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املقدمة

ا
مـ ــر العـ ــام 2020م ولـ ــم يكـ ــن أفضـ ــل حـ ــا مـ ــن االعـ ــوام السـ ــابقة حيـ ــث الزال ـ ـ بالدنـ ــا
الحبيبة حبيسة المرحلة االنتقاليـة ،والزالـ الظـروف االسـتثنائية الحرجـة مـن انقسـام
واقتتال وازدواج السلطات الت رـشيعية والتنفيذية وتغييب سـلطات المسـاءلة مسـتمرة،
هــذا باالضــافة إل تفـ رـي وبــاء كوفيــد  ،19ومــا تعرضـ لــه الحقــول النفطيــة مــن إقفــال
ن
قـشي ممـا زاد الوضـ سـوءا وصـعوبة ،وف ظـل هـذه االحـداث والـ نـرصوف يقـدم ديـوان
المحاســبة الليــب تقريــره الســنوي العــام لســنة 2020م للســلطة الت ـ رشيعية وفقــا للمــادة
( )53من القانون رقم ( )19لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيمه ،متضـمنا نتـائأ أعمالـه
وأهم مالحظاته حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.
يعكس هذا التقرير أهم أعمال ونشاطات الديوان خالل العام 2020م والذي انتهأ نف
اعــداده وعرضــه تجمي ـ وتلخــيص تقــارير الفحــص والتقيــيم الناتجــة مــن تنفيــذ خطتــه
االســتثنائية الـ رـب تــم اعــدادها خــالل العــام بمــا يــتالءم م ـ ن وف تفـ رـي جائحــة كورونــا
ا
(كوفي ــد  )19ال ـ رـب ت ــأثر به ــا ال ــديوان ش ــأنه كك ــل قطاع ــات الدول ــة وت ــم تخص ــيص فص ـ
ا
كام يعرض نتائأ فحـص وتقيـيم سياسـات واجـراءات الحكومـة نف مواجهـة الجائحـة،
ه ـ ــذا باالض ـ ــافة إل ع ـ ــرض أه ـ ــم االرق ـ ــام والم ـ ـ ر
ـؤرسات ع ـ ــن الوضـ ـ ـ الم ـ ــال للدول ـ ــة ع ـ ــىل
ر
ن
ن
المستويي الكىل والقطاع ونتائأ تنفيذ المهام الرقابية بأنواعهـا الثالثـة (ماليـة ،الـتام،
ا
ن
ر
ر
آداء) عىل الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابته والب تم تبويبها ف ثمانية عش فص .
وتج ـدر اإلش ــارة ب ــأن نط ــاق ه ــذا التقري ــر يقت ــرص ع ــىل نت ــائأ فح ــص وتقي ــيم مؤسس ــات
الدولــة وانشــطتها المختلفــة خــالل العــام 2020م الـ رـب تــدار مــن خــالل حكومــة الوفــاق
ن
الوطب وفقا لالتفاق السياس ،وبالتال فهـو ال ششـمل ت ـرصفات الحكومـة المؤقتـة ال رـب
ر
بالمنطقــة ال ـشقية وتتخــذ مــن مدينــة البيضــاء مق ـرا لهــا ،كمــا ننــوه عــىل أن تقــارير
تعمــل و
ال ـ ــديوان أ قع ـ ــدت وفق ـ ــا للق ـ ــانون والمع ـ ــايت الدولي ـ ــة ،و ته ـ ــدف إل تعزي ـ ــز الش ـ ــفافية
والمس ــاءلة ،وحس ــن إدارة الم ــال الع ــام وتوجيه ــه بالش ــكل الصــحي وتق ــويم مؤسس ــات
الدولة واصالح نظمهـا الماليـة واالداريـة ،وال يجـدر توظيفهـا نف أي نزاعـات أو اعـات
سياسية أو استغاللها نف تصفية حسابات شخصية.
ن
وفقنــا نف إعــداد وعــرض هــذا العمــل ،ونأمــل أن يجــد
وف الختــام نســأل
أن نكـ نـون قــد ق
فيه الجمي العون والفائدة ف أداء المهـام المكلـف بهـا والوقـوف عـىل المسـؤوليات بمـا
شساهم نف تطور و ر
رف الوطن ،كما ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم نف اعداده
وعرضه ر
حب وصل إل شكله النهان ،و الموفق ومن وراء القصد.

حفظ اهلل ليبيا
أ .خالد أمحد شكشك

رئيس ديوان احملاسبة الليبي
صـ ــدر ف طرابلس :اغسطس 2021م
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الفصل األول :املوقف املايل للدولة
املوارد والنفقات

سجل حصيلة موارد ونفقات الدولة للعام 2020م عجزا ماليا تجاوز  14مليار دينار
تــم تغطيتــه بقــرض مــن م ــرصف ليبيــا المركــزي مــا نــتأ عنــه ارتفــاع رصــيد الــدين العــام،
ُ
ويــذكر أن أوضــاع الدولــة الماليــة كان ـ تشــهد تحســنا ملحوظ ـا خــالل الع ـ ن
ـامي ،2018
2019م ال ــذين حقق ــا فائضـ ـا بنحـ ـ ـ ـ ـ ـو ( )13( ،)8ملي ــار دين ــار ع ــىل الت ــوال ،وك ــان س ــبب
ذلـك العجــز مـا تعرضـ لـه الدولــة مطلـ العــام مـن حالــة إقفـال ق ـشي لمصـدر الــدخل
شبه الوحيد المتمثل نف النفط من قبل حرس المنشآت النفطية ولمدة قارب التسعة
أشـهر ولــم ُيرفـ اإليقــاف إال نف نهايــة شــهر ســبتمت مــا ترتــب عليــه تكبــد الدولــة لخســائر
بيعي ــة تج ــاوزت  10ملي ــار دوالر (م ــا يع ــادل  36ملي ــار دين ــار) ،ويوض ـ الج ــدول الت ــال
مقارنة إيرادات ونفقات الدولة للعام 2020م م األعوام ()2019 ،2018م.
البيان
الموارد السيادية والنفطية
النفقات
الفائض أو (العجز)

2018
49,163,781,644
41,327,815,410
7,835,966,234

2019
59,892,884,528
46,660,199,799
13,232,684,729

2020
25,253,730,716
39,861,922,028
))14,608,551,312

ويبي الجدول التال مصادر اإليرادات المتحققة خـالل العـام 2020م مقارنـة بالع ن
ن
ـامي
ن
ن
بماليي الدينارات:
السابقي ()2019 ،2018
البيان
إيرادات نفطية
إيرادات سيادية وأخرى
إيرادات الرسم عىل النقد االجنب
إيرادات مرحلة خارج ر
التتيبات المالية
اجمال اإليرادات الحكومية

2018
33,476
2,435
13,252
49,164

2019
31,395
2,383
23,640
2,475
59,893

2020
5,306
2,140
15,242
2,564
25,253

فيمــا يوضـ الجــدول التــال تفصــيل المص ــروفات الـ رـب تــم تســييلها فعليــا خــالل األعــوام
ن
بماليي الدينارات:
()2020-2018
2018
المصـروفات
23,667
الباب األول (المرتبات)
الباب ن
6,286
الثان( :مرصوفات عمومية)
3,734
الباب الثالث( :نفقات التنمية)
6,740
الباب الراب ( :الدعم)
الباب الخامس (الطوارئ)
ترتيبات استثنائية اضافية (خارج ن
المتانية) 900
41,328
مجموع المصـروفات

2019
24,513
9,536
4,619
7,235
756
46,660

2020
21,817
3,566
1,800
5,600
3,527
3,551
39,862

وفيما يىل مقارنة ن
بي اإليرادات والمصـروفات الفعلية خالل السنوات ()2020-2012
بمليارات الدينارات:
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اإليرادات
السنة
الفعلية
70
2012
55
2013
22
2014
11
2015
9
2016
22
2017
49
2018
60
2019
25
2020
323
مجموع السنوات

الفائض
(العجز)
21
()10
()22
()25
()21
()10
8
13
()14
()60

اإلنفا
الفعل
49
65
44
36
30
32
41
47
39
383

ويوض ـ ـ ـ الش ـ ــكل الت ـ ــال مقارن ـ ــة بياني ـ ــة ب ـ ـ ن
ـي اإلي ـ ـ ـرادات والمص ـ ـ ــروفات الفعلي ـ ــة خ ـ ــالل
السنوات 2020-2012م بمليارات الدينارات:
ايرادات ونفقات الدولة 2020-2012
80
60
40
20
0
-20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-40
الفائض (العجز)

اإلنفا الفعل

اإليرادات الفعلية

فيم ــا يوضـ ـ الرس ــم الت ــال مس ــار العج ــز الم ــال ال ــذي تكبدت ــه الدول ــة م ــن  2013ح ـ رـب
ـنتي  2019 ،2018وي ـ ـ ر
2017م وكي ـ ــف تحس ـ ــن الم ـ ـ ر
ـؤرس نف الس ـ ـ ن
ـأن بع ـ ــدها االنتكاس ـ ــة
المالية األخرى ر
الب حدث نف العام 2020م.
الفائض ( العجز ) 2020- 2012

30
20

21
13

10

8
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2015

-25
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-10

-21
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أزمة إقفال احلقول واملوانئ النفطية
ن
تعرضـ ـ الدول ــة الليبي ــة مطلـ ـ الع ــام 2020م لحال ــة اقف ــال قـ ــشي للحق ــول والم ــوان
النفطيــة مــن قبــل حــرس المنشــآت النفطيــة بالمنطقــة الوســل وال ـ رشقية وترتــب عــىل
ذل ــك انخف ــاض اإلنت ــاج م ــن  1.22ملي ــون برمي ــل يومي ــا إل أن أص ــب  200أل ــف برمي ــل
فق ــط نف الي ــوم مم ــا تس ــبب نف خس ــائر مالي ــة تج ــاوزت  10ملي ــار دوالر (م ــا يع ــادل 36
ملي ـ ــار دين ـ ــار) محس ـ ــب بي ـ ــان المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفطم باإلض ـ ــافة ال العدي ـ ــد م ـ ــن
الخسائر المالية غت المنظورة واال ن ار المادية عىل المستوى البنيوي أو اإلنتاج ومن
أبرزها:
 خسائر نف ايرادات بي النفط بلغ  10مليار دوالر.

 انخفاض االحتياطات بقيمة  11مليار دوالر.
ن
المتانية وارتفاع الدين العام بقيمة  26مليار دينار.
 عجز
ر
 التكلفـة االضــافية الناتجــة عــن اللجــوء للتوريـد الخــارج لتــوفت كــل الكميــات الــب
تحتاج اليها الدولة من المحروقات بسبب توقف م ن
صاف التكرير الوطنية.
 التكلفــة االضــافية الناتجــة عــن تشــغيل محطــات الكهربــاء بــالوقود الســائل بــدال
من الغاز الطبيع المصاحب لعمليات انتاج النفط االقل تكلفة ر
واكت كفاءة.
وغتها من اال ن ار والخسائر نف األصول والخطوط والمكامن( ،ستد ذكرها الحقا).
االيرادات النفطية احملجوزة
ن
بالرغم من أن الموارد النفطية ر
الب اتيح للحكومـة السـتعمالها ف تسـيت أمـور الدولـة
خالل العام 2020م كان ما يعادل  3.422مليار دوالر فقط ( 5.3مليار دينـار) إال أن
ذلــك ال يمثــل كــل اإلي ـرادات النفطيــة المحققــة خالل ـه ،حي ـث تــم االف ـراج عــن الحقــول
والمـ ن
ـوان النفطيــة مــن قبــل حــرس المنشــآت النفطيــة اواخــر ســبتمت 2020م وعــىل اثــره
بــ ر
ـارست المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط نف عملي ـ ــات اإلنت ـ ــاج والتس ـ ــويق ت ـ ــدريجيا وقامـ ـ ـ
ن
باحتج ــاز قيم ــة المبيع ــات المحص ــلة ف حس ــابات وس ــيطة بالم ـ ـرصف اللي ــب الخ ــارج
تح ـ ـ ادارتهـ ــا ولـ ــم يـ ــتم احالتهـ ــا إل الحسـ ــابات القانونيـ ــة إلي ـ ـرادات الدولـ ــة بالمـ ـ ـرصف
المركزي طيلة العام 2020م.

بلغ األموال المحجزوة بالحسابات الوسيطة والناتجة عن مبيعات العام 2020م ما
قيمتــه  2.149مليــار دوالر لــم تــدخل ضــمن اي ـرادات الدولــة لهــذا العــام ،باالضــافة ال
المبــالل ال ـ رـب قام ـ المؤسس ــة ب ـ ـرصفها مــن الحس ــاب دون ان تأخ ــذ دورته ــا المس ــتندية
القانونيــة واثباتهــا نف حســابات اي ـرادات الدولــة بــوزارة الماليــة والـ رـب بلغ ـ  397مليــون
دوالر.
االحتياطيات اخلارجية

انخفض احتياطيات الدولـة مـن ارصـدة النقـد األجنـب بالخـارج نف العـام  2020بنحـو
ن
الموان والحقـول النفطيـة حيـث تطلـب تـوفت احتياجـات
 11مليار دوالر نتيجة اقفال
الدولــة مــن غــذاء ودواء ومســتلزمات وخامــات وغتهــا مــن الخــارج إل اســتعمال ارصــدة
تقرير ديوان المحاسبة 2020

11

احتياطيـ ــات الم ـ ــرصف المرك ـ ــزي بالخـ ــارج بع ـ ــد تـ ـ ن
ـدن حصـ ــيلة االي ـ ـرادات النفطيـ ــة مم ـ ــا
انعكس سلبا عىل ن
متان المدفوعات ،ويوض الجدول التال معادلة هذا االنخفاض:
المبلل بالمليون ،$د
البيان

المبلغ دوالر

المعادل بالدينار

ارصدة المرصف المركزي من النقد االجنب 2019/12/31
يضاف ايرادات بي النفط بالنقد االجنب خالل 2020
يطرح اجمال التحويالت الخارجية خالل العام 2020
ن
ارصدة النقد االجنب ف 2020/12/31
االنخفاض ف االحتياطيات

49,448
3,428
14,501
38,375
11,073

67,250
4,662
19,721
52,190
15,060

الدين العام
ر
اقتضـ الحكومــة نف العــام 2020م مــن المــرصف المركــزي مبلــل 26,706,400,000
دينار تطبيقا لقرار المجلس الرئاس رقم  208لسنة 2020م بشأن اقرار ترتيبات مالية
مؤقت ــة ت ــم تس ــييلها بالكام ــل م ــن قب ــل مـ ــرصف ليبي ــا المرك ــزي ليص ــب الرص ــيد ال ـ رـتاكم
ن
ـرصف نف 2020/12/31م مـ ـ ـ ــا قيمتـ ـ ـ ــه  84,087,353,353دينـ ـ ـ ــار،
للـ ـ ـ ــدين العـ ـ ـ ــام الم ـ ـ ـ ـ
ويوض الجدول التال مكونات هذا الرصيد عت السنوات 2020- 2014م:
الرصيد الحال 2020/12/31
-6,567,293,696
-18,555,176,910
-20,296,060,601
-10,560,000,000
-1,412,324,301

الغرض من القرض
تمويل ن
متانية 2014
تمويل ن
متانية 2015
تمويل ن
متانية 2016
تمويل ن
متانية 2017
تمويل ن
متانية الطوارئ
تمويل ر
التتيبات المالية 2020

-26,706,400,000

االجمال

- 84,087,353,353

والج ــدير بال ــذكر أن ه ــذه االرص ــدة ال تش ــمل ال ــدين الع ــام ال ــذي ارتبطـ ـ
المؤقتة بالمنطقة ر
الشقية.

ب ــه الحكوم ــة

إيراد ات الرسم على مبيعات النقد االجنبي
ا
ر
 بلغ إيرادات رسوم مبيعات النقد األجنب المحققة فع خالل الفتة من 01/01ر
حب 2020/12/31م ،مبلل  15.2مليار دينار.
ن
 القيمة راإلضاف عىل النقد األجنب خـالل العـام
الب تم استعمالها من حساب الرسم
ن
2020م مبلـ ــل  2,575,000,000دين ـ ــار فقـ ــط وت ـ ـ ر
ـبف بالحسـ ــاب الم ـ ــرصف لرس ـ ــوم

النقــد األجنــب 2020م رصــيد بقيمــة  12,667,057,436دينــار بــالرغم مــن اصــدار
المجلس الرئاس لقرارات تخصيص خالل العام تجاوزت  12مليار دينـار إال أنهـا لـم
تنفذ.
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 اجمــال الرصــيد المتـ رـبف الي ـرادات الرســم عــىل مبيعــات النقــد األجنــب عــن الســنوات
2018م2019 ،م2020 ،م بحسـ ـ ـ ـ ـ ــابات الرسـ ـ ـ ـ ـ ــم بالم ـ ـ ـ ـ ـ ــرصف المركـ ـ ـ ـ ـ ــزي بلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
2020/12/31م مبلل  26,028,193,317دينار و محصلة للعمليات التالية:
2018

البيان
اجمال التحصيالت
يطرح (المسحوبات)
تمويل ر
التتيبات المالية

2020

2019

المجموع

52,133,908,314 15,242,057,436 23,639,676,242 13,252,174,636
17,375,000,000 1,575,000,000 15,800,000,000

-

سداد الدين العام 2018

4,980,714,997

-

-

4,980,714,997

ترتيبات استثنائية لمؤسسة النفط

1,500,000,000

-

-

1,500,000,000

ترتيبات استثنائية لوزارة الداخلية

1,250,000,000

-

-

1,250,000,000

ترتيبات استثنائية وزارة الدفاع

-

-

1,000,000,000

1,000,000,000

رصيد 12/31

5,521,459,639

26,028,193,317 12,667,057,436 7,839,676,242

الدين العام مقابل أرصدة حسابات إيراد الرسم عل النقد االجنن
ب ــالرغم مـ ــن أن اجمـ ــال ارصـ ــدة حسـ ــابات الـ ــدين العـ ــام نف 2020/12/31م بلغ ـ ـ 84
مليــار دينــار إال أنــه نف الواق ـ توجــد للدولــة ارصــدة متبقيــة نف حســابات اي ـرادات الرســم
عىل بي النقد االجنب بلغـ نف 2020/12/31م قيمتهـا االجماليـة  26مليـار دينـار أي
ن
ـرصف نف ه ــذه االرص ــدة ف ـ ـ ن ال ــدين
أن ــه نف ح ــال ت ــم اطف ــاء ج ــزء م ــن ال ــدين الع ــام الم ـ ـ
ر
ســيكون  58مليــار دينــار ،وطشـ رـتط لــذلك إلغــاء كــل التتيبــات االســتنائية االضــافية الـ رـب
ن
الوطب ولم يتم تنفيذها.
صدرت من المجلس الرئاس لحكومة الوفاق
البيان
ن
اجمال الدين العام المرصف

المبلغ
- 84,087,353,353

يطرح ارصدة حسابات ايراد الرسم عىل النقد االجنب
المحجوزة لدى المرصف المركزي

26,028,193,317

الدين العام المرصف الحقيق ف 2020/12/31

- 58,059,160,036

موقف تنفيذ املوازنة العامة ( الرتتيبات املالية )

ش ـ ـ ـ ــهدت الدول ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــالل الع ـ ـ ـ ــام 2020م اح ـ ـ ـ ــداث وتغ ـ ـ ـ ــتات ع ـ ـ ـ ــىل كاف ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ــتويات
(االقتصــادية والسياســية واالمنيــة) حيــث بــدأ العــام باقفــال الحقــول والمـ ن
ـوانء النفطيــة
واس ـ ــتمرار االنقس ـ ــام الس ـ ــياس وح ـ ــرب العاص ـ ــمة (ط ـ ـرابلس) وتف ـ ـ رـي وب ـ ــاء كوفي ـ ــد 19
وان ـ ــت الع ـ ــام بتوق ـ ــف الح ـ ــرب واس ـ ــتئناف عملي ـ ــات انت ـ ــاج وتص ـ ــدير ال ـ ــنفط واحتج ـ ــاز
إيراداتها بحساب وسيط بالمـرصف الليب الخارج.
هذه ال نـرصوف ترتب عليها عدم القدرة عىل اصـدار قـانون للموازنـة العامـة واالتجـاه إل
الخيار البديل وفقا للفقرة السادسة من المادة التاسـعة لالتفـاق السـياس باصـدار قـرار
ترتيبات مالية لتـتمكن الحكومـة مـن تسـيت امـور الدولـة حيـث أصـدر المجلـس الرئـاس
بتاريـ ــخ 2020/3/16م القرار رقم  208لسنة 2020م بشأن اقـرار ترتيبـات ماليـة للعـام
تقرير ديوان المحاسبة 2020
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المال 2020م كبديل عن الموازنة العامة وتم بموجبه من اإلذن لوزارة المالية بانفاق
ن
المبي بالجدول التال:
مبلل  38.5مليار دينار عىل النحو
االيرادات

تقديرات 2020م

المرصوفات

الموارد النفطية
اإليرادات السيادية واألخرى
إيرادات رسم النقد األجنب
ر
تمويل من بواف أرصدة حسابات عامة

6,000,000,000
3,193,600,000
2,100,000,000
500,000,000

الباب األول (المرتبات)
الباب ن
الثان (م .عمومية)
الباب الثالث (التنمية)
الباب الراب (الدعم)

المخصص (المعدل)
2020
21,949,308,700
3,850,691,300
2,100,000,000
5,600,000,000

تمويل العجز (قرض المرصف المركزي) 26,706,400,000

الباب الخامس (الطوارئ)

5,000,000,000

إجمال المرصوفات

38,500,000,000

إجمال الموارد

38,500,000,000

ن
المتانيــة
 كمــا أصــدر المجلــس الرئــاس العديــد مــن ق ـرارات تخصــيص االمــوال خــارجخ ـ ــالل الع ـ ــام 2020م تحـ ـ ـ مس ـ ــم ترتيب ـ ــات مالي ـ ــة اس ـ ــتثنائية اس ـ ــتعمل لتمويله ـ ــا
ايـ ـرادات رس ــوم النق ــد االجن ــب ال ـ رـب ت ــم اس ــتبعادها م ــن تموي ــل ر
التتيب ــات االساس ــية
(بديل الموازنة العامة) ،بلغ اجماليها  10.579مليار دينار ولم شسيل منهـا خـالل
العام 2020م إال مبلل مليار دينار يخص القرار رقم  960لسنة 2020م بشأن دعـم
وزارة الدفاع ،وفيما يىل بيان بها:
رقم القرار
2020 / 51
2020 / 281
2020 / 873
2020 / 958
2020 / 960
2020 / 961

الغرض (المستفيد)
ترتيبات استثنائية امنية
تنمية وتطوير الجنوب الليب
مجلس النواب
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
وزارة الصحة
المجموع

القيمة
3,500,000,000
1,000,000,000
844,900
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
7,500,844,900

مصدر التمويل
رسوم النقد االجنب
رسوم النقد االجنب
ر
الشكة العامة للتيد واالتصاالت القابضة
رسوم النقد االجنب
رسوم النقد االجنب
رسوم النقد االجنب
-

 كمــا اصــدر المجلــس الرئــاس عــدد مــن قـرارات اإلعتمــادات اضــافية تــم تحميلهــا عــىلالسنة المالية ترتب عليها زيادة مخصصات بعض البنود وتفصيلها كما يىل:
رقم القرار

الغرض (المستفيد)

القيمة

مصدر التمويل

2020 / 577
2020 / 740
2020 / 871

دعم للبلديات
توفت احتياجات مراكز العزل
المؤسسة الوطنية للنفط
المجموع

2,000,000,000
30,000,000
1,048,000,000
3,078,000,000

رسوم النقد االجنب والرسوم المحلية
ر
الشكة العامة للتيد واالتصاالت القابضة
رسوم النقد االجنب
-

ـبف م ــن ر
 باإلض ــافة إل م ــا س ــبق قام ـ ـ الحكوم ــة بتنفي ــذ المت ـ رالتتيب ــات االس ــتثنائية
الص ـ ــادرة م ـ ــن الع ـ ــام الس ـ ــابق 2019م لتموي ـ ــل بع ـ ــض نفق ـ ــات الع ـ ــام 2020م وال ـ ـ رـب
اس ــتعمل فيه ــا اي ـ ـرادات رس ــوم النق ــد االجن ــب المحق ــق خ ــالل الع ــام 2018م و
كالتال:
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رقم القرار

الغرض (المستفيد)

2019/1080
2019 /1092

المؤسسة الوطنية للنفط
وزارة الداخلية
المجموع

المخصص حسب القرار القيمة المسيلة  2019القيمة المسيلة 2020
1,500,000,000
1,250,000,000
2,750,000,000

299,000,000
0
299,000,000

1,201,000,000
1,250,000,000
2,551,000,000

التتيبـ ـ ــات الماليـ ـ ــة ر
وفيمـ ـ ــا يـ ـ ــىل الموقـ ـ ــف العـ ـ ــام لتنفيـ ـ ــذ ر
والتتيبـ ـ ــات الماليـ ـ ــة اإلضـ ـ ــافية
ر
ر
والتتيبات المالية االستثنائية خالل الفتة من  1/1ر
حب 2020/12/31م.
البيان

ً
أوال :االيرادات

المخصص حن
2020/12/31م

المحقق الفعل حن
2020/12/31م

الوفر (التجاوز)
2020/12/31م

نسبة
التنفيذ

694,036,145-

88%

االيرادات النفطية

6,000,000,000

5,305,963,855

ايراد رسوم النقد االجنب (تشمل االستثنائية)

14,098,500,000

108% 1,143,557,436 15,242,057,436

االيرادات غت النفطية (السيادية)

3,693,600,000

2,140,821,793

58% 1,552,778,207-

ايرادات مرحلة من سنوات سابقة (خارج ن
المتانية)

-

2,564,527,632

23,792,100,000

2,564,527,632

-

مجموع االيرادات
ً
ثانيا :النفقات
المرصوفات وفق ر
التتيبات واالعتمادات االضافية 41,548,000,000
ر
2,551,000,000
التتيبات المالية االستثنائية (مرحلة)

2,551,000,000

0

100%

7,530,844,900

1,000,000,000

9,578,844,900

9%

التتيبات االستثنائية والنفقات خارج ر
ر
التتيبات
مجموع النفقات

106% 1,461,270,716 25,253,370,716
94% 2,189,077,972 36,310,922,028

77% 11,767,922,872 39,861,922,028 51,629,844,900
14,608,551,312

عجز الميانية (اليتيبات)
ً
ثالثا :التمويل االضاف لتغطية العجز
قرض مرصف ليبيا المركزي
ر
بواف ارصدة حسابات من العام 2019م
فائض تمويل

26,706,400,000

26,706,400,000

-

100%

500,000,000

456,302,942

-43,697,058

91%

12,554,151,630

ويوض الشكل التال مقابلة االيرادات بالنفقات والفائض التمويىل 2020م:
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االيرادات الفعلية

النفقات وفائض التمويل

مجموع
النفقات

االيرادات
النفطية

فائض ف
التمويل

ايرادات
الرسم عل
النقد
االجنن

قرض
مرصف ليبيا
المركزي

االيرادات
السيادية
وأخرى

ومن الجدول والرسم أعاله يالحظ ما يىل:
 ن ــتأ ع ــن تنفي ــذ رالتتيب ــات المالي ــة محص ــلة غ ــت منطقي ــة تتمث ــل نف وج ــود عج ــز نف
ن
المتاني ــة وف ــائض نف التموي ــل نف نف ــس الوقـ ـ ويرجـ ـ ذل ــك التش ــوه إل ع ــدم ادراج
ن
المتاني ــة إال بالقيم ــة المخصص ــة
إي ـرادات رس ــوم بي ـ النق ــد األجن ــب ض ــمن إي ـرادات
ا
ر
للب ــاب الثال ــث بقيم ــة  2.1ملي ــار دين ــار مقاب ــل اإلي ـرادات المحقق ــة فع ـ ال ــب بلغ ـ
 15.2مليار دينار (ستد توضيحه الحقا).
 ب ــالرغم م ــن أن عج ــز رالتتيب ــات بل ــل  14,608,551,312دين ــار موه ــو الف ــرق م ــا ب ـ ن
ـي
ا
ر
إجمال االيرادات المحققة فع (قبل االقـتاض) البالغـة  25,253,370,716دينـار
واجمال النفقات المسيلة من وزارة المالية بمبلل  39,861,922,028دينار إال أن
المـ ــرصف المرك ــزي أق ــرض الحكوم ــة مبل ــل  26,706,400,000دين ــار م ــا ن ــتأ عن ــه
فائض نف التمويل.
 بلل فائض تمويل رالتتيبات المالية  12,554,151,630دينار وهـو يمثـل الفـرق ب ن
ـي
الم ـ ــوارد المتحص ـ ــل عليه ـ ــا م ـ ــن كاف ـ ــة مص ـ ــادر التموي ـ ــل خ ـ ــالل الس ـ ــنة وال ـ ـ رـب بلغـ ـ ـ
 52,416,073,658دينـ ـ ــار (تتضـ ـ ــمن قـ ـ ــرض الم ـ ـ ــرصف المركـ ـ ــزي) واالسـ ـ ــتخدامات
الفعلية المسيلة لحسابات اإلنفاق العام بمبلل  39,861,922,028دينار.
 اغفل ـ ـ ـ الحكوم ـ ــة والم ـ ـ ــرصف المرك ـ ــزي ارصـ ـ ــدة الحس ـ ــابات المتبقيـ ـ ــة م ـ ــن فـ ـ ــائضاإليرادات النفطية 2019م بالدينار والبـالل  5,874,978,844دينـار وكـذلك المبلـل
المتـ ر
ـبف نف حســاب اإلي ـراد العــام  111,582,957دينــار ،والــذي لــم يرحــل لحســاب
االحتيــاط العــام وفقــا للقــانون رقــم  127لســنة 1970م وتعديالتــه ،وكــذلك لــم يــتم
اســتعماله نف تغطيــة العجــز وتخفــيض مبلــل القــرض وظــل معلقــا نف حســاب االي ـراد
العام ر
حب 2020/12/31م.
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ر
التتيب ــات المالي ــة االساس ــية ال ـ رـب ت ــم اقراره ــا الدارة ش ــؤون الدول ــة بموج ــب
 بلغ ـ ـالق ـ ـرار رقـ ــم  208لسـ ــنة 2020م بقيمـ ــة  38,500,000,000دينـ ــار نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ
ر
التتيب ـ ـ ــات االس ـ ـ ــتثنائية واالعتم ـ ـ ــادات اإلض ـ ـ ــافية ال ـ ـ ـ رـب اص ـ ـ ــدرها المجل ـ ـ ــس الرئ ـ ـ ــاس
 10,548,000,000دين ـ ــار كم ـ ــا بلغ ـ ـ المخصص ـ ــات المرحل ـ ــة م ـ ــن ترتيب ـ ــات الع ـ ــام
2019م والـ رـب لــم تنفــذ العــام الســابق واعيــد تخصيصــها خــالل العــام 2020م قيمــة
 2,551,000,000دينار.
ر
 كمــا تــم إجـراء العديــد مــن التعــديالت عــىل التتيبــات الماليــة المعتمــدة بموجــب قـرارالمجل ـ ــس الرئ ـ ــاس رق ـ ــم (2020/208م) بش ـ ــأن اقـ ـ ـرار ترتيب ـ ــات مالي ـ ــة للع ـ ــام الم ـ ــال
2020م حيــث بلغـ اجمــال المنـاقالت المدينــة والدائنــة  4,708,801,850دينــار
بيانها كاآل رن:
رقم القرار
2020/510م
2020/1002م

مناقالت الباب االول
دائن (تخفيض)
مدين (زيادة)
2,032,767,600
1,916,036,100
32,577,200
-

مناقالت الباب الثان
دائن (تخفيض)
مدين (زيادة)
288,943,625
405,675,125
112,500
32,689,700

مالحظات عل اليتيبات المالية
ر
لوحظ من خالل دراسة قرارات التتيبات المالية 2020م وتعديالتها ما يىل:
 عــىل الــرغم مــن ان رالتتيبــات الماليــة عبــارة عــن اســتثناء مؤق ـ مــن مجلــس الــوزراء
تف ــويض بتخص ــيص االم ــوال ب ــدال ع ــن الس ــلطة التـ ـ رـشيعية المختص ــة قانون ــا ب ــذلك
الس ـ ــباب طارئ ـ ــة مح ـ ــددة إال ان المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس تج ـ ــاوز مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء باص ـ ــدار
القرارات وأسهب نف اصدارها واعتت ر
التتيبات اساس لتخصيص االموال بالمخالفة
للت ـ رـشيعات ودون التشــاور م ـ ديــوان المحاســبة والمرصـ ــف المركــزي وفــق مــا يــنص
عليه االتفاق السياس.
 يعت ــت رالتتيب ــات م ــن حي ــث مكونات ــه وش ــكله واغراض ــه بمثاب ــة موازن ــة عام ــة للدول ــة
يحك ــم اع ــدادها ذات النص ــوص واالجـ ـراءات القانوني ــة الواج ــب اتباعه ــا عن ــد اع ــداد
الموازن ــات العام ــة باس ــتثناء جه ــة االق ـرار ،إال أن ــه ل ــم ي ــتم إتب ــاع اإلج ـراءات القانوني ــة
الســليمة بشــأن إعــداد وتحضــت ر
التتيبــات الماليــة المنصــوص عليهــا نف قــانون النظــام
المال للدولة واالتفاق السياس الليب.
 فقــدت رالتتيبــات معناه ــا واغراضــها ال ـ رـب اقــرت م ــن اجله ـا باعتباره ــا خطــة معتم ــدة
واجب التنفيذ وعـىل الحكومـة وكافـة الجهـات التقيـد بهـا عنـد اسـتعمال المـال العـام
ـدار العديــد مــن
حيـث لــم يــتم االلـ ر نـتام بهــا بشــكل كامـل وانحرفـ الحكومــة عنهــا با
صـ و
ر
التتيبات الالحقة باإلضافة ال المناقالت والتعديالت الجوهرية ر
الب أحدث عليها
وفق ــا لق ـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )1002لس ــنة 2020م بش ــأن المناقل ــة م ــا ب ـ ن
ـي
البن ــود بت ــاريـ ــخ 2020/12/31م مم ــا أدى إل طم ــس المخالف ــات والتج ــاوزات لق ـرار
ر
التتيبـات رقـم ( )208لسـنة 2020م ومطابقـة المسـيل مـ المخصـص ،مـا ششــت إل
عدم إدراك مفاهيم واغراض اعداد الموازنات العامة كخطة وأداة للرقابة.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

17

 القي ــام بالعدي ــد م ــن المن ــاقالت ال ـ رـب ترت ــب عليه ــا رفـ ـ مخصص ــات بع ــض الجه ــاتالممولة مـن ر
التتيبـات الماليـة بنقـل مخصصـات جهـات أخـرى حجبـ مخصصـاتها
ُ
مس ـ ــبقا واعتب ـ ــار ه ـ ــذه المخصص ـ ــات وكأنه ـ ــا وف ـ ــر م ـ ـ ـ أن المخصص ـ ــات ل ـ ــم تس ـ ــيل
لحساباتها.
 اغفل ـ الحكوم ــة القيــام ب ــأي إج ـراءات مــن ش ــأنها االس ــتفادة مــن الظ ــروف الواقع ــةلتحقيق بعض االصالحات الممكن القيـام بهـا لمعالجـة المشـاكل المرتبطـة باإلنفـاق
الحك ــوم خاص ــة فيم ــا يتعل ــق بالمرتب ــات وال ــدعم وال ـ رـب ت ــم تش ــكيل لج ــان إلع ــداد
ر
مقتحــات اإلصــالح وقــدم نتــائأ أعمالهــا بالخصــوص ،حيــث ســتتغت بنــود وأرقــام
الموازنة بشكل جوهري فيما لو تم النظر إل هذه اإلصالحات واعتمادها.
ر
الدفتيـة المتبقيـة نف نهايـة السـنة كمصـدر
 لم يتم بيان كيفيـة تحديـد قيمـة األرصـدةمن مصادر التمويل.
 االس ــتمرار نف ف ــرد مخصص ــات للمجل ــس الرئ ــاس بش ــكل منفص ــل ع ــن مخصص ــاتديـ ـ ـ ــوان رئاسـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـ ـ ـ ـ مالحظـ ـ ـ ــة المبالغ ـ ـ ـ ــة نف المص ـ ـ ـ ــروفات التسـ ـ ـ ــيتية له ـ ـ ـ ــا
باالزدواجية.
 فرد مخصصات لجهات ليس لها ذمة مالية مستقلة.ر
 عــدم اإلفصــاح عــن نتــائأ اعمــال اللجنــة المكلفــة بدراســة مش ــروع التتيبــات الماليــة2020م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )2019/22بشأن تشكيل لجنة.
إيراد ات الدولة

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــم تق ـ ـ ـ ـ ـ ــدير اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرادات خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن  01/01إل 2020/12/31م بمبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
 11,293,600,000دينــار نف حـ ن
ـي بلغ ـ االي ـرادات الفعليــة الـ رـب 25,253,370,716
دينــار ،بــوفر نف إجمــال اإلي ـرادات بلــل  13,959,770,716دينــار ،نــاتأ أغلبــه عــن عــدم
ادراج ايـرادات رســوم النقــد االجنــب ضــمن التقــديرات بالمخالفــة للقــانون المــال للدولــة
ن
المتانيـ ــة كمـ ــا سـ ــبق توضـ ــيحه ويبـ ـ ن
ـي
حيـ ــث تـ ــم تخصيصـ ــها نف ترتيبـ ــات أخـ ــرى خـ ــارج
الجدول التال تفاصيل اإليرادات المقدرة والفعلية خالل العام 2020م:
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االيرادات النفطية
االيرادات السيادية
إيرادات ن
الرصائب
ايرادات جمركية
رسوم الخدمات العامة
ايرادات االتصاالت
أرباح مصـرف ليبيا المركزي
إيرادات بي المحروقات
حصة الخزانة من ن يبة الجهاد
ايرادات سنوات سابقة (خارج ن
المتانية)
إيرادات الرسم عىل النقد األجنب

المخصص حن
2020/12/31م
6,000,000,000
3,193,600,000
1,300,000,000
400,000,000
228,600,000
400,000,000
300,000,000
400,000,000
165,000,000
2,100,000,000

5,305,963,855
2,366,686,049
632,538,634
131,705,795
286,360,103
400,150,305
300,000,000
225,066,956
165,000,000
2,564,527,632
15,242,057,436

إجمال اإليرادات

11,293,600,000

25,479,234,972

13,959,770,716

ر
بواف أرصدة الحسابات العامة المرحلة
قرض حسن من مرصف ليبيا المركزي

500,000,000
26,706,400,000

456,302,942
26,706,400,000

43,697,058-

%91
%100

مجموع الموارد

38,500,000,000

52,641,937,914

13,916,073,658

%136

البيان

المحقق

الوفر أو العجز()-
694,036,1451,052,778,207667,461,366268,294,20557,760,103
150,305
0
174,933,0440
0
13,142,057,436

نسبة
التحصيل
%88
%67
%49
%33
%125
%100
%100
%56
%100
%726
%224

ومن أهم ما لوحظ بخصوص اإليرادات ر
اآلن:
 وجــود انح ـراف كبــت فيمــا بـ نـي االي ـراداد المقــدرة والفعليــة وصــل ال نســبة %224
ويرج أغلبه ال سوء تقدير وادارة ايرادات الرسم عىل النقد األجنب.
ـي المب ــالل المودعـ ــة فن
 ع ــدم قـ ــدرة وزارة المالي ــة عـ ــىل إع ــداد كشـ ــوفات تحليلي ــة تبـ ـ نر
حســاب اإلي ـراد العــام حســب الجهــات الــواردة منهــا مثــل األرصــدة الدفتيــة المتبقيــة
من سـنوات سـابقة وأقسـاط تمليـك السـيارات وايـرادات الخـدمات األخـرى كمـا تب ن
ـي
ن
المتانيـة
وجود حسابات مصـرفية لإليرادات منها حسابات عليها حركة ايداع خارج
ل ــم ي ــتم إقف ــال إيراداته ــا ض ــمن اإليـ ـراد الع ــام وال يوج ــد بيان ــات ل ــدى الخزان ــة العام ــة
بشــأنها باإلضــافة إل وجــود حســابات وســيطة لخصــم الغيــاب ،لــدى مــا كــان يعــرف
سابقا بالشعبيات وال تتوفر مستندات عنها لدى ادارة الخزانة بوزارة المالية.
 وجود انحراف سلب بنسبة  %12عن التقديرات نف االيـرادات النفطيـة حيـث كانـالمبالل المحصلة والمودعة نف حسـابات االيـرادات الرئيسـية بمرصـف ليبيـا المركـزي
خالل العام 2020م عىل النحو التال:
الحساب
حـ  19اإليرادات النفطية باليورو
حـ  32اإليرادات النفطية بالدوالر
حـ 220إيرادات ن
الرصائب واألتاوات النفطية
اإلجمال المعادل بالدينار

االيرادات
3,666,132
3,428,589,411
484,818,965
5,305,963,855

العملة
يورو
دوالر
دينار
دينار

 كمـ ـ ــا أن المبـ ـ ــالل المرحلـ ـ ــة ال حسـ ـ ــاب الـ ـ ــدينار رقـ ـ ــم  190251مـ ـ ــن قبـ ـ ــل الم ـ ـ ــرصفالمركزي كان عىل النحو التال:
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البيان
رصيد 01/01
يضاف إيرادات مرحلة من حسابات التحصيل
يطرح تحويالت لحسابات تنفيذ ر
التتيبات المالية
خصم المصـرف بالخطأ
رصيد 12/31

اإليرادات
5,874,978,844
5,305,963,855
))5,279,632,281
)(26,331,573
5,874,978,845

 تض ـ ــمن االي ـ ــداعات بحس ـ ــابات االي ـ ـرادات قيم ـ ــة ص ـ ــادرات ال ـ ــنفط لش ـ ــهر دشس ـ ــمت2019م بمبل ــل  2,871,000,000دين ــار ال ـ رـب أودعـ ـ خ ــالل ش ــهري ين ــاير وفتاي ــر
2020م.
 لـوجظ وجــود خصـم مــن قبـل مصــرف ليبيـا المركــزي بمبلـل  26,331,573دينــار لــمتحال لحساب اإليراد العام.
ر
 بلغ ـ اإلي ـرادات المق ــدرة لرس ـوم مبيع ــات النق ــد األجن ــب خ ــالل الف ــتة م ــن 01/01حـ ـ رـب 2020/12/31م ،وفقـ ــا لق ـ ـرار ر
التتيبـ ــات رقـ ــم  208لسـ ــنة 2020م مبلـ ــل 2.1
ر
مليــار دينــار نف حـ ن
ـي بلغـ اإليـرادات المحققــة خــالل نفــس الفــتة مبلــل  15.2مليــار
دينار بانحراف موجب قدره  13.1مليار دينار بنسبة  %726ويرج السبب نف هذا
االنحراف الجوهري الكبـت أنـه لـم يـتم االهتمـام بتقـدير قيمـة إيـرادات الرسـم وادراج
التقديرات بجدول الموارد وفقا للقانون المال للدولة إنما تم إدراج القيمة المعادلـة
لمخص ــص الب ــاب الثال ــث فق ــط بحج ــة أن قـ ـرار ف ــرض الرس ــوم ع ــىل مبيع ــات النق ــد
األجنب نص عىل عدم جواز اسـتخدام هـذه الرسـوم إال للتنميـة والـدين العـام فقـط،
ُ
إال أن الواق ـ والق ـرارات الالحقــة خالف ـ ذلــك حيــث خ قصص ـ إي ـرادات الرســوم نف
نفقات أخرى ال تتعلق بالتنمية او الدين العام.
 لـ ـ ــم تحقـ ـ ــق مصـ ـ ــلحة الـ ـ ـ ـ نرصائب المسـ ـ ــتهدفات حيـ ـ ــث كان ـ ـ ـ اإلي ـ ـ ـرادات المحصـ ـ ــلةوالمودعة بحساب االيراد العـام  632مليـون دينـار نف مقابـل التقـديرات المسـتهدفة
بمبل ـ ــل  1.3مليـ ـ ــار دين ـ ــار ب ـ ـ ـانحراف س ـ ـ ـالب نسـ ـ ــبته  %51م ـ ـ ـ العلـ ـ ــم ب ـ ــأن مصـ ـ ــلحة
ال نـرصائب احتفظ بما قيمتـه  359,218,796دينـار مـن تحصـيالت العـام 2020م
بحس ــاباتها نف ادارات ومكات ــب ال ـ ـ نرصائب بالمنطق ــة ال ـ ـ رشقية ول ــم تحله ــا ال االي ـ ـراد
الع ــام بالمخالف ــة وبالت ــال فل ــم ت ــتمكن وزارة المالي ــة م ــن االس ــتفادة منه ــا نف االنف ــاق
العام.
ر ُ
 ل ــم تحق ــق مص ــلحة الجم ــارك المس ــتهدفات ال ــب ق ـ قـدرت بمبل ــل  400ملي ــون دين ــارحيــث كان ـ اإلي ـرادات الفعليــة ال ـ رـب ت ــم اي ــداعها بحســاب االي ـراد الع ــام بقيم ــة 131
ملي ـ ــون دين ـ ــار فق ـ ــط ب ـ ــانحراف س ـ ــلب نس ـ ــبته  ،%67علم ـ ــا ب ـ ــأن مص ـ ــلحة الجم ـ ــارك
احتفظ ـ ـ بمتحصـ ــالت جمركيـ ــة قيمتهـ ــا  62,918,174دينـ ــار ،تتمثـ ــل نف إي ـ ـرادات
الزال لدى المراكز الجمركية بالمخالفة.
 قــدرت إي ـرادات رســوم الخــدمات العامــة للعــام 2020م مبلــل وقــدره  228.6مليــونن
حي بلغ المتحصـالت الفعليـة  286.1دينـار ،بزيـادة عـن المقـدر بقيمـة
دينار ،نف
 50ملي ــون دين ــار ،وبنس ــبة  %125م ـ العل ــم أن الجه ــات ال ـ رـب رص ــدت له ــا إي ـرادات
ر
بالتتيبات المالية لسنة 2020م ،قد حقق إيرادات بمبلل وقدره 203,362,131
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دينار ،والفرق تحقق من قبل جهات أخرى لم ترصد لهـا إيـرادات ر
بالتتيبـات الماليـة
لسنة 2020م.
 لوحظ وجود فرق نبي قيمة رسوم الخدمات واإليـرادات األخـرى الظـاهر بكشـوفات
ن
وزارة المالي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــالمبلل المحق ـ ـ ـ ــق الفع ـ ـ ـ ــىل ف الحس ـ ـ ـ ــابات م ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا البن ـ ـ ـ ــد بمبل ـ ـ ـ ــل
 202,774,780دين ـ ـ ـ ــار نـ ـ ـ ـ ــاتأ عـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدم األخـ ـ ـ ـ ــذ نف االعتبـ ـ ـ ـ ــار رسـ ـ ـ ـ ــوم الخـ ـ ـ ـ ــدمات
ر
والتجيعــات الـ رـب تــتم مــن الجهــات بالحســابات المنــاظرة لــدى وزارة الماليــة واكتفــاء
ر
الــوزارة باظهــار قــيم الرســوم والتجيعــات الـ رـب تــرد إل حســاب اإليـراد العــام نــورد منهــا
ما يىل:
البيان
الباب االول
الباب ن
الثان
الباب الثالث
الباب الراب
الباب الثالث قديم

المبلغ
39,385,274
130,951,418
32,436,268
1,218
602

 ت ــأثر إي ـرادات رس ــوم الخ ــدمات العام ــة بش ــكل كب ــت بحال ــة اإلنقس ــام ال ـ رـب تع ـ نـان منه ــا
الدولــة نتيجــة عــدم توريــد مــا تجبيــه بعــض مؤسســاتها مقابــل الخدمــة العامــة ،هــذا
باالضـ ــافة ال اسـ ــتغالله مـ ــن قب ـ ــل مسـ ــؤول بعـ ــض الجه ـ ــات المكلفـ ــة بجبايـ ــة رس ـ ــم
الخدمة نف لتغطية النفقات بالمخالفة للقانون.
إيرادات خارج اليتيبات المالية
ر
 تــم تمويــل نفقــات العــام 2020م بمبــالل مــن مصــادر غــت مشــمولة ضــمن التتيبــاتالماليــة 2020م وال تعــد مصــدر مــن مصــادر تمويلهــا حســب ق ـرار ر
التتيبــات المالي ــة
2020م منهـا الرصــيد المتـ ر
ـبف نف حســاب اإليـراد العــام مــن العــام 2019م البــالل 2.5
مليار دينار وارصدة بالحسابات القديمة كما ن
يبي الجدول التال:
البيان
رصيد حساب اإليراد العام المرحل
إيداعات الحسابات القديمة
اإلجمال

المبلغ
2,562,082,957
1,599,775
2,564,527,632

مصروفات الدولة

بلغ جملة المبالل المحالة للجهات الممولـة مـن الخزانـة العامـة وفقـا لقـرار ر
التتيبـات
المالي ــة رق ــم  208لس ــنة 2020م ،خ ــالل الف ـ رـتة م ــن  01/01إل2020/12/31م مبل ــل
 36,310,922,028دينار ،يقابلها مخصصات ر
بالتتيبات المالية 2020م خالل نفس
ر
ر
الفتة بمبلل  38,500,000,000دينار ،وفقا للبيان اآلن:
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البيان
الباب األول :المرتبات
الباب ن
الثان :م .عمومية
الباب الثالث التنمية
الباب الراب  :الدعم
الباب الخامس :الطوارئ
مجموع المصـروفات

المخصص المعدل
2020
21,949,308,700
3,850,691,300
2,100,000,000
5,600,000,000
5,000,000,000
38,500,000,000

المسيل الفعل

الوفر أو العجز

21,817,307,434
3,566,166,197
1,800,479,381
5,599,999,999
3,526,969,017
36,310,922,028

132,001,266
284,525,103
299,520,619
1
1,473,030,983
2,189,077,972

نسبة
التنفيذ
99%
93%
86%
100%
71%
94%

األهمية
النسبية
57%
10%
5%
15%
13%
.

بـ ر
ـارست وزارة المالي ــة باص ــدار التفويض ــات المالي ــة بت ــاريـ ــخ 2020/04/01م وأص ــدرت
ر
خ ــالل الف ــتة م ــن  2020/1/1إل 2020/12/31م ع ــدد  3639تفويض ــا مالي ــا بقيم ــة
تبي ر
 25,333,861,767دينار ،ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 اســتمرار عديــد المالحظــات ذات التــأثت الســلب عــىل المــال العــام والـ رـب ســبق أن نبــهعنها الديوان نف تقاريره والتزال قائمة لم تعالأ ر
حب تاريخه.
 ع ــدم اقف ــال األرص ــدة الختامي ــة للع ــام 2019م واحالته ــا لحس ــاب االحتي ــاط الع ــاموفقا للقانون رقم  127لسنة 1970م وتعديالته.
 يــتم تغذيــة حســابات الم ــرصوفات بمبــالل غــت محــددة المصــدر أو النــوع مــن حيــثر
بواف م عدم معرفة الجهة المودعة.
كونها إيرادات أو ترجي
 اختالف وتباين األرصدة االفتتاحيـة الظـاهرة نف سـجالت وزارة الماليـة المسـتخرجةمــن منظومــة حســابات ادارة الخزانــة وتــأثر هــذه األرصــدة كلمــا تــم خصــم قيمــة صــك
معلق.
 تض ــخم األرصـ ــدة النقديـ ــة بالحسـ ــابات الفرعي ــة الممولـ ــة مـ ــن الحسـ ــابات الرئيسـ ــيةر
البواف فيها وعدم تقيد الجهات ربتجيعها.
وارتفاع أرصدة
الباب األول :المرتبات وما ف حكمها
بلغـ االمـوال المخصصــة والمسـيلة للجهــات الممولـة مــن الخزانـة العامــة للدولـة عــىل
قوة الباب االول خالل ر
الفتة من  01/01إل 2020/12/31م كما يىل:
المخصص قبل
التعديل
21,800,000,000

المخصص بعد
التعديل
21,817,307,434 21,949,308,700
المسيل

غي المسيل

المنفذ

132,001,266

99%

نسبة االنحراف
عن المخصص
1%

 وجـود اخـتالف مــا ب نـي قيمـة التحــويالت مـن حسـاب اإليـراد العـام إل حسـاب البــاب
ا
ن
االول الذي كان بمبلل  21,789,000,000دينار وما بي االمـوال المسـيلة فعـ مـن
الحسـاب ال رـب كانـ بمبلـل  21,817,307,434دينــار بزيـادة بمبلــل 28,307,434
دين ــار و تمث ــل مقاب ــل ر
التجيع ــات ال ـ رـب تق ــوم الجه ــات باي ــداعها للحس ــاب مب ـ ر
ـارسة
ويتم إستعمالها بد َ من إحالتها لحساب اإليراد العام.
ن
 وج ــود اخ ــتالف نف قيم ــة اجم ــال المرتب ــات المنف ــذة م ــا ب ـ نالمتاني ــة
ـي بيان ــات أدارة
وبيان ــات إدارة الخزان ــة ب ــوزارة المالي ــة بف ــرق ق ــدره  2,699,604دين ــار مم ــا شش ــت ال
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ـي كمـا تب ن
ـي االدارت ن
ضعف التنسـيق وغيـاب المطابقـة الدوريـة مـا ب ن
ـي وجـود فروقـات
بـ ن
ـي تقري ــر إدارة الخزان ــة ع ــن تح ــويالت الب ــاب األول للع ــام الم ــال 2020م وس ــجل
ن
االعتمادات المالية ف 2020/12/31م.
ن
 ضعف التنسيق ما نبي وزارة المالية والمـرصف المركزي ف تغطية حساب المرتبات
حي ــث ي ــتم ترجيـ ـ بع ــض المع ــامالت االحتف ــا به ــا وع ــدم تنفي ــذها م ــن المصـ ــرف
بســبب عــدم تــوفر التغطيــة وبالتــال ريتتــب عليــه كشــف الرصــيد الـ ر
ـدفتي للحســاب
ُ
ر
وتضخم الصكوك المعلقة بمذكرة التسـوية ،حيـث ظهـر الرصـيد الـدفتي للحسـاب
مكشــوفا بـ ر
ـدفت يوميــة الصــندوق نف 2020/12/31م بمبلــل  498,123,319دينــار
وكــذلك أظهــرت مــذكرة التســوية الحســاب بــذات التــاريـ ــخ رصــيدا للصــكوك المعلقــة
بقيمة  1,779,436,514دينار.
 ال يمث ـ ــل المبل ـ ــل المـ ـ ــرصوف حقيق ـ ــة الب ـ ــاب حي ـ ــث توج ـ ــد مس ـ ــتحقات مالي ـ ــة ع ـ ــىلالمرتب ــات األساس ــية اوق ــف فه ــا م ــن قب ــل لجن ــة ترش ــيد المرتب ــات ب ــوزارة المالي ــة
خ ــالل الف ـ رـتة م ــن س ــنة 2015/1/1م ح ـ رـب 2020/6/30م ،مبل ــل 483,987,770
دينــار ،هــذا باالضــافة ال حجــب وزارة الماليــة لمرتبــات عــدد مــن الجهــات ،ويوض ـ
الشكل التال حجم ر ن
االلتامات المالية المسجلة بالوزارة عىل الباب األول خالل من
سنة 2015م ر
حب تاريخه :
االليامات المالية
166,914,783

151,639,528

99,573,254
51,947,354
13,912,851
2015

2016

2017

2018

2019

 تسـ ـ ــييل مبـ ـ ــالل لـ ـ ــبعض الجهـ ـ ــات تفـ ـ ــوق المخصـ ـ ــص حـ ـ ـ رـب 2020/06/30م بمبلـ ـ ــل 199,610,056دينار األمر الذي ترتب عليه سـحب أمـوال مـن حسـابات الحكومـة
غ ـ ــت مح ـ ــددة االغ ـ ـراض ،ومخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )16م ـ ــن ق ـ ــانون النظ ـ ــام الم ـ ــال
للدولة ،وتم طمس هذا التجاوز بموجب قرار المجلس الرئاس رقم ( )1002لسـنة
2020م الصادر نف 2020/12/31م.
 ت ـ ــم تحمي ـ ــل الب ـ ــاب االول لمس ـ ــتحقات مرتب ـ ــات وعم ـ ــل إض ـ ـ نـاف ومكاف ـ ــآت ر
مغتب ـ ـ ن
ـي
ن
واعاشة ومالبس وقيافة بلغ قيمة اإلضافات ر
المتانيـة بـوزارة
الب قام بهـا إدارة
المالية خالل العام 2020م مبلل  81,567,406دينار ومن خـالل الفحـص تب ن
ـي أن
معظمه ـ ــا تخ ـ ــص س ـ ــنوات س ـ ــابقة ودون وج ـ ــود مع ـ ــايت ل ـ ـ ـرصف ه ـ ــذه المس ـ ــتحقات
المتأخرة ر
الب تخض للتقدير الشخص.
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 بلغـ المبــالل الـ رـب قامـ وزارة الماليــة باســتقطاعها مــن بــاب المرتبــات الحالتهــا الالجهــات المس ــتحقة لهــا بش ــكل مركــزي مــن المنب ـ مبل ــل  3,375,996,851دين ــار،
ـي قيــام بعــض الجهــات ربتجيـ بـ ر
واحالـة صـ ن
ـاف المرتبــات ،إال أنــه تب ن
ـواف تنفيــذ البــاب
األول وه ــذه الب ـ ر
ـواف ق ــد خض ــع مس ــبقا لالس ــتقطاعات القانوني ــة وتم ـ ـ إحالته ــا
للجهات المعنية بها (الضمان ،التضامن) وتتطلب التسوية.
الباب الثان :المصـروفات العمومية
قـ ــدرت مخصصـ ــات هـ ــذا البـ ــاب خـ ــالل الفـ ـ رـتة مـ ــن  01/01إل 2020/12/31م مبلـ ــل
 3,850,691,300دينـ ــار وفق ـ ــا ر
التتيب ـ ــات المالي ـ ــة المعتم ـ ــدة ،وبلغ ـ ـ جمل ـ ــة المس ـ ــيل
للجهـ ــات الممولـ ــة مـ ــن الخزانـ ــة العامـ ــة خـ ــالل الفـ ـ رـتة نفسـ ــها مبلـ ــل 3,566,166,197
دينار ،وفقا للجدول التال:
المخصص حن 2020/12/31م
3,850,691,300

المسيل الفعل
3,566,166,197

غي المسيل
284,525,103

نسبة التنفيذ
93%

 أظهــرت مــذكرة تســوية الم ــرصف للحســاب اجمــال معلقــات حـ رـب 2020/12/31مبقيمة  48,570,796دينار بيانها كالتال:
البيان
رصيد حسب شهادة كشف المصـرف
قيمة الصكوك المعلقة
ر
الدفتي
الرصيد

القيمة
0
48,570,796
384,969

ـي قيمــة الصـكوك المعلقـة والرصـيد ال ر
 ونالحـظ بالخصـوص وجـود فـرق ب نـدفتي مـ
أن الرصيد حسب الكشف صفر.
ن
 أظهــرت خالصــة البــاب الثـ نـان الصــكوك المعلقــة الظــاهرة ف جانــب اإليـرادات بمبلــل
ن
 1,306,046,357دين ـ ـ ـ ــار ،ف ح ـ ـ ـ ـ ن
ـي ظه ـ ـ ـ ــرت بكش ـ ـ ـ ــف الص ـ ـ ـ ــكوك الملغي ـ ـ ـ ــة بمبل ـ ـ ـ ــل
 1,268,369,781دينار بفرق  37,676,576دينار.
 ظهرت التحويالت المالية المنفذة بتقرير رقم  10سجل االعتمـادات الماليـة بمبلـل 3,603,848,026دينـار وذلــك بعــد خصــم الصـكوك الملغيــة نف حـ ن
ـي اظهــر التقريــر
إدارة الخزانـ ــة هـ ــذه التحـ ــويالت بمبلـ ــل  3,566,166,197دينـ ــار بفـ ــرق عـ ــن مـ ــا هـ ــو
ظاهر بسجل االعتمادات المالية بمبلل  37,676,829دينار.
 وجــود جهــات لــم تســيل مخصصــاتها المعتمــدة بموجــب رالتتيبــات الماليــة 2020م
خالل ر
الفتة من 2020/1/1م ر
حب 2020/12/31م.
الباب الثالث :مشـروعات وبرامج التنمية
 بموجــب قـرار المجلــس الرئــاس رقــم (2020/208م) تــم تخصــيص مبلــل  2.1مليــاردينـار ،كمخصصـات البــاب الثالـث 2020م ،وتــم توزيـ ـ ـ المخصصــات بموجـب قـرار
المجلس الرئاس رقم ( )387لسنة 2020م بشأن اعتماد توزي ـ ـ مخصصات البـاب
الثالث.
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 أصدرت وزارة التخطيط خالل رالفتة من  01/01ح رـب 2020/12/31م عـدد 239
تف ـ ـ ـ ــويض م ـ ـ ـ ــال متعل ـ ـ ـ ــق بالب ـ ـ ـ ــاب الثال ـ ـ ـ ــث (مشـ ـ ـ ـ ــروعات وبـ ـ ـ ـ ـرامأ التنمي ـ ـ ـ ــة) بقيم ـ ـ ـ ــة
 1,949,531,308دين ـ ـ ــار ،وفيم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــىل مقارن ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ن
ـي المخصص ـ ـ ــات والمف ـ ـ ــوض بـ ـ ـ ـه
والمسيل الفعىل خالل ر
الفتة:
المخصص

المفوض

المسيل

2,100,000,000

1,949,531,308

1,800,479,381

نسبة المفوض إل
المخصص
93%

نسبة المسيل
إل المفوض
92%

 يب ـ ـ نـي الج ـ ــدول الت ـ ــال المخصص ـ ــات المعتم ـ ــدة بالج ـ ــدول رق ـ ــم ( )2بق ـ ـرار المجل ـ ــس
الرئاس رقم ( )208لسنة 2020م والمفوض به ونسبة التنفيذ:
البيان
الشـركة العامة للكهرباء
مشـروعات القطاعات
المؤسسة الوطنية للنفط
الدراسات العليا
اإلجمال

المخصص بالقرار
600,000,000
700,000,000
500,000,000
300,000,000
2,100,000,000

المفوض به من  1/1إل 12/31
564,479,684
589,639,807
500,000,000
295,411,817
1,949,531,308

نسبة التنفيذ
%94
%84
%100
%98
%93

 ي بـ نـي الجــدول التــال المخصصــات المعتمــدة المعدلــة للقطاعــات والمبــالل المســيلة
ر
فعليا خالل الفتة من 2020/01/01م إل 2020/12/31م لكل جهة:
الجهة
مشـروعات االسكان وتطوير المدن
مشـروعات المرافق
مشـروعات نقل المياه
مشـروعات التحلية
مشـروعات النفط والغاز
مشـروعات الكهرباء والطاقة
مشـروعات المطارات
مشـروعات الطرق والجسور
ن
الموان
مشـروعات
مشـروعات الجامعات والمعاهد
التقنية ومراكز التدريب
مشـروعات صيانة وتطوير المدارس
مشـروعات المستشفيات
مشـروعات الثقافة واالعالم
وسائل المواصالت
مشـروعات الشؤون االجتماعية
مشـروعات المالعب الرياضية
مشـروعات االستصالح الزراع
الدراسات العليا والبعثاث
وسائل وممستلزمات التعليم
التامأ الثقافية واالعالمية

المخصص
80,000,000
20,000,000
70,000,000
25,000,000
500,000,000
600,000,000
40,000,000
50,000,000
10,000,000

500,000,000
564,979,674
38,487,748
47,507,610
8,356,400

التجاوز
-3,185,283
19,380,000
39,071,502
25,000,000
0
35,020,326
1,512,252
2,492,390
1,643,600

نسبة التنفيذ
104%
3%
44%
0%
100%
94%
96%
95%
84%

المسيل
83,185,283
620,000
30,928,498

25,000,000

22,881,402

2,118,598

92%

15,000,000
85,000,000
30,000,000
15,000,000
30,000,000
10,000,000
10,000,000
300,000,000
70,000,000
10,000,000

15,000,000
57,823,505
29,917,800
13,922,000
20,000,000
6,977,950
9,997,409
194,333,017
69,466,552
4,600,000

0
27,176,495
82,200
1,078,000
10,000,000
3,022,050
2,591
105,666,983
533,448
5,400,000

100%
68%
100%
93%
67%
70%
100%
65%
99%
46%
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الجهة
مراقبة السل الغدائية والدوائية
برامأ تطوير المنظومات المالية
الدراسات

المخصص
35,000,000
25,000,000
30,000,000

المسيل
35,000,000
16,583,305
15,661,828

التجاوز
0
8,416,695
14,338,172

برامأ التدريب التخصصية

15,000,000

14,249,400

750,600

اإلجمال

نسبة التنفيذ
100%
66%
52%

299,520,619 1,800,479,381 2,100,000,000

95%
-

 ونورد فيما يىل خالصة الحساب المص نـرف  471الباب الثالث لهـذا الحسـاب خـالل
ر
الفتة المذكورة أعاله ،ر
والب توضـ المبـالل المودعـة للحسـاب والمحـال منـه خـالل
ر
الفتة موضوع التقرير:
البيان
رصيد 01/01
أخطاء مصـرفية
ترجيعات
إيرادات
تحويالت للجهات العامة
حساب معلق
رصيد 31/12

اإليرادات
62
32,436,268
2,788,500,000

-

المصـروفات

2,942,954,427
132
122,018,229-

كمــا نــورد فيمــا يــىل بيــان مقــارن بـ ن
ـي المخصصــات المعتمــدة المعدلــة للقطاعــات وفــق
ر
قـرار وزيــر التخطــيط رقــم ( )429والمفــوض بــه والمتــبف ونســبة التنفيــذ مــن  1/1حـ رـب
2020/12/31م
ت

اسم الجهة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

الجهات التابعة للسلطة ر
التشيعية
المجلس الرئاس ورئاسة الوزراء
وزارة العدل
وزارة الخارجية
وزارة المالية
وزارة الصحة
قطاع االقتصاد والصناعة
وزارة المواصالت
الهيئة العامة للزراعة
وزارة الشؤون االجتماعية
الهيئة العامة لألوقاف
قطاع االسكان والمرافق
هيئة الشهداء والمفقودين
وزارة التخطيط
وزارة الدفاع
المؤسسة الوطنية للنفط
وزارة العمل للتأهيل
وزارة الحكم المحىل
الهيئة العامة للخيالة والمشح

المخصص المعدل بعد
المناقلة
70,194,270
54,128,917
36,397,139
13,200,000
13,350,000
46,587,886
127,400
104,750,000
9,997,409
9,820,867
5,023,000
46,778,744
3,800,000
3,850,000
1,380,400
500,000,000
3,485,000
7,480,957
7,850,000

قيمة التفويضات
63,083,270
53,743,917
33,897,139
13,200,000
5,150,000
46,406,286
127,400
97,223,796
9,997,409
9,820,867
5,023,000
46,778,744
3,800,000
3,600,000
1,380,400
500,000,000
3,485,000
7,480,957
7,850,000

الرصيد المتبق نسبة التنفيذ
7,111,000
385,000
2,500,000
0
8,200,000
181,600
0
7,529,204
0
0
0
500,000
0
250,000
0
0
0
0
0

%90
%99
%93
%100
%39
%100
%100
%93
%100
%100
%100
%99
%100
%94
%100
%100
%100
%100
%100
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ت

اسم الجهة

20
21
22
23
24
25

قطاع التعليم
الهيئة العامة للشباب والرياضة
الشـركة العامة للكهرباء
ن
المدن
هيئة الثقافة والمجتم
الهيئة العامة للموارد المالية
الهيئة العامة للسياحة
اإلجمال العام

المخصص المعدل بعد
المناقلة
403,059,771
10,000,000
591,000,000
31,934,460
94,100,000
3,090,710
2,071,386,930

قيمة التفويضات
403,059,771
10,000,000
559,979,684
31,934,460
29,918,498
3,090,710
1,949,531,308

الرصيد المتبق نسبة التنفيذ
0
0
31,020,316
0
64,181,502
0
121,855,622

%100
%100
%95
%100
%32
%100
%94

بي ر
ومن خالل تنفيذ ر
التتيبات المالية للباب الثالث ن
اآلن:
 تنفي ــذ التفويض ــات م ــن فب ــل وزارة التخط ــيط ب ــالرب ـ األخ ــت م ــن الس ــنة وخاص ــة نفالشهر األخت  12دشسـمت ،األمـر الـذي حـال دون تسـييلها لحسـابات الجهـات وذلـك
لغ ـ ـ ــرض استنفاد المخصص ودون وض برامأ وخطة خالل السنة للتنفيذ.
البيان
النصف األول
الرب ـ الثالث
الرب ـ الراب

عدد التفويضات
4
14
221

القيمة
145,843,418
244,422,889
1,559,265,001

 قيــام المجلــس الرئــاس باصــدار عــدة ق ـرارات تخصــيص إضــافية لنفقــات مــن قبيــلالتنمي ــة خ ــالل الس ــنة ،ع ــىل ال ــرغم مم ــا تض ــمنه قـ ـرار ر
التتيب ــات المالي ــة رق ــم ()208
لس ـ ـ ـ ــنة 2020م بش ـ ـ ـ ــأن مخصص ـ ـ ـ ــات نفق ـ ـ ـ ــات الب ـ ـ ـ ــاب الثال ـ ـ ـ ــث التس ـ ـ ـ ــمية (ال ـ ـ ـ ــتامأ
والمشـروعات) بقيمة  2,100,000,000دينار ،إال أنه من المالحظ صدور فرار من
المجلس الرئاس خالل السنة تعتت من قبل النفقات التنموية حيث تعتت نف حكـم
االعتمادات االضافية و كاآل رن:
رقم القرار
2020/281
2020/317
2020/429
2020/577
2020/871

البيان
بشأن اقرار ترتيبات مالية استثنائية لمناطق الجنوب بقيمة  1,000,000,000دينار
بشأن من االذن بتمويل مشـروع وتقرير احكام بشأنه بقيمة  392,688,000دينار
بشأن اعتماد وتوزيـ ـ مخصصات الباب الثالث (تدوير االرصدة بالحسابات) تقدر المبالل حسب لجان
الجرد المشكلة بقرار وزير المالية ( )432الباب الثالث بنحو  540,899,406وحسابات الودائ
 4,196,339,518دينار
بشأن االذن بانفاق مبالل مالية خصص للباب الثالث  1,400,000,000دينار
ن
بشأن اقرار اعتماد اضاف للعام 2020م بقيمة  1,048,000,000دينار للمؤسسة الوطنية للنفط

 قيام المجلس الرئاس باصدار عدة قرارات لتكليف بعض الجهات بمشاري ـ ـ تنمويةقبل صدور قرار ر
التتيبات المالية  2020ودون التنسيق م وزارة التخطيط.
 عدم قيام مصـرف ليبيـا المركـزي باحالـة كافـة المخصصـات المقـررة لتمويـل حسـابالباب الثالث.
 من خالل متابعة مذكرة تسوية الباب الثالث المفتوح بمصـرف ليبيا المركزي تحرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  471وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب تظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال معلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م بقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 161,555,469دينار وفقا الجدول التال:
تقرير ديوان المحاسبة 2020

27

القيمة
البيان
39,537
الرصيد حسب كشف المصـرف
161,555,469
قيمة الصكوك المعلقة
-122,018,228
الرصيد الدفيي

 وقــد تبـ نـي قيــام ادارة الخزانــة بــوزارة الماليــة باعــداد أذونــات الص ــرف وحجــز قيمتهــا
بأرق ــام ص ــكوك دون التأ ك ــد م ــن ت ــوفر التغطي ــة المالي ــة ،كم ــا ه ــوا موض ـ أع ــاله ف ــان
ر
الدفتي يظهر سحب عىل المكشوف بقيمة ( )-122,018,228دينار .
الرصيد
ن
 التأخر ف إعداد أذونات الصـرف من قبل وزارة المالية مما يؤدي ال وجود معلقـاتيصــعب تســييلها مــن قبــل المص ــرف المركــزي قبــل نهايــة الســنة الماليــة ألنهــا معــدة
ن
يومي.
قبل انتهاء السنة المالية بيوم أو
 ع ـ ــدم اج ـ ـ ـراء المطابق ـ ــات بـ ـ ـ نـي التفويض ـ ــات الماليـ ـ ــة الص ـ ــادرة عـ ـ ــن وزارة التخطـ ـ ــيط
والتحويالت المقابلة لها الصادرة عن حسابات وزارة المالية.
ر
الدفتي ــة المرجعـ ــة خ ــالل الع ــام لحسـ ــاب اإلي ـ ـرادات العامـ ــة
 ع ــدم تحوي ــل األرصـ ــدةن
ر
 190031واســتعمال حصــيلتها مبــارسة ف تمويــل مخصصــات البــاب الثالــث حيــث
التجيعـات المحالـة لحسـاب البـاب الثالـث المتمثلـة نف ب ر
ر
ـواف تنفيـذ ن
متانيـات
بلغ
ســابقة مبلــل  32,436,286دينــار ،وترتــب عــىل ذلــك عــدم مطابقــة تحويــل حســاب
الباب الثالث م التحويالت الواردة من حساب اإليراد العام للباب الثالث.
 عدم فصل المبالل المودعة حساب الباب الثالث عـن رالتتيبـات الماليـة االسـتثنائية
المقـ ــررة بموجـ ــب ق ـ ـرار المجلـ ــس الرئـ ــاس رقـ ــم ( )1080لسـ ــنة 2019م ر
والتتيبـ ــات
المالي ــة االس ــتثنائية ل ــدعم قط ــاع ال ــنفط والغ ــاز  ،حي ــث تب ـ ن
ـي تحويله ــا إل حس ــاب
ر
اإلي ـراد العــام و مــن ثــم تحويلهــا لحســاب البــاب الثالــث رغــم أن مثــل هــذه التتيبــات
تعد منفصلة عن ر
التتيبات المالية المعتمدة.
 التخــبط الواض ـ نف تنفيــذ وتســييل مخصصــات البــاب الثالــث والــذي يظهــر بشــكلواض ـ ـ ومكـ ــرر نف كـ ــل سـ ــنة مـ ــن خـ ــالل تأجيـ ــل التفـ ــويض والتسـ ــييل إل غايـ ــة شـ ــهر
 2020/12نف سبيل استنفاد هذه المخصصات ،مما ترتب عليـه وجـود العديـد مـن
الص ــكوك ال ـ رـب ظل ـ ـ ب ــالطريق خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2020م وع ــددها  139صـ ــك
بقيمة  161,555,469دينار.
الباب الرابع :الدعم
بلغـ مخصصـات الـدعم المعتمـدة بموجـب قـرار المجلـس الرئـاس رقـم ( )208لســنة
2020م بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ترتيب ـ ـ ـ ـ ـ ــات مالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2020/1/1م ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب
2020/12/31م مبلــل  5,600,000,000دينــار ،فيمــا بلــل المســيل منهــا خــالل الفـ رـتة
مـ ــن 2020/1/1م حـ ـ رـب 2020/12/31م ،مبلـ ــل  5,599,999,999دينـ ــار ،والجـ ــدول
اآل رن يوض تفصيل ذلك:
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المسيل
المعتمد السنوي
البي ـ ـ ــان
البند
850,000,000 850,000,000
دعم األدوية
1
 2دعم الكهرباء واالنارة العامة 720,000,000 720,000,000
400,000,000 400,000,000
دعم النظافة العامة
3
 4دعم المياه والصـرف الصح 230,000,000 230,000,000
3,399,999,999 3,400,000,000
مخصص المحروقات
5
5,599,999,999 5,600,000,000
اإلجمال

نسبة التنفيذ
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ُ
ر
الدفتي نف 2020/1/1م صفر ،نف ح ن
ـي تظهـر
 تظهر حسابات وزارة المالية الرصيدـدفتي المت ـ ر
حس ــابات ال ــوزارة الرص ــيد ال ـ ر
ـبف نف 2019/12/31م بالس ــالب بمبل ــل (-
ا
 )471,585,604دين ــار وتظه ــر م ــذكرة التس ــوية نف ذات الت ــاريـ ــخ القيم ــة الم ــذكورة
ضــمن الصــكوك المعلقــة الـ رـب الزال ـ نف الطريــق ولــم تظهــر نف حســابات الــوزارة نف
السنة المالية 2020م ولـم يتب ن
ـي اتخـاذ أي إجـراءات باقفالهـا نف حسـابات اإليـرادات
العامة خالل العام.
الباب الخامس :الطواري
بلغـ مخصصــات الطــواري حســب ق ـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )208لســنة 2020م
بشأن اقرار ترتيبات مالية مقارنة بالمسيل خالل ر
الفتة وفق البيان التال:
البيان
المبلل

المخصص
5,000,000,000

المسيل
3,526,969,017

الرصيد الدفيي
1,473,030,983

وفيمــا يــىل عــرض إلجمــال المبــالل المســيلة خــالل الفـ رـتة مــن  1/1إل 2020/12/31م
والمنفــذة فعليــا مــن مص ــرف ليبيــا المركــزي بنــاء عــىل ق ـرارات التخصــيص الصــادرة عــن
ن
المتاني ـ ـ ــة
رئ ـ ـ ــيس المجل ـ ـ ــس الرئ ـ ـ ــاس والتفويض ـ ـ ــات المالي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن م ـ ـ ــدير إدارة
بالخصوص حسب البيان التال:
الجهة
وزارة الدفاع
جهاز الطب العسكري
وزارة الداخلية
جهاز قوة الردع
ر
المشتكة
قوة العمليات
جهاز مكافحة الهجرة
وزارة التعليم
ديوان وزارة الصحة
جهاز اإلسعاف
وزارة التخطيط
جهاز االمن الداخىل
وزارة العدل

القيمة (دينار)
1,615,516,718
215,662,230
143,759,000
25,000,000
15,000,000
3,300,000
65,000,000
752,449,178
35,000,000
7,000,000
38,500,000
10,000,000

الجهة
الشـركة العامة للكهرباء
وزارة الحكم المحىل
جهاز المخابرات
الهيئة البحث عن المفقودين
االمداد الطب
ن
الميدان
مركز الطب
المجالس البلدية
الجهاز للطتان الخاص
السفارات بالخارج
مصلحة الجمارك
المفوضية لالنتخابات
المجموع

القيمة (دينار)
149,472,914
48,641,791
8,500,000
4,000,000
7,000,000
117,000,000
50,391,734
8,906,370
154,869,082
2,000,000
50,000,000
3,526,969,017

تبي ر
ومن خالل متابعة التنفيذ ن
اآلن:
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 وبــالنظر للجــدول يتبـ نـي أن مــا تــم تنفيــذه فعليــا مــن قبــل إدارة العمليــات المص ــرفية
ر
 3,526,969,017دين ـ ــار فيم ـ ــا بلغ ـ ـ ـ الص ـ ــكوك المعلق ـ ــة الـ ـ ــب ت ـ ــم إلغاءه ـ ــا مبلـ ـ ــل
 691,538,756دين ـ ــار ويرجـ ـ ـ ذل ـ ــك لت ـ ــأخر إدارة العملي ـ ــات نف تنفي ـ ــذ بع ـ ــض ه ـ ــذه
المعامالت.
ن
ن
والمتانيــة اإلســتثنائية
 وجـود تــداخل ف تنفيــد مخصصـات البــاب الخــامس الطـوارين
والمتانية اإلستثنائية لوزارة الداخلية من خـالل حسـاب الطـواري رقـم
لوزارة الدفاع
(.)505
ر
 إيداع مبلل مليار دينار المخصصـة لـوزارة الـدفاع كتتيبـات ماليـة إسـتثنائية لحسـابالطواري وتسييلها بدون إذن ف.
 اســتمرار قيــام إدارة الحســابات بــوزارة الماليــة بمــن اإلذن للبلــديات بفــت حســاباتمصـرفية خارج نطاق عملها الجغر ناف وايداع مخصصات الطوارئ بها.
 االس ــهاب نف تخص ــيص االم ــوال ع ــىل ق ــوة الط ــوارئ مـ ـ ع ــدم متابع ــة إدارة الخزان ــةب ـ ــوزارة المالي ـ ــة الحس ـ ــاب المصـ ـ ـ ن
ـرف عن ـ ــد إع ـ ــداد أذون ـ ــات الص ـ ـ ــرف أدي إل ص ـ ــدور
صكوك بقيمة  691,538,756دينار ال يوجد ما يقابلهـا رصـيد بالحسـاب المصـ ن
ـرف
الخــاص بــالطوارئ ليــتم تســييلها ،ممــا أدى إل وجــود الكثــت مــن اإللغــاءات ألذونــات
الص ـ ـ ــرف المع ـ ــدة بن ـ ــاء ع ـ ــىل ق ـ ـ ـرارات التخص ـ ــيص الص ـ ــادرة ع ـ ــن المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس
ن
المتانيـة بــوزارة الماليـة بالخصـوص حيــث بلـل عــدد
والتفويضـات الصـادرة عــن ادارة
ر
هذه الصكوك  52صك موزعة عىل بعض الجهات الممولة من التتيبات المالية.
 قي ــام إدارة العملي ــات المص ــرفية ربتجي ـ أذون ــات ف بع ــد ف ـ رـتة م ــن إس ــتالمها م ــنإدارة الخزانـ ــة بـ ــوزارة الماليـ ــة دون ذكـ ــر مـ ــترات عـ ــدم التسـ ــييل حيـ ــث بلغ ـ ـ قيمـ ــة
أذونات الصـرف ال رب تم ترجيعها  133,480,212دينار.
الرتتيبات املالية االستثنائية

شــهدت الســنة الماليــة 2020م إقـرار المجلــس الرئــاس لحكومــة الوفــاق ترتيبــات ماليــة
اســتثنائية بمبلــل إجمــال وقــدره  7,500,000,000دينــار ،باإلضــافة إل وجــود ترتيبــات
ماليـ ــة إس ـ ــتثنائية مرحل ـ ــة م ـ ــن السـ ــنة المالي ـ ــة 2019م بمبل ـ ــل  2,450,000,000دين ـ ــار
والبيان ر
اآلن يوض ذلك:
ر
التتيبات المالية االستثنائية (مرحلة من العام السابق)
القرارات

البيان

2019/ 1440 ،1080م

المؤسسة
الوطنية للنفط

1571 ،1441 ،1092
2020/1 ،2019/
المجموع

المبلغ بالدينار

وزارة الداخلية

المنرصفة

المتبق

180,075,000 1,020,425,000 1,200,500,000
1,250,000,000 1,250,000,000

0.000

180,075,000 2,270,425,000 2,450,500,000

نسبة
التنفيذ
85%
100%
93%

ر
التتيبات المالية االستثنائية واالعتمادات االضافية 2020م
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القرارات
قرار  51لسنة 2020م
قرار  281لسنة 2020م
2020 / 577
2020 / 740
2020 / 871
2020 / 873
قرار  958لسنة 2020م
قرار  960لسنة 2020م
قرار  961لسنة 2020م

البيان
ن
تجهتات لألمن القوم
توفت
تنمية وتطوير الجنوب
دعم للبلديات
توفت احتياجات مراكز العزل
المؤسسة الوطنية للنفط
مجلس النواب
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
وزارة الصحة
المجموع

المبلغ بالدينار
3,500,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
30,000,000
1,048,000,000
844,900
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

المنفذ
1,000,000,000
-

10,578,844,900

1,000,000,000

التتيبات المالية اإلستثنائية نالحظ ر
ومن خالل متابعة تنفيذ تسييل ر
اآلن:
 تنفيذ رالتتيبات المالية االستثنائية بالمخالفة لمفهـوم وطبيعـة الموازنـة االسـتثنائية
المتعارف عليها وفقا للقانون المال للدولـة ،مـن حيـث كونهـا منفصـلة عـن الموازنـة
العامــة للدولــة وتــنظم إل جانــب الموازنــة العامــة وغــت محــددة بســنة ماليــة يتب ـ نف
ن
المتانية العامة.
إعدادها واقرارها القواعد المتبعة نف شأن
 تنفيذ رالتتيبات المالية اإلستثنائية المقررة للمؤسسة الوطنية للـنفط بموجـب قـرار
المجلــس الرئــاس رقــم 2019/1080م المعــدل بــالقرار رقــم 2019/1440م بمبل ــل
ا
 1,020,425,000دينار تحمي عىل الباب الثالث.
 تنفيــذ رالتتيبــات الماليــة اإلســتثنائية المقــررة لــوزارة الداخليــة بموجــب قـرار المجلــس
الرئ ــاس رق ــم 2019/1092م ،المع ــدل بـ ـالقرار رق ــم  2019/1441المع ــدل ب ــالقرار
رقم 2019/1571م والمعدل بالقرار رقم  2020/1بمبلل  1,250,000,000دينار
ا
تحمي عىل الباب الخامس الطواري.
 تمويل حساب الطواري إستنادا عىل قرار المجلس الرئاس رقم  960لسنة 2020مبشـأن إقـرار ترتيبـات اسـتثنائية لـوزارة الـدفاع بمبلـل  1,000,000,000دينـار خصــما
ن
االضاف عىل العمـالت لسـنة 2020م ،وتفيـد القيمـة مـن حسـاب
من حساب الرسم
الباب الخامس (الطواري) دون مراعاة من اإلذن بالصـرف من وزارة المالية.
احلكومة املؤقتة البيضاء

ســبق للم ــرصف المركــزي البيضــاء أن قــام بنش ــر بعــض البيانــات حــول نفقــات الحكومــة
المؤقت ــة بالبيض ــاء ع ــن األع ــوام 2019-2015م وعرض ــها ال ــديوان نف التق ــارير الس ــابقة
ر
حب عىل النحو التال:
حيث كان
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السنة
2015
2016
2017
2018
2019
االجمال

اجمال المرصوفات
الفعلية (مليار دينار)
5.8
9.6
11
10.2
9
45.6

بالرغم من أنه لم يتم الحصول عىل أي بيانات من مصادر رسمية حول موارد ونفقات
الحكوم ـ ــة المؤقت ـ ــة بالبيض ـ ــاء ع ـ ــن الع ـ ــام 2020م إال أن التقري ـ ــر الص ـ ــادر ع ـ ــن المراجـ ـ ـ
الدول (ديلوي ) والذي تم تسليمه للمجلس الرئاس لحكومة الوحدة الوطنية بشكل
رس ــم م ــن قب ــل بعث ــة األم ــم المتح ــدة ع ــن حس ــابات المـ ــرصف المرك ــزي البيض ــاء ح ـ رـب
يوني ـ ــو 2020م ق ـ ــد أض ـ ــهر أن المب ـ ــالل ال ـ ـ رـب ق ـ ــام الم ـ ـ ـرصف المرك ـ ــزي بتحويله ـ ــا لص ـ ــال
حســابات الحكومــة المؤقتــة بلغ ـ حـ رـب  2020/6/30مــا قيمتــه 60,681,449,885
دينار ليب ما يعكس تمويل نفقات الحكومـة عـىل مـدى األعـوام مـن  2015ح رـب يونيـو
2020م عىل النحو التال:
(المبالغ بماليي الدينارات)
السنة

اجمال التمويل
الحكوم

2015

6,596

2016

7,595

2017

10,780

2018

12,410
11,362

شكل التمويل
تمويل ف شكل قرض
1,104

تمويل مقابل سندات حكومية
5,493

7,595

-

5,913
( )8,573تحويلها ال
سندات
7,965

4,867
20,982
3,400

2019
 2020ر
حب يونيو

11,938

9,936

2,000

اإلجمال

60,681

23,940

36,742

ششت الجدول السابق إل ما يىل:
 اجم ــال دي ــون الجكومـ ــة المؤقت ــة بالبيض ــاء لصـ ــال الم ـ ــرصف المرك ــزي والمصـ ــارفالتجارية ر
حب 2020/6/30م تجاوزت  60مليار دينار.
 خالل العام 2018م بلـل رصـيد القـرض المقـدم ال الحكومـة  14.6مليـار دينـار وقـدق ـ ــام الم ـ ـ ـرصف المرك ـ ــزي بتحوي ـ ــل  8.5ملي ـ ــار دين ـ ــار م ـ ــن قيم ـ ــة الق ـ ــرض إل س ـ ــندات
حكومية وتم إصدار سندات أخرى خالل نفس العام بقيمة  12مليار دينـار ليصـب
اجمال السندات ر
الب تم اصدارها خالل العام  2018وحده نحو  21مليار دينار.
 إنفاق الحكومة المؤقتة البيضاء عن ستة األشهر األول من العام 2020م بلـل نحـو 12مليــار دينــار وهــو يفــوق إنفــاق عــام كامــل مقارنــة بالســنوات الســابقة ،األمــر الــذي
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يثــت تســانل عــن رقــم االنفــاق عــن الســتة األشــهر األخــرى مــن هــذا العــام وفيمــا تــم
استعماله نف ظل عدم ن رـش أي بيانات عن نفقات الحكومة ر
حب تاريخه.
اظهـ ــر التقريـ ــر المشـ ــار إلي ـ ــه أعـ ــاله أن مصـ ــادر الم ـ ـ ـرصف المركـ ــزي نف تمويـ ــل الحكوم ـ ــة
المؤقت ــة ق ــد ت ــم م ــن مص ــدرين ،وهم ــا :ودائـ ـ المص ــارف التجاري ــة بالم ـ ـرصف المرك ــزي
البيض ـ ــاء بقيم ـ ــة  46,839,489,885دين ـ ــار وايـ ـ ـرادات طباع ـ ــة واص ـ ــدار عمل ـ ــة محلي ـ ــة
وطرحها للتداول بقيمة  13,841,960,000دينار.
ر
ن
الحكومتي (الوفاق –
فتة عمل الحكومة المؤقتة مطل العام 2021م بتوحيد
انته
ن
ر
ر
المؤقتــة) ف حكومــة وحــدة وطنيــة واحــدة ولــم يــتم حــب االن نـ ـش أي بيانــات رســمية
ح ــول حس ــاباتها الختامي ــة وتس ــوياتها المحاس ــبية األم ــر ال ــذي شس ــتوجب م ــن حكوم ــة
الوحدة الوطنية رسعة تشكيل فريق متخصص يتول هذا العمل.
احلساب اخلتامي للدولة

الزال وض اقفال الحسابات الختامية للدولة متأخر جدا حيث أن آخر حساب ختام
معــد ومعتم ــد كــان ع ــن الع ــام 2007م ،أمــا فيم ــا يتعل ــق بــاجراءات وجه ــود الحكوم ــة نف
انجــاز م ـ رـشوع إقفــال الحســابات الختاميــة للدولــة المتــأخرة فلــم يــتم الــرد بشــكل رســم
عىل مالحظات الديوان حول الحسان الختام للعام 2008م والذي تم عرضها بتقريـر
الديوان السابق ،كما قام خالل العام 2020م باحالة الحساب الختام للدولـة للعـام
2009م إل ديــوان المحاســبة بموجــب كتــاب وزيــر الماليــة المفــوض رقــم م 9/1المــؤر
نف 2021/01/05م وعـ ـ ــىل الف ـ ـ ــور ق ـ ـ ــام ال ـ ـ ــديوان بتكلي ـ ـ ــف االدارة المختص ـ ـ ــة بالدراس ـ ـ ــة
والتأ ك ــد م ــن ت ــوفر المتطلب ــات الرئيس ــية لعملي ــة الفح ــص والمراجع ــة إال أن ــه تب ـ ن
ـي ع ــدم
جاهزيـة وزارة الماليـة إل تقـديم أدلـة االثبـات المؤيـدة لالرقـام بالحسـاب وعـىل االخــص
الســجالت والكشــوفات والمســتندات الالزمــة ألعمــال الفحــص والمراجعــة وبـ ر
ـاف أركــان
النظ ــام المحاس ــب ،وع ــىل اث ــر ذل ــك ت ــم بموج ــب كت ــاب رئ ــيس دي ــوان المحاس ــبة رق ــم
 19-1681المــؤر نف  2021/04/06م اعــادة الحســاب الختــام للدولــة للعــام 2009
م ال وزارة المالية طالبا استيفاء التال:
 العم ــل ع ــىل اع ــداد قي ــود اليومي ــة وفق ــا للت ـ ـ رـشيعات والمع ــايت المحاس ــبية والمالي ــةن
ـوظفي
المعم ـ ـ ــول به ـ ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل وض ـ ـ ـ تسلس ـ ـ ــل رق ـ ـ ــم له ـ ـ ــا واعتماده ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الم ـ ـ ـ
ن
المختصي (المعد -رئيس قسم الحساب الختام – مدير ادارة الحسابات).
 اعـ ــداد وارفـ ــاق بطاقـ ــات األرصـ ــدة مـ ــن منظومـ ــة الحسـ ــاب الختـ ــام واعتمادهـ ــا مـ ــنر
ن
ن
الدفتية).
المختصي (المجموعة
الموظفي
م مالحظة ان الديوان قد تفهم المشاكل المرتبطة بصـعوبة تـوفت عـدد مـن متطلبـات
المراجع ـ ــة والتص ـ ــديق ومنه ـ ــا ع ـ ــىل س ـ ــبيل المث ـ ــال م ـ ــا يتعل ـ ــق بالقي ـ ــد االفتت ـ ــاج وع ـ ــدم
اس ــتيفاءها وق ــام بتأجي ــل النظ ــر فيه ــا نف س ــبيل حلحل ــة اش ــكالية ت ــأخر اع ــداد الحس ــاب
الختام لقناعته بتاريخية بياناته وفقدانه لألهداف ر
الب أقر من اجل اعـداده باإلضـافة
ال اســتحالة تطبيــق عــدد مــن المعــايت المحاســبية المرتبطــة بعــرض القــوائم الماليــة أو
النصـوص القانونيـة المتعلقــة بالحسـابات الختاميــة وال رـب يأمـل الــديوان أن يتوصـل مـ
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وزارة الماليــة ال صــيغة نهائبــة لمعالجتهــا وعرضــها عــىل الســلطة الت ـ رـشيعية العتمادهــا
بموجب ر
تشي ـ ـ مرحىل.
الخالصة والتوصيات

عملـ حكومــة الوفــاق والحكومــات الـ رـب ســبقتها بسياسـة االمــر الواقـ بــالرغم مــن انهــا
عاشـ مرحلــة ازمــة تتطلــب العمــل بخطــة أزمــة متكاملــة ومتناســقة تكــون اســاس اق ـرار
ا رلتتيبــات حيــث تبـ ن
ـي القواعــد األهــداف المخططــة المطلــوب تحقيقهــا وفقــا للسياســة
العامــة للدولــة ،ويمكــن تلخــيص أهــم مالم ـ عمــل الحكومــة خــالل المــدة الماضــية مــا
يىل:
 عدم توضي السياسـات واالهـداف الماليـة واالقتصـادية للحكومـة المزمـ الوصـولوالب تنوي الحكومة من خالل اقرار ر
اليها ر
التتيبات المالية تحقيقها كليا أو جزئيا.
 لم ريتأن الوقوف عىل المرتكزات االساسية ال رـب اسـتندت عليهـا تقـديراتها لإليـرادات
والمصـروفات.
 عــدم تحديــد اولويــات لإلنفــاق وتقلــيص بعــض المصــروفات التســيتية للجهــات غــتالحيويــة نف هــذه المرحلــة و الظــروف الحاليــة واالزمــة الماليــة المتفاقمــة ومحدوديــة
اإلي ـرادات اذ مــا ســلمنا ان هــدفها الوحيــد هــو تســيت مرافــق الدولــة الحيويــة وضــمان
استمرار توفت االحتياجات ن
الرصورية للمواطن.
 تضــخم مخصصــات المص ــروفات التشــغيلية لــبعض الجهــات اذ مــا قورن ـ بالهــدفمــن اق ـرار ر
التتيبــات الماليــة للعــام 2020م وهــو ضــمان اســتمرار تــوفت االحتياج ـات
ن
الرص ــورية للم ــواطن والجه ــات الحيوي ــة وخصوص ــا المس ــتحدثة باإلض ــافة إل ت ــدن
ن ـ
ر
ر
مخصصـات بعـض الجهـات الـب وضـع مـن اجلهـا التتيبـات الماليـة وتعتـت جهـات
حيوية نف هذه المرحلة.
 العشوائية واالنتقائية نف التخصيص من قبـل المجلـس الرئـاس والتفـويض مـن قبـلوز ر
ارن الماليــة والتخطــيط والتنفيــذ مــن قبــل مصــرف ليبيــا المركــزي لــبعض الجهــات
نف الدولـة دون غتهـا نتيجـة تعـدى الجهـات المنفـذة عـىل صـالحيات واختصاصـات
بعضها البعض ن
وف المقابل تخليها عن بعض مما اوكل اليها من اختصاصات.
التوصيات
ن
ر
سبق للديوان أن نبه ف تقاريره السابقة طالبا اتخاد اإلجراءات الالزمة والملموسة الب
تض ــمن جباي ــة اإليـ ـرادات المق ــدرة نف حينه ــا ،و العم ــل ع ــىل تحس ـ ن
ـي ومعالج ــة م ــواطن
الضعف نف القدرة الجبائية لمؤسسات الدولة ،ووضعها نف مسارها الصحي والوقوف
ع ــىل م ــواطن الض ــعف والقص ــور فيه ــا ،والعم ــل ع ــىل ترش ــيد اإلنف ــاق ،وح ــث الجه ــات
المنفــذة للتخصــيص والتفــويض والتنفيــذ عــىل مراعــات األولويــات وتقيــد كــل جهــة مــن
الجهات المذكورة باختصاصاتها وفق للتوصيات اآلتية:
 -إعــادة النظــر نف الهيكليــة اإلداريــة للدولــة واللــوائ التنظيميــة لهــا وأتخــاد اإلج ـراءات

الالزمة حيال الجهات الممولة من الخزانة العامة وال تخدم المرحلة الحالية.
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ر
 التنسـ ـ ــيق وتبـ ـ ــادل المعلومـ ـ ــات بـ ـ ـ نـالمؤرسات
ـي المؤسسـ ـ ــات الجبائيـ ـ ــة واالهتمـ ـ ــام بـ ـ ـ
والبيانات االحصائية ر
الب تمكن حصـر يكفل دقـة التحصـيل مثـل مصـلحة الجمـارك
ن
ر
والموان وادارات من التاخيص لالستتاد والتصدير.
ر
واالرسافية.
 مراعاة التخصص نف اسناد الوظائف القيادية االبتعاد عن االنتشار الجغر ناف غت المدروس للتقسيمات االدارية. االهتمــام بالميكنــة الحديثــة للعمــل الجبــان والـ رـب يرجـ الوعــد بتنفيــذ تطــوير ميكنــةن
الممولي
اإلجراءات الجبائية ببعض المؤسسات إل ما يزيد عن  15سنة مثل دليل
االلكت ن
ر
ون.
والملف
 وض ـ خطــط وب ـرامأ وسياســات لمكافحــة التهــرب الض ــريب وتبـ نـب اســلوب التخــيطر
االستاتيح للبناء المؤسي السليم.
 محاربــة الفســاد االداري والمــال والممارســات االداريــة والماليــة الخاطئــة ذات التــأثتالس ـ ــلب ع ـ ــىل مس ـ ــتوى الجباي ـ ــة مث ـ ــل ظ ـ ـاهرة ر ن
التوي ـ ــر بأش ـ ــكاله وأنواع ـ ــه و الت ـ ــدليس
واالدالل بمعلومــات غــت والتوسـ نف مــن االعفــاءات مــن االعفــاءات الضــريبية مــن
ر
أكت من جهة نف الدولة دون هدف اقتصادي وعزوف بعض المؤسسات عـن إحالـة
االستقطاعات.
ن
 الت ـ ـزام الش ــركات والمؤسسـ ــات الربحيـ ــة المملوكـ ــة للدولـ ــة ف توريـ ــد أقســاط األربــاحوسداد رسوم ر
التاخيص الممنوحة لها من الهيئة العامة لالتصاالت ومن ثم إيداعها
ن
بحساب اإليراد العام بوزارة المالية للمساهمة ف رف اإليرادات العامة للدولة.
 العم ــل ع ــىل ترش ــيد اإلنف ــاق واع ــادة بن ــاء هيك ــل النفق ــات العام ــة ،وترتي ــب أولوي ــاتاإلنفاق العام باإلضافة إل توفت المعلومات المالية ،و تحقيق المناف المتوخاة من
اإلنفاق العام.
 إحكـ ـ ــام السـ ـ ــيطرة عـ ـ ــىل حس ـ ـ ــابات التمويـ ـ ــل ووض ـ ـ ـ ض ـ ـ ــوابط ألوجـ ـ ــه الص ـ ـ ــرف م ـ ـ ــنالحسـ ــابات الفرعيـ ــة ي ـ ـراع فيهـ ــا االهـ ــداف الـ ـ رـب مـ ــن اجلهـ ــا اقـ ــرت ورصـ ــدت االمـ ــوال
ر
بالتتيب ــات المالي ــة وم ــدي ق ــدرة الجه ــات الممول ــة ع ــىل تس ــوية واقف ــال التفويض ــات
السابقة.
 مراعــاة توجيــه االمــوال المخصصــة وعــدم انحرافهــا عــن المســارات الصــحيحة وفــقلقاعدة ال تسييل بدون تفويض.
 قف ــل الحس ــابات الختامي ــة للحس ــابات المص ــرفية واحالته ــا إل وزارة المالي ــة آجاله ــاالمحددة قانونا فمن غت المنطق أن تستمر الخزانة العامة نف تمويل إنفاق الجهات
ن
المتاني ــة العام ــة به ــذا الك ــم الهائ ــل م ــن الس ــلف المس ــتديمة م ــن س ــنة
الممول ــة م ــن
ألخرى دون أن تقوم هذه الجهات بتقديم أوجه إنفاقها.
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الفصل الثاني :جائحة كورونا )(COVID19
تول ديوان المحاسبة متابعة وتقييم مدى استجابة الحكومة لمجابهة جائحـة كورونـا
وسياس ـ ــات واجـ ـ ـراءات تعاطيه ـ ــا مـ ـ ـ الجائح ـ ــة ،وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل متابع ـ ــة القطاع ـ ــات
والجهات ذات العالقة وتوصل ال التال:
مصادر تمويل اإلنفا العام عل الجائحة
بلــل إجمــال المســيل الفعــىل لصــال الجهــات المعنيــة بتطبيــق سياســات الدولــة الليبيــة
لمواجهة جائحة فتوس كورونا المستجد من الجهات الممولة من الخزانة العامـة كليـا
أو جزئي ـا وتلــك ذات الشخص ــية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة وذلــك عــن الفـ رـتة
منذ بداية مارس2020 /م ر
حب 2020/12/31م باإلضافة إل النصـف األول مـن سـنة
2021م ،مبلل وقدره  1,575,257,817دينار وفق التفصيل التال:
مصدر التمويل

الخزانة العامة

القابضة لالتصاالت
صندوق التضامن االجتماع
اإلجمال

القيمة (دينار)
1,130,033,977
100,000,000
15,000,000
219,870,075
60,353,765
50,000,000
1,575,257,817

مالحظات
الباب الخامس 2020م
الباب الخامس 2021م
مخصصات وزارة الدفاع
باب الدعم 2020م
-

وكــان المســيل لحســابات الجهــات الممولــة مــن الخزانــة العامــة عــن طريــق مصــرف ليبيــا
المركزي عىل الباب الخامس كما يىل:
البيان
ديوان وزارة الصحة
جهاز الطب العسكري
جهاز اإلسعاف
اإلمداد الطب
التعليم
السفارات
المجالس البلدية
اإلجمال

القيمة (دينار)
852,449,178
230,662,230
35,000,000
7,000,000
22,000,000
48,530,855
50,391,734
1,245,033,977

استجابة الحكومة مع الجائحة
الجه ـ ــة المس ـ ــؤولة بش ـ ــكل مبـ ـ ر
ـارس ع ـ ــن اتخ ـ ــاذ كاف ـ ــة اإلج ـ ـراءات
تعتـ ــت وزارة الص ـ ــحة
النظاميـة أو االســتثنائية نف ســبيل منـ انتشــار أي أمـراض أو أوبئــة داخــل الــوطن ،وذلــك
وف ــق م ــا ي ــنص علي ــه الق ــانون الص ــح اللي ــب رق ــم ( )106لس ــنة 1973م ،ال ـ رـب ح ــددت
ر
واالحتازي ــة لمنـ ـ استش ـ ـراء
س ــلطات وزي ــر الص ــحة نف اتخ ــاذ كاف ــة اإلجـ ـراءات النظامي ــة
األوبئ ــة كم ــا ح ــددت مس ــؤوليات ال ــوزارة نف إص ــدار الق ـ ـرارات الألزم ــة لع ــزل أو رقاب ــة أو
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ر
ن
االشتاطات الصحية الواجب توافرها
القادمي من الخارج وتحدد
مالحظة األشخاص
لــدخول البضــائ أو األشــياء المســتوردة لمن ـ انتقــال أو انتشــار األم ـراض المعديــة وفــق
المادة ( )33إال أنه لوحظ ما يىل:
 قي ــام الحكومـ ــة بتشـ ــكيل العدي ــد مـ ــن اللجـ ــان منهـ ــا اللجن ــة العليـ ــا واللجنـ ــة العلميـ ــةاالستشــارية ولجنــة المشـ رـتيات ،تعمــل بشــكل مــوازي للجهــات المختصــة مثــل وزارة
الصــحة والمركــز الـ ن
ـوطب لمكافحــة األم ـراض وجهــاز اإلمــداد الطــب ،األمــر الــذي أدى
إل سـحب اختصاصـات عديـدة مــن تلـك الجهـات بـالرغم مــن كونهـا المسـؤولة وفــق
القانون عن مكافحة جائحة كورونا.
 صــدور ق ـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )245لســنة 2020م بشــأن تقريــر اســتثناء مــنتطبيق احكام الئحة العقـود اإلداريـة ،لكافـة اإلجـراءات والتعاقـدات ال رـب تتمهـا وزارة
الصحة وجهاز الطـب العسـكري لمكافحـة جائحـة كورونـا ،األمـر الـذي أدى إل عـدم
وجود ضوابط واضحة تحكم أعمال ر
التسية.
 عـدم اتخـاذ مـا يلـزم حيـال المتطلبـات التنظيميـة واإلجرائيـة حيـث لـوحظ عـدم قيــامالحكومــة بوض ـ الئحــة تــنظم إج ـراءات التوريــد واالنشــاء نف ظــل األزمــة ،وكــذلك مــا
ي ــنظم ضـ ــوابط وأحك ـ ـام االسـ ــتعانة بـ ــاألطقم الطبيـ ــة والطبيـ ــة المسـ ــاعدة والعنـ ــا
األخرى نف مواجهة األخطار المكتنفة لهذا الوباء.
 ع ــدم وج ــود آلي ــات واض ــحة نف تحدي ــد االحتياج ــات الفعلي ــة واس ــتجالب الع ــروضللمعــدات والمســتلزمات واألدويــة والمــواد الطبيــة الألزمــة لمواجهــة الجائحــة ،ســواء
م ــن لجن ــة األزم ــة والط ــوارئ أو المش ـ رـتيات االس ــتثنائية أو اللجن ــة العلي ــا أو العلمي ــة
االستشارية.
ر
 قي ــام لجن ــة المش ــتيات االس ــتثنائية المش ــكلة بموج ــب قـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم( )276لس ــنة 2020م ،بأعم ــال ترس ــية تج ــاوزت مبل ــل  1.5ملي ــار دين ــار نف ح ـ ن
ـي ت ــم
اعتماد مبلل  624,784,047دينار لتلك ر
التسيات ،األمر الذي ششت ال العشـوائية
وعدم وجود تنسيق أو توازن ن
بي ادوات مواجهة الجائحة.
 بلغ ـ ـ قيم ــة رالتس ــيات لغ ــرض التوري ــد م ــن الس ــوق المح ــىل ال ـ رـب قام ـ ـ به ــا لجن ــة
ر
المشتيات االستثنائية عىل الشـركات  889,595,143دينار ،إال أن قيمة المنفذ من
قبل وزارة الصحة بلغ  81,696,775دينار بنسبة  ،%9مما يدل عىل عدم وجود
ـي اللجن ــة وال ــوزارة ،األم ــر ال ــذي رت ــب ر ن
تنس ــيق ب ـ ن
التام ــات نف ن وف غ ــت مس ــتقرة،
ن
حيــث أن المنفــذ أغلبــه يمثــل قيمــة محــا معــدة مســبقا مــن قبــل الــوزارة ودمج ـ
ر
المشتيات االستثنائية.
فيما بعد نف المحا ن الثالثة األول للجنة
 االعتمـ ــاد عـ ــىل التواصـ ــل الشخصـ ـ ـ م ـ ـ المـ ــوردين نف الحصـ ــول عـ ــىل العـ ــروض بمـ ــايتط ـ ــابق واج ـ ـراءات المناقص ـ ــة المح ـ ــدودة ويتض ـ ـ ذل ـ ــك م ـ ــن ر
التك ـ ـ نـت ع ـ ــىل ش ـ ــركات
محددة مما ترتف عنده مخاطر تضارب المصال  ،عالوة عـىل أن بعـض مـن أعضـاء
ـوظفي تنفي ـ ن
ن
ـذيي بجه ــاز اإلم ــداد الط ــب مم ــا يع ـ نـب إمكاني ــة الوص ــول لكاف ــة
اللجن ــة م ـ
ر
مراحل الدورة المستندية من التسية للتوريد واالستالم.
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إن أعم ــال ر
التس ــية ال ـ رـب تم ـ ـ م ــن قب ــل اللجن ــة تع ــد نف أغلبه ــا ليس ـ ـ ذات عالق ــة
ر
مبارسة بمجابهـة الجائحـة فمـن خـالل مراجعـة فحـوى تلـك المحـا ن تب ن
ـي أن نسـبة
 %43.5تع ــد أعم ــال ترس ــية تخ ــص مب ـ ر
ـارسة مواجه ــة الجائح ــة ،وم ــا نس ــبته %56.5
ر
تخــص اعمــال ترســية بتوريــدات اعتياديــة متعلقــة بتقــديم الخــدمات الصــحية والــب
ن
المتاني ــة العام ــة وال
كــان ع ــىل ال ــوزارة العمــل ع ــىل توفته ــا وفــق المخص ــص له ــا مــن
ينطبق عليها الطاب الطارئ.،
ازدواجيـ ــة ر
التسـ ــية نف بعـ ــض األحيـ ــان النـ ــاجم عـ ــن تعـ ــدد اللجـ ــان والتـ ــداخل مـ ــا بـ ـ ن
ـي
ر
التسـ ــيات للتوريـ ــد المحـ ــىل والخـ ــارج ،مم ـ ــا أدى لوجـ ــود شـ ــبهات تتعلـ ــق باالنتف ـ ــاع
الم ــزدوج للش ــركات الم ــوردة م ــن خ ــالل تك ـرار ورود أس ــم الش ــركة ب ـ ر
ـأكت م ــن محضـ ــر
لذات التوريد.
تض ـ ن
ـمي المح ــا ن ب رتس ــيات تحـ ـ مس ــم أدوي ــة أو مس ــتلزمات طبي ــة أو مش ــغالت
والمعــدات الطبيــة دون تحديــد مواصــفات التوريــد المســتهدف ،ممــا يتــي التالعــب
بالمواد الموردة من حيث المواصفات الفنية المسـتهدفة ويجعلهـا هالميـة الصـنف
والمصدر ويضعف لحد كبت مراقبتها والتحقق من صحة التوريد ر
ويتتـب عـن ذلـك
هدر نف االموال.
ن
ـتويي التشـغيىل واالس رـتاتيح يـراع
تعد الوزارة أي خطة لالسـتجابة الوطنيـة بالمس
فيهــا تحديــد المســؤوليات ومــواطن ضــعف القطــاع الصــح وكيفيــة مواجهــة وادارة
المخـ ــاطر المصـ ــاحبة ،ناهيـ ــك عـ ــن إهمـ ــال وزيـ ــر الصـ ــحة لخ وطـ ــة مجابهـ ــة الجائحـ ــة
المعـ ــدة مـ ــن قبـ ــل المركـ ــز الـ ـ ن
ـوطب لمكافحـ ــة األم ـ ـراض والـ ـ رـب أحيل ـ ـ إليـ ــه بموجـ ــب
الكتاب رقم ( )458والمؤر نف 2020/02/20م ،ولم يتخذ أي إجراء بشأنها.

 عدم قيام إدارة التفتيش والمتابعة بوازرة الصحة وبالمستشفيات والمراكز الصحيةوجهــاز اإلمــداد الطــب بــدورها نف التفتــيش عــىل المخــازن ومتابعتهــا وجــرد محتوياتهــا
وتحديد كمية مخزون الدولة من المطهرات والموارد الطبية والوقائية ذات العالقـة
ن
ب ـالتعزيز مــن التــدابت الوقائيــة لمجابهــة الجائحــة ،ف إطــار التمهيــد لتــوفت المخــزون
ر
واالستاتيح من خالل تحديد األصناف ر
الب بها نقص.
العاجل
 تضـ ـ نـمي المحض ـ ــر الثال ـ ــث للجن ـ ــة الفني ـ ــة المش ـ ــكلة بموج ـ ــب ق ـ ـرار وكي ـ ــل ع ـ ــام وزارة
ر
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )165لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2020م ،والب ـ ـ ـ ـ ـ ــالل قيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة أعم ـ ـ ـ ـ ـ ــال التس ـ ـ ـ ـ ـ ــية في ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 599,640,103دينـ ـ ــار ،ضـ ـ ــمن االحتياجـ ـ ــات العاجلـ ـ ــة لمجابهـ ـ ــة جائحـ ـ ــة فـ ـ ــايروس
كورونا المستجد ،حيث لوحظ حوله ما يىل:
ن
ـوطي الخ ـ ــدمات العالجي ـ ــة والرف ـ ـ ـ م ـ ــن مس ـ ــتوى
 أن المحض ـ ـ ــر أع ـ ــد نف إط ـ ــار ت ـ ـ
ن
للمواطني.
الخدمات الصحية المقدمة
 إن تعدد القـرارات التنظيميـة المتعلقـة بدراسـة المحضــر وتعـديل المـواد الـواردة
يعكس بشكل جىل مستوى التخبط الحاصل لدى الـوزارة ،ممـا أدى إل تمييعـه
م ـ ــن محض ـ ــر اعتي ـ ــادي ح ـ ــول دراس ـ ــة االحتياج ـ ــات المحال ـ ــة م ـ ــن المستش ـ ــفيات
ن
والمراك ــز الص ــحية وتحس ـ ن
ـوطي الخ ــدمات العالجي ــة إل
ـي خ ــدماتها نف إط ــار ت ـ
محض ـ ــر خ ـ ــاص بمجابه ـ ــة جائح ـ ــة كورون ـ ــا ،حي ـ ــث أن ق ـ ـرار اللجن ـ ــة رق ـ ــم ()165
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وتعديل ــه بموج ــب الق ـرار رق ــم ( )245لس ــنة 2019م تش ــت بع ــدم وج ــود عالق ــة
بجائحة كورونا ر
والب كان بمطل سنة 2020م.
لوحظ أن قيمة المطالبات المقدمة من مزودي الخدمة  740مليون دينار ،بمـا
ا
يف ـ ـ ــوق قيم ـ ـ ــة المحض ـ ـ ــر بمبل ـ ـ ــل  140ملي ـ ـ ــون دين ـ ـ ــار ،فض ـ ـ ـ عم ـ ـ ــا تكش ـ ـ ــف م ـ ـ ــن
مالحظــات عــن هــذه المطالبــات بأنهــا تتضــمن أعمــال تــم تنفيــذها خــالل العــام
2017 ،2016 ،2014م.
عدم تضم ن
ي المحضـر نوع التوريد والكمية واالكتفاء بذكر رقم العـرض وتاريخـه
وقيمتــه حيــث تعــد كافــة ترســيات المحضــر مجهولــة باســتثناء اإلشــارة إل بعــض
قط الغيار.
االخ ـ ــتالف نف ت ـ ــواريـ ــخ الع ـ ــروض واإلحال ـ ــة والتكليف ـ ــات واالس ـ ــتالمات والف ـ ــواتت
النهائي ــة ،واالخ ــتالف نف ن ــوع التوري ــد ،إض ــافة إل أن ــه ق ــد تك ــون العملي ــة تم ـ ـ
لمعدات موجودة ضـمن أصـول المستشـفيات والمرافـق الصـحية مسـبقا ،لعـدم
وجود محا ن الجرد السنوي بالوزارة إلمكانية المقارنة.
اخـ ــتالف قيمـ ــة المبـ ــالل الماليـ ــة الـ ــواردة بعـ ــروض بعـ ــض الش ـ ــركات عـ ــن القيمـ ــة
النهائيــة الــواردة بال رتســية ،حيــث كــان وجــه االخــتالف بالزيــادة ولــيس بالنقصــان
مما يعكـس عـدم جديـة اللجنـة ومـا يتخـذ مـن إجـراءات شـكلية تفتقـد إل معـايت
مهنة تلب متطلبات واحتياجات فعلية.

أوجه التصـرف ف المبالغ المسيلة
ً
أوال :ديوان وزارة الصحة
بلغ ـ ـ ـ ـ ـ قيمـ ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ـ ــيل لـ ـ ـ ـ ــوزارة الص ـ ـ ـ ـ ــحة لمجابهـ ـ ـ ـ ــة جائحـ ـ ـ ـ ــة كورون ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ رـب ت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2021/06/30م مبل ــل  852,449,178دين ــار ،فيم ــا بلغـ ـ المصـ ــروفات الفعلي ــة ع ــن
نف ـ ــس الف ـ ـ رـتة مبل ـ ــل  884,409,404دين ـ ــار ،وم ـ ــن خ ـ ــالل أعم ـ ــال الفح ـ ــص والمراجع ـ ــة
لمصـ ــروفات وزارة الص ــحة لمجابه ــة جائح ــة ف ــايروس كورون ــا المس ــتجد (كوفي ــد)19-
تبي ر
ن
اآلن:
أ /حساب الطوارئ رقم  3285بديوان وزارة الصحة:
تفاص ــيل ح ـ ـ /الط ــوارئ  200-3285م ــن واق ـ دف ـ رـت الص ــندوق واإلنف ــاق المب ـ ر
ـارس وغ ــت
ر
المبارس عىل الجائحة:
المصـروف
البيان
توريدات محلية ر
مبارسة 137,973,346
توريدات محلية غت ر
مبارسة 113,850,533
اعتمادات ر
95,168,399
مبارسة
اعتمادات غت ر
55,677,355
مبارسة
مشـروعات ر
61,390,488
مبارسة
مشـروعات غت ر
50,821,811
مبارسة
26,078,837
أخرى
164,065,332
التحويل للحسابات
705,026,101
المجموع

االليام القائم
11,350,130
39,865,493
542,700
6,995,211
58,753,534

اإلجمال
149,323,476
153,716,026
95,168,399
55,677,355
61,933,188
50,821,811
33,074,048
164,065,332
763,779,635
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 بلـل اإلنفــاق غـت المبـ رـارس مـا قيمتــه  260,215,192دينـار ،بنســبة  %35مـن إجمــال
ن
ن
اإلنفـ ــاق مـ ــن الحسـ ــاب ،عـ ــىل نفق ـ ــات لهـ ــا مخصصـ ــات ف أبـ ــواب المتانيـ ــة األخ ـ ــرى
(األول ،الثـ ن
ـي ،الثالــث) األمــر الــذي أدى السـ ن ن
ـان ،التحسـ ن
ـتتاف مخصصــات مجابهــة
جائح ــة كورون ــا واظه ــار النفق ــات ع ــىل غ ــت حقيقته ــا ،ونتيج ــة ه ــذا االس ـ ن ن
ـتتاف تـ ــم
استخدام أموال من الباب الراب المخصص لبند دعم األدويـة نف تمويـل مصــروفات
تخص الجائحة.
 كان التحويالت مـن حسـاب الطـوارئ رقـم  200-3285للحسـابات األخـرى بـوزارةالصحة كما يىل:
التحويالت بي الحسابات
القيمة
البيان
تحويل لحـ75,000,000 1551 /
تحويل لحـ81 29,065,332 1551 /
تحويل لحـ285 30,000,000 31 /
تحويل لحـ286 30,000,000 31 /
164,065,332
اإلجمال

الصك

ب /حساب الطوارئ رقم  31مراكز العزل بديوان وزارة الصحة
ر
تفاصيل نفقات حـ /الطوارئ مراكز العزل  200-031من واق دفت الصندوق:
البيان
خدمات
اعتمادات
توريدات
مكافآت
أخرى
المجموع

المنرصف
9,622,835
47,329,983
13,317,764
48,481,541
1,877,647
120,629,769

ج /االعتمادات المستندية

فيمــا يــىل بيــان يوض ـ عــدد االعتمــادات المســتندية المفتوحــة لغــرض مجابهــة جائحــة
فايروس كورونا المستجد وقيمتها:
الحساب
الطوارئ
200-031
الودائ
200-1551
الطوارئ
200-3285
المجموع

قيمة االعتماد

قيمة االعتماد بالدينار

العملة عدد االعتمادات
€

11

28,796,077

47,258,313

€
$
€
$
£
€
$
£

16
7
20
5
1
47
12
1

38,890,487
13,382,700
49,570,123
11,366,088
216,947
117,256,688
24,748,788
216,947.20

60,420,047
18,912,864
79,041,377
15,744,978
1,081,184
222,458,765

حيث يالحظ عىل اإلنفاق بقطاع الصحة ما يىل:
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 تزوي ــد شـ ــركة المواص ــفات الليبي ــة الدولي ــة بمع ــدات وأجه ــزة م ــن المخ ــازن الخاص ــةبجائحة كورونا التابعة لوزارة الصحة بالمخالفة للمادة رقـم ( )2مـن العقـد رقـم ()4
لسنة 2020م المتم مـ شــركة المواصـفات الليبيـة الدوليـة بشـأن تقـديم الخـدمات
العالجيــة للحــاالت المرضــية المصــابة بفــايروس كورونــا والمحالــة مــن وزارة الصــحة
وذل ـ ــك بمقاب ـ ــل  600,000دين ـ ــار ش ـ ــهريا ،وفيم ـ ــا ي ـ ــىل بي ـ ــان بالمع ـ ــدات المص ـ ـ ــروفة
ن
للمستشف:
بالمخالفة
الصنف
Hepa Filter
Monitors

العدد
7
7

 إنف ـ ــاق مبل ـ ــل  46,370,361دين ـ ــار ،م ـ ــن مخصص ـ ــات الط ـ ــوارئ والخاص ـ ــة بنفق ـ ــاتالجائحــة عــىل مصــروفات تخــص ســنوات ســابقة تمثل ـ نف عمليــات توريــد وصــيانة
ن
التجهتات واإلنشاءات.
باإلضافة إل بعض
 بلـ ـ ــل إجمـ ـ ــال المبلـ ـ ــل المص ـ ـ ــروف كمكافـ ـ ــآت للعنـ ـ ــا الطبيـ ـ ــة والطبيـ ـ ــة المس ـ ـ ــاعدةن
ـاملي بمراكــز العــزل  48,481,541دينــار ،حيــث يالحــظ عــدم وض ـ أي آليــات
والعـ
يتم مـن خاللهـا إيجـاد حصــر وبيـان فعـىل للعنـا الطبيـة والطبيـة المسـاعدة الـذين
ن
للمتطوعي
يمارسون مهام بمراكز العزل أو لجان الرصد والتقصـ  ،وكذلك بالنسبة
مــن غــت العنــا الطبيــة ،وهــذا يــؤدي إل ازدواج نف ف المكافــآت نف ظــل تعــدد
الجهات ر
الب تساهم نف مكافحة الجائحة.
 بموجـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  6/33بشـ ـ ــأن ف مبل ـ ـ ــل  595,000دينـ ـ ــار ،لص ـ ـ ــالالمعه ـ ــد الق ـ ــوم ل ـ ــألورام بش ـ ــأن تغطي ـ ــة مس ـ ــتحقات االستش ـ ـ ن
ـاريي وف ـ ــق الق ـ ـرار رق ـ ــم
( )144لس ــنة 2020م حي ــث تبـ ـ ن
ـي أن ــه تـ ــم ف مس ــتحقات عـ ــن س ــنوات سـ ــابقة
ن
الستشاريي المتعاقد معهم المعهد و عىل النحو التال:
ل
الفية
 2017/12/1إل 2020/5/31
 2019/12/3إل 2020/12/31
 2019/11/1إل 2020/12/31
مكافأة نهاية الخدمة
بدل اجازة
اإلجمال

القيمة
180,000
98,709
180,000
15,000
22,500
496.209

مالحظات عل أعمال التوريد

 إن أغلــب التوري ــدات وأعمــال المش ــاري ـ ـ مــن ص ــيانة وتحــويرات لمراك ــز العــزل تم ـر
المبارس وذلك استنادا عىل قرار المجلـس الرئـاس لحكومـة الوفـاق
بطريقة التكليف
ال ـ ن
ـوطب رق ــم ( )245لس ــنة 2020م ،وذل ــك بش ــأن اس ــتثناء تل ــك التعاق ــدات ل ــوزارة
الص ــحة وجه ــاز الط ــب العس ــكري م ــن إج ـراءات الئح ــة العق ــود اإلداري ـة رق ــم ()563
لس ــنة 2007م ،دون وضـ ـ ت ــدابت واجـ ـراءات ض ــبطية ورقابي ــة ع ــىل كمي ــات تك ــوين
االلتام واجراء النفقات ،مما تسبب نف ر
رن
اآلن:
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 تنفي ـ ــذ اعم ـ ــال التوري ـ ــدات والمش ـ ــاري ـ ـ ب ـ ــالتكليف المب ـ ـ ر
ـارس دون الحص ـ ــول ع ـ ــىل
ن
عــروض للمفاضــلة ممــا ترتــب عليــه عــدم االســتفادة مــن المنافســة ف الحصــول
عىل أفضل المواصفات بأقل األسعار.
 تجزئة أغلب العقود بقيمة  109,370,496دينار ،بقصد النـأي بهـا عـن الرقابـة
المس ــبقة م ــن ال ــديوان بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )24م ــن الق ــانون رق ــم ()19
لسنة 2013م بشأن أعادة تنظيم الديوان.
 تـ نـدن ج ــودة بع ــض الم ــواد واألجه ــزة الم ــوردة وع ــدم القي ــام بالتعاق ــد م ـ ـ الش ـ ــركات
المصــنعة لهــا مبـ ر
ـارسة ،األمــر الــذي انعكــس ســلبا عــىل تقــديم مراكــز العــزل لخــدماتها
ر
ن
حقيف عىل حيـاة المـر ،،ومـن ضـمنها عـدد  46جهـاز تـنفس صـناع
وشكل خطر
قيم ــة الجه ــاز الواح ــد منه ــا م ــا يق ــارب  58أل ــف ي ــورو ،ت ــم توري ــدها بموج ــب اعتم ــاد
مس ـ ـ ـ ـ ــتندي رق ـ ـ ـ ـ ــم  101LINF201120006م ـ ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ــركة General Emtia
ررسكــة تجــارة عامــة متخصصــة نف ررساء وبيـ الســيارات
( Trading Companyو
وأجهـ ــزة المراقبـ ــة ولـ ــيس لهـ ــا خـ ــتة نف المجـ ــاالت الطبيـ ــة) حيـ ــث تـ ــم توزي ـ ـ ـ ـ أجهـ ــزة
التــنفس ع ـىل مراكــز العــزل وتبـ ن
ـي كـ رـتة اعطالهــا حيــث أنهــا تتوقــف فجــأة دون ســابق
ن
انذار اثنـاء اتصـالها بـالمريض األمـر الـذي أدى إل االسـتغناء عنهـا ف عـدة مراكـز منهـا
مركـ ــز العـ ــزل الصـ ــح الخمـ ــس  ،2وبالتـ ــال إهـ ــدار مبلـ ــل وقـ ــدره  2,665,700يـ ــورو،
ن
ـائمي عــىل تــوفت تلــك المــواد للمواصــفات وإلبـرام عقــود تلــزم
نتيجـة عــدم مراعــاة القـ
ن
الشــركات المــوردة عــىل تــوفت ضــمانات لألجهــزة والقيــام بصــيانتها ف حــال وجــود أي
عطب بها.
ن
الجثامي لصال مستش نـف نعيمـة للحـوادث
 توريد وتركيب ثالجة بملحقاتها لحفظوالطوارئ من قبل شــركة روضـة ليبيـا بقيمـة  611,450دينـار ،حيـث لـوحظ انـه تـم
اسـتالم الثالجــة باسـتثناء مــنظم الكهربــاء والبـالل قيمتــه  3,800دينــار ،مـ العلــم أنــه
تم التوريد ولم يتم ر
التكيب.
 المبالغ ـ ــة والمغ ـ ــاالة الواض ـ ــحة نف أس ـ ــعار التوري ـ ــدات واألعم ـ ــال األخ ـ ــرى دون وج ـ ــوددراسات وتقديرات مالية لألسعار أو االستعانة بأسعار السوق المحىل.
 تفـاوت األسـعار بـ نـي شــركة وأخـرى لــنفس األعمـال سـواء كــان ذلـك نف أعمـال التوريــد
ن
أو تنفيذ مشـروعات الصيانة والتحوير لمبان العزل الصح.
 افتق ــار مخ ــازن وزارة الص ــحة للض ــوابط المعم ــول به ــا نف الئح ــة المخ ــازن م ــن حي ــثمســك الســجالت بالصــورة الصــحيحة والتســجيل فيهــا أوال بــأول ،وكــذلك نف عمليــة
تخزين المعدات والمواد الموردة بما يضمن المحافظة عليها وعدم تلفها.
 ع ــدم ال ـ ر نـتام ال ــوزارة بالتعاق ــد م ـ ـ الش ـ ــركات العالمي ــة المص ــنعة لألجه ــزة والمع ــداتالطبي ـ ــة أو ال ـ ــوكالء المعتم ـ ــدين وتع ـ ــويض ذل ـ ــك بالتعاق ـ ــد مـ ـ ـ شـ ـ ــركات تجاري ـ ــة غ ـ ــت
متخصصة مما جعل األسعار تتضاعف.
 ل ــم يتب ـ نـي إب ـرام عق ــود م ـ تل ــك الش ــركات تحف ــظ حق ــوق الدول ــة وتف ــرض الج ـزاءات
ن
والغرامات ف حالة اإلخالل بالجداول الزمنية للتوريد.
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 العشــوائية نف توريــد األجهــزة والمعــدات مــن ش ــركات مختلفــة األمــر الــذي نــتأ عنــهعـدم القـدرة عـىل تـوفت المسـتلزمات والمشــغالت الخاصـة بهـا وتوقـف العمـل بتلــك
األجهــزة نف المستشــفيات ومراكــز العــزل وعــدم االســتفادة منهــا بــالرغم مــن الحاجــة
الملحة لها.
مشـروعات وزارة الصحة بشأن كوفيد 19

من خالل الزيارة الميدانية للمشـروعات ر
الب تعاقدت عليها وزارة الصحة ن
تبي ما يىل:
 قي ـ ـ ــام وزارة الص ـ ـ ــحة ب ـ ـ ــابرام مح ـ ـ ــا ن إتف ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ بع ـ ـ ــض الش ـ ـ ــركات المنف ـ ـ ــذة بش ـ ـ ــأناس ـ ــتحداث بع ـ ــض بن ـ ــود األعم ـ ــال غ ـ ــت المدرج ـ ــة بالمقاشس ـ ــة المعتم ـ ــدة (بن ـ ــود غ ـ ــت
جوهرية) لك يتم تسوية األعمال المنفذة ر
الب بها زيادة نف الكمية دون وجود تقارير
فنية ن
تبي كيفية اعتماد األسعار والكميات الخاصة بالبنود المستحدثة.
 -1مركز مصـراته الطن

مش ـ ــروع توري ـ ــد المع ـ ــدات الطبي ـ ــة لص ـ ــال مرك ـ ــز مص ـ ـ ـراته الط ـ ــب وف ـ ــق إذن ف رق ـ ــم
 7/103المــؤر نف 2020/04/15م ،بقيمـة إجماليـة  4,985,000دينــار ،بشــأن توريــد
جهاز إل مركز مصـراته الطب يحمل المواصفات التالية:
البيان
جهاز التصوير المقطع نوع  128ررسيحة م ملحقاته

القيمة
4,985,000

المورد
شـركة الصدى للمستلزمات الطبية

ن
تبي أن الجهاز المورد غت مطابق للمواصفات الواردة أعاله ،حيث كان المـورد الفعـىل
نوع  64قناة كاشفة ،وبالتال ف ن عملية التوريد تعتـت غـت مجديـة وذلـك حسـب إفـادة
رئ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ــم األش ـ ـ ــعة بالمستش ـ ـ ـ نـف رق ـ ـ ــم  2021/628المؤرخ ـ ـ ــة نف 2021/03/24م،
والمسؤولية هنا تقـ عـىل مـدير عـام المستش نـف باعتبـاره مـن قـام بـالتوقي عـىل اسـتالم
الجهــاز م ــن الش ــركة الم ــذكورة بتــاريـ ــخ 2020/11/12م ،وف ــق اس ــتالم المخ ــازن ،وه ــذا
يع ــد س ــداد قيم ــة ع ــىل توري ــد بأق ــل مواص ــفات م ــن ال ــذي ت ــم االتف ــاق علي ــه مم ــا ألح ــق
ن
ـائمي عـىل التوريـد واسـتالم أعمـال
الضـرر بالمال العـام واإلهمـال والتقصـت مـن قبـل الق
غت مطابقة للمواصفات.
 -2العيادة المركزية لألسنان مصـراته

عقد رقم  74لسنة 2019م بقيمة  4,700,000دينار ،تنفيذ شـركة الـدعم للمقـاوالت
والمسـتخلص رقـم  4المسـدد منـه بموجـب إذن ف رقـم  3/54بقيمــة 2,825,152
دين ــار ،وبمطابق ــة البن ــود ال ــواردة بالمس ــتخلص والواق ـ الفع ــىل لألعم ــال المنف ــذة تب ـ ن
ـي
إدراج قيمة البند رقم  4باألعمال المعدنية ب ر
ـالمت المربـ ـ وتوريـد وتركيـب بـاب سـحاب
لزوم المدخل الرئيسـ للسياج بقيمة  42,000دينار ،ضمن أعمال منفـذة تـم سـدادها
ا
ن
وف الواقـ ـ ـ ل ـ ــم ينف ـ ــذ ،ه ـ ــذا فض ـ ـ ـ ع ـ ــن ع ـ ــدم التقي ـ ــد بتنفي ـ ــذ البن ـ ــود 11-9-8-7-4-3
المتعلقــة بتوريــد وتركيــب رخــام لــزوم أعمــال التكســيات نــوع رخــام أبــيض ك ـرارة إيطــال،
حيــث كــان المنفــذ رخــام نــوع ترفنتينــا لي ــب وتــم الســداد عــىل نفــس ســعر البنــد والب ــالل
قيمته  455,640دينـار ،ممـا يعـد تـدليس بسـداد قيمـة عـىل توريـد بأقـل مواصـفات مـن
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الذي تم االتفاق عليه مما ألحق الضـرر بالمال العام نتيجة اإلهمال والتقصت مـن قبـل
مش ن
ـرف المشـروع واستالم أعمال غت مطابقة للمواصفات.
 -3إدارة الخدمات الصحية بن وليد

مشـروع توريد المعدات الطبية لصـال إدارة الخـدمات الصـحية ب نـب وليـد وفـق أذونـات
ف أرق ـام  6/2 ،6/1بقيم ــة  2,350,000دين ــار 2,997،000 ،دين ــار لص ــال شـ ــركة
العل ــس الس ــتتاد األجه ــزة والمع ــدات الطبي ــة حي ــث تب ـ ن
ـي ان ــه ل ــم ي ــتم توري ــد أي أجه ــزة
ومعــدات طبيــة مــن ش ــركة العلــس وبالتــال ف ـ ن عمليــة التوريــد تعتــت وهميــة وهــذا مــن
خالل الزيارة الميدانية لمطابقة تلك التوريـدات حسـب إفـادة إدارة الخـدمات الصـحية
رقم ( )2021/608المؤرخة نف 2021/04/21م ،وكذلك رقم ( )2021/675المؤرخة
نف 2021/05/03م ،وبالت ــال ه ــذا ،يع ــد اس ــتحواذ ع ــىل مبل ــل  5,347,000دين ــار دون
وجه حق.
 -4نتائج أعمال متابعة مشـروع استكمال مركز الحجر الصح الشويرف

تكليــف رقــم ( )994لس ــنة 2020م ،تنفيــذ ش ــركة عيــون الغ ــد للمقــاوالت إذن الص ــرف
رقــم  7/53بقيمــة  560,161دينــار ،ومــن خــالل الزيــارة الميدانيــة للمش ــروع ومراجعــة
البنود المدرجة بالمستخلص رقم  1ختام ومقارنتها بالمنفذ عىل أرض المشـروع تب ن
ـي
ع ـ ــدم تنفي ـ ــذ بع ـ ــض البن ـ ــود و ف قيم ـ ــة مالي ـ ــة بغ ـ ــت وج ـ ــه ح ـ ــق للمق ـ ــاول بم ـ ــا قيمت ـ ــه
 142,593دينــار ،ممــا يعــد إهمــال مــن إدارة المش ــروعات باســتالم أعمــال غــت مطابقــة
للمواصفات وأصول المهنة األمر الذي تسبب نف إهدار المال العام.
 -5نتائج متابعة مشـروع صيانة وتحوير مخزن العزل الشويرف

رقــم العقــد ( )993لســنة  2020م ،تنفيــذ ش ــركة بــاب العــاج للمقــاوالت ،إذن الص ــرف
رق ــم  7/52بقيم ــة  297,450دين ــار ،وم ــن خ ــالل مراجعـ ـة المس ــتخلص رق ــم  1خت ــام
ومقارنت ــه بالمنف ــذ ع ــىل أرض المشـ ــروع تب ـ ن
ـي ع ــدم ج ــودة األعم ــال المنف ــذة م ــن لياس ــة
وطــالء داخــىل وجرافي ـ خــارج حيــث تــم تنفيــذها بشــكل رسيـ ـ ـ دون مراعــاة الجــودة.
كما ن
تبي أيضـا زيـادة نف كميـة البنـود أرقـام  3 ،2 ،1توريـد وتنفيـذ خرسـانة مسـلحة لـزوم
3
3
األرصــفة بســمك  20ســم فالمــدرج بالمســتخلص 300م والمنفــذ 40م بزيــادة كميــات
غت منفذة 260م 3أي بقيمة  83,200دينار مصـروفة بدون وجه حق مما يعـد إهمـال
مــن إدارة المشــروعات باســتالم أعمــال غــت منفــذة فعليــا باإلضــافة ألعمــال غــت مطابقــة
للمواصفات وأصول المهنة مما تسبب نف إهدار المال العام.
 -6مشـروع بناء مبن العزل (سو الثالثاء)

تنفيــذ ش ــركة منسـ ـ مــوس للمقــاوالت العامــة بموجــب عقــد رقــم 2020/91م بقيمــة
 3,805,302دين ــار ،سـ ــدد منـ ــه مبلـ ــل  3,473,830دينـ ــار ،حيـ ــث تبـ ـ ن
ـي عـ ــدم مطابق ـ ـة
األصول الفنيـة لـبعض األعمـال المدرجـة بالمسـتخلص وتـم ف قيمتهـا والمتمثلـة فن
ســوء تنفي ــذ وتوص ــيل ش ــبكة تص ــريف الميــاه الخاص ــة ب ــأحواض غس ــيل األي ــدي وع ــدم
مطابق ـة األصــول الفنيــة المتبعــة الخاص ـة بالبنــد رقــم  12المــدرج بالمســتخلص بقيمــة
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 30,000دين ــار مم ــا يع ــد إهم ــال م ــن إدارة المش ـ ــروعات باس ــتالم أعم ــال غ ــت مطابق ــة
للمواصفات وأصول المهنة األمر الذي تسبب نف إهدار المال العام.
 -7مشـروع صيانة المخزن المخصص لحفظ األدوية والمعدات الطبية /طرابلس

تنفيــذ ش ــركة العربيــة الليبيــة لإلنشــاءات العامــة بموجــب عقــد رقــم 2020/71م بقيمــة
 2,134,430دين ــار ،س ــدد من ــه مبل ــل  2,081,169دين ــار ،حيـ ـث تكش ــف جمل ــة م ــن
المالحظ ـ ـ ــات تتمثـ ـ ـ ــل نف ع ـ ـ ــدم مطابقـ ـ ـ ــة األص ـ ـ ــول الفنيـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ــبعض األعمـ ـ ـ ــال المدرجـ ـ ـ ــة
بالمس ــتخلص وت ــم ف قيمته ــا مم ــا يع ــد اس ــتحواذ ع ــىل أم ــوال عام ــة دون وج ــه ح ــق
بقيمة  270,300دينار.
 -8مشـروع صيانة مجمع العيادات أبو شوشة (تاجوراء)

تنفيــذ ش ــركة الجم ــل للمقــاوالت بموجــب عق ــد رقــم 2020/57م بقيم ــة 2,224,502
دينــار ،ســدد منــه مبلــل  2,020,446دينــار ،حي ــث تبـ ن
ـي عــدم مطابقــة األصــول الفني ــة
ر
ل ــبعض األعم ــال المدرج ــة بالمس ــتخلص تتمث ــل نف س ــوء تنفي ــذ وتركي ــب رسان ــب ل ــزوم
النوافــذ واألصــول الفنيــة المتبعــة الخاص ـة بالبنــد رقــم  30المــدرج بالمســتخلص بقيمــة
 83,300دينـ ــار ،وتـ ــم ف قيمتهـ ــا ممـ ــا يعـ ــد إهمـ ــال مـ ــن إدارة المش ـ ــروعات باسـ ــتالم
أعم ــال غ ــت مطابق ــة للمواص ــفات وأص ــول المهن ــة األم ــر ال ــذي تس ــبب نف إه ــدار الم ــال
العام.
 -9مشـروع تنفيذ أعمال الطر والحدائق واألعمال الكهروميكانيكية لمبن العزل
الطن سو الثالثاء

تنفي ــذ ش ــركة ت ــاكنس الغ ــرب للمق ــاوالت العام ــة بموج ــب عق ــد رق ــم  2020/92بقيم ــة
 2,912,479دينار ،والمسدد منه  2,641,459دينار ،حيـث لـوحظ سـوء تنفيـذ عمـل
فواص ـ ــل التم ـ ــدد نف بع ـ ــض األم ـ ــاكن ،وك ـ ــذلك س ـ ــوء تركي ـ ــب وتيبيـ ـ ـ س ـ ــياج حدي ـ ــدي،
باإلض ـ ــافة لس ـ ــوء تركي ـ ــب وتنفي ـ ــذ ش ـ ــبكة ري للمس ـ ــطحات الخض ـ ـ ـراء واألش ـ ــجار وغ ـ ــت
مطابقــة لألصــول الفنيــة بقيمــة  300,000دينــار ،كمــا تــم توريــد وتركيــب شــبكة ر
انتن ـ
( )Wi-Fiولم يتم توصيلها بموق العزل وفق ما ورد بالبند رقم  3-3المدرج بالمقاشسة
المعتمــدة بقيمــة  65,000دينــار ،وحص ــر بنــود تــم ســدادها ولــم تنفــذ نف الواق ـ بقيمــة
 173,049دين ــار ،مم ــا ييب ـ ـ إهم ــال إدارة المش ـ ــروعات باس ــتالم أعم ــال غ ــت مطابق ــة
للمواصــفات بقيمــة  365,000دينــار ،وكــذلك اســتحواذ الش ــركة المتعاقــدة عــىل أمــوال
عامة دون وجه حق باجمال مبلل  173,049دينار.
 -10مشـروع إنشاء هنجر للمستلزمات الطبية بمستشق الهضبة الخضـراء

تنفي ــذ ش ــركة حداث ــة البن ــاء للمق ــاوالت العام ــة بموج ــب عق ــد رق ــم  2019/127بقيم ــة
 2,200,000دينــار ،والمســدد منــه  1,940,500دينــار حي ــث تبـ ن
ـي عــدم تنفيــذ بع ــض
البنود بالرغم من إضافتها بالمستخلص وسداد قيمتها باجمال مبلل  118,975دينار،
مما يعد استحواذ الشـركة المتعاقدة عىل أموال عامة دون وجه حق.
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 -11مشـروع تشطيب مبن سكن من دورين لمستشق الحوادث أبوسليم

تنفي ـ ـ ــذ شـ ـ ـ ــركة تـ ـ ـ ـاكنس الغ ـ ـ ــرب للمق ـ ـ ــاوالت بموج ـ ـ ــب عق ـ ـ ــد رق ـ ـ ــم  2019/191بقيم ـ ـ ــة
 4,529,790دينــار المســدد قيمــة  3,647,153دينــار ،حيــث تبـ ن
ـي عــدم تنفيــذ بعــض
البنـود بــالرغم مـن إضــافتها بالمسـتخلص وســداد قيمتهـا باجمــال مبلـل  44,034دينــار،
مما يعد استحواذ الشـركة المتعاقدة عىل أموال عامة دون وجه حق.
 -12مشـروع تجهي وتحديث قسم التعقيم المركزي بمستشق الحوادث أبو سليم

تنفي ــذ الش ــركة الهندس ــية الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة ،رق ــم التكلي ــف ()2019/16101
بقيمــة  4,898,294دينــار ،المســدد منــه  3,183,880دينــار للمــواد الـ رـب تــم توريــدها،
حيــث لــوحظ المبالغــة نف أســعار بعــض البنــود بالمقارنــة بأســعار الســوق ،كمــا تبـ ن
ـي عنــد
القيــام بالزيــارة الميدانيــة للموق ـ بتــاريـ ــخ 2021/06/29م ،عــدم قيــام الش ــركة المنفــذة
بتوريـد بعــض المــواد بقيمــة  57,064دينــار ،بــالرغم مــن إدراجهــا بالمســتخلص وتســديد
قيمتهـا ،وبعـد تــاريـ ــخ الزيـارة الميدانيــة تـم توريــد هـذه المـواد واعــداد تقريـر فـ نـب مـن قبــل
اللجن ــة المش ـ ــرفة بت ــاريـ ــخ 2021/06/30م يفي ــد التوري ــد ،وه ــذا ي ــدل ع ــىل ع ــدم ب ــذل
اللجنة المشـرفة عىل الموق للعنايـة المهنيـة بالمصـادقة عـىل المسـتخلص دون التأ كـد
من توريد كامل البنود الوارد به.
 -13مشـروع تجهي موقع المبان المخصصة للعزل الصح بمستشق األورام مصـراته

تـ ـ ـ ــم إب ـ ـ ـ ـرام عقـ ـ ـ ــدين م ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ـ ــركة المسـ ـ ـ ــبق للبيـ ـ ـ ــوت الجـ ـ ـ ــاهزة رقـ ـ ـ ــم  2020-61بقيمـ ـ ـ ــة
 4,105,800دينـ ــار ،حيـ ــث بلغ ـ ـ قيمـ ــة المستخلصـ ــات  3 ،2 ،1مبلـ ــل 4,705,600
دينار ،ومن خالل المطابقة ن
تبي إدراج أعمال إضافية عىل البند رقم  6المتعلق بتوريد
وتركي ــب قـ ــاط جـ ــاهز 8م×12.5م متكـ ــون مـ ــن مط ــبخ وصـ ــالة أ كـ ــل ومكتـ ــب وعـ ــدد 2
حمام ،حيث كان الكمية وفق العقد عدد  1والمدرجـة بالمسـتخلص عـدد  3والمنفـذ
ع ــىل الواق ـ ع ــدد  1فقــط ،أي إدراج ع ــدد  2بالمس ــتخلص بمبل ــل  551,200دين ــار ل ــم
ي ــتم تنفي ــذها ،مم ــا يع ــد اس ــتحواذ ع ــىل أم ــوال عام ــة دون وج ــه ح ــق بقيم ــة 551,200
دينار.
 -14مشـروع صيانة مبن مجلس التخصصات الطبية (أ)

تنفي ــذ شـ ــركة الطواب ــق العالمي ــة بموج ــب عق ــد رق ــم  2019/190بقيم ــة 4,492,000
دينــار ،لــوحظ عــدم تنفيــذ بعــض األعمــال الفنيــة المدرجــة ببنــود المســتخلص باجمــال
مبلل  1,018,944دينار مما ييب استحواذ شـركة الطوابق عىل أموال دون وجه حق.
 -15مشـروع صيانة مبن مجلس التخصص ات الطبية (ب) واألعمال الخارجية

تنفي ــذ شـ ــركة الطواب ــق العالمي ــة بموج ــب عق ــد رق ــم  2019/189بقيم ــة 3,219,000
دين ــار تب ـ ن
ـي ع ــدم تنفي ــذ بع ــض األعم ــال الفني ــة المدرج ــة ببن ــود المس ــتخلص بلغـ ـ م ــا
قيمته  859,000دينار وهذا ييب استحواذ الشـركة عىل أموال دون وجه حق.
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 -16مشـروع صيانة مبن التخصصات الطبية (أ)

تنفي ـ ــذ ش ـ ــركة الطواب ـ ــق العالمي ـ ــة للمق ـ ــاوالت بموج ـ ــب عق ـ ــد رق ـ ــم  2019/190بقيم ـ ــة
تعاقديــة  4,492,000دينــار ،حي ـث تبـ ن
ـي عــدم تنفيــذ بعــض بنــود األعمــال ب ـالرغم مــن
إدراجها بالمستخلص األول ختام والمسدد بموجب إذن الصـرف رقم  105/7بتاري ـ ـخ
2020/7/27م بقيم ــة  4,155,100دين ــار ،وبلغـ ـ قيم ــة األعم ــال الغ ــت منف ــذة مبل ــل
 1,862,088دينار مما يعد االستحواذ عىل أموال عامة دون وجه حق.
 -17مشـروع صيانة مبن التخصصات الطبية (ب) واألعمال الخارجية

تنفي ـ ــذ ش ـ ــركة الطواب ـ ــق العالمي ـ ــة للمق ـ ــاوالت بموج ـ ــب عق ـ ــد رق ـ ــم  2020/189بقيم ـ ــة
تعاقديــة  3,219,000دينــار ،حي ـث تبـ ن
ـي عــدم تنفيــذ بعــض بنــود األعمــال ب ـالرغم مــن
إدراجها بالمستخلص األول ختام والمسدد بموجب إذن الصـرف رقم  104/7بتاري ـ ـخ
2020/7/27م بقيم ــة  3,138,525دين ــار ،وبلغـ ـ قيم ــة األعم ــال الغ ــت منف ــذة مبل ــل
 1,806,605دينار ،مما يعد االستحواذ عىل أموال عامة دون وجه حق.
االليامات القائمة عل وزارة الصحة
بلغ قيمـة ر ن
االلتامـات القائمـة عـىل الـوزارة وال رـب أمكـن حصــرها مبلـل 159,817,315
دينار ،حيث أعد ببعضها صـكوك ولـم تصــرف ثـم ألغيـ دون توضـي أسـباب اإللغـاء،
ُ
وأخـ ـ ــرى وردت ولـ ـ ــم تعـ ـ ــد معامالتهـ ـ ــا الماليـ ـ ــة بعـ ـ ــد ،حيـ ـ ــث تمثـ ـ ــل نف مجملهـ ـ ــا (أعمـ ـ ــال
توريــدات ،مشــروعات وتقــديم خــدمات وغتهــا) أخــذت الســياق والتسلســل اإلداري نف
اإلجراءات لغرض الرصف ،وفيما يىل بيان بهذه ر ن
االلتامات:
البيان
رن
التامات عىل وزارة الصحة والجهات التابعة
رن
االلتامات القائمة بناء عىل عروض بلدية مصـراته
ر
ن
االلتامات القائمة بناء عىل المحضـر الثالث
االلتامات القائمة بناء عىل المحضـر ن
رن
الثان
الصكوك الملغية
إجمال االليامات

القيمة
88,674,756
47,1741,81
44,624,169
5,243,700
3,127,516
159,817,315

شـركة مرسيليا للنظافة وحماية البيئة
قامـ الشــركة بجدولــة ر ن
االلتامــات نظــت تقــديم أعمــال تعقــيم ونقــل المخلفــات الطبيــة
لمراك ــز الع ــزل بقائم ــة مطالب ــة مقدم ــة إل وزارة الص ــحة باجم ــال مبل ــل 40,940,000
تبي ر
دينار ،حيث ن
اآلن:
 ظهــر ضــمن جــدول ر نااللتامــات المقســم لفـ رـتات زمنيــة (شــهرية) بــأن الش ــركة قام ـ

بتقــديم خــدمات لمركــز عــزل التكــول ومركــز عــزل الكشــف المبكــر القرضــة بمدينــة
سبها بيانها كما يىل:
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ر.م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

المطالبة المالية
من 6/24ر
حب
2020/7/23
من 7/24ر
حب
2020/8/23
من 9/24ر
حب
2020/10/23
من /10/24ر
حب
2020/11/23
من 11/24ر
حب
2020/12/23
من 11/24ر
حب
2020/12/23
من 12/24ر
حب
2021/1/23
من 12/24ر
حب
2021/1/23
من 1/24ر
حب
2021/2/23
من 2/24ر
حب
2021/3/23

قيمة المطالبة

مالحظات

طبيعة العمل

مكان العمل

245,000

متوقف عن العمل

تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
تعقيم ونقل
مخلفاتم24ساعةم
اإلجمال

مركز الكشف
المبكر القرضة
مركز الكشف
المبكر القرضة

245,000

متوقف عن العمل

مركز العزل التكول

245,000

متوقف عن العمل

مركزالعزل التكول

245,000

متوقف عن العمل

مركزالكشف المبكر
القرضة

245,000

متوقف عن العمل

مركزالعزل التكول

245,000

متوقف عن العمل

مركزالعزل التكول

245,000

متوقف عن العمل

245,000

متوقف عن العمل

245,000

متوقف عن العمل

245,000

متوقف عن العمل

2,450,000

-

مركز الكشف
المبكر القرضة
مركز الكشف
المبكر القرضة
مركزالكشف المبكر
القرضة

 إن مطالبــة الش ــركة بمبلــل  2,450,000دينــار نظــت خــدماتها المقدمــة لتلــك المراكــزت بـ ن
ـي حولهــا أن المراكــز خــالل الفـ رـتة المــذكورة كان ـ متوقفــة عــن اســتقبال الحــاالت
وال تعمل ،مما يكشف أن هذه المطالبة تتضمن أعمال وهمية غت حقيقية.
 تقــديم الشــركة لمعلومــات مضــللة بــأن األعمــال المنجــزة كانـ عــىل مــدار  24ســاعةيوميا ،فيما ن
تبي من زيارة مراكز العزل المذكورة أن الشـركة قدم خدمتها المتمثلة
ر
نف نقل المخلفات الطبية  6مرات فقط خالل فتة المطالبة.
 عــدم وجــود مــا ييب ـ إنجــاز العمــل بــالمراكز حيــث أن جمي ـ المســتندات بالمطالبــةكش ــوفات ببي ــان الم ــدة والق ــيم الش ــهرية لمراك ــز الع ــزل مجل ــدة ومعنون ــه باس ــم
الشـركة ممهورة بتوقي وأختام بعض المراكز فقط.
 تك ـرار المطالب ــات المالي ــة ع ــن الف ـ رـتة م ــن 2020/06/24م ،ح ـ رـب 2020/10/24م،باجم ــال مبل ــل  14,870,000دين ــار ،ب ـ ر ن
ـااللتام المح ــال ل ــوزارة الص ــحة حالي ــا بت ــاريـ ــخ
2021/5/23م حيث أنه تـم سـداد جـزء مـن االل ر نـتام نف السـابق بقيمـة 2,000,000
دين ـ ـ ـ ــار ،بموج ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ــم  12/2بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/6م مم ـ ـ ـ ــا ييب ـ ـ ـ ـ ـ
االزدواجية نف الرصف.
 عــدم دقــة البيانــات المقدمــة مــن الشــركة حيــث تبـ نـي مطالبــة الشــركة عــن الفـ رـتة مــن
 5/24إل 2020/6/23م ع ـ ـ ـ ــن أعم ـ ـ ـ ــال بمرك ـ ـ ـ ــز الكش ـ ـ ـ ــف المبك ـ ـ ـ ــر القرض ـ ـ ـ ــة بقيم ـ ـ ـ ــة
 245,000دينار نف ن
حي أن المركز افتت بتاريـ ــخ 2020/5/28م.
 تكش ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ـ ــأن ض ـ ـ ـ ـ ــمن المطالب ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــابقة لشـ ـ ـ ـ ـ ــركة مرس ـ ـ ـ ـ ــيليا ع ـ ـ ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ــن2020/06/24م ،إل 2021/04/23م ع ـ ــن أعم ـ ــال تعق ـ ــيم ونق ـ ــل مخلف ـ ــات بمرك ـ ــز
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الع ــزل مستش ـ نـف العي ــون ط ـرابلس بقيم ــة  95,000دين ــار ش ــهريا ،أي باجم ــال مبل ــل
ع ــن الف ـ رـتة  950,000دين ــار ،وتق ــديم مطالب ــة أخ ــرى م ــن ش ــركة األس ــيل للف ـ رـتة م ــن
2020/06/25م ،إل 2021/01/25م ،عـ ــن أعم ـ ــال تعقـ ــيم وتطه ـ ــت لـ ــذات المرك ـ ــز
بقيمـة  235,000دينـار شـهريا وباجمـال مبلـل عـن الف رـتة  1,645,000دينـار ،وهــذا
يظهر االزدواج نف إبرام العقود لنفس األعمال والخدمات المقدمة لمركـز العـزل ممـا
ترتب عليه االزدواجية نف الصـرف بقيمة  2,595,000دينار.
شـركة المواصفات الليبية الدولية للخدمات الصحية:
تب ـ ن
ـي إب ـرام عق ــد م ـ ش ــركة المواص ــفات الدولي ــة للخ ــدمات الص ــحية لتق ــديم خ ــدمات
ن
الع ــزل لحـ ــاالت كورون ــا تح ـ ـ رقـ ــم  ،2020/65ل ــوحظ حولـ ــه زي ــادة ف قيمـ ــة اإليجـ ــار
الش ــهري ع ــن العق ــد الس ــابق م ــن مبل ــل  600,000دين ــار ،لتص ــب قيمتـ ـه 1,300,000
دينار شهريا ابتداء من تاريـ ــخ 2020/10/01م ،وهذا حسب توصيات اللجنـة العلميـة
االستش ــارية لمكافح ــة جائح ــة كورون ــا نظ ــت العم ــل ع ــىل زي ــادة الس ــعة الشـ ــيرية لقس ــم
العنايــة المركــزة لتكــون  16رسيــر عنايــة فائقــة ( )ICUو 40رسيــر عنايــة مركــزة (،)HDU
ـجي ،نف ح ن
بمـا نف ذلـك زيــادة عـدد األطقـم الطبيــة وتوسـي شـبكة األكسـ ن
ـي كـان األجــدر
ر
التك ـ نـت ع ــىل دع ــم مراك ــز الع ــزل المتوزع ــة نف أنح ــاء ال ــبالد والعم ــل ع ــىل إدارته ــا بالش ــكل
الس ـ ــليم ب ـ ــاألخص بع ـ ــد ك ـ ــل تل ـ ــك التجه ـ ـ نـتات ال ـ ـ رـب زودت به ـ ــا ،حي ـ ــث أنه ـ ــا تق ـ ــدم ذات
الخ ــدمات وت ــؤول ملكيته ــا للدول ــة ،وه ــذا يكش ــف اس ــتغالل الفرص ــة نف سـ ــرعة تموي ــل
االس ـ ــتجابة لمجابه ـ ــة الجائح ـ ــة وع ـ ــدم وج ـ ــود تق ـ ــديرات التكلف ـ ــة الس ـ ــريعة والح ـ ــد م ـ ــن
االحتيــال و الفســاد باتخــاذ تــدابت فوريــة لتحقيــق القيمــة مقابــل المــال وهــذا مــن ضــعف
وزارة الصـحة نف إدارة جائحــة كورونــا ممــا رتــب الـ ر نـتام عــىل الدولــة بمبلــل 15,600,000
دينار.
شـركة قرارة للخدمات الطبية
ظهر ضمن اال ر ن
لتامات اعتماد معاملة للصـرف بقيمة  3,600,000دينار ،لصال شـركة
قرارة للخدمات الطبية تمثل قيمة إيجار عقار كمقر لقسـم العـزل التـاب لمركـز مص ـراته
الطــب وذلــك عــن الفـ رـتة مــن  2020/10/20حـ رـب 2020/04/20م ،بمبلــل 600,000
دينــار شــهريا ،بنــاء عــىل محض ــر اتفــاق فقــط ،دون وجــود مــا يفيــد شــغل المركــز للعقــار
خالل تلك ر
الفتة ،علما بأن مدة االتفاق ثمانية أشهر يجدد تلقائيـا ممـا قـد يرتـب مزيـدا
من ر ن
االلتامات تصل لمبلل  4,800,000دينار.
السيارات

 قيــام وزارة الصــحة بتوريــد عــدد  35ســيارة عــن طريــق توريــدات محليــة عــىل حســابالطوارئ رقم  200-3285بلل إجمال قيمتها  5,762,832دينار ،بيانها كالتال:
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الجهة المستفيدة
ن
مستشف الهضبة الخضـراء العام
ن
مستشف العيون طرابلس
ن
مستشف غدامس العام
ن
مستشف قرص أحمد لعالج السكر

رقم إذن
الصـرف
6/30
6/15
6/31

النوع

العدد

القيمة

نيسان  24راكب
عدد  1إسعاف  2 +إدارية
إسعاف مرسيدس  +هونداي H1

2
3
2

415,000
520,000
490,000

8/40

عدد  1هونداي  5 + H1هونداي إدارية

6

517,527

4
2
2
7
7
35

402,825
396,000
339,480
1,820,000
862,000
5,762,832

والغدد الصماء
ن
مستشف سوق الخميس (الخمس)
ن
مستشف األطفال طرابلس
ن
مستشف سوق الخميس (الخمس)
ن
مجموعة مستشفيات ف الخمس
ن
مجموعة مستشفيات ف الخمس

عدد  1هونداي  3 + H1هونداي إدارية
8/37
عدد  2حافلة
8/38
هونداي  H1إسعاف
8/41
عدد  2إسعاف مرسيدس  5 +هونداي H1
8/52
عدد  5كيا ستاتو  2 +هونداي H1
8/53
اإلجمال

 قيــام وزارة الصــحة بتكليــف ش ــركة دار الش ــرق بتوريــد عــدد  5ســيارات إســعاف ن ــوع H1عناية فائقة 2019م لعدد من المستشفيات نف الخمس وفق الفاتورة المقدمة
من الشـركة بمبلل  214,000دينار لكل سيارة ،ومن خالل المطابقة الميدانية وجد
أن السيارات ر
الب تم توريدها سيارات إسعاف عادية ،نف ن
حي أنـه تـم توريـد سـيارات
إس ـ ــعاف عادي ـ ــة بمواص ـ ــفات مطابق ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل ش ـ ـ ــركة دروب ليبي ـ ــا لص ـ ــال جه ـ ــاز
اإلس ـ ــعاف والط ـ ــوارئ الخم ـ ــس بمبل ـ ــل  169,740دين ـ ــار ،حس ـ ــب الف ـ ــاتورة النهائي ـ ــة
ـي العرضـ ن
المقدمــة مــن الش ــركة ،وبالتــال يوجــد فــارق بـ ن
ـي قيمتــه  44,260دينــار نف
الس ـ ــيارة الواحـ ـ ــدة ،باجمـ ـ ــال مبل ـ ــل  221,300دينـ ـ ــار ،األمـ ـ ــر ال ـ ــذي يعـ ـ ــد مبالغـ ـ ــة فن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
التوريدات واهدار للمال العام بالمخالفة لالئحة
 وج ــود اخ ــتالف نف بيان ــات بع ــض الس ــيارات الم ــوردة م ــن قب ــل وزارة الصــحة لص ــالمجموعة من المستشفيات وفيما يىل بيان بها:
الجهة
ن
مستشف سوق الخميس
ن
مستشف السكري والغدد الصماء قرص
أحمد (مصـراته)

نوع السيارة
هونداي H 1

رقم الهيكل وفق االستالم
521184

رقم الهيكل وفق الجرد الفعل
145833

ر
النتا 2019

015813

100973

 توريد سيارات ذات أغراض أخرى عىل جائحة كورونا ومن ضمن هذه التوريدات مايىل:
 توريـ ــد عـ ــدد  21سـ ــيارة إسـ ــعاف نـ ــوع تويوتـ ــا النـ ــد كـ ــروزر وذلـ ــك باالعتمـ ــاد رقـ ــم
 201271501المفت ــوح ع ــىل حس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات بقيمـ ــة 3,105,000
يورو باجمال مبلل  4,775,179دينار.
 توريد عدد  3سيارات نوع كارفان مزودة بأجهزة الكشف المبكر لسـرطان الثدي
وذلـ ــك باعتمـ ــاد  201590002المغ ـ ــل مـ ــن حسـ ــاب الط ـ ــوارئ باجمـ ــال مبل ـ ــل
 3,637,611دين ـ ــار ،مم ـ ــا يكش ـ ــف اس ـ ــتغالل عملي ـ ــة س ـ ــرعة تموي ـ ــل االس ـ ــتجابة
لمجابه ـ ـ ــة الجائح ـ ـ ــة و ف أم ـ ـ ــوال م ـ ـ ــن ح /الط ـ ـ ــوارئ نف غ ـ ـ ــت أوج ـ ـ ــه اإلنف ـ ـ ــاق
المحددة.
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ً
ثانيا :جهاز اإلمداد الطن
لم يتم تخصيص مبالل من الخزانـة العامـة لصـال جهـاز اإلمـداد الطـب لغـرض مجابهـة
جائحة كورونا ،حيث تم الصـرف من مخصصات (بنـد دعـم األدويـة) عـىل االعتمـادات
المفتوحـ ـ ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى إل توقـ ـ ــف توري ـ ـ ــد االحتياج ـ ـ ــات مـ ـ ــن األدوي ـ ـ ــة المتعلق ـ ـ ــة
باألمراض المزمنة ،حيث بلل إجمال هذه االعتمادات وفق البيان التال:
القيمة
البيان
بأمر وزارة الصحة 167,006,915
عن طريق الجهاز 52,863,160
219,869,075
اإلجمال

قي ــام وكي ــل وزارة الص ــحة بتش ــكيل لجن ــة بموج ــب تكلي ــف رق ــم  6880لس ــنة 2020م،
لتحديد احتياجات مواجهة كورونا ر
والب بدورها قفزت عىل كتاب تكليفهـا لتقـوم بـدور
لجنة العطاءات حيث قام باعداد أرب ـ محا ن ترسية الثالثة األول كانـ لعـدد 54
ر
ش ــركة تج ــاوزت قيمته ــا مبل ــل  167ملي ــون دين ــار ،وم ــن خــالل دراس ــة مح ــا ن
التس ــية
لالعتمادات المفتوحة بجهاز اإلمداد الطب أسفرت النتائأ إل المالحظات التالية:
 المحــا ن تفتقــر إل العديــد مــن المعلومــات والبيانــات الواجــب إدراجهــا نف محــا نا
ر
التس ــية وفق ــا االحك ــام الم ــادة ( )21م ــن الئح ــة العق ــود اإلداريـ ـة ،فضـ ـ ع ــن إغف ــال
إرفاق الوثائق األساسية الالزمة لتقييم اإلجراءات.
 رالتسية لصال شـركة  Science Enterpriseبقيمة  15,101,200دوالر عىل أنها
ن
الش ـ ـ ــركة المصـ ـ ــنعة لجهـ ـ ــاز تحليـ ـ ــل الف ـ ـ ـايروس ومسـ ـ ــتلزماته التشـ ـ ــغيلية ف حـ ـ ـ ن
ـي أن
الشـ ــركة المص ــنعة لألجه ــزة المزم ـ ـ توري ــدها ش ـ ــركة  CEPHEIDاألمريكيـ ـة ،مم ــا
يعكس قيام الشـركة المرس عليها بتقديم معلومات مضلله للجنة.
 اخ ــتالف رق ــم الع ــرض الخ ــاص بالش ـ ــركة الم ــذكورة أع ــاله وال ــذي ك ــان  87وتاريخـ ــه2020/3/21م عن العرض المرفق بالمسـتندات المحالـة لـديوان المحاسـبة لغـرض
ا
المص ــادقة وال ــذي ك ــان  3022بت ــاريـ ــخ 2020/3/22م فضـ ـ ع ــن تض ــمينه أص ــناف
أخرى غت واردة بالمحضـر.
ر
ن
 إن أ كـ رـت مــن ثلـ رـب العــروض والفــواتت المرفقــة بمحــا التســية تواريخهــا بعــد تــاريـ ــخيعب ر
محضـر ر
التسية مما ن
التسية المسبقة لشـركات دون غتهـا كمـا بالمحضــر األول
ن
والثان ،أو نفس تاريـ ــخ محضـر ر
التسية كما بالمحضـر الثالث.
 وج ــود ع ــروض تحم ــل نف ــس األرق ــام وب ــنفس التفاص ــيل والمواص ــفات م ــن ض ــمنهاالع ـ ـ ــرض المق ـ ـ ــدم م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـركة  EP-TECHNOLOGY.TRADINGذو ال ـ ـ ــرقم 019-
 00225وك ــذلك الع ــرض المق ــدم م ــن شـ ــركة  MEDIA VISION.Groupذو ال ــرقم
 ،019-00225وبنفس التفاصيل والمواصفات والمتعلق بتوريـد محطـات معالجـة
المخلفـات ،وان االخــتالف فقـط نف أســماء الشــركات مـ العلـم أن العــروض بتــواريـ ــخ
الحقة لمحضـر ر
التسية.
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 تشـ ــابه العـ ــرض المقـ ــدم مـ ــن ش ـ ــركة  Agreementم ـ ـ العـ ــرض المقـ ــدم مـ ــن ش ـ ــركة MEDIA VISION.Groupمـ ــن حيـ ــث التفاصـ ــيل والمواصـ ــفات الفنيـ ــة والمتعلـ ــق
بتوريــد محطــات معالجــة المخلفــات وعــىل الــرغم مــن ذلــك فـ ن العــرض المقــدم مــن
شـركة  Agreementأقل بقيمة  35,000يورو.
ر
 اخ ـ ــتالف أس ـ ــم الشـ ـ ــركة الم ـ ــوردة بالمقارن ـ ــة م ـ ــا ب ـ ـ نـي محض ـ ـ ــر التس ـ ــية والكش ـ ــوفات
المتحصــل عليهــا مــن اإلدارة الفنيــة بجهــاز اإلمــداد الطــب فعــىل ســبيل الــذكر ولــيس
الحصـ ــر شـ ــركة  ،GETINGEوه ــذا م ــا يث ــت ش ــبهات فس ــاد وف ــت اعتم ــادات لص ــال
ر
ش ـ ـ ــركات ل ـ ــم ت ـ ــرد أس ـ ــمائها بمح ـ ــا ن
التس ـ ــية وبق ـ ــيم مجزئ ـ ــة لله ـ ــروب م ـ ــن الرقاب ـ ــة
المسبقة.
التوريدات بجهاز اإلمداد الطن

مـ ـ ــن خـ ـ ــالل متابعـ ـ ــة بع ـ ـ ــض االعتمـ ـ ــادات بجهـ ـ ــاز اإلمـ ـ ــداد الط ـ ـ ــب فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بتوري ـ ـ ــد
المس ـ ـ ــتلزمات المطلوب ـ ـ ــة لمواجه ـ ـ ــة جائح ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـايروس كورون ـ ـ ــا ،ومطابق ـ ـ ــة عين ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
المس ـ ــتلزمات المـ ـ ــوردة ومقارنتهـ ـ ــا بم ـ ــا تـ ـ ــم اسـ ـ ــتالمه ب ـ ــالفواتت المعتمـ ـ ــدة لالعتمـ ـ ــادات
تبي ر
المستندية ن
اآلن:
 قي ـ ــام مخ ـ ــازن وزارة الص ـ ــحة باس ـ ــتالم توري ـ ــدات االعتم ـ ــادات المفتوح ـ ــة ب ـ ــأمر جه ـ ــازاإلمداد الطب دون توسيط مخازن الجهـاز ممـا أخـل بالـدورة المسـتندية واإلجـراءات
التخزيني ــة المتبع ــة وأفق ــد الجه ــاز قدرت ــه ع ــىل المتابع ــة والتحق ــق م ــن مطابق ــة تل ــك
التوريـ ــدات للش ـ ــروط والمواصـ ــفات المطلوبـ ــة وأعـ ــاق إتمـ ــام إج ـ ـراءات تسـ ــوية تلـ ــك
االعتمادات.
 فت اعتمادات مستنديه خارجية لـبعض الشــركات بتـواريـ ــخ صـالحية تفـوق  6أشـهردون التقيـ ــد بالتوريـ ــد ،كمـ ــا لـ ــوحظ أن بعـ ــض االعتمـ ــادات الخاصـ ــة بالجائحـ ــة تمتـ ــد
صـ ــالحيتها إل  9أشـ ــهر دون األخـ ــذ نف االعتبـ ــار الحاجـ ــة الملحـ ــة لتـ ــوفت التوريـ ــدات
واالحتياجات بالسـرعة الممكنة تفاديا لتفشـ وانتشار الفتوس.
 االحتف ـ ــا بأرص ـ ــدة تل ـ ــك االعتم ـ ــادات وع ـ ــدم قفله ـ ــا أو تنفي ـ ــذها أو ترجي ـ ـ ـ قيمته ـ ــالحســاب اإلي ـراد العــام حـ رـب تاريخــه بــالرغم مــن انتهــاء صــالحيتها ،األمــر الــذي يتــي
الفرصــة الســتغالل هــذه المب ـالل نف تغطيــة مصــاريف أخــرى بالمخالفــة أو التالعــب
بها.
ن
ن
والمخولي بالتوقي عىل حسـابات الجهـاز بمخاطبـة مصــرف ليبيـا
المسؤولي
 قيامالمركـ ـ ــزي بموج ـ ـ ــب المراس ـ ـ ــالت ارقـ ـ ــام ( )2553-20/2552-20ب ـ ـ ــذات الت ـ ـ ــاريـ ــخ فن
2020/04/08م باجراء تحويالت مالية مب ر
ـارسة بقيمـة إجماليـة بنحـو 4,914,405
ي ــورو لص ــال الشـ ــركة الليبي ــة المتح ــدة الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة لحس ــابها ط ــرف
مص ــرف اليوب ــاف بالجمهوري ــة التونس ــية بم ــا يع ــادل  7,663,700دين ــار خص ــما م ــن
الحس ــاب رق ــم  2411الخ ــاص ب ــدعم األدوي ــة ل ــدى مصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي ،حي ــث
لوحظ حولها:
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 أن الش ــركة محليــة والتوريــدات محليــة وموجــودة داخ ـ ــل الدول ـ ـ ــة الليبيــة وعــدم
تــوفر مســتندات الشــحن الخاصــة باالعتمــاد وفقــا لمضــمون كتـ ـ ــاب رئــيس إدارة
الجهاز رقم ( )2483الصادر بتاريـ ــخ 2020/04/05م.
 ع ــدم الحص ــول ع ــىل الموافق ــة المس ــبقة م ــن ال ــديوان لتج ــاوز قيم ــة الح ــواالت
 7,663,700دين ـ ـار بالمخالفـ ــة للمـ ــادة رقـ ــم ( )1مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم ( )24لسـ ــنة
2013م المعدل للقانون رقم ( )19لسنة 2013م.
 اإلخــالل بض ــوابط تنظــيم التعام ــل بالنقــد األجن ــب وتنفيــذ الح ــواالت الخارجي ــة
الصــادرة بموجــب ق ـرار محــافظ مص ــرف ليبيــا المركــزي رقــم ( )1لســنة 2013م
بتجاوز الحد األقص ـ المسـموح بتحويلـة فيمـا يخـص الجهـات العامـة والمحـدد
بمبل ــل  100,000دوالر ،أو م ــا يعادل ــه م ــن العم ــالت األجنبي ــة األخ ــرى ،وبم ــا ال
يتج ــاوز  250,000دوالر س ــنويا ،ن
وف حالـ ــة تج ــاوز الس ــقف المحـ ــدد ي ــتم فـ ــت
اعتماد مستندي للغرض.
 عدم تقديم اإلقرار الجمرك الدال عىل توريد المعدات المطلوبة.
 اعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتندي رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  )101LINF200760001( 36976لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة Integromedبقيم ـ ــة  2,858,455ي ـ ــورو ،القيم ـ ــة المعادل ـ ــة  4,480,914دين ـ ــار،
لغ ــرض توري ــد ع ــدد  20غرف ــة ع ــزل عب ــارة عــن خيم ــة مس ــاحتها  12م ـ رـت مرب ـ ـ 4×3
وقيمة الخيمة الواحـدة  142,922يـورو أي مـا يعـادل  224,045دينـار ،األمـر الـذي
يعد مبالغة شديدة نف األسعار.
 اعتم ــاد مس ــتندي رقـ ــم  )101LINF200750011( 36971لص ــال ش ـ ــركة GGM MEDبقيم ــة إجماليـ ـة  2,760,940ي ــورو ،والمع ــادل بال ــدينار اللي ــب 4,315,349
دين ــار لتوري ــد ع ــدد  20غرف ــة ع ــزل عب ــارة ع ــن خيم ــة مس ــاحتها  12م ـ رـت مربـ ـ ـ 4×3
حي ـ ــث بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة غرف ـ ــة الع ـ ــزل الواح ـ ــدة مبل ـ ــل  138,047ي ـ ــورو ،حي ـ ــث ل ـ ــوحظ
المبالغة الشديدة نف األسعار.
اتفاقية كوفاكس:
بموجـب اتفاقيــة ابرمتهـا الحكومــة بتـاريـ ــخ 2020/10/13م ،مـ كوفـاكس لتوريــد لقــاح
مض ــاد لف ــايروس (كوفي ــد )19-ت ــنص االتفاقي ــة ع ــىل المس ــاعدة نف ت ــوفت م ــا يق ــارب 3
مليون جرعة بنسبة  %20من عدد السكان ،وبناء عليه تم تنفيـذ تحويـل مب ر
ـارس بقيمـة
 9,619,400دوالر ،نف منتص ـ ـ ــف ش ـ ـ ــهر دشس ـ ـ ــمت 2020م ،حي ـ ـ ــث ل ـ ـ ــوحظ الت ـ ـ ــأخت فن
ن
ـوعي م ــن
التوريــد كم ــا تشــت المس ــتندات المقدمــة م ــن جهــاز اإلم ــداد الطــب االس ــتالم نـ
اللقاحات وفق البيان التال:
نوع اللقاح
ر
استازنكا
فايزر

تاري ــخ التوريد
2021/04/22م
2021/06/22م

قيمة التوريد بالدوالر
230,000
659,880

ومن خالل الكميات المـوردة وتـواريـ ــخ التوريـد يعكـس ضـعف سياسـة الحكومـة نف فـت
قنـوات اتصــال فعالــة مـ الجهــات المصــنعة مبـ ر
ـارسة واالعتمــاد عــىل المنظمــات الدوليــة
ُ
ال ـ ـ رـب تع ـ ـ نـب بمس ـ ــاعدة ال ـ ــدول الفق ـ ــتة وه ـ ــو م ـ ــا ال شس ـ ــتقيم ب ـ ــالنظر لإلمكاني ـ ــات المالي ـ ــة
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المتاح ــة للدول ــة الليبي ــة و قياس ــا بحج ــم األم ــوال المخصص ــة والنفق ــات ال ـ رـب تمـ ـ
مواجهة الجائحة.
ً
ثالثا :جهاز الطب العسكري

نف

تتحـ ــدد مسـ ــؤولية جهـ ــاز الطـ ــب العسـ ــكري بموجـ ــب ق ـ ـرار إنشـ ــائه رقـ ــم ()2019/204
والمؤر نف 2019/02/14م ،وكذلك تكليفه ذو الرقم اإلشاري (م.ر )2/270.والمؤر
نف 2020/02/25م ،إلع ـ ــداد مق ـ ـرات الع ـ ــزل والحج ـ ــر الص ـ ــح باالس ـ ــتفادة م ـ ــن بع ـ ــض
المق ــار الج ــاهزة وتحويره ــا وص ــيانتها وف ــق المتطلب ــات المتعلق ــة بالجائح ــة بالتنس ــيق
والتعـاون مـ وزارة الصـحة ر
والشـوع الفـوري نف التنفيـذ ،وكـذلك القيـام بتوريـد ســيارات
إسعاف خاصة للعزل بجمي المنافد الجوية والبحرية.
تم تسييل مبلل  230,662,230دينار لصال الجهاز فيمـا بلغـ
مبلل  235,357,149دينار ،بيانها كالتال:

المصــروفات الفعليـة

المنرصف (دينار)
البيان
توريدات محلية 54,745,698
33,108,975
السيارات
68,165,337
مشـروعات
2,261,900
أخرى
72,945,239
تعلية
4,130,000
عهد
235,357,149
المجموع

المالحظات عل اإلجراءات والتصـرفات ف األموال من قبل الجهاز

 قيــام جهــاز الطــب العســكري بــاجراء عمليــات انشــاء وتحــوير لــم يــتم التعاقــد رســميابشأنها وانما ا
بناء عىل تكليفات شفهية ومنها إنشاء واستحداث عـدد  34مركـز عـزل
صح بسعة  821رسير.
 قيــام الجهــاز بتجزئــة بعــض العقــود للحــد الــذي ين ـأى بهــا عــن الرقابــة المســبقة م ــنال ــديوان بالمخالف ــة للق ــانون رق ــم ( )19لس ــنة 2013م ،بش ــأن إع ــادة تنظ ــيم دي ــوان
المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية.
ن
 افتقار الجهاز للعنا المؤهلة من ذوي الكفاءة والختة والسيما ف المجـال المـالمم ـ ــا أدى إل ضـ ـ ــعف نف األداء المـ ـ ــال وادارة االم ـ ــوال العامـ ـ ــة ،باإلضـ ـ ــافة إل ضـ ـ ــياع
العدي ــد م ــن المس ــتندات حي ــث بلغـ ـ قيم ــة المع ــامالت ال ـ رـب ال يقابله ــا مس ــتندات
مؤيدة للصـرف  32,713,967دينار مقسمة إل:
القيمة
البيان
مشـروعات  29,551,062دينار
توريدات  3,162,905دينار
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 ظهــور ر نالتام ــات مالي ــة ع ــىل الجه ــاز تجــاوزت  100ملي ــون دين ــار ،بالمخالف ــة لق ــانون
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات والمخـ ــازن مـ ــن حيـ ــث ترتيـ ــب
النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة والئحـ ــة
رن
التامات دون وجود مخصصات أو تغطية مالية.
 قيـام الجهــاز باحالـة عــدد مـن المعــامالت الماليـة باجمــال نحـو  35مليــون دينــار ،إلجهاز اإلسعاف والطوارئ وكذلك إل وزارة الصحة لغرض ف قيمة المعامالت.
 قيــام جهــاز الطــب العســكري بتوريــد عــدد  289ســيارة عــن طريــق توريــدات محلي ــةعىل حساب الطوارئ رقم  200-3571بلل إجمال قيمتها  33,108,975دينار.
مشـروعات جهاز الطب العسكري
 مش ـ ــروع صـ ــيانة مبـ ــن العـ ــزل الصـ ــح القـ ــر بـ ــولل :تنفيـ ــذ ش ـ ــركة عاصـ ــمة األم ـ ـراءللمقاوالت بموجب عقد رقم  2020/71بقيمة  2,974,603دينار ،سدد منه مبلل
 2,900,535دينار ،حيث ن
تبي عـدم تنفيـذ بعـض بنـود األعمـال بـالرغم مـن إدراجهـا
بالمسـتخلص وتـم ف قيمتهـا ممـا يعـد اســتحواذ عـىل أمـوال عامـة دون وجـه حــق
بقيمة  288,970دينار.
-

-

-

-

مشـ ــروع اس ــتكمال وص ــيانة ومعالج ــة الس ــطح لمستش ــق معيتيق ــة :تنفي ــذ شـ ــركة
تاكنس الغرب للمقاوالت العامة بموجب عقد رقم  2019/22بقيمة 4,786,200
دين ــار والمس ــدد من ــه مبل ــل  3,946,235دين ــار ،حي ــث تب ـ ن
ـي ع ــدم مطابق ــة األص ــول
ن
الفنيـة لـبعض األعمــال المدرجـة بالمســتخلص وتـم ف قيمتهــا والمتمثلـة ف ســوء
توصيل ومد أعمال شـبكة الكهربـاء الخاصـة بكاشـفات اإلضـاءة لـزوم السـط وعـدم
مطابقة األصول الفنية الخاصة بالبند رقم  6المدرج بالمستخلص بقيمة 13,200
دينـ ـ ـ ــار ممـ ـ ـ ــا يعـ ـ ـ ــد إهمـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن إدارة المش ـ ـ ـ ــروعات باسـ ـ ـ ــتالم أعمـ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ــت مطابقـ ـ ـ ــة
للمواصفات وأصول المهنة األمر الذي تسبب نف إهدار المال العام.
مشــروع صــيانة مبــن العــزل الصــح ككلــه :تنفيــذ شــركة دريبيكــة للمقــاوالت العامــة
بموجب عقد رقم  2020/110بقيمة  2,807,024دينار ،وتم تقـديم المسـتخلص
بعــد اعتمــاده مــن قبــل المشـ ن
ـرفي بقيمــة  2,682,390دينــار ولــم شسـدد بعــد ،حيــث
ن
تبي تنفيذ أعمال غت مطابقة لألصول وتم إدراجها بالمستخلص بقيمة 125,150
دين ـ ـ ــار ،مم ـ ـ ــا يع ـ ـ ــد إهم ـ ـ ــال م ـ ـ ــن إدارة المش ـ ـ ـ ــروعات باس ـ ـ ــتالم أعم ـ ـ ــال غ ـ ـ ــت مطابق ـ ـ ــة
للمواصفات وأصول المهنة مما قد يلحق الضـرر بالمال العام.
مشـروع صيانة وتحوير مبن العزل أبـو سـليم/طرابلس :تنفيـذ شــركة أجـواء العـالم
للمقاوالت بموجب عقد رقم  2020/28بقيمة  4,967,700دينار ،سدد منه مبلل
 4,843,503دينار ،حيث ن
تبي عـدم تنفيـذ بعـض بنـود األعمـال بـالرغم مـن إدراجهـا
بالمسـتخلص وتـم ف قيمتهـا ممـا يعـد اســتحواذ عـىل أمـوال عامـة دون وجـه حــق
بقيمة  782,550دينار
مش ــروع تح ــوير مب ــن الع ــزل الص ــح الزنت ــان :تنفي ــذ ش ــركة أج ــواء الع ــالم بموج ــب
عقــد رقــم  2020/37بقيمــة  3,750,000دينــار ،المســدد منــه  3,656,250دينــار،
حيــث لــوحظ المبالغ ــة الكبــتة نف أس ــعار جمي ـ البنــود المدرج ــة بالمقاشســة ويظه ــر
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-

-

-

-

ذلــك واضــحا مــن خــالل مقارنــة قيمــة تنفيــذ أعمــال التحــوير للمبـ نـب الــذي تــم إنشــائه
وتنفيــذه خــالل ســنة 2019م ،بقيمــة  876,250دينــار ،كمــا تبـ ن
ـي عــدم تنفيــذ بعــض
بنود األعمال بالرغم من إدراجها بالمستخلص وتم ف قيمتها حيث بلغـ قيمـة
الهدر بالمال العـام باجمـال مبلـل  62,500دينـار وهـذا ييبـ االسـتحواذ عـىل أمـوال
بدون وجه حق.
مشـ ــروع تح ــوير مب ــن الع ــزل الص ــح بمدين ــة ن ــالوت :تنفي ــذ شـ ــركة دلي ــل التط ــور،
ـي قيــام الجهــاز بص ــرف مبلــل  1,118,580دينــار و كامــل قيمــة العقــد نف حـ ن
ت بـ ن
ـي
قيمــة األعم ــال الفعلي ــة المنف ــذة بلغ ـ  911,106دين ــار ،أي االس ــتحواذ ع ــىل مبل ــل
 207,474دينـ ــار م ـ ــن قب ـ ــل الش ـ ــركة المنف ـ ــذة دون وج ـ ــه ح ـ ــق ب ـ ــالتواطؤ م ـ ـ الجه ـ ــة
المشـرفة حيث تم اعتماد أعمال لم تنفذ واتمام إجراءات استالم المشـروع ابتدائيا.
ن
المبب
 بالرغم من ف القيمة المدرجة بالمستخلص والمبالغة نف كمياتها ف ن
المستهدف للصيانة ال شستوعب ر
أكت من خمس حاالت مرضية.
مشـ ــروع تح ــوير مب ــن الع ــزل الص ــح قس ــم التوح ــد بمدين ــة ن ــالوت :تنفي ــذ شـ ــركة
الغــدق الدوليــة ،قيمــة العقــد  4,981,700دينــار لــوحظ ف كامــل قيمــة العقــد نف
حـ ن
ـي قيم ــة األعم ــال المنف ــذة فعلي ــا بلغ ـ  1,204,460دين ــار ،أي االس ــتحواذ ع ــىل
مبلـ ــل  3,777,240دينـ ــار مـ ــن قبـ ــل الش ـ ــركة المنفـ ــذة دون وجـ ــه حـ ــق برعايـ ــة جهـ ــة
ر
االرساف حيث تم اعتماد أعمال لم تنفذ واتمام إجراءات استالم المشـروع ابتدائيا.
مش ــروع تحــوير مبــن العــزل الصــح بقســم األطفــال بمدينــة نــالوت :تنفيــذ ش ــركة
الطوابــق العالميــة تبـ ن
ـي قيــام الجهــاز بصــرف مبلــل  3,673,438دينــار حيــث لــوحظ
ن
ف كام ــل قيم ــة العق ــد ف ح ـ ن
ـي قيم ــة األعم ــال المنف ــذة فعلي ــا بلغ ـ ـ 756,321
دينــار أي االســتحواذ عــىل مبلــل وقــدره  2,917,117دينــار مــن قبــل الشــركة المنفــذة
دون وجــه حــق برعايــة م ـ الجهــة ر
االرساف حيــث تــم اعتمــاد أعمــال لــم تنفــذ واتمــام
إجراءات استالم المشـروع ابتدائيا.
مش ــروع ص ــيانة المب ــن اإلداري لمرك ــز العـ ـزل الص ــح بمدين ــة زوارة :تنفي ــذ شـ ــركة
الفيحاء للمقاوالت ،قيمة العقد  814,250دينار سدد بالكامل ،حيث لوحظ عدم
التقيـد بتنفيــذ البنــود الـواردة نف مســتخلص األعمــال وكـذلك تنفيــذ بنــود بمواصــفات
مخالفــة ،حي ــث بلغ ـ قيم ــة اله ــدر بالمــال الع ــام مبل ــل  258,965دينــار مم ــا ييب ـ
استحواذ الشـركة المنفذة عىل أموال بدون وجه حق.
مش ـ ــروع تحـ ــوير المبـ ــن الصـ ــح لقسـ ــم األطفـ ــال مستشـ ــق غريـ ــان :تنفيـ ــذ ش ـ ــركة
الغــدق الدوليــة للمقــاوالت بم ــوج عقــد رقــم  2020-60بقيمــة  4,984,222دين ــار،
لــوحظ عــدم تنفيــذ أعمــال بقيمــة  1,888,393دينــار ممــا يعــت عــن حصــول الش ــركة
المنفذة عىل أموال دون وجه حق.

 تح ــوير وص ــيانة مب ــن الحج ــر الص ــح داخ ــل قس ــم األمـ ـراض الس ــارية بمستش ــقغري ــان :تنفي ــذ شـ ــركة الطواب ــق العالمي ــة للمق ــاوالت بموج ــب عق ــد رق ــم 2020-58
بقيمــة  3,179,155دينــار لــوحظ عــدم تنفيــذ أعمــال بقيمــة  699,101دينــار ،ممــا
يعت عن حصول الشـركة المنفذة عىل أموال دون وجه حق.
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 مشــروع صـيانة مبـن العــزل الصـح الـزيغن /بلديـة البــوان س :تنفيـذ شــركة المــدىاألقصـ ـ ـ للمق ـ ــاوالت العامـ ــة واالس ـ ــتثمار العقـ ــاري بقيم ـ ــة  965,000دينـ ــار ،حي ـ ــث
لــوحظ أن المبـ نـب المـراد تحــويره نف األصــل مركــز صــح وبحالــة جيــدة ومواصــفاته ال
تتعارض م مواصفات مركز العزل الصح وأن بعض أعمال الصيانة المتعاقـد عـىل
تنفي ــذها مث ــل األب ــواب وش ــبابيك الحماي ــة وأرض ــيات الرخ ــام بحال ــة جي ــدة وه ــو م ــا
نن
استتاف الموارد واجراء نفقات باسم الجائحة لتحقيق منفعـة للغـت ،حيـث
يعكس
ن
لــوحظ المبالغــة ف أســعار بعــض البنــود مقارنــة م ـ أســعار الســوق المحــىل ،وكــذلك
عدم الدقة نف إعداد المقاشسة حيث تب ن
ـي وجـود فـرق نف كميـات بنـود الفـك واإلزالـة
وبنود ر
التكيب.
 مش ــروع صــيانة وتجهــي مبــن مركــز العــزل الصــح لمستشــق ب ـرا العــام :تنفي ــذش ــركة النص ــر الق ــائم لإلنش ــاءات المس ــاهمة بقيم ــة  3,700,000دين ــار ،م ــن خ ــالل
الزيارة الميدانية للمشــروع تب ن
ـي وجـود زيـادات نف الكميـات لعـدة بنـود بلغـ إجمـال
ن
قيمته ـ ــا مبل ـ ــل  659,257دين ـ ــار ،مـ ـ ـ المبالغ ـ ــة ف األس ـ ــعار مقارن ـ ــة بأس ـ ــعار الس ـ ــوق
المحىل كـذلك لـوحظ التجزئـة نف البنـد الواحـد كأعمـال إعـداد الدراسـات والتصـاميم
بقيمة  55,680دينار.
 متابع ــة توريـ ــد المولـ ــدات الكهربائيـ ــة :قيـ ــام الجهـ ــاز بتوريـ ــد مولـ ــدات كهربائيـ ــة مـ ــنخ ــالل تكلي ــف ع ــدد م ــن الشـ ــركات الوطني ــة بع ــدد  68مول ــد بتكلف ــة إجماليـ ـة بلغـ ـ
 14,095,165دينار ،حيث لوحظ ر
اآلن:
 عــدم االلـ ر نـتام ربتكيــب أغلــب المولــدات وعــدم التقيــد باألصــول الفنيــة نف تركيــب
البعض اآلخر.
 قي ــام م ــدير ع ــام الجه ــاز باص ــدار تكليف ــات توري ــدات مول ــدات واص ــدار تكليف ـات
ا
أخ ـ ــرى ل ـ ــذات الش ـ ـ ــركات لغ ـ ــرض ر
التكي ـ ــب ب ـ ــد م ـ ــن إص ـ ــدار التكلي ـ ــف بالتوري ـ ــد
ر
والتكيب نف آن واحد.
 قي ـ ــام م ـ ــدير ع ـ ــام الجه ـ ــاز باص ـ ــدار التكليف ـ ــات منف ـ ــردا دون الرج ـ ــوع إل اإلدارات
المختص ـ ـ ــة مإدارة المشـ ـ ـ ــروعات والتخط ـ ـ ــيطم ودون اعتم ـ ـ ــاد مواص ـ ـ ــفات فني ـ ـ ــة
ا
رن
وااللتام بابرام عقود.
للمولدات فض عن عدم التقيد
ً
رابعا :جهاز اإلسعاف والطوارئ
تم تخصيص مبلل  35مليون دينار ،لصال جهـاز اإلسـعاف والطـوارئ وذلـك بنـاء عـىل
ق ـ ـرار المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس رق ـ ــم ( )271لس ـ ــنة 2020م ،حي ـ ــث ح ـ ــدد الق ـ ـرار أوج ـ ــه ف
المبلل لتوريد سيارات إسعاف ،حيث قام الجهاز بشـراء عدد  154سيارة ،دون ر ن
االلتام
بتوري ــد س ــيارات إس ــعاف فق ــط ،حي ــث ت ــم توري ــد س ــيارات ذات أغـ ـراض أخ ــرى ل ــوحظ
حولها:
 توريــد عــدد  53ســيارة عــن طريــق توري ــدات محليــة عــىل حســاب الطــوارئ باجم ــالمبلل  8,485,500دينار ،بيانها كالتال:
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النوع
ر
متسوبيي مزودة بجهازرش وتعقيم
هونداي اكسن
افيكو خزان ديزل 12ألف رلتم مضخة
متنوعة
تويوتا
اإلجمال

العدد
15
10
2
25
1
53

القيمة
2,925,000
645,000
650,000
3,875,000
390,500
8,485,500

 الص ـ ــرف عـ ــىل جهـ ــات ذات نمتانيـ ــات مسـ ــتقلة والمتمثلـ ــة نف (وزارة الصـ ــحة ،جهـ ــاز
الطـ ــب العس ـ ــكري ،المركـ ــز ال ـ ـ ن
ـوطب لمكافحـ ــة األم ـ ـراض) حيـ ــث ق ـ ــام الجهـ ــاز بش ـ ـ ـراء
سيارات لصال تلك الجهات منها ما يىل:
البيان
جهاز الطب العسكري
ن
الوطب لمكافحة األمراض
المركز

العدد
10
14

تاري ــخ االستالم
2020/04/19م
2020/04/22م

 عملي ــات الص ـ ــرف تم ـ ـ ع ــن طري ــق لجن ــة مش ــكلة م ــن وزارة الص ــحة برئاس ــة م ــديرالش ــؤون اإلداريـ ـة والمالي ــة ورئ ــيس لجن ــة األزم ــة ب ــالوزارة بالمخالف ــة لمنش ــور رئ ــيس
دي ــوان المحاس ــبة رق ــم ( )3لس ــنة 2020م بش ــأن المص ــروفات والتتع ــات المتعلق ــة
بمجابهة جائحة وباء فتوس كورونا.
ن
 غي ـ ــاب دور جه ـ ــاز اإلس ـ ــعاف والط ـ ــوارئ ف جمي ـ ـ العملي ـ ــات المالي ـ ــة م ـ ــن (تكلي ـ ــف،توريــد ،اســتالم ،تســليم) بــالرغم مــن أنــه اختصــاص أصــيل للجهــاز ،والـ رـب تم ـ عــن
طريق مدير عام جهاز الطب العسكري.
ر
 ل ــم يتب ـ نـي وج ــود متطلب ــات أو طل ــب احتياج ـ ـات يقاب ــل الك ــم الهائ ــل م ــن مش ــتيات
السيارات واآلليات.
 لـم يـتم إرفــاق مـا يفيــد االسـتالم نف بعـض أذونــات الرصـف ،ومثــال ذلـك إذن الصــرف.2020/5
 معظ ــم ف ــواتت الس ــيارات المرفق ــة بأذون ــات الص ــرف ل ــم تتض ــمن المعلوم ــات الفني ــةمثل (مواصفات السيارة ،نوع السيارة ،رقم الهيكل ،الموديل ،سنة الصن ).
 تض ــمن بع ــض المرفق ــات قي ــام الم ــورد بتس ــليم الس ــيارات مب ـ رـارسة للمس ــتفيد دون
عرضــها وتســجيلها عــن طريــق لجنــة فنيــة تشــكل بالخصــوص باإلضــافة إل حص ــرها
واعادة توزيعها حسب االحتياج ،ومثال ذلك تسـليم عـدد  16سـيارة متنوعـة لجهـاز
الطب العسكري فرع الغربية.
ن
 قصــور األط ـراف ذات العالقــة بعمليــة التوريــد والص ــرف ف مراجعــة الفــواتت ،ومثــالذلــك (بع ــض ف ــواتت مع ــرض المس ــار ال ــدائم تحم ــل نف ــس الت ــاريـ ــخ وبأس ــعار متفاوت ــة
لنفس السيارات الموردة).
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ً
خامسا :قطاع التعليم
ـارس وغ ــت المب ـ ر
بل ــل اإلنف ــاق الحك ــوم المب ـ ر
ـارس لمجابه ــة الجائح ــة بقط ــاع التعل ــيم نح ــو
 55,475,000دينار ،وفق الدفاتر والسجالت والقرارات المؤيدة لها ر
والب يعتت بعض
منها ر ن
التام قائم ،وكان كما يىل:
البيان

المخصص

اإلنفا الفعل

باب الطوارئ

22,000,000

22,000,000

المالحظات
موزع عىل الجامعات ومراقبات التعليم لتوفت
االحتياجات األساسية لمجابهة الجائحة.
حسب سجالت المراقب المال...

ن
الثان بيانها كما يىل:
كما تم إنفاق مبالل عىل قوة الباب
البيان
ن
تجهتات وقائية لمراقبات التعليم بالمناطق
ن
تجهتات وقائية ومواد تعقيم
متطلبات اللجان التابعة لإلدارات ذات العالقة بالعودة المدرسية
ن
تجهتات المنصة التعليمية (التعلم عن بعد)
اإلجمال

القيمة
3,975,000
10,000,000
4,000,000
1,000,000
18,975,000

االعتمادات المستندية مقابل معدات وقائية للمدارس والمراقبات:
البيان االعتمادات المستندية
شـركة  AGREEMENTر
التكية

القيمة بالدوالر
3,210,000

ما يعادلها بالدينار
14,500,000

 التباين ما نبي سجالت المراقب المال والمراج الداخىل والشؤون اإلدارية والمالية
بــوزارة التعلــيم حيــث أن القيمــة الــواردة بســجالت المراقــب المــال كمص ــروفات عــىل
بـ ـ ــاب الطـ ـ ــوارئ بلغ ـ ـ ـ  22,500,000دينـ ـ ــار ،تتجـ ـ ــاوز القـ ـ ــيم المـ ـ ــذكورة بسـ ـ ــجالت
المراجعة الداخلية والشؤون اإلدارية والمالية بنحو  500ألف دينار.
ً
سادسا :الهيئة العامة لصندو التضامن االجتماع
بل ــل إجم ــال قيم ــة المخص ــص لمجابه ــة جائح ــة كورون ــا خص ــما م ــن حس ــاب اإليـ ـرادات
الخـ ــاص بـ ــاإلدارة العامـ ــة لصـ ــندوق التضـ ــامن االجتمـ ــاع  50مليـ ــون دينـ ــار ،بلـ ــل قيمـ ــة
المنرصـ ـ ـ ـ ــف منهـ ـ ـ ـ ــا وفـ ـ ـ ـ ــق تقريـ ـ ـ ـ ــر المص ـ ـ ـ ـ ــروفات حـ ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م مبلـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ــدره
ـي بلغ ـ قيمــة ر ن
 31,906,288دينــار ،نف حـ ن
االلتامــات  8,486,750دينــار ،أي برصــيد
وقدره  9,606,962دينار .والبيان التال يوض ذلك:
الباب

البند

التعويضات والكوارث مصـروفات مجابهة
جائحة كورونا
والنكبات

المخصص
50,000,000

قيمة
المطالبات

المصـروف

31,906,288 40,393,038

االليامات
القائمة

الرصيد

8,486,750

9,606,962

أســفرت عمليــات الفحــص والمراجعــة عــن وجــود العديــد مــن المالحظــات نوردهــا وفــق
ر
اآلن:
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بند اإلقامة واإلعاشة الخاصة بالحجر الصح للعائدين من الخارج

أبرم لجنة إدارة هيئة صندوق التضامن االجتماع عـدد  10عقـود مـ مجموعـة مـن
الفن ـ ــادق لغ ـ ــرض حج ـ ــر العائ ـ ــدين م ـ ــن الخ ـ ــارج والعن ـ ــا الطبي ـ ــة والطبي ـ ــة المس ـ ــاعدة
العاملي بمراكز العزل بطرابلس و موزعة بكل من مدينة (طرابلس ،مصـراته ،ز ر ن
ن
ليي،
ر
ن
وااللتامــات القائمــة عــىل
والزاويــة ،رأس جــدير) ،حيــث بلغـ قيمــة المطالبــات الماليــة
بنــد اإلقامــة واإلعاشــة حـ رـب تاريخــه مبلــل وقــدره  20,663,693دينــار ،ســدد منهــا مبلــل
وقدره  12,176,943دينار ،والجدول التال يوض ذلك:
الجهة المنفذة

رقم العقد

17/2020
فندق األندلس
غت معتمد
19/2020
فندق باب البحر
23/2020
فندق السفت
23/2020
فندق صحراء ليبيا
22/2020
فندق باسم /أحمد هامان
21/2020
فندق التقنية الصناعية
20/2020
التاج للشقق الفندقية
فندق ن ن
26/2020
التهة
فندق ز ر ن
18/2020
ليي
شـركة المندول للنظافة والسفرجة
اإلجمال العام

بيان وقيمة المطالبة المالية
مكان
إعاشة
إقامة
الحجر
1,891,030 4,005,600
2,493,420 000,000،4
طرابلس 1,735,630 2,146,500
156,838
600,240
224,070
453,600
0
138,750
110,200
300,000
مرصاتة
308,115 1,152,000
78,000
147,600
الزاوية
ز رن
212,400
257,700
ليي
52,0002
0
رأس اجدير
7,461,703 13,201,990

المبلغ
المسدد
5,896,630
0
2,146,500
757,078
677,670
138,750
410,200
1,460,115
225,600
212,400
252,000
12,176,943

االليامات
0
6,493,420
1,735,630
0
0
0
0
0
0
257,700
0
8,486,750

ولوحظ بشأنها ما يىل:
 قي ــام وزي ــر الش ــؤون االجتماعي ــة المكل ــف بحكوم ــة الوف ــاق ب ــالزام ص ــندوق التض ــامناالجتماع بدف نسبة  %50من قيمة المطالبة المالية نظـت اإلقامـة واإلعاشـة بكـل
م ــن فن ــدق ب ــاب البح ــر ،وفن ــدق زلي ـ ر ن
ـي وتحمي ــل قيم ــة  %50الباقي ــة ع ــىل ص ــندوق
الض ــمان االجتم ــاع باعتب ــار أن ه ــذه الفن ــادق تتبـ ـ إدارة الفن ــادق التابع ــة لص ــندوق
الضـ ــمان االجتمـ ــاع ،األمـ ــر الـ ــذي أدى إل وجـ ــود الـ ـ ر نـتام وقـ ــدره  1,993,330دينـ ــار
لصــال الفنــادق المــذكورة ،وحيــث إن العقــد ررسيعــة المتعاقــدين كــان مــن المفـ رـتض
تسديد القيمة من صندوق التضامن االجتماع والتسوية الحقا م الفنـادق التابعـة
ن
قانون.
لتفادي ألي نزاع
 قي ــام إدارة الص ــندوق بتس ــديد قيم ــة  2,146,500دين ــار لص ــال فن ــدق ب ــاب البح ــرمقابــل اإلقامــة قبــل إصــدار كتــاب وزيــر الشــئون االجتماعيــة ،حيــث إن هــذه القيمــة
تفــوق قيمــة  %50المشــار إليهــا بكتــاب الــوزير ،أي بزيــادة وقــدرها  205,435دينــار،
مما يتطلب األمر المعالجة والتسوية.
 عدم إيالء اللجنة المكلفة وفق القرار رقـم ( )11بتـاريـ ــخ 2020/6/25م الصـادر عـنرئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بالمهام المناطة لهـا بـدءا مـن االسـتقبال
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ـكي واإلعاشـ ـ ــة وأخـ ـ ــذ عينـ ـ ــات االختبـ ـ ــار و ر
للعائـ ـ ــدين والنقـ ـ ــل والتسـ ـ ـ ن
اإلرساف الطـ ـ ــب
والتعقيم.
 بلغ قيمة المواد واألجهـزة والمعـدات الطبيـة المـوردة مبلـل وقـدره 18,280,335دينــار ،و تمثــل نســبة  %57مــن المبــالل المص ــروفة عــىل الجائحــة ،وبــذلك تكــون
إجمال قيمة المـواد المـوردة والمسـلمة للفـروع عـن طريـق اإلدارة العامـة والمسـتلمة
مب ـ ـ ـ ر
ـارسة م ـ ـ ــن الم ـ ـ ــوردين وم ـ ـ ــن الص ـ ـ ــيدلية المركزي ـ ـ ــة وادارة المع ـ ـ ـ ن
ـاقي مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
 15,997,343دينار.
 قي ــام ادارة هيئ ــة الص ــندوق بتحمي ــل مص ــروفات غ ــت مختص ــة بقيم ــة 1,995,500دينــار ،مقابــل ش ـراء حفاظــات مختلفــة األحجــام الخاصــة بــالعجزة والمسـ ن
ـني خصــما
م ـ ــن المبل ـ ــل المخص ـ ــص لمكافح ـ ــة الجائح ـ ــة ،بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )20م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات.
ً
سابعا :الشـركة الليبية للييد واالتصاالت القابضة
بلل إجمال الدعم الحكوم المقدم عن طريق الشـركة خالل سنة 2020م مبلل وقدره
 60,353,765دينار ،موزع عىل النحو الموض بالجدول أدناه حيث تم تسوية المبلل
نف اجتماع الجمعية العمومية خصما من أرباح الشـركة.
البيان
ن
الوطب لمكافحة األمراض السارية
دعم مال للمركز
دعم مال لمركز االستجابة السـريعة لمجابهة جائحة كورونا
سداد فاتورة ر
مشتيات أجهزة حاسب آل للجنة مكافحة كورونا

المبلغ
15,000,000
45,195,390
158,375

ً
ثامنا :المركز الوطن لمكافحة األمراض
 تم تخصيص مبلل  15,000,000دينـار مـن قبـل الشــركة الليبيـة للتيـد واالتصـاالتوالتقنية والمعلومات القابضة ا
بناء عىل موافقة المجلس الرئاس المحالة إل رئيس
مجلس إدارة الشـركة بتاريـ ــخ 2020/03/19م ،وذلك وفق التوزي ـ ـ التال:
ر.م
1
2
3
4
5

المبلغ
البيان
توفت المستلزمات ن
ن
3,250,000
الرصورية لعمل المرافق والمراكز الصحية والمستلزمات لتحسي خدماتها
2,250,000
دعم وتشغيل المرافق والمنشآت الحيوية
ن
4,000,000
والمتعاوني
أتعاب اللجنة المتخصصة وفرق العمل الفنية
ن
4,500,000
التجهتات والوسائل واألدوات المادية واللوجستية والمواد الألزمة لتشغيلها لست العمل
توفت
ن
ر
ن
دعم االستقرار اإلداري والمال للمؤسسات الحيوية والقائمي عليها وفق ما تجته التشيعات النافذة 1,000,000
15,000,000
اإلجمال

 بتاريـ ــخ 2020/03/29م تم تسييل المبلل بحساب الطوارئ الخاص بالمركز. أغل ــب م ــا ت ــم ف ــه يتمث ــل نف مكاف ــآت اللج ــان المش ــكلة لمجابه ــة جائح ــة كورون ــا،باإلضافة لتوفت بعض األجهزة والمستلزمات الطبية.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

61

 بلل إجمـال مـا تـم فـه مـن المبلـل المـذكور أعـاله مـن واقـ دف رـت يوميـة الصـندوق،والتقري ــر المع ــد م ــن ط ــرف المراق ــب الم ــال مبل ــل وق ــدره  7,260,770دين ــار وذل ــك
ر
حب تاريـ ــخ 2020/11/30م ،وفق البيان التال:
ر.م
1
2
3
4
5

الرصيد
المنرصف
المعتمد
1,237,230 2,762,770 4,000,000
1,778,260 471,740 2,250,000

البيان
ن
والمتعاوني
أتعاب اللجنة المتخصصة وفرق العمل الفنية
دعم وتشغيل المرافق والمنشآت الحيوية
توفت المستلزمات ن
الرصورية لعمل المرافق والمراكز الصحية والمستلزمات
195,520 3,054,480 3,250,000
ن
لتحسي خدماتها
ن
التجهتات والوسائل واألدوات المادية واللوجستية والمواد الألزمة
توفت
3,558,830 941,170 4,500,000
لتشغيلها لست العمل
ن
والقائمي عليها وفق ما
دعم االستقرار اإلداري والمال للمؤسسات الحيوية
969,390
30,610 1,000,000
ن
تجته ر
التشيعات النافذة
7,739,230 7,260,770 15,000,000
اإلجمال

 بلـ ــل إجمـ ــال المبـ ــالل المص ـ ــروفة كعهـ ــد ماليـ ــة لمواجهـ ــة الجائحـ ــة مبلـ ــل 250,000دينار ،ولم يتم تسويتها ر
حب تاريخه ،بيانها كالتال:
ر.م
1
2

االسم
نسك
رع ز

المبلغ
100,000
150,000

التاري ــخ
2020/04/06
2020/09/30

 ع ــدم الفص ــل ب ـ نـي متطلب ــات جائح ــة كورون ــا واحتياج ــات المرك ــز خ ــالل اجتماع ــات
ر
المشتيات التابعة للمركز.
لجنة
ن
 غي ــاب الش ــفافية والوض ــوح ف أغل ــب قـ ـرارات م ــن المكاف ــآت ،وع ــدم وج ــود معي ــارثابـ أو واضـ نف عمليــة تقــدير ومــن المكافــآت الماليــة الـ رـب تعتمــدها لجنــة دراســة
ن
ـوظفي بموج ــب
طلب ــات المكاف ــآت باإلض ــافة إل تك ـرار فه ــا ل ــبعض الم ــدراء والم ـ
قرارات من مدير المركز.
ً
تاسعا :المصـروفات عل الليبيي العالقي بالخارج
بلغ ـ ـ مخصص ـ ــات الس ـ ــفارات لمجابه ـ ــة جائح ـ ــة كورون ـ ــا مبل ـ ــل  48,530,855دين ـ ــار،
وفيما يىل بيان بهذه المخصصات:
اسم الجهة
القنصلية العامة اسطنبول
القنصلية العامة صفاقس
القنصلية العامة تونس
القنصلية العامة جدة
السفارة الليبية االردن
السفارة الليبية روسيا

القيمة
25,055,537
4,758,584
12,255,610
230,830
1,187,162
298,906

اسم الجهة
السفارة الليبية مالطا
السفارة الليبية ايطاليا
السفارة الليبية لندن
السفارة الليبية المانيا
السفارة الليبية مدريد
-

القيمة
210,440
1,296,040
1,025,072
1,925,944
286,730
-
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الساحة اليكية

 بل ـ ــل إجم ـ ــال التح ـ ــويالت الخاص ـ ــة بجائح ـ ــة كورون ـ ــا المحال ـ ــة م ـ ــن وزارة المالي ـ ــة إلالقنصلية الليبية ربتكيا مبلل وقدره  25,055,537دينار ،بيانها كالتال:
رقم التفويض
ث
 212 1لسنة 2020م
 278 2لسنة 2020م
 331 3لسنة 2020م
إجمال التفويضات

القيمة بالدينار
4,000,000
7,000,000
14,055,537
25,055,537

 فيم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان إجم ـ ـ ــال مص ـ ـ ـ ــروفات جائح ـ ـ ــة كورون ـ ـ ــا م ـ ـ ــن حس ـ ـ ــاب القنص ـ ـ ــلية ح ـ ـ ــوال 28,825,537دينار ،تم تمويلها عىل النحو التال:
جهة التمويل
وزارة المالية
حساب الودائ باليورو
حساب الملحقية الصح بالدوالر
اإلجمال

المبلغ باليورو
0
1,500,000
0
1,500,000

المبلغ بالدوالر
0
0
1,000,000
1,000,000

المبلغ بالدينار
25,055,537
2,370,000
1,400,000
28,825,537

ـالقي بالس ـ ــاحة ر
ن
ن
التكي ـ ــة م ـ ــن الجالي ـ ــة الليبي ـ ــة م ـ ــن ت ـ ــاريـ ــخ
ـواطني الع ـ ـ
 بل ـ ــل ع ـ ــدد الم ـ ـن
2020/03/16م والذين تم تسكينهم ف فنادق حوال  7,753مـواطن ،بحيـث كـان
ه ــذا الع ــدد مقس ــم إل دفعت ـ ن
ـي الدفع ــة األول كان ـ تق ــدر بح ــوال  5,222م ــواطن،
وأما الدفعة الثانية تقدر بحوال  2,531مواطن.
 ترتب عىل هذه الجائحة ر نالتامات قام عىل القنصلية بمبلل  12,636,777دينار،
تمثل فيما يىل:
البيان
بسبب اال ن ار ر
الب لحق بالفنادق وتسبب
ن
العالقي بمبلل قدره  73,514دينار
بها

ن
التسكي ومصاريف العالج والتحليل
مقابل
وتذاكر السفر بمبلل وقدره 12,563,263
دينار

اسم الفند
رادشسون بلو وادي إسطنبول
رادشسون بلو بيازيد
اوربا ريزدانس
دلتا
مصاريف العالج والتحاليل
تذاكر السفر
ن
التسكي
قيمة
سلفة من حساب الودائ
سلفة من حساب الملحقية الصحية

القيمة بالدينار
33,834
8,795
9,082
21,803
4,010,368
497,017
4,285,878
2,370,000
1,400,000

ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة ن
تبي جملة من المالحظات بيانها كالتال:
 تحويــل مبــالل مــن حســابات أخــرى دعمــا نلمتانيــة الطــوارئ لمواجهــة جائحــة كورونــا
بالمخالفة.
 عــدم إعــداد محــا ن مــن قبــل اللجنــة المشــكلة لمواجهــة جائحــة كورونــا بــالرغم مــنذلك يتم الصـرف من قبل المسؤول المال بالقنصلية.
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 االعتماد نف الصـرف عىل الدف النقدي من الخزينة لجمي الحسابات. ع ــدم تع ــاون المراق ــب الم ــال بالس ــفارة م ــن حي ــث مواف ــاة اللجن ــة بكش ــف إلك ـ رـت نون
ـالقي المس ـ ـ ـ ن
ن
ـواطني الليبيـ ـ ـ ن
ن
ـكني بالفنـ ـ ــادق وذل ـ ـ ــك بع ـ ـ ــد
ـي الع ـ ـ ـ
يتضـ ـ ــمن بيان ـ ـ ــات الم ـ ـ ـ
مخاطبته ر
أكت من مرة دون جدوى.
 تحميــل نمتانيــة الطــوارئ بمص ــروفات ال تخصــها بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ()10
من القانون المال للدولة بمبلل 1,449,241لتة ،وفيما يىل بيان بذلك:
البيان
ت إذن الصـرف
تحويل مبلل لشـركة غولدن
3/3
1
باث للسياحة
تحويل مبلل لفندق ()CVK
6/5
3

تاري ــخ الفواتي

تاري ــخ بدء الرصف

القيمة باللية

2020/3/12 - 2020 /2/29

2020/3/17

1,111,029

2020/3/9 - 2020/1/1

2020/3/17

338,212

 تكلي ــف جمعي ــة المجل ــس ال ـ رـتك للرعاي ــة الص ــحية الس ــياحية بش ــأن إجـ ـراء التحلي ــلـالقي بالسـ ــاحة ر
ن
ن
التكيـ ــة ،وفيمـ ــا يـ ــىل بيـ ــان بالمبـ ــالل
ـواطني العـ ـ
والحج ــر الصـ ــح للمـ ـ
المصـروفة والفواتت المقدمة من قبل الجمعية:
ث
1
2
3
4
5
6
7

المبالغ المصـروفة
العملة
القيمة
إذن الصـرف
دوالر
700,000
4/13
لتة
5,875,000
5/1
لتة
7,054,300
5/12
لتة
7,000,000
6/2
لتة
7,000,000
6/4
دوالر
500,000
6/14
دوالر
300,000
9/7
اإلجمال

ما يعادل باللية
4,795,000
5,875,000
7,254,300
7,000,000
7,000,000
3,418,500
2,048,100
37,190,900

الفواتت المقدمة من قبل الجمعية
البيان
ت رقم الفاتورة
ر
سكيورن
خدمة
202005008 1
سيارات اإلسعاف
202005007 2
باصات نقل
202005006 3
البسة وقائية
202005005 4
 202005012 5تحليل المجموعة األول
ر
مت ن
جمي
202005011 6
ن ن
 202005010 7اطباء مقيمي ف الفنادق
 202005009 8سيارات خدمات خاصة
 202005002 9تحليل المجموعة الثانية
ن
ن
العالقي قتص
تسكي
202005003 10
 202005009 11تعقيم الفنادق والسيارات
اإلجمال

القيمة باللتة
673,437
2,306,625
872,500
2,414,180
25,168,000
910,000
950,000
335,000
14,041,190
1,692,040
2,048,100
51,411,072

ومن خالل فحص ومراجعة المعامالت الخاصة بالجمعية لوحظ التال:
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 ع ــدم توقي ـ عق ــد ب ـ نـي القنص ــلية والجمعي ــة وت ــم االس ــتناد نف الص ــرف ع ــىل محضـ ــر
اجتماع فقط.
ن
 إدراج جمي ـ الف ــواتت الم ــذكورة أع ــاله بالكام ــل ف ك ــل المع ــامالت مم ــا يع ــل م ـ رـؤرس
عــىل أن الســداد يــتم وفــق لــدفعات تح ـ الحســاب ولــيس وفــق لمطالبــة الجمعي ــة
بالفاتورة.
ف عـ ــدد  3معـ ــامالت ماليـ ــة للجمعيـ ــة بعملـ ــة الـ ــدوالر بـ ــالرغم مـ ــن أن مطالبـ ــات
ر
الجمعية كان جميعها باللتة التكية.
ن
 إع ـ ـ ــادة ف ف ـ ـ ــاتورة تحم ـ ـ ــل نفـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ــرقم بق ـ ـ ــيم مختلفـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــرتي للف ـ ـ ــاتورة رق ـ ـ ـ ـم 0202005009وفيما يىل بيان بذلك:
إذن الصـرف
ت
9/7
1
 2مجموعة أذونات ف

تاري ــخ الفاتورة
2020-5-23
2020-5-24

القيمة باللية
2,048,100
335,000

ف م ـ ــا قيمت ـ ــه  500,000دوالر دون توض ـ ــي س ـ ــعر الصـ ـ ــرف والقيم ـ ــة المعادل ـ ــة
بــاللتة ب ــالرغم م ــن أن جمي ـ المطالب ــات ب ــاللتة ،م ــا يمث ــل اس ــاءة اس ــتعمال الس ــلطة
وتحقي ــق منفع ــة غ ــت مشـ ــروعة للغ ــت واإلهم ــال والتقص ــت نف اداء الواج ــب و ف
أموال بدون وجه حق شستلزم ر
استجاعها من المسئول عن فها.
ف مبالل مالية للموظـف المحـىل /جـيم صـوجو بقيمـة إجماليـة  509,425لـتة،
ر
ر
لتغطيـة بعـض المصــروفات والـب كـان مـن المفـتض القيـام بهـا عـن طريـق المسـؤول
المال بالسفارة وباجراءات مالية مسبقة لعملية الدف .
ف مســاعدة ماليــة

 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  4/18بقيمــة  2,000لــتة ،مقابــلن
عالقي بالمطار لوحظ بشأنه التال:
لعدد  4أشخاص
ف القيمة للموظف المحىل جيم صوجو دون توضي أسباب ذلك.

 عدم إرفاق استالم المبلل للمستفيدين من المساعدة المالية.
ن
 اختالف التوقيعات ن
ـتلمي للمبـالل بالشـقق الفندقيـة
بي نفـس األشـخاص المس
(أوروبا ريزيدانس).
الساحة المصـرية
ن
بلغ قيمة المصـروفات لمواجهة جائحة كورونا ف الساحة المصـرية كما يىل:
الجهة
السفارة الليبية القاهرة
المندوبية العامة لجامعة الدول العربية

القيمة
 3,000,000يورو
 8,175,613دوالر

م ــن خ ــالل متابع ــة المل ــف نف الس ــاحة المصـ ــرية تب ـ ن
ـي وج ــود ت ــداخل نف االختصاص ــات
وتع ــدد جه ــات التعاق ــد والتكلي ــف وك ــذلك الص ــرف بحج ـة تغطي ــة مص ــروفات جائح ــة
كورونا ،حيث أظهرت أعمال الفحص أن الجهـات المتعاقـدة وال رـب اسـتكمل الصــرف
كان :
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 السفارة الليبية القاهرة.
 القنصلية العامة اإلسكندرية.
 المندوبية العامة لجامعة الدول العربية.
 الملحقية الثقافية القاهرة.
حيــث بـ ر
ن
ـارست الجهــات المــذكورة إج ـراءات التعاقــد والص ــرف وتسـ ن
ـالقي وش ـراء
ـكي العـ
ن
المواطني باإلضافة إل
األدوية والمعقمات والكمامات واستئجار وسائل النقل واعادة
التعاقـد مـ أحــد المستشــفيات لعــالج الم ن
ـر ،،وقســبب تعــدد قنــوات الصــرف وغيــاب
المراجعـ ــة ،فقـ ــد كان ـ ـ البيئـ ــة مناس ـ ــبة للفسـ ــاد واسـ ــتغالل الش ـ ــركات المتعاقـ ــدة معه ـ ــا
بتقديم معامالت وفواتت أظهرت أعمال الفحص حولها ما يىل:
 وج ــود العدي ــد م ــن ح ــاالت التكـ ـرار نف الق ــوائم المرفق ــة بأذون ــات الصـ ــرف المتعلق ــةبــدف مص ــاريف اإلقام ــة والنق ــل لص ــال العدي ــد مــن الش ــركات ،حي ــث بل ــل م ــا أمك ــن
حصــره مــن قيمــة حــاالت التكـرار مبلــل  1,036,355دوالر ،ومبلــل  123,300جنيــه
ن
ـؤولي عـ ــن الص ـ ــرف لعـ ــدم مراعـ ــاتهم
مص ـ ــري ،األمـ ــر الـ ــذي يتطلـ ــب محاسـ ــبة المسـ ـ
فح ــص تل ــك الق ــوائم بدق ــة لتجن ــب تل ــك الح ــاالت واه ــدار الم ــال الع ــام ،حي ــث يع ــد
ذلــك تصــرفا بالمــال العــام بالمجــان بالمخالفــة للمــادة ( )24مــن قــانون النظــام المــال
للدولة.
 بلـل مــا أمكـن حصــره مـن قيمــة ر نااللتامـات القائمــة لمواجهـة جائحــة كورونـا بالســاحة
المصـرية مبلل  3,562,741دوالر تفاصيلها كما يىل:
الشـركة
EXTRA TROUS
ROOTS
أوي ـ ـ ــا

الخدمة
تسكي العالقين
ن
ن
نقل العالقي لليبيا
ن
للعالقي
تقديم خدمات طبية وتوفت األدوية

المديونية بالدوالر
$ 2,461,650
$ 750,142
$ 350,949

 اخـ ــتالف المعـ ــايت نف ف مسـ ــتحقات الش ـ ــركات المتعاقـ ــد معهـ ــا للتسـ ـ نـكي ونق ـ ــل
ن
العالقي ،بالرغم من وجود حاالت تكرار نف المعامالت المقدمة من بعض الشـركات
المسـدد لهــا مثـل (ايليـ بيمـاتورز) إال أنــه تــم سـداد كامــل مسـتحقاتهم ،وعــدم قيــام
المندوبي ـ ـ ــة بس ـ ـ ــداد مس ـ ـ ــتحقات بع ـ ـ ــض الشـ ـ ـ ــركات األخ ـ ـ ــرى وم ـ ـ ــديونياتها ،علم ـ ـ ــا ان
المندوبية طلب من شـركة  EXTRAتخفيض مديونيتها أ ك رـت مـن مـرة دون أن تقـوم
بسداد ديونها.
ن
ـؤولي بالسـ ـ ــفارة تعـ ـ ــد نف مجملهـ ـ ــا
 إن العديـ ـ ــد مـ ـ ــن التص ـ ـ ــرفات المرتكبـ ـ ــة مـ ـ ــن المسـ ـ ـتجاوزات ومخالفات قانونية ترتب عنها تحميل وتكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء
وتك ــاليف باهض ــه ج ـ ـراء اإلهم ــال والتقص ــت وع ــدم ب ــدل العناي ــة الألزم ــة والتالع ــب
ن
المتانيـة
واالستغالل مما يلحق ن ر جسـيم بالمـال العـام ،والمـادة ( )99مـن الئحـة
والحس ـ ـ ــابات والمخ ـ ـ ــازن م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث ض ـ ـ ــعف غي ـ ـ ــاب التعزي ـ ـ ــز المس ـ ـ ــتندي للص ـ ـ ــرف
وبالمخالفة للمواد ( )155 ،154من الالئحة المذكورة وبالمخالفة للمادة ( )20من
الق ــانون رق ــم ( )2001/2بش ــأن العم ــل الس ــياس والقنص ــىل والم ــواد ( )12 ،11م ــن
ا
القـ ــانون رقـ ــم ( )2010/12بش ـ ـأن عالقـ ــات العمـ ــل ،فض ـ ـ عمـ ــا تشـ ــكله مـ ــن ج ـ ـرائم
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جنائية تتمثـل نف جريمـة اإلهمـال والتقصـت نف حفـظ وصـيانة المـال العـام المعاقـب
عليهـ ــا بنصـ ــوص المـ ــواد ( )15 ،14وجريمـ ــة اسـ ــاءة اسـ ــتعمال السـ ــلطات الوظيفيـ ــة
لتحقي ــق نفـ ـ او ن ر للغ ــت المعاق ــب عليه ــا ب ــنص الم ــادة ( )27والم ــواد (،33 ،23
 )34مــن القــانون رقــم ( )1979/2بشــأن الج ـرائم االقتصــادية وكــذلك جريمــة س ــوء
اســتعمال الســلطة المعاقــب عليه ـا بنصــوص المــواد ( )235 ،230وجريمــة التقصــت
أو االمتناع عن القيام بالواجب المعاقب عليها بنص المادة ( )237عقوبات.
ر ً
عاشا :مخصص البلديات
بلغ قيمة مخصصات البلديات وفق قرار المجلس الرئاس رقم ( )242لسنة 2020
مبلـ ــل  75مليـ ــون دينـ ــار ،سـ ــيل منهـ ــا  50,391,734دينـ ــار لصـ ــال عـ ــدد مـ ــن البلـ ــديات
لمس ــاعدتها نف مواجه ــة جائح ــة كورون ــا ،وت ــم تحدي ــد أوج ــه الص ـ ــرف المف ــوض به ــا نف
ت ــوفت متطلب ــات التش ــغيل ومس ــتلزمات الوقاي ــة الشخص ــية ومكافح ــة الع ــدوى ألم ــاكن
العـ ـ ـ ــزل الصـ ـ ـ ــح المؤق ـ ـ ـ ـ وتـ ـ ـ ــوفت متطلبـ ـ ـ ــات العنـ ـ ـ ــا الطبيـ ـ ـ ــة والطبيـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ــاعدة
والمعقمات ومواد الرش والتعقيم والتوعية والتدريب ،نف ن
حي أن ما أمكن حصــره مـن
الس ـ ــيارات الموزعـ ـ ــة والمس ـ ــلمة للبلـ ـ ــديات عـ ـ ــدد  144مركب ـ ــة مـ ـ ــن قب ـ ــل جهـ ـ ــاز الطـ ـ ــب
العسكري.
ف المب ــالل المخصص ــة للمج ــالس البلدي ــة لمجابه ــة وب ــاء

ومــن خــالل متابع ــة أوج ــه
كورونا لوحظ ر
اآلن:

اللجنة التسييية لبلدية المنشية
المخصص
399,314

المصـروف حن 2020/07/30م
196,300

الرصيد
203,014

قيــام البلديــة بصــرف مبلــل وقــدره  117,800دينــار ،مقابــل تزويــد البلديــة بأثــاث مكتــب
وفــرش وشــبكة ر
انتنـ وتمثــل نســبة  %60مــن المصــروفات الفعليــة ،ممــا يعكــس ســوء
التص ــرف بمخصصــات الجائحــة واعتبارهــا مــن غــت اولويــات البلديــة ،ممــا يعــد مخالفــا
ألوج ــه الص ــرف ب ــالتفويض حس ــب البن ــد رق ــم  1والمتعل ــق بت ــوفت متطلب ــات التش ــغيل
ومستلزمات الوقاية الشخصـية ومكافحة العدوى ألماكن العزل الصح.
المجلس البلدي زلطن

بيان بالموقف التنفيذي ن
بمتانية الطوارئ ر
حب 2020/08/31م:
المبلغ المعتمد
321,258

المبلغ المصـروف
106,078

الرصيد
215,180

ومن خالل الفحص والمراجعة ن
تبي التال:
 أغلب المبالل المصـروفة كان نف توفت مواد غذائية ومواد تنظيف بموج ــب إذن الصـ ــرف رق ــم  7/1بمبل ــل  58,000دين ــار للمس ــتفيد مح ــالت األوت ــادللمواد الغذائية ومواد تنظيف بقيمة  9,687دينار ،من محالت الرهيب.
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المجلس المحل العجيالت

ت ـ ــم تخص ـ ــيص مبل ـ ــل  635,705دين ـ ــار ،ف من ـ ــه المجل ـ ــس نح ـ ــو  404,681دين ـ ــار،
برصيد نحو  231,024دينار لوحظ ما يىل:
 بموج ـ ـ ــب إذن ف رق ـ ـ ــم  5/1بقيمـ ـ ـ ــة  186,252دين ـ ـ ــار لصـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــركة العروبـ ـ ـ ــةن
تجهت ن
مبب مركز العزل الطب (مركز الشهيد أبوقيله) ن
تبي حوله ما
المتألقة ،مقابل
يىل:
 قيــام رئــيس اللجنــة العليــا لمواجهــة وبــاء كورونــا باالســتالم النهــان لمركــز العــزل
ا
الط ـ ــب (مرك ـ ــز الش ـ ــهيد أبوقيل ـ ــة) ب ـ ــد م ـ ــن قي ـ ــام قس ـ ــم المش ـ ــروعات ب ـ ــالمجلس
المحىل بعملية االستالم النهان للمشـروع واعداد تقرير بالخصوص.
ن
التأمي النهان من المستخلص.
 عدم خصم قيمة
 ت ــم تكلي ــف ش ــركة أخ ــرى إلع ــادة ص ــيانة المرك ــز الم ــذكور بع ــد ص ــيانته م ــن قب ــل
الش ــركة المثالي ــة وان عملي ــة التعاق ــد تم ـ م ــن قب ــل وزارة الص ــحة بتكلي ــف م ــن
وكيل وزارة الصحة.
المجلس البلدي هراوة:

بمتابعة ما تم استالمه من قبل المجلس البلدي هراوة ن
تبي ما يىل:
 عـ ـ ــدم قيـ ـ ــام عمي ـ ـ ــد البلديـ ـ ــة (م ع م ر) بتوريـ ـ ــد بع ـ ـ ــض األجهـ ـ ــزة والمعـ ـ ــدات الطبي ـ ـ ــةالمتعلقة بمجابهة جائحة كورونا لبلدية هـراوة ،وال رـب قـام باسـتالمها مـن قبـل جهـاز
الطــب العســكري وذلــك بمقارنــة مــا تــم توريــده للمستشـ نـف القــروي ه ـراوة واســتالمه
مـن قبــل جهــاز الطـب العســكري طـرابلس التـاب لــوزارة الــدفاع ،وهـذه الفروقــات كمــا
يىل:
البيان
ت
رسير عناية
1
جهاز التنفس الصناع
2
 3جهاز مراقبة الوظائف الحيوية
جهاز الحق الوريدي
4
جهاز الحقن
5
جهاز شفط السوائل
6
حاملة محاليل
7
منظار االذن
8

الطب العسكري
5
2
5
5
5
2
5
5

المستشق
2
1
1
0
0
1
0
3

العجز
3
1
4
5
5
1
5
2

 اختالف نف المواصفات ورقم الهيكل للسيارة نوع هونداي  H1رالب تم تسليمها من
قب ـ ــل عمي ـ ــد البلدي ـ ــة للجن ـ ــة مكافح ـ ــة جائح ـ ــة كورون ـ ــا ببلدي ـ ــة ه ـ ـ ـراوة وكان ـ ـ ـ ه ـ ــذه
االختالف كما يىل:
البيان
رقم الهيكل
مواصفات السيارة

وفق محضـر استالم الطب العسكري
KM.HWH81RBLU127403
ن
تجهت تام
سيارة عناية فائقة مجهزة

وفق محضـر التسليم للجنة
KMJWA37HAK4025279
سيارة إسعاف ال تحمل تلك المواصفات
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المجلس البلدي األصابعة

فيما يىل بيان يوض المبلل المخصص للبلدية والمنرصف منه:
المفوض به
475,682

المنرصف
453,899

الرصيد
21,783

كما تم تخصيص عدد  4سيارات للبلدية من قبل جهاز الطب العسكري بيانها كالتال:
رقم السيارة
5/2191275
5/2191279
5/2191003
-

نوع السيارة
متي ر
ر
بيي مزدوجة
هونداي اكسن
هونداي اكسن
هونداي إسعاف H1

لون السيارة
ابيض
رصا،
ابيض
ابيض

الهيكل
MMBJNKJ40LH018576
MALC74CBKM140213
MALC741CBLM186954
KMHWH81RBLU127518

إن التقــارير الــواردة مــن فــرع الــديوان األصــابعة تشــت إل اســتالم ســيارتان فقــط ،لــوحظ
حولها:
 االس ـ ـ ـ ــتعمال الس ـ ـ ـ ـ ـ ء للمركب ـ ـ ـ ــات المص ـ ـ ـ ــروفة م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل جه ـ ـ ـ ــاز الط ـ ـ ـ ــب العس ـ ـ ـ ــكريوالمخصص ــة للجن ــة لمجابه ــة جائح ــة كورون ــا واس ــتعمال تل ــك المركب ــات ألغ ـ ـراض
شخصـية.
 تســليم ســيارة إســعاف لــرئيس فريــق االســتجابة الســريعة المخصصــة لتقــديم خدمــة(طبيب لعند بيتك) واسـتعماله لهـا بشـكل شخص ـ وخـارج أوقـات العمـل مـ إزالتـه
للشـعارات الموجــودة عليهــا ،وعــدم اســتعمالها نف إسـعاف الحــاالت مــن مركــز الفلـ رـتة
حي ــث ي ــتم االس ــتعانة بس ــيارة اإلس ــعاف التابع ــة لقس ــم اإلس ــعاف بمكت ــب الش ــؤون
الصحية بالمنطقة.
المجلس البلدي البوان س

من خالل متابعة األجهزة والمعدات واألدوية والمستلزمات الطبية المخصصة لبلديـة
وادي البوانيس من وزارة الصحة وبمقارنتها بنماذج االسـتالم المعـدة مـن وزارة الصـحة
تبي ر
وما هو موجود عىل أرض الواق بتاريـ ــخ 2020/9/28م ،ن
اآلن:
 وج ــود عج ــز نف بع ــض األجه ــزة والمع ــدات وه ــو م ــا تب ـ نـي م ــن خ ــالل ج ــرد المع ــدات
المستلمة وذلك حسب البيان التال:
ر.م
1
2
3
4
5
6

البيان
ن ن
االكسجي ف الدم
جهاز قياس
جهاز مراقبة الوظائف الحيوية
ح ــامل م ـ ـح ــالـ ـيـ ــل
جهاز قياس ضغط  +سماعة
Oto scoape
Larungo scope sat

الكمية المستلمة من الوزارة
12
12
12
6+6
6
2

الموجود الفعل
7
0
0
0
0
0

العجز
5
12
12
6+6
1
2

 تخ ـ ــزين األجه ـ ــزة والمع ـ ــدات المس ـ ــتلمة نف مدرس ـ ــة ال ـ ــزيغن الثانوي ـ ــة نف أم ـ ــاكن غ ـ ــتمخصصـة لتخــزين مثـل هــذه األجهــزة والمعـدات ،وعــدم تصـنيف األدويــة المســتلمة
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بالص ـ ـ ــورة المطلوب ـ ـ ــة ،مم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ــؤدى إل تلفه ـ ـ ــا دون االس ـ ـ ــتفادة منه ـ ـ ــا نف الغ ـ ـ ــرض
المخصصة له.
االستنتاجات
بــالرغم مــن اتخــاذ الحكومــة جملــة مــن اإلج ـراءات االســتثنائية وتشــكيل لجــان متعــددة
إلدارة األزمة (لجنة األزمـة – اللجنـة العلميـة العليـا) بمشـاركة الجهـات ذات العالقـة إال
أنه من المالحظ عدم توحيد الجهود ويتض ذلك من النقاط التالية:
 عـدم تـأطت عمــل تلـك اللجــان بمنهجيـة وفــق بـرامأ عمــل محـددة منبثقــة مـن خطــةواض ـ ــحة المع ـ ــالم حي ـ ــث تع ـ ــددت قن ـ ــوات اإلنف ـ ــاق مم ـ ــا ش ـ ــت الجه ـ ــود نف تحدي ـ ــد
االحتياج ـ ـ ــات الفعلي ـ ـ ــة نوع ـ ـ ــا وكم ـ ـ ــا ،وانف ـ ـ ــردت الجه ـ ـ ــات الممول ـ ـ ــة بتوجي ـ ـ ــه أمواله ـ ـ ــا
المخصصة وفق رنيتها ،بالرغم من عضويتها باللجنة العليا إلدارة األزمة.
 العشــوائية نف اإلنفــاق ممــا ترتــب عنــه تضــخيم المــواد المــوردة مــن مســتلزمات طبيــةومعدات والتكرار الحاصل نف التوريد من قبـل قنـوات اإلنفـاق دون توظيـف حق ر
ـيف
لها وانخفاض مستوى فاعليتها وتكدسها بشكل يعرضها للتلف.
 ق ـرار الحكوم ــة باعف ــاء وزارة الص ــحة والط ــب العس ــكري م ــن الئح ــة العق ــود اإلداريـ ـةدون وض ـ ض ــوابط واج ـراءات تتناس ــب ومتطلب ــات المرحل ــة نف مواجه ــة الجائح ــة،
ممـ ـ ــا سـ ـ ــاهم بش ـ ـ ــكل مبـ ـ ــالل في ـ ـ ــه نف ارتفـ ـ ــاع األسـ ـ ــعار واج ـ ـ ـراء تعاقـ ـ ــدات دون وض ـ ـ ـ
مواصــفات محــددة للمــواد المــوردة واالنشــاءات واعمــال التحــوير لمراكــز العــزل ومــا
صاحب ذلك من عمليات فساد.
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الفصل الثالث  :قطاع املالية
وزارة املالية
ديوان ال وزارة

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
 عــدم االلـ ر نـتام بمعالجــة المالحظــات الـ رـب تخــص ديــوان الــوزارة الــواردة بتقــارير ديــوانالمحاسبة السابقة.
ن
بالمتانيـة التقديريـة المعتمـدة عـن سـنة 2020م ،بـالرغم مـن المطالبـة
 عدم تزويـدنابها ر
أكت من مرة.
 ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي وغيـ ــاب بعـ ــض المسـ ــتندات المؤيـ ــدة لعمليـ ــة الص ـ ــرف،ن
المتانيـ ـ ـ ــة
وذلـ ـ ـ ــك بالمخالفـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــواد أرقـ ـ ـ ــام ( )248 ،243 ،232 ،99مـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
المتانية والحسابات والمخازن،
 إغفال ما نص عليه المادة رقم ( )105من الئحةحي ـ ــث ال ي ـ ــتم خ ـ ــتم جمي ـ ـ المس ـ ــتندات المرفق ـ ــة ب ـ ــاذن الصـ ـ ــرف باإلض ـ ــافة إل إذن
الصـرف نفسه بختم يفيد الصـرف م بيان تاريخه.
 القصور نف أداء المراقب المال بديوان الوزارة ،وعدم متابعته لجمي االختصاصاتالمنصـوص عليهـا نف المـواد أرقـام ( )20،18مـن قـانون النظـام المـال للدولـة والمـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
رقم ( )26من الئحة
 ع ــدم التقي ــد م ــن قب ــل المراق ــب المـ ــال بمس ــك س ــجل االعتم ــاد واالستعاض ــة عنـ ــهبس ـ ـ ــجل إلك ـ ـ ـ رـت ن
ن
المتاني ـ ـ ــة
ون ،م ـ ـ ــا يع ـ ـ ــد مخالف ـ ـ ــا للم ـ ـ ــواد رق ـ ـ ــم ( )21،20م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 ع ــدم التقي ــد بمس ــك الس ــجالت وال ــدفاتر المس ــتندية الملزم ــة ،والمنص ــوص عليه ــابالم ــادة رق ــم ( )181م ــن الئح ــة ال ن
متاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن ومنه ــا ع ــىل س ــبيل
المثـال :دفـ رـت الصــندوق لحســاب األمانــات والودائـ  ،باإلضــافة لعــدم اكتمــال بعضــها
ن
األخر مثل ر
والثان.
دفت الصندوق للباب األول
 عـدم مسـك الــوزارة لسـجل لألصـول الثابتــة ،وذلـك بالمخالفـة لمنشــور رئـيس ديــوانالمحاسبة الليب رقم ( )11لسنة 2018م ،والذي نص عـىل ن ورة مسـك سـجالت
لمتابعــة وحفــظ األصــول ومطابقتهــا بعمليــة الجــرد الســنوي لألصــول ،حـ رـب ال تكــون
عمليــة الجــرد مج ــرد حص ــر فقــط ،وانم ــا لتعزيــز عمليــة إحك ــام الرقابــة عــىل األص ــول
ومتابعتها وحفظها من الضياع.
 ع ــدم ال ـ ر نـتام دي ــوان ال ــوزارة بق ـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )346لس ــنة 2013م ،فيم ــايخــص تنظــيم عمليــة ص ــرف كــروت الــدف المســبق للهــاتف ودفــاتر الـ ر نـتود بــالوقود،
ن
ن
ـاغلي الوظ ــائف القيادي ــة ب ــديوان ال ــوزارة ،وال ــذي شش ـ رـتط
ـوظفي غ ــت الش ـ
ع ــىل الم ـ
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ن ورة وجــود موافقــات مــن الــوزير بالخصــوص ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إل
صعوبة الرقابة عليها ومتابعتها.
 عــدم انس ــياب األوام ــر اإلداري ـة ع ــت قن ــوات المس ــتويات اإلداري ـة بالص ــورة المطلوب ــةوفقـ ــا لمـ ــا تقتض ـ ــيه مصـ ــلحة العم ـ ــل ،األمـ ــر الـ ــذي أدى للتب ـ ــاطؤ نف تقـ ــديم البيان ـ ــات
والمس ــتندات م ــن بع ــض اإلدارات واألقس ــام لفري ــق الفح ــص المكل ــف ،ناهي ــك ع ــن
عدم وجود أرشفة مناسبة للمعامالت المالية.
 ضـ ــعف أداء اإلدارة القانونيـ ــة بـ ــديوان الـ ــوزارة ،حيـ ــث لـ ــوحظ إعـ ــدادها للعديـ ــد مـ ــنالق ـ ـرارات دون وج ــود الس ــند الق ـ ن
ـانون له ــا ،الس ــيما فيم ــا يخ ــص المكاف ــآت المالي ــة،
باإلض ــافة لمخالف ــة ه ــذه القـ ـرارات ألحك ــام ق ــانون عالق ــات العم ــل رق ــم ( )12لس ــنة
ا
2010م ،فض ـ ـ ـ عـ ـ ــىل أن بعـ ـ ــض العقـ ـ ــود المعـ ـ ــدة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل اإلدارة ششـ ـ ــوبــها بعـ ـ ــض
القصور.
ً
ثانيا :الميانية التسييية
ـابي األول والث ن
بلغ جملة التفويضات المالية المفوض به للب ن
ـان خـالل السـنة الماليـة
ر
2020م مبلل وقدره  26,629,612دينار تفاصيلها كاآلن:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المفوض بها المسيل الفعل المصـروف الفعل الرصيد
92,400
18,030,700
15,407,180 18,123,100
182,142
8,324,370
8,506,512
8,506,512
274,542
26,355,070
23,913,692 26,629,612

الباب األول
من خالل أعمال الفحص لبيانات ومستندات الصـرف المتعلقة بالباب األول تكشف
لنا مجموعة من المالحظات نوردها نف ر
اآلن:
ن
العاملي بديوان وزارة المالية م مـا هـو
 من خالل عملية المطابقة الفعلية لمرتباتموجــود بمنظومــة الــرقم الـ ن
ـوطب للجنــة ترشــيد المرتبــات بــذات الــوزارة ،وذلــك عــن
مرت ـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ــهر دشس ـ ـ ـ ــمت ( )12لس ـ ـ ـ ــنة 2020م ،تب ـ ـ ـ ـ ن
ـي وج ـ ـ ـ ــود بع ـ ـ ـ ــض المالحظ ـ ـ ـ ــات
والتجاوزات والمتمثلة نف ر
اآلن:
ن
ـوظفي وقيم ــة مرتب ــاتهم وفق ــا لمنظوم ــة ال ــرقم
 الج ــدول الت ــال يوضـ ـ ع ــدد الم ـ
ـوطب للجنـ ـ ــة ر
ال ـ ـ ـ ن
ن
ـوظفي وقيمـ ـ ــة مرتبـ ـ ــاتهم
التشـ ـ ــيد بـ ـ ــوزارة الماليـ ـ ــة ،وعـ ـ ــدد المـ ـ ـ
المصـروفة فع ا من قبل ديوان الوزارة ،باإلضافة للمطابق بينهما:
ً
ً
المطابق
وفقا لديوان الوزارة
وفقا لمنظومة الرقم الوطن
العدد
القيمة
العدد
القيمة
العدد
 1112موظف  919,175دل  1074موظف  912,772دل  1065موظف

 مرتبـاتهم ال رـب تـرد لـديوان الـوزارة وفقـا لمخرجـات منظومـة الـرقم ال ن
ـوطب للجنــة
ر
التشــيد بــوزارة الماليــة وال يــتم ص ــرفها مــن قبــل ديــوان الــوزارة ،باإلضــافة لعــدد
ن
ـوظفي وقيمــة مرتبــاتهم الـ رـب ال تــرد ويــتم صــرفها مبالتجــاوزم مــن قبــل ديــوان
المـ
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الـوزارة ،علمــا بأنــه لــم تــرد أرقــامهم الوطنيــة بحوالــة المرتبــات ،بالمخالفــة للمــادة
ن
الوطب:
رقم ( )7من قانون رقم ( )8لسنة 2014م ،بشأن الرقم
مرتبات ترد وال يتم صـرفها مرتبات ال ترد وتصـرف بالتجاوز
القيمة
العدد
القيمة
العدد
 6,974دينار
 48موظف  33,241دينار  9موظف

 قيمــة مرتبــاتهم الـ رـب تص ــرف مــن قبــل ديــوان الــوزارة بقيمــة (أكت/أقــل) ممــا تــرد
إليه ــا وفق ــا لمخرج ــات منظوم ــة ال ــرقم ال ـ ن
ـوطب للجن ــة ترش ــيد المرتب ــات ب ــوزارة
المالية:
مرتبات تصـرف بقيمة أكي مرتبات تصـرف بقيمة أقل
القيمة
العدد
القيمة
العدد
 963موظف  54,744دينار  94موظف  35,829دينار

ن
ـوظفي بأس ــماء ثالثي ــة فقــط ،أي غ ــت مطابق ــة لقاع ــدة
 إدخــال بع ــض أس ــماء المـ
ن
بيانــات مصــلحة األحــوال المدنيــة ،باإلضــافة إلدراج أســماء مــوظفي دون أرقــام
مالية.
 ض ـ ــعف التعزي ـ ــز المس ـ ــتندي وغي ـ ــاب بع ـ ــض المس ـ ــتندات المؤي ـ ــدة ألعم ـ ــال ص ـ ـ ــرفن
ـوظفي بــالوزارة ،حيــث يــتم االكتفــاء نف بعضــها بارفــاق حافظــة
المكافــآت لــبعض المـ
المص ـ ــرف واس ــتمارة الص ـ ــرف فق ــط دون غته ــا م ــن المس ــتندات ،كم ــا ل ــوحظ عـ ــىل
بع ــض أذون الصـ ــرف والمس ــتندات المرفق ــة به ــا ع ــدم التوقيـ ـ أو االكتف ــاء ب ــالتوقي
دون الخ ــتم مـ ــن قبـ ــل المراق ــب المـ ــال ،وكـ ــذلك هـ ــو الح ــال نفسـ ــه بالنسـ ــبة لـ ــرئيس
مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المال.
الباب الثان
ن
من خالل أعمال الفحص لبيانات ومستندات الصـرف المتعلقة بالباب الثان تكشف
لنا مجموعة من المالحظات نوردها نف ر
اآلن:
 تحميل بعض المصاريف عىل بنود غت مختصة ،وذلك بالمخالفة للمادة رقم ()19من قانون النظام المال للدولة ،ومن ن
بي هذه المصاريف عىل سبيل المثال:
 بموج ــب إذن صـ ــرف رق ــم  6/3بقيم ــة  2,000دين ــار ،ت ــاريـ ــخ 2020/06/02م،
ن
ـوظفي ،حمل ـ عــىل
متعلقــة باسـ رـتجاع تكــاليف صــيانة ســيارة خاصــة ألحــد المـ
بنـ ــد قط ـ ـ غي ـ ــار ومهمـ ــات وأدوات ،م ـ ــا يع ـ ــد مخالفـ ــا حي ـ ــث أن الس ـ ــيارة خاص ـ ــة
(مملوكــة للموظــف) وليس ـ مملوكــة للــوزارة ،حيــث كــان مــن المفـ رـتض تحميــل
القيمة عىل بند المن والمساعدات.
 بموجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  08/12بقيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  10,900دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/07/01م ،مقابــل ت ــوفت م ــواد غذائي ــة ألح ــد المق ــا الت ــاب لل ــوزارة ،ت ــم
ا
ا
تحمي ــل القيم ــة ع ــىل بن ــد التجه ـ نـتات ب ــد م ــن تحميله ــا م ــث ع ــىل بن ــد اإلعاش ــة
ن
الموظفي.
واإلقامة بالباب األول ،خاصة وأن هذه المواد الغذائية تخص
 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رق ـ ــم  4/8ت ـ ــاريـ ــخ 2020/4/5م بقيم ـ ــة  14,576دين ـ ــار،
ن
ـوظفي التابع ـ ــة لل ـ ــوزارة ،ت ـ ــم
يمث ـ ــل قيم ـ ــة ص ـ ــيانة وتط ـ ــوير منظوم ـ ــة ش ـ ــؤون الم ـ ـ
ن
التجهتات بد ا من تحميلها مث ا عىل بند الصيانة.
تحميل القيمة عىل بند
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 بموج ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/8ت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/01م بقيم ـ ـ ــة 35,820
دينــار ،يمثــل قيمــة عقــد إيجــار ســكن للســيد (م م غ) وكيــل وزارة الماليــة ،وذلــك
عــن الفـ رـتة مــن 2020/12/1م إل 2021/11/30م ،حمل ـ كامــل قيمــة العقــد
عــىل ســنة 2020م ،أي تحميــل الســنة الماليــة محــل الفحــص بمــا ال يخصــها مــن
مصـ ــروفات و ( :قيم ــة إيج ــار  11ش ــهر م ــن س ــنة 2021م) ،بالمخالف ــة ل ــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )13من الئحة
ن
ـاملي بقص ــد اس ــتنفاد البن ــد ،حي ــث
 التوس ـ نف الص ــرف م ــن بن ــد المكاف ــآت لغ ــت الع ـلوحظ صدور العديد من القرارات من قبـل وزيـر الماليـة ووكيـل الماليـة بالتعاقـد مـ
ن
ـوظفي خ ــارج ال ــوزارة دون تحدي ــد ماهي ــة م ــؤهالتهم وخ ــتاتهم ،باإلض ــافة
ع ــدد الم ـ
ا
ر
لتجــاوز فــتة االســتعانة بهــم ســتة أشــهر ،فض ـ عــن وجــود بعــض القـرارات لــم تحــدد
فيه ــا فـ ـ رـتة التعاقـ ــد ،بالمخالفـ ــة لقـ ــانون عالقـ ــات العمـ ــل رقـ ــم ( )12لسـ ــنة 2010م،
وقــانون رق ــم ( )8لســنة 2014م بش ــأن الــرقم ال ـ ن
ـوطب ،ومنشــور رئ ــيس الــديوان رق ــم
( )1لس ــنة 2016م ،ن
وف ر
اآلن ن ــورد لك ــم بي ــان ل ــبعض التعاق ــدات ال ـ رـب تم ـ ـ خ ــالل
الس ــنة المالي ــة موض ــوع الفح ــص 2020م ،علم ــا بأن ــه بلغ ـ جمل ــة المب ــالل المقي ــدة
عىل هذا البند  274,390دينار.
 التوس ـ ـ نف الص ـ ــرف عـ ــىل بنـ ــد اإلعانـ ــات والمسـ ــاعدات والمـ ــن دون وجـ ــود آليـ ــة أوض ــوابط ت ــنظم عملي ــة ص ـ ــرفها لمسـ ــتحقيها أو تحدي ــد قيمته ــا (تف ــاوت القيم ــة مـ ــن
شخص آلخر) ،وانما يقتصـر األمر عـىل طلـب كتـان مـن المع نـب موجـه أحيانـا لوكيـل
وزارة المالي ــة وأحيان ــا إل م ــدير إدارة الش ــؤون اإلداريـ ـة والمالي ــة ،طلب ــا في ــه مس ــاعدة
مالي ــة ي ــتم تهم ــيش علي ــه بالموافق ــة بالصـ ــرف دون أي إج ـ ـراءات أخ ــرى ،علم ــا بأن ــه
بلغ ـ جملــة المبــالل المقيــدة عــىل هــذا البنــد خــالل الفـ رـتة محــل الفحــص 2020م
مبلل وقدره  1,219,500دينار.
 بموجـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  6/4بقيمـ ـ ــة  35,850دينـ ـ ــار ،تـ ـ ــاريـ ــخ 2020/05/01م،لص ــال ورش ــة الشـ ــريف الفني ــة لص ــيانة الس ــيارات ،مقاب ــل ص ــيانة ع ــدد  15س ــيارة،
لوحظ بشأنه التال:
 لم يتم إرفاق ما ييب تبعية وملكية السيارات الخاضعة للصـيانة لـوزارة الماليـة
(صورة من كتيب السيارة).
 ل ــم ي ــتم إرف ــاق م ــا يوض ـ بوج ــود عق ــد أو محض ــر اتف ــاق م ـ الورش ــة بخص ــوص
صيانة السيارات التابعة للوزارة.
ن
 ع ــدم إرف ــاق تقري ــر ف ـ نـب م ــن وح ــدة الص ــيانة أو م ــن ف مس ــؤوليته األم ــر ،بحال ــة
الس ــيارات الخاض ــعة للص ــيانة ،وانم ــا االكتف ــاء بكش ــف مب ــدئ م ــن قب ــل الورش ــة
بحالة السيارات.
ر
ن
 ع ــدم إرف ــاق تقري ــر ف ــب بانج ــاز واتم ــام أعم ــال الص ــيانة الالزم ــة للس ــيارات ال ــب
أحيل للصيانة.
 بموجب إذن صـرف رقم  6/6بقيمة  8,762دينار ،تاريـ ــخ 2020/06/02م ،لصالشـ ــركة الم ــدار الجدي ــد ،مقاب ــل قيم ــة ف ــواتت اتص ــاالت لع ــدد  28خ ــط اتص ــال م ـ نـتة
الفوترة ،لوحظ بشأنه التال:
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 عدم بيان أسماء من نف عهدتهم هذه الخطوط (الشفرات).
 ل ــم ي ــتم إرف ــاق م ــا يفي ــد بوج ــود موافق ــات أو تص ــريحات بم ــن واس ــتخدام ه ــذه
ن
الموظفي.
الخطوط (الشفرات) من قبل
 بموجـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  6/13بقيمـ ـ ــة  7,760دينـ ـ ــار ،تـ ـ ــاريـ ــخ 2020/06/02م،لصال (ف ف ا) مقابل ر
استجاع قيمة فواتت صيانة سيارة ،لوحظ بشأنه التال:
 اتبــاع أســلوب الصــرف الشخــص واسـ رـتجاع القيمــة بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم
( )21من القانون المال للدولة ،حيث كـان مـن المف رـتض صــرف القيمـة مب ر
ـارسة
من البند المختص.
ن
 ت ــم ذك ــر أن الس ــيارة تعرض ـ ـ لح ــادث س ــت وبقي ـ ـ ف ورش ــة الش ـ ــريف م ــدة 3
ســنوات مصــفوفة دون أي إجــراء بخصوصــها ،والســؤال لمــاذا بقيـ طــول تلــك
المدة
 عدم القيام بتكليف مركز مختص للقيـام بأعمـال الصـيانة الالزمـة ،واالستعاضـة
ع ــن ذل ــك بتكلي ــف الش ــخص الم ــذكور أع ــاله للقي ــام ب ــذلك ودف ـ التك ــاليف م ــن
الجيب الخاص.
ن
 ع ــدم التط ــرق نف التقري ــر الف ــب لوح ــدة الحرك ــة ع ــن م ــدى الج ــدوى م ــن ص ــيانة
الســيارة ،خاصــة وأن حســب مــا تــم ذكــره عــن حالــة الســيارة بعــد انجــاز الصــيانة
أنها بحاجة لعدة أعمال صيانة أخرى.
 بموجـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  7/42بقيمـ ـ ــة  7,800دينـ ـ ــار ،تـ ـ ــاريـ ــخ 2020/07/01م،لصال ورشة اإلخوة للمصاعد والساللم المتحركة ،مقابـل صـيانة المصـاعد التابعـة
لوزارة المالية لعدد  3ن
مبان ،لوحظ بشأنه التال:
 لم يتم إرفاق تكليف الورشة بأعمال الصيانة.
 لم يتم إرفاق محضـر ر
التسية وما يتعلق به من عروض ألعمال الصيانة.
 لم يتم إرفـاق تقريـر ف نـب مـن الوحـدة المختصـة يب ن
ـي فيـه حالـة المصـاعد ومـدى
حاجتها للصيانة ،وهو الحال نفسه بالنسبة لتقرير إنجاز أعمال الصيانة.
 ل ـ ــم ي ـ ــتم إرف ـ ــاق ش ـ ــهادة الس ـ ــداد الضـ ـ ــريب للجه ـ ــة المنف ـ ــذة ألعم ـ ــال الص ـ ــيانة،،
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة رقم ( )99من الئحة
 بموجـ ــب إذن ص ـ ــرف رقـ ــم  7/50بقيمـ ــة  52,990دينـ ــار ،تـ ــاريـ ــخ 2020/07/01م،لصال شـركة دعامة العمران للمقـوالت العامـة ،مقابـل صـيانة مكاتـب ودورات ميـاه
ن
بالمبب التاب للوزارة بالظهرة ،لوحظ بشأنه التال:
 لــم يــتم إرفــاق محض ــر ر
التســية ومــا يتعلــق بــه مــن عــروض ألعمــال الصــيانة مــن
الشـركات المتقدمة بالخصوص.
 لم يتم إرفاق تقرير ن
فب من الوحـدة المختصـة يب ن
ـي فيـه حالـة المكاتـب ودورات
الميــاه ومــدى حاجتهــا للصــيانة ،وهــو الحــال نفســه بالنســبة لتقريــر إنجــاز أعمــال
الصيانة.
 ل ـ ــم ي ـ ــتم إرف ـ ــاق ش ـ ــهادة الس ـ ــداد الضـ ـ ــريب للجه ـ ــة المنف ـ ــذة ألعم ـ ــال الص ـ ــيانة،،
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة رقم ( )99من الئحة
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بموجــب إذن ص ــرف رقــم  8/2بقيمــة  1,059دينــار ،تــاريـ ــخ 2020/08/11م ،واذن
صـرف رقم  8/22بقيمة  1,200دينار ،تاريـ ــخ 2020/08/26م ،لصال شـركة نفط
ليبيا ،مقابل شحنات وقود ديزل ،لوحظ بشأنها التال:
ن
 لم يتم إرفاق نموذج إذن الصـرف الذي نص عليه الئحة المتانية والحسابات
ا
والمخــازن ،أو أي مســتندات أخــرى تتعلــق بعمليــة الش ـراء والتوريــد مــث  :تكليــف
الش ـ ـ ــركة بالتوريـ ـ ــد ،إذن اسـ ـ ــتالم الشـ ـ ــحنة وغـ ـ ــت ذلـ ـ ــك مـ ـ ــن المسـ ـ ــتندات ،وانمـ ـ ــا
االكتفاء بارفاق فاتورة الشـراء فقط.
 ل ــم يتب ـ ن
ـي لن ــا م ــن المس ــتفيد م ــن ه ــذه الش ــحنات وال ع ــىل أي بن ــد ت ــم تحميله ــا
قيمتها.
بموج ـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ـ ــرف  8/3بقيم ـ ـ ــة  5,000دين ـ ـ ــار ،ت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/07/01م ،واذن
ص ـ ــرف  8/19بقيم ـ ــة  1,250دين ـ ــار ،ت ـ ــاريـ ــخ 2020/08/09م ،واذن صـ ـ ــرف 8/20
بقيمـ ـ ــة  7,500دينـ ـ ــار ،تـ ـ ــاريـ ــخ 2020/08/09م ،لصـ ـ ــال ش ـ ـ ــركة ليبيـ ـ ــا لالتص ـ ـ ــاالت
والتقنيــة ،مقابــل اشـ رـتاكات ورصــيد ر
انتن ـ لعــدد  11موظــف ،بقيمــة  1,250دينــار
لكل موظف ،لوحظ بشأنها ما يىل:
 لم يتم إرفـاق مـا يفيـد بوجـود تصــري ـ ـ أو مـا شـابه مـن المسـؤول المخـتص بمـن
ـي هــذه األجهــزة ،كــذلك لــم يــتم إرفــاق مــا يوض ـ طبيعــة عمــل المعنيـ ن
المعنيـ ن
ـي
ر
الب تستدع منحهم هذه األجهزة.
 عدم إرفاق إذن اسـتالم الـوزارة لألجهـزة مـن الشــركة المـوردة ،باإلضـافة إل عـدم
وجود ما يفيد االستالم من قبل المستفيدين من هذه األجهزة.
 لــم يتبـ ن
ـي لنــا وجــود ضــوابط أو آليــة واضــحة توض ـ طريقــة توزي ـ ـ ـ ومــن هــذه
ر
ن
ـوظفي ،ب ـ ــالرغم م ـ ــن
األجه ـ ــزة وك ـ ــروت رص ـ ــيد االنتن ـ ـ ـ الخ ـ ــاص به ـ ــا ع ـ ــىل الم ـ ـ
المطالبة بها عدة مرات إال أنه لم يتم إفادتنا بها من قبل إدارة ديوان الوزارة.
بموجـ ــب إذن ص ـ ــرف  8/6بقيمـ ــة  19,315دينـ ــار ،بتـ ــاريـ ــخ 2020/07/01م ،واذن
ص ـ ــرف  8/7بقيم ــة  14,200دين ــار بت ــاريـ ــخ 2020/07/01م ،لص ــال ش ـ ــركة ال ــتج
ر
وااللكتونيـ ـ ـ ــة ،مقابـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ــيانة عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن أجهـ ـ ـ ــزة الحاسـ ـ ـ ــوب
للتجهـ ـ ـ ـ نـتات الفنيـ ـ ـ ــة
والطابعات لوزارة المالية ،لوحظ بشأنها ما يىل:
 تــم تحميــل قيمــة صــيانة تلــك األجهــزة عــىل بنــد التجهـ نـتات وهــذا مـا يعــد مخالفــا
م ــن حي ــث التحمي ــل ع ــىل بن ــد غ ــت مخ ــتص ،حي ــث ك ــان م ــن المف ـ رـتض تحمي ــل
ا
القيمة عىل بند الصيانة مث .
 ل ــم ي ــتم إرف ــاق محض ـ ــر ر
التس ــية ع ــىل ع ــرض الش ـ ــركة المنف ــذة ألعم ــال الص ــيانة
والعروض األخرى من الشـركات المتقدمة بالخصوص.
 ل ـ ــم ي ـ ــتم إرف ـ ــاق ش ـ ــهادة الس ـ ــداد الضـ ـ ــريب للشـ ـ ــركة المنف ـ ــذة ألعم ـ ــال الص ـ ــيانة،
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة رقم ( )99من الئحة
إذن ص ـ ـ ــرف  8/9بقيم ـ ــة  16,500دين ـ ــار ،ت ـ ــاريـ ــخ 2020/08/09م ،لص ـ ــال ش ـ ـ ــركة
والمستحرصـات الطبيــة ،مقابــل تــوفت كحــول طبيــة
ن ـ
الرايــة الزرقــاء الســتتاد األدويــة
وكمام ـ ــات ،ل ـ ــوحظ المبالغ ـ ــة نف أس ـ ــعار األص ـ ــناف الم ـ ــوردة ،حي ـ ــث كانـ ـ ـ الكمي ـ ــات
واألسعار كالتال:
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( كحــول جــل  500مــل الكميــة  200علبــة الســعر  50دينــار =  10,000دينــار)،
(كمامات الكمية  100علبة السعر  65دينار =  6,500دينار).
 إذن ص ــرف  8/10بقيمــة  153,770دينــار ،تــاريـ ــخ 2020/07/01م ،لصــال ش ــركةر
واإللكتونيـ ـ ــة والمكتبي ـ ـ ــة ،مقابـ ـ ــل توريـ ـ ــد أجه ـ ـ ــزة
الـ ـ ــتج الـ ـ ــدول للتجه ـ ـ ـ نـتات الفنيـ ـ ــة
حاسوب مكتبية ومحمولة وطابعات ،لوحظ بشأنه ما يىل:
 عــدم إرفــاق طلــب باحتيــاج هــذه األجهــزة وال الغــرض وال المســتفيد منهــا ،حيــث
لم ن
يتي لنا أي رسء عن ذلك.
 لـ ــم يـ ــتم إرفـ ــاق فـ ــواتت العـ ــروض للش ـ ــركات المتقدمـ ــة بالخصـ ــوص والـ ـ رـب تم ـ ـ
المفاضـ ــلة بينه ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل اللجن ـ ــة المكلفـ ــة بالش ـ ـ ـراء ،واالكتف ـ ــاء بارف ـ ــاق ف ـ ــاتورة
العرض والفاتورة النهائية للشـركة الموردة فقط.
 نموذج إذن استالم المخزن المرفق غـت مس ن
ـتوف البيانـات ،مـثال مـن حيـث عـدم
ر
كتابــة رقــم تسلســل اإلذن ،عــدم كتابــة اســم أمـ ن
ـي المخــزن وكاتــب دفــت األســتاذ
واالكتفاء بالتوقي فقط ،عدم وجود ختم باالعتماد من قبل ن
أمي المخزن.
 لــم ي ــتم إرف ــاق شــهادة الس ــداد الض ــريب للش ــركة الم ــوردة لألص ــناف ،بالمخالف ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنص المادة رقم ( )99من الئحة
ن
 القي ــام بتحم ــل تك ــاليف ص ــيانة ع ــدد م ــن الس ــيارات الخاص ــة ب ــالموظفي (مملوك ــةن
ـوظفي وليس ـ ـ تابع ــة لل ــوزارة) ،ع ــن طري ــق تق ــديم طل ــب كت ــان م ــن الموظ ــف
للم ـ
بالخصــوص مرفقــا فيهــا بعضــها فــواتت الصــيانة ،موجــه لمــدير إدارة الشــؤون الماليــة
واإلداريـ ـة ب ــديوان ال ــوزارة ،م ــن ث ــم يق ــوم ب ــالتهميش علي ــه بالموافق ــة ع ــىل اس ـ رـتجاع
القيمـ ــة لمقـ ــدم الطل ـ ـ ب ،وتحميلهـ ــا عـ ــىل بنـ ــد الصـ ــيانة ،منهـ ــا عـ ــىل سـ ــبيل المثـ ــال ال
الحصـر:
اسم الموظف إذن الصـرف القيمة (دينار)
3,000
12/87
همب
3,305
12/88
ه ب ع ال
2,500
12/89
م م ال
2,960
12/90
نعت
3,000
12/91
ص ال ب
3,000
12/92
معغ
3,275
12/93
كعس
2,510
12/94
اتا

 م ــن خ ــالل االط ــالع وفح ــص بن ــد نفق ــات الس ــفر والمبي ـ ـ  ،تب ـ نـي أن جمل ــة المب ــالل
المقيدة عىل هذا البند خالل السنة المالية موضوع الفحص 2020م بلغـ قيمتهـا
 2,406,807دينار ،لوحظ بشأنها بعض المالحظات نوردها نف ر
اآلن:
 وجــود نفقــات ســفر ومبيـ مص ــروفة عــىل بنــد خــارج ا ن
لمتانيــة لــم يــتم تســويتها
ر
حب تاريخه ،منها عىل سبيل المثال:
إذن الصـ ــرف رق ــم  10/19ت ــاريـ ــخ 2020/0610م ،بقيم ــة  2,583دين ــار لص ــال (ع ع
د) ،الموفـد إل الجمهوريــة اإليطاليـة بموجــب قـرار المجلــس الرئـاس رقــم ( )702لســنة
2020م.
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 بموجب إذن الصـرف رقم  5/4تاريـ ــخ 2020/04/06م بقيمة  566,307دينـار
لصــال ش ــركة اســتحقاق للســفر والســياحة ،يمثــل قيمــة تــذاكر ســفر وحجــوزات
فندقية صـادرة لصـال الـوزارة ،لـم يـتم التصـديق عـىل الفـاتورة المرفقـة مـن قبـل
مص ــلحة الض ـ ـرائب ،باإلض ــافة لع ــدم إرف ــاق م ــا يفي ــد التعاق ــد مـ ـ الشـ ــركة به ــذا
الخصوص.
ن
 مـن خـالل تتبـ القـرارات المتعلقـة بايفــاد مـوظفي بمهمـات عمــل رسـمية خــارج
الدول ـ ــة ،تك ـ ــرر إيف ـ ــاد (ع ح م) ،أل ك ـ ـ رـت م ـ ــن م ـ ــرة خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة موض ـ ــوع
الفح ــص 2020م ،وبمبل ــل إجم ــال بل ــل قيمت ــه  20,025دين ــار ،وب ــأذون صـ ــرف
متقاربة تبدأ باذن الصـرف رقم  6/25إل  6/30تفاصيلها ك ر
اآلن:
رقم القرار
الدولة الموفد إليها
 212لسنة 2019
ساحل العاج
 215لسنة 2019
المغرب
 662لسنة 2019
الكوي
 776لسنة 2019
لوكسمبورغ
لم يذكر
الكامتون
الواليات المتحدة األمريكية  302لسنة 2019
اإلجمال

إذن الصـرف قيمة العالوة
 1,726دينار
6/25
 2,581دينار
6/26
 2,876دينار
6/27
 2,264دينار
6/28
 3,023دينار
6/29
 4,529دينار
6/30
 20,025دينار

المركبات اآللية

عند فحص البيانات والمستندات المتعلقة بالمركبات اآللية تكشف
المالحظات التالية نورد أهمها:

لنا مجموعة من

 بلغ ـ ع ــدد الس ــيارات التابع ــة لل ــوزارة  125س ــيارة ،منه ــا ع ــدد  18س ــيارة مفق ــودة،باإلضافة إل عدد  3سيارات تم تخريدها.
 تم بي مجموعـة سـيارات منهـا عـدد اثنـان نـوع سامسـونأ وواحـدة نـوع تويوتـا كـاروالبقيمة إجمالية  6,000دينار ،و تعتت قيمة متدنيـة مقارنـة بأسـعار السـوق حيـث
لوحظ عىل عقود البي المتعلقة بها ر
اآلن:
 لـم يــتم إرفـاق تقريــر ف نـب مــن القســم أو الوحـدة المختصــة يوضـ حالــة الســيارة،
الذي يتم بناء عليه تقدير وتحديد قيمة السيارة.
 ل ــم ي ــتم إرف ــاق ق ـ ـرار ص ــادر ع ــن وزي ــر المالي ــة أو موافق ــات بش ــأن اإلذن بتخري ــد
السيارات وبيعها.
ن
ن
ن
 لــم يــتم إرفــاق مــا يفيــد عــرض الســيارات ف م ـزاد علــب عــىل مــوظف الــوزارة ،يــتم
ن
ـوظفي للحصــول عــىل
مــن خاللــه عــرض الســيارات للمزايــدة عليهــا مــن قبــل المـ
أفضل سعر.
 لم يتم إرفاق تقرير أو محضـر يفيد قيام لجنة المواصالت المشكلة بالخصوص
بتقدير قيمة السيارات ر
الب تم تخريدها وبيعها.
 ع ــدم إدراج رق ــم عق ــد بي ـ الس ــيارة نف الخان ــة المخصص ــة ل ــه الموج ــود بنم ــوذج
عقــد بي ـ ســيارة نــوع (تويوتــا كــوروال) ،كمــا لــم يــتم توقي ـ العقــد مــن قبــل مقــرر
اللجن ـ ـ ــة ورئ ـ ـ ــيس اللجن ـ ـ ــة (لجن ـ ـ ــة تخري ـ ـ ــد وبي ـ ـ ـ الس ـ ـ ــيارات واآللي ـ ـ ــات المملوك ـ ـ ــة
المجتم ).
تقرير ديوان المحاسبة 2020

78

ن
تبي وجود بعض السيارات نف عهدة أشخاص انته عالقتهم الوظيفية بوزارة

المالية ،ويتبعون حاليا لجهات أخرى ذات ذمة مالية مستقلة.
 تب ـ ن
ـي أن هن ــاك ع ــدد اثن ــان س ــيارة ال توج ــد ل ــدى قس ــم الخ ــدمات والحرك ــة أي
ن
ن
ر
معلوم ــة ع ــن مس ــتلميها وم ــن ف عه ــدتهم تل ــك الس ــيارات ،وف اآلن بي ــان بتل ــك
السيارات:
البيان
هونداي كريتا
هونداي كريتا

رقم اللوحة
1931971-5
1925296-5

رقم الهيكل
404940
314583

اللون
رصا،
ابيض

ميانية التحول
المصـروف الفعل

البواف

المسيل الفعل
المفوض به
البيان
المنقول من  2019مرحل من سنة 2019
الباب الثالث  8,860,000دينار  4,000,000دينار  3,942,945دينار  12,591,455دينار
 3,400,000دينار  3,400,000دينار

مــن خــالل الفحــص للمســتندات المتعلقــة ن
بمتانيــة التحــول تكشــف
المالحظات التالية:
ر
الدفتي من واق مذكرة التسوية الخاصـة بحسـاب ن
متانيـة التحـول نف
 ظهر الرصيد2020/12/31م بقيمة  12,591,455دينار.
 عدم وجود سجل مستقل يب نـي حركـة ورصـيد هـذا الحسـاب خـالل السـنة 2020م،
ن
واالكتف ـ ــاء بالتس ـ ــجيل نف الس ـ ــجل الخ ـ ــاص بالب ـ ــاب الث ـ ــان ،باإلض ـ ــافة لتقيي ـ ــد حرك ـ ــة
ورص ــيد ش ــهرين فق ــط خ ــالل الس ــنة 2020م هم ــا ش ــهر  9وش ــهر  ،12نظـ ـرا لوج ــود
بهما حركة دون غتهما خالل السنة.
 عدم بدل العناية المهنة نف عملية التسجيل بالدفاتر واظهار القيمة الصحيحة فيمايتعل ـ ــق باألرص ـ ــدة حي ـ ــث ل ـ ــوحظ ع ـ ــدم إظه ـ ــار الرص ـ ــيد ال ـ ـ ر
ـدفتي ن
لمتاني ـ ــة التح ـ ــول
ر
الدفتي بالسجل بقيمة  14,911,455دينار
بالصورة الصحيحة حيث كان الرصيد
نف ح ـ ن
ـي أن الرص ــيد الص ــحي بم ــذكرة التس ــوية بقيم ــة  12,591,455دين ــار ويرجـ ـ
ذلك الخطأ نف احتساب إجمال المصـروفات لشهر دشسمت.
لنــا مجموعــة مــن

 بموج ــب إذن الص ـ ــرف رق ــم  9/1بقيم ــة  1,090,740دين ــار الخ ــاص بعق ــد إص ــالحنظام معلومات مرتبات القطاع العام ومن خالل االطالع عىل مرفقات إذن الصـرف
تب ـ ن
ـي بأن ــه ل ــم ي ــتم إدراج رق ــم التف ــويض ع ــىل إذن الص ـ ــرف كم ــا ل ــم ي ــتم رص ــد قيم ــة
االعتم ـ ــادات المف ـ ــوض به ـ ــا ،علم ـ ـ ـا بأن ـ ــه ل ـ ــم ي ـ ــتم إحال ـ ــة العق ـ ــد ل ـ ــديوان المحاسـ ـ ــبة
للمص ــادقة علي ــه وال ــذي تج ــاوز الم ــدة المح ــددة و  15يوم ــا م ــن ت ــاريـ ــخ الصـ ــرف
بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ( )2مــن القــانون رقــم ( )24المعــدل للقــانون رقــم ()19
لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
االليامات المالية
ن
ن
ر
ن
ن
البابي األول والثان:
ف الجدول التال بيان لاللتامات القائمة عىل
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مالحظات
الباب قيمة االليام
األول  179,333إعاشة ومق
ن
نظافة
الثان 145,200
ن
الثان  745,140نفقات السفر

أهم المالحظات
ن
ر
 تكبــد الــوزارة لمص ــروفات ف شــكل نالتامــات األمــر الــذي يعــد ارتبــاط تــم تعليتــه دون
الحصول عىل إذن كتان من المراقب المال بتوفت التغطية المالية بالمخالفة لـنص
المادة ( )20من قانون النظام المال للدولة.

حساب الطوارئ
ن
ظهــر رصــيد حســاب الطــوارئ ف 2020/12/31م بمبلــل  181,212دينــار ومــن خــالل
متابعة الحساب لوحظ ر
اآلن:
 من خالل تتب حركة الحساب ابناء عىل كشف المصـرف خصـم قيمـة مـن الحسـاب
ن
بقيم ـ ـ ـ ــة  81,530دين ـ ـ ـ ــار بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/1/27م وب ـ ـ ـ ــدون مقاب ـ ـ ـ ــل له ـ ـ ـ ــا ف ال ـ ـ ـ ــدفاتر
وباالستفس ــار عـ ــن أس ــباب خصـ ــم القيمـ ــة وبالتواص ــل م ـ ـ القس ــم المـ ــال اتض ـ ـ أن
القيمـ ـ ــة تخـ ـ ــص السـ ـ ــنة الماليـ ـ ــة 2019م بموجـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  12/2لسـ ـ ــنة
ن
تجهتات ومعدات ر
والب كان
2019م وقد تم خصمها من حساب الطوارئ عىل بند
من المف رـتض تحميلهـا عـىل حسـاب البـاب الث ن
ـان ،األمـر الـذي يعـد تحميـل مصــروف
عىل بند ال يخصه بالمخالفة لنص المادة ( )10من قانون النظام المال للدولة.
 لم يتم استغالل مخصصات نمتانية الطـوارئ نف الصــرف خـالل العـام حيـث لـوحظ
ن
تدن معدالت التنفيذ بالرغم من توفر السيولة فلم تتجـاوز نسـبة الصــرف  % 2مـن
رصـيد الحسـاب حيــث أن القيمـة المصــروفة حملـ بالخطـأ عـىل الحســاب كمـا ذكــر
أنفا ،وبالتـال فـ ن القيمـة المرصـودة لحسـاب الطـوارئ لـم تسـتغل بالكامـل ممـا يـدل
عىل أنه قد تم حجز أموال عامة دون االستفادة منها.
الخزينة

لنــا بعــض

عنــد القيــام ب ـاجراءات الجــرد المفــاج لخزينــة ديــوان وزارة الماليــة ،تكشــف
المالحظات التالية:
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،والـ رـب نص ـ
 مخالفــة المــادة رقــم ( )47مــن الئحــةر
عــىل أنــه يجــب االحتفــا بــالخزائن الصــغتة مثبتــة داخــل جــدار الغرفــة الــب تتواجــد
بالحائط.

بها ،م احاطتها بحزام حديدي مثب
 لـ ــم يتبـ ـ نـي وجـ ــود سـ ــجل خـ ــاص لمتابعـ ــة حركـ ــة الصـ ــكوك ،تقيـ ــد فيـ ــه عـ ــدد الـ ــدفاتر
ر
المســتلمة والصــكوك المســتعملة والمتــبف منه ــا ،لتســهيل عمليــة متابعتهــا واحك ــام
الرقابة عليها.
 ع ــدم التس ــجيل بالكيفي ــة الص ــحيحة بالس ــجل الخ ــاص بتتب ـ ـ حرك ــة ك ــروت ال ــدفالمس ــبق لله ــاتف ودف ــاتر (كوبون ــات) ال ـ ر نـتود ب ــالوقود وع ــدم اكتم ــال كاف ــة البيان ــات،
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باإلضـ ـ ــافة إل عـ ـ ــدم االحتفـ ـ ــا
واستالمها.
ن
يتبي ما يفيد بوجـود آليـة أو ضـوابط تـنظم عمليـة صــرف كـروت الـدف المسـبق
 لمر
ن
ن
ن
للهــاتف ودفــاتر (كوبونــات) الــتود بــالوقود ،عــىل المســؤولي والمــوظفي بالمكتــب،
األمر الذي من شأنه اضعاف الرقابة عليها وصعوبة متابعتها ،بالمخالفة للمادة رقم
( )11من قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم ( )918لسنة 2007م.
 عــدم مســك دفــاتر صــندوق يوميــة الحســابات لكافــة الحســابات الـ رـب يــديرها ديــوانال ـ ــوزارة ،خ ـ ــالل الس ـ ــنة الجاري ـ ــة 2020م ،بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة رق ـ ــم ( )81م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ل ــم يتب ـ نـي قي ــام إدارة مكت ــب المراجع ــة ب ــأي عملي ــة ج ــرد مف ــاج أو تفت ــيش لم ــن نف
عهدته محتويات الخزينة ،ومطابقة الرصيد الفعىل بما هو مثب بالدفاتر ،وتحريـر
نتائأ أعمال الجرد والتفتيش بمحضـر ،بالمخالفة لما نص عليـه المـادة رقـم ()88
ن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات والمخـ ـ ــازن ،حيـ ـ ــث أ كـ ـ ــدت عـ ـ ــىل ن ورة القيـ ـ ــام
مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
ن
بالتفتيش والجرد المفاج مرة عىل األقل ف كل شهر.
 ضــعف وســائل الحمايــة بالخزينــة والمتمثلــة نف األبــواب الحديديــة بالمخالفــة لــنصن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات والمخـ ــازن ،باإلضـ ــافة لعـ ــدم وجـ ــود
المـ ــادة ( )52مـ ــن الئحـ ــة
وسائل إلطفاء الحرائق.
بصـ ـ ــورة ضـ ـ ــوئية لعمليـ ـ ــات التوريـ ـ ــد لهـ ـ ــذه الكـ ـ ــروت

اإلدارات املركزية

مـ ــن خـ ــالل مراجعـ ــة وتقيـ ــيم اداء وزارة الماليـ ــة نف دورهـ ــا نف ادارة المـ ــال العـ ــام وتنظـ ــيم
وتسـ ــجيل عملي ـ ــات اس ـ ــتعماله وف ـ ــق م ـ ــا اس ـ ــنده اليه ـ ــا الق ـ ــانون النظ ـ ـام الم ـ ــال والئحت ـ ــه
ن
المتانيـ ــة – إدارة
التنفيذيـ ــة والـ ـ رـب تخـ ــتص بهـ ــا عـ ــدد مـ ــن االدارات المركزيـ ــة و (إدارة
الخزانــة – إدارة المتابعــة – إدارة الحســابات – ادارة المــوارد الماليــة) تبين ـ جملــة مــن
المالحظ ـ ــات وأغلبه ـ ــا متك ـ ــررة س ـ ــبق وأن نب ـ ــه عنه ـ ــا ال ـ ــديوان نف تق ـ ــاريره الس ـ ــابقة دون
معالجتها نـشد أهمها نف الفقرات التالية:
متانيات سابقة مفتوحة وعليها حركة إيداع خالل ر
 التزال حسابات تنفيذ نالفتة من
ر
ن
2020/01/01م إل 2020/12/31م وس ــحب خ ــالل نف ــس الف ــتة خ ــارج المتاني ــة
مـ عـدم وجـود أي بيانـات لـدى إدارة الخزانـة بخصوصـها بالمخالفـة لـنص المـادة 7
من القانون المال للدولة.
 عدم مسك دفاتر يومية الصـندوق لمصــروفات وايـرادات الدولـة ،واجـراء التسـوياتم ـ حرك ــة كش ــوفات المص ــرف نف حينه ــا بم ــا نف ذل ــك الحس ــابات المفتوح ــة لتنفي ــذ
ن
المتانية العامة للعام المال 2016م ،ر
والب لم يتم إعداد تسويات مصـرفية لهـا منـذ
فتحها.
 تعــدد الحســابات المص ــرفية الرئيســية المفتوحــة لإلنفــاق وتمويــل اإلنفــاق ،منهــا مــاانـت الغـرض مـن فتحـه دون إقفالـه ،وتسـويته ،بـالرغم مـن فـت حسـابات مصــرفية
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مناظرة لها ،م العلم أن الديوان قد نبه عليها مرارا إال أنه يصطدم مـن سـنة ألخـرى
رن
بتايد عددها.
 التأخر نف إصدار التفويضات المالية للجهات خالل السنة المالية 2020م ،واصدارمعظمهـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــد إنقضـ ـ ـ ــاء الفـ ـ ـ ـ رـتة الـ ـ ـ ـ رـب تغطيهـ ـ ـ ــا ،فضـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدم تعميمهـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ رـب
2020/12/31م.
 إغف ـ ــال عملي ـ ــات الج ـ ــرد الدوري ـ ــة والس ـ ــنوية لجميـ ـ ـ أص ـ ــول الدول ـ ــة والتع ـ ــرف ع ـ ــىلأرصـدتها واالكتفــاء بتشــكيل لجــان سـنوية دون وصــولها إل نتــائأ المقارنــات الالزمــة
ر
الب تتطلبها أعمال الجرد.
 قيام وزارة المالية بتمويل إنفاق الجهات رالب لم تقم بتسوية اوجه اإلنفـاق السـابقة
ر
وتقديم الخالصات الشهرية وتقارير مصـروفاتها وايراداتها الشهرية وترجي البواف.
 تحويــل مبــالل مــن حســابات الحكومــة نف غــت األغ ـراض المخصصــة لهــا نتيجــة عــدمالتقيـ ــد نف الص ـ ــرف بحـ ــدود التسـ ــييل ر
بالتتيبـ ــات الماليـ ــة 2020م ممـ ــا يعـ ــد مخالفـ ــة
ن
المادتي ( )11,10من قانون النظام المال للدولة.
يحة ألحكام
 عــدم تمكــن وزارة الماليــة مــن اإلفصــاح عــن مصــت المبــالل المســيلة للجهــات العامــةن
ـواني واللـوائ مـن الوسـائل واإلجـراءات الصـارمة ضـد الجهـات
رغم ما تكفله لهـا الق
ر
الـ رـب تقاعس ـ نف إرســال حســاباتها اليهــا ومــن جانــب أخــر عــدم إكــتاث الــوزارة و
المســؤولة األول عــن ر
اإلرساف عــىل المــال العــام باعــداد حســاباتها الختاميــة (ديــوان
الــوزارة – إدارة الخزانــة) أو إل ـزام مراقبيهــا المـ ن
ـاليي باعــداد واحالــة تقــارير شــهرية عــن
ن
المكلفي بمراقبتها إل الوزارة.
المصـروفات واإليرادات للجهات
ر
 الت ــأخر الملح ــو نف تسـ ــوية س ــلف الجهـ ــات العام ــة ،واإلرتك ــان لتحيلهـ ــا م ــن سـ ــنةألخرى.
ن
 تــأخر وزارة الماليــة ف إصــدار التفويضــات الماليــة واســتالم الجهــات لهــا بعــد انقضــاءالفـ رـتة الـ رـب تغطيهــا باإلضــافة إل عــدم قيــام الــوزارة بتعميمهــا ،أفقــدها الغــرض منهــا
وجعلهــا صــورية أ كـ رـت منهــا قانونيــة باعتبارهــا الوثيقــة الـ رـب تمــن االذن بالت ــرصف نف
االموال.
 إحال ــة الس ــيولة م ــن قب ــل إدارة الخزان ــة ب ــوزارة المالي ــة قب ــل ورود التفويض ــات له ــذهالجهات األمر الذي أدى إل عدم تقيد هذه الجهات بأحكام المادة ( )13من الئحة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن الـ رـب نص ـ عــىلم ....ال يجــوز بــأي حــال أن تتجــاوز
ر
االرتباطات الب تجرى خالل السنة المالية االعتمادات المقررةم.
ن
 إص ــدار تفويض ــات مالي ــة خص ــما م ــن بن ــد المتفرق ــات وتحدي ــد أوج ــه فه ــا ف بن ــد( )29/2دعــم ن
متانيــات جهــات أخــرى ،وكــذلك تح ـ بنــد  27/2مصــاريف خدميــة
ومص ــاريف دراس ــية مص ـ ــروفات خدمي ــة أخ ــرى بقيم ــة  70,412,230دين ــار وذل ــك
بالمخالفة لقرارات التخصيص وأوجه إنفاق األموال الصـادرة عـن المجلـس الرئـاس
حيث أدى ذلك إل إتاحة الفرصة للجهات المفوضة بالخصم مـن البنـد واسـتغالله
نف الصــرف وتحويـل أمـوال إل جهـات أخـرى متعـددة معظمهـا جهـات تتبعهـا ولكنهــا
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ال تتمت ـ بالذم ــة المالي ــة المس ــتقلة وتحمي ــل تلــك المب ــالل ع ــىل البن ــد مب ـ ر
ـارسة بحك ــم
طبيعتـه ودون إصـدار تفويضـات مصـلحية تحـدد البنـود وأوجـه الصــرف وتمكـن مـن
مراقبــة تســوية ذلــك بتقــارير للمصــروفات الفعليــة ،ويرجـ الســبب إل عــدم التشــاور
مـ الــوزارة وغيــاب الجــداول والمســتندات الـ رـب تبـ ن
ـي طبيعــة المصــروف قبــل إصــدار
قرار التخصيص ،ومن أمثلة ذلك تفويض رقم  2600لصال المجلس الرئـاس قـرار
رقــم ( )217وتف ــويض رق ــم  2604لص ــال وزارة الص ــحة ق ـرار رق ــم ( )219وتف ــويض
رقم  2605لصال وزارة الصحة قرار رقم (.)274
ن
المتاني ــة ب ــوزارة المالي ــة نف تف ــويض مخصص ــات الجه ــات العام ــة خ ــالل
 ت ــأخر إدارةر
ر
ر
العام إل ما بعد انقضاء فتة التفويض ،ونورد فيما يىل المدة من الفتة الب تغطيهـا
التفويض ــات وت ــاريـ ــخ ص ــدورها وم ــدة الت ــأخت مقارن ــة بت ــاريـ ــخ انته ــاء م ــدة التف ــويض
حيث تصل مدة التأخت نف بعض األحيان إل  154يوم.
 التأخر نف إحالة نسخة من التفويضات الصادرة خالل السنة إل ديوان المحاسبة. عدم متابعة الجهات رالب لم تستلم تفويضاتها المالية حيث ن
تبي:
 وجود جهات صدر لها تفويضات مالية ولم يتم تسييل مبالل لحساباتها خصما
ن
الثان وجهات لم تقم باستالم تفويضاتها وتم التسييل لها.
من الباب
 العدي ــد م ــن من ــدون الجه ــات ل ــم يتمكن ــوا م ــن اس ــتالم للتفويض ــات المالي ــة م ــن
ن
المتانيـ ــة نف حـ ــدود  509تفـ ــويض تقريبـ ــا بـ ــالرغم مـ ــن انقضـ ــاء الفـ ـ رـتة الـ ـ رـب
إدارة
يغطيها التفويض.
 وج ــود جه ــات ل ــديها مخصص ــات خص ــما م ــن الب ــاب الث ـ ن
ـان ول ــم ي ــتم إص ــدار له ــا
ن
المتانية لعدم ورود التوزي ـ ـ من الجهات
تفويض مال من قبل إدارة
ر
ن
 تظهر المرتبات حسب الكشـوفات المحالـة مـن أدارة المتانيـة خـالل الفـتة موضـوعالتقريــر بمبلــل  21,442,323,386دينــار وتظهــر المرتبــات المســيلة حســب رســائل
إدارة الخزان ـ ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهرية المحال ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ــا المرك ـ ـ ـ ـ ـ ــزي للتنفي ـ ـ ـ ـ ـ ــذ بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ن
المتاني ـ ـ ــة بمبل ـ ـ ــل
 21,439,623,782دينـ ـ ــار أي تف ـ ـ ــوق القيم ـ ـ ــة المحال ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ادارة
 2,699,604دين ـ ــار مم ـ ــا يتع ـ ـ ن
ـي الوق ـ ــوف ع ـ ــىل ه ـ ــده الفروق ـ ــات وتحدي ـ ــد الجه ـ ــات
المستفيدة منها بعد تحليها أسبابها ،واجراء المطابقة الالزمة بينها.
 اســتمرار وزارة الماليــة نف إعــداد الصــكوك حـ رـب قــرب انتهــاء الســنة الماليــة وال غايــة2020/12/31م رغم علمها باستحالة تنفيذها من قبل المصـرف وتصدير السيولة
للجهات المستفيدة خالل العـام للتنفيـذ نف العـام المقبـل وذلـك بالمخالفـة لمنشـور
رئـ ــيس ديـ ــوان المحاسـ ــبة رقـ ــم ( )8لسـ ــنة 2019م بشـ ــأن ضـ ــوابط تنفيـ ــذ ر
التتيبـ ــات
المالية.
 ظهــر ض ــمن تقريــر إدارة الخزان ــة أن القيمــة المعتم ــدة خــالل الس ــنة المالي ــة 2020مبمبل ــل  22,117,617,626دين ــار ،وم ــن خ ــالل تتب ـ ر
التتيب ــات المالي ــة والتع ــديالت
الـ رـب تــم عليه ـا تبـ ن
ـي أن قيمــة المعتمــد للبــاب األول بمبلــل 21,949,308,700دينــار
بفرق بمبلل  168,308,926دينار.
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 وجود فرق بمبلل  6,894,368,968دينار نبي سجل االعتمادات المالية التجمـيع
الممس ـ ـ ــوك بالمخالف ـ ـ ــة ب ـ ـ ــادارة الخـ ـ ـ ـ ـ ـزانة نف مخصص ـ ـ ــات وزارة المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والجه ـ ـ ــات
ُ
ـث ظهــرت بمبل ـ ـ ـ ــل  7,340,798,179دينــار نف حـ ن
ـي أظهرهــا تقريــر
التابعـ ـ ـ ـ ــة لهــا حيـ
اإلدارة بمبل ـ ـ ــل  446,429,211دين ـ ـ ــار ويرج ـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــبب ذل ـ ـ ــك إل تحمي ـ ـ ــل س ـ ـ ــجالت
االعتمادات المالية بقيمة الحواالت الواردة إل مراقبات الخـدمات الماليـة بـدل مـن
تحميلهــا بالتفويضــات الـ رـب تخــص المراقبــات وتحميــل بـ ر
ـاف المبــالل عــىل المراقبــات
والمكاتب بالمناطق ر
الب تخصها وأظهرت بالتفويض المستفيد.
 تس ــييل مب ــالل تخ ــص بن ــود االعاش ــة واض ــافات أخ ــري ل ــبعض الجه ــات دون غته ــا،وحجبها عن البعض األخر.
 قي ــام إدارة الخزان ــة باع ــداد أذون ــات ف ع ــىل حس ــاب الب ــاب األول دون اس ــتيفائهابالبيانات الالزمة كأرقام حسابات الجهات واحالة بعضـها إل مصــرف ليبيـا المركـزي
للتنفي ـ ــذ األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـ ــاهم نف تض ـ ــخم حج ـ ــم وقيم ـ ــة المعلق ـ ــات بم ـ ــذكرة تس ـ ــوية
الحساب.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام إدارة الحس ـ ــابات ب ـ ــوزارة المالي ـ ــة بقف ـ ــل الحس ـ ــابات المص ـ ــرفية الس ـ ــابقةللجه ــات العام ــة والممول ــة م ــن الخزان ــة العام ــة للدول ــة وال ـ رـب انقطـ ـ عنه ــا التموي ــل
نتيجــة إلحالــة المخصصــات الماليــة لهــذه الجهــات مــن الحكومــة المؤقتــة عــىل هــذه
الحسابات ،باإلضافة إل قيامها بمن اإلذن لهذه الجهـات بفـت حسـابات مصــرفية
مناظرة لها.
ن
ن
الملع رقم  4008المتعلقة باذن ف
تبي أن تقرير إدارة الخزانة لم يظهر الصك
ن
رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  221479المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر ف 2020/12/6م بقيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  1,048,000,000لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
المؤسســة الوطنيــة للــنفط مقابــل االعتمــاد اإلضـ ن
ـاف المقــرر بموجــب ق ـرار المجلــس
الرئــاس رقــم ( )871لســنة 2020م حيــث وكمــا أســلفنا ف ـ ن قيمــة الصــكوك الملغيــة
الظاهرة بالتقرير بمبلل  220,066,197دينار.
 عــدم صــحة خالصــات الحســابات رقــم  471الخــاص بالبــاب الثالــث حيــث تبـ نـي أن
الدفتي ــة المس ــتخرجة م ــن اليومي ــة العام ــة للحس ــاب متغ ــتة غ ــت ثابت ــة فن
ر
األرص ــدة
ن
2020/12/31م واخض ــاعها لتع ــديالت تتع ــارض مـ ـ طري ــق القي ــد ف ه ــذه ال ــدفاتر
وال ـ ـ ـ رـب تج ـ ـ ــري نف الي ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــم اجراءه ـ ـ ــا فيه ـ ـ ــا  ،فع ـ ـ ــىل س ـ ـ ــبيل المث ـ ـ ــال رص ـ ـ ــيد
2020/12/31م بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/3/1م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل  31,949,886دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار وبت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/1/3م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  135,018,228دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/1/5م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
 122,018,228دينار  ،ويرج سبب ذلك إل إجراء تعديالت باليومية بالرجوع إل
تــاريـ ــخ المعاملــة وحــذفها مــن ذلــك التــاريـ ــخ بــدل مــن إج ـراء التعــديل نف اليــوم الــذي
تقــرر اج ـراءه إمــا بقيــد عكس ـ أو قيــد تعــديىل بــالفرق ،وهــذا أثــر ســلبا عــىل الحســاب
وأدى إل عدم صحة أي تقارير تتعلق بسنة مالية منقضية.
 من خالل مراجعة مذكرة تسوية الباب األول المفتوح بمصـرف ليبيا المركزي تحـرق ـ ــم  457ظه ـ ــرت معلق ـ ــات نف 2020/12/31م بقيم ـ ــة  1,779,436,154دين ـ ــار،
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ومن خالل المتابعة مـ وزارة الماليـة ومصــرف ليبيـا المركـزي والتأ كـد مـن اسـتمرارية
التعليق و أسباب عدم تسييل تلك الصكوك ن
تبي اآل رن:
 وجــود صــكوك معلقــة ترجـ لســنوات ســابقة إال أنهــا الزالـ معلقــة ردفتيــا نف مــذكرة
التسوية المعدة من قبل وزارة المالية.
ر
 عـ ــدم مراعـ ــاة وزارة الماليـ ــة لرصـ ــيد الحسـ ــاب الـ ــدفتي وتـ ــوفر التغطيـ ــة قبـ ــل اعـ ــدادالص ـ ــكوك األم ـ ــر ال ـ ــذي ادي ال كش ـ ــف الحس ـ ــاب بت ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م بقيم ـ ــة
 498,123,320دينار.
 لم تتخذ ادارة الخزانة أي إجراءات اتجاه الصـكوك المعلقـة (بـالطريق) منـد سـنواترغم انتهاء السنة المالية المصـروفة خاللها وانقضاء ر
فتة التفويضات المسـيلة عـىل
قوتهــا بحكــم المــادة ( )7مــن القــانون المــال للدولــة ،والغانهــا فعليــا مــن قبــل لجنــة
الجرد.
 عدم قيام إدارة الخزانة بوزارة المالية بمعالجـة المبـالل المدرجـة بمـذكرة التسـوية فن2019/12/31م ر
والب تخص سـنوات سـابقة وتعتـت منتهيـة بموجـب إحكـام المـادة
ر
( )7مــن قــانون النظــام المــال للدولــة بشــأن االعتمــادات الــب لــم تنفــذ خــالل الســنة،
م أنها قام بحدفها من المنظومة.
ـان والمتمثلــة نف بــوافر
 اســتعمال األرصــدة المرجعــة مــن الجهــات لحســاب البــاب الثـ نمتانيـ ــات س ــابقة نف تغطيـ ــة تس ــييل مخصصـ ــات الب ــاب الثـ ـ ن
تنفي ــذ ن
ـان دون توسـ ــيط
حس ـ ـ ـ ــاب اإليـ ـ ـ ـ ـراد الع ـ ـ ـ ــام  1900031حي ـ ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ـ ـ
 130,662,254دينار

قيم ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه األرص ـ ـ ـ ــدة مبل ـ ـ ـ ــل

ن
الثان
 باإلضافة إل ايداع بعض الجهات لإليرادات المحصلة لديها نف حساب البابـارسة نف تغطي ــة مخصصـ ــات الب ــاب الثـ ـ ن
 190464واس ــتعمال ه ــذه اإلي ـ ـرادات مب ـ ر
ـان
ل ـ ــدى الجه ـ ــات دون تمريره ـ ــا ع ـ ــىل حس ـ ــاب اإلي ـ ـ ـراد الع ـ ــام حي ـ ــث بلغ ـ ـ ـ اإلي ـ ـ ـرادات
المتنوعة خالل ر
الفتة من 2020/1/1م إل 2020/12/31م مبلل  289,165دينار
 ،وم ــن ه ــذه اإليـ ـرادات ع ــىل س ــبيل المث ــال مقاب ــل خص ــم الغي ــاب بمبل ــل 280,777
دينار
 قيام إدارة الخزانـة بـوزارة الماليـة باعـداد أذونـات ف لـبعض الجهـات الممولـة مـنر
التتيبــات الماليــة  2020واإلبقــاء عــىل هــذه األذونــات لــديها ودون احالتهــا للمصــرف
ح ـ ـ ـ رـب  2020/12/31ومنه ـ ـ ــا ع ـ ـ ــىل س ـ ـ ــبيل المث ـ ـ ــل اذن ف  220010الم ـ ـ ــؤر فن
2020/3/1م بقيمـة  11,666,667دينــار لصـال ديــوان وزارة الصــحة ،واذن ف
رقم  10,000,000دينار لصال السفارة الليبية أنقره.
 ت ـ ــأخر إدارة الخزان ـ ــة ب ـ ــوزارة المالي ـ ــة نف تس ـ ــييل مخصص ـ ــات الجه ـ ــات الممول ـ ــة م ـ ــنالخزانـة العامـة فضــال عـن تكـرار تعمـدها إربـاك العمــل المـال مــن خـالل منحهــا االذن
الص ــرف لمص ــرف ليبيــا المركــزي بتــاريـ ــخ 2020/12/30,31م رغــم علمهــا اســتحالة
تنفيذ هذه األذونات خالل السنة المالية الجارية ،األمر الذي ترتب عليه ر
اآلن:
 تض ـ ــخم قيم ـ ــة الص ـ ــكوك المعلق ـ ــة ب ـ ــالطريق بالحس ـ ــابات ال ـ ـ رـب اظهرته ـ ــا م ـ ــذكرة
التسوية نف  2020/12/31بعدد  167صك بقيمة  48,570,796دينار.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

85

 تنفيــذ هــذه األذونــات مــن قبــل المصــرف خــالل العــام المــال  2021ممــا أدى إل
تداخل بينها السنة المالية 2020م والسنة المالية 2021م من خالل قيـد هـذه
األذونات لدى وزارة الماليـة كسـلف مسـتديمة سـنة 2020م وقيـد هـذه السـلف
لدى الجهات نف حساب جاري وزارة المالية نف السنة المالية 2021م.
 قيام إدارة الخزانة بوزارة لمالية بالغاء عدد  220صك بقيمة  220,369,781ديناروقي ــدها ر
دفتي ــا بحس ــاب اإليـ ـرادات العام ــة ب ــدل م ــن قي ــدها باالس ــتبعاد م ــن الس ــلف
ن
المســتديمة للجهــات المســتفيدة مــن المبــالل الــواردة ف هــذه الصــكوك ممــا أدى إل
اظهــار قيمــة هــذه الصــكوك بســجالت االعتمــادات الماليــة لــدى إدارة الخزانــة ضــمن
الســلف المســتديمةللجهات المســتفيدة  ،وطســتوجب األمــر اجـراء التعــديل ومراعــاة
المعالج ــة المحاس ــبية لمث ــل ه ــذه االلغ ــاءات نف ح ــال م ــا تم ـ ـ خ ــالل الس ــنة  ،وأن
الب تقيد ر
االلغاءات ر
االلغاء ر
الب تخص سنوات سابقة.
دفتيا بحساب اإليرادات
 وجــود حســابات مص ــرفية مركزيــة قديمــة خاصــة بــوزارة الماليــة عليهــا حركــة ســحبالفتة خارج ر
وايداع خالل ر
التتيبات المالية.
 أظه ـ ـ ـ ـ ــرت الخالص ـ ـ ـ ـ ــة التجميعي ـ ـ ـ ـ ــة لحس ـ ـ ـ ـ ــاب رق ـ ـ ـ ـ ــم  190505خ ـ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ــن2020/1/1م إل 2020/12/31م حركـ ـ ـ ــة إي ـ ـ ـ ـراد بقيم ـ ـ ـ ــة  1,176,702,590دين ـ ـ ـ ــار
ن
وتبي بشأنها ما يىل:
 الزال ـ ظــاهرة اســتعمال حســاب الودائ ـ واألمانــات نف تجنيــب مخصصــات بعــضالجهـ ــات بالحس ـ ــاب واعتبارهـ ــا مس ـ ــيلة للجهـ ــات نف س ـ ــجالت وزارة الماليـ ــة واتاح ـ ــة
الفرص ـ ــة للجه ـ ــات المس ـ ــتفيدة باس ـ ــتعمال ه ـ ــذه المخصص ـ ــات بع ـ ــد انته ـ ــاء الس ـ ــنة
الماليــة ،األمــر الــذي ترتــب عليــه التــداخل بـ ن
ـي الســنوات الماليــة نتيجــة عــدم مراعــاة
ن
المتاني ـ ــة العامـ ـ ــة وبات ـ ـ ـ معـ ـ ــه أرق ـ ــام وزارة الماليـ ـ ــة ذات العالق ـ ــة بالسـ ـ ــلف
س ـ ــنوية
المســتديمة (الحــواالت الماليــة) للمســتفيدين ال تعــت بصــورة حقيقيــة عــن ص ــحتها
نتيجة إظهار بعضها كسلف و الزال نف حساب الودائ لدى الوزارة.
 م ـ ــن ض ـ ــمن المب ـ ــالل المس ـ ــيلة م ـ ــن الحس ـ ــاب مبل ـ ــل  200,000,000دين ـ ــار لص ـ ــالص ــندوق التـ ـ ن
ـأمي الصـ ــح العـ ــام إل حسـ ــاب رقـ ــم  900044232بالمص ـ ــرف الليـ ــب
ن
يتبي أن المبلل قد سبق ان تم تعليته لحساب الودائ .
الخارج ولم
ن
 كمــا أظهــرت خالصــة حســاب الودائ ـ المــذكورة الرصــيد االفتتــاج ف 2020/1/1مبمبلــل  1,299,645,394دينــار ،نف حـ ن
ـي أظهــرت نتــائأ الجــرد نف 2019/12/31م
الرص ـ ــيد ال ـ ـ ر
ـدفتي بمبل ـ ــل  970,310,856دين ـ ــار أي بف ـ ــرق  329,334,538دين ـ ــار،
ن
باإلضـ ـ ــافة إل وجـ ـ ــود صـ ـ ــكوك معلقـ ـ ــة ف 2019/12/31م بمبلـ ـ ــل 286,000,000
دينار لم يتم إظهارها ضمن مذكرة التسوية نف 2019/12/31م رغم عدم تسجيل أ
دفتيا نف اليومية العامة للحساب خالل ر
عمليات لإللغاء ر
الفتة موضوع التقرير.
 معظــم المبــالل الـ رـب يــتم تعليتهــا للحســاب تــتم بالمخالفــة لالشـ رـتاطات المنصــوصن
المتانيــة والحســابات والمخــازن والـ رـب
عليهــا وفقــا ألحكــام المــادة ( )164مــن الئحــة
حـددت الحــاالت ال رـب يجــوز فيهـا القيــد بحسـابات الودائـ واالمانـات حيــث تبـ ن
ـي ان
اســتعماالت حســاب الودائ ـ بــادارة الخزانــة بــوزارة الماليــة إمــا لغــرض تجنيــب مبــالل
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مـ ـ ــن مخصصـ ـ ــات الجهـ ـ ــات لغـ ـ ــرض تسـ ـ ــييلها لهـ ـ ــا نف سـ ـ ــنوات سـ ـ ــابقة أو االحتفـ ـ ــا
باالستقطاعات القانونية بالحساب الستعماالت غـت مشــروعة كمـا نف تمويـل بعـض
الجهات بسلف.
ن
 كمـ ــا تبـ ـ نـي عـ ــدم إمسـ ــاك سـ ــجل للودائ ـ ـ واالمانـ ــات يبـ ــي اصـ ــل الوديعـ ــة ورص ـ ــيدها
االفتتــاج والمنص ـرف منهــا لكــل وديعــة عــىل حــدى وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )163من الئحة
 ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي لـ ــبعض أذون ـ ــات الص ـ ــرف بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )99م ـ ــنن
المتانيــة والحســابات والمخــازن مثــال عــىل ذلــك المبــالل الـ رـب تــم فهــا مــن
الئحــة
قبل وزارة المالية مقابل سداد ديون العالج بالمملكة األردنية بقيمة 39,130,000
دينار حيث ن
تبي افتقارها لآل رن:
 ع ـ ــدم وج ـ ــود رس ـ ــائل تكلي ـ ــف المص ـ ــحات والمستش ـ ــفيات وع ـ ــدم وج ـ ــود ف ـ ــواتت
مطالب ـ ــة منه ـ ــا م ـ ـ أن ادارة الخزان ـ ــة مثلـ ـ ـ الخزين ـ ــة المس ـ ــددة والملزم ـ ــة قانون ـ ــا
باالحتفا بالمستندات المؤيدة.
 االعتم ـ ــاد نف الس ـ ــداد ع ـ ــىل نت ـ ــائأ اعم ـ ــال اللجن ـ ــة وبع ـ ــض المس ـ ــتندات المؤي ـ ــدة
للصـرف معد خارج البالد دون مراعـاة المصـادقة عـىل صـحتها مـن قبـل السـفارة
بالخارج بما نف ذلك افـادات الحسـابات المصــرفية المحالـة اليهـا االمـوال
الليبية
ُ
والـ رـب بعضــها غ ـت مســاره مــن قبــل إدارة الخزانــة لحســابات شخصــية بنــاء ع ــىل
توكيالت لم يتم التصديق عىل صحتها أيضا.
ن
تضمي أذونات الصـرف للمحا ن الخاصة باالتفـاق عـىل تخفـيض وسـداد
 عدم
ال ـ ــديون ب ـ ـ ن
ـي اللجن ـ ــة المش ـ ــكلة ب ـ ــالقرار رق ـ ــم ( )341الص ـ ــادر ع ـ ــن وزي ـ ــر المالي ـ ــة
والجهات المستحقة لهذه الديون.
ن
 ع ــدم وج ــود م ــا يفي ــد إج ـراء مص ــادقات بخص ــوص ال ــدين ب ــي اللجن ــة والس ــفارة
والجهة المستحقة للدين.
 قيام إدارة الخزانة بالصـرف بناء عىل التقرير المعد من قبل اللجنة وعدم التأكد
من السفارة الليبية أو الملحقية الصحية باألردن من مدى صحة هذه الديون
 عــدم اعتمــاد نتــائأ اللجنــة مــن الســفارة وان التقريــر المقــدم ال يحتــوي عــىل أي
اعتمـ ـ ــاد ألي جهـ ـ ــة إعتباريـ ـ ــة سـ ـ ــواء كان ـ ـ ـ سـ ـ ــفارة ليبيـ ـ ــا أو الجهـ ـ ــات االعتباريـ ـ ــة
بالمملكة األردنية.
 التقريــر المعــد يتخللــه الكثــت مــن القصــور حيــث إن اعتمــاد التقريــر تــم بنــاء عــىل
عضوي اللجنـة المشـكلة واالكتفـاء بتوقيعـات االعضـاء فـأي لجنـة تشـكل يجـب
أن تكون ممثلة لجمي األطراف.
ر
 قيــام إدارة الخزانــة باحالــة المبــالل لحســابات األط ـراف المســتفيدة مبــارسة دون
التأكد من مدى صحة أرقام هذه الحسابات والبيانات المرفقة بالخصوص.
ف قيمــة ديــون العــالج مبـ ر
ـارسة مــن حســاب الودائ ـ واالمانــات بــوزارة الماليــة

نف حـ ـ ـ ـ ـ ن
ـي كـ ـ ـ ـ ــان شسـ ـ ـ ـ ــتوجب إحالـ ـ ـ ـ ــة المبلـ ـ ـ ـ ــل لحسـ ـ ـ ـ ــاب اللجنـ ـ ـ ـ ــة (لجنـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــداد
الـديون)المفتوح ببنـك االسـتثمار العـرن حيــث إن إذن الصــرف تـم تحميلـه عــىل
لجنـة ســداد الـديون بموجــب تفـويض ولــيس للصــرف المبـ ر
ـارس عـت إدارة الخزانــة
بوزارة المالية.
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 عــدم مراعــاة اإلج ـراءات المحاســبية الســليمة لــبعض عمليــات التعليــة حيــث إن
عملي ــة التعليـ ــة لـ ــم ت ـ ـراع ش ـ ــروط التعليـ ــة مـ ــن حيـ ــث إعـ ــداد إذن ف خـ ــاص
بالتعليـة يكــون فيـه المســتفيد أدارة الخزانــة ويوضـ طبيعــة المبلـل وعــىل ســبيل
المث ــال بموج ــب إذن الصـ ــرف رق ــم  2193099للمس ــتفيد الجن ــة تس ــوية س ــداد
الديون.
ر
ن
 اس ــتعمال ب ــواف تنفي ــذ المتاني ــات الس ــابقة والمرجع ــة م ــن بع ــض الجه ــات لحس ــاباألول مبـ ر
ـارسة نف تحوي ــل الحس ــاب دون تمريره ــا عــىل حس ــاب اإلي ـرادات العام ــة 31
ن
باعتبارهـا مصـدر مـن مصـادر تمويـل المتانيـة العامـة ممـا أدي إل عـدم صـحة تقـارير
ُ
ر
ر
الدفتيــة المرجعــة
ـالبواف المرجعــة حيــث بلغ ـ قيمــة األرصــدة
الخزانــة المتعلقــة بـ
حسـ ـ ــاب البـ ـ ــاب األول خـ ـ ــالل الفـ ـ ـ رـتة مـ ـ ــن 2020/1/1م إل 2020/12/31م مبلـ ـ ــل
 39,381,116دينــار تــم تمويــل اإلنفــاق المتعلــق بالبـاب األول بهــا ولــم تظهــر ضــمن
ر
الدفتية المرجعة خالل العام.
األرصدة
 لــم يتـ نـي خــالل العــام المــال 2020م أتخــاد أي إجـراءات واضــحة وملموســة مــن قبــل
وزارة المالية مؤثرة عىل السياسة المالية تتعلـق بتحس ن
ـي مسـاهمة اإليـرادات العامـة
ن
غت النفطية نف تمويل النفقات العامة للدولة وال رب تجاوز عجزها ف التمويـل نسـبة
 %50مــن إجمــال المبــالل المقــدر لهــا جبايتهــا خــالل الســنة ويرج ـ ســبب ذلــك إل
االخ ــتالالت نف مص ــادر التموي ــل وال ـ رـب م ــن اهمه ــا االرتك ــاز ع ــىل اإليـ ـرادات النفطي ــة
ومـ ـ ــؤخر الرسـ ـ ــم االضـ ـ ـ ن
ـاف نف تمويـ ـ ــل ر
التتيبـ ـ ــات الماليـ ـ ــة وعـ ـ ــدم اتخـ ـ ــاد أي إج ـ ـ ـراءات
تص ــحيحية له ــذه االخ ــتالالت ال ـ رـب يقـ ـ اختص ــاص تص ــحيحها ض ــمن اختصاص ــات
وزارة المالية.
ن
 تقصت وزارة المالية ف متابعة اإليرادات المحلية ،وخـزائن الجهـات العامـة ،واهمـالدورهـ ــا نف تلـ ـ رـف بيـ ــان لحركتهـ ــا نهايـ ــة كـ ــل شـ ــهر ،واتخـ ــاد اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة بشـ ــأنها
خصوصا المجالس البلدية.
 قصور الوزارة تجـاه عـزوف الجهـات عـن إرسـال التقـارير الشـهرية لإليـرادات (م م)7-ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،حيــث أظهــر تقريــر إدارة
المنصــوص عليهــا بالئحــة
ر
الم ــوارد المالي ــة قيم ــة اإلي ـرادات الدفتي ــة بمبل ــل  91,952,379دين ــار بينم ــا ظه ــرت
اإليرادات الموردة بحساب اإليراد العام مبلل  284,156,444دينار.
إدارة املراقبني املاليني
ن
يعتت المر ن
الماليي من أهم ادوات وزارة الماليـة نف ادارة المـال العـام والتحقـق مـن
اقبي
ن
ن
حس ــن توجيه ــه ف االغ ـ ـراض المح ــدد مس ــبقا ،كم ــا يع ــد اح ــد وس ــائل ال ــوزارة ف اثب ــات
وتســجيل كافــة العمليــات الماليــة الـ رـب تقــوم بهــا الجهــات وواعــداد التفــارير والحســابات
الختاميــة لهــا وتقــديمها للــوزارة الثباتهــا نف ســجالت الــوزارة عــىل المســتوى الكــىل ،ومــن
خـ ــالل مراجعـ ــة وتقيـ ــيم الـ ــديوان الداء االدارة فيمـ ــا يتعلـ ــق ربتشـ ــي واختيـ ــار الم ـ ـر ن
اقبي
ن
الماليي لوحظ التال:
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ً
أوال :المراقبي الماليي بالخارج

بل ــل ع ــدد الجه ــات الخارجي ــة  136جه ــة مكل ــف به ــا ع ــدد  95مراق ــب م ــال وع ــدد 26
اقبي المـ ـ ن
مسـ ــاعد مراقـ ــب مـ ــال وفقـ ــا للكشـ ــف الخـ ــاص بأسـ ــماء الم ـ ـر ن
ـاليي بالسـ ــفارات
والبعثات الليبية بالخارج ر
حب 2020/10/31م ،والذي ن
تبي بشأنه ما يىل:
اقبي الم ـ ن
 إهم ــال إدارة الم ـر نـاليي للعم ــل بس ــجل األس ــبقية وال ــذي ي ــدرج نف الع ـاملون
ـارسة بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )26فق ـ ــرة (ه) فن
ب ـ ــالوزارة اعتب ـ ــارا م ـ ــن ت ـ ــاريـ ــخ المب ـ ـ ر
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )2لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياس.
اقبي مـ ن
 م ـر نـاليي انته ـ مــدة عملهــم بالخــارج خــالل 2020م ولــم يــتم تكليــف بــدالء
ن
ن
لهــم  ،األمــر الــذي يتطلــب ورة االرساع ف اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة وفــق اللــوائ
ن
والقواني.
ا
اقبي الم ن
بي ك من قسم التفتيش والمتابعة بـادارة المـر ن
 غياب التنسيق نـاليي وادارة
الحس ـ ـ ــابات ب ـ ـ ــالوزارة فيم ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق بمتابع ـ ـ ــة اقف ـ ـ ــال واحال ـ ـ ــة الحس ـ ـ ــابات الختامي ـ ـ ــة
ن
للسفارات الليبية بالخارج لمخاطبة المر ن
الماليي بالمخالفات والمالحظات نف
اقبي
ن
حينه ــا وال ــذي يعت ــت م ــن ص ــميم اختص ــاص القس ــم والمش ــار إلي ــه ف ق ـ ـرار التنظ ــيم
الداخىل لوزارة المالية.
اقبي مـ ن
 إيفــاد م ـر نـاليي ومســاعدين للعمــل بالخــارج بــالرغم مــن مــؤهالتهم العلميــة ال
ن
ن
تج نـت لهــم العمــل ف المجــال المــال مـ وجــود مــوظفي يحملــون شــهادات محاســبية
ولم تتـاح لهـم الفرصـة بالمخالفـة للمـادة رقـم ( )8لسـنة 2013م بشـأن تنظـيم عمـل
ا
والب ر
الماليي ر
ن
المر ن
تشتط أن يكون المراقب المال متحص عىل مؤهل علم
اقبي
نف المجال المال.
المراقبي الماليي بالداخل
ـاليي بأس ـ ــماء الم ـ ـراقبين
اقبي الم ـ ـ ن
تظهـ ــر لن ـ ــا الكش ـ ــوفات المحال ـ ــة م ـ ــن قس ـ ــم إدارة الم ـ ـر ن
اقبي الم ـ ن
ـي بكاف ــة قطاعــات الدول ــة أن ع ــدد الم ـر ن
ـاليي ومس ــاعديهم والمكلف ـ ن
المـ ن
ـاليي و
ن
مســاعديهم المكلفــي مــن قبــل اإلدارة  460مراقــب ومســاعد مراقــب مــال وقــد لــوحظ
بشأنهم ما يىل:
ن
 تكليف بعض المر نالماليي بالجهات العامة الممولة من الخزانـة العامـة للدولـة
اقبي
مــن حمل ــة مــؤهالت علمي ــة تتعل ــق بالجانــب الم ــال بالمخالف ــة للمــادة رق ــم ( )2م ــن
اقبي الم ن
قرار وزير المالية رقم ( )8لسنة 2013م بشأن تنظيم عمل المـر ن
ـاليي وال رـب
ا
ر
تشتط أن يكون المراقب المال متحص عىل مؤهل علم نف المجال المال.
اقبي الم ـ ن
 ل ــوحظ افتق ــار الكش ــف ل ــبعض البيان ــات المتعلق ــة ب ــالمر نـاليي ،األم ــر ال ــذي
ر
ن
ن
نــرى معــه ن ورة االهتمــام بالكشــوفات المتعلقــة ببيانــات الم ـراقبي المــاليي بــأكت
دقة.
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جلنة ترشيد املرتبات
 بلــل إجمــال قيمــة البــاب األول المســيل مــن إدارة الخزانــة بــوزارة الماليــة إل الجهــاتالممولــة منهــا خــالل العــام 2020م مبلــل وقــدره  21,817,313,094دينــار ،يقابلهــا
مخصصــات ر
بالتتيبــات الماليــة مبلــل وقــدره  21,916,731,500دينــار ،وذلــك وفقــا
للبيان ر
اآلن:
المخصص
21,916,731,500

إجمال المسيل
21,817,313,094

غي المسيل
99,418,406

المنفذ
99.5%

نسبة االنحراف
0.5%

ـي المع ـ ــد م ـ ــن لجن ـ ــة ر
 وج ـ ــود فروق ـ ــات بالزي ـ ــادة نف قيم ـ ــة مرتب ـ ــات الدول ـ ــة ب ـ ـ نالتش ـ ــيد
ن
المتانية والخزانة خالل العام 2020م ،حيث تصل قيمة
والمسيل الفعىل من إدارة
الفارق إل  753,905,221دينار ،والجدول التال يوض تفاصيل ذلك:
المرتبات المسيلة
من إدارة الميانية والخزانة
21,589,676,066

المرتبات المعدة
من لجنة ترشيد المرتبات
20,835,770,845

قيمة الفار
753,905,221

ن
بــالرغم مــن هــذه الزيــادة فأنــه تبـ ن
المتانيــة بــوزارة الماليــة باســتبعاد مرتبــات
ـي قيــام إدارة
ن
متضمني الفراجات لجنة ترشيد المرتبات.
لعدد  11,283موظف
وفيمـا يــىل نسـتعرض تفاصــيل باجماليـات بنــود المرتبـات المعــدة مـن قبــل لجنـة ترشــيد
المرتبــات ،م ـ األخــذ بعـ ن
ـي االعتبــار الزيــادة والتخفــيض نف قيمــة بعــض البنــود مــن قبــل
ر
ن
المتانية والخزانة لعدة أسباب يأن ذكرها الحقا:
إدارة
المبلغ
البيان
18,025,462,624
األساس
عالوة  /ن
685,303,870
تمت
41,651,092
ساعات التدرطس
ن
30,372,044
التأمي الطب
18,782,789,630
اإلجمال
ن
17,337,512,110
الصاف
إجمال اليتيبات المالية 20,835,770,847

لــوحظ تذبــذب نف قيمــة المرتبــات الشــهرية بمنظومــة المرتبــات الدولــة مــن شــهر آلخــر
وهــذا التغــت ن ــاتأ عــن افراج ــات ومعالجــات ماليــة وايق ــاف لمرتبــات ع ــدد مــن م ـ ن
ـوظف
الدولة باإلضافة إل زيـادة وتخفـيض نف قيمـة المرتبـات للـبعض اآلخـر ،والجـدول التـال
ر
كاآلن:
يوض مقدار التغيت
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األشهر
دشسمت  2019 /م
يناير  2020 /م
فتاير  2020 /م
مارس  2020 /م
أبريل  2020 /م
مايو  2020 /م
يونيو  2020 /م
يوليو  2020 /م
أغسطس  2020 /م
سبتمت  2020 /م
أكتوبر  2020 /م
نوفمت  2020 /م
دشسمت  2020 /م

عدد العاملي
1,789,805
1,739,406
1,737,638
1,736,957
1,736,442
1,735,790
1,735,790
1,719,000
1,720,991
1,712,318
1,713,585
1,715,566
1,776,367

التغي ف العاملي
-50,399
-1,768
-681
-515
-652
0
-16,790
1,991
-8,673
1,267
1,981
60,801

إجمال المرتبات%11.25+
1,874,096,608
1,845,918,347
1,844,662,853
1,843,446,971
1,707,782,250
1,709,258,426
1,709,255,914
1,694,079,246
1,696,156,083
1,686,751,321
1,688,707,887
1,681,005,086
1,728,746,461

التغي ف القيمة
-28,178,261
-1,255,494
-1,215,882
-135,664,721
1,476,176
-2,512
-15,176,668
2,076,837
-9,404,762
1,956,566
-7,702,801
47,741,375

اإلفراجات والمعالجات
ن
ـوظفي الــذين تــم اإلف ـراج عــن مرتبــاتهم ومعالجــة أوضــاعهم الماليــة خــالل
بلــل عــدد المـ
العــام 2020م ،عــدد  73,231موظــف بقيمــة مرتبــات  54,461,828دينــار شــهريا أي
ما يعادل  653,541,936دينار سنوية ،ومن أهم المالحظـات نف مـا يتعلـق اإلفراجـات
والمعالجات ما يىل:
ن
ـوظفي جـ ـ ـ ـ ـ ــدد وعـ ـ ـ ـ ـ ــددهم  60,620موظـ ـ ـ ـ ـ ــف بقيمـ ـ ـ ـ ـ ــة
 اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ـراج عـ ـ ـ ـ ـ ــن مرتبـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ـ ـ 42,776,354دين ــار ب ــالرغم م ــن أن معظ ــم الجه ــات المف ــرج عنه ــا ال يوج ــد ل ــديها
م ــالك وظ ـ ن
ـيف معتم ــد بالمخالف ــة لم ــا نص ـ ـ علي ــه الم ــادة ( )22م ــن ق ــانون النظ ــام
المال للدولة والمادة ( )128من قانون ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل.
 غي ــاب التنس ــيق ب ـ نـي وزارة المالي ــة و وزارة العم ــل والتأهي ــل وتغيي ــب دور األخ ــتة نف
ه ــذا الش ــأن زاد م ــن إرب ــاك المش ــهد وأدى إل تع ــدي وزارة المالي ــة ع ــىل اختصاص ــات
وزارة العمل والتأهيل.
ن
ن
تدن مستوى مخرجات اللجنة مكما ونوعام ف ما يتعلـق بملـف اإلفراجـات وتسـوية
ن
موظف الدولة باإلضافة لعدم وض أي حلول من قبل اللجنـة حـول كيفيـة
مرتبات
ن
ـوظفي الجــدد الــذين تــم حصـ ـرهم و
معالجــة هــذا الملــف بــالرغم مــن بلــوغ عــدد المـ
لغرض اإلفراج عن مرتباتهم عدد  142,998بقيمة  1,335,975,372دينار سنويا.
 تب ـ نـي زي ــادة نف قيم ــة مرتب ــات الدول ــة بقيم ــة  60,465,506دين ــار لع ــدد 134,451
موظف وذلك خالل العام 2020م.
ن
 تخفيض نف قيمة مرتبـات بعـض مـوظف الدولـة بقيمـة  136,126,706دينـار لعـدد 480,750موظـ ــف خـ ــالل العـ ــام ،بنـ ــاء عـ ــىل نتـ ــائأ مطابقـ ــة الكشـ ــوفات التحليليـ ــة
للجهات ر
الب تقوم بها اللجنة باإلضافة لتنفيـذ قـرار المجلـس الرئـاس وقـرار مجلـس
النواب بشأن تخفيض المرتبات.
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 لــوحظ قيــام اللجنــة خــالل أشــهر العــام 2020م ،بايقــاف واســتبعاد تحويــل مرتبــاتلع ــدد  86,670موظ ــف بقيم ــة إجمالي ــة  95,399,036دين ــار ،وذل ــك خ ــالل الع ــام
2020م ،ويالح ــظ ع ــدم وج ــود خط ــة واض ــحة رلتش ــيد اإلنف ــاق نف المرتب ــات حي ــث
تعتم ـ ــد اللجن ـ ــة نف س ـ ــبيل تحقي ـ ــق ذل ـ ــك ع ـ ــىل نت ـ ــائأ مطابق ـ ــة الخالص ـ ــات الش ـ ــهرية
للمص ـ ــروف الفع ـ ــىل للجه ـ ــات ودون الرج ـ ــوع لجه ـ ــة العم ـ ــل مص ـ ــاحبة االختص ـ ــاصم
ن
موظف الدولة بالرغم من استحقاقاتهم.
ترتب عنه إيقاف مرتبات بعض
ن
ـابعي لــوزارة الــدفاع بقيمــة 60,881,577
 إيقــاف مرتبــات لعــدد  41587موظــف تـدينار شهريا اوذلك نف شهري يناير وفتاير لسنة 2020م ،دون معرفة األسباب.
 تعامـ ــل اللجنـ ــة بانتقائيـ ــة نف مـ ــن اإلفراجـ ــات لـ ــبعض األشـ ــخاص دون غـ ــتهم ومـ ــنن
ـوظفي مـ ــن أصـ ــل ()45
الح ـ ـاالت الـ ـ رـب تجـ ــدر اإلشـ ــارة إليهـ ــا اإلف ـ ـراج عـ ــن عـ ــدد  2مـ ـ
موظف ضمن قرار وزير التعليم بشأن تمديد عمر ،والجـدول التـال يوضـ تفاصـيل
ذلك:
ث
1
2

االسم
م .م .ب
ن . .م

الرقم الوطن
1195400 xxxxx
2195900 xxxxx

جهة العمل
مراقبة التعليم طرابلس
مراقبة التعليم طرابلس

الحالة
تمديد عمر
تمديد عمر

 وج ــود محاب ــاة نف إتم ــام المعالج ــات المالي ــة ل ــبعض األش ــخاص نف ح ـ نـي ع ــدم البـ ـ
فيهــا للــبعض األخــر وبــالرغم مــن اســتالم معــامالتهم منــذ الســنة 2019م ،والجــدول
التال يوض عينة عن الحاالت المستلمة من اللجنة نف السابق:
ت

االسم

الرقم الوطن

المرتب

جهة العمل

المطلوب

1

س .س .م

1198605 xxxxx

950

جامعة مرصاتة

تغت مسار

2

أ .إ .م

1198304 xxxxx

975

3

ع .م .س

1199102 xxxxx

532

العيادة المجمعة
البدرى
مصلحة األحوال
المدنية

تغت مسار
تغت مسار

4

ع .م .س

1197905 xxxxx

500

وزارة الداخلية

تغت مسار

5

ه .ع .ع

2198704 xxxxx

730

جامعة مرصاتة

تغت مسار

مالحظات
لديه رقم مال  2332601استقال
من الجهة األول
لديه رقم مال  2014091استقال
من الجهة األول (الجالء)
لديه رقم مال  9007937استقال
من الجهة األول (التعليم)
لديه رقم مال  2070725استقال
من الجهة األول  +رواتب سابقة
ن
لديه رقم مال ف السابق جامعة
الزاوية 3398085

 تضـ ـ ـ نـمي واحالـ ـ ــة قيمـ ـ ــة ماليـ ـ ــة باسـ ـ ــم (س .ح .م) الموظفـ ـ ــة التابعـ ـ ــة لكليـ ـ ــة التقنيـ ـ ــة
الهندســية – زواره بقيمــة  106,809دينــار وذلــك ضــمن المرتبــات الشــهرية للجهــة
خــالل الفـ رـتة مــن 2019/12م إل 2020/06م نف حـ ن
ـي مــا تــم فــه فعليــا للمعنيــة
مبلل وقدره  34,809دينار خالل نفس ر
الفتة ،وبناء عـىل كتـاب اإلدارة تـم إرجـاع مـا
قيمته  72,000دينار إل اإليراد العام بعد خصم قيمة االستقطاعات القانونية.
 باإلضــافة إل إحالــة قيم ــة ماليــة ضــمن مرتب ــات الشــهرية لــوزارة الص ــحة باســم وزي ــرالص ـ ــحة الس ـ ــابق (أ.م.ع) بقيم ـ ــة  297,619دين ـ ــار وذل ـ ــك ض ـ ــمن مرتب ـ ــات الش ـ ــهرية
للجه ــة خــالل الف ـ رـتة م ــن 2019/12م إل 2020/06م نف ح ـ ن
ـي م ــا ت ــم ف ــه فعلي ــا
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للم ــذكور أع ــاله مبل ــل وق ــدره  41,400.000دين ــار خ ــالل نف ــس الف ـ رـتة ،وبن ــاء ع ــىل
كت ــاب اإلدارة تـ ــم إرج ــاع المبـ ــالل المتبقيـ ــة نف حس ــاب الجهـ ــة إل اإلي ـ ـراد العـ ــام بعـ ــد
خصم قيمة االستقطاعات القانونية.
ن
 قيام اللجنـة بتض نـمي مكافـآت ماليـة لعـدد مـن مـوظف وزارة الماليـة دون غـتهم مـن
ن
موظف الدولة ،والجدول التال ن
يبي تفاصيل ذلك:
الرقم المال
8334842
8334891
9938854

الرقم الوطن
1197404 xxxxx
1197704 xxxxx
1199302 xxxxx

االسم
م .س .ع
ع .ع .س
م .ت .ع

الجهة
وزارة المالية
وزارة المالية
وزارة المالية

قيمة المضافة
800
1,000
800

األساس
886
838
712

اإلجمال
1,686
1,838
1,512

مالحظات
مكافأة
مكافأة
مكافأة

تضمي واحالة ر
ن
أكت من مرتب لعـدد  5أشـخاص خـالل نفـس الف رـتة تصـل إل تسـعة
ن
أشــهر ف بعــض الحــاالت بالمخالفــة للمــادة ( )7مــن قــانون ( )8لســنة 2014م بشــأن
ن
الوطب ،والجدول التال يوض تفاصيل ذلك:
الرقم
ت
1
2
3
4
5

الرقم الوطن/
اإلداري
1197601xxxxx
1197904 xxxxx
1198104 xxxxx
2197705 xxxxx
51976 xxxxx

االسم
ك.ع.أ
ع.ع.ف
ع.أ.س
س.ج.ع
م.ي.أ

الجهة األول
الجهة األول
الرقم المال
األحوال المدنية
8037287
ر
الشطة القضائية
8293655
جامعة غريان
2067790
جامعة غريان
9755185
 9958582المعاهد المتوسطة

الجهة الثانية
األشهر
الجهة الثانية المصـروفة
الرقم المال
شهرين
وزارة الصحة
8743638
 8035064األحوال المدنية شهرين
شهرين
وزارة الدفاع
2174715
 3أشهر
وزارة التعليم
1057435
أشهر
 10261277جامعة الزيتونة

 تضـ نـمي واحالــة أ كـ رـت مــن مرتــب للســيد /م.م.ع (شــهيد واجــب) التــاب لــوزارة الــدفاع
بأرقــام ماليــة وقيمــة مرتبــات مختلفــة ضــمن الحوالــة الشــهرية لمرتبــات وزارة الــدفاع
بالمخالفـة للمـادة ( )7مـن قـانون ( )8لســنة 2014م بشـأن الـرقم ال ن
ـوطب ،والجــدول
يوض تفاصيل ذلك:
ر.م

االسم

الرقم العسكري

جهة العمل

1

م .م .ع

72320

وزارة الدفاع

األرقام المالية
2268611
4289879

قيمة المرتب
1952
2112

تضمي واحالة ر
ن
أكت من مرتب للسيدة (آ.ع.م) الموظفـة بالجامعـة األسـمرية وذلـك
ر
بأرقـ ــام ماليـ ــة مختلفـ ــة ضـ ــمن الحوالـ ــة الشـ ــهرية لمرتبـ ــات الجامعـ ــة عـ ــن الفـ ــتة مـ ــن
ن ــوفمت 2019م وح ـ رـب فتاي ــر 2020م بالمخالف ــة للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون ( )8لس ــنة
ن
الوطب ،والجدول يوض تفاصيل ذلك:
2014م بشأن الرقم
ر.م

االسم

1

آ .ع .م

األرقام المالية
جهة العمل
8698012
الجامعة األسمرية
9313659

قيمة المرتب
1090
182.5

 تض نـمي واحالــة أ كـ رـت مــن مرتــب للســيد /م.س.أ بــرقم إداري  5197615475وبأرقــام
ماليـ ــة مختلفـ ــة بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )7مـ ــن قـ ــانون ( )8لسـ ــنة 2014م بشـ ــأن الـ ــرقم
ن
الوطب ،والجداول يوض تفاصيل ذلك:
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ث

االسم

1

م .س .أ

المنطقة
جهة العمل
الرقم المال اإلجمال
البيان
جامعة الزيتونة
الجهة األول 1425 10261277
 850المعاهد الفنية المتوسطة وادي اآلجال
الجهة األول 9958582

ر
المغتبــة ماألجانــبم ضــمن
 إحالــة أ كـ رـت مــن مرتــب وقشــكل مســتمر لــبعض العنــاالحوال ــة الش ــهرية للمرتب ــات وع ــددهم  11عنص ـ ـر بقيم ــة إجمالي ــة  36,017دين ــار
ش ــهريا أي م ــا يع ــادل  432,204دين ــار س ــنويا ،نف ح ـ ن
ق ــد
ـي أن بع ــض ه ــذه العن ــا
غـ ــادرت الـ ــبالد نف سـ ــنوات سـ ــابقة بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )11مـ ــن قـ ــانون ( )12لسـ ــنة
2010م بشأن عالقات العمل ،والجداول يوض عينة عن ذلك:
ث

االسم

1

ب .ف .م

2

ت .م .ح

3

و .ن .م

الرقم المال المرتب
1,358 4362469
1,990 4362428
1,179 8683883
1,393 5134940
1,800 5049388
1,800 5049385

جهة العمل
مركز مرصاتة الطب
مركز مرصاتة الطب
ن
مستشف جالو العام
ن
مستشف فورينا القروي
مكتب الصحة االبيار
مكتب الصحة االبيار

تبي ف ر
أكت من مرتب للسيدة /ح.ع.س وبأرقام مالية مختلفـة ،حيـث تتق ن
ن
ـا،
ن
ن
المعني ـ ــة مرتب ـ ــات م ـ ــن مستش ـ ــف الرجب ـ ــان الق ـ ــروي و مستش ـ ــف ج ـ ــادو وذل ـ ــك من ـ ــد
ر
وحب 2020/12م ،وبالرغم من انتهاء عالقتها الوظيفية بتلك الجهات
2015/3م
ن
ومغادرته ــا ال ــبالد بش ــكل كام ــل ف س ــنة 2019م بالمخالف ــة للم ــادة ( )11م ــن ق ــانون
( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل ،والجداول يوض تفاصيل مرتباتها:
ث

االسم

1

ح .ع .س

الرقم المال
9939290
8410589

المرتب اإلجمال
1,112
1,950

الجهة
ن
مستشف الرجبان القروي
ن
مستشف جادو

 اسـتمرار اللجنــة بصــرف مرتبــات بقيمــة  162,601دينــار شــهريا لعــدد  140موظــفبالرغم من وفـاتهم نف سـنوات سـابقة وفقـا لبيانـات مصـلحة األحـوال المدنيـة ،األمـر
ال ــذي ترت ــب علي ــه إحال ــة مب ــالل مالي ــة موف ــرم للجه ــات بالمخالف ــة للم ــادة ( )42م ــن
قانون ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل ،والجـدول التـال يوضـ عينـة عـن
ذلك:
ث
1
2
3
4
5
6

الرقم المال
1370625
1106361
5299594
5309066
8770028
2135681

االسم
ض .ع .ع
ف .م .ب
ف .ع .إ
ج .ع .ع
ف .س .أ
ع .ع .أ

المرتب
510
970
624
3600
450
2840

جهة العمل
ن
الوظيف
فائض المالك
وزارة التعليم
وزارة التعليم
جامعة عمر المختار
وزارة التعليم
وزارة الدفاع

تاري ــخ الوفاة
2011-04-21
2017-02-25
2017-11-21
2018-06-01
2018-09-26
2019-11-19

 اس ـ ــتمرار اللجن ـ ــة باحال ـ ــة مرتب ـ ــات ش ـ ــهرية بقيم ـ ــة  4,870,439دين ـ ــار لع ـ ــدد 3851ن
ـابعي لجهــات عامــة ممولــة مــن الخزانــة العامــة بــالرغم مــن بلــوغهم لســن
موظــف تـ
التقاع ــد وتقاض ــيهم معاش ــات تقاعدي ــة بقيم ــة إجمالي ــة  4,160,217دين ــار خ ــالل
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نفس ر
الفتة ،األمر الذي ترتب عنه وجود ازدواجيـة نف الصــرف واحالـة مرتبـات لغـت
مستحقيها لغرض تحقيق وفر لدى الجهة بالمخالفـة للمـادة ( )43مـن قـانون ()12
لس ــنة 2010م بش ــأن عالق ــات العم ــل ،ومخ ــالف للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون ( )8لس ــنة
ن
الوطب والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
2014م بشأن الرقم
ر.م
1
2
3
4
5

الرقم المال
9701532
1342147
8019160
8311432
2648934

اسم الموظف
م .ع .ع
أ .م .ف
م .ع .أ
ع .غ .ش
ع .م .م

تاري ــخ اإلحالة
2020-08-31
2019-03-01
2018-06-20
2018-12-31
2017-12-18

الوزارة
المجلس البلدي مرصاتة
المجلس البلدي مرصاتة
وزارة الداخلية
إدارة الخدمات الصحية  -الزاوية
ن
التقب
الهيئة الوطنية للتعليم

 نوف هذا اإلطار اتض إحالة مرتبات بشكل منـتظم للسـيد (ع.م.ع) الموظـف التـاب
ر
ن
للمستش ـ ـ ــف الج ـ ـ ــامع ط ـ ـ ـرابلس بقيم ـ ـ ــة  61,800دين ـ ـ ــار وذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ــتة م ـ ـ ــن
2020/01/01م وح ـ رـب 2020/10/31م ب ــالرغم م ــن إحالت ــه إل التقاع ــد بموج ــب
ق ـرار مــدير عــام المستشـ نـف رقــم ( )263لســنة 2017م ،ولقــد أعــدت شــهادة الــدف
األخــت للمعـ نـب عــن شــهر 2017/8م بالمخالفــة للمــادة ( )43مــن قــانون ( )12لســنة
2010م بش ــأن عالق ــات العم ــل ،ومخ ــالف للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون ( )8لس ــنة 2014
ن
الوطب.
بشأن الرقم
 باإلضافة إل إحالة مرتبات شهرية للسيد (ص.م. .ع) بقيمة  30,422دينار خاللالف ـ رـتة م ــن ش ــهر 2017/09م وح ـ رـب ش ــهر 2021/01م ب ــالرغم م ــن إحالت ــه للتقاع ــد
بموجــب ق ـرار لجنــة معالجــة أوضــاع مـ ن
ـوظف أمانــة المــؤتمر الشــعب العــام مســابقام
رق ــم ( )08لس ــنة 2017م بالمخالف ــة للم ــادة ( )43م ــن ق ــانون ( )12لس ــنة 2010م
بش ــأن عالق ــات العم ــل ،ومخ ــالف للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون ( )8لس ــنة 2014م بش ــأن
ن
الوطب.
الرقم
 إغفال اللجنة إيقاف مرتبات لعدد  978موظف ،بـالرغم مـن بلـوغهم لسـن التقاعـدخـالل سـنة 2019م ،ممـا ترتـب عليـه إحالـة مرتبـات للجهـات بقيمـة 16,640,782
دينار لغت مستحقيها وذلك خالل ر
الفتة موضـوع المراجعـة بالمخالفـة للمـادة ()43
من قانون ( )12لسنة 2010م بشـأن عالقـات العمـل ،والجـدول التـال يوضـ عينـة
عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

االسم
أ .ع .م
ع .س .م
م .ع .م
س .ع .ع
أ .ع .م

المرتب
650
3040
4500
910
650

جهة العمل
وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
المجلس الرئاس
وزارة المواصالت والنقل
وزارة الدفاع

سنة التقاعد
2019
2019
2019
2019
2019

 اس ـ ــتمرار اللجن ـ ــة باحال ـ ــة مرتب ـ ــات بقيم ـ ــة  1,402,655دين ـ ــار ش ـ ــهريا لع ـ ــدد 1313موظــف ضــمن مرتبــات شــهر مــايو لســنة 2020م ،بــالرغم مــن بلــوغهم لســن التقاعــد
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خــالل النصــف األول مــن الســنة نفســها مخــالف للمــادة  43مــن قــانون ( )12لســنة
2010م بشأن عالقات العمل ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ر.م
1
2
3
4
5

الرقم المال
1048192
5113087
4216236
2005593
1580564

االسم العمر
أ .س .م 1955
ج .ع .ح 1955
س .م .ح 1955
م .ن .م 1960
 .س .س 1960

اإلجمال
982
1096
2822.5
1054
946

شهر التقاعد
الوزارة
وزارة ر
2020-3
التبية والتعليم
وزارة الزراعة ر
والتوة الحيوانية والبحرية 2020.4
2020-3
المؤسسة الوطنية للنفط
2020-3
وزارة االقتصاد والصناعة
2020.4
وزارة التخطيط

 تضـ نـمي اللجنــة لمرتبــات شــهرية بقيمــة  139,116دينــار لعــدد  45موظــف بــالرغم
ر
مــن أن أعمــارهم تزيــد عــن  70ســنة حيــث تــتاوح ســنوات مــيالدهم مــا بـ ن
ـي 1932م
ر
وحب 1949م والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ر.م
1
2
3
4
5

الرقم المال
9939155
2401995
2402116
2616790
2617673

االسم
أ .ع .م
ع .م .م
م .ع .م
م .ع .م
ح .ع .ح

تاري ــخ الميالد المرتب اإلجمال جهة العمل
وزارة الدفاع
650
1932
جامعة المرقب
1425
1937
جامعة المرقب
2730
1938
جامعة طرابلس
2870
1939
جامعة طرابلس
2800
1940

ن
ـوظفي بقيمـة  4,835دينـار بـالرغم مــن
 قيـام اللجنـة بـاإلفراج عـن مرتبـات لعــدد  8مر
عـ ــدم بلـ ــوغهم للسـ ــن القانونيـ ــة  18سـ ــنة ،حيـ ــث تـ ــتاوح سـ ــنوات مـ ــيالدهم مـ ــا بـ ـ ن
ـي
2003م2004-م بالمخالف ــة للم ــادة ( )128لس ــنة 2010م بش ــأن عالق ــات العم ــل،
والجدول التال ن
يبي عينة من ذلك:
ث
1
2
3
4
5

رقم المال
10304850
10305059
10284616
10285625
10284696

اسم الموظف
ر .ع  .م
ن .إ  .ا
ه .ع .م
ا .ع  .أ
د .أ  .أ

سنة الميالد
2003
2003
2004
2004
2003

العمر
17
17
16
16
-17

المرتب
625
625
685
450
1100

جهة العمل
ن
مستشف ادري
ن
مستشف تمسان القروي
ن
مستشف ابوقدقود لغسيل الكىل
ن
مستشف الرياينة القروي
ن
مستشف ابوقدقود لغسيل الكىل

ن
تابعي لقطاع أمانة المؤتمر الشـعب لشـعبية وادي
ف مرتبات لعدد  40موظف
ر
ن
الشاط مسابقام تتاوح سنوات ميالدهم ما بي 1994م1997-م حيث تم التعاقد
ن
العامي 2011 ،2010م بالرغم من عدم بلوغهم للسـن القانونيـة (18
معهم خالل
س ــنة) بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )128لسـ ــنة 2010م بشـ ــأن عالقـ ــات العمـ ــل ،والجـ ــدول
التال يوض عينة عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

الرقم المال
8572746
8572281
8572309
8572702
8572301

االسم
ف .م .ف
ا .أ .ع
ف .غ .ج
ج .م .ع
ع .ع .إ

تاري ــخ الميالد
1997
1997
1997
1997
1996

العمر عند التعاقد
14
14
14
14
15

قيمة المرتب
649
816
640
658
656

الجهة
المؤتمرات سابقا
المؤتمرات سابقا
المؤتمرات سابقا
المؤتمرات سابقا
المؤتمرات سابقا

تقرير ديوان المحاسبة 2020

96

ن
ـوظفي بالدولـ ــة بـ ــالرغم مـ ــن انتهـ ــاء عالقـ ــاتهم
 اسـ ــتمرار اللجنـ ــة بص ـ ــرف مرتبـ ــات لمـ ـالوظيفي ـ ــة بالجه ـ ــات العام ـ ــة من ـ ــد س ـ ــنوات س ـ ــابقة بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )11لس ـ ــنة
2010م بشأن عالقات العمل ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ث

الرقم المال

االسم

جهة العمل

1
2
3
4

8111052
8639517
5063785
8475430

أ .ص .م
ح .م .ص
ع .ف .ع
س .س .م

ن
ن
والفب
التقب
الهيئة العامة للتعليم
جهاز المباحث العامة
وزارة العمل والتأهيل
وزارة االقتصاد والصناعة

قيمة المرتب
ً
شهريا
1,096
1,062
826
685

قيمة المرتبات
السنوية
13,152
12,744
9,912
8,220

قرار االستقالة
2015-94
2017-234
2020-09
2019-418

ـمي واحالـ ــة مرتبـ ــات لـ ــبعض مـ ـ ن
 قيـ ــام اللجنـ ــة بتضـ ـ نـوظف الدولـ ــة بأرقـ ــام وطنيـ ــة غـ ــت
ن
صحيحة وغت مطابقة لبيانات مصلحة األحول المدنية بالمخالفـة لمـادتي ()6 ،2
مــن قــانون ( )8لســنة 2014م بشــأن الــرقم الـ ن
ـوطب ،والجــدول التــال يبـ ن
ـي عينــة مــن
تلك الحاالت:
ث
1
2
3
4
5

الرقم المال
2149898
2073239
2247066
2000534
2270698

االسم
ش .ب .ع
ج .ع .ع
ع .م .ع
س .م .م
أ .ه .م

الرقم الوطن القديم
******11948
*****119550
******11950
******11948
******11955

الرقم الوطن بعد التعديل
******11984
******11961
******11951
******11953
******11964

جهة العمل
وزارة الدفاع
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة الدفاع
وزارة العدل
وزارة الدفاع

 تضـ نـمي بيانــات لعــدد  30موظــف بمنظومــة المرتبــات بأرقــام وطنيــة غــت صــحيحة
ـادتي ( )6 ،2مــن قــانون ( )8لســنة 2014م بشــأن الــرقم الـ ن
ن
ـوطب،
كليــا بالمخالفــة لمـ
ن
والجدول التال يبي عينة من تلك الحاالت:
ر.م
1
2
3

الرقم المال
2582614
5246184
9797681

اسم الموظف
م .ع .م
 .م .م
و .ح .ش

الرقم الوطن
*****1119620
777777777777
979768177777

اإلجمال
982
850
500

جهة العمل
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة ر
التبية والتعليم

ر
المغتب ـ ــة تح ـ ـ ت ـ ـ ن
 اس ـ ــتمرار اللجن ـ ــة بتض ـ ـ نـرمت موح ـ ــد
ـمي واحال ـ ــة مرتب ـ ــات العن ـ ــا
ر
(م999999999999م) ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه ف أ ك ـ ــت م ـ ــن مرت ـ ــب ل ـ ــنفس
العنــا  ،باإلضــافة إل أن بعــض هــذه العنــا قــد غــادرت الــبالد نف فـ رـتات ســابقة
ـادتي ( )6 ،2م ـ ــن ق ـ ــانون ( )8لس ـ ــنة 2014م بش ـ ــأن ال ـ ــرقم ال ـ ـ ن
ن
ـوطب،
بالمخالف ـ ــة لم ـ ـ
ومخ ـ ــالف للمـ ـ ــادة ( )11م ـ ــن قـ ـ ــانون ( )12لس ـ ــنة 2010م بشـ ـ ــأن عالق ـ ــات العمـ ـ ــل،
والجدول التال ن
يبي عينة من تلك الحاالت:
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الرقم المال
5310216
8478380
9939334
1620954
9940033
8612420

الرقم الوطن
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999

اسم الموظف
أ  .م .م
س .ع .ج
م  .أ .ت
ع  .ح .ع
أ  .م .م
ص .م .ع

اإلجمال
8,536
8,220
8,214
8,181
8,146
8,144

جهة العمل
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة العدل
وزارة الصحة
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة الصحة
وزارة ر
التبية والتعليم

ـمي مرتب ــات لجه ــات ليس ـ ض ــمن مس ــميات الجه ــات ال ــواردة بق ـرار ر
 تض ـ نالتتيب ــات
الماليــة للعــام 2020م حيــث شــمل هــذه األخطــاء عــدد  5496موظــف األمــر الــذي
ريتتــب عليــه تــأخت نف ف المرتبــات بســبب أعمــال المراجعــة والتعــديل الـ رـب تــتم
الحقا ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

الرقم المال
1337244
8572731
9917625
8394457
1590790

االسم
ي .ع .ت
ع .ط .ع
أ .م .ش
ن .ص .م
ج .ر .ر

الجهة الخطأ
المجالس البلدية -تاجوراء
مكتب الصحة براك الشاط
ن
الوطب اوباري
مديرية األمن
ن
مكتب االقتصاد الجميل رقدالي زلطن
مراقبة التعليم ابوسليم

الجهة الصحيحة
المجالس البلدية -طرابلس
مكتب الصحة وادي الشاط
ن
الوطب وادي اآلجال
مديرية األمن
مكتب االقتصاد الجميل
مراقبة التعليم طرابلس

ـمي اللجنـ ــة لمرتبـ ــات بعـ ــض مـ ـ ن
 تضـ ـ نـوظف الدولـ ــة وعـ ــددهم  2993موظـ ــف بقيمـ ــة
ر
ن
الش ـ ـ ــقية
ـ
صـ ـ ــفرية ،كم ـ ـ ــا تب ـ ـ ــي أن  %90م ـ ـ ــنهم ضـ ـ ــمن مرتب ـ ـ ــات الجه ـ ـ ــات بالمنطق ـ ـ ــة
والجدول التال يوض عينة لذلك:
ت
1
2
3
4
5

الرقم المال
2460268
2568894
2623730
4243216
5018776

االسم
ع .م .ع
م .ه .م
ف .ن .س
م .أ م
أ .م .أ

الرقم الوطن
119700289489
119900351672
999999999999
119710413296
999999999999

األساس
0
0
0
0
0

اإلجمال
0
0
0
0
0

جهة العمل
وزارة الخارجية
وزارة الداخلية
وزارة ر
التبية والتعليم
المؤسسة الوطنية للنفط
وزارة الصحة

ن
ن
ن
األدن لألجـور
لموظف الدولة بقيمة أقـل مـن الحـد
تضمي اللجنة لمرتبات أساسية
والمرتبـ ــات  450دينـ ــار بالمخالفـ ــة لق ـ ـرار ( )27لسـ ــنة 2011م بشـ ــأن تحديـ ــد الحـ ــد
ن
األدن للمرتبات واألجور ،والجدول التال يوض عينة لذلك:
ر.م
1
2
3
4
5

الرقم المال
9701532
2559833
8650901
9917585
2622401

أسم الموظف
م .م .م
م .م .ف
ع .ك .ص
ع .ح .ح
ا .س .ع

مالحظة :العينة السابقة ليس

الرقم الوطن
119870132048
119840160080
119840441406
5196814374
119710309182

األساس
400
398
398
392
391

جهة العمل
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
المجلس الرئاس
وزارة العدل
وزارة ر
التبية والتعليم

من ضمن الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.
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ـمي اللجنــة لمرتبــات أساســية لمـ ن
ـي تضـ ن
 كمــا تبـ نـوظف الدولــة بقيمــة ال تتج ـ ـ ـ ــاوز 100
ر
ن
دين ـ ــار ،حي ـ ــث بل ـ ــل ع ـ ــدد الم ـ ــوظفي ال ـ ــب ش ـ ــملتهم ه ـ ــذه القيم ـ ــة ع ـ ــدد  59موظ ـ ــف
ن
األدن للمرتبــات واألجــور،
بالمخالفــة لق ـرار ( )27لســنة 2011م بشــأن تحديــد الحــد
والجدول التال يوض عينة لذلك:
ث
1
2
3
4
5

الرقم المال
1616443
5212369
5002654
2045073
5053159

االسم
ع .ع .م
ج  .ص .س
ه .ع .س
س .و .م
س .ف .م

الرقم الوطن
*****1198000
*****2197900
*****2196001
*****2198901
*****2196603

اإلجمال
90
95
55
23
45

الوزارة
وزارة الدفاع
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة اإلسكان والمرافق
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة المواصالت والنقل

 كم ـ ــا تب ـ ـ نـي قي ـ ــام اللجن ـ ــة بايق ـ ــاف تس ـ ـ ـييل مرتب ـ ــات لع ـ ــدد  16,314موظ ـ ــف بقيم ـ ــة
ن
 10,490,686دين ــار ،وذل ــك ف ش ــهر يولي ــو للع ــام 2020م ،والبي ــان الت ــال يوض ـ ـ
ذلك:
إيقــاف مرتبــات لعــدد  6915موظــف بقيمــة  2,595,472دينــار شــهريا بحجــة الوفــاة،
وأتض الحقا أن معظمهم من الشهداء.
إيقــاف مرتبــات لعــدد  9399موظــف بقيمــة  7,895,221دينــار شــهريا ،لوجــود أخطــاء
نف األرق ـ ــام الوطني ـ ــة واألس ـ ــماء ،اتضـ ـ ـ الحق ـ ــا ان ـ ــه ق ـ ــد س ـ ــبق وان ت ـ ــم تع ـ ــديل بيان ـ ــاتهم
وأرقامهم الوطنية بمصلحة األحوال المدنية.
االستقطاعات القانونية
بلـ ــل إجمـ ــال قيمـ ــة االسـ ــتقطاعات القانونيـ ــة الفعليـ ــة مبلـ ــل وقـ ــدره 3,372,112,551
دين ــار ،وذل ــك وفق ــا للمصـ ــروف الفع ــىل م ــن إدارة الخزان ــة خ ــالل الع ــام 2020م ،وأه ــم
المالحظات فيما يتعلق باالستقطاعات ما يىل:
 تقوم وزارة المالية بخصم قيمة االستقطاعات للجهات العامة ،وذلك باحالة ص نـاف
المرتبــات بعــد خصــم االســتقطاعات القانونيــة مــن المنبـ باســتثناء الجهــات التابعــة
للمؤسس ــة الوطني ــة لل ــنفط حي ــث ي ــتم خص ــمها م ــن المؤسس ــة الحق ــا حي ــث بلغـ ـ
قيمة هذه االستقطاعات  18,838,746دينار.
ن
 تب ـ نـي وج ــود ف ــارق نف قيم ــة االس ــتقطاعات القانوني ــة ب ــي المع ــد بمنظوم ــة مرتب ــات
ن
وبي ما يتم استقطاعه فعليـا مـن إدارة الخزانـة حيـث
الدولة بلجنة ترشيد المرتبات
بلغـ القيمــة اإلجماليــة للفــارق مبلــل وقــدره  126,146,185دينــار والجــدول التــال
يوض تفاصيل ذلك:
االستقطاعات الن تتم
من إدارة الميانية
3,372,112,551

االستقطاعات جسب قوائم
لجنة ترشيد المرتبات
-126,146,185
3,498,258,736
الفار

تقرير ديوان المحاسبة 2020

99

مرتبات السفارات والقنصليات بالخارج
ن
ن
ـاملي بالس ــفارات والقنص ــليات الليبي ــة بالخ ــارج خ ــالل
ـوظفي و الع ـ
بلغ ـ مرتب ــات الم ـ
العــام 2020م مبلــل وقــدره  227,637,028دينــار ،وذلــك وفقــا للمصــروف الفعــىل مــن
إدارة الخزانة بوزارة المالية ،والجدول التال ن
يي تفاصيل ذلك:
ر.م
1
2
3
4

الفية
الرب ـ األول
ن
الثان
الرب ـ
الرب ـ الثالث
الرب ـ الراب
اإلجماليات

صاف المرتبات
59,103,425
49,074,850
53,682,278
61,872,175
223,732,728

القيمة
60,104,386
50,001,004
54,646,538
62,885,100
227,637,028

نف ح ـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ ـ قيم ـ ــة االس ـ ــتقطاعات القانونيـ ـ ــة خص ـ ــما م ـ ــن مخصص ـ ــات السـ ـ ــفارات
والقنصليات الليبية بالخارج ،مبلل وقدره  3,904,300دينار.
وأهم المالحظات بهذا الشأن ما يىل:
ن
لموظفي بالخارج باالزدواجية وذلك خالل نفس الف رـتة بالمخالفـة
 تحويل مرتبات لللمادة ( )12من قانون ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل ،ومخالف للمـادة
( )7م ــن ق ــانون ( )8لس ــنة 2014م بش ــأن ال ــرقم ال ـ ن
ـوطب ومخ ــالف للم ــادة ( )39م ــن
قــانون ( )13لســنة 1980م بشــأن الضــمان االجتمــاع ،والجــداول التاليــة تبـ ن
ـي عينــة
عن ذلك:
ن
 تحويل مرتبات للموظفي بالخارج باالزدواجية بقيمة  2,506,223دينار لعدد
ـي تبـ ـ ن
 89موظفـ ــا عـ ــن الرب ـ ـ ـ األول لسـ ــنة 2020م نف حـ ـ ن
ـي إحالـ ــة مرتبـ ــات لهـ ــم
بالجهــات العامــة بالــداخل بقيمــة إجماليــة  307,034دينــار ،وذلــك خــالل نفــس
ر
الفتة:
الجهة األول
"السفارات والقنصليات بالخارج"

ر.م

االسم

1
2
3
4
5

ن .ع .ه
إ .ع .أ
ر .أ .ر
م .ع .ح
م .إ .م

الجهة الثانية
"الوزارات والجهات بالداخل"

قيمة المرتب
الجهة
قيمة المرتب
أسم البعثة
ن
6,211
مستشف ابن سيناء
36,558
السفارة الليبية/الهاي  /هولندا
4,000
 38,307قناة ليبيا اإلخبارية الفضائية
القنصلية العامة  /أغادشس /النيجر
3,896
هيئة الرقابة اإلدارية
السفارة الليبية  /جوبا  /جنوب السودان 34,178
3,600
وزارة الدفاع
20,049
السفارة الليبية  /وارسو  /بولندا
3,580
ديوان رئاسة الوزراء
10,267
السفارة الليبية /برازيليا  /التازيل

اقبي المـ ن
 تحويــل مرتبــات لعــدد مــن الم ـر ن
ـاليي بالســفارات والقنصــليات بالخــارج
عن الرب ـ األول لسنة 2020م بالرغم من تحويـل مرتبـات لهـم بالجهـات العامـة
بالداخل (ازدواجية ف):
ر.م

االسم

1
2

م .إ .ع
م .م .م

الجهة األول
"السفارات والقنصليات بالخارج"

اسم البعثة
ن
السفارة الليبية  /ن
بكي /
الصي
السفارة الليبية /نتون  /كينيا

الجهة الثانية
"الوزارات والجهات بالداخل"

قيمة المرتب
الجهة
قيمة المرتب
1,111
وزارة ا لمالية
36,849
982
وزارة المالية
38,085
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ف مرتب ـ ـ ــات بال ـ ـ ــداخل للس ـ ـ ــيد /ف.س.م ع ـ ـ ــن األش ـ ـ ــهر  6,5,4,3,2,1لس ـ ـ ــنة

ن
ن
2020م ف حسابه بمصـرف الصحاري مصـراته ،بالرغم من إيفاد المعب للعمل
بالسـفارة الليبيــة (جوبــا) عــىل وظيفــة مراقــب مــال بنــاء عــىل قـرار وزيــر الخارجيــة
رقم ( )929لسنة 2019م الصادر بتاريـ ــخ 2019/10/28م.
ن
الموظفي بالسفارات والقنصليات بالخارج عـن الربـ ـ
 تحويل مرتبات لعدد من
ن
األول للع ــام 2020م ،ب ــالرغم م ــن وج ــود بيان ــاتهم ض ــمن الم ــوظفي بالش ـ ــركات
العامة بالداخل وفقا لمنظومة المرتبات بوزارة المالية:
ر.م

االس ـ ـ ـ ـ ــم

1
2
3
4
5

م .ع .م
ف .إ .ع
ع .ب .م
م .أ .ع
ع .ح .م

الجهة األول
"السفارات والقنصليات بالخارج"
إجمال المرتبات
اسم البعثة

السفارة الليبية  -تونس /تونس
السفارة الليبية انقره  /تركيا
السفارة الليبية تونس  /تونس
السفارة الليبية /بوخارس  /رومانيا
ر
القنصلية العامة /
مانشست  /بريطانيا

4,344
31,551
31,731
31,417
60,437

الجهة الثانية
الشـركات العامة بالداخل
اسم الجهة

الشـركات المنسحبة
الشـركة العامة لتحليه المياه
الشـركة العامة للكهرباء
الشـركة العامة للكهرباء
شـركة المدار

 تحويل مرتبات لعدد من العمالة المحلية بالسفارات بالخارج عن الربـ ـ الثالـث
للعام 2020م ،بالرغم من إحالة مرتبات لهم ضمن الجهات العامة بالداخل:
منظومة مرتبات الدولة
الجهات الممولة من الخزانة ف الداخل
المرتب
الرقم المال
جهة العمل
جهاز البحوث التطبيقية
936
1616629
والتطوير بوزارة الدفاع
1,500
2214600
وزارة الدفاع
1,824
2275519
وزارة الدفاع
1,283
2346330
ديوان وزارة العدل
2,384
8147291
المجلس األعىل للدولة

العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج
ر.م

االسـ ـ ـ ــم

الرقم الوطن

السفارة /القنصلية

1

م .ه .أ

1198204xxxxx

السفارة الليبية  -تونس

2
3
4
5

س .إ .م
ف .ج .ع
م .ل .م
س .إ .ب

1199304 xxxxx
1196000 xxxxx
1197504 xxxxx
1198405 xxxxx

السفارة الليبية  -تونس
السفارة الليبية  -القاهرة
السفارة الليبية  -عمان
ر
مانشست
القنصلية العامة -

 تحويل مرتبات لعدد من العمالة المحلية بالسفارات بالخارج عن الربـ ـ الثالـث
للع ـ ــام 2020م ،ب ـ ــالرغم تقاض ـ ــيهم معاش ـ ــات تقاعدي ـ ــة م ـ ــن ص ـ ــندوق الض ـ ــمان
االجتماع:
ر.م
1
2
3
4

العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج
االسم
السفارة  /القنصلية
الرقم الوطن

ع .ع .م
م  .ص.
أ .م .ع
ن .ع .م

1193800 xxxxx
1194700 xxxxx
2198004 xxxxx
1197601 xxxxx

السفارة الليبية  -الرباط
السفارة الليبية  -روما
السفارة الليبية  -الخرطوم
السفارة الليبية  -براتيسالفا

صندو الضمان االجتماع
جهة التقاعد
قيمة المعاش
رقم المعاش

40190008807
40500092483
40280013734
40720012587

450
450
450
569

التعليـم
االتصال الخارج
اإلسكان والمرافق
الشـركة العامة للمياه

 تضـ ـ ـ نـمي بيانـ ـ ــات ومرتبـ ـ ــات للسـ ـ ــيد /ع.ع.س ضـ ـ ــمن العمالـ ـ ــة المحليـ ـ ــة بالسـ ـ ــفارات
والقنصــليات بالخــارج عــن الربـ ـ الثالــث لســنة 2020م ،بــالرغم مــن ف منحــة لــه
من الهيئة العامة للتضامن االجتماع:
ر.م

1

العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج
السفارة  /القنصلية
الرقم الوطن
االسم

ع .ع .س

 1195902 xxxxxالقنصلية العامة  -الدار البيضاء  /المغرب

التضامن االجتماع
القيمة
رقم التسلسل

10020

450
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 تحوي ــل مرتب ــات لع ــدد م ــن العمال ــة المحلي ــة بالس ــفارات بالخ ــارج ع ــن الرب ـ ـ الثال ــثللع ـ ـ ــام 2020م ،ب ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ــن ورود بيان ـ ـ ــاتهم ض ـ ـ ــمن المس ـ ـ ــتفيدين م ـ ـ ــن المعاش ـ ـ ــات
التقاعدية من صندوق الضمان االجتماع:
العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج
السفارة  /القنصلية
الرقم الوطن
ر.م االسم

الضمان االجتماع
قيمة المعاش

رقم المعاش

 1ن.ع.م  1197601 xxxxxالسفارة الليبية  -براتيسالفا 40720012587
 2ن.م.ن  1197604 xxxxxالسفارة الليبية  -هراري 40100089848

569
450

جهة التقاعد

الشـركة العامة للمياه
اللجنة االولمبية الليبية

ن
الموظفي بالسـفارات والقنصـليات بالخـارج بأرقـام وطنيـة
 تحويل مرتبات لعدد منغت صحيحة وغت مطابقة لبيانات مصلحة األحوال المدنية بالمخالفـة للمـادة ()6
الوطب ،ومن بينهم ر
ن
اآلن:
من قانون ( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
ت

االسم

الرقم الوطن الخطأ

1
2
3
4
5

م .ك .ط
م .م .ح
م .أ .ع
س .ع .ع
ع .ب .م

119670065040
119550077454
119540127253
119570176904
219740093067

السفارات والقنصليات بالخارج

اسم البعثة
السفارة الليبية /انجامينا
القنصلية العامة  /ميالنو
القنصلية العامة  /مرسيليا
ر
السفارة الليبية /
جيبون
السفارة الليبية  /فريتاون

إجمال المرتبات
32,301
40,551
39,220
39,433
36,805

الرقم الوطن الصحيح

119670 xxxxx
1195802 xxxxx
1195601 xxxxx
1196002 xxxxx
2197404 xxxxx

ن
ـوظفي بالســفارات والقنصــليات بالخــارج بأســماء غــت
 تحويــل مرتبــات لعــدد مــن المـصحيحة وغت مطابقة لبيانات مصلحة األحوال المدنية:
ر.م

االسم الخطأ

أسم البعثة

إجمال المرتبات

االسم الصحيح

1
2
3
4
5

ن .أ .ع
م .ب .ب
م .إ .ع
أ .آ .ع
ف .ص .ع

السفارة الليبية  -القاهرة  /مرص
السفارة الليبية  -القاهرة  /مرص
السفارة الليبية  -القاهرة  /مرص
القنصلية العامة  -اإلسكندرية  /مرص
السفارة الليبية  -تونس /تونس

1,917
2,046
8,946
2,301
4,344

ن .ي .ع
م .ب .م
م  .إ .م
أ .آ .ع
ف .ص .ع

 تحوي ــل مرتب ــات بقيم ــة  23,770دين ــار باس ــم (ر.ب ،) .ب ــالرغم م ــن وفات ــه بت ــاريـ ــخ 2019-11-30م ،باإلض ـ ــافة إلحال ـ ــة مرتب ـ ــات للس ـ ــيد /ح .م .م وذل ـ ــك ب ـ ــالرغم م ـ ــن
ن
ـاملي بالخ ــارج ع ــن الربـ ـ ـ
وفات ــه بت ــاريـ ــخ 2020/09/14م وذل ــك ض ــمن مرتب ــات الع ـ
الثالث 2020م.
منح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
بلغ ـ قيم ــة الم ــن المس ــيلة للطلب ــة بالخ ــارج ع ــىل حس ــاب وزارة التعل ــيم خ ــالل الع ــام
2020م مبل ــل وق ــدره  121,512,108دين ــار وذل ــك وفق ــا للمص ــروف الفع ــىل م ــن إدارة
الخزانة بوزارة المالية ،كما هو موض بالجدول التال:
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ت
1
2
3
4

األرباع
الرب ـ األول
ن
الثان
الرب ـ
الرب ـ الثالث
الرب ـ الراب
اإلجمال

العدد
3,778
2,950
2,715
2,163

القيمة
39,089,838
31,461,334
28,552,000
22,408,936
121,512,108

ومن أهم المالحظات والتجاوزات فيما يتعلق بمن الطلبة بالخارج ما يىل:
 تسليم من لبعض الطلبة الموفدين للدارسة بالخارج بالرغم من إحالة مرتبات لهمضــمن الجهــات العامــة بالــداخل بقيمــة مرتــب مكامــلم بالمخالفــة للمــادة ( )21مــن
ق ـرار ( )588لس ــنة 1993م بش ــأن الئح ــة البعث ــات الدراس ــية ،والج ــدول الت ــال يب ـ ن
ـي
عينة من هذه الحاالت:
ر.م
1
2
3
4
5

بيانات الموفدين للدراسة بالخارج
المؤهل
اسم الموفد قرار اإليفاد
الموفد عليه
الدكتوراه
ب .س .ح 2013/698
 2013/364الماجستت
م .ب .م
الماجستت
2014/12
ا .ع .م
الماجستت
2014/12
ص .م .ص
الماجستت
2014/12
ش .ع .ص

الساحة
فرنسا
تركيا
تركيا
تركيا
تركيا

"الوزارات والجهات بالداخل"
المرتب
الجهة
رقم المال
الصاف
 5,544 2670955جهاز التصني العسكري
المحكمة العليا
4,657 2346492
ن
المدن
 4,315 2556716مصلحة الطتان
ن
المدن
 4,166 2555924مصلحة الطتان
ن
المدن
 4,166 2556625مصلحة الطتان

 قي ــام وزارة المالي ــة باحال ــة مرت ــب كام ــل للس ــيد /أ.م.ع الموظ ــف الت ــاب ل ــدار اإلفت ــاءبـالرغم مـن إيفـاده للدارسـة بالخـارج بقيمـة شـهرية  2,203دينـار مـا يعــادل 16,968
دين ــار سـ ــنويا ،وان م ــا يـ ــتم ف ــه فعليـ ــا مـ ــن الجه ــة للمعـ ـ نـب نس ــبة  %25مـ ــن قيمـ ــة
ـي ف البـ ر
المرتــب وفقــا الئحــة اإليفــاد للدراســة بالخــارج ،حيــث تبـ ن
ـواف (الــوفر) نف
تغطية ر ن
التامـات آخـري بالمخالفـة للمـادة ( )21مـن قـرار ( )588لسـنة  1993بشـأن
الئح ــة البعث ــات الدراس ــية ،ومخ ــالف للم ــادة ( )10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة
لسنة 1967م.
 كمـ ــا تبـ ـ نـي ورود اسـ ــم (ج.م.ع) الموظـ ــف الت ـ ــاب لجامعـ ــة سـ ــبها مـ ــن ضـ ــمن بيان ـ ــات
ن
الموفــدين للدراســة بالخــارج عــن الربـ ـ الثــان للعــام 2020م بــالرغم مــن أن المــذكور
أعــاله هــو أحــد أعضــاء هيئــة التــدرطس بكليــة العلــوم بـ رـتاغن (جامعــة ســبها) وال ي ـزال
مستمر نف تأدية عمله بالجامعـة وفـق إفـادة مـدير فـرع الـديوان مـرزق رقـم ()11-29
المــؤر نف 2020/11/15م ،باإلضــافة إل وجــود بيانــات (ع.ع.م) ضــمن الموفــدين
للدراس ــة بالخ ــارج ب ــالرغم م ــن اس ــتمراره نف تأدي ــة عمل ــه كعض ــو هيئ ــة ت ــدرطس بكلي ــة
القانون (جامعة نالوت) بالمخالفة للمادة ( )21,11مـن قـرار ( )588لسـنة 1993م
بشأن الئحة البعثات الدراسية.
 كما تجدر اإلشارة إل تسـيل بعـض المـن بأسـماء وأرقـام وطنيـة غـت صـحيحة و غـتمطابق ــة لبيان ــات مص ــلحة األح ــوال المدني ــة بالمخالف ــة لقـ ـرار ( )588بش ــأن الئح ــة
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البعثــات الدراســية ،ومخــالف للمــادة ( )6مــن قــانون ( )8لســنة 2014م بشــأن الــرقم
ن
الوطب.
التأمي الطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن
بلــل إجمــال قيمــة التــأمي الطــب لفئــة العنــا الطبيــة المســيلة فعليــا مــن إدارة الخزانــة
ن
بالتأمي الطـب مـا
مبلل وقدره  30,420,038دينار ،ومن أهم المالحظات نف ما يتعلق
يىل:
ـأمي الطـب المعـد مـن لجنـة ر
التشـيد وب ن
ـي قيمـة الت ن
 وجود فروقـات ماليـة ب نـي القيمـة
الفعلي ــة المس ــيلة م ــن إدارة الخزان ــة ،حيـ ـث بل ــل القيم ــة المس ــيلة م ــن إدارة الخزان ــة
مبلغ ــا وق ــدره  30,420,038دين ــار ،نف ح ـ ن
ـي بلغـ ـ القيم ــة المع ــدة م ــن قب ــل لجن ــة
ترشيد المرتبات مبلغا وقدره  30,372,044دينار بفارق  47,994دينار وذلك ناتأ
عن ر
اآلن:
ـمي قيمــة التـ ن
 قيــام لجنــة ترشــيد المرتبــات بتضـ ن
ـأمي الطــب بالزيــادة عــن النســبة
المقــررة بالقــانون و  %3شــهريا مــن حصــة الخزانــة حيــث تصــل نســبة الزيــادة
نف بع ــض الح ــاالت إل أ ك ـ رـت م ــن  %90بالمخالف ــة للم ــادة ( )25م ــن ق ـرار ()556
التأمي الطب ر
ن
والب تم دمجهـا مـ شــركة ليبيـا
لسنة 1991م بشأن تنظيم هيئة
ن
للتأمي ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ث

اسم الموظف

الرقم الوطن

المرتب

1
2
3
4
5

ف .ن .ع
و .س .إ
س .ع .ر
ع .ب .م
م .ح .ب

1198901xxxxx
1198003 xxxxx
2197401 xxxxx
2197503 xxxxx
أجنب

995
1,507
715
1,380
11,700

االستقطاع
الفعل
903
408
365
354
351

االستقطاع
الصحيح
30
45
21
41
351

جهة العمل
ن
مستشف ابن سيناء
ن
المستشف الجامع طرابلس
ن
الوطب للقلب
المركز
ن
المستشف الجامع طرابلس
مركز مرصاتة الطب

ـمي لجنــة ترشــيد المرتبــات قيمــة التـ ن
 تضـ نـأمي الطــب لعــدد مــن الجهــات بــالرغم مــن
عدم انطباق االستقطاعات التأمينية عليها ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

الرقم المال
2329106
2457061
2531969
2523126
8085710

االسم
ع .ع .م
ل .م .ص
م .أ .ع
ع .أ .ع
غ .أ .ه

التأمي
23
36
28
71
27

األساس
754
862
937
4,000
915

اإلجمال
777
898
965
4,071
942

جهة العمل
وزارة الشؤون االجتماعية
مراقبة التعليم طرابلس
وزارة الزراعة ر
والتوة الحيوانية
وزارة الحكم المحىل
ن
المدن
وزارة الثقافة والمجتم

ن
ن
ن
 كما نـابعي للمكاتـب الصـحية بالمنـاطق
ـوظفي الت
التأمي الطب لم
تبي إدخال قيمة
تحـ ـ بن ــد ع ــالوات الت ــدرطس ،األم ــر ال ــذي ترت ــب علي ــه ظه ــور ق ــيم وم ـ ر
ـؤرسات غ ــت
ص ـ ــحيحة تحـ ـ ـ بن ـ ــود الب ـ ــاب األول ،حي ـ ــث ي ـ ــتم التص ـ ــحي الحق ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل إدارة
ن
المتانيــة ،األمــر الــذي يتســبب نف تــأخر إحالــة مرتبــات الدولــة بشــكل عــام ومــن بـ ن
ـي
ر
هذه الحاالت اآلن:
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ر.م
1
2
3

الرقم المال
2009166
2320470
2322846

الرقم الوطن
2197102 xxxxx
2196900 xxxxx
2198305 xxxxx

االسم
ر .م .ع
ز .ع .ا
آ .ع .س

التأمي
0
0
0

ع.التدريس
37
31
27

األساس
2150
1035
920

اإلجمال
2187
1066
947

جهة العمل
الصحة طرابلس
الصحة طرابلس
الصحة طرابلس

ـأمي الط ــب لع ــدد م ــن م ـ ن
ـمي قيم ــة الت ـ ن
 باإلض ــافة إل تض ـ نـوظف هيئ ــة الرقاب ــة اإلداري ــة
والجدول التال ن
يبي تفاصيل عن ذلك:
ر.م
1
2

الرقم المال
8148109
8250181

االسم
 .ع .إ
ع .ح .م

الرقم الوطن
2196903 xxxxx
1196901 xxxxx

التأمي
37.087
29.25

جهة العمل
هيئة الرقابة اإلدارية
هيئة الرقابة اإلدارية

عالوة التدريس (اللـ ــود)
بلغ القيمـة اإلجماليـة لعـالوة التـدرطس ماللـودم بالجامعـات والمعاهـد العليـا المسـيلة
مـن إدارة الخزانـة مبلـل وقـدره  41,864,829دينـار ،ومـن أهـم المالحظـات فيمـا يتعلـق
بعالوة التدرطس ما يىل:
ـي قيم ــة عــالوة الت ــدرطس المع ــدة م ــن لجنــة ر
التش ــيد وب ـ ن
 وجــود فروق ــات ب ـ نـي القيم ــة
الفعلي ـ ـ ــة المس ـ ـ ــيلة م ـ ـ ــن إدارة الخزان ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة الف ـ ـ ــارق مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
 213,737دينار ،والجدول التال يوض تفاصيل ذلك:
(لجنة ترشيد المرتبات)
41,651,092

الفار
213,737

(إدارة الخزانة)
41,864,829

تبي أن هذا الفارق ناتأ عن ر
حيث ن
اآلن:
ن
تضمي لجنة ترشيد المرتبات لقيمة العـالوة لـبعض أعضـاء هيئـة التـدرطس ،بـالرغم
مــن توقــف الدراســة بســبب جائحــة كورونــا ،حيــث تــم اســتبعاد هــذه القــيم مــن إدارة
الخزان ــة الحق ــا بالمخالف ــة للم ــادة ( )196لقـ ـرار ( )501لس ــنة 2010م بش ــأن الئح ــة
تنظيم التعليم العال ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ر.م
1
2
3
4

االسم
ع .ج .ن
م .س .ع
س .م .ع
ر .م .ع

الرقم المال
9802465
8322318
2402401
2072289

األساس
1510
950
3600
1440

قيمة العالوة
1000
1000
1200
1000

إجمال المرتب
2510
1950
4800
2440

جهة العمل
جامعة طرابلس
جامعة الزيتونة
جامعة المرقب
جامعة الزاوية

 ع ـ ــدم تض ـ ـ نـمي قيم ـ ــة ع ـ ــالوة الت ـ ــدرطس بمنظوم ـ ــة المرتب ـ ــات لمعظ ـ ــم أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة
التدرطس بالجامعات والمعاهد العليا بالرغم من تأديتهم لساعات التدرطس المقـررة
بــاللوائ المنظم ــة له ــا بالمخالف ــة للمــادة ( )196لق ـرار ( )501لس ــنة 2010م بش ــأن
الئحة تنظيم التعليم العال.
 إيق ــاف إحال ــة ع ــالوة الت ــدرطس م ــن قب ــل إدارة الخزان ــة خ ــالل األش ــهر م ــن إبري ــل إلدشسمت وذلك نظرا لتوقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.
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 قيـ ــام بعـ ــض الجامعـ ــات والمعاهـ ــد العلي ـ ــا بحجـ ــب قيمـ ــة العـ ــالوة الـ ــواردة م ـ ــن وزارةالمالية عن مستحقيها واستغاللها نف تغطية ر ن
التامات أخرى.
 قي ـ ــام اللجن ـ ــة بتحمي ـ ــل بن ـ ــد الع ـ ــالوات بمص ـ ـ ــروفات ال تخص ـ ــه متمثل ـ ــة نف اإلض ـ ـ نـاف
والمكافآت والمستحقات المالية وغتها ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

الرقم المال
1520302
1523536
1520792
1517119
8478532

االسم
ع .ب .إ
م .ع .م
م .ت .ص
م .م .م
ع .ش .م

الرقم الوطن
1197402 xxxxx
1197802 xxxxx
1197501 xxxxx
1196801 xxxxx
1196000 xxxxx

األساس
758
739
739
878
6,700

العالوات
3,679
3,270
2,590
2,439
4,355

اإلجمال
4,438
4,009
3,329
3,318
11,055

مالحظات
ن
إضاف
ن
إضاف
ن
إضاف
ن
إضاف
مستحقات سابقة

نتائج مطابقة ا لمرتبات المصـروفة للجهات العامة

قــام الــديوان براجعــة ومطابقــة عينــات مــن مرتبــات لعــدد  39جهــة عامــة تضــمن عــدد
 150861موظ ـ ــف تص ـ ــل قيم ـ ــة مرتب ـ ــاتهم الش ـ ــهرية إل  122,312,538دين ـ ــار وذل ـ ــك
حســب حوالــة مرتبــات شــهر  01لســنة 2020م ومــن أهــم المالحظــات واالنحرافــات نف
هذا الشأن ما يىل:
 يالحظ أن المرتبـات المسـيلة مـن وزارة الماليـة للجهـات المـذكورة أعـاله كانـ لعـدد 150,861موظــف بقيمــة إجمالي ــة  122,312,538دينــار ش ــهريا نف حـ ن
ـي أن قيم ــة
المرتب ـ ـ ــات المص ـ ـ ـ ــروفة فعلي ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الجه ـ ـ ــات بلغ ـ ـ ـ ـ  119,632,796دين ـ ـ ــار لع ـ ـ ــدد
 143,168موظ ـ ــف أي أن مبلغ ـ ــا وق ـ ــدره  2,679,742دين ـ ــار ش ـ ــهريا أي م ـ ــا يع ـ ــادل
سـ ـ ــنويا مبلغـ ـ ــا وقـ ـ ــدره  32,156,904دينـ ـ ــار يحـ ـ ــال مـ ـ ــن وزارة الماليـ ـ ــة بالزيـ ـ ــادة عـ ـ ــن
المس ــتحق الفع ــىل لم ـ ن
ـوظف الجه ــات الم ــذكورة وال ــذي يعت ــت وف ـ ـرا ل ــدى الجه ــات،
والجدول التال يوض تفصيل ذلك:
ت

الجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مراقبة التعليم مزده
إدارة الخدمات الصحية طرابلس
الجامعة األسمرية
إدارة الخدمات الصحية ز ر ن
ليي
مراقبة التعليم ز ر ن
ليي
إدارة الخدمات الصحية الزاوية
مراقبة التعليم الزاوية
األكاديمية الليبية
مراقبة التعليم مسالته
جامعة نبب وليد
مراقبة التعليم القره بولىل
ج .تنمية وتطوير المراكز االدارية
ن
التقب الزاوية
هيئة التعليم
مراقبة التعليم العجيالت
الهيئة العامة للشباب والرياضة

الصادر عن
عدد
الموظفي
7795
18167
2262
3479
11622
2381
23506
489
3584
1474
5893
1205
2598
15921
2668

وزارة المالية
قيمة المرتبات
ً
(شهريا)
5,118,235
15,317,181
2,875,959
2,308,682
8,271,041
2,155,349
18,492,026
549,068
2,807,222
1,718,434
4,525,369
1,077,780
2,028,775
11,660,424
1,851,329

المصـروف لفعل من قبل الجهة الوفر
عدد
قيمة المرتبات
عدد
ً
الموظفي
(شهريا)
الموظفي
1,520
4,006,169
6275
681
16,893,396
17486
387
3,429,358
1875
535
2,223,206
2944
476
8,877,690
11146
301
1,973,648
2080
315
18,252,452
23191
191
416,350
298
190
2,855,488
3394
174
1,596,754
1300
135
4,747,035
5758
-8
1,279,965
1213
79
2,021,544
2519
83
11,607,777
15838
55
1,884,955
2613

 العجزقيمة المرتبات
ً
(شهريا)
1,112,066
-1,576,215
-553,399
85,476
-606,649
181,701
239,574
132,718
-48,266
121,680
-221,666
-202,185
7,231
52,647
-33,626
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ت
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

الصادر عن وزارة المالية
الجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قيمة المرتبات
عدد
ً
(شهريا)
الموظفي
2,300,092
3134
مراقبة التعليم قرص االخيار
1,402,574
1718
مراقبة التعليم غدامس
4,741,904
6501
الخدمات الصحية وادي الشاط
المعاهد الفنية المتوسطة ز ر ن
755,479
1033
ليي
ن
التقب ز ر ن
755,479
1033
ليي
هيئة التعليم
405,841
111
الجهاز التنفيذي للطتان الخاص
226,975
196
معهد المهن الشاملة مان
745,080
912
مصلحة التخطيط العمر نان
700,672
968
مكتب الزراعة العجيالت
289,312
325
معهد المهن الشاملة نبب وليد
329,825
378
مكتب الزراعة الزاوية
163,393
111
كلية العلوم اإلدارية طرابلس
55,994
47
المجلس البلدي قرص االخيار
195,212
250
ديوان وزارة اإلسكان والمرافق
7,403,254
9280
مراقبة التعليم مان
214,565
228
وكالة األنباء الليبية
164,040
242
معهد المهن الشاملة القربولىل
165,244
اللجنة األولمبية واالتحادات الليبية 241
ن
487,251
790
السوان لتأهيل ذوي اإلعاقة
مركز
105,341
149
حديقة الحيوان
137,042
190
مكتب اإلسكان والمرافق مان
ن
191,490
204
التقب العجيالت
هيئة التعليم
53,253
46
المجلس البلدي القره بولىل
جهاز ر
19,566,352
19730
الشطة القضائية
122,312,538
اإلجمال

المصـروف لفعل من قبل الجهة الوفر
عدد
قيمة المرتبات
عدد
ً
الموظفي
(شهريا)
الموظفي
60
2,405,687
3074
36
1,366,990
1682
58
5,091,112
6443
35
793,203
998
35
796,077
998
4
287,981
107
10
176,950
186
32
720,494
880
6
695,524
962
3
228,646
322
7
321,528
371
10
140,691
101
2
55,641
45
10
195,739
240
15
7,391,906
9265
7
203,256
221
10
206,841
232
8
159,640
233
7
525,147
783
3
222,810
146
5
133,270
185
-15
202,842
219
-2
58,856
48
2,233
15,186,178
17497
119,632,796

 العجزقيمة المرتبات
ً
(شهريا)
-105,595
35,584
-349,208
-37,724
-40,598
117,860
50,025
24,586
5,148
60,666
8,297
22,702
353
-527
11,348
11,309
-42,801
5,604
-37,896
-117,469
3,772
-11,352
-5,603
4,380,174
-

 قي ــام بع ــض الجه ــات الم ــذكورة بص ــرف مرتب ــات ألشــخاص بقيم ــة  399,702دين ــارشــهريا أي مــا يعــادل  4,796,424دينــار ســنويا بــالرغم مــن عــدم ورود مرتبــاتهم مــن
وزارة الماليــة وال توجــد أرقــامهم الوطنيــة ضــمن منظومــة الــرقم الـ ن
ـوطب (المرتبــات)
ن
بــوزارة الماليــة األمــر بالمخالفــة لقــانون رقــم ( )8لســنة 2014م بشــأن الــرقم الــوطب،
والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

الجهة
جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية
مراقبة التعليم مزده
مراقبة التعليم ز ر ن
ليي
جهاز ر
الشطة القضائية
ن
ن
الهيئة الوطنية للتعليم الفب والتقب العجيالت

عدد الموظفي
82
60
32
27
18

ً
قيمة المرتبات (شهريا)
80,022
40,883
31,488
28,502
26,356

 ورود مرتبات لبعض الجهات من وزارة الماليـة بقيمـة  4,984,420دينـار شـهريا بمـان
ـوظفي ســبق وأن انته ـ عالقــاتهم الوظيفيــة
يعــادل  59,813,040دينــار ســنويا لمـ
ن
ر
ن
بتل ــك الجه ــات نف س ــنوات س ــابقة وق ــد ي ــتم ف تل ــك المب ــالل ف تغطي ــة التام ــات
أخ ــرى غ ــت المخصص ــة م ــن أجل ــه بالمخالف ــة للم ــادة ( )11م ــن ق ــانون ( )12لس ــنة
ن
الوطب ،والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
2010م بشأن الرقم
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ر.م

الجهة

1
2
3
4
5

مراقبة التعليم مزده
إدارة الخدمات الصحة طرابلس
الجامعة األسمرية
إدارة الخدمات الصحة ز ر ن
ليي
مراقبة التعليم ز ر ن
ليي

مرتبات ال يرصف
ً
قيمة المرتبات (شهريا)
عدد الموظفي
1,150,608
1584
571,905
682
474,293
392
389,188
587
344,286
508

ف مرتبـات مـن بعـض الجهــات بقيمـة أقـل ممـا يــتم إحالتـه مـن وزارة الماليـة نــاتأ
ن
عــن تضــخيم الجهــات لقيمــة مرتباتهــا عنــد مناقشــة متانياتهــا الســنوية حيــث بلغ ـ
القيمــة اإلجماليــة للمص ــروف بالنقصــان للجهــات الـ رـب تم ـ مطابقتهــا مبلغــا وقــدره
ا
ـتغالله لتغطيـ ــة ر ن
التامـ ــات أخـ ــرى
( )-2,978,119دينـ ــار شـ ــهريا وهـ ــذا الـ ــوفر يـ ــتم اسـ ـ
خالل العام والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ت

الجهة

1
2
3
4
5

جهاز ر
الشطة القضائية
الجامعة األسمرية
الجهاز التنفيذي للطتان الخاص
جامعة نبب وليد
ن
المعهد العال والمتوسط للمهن الشاملة بب وليد

المصـروف بالنقصان
ً
قيمة المرتبات (شهريا)
عدد الموظفي
-2,147,788
6923
-330,155
636
-99,021
77
-49,997
152
-48,567
48

ن
الموظفي بقيم أعىل مما يتم إحالته من
 قيام بعض الجهات بصـرف مرتبات لبعضوزارة المالي ــة (وال تتواف ــق مـ ـ درج ــاتهم الوظيفي ــة) حي ــث بلغـ ـ القيم ــة اإلجمالي ــة
للمص ــروف بالزي ــادة للجه ــات ال ـ رـب تم ـ مطابقته ــا مبل ــل  6,803,329دين ــار ش ــهريا
ممــا ترتــب عليــه وجــود عجــز نف تغطيــة المرتبــات مــن شــهر آلخــر لــدى تلــك الجهــات
والجدول التال يوض عينة عن ذلك:
ت

الجهة

1
2
3
4
5

إدارة الخدمات الصحة طرابلس
الجامعة األسمرية
مراقبة التعليم ز ر ن
ليي
إدارة الخدمات الصحة وادي الشاط
مراقبة التعليم القره بولىل

المصـروف بالزيادة
ً
قيمة المرتبات (شهريا)
عدد الموظفي
2,184,678
16736
1,347,761
1234
928,278
10890
382,308
6443
333,128
5248

ن
ـوظفي ب ــدون وج ــود أرق ــام وطني ــة
 قيــام بع ــض الجه ــات بص ــرف مرتب ــات لــبعض الم ـن
مخالف ــة للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون ( )8لس ــنة 2014م بش ــأن ال ــرقم ال ــوطب ،والج ــدول
التال يوض عينة عن ذلك:
ت
1
2
3
4
5

االسم
س .أ .ج
م .ع.م
ع .ف .أ
م .ج .ر
ع .ع .م

ن
الوطب
الرقم
ن
بدون رقم وطب
بدون رقم ن
وطب
بدون رقم ن
وطب
بدون رقم ن
وطب
بدون رقم ن
وطب

الجهة
وزارة االقتصاد
وزارة ر
التبية والتعليم
ر
وزارة الزراعة والتوة البحرية
وزارة ر
التبية والتعليم
وزارة ر
التبية والتعليم
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نتائج مطابقة المرتبات المصـروفة من الشـركات والمصارف
مـ ــن خـ ــالل قيـ ــام الـ ــديوان بمراجعـ ــة ومطابقـ ــة عـ ــدد مـ ــن المصـ ــارف والش ـ ــركات العامـ ــة
ن
ـاملي بهـ ـ ــا إلج ـ ـ ـراءات الحص ـ ـ ــر والمطابقـ ـ ــة بمنظومـ ـ ــة
والخاصـ ـ ــة واخضـ ـ ــاع بيانـ ـ ــات العـ ـ ـ
المرتب ـ ــات ومنظوم ـ ــة مص ـ ــلحة األح ـ ــوال المدني ـ ــة والتحق ـ ــق م ـ ــن الصـ ـ ــرف وفق ـ ــا لل ـ ــرقم
ال ـ ن
ـوطب ،والتأ ك ــد م ــن ع ــدم وج ــود ازدواجي ــة نف الصـ ــرف والج ــدول الت ــال يوضـ ـ أه ــم
النتائأ:
ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

عدد العاملي ازدواجية
الجهة
7
822
الشـركة العامة لتحليه المياه
250
807
الشـركة العامة للورق والطباعة
6
2183
الشـركة الليبية للخدمات األرضية
ن
7
126
للتأمي
الشـركة المتحدة
54
421
الشـركة الوطنية للنقل البحري
13
83
شـركة االتصاالت الرقمية
13
83
شـركة االتصاالت النوعية المساهمة
36
113
شـركة التاق للنقل الجوي
111
1506
شـركة الخطوط األفريقية
112
2417
شـركة الخطوط الليبية
73
1306
شـركة المدار الجديد
ن
165
2588
والموان النفطية
شـركة تموين الحقول
ن
25
717
للتامي
شـركة ليبيا
70
368
المصـرف الليب اإلسالم
45
1507
مصـرف االدخار
74
427
مصـرف األمان
11
637
مصـرف التنمية
29
6720
مصـرف الجمهورية
4
70
مصـرف الخليأ األول الليب
1
1457
مصـرف الصحاري
24
116
مصـرف النوران
35
468
مصـرف الواحة
54
1565
مصـرف الوحدة
36
152
مصـرف الوفاء
ن
18
120
اليقي
مصـرف
75
1897
مصـرف شمال أفريقيا
1
473
معهد النفط للتأهيل والتدريب
1349
29149
اإلجماليات

اسم أو رقم وطن غي صحيح
17
23
17
1
25
5
5
11
1201
201
44
256
25
6
57
215
7
64
3
40
2
19
96
12
1
33
2
30498

ومن أهم المالحظات واالنحرافات نف هذا الشأن ما يىل:
 قي ـ ــام بع ـ ــض المص ـ ــارف والش ـ ـ ــركات بص ـ ـ ــرف المرتب ـ ــات دون الرج ـ ــوع ل ـ ــوزارة العم ـ ــلن
ـوظيف ،حي ــث تب ـ ن
ـي أن ع ــدد  1349موظ ــف يعمل ــون
والتأهي ــل لتس ــوية االزدواج ال ـ
بالشـ ــركات والمص ــارف ي ــتم إحال ــة مرتب ــات له ــم ض ــمن المرتب ــات الش ــهرية للجه ــات
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الممولــة مــن الخزانــة العامــة األمــر بالمخالفــة للقــانون رقــم ( )8لســنة 2014م بشــأن
ن
الوطب ،والجدول التال ن
يبي عينة عن ذلك:
الرقم
ت االسم
 1م.م.س
م.م.ن
2
 3م.ص.س
أ.ع.أ
4
5

أ.ع.أ

6

أ.ب.أ

مرتبات الجهات الممولة من الخزانة
بيانات الشـركات والمصارف
الجهة
الرقم المال المرتب
الجهة
الرقم الوطن
ن
1199403xxxxx
جهاز المباحث العامة
651 9969568
للتأمي
الشـركة المتحدة
المؤسسة الوطنية للنفط
 1198601 xxxxxالشـركة الوطنية للنقل البحري 1,240 4234330
ن
1199501 xxxxx
ديوان وزارة المالية
633 4316478
للتأمي
الشـركة المتحدة
1198403 xxxxx
وزارة الدفاع
832 2236879
مصـرف الوفاء
الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق
1198103 xxxxx
560 8984489
شـركة الخطوط الليبية
والمشـروعات النفطية
1198100 xxxxx
جهاز المخابرات الليبية
554 8340562
مصـرف الجمهورية

ن
ـوظفي بـالرغم مـن إيفـادهم
 قيام بعض الشـركات والمصارف بصــرف مرتـب كامـل لمللدراسة بالخارج عىل حساب وزارة التعليم بالمخالفة للمادة ( )21من قـرار ()588
لسنة 1993م بشأن الئحة البعثات الدراسية ،والجدول ن
يبي:
ت
1
2
3
4
5

بيانات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
بيانات الشـركات والمصارف
الساحة
التخصص
الرقم المال المؤهل
جهة العمل
المرتب
الرقم الوطن
االسم
مالطا
ط.م.س  5,943 1196401 xxxxxش .الخطوط األفريقية  39725الماجستت هندسة طتان
ن
مالتيا
قانون جوي
الدكتوراه
 2,111 1198002 xxxxxش.الخطوط األفريقية 36300
أ.م.أ
ن
ح.ع.س  2,023 1198704 xxxxxش.الخطوط الليبية
مالتيا
محاسبة
الدكتوراه
35013
ن
 34666الماجستت هندسة اتصاالت
ش.المدار الجديد
مالتيا
ع.ص.ه 2,200 1198600 xxxxx
م.ص.م

1198504 xxxxx

1,237

ش.الليبية للخدمات
األرضية

39368

الماجستت

هندسة طتان

تركيا

ن
ـوظفي بالشــركات والمصــارف ،بــالرغم مــن وجــود بيانــاتهم
ف مرتبــات لــبعض المـ
ن
ـوظفي بالمص ــارف العام ــة والش ــركات المنس ــحبة األخ ــرى وفق ــا لمنظوم ــة
ضــمن الم ـ
مرتبــات الدولــة بــوزارة الماليــة بالمخالفــة للمــادة ( )7مــن قــانون ( )8لس ــنة 2014م
ن
الوطب ،والجدول التال ن
يبي تفاصيل ذلك:
بشأن الرقم
ت
1
2
3
4

االسم
س .ف .ن
ح .س .إ
ر .ح .ب
م .ع .ع

الرقم الوطن
1197202 xxxxx
1198005 xxxxx
1198305 xxxxx
1198802 xxxxx

المرتب
2,195
1,630
2,696
1,441

الجهة الثانية (االزدواجية )
الجهة األول
مصـرف الواحة
مصـرف الصحاري
الشـركات المنسحبة
مصـرف الصحاري
الشـركات المنسحبة
شـركة الخطوط اإلفريقية
شـركة الخطوط اإلفريقية شـركة الليبية للخدمات األرضية

ن
ـوظفي ،ب ــالرغم م ــن
 قي ــام بع ــض الشـ ــركات و المص ــارف بصـ ــرف مرتب ــات ل ــبعض الم ـتقاضيهم معاشات تقاعدية مـن صـندوق الضـمان االجتمـاع بالمخالفـة للمـادة ()7
ن
الوطب ،ومخالف للمادة ( )39مـن قـانون
من قانون ( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
ن
( )13لسنة 1980م بشأن الضمان االجتماع ،والجدول التال يبي تفاصيل ذلك:
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االسم
ع .ع .ا
م .ف .ش
ع .م .ع
 .م .م
ع .م .ع

ت
1
2
3
4
5

الرقم الوطن
1195000 xxxxx
1196603 xxxxx
1195100 xxxxx
1195900 xxxxx
1195100 xxxxx

الجهة
ن
للتأمي
الشـركة المتحدة
مصـرف الخليأ األول الليب
مصـرف الوفاء
شـركة الخطوط الليبية
مصـرف الوفاء

رقم المعاش
40580109001
40100122360
40560114720
40100131175
40560114720

قيمة المعاش
5,555
3,811
4,763
5,244
4,763

ن
ـوظفي ،بـ ــالرغم مـ ــن وجـ ــود
 قيـ ــام بعـ ــض الش ـ ــركات والمصـ ــارف بص ـ ــرف مرتبـ ــات لمـ ـبيان ـ ــاتهم م ـ ــن ض ـ ــمن المس ـ ــتفيدين م ـ ــن المعاش ـ ــات األساس ـ ــية بص ـ ــندوق التض ـ ــامن
االجتماع بالمخالفة للمادة ( )7من قانون ( )8لسنة 2014م بشـأن الـرقم ال ن
ـوطب،
والجدول التال ن
يبي تفاصيل ذلك:
ت
1
2
3
4
5
6

االسم
ط .ح .م
ر .ط .ه
ف .م .أ
م .إ .د
آ .م .م
م .م .ب

الرقم الوطن
1198304 xxxxx
2196703 xxxxx
1196500 xxxxx
1196503 xxxxx
2198204 xxxxx
1195800 xxxxx

المرتب
1,805
1,840
760
1101
-

الجهة األول
مصـرف الصحاري
مصـرف الصحاري
الشـركة العامة للمياه
الشـركة العامة للمياه
مصـرف األمان
مصـرف التنمية

الجهة الثانية (االزدواجية )
صندوق التضامن المعاشات األساسية
صندوق التضامن المعاشات األساسية
صندوق التضامن المعاشات األساسية
صندوق التضامن المعاشات األساسية
صندوق التضامن المعاشات األساسية
صندوق التضامن المعاشات األساسية

ن
ـوظفي ،ب ــالرغم م ــن وج ــود بيان ــاتهم م ــن
 قي ــام بع ــض الشـ ــركات بصـ ــرف مرتب ــات لم ـض ـ ـ ــمن المس ـ ـ ــتفيدين م ـ ـ ــن الح ـ ـ ــوافظ االس ـ ـ ــتثمارية بص ـ ـ ــندوق اإلنم ـ ـ ــاء االقتص ـ ـ ــادي
واالجتم ـ ـ ــاع بالمخالف ـ ـ ــة للم ـ ـ ــادة ( )7م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون ( )8لس ـ ـ ــنة 2014م بش ـ ـ ــأن ال ـ ـ ــرقم
ن
الوطب ،والجدول التال ن
يبي عينة عن ذلك:
بيانات الشـركة

ت
1
2
3
4
5
6

منظومة مرتبات الدولة
بوزارة المالية

االسم
ع .م .م
ع .ن .م
ي .ع .ع
ف .م .م
 .م .ب
ع .أ .س

الرقم الوطن
1196702 xxxxx
1196402 xxxxx
1197401 xxxxx
1197203 xxxxx
1196501 xxxxx
1197600 xxxxx

جهة العمل
الشـركة العامة لتحليه المياه
الشـركة العامة لتحليه المياه
ن
والموان النفطية
الشـركة الوطنية لتموين الحقول
ن
والموان النفطية
الشـركة الوطنية لتموين الحقول
الشـركة الوطنية العامة للنقل البحري
شـركة الخطوط األفريقية

الرقم المال
9070863
9994460
9128222
9083284
9102294
9090644

الجهة الثانية
صندوق االنماء
صندوق االنماء
صندوق االنماء
صندوق االنماء
صندوق االنماء
صندوق االنماء

ن
موظفي للديوان بالرغم مـن وفـاتهم
 قيام بعض المصارف والشـركات باحالة بياناتنف وق سابق والجدول التال ن
يبي عينة عن ذلك:
ث
1
2
3
4
5

االسم
م .ع .م
ع .ع .ع
 .م .أ
ك .م .ش
ح .م .ح

الرقم الوطن
1197103 xxxxx
1196402 xxxxx
1197400 xxxxx
2196300 xxxxx
1195700 xxxxx

الجهة
الشـركة العامة للورق والطباعة
شـركة الخطوط الليبية
مصـرف الجمهورية
مصـرف الجمهورية
شـركة الليبية للخدمات األرضية

تاري ــخ الوفاة
2011-08-14
2020-06-29
2013-07-10
2020-01-10
2019-02-10
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 عـدم تقيــد معظــم المصـارف والشــركات بصــرف المرتبــات وفقـا للــرقم الـ نـوطب حيــث
تب ـ ن
ـي أن معظ ــم عملي ــات الص ـ ــرف ت ــتم بأس ــماء وأرق ــام وطني ــة غ ــت ص ــحيحة وغ ــت
ن
ـادتي ( )7 ،6م ــن ق ــانون
مطابق ــة لبيان ــات مص ــلحة األح ــوال المدني ــة بالمخالف ــة للم ـ
ن
الوطب ،والجدول التال ن
يبي عينة عن ذلك:
( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
ث
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم
 .م .ع
ر .ع .ن
م .ص .م
م .س .م
ح .ن .م
ن .ج .م
ج .ح .إ
ز .ع .ع

الرقم الوطن
119600199471
2142508
11994043849
1977015
119840060288
219790176515
119770261961
119600175338

الجهة
مصـرف الوحدة
شـركة الخطوط الليبية
مصـرف الخليأ األول الليب
مصـرف الصحاري
مصـرف األمان
شـركة المدار الجديد
مصـرف النوران
الخطوط األفريقية

الحالة
االسم غت مطابق
رقم ن
وطب غت صحي
رقم ن
وطب غت صحي
رقم ن
وطب غت صحي
رقم ن
وطب غت صحي
رقم ن
وطب غت صحي
االسم غت مطابق
االسم غت مطابق

 فض ــال ع ــن إغف ــال بع ــض المص ــارف والش ــركات باخط ــار مرك ــز المعلوم ــات والتوثي ــقن
ـاملي ال ــذين انته ـ خ ــدماتهم والمنتقل ـ ن
ن
ـتقلي
ـي والمس ـ
ب ــوزارة العم ــل والتأهي ــل بالع ـ
ن
والمتقاعـ ـ ــدين ،نـ ـ ــتأ عنـ ـ ــه تضـ ـ ــخيم ف القـ ـ ــوة العموميـ ـ ــة لتلـ ـ ــك الجهـ ـ ــات باإلضـ ـ ــافة
ن
ـادتي ()7 ،6
الســتمرار ظهــور ازدواجيــة لتلــك الفئــة بمنظومــة المركــز بالمخالفــة للمـ
ن
الوطب.
من قانون ( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
 ع ــدم تقي ــد الش ــركة الليبي ــة للتي ــد واالتص ــاالت القابض ــة والمص ــرف اللي ــب الخ ــارجن
ـوظفي وفقــا للمطلــوب بالمخالفــة لــنص المــادة ( )46مــن قــانون
باحالــة بيانــات المـ
ال ـ ــديوان رق ـ ــم( )19لس ـ ــنة 2013م ،والئحت ـ ــه التنفيذي ـ ــة حي ـ ــث إن إخف ـ ــاء البيان ـ ــات
والمماطلة نف تقديمها تعد من المخالفات المالية.
توصيات (المرتبات)
 العمل عىل دعم وتطوير منظومة المرتبات الدولة بوزارة المالية بما يلب احتياجاتال ـ ـ ــوزارة والجه ـ ـ ــات ذات العالق ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـزام الجه ـ ـ ــات بع ـ ـ ــدم ف المرتب ـ ـ ــات خ ـ ـ ــارج
المنظومة والتقيد بمخرجاتها.
 رنالتام الجهات بتبليل وزارة العمل والتأهيـل و وزارة الماليـة عـن المتغـتات الوظيفيـة
ن
ن
ـابعي لهـ ــا ومنهـ ــا (التعيينـ ــات – النقـ ــل وتغـ ــت المسـ ــار – االسـ ــتقالة –
ـوظفي التـ ـ
للمـ ـ
التقاعد – الندب – اإليفاد – الوفاة...الخ).
 إلزام الجهات بعدم اسـتغالل المبـالل ال رـب تـرد مـن وزارة الماليـة وال رـب تـم تخصيصـهان
ـوظفي س ــبق وأن انته ـ عالق ــاتهم الوظيفي ــة بالجه ــات ،والعم ــل ع ــىل اس ـ رـتجاع
لم ـ
تلك المبالل لحساب اإليراد العام.
ن
 ع ـ ـ ــىل وزارة المالي ـ ـ ــة اإلرساع نف تس ـ ـ ــوية أوض ـ ـ ــاع م ـ ـ ــوظف الدول ـ ـ ــة وادراج المتغ ـ ـ ــتاتن
ـواني
والزي ــادة الس ــنوية بمنظوم ــة مرتب ــات الدول ــة ،بم ــا ال يخ ــالف التشـ ــريعات والق ـ
النافذة .
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ر
التكـ نـت عــىل إلـزام كافــة المؤسســات والشــركات والمصــارف العامــة والخاصــة بتطبيــق
ن
الوطب ،والعمل عىل إحالة بيانات كافة
القانون رقم ( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
موظفيها إل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.
ـوظفي الــذين لــديهم ازدواجيــة م ـ جهــات أخ ـرى إل حــين
ن
إيقــاف ف مرتبــات المـ
تسوية أوضاعهم بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.
إعـادة النظـر نف تشــكيل اللجـان الدائمــة مـن قبـل وز ر
ارن الماليــة والعمـل ،وخاصــة أن
معظــم المهــام الموكلــة لتلــك اللجــان تتضــارب نف اختصاصــاتها ،مـ ن ورة التنســيق
بي الوز ن
ن
ارتي نف أي موضوع له عالقة بالمرتبات والتوظيف.
العم ــل ع ــىل وضـ ـ آلي ــة ر
إلكتوني ــة إلص ــدار رق ــم فري ــد ال يتك ــرر تحـ ـ مس ــم (رق ــم
الهوي ــة األجنبيـ ــة) يـ ــتم منحـ ــه للعنـ ــا األجنبي ــة عنـ ــد دخولهـ ــا الـ ــبالد بحيـ ــث يعتـ ــت
مص ــدر للتع ــرف والتأ ك ــد م ــن الهوي ــة الشخص ــية أم ــام جميـ ـ مؤسس ــات الدول ــة وأن
يك ــون ررسط ــا أساس ــيا إلتم ــام أي إج ــراءات إداري ــة أو مالي ــة أو أنش ــطة اقتص ــادية ألي
شـ ــخص أجن ـ ــب وذل ـ ــك بالتنسـ ــيق ب ـ ـ ن
ـي وزارة العم ـ ــل والتأهيـ ــل ومص ـ ــلحة الج ـ ــوازات
والجنسية.

المنظومة الموحدة للمرتبات
نف إطــار اهتمــام الــديوان ب ـاجراءات إصــالح نظــام مرتبــات الدولــة ومنهــا تصــميم واعــداد
منظومــة موحــدة للمرتبــات عــىل المســتوى ال ـ ن
وطب تعــزز سياســة الالمركزيــة اإلداريــة نف
ن
ر
إط ــار وح ــدة الدول ــة و م ــن أه ــم أدوات اإلص ــالح ف بن ــد المرتب ــات وال ــب يمك ــن م ــن
خاللهــا تحقيــق رقابــة فاعلــة عليهــا ومعالجــة مشــاكل تــأخر ف المرتبــات والحــد مــن
الفس ـ ــاد المست ـ ـ ـ رشي نف المرتب ـ ــات وب ـ ــاألخص ح ـ ــاالت التض ـ ــخيم والمرتب ـ ــات الوهمي ـ ــة
وغتهـ ــا ،ن
وف ه ـ ــذا الش ـ ــأن فقـ ــد تب ـ ـ ن
ـي لل ـ ــديوان م ـ ــن خـ ــالل متابع ـ ــة جه ـ ــود وزارة المالي ـ ــة
بالخصوص ما يىل:
 قيام وزارة الماليـة وقشـكل متكـرر بتكليـف وابـرام عقـود لغـرض إصـالح نظـام مرتبـاتالدولة ،أدى إل ارتفاع التكلفة لمبلـل وقـدره  4,773,400دينـار ودون وجـود أي اثـر
ملمــوس عــىل أرض الواق ـ  ،وبــالرغم مــن انتهــاء المــدة المطلوبــة للتنفيــذ والمحــددة
بالعقد.
 قيام وزارة المالية بتكليـف شــركة روابـط التقنيـة لخـدمات تقنيـة المعلومـات إلعـدادالمنظوم ــة ،باإلض ــافة إل التعاق ــد م ـ شـ ــركة تط ــوير لألبح ــاث واالستش ــارات الفني ــة
لتط ــوير نظ ــام المرتب ــات بع ــد م ــرور خمس ــة أش ــهر فق ــط م ــن تكلي ــف الش ـ ــركة األول
ن
والتحسي.
وذلك لغرض التطوير
ر
المبارس بالمخالفـة
 قيام وزارة المالية بتكليف شـركة روابط للتقنية بطريقة التكليفن
ـادتي ( )10,68م ــن ق ـرار ( )563بش ــأن الئح ــة العق ــود اإلداري ــة ،باإلض ــافة لع ــدم
للم ـ
ن
وجود عقد يضمن حق الوزارة ف حالة نشوء أي خالف م الطرف اآلخر.
ف مبلـ ـ ــل وقـ ـ ــدره  375,000دينـ ـ ــار لصـ ـ ــال ش ـ ـ ــركة روابـ ـ ــط للتقنيـ ـ ــة دون التقيـ ـ ــد
ن
بـ ــالقواني واللـ ــوائ المنظمـ ــة لعمليـ ــات الص ـ ــرف مـ ــن الخزانـ ــة العامـ ــة ،حيـ ــث تم ـ ـ
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عمليـة الصــرف بـالرغم مــن وجـود عــدة مراسـالت مــن قبـل ديــوان المحاسـبة وتقــارير
مـ ــن مرك ـ ــز التوثي ـ ــق والمعلوم ـ ــات ب ـ ــوزارة الماليـ ــة تفي ـ ــد بع ـ ــدم اس ـ ــتكمال تنفي ـ ــذ كاف ـ ــة
األعمال باإلضافة لضعف المنظومة نف عدة جوانب ومنها:
 عــدم وجــود أي وثــائق أو مســتندات توثــق عمــل المنظومــة ومنهــا (قواعــد العمــل
ن
– أنواع المدخالت – متطلبات اال ر ن
القانون والمسؤوليات الرئيسية – دليل
لتام
المسـ ـ ـ ــتخدم – سياس ـ ـ ـ ــة االحتف ـ ـ ـ ــا بالوثـ ـ ـ ــائق – سياس ـ ـ ـ ــات األم ـ ـ ـ ــان – الملكي ـ ـ ـ ــة
الفكرية).
 إن المنظومــة تتســم بالضــعف مــن حيــث عــدم الشــمولية والموثوقيــة والكفــاءة
ن
المواطني المرتبط بها.
وال تعكس أهمية مدخالتها ومخرجاتها ومصت
 إغف ــال المع ــايت المتع ــارف عليه ــا نف تص ــميم قواع ــد البيان ــات مم ــا ترت ــب علي ــه
صعوبة نف فهم عمل النظـام نتيجـة لتشـوه نف هيكلـة الجـداول ووصـف الحقـول
والبيانات.
ن
ر
ر
 غيــاب مـ نـتة الــربط اإللكــتون واالتصــال المبــارس م ـ مصــلحة األحــوال المدنيــة
والجه ـ ـ ــات الرقابي ـ ـ ــة والتنفيذي ـ ـ ــة ،بم ـ ـ ــا شس ـ ـ ــم بمزامن ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات والمتغ ـ ـ ــتات
الوظيفي ــة ب ـ ن
ـي الجه ــات ذات العالق ــة وال ـ رـب تعت ــت م ــن أساس ــيات إص ــالح نظ ــام
المرتبات.
 ضعف عمليات تصدير البيانـات والتقـارير واإلحصـائيات الماليـة وعـدم المرونـة
نف إعـ ــداد التقـ ــارير وتصـ ــديرها بصـ ــيل مختلفـ ــة باإلضـ ــافة إل الـ ــبطء الشـ ــديد نف
عمليات التصدير المتاحة بشكل عام.
 االعتماد الكىل عىل الشـركة المنفذة نف إجراء أي تعديالت أو إضـافات عـىل بيئـة
اإلنتــاج باإلضــافة لــبعض المخرجــات األمــر الــذي ترتــب عليــه تمريــر أعمــال غــت
منفذة والحصول عىل مقابل مال عنها .
 ضـ ــعف الموثوقيـ ــة نف صـ ــحة البيانـ ــات حيـ ــث ال توجـ ــد رقابـ ــة عـ ــىل المـ ــدخالت
وغياب رسائل تنبيه عن األخطاء المدخلة.
 عدم توفر ر
اشتاطات السالمة و األمان بمـا يتطـابق مـ سلسـلة المعـايت الدوليـة
ألمــن المعلومــات ) )ISO-27001ومنهــا تــوفت أنظمــة المراقبــة وأجهــزة الحمايــة
والتحكم وأجهزة اإلنذار من الشقة والحرائق.
ر
 قي ــام وزارة المالي ــة بالتعاق ــد بطريق ــة التكلي ــف المب ــارس م ـ ـ ش ـ ــركة تط ــوير لألبح ــاثالهندسيةم بقيمة مالية وقدرها  3,920,000دينار لغرض تقييم وتطوير المنظومة
المصــممة مــن قبــل ش ــركة روابــط للتقنيــة ،بــالرغم وجــود تقــارير تفيــد بعــدم إمكانيــة
التطـ ــوير لوج ـ ــود عي ـ ــوب فنيـ ــة نف أس ـ ــاس التص ـ ــميم وال ـ ـ رـب تـ ــم اإلش ـ ــارة إليه ـ ــا أع ـ ــاله،
باإلضــافة لعــدم تشــكيل لجنــة فنيــة مــن قبــل وزارة الماليــة لدراســة العــروض الفنيــة
والمالية للشـركة قبل التكليف ،بالمخالفة للمادة ( )68من قرار ( )563بشأن الئحة
العقود اإلدارية.
ف مبلل وقدره  1,930,000دينار وما نسبته  %50من القيمة التعاقدية لصال
ش ــركة تطــوير لألبحــاث تمثل ـ نف تقيــيم البنيــة التحتيــة وبيئــة عمــل النظــام الســابق
(منظومة روابـط) ،والـذي كمـا ر
ارسنـا توجـد بـه عيـوب يصـعب االعتمـاد عليهـا إضـافة
إل أن ـ ــه ل ـ ــم ي ـ ــتم ر
التك ـ ـ نـت ع ـ ــىل ج ـ ــوهر التعاق ـ ــد وأس ـ ــاس النظ ـ ــام وه ـ ــو وظ ـ ــائف نظ ـ ــام
تقرير ديوان المحاسبة 2020

114

المرتب ـ ــات باإلض ـ ــافة لع ـ ــدم وج ـ ــود ض ـ ــمانات واض ـ ــحة الس ـ ــتمرار الشـ ـ ــركة نف تنفي ـ ــذ
المشـروع بعد حصولها عىل نسبة  %50من قيمة العقد.
 قيــام وزارة الماليــة بــابرام ملحــق لعقــد إصــالح نظــام معلومــات المرتبــات م ـ ش ــركةتط ــوير لألبح ــاث بقيم ــة وق ــدره ( )478,400دين ــار وه ــو عب ــارة ع ــن تطبي ــق ألجه ــزة
النقال المحمول ،وتجدر اإلشارة إل المبالغة نف القيمة لمثل هذه الخدمات.
 قي ــام وزارة المالي ــة بتجزئ ــة العق ــد مـ ـ شـ ــركة تط ــوير إل عق ــدين (نظ ــام المرتب ــات –نظــام الماليــة العامــة) بغــرض التهــرب مــن الرقابــة المســبقة بالمخالفــة لــنص المــادة
ن
( )24مـ ــن القـ ــانون رق ـ ــم ( )19لسـ ــنة 2013م ،وبـ ــالرغم م ـ ــن أن النظـ ـ ن
ـرتبطي
ـامي م ـ ـ
ببعضهما نف كافة العمليات واإلجراءات المالية.
ف مستحقات شـركة تطوير لألبحاث بالرغم مـن وجـود عـدة تحفظـات مـن قبـل
هيئــة الرقابــة اإلداريــة عــىل التعاقــد وتوصــياتها بايقــاف الص ــرف ،باإلضــافة إل كتــاب
من ديوان المحاسـبة بشـأن عـدم إتمـام عمليـات الصــرف دون مراعـاة االختصاصـات
ن
للقواني المنظمة.
المسندة إل مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية وفقا
 عــدم األخــذ بالمالحظــات الصــادرة عــن مكتــب المراجعــة الداخليــة بــالوزارة والتقــاريرالصــادرة عــن مركــز المعلومــات والتوثيــق بــوزارة الماليــة والـ رـب تشــت إل أنــه يحــب أن
يـتم العمـل عـىل بنــاء نظـام إلك رـت ن
ون جديـد مــرن ي رـتجم كافـة احتياجـات وزارة الماليــة
ومتطلباته ــا ،وذل ــك لك ــون النظ ــام الح ــال (ش ــركة رواب ــط) عب ــارة ع ــن تطبي ــق لنظ ــام
تشغيل وينـدوز يحتـاج إل تيبيـ النظـام عـىل كـل جهـاز حاسـوب بشـكل مسـتقل نف
جميـ ـ المؤسس ــات والجه ــات ذات العالق ــة نف كاف ــة أنح ــاء ال ــبالد ،نف ح ـ ن
ـي أن وزارة
المالية نف حاجة إل نظام يعمل عىل ر
االنتن (.)Web-Application
 كما تجدر اإلشارة الفتقار العقود لدراسة جـدوى سـواء كانـ اقتصـادية أم تنظيميـةأم تقنيــة ،وذكــر أهــم المزايــا والمنــاف المنتظــرة مــن التنفيــذ م ـ عــدم وجــود وصــف
ن
ممتاته ــا وأه ــدافها وآلي ــة عمله ــا وم ــدى تلبيته ــا لمتطلب ــات
للمنظوم ــات م ــن حي ــث
ن
ر
العمـ ــل ،وغي ـ ــاب أي معلومـ ــة ح ـ ــول األعمـ ــال الفني ـ ــة لعمليـ ــة ال ـ ــربط اإللكـ ــتون م ـ ـ
الجهــات ،وب ـهــذا يــتم قبــول نتــائأ التنفيــذ بــأي شــكل كان ـ  ،باإلضــافة لعــدم تحديــد
الموق ـ ـ والمك ــان المخص ــص كمرك ــز بيان ــات ( )Data Centerالستض ــافة الخ ــوادم
الرئيسية ( )Serversو قاعدة البيانات (.)Database
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مراقبات املالية بالبلديات
مراقبة اخلدمات املالية ترهونة
نظام الرقابة الداخلية :
ن
ر
لوحظ وجود قصور نف نظام الرقابة الداخلية يتمثل ف اآلن :
 لــوحظ االزدواجيــة نف عمــل مـ نـوظف مكتــب الخــدمات الماليــة حيــث يقــوم موظــف
واحد ر
بأكت من عمل نف آن واحد ،ومنها عىل سبيل المثال :
ت
1
2
3

الوظائف الحالية
اسم الموظف
مدير مكتب الخدمات المالية ترهونة  +مراقب بجامعة الزيتونة
اع م
ن
والمتانية  +مراقب مال بصندوق اضمان االجتماع
رئيس قسم الحسابات
ع م اع
مراج بقسم الفحص والمراجعة  +مراقب مال مكتب التخطيط  +الشؤون االجتماعية
فنأ

 ت ـ ــأخر مكت ـ ــب الخ ـ ــدمات المالي ـ ــة نف أقف ـ ــال الحس ـ ــابات وأع ـ ــداد الخالص ـ ــة الس ـ ــنويةبالمخالفة لنص المادة ( )23من قانون النظام المال للدولة.
 ضعف التعزيز المستندي ألغلب أدونات الرصف وعدم استيفاء المستندات الدالةن
المتاني ــة
عــىل الرصـ ــف نف أغلــب الح ــاالت بالمخالف ــة لــنص الم ــادة ( )99مــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
 التقص ــت نف القي ــام بأعم ــال الج ــرد والتفت ــيش ال ــدوري والمف ــاج للخزين ــة والمخ ــازنن
المتانيــة والحســابات
وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــوارد(  )293/88/87مــن الئحــة
والمخازن.
ن
 تقصت قسـم الفحـص والمراجعـة ف أداء مهامـه وال رـب مـن أهمهـا إعـداد تقـارير دوريـةعن ست العمل واظهار أهـم المالحظـات والظـواهر واإلجـراءات الالزمـة لمعالجتهـا ،
وعـ ـ ـ ــدم قيـ ـ ـ ــام القسـ ـ ـ ــم بمراجعـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــجالت الخاصـ ـ ـ ــة بقسـ ـ ـ ــم الخزينـ ـ ـ ــة ومقارنتهـ ـ ـ ــا
بالتسويات المرصفية .
ر
ر
 ع ــدم قي ــام المكت ــب الخ ــدمات المالي ــة باحال ــة ب ــواف األرص ــدة الدفتي ــة ع ــىل أب ــوابن
المتاني ــة وأغف ــال وتحويله ــا لحس ــاب اإلي ـ ـراد الع ــام ع ــن الس ــنوات المالي ــة المنتهي ــة
( )2019/2018م.
 إهمال مكتب الخدمات الماليـة ترهونـة إمسـاك بعـض السـجالت نالرصـورية والهامـة
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات والمخـ ــازن والـ ـ رـب منهـ ــا ( سـ ــجل
المنصـ ــوص عليهـ ــا نف الئحـ ــة
االصول الثابتة سجل دف رـت يوميـة الصـندوق ،سـجل مسـاعد الرصـاف ،سـجل اسـتاد
المخازن ،سجل استاذ الحسابات واالمانات)
 ع ــدم كف ــاءة لج ــان المش ـ رـتيات بالقطاع ــات وع ــدم درايته ــا الفني ــة ب ــبعض االص ــنافر
االلكتونيــة االخـرى مـن حيـث تحديــد المواصـفات وبلـد الصــن
المـوردة مثـل أجهـزة
وأن تتم المفاضلة ن
بي االصناف الجيدة وليس عىل أقل األسعار.
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 إغفال إرفاق صورة من الحوافظ الخاصـة بالمرتبـات مـ اسـتمارات ف المرتبـاتن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة رقم ( )138من الئحة
 إغفال قسم الخزينـة عـن متابعـة الصـكوك ال رـب لـم تقـدم للرصـف ومـر عـىل إصـدارهان
المتاني ـ ــة
أ ك ـ ـ رـت م ـ ــن ثالث ـ ــة أش ـ ــهر بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة رق ـ ــم ( )118م ـ ــن الئح ـ ــة
والحسابات والمخازن.
التسويات المرصفية :

التسويات المرصفية عن السنوات المنتهية نف 2019/12/31:م: .
 حســاب البــاب األول رقــم ( )80001حيــث بلــل الحســاب الـ رـدفتي لهــذا الحســاب نف
2019/12/31م مبل ــل وق ــدره  3,988,384دين ــار ،وقشـ ـأنه ل ــوحظ ظه ــور ص ــكوك
مرحلـ ـ ــة لعـ ـ ــدة س ـ ـ ــنوات بمبلـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره  (26,938,370( :دينـ ـ ــار ول ـ ـ ــم تخصـ ـ ــم م ـ ـ ــن
ن
رصف دون القيــام باتخــاذ االجـراءات القانونيــة بشــأنها بالمخالفــة لــنص
الحســاب الم ـ
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،ونــذكر منهــا عــىل ســبيل
المــادة ( )118مــن الئحــة
المثال :
ر.م
1
2
3
4
5
6
7

رقم الصك
37392541
37392031
37521059
37806967
37807060
6978
7195

المبلغ (دينار) تاري ــخ الصك
2015/07/07 15,688م
2015/06/18 47,895م
2016/09/22 65,249م
2016/03/01 524,673م
2016/03/01 112,735م
2018/12/31 102,226م
2018/12/31 412,460م

  -حس ــاب الب ــاب الث ـ نـان رق ــم ( )80002حي ــث بل ــل الرص ــيد ال ـ ر
ـدفتي له ــذا الحس ــاب
نف2019/12/31م .مبل ــل وق ــدره  54,013دين ــار  ،وقش ــأنه ل ــوحظ ظه ــور ص ــكوك
ن
رصف ولــم يــتم
معلقــة بمبلــل وقــدره  404,368دينــار ولــن تخصــم مــن الحســاب الم ـ
اتخاذ أي اجراءات بشأنها بالمخالفة للمادة ( )118من الئحة ال ن
متانيـة والحسـابات
والمخازن .ونذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص :
ر.م
1
2
3
4

رقم الصك المبلغ
5,918
1852
10,229 1959
8,909
1957
4,034
1994

تاري ــخ الصك
2018/12/31م
2018/12/31م
2018/12/31م
2018/12/31م

ر
الدفتي لهـذا الحسـاب
 حساب الودائ واالمانات رقم ( )80004حيث بلل الرصيدن
ف 2019/12/31 :م مبل ـ ــل وق ـ ــدره  10,936,364دين ـ ــار  .وقش ـ ــأنه ل ـ ــوحظ وج ـ ــود
ص ــكوك معلق ــة ومرحل ــة من ــذ ع ــدة س ــنوات بمبل ــل وق ــدره  122,889دين ــار تخ ــص
سـ ــنوات سـ ــابقة مـ ــن العـ ــام 2013م دون القيـ ــام باتخـ ــاذ أي إج ـ ـراء لتسـ ــويتها وذلـ ــك
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المواد ( )162-118من الئحة
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الميانية التسييية :
الباب االول 2018م:
ن
بلغ ـ ـ جمل ــة الم ـ ـرصوفات خـ ــالل الس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف2018/12/31 :م مبلـ ــل
وق ـ ـ ـ ــدره  242,680,016دين ـ ـ ـ ــار ن
،ف ح ـ ـ ـ ـ ن
ـي بلغـ ـ ـ ـ ـ اجم ـ ـ ـ ــال الح ـ ـ ـ ــواالت مبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره
 225,167,834دينار .
وقد لوحظ ر
االن :

رص ـ ـ ــوفات بـ ـ ـ ن
ـي القطاع ـ ـ ــات ومكت ـ ـ ــب
 عـ ـ ــدم الدق ـ ـ ــة نف أعـ ـ ــداد تق ـ ـ ــارير االي ـ ـ ـرادات والم ـا
الخدمات المالية ترهونة فض عن عدم استيفاء كافة البيانات بسجالت االعتماد.
 عدم استيفاء المستندات المؤيدة للرصف روالب يعتت الرصف عىل أساسها صحيحا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
وسليما بالمخالفة لنص المادة ( )99من الئحة
ن
ـوظفي متقاعـ ــدين
 قيـ ــام مكتـ ــب الخـ ــدمات الماليـ ــة ترهونـ ــة بـ ـ ـرصف بـ ــدل إجـ ــازة لمـ ـا ا
ن
ع ــن ض ــعف
ـابعي ل ــبعض القطاع ــات وج ــود مخصص ــات مالي ــة معتم ــدة فضـ ـ
تـ
التعزي ــز المس ــتندي ألذون ــات الرصـ ــف وذل ــك بالمخالف ــة ل ــنص الم ــواد ( ) 99،8م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن ونذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص :
الئحة
ت
1
2
3
4
5
6

رقم المستند
من  12/1419إل 12/ 1420
من  12/1390إل 12/1397
من  12/1163إل 12/1168
من  12/1380إل 12/1386
من  12/729إل 12/739

القيمة
200,309
17,479
31,858
60,250
73,454
354,526

البيان
ن
ف بدل إجازة لمتقاعدين تابعي لمراقبة التعليم
ن
تابعي لمديرية االمن
ف بدل إجازة لمتقاعدين
ف بدل إجازة لمكتب الخدمات المالية ترهونة.
ف بدل إجازة لمكتب الزراعة
ف بدل إجازة لمكتب مراقبة التعليم
ف بدل إجازة لمديرية االمن

 قيام مكتب الخدمات المالية بتحويـل مبـالل إل حسـابات مرصـفية مفتوحـة بـبعضالقطاعــات ببلديــة ترهونــة تح ـ مســم صــندوق التكافــل االجتمــاع .وهــذه القــيم
تمثل خصم ر
ر
عشة دينار شهريا مضافا إليها قيمة الغياب
اشتاكات بالصندوق بواق
ن
ـوظفي حيــث بلغ ـ قيمــة المبــالل المحالــة خــالل الســنة الماليــة
المخصــوم مــن المـ
المنتهية نف 2018/12/31م مبلل وقدره  3,455,224دينار.
 قيــام قســم الفحــص والمراجعــة بتعــديل بعــض أدونــات واســتمارات الرصـ ـف بالبــاباألول دون أخطـ ــار القطـ ــاع الصـ ــادر منـ ــه أدن الرصـ ـ ــف أو االسـ ــتمارة لغـ ــرض تعـ ــديلها
رص ـ ـ ـ ـ ــوفات
بس ـ ـ ـ ـ ــجل االعتم ـ ـ ـ ـ ــادات وتف ـ ـ ـ ـ ــادي الفروق ـ ـ ـ ـ ــات نف تقري ـ ـ ـ ـ ــر االي ـ ـ ـ ـ ـ ـرادات والم ـ
والخالصات الشهرية ومنها عىل سبيل المثال:
ت
1
2
3
4

رقم المستند
12/904
12/1500
12/1502
12/1503

القيمة
20,713
5,889
14,583
12,883

مالحظات
البيان
.
قيمة خصيمات صندوق التكافل االجتماع بمكتب المواصالت
ن
تعلية
موظفي بقطاع الزراعة
مرتبات
ن
تعلية
موظفي بمكتب االسكان والمرافق
مرتبات
ن
ن
تعلية
الموقفي من قطاع التخطيط
الموظفي
مرتبات بعض
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ن
ـوظفي نف نهاي ــة
 قي ــام مكت ــب الخ ــدمات المالي ــة ترهون ــة بتعلي ــة مرتب ــات بع ــض الم ـالســنة المالي ــة دون وج ــود ايصــاالت تعلي ــة وع ــدم ذك ــر اســباب التعلي ــة ،ومنه ــا ع ــىل
سبيل المثال وليس الحرص:
ت
1
2
3
5
6

رقم المستند
12/1496
12/1497
12/1498
12/1501
12/1503

القيمة
877،11
20,074
48,354
123,171
12,883

البيان
ن
موقفي إل حساب الودائ واالمانات
تعلية مرتبات
ن
ن
موظفي موقفي إل ح /الودائ واالمانات
تعلية مرتبات
ن
ن
موقفي إل ح /الودائ واالمانات
موظفي
تعلية مرتبات
ن
ن
موقفي إل ح /الوادئ واالمانات
موظفي
تعلية مرتبات
ن
ن
موقفي إل حساب الودائ واالمانات
موظفي
تعلية حسابات

الباب الثان 2018م:

بلغ ـ ـ جمل ــة الم ـ ـرصوفات خ ــالل السـ ــنة المالي ــة المنتهي ــة م ــن2018/12/31م مبلـ ــل
وقـدره  1,981,953دينــار ،نف ح ن
ـي بلغـ جملـة الحــوالت مبلـل وقــدره 1,997,345
دينار ،وقد لوحظ ما يىل :
 إدن الـ ـ ـ ـ ـ ـرصف رقـ ـ ـ ـ ــم ( )12/15بتـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2018/12/16م تـ ـ ـ ـ ــم ف مبلـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ــدره 22,545دين ـ ــار لص ـ ــال ررسك ـ ــة أري ـ ــاف الجبـ ـ ــل للتجه ـ ـ نـتات واألث ـ ــاث مقاب ـ ــل توريـ ـ ــد
قرطاس ــية إلدارة الخ ــدمات الص ــحية ع ــىل بن ــد مطبوع ــات وقرطاس ــية وق ــد ل ــوحظ
ر
اآلن:
 تم ف مبلل  22,545دينـار مـن أجمـال قيمـة الفـاتورة ( )88,580دينـار منهـا
مبلـ ــل ُ 34,035حمـ ــل كمـ ـ ـرصوف مسـ ــتحق بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )29مـ ــن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات والمخـ ــازن وبـ ـ ر
ن
ـاف القيمـ ــة كان ـ ـ تخـ ــص تجهـ ـ نـتات
الئحـ ــة
بقيمة  32,000دينار تم استبعادها .
 الفــاتورة النهائيــة والفــواتت المبدئيــة الثالثــة بــدون تــاريـ ــخ وجميعهــا مصــدقة مــن
مصلحة ن
الرصائب.
 تــاريـ ــخ رســالة تكليــف ررسكــة أريــاف الجبــل للتجهـ نـتات هــو 2018/12/12م بعــد
تاريـ ــخ إدن استالم المخزن 2018/12/11م.
 عدم وجود ختم قسم المخازن عىل أذن استـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم المخازن.
 بموج ــب إذن ال ـ ـرصف رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )12/17بت ــاريـ ــخ 2018/12/31م بمبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ـ ــدره 63,680دينـ ــار .لصـ ــال ررسكـ ــة أريـ ــاف الجبـ ــل للتجهـ ـ نـتات واألثـ ــاث المكتـ ــب مقابـ ــل
توريد قرطاسية لمديرية أمن ترهونة .لوحظ ر
اآلن :
 اتمــام إجـراءات ال ـرصف دون اعتمادهــا مــن قبــل المراقــب المــال األمــر الــذي يثــت
الش ـ ـ ــكوك نف ص ـ ـ ــحة إجـ ـ ـ ـراءات ال ـ ـ ـ ـرصف .بالمخالف ـ ـ ــة للم ـ ـ ــادة ( )19م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ن
 أغلـ ــب االصـ ــناف المـ ــوردة تـ ــم تك ـ ـرار توريـ ــدها لمديريـ ــة األمـ ــن ترهونـ ــة ف نفـ ــس
الشهر.
ر
 القيــام بـ ـرصف مبلــل وقــدره  150,000دينــار لص ـال رسكــة أســوار المدينــة الســتتادالم ـ ــواد الغذائي ـ ــة بموج ـ ــب إذن ال ـ ـ ـرصف رق ـ ــم ( )10/9مقاب ـ ــل توري ـ ــد م ـ ــواد غذائي ـ ــة
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لمكت ـ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ــؤون االجتماعي ـ ـ ـ ــة ترهون ـ ـ ـ ــة .وحملـ ـ ـ ـ ـ القيم ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــىل بن ـ ـ ـ ــد اإلعان ـ ـ ـ ــات
والمس ــاعدات .بالمخالفـ ــة للض ــوابط المحـ ــددة قانون ــا حيـ ــث ف ـ ـ بـ ــدون وجـ ــود
أساس أو سند ق ن
ـانون االمـر الـذي يعـد ترصـف نف أمـوال الدولـة بالمجـان وبالمخالفـة
للمادة( )24من قانون النظام المال للدولة .
 لـ ـ ــم يـ ـ ــتم تضـ ـ ـ ن
ـمي قيمـ ـ ــة إدن الرصـ ـ ــف بسـ ـ ــجل االعتمـ ـ ــادات الماليـ ـ ــة وال بتقريـ ـ ــر
االيرادات والمرصوفات الشهرية.
 الفـ ــواتت المعروضـ ــة للمفاضـ ــلة (الثالثـ ــة ) مقدمـ ــة مـ ــن نفـ ــس الكوبـ ــون وتحمـ ــل
نفس التسلسل.
 عــدم توضــي الطريقــة الـ رـب وزع ـ بهــا هــذه المــواد حيــث تــم اســتالم البضــاعة
الم ــوردة بت ــاريـ ــخ 2018/10/28م م ــن قب ــل أم ـ ن
ـي المخ ــزن وت ــم فه ــا نف نف ــس
اليوم 2018/10/28م إل المجلس البلدي ترهونة.
الباب االول 2019م :
ن
بلغ ـ ـ جمل ـ ــة الم ـ ـ ـرصوفات خ ـ ــالل السـ ــنة المالي ـ ــة المنتهي ـ ــة ف 2019/12/31م مبل ـ ــل
وق ـ ـ ـ ــدره  240,162,104دين ـ ـ ـ ــار ،نف ح ـ ـ ـ ـ ن
ـي بلغـ ـ ـ ـ ـ إجم ـ ـ ـ ــال الح ـ ـ ـ ــواالت مبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره
 225,422,066دينار ،حيث لوحظ بشأنها ما يىل :
 -ال ـ ـرصف م ــن الب ــاب االول ل ــبعض المرتب ــات م ـ ع ــدم وج ــود اس ــتمارة ال ـ ـرصف وال ـ رـب

يعتـ ــت الـ ـ ـرصف عـ ــىل أساسـ ــها صـ ــحيحا وسـ ــليما وهـ ــذا بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة رقـ ــم
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )127من الئحة
 قيام مكتب الخدمات المالية ترهونة باجاز الرصف بالتجـاوز عـىل جهـات ذات ذمـةمالية مستقلة وذلك خصما من الوفر بحساب الباب االول بنـد المرتبـات االساسـية
بمستشف ترهونة التعليم وبيانها نف ر
ن
ن
اآلن:
المتعاوني
عىل هيئة مكافآت لألطباء
ر.م
1
2
3

رقم الصك
القيمة
رقم المستند
 654إل  120,276 11/582من الرقم  90385إل 90403
 1531إل  60,861 11/1546من الرقم  92163إل 92178
 503إل  45,192 12/518من الرقم  91135إل 91150

 وقد لوحظ راالن :
ن
ـاوني ممــا ترتــب عليــه تحديــد قيمــة
 عــدم وجــود عقــود متمــة م ـ االطبــاء المتعـ
المكافأة جزافيا.
 ال ـ ـ ـ رصف بالتج ـ ــاوز م ـ ــن مخصص ـ ــات الب ـ ــاب األول واس ـ ــتغالل ال ـ ــوفر بالحس ـ ــاب
ن
المتاني ــة
إلجـ ـراء م ـ ـرصوفات بالمخالف ــة الق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة والئح ــة
والحسابات والمخازن.
ن
 قيام مكتـب الخـدمات الماليـة ترهونـة باجـاز ال ـرصف لـبعض المـوظفي المتقاعـدينع ــىل ب ــدل اإلج ــازة دون وج ــود مخصص ــات مالي ــة ،ومنه ــا ع ــىل س ــبيل المث ــال ول ــيس
الحرص:
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البيان
القيمة
ر.م رقم المستند
ن
لموظف مديرية األمن ترهونة
 906 1إل  178,929 12/913بدل إجازة
ن
لموظف قطاع الزراعة ترهونة
 743 2إل  22,255 12/747بدل إجازة

ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 وهذا بالمخالفة لنص المادة ( )13من الئحة لوحظ قيام مكتـب الخـدمات الماليـة برصـف بـدل عمـل أض نـاف لعـدد مـن المـوظفين
ن
ـابعي لـ ــبعض القطاعـ ــات التابعـ ــة لمكتـ ــب الخـ ــدمات الماليـ ــة ترهونـ ــة دون تـ ــوفر
التـ ـ
المخصصــات الماليــة بهــذا البنــد حيــث تــم الرصـ ـف مــن الــوفر بحســاب البــاب االول
بند المرتبات االساسية ومنها عىل سبيل المثال:
البيان
القيمة
رقم المستند
ر.م
ن
ن
ن
تابعي لمديرية أمن ترهونة
لموظفي
 1400 1إل  35,082 12/1405مقابل عمل أضاف
ن
ن
ن
تابعي لمديرية أمن ترهونة
لموظفي
 1694 2إل  11,177 12/1697مقابل عمل أضاف

ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن،
 وذل ــك بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )13م ــن الئح ــةا
فض ـ ـ عـ ــن ع ـ ــدم وجـ ــود المسـ ــتندات المؤي ـ ــدة للـ ـ ـرصف حيـ ــث ل ـ ــم يـ ــتم إرفـ ــاق ق ـ ـرار
التكليــف بالعمــل مالمهمــةم وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تحديــد طبيعــة العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ،أو تحديــد ســاعات
ن
اإلضاف ،كما لوحظ عدم وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود توقيعة المراقب المال .
العمل
 إذن الـرصف رقم ( )12/1712بتاريـ ــخ 2019/12/31م بقيمة  27,885,760ديناربش ــأن إحال ــة م ــا ت ــم خص ــمه م ــن م ـ ن
ـوظف مراقب ــة تعل ــيم ترهون ــة م ــن س ــنة 2019م
لصال الصندوق القوم الفلس ن
طيب ،حيث تم الـرصف بالمخالفا لنص المادة ()99
ن
المتانية والحسابات والمخازن من حيث :
من الئحة
 عدم أرفاق المستندات المؤيدة للرصف .
 إدن الرصـ ـ ـ ــف ال يتض ـ ـ ــمن جمي ـ ـ ـ البيان ـ ـ ــات الالزمـ ـ ــة إلتم ـ ـ ــام الرصـ ـ ـ ــف وال يحم ـ ـ ــل
ن
ن
المختصي بالرصف.
الموظفي
توقيعات
 عدم ذكر رقم الباب وبند المرصوفات بشكل صحي
 عدم وجود ما يفيد االستالم من الجهة المستفيدة.
 قيام مكتب الخدمات المالية ترهونة باجازة الـرصف لبعض إذونات الـرصف بالرغممـن عـدم تضـمينها للبيانـات الالزمـة إلتمــام العمليـة مـن حيـث عـدم وجـود توقيعــات
ـوظفي المختصـ ن
ن
ـي بال ـرصف وكــذلك عــدم أرفــاق المسـتندات المؤيــدة بالمخالفــة
المـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنص المادة ( )99من الئحة
 ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض إدونــات الـ ـرصف وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
مرصوفات الباب الثان 2019م.

بلغ ـ ـ جمل ـ ــة الم ـ ـ ـرصوفات خ ـ ــالل السـ ــنة المالي ـ ــة المنتهي ـ ــة نف 2019/12/31م مبل ـ ــل
ن
ن
حي بلغ جملـة االيـرادات مبلـل وقـدره  487,543دينـار،
وقدره  454,805دينار ،ف
وقد لوحظ ر
االن :
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 ظهر مـن ضـمن إيـرادات البـاب الث نـان مبلـل وقـدره  100,000دينـار أحيـل إل مكتـب
الخ ـ ـ ـ ــدمات المالي ـ ـ ـ ــة ترهون ـ ـ ـ ــة بموج ـ ـ ـ ــب ص ـ ـ ـ ــك مص ـ ـ ـ ــدق رق ـ ـ ـ ـ ـم (  ) 33198مقاب ـ ـ ـ ــل
مخصصــات مديريــة االمــن ترهونــة للبــاب الثـ ن
ـان وارد مــن وزارة الداخليــة بالحكومــة
الليبيــة المؤقتــة -المنطقــة الـ ـ رشقية وقــد لــوحظ قيــام المراقــب المــال بمديريــة أم ــن
ترهون ــة بأثب ــات المبل ــل بس ــجل االعتم ــادات المالي ــة وع ــدم إظه ــار القيم ــة نف تقري ــر
االيرادات والمـرصوفات والمعد نف 2019/12/31م.
 بموج ــب إذن ال ـ ـرصف رق ــم ( )12/28بت ــاريـ ــخ 2019/12/07:م .بقيم ــة 88,575دين ــار لص ــال ررسك ــة ض ــياء ليبي ــا للتجه ـ نـتات العام ــة واألث ــاث المكت ــب بش ــأن توري ــد
تجهـ نـتات وأثــاث لمكتــب شــؤون ر
التبيــة والتعلــيم ترهونــة مــن بنــد التجهـ نـتات ،وقــد
لوحظ ر
اآلن :
 تـ ـ ــاريـ ــخ محـ ـ ـ ـ نرص لجنـ ـ ــة المشـ ـ ـ رـتيات كـ ـ ــان 2019/12/02م وهـ ـ ــو سـ ـ ــابق لتـ ـ ــاريـ ــخ
الف ـ ـ ــواتت المبدئي ـ ـ ــة 2019/12/04م مم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــدل ع ـ ـ ــىل ش ـ ـ ــكلية إجـ ـ ـ ـراءات لجن ـ ـ ــة
ر
المشتيات وتاريـ ــخ الفاتورة النهائية كان ايضا نف 2019/12/04م سابق لتـاريـ ــخ
تكلي ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ رشكة بتوري ـ ـ ــد الم ـ ـ ــواد م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل مس ـ ـ ــؤول القط ـ ـ ــاع حي ـ ـ ــث كانـ ـ ـ ـ فن
2019/12/07م.
ن
 تم أثبات أن هذه التوريدات وهمية وفقا لمحـرص جم االستدالالت م رئيس
وحدة المخازن بمراقبة تعليم ترهونة (ا أ م) .
 قيــام مكتــب الخــدمات الماليــة ترهونــة بتحميــل م ـرصوفات بعــض البنــود عــىل بنــودن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
أخـ ــرى ال تخصـ ــها بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )13مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
  -4قيـام مكتــب الخــدمات الماليــة باجــازة ف بعــض إدونــات الرصـ ـف بــدون وجــودأص ـ ــل المس ـ ــتندات المؤي ـ ــدة للرصـ ـ ــف واالكتف ـ ــاء بص ـ ــورة ض ـ ــوئية منه ـ ــا فق ـ ــط وذل ـ ــك
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن ،ومنهـا عـىل
بالمخالفة لنص الم ـادة ( (9مـن الئحـة
سبيل المثال:
ر.م
1
2
3
4

رقم المستند
12/24
12/18
12/9
12/6

المبلغ
1,700
3,980
672
985

مالحظات
البيان
مقابل توريد جهاز( ) ADCLلمكتب التخطيط عدم وجود الفاتورة األصلية
مقابل توريد بطاقة شحن رصيد القطاع االقتصاد عدم وجود الفاتورة األصلية
عدم وجود قسمة االستهالك
قيمة استهالك مياه بمكتب الثقافة
ر
عدم وجود اصل المستندات
بمكب العمل
مقابل توريد زيوت سيارات

 ل ــوحظ م ــن خ ــالل القي ــام بأعم ــال الفح ــص والمراجع ــة تب ـ نـي هن ــاك ع ــروض مبدئي ــة
مقدمــة مرفقــة بــبعض أذونــات الرصـ ـف مســحوبة عــىل نفــس كوبــون الفــواتت (تــرقيم
متسلســل ) و تخــص أ كـ رـت مــن جهــة (محــل تجــاري) ممــا يــدل عــىل وجــود تالعــب
ر
المشتيات ،والبيان التال يوض ذلك :
نف العروض المقدمة من قبل لجان
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رقم
المستند

المبلغ

8/4

2,885

8/6

3,452

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحظات

البيان
ف قيمة الفاتورة لصال مكتبة المدينة
للقرطاسية مقابل توريد جهاز الب توب وطابعة
لمراقبة التعليم
ف قيمة الفاتورة لصال مكتبة المدينة مقابل
توريد قرطاسية لمكتب اإلسكان والمرافق

رقم الفاتورة بالعرض المقدم من مكتبة القدس 0123030
ورقم الفاتورة بالعرض المقدم من مكتبة القلم 0123030
رقم الفاتورة المقدمة من مكتبة القلم ( ) 0123030ورقم
فاتورة مكتبة القدس ()0123031

 بموجب إذن ال ـرصف رقـم ( )12/36بقيمـة  50,000دينـار لصـال (م ر ا) صـاحبورش ــة أص ــالح س ــيارات وذل ــك مقاب ــل ص ــيانة الس ــيارات التابع ــة لمكت ــب الخ ــدمات
المالي ــة ترهون ــة وفق ــا للعق ــد الم ــتم مـ ـ (أ ع م) بص ــفته م ــدير مكت ــب الخ ــدمات
المالية ترهونة ،وقد لوحظ ر
اآلن :
 تــم ف القيمــة بالمخالفــة لبنــود العقــد حيــث ان المــادة ( )6مــن العقــد تــنص
ن
عىل أن ر ن
الثان صاحب الورشة (م ر ا) بتحويل فاتورة نهائية بقيمـة
يلتم الطرف
الصيانة لكـل سـيارة يـتم صـيانتها وذلـك بكتـاب يفيـد باتمـام إجـراء الصـيانة وفـق
المطلوب .
 عدم وجود تقارير فنية تفيد بانجاز عمليات الصيانة .
بي الطـرفين
 الـرصف جاء نف نهاية السنة المالية2019/12/31م والعقد المتم ن
ر
الدفتيـ ـ ــة
ب ـ ــنفس الت ـ ــاريـ ــخ وه ـ ــذا يـ ـ ــدل ع ـ ــىل أن القص ـ ــد هـ ـ ــو أس ـ ــتنفاد األرص ـ ــدة
والمرصـ ــفية وتف ــادي إحالته ــا ال حس ــاب االي ـراد الع ــام كب ـ ر
ـواف وذل ــك بالمخالف ــة
ن
للمــادة ( )21مــن قــانون النظــام المــال للدولــة والمــادة ( )13مــن الئحــة المتانيــة
والحسابات والمخازن .
حساب الودائع واالمانات.
وقشأنه لوحظ ر
االن :

 االحتفـ ـ ــا بمبـ ـ ــالل ماليـ ـ ــة بحسـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واالمانـ ـ ــات تجـ ـ ــاوزت المـ ـ ــدة القانونيـ ـ ــةن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن ولقـ ـرار
بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )162م ــن الئح ــة
.
رئ ــيس دي ــوان المحاس ــبة اللي ــب رق ــم ( )196لس ــنة 2018م بش ــأن تس ــوية حس ــاب
الودائ واألمانات.
ن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات
 عـ ـ ــدم التقيـ ـ ــد بمـ ـ ــا نص ـ ـ ـ عليـ ـ ــه المـ ـ ــادة ( )164مـ ـ ــن الئحـ ـ ــةوالمخازن نف عمليات الرصف من هذا الحساب.
 قيــام مكتــب الخــدمات الماليــة ترهونــة باجــاز ف مبلــل وقــدره  3,775,352دينــارمــن حســاب الودائ ـ االمانــات لصــال صــندوق التكافــل االجتمــاع مــن مبــالل تخــص
ن
ـوظفي ب ـ ـ ــبعض القطاع ـ ـ ــات التابع ـ ـ ــة للمراقب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الس ـ ـ ــنوات المالي ـ ـ ــة
مرتب ـ ـ ــات م ـ ـ ـ
ا
( )2018،2017،2016قـد تـم تعليتهـا إل حسـاب األمانـات فضـ عـن عـدم وجــود
إيصاالت التعلية أو ذكر أسباب التعلية ،والبيان التال يوض ذلك :
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ر.م رقم المستند
2020/1/1 1
1/2
2
1/3
3
1/4
4
1/5
5
1/6
6
1/7
7
2/1
8
2/2
9

المبلغ
6,412
2,073,661
20,074
857,566
11,877
5,889
168,309
623,169
8,392

اسم المستفيد
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع
صندوق التكافل االجتماع

القطاع
مكتب الخدمات المالية
مكتب التعليم
مكتب الثقافة
مديرية أمن ترهونة
مكتب القوى العاملة
مكتب الزراعة
مكتب المواصالت
إدارة الخدمات الصحية
مكتب االقتصاد

مراقبة اخلدمات املالية براك
نظام الرقابة الداخلية

 عــدم مســك ســجل لالعتمــادات الماليــة يبـ نـي فيــه المبلــل المفــوض اليــه بص ــرفه ومــا
يص ـ ــرف من ــه والرص ــيد المت ـ ر
ن
ـبف بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )21م ــن الئح ــة المتاني ــة
والحسابات والمخازن.
 ع ــدم وج ــود بطاق ــات متابع ــة حرك ــة المرتب ــات الس ــنوية ت ــدون في ــه جميـ ـ البيان ــاتالمتعلقة بوض الموظف من حيث تاريـ ــخ تعيينه ودرجته ومرتبه والمصلحة التاب
ن
ـوظيف
لهــا وغــت ذلــك مــن البيانــات الالزمــة وكــل تغيــت يط ـرأ عــىل وض ـ الموظــف الـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
وذلك بالمخالفة لنص المادة ( )126من الئحة
 عـ ــدم وجـ ــود توقي ـ ـ المراقـ ــب الم ـ ــال عـ ــىل الكشـ ــوفات التحليلي ـ ــة الخاصـ ــة بص ـ ــرفن
ن
المتاني ـ ـ ــة
ـاملي بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )128م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
مرتب ـ ـ ــات بع ـ ـ ــض الع ـ ـ ـ
والحسابات والمخازن.
 ظهور العديد من المعلقات (صكوك – بالطريق) بمذكرات تسوية حساب الصــرفتعـود إل ســنوات سـابقة وعــدم معالجتهــا وفقـا لمــا نصـ عليــه المــادة (-161-136
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )162من الئحة
 عدم قيام المراج الداخىل باعـداد تقـارير دوريـة عـن سـت العمـل المـال ترفـ لـإلدارةالستخدامها نف عملية التخطيط والرقابة.
 قصــور المراقــب المــال والقســم المــال بالقطــاع وذلــك لع ـ ـ ـ ـ ــدم قيــامهم باعــداد تقــاريرشهرية نف حينها وذلك مخالفة لنص المادة ( )18من القانون المال للدولة.
 لــوحظ ع ــدم توزي ـ ـ ـ المه ــام واالختصاص ــات الماليــة بالقس ــم الم ــال واقتص ــار أغل ــبالعم ــل ب ـ ن
ـي رئ ــيس القس ــم الم ــال والمراق ــب الم ــال واحتف ــاظهم بأغل ــب الس ــجالت
ن
ـوظفي يـتم اعـدادهم وتمكيـنهم مـن
والمستندات وعدم اسـناد المهـام المسـاعدة لم
ن
المه ــام المالي ــة مم ــا يعـ ــد مخالف ــة يح ــة ل ــنص المـ ــادة ( )96م ــن الئح ــة المتانيـ ــة
والحسابات والمخازن.
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 ع ــدم وج ــود لج ــان للمش ـ رـتيات وي ــتم الش ـ ـراء بطريق ــة التكلي ــف المب ـ رـارس األم ــر ال ــذي
يفوت عىل المراقبة بالشـراء بأقل األسعار وانسب الشـروط.
اهم ا لمالحظات عن نتائج فحص الحساب
 عــدم الدقــة نف تســجيل ارقــام الصــكوك عــىل اســتمارات الرواتــب الشــهرية حيــث تــمتســجيل نف ــس رقــم الص ــك ع ــىل مجموعــة م ــن االس ــتمارات الشــهرية تمث ــل مرتب ــات
مصارف مختلفة وبقيم مختلفة.

 ظهور العديد من المعلقـات (صـكوك بـالطريق) بمـذكرات تسـوية حسـاب المصــرفتعود إل سنوات سابقة.
 عدم قيام المراج الداخىل بالتأشت عىل جميـ قـوائم الصــرف وعـدم قيامـة بالتأ كـدمـ ــن صـ ــحة العمليـ ـ ـ ـ ـ ــات الحسـ ــابية الـ ــواردة بالقسـ ــائم ومطابقتهـ ـ ــا بطلبـ ـ ـ ــات الص ـ ــرف
واذونات استالم المخازن أمتله ذلك:
 عدم وجود ختم دف بصك عىل جمي المستندات بأذن الصـرف ر
حب ال يتكرر
صـرف هذه المستندات
ر
 عدم وجود ما يفيد سداد ضـرائب الدمغة عىل بعض المشتيات.
المخازن

 ع ــدم تص ــنيف المخ ــازن وفق ــا لألص ــناف المس ــتديمة واالس ــتهالكية والخ ــردة مرتب ــةا
حس ـ ــب حروفه ـ ــا األبجدي ـ ــة ويع ـ ــل ك ـ ــال منه ـ ــا رقم ـ ــا مسلس ـ ـ يع ـ ــرف ب ـ ــرقم الص ـ ــنف
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )218من الئحة
 عدم مراعاة وسائل الوقاية التامة لبعض المخزونات حفاظا عليها من التلف وذلكن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )220من الئحة
 دفـ رـت المخــازن الممســوك ال يــؤدى الغــرض مــن مســكة عــالوة عــن انــه معــرض للتلــفن
المتانية والحسابات والمخازن.
والضياع بالمخالفة لنص المادة ( )231من الئحة
مراقبة اخلدمات املالية جادو
نتائج تقييم انظمة الرقابة الداخلية

 ع ــدم قي ــام جمي ـ القطاع ــات ب ـاجراء الج ــرد الس ــنوي للخ ـزائن والمخ ــازن بالمخالف ــةألحكام المادة ( )91والمادة ( )292من الئحة ا ن
لمتانية والحسابات والمخازن.
 تقص ــت واهم ــال جمي ـ ـ القطاع ــات نف مس ــك س ــجالت لألص ــول الثابت ــة بالمخالف ــةلمنشور رئيس ديوان المحاسبة.
ن
 لم يتم إعداد التقارير الدورية من قبل المر نالماليي للقطاعـات وكـذلك مراقـب
اقبي
ن
المتاني ـ ـ ــة
الخ ـ ـ ــدمات المالي ـ ـ ــة بالمخالف ـ ـ ــة ألحك ـ ـ ــام ( )24والم ـ ـ ــادة ( )25م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
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 ع ـ ــدم احتف ـ ــا اإلدارة المالي ـ ــة بالمراقب ـ ــة والقطاع ـ ــات األخ ـ ــرى ببطاق ـ ــة مرت ـ ــب لك ـ ــلن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
موظـ ــف ممـ ــا يعـ ــد مخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )126مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
نتائج متابعة تنفيد اليتيبات المالية
ن
ن
ن
 ارتفــاع قيم ــة الص ــكوك المعلق ــة ف الس ــنتي الم ــاليتي 2020-2019م حي ــث بلغ ـقيمتهـ ـ ـ ــا نف سـ ـ ـ ــنة 2019م مبلـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ــدره  10,965,710دينـ ـ ـ ــار ،و نف سـ ـ ـ ــنة 2020م
 10,302,782دينار.
 وج ــود معلق ــات م ــن س ــنة 2014م ح ـ رـب نهاي ــة 2020م بمبل ــل وق ــدره 2,374,195دينار و تتمثل نف استقطاعات الضمان والتضامن والجهاد.

 وج ـ ــود ص ـ ــك معل ـ ــق رق ـ ــم  5747بقيم ـ ــة  586,825دين ـ ــار باس ـ ــم مراقب ـ ــة الخ ـ ــدماتالماليــة وتتمثــل هــذه القيمــة نف بـ ر
ـواف عــن ســنة 2019م لــم يــتم إيــداعها نف حســاب
اإليراد العام.
 ّ نتبي وجود صك معلق رقم  37433بقيمة  793,105دينار باسم مراقبة الخدمات
ن
ر
ن
الماليــة وتتمثــل هــذه القيمــة ف بــواف عــن ســنة 2020م لــم يــتم إيــداعها ف حس ـاب
اإليراد العام.
 تم ـ ـ ـ تعلي ـ ــة حس ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ــات بمب ـ ــالل خ ـ ــالل س ـ ـ رـنب 2019م و2020م
وبقيمــة  59,912دينــار و 73,191دينــار ،عــىل التــوال دون وجــود مســتندات مؤيــدة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
لها ما يعد مخالفة لنص المادة ( )161من الئحة
مراقبة اخلدمات املالية صرباتة
نظام الرقابة الداخلية

 إغف ــال المراقب ــة ع ــن مس ــك الس ــجالت وال ــدفاتر المس ــاعدة ،ومنه ــا (س ــجل الودائـ ـواألمانات ،سجل ر ن
االلتامات) بالمخالفة للتشـريعات النافدة بالخصوص.
 ع ـ ــدم مس ـ ــك س ـ ــجل خ ـ ــاص لحصـ ـ ــر األص ـ ــول الثابت ـ ــة وت ـ ــدوين البيان ـ ــات األساس ـ ــيةالمتعلقــة بكــل أصــل عــىل حــدى ومتابعت ــه مــن حي ـث اإلضــافة واالســتبعاد من ــه أول
ر
يتماس م قواعد وأعراف المحاسبة.
بأول وبما
 ع ــدم القي ــام ب ــالجرد الفع ــىل لألص ــول ،واالكتف ــاء بعملي ــة الحص ــر فق ــط ،دون إجـ ـراءر
ر
المطابقة ن
بدفت اسـتاذ المخـازن لتحديـد أوجـه
الدفتية
بي كشوف الجرد واألرصدة
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
االخـ ــتالف إن وجـ ــدت بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )299مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
 قص ــور المراقب ــة ع ــن مس ــك س ــجل المخ ــزن مم ــا يخ ــالف احك ــام الم ــادة ( )231م ــنن
المتانية والحسابات والمخازن فضال عىل عـدم مراعـاة وضـ بطاقـة الصـنف
الئحة
ن
ع ــىل األص ــناف الموج ــودة ب ــالمخزن بالمخالف ــة للم ــادة ( )219م ــن الئح ــة المتاني ــة
والحسابات والمخازن.
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 عـدم الفصـل نف االختصاصـات حيـث لـوحظ قيـام م نـوظف مراقبـة الخـدمات الماليــة
حيث ر
بأكت من مهام مما يضعف احكام الرقابة.
 إغفـ ــال المراقبـ ــة عـ ــن اعـ ــداد الخالصـ ــات الشـ ــهرية والتجميعيـ ــة لحسـ ــاب اإلي ـ ـراداتبالمخالفة لنص المادة ( )23من قانون النظام المال للدولة.
 تقصـ ــت الجهـ ــة نف متابع ـ ــة اإلي ـ ـرادات المجبـ ــاة ع ـ ــن طريـ ــق القطاعـ ــات وتوري ـ ــدها إلن
المتاني ــة
الخزان ــة الرئيس ــية أول ب ــأول وف ــق م ــا ت ــنص علي ــه الم ــادة ( )64م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
 قي ــام المراقب ــة بتعلي ــة حس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات بمب ــالل مالي ــة لمرتب ــات م ــوظفينل ـ ــبعض القطاع ـ ــات انتهـ ـ ـ عالق ـ ــتهم الوظيفي ـ ــة س ـ ــواء ك ـ ــان بالتقاع ـ ــد االختي ـ ــاري أو
االس ــتقالة أو االنقط ــاع ب ــدال م ــن تحويله ــا إل حس ــاب اإلي ـ ـراد الع ــام نف نهاي ــة الس ــنة
المالية.
اج المراقب ــة نف إحالـ ــة قيم ــة االس ــتقطاعات للجهـ ــات المس ــتفيدة أوال بـ ــأول وفن
 ت ـ ـر نمواعيدها.
ن
اقبي الم ـ ـ ـ ن
 دم تقي ـ ـ ــد بع ـ ـ ــض الم ـ ـ ـ ـر نـاليي بأحك ـ ـ ــام الم ـ ـ ــادة ( )20م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة المتاني ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن بمسك سجل االعتماد بطريقة تمكـن مـن التعـرف عـىل قيمـة
ا
رن
االلتام ــات م ـ بي ــان قيم ــة التفويض ــات المالي ــة ،فض ـ ع ــن ك ـ رـتة الكش ــط والش ــطب
فيه.
مصـروفات السنة المالية (2019م)
ن
ـوظفي بالمخالفـة للمـادة ( )10مـن القـانون المـال للدولـة،
 صـرف مكافأت مالية للمحيث لوحظ وعىل الرغم من عدم وجود مخصصات ماليـة واردة عـىل البنـد صــرف
مكافـأت وادراجهـا ضـمن مصــروفات بنـد المرتبـات األساسـية بـدال مـن بنـد المكافــأت
والعمــل اإلضـ ن
ـاف لحســاب البــاب األول ،وبلغ ـ جملــة المكافــأت الماليــة المص ــروفة
خالل ر
الفتة موضوع الفحص ما جملته  1,167,648دينار.

 استغالل مراقب مراقبة الخدمات المالية لسلطات الوظيفة لقيامه باصدار قراراتترتــب عليهــا ص ــرف مكاف ـآت ماليــة لنفســه دون أن يــتم التكليــف مــن الــرئيس االعــىل
والمتمث ـ ــل نف وزي ـ ــر المالي ـ ــة أو وكيل ـ ــه ،اض ـ ـافة إل ص ـ ــرف المكاف ـ ــأت لم ـ ــدة تج ـ ــاوزت
الثالثة أشهر نف السنة المالية ،ويظهر ذلك نف مستندات الصـرف أرقام -202-198
.9/207-203
 إجــازة المراقبــة نف ص ــرف مكافــأت ماليــة وبعــض التســويات الماليــة والعمــل اإلضــافندون وج ـ ـ ــود مخصص ـ ـ ــات مالي ـ ـ ــة له ـ ـ ــذه البن ـ ـ ــود وتحمي ـ ـ ــل بن ـ ـ ــد المرتب ـ ـ ــات األساس ـ ـ ــية
ن
ـادتي ( )19(،)10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال
بمص ــروفات تل ــك البن ــود بالمخالف ــة للم ـ
ن
للدولـ ــة ،وبلـ ــل إجمـ ــال مـ ــا تـ ــم ص ـ ــرفه عـ ــىل المكافـ ــأت والعمـ ــل اإلضـ ــاف والفروقـ ــات
والتسـ ـ ــويات وبـ ـ ــدل االجـ ـ ــازة مـ ـ ــا جملتـ ـ ــه  3,270,160دينـ ـ ــار ،و مبـ ـ ــالل كـ ـ ــان مـ ـ ــن
ر
المفتض احالتها لحساب اإليراد العام.
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 مــن خــالل االطـالع عــىل كشــف الصــكوك المعلقــة لــوحظ وجــود صـكوك صــادرة مــنســنوات ســابقة (2012م 2018 -م) لــم ي ــتم تســويتها أو احالتهــا إل حســاب اإلي ـراد
العام حيث بلغ قيمتها مبلل  9,412,443دينـار ،ممـا يعـد مخالفـة الحكـام المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )118من الئحة
مصـروفات السنة المالية (2020م)

 بلل إجمال ما تم صـرفه عىل بند المكافأت المالية مبلل  212,201دينار بالرغم منر
أكت مصـروفات المكافأت لصال المراقبة.
عدم وجود مخصص لهذا البند وكان
ن
 تكـرار صــرف مكافــأة ماليــة لمراقــب مراقبــة الخــدمات الماليــة حيــث كــان صــاف مــا تــمص ــرفه للمعـ نـب خــالل الســنة موضــوع الفحــص مبلــل  9,493دينــار ،وذلــك بنــاء عــىل
قـرارات صــادرة منــه شخصــيا بــدال مــن وزيــر الماليــة أو وكيلــه ،وقيــام مراقــب المراقبــة
ايضا بتكليف نفسه وصـرف مقابل العمل اإل ن
ضاف بالمخالفة وبالتال فان إجمال ما
ن
ن
المعب من مكافأت مالية ومقابل العمـل اإلضـاف مبلـل  23,174دينـار
تحصل عليه
خالل السنة المالية.
 صــرف مكافـأة ماليـة لمســؤول التعلـيم بنـاء عـىل قـرار وزيـر التعلـيم رقـم ( )680لســنة2018م ،بش ـ ــأن ص ـ ــرف مكاف ـ ــأة لم ـ ـراقب التعل ـ ــيم بالبل ـ ــديات بقيم ـ ــة ش ـ ــهرية 1000
دينار ،وبلل إجمال مـا تـم صــرفه  3,600دينـار ،لـوحظ بشـأن المع نـب أن مرتباتـه تـرد
ضمن حوالة المجلس البلدي نظرا لعضويته بالمجلس.
ر
 ل ــوحظ مظ ــاهر التس ــيب اإلداري م ــن قب ــل م ـ نـوظف المراقب ــة فم ــن خ ــالل ف ــتة عم ــل
لجنـ ــة الفحـ ــص المكلفـ ــة مـ ــن رئاسـ ــة ديـ ــوان المحاسـ ــبة لـ ــوحظ عـ ــدم تواجـ ــد أغلـ ــب
ن
ن
ـاعتي أو اك رـت
الموظفي عالوة عن مغادرة مكان العمل قبل نهاية الدوام الرسم بس
ن
ن
وف المقابل تصدر قرارات بالعمل اإلضاف.
 مخالفـ ـ ــة نـ ـ ــص المـ ـ ــادة ( )2الفقـ ـ ــرة (أ) مـ ـ ــن ق ـ ـ ـرار مجلـ ـ ــس الـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم ( )21لسـ ـ ــنة2013م ،بش ــأن تنظ ــيم العم ــل اإلض ـ ن
ـاف م ــن حي ــث تج ــاوز بع ــض التكليف ــات نس ــبة
ن
موظف المراقبة.
 %20من عدد
ن
ن
 عــدم تقيــد المراقبــة ف ص ــرف مرتبــات بعــض مــوظف المراقب ـة بمــا هــو وارد حســبالكشوفات من وزارة المالية.
 مــن خــالل المتابعــة لــبعض القطاعــات لــوحظ ورود مرتبــات تــرد لحســابات المراقبــةب ــالرغم م ــن انته ــاء عالق ــتهم بالوظيف ــة س ــواء ك ــان بالوف ــاة أو اج ــازة ب ــدون مرت ــب أو
االستقالة أو التقاعد االختياري.
ن
ـوظفي وردت م ــن وزارة المالي ــة ول ــم ي ــتم ص ـ ــرفها
 قي ــام المراقب ــة بتعلي ــة مرتب ــات لم ـخالل السنة المالية واالحتفا بالبعض منها بحساب الودائ ولمدة تتجاوز السنة
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات والمخـ ــازن حيـ ــث بلـ ــل
بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )162مـ ــن الئحـ ــة
إجم ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــم احالته ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن حس ـ ـ ـ ــاب الب ـ ـ ـ ــاب األول إل حس ـ ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ ـ مبل ـ ـ ـ ــل
ن
ـوظفي موقوفـة لعـدة اشـهر تجـاوز بعضـها
 1,046,036دينار و تمثل مرتبات لم
ر
العشة أشهر.
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حساب الودائع واألمانات عن سنة 2019م
 إغفـ ــال المراقبـ ــة نف مسـ ــك سـ ــجل تحلـ ــيىل خـ ــاص بـ ــالودائ واألمانـ ــات وفـ ــق المـ ــادةن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،واالكتفــاء بمســك كشــف يتمثــل
( )163مــن الئحــة
ر
نف اسم المستفيد والقيمة دون توضي تاريـ ــخ التعلية أو الصـرف من الحساب حـب
ي ــتم م ــن خالل ــه تحدي ــد المب ــالل ال ـ رـب تج ــاوزت الف ـ رـتة الزمني ــة المنص ــوص عليه ــا نف
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن ،ن
ن
وف ش ــأن ذل ــك ل ــوحظ
الم ــادة ( )162م ــن الئح ــة
ر
اآلن:

 أن الرصيد االفتتاج لسنة 2019م ،هو رصيد تراكم من سنة 2014م.
 وجــود مبلــل  787,278دين ــار تــم تحويلــه م ــن حســاب البــاب األول إل حس ــاب
ن
ـوظفي ال ـ ـ رـب ل ـ ــم تص ـ ــرف له ـ ــم
الودائ ـ ـ واألمان ـ ــات يتمث ـ ــل نف قيم ـ ــة مرتب ـ ــات الم ـ ـ
مرتبــاتهم حـ رـب 2019/12/31م ،حيــث لــم تقــم المراقبــة بقيــد أو تظهــت القيمــة
المع ـ ــالة بال ـ ــدفاتر أو بالحس ـ ــاب الخت ـ ــام لحس ـ ــاب الودائ ـ ـ واألمان ـ ــات نف نهاي ـ ــة
السنة المالية ،ما سيؤدي إل عدم اظهار رصيد الحساب بقيمته الحقيقية.
 تأخر المراقبة نف تسوية المعلقـات الظـاهرة بمـذكرات تسـوية حسـاب المصــرف
ر
والب تجاوزت عدة اعوام.
السنة المالية
2012م
2015م
2017م
2018م
اإلجمال

قيمة الصكو المعلقة
2,645
11,087
1,720
10,526
25,978

حساب الودائع واألمانات عن سنة 2020م

 وجود مبلل  206,959دينار تم تحويله من حساب الباب األول إل حساب الودائواألمانــات نف 2020/12/31م ،و مبــالل خاصــة بــالمجلس البلــدي صــتاتة بــدون
كشــف تحلــيىل لهــذه القيمــة،حيث لــم تقــوم المراقبــة بقيــد أو تظهــت القيمــة المعــالة
بالــدفاتر أو بالحســاب الختــام لحســاب الودائ ـ واألمانــات نف نهايــة الســنة الماليــة،
وبالتال سيؤثر ذلك عىل اظهار الرصيد بقيمته الحقيقية 2020/12/31م.
 التأخر نف إحالة االستقطاعات المتمثلة نف (خصـم الغيـاب ،خصـم التكافـل ،الت نـأمي
الطب ،صندوق الرعاية االجتماعيـة صـتاتة ،صـندوق الرعايـة االجتماعيـة طـرابلس،
اتحــاد الش ــرطة ،خصــم الشــهداء) نف حينــه لمســتحقيها ،وبقيمــة إجمالي ـة 90,471
دينار.
مراقبة اخلدمات املالية غدامس
 معظم عمليات الشـراء والتوريد تم شـراء أجهزة حاسوب دون رالت ن
كت عىل مواصفاتها برسالة التكليف بالمخالفة للمـادة
( )13من الئحة العقود اإلدارية.

ر
المبارس.
عن طريق التكليف
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 وجــود أرصــدة عهــد ماليــة غــت مقفلــة ومرحلــة مــن ســنوات ســابقة وبقيمــة 39,600ن
المتانيـ ـ ــة
دين ـ ــار دون العم ـ ــل عـ ـ ــىل تس ـ ــويتها بالمخالفـ ـ ــة للم ـ ــادة ( )188مـ ـ ــن الئح ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
ن
ن
ن
 ال ــنقص الواضـ ـ نف الم ـ ـراقبي الم ــاليي الت ــابعي للمراقب ــة حي ــث تب ــي أن معظمه ــممكلــف مراقبــا ماليــا لــثالث جهــات نف وق ـ واحــد ،فضــال عــن أن بعضــهم لــه وظيفــة
إدارية ومهام أخري بديوان المراقبة.
اقبي الم ـ ن
ـي أن معظ ــم الم ـ ـر ن
ـاليي ،حي ــث تب ـ ن
اقبي الم ـ ن
 ل ـ ـوحظ ع ــدم ت ــدوير الم ـ ـر نـاليي
ل ــديهم خم ــس س ــنوات أو أ ك ـ رـت مراق ــب م ــال ل ــنفس الجه ــة ،األم ــر ال ــذي شس ــاهم فن
التأثت بشكل سلب عىل صفة الضبط وأحكام الرقابة عىل الصـرف لدي المراقب.
 وجـ ــود اخـ ــتالف بـ ـ نـي قيمـ ــة المرتبـ ــات الـ ــواردة مـ ــن وزارة الماليـ ــة م ـ ـ قـ ــيم المرتبـ ــات
باستمارات صـرف المرتبات بالمراقبة.
ن
ن
ـوظفي بمنظومـة الــرقم الـوطب بـالرغم مـن انتهـاء عالقــتهم
 ورود مرتبـات لـبعض المبالوظيفة سواء بالتقاعد أو االستقالة أو غتها.
 وجود صكوك معلقة تمثل استقطاعات واش رـتاكات ضـمانيه لـم تحـال لمسـتحقيها،بما يزيد عن  4,282,000دينار.
مراقبة اخلدمات املالية مزدة
ر
 تقصت وزارة المالية نف متابعة مراقبة الخدمات المالية مزدة والب لوحظ عدم قياماقبي الم ن
المر ن
ـالي بالقطاعـات التابعـة لمراقبـة الخـدمات الماليـة مـزدة بمسـك سـجل
االعتماد.
ـاليي بـوزارة الماليـة ،ألغلـب المـر ن
اقبي الم ن
تمكي من إدارة المـر ن
ن
اقبي
 عدم وجود قرارن
الماليي بالقطاعات التابعة لمراقبة الخدمات المالية مزدة.

 ع ـ ــدم قي ـ ــام وزارة المالي ـ ــة ب ـ ــالزام مراقب ـ ــة الخ ـ ــدمات المالي ـ ــة م ـ ــزدة باحال ـ ــة األرص ـ ــدةر
الدفتيــة نف 2020-2019-2018/12/31م إل حســاب اإليـراد العــام بمصــرف ليبيــا
المركزي وكنتيجة لذلك قام بالتال:
 فت حساب تح مسم مكتب الخدمات المالية لإليرادات تم ايداع جزء من
ب ر
ن
المتانيـة بـه والبـالل قيمتهــا  688,388دينـار ،بـدال مـن احالتهـا إل حســاب
ـواف
اإليراد العام بمصـرف ليبيا المركزي.
 التصــرف نف الرصــيد الـ ر
ـدفتي نف 2018/12/31م بقيمــة إجمالي ـة 2,116,542
دينار خالل السنة المالية 2019م.
 إغف ــال واهم ــال مراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة م ــزدة ومـ ـراقب التعل ــيم (م ــزدة – نس ــمة –المشاش ــية – القري ــات) بتح ــديث المنظوم ــة وتص ــحي وض ـ ـ ع ــالوة الت ــدرطس م ـ ـ
لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية ،األمر الذي ترتيب عليه صـرف مبـالل بالتجـاوز
مقابل عالوة تم إلغاءها (عالوة التدرطس).
 عدم قيام وزارة الماليـة بـالزام مراقبـة الخـدمات الماليـة مـزدة باحالـة المبـالل المعـالةوالمحتفظ بها نف حسـاب الودائـ واألمانـات منـذ سـنوات سـابقة إل حسـاب اإليـراد
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ن
المتانيـة والحسـابات ولقـرار رئـيس ديـوان
العام ،بالمخالفة لـنص ( )162مـن الئحـة
المحاســبة رقــم ( )196لســنة 2018م ،بش ــأن تســوية حســابات الودائ ـ واألمان ــات،
وبيان ذلك ر
اآلن:
تاري ــخ التعلية
الباب
2014-2013
األول
ن
2014-2013
الثان
ن
التحسي وتطوير العالج 2013/12/31
حساب
1,081,476

المبالغ المعال
693,616
50,546
337,214

 عــدم قيــام وزارة الماليــة بــالزام مراقبــة الخــدمات الماليــة مــزدة باحالــة المبــالل الماليــةالـ ــواردة إل حسـ ــاب الودائ ـ ـ واألمانـ ــات (بـ ــدون مسـ ــميات) مـ ــن عـ ــدة جهـ ــات بـ ــدون
تفويض ــات مالي ــة لغ ــرض ص ــرفها ،إل حس ــاب اإلي ـراد الع ــام بمصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي
ن
المتانيـة والحسـابات ولقـرار رئـيس ديـوان
بالمخالفة لنص المـادة ( )162مـن الئحـة
المحاس ــبة رق ــم ( )196لس ــنة 2018م بش ــأن تس ــوية حس ــابات الودائـ ـ واألمان ــات،
بيانها ك ر
اآلن:
المصـدر
وزارة المالية
وزارة الصحة – الحكومة المؤقتة

تاري ــخ االيداع
2018/1/14
2020/3/8

البالغ الواردة
113,012
150,000

مراقبة اخلدمات املالية الزاوية املركز
 قل ـ ــة العنـ ـ ــا الماليـ ـ ــة المؤهلـ ـ ــة م ـ ــن ذوي الكفـ ـ ــاءة العاليـ ـ ــة والحاجـ ـ ــة إل الـ ـ ــدوراتالتدريبية للمتوفر منهم.

 عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية واقتصار دوره عىل المراجعة المستنديةدون أن يمت ـ ــد دوره إل التفت ـ ــيش ع ـ ــىل الحس ـ ــابات المص ـ ـ ــرفية والس ـ ــجالت المالي ـ ــة
واج ـ ـراء الج ـ ــرد المف ـ ــاج للخ ـ ـزائن والمخ ـ ــازن وابـ ــداء رأي ـ ــه برصـ ــاحة ع ـ ــىل التوري ـ ــدات
ر
والمشتيات فض ا عن عدم تقديم تقارير دورية لنشاط وأعمال المراقبة.
ـاليي ب ــبعض القطاع ــات ب ـ ر
اقبي الم ـ ن
 تكلي ــف بع ــض المـ ـر نـأكت م ــن وظيف ــة نف المراقب ــة
حيث تم تكليف البعض منهم كرنساء اقسام.
 القصــور نف مســك ســجالت حص ــر وتســجيل االصــول تــدون بــه البيانــات األساســيةالمتعلقــة بك ــل اصــل ع ــىل ح ــدة ومتابعتــه م ــن حي ــث االضــافة واالس ــتبعاد اوال ب ــأول
ر
يتماس م القواعد المحاسبية.
وبما
 عـ ــدم القيـ ــام بـ ــالجرد الفعـ ــىل لألصـ ــول واالكتفـ ــاء بعمليـ ــة الحص ـ ــر فقـ ــط دون إج ـ ـراءالمطابقــة لتحديــد اوجــه االخــتالف ان وجــدت بالمخالفــة للمــادة ( )299مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 إغف ــال خ ــتم أذون ــات الص ــرف والمس ــتندات المؤي ــدة له ــا بم ــا يفي ــد الص ــرف لض ــمانن
المتانيـة والحسـابات
عدم تكرار صـرفها بالمخالفة ألحكام المـادة ( )105مـن الئحـة
والمخازن.
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 إغفــال إمســاك ســجل متابعــة ص ــرف بطاقــات الــدف المســبق (اتصــاالت) يبـ نـي فيــه
االرص ــدة االفتتاحي ــة وم ــا ت ــم ررسانه خ ــالل الف ـ رـتة وم ــا ت ــم صـ ــرفه ع ــىل المس ــتفيدين
ر
المتبف منها.
والرصيد
ن
 عــدم اعتمــاد عقــود المــوظفي مــن وزارة العمــل والتأهيــل بالمخالفــة ألحكــام المــادة( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل.
 تحمي ـ ــل بن ـ ــد المرتب ـ ــات بالب ـ ــاب األول بمص ـ ـ ــروفات تخ ـ ــص بن ـ ــد مكاف ـ ــآت للع ـ ــاملينواإلعاشة والعمل اإل ن
ضاف بالمخالفة للتشـريعات النافذة بالخصوص.
 قصور المراقب المال بالتنسـيق مـ القطـاع نف حصــر ر نااللتامـات الماليـة المسـتحقة
ن
القائمة عىل القطاعات وتضمينها ضمن ر
المتانية للسنة المالية الجديدة.
مشوع
 التعاقد بطريقـة التكليـف المب رـارس دون وجـود مـترات لـذلك ،األمـر الـذي يعـد اسـاءة
الستعمال السلطة فضال عىل انـه ال يوافـق ابسـط مبـادي الشـفافية ن ن
والتاهـة وتكـافؤ
الفــرص كمــا انــه ال يضــمن الحصــول عــىل أســعار عادلــة ومتوافقــة م ـ أســعار الســوق
السائدة.
ا
 ترحيل األرصدة المصــرفية بحسـاب البـاب األول لحسـاب الودائـ بـد مـن تحويلهـاإل حس ــاب اإلي ـ ـراد العـ ــام بمص ـ ــرف ليبي ــا المركـ ــزي نف نهايـ ــة السـ ــنة الماليـ ــة 2019م
وبقيمة  56,315دينار ،تمثل نف صكوك مند سنة 2015م ،وعدم القيام بتحويل
بـ ر
ن
المتاني ــة ع ــن س ــنة 2019م وال ـ رـب تق ــدر قيمته ــا  188,131دين ــار إل حس ــاب
ـواف
اإليراد العام بمصـرف ليبيا المركزي.
ر
 وجود مبالل مستقطعة لم يتم احالتهـا إل مسـتحقيها (صـندوف الجهـاد والتضـامن)ر
سنب 2016-2015م.
بلغ قيمتها اإلجمالية  4,131,723دينار عن
ن
ـاملي ولمــدة تصــل إل الســنة بمبلــل
 قيــام مــدير امــن الزاويــة بمــن مكافــآت لغــت العـ 1000دين ـ ــار ش ـ ــهريا بالمخالف ـ ــة إلحك ـ ــام الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )12لس ـ ــنة 2010م بش ـ ــأن
عالقات العمل والئحته التنفيذية.
ر
 اس ـ ـ ــتنادا للتفـ ـ ـ ــويض الم ـ ـ ــال رقـ ـ ـ ــم ( )1485بمبل ـ ـ ــل  2,000,000دينـ ـ ـ ــار للف ـ ـ ــتة مـ ـ ـ ــن2019/1/1م وحـ ـ رـب 2019/12/31م ،قام ـ ـ مـ ــدير مديريـ ــة أمـ ــن الزاويـ ــة بتكليـ ــف
شـ ـ ـ ـ ــركة البش ـ ـ ـ ــائر للخ ـ ـ ـ ــدمات التمويني ـ ـ ـ ــة لت ـ ـ ـ ــوفت وجب ـ ـ ـ ــات غذائي ـ ـ ـ ــة ،بل ـ ـ ـ ــل إجماليه ـ ـ ـ ــا
 2,020,000دينار لوحظ بشأنها ما يىل:
 تجاوز قيمة المخصص المسيل وذلك بمبلل  20,000دينار.
 التعاقــد بطريق ــة التكليــف المب ـ ر
ـارس بــدال م ــن مناقصــة عام ــة ،األمــر ال ــذي يف ــوت
فرص ـ ــة الحصـ ـ ــول عـ ـ ــىل افضـ ـ ــل الخ ـ ــدمات بأنسـ ـ ــب األسـ ـ ــعار بالمخالفـ ـ ــة لـ ـ ــنص
ن
المادتي ()10( ،)9من الئحة العقود اإلدارية.
ن
 االخـ ــتالف والتبـ ــاين الواض ـ ـ ف أس ـ ــعار الوجبـ ــات المقدمـ ــة م ـ ــا بـ ـ ن
ـي كـ ــل ف ـ ــاتورة
واخرى ولنفس الشـركة المنفدة ودون وجود مترات لذلك.
 بل ــل الرص ــيد ال ـ رـدفتي بحس ــاب الودائ ـ واألمان ــات بالمراقب ــة ح ـ رـب 2020/11/30م
مبلل وقدره  68,845,284دينار هذا وقد لوحظ بشأن ذلك ما يىل:
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 عدم تقيد المراقبة بمسك سجل للودائ عن السنوات السابقة.
 عدم وجود كشوفات تحليلية توض المبالل المعاله بحساب الودائ .
 اللجــوء إل ترحيــل االرصــدة المص ــرفية بحســاب البــاب األول وبقيمــة 56,315
دينــار لحســاب الودائ ـ بــدال مــن احالتهــا إل حســاب اإلي ـراد العــام بمص ــرف ليبيــا
المركــزي نف نهايــة ســنة 2019م و وتمثــل صــكوك تجــاوزت المــد ة القانونيــة
صدرت سنة 2015م.
مراقب اخلدمات املـاليـة بـاطن اجلـبل
نظام الرقابة الداخلية

الضعف والقصور الواض بأداء قسم المراجعة الداخلية وذلك من حيث:
 اقتصار اعمال المراجعة فيما يخص الباب األول عىل مقارنة قيمة إجمال المرتباتعــن الشــهر ومقارنتــه بقيمــة الحوالــة دون النظــر للتفاصــيل باســتمارات الص ــرف ،امــا
ن
الثان تقترص عىل الفحص المستندي دون متابعة قيمة وأرصدة
فيما يتعلق بالباب
االعتمادات ،عالوة عن عدم اعداد التقارير دورية.
ن
ن
ـؤهلي م ــنهم م ــن يحم ــل ش ــهادة ليس ــانس
ـوظفي غ ــت م ـ
 إس ــناد مه ــام المراجع ــة لم ـآداب.
 أغلب مسـتندات الصــرف تفتقـد لقـوة التعزيـز المسـتندي ،األمـر الـذي يعتـت مخالفـان
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن وس ــماح النظ ــام المطب ــق
للم ــادة ( )99م ــن الئح ــة
بتمرير صـرفها.
المصـروفات
ن
 أظهـ ـ ــرت التسـ ـ ــويات المص ـ ـ ــرفية لحسـ ـ ــاب البـ ـ ــاب األول ف  2020/12/31صـ ـ ــكوكبالطريق بقيمة  9,0548,817دينار والذي يمثل صكوك معلقة يعـود تـاريـ ــخ بعـض
منها إل سنة 2012م ولم تتخذ اإلجراءات الالزمة نف شأنها.

 بلــل إجمــال مــا صــرف لعميــد ووكيــل وأعضــاء المجلــس البلــدي الســابق كبــدل إجــازة 120,000دينار وقد لوحظ بشأنه ما يىل:
 ص ــرف بــدل االجــازة قــد تــم دون وجــه حــق كــون العالقــة القانونيــة بـ ن
ـي العمــداء
وأعضاء المجالس البلدية عىل سبيل (الندب) فق قرار وزير الحكم المحىل رقم
( )38لس ــنة 2016م بش ــأن ن ــدب عم ــداء وأعض ــاء المج ــالس البلدي ــة ،وق ــد ت ــم
احال ـ ــة ش ـ ــهائد ال ـ ــدف األخ ـ ــت وملف ـ ــاتهم وارص ـ ــدة اج ـ ــازاتهم إل جه ـ ــات عمله ـ ــم
األصلية.
 السيد (م ا ح ج) وطشغل وظيفة مراقب تعليم باطن الجبـل ،تـم تكليفـه كوكيـل
لبلدية باطن الجبل عىل سبيل التفرغ عمال بقرار وزير الحكم المحىل رقم ()38
لس ــنة 2016م ،وص ــدر ل ــه م ــن مراقب ــة التعل ــيم ش ــهادة ال ــدف األخ ــت ع ــن ش ــهر
دشسمت لسنة 2016م ،وبالرغم من انه قد ب ر
ـارس العمـل بالبلديـة غـت أنـه اسـتمر
نف ممارس ــة عمل ــة كمراق ــب للتعل ــيم واس ــتمر نف إدارة المراقب ــة واص ــدار الرس ــائل
والقرارات وغتها ،كمـا اسـتعمل سـلطاته نف اسـتئناف صــرف مرتبـات ومكافئـات
لـه ،حيـ بلــل مــا صــرف لــه  33,452دينـار صــرف بالمزامنــة مـ صــرف مرتباتــه
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ر
ارسافهـا،
بالبلدية وان جميعها صـرف بمعرفة مكتب الخدمات الماليـة وتحـ
كمــا وامــر ان تص ــرف مكافــاة مراقــب التعلــيم لصــال عــادل األصــفر دون تكليفــه
من الوزارة ،حي لم تقدم مستندات صـرف تلـك العـالوة نف السـنوات السـابقة
غت ان بطاقة مرتبه أظهرت صـرف  45,000دينـار ،وعنـد انتهـاء عملـه بالبلديـة
ص ــدرت ل ــه ش ــهادة دفـ ـ أخ ــت ع ــن ش ــهر أغس ــطس 2020م وصـ ــرف ل ــه ب ــدل
إج ـ ــازة بقيم ـ ــة  12,000دين ـ ــار ص ـ ــرف أيض ـ ــا م ـ ــن حس ـ ــابات مكت ـ ــب الخ ـ ــدمات
ر
وبارسافهـ ــا ،وعنـ ــد عودتـ ــه رسـ ــميا للعمـ ــل بمراقبـ ــة التعلـ ــيم خـ ــالل شـ ــهر
الماليـ ــة
سبتمت 2020م أمر أن تصـرف مكافاة له عن  8أشهر وارفق موافقة وكيل وزارة
التعل ـ ـ ــيم مش ـ ـ ــروطة بص ـ ـ ــرفها م ـ ـ ــن مخصص ـ ـ ــات المراقب ـ ـ ــة نف ظ ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود
مخصصات مالية.
 ظه ــر بمس ــتند الص ـ ــرف رق ــم  12/69لس ــنة 2020م ص ـ ــرف مبل ــل  232,820دين ــارلصــال ع ــدد  25موظ ــف بمراقب ــة تعل ــيم ب ــاطن الجب ــل وق ــد تض ــمن ص ــرف مرتب ــات
ن
ـوظفي بنــاء عــىل رســالة مراقــب التعلــيم رقــم ( )2020-1-214المــؤر نف
بعــض المـ
2020/12/31م ،والموجه ــة إل المراق ــب الم ــال بش ــأن طل ــب ص ــرف مس ــتحقاتهم
ر
ر
اآلن:
المبارسة نظرا لظروفهم الخاصة ومن خالل المراجعة اتض
من تاريـ ــخ
ر
 التالعب بالعقود ومبارسات العمل ادي إل صـرف تلك المبالل بغت وجه حق.
ن
ـئولي مـنهم :ابـن مراقـب مكتــب
 ان جـل مـن تـم الصــرف لهـم هـم مــن أقـارب مس
الخــدمات الماليــة بــاطن الجبــل /الصــيد واخـ مراقــب تعلــيم بــاطن الجبــل /ا
رئيس وحدة إعداد المرتبات /اخ رئيس وحدة اإلحصاء والبيانات واالحصاء،
وغتهم.
عالوة التدريس

بل ـ ــل إجم ـ ــال مصـ ـ ــروفات ع ـ ــالوة الت ـ ــدرطس  2,866,556دين ـ ــار ،ع ـ ــن الس ـ ــنة الدراس ـ ــية
2019/2018م لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 قيام كل من مراقب تعليم باطن الجبل والمراقب المال بالمراقبـة بأعمـال نـتأ عنهـاشـ ـ ــبهات باسـ ـ ــتغاللهم لمنظومـ ـ ــة المرتبـ ـ ــات التابعـ ـ ــة لمراقبـ ـ ــة تعلـ ـ ــيم بـ ـ ــاطن الجبـ ـ ــل
ن
الموظفي.
وبمساعدة عدد من
ن
 التالع ــب بأخت ــام الم ــدارس وذل ــك باس ــتخدامها ف اعتم ــاد كش ــوفات وق ــوائم م ــزورةدون علم مدراء تلك المدارس.
ن
ن
ـئولي ض ـ ــمن ق ـ ــوائم
ـوظيف وادراج أق ـ ــارب مس ـ ـ
 وج ـ ــود ش ـ ــبهات متعلق ـ ــة ب ـ ــالمالك ال ـ ـن
الوظيف باإلضافة للصـرف لبعض مدخىل البيانات.
الصـرف ليسوا ضمن المالك
مراقبة اخلدمات املالية زلينت
 إغفال مسـك بعـض السـجالت الالزمـة لصـيانة وحفـظ المـال العـام (سـجالت العهـدالمس ــتديمة والمؤقت ــة – س ــجل األمان ــات – س ــجل االرتباط ــات – س ــجل األص ــول)،
بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )18مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة ونصـ ــوص المـ ــواد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )207-187-181-163من الئحة
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ـي مـ ن
ن
 عــدم إج ـراء تــدوير بـ نـائمي بأعمــال الص ــرف
ـوظف مراقبــة الخــدمات الماليــة القـ
والتحصيل والمراجعة.
 عدم قيام قسم المراجعة الداخليـة باعـداد تقـارير دوريـة بنتـائأ إعمالـه يوضـ مـدىتطبيق التشـريعات النافذة والمنظمة للعمل المال.
 ع ــدم الخ ــتم ع ــىل المس ــتندات الص ــرف ومؤي ــداتها بم ــا يفي ــد بالص ــرف تفادي ــا لتك ـرارن
المتانيــة الحســابات
ص ــرفها مــرة أخــرى بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )105مــن الئحــة
والخازن.
 عدم وجود نظام جيد لحفظ الملفات والمستندات المالية.اقبي الم ن
 عدم قيام المـر نـاليي بالقطاعـات بـاجراء الجـرد والتفتـيش الـدوري والمفـاج
ن
للخ ـ ـ ـ ـزائن وذل ـ ـ ــك بالمخالف ـ ـ ــة ألحك ـ ـ ــام الم ـ ـ ــادتي ( )88-77م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة الحس ـ ـ ــابات
-

-

-

والمخازن.
ن
التــداخل نف االختصاصــات حيــث تــم تكليــف عــدد  2مــن مــوظف مراقبــة الخــدمات
المالية بصفة رئيس قسم باإلضافة لمهام مراقب مال نف قطاعات تابعة لها.
تب ـ ن
ـي عـ ــدم احتفـ ــا مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخلي ــة بالمراقبـ ــة ببطاقـ ــات تحتـ ــوي عـ ــىل
ر
ن
المتغ ــتات ال ــب تطـ ـرأ ع ــىل أوض ــاع الم ــوظفي بالمخالف ــة للم ــادة ( )126م ــن الئح ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ن
ـوظفي
عــدم اتخ ــاذ المراقب ــة ألي إج ـراءات نف متابع ــة المتغــتات ال ـ رـب تط ـرأ ع ــىل الم ـ
ن
ـوظفي الـ ــذين انته ـ ـ عالقـ ــتهم الوظيفيـ ــة
وذلـ ــك بـ ــابالغ وزارة الماليـ ــة بأوضـ ــاع المـ ـ
وايقـاف صــرف مرتبـاتهم بالمخالفـة لــنص المـادة ( )11مـن القـانون رقـم ( )12لســنة
2010م بشأن عالقات العمل.
لــوحظ شــغل العديــد مــن العنــا الوطنيــة لوظــائف بموجــب محــا ن اتفــاق مقابــل
مكافــآت شــهرية ،بالمخالفــة لــنص المــادة ( )124مــن قــانون العمــل والــذي اعتــتت
ش ــغل الوظ ــائف بمال ك ــات الوح ــدات اإلداري ـ ـة ي ــتم ع ــن طري ــق التع ـ ن
ـي أو التعاق ــد أو
ر
التقي ــة أو الن ــدب أو اإلع ــارة أو النق ــل ،كمـ ــا ل ــوحظ م ــن ه ــذه المكاف ــأة دون التقيـ ــد
باســتخدام الــرقم الـ ن
ـوطب للتحقــق مــن حالــة االزدواجيــة مــن عــدمها بالمخالفــة لــنص
المـ ــادة ( )7مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم ( )8لسـ ــنة 2014م بشـ ــأن الـ ــرقم الـ ـ ن
ـوطب حيـ ــث قيـ ــد
صـرف جمي المرتبات والمكافآت وكافة اإلجراءات اإلدارية المالية عن طريـق الـرقم
ن
الوطب.

 ص ــرف عه ــدة مالي ــة للس ــيد (ع م ا) الت ــاب لمراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة وبقي ــة 1000دينار لغرض اإلعاشة وتم خصمها بالمخالفة عىل بند المرتبات األساسية.
 عــدم مســك ســجل تحلــيىل لرصــيد حســاب الودائ ـ بالمخالفــة لــنص المــادة ()163ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
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مراقبة اخلدمات املالية سبها
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
 قصور عمل مكتب المراج الداخىل نف اعداد التقـارير الدوريـة لمـا لهـا مـن أهميـة فنمعالجــة المشــاكل واتخــاد القـرارات الالزمــة بالمخالفــة لــنص المــادة ( )88مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.

 تقص ــت قس ــم الخزين ــة والص ــندوق بالمراقب ــة بمتابع ــة الحس ــابات المصـ ــرفية وذل ــكباهمال اعداد مذكرات التسوية للحسابات المصـرفية شهريا بالمخالفة لنص المادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )89من الئحة
ـاليي مــن حيــث ر
اقبي المـ ن
 ضــعف اداء الم ـر ناالرساف عــىل ألقســام الماليــة بالقطاعــات
وعدم مسك السجالت المالية الالزمة والمنظمة لعمليات الصـرف فضـال عـن عـدم
تق ـ ــديم تق ـ ــارير ش ـ ــهرية للمراقب ـ ــة مخالف ـ ــة لنص ـ ــوص الم ـ ــواد ( )24 ،18م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 لـم يــتم إجـراء الجــرد السـنوي لمراقبــة الخـدمات الماليــة عـن الســنة الماليــة 2019م،بـ ــالرغم تـ ــم تشـ ــكيل لجنـ ــة للجـ ــرد وذلـ ــك مخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )292مـ ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 وجــود ع ــدد م ــن العه ــد المالي ــة لقط ــاع التعل ــيم ل ــم ي ــتم اقفاله ــا والمخصص ــة لم ــدراءالمدارس بقيمة إجمالية  243,988دينار بالمخالفة لنص المـادة ( )188مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 إغف ــال خ ــتم اذون ــات الص ــرف والمس ــتندات المرفق ــة بم ــا يفي ــد الص ــرف لمن ـ تك ـرارصـ ــرفها واالكتف ــاء بكتاب ــة رق ــم الص ــك وتاريخ ــه ع ــىل إذن الصـ ــرف بالمخالف ــة ل ــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )105من الئحة
 إغف ـ ــال االقس ـ ــام المالي ـ ــة ع ـ ــن إمس ـ ــاك الس ـ ــجالت المالي ـ ــة المنص ـ ــوص عليه ـ ــا قانون ـ ــان
المتانيـ ـ ــة – سـ ـ ــجل
المتمثلـ ـ ــة نف دف ـ ـ ـ رت يوميـ ـ ــة الصـ ـ ــندوق – دفـ ـ ـ رـت حسـ ـ ــابات خـ ـ ــارج
رن
االلتامات – سجل متابعة الدفعات – سجل العهد والسلف المالية.
 عـدم مســك ســجل لحصــر االصــول الثابتــة والمنقولــة أو بطاقـات تــدون بهــا البيانــاتاألساسية المتعلقة بكل اصل عىل حدة.
المصـروفات

 بفحــص مســتندات البــاب األول للســنة الماليــة 2019م وبالمقارنــة كعينــة عشــوائيةألحـ ــد القطاعـ ــات مـ ــا بـ ـ ن
ـي المرتبـ ــات الـ ــوارد مـ ــن وزارة الماليـ ــة واسـ ــتمارات المرتبـ ــات
المعــدة مــن قبــل المراقبــة ،تبـ ن
ـي القيــام بصــرف المرتبــات بقــيم تختلــف بالزيــادة تــارة
ن
وبالنقصان بما يظهر الفرق فيما بي القرص واالستمارات.
 تكلي ــف مراقبـ ـة التخط ــيط جه ــات غ ــت مختص ــة بتنفي ــذ اعم ــال ال تخضـ ـ لنش ــاطهاحي ــث ل ــوحظ تكلي ــف ش ــركة وادى ميم ــون للبن ــاء والص ــيانة بتوري ــد تلفزي ــون وف ــرش
ممرات.
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 اســتخدام مخصصــات الطــوارئ نف إج ـراء مص ــروفات عاديــة قيــام مــدير مديريــة أمــنس ـ ــبها بصـ ـ ــرف مبل ـ ــل م ـ ــال م ـ ــن حس ـ ــاب الط ـ ــوارئ وق ـ ــدره  508,075دين ـ ــار نف غ ـ ــت
االغ ـراض المخصص ــة له ــا بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )17م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال
للدولــة حي ــث ال يجــوز الص ــرف مــن حس ــاب الطــوارئ اال نف ح ــدود المبــالل المق ــررة
ن
بالمتانيـ ــة،و بقص ـ ــد مواجهـ ــة حال ـ ــة مفاجئ ـ ــة ال تحتمـ ــل الت ـ ــأخت ،ط ـ ـرأت بع ـ ــد إق ـ ـرار
ن
المتانية ،مثال ذلك:
رقم إذن الصـرف

قيمة

10/27

59,700

11/56
11/59
11/67
11/73

94,525
7,000
29,850
40,000

البيان
توريد وتركيب منظومات حسابات
ن
 +ش.
عاملي
بطاطي وفرش ن
ن
أر،
دفايات
ن
للموظفي
مكافآت مالية
اعمال نظافة بالمديرية
دفعة عىل الحساب

المستفيد
مركز الرقميات لتقنيات الحاسوب
ن
والتجهتات المكتبية
ن
للتجهتات العامة
شـركة االمنية
ععع
اللمسة ر
التكية لخدمات النظافة
فندق العاصمة

مراقبة اخلدمات املالية مسالتة
نظام الرقابة الداخلية

 رغ ـ ــم وج ـ ــود مكت ـ ــب للمراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة إال أن عمل ـ ــه م ـ ــازال يقتصـ ـ ــر ع ـ ــىل المه ـ ــامالتقليديـة وال رـب تنحصــر نف المراجعـة المسـتندية والحسـابية دون أن يمتـد عملــه إل
عمليـ ــات تقـ ــيم أنظمـ ــة الرقابـ ــة الداخليـ ــة وتقـ ــيم األداء المـ ــال واعـ ــداد تقـ ــارير دوريـ ــة
بالخصوص.
 عــدم ال ـ ر نـتام مراقبــة الخ ــدمات المالي ــة مســالته باحال ــة ص ــور مــن معظ ــم المراس ــالتذات الطاب المال لديوان المحاسبة بالمخالفة لقـانون ديـوان المحاسـبة رقـم ()19
لسنة 2013م وتعديالته بشأن ديوان المحاسبة.
 ضـ ــعف دور المراقـ ــب المـ ــال نف راإلرساف عـ ــىل سـ ــت العمـ ــل بقسـ ــم الشـ ــؤون الماليـ ــة
وتداخل األعمـال الماليـة المنجـزة بينهمـا ودون مراعـاة االختصاصـات المسـندة لهمـا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة المادة ( )24من الئحة
ر
ن
موظفي بمراقبة الخدمات المالية مسـالته بـأكت مـن مهمـة عمـل بالمخالفـة
 تكليفر
ن
للقواني واللوائ الب تنظم ذلك بشأن االستقاللية وفصل االختصاصات
 عـ ــدم القيـ ــام بـ ــالجرد الفعـ ــىل لألصـ ــول واإلكتفـ ــاء بعمليـ ــة الحص ـ ــر فقـ ــط دون إج ـ ـراءالدفتي ــة ب ـ ر
ر
المطابق ــة ب ـ ن
ـدفت أس ــتاذ المخ ــازن لتحدي ــد
ـي كش ــوفات الج ــرد واألرص ــدة
ن
المتانيـ ــة
أوج ــه اإلخ ــتالف إن وج ــدت وذل ــك بالمخالف ــة الم ــادة ( )299م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
 ي ــتم ص ــرف ك ــروت ال ــدف المس ــبق لله ــاتف النق ــال بن ــاء ع ــىل تعليم ــات ش ــفوية غ ــتر
مكتوبة وال يوجد سجل ن
والمتبف.
يبي المصـروف
ا
 احتفــا مراقبــة الخــدمات الماليــة مســالته بصــكوك جــاهزة لفـ رـتة طويلــة فض ـ عــنظهورهــا بمــذكرة التســوية بــالطريق منــذ عــدة ســنوات لــم يتخــذ بشــأنها أي إج ـراءات
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المنصوص عليها بالقانون المال للدولة والئحة
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 عـ ــدم وج ـ ــود س ـ ــجل تحل ـ ــيىل لحس ـ ــاب األمانـ ــات يك ـ ــون األس ـ ــاس والمرج ـ ـ بمتابع ـ ــةن
رن
المتانيـة
االلتامات عند القيـد واإلنفـاق بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )163مـن الئحـة
والحسابات والمخازن
 عــدم مســك ســجل األصــول الثابتــة وتــدوين البيانــات األساســية المتعلقــة بكــل أصــلع ـ ـ ــىل ح ـ ـ ــدا وذل ـ ـ ــك لمتابعت ـ ـ ــه والمحافظ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل أص ـ ـ ــول الجه ـ ـ ــة موض ـ ـ ــوع الفح ـ ـ ــص
والمراجعة.
 إسناد رأكت من مهمة عمل للموظف الواحد مما يضعف احكام الرقابة الداخلية.
ن
ـادتي (-293
 ع ــدم القي ــام ب ــالجرد المف ــاج للخزين ــة والمخ ــازن بمخالف ــة ألحك ــام الم ـن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )310من الئحة
 عــدم خــتم أذونــات الص ــرف والمســتندات المرفقــة بخــتم يفيــد الص ــرف حـ رـب ال يــتمن
المتانية.
تكرارها بالمخالفة للمادة ( 105ـ  )99من الئحة
 ع ــدم إحال ــة اس ــتقطاعات االش ـ رـتاكات الض ــمانية واس ــتقطاعات الض ــمان االجتم ــاعن
للقواني والتشـريعات النافذة.
وضـريبة الجهاد نف حينه لمستحقيها بالمخالفة
 إغف ـ ـ ــال مراقب ـ ـ ــة الخ ـ ـ ــدمات المالي ـ ـ ــة مس ـ ـ ــالته مس ـ ـ ــك بطاق ـ ـ ــات المرتب ـ ـ ــات الش ـ ـ ــهريةر
ن
االلكتونيـ ــة نف القيـ ــد والتسـ ــجيل بالمخالفـ ــة
ـوظفي واالعتمـ ــاد عـ ــىل المنظومـ ــة
للمـ ـ
ن
للمادة ( )126من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
المصـروفات

 عنــد مراجعــة مــذكرة تســوية حســاب المص ــرف تبـ نـي وجــود مبــالل ماليــة تــم إدراجهــا
ن
ضمن ر
دفت يومية الصندوق عـىل أسـاس أنهـا تـم تحويلهـا لجهاتهـا و ف األصـل لـم
يتم أعداد لها إذن صـرف ولم تخصم وبيانها كالتال:
ت
1ـ
2ـ
3

البيان
خصم ضـريبة الجهاد مرحل من سنة 2016م
خصم الغياب عن سنة 2019م
ن
فلسطي عن سنة 2019م
خصم ضـريبة

القيمة
437,668
285,166
15,929

السنة
2016م
2019م
2019م

 مــن خــالل مطابقــة عينــة مــن اســتمارة مرتبــات مكتــب االقتصــاد مســالتة لشــهر مــايون
2019م تبـ ـ ن
ـوظفي بقيمـ ــة أعـ ــىل مـ ــن مـ ــا هـ ــو موجـ ــود
ـي ص ـ ــرف مرتبـ ــات لـ ــبعض المـ ـ
بالحوالة الواردة من وزارة المالية:
ت
1
2
3
4

الرقم المال
2651845
9769067
2651874
2651877

الرقم الوطن
*****1197502
*****1197502
*****1197504
*****2198704

الصاف حسب المراقبة
778
763
714
714

المرتب حسب الحوالة
742
730
685
685

ـي الخ ــدمات الص ــحية مس ــالته والدولي ــة للت ـ ن
 الت ــامي الط ــن :حس ــب العق ــد ب ـ نـأمي
بلغ ـ قيم ــة اقس ــاط الت ـ ن
ـأمي المحال ــة م ــن الخ ــدمات الص ــحية مس ــالتة إل الدولي ــة
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ـأمي ع ـ ــن س ـ ـ ر
للت ـ ـ ن
ـنب 2020-2019م مبل ـ ــل وق ـ ــدره  622,843دين ـ ــار والبي ـ ــان الت ـ ــال
يوض ذلك:
قيمة أقساط التامي
307,810
315,033
622,843

السنة
2019
2020
المجموع

نسبة المسيجع %65
200,076
204,771
404,848

ر
ن
ن
التامي.
مستج
المتعاوني من
 التوس نف صـرف مرتبات األطباء
 التوس ـ ـ ـ نف ص ـ ـ ــرف العهـ ـ ــد مـ ـ ــن مسـ ـ ـ رـتج التـ ـ ـ ن
ـامي حيـ ـ ــث بلغ ـ ـ ـ قيمـ ـ ــة العهـ ـ ــد
ن
التامي مبلل وقدره  40,000دينار.
المصـروفة من
ن
 وجــود مبــالل ماليــة خصــم مــن الحســاب المص ــرف وال مقابــل لهــا بالــدفاتر بقيمــة 1,138مرحلة منذ سنة 2018م.
 م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل م ـ ـ ــذكرة التس ـ ـ ــوية نف 2019/12/31م بل ـ ـ ــل رص ـ ـ ــيد الص ـ ـ ــكوك بـ ـ ـ ـالطريق 14,410,113دين ـ ــار ،تب ـ ـ ن
ـي م ـ ــن ه ـ ــذه الص ـ ــكوك مب ـ ــالل تمث ـ ــل اس ـ ــتقطاعات يرجـ ـ ـ
الــبعض منهــا أل كـ رـت مــن ســنة ،لــم يــتم اتحــاذ اإلج ـراءات الالزمــة حيالهــا وفقــا ألحكــام
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن ،ومنه ــا ع ــىل
الم ــواد ( )162-161-118م ــن الئح ــة
سبيل المثال:
ت

القيمة

رقم الصك

التاري ــخ

1

437,668

ال يوجد

2016/12/29م

2

1,775,499

7748

2015/12/31م

3

1,780

55004

2014/12/29م

البيان
تحويل قيمة ضـريبة الجهاد عن سنة 2016م إل
مصـرف الجمهورية الرئيي حساب وزارة المالية رقم
()57600
سداد القيمة المستحقة عن ر
الفتة من  1/1إل
2015/12/31م ر
والب تمثل حصة الجهاد المخصومة
قيمة خصم الدمغة عن سنة 2014م

 عـ ـ ــدم القيـ ـ ــام باحالـ ـ ــة بـ ـ ـ رن
المتانيـ ـ ــة لسـ ـ ــنة 2019م البـ ـ ــاب األول وبمبلـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
ـواف
 2,895,000دينار ،إل ح/اإليراد العام بمصـرف ليبيا المركزي.
 قيــام مس ــؤول الزراع ــة بص ــرف مرتب ــات بالتجــاوز لع ــدد  11موظ ــف ال ت ــرد مرتب ــاتهمب ــالحواالت ال ــواردة م ــن وزارة المالي ــة وي ــتم تض ــمينهم بالمرتب ــات الش ــهرية بالقط ــاع
وهم:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم
ج رش
عصع
إاا
حما
رس
م رس
س رس
بعس
ا رس
أعس
عما

الرقم الوطن
*****1197701
*****1198301
*****2197801
*****21988055
*****1197102
*****1197403
*****1197202
*****1197801
*****1197702
*****1197201
*****1195601

الصاف
554
554
554
554
461
461
461
461
461
461
461
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 بلغ ـ ـ مص ـ ــروفات الب ــاب الثـ ـ نـان مبلغ ــا وق ــدره  352,266دينـ ــار ،وذل ــك م ــن جملـ ــة
المخصص بمبلل  438,804.450دينـار ومـن خـالل القيـام بأعمـال الفحـص لـوحظ
ر
اآلن:
 ع ــدم وج ــود خ ــتم يفي ــد الص ـ ــرف ع ــىل المس ــتندات المرفق ــة بأذون ــات الص ـ ــرف
لضمان عدم تكرار صـرفها مرة أخرى.
ـوظفي ت ــابعين
ن
ن
 تحمي ــل بن ــد أتع ــاب ومكاف ــآت لغ ــت الع ــاملي بمكاف ــآت مالي ــة لم ـ
للجهة ،أمثلة ذلك:
ت
1
2
3
4
5
6

إذن الصـرف
8/1
8/2
10/1
10/2
12/8
12/10

اسم المستفيد
يأا
ععا
يأا
ععا
ععا
نعإا

القيمة
500
500
500
500
500
500

 بلــل رصــيد حســاب الودائ ـ واألمانــات نف نهايــة الســنة الماليــة 2019م مبلــل وقــدره 3,146,606دين ــار ،ل ــوحظ بش ــأنها الص ــرف م ــن الحس ــاب دون أخ ــذ الموافق ــة م ــن
ديـ ـ ــوان المحاسـ ـ ــبة ،بالمخالف ـ ـ ــة لق ـ ـ ـرار رئـ ـ ــيس ال ـ ـ ــديوان رقـ ـ ــم ( )196لس ـ ـ ــنة 2018م
المعــدل للقـرار رقــم ( )23لســنة 2015م بشــأن وضـ ضــوابط رقابيــة عــىل حســابات
الجهــات الممولــة مــن الخزانــة العامــة حـ رـب يــتم رف ـ القيــود عــىل حســاب األمانــات،
ومـ ــن تل ـ ــك الح ـ ــاالت وج ـ ــود عه ـ ــد تشـ ــغيلية بقيم ـ ــة  337,500دين ـ ــار ،ص ـ ــرف م ـ ــن
الحساب للمدارس.
 ع ـ ــدم تحوي ـ ــل ب ـ ـ رن
ـواف المتاني ـ ــة لس ـ ــنة 2020م (الب ـ ــاب األول) وبقيم ـ ــة 3,770,910
دينار ،إل ح/اإليراد العام بمصـرف ليبيا المركزي.
مراقبة اخلدمات املالية نالوت
ر
اقبي المـ ن
 ضــعف اداء المـر نـاليي مــن حيــث االرساف عــىل االقســام الماليــة بالقطاعــات
واع ــداد تق ــارير اإليـ ـرادات والمصـ ــروفات مم ــا يع ــد ذل ــك مخالف ــا للم ــواد ارق ــام (،)24
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )25من الئحة

 عدم وجود تقارير مالية صادره عن اقسام المراجعة الداخليـة شـهريه أو ربـ ـ سـنويةتوض ست العمل المال بالقطاعات.
 اإلغف ـ ـ ــال نف القي ـ ـ ــام ب ـ ـ ــالجرد المف ـ ـ ــاج للخزين ـ ـ ــة والمخ ـ ـ ــازن وك ـ ـ ــذلك العه ـ ـ ــد المالي ـ ـ ــةن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
المص ـ ــروفة بالمخالفـ ــة ل ــنص المـ ــادة رق ــم ( )177مـ ــن الئح ــة
والمخازن.
ن
 ض ــعف اعم ــال لج ــان الج ــرد ف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة 2020/2019م حي ــث ل ــم ي ــتمإعداد مذكرات المطابقة بعد إجراء الجرد الفعىل.
ن
 ع ــدم مراع ــاة مب ــدا تقس ــيم العم ــل وانفـ ـراد موظ ــف واح ــد ف قس ــم الخزين ــة بالقي ــامبجمي ـ ـ ـ األعم ـ ــال الماليـ ـ ــة م ـ ــن اسـ ـ ــتالم التي ـ ــد إل اع ـ ــداد أذونـ ـ ــات الص ـ ـ ــرف واعـ ـ ــداد
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المرتب ــات والقي ــد نف دفـ ــاتر اليومي ــة للحس ــابات المختلفـ ــة وك ــذلك إع ــداد مـ ــذكرات
التسوية المصـرفية مما يضعف الرقابة الداخلية عىل الخزينة.
 صـرف مرتبات عميد وأعضاء المجلس البلدي نالوت دون ورود أسمائهم من لجنةترشيد المرتبات عن شهري نوفمت ودشسمت 2019حيث تم صـرف مبلل 78,000
دينار عىل النحو التال:
 صـ ــرف مبل ــل  52,000دين ــار كمرت ــب ش ــهرين خ ــالل ن ــوفمت وه ــو يمث ــل مرت ــب
العميد وخمس أعضاء للمجلس البلدي نالوت.
 ص ــرف مبلــل  26,000دينــار وهــو مرتــب شــهر دشســمت لعميــد البلديــة وأعضــاء
المجلس البلدي نالوت.
 وتم تغطية العجز نف حوالة المرتبـات لشـهر نـوفمت ودشسـمت مـن الفـائض فن
الحساب المص ن
ـرف للمرتبات.
 جمي ـ المص ــروفات ع ــىل الب ــاب الث ـ نـان ال ـ رـب تم ـ خ ــالل س ــنة 2019م تم ـ ب ــدون
ن
المتاني ـ ــة
تفويضـ ــات ماليـ ــه تقابلهـ ــا بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة رقـ ــم ( )13مـ ــن الئحـ ــة
والحسابات والمخازن.
 بموجب إذن الصـرف  7/2لسنة 2019م تم صــرف مبلـل وقـدره  5,000دينـار وهـوجــزء مــن قيمــة اصــالح ســيارة تويوتــا دف ـ ربــاع التابعــة لمديريــة امــن نــالوت تحمــل
رقم اللوحة  1532حسب ما جاء نف رسالة التكليـف الصـادرة مـن مـدير مديريـة امـن
نــالوت بتــاريـ ــخ 2018/8/1م وبــالرجوع إل كشــف المركبــات االليــة التابعــة لمديريــة
امـ ــن نـ ــالوت فـ ــان هـ ــده المركبـ ــة ال توجـ ــد مـ ــن ضـ ــمن قـ ــوة المركبـ ــات االليـ ــة التابعـ ــة
للمديرية مما يعد تصـرف نف المال العام بالمجان واهدار للمال العام.
 بموج ــب أذون ــات الصـ ــرف ارق ــام  12/78،77،76،75،79لس ــنة  2019ت ــم صـ ــرفمب ــالل مالي ــة م ــن الب ــاب الث ـ ن
ـان ع ــىل بن ــد مصـ ــروفات س ــنوات س ــابقة لمجموع ــة م ــن
ن
مبان إدارية لصال مديرية امن نالوت وفيما
الشـركات مقابل قيامها بأنشاء وصيانة
يىل بيان تفصيىل بذلك:
رقم إذن الصـرف
12/75
12/76
12/77
12/78
12/79

اسم ر
المشوع
انشاء بوابة امنية بمنطقة الحوامد
صيانة مقر ر
استاحة مديرية امن نالوت
ر
صيانة وتحوير مركز رسطة وازن
ن
الوطب تكوت
صيانة مركز االمن
ن
الوطب الروطس
صيانة نقطة االمن

الشـركة المنفذة
طريق األمانة للمقاوالت العامة
شـركة عبد بانون للمقاوالت العامة
شـركة جش الحياة للمقاوالت العامة
شـركة عبد بانون للمقاوالت العامة
شـركة طريق االمانة للمقاوالت العامة

القيمة
74,690
60,000
60,195
140,000
37,442

ومن خالل مراجعة وفحص مستندات الصـرف للمشاري ـ ـ سـابقة الـذكر لـوحظ بشـأنها
ر
اآلن:
 عدم وجود عالقة تعاقدية ن
بي مديرية أمن نـالوت والشــركة المنفـذة بالمخالفـة
لالئحة العقود اإلدارية.
ن
 تــم الص ــرف عــىل المشــاري ـ ـ خصــما مــن البــاب الثــان بالمخالفــة للمــادة رقــم ()6
مــن القــانون المــال للدولــة عــالوة عــن ان الص ــرف تــم دون وجــود تفــويض مــال
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ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
يخ ـ ــص مص ـ ــروفات س ـ ــنوات س ـ ــابقة بالمخالف ـ ــة لالئح ـ ــة
والمخازن
ن
 لم يتم خصـم قيمـة ضـمان األعمـال والتـامي النهـان مـن قيمـة األعمـال المنفـذة
بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية
 عدم تكليف لجان فنية لالستالم.
 بموج ـ ـ ــب إذن صـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  149/12بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م ت ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل 449,550دين ـ ــار لص ـ ــال ش ـ ــركة االن ـ ــدلس األول الس ـ ــتتاد الم ـ ــواد الغذائي ـ ــة مقاب ـ ــل
قيامهــا بتوريــد مالبــس لمديريــة امــن نــالوت ومــن خــالل فحــص ومراجعــة مســتندات
الصـرف لوحظ ر
اآلن:
 أن الش ــركة الـ رـب كلف ـ بتوريــد هــذه المالبــس نشــاطها األســاس المــواد الغذائيــة
وليس المالبس والمنسوجات.
 لم يتم إرفاق رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول م مستندات الصـرف.
 لم يتم إرفاق شهادة السداد الضـريب عم سنة .2018
 بخص ــوص إذن الصـ ــرف رق ــم  10/10بمبل ــل  84,795دين ــار لص ــال شـ ــركة المائ ــدةالمتناســقة للخ ــدمات التموينيــة مقاب ــل قيامه ــا بتوريــد م ــواد غذائيــة لص ــال مديري ــة
أمن نالوت لوحظ ر
اآلن:
 أغلــب المســتندات المرفقــة تــم اعــدادها شــكليا لغــرض اتمــام إج ـراءات الص ــرف،
حيث يظهر ان المستندات (محضـر لجنـة المش رـتيات – تكليـف الشــركة لتوريـد
المـ ــواد – اسـ ــتالم المـ ــواد المـ ــوردة – إحالـ ــة الفـ ــاتورة إل القسـ ــم المـ ــال) اعـ ــدت
بتواريـ ــخ سابقة لتاريـ ــخ انعقاد اللجنة المكلفة بالمفاضلة ن
بي العروض المقدمـة
من الشـركات.
 لـوحظ ان إيصـال الض ـرائب المرفـق بالمعاملــة ال يخصـها ويرجـ لمعاملـة اخــري
بقيمــة  84,545دينــار بتــاريـ ــخ 2011/9/24م تح ـ رقــم تســجيل  1092ورقــم
إيصـال  0299419حيـث تــم نـزع هـذا اإليصــال مـن معاملـة ســابقة ولصـقه عــىل
هــده المعاملــة ،ويظهــر جــزء مــن الخــتم الســابق بكــل وضــوح عــىل الجــزء الســفىل
ن
بختمي جديدين األمـر الـذي يعـد تزويـر نف وثـائق
من اإليصال تم التغطية عليه
رسمية والتهرب من دف الضـريبة.
ر
المشتيات نف جمي التكليفات ر
الب تم خالل سنة 2020م.
 لوحظ تغييب لجنةمراقبة اخلدمات املالية يفرن
نظام الرقابة الداخلية
ن
 قصور مكتب المراجعة الداخلية ف أداء المهام المكلف بها قانونا ،واقتصار أعمالهعــىل العملي ــات الحس ــابيةوالفحص المســتندي فقــط بالمخالف ــة للم ــادة ()292-88
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ر
 -عــدم مســك المجموعــة الدفتيــة بالطريقــة الصــحيحة واهمــال مســك بعــض الــدفاتر

مثل سجل اإليرادات واألصول.
 انتفاء مبدأ االستقاللية نف الحسابات المصـرفية والقيام بالتحويل فيما بينها.تقرير ديوان المحاسبة 2020
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المصـروفات

البيــان التــال يوضـ المبــالل المســيلة مــن وزارة الماليــة لمراقبــة الخــدمات الماليــة يفــرن
وحجم اإلنفاق خـالل السـنوات الماليـة  2019و2020م وفيمـا يـىل الموقـف التنفيـذي
ن
ن
الماليتي 2020-2019م:
السنتي
عن
الباب
األول
ن
الثان

سنة 2019م
م .الفعل
المسيل
41,384,126 39,987,024
204,772
205,231

سنة 2020م
م .الفعل
المسيل
35,743,323 33,773,580
44,714
173,815

ن
يالح ـ ــظ م ـ ــن البي ـ ــان الس ـ ــابق وج ـ ــود عج ـ ــز نف الب ـ ــاب األول للس ـ ـ ن
ـاليتي -2019
ـنتي الم ـ ـ
2020م عىل التوال ويعـزي ذلـك إل قيـام مصــرف الجمهوريـة القلعـة باالسـتحواذ عـىل
قيمــة ماليــة نف 2019/11/25م بلغ ـ  2,569,366.000دينــار مــن حســاب 14800
ن
مرتي بالخطأ نف سنة 2015م.
الخاص بالباب األول وذلك بحجة ورودها
بند المرتبات
ن
ن
 بمقارنـ ــة لشـ ــهر ينـ ــاير2020م مـ ــا بـ ــي أعـ ــداد المـ ــوظفي الـ ــواردة مرتبـ ــاتهم مـ ــن وزارةتبي ر
الموظفي حسب المرتبات المصـروفة فعليا و ن
ن
المالية و ن
اآلن:
بي أعداد
ت
1
2
3
4
5
6
7

أعداد الموظفي حسب الفار الغي مصـروف من
إعداد الموظفي حسب
القطاع
مرتبات
منظومة مرتبات وزارة المالية الحوافظ المصـروفة
 48منها  6فقط ورد
1262
1310
التعليم
بالتحليىل أنها موقوفة.
15
344
359
الصحة
3
110
113
الزراعة
3
70
73
الثقافة
2
44
46
الشؤون االجتماعية
3
45
48
المواصالت
1
24
25
المالية

 قيــام المراقبــة ربتحيــل مبلــل بقيمــة  1,674,257دينــار كرصــيد أول المــدة نف الســنةا
الماليــة الجديــدة 2020م بــد مــن ترحيلهــا إل حســاب اإلي ـراد العــام بمص ــرف ليبيــا
المرك ــزي بالمخالف ــة لمنش ــوري رئ ــيس ال ــديوان رق ــم ( )8لس ــنة 2019م و( )4لس ــنة
2020م.
حساب الودائع واألمانات

مــن خــالل تتب ـ حركــة الحس ــاب مــن تعليــة وص ــرف خــالل الس ــنوات 2019م 2020م
يتض ـ أنــه ال توجــد آليــة واضــحة للمراقبــة إلدارة هــذا الحســاب وأن المراقبــة تســتخدم
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
هـ ــذا الحسـ ــاب خالفـ ــا لطبيعتـ ــه ولمـ ــا نص ـ ـ عليـ ــه مـ ــواد الئحـ ــة
والمخازن  164-163-162-161ويتض ذلك نف:
 الرص ـ ــيد بالحس ـ ــاب غ ـ ــت مفص ـ ــل بكش ـ ــف تحل ـ ــيىل يوضـ ـ ـ الق ـ ــيم وت ـ ــواريـ ــخ تعليته ـ ــابالتحديد فبعض المبالل بالحساب ترج لسنة 2012م.
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 عند مواجهة المراقبة ألي أمر وتعجز عن الوفاء ر نبالتاماتها تلجـأ إل حسـاب الودائـ
واألمان ـ ــات لتغطي ـ ــة ه ـ ــذا العج ـ ــز وه ـ ــو م ـ ــا يق ـ ــود إل ان األرص ـ ــدة والق ـ ــيم الموج ـ ــودة
ن
المتاني ـ ــة
بالحسـ ــاب ال تمثـ ــل الـ ـ ر نـتام فعـ ــىل مسـ ــتحق الـ ــدف روع فيـ ــه مـ ــواد الئحـ ــة
والحسابات والمخازن  164-163-162-161للتعلية.
 الص ــكوك ب ــالطريق (المعلق ــة) الص ــادرة م ــن الحس ــاب والظ ــاهرة بم ــذكرات التس ــويةالمصـرفية نف نهاية سنة 2019م و2020م ترج إل سنوات سابقة قـد تصـل إل 7
سنوات لم تتخذ المراقبـة أي إجـراء بخصوصـها مـن إلغـاء واحالـة إل حسـاب اإليـراد
العام بمصـرف ليبيا المركزي.
 ل ــوحظ قي ــام مراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة يف ــرن خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2019م بتغذي ــةحس ــاب الب ــاب األول (المرتب ــات وم ــا نف حكمه ــا) رق ــم  14800بمص ــرف الجمهوري ــة
القلع ــة م ــن حس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات رق ــم  14803بمص ـ ــرف الجمهوري ــة القلع ــة
ـي الحســابات مـ ر
وهــذه التحــويالت بـ ن
ـؤرس قــوي عــىل بطــالن القــيم المعــالة بالحســاب
ر
وأنها ال تمثل ر ن
التام فعىل ،وبيان هذا المبلل كاآلن:
التاري ــخ
2019-7-11
2019-12-31
2019-12-31
اإلجمال

القيمة
95,788
128,535
7,692

رقم إذن الصـرف
7/1
12/10
12/14
224,324.432

رقم الصك
31752
31763
31767

 يـ ـ ــتم إحالـ ـ ــة خصـ ـ ــم الغيـ ـ ــاب المحـ ـ ــال مـ ـ ــن القطاعـ ـ ــات وتـ ـ ــم توجيههـ ـ ــا إل الحسـ ـ ــابالمص ـ ـ ن
ـرف رقـ ــم  051-202-35بالمص ـ ــرف التجـ ــاري ال ـ ن
ـوطب الرئيسـ ـ ـ  ،حي ــث تبـ ـ ن
ـي
الحساب باسم مكتب االتصال باللجنة وبلل ما تم حصـره مبلل  31,899دينار
مذكرات التسوية المصـرف ية والصكو بالطريق (الصكو المعلقة)

الص ـ ـ ــكوك ب ـ ـ ــالطريق (الص ـ ـ ــكوك المعلق ـ ـ ــة) ترجـ ـ ـ ـ لع ـ ـ ــدة س ـ ـ ــنوات ماض ـ ـ ــية دون اتخ ـ ـ ــاذ
ر
واالن بي ـ ــان للص ـ ــكوك المعلق ـ ــة وال ـ ـ رـب تج ـ ــاوز أجاله ـ ــا م ـ ــا
اإلج ـ ـ ـراءات الالزم ـ ــة بش ـ ــأنها،
سمح به الالئحة المالية للقانون المال للدولة:
البيان عدد الصكو
109
باب اول
باب ن
14
ثان
22
الوداع
145
اإلجمال

القيمة (دينار)
571,796
41,744
37,917
651,457

مراقبة اخلدمات املالية احلرابة
الدفتية فن
ر
 كافة التسويات للحسابات المصـرفية التابعة للمراقبة ال تمثل األرصدةذلك التاريـ ــخ وذلك ناتأ عن عدم ترصيد ر
دفت يومية الصندوق شهريا.

 ع ـ ـ ــدم القي ـ ـ ــد بص ـ ـ ــورة ص ـ ـ ــحيحة وت ـ ـ ــرقيم مس ـ ـ ــتندات اإلي ـ ـ ـرادات والح ـ ـ ــواالت ض ـ ـ ــمنر
وكتة الكشط والشطب و ر
مستندات التحصيل ر
بدفت يومية
التصيد بقلم الرصاص
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الصندوق وعدم انتظام ر
التحيل للسجالت الممسوكة األمر الذي جعلها غـت ذات
ج ـ ــدوى ويفق ـ ــدها المص ـ ــداقية المطلوب ـ ــة لع ـ ــدم دق ـ ــة أرص ـ ــدتها وذل ـ ــك بالمخالف ـ ــة
ن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادتي ( )85( ،)84من الئحة
اقبي المـ ـ ن
 ضـ ــعف أداء الم ـ ـر نـاليي بالقطاعـ ــات وعـ ــدم القيـ ــام بجمي ـ ـ االختصاص ـ ــات
المنصوص عليها نف المادة ) (18من القانون المال للدولة والمادة) (24من الئحة
ن
ر
واإلرساف عـ ـ ــىل القسـ ـ ــم المـ ـ ــال
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات والمخـ ـ ــازن بشـ ـ ــأن المتابعـ ـ ــة
والمخازن ومدي تطبيق القواعد المالية واحكام نظام الرقابة الداخلية عليها حي
لوحظ عدم تواجدهم بشكل دائم بمراقبة الخـدمات الماليـة ،والقيـام بأعمـالهم مـن
خالل المراقبة.
ا
 توس ـ ــيط حس ـ ــاب الب ـ ــاب األول وص ـ ــرف مرتب ـ ــاتهم من ـ ــه ب ـ ــد ع ـ ــن حس ـ ــاب الودائ ـ ـن
المنقولي وصـرف مرتباتهم.
واألمانات ،نف إيداع مخصصات
 عــدم قيــام المراقبــة بأعــداد التســويات المصــرفية للحســابات المصــرفية نف نهايــة كــلن
المتانية والحسابات والمخازن.
شهر بالمخالفة لنص المادة ( )89من الئحة
 أظهرت مذكرة التسوية الخاصة بالحساب الباب األول صـكوك مخصـومة بالزيـادةم ـ ــن المص ـ ـ ــرف وق ـ ــدرها  9,429دين ـ ــار ،ع ـ ــن ش ـ ــهر ين ـ ــاير 2019م ح ـ ـ رـب وصـ ـ ــل نف
2019/12/31م مبل ــل وق ــدره  1,072,205دين ــار ،م ـ ع ــدم وج ــود مرف ــق تحل ــيىل
بمذكرة التسوية لهـذا البنـد دون قيـام المراقبـة باتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة وتسـوية
حساباتها م المصـرف.
 عـ ــدم قيـ ــام المراقبـ ــة بامسـ ــاك الـ ــدفاتر والسـ ــجالت التحليليـ ــة المسـ ــاعدة لحسـ ــابالودائـ ـ خ ــالل س ـ ر
ـنب الفح ــص لمعرف ــة مكون ــات ه ــذا الحس ــاب بالمخالف ــة للم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
)(163من الئحة
 تقصت قسم المراجعة بالمراقبة بالقيام بالمهام والواجبات المناطة به وفقا للمادةرق ـ ـ ــم ) (9م ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـرار رق ـ ـ ــم ( )102لس ـ ـ ــنة 2007م بش ـ ـ ــأن التقس ـ ـ ــيمات التنظيمي ـ ـ ــة
للمراقب ــات ،حيـ ــث ك ــان ضـ ــعفه واض ـ ـ فلـ ــم يمت ــد عملـ ــه إل تقي ــيم أنظمـ ــة الرقابـ ــة
الداخلية وتقيم األداء المال.
 قيام المراقبة بالصـرف من حساب الودائ واألمانات دون تحليلها ورف القيود عىلهــذا الحســاب كــذلك عــدم وجــود مــا يفيــد قيــام فــرع الــديوان المخــتص بمرجعتهــا
مسبقا.
 ع ــدم دق ــة تقري ــر اإليـ ـرادات والمص ــروفات المع ــد م ــن قب ــل المراق ــب الم ــال بقط ــاعالتعليم نف 2019/12/31م حي لوحظ وجود فارق نف قيمة المخصصات المالية
للقطـ ــاع بالبـ ــاب الثـ ـ ن
ـان بينـ ــة وبـ ـ ن
ـي التفـ ــويض رقـ ــم  2078المـ ــؤر 2019/12/31م
وبفارق  11,495دينار.
 اإلهمال بحفظ المستندات ذات القيمة بالمخالفة لـنص المـادة ) (124مـن الئحـةن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن بع ــدم وج ــود خزين ــة تت ــوفر فيه ــا ش ـ ــروط الحماي ــة
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والحفــظ وهــذا ششــكل خطــر نف حفــظ الصــكوك والمســتندات ذات القيمــة وقــد تــم
إثبات ذلك بمحضـر إثبات واقعة ومحضـر جرد الخزينة.
 ع ــدم فص ــل االختصاص ــات داخ ــل مراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة بالمخالف ــة لم ــا نص ـن
ـواني والل ــوائ  ،وم ــن امثل ــه ذل ــك تكلي ــف (م ا) رئيس ــا لقس ــم المراجع ــة
علي ــة الق ـ
بالمراقبــة ومراقــب مــال بقطــاع الص ـ وتــول رئــيس قســم الحاســب اآلل بالمراقبــة
ومراقب مال بقطاع االقتصاد والصناعة.
 ركتة إلغاء الصكوك المصـرفية دون تحديد سبب اإللغـاء وكتابتـه عـىل ظهـر الصـك
م وجود صكوك تم إلغاءها و غت مسـتعملة ووجـود صـكوك عـىل بيـاض وغـت
ملغاة ضمن كعوب الصكوك وذلك بالمخالفة لـنص المـادة رقـم ) (112مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
اقبي المـ ن
 قيــام كافــة الم ـر نـاليي بالقطاعــات الـ رـب تص ــرف عــن طريــق المراقبــة ب ـادراج
التفويضـ ـ ــات المصـ ـ ــلحية (مخصصـ ـ ــات المنقـ ـ ـ ن
ـولي( بسـ ـ ــجالت االعتمـ ـ ــاد الخاصـ ـ ــة
ن
المتانيــة األمــر الــذي يــودي إل تضــخم قيمــة المنــاف وخاصــة بنــد
بمتابعــة تنفيــذ
المرتبــات حي ـ إن التفــويض المصــلح تضــمنه التفــويض الصــادر للجهــة المنقــول
منها مما يؤدي إل ما ذكر أعاله للتضخيم بند المرتبات بالحساب الختام للدولة.
 التوس ـ نف ص ــرف المكافــآت الماليــة بالمراقبــة والقطاعــات التابعــة لهــا حيــث بلغ ـالقيمـ ــة اإلجمالي ـ ـة المص ـ ــروفة  174,724دينـ ــار ،دون وجـ ــود التغطيـ ــة الماليـ ــة لهـ ــا
ن
ـوظفي الح ـ ـ ــدود المنص ـ ـ ــوص عليهـ ـ ـ ــا نف
وتج ـ ـ ــاوز القيم ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ــروفة ل ـ ـ ــبعض الم ـ ـ ـ
التش ـ ــريعات النافـ ــدة ،و ثالث ـ ــة أشـ ــهر خ ـ ــالل السـ ــنة وعـ ــدم تحدي ـ ــد الغـ ــرض م ـ ــن
المكافأة بالقرارات الصادرة عن مسئول القطاعات ر
الب تصــرف عـن طريـق المراقبـة
بالمخالفة للمادة ) (129من القانون رقم ) (12من قانون عالقات العمل والالئحة
ن
ـاملي
التنفيذيــة لقــانون عالقــات العمــل حيــث تــم حص ــر المكافــآت المص ــروفة للعـ
بمراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة الحراب ــة وال ـ رـب تج ــاوزت الثالث ــة أش ــهر بقيم ــة اإلجماليـ ـة
 71,937دينار.
 ع ــدم إدراج ال ــرقم ال ـ نن
ـوظفي بقط ــاع االقتص ــاد
ـوطب باس ــتمارة صـ ــرف المرتب ــات لم ـ
والصناعة وكذلك بالكشف الوارد من التوثيـق بـوزارة الماليـة وهـم (و و ب ج)( ،ص
س ب) دون ذكر األسباب.
 عدم القيام بامساك بطاقات إعداد المرتبات (م ح )12وبطاقات المراجعة لجميـالقطاعـات واالعتمــاد عـىل الحاســب اآلل فقـط بالمخالفــة لـنص المــادة ) (126مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ص ــرف مكافــآت ماليــة مســتمرة دون وجــود التغطيــة الماليــة لهــا ويــتم الص ــرف مــنن
ـئولي بـبعض القطاعـات وتضـمينها
الفائض الذي سبق اإلشـارة لـه نف السـابق للمس
نف المرتبات األساسية.
 القيــام بص ــرف مكافــأة ماليــة وذل ــك بموجــب المســتند رقــم  84/12بقطــاع التعل ــيمن
لموظفتي انقطع
بموجب القرار رقم ( )20لسنة 2020م بتاريـ ــخ2019/11/6م
ص ــلتهم بالقط ــاع بع ــد ص ــدور قـ ـرارات نق ــل له ــم واص ــدار ش ــهادة ال ــدف األخ ــتة فن
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ن
ـواني
س) بمخالفـ ــة للقـ ـ

2019/8/31م ،وهـ ــم السـ ــيدة (ج ك ش) ،والسـ ــيدة (و
والتشـريعات النافدة.
ن
 وف ــق المس ــتند رق ــم  12/3ت ــم صـ ــرف مرتب ــات م ــوظف بقط ــاع الزراع ــة وم ــن خ ــاللـي ص ن
ـي وجـود فـارق ب ن
الفحص تب ن
ـاف المرتبـات وفـق االسـتمارات المرفقـة والكشـف
التحليىل دون قيام المراج الداخىل للقطاع بتعديلها.
 القيام بصـرف مبلل  22,800دينار وفق إذن الصـرف رقم  12/110للدكتورة (إ ف)اجنبيـ ـ ـ ـ ـ ــة بعق ـ ـ ـ ـ ـ ــد مغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتب بقط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2019/4/1م إل
2019/12/31م دون ورود مرتباتها من التوثيق.
 القيام بصـرف مقابل عالوة نمتة بقطـاع التعلـيم عـن سـنوات سـابقة للسـيد (س ص
م) وآخرون بمبلل  21,378دينـار ،بموجـب المسـتند الصــرف رقـم  93/2والمسـتند
رقم  98/12بمبلل  5,120دينار ،دون وجود مخصصات مالية لها.
 مــن خــالل مراجعــة كشــف الحســاب المص ـ نـرف لهــذا الحســاب تبـ ن
ـي لنــا ورود مبلــل
وقدره  25,000دينار بتاريـ ــخ 2019/2/3م لم يتم أدرجاها ضمن الحواالت الواردة
نف الخالصــات وعــدم إظهارهــا بمــذكرة التســوية ممــا يــدل عــىل عــدم دقــة التســويات
المص ـ ــرفية ومـ ــن خ ــالل المتابعـ ــة تب ـ ن
ـي ان المبلـ ــل عب ــارة عـ ــن حوال ــة واردة لمكتـ ــب
الشؤون االجتماعية.
 القي ــام بصـ ــرف مبل ــل  6,000دين ــار (لص ــال مح ــل قطـ ـ غي ــار الس ــيارات الياباني ــة)لـ ــوحظ إن الصـ ــيانة تم ـ ـ عـ ــىل الهيكـ ــل الخـ ــارج للمركبـ ــة دون إرفـ ــاق مـ ــا يفي ـ ــد إن
المركبة تعرض لحادت ست أتناء العمل (محضـر المرور).
 عــدم وجــود ســجل تحلــيىل لحســاب الودائ ـ تخصــص بــه صــفحة لكــل وديعــة تبـ نـي
الحركة من خصم أو تعلية خالل السـنة الماليـة وترصـيدها نف نهايـة كـل ف رـتة زمنيـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ) (163من الئحة
 رغم إن حساب الودائ واألمانات من الحسابات ال رـب تصـنف مـن الحسـابات خـارجالمتانية ن
ن
ينبع استكمال كافة الدورة المسـتندية قبـل أحالـ قيمتهـا لهـذا الحسـاب
إال أن ــه تب ـ ن
ـي ب ــأن كاف ــة المب ــالل المع ــالة عب ــارة ع ــن ص ــكوك ص ــادرة ع ــن المراقب ــة أو
رسـائل موجهـة للمصــرف باحالـة مبلـل معـ ن
ـي ناهيـك عـن عـدم إرفـاق إذن الصــرف أو
إشعار الخصم الخاص بها ضمن مسـتندات الصــرف المتعلقـة بالبـاب المحـال منـه
ذلك المبلل.
 لم يتم التقيد بقرار رئيس ديوان المحاسبة رقم ) (196لسنة 2018م بشأن تعديلآلية العمل بموجب القرار رقم ( )23لسنة 2015م.
ن
 تـ ـ نبرص ــبيه
ـ
ـي لنـ ــا إخضـ ــاع المبلـ ــل المص ـ ــروف لش ـ ــركة البدايـ ــة للتعهـ ــدات التموينيـ ــة
ر
الدمغة قدرها  670.000دينار تم إثباتها بدفت يومية الصندوق بجانب اإليرادات.
 ارتف ـ ـ ــاع قيم ـ ـ ــة الص ـ ـ ــكوك المعلق ـ ـ ــة بالتس ـ ـ ــويات المص ـ ـ ـ ــرفية حـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31مبحســاب البــاب األول والثـ ن
ـان صــكوك يرجـ تاريخهــا إل ســنوات ســابقة دون اتخــاد
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ن
المتاني ـ ـ ـ ــة
اإلج ـ ـ ـ ـراءات القانوني ـ ـ ـ ــة حياله ـ ـ ـ ــا بالمخالف ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ــادة ) (118م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن ومن أمتله ذلك ال للحصـر.
البيان القيمة (دينار)
باب اول 315,257
باب ن
4,896
ثان
اإلجمال 320,163

 التســيب اإلداري لمـ نن
ـوظفي بالســاعات الــدوام
ـوظف مراقبــات وعــدم الـ ر نـتام أغلــب المـ
ن
موظفي يحملون مؤهالت علمية غت متخصصة بمجـاالت
الرسم ،كما تم تكليف
ن
ن
ن
ن
المحاســبة بمهــام مـراجعي داخليــي ومـراقبي مــاليي بالقطاعــات ،وكــذلك االعتمــاد
ع ــىل التكلي ــف المب ـ ر
ـارس نف العملي ــات التعاق ــد وش ـ ـراء ب ــدل م ــن مناقص ــات العام ــة نف
مراقبات القطاعات ر
الب تصـرف عن طريقها.
 القي ـ ـ ــام بتكلي ـ ـ ــف م ـ ـ ـ نـوظف يحمل ـ ـ ــون م ـ ـ ــؤهالت علمي ـ ـ ــة غ ـ ـ ــت متخصص ـ ـ ــة بمج ـ ـ ــاالت
ن
داخليي ومر ن
ن
ن
ماليي بالقطاعات.
اقبي
اجعي
المحاسبة بمهام مر
ن
 توجد أغلب مر نالماليي لقطاعات ال رـب تصــرف المراقبـة عـن طريقهـا بالمراقبـة
اقبي
وتكليفهم مهام أخرى بالمراقبة.
ن
 قلة وافتقار المراقبة للعنا المالية المتخصصة ف مجال المحاسب. عـدم وجــود منظومـات كافيــة بالمراقبــة مثـل منظومــة األعـداد والمراجعــة والحســابالختام.
 عـ ــدم تفعيـ ــل لجنـ ــة المشـ ـ رـتيات بالمراقبـ ــة بـ ــرغم مـ ــن إصـ ــدار الق ـ ـرار رقـ ــم ( )1لسـ ــنةر
مشتيات.
2019م بتشكيل لجنة
مراقبة اخلدمات املالية الزنتان
نظام الرقابة الداخلية

 وجــود مبــالل ماليــة بحســاب الودائـ واألمانــات لمــدة تجــاوز الســتة اشــهر دون اتخــاذاإلج ـ ـراءات القانوني ـ ــة بش ـ ــأنها وه ـ ــذا يع ـ ــد مخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )162م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 إغفــال خــتم اذنــات الص ــرف والمســتندات المؤيــدة لهــا ،بمــا يفيــد الص ــرف م ـ بيــانن
المتانية والحسابات والمخازن.
التاريـ ــخ ،كما نص عليه المادة ( )105من الئحة
ر
 تقصــت وزارة المالي ــة نف تقــديم االس ــناد الفـ نـب المب ــارس لمراقبــات الخ ــدمات المالي ــةبالمن ــاطق باع ــداد ب ـ ـرامأ منظوم ــات موح ــدة نف اس ــطوانات مغنطيس ــية تعم ــل به ــا
جمي المراقبات ،وهذا القصور لها اثار سلبية عـىل إعـداد الحسـاب الختـام للدولـة
ن
المتانيات.
وعىل الموارد واالستخدمات وعىل تنفيذ
 ع ـ ــدم القي ـ ــام ب ـ ــالجرد الفع ـ ــىل واالكتف ـ ــاء بعملي ـ ــة الحص ـ ــر دون إج ـ ـراء المطابق ـ ــة ب ـ ــينكشــوفات الجــرد وجــرد الســنة الســابقة وذلــك لتحديــد اوجــه االخــتالف ان وجــدت
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
استنادا لنص المادة ( )299من الئحة
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ـتقلي عــن الوظيقــة وآخــرين محـ ن
ن
ـوظفي الموقـ ن
ن
ـالي عــىل
ـوفي والمسـ
 وجــود بعــض المـالض ــمان االجتم ــاع ت ــرد مرتب ــاتهم بالحوال ــة الش ــهرية لس ــنة 2019م2020 ،م دون
اتخ ـ ــاذ أي إجـ ـ ـراء ،ع ـ ــدا قط ـ ــاع التعل ـ ــيم ب ـ ــداء نف اتخ ـ ــاذ إج ـ ـ ـراءات تس ـ ــوية ع ـ ــن س ـ ــنة
2020م.
الفحص المستندي

ـتقيلي والمنقطعـ ـ ـ ـ ن
ن
ن
ـي ،والمتقاعـ ـ ـ ــدين وايضـ ـ ـ ــا
ـوظفي المسـ ـ ـ ـ
 اسـ ـ ـ ــتخدام مرتبـ ـ ـ ــات المـ ـ ـ ـالحاصـ ن
ـلي عــىل اجــازة ســنوية بــدون مرتــب ،ولــم يــتم اخطــار لجنــة ترشــيد المرتبــات
بــوزارة الماليــة بايقــاف مرتبــاتهم ممــا جعــل ســهولة اســتخدامها والتص ــرف فيهــا دون
رقابة.
ن
ن
ن
حي اسـتكمال المسـتندات تصـل
المحالي للتقاعد إل
الموظفي
 استخدام مرتباتر
نف البعض إل نصف السنة أو اكت.
ـوظفي الحاص ـ ن
ن
ـلي ع ــىل اج ــازات س ــنوية دون مرت ــب ول ــم ي ــتم
 اس ــتخدام مرتب ــات الم ـاب ــالغ لجن ــة ترش ــيد المرتب ــات ب ــوزارة المالي ــة ف ــامكن اس ــتخدامها بـ ـاجراء التس ــويات
ن
لموظف الجهه.
المالية
 عــدم قيــام لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارة الماليــة ب ـاجراء تمشــيط فعــىل ودقيــق عــىلااللتام ــات ر
رن
ن
ـوظفي م ــن
المتتب ــة ع ــىل الب ــاب األول ،فل ــم ت ــتم المطابق ــة لمرتب ــات الم ـ
تاريـ ــخ سنة 2015م.
ن
 إذن صـرف رقـم  2019/12/23المـؤر ف 2019/12/31م تـم تحميـل بنـد نفقـاتالس ــفر والمبي ـ ـ والمه ــام الرس ــمية بمبل ــل  560دين ــار ص ـ ــرف إل (م ض ف) تب ـ ن
ـي
نقص المستندات المؤيدة للصـرف من حيث قـرار التكليـف أو رسـالة تكليـف وتقريـر
انجاز المهمة ،وتم االعتماد عىل إذن الذهاب.
 إذن ص ـ ــرف  2019/12/8الم ــؤر نف 2019/12/29م ت ــم تحمي ــل بن ــد التجه ـ نـتاتبمبلــل  4,600دين ــار ص ــرف لمحــالت األص ــدقاء للتســويق الع ــام تبـ ن
ـي س ــداد قيم ــة
الضـريبة بتاريـ ــخ 2020/1/20م واذن استالم مخازن بتاريـ ــخ 2019/12/26م واعد
اإلذن بت ـ ــاريـ ــخ 2019/12/29م وع ـ ــدم إرف ـ ــاق ش ـ ــهادة الس ـ ــداد الض ـ ـ ــريب وت ـ ــرخيص
مزاولة المهنة.
ر
 إذن صـرف رقم  2019/10/14دون تـاريـ ــخ لشـؤون التبيـة والتعلـيم بنـد مطبوعـاتوقرطاس ـ ـ ــية ت ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل  25,000دين ـ ـ ــار لمح ـ ـ ــالت العالمي ـ ـ ــة لبيـ ـ ـ ـ األلع ـ ـ ــاب
والقرطاسية ن
تبي:
 تحميل الصـرف عىل بنود تخص السنة بدال من مصــروفات سـنوات سـابقة ،فن
حـ ن
ـي ان المص ـروفات تخــص ســنة 2018م وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة ()13
ن
م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن وم ــن أمثل ــة ذل ــك إذن ص ـ ــرف رق ــم
 ،2019/10/14إذن صــرف رقـم  2019 /12/12واذن صــرف 2019/10/16
الذي دون بقيمة  10,000دينار لدى شؤون ر
التبية والتعليم.
 ت ـ ـ ـ ـ ــم االعف ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ـ ــن الضـ ـ ـ ـ ـ ــريبة بت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/9/1م بموج ـ ـ ـ ـ ــب إيص ـ ـ ـ ـ ــال رق ـ ـ ـ ـ ــم
 13/00168088مكتب ضـرائب الزنتـان واذن اسـتالم مخـازن رقـم 0004568
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بت ــاريـ ــخ 2018/12/8م ،أن الف ـ رـتة الزمني ــة الطويل ــة ب ـ ن
ـي االس ــتالم واإلعف ــاء م ــن
الضـريبة ن
تبي أن الجهة ال تهتم بالتدقيق نف كتابة البيانات باذن الصـرف.
 إذن صـرف رقم  2019/12/12دون تـاريـ ــخ لشـؤون رالتبيـة والتعلـيم بنـد مطبوعـات
وقرطاســية تــم ص ــرف مبلــل  25,000دينــار لش ــركة ابســون ليبيــا للمعــدات المكتبيــة
والقرطاسية ن
تبي:
ا
 تحميــل الص ــرف عــىل بنــد مطبوعــات وقرطاســية بــد مــن مص ــروفات ســنوات
س ــابقة ،نف ح ـ ن
ـي ان المص ــروفات تخ ــص س ــنة 2018م وذل ـك بالمخالف ــة ل ــنص
ن
المادة ( )13من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 ت ــم س ــداد إيص ــال الض ـ ــريبة بموج ــب إيص ــال رق ــم  16/00356713الم ــؤر فن
2019/10/20م بمكت ـ ـ ــب ض ـ ـ ـ ـرائب يف ـ ـ ــرن ،وب ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ــن اس ـ ـ ــتالم المش ـ ـ ـ رـتيات
بموجـ ــب إذن اسـ ــتالم  0004570بتـ ــاريـ ــخ 2018/12/18م ،ان الفـ ـ رـتة الزمنيـ ــة
ـي االسـتالم واالعفـاء مـن الضــريبة تب ن
الطويلة ب ن
ـي ان الجهـه التهـتم بالتـدقيق نف
كتابة البيانات باذن الصـرف.
حساب األمانات والعهد
 االحتفــا نف حســاب الودائ ـ واألمانــات بمبــالل ماليــة تجــاوزات مــدتها الســتة اشــهربعــد انتهــاء الســنة الماليــة دون ان تضــاف إل حســاب اإلي ـرادات وتمثل ـ نف ارصــدة
مرحلـ ـ ــة مـ ـ ــن سـ ـ ــنة 2014م األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي شسـ ـ ــتوجب العمـ ـ ــل عـ ـ ــىل حص ـ ـ ــر االرصـ ـ ــدة
ن
المتاني ــة والحس ــابات
وتخف ــيض الحس ــاب امتث ــاال ل ــنص الم ــادة ( )162م ــن الئح ــة
والمخازن.

 ظــاهرة القيــام بالص ــرف عـ ــىل صـ ــور المســتندات بحســاب األمانــات والودائ ـ وليـ ــسع ــىل اص ــول الم ــستند وذل ــك بالمخالف ــة ل ـ ــنص الـ ــمادة ( – 99الفق ــرة  )1م ــن الئح ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ظهرت عدد من الصكوك المعلقة بمذكرة التسوية بحساب المصـرف رقم 20100ح رـب تـاريـ ــخ 2019/12/31م يرجـ تـاريـ ــخ خصــمها إل سـنة 2017م2018 ،م ،ولــم
ن
المتاني ــة والحس ــابات
ي ــتم بش ــانها تطبي ــق مانصـ ـ علي ــه الم ــادة ( )161م ــن الئح ــة
والمخازن.
مراقبة اخلدمات املالية بني وليد
نظام الرقابة الداخلية

 عــدم قيــام مراقبــة الخــدمات الماليــة بامســاك الــدفاتر المســاعدة لكــل نــوع بحســابالودائ لمعرفـة مكونـات رصـيد الحسـاب بالمخالفـة لـنص المـادة ( )163مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 إغفــال المراقبــة مســك الســجالت الماليــة المســاعدة مثــل (ســجل االصــول الثابتــة –ر
س ـ ـ ــجل ر ن
واالنتنـ ـ ـ ـ
االلتام ـ ـ ــات – س ـ ـ ــجل صـ ـ ـ ــرف ك ـ ـ ــروت ال ـ ـ ــدف المس ـ ـ ــبق لله ـ ـ ــاتف
والوقود).
ن
 عدم تعبئة الجزء الخاص بقسم االعداد ف بعض أذونات الصـرف.تقرير ديوان المحاسبة 2020
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 عدم ر نالتام مكتب المراجعة الداخلية بالدور المناط به نف اعداد التقارير الدورية.
 ع ــدم رالتص ــيد نف س ــجل يومي ــة الص ــندوق نف نهاي ــة ك ــل ص ــفحة باإلض ــافة إل ع ــدم
ر
وضــوح البيانــات المســجلة بصــفحات دفــت يوميــة الصــندوق وكشــط وشــطب بعــض
االرقــام المدرجــة نف بعــض صــفحات الــدفاتر بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ( )83مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 عدم القيام بأثبات المبالل الـواردة والمودعـة بالحسـابات المصــرفية للمراقبـة خـاللالسنة بناء عىل قسائم االيداع الموقعة والمختومـة مـن المصــرف بحسـب تسلسـلها
بالتــاريـ ــخ حيــث يــتم إثباتهــا كتلــة واحــدة نف أخــر كــل شــهر بالصــفحات االخــتة بـ ر
ـدفت
ن
المتانيـة والحسـابات
يومية الصندوق بالمخالفـة لـنص المـادة رقـم ( )84مـن الئحـة
والمخازن
 عدم اكتمال القيد والتسجيل بسجل االعتمادات المالية ألغلب بنـود الصــرف ح رـبنهاية السنة الماليـة موضـوع الفحـص ،بالمخالفـة لـنص المـادة رقـم ( )21مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 تقصت المراقبة باجراء الجرد والتفتيش الدوري والمفاج للخزينة وذلك بالمخالفةن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادتي ( )88-87من الئحة
ألحكام
 ضعف التعزيز المستندي لبعض اذون الصـرف وعدم استيفاء المسـتندات المؤيـدةن
المتانيــة والحســابات
لعمليــات الص ــرف بالمخالفــة إلحكــام المــادة ( )99مــن الئحــة
والمخازن.
 ع ــدم اع ـداد نمتاني ــة تقديري ــة خ ــالل س ــنة 2020م بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )5م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
الميانية التسيية

 عـ ــدم اقفـ ــال حسـ ــابات المراقبـ ــة خـ ــالل السـ ــنة المنتهيـ ــة 2020م نتيجـ ــة االشـ ــكاليةالحاصــلة للمراقــب الحــال حيــث تــم تكليفــه بتــاريـ ــخ 2021/1/14م وورود الحوالــة
الماليــة لشــهر دشســمت 2020م بتــاريـ ــخ 2021/1/17م ممــا تعــذر معــه اقفــال الســنة
المالية السابقة األمر الذي اسفر عنه عدم صـرف مرتبات شـهر دشسـمت 2020م نف
حينها وعدم اقفال حسابات السنة المالية 2020م.
ن
ن
ن
ـابعي لهـا
ـاملي الت
العاملي بالمراقبة بفت ملفات للع
 لوحظ عدم قيام قسم شؤونن
تحت ــوي ع ــىل البيان ــات األص ــلية والمس ــتندات الشخص ــية الخاص ــة ب ــالموظفي م ــن
ت ــاريـ ــخ ص ــدور ق ـرار تمكين ــه بالعم ــل إل التقاع ــد األم ــر ال ــذي شس ــتوجب ن ورة ف ــت
ن
العاملي.
ومسك ملفات لجمي
 ع ــدم إرف ــاق بطاق ــة المرت ــب مـ ـ المس ــتندات الخاص ــة بصـ ــرف المرتب ــات بالمخالف ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )126من الئحة
 عــدم قيــام قســم الفحــص والمراجعــة بأعــداد تقــارير دوريــة عــن نشــاطه خــالل الســنةيوض اهم المالحظات والظواهر واإلجراءات ر
الب تم أتخاذها.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

151

اقبي الم ن
بي الفاصلة والنقطة نف أغلب تقارير المصـروفات للمـر ن
 عدم التفرقة نـاليي
ن
المكلفي بالقطاعات التابعة للمراقبة.
 عــدم القيــام بخــتم بعــض المعــامالت الماليــة والمســتندات المرفقــة بمــا يفيــد صــرفهان
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة إلحكام المادة ( )105من الئحة
ن
ـاملي
 لــوحظ مــن خــالل الفحــص المســتندي للبــاب األول يــتم ص ــرف المرتبــات للعـبالقطاعــات دون إدراج الــرقم الـ ن
ـوطب بمنظومــة المرتبــات بالمخالفــة لمنشــور رئــيس
الديوان رقم ( )4لسنة 2020م.
ن
ن
الموظفي برقم وطب غت صحي .
 صـرف مرتبات لبعضن
 قصور نف أداء وحـدة فحـص ومراجعـة البـاب الثـان بقسـم المراجعـة الداخليـة حيـثي ـ ــتم الفح ـ ــص الم ـ ــال بمس ـ ــتندات المحال ـ ــة الي ـ ــة دون التط ـ ــرق إل قانوني ـ ــة وصـ ـ ـحة
إج ـ ـ ـراءات الص ـ ـ ــرف باإلضـ ـ ــافة إل عـ ـ ــدم قيامـ ـ ــة بأعـ ـ ــداد تقـ ـ ــارير دوريـ ـ ــة توض ـ ـ ـ اهـ ـ ــم
المالحظات بالظواهر واإلجراءات المعالجة لها.
 يــتم التســجيل نف دفـ رـت الصــندوق اإلي ـرادات الــواردة والتفويضــات المحالــة للجهــاتمن غت توضي وبيان لمصدر التفويض والغرض منـه بالمخالفـة لـنص المـادة ()84
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
 بموجــب إذن ص ــرف رقــم  11/5بقيمــة  2,000المــؤر ف 2020/10/25م لصــالشـركة الرسوه للرقميات والطباعة مقابل توريد قرطاسية ومطبوعات لمراقبة تعليم
ن
بب وليد حيث انه لم يتم تحميل القيمة عىل أي بند.
ن
 بموج ــب إذن ص ـ ــرف رق ــم  11/4بقيم ــة  1,280دين ــار الم ــؤر ف 2020/10/25ملص ــال (أ م إ) مقاب ــل صـ ــرف ع ــالوة س ــفر ومبيـ ـ حي ــث ل ــوحظ ان ــه ال يوج ــد قـ ـرار
ن
المتاني ـ ـ ــة
بالمهمـ ـ ــة المكل ـ ـ ــف به ـ ـ ــا بالمخالف ـ ـ ــة ب ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة رق ـ ـ ــم ( )99م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
 بموج ــب إذن ص ـ ــرف رق ــم  12/1بقيم ــة  7,510دين ــار الم ــؤر ف 2020/11/18ملص ــال ش ــركة ال ــنجم لإلنت ــاج الف ـ نـب واالع ــالم مقاب ــل توري ــد أدوات مكتبي ــة لمراقب ــة
التعلـيم بـ نـب وليــد حيــث لــوحظ وجـود اخــتالف نف خــتم الشــركة المــوردة والمســتلمة
لصك.
 بموج ــب إذن ص ـ ــرف رق ــم  12/7بقيم ــة  3,800دين ــار الم ــؤر نف 2020/11/10ملصال محالت الطالب للقرطاسـية واألدوات المكتبيـة مقابـل توريـد ادوات مكتبيـة
لمكت ــب التخط ــيط ب ـ نـب ولي ــد حي ــث تب ـ ن
ـي ع ــدم وج ــود ع ــروض م ــن ش ـ ــركات اخ ــري
ر
للمفاضلة بينهم وكذلك عدم وجود محضـر لجنة مشتيات بالمخالفة بنص المادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
رقم ( )99من الئحة
ن
 بموجـ ـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ـ ــرف  12/2بقيمـ ـ ـ ــة  26,860دينـ ـ ـ ــار المـ ـ ـ ــؤر ف 2020/11/18من
المتمت للمقاوالت مقابل صيانة مدرسة تابعة لمراقبة تعليم
لصال شـركة القبطان
ب ـ نـب ولي ــد حي ــث ل ــوحظ ع ــدم وج ــود عق ــد مرف ــق وصـ ــرف المبل ــل بن ــاء ع ــىل محضـ ــر
اتفاق بالمخافة لالئحة العقود.
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 م ــن خ ــالل الفح ــص المس ــتندي لحس ــاب الودائ ـ تكش ــف لن ــا ظه ــور ص ــكوك يرج ـن
المتاني ـ ـ ــة
تاريخه ـ ـ ــا إل س ـ ـ ــنة 2018م بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )162م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 عدم فت سجالت مساعدة لكل نوع من الحسابات بالمخالفـة لـنص المـادة ()163ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 ص ــرف مــن حس ــاب الودائ ـ دون موافق ــة ومــن غــت إذن ص ــرف واالكتفــاء بالكش ــفالتحليىل.
ن
 عدم تحويل اإليرادات إل حساب اإليراد العام بوزارة المالية ف نهاية السنة. ض ــعف نف جباي ــة اإلي ـ ـرادات حي ــث بل ــل م ــا ت ــم تحص ــيله خ ــالل س ــنة 2020م 630دينار.
مراقبة اخلدمات املالية القره بوللي
نظام الرقابة الداخلية
ن
 االزدواجي ــة نف عم ــل م ــوظف مكت ــب الخ ــدمات المالي ــة الق ــره ب ــولىل ،وذل ــك بت ــولموظف واحد ر
أكت من مهمـة نف آن واحـد ،وكأمثلـة عـىل ذلـك (شـغل وظيفـة مراقـب
مال +رئيس قسم المراجعة والفحص بمراقبة الخدمات المالية).
 ع ــدم ال ـ ر نـتام مراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة إمس ــاك بع ــض الس ــجالت الالزم ــة وال ـ رـب منه ــا(ســجل األصــول الثابتــة – ســجل األمانــات والودائ ـ ) والـ رـب مــن شــأنها المســاهمة نف

ضبط واحكام الرقابة عىل عمليات الصـرف.
 عدم تقيد قسم الفحص والمراجعة باعداد تقارير دورية ترصـد بـه أهـم المالحظـاتوالظ ــواهر واإلجـ ـراءات ال ــالزم اتخاذه ــا نح ــو معالجته ــا ومخاطب ــة القطاع ــات بتل ــك
ا
االنحرافات للعمل عىل تالفيها مستقب .
 قي ـ ــام العدي ـ ــد م ـ ــن القطاع ـ ــات ب ـ ــابرام عق ـ ــود واص ـ ــدار تكليف ـ ــات دون اخ ـ ــذ الموافق ـ ــةن
المتانيــة
المسـبقة مــن المراقــب المـال بالمخالفــة لــنص المــادة رقـم ( )26مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
ر
 ع ــدم كف ــاءة أعض ــاء لج ــان المش ــتيات المكلف ــة ب ــبعض القطاع ــات ،وع ــدم إلم ــامهمومعرفتهم باإلجراءات المالية والفنية وخاصة عند دراسة العروض والمفاضلة فيما
بينها ،حيث لوحظ عند المفاضلة األخذ بأقل األسعار واهمال المواصفات الفنية.
 ظهـ ــور العديـ ــد مـ ــن الصـ ــكوك المعلقـ ــة بمـ ــذكرات تسـ ــوية العـ ــام 2019م لحسـ ــاباتن
الثان  -الودائ واألمانات) تخـص سـنوات سـابقة ،دون القيـام
(الباب األول  -الباب
باتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة بشـ ــأنها وفقـ ــا ألحكـ ــام المـ ــواد ( )162-118مـ ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للعامي 2020/2019م ر
ن
والب
 عدم قيام العديد من الجهات بأعمال الجرد السنويمن بينها (مديرية األمن – الثقافة).
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-

-

-

ع ــدم القي ــام بأعم ــال الج ــرد المف ــاج والتفت ــيش ال ــدوري للخزين ــة والمخ ــازن وذل ــك
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المواد ( )293-88-87من الئحة
ن
الموظفي باألقسام المالية ألغلـب
عدم إمساك البطاقات المالية الخاصة بمرتبات
ن
الجه ــات وه ــذا مخ ــالف ل ــنص الم ــادة رق ــم ( )134م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات
والمخازن.
ن
ن
ن
ن
ع ـ ــدم إلم ـ ــام العدي ـ ــد م ـ ــن الم ـ ــوظفي اإلداري ـ ـي والم ـ ــاليي الع ـ ــاملي ب ـ ــبعض األقس ـ ــام
واإلدارات (المالي ــة والمخ ــازن) بنص ــوص التشـ ــريعات ال ـ رـب ت ــنظم إجـ ـراءات الصـ ــرف
األمــر الــذي ترت ــب عنــه ظه ــور بعــض المالحظــات والمخالف ــات والتجــاوزات بقط ــاع
ـابي األول والث ـ ن
(التعل ــيم – الص ــحة) نف الب ـ ن
ـان 2019م وال ـ رـب ك ــان له ــا أث ــر س ــلب ع ــىل
إجراءات الصـرف والتسوية ر
الب تم للعديد من المصـروفات.
افتق ـ ــار مكت ـ ــب الخ ـ ــدمات المالي ـ ــة الق ـ ــره ب ـ ــولىل لع ـ ــدد ك ـ ـ ن
ن
ـاملي م ـ ــن ذوي
ـاف م ـ ــن الع ـ ـ
التخصصات والمؤهالت المالية.

 تكليـ ــف رنسـ ــاء أقس ـ ــام ماليـ ــة ب ـ ــبعض القطاعـ ــات لـ ــيس ل ـ ــديهم المـ ــؤهالت العلمي ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
المطلوبة والمنصوص عليها نف الئحة
 قي ـ ــام بع ـ ــض القطاع ـ ــات بتكلي ـ ــف أمن ـ ــاء خ ـ ـزائن ال تت ـ ــوفر ف ـ ــيهم الم ـ ــؤهالت العلمي ـ ــةن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،األمــر الــدي كــان لــه أثــر
المنصــوص عليهــا نف الئحــة
سلب عىل األداء.
أعمال المراقبي الماليي
اقبي المــاليين
ـي مراقبـة الخــدمات الماليــة القــره بــولىل والمـر ن
 ضــعف قنــاة التواصــل بـ نبالقطاعات بالبلدية وأحيانا.
اقبي الم ــاليين
ـي الم ـر ن
ـاليي بالمكتــب ب ـاجراء ت ــدوير بـ ن
اقبي المـ ن
 -عــدم قيــام قســم الم ـر ن

بالقطاعـات والجهات العامة لما له من أثر ايجان عىل األداء.
ر
اقبي الم ـ ن
 ع ــدم دع ــم المـ ـر نـاليي بمس ــاعدين بالجه ــات ال ـ رـب تك ــت وتتن ــوع فيه ــا أعم ــال
الص ـ ــرف مثـ ــل (مكتـ ــب الخـ ــدمات التعليميـ ــة ،مكتـ ــب الخـ ــدمات الصـ ــحية) لضـ ــبط
الرقابة عىل أعمال الصـرف ،وعدم الوقوع نف التجـاوزات ،وهـذا مخالفـا لـنص المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
رقم ( )24من الئحة
ـابعي لمكت ــب الخ ــدمات المالي ــة الق ــره ب ــولىل فن
ن
ن
ن
 ض ــعف أداء المـ ـراقبي الم ــاليي الت ـن
القي ـ ـ ـ ــام بالواجب ـ ـ ـ ــات والمه ـ ـ ـ ــام الموكل ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــيهم والمتمثل ـ ـ ـ ــة ف ض ـ ـ ـ ــبط المصـ ـ ـ ـ ــروفات
بالقطاعــات المكلفـ ن
ـي بهــا وقيــامهم باعتمــاد بعــض المعــامالت الماليــة غــت مســتوفية
الش ــروط القانوني ــة الالزم ــة التم ــام إجـ ـراءات الصـ ــرف م ــن مخصص ــات الب ــاب األول
بالمخالفــة إلحك ـام المــادة ( )18م ــن قــانون النظــام الم ــال للدولــة والمــادة ( )24م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ن
ر
اقبي الم ـ ن
 ض ــعف أداء الم ـر نـاليي ف اإلرساف ع ــىل االقس ــام المالي ــة والمخ ــازن التابع ــة
ُ
ر
للقطاع ـ ــات ،فضـ ـ ـ ع ـ ــن ع ـ ــدم متابع ـ ــة حرك ـ ــة المش ـ ــتيات والتوري ـ ــدات م ـ ــن أجه ـ ــزة
ومعدات وأصناف مختلفـة ال رـب تـورد إل القطاعـات والتأ كـد بالسـجالت مـن سـالمة
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القي ـ ــد والتوري ـ ــدات وأذون ـ ــات االس ـ ــتالم والصـ ـ ــرف وخاص ـ ــة األص ـ ــناف ذات الط ـ ــاب
المس ــتديم مث ــال أجه ــزة الحاس ــب المحم ــول ،أجه ــزة اله ــاتف النق ــال ...ال ــخ كعه ــدة
شخصية.
الميانية التسييية (2020-2019م)
 ظهــور تجــاوز نف ص ــرف مخصصــات البــاب األول عــىل بنــد المرتبــات والمهايــا بيانهــاك ر
اآلن:
السنة المالية قيمة التجاوز
الجهة
32,137
2019
مراقبة الخدمات المالية القره بولىل
57,885
2020
37,524
2019
ن
المدن
مكتب الثقافة والمجتم
2,510
2020
3,527
2019
مكتب االسكان والمرافق

 وظهر التجاوز نف مخصصـات مكتـب الثقافـة والمجتمـ الم نـدن ،ومراقبـة الخـدمات
المالي ــة بس ــبب التوس ـ نف ص ــرف الع ــالوات الس ــنوية ،ت ــم تغطيت ــه م ــن ال ــوفر ال ــذي
تحقق بالمخالفة من مخصصات قطاعات أخرى نتز أهمها نف ر
اآلن:
 قيام قطاع التعليم بصـرف مرتبات عن شهر 2019/12م بقيمة أقل من القيمة
الــواردة مــن وزارة الماليــة ممــا ترتــب عنــه ظهــور وفــر ببنــد المرتبــات ،نــذكر منهــا
عىل سبيل المثال:
ن
تبي ورود مرتبات لعدد  32موظف سبق وان عملـوا بقطـاع التعلـيم والصـحة

القره بولىل وقـد انتهـ عالقـتهم الوظيفيـة بجهـات عملهـم (اسـتقالة – تقاعـد)
خالل سنوات سابقة والزال مرتبـاتهم تـرد ،وقـد بلغـ قيمـة المرتبـات الـواردة
حوال  19,712دينار.
ن
 اسـتغالل الــوفر المتحقــق بالمخالفـة ف القيــام بتصــرفات ماليـة مخالفــة لقواعــد
ن
المتاني ـ ــة وتظه ـ ــر ابرزه ـ ــا نف التوس ـ ـ نف ص ـ ــرف المكاف ـ ــأت المالي ـ ــة وب ـ ــدل
تنفيـ ــذ
ن
االج ـ ـ ــازة ومكاف ـ ـ ــأت اللج ـ ـ ــان دون التقي ـ ـ ــد بالمخصص ـ ـ ــات المعتم ـ ـ ـدة بالمتاني ـ ـ ــة،
ن
مستغلي نف ذلك الوفر الذي تحقق.
ن
ـاملي بمراقبـة التعلـيم
 صـرف مكافـأة ماليـة مسـتمرة بالمخالفـة للجنـة شـؤون الع
ـامي المــاليين
بواقـ  450دينــار شــهريا وباجمــال قـدره  75,600دينــار خــالل العـ ن
2020/2019م.
 ص ـ ـ ـ ــرف مكاف ـ ـ ـ ــأة مالي ـ ـ ـ ــة بالتج ـ ـ ـ ــاوز للمخصص ـ ـ ـ ــات المس ـ ـ ـ ــيلة لم ـ ـ ـ ــدراء المـ ـ ـ ـ ـدارس
ومس ــاعديهم وبقيم ــة  300دين ــار للم ــدراء و 250دين ــار لمس ــاعديهم ش ــهريا ،نف
ن
حي ان ماتم إحالته من وزارة المالية ( )150دينار لمدير المدرسة و 100دينـار
لنائب المدير.
 ازدواجية نف صـرف مرتبات للسيدة (ن ص إ ا) ،حيث ظهر قيام مراقبة التعليم
القره بولىل بصـرف مرتبات بقيمة  9600دينار عن مـدة  16شـهرا وبواقـ 600
دينــار شــهريا عــن االشــهر (مــن  1إل 2019/5م) و(مــن  1إل 2020/11م) دون
وجــود رقــم منظومــة لهــا ،تبـ ن
ـي الحقــا أن المعنيــة موظفــة بقطــاع الصــحة القــره
بولىل ولديها مرتبات ترد إليها وفقا لصحي القانون.
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 قيــام مراقبــة التعلــيم القــره بــولىل بص ــرف عــالوة الحصــة لــبعض المعلمـ نـي بالتجــاوز
عن ما يرد من وزارة المالية عن العام الدراس 2019/2018م.
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املصاحل والصناديق التابعة لوزارة املالية
مصلحة اجلمارك

جباية الموارد السيادية
ر ُ
لم تحقق مصلحة الجمارك المستهدفات خالل العام  2020والب ق قـدرت بمبلـل 400
مليون دينار حيث كان اإليرادات الفعلية ر
الب تم ايداعها بحساب االيراد العـام بقيمـة
 131,705,795دينار فقط بـانحراف سـلب نسـبته  ،%67علمـا بـأن مصـلحة الجمـارك
احتفظ بمتحصالت جمركية قيمتها  72,127,289دينار ،تتمثل نف إيرادات الزالـ
لدى المراكز الجمركية بالمخالفة كما ن
يبي الجدول التال:

ر.م

اسم المركز

1

مركز جمرك ميناء طرابلس

المبالغ الن لم تحال إل حساب
اإليراد العام
5,730

2

مركز جمرك ميناء بنغازي

49,139,297

3

مركز جمرك ميناء التيقة

1,220,560

4

مركز جمرك ميناء مرصاته

3,176,519

5

مركز جمرك ميناء مرصاته

1,169,962

6

مركز جمرك المنطقة الحرة مرصاته

1,522,411

7

مركز جمرك ميناء الخمس

14,279,266

8

مركز جمرك ميناء الزاوية

1,972

9

مركز جمرك ميناء راس النوف

129,716

10

مركز جمرك ميناء زواره

14,442

11

مركز جمرك ميناء راس اجدير

129,716

12

مركز جمرك ميناء طتق

898,019

13

مركز جمرك الكفرة

12,150

14

مركز جمرك ميناء امساعد

58,569

15

مركز جمرك ميناء وازن

25,858

16

مركز جمرك ميناء بنينه

399,628

17

مركز جمرك ميناء مليته

8,787

18

مركز جمرك ميناء معيتيقة

3,480

اإلجمال

72,127,289

ن
وقد ن
التدن نف تحصيل اإليرادات الجمركية المقدرة ما يىل:
تبي بشأن هذا
ر
اإلستش ـ ـ ــادية نف تحدي ـ ـ ــد الرس ـ ـ ــوم
 ع ـ ـ ــدم تقي ـ ـ ــد بع ـ ـ ــض المراك ـ ـ ــز الجمركي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالقوائمالجمركية عىل البضائ .
 قيـام بعـض المــوردين باعـداد إقـرارات وهميــة وخـروج بضـائ مــن الحظـائر الجمركيــةدون أي إجراءات.
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 ارتفــاع حجــم التهريــب الجمــرك واتســاع رقعتــه نتيجــة ضــعف الســيطرة عــىل المنافــدالجمركية وحراسة الحدود.
 عدم دراسة مدى العائد من االتفاقات الجمركية رالب تعد ليبيا طرفا فيها.
 غياب الضوابط المشددة عىل االعتمادات المستندية نف السنوات السابقة.نظام الرقابة الداخلية
ر
 عـدم مسـك المصـلحة دفـت يوميـة الصـندوق والمصــرف لحسـاب الودائـ الجمركيـةن
المتاني ـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
بالمخالف ـ ـ ـ ــة لنص ـ ـ ـ ــوص الم ـ ـ ـ ــواد ( )82-81-78م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والمخازن.
ن
تبي من اختصـاص اسـتالم وتوزيـ ـ ـ دفـاتر إيصـاالت (أ.ق) الخاصـة بجبايـة إيـرادات
ن
ن
ن
المصلحة لمخازن المصلحة ،ف حي كان من المتعي االحتفا بهـا بخزينـة القسـم
المال ألحكام نظام الرقابة الداخلية عليها ومتابعتها باعتبارها مستندات ذات قيمة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
طبقا لنص المادة ( )54من الئحة
 ت بـ نـي خصــم المصــارف التجاريــة عمولــة مصــرفية عــىل حســاب اإليـرادات بــالرغم مــن
مخاطب ــات مكت ــب اإليـ ـرادات ل ــإلدارات المختص ــة به ــذا الش ــأن ،حي ــث بل ــل إجم ــال
العمولــة المص ــرفية للعــام 2020م مبلــل وقــدره  19,601دينــار ثــم إثباتهــا عجــز عــىل
المراكز الجمركية.
 إحالـ ــة المصـ ــلحة إي ـ ـرادات عوائـ ــد البلديـ ــة بمبلـ ــل  8,825,760دينـ ــار ،بينمـ ــا بلغ ـ ـإيـ ـ ـرادات ضـ ـ ــريبة الدمغ ـ ــة خ ـ ــالل الس ـ ــنة 2020م مبل ـ ــل  1,311,060دين ـ ــار ل ـ ــوحظ
إحالتها لحساب اإليراد العام بدل من إحالته إل مصلحة الضـرائب.
 ع ـ ــدم إحال ـ ــة بع ـ ــض المراك ـ ــز إيراداته ـ ــا ب ـ ــالرغم م ـ ــن التس ـ ــوية المس ـ ــتندية م ـ ـ مكت ـ ــباإليـ ـ ـرادات ،حي ـ ــث بل ـ ــل إجم ـ ــال اإلي ـ ـ ـرادات للمراك ـ ــز ال ـ ـ رـب ل ـ ــم ي ـ ــتم تحص ـ ــيلها بمبل ـ ــل
 72,127,291دينار ر
حب 2020/12/31م كما ورد بتقرير مكتب اإليرادات منهـا مـا
قيمة  51,789,244دينار.
 تقصت المراقب المال نف راإلرساف عـىل القسـم المـال للمصـلحة للتحقـق مـن حسـن
ن
المتانيـ ــة
تطبيـ ــق القواعـ ــد الماليـ ــة السـ ــارية مخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )24مـ ــن الئحـ ــة
والحسابات والمخازن حيث ن
تبي.
 عــدم القيــام بــالتفتيش والجــرد المفــاج لخ ـزائن المراكــز الجمركيــة بالمخالفــة لــنصن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )91من الئحة
 عــدم القيــام بخــتم جميـ أذونــات الصــرف ومرفقاتهــا بخــتم يفيــد صــرفها ومراجعتهــالضمان عدم تكـرار صــرفها مـرة اخـرى بالمخالفـة لنصـوص المـادة ( )105مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ن
 غيــاب دور مكتــب المراجعــة الداخليــة ف إظهــار نقــاط الضــعف بالــدورة المســتنديةإلذن الصـرف ومعالجته واحكام نظام الرقابة الداخلية عليه.
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 الص ــرف عــىل جهــات تتمت ـ بذمــة ماليــة مســتقلة بالمخالفــة لنصــوص المــادة ()24من قانون النظام المال للدولة.
 تق ــاعس إدارة المص ــلحة ع ــن اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات الالزم ــة لقف ــل العه ــد وس ــلفة ع ــالوةالسفر والمبي واالكتفاء ربتحيلها من سنة آلخري.
 تض ـ ــخيم حج ـ ــم ر نااللتام ـ ــات ع ـ ــىل المص ـ ــلحة نتيج ـ ــة إجـ ـ ـراء مصـ ـ ــروفات دون وج ـ ــود
ن
المتانية
تغطية مالية لها األمر الذي يعد مخالفا ألحكام المادة رقم ( )26من الئحة
ر
ن
والحسـابات والمخــازن فضــال عـن ذلــك عــدم التقيــد بسـداد ال ر نتاماتهــا ومــن التامــات
السنوات السابقة األولوية الصـرف خصما من بند مصـروفات سنوات سابقة حيث
ل ــوحظ اس ــتنفاذ ج ــل رص ــيد البن ــد ع ــىل مص ــروفات ل ــم ت ــدرج أص ــال ض ــمن ر ن
التام ــات
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
المصـ ــلحة بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص المـ ــادة رق ـ ــم ( )200م ـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
ن
 ت بـ نـي وجــود مخــزون راكــد بمخــزن المصــلحة يتمثــل ف بضــاعة مــوردة (أقمشــة بــدل
جمركيــة) غــت مطابقــة للمواصــفات ،تــم تخزينهــا مــن ســنوات ســابقة ولــم يــتم اتخــاد
اإلجراءات الالزمة حيالها حسب إفادة ن
أمي المخزن.
الميانية التسييية
ن
فيما يىل الموقف التنفيذي للمتانية التسيتية للسنة المالية 2020م:
الرصيد
المنصـرف
المسيل
المفوض به
البيان
الباب األول 1,125,880 212,574,320 179,013,320 213,700,200
الباب ن
الثان 3,072,250 9,202,000 12,274,248 12,274,250
اإلجمال 4,198,130 221,776,320 191,287,569 225,974,450

من خالل الفحص والمراجعة اتضح اآلن:
البـ ـ ــاب األول
ر
ن
ومن خالل فحص المرتبات تبي اآلن:

 إص ــدار وزي ــر المالي ــة لقـ ـرارات ن ــدب مفتوح ــة غ ــت مح ــددة بم ــدة بالمخالف ــة لق ــانونعالقات العمل.
ر
 ع ــدم مخاطب ــة مص ــلحة الجم ــارك للجن ــة الدائم ــة لتش ــيد المرتب ــات ب ــوزارة المالي ــةواخطارهــا بالمتقاعــدين حيــث تبـ ن
ـي ظهــور رصــيد دفـ رـتي نف 2020/12/31م للبــاب
األول (مرتب ــات) بل ــل  1,831,445دين ــار ت ــم إحالت ــه لإلي ـراد الع ــام وحي ــث اتضـ ـ ان
جــل القيمــة يمثــل مرتبــات متقاعــدين تــم إحــالتهم للتقاعــد لبلــوغهم الســن القانونيــة
بموجب قراري وزير المالية رقم ( )469لسنة 2019م و( )156لسنة 2019م.
الباب الثان
ن
 بموج ـ ــب إذن الصـ ـ ــرف  12/203-202ت ـ ــم صـ ـ ــرف مبل ـ ــل  400,000دين ـ ــار لص ـ ــالشـركة الصخور للسفر والسياحة يمثل قيمة دفعة مقدمة للشـركة بناء عىل محضــر
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ـي وزارة المالي ـ ــة خ ـ ــالل س ـ ــنة 2018م تب ـ ـ ن
االتف ـ ــاق الم ـ ــتم بينه ـ ــا وب ـ ـ ن
ـي بش ـ ــأنه القي ـ ــام
ن
ر
ن
بتحميــل القيمــة عــىل بنــد (مصــروفات ســنوات ســابقة) مبــارسة ف حــي أن الــدفعات
ن
المتانيــة بهــا ومتابعتهــا واج ـراء التســويات الالزمــة
المقدمــة يــتم فــت حســاب خــارج
ر
نهاي ــة الس ــنة المالي ــة بتحمي ــل الس ــنة بم ــا يخص ــها م ــن مص ــروفات فعلي ــة واس ــتجاع
ر
الباف.
بند اإليجارات
بلغ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ــة مخصص ـ ـ ـ ــات البنـ ـ ـ ــد مبل ـ ـ ـ ــل  1,300,000دين ـ ـ ـ ــار ،بينمـ ـ ـ ــا بلغ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ــة
المصـروفات الفعلية عىل هذا البند مبلل  676,545دينار ،كما بلغ جملة ر ن
االلتامـات
عـىل هـذا البنــد ح رـب 2020/12/31م مبلـل  16,678,729دينــار ،ومـن خـالل الفحــص
ر
اآلن:
والمتابعة لهذا البند اتض
 مخالفــة المــادة رقــم ( )2مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )346لســنة 2013م بشــأنتحدي ــد قيم ــة بع ــض الخ ــدمات ب ــديوان ال ــوزارات وال ــذي ن ــص ع ــىل م ــن ه ــذه م ـ نـتة
ايجــار المـ ن نـتل لشــاغىل الوظــائف القياديــة وذلــك مــن خــالل قيــام المصــلحة باإليجــار
ل ــبعض األعض ــاء الل ــذين ال شش ــغلون وظ ــائف قيادي ــة األم ــر ال ــذي يع ــد تصـ ــرف غ ــت
ن
قانون بالمال العام حيث تم أنفاق مبلل  82,000دينار بالتجاوز لشاغىل الوظائف
القياديـ ــة بالمخالف ـ ــة للمـ ــادة رق ـ ــم ( )2مـ ــن ق ـ ـرار مجلـ ــس ال ـ ــوزراء رقـ ــم ( )346لس ـ ــنة
2013م بش ــأن تحدي ــد قيم ــة بع ــض الخ ــدمات ب ــديوان ال ــوزارات ،منه ــا ع ــىل س ــبيل
المثال- :
بند أتعاب ومكافأت لغي العاملي

بلل إجمال المفوض به بمبلل  800,000دينار ،بينما بلغ جملة المصــروفات خـالل
ر
اآلن:
السنة مبلل  732,754دينار ومن خالل الفحص والمراجعة لهذا البند أتض
 القيــام بــابرام محــا ن اتفــاق مــن قبــل مــدير الشــؤون اإلداري ـة والماليــة بصــفته ممثــللمصــلحة الجمــارك واعتمادهــا مخالفــة لنصــوص المــادة ( )126مــن قــانون عالقــات
العمـ ــل والـ ـ رـب نص ـ ـ عـ ــىل أن يكـ ــون شـ ــغل الوظـ ــائف الشـ ــاغرة بمال كـ ــات الوحـ ــدات
ن
التعيي أو التعاقد أو التدريب.
اإلدارية بطريق
 قيــام المصــلحة بتجديــد العقــود ومــن صــفة لــبعض عقــود التجديــد التلقــان ،األمــرن
ـاملي) وال ــذي خص ــص لغ ــرض
ال ــذي يتع ــارض مـ ـ طبيع ــة البن ــد (مكاف ــآت لغ ــت الع ـ
العم ـ ــل المؤق ـ ـ أو العم ـ ــل الع ـ ــارض أو العم ـ ــل الموس ـ ــم ،كم ـ ــا يتع ـ ــارض م ـ ـ م ـ ــا ورد
ن
ـوظفي بالوحـ ـ ــدات
بقـ ـ ــانون عالقـ ـ ــات العمـ ـ ــل رقـ ـ ــم ( )12لسـ ـ ــنة 2010م بشـ ـ ــأن المـ ـ ـ
اإلداري ـة ،والمرتــب األســاس ويتعــارض م ـ نصــوص المــادة ( )8مــن قــانون عالقــات
ن
العاملي إل مكاتب التشغيل (القوى العاملة).
العمل بشأن تقديم االحتياجات من
ن
ـاملي بموجــب هــذه العقــود يعــد مــن قبيــل التهــرب
 االســتمرار نف توظيــف هــؤالء العـمن تنفيذ قـانون الـرقم ال ن
ـوطب رقـم ( )8لسـنة 2014م ممـا يثـت الشـك حـول أوضـاع
ن
العاملي من حيث ازدواجية العمل.
هؤالء
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 عــدم إخضــاع محــا ن االتفــاق لض ــريبة المحــررات فض ـ ا عــن عــدم اعتمــاد محــا ناالتف ـ ـ ــاق وتس ـ ـ ــجيلها بمكات ـ ـ ــب العم ـ ـ ــل ب ـ ـ ــوزارة العم ـ ـ ــل لمن ـ ـ ـ االزدواجي ـ ـ ــة الوظيفي ـ ـ ــة
للموظف المتعاقد معه بموجب محضـر االتفاق.
ا
ن
ن
ـوظفي ب ـ ــابرام مح ـ ــا اتف ـ ــاق ب ـ ــد م ـ ــن عق ـ ــود
 لج ـ ــوء إدارة الجم ـ ــارك لتوظي ـ ــف الم ـ ـن
توظيـف ومنحهـا صــفة االسـتمرارية وتحميلهــا عـىل بنـد مكافــآت لغـت العــاملي ودون
حصـر االستقطاعات المنصوص عليها قانونا.
 بلغ ـ جمل ــة ر نن
ـاملي ح ـ رـب 2019/12/31م م ــن
االلتام ــات ع ــىل بن ــد مكاف ــأة لغ ــت الع ـ
واقـ البيــان المعــد مــن قبــل المصــلحة مبلــل  464,550دينــار األمــر الــذي يــدل عــىل
ارتب ــاط المص ــلحة بنفق ــات بموج ــب مح ــا ن االتف ــاق دون الرج ــوع للمراق ــب الم ــال
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة  26من الئحة
ـاوني بموج ـ ــب مح ـ ــا ن
 تض ـ ــخم قيم ـ ــة ر نن
االلتام ـ ــات القائم ـ ــة كمكاف ـ ــأة ل ـ ــبعض المتع ـ ـ
االتفاق.
بند الع ـ ــالج

بلل إجمال المعتمـد لهـذا البنـد مبلـل  75,000دينـار بينمـا بلـل إجمـال مصــروفاته مبلـل
تبي ر
 65,000دينار من خالل فحص البند ن
اآلن:
 وجـ ــود صـ ــندوق للرعايـ ــة االجتماعيـ ــة لمصـ ــلحة الجمـ ــارك يقـ ــدم خـ ــدمات لمـ ـ نـوظف
المص ــلحة .األم ــر ال ــذي ك ــان يتع ـ ن
ـي ع ــىل المص ــلحة دع ــم الص ــندوق م ــن بن ــد الع ــالج
تفاديــا إلزدواجيــة الص ــرف واحكــام نظــام الرقابــة الداخليــة عــىل عمليــة الص ــرف عــىل
ر
اآلن:
هذا البند ،ومن خالل فحص المستندات اتض
ن
 بموج ــب إذن صـ ــرف رق ــم  12/392الم ــؤر ف 2020/12/31م بقيم ــة 3500
دين ــار بش ــأن تع ــويض مص ــاريف ع ــالج الموظ ــف (م م) ،حي ــث تب ـ ن
ـي ان إجم ــال
الفــواتت المقدمــة بقيمــة  2645دينــار فــواتت لســنوات ســابقة .أي عــدم تطــابق
وتوافق قيمة إجمال الفواتت م القيمة المصـروفة ألذن الصـرف.
 تب ـ ن
ـي ص ــرف قيم ــة بع ــض مص ــروفات العــالج لف ــواتت تع ــود لس ــنوات س ــابقة أي
تحميل السنة المالية بما ال يخصها من مصـروفات.
 بموجب إذن صـرف رقـم  12/406المـؤر نف 2020/12/31م تـم صــرف مبلـل
 3,000دين ـ ــار للمس ـ ــتفيد ( س م أ) قيم ـ ــة ترجيـ ـ ـ ف ـ ــواتت ع ـ ــالج تب ـ ـ ن
ـي االس ـ ــتناد
بالصــرف عــىل فــواتت تخــص العــام المــال 2021م األمــر الــذي ششــت إل اســتمرار
المصلحة بالصـرف ر
حب بداية السنة المالية وتحميلها عىل سنة سابقة.
العهد

بلغـ ـ ـ جمل ـ ــة العه ـ ــد المص ـ ـ ــروفة خ ـ ــالل الس ـ ــنة مبل ـ ــل  661,000دين ـ ــار ،وم ـ ــن خ ـ ــالل
الفحص ومراجعة بند العهد ن
تبي بشأنها ما يىل:
 اعتم ــاد إدارة المص ــلحة ع ــىل العه ــد المالي ــة كأس ــلوب للص ــرف النق ــدي ،األم ــر ال ــذييتعارض م مفهوم صـرف العهد حيث أن العهـد تصــرف لتمك ن
ـي الموظـف مـن أداء
بعض المصـروفات ر
النتية القليلة القيمة وال رـب تقض ـ بطبيعتهـا ن ورة أدائهـا فـورا،
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ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
بالمخالف ـ ــة لنص ـ ــوص الم ـ ــواد ( )187-180-175م ـ ــن الئح ـ ــة
والمخ ـ ــازن أي أن المص ـ ـ ــروفات النقدي ـ ــة المتمثل ـ ــة نف العه ـ ــد تمث ـ ــل نس ـ ــبة  %7م ـ ــن
ن
الثان.
مصـروفات الباب
ن
ر
 مخالفــة نــص المــادة ( )185مــن الئحــة المتانيــة والحســابات والمخــازن والــب تفيــدا
تقــديم الموظــف المعهــود إليــه بالعهــد إقـرار بمــا نف عهدتــه مــن رصــيد العهــدة ،فضـ
عــن ذل ــك عــدم إقف ــال بعــض العه ــد الماليــة ،األم ــر الــذي يتع ــارض م ـ مب ــدأ تحمي ــل
الســنة بمــا يخصــها مــن مص ــروفات ،وتقــاعس إدارة المصــلحة عــن اتخــاذ اإلج ـراءات
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن وبيانهــا
حيالهــا كمــا تــنص المــادة ( )188مــن الئحــة
كالتال:
المبلغ
5000
1000
10,000
5000
5000

المستفيد
حمش
عمم
ه ع ال
عم ا
ع ا ال

المبلغ
3000
3000
3000
3000
1000

المستفيد
عفا
عم ع
ا ال
م ع ال
ن ع ال

ن
تبي ظهور رصـيد للعهـد الماليـة المرحلـة مـن سـنوات سـابقة (2010م إل 2019م)
بلل إجماليها مبلل  442,277دينار لم يتم إظهارها كرصيد أول المدة بسجل العهد
األمــر الــذي يتعــارض م ـ أهــم المبــادئ المحاســبية أال وهــو مبــدأ اإلثبــات المحاســب
وتقــاعس إدارة مصــلحة الجم ــارك نف اتخــاذ أي إج ـراء إلقفالهــا ح ـ رـب تــاريـ ــخ الفح ــص
والمراجعة.
ر
 بلـ ـ ــل إجمـ ـ ــال العهـ ـ ــد الغـ ـ ــت مقفلـ ـ ــة حـ ـ ــب 2020/12/31م مبلـ ـ ــل  481,277دينـ ـ ــار،ر
بالمبارسة نف عملية خصـم قيمـة العهـد الغـت مقفلـة إال
ولوحظ قيام إدارة المصلحة
أن ــه ت ــم إيق ــاف عملي ــة الخص ــم بن ــاء ع ــىل تعليم ــات دون توض ــي أس ــباب وم ــترات
إيقــاف عمليــة الخصــم م ـ التأكيــد عــىل ن ورة اإلســتمرار نف الخصــم ،طبقــا ألحكــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )188من الئحة
سلف عل حساب عالوة السفر والمبيت

ن
المتاني ــة كس ــلف
بل ــل إجم ــال المصـ ــروفات للع ــام الم ــال 2020م ع ــىل حس ــاب خ ــارج
للســفر والمبي ـ مبلــل  10,332دينــار ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة لــوحظ تقــاعس
مصــلحة الجمــارك عــن اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة حيــال تســوية الســلفة ترتــب عــىل ذلــك
ظهورها كأرصدة افتتاحية ترحل من سنة ألخرى نوضحها كالتال وفقـا رلتتيـب سـنوات
صـرفها:
السنة
2017م
2018م
2019م

المبلغ
17,928
54,551
57,260
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الرسوم المقيدة
ن
م ــن خ ــالل متابع ــة الرس ــوم المقي ــدة تب ــي بموج ــب قـ ـرار وزي ــر المالي ــة رق ــم ( )32لس ــنة
2012م تـ ـ ــم إعفـ ـ ــاء واردات الجهـ ـ ــات الممولـ ـ ــة مـ ـ ــن الخزانـ ـ ــة العامـ ـ ــة مـ ـ ــن أداء الرسـ ـ ــوم
الجمركي ــة األم ــر ال ــذي يع ــد مخالف ــة ألحك ــام الم ــادة رق ــم ( )5م ــن ق ــانون الجم ــارك رق ــم
( )10لس ـ ــنة 2010م وال ـ ـ رـب أعط ـ ـ ـ ص ـ ــالحية إص ـ ــدار ق ـ ـ ـرارات باإلعف ـ ــاءات الجمركي ـ ــة
لمجلــس الــوزراء بنــاء عــىل عــرض الــوزير المخــتص األمــر الــذي يتطلــب مــن وزارة الماليــة
العرض عىل مجلس الوزراء إلصدار القرار.
الحسابات المصـرفية

مـ ـ ــن خـ ـ ــالل فحـ ـ ــص ومتابعـ ـ ــة الحسـ ـ ــابات المص ـ ـ ــرفية لمصـ ـ ــلحة الجمـ ـ ــارك الجمهوريـ ـ ــة
االستقالل اتض تقاعس المصلحة عـن متابعـة المعلقـات واتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة
ن
والمتانيـ ـ ــة
حياله ـ ــا بالمخالف ـ ــة لنصـ ـ ــوص الم ـ ــواد ( )118-108م ـ ــن الئحـ ـ ــة الحس ـ ــابات
والمخـازن وخصوصـا المرحلـة مـن سـنوات سـابقة حيـث كانـ نف 2020/12/31م كمــا
يىل:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
الباب الثالث
الودائ

مبلغ لم تظهر بالدفاتر
667,701
17,029
450,635

خصم من الدفاتر لم تخصم بالحساب المصـرف
35,292,742
7,793,965
83,344
1,016,765

ً
ثامنا :االليامات
بل ـ ـ ـ ـ ــل إجم ـ ـ ـ ـ ــال ر ن
االلتام ـ ـ ـ ـ ــات القائم ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــىل المص ـ ـ ـ ـ ــلحة ح ـ ـ ـ ـ ـ رـب 2019/12/31م مبل ـ ـ ـ ـ ــل
 201,859,003دينار ومن خالل الفحـص والمراجعـة لـوحظ صــرف بعـض ر ن
االلتامـات
ن
الــواردة بتقريــر لجنــة حص ــر ر ن
المتانيــة مبـ ر
ـارسة بــدال مــن مص ــروفات
االلتامــات عــىل بنــود
ن
المتانيــة بمص ــروفات ســنوات
ســنوات ســابقة (البنــد المخصــص لهــا) أي تحميــل بنــود
سابقة.
مصلحة ال ضـرائب

نظام الرقابة الداخلية
م ــن خ ــالل عملي ــة الفح ــص المس ــتندي لحس ــابات المص ــلحة تكش ــف لل ــديوان بع ــض
المالحظات عىل نظام الرقابة الداخلية نوردها نف ر
اآلن:
 عــدم الـ ر نـتام المصــلحة بــنص المــادة ( )20مــن قــانون النظــام المــال للدولــة ،والمــادةن
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ف الحصــول عــىل إق ـرار كتــان مــن
( )26مــن الئحــة
المراقب المال لتوفت التغطية المالية قبل االرتباط م أي جهة.
 قصور إدارة المصلحة نف مسك سـجل لحصــر ومتابعـة األصـول الثابتـة إلثبـات كافـةالبيانات األساسية المتعلقة بكل أصل ومتابعتها من حيث اإلضافة واالستبعاد.
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ا
 عـ ــدم خـ ــتم المسـ ــتندات المعـ ــززة للص ـ ــرف بمـ ــا يفيـ ــد الصـ ـ ـرف بموجبهـ ــا فض ـ ـ عـ ــنن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن األمـر الـذي
مخالفته لنص المادة ( )105من الئحة
ريتتب عنه تكرار الصـرف.
 عدم مسك سجل لمتابعة ر نااللتامات رغم تراكمها عىل المصلحة من سنوات سابقة
مما يضعف احكام الرقابة عليها وقد يكون مدعاة لتكرار صـرفها.
الميانية التسييية
ر
 بلغ ـ قيمــة الحــواالت الماليــة الــواردة لحســابات المصــلحة عــن البــاب األول للفــتةمن  01/01ر
حب 2019/12/31م مبلغا وقدره  39,114,342دينار نف ن
حي بلغـ
ر
المصـ ـ ــروفات ع ـ ــن نف ـ ــس الف ـ ــتة مبلغ ـ ــا وق ـ ــدره  46,555,600دين ـ ــار أي بعج ـ ــز بل ـ ــل
 7,441,258دينار.
ـي بلغـ قيمــة الحــواالت الــواردة لحســابات المصــلحة عــن البــاب الثـ ن
 نف ح نـان للفـ رـتة
م ـ ـ ـ ــن  01/01ح ـ ـ ـ ـ رـب 2019/12/31م مبلغ ـ ـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ــدره  9,829,998دين ـ ـ ـ ــار وبلغ ـ ـ ـ ـ ـ
المصـروفات عن نفس ر
الفتة مبلغا وقدره  9,774,180دينار أي بوفر بلل 55,818

دينار.
ن
للمتاني ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ ـ ـ رـتة  1/1ح ـ ـ ـ ـ ـ رـب
 البي ـ ـ ـ ـ ــان الت ـ ـ ـ ـ ــال يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ الموق ـ ـ ـ ـ ــف التنفي ـ ـ ـ ـ ــذي2019/12/31م.
الباب قيمة الحواالت المصـروفات
األول 46,555,600 39,114,342
ن
9,774,180 9,829,998
الثان
المجموع 56,329,780 48,944,341

الرصيد
()7,441,258
55,818
()7,385,440

ومن خالل ما تقدم نالحظ ر
اآلن:
 قيام إدارة المصلحة باتباع اسلوب رن
العاملي لديها والذين
استجاع مصاريف لبعض
يقومون باإلنفاق من حسابهم الخاص األمر الذي يصعب مـن عمليـة أحكـام الرقابـة
عىل هذه النفقات ومن أمثلة ذلك:
اذن الصـرف

التاري ــخ

القيمة

7/20

2019/07/16م 600

10/113

2019/10/27م 465

4/44

2019/04/30م 2,375

10/1

2019/10/02م 1,105

10/52

2019/10/27م 751

10/55

2019/10/27م 3,629

البيان
مقابل ر
استجاع مصاريف للسيد (ام ا) ،مقابل تزويد إدارة
ضـرائب ترهونة ومسالته بالمياه.
مقابل ر
استجاع قيمة تذكرة سفر للسيد (ا ع ا).
مقابل ر
استجاع قيمة شـراء هاتف محمول دفع
للسيد ( ع ا).
مقابل ر
استجاع قيمة صيانة مولد بمكتب ن
عي زارة
للسيد ( ا ز ).
مقابل ر
استجاع مصاريف صيانة سيارة للسيد ( ص ا ص).
مقابل ر
استجاع مصاريف للسيارات التابعة لمكتب ضـرائب
االسكان دفع للسيد ( ع م ا).

ن
المتانيــة بمص ــروفات ال تخصــها وتخــص
 قيــام إدارة المصــلحة بتحميــل بعــض بنــودبنود أخرى وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ( )10من قانون النظام المال للدولة.
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 بموج ــب إذن الص ــرف رق ــم  12/144بقيم ــة  94,585دين ــار قام ـ إدارة المص ــلحةبالتـ ن
ـأمي الش ــامل للمركب ــات التابع ــة للمص ــلحة لع ــدد  339مركب ــة م ــن  09/01ح ـ رـب
ن
للتأمي التكافىل المساهمة وذلك بالمخالفـة
2019/12/31م دفع لشـركة اليسـر
المتانيـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن وال ـ ـ رـب ال تج ـ ــتن
ن
ألحكـ ــام الم ـ ــادة ( )201م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
التأمي عىل ممتلكات الحكومة التابعة والمنقولة إال باستثناء محدد.
 من خالل متابعة كشف السيارات المملوكة لمصلحة الضـرائب نتبي وجود سيارات
بعهدة اشخاص انته عالقتهم الوظيفية بالمصلحة األمر الـذي شسـتوجب العمـل
ر
الستجاع هـذه السـيارات والبيـان
عىل اتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل المصلحة
التال يوض ذلك:
مستلم العهدة
نعا
نم م
طج
ما
ع

الصفة
نائب المدير العام  /سابقا
غت معروف
منقول
مراقب مال  /سابق
مراقب مال  /سابق

نوع المركبة
اودي 6
كامري
هونداي سوناتا
تويوتا اورين
تويوتا كامري

مكان العمل الحال
اإلدارة العامة /نقل
غت معروف
وزارة المالية
وزارة المالية
وزارة المالية

حسابات خارج الميانية  /العهد المالية
بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة العه ـ ــد المالي ـ ــة المصـ ـ ــروفة خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2019م مبلغ ـ ــا وق ـ ــدره
تبي ر
 152,500دينار ومن خالل متابعة وفحص هذه العهد ن
اآلن:
 اعتم ــاد إدارة المص ــلحة ع ــىل العه ــد المالي ــة كأس ــلوب للصـ ــرف النق ــدي األم ــر ال ــذييؤدي إل ضعف الرقابة عىل هذه المصـروفات من حيث توسيط حسـاب المخـازن
ر
المشتيات.
اثناء عمليات التوريد لبعض
االليامات
ر
ن
بلغ قيمة االلتامات القائمة عىل المصـلحة مبلغـا وقـدره  3,861,468دينـار والبيـان
التال يوض ذلك:
بيان االليام
الباب األول (اإلعاشة واإلقامة) سنوات سابقة
الباب ن
الثان مصـروفات 2013م
الباب ن
الثان مصـروفات 2015م
الباب ن
الثان مصـروفات 2016م
الباب ن
الثان مصـروفات 2017م
الباب ن
الثان مصـروفات 2018م
الباب ن
الثان مصـروفات 2019م
إجمال االليامات

قيمة االليام
124,133
19,901
351,750
132,745
190,248
3,042,690
376,355
3,861,468
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مصلحة أمالك الدولة

ً
أوال :اإليرادات
بلغ إجمال اإليرادات المحصلة خالل السنة من واق بيان اإليرادات المعد من قبـل
إدارة اإلي ـ ـ ـ ـرادات بالمصـ ـ ـ ــلحة مبلـ ـ ـ ــل  11,164,556دينـ ـ ـ ــار ،نف حـ ـ ـ ـ ن
ـي كان ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ـ ـ ـرادات
المحص ـ ــلة فع ـ ــال نف حس ـ ــاب اإليـ ـ ـرادات رق ـ ــم  2045بمصـ ـ ــرف التج ـ ــاري ال ـ ـ ن
ـوطب ح ـ ـ رـب
2020/12/31م مبلل  2,662,234دينار.
وفيمــا يــىل بيــان مقارنــة اإليـرادات المقــدرة بــالمحقق بالمبــالل المحالــة لإليـراد العــام عــن
السنوات 2020-2017م:
السنة
2017م
2018م
2019م
2020م
اإلجمال

التقديرات
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
48, 000,000

المحقق وفق بيان اإليرادات المحال إل حساب اإليراد العام نسبة المحقق إل المقدر
%108
9,229,443
13,027,106
%105
15,895,447
12,552,756
%105
15,956,109
12,567,034
%102
صفر
12,253,392
%105
41,080,999
50,400,288

تبي ر
ومن خالل تقييم اداء المصلحة نف جباية إيراداتها ن
اآلن:
 عدم قيام المصلحة باحالة اي مبلل من قيمة اإليرادات المدرجة ربالتتيبـات الماليـة
ن
المتانيــة العامــة ممــا أثــر ســلبا عــىل تنفيــذ
لســنة 2020م كمصــدر مــن مصــادر تمويــل
ا
ن
المتانيــة وذلــك نتيجــة لع ــدم قيامهــا بمتابعــة وال ـزام المص ــارف باحالــة ارصــدة ه ــذه
الحسابات (حسابات اإليرادات) إل حساب المصلحة شهريا بالرغم من وجـود هـذا
الشـرط برسائل إدارة الحسابات بوازرة المالية.
 عدم قيام المراقب المـال بـأداء دوره ب رـاإلرساف عـىل القسـم المـال مـن حيـث متابعـة
ن
تحصــيل اإلي ـرادات بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )24الفقــرة (ه) مــن الئحــة المتانيــة
والحسابات والمخازن.
 قي ـ ــام إدارة اإلي ـ ـرادات بمتابع ـ ــة اإلي ـ ـرادات دون التنس ـ ــيق م ـ ـ إدارة الش ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـةوالمالية األمر الذي نتأ عنه تغت قيمة اإليرادات المحصلة خالل سنة 2020م ن
بي
كل بيان وآخر نتيجة للتسويات ر
الب تتم م مكاتب األمالك.
ن
تدن قيمة إيرادات المصلحة مقارنة بأمالك الدولة ويرج ذلك لألسباب اآلتية:
 عدم قيام المصلحة باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد.
ن
تدن قيمة تسعت اإليجارات مقارنة باألسعار السائدة

 ص ـ ــدور ق ـ ـرار المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس رق ـ ــم ( )246لس ـ ــنة 2020م باعف ـ ــاء المنتفع ـ ــين
بالعق ـ ـ ــارات التجاريـ ـ ـ ــة المملوكـ ـ ـ ــة للدولـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن أداء حـ ـ ـ ــق االنتفـ ـ ـ ــاع اعتبـ ـ ـ ــارا مـ ـ ـ ــن
2020/04/01م والذي تجدر اإلشـارة إل انـه أثـر عـىل إيـرادات المصـلحة ،نظـرا
لعــدم إيقــاف العمــل بــه بــالرغم مــن ان اوضــاع الشــارع وتحديــدا أعمــال التجــارة
تعت ـ ــت مس ـ ــتقرة كم ـ ــا ك ـ ــان الوض ـ ـ ـ قب ـ ــل الجائح ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يتطل ـ ــب اتخ ـ ــاذ
المصلحة لإلجراءات ر
الب من شأنها تنبيه المجلس الرئاس بهذه المشكلة.
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 عـ ــدم قيـ ــام مكاتـ ــب ووحـ ــدات المصـ ــلحة بتنفيـ ــذ نص ـ ـوص عقـ ــود اإليجـ ــار وفـ ــق
النم ــوذج المع ــد م ــن قب ــل إدارة الش ــؤون القانوني ــة حي ــال المتخلف ـ ن
ـي ع ــن س ــداد
اإليجارات ،مما أدى إل تراكم هذه الديون المستحقة لصالحها.
 ت ـ ـ ــأخر المص ـ ـ ــلحة نف جباي ـ ـ ــة الج ـ ـ ــزء األ ك ـ ـ ــت م ـ ـ ــن إيراداته ـ ـ ــا حي ـ ـ ــث بلغ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ــة
رن
االلتامــات القائمــة لصــال المصــلحة عــىل بعــض الجهــات المتمثلــة نف (ش ــركات
ر
عام ـ ـ ـ ـ ــة – مص ـ ـ ـ ـ ــارف – شـ ـ ـ ـ ـ ــركات اجنبي ـ ـ ـ ـ ــة) ح ـ ـ ـ ـ ــب نهاي ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــنة 2009م مبل ـ ـ ـ ـ ــل
 338,190,103دين ــار فض ــال ع ــىل أن ه ــذه ر ن
االلتام ــات ل ــم ي ــتم تح ــديثها وذل ــك
رن
بااللتامــات لــدى إدارة اإلي ـرادات عــن الســنوات مــن 2010م
لعــدم وجــود حص ــر
إل 2020م مما قد يؤدي إل ضياع بعـض هـذه الحقـوق ،بـالرغم مـن قيـام إدارة
الم ـ ـ ــوارد المالي ـ ـ ــة بمطالب ـ ـ ــة المص ـ ـ ــلحة بموافاته ـ ـ ــا ببي ـ ـ ــان تفص ـ ـ ــيىل ع ـ ـ ــن المب ـ ـ ــالل
المســتحقة ع ــىل الجه ــات العام ــة والش ــركات الوطني ــة واألجنبي ــة إال أن مص ــلحة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب كتابه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم (م.أ.د.ح )3662-1-الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر نف
2017/12/21م قام باحالة كشف يتضمن جزء من الديون القائمة.
حصـر وتسجيل العقارات المملوكة للدولة
ن
ر
يتض عدم إنجاز المصلحة لحصـر أمالك الدولة بالرغم من الشوع ف عملية الحصـر
وتش ــكيل اللج ــان من ــذ أ ك ـ رـت م ــن س ـ ن
ـنتي ،حي ــث يالح ــظ ع ــدم جدي ــة المص ــلحة نف إنه ــاء
عملي ـ ـ ــة الحص ـ ـ ـ ــر وذل ـ ـ ــك بع ـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ـزام ومتابع ـ ـ ــة مكات ـ ـ ــب األم ـ ـ ــالك واللج ـ ـ ــان المشـ ـ ـ ــكلة
بالخصوص بالتس ـري ـ ـ نف عمليـة الحصــر ،باإلضـافة إل تـر ن
اج إدارة العقـارات والشـؤون
الفنيــة نف متابعــة بعــض مكاتــب األمــالك والزامهــا بموافــاة اإلدارة بالحص ــر المنجــز ومــن
تبي ر
خالل دراسة حصـر العقارات المعد من المصلحة ن
اآلن:
 ثـم إعــداد هـذا الحصــر حســب مـا أفــاد بـه مــدير إدارة العقــارات والشـؤون الفنيــة قبــلسنة 2008م.
ن
 عــدم إدراج بيان ــات حص ــر العق ــارات الموجــودة ض ــمن اإلختص ــاص المك ــان لمكات ــبأمــالك الدولــة (طرابل ــس المدينــة ،طــتق ،ابوســليم ،القبــة ،ج األنــدلس ،الجــوش،
بنغازي ،خليأ السدرة ،غريان ،األبيار ،درنة ،الكفرة).
 قلة العقارات المحصورة لدى بعض المكاتـب ،األمـر الـذي يـدل عـىل وجـود خلـل فنعملية الحصـر أو اإلحالة ومنها عىل سبيل المثال (مكتب ن
بب وليد ،مكتب مرصاتة،
مكتب سـرت).
ا

 عــدم تطــابق البيانــات عــىل بعــض العقــارات ،فضـ عــن عــدم إســتيفاء بيانــات بعــضالعقارات من حيث المساحة مث ا .
 ع ــدم إدراج الحص ــر ال ــوارد م ــن مكات ــب األم ــالك ع ــىل منظوم ــة رإلكتوني ــة تمك ــن م ــن
الوصــول إل أي معلومــة بســهولة بحيــث يكــون مــن الســهل الوصــول إل حص ــر كــل
مكت ــب عـ ــىل ح ــدى ،وكـ ــل نـ ــوع م ــن العقـ ــارات األم ــر الـ ــذي تعـ ــذر مع ــه تحليـ ــل هـ ــذه
البيانات.
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أمال

الدولة بالخارج

بموجــب التعمــيم الصــادر عــن رئــيس مجلــس إدارة مصــلحة أمــالك الدولــة الصــادر ببنــاء
ادارات ومكات ـ ــب دي ـ ــوان المص ـ ــلحة ت ـ ــم إنش ـ ــاء إدارة ألم ـ ــالك الدول ـ ــة بالخ ـ ــارج وتحدي ـ ــد
تبي ر
اختصاصاتها ،ومن خالل متابعة أعمال اإلدارة ن
اآلن:
 تــدار إدارة أمــالك الدولــة بالخــارج بواســطة موظــف واحــد يقــوم بجميـ أعمالهــا بــدءاا
مـ ــن عملي ـ ــة الحص ـ ــر إل التوثي ـ ــق واإلدراج بالمنظومـ ــة فض ـ ـ ع ـ ــن األعم ـ ــال اإلداري ـ ـة
لإلدارة.
 بموج ــب ق ـرار وزي ــر الخارجي ــة رق ــم ( )334لس ــنة 2015م ت ــم تش ــكيل لجن ــة لحص ــركافــة العقــارات التابعــة لــوزارة الخارجيــة وتوثيقهــا بعضــوية مــدير إدارة أمــالك الدولــة
بالخـارج تبـ ن
ـي أن اللجنـة عقــدت عـدد  12اجتماعــا خـالل الفـ رـتة كـان آخرهــا المنعقــد
بتاريـ ــخ 2019/01/16م حيث اسفرت هـذه االجتماعـات عـىل حصــر عقـارات وزارة
الخارجية ك ر
اآلن:
القارة
االفريقية
العربية
االوروبية
األمريكية
ر
واستاليا
اسيا
اإلجمال

عدد العقارات عقارات كاملة المستندات عقارات التوجد لها مستندات
5
61
66
27
18
45
2
57
59
9
8
17
5
7
12
48
151
199

 تـ ــأخر وزارة الخارجيـ ــة نف موافـ ــاة مصـ ــلحة أمـ ــالك الدولـ ــة بمسـ ــتندات ملكيـ ــة بعـ ــضعقاراتها بالخارج بالرغم من مرور حوال خمسة سنوات عىل تشـكيل لجنـة الحصــر
المشكلة بموجب قرار وزير الخارجية المذكور أعاله ،حيث بلـل عـدد العقـارات ال رـب
ل ـ ــم ي ـ ــتم اس ـ ــتيفاء مس ـ ــتنداتها ع ـ ــدد  48مب ـ ـ نـب موزع ـ ــة ح ـ ــول الع ـ ــالم وف ـ ــق البيان ـ ــات
المتوفرة.
تسعية المؤجرات
وفقــا لق ـرار رئــيس مجلــس إدارة مصــلحة أمــالك الدولــة رقــم ( )187لســنة 2018م ف ـ ن
ا
قيم ـ ــة تس ـ ــعتة الم ـ ــؤجرات للمواق ـ ـ الخدمي ـ ــة واألنش ـ ــطة التجاري ـ ــة م ـ ــث للمس ـ ــتوى (أ)
منطقة (أ) بمبلل  10دينار ر
للمت المرب ـ بنسبة زيادة سنوية  ،%10إال أن هذا السعر ال
يمث ــل القيم ــة الحقيقي ــة له ــذه الم ــؤجرات وم ــن خ ــالل دراس ــة قـ ـرار تس ــعتة الم ــؤجرات
ونماذج العقود المتمة ن
تبي التال:
 ششكل إيراد عقود االنتفاع الغالبية من جملة إيرادات المصلحة األمر الذي شستدعتع ــديل التس ــعتة بم ــا ي ــتالءم م ـ ـ أهمي ــة الم ــؤجرات ،وع ــىل ال ــرغم م ــن ذل ــك هن ــاك
تقــاعس كبــت مــن قبــل المــؤجرين نف االيفــاء ر ن
بالتامــاتهم بــالرغم مــن انخفــاض القيمــة
المحددة لتلك المؤجرات.
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 ه ــدر الم ــال الع ــام نتيج ــة لع ــدم الجدي ــة نف دراس ــة أس ــعار الم ــؤجرات بالمقارن ــة مـ ـأسعار السوق ومتطلباته األمر الذي أدى إل ضياع مصدر من أهم المصادر الفعالة
نف تمويل الخزانة العامة للدولة.
 القــيم الرمزيــة المعتمــدة للمــؤجرات قــد تــؤدي إل وجــود اوجــه فســاد وعــدم تحقيــقالعدالة والمساواة المجتمعيـة مـن خـالل وجـود فـارق شسـم للمنتفـ باعـادة تـأجته
واالنتفاع به عوضا من جعل المنفعة عامة باعتماد معايت موضوعية تمثل الواق .
 إن الق ـرارات المتخــذة بخصــوص تعــديل ســعر المــؤجرات ال تمثــل القيمــة الحقيقيــةللعقارات المملوكة للدولة.
التعدي عل أمال الدولة
ر
من خالل متابعة أعمال المرصد ن
تبي اآلن:
 ي ــتم حصـ ــر التع ــديات نف منظوم ــة الرص ــد الخاص ــة وذل ــك ع ــن طري ــق قي ــام مكات ــباألمـ ــالك بحص ـ ــر واع ـ ــداد وص ـ ــف لحال ـ ــة العقـ ــار المتع ـ ــدي علي ـ ــه والجه ـ ــة المتعدي ـ ــة
وادراجها بمنظومة التعديات.
 ت ـ ـ ــم حص ـ ـ ــر ع ـ ـ ــدد  40تع ـ ـ ــد ل ـ ـ ــدى بع ـ ـ ــض المكات ـ ـ ــب بمنظوم ـ ـ ــة الرص ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ رـب ت ـ ـ ــاريـ ــخ2021/3/21م.
 لم يتم إعداد التقـديرات واالنعكاسـات االقتصـادية للتعـديات ال رـب تمـ عـىل أمـالكالدولة نظرا لعدم اكتمال المعلومات المتعلقة بالتعديات من النواج الفنية.
 عــدم قيــام المكاتــب الـ رـب تواجــه صــعوبة نف اإلتصــاالت باحالــة مســتندات التعــدياتالواقعـة ضــمن نطاقهـا إل المرصــد ،حيـث تبـ ن
ـي مـن خــالل البيـان المعــد مـن المرصــد
ر
وجود عدد  426تعدي لم تستكمل إجراءاتها وبيانها كاآلن:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم المكتب
مكتب مرصاتة
مكتب إجدابيا
مكتب رست
مكتب غات
مكتب طرابلس
مكتب العزيزية
مكتب الزاوية
إوباري
مرزق
غدامس

عدد التعديات
85
20
44
50
65
7
125
8
16
6

التوصيات
 تعديل تسعتة المؤجرات العامة بما يحقق مورد فعال ويتالءم م قيمة المـؤجراتالسائدة ،م ن ورة متابعة المكاتب وحثهم عىل التشي ـ ـ من عملية حصـر وتوثيق
أمالك المصلحة.
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 ن ورة اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة لجبايـ ــة اإلي ـ ـرادات وتطبيـ ــق الج ـ ـزاءات الـ ــواردة نفالعقود وعدم تجديد العقود نف حال إخالل بشـروط الدف .
 وجوب التنسيق نبي المصلحة ووزارة االقتصاد وعدم مـن تـراخيص لمزاولـة المهـن
ر
ن
إال بعد إحضار المنتف ما يفيد تسديد االلتام الذي عليه لصال المصلحة.
 ن ورة العمل عىل اتخاذ اإلجراءات القانونية والتعاون م إدارة القضايا نف مواجهـةالتعديات عىل أمالك الدولة.
 االعتمــاد عــىل الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لمتابعــة وحصــر الموجــودات العقاريــةواحكام الرقابة عليها.
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الفصل الرابع  :القطاع امل صـري
مصـرف ليبيا املركزي

تنفيذ اليتيبات المالية للدولة 2020م
ن
مــن خــالل متابعــة حركــة تحويــل المبــالل بــي الحســابات المصــرفية الرئيســية لإليـرادات
ـي عــدم وجــود تسلســل تـ ن
والمصــروفات بمص ــرف ليبيــا المركــزي يتبـ ن
ـاريح واض ـ يمكــن
مــن خاللــه إعمــال الفحــص والمراجعــة للمبــالل الــواردة للحس ـابات المص ــرفية ممــا ادى
إل ع ـ ــدم حف ـ ــظ وارش ـ ــفة أذون ـ ــات الصـ ـ ــرف والص ـ ــكوك المخص ـ ــومة المتعلق ـ ــة بتنفي ـ ــذ
ر
التتيبات المالية.
 ت ـ ــأخر تنفي ـ ــذ معظ ـ ــم أذون ـ ــات الص ـ ـ ــرف الص ـ ــادرة م ـ ــن ادارة الخزان ـ ــة ب ـ ــوزارة الماليـ ـ ــةوالتبــاطؤ نف تنفي ــذها واخض ــاع بعض ــها لتأش ــت المحــافظ قب ــل التنفي ــذ م ـ ت ــأخره نف
التأشت وعدم مراعاة االولوية حسب الوارد من ادارة الخزانة بوزارة المالية.
 تحويل اإليرادات بالعملة األجنبية إل عملة محلية ومن ثم إل حساب اإليـراد العـامدون مراعــاة دور وزارة الماليــة نف ر
اإلرساف عــىل حســابات اإلي ـرادات بالمخالفــة لــنص
المادة ( )44من قانون المصارف.
 التأخر نف تنفيذ بعض أذونات الصـرف المحالة من وزارة المالية مما يـؤدي إل عـدمبالتاماتها ر
قدرة الجهات المستفيدة من الوفاء ر ن
المتتبة عىل قوة األمـر بتحويـل هـذه
المبالل والقيام بأعمالها المناطة بها نف الوق المحدد.
ف وع ــدم

 احتف ــا إدارة العملي ــات المصـ ــرفية بمصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي بأذون ــاتتنفيذها وعدم مراعاة ر
التاتبية نف فها.
 ع ـ ـ ــدم إج ـ ـ ـ ـراء المطابق ـ ـ ــات والمص ـ ـ ــادقات ب ـ ـ ـ نـي إدارة الخزان ـ ـ ــة ب ـ ـ ــوزارة المالي ـ ـ ــة وادارة
العملي ــات المص ـ ــرفية فيم ــا يخ ــص المب ــالل المعلق ــة ع ــىل الحس ــابات وخاص ــة فيم ــا
يتعل ــق بالمب ــالل ال ـ رـب تخ ــص س ــنوات س ــابقة ول ــم تنف ــذ خ ــالل نف ــس الف ـ رـتة وينطب ــق
عليه ــا ن ــص الم ــادة ( )7م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة نف ش ــأن االعتم ــادات غ ــت
المنفذة خالل السنة المالية.
 عــدم وجــود خــتم إدارة العمليــات المص ــرفية بمــا يفيــد التنفيــذ عــىل أذونــات الص ــرفالمنفذة.
 عدم مسك سجل تسليم أذونات ف بشكل دقيق. وج ــود حس ــابات مص ــرفية ال تحت ــوي ع ــىل مب ــالل مالي ــة رص ــيدها ص ــفر مم ــا يتطل ــباتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها باقفالها.
 تسوية سلف الخزانة العامة عىل المصـرف مـن خـالل اسـتعمال الحسـابات المعلقـةال ـ رـب ت ــم فتحه ــا خ ــالل ف ـ رـتات س ــابقة وب ـه ــا مب ــالل مخص ــومة ومنف ــذة ب ــدفاتر ب ــوزارة
المالية.
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 اســتخدام أســعار تقيــيم إي ـرادات العمــالت االجنبيــة بالــدينار الليــب بأســعار مخالف ــةر
بالنشة اليومية وضياع فرص تحقيق اإليرادات عىل للخزانة العامـة
لألسعار الواردة
ن
رغم تنبيهات الديوان ف التقارير السابقة.
مجلس ادارة المرصف المركزي
 لــم يجتم ـ مجلــس إدارة مص ــرف ليبيــا المركــزي نهائيــا خــالل عــام 2020م باســتثناءم ــرة واح ــدة بالمخالف ــة ألحك ــام الق ــانون رق ــم ( )1لس ــنة 2005م ،بش ــأن المص ــارف،
المع ــدل بالقـ ــانون رق ــم ( )46لسـ ــنة 2012م الم ــادة ( )19والـ ـ رـب ت ــنص عـ ــىل ن ورة
اجتمــاع مجلــس إدارة مص ــرف ليبيــا المركــزي مــرة عــىل األقــل كــل شــهر ،ويرج ـ عــدم
ّ
اجتمـ ــاع هـ ــذا المجلـ ــس إل االنقسـ ــام السـ ــياس واإلداري حيـ ــث حـ ــدد مجلـ ــس إدارة
مصـرف ليبيا نف هذا االجتمـاع سـعر صــرف موحـدا جديـدا عنـد  4.48دنـانت للـدوالر
ا
األمــتك الواحــد بــد مــن الســعر القــديم  1.4دينــار ،بتخفــيض قيمــة العملــة بنســبة
.%70
الحوكمة وادارة المخاطر
 ع ــدم تقي ــد مصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي بأحك ــام دلي ــل الحوكم ــة الص ــادر عن ــه م ــن حي ــثتكــوين اللجــان .حيــث تبـ ن
ـي مــن خــالل الفحــص عــدم وجــود اللجــان الـ رـب نــص عليهــا
ر
الــدليل ومنهــا لجنــة المراجعــة ،لجنــة التعيينــات والمكافئــات ،ولجنــة الحوكمــة والــب
تهدف إل مساعدته نف أداء دوره ر
اإلرس ناف وتعزيز إجراءات الحوكمة.
 بــالرغم مــن وجــود لجنــة معنيــة ب ـادارة المخــاطر ،لــوحظ عــدم وجــود الئحــة تنفيذيــةتتضمن الضوابط واجراءات عملها.
 ع ـ ــدم تقي ـ ــد لجن ـ ــة المخ ـ ــاطر بع ـ ــدد االجتماع ـ ــات وف ـ ــق قـ ـ ـرار إنش ـ ــائها أو وف ـ ــق دلي ـ ــلالحوكمـ ــة الصـ ــادر عـ ــن المص ـ ــرف والـ ــذي يـ ــنص عـ ــىل ن ورة أن تكـ ــون االجتماعـ ــات
دورية وعىل األقل رب ـ سنوية ،حيث ن
تبي قيام اللجنة بعقد ثالثـة اجتماعـات فقـط
ن
خالل عام 2020م م عدم وجود تاريـ ــخ يبي انعقاد أحد اجتماعاتها.
نظام المدفوعات الوطن
مجموع ـ ــة م ـ ــن األدوات واإلج ـ ـ ـراءات والقواع ـ ــد الخاص ـ ــة بنق ـ ــل
نظ ـ ــم الم ـ ــدفوعات
كي نف األنظم ــة .وطش ــمل نظ ــام الم ــدفوعات المش ــار ن
ـي المش ــار ن
األم ــوال ب ـ ن
كي ومشـ ــغل
النظــام الــذي يقــوم بوض ـ اإلج ـراءات الالزمــة للقيــام بالمعــامالت الماليــة ،ووفقــا لــذلك
ن
وطب سنة  2007بحيث يهدف ال :
تبن الدولة الليبية نظام مدفوعات
ر
االلكتوني ـ ــة موح ـ ــد واللغ ـ ــاء المقاص ـ ــة
 ربـ ــط كاف ـ ــة المص ـ ــارف بنظ ـ ــام مـ ــدفوعات
ر
االلكتونيـ ــة لتتحـ ــول الصـ ــكوك والحـ ــواالت ال
اليدوي ــة والتحـ ــول ال المقاصـ ــة
انظمة سداد فورية.
ن
ر
 الحد من التعامل بالنقد والتحول ال نظام السداد االلكتون.
 زيادة نقاط البي و التشجي عىل استخدامها.
وكل ذلك كان سيساهم نف التال:
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 الق ــدرة ع ــىل توظي ــف ف ــوائض النق ــد بالمنظوم ــة االقتص ــادية وف ــق السياس ــات
االقتصادية المعتمدة بالدولة ،من خالل التحكم بالسياسات النقدية.
 الحد من عمليات غسيل االموال وتتب عمليات الفساد والمشبوهة.
وبــاالطالع عــىل اج ـراءات المـ ـرصف المركــزي نحــو تــوفت نظــام مــدفوعات وطـ نـب فع ــال
يضمن االستقرار المال نجده قد اخفق بهـذا الجانـب  ،وذلـك قـد يكـون راجـ السـباب
عدي ــدة ولك ــن م ــن اهمه ــا االنقس ـ ـام الس ــياس وض ــعف االرداة وفق ــدان الرني ــة وغي ــاب
ر
المشتك لدى مجلس ادارة مـرصف ليبيا المركزي.
آليات العمل
 قيام مـرصف ليبيا المركزي طرابلس بقفل المقاصة عىل فروع المنطقـة ال ـ رشقية بمـارن
اخل بتوازن االرصدة ن
بااللتامـات وسـبب
بي فروع المصارف ،واثر سـلبا عـىل الوفـاء
ن
مخاطر ونقص االحتياطيات القانونيـة ف فـروع مصـارف المنطقـة الغربيـة بالمقارنـة
ر
الشقية والجدول التال ن
يبي ذلك:
م
المصارف
الجمهورية
ن
الوطب
التجاري
الصحارى
الوحدة
شمال افريقيا
التجارة والتنمية
الليب الخارج
األمان
الواحة
الخليأ االول الليب
االجماع العرن
التجاري العرن
المتحد للتجارة واالستثمار
الشاي للتجارة واالستثمار
المتوسط
الوفاء
النوران
اإلسالم الليب
ن
اليقي
االندلس
المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

أرصدة المصارف
بالعمليات المرصفية
طرابلس
4,968
3,857
3,736
1,646
974
18
828
1,084
532
449
9
239
992
490
252
169
1,082
2,230
739
68
24,361

(المبلل مليون دينار)
أرصدة المصارف
الخصوم
بفرع مرصف ليبيا
اإليداعية
المركزي بنغازي
30,005
17,906
18,481
6,257
10,889
1,357
16,498
6,057
4,032
1,314
10,747
5,573
1,278
1,131
3,604
1,040
381
1,106
1,415
138
279
984
2
733
511
786
469
213
1,014
3,150
456
696
29
104,507
44,026

نسبة االحتياط
المطلوب %20

نسبة الفائض أو
العجز

6,001
3,696
2,178
3,300
806
2,149
256
226
208
221
283
56
197
147
157
43
203
630
139
6
20,901

281%
174%
134%
133%
184%
160%
224%
1953%
339%
103%
-48%
328%
405%
583%
359%
296%
433%
326%
430%
1088%
-

من خالل دراسة البيانات الواردة بالجدول السابق لوحظ ر
األن:
 أرصــدة االحتيــاط الظــاهرة م ـرصف ليبيــا المركــزي القســم الـ رـش رف عبــارة عــن أرصــدةر
دفتي ــة نش ــأت نتيج ــة ض ــمان المـ ــرصف المرك ــزي للص ــكوك ال ـ رـب تص ــدرها الحكوم ــة
المؤقتــة بالبيضــاء والـ رـب لــم تكــن تملــك أي أمــوال ويــتم ســحبها أو ايــداعها بحســابات
المستفيدين عىل مدار ستة سنوات تم تبويبهـا مـن واقـ إسـتثمارات تـم إحالتهـا مـن
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المص ـ ــارف التجاري ـ ــة بالمنطق ـ ــة ال ـ ـ ـ رشقية ول ـ ــيس م ـ ــن حس ـ ــابات الم ـ ـ ـرصف المرك ـ ــزي
بنغازي وال تعتت فعلية وبالتال نسبة الفائض والعجز ال تعت عن الواق الفعىل.
المقاصة
ر
ن
 نظرا لإلنقسام اإلداري وايقـاف المقاصـة بـي المنطقـة ال ـشقية والغربيـة  ،تـم تنفيـدكافـ ــة العمليـ ــات المـ ـ ـرصفية عـ ــىل أرصـ ــدة المصـ ــارف التجاريـ ــة المحـ ــتفظ بهـ ــا بـ ــادارة
العمليات المرصفية طرابلس ممـا أدي إل عـدم قـدرة بعـض المصـارف عـىل مواجهـة
الطلب وفق التغطية المقررة من الخصوم اإليداعية  ،ولمعالجة هذه المشـكلة قـام
مجلــس إدارة مرصـ ــف ليبيــا المركــزي بالموافقــة عــىل مــن المصــارف التجاريــة قــرض
حســن بمبل ــل  5مليــار دين ــار لحلحلــة مش ــكل تـ ن
ـدن أرص ــدة المص ـارف وذل ــك بت ــاريـ ــخ
2020/2/1م وبيانه كالتال:
المبلل مليون دينار
إسم المرصف
مرصف الجمهورية
ن
الوطب
المرصف التجاري
مرصف الوحدة
مرصف التجارة والتنمية
مرصف شمال أفريقيا
مرصف اإلجماع العرن
مرصف الشايا للتجارة واإلستثمار
مرصف المتوسط
مرصف الصحاري
مرصف الواحة
المرصف اإلسالم الليب
اإلجمال

قيمة القرض
1,775.3
912.2
1,106.9
756.7
128.6
13.9
50.7
46.7
119.3
37.8
44.9
5,000

 ل ــم ي ــتم تق ــديم للجن ــة الدراس ــة ال ـ رـب تم ـ عليه ــا تحدي ــد قيم ــة الق ــرض وحص ــة ك ــلم ـرصف مــن المصــارف التجاريــة المبينــه بــالقرار ومــدي قــدرة المصــارف التجاريــة نف
تغطية العجز الحاصل عىل أرصدتها بطرابلس نف ظل ظهور أرصـدتها بفـرع مرصـف
ر
حقيف.
ليبيا المركزي فرع بنغازي برصيد غت
 من خـالل البيانـات الـواردة مـن قسـم التحليـل والمراجعـة بشـأن إسـتعماالت القـرضالحسن نورد ر
األن:
 عدم معرفة أسباب من القرض لبعض المصـارف بـالرغم مـن ظهـور اإلحتيـاط
الق ـ ن
ـانون اإلل ـ ـزام ف ــوق المع ــدل المطل ــوب نف 2020/12/31م  ،وع ــىل س ــبيل
مثال المرصف اإلسالم الليب  ،حيث لم شستلم القرض ر
حب تاريخه.
 ع ـ ــدم وج ـ ــود أي بيان ـ ــات أو معلوم ـ ــات تخ ـ ــص ق ـ ــرض م ـ ـ ـرصف اإلجم ـ ــاع الع ـ ــرن
ومرصف الشايا للتجارة واإلستثمار.
 غياب البيانات المتعلقة بأوجه إستعماالت القرض لبعض المصارف.
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المقاصة العادية واإللكيونية:
ر
االلكتونيــة لعــدم قدرتــه عــىل
فشــل م ـرصف ليبيــا المركــزي بــالتحول ال نظــام المقاصــة
توحي ــد االنظم ــة المرصـ ــفية االلي ــة وع ــدم رب ــط كاف ــة ف ــروع المص ــارف بنظ ــام ال مواح ــد
ر
االلكتوني ــة وفيم ــا ي ــىل اه ــم نت ــائأ
ادى اس ــتمرار نظ ــام المقاص ــة العادي ــة مـ ـ المقاص ــة
اعمال الفحص والمراجعة:
أوال :المقاصة العادية

بلــل إجمــال الصــكوك المحصــلة خــالل عــام  2020م مبلغــا وقــدره 2,502,409,629
دينار مقارنة م العام 2019م البالل  3,472,558,999دينـار ،بنسـبة إنخفـاض تقـدر
 ، %28والبيان التال يوض حركات التداول باألرباع خالل عام  2019و 2020م .
البيان
الرب ـ األول
ن
الثان
الرب ـ
الرب ـ الثالث
الرب ـ الراب
اإلجمال

الصكو المحصلة
2020
814,695,319
490,851,938
617,430,291
579,432,080
2,502,409,629

الصكو الراجعة
2020
144,411,685
68,224,815
68,929,161
65,668,175
347,233,838

الصكو المحصلة
2019
1,273,888,753
656,840,204
807,455,517
734,374,525
3,472,558,999

الصكو الراجعة
2019
77,035,545
51,434,799
45,033,178
60,588,539
234,092,063

وفيما يىل بيان بقيمة الصكوك المحصلة إل الصكوك الراجعة خالل عام  2020م:
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ثانيا :المقاصة اإللكيونية
يوض ـ المخطــط البيـ ن
ر
اإللكتونيــة خــالل عــام  2020م
ـان أدنــاه إجمــال قيمــة الصــكوك
ر
مقارن ـ ــة م ـ ـ ـ قيم ـ ــة الص ـ ــكوك اإللكتوني ـ ــة خ ـ ــالل ع ـ ــام 2020م  ،حي ـ ــث بل ـ ــل ماقيمت ـ ــه
 78,106,279,441دينــار خــالل عــام 2020م مقارنــة م ـ  80,745,692,084دينــار
خالل ر
الفتة داتها من عام 2019م  ،أي بنسبة إانخفـاض تقـدر بحـوال  ، %3فيمـا بلـل
إجمــال ع ــدد الص ــكوك  5,870,278خــالل 2020م مقارن ــة بع ــدد الص ــكوك نف 2019
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وال ـ ــذي بل ـ ــل  4,149,944مقاص ـ ــة ر
إلكتوني ـ ــة  ،والمخط ـ ــط الت ـ ــال يوضـ ـ ـ بي ـ ــان بتل ـ ــك
الحركات خالل عام 2020م 2019 ،م.
الصكو اإللكيونية المتداولة 2019م 2020-م
اإلجمال ـ ـ ــي
80,754,692,084

اإلجمال ـ ـ ــي
78,106,279,441

عدد الصكو
4,149,944

عدد الصكو
5,870,278
السنة 2020

السنة 2019

تداول النقد المحل
 م ــن خـ ــالل فح ــص ومراجعـ ــة التق ــارير الصـ ــادرة ع ــن إدارة االصـ ــدار تب ـ نـي أن إجمـ ــال
العملـ ـ ـ ـ ـ ــة نف التـ ـ ـ ـ ـ ــداول عـ ـ ـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ـ ــنة الماليـ ـ ـ ـ ـ ــة المنتهيـ ـ ـ ـ ـ ــة نف 2020/12/31م بلـ ـ ـ ـ ـ ــل
 40,862,326,450دين ــار بمقارنت ــه بحج ــم العمل ــة نف الت ــداول ع ــن الس ــنة المالي ــة
المنتهي ـ ـ ــة نف 2019/12/31م  39,047,666,450دين ـ ـ ــار ،أي بزي ـ ـ ــادة نف الت ـ ـ ــداول
قدرها  1,814,660,000دينار  ،والبيان التال يوضـ نسـبة التـداول نف العملـة عـن
سنة 2020م مقارنة بالسنة المالية المنتهية نف 2019م.
حجم العملة ف التداول
42,000,000,000

40,862,326,450
39,047,666,450

40,000,000,000
36,306,586,450

38,000,000,000
36,000,000,000
34,000,000,000

-

2020

2019

2018

 ارتفاع حجم النقد المتداول من العملة الليبية من  36مليـار خـالل عـام 2018م إلر
أكت من  40مليار دينار خالل عام 2020م.
 يقتص ــر الرصــيد النقــدي نف التــداول عــام 2020م 2019م عــىل مــا تــم إصــداره مــنالخزينة الرئيسية بمركزي طرابلس فقط وال ششمل قيمة العملة ر
الب تمـ طباعتهـا
ن
م ــن قب ــل المرك ــزي (البيض ــاء) وال ـ رـب أص ــبح أم ــر واقـ ـ م ــن حي ــث الت ــأثت ف ألي ــات
الس ــوق وم ــن ت ــم نف االقتص ــاد الك ــىل للدول ــة باإلض ــافة إل ع ــدم اتخ ــاذ أي إجـ ـراءات
رسمية بشأنها من قبل المصـرف المركزي.
 لوحظ عدم وجـود خطـة للنقـد المعـروض للتـداول وعـىل األخـص العملـة المطبوعـةبروسيا وحسم موضـوع تـداولها ،حيـث يقـوم فـرع المنطقـة الشــرقية باصـدار العملـة
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بشــكل مســتقل ،وبالتــال ضــخ ســيولة نف القطــاع المصـ ن
ـرف ال تخضـ لرقابــة مصــرف
ليبيا المركزي.
 وج ــود أرص ــدة مص ـ ــرفية ثابت ــة (غـ ــت متحرك ــة) مـ ــن س ــنوات سـ ــابقة بخ ـ ـزائن إصـ ــدارالجفرة ،رست ،وبنغازي نتيجة لحالة االنقسام السياس ر
الب تمر به الدولة الليبيـة،
وترت ــب ع ــىل ذل ــك مب ـ ر
ـارسة المص ــرف لنش ــاطه اعتم ــادا ع ــىل اإلدارة العام ــة بط ـرابلس
فقط ،وبالتال ف ن األرصدة المصـرفية لهذه الخزائن تعتت مشوهه وغت حقيقية.
 بــالرغم مــن قيــام مصــرف ليبيــا المركــزي بتوريــد عملــة محليــة مــن دار الطباعــة بلنــدنقيمتهــا  1,300,000,000دينــار خــالل ع ـام 2020م ،إال أن رصــيد العملــة المحليــة
الورقي ــة المخزن ــة نف 2020/12/31م انخف ــض بنس ــبة تق ــدر بح ــوال  %22مقارن ــة
برصيد العملة المحلية الورقية المخزنة نف 2019/12/31م.
 االنخفــاض البســيط نف الرصــيد المحــتفظ بــه لعملــة الــدوالر األمــريك خــالل 2020موالـ ـ ـ ـ ــذي بلـ ـ ـ ـ ــل  79,270,000مقارنـ ـ ـ ـ ــة برصـ ـ ـ ـ ــيد نهايـ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ــام 2019م الـ ـ ـ ـ ــذي بلـ ـ ـ ـ ــل
 ،81,170,000ويرج ـ س ــبب ه ــذا االنخف ــاض إل ص ــرف العمل ــة نف ع ــالوات س ــفر
ومبي للجهات التابعة للدولة.
ن
ـي المنــاطق ف الدولــة الليبيــة وعــدم ت ـ ن
 التوزي ـ ـ ـ غــت العــادل للســيولة النقديــة بـ نـوج
الدقة والموضوعية نف ألية التوزي ـ ـ .
 القص ــور نف إع ــداد سياس ــة واض ــحة م ــن قب ــل المصـ ــرف المرك ــزي نف تحدي ــد الحج ــماالمثل اقتصاديا وخلق ادوات الدارته.
اإللكتونيــة المتعلــق ببطاقـات الــدف اإللكـ رـت ن
ر
ون والــذي يعــد
 ضـعف برنــامأ الميكنــةمن أحد أدوات معالجة ظاهرة ش السيولة النقدية.
ر
اإللكتونيــة
 عــدم وجــود تقــارير متابعــة دوريــة أو ســنوية مــن قســم نظــم المــدفوعاتر
اإللكتونيــة المتعلــق ببطاقــات
بالمص ــرف المركــزي لمتابعــة مشــاكل برنــامأ الميكنــة
اإللكت ن
ر
ون.
الدف
 ل ــوحظ م ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة ع ــدم وج ــود خط ــة م ــن المصـ ــرف المرك ــزيبشــأن إل ـزام المصــارف بــاإلرساع والتوس ـ نف إصــدار بطاقــات الســحب الـ ر
ـذان وزيــادة
عدد آالت السحب.
الدفع اإللكيونية
مـ ــن المتعـ ــارف عليـ ــه بـ ــان مـ ــن اهـ ــم االدوات الفعالـ ــة لنظـ ــام المفوعـ ــات الـ ـ ن
ـوطب نظـ ــام
ر
االلكتوني ــة اال ان ه ــذا النظ ــام م ــازال ض ــعيف  ،ويمك ــن ح ـ ـرص اه ــم نق ــاط
الم ــدفوعات
الضعف والقصور بمايىل:
 فق ــدان الرص ــانة و اكتم ــل وش ــمول الت ـ ـ رشيعات ال ـ رـب ت ــنظم وتقل ــل م ــن مخ ــاطر ه ــذاالنظ ـ ـ ــام وتح ـ ـ ــدد المس ـ ـ ــؤوليات والعقوب ـ ـ ــات والتس ـ ـ ــويات القانوني ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ رـب تح ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
االستعمال الخـاط او االخطـأ المقصـودة وغـت المقصـودة الناتجـة عـن هـذا النظـام،
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حي ــث توج ــد ش ــكاوي عدي ــدة م ــن ح ــاالت تع ــدي ع ــىل الحس ــابات وفق ــدان ارص ــدة
وخصومات مرصوفات بقيم كبتة بسبب هذا النظام.
 عــدم توحيــد ومراقبــة الرســوم مقابــل خــدمات هــذا النظــام وكــل مرصـ ـف يقــر برســومبمعرفته.
 ض ــعف بني ــة االتص ــاالت والتوقف ــات الكث ــتة والمتع ــددة مم ــا ادى ال فق ــدان الثق ــةن
ن
المواطني ال استعماله.
تحفت
بالنظام وعدم
ر
االلكتوني ــة وض ــعف ارص ــدة الحس ــابات
 ع ــدم العم ــل بنظ ــام البطاق ــات االئتماني ــةالمواطني جعل ن
ن
حتته عند فئة معينة من افراد المجتم .
المرصفية لدى
 ع ــدد بطاق ــات ررسك ــة ت ــداول للتقني ــة المفعل ــة خ ــالل ع ــام 2020م بل ــل 174,966بطاقة باجمال وقدره  495,653,482دينار مقارنة م  161,100بطاقة ،واجمال
قدره  363,912,019دينار خالل عام 2019م .
ر
اإللكتوني ـ ــة لخدم ـ ــة س ـ ــداد المفعل ـ ــة خ ـ ــالل ع ـ ــام 2020م 29856
 ع ـ ــدد المح ـ ــافظمحفظ ـ ــة بقيم ـ ــة مالي ـ ــة ق ـ ــدرها  71,625,795دين ـ ــار مقارن ـ ــة م ـ ـ  10048محفظ ـ ــة
بقيمة مالية  83,250,962خالل عام 2019م .
اإللكتونيــة المتعلــق ببطاقـات الــدف اإللكـ رـت ن
ر
ون والــذي يعــد
 ضـعف برنــامأ الميكنــةمن أحد أدوات معالجة ظاهرة ش السيولة النقدية
ر
اإللكتونيــة
 عــدم وجــود تقــارير متابعــة دوريــة أو ســنوية مــن قســم نظــم المــدفوعاتر
اإللكتونيــة المتعلــق ببطاقــات
بالمرصـ ـف المركــزي لمتابعــة مشــاكل برنــامأ الميكنــة
اإللكت ن
ر
ون.
الدف
 لوحظ من خالل الفحص والمراجعة عدم وجود خطة من المرصف المركزي بشأنإل ـزام المص ــارف ب ــاإلرساع والتوس ـ نف إص ــدار بطاق ــات الس ــحب ال ـ ر
ـذان وزي ــادة ع ــدد
أالت السحب.
ن
ّ
للتوسـ ـ ف خ ــدمات ال ــدف
 ع ــدم وج ــود خط ــة إس ـ رـتاتيجية واض ــحة ل ــدي المرك ــزيلكت ن
اإل ر
ون.
 عدم وجود خطة مـن إدارة الرقابـة عـىل المصـارف بشـأن تشـجي األسـواق التجاريـةالتعامـ ــل ببطاقـ ــات الـ ــدف اإللكـ ـ رـت ن
ون  ،األمـ ــر الـ ــذي جعـ ــل معظـ ــم األسـ ــواق تفـ ــرض
ر
ن
الذان والكاش .
بي بطاقة السحب
فروقات مالية نف عملية البي
الرقابة عل المصارف
 قصــور مص ــرف ليبيــا نف متابعــة الق ـرارات الصــادرة نف شــأن تحديــد أســعار الخــدماتالمص ــرفية بع ــد صــدور ق ــانون من ـ المعــامالت الربوي ــة رقــم ( )1لس ــنة 2013م مم ــا
أدى إل تفاقم مشكلة عزوف عمالء المصارف التجارية عن إيداع مدخراتهم.
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المساهمات الخارجية
 ب ــالرغم م ــن وج ــود بع ــض تق ـارير المتابع ــة الدوري ــة والس ــنوية لمس ــاهمات المصـ ــرفالخارجيــة ،إال أن هــذه التقــارير مــوجزة جــدا وال تســاعد الوصــول ل ـرأي مــن متخــذي
القرار ن
مبب عىل العائد والجدوى وتقييم المخاطر.
 تكبدت المؤسسة المصـرفية العربية البحرين خسائر خـالل الربـ ـ االخـت مـن السـنةالماليــة المنتهي ـة نف 2020/12/31م نحــو  33مليــون دوالر ،مقارنــة م ـ  33مليــون
دوالر مــن األربــاح الصــافية عــن الفـ رـتة نفســها مــن العــام 2019م حيــث تــم تتيــر هــذه
الخســائر إل حــاالت االحتيــال الكــتى الغــت متوقعــة ،واالنهيــار نف أســعار الــنفط ،إل
جانب تأثت جائحة كوفيد .19
ر
 بلغ ـ مخصصــات القــروض المتعــتة للمؤسســة المص ــرفية العربيــة البحــرين خــاللالربـ ـ األخــت مــن الســنة الماليــة المنتهيــة نف 2020/12/31م نحــو  95مليــون دوالر
بالمقارن ــة مـ ـ  36ملي ــون دوالر خ ــالل الف ـ رـتة نفس ــها م ــن ع ــام 2019م ،األم ــر ال ــذي
ششت إل عدم استقرار هذه المساهمة وبالتال ارتفاع نسبة المخاطر.
 انخف ــاض قيم ــة األرب ــاح الص ــافية لبن ــك ي ـ نـب كري ــدت أح ــد مس ــاهمات مصـ ــرف ليبي ــاالمرك ــزي لع ــام 2020م بنس ــبة فاقـ ـ  %61مقارن ــة بالس ــنة الس ــابقة ،حي ــث بلغـ ـ
قيم ــة األرب ــاح الص ــافية خ ــالل س ــنة 2020م نح ــو  1.3ملي ــار ي ــورو ،نف ح ـ ن
ـي بلغ ـ ـ
األربــاح الصــافية عــن نفــس الفـ رـتة 2019م  3.4مليــار يــورو ،مـ مالحظــة أنــه لــم يــتم
ن
المساهمي خالل 2020م.
توزي ـ ـ أية أرباح عىل
 م ــن خـ ــالل الفحـ ــص والمراجعـ ــة لـ ــوحظ أن وض ـ ـ المجموعـ ــة العربيـ ــة للتـ ـ نـأمي غـ ــت
مس ــتقر حي ــث بل ــل ص ـ ن
ن
ـاهمي للع ــام 2019م مبلغ ــا وق ــدره
ـاف ال ــرب ـ الموح ــد للمس ـ
 17.5مليون دوالر مقارنة بخسارة صافية لعام 2018م بقيمة  55.3مليون دوالر.
 تكش ـ ــف عـ ـ ــدم جاهزي ـ ــة القـ ـ ــوائم المالي ـ ــة للمص ـ ـ ــرف لس ـ ــنة 2020م لتقيـ ـ ــيم عوائـ ـ ــدمسـ ــاهماته الخارجيـ ــة ،وبـ ــالرجوع إل عوائـ ــد اسـ ــتثمارات المص ـ ــرف نف المسـ ــاهمات
الخارجيــة للســنة الماليــة المنتهيــة نف 2019 /12/31م ،ظهــر العائــد باجمــال قــدره
 85,003,032دينار ،ر
متاجعا بنسبة  ،%53مقارنة م العائد المسجل خالل نفس
ر
الفتة من العام 2018م والذي بلل إجمال قدره  183,600,056دينار.
 بل ـ ـ ــل رص ـ ـ ــيد مخص ـ ـ ــص ت ـ ـ ـ نـدن المس ـ ـ ــاهمات الخارجي ـ ـ ــة لع ـ ـ ــام 2019م مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
 300,000,000دين ــار ،بينم ــا بلغـ ـ 2018م مبلغ ــا وق ــدره  200,000,000دين ــار،
مما ششت إل ارتفاع نسبة المخاطر ر
الب تصاحب هذه االستثمارات.
المساهمات المحلية
 القصور نف إعداد تقارير المتابعة السنوية لعام 2020م من قبل وحدة المسـاهماتوالق ـ ـ ــروض لمسـ ـ ـ ــاهمات المص ـ ـ ـ ــرف المحلي ـ ـ ــة ،حيـ ـ ـ ــث تبـ ـ ـ ـ ن
ـي م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل الفحـ ـ ـ ــص
ر
والمراجعــة ،أن جمي ـ المســاهمات المحليــة تفتقــر إل تقــارير النشــاط الســنوية الــب
من ا ر
لمفتض أن يتم تقييم أوضاع تلك المساهمات عىل أساسها ومـدي اتفاقهـا مـ
ر
استاتيجية المصـرف وأهدافه.
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 الت ــأخر نف اعتم ــاد الق ــوائم المالي ــة للمس ــاهمات المحلي ــة ،حي ــث يظه ــر أخ ــر اعتم ــادللقـ ــوائم المالي ـ ــة لمص ـ ــرف الجمهوريـ ــة 2017م ،التج ـ ــاري ال ـ ـ ن
ـوطب 2018م ،ش ـ ــمال
أفريقيا 2018م ،الصندوق الليب لالستثمار والتنمية 2009م ،بينما صندوق أمـوال
ن
المودعي والشـركة الليبية للخدمات المالية ال توجد بها بيانات حديثـة توضـ أخـر
اعتماد للقوائم.
ن
 لـ ـ ــوحظ عـ ـ ــىل ملـ ـ ــف الش ـ ـ ــركة الليبيـ ـ ــة للخـ ـ ــدمات الماليـ ـ ــة وصـ ـ ــندوق ضـ ـ ــمان أمـ ـ ــوالـودعي افتق ـ ـ ــاره للق ـ ـ ــوائم المالي ـ ـ ــة الحديث ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث تب ـ ـ ـ ن
ن
ـي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الفح ـ ـ ــص
الم ـ ـ ـ
والمراجعــة أن أخــر قــوائم ماليــة متــوفرة ترج ـ لعــام 2015م و2014م ،ويرج ـ هــذا
األمــر إل قصــور وح ــدة المســاهمات والقــروض نف متابع ــة هــذه المســاهمات خ ــالل
2020م والـ ـ ـ رـب مـ ـ ــن المفـ ـ ـ رـتض أن تقـ ـ ــوم بـ ـ ــدورها نف إعـ ـ ــداد اإلحصـ ـ ــائيات والتقـ ـ ــارير
السنوية لهذه المساهمات وتوفت البيانات نف أرشيفها.
 عــدم قيــام وحــدة القــروض والمســاهمات بتحــديث بيانتهــا مــن خــالل تعــديل نســبةمس ـ ـ ـ ــاهمة المرك ـ ـ ـ ــزي نف المص ـ ـ ـ ــرف التج ـ ـ ـ ــاري ال ـ ـ ـ ـ ن
ـوطب بع ـ ـ ـ ــد رس ـ ـ ـ ــملة االحتياطي ـ ـ ـ ــات
والتوزيعــات حيــث أصــبح نســبة مســاهمة المركــزي بعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة
العمومية العادية والغت عاديـة للمصــرف التجـاري ال ن
ـوطب بتـاريـ ــخ 2020/10/04م
ا
 %75.66بــد عــن  ،%74.20بينمــا رأس المــال أصــب  700مليــون دينــار بــدال عــن
 371مليون دينار.
 من خالل فحص ومراجعة محضـر اجتماع الجمعيـة العموميـة لمصــرف الجمهوريـةأحد مساهمات المصـرف المركـزي وال رـب تبلـل نسـبة مسـاهمته فيـه  ،%81.63تب ن
ـي
التوس ـ نف بنــد توزي ـ ـ ـ األربــاح ،حيــث بلغ ـ حصــة مجلــس اإلدارة ولجنــة المراقب ــة
والمدير العام ونائبه عن ر
الفتة 2017-2011م مبلغا وقدره  5,017,696دينار.
 التوسـ ـ ـ نف صـ ـ ــرف المكافئ ـ ــات والمزاي ـ ــا المالي ـ ــة بالمصـ ـ ــرف التج ـ ــاري ال ـ ـ نـوطب أح ـ ــد
مساهمات مصـرف ليبيا المركزي وال رـب تبلـل نسـبة مسـاهمته فيـه  ،%74.20حيـث
بلغ قيمة المكافئات مقابل حضور االجتماعات لرئيس مجلس إدارته عىل أساس
ش ــهري  5,000دين ــار ونائ ــب رئ ــيس مجل ــس اإلدارة  4,750دين ــار ،وعض ــو مجل ــس
اإلدارة  4,500دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ورئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المراقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  3,000دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتة
2013/08/01م إل 2020/09/30م.
 التوس نف صـرف المكافئات والمزايا المالية بمصـرف شمال أفريقيا أحد مسـاهماتمصـرف ليبيا المركزي ر
والب تبلل نسبة مساهمته فيه  ،%81.86حيث بلغ قيمـة
المكافئات مقابـل حضـور االجتماعـات لـرئيس مجلـس اإلدارة  5,000دينـار وأعضـاء
مجل ــس اإلدارة  4,500دين ــار ،ورئ ــيس هيئ ــة المراقب ــة  4,000دين ــار ،وأعض ــاء هيئ ــة
المراقبة  3,000دينار واحتساب قيمة الزيادة من 2019/09/01م.
 مـن خـالل فحـص ومراجعـة محـا ن اجتماعـات الجمعيـة العموميـة لمصــرف شـمالأفريقي ــا تب ـ ن
ـي أن الس ــيد (ع ق) تـ ـرأس اجتم ــاع الجمعي ــة العمومي ــة بص ــفته رئ ــيس
ن
مجلــس إدارة مصــرف شــمال أفريقيــا وف نفــس الوقـ ششــغل مــدير إدارة المحاســبة
بمصـرف ليبيا المركزي ،األمر الذي يعد مخالفا لمعايت الحوكمة الرشيدة.
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 تب ـ نـي مــن خــالل مراجعــة بنــد احتيــاط المســاهمات المحليــة بــالقوائم الماليــة لعــام
2019م بمبل ــل  138,000,000دين ــار عب ــارة ع ــن رص ــيد مرح ــل م ــن ع ــام 2018م،
بينمــا يظهــر هــذا البنــد بــنفس المســم بــالقوائم الماليــة لعــام 2019م بمبلــل وقــدره
 310,000,000دينـ ــار وهـ ــو مرحـ ــل أيضـ ــا مـ ــن سـ ــنوات ماليـ ــة سـ ــابقة ،األمـ ــر الـ ــذي
يحتاج إل التوضي والتفست من اإلدارة المختصة.
الودائع والقروض الخارجية
 ع ـ ــدم إدراج المخ ـ ــاطر القانوني ـ ــة والسياس ـ ــية م ـ ــن ض ـ ــمن المع ـ ــايت المح ـ ــددة ألهلي ـ ــةالنظراء المتعامل معهم نف تحديـد أسـقف حجـم المبـالل المسـتثمرة لـدى المصـارف
الـ رـب يتعام ــل معه ــا ،فق ــد تبـ ن
ـي تج ــاوز حج ــم الودائ ـ لــدى بع ــض المص ــارف مبل ــل 5
ن
مليار دوالر كبنك دي فرنس ،مقارنـة مـ حجـم الودائـ ف بعـض المصـارف األخـرى
والـ رـب لــم تتجــاوز  50ملي ــون دوالر ،األمــر الــذي يعــد غاي ــة نف الخطــورة خاصــة بع ــد
محاول ـ ــة فرنس ـ ــا م ـ ــؤخرا الحص ـ ــول ع ـ ــىل موافق ـ ــة باص ـ ــدار قـ ـ ـرار ي ـ ــدين مص ـ ــرف ليبي ـ ــا
المركزي تطبيقا للقرار 1970م.
 تراج ـ كبــت نف قيمــة إي ـرادات المص ــرف مــن الفوائــد المتحصــلة عــىل إجمــال الودائ ـبالدوالر خالل عام 2020م ،فقد بلغ الفائدة المتحصلة خالل عام 2020م نحو
 22,641,123دوالر فقــط بالمقارنــة م ـ  132,893,783دوالر خــالل الفـ رـتة ذاتهــا
من عام 2019م ،أي بنسبة انخفاض بلغ .%80
ن
 عــدم تقيــد المص ــرف بالســقف المبــالل الكبــتة المســتثمرة ف شــكل ودائ ـ  ،كوديعــةم ــثال البن ــك المرك ــزي ال ـ رـتك وبن ــك زراع ــات تركي ــا وال ـ رـب تبلـ ـ ح ــوال  2ملي ــار ي ــورو،
حي ـ ــث تواج ـ ــه تركي ـ ــا ظ ـ ــروف جيوسياس ـ ــية غ ـ ــت مس ـ ــتقرة وارتف ـ ــاع نس ـ ــبة المخ ـ ــاطر
القانونية والسياسية م ضعف اللتة ر
التكية.
 مــن خــالل االطــالع عــىل محــا ن اجتماعــات لجنــة إدارة المخــاطر تبـ نـي قيــام ش ــركة
جنك نـت ر
التكيــة بحجــز أرصـدة مصــرف ليبيــا المركـزي لــدي البنــك العـرن الـ رـتك وبنــك
ن
رن س زراع ــات ع ــىل خلفي ــة الحك ــم الص ــادر م ــن قب ــل محكم ــة التحك ــيم ف ب ــارطس،
حي ـ ــث قام ـ ـ ش ـ ــركة جنك ـ ـ نـت ر
التكي ـ ــة بالتنفي ـ ــذ ع ـ ــىل أم ـ ــوال مص ـ ــرف ليبي ـ ــا المرك ـ ــزي
ر
ر
ر
بحســاباته لــدي المصــرف العــرن الــتك ومصــرف ن س زراعــات الــتك بمبلــل يقــدر
بح ــوال  404,502,742ل ــتة تركي ــة للوف ــاء ر ن
بالتاماته ــا المح ــددة مقاب ــل ديونه ــا ع ــىل
الدولة الليبية.
ن
 القصــور نف التواصــل مـ الجانــب البــوركيب بشــأن ســداد الــدين ،وايجــاد اليــة مالئمــةلعمليــة الســداد علم ــا بــأن تــاريـ ــخ اس ــتحقاق القــرض األول ك ــان نف 2003/09/14م،
والق ــرض الثـ ـ ن
ـان نف 1999/02/27م ،بينمـ ــا لـ ــوحظ عـ ــدم وجـ ــود أي بيانـ ــات توض ـ ـ
تاريـ ــخ أخر مطالبة من قبل المركزي.
 ب ـ ــالرغم م ـ ــن أن أح ـ ــد واجب ـ ــات المرك ـ ــزي المح ـ ــددة بموج ـ ــب الق ـ ــانون إص ـ ــدار وادارةالق ــروض ال ـ رـب تعق ــدها الدول ــة ،ل ــوحظ ع ــىل المص ـ ــرف ع ــدم إدارة ق ــرض الب ــور ن
كيب
بشكل جيد ،حيث ن
تبي أن تاريـ ــخ االستحقاق لتحصيل قيمة هذا القرض قد تجاوز
 20عاما ،والمركزي لم يتخذ أي إجراء بعد المالحقة القضائية.
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 بالرغم من تقادم تاريـ ــخ االستحقاق لقيمة بعض الودائ والذي تجاوز  20عامـا ،إالأن المركزي لم يتخذ أي إجراء يخص المساءلة القانونية والمالحقـة القضـائية لهـذه
الدول.
ن
 محــددات السياســة االســتثمارية بــالمركزي تشــت بــأن الدرجــة المســموح بهــا ف دليــل ،BBBإال أن المركـ ـ ـ ــزي ق ـ ـ ـ ــاماالسـ ـ ـ ــتثمار المنبثـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ــن السياسـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ــتثمارية
ـان  BB-ويعـد تصـنيف مت ن
بالدخول نف سندات تركيـا الـذي يعتـت تصـنيفها االئتم ن
ـدن
جــدا وهــو أقــل مــن الدرجــة االســتثمارية المســموح بهــا نف دليــل االســتثمار .هــذا األمــر
يعــد غايــة نف الخطــورة وخاصــة أن هنــاك مشــاري ـ ـ تركيــة لــم تســتكمل نف ظــل وجــود
سوابق حول منازعات قانونية واحتجاز الموال المرصف نف الدولة.
 مــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبـ نـي ظهــور بعــض الســندات المســتثمر فيهــا بنســب
فائ ــدة س ــالبة وتس ــتحق نف أج ــل يص ــل ثماني ــة س ــنوات وم ــن أمثل ــة ه ــذه الس ــندات،
السندات اإليرلندية بالمملكة المتحدة ر
والب تستحق نف 2029/05/15م.
 وجــود تذبــذبات بــبعض الســندات المســتثمرة ،فعــىل ســبيل مثــال محفظــة ســنداتالحكوم ـ ـ ـ ـ ــة األلماني ـ ـ ـ ـ ــة اغلقـ ـ ـ ـ ـ ـ نف نهاي ـ ـ ـ ـ ــة 2020/12/31م ع ـ ـ ـ ـ ــىل خس ـ ـ ـ ـ ــائر بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ
 1,115,993معادل بالدوالر.
 قي ـ ــام المصـ ـ ــرف باالس ـ ــتثمار نف ع ـ ــدد  47س ـ ــند بعم ـ ــالت مختلف ـ ــة ال يوج ـ ــد به ـ ــا أين
ائتمان وفق نمـوذج  Bloombergالمعتمـد مـن قبـل إدارة المخـاطر وبقـيم
تصنيف
مالي ــة كب ــتة ،حي ــث بلغـ ـ قيمته ــا الس ــوقية م ــا يع ــادل بال ــدوالر 8,549,229,091
دوالر ،بينما بلغ قيمتها اإلسمية ما يعادل بالدوالر  7,673,715,179دوالر.
 القص ــور م ــن قب ــل إدارة األس ــواق المالي ــة نف ت ــوفت وتح ــديث بيان ــات ق ــرض الشـ ــركةالوطنية لنقل البحري  280مليون يورو ،حيث ن
تبي من خالل مراجعـة هـذا الملـف
عــدم جديــة المصــرف المركــزي نف تحصــيل قيمــة أصــل القــرض مـ الشــركة الوطنيــة
النقــل البحــري ،حيــث تبـ ن
ـي أن آخــر مراســلة موجهــة إل وزارة الماليــة مــن قبــل مــدير
إدارة األسواق المالية /المكلف كان بتاريـ ــخ 2018/01/02م.
 مـ ــن حـ ــالل مطابقـ ــة كشـ ــف الودائ ـ ـ الـ ــوارد مـ ــن المص ـ ــرف الليـ ــب الخـ ــارج بكشـ ــفالودائـ ـ القائم ــة المس ــتلم م ــن المص ـ ــرف اللي ــب المرك ــزي ،ل ــوحظ أن قيم ــة الودائ ـ ـ
بال ـ ـ ــدوالر األم ـ ـ ــريك نف 2020/12/31م حس ـ ـ ــب الكش ـ ـ ــف المق ـ ـ ــدم م ـ ـ ــن المص ـ ـ ـ ــرف
المرك ـ ــزي بلغـ ـ ـ  1,486,500,000دوالر ،بينم ـ ــا بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة الودائـ ـ ـ القائم ـ ــة نف
الكش ــف المق ــدم م ــن المصـ ــرف اللي ــب الخ ــارج بال ــدوالر نف 2020/12/31م مبل ــل
وق ـ ـ ـ ـ ــدره  1,272,000,000دوالر ،أي أن هن ـ ـ ـ ـ ــاك ف ـ ـ ـ ـ ــرق يق ـ ـ ـ ـ ــدر ب 214,500,000
دوالر ،األمر الذي يحتاج تفست من اإلدارة المختصة.
ن
 ل ــوحظ م ــن خ ــالل الكش ــف اس ــتمرار المصـ ــرف المرك ــزي ف سياس ــة تس ــييل ودائع ــهلــدي المص ــرف الليــب الخــارج مــن خــالل عــدم قيامــه بتجديــد بعــض الودائ ـ عنــد
تــاريـ ــخ االســتحقاق حيــث بلغ ـ قيمــة هــذه الودائ ـ بعملــة اليــورو 647,000,000
و
يورو ،وبقيمـة الـدوالر بلغـ  875,000,000دوالر ،األمـر الـذي قـد يـوثر سـلبا عـىل
المركز المال للمصـرف الخارج من حيث مخاطر السيولة.
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 تب ـ نـي قيــام المركــزي خــالل شــهر نــوفمت بتســييل ودائ ـ أخــري لــدي الليــب الخــارج
قبل تاريـ ــخ االستحقاق بقيمة  691,000,000دوالر.
 لـ ــوحظ قيـ ــام المص ـ ــرف المرك ـ ــزي بتحويـ ــل ودائ ـ ـ بقيمـ ــة  647,000,000ي ـ ــورو إلالبنـك التجـاري العـرن التيط ن
ـان عنـد تـاريـ ــخ اسـتحقاقها ،كمـا قـام المصــرف المركـزي
بتحويــل مبل ــل أخــر ق ــدره  541,000,000دوالر إل البن ــك االحتيــاط الف ــدرال م ــن
ر
الب تم تسييلها.
إجمال قيمة الودائ
 بالرغم من محاطبـة مـدير إدارة األسـواق الماليـة بتـاريـ ــخ 2021/03/28م ببيـان عـنودائ المركزي بالمصـرف الليـب الخـارج ال رـب تـم تسـييلها نف موعـد اسـتحقاقها ولـم
ر
الب تم تسييلها قبل موعـد اسـتحقاقها ،إال
يتم تجديدها ،وكذلك ببيان عن الودائ
ر
ن
ر
أنــه لــم شســتجب المركــزي بتــوفت تلــك البيانــات حــب تاريخــه ،باســتثناء قيامــه بتويــد
اللجنة بالودائ القائمة فقط نف 2020/12/31م.
السياسة النقدية
 بالرغم من وجود لجنة عليا معنية برسم السياسـة النقديـة للمصــرف ،إال أن اللجنـةلم تعقد أي اجتماع لها منذ عام 2016م.
 عــدم قيــام اللجنــة العليــا للسياســة النقديــة للمصــرف بممارســة اختصاصــاتها الــواردةبالقرار رقم ( )63لسنة 2011م بالرغم من حصـولهم عـىل مكافـأت شـهرية مسـتمرة
لمن هم خارج المصـرف.
 لم يتم خالل عام 2020م وضـ إطـار واضـ للسياسـة النقديـة كمـا أن المصــرف لـميحــدد أيــة أهــداف تشــغيلية أو نهائيــة لهــذه السياســة تحقــق هـ ن
ـدف اســتقرار األســعار
وســالمة النظــام المصـ ن
ـرف لــم يتبـ ن
ـي مــن خــالل الفحــص والمراجعــة وجــود أي دراســة
خالل عام 2020م خاصة بدراسة ادوات السياسة النقدية القائمـة ومتابعـة أوضـاع
ع ــرض النق ــود نف االقتص ــاد ال ـ ن
ـوطب واتخ ــاذ الوس ــائل واإلجـ ـراءات الالزم ــة لتنظيمه ــا
بالمخالفــة لق ـرار إنشــائها رقــم ( )32ســنة 2005م .الفقــرة ( )3و( )4مــن المــادة ()2
ومخالفـ ــة الفقـ ــرة (أ) مـ ــن المـ ــادة ( )16بالقـ ــانون المعـ ــدل رقـ ــم ( )46لسـ ــنة 2012م
الخــاص بالسياســة النقديــة والــذي يــنص عــىل ن ورة قيــام المصــرف باختيــار ادوات
ووســائل السياســة النقديــة وتحديــد وســائلها وصــياغة اإلج ـراءات الـ رـب يمكــن اتباعهــا
وتنفيذها)).
ادارة النقد االجنن
 فقــدان الم ــرصف المركــزي لــدوره نف الســيطرة عــىل تــداول النقــد االجنــب خلــق ســوقموازي للعملة األجنبية وقيام التجار بتوريد السل والمواد خارج منظومـة المصــرف
المركزي.
ر
 بس ــبب تع ــدد أس ــعار بي ـ النق ــد األجن ــب ب ــأكت م ــن س ــعر خ ــالل ع ــام 2020م وع ــدمالمس ـ ــاواة ب ـ ـ ن
ـي األف ـ ـ ـراد والكيان ـ ــات ،أدي إل االس ـ ــتمرار نف عملي ـ ــات الت ـ ــداول خ ـ ــارج
المنظومة المصـرفية.
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 تســبب وقــف إنتــاج الــنفط نف انخفــاض كبــت لمبيعــات النقــد األجنــب لعــام 2020موالـ ـ رـب بلغ ـ ـ  7,102,027,853مقارنـ ــة م ـ ـ  17,737,735,730المسـ ــجل خـ ــالل
ر
الفتة ذاتها من العام 2019م ،أي بنسبة انخفاض تقدر بحوال .%60
 اس ـ ــتحوذ بن ـ ــد االعتم ـ ــادات والمس ـ ــتندات برس ـ ــم التحص ـ ــيل ع ـ ــىل نس ـ ــبة  %76م ـ ــنمبيعــات النقــد األجنــب خــالل عــام 2020م ،بالمقارنــة م ـ  %45فقــط خــالل الفـ رـتة
ذاتهــا مــن عــام 2019م ،بينمــا بلــل بنــد مبيعــات األغ ـراض الشخصــية للنقــد األجنــب
لعام 2020م ما نسبته  %20من إجمال المبيعات بالمقارنة م  %11خالل الف رـتة
ذاتهــا مــن العــام 2019م ،وبــالرغم مــن ذلــك ف ـ ن هــذه المـ ر
ـؤرسات أثــرت تــأثت نســب
ضئيل نف احتواء األزمة المالية القائمة.
 اس ــتحوذت مبيع ــات النق ــد األجن ــب المف ــروض عليه ــا الرس ــوم اإلض ــافية خ ــالل ع ــام2020م م ــا نس ــبته  %97م ــن إجم ــال المبيع ــات ،نف ح ـ ن
ـي بلغـ ـ إجم ــال المبيع ــات
النقد األجنب الغت مفروض عليها الرسوم مـا نسـبته  %3فقـط خـالل السـنة الماليـة
2020م.
 ف ــرض المص ــرف المرك ــزي القي ــود للح ــد م ــن الحص ــول ع ــىل النق ــد األجن ــب س ــبب فناتساع الفجوة ن
بي السوق الموازي والسعر الرسم بشكل كبت.
مكافحة جرائم غسل االموال
ن
 نف اطار تقييم اجراءات المـرصف المركزي ف مكافحة مكافحة غسيل األمـوال ومنـتهريبه ــا للخ ــارج ،ت ــم طل ــب البيان ــات والمس ــتندات الالزم ــة ل ــذلك إال أن ــه ت ــم رف ــض
تزويــد لجنــة الــديوان بهــا حيــث تــم الــرد برســالة رســمية مــن قبــل وحــدة المعلومــات
الماليـ ــة بالم ـ ــرصف بت ـ ــاريـ ــخ 2021/03/24م تفيـ ــد بتعـ ــذر تزوي ـ ــد اللجنـ ــة بالبيان ـ ــات
والمعلوم ــات المطلوب ــة ،األم ــر ال ــذي يع ــد مخالف ــا للق ــانون رق ــم  19لس ــنة 2013م
ويتعارض م مبادئ اإلفصـاح والشـفافية ويعتـت حجـب البيانـات والمعلومـات أمـام
األجهزة الرقابية جريمة يعاقب عليها القانون.
الشركة الليبية للخدمات املالية
 مـن خـالل فحـص ومراجعـة ملـف الشــركة الليبيـة للخـدمات الماليـة أحـد مسـاهماتالمص ــرف المركــزي ،لــوحظ عــىل الش ــركة أنهــا تمــر بظــروف صــعبة وغــت قــادرة عــىل
أداء أعمالها وفق األغراض المحددة لها نف نظامها األسـاس ،أهمهـا عـدم نجاحهـا نف
شـراء وتحصيل الديون.
 ت بـ نـي مــن خــالل فحــص تقــارير الش ــركة الليبيــة للخــدمات الماليــة ،أن الش ــركة تتكبــد
خســائر متتاليــة منــذ التأســيس (باســتثناء عــام 2010م) ،بســبب الضــعف الشــديد فن
تحصيل اإليـرادات وخاصـة خـالل عـام 2015م و2016م حيـث لـم تحقـق الشــركة
أي إي ـرادات نظ ـرا لتوقــف تحصــيل الــديون وعــدم توظيــف الودائ ـ لــدي المصــارف،
وعدم تنوع مصادر دخل الشـركة.

 وف ـ ــق تق ـ ــارير المرك ـ ــزي ،قام ـ ـ ـ الش ـ ـ ــركة الليبي ـ ــة للخ ـ ــدمات المالي ـ ــة من ـ ــذ تأسيس ـ ــهابتحص ــيل دي ــون وتس ــوية ع ــدد  12مل ــف م ــن أص ــل  88مل ــف ،ول ــوحظ ع ــىل ه ــذه
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الب تضمن ر
الملفات أنها تفتقر إل الضمانات الكافية ر
استجاع الديون ،وعدم وجود
مس ــتندات الكافي ــة المؤي ــدة له ــا ر
ورسوط وض ــوابط م ــن االئتم ــان الواج ــب إتباعه ــا،
ونقص عناوين وبيانات المستفيدين.
امل صـرف الليبي اخلارجي

الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
 أدى االنقسام السياس وتداعياتـه عـىل مؤسسـات الدولـة إل تعـذر انعقـاد الجمعيـةن
القانون ن
ن
بي كـل مـن
وتعيي لجان إدارية مؤقتة إلدارة المصـرف والخالف
للمصـرف
ن
المجل ــس الرئـ ــاس لحكوم ــة الوفـ ــاق ال ــوطب ومص ـ ــرف ليبي ــا المركـ ــزي ح ــول تمثيـ ــل
الجمعي ــة العمومي ــة للمص ـ ــرف إل حال ــة ع ــدم االس ــتقرار اإلداري للمصـ ــرف والت ــأثت
عىل مركزه المال وتعامالته الخارجية.
نتائج عملية الفحص لمساهمات المصـرف بشكل عام
 من خالل التحليل للبيانات المالية للمـرصف يتض تدهور حال المساهمات حيثيالحــظ تـ ن
ـدن متوســط العائــد عــىل حقــوق الملكيــة نف الســنوات األخــتة بشــكل كبــت،
إضــافة إل أن المســاهمات التابعــة للمص ــرف والـ رـب يمتلــك فيهــا حــق الســيطرة تم ــر
ن
ر
تدن عوائد بعضها والخسائر الكبتة نف بعضها االخر.
بفتات صعبة م
 يالحــظ حاجــة المســاهمات إل الــدعم المــال المســتمر والمتواصــل ،ممــا يــدل عــىلأزمة سيولة وأزمة إدارة مزمنة ،قد تكـون نتيجتهـا النهائيـة الحجـز والتصـفية وضـياع
أموال المصـرف ،حيث ستضاف هذا المبالل إل المبـالل ال رـب تـم ضـخها نف السـابق،
سواء أكان ذلك نف شكل أسهم رأس المال أو نف شكل قروض دعم أو ودائ ومـن ثـم
رس ـ ـ ــملتها .األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ر
ـؤرس ع ـ ـ ــىل ع ـ ـ ــدم الج ـ ـ ــدوى االقتص ـ ـ ــادية والمالي ـ ـ ــة له ـ ـ ــذه
ر
المساهمات خصوصا المسـاهمات االفريقيـة ،والـب لـم تحقـق الغايـة األساسـية مـن
تأسيسها وأصبح تشكل عبئا عىل المصـرف الليب الخارج.
 اعتمــاد معظــم مســاهمات المص ــرف عــىل الــدعم المقــدم مــن قبــل المص ــرف الليــببدال من االعتماد عىل توظيف مواردها الذاتية ،ممـا يجعلهـا عرضـة لمخـاطر فقـدان
جزء من هذه األموال أو كلها ،وبالتال مواجهة مخاطر نقـص السـيولة وعـدم قـدرتها
عىل الوفاء ر ن
بالتاماتها تجاه الغت ،كما أنها غت قادرة عىل خلق فرص حقيقية تمكنهـا
م ـ ــن زي ـ ــادة الربحي ـ ــة وتعظ ـ ــيم رأس ماله ـ ــا نظ ـ ـرا إل محدودي ـ ــة رنوس أمواله ـ ــا وع ـ ــدم
كفايتها نف تغطية عملياتها.
نتائج عملية الفحص إلدارة المساهمات بشكل عام
 غياب خطة راستاتيجية أو رنية واضحة من قبـل اإلدارة إلعـادة هيكلـة المسـاهمات
ر
المتعتة.
 عــدم قيــام إدارة المســاهمات باعــداد خطــط وآليــات مناســبة لتنفيــذ العمــل بــاإلدارةومتابعة المساهمات لضمان حسن األداء وتحقق األهداف وفق األسس العلمية.
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 قصور وضعف إدارة المساهمات نف إعـداد التقـارير ذات جـودة وتقـديمها إل اإلدارةالعام ــة ،حي ــث يالح ــظ احت ــواء ه ــذه التق ــارير ع ــىل العدي ــد م ــن االخط ــاء ،اض ــافة إل
كونهـ ـ ـ ــا تق ـ ـ ـ ــارير حص ـ ـ ـ ــر ال تحت ـ ـ ـ ــوي ع ـ ـ ـ ــىل مالحظ ـ ـ ـ ــات جوهري ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــول األداء الع ـ ـ ـ ــام
للمساهمات وال تساعد نف عملية اتخاذ القرارات.
 عـ ــدم قيـ ــام اإلدارة بتحليـ ــل القـ ــوائم الماليـ ــة للمسـ ــاهمات بشـ ــكل دوري ،واسـ ــتخراجالنسـ ــب والمـ ـ ر
ـؤرسات الالزمـ ــة لتقيـ ــيم المسـ ــاهمات ومتابعتهـ ــا ،واقتصـ ــار ذلـ ــك عـ ــىل
ر
المتعتة.
بعض المساهمات
 عــدم قيــام اإلدارة بمتابعــة وتقيــيم السياســات االئتمانيــة للمســاهمات والتحقــق مــنفعاليتهـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى احتوائهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــىل الضـ ـ ـ ــوابط الالزمـ ـ ـ ــة لقـ ـ ـ ــروض المسـ ـ ـ ــاهمات
ر
الستجاعها.
وتسهيالتها وعىل الضمانات الكافية
 عدم تناسب المورد البشـري القائم عىل اإلدارة م طبيعة العمـل ومتطلباتـه ،حيـثن
ـوظيف وفق ــا للهيك ــل التنظ ــيم
يالح ــظ افتق ــاره إل متطلب ــات التخص ــص المه ـ نـب وال ـ
المعتمد.
ن
 عــدم وجــود فصــل ف االختصاصــات والوظــائف داخــل اإلدارة ،ممــا يــؤدي إل ضــياعالهدف والجهد.
العاملي بالمصـرف

 يالحظ عدم وجـود سياسـة توظيـف واضـحة لـدى المصــرف تضـمن عمليـة االحـاللوالتطــوير حيــث أن معظــم عقــود العمــل الـ رـب ابرم ـ خــالل س ـ ر
ـنب 2020 ،2019م
لموظفي مؤهالتهم ال تتناسب م طبيعة العمل المص ن
ن
ـرف واالحتياج الفعىل
ترج
(ثانوية عامة  +دبلوم متوسط  +شهادة اعدادية) .وافتقار عملية التعاقد للشفافية
واتاحة الفرص.
ن
 كم ــا يالح ــظ وج ــود تخصص ــات غ ــت ذات عالق ــة بالعم ــل المص ــرف والج ــدول الت ــالن
يي عينة منها:
المؤهل
بكالورطس تربية بدنية
بكالورطس تربية خاصة
بكالورطس رياضيات
بكالورطس رياضيات
بكالورطس زراعة
بكالورطس زراعة
بكالورطس زراعة
بكالورطس زراعة
بكالورطس فنون وأعالم
بكالورطس مكتبات ومعلومات
بكالورطس مكتبات ومعلومات
دبلوم متوسط بيطرة
دبلوم متوسط ميكانيكا وكهرباء

تاري ــخ التعيي
01/03/2004
2020/02/12
12/01/1987
31/05/1994
02/09/2007
02/05/2018
02/09/2007
02/05/2018
11/02/2009
02/11/1993
19/01/1985
17/07/2019
01/03/2009

اإلدارة
الشؤون اإلدارية
الموارد البشـرية
اليوباف الدول البحرين
العمليات النقدية
اإلدارة العامة
العمليات المصـرفية
اإلدارة العامة
العمليات المصـرفية
الشؤون اإلدارية
الموارد البشـرية
التسويق والعالقات الخارجية
الشؤون اإلدارية
الشؤون اإلدارية

الصفة
رئيس قسم
سكرتتة
معار
موظف
سكرتتة
موظفة
سكرتتة
موظفة
مراسل
نائب مدير إدارة
نائب مدير إدارة
عامل خدمات
مراسل
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المؤهل
دبلوم متوسط ميكانيكا وكهرباء
دبلوم معلمات
دبلوم ن
مهب تتيد وتكييف

تاري ــخ التعيي
02/08/2009
01/10/1997
03/03/2008

اإلدارة
الشؤون اإلدارية
االعتمادات المستندية
الشؤون اإلدارية

الصفة
مراسل
رئيس قسم
مراسل

 بلل مجموع من يحملون صفات قيادية عدد  237يمثلون نصف م نـوظف المصــرف
تقريب ـ ــا ،م ـ ــنهم  74رئ ـ ــيس قس ـ ــم ام ـ ــا الب ـ ـ ر
ـاف فه ـ ــم يمثل ـ ــون ررسيح ـ ــة الم ـ ــدراء ون ـ ــوابهم
ومس ـ ــاعديهم باإلض ـ ــافة إل ع ـ ــدم تناس ـ ــب م ـ ــؤهالتهم مـ ـ ـ الوظ ـ ــائف المكلف ـ ـ ن
ـي به ـ ــا
والكشف التال يوض عينة منهم:
االسم
مععا
ن ام ا
فعما
مبفا
عمعم
سعال
سمبح
آع ص ا
م ع بم أ
رع ال
بعا
شلمع

المؤهل
شهادة ثانوية
شهادة ثانوية
ثانية ثانوي /منازل
الثانوية العامة
شهادة ثانوية
شهادة ثانوية
شهادة ثانوية
شهادة ثانوية
دبلوم معلمات
ثانية ثانوي
ثانية ثانوي /منازل
ثانوية العلوم الهندسية

اإلدارة
المساهمات
المساهمات
الشؤون اإلدارية
المدفوعات والتسويات
الشؤون اإلدارية
االعتمادات المستندية
العمليات المصـرفية
امانة رس مجلس اإلدارة
االعتمادات المستندية
الشؤون اإلدارية
المدفوعات والتسويات
الموارد البشـرية

الصفة
مساعد مدير إدارة
مساعد مدير إدارة
مساعد مدير إدارة
مساعد مدير إدارة
رئيس قسم
رئيس قسم
رئيس قسم
رئيس قسم
رئيس قسم
رئيس قسم
رئيس قسم
رئيس قسم

السندات
 نف ســنة 2019م ثــم التخــارج مــن مجموعــة مــن الســندات منهــا المدرجــة المنتظمــةوالمتع ـ رـتة وغ ــت المدرج ــة فكانـ ـ النتيج ــة خس ــائر بقيم ــة تق ــارب  5.4ملي ــون دوالر
و 1.5مليون يورو لسندات مصدرة بعملة اليورو ،ويرج جزء مـن رقـم الخسـارة إل
أن قيمــة البي ـ كان ـ أقــل مــن التكلفــة ،وطشــار إل ان التصــنيف االئتمـ ن
ـان للســندات
المتخارج منها ال يعكس سياسة واضحة لدى إدارة المحافظ فكان تصـنيفهاAA ( :
) / A / BB / B / CCC / NR
 غياب أي دور نفب إلدارة المخاطر والمراجعة الداخليـة فيمـا يتعلـق بعمليـة التخـارج
ر
من السندات غت المتعتة

 ع ــدم قي ــام إدارة المح ــافظ االس ــتثمارية بتق ــديم بيان ــات وافي ــة إل دي ــوان المحاس ــبةحــول الســندات غــت المدرجــة والمتعـ رـتة ،إضــافة إل عــدم تــوفت تقــارير للنشــاط عــن
سنة 2019م و2020م.
المخصصات
ن
 المبالغ ــة ف تق ــدير بعـ ــض المخصص ــات م ــن قبـ ــل اللجن ــة المكلف ــة بالمص ـ ــرف دوندراسة ،األمر الذي يؤثر عىل نتيجة نشاط المصـرف.
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ر
مؤشات مالية

 تأثر المركز المال للمصـرف بقيام مصـرف ليبيا المركزي خالل الرب ـ االخت من سنة2020م بس ــحب وكس ـ ـر مجموع ــة م ــن ودائع ــه بالمص ـ ــرف بم ــا يق ــارب  2.43ملي ــار
دوالر .ومن ضمنها مخاطر السيولة وعدم القدرة عىل سداد ر ن
التاماته قصـتة االجـل
نظرا الستثماره تلك األموال نف ودائ خارجية مقابل معدالت فائدة.
 انخف ــاض ص ـ نـاف دخ ــل المص ــرف نف س ــنة 2020م ع ــن س ــنة 2019م وبقيم ــة 19.3
مليــون دوالر تقريبــا حيــث بلغ ـ اربــاح الســنة فقــط  47.472دوالر (دون احتس ـاب
للرص ــائب لوج ـ ــود قيم ـ ــة دفعـ ـ ـ بالزي ـ ــادة م ـ ــن س ـ ــنوات س ـ ــابقة) وم ـ ــن ب ـ ـ ن
ـي أس ـ ــباب
ن ـ
االنخفــاض تراج ـ معــدالت الفائــدة المحــددة مــن قبــل البنــك الفــدرال إل %0.25
وكذلك انخفاض االعتمادات المستندية الممنوحة خالل السنة عن سابقتها.
 تمثل النقدية الســريعة للمصــرف مقارنـة مـ مجمـوع اصـوله نسـبة  %73.7نف ح نـي
ان ايداعات الغت لدى المصـرف مثل نسبة  %72.6وهو هامش بسيط للمصـرف
لمواجهة اي مخاطر جزئية نف السيولة.
 عـ ــدم ال ـ ـ ر نـتام المص ـ ــرف باع ـ ــداد الق ـ ــوائم المالي ـ ــة المجمع ـ ــة للمص ـ ــرف والمس ـ ــاهماتالتابعة له بالمخالفة لنص المادة ( )254من القانون التجاري.
 ال ي ــتم خص ــم قيم ــة ن يب ــة ال ــدخل نتيج ــة لقي ــام المصـ ــرف س ــابقا بتق ــديم اقـ ـراراتن يبة عن ارباح اكتشف الحقا بان تلك السنوات حقق خسائر حيث بغ قيمة
ن
الرصائب المدفوعة بالزيادة  137.94مليون دوالر.
إدارة العمليات النقدية
 ثــم اســتحداث هــذه اإلدارة تح ـ هــذا المســم حــديثا ،حيــث كان ـ اإلدارة مدمجــةم إدارة المحافظ االستثمارية تح مسم (إدارة الخزينة والعمليات النقدية) ولم
يصــدر إلدارة العمليــات النقديــة دليــل إج ـراءات يحــدد اختصاصــاتها بشــكل تفصــيىل
عىل الرغم من انها تدير اغلب أموال المصـرف والمتمثلة نف الودائ .
ر
مبارسة وقشكل منفرد نف اتخاذ قـرار
 نظرا لطبيعة عمل اإلدارة ف ن هذه اإلدارة تقوماختيار المصادر ر
الب تقوم بتوظيـف أمـوال المصــرف فيهـا مسـتندة عـىل التصـنيفات
االئتماني ــة المع ــدة م ــن قب ــل إدارة التس ــويق والعالق ــات الخارجي ــة وح ــدود االئتم ــان
الممنوحة من قبل مجلس اإلدارة للمصارف.
ن
 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل الح ــدود االئتماني ــة الممنوح ــة للمراس ـ نـلي ف س ــنة 2020م
ن
تب ـ ن
ـي وضـ ـ اس ــقف عالي ــة ل ــبعض المص ــارف إال أن تص ــنيفها االئتم ــان ل ــيس مرتفـ ـ
والجدول التال ن
يي عينة منها( :التصنيف وفق وكالة )FITCH
المصـرف
Intesa Sanpaolo SPA
Banco Billao Vizcaya Argentaria SA
(Arab Jordan Investment Bankمساهمة )%9.091
Bank Muscat SAOG

التصنيف
BBBBBBNR
BB+

التصنيف
BBBANR
BB

السقف الممنوح
 1.3مليار $
 1.15مليار $
 305مليون $
 400مليون $
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وديعة مصـرف شمال افريقيا بيوت
بلغ الودائ القائمـة ح رـب 2021/12/31م قيمـة  515,830,003دوالر حيـث تعـذر
اسـ رـتداد قيمــة الوديعــة خــالل ســنة 2020م والوضـ الحــال لهــا انهــا متعـ رـتة الســداد وال
يوجد اي ر
مؤرس لتسييلها نف الوق القريب.
وديعة مصـرف بيوت ()Bank of Beirut SAL
ن
ر
(متعت) وللمصـرف( NRغت مصنف).قيمة الوديعـة
االئتمان للدولة هوRD
التصنيف
 65ملي ــون ي ــورو ،حي ــث يالح ــظ قي ــام المص ـ ــرف اللي ــب الخ ــارج بف ــت الوديع ــة ل ــدى
مص ـ ــرف بـ ــتوت نف  27يونيـ ــو 2019م ولمـ ــدة  3أشـ ــهر وبفائـ ــدة  %2وفـ ــام بتجديـ ــدها
الحق ــا ح ـ رـب  9م ــارس 2020م ن
وف وق ـ االي ــداع كان ـ هن ــاك م ـ ر
ـؤرسات واض ــحة لس ــوء
ن
الوضـ ـ االقتص ــادي لدول ــة لبن ــان .األم ــر ال ــذي انعكسـ ـ آث ــاره ف ع ــدم ق ــدرة مصـ ــرف
ب ــتوت ع ــىل الس ــداد ومطالبت ــه بالتمدي ــد ،ورغ ــم قي ــام المص ـ ــرف اللي ــب الخ ــارج نف 6
أبريـل 2020م بطلـب التسـييل مجـددا إال أن مصــرف بـتوت قـام بتجديـدها مـرة أخــرى
نظـرا لتــأخر المصــرف الليــب الخــارج نف طلـب إجـراء التســييل نف الوقـ المحــدد الــذي
تطلبه إجراءات السويف  ،ن
وف ضوء تجديد الوديعة مرة أخـرى وبمعـدل فائـدة %2.5
إل  11يونيو 2020م وتمديدها لمدة اسبوع وبمعدل فائدة  %1ومـن بعـدها ثـم البـدء
نف تجديد الوديعة دوريا مقابل تحصيل الفوائد وبنسب متفاوتة.
ن
وف ظ ــل وج ــود م ـ ر
ـؤرسات حالي ــا تش ــت إل قي ــام الس ــلطات اللبناني ــة بوض ـ قي ــود أخ ــرى
عــىل الودائ ـ لــديها مــن خــالل اشـ رـتاط مــدة  18شــهر لحــد ن
ادن لمــدة الوديعــة وهــو مــا

يزيد من المخاطر المتعلقة بوديعة بتوت .فان األمر يتطلب تكوين المخصـص الـالزم
لها وتحمل مسؤول المصـرف مسؤولياتهم تجاه االستثمار نف بيئة عالية المخاطر.
إدارة التسويات والمدفوعات
تب ـ ن
ـي وج ــود معلق ــات ض ــمن م ــذكرات التس ــوية لع ــدد م ــن حس ــابات المص ــارف يرج ـ ـ
ر
بعضها إل اكت من  12سنة كما هو الحال بالحساب رقم ( 000001578مصـرف ليبيا
المركزي) كما ن
تبي وجود خلل نف مذكرات التسوية حيث ان المنظومة تظهر قيم ببنـد
ن
( )Pseudo chargesومـ ــن خـ ــالل التواصـ ــل م ـ ـ إدارة التسـ ــويات تبـ ــي ان لـ ــيس لهـ ــم
معرف ــه ب ــه وان ــه ام ــر يخ ــص المنظوم ــة وال ي ــتم ر
التك ـ نـت علي ــه ع ــىل ال ــرغم م ــن ظه ــوره نف

مذكرات التسوية الشهرية لكل حساب ،كما ان هناك جزء من المعلقات يتعلق بقضايا
قانونية مرفوعة عىل المصـرف وأخرى تتعلق بفروقات غت معروفـه ،ويالحـظ القصـور
الواض نف عمل الشـركة المخصصة لتسوية المعلقات.
السيارات التابعة للمصـرف
ن
من خالل متابعة كشوفات الجرد الخاصة بسيارات المصـرف والمعد ف يناير 2021م
ـي وجـ ــود سـ ــيارات لـ ــيس لهـ ــا اي ملفـ ــات لـ ــدى المص ـ ــرف كمـ ــا تبـ ـ ن
ت بـ ـ ن
ـي سـ ــيارات بحـ ــوزة
ن
ر
اشخاص من خارج المصـرف ف الوق الحال واخرون استلموا اكت من سيارة واحدة،
والتال بيان بعينة منها:
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االسم

الصفة

أر

المدير العام

عا

لجنة اإلدارة السابقة

مبي
عل

مدير عام سابق
مدير إدارة سابق

نوع السيارة
فولكس فاجن باسات
ن
هونداي سانتاف
BMW X5
BMW 535
BMW X5
فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات
اودي A6
فولكس فاجن باسات

الحوكمة بالمصـرف اللين الخارج
وجود العديد من حاالت تعارض المصال بالمخالفة لقانون عالقات العمل رقم ()12
لس ــنة 2010م وق ــانون المص ــارف رق ــم ( )1لس ــنة 2005م والئح ــة حوكم ــة المص ــارف
ومنش ـ ــور رئ ـ ــيس دي ـ ــوان المحاس ـ ــبة رق ـ ــم ( )7لس ـ ــنة 2018م بش ـ ــان تع ـ ــارض المص ـ ــال
بمجالس ادارات الشـركات العامة وما نف حكمها ،وقـرار مجلـس الـوزراء لحكومـة الوفـاق
ن
الوطب رقم ( )15لسنة 2018م بشأن تقرير احكام ،كمـا نف الجـدول التـال والـذي يب ن
ـي
ن
العضويات ف مجالس اإلدارة للمساهمات والوظائف القيادية بالمصـرف:
االسم

الوظيفة بالمصـرف

العضوية بالمساهمة

المنصب وتاريخه

عاسم

مدير إدارة إدارة المحاسبة
العمليات النقدية نائب ومكلف
بتسيت اعمال اإلدارة

المصـرف العرن الدول /القاهرة

عضو مجلس إدارة 2017

مصـرف شمال افريقيا التجاري /تونس

عضو مجلس إدارة2017

عيا

اإلدارة العامة نائب المدير العام

جما
ام ف

مدير إدارة المعلوماتية
مساعد مدير إدارة العمليات
المصـرفية
نائب مدير إدارة التمويل الدول

مسف

نائب مدير إدارة المساهمات

محا

نائب مدير إدارة المخاطر
مساعد مدير إدارة العمليات
المصـرفية
مساعد مدير إدارة العمليات
المصـرفية
رئيس لجنة إدارة سابقا

عمب

رم ا

هحا
سما
أناك
أاا

مدير وحدة االمتثال

مسا

مدير إدارة الموارد البشـرية
مساعد مدير إدارة االعتمادات
المستندية

جعا

نائب مدير إدارة المخاطر

معم

موظف بادارة المساهمات

عإا

المصـرف العرن لالستثمار والتجارة
الخارجية /ابوظب
مصـرف اليوباف العرن الدول /البحرين

عضو مجلس إدارة

ن
االردن /عمان
مصـرف االستثمار العرن

عضو مجلس إدارة 2013

عضو مجلس إدارة 2015

بنك قناة السوطس  /القاهرة

عضو مجلس إدارة2017

المصـرف التوني الليب /تونس
المصـرف التوني الليب /تونس

رئيس مجلس إدارة2017
عضو مجلس إدارة2016

المصـرف التوني الليب /تونس

عضو مجلس إدارة2012

المصـرف التوني الليب /تونس

عضو مجلس إدارة2013

مصـرف اليوباف الدول/تونس
مصـرف اليوباف الدول/تونس

رئيس مجلس إدارة2019

مصـرف اليوباف الدول/تونس
مصـرف المغرب العرن لالستمثار والتجارة/
الجزائر
مصـرف المغرب العرن لالستمثار والتجارة/
الجزائر
مصـرف المغرب العرن لالستمثار والتجارة/
الجزائر

عضو مجلس إدارة2019
عضو مجلس إدارة2015
عضو مجلس إدارة2015
عضو مجلس إدارة2015
عضو مجلس إدارة2016
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االسم

الوظيفة بالمصـرف

ععم

مدير إدارة المراجعة الداخلية

أأم

نائب مدير إدارة التمويل الدول

ساس
ععا

مدير إدارة التمويل الدول
نائب مدير إدارة وحدة االمتثال

عاا

نائب مدير إدارة المحاسبة

نما

مساعد مدير إدارة الشؤون اإلدارية
نائب مدير إدارة وحد الدينار
الليب
نائب مدير إدارة العمليات
المصـرفية
نائب مدير إدارة وحدة الدينار
الليب

أاع
هعا
هعأ
ععآ

مساعد مدير إدارة المساهمات

عا

نائب مدير إدارة الشؤون اإلدارية
مساعد مدير إدارة التسويق
والعالقات الخارجية
نائب مدير إدارة وحدة امن
المعلومات

صأس
أم أ
ري أ
نم أ
أام
فأس
معا
ااع

مدير إدارة اإلدارة العامة
عضو مجلس إدارة المصـرف الليب
الخارج
نائب المدير العام (المدير العام
المكلف)
مدير إدارة المساهمات
نائب ومكلف بتست اعمال إدارة
العمليات المصـرفية
مساعد المدير العام اإلدارة العامة

نائب مدير إدارة التمويل الدول
أعأ
نائب مدير إدارة المدفوعات
صعا
والتسويات
مدير إدارة المدفوعات والتسويات
أ ال
نائب مدير إدارة
صعب
مساعد مدير إدارة العمليات
عم ا
المصـرفية
مساعد المدير العام –اإلدارة
ااش
العامة
ن
امي رس مجلس اإلدارة – امانة رس
عا
مجلس اإلدارة
نائب مدير وحدة االمتثال
نمب

العضوية بالمساهمة
مصـرف المغرب العرن لالستمثار والتجارة/
الجزائر
مصـرف شنقيط  /نواكشوط
المصـرف االستوان المحدود /كمباال
المصـرف االستوان المحدود /كمباال

المنصب وتاريخه
عضو مجلس إدارة2020
نائب رئيس مجلس إدارة2007
عضو مجلس إدارة2014
عضو مجلس إدارة2016

مصـرف الساحل التجاري  /باماكو
مصـرف الساحل التجاري  /باماكو

عضو مجلس إدارة2013

مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو

عضو مجلس إدارة2020

مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو

عضو مجلس إدارة2019

مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو

عضو مجلس إدارة2015

مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو
مصـرف شاري التجاري  /انجامينا

عضو مجلس إدارة2012
عضو مجلس إدارة2017

مصـرف شاري التجاري  /انجامينا

عضو مجلس إدارة2018

المصـرف التجاري العرن الت ن
يطان/لندن

عضو مجلس إدارة2014

مصـرف اليوباف  /بارطس
اليوباك كتاسو /فرنسا

عضو مجلس إدارة2014
عضو مجلس إدارة 2017

مصـرف النيجر التجاري  /نيام

عضو مجلس إدارة2016

االرطسبنك  /مدريد

رئيس مجلس اإلدارة2019

االرطسبنك  /مدريد

عضو مجلس اإلدارة2019

االرطسبنك  /مدريد

عضو مجلس اإلدارة2019

مصـرف اليوباي  /روما
شـركة معامالت للخدمات المالية
مصـرف اليوباي  /روما

عضو مجلس اإلدارة2018
عضو مجلس إدارة2014
عضو مجلس اإلدارة2015

مصـرف اليوباي  /روما

عضو مجلس اإلدارة2018

المصـرف العرن ر
التك/اسطنبول
المصـرف العرن ر
التك/اسطنبول

عضو مجلس إدارة2019
عضو مجلس إدارة2020

شـركة استخالص الديون  /تونس

عضو مجلس إدارة2015

شـركة االستثمارات النفطية  /ليبيا

عضو مجلس إدارة2012

مصـرف النوران /ليبيا

عضو مجلس إدارة2015

مصـرف النوران /ليبيا

عضو مجلس إدارة2020

عضو مجلس إدارة2016
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لجنة المخاطر
ن
 يالحظ عدم التقيد بدليل الحوكمة المعتمد بالمصـرف حيث يوجد اعضاء ف لجنةالمخاطر يمارسون مهام تنفيذية.

 عقدت لجنة المخاطر المنبثقة عن لجنة اإلدارة المؤقتـة والمشـكلة بموجـب القـراررقــم ( )39/2019-8-18اجتمــاع واحــد فقــط خــالل سـ ر
ـنب 2020-2019م وهــو مــا
يعتـ ــت مخالفـ ــة لـ ــدليل الحوكمـ ــة للمص ـ ــرف الليـ ــب الخـ ــارج المعتمـ ــد بموجـ ــب ق ـ ـرار
مجلـس اإلدارة رقــم ( )2013/338-4-3والـذي يــنص عــىل ان تعقـد اجتماعاتهــا بنــاء
عىل دعوة من رئيسها وذلك بشكل دوري عىل األقل رب ـ سنوي.
لجنة المراجعة واالمتثال

 عقدت هذه اللجنة اجتماع واحد فقـط خـالل س رـنب 2020-2019م وهـذا مخـالف
لدليل الحوكمة للمصـرف الليب الخـارج المعتمـد بموجـب قـرار مجلـس اإلدارة رقـم
( )2013/338-4-3والـ ــذي يـ ــنص عـ ــىل أن تعقـ ــد اجتماعاتهـ ــا بنـ ــاء عـ ــىل دعـ ــوة مـ ــن
رئيسها وذلك بشكل دوري عىل األقل ربـ ـ سـنوي ،كمـا يالحـظ أنـه لـم يـتم إعـداد أي
تقارير من قبل اللجنة خالل تلك ر
الفتة.
لجنة الحوكمة

 ل ـ ـ ـ ــم تعق ـ ـ ـ ــد لجن ـ ـ ـ ــة الحوكم ـ ـ ـ ــة اي اجتم ـ ـ ـ ــاع من ـ ـ ـ ــذ تش ـ ـ ـ ــكيل لج ـ ـ ـ ــان الحوكم ـ ـ ـ ــة بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ2019/12/10م وفقــا لق ـرار لجنــة اإلدارة المؤقتــة رقــم ( )39/2019-8-18الصــادر
بتاريـ ــخ 2019/12/10م.
الهيكل التنظيم
ن
 مــن خــالل االطــالع عــىل الهيكــل التنظــيم لــوحظ بانــه تــم تغيــته ف ســنة 2018م،حيث تم الغـاء ادارات ودمـأ ادارات مـ ادارات أخـرى مـ مالحظـة عـدم اعتمـاد أي
دلي ـ ــل للسياس ـ ــات واإلج ـ ـراءات يخ ـ ــتص بتنظ ـ ــيم أعم ـ ــال اإلدارات بالمص ـ ــرف ك ـ ـ دارة
العمليات النقدية والمخاطر والمحافظ االستثمارية.
إدارة المخاطر

 ع ــدم قي ــام إدارة المخ ــاطر باع ــداد اي تقـ ــارير دوري ــة وتق ــديمها لمجل ــس اإلدارة عـ ــنوض البيئة الرقابية للمصـرف وعن المخاطر المكتشـفة والتـأثتات ال رـب تـم التعـرف
عليها ،م مالحظة غياب دور اإلدارة نف متابعة ومراقبة الحـدود االئتمانيـة ال رـب يـتم
وضـ ـ ــعها للمراس ـ ـ ـ ن
ـلي ،إض ـ ـ ــافة إل غي ـ ـ ــاب التنسـ ـ ــيق م ـ ـ ـ االدارات المعني ـ ـ ــة بالح ـ ـ ــدود
ر
االئتمانية والمخاطر الب قد تتعرض لها م بعـض الـدول عنـد مـن ودائـ لمصـارف
تق نف دول ن
تعان من مشاكل اقتصادية.
 كــذلك لــوحظ عــدم القيــام باعــداد اي تقريــر بشــأن المخــاطر الـ رـب قــد تصــيب الــدولال ـ رـب تمث ــل اهمي ــة للمصـ ــرف ،خصوص ــا تل ــك ال ـ رـب توج ــد به ــا مس ــاهمات للمصـ ــرف
اللي ــب الخ ــارج وتتع ــرض إل ظ ــروف اس ــتثنائية مث ــل مص ـ ــر وتركي ــا ولبن ــان وبع ــض
الدول االفريقية
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 بالرغم من الغاء إدارة االئتمـان بالمصــرف ونقـل الـدور الـذي كانـ تقـوم بـه إل إدارةالمخاطر إال إنه يالحـظ عـدم وجـود مـا يفيـد قيـام إدارة المخـاطر بهـذا الـدور وفـق مـا
هو متعارف عليه لوظيفة إدارة االئتمان بالمصـرف.
إدارة المراجعة الداخلية
 يالحــظ الت ــأخر نف اع ــداد تقري ــر المراجع ــة الداخليــة ع ــن الرب ـ ـ الراب ـ لس ــنة 2019من
والثان لسـنة 2020م ممـا يعـد مخـالف للمـادة ( )49مـن النظـام
وكذلك الرب ـ األول
االساس للمصـرف ومخالفة لدليل السياسات واإلجراءات الخاص بـادارة المراجعـة
الداخلية.
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

م ــن خ ــالل متابع ــة عملي ــات الض ــبط ال ــداخىل والتق ــارير المتعلق ــة ب ــاإلدارة ض ــمن تقري ــر
تبي ر
المراجعة الداخلية ن
اآلن:
 أن معظــم أعمــال الــدف بــاإلدارة تــتم بالموافقــة عليهــا مــن قبــل مــدير إدارة الشــؤوناإلدارية والخدمات دون أن تكون لديه صالحيات ممنوحة بالخصوص.
ن
ـواني المعمـول بهـا بالمصــرف
 معظم عمليات الشـراء تتم بطرق مخالفة للـوائ والقر
والمشتيات ر
والب لم تعقد اي اجتماعات
حيث يالحظ غياب دور لجنة العطاءات
خالل سنة 2020م.
 يالحظ غياب المتابعة والرقابة لعمليـات الصــرف بـاإلدارة وتضـخم العديـد مـن بنـودالمصـروفات خالل السنة.
 توزي ـ ـ بعض المزايا العينية مثـل السـيارات والهواتـف النقالـة عـىل م نـوظف المصــرف
بطريقة غت منظمة وبدون أسس واضحة.
اإلدارة القانونية
ر
مــن خــالل الكشــوفات الــب تحصــل عليهــا اللجنــة المشــكلة مــن قبــل ديــوان المحاســبة
تبي ر
والمتعلقة بالقضايا المرفوعة من المصـرف الليب الخارج وضده ن
اآلن:

 بلل عدد القضايا المرفوعة ضد المصـرف امام القضاء المحىل عدد  33قضية.
 بلل عدد القضايا المرفوعة من المصـرف امام القضاء المحىل عدد  6قضية.
 بلل عدد القضايا المرفوعة من المصـرف امام القضاء االجنب عدد  15قضية.
حي ــث يالح ــظ ارتف ــاع ع ــدد القض ــايا المرفوع ــة ض ــد المص ـ ــرف داخلي ــا وخارجي ــا والـ ـ رـب
تتمثل معظمها نف قيمة مطالبات مالية األمر الذي ششت إل قصور نف األداء المؤسيـ
والذي تنعكس أثاره عىل أداء المصـرف بشكل عام.
مساهمات المصـرف اللين الخارج
يمتلك المصــرف الليـب الخـارج محفظـة مسـاهمات بتكلفـة  3,071,622,295دوالر
مقسمة إل مساهمات حسب نسبة ملكيتها إل:
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المساهمات التابعة
ن
ر
المؤسســات الـ رـب يمتلــك المص ــرف ف رأســمالها نســبة أ كــت مــن  %50ويبلــل رصــيد
تكلفتهـ ـ ــا نف دفـ ـ ــاتر المص ـ ـ ــرف مـ ـ ــا يعـ ـ ــادل  1,556,983,666دوالر وبنسـ ـ ــبة  %50مـ ـ ــن
إجمال قيمة المحفظة.
المساهمات الشقيقة
ن
ر
المؤسس ــات ال ـ رـب يمتل ــك المصـ ــرف ف رأس ــمالها نس ــبة ت ــتاوح ب ـ ن
ـي  %20إل %50
ويبلل رصيد تكلفتها نف دفاتر المصـرف ما يعادل  909,133,574دوالر وبنسبة %30
من إجمال قيمة المحفظة.
المساهمات المتاحة للبيع
ن
المؤسســات الـ رـب يمتلــك المص ــرف ف رأس ــمالها نســبة أقــل مــن  %20ويبلــل رص ــيد
تكلفتهـا نف دفـاتر المصــرف مـا يعـادل  600,350,526دوالر وبنسـبة  %20مـن إجمــال
قيمة المحفظة.
ً
أوال :االستثمارات ف الشـركات التابعة
عددها
13

تكلفة المساهمة
بالدوالر 2019
1,430,619,235

نسبة
المساهمة
ما ن
بي %100 ،%72

تكلفة المساهمة
بالدوالر 2020
1,556,983,666

ثانيا :االستثمارات ف الشـركات الشقيقة
نسبة
عددها
المساهمة
%50 - %20 11

تكلفة المساهمة
بالدوالر 2019
909,233,575

تكلفة المساهمة
بالدوالر 2020
909,233,575

ً
ثالثا :االستثمارات المتاحة للبيع
عددها
17

نسبة
المساهمة
%20 – %0.01

تكلفة المساهمة
بالدوالر 2019
605,505,055

تكلفة المساهمة
بالدوالر 2020
605,505,055

عينة من المساهمات األوروبية
مصـرف  – ARESBANKمدريد

ترجـ ـ ـ مس ـ ــاهمة المص ـ ـ ــرف اللي ـ ــب الخ ـ ــارج به ـ ــذا المص ـ ـ ــرف لس ـ ــنة 1975م ،وبنس ـ ــبة
مســاهمة  %99.86وبتكلفــة  436,626,176دوالر ،ويمثــل أعــىل تكلفــة مســاهمة مــن
بـ ن
ـي محفظــة مســاهمات المص ــرف الليــب الخــارج وبلــل مجمــوع العوائــد المســتلم منــذ
ن
تأسيس المساهمة  44,679,964دوالر ،وقد حقـق المصــرف صـاف دخـل خـالل سـنة
2019م بمقدار  8,499,000دوالر.
ويالح ـ ـ ــظ انخف ـ ـ ــاض م ـ ـ ـ ر
ـؤرسات الربحي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى مص ـ ـ ــرف  -ARESBANKمدري ـ ـ ــد لس ـ ـ ــنة
2019م مقارنة بالسنة السابقة 2018م.
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ر
المؤش
العائد عىل األصول
العائد عىل حقوق الملكية
معيار الصناعة ()ROE

2015
0.0068
0.0158
0.066

2014
0.0285
0.0729
0.067

2016
0.0095
0.0363
0.05

2017
0.0050
0.0182
0.07

2018
0.0074
0.0304
0.082

2019
▼0.0044
▼2430.0
▼0.076

إن معدل العائد عىل حقوق الملكيـة يعكـس كفـاءة اإلدارة نف توليـد األربـاح مـن األمـوال
المس ــتثمرة وم ــن خ ــالل النظ ــر إل مع ــدالت العائ ــد نج ــد أن المصـ ــرف ت ــدهورت حالت ــه
خــالل الســنوات األخــتة حيــث انخفض ـ األربــاح بنســبة تزيــد عــن  %50وهــذا يعــل
ر
مؤرسا أن هناك خل ا نف إدارة هذ األموال.
مصـرف اليوباي – روما

ترجـ ـ ـ مس ـ ــاهمة المص ـ ـ ــرف اللي ـ ــب الخ ـ ــارج به ـ ــذا المص ـ ـ ــرف لس ـ ــنة 1972م ،وبنس ـ ــبة
مساهمة  %80وبتكلفة  225,056,993دوالر ،وقد بلل مجموع العوائد المستلم منذ
تأسيس المساهمة  40,260,750دوالر ،ولكن يالحظ استمرار تكبد المصـرف خسائر
للسنة الثانية عىل التوال.
*السنة
ن
صاف الدخل
العوائد المستلمة

2014
9,382,732
-

2015
6,901,146
2,593,148

2016
4,098,442
1,804,444

2017
9,463,998
955,361

2018
▼-76,572,108
1,313,680

2019
▼-751,532

عـ ــىل الـ ــرغم مـ ــن أن المسـ ــاهمة اسـ ــتطاع تخفـ ــيض الخسـ ــائر نف سـ ــنة  2019مقارنـ ــة
بســنة 2018م ،إال أنــه يجــدر اإلشــارة إل أن هــذا التحســن الــذي حققتــه المســاهمة كــان
نتيجـ ــة للتغـ ــتات الـ ـ رـب حصـ ــل نف مخصصـ ــات المص ـ ــرف محـ ــل المسـ ــاهمة حيـ ــث ان
نتيجة النشاط التشغيىل لم تختلف عن سنة 2018م.
ثالثا :المصـرف التجاري العرن الييطان – لندن

ترجـ ـ ـ مس ـ ــاهمة المص ـ ـ ــرف اللي ـ ــب الخ ـ ــارج به ـ ــذا المص ـ ـ ــرف لس ـ ــنة 1972م ،وبنس ـ ــبة
مساهمة  %87وبتكلفة  177,751,433دوالر وفيما يىل توضي لوض المساهمة:
 بلــل مجمــوع العوائــد المســتلم منــذ تأســيس المســاهمة  102,424,091دوالر ،وقــدحق ـ ــق المص ـ ـ ــرف مح ـ ــل المس ـ ــاهمة نف س ـ ــنة 2019م عوائ ـ ــد بمقـ ـ ــدار 9,717,000
دوالر.
ر
مؤشات الربحية المصـرف التجاري العرن الييطان – لندن
ر
المؤش
العائد عىل األصول
العائد عىل حقوق الملكية
معيار الصناعة

2014
0.001
0.026
0.038

2015
-0.005
-0.0790
0.032

2016
-0.0006
-0.0085
0.021

2017
0.0020
0.0389
0.043

2018
▼-0.0100
▼-0.243
0.055

2019
▼-0.003
▼0.054
0.069

ع ــىل ال ــرغم م ــن أن المس ــاهمة اس ــتطاع تحقي ــق أرب ــاح خ ــالل الس ــنة األخ ــتة ،إال أن ــه
الب حققتها المساهمة كان نتيجة للتغتات ر
يجدر اإلشارة إل أن األرباح ر
الب حصل
نف مخصص ـ ــات المصـ ـ ــرف مح ـ ــل المس ـ ــاهمة حي ـ ــث ان نتيج ـ ــة النش ـ ــاط التش ـ ــغيىل ل ـ ــم
تقرير ديوان المحاسبة 2020

195

تختلف عن سـنة 2018م .كمـا تـم ضـخ مبلـل  150مليـون دوالر كـدعم للمسـاهمة وتـم
رسـملة  100مليــون منهــا غــت أنــه لــم تحقـق أي أثــر نف تحسـ ن
ـي المركــز المــال للمصــرف.
ول ـ ــم يتب ـ ـ ن
ـي قي ـ ــام المص ـ ــرف ب ـ ــاجراء أي تقي ـ ــيم أو دراس ـ ــة لض ـ ــخ ه ـ ــذا المبل ـ ــل او العوائ ـ ــد
المرجوة منه.
المساهمات العربية
اوال :مصـرف اليوباف العرن الدول – المنامة

ترجـ ـ ـ مس ـ ــاهمة المص ـ ـ ــرف اللي ـ ــب الخ ـ ــارج به ـ ــذا المص ـ ـ ــرف لس ـ ــنة 1982م ،وبنس ـ ــبة
مســاهمة  %99.50وبتكلفــة  248,750,400دوالر ،ويمثــل ثـ ن
ـان أعــىل تكلفــة مســاهمة
مـ ــن بـ ـ ن
ـي محفظـ ــة مسـ ــاهمات المص ـ ــرف الليـ ــب الخـ ــارج ،وفيمـ ــا يـ ــىل توضـ ــي لوض ـ ـ
المساهمة:
 بلــل مجمــوع العوائــد المســتلم منــذ تأســيس المســاهمة 113,692,259دوالر ،وقــدحقق ـ ـ نتيج ــة نش ــاط المص ـ ــرف مح ــل المس ــاهمة نف س ــنة 2019م عوائ ــد بقيم ــة
 28,741,000دوالر.
ر
مؤشات الربحية لدى مصـرف اليوباف العرن الدول – المنامة
ر
المؤش
العائد عىل األصول
العائد عىل حقوق الملكية
المصـرف المقارن

2014
0.0338
0.1226
0.1115

2015
0.0174
0.0760
0.0562

2016
▼-0.0124
▼-0.0486
0.1426

2017
0.0097
0.0345
0.1308

2018
0.0136
0.0296
0.0950

2019
0.032
0.11
-

ثانيا :مصـرف قناة السويس – القاهرة

ترجـ ـ ـ مس ـ ــاهمة المص ـ ـ ــرف اللي ـ ــب الخ ـ ــارج به ـ ــذا المص ـ ـ ــرف لس ـ ــنة 1996م ،وبنس ـ ــبة
مساهمة  %27وبتكلفة  125,601,483دوالر ،ويمثل ثـامن أعـىل تكلفـة مسـاهمة مـن
بـــ ن
ـي محفظ ـ ـ ــة مس ـ ـ ــاهمات المصـ ـ ـ ــرف اللي ـ ـ ــب الخ ـ ـ ــارج ،وفيم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــىل توض ـ ـ ــي لوضـ ـ ـ ـ
المساهمة:
 بل ــل مجم ــوع العوائ ــد المس ــتلم من ــذ تأس ــيس المس ــاهمة  15,180,489دوالر ،وق ــدكان نتيجة نشاط مقابل العوائد الموزعة عىل النحو التال:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
السنة
ن
صاف الدخل 542,206,000 420,190,000 355,777,000 209,669,0000 156,300,000 143,900,000
0
0
0
0
0
0
العوائد المستلمة

ر
مؤشات الربحية لدى مصـرف قناة السويس – القاهرة:
ر
المؤش
العائد عىل األصول
العائد عىل حقوق الملكية
معيار الصناعة ROE

2014
0.0071
0.075872
0.1469

2015
0.0068
0.086543
0.2122

2016
0.0067
0.104236
0.1427

2017
0.0089
0.146632
0.1316

2018
0.0096
0.156718
0.1618

2019
0.001
0.16
0.184
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عــىل الــرغم مــن أن المســاهمة اســتطاع تحقيــق إعــادة تــوازن لمركزهــا المــال وحققـ
أربــاح ســنوية خــالل الســنوات األخــتة ،إال أنــه يجــدر اإلشــارة إل أن معظــم األربــاح الـ رـب
حققته ـ ــا المس ـ ــاهمة خ ـ ــالل الس ـ ــنوات األخ ـ ــتة كانـ ـ ـ نتيج ـ ــة للعوائ ـ ــد المتحص ـ ــلة م ـ ــن
نشاطات االستثمار بالعمالت األجنبية ،مستفيدين من قرار تحرير سعر صـرف الجنيه
المصـري الصـادر نف أواخـر سـنة 2016م ،إال أن هـذه المسـاهمة تواجـه بعـض المشـاكل
القضــائية متمثل ــة نف الحكــم القض ــان الص ــادر مــن محكم ــة اســتئناف الق ــاهرة نف قض ــية
عائل ـ ــة غرغ ـ ــور خ ـ ــالل س ـ ــنة 2019م ،والق ـ ـ ن
ـا ،ب ـ ــالحجز ع ـ ــىل ودائ ـ ـ المص ـ ــرف اللي ـ ــب
الخــارج طــرف بنــك قنــاة الســوطس ،كمــا أن هنــاك حاليــا عــددا مــن دعــاوى حجــز عــىل
مساهمة المصـرف نف بنك قناة السوطس ناتجة عن مطالبات لرسوم قضائية نف أحكام
ســابقة ضــد الدولــة الليبيــة وعــدم قيــام الســلطات الليبيــة بمعالجــة هــذه المشــاكل األمــر
ال ــذي س ــيؤدي إل اس ـ ن ن
ـتتاف أم ــوال المص ــرف اللي ــب الخ ــارج وق ــد يص ــل األم ــر إل بي ـ
أسهمه نف المساهمة.
المساهمات األفريقية
المصـرف االستوان كمباال

 ترجـ ـ مس ــاهمة المصـ ــرف اللي ــب الخ ــارج به ــذا المصـ ــرف لس ــنة 1972م ،وبنس ــبةمساهمة  %99.9وبتكلفة  27,291,331دوال ،وقد تكبد المصـرف خسائر متتاليـة
عىل مدار األرب ـ سنوات األختة كالتال:
السنة
ن
صاف الدخل
العوائد المستلمة

2015
1,910,089
0

2016
(▼)13,438,907
0

2017
▼)(5,517,719
0

2018
▼)(5,782,763
0

2019
▼ ()855,953,23
0

 نس ـ ـ ــبة مس ـ ـ ــاهمة المص ـ ـ ــرف اللي ـ ـ ــب الخ ـ ـ ــارج نف المص ـ ـ ــرف االس ـ ـ ــتوان كمب ـ ـ ــاال عن ـ ـ ــدالتأسيس  %51وتبلل حاليا ما نسبته  %99.9رغم مخاطرها العالية والذي انعكس
فع ــال نف نتيج ــة نش ــاط المص ـ ــرف خ ــالل الس ــنوات األخ ــتة ،باإلض ــافة لإلشـ ــكاليات
القانونية القائمـة مـ السـلطات االوغنديـة نف اثبـات حصـة ر
الشـيك الليـب بحجـة أن
الزيادات نف راس المال لم تتم وفق الخطوات اإلدارية القانونية.
 قي ــام نائ ــب م ــدير ع ــام المصـ ــرف االس ــتوان نف س ــنة 2020م ر نبتوي ــر خط ــاب ض ــمان
لصــال ش ــركة أوغنديــة بمبلــل  6.9مليــار شــلن حــوال  1.8مليــون دوالر ومــن ضــمن
ررسوط خطـاب الضـمان تغـريم المصــرف بفائـدة شـهرية مركبـة بمعـدل  %5تبـدأ مــن
ت ــاريـ ــخ طل ــب التس ــييل أي نف 2020/07/09م وت ــم رس ــملة مبل ــل ملي ــون دوالر م ــن
القــرض الممنــوح مــن الجانــب الليــب ليـ ر
ـبف راس المــال موافقــا لمتطلبــات الســلطات
األوغنديــة بســبب انخفاضــه بســبب تكــوين مخصصــات لخطــاب الضــمان المصــدر
بالمخالفة ،ولم يتم موافاة ديوان المحاسبة بآخر المستجدات نف هذا الملف.
 نتيجة لطلب هيئـة االسـتخبارات االوغنديـة بتـاريـ ــخ 2017/07/13م مـن المصــرفمحل المساهمة (المصـرف االستوان) ايقـاف التعامـل مـ حسـاب الشــركة القابضـة
للتمويـل واالســتثمار (شــركة مملوكــة لجمعيــة الــدعوة اإلســالمية بنســبة  .)%100إال
أن المصــرف قـام بتحويـل كامـل رصـيد الشــركة والبـالل  6.4مليـون دوالر إل حسـاب
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ش ــركة أخــرى مملوكــة للش ــركة القابضــة للتمويــل واالســتثمار .ونتيجــة لــذلك طالب ـ
الســلطات االوغنديــة متمثلــة نف هيئــة االســتخبارات ،العديــد مــن الم ـرات والـ رـب كــان
اخرها بتاريـ ــخ 2020/10/02م المصـرف محل المساهمة بتحويل مبلل  6.4مليون
دوالر إل حسـ ــاب الهيئـ ــة االوغنديـ ــة لـ ــدى المص ـ ــرف المركـ ــزي االوغنـ ــدي ولـ ــم يـ ــتم
موافاة ديوان المحاسبة باخر المستجدات نف هذا الملف.
 بالرغم من الخسائر رن
ـوظفي
الب يحققها المصـرف اال انه تم توظيف العديـد مـن الم
الج ــدد بمرتب ــات عالي ــة مخالف ــة للسياس ــات والض ــوابط المعم ــول به ــا عن ــد التعي ـ ن
ـي.
ن
الموظفي فقط بالنسبة للمصارف األخرى  %40لسنة
حيث كان نسبة مصاريف
 2018و2019م ،كم ــا يالح ــظ ص ــرف مبل ــل  4900دوالر لك ــل عض ــو يق ــوم بحض ــور
اجتماعات المصـرف محل المساهمة.
وبالتــال ف ـ ن ســوء إدارة أمــوال المص ــرف محــل المســاهمة وضــعف الكفــاءات وضــعف
المتابع ــة ،أدى إل حـ ــدوث خسـ ــائر متتاليـ ــة وتحمي ــل المص ـ ــرف العديـ ــد مـ ــن المخـ ــاطر
الناجمة عـن سـوء اسـتعمال السـلطة وضـعف الرقابـة وغيـاب الرنيـة الواضـحة لحلحلـة
المشاكل العالقة.
مصـرف الصحاري
ن
 غيــاب دور مجلــس إدارة مص ــرف الصــحارى ف تعزيــز ودعــم نظــام الرقابــة الداخلي ـةوذلــك مــن خــالل دراســة تقــارير المراجعــة الداخليــة وايجــاد حلــول لكــل المالحظــات
المتكــررة ضــمن التقــارير الصــادرة عنهــا ولمــا لهــا مــن آثــار ســلبية عــىل نشــاط اإلدارة
والفروع التابعة للمصـرف.
ن
 -ت ـ ــأخر إدارة المراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة ف إع ـ ــداد التق ـ ــارير الدوري ـ ــة ع ـ ــن نش ـ ــاط المص ـ ـ ــرف

وعرضــها عــىل مجلــس اإلدارة وبــاألخص تقريــر الربـ ـ الراب ـ لســنة 2020م ،وضــعف
ن
ن
الداخليي بأغلب الفروع.
اجعي
التقارير الدورية إلدارة المراجعة الصادرة عن المر
 المنظومة ال توفر الحمايـة لحسـابات الزبـائن حيـث يمكـن تكـرار سـحب الصـك أ ك رـتن
ـودعي بالمصــرف .كمـا ال
من مرة األمر الذي ششكل مخاطر عاليـة عـىل حسـابات الم
يوجد توقي الزبون وصورته نف المنظومة مما يعرض حسابات الزبائن للخطر.
ر
اإللكتونيـة واليدويـة نف أغلـب الفـروع وبـاألخص المعلقـات
 تـراكم معلقـات المقاصـةالمدينة والدائنة والمتعلقة بجاري اإلدارة العامة م الفروع.
ن
 قصــور أداء عمــل أقســام االئتمــان لــدى الفــروع نف متابعــة النشــاط االئتمــان المــدرجضمن المحفظة عىل مستوى المصـرف ككل.
 إهمـال وتكـدس الصـكوك الراجعــة بأغلـب فـروع المصــرف ولــم يـتم إجـراء التســوياتلها.
تقي ـ ــيم عم ـ ــل وح ـ ــدة االمتثـ ـ ــال وغس ـ ــيل األم ـ ــوال بمص ـ ـ ــرف الص ـ ــحارى وم ـ ــدى امتثـ ـ ــال
ـواني ال ـ ـ رـب تحك ـ ــم العم ـ ــل المصـ ـ ـ ن
المصـ ـ ــرف ر ن
ن
ـرف والتعليم ـ ــات
والتام ـ ــه ب ـ ــاإلجراءات والق ـ ـ
الصادرة من مصـرف ليبيا المركزي
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 ضــعف وقصــور تقــارير وحــدة االمتثــال وفقــا لالختصاصــات المســندة لهــا مــن حيــثمتابعـة نقــاط الخلــل والضـعف الموجــودة عــىل مسـتوى إدارة المراجعــة لعــدم وجــود
ن
اجعي نف مراقبـة العمـل اليـوم
دليل ومنهجية عمل واضحة لإلدارة ششتغل بها المـر
للفروع واإلدارات عىل مستوى المصـرف.
 وجــود قص ــور مــن قب ــل مجل ــس إدارة المص ــرف حي ــال متابع ــة عمــل وح ــدة االمتث ــالومتابع ـ ــة م ـ ــدى ال ـ ـ ر نـتام إدارات المص ـ ــرف وفروع ـ ــه بالمع ـ ــايت والض ـ ــوابط ال ـ ـ رـب تحك ـ ــم
العمـ ــل المص ـ ـ ن
ـرف ودراسـ ــة تقـ ــارير الوحـ ــدة مـ ــن قبـ ــل المجلـ ــس وتصـ ــحي ومعالجـ ــة
ضـعف عمـل وحـدة االمتثـال وايجـاد حلــول لتطويرهـا بحكـم أن وحـدة االمتثـال تتبـ
ر
مبارسة.
مجلس اإلدارة
 لـ ــوحظ مـ ــن خـ ــالل تقريـ ــر وحـ ــدة االمتثـ ــال الصـ ــادر عـ ــن الرب ـ ـ ـ األول لسـ ــنة 2020مالص ــادر بت ــاريـ ــخ 2020/03/31م والمتعل ــق بمالحظ ــات ميداني ــة ع ــن ف ــرع بالمايـ ــة
ر
اآلن:
ن
ن
ـوظفي م ـ عــدم
ـوظيف حيــث ال يوجــد بــالفرع إال عــدد  3مـ
 الــنقص نف الكــادر الـ
وجود رنساء أقسام (المحاسبة ،االئتمان).
(ف إج ــازة س ــنوية) بع ــد واقع ــة االخ ــتالس فن
 ع ــدم التح ــاق م ــدير الف ــرع بالعم ــل ن
الفــرع لتســيت العمــل ونظ ـرا لوجــود نائبــه ورئــيس قســم الحســابات الجاريــة عــىل
ذمة التحقيق.
ن
 من خالل قيام لجنة التفتيش بمراجعة إجـراءات الفـرع تبـي أن الموظـف الـذي
ن
الموظفي اآلخرين.
قام بعملية االختالس شستخدم أرقام وصالحيات
 اإلهمــال نف تقيــد مـ ن
ـوظف الفــرع بتعليمــات واجـراءات العمــل الخاصــة والمتمثلــة
ن
نف أرقام وصالحيات الموظفي.
 ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود ملف ـ ـ ــات لمعظ ـ ـ ــم الش ـ ـ ــركات واألف ـ ـ ـراد ب ـ ـ ــالفرع مم ـ ـ ــا يرف ـ ـ ـ مخ ـ ـ ــاطر
االختالس ر ن
والتوير.
 ب ــالرجوع لتقري ــر ال ــديوان ع ــن س ــنة 2018م ت ــم التنبي ــه لتقص ــت إدارة المصـ ــرف
تشـكل تهديــدا عـىل اصــول المصــرف وان عــدم اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة حيــال
التق ــارير الطارئ ــة ال ــواردة م ــن المراجـ ـ ال ــداخىل بف ــرع الماي ــة وال ـ رـب تنب ــه بأرتف ــاع
المخــاطر التشــغيلية للفــرع وضــياع أمــوال المص ــرف األمــر الــذي لــم تلتف ـ اليــه
إدارة المصـرف وادى لوقوع اختالسات كبتة بفرع مصـرف الماية.
 عدم وجود تقارير أو إحصـائيات توضـ القـيم اإلجماليـة للمبـالل المعلقـة ضـمن
الكشوفات المقدمة لفريق الفحص بل تم موافاتنا بكشوفات تحليلية فقط مـا
بـ ن
ـي اإلدارة العامــة للمص ــرف وفروعــه والوكــاالت التابعــة لــه ،ومــن خــالل إج ـراء
ن
عملي ــة الفح ــص والمراجع ــة واج ـ ـراء حص ـ ــر لقيم ــة المعلق ــات المحلي ــة تب ــي أن
إجمال المعلقات القائمة ما ن
بي اإلدارة العامة للمصـرف وفروعه كما يىل:
قيمة المعلقات ف 2019/12/31م والمتمثلة
ف الفر ما بي األرصدة المدينة والدائنة

قيمة المعلقات ف 2020/12/31م والمتمثلة
ف الفر ما بي األرصدة المدينة والدائنة

فر المجاميع ما بي أرصدة
2019م و2020م

 133,606,495دينار ليب

 116,339,560دينار ليب

 17,266,935دينار ليب

 قص ـ ــور قسـ ـ ــم التسـ ـ ــويات وكـ ـ ــذلك الفـ ـ ــروع التابعـ ـ ــة لمص ـ ـ ــرف الصـ ـ ــحارى نف تسـ ـ ــويةالمعلقات ر
الب مضـ عليها العديد مـن السـنوات وأصـبح أرصـدة تاريخيـة و نف
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الواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترح ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة إل أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى والمدرج ـ ـ ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن المبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل الظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر نف
2020/12/31م والبالل  116,339,560.319دينار.
 عـ ــدم قيـ ــام مجلـ ــس إدارة مص ـ ــرف الصـ ــحارى باسـ ــتحداث إدارة خاصـ ــة بالتسـ ــوياتالمحلية والخارجية ،والقصور الواض من قبـل إدارة المحاسـبة نف إجـراء التسـويات
الالزم ــة وغيـ ــاب التنسـ ــيق الـ ــالزم م ـ ـ إدارة العمليـ ــات المص ـ ــرفية لتسـ ــوية حسـ ــابات
ن
اسلي بشكل يوم.
المر
 عــدم قيــام مجلــس إدارة المصــرف واإلدارة التنفيذيــة باتخــاذ أي إج ـراءات فاعلــة مــنشــأنها التشــديد عــىل مــدراء الفــروع والمعنيـ ن
ـي بمتابعــة موضــوع المعلقــات الظــاهرة
بمذكرات التسوية وتسويتها .األمر الدي أدى إل تراكم المعلقات بمذكرات التسوية
وال ـ رـب م ــن الممك ــن أن تحت ــوي نف مض ــمونها ع ــىل عملي ــات اخ ــتالس أو فس ــاد م ــال
منفذة نف بعض الفروع أو اإلدارة العامة.
قسم تسويات المراسلي بالخارج
ن
ن
 قص ــور إدارة المحاس ــبة نف دع ــم قس ــم تس ــويات المراس ــلي بالخ ــارج بم ــوظفي ذويكفــاءة حيــث لــوحظ بــأن القســم ششــتغل بعــدد موظــف واحــد يصــعب عليــه القيــام
بالعمليــات واجـراءات التســويات داخــل القســم ومـ المراسـ ن
ـلي بالخــارج .األمــر الـذي
انعكسـ ـ ـ أث ـ ــاره ع ـ ــىل ت ـ ـ ـراكم المعلق ـ ــات المدين ـ ــة والدائن ـ ــة م ـ ـ ـ المراس ـ ـ ن
ـلي بالخ ـ ــارج
والمبينة نف الجدول التال ر
حب 2020/12/31م:
العملة
الدوالر األمريك
اليورو
الدينار التوني
ن
ن
اليابان
الي
ر
اإلستليبن
الجنيه
الفرنك السوطشي
الكرونة السويدية
الريال السعودي
الدوالر الكندي

الفئة
USD
EUR
TND
JPY
GBP
CHF
SEK
SAR
CAD

إجمال المعلقات المدينة
92,297,77966,188,1381,182,238612,977551,9775,8801,9370
0

إجمال المعلقات الدائنة
760,201
144,613
0
0
5,962
0
0
0
1,289

الصكو المصدقة (المعلقة) والتأكد من سالمة إدارتها وعدم استغاللها ف عمليات
مشبوهة
 ارتفــاع قيمــة أرصــدة الصــكوك المصــدقة المعلقــة والـ رـب تعتــت قيــد إجـراءات التســويةوال ـ رـب بلغـ ـ نف 2020/12/31م نح ــو  196,463,752دين ــار وتتمث ــل نف الف ــرق م ــا
بـ ن
ـي إجمــال قيمــة الصــكوك المصــدقة المعلقــة عــىل مســتوى الفــروع واجمــال قيمــة
الصكوك المصدقة المعلقة عىل مستوى اإلدارة العامة .والبيان التال يوض ذلك:
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البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إجمال قيمة الصكوك المصدقة المعلقة عىل مستوى الفروع
إجمال قيمة الصكوك المصدقة المعلقة عىل مستوى اإلدارة العامة
الفر

القيمة
200,279,776
3,843,024
196,463,752

مما سبق يتضـ القصـور الواضـ مـن قبـل إدارة مصــرف الصـحارى نف تسـوية معلقـات
ن
ـالفي والمص ــدرين
الص ــكوك المص ــدقة و ق ــيم مض ــمونة ال ــدف وينطب ــق ع ــىل المخ ـ
ن
للص ـ ـ ــكوك نف ـ ـ ــس نص ـ ـ ــوص جـ ـ ـ ـرائم السـ ـ ـ ــرقة نف ق ـ ـ ــانون الجـ ـ ـ ـرائم االقتص ـ ـ ــادية ف ح ـ ـ ــال
ا
استغاللها نف عمليات مشبوهة أو عدم قدرة المصـرف عىل تسويتها مستقب .
الحساب ات الجارية المدينة (المكشوفة)
 ق ـ ـ ـ ـ ــدرت قيم ـ ـ ـ ـ ــة حرك ـ ـ ـ ـ ــة الحس ـ ـ ـ ـ ــابات المدين ـ ـ ـ ـ ــة القائم ـ ـ ـ ـ ــة نهاي ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ــة فن2020/12/31م مبلغا وقدره  626,374,239دينار والـذي ششـت إل قصـور واضـ
نف األداء لعدم تسوية أرصدة هذه الحسابات.
المدينون المختلفون
ن
بلــل قيمــة هــذا البنــد ف 2020/12/31م نحــو  108,571,718منهــا مــا يخــص اإلدارة
العام ــة مبل ــل  98,242,90دين ــار والب ـ ر
ـاف بقيم ــة  10,328,813دين ــار تتعل ــق ب ــالفروع،
حيث لوحظ بشأنه مايىل:

 عدم قيام إدارة المحاسبة باجراء المصادقات م العديد مـن الجهـات والمؤسسـاتالداخلية والخارجية عىل صحة ومتابعة األرصدة الموجودة لديهم والمقيـدة تحـ
بند أو حساب المدينون المختلفون وال رـب مـن المف رـتض تسـويتها أو تقـديم خـدمات
أو منتجات لمصـرف الصحارى لها.
 تضمن البند أرصدة مرحلة منذ سنوات دون تسوية ومنها قيمة المبلل المعلـق منـذسنوات لدى المراسل يو ن زيور والذي يعادل قيمته بالدينار الليب 6,459,322
دينار.
قضايا أو حوادث االختالس للسنوات من 2017م إل 2020م
 -ارتفــاع عــدد قضــايا االختالســات بالمص ــرف والـ رـب بلغ ـ  15قضــية بقيمــة إجمالي ـة

نح ــو  106,932,048دين ــار منه ــا قض ــية اخ ــتالس بف ــرع مصـ ــرف الص ــحاري الماي ــة
بنح ـ ــو  99ملي ـ ــون دين ـ ــار والت ـ ـزال متداول ـ ــة ل ـ ــدى النائ ـ ــب الع ـ ــام من ـ ــذ الس ـ ــنة المالي ـ ــة
2018م .األم ــر ل ــذي شش ــت إل خل ــل ه ــيكىل نف أنظم ــة الض ــبط ال ــداخىل بالمص ـ ــرف
وس ــوى اإلدارة.حي ــث اش ــارت االبح ــاث األولي ــة نف مل ــف اخ ــتالس مبل ــل  99ملي ــون
دين ــار بف ــرع مص ـ ــرف الص ــحارى الماي ــة ال ــذي ت ــم اكتش ــافه خ ــالل س ــنة 2018م إل
ض ــعف وخل ــل نف األط ـ ـراف المعني ــة ب ـ ر
ـاإلرساف والمتابع ــة للعم ــل الي ــوم للف ــرع م ــن
ناحيــة تنفيــذ صــكوك المقاصــة ومنهــا مــدير الفــرع ونائبــه والمراج ـ الــداخىل وعضــو
غسـ ــيل األمـ ــوال ومتابعـ ــة اإلدارات المختص ـ ــة بـ ــاإلدارة العامـ ــة مثـ ــل إدارة العملي ـ ــات
المحلي ـ ــة والمحاس ـ ــبة لحس ـ ــاب ج ـ ــاري اإلدارة العام ـ ــة م ـ ـ ـ الف ـ ــروع ومـ ـ ـ المص ـ ــارف
التجارية.
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مصـرف اجلمهورية
أهم مالحظات تقييم الجمعية العمومية للمصـرف عن سنة 2020م
مجلس اإلدارة:
ـدبي بقـرار صــادر عــن مجلــس اإلدارة وغــت معينــين
 أغلــب أعضــاء مجلــس اإلدارة منتـ نمــن قبــل الجمعي ـة العموميــة وفقــا مانص ـ عليــه المــادة ( )29مــن النظــام األســاس
المعدل.
 -عدم مسك سجل محا ن اجتماعات قرارات مجلس اإلدارة.

 انتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة وفــق أحكــام المــادة ( )37حيــث نص ـ عــىل إعــادة تعيـ نـي
رئــيس وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،وهــذا لــم يحــدث لعــدم اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
واعادة تعيينهم.
 انعق ــاد اجتماع ــات مجل ــس اإلدارة بدول ــة ت ــونس أ ك ـ رـت م ــن م ــرة مخالف ــا ذل ــك الم ــادة( )41من النظـام األسـاس للمصــرف ،حيـث نصـ المـادة أن تكـون اجتمـاع مجلـس
اإلدارة داخل ليبيا.
 تعدي مجلس اإلدارة عىل اختصاصات الجمعية العمومية من حيث:












الموافقـ ــة عـ ــىل اعفـ ــاء وكيـ ــل ورثـ ــة (ع ب ل ا) (فـ ــرع الفنـ ــدق) مـ ــن سـ ــداد مبلـ ــل
 48,000دينــار مــن قيمــة االلـ ر نـتام القــائم باإلضــافة إل قيمــة الفوائــد المحتســبة
والبالغة  30,720دينار.
الموافقة عىل اعفاء وكيل ورثة المرحوم (ح أ ز) (فـرع الميـدان) مـن سـداد مبلـل
وقدره  100,000دينار من قيمة ر ن
االلتام القائم.
الموافق ــة ع ـىل اعف ــاء ش ــركة بح ــار افريقي ــا للص ــيد البح ــري (ف ــرع المقري ــف) م ــن
سداد مبلل وقدره  84,962دينار من قيمة ر ن
االلتام القائم.
المصــادقة عــىل تقــاريره عــن نشــاط المص ــرف خــالل الســنوات الماليــة المنتهيــة
نف 2011/12/31م حـ رـب 2017/12/31م وفــق ق ـرار مجلــس اإلدارة رقــم ()46
لسنة 2020م.
اعتمــاد مـراجع الحســابات عــن الســنوات الماليــة مــن 2014م إل 2019م وفــق
قرار مجلس اإلدارة رقم ( )46لسنة 2020م.
ن
المتاني ــة العمومي ــة وحس ــاب األرب ــاح والخس ــائر ع ــن الس ــنوات
المص ــادقة ع ــىل
الماليــة المنتهيــة نف 2011/12/31م حـ رـب 2017/12/31م وفــق ق ـرار مجل ــس
اإلدارة رقم ( )46لسنة 2020م.
عرض ومناقشة تقارير لجنة المراقبة وهيئة الرقابة الشـرعية.
إب ـ ـراء ذم ــة رئ ــيس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة وف ــق ق ـ ـرار مجل ــس اإلدارة رق ــم ()46
لسنة 2020م.
ر
المصادقة عىل اعدام بعض المساهمات المتعتة وفـق قـرار مجلـس اإلدارة رقـم
( )46لسنة 2020م.
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 اعتمــاد ن ــدب أعضــاء مجل ــس اإلدارة وفــق ق ـرار مجلــس اإلدارة رق ــم ( )46لس ــنة
2020م.
المعلقات الداخلية والخارجية

تبي ر
من خالل عملية الفحص والتقييم بخصوص إدارة التسويات ن
اآلن:
 تــم إعتمــاد اليــة العمــل (بنظــام الحســاب الواحــد) حســاب اســتاد واحــد لكــل نــوع مــنالعمليات المصـرفية ال رـب يـتم تنفيـذها ب ن
ـي الفـروع والوكـاالت مـ اإلدارات التنفيذيـة
ب ــاإلدارة العام ــة وم ــن تل ــك الحس ــابات (حس ــابات المقاص ــة – حس ــابات الخزين ــة –
ن
الموظفي – حسابات أخـرى) ولكـن لـوحظ
حسابات المحاسبة – حسابات شؤون
ر
أن هذه االلية يتم تنفيذها ن
بي الفروع الب تعمل بمنظومة فلكسكيوب.
 ل ــوحظ أن ع ــدد الف ــروع ال ـ رـب تعم ــل بمنظوم ــة فلكس ــكيوب  103م ــن إجم ــال ع ــددفروع المصـرف البالل عددها  167فرع ووكالة.
 برغم من أن مزايا العمل بألية الحساب الواحد هو الحد من تفاقم وتراكم المعلقاتوضـمان تسـويتها أول بـأول وتمريــر قيـود العمليـات المصــرفية عـىل حسـاب واحــد إال
أن ع ــدم توحي ــد النظ ــام اإلك ـ رـت ن
ون وال ــربط الكام ــل لجمي ـ ـ الف ــروع س ــتعقل عملي ــة
تسوية هذه المعلقات ر
المتاكمة.
ومن خالل ماذكر أعاله تم أخد عينات مـن بعـض الفـروع وفـق األهميـة النسـبية وذلـك
لفح ــص وتق ــيم ومطابق ــة ارص ــدة الحس ــابات وطبيعته ــا وتس ــويتها نف حس ــاب األس ــتاد
ن
المتاني ــة العام ــة بتس ــوية حس ــابية
الع ــام وذل ــك ألن ارص ــدة ه ــذه الحس ــابات تظه ــر نف
والـ رـب لــوحظ فيهــا وجــود أرصــدة مكشــوفة وحســابات عكــس طبيعتهــا وبالتــال نوض ـ
لكم عينة من هذه الفروع:
فرع الميدان
بيان الحساب
االعتمادات المستندية وخطابات الضمان
حساب الطوارئ بالديانر وبالعملة االجنبية
حساب الطوارئ فليكسكيوب
مقاصة الفروع
مدينون مختلفون
تبادل المعامالت ن
بي الفروع -فليكس كيوب
مقاصة تجارية
ن
الموظفي
معامالت شؤون
رسوم دمغة عىل االعتمادات المستندية
ن
مقيمي
حساب الدمغة عىل الحسابات الجارية

القيمة
( 5,840,840دينار)
 55,735,612دينار
 48,226,170دوالر
 7,832,017دينار
 23,522,487دينار
 55,724,520دينار
7,977,773,479
 461,154دينار
 29,949دينار

المالحظة
حسب ع الكشوف
ظهوره عكس طبيعته ويمثل معلقات
لم يتم تسويتها
حسب ع الكشوف
حسب ع الكشوف
حسب ع الكشوف
حسب ع الكشوف
حسب ع الكشوف
 29,949.16دينار

عكس طبيعتها برغم من أنها تمثل إيردادات للمصـرف

 من خالل مراجعتنا لحسـابات المنـتأ  205حسـابات جاريـة م نـوظف المصــرف تب ن
ـي
ر
الدفتي للمـدين 78,689
أن إجمال الحسابات المفتوحة  2696فحساب الرصيد
دينــار والرصــيد الـ ر
ـدفتي الــدائن  18,554,483دينــار ومــن خــالل المطابقــة لــوحظ
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وجـ ـ ـ ــود إخ ـ ـ ـ ــتالف م ـ ـ ـ ـ رص ـ ـ ـ ــيده نف حس ـ ـ ـ ــاب األسـ ـ ـ ــتاد الع ـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان بقيم ـ ـ ـ ــة
ر
ن
الدفتي المدين بقيمة  10,168دينار.
وبي الرصيد
88,858دينار ف ن الفرق بينه
ن
 مــن خــالل مراجعتنــا للحســابات المنــتأ  202-201حســابات جاريــة مــوظف الدولــةن
تبي أن إجمال الحسابات المفتوحة  14445و 1001ومن خالل المطابقة لوحظ
ن
ن
وجـود إخــتالف ب ن
ـي االرصــدة ف تقريــر عـرض المنتجــات وكـذلك ف مطابقــة أرصــدة
ر
ن
منتجــات التجزئــة م ـ األســتاذ العــام ف ـ ن الفــرق بينــه وبــي الرصــيد الــدفتي المــدين
بقيمة  16,106دينار.
ر
تم تصنيف عملية الفحص للمعلقات كاآلن:
التسويات بي الفروع واإلدارة العامة
ر
ومن خالل عملية الفحص لوحظ اآلن:

 قيام إدارة المصـرف باستخدام التسوية الحسابية لتسوية الحسابات المعلقة. وج ــود مب ــالل غ ــت مح ــددة المص ــدر أي اليوج ــد به ــا أرق ــام إش ــارية ح ـ رـب ي ــتم تس ــويتهاظهرت بعدد  4839معاملة لعدد  117فرع.
 وجود مبالل معلقة ترج لسنوات سابقة من سنة 1980م.وم ـ ــن خ ـ ــالل م ـ ــاذكر أع ـ ــاله ت ـ ــم إع ـ ــداد ج ـ ــداول توضـ ـ ـ األرص ـ ــدة المعلق ـ ــه الظ ـ ــاهرة فن
ر
كاآلن:
2020/12/31م والمبالل المعلقه الغت محددة المصدر لعدد  117و
تقييم عمل إدارة تسويات الفروع
ن
الجدول ر
اآلن يوض األرصدة المعلقه لعدد  177فرع الظاهرة ف 2020/12/31م:
حساب الفروع طرف اإلدارة العامة
مدين 2
مدين 1
49,325,619,695
45,215,797,349

حساب اإلدارة لدي الفروع
مدين 4
مدين 3
56,637,528,044
60,768,911,464

ومــن خــالل اعمــال المتابعــة م ـ إدارة التســويات تبـ ن
ـي وجــود مبــالل معلقــه غــت محــددة
المصدر لعدد  117فرع نوردها نف الجدول ر
اآلن:
العدد
4839

حسابات الفروع طرف اإلدارة العامة
دائـ ـ ـ ـ ــن ()2
م ـ ـ ـ ــدين ()1
67,503,500
479,189,424

حساب اإلدارة العامة طرف الفروع
دائـ ـ ـ ـ ــن ()4
م ـ ـ ـ ــدين ()3
3,262,515,541
470,813,814

تسويات المراسلي

م ـ ــن خ ـ ــالل م ـ ــدكرات التس ـ ــوية المحال ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل إدارة الخزين ـ ــة ل ـ ــوحظ وج ـ ــود مب ـ ــالل
ر
كاآلن:
مكشوفة (بالدوالر-اليورو) وتخص ( )A.B.C LONDONو
)OPENING BALANCE (USD
$ - 100,685,004

)OPENING BALANCE (EUR
€- 69,188,529
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 بخص ــوص رص ــيد المب ــالل المكش ــوفة ف ـ تمث ــل عملي ــات مخص ــومة ومض ــافة م ــنبداي ـ ــة اإلفتت ـ ــاح أي بمع ـ ـ نـب إعتم ـ ــاد إدارة التس ـ ــويات ع ـ ــىل التس ـ ــوية الحس ـ ــابية وه ـ ــذا
اليعطيك تفصيل دقيق بهذه المديونية.
ن
 ه ــذه المب ــالل المكش ــوفة تتض ــمن مع ــامالت مالي ــة متمثل ــة ف إعتم ــادات مس ــتنديةص ـ ــدرت ول ـ ــم يق ـ ــم مص ـ ــرف ليبي ـ ــا المرك ـ ــزي بتغطيته ـ ــا وتمث ـ ــل عليه ـ ـا ر ن
التام ـ ــات ع ـ ــىل
المص ــرف نف حس ــابات المص ــرف المراس ــل وك ــذلك الفائ ــدة ر
المتاكم ــة عليه ــا ف ــبعض
هذه المبالل من سنوات سابقة.
 مــن خــالل م ــذكرة تســوية حســابات مص ــرف ليبيــا (الــدوالر  -الي ــورو) لــوحظ وج ــودمب ـ ــالل تتعل ـ ــق ربتجي ـ ـ اعتم ـ ــادت مك ـ ــررة وبالت ـ ــال ربم ـ ــا ن ـ ــتأ عنه ـ ــا تحمي ـ ــل مصـ ـ ــرف
الجمهوري ـة بــدف فوائــد أ كـ رـت وبالتــال تحتــاج لعمليــة فحــص تفصــيلية ومــدة زمنيــة
أطول.
ر
المباشة)
التمويالت الممنوحة (التسهيالت الغي
مــن خــالل الفحــص تبـ ن
ـي وجــود أرصــدة مرحلــة مــن الســنة الماليــة 2016م وذلــك بعــد
ن
منش ـ ــور مص ـ ـ ــرف ليبي ـ ــا المرك ـ ــزي رق ـ ــم ( )2016/4الم ـ ــؤر ف 2016/4/07م بايقـ ـ ــاف
التمـ ــويالت ،و ظـ ــاهرة نف السـ ــنة الماليـ ــة المنتهيـ ــة نف 2020/12/31م ومـ ــن خـ ــالل
البيانـ ــات الـ ـ رـب تـ ــم طلبهـ ــا والحصـ ــول عليهـ ــا لـ ــوحظ أن نسـ ــبة التغـ ــت نف تحصـ ــيل هـ ــذه
ـي سـ ـ ر
التم ــويالت بـ ـ ن
ـنب 2019م و2020م قليلـ ــة جـ ــدا حي ــث لـ ــوحظ عكـ ــس قـ ــيم هـ ــذه
التمويالت لجعلها ضمن السحب عىل المكشوف بناء عىل كتاب المدير العام المكلف
بتاريـ ــخ 2016/11/08م بالرغم من أن هذه التمويالت تقابلها رهائن قائمـة ،وارتفعـ
قيمتهــا نف الســابق بســبب عــدم اســتحقاقها نتيجــة للفوائــد ر
المتاكمــة ولــم يتخــذ حيالهــا
أي إجراء والجدول التال يوض ذلك:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
سحب عىل المكشوف
القروض العقارية
القروض التجارية
القروض االجتماعية
أقساط مستحقة
البي بالمرابحة
ر
متعتة ر ن
(التام أمانة اإلسكان)
قروض
اإلجمال

حن  31ديسمي 2019م حن  31ديسمي 2020م
2,900,507,858
894,221,125
1,878,703,812
398,923,582
5,395,494
896,080,317
62,118,074
7,035,950,232

2,744,190,521
891,710,325
1,855,265,346
5,795,973
5,795,973
1,418,825,302
62,118,074
7,373,731,605

معدل التغي انخفاض
أو زيادة
-5.4%
-0.3%
-1.2%
-98.5%
7.4%
58.3%
0.0%
-

 كم ـ ـ ـ ــا أن رص ـ ـ ـ ــيد ال ـ ـ ـ ــديون المتع ـ ـ ـ ـ رـتة الزالـ ـ ـ ـ ـ كم ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن 2018/12/31م بمبل ـ ـ ـ ــل 1,993,303,427دين ــار ووضـ ـ له ــا مخص ــص بقيم ــة  929,149,661دين ــار وه ــو
يمثل رصيد تراكم ولم يتم اتخاذ أي إجراءات أو حلول بشأنها.
ر
ر
ن
ـوظفي والبــاف منهــا يعتــت متعــت
 القــروض االجتماعيــة تتضــمن قــيم ســلف ماليــة للمـلـ ــذلك طلب ـ ـ لجنـ ــة الفحـ ــص بيانـ ــات تفصـ ــيلية بالقيمـ ــة اإلجمالي ـ ـة وقام ـ ـ اإلدارة
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المختصــة بتعمــيم عــىل الفــروع إال أن اغلــب الفــروع غــت مربوطــة ولــم يــتم موافاتنــا
بها.
 بخصوص الكتاب الصادر من قبل المدير العام المكلف رقم ( )2016/656بتـاريـ ــخ2016/11/08م بخصوص عكس قيمة ر ن
االلتامات المستحقة عىل زبائن المصــرف
بغ ــض النظ ــر ع ــن طبيع ــة الحس ــاب قب ــل نهاي ــة الس ــنة الحالي ــة 2016/12/31م ت ــم
بــدون اإلشــارة إل أي محــا ن اجتمــاع لمجلــس اإلدارة باعتبــار هــذا الكتــاب لــه تــأثت
ر
مبارس بمدى دقة وصحة وعدالة المركز المال للمصـرف وكذلك أصدر القرار بدون
ر
دراســة لهــذه الــديون فربمــا تكــون ديــون معدومــة ومتعــتة حيــث لــوحظ بعــد صــدور
ر
نف 2018/12/31م
المتعتة كما
هذا القرار نف سنة 2016م الزال رصيد الديون
بمبلل  1,993,303,427دينار ر
حب تاريخه.
 بخصوص نسبة معدل التغت نف قيمـة السـحب عـىل المكشـوف بلغـ  %5.4وهـوامعدل قليل مقارنة بقيمة هذه الديون.
 كذلك نسبة معدل التغت نف قيمة القروض التجارية بلغ  %1.2وهو معدل قليلمقارنة بقيمة هذه القروض.
 بخصــوص البي ـ بالمرابحــة زادت بنســبة  %58.3أي بقيمــة  522,744,985دينــارنف سنة واحدة بالرغم من أن نسبة المديونية عالية لدى المصـرف.
 ومن خالل معرفة الرصيد المحال لمكتب متابعة وتحصيل الديون اتض أن هناكمبلل لم يتم إحالته لذلك يتطلب األمر فحص تفصيىل لهذه القيم.
متابعة وتحصيل الديون

من خالل عملية الفحص والتقييم تم تحليل البيانات وفق الرصيد القائم والمحال إل
المكتـب القـ ن
ـانون وكـذلك رصــيد الـدين المتعـ رـت بمنطقــة بنغـازي علمــا بأنـه يــتم تســويتها
ومتابعتها من خالل مدير إدارة فروع منطقة بنغازي ورئيس القسم الخاص بالمنطقة:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الرصيد القائم
ن
القانون
المحال إل المكتب
ر
المتعت بمنطقة بنغازي
رصيد الدين

القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة
 910,466,811دينار
 235,532,539دينار
 73,128,251,325دينار

 وم ـ ــن خالل ـ ــه يالح ـ ــظ أن م ـ ــا نس ـ ــبته  %25.86م ـ ــن المجم ـ ــوع الق ـ ــائم ل ـ ــدى مكت ـ ــبن
القانون.
المتابعة وتحصيل الديون تم احالته للمكتب
 كما أن ما يعادل نسبة  %8من الرصيد القائم يخص المنطقة الشـرقية. وان ما نسبته  %66.14من الرصيد القائم الزال قيد العمل والدراسةر
ن
مثعتة بقيمة  235,532,539دينار عىل الرغم
تبي وجود  17ملف متعلقة بديون
ن
ن
م ــن احالته ــا للمكت ــب الق ــانون إال أن المكت ــب الق ــانون ق ــام باحال ــة ع ــدد  2ملف ــات
فقط ولم يقم باتخاذ أي إجراء حيال  15ملف.
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 هنــاك ع ـدد ملفــات يرج ـ تــاريـ ــخ إحالتهــا لســنة 2011م ولــم يقــم المكتــب القـ نـانون
باتخاذ أي إجراء حيالها.
الديون ا لمحالة لمكتب المتابعة للتسهيالت
الج ـ ـ ـ ـ ــدول الت ـ ـ ـ ـ ــال يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ــديون المتع ـ ـ ـ ـ ـ رـتة وتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ
2021/03/21م:
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إجمال عدد الحسابات
ع.ر.ق الحجز
إجمال الرصيد المحال
إجمال المسدد
إجمال الرصيد الحال

التحص ـ ـ ـ ـ ــيل والمس ـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـ ـ ـ ـ رـب

ر
المتعية
الديون
3,247
1,922
976,363,579
65,896,767
910,466,811

الدي ون المسددة سداد كامل للتسهيالت
ر
الج ــدول التـ ــال يوض ـ ـ الـ ــديون المسـ ــددة س ــداد الكامـ ــل عـ ــىل مس ــتوى المنـ ــاطق حـ ــب
2021/03/21م:
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إجمال عدد الحسابات
ع.ر.ق الحجز
إجمال الرصيد المحال
إجمال المسدد
إجمال الرصيد الحال

الديون المسددة
532
211
152,318,445
152,318,445
0

الديون المسددة سداد جزن للتسهيالت
نف ه ــذا الجان ــب س ــيتم تحليله ــا بش ــكل مفص ــل وف ــق ت ــاريـ ــخ اإلحال ــة وت ــاريـ ــخ اإلص ــدار
ر
كاآلن:
وكذلك الضمانات

الجدول التال يوض اإلجماليات عىل مستوى المناطق:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إجمال عدد الحسابات
ع.ر.ق الحجز
إجمال الرصيد المحال
إجمال المسدد
إجمال الرصيد الحال

المبلغ
1157
643
365,502,577
65,896,767
299,605,809

ومـ ــن خـ ــالل الجـ ــدول السـ ــابق لـ ــوحظ أن  60حسـ ــاب لديـ ــه ارصـ ــدة حاليـ ــة وبـ ــدون أي
ضــمانات ومــن خــالل تصــنيفها وتجميعهــا بلــل المبلــل الغــت المســدد بــدون أي ضــمانات
عىل مستوى المناطق بقيمة  29,209,867دينار ر
حب تاريخه.
 لــوحظ أن هــذه األرصــدة متضــمنة مبــالل تاريخيــة قديمــة تـ رـتاوح مــن ســنة (2000محـ رـب 2021م) ولــم يتخــذ بهــا اي إج ـراء حـ رـب تاريخــه باجمــال  29,209,867دين ــار
وعينة عىل هذه االرصدة ومن خالل الجدول يالحظ:
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 المب ــالل الغ ــت مس ــددة وال ـ رـب اليوج ــد به ــا رق ــم حج ــز وت ــاريـ ــخ إص ــدار بع ــدد 31
معاملة.
 المبالل الغت مسددة ر
والب ال توجد بها إثبات هوية بعدد  30معاملة.
 لــوحظ وجــود قيمــة وبــدون تــاريـ ــخ اصــدار وبــدون ضــمانات صــادرة للمــدير العــام
المكلف (ع م ت) وقيمتها  75,272دينار وغت مسددة ر
حب تاريخه.
القضايا واإلختالسات

م ــن خ ــالل المتابع ــة للقض ــايا المرفوع ــة م ــن وع ــىل المص ـ ــرف تب ـ ن
ـي وج ــود العدي ــد م ــن
القضــايا منهــا عــدد  89قضــية جنائيــة محالــة أغلبهــا إل النائــب العــام والنيابــات العامــة،
أما ر
باف القضايا نورد منها عىل سبيل الذكر والبيان ال الحصـر ر
اآلن:
ً
أوال :قضايا مرفوعة ضد المصـرف
المرحلة
نوع الدعوة
او القضية
عقارية
ن
ن
والمستخدمي
الموظفي
منازعات
قضايا مساهمات مصـرف
قضايا حجوزات مصـرف
ن
قضايا منازعات التقرير بما ف
الذمة مشاكل الحجز والتنفيذ عىل
ولدى المصـرف
قضايا تسهيالت ائتمانية
قضايا اعتمادات مستندية
قضايا خطابات الضمان
قضايا توزيـ ـ ثروة
قضايا صكوك
قضايا صتفة إسالمية
قضايا اخري
اإلجمال

ابتدان

استئنافية

جزن

17
13
1
3
11

6
6

1

6
15
16
2
15
2
59
101

2
5

7
8
1
3
1
14
39

1

طعن مدن

محكومة

1

4
2
1
1
5

1
1

2
2

1
1
7
19

3

ثانيا :قضايا مرفوعة من المصـرف
المرحلة
نوع القضية
قضايا عقارية
ن
ن
والمستخدمي
موظفي
قضايا
قضايا حجوزات
ن
ن
قضايا منازعة ف التقرير بما ف الذمة
قضايا تسهيالت ائتمانية
قضايا اعتمادات مستندية
قضايا توزيـ ـ ثروة
قضايا صكوك
قضايا اخري
اإلجمال

ابتدان

استئنافية

1

2
1
4
6
10
1
1
3
9
37

3
32

2
8
46

جزن

طعن مدن
1
1
1

3

محكومة
1
1
1
3
8

3
17

ولوحظ بالخصوص:
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 تقصـ ـ ــت مـ ـ ــن قبـ ـ ــل مكتـ ـ ــب الشـ ـ ــؤون القانونيـ ـ ــة نف متابعـ ـ ــة القضـ ـ ــايا المرفوعـ ـ ــة ضـ ـ ــدالمصــرف والـ رـب تبـ ن
ـي الوض ـ الحــال لعــدد مــن القضــايا حســب تقريــر النشــاط لســنة
 2020م وج ـ ــود جلس ـ ــات مأجل ـ ــة من ـ ــذ س ـ ــنوات طويل ـ ــة ول ـ ــم ي ـ ــتم ذك ـ ــر نتيج ـ ــة ه ـ ــذه
الجلسات او تحديث حالة هذه القضايا.
إدارة التدقيق الشـرع

ن
ـاملي ب ـ ــاإلدارة ل ـ ــوحظ وج ـ ــود
 مـ ــن خ ـ ــالل تحلي ـ ــل البيانـ ــات المتعلق ـ ــة بم ـ ــؤهالت العـ ـن
الوظيف السليم للوظائف موضحا بعضا منها
تخصصات بعيدة كليا عن التوصيف
ر
كاآلن:
و
 بخص ـ ــوص وظيف ـ ــة رئ ـ ــيس قس ـ ــم الت ـ ــدقيق الشـ ـ ــرع ل ـ ــوحظ وج ـ ــود  6م ـ ــوظفين
يحملون شهادت اعدادية و ثانوية.
 بخصوص وظيفة المدقق الشـرع والمراقب الشـرع هناك من لديهم الشـهادة
الثانوية واإلعدادية.
ن
 رئ ــيس قس ــم التق ــارير والمتابع ــة ف إدارة ف ــروع منطق ــة الجب ــل المؤه ــل العل ــم
بكالوريوس اقتصاد زراع.
 رئيس قسم التدقيق الشـرع فـرع رأس حسـن المؤهـل العلـم بكـالوريوس علـوم
إحصاء.
 رئيس قسم التدقيق الشـرع فرع وازن المؤهل العلم بكالوريوس رياضيات.
ن
ـوظيف إلدارة المراجع ـ ــة والت ـ ــدقيق الشـ ـ ــرع وع ـ ــدم دعمه ـ ــا
 وج ـ ــود عج ـ ــز بالك ـ ــادر ال ـ ـن
ـوظفي ذو كف ــاءة ع ــىل مس ــتوى اإلدارة وادارات المن ــاطق والف ــروع والوك ــاالت كم ــا
بم ـ
ه ــو بالهيك ــل التنظ ــيم إلدارة المراجع ــة والت ــدقيق الش ـ ــرع المعتم ــد بق ـ ـرار مجل ــس
اإلدارة رقم ( )3لسنة 2017م الصادر بتاريـ ــخ 2017/2/06م و
 بــالرغم مــن غيــاب وظيفــة التــدقيق الش ــرع نف أغلــب الفــروع إال أن هنــاك معــامالتر
المشتاة.
تتم بالمرابحة اإلسالمية فيما يتعلق بالسل
والثان والثالث لوحظ ر
ن
اآلن:
بعد اإلطالع عىل التقارير الرب ـ السنوية و الرب ـ األول
 تضـ ــمن تقـ ــارير إدارة التـ ــدقيق الش ـ ــرع عـ ــدد مـ ــن المالحظ ـ ـات الـ ـ رـب توض ـ ـ أوجـ ــهالقصــور نف اســتيفاء متطلبــات الصــتفة اإلســالمية وغيــاب معــايت وضــوابط وآليــات
ُمحكمــة وكــذلك ضــمانات بمــا يضــمن اسـ رـتجاع التمــويالت الممنوحة.وعــدم متابعــة
وتس ــوية األرص ــدة الموج ــودة بمح ــافظ الس ــل المش ـ رـتاه ب ــبعض الف ــروع والوك ــاالت.
وعــدم اإلنظبــاط وتهــاون لــبعض الفــروع فيمــا يخــص تخويــل التعليمــات المســتديمة
لهامش الرب ـ مما أدى إل عدم خصم قيمة أقساط هامش الرب ـ  .يتطلب من إدارة
المصـرف معالجتها.
ر
المتعية
التمويالت
من خالل عملية الفحص والتقييم وبناءا عىل البيانات المحالـة مـن قبـل إدارة التـدقيق
الشـرع وال رـب بلغـ قيمـة األقسـاط والمبـالل المتع رـتة بهـا  457,646,169.495دينـار
المتعتة وفق ر
ر
اآلن:
تم تصنيف وتحليل التمويالت
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تمويالت البيع بالمرابحة والتقسيط (األفراد)
ر
بيـان بعــدد الحســابات المتع رـتة وقيمتهــا بــبعض الفــروع والوكـاالت الــب التتــاب تحصــيل
نف 2020/12/31م باجمال نورد ر
ر
اآلن:
المتعتة كما
اقساطها
ر
عدد ح.
المتعية
قيمة األقساط
اسم فـرع  /وكالة
ر
المتعية
كما ه ف 2020/12/31
242,084
48
فرع المغاربة
131,188
36
فرع جنوب طرابلس
247,326
38
فرع الزهراء
16,335
6
وكالةم القلب

اسـ ــم الف ــرع
أو الوكالة
فرع درنة
فرع الحوامد
فرع المجابرة
فرع الزنتان

ر
عدد ح.
المتعية
كما ه ف 2020/12/31
429
14
145
16

قيمة األقساط
ر
المتعية
3,045,570
141,642
365,152
112,120

ومن خالل الفحص لوحظ ر
اآلن:
 ت نـدن وقصــور نف متابعــة التمــويالت البيـ بالمرابحــة والتقســيط (األفـراد) مــن الفــروع
ومكاتــب التحصــيل مــن اإلدارات المختصــة بالمص ــرف حيــث بلغ ـ قيمتهــا الماليــة
 10,167,933.495دين ـ ـ ــار األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى لتن ـ ـ ــام حج ـ ـ ــم التم ـ ـ ــويالت (ال ـ ـ ــديون)
ر
والمتعتة وذلك وفق الجدول السابق.
المستحقة
 من خالل الجدول السابق لوحظ أن عدد الحسـابات المتع رـتة  1852حيـث لـوحظر
متعت.
بأن فرع درنة كان له العدد األكت من هذا التمويالت حيث بلل  429حساب
تمويالت الشـركات والمشـروعات الصغرى والمتوسطة
 لــوحظ عــدم متابعــة المص ــرف لتحصــيل األقســاط فيمــا يتعلــق بتمــويالت الش ــركاتوالمشـروعات الصغرى والمتوسطة مما ن
يبي ضعف نف سياسـة المصــرف لتحصـيل
ر
كاآلن:
ديونه وعينة عىل ذلك
فروع ووكاالت منطقة طرابلس
ت
1
2
3
4

الفرع أو
الوكالة
فشلوم
فشلوم
فشلوم

الصيغة

اسم المستفيد

مرابحة استتادية
مرابحة استتادية
مرابحة استتادية

شـركة ليبيا الحرة لموازنة األسعار
شـركة عرب الغرب
شـركة تساهيل الخت

فشلوم

مرابحة استتادية

شـركة الكسا الستتاد المواد الغذائية

المبالغ
تاري ــخ
الممنوحة
الـمنح
19,460,518 3/2015
5,073,000 12/2013
11,568,477 3/2014
6/2014

المبالغ
المـتعـ ـ رـية
6,640,070
6,086,144
5,732,462

16,553,605 16,086,830

 بلغ ـ ـ قيمـ ــة التمـ ــويالت الممنوحـ ــة بفـ ــروع وكـ ــاالت منطقـ ــة ط ـ ـرابلس مبلـ ــل وقـ ــدره 375,880,985دينـ ــار نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ قيمـ ــة التمـ ــويالت المتعـ ـ رـتة 307,208,482
ن
دينار مما ن
يبي قصور إدارة المصـرف ف تحصيل ديونها طرف الغـت حيـث أن بعـض
تلك التمويالت يرج للسنوات سابقة.
ر
 من خالل الجـدول التـال يالحـظ ارتفـاع قيمـة بعـض المبـالل المتعـتة عـن الممنوحـةنتيج ـ ـ ــة احتس ـ ـ ــاب ه ـ ـ ــامش ال ـ ـ ــرب ـ حي ـ ـ ــث بلغ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه الفروق ـ ـ ــات للمب ـ ـ ــالل
الممنوحة  19,786,995دينار.
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 بينمـ ــا المبـ ــالل الـ ـ رـب منح ـ ـ بـ ــدون احتسـ ــاب هـ ــامش رب ـ ـ ـ والـ ـ رـب قيمتهـ ــا الممنوحـ ــةر
المتعت عددها  8وقيمتها اإلجمالية  58,028,152دينار.
تساوي قيمة المبلل
ن
ن
ن
 وج ــود  4مع ــامالت ف ف ــرع الج ـ نـتور النس ــيأ اليوج ــد به ــا اي بي ــان ف الج ــدول بأنه ــامتع ـ رـتة أو تـ ــم سـ ــداد ج ــزء منهـ ــا وهـ ــل حس ــب لهـ ــا هـ ــامش ربـ ـ ـ أم ال والبـ ــالل قيمتـ ــه
 26,031,500دينار.
 ظهور العديد مـن التمـويالت الممنوحـة للشــركات الصـغرى والمتوسـطة مرحلـة منـدسـ ــنوات حيـ ــث بلـ ــل عـ ــدد المبـ ــالل الممنوحـ ــة والمتعـ ـ رـتة نف فـ ــروع ووكـ ــاالت منطقـ ــة
ر
كاآلن:
طرابلس وفق السنوات
السنة العدد
1
2011
6
2012
24
2013
31
2014
9
2015
6
2016
1
2017
1
2019
اإلجمال

القيمة (دينار)
16,902,530
50,891,216
71,579,391
134,402,514
19,037,350
9,777,695
1,440,406
3,177,380
307,208,482

 ومــن خــالل الجــدول الســابق لــوحظ أن أغلــب هــذه المبــالل الممنوحــة مــن ســنواتسابقة ولم يتم إتخاذ أي إجراءات حيالها.
ر
 يالح ــظ أن ج ــل الق ــيم رمتك ــز نف المرابحـ ــة اإلس ــتادية وذل ــك بع ــدد  45بمبل ــل مـ ــال
ر
متعت قيمته  217,004,673دينار.
فروع ووكاالت منطقة بنغازي
ر
بيــان ع ــن تم ــويالت الش ــركات والمش ــروعات الص ــغرى والمتوس ــطة المتع ــتة كم ــا
2020/12/31م فروع ووكاالت منطقة بنغازي:
ت
1
2
3
4
5

نف

ر
المتعية
تاري ــخ المنح المبالغ الممنوحة المبالغ
اسم المستفيد
الصيغة
فرع -وكالة
1,145,461
1,047,751
8/2014
شـركة المهمة للنقل الثقيل
مرابحة محلية
المدينة
3,031,651
3,031,651
12/2014
شـركة مالك المودة
مرابحة محلية
المدينة
372,466
372,466
7/2015
شـركة تبارك للبيوت الجاهزة
مرابحة
المدينة
131,340
131,340
3/2016
مصور ران ضوء القمر
مرابحة محلية
المدينة
15,909,960 15,000,000
سوق النور مرابحة استتادية شـركة النظم الحديثة للمقاوالت 8/2015

 م ــن خ ــالل الفح ــص يالح ــظ ارتف ــاع قيم ــة بع ــض المب ــالل الممنوح ــة المتع ـ رـتة نتيج ــةه ــامش ال ــرب ـ حي ــث بلغ ـ قيم ــة ه ــذه الفروق ــات للمب ــالل الممنوح ــة 3,485,873
دينــار بينمــا المبــالل الـ رـب منح ـ بــدون هــامش ربـ ـ والـ رـب قيمتهــا الممنوحــة تســاوي
ر
المتعت عددها  15وقيمتها اإلجمالية  63,886,271دينار.
قيمة المبلل
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 ظهور العديد مـن التمـويالت الممنوحـة للشــركات الصـغرى والمتوسـطة مرحلـة منـدسـ ــنوات حيـ ــث بلـ ــل عـ ــدد المبـ ــالل الممنوحـ ــة والمتعـ ـ رـتة نف فـ ــروع ووكـ ــاالت منطقـ ــة
ر
كاآلن:
طرابلس وفق السنوات
السنة
2012
2013
2014
2015
2016
2012
اإلجمال

العدد
3
7
18
11
5
3
44

القيمة (بالدينار)
5,460,017
19,574,094
26,137,310
20,568,995
51,879,014
5,460,017
123,619,430

وم ــن خـ ــالل الج ــدول السـ ــابق ل ــوحظ أن أغلـ ــب ه ــذه المبـ ــالل الممنوح ــة مـ ــن سـ ــنوات
سابقة ولم يتم إتخاذ أي إجراءات حيالها.
كمــا يالحــظ أن جــل هــذه القــيم متمثلــة نف المرابحــة اإلسـ رـتادية وذلــك بعــدد  19بمبلــل
م ــال متع ـ رـت قيمت ــه  63,988,939دين ــار أم ــا بخص ــوص الف ــروع وال ــوكالت األخ ــرى ت ــم
ر
ر
توضي جدول ن
كاآلن:
المتعتة
يبي المبالل
البيان
فروع ووكاالت منطقة مصـراته
فروع ووكاالت منطقة الجنوب
فروع ووكاالت منطقة الزاوية
فروع ووكاالت منطقة جبل نفوسة

المبالغ الممنوحة
17,639,595
2,075,709
917,953
461,817

المبالغ المـتعـ ـ رـية
9,777,111
2,278,452
1,149,453
531,089

المعلقات الداخلية والخارجية
 ن ورة متابع ــة وحص ــر وايج ــاد حل ــول للمعلق ــات الداخلي ــة والخارجي ــة خاص ــة فيم ــايتعلق بالمبالل المعلقة من سنوات سابقة واإلبتعاد عن التسوية الحسابية سواء نف
ن
التسويات ن
اسلي.
بي الفروع أو تسويات المر
 ن ورة قي ــام إدارة التس ــويات بتوض ــي أس ــباب المع ــامالت المالي ــة نف أغل ــب الف ــروعال ـ رـب اليوج ــد به ــا أي بي ــان تفص ــيىل س ــواء كانـ ـ (حافظ ــة – اش ــعار خص ــم – اش ــعار

اضافة...الخ).
 ن ورة قي ــام إدارة المصـ ــرف بالتنس ــيق مـ ـ إدارة التس ــويات فيم ــا يخ ــص المعلق ــاتالداخلية لسنوات سابقة منها يرج نف سنة 1980م.
 ن ورة العمــل عــىل توحيــد النظــام اإلكـ رـت نون لعمــل المص ــرف بالكامــل وربــط الفــروع
الغت المربوطة.
 شس ـ ــتوجب ع ـ ــىل إدارة المص ـ ــرف العم ـ ــل ع ـ ــىل رب ـ ــط كاف ـ ــة الف ـ ــروع باعتباره ـ ــا العام ـ ــلالرئيسـ للحد من تخضم قيمة المعلقات ن
بي الفروع واإلدارة العامة.
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 ن ورة قيـ ـ ــام إدارة المص ـ ـ ــرف بالتنسـ ـ ــيق م ـ ـ ـ إدارة تقنيـ ـ ــة المعلومـ ـ ــات فيمـ ـ ــا يخـ ـ ــصالتص ـ ــيد ر
المشـ ــاكل المتعلق ـ ــة بعملي ـ ــة ر
والتحيـ ــل والتس ـ ــوية فيم ـ ــا يخ ـ ــص الحس ـ ــابات
المكش ــوفة وظ ــاهرة عك ــس طبيعته ــا ووف ــق ال ــدليل المحاس ــب للمص ــرف وال ـ رـب م ــن
ضمنها (حساب الطوارئ – حساب رسوم دمغة عىل االعتمادات).
 ن ورة قيــام إدارة المص ــرف بالتنســيق م ـ إدارة التســويات فيمــا يخــص اإلعتمــاداتالمستندية الصادرة وال رـب لـم يقـم مصــرف ليبيـا المركـزي بتغطيتهـا وذلـك ألنـه تمثـل
التام ــات مالي ــة بقيم ــة ه ــذه االعتم ــادات وك ــذلك الفوائ ــد ر
ع ــىل المصـ ــرف ر ن
المتاكم ــة
عليها.
 ن ورة قيــام إدارة المص ــرف بالتنســيق م ـ إدارة التســويات فيمــا يخــص اإلعتم ـاداتالمستندية المكررة والظاهرة نف مدكرات مصـرف ليبيا للتأكد من عدم خصمها عىل
المصـرف ر
ألكت من مرة.
التمويالت الممنوحة
ر
 ن ورة قيــام إدارة المص ــرف بتحديــد أليــة تحصــيل الــديوان الــب تــم عكــس طبيعتهــاوفق منشور المدير العام المدكور اعـاله و (سـحب عـىل المكشـوف) ألنـه لـوحظ
بان معدل انخفاضها كان بمقدار بسيط جدا.
ر
 ن ورة قي ـ ــام إدارة اإلئتم ـ ــان بدراس ـ ــة وتحلي ـ ــل واحال ـ ــة ب ـ ــاف ال ـ ــديون ال ـ ـ رـب ل ـ ــم تح ـ ــاللمكتب متابعة وتحصيل الديون لمتابعتها والقيام بتحصيلها أو حجزها.
مكتب متابعة وتحصيل الديون
ر
 ن ورة متابعــة وتحصــيل الــديون المتاكمــة مــن اإلدارات المختصــة والـ رـب الزال ـ لــمر
المتعتة.
تدخل ضمن الديون
 ن ورة قي ــام مكت ــب المتابع ــة وتحص ــيل ال ــديون بحص ـ ــر جمي ـ ـ المب ــالل الممنوح ــةب ــدون ض ــمانات ومناقش ــتها م ـ اإلدارات العلي ــا باعتب ــار أن جله ــا مب ــالل م ــن س ــنوات
سابقة منح دون ضمان وال ر
حب اثباث هوية.
 -ن ورة قيام مكتب المتابعة وتحصيل الديون بحصـر جميـ المبـالل الممنوحـة ال رـب

يقابلها رهن عقاري وتقدير قيمته لربطها م الدين الممنوح وذلك إلتخـاذ إجـراءات
الحج ـ ــز نف ارسع وق ـ ـ ـ ممك ـ ــن وع ـ ــدم تركه ـ ــا هك ـ ــدا مم ـ ــا يجع ـ ــل م ـ ــن ه ـ ــذه المب ـ ــالل
الممنوحة عرضة للديون راكدة ومعدومة.
مصـرف مشال أفريقيا
الجمعية العمومية

 عـ ــدم عـ ــرض تقـ ــارير إبـ ــداء ال ـ ـرأي للقـ ــوائم الماليـ ــة للمص ـ ــرف عـ ــن السـ ــنوات -20092011-2010م والص ـ ــادرة ع ـ ــن ال ـ ــديوان نف اجتم ـ ــاع الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة المنعق ـ ــدة
بتاريـ ــخ 2020/11/04م ،وذلك بالمخالفة ألحكام القانون رقم ( )12لسنة 2010م
بشأن قانون النشاط التجاري.
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مجلس اإلدارة واللجان الدائمة المنبثقة عنه:

 عدم ممارسة هيئة الرقابة الشـرعية الختصاصاتها المناطة بها وفق المادة ( )52منالنظ ــام األس ــاس للمص ـ ــرف حي ــث ل ــوحظ غيابه ــا ع ــن حض ــور اجتماع ــات مجل ــس
اإلدارة خــالل سـ ر
ـنب 2020-2019م وذلــك لتقــديم اآلراء والنص ـ مــن حيــث اقـ رـتاح
الشــيعة
الحل ــول والب ــدائل الشـ ــرعية للمع ــامالت المالي ــة ال ـ رـب ال تتواف ــق مـ ـ أحك ــام ر ـ
اإلسالمية.
 ع ــدم ال ـ ر نـتام اللج ــان الدائم ــة المنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة ب ــدليل الحوكم ــة المعتم ــدبموجب قرار مجلس إدارة مصـرف ليبيا المركزي رقم ( )20لسنة 2010م وذلـك نف
النقاط اآلتية:
 ع ــدم اعتم ــاد سياس ــات المخ ــاطر والمع ــايت الخاص ــة بـ ـادارة المخ ــاطر م ــن قب ــل
ر
والمقتحة من قبل إدارة المخاطر.
مجلس اإلدارة
 عـ ــدم حضـ ــور المـ ــدير العـ ــام ومـ ــدير إدارة المخـ ــاطر ألغلـ ــب اجتماعـ ــات اللجن ـ ــة
الدائمة للمخاطر خالل سنة 2020م.
 ت ــأخر لجن ــة المخ ــاطر نف عق ــد اجتماعاته ــا الدوري ــة خ ــالل س ــنة 2020م ،حي ــث
ن
والثان بتاريـ ــخ 2020/7/14م.
عقد اجتماعها االول بتاريـ ــخ 2020/7/7م
 ع ــدم ت ــداول لجن ــة المخ ــاطر نف اجتماعه ــا ال ــدوري الرابـ ـ خ ــالل س ــنة 2020م،
المخـاطر الـ رـب تعــرض لهـا المصــرف وخصوصــا المخـاطر التشــغيلية الناتجــة عــن
وجود خلل نف األنظمة أو العمليات الداخلية.
 عـ ــدم تـ ــداول لجنـ ــة المراجعـ ــة نف اجتماعهـ ــا الراب ـ ـ خـ ــالل سـ ــنة 2020م ،أوجـ ــه
الض ــعف نف أنظم ــة الض ــبط ال ــداخىل وكيفي ــة معالجته ــا بالسـ ــرعة الممكن ــة بع ــد
ر
االختاق ر
الب تعرض لها المصـرف.
عمليات
إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق الشـرع

ـدققي الش ـ ــرع ن
ن
ن
ن
يي
ـداخليي والم ـ
اجعي ال ـ
 ع ــدم تناس ــب م ــؤهالت وتخصص ــات المـ ـرن
الشاغلي لها.
باإلدارة العامة والفروع التابعة للمصـرف للوظائف
ر
ن
االختاقات الخارجية عىل وحدة بيانات
اجعي بالفروع عىل اكتشاف
 عدم قدرة المرن
اجعي الف ــروع م ــن االكتش ــاف المبك ــر
المص ـ ــرف ،وكمث ــال ع ــىل ذل ــك ل ــم ي ــتمكن م ـ ـر
ر
االختاق ر
الب حدث نف شهر نوفمت 2020م ،لعدة أسباب منها:
لعملية
 عدم التحقق من كـل عمليـة تحـدث عـىل حسـابات العمـالء ،وظهـر ذلـك بوجـود
إضافات بمبالل مرتفعة نف حساب العمالء بصكوك ال توجد لها أرقام.
 ال يوجد لدى إدارة المراجعة قائمة لمستخدم قواعـد البيانـات ليـتم معرفـة أي
مس ــتخدم أو مخ ــول يظه ــر نف الشاش ــة وه ــو غ ــت مع ــروف ل ــدى إدارة المراجع ــة
ليتم إيقاف العملية فورا والتحقق منها.
ن
ر
ن
ر
ن
اجعي بالفروع نف متابعة الحسابات الوسيطة ف الفروع والب تتايد
 تقصت المر
بشكل مفاج.
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 عـ ــدم قي ـ ــام م ـ ـراجع الف ـ ــروع بمراجع ـ ــة عملي ـ ــات تص ـ ــنيف ال ـ ــديون ب ـ ــالفرع ،ومتابع ـ ــةر
المقتحة من قبل اللجنة والتأ كـد مـن كفايتهـا حسـب مناشـت مصــرف
المخصصات
ليبيا المركزي.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام إدارة المراجع ـ ــة (قس ـ ــم متابع ـ ــة تقني ـ ــة المعلوم ـ ــات) بمراجع ـ ــة ال ـ ــدخولالمب ـ ـ ـ ر
ـارس ع ـ ـ ــىل قواع ـ ـ ــد البيان ـ ـ ــات م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل مس ـ ـ ــتخدم النظ ـ ـ ــام ومطابقته ـ ـ ــا بمل ـ ـ ــف
الصالحيات.
 عـ ــدم قيـ ــام إدارة المراجعـ ــة (قسـ ــم متابعـ ــة تقنيـ ــة المعلومـ ــات) بمراجعـ ــة آليـ ــة مـ ــنن
ستخدمي باإلدارات والفروع.
وتداول تخويالت الم
ن
ـداخليي ب ــالفروع ف متابع ــة مح ــا ن الج ــرد ،فق ــد تب ـ ن
ن
ن
ـي لن ــا
اجعي ال ـ
 ع ــدم دق ــة المـ ـرن
ن
اعتم ــاد بع ــض مح ــا ن ج ــرد الخ ـ ـزائن ف الف ــروع م ــن قب ــل الم ـ ـراجعي ب ــالفروع دون
التأكد من عمليات االحتساب ،وكذلك دون التأكد من إثبات الفروقات ر
الب ظهرت
بالعجز لبعض محا ن الجرد.
 تقصت إدارة المراجعة الداخلية (قسم التدقيق الشـرع) نف متابعة االدارات المعنيةنف م ــدى االلـ ـ ر نـتام بالقـ ــانون رقـ ــم ( )1لسـ ــنة 2013م بشـ ــأن من ـ ـ المعـ ــامالت الربويـ ــة
وذلك الستمرار المنظومات المصـرفية نف احتساب الفوائد بعد سنة 2015م.
وحدة االمتثال
ن
 افتق ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـراقب وح ـ ـ ــدة االمتث ـ ـ ــال ف بع ـ ـ ــض الف ـ ـ ــروع التابع ـ ـ ــة للمصـ ـ ـ ــرف لم ـ ـ ــؤهالتوتخصصــات تمكــنهم مــن أداء أعمــالهم وفقــا للمتطلبــات وسياســات إدارة االمتثــال،
ـي المـ ــؤهالت العلميـ ــة وتخصصـ ــات الم ـ ـر ن
والجـ ــدول التـ ــال يبـ ـ ن
اقبي نف بعـ ــض فـ ــروع
المصـرف.
ن
ن
 تفتقــر بعــض الفــروع لوجــود م ـراقبي تــابعي إل وحــدة االمتثــال ،باإلضــافة إل عــدموجود مر ن
اقبي نف إدارة المناطق.

 ليس لدى المر ناقبي بالفروع القـدرة الكافيـة لـك تمكـنهم مـن التعامـل مـ منظومـات
المص ـ ــرف وخاص ـ ــة منظومـ ــة (فل ـ ــيكس كي ـ ــوب) ممـ ــا يص ـ ــعب عـ ــىل الم ـ ـر ن
اقبي رص ـ ــد
حاالت االشتباه نف عمليات غسيل األموال.
اقبي نف الفـ ــروع لمكاتـ ــب واجهـ ــزة حاسـ ــوب مسـ ــتقلة ،ممـ ــا يبـ ـ ن
 يفتقـ ــد بعـ ــض الم ـ ـر نـي
تقصت اإلدارة العليا نف دعم أنظمة الضبط الداخىل.
 تـ ـ ــداخل اختصاصـ ـ ــات إدارة المـ ـ ــوارد البش ـ ـ ــرية ووحـ ـ ــدة االمتثـ ـ ــال نف تنسـ ـ ــيب ونقـ ـ ــلالمـ ـر ن
اقبي رغ ــم ان ــه اختص ــاص اص ــيل لوح ــدة االمتث ــال ،األم ــر ال ــذي ادى إل إرب ــاك
اعمال وحدة االمتثال.
 عدم قيام وحدة االمتثال بمراقبة بعض العمليات المنفذة بمنظومة إدارة البطاقاتوبالتحدي ـ ـ ــد (ح ـ ـ ــواالت وس ـ ـ ـ رـتن يوني ـ ـ ــون – بطاق ـ ـ ــة الف ـ ـ ـ نـتا – بطاق ـ ـ ــات أرب ـ ـ ــاب األرس)
ر
االلكتونية المستخرجة من قبل اإلدارة.
واالكتفاء بمتابعة التقارير
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 عــدم االســتفادة مــن منظومــة (ماسـ رـت كــارد) لمكافحــة االحتيــال والمقدمــة مــن مــزودالخدمـ ــة ،واالكتفـ ــاء بـ ــدخول المنظومـ ــة والحصـ ــول عـ ــىل كلمـ ــة مـ ــرور فقـ ــط حـ ـ رـب ال
يتعرض المصـرف لغرامات مالية من قبل المزود.
ر
ن
 لـ ــيس ل ـ ــدى وح ـ ــدة االمتث ـ ــال الق ـ ــدرة عـ ــىل متابع ـ ــة م ـ ــدى امتث ـ ــال المص ـ ــرف والتام ـ ــهالب تحكم العمل المص ن
ـرف وبالتحديد مالءة رأس المال ،ر
بالمعايت ر
والب يتم إحالتها
مــن إدارة المحاســبة دون أن يــتم تقييمهــا مــن قبــل وحــدة االمتثــال مــن حيــث كفايــة
رأس المال ودقة األصول المرجحة بالمخاطر.
إدارة المخاطر
ن
ن
 -قلة الكادر الوظيف بادارة المخاطر ،حيث تعمل اإلدارة بواق  6موظفي فقط.

 عـ ـ ــدم تفعيـ ـ ــل األقسـ ـ ــام التابعـ ـ ــة إلدارة المخـ ـ ــاطر (قسـ ـ ــم مخـ ـ ــاطر االئتمـ ـ ــان  -قس ـ ـ ــمالمخــاطر التســويقية  -قســم مخــاطر التشــغيل) ،حيــث تســتند أعمــال هــذه األقســام
ر
مبارسة دون تفعيل األقسام حسب هيكلية إدارة المخاطر وتنسيب
إل مدير اإلدارة
ن
موظفي لها.
 عدم وجود منظومات خاصة بقياس المخاطر. عدم وجود مكاتب أو إدارات تتب إدارة المخاطر بادارات فروع المناطق. نظ ـرا لعــدم ربــط الفــروع بمنظومــة (فلــيكس كيــوب) نــتأ عنــه صــعوبة وصــول إدارةالمخاطر إل بعض الفروع الغت مربوطة بالمنظومة.
 لم تقم اإلدارة بالتأكد من صحة تكوين المحفظة االئتمانية حسب مناشت مصــرفليبيــا المركــزي ،وكــذلك التأ كــد مــن صــحة تكــوين مخصصــات الــديون المشــكوك نف
تحصيلها.
 لــم تتضــمن التقــارير المعــدة مــن إدارة المخــاطر خــالل ســنة 2020م تقريــر اســتثنانح ـ ــول واقع ـ ــة اخ ـ ـ رـتاق المنظوم ـ ــة المصـ ـ ــرفية الموح ـ ــدة (فل ـ ــيكس كي ـ ــوب) وتحدي ـ ــد
ا
ر
االختاق وكيفية إدارتها وتجنبها مستقب ،
الثغرات المسببة لعملية
 لــم تتضــمن التقــارير المعــدة مــن قبــل إدارة المخــاطر خــالل ســنة 2020م ،التوجيــهالمحاسـ ــب الخـ ــاط أو األخطـ ــاء التقني ـ ــة نف المنظومـ ــة والـ ــذي أدى إل ظهـ ــور بن ـ ــود
بعــض الحســابات عــىل غـت طبيعتهــا ،باإلضــافة إل ظهــور بنــود ذات طبيعــة صــفرية
بمبالل مرتفعة جدا نف نهاية سنة 2020م.
شهائد اإليداع
 عدم ر نالتام المصـرف بالقانون رقم ( )1لسنة 2013م بشـأن منـ المعـامالت الربويـة
واس ــتمرار المنظوم ــة المص ــرفية للمص ــرف باحتس ــاب الفوائ ــد م ــن خ ــالل تعليته ــا نف
عدة حسابات دون إضافتها إل حساب اإليرادات وذلك من خالل ر
اآلن:
 الزال ـ ـ اس ــتمارة االكتتـ ــاب نف ش ــهائد اإلي ــداع والـ ـ رـب يص ــدرها المص ـ ــرف تصـ ــدر
بسعر الفائدة ر
حب نهاية سنة 2020م.
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 عنــد االكتتــاب نف شــهادة اإليــداع لــدى مص ــرف ليبيــا المركــزي يــتم إثبــات شــهادة
اإليداع متضمنة قيمة الفائـدة ن
وف المقابـل يـتم إضـافة قيمـة الفائـدة نف حسـاب
(فوائ ــد مقبوض ــة مق ــدما) ،حي ــث بلغـ ـ قيم ــة الفوائ ــد المحتس ــبة ع ــىل ش ــهائد
اإلي ـ ــداع القائم ـ ــة نف 2020/12/31م وال ـ ـ رـب بل ـ ــل ع ـ ــددها  13ش ـ ــهادة م ـ ــا قيمت ـ ــه
 857,997دينار.
 ل ــم يق ــم مصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي بقل ــب من ــتأ ش ــهائد اإلي ــداع إل اح ــدى الص ــيل
اإلســالمية وفقــا لقــانون رقــم ( )1لســنة 2013م بــل اســتمر نف الــدعوة لالكتتــاب
نف ش ــهائد اإلي ــداع واس ــتمرت المص ــارف التجاري ــة نف االكتت ــاب نف تل ــك الش ــهائد
وم ــن بينه ــا مصـ ــرف ش ــمال أفريقي ــا ،وال ــذي ق ــام ب ــدوره بتعلي ــة تل ــك الفوائ ــد نف
ن
ـدائني (فوائ ــد معلق ــة ع ــىل ش ــهائد اإلي ــداع) متجنب ــا تعليته ــا لحس ــاب
حس ــاب ال ـ
ن
إي ـ ـراد فوائـ ــد شـ ــهائد إيـ ــداع ،حيـ ــث ظهـ ــر هـ ــذا البنـ ــد ف 2020/12/31م بمبل ـ ــل
 32,034,480دينار.
القروض التجارية المشاركة
أظه ــرت أرص ــدة األس ــتاذ المس ــاعد رص ــيد الق ــروض التجاري ــة بالمش ــاركة م ـ المص ــارف
التجاري ــة األخ ــرى نف 2020/12/31م مبل ــل وق ــدره  70,294,510دين ــار ،وق ــد لـ ـوحظ
بشأنها:
 اس ـ ـ ــتمرار منظوم ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ــرف باحتس ـ ـ ــاب الفوائ ـ ـ ــد ع ـ ـ ــىل الق ـ ـ ــروض التجاري ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ رـب2019/08/29م ،بحيث يـتم احتسـاب الفوائـد شـهريا كـ يراد والخصـم عـىل حسـاب
(فوائد مستحقة قروض تجارية) والقيـام باقفالهـا نف نهايـة السـنة نف حسـاب األربـاح
والخســائر ممــا يعــد مخالفــة للقــانون رقــم ( )1لســنة 2013م بشــأن من ـ المعــامالت
الربوية.
 ال يوجد حركة عىل حسابات القروض خالل سنة 2020م مما تظهـر هـذه القـروضر
المتعتة.
بحكم
ر
 ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ نـتام إدارة المصـ ـ ـ ــرف بمنش ـ ـ ــور إدارة الرقاب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل المص ـ ـ ــارف والنق ـ ـ ــد رق ـ ـ ــم( )2007/2بشــأن تعمــيم قـرار مجلــس إدارة مصــرف ليبيــا المركــزي رقــم ( )47لســنة
2006م بشأن أسس ومعايت تصنيف الديون وتكوين المخصصات المطلوبة.
 عـ ــدم قيـ ــام مص ـ ــرف شـ ــمال إفريقيـ ــا وكـ ــذلك المصـ ــارف التجاريـ ــة المشـ ــاركة نف مـ ــنالق ــروض التجاري ــة بالس ــع لمعالج ــة وض ــعية تل ــك الق ــروض المتع ـ رـتة وتحويله ــا إل
إحــدى الصــيل اإلســالمية ،بــل قامـ باالســتمرار نف احتســاب الفوائــد المحصــلة آليــا
ع ــن طري ــق المنظوم ــة المص ــرفية وت ــارة م ــن خ ــالل رس ــملتها نف رص ــيد الق ــرض وت ــارة
أخــرى باحتســابها وتعليقهــا نف خصــوم المص ــرف وأحيانــا باقفــال الفوائــد المســتحقة
عن سنوات سابقة.
 /1قرض شـركة الغزالة
 فـ ـ رـتة اسـ ـ رـتداد القـ ــرض حسـ ــب دراسـ ــة الج ـ ـدوى انته ـ ـ منـ ــذ حـ ــوال ثـ ــالث سـ ــنواتر
وحب عمليات السداد ر
ر
الب تمـ واعتـتت كفوائـد لـم تكـن مـن
متعت
والزال القرض
موارد الشـركة الذاتية بل دفع من حساب القرض.
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 ضــعف الضــمانات المقدمــة مقابــل القــروض الممنوحــة وذلــك لعــدم وجــود مــا يفيــدموافق ــة مص ــلحة األمــالك العام ــة باعتباره ــا ض ــامنة للمق ـ رـتض ع ــن ره ــن العق ــار م ــن
الدرج ــة األول لص ــال المص ــارف المش ــاركة وك ــذلك الش ــهادة العقاري ــة المرفق ــة غ ــت
مثقلة بالرهن من الدرجة األول لصال المصـرف.
 ك ـ ــان يتوج ـ ــب ع ـ ــىل لجن ـ ــة تك ـ ــوين المخصص ـ ــات وادارة تموي ـ ــل مخ ـ ــاطر االس ـ ــتثماربمص ـ ــرف شـ ــمال أفريقيـ ــا اعتبـ ــار قـ ــرض ش ـ ــركة الغزالـ ــة مـ ــن الـ ــديون الرديئـ ــة وتكـ ــوين
مخصــص  %100بعــد الحصــول عــىل شــهادة مــن مــدير القــرض تبـ ن
ـي بدقــة القــرض
ا
الغت مستعمل ،بد من اعتباره دينا عاديا يتطلب اهتمام وتكـوين مخصـص بنسـبة
 %2فقط.
 /2قرض شـركة الخطوط الجوية الليبية

 التوجـ ـ ــد إطالقـ ـ ــا حركـ ـ ــة عـ ـ ــىل حسـ ـ ــاب القـ ـ ــرض خـ ـ ــالل سـ ـ ــنة 2020م ،والضـ ـ ــماناتالمقدمة عبارة عن رسالة من وزارة الماليـة بضـمان قيمـة القـرض بـالرغم مـن إن هـذا
الضــمانة ليسـ مــن الضــمانات الـ رـب نــص عليهــا منشــور إدارة الرقابــة عــىل المصــارف
والنقد رقم (.)2007/17
 تــم تمديــد فـ رـتة الســماح عــدة م ـرات مــن قبــل المصــارف المشــاركة والقيــام بجدول ــةر
التعت عن سداد ديونها باستثناء مبالل بسيطة تم
القرض إال أن الشـركة استمرت نف
االتفاق عىل دفعها ر
حب ال يصنف الدين من الديون المتع رـتة وال رـب تـم دفعهـا خـالل
ســنوات 2019-2018-2016م بمبلــل إجمــال  918,549دينــار وبمــا نســبته حــوال
 %2.5من قيمة القرض.
ر
 أصب القرض بحكم المتعت وعدم قـدرة شــركة الخطـوط الجويـة الليبيـة عـىل سـداداألقس ــاط المس ــتحقة عليه ــا بس ــبب المش ــاكل ال ـ رـب تع ـ ن
ـان منه ــا الشـ ــركة ،وال ـ رـب منه ــا
فق ـ ــدان الش ـ ــركة لح ـ ــق التش ـ ــغيل نف ع ـ ــدة محط ـ ــات بأوروب ـ ــا وبع ـ ــض ال ـ ــدول العربي ـ ــة
بسـبب قـرار حظـر تحليـق الطـتان الليـب ،باإلضـافة إل ت ـ نرصر جـزء كبـت مـن أسـطول
الشـركة بمطار طرابلس العالم خالل أحداث سـنة 2014م ،وكـان معظـم الطـائرات
المتضـررة من ضمن الطائرات المرهونة لصال مدير القرض مصـرف الجمهورية.
 /3قرض شـركة الخطوط الجوية األفريقية

 ال توج ـ ــد إطالق ـ ــا حرك ـ ــة ع ـ ــىل حس ـ ــاب الق ـ ــرض خ ـ ــالل س ـ ــنة 2020م ،والض ـ ــماناتالمقدمة عبارة عن رسالة من وزارة الماليـة بضـمان قيمـة القـرض بـالرغم مـن ان هـذا
الضــمانة ليسـ مــن الضــمانات الـ رـب نــص عليهــا منشــور إدارة الرقابــة عــىل المصــارف
والنقد رقم (.)2007/17
 تــم تمديــد فـ رـتة الســماح عــدة م ـرات مــن قبــل المصــارف المشــاركة والقيــام بجدول ــةر
التعت عن سداد ديونها باستثناء مبالل بسيطة تم
القرض إال أن الشـركة استمرت نف
ر
االتفاق عىل دفعها ر
حب ال يصنف الدين من الديون المتعـتة وال رـب تـم دفعهـا خـالل
س ـ ــنوات 2019-2018-2014م بمبل ـ ــل إجم ـ ــال  1,968,815دين ـ ــار ،وبم ـ ــا نسـ ـ ــبته
حوال  %8.5من قيمة القرض.
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بند المساهمات
ن
بلغ ـ مســاهمات واســتثمارات المص ــرف ف رنوس أمــوال بعــض الش ــركات المســاهمة
الليبية مبلل وقدرة  117,631,900دينار ،وقشأنها لوحظ ما يىل:
 وجــود بعــض المســاهمات الواعــدة الـ رـب لــم تحقــق أي عوائــد وبقيمــة 62,500,000دينار ،وبنسبة  %53مـن إجمـال المسـاهمات ،ومتمثلـة نف (سـوق األوراق الماليـة –
الصندوق الليب لالستثمار – الشـركة الوطنية للتأجت التمويىل).

 تعـ ـ ــود بعـ ـ ــض المسـ ـ ــاهمات إل سـ ـ ــنوات قديمـ ـ ــة منهـ ـ ــا إل سـ ـ ــنة 1997م و1998م،وتعتــت هــذه المســاهمات رديئــة ومتعـ رـتة تبلــل قيمتهــا  51,631,900دينــار وبنســبة
 %44من إجمـال المسـاهمات ،وعـدد هـذه المسـاهمات  12مسـاهمة متوزعـة عـىل
بعض المدن الليبية ،تـم تخصـيص لهـا ولب ر
ـاف المسـاهمات الرديئـة مخصـص هبـوط
بنسبة .%100
ن
 مســاهمة واح ــدة فق ــط تحق ــق ف عوائ ــد ســنوية وتع ــود لش ــركة ليبي ــا للت ـ نـأمي بقيم ــة
 3,500,000دينـ ــار ،وبنسـ ــبة  %3مـ ــن إجمـ ــال المسـ ــاهمات نف الش ـ ــركات األخ ـ ــرى،
ر
سنب 2018-2017م مبلل
حيث بلغ األرباح المحققة من هذه المساهمة خالل
وقدرة  458,500دينار ،بما نسبته حوال  %13.1من تكلفة المساهمة.
تصنيف المساهمات
3%

مساهمات جيدة

44%
مساهمات واعدة
ر
ومتعية
مساهمات رديئة

53%

بند عجز االندماج
متاني ــة المص ـ ــرف فن
الزال ه ــذا البن ــد والب ــالل قيمت ــه  150,523,799دين ــار ،يظه ــر نف ن
جان ــب األصـ ــول مرحـ ــل م ــن سـ ــنة ألخـ ــرى دون أن تتخ ــذ بشـ ــأنه أي إج ـ ـراءات ،وسـ ــبب
ظه ـ ــور ه ـ ــذا الرص ـ ــيد ج ـ ــاء نتيج ـ ــة ان ـ ــدماج المص ـ ــارف األهلي ـ ــة بع ـ ــد إع ـ ــادة تقييمه ـ ــا نف
المؤسسة المصـرفية األهلية سابقا ،و عبارة عن خسائر إعادة تقييم ،دون أن تتخذ
الجمعيــة العموميــة نف اجتماعهــا األخــت أي ق ـرار بشــأن تســويتها وفــق المعــايت الدوليــة
إلعداد التقارير المالية بالرغم من عرضه نف جدول االعمال.
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بند حسابات الطوارئ
ن
ظهـ ــور أرصـ ــدة مرتفع ـ ــة بحسـ ــابات الط ـ ــوارئ ف أغلـ ــب فـ ــروع المص ـ ــرف وذلـ ــك نتيج ـ ــة
أخطــاء نف عمليــة تمريــر بعــض القيــود المحاســبية ،دون قيــام المص ــرف بمعالجــة هــذه
ا
األرصدة أو بأول ،ومنها عىل سبيل المثال ال الحصـر:
اسم الفرع
اإلدارة العامة
درنة
سبها
تاجوراء
األبيار
اجدابيا
نن
جتور
وكالة السالوي
طرابلس الرئيي
سوق الجمعة

رقم الفرع
01
02
04
11
28
35
45
51
55
14

الرصيد
4,860,331
4,758,010
2,394,315
3,385,708
4,417,643
1,400,934
2,313,315
2,160,118
7,820,571
5,898,270

المالحظات
القيمة مدينة
القيمة دائنة
القيمة مدينة
القيمة مدينة
القيمة دائنة
القيمة دائنة
القيمة مدينة
القيمة مدينة
القيمة مدينة
القيمة مدينة

حسابات تبادل المعامالت بي الفروع (فليكس)
ن
ب ــالرغم م ــن ان ه ــذه الحس ــابات تع ــد حس ــابات ص ــفرية ي ــتم تس ــويتها ف نهاي ــة العم ــل
اليوم اال انه لوحظ ظهـور ارصـدة بهـا (تبـادل المعـامالت ب ن
ـي الفـروع وفلـيكس كيـوب)
الـ ــرقم  259003000بمبـ ــالل مرتفعـ ــة نف أغلـ ــب الفـ ــروع ،وتظهـ ــر هـ ــذه المبـ ــالل نتيجـ ــة
أخطـاء تقنيــة أثنـاء عمليــات ر
التحيــل دون أن يـتم معالجتهــا ،والجــدول التـال يبـ ن
ـي ذلــك
عىل سبيل المثال ال الحصـر:
اسم الفرع
اإلدارة العامة
درنة
سبها
رست
تاورغاء
مصـراته
قمينس
طرابلس الرئيي
غريان
نن
جتور
قرص األخيار
وادي ربي
بنغازي
ز رن
ليي

رقم الفرع
01
02
04
07
08
09
10
55
25
45
30
41
66
36

الرصيد
21,585,370
25,254
288,671
122,375
110,404
943,363
31,728
6,347,626
259,933
614,227
38,138
25,356
13,213,987
4,926,987

المالحظات
القيمة دائنة
القيمة دائنة
القيمة مدينة
القيمة مدينة
القيمة مدينة
القيمة دائنة
القيمة مدينة
القيمة مدينة
القيمة دائنة
القيمة مدينة
القيمة دائنة
القيمة دائنة
القيمة دائنة
القيمة مدينة
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محاض الجرد لسنة 2020م
جرد األصول الثابتة (مبان/سيارات/أثاث/أجهزة الحاسوب)

لوحظ عدم توفر منظومة خاصة باألصول الثابتة بحيث يتم استخراج نمـاذج موحـدة
لتصـنيف كــل أصــل عـىل حــدى تحــدد نـوع األصــل ،تــاريـ ــخ الش ـراء ،تكلفــة األصــل ،قســط
االستهالك ،مجم استهالك ،الرصيد الحال .ومكان تواجده ،بحيث يتم مطابقته مـ
عمليات الجرد الفعىل وتحديد الفروقات إن وجدت.
جرد خزائن العملة المحلية
ر
ن
ن
من خالل االطالع عىل محا الجرد ومقارنتها باألستاذ المساعد تبي اآلن:
ر
كاآلن:
 ظهور عجز بقيم متفاوتة نسبيا نف خزائن بعض الفروع بيانهاالفرع
قرص الخيار
صتاتة
الخمس
مسالته
بنغازي
درنة
اجدابيا
قمينس
طتق
غريان
سبها

األستاذ المساعد
المنطقة
89,658
منطقة طرابلس والغربية
130,325
منطقة طرابلس والغربية
392,158
منطقة الوسل
38,090
منطقة الوسل
368,815
منطقة الشـرقية
1,887,980
منطقة الشـرقية
287,344
منطقة الشـرقية
761,325
منطقة الشـرقية
2605
منطقة الشـرقية
 38,200منطقة الجبل الغرن
1,469,566
منطقة الجنوبية
إجمال العجز لدى الفروع

خزينة الفرع
40,748
83,203
382,778
33,750
285,000
1,804,696
281,354
753,797
630
3,420
1,346,690

الفر (عجز)
 48,910 47,122 9,380 4,340 83,815 83,284 5,990 7,528 1975 34780 122,876450,000 -

ر
كاآلن:
 هناك فائض نف خزائن بعض الفروع وبيانهاالفرع
قرص بن غشت
وادي الربي
تاجوراء
رست

االستاذ العام
المنطقة
116,533
منطقة طرابلس والغربية
7,198
منطقة طرابلس والغربية
7,085
منطقة طرابلس والغربية
18,091
منطقة الوسل
إجمال الفائض لدى الفروع

خزينة الفرع
117,808
7,208
7,090
21,003

الفر  /فائض
1,275
10
5
2,912
4,202

جرد خزائن آالت السحب الذان :ATM
ر
م ـ ــن خـ ـ ــالل االط ـ ــالع عـ ـ ــىل محـ ـ ــا ن الج ـ ــرد الخاصـ ـ ــة ب ـ ـ ــاآلت السـ ـ ــحب الـ ـ ــذان ()ATM
تبي ر
ومقارنتها باألستاذ العام ن
اآلن:
ر
ر
كاآلن:
الذان لدى الفروع وبيانها
 -ظهور عجز نف معظم اآلت السحب
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الفرع
الرئيي طرابلس
الرئيي طرابلس
قرص بن غشت
صالح الدين
ابو سليم
تاجوراء
الزاوية
مصـراته
مصـراته
مسالته

خزينة الفرع
000
47,440
000
000
000
000
000
000
000
000

االستاذ العام
رقم اآللة
المنطقة
 12,080منطقة طرابلس والغربية 100003030
125,280
منطقة طرابلس والغربية 100003070
 50منطقة طرابلس والغربية 100003030
400
منطقة طرابلس والغربية 100003010
 3,665منطقة طرابلس والغربية 100003010
 36,335منطقة طرابلس والغربية 100003030
24,615
منطقة طرابلس والغربية 100003020
1,315
100003010
منطقة الوسل
435
100003020
منطقة الوسل
 19,445100003010
منطقة الوسل
إجمال العجز ف آالت السحب الذان لدى الفروع

الفر (عجز)
 12,080 77,840 50 400 3,665 36,335 24,615 1,315 435 19,455176,190 -

ر
الذان لدى الفروع:
 ظهور فائض نف بعض آالت السحبالفرع
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سبها

االستاذ العام
رقم اآللة
المنطقة
- 75
منطقة طرابلس والغربية 100003020
- 280
منطقة طرابلس والغربية 100003040
000
100003010
منطقة الجنوبية
إجمال الفائض ف آالت السحب الذان لدى الفروع

خزينة الفرع
75
280
054

الفر  /فائض
150
560
054
0.00061,1

 لــم يــتم جــرد آلــة الســحب الــرقم  100003040المتواجــدة نف فــرع ابــو ســليم ،بــدونذكر أسباب عدم الجرد من قبل اللجنة الفرعية بفرع أبو سليم.
المعلقات بي اإلدارة العامة والفروع:
بــالرغم مــن تشــكيل لجنــة عليــا لتســوية المعلقــات خــالل ســنة 2019م ،وذلــك لتســوية
المعلقــات المرحلــة مــن ســنوات قديمــة ،إال أن المعلقــات الزال ـ نف تزايــد خــالل سـ ر
ـنب
2020-2019م وذلــك نتيجــة لتقــاعس اغلــب الفــروع عــن القيــام ب ـاجراء التســويات فن
حينه ـا باإلض ــافة إل ع ــدم توحي ــد الي ــة العمــل ب ـ ن
ـي اإلدارة العام ــة والف ــروع ،ونتيج ــة لم ــا
تحتويــه هــذه المعلقــات مــن مخــاطر مرتفعــة خصوصــا المتعلقــة بالمقاصــة والــذى كــان
يتوجب عىل إدارة المصـرف تفعيل دور إدارات المحاسبة واإلدارات الرقابية بالمنـاطق
ر
حب يمكن استيعاب هذا الكم الهائل من مذكرات تسـوية الفـروع وتشـطيب المعلقـات
نف الوق المناسب ثم بعد ذلك تحويلها إل إدارة المحاسبة باإلدارة العامة ،وفيما يىل
عينة من المعلقات عىل سبيل الذكر ال الحصـر بيانها كالتال:
إدارة الفروع بالمنطقة الشـرقية
ن
 وج ـ ـ ـ ـ ــود معلق ـ ـ ـ ـ ــات متمثل ـ ـ ـ ـ ــة ف قي ـ ـ ـ ـ ــود مدين ـ ـ ـ ـ ــة أجريـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ـ ــل اإلدارة بقيم ـ ـ ـ ـ ــة 2,304,310,485دينار ،تعود بعضها لسنوات قديمة مرحلة من سنة 2009م إل
سنة 2018م.

 وجود معلقات متمثلة بقيود دائنة أجري من قبل الفرع بقيمة 1,517,785,649دينار ،تعود بعضها لسنوات قديمة مرحلة من سنة 2009م إل سنة 2018م.
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فرع مصـراته

 المعلق ـ ــات بقيم ـ ــة  200,599,834دين ـ ــار متمثل ـ ــة بقي ـ ــود مدين ـ ــة أجري ـ ـ م ـ ــن قب ـ ــلاإلدارة ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2010م إل 2018م.
 وجــود معلقــات بقيمــة  265,193,076دينــار متمثلــة بقيــود دائنــة أجري ـ مــن قبــلالفرع ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2010م إل 2018م.
فرع الزاوية

 وجـود معلقـات بقيمـة  132,339,100دينـار متمثلـة بقيـود مدينـة أجريـ مـن قبــلاإلدارة ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2008م إل 2018م.
 وجــود معلقــات بقيمــة  104,579,986دينــار متمثلــة بقيــود دائنــة أجري ـ مــن قبــلالفرع ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2008م إل 2018م.
 وج ـ ــود معلق ـ ــات بقيم ـ ــة  714,635دين ـ ــار متمثل ـ ــة بقي ـ ــود مدين ـ ــة أجري ـ ـ م ـ ــن قب ـ ــلاإلدارة ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2015م إل 2018م.
 وج ــود معلق ــات بقيم ــة  1,148,909دين ــار متمثل ــة بقي ــود دائن ــة أجري ـ ـ م ــن قب ــلالفرع ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2016م إل 2018م.
فرع سو الجمعة

 وج ــود معلق ــات بقيم ــة  7,789,027دين ــار متمثل ــة بقي ــود مدين ــة أجريـ ـ م ــن قب ــلاإلدارة ،وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 2010م إل 2018م.
 وج ــود معلق ــات بقيم ــة  6,624,006دين ــار متمثل ــة بقي ــود دائن ــة أجري ـ ـ م ــن قب ــلالف ــرع ،وتع ــود ه ــذه العملي ــات لس ــنوات س ــابقة مرحل ــة م ــن س ــنة 2010م إل س ــنة
2018م.
المعلقات بي المصـرف والمراسلي
ل ــوحظ م ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة وج ــود معلق ــات مرتفع ــة ومرحل ــة م ــن س ــنوات
سابقة تعود لسنوات من 2017م إل 2019م ومنها عىل سبيل الذكر ال الحصـر ر
اآلن:
المصـرف العرن اليك حـ (الدوالر)

 وج ـ ــود معلق ـ ــات بقيم ـ ــة  109,000دوالر متمثل ـ ــة بقي ـ ــود مدين ـ ــة أجريـ ـ ـ م ـ ــن قب ـ ــلالمراســل ،وتعــود هــذه العمليــات لســنوات ســابقة مرحلــة مــن ســنة 2018م إل ســنة
2019م ،ولها عالقة باالعتمادات المستندية وبطاقات األغراض الشخصية
المؤسسة العربية المصـرفية (فـرنـكــوارت)
ن
 وج ــود معلق ــات بقيم ــة  34,235ي ــورو ظه ــرت ل ــدى حس ــاب المراس ــل ف س ــجالتمصـرف شمال أفريقيا ،وعدم ورود كشف الحساب من قبل المراسل.
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المؤسسة المصـرفية المنامة:

 وجود معلقات بقيمة  267,000دوالر متمثلة بقيود دائنة أجري من قبل اإلدارة،وتع ـ ــود ه ـ ــذه العملي ـ ــات لس ـ ــنوات س ـ ــابقة مرحل ـ ــة م ـ ــن س ـ ــنة 2019م ،وله ـ ــا عالق ـ ــة
بمستندات رسم التحصيل.
المصـرف اللين التونس:

 وج ــود معلق ــات بقيم ــة  110,600دين ــار تونس ـ ـ متمثل ــة بقي ــود مدين ــة أجري ـ م ــنقب ــل المص ــرف ،وتع ــود ه ــذه العملي ــات لس ــنوات س ــابقة مرحل ــة م ــن س ــنة 2018م،
ولها عالقة باالعتمادات المستندية.
 وج ــود معلق ـات بقيم ــة  663,580دين ــار تونس ـ ـ متمثل ــة بقي ــود مدين ــة أجري ـ م ــنقبــل المراســل ،وتعــود هــذه العمليــات لســنوات ســابقة مرحلــة مــن ســنة 2016م إل
سنة 2019م ،ولها عالقة باالعتمادات المستندية.
 وجـ ـ ــود معلقـ ـ ــات بقيمـ ـ ــة  61,163يـ ـ ــورو متمثلـ ـ ــة بقيـ ـ ــود مدينـ ـ ــة أجري ـ ـ ـ مـ ـ ــن قبـ ـ ــلالمراس ــل ،وتع ــود ه ــذه العملي ــات لس ــنوات س ــابقة مرحل ــة م ــن س ــنة 2019م ،وله ــا
عالقة باالعتمادات المستندية وبطاقات األغراض الشخصية.
 وجـ ـ ــود معلقـ ـ ــات بقيمـ ـ ــة  67,500دوالر متمثلـ ـ ــة بقيـ ـ ــود مدينـ ـ ــة أجري ـ ـ ـ مـ ـ ــن قبـ ـ ــلالمراس ــل ،وتع ــود ه ــذه العملي ــات لس ــنوات س ــابقة مرحل ــة م ــن س ــنة 2019م ،وله ــا
عالقة ببطاقات األغراض الشخصية.
بنك ابوظن

 وج ـ ـ ــود معلق ـ ـ ــات بقيم ـ ـ ــة  19,849دوالر متمثل ـ ـ ــة بقي ـ ـ ــود دائن ـ ـ ــة أجري ـ ـ ـ م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــلالمراس ــل ،وتع ــود ه ــذه العملي ــات لس ــنوات س ــابقة مرحل ــة م ــن س ــنة 2019م ،وله ــا
عالقة ببطاقات األغراض الشخصية.
 وج ـ ــود معلق ـ ــات بقيم ـ ــة  267,160دوالر متمثل ـ ــة بقي ـ ــود مدينـ ـ ـة أجريـ ـ ـ م ـ ــن قب ـ ــلالمراســل ،وتعــود هــذه العمليــات لســنوات ســابقة مرحلــة مــن ســنة 2018م إل ســنة
2019م ،ولها عالقة باالعتمادات المستندية وبطاقات األغراض الشخصية.
 وج ـ ـ ــود معلق ـ ـ ــات بقيم ـ ـ ــة  80,091دوالر متمثل ـ ـ ــة بقي ـ ـ ــود دائن ـ ـ ــة أجري ـ ـ ـ م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــلالمصـرف ،وتعود هـذه العمليـات لسـنوات سـابقة مرحلـة مـن سـنة 2018م إل سـنة
2019م ،ولها عالقة ببطاقات األغراض الشخصية.
إدارة تقنية المعلومات ودراسة اسياتيجية المصـرف ف ربط جميع الفروع بالمنظومة
الموحدة ،وكذلك تقييم التوزيـ ــع الجغراف للفروع

 إدارة تقنية المعلومات ووحدة امن المعلومات: يــتم االحتفــا بنســخة احتياطيــة للمنظومــة المص ــرفية (فلــيكس كيــوب) نهايــة
ك ــل ي ــوم عم ــل ل ــدى مص ـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي ،نف ح ـ ن
ـي ال يوج ــد مرك ــز احتي ــاط
لحفظ نسخه من البيانات لمصـرف شمال أفريقيا.
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 ال توج ـ ـ ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـراءات وض ـ ـ ـ ــوابط ل ـ ـ ـ ــدى إدارة تقني ـ ـ ـ ــة المعلوم ـ ـ ـ ــات ووح ـ ـ ـ ــدة ام ـ ـ ـ ــن
المعلومات لمتابعة منظومة فليكس كيوب.
ر
 تأخر بعض الفروع نف إحالة النسخ االحتياطية للعمل اليـوم بمنظـومب (زحـل،
الدول).
 ع ــدم االحتف ــا بنس ــخة احتياطي ــة لمنظوم ــة (س ــويف ) بص ــورة يومي ــة خ ــارج
إدارة العمليات المصـرفية.
ر
استاتيجية المصـرف نف ربط جمي الفروع بالمنظومة الموحدة:
ر
تسـ ــع جمي ـ ـ المص ـ ــارف التجاري ـ ــة ل ـ ــربط جمي ـ ـ فروعه ـ ــا مب ـ ــارسة م ـ ـ بعض ـ ــها ال ـ ــبعض
بمنظوم ـ ــة واح ـ ــدة ،بحي ـ ــث تجع ـ ــل جمي ـ ـ العم ـ ــالء شس ـ ــتفيدون م ـ ــن جمي ـ ـ الخ ـ ــدمات
ر
االلكتونيــة ،والـ رـب مــن بينهــا خدمــة مــون نــاب المقدمــة مــن
المقدمــة منهــا الخــدمات
مصـرف شمال أفريقيا وكذلك الخدمات األخرى مثل تحويل األموال وغتها.
إال أن ربط المنظومة نف مصـرف شمال أفريقيا يقتصــر عـىل الـبعض ،حيـث إن مصــرف
ش ــمال أفريقي ــا يعم ــل بع ــدد ث ــالث منظوم ــات و (فل ــيكس كي ــوب ،ال ــدول ،الزح ــل)،
وتعتــت (فلــيكس كيــوب) المنظومــة الموحــدة الـ رـب تســع إدارة المص ــرف إل ربــط كامــل
ر
بمنظومب (الدول /الزحل).
فروعها بهذه المنظومة ،وانهاء أعمالها
عـدد الفــروع المسـتخدمة لمنظومــة فلـيكس كيــوب  32فرعـا ،بنســبة  %58مـن إجمــال
الفـروع والوكـاالت ،وعـدد الفـروع المسـتخدمة لمنظومـة الـدول  3فـروع ووكالـة ،بنسـبة
%6مـن إجمــال الفـروع والوكــاالت ،وعـدد الفــروع المسـتخدمة لمنظومــة زحـل  20فرعــا
ووكالة ،بنسبة  %27من إجمال الفروع والوكاالت ،والشكل التال يوض ذلك:
نسبة الفروع المستخدمة للمنظومات
6%
الفروع المستخدمة لمنظومة فليكس كيوب
الفروع المستخدمة لمنظومة الزحل
الفروع المستخدمة لمنظومة الدول

36%
58%

 اآلثار رالمتتبة عىل عدم استخدام منظومة موحدة لكافة فروع المصـرف:
 صــعوبة وصــول لبيانــات دقيقــة لــبعض الفــروع مــن قبــل اللجــان الرقابيــة بســبب
تنوع المنظومات وعدم توحدها.
 ضـ ـ ــعف اإلج ـ ـ ـراءات الرقابيـ ـ ــة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل إدارة االمتثـ ـ ــال وكـ ـ ــذلك إدارة المراجعـ ـ ــة
والتدقيق.
ن
 التأخر نف إعداد المتانية المجمعة للمصـرف.
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 عــدم اســتفادة عمــالء المصــرف نف الفــروع الغــت مربوطــة مــن عــدة خــدمات منهــا
خدمة مون ناب الخاصة بالفروع المربوطة.
 التأخر نف إجراء المقاصة والتحويل ن
بي الحسابات داخل فروع المصـرف.
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الفصل اخلامس  :الصناديق السيادية
املؤسسة الليبية لالستثمار
ن
بلغـ اجمــال اصــول الصــندوق الســيادي االول ف ليبيــا (المؤسســة الليبيــة لالســتثمار)
نف 2019/12/31م مــا قيمتــه  68.4مليــار دوالر حســب تقريــر تقيــيم ررسكــة المراجعــة
الدوليـ ــة  ، Deloitteمقابـ ــل آخـ ــر تقيـ ــيم اجـ ــري الصـ ــول المؤسسـ ــة نف العـ ــام ، 2012
كانـ ـ قيمته ــا  67ملي ــار دوالر ،ه ــذا يع ـ نـب أن مق ــدار النم ــو ال ــذي حققت ــه خ ــالل س ــب
سنوات بلل  1.4مليار دوالر فقط  ،أي بنسبة  %2فقط.
ن
التدن نف معـدل النمـو يرجـ بعضـه لحالـة عـدم االسـتقرار ال رـب تمـر
وبالرغم من أن هذا

به ـ ــا الدول ـ ــة الليبي ـ ــة وانعكسـ ـ ـ ع ـ ــىل المؤسس ـ ــة باالض ـ ــافة ال قـ ـ ـرارات مجل ـ ــس االم ـ ــن
بتجميد اصول المؤسسة ر
الب كان تأثتها سـلب ،إال أن هنـاك اسـباب أخـرى شـارك نف
ن
تدن معدل النمو تمثل نف تراكمات سـوء االدارة والمنازعـات الداخليـة والفسـاد النـاتأ
ع ـ ــن ض ـ ــعف الحوكم ـ ــة بالمؤسس ـ ــة والـ ـ ـ رـشكات التابع ـ ــة له ـ ــا ،حي ـ ــث أن ه ـ ــذه العوائ ـ ــد ال
تتناســب مطلقــا م ـ حجــم ونــوع االســتثمارات ومســتويات التضــخم الـ رـتاكم العــالم مــا
ـي الع ـ ن
بـ ن
ـامي  2012و  2019وال ـ رـب تق ــدر بنس ــبة  %11.35ويف ـ رـتض ان ترفـ ـ اص ــول
المؤسسة بهذا المعدل وبقيمة ال تقل عن  7مليار دوالر إال أنها لم تنعكس عىل قيمة
اصول المؤسسة وفقا لتقييم .Deloitte
تسـبب قـرار التجميـد نف منـ المؤسسـة مـن اعـادة اســتثمار اصـولها السـائلة ال رـب انتهـ
م ــدتها نف المص ــارف االجن ــب وأدى ذل ــك ال حرمانه ــا م ــن تحقي ــق عوائ ــد ع ــىل اصـ ــول
سـائلة تقــدر قيمتهــا بمبلــل  20مليــار دوالر وعــىل العكــس تقــوم المصــارف الـ رـب بهــا هــذه
االمــوال بتحويلهــا ال حســابات جاريــة مجمــدة وتخصــم منهــا مصــاريف ســنوية تتســبب
نف تآكلها دون تحقيق منفعة.
تتوزع استثمارات المؤسسة الليبية لالستثمار نف الجهات التابعة التالية:
 الـ رشكة الليبية لالستثمارات الخارجية (الفيكو)
 محفظة ليبيا أفريقيا (، .)LAP
 محفظة االستثمارات طويلة المدى ()LTP
 ررسكة االستثمارات النفطية ()Oilinvest
 الصندوق الليب لالستثمار الداخىل والتنمية (.)LLIDF
 و تتكون من انواع مختلفة مـن االصـول السـائلة والمقيـدة والثابتـة حسـب البيـانالتال:
نوع االستثمارات
النقد والودائ
المحافظ االستثمارية
ر
الشكات والعقارات
اصول اخرى
المجموع

القيمة السوقية (مليون دوالر)

33,454
20,090
11,385
3,424
68,353

الوزن النسن
%48.9
%29.4
%16.7
%5
% 100
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المركز المال للمؤسسة الليبية االستثمار ف 2020/12/31م:
بلـل إجمـال أصـول المؤسسـة الليبيــة لالسـتثمار نف 2020/12/31م ،وفقـا للقـوائم غــت
المدققة المعدة بالتكلفة التاريخية بنحو  70مليار دوالر ،وفقا للبيان التال:

األصول

البيان (القيم بالدوالر امريك)
النقد ر
وماف حكمه

22,153,074,828

32%

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

11,306,467,710

16%

موجودات مالية متاحة للبي

8,939,506,213

13%

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,874,780,054

3%

موجودات مالية محتفظ بها لتاري ــخ االستحقاق

0

0%

محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية
استثمارات نف ررسكات تابعة وحليفة

277,202,286

0%

24,874,400,493

36%

التنفيذ

402,629,730

1%

174,251,863

0%

ر
مشوعات تح

الخصوم

2020/12/31

الوزن النسن

موجودات غت ملموسة
ن
بالصاف
موجودات ثابتة

1,485,396

0%

مجموع الموجودات

70,003,798,574

100%

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

127,206,458

0.2%

مخصصات

1,093,170

0.0%

مجموع المطلوبات

128,299,627

0.2%

الموارد

65,265,080,045

93.2%

احتياط إعادة تقييم موجودات مالية متاحة للبي

2,039,256,298

2.9%

األرباح المجمعة

4,662,919,659

6.7%

مجموع األرباح الموزعة
أرباح ر
الفتة

-2,456,172,354

-3.5%

364,415,299
70,003,798,574

0.5%
100.0%

مجموع حقو الملكية

يالحظ ان القوائم لم تعكـس االنخفـاض نف األصـول النـاتأ عـن عـدد مـن الـ رـشكات ،أو
الخس ـ ــائر م ـ ــن انخف ـ ــاض قيم ـ ــة ال ـ ــدينار مقاب ـ ــل ال ـ ــدوالر للودائ ـ ـ ـ بالعمل ـ ــة المحلي ـ ــة ،أو
مخصـ ــص ال ـ ــديون المشـ ــكوك نف تحص ـ ــيلها مثـ ــل الق ـ ــروض القديمـ ــة ال ـ ـ رـب تـ ــأخر موع ـ ــد
تحصيلها من عدة سنوات ولم تحصل و ر
الب تزيد عن  5.6مليار دوالر.
فيم ــا يـ ــىل بيـ ــان مقارنـ ــة لحجـ ــم توظيـ ــف األم ــوال ،م ـ ـ العوائـ ــد المحققـ ــة عـ ــن كـ ــل نـ ــوع
توظيف نف نهاية 2020م :
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البيان
النقد ر
وماف حكمه

2020/12/31

اإليراد المحقق

معدل العائد

22,153,074,828

171,251,005

0,8%

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

11,306,467,710

0

0

موجودات مالية متاحة للبي

8,939,506,213

248,917,662

2.7%

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,874,780,054

580,180

0,03%

موجودات مالية محتفظ بها لتاري ــخ االستحقاق

0

0

0%

محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية
استثمارات نف ررسكات تابعة وحليفة

277,202,286

17,000,000

6%

24,874,400,493

750,000

0,003%

التنفيذ

402,629,730

0

0

موجودات غت ملموسة
ن
بالصاف
موجودات ثابتة

174,251,863

0

0%

1,485,396

0

0%

مجموع الموجودات

70,003,798,574

438,498,847

0,6%

ر
مشوعات تح

م ــن الج ــدول الس ــابق ال ــذي يق ــيس مع ــدل العائ ــد ع ــىل ك ــل ن ــوع اس ــتثمار والعائ ــد الك ــىل
يالحظ ما يىل:
 أن معدل العائد الكىل ال يتجاوز  6من الف وهو اقـل مـن العائـد عـىل الودائـ والـذيك ــان بح ــدود  8م ــن ال ــف أي بمع ـ نـب أن المؤسس ــة ل ــو وض ــع ك ــل أمواله ــا نف ودائـ ـ
لكان حقق معدل عائد افضل وبدون أي مخاطر وال تكلفة إدارة.
 اك ـ ــت مع ـ ــدل عائ ـ ــد ك ـ ــان ع ـ ــىل الق ـ ــروض وه ـ ــذا ق ـ ــد يك ـ ــون راج ـ ـ إل انخف ـ ــاض حج ـ ــماالســتثمار نف القــروض الــذي لــم يتجــاوز  277مليــون دوالر ،مـ العلــم يوجــد تحفــظ
عىل معـدل العائـد عـىل القـروض فلـم يـتم التحقـق مـن قـوة هـذه القـروض مـن حيـث
التحصيل.
ن
 االســتثمار ف محفظــة األســهم حقــق معــدل عائــد مقبــول بحــدود  %2.7ولكــن هــذاالعائــد اقــل بكثــت مــن العائــد التقــديري الــذي عــىل أساســه تــم الموافقــة عــىل توظيــف
هذه األموال و المقدر بحدود  ،%7وجودة هذا االستثمار تتطلب دراسـات موسـعة
ع ـ ــىل مس ـ ــتوى التحق ـ ــق م ـ ــن القيم ـ ــة العادل ـ ــة ،والت ـ ــدفقات النقدي ـ ــة التقديري ـ ــة م ـ ــن
التوزيعات خالل مدة ال تقل عن ر
عش سنوات.
 يعــد االســتثمار نف الـ ـ رشكات التابعــة والزميلــة أعــىل االســتثمارات مخــاطرا والــذي بلــلكوزن نسب مـن المحفظـة االسـتثمارية بحـدود  %36ويعـد اعـىل نـوع اسـتثمار إال أن
العائد المحقق من هذا االستثمار مقارب للصفر.
الجمعية العمومية للمؤسسة (مجلس األمناء)
قصور مجلس األمناء نف أداء المهام المناطة به وفـق القـانون رقـم ( )13لسـنة 2010م
ويتمثل ذلك فيما يىل:

 مخالف ـ ـ ــة مجل ـ ـ ــس األمن ـ ـ ــاء ألحك ـ ـ ــام الم ـ ـ ــادة ( )8م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون الم ـ ـ ــذكور والمتعلق ـ ـ ــةن
األدن
باختصاص ــات المجلـ ــس ،وعـ ــىل وجـ ــه الخص ــوص الفقـ ــرة األول بشـ ــأن الحـ ــد
الجتماعــات مجلــس األمنــاء الواجــب عقــدها خــالل الســنة ،حيــث تبـ ن
ـي بــأن مجلــس
األمنــاء ل ــم يعق ــد س ــوى اجتم ــاع واح ــد ل ــه فقــط خ ــالل س ــنة 2020م مخالف ــا ب ــذلك
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المادة المشار إليها أعاله ر
والب تنص نف مضمونها بضـرورة أن ميعقد مجلس األمناء
اجتماعات ــه بواقـ ـ م ــرة ك ــل ثالث ــة أش ــهر ع ــىل األق ــلم .ومخالفت ــه ألحك ــام الم ــادة ()9
والمتعلقة بواجبات المجلس حيث ن
تبي عدم قيامه باعداد تقرير سنوي عـن األداء
ر
ن
االس ـ ــتثماري للمؤسس ـ ــة وتقييم ـ ــه باإلض ـ ــافة إل تقي ـ ــيم م ـ ــدى الـ ـ ـتام مجل ـ ــس اإلدارة
بالضوابط والقيود المنصوص عليها نف قانون تنظيم المؤسسة.
 عدم تفعيل آليات المراقبة عىل أداء اإلدارة التنفيذية للمؤسسة حيث لوحظ عـدمقيــام المجلــس بتشــكيل لجــان فنيــة منــذ ســنة 2017م وخاصــة نف ظــل عــدم وجــود
ر
مبارسة لمجلس األمناء.
هيئة مراقبة تكون تبعيتها
 عــدم قيــام مجلــس األمنــاء باســتعراض نتــائأ أعمــال اللجنــة المشــكلة بموجــب الق ـراررقــم ( )2لســنة 2017م بشــأن تقيــيم ومتابعــة عمــل مجلــس إدارة المؤسســة الليبيــة
لالسـ ـ ــتثمار من ـ ـ ــذ االجتم ـ ـ ــاع األول للمجل ـ ـ ــس نف سـ ـ ــنة 2018م ،ول ـ ـ ــم يج ـ ـ ــرى بع ـ ـ ــدها
اسـ ــتعراض نتـ ــائأ اعمـ ــال اللجنـ ــة نف أي مـ ــن االجتماعـ ــات الالحقـ ــة لمجلـ ــس األمنـ ــاء
ر
سنب 2020-2019م.
خالل
 عــدم قي ــام مجل ــس األمن ــاء باعتم ــاد الهيكــل التنظ ــيم للمؤسس ــة والمح ــال م ــن قب ــلمجلس اإلدارة نف شهر يوليو 2020م.
 تأخر مجلس األمنـاء نف اعتمـاد العديـد مـن اللـوائ الماليـة واإلداريـة والالزمـة لتسـيتنشــاط عمــل المؤسســة الموضــحة أدنــاه بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )7مــن القــانون
رق ـ ـ ــم  13لس ـ ـ ــنة 2010م بش ـ ـ ــأن تنظ ـ ـ ــيم المؤسس ـ ـ ــة الليبي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتثمار والمتعلق ـ ـ ــة
باختصاصات مجلس األمناء وعىل وجه الخصوص الفقرات (.)10 ،8 ،7 ،3
ر
مقتح سياسة االستثمار بالمؤسسة الليبية لالستثمار.

ر
 مقتح ميثاق مجلس اإلدارة بالمؤسسة الليبية لالستثمار.
ر
مقتح مدونة قواعد السلوك وأخالقيات المهنة لمجلس اإلدارة.

 عدم اعتماد الموازنة التقديرية للمؤسسة عن سنة 2020م.مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 اإلخــالل بقواعــد ومبــادئ الحوكمــة الداخليــة للمؤسســة نتيجــة قيــام رئــيس مجلــسإدارة المؤسس ــة ب ــالجم ب ـ ن
ـي ص ــفة رئاس ــة المجل ــس والم ــدير التنفي ــذي بالمخالف ــة
لمنشـور ديـوان المحاســبة رقـم ( )7لسـنة 2018م بشــأن تعـارض المصـال بمجــالس
إدارات الش ـ ــركات العامـ ــة ومـ ــا نف حكمهـ ــا ،والمنشـ ــور رقـ ــم ( )4لسـ ــنة 2019م بشـ ــأن
تطبيق مبادئ أنظمة الحوكمة الرشيدة بالشـركات العامة وما نف حكمها.
 قص ــور مجل ــس اإلدارة نف القي ــام بمس ــؤولياته الوظيفي ــة تج ــاه فص ــل االختصاص ــاتوالمس ـ ــؤوليات ب ـ ــاإلدارة العلي ـ ــا ب ـ ـ ن
ـي مجل ـ ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ـ ــة وتكلي ـ ــف م ـ ــن
ر
شش ــغل وظيفـ ــة المـ ــدير العـ ــام بالمؤسسـ ــة ،حيـ ــث لـ ــوحظ عـ ــدم الـ ـ نـتام مجلـ ــس إدارة
المؤسسة بتنفيذ ما نص عليه أحكام المـادة رقـم ( )4مـن قـرار مجلـس األمنـاء رقـم
( )2لس ـ ــنة 2020م الم ـ ــؤر نف 2020/11/18م والمتعلق ـ ــة بمطالب ـ ــة مجل ـ ــس إدارة
المؤسسـة عــىل وجــه الســرعة بضــرورة اتخــاذ اإلجـراءات الالزمـة بشــأن تعيـ ن
ـي المــدير
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التنفيذي للمؤسسة الليبية لالستثمار وذلك بالمخالفة للمادة ( )11فقرة ( )13من
القانون رقم ( )13لسنة 2010م بشأن تنظيم المؤسسة الليبية لالستثمار.
 ل ـ ـ ــم شس ـ ـ ــبق لمجل ـ ـ ــس إدارة المؤسس ـ ـ ــة الليبي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتثمار وأن تق ـ ـ ــدم ببي ـ ـ ــان خ ـ ـ ــاللاجتماعــات الجمعيــة العموميــة للمؤسســة (مجلــس األمنــاء) حــول المرتبــات والمزايــا
النقدية والعينية ر
الب تحصل عليهـا أعضـاء المجلـس خـالل السـنة وذلـك بالمخالفـة
للمادة ( )183من القانون رقم ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
 ع ــدم قي ــام إدارة المؤسس ــة باع ــداد ق ــوائم مالي ــة مجمع ــة ألي م ــن الس ــنوات المالي ــةر
وحب تاريخه وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ()254
المنصـرفة منذ تاريـ ــخ تأسيسها
من القانون ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
 ع ـ ــدم تشـ ـ ــكيل هيئـ ـ ــات المراقب ـ ــة تكـ ـ ــون تبعيتهـ ـ ــا مب ـ ـ رـارسة لمجلـ ـ ــس إدارة المؤسسـ ـ ــة
(بصفته الجمعية العمومية عىل الصناديق السيادية اإلستثمارية والشـركات التابعة)
ن
والقانون.
للوقوف عىل أداء تلك المؤسسات ومتابعة أداءها المال
نظام ميكنة إدارة المعلومات داخل المؤسسة الليبية لالستثمار
ر
اإللكتونيـ ــة بالمؤسس ـ ــة نتيجـ ــة تع ـ ــدد المنظومـ ــات العامل ـ ــة
 ضـ ــعف أنظمـ ــة الرقاب ـ ــةبالمؤسسة وعدم وجود منظومة عمل مركزية مالية وادارية موحدة.
 جميـ ـ المنظوم ــات العامل ــة بالمؤسس ــة غ ــت مربوط ــة مـ ـ المؤسس ــات االس ــتثماريةوالشـركات التابعة ،األمر الذي من شأنه أن يضعف من قدرة المؤسسة عـىل متابعـة
أداء الجهات التابعة لها عن بعد.
 عـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود خطـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ رـتاتيجية واضـ ـ ـ ــحة لـ ـ ـ ــدى إدارة تقنيـ ـ ـ ــة المعلومـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ــأنمش ـ ــروعات وب ـ ـرامأ الـ ـ ر نـتود بمنظومـ ــات عمـ ــل موحـ ــدة حديثـ ــة تالئـ ــم طبيعـ ــة عمـ ــل
المؤسسة بما يمكنها من الربط م المؤسسات االستثمارية والشـركات التابعة.
 ال تل ــب المنظوم ــة المالي ــة العامل ــة ) (GPوك ــذلك منظوم ــة التق ــارير متطلب ــات عم ــلن
األدن للتق ــارير المالي ــة الواج ــب عرض ــها كم ــا أن ت ــاريـ ــخ
المؤسس ــة م ــن حي ــث الح ــد
ر
ـومتي يعتــت متقــادم بع ــض ر
ن
اليــء ،ناهيــك ع ــن أن
التقيــة أو التحــديث لكلتــا المنظ ـ
المنظومـ ــة الماليـ ــة العاملـ ــة بالمؤسسـ ــة ال تعتـ ــت مـ ــن المنظوم ـ ـات الماليـ ــة العالميـ ــة
الحديث ـ ـ ـ ــة إذا م ـ ـ ـ ــا قورنـ ـ ـ ـ ـ بالمنظوم ـ ـ ـ ــات العامل ـ ـ ـ ــة نف ه ـ ـ ـ ــذا المج ـ ـ ـ ــال بالمؤسس ـ ـ ـ ــات
االستثمارية والجهات األخرى.
نتائج النشاط
إيراد ات نشاط المؤسسة الليبية لالستثمار

فيم ــا يـ ــىل بي ــان إي ـ ـرادات المؤسسـ ــة الظ ــاهرة بالحسـ ــابات الختاميـ ــة غ ــت المدققـ ــة عـ ــن
السنوات المشار إليها بالجدول أدناه:
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السنة
البيان

إيراد الفوائد
ن
صاف دخل المحافظ
(أسهم +صناديق)
إيرادات أخرى
اجمال اإليرادات

2018م

2019م

2020م

معدل التغي
سنة 20م
سنة 20م
بالمقارنة 18م بالمقارنة 2019م

526,217,748

565,360,367

188,152,181

-64%

-67%

246,084,716

289,348,262

244,112,982

-1%

-16%

1,085,589
693,888,027

992,946
854,686,205

2,272
398,806,653

-99.8%
-43%

-99.8%
-53%

وم ــن خ ــالل تحلي ــل أرص ــدة بن ــود إيـ ـرادات المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار ع ــن الس ــنوات
المشار إليها لوحظ ما يىل:
 يمثــل بنــد إي ـراد الفوائــد الــوزن النســب األ كــت مــن إي ـرادات النشــاط للمؤسســة الليبيــةلالس ـ ـ ــتثمار خ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ــنوات 2019-2018م نف ح ـ ـ ـ ن
ـي ل ـ ـ ــوحظ انخف ـ ـ ــاض العوائ ـ ـ ــد
المحققـ ــة مـ ــن هـ ــذا البنـ ــد خـ ــالل سـ ــنة 2020م عمـ ــا كـ ــان عليـ ــه بالسـ ــنوات السـ ــابقة
بمعدل انخفاض بلل  %64عن سنة 2018م و %67مقارنة بسنة 2019م ،ويرج
ذل ـ ــك إل انخف ـ ــاض معظـ ـ ــم أرص ـ ــدة البنـ ـ ــود الفرعي ـ ــة المكون ـ ــة إلجمـ ـ ــال ه ـ ــذا البنـ ـ ــد
والموضــحة بالج ــدول الت ــال أدنــاه حي ــث ن ــذكر منه ــا عــىل وج ــه الخص ــوص إي ـرادات
الفوائــد المحقق ــة مــن أم ــوال المؤسســة المودع ــة لــدى البن ــوك الخارجيــة وال ـ رـب م ــن
أبرزها ودائ المؤسسة لدى مصـرف ليبيـا المركـزي والـذي بـدوره أعـاد توظيـف تلـك
األم ــوال ب ــالبنوك الخارجي ــة مقاب ــل الحص ــول ع ــىل عوائ ــد ،حي ــث تبل ــل قيم ــة ودائـ ـ
المؤسسة لدى مصـرف ليبيا المركزي حوال  18مليار دوالر فيما تبلل قيمة إجمـال
الودائ لدى كـل البنـوك مـا قيمتـه  20مليـار ،وبـالنظر إل العوائـد المحققـة مـن إيـراد
الفوائــد مقارنــة بأصــل المبلــل ف نهــا تعتــت ضــئيلة جــدا حيــث ال يتجــاوز معــدل العائــد
المحقق نف أغلب األحوال .%2
إيراد الفوائد
البيان

2018م

2019م

2020م

171,178,406 438,483,955 352,088,981
ودائ
72,599
1,854,100
1,695,832
حسابات جارية
16,901,176 125,022,312 172,015,450
قروض
سندات وأذونات خزانة 417,485
إجمال إيراد الفوائد 188,152,181 565,360,367 526,217,748

معدل التغي
سنة 20م
سنة 20م
بالمقارنة 18م بالمقارنة 2019م

-51%
-96%
-90%

-61%
-96%
-%86

-64%

-67%

 انخفاض قيمة إيرادات المؤسسة المحققة مـن دخـل المحـافظ االسـتثمارية (أسـهموصناديق) خالل سنة 2020م بمعـدل  %17عمـا كانـ عليـه بسـنة 2019م كمـا أن
ارتف ـ ــاع الـ ـ ــوزن النسـ ـ ــب لعوائـ ـ ــد المؤسسـ ـ ــة مـ ـ ــن دخـ ـ ــل المحـ ـ ــافظ بالنسـ ـ ــبة إلجمـ ـ ــال
اإليـرادات ال يعـ نـب زيــادة قيمــة اإلي ـرادات المحققــة مــن دخــل المحــافظ بالقــدر الــذي
ششــت إل تراج ـ دخــل المؤسســة مــن إي ـراد الفوائــد األمــر الــذي تناســب معــه عكســيا
ارتفــاع الــوزن النســب لــدخل المحــافظ بالنســبة إلجمــال اإلي ـرادات ،والجــدول التــال
يوض البنود الفرعية المكونة إلجمال دخل المحافظ.
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توزي ــع المحافظ
البيان

2018م

2019م

2020م

توزيـ ـ ارباح موجودات
مالية لبي أسهم
580,180
3,546,146
1,847,949
ارباح لبي صناديق
إيرادات محافظ دخل
16,901,176 125,022,312 1,405,592
ثاب
إجمال إيراد الفوائد 249,497,842 301,970,677 258,614,886
248,917,662 298,424,531 255,361,345

معدل التغي
سنة 20م
سنة20م
بالمقارنة 18م بالمقارنة 2019م
-3%

-%17

-%69

-%84

-90%

-%86

-4%

-17%

 تمثل عوائد توزيعات أرباح األسـهم الـوزن النسـب األ كـت مـن دخـل المحـافظ كمـا أنـهوب ـ ــالنظر إل قيم ـ ــة األرب ـ ــاح المحقق ـ ــة م ـ ــن دخ ـ ــل المح ـ ــافظ مقارن ـ ــة باجم ـ ــال تكلف ـ ــة
األســهم والصــناديق ف نهــا تعتــت ضــئيلة جــدا حيــث ال يتجــاوز معــدل العائــد المحقــق
نف أغل ــب األح ــوال  %3مقارن ــة باجم ــال تكلف ــة محفظ ــة األس ــهم والص ــناديق الب ــالل
ص ـــ ن
ـاف رص ـ ـ ــيدها كم ـ ـ ــا نف نهاي ـ ـ ــة س ـ ـ ــنة 2020م ح ـ ـ ــوال  8,9ملي ـ ـ ــار ،كم ـ ـ ــا أن القيـ ـ ـ ــود
المفروضة عىل أصول المؤسسة نتيجة قرارات التجميد الصادرة عن مجلـس األمـن
حال ـ دون قي ــام المؤسس ــة باح ــداث أي تغي ــت لألحس ــن نف محفظ ــة األس ــهم األم ــر
ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه انخف ـ ــاض القيم ـ ــة الس ـ ــوقية لع ـ ــدد كب ـ ــت م ـ ــن األس ـ ــهم المملوك ـ ــة
للمؤسســة لــدى الشــركات دون وجــود مــا يقابلهــا مــن إجـراءات معالجــة للحــد مــن أثــر
ن
التدن ومخصص الهبوط بمحفظة
االنخفاض الحاصل ،حيث بلغ قيمة خسائر
األسهم والصناديق حوال  4مليار.
ن
وف المجمل يالحـظ انخفـاض قيمـة إيـرادات المؤسسـة خـالل سـنة 2020م عمـا كانـ
عليه خالل سنة 2019م بمعدل بلل  %53وبقيمة بلغ

 455,879,552دوالر.

الموازنة التقديرية للمؤسسة
 /1اإليرادات 2020م
البيان

الفعل $

188,152,181
إجمال إيراد الفوائد
ن
صاف دخل المحافظ (أسهم +صناديق) 244,112,982
2,271
إيرادات أخرى
ن
أ .بالقيمة العادلة  +حصة الرب ـ ف
)(33,460,782
ش التابعة  +ف أسعار الرصف
398,806,652
اجمال اإليرادات

التقديري $

االنحراف $

المحقق

324,237,935
163,899,776
-

)(136,085,754
80,213,206

58%
149%
-

)(7,593,896

)(25,866,886

441%

480,543,815

)(81,739,434

83%

 انخفاض قيمة إيرادات الفوائد المحققة خـالل سـنة 2020م مقارنـة بمـا هـو متوقـأن تك ــون علي ــه نف ذات الس ــنة بمبل ــل وق ــدره  136,085,754دوالر ،حي ــث بلغ ـ ـ
نس ــبة المحق ــق إل إجم ــال المبل ــل المق ــدر  ،%58وذل ــك نتيج ــة انخف ــاض مع ــدالت
وأسعار الفوائد عىل ودائ المؤسسة لدى عدة بنوك اجنبية خالل سنة 2020م.
ن
ن
 ارتفــاع قيمــة إجمــال خســائر التغــت ف أســعار الـ ـرصف وحصــة خســائر المؤسســة فالش ـ ــركات التابعـ ــة خـ ــالل سـ ــنة 2020م مقارنـ ــة بمـ ــا متوق ـ ـ ان تكـ ــون عليـ ــه نف ذات
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الس ــنة بقيم ــة بلغ ـ ـ
.%441

 25,866,886دوالر ومع ــدل انح ـ ـراف عم ــا ه ــو مق ــدر بواق ـ ـ

 انخفاض اإلجمال العام إليرادات المؤسسة الليبيـة لالسـتثمار المحققـة خـالل سـنة2020م مقارن ــة بم ــا ه ــو متوقـ ـ أن تك ــون علي ــه بقيم ــة بلغـ ـ  81,739,434دوالر
حيث بلغ نسبة المحقق إل إجمال المبلل المقدر .%83
 /2المصـروفات 2020
البيان
ن
المهايا والمرتبات وما ف حكمها
مكافأت مجلس اإلدارة واألمناء
مصاريف التدريب والتطوير
مهمات عمل (سفر ومبي )
المصاريف اإلدارية والعمومية
مصاريف استشارية
اإلجمال العام للمصـروفات

الفعل $
8,765,206
675,451
13,485
1,354,757
2,286,065
21,296,388
34,391,353

التقديري $
6,401,070
766,164
1,449,630
1,134,384
7,175,719
23,520,430
40,447,397

االنحراف $
)(2,364,136
)(90,712
)(1,436,145
)(220,374
4,889,654
2,224,041
6,056,044

المحقق
137%
88%
1%
119%
32%
91%
85%

 ارتفــاع قيمــة مص ــروف المرتبــات والمهايــا ومــا نف حكمهــا خــالل ســنة 2020م مقارنــةبم ــا ه ــو متوقـ ـ أن تك ــون علي ــه نف ذات الس ــنة بقيم ــة بلغـ ـ  2,364,136دوالر نف
ن
حي بلغ نسبة المحقق إل إجمال المبلل المقدر .%137
 ارتفــاع قيمــة مص ــروفات الســفر والمبي ـ بالمؤسســة الليبيــة لالســتثمار خــالل ســنة2020م مقارن ـ ــة بالتق ـ ــديرات الموض ـ ــوعة م ـ ــن قب ـ ــل اإلدارة ع ـ ــن ذات الس ـ ــنة بقيم ـ ــة
بلغ ـ ـ  220,374دوالر نف ح ـ ن
ـي بلغ ـ ـ نس ــبة المحق ــق إل إجم ــال المبل ــل المق ــدر
.%119
التعاقد مع مكتب  E&Yلتحديد الفجوى بشأن مراجعة القوائم المالية للمؤسسة
بي أطراف التعاقد ن
من خالل االطالع عىل االتفاقية المتمة ن
تبي أنها عبارة عـن دراسـة
مبدئية لحسابات ونشاطات المؤسسة لمراجعـة القـوائم الماليـة للمؤسسـة عـن السـنة
المالية 2019م ،حيث ب ر
ـارس المكتـب العمـل الفعـىل نف نهايـة شـهر ينـاير لسـنة 2021م
ن
األمــر الــذي أثــر ســلبا عــىل ســت األعمــال المطلوبــة وتــأخر ف تقــديم تقريــر بشــأن مهمــة
دراسة الفجوى.
دعم الخزانة العامة
ألق قرارات التجميد المفروضة من قبـل مجلـس األمـن عـىل أصـول المؤسسـة الليبيـة
لالســتثمار بضــاللها عــىل أداء المؤسســة ،حيــث انعكس ـ ســلبا عــىل أداءهــا نف تحقيــق
أهدافها المتمثلة نف تنوي ـ ـ أوجه االستثمار وتنمية األموال بما شسـاهم نف تعـدد مصـادر
الـدخل ال ن
ـوطب ودعـم مـوارد الخزانـة العامــة سـنويا باإلضـافة إل الحـد مـن تـأثت تقلبــات
ن
للمتاني ــة
الــدخل واإلي ـرادات النفطي ــة ،حي ــث ل ــوحظ ب ــأن أخ ــر دع ــم قدمت ــه المؤسس ــة
العامة للدولـة يرجـ تاريخـه إل س ر
ـنب 2008-2007م بقيمـة ماليـة 2,456,172,354
ن
دوالر ،ومنـ ــذ ذلـ ــك الحـ ـ ن
ـي لـ ــم تسـ ــاهم المؤسسـ ــة الليبيـ ــة لالسـ ــتثمار ف تعـ ــدد مصـ ــادر
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ال ـ ــدخل ال ـ ـ ن
ـوطب وذل ـ ــك بس ـ ــبب ت ـ ــأثت قـ ـ ـرارات التجمي ـ ــد الص ـ ــادرة ع ـ ــن مجل ـ ــس األم ـ ــن
والمفروضة عىل أصول المؤسسة.
القروض
ن
ر
إن معظ ـ ــم الجه ـ ــات المس ـ ــتفيدة م ـ ــن ق ـ ــروض المؤسس ـ ــة متع ـ ــتة ومتـ ـ ـأخرة ف تس ـ ــديد
األقس ــاط والفوائ ــد المس ــتحقة عليه ــا ،حي ــث يرج ـ ت ــاريـ ــخ اس ــتحقاق بعض ــها إل س ــنة
2009م وفيما يىل عينة من هذه القروض:
الجهة
بروب انفس ()Propinvest
صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماع
وزارة المالية
محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار
شـركة Lap Green
المؤسسة الوطنية للنفط
االجمال

تاري ــخ االستحقا
2009/09/02
2011/12/31
2012/12/31
2017/12/31
2018/12/31
2020/12/31

األقساط
المستحقة
13,596,027
512,513,521
1,146,705,828
355,852,288
31,644,073
3,600,458,550
5,660,770,287

األقساط المسددة
1,244,863
0
0
0
0
558,805,000
-

حالة
القرض
ر
متعت
ر
متعت
ر
متعت
ر
متعت
ر
متعت
ر
متعت

حيث لوحظ حولها:
 بموجــب كتــاب الكاتــب العــام للجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم ( )7880المــؤر نف2009/09/16م حل ـ ـ اللجنـ ــة الشـ ــعبية العامـ ــة للتخطـ ــيط والماليـ ــة سـ ــابقا محـ ــل
المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط فيم ـ ــا يخ ـ ــص ارص ـ ــدة الق ـ ــروض الممنوح ـ ــة للمؤسس ـ ــة
والفوائد المستحقة عليها ،دون إجراء أي تعديل أو تحوير عىل بنود اتفاقية القرض
بما يتوافق م ما صدر بموجب الكتاب المشار إليه ،حيث ن
تبي:
ر
بمقتح بشأن سداد قيمة القرض وذلك بـأن تقـوم المؤسسـة
 تقدم وزارة المالية
ن
ن
ن
الليبي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتثمار باس ـ ـ ــتتال ص ـ ـ ــاف قيم ـ ـ ــة المبل ـ ـ ــل المس ـ ـ ــتحق م ـ ـ ــن رأس م ـ ـ ــال
المؤسســة بعــد العــرض عــىل مجلــس األمنــاء وذلــك نتيجــة الظــروف المصــاحبة
والب تحول دون استكمال سداد ر
ر
باف قيمة المبلل المستحلق.
ن
 ر
اعتاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية بصاف قيمة المبلـل المسـتحق مـن
ر
قيمة القـرض الـواردة بـالمقتح وقـدرها  641,195,000دوالر ،وذلـك عـىل نحـو
مخ ــالف التفاقي ــة الق ــرض المتم ــة ب ـ ن
ـي األط ـ ـراف ذات العالق ـ ـة ،وال ـ رـب ال تمث ــل
صـ ـ ن
ر
ر
ـاف القيمـ ــة المسـ ــتحقة فعليـ ــا عـ ــىل المقـ ــتض ،حيـ ــث كـ ــان يفـ ــتض بـ ــأن يـ ــتم
احتســاب صـ ن
ـاف قيمــة القــرض المســتحقة وفــق بنــود االتفاقيــة بنـ ا
ـاء عــىل الحصــة
ر
المتفــق عليهــا مــن اإلنتــاج والتأكيــد عليهــا والــب ســبق وأن طالبـ بهــا المؤسســة
الليبيــة لالســتثمار مــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط بموجــب كتــاب رئــيس مجلــس
اإلدارة رقم (ر.م )94/المؤر نف 2020/06/08م.
ر
بمقتح بشأن مطالبة سداد قيمة القرض الممنوح لها ،وذلك بأن
 تقدم وزارة الماليةـتتال صـ ن
تقــوم المؤسســة الليبيــة لالســتثمار باسـ ن ن
ـاف قيمــة المبلــل المســتحق مــن رأس
مــال المؤسســة بعــد العــرض عــىل مجلــس األمنــاء وذلــك نتيجــة الظــروف المصــاحبة
والب تحول دون استكمال سداد ر
ر
باف قيمة المبلل المستحق.
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 قصــور إدارة المؤسســة الليبيــة لالســتثمار نف تنفيــذ بنــود القــرض الممنــوح لصــندوقاإلنمـ ــاء االقتصـ ــادي واالجتمـ ــاع عـ ــىل النحـ ــو الـ ــذي يمكنهـ ــا مـ ــن حفـ ــظ حقوقهـ ــا نف
ر
استجاع قيمة القرض بالطرق القانونية نف حـال تع رـت سـداد قيمـة القـرض نف اآلجـال
المح ـ ـ ــددة ،حي ـ ـ ــث تب ـ ـ ـ ن
ـي ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام المؤسس ـ ـ ــة بتفعي ـ ـ ــل اتفاقي ـ ـ ــة إدارة المح ـ ـ ــافظ
االستثمارية المملوكة للصندوق والمرهونة لديها ضمانا لسداد قيمة القرض ،حيث
اس ــتمر إدارة تل ــك المح ــافظ م ــن قب ــل المص ــرف اللي ــب الخ ــارج وف ــق اتفاقي ــة وكال ــة
إدارة األمـوال المتمـة بـ ن
ـي الصـندوق والمصــرف بتــاريـ ــخ 2007/2/26م ،االمـر الــذي
ترت ــب علي ــه ع ــدم تمك ــن المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار م ــن تس ــييل تل ــك المحـ ــافظ
ر
المتعت.
سدادا لقيمة القرض
 قيام صندوق األنماء وبالمخالفـة للمـادة ( )11مـن اتفاقيـة القـرض بتسـييل جـزء مـنالمحـ ــافظ االسـ ــتثمارية المملوكـ ــة لـ ــه وايـ ــداعها نف حسـ ــاب معلـ ــق بالمص ـ ــرف الليـ ــب
الخــارج كوديعــة وذلــك عــىل نحــو مخــالف لمــا نص ـ عليــه المــادة الســالف ذكرهــا
وال ـ ـ رـب ت ـ ــنص بفقرته ـ ــا األول ع ـ ــىل وج ـ ــوب مع ـ ــدم تصـ ـ ــرف الص ـ ــندوق نف المح ـ ــافظ
االستثمارية المرهونة ضمانا لقيمة القـرض أو تسـييلها إال بعـد الرجـوع إل المؤسسـة
والحصول عىل إذن مكتوب منها بذلكم.
 قي ــام رئـ ــيس مجل ــس إدارة المؤسسـ ــة بمخاطب ــة رئـ ــيس إدارة القض ــايا فـ ــرع ط ـ ـرابلسبموجـ ــب الكت ـ ــاب رق ـ ــم (ر.م )54/المـ ــؤر نف 2021/03/08م وذل ـ ــك بش ـ ــأن طل ـ ــب
استص ــدار أم ــر حج ــز تحف ـ نـل ع ــىل وديع ــة ص ــندوق األنم ــاء ل ــدى المص ـ ــرف اللي ــب
ا
استيفاء لجزء مـن مبلـل الـدين المسـتحق مـ
الخارج بقيمة  266,500,000دوالر
الفوائد م إخطاره بالمذكرة المحالة إل رئيس محكمة شمال طرابلس االبتدائية فن
نفــس الشــأن والمتعلقــة أيضــا بطلــب استصــدار أمــر تحفـ نـل عــىل وديعــة الصــندوق
لدى المصـرف الليب الخارج.
 ع ــدم قيـ ــام إدارة المؤسس ــة الليبيـ ــة لالس ــتثمار باتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات المتعلقـ ــة بحفـ ــظحقوقها نف ر
استجاع قيمة القرض الممنوح لمحفظة ليبيا أفريقيا لالسـتثمار بـالطرق
القانونيـ ـ ــة المنصـ ـ ــوص عليهـ ـ ــا نف االتفاقيـ ـ ــة المتمـ ـ ــة م ـ ـ ـ المحفظـ ـ ــة نتيجـ ـ ــة اخـ ـ ــالل
لتامات ر
ر
المقتض بسداد اال ر ن
المتتبة عليه نف آجالها المحددة.
 ع ــدم قي ــام المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار بتس ــييل كام ــل قيم ــة الق ــرض لص ــال ش ــركة Lap Greenع ــىل النح ــو المش ــار إلي ــه باالتفاقي ــة المتم ــة ،حي ــث قام ـ المؤسس ــة
بتحويـ ــل ج ـ ــزء فق ـ ــط م ـ ــن قيم ـ ــة الق ـ ــرض بواق ـ ـ  25,185,246دوالر فق ـ ــط لص ـ ــال
المس ــتفيد كقس ــط أول ول ــم يتبع ــه أي تح ــويالت أخ ــرى ح ـ رـب تاريخ ــه وف ــق الكش ــف
المقدم من اإلدارة المالية بالمؤسسة.
 عــدم بيــان عــدد ونــوع وقيمــة األســهم المملوكــة لش ــركة الب قــرين والمرهونــة ضــمانالقيمــة القــرض لصــال المؤسســة الليبيــة لالســتثمار األمــر الــذي يــؤثر عــىل محافظــة
المؤسسة عىل حقوقها نف ر
استجاع قيمة القرض الممنوح بـالطرق القانونيـة المشـار
إليها باالتفاقية.
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 ع ــدم قيـ ــام إدارة المؤسس ــة الليبيـ ــة لالس ــتثمار باتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات المتعلقـ ــة بحفـ ــظحقوقه ـ ــا نف اس ـ ـ رـتجاع قيم ـ ــة الج ـ ــزء الم ـ ــدفوع م ـ ــن قيم ـ ــة الق ـ ــرض ب ـ ــالطرق القانوني ـ ــة
المنصوص عليها نف االتفاقية المتمة كما أن شـركة الب قـرين آلـ ملكيتهـا للشــركة
القابضة لالتصاالت وال يزال موضوع سداد القيمة المستحقة محل نزاعه قـائم مـ
المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار بحج ــة تس ــييل ج ــزء فق ــط م ــن قيم ــة الق ــرض ول ــم ي ــتم
تحويل كامل قيمة القرض للشـركة والبالل  184,000,000دوالر.
ر
 تفتق ــر بع ــض اتفاقي ــات الق ــروض إل توض ــي للض ــمانات المقدم ــة م ــن المقتض ـ نـي
وكيفيــة تقييمهــا عنــد عمليــة أيلولــة تلــك الضــمانات إل المؤسســة الليبيــة لالســتثمار
مث ــال ذل ــك الق ــرض الممنـ ــوح لمحفظ ــة ليبي ــا أفريقي ــا لالسـ ــتثمار وال ــذي ل ــم توض ـ ـ
اتفاقي ـ ــة الق ـ ــرض الخاص ـ ــة ب ـ ــه المح ـ ــافظ االس ـ ــتثمارية المس ـ ــتثمرة نف لن ـ ــدن (مح ـ ــل
الضــمان) وكيفي ــة تقي ــيم تلــك المح ــافظ (التكلف ــة أم الســوق) نف حال ــة ع ــدم الس ـداد
والذي أصب أمرا واقعا.
ن
 ض ــعف إدارة المؤسس ــة ف متابع ــة الق ــروض الممنوح ــة للغ ــت بش ــكل ع ــام والجه ــاتالـ ـ رـب ال تتب ـ ـ المؤسسـ ــة بشـ ــكل خـ ــاص ومـ ــن أمثلـ ــة ذلـ ــك القـ ــرض الممنـ ــوح نف سـ ــنة
2009م لشـركة بروب إنفس الموجودة نف لندن.
 ع ــدم تك ــوين المخصص ــات الالزم ــة لمقابل ــة مديوني ــة الق ــروض الممنوح ــة للجه ــاتالمس ــتفيدة والمش ــكوك نف تحص ــيلها ،ع ــىل ال ــرغم م ــن التع ـ رـت الق ــائم نف س ــداد قيم ــة
األقســاط المســتحقة عــىل تلــك الجهــات باإلضــافة إل الصــعوبات الـ رـب تواجــه إدارة
المؤسسـ ـ ـ ـ ــة نف اسـ ـ ـ ـ ـ رـتجاع قيمتهـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــالطرق القانونيـ ـ ـ ـ ــة ،حيـ ـ ـ ـ ــث أن مقـ ـ ـ ـ ـ رـتح تكـ ـ ـ ـ ــوين
المخصصات المعد مـن قبـل اإلدارة الماليـة اليـزال قيـد الدراسـة ولـم يجـرى اعتمـاده
بعد نف صورته النهائية من قبل إدارة المؤسسة.
القضـ ـ ــايا
 تكب ـ ــدت المؤسس ـ ــة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمار مب ـ ــالل طائل ـ ــة نتيج ـ ــة العدي ـ ــد م ـ ــن القض ـ ــاياالمرفوعــة مــن وعــىل المؤسســة الليبيــة لالســتثمار ســواء خــارج ليبيــا أو داخلهــا والـ رـب
ته ـ ــدد س ـ ــمعة المؤسس ـ ــة ومركزه ـ ــا الم ـ ــال خاص ـ ــة وان هن ـ ــاك ع ـ ــدد م ـ ــن الحج ـ ــوزات
القضائية قد وقع عىل أموال المؤسسة بالخارج بسبب هذه الدعاوى.
 تكب ــدت المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار مب ــالل طائل ــة فيم ــا يخ ــص القض ــايا الخارجي ــةالمرفوع ـ ــة ع ـ ــىل المؤسس ـ ــة وب ـ ــاألخص قض ـ ــية الش ـ ـ ــرعية المرفوع ـ ــة أم ـ ــام المحكم ـ ــة
ن
اإلنجلتية العليا من األطراف الليبية لتمثيل المؤسسة الليبية لالستثمار.
 ضعف المتابعة الدورية للحارس القضان فيما يخص األتعاب القانونية لكـل قضـيةعىل حدا حيث يصعب تحديد ومراجعة مصاريف كل قضية عىل حدا.
إدارة المراجعة الداخلية
ن
 ت ــأخر إدارة المراجع ــة ف اص ــدار تقاريره ــا الدوري ــة ع ــن س ــنة 2020م ،حي ــث ل ــوحظصــدور تقريــر اإلدارة عــن النصــف األول مــن الســنة نف دشســمت 2020م فيمــا لــم تقــم
ن
ر
الثان مـن ذات السـنة
وحب تاريخه باصدار تقريرها الدوري عن النصف
اإلدارة بعد
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2020م ،األمــر الــذي يفقــد األهميــة النســبية للمالحظــات ال ـواردة نف صــلب التقريــر
وذلـ ــك لعـ ــدم مراع ـ ــاة خاصـ ــية الوقتي ـ ــة نف إعـ ــداد التق ـ ــارير وعـ ــدم إحاط ـ ــة العلـ ــم به ـ ــا
لمتخــذي الق ـرار بالمؤسســة نف الوق ـ المناســب وذلــك لغــرض متابعتهــا واتخــاذ مــا
يل ــزم بش ــأنها م ــن إجـ ـراءات والعم ــل ع ــىل تص ــحي االنحراف ــات كلم ــا دعـ ـ الحاج ــة
لذلك.
 ال تحت ــوي اإلدارة ع ــىل اقس ــام فني ــة وانم ــا ي ــتم اس ــناد المه ــام الوظيفي ــة المناط ــة به ــاـاملي مبـ ر
ن
ـارسة ،األم ــر ال ــذي مــن ش ــأنه أن يــوثر س ــلبا ع ــىل أداء
اإلدارة إل األعضــاء الع ـ
إدارة المراجعـ ـ ــة الداخليـ ـ ــة مـ ـ ــن حيـ ـ ــث عـ ـ ــدم القـ ـ ــدرة عـ ـ ــىل تحديـ ـ ــد وتحميـ ـ ــل مراكـ ـ ــز
المس ــئولية داخ ــل اإلدارة ب ــأي قص ــور أو ت ـر ن
اج ق ــد يح ــدث نف أداء المه ــام الوظيفي ــة
ن
ـاملي باإلضـ ــافة إل ع ـ ــدم القـ ــدرة عـ ــىل تحلي ـ ــل نقـ ــاط الق ـ ــوة
المناطـ ــة باألعضـ ــاء الع ـ ـ
الضعف داخل الهيكلية الجديدة.
 ع ــدم وج ــود خط ــة عم ــل تش ــغيلية ل ــإلدارة ي ــتم فيه ــا تحدي ــد مس ــبق ألنش ــطة اإلدارةالمستهدف القيام بها خالل السنة داخل اإلدارات الفنية وغت الفنية بما شساهم نف
تحديد أوجه القصور وبيان انحرافات عمل اإلدارة خالل السنة من حيث الجوانب
ر
الب تعذر متابعتها.
تقييم أداء إدارة االستثمار
 عدم وجود سياسة استثمارية معتمدة تنظم عمـل إدارة االسـتثمار واألقسـام التابعـةن
وظيف لإلدارة.
لها ،وكذلك عدم وجود مالك ووصف
 تأخر المؤسسة الليبية لالستثمار نف رسـم السياسـات االسـتثمارية واالئتمانيـة حيـثأن السياسة الموجودة لم يتم اعتمادها ر
حب اآلن عىل الرغم من إحالتها إل مجلس
أمناء المؤسسة نف شهر يوليـو 2019م بالمخالفـة لـنص المـادة السـابعة النقطـة ()7
م ــن القـ ــانون رق ــم ( )13لسـ ــنة 2010م بش ــأن تنظـ ــيم المؤسس ــة الليبيـ ــة لالسـ ــتثمار
وال ـ ــذي ي ـ ــنص ع ـ ــىل أن ـ ــه م ـ ــن واجب ـ ــات مجل ـ ــس أمن ـ ــاء المؤسس ـ ــة اعتم ـ ــاد سياس ـ ــات
االســتثمار ونســب توزيـ ـ ـ األصــول عــىل المجــاالت واألنشــطة االســتثمارية المختلفــة
بناء عىل ر
اقتاح مجلس إدارة المؤسسة.
ن
ـافظي والمــدراء
 تــأخر المؤسســة نف إج ـراء المطابقــات الالزمــة بشــكل دوري م ـ الحـن
الخارجيي.
 تمركــز االســتثمار نف محفظــة األســهم نف بعــض الــدول بنســب كبــتة األمــر الــذي يزيــدم ــن ح ــدة المخ ــاطرة نف ح ــال تع ــرض تل ــك ال ــدول مح ــل االس ــتثمار (إيطالي ــا) إل أي
مشاكل مالية أو اقتصادية.
 انخف ــاض القيم ــة الس ــوقية لمحفظ ــة األس ــهم بقيم ــة  805,542,415دوالر حي ــثبلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقية للمحفظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نف 2019/12/31م م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قيمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 7,799,046,057دوالر م ــن أص ــل مبل ــل مس ــتثمر قيمت ــه  8,604,588,472دوالر
أي بنسـ ــبة انخفـ ــاض بلغ ـ ـ  %9وكـ ــذلك هـ ــو الحـ ــال لسـ ــنة 2020م لتشـ ــكل نسـ ــبة
االنخفاض  %12تقريبا.
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 االنخف ـ ـ ــاض الكب ـ ـ ــت نف القيم ـ ـ ــة الس ـ ـ ــوقية ألس ـ ـ ــهم المؤسس ـ ـ ــة نف بع ـ ـ ــض المص ـ ـ ــارفوالشـركات دون قدرة المؤسسة عىل اتخاذ اإلجراءات والمعالجات الخارجيـة نتيجـة
قيود التجميد المفروضة عىل المؤسسة من قبل لجنة العقوبات بمجلس األمن.
 ع ـ ـ ــدم وض ـ ـ ــوح أس ـ ـ ــباب االنخف ـ ـ ــاض الح ـ ـ ــاد نف القيم ـ ـ ــة الس ـ ـ ــوقية ل ـ ـ ــبعض الشـ ـ ـ ــركاتوالمصارف المكتتب فيها نف شكل أسهم.
 عـىل الــرغم مــن أن عملــة اليـورو قــد حــازت عــىل النصـيب األ كــت مــن تكلفــة االســتثمارنف محفظ ـ ــة األس ـ ــهم بنس ـ ــبة  %60تليه ـ ــا عمل ـ ــة ال ـ ــدوالر بنس ـ ــبة  %25إال أن عمل ـ ــة
ال ــدوالر ق ــد اس ــتول ع ــىل النص ــيب األ ك ــت م ــن القيم ــة الس ــوقية ل ــذات المحفظ ــة
بنسـبة  %61تليهــا عملـة اليــورو بنســبة  %30خـالل السـ ن
ـنتي 2019م 2020م األمــر
الذي قد شستوجب إعادة النظر نف توزي ـ ـ العمالت للمحفظة.
 وج ــود بع ــض االختالف ــات نف البيان ــات ب ـ نـي ك ــل م ــن كش ــف محفظ ــة األس ــهم كم ــا نف
2019/12/31م المق ـ ــدم م ـ ــن إدارة االس ـ ــتثمار والبيان ـ ــات ال ـ ــواردة نف تقري ـ ــر نش ـ ــاط
اإلدارة ع ـ ــن س ـ ــنة 2019م وم ـ ــن أمثل ـ ــة ذل ـ ــك األس ـ ــهم المكتت ـ ــب فيه ـ ــا ل ـ ــدى ش ـ ـ ــركة
(.)DuPont de Nemours
 انخف ـ ــاض القيم ـ ــة الس ـ ــوقية لمح ـ ــافظ االس ـ ــتثمارات البديل ـ ــة ( )Fundsبش ـ ــكل كب ـ ــتمقارنة بحجم األموال المستثمرة عند الدخول نف هذا النوع من االسـتثمارات حيـث
ر
سنب 2019م و2020م ( %49و )%42عىل التوال.
كان نسبة االنخفاض خالل
 ضعف التواصل واجراء المطابقات ب ني كل من إدارة االسـتثمار واإلدارة الماليـة فيمـا
يخص المبالل المستثمرة والعوائد المحققة.
 انخفــاض معــدالت الفائــدة للودائ ـ بشــكل عــام والمــدارة مــن قبــل المؤسســة بشــكلخــاص خــالل ســنة 2020م نتيجــة االنخفــاض العــام نف أســعار الفائــدة عالميــا خــالل
السنة.
ن
 تكتــل الجــزء األ كــت مــن قيمـة الودائـ ف عملــة الــدوالر األمــريك األمــر الــذي يزيــد مــننسبة المخاطرة وعدم تنوع الودائ من حيث العمالت والفرص المتاحة.
 ت ــأثر األص ــول المالي ــة للمؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار بالتجمي ــد المف ــروض عليه ــا من ــذســنة 2011م األمــر الــذي أثــر ســلبا عــىل قــدرة المؤسســة عــىل إعــادة هيكلــة وتوجيــه
استثماراتها لتحقيق عوائد أفضل وتفادي الخسائر المحتملة.
متابعة االموال المجمدة
 جــل رن
التاخــيص الممنوحــة للمؤسســة تمثــل ســداد لمصــاريف التــأمي الصــح األمــر
الـ ــذي قـ ــد يض ـ ــر بسـ ــمعة المؤسسـ ــة أمـ ــام لجنـ ــة العقوبـ ــات التابعـ ــة لمجلـ ــس األم ـ ــن
وكذلك مصداقية وجدية المؤسسة نف الحفا عىل األموال المجمدة لدى الدول.
ن
ـائمي عــىل مش ــروع المتابعــة موجهــة إل اإلدارة
 عــدم وجــود تقــارير فنيــة مــن قبــل القـا
العليا متمثلة نف مجلس إدارة المؤسسة ومجلس أمنـاء المؤسسـة فضـ عـن تقصـت
مجلس األمناء نف متابعة ملف األموال المجمدة من واق محا ن اجتماعاته.
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التوصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
 عــىل مجلــس إدارة المؤسســة االضــطالع بمســؤولياته الوظيفيــة اتجــاه س ــرعة تنفيــذاحكــام المــادة الرابعــة مــن قـرار مجلــس األمنــاء رقــم ( )2لســنة 2020م بشــأن مطالبــة
مجل ـ ـ ــس إدارة المؤسس ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل وج ـ ـ ــه الس ـ ـ ــرعة بضـ ـ ـ ــرورة تعي ـ ـ ـ ن
ـي الم ـ ـ ــدير التنفي ـ ـ ــذي
للمؤسسة الليبية لالستثمار وذلك وفق االختصاصات الوظيفية المناطة بالمجلس
بموجب أحكام المادة ( )11فقرة ( )13مـن القـانون رقـم ( )13لسـنة 2010م بشـأن
تنظ ـ ــيم المؤسس ـ ــة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمار ،وانه ـ ــاء مظ ـ ــاهر االخ ـ ــالل بقواع ـ ــد الحوكم ـ ــة
ن
بي صفة رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة.
والمتعلقة بالجم
 تفعيـل أنظمـة ا رلكتونيــة تتم ر
ـاس مـ طبيعــة عمـل المؤسسـة وعــىل وجـه الخصــوص
دراسة امكانية ر ن
التود بمنظومات عمل موحدة حديثة تالئم طبيعة عمل المؤسسـة
بما يمكنها مـن الـربط مـ المؤسسـات االسـتثمارية والشــركات التابعـة لهـا ،وذلـك لمـا
لها من أهمية نف تسهيل عملية متابعة أداء تلك الجهات عن بعد.
 تش ــكيل هيئ ــات المراقب ــة ع ــىل الص ــناديق االس ــتثمارية والشـ ــركات التابع ــة المملوك ــةللمؤسســة الليبيــة لالســتثمار لمتابعــة األداء المــال واإلداري والتأ كــد مــن ســت أعمــال
تلك الجهات عىل النحو المطلوب بصورة مستمرة.
 متابعـ ــة وتعزيـ ــز اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة المتخ ـ ــذة بشـ ــأن حف ـ ــظ حقـ ــوق المؤسس ـ ــة فنر
استجاع قيمة القروض الممنوحة للجهات المستفيدة.
 ض ــرورة قيــام إدارة المؤسســة بتعــديل واعتمــاد الئحــة اإليفــاد وعــالوة المبي ـ وفــققرار مجلس الوزراء لحكومة الوفـاق ال ن
ـوطب رقـم ( )19لسـنة 2020م بشـأن تعـديل
بعض األحكام بشأن الئحة اإليفاد وعالوة المبي .
 يتوج ــب ع ــىل المؤسس ــة رس ــم السياس ــات االس ــتثمارية واالئتماني ــة واعتماده ــا م ــنمجل ـ ــس األمنـ ـ ــاء نف أق ـ ــرب وق ـ ـ ـ ممك ـ ــن ،واعـ ـ ــادة النظ ـ ــر نف السياسـ ـ ــة االسـ ـ ــتثمارية
المعروض ـ ـ ــة أم ـ ـ ــام مجلـ ـ ـ ــس األمن ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث الحـ ـ ـ ــدود االس ـ ـ ــتثمارية واالئتمانيـ ـ ـ ــة
ن
والمخولي باتخاذ وتنفيذ القرار االستثماري.
ن
وظيف للمؤسسة وتوزي ـ ـ لالختصاصات الوظيفية.
 إعداد واعتماد مالكن
ن
ـافظي واجـراء المطابقـات الالزمـة بشــكل
ـارجيي والح
 متابعـة المؤسسـة للمــدراء الخدوري.
ن
 إعادة النظر ف محفظـة األسـهم وتقييمهـا وعـرض النتـائأ السـلبية لقـرارات التجميـدالمفروضــة ع ــىل المؤسس ــة م ــن أج ــل التواصــل م ـ لجن ــة العقوب ــات بمجل ــس األم ــن
بشــأن اآلثــار الســلبية لتلــك القـرارات عــىل أصــول المؤسســة ،وكــذلك إعــادة النظــر نف
الوعاء االستثماري من حيث العمالت األجنبية وتنوعها.
 التواصل الدوري واجراء المطابقات نبي كل من إدارة االستثمار واإلدارة المالية فيما
يخص المبالل المستثمرة والعوائد المالية المحققة.
 يتوجــب عــىل إدارة المؤسســة س ــرعة متابعــة الحــارس القضــان فيمــا يخــص األتعــابالقانونية لكل قضية عىل حده.
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 التواص ــل ال ــدوري واجـ ـراء المطابق ــات ب ـ نـي ك ــل م ــن اإلدارة القانوني ــة واإلدارة المالي ــة
فيما يخص حرص المبالل المدفوعة والقضايا الخاصة بها.
 المتابع ـ ــة الجدي ـ ــة للق ـ ــروض الممنوح ـ ــة للغ ـ ــت بش ـ ــكل ع ـ ــام والجه ـ ــات ال ـ ـ رـب ال تتب ـ ـ ـالمؤسسة بشكل خاص ،وتكوين المخصصات الالزمة.
 العم ــل ع ــىل معالج ــة المالحظ ــات ال ــواردة ب ــالتقرير واتخ ــاذ اإلجـ ـراءات التص ــحيحيةن
تحسي مستوى أداء المؤسسة.
الالزمة بما يكفل
شـركة االستثمارات االفريقية

الجانب القانون
 حددت مدة الشـركة وفق نظامهـا األسـاس بالمـادة الرابعـة بمـدة ( )25سـنة نف حـينيظهر السجل التجاري للشـركة المدة ( )50سنة.
 عــدم عق ــد الجمعي ــة العمومي ــة للش ــركة أي اجتم ــاع خ ــالل س ــنة 2020م بالمخالف ــةللم ـ ــادة ( ) 163م ـ ــن ق ـ ــانون النش ـ ــاط التج ـ ــاري ال ـ ــذي ي ـ ــنص ع ـ ــىل ميج ـ ــب ان تعق ـ ــد
الجمعي ــة العمومي ــة العادي ــة اجتماع ــا م ــرة نف الس ــنة ع ــىل االق ــل خ ــالل أربع ــة أش ــهر
عقب انتهاء السنة المالية للشـركةم.
ن
 ع ــدم قي ــام الشـ ــركة بتغي ــت ش ــكلها الق ــانون إل ش ــركة قابض ــة رغ ــم تملكه ــا ع ــدد م ــنالش ـ ــركات بنسـ ــبة  .%100بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )249م ــن القـ ــانون رقـ ــم ( )23لسـ ــنة
2010م بشأن النشاط التجاري (اليجوز ألي شـركة مساهمة إمتالك ر
أكت من %50
ن
القانون إل شـركة قابضة).
من أي شـركة  ...ما لم تقم بتغيت شكلها
 عــدم قيــد تعيـ نـي هيئــة المراقبــة بالســجل التج ـ ـ ــاري وذلــك بالمخالف ـ ـ ــة لــنص المــادة
( )198من القانون رقم ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
 عدم قيام هيئة المراقبة بالمهام المناطة بها وفقا للمـادة ( )200مـن قـانون النشـاطالتج ـ ــاري منـ ـ ــذ تش ـ ــكيلها نف سـ ـ ــنة 2019م باإلض ـ ــافة لعـ ـ ــدم وج ـ ــود مـ ـ ــا يفي ـ ــد لعقـ ـ ــد
اجتماعاتها الدورية وفقا لنص المادة ( )201من ذات القانون.
مصادر التمويل:
 أغلب استثمارات الشـركة تواجـة عس ـر مـال و غـت قـادرة عـىل تغطيـة مصــروفاتهاالثابتــة واســتمرارها نف تكبــد الخســائر ممــا أدى إل تآ كــل رونس أمــوال هــذه الشــركات
واعتم ــاد ه ــذه الش ـ ــركات ع ــىل االق ـ رـتاض س ــواء ك ــان م ــن الش ـ ــركة األم أو م ــن الس ــوق
المحىل نف الدول المضيفة لالستثماروذلك ألسباب مختلفة من اهمها:
 عــدم كفايــة األمــوال المســتثمرة نف رنوس امــوال هــذه الش ــركات وعــدم تناســبها
م حجم االستثمار المطلوب.
ر
تفي جائحة كورونا وكساد السوق السياج.

 العقوب ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة المفروض ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل االس ـ ـ ــتثمارات الليبي ـ ـ ــة وخاص ـ ـ ــة الحظ ـ ـ ــر
األورون.
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وب ـه ــذه األسـ ــباب مجتمعـ ــة تع ـ ن
ـان أغلـ ــب الش ـ ــركات مـ ــن الع ـ ـش المـ ــال وصـ ــعوبة سـ ــداد
اال ر ن
لتام ـات القائمــة ممــا يزيــد مــن ضــياع هــذه االســتثمارات نتيجــة وض ـ اليــد عليهــا مــن
قبل الدول المضيفة.
أداء الشـركات التابعة خالل سنة 2019م:
 تكبدت معظم الشـركات التابعة خالل سنة 2019م خسائر بنسب متفاوتة ،أكتهـاكان نف كل مـن شــركات اليكـو مـال ،اليكـو تشـاد واليكـو كينيـا ،الشــركة الغانيـة الليبيـة
القابض ــة ،اليك ــو برازافي ــل واليك ــو بيس ــاو .وتج ــدر اإلش ــارة نف ه ــذا الص ــدد أن أوض ــاع
بعــض هــذه الش ــركات نف الــدول الحاضــنة لهــا خطــت جــدا ،خصوصــا نف كــل مــن دول
مــال وتشــاد ،الـ رـب أصــبح مخــاطر تصــنيف حســابات القــروض ومصــادرة أصــولها
وشيكة الحدوث ،نتيجة عدم قدرتها عـىل سـداد اال ر ن
لتامـات القائمـة عليهـا وال رـب مـن
ر
ضمنها ديون سيادية لصال الدولة .فيما كان نتائأ باف الشـركات متواضـعة جـدا،
باستثناء شـركة إنسامبل بجنوب أفريقيا ،شـركة اليكو بوركينا.
ً
أوال :شـركات إقليم جنوب ر
وش قارة افريقيا
 ب ــالرغم م ــن االس ــتقرار النس ــب لوضـ ـ شـ ــركة اليك ــو مدغش ــقر وع ــدم وج ــود عراقي ــلـان مــن تـ ن
تواجــه الش ــركة إال أنهـا تعـ ن
ـدن التــدفقات النقديــة نتيجــة لمحدوديــة مصــادر
ن
الدخل بها ،وتعتمد عىل إيراد بعض األصول المؤجرة ر
والب تكف بالكاد لـدف بعـض
اال ر ن
لتامات القائمة.
 ب ــالرغم م ــن االس ــتقرار النسـ ــب لوض ـ ـ ش ـ ــركة بح ــتة فكتوريـ ــا وع ــدم وج ــود عراقيـ ــلتعان ن
تواجه الشـركة إال أنها ن
تدن نف نسبة االشغاالت.
 لم تتمكن شـركة اليكو زامبيا من سداد أقساط قرض شـركة اليكو (طرابلس) والبـالل 4,043,602دوالر ،باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إل فوائـ ـ ـ ـ ــد القـ ـ ـ ـ ــرض البالغـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ رـب نهايـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــنة
 1,448,000دوالر ،بسبب الحظر األورون المفروض عىل الشـركة.
ن
ر
تعان شـركة اليكـو زامبيـا مـن شـ السـيولة نتيجـة للركـود والمشـاكل االقتصـادية الـب
ن
تع ــان منه ــا دول ــة زامبي ــا مم ــا أت ــر ع ــىل مص ــادر ال ــدخل به ــا ،وحي ــث انه ــا تعتم ــد ع ــىل
والب بالكاد تغل بعض اال ر ن
األصول المؤجرة ر
لتامات القائمة.
 عـ ــدم قيـ ــام ش ـ ــركة انسـ ــامبل القابضـ ــة بتسـ ــوية ر نالتاماتهـ ــا الماليـ ــة تجـ ــاه الش ـ ــركة األم
ر
(اليكــو) المتكونــة مــن أقســاط القــروض والفوائــد المســتحقة والــب تبلــل قيمتهــا 50
مليون دوالر  7.3مليون يورو والفوائد البالغة حوال  15مليون.
 يعتــت وض ـ ش ــركة اليكــو كينيــا غــت مس ـتقر بســبب ســوء وانخفــاض نســبة اشــغاالتالفندق.
ثانيا :اقليـ ــم غرب قارة إفريقيا
ر
ر
 ارتف ـ ــاع نس ـ ــبة ال ـ ــديون الس ـ ــيادية المتاكم ـ ــة ع ـ ــىل شـ ـ ــركة اليك ـ ــو غامبي ـ ــا وال ـ ــب بلغـ ـ ـ 4,063,038دوالر ،باإلضافة إل ديون لصال الموردين.
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 بل ـ ـ ـ ــل إجم ـ ـ ـ ــال إي ـ ـ ـ ـرادات ش ـ ـ ـ ــركة اليك ـ ـ ـ ــو غيني ـ ـ ـ ــا بيس ـ ـ ـ ــاو خ ـ ـ ـ ــالل الع ـ ـ ـ ــام 2019م ملب ـ ـ ـ ــل 3,369,110دوالر ،وصـ ـ ـ ـ ن
ـاف نتيجـ ـ ـ ــة  2,006,939دوالر ،بسـ ـ ـ ــبب ضـ ـ ـ ــعف نسـ ـ ـ ــب
ر
األش ــغال وض ــعف النش ــاط الفن ــدف بالدول ــة وتحم ــل الش ــركة لمص ــروفات التش ــغيل
الثابتــة واألعبــاء الض ــريبية العاليــة باإلضــافة إل ارتفــاع قيمــة االســتهالكات الســنوية
لألص ــول الثابت ــة الناتج ــة ع ــن ارتف ــاع تكلف ــة األص ــول مم ــا أث ــر ع ــىل ق ــدرة الشـ ــركة نف
سداد ر ن
التاماتها.
 ب ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ــن أن ش ـ ـ ــركة الب ـ ـ ــارك (اليك ـ ـ ــو ليبتي ـ ـ ــا) دفع ـ ـ ـ إل الحكوم ـ ـ ــة مبل ـ ـ ــل ق ـ ـ ــدره 1,050,000دوالر مقاب ـ ــل االنتف ـ ــاع ب ـ ــأرض فن ـ ــدق ديك ـ ــور ،إال أنه ـ ـا ل ـ ــم ت ـ ــتمكن م ـ ــن
ـواطني محلي ـ ـ ن
ن
ـي الرض الفن ـ ــدق
اس ـ ــتغاللها للفن ـ ــدق ح ـ ـ رـب االن بس ـ ــبب اس ـ ــتغالل م ـ ـ
واقامة مساكن عليها.
 تمل ــك شـ ــركة الب ــارك (اليك ــو ليبتي ــا) قطع ــة ارض بش ــارع اش ــومن من ــذ ع ــدة س ــنواتبموجب سند ملكية إال أنها لم تتمكن من استغاللها لظهور عدد من األفراد يدعون
ملكيتهم لهذه األرض وان الملف لدى القضاء اآلن.
 ارتفاع قيمة الضـرائب رالمتاكمة عىل شـركة اليكو مـال باإلضـافة إل غرامـات التـأخت
حيث بلغ  330,997دوالر.
 ارتفــاع نســبة المخــاطر الناجمــة عــن تـراكم الفوائــد عــىل القــروض واألعبــاء المصــرفيةالشهرية المحملة والسحب عىل المكشوف مما جعل شـركة اليكـو مـال نف مواجهـة
خطــر الحجــز عــىل اصــولها وقــد بلــل إجمــال اال ر ن
لتام ـات حــوال  14,274,957دوالر
تجاه المصارف.
 قي ــام الس ــلطات المحلي ــة بمص ــادرة قطع ــة ارض (ك ــورا دي س ــود) المملوك ــة لشـ ــركةبيني وعدم قيامها بتعويض الشـركة ر
ن
حب تاريخه.
اليكو
رص ـ ـ نشـ ــاطها فن
 لـ ــيس لش ـ ــركة اليكـ ــو النيجـ ــر نشـ ــاط يحقـ ــق أغ ـ ـراض التأسـ ــيس ويقت ـن
سولي.
الوق الحال عىل ايجار بعض مرافق المجم الصناع
 عــدم إمكاني ــة ش ــركة اليك ــو النيج ــر م ــن اس ــتثمار مزرع ــة كول ــو لبع ــدها ع ــن العاص ــمةوعدم توافر مصادر المياه القامة مشاري ـ ـ زراعية عليها.
ً
ثالثا :اقليم شمال ووسط قارة افريقيا
 تمكلــك ش ــركة اليكــو تشــاد فــيال تق ـ ضــمن مش ــروع الفلــل الســكنية وقــد تــم منحهــاللرئيس التشادي خـالل ف رـتة انعقـاد قمـة (س ،ص) أواخـر سـنة 2010م لإلقامـة وال
ت ـزال الفــيال نف عهــدة رئاســة الجمهوريــة التشــادية دونمــا وجــود ألي مســتندات تــدل
عىل وضعية هذه الفيال من الناحية القانونية.
الصعوبات والعراقيل عل مستوى الشـركات التابعة
ن
تعان أغلب الشـركات من قرارالحظر المفروض من مجلس االمـن واالتحـاد األورون
ال ــذي اثرس ــلبا ع ــىل عم ــل الشـ ــركات وقي ــد حرك ــة نش ــاطها التج ــاري داخلي ــا وخارجي ــا
ر
والب من بينها:
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 إيقاف التحويالت الداخلية والخارجية بالعملة الصعبة.
 صعوبة فت اعتمادات مصـرفية الس رـتاد احتياجـات الفنـادق والشــركات العاملـة
والتوريدات إلعادة التاهيل.
 إيقـ ـ ــاف التعامـ ـ ــل بالبطاقـ ـ ــات المص ـ ـ ــرفية وحجـ ـ ــز كافـ ـ ــة المـ ـ ــدفوعات الخارجيـ ـ ــة
للفنادق.
ن
ن
 الزالـ ـ ش ـ ــركة (اليك ــو تتاني ــا – اليك ــو افريقي ــا الوس ــل) خ ــارج س ــيطرة إدارة ش ـ ــركةاليكو طرابلس ،واستمرار جهود الشـركة الستعادة السيطرة عليهم.
 اال ر نلتامـات القائمـة عـىل عـدد منهـا تجـاه سـلطات الـدول المضـيفة وبعـض المصـارف
ن
ن
والمقاولي ،خصوصا ف دول (مال ،تشاد ،كينيا ،غينيا بيساو ،غانا).
المقرضة
ن
 انخفاض اإليرادات المحققة ف بعض من الدول نتيجة االوضاع االقتصادية بها مالتكلفة العالية اليقاف التشغيل.
 ارتف ـ ـ ــاع تكلف ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتثمار نف العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الش ـ ـ ــركات مم ـ ـ ــا زاد م ـ ـ ــن قيم ـ ـ ــة مص ـ ـ ــروفاالستهالك وأثر ذلك بشكل كبت عىل نتائأ الشـركات.
ف العمــالت األجنبيــة نف

 خســائر فــروق العملــة الناتجــة عــن عــدم اســتقرار أســعارعدد من الدول الحاضنة الستثمارات الشـركة.
ن
 ارتفــاع تكلفــة العمالــة المحليــة نف عــدد مــن الش ــركات والـ رـب ال تتناســب ف عــدد مــنالفنـ ــادق م ـ ـ النتـ ــائأ الـ ـ رـب تحققهـ ــا م ـ ـ ارتفـ ــاع تكلفـ ــة التمويـ ــل للـ ــتخلص مـ ــن هـ ــذه
العمالة.
الصعوبات والعراقيل عل مستوى إدارة االستثمار
 صعوبة استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة للعمل باإلدارة.ن
األدن م ــن المه ــارات المطلوب ــة ألداء
 ض ــعف عن ــا فري ــق اإلدارة م ــن حي ــث الح ــدالعمل.
النتائج والمالحظات عل االستثمارات
ن
من خالل االطالع عىل تقرير إدارة النشاط واالستثمارات ف الشـركة لوحظ ر
اآلن:
 ضعف أداء إدارة الشـركات التابعـة مـن حيـث التواصـل مـ إدارة االسـتثمار بطـرابلسويظهر ذلـك مـن خـالل تـأخر الشــركات نف إرسـال التقـارير الدوريـة (خصوصـا الرهنيـة
والضـرائب) أو االستثنائية او المصادقات مما يزيد من مخـاطر اتخـاد القـرارات الغـت
مناسبة او بدون علم إدارة االستثمار (اليكـو طـرابلس) وهـدا ششـت لوجـود ضـعف نف
سيطرة الشـركة األم عىل الشـركات التابعة لها.
 وج ــود اتفاقي ــات ل ــم تنف ــد مم ــا يع ــرض الشـ ــركة لمخ ــاطر وضـ ـ الي ــد أوس ــحب ه ــدهاالتفاقيــات كم ــا ح ــدث نف اليك ــو بن ـ ن
ـي (قض ــية أرض ك ــروا دي س ــود) حي ــث ت ــم الغ ــاء
العقـد المتعلـق بهـا بقيمـة  4.5مليــون يـورو و االن تحـ إجـراءات القضــاء وارض
بني (ملك حكومة ن
بني تم وض الفته عليها من قبل حكومة ن
أخرى لاليكو ن
بني).
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ر
متعتة وذات أداء ضعيف لسنوات طويلة ربمـا يـتم تصـنيفها عـىل
 توجد استثماراتانها استثمارات او اصول ن
مرصة مثل اليكو النيجر.
 تكبــدت معظــم الشــركات التابعــة خــالل ســنة  2019خســائر بنســب متفاوتــة اكتهــاكان نف كال من شـركات (اليكو مال ،اليكو تشـاد ،اليكـو كينيـا ،الشــركة الغانيـة الليبيـة
القابض ــة ،اليك ــو برازافي ــل ،اليك ــو بيس ــاو) حي ــث اغل ــب ه ــذه الشـ ــركات ل ــيس ل ــديها
القـدرة عـىل سـداد ر ن
التاماتهـا القائمـة عليهـا ،ويرجـ اغلـب ذلـك لعـدم قـدرة الشــركات
عــىل إدارة موارده ــا الماليــة بس ــبب فــرض حض ــر االتحــاد األورون ع ــىل ش ــركة اليك ــو
والشـركات التابعة لها.
 بلغ ـ ـ قيمـ ــة اال ر نلتام ـ ـات الماليـ ــة لش ـ ــركة (انسـ ــابل القابضـ ــة) المتكونـ ــة مـ ــن أقسـ ــاط
الق ــروض الممنوح ــة والفوائ ــد المس ــتحقة له ــا للش ــركة االم اليك ــو قيمته ــا  50ملي ــون
دوالر  7.3مليـون يـورو والفوائـد البالغـة حــوال  15مليـون لـم تسـتطي الشــركة دفـ
أي جزء منها ،كذلك شـركة (اليكو زامبيـا) لـم تـتمكن مـن سـداد أقسـاط قـرض شــركة
اليكــو ط ـرابلس البــالل  4,043,602دوالر باإلضــافة إل فوائــد القــرض والبالغــة حـ رـب
نهاية سنة 2019م مبلل  1,448,000دوالر ،بسـبب فـرض حضــر االتحـاد األورون
منذ سنة 2011م.
ر
 ش ــركة (اليكــو مــال) بلغ ـ قيمــة الضـ ـرائب المتاكمــة باإلضــافة إل غرامــات التــاختمبل ــل وق ــدرة  330,997دوالر كم ــا بلغـ ـ إجم ــال اال ر ن
لتامـ ـات تج ــاه المص ــارف مبل ــل
ن
 14,274,957دوالر حـ ـ ـ رـب سـ ـ ــنة 2019م ،ممـ ـ ــا جعـ ـ ــل الش ـ ـ ــركة ف مواجهـ ـ ــة خط ـ ـ ــر
الحجز عىل أصولها.
تقييم مدى تاثي الحظر األورون عل الشـركة والشـركات التابعة لها
أصــدر مجلــس األمــن التــاب لألمــم المتحــدة الق ـرار رقــم ( )2011/1970والــذي فــرض
بموجبـه جـزاءات وتـدابت ضـد أفـراد ومؤسسـات ليبيـة وتجميـد أصـولها ثـم تـاله االتحــاد
األورون حي ـ ـ ــث أوق ـ ـ ـ ـ بموج ـ ـ ــب الم ـ ـ ــادة ( )2011/204حظ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــىل الش ـ ـ ـ ــركة الليبي ـ ـ ــة
لالســتثمارات األفريقيــة بحجــة أنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق مـ النظــام الســابق ويتمثـل نف
حظـر التعامـل مـ الشــركة االم والشــركات التابعـة والشــركات المش رـتكة بشـكل تـام ،وقـد
ترتب عن الحظر نف من نقل وتحويل االموال ن
بي الشـركة والشــركات التابعـة وقـد أدى
ذلك إل ما يىل:
 تدابت تقييدية عىل نشاط الشـركة. عزوف الكثت من الشـركات ،وخاصة وكاالت السفر والسـياحة األوروبيـة ال رـب تعتمـدعليها الشـركة نف تسويق فنادقها ،عن التعامل معها بل وصل األمر إل امتنـاع بعـض
الشـ ـ ــركات األوروبي ـ ــة ع ـ ــن تس ـ ــديد ديونه ـ ــا للشـ ـ ــركة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمارات األفريقي ـ ــة
ن
مستغلي استمرار وجود هذه القيود عىل الشـركة.
 ع ـ ــدم ق ـ ــدرة الشـ ـ ــركة ع ـ ــىل تحص ـ ــيل ديونه ـ ــا التجاري ـ ــة م ـ ــن شـ ـ ــركات ومواق ـ ـ الحج ـ ــزااللكت ن
ر
ون.
 فقدان شـركة كاملة من الزبائن والواردة من حجوزات مواق أكسبيديا.تقرير ديوان المحاسبة 2020
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 نفور شـركات التشغيل من التعامل م اليكو. عدم قدرة الشـركة نف إدارة مواردها المالية ومما أدى إل عدم ايفاء الشـركات التابعةومجابهة ر ن
التاماتها امام الدائنون.
 نزاعات قانونية ورف قضايا عىل بعض الشـركات التابعـة ومخـاطر وشـيكة بمصـادرةر
الستداد حقوقهم.
أصول الشـركات التابعة من قبل الدائنون
ن
 مراسلة بعض البنوك لشـركات اليكو تطلـب فيهـا عـدم رغبـتهم ف التعامـل مـ اليكـوكزبائن لتلك البنوك.
 ان أث ــر ه ــذه العقوب ــات كب ــت ج ــدا ع ــىل اليك ــو وس ــوف ي ــؤدي إل خس ــائر كب ــتة وربم ــايؤدي إل قفل عدد من شـركات اليكو وكأنها تسع إل طرد الشـركة من افريقيا.
 وطسـتمر لجنـة العقوبـات نف المجلـس االتحـاد األورون نف تجديـد هـذا الحظـر ســنويان
القذاف.
مستندا عىل أن الشـركة تعود ملكيتها وال تزال تح سيطرة أرسة
ر
المتعية والمترصرة
الشـركات
اليكو افريقيا الوسىط

 قيام المدير العام شـركة اليكو افريقيا الوسـل (ز ز) المنتهيـة اعارتـة باالسـتحواذع ــىل الش ـ ــركة وترحي ــل الم ــدير البـ ــديل ( م م) ب ـ ـاجراءات تعس ــفية ،حي ــث اسـ ــتغل
المعـ نـب عالقتــه بحكومــة افريقيــا الوســل مــن خــالل اســتغالل مــوارد الش ــركة لش ـراء
ال ــذمم وق ــام ربتحي ــل وتهدي ــد أي ش ــخص يح ــاول ال ــدخول إل أفريقي ــا الوس ــل ول ــه
عالقة بالشـركة وقد تم إحالة الموضوع إل النائب العام.
 وق ــد اسـ ـتحوذ المع ـ نـب ع ــىل الفن ــدق ويتصـ ــرف نف م ــوارده بطريق ــة غ ــت قانوني ــة م ــنخــالل التالعــب بحســاباته المص ــرفية وقــد ســجل الشــركة باســمه و ف امــوال غــت
معروفة.
شـركة سلجيديا بغينيا كوناكري
 و ش ـ ــركة مشـ ـ رـتكة بـ ـ نـي ش ـ ــركة اليكـ ــو  %75والحكومـ ــة الغينيـ ــة  %25وقـ ــد رفـ ــض
الجان ــب الغي ـ نـب (وزارة الص ــناعة) تفعي ــل مجل ــس إدارة الش ــركة بحج ــة إنف ــاق ام ــوال
كث ــتة ع ــىل إع ــادة تاهي ــل مص ــن العص ــائر دون الرج ــوع لمجل ــس اإلدارة ودون عل ــم
ن
الغيب.
المساهم

 وقد تم اصدار مرسوم رئاس بأيلولة حصة اليكو لشـركة إماراتية.الشـركة االوغندية لألسكان بدولة أوغندا
 و ش ــركة مشـ رـتكة م ـ الجانــب االوغنــدي ورئــيس مجلــس اإلدارة هــو وزيــر الماليــةاالوغندي مازالـ الحكومـة تماطـل نف تفعيـل عمـل مجلـس اإلدارة المش رـتك بحجـة
االنقســام اإلداري ورفضــهم لقبــول ممثــل اليك ــو وهنــاك قضــية رفعتهــا الش ــركة ام ــام
المحاكم االوغندية.
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الحوكمة
ر
ن
ن
 عــدم الــتام الش ــركة بتنفيــد ق ـرار مجلــس الــوزراء لحكومــة الوفــاق الــوطب رقــم ()15لسنة 2018م بشأن تقرير أحكام إصالحية ،حيث ورد نف مادته االول الفقرة األول
(عدم تعدد تسمية االشخاص ر
ألكت من عضـو مجلـس إدارة شــركة باسـتثناء مـا تقـرر
بحكــم الصــفة) ،باالضــافة لعــدم الجم ـ بـ ن
ـي وظيفــة رئــيس أو عضــو مجلــس إدارة أو
مــدير إدارة نف ش ــركة م ـ وظيفــة رئــيس أو عضــو مجلــس إدارة لش ــركة تابعــة ،وذلــك
وفق البيان التال:
اإلسم
ممك
م ال ج
م م ال
م ال
ال ال ال
ف م ال
م م ال
م ف ال

الوظيفة ف شـركة اخرى
الوظيفة ف الشـركة
ن
رئيس مجلس إدارة الشـركة الغانية للتطوير
عضوف الشـركة الغانية القابضة
عضو الشـركة العالمية لخدمات الكهرباء
عضو الشـركة الغانية للتطوير العقاري
ن
عضو ف شـركة افرمبكس بلجيكا
رئيس مجلس إدارة الشـركة الغانية القابضة
ن
عضو ف شـركة اليكو تشاد
رئيس مجلس إدارة اليكو برازافيل
رئيس مجلس إدارة اليكو افريقيا الوسل مفوض عام اليكو التوجو.مفوض عام اليكو غينيا كوناكري
رئيس مجلس إدارة الشـركة الوطنية لإلسكان والبناء
رئيس مجلس إدارة اليكو مال
عضو شـركة افرمبكس مالطا
رئيس مجىل إدارة انسامبل القابضة
عضو الشـركة الغانية لتطوير الفنادق والسياحة المحدودة
رئيس مجلس إدارة افرمبكس مالطا

النتائج والتوصيات
 ض ـ ــعف االداء وخاص ـ ــة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق باع ـ ــداد الحس ـ ــابات ل ـ ــإلدارة العام ـ ــة والش ـ ــركاتالتابع ـ ــة حي ـ ــث ي ـ ــتم ت ـ ــأخر ع ـ ــدد م ـ ــن الش ـ ــركات نف اقف ـ ــال حس ـ ــاباتها لف ـ ـ رـتات س ـ ــابقة
بإلضافة لعدم اعداد قوائم مالية مجمعة بالمخالفة للمادة ( )254من القانون رقم
( )23لسـنة 2010م بشـأن النشــاط التجـاري والـ رـب تنـنص (عــىل الشــركة القابضــة أن
تعد نف نهاية كل سنة ماليـة ن
متانيـة مجمعـة وبيانـات االربـاح والخسـائر أو التـدفقات
النقديــة لهــا ولجمي ـ الش ــركات التابعــة لهــا وأن تعرضــها عــىل الجمعيــة العموميــة)...
مما نتأ عنه تأخر المعلومة لمتخذ القرار.
ر
واالرساف ع ـ ـ ــىل الش ـ ـ ــركات التابعـ ـ ــة مم ـ ـ ــا أدى إل خ ـ ـ ــروج ع ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن
 ضـ ـ ــعف الرقاب ـ ـ ــةالشـركات عن سيطرة إدارة الشـركة وتكبد بعضها لخسائر كبتة نتيجه لذلك.
 ت ـ ــأثر الشـ ـ ــركة االم وأغل ـ ــب الشـ ـ ــركات التابع ـ ــة بالعقوب ـ ــات الدولي ـ ــة وخاص ـ ــة الحظ ـ ــراألورون الــذي أدى إل العجــز شــبه تــام عــن تحويــل األمــوال وأســتالم اإلي ـرادات بــل
عــزوف الش ــركات نف التعامــل م ـ الش ــركة االم والش ــركات التابعــة لهــا االمــر الــذي قــد
يؤدي إل األفالس ألغلب شـركات المجموعة إذا لم يتم رف هذا الحظر.
 نقص نف العنا المؤهلة والمدربـة للقيـام باألعمـال المختلفـة بالشــركة نف مختلـفالمجـ ــاالت المحاسـ ــبة واالقتصـ ــاد والقـ ــانون واالسـ ــتثمار ممـ ــا أدى إل التـ ــاخر نف مـ ــد
اإلدارة العليا ومتخذ القرار بالبيانات والمعلومات الالزمة ألتخاذ القرار المناسـب نف
الوق

المناسب.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

247

المخاطر الن تواجهها اإلدارة العامة والشـركات التابعة
 مخاطر عجز الشـركة عن دف ر نالتاماتها.
 نتيجة الصعوبات المالية لإلدارة العامة وعدد من الشـركات التابعة لها وعدم قدرتهاعىل دف اال ر ن
لتامات بسبب الحظر والوض االقتصادي وجائحة كورونا من مخاطر
ر
مرتفع ــة ولع ــل أب ــرز ه ــذه اال ن
لتامـ ـات المرتب ــات والض ــمان والض ـ ـرائب مم ــا ق ــد ي ــؤدي
الحجز عىل اصول الشـركة لصال تلك الجهات.
 مخاطر فقدان السيطرة عىل إحدى الشـركات التابعة. م ــازال أحتم ــال فق ــدان الس ــيطرة ع ــىل إحـ ــدى الش ـ ــركات التابع ــة مرتف ـ ـ ج ــدا وهـ ــذهالمخاطر تواجه الشـركات التابعة بشكل دائم.
 مخاطر عدم القدرة عىل التمويل. نف ظ ــل الوضـ ـ الح ــال للشـ ــركة وع ــدم المق ــدرة ع ــىل تموي ــل الشـ ــركات التابع ــة ومـ ـجائحــة كورونــا ازداد الوض ـ ســوء حيــث ان اغلــب الش ــركات التابعــة تعـ ن
ـان مــن عــدم
القدرة عىل تغطية المصـروفات الثابتة مما قد يعرض هذه الشـركات لقضايا الحجـز
عىل اصولها لعدم قدرتها عىل سداد اال ر ن
لتامات.
التحديات الن تواجه الشـركة
 شـ ـ ــبه توقـ ـ ــف النش ـ ـ ــاط الرئيسـ ـ ـ ـ لش ـ ـ ــركات المجموع ـ ـ ــة (تشـ ـ ــغيل الفنـ ـ ــادق) نتيج ـ ـ ــةالت ـ ــداعيات االقتص ـ ــادية وتفش ـ ـ ـ وب ـ ــاء كورون ـ ــا وص ـ ــعوبة التنب ـ ــوء له ـ ــذه الت ـ ــداعيات
مستقبال.
 مل ــف اال ر نلتام ـ ـات ال ـ رـب الزال ـ ـ قائم ــة ع ــىل ع ــدد م ــن الش ـ ــركات التابع ــة وال ـ رـب ته ــدد
بمخاطر المصادرة او وض اليـد عـىل اسـتثماراتها مـن قبـل سـلطات الـدول الحاضـنة
لها او الخصوم التجارية ومن أهمها (مال – ن ن
تتانيا – تشاد – كينيا – الكونغو).
 عدم قدرة الشـركات التابعة عىل تمويل مشاري ـ ـ تم التعاقـد عليهـا نف إطـار اتفاقيـاتاســتثمارية ســابقة م ـ الــدول المضــيفة لهــا والـ رـب أدت إل قيــام االخــتة نف عــدد مــن
الحاالت بوض اليد عىل هذه المشـاري ـ ـ المتوقفـة منهـا (التوغـو – بين ن
ـي – رونـدا –
السنيغال – ليبتيا).
 عدم قدرة الشـركة عىل إدارة مواردها المالية نتيجة الحظر األورون.ن
 ص ــعوبة ال ــتخلص م ــن العمال ــة المحلي ــة لدول ــة المس ــتثمر به ــا بس ــبب ق ــواني نقاب ــةالعم ـ ــال وايض ـ ــا بس ـ ــبب التك ـ ــاليف ر
المتتب ـ ــة عليه ـ ــا واس ـ ــتمرار تكب ـ ــد مص ـ ــاريف دوري ـ ــة
واستمرار التكاليف الثابتة مثل الحراسة والطاقة وغتها.
التوصيات
ن
 العمــل عــىل رف ـ مــن كفــاءة العــاملي بالش ــركة وخاصــة اإلدارة الماليــة لس ــرعة اعــدادالحســابات للش ــركة والش ــركات التابعــة لهــا نف وقتهــا وبالدقــة الالزمــة حـ رـب يــتم تــوفت
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المعلومــة نف الوق ـ المناســب لمتخــذ الق ـرار وكــذلك ض ــرورة اعــداد القــوائم الماليــة
المجمعة للشـركة تنفيدا للقانون رقم ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
 ض ــرورة العم ــل ع ــىل تفعي ــل دور لجن ــة المراجع ــة واالمتث ــال وك ــذلك إدارة المراجع ــةن
ن
ـاملي ب ـادارة االس ــتثمار لف ــرض
ـاملي بهــا وك ــذلك الع ـ
الداخليــة والرف ـ م ــن كف ــاءة الع ـ
رقابــة فعالــة عــىل االدارات المختلفــة للشــركة والش ــركات التابعــة للتنبــؤ بــالخطر قبــل
حدوثه والعمل عىل ن
تالف المشاكل والصعوبات نف حينها.
 العمــل عــىل دراســة أوضــاع الشــركات التابعــة والعمــل عــىل مســاعدتها نف الخــروج مــننف ــق اال ر ن
لتامـ ـات ومخ ــاطر وضـ ـ الي ــد عليه ــا م ــن قب ــل الس ــلطات المحلي ــة نف ال ــدول
ا
المضــيفة نتيجــة العس ـر المــال الـ رـب تمــر بــه هــذه الشــركات والعمــل مســتقب عــىل ان
يك ــون رأس الم ــال الم ــدفوع للش ــركات مناس ــب لحج ــم ون ــوع النش ــاط ال ــذي تمارس ــه
هــذه الش ــركات بحيــث يمكنهــا مــن االعتمــاد عــىل نفســها وتحقيــق الهــدف منهــا وهــو
تعظيم ر
التوة.
 ضــرورة قيــام إدارة الشــركة بالعمــل مـ المحفظــة والمؤسســة الليبيــة لالســتثمار ومـأجهــزة الدولــة المختلفــة وخاصــة وزارة الخارجيــة الليبيــة باالتصــال بلجنــة العقوبــات
الدولية وم االتحاد األورون لرف الحظر المفروض عىل الشـركة والشـركات التابعة
لها ر
حب يتم انقاد هذه الشـركات من اإلفالس ألن استمرار هذا الحظر سـوف يـؤدي
إل خروج الشـركة من القارة االفريقية ويؤدي إل ضياع جهد استثماري طويل.
ن
العاملي بالشـركة.
 العمل عىل الرف من كفاءةاحملفظة االستثمارية طويلة املدى

قرارات رئ س مجلس اإلدارة
ن
تلخص قرارات رئيس مجلس اإلدارة لسنة  2020م ف عدد  11قرار تركزت معظمها
نف مهـ ــام عمـ ــل للخـ ــارج لتسـ ــوية أوضـ ــاع الش ـ ــركات المسـ ــاهمة أو متابعـ ــة القضـ ــايا ضـ ــد
الشـ ــركات التابع ــة بالمخالف ــة للم ــادة ( )17م ــن النظ ــام األس ــاس ال ـ رـب تش ــت ب ــأن مهم ــة
أصدار قرارات االيفاد مـن اختصـاص المـدير العـام ،وكـان معظـم الموفـدين لهـذه المهـام
ن
ـوظفي والج ــدول الت ــال يوض ـ
م ــن رئ ــيس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة والم ــدير الع ــام والم ـ
تصنيف القرارات والمخالفات بشأنها:
رقم القرار
1
2
5
6
7
9
10
11

البيان
أيفاد مهمة عمل لدولة مرص
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها للمكتب التمثيىل باألردن
أيفاد لجنة لمهمة عمل دولة االردن
أيفاد مهمة عمل لدولة فرنسا للمدير العام
أيفاد مهمة عمل للسيد /ع ح ا إل مملكة المتحدة
ن
الموظفي إل مملكة االردن
ايفاد مهمة عمل لبعض
ايفاد للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ايفاد لرئيس مجلس اإلدارة
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 معظــم الق ـرارات الصــادرة عــن مجلــس إدارة المحفظــة عــن ســنة 2019م ســواء الـ رـبصــدرت قبــل تعــديل النظــام األســاس او بعــده مشــوبة بعيــب شــكىل جــوهري وذلــك
بعدم اإلشارة نف ديباجة القرارات إل قانون النشاط التجاري والنظام األساس ر
حب
بع ــد تعديل ــه بت ــاريـ ــخ 2019/8/23م رغ ــم ان ــه ج ــزء ال يتج ـزأ وواج ــب التطبي ــق وفق ــا
ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )29م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس ،مم ـ ــا يجع ـ ــل م ـ ــن ه ـ ــده الق ـ ـرارات عرض ـ ــة
للطعن.
 يالحــظ عــدم تســمية نائــب لــرئيس مجلــس اإلدارة بالمخالفــة ألحكــام المــادة  11مــنالنظ ــام األس ــاس المع ــدل ال ـ رـب ت ــنص ع ــىل ((أن يت ــول إدارة المحفظ ــة مجل ــس إدارة
يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس اإلدارة ونائبـه يصـدر بتسـميتهم أو
اعفانهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار)).
قرارات مجلس اإلدارة لسنة 2020م
بلغ ـ ق ـرارات مجلــس اإلدارة عــدد  33ق ـرار خــالل ســنة 2020م بلغ ـ منهــا عــدد 10
قرارات متعلقة باعفاء مديرين وتسمية أخرون لمراكز وشـركات تابعة للمحفظة ،وعدد
 5قرارات متعلقة بتفويض لرئيس مجلس اإلدارة وتفويضه وفق ر
اآلن:
 تفويضه بمهمة تسيت المكتب التمثيىل باألردن. تفويضه بمهمة توقي الحسابات للمكتب التمثيىل باألردن. تفويضه لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمركز التجارة العالم لمرص. تفويضه بمهمة التواصل م المؤسسات الدولية نف برامأ التطوير.المخالفة
البيان
رقم القرار
تكليف رئيس مجلس اإلدارة للمحفظة مخالف ألحكام نص المادة( )18المتعلقة بالحوكمة وتعارض
 5لسنـ ــة االستثمارية الطويلة المدى بمهمة تسيت المصال ر
الب ن
تبي بأنه ال يجوز لرئيس وأعضاء المجلس
2020م
تول أي مناصب إدارية أو رقابية أو تنفيذية.
المكتب التمثيىل باألردن
مخالف ألحكام نص المادة( )18المتعلقة بالحوكمة وتعارض
تسمية (س ا ) كعضو مجلس إدارة
المصال ر
الب ن
تبي بأنه ال يجوز لرئيس وأعضاء المجلس
 16لس ــنة
لمركز التجارة العالم بجمهورية مرص
تول أي مناصب إدارية أو رقابية أو تنفيذية وصدور قرار من
2018م
العربية.
الديوان بخصوص إيقافه وعدم االمتثال له.
تسمية ( إ أ م) كعضو هيئة المديرين مخالف ألحكام نص المادة( )18المتعلقة بالحوكمة وتعارض
 32لسن ــة
المصال ر
الب ن
تبي بأنه ال يجوز لرئيس وأعضاء المجلس
بشـركة اإلسكان لالستثمارات السياحية
2020م
تول أي مناصب إداريه أو رقابية أو تنقيديه.
والفندقية.

 انتهــاء واليــة مجلــس إدارة المحفظــة طويل ــة المــدى بانتهــاء المــدة المحــددة (ثــالثسـ ــنوات) وان اسـ ــتمرارهم يعـ ــد مخالفـ ــا لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص المـ ــادة ( )11مـ ــن النظـ ــام األسـ ــاس
المعدل ر
الب تنص عىل (...تكون مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد ويجوز
لمجل ـ ــس إدارة المؤسس ـ ــة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمار اعفـ ـ ـاء مجل ـ ــس اإلدارة أو رئيس ـ ــه قب ـ ــل
انقض ـ ــاء م ـ ــدة ت ـ ــالت س ـ ــنوات ،)...وأيض ـ ــا مخالف ـ ــا ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )174م ـ ــن ق ـ ــانون
النش ـ ــاط التج ـ ــاري رق ـ ــم ( )23لس ـ ــنة 2010م حي ـ ــث ص ـ ــدر قـ ـ ـرار بتس ـ ــمية المعني ـ ـ ن
ـي
بمجل ـ ـ ـ ــس إدارة المحفظ ـ ـ ـ ــة بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2017/12/5م بموج ـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ـرار مجلـ ـ ـ ـ ــس إدارة
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المؤسس ـ ـ ــة الليبي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتثمار رق ـ ـ ــم ( )20لس ـ ـ ـ ـنة 2017م ين ـ ـ ــت رسيان ـ ـ ــه بت ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/12/5م األم ـ ــر ال ـ ــذي ريتت ـ ــب عن ـ ــه أن جمي ـ ـ التص ـ ــرفات والق ـ ـرارات اإلداري ـ ـة
الصــادرة عــنهم بعــد التــاريـ ــخ المشــار اليــه عرضــة للطعــن لكــل ذي مصــلحة ألبطالهــا
أمام القضاء النتهاء واليتهم وصدورها من غت ذي صفة وفق صحي القانون األمر
الـذي ريتتــب عليــه عـدم مــنحهم مســتخرج سـجل تجــاري ،وهــو مـا قــد يعــرض أصــول
المحفظ ــة للخط ــر بالخ ــارج حي ــث ال يج ــوز تجدي ــد قي ــد مجل ــس إدارة الشـ ــركة بع ــد
انته ـ ـ ـ ـ ــاء مدت ـ ـ ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــا أ ك ـ ـ ـ ـ ــدت علي ـ ـ ـ ـ ــه إدارة الق ـ ـ ـ ـ ــانون نف فتواه ـ ـ ـ ـ ــا المؤرخ ـ ـ ـ ـ ــة نف
2020/8/13م رقم ( )37-4-2بشـأن مـدى جـواز تجديـد القيـد نف السـجل التجـاري
لمجلـ ـ ــس إدارة انته ـ ـ ـ الم ـ ـ ــدة المحـ ـ ــددة ل ـ ـ ــه دون تجدي ـ ـ ــدها بسـ ـ ــبب تع ـ ـ ــذر انعق ـ ـ ــاد
الجمعيــة العموميــة للش ــركة وانته ـ نف ذلــك إدارة القــانون إل أن مــدة مجلــس إدارة
الشـركات المساهمة تكون تالث سنوات مالم ينص عقد تأسـيس الشــركة أو نظامهـا
األس ــاس ع ــىل غ ــت ذل ــك و ال يج ــوز تجدي ــد قي ــد مجل ــس إدارة الش ـ ــركة بع ــد انته ــاء
مدته.
 مخالف ــة اجتماع ــات مجل ــس إدارة المحفظ ــة المنعقـ ــدة بع ــد ت ــاريـ ــخ تع ــديل النظـ ــاماألساس 2019/8/23م لنص المادة ( )11من النظام األساس ر
الب تنص عىل ((أن
يت ـ ــول إدارة المحفظ ـ ــة مجل ـ ــس إدارة يتك ـ ــون م ـ ــن خمس ـ ــة أعض ـ ــاء بم ـ ــا ف ـ ــيهم رئ ـ ــيس
مجلس اإلدارة ونائبه يصدر بتسميتهم أو اعفانهم قرار من مجلـس إدارة المؤسسـة
الليبي ــة لالس ــتثمار)) ودل ــك لع ــدم قانوني ــة االجتم ــاع بع ــدد  6ولم ــا ك ــان االم ــر ك ــدلك
وحيـث ان النظـام األسـاس تعتـت احكامـه واجبـة التطبيـق ن
وف حالـة تعـارض أحكامـه
أو نصوص ــه مـ ـ ن ــص أو حك ــم نف األنظمـ ـة األساس ــية للشـ ــركات والجه ــات المملوك ــة
للمحفظة بعد انتهاء مدته قد تجعلها عرضة للطعن أمام القضاء.
 عـدم تسـمية هيئـة مراقبــة للمحفظـة ممـا يعـد مخالفــا لـنص المـادة ( )19مـن النظــاماألس ــاس ال ـ رـب ت ــنص ع ــىل ((يك ــون للمحفظ ــة هيئ ــة مراقب ــة ي ــتم تش ــكيلها وتحدي ــد
المكافـ ـ ـ ــآت الخاصـ ـ ـ ــة برئيسـ ـ ـ ــها وأعضـ ـ ـ ــائها بق ـ ـ ـ ـرار يصـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ــن الجمعيـ ـ ـ ــة العموميـ ـ ـ ــة
للمحفظـة)) وأيضــا بالمخالفـة لــنص المـادة ( )196مــن قـانون النشــاط التجـاري الـ رـب
ت ــنص ع ــىل (...تخ ــتص الجمعيـ ــة العمومي ــة بتعي ـ ن
ـي هيئـ ــة المراقب ــة وتت ــول تحديـ ــد
ر
المكاف ــآت الخاص ــة برئيس ــها واعض ــائها ).....وأيض ــا الم ــادة ( )163الفق ــرة ( )4الـ ــب
سبق ان ذكرناها.
 عدم اجتماع الجمعية العمومية العادية وممارستها الختصاصاتها المنصوص عليهاب ــنص الم ــادة ( )163م ــن الق ــانون التج ــاري مم ــا يع ــد مخالف ــا لص ــحي الق ــانون وم ــن
األســباب الموجبــة لحــل الش ــركة وتصــفيتها حيــث تــنص المــادة ( )163مــن القــانون
التجاري المشـار اليهـا انفـا أنـه ((يجـب أن تعقـد الجمعيـة العموميـة العاديـة اجتماعـا
مــرة نف الســنة عــىل األقــل خــالل أربعــة اشــهر عقــب انتهــاء الســنة الماليــة للش ــركة))
األمر الذي يعتـت ذلـك مـن األسـباب ال رـب تج نـت حـل الشــركة وتصـفيتها اسـتنادا لـنص
المادة ( )238من قانون النشاط التجاري.
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قرارات المدير العام لسنة 2020م
ن
بلغ قرارات المـدير العـام لسـنة 2020م عـدد  65قـرار جلهـا تركـزت ف اإليفـاد لغـرض
التدريب وتليها قرارات إدارية والجدول التال يوض ما يىل:
العدد النسبة
البيان
قرارات أيفاد لغرض التدريب %56.9 37
%7.6
قرارات لمهام رسمية بالخارج 5
%33.8 22
قرارات إدارية
%1.5
1
قرارات عالج

 تعدد قرارات النذب واالعارة والنقل من جهات اخـرى حيـث تركـزت قـرارات االعـارةللعمل بالمكتب التمثيىل باألردن وقـرارات النقـل مـن جهـات أخـرى منهـا عـىل سـبيل
المثال جامعة رست وصندوق االقتصادي واالجتماع.
الهيكل التنظيم ونظام الرقابة الداخلية
 الحـظ أن الهيكــل التنظــيم للمحفظـة طويلــة المــدى وكافـة اللــوائ اإلداريـة والماليــةغــت معتمــدة مــن مجلــس إدارة المؤسســة الليبيــة لالســتثمار ممــا يعــد مخالفــا للنظــام
األس ــاس المع ــدل ولصـ ــحي الق ــانون ،حي ــث تـ ــنص الم ــادة ( )12الفق ــرة ( )12مـ ــن
النظـ ـ ــام األس ـ ـ ــاس ال ـ ـ ـ رـب ت ـ ـ ــنص عـ ـ ــىل ان يخ ـ ـ ــتص مجل ـ ـ ــس اإلدارة ((باص ـ ـ ــدار الهيك ـ ـ ــل
التنظــيم واللــوائ اإلداريـة والماليــة للمحفظــة واحالتهــا إل مجلــس إدارة المؤسســة
الليبية لالستثمار لالعتماد)).
ر
البشـية
ـ
 كمــا أن بعــض اإلدارات نف الهيكــل التنظــيم شــاغرة مثــل مــدير إدارة المــواردوالشؤون اإلدارية ،قسم الخزينة ،مدير تقنية المعلومات.
 تب ـ ني لنــا وجــود ضــعف وقصــور نف نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق داخــل المحفظــة
ن
من حيث عدم مراعاة الفصل ف االختصاصات ن
بي بعض اإلدارات ،وكذلك ضعف
ن
أداء مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة حي ــث ل ــم يتب ـ ن
ـي لن ــا أي دور ل ــه ف مراجع ــة نش ــاط
االدارات والتعليق عليه ،مما يؤثر عىل كفاءة عمل اإلدارات داخل المحفظة.
المكتب التمثيل باألردن

تأســس المكتــب التمثــيىل للمحفظــة االســتثمارية طويلــة المــدى طبقــا لق ـرار المؤسســة
الليبيـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتثمار رق ـ ـ ــم ( )1لس ـ ـ ــنة 2015م نتيجـ ـ ــة للظ ـ ـ ــروف األمني ـ ـ ــة واالس ـ ـ ــتثنائية،
وش ــكل لجن ــة إلدارة األزم ــة لتس ــيت أعم ــال المحفظ ــة م ــن خ ــارج ليبي ــا ،واتخ ــذت م ــن
العاصمة األردنية مقرا لها كونها توفر بيئة أمنة ومستقرة.
ن
األردن رق ــم ( )22لس ــنة 1997م وم ــا تتض ــمنه الم ــادة
ووفق ــا ألحك ــام ق ــانون الش ـ ــركات
ر
( )245عـىل :ان مكاتــب التمثيـل الــب تتخـذ مــن المملكـة مقـرا لهـا لتمثيــل أعمـال المركــز
الرئيسـ ـ ف نــه يحضـ ـر عــىل المكتــب التمثــيىل غــت العامــل أن ي ـزاول أي عمــل او نشــاط
ن
التجاريي.
تجاري داخل المملكة بما نف ذلك أعمال الوكالء والوسطاء
وتتلخص العالقة القانونية ن
بي المكتب التنفيذي وادارة المحفظة نف النقاط التالية:
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ر
مبارسة.
 تبعية المدير التمثيىل للمكتب إل المدير العام تبعي ـ ــة الوح ـ ــدات الموج ـ ــودة للمكت ـ ــب إل م ـ ــدير المكت ـ ــب التمث ـ ــيىل بالتنس ـ ــيق م ـ ـ ـاالدارات العامة بالمركز الرئيسـ كل حسب اختصاصه.
 يح ـ نرص عــىل المكتــب التمثــيىل التعامــل م ـ أي مســاهمات خاصــة بالمحفظــة باســماإلدارة العامـ ــة ،وال يـ ــتم التواص ـ ــل معهـ ــم واسـ ــتالم وتس ـ ــليم أي مسـ ــتندات اال بعل ـ ــم
وموافقة اإلدارة العامة للمحفظة كتابيا.
 يكــون للمكتــب موازنــة تقديريــة للمص ــروفات اإلداري ـة تــدرج م ـ الموازنــة التقديريــةللمحفظة بناء عىل ر
اقتاح من المكتب التمثيىل.
 يجــب عــىل م ــدير المكتــب بالتنس ــيق م ـ الم ــدير العــام ارس ــال المســتندات االص ــليةلكل المعامالت المالية والمحاسبية واي تقارير ومسـتندات اخـرى خاصـة بالمكتـب
لمقر المحفظة الرئيسـ بطرابلس بطريقة تضمن رسية المعلومات.
 ومــن خــالل فحــص مــا تــوفر لــدينا مــن مســتندات بخصــوص المكتــب التمثــيىل عــنالفتة ما قبل استعادة السيطرة وخاللها عليه نورد ر
ر
اآلن:
 خ ـ ــالل الف ـ ـ رـتة مـ ـ ــن 2015م ح ـ ـ رـب تـ ـ ــاريـ ــخ 2017/12/05م ل ـ ــم تتحصـ ـ ــل اإلدارة
الماليـ ــة ع ـ ــىل أي بيانـ ــات ومس ـ ــتندات مؤي ـ ــدة للعمليـ ــات ال ـ ـ رـب تم ـ ـ م ـ ــن ط ـ ــرف
المكتـب أو عـن طريقـه ،وذلـك حسـب اإلفــادة الرسـمية مـن كـل مـن مــدير اإلدارة
العامة للمالية ومدير مكتب المراجعة الداخلية.
 بت ـ ــاريـ ــخ 2017/12/05م أص ـ ــدرت المؤسس ـ ــة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمار ق ـ ـ ـرار باع ـ ــادة
تش ــكيل مجل ــس إدارة المحفظ ــة وأنه ـ ـ خ ــدمات الممث ــل الس ــابق اعتب ــارا مـ ــن
2018/01/01م واصدر مجلس إدارة المحفظة القرارين ( )3 ،2لسنة 2018م
بشــأن إعفــاء الممثــل الســابق مــن مهــام إدارة المكتــب كمــا صــدر القـرار رقــم ()19
ن
ـوظفي المعــارين ،وقــد امتنـ الممثــل
لســنة 2018م باقفــال المكتــب وعــودة المـ
السابق عن تنفيذ أي من هذه القرارات ،وقد نتأ عن ذلك فقد إدارة المحفظة
السـ ــيطرة عـ ــن المكتـ ــب التمثـ ــيىل وعـ ــىل جمي ـ ـ االسـ ــتثمارات الموجـ ــودة بدولـ ــة
األردن ،وق ـ ــد س ـ ــاعد ع ـ ــىل ذل ـ ــك االنقس ـ ــام الس ـ ــياس الحاص ـ ــل بالدول ـ ــة وظه ـ ــور
االجس ـ ــام الموازي ـ ــة ،وق ـ ــد ق ـ ــام الط ـ ــرف الث ـ ـ ن
ـان خ ـ ــالل ه ـ ــذه الف ـ ـ رـتة بال ـ ــدخول نف
اســتثمارات جديــدة مثــل :تأســيس ش ــركة المــرج للــنفط والغــاز والــدخول بهــا فن
ررساكة بقيمة  70,000,000ولم يتم الحصول عىل أي معلومات بخصوصها.
 بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م اسـ ـ ــتعادت إدارة المحفظـ ـ ــة السـ ـ ــيطرة عـ ـ ــىل المكتـ ـ ــب
التمثـ ـ ــيىل واالسـ ـ ــتثمارات بدولـ ـ ــة االردن بشـ ـ ــكل رسـ ـ ــم بصـ ـ ــدور سـ ـ ــجل تجـ ـ ــاري
باعتمـ ــاد (ع م ا) ممـ ــثال عـ ــن المكتـ ــب التمثـ ــيىل ،وقـ ــد صـ ــدر ق ـ ـرار مجلـ ــس إدارة
المحفظة رقم ( )2لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة تسليم واستالم.
ن
ن
 ت بـ ـ ن
ـاملي بالمكتـ ــب التمثـ ــيىل
ـوظفي العـ ـ
ـي للجنـ ــة التسـ ــليم واالسـ ــتالم قيـ ــام المـ ـ
ر
ب ــاخراج المس ــتندات واجه ــزة الحاس ــوب ال ــب بح ــوزتهم إل مك ــان مجه ــول ،بن ــاء
ع ـ ــىل تعليم ـ ــات م ـ ــدير إدارة الش ـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـة خ ـ ــالل تل ـ ــك الف ـ ـ رـتة ،وعن ـ ــد قي ـ ــام
ـوظفي بارجــاع االجهــزة تبـ ن
ن
ـي للجنــة االســتالم انــه تــم محــو جمي ـ محتوياتهــا
المـ
وان المستندات لم يتم ترجيعها.
وقد توصل لجنة التسليم واالستالم إل التوصيات اآلتية:
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 تطبيــق قاعــدة الفحــص النـ نـاف للجهالــة بتقيــيم قـ ن
ـانون ومــال وفحــص كــل الجوانــب
الغامضة لكامل أعمال المكتب ال رـب تمـ نف السـابق ،ومراجعتهـا إلزالـة أي غمـوض
مستقبال خاصة ان المكتب كان خارج السيطرة ر
ن
سنتي تقريبا.
ألكت من
 تشــكيل لجنــة مــن المحفظــة والجهــات االخــرى ذات العالقــة للتحقــق مــن االعمــالالسابقة للمكتب.
ن
 تكليف مراج خارج مختص بالتدقيق ف الحسابات المصـرفية الخاصة بالمكتب.ن
يتبي تنفيذ أي من تلك التوصيات.
 ولم بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/02/16م ق ـ ـ ــام رئ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ــس اإلدارة باص ـ ـ ــدار ق ـ ـ ـرار رق ـ ـ ــم  5لس ـ ـ ــنة2020م بتشكيل وايفاد لجنة لمدة  14يوما لتسوية أوضاع المكتـب التمثـيىل ،وقـد
ر
بارست اللجنة أعمالهـا بتـاريـ ــخ 2020/02/16م وتوصـل إل مجموعـة مـن النقـاط
ر
والب منها:
ـي المنقطعـ ن
ـي وغــت الليبيـ ن
ـوظفي الليبيـ ن
ن
ـي عــىل العمــل
 وجــود مجموعــة مــن المـ
ر
دون ان يتم تحديد اإلجراءات الب تم اتخاذها بخصوصهم.
 وج ــود العدي ــد م ــن المص ـ ــروفات دون ان تق ــوم اللجن ــة بتحدي ــد م ــدى اس ــتيفاء
مرفقاتها من عدمه ،او تحديد قيمة تلك المصـروفات بدقة.
ن
 أشـ ــارت اللجنـ ــة نف تقريرهـ ــا إل أرصـ ــدة الحسـ ــابات المص ـ ــرفية ف تـ ــاريـ ــخ اعـ ــداد
تقريرهــا ،إال أنــه تبـ ن
ـي لنــا عنــد االطــالع عــىل صــورة مــن كشــوفات الحســاب الـ رـب
تمكن ـ لجن ــة الفح ــص م ــن الحص ــول عليهــا وج ــود ف ــرق بقيم ــة  20أل ــف دين ــار
ن
أردن بالناقص عن ماهو موجود بتقرير تسوية األوضاع.
ومن خالل فحـص مـا تـوفر مـن مسـتندات بخصـوص المكتـب التمثـيىل عـن الف رـتة فيمـا
بعد استعادة السيطرة عليه نورد ر
اآلن:
 عىل الرغم من صدور قرار من المؤسسة الليبية لالستثمار باقفال المكتـب التمثـيىلللمحفظـ ـ ــة والغـ ـ ــانه إال ان رئـ ـ ــيس مجلـ ـ ــس اإلدارة باالجتمـ ـ ــاع الراب ـ ـ ـ لس ـ ـ ــنة 2020م
المنعقــد بتــاريـ ــخ 2020/12/30م أ عــىل بقــاء المكتــب مفتوحــا متحججــا بوجــود
مجموعة من القضايا المرفوعـة عـىل المكتـب التمثـيىل ،وقـد اش رـتط أعضـاء مجلـس
اإلدارة الحص ــول ع ــىل قـ ـرار م ــن المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار شس ــم باس ــتمرار ف ــت
ن
يتبي لنـا حصـول
المكتب التمثيىل ،ومراسلة الجهات الرقابية بالموضوع ،إال أنه لم
أي من ذلك وبالتال يعد استمرار عمل المكتب مخالفا للقانون ،باإلضافة إل انه ال
يحــق لمــدير المكتــب القـ ن
ـانون تكليــف مكاتــب للــدفاع عــن المحفظــة بشــكل مبـ ر
ـارس،
عبـارة عـن قضــايا عماليـة مرفوعـة مــن اشـخاص ليبيـ ن
ـي
كمـا ان القضـايا المرفوعــة
ن
الجنس ــية بخص ــوص مرتب ــاتهم وبمب ــالل غ ــت كب ــتة ،ول ــم يتب ــي لن ــا وج ــود أي قض ــايا
خطتة قد تسبب بـ نرصر كبت للمحفظة وتستدع بقاء المكتب التمثيىل مفتوحا.
 قيام رئيس مجلس إدارة المحفظة بشغل وظيفة مدير المكتـب التمثـيىل للمحفظـةب ــاألردن وذل ــك بالمخالف ــة لالئح ــة الخاص ــة بالمكت ــب ،حي ــث ان هن ــاك تع ــارض نف
تبعي ــة المكت ــب (كي ــف يك ــون المكت ــب التمث ــيىل تابع ــا للم ــدير الع ــام للمحفظ ــة ن
وف
نفــس الوقـ مــدير المكتــب هــو رئــيس مجلــس اإلدارة) ،وعــىل الــرغم مــن أن مجلــس
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إدارة المحفظة اصدر قرار بتغيت تبعيـة المكتـب التمثـيىل إل مجلـس اإلدارة ،إل ان
االم ــر الي ـزال محاط ــا بش ــبهة تحقي ــق من ــاف ومص ــال أخ ــرى بش ــغل وظيفت ـ ن
ـي وألن ــه
مخ ـ ــالف للم ـ ــادة ( )13م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس المع ـ ــدل وال ـ ـ رـب تمنـ ـ ـ رئ ـ ــيس وأعض ـ ــاء
مجلس اإلدارة من شغل أي وظائف اخرى بالمحفظة او الشـركات التابعة لها.
ر
 لم يتب نـي وجـود أي تقريـر نشـاط عـن المكتـب لتمثـيىل عـن سـنة 2020م و الفـتة
الـ رـب اســتلم خاللهــا رئــيس مجلــس اإلدارة منصــب مــدير المكتــب التمثــيىل ،وقــد تــم
طلبه بشكل رسم ر
أكت من مرة من قبل لجنة الفحص إال أنه تم تزويدنا بتقرير عن
المكتب معد بتاريـ ــخ 2021/03/08م ،ن
تبي انه نسخة مـن تقريـر مقـدم إل مجلـس
اإلدارة بت ـ ــاريـ ــخ 2020/11/15م ،وه ـ ــو عب ـ ــارة ع ـ ــن تقري ـ ــر يخ ـ ــص األوض ـ ــاع م ـ ــا قب ـ ــل
استعادة السيطرة ولم يتم ذكر أي تفصيل للمصـروفات خالل ر
الفتة.
ـي لن ــا وج ــود أي ن
 ل ــم يتب ـ نمتاني ــة تقديري ــة للمكت ــب التمث ــيىل ع ــىل ال ــرغم م ــن ضـ ــرورة
ر
اعدادها وفقا لالئحة المالية للمكتب الب تم االطالع عليها مـن قبـل لجنـة الفحـص
ن
يتبي لنا اعتمادها من عدمه.
ولم
 اســتفراد رئــيس مجلــس اإلدارة بــالقرارات وعــدم احالــة أي تقــارير ماليــة أو مســتنداتف م ــن قب ــل المكت ــب التمث ــيىل ح ـ رـب ي ــتم اع ــداد القي ــود واثباته ــا ر
دفتي ــا م ــن قب ــل
اإلدارة المالية للمحفظة.
 عــىل الــرغم مــن اســتعادة الســيطرة عــىل االســتثمارات بــاألردن ووجــود رئــيس مجلــسإدارة المحفظــة كمــدير للمكتــب التمثــيىل بــاألردن ،اال ان لــم يحص ـر عــدد الحســابات
المص ـ ــرفية الموج ــودة ب ــاألردن بش ــكل قط ــع وخصوص ــا إل وج ــود احتمالي ــة بقي ــام
اإلدارة السابقة بفت حسابات جديدة حسب ما هـو مـذكور بتقريـر لجنـة االسـتالم،
وق ــد تب ـ ن
ـي لن ــا وج ــود ع ــدد أربع ــة حس ــابات مصـ ــرفية بعم ــالت (دوالر وي ــورو ودين ــار
أ ن
ردن) ل ـ ـ ــيس ل ـ ـ ــدى إدارة المحفظ ـ ـ ــة بمدين ـ ـ ــة طـ ـ ـ ـرابلس أي معلوم ـ ـ ــات عنه ـ ـ ــا او ع ـ ـ ــن
أرصدتها و حسابات غت مجمدة.
 وع ــىل ال ــرغم م ــن اس ــتعادة الس ــيطرة ع ــىل المكت ــب م ــن قب ــل رئ ــيس مجل ــس اإلدارةواســتالمه بتــاريـ ــخ 2020/01/13م بشــكل رســم اال ان اإلدارة الماليــة بالمحفظــة ال
تمتلك أي معلومات او مستندات عن المبالل المسحوبة من هذه الحسابات.
إدارة المساهمات

تخــتص إدارة المســاهمات بـ ر
ـاإلرساف عــىل الش ــركات التابعــة للمحفظــة ومتابعتهــا ،ويــتم
تصنيف هذه المساهمات إل التال:
تلــك الشــركات الـ رـب تمتلــك فيهــا المحفظــة أ كـ رـت مــن  %50مــن
 الشــركات التابعــة:رأسمالها.
ر
تل ــك الش ـ ــركات ال ــب تمتل ــك فيه ــا المحفظ ــة م ـ ن
 الشـ ــركات الزميل ــة:ـابي  %20إل
 %50من رأسمالها.
ر
 الشـ ــركات المتاح ــة للبيـ ـ :تل ــك الشـ ــركات ال ــب تمتل ــك فيه ــا المحفظ ــة أق ــل م ــن
 %20من رأسمالها.
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وتشــارك المحفظــة نف إدارة هــذه الش ــركات بحســب نســب ملكيتهــا فيهــا ،والغــرض مــن
هــذه الش ــركات تحقيــق عوائــد مــن خــالل توزيعــات األربــاح الســنوية ،وكــذلك االســتفادة
مـ ــن ارتفـ ــاع قيمـ ــة حقـ ــوق المـ ــالك عـ ــىل المـ ــدى الطويـ ــل ،كمـ ــا تقـ ــوم إدارة المسـ ــاهمات
بالتواصــل م ـ إدارات هــذه الش ــركات ومتابعــة أعمالهــا وعــرض أي مشــاكل متعلقــة بهــا،
والتنس ـ ــيق بينه ـ ــا وب ـ ـ ن
ـي اإلدارة التنفيذي ـ ــة للمحفظ ـ ــة إليج ـ ــاد حل ـ ــول له ـ ــذه المش ـ ــاكل إن
ر
وجــدت ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا والعراقيــل الــب تحــول دون ذلــك ،وكــذلك البحــث عــن
أي فرص استثمارية جديدة كمساهمات ضمن السياسة العامة لالستثمار بالمحفظة.
وق ـ ــد ت ـ ــم ر
التك ـ ـ نـت نف ه ـ ــذا التقري ـ ــر ع ـ ــىل المس ـ ــاهمات التابع ـ ــة كلي ـ ــا أو جزئي ـ ــا للمحفظ ـ ــة
ن
والمسجلة ضمن االصول المثبتة ف دفاتر إدارة المساهمات و كالتال:
ر.م

اسم الشـركة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شـركة Sabtina Ltd.
شـركة FinancierCER
شـركة SirtSecurities
شـركة اإلسكان لالستثمارات الفندقية
شـركة مركز التجارة العالم
شـركة االتحاد االسالم
شـركة السياحة والمؤتمرات stc
مشـروع برج ليبيا
شـركة ول انرج
بنك االتحاد
بنك صفوة

نسبة
المساهمة
%100
%100
%100
%90
%49
%42
%33
%50
%6
%20
غت ر
مبارس

الدولة

نوع النشاط

مالحظات

بريطانيا
فرنسا
هولندا
األردن
مرص
األردن
تونس
السودان
مرص
األردن
األردن

تجاري
عقار سياج
مال
عقار سياج
عقار سياج
مال
عقار سياج
عقار سياج
نفل
مال
مال

تدير مجموعة عقارات
تدير عقار واحد
تح التصفية
تدير فندق مقفل
اليتوفر عليه تقارير
اليتوفر عليها تقارير
استثمار جديد
اليتوفر عليه تقارير
اليتوفر عليها تقارير
اليتوفر عليه تقارير
اليتوفر عليه تقارير

وع ــىل ال ــرغم م ــن اس ــتعادة الس ــيطرة ع ــىل اس ــتثمارات الش ـ ــركة بدول ــة األردن إال أنـ ــه ال
يت ــوفر ل ــدى إدارة المس ــاهمات أي معلوم ــات ع ــن وض ــعها ،اال م ــا ه ــو موج ــود ب ــالموق
االلكت ن
ر
ون لمراقبة الشـركات األردنية .كما هو موض بالجدول السابق.
ر
واآلن نتائأ فحص وتقييم بعض هذه المساهمات:
شـركة :Financier CER
تمتلك المحفظة االستثمارية نسبة  %100من أسهم شـركة  Financier CERوقد تـم
شـراء هذه المساهمة بتاريـ ــخ 1992/08/24م وتمتلك شـركة  Financier CERشـركة
 CER SASبنسبة  ،%100ر
والب تمتلك بدورها مب نـب تجاريـا شسـم ()Etoile Center
ن
ال ــذي تش ــغله شـ ــركة  FNACمن ــذ 1991م ،وق ــد ت ــم تجدي ــد العق ــد ف  1ين ــاير 2014م
بقيمة  10مليون يورو سنويا ،زائد أو ناقص ر
مؤرس  ILCبحيث ال يزيد أو يقل عـن .%2
ومن المرج أنه سيتم تجديد العقد نف عام 2022م ،وفيما يىل األرباح التالية:
النسبة

السنة

البلد

نوع النشاط

%100

1992

فرنسا

عقاري

التكلفة
التاريخية
157,581

األرباح والخسائر (دوالر أمريك)
2018
2017
2016
6,540,473 6,556,441 5,528,992
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وقشأن هذه المساهمة نورد ر
اآلن:
 تمتل ــك ه ــذه الش ـ ــركة ش ـ ــركة تابع ــة له ــا بالكام ــل تمتل ــك مب ـ نـب تج ــاري مك ــون م ــن 6او الش ــركة التابعــة لهــا بــأي نشــاط اخــر ،وبالتــال تعتــت
طوابــق مــؤجر ،وال تقــوم
غـ ــت ذات جـ ــدوى ،ويجـ ــب عـ ــىل إدارة المحفظ ـ ــة دراسـ ــة مـ ــدى امكانيـ ــة الغـ ــاء ه ـ ــذه
الشـركة وتكليف شـركة متخصصة نف إدارة العقارات
شـركة ):SirtSecurities (N.V
ر
تأسس ـ ـ الش ـ ــركة ع ـ ــام 1992م وبت ـ ــاريـ ــخ 2006/03/22م ت ـ ــم رسانه ـ ــا م ـ ــن المص ـ ــرف
اللي ــب الخ ــارج بمبل ــل  33,107,107دوالر ،ويق ــوم نش ــاطها ع ــىل االس ــتثمار نف ودائ ـ
زمني ــة وحس ــابات جاري ــة ل ــدى بن ــك اإلتح ــاد (تمتل ــك المحفظ ــة أس ــهم نف ه ــذا البن ــك)
ومحفظ ــة البن ــك األلم ـ ن
ـان ( DBي ــدير إح ــدى المح ــافظ المالي ــة الخارجي ــة للمحفظ ــة)،
وبت ــاريـ ــخ 2015/03/26م ص ــدر ق ـ ـرار بتص ــفية الش ـ ــركة م ــن قب ــل المحفظ ــة ،وقس ــبب
قرارات التجميد لم يـتم الـتمكن مـن اسـتكمال إجـراءات التصـفية .تجـدر اإلشـارة إل أنـه
قــد تــم نقــل األســهم واألرصــدة المملوكــة لش ــركة  SirtSecuritiesنف بنــك اإلتحــاد إل
المحفظة بالقيمة السوقية.
البلد

النسبة

السنة

%100

 1992هولندا

األرباح والخسائر (دوالر أمريك)
التكلفة
نوع النشاط
التاريخية
2019
2018
2017
2016
519,617 360,654 19,788,347 3,088,171 33,107,107
مال

وقشأن هذه المساهمة نورد ر
اآلن:
ارب ــاح ص ــورية ألنه ــا ناتج ــة ع ــن نق ــل ملكي ــة
 ان األرب ــاح ال ــواردة نف س ــنة 2017مأســهم بنــك االتحــاد إل إدارة المحفظــة ويجــب عــىل إدارة المحفظــة عــدم االعـ رـتاف
بها ك يرادات تخص السنة.
 ع ــىل ال ــرغم م ــن ص ــدور ق ـرار بتص ــفية الش ــركة ونق ــل ارص ــدتها إل محفظ ــة األوران ــأ(محفظ ــة مجم ــدة) إال أن ــه نتيج ــة لق ـرارات مجل ــس األمــن بخص ــوص تجمي ــد جمي ـ
األرصدة قد تعرقل عملية التصفية.
ن
 ع ـ ـ ــىل ال ـ ـ ــرغم م ـ ـ ــن قي ـ ـ ــام إدارة المحفظ ـ ـ ــة (بحس ـ ـ ــب م ـ ـ ــا ورد ف تقري ـ ـ ــر المس ـ ـ ــاهمات)بمخاطب ــة وزارة الخارجي ــة والتع ــاون ال ــدول ،بش ــأن طل ــب مراس ــلة لجن ــة العقوب ــات
بــاألمم المتحــدة لطلــب الســماح بنقــل المبــالل الموجــودة إل أحــد حســابات الش ــركة
الليبية لالستثمارات الخارجية م بقائها عىل وضـعها مجمـدة .اال ان الـوزارة لـم تقـم
باالستجابة.
 ان عــدم اتمــام عمليــة التصــفية إل تــاريـ ــخ االن ســيؤدي إل ارتفــاع الض ـرائب لتصــببـ ،%22بعد ان كانـ بواقـ  ،%3نتيجـة لوجـود تعـديل ق ن
ـانون بخصـوص الشــركات
ر
الب تأسس قبل 1999م ،نف دولة هولندا.
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شـركة Sabtina Ltd
ن
تأسس ـ الش ــركة نف المملك ــة المتح ــدة ف  24فتاي ــر 1984م ،واس ــتحوذت المحفظ ــة
عليها بالكامل عام 2000م بمبلل  4,000,000يورو ،ويقتصـر عمـل الشــركة عـىل إدارة
العقـ ــارات المملوكـ ــة للمحفظـ ــة االسـ ــتثمارية طويلـ ــة المـ ــدى نف بريطانيـ ــا ودول السـ ــوق
األوروبيــة األخــرى بمــا فيهــا التــأجت وتحصــيل اإليجــارات والصــيانة والتـ ن
ـأمي وأي أعمــال
تكلف بها من قبل اإلدارة.
األرباح والخسائر (دوالر أمريك)
النسبة السنة البلد نوع النشاط التكلفة التاريخية
2018
2017
2016
2015
)381,793( )410,293( )283,380( (310,546) 5,877,200
 1984 %100بريطانيا تجاري

نالحـظ مــن الجـدول الســابق بـأن هنــاك خســائر متتاليـة لــدى الشــركة ،وذلــك بســبب أن
الش ــركة – نف الحقيقــة – عبــارة عــن وكالــة تقــوم ب ـادارة عقــارات المحفظــة حســب ق ـرار
إنشـ ـ ــائها ،وأن أسـ ـ ــباب خسـ ـ ــائرها تع ـ ـ ــود إل تعـ ـ ـ رـت عقـ ـ ــارات المحفظـ ـ ــة نف األس ـ ـ ــاس وأن
نشــاطها التجــاري متوقــف منــذ ررسانهــا .ويمكــن القــول إن ســبب الخســائر مــن ســنة إل
ر
حقيف لتلـك المصــروفات ،وقـد
أخرى نتيجة الرتفاع مصاريفها ،دون وجود أي مردود
نــتأ عــن تلــك الخســائر انخفــاض حقــوق الملكيــة عــن رأس المــال بحــوال مليــون جنيــه
ر
است ن
ليب.
شـركة اإلسكان لالستثمارات السياحية والفندقية
تأسس كشـركة محدودة المسؤولية بتاريـ ــخ 1997/05/21م ،وقد بلل رأس مالها 43
مليــون دين ــار ن
أردن ،وتمتل ــك المحفظــة  %90منه ــا .وته ــدف الش ــركة إل إقام ــة وتمل ــك
الفنـ ــادق السـ ــياحية والمجمعـ ــات التجاريـ ــة واإلداري ـ ـة ،وتملـ ــك األمـ ــوال المنقولـ ــة وغـ ــت
المنقول ـ ــة لغاي ـ ــات الش ـ ـ ــركة والقي ـ ــام بكاف ـ ــة أعم ـ ــال االس ـ ــتثمارات الس ـ ــياحية والتجاري ـ ــة
والعقاري ــة ،وتمتل ــك الش ــركة فن ــدق  5نج ــوم مك ــون م ــن ج ـ ن
ـزيي ش ــمال وجن ــون ومب ـ نـب
ر
وقطعب أرض ،وعىل الرغم من أن المحفظة تمتلك هذه الشـركة
تجاري وآخره عقاري
شبه بالكامل إال اننا الحظنا ضعف وقدم التقارير المتعلقة بها داخل إدارة المساهمات
ويحتـ ــاج الفنـ ــدق إل إعـ ــادة تأهيـ ــل ليـ ــتالءم م ـ ـ معـ ــايت ومواصـ ــفات الش ـ ــركة المشـ ــغلة
للفندق.
النسبة

السنة

البلد

%90

1997

األردن

نوع
النشاط
عقاري

التكلفة
التاريخية
54,648,729

2015
951,339

األرباح والخسائر (دوالر أمريك)
2017
2016
()2,979,963( )585,804

2018
()4,129,890

بخصوص هذه المساهمة نورد:
 ارتفاع حجم الخسائر من سنة إل اخرى بشكل يتضاعف م مرور الوق . عــىل الــرغم مــن اســتعادة الســيطرة عــىل االســتثمارات الموجــودة نف دولــة األردن ،إالن
يتبي لنا تسجيل أي عمليات متعلقة بشـركة اإلسكان بمنظومة المحفظة.
أنه لم
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 الفنـ ـ ــدق مقفـ ـ ــل منـ ـ ــذ 2020/01/01م وهـ ـ ــذا يـ ـ ــؤدي إل ت ـ ـ ـراكم الخسـ ـ ــائر ومطـ ـ ــاردةالنقابات العمالية إلدارة المحفظة للمطالبة بحقوق عماله.
 تتطل ــب أعم ــال التجدي ــد بمبل ــل  45ملي ــون دوالر وف ــق م ــا ج ــاء بدراس ــة قامـ ـ به ــاشــركة كــوليتز نف شــهر دشســمت 2017م أي ان هــذا الــرقم يعتــت غــت صــحي نتيجــة
تقادم هذه الدراسة.
ن
 قامـ ـ ـ إدارة المحفظ ـ ــة بتوقيـ ـ ـ عق ـ ــود تمهي ـ ــدا للب ـ ــدء ف الص ـ ــيانة ،وق ـ ــد ن ـ ــتأ عنه ـ ــارن
التام ـ ـات ماليـ ــة واجبـ ــة السـ ــداد تقـ ــدر بقيمـ ــة  1,454,709دوالر حسـ ــب مـ ــا ورد نف
تقرير إدارة المساهمات.
 نتيجة لالل ر نتامات القائمة وعدم قـدرة المحفظـة عـىل تمويـل عمليـة صـيانة الفنـدق،تقــوم إدارة الفنــدق بدراســة موضــوع االقـ رـتاض مــن البنــوك للحصــول عــىل التمويــل،
وهو موضوع خطت يحتاج إل دراسات مسبقة.
شـركة مركز التجارة العالم القاهرة
ن
ساهم المحفظة االسـتثمارية طويلـة المـدى بتـاريـ ــخ 1991/06/11م ف شــركة مركـز
التجارة العالم بمبلـل  59مليـون دوالر تقريبـا وبنسـبة  %49.16مـن رأس مـال الشــركة
الـ ـ رـب يبلـ ــل رأسـ ــمالها مبلـ ــل  120مليـ ــون دوالر ،مشـ ــاركة بـ ـ ن
ـي المص ـ ــرف العـ ــرن الـ ــدول
والمحفظــة االســتثمارية طويلــة المــدى وش ــركة االســتثمارات الســياحية بنســبة ضــئيلة،
ن
المبب الرئيسـ والتج الجنون والتج الشمال
وتتكون الموجودات الثابتة للشـركة من
ر
الــذي تــديره شــركة هيلتــون ،والــتج اإلداري الــذي تــم رسانه عــام 1999م مــن المص ــرف
ن
ـاهمي
العـرن الـدول بمبلـل  62مليـون دوالر عـن طريـق الحصـول عـىل قـرض مـن المسـ
وقد ُسددت آخر األقساط م الفوائد نف عام 2008م من الموارد المالية للشـركة ،مما
يــدل عــىل حســن كفــاءة إدارة الش ــركة ،وقــد اســتمر نجــاح اإلدارة نف قيــادة الش ــركة حـ رـب
ع ــام 2012م حي ــث ب ــدأ ت ــدهور العوائ ــد بش ــكل كب ــت بس ــبب أوض ــاع الس ــوق الم ــال نف
المنطقــة وحاجــة المبـ ن
ـان إل الصــيانة ،وفيمــا يــىل بيانــات المســاهمة م ـ نتــائأ األعمــال
للسنوات محل التقييم:
النسبة

السنة

البلد

%49.16

1991

مرص

نوع
النشاط
عقاري

التكلفة
التاريخية
59,000,000

األرباح والخسائر (دوالر أمريك)
2018
2017
2016
2015
405,198
(763,301 176,826 )66,037

ن
تبي لنا من خالل الرسـالة الموجهـة مـن قبـل رئـيس مجلـس إدارة المحفظـة ذات الـرقم
االشـ ـ ــاري (ر.م )03/إل رئـ ـ ــيس مجلـ ـ ــس إدارة المؤسسـ ـ ــة الليبيـ ـ ــة لالسـ ـ ــتثمار ،الصـ ـ ــادرة
بتاريـ ــخ 2021/01/17م أن شـركة مركز التجارة العالم خارجة عن السيطرة وخاضعة
ن
الثان بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة االقتصاد بالحكومـة المؤقتـة رقـم
للطرف
 ،4211ول ــم يتب ـ ن
ـي لن ــا وج ــود أي عملي ــات مس ــجلة ل ــدى إدارة المحفظ ــة تخ ــص ه ــذه
الش ــركة ب ــدفاتر المحفظ ــة من ــذ س ــنة 2019م ،ع ــىل ال ــرغم م ــن تكلي ــف إدارة المحفظ ــة
ن
يتبي لنا هل تم
اشخاص ليكونوا من ضمن مجلس إدارة شـركة مركز التجارة إال أنه لم
تمكينهم من عدمه.
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مشـروع برج ليبيا بالسودان
تــم توقي ـ اتفاقيــة بـ ن
ـي الش ــركة الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة ( )LAFICOوالمحفظــة
االس ــتثمارية طويلـ ــة الم ــدى بتـ ــاريـ ــخ 2002/08/22م للمش ــاركة بنسـ ــبة  %50وبلغ ـ ـ
تكلفة المساهمة  72,933,375دوالر نف 2015/12/31م ،وفيما يىل بيانات الشـركة:
النسبة
%50

األرباح والخسائر (دوالر أمريك)
التكلفة
السنة البلد نوع النشاط
التاريخية 2018 2017 2016 2015
- 72,933,375
عقاري
 2002السودان

من الجدول السابق نالحظ أنه ال توجد أي بيانات حول هذه المساهمة وذلك بسبب
المش ــاكل ب ـ ن
ـي المحفظ ــة االس ــتثمارية طويل ــة الم ــدى وش ـ ــركة االس ــتثمارات الخارجي ــة،
ن
حيــث لــم تســتط المحفظــة إرســال ممثليهــا للمســاهمة ف إدارة هــذا المش ــروع ،نتيجــة
ألن الشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية ال ر
تعتف بها ر
كشاكة بل كقرض ،عىل الرغم
من ان محضـر االتفاق يوض عكس ذلك.
عقارات المحفظة:
:JardinHouse
المبان المملوكة للمحفظة ،تم إنشـانه فن
ن
يق نف وسط العاصمة لندن ويعتت من أكت
ع ــام 1988م .ت ــم ررسانه نف ع ــام 1991م بقيم ــة  54,235,825جني ــه إس ـ رـت ن
ليب ،وك ــان
مؤجرا لشـركة  Services Limited insurance JLTبعقد إيجار بقيمـة 4,250,000
جني ــه إس ـ رـت ن
ليب س ــنوي الم ــدة  25س ــنة من ــذ ش ــهر م ــايو 1988م وانته ـ ـ م ــدة العق ــد
بت ــاريـ ــخ  29س ــبتمت 2013م ،ومن ــذ ذل ــك الوق ـ ل ــم ي ــتم ت ــأجت المب ـ نـب بس ــبب خط ــط
الصــيانة المزم ـ تنفيــذها عليــه ليتوافــق م ـ الســوق العقــاري نف المنطقــة .األمــر ال ــذي
ن
المبب.
ششت إل التأخر نف استثمار هذا
:Oakwood Mantions
ر
يق ـ نف منطقــة  Holland Parkالــب تعتــت مــن أهــم منــاطق العاصــمة لنــدن ،وآل هــذا
العقـ ـ ــار إل المحفظ ـ ـ ــة بموج ـ ـ ــب عق ـ ـ ــد بي ـ ـ ـ تـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ن
ـي أمان ـ ـ ــة الخزان ـ ـ ــة والش ـ ـ ــركة الليبي ـ ـ ــة
ر
ن
لالس ــتثمارات الخارجي ــة ع ــام 1988م بقيم ــة  900,000جني ــه إس ــتليب ،ومن ــذ أن آل
ر
وحب تاريـ ــخ استالمه نف  25أبريل 2016م لم يتم إبرام أي عقود
هذا العقار للمحفظة
أو دف ـ إيجــارات مــن قبــل وزارة الخارجيــة حيــث كان ـ تشــغله الســفارة الليبيــة بلنــدن،
وبعــد عقــد عــدة اجتماعــات مـ الــوزارة لــم ينتــه األمــر بحــل أو تســوية والزالـ المطالبــة
بقيمة اإليجارات مستمرة ر
حب تاريـ ــخ هذا التقرير دون تسوية.
24 Red Lion St
ن
هـ ـ ــو مبـ ـ ـ نـب تـ ـ ـ ن
بش ـ ــائه
ـاريح أنشـ ـ ـ ـئ ف أواخـ ـ ــر القـ ـ ــرن التاس ـ ـ ـ عشـ ـ ـ ـر ،قام ـ ـ ـ المحفظـ ـ ــة ر ـ
بمبلل  700,757جنيه ر
إست ن
ليب سنة 1998من أجل نقل وكالة األنباء  JANAإليـه مـن
ن
ن
ن
المبب كمكتب تاب للسـفارة الليبيـة ف عـدة
مبب السفارة الليبية نف لندن .تم استغالل
أعمــال آخرهــا كمكتــب صــح ،وقــد تــم اســتالمه مــن الســفارة بتــاريـ ــخ  25أبريـل 2016م
بعد تدخل محام المحفظة ووزير الخارجية.
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وق ــد ت ــم تكلي ــف مكت ــب هن ــدس إلع ــادة تأهي ــل المب ـ نـب وج ــدير بال ــذكر أن ــه من ــذ تمل ــك
العقـ ـ ـ ــار لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــدف وزارة الخارجيـ ـ ـ ــة أي عقـ ـ ـ ــود ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ــتم التوصـ ـ ـ ــل إل تسـ ـ ـ ــوية معهـ ـ ـ ــا
بالخصوص ،والزال المطالبة بقيمة اإليجارات قائمة ر
حب هذا التاريـ ــخ.
المالحظات عل العقارات
ن
ن
ر
ن
 يالحــظ مــن اللقــاءات م ـ المــوظفي الــذين كــانوا ف المحفظــة ف فــتة امــتالك هــذهالعقارات أن أيلولة هذه العقارات إل المحفظة كان قرارات غت مدروسة الجدوى
وال مــن خط ــط المحفظــة ،وانم ــا عبــارة ع ــن أوامــر م ــن الجهــات العلي ــا نف النظ ــام
الس ـ ــابق ،ألغ ـ ـ ـراض سياسـ ـ ــية وغ ـ ــت سياسـ ـ ــية ،وه ـ ــو م ـ ــا تسـ ـ ــبب نف ع ـ ــدم اسـ ـ ــتطاعة
المحفظة السيطرة عىل بعض العقارات ر
لفتة طويلة.
 م ـ ــن خ ـ ــالل تق ـ ــارير إدارة المس ـ ــاهمات واللق ـ ــاءات ال ـ ـ رـب ت ـ ــم عق ـ ــدها مـ ـ ـ م ـ ــدير إدارةالمس ــاهمات تب ـ ن
ـي أن أح ــد العق ــارات متوق ــف من ــذ  6س ــنوات وعق ــاران آخـ ـران من ــذ
ن
استالمهما نف 2016م لم تبدأ فيها أعمال الصيانة ر
حب اآلن .وان التأخر ف عمليات
الصــيانة هــو بســبب ق ـرارات التجميــد المفروضــة عــىل المحفظــة ،حيــث يجــب أخــذ
ت ــرخيص م ــن وح ــدة العقوب ــات ب ــوزارة المالي ــة التيطاني ــة م ــن أج ــل ك ــل خط ــوة م ــن
ن
المكلفي بأعمال الصيانة ،وأن تباطؤ اللجنـة المـذكورة نف
خطوات الصيانة واختيار
ال ــرد ع ــىل مراس ــالت المحفظ ــة بالخص ــوص ه ــو الس ــبب الرئيس ـ ـ نف ع ــدم الب ــدء فن
الصيانة ر
حب اآلن.

 ل ـ ــوحظ م ـ ــن خ ـ ــالل تق ـ ــارير ش ـ ــركة  Sabtinaع ـ ــدم تحص ـ ــيل جمي ـ ـ اإليج ـ ــارات م ـ ــنالعقارين المؤجرين ،وذلك بسبب عدم الحصول عىل تـرخيص مـن لجنـة العقوبـات
الستالم المبالل.
ر
 تعت ــت المص ــاريف ال ــب ت ــدف ع ــىل ه ــذه العق ــارات كب ــتة ج ــدا باعتب ــار انه ــا متوقف ــةوبعضها غت مؤجر ،ومن ذلك عقار  JardinHouseالذي بلغ المصـروفات عليه
خالل ر
الفتة من 2015م إل 2019م مبلل وقدره  8,632,233دوالر.
م الحظات عامة عن إدارة المساهمات
 عدم وجود تطابق نبي بيانات اإلدارة المالية وادارة المسـاهمات ممـا يـدل عـىل عـدم
ن
وج ــود تواص ــل مس ــتمر ب ــي إدارة المس ــاهمات واإلدارة العام ــة للمالي ــة ،األم ــر ال ــذي
يؤثر سلبا عىل عرض البيانات الماليـة وعـدم دقـة القـرارات المتخـذة مـن قبـل اإلدارة
العليا بسبب االعتماد عىل تلك البيانات.
 ال ــدخول نف اس ــتثمارات دون إع ــداد دراس ــات ج ــدوى اقتص ــادية له ــا ،حي ــث تب ـ نـي أن

بع ــض الشـ ــركات ت ــم إنش ــانها لالس ــتفادة م ــن عض ــويات مج ــالس اإلدارة فق ــط ،وأن
أغلب تلك االستثمارات تم ررسانها (نقل ملكية) من جهات محلية ممـا أدى لوجـود
بعض المشاكل نف الحصص االستثمارية وملكية بعضها.
 عدم وجود سياسة استثمارية واضحة إلدارة المساهمات تساعد اإلدارة عىل تنظيمر
يتماس م سياسات وأهداف المحفظة ككل.
أعمالها بشكل
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ن
ـوظفي ،حيــث لــم يتبـ ن
ن
ـوظفي بـادارة المســاهمات
ـي لنــا وجــود مـ
 -الــنقص نف عــدد المـإال مـدير اإلدارة فقـط ،عـىل الــرغم مـن وجـود وظــائف تابعـة إلدارة المسـاهمات ،ممــا
ي ـ ـ ــؤدي إل افتق ـ ـ ــار اإلدارة للمـ ـ ـ ــؤهالت ال ـ ـ ـ رـب تتمـ ـ ـ ـ ر
ـاس م ـ ـ ـ ـ طبيعـ ـ ـ ــة المج ـ ـ ــال المـ ـ ـ ــال
واالستثماري.
 عــدم قيــام إدارة المســاهمات بتحليــل نتــائأ اســتثماراتها ،فضــال عــن عــدم إعــداد أيخطط أو دراسات مستقبلية لتطوير المسـاهمات القائمـة أو الـدخول نف مسـاهمات
جديدة.
المتتب ـ ــة ع ـ ــىل بع ـ ــض الشـ ـ ــركات والعق ـ ــارات فن
لتام ـ ـ ـات المالي ـ ــة ر
 ص ـ ــعوبة تغطي ـ ــة اال ر نبريطانيا واألردن وغتها ،نظرا لعدم القدرة عىل التحكم نف األموال واالسـتفادة منهـا
بسبب قرارات التجميد الصادرة عن مجلس األمن.
الق ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
اتفاقية التمويل بي المؤسسة الليبية لالستثمار والمحفظة االستثمارية الطويلة
االجل
تب ـ ن
ـي قي ــام المحفظ ــة بت ــاري ـ ـخ 2019/12/7م بم ــن تموي ــل ق ــدره  15,000,000دوالر

لصال المؤسسة الليبية لالستثمار بناء عىل طلب قدمتـه المؤسسـة الليبيـة لالسـتثمار
لمجلس إدارة المحفظة وهو مخالف ألحكام النظام األساس المعدل للمحفظة ووفقا
لآل رن:
 مخالفـ ــة المـ ــادة ( )2مـ ــن النظـ ــام األسـ ــاس المعـ ــدل للمحفظـ ــة الـ ــذي يبـ ـ نـي أغ ـ ـراض
المحفظــة حيــث ال يوجــد مــا يبـ ن
ـي نف هــذا االتفــاق بــأن هنــاك عائــد ســيتحقق لصــال
المحفظة.
 أن طريقة دف هذا المبلل ال تتفق م ما تنص عليه المادة ( )9من النظام األساسر
المعدل الذي ن
واالقتاض من المحفظة.
تبي أغراض االقراض
 أن هـذا التمويــل ال يتمـ رـاس مـ المــادة ( )22مــن النظــام األســاس المعــدل للمحفظــة
ن
الـ رـب ت ــنص أنــه مال يج ــوز للمحفظــة أن تش ــارك ف أي عمليــة م ــن شــأنها أن تتع ــارض
بأي وجه من الوجوه م أهدفها وأغراضها أو تسبب نف اال ن ار بالبيئةم.
القرض الممنوح لشـركة االستثمارات النفطية

ت ـ ــم م ـ ــن الق ـ ــرض م ـ ــن المحفظ ـ ــة االس ـ ــتثمارية طويل ـ ــة الم ـ ــدى إل ش ـ ــركة االس ـ ــتثمارات
النفطيــة بموجــب اتفاقيــة قــرض بالمشــاركة بـ ن
ـي كــال مــن المحفظــة والمؤسســة الوطنيــة
للــنفط والمص ــرف الليــب الخــارج نف 1993/9/25م بمبلــل إجمــال  420مليــون دوالر
وقد لوحظ بشانه ما يىل:
 تــم أعــادة جدولــة القــرض مــن قيمــة  420مليــون دوالر نف  1993إل 54,741,000نف 1998م ع ـ ـ ــىل رغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن توق ـ ـ ــف شـ ـ ـ ــركة االس ـ ـ ــتثمارات ع ـ ـ ــن الس ـ ـ ــداد ألي مب ـ ـ ــالل
مستحقة،
ر
ن
يتبي األلية الب تم
 -لم

بها أعادة جدولة القرض.
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 عدم تطبيق إدارة المحفظة للمادة ( )8من االتفاقيـة ال رـب تـنص عـىل فـرض غرامـاتالتأخت نف حالة التأخت.
 عدم قيام المحفظة باتخاذ أي إجراء أو اللجوء للقضاء لسبيل تسديد القرض. ع ــدم احتس ــاب الفوائ ــد ع ــن الف ـ رـتة ال ـ رـب ل ــم ي ــتم به ــا الس ــداد وأدراجه ــا نف حس ــاباتالمحفظة.
قرض الشـركة الليبية للييد واالتصاالت
تم توقي اتفاقية القرض بتاريـ ــخ 2015/09/02م بعد موافقة لجنة إدارة المحفظة فن
اجتماعهـ ـ ـ ـ ــا الطـ ـ ـ ـ ــارئ األول لسـ ـ ـ ـ ــنة 2015م المنعقـ ـ ـ ـ ــد بتـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2015/8/31م بقيمـ ـ ـ ـ ــة
 50,000,000دوالر مضافا لهـامش ربـ ـ للمحفظـة بقيمـة  %2مـن المطالبـة بتعـويض
حكومة زامبيا .وقشأنه لوحظ ما يىل:

 جمي ـ المس ــتندات المتعلق ــة بموض ــوع الق ــرض الموج ــودة بمق ــر المحفظ ــة بمدين ــةعبـ ــارة ع ـ ــن صـ ــور ض ـ ــوئية ولـ ــم تـ ــتمكن م ـ ــن االطـ ــالع ع ـ ــىل أصـ ــل ه ـ ــذه
ط ـ ـرابلس
المستندات.
 خط ـ ـ ــاب الض ـ ـ ــمان الص ـ ـ ــادر م ـ ـ ــن مصـ ـ ـ ــرف التج ـ ـ ــارة والتنمي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــم تجدي ـ ـ ــده بت ـ ـ ــاريـ ــخ2018/8/27م ص ـ ــالحيته انته ـ ـ بت ـ ــاريـ ــخ 2019/9/1م ول ـ ــم يتب ـ ـ ن
ـي لن ـ ــا قي ـ ــام إدارة
المحفظ ــة بتجدي ــده وبالت ــال أن ع ــدم تجدي ــده ي ــؤدي إل ض ــياع ح ــق المحفظ ــة فن
االستفادة منه والحصول عىل ضمانات للقرض.
 ان إدارة الش ـ ـ ــركة الليبي ـ ــة لالتص ـ ــاالت وتقني ـ ــة المعلوم ـ ــات امتنع ـ ـ ـ ع ـ ــن س ـ ــداد أيأقساط للقرض متحججة بأنها لم تستسـلم أي تعـويض مـن الحكومـة الزامبيـة وأنهـا
ستقوم بالدف بمجرد استالمها للتعويض المستحق بموجب ر
اعتاف حكومة زامبيا
ن
مناف لشـروط القرض حيث أن عملية السـداد غـت
نف أغسطس 2016م إال أن ذلك
مشـروطة بالحصول عىل تعويض اال فيما يتعلق بهامش  %2كرب ـ من التعويض.
 أن الش ـ ـ ـ ــركة الليبي ـ ـ ــة للتيـ ـ ـ ــد واالتص ـ ـ ــاالت أق ـ ـ ــرت بموجـ ـ ـ ــب رس ـ ـ ــالتها ذات االشـ ـ ـ ــاري(أ )59.02.بت ـ ــاريـ ــخ 2018/11/25م بأنه ـ ــا اس ـ ــتلم مبل ـ ــل  48ملي ـ ــون دوالر إال أن
قيمــة القــرض المــدفوع وفقــا لســجالت المحفظــة بقيمــة  45مليــون دوالر أي بفــارق
 3مليون.
 عــىل الــرغم مــن انتهــاء مــدة القــرض وعــدم تحصــل المحفظــة عــىل أي مبلــل كســدادأقس ـ ــاط أال أن إدارة المحفظ ـ ــة ل ـ ــم تق ـ ــم ب ـ ــأي تص ـ ـ ــرف ق ـ ـ ن
ـانون للمطالب ـ ــة بحقه ـ ــا نف
ر
أستجاع القرض.
األصول تحت التسوية
مشـروع منتجع السياج تليل – صياتة
نف إ طـار مــا تـم االتفــاق عليـه بمقــر أمانـة اللجنــة الشـعبية العامــة سـابقا بمدينــة طـرابلس
نف 2006/4/19وبنــاء عــىل كتــاب الكاتــب العــام باللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا بشــأن
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تكليف عدد من المؤسسات الليبية ببناء مرافق وقرى سياحية داعمة لقطاع السـياحة
بليبيا بالمواق المخصصة لها.
بـ ر
ـارست اإلدارة التنفيذي ــة للمحفظ ــة باتخ ــاذ اإلج ـراءات األولي ــة الالزم ــة للب ــدء نف تنفي ــد
المش ــروع بــالموق الــذي خصــص لهــا بمنطقــة صــتاته تليــل ،اســتلم إدارة المحفظــة
كتــاب رئــيس مجلــس إدارة المؤسســة الليبيــة لالســتثمار بتــاريـ ــخ  2010/1/5المتضــمن
فح ـ ـ ــوى كت ـ ـ ــاب الكات ـ ـ ــب الع ـ ـ ــام باللجن ـ ـ ــة الش ـ ـ ــعبية العام ـ ـ ــة س ـ ـ ــابقا رق ـ ـ ــم ( )70الم ـ ـ ــؤر
2010/1/4م بشأن حظر االستثمار نف الـداخل عـىل جميـ الجهـات التابعـة للمؤسسـة
الليبي ــة لالس ــتثمار اعتب ــارا م ــن ت ــاريـ ــخ  2010/1/4ع ــىل أن ي ــتم تس ــليم كاف ــة المش ــاري ـ ـ
والشـ ــركات ال ـ رـب ت ــم تأسيس ــها م ــن قب ــل محفظ ــة ليبي ــا أفريقي ــا والمحفظ ــة االس ــتثمارية
طويلة المدى إل الصندوق الليب لالستثمار الـداخىل والتنميـة وافقـ إدارة المحفظـة
االســتثمارية طويلــة المــدى عــىل تســليم المش ــروع وكــل مــايتعلق بــه مقابــل اسـ رـتجاع كــل
النفقات المدفوعة من قبلها.
ت ــم بت ــاريـ ــخ 2010/3/10م توقيـ ـ محضـ ــر التس ــليم واالس ــتالم ب ـ ن
ـي ك ــل م ــن المحفظ ــة
االس ـ ـ ــتثمارية طويل ـ ـ ــة الم ـ ـ ــدى والص ـ ـ ــندوق اللي ـ ـ ــب لالس ـ ـ ــتثمار ال ـ ـ ــداخىل اس ـ ـ ــتلم إدارة
المحفظ ـ ـ ــة رس ـ ـ ــالة م ـ ـ ــن رئ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ــس اإلدارة والم ـ ـ ــدير التنفي ـ ـ ــذي للص ـ ـ ــندوق اللي ـ ـ ــب
لالس ــتثمار ال ــداخىل بت ــاريـ ــخ 2011/1/26م مفاده ــا ب ــأن مجل ــس إدارة الص ــندوق قـ ــرر
عدم تحمل تكـاليف تصـاميم المشــروع بحجـة انهـا غـت ذات جـدوى اقتصـاديا ووظيفيـا
وهــم عــىل اســتعداد إلعادتهــا للمحفظــة قام ـ إدارة المحفظــة بــالرد عــىل هــذا الكتــاب
بض ـ ـ ــرورة قي ـ ــام الص ـ ــندوق بس ـ ــداد المب ـ ــالل وب ـ ــدون تأجي ـ ــل تنفي ـ ــذا للق ـ ـ ـرارات الص ـ ــادرة
بالخص ـ ــوص ن
وف حالـ ـ ــة عـ ـ ــدم القيـ ـ ــام بـ ـ ــذلك فأنه ـ ــا تقـ ـ ـ رـتح ترجي ـ ـ ـ المش ـ ـ ــروعات كـ ـ ــامال
بتصميمه وبأرضه لك تتول المحفظة بتنفيذه بمعرفتها.
أن إدارة المحفظــة تقــوم ب ـادراج المش ــروع تح ـ مســم األصــول المنقولــة للغــت تحــث
التس ــوية بمبل ــل  15,796,732دوالر نف ظ ــل ع ــدم قيامه ــا باتخ ــاذ اإلج ـراءات القانوني ــة
الالزم ــة واللج ــوء للقض ــاء الس ـ رـتجاع ام ــوال المش ـ ــروع مم ــا ي ــدل ع ـ ـىل اإلدارة الض ــعيفة
ألموال المحفظة والمساهمة نف ضياعها دون متر.
األصول المنقولة للشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية

 بن ـ ــاء ع ـ ــىل كت ـ ــاب رئ ـ ــيس مجل ـ ــس إدارة المؤسس ـ ــة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمار رق ـ ــم ()6559بتاريـ ــخ 2010/7/13م بشأن أتمام اإلجراءات الالزمة إلنهـاء نقـل األصـول المملوكـة
للمحفظــة االســتثمارية طويلــة نف الجزائــر إل الشــركة الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة
ر
ـي الطـ ن
الدفتيــة وتــم توقي ـ محض ــر تســليم واالســتالم بـ ن
ـرفي وتــم بموجبهــا
بقيمتهــا
ر
ن
قبول الطرفي القيمة الدفتية  13,151,679دوالر عىل أن تتول المؤسسة الليبية
لالستثمار إصدار القرارات المتعلقة بكيفية المعالجة الخاصة بنقل هذه األصول.
 الزال هذه القيمة تظهر نف نمتانيات المحفظة تحـ مسـم أصـول منقولـة تحـ
التسـ ــوية م ـ ـ العمـ ــل عـ ــىل تسـ ــويته ومطابقتـ ــه م ـ ـ األط ـ ـراف ذات العالقـ ــة .واتخـ ــاذ
ر
الستجاع حقوقها.
اإلجراءات القانونية الالزمة
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المصـروفات والميانية التقديرية
ن
قام ـ إدارة المحفظــة باعتمــاد متانيــة تقديريــة عــن المص ــروفات بمبلــل 5,964,320
دوالر ،وذلك بزيادة قـدرها  1,257,290دوالر عـن مـاهو مقـدر عـن سـنة 2019م دون
يتبي لنا سبب هذه الزيـادة ،والجـدول التـال يوضـ مقارنـة ب ن
ن
ـي المصـاريف الفعليـة
ان
ر
والتقديرية عن سنب 2020/2019م:
2019
البيان

فعل وفقا
للتقرير للمبدن

ن
مرتبات وماف حكمها
ن
تأمي صح
قرطاسية ومطبوعات
دورات تدريبية
كهرباء
اصالحات وصيانة ونظافة
اتعاب استشارات فنية
سفر وانتقال ومبي
اتعاب مراجعة واستشارات مالية
ضبافة
اتعاب ر
اشتاكات قانونية
اتعاب استشارات طبية
بريد وهاتف
مصـروفات وسائل نقل
تكاليف عالج
ايجار المقر
ر
اشتاك منظومة بلومتج
اشتاكات ر
ر
انتن

202,600
18,150.04

صيانة منظومة المحاسبة
مصـروفات اخرى
مصـروفات مجلس اإلدارة
اتعاب خدمات إدارية
المجموع

259,971
837,468
4,885,305

2,149,120
394,420
11,601
715,423
2,624
17,178
182,396
12,670
25,214

2020
فعل وفقا
للتقرير المبدئ

تقديري

االنحراف

1,794,720

-16%

846,379

18%

2,234,307
491,821
17,910
481,702
2,349
31,330

150,000
371,853
40,000

104%

106,153

98%

13,705
8,645

50,000
13,000

20,546
35,918

تقديري

االنحراف

2,218,241

-1%

1,228,978

155%

150,000
531,762
40,000

401%

59,964

594%

14,814.49
13,935
400,000
215,067
200,000
35,000
20,000
227,330
343,680
4,707,030.00

-1%
93%

286,177
17,742

-13%
-59%

276,604
285,774
14,261
4,297,235

-4%

550,000
213,523
370,000
45,000
20,000
296,423
240,427
5,964,320

29%
154%
7%
-16%
39%

ويالحظ كذلك أنه خالل سنة 2019م عىل الـرغم مـن ان االنحـراف بصـفة عامـة يعتـت
بسيط جدا  ،%4إال أنه وباالطالع عىل البنود نجد ان هناك تجاوزات كبتة نف بعضها،
والب يعتت أ كتها مصـروفات مجلس اإلدارة ر
ر
الب تجاوزت المقدر بنسبة .%59
أم ـ ــا بخص ـ ــوص ال ـ ــوفر الحاص ـ ــل خ ـ ــالل س ـ ــنة 2020م فق ـ ــد ك ـ ــان انخف ـ ــاض المص ـ ــاريف
وخصوصـ ــا مصـ ــاريف الـ ــدورات التدريبيـ ــة ونفقـ ــات السـ ــفر واالنتقـ ــاالت وذلـ ــك بسـ ــبب
جائحة كورونا.
ن
كمــا تجــدر اإلشــارة إل ان أخــر ن
متانيــة
متانيــة تــم إبــداء الـرأي فيهــا مــن قبــل الــديوان
ن
2009م ،ويتض ان هناك تأخت من قبل إدارة المحفظة ف اعداد مراكزها المالية.
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سنب 2020/2019م نورد ر
ر
اآلن:
وبفحص عينة من القيود الخاصة بالمصـروفات عن
 نقص التعزيز المستندي نف كثت من القيود ومن ذلك: القيـ ــود الخاص ـ ــة باثب ـ ــات بـ ــدل الس ـ ــفر والمبي ـ ـ نف الـ ــدورات التدريبي ـ ــة ،ومه ـ ــام
العمل لم يتم ارفاق أي تقارير عن هذه المهام ،عىل الرغم من أن الئحـة االيفـاد
تـ ـ ــنص عـ ـ ــىل ض ـ ـ ــرورة اعـ ـ ــداد تقـ ـ ــارير بالخصـ ـ ــوص ،وعـ ـ ــدم وجـ ـ ــود مايفيـ ـ ــد سـ ـ ــفر
الشخص الموفد ،كصورة ختم الدخول للدولة الموفد إليها.
 القيــود الخاصــة باستعاضــة عهــدة المص ــروفات ر
النتيــة لــم يــتم ارفــاق أي فــواتت
ن
خاصة بالعهد ،وقد ن
تبي انه يتم استعاضتها بناء عىل الكشف التفريع فقط.
 القيــد  1111701233بتــاريـ ــخ 2020/08/31م الخــاص بتوريــد أجهــزة حاســب ألواحبار طابعة بقيمة  57,159دوالر من شـركة نسـر العالمية ،نورد:
 لــم يتبـ ن
ـي لنــا وجــود أي عــروض مرفقــة م ـ القيــد عــىل الــرغم مــن ان مــدير إدارة
الشؤون اإلدارية قد اشار إل وجود عروض نف رسالته الموجهة للمدير العام.
 القي ـ ـ ـ ــد  1111701369بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/11/02م بقيم ـ ـ ـ ــة  62,200دوالر لص ـ ـ ـ ــالشـ ـ ــركة أزالي ـ ــا لالستش ـ ــارات والت ـ ــدريب ،مقاب ـ ــل دورات تدريبي ـ ــة لم ـ ـ ن
ـوظف المحفظ ـ ــة
لوحظ بشأنه:
ن
 عدم وجود ما يفيد اجتياز الموظفي لهذه الدورات.
ن
 الــدورات التدريبي ــة نف ــذت نف تركي ــا وبريطاني ــا ،نف ح ــي أن المطالب ــة ص ــادرة م ــن
ن
يتبي هل لديها فرع نف دولة تركيا أم ال،
شـركة أزاليا مقرها دولة األردن ،دون ان
كــذلك لــم يتض ـ لنــا ســبب التعامــل م ـ هــذه الش ــركة وعــدم التعامــل م ـ مراكــز
ر
مبارسة تفاديا للزيادة نف التكاليف.
تدريب نف تركيا
 أغلـ ـ ـ ــب قـ ـ ـ ــيم هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدورات تعتـ ـ ـ ــت ذات تكلفـ ـ ـ ــة عاليـ ـ ـ ــة تتجـ ـ ـ ــاوز  3000دوالر
للشـ ــخص ،دون ان يـ ــتم تحديـ ــد عـ ــدد ايـ ــام الـ ــدورات نف المطالبـ ــة الصـ ــادرة مـ ــن
شـركة ازاليا.
 القي ــد  8045بت ــاريـ ــخ  2019/8/21الخ ــاص بتغطي ــة قيم ــة ع ــالج دفعـ ـ م ــن قب ــلموظف بقيمة  17,844لوحظ بشأنه:
 وجــود ايصــال قــبض دفعــه الموظــف بقيمــة  17,625دينــار وذلــك مقابــل دفعــة
إلي ـ ـ ــواء عملي ـ ـ ــة حس ـ ـ ــب البي ـ ـ ــان الموج ـ ـ ــود باإليص ـ ـ ــال ،وقامـ ـ ـ ـ إدارة المحفظ ـ ـ ــة
بالصـ ــرف ع ــىل أساس ــه دون وج ــود أي ف ــاتورة توضـ ـ قيم ــة العملي ــة أو ه ــل ت ــم
إجرائها أساسا أم ال.
التوصيات
 إلـ ـ ر نـتام مجلـ ــس إدارة المحفظـ ــة باالختصاصـ ــات المناطـ ــة بـ ــه وفـ ــق النظـ ــام األسـ ــاسللمحفظة.
 عــىل إدارة المحفظــة إعــادة تصــنيف المشــاري ـ ـ والقــروض الممنوحــة لجهــات اخــرىوالمتع ـ رـتة وتك ــوين تك ــوين المخصص ــات الالزم ــة واجـ ـراء المص ــادقات والمطابق ــات
للتحقق من صحة أرصدتها.
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 ع ــىل إدارة المحفظ ــة اتخـ ــاد اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة واللج ــوء للقضـ ــاء الس ـ رـتداد قيمـ ــةالقروض وتكاليف المشاري ـ ـ الممنوحة لمؤسسات أخرى.
 العمـ ــل عـ ــىل اعتم ـ ــاد الهيكـ ــل التنظ ـ ــيم وكافـ ــة الل ـ ــوائ واإلداري ـ ـة والمالي ـ ــة مـ ــن قب ـ ــلمجلس إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار.
 ال ـ ر نـتام رئ ــيس وأعض ــاء مجل ــس إدارة المحفظ ــة بمتطلب ــات الحوكم ــة وايق ــاف العم ــلبقرارات مجلس اإلدارة ر
الب تتعارض م هذه المتطلبات.
ر
يتماس م متطلبات النظام األساس.
 تقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة بما ض ــرورة العم ــل ع ــىل اعتم ــاد اختصاص ــات واض ــحة لك ــل إدارة ،والعم ــل ع ــىل ت ــدعيممكتــب المراجعــة الداخليــة بالعنــا الفنيــة ،م ـ شــمولية أداء هــذا المكتــب لكــل مــا
يتعلــق باألعمــال الماليــة واالســتثمارية واألعمــال اإلداري ـة األخــرى المصــاحبة للعمــل
المال.
 ضـ ــرورة مخاطب ــة رئاس ــة ال ــوزراء بحكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة بضـ ــرورة مراس ــلة لجن ــةالعقوبات باألمم المتحدة بخصوص الحصول عىل ترخيص لصيانة واستالم األجار
الخــاص بالمبـ ن
ـان المملوكــة للمحفظــة ،وذلــك لتفــادي الخســائر الناتجــة عــن الفوائــد
ن
المبان المغلقة والعديد من الخسائر األخرى.
الدائنة والمصـروفات المدفوعة عن
ن
 إعــادة النظــر نف جــدوى االســتثمار نف ش ــركة ســابتينا ،والتعــديل مــن وضــعها القــانونبحيث تصب وكالة إلدارة العقارات فقط.
 ضـرورة قيام إدارة المساهمات ر نبتويد اإلدارة المالية بالمستندات والعمليات المالية
بشــكل دوري ودقيــق حـ رـب يتسـ نـب لهــا إظهــار الوض ـ المــال ونتيجــة النشــاط بشــكل
صحي .
 ضـ ـ ــرورة قي ـ ــام إدارة المحفظ ـ ــة بمخاطب ـ ــة الش ـ ـ ــركة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمارات الخارجي ـ ــةبخصــوص ر
بالشـاكة القائمــة بمش ــروع بــرج ليبيــا افريقيــا مــن عدمــه وتزويــدنا
اعتافهــا ر ـ
بردها بالخصوص.
 ضـرورة قيام إدارة المساهمات بدراسة الوضـ الحـال لجميـ االسـتثمارات ،ومـدىامكانية التخلص من االستثمارات غت ذات الجدوى.
 ض ــرورة تحــري الدقــة عنــد تســجيل المص ــروفات ،واســتيفاء جمي ـ مرفقــات القيــودبشكل يجعلها غت قابلة للشك.
 ضـ ـ ــرورة االل ـ ـ ر نـتام ب ـ ــاللوائ المنظم ـ ــة للعم ـ ــل ،مث ـ ــل اع ـ ــداد تق ـ ــارير ع ـ ــن مه ـ ــام العم ـ ــلوالدورات التدريبية وتضمينها بالقيود.
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ال شـركة الليبية لالستثمارات اخلارجية
ر
الدفتي ـ ـة االس ـ ــتثمارات الش ـ ــركة الليبي ـ ــة لالس ـ ــتثمارات الخارجي ـ ــة ،مبل ـ ــل
بلغ ـ ـ القيم ـ ــة
ن
وقــدرة  3,844,838,714دينــار ،موزعــة عــىل عــدد  70مســاهمة مــا بــي شــركات عاملــة
وغت عاملة ،تتم إدارتها عن طريق ثالث شـركات رئيسية ،و :
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الشـركات القابضة والتجارية
الشـركات السياحية والعقارية
الشـركات الصناعية والزراعية والخدمية
اإلجمال
اإلجمال الكل

عدد الشـركات العاملة عدد الشـركات غي العاملة
2
19
1
24
2
22
5
65
70

الجانب القانون
 أن الهيكل التنظيم بالشـركة وكافة اللوائ اإلدارية والمالية غت معتمدة من مجلسإدارة المؤسسة الليبية لالستثمار وذلك بالمخالفـة ألحكـام النظـام األسـاس المعـدل
بموجــب ق ـرار الجمعيــة العموميــة الغــت العاديــة رقــم ( )01لســنة 2019م وتحديــدا
المـ ـ ـ ــادة ( )12الفقـ ـ ـ ــرة ( )12الـ ـ ـ ـ رـب أ كـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـ ــىل ض ـ ـ ـ ــرورة إحالتهـ ـ ـ ــا إل مجلـ ـ ـ ــس إدارة
المؤسسة الليبية لالستثمار لالعتماد.
 اس ــتمرار مجل ــس إدارة الش ــركة المش ــكل بموج ــب ق ـرار المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثماررق ــم ( )19لس ــنة 2017م الص ــادر بت ــاريـ ــخ 2017/12/05م بع ــدد  7أعض ــاء وذل ــك
بالمخالفة الحكام النظام األساس المعدل للشـركة بتاريـ ــخ 2019/8/25م وتحديدا
المادة ( )11ر
الب حددت عدد أعضاء مجلس اإلدارة ( )5أعضاء فقط.
 عـدم تســمية نائــب لــرئيس مجلــس اإلدارة وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )11مــنالنظام األساس المعدل.
 تسـ ــمية عـ ــدد مـ ــن المحـ ـ نـالي للتقاعـ ــد لبلـ ــوغ السـ ــن القانونيـ ــة واسـ ــتمرارهم كأعضـ ــاء
بمجلس اإلدارة ،بالمخالفة ألحكام قانون العمل ومنشور ديـوان المحاسـبة رقـم ()1
لســنة 2020م والــذي وجــه بموجبــه كافــة الجهــات بعــدم تســمية المحـ ن
ـالي للتقاعــد
نف عضوية مجالس إدارة الشـركات العامة وما نف حكمها ،وفيما يىل بيان بهم:
تاري ــخ التقاعد تاري ــخ التسمية
الصفة
االسم
2017/12/15م
2011م
م ال رئيس مجلس اإلدارة
2017/12/15م
2011م
ح ال عضو مجلس اإلدارة

 عــدم تســمية نائــب للمــدير العــام مــن قبــل مجلــس اإلدارة للش ــركة وذلــك بالمخالفــةألحكام المادة ( )12الفقرة ( )17من النظام األساس المعدل.
 ع ـ ــدم تس ـ ــمية هيئ ـ ــة مراقب ـ ــة للش ـ ــركة بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )196م ـ ــن الق ـ ــانونالتجاري بشأن تكوين هيئة المراقبة كذلك بالمخالفة لنص المادة ( )19مـن النظـام
األساس المعدل للشـركة ،االمر الذي من شأنه اضعاف الرقابة الداخلية.
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 عــدم انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة بشــكل دوري بالمخالفــة للمــادة ( )163مــنالقــانون التجــاري بشــأن االجتماعــات الدوريــة لهــا حيــث تبـ ن
ـي أن معظــم اجتماعــات
الجمعية العمومية للشـركة كان غت عادية مما ششت لضعف المتابعة.
 احتكــار الســادة رئــيس وأعضــاء مجلــس إدارة الش ــركة الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــةومديرها العام ،ألغلب المناصب والعضويات بالشـركة والشـركات التابعة ر
الب يكون
من ورائها عائدا ماديا.
تعارض المصالح
عــدم مراعــاة مبــادئ الحوكمــة ومخالفــة منشــور رئــيس ديــوان المحاســبة الليــب رقــم ()7
لسنة 2018م بشأن تعارض المصال بمجالس إدارات الشـركات العامة وما نف حكمها،
وقرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة 2018م بشأن تقرير احكام إصالحية ،حيث ن
تبي
ما يىل:
 اس ـ ـ ــتمرار رئ ـ ـ ــيس وأعض ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ــس إدارة الشـ ـ ـ ــركة الليبي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتثمارات الخارجي ـ ـ ــةبعضــوياتهم الص ــادر بحقه ــم ق ـرار ايق ــاف م ــن رئ ــيس ديــوان المحاس ــبة اللي ــب ،األم ــر
ال ــذي يع ــد مخ ــالف ألحك ــام الق ــانون رق ــم ( )19لس ــنة 2013م بش ــأن إع ــادة تنظ ــيم
ديوان والمحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية ،وبيانها كالتال:
االسم
م ال
ح ال
ح ال
جأ
أ ال
ك ال
حأ

الصفة

العضوية

رئيس مجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية
لالستثمارات الخارجية

عضو مجلس إدارة الشـركة العربية عضو مجلس إدارة بشـركة القاهرة
لالستثمارات السياحية
لالستثمار – مرص
رئيس مجلس إدارة شـركة ليبيا رئيس مجلس إدارة شـركة ليك سايد
لالستثمارات السياحية
لالستثمار – مرص
رئيس مجلس إدارة شـركة الفيكو رئيس مجلس إدارة شـركة الفيكو
السودان
تونس
عضو مجلس إدارة شـركة ليبيا
لالستثمار – مرص
عضو بمجلس شـركة ليبيا
لالستثمار – مرص
عضو بمجلس إدارة شـركة فندق
قرص كورنييا – مالطا
رئيس مجلس إدارة الشـركة الليبية
المالطية القابضة

 اســتفادة الم ــدير العــام (س ،ا) م ــن منصــبه وعن ــد اســتالمه مه ــام مــدير ع ــام الش ــركةبالعديد من العضويات بمجـالس إدارة الشــركات التابعـة ناهيـك عـن العضـويات غـت
الظاهرة بالشـركات القابضة و كما يىل:
نوع التكليف تاري ــخ منح العضوية
الصفة
اسم الشـركة
2018م
رسالة
عضو مجلس إدارة
شـركة ليبيا لالستثمار – مرص
الشـركة العربية للصناعات ر
2018م
البتولية ابيكوب عضو مجلس إدارة غت موجود
ر
2019م
عضو مجلس إدارة غت موجود
الشـركة الدولية لإلستثمار الفندف

 تسمية (ر ،ال) خالل سنة 2019م عضو بمجلس إدارة شـركة القاهرة لالستثماراتالسـ ــياحية والعقاريـ ــة والـ ــذي ششـ ــغل وظيف ـ ــة رئـ ــيس مجلـ ــس إدارة صـ ــندوق االنم ـ ــاء
االقتصادي واالجتماع.
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 تسمية (س ،ا) خالل سنة 2019م كعضو بمجلس إدارة الشـركة الدوليـة لالسـتثمارالفن ـ ر
ـدف ،وكـ ــذلك ترشـ ــي نفس ــه بـ ــدال مـ ــن (م ،ع ،س) ال ــذي ششـ ــغل وظيفـ ــة مـ ــدير
اإلدارة العامة لالستثمار.
 قيام رئيس مجلس إدارة الشـركة باصدار القرار رقم ( )13لسنة 2020م بشأن إعارة(م ،م ،ج ،ال) (عمل حر) عىل وظيفة مدير عام للشــركة العربيـة المغربيـة القابضـة
– ســليما القابضــة ،حي ــث تبـ ن
ـي أن المؤه ــل العلــم للســيد الم ــذكور هــو بك ــالوريوس
محاسبة بمعدل  2.42نقطة من أربعة نقاط ،وفيما يىل بيـان بعضـوياته ومنهـا عـىل
سبيل المثال ال الحرص وفق ر
اآلن:
تاري ــخ االعارة
2020/05/02م
2020/05/02م
2020/05/02م

العضوية
مدير عام (تنفيذي) ش /العربية المغربية القابضة
عضو بمجلس إدارة شـركة ليبيا لالستثمار
رئيس مجلس إدارة شـركة اويا لالستثمار

تاري ــخ منح العضويه
2015/08م ر
حب تاريخه
 2016/10ر
حب تاريخه

 اس ـ ــتفادة (س ،ح ،أ) م ـ ــن منص ـ ــبة كممث ـ ــل ق ـ ـ نـانون للشـ ـ ــركة ب ـ ــالمغرب بالعدي ـ ــد م ـ ــن
العض ــويات بالش ــركات التابع ــة للمكت ــب بالس ــاحة المغربي ــة ،وفيم ــا ي ــىل بع ــض ه ــذه
العضويات عىل سبيل الذكر:
اسم المساهمة
مكتب الفيكو المغرب
شـركة دروة العقارية
شـركة الفيكو طنجه
شـركة قرص المنارة

الصفة
ن
القانون
الممثل
عضو مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة الشـركة
رئيس مجلس إدارة الشـركة

 اس ــتفادة (ص ،ع ،د) م ــن منص ــبه كممث ــل ق ـ نـانون للشـ ــركة بمالط ــا وعض ــو بمجل ــس
إدارة شـركة ر
الفتيد القابضة ومديرها العام من تسمي نفسيه بعضـويات بمجـالس
ر
إدارة جمي ـ الش ــركات التابعــة لش ــركة الفتيــد القابضــة بالســاحة المالطيــة ،و كمــا
يىل:
الصفة
ن
القانون لمكتب الفيكو – مالطا
الممثل
ر
عضو بمجلس إدارة شـركة الفتيد القابضة
مدير عام شـركة ر
الفتيد القابضة
عضو بمجلس إدارة شـركة ماجري اليف
عضو بمجلس إدارة شـركة إنمو الحمراء
عضو بمجلس إدارة شـركة اسكاالهوتيل
عضو بمجلس إدارة شـركة قرص الحمراء
عضو بمجلس إدارة شـركة Euroaf Consult and trade limited

 تسمية (م ،م ،ا) كرئيس لشـركة أويا لالستثمار العقـاري ،بـالرغم مـن تمتعـه بعضـويةمجلـ ــس إدارة ش ـ ــركة ليبيـ ــا لالسـ ــتثمار مـ ــن تـ ــاريـ ــخ 2015/08م والـ ـ رـب تعتـ ــت الش ـ ــركة
المالك ــة والقابض ــة لشـ ــركة اوي ــا لالس ــتثمار العق ــاري ،وال ــذي يعت ــت مخالف ــة لمب ــادئ
والحوكمة.
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مجلس إدارة الشـركة
ر
مــن خــالل متابعــة أعم ــال مجلــس إدارة الش ــركة خــالل الســنوات 2017م حــب تاريخ ــه
تبي ر
ن
اآلن:
 كشف بأسماء مجلس إدارة الشـركة ومؤهالتهم العلمية.ت
1
2
3
4
5
6
7

االسم
م ال ال
ح ال ال
جعا
أ م ال
ح ب ال
ك م ال
حشأ

المؤهل العلم
الصفة
علوم زراعية
رئيسا للمجلس
محاسبة
عضوا
د .محاسبة
عضوا
بكالوريوس هندسة
عضوا
بكالوريوس هندسة
عضوا
بكالوريوس محاسبة
عضوا
ماجستت هندسة اتصاالت
عضوا

 قيــام رئــيس مجلــس إدارة الش ــركة (م ،ال) باصــدار ق ـرارات عــن مجلــس إدارة الش ــركةدون ت ـ ــداولها نف مح ـ ــا ن إجتم ـ ــاع مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة بقيام ـ ــه باص ـ ــدار القـ ـ ـرارات
ن
قانون ينظم هذا اإلجراء
بالتمرير عىل أعضاء مجلس إدارة الشـركة دون وجود سند
ن
القواني المنظمة لعمل الشـركة أو القانون التجاري عن سنة 2010م.
سواء نف
 قيام رئيس مجلس اإلدارة باصدار قرارات ايفاد نف مهام رسـمية لنفسـه ولغـته ،رغـمعــدم اختصاصــه بــذلك بالمخالفــة للمــادة ( )16مــن النظــام األس ـاس والـ رـب حــددت
اختصاصـ ـ ــات رئـ ـ ــيس المجل ـ ـ ــس ،كمـ ـ ــا حـ ـ ــددت الم ـ ـ ــادة ( )17مـ ـ ــن النظـ ـ ــام األس ـ ـ ــاس
اختصاص االيفاد نف مهام رسمية للمدير العام ،وبيانها كالتال:
االسم
م ال
م ال
م ال
م ال
ح ال
حأ
ح ال
م ال

الصفة
رئيس المجلس
رئيس المجلس
رئيس المجلس
رئيس المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
رئيس المجلس

جهة صدور
رئيس المجلس
رئيس المجلس
رئيس المجلس
رئيس المجلس
غت معتمد
غت معتمد
غت معتمد
غت معتمد

المدة
الغرض من المهمة
 4ايام
ورشة عمل حول تقييم األصول
 3ايام
اجتماع مجلس إدارة شـركة بتونس
حضور االجتماع التقابىل م لجنة ختاء االمم المتحدة  3يام
حضور االجتماع االول لشـركة االستثمارات الخارجية بتونس  4ايام
 4ايام
اجتماع تقابىل م المؤسسة الليبية
 4ايام
اجتماع تقابىل م المؤسسة الليبية
 4ايام
اجتماع تقابىل م المؤسسة الليبية
 4ايام
اجتماع تقابىل م المؤسسة الليبية

اإلدارة التنفيذية بالشـركة
تبي ر
من خالل المتابعة ن
اآلن:
 تقصت مدير عام الشـركة نف متابعـة قـرارات اإلعـارة ال رـب تـم توليهـا مـن ف رـتات سـابقةوذل ـ ــك دون اتخ ـ ــاذ أي إجـ ـ ـراءات بش ـ ــأنها ،وذل ـ ــك بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام ق ـ ــانون العم ـ ــل
المنظم لإلعارة ،واحالتها لمجلس إدارة الشـركة ومنها عىل سبيل المثال:
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االسم تاري ــخ بداية االعارة
إ م ال
ع ال
م ال
أأع

2012/05/01م
2014/06/01م
2014/09/01م
2014/07/13م
2015/09/01م

رقم القرار

الوظيفة

2012 / 83م مدير عام
2014 / 23م مدير عام
2014/ 56م مدير عام
2015/16م موظف

الشـركة
الشـركة السورية الليبية -سوريا
شـركة ارطسكو -لبنان
شـركة التنمية الفندقية – الجزائر
شـركة الفيكو الجزائر
الشـركة العربية اليمنية القابضة
الشـركة الليبية المالطية القابضة

 التخ ــبط الواض ـ ـ ب ـ نـي مجلـ ــس اإلدارة والم ــدير العـ ــام نف اص ــدار الق ـ ـرارات المتعلقـ ــة
بتكليـف واعفــاء مــدراء الشــركات وانهــاء إعـارتهم ،واســتمرار العديــد مــنهم نتيجــة هــذا
التخ ــبط ب ــالرغم م ــن اعف ــاءهم مم ــا ق ــد ي ــؤثر ع ــىل مع ــامالت الشـ ــركة مـ ـ المص ــارف
والشـركات التابعة.
 قي ــام (س ،أ) بايف ــاد نفس ــه لمه ــام خارجي ــة دون وج ــود أي تق ــارير ع ــن ه ــذه المه ــامإلحاطة مجلس اإلدارة بها وذلك بالمخالفة ألحكام الئحة السفر والمبي وتحديـدا
المادة ( )14وكذلك بالمخالفة لتوصيات مجلس إدارة الشـركة وتحويل قيمة أغلب
ب ــدل المه ــام الخارجي ــة لحس ــابه الخ ــاص ببن ــك ()BANK OF VALLETTA P. L. C
بمالطا ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص:
السنة
2020م
2020م
2020م
2019م
2019م
2019م
2019م
2018م
2018م

الغرض من المهمة
متابعة المساهمات بتونس
متابعة استثمارات الشـركة بمرص
استكمال الوفد ن
الفب لجمهورية نيكاراجوا
الجمعية العمومية  /ش/العربية لبناء السفن
متابعة مشـروع سندس
وفد اإلدارة الموفد إل الصين
متابعة االعمال المتعلقة بمساهمات المغرب
وفد رسم لدولة األردن
متابعة االعمال المتعلقة بالشـركات بمالطا

المدة
 3ايام
 5ايام
 3ايام
 5ايام
 5ايام
 7ايام
 4أيام
 3ايام
 4أيام

ن
 قيـام مـدير عـام الشــركة (س ،أ) بتعيـ نـوظفي جـدد بالشــركة بالمخالفـة لنصــوص
ـي م
ن
ـاملي بالشــركة المــادة ( )7الـ رـب تــنظم الضــوابط العامــة للتعاقــد مـ
الئحــة شــؤون العـ
ن
ر
ن
ن
العاملي الجدد والمادة ( )11الب تحدد اختصاص لجنة شـؤون العـاملي ف دراسـة
ن
المتقدمي للعمل والتوصية بشأنها.
ملفات
ر
ن
ن
 عــدم الــتام مــدير عــام الش ــركة (س ،أ) بتطبيــق الئحــة العــاملي المعــارين ،باإلضــافةإل ع ــدم االس ــتناد ع ــىل أي مع ــايت لم ــن عض ــويات مج ــالس إدارة الشـ ــركات التابع ــة
وتسمية االعارات للعمل بالخارج نف الشـركات التابعة ،ومنها عىل سبيل المثال:
الموظيفة األساسية
الوظيفة الممنوحة
االسم
ر ال عضو بمجلس إدارة بشـركة القاهرة للمنشأت العقارية والسياحية رئيس مجلس إدارة صندوق االنماء االقتصادي واالجتماع
مدير عام شـركة االنماء للنفط والغاز التابعة لصندوق االنماء
م ب مديرا عاما للشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية (الفيكو تونس)
االقتصادي واالجتماع
موظف للعمل بالشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية بتونس
ر ال
(الفيكو تونس)
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 قي ــام رئ ــيس مجل ــس إدارة الش ـ ــركة (م ،ال) بت ــاريـ ــخ 2020/02/15م باص ــدار الق ـ ـراررق ــم ( )7لس ــنة 2020م بش ــأن إع ــارة (م ،م ،ب) م ــديرا عام ــا لشـ ــركة الفيك ــو ت ــونس
دون عرضه نف محضـر إجتماع المجلس بالمخالفة لـنص المـادة ( )6الفقـرة ( )3مـن
الئحـ ــة المعـ ــارين للعمـ ــل بالخـ ــارج ،وقب ـ ــل أخـ ــد الموافقـ ــة مـ ــن أعضـ ــاء مجل ـ ــس إدارة
الش ــركة حيــث تبـ ن
ـي رد األعضــاء عــىل الموافقــة بتــاريـ ــخ 2020/02/18-17م وعــدم
الرد من أحد أعضاء المجلـس ،األمـر الـذي ششـت إل عـدم توافـق مـا نـص عليـه القـرار
وانعدام مصداقية القرارات الصادرة عنه.
ر
مبارسة مهامه بشـركة كورنييا عىل وظيفة نائب رئـيس مجلـس
 استمرار (ا ،ال ،م) نفإدارة الش ـ ـ ــركة حـ ـ ـ رـب تـ ـ ــاريـ ــخ 2020/03/31م رغـ ـ ــم صـ ـ ــدور تعليمـ ـ ــات مجلـ ـ ــس إدارة
الشـركة بانهاء اعارته بتاريـ ــخ 2020/01/21م واسـتالمه لمرتبـه بالكامـل خـالل هـذه
الفـ رـتة ،باإلضــافة التخــاذ إج ـراءات بالمخالفــة للــوائ الش ــركة بتســوية غيــاب المعـ نـب
ع ـ ــن الف ـ ـ رـتة م ـ ــن 2020/01/22م وح ـ ـ رـب ت ـ ــاريـ ــخ 2020/03/31م وم ـ ــن ت ـ ــم منح ـ ــه
مرتباته بالذاخل عن هذه ر
الفتة ،هذا باالضـافة إل مرتباتـه ال رـب تقاضـاها نف السـابق
ـارسة وه ــو 2019/12/01م وقب ــل اكتش ــاف اس ــتمراريته فن
بال ــداخل م ــن ت ــاريـ ــخ المب ـ ر
العمل بالخارج.
م ــن خـ ــالل الفحـ ــص والمراجعـ ــة للحسـ ــاب الجـ ــاري بـ ـ ن
ـي الش ـ ــركة الليبيـ ــة لالسـ ــتثمارات
تبي ر
الخارجية ،والمؤسسة الليبية لالستثمار ،ن
اآلن:
 عـدم وجــود ضـمانات للمبــالل المدفوعــة مـن الشــركة الليبيـة لالســتثمارات الخارجيــةبقيم ـ ـ ـ ـ ــة  326,007دوالر ،وقيم ـ ـ ـ ـ ــة  4,090,000ي ـ ـ ـ ـ ــورو لص ـ ـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة الليبي ـ ـ ـ ـ ــة
لإلستثمارات األفريقية ،وشـركة السياحة والمؤتمرات ،مقابـل سـداد ر ن
التامـات قائمـة
ر
ع ــىل ش ـ ــركة اليك ــو ت ــونس ،وع ــدم وج ــود أي اتفاقي ــة ب ـ ن
ـي ه ــذه االط ـ ـراف الس ــتجاع
المبالل وتسويتها.
عقد مكتب المراجع الخارج ارنست & ينغ
قد لوحظ بشأنه ما يىل:
 تجـ ــاوز مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة الختصاصـ ــاته والتعـ ــدي عـ ــىل اختصاصـ ــات الجمعيـ ــةالعمومي ــة نف اختي ــار الم ــدقق الخ ــارج حي ــث ق ــام عض ــو مجل ــس اإلدارة وم ــدير ع ــام
الشـ ـ ــركة الس ـ ــابق (  ،ال) ب ـ ــابرام عق ـ ــد مراجع ـ ــة واع ـ ــداد ن
متاني ـ ــات للشـ ـ ــركة الليبي ـ ــة
لالس ــتثمارات الخارجي ــة م ـ ش ــركة المتض ــامنون (عض ــو نف مؤسس ــة ارنس ـ ويون ــل
العالمية) بقيم مختلفة بعملة الدوالر.
 تكلي ـ ـ ـ ـ ــف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة بموجـ ـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار رقـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )8لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2017م الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر بتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ2017/4/15م مــن مجلــس اإلدارة باعــداد القــوائم الماليــة المجمعــة عــن الســنوات
مـ ــن (2016 -2012م) ،مقابـ ــل مبلـ ــل إجمـ ــال  165,000دوالر ،ومراجعـ ــة الق ـ ــوائم
المالي ـ ـ ــة المنف ـ ـ ــردة ع ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــنوات م ـ ـ ــن (2016- ،2013م) مقاب ـ ـ ــل مبل ـ ـ ــل إجمـ ـ ـ ــال
 540,000دوالر.
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مكتب التمثيل بمالطا
ر
ن
من خالل متابعة مكتب التمثيل (المحفظة االستثمارية مالطا) تبي اآلن:
 تج ــاوز م ــدير ع ــام الشـ ــركة (س ،أ) عن ــد قيام ــه بتكلي ــف (ص ،ع ،د) بمه ــام الممث ــلن
القانون للشـركة بمالطا وذلك مـن خـالل التكليـف ذو الـرقم اإلشـاري ( )3042لسـنة
2018م األمر الذي يتعارض م مبادئ الحوكمة وكذلك المخالف للمنشور الصادر
عــن المجلــس الرئــاس لحكومــة الوفــاق الـ ن
ـوطب وكــذلك المنشــور الصــادر عــن رئــيس
ديــوان المحاســبة الليــب خــالل ســنة 2018م باعتبــاره عضــو بمجلــس إدارة الش ــركة
القابضــة ومــديرها العــام وذلــك وفــق قـرار مجلــس إدارة الشــركة الليبيــة لالســتثمارات
الخارجية رقم ( )59لسنة 2018م.
 تجاوز مدير عام الشـركة (س ،أ) بص ـرف مبـالل مـن حسـاب مكتـب التمثيـل – مالطـابالمخالفة من خارج الموازنة المعتمدة و كما يىل:
التاري ــخ الخصم
2019/10/10م
2019/10/24م
2020/01/10م
2020/03/16م

المبلغ
البيان
 6,000يورو
ف للسيد  /ج والسيد /م ا ق
تغطية أتعاب المحام لشـركة الحمراء اسبانيا  1,060يورو
 5,000يورو
ف للسيد  /ج
مصـروفات طارئة وقشكل عاجل لشـركة الحمراء  6,500يورو
 18,560يورو
اإلجمال

 مخالفــة م ــدير عــام الش ــركة (س ،ا) بالموافق ــة عــىل اس ــتغالل مــدير مكت ــب التمثي ــلبمالطا للعقار (فيال) المملوك للشـركة بمالطا بمنطقـة سـان جـوان كسـكن لـه مقابـل
خصـم مبلـل  1,100يـورو مـن المبلـل المخصـص لـه كمكافـأة ر
إرساف ومتابعـة ،وعـدم
ال ر نـتام إدارة المكتــب واإلدارة العامــة للشــركة بــاال ر ن
لتام بخصـم قيمــة االيجــار ،ممــا يعــد
مخــالف لالئحــة المعــارين للعمــل بالخــارج ن
(ف حالــه تــوفر ســكن مــن قبــل المؤسســة
المعــار إليهــا الموفــد للعمــل بالخــارج أو منحــه ســكن تــاب للمؤسســة الموفــد إليهــا ال
ن
العاملي بالخارج).
يتم ف عالوة السكن المبية بجدول مرتبات
ر
المب ــالل المحال ــة م ــن الشـ ــركة القابض ــة إل المكت ــب ع ــن الف ــتة م ــن س ــنة 2017م ح ـ رـب
2020/06/30م:
المبالغ المدفوعة بالدينار اللين المصارف الفعلية بالدينار اللين الفائض (التجاوز)
السنة
2,891
514,571
517,462
2017م
12,347
541,390
553,737
2018م
()89,065
1,156,781
1,067,716
2019م
140,827
441,195
582,022
2020/06/30

تبي ر
إحالتها إل مكتب التمثيل بمالطا ن
اآلن:

ومن خالل متابعة المبالل ر
الب تم
 هناك تضاعف نف المبـالل المصــروفة للمكتـب خـالل سـنة 2019م وذلـك بعـد تـول(ص ،د) منص ــب الممث ــل الق ـ ن
ـانون للش ـ ــركة بمالط ــا بت ــاريـ ــخ 2018/11/12م ،ع ــىل
الـرغم مــن عــدم قيــام إدارة المكتــب باضــافة أي أصــل ثابـ للمكتــب وانمــا هــو عبــارة
عن مصـروفات مرتبات ومصـروفات عمومية للمكتب
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 نالح ـ ــظ خ ـ ــالل س ـ ــنة 2019م قي ـ ــام مكت ـ ــب التمثي ـ ــل ب ـ ـ ـرصف قيم ـ ــة تف ـ ــوق القيم ـ ــةالمدفوعــة مــن قبــل الش ــركة وذلــك بواق ـ زيــادة بلغ ـ قيمتهــا  89,065دينــار االمــر
الــذي يعــد تجــاوز مــن الممثــل القـ ن
ـانون للمكتــب بص ـرف القيمــة دون موافقــة اإلدارة
العامة للشـركة.
 قيام مدير مكتب التمثيل – مالطـا بعمليـة صـيانة عـىل فـيال مادلينـا التابعـة للمكتـببالتجــاوز مــن خــارج موازنــة المكتــب بقيمــة بلغ ـ  127,450يــورو وذلــك دون أخــد
موافقة مسبقة من مجلس إدارة الشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية.
مكتب التمثيل بإيطاليا (روما)
ر
من خالل متابعة أعمال مكتب التمثيل بايطاليا (روما) ن
تبي اآلن:
 ع ــدم االل ـ ر نـتام بقـ ـرار القف ــل الص ــادر ع ــن مجل ــس إدارة الشـ ــركة الليبي ــة لالس ــتثماراتالخارجية رقم ( )8لسنة 2009م بشأن قفل مكتب التمثيل.
 عدم وجود لوائ تنظم عمل المكتب. عــدم وجــود أي أســس لنظــام الرقابــة الداخليــة بالمكتــب حيــث أن جمي ـ العمليــاتر
الب تتم بمكتب التمثيل بايطاليا يقوم بها مدير المكتب منفردا.
بيان بالمبالل المدفوعة للمكتب والمصاريف الفعلية وذلك وفـق مـا تـم تزويـدنا بـه مـن
مدير عام اإلدارة العامة للمالية.
السنة
2017م
2018م
2019م
2020/06/30

المبالغ المدفوعة بالدينار اللين
688,719
968,572
545,542
215,996

المصاريف الفعلية بالدينار اللين
545,556
924,621
688,597
183,388

فائض (تجاوز)
143,162
43,950
()143,054
32,608

تبي ر
ومن خالل متابعة أعمال مكتب التمثيل بروما ن
اآلن:
 تجاوز مكتب التمثيل خالل سنة 2019م برصف قيمة تفوق القيمة المدفوعة مـنقبل الشـركة وذلك بمبلل  143,054دينار والزيادة تمثل مستحقات مالية.
 تضاعف نف المبالل المدفوعة للمكتب خالل سنة 2018م دون وجود أي اضـافاتللمكتب من الناحية االستثمارية.
مكتب تمثيل المغرب
ر
من خالل متابعة المحفظة االستثمارية بالمغرب ن
تبي اآلن:
المبالل المدفوعه لمكتب التمثيـل والمصـارف الفعليـة للمكتـب عـن السـنوات 2017م
ر
حب 2020/06/30م
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المبالغ المدفوعة إل المكتب بالدينار المصاريف الفعلية ف المكتب بالدينار الفائض (التجاوز)
السنة
210,759
1,042,208
1,252,967
2017م
()126,001
1,638,181
1,512,180
2018م
174,142
1,361,918
1,536,060
2019م
149,118
0.000
149,118
2020/06/30م

تبي ر
ومن خالل متابعة المبالل المصـرفة ن
اآلن:
 تجاوز مكتب التمثيل خالل سنة 2018م بصـرف قيمة تفوق القيمة المدفوعة منقبــل الشــركة وذلــك بواقـ زيــادة بلغ ـ قيمتهــا  126,001دينــار دون موافقــة اإلدارة
اإلدارة العامة للشـركة.
ر
وم ـ ــن خ ـ ــالل متابع ـ ــة أعم ـ ــال لجن ـ ــة االرساف والمتابع ـ ــة لالس ـ ــتثمارات القائم ـ ــة ودراس ـ ــة
تبي ر
الفرص االستثمارية بالساحة المغربية المشكلة من قبل مديرها العام ن
اآلن:
 يالحــظ إج ـراء اعمــال صــيانة وتجديــدات قــام بهــا المكتــب و مــن صــميم ر نالتام ـات
ن
ـادتي ( ))3(5–)2(5م ــن العق ــد وال ـ رـب تزي ــد ع ــن 5,000,000
المس ــتأجر تنفي ــذا للم ـ
دوالر لفندق التج فقط.
 ت ــم تق ــديم تن ــازالت للمس ــتأجر دون م ــتر مث ــل الس ــماح باعف ــاء م ــا نس ــبته  %25م ــنااليجــار لمجموعــة فنــادق ال فيكــو وتنفيــذ بعــض مــن االضــافات عــىل الفنــدق تقــدر
ب( )500ألف دوالر.
 تمديــد عقــد ايجــار فنــدق قرصــ المنــارة قبــل تــاريـ ــخ انتهائــه بــثالث ســنوات م ـ مــنن
سنتي بدون مقابل مما أهدر فرصة إيرادات تقدر
المستأجر استغالل الفندق لمدة
بنحو  6مليون دوالر.
ر
 اتخ ــاذ جمل ــة م ــن القـ ـرارات اس ــتاتيجية و م ــن اختص ــاص مجل ــس إدارة ال فيك ــو،ومنها:
 توقي ـ عق ــد ايج ــار للفن ــادق ولم ــدة  10س ــنوات دون أخ ــد الموافق ــة م ــن اإلدارة
التنفيذية أو لجنة ر
االرساف أو مجلس إدارة الشـركة.
 إقف ــال فن ــدق ف ــرح م ـ ـراكش ومب ـ ر
ـارسة أعم ــال الص ــيانة والتجدي ــدات دون وج ــود
تفويض من اإلدارة التنفيذية أو مجلس إدارة الشـركة.
 تج ـ ــاوز القيم ـ ــة الفعلي ـ ــة للص ـ ــيانة ع ـ ــىل الفن ـ ــادق مبل ـ ــل وق ـ ــدرة  15ملي ـ ــون دوالر
اضـ ــافة إل قف ـ ــل الفن ـ ــدق لسـ ـ ن
ـنتي والتعويض ـ ــات ال ـ ـ رـب تتحملهـ ــا الش ـ ــركة نتيج ـ ــة
ملحق العقد أي باجمال تكلفة تبلل  20مليون دوالر تقريبا.
ن
كما ن
القانون للمكتب بتوقي عقود جديدة و كما يىل:
تبي قيام الممثل
ـي قيــام الممثــل القـ ن
كمــا تبـ ن
ـانون للمكتــب بــالمغرب بعــدة تنــازالت بعــد عمليــة الصــيانة
ن
للفنــادق ف عقــود االيجــار الجديــدة وبموجــب عقــد ايجــار فنــدق فــرح م ـراكش اعطي ـ
التنازالت االتية:
 يع ـ نـف المس ــتأجر م ــن س ــداد االيج ــار لم ــدة  6أش ــهر م ــن ت ــاريـ ــخ تس ــليم الفن ــدق بع ــدالصيانة.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

276

ن
ـاملي والمص ــاريف الثابت ــة االخ ــرى المتمثل ــة نف (كهرب ــاء -
 تحم ــل مرتب ــات ومزاي ــا الع ـر
ن
تأمي) بالفندق من تاريـ ــخ 2019/03/01م حب تسليم الفندق.
حراسة –
 ارتفاع التكلفة المبدئية لصيانة فنـدق فـرح مـراكش مـن مبلـل  3,500,000دوالر إلمبلـ ــل  8,400,000دوالر حيـ ــث تج ـ ــاوزت تكلفـ ــة الغرف ـ ــة  120,000درهـ ــم مغ ـ ــرن
ب ـالرغم مــن وجــود عــرض مقــدم عــن طريــق اللجنــة بتكلفــة تقديريــة  55,000درهــم
مغ ــرن ،ناهي ــك ع ــىل ذل ــك ع ــدم خض ــوع  102غ ــرف م ــن نف ــس الفن ــدق إل أعم ــال
الصيانة.
ن
فيما يتعلق بالسيولة المملوكة للشـركة ف البنوك المغربية وكان كما يىل:
 بلغ ـ ـ السـ ــيولة المتاحـ ــة لحسـ ــابات الش ـ ــركة الليبيـ ــة لالس ـ ـتثمارات الخارجيـ ــة لـ ــدىالبنوك المغربية بالعملة األجنبية ر
والب فاق مبلل وقدرة  34,000,000دوالر.
 بلغ ـ ـ السـ ــيولة المتاح ــة لـ ــدى مكت ــب التمثيـ ــل المغ ــرب نف 2019/06/30م مبلـ ــلوقدرة  165,000,000درهم مغرن أي ما يفوق  17,000,000دوالر.
وحيث لوحظ ر
اآلن:
 كل اإلجراءات المقدمة من مدير عام اإلدارة العامة لالستثمار لمجلس إدارة الشـركةن
سنتي من تاريـ ــخ القيام بعملية الصيانة.
إجراءات الحقة أي بعد حوال
 قيام مدير اإلدارة العامة لالستثمار بتفويض مدير عام الفيكو المغرب بخصم قيمةالموازنـة مــن حسـاب اإليـرادات ،االمـر الــذي يخـالف القـرار رقـم ( )11لســنة 2019م
الص ــادر ع ــن مجل ــس إدارة الش ــركة الليبي ــة لالس ــتثمارات الخارجي ــة بش ــأن المخ ـ ن
ـولي
بالتوقي عىل الحسابات الخارجية للشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية.
بلغـ قيمـة الموازنـة التقديريـة االسـتثمارية لصــيانة واعـادة تأهيـل الفنـادق خـالل ســنة
2018م (فرح مراكش – اغادير التج) وذلك وفق ر
اآلن:
قيمة الموازنة بالدينار قيمة الموازنة بالدوالر
اسم الفند
 8,418,113دوالر
فندق فرح مراكش  12,003,768دينار
 378,947دوالر
 514,447دينار
فندق اوروبا اغادير
 1,642,105دوالر
 2,229,271دينار
فندق التج

بلغـ قيمـة الموازنـة التقديريـة االسـتثمارية لصــيانة واعـادة تأهيـل الفنـادق خـالل ســنة
2019م (فرح مراكش – اغادير التج) وذلك وفق ر
اآلن:
قيمة الموازنة بالدينار قيمة الموازنة بالدوالر
اسم الفند
 2,463,458دوالر
فندق فرح مراكش  3,474,288دينار
 246,346دوالر
 347,429دينار
فندق اوروبا اغادير
 1,202,167دوالر
 1,695,453دينار
فندق التج

عــدم الـ ر نـتام مــدير عــام مكتــب الفيكــو المغــرب بمــا ورد نف نــص المــادة الثانيــة مــن الق ـرار
رق ــم ( )10لس ــنة 2020م بش ــأن إعتم ــاد الموازن ــة التقدري ــة للشـ ــركة والمكات ــب التابع ــة
وذل ــك بقيام ــه برصـ ــف مب ــالل م ــن خ ــارج الموازن ــة بلغ ـ ـ قيمته ــا  20,905,411دره ــم
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مغــرن ،عــىل أعمــال إعــادة التأهيــل والصــيانة للفنــادق بالســاحة المغربيــة وذلــك خصــما
مــن حســاب اإلي ـرادات والـ رـب تعتــت حســابات مص ــرفية مبـ ر
ـارسة للش ــركة القابضــة ،وفيمــا
يـ ــىل بيـ ــان تفصـ ــيىل بالمبـ ــالل المص ـ ــروفة دون أخـ ــد موافقـ ــة مـ ــن مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة
والرصف من خارج الموازنة:
إجمال المبلغ بالدرهم دون الضـريبة إجمال المبلغ بالدرهم شامل الضـريبة العقود الميمة
الفند
2019 – 2018
11,999,671
10,013,671
فرح مراكش
2020
8,217,241
6,855,613
فرح مراكش
2020 -2018
688,499
573,749
التج
20,905,411
17,443,033
اإلجمال

 قيـام مـدير عــام الفيكـو المغـرب بالرصـ ـف مـن حسـاب اإليـرادات (الحسـاب المبـ رـارس)
الخ ــاص ب ــاإلدارة العام ــة للشـ ــركة الليبي ــة لالس ــتثمارات الخارجي ــة لك ــل م ــن الفن ــادق
(ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرح م ـ ـ ـ ـ ـ ـراكش – أغ ـ ـ ـ ـ ـ ــادير – ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتج) خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات 2017م ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/06/30م.
المصـرفات
اإليرادات
السنة
فندق مراكش 13,483,425 11,777,488
فندق أغادير 5,794,904 6,529,418
فندق التج 11,087,790 22,936,898

وم ــن خ ــالل االط ــالع التق ــارير المقدم ــة م ــن م ــدير ع ــام اإلدارة العام ــة للمالي ــة والمق ـ رـتح
والب وض فيها ر
عرضها عىل مجلس إدارة الشـركة ر
اآلن:
 ل ـ ــم تق ـ ــوم اإلدارة العام ـ ــة للمالي ـ ــة باصـ ـ ــدار التفويض ـ ــات المالي ـ ــة بش ـ ــأن التحـ ـ ــويالتوالص ـرف مــن حســاب ايجــارات فنــادق المغــرب بمبلــل  25,000,000درهــم مغــرن
خالل ر
فتة النصف االول من عام 2020م لغرض تجديد والتأهيل فندق مراكش.
 وجود تجاوز نف سقف الموازنة التقديرية المعتمـدة بشـأن التأهيـل والتجديـد فنـدقمراكش عن سنة 2019م بمبلل حوال  34,361,899درهم مغرن.
 الشــروع نف تنفيــذ بنــود الموازنــة االســتثمارية (التجديــد والتأهيــل) عــن النصــف االولمن العام 2020م بمبلل وقدرة  14,410,593درهم مغرن ،قبل اعتمادها من قبل
مجلس اإلدارة وهذه المبالل غت مثبتة نف حسابات الفيكو ليبيا ر
حب تاريخه.
عــدم اســتيفاء بعــض مــن اإلج ـراءات اإلداري ـة للقيــام بالتســويات واالثباثــات المحاســبية
والمتمثلة نف عدم توفت التفويضات مـن الموافقـات والتصـديقات الالزمـة مـن المالـك
بشـ ــأن تسـ ــوية المبـ ــالل بالـ ــدرهم المغـ ــرن والـ ـ رـب انفق ـ ـ عـ ــن التجديـ ــدات والتـ ــاهيالت
واحــالل متالشــيات فنــادق (م ـراكش ،أغــادير ،الــتج) عــن الفـ رـتة 2018/01/01م حـ رـب
2020/06/30م ر
والب بيانها عىل النحو التال:
المبالغ المثبتة بدفاتر الفيكو ليبيا المبالغ الغي مثبتة بدفاتر الفيكو ليبيا إجمال المبالغ المثبته والغي مثبته
 115,358,802درهم مغرن
 15,136,292درهم مغرن
 100,222,510درهم مغرن
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احملفظة االستثمارية تونس (الفيكو تونس)
ن
ر
الدفتي ــة للمحفظـ ــة االس ــتثمارية للش ـ ــركة ف 2018/12/31م نحـ ــو 35
بلغ ـ ـ القيمـ ــة
مليون دوالر بيانها كما يىل:
الشـركة
الشـركات الصناعية
الشـركات السياحية
الشـركات العقارية
الشـركات التجارية
شـركات بيع
شـركات تح التصفية
المجموع

قيمة المساهمة
19,057,331
12,768,163
2,060,169
200,000
235,389
34,321,052

اإليراد من سنة  2001إل 2017
 1,670مليون دوالر
 44ألف دوالر
 906ألف دوالر
41,477
4,723
48,820,000

تبي ر
حيث ن
اآلن:
ـي الش ــركة م ــن اس ــتغالل االر ن
 ع ــدم تمك ـ نا ،وتطويره ــا لع ــدم ت ــوفر الس ــيولة ،وع ــدم
امكاني ــة اق ـ رـتاض ام ــوال اض ــافية الرتف ــاع قيم ــة الق ــروض المثقل ــة به ــا الشـ ــركة ،االم ــر
الذي يطرح سؤال مهم هل قام الشـركة بعمل دراسة جدوى اقتصادية قبل شـراء
ا ،،وهل تم الشــروع نف تنفيـذ مشـاري ـ ـ إنشـاء عـىل هـذه االر ن
هذه االر ن
ا ،،خاصـتا
ر
م الحجم الكبت لألموال المقتضة.
المحفظة االستثمارية للمؤسسة الليبية لالستثمار (استثمارات لصالح الغي)
بلغـ قيمــة المحفظــة االســتثمارية المملوكــة للمؤسســة الليبيــة لالســتثمار والـ رـب تتــول
الشـركة الليبية لالستمارات الخارجية إدارتها ومتابعتها حوال مبلـل 1,471,151,171
دينار.
احملفظة االستثمارية – مصر

فيمــا يــىل عينــه بمســاهمات الش ــركة الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة بالســاحة المـ ـرصية
و كما يىل:
اوال :شـركة ليبيا لالستثمار
تمتلــك ليبيــا لالســتثمار محفظــة اســتثمارية بلــل إجمــال االســتثمارات طويلــة االجــل فن
2019/12/31م مبلل  9,337,574,851جنيه مصـري ،موزعة عـىل  13شــركة ،سـب
منهــا مملوكــة بالكامــل ،وخمــس شــقيقة ،وتكلفــة االســتثمار المــذكورة ال تشــمل المبــالل
المسددة تح حساب االستثمار ،والحساب الجـاري بمبلـل  2,254,730,607جنيـه
مرصي.
من خالل االطالع عىل محضـر اجتماع الجمعية العامة العاديـة لشــركة ليبيـا لالسـتثمار
ـي المواف ــق 2019/02/18م تب ـ ن
المنعق ــد ي ــوم االثن ـ ن
ـي قي ــام (ح ب ال) عض ــو بمجل ــس
إدارة الش ــركة الليبي ـة لالســتثمارات الخارجيــة ،بتمثيــل عــدد  2ش ــركات لــيس لــه الصــفة
لتمثيلها وهذه الشـركات :
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 الشـركة العربية للمشـروعات السياحية. الشـركة الدولية للخدمات االستثمارية. /1شـركة الق اهرة للمنشأت العقارية والسياحية

 ضــعف إي ـرادات الش ــركة بســبب انخفــاض نســبة اشــغال الفنــادق للظــروف الـ رـب تمــربها السياحة نف مرص بشكل عام.
 عــدم دخــول العديــد مــن مش ــروعاتها لمرحلــة التشــغيل ،لعــدم تــوفر التمويــل الــالزمإلستكمالها.
 الض ــغوطات ال ـ رـب تمارس ــها جه ــات االختص ــاص بالدول ــة المرصـ ـية ع ــىل المس ــتثمرينبضـرورة استكمال المشاري ـ ـ  ،او التعرض لسحب هده المشاري ـ ـ .
ن
يتبب الشـريك المصـري المساهم األ كت بالشـركة سياسة التوس ألصول الشـركة.
 /2الشـركة العربية للمشـروعات السياحية

-

-

-

-

تـاريـ ــخ التأسـ س 1990/5/13م :شــركة مســاهمة مرصــية غرضــها القيــام باالســتثمار
نف كاف ـ ـ ــة المج ـ ـ ــاالت الس ـ ـ ــياحية واالنش ـ ـ ــطة المكمل ـ ـ ــة والمرتبط ـ ـ ــة به ـ ـ ــا .ب ـ ـ ـ ـرأس م ـ ـ ــال
 3,000,000,000جني ـ ـ ـ ـ ـ ــه مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ورأس الم ـ ـ ـ ـ ـ ــال المص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر والم ـ ـ ـ ـ ـ ــدفوع بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل
 964,661,900جنيه مصـري.
مشـ ـ ـ ـ ـ ــروعات تح ـ ـ ـ ـ ــت التنفي ـ ـ ـ ـ ــذ :بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ـ ـ ــة المشـ ـ ـ ـ ـ ــروعات تحـ ـ ـ ـ ـ ـ التنفي ـ ـ ـ ـ ــذ فن
 2018/12/31مبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره  16,183,704جني ـ ـ ـ ــه مص ـ ـ ـ ـ ـري نف ح ـ ـ ـ ـ ن
ـي بلغـ ـ ـ ـ ـ نف
 2017/12/31مبلـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ــدره  40,536,326جنيـ ـ ـ ــه مصـ ـ ـ ـ ـري ،بانخفـ ـ ـ ــاض وقـ ـ ـ ــدره
 ،-24,352,622ومعظمه ــا ن ــاتأ ع ــن رف ـ ـ مش ـ ــروع تط ــوير وتجدي ــد غ ــرف نف ـ ر
ـرتيب
فندق شتاتون القـاهرة الـدي تـم خـالل السـنوات مـن 2008م ح رـب 2011م واقفـال
التج كامال إل حساب االصول.
اســتثمارات ماليــة مــتحفظ عليه ــا :بل ــل رص ــيد اس ــتثمارات مالي ــة م ــتحفظ عليه ــا نف
 2018/12/31مبلـ ـ ـ ـ ـ ــل  17,886,340جنيـ ـ ـ ـ ـ ــه ،واصـ ـ ـ ـ ـ ــل االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار نف المحفظـ ـ ـ ـ ـ ــة
 3,500,000ملي ــون دوالر وت ــم اقف ــال التعام ــل عليه ــا لتص ــب بمبل ــل 1,001,474
دوالر ،ما يعادل  17,866,340جنيه مصـري (مدارة بمعرفة شـركة كونكورد) ،و
مجم ــدة بموج ــب الق ـرار االم ــم الص ــادر بش ــأن االس ــتثمارات الليبي ــة (حس ــب تقري ــر
النش ــاط لس ــنة 2018م الص ــادر ع ــن مجل ــس اإلدارة الخ ــاص بالشـ ــركة) وه ــو رص ــيد
نهان وغت قابل للتداول وتقوم الشـركة االن بمراسلة المص نـف مـن اجـل االفـراج عـن
المبلــل بالتعــاون م ـ الش ــركة الدوليــة للخــدمات االستشــارية والـ رـب لــديها ايضــا مبــالل
محجوزة
الق ــروض طويل ــة األجـ ــل :بل ــل رصـ ــيد ق ــروض طويل ــة االجـ ــل الممنوح ــة للش ـ ــركة فن
2018/12/31م مبلــل  1,031,771,165جنيــه مصــري مقابــل 1,975,103,579
جنيه مصـري نف  2017/12/31بانخفاض وقـدره  -943,332,414جنيـه مصــري،
وبنســبة انخفــاض  %48ومعظمــه نــاتأ عــن رســملة القرضـ ن
ـي الممنــوح مــن الش ــركة
الليبية لالستثمارات الخارجية-:
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ن
صاف أرباح (خسائر) تشغيل األصول االستثمارية المملوكة بالكامل:
البيان
ارباح (خسائر) تشغيل العام
إيرادات محتجزة لتدعيم مخصص
االحالل والتجديد والتطوير
يخصم م .إدارية وعمومية
ضـرائب عقارية
اهالك االصول التابته
ن
ن
صاف االرباح (الخسائر) ف
2018/12/31

هيلتون الغردقة سويسان دهب المركز السياج
3,763,575 8,112,034 20,007,564

شياتون القاهرة
92,473,208
19,133,485

11,813,270

2,876,826

0
()372,422
()127,197,745

()14,090
()235,021
()6,702,244

()5,137,075
()95,426
()199,374
()11,089
()1,271,762( )2,608,653

()15,963,474

24,779,179

()2,844,636

8,174,692

0

 مـ ــن الجـ ــدول السـ ــابق تالحـ ــظ لنـ ــا ارتفـ ــاع المصـ ــاريف اإلداري ـ ـة والعموميـ ــة الخاص ـ ــةبـ ـ ـ ـ ـ ــالمركز السـ ـ ـ ـ ـ ــياج التجـ ـ ـ ـ ـ ــاري بالغردقـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب بلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5,137,075دينـ ـ ـ ـ ـ ــار نف
2018/12/31م ،وال ـ ـ رـب فاق ـ ـ ارب ـ ــاح تش ـ ــغيل الع ـ ــام والبالغ ـ ــة  3,763,575جني ـ ــه
مصـري ،وبنسبة  %136نف نفـس التـاريـ ــخ ،االمـر الـدي يتطلـب اعـادة النظـر نف هـده
المصاريف من قبل إدارة المركز.
 ارتف ــاع اه ــالك االص ــول الثابت ــه فيم ــا يخ ــص فن ــدق ش ــتاتون الق ــاهرة وال ــدي بل ــل فن2018/12/31م مبلــل  127,197,745دينــار ،يليهــا فنــدق الغردقــة هيلتــون بقيمــة
 6,702,244مليون جنيه نف نفس التاريـ ــخ
إيرادات المساهمات ف الشـركات االخرى
ن
بلـ ــل رصـ ــيد إي ـ ـرادات المسـ ــاهمات نف ش ـ ــركات اخـ ــرى ف 2018/12/31م مبلـ ــل وقـ ــدره
 10,820,556جنيـ ـ ـ ـ ــه مصـ ـ ـ ـ ـ ـري مقابـ ـ ـ ـ ــل  6,937,458نف 2017/12/31م أي بزيـ ـ ـ ـ ــادة
وقدرها  3,883,098مليون جنيه مصـري.
البيان
العالمية لإلستثمارات السياحية (كونراد)
متاج للفنادق (ج دبليو ماريوت)
شـركة الجولف للفنادق
شـركة سوطس ان ر
انتناشيونال
الشـركة العربية للمشـروعات الزراعية
شـركة ليبيا لإلستثمار
شـركة اويا لإلستثمار العقاري
الدولية للخدمات االستشارية
االسالمية للتنمية ر
للتوة النباتية والحيوانية
اإلجمال
شـركة مركز التجارة العالم (لم يتم دف قيمة المساهمة)
اإلجمال

قيمة المساهمة
43,200,112
57,160,547
47,500,000
856,162
833,300
600,000
10,000
1,500
10,000
150,171,621
5,700,000
155,871,621

نسبة المساهمة
14
15.21
20
20
0.416
0.02
1
0.001
0.075
0.8
-

إيراد ف 2018
0
10,648,575
0
0
171,981
0
0
0
0
10,820,556
0
10,820,556

ن
مـ ـ ــن خـ ـ ــالل الفحـ ـ ــص تبـ ـ ـ ن
المتانيـ ـ ــة نف
ـي لنـ ـ ــا ظهـ ـ ــور بنـ ـ ــد اربـ ـ ــاح محتجـ ـ ــزة ضـ ـ ــمن بنـ ـ ــود
2018/12/31م بمبل ــل وق ــدره  50,000,000ملي ــون جني ــه مص ـ ـري مرح ــل م ــن ع ــدة
سـ ــنوات وتتكبـ ــد الش ـ ــركة سـ ــنويا ضـ ـ ـرائب عـ ــىل هـ ــدا المبلـ ــل حيـ ــث بلغ ـ ـ الض ـ ــريبة نف
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2018/12/31م مبلل وقدره  1,082,056مليـون جنيـه مص ـري ،مقابـل 1,471,687
جني ــه مص ـ ـري نف 2017/12/31م ،وتتحم ــل الش ـ ــركة الرس ــوم الض ـ ــريبية الخاص ــة به ــا
لس ــنوات ،حي ــث انه ــا ظه ــرت نف ن
متاني ــة الش ـ ــركة المنتهي ــة نف 2010/12/31م تح ـ ـ
مســم اربــاح محتجــزة لصــال الش ــركة الليبيــة لإلســتثمارات الخارجيــة (نصــيب الش ــركة
من االرباح الموزعة).
شـركة احلمراء  -أسبانيا
ر
من خالل متابعة أعمال الشـركة ن
تبي اآلن:

 تجاه ـ ــل م ـ ــدير ع ـ ــام الش ـ ــركة الحم ـ ـراء اس ـ ــبانيا لمراس ـ ــالت م ـ ــدير ع ـ ــام اإلدارة العام ـ ــةللمالية بالشــركة الليبيـة لالسـتثمارات الخارجيـة بشـأن موافـات اإلدارة العامـة بأوجـه
ف المبالل ر
الب تم تحويلها للشـركة الحمراء اسبانيا.
 دف مبالل دون وجود مستندات مؤيدة لـرصف ومنها عىل سبيل المثال:الغرض من الرصف
القيمة (يورو)
تركيب هوائيس لسكن رئيس مجلس اإلدارة
500
ف للمدير العام
5,000
بتاري ــخ  2017/1/25ف عالوة سفرللمدير العام
2,300
 2017/3/24ف عالوة سفر للمدير العام.
2,000
بتاري ــخ  2017/3/17ف عالوة سفر للمدير العام.
2,000
ف مكافأة لمجلس اإلدارة
36,000
مقابل سفر للمدير العام نف مهمة للهند.
3,000
 10,000بتاري ــخ  2016/4/20مقابل تذاكر سفر واقامة بالفنادق
بتاري ــخ  2016/5/20مهمة سفر للمدير العام
3,000

ف مبلــل  10,000يــورو ألشــخاص وفــق مراســلة ش ــركة  TITCOوتكــرار الصـ ـرف
ر
ر
والفتة المستحق عنها.
ألكت من مرة دون بيان الغرض
 قيـ ــام مـ ــدير عـ ــام الش ـ ــركة الحم ـ ـراء اسـ ــبانيا (ع ،ب) عنـ ــد انتهـ ــاء واليتـ ــه كمـ ــدير عـ ــامالشـ ــركة باخف ــاء اغل ــب المس ــتندات الدال ــة ع ــىل ال ـ ـرصف وك ــذلك اجه ــزة الحاس ــوب
وكذلك النظام المال بالشـركة وكذلك بمس االيميالت وايضا القيام بتغطية جمي
المصـ ـ ــروفات ال ـ ـ رـب ال توج ـ ــد له ـ ــا مس ـ ــتندات ع ـ ــن طري ـ ــق رس ـ ــائل م ـ ــن شـ ـ ــركة تيتك ـ ــو
التونس ـ ــية وذل ـ ــك لتغطي ـ ــة س ـ ــحوباته النقدي ـ ــة م ـ ــن الحس ـ ــابات المصـ ـ ــرفية الخاص ـ ــة
بالشـركة.
 قيام مدير عام الشـركة الحمـراء اسـبانيا بتحويـل مبلـل  164,204يـورو وذلـك مقابـلسداد قيمة كدفعة أول لشـراء شقة باسمه شخصيا (ع ،ب) وذلك وفقا لحسـابات
الشــركة  ،Groupo SCAوقيـام المعـ نـب بمحاولـة تغطيـة التحويــل بفـواتت مـن شــركة
تيتكو التونسية عىل اساس أنها تمثل قرض من الشـركة.
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شـركة هولبورن لالستثمار احملدودة

مــن خــالل عمليــة فحــص ومراجعــة وتقيــيم أداء ش ــركة هولبــورن لالســتثمار المحــدودة
ر
المبارسة التابعة لها ن
تبي المالحظات التالية:
والشـركات
 ع ــدم وج ــود تواص ــل ب ـ نـي المؤسس ــة الليبي ــة لالس ــتثمار وش ــركة هولب ــورن لإلس ــتثمار
المح ــدودة حي ــث اف ــادت إدارة المس ــاهمات بالمؤسس ــة ع ــدم وج ــود أي مس ــتندات
خاصة بالشـركة.
ن
 وجــود حــاالت تعــارض مصــال ف مجلــس إدارة الش ــركة القابضــة والش ــركات التابعــةلها األمر الذي يؤثر عىل أداء المجموعة عند اتخاذ القـرار ومـن أمثلـة تلـك الحـاالت
ر
اآلن:
 الجم ـ بـ ن
ـي عضــوية مجلــس إدارة الش ــركة القابضــة (ش ــركة هولبــورن لالســتثمار
المحــدودة) والش ــركة التابعــة (ش ــركة هولبــورن للتســويق األورون) حيــث يعتــت
مجلس إدارة الشـركة القابضة هو نفسه مجلس إدارة الشـركة التابعة.
 الجمـ ـ ـ ب ـ ـ ن
ـي وظيف ـ ــة رئ ـ ــيس مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة القابض ـ ــة (شـ ـ ــركة هولب ـ ــورن
لالســتثمار المحــدودة) م ـ وظيفــة رئــيس مجل ــس إدارة الش ــركة التابعــة (ش ــركة
هولبــورن للتســويق األورون) حيــث يعتــت رئــيس مجلــس إدارة الش ــركة القابضــة
(الجمعية العمومية) هو نفسه رئيس مجلس إدارة الشـركة التابعة.
 الجمـ بـ ن
ـي عضــوية مجلــس اإلدارة نف كــل مــن الشــركة القابضــة والتابعــة (ش ــركة
هولبورن لالستثمار المحدودة وشـركة هولبورن للتسويق األورون).
 الجم ـ بـ ن
ـي وظيفــة المــدير العــام للش ــركة القابضــة (ش ــركة هولبــورن لالســتثمار
المحــدودة) مـ وظيفــة المــدير العــام للشــركة التابعــة (شــركة هولبــورن للتســويق
األورون).
 عــدم اعتمــاد الئحــة التوظيــف الخاصــة لكــل مــن الش ــركات التابعــة مــن قبــل مجلــسادارة الشـركة القابضة واالكتفاء باعتمادها من قبل المدير التنفيذي لكل شـركة.
 وج ــود اخ ــتالف ب ـ نـي إجم ــال البن ــود الظ ــاهرة نف الق ــوائم المالي ــة المجمع ــة واجم ــال
ر
الشـكة بخصــوص ذل ــك ب ـأن
ـ
البنــود للق ــوائم الماليــة للش ــركات التابع ــة ،وقــد اف ــادت
القــوائم المالي ــة الخاصــة بك ــل م ــن ش ــركة مص ــفاة هولب ــورن  HERوش ــركة ت ــام اوي ــل
ألمانيـ ــا  DTيـ ــتم إعـ ــدادها وفقـ ــا للمعـ ــايت المحاسـ ــبية المعمـ ــول بهـ ــا نف دولـ ــة ألمانيـ ــا
 PcAG ehc teeDومــن ثــم ترجمــة تلــك القــوائم إل المعــايت المحاســبية الدوليــة
وذل ـ ـ ــك لغ ـ ـ ــرض إع ـ ـ ــداد الق ـ ـ ــوائم المالي ـ ـ ــة المجمع ـ ـ ــة ( Consolidated Financial
 )Statementsللشـركة القابضة .HICL
 شـراء الـنفط الخـام نف شـكل عمليـات عرضـية ال تحكمهـا عالقـة عمـالء حيـث تضـطرال رـشكة لتقديم خطاب ضمان  Letter of Creditعن طريق المصـرف مما يكبدها
مبــالل كبــتة مقابــل الحصــول عــىل خط ــاب الضــمان وعــىل ســبيل المثــال تــم اص ــدار
خط ـ ــاب ض ـ ــمان م ـ ــن المص ـ ــرف لش ـ ــحنة بكمي ـ ــة  950,000للتمي ـ ــل يكل ـ ــف الش ـ ــركة
تكاليف إضافية بقيمة  0.08سن للتميل أي بقيمة  76,000يورو.
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 قيـام الشــركة بش ـراء عملــة الـدوالر مــن المصــرف عــىل اقسـاط وعــىل عــدة ايــام وذلــكلتفــادي تقلبــات أســعار الص ــرف مــا بـ ن
ـي عملـ رـب اليــورو والــدوالر ،حيــث بلغ ـ قيمــة
خسائر التغتات نف سعر الصـرف خالل سنة 2018م ما قيمته  3,070,662يورو.
 عدم حصـول شــركة هولبـورن للتسـويق األورون عـىل أيـة شـحنات مـن الـنفط الخـاممن دولة ليبيا عىل الرغم من ان خام النفط الليب يعتـت مـن أجـود الخامـات عالميـا،
وقــد أفــادت ادارة ال ـ رـشكة بــأن هنــاك مســتحقات ســابقة لصــال المؤسســة الوطنيــة
لل ــنفط ل ــم ي ــتم تس ــديدها بع ــد ،وأن الشـ ــركة ق ــد س ــددت ج ــزء كب ــت م ــن ال ــدين وأن
ر
المتبف ر
حب تاريـ ــخ نوفمت 2019م ما قيمته  198,000,000يورو.
المبلل
 لجـوء الشــركة إل السـحب عــىل المكشـوف بمبـالل كبـتة وذلــك لتغطيـة المبـالل الـ رـبت ـ ــدف نف منتص ـ ــف ك ـ ــل ش ـ ــهر نف ش ـ ــكل ن ائ ـ ــب ع ـ ــىل الم ـ ــوارد  Mineral Taxي ـ ــتم
تغطيتهـا خــالل  10أيـام ،كمــا أنــه نف نهايـة الســنة الماليــة وبالتحديـد نف شــهر دشســمت
تقوم الشـركة بدف مايخص شهري نوفمت ودشسمت األمر الذي تضطر فيـه الشــركة
إل تجاوز الحد المسموح بـه مـن السـحب عـىل المكشـوف  ytcleG F eedeGCحيـث
بلل بند السحب عىل المكشوف نف 2018/12/31م ما قيمته  81,325,000يورو
وبتكلفة بلغ خالل تلك السنة ما قيمته  481,413يورو.
 بلل بند تكلفة التمويل  Finance Costخالل سنة 2018م مـا قيمتـه 9,724,294يورو والذي يتمثل نف خسائر تقييم العملـة ومص ـروفات وعمـوالت عمليـات تجاريـة
م ـ ش ــركة ت ــام أوي ــل ألماني ــا وك ــذلك تك ــاليف الس ــحب ع ــىل المكش ــوف وال ـ رـب بلغ ـ
 481,413ي ـ ــورو ،وم ـ ــن خ ـ ــالل مناقش ـ ــة إدارة الش ـ ــركة ع ـ ــىل أس ـ ــباب الس ـ ــحب ع ـ ــىل
المكشوف ن
تبي أن الشـركة ملزمة نف كل شهر بدف ما يقارب  135,000,000يـورو
متمثلــة نف ن ائــب عــىل المعــادن  Mineral Taxاألمــر الــذي جعــل الشــركة تلجــأ إل
الس ــحب ع ــىل المكش ــوف ن
وف ح ــال احتف ــا الشـ ــركة بمبل ــل م ــن عمل ــة الي ــورو فـ ـ ن
الشـركة ملزمة أيضا بدف العمولة السالبة .Negative Interest Rate
ن
ن
الشـكة تعمــل ف المجــال الــنفل إال أنــه لــوحظ قيامهــا باالســتثمار ف
 بــالرغم مــن أن ر ـمحفظـ ـ ــة س ـ ـ ــندات ع ـ ـ ــن طريـ ـ ــق مص ـ ـ ــرف  EFG Private bank limitedوبتكلف ـ ـ ــة
بلغ ـ ـ ـ  30,000,000يـ ـ ــورو لـ ـ ــوحظ بشـ ـ ــأنه انخفـ ـ ــاض نف صـ ـ ـ ن
ـاف القيمـ ـ ــة السـ ـ ــوقية
للمحفظ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حي ـ ـ ـ ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوقية نف 2018/12/31م م ـ ـ ـ ـ ـ ــا قيمت ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 29,797,000يـ ــورو أي بانخفـ ــاض وقـ ــدره  202,845يـ ــورو تـ ــم تحميلهـ ــا كخسـ ــائر
تقيــيم نف حســاب األربــاح والخســائر لســنة 2018م .وخــالل الســنة الماليــة 2019م
بلغ ـ ـ القيم ــة السـ ــوقية لمحفظ ــة الس ــندات مبلـ ــل  30,725,046ي ــورو أي بأربـ ــاح
بلغ ـ ـ  725,046ي ـ ــورو ،كم ـ ــا ل ـ ــوحظ أن بع ـ ــض م ـ ــن تل ـ ــك الس ـ ــندات ذات تص ـ ــنيف
ن
ن
ئتمان.
إئتمان متواض ( )+BB & -BBوالبعض اآلخر ال يوجد له تصنيف ا
 وج ــود ع ــدد م ــن الحس ــابات المصـ ــرفية ظه ــرت بم ـ نـتان المراجع ــة ول ــم تظه ــر ض ــمنقائمة الحسابات المصـرفية المقدمة من الشـركة.
 أن عملية التبادل التجاري نف عمليـات تزويـد المحطـات الخاصـة بالشــركات األخـرىوتزويــد هــذه الش ــركات لمحطــات شــركة تــام اويــل يعتــت ذو فائــدة مــن خــالل تفــادي
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تكاليف النقل إل األماكن البعيدة ،إ ّ أن هذا النـوع مـن االعتمـاد عـىل المنافس ن
ـي نف
تزوي ـ ــد محط ـ ــات الش ـ ــركة ق ـ ــد يص ـ ــاحبه ن ـ ــوع م ـ ــن المخ ـ ــاطرة خاص ـ ــة وأن  %85م ـ ــن
محطــات شــركة تــام أويــل ألمانيــا يــتم تزويــده عــن طريــق الشــركات األخــرى حيــث أنــه
خــالل س ــنة 2019م تبـ ن
ـي أن م ــا نس ــبته  %15فقــط م ــن الكميــات الخاص ــة بال ــديزل
ـازولي واللــذان يمــثالن الحصــة األ كــت يــتم تزويــده مــن مصــفاة هولبــورن والبــافر
ن
والجـ
عن طريق التبادل التجاري م الشـركات األخرى.
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الفصل السادس  :قطاع النفط
املؤسسة الوطنية للنفط

إنتاج النفط الخام والغاز والمكثفات
بلــل إنتــاج الش ــركات المشــغلة مــن الــنفط الخــام والغــاز المكثفــات خــالل ســنة 2020م
مقارنة بالعام 2019م عىل النحو التال:
النوع

انتاج 2020

انتاج 2019

وحدة القياس

نفط خام

142,496,217

423,336,147

برميل

الغاز المكثف

16,768,365

25,393,814

برميل

الغاز

773,408

979,225

مليون قدم مكعب

مـن خـالل مقارنـة إنتـاج الـنفط الخـام خـالل السـنة الحاليـة مـ إنتـاج السـنة السـابقة ان
خفاض ـ ـ ــه خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــنة 2020م بم ـ ـ ــا يع ـ ـ ــادل  280,839,930برمي ـ ـ ــل ويرجـ ـ ـ ـ أس ـ ـ ــباب
انخف ــاض اإلنتـ ــاج خـ ــالل الس ــنة الحاليـ ــة إل عـ ــدد مـ ــن األس ــباب اهمهـ ــا حالـ ــة االغـ ــالق
الق ــشي الــذي تعرض ـ لــه الحقــول والمـ ن
ـوان خــالل الفـ رـتة مــن شــهر 2020/1م وحـ رـب
شهر 2020/9م وال رـب اثـرت سـلبا عـىل قـدرة المؤسسـة الوطنيـة للـنفط نف الوصـول إل
المسـ ــتهدف مـ ــن اإلنتـ ــاج باإلضـ ــافة إل تضـ ـ ـرر المعـ ــدات واألنابيـ ــب بسـ ــبب التوقف ـ ــات
الفجائية ،ولم يقتـرص ال نـرصر الناتأ عن االقفال لهذا الحد انما تسبب نف خسائر اخرى
منظورة وغت منظورة أهمها:
 تس ــبب االقفـ ــال نف ت ـ ـ ندن انتـ ــاج الغـ ــاز المص ــاحب وتـ ـ ـ نرصر مكامن ــه والـ ــذي شسـ ــتعمل
لمحطات انتاج الكهرباء مما أدى ال انخفاض تزويدات ررسكـة الكهربـاء بالغـاز الـذي
ن
ـواطني ،وق ــد انخف ــض
تحتاج ــه والتس ــبب نف توقفه ــا عـ ـن العم ــل وزي ــادة معان ــاة الم ـ
انتــاج الغــاز بكميــة بلغ ـ نحــو  205,817مليــون قــدم مكعــب مقارنــة بانت ـاج الســنة
السابقة.
ن
ر
 تعرض مكامن إنتاج النفط الب يتم إغالقها فجأة لأل ار الجسـيمة نتيجـة لتغـتاتميكانيكيــة وهيكليــة وكيميائيــة وحـ رـب مكروبيولوجيــة يمكــن أن تــؤدي إل إنتــاج مبكــر
للمياه وخسارة آبار النفط بالكامل.
ن
 ق ـ ــد تخـ ـ ــتلط السـ ـ ــوائل الموجـ ـ ــودة ف المكـ ـ ــامن م ـ ــن نفـ ـ ــط ومكثفـ ـ ــات وم ـ ـ ـاء لتشـ ـ ــكلمستحلبات سميكة تحد من إنتاج النفط من المكمن.
 نمـو البكتتيـا الـ رـب سـتغت خصـائص الــنفط نف بعـض الحقـول ،مــن خـالل التســبب فنرف مستوى الكتي  ،مما سيجعل النفط الليب أقل قيمة
 تس ــبب اإلقف ــال نف ت ــأخر تنفي ــذ خط ــط الص ــيانة والتط ــوير ال ـ رـب كان ـ ستحس ــن م ــنإنتاجية الحقول واالبار والرف من كفاءتها.
 تســبب االقفــال ال ـقشي نف ا ن ار باآلبــار تتطلــب تخصــيص نمتانيــة ضــخمة لصــيانة
واصالح المعدات السطحية وشبكة خطوط األنابيب الرئيسية.
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 ترت ــب ع ــىل اس ــتمرار االقف ــال تكب ــد الدول ــة لنفق ــات كب ــتة لتوري ــد المحروق ــات ال ـ رـبن
للمواطني والكهرباء والمستشفيات وغتها.
تستعمل بالداخل
 تفش ـ ـ ف ــتوس كورون ــا (كوفي ــد  )19انخف ــض بس ــببه الطل ــب الع ــالم ع ــىل ال ــنفطبشكل حاد وهذا من أحد اهم العوامل ر
الب اثرت عىل السوق نف االتجاه التنازل.
 اســتمرار توقــف اإلنتــاج مــن شــهر ينــاير وحـ رـب بدايــة الرب ـ ـ الراب ـ مــن الســنة الماليــة2020م الـ ـ ـ رـف بظاللـ ـ ــه عـ ـ ــىل وض ـ ـ ـ الخامـ ـ ــات الليبيـ ـ ــة ورسـ ـ ــم صـ ـ ــوره ضـ ـ ــبابية عنـ ـ ــد
ر
والمشت ن
يي نف السوق النفطية.
المكررين
ن
 رغم إعادة فت التصدير ف بداية الرب ـ الراب من السنة المالية 2020م قد واجهالش ــركات المشــغلة العديــد مــن المشــاكل والتحــديات الفنيــة الناتجــة عــن التوقفــات
الفجائية لإلنتاج من قبل حرس المنشآت.
 اس ــتمرار التوقف ــات ولف ـ رـتة م ــا يق ــارب ع ــن ثماني ــة أش ــهر ترت ــب علي ــه مش ــاكل تغي ــتمواص ـ ــفات بع ـ ــض الخام ـ ــات ع ـ ــىل س ـ ــبيل المث ـ ـال ال الحص ـ ــر تغ ـ ــت مواص ـ ــفات خ ـ ــام
الزويتينــة حيــث تقــدم أحــد الشــركات مــؤخرا باحتجــاج مــن ارتفــاع نســبة الزئبــق نف
الشحنة المنفدة بتاريـ ــخ 2020 /11/16م عن المعدالت االعتيادية.
التسويق
ر
بل ـ ـ ــل اجم ـ ـ ــال الص ـ ـ ــادرات م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــنفط والخ ـ ـ ــام والغ ـ ـ ــاز والمكثف ـ ـ ــات والبتوكيماوي ـ ـ ــات
والمنتجات من  2020/1/1ال 2020/12/31م مبلل  5,944,669,007دوالر بيانها
ر
كاآلن:
البيان
النفط الخام
الغاز والمكثفات
ر
البتوكيماويات
المنتجات

الكمية المصدرة
112,362,374
4,796,200
2,386,384
154,061
250,519
االجمال

وحدة القياس
برميل
وحدة حرارية من الغاز والزي الثقيل
طن ر
متي من المكثفات
ر
طن متي
طن ر
متي

القيمة بالدوالر
4,976,020,500
845,570,934
10,884,239
112,193,333
5,944,669,007

 حقق ـ المؤسس ــة الوطني ــة لل ــنفط إي ـرادات م ــن مبيعاته ــا م ــن ال ــنفط الخ ــام والغ ــازر
والبتوكيماويـ ـ ـ ـ ــات خـ ـ ـ ـ ــالل سـ ـ ـ ـ ــنة 2020م بلغ ـ ـ ـ ـ ـ نحـ ـ ـ ـ ــو
والمكثفـ ـ ـ ـ ــات والمنتجـ ـ ـ ـ ــات
 5,944,591,180دوالر باإلض ـ ــافة إل مبلـ ـ ــل وقـ ـ ــدره  370,457,784دوالر قيمـ ـ ــة
االيجارات السطحية واالتاوات والضـرائب عن مبيعات النفط الخام والغاز الطبيع
عن السنة المالية 2020م ليصب إجمال اإليرادات  6,315,048,964دوالر.
 وفق بيانات الجدول السابق تشمل كميات النفط الخام المدرجة بكشـف مبيعـاتالمؤسس ــة حس ــب تسلس ــل الف ــواتت الكمي ــات المص ــدرة للخ ــارج لص ــال المؤسس ــة
باإلض ــافة إل الكمي ــات المس ــلمة للشـ ــركة العام ــة للكهرب ــاء لتش ــغيل محط ــة اوب ــاري
حسـ ــب ورودهـ ــا بتقريـ ــر الفـ ــواتت حـ ــوال  112,643,911برميـ ــل إال أنـ ــه مـ ــن خـ ــالل
مقارنته ــا بالكمي ــات ال ــواردة بتق ــارير اإلدارة العام ــة للتفت ــيش والقي ــاس تب ـ ن
ـي انه ــا اق ــل
بحوال  1,611,188برميل.
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 عــدم توضــي المعادلــة الخاصــة بتحديــد قيمــة الزيــادة او النقصــان نف ســعر التميــللل ــنفط الخ ــام  ،فض ــال ع ــن خل ــو التق ــارير الص ــادرة بخص ــوص التس ــعت م ــن ت ــواريـ ــخ
اصدارها رغم انها معززة بتوقي رئيس مجلس االدارة.
 اخـ ــتالف الكميـ ــات المص ـ ــدرة لصـ ــال الش ـ ــركاء خـ ــالل س ـ ــنة 2020م الـ ــواردة بتقري ـ ــراإلدارة العامة للتفتيش والقياس عن تلك الواردة نف تقرير إدارة تسويق النفط الخام
حيــث بلــل إجمــال الكميــات الــواردة بتقريــر التفتــيش والقيــاس  16,446,847برميــل
نف ح ـ ـ ـ ـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ ـ ـ ـ حص ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــركاء نف تقري ـ ـ ـ ـ ــر إدارة تس ـ ـ ـ ـ ــويق ال ـ ـ ـ ـ ــنفط الخ ـ ـ ـ ـ ــام نح ـ ـ ـ ـ ــو
 17,414,762أي بفارق بلل  967915برميل عن الكميات الواردة بتقرير التفتـيش
والقياس.
 بلل إجمال ما تم تحصيله من إيرادات مبيعات المؤسسة الوطنية للنفط الخارجيةر
والبتوكيماوي ــات خ ــالل س ــنة 2020م مبلغ ــا
م ــن ال ــنفط الخ ــام والغ ــاز والمكثف ــات
وقدره  5,527,708,679دوالر ،بلل ما تم توريده منها إل حسـاب اإليـراد السـيادي
لـ ـ ــدي المص ـ ـ ــرف الليـ ـ ــب الخـ ـ ــارج  3,422,969,286دوالر متضـ ـ ــمنا مبلغـ ـ ــا وقـ ـ ــدره
 1,588,339,077دوالر تمث ــل تحص ــيالت ف ــواتت س ــنة 2019م وحس ــب البيان ــات
الواردة من ادارة حسابات التسويق ف ن اجمال اإليرادات المحتفظ بها نف حسابات
المؤسسة ولم تحول إل الحساب السيادي  2,095,061,440دوالر.
 قيام المؤسسة باستخدم اإليرادات واجراء مدفوعات بالمخالفـة لـنص المـادة ()65مــن الالئحــة الماليــة والحســابات والمخــازن وذلــك مــن خــالل قيامهــا بش ـراء شــحنات
ا
وقــود مســتخدمة نف ذلــك قيمــة تحصــيل بعــض شــحنات المكثفــات وكــذلك ســداد
ايجارات النواقل وغرامات التاخت.
 بت ــاريـ ــخ 2019/12/9م ت ــم توقيـ ـ اتفاقي ــة تس ــوية ب ـ نـي ك ــل م ــن المؤسس ــة الوطني ــة
ن
ر
للـ ــنفط وش ـ ــركة توتـ ــال الـ ـ رـب قام ـ ـ بـ ـ ـ رشاء حصـ ــة مـ ــاراثون ف رسكـ ــة الواحـ ــة للـ ــنفط
لتسـ ــوية المبل ـ ــل المعلـ ــق والظ ـ ــاهر نف احـ ــدى حس ـ ــابات المؤسسـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط
والخاص بحصة ررسكة ماراثون اال ان لم تنفذ التسوية ر
حب نهاية السنة 2020م .
 من كشف صادرات المؤسسـة تب نـي أن كميـات الـنفط الخـام المسـلم للشــركة العامـة
للكهرب ــاء خ ــالل الف ـ رـتة م ــن 2020/1/1م وح ـ رـب 2020/11/30م لتش ــغيل محط ــة
اوب ـ ــاري الغازي ـ ــة بلغ ـ ـ نح ـ ــو  3,568,435برمي ـ ــل وق ـ ــد ت ـ ــم تحمي ـ ــل ال ـ ـ ـ رشكة بقيم ـ ــة
إجماليــة بلغ ـ نحــو  146,068,918دوالر نتيجــة عــدم اســتكمال تنفيــذ خــط الغــاز
رن
لتويد المحطة بالغاز الطبيع الذي صمم ألجله .
 بلــل إجمــال الفــواتت غــت المحصــلة عــن الفـ رـتة مــن 2009م حـ رـب 2020م حســب مــاورد بالكشــف المســتلم مــن إدارة حســابات التســويق التابعــة لــإلدارة العامــة للشــؤون
ر
كاآلن:
المالية مبلل وقدره  3,085,201,868دوالر بيانها
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السنة
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
اإلجمال

القيمة (دوالر)
247,743,104
22,841,589
47,802,857
115,820,121
14,679,825
82,701,578
187,917,861
294,122,685
2,071,572,243
3,085,201,868

 بلــل قيمــة العجــز نف التكريــر بالمصـ نـاف المحليــة مــن الــنفط الخــام مبلغــا وقــدره 257
مليــون دوالر وهــو يمثــل مــا تــم ت ـرصيفه مــن الــنفط الخــام نف الســوق الخــارج نتيجــة
ـاف المحلي ـ ــة وال ـ ــذي يعت ـ ــت نف األس ـ ــاس مخص ـ ــص للتكري ـ ــر بالمص ـ ـ ن
توق ـ ــف المص ـ ـ ن
ـاف
المحلية.
 ان حج ــم التوري ــدات الخارجي ــة م ــن اجم ــال المحروق ــات م ــا تع ــادل نس ــبته ، %64ـي ل ــدينا ع ــدم تط ــوير المص ـ ن
و %36م ــن إنت ــاج المص ـ ن
ـاف المحلي ــة و م ــن هن ــا يتب ـ ن
ـاف
المحلية لتغطية احتياجات السوق المحىل.
الجدول التال ن
يبي الكميات المستلمة من مختلف المصادر المحليـة و الخارجيـة عـن
شهر دشسمت 2020م:
المنتج

مصفاة
الزاوية

مصفاة
الييقة

مصفاة
طي

مصفاة
الزويتينة

مصفاة
الشير

معمل
مليته

المصادر
الخارجية

االجمال

الكميات
بالطن

208,532

21,645

65,668

8,859

18,291

13,874

602,092

940,027

 قصور التعامل م ررسكات تـوكيالت مالحيـة خاصـة معينـة دون التوزيـ ـ ـ العـادل ب نـي
جمي ررسكات التوكيالت المالحية .
ن
وسي حيث ألزمـ
 تدخل نف اختصاصات ررسكة التيقة نف عملية توزي ـ ـ منتأ الكتالمؤسســة ررسكــة التيقــة بقـ ـرص التوزي ـ ـ ـ عــىل المنــاطق الجبليــة فقــط ممــا نــتأ عنــه
ازمة نف هذه المادة و ارتفاع سعرها نف السـوق المـوازي بـالرغم مـن توفرهـا و انتاجهـا
ن
المصاف الحلية.
من
مصـروفات القطاع عن سنة 2020م
ن
المتاني ـ ـ ــة المعتم ـ ـ ــدة للمؤسس ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة لل ـ ـ ــنفط لس ـ ـ ــنة 2020م نح ـ ـ ــو
بل ـ ـ ــل إجم ـ ـ ــال
ن
ن
 3,172,500,000دينـ ـ ـ ــار ف حـ ـ ـ ــي بلغ ـ ـ ـ ـ مص ـ ـ ـ ــروفات المؤسسـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة لل ـ ـ ـ ــنفط
والشـ ـ ــركات التابع ـ ــة له ـ ــا خ ـ ــالل س ـ ــنة 2020م بابوابه ـ ــا الثالث ـ ــة (األول والث ـ ـ ن
ـان والثال ـ ــث
العادي والتنموي) نحو  2,781,538,000دينار والذي يعتت رقم غت نهان:
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ن
المتانيـات والتقـارير ح رـب نهايـة الربـ ـ االول
 من خالل التقرير المحال الينـا مـن إدارةر
من سنة 2021م يتض ان أغلب مصـروفات الشـركات الفعلية الـواردة بالبيـان حـب
الرب ـ ـ الثال ــث م ــن الس ــنة وذل ــك بس ــبب ت ـأخر وع ــدم ال ـ ر نـتام أغل ــب الش ــركات باع ــداد
واحالة التقارير الدورية الشهرية والرب ـ سنوية للمصـروفات نف مواعيدها المحددة،
حي ـ ــث تج ـ ــدر االش ـ ــارة إل ان س ـ ــنة 2020م ق ـ ــد ش ـ ــهدت توق ـ ــف اإلنت ـ ــاج نف أغل ـ ــب
ر
المفتض ان يصاحبه
الحقول وبالتال توقف العملية اإلنتاجية ،األمر الذي كان من
ن
انخفاضا ف المصـروفات التشغيلية والرأسمالية عىل وجه الخصوص.
ميانية القطاع المعتمدة بموجب اليتيبات المالية 2020م:
البيان

المقيح

2,845,369
الباب األول
الباب ن
3,100,000
الثان
الباب الثالث عادية 1,663,694
الباب الثالث تنموي 737,071
8,346,134
اإلجمال

المعتمد
1,177,000
1,495,500
396,120
103,880
3,172,500

المنفذ حن
2021/12/31
1,129,525
447,500
396,120
103,880
2,077,025

المصـروف
1,402,785
1,040,464
219,507
118,782
2,781,538

وقد ن
تبي اهم المالحظات :
 تجاوز مصـروفات شـركة الخليأ عن سنة 2020م للمبالل المعتمـدة للشــركة لـنفسالســنة حيــث بلــل إجمــال مــا تــم اعتمــاده  427,348,000دينــار نف حـ ن
ـي بلــل إجمــال
مصـروفاتها عن نفس ر
الفتة  491,897,000دينار بزيادة عن المبلـل المعتمـد بنحـو
 64,549,000دينار وبنسبة زيادة بلغ  %15من المبلل المعتمد.
 بل ــل إجم ــال م ــاتم ف ــه ك ــدعم لش ــركات القط ــاع الخدمي ــة المتع ـ رـتة لس ــنة 2020ممبلل وقدره  26,850,000دينار من إجمال المبلل المعتمد والبـالل 56,850,000
ن
المتانية التقديرية لسنة
دينار كما خصص لها مبلل  150,000,000دينار كدعم نف
2021م وم ــن ذل ــك يتضـ ـ ان ه ــذه الشـ ــركات ب ــدال م ــن ان تك ــون داعم ــا للمؤسس ــة
وتساهم نف تحقيق عوائد وارباح صارت عبئا عىل ن
متانيتها ويتم التعامل معهـا كانهـا
وحــدة اداريــة ممولــة مــن الخزانــة العامــة ،وقــد يتجــاوز خســائرها النســبة المحــددة فن
القانون رقم ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
ن
متاني ــة المرك ــز الرئيـ ــي نف بن ــد مس ــتقل المب ــالل المخصص ــة للمراك ــز ال ـ رـب
 تض ــمنن
تمـ ــول م ـ ــن متانيـ ــة المرك ـ ــز الرئي ـ ــي و مص ـ ــحة الـ ــنفط ط ـ ـرابلس ،المركـ ــز الن ـ ــوع
للتـ ــدريب الزاويـ ــة ،معهـ ــد الـ ــنفط للتاهيـ ــل والتـ ــدريب والـ ـ رـب بلغ ـ ـ 100,000,000
دينار دون وجود تفصيل لهذه المبالل يمكن من خالله تحديد ما خصص لكل بـاب
مــن ابــواب ن
متانيــات هــذه الجهــات حيــث تبـ ن
ـي انــه يــتم اعتمادهــا كتلــة واحــدة لكــل
جهة بالرغم من ان هذه الجهات تعتت وحدات ادارية ممولة من وزارة المالية.
ن
ن
ـاملي نف ع ــدد م ــن الجه ــات
ـوظفي والع ـ
 ع ــدم ال ـ ر نـتام المؤسس ــة ب ــادراج مرتب ــات الم ـالتابعـ ــة لهـ ــا وأرقـ ــامهم الوطنيـ ــة ضـ ــمن منظومـ ــة المرتبـ ــات الموحـ ــدة بـ ــوزارة الماليـ ــة
بالمخالف ــة للمـ ــادة ( )7مـ ــن القـ ــانون رق ــم ( )8لسـ ــنة 2014م بشـ ــأن الـ ــرقم الـ ـ ن
ـوطب،
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واالس ـ ــتمرار ع ـ ــالوة ع ـ ــن ذل ـ ــك نف ص ـ ـ ــرف مرتب ـ ــاتهم م ـ ــن مخصص ـ ــات الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان
ن
المتانيـة والحسـابات
بالمخالفة لما يـنص عليـه قـانون النظـام المـال للدولـة والئحـة
والمخازن.
ن
 عـدم الدقــة ف تحميــل مصــروفات مصــحة الــنفط عـىل شــركات القطــاع والمســتفيدةمن الخدمات المقدمة من المصـحة ،وذلـك نتيجـة عـدم تسـعت الخـدمات الصـحية
ر
ن
لموظف ر
المشتكة فيها ،وبالتال عـدم تحديـد نصـيب كـل موظـف
الشكات
المقدمة
ر
اس ــتفاد فعلي ــا م ــن قيم ــة خ ــدمات المص ــحة الفعلي ــة بحي ــث ي ــتم تحمي ــل ك ــل رسك ــة
ن
ن
ـابعي لهــا ،وانمــا يــتم العمــل عــىل
ـوظفي التـ
بقيمــة المرصــوفات الفعليــة المفنــدة للمـ
ن
ر
ن
ر
تحميل تلك المرصوفات عىل جمي موظف رسكات القطاع المشتكة ف المصحة
بغض النظر عدد المستفيدين من قيمة الخدمات الصحية.
 بلل إجمال المبلـل المصــروف عـىل بنـد مرتبـات الليبي نـي للمركـز الرئيــي خـالل سـنة
ر
 54,460,616دين ــار وال ــذي يف ــوق م ــاتم اعتم ــاده له ــذا البن ــد ل ــنفس الف ــتة بقيم ــة
 16,710,616دينار وبنسبة زيادة بلغ حوال  %44بالمخالفة لنص المادة ()30
م ــن الالئح ــة المالي ــة للمؤسس ــة الوطني ــة لل ــنفط وال ـ رـب نص ـ ع ــىل ان ــه (ال يج ــوز ان
يزيــد حجــم االنفــاق عــىل االحتياجــات الالزمــة لتســيت النشــاط عــن البمــالل المحــددة
ن
بالمتانية التقديرية المعتمدة).
اليتيبات المالية اإلستثنائية لقطاع النفط والغاز لعام 2020-2019م
قـ ــام المجلـ ــس الرئـ ــاس لحكومـ ــة الوفـ ــاق الـ ـ ن
ـوطب بموجـ ــب ق ـ ـراره رقـ ــم ( )1080لسـ ــنة
2019م والص ــادر بت ــاريـ ــخ  05إكت ــوبر 2019م ،ب ــاقرار ترتيب ــات مالي ــة إس ــتثنائية ل ــدعم
قطاع النفط والغاز لعام 2019م و2020م ،بقيمة إجمالية قدرها 1,500,000,000
دينــار ،وفقــا لخطــة قــدمتها المؤسســة الوطنيــة للــنفط تتضــمن جــزء يهــدف للمحافظــة
ع ـ ــىل مع ـ ــدالت اإلنت ـ ــاج الح ـ ــال وزي ـ ــادة الق ـ ــدرة اإلنتاجي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل تنفي ـ ــذ ع ـ ــدد م ـ ــن
المشــاري ـ ـ قــدرت تكلفتهــا بقيمــة  1,200,500,000دينــار ،أمــا الجــزء اآلخــر فهــو يتعلــق
بس ــداد ر ن
اإللتام ــات القائم ــة ع ــىل ررسك ــات التش ــغيل التابع ــة للقط ــاع وال ـ رـب ق ــدرت بمبل ــل
 299,500,000دينار.
والج ـ ـ ــدول الت ـ ـ ــال يوضـ ـ ـ ـ البن ـ ـ ــود المعتم ـ ـ ــدة والم ـ ـ ــوزع عليه ـ ـ ــا القيم ـ ـ ــة ال ـ ـ ــواردة ب ـ ـ ــالقرار
والتفويضات الصادرة بمقتضاه والحواالت:
البند
سداد ر ن
التامات
شـركات التشغيل
مشاريـ ـ اإلنتاج
وزيادته

المعتمد

المفوض حن
2021/3/31

تاري ــخ التفويض

299,500,000

299,500,000

18/12/2019م

1,020,425,000 1,200,500,000

2020م

التحويالت

تاري ــخ التحويل

26/12/2019 299,500,000م
1,020,425,000

2020م

وفيما يىل موقف عن تنفيذ ر
التتيبات المالية اإلستثنائية المقررة لقطاع النفط والغاز
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ا
 عدم قيام وزارة المالية بايداع المبالل المذكورة بحساب الطـواري ،وقيامهـا بـد مـنبااللتام ـ ــات بحس ـ ــاب الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
رن
ـان والمبل ـ ــل الخ ـ ــاص
ذل ـ ــك باي ـ ــداع المبل ـ ــل الخ ـ ــاص
بالمشاري ـ ـ بحساب الباب الثالث للمؤسسة.
 عدم قيام وزارة التخطيط والماليـة بتنفيـذ جـزء مـن المبلـل اإلجمـال للقيمـة للمقـررةوقدره  180,075,000دينار.
ن
 الت ــأخر المب ــالل في ــه م ــن قب ــل المؤسس ــة ف تنفي ــذ خط ــة المحافظ ــة ع ــىل مع ــدالتاإلنتاج وزيادتها عىل الرغم من أن معظم القيمة المقررة لهـذا الشـأن قـد تـم تنفيـذها
من وزارة التخطيط ووزارة المالية ،والبيان التال يوض القيمـة المعتمـدة والمسـيلة
للمؤسســة والمس ــيلة للش ــركات والمنف ــذ منه ــا م ـ العل ــم أنه ــا ع ــن الف ـ رـتة م ــن ص ــدور
القرار إل نهاية الرب ـ الثالث من عام 2020م.
المعتمد

المسيل من وزارة المالية

المحول من المؤسسة ر
للشكات

المرصوف من ر
الشكات

1,200,500,000

1,020,425,000

504,566,000

187,681,000

الحسابات الختامية للمؤسسة الوطنية للنفط
ن
ومتانيتها العمومية المجمعة ،حيث ن
تبي
تأخر المؤسسة نف اعداد حساباتها الختامية
ان اخـر ن
متانيــة عموميـة مجمعــة للمؤسسـة معتمــدة مـن قبــل الـديوان كانـ عـن الســنة
ن
المالي ــة المنتهي ــة ف 2007/12/31م واخ ــر ن
متاني ــة مقدم ــة لل ــديوان و حالي ــا تحـ ـ
ن
متانية السنة المالية المنتهية نف 2011/12/31م األمر الذي يعد مخالفا
الفحص
ر
ن
والقواني النافذة.
للتشيعات
الحسابات المصـرفية

أظه ــرت البيان ــات المس ــتلمة م ــن اإلدارة العام ــة للمالي ــة ام ــتالك المؤسس ــة  36حس ــابا
مصـرفيا موزعة عىل عدد من المصارف المحلية والخارجية وقشأنها نورد اآل رن:
 تب ـ نـي وجــود حســابات مص ــرفية اخــرى تــتم ادارتهــا مــن قبــل اإلدارة العامــة للتســويق
ن
الدول بالمصــرف الليـب الخـارج لـم تـدرج بهـذه القائمـة والمخـولي بـالتوقي عليهـا
من نفس اإلدارة غت مدرجة بالكشف و
رقم الحساب
22918
27944
28808
28452
28754

نوع العملة
دوالر
دوالر
دوالر
يورو

كالتال:

الغرض منه
لتحصيل اإليرادات السيادية
حساب المحروقات
لتسوية الفواتت المبدئية وتحصيل عمولة اعادة البي
عمولة اعادة البي
حساب شـركة التيقة

 وج ــود خل ــل كب ــت نف المنظوم ــة المالي ــة للمؤسس ــة الوطني ــة لل ــنفط أدى إل ظه ــورمبـالل ماليـة كبـتة مخصـومة مـن المصــرف ولـم تيبـ بالـدفاتر وصـل إل مـا قيمتــه
 1,033,859دينار.
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 عــدم اعــداد م ــذكرات تســوية المص ــرف لعــدد مــن الحس ــابات المص ــرفية بالمخالف ــةلنص المادة ( )42من الالئحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.
اإلدارة العامة لمحاسبة الشـركات
ن
إص ــدار قـ ـرار رئيـ ــس مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )277لس ــنة 2015م بنق ــل ع ــاملي وأص ــول
وموجــودات ،حيــث نص ـ المــادة األول منــه معــىل أن ينقــل العــاملون وكافــة األصــول
رن
وااللتام ـ ــات وك ـ ــذلك الجه ـ ــات العام ـ ــة التابع ـ ــة ل ـ ــوزارة ال ـ ــنفط والغ ـ ــاز إل
والموج ـ ــودات
المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفطم .وبن ـ ــاء ع ـ ــىل ه ـ ــذا الق ـ ـ ـرار ت ـ ــم نق ـ ــل تبعي ـ ــة اإلدارة العام ـ ــة
لمحاســبة الشــركات إل المؤسســة الوطنيــة للــنفط .وهــذا يعتــت انتهــاك يـ ـ ـ لتطبيــق
قواعــد ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ،بحكــم أنهــا اإلدارة المكلفــة بممارســة العمــل الرقــان
عـ ــىل ش ـ ــركات قط ـ ــاع ال ـ ــنفط وتتب ـ ـ إدارة المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط مم ـ ــا يع ـ ــد إخ ـ ــالال
بمبـادئ الحيــاد واالســتقاللية ،كم ن
ـاتبي عــدم ادراجهــا ضــمن الهيكـل التنظــيم مـ العلــم
ر
ر
ان هذه االدارة تغتت تبعيتها خالل الفتات السابقة ألكت من جهة ن
بي وزارة المالية -
وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
 عــدم تنفيــذ بعــض االختصاصــات المســندة لــإلدارة العامــة لمحاســبة الش ــركات وفقــالقرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة 2012م ،منها رف مستوى التدريب والتطوير
ن
ـوظفي  ،وذلـ ــك لغـ ــرض الرف ـ ـ مـ ــن كفـ ــاءة األداء خاصـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق باسـ ــتخدام
للمـ ـ
األنظم ــة المحاس ــبية المتبع ــة م ــن قب ــل ش ــركات ص ــاحبة عق ــود اإلمتي ــاز والمش ــاركة،
حيث أن أغلب الشـركات حاليا تعمل وفقا لمنظومة ).(SAP
 بل ــل إجمـ ــال مـ ــا تـ ــم اسـ ــتالمه مـ ــن االيجـ ــارات السـ ــطحية واالتـ ــاوات والضـ ـ ـرائب عـ ــنمبيعات النفط الخام والغاز الطبيع من قبل اإلدارة العامة لمحاسبة الشـركات عـن
السـ ـ ـ ـ ـ ــنة الماليـ ـ ـ ـ ـ ــة 2020م مبلغـ ـ ـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ـ ـ ــدره  346,983,933دوالر والـ ـ ـ ـ ـ ــذي يعـ ـ ـ ـ ـ ــادل
 484,818,965دين ـ ــار أودعـ ـ ـ نف حس ـ ــاب اإليـ ـ ـرادات النفطي ـ ــة إال المبل ـ ــل المق ـ ــدر
ب ـ ـ 23,473,850دوالر فل ــم ي ــتم اس ــتالمه بن ــاء ع ــىل تعليم ــات رئي ــس مجل ــس اإلدارة
األمر الذي يعد مخالفا للمادة ( )15من القانون رقم ( )25لسنة 1955م.
 تــأخر الش ــركاء نف احالــة اق ـراراتهم الض ــريبية لســنوات األمــر الــذي يعــد مخالفــا لــنصالم ـ ــادة  14ف 1م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم  25لس ـ ــنة 1955م ال ـ ـ رـب نصـ ـ ـ ع ـ ــىل ان ـ ــه (ع ـ ــىل
صاحب عقد االمتياز أن يقدم إل وزارة النفط نف اقـرب وقـ عقـب انتهـاء كـل سـنة
كاملة وعىل أية حـال نف ميعـاد ال يجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريـ ــخ انتهـاء كـل سـنة كاملـة
حس ـ ــابات تب ـ ـ ن
ـي أرب ـ ــاح تل ـ ــك الس ـ ــنة) .وم ـ ــن ذل ـ ــك يتض ـ ـ ع ـ ــدم قي ـ ــام إدارة محاس ـ ــبة
ر
الشـركات بأغلب المهام واالختصاصات الموكلة وذلك من خالل عدم قيامها باآلن:
 تحقي ـ ــق الرقاب ـ ــة المالي ـ ــة والتفت ـ ــيش ع ـ ــىل الشـ ـ ــركات ص ـ ــاحبة عق ـ ــود االمتي ـ ــاز أو
شـركات المشـاركة لضـمان إتباعهـا الـنظم المحاسـبية السـليمة ووفائهـا ر ن
بالتاماتهـا
نف المواعيد المقررة طبقا لقانون ر
البتول وعقود االمتياز.
 تحقي ــق الرقابـ ــة ع ــىل تكـ ــاليف المش ـ ــروعات للتاكـ ــد م ــن عـ ــدم تجاوزه ــا للتكلفـ ــة
المخطط لها.
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ن
المتاني ــات الس ــنوية للجه ــات التابع ــة لل ــوزارة للتأ ك ــد م ــن س ــالمة
 متابع ــة تنفي ــذ
تنفيذها.
ر
 اتخ ــاذ اإلج ـراءات والتتيب ــات الكفيل ــة بالمحافظ ــة ع ــىل حق ــوق الدول ــة وتحدي ــد
معدالت استهالك المصـروفات الرأسمالية والموجودات المادية للشـركات.
 إعداد التقارير الدورية عن ست عمل اإلدارة ونشاطها السنوي.
برنامج التأمي الطن بالمؤسسة الوطنية للنفط والشـركات التابعة لها
 أغلـ ــب عقـ ــود الت ـ ـ نـأمي الصـ ــح ابرم ـ ـ بالمخالف ـ ــة للقـ ــانون رقـ ــم  20لس ـ ــنة 2010م
والئحتـ ـ ــه التنفيذيـ ـ ــة الصـ ـ ــادرة بموجـ ـ ــب ق ـ ـ ـرار المجلـ ـ ــس الرئـ ـ ــاس رقـ ـ ــم  531لس ـ ـ ــنة
2019م.
ـأمي الصـح ب ن
 لوحظ عـدم تحقيـق العدالـة نف تقـديم خـدمات الت نـي شــركات القطـاع
وحرمان بعض الشـركات منها.
 كما لوحظ أن المؤسسة الوطنية للنفط ال تحتفظ بقاعدة بيانات للمستفيدين منن
التأمي الصح لدى الشــركات التابعـة لهـا ،وبالتـال ال يتس نـب لهـا التأ كـد مـن
خدمات
ن
ن
مـ ــدى وجـ ــود ازدواجيـ ــة ف االسـ ــتفادة مـ ــن خـ ــدمات التـ ــأمي الصـ ــح مـ ــن قبـ ــل ذوي
العاملي نف ر
ن
ن
أكت من شـركة نفطية.
المستخدمي
ر
أكت من  140مليون دينار إضـافة إل مبلـل
 اتض أن هذه الشـركات لوحدها أنفقن
التأمي الصح لمستخدميها.
 91مليون دوالر ،لتوفت
 كمـا أن هـذه الشــركات لــديها مـدفوعات أخـرى إل مصـحة الـنفط ،حيـث بلغـ عــىلسبيل المثال مدفوعات شـركة الواحة لمصحة النفط ما يقارب  15مليون دينار.
 ل ـ ــوحظ وج ـ ــود تب ـ ــاين نف نوعي ـ ــة المصـ ـ ــروفات الفعلي ـ ــة ب ـ ـ نـي ش ـ ــركة وأخ ـ ــرى ف ـ ــبعض
الش ـ ـ ــركات خصص ـ ـ ـ المصـ ـ ــاريف المحليـ ـ ــة بالعملـ ـ ــة المحليـ ـ ــة والخارجيـ ـ ــة بالعملـ ـ ــة
الصـعبة أمـا بعــض الشــركات األخــرى فقـد خصصـ كامـل نفقاتهــا بالعملـة األجنبيــة،
دون وجود أي ررسح أو متر لذلك.
 لـوحظ تعــدد الجهــات المعنيـة بـ رـاإلرساف عــىل ملــف الت ن
ـأمي الصــح نف قطــاع الــنفط
مــن ش ــركة إل أخــرى إضــافة إل تغــت الجهــة المعنيــة بـ ر
ـاإلرساف داخــل نفــس الش ــركة
مـ ــن سـ ــنة إل أخـ ــرى ،ممـ ــا يضـ ــعف مـ ــن قواعـ ــد الحوكمـ ــة والضـ ــبط الـ ــداخىل داخـ ــل
الشـركات.
ن
ن
تبي اختالف آلية التعاقد بي شــركات القطـاع ،وعـدم وجـود آليـة محـددة وموحـدة
ن
للتعاقد م شـركات التأمي الصح.
ـأمي ص ــح م ـ ش ــركات الت ـ ن
 قي ــام بع ــض ش ــركات قط ــاع ال ــنفط بتجدي ــد عق ــود ت ـ نـأمي
لعــدة ســنوات دون طــرح عطــاء جديــد ودون المفاضــلة بـ ن
ـي البــدائل المتاح ـة ودون
الحصول عىل موافقة الديوان المسبقة.
 اخــتالف الجهــة المتعاقــد معهــا مــن ش ــركة إل أخــرى ،حيــث قام ـ بعــض الش ــركاتبـابرام عقــود مـ شــركات ت ن
ـأمي بينمــا قامـ شــركات أخــرى باالتفـاق وابـرام تعاقــدات
ر
المبارس.
م مصحات طبية عن طريق التكليف
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الينامج التنموي للتطوير وإعادة التأهيل ف مجال النفط والغاز
البيان
االستطالع واالستكشاف
الحفر التطويري
مشاريـ ـ التنامأ التنموي (تطوير حقول مكتشفة وغت مطورة ،اعادة
تأهيل وتطوير حقول قائمة ،تطوير إنتاج واستغالل الغاز)
اإلجمال العام

مليون دينار مليون دوالر االهمية النسبية
%12
1,014,3
539,1
%22
1,854.3
985.5
2,976,0

5,600,0

%66

4,500,6

8,468,6

%100

وفقا للتدفقات النقديـة المطلوبـة لتنفيـذ المشـاري ـ ـ والمرفقـة بقـرار التمويـل رقـم ()44
لس ـ ــنة 2010م ووفق ـ ــا للبيان ـ ــات المقدم ـ ــة م ـ ــن المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط المتعلق ـ ــة
بالمخصصــات المصــروفة لكــل الشــركات عــىل حســاب التنــامأ التنمــوي عــن الفـ رـتة مــن
2019-2010م والبيانات المقدمة حول بيان الوض الحال للمشاري ـ ـ ونسب االنجاز
الفـ نـب مــن واق ـ بيانــات المؤسســة ،قــام الــديوان بــاجراء التحلــيالت والمقارنــات الالزمــة
لقياس ر
مؤرسات االداء العام نف تنفيذ المشاري ـ ـ المستهدفة ر
والب كان كالتال:
اسم الشـركة

المطلوبات المقـدرة
بالقرار( )44لتنفيذ مشاري ــع
كل شـركة بالعملة المحلية

المصـروف الفعلية
بالعملة المحلية
عن()2019-2010

الواحة
الخليأ العرن
مليتة
اكاكوس
المتوك
الهروج
الزويتينة
رست
اإلجمال العام

2,582,550,000
2,555,650,000
743,250,000
590,900,000
357,500,000
271,750,000
527,000,000
1,390,650.000
9,019,250,000

669,353,000
1,718,090,000
1,053,479,000
194,266,000
200,198,000
197,604,000
223,681,000
898,169,000
5,154,841.000

نسبة االنجاز
نسبة المصـروف الفعل لكل
العام لمجموع
شـركة بالعملة المحلية إل
إجمال المطلوبات المقدرة مشاري ــع كل شـركة
لكل شـركة بالعملة المحلية (متوسط مرجح)
%28
%26
%39
%67
%32
%141
%60
%32
ال تتوفر معلومات
%56
%13
%72
%35
%42
%19
%64
%32
%54

 تض ـ ــارب البيان ـ ــات المقدم ـ ــة م ـ ــن المؤسس ـ ــة مـ ـ ـ البيان ـ ــات المقدم ـ ــة م ـ ــن الشـ ـ ــركاتالمشغلة من حيث المصـروف الفعىل.
 تض ـ ــارب البيان ـ ــات المقدم ـ ــة م ـ ــن المؤسس ـ ــة مـ ـ ـ البيان ـ ــات المقدم ـ ــة م ـ ــن الشـ ـ ــركاتالمشغلة المتعلقة بنسب االنجاز ن
الفب للمشاري ـ ـ .
ر
تعت االنجاز ن
الفب لبعض المشاري ـ ـ نف عدة شـركات ،م تجاوز الصـرف عىل بعضها
للقيم المقدرة لها.
 توقف دعم التنامأ (التنموي) مـن قبـل المقرض نـي ،حيـث لـم يـتم تغطيـة إال قسـط
واحد من التمويل.
الجرد السنوي لمخزون النفط الخام ف موانء التصدير لسنة 2020م:
 معظم خزانات الـنفط لـم يـتم صـيانتها لمـدة ت رـتاوح ب نـي  15-10سـنه والـبعض منهـا
نف حالــة فنيــة ســيئة جــدا ال يمكــن تحميلهــا بســعتها التخزينيــة تجنبــا لحــدوث انهيــار
بجسم الخزانات.
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 تعرض عدد كبت من الخزانات النفطية نف مينايء السدرة وراس النوف ال الحريـقوالتخريــب وخروجهــا عــن الخدمــة نتيجــة األحــداث المتتاليــة الـ رـب شــاهدتها منطقــة
الهالل النفل نف السنوات االختة.
 عدادات النفط بحقل السـرير لم تتم معايرتها منـذ سـنة 2008م وحسـب توصـياتن
سنتي عىل األقل.
المعايت الدولية يجب معايرتها كل
ر
ن
 أجهزة المعايرة بميناء الحريقة لم يتم معايرتها ألكت من سنتي. يوجــد معــدل انحــراف بنســبة أ كـ رـت مــن المســموح بهــا بـ نـي الــنفط الصــادر مــن حقــل
الشير والخزانات بميناء الحريقة.
ن
ن
 المياه المصاحبة إلنتاج النفط وما تحتويه من مواد مشعة وغازات سامة ف موانءالتصدير يتم تصـريفها بالوادي المجاور للمينـاء بـدون معالجـة أو موافقـة مـن الهيئـة
العام ــة للبيئ ــة مـ ـ العل ــم أنه ــا تحت ــوي ع ــىل م ــواد مش ــعة وخط ــتة ج ــدا مم ــا ادى ال
مشكلة تلوث المياه الجوفية نف تلك المناطق.
 تعت ــت منظوم ــة إطف ــاء الحرائ ــق بحض ــتة الخزان ــات نف مين ــاء الس ــدرة وك ــذلك ح ـ رـبداخــل المينــاء قديمــة جــدا ومتهالكــة ومتكــررة األعطــال وتحتــاج إل تجديــد بالكامــل
باالضــافة ال منظوم ـة إطفــاء الحرائــق بالمحطــات التابعــة للحق ـول إمــا متوقفــة عــن
العمل أو أنها ال تعمل بالشكل الصحي .
 يتم التخلص من مخلفات تنظيـف األنابيـب والخزانـات بطريقـة بعيـدة عـن المعـايتالس ــليمة و الص ــحيحة  ،حي ــث ي ــتم وض ــعها نف حف ــر ص ــغتة وم ــن ث ــم ردمه ــا داخ ــل
نطاق منطقة الخزانات.
 عــدم العم ـل عــىل تركيــب وحــدات معالجــة الغــاز لــبعض المحطــات بــدال مــن أن يــتماتالفهــا نف الهــواء ممــا ينــتأ عنــه أ ن ار بيئيــة وكــذلك خســائر ماديــة كــان مــن الممكــن
االستفادة منها سواء باعادة ضخها باآلبار أو استخدامها نف كوقود وغتها.
 ع ــدم اعط ــاء منظوم ــة قي ــاس كمي ــات ال ــنفط بغرف ــة ال ــتحكم الخاصـ ـة بالخزان ــات نفميناء رس النوف قراءات دقيقة صحيحة.
 عدم التقيد باتباع قواعد األمن والسالمة بداخل ال نموانء وحظتة الخزانات.
إدارة المشـروعات
اتفاقية مصحة النفط مع شـركة المعال للهندسة التونسية بشأن تقديم دراسات
وأعمال هندسية لصالح المصحة.
ن
تبي بشأنها المالحظات التالية:

 قي ــام مص ــحة ال ــنفط بازدواجي ــة التعاق ــد م ـ ـ ش ـ ــركة مس ـ ـ ق ــروب رالتكي ــة وتط ــوير
المركز العالم للهندسة التونسية لتنفيذ أعمال الصيانة للمصحة.
 تــم تحدي ــد س ــعر االتفاقي ــة المتمــة م ـ المرك ــز الع ــالم للهندســة م ــن خ ــالل تحدي ــدنســبة مئويــة مــن أعمــال تنفيــذ تطــوير وبنــاء مبـ نـب مــن عــدة طوابــق نف حـ ن
ـي لــم يــتم
اعداد الدراسات الهندسية وبالتال عدم دقة الطريقة ر
الب تم بها تحديد السعر.
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ر
المبارس دون مترات قانونية.
 إبرام االتفاقية بطريقة التكليفر
 التعاق ــد ع ــىل بع ــض األعم ــال الهندس ــية المف ــتض وجوده ــا ض ــمن المخط ــط الع ــامللمؤسسة ،ومـن ذلـك أعمـال الرفـ المسـاج لمب ن
ـان المصـحة ومرافقهـار األمـر الـذي
يعكس القصور نف التخطيط ،وكذلك عدم وجود خطط وبرامأ لمشاري ـ ـ المصحة
وع ــدم اس ــتيفاء الدراس ــة لتنفي ــذ بع ــض األعم ــال األم ــر ال ــذي أدى إل تع ــارض بع ــض
األعمال داخل المصحة.
 اخــتالف تــاريـ ــخ توقي ـ االتفاقيــة حيــث إن تــاريـ ــخ االتفاقيــة الـ رـب تــم موافاتنــا بهــا مــنقبــل الش ــركة بــالتظلم المرفــق مؤرخــة نف 2017/2/16م ،بينمــا ورد نف كتــاب رئي ــس
مجل ــس اإلدارة بالمؤسس ــة الوطني ــة لل ــنفط الموج ــه إل مص ــحة ال ــنفط ذات ال ــرقم
( )6565المؤر نف 2020/8/16م أن االتفاقية متمة 2016/11/10م.
 عــدم اتخ ــاذ اإلج ـراءات القانوني ــة تجــاه المخالف ــات الـ رـب كش ــف عنهــا أعم ــال لجن ــةالتحقيق المشكلة نف خصوص الموضوع.
شـركة راس النوف :توريد بدنات تحميل من شـركة روزافيل المالطية
ت بـ ـ ـ ن
ـي بشـ ـ ــأن موضـ ـ ــوع توريـ ـ ــد بـ ـ ــدنات تحميـ ـ ــل مـ ـ ــن ش ـ ـ ــركة روزافـ ـ ــيىل المالطيـ ـ ــة بقيمـ ـ ــة

 1,200,000يورو ،المالحظات التالية:
ر
المشتيات نف تقييم أقل األسعار ،وتقـدير أفضـل العـروض مـن الناحيـة
 قصور لجنةاللجن ــة مراع ــاة مك ــان التس ــليم وتك ــاليف الش ــحن وبي ــان ذل ــك

المالي ــة حي ــث أغفل ـ
ر
كاآلن:
 قيمة العرض المرس عليه  1,200,000يورو مكان التسليم دولة التفيا.
 قيمــة أقــرب عــرض مقــدم  1,376,000يــورو مكــان التســليم التيقــة ،وباألخــذ فن
االعتبار قيمة الشحن لميناء التيقة مـن دولـة التفيـا  2,128,101دينـار حسـب
مــا ورد بكتــاب مــدير إدارة المــواد الموجــه إل رئي ــس لجنــة اإلدارة بالش ــركة (راس
ر
الحقيف للشـركة المرس عليهـا
النوف) المؤر نف 2020/6/21م أي أن السعر
مرتفـ ـ ـ بنس ـ ــبة  %100وبالت ـ ــال ك ـ ــان م ـ ــن األفض ـ ــل ر
التس ـ ــية ع ـ ــىل الشـ ـ ــركة ذات
ن
ر
الثان ومكان التسليم التيقة.
التتيب
 صـ ــدور ش ـ ــهادة التفت ـ ــيش الخ ـ ــارج م ـ ــن ش ـ ــركة التفت ـ ــيش (ب ـ ــتو فتت ـ ــاس ليبي ـ ــا) رق ـ ــم( )BV.LY-017-2019-RASCO-LATVIمؤرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نف 2019/10/7م مفاده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
الم ـ ـ ـ ــواد الم ـ ـ ـ ــوردة مطابق ـ ـ ـ ــة للمواص ـ ـ ـ ــفات نف ح ـ ـ ـ ـ ن
ـي الم ـ ـ ـ ــواد الم ـ ـ ـ ــوردة غ ـ ـ ـ ــت مطابق ـ ـ ـ ــة
للمواصفات من حيث المقاسات والمواد المكونة للبدنات
 استجابة شـركة راس النوف لمطالبات المقـاول الغـت مـترة ممـا ترتـب عليـه تكـاليفإضافية وطول مدة التوريد ،وبيان هذه المطالبات ر
والب من ضمنها:
 المطالبة المورد بالغاء االعتماد المسـتندي المفتـوح لصـالحه ببنـك فاليتـا مالطـا
واعــادة فتحــه ببنــك آخــر نف ايطاليــا ممــا ترتــب عليــه تكــاليف إضــافية 20,000
دينار.
 استجابة شـركة راس النوف لتأجيل موعد الشحن أربعة أشهر.
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شـركة اكاكوس للعمليات النفطية:
ا
أو  :عقود المظلة

 انتهاء مدة عقد شـركة فتوستال وعدم تمديده رحب تاريخه.
-

-

-

توقــف العم ــل بعقــد ش ــركة  J&Pمنــذ 2014/11م بس ــبب القــوة الق ــاهرة واس ــتمرار
التوقف ر
حب تاريخه بسبب إفالس الشـركة نهاية سنة 2018م.
تكلي ـ ــف الشـ ـ ــر ن
كتي  J&Pوفتوس ـ ــتال بمش ـ ــاري ـ ـ تحـ ـ ـ س ـ ــقف المظل ـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق
ر
التف ــاوض ع ــىل الس ــعر أي بطريق ــة التكلي ــف المب ــارس واع ــداد أوام ــر تعديلي ــة لقائم ــة
االسعار.
القصور نف نظام الرقابة الداخلية لـإلدارات الفنيـة حيـث يـتم اعتمـاد المستخلصـات
(الفواتت) من قبل مدير اإلدارة الفنية فقط نف ن
حي يتوجب األمر اعتمادها من قبل
ُ
مدير المشـروع ثم مدير الحقل.
تــأخر ش ــركة اكــاكوس نف إيجــاد البــديل لش ــركة  J&Pبعــد اإلفــالس لســد الف ـراغ الفـ نـب
المتوق .

ثانيا :إفالس شـركة :J&P
 تخــزين المــواد بموقـ شــركة  J&Pبــدون أي مســتندات تســليم واســتالم وبــالرغم مــنتحســن الظــروف األمنيــة أ كـ رـت مــن مــرة إال أن شــركة اكــاكوس لــم تقــم بنقــل المــواد إل
مكان يخص شـركة .J&P
ر
 االكتفــاء بمراســلة الجهــة الــب تعمــل عــىل حراســة الموقـ منــذ 2019-2-26م ،لنقــلهــذه المــواد مــن موق ـ  J&Pدون اتخــاذ أي إج ـراءات قانونيــة السـ رـتجاع هــذه المــواد
بع ــد امتن ــاع الجه ــة  -ال ـ رـب تعم ــل ع ــىل الحراس ــة  -ع ــن نق ــل الم ــواد بحج ــة أن ل ــديهم
ديونا عىل شـركة .J&P
ن
ر
 عدم جرد المواد بشكل دقيق م انعدام ما يفيد وجودها بالموق ف الفتة األختة. وج ـ ــود شـ ـ ــركة الجبـ ـ ـل بموقـ ـ ـ شـ ـ ــركة  J&Pبحق ـ ــل الش ـ ـ ـرارة دون أي رابط ـ ــة قانوني ـ ــةم بـ ر
ـارسة وال قبــول أو موافقــة مــن ش ــركة اكــاكوس وال تصــاري ـ ـ نفطيــة تســوغ وجودهــا
بالموق مما يجعل وجودها أمرا واقعا.
 عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل شــركة اكـاكوس تلقـاء وضـ اليـد عـىل موقـ J&Pبحق ــل الش ـ ـرارة ض ــد ش ـ ــركة الجب ــل وتج ــاوز المص ـ نـف لح ــق األولوي ــة المنعق ــد
لش ــركة اكــاكوس لش ـراء هــذا الموق ـ إضــافة إل أن عقــد البي ـ تشــوبه بعــض العيــوب
ن
المصف خارج ليبيا وعدم قيده بالسجل التجاري.
مثل انعقاده من قبل
ن
 عــدم وجــود مــا يفيــد تســجيل مصــف ش ــركة  J&Pبالســجل التجــاري الليــب وبالتــالف ن ــه فاق ــد لألهلي ــة القانوني ــة ال ـ رـب تمكن ــه م ــن ممارس ــة أي إج ـراءات قانوني ــة تخ ــص
أصول شـركة  J&Pداخل ليبيا.
 عدم وجود ما يفيد اتخاذ إجراءات إعالن السلطات القضائية بافالس الشـركة عمالبنصوص القانون التجاري الليب.
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 تــأخر ش ــركة اكــاكوس نف اتخــاذ اإلج ـراءات القضــائية الخاصــة بش ــركة  J&Pحيــث لــميــتم القيــام بــأي إج ـراء يضــمن حــق الش ــركة بــالرغم مــن وجــود أ كـ رـت مــن ســبب للقيــام
بذلك.
دعم احملروقات

بلغ ـ ـ ـ نفقـ ـ ــات الدولـ ـ ــة عـ ـ ــىل المحروقـ ـ ــات خـ ـ ــالل السـ ـ ــنوات 2018م ـ ـ ـ ـ 2020م نح ـ ـ ــو
 11,800مليار دينار والجدول التال يوض ذلك:

2018

نفقات دعم المحروقات الفعلية
(مليار دينار)
4.200

2019

4.200

2020
االجمال

3.400
11.800

السنة

بيان المخصصات المالية المقدرة و المعتمدة للمحروقات
ن
الجـ ــدول التـ ــال يبـ ـ ن
المتانيـ ــة المقـ ــدرة مـ ــن المؤسس ـ ـة و المعتمـ ــدة مـ ــن وزارة المالي ـ ــة
ـي
ونسبة االنحراف:
السنة
2107
2018
2019

التقديري
دينار
5,319
7,208
6182

المعتمد
دوالر
3799
5223
4480

دينار
4200
4325
4000

دوالر
3000
3134
2899

نسبة التخفيض
%21 %40%35-

بيان بالكميات الواردة
ر
الجــدول التــال يبـ ن
ـي كميــات المحروقــات (بــالطن المــتي) المــوردة لصــال ررسكــة التيقــة
ر
حسب االستالمات وحركة الناقالت خالل الفتة من :2020- 2018
السنة

بيين 95

كيوسي طيان

وقود الديزل

زيت ثقيل

غاز سائل

2018
2019
2020

4,051,148
3,988,351
3,919,366

164,239
216,889
151,173

3,514,566
3,416,313
3,041,783

1,328,222
1,262,103
962,167

275,317
289,228
280,217

اجلهاز التنفيذي لتطوير املشـروعات واملناطق النفطية
 أدى االنقسام اإلداري الذي كان سببه التنازع عىل منصـب المـدير التنفيـذي للجهـازإل فــرض الرقابــة المصــاحبة عليــه وذلــك بنــاء عــىل ق ـرار رئي ــس الــديوان رقــم ()381
لســنة 2016م بتــاريـ ــخ 2016/9/28م وذلــك بتجميــد الحســابات المصــرفية للجهــاز
حيــث ال يــتم اإلف ـراج عــن أي مبلــل إال بموافقــة ديــوان المحاســبة ولمن ـ أي تص ــرف
نف حسابات الجهاز بالمخالفة.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

299

 تم رف التجميد عىل الحسابات المصــرفية وذلـك بموجـب قـرار رئيــس الـديوان رقـم( )141لسنة 2018م بتاريـ ــخ 2018/3/12م.
ر
 فيم ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــىل بي ـ ـ ـ ــان ب نالمتاني ـ ـ ـ ــة المعتم ـ ـ ـ ــدة والمص ـ ـ ـ ــروفات الفعلي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ ــتة م ـ ـ ـ ــن
ر
ر
وحب 2018/12/31م وفق اآلن:
2018/1/1م
المعتمد المصـروف الفعل
البيان
الباب األول 2,514,430 3,200,000
الباب ن
200,000
الثان 400,000

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة للمصـروفات الفعلية للجهاز ن
اآلن:
ن
 التوس ـ نف اســتحداث مكاتــب وتعيـ نـوظفي جــدد خــالل الســنة الماليــة 2018م
ـي مـ
ـاملي س ـ ــنة 2018م عـ ــدد  174مسـ ــتخدما نف ح ـ ـ ن
ن
ـي كـ ــان ع ـ ــدد
حيـ ــث بلـ ــل ع ـ ــدد العـ ـ
ن
ـاملي س ـ ــنة 2014م ال يتج ـ ــاوز  90مس ـ ــتخدما ،والمالح ـ ــظ ع ـ ــىل الجه ـ ــاز عـ ـ ــدم
الع ـ ـ
ن
ممارسـة أي نشــاط قــائم خــالل الســنوات الســابقة حيــث تبــي أنــه شــبه متوقـف ولــم
يب ـ ـ ر
ـارس أي نش ـ ــاط م ـ ــن النش ـ ــاطات ال ـ ـ رـب أنش ـ ـ ـئ م ـ ــن أجله ـ ــا وف ـ ــق الق ـ ـرار ( )20لس ـ ــنة
2013م.
ن
ـوظفي دون وج ــود مــا يفي ــد ب ــأنهم مم ــن ت ــم التعاق ــد
 تــم بص ــرف مرتب ــات ل ــبعض الم ـن
ن
ن
ن
معهـم ،كمـا أنهـم لــم يكونـوا مـن ضـمن المــوظفي الفعليـي العـاملي بالكـادر الــوظيف
للجهاز.
 قيـ ــام المراقـ ــب المـ ــال للجهـ ــاز بص ـ ــرف مبـ ــالل مـ ــن حسـ ــاب البـ ــاب األول بالمخالفـ ــةألوجه المشـروعية مـن حيـث كونـه دون تفـويض مـال بالصــرف وهـذه المبـالل تمثـل
مصـروفات سنوات سابقة ومنها:
 ص ــرف مبل ــل للس ــيدة (أ م أ) بقيم ــة  66,000دين ــار وذل ــك بموج ــب إذن ص ــرف
رقــم  8/7بتــاريـ ــخ 2018/8/5م وتمثــل القيمــة مكافــآت ســنوات ســابقة للمعنيــة
عـ ــن س ـ ـ ر
ـنب  2017-2016بصـ ــفتها مستش ـ ــارة قانونيـ ــة وك ـ ــذلك أمـ ـ ن
ـي رس لجن ـ ــة
اإلدارة.
ر
ر
 ص ـ ـ ــرف مكاف ـ ـ ــأة لرئي ـ ـ ــس مجل ـ ـ ــس اإلدارة ع ـ ـ ــن الف ـ ـ ــتة م ـ ـ ــن 2016/4/1م وح ـ ـ ــب
2018/3/31م وذل ـ ــك بموج ـ ــب أذن ص ـ ــرف رق ـ ــم  8/8بت ـ ــاريـ ــخ 2018/4/18م
بمبلل  72,000دينار.
 كما تم صـرف مبالل ألعضاء لجنة اإلدارة عن السنوات السابقة لكل من:
المستفيد
أ أ أ
ممح

المبلغ (دينار)
24,000
24,000

عاأ
أأد

24,000
24,000

ا ا

33,183

ن
ـوظفي ل ــم ت ــرد مرتب ــاتهم م ــن منظوم ــة وزارة المالي ــة
 القي ــام بصـ ــرف مرتب ــات لم ـ
ر
ومنهم :المدير التنفيذي للجهاز حيث ف له مرتبات عن الفتة 2017/1م
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وحـ رـب 2018/2/28م بمبلــل  21989دينــار ،وكــذلك المــدير التنفيــذي الســابق
للجه ــاز م ــن الف ـ رـتة 2018/1/1م وح ـ رـب 2018/8/30م وذل ــك بمبل ــل 21,560
دينار.
 الصــرف بالمخالفــة مــن حســاب البــاب األول وذلــك مــن خــالل القيــام بش ـراء عــدد 6ســيارات بمبلــل وقــدره  1,004,951دينــار وذلــك بتــاريـ ــخ 2018/8/7م ،والمالحــظ
عىل ذلك قد تم عملية الشـراء من قبل اللجنة المشكلة من قبل المدير التنفيذي
للجهاز و كالتال:
االسم
عال
أعب
صأا
معع

الصفة
مدير اإلدارة المالية
موظف عالقات
موظف
مديرة الموارد ر
البشية

 حيــث لــوحظ أن االســعار مبــالل فيهــا ولــم تقــم اللجنــة بالبحــث عــن أفضــل العــروضحي ـ ــث إن ـ ــه وف ـ ــق إف ـ ــادة رئيـ ـ ــس اللجن ـ ــة كان ـ ـ الع ـ ــروض المقدم ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل الم ـ ــدير
التنفيذي ومساعد المراقب والمراقب المال فقط.
 تم عملية صـرف المبلـل لشــركات التوريـد دون توريـد السـيارات إل مخـازن الجهـازوتحرير إذن استالم المخزن بهـا حيـث تمـ عمليـة االسـتالم لعـدد  5سـيارات فقـط
مـن أصـل  6ســيارات ولـم يــتم اسـتالم هــذه السـيارة حـ رـب تاريخـه والـ رـب بلغـ قيمتهــا
 160,000دينـار ،ووفــق إفــادة المــدير المــال أن المراقـب المــال هــو مــن قــام بتســليم
الص ــك للم ــورد ول ــم ي ــتم توري ــد الس ــيارة وق ــد تب ـ ن
ـي قي ــام إدارة الجه ــاز بف ــت محضـ ــر
بمركز الشـرطة بالخصوص بتاريـ ــخ 2019/9/23م.
 حصــول المراقــب المــال الحــال المكلــف مــن قبــل وزيــر الماليــة بموجــب كتــاب رقــم( )532بت ــاريـ ــخ 2019/5/16م.وك ــذلك مس ــاعد مراق ــب م ــال المكل ــف خ ــالل س ــنة
2018م عىل مناف خاصة من قبل الجهاز متمثلة نف سيارة لكل من المراقب المال
و مســاعد المراقــب المــال كمــا تــم إبـرام عقــد إيجــار لشــقة ســكنية كمقــر ســكن للســيد
المراقب المال بقيمة إجمالية  27,820دينار لمدة سنة تبدأ من 2018/4/1م.
شـركة اكاكوس النفطية

نظام الرقابة الداخلية
 عــدم قيــام هيئــة المراقبــة بالش ــركة باعــداد تقريرهــا عــن الســنة الماليــة 2020م حـ رـبن
تاريخ ـ ــه ،ع ـ ــالوة ع ـ ــىل الت ـ ــأخر نف إع ـ ــداد تقريره ـ ــا ع ـ ــن الس ـ ـ ن
ـاليتي 2018م،
ـنتي المـ ـ ـ
2019م.
 ضعف أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشـركة وعدم إعدادها لتقـارير دوريـة لمجلـسإدارة الشـركة عن أداء اإلدارة المالية واإلدارات األخرى بشكل دوري ومنتظم ،عالوة
ع ـ ــىل ع ـ ــدم قيامه ـ ــا بمراجع ـ ــة بع ـ ــض المس ـ ــتندات المالي ـ ــة م ـ ــن ذل ـ ــك قي ـ ــود اليومي ـ ــة
ومذكرات تسوية المصـرف.
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 ضـ ــعف أداء الرقاب ـ ــة الداخلي ـ ــة عـ ــىل مخ ـ ــازن الش ـ ــركة بـ ــالمركز الرئي ـ ــي فيم ـ ــا يتعل ـ ــقبمخ ــازن إدارة الخ ــدمات المعني ــة بتخ ــزين القرطاس ــية والم ــواد والمهم ــات الخاص ــة
بالمركز الرئيـي.
-

-

-

عـدم قيـام قسـم مراقبـة األصـول والمــواد بمتابعـة مـا يتعلـق باألصـول الثابتـة للشــركة
ومتابعتها من حيث الوجود الفعىل.
ن
ع ــدم القي ــام بأعم ــال الج ــرد لموج ــودات الشـ ــركة ،حي ــث تب ــي أن آخ ــر عملي ــة ج ــرد
فعليــة لكــل مواقـ الشــركة تمـ نف ســنة 2012م ،باســتثناء أعمــال الجــرد الـ رـب تمـ
لموق الشـركة بحظـتة مينـاء الزاويـة نف سـنة 2018م ،مـ العلـم أنـه تمـ الموافقـة
ع ـ ــىل التس ـ ــويات الجردي ـ ــة لم ـ ــا تعرضـ ـ ـ ل ـ ــه مخ ـ ــازن الشـ ـ ــركة م ـ ــن نه ـ ــب م ـ ــن ط ـ ــرف
مجموع ـ ــات مس ـ ــلحة س ـ ــنة 2012م (م ـ ــا يق ـ ــارب ع ـ ــن  17ملي ـ ــون دوالر) م ـ ــن قب ـ ــل
المؤسســة الوطنيــة للــنفط األمــر الــذي يطــرح تســانال عــن مــدى صــالحية لجنــة إدارة
المؤسس ــة نف ه ــذا الش ــأن وآلي ــة تس ــوية وش ــطب تل ــك المفق ــودات نف ض ــوء وث ــائق
ن
التأمي عىل تلك الموجودات.
ر
االحتازيـ ــة الخاص ـ ــة بجائحـ ــة كورونـ ــا إال أنـ ــه بـ ــاالطالع ع ـ ــىل
بـ ــالرغم مـ ــن اإلج ـ ـراءات
ن
ن
ن
كشف عالوة العمل اإلضاف الخاص بالمستخدمي ف الشـركة لوحظ صــرف مبـالل
ن
ـاملي بالعم ـ ــل خ ـ ــارج س ـ ــاعات دوام العم ـ ــل
كب ـ ــتة له ـ ــذا البن ـ ــد حي ـ ــث إن تكلي ـ ــف الع ـ ـ
ر
ن
الرسم يتم من قبل اإلدارات واألقسام الب يتبعها هؤالء العاملي دون التنسيق م
مجلس إدارة الشـركة.
ن
صــرف مكافــآت مســتمرة ألعضــاء اللجــان ممــن لهــم عضــوية ف أ كـ رـت مــن لجنــة ،دون
تحديد عمر ن
زمب لتلك اللجان.

 عدم وجود نسخة باللغـة العربيـة التفاقيـات مشـاركة ومقاسـمة اإلنتـاج مـ الشــريكاألجنــب وكــذلك الالئحــة الماليــة للش ــركة بالمخالفــة لإلعــالن الدســتوري وتعديالتــه
والئحة العقود اإلدارية ونصوص تلك االتفاقيات.
المصـروفات الفعلية للشـركة خالل السنوات المالية 2018م2020-م
 التجــاوز نف ص ــرف (المرتبــات) خــالل تلــك الفـ رـتة ،حيــث بلــل المعتمــد مــا مجموعــه 202,972,000دينـ ـ ـ ـ ــار ،ومـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــم تسـ ـ ـ ـ ــييله خـ ـ ـ ـ ــالل نفـ ـ ـ ـ ــس الفـ ـ ـ ـ ـ رـتة مـ ـ ـ ـ ــا مجموعـ ـ ـ ـ ــه
 195,106,000دين ــار ،نف ح ـ ن
ـي بلغ ـ ـ المص ـ ــروفات الفعليـ ــة ع ــن نف ــس الف ـ رـتة مـ ــا
ر
ر
مجموعــه  290,804,000دينــار ،وبــذلك يكــون رصــيد العجــز الــتاكم لــنفس الفــتة
للمصـروف عما هو معتمد ما مجموعه  95,698,000دينار.
 التجاوز نف صـرف (المصـروفات العمومية) خالل تلك رالفتة ،حيث بلل المعتمـد مـا
مجموع ــه  252,340,000دين ــار ،وم ــا ت ــم تس ــييله خ ــالل نف ــس الف ـ رـتة م ــا مجموع ــه
 180,819,000دين ــار ،نف ح ـ ن
ـي بلغ ـ ـ المص ـ ــروفات الفعليـ ــة ع ــن نف ــس الف ـ رـتة مـ ــا
مجموعــه  315,595,000دينــار ،وبــذلك يكــون رصــيد العجــز الـ رـتاكم لــنفس الفـ رـتة
للمصـروف عما هو معتمد ما مجموعه  134,932,000دينار.
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ن
المتاني ــة الرأس ــمالية المعتم ــدة
 ع ــدم قي ــام الش ــريك األجن ــب باي ــداع كام ــل حص ــته نفلسنة 2020م بحجة عدم البدء الفعىل نف بعض المشاري ـ ـ المزمـ تنفيـذها ،حيـث
ن
المتانية الرأسمالية لسنة 2020م
كان حصة الشـريك األجنب المعتمدة نف تمويل
مــا قيمتــه  25,650,000دينــار نف حـ ن
ـي أن مــا قــام بتســييله مــا قيمتــه 14,347,000
دين ــار ،األم ــر ال ــذي يتطل ــب تنفي ــذ بن ــود اتفاقي ــة مقاس ــمة اإلنت ــاج فيم ــا يتعل ــق به ــذه
ن
المتانية الرأسمالية.
الجزئية من
ن
 عجز المؤسسة عن دف حصتها ف تمويل نمتاني رـب الشــركة التشـغيلية والرأسـمالية،
األمر الذي اضطرها إل عقد اتفاقيات تمويل (قروض) م الشـريك األجنب لتمويل
ذلــك العجــز خــالل الســنوات (2019 -2018-2017م) ترتــب عــن ذلــك تنازلهــا عــن
جـ ــزء مـ ــن إنتاجهـ ــا لصـ ــال الش ـ ــريك األجنـ ــب دون الرجـ ــوع للجهـ ــات المختصـ ــة عنـ ــد
للشــوط المبينــة بتلــك االتفاقيــات للوفــاء ر ن
ترتيــب تلــك ر ن
االلتامــات ،ووفقــا ر
بالتاماتهــا
ن
ن
األمر الذي ترتب عليه تصــرفها ف اإليـرادات السـيادية المتمثلـة ف قيمـة ذلـك الجـزء
المتنازل عنه بالمخالفة لمنشور الكاتب العام باللجنـة الشـعبية العامـة (سـابقا) رقـم
( )9957الم ـ ـ ـ ــؤر نف  1424/04/03المتعل ـ ـ ـ ــق بآلي ـ ـ ـ ــة توري ـ ـ ـ ــد اإلي ـ ـ ـ ـ ـرادات النفطي ـ ـ ـ ــة
وخصوصا ما يتعلق بالفقرات (د ،و ،ز) من ذلك المنشور وهو واض بذاته.
اإليرادات الخاصة بالفية المالية من 2018م إل 2020م
ن
تبي توريد قيمة اإليرادات الناتجة عن تعريفة نقل وتخزين النفط الخام باستخدام
حب شهر يونيـو2017/م بموجـب إشـعار دائـن مـؤر فن
ر
مرافق المؤسسة عن الفتة ر
/12ينــاير2021/م  ،األمــر الــذي يتض ـ معــه تــأخر أحــد أط ـراف الش ــريك األجنــب نف
توريد هذه القيمة.
 التـ ـ ـ ــأخر نف احتسـ ـ ـ ــا ب وتسـ ـ ـ ــوية وتحصـ ـ ـ ــيل التعريفـ ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ــة باسـ ـ ـ ــتخدام مرافـ ـ ـ ــقالمؤسس ــة م ــن أح ــد مكون ــات الش ـ ــريك األجن ــب (س ــاجا ربتولي ــوم – الم ــتوك ليبي ــا)

باإلضـ ــافة إل اخـ ــتالف تفسـ ــت اتفاقيـ ــة نقـ ــل وتخـ ــزين الخـ ــام المنبثقـ ــة عـ ــن اتفاقيـ ــة
التشــغيل األمــر الــذي ترتــب عليــه الش ــروع نف احتســاب تلــك التعريفــة وفقــا للتفســت
الــوارد بكتــاب رئيــس المؤسســة الوطنيــة للــنفط وتســوية أيــة مســتحقات للمؤسســة
طرف الشـريك األجنب وفقا لذلك التفست.
الكميات المنتجة والمصدرة للنفط الخام (المؤسسة – الشـريك) خالل السنوات من
2018م إل 2020م

مـ ــن خـ ــالل البيانـ ــات الـ ــواردة مـ ــن اإلدارة الماليـ ــة إلجمـ ــال حص ـ ـة المؤسسـ ــة والش ـ ــريك
األجن ــب لجميـ ـ مواقـ ـ اإلنت ــاج وك ــذلك البيان ــات ال ــواردة م ــن إدارة العملي ــات إلجم ــال
الكميات المنتجة والمصدرة عـن السـنوات الماليـة 2018م2019 ،م2020 ،م وكـذلك
المصدر داخليا (المستهلك نف توليد الكهرباء مليتة ،أوبـاري ،أ كـاكوس) عـن ذات الف رـتة
وبتحليل ومطابقة البيانات المشار إليها تتض الفروقات التالية:
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مطابقة كميات اإلنتاج
البيان
حسب كشف المالية
حسب كشف العمليات
الفر

إجمال كمية اإلنتاج 2020
23,564,621
27,785,488
4,220,867

إجمال كمية اإلنتاج 2019
81,261,203
83,116,867
1,855,664

إجمال كمية اإلنتاج 2018
97,524,495
97,702,228
177,733

مطابقة كميات الصادرات
البيان
حسب كشف المالية
حسب كشف العمليات
الفرق
يطرح المصدر داخليا
ن
(المستهلك ف توليد الكهرباء)
صاف الفر ف الصادرات

إجمال الصادرات  2020إجمال الصادرات  2019إجمال الصادرات 2018
99,424,498
80,436,354
23,905,611
97,645,277
81,261,203
23,965,484
1,779,221
824,849
59,873
3,792,093

1,839,396

209,277

3,732,220

1,014,547

1,569,944

االعتمادات المستندية القائمة حن 2020/12/31م
ن
 من خالل الفحص نتبي أن ما مجموعه  46اعتماد مستندي قائمة ف هـذا التـاريـ ــخ،
الجــزء األ كــت منهــا منــت الصــالحية إمــا لتوقــف المشــروعات ذات العالقــة أو لتــأخر
ن
ـاولي أو نف انتظ ــار الموافقــة م ــن المؤسســة الوطني ــة لل ــنفط
التنفيــذ م ــن بعــض المق ـ
عىل فتحها وتسييلها.
ن
ـاولي ممـن تـأخر نف إنجـاز مـا
 عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية نف حـق المـوردين والمقأسند إليه من أعمال.
المشاريـ ــع تحت التنفيذ القائمة ف 2020/12/31م
 أغلــب المشــاري ـ ـ المتعاقــد عليهــا والـ رـب الزالـ تحـ التنفيــذ مشــاري ـ ـ متــأخر فنتنفيـ ــذها بم ـ ــا فيه ـ ــا المشـ ــاري ـ ـ المنتهي ـ ــة ،حي ـ ــث إن أغلبه ـ ــا قـ ــد تج ـ ــاوز م ـ ــدة التنفي ـ ــذ
ن
ـاولي والم ــوردين المتعاق ــد
المتعاقـ ـد عليه ــا دون اتخ ــاذ إج ـ ـراءات قانوني ــة ض ــد المق ـ
معهم بما يضمن الحفا عىل حقوق المشغل.
ن
 ت ــأخر تنفي ــذ بع ــض المش ــاري ـ ـ بس ــبب ت ــأخر المؤسس ــة ف م ــن الموافق ــة ع ــىل ف ــتن
ـاولي المنف ــذين ،األمـ ــر الـ ــذي قـ ــد يرتـ ــب
اعتم ــادات مسـ ــتندية كوسـ ــيلة للـ ــدف للمقـ ـ
رن
ن
للمقاولي طرف الشـركة وخصوصا أن بعضها جاري العمل به قبل
التامات قانونية
كتاب رئيـس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشار إليه أعاله.
 الت ــأخر نف اتخ ــاذ م ــا يل ــزم م ــن إج ـراءات لرس ــملة المشـ ــروعات المن ــت م ــن تنفي ــذهار
والب كانـ تحـ اإلنجـاز وضـعف التنسـيق ب ن
ـي اإلدارات المختصـة واإلدارة الماليـة
ن
ن
المتانيـة المجمعـة
بالشـركة األمر الذي ال يعكس قيمة األصـول الثابتـة الحقيقيـة ف
للمؤسسة.
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الدعاوى القضائية المرفوعة من وعل الشـركة
 بل ــل ع ــدد القض ــايا المرفوع ــة م ــن وع ــىل الش ــركة ع ــدد  49قض ــية حي ــث بل ــل إجم ــالالقيمـ ــة التعويضـ ــية التقديريـ ــة لهـ ــذه القضـ ــايا مبلغـ ــا وقـ ــدره  198,692,583دينـ ــار،
ـامي الخــواص ر
والمالحــظ أن الشــركة قــد قامـ بتكليــف عــدد مــن المحـ ن
للتافـ عنهــا
ـي خ ـ ــول القـ ــانون إدارة القض ـ ــايا ر
نف حـ ـ ن
للتاف ـ ـ أم ـ ــام المحـ ــاكم فيم ـ ــا يتعلـ ــق بالقض ـ ــايا
الخاص ـ ــة بمؤسس ـ ــات الدول ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ريتت ـ ــب علي ـ ــه تحم ـ ــل الشـ ـ ــركة لتك ـ ــاليف
إضافية.
ر
 مــن ضــمن الــدعاوى الــب قام ـ الش ــركة برفعهــا كان ـ ضــد ش ــركة الجبــل للخــدماتالنفطية (الوطنية) وشـركة  J&Pعت البحار المحدودة ،حيث قام شـركة أكاكوس
باخط ــار مص ـ نـف شـ ــركة  J&Pع ــىل ي ــد محضـ ــر بن ــاء ع ــىل طل ــب الممث ــل الق ـ ن
ـانون له ــا
بتــاريـ ــخ 2020/12/13م وذلــك بســبب إفــالس وتصــفية المقــاول  J&Pالــذي تربطـه
عالقة تعاقدية لمشاري ـ ـ كبتة م المشغل (أكاكوس) وأيلولة فرعه بليبيـا إل شــركة
الجبــل للخــدمات النفطيــة ،وكنتيجــة لعــدم تبليــل ش ــركة أ كــاكوس بالوض ـ القـ ن
ـانون
الجديد للمقاول األمر الذي أ ن بمصال الشـركة،عالوة عىل أن قـدرة شــركة الجبـل
عىل اإليفاء ر ن
بالتامات  J&Pموضوع تسانل من الناحية التقنية واللوجستية.
 أيلولــة المخــيم الخــاص بش ــركة  J&Pواألرض المقــام عليهــا لش ــركة الجبــل م الش ــركةال ـ ـ رـب اش ـ ـ رـتت أص ـ ــول ش ـ ــركة  J&Pف ـ ــرع ليبي ـ ــا  -ب ـ ــالرغم م ـ ــن أن األرض المق ـ ــام عليه ـ ــا
ملك للمؤسسة الوطنية للنفط وتدخل ضمن نطاق حقل الشـرارة.
المخيم
 ع ــدم إفصـ ــاح مصـ ـ نـف ش ـ ــركة  J&Pعـ ــن محتويـ ــات موق ـ ـ الش ـ ــركة بمنطقـ ــة السـ ـ نـوان
ومخيم الشـرارة وال رـب ترجـ ملكيتهـا أل كـاكوس بشـكل مب ر
ـارس عـالوة عـىل عـدم وجـود
مـ ــا يفي ـ ــد اسـ ــتالم ش ـ ــركة  J&Pله ـ ــذه المـ ــواد والتجه ـ ـ نـتات مـ ــن أ ك ـ ــاكوس لتخزينه ـ ــا فن
مواقعها.
األصول الثابتة
 عــدم إظهــار أقســاط إهــالك تلــك األصــول ضــمن المص ــروفات التشــغيلية أل ك ــاكوسلتحقيق مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصـروفات وتحميل كل ر
فتة مالية بما يخصها مـن
مصـ ــروفات أخ ــذا نف االعتب ــار حص ــة الشـ ــريك نف ه ــذا الن ــوع م ــن المصـ ــروفات وفق ــا
التفاقيـة مقاســمة ومشــاركة اإلنتــاج ،األمــر الـذي يتضـ معــه إعفــاء الشــريك األجنــب
من حصته نف هذا النوع من المصـروفات.
 قيــام المؤسســة الوطنيــة للــنفط بتســديد مصــاريف التـ نـأمي عــىل األصــول (باســتثناء
السيارات) وتحميل شـركة أكاكوس بقيمة تلك المصاريف بموجب إشعارات خصـم
دون اإلفصاح بشكل كامل عن البيانات الظاهرة بوثـائق الت ن
ـأمي ال رـب قامـ بتسـديد
قيمتهــا ،وتوضــي حصــة الشــريك األجنــب والمؤسســة فيهــا مـ مالحظــة عــدم إحالــة
نسخة من تلك الوثائق لإلدارة المالية بالشـركة.
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العمالة الوطنية واألجنبية بالشـركة
 ازدياد وتتة التعيينات الجديدة للشـركة وبالتال ارتفاع قيمة تكاليف ثابتـة تتمثـل فنن
المعيني الجدد.
مرتبات وحقوق
ر
ر
ن
 تعي ـ نـي الكث ــت م ــن غ ــت الم ــؤهلي ع ــن نف ــس الف ــتة األم ــر ال ــذي يتت ــب علي ــه تحم ــل
الشـركة لتكاليف إضافية لتأهيلهم للقيام بما أسند إليهم من أعمال.
ن
 بعض الوظائف الفنية التخصصية ششغلها أشخاص غت متخصصي. التأخر نف تسديد راشتاكات الضمان االجتماع.
العمل اإلضاف وعالوة ر
اإلشاف
ل ــوحظ المبالغ ــة نف الص ــرف ع ــىل بن ــد العم ــل االض ـ ن
ـاف والع ــالوة ر
االرسافي ــة حس ــب ق ـرار
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة رقــم ( )6لســنة 2012م بشــأن صــرف بــدل العمــل اإلضـ ن
ـاف
لشــاغىل الوظــائف ر
اإلرسافيــة والقياديــة خصوصــا ســنة 2020م كانـ فـ رـتة فــرض لحالــة
ن
القوة القاهرة وتوقف اإلنتاج بمرافـق الشــركة وكـذلك إجـراءات تقلـيص العمالـة ف ظـل
ر
االحتازية لجائحة كورونا.
اإلجراءات
لجنتا العطاءات والمشييات
ـي بع ــض القص ــور يتمث ــل فن
 شش ــوب نط ــام الرقاب ــة الداخلي ــة الم ــنظم لعم ــل اللجنت ـ نر
حص ـ ـ ــرية أو تك ـ ـ ـرار بع ـ ــض الع ـ ــروض ال ـ ـ رـب ت ـ ــدخل نف المفاض ـ ــلة والتس ـ ــية حي ـ ــث أن
مصـ ــدرها اإلدارة صـ ــاحبة المش ـ ــروع أو طالبـ ــة الخدمـ ــة مـ ــن واق ـ ـ كشـ ــف المـ ــوردون
والمقاولون المعتمدون.
 ال يــتم العمــل باألس ــعار النمطيــة الخاص ــة بالعطــاءات بشــكل عم ــىل ومــدروس وفق ــالدراســة مس ــحية ألســعار الس ــوق إنمــا ي ــتم العمــل وفق ــا للقــيم التقديري ــة للتوري ــدات
والمش ـ ـ ــاري ـ ـ المزم ـ ـ ـ الب ـ ـ ــدء فيه ـ ـ ــا دون وج ـ ـ ــود ض ـ ـ ــوابط ومع ـ ـ ــايت مح ـ ـ ــددة لألس ـ ـ ــعار
التقديرية المستخدمة.
ن
 ع ــدم وج ــود دلي ــل عم ــل مكت ــوب ومح ــدد ومعتم ــد ف إط ــار الئح ــة التعاق ــد الموح ــديوض اإلجراءات التنفيذية بشكل علم وواض ومحدد ،حيث يـتم العمـل بمـا ورد
بتل ـ ــك الالئح ـ ــة دون إع ـ ــداد دلي ـ ــل يـ ـ ـراع الخصوص ـ ــية نف نش ـ ــاط ك ـ ــل شـ ـ ــركة بم ـ ــا ال
يتعارض وأحكام تلك الالئحة ،وم أحكام اللوائ والنظم الداخلية بالشـركة.
 عــدم التناســق مــا بـ نـي الئحــة التعاقــد الموحــد بقطــاع الــنفط ،والمنبثقــة مــن الئح ــة
ن
العق ـ ــود اإلداري ـ ــة وب ـ ـ ن
ـي اتفاقي ـ ــة المقاس ـ ــمة مـ ـ ـ الشـ ـ ــريك األجن ـ ــب ف بع ـ ــض البن ـ ــود
ن
الرئيسية منها توقي احتساب التأمي االبتدان والنهان.
شـ ركة اهلروج
ـان بمبــالل تجــاوزت  %60عــن المعتمــد فن
المتانيــة التشــغيلية نف البــاب الثـ ن
ن
 تحميــلن
سـنة  2019م وكــذلك تجــاوز بنســبة  %208ف ســنة  2020م يرجـ لتحميــل مبــالل
ن
المتانية الرأسمالية ويوض الجدول التال قيمة
كان يتوجب تحميل جزء منها عىل
ر
التقديرات والمرصوفات الفعلية بالشكة:
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السنة

المعتمد

المسيل

2019
2020

197,459,000
84,121,000

181,344,297
40,691,690

الفر بي المعتمد الفر بي المسيل
المرصوف
والمصـروف
والفعل
الفعل
64,120,703
48,006,000
245,465,000
63,312,310
19,883,000
104,004,000

 فيما يوض الجدول التال المبالل رالب تحصل
السنة
2019
2020

الشكة من ر
عليها ر
الشيك األجنب:

القيمة بالدوالر
25,366,535
24,058,825

 تــأخر اعتمــاد الموازنــات التقديريــة للش ــركة لســنة 2019م بتــاريـ ــخ 2020/05/21مأي بعد حوال  5أشهر من تاريـ ــخ بداية السنة المالية.
 تجــاوز إدارة الش ــركة المخصصــات المعتمــدة مــن طــرف المؤسســة الوطنيــة لل ــنفطبموجب رسالة اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2019م.
 يالحــظ أن كافــة المبــالل المســيلة مــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط فيمــا يخــص البــابن
ن
المتانية العادية دون الفصل ن
بي مخصصات
والتان يتم وضعها نف حسابات
األول
ن
الباب األول ومخصصات الباب التان مما يؤدي إل ضعف متابعة هذه المبالل.
الشـيك االجنــب بتســييل مبــالل دون تحديــد هــذه المبــالل ألي بــاب مــن ابــواب
 قيــام ر ـن
ن
المتانية فيما يتعلق بالباب االول والتان.
الشـكة بتنفيــد كامــل مخصصــات البــاب الثالــث نف ســنة 2019م بنســبة
 عــدم قيــام ر ـ ، %81ن
وف سنة  2020ر
حب تاريـ ــخ  2020/09/30بنسبة .%63
 يالح ــظ ارتف ــاع بن ــد اإليج ــارات لس ــنة 2019م وال ـ رـب ك ــان م ــن األج ــدر قي ــام الش ـ ــركةبانتهاج سياسـة اقتنـاء األصـول وخصوصـا السـيارات واآلالت والبيـان الموضـ أدنـاه
يوض ـ ـ المص ـ ــروفات المعتمـ ــدة والفعليـ ــة للبنـ ــود الـ ـ رـب مـ ــن المفـ ـ رـتض عـ ــىل الش ـ ــركة
ا
اقتنائها فض عن إيجارها بمبالل عالية:
السنة
2019
2020/09/30

اليبان
ايجار سيارات نقل
ايجار أالت ومعدات
ايجار سيارات نقل
ايجار أالت ومعدات

المبلغ المعتمد
1,678,000
850,000
305,000
335,000

المبلغ المصـروف
4,101,000
1,004,000
911,000
1,109,000

الفر
2,423,000
154,000
606,000
774,000

النسبة
%144
%18
%198
%231

 بلغـ نفقــات التمــوين واالعاشــة بــالحقول النفطيــة خــالل ســنة  2019مبلــل وقــدره 20,168,000دينــار نف حـ ن
ـي بلغ ـ النفقــات المعتمــدة نف الموزانــة التقديريــة لهــذا
البند  11,311,000دينار أي بفارق  8,857,000دينار وبنسبة زيادة .%78
ن
 قي ــام الش ـ ــركة بالتص ـ ــرف نف اإلي ـ ـرادات المحص ــلة م ــن خط ــوط النق ــل والم ــوان دونتحميله عىل الطلبات النقدية األمر الذي أدى إل تجاوز المخصصات بنسب عالية
جدا نف بعض البنود.
 لوحظ ان المبالل المدفوعة عىل بند استبدال المضخات يتم تحميلها عىل حسابن
المتانيــة التشــغيلية والــذي مــن المفـ رـتض تحميلــه عــىل الحســابات الرأســمالية حـ رـب
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ي ــتم تحمي ــل ك ــل شـ ــريك بم ــا علي ــه م ــن مصـ ــروفات شس ــتوجب دفعه ــا والبي ــان الت ــال
يلخص اآلثار ر
ن
المتانية التشغيلية
المتتبة عىل تحميلها نف
الحصة الالزمة
للشـريك

المفيض تحميلها

حصة المؤسسة
%88

حصة الشـريك
االجنن %12

50%

حصة الشـريك
االجنن

1,084,160
1,974,720

147,840
269,280

616,000
1,122,000

468,160
852,720

تحميل الشـركة
السنة

المعتمد

الفعل

1,232,000 750,000 2019
2,244,000 225,000 30/09/20

حيث يالحظ أن الشـريك االجنب استفاد من تصنيف استبدال المضخات خـالل سـنة
ر
وحب 2020/09/30م.
2019
األم ــر ال ــذي شس ــتوجب تس ــوية تل ــك المب ــالل ومراجع ــة آلي ــة تحميله ــا م ــن حي ــث كونه ــا
رأسمالية بدال من تشغيلية
الميانية االستثنائية
بلغـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة المب ـ ـ ــالل المس ـ ـ ــيلة لل ـ ـ ـ ـ رشكة فيم ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق بالب ـ ـ ــاب الثال ـ ـ ــث مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
 33,488,000دين ــار وخص ـ ـص م ــن ه ــذا المبل ــل  25,542,000دين ــار مايعادل ــه دوالر
و ر
باف القيمة  7,946,000دينار خاص بالعملة المحلية نف ن
حي بلغ المبالل المسيلة
ن
الثان  12,908,170دينـار جـزء مايعـادل دوالر ويبلـل مبلـل وقـدره 5,137,817
للباب
ر
دينار والباف  7,770,353دينار.
المبالغ المسيلة خصما من الميانية االستثنائية خالل سنة 2020م فيما يخص الباب
الثالث:

 بلغ ـ ـ اجمـ ــال قيمـ ــة الم ـ ـ ـرصوفات عـ ــىل المشـ ــاري ـ ـ الموض ـ ــحة أدنـ ــاه مبلـ ــل وق ـ ــدره 24,906,000دينــار نف حـ ن
ـي بلغ ـ المبــالل االمســيلة مبلــل وقــدره 36,490,000
دينار أي بفارق  11,584,000دينار لم يتم انفاقها بعد.
ن
بالمتانيــة االســتثنائية (للبــاب
 لــوحظ بــأن هنــاك تضــارب نف إجمــال المبــالل المســيلةالثالث) ،حيث كان اإلجمال  33,488,000دينار بحسـب الحـواالت المسـتلمة مـن
مــدير اإلدارة الماليــة 36,490,000 ،بحســب كشــف المبــالل المســيلة المســتلم مــن
ن
المتانية االستثنائية.
لجنة متابعة
المبالغ المسيلة خصما من الميانية االستثنائية خالل سنة  2020فيما يخص الباب
الثان:

 لــوحظ بــان كافــة المبــالل المســيلة للبــاب الثـ نـان تــم انفاقهــا نف تغطيــة ديــون الشــركات
ر
والب كان أغلبها تمثل ديون لشـركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
 قام ـ ـ إدارة الش ـ ــركة بـ ــاجراء صـ ــيانة متنوعـ ــة لألبـ ــار خـ ــالل سـ ــنة 2019م و2020مويالح ــظ أن العدي ــد م ــن اآلب ــار ال ـ رـب ت ــم اس ــتهالكها ر
دفتي ــا ل ــم ي ــتم إع ــادة تقيمه ــا وأن
ر
دفتي ـ ــا تحم ـ ــل بمص ـ ــاريف
أغل ـ ــب المصـ ـ ــروفات المنفق ـ ــة عليه ـ ــا بع ـ ــد أن اس ـ ــتهلك
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تشغيلية وعىل الرغم من إنتاجها ر
حب تاريخه األمر الذي يوج بتهاون إدارة الشـركة
ن
نف عمليـ ــة اعـ ــادة تقيـ ــيم االصـ ــول واتبـ ــاع اإلج ـ ـراءات الصـ ــحيحة ف عمليـ ــة تصـ ــنيف
المصـروفات والزام الشـريك االجنب بدف المصاريف ر
الب يتحملها وفـق االتفاقيـات
المتمة معه.
 مــن ضــمن المبــالل المص ــروفة ومجــال العمــل المنفــذ مــن قبــل الش ــركات الـ رـب قام ـبص ــيانة اآلب ــار يالح ــظ أن م ــا سـ ـوف ي ــتم تحميل ــه ع ــىل الشـ ــريك األجن ــب  %12م ــن
إجم ــال تكلف ــة الص ــيانة وال ـ رـب تبل ــل  1,393,265دوالر أي بقيم ــة  167,191دوالر
والجان ـ ــب اللي ـ ــب يتحم ـ ــل  1,226,073دوالر نف ح ـ ـ ن
ـي ك ـ ــان م ـ ــن المف ـ ـ رـتض تحمي ـ ــل
الش ـ ــريك األجنـ ــب  696,632دوالر اي اسـ ــتفاد مـ ــن عمليـ ــة التصـ ــنيف مبلـ ــل وقـ ــدره
 529,440دوالر.
االتفاقيات الخاصة باحتساب تعريفة نقل وتخزين النفط الخام
 لـ ـ ــوحظ بـ ـ ــأن الش ـ ـ ــركة تقـ ـ ــوم بتقـ ـ ــديم مطالبـ ـ ــات ماليـ ـ ــة تقديريـ ـ ــة للش ـ ـ ــريك االجنـ ـ ــب SunCoreقبل توقي االتفاقية القانونية.
ن
 لــوحظ بــأن الش ــركة تقــوم بالتص ــرف نف اإلي ـرادات المتحصــلة مــن األنابيــب والمــواندون تحميل ــه ع ــىل الطلب ــات النقدي ــة حي ــث تعت ــت ه ــذه اإليـ ـرادات س ــيادية ويج ــب
ايـ ــداعها نف حسـ ــاب اإلي ـ ـراد العـ ــام بمص ـ ــرف ليبيـ ــا المركـ ــزي وذلـ ــك بكونهـ ــا أن جمي ـ ـ
عمليــات التمويــل ممولــة مــن الخزانــة العامــة ومملوكــة بنســبة  %100للدولــة الليبيــة
فيمـ ــا يتعلـ ــق بخطـ ــوط النقـ ــل والمينـ ــاء دون مشـ ــاركة اي ش ـ ــريك نف عمليـ ــة اقتنائهـ ــا
وص ـ ــيانتها وغته ـ ــا م ـ ــن العملي ـ ــات علم ـ ــا ب ـ ــان ي ـ ــتم التعاق ـ ــد مـ ـ ـ الشـ ـ ــركات نف بع ـ ــض
المجاالت بالعملة االجنبية (الدوالر األمريك) ويتم سداد جزء من قيمة التعاقد من
حساب اإليرادات.
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إنتاج النفط الخام من الحقول
الشهر
2020/1
2020/2
2020/3
2020/4
2020/5
2020/6
2020/7
2020/8
2020/9
2020/10
2020/11
2020/12
2021/1
اإلجمال

اإلنتاج حسب الحقل (باليميل)
الغان
تيبسن
الفريـ ــغ
آمال
143,986 70,950 105,782 660,829
143,994
5,918
7,544
206,721
69,359
1,973
5,208
42,399
36,457
676
0
35,510
0
391
0
39,707
0
3,112
3,043
42,598
0
913
9,663
44,309
0
473
0
42,579
0
410
0
36,833
21,485
534
34,760
166,355
83,597
20,978 128,146 518,529
125,125 68,466 124,471 647,098
131,162 82,937 114,922 776,219
755,165 257,731 533,539 3,259,686

الناقة
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

للشـكة نف ش ــهر
 بل ــل اجم ــال الكمي ــة المنتج ــة م ــن ال ــنفط الخ ــام نف الحق ــول التابع ـة ر ـينـ ــاير مـ ــن سـ ــنة  2020عـ ــدد  981,547ألـ ــف برميـ ــل نف حـ ـ ن
ـي بلـ ــل االنتـ ــاج نف شـ ــهر
سبتمت من االلعام ذاته  37,243ألف برميل أي بفارق  944,304ألف برميـل عـن
شــهر ينــاير وبنســبة انخفــاض  %96وذلــك بســبب ايقــاف تصــدير الــنفط االمــر الــذي
ادي ال فقـدان جـزء كبــت مـن االيـرادات الـ رـب كـان مـن المفـ رـتض تحقيقهـا خـالل ســنة
 2020حسب ماهو مخطط من قبل ادارة ر
الشكة.
 لــوحظ بــأن هنــاك زيــادة نف الكميــات المنتجــة مــن الحقــول تــدريجيا مــن شــهر أكتــوبرر
وحب شهر يناير من سـنة 2021م حيـث رجـ اإلنتـاج نف الحقـول إل
لسنة 2020م
ن
ماكان عليه بعد رف القوة القاهرة عىل الحقول والموان النفطية.
 توقــف عمليــة اســتالم اإلنتــاج المصــدر للحقــول وكــذلك اإلنتــاج المصــدر مــن المينــاءإل الخــارج لمــدة حــوال  6أشــهر ممــا أدى إل انخفــاض نف مســتوي اإلنتــاج المصــدر
ن
والموان النفطية.
للخارج وسبب العديد من المشاكل الفنية داخل الحقول
 استئنف عملية تصدير النفط الخام من ميناء رأس النوف خالل شهر أكتوبر حيثبلغ الكميات المصدرة مـن شـهر أكتـوبر وح رـب  2020/12/31عـدد 6,775,997
برميل من خام امنة نف ن
حي بلل اإلنتاج المصدر من خام رستيكا  366881برميل.
شـركة مليته
ن
 التن ـام الواض ـ ف قيمــة المرتبــات خــالل الســنوات 2020-2019-2018م ،حي ــثبلغ ـ ـ ـ نسـ ـ ــبتها إل إجمـ ـ ــال المص ـ ـ ــروفات  %45-%34-%32عـ ـ ــىل التـ ـ ــوال ،وذلـ ـ ــك
بس ــبب القص ــور نف سياس ــة التوظي ــف بالشـ ــركة والتنس ــيب المب ـ ر
ـارس م ــن المؤسس ــة
الوطنية للنفط.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

310

 وجـ ـ ـ ـ ـ ــود عجـ ـ ـ ـ ـ ــز نف بنـ ـ ـ ـ ـ ــد المرتبـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ رـنب 2020-2019م والبـ ـ ـ ـ ـ ــالل قيمتـ ـ ـ ـ ـ ــه
 59,463,000دين ــار 81,461,000 ،دين ــار ع ــىل الت ــوال ،وت ــتم تغطيت ــه م ــن الب ــاب
ن
الثان مما يعد مخالفا ر
للتشيعات واألنظمة المعمول بها نف الدولة.
ن
ـالتعيي والنق ــل خ ــالل الس ــنوات 2020-2019-2018م حي ــث بل ــل
 قي ــام الشـ ــركة ب ـر
ع ــدد المعين ـ ن
ـي خ ــالل ه ــذه الف ــتة  685موظ ــف ،مم ــا يع ــد مخالف ــا لمنش ــور رئيـ ــس
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الصادر خالل سنة 2014م.
ن
ن
التابعي لفرع النفط
الموظفي األجانب
 إحالة مرتبات من قبل وزارة المالية لبعضب ــالرغم مــن انته ــاء عق ــودهم ول ــم ي ــتم ترجي ـ ه ــذه المب ــالل ل ــوزارة المالي ــة ،مم ــا يع ــد
ن
للقواني واللوائ المعمول بها نف الدولة.
مخالفا
ن
 الصـ ــرف بالتج ــاوز ع ــىل الب ــاب الث ــان والثال ــث وخاص ــة خ ــالل س ــنة 2020م حي ــثن
الثان مبلغا وقدره  131,743,000دينار.
بلغ قيمة العجز عن الباب
 بلغ ـ المبــالل المســتلمة مــن ش ــركة ايـ نـب نيابــة عــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط لفــرعالنفط للسنوات 2019-2018م مبلغا وقدره  118,115,000دوالر ،حيث لوحظ
عـ ــدم وجـ ــود آليـ ــة واضـ ــحة (دور ش ـ ــركة مليتـ ــه) نف إج ـ ـراء التسـ ــوية بـ ـ ن
ـي ش ـ ــركة ايـ ـ نـب
والمؤسسـ ــة الوطنيـ ــة للـ ــنفط ،واقتصـ ــار األمـ ــر بأثبـ ــات المبـ ــالل المسـ ــتملة واظهارهـ ــا
بالدفاتر المالية كمبالل مستملة من الطرف األول مالمؤسسةم.
التاماتهـ ـ ــا حيـ ـ ــث بلـ ـ ــل إجمـ ـ ــال ر ن
 قصـ ـ ــور الش ـ ـ ــركة بمتابعـ ـ ــة ر نااللتامـ ـ ــات القائمـ ـ ــة مبلـ ـ ــل
 218,525,585دينـ ــار حـ ـ رـب 2020/12/31م ،حيـ ــث يمثـ ــل الـ ــدائنون (رأس ـ ــمال –
تش ــغيىل) الج ــزء األ ك ــت م ــن إجم ــال ر ن
االلتام ــات حي ــث بل ــل  163,543,183دينـ ــار،
رن
وااللتامــات القائم ــة اتج ــاه الجه ــات العامــة للدول ــة ممص ــلحة الض ـ ـرائب – ص ــندوق
الض ــمان االجتم ــاعم ،حي ــث أن هن ــاك ر ن
التام ــات قائم ــة م ــن س ــنة 2017م ول ــم ي ــتم
سدادها ر
حب تاريخه.
 لوحظ قيـام الشــركة باالحتفـا بـايراد خطـوط النقـل مالتعريفـةم عـن س رـنب -2018
2019م بحس ـ ـ ـ ــاب الشـ ـ ـ ـ ــركة مخص ـ ـ ـ ــص للم ـ ـ ـ ـ ـرصوفات التش ـ ـ ـ ــغيلية ،وع ـ ـ ـ ــدم إحالت ـ ـ ـ ــه
لحسابات المؤسسة الوطنية للنفط فور تحصيلها.
 لم يتم تحصيل قيمة إيراد خطوط النقل مالتعريفةم المستحقة عن سنة 2020م،وعدم تحديث آلية احتساب التعريفة منذ سنة 2010م.
شـركة الواحة
الوضع القانون ر
للشكة

ـانون مــن فـ رـتة انتهــاء العمــر القـ ن
 لــم يــتم اجـراء أي تعــديل للوضـ القـ نـانون حـ رـب ســنة
ن
2019م وانما يتم االكتفاء بتمديد العمر القانون ر
للشكة فقط.
 عــدم اســتكمال المؤسســة اإلج ـراءات القانونيــة الخاصــة لتأســيس الـ ـ رشكة المشـ رـتكةن
القانون ر
الشكة.
الجديدة م العلم قرب انتهاء العمر
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 بــالنظر إل تــواريـ ــخ انتهــاء يتبـ نللشـكة الف ـ رـتة
ـي قــرب انته ــاء صــالحية عقــود االمتيــاز ر ـ
المتبقي ــة لع ــدد  5عق ــود  9س ــنوات و 11س ــنة لعق ــد االمتي ــاز رق ــم  71و  13س ــنة
لمنطقة مضافة للعقد رقم .59
ن
ر
الش ــكة حالي ــا ال تش ــكل القيم ــة
ـ
 أن الق ــوة ال ـ ـ رشائية لألم ــوال المس ــتثمرة ف رأس ــماللشاء األصول ر
الحقيقة لألموال المتاحة ر
الب تزيد أو عىل األقل تحـافظ عـىل القـدرة
ن
للش ــكة م ـ ـ األخ ــذ ف االعتب ــار ال تق ــادم قيم ــة األص ــول المنتج ــة حالي ــا
التش ــغيلية ر ـ
ن
والمترصرة نتيجة الحروب.
وتهالكها وارتفاع قيمة األصول المفقودة
نظام الرقابة الداخلية
ر
للشـكة واعتمادهــا مــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط
ـ
 عــدم اقفــال الحســابات الختاميــةمنذ سنة 2014م.
الش ـ ــكة ع ـ ـ ــىل اإلرساع نف اقف ـ ـ ــال
 غي ـ ـ ــاب دور لجن ـ ـ ــة الم ـ ـ ــالك الس ـ ـ ــابقة نف ال ـ ـ ـزام إدارة ر ـالحسابات الختامية ر
للشكة .

ن
للمتانيـ ـ ــات (التشـ ـ ــغيلية-
 عـ ـ ــدم اعـ ـ ــداد تقـ ـ ــارير المرصـ ـ ــوفات الفعليـ ـ ــة نهايـ ـ ــة السـ ـ ــنةرصــوفات الفعليــة بالمخالفــة لقواعــد الرصـ ــف
الرأســمالية – االســتثنائية) بقيمــة الم ـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن وبالمخالفة عىل ما نص
المذكورة نف احكام الئحة
عليه المادة  35من النظام األساس ر
للشكة .
الشـكة والخزين ــة وانم ــا اكتف ــاء ب ــالجرد ع ــىل
 ع ــدم القي ــام ب ــالجرد الس ــنوي ألص ــول ر ـالعهــد ر
النتيــة والــنفط الخــام فقــط والــتحجأ بعــدم وجــود أرصــدة مرحلــة لألصــناف
بالمخ ــازن وق ــد نب ــه اليه ــا دي ــوان المحاس ــبة كم ــا هيئ ــة المراقب ــة تك ــرارا نف تق ــاريرهم
-

-

-

السابقة.
ن
استعمال الحسابات المرصفية ف غت األغراض المخصص لها.
الش ــكة الناتجـ ــة عـ ــن رسـ ــوم تعريفـ ــة خطـ ــوط
القصـ ــور الشـ ــديد نف متابعـ ــة إي ـ ـرادات ر ـ
للشـكة واالعتمــاد عــىل عائــدات ايجــار
الشـكة والـ رـب تعتــت مــورد تمويــل هــام ر ـ
أنابيــب ر ـ
القاطرات والذي يعتت عائد عارض ر
للشكة ومنخفض القيمـة بالمقارنـة مـ تكـاليف
االرساء والتمويل الخاصة بالقاطرات.
الشـكة الخاص ــة بعملي ــات اإلنت ــاج وال ـ رـب تعت ــت متهالك ــة
ع ــدم إع ــادة تقي ــيم ألص ــول ر ـ
بقيمتها الحقيقية لك تعكس القيمة الحقيقة لتكلفة اإلنتاج.
تعديل لعدد كبت من عقود ر
الشكة خـالل سـنة 2020م مـن حيـث قائمـة األسـعار او
طريقة الدف وخاصة ر
للشكات المحلية بحيث يتم الدف بالعملة األجنبيـة وبالتـال
تضخيم قيمة المرصوفات وزيادة العبء عىل المقدرة المالية ر
للشكة
عدم التأكد من الرصيد الحق ر
رن
لاللتامـات ر
الشـكة ضـمن المنظومـة الماليـة وحـرق
ـيف
ن
الصاروج عـىل قسـم األرشـيف لـإلدارة
العديد من المستندات المالية أثناء القصف
الماليـ ــة خ ـ ــالل سـ ــنة 2014م و ن ب أيض ـ ــا  DATA CENTERللمنظومـ ــة الرئيس ـ ــية
المعمول بها باإلدارة المالية ر
للشكة آنذاك.
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 ت ــأخر إحال ــة هيئ ــة المراقب ــة تقريره ــا النص ــف الس ــنوي لس ــنة 2020م باإلض ــافة العــدم احالــة التقريــر النصــف الســنوي الثـ ن
ـان عــن ســنة 2019م ال لجنــة اإلدارةخــالل
سنة 2020م.
ر
 تبعيـة قسـم اعـداد المرتبـات ال إدارة المــوارد البشـية بـدال مـن اإلدارة الماليـة والــذيينشـ ــأ عنه ـ ــا ع ـ ــدم احك ـ ــام الس ـ ــيطرة عـ ــىل بيان ـ ــات وكش ـ ــوفات المرتب ـ ــات المع ـ ــدة وم ـ ــا
ن
ـاملي
يخص ــها م ــن مزاي ــا و مكاف ــآت وب ــدالت ورص ــيد اج ــازات النق ــدي الممنوح ــة للع ـ
بالشكة وتتبعها وفق ما نص عليه الالئحة الداخلية ر
ر
للشكة.
ن
للموظفي خارج رصيد اإلجازات ،بالمخالفة لقانون العمل.
 من إجازات براتبن
 قيام الشــركة بالتوسـ ف صــرف المـن والبـدالت والعـالوات وال رـب وصـل عـددها إلأ كـ رـت مــن  20عــالوة كلف ـ م نتانيــة الش ــركة حــوال  67,363,734دينــار خــالل ســنة
2019م بنسبة ر
أكت من  %58من إجمال مرصوفات الباب األول.
 ع ــدم اج ـ ـراء مراقب ــة الحس ــابات المالي ــة (قس ــم ال ــدائنون –قس ــم الم ــدينون) ب ــاجراءمصادقات لمطابقة األرصدة للعمالء والموردين.
ن
ـديني بعـدم متابعـة أرصـدة المـدينون كـل سـنة و عـدم تحصـيل
 ضعف أداء قسم الممستحقات ر
الشكة ودراسة ما يعتت ديون معدومة التخاذ اإلجراءات الالزمة لها.
 عدم مسك سجالت محا ن اجتماعات لجنة اإلدارة ولجنة المالك وهيئة المراقبةبينمــا عمليــة تســجيل ق ـرارات لجنــة اإلدارة تــتم نف ملــف الكـ رـت ن
ون اكســل يحتــاج ال
تحديثه باخر قرارات اللجنة كما انه غت مفصل فيه كل سنة عىل حدى .
اإلنتاج والصادرات النفطية ف شـركة الواحة للنفط
الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز خالل سنة 2020م
الشهر
يناير
فتاير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمت
أكتوبر
نوفمت
دشسمت
اإلجمال

اإلنتاج/مليون برميل
5,442,832
210,986
7,084
17,575
26,670
29,948
380,097
89,441
29,693
103,185
7,098,184
9,037,927
22,473,622

النفط الخام
المتوسط الشهري
175,575
7,275
229
586
860
998
12,261
2,981
988
3,329
236,606
291,546
733,234

النسبة المئوية
24.22%
0.94%
0.03%
0.08%
0.12%
0.13%
1.69%
0.40%
0.13%
0.46%
31.58%
40.22%
100%

اإلنتاج /
6,856
1,379
226
198
219
200
273
205
200
206
3,035
4,197
17,194

الغاز
م النسبة المئوية
39.9%
8.0%
1.3%
1.2%
1.3%
1.2%
1.6%
1.2%
1.2%
1.2%
17.7%
24.4%
100%
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يالح ــظ انخف ــاض الكمي ــات المنتج ــة م ــن ال ــنفط الخ ــام والغ ــاز لش ـ ــركة الواح ــة لل ــنفط
بشـ ــكل حـ ــاد عقـ ــب اإلغـ ــالق المفـ ــروض للحقـ ــول والمـ ـ ن
ـوان النفطيـ ــة نف  17ينـ ــاير سـ ــنة
2020م ،ولمدة  9أشهر ر
حب أكتوبر سنة 2020م.
الكميات المصدرة من النفط الخام خالل سنة 2019م
الشهر

المؤسسة الوطنية للنفط

يناير
فتاير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمت
أكتوبر
نوفمت
دشسمت
اإلجمال

6,773,246
5,198,435
6,796,808
7,395,183
5,843,842
6,334,370
6,056,474
7,073,788
5,742,486
6,315,469
6,422,663
6,366,692
76,319,456

الشـركاء
ماراثون
كونوكو
998,564
1,199,423
1,599,934
999,938
1,648,859
1,046,032
1,678,694
1,049,708
1,678,226
1,678,619
1,049,005
1,595,176
16,222,178

أميادا
599,960
599,579
599,992
998,513
600,247
599,644
629,410
629,362
1,049,593
599,244
629,335
599,726
8,134,605

الكميات المصدرة من النفط الخام خالل سنة 2020م
الشهر
يناير
فتاير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمت
أكتوبر
نوفمت
دشسمت
اإلجمال

الشـركاء
المؤسسة الوطنية للنفط
أميادا
ماراثون
كونوكو
599
3,796,928
25,350
737,519
599,249
1,171,321
1,258,886 1,258,644
3,309,343
1,278,820 1,073,416 1,258,533
4,945,317
1,878,069 2,332,302 2,517,776
13,985,778

 عـ ــدم وجـ ــود أي كميـ ــات مش ـ ــحونة مـ ــن الـ ــنفط الخ ـ ــام خـ ــالل سـ ــنة 2019م لص ـ ــالالش ــريك م ــاراثون نف مقاب ــل ارتف ــاع الكمي ــات المش ــحونة لص ــال المؤسس ــة الوطني ــة
للنفط ،ويرج ذلك إل الخـالف القـائم منـذ سـنة 2018م حـول بيـ حصـة مـاراثون
أويل البالغة نسبتها  16.33بالمئة من امتيـاز الواحـة إل شــركة توتـال ،ونتيجـة لهـذا
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الخالف قام المؤسسة الوطنية للنفط بتصـريف شحنات الشـريك وبايـداع قيمـة
ن
حي حل ذلك الخالف.
هذه الشحنات نف حساب المؤسسة الوطنية للنفط ال
 توقـف كامـل الصـادرات النفطيـة منـذ مـارس ح رـب يونيـو وذلـك عقـب إقفـال الحقـولوالم ـ ن
ـوان نف  18ين ــاير 2020م واع ــالن الق ــوة الق ــاهرة م ــن قب ــل المؤسس ــة الوطني ــة
للنفط.
الميانية التشغيلية

-

-

-

-

فيما يتعلـق بالبـاب االول كانـ نسـبة المسـيل مـن حصـة المؤسسـة الوطنيـة للـنفط
من حصتها من قيمة المخصصات المعتمدة بواق  ،%99كمـا ان ر
الشـكاء األجانـب
قاموا بتسـييل مـا يقـارب  %112مـن حصـتهم ويرجـ ال الطلبـات النقديـة الصـادرة
من اإلدارة المالية بتلك القيم ،وم ذلـك كـان هنـاك تجـاوز نف الرصـف عـن المعتمـد
بنسبة  %22من قيمة المخصصات المعتمدة للباب األول .
انخفــاض قيمــة المرتبــات الليبيـ ن
ـي ســنة 2020م والـ رـب تشــمل المرتبــات األساســية
ر
الشـكة وترجـ ـ األس ــباب
ـ
وجميـ ـ المزاي ــا والب ــدل والع ــالوات الممنوح ــة وف ــق ل ــوائ
الرئيسية ال:
 ازديــاد اعــداد المتقاعــدين و ف مكافــآت نهايــة الخدمــة المســتحقة عــن س ــنة
2019م .
ر
بالشـكة بموجــب اســتقاالت فرديــة واســتقطابهم مــن
ـ
 ارتفــاع عــدد تــارك العمــل
ررسكات أخرى منافسة نف قطاع النفط وعىل رأسها ررسكة الزالف النفطية.
ـابقي أث ـرا بش ــكل مب ـ ر
ن
كم ــا أن الس ـ ن
ـارس ع ــىل ارتف ــاع نس ــبة ف مكاف ــأة نهاي ــة
ـببي الس ـ
ر
ن
الخدمة و ف بدل االجازات للمتقاعدين و للمستقيلي عن العمل بالـشكة بقيمة
عالي ـ ــة وص ـ ــل  .%242ع ـ ــدا ف مس ـ ــتحقات تك ـ ــريم س ـ ــنوات خ ـ ــتة ع ـ ــن س ـ ــنة
ن
للموظفي .
2019م
ن
ارتفـ ـ ــاع نسـ ـ ــبة مجمـ ـ ــوع مـ ـ ـ ـرصوفات البـ ـ ــاب األول ال اجمـ ـ ــال مرصـ ـ ــوفات المتانيـ ـ ــة
ن
المتاني ــة وازدي ــاد قيم ــة النس ــبة س ــنة
التش ــغيلية لس ــنة 2019م بم ــا يق ــارب نص ــف

2020م نحـ ــو  %64عـ ــىل الـ ــرغم مـ ــن ف قيمـ ــة المرتبـ ــات األساسـ ــية فقـ ــط (عـ ــدا
ن
ـوظيف ،يعتـت م ر
ـؤرس هـام
العالوة الحقلية) لمدة تسعة أشـهر تقريبـا لجميـ الكـادر ال
ن
المتانية التشغيلية ر
للشـكة والنقديـة المتاحـة لهـا مـن خـالل
ينذر بتآكل مخصصات
رصـوفات إداريــة عاليــة نتيجــة ارتفــاع قيمــة المزايــا والبــدالت الممنوحــة للمــوظفين
م ـ
وف ــق ل ــوائ داخلي ــة معدل ــة و غ ــت معتم ــدة م ــن لجن ــة الم ــالك والمؤسس ــة الوطني ــة
للشــكة وقـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس270لس ــنة
لل ــنفط بالمخالف ــة ال النظ ــام األس ــاس ر ـ
2017م بش ــأن توزيـ ـ ـ ـ االختصاص ــات ال ـ رـب كانـ ـ مس ــندة ال وزارة ال ــنفط والغ ــاز فن
مجــال الــنفط وتقريــر بعــض األحكــام ،باإلضــافة ال تعيـ ن
ـي أعــداد كبــتة ســنويا تفــوق
الطاقة االستيعابية لإلدارات وخاصة الفنية مقابل الزامهم باجازات مدفوعة األجر.
ـان انخف ــاض م ـ ـرصوفات الب ــاب الث ـ ن
 فيم ــا يتعل ــق بالب ــاب الث ـ نـان س ــنة 2020م بم ــا ال
ن
المتانيــة وذلــك النخفــاض قيمــة المســيل مــن
يتعــادى  %36مــن اجمــال م ـرصوفات
المخصصات المعتمدة ر
والب بلغ نسبة التسييل من اجمال قيمة المعتمـد %35
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فقــط  ،حيــث قامـ المؤسســة الوطنيــة للــنفط بتســييل مــا نســبته  %25مــن حصــة
المؤسس ــة المعتم ــدة والط ــرف الث ـ ن
ـان م ــا نس ــبته  %50مم ــا أدى ال ض ــعف الرصـ ــف
ن
الثان عىل الرغم من تجاوز الرصف قيمة المسيل .
عىل بنود الباب
ن
ر
 تغطية مرصوفات الباب الثان والب تخص صيانة اآلبار النفطية وجـزء مـن نفقـاتن
المتانيـة الرأسـمالية
اإلنتاج التشغيلية من التدفقات النقدية المسيلة لمخصصات
ن
ن
المتانيــة االســتثنائية وعــدم التقيــد بال ـرصف مــن مخصصــات المتانيــة
ومخصصــات
ن
ن
الرأسمالية واالستثنائية عىل المشاري ـ ـ المخصصة لها ف المتانية .
 عدم انتظام طلـب التـدفقات النقديـة مـن رالشـكاء مـن قبـل اإلدارة الماليـة حيـث كـان
يتوجب طلب بشكل شهري وبقيم منتظمة تتوافق م القيمة المعتمدة مـن حصـة
ك ـ ـ ــل ررسي ـ ـ ــك اآلم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يجع ـ ـ ــل ت ـ ـ ــوفت الس ـ ـ ــيولة المتاح ـ ـ ــة لس ـ ـ ــت األنش ـ ـ ــطة اإلدارة
واإلنتاجية غت منظمة.
الميانية الرأسمالية
ن
 عدم تقيد ررسكـة الواحـة بـالبنود المتانيـة المعتمـدة رغـم إعـادة توزيـ ـ ـ أرصـدة البنـودوفق متطلبـات العمـل اإلنتـاج والظـروف األمنيـة ال رـب كانـ تحكـم آنـذاك باإلضـافة
ال اجتياح جائحة كورونا وتأثتها عىل نشاط ر
الشكة.
ن
للمتانيـة بـل تجـاوزت نسـبة ال ـرصف ال
 عدم التقيد بالرصف وفـق الرصـيد المعتمـدن
للمتانيـة الرأسـمالية العاديـة ال مـا يقـارب %133بينمـا كانـ نسـبة اجمـال
المعتمد
ن
ن
الرصـ ــف ال المعتم ــد ف متاني ــة التن ــامأ التنم ــوي ل ــم تتع ــدى  ،%69مم ــا ي ــدل ع ــىل
ن
المتاني ـ ــة الرأسـ ـ ــمالية العاديـ ـ ــة مـ ـ ــن
الش ـ ــكة تغطيـ ـ ــة العج ـ ــز نف الرصـ ـ ــف عـ ـ ــىل
لج ـ ــوء ر ـ
مخصص ــات ن
متاني ــة التن ــامأ التنم ــوي بالمخالف ــة ال أحك ــام الم ــادة رق ــم ( )10م ــن
القانون المال للدولة .
ن
للمتاني ـ ــة الرأس ـ ــمالية ح ـ ـ رـب نهاي ـ ــة ش ـ ــهر
 -ت ـ ــأخر اعتم ـ ـ ـاد المؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط

2020/5م وبالت ـ ـ ــال تـ ـ ـ ــأخر اس ـ ـ ــتكمال المشـ ـ ـ ــاري ـ ـ القائمـ ـ ـ ــة و ت ـ ـ ــأخر إج ـ ـ ـ ـراءات فـ ـ ـ ــت
االعتمادات المستندية خصما من بنود تلك المشاري ـ ـ .
ن
المتاني ــة االس ــتثنائية وبالت ــال توج ــد
 تعت ــت المش ـ رـتيات الرأس ــمالية بن ــد مش ـ رـتك م ـن
أخط ـ ـ ــاء نف تحميـ ـ ـ ــل طبيعـ ـ ـ ــة تلـ ـ ـ ــك المش ـ ـ ـ رـتيات عـ ـ ـ ــىل المشـ ـ ـ ــاري ـ ـ المدرجـ ـ ـ ــة ف بنـ ـ ـ ــد
ن
المتاني ـ ــة الرأس ـ ــمالية ،كم ـ ــا ل ـ ــوحظ ع ـ ــدم التنس ـ ــيق بـ ـ ـ ن
ـي
المش ـ ـ رـتيات الرأس ـ ــمالية نف
ر
مشتياتها م اإلدارة المالية والرجوع اليها لمعرفة الرصيد
اإلدارات الفنية نف تحديد
المتاح لها وامكانية توفت السيولة الحتياجاتها .
ن
ن
المتانيــة
 تحميــل م ـرصوفات لمشــاري ـ ـ غــت مدرجــة نف المشــاري ـ ـ المعتمــدة ف بنــوددون االف ـ ــادة بالمس ـ ــتندات بطل ـ ــب تع ـ ــديل نف المش ـ ــاري ـ ـ المعتم ـ ــدة وارص ـ ــدتها م ـ ــن
المؤسسة الوطنية للنفط وموافقتها  .وقد كان أهمها:
ر
 قيم ـ ـ ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـرصوفات لمش ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ غ ـ ـ ـ ـ ــت معتم ـ ـ ـ ـ ــدة نف بن ـ ـ ـ ـ ــد المش ـ ـ ـ ـ ــتيات الرأس ـ ـ ـ ـ ــمالية 23,301,000دينار.
ن
 قيمة المـرصوفات لمشاري ـ ـ غت معتمدة ف بند نفقات اإلنتاج  215,000دينار.تقرير ديوان المحاسبة 2020
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 قيم ـ ــة الم ـ ـ ـرصوفات لمش ـ ــاري ـ ـ غ ـ ــت معتم ـ ــدة نف بن ـ ــد األم ـ ــن والس ـ ــالمة 3,182,000دينار.
ن
 ُيالحــظ تركــز تــاريـ ــخ طلبــات النقديــة ف األشــهر األخــتة مــن الســنة ممــا يجعــل عمليــةن
المتانيــة الرأســمالية غــت منظمــة ومتــأخرة،كمــا أن مطالبــة
تــوفت الســيولة لمش ـاري ـ ـ
ن
الثان بالتدفقات النقدية مـ قـرب البـدء االقفـاالت النهائيـة لحسـابات تلـك
الطرف
الشـكاء نف موقــف
ر ـ
ال ـ رشكات نف نهايــة الســنة الماليــة واعــداد القــوائم الماليــة لهــا يضـ
يعجز فيه عن تلبية كاملة لتلك الطلبات.
 فـ ــت اعتمـ ــادات مسـ ــتندية بقيمـ ــة المشـ ــاري ـ ـ الرأسـ ــمالية والتنـ ــامأ التنمـ ــوي وعـ ــدمر
دفتيا .
تسوية قيمة الغطاء النقدي النهان لتلك المشاري ـ ـ
ر
 اعتمــاد طريقــة الــدف البي ـ برســم التحصــيل للمشــتيات الرأســمالية ممــا يــؤدي الن
المتانية بكامل قيمة البضاعة مقدما دون اجراء اية تسويات .
تحميل
الميانية االستثنائية
ر
ر
ن
ن
ر
ر
 تم تحديد قيمة التامات ال ـشكات الخدميـة المطلوبـة المـراد تسـديد التاماتهـا حـبن
المتاني ـ ــة االس ـ ــتثنائية بموج ـ ــب رس ـ ــالة
2019/10/31م خص ـ ــما م ـ ــن مخصص ـ ــات
ن
عضو مجلس ررسكة الواحة ذات رقم اشاري أم م  510/المؤر ف 2019/11/14م
ردا عــىل رســالة عضــو مجلــس اإلدارة للشــؤون الماليــة واإلداريــة للمؤسســة الوطنيــة
للنفط المؤر نف 2019/11/11م بتحديد قيمة ر ن
التامات القديمة ل ـ رشكات حـددها
تابع ـ ــة للمؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة لل ـ ــنفط باإلض ـ ــافة ال ررسك ـ ــة ش ـ ــلومبتجت ،و بمراجع ـ ــة
رن
االلتام ــات القائم ــة لتل ــك ال ـ ـ رشكات ح ـ رـب 2020/12/31م ل ــم يتب ـ ن
ـي األلي ــة لتحدي ــد
ن
ارص ــدة تلـ ــك الـ ـ ـ رشكات حـ ـ رـب 2019/10/31م لوج ــود اخـ ــتالف ف الرصـ ــيد الظـ ــاهر
لل ـ رشكات المحـددة مـ تلـك الـواردة نف كتـاب عضـو مجلـس االدارة كمـا الزالـ تظهـر
فواتت مستحقة تعود لتلك ر
الفتة وبمراجعة قائمة المدفوعات لتلك ال ـ رشكات تب ن
ـي
ان أغلب عمليات الدف تم عىل فواتت تخص سنة 2020م وجزء من 2019م.
 قيم ـ ــة م ـ ــا ت ـ ــم س ـ ــداده م ـ ــن مس ـ ــتحقات ررسك ـ ـ رـب الج ـ ــوف للتقني ـ ــة النفطي ـ ــة والتقني ـ ــةلألعمــال الهندســية مقابــل العملتـ ن
ـي المحليــة واالجنبيــة فاق ـ المخصــص لهــا مــن
ن
المتانية.
بند
ر
 تعاظم مديونيـة الشـكة بالـدينار وبـالعمالت المحليـة عـىل الـرغم مـن سـداد جـزء مـنن
مديونية بعض ر
المتانية االستثنائية.
الشكات خصما من
أصول ر
الشكة

عبــارة ع ــن حـ ـرص للم ــواد
 أعمــال اللجــان المش ــكلة لجــرد المخ ــازن بعــد 2011مالموجــودة بالمخــازن بأســعار ســنة 2014م نتيجــة تلــف المنظومــة الماليــة بعــد تلــك
الفـ رـتة وعــدم اســتكمال ادراج األرصــدة للحســابات الخاصــة باألصــول نف المنظومــة
الجديــدة  ERPوحســب افــادة اإلدارة الماليــة ومــا ورد نف تقريــر المراجعــة فــأن آخــر
حرص كان نف سنة 2018م.
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الشـكة مــن بعــد
 لــم يــتم ح ـرص األصــول المت ـ نرصرة نف حقــل الظهــرة وهــو أ كــت حقــول ر ـاألمب فيها ويعد ر
ر
أكت الحقول ن
ن
فتة  2013ر
ترصرا بالغا .
حب 2020م رلتدي الوض
  -تضخم قيمة األصول بمبالل طائلة غت حقيقية بقيمة األصول المشوقة والتالفةالشـكة وال ـ رـب تعــود لس ــنة 2011م والس ــنوات الالحقــة ول ــم ي ــتم
مــن أرص ــدة اصــول ر ـ
شطبه وعـىل الـرغم مـن تقـدير قـيم تلـك األصـول اال ان لـم يـتم مـن االذن بـاجراءات
الشطب.
 وض منظومة  ERPالحال وأثره عىل اقفاالت رالشكة المالية والتقارير الفنية:
الش ــكة ال
 من ـ ــذ س ـ ــنة 2014م توق ـ ــف تش ـ ــغيل منظوم ـ ــة  bullنتيج ـ ــة تع ـ ــرض مق ـ ــر ر ـالقصف وتدمت مركز البيانـات للمنظومـة وبالتـال توقـف اجـراء االقفـاالت الختاميـة
لحسابات ر
الشكة منذ تلك السنة.
 تم االتفاق عىل تغيت عملية التحول الرقم لمنظومة شـركة الواحة للنفط ال نظامتخطــيط مــوارد المؤسســة  ERPاال ان تــم التــأخر نف التنفيــذ حـ رـب ســنة  2019ممــا
احــدث االدخــال المتــأخر نف النظــام ال فجــوة التاريخيــة للبيانــات الماليــة نف النظــام
لمــدة  34شــهر ممــا أدى ال تــأخر االقفــاالت القديمــة حـ رـب تــتم التســوية بـ ن
ـي أرصــدة
المنظومة ERPاالفتتاحية وآخر ارصدة ظاهرة بالمنظومة . BULL
 عند العمل عىل تصميم قوالب المنظومة لم يؤخذ نف االعتبار المنظومات األخـرىالـ رـب ال تنــدرج ضــمن تطبيقــات نظــام  ERPوأدى ذلــك إل توقــف العمــل للعديــد مــن
التق ـ ــارير المهم ـ ــة مث ـ ــل تق ـ ــارير متابع ـ ــة أداء اآلب ـ ــار والمك ـ ــامن وتق ـ ــارير متابع ـ ــة حال ـ ــة
المضـخات الغاطســة ،إضـافة إل ظهــور فـ رـتة بيانـات تاريخيــة طويلـة جــدا تحتــاج إل
وق ـ ـ ـ وجهـ ـ ــد نف عمليـ ـ ــات اإلدخـ ـ ــال والمعالجـ ـ ــة نف المنظومـ ـ ــة السـ ـ ــتخراج التقـ ـ ــارير
المطلوبة.
 يالحظ غياب األثر الفعال للمؤسسة الوطنية للنفط وعدم تقديمها ألي مالحظاتبش ــأن البيان ــات التاريخي ــة لش ـ ـركة الواح ــة  ،كم ــا ان ــه أث ــر س ــلباعىل إقف ــال حس ــابات
المؤسســة الوطنيــة للــنفط نتيجــة ارتباطــه بتقــديم ش ــركة الواحــة للــنفط القفاالتهــا
الختامية.
 ت ــم نف الب ــدء اس ــتخراج بيان ــات ش ــركة الواح ــة م ــن لمنظوم ــة الجدي ــدة و المحال ــة إلالمؤسسـة الوطنيــة للــنفط بعملــة الــدينار الليــب فقــط ،ونظـرا لكــون دفـ رـت الحســابات
بالـدوالر األمـريك فـ ن المؤسسـة ال تســتطي أن تعتمـد عليهــا نف إقفاالتهـا ،خصوصــا
وأن تلك البيانات لم يتم المصادقة عليها من الشـريك األجنب حينها.
 ت ـ ــأخر الش ـ ــركة نف اعتم ـ ــاد التح ـ ــديث للمنظوم ـ ــة ب ـ ــالرغم أن إدارة تقني ـ ــة المعلوم ـ ــاتأوص بأهمية إجراء التحديث منـذ 2020/08/05م ووافـق رئيــس لجنـة اإلدارة نف
2020/08/17م ع ـ ــىل إجـ ـ ـراء ه ـ ــذا التح ـ ــديث وأص ـ ــدر تعليمات ـ ــه بالخص ـ ــوص إال أن
الشـركة لم تقم بالتحديث ر
حب تاريخه.
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تكاليف مشـروع )(ERP
 المشـروع بدأ نبمتانيـة قـدرها  4مليـون دينـار وثـم وصـل إل  17مليـون دينـار معتمـد،
وأش ــار عض ــو الجمعي ــة العمومي ــة لش ــركة الواح ــة إل أن اعتماده ــا ك ــان ع ــىل طلب ــات
دون مـترات كمــا يالحـظ وجــود فروقــات ب ن
ـي المبــالل المحالــة إل لجنـة الفحــص مــن
ن
قب ــل اإلدارة المالي ــة ،وم ــا ت ــم عرض ــه نف اجتم ــاع اس ــتعراض النش ــاط للش ـ ــركة ف 29
دشسمت2018م.
شـركة الزويتينة
اإلطار والقانون لشـركة الزويتينة

إش ـ ــارة إل قـ ـ ـرار انش ـ ــاء الشـ ـ ــركة ونظامه ـ ــا األس ـ ــاس تعت ـ ــت الشـ ـ ــركة مملوك ـ ــة للمؤسس ـ ــة
الوطنية للنفط بكامل رأسمالها ،أي أنهـا شــركة عامـة وذلـك بموجـب أحكـام المـادة رقـم
( )256من القانون التجاري رقم ( )23لسنة 2010م واشارة إل قرار المجلس الرئاس
رقــم ( )16لســنة 2019م الــذي نــص عــىل أن يــتم تمثيــل الش ــريك األجنــب بلجنــة إدارة
ن
الطرفي ،وهـذا يتعـارض
لجنة المالك المكونة من
الشـركة وأن الجمعية العمومية
م النص الخاص بملكية المؤسسة الوطنية للنفط لكامل رأس المال كما جاء أعاله.
نظام الرقابة الداخلية
ن
 ضــعف نظــام الرقابــة الداخليــة المتبـ بالشــركة ف تحقيــق وانجــاز متطلبــات الكفــاءةوالفعالية واالقتصاد كما بينها المعيار  9100من معايت الرقابة الداخلية.
 عــدم قيــام هيئــة المراقبــة بالش ــركة مــن إعــداد محــا ن اجتماعاتهــا المنصــوص عليهــابموجب المادة رقم ( )201من القانون ( )23لسنة 2010م.

 ع ــدم وج ــود الئح ــة مالي ــة معتم ــدة بالش ـ ــركة ،حي ــث ت ــم تش ــكيل لجن ــة متخصص ــةلتح ــديث الالئح ــة المالي ــة للش ــركة (ال ـ رـب غ ــت موج ــودة نف األص ــل) وفق ــا للق ـرار رق ــم
( )13لسنة 2016م ،ولم يتم االنتهاء من إعداد الالئحة ر
حب تاريخه.
 قيــام إدارة المراجعــة الداخليــة بالمراجعــة الالحقــة مبعــد عمليــة الص ــرفم واكتفاءهــاباعــداد تقــارير عــن ســت األعمــال ممــا يفقــد عمليــة المراجعــة الحياديــة واالســتقاللية،
ويؤثر سلبا عىل نظام الرقابة بالشـركة.
 عــدم قيــام الش ــركة بــالجرد الــدوري لألصــول الثابتــة والمنقولــة وكــذلك عــدم قيامهــابعمليات الجرد المفاج لمخازن الشـركة ر
والب تحوي أصنافا ذات قيم مالية كبتة.
 اكتفــاء الش ــركة بــادراج قيمــة رصــيد االصــول الثابتــة ردفتيــا ،دون رســملتها واحتســاب
أقساط االستهالك لهـا ،وعـدم قيامهـا بـالجرد الفعـىل نف نهايـة السـنة الماليـة ،بحجـة
ان الش ـ ــركة ال تمتلـ ــك األصـ ــل ،حيـ ــث يـ ــتم إحالـ ــة اإلضـ ــافات للمؤسسـ ــة عـ ــىل شـ ــكل
إجمــال دون تفصــيل لن ـوع األصــل وقيمتــه...الــخ ،لــك تــتمكن المؤسســة مــن ادراجــه
من ضمن األصول ورسملته.
ن
 توس الشـركة ف فت حسابات مصــرفية حيـث بلـل عـددها  15حسـابات مصــرفية،منها  9حساب بالعملة المحلية و 6حسابات بالعملة األجنبية ،عىل الرغم من فـت
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أ ك ـ ـ رـت م ـ ــن حس ـ ــاب ل ـ ــنفس الغ ـ ــرض مح ـ ــىل وخ ـ ــارج ،مـ ـ ـ وج ـ ــود حس ـ ــابات خاص ـ ــة
باإليـ ــداعات يـ ــتم الص ـ ــرف منهـ ــا مب ـ ـ ر
ـارسة بالمخالفـ ــة لألس ـ ــس والمبـ ــادئ المحاس ـ ــبية
ن
للقواني النافذة.
المتعارف عليها ومخالفة
ن
ر
الدفتي ــة الخاص ــة للب ــاب األول والث ــان الرص ــيد مكش ــوف وبمب ــالل
 ان ج ــل األرص ــدةن
ر
كبتة تصل إل أكت من  7,000,000مليون ،وتعتت مشكلة ف النظام المال المتب
للشــركة وخصوصــا ان الشــركة عبــارة عــن مشـغل يــتم الصــرف فيهـا بموجــب طلبــات
نقدية.
ن
 توس ـ ـ الش ـ ــركة ف فـ ــت حسـ ــابات بالعملـ ــة األجنبيـ ــة خـ ــارج الـ ــبالد ،وعـ ــدم اسـ ــتفادةالمصــارف الليبيــة مثــل المصــرف الليــب الخــارج مــن العمــوالت ،بــالرغم مــن امــتالك
ـي وجـود مشـاكل مـ المصــرف التيط ن
الشـركة حسابات مصـرفية طرفه ،حيـث تب ن
ـان
الخارج ( ABCوالمتمثلة نف عدم توضي الكود الخاص بكـل عمليـة مصــرفية) منـذ
ثالثة سنوات واليزال الصـرف يتم عن طريقه.
 احتفا الشـركة بحسابات بها أرصـدة وال توجـد عليهـا حركـة ،ممـا ترتـب عليهـا دفـعموالت مصـرفية عىل هذه الحسابات.
 ع ــدم وج ــود سياس ــات واض ــحة م ــن قب ــل الش ــركة لتحص ــيل ال ــديون و ترج ـ بعض ــهالسنوات سابقة و بالتال تهاون الشـركة نف عملية التحصيل تلك الديوان.
 عــدم قيــام الش ــركة بــاجراء المصــادقات االزمــة ألثبــات صــحة رصــيد المــدينون حـ رـب2020/11/30م ،مم ــا ي ــؤثر ع ــىل ص ــحة ال ــدين الظ ــاهر نف حس ــابات الش ــركة وع ــدم
القدرة عىل تحصيله.
ن
 ضـ ــعف إدارة الش ـ ــركة ف متابعـ ــة المش ـ ــاري ـ ـ حيـ ــث لـ ــوحظ ذل ـ ــك مـ ــن خـ ــالل ظه ـ ــورمشــاري ـ ـ تجــاوزت مــدة تنفيــذها المــدة المحــددة بالعقــد وال زال ـ تظهــر ضــمن بنــد
مشـروعات تح التنفيذ.
النظام المال بالشـركة
ن
المتانية التشغيلية خالل سنة 2020م
الميانية المعتمدة للسنة
البيان
كاملة /مليون
58,300
الباب األول
الباب ن
21,000
الثان
79,300
اإلجمال

(المخصص حن
)2020/09/30
43,725
15,750
59,475

المصـروف الفعلية
حن 2020/9/30
67,947
42,306
110,253

نسبة
االنحراف
االنحراف
)5%)5(1 (24,222
)(269%) (26,556
))%185( (38,586

ن
المتانيــة (المعتمــدة والمخصصــة) عــن
 وجــود تجــاوز نف المص ــروفات الفعليــة لبنــودالف ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ــن 2020/01/01م وح ـ ـ ـ رـب 2020/09/30م ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يع ـ ـ ــد مخالف ـ ـ ــا
ر
ن
والتشيعات النافذة.
للقواني
 لوحظ أنه تـم الصــرف عـىل بعـض البنـود البـاب األول والبـاب الث نـان بـدون وجـود أي
ن
ن
والتشـ ــيعات
ر ـ
ـواني
بالمتاني ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يع ـ ــد مخالف ـ ــا للق ـ ـ
مخصص ـ ــات معتم ـ ــدة
النافذة ومنها:
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 البـ ــاب األول ((عقـ ــود مؤقتـ ــه – مكافـ ــأة س ـ ــنوية (عيـ ــد العمـ ــال) – مكافـ ــأة نهاي ـ ــة
الخدمة وبدل اإلجازة)).
ن
ن
الثان (إيجار آالت ومعـدات – أتعـاب المحـامي – أتعـاب االستشـارات –
 الباب
مصاريف التفتيش والمعـايرة – مصــروفات مهنيـة وفنيـة أخـرى – مـواد تنظيـف
– ع ــدد وأدوات خفيف ــة – م ــواد قرطاس ــية ونس ــخ – م ــواد وتجه ـ نـتات الحاس ــب
اآلل).
 قيم ــة اإليج ــار الفع ــىل لس ــنة 2020م مبل ــل وق ــدره  3,409,284دين ــار ،أي باجم ــالثالثة سنوات 2020-2019-2018م مبلل وقدره  10,227,852دينار ،وهو المبلل
كاف لشـراء ن
مبب إداري للشـركة.
ا
 قيام الشــركة باتبـاع سياسـة االيجـار بـد مـن الش ـراء ممـا يكلـف الشــركة زيـادة باهظـةنف المصـاريف التشـغيلية ،حيــث أن الشــريك يقـوم بــدف  %12مـن هـذه المصــاريف
بد ا من دف  %50نف حالة الشـراء.
ن
المتانية الرأسمالية خالل سنة 2020م ()2020/9/30
الميانية المعتمدة مخصصات الفية المصـروفات االنحراف نسبة االنحراف
البيان
24%
17,097
5,314
22,411
29,882
الباب الثالث

اإلنتاج بالشـركة

الكميات المنتجة خالل سنة 2020م
البيان حقل االنتصار 103ا -د حقل االنتصار - 102د حقل محيقة حقل اشبطرة حقل 171
4,651
49,546
50,200
106,834
2,484,718
برميل

الكميات المصدرة خالل 2020م
بروبان
بيوتان
نافطة
نفط
البيان
برميل 184,794 225,972 256,065 2,520,065

اإليرادات المحصلة والمستحقة خالل ر
الفتة من ()2020-2019-2018م.
اإليرادات من الميناء وخطوط األناب ب (التعريفة)
السنوات
المستحقة المجموع عن السنة
المحصلة
296,397,286 233,237,441 63,159,845
2018
39,080,759
23,949,953 15,130,805
2019
12,948,624
4,420,757 8,527,866 2020/09/30
348,426,669 261,608,151 86,818,517
اإلجمال

 بلغـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة اإلي ـ ـ ـ ـرادات م ـ ـ ــن المين ـ ـ ــاء وخط ـ ـ ــوط األنابي ـ ـ ــب (التعريف ـ ـ ــة) المحص ـ ـ ــلةوالمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات 2020/09/30-2019-2018م مبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدره
 348,426,669دينــار حصــل منهــا قيمــة  86,818,517دينــار نف حـ ن
ـي بلغـ قيمــة
اإليرادات المستحقة خالل نفـس الف رـتة مبلغـا وقـدره  261,608,151دينـار ،أي أن
نس ــبة اإلي ـ ـرادات المس ــتحقة م ــن إجم ــال اإلي ـ ـراد  %75مم ــا ي ــدل ع ــىل ع ــدم انته ــاج
الشـركة لسياسة ناجعة نف تحصيل اإليراد.
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 ع ــدم قي ــام الشـ ــركة ب ــاجراء المص ــادقات االزم ــة إلثب ــات ص ــحة رص ــيد اإليـ ـرادات مـ ـالشـركات المستفيدة ر
حب 2020/11/30م ،مما يؤثر عىل صحة هذا اإليراد الظاهر
ر
نف حسابات الشـركة نف ظل عدم القدرة عىل تحصيله ،خصوصا م وجـود اعـتاض
عىل الية احتساب اإليراد (التعريفة) من قبل شـر ر
كب:
ENI NORTH AFRICA LIBYAN BRANCH 
WINTERSHALL ELWAREA 
اإليرادات من الخدمات المقدمة للشـركات (غي النفطية)

 بلغ ـ قيم ــة اإلي ـرادات م ــن الخ ــدمات المقدم ــة للش ــركات (المحص ــلة والمس ــتحقة)خالل السنوات 2020/09/30-2019-2018م مبلل وقـدره  50,202,669دينـار،
قيم ـ ـ ـ ــة اإليـ ـ ـ ـ ـرادات المحص ـ ـ ـ ــلة م ـ ـ ـ ــن الخ ـ ـ ـ ــدمات المقدم ـ ـ ـ ــة للشـ ـ ـ ـ ــركات مبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره
 24,160,034دين ـ ـ ــار نف ح ـ ـ ـ ن
ـي بلغـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة اإليـ ـ ـ ـرادات م ـ ـ ــن الخ ـ ـ ــدمات المقدم ـ ـ ــة
ر
للش ــركات المس ــتحقة خــالل نف ــس الف ــتة مبل ــل وق ــدره  26,042,634دين ــار ،أي أن
نس ــبة اإلي ـ ـرادات المس ــتحقة م ــن إجم ــال اإلي ـ ـراد  %52مم ــا ي ــدل ع ــىل ع ــدم انته ــاج
الشـركة لسياسة واضحة نف تحصيل اإليراد.
 ي ــتم تقيي ــد اإلي ـرادات م ــن قب ــل الش ــركة نف حس ــاب ج ــاري الم ــالك بالمؤسس ــة ،ع ــىلالــرغم مــن اســتعمال اإلي ـرادات مبـ ر
ـارسة مــن قبــل الش ــركة ،بالمخالفــة ألحكــام المــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
رقم ( )64من الئحة
ن
ن
 ي ــتم إي ــداع اإلي ـرادات ف حس ــاب خ ــارج ،وي ــتم اس ــتخدام ه ــذه اإلي ـرادات ف تغطي ــةالمصـروفات المختلفة ر
الب تدف بالنقد األجنـب نـذكر منهـا (التـدريب – المش رـتيات
الخارجية...أخرى) ،مما يعد مخالفة
ر
ن
والتشيعات النافذة.
القواني

يحة لألسـس والمبـادئ المحاسـبية وكـذلك
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الفصل السابع  :القطاع ات االقتصادي ة
وزارة االقتصاد والصناعة
تقييم نظام الرقابة الداخلية بالوزارة
 عدم مسك الـوزارة لسـجل قيـد األصـول ،يتضـمن نـوع األصـل وتـاريـ ــخ اقتنائـه ومكـانن
ليتسب التأكد من وجـوده عنـد إعـداد المطابقـة ولمنـ حـدوث أي رسقـات
تشغيله،
أو ضياع قد تحدث ألي من هذه األصول.
 عدم وجود خطة عمـل كاملـة وواضـحة المعـالم تتضـمن نسـب إنجـاز مرحليـة وتب نـي
مــن خاللهــا األهــداف والعراقيــل والمشــاكل الـ رـب تحــول دون الوصــول إل المس ــتوى
المطل ـ ــوب والمخط ـ ــط ل ـ ــه ،أدى إل عش ـ ــوائية نف العم ـ ــل باإلض ـ ــافة إل العم ـ ــل دون
أهــداف عــىل مس ــتوى القطــاع االقتصــادي ،حي ــث يقتص ــر األمــر ع ــىل إعــداد موازن ــة
تقديرية ليتم الصـرف من خاللها دون أي أهداف عىل مستوى اقتصاد الدولة.
المصـروفات
ن
ن
بلغ ـ ـ إجمـ ــال قيمـ ــة التفويضـ ــات الماليـ ــة للبـ ــابي االول والثـ ــان خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة
2020م مبلل وقدره  102,074دينار ،مفصلة عىل النحو التال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

الموازنة السنوية لوزارة االقتصاد لسنة 2020م
اإلجمال
ديوان الوزارة مراقبات االقتصاد بالمناطق
96,524,686
91,151,225
5,373,461
5,550,000
1,575,000
3,975,000
102,074,686
92,726,225
9,348,461

ولوحظ بشأنها ر
اآلن:
 قي ــد قيم ــة التفويض ــات المالي ــة الخاص ــة بالمراقب ــات بالمن ــاطق كمصـ ــروفات فعلي ــةبســجل المراقــب المــال واغفــال قيــدها كارتباطــات ممــا ريتتــب عنــه عــدم تتب ـ أوجــه
الصـرف وعدم التأكد من القيد السليم لها وفقا ر
للتشيعات النافذة.
 بلغـ ـ ـ جمل ـ ــة مصـ ـ ــروفات الب ـ ــاب األول كمرتب ـ ــات م ـ ــا قيمت ـ ــه  86,664,207دين ـ ــار،وتحقق وفر بمخصصات ديوان الوزارة بلغ قيمته  99,029دينار.
ن
ن
ـاملي بالب ــاب الث ــان خ ــالل
 بلغـ ـ جمل ــة مصـ ــروفات بن ــد اتع ــاب ومكاف ــآت لغ ــت الع ـالسنة  726,891دينار ،وبلل الوفر بهذا البند قيمة  14,316دينار.
 بموجب إذن الصـرف رقم  4/9بقيمة  53,600دينار نتبي التكرار نف ف مكافآت
لع ــدد  15ش ــخص كق ــوة لحماي ــة ال ــوزير ،ت ــم ف مكاف ــآت له ــم س ــابقا وذل ــك ع ــن
نفــس الفـ رـتة (ينــاير وفتايــر ومــارس) بموجــب إذن الص ــرف رقــم  ،4/4وبلغ ـ قيمــة
المكافآت المصـروفة بالمخالفة  36,000دينار.
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 تحميــل بنــد مص ــروفات صــيانة الســيارات بقيمــة  3,500دينــار مص ــروفات لصــيانةن
موظف الوزارة دون وجه حق حيـث بلغـ القيمـة بموجـب إذن
سيارة خاصة بأحد
الصـرف رقم .6/10
االليامات القائمة عل الوزارة
بلغ ـ إجمــال قيمــة ر ن
ر
االلتامــات القائمــة عــىل الــوزارة حــب نهايــة الســنة الماليــة 2018م
ر
ن
االلتامات لصال شــركة ليبيـا للت ن
ـأمي
مبلل وقدره  20,911,062دينار ،وكان أبرز هذه
ن
والمتمثلـ ـ ــة نف اإليجـ ـ ــار السـ ـ ــنوي بمبلـ ـ ــل  720,000دينـ ـ ــار مقابـ ـ ــل إيجـ ـ ــار مبـ ـ ــب الـ ـ ــوزارة
بأبوهري ــدة ،دون وج ــود أي ب ــوادر لس ــداد ال ــوزارة لتل ــك ر ن
االلتام ــات ب ــالنظر ال اس ــتنفاذ
وترحي ـ ــل م ـ ــا يخص ـ ــص لبن ـ ــد اإليج ـ ــارات نف أوج ـ ــه ف أخ ـ ــرى ،مم ـ ــا دفـ ـ ـ الشـ ـ ــركة إل
رن
ن
بااللتامات موزعا عىل السنوات المالية:
المبب ،وفيما يىل بيان
مطالبة الوزارة باخالء
السنة المالية
2013م
2014م
2015م
2016م
2017م
2018م
إجمال االليامات

القيمة
5,794,921
8,327,082
961,290
972,659
1,433,347
3,421,763
20,911,062

االلتامات ر
علما بأن ر ن
ر
سنب 2020-2019م لم يـتم حصــرها بعـد ح رـب نهايـة
المتتبة عن
السنة المالية 2020م.
بيان بكافة العقود الميمة مع الوزارة
 وم ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل العق ــود المتم ــة مقاب ــل خ ــدمات ل ــوحظ التمدي ــد التلق ــانله ــذه العق ــود بع ــد انته ــاء ك ــل س ــنة وتـ ـر ن
اج ال ــوزارة نف تفعي ــل أه ــم البن ــود نف بع ــض
العقــود والمتمثلــة نف التقيــيم المســتمر للخــدمات المقدمــة مــن قبــل الش ــركات والـ رـب
ســاهم نف ضــياع حقــوق الــوزارة وتـ ن
ـدن مســتوي الخــدمات المقدمــة ،ممــا أدى ال
ن
تر ن
اج بعض الشـركات المقدمة لخدمات النظافة والمق ف أداء خدماتها.
وظف الوزارة لوحظ بشأنها ر
 ومن خالل االطالع عىل عقود اإليجار الخاصة بم ناآلن:
 عدم ر ن
اإللتام بقرار مجلس الوزراء رقم ( )346لسنة 2013م بشأن تحديد قيمة
بعض الخدمات بديوان الوزارات ،حيث لوحظ من مساكن مدفوعة األجر من
لموظفي عىل الرغم من عدم تحقق ررسط المسافة ن
ن
بي مقر العمـل
قبل الوزارة
والمسكن لذات الشخص.
الموظفي وعددهم  2مساكن مدفوعة األجر ر
ن
حب 2020/12/31م
 من بعض
ن
مــن قبــل الــوزارة بموافقــة وكيــل الــوزارة وذلــك نظ ـرا لكــونهم نــازحي مــن منــاطق
وقع بها اشتباكات خالل العام المنرصم.
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 دف ـ إيجــار مــن قبــل الــوزارة لمســكن جمــاع يقطــن بــه عــدد مــن مـ ن
ـوظف الــوزارة
وعـ ــددهم  ، 5وذلـ ــك لكـ ــونهم يقيمـ ــون بمنـ ــاطق بعيـ ــدة عـ ــن العاصـ ــمة ط ـ ـرابلس
وذلك بموافقة وكيل الوزارة.
ن
ن
ن
 تحم ـ ــل ال ـ ــوزارة لنفق ـ ــات اس ـ ــتئجار خاص ـ ــة ب ـ ــالمراقبي الم ـ ــاليي الت ـ ــابعي ل ـ ــوزارة
المالية.
السيارات المملوكة للوزارة
فيما يىل بيان بالسيارات التابعة للوزارة:
بـ ـي ـ ــان
السيارات المشوقة
ُ َ
ن
لموظفي
المملكة
السيارات
السيارات ر
الب تح إجراءات التمليك
السيارات ر
الب بعهدة المراقبات بالمناطق
ر
السيارات الب ال يوجد عنها أي معلومة
إجمال عدد السيارات

عدد السيارات
18
80
52
41
85
276

 ل ــوحظ ع ــدم وج ــود س ــجل للس ــيارات يوض ـ ـ ع ــدد الس ــيارات الفعلي ــة والموج ــودةبحـ ــوزة الـ ــوزارة ونوعهـ ــا وعمرهـ ــا االفـ ـ رـت ن
ا ،وحالتهـ ــا وتـ ــاريـ ــخ اقتنائهـ ــا لضـ ــمان تتب ـ ـ
حركتها وعدم ضياعها.
 بتــاريـ ــخ 2019/12/02م تــم تغيــت عــدد خمس ــة إطــارات لســيارة تويوتــا النــد ك ــروزرلوحــة رقــم  5-1154635عــىل الــرغم مــن أن التقريــر الفـ نـب يفيــد بأنهــا بحالــة جيــدة،
ن
أربعي يوما تقريبا تم ف مبلل وقدره 11,040
وبتاريـ ــخ 2020/01/21م أي بعد
دينــار لصــيانة نفــس الســيارة ،علمــا بــأن الســيارة المــذكورة ليس ـ مــن ضــمن كشــف
السيارات المعد والمقدم من إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة.
 ت ــم تملي ــك ع ــدد  80س ــيارة لم ـ نـوظف ال ــوزارة دون تقي ــيم الس ــيارات ،ب ــل ت ــم مراس ــلة
وزارة المواصالت بالتمليك ،وذلك بالمخالفة لقرار اللجنـة الشـعبية العامـة (سـابقا)
رق ـ ــم ( )918لس ـ ــنة 2007م ،بش ـ ــأن ض ـ ــوابط ررساء واس ـ ــتعمال الس ـ ــيارات المملوك ـ ــة
للمجتم .
صندو موازنة األسعار
 من خالل مراجعة الديوان لملفات ر نااللتامات القديمة للصندوق تبين
المالحظات والمخالفات أهمها:

العديد مـن

 عدم احالة النسخ األصلية من العقود المتمة لسنة 2011م والمتعلقة بالتوريـداتالخارجي ـ ــة لمص ـ ــلحة الض ـ ـ ـرائب إلتخ ـ ــاد االجـ ـ ـراءات الالزم ـ ــة وف ـ ــق ق ـ ــانون الض ـ ـ ـرائب
واالكتفاء بخصم نسبة  %1من قيمة العقود عند فت االعتمادات المستندية.
 تـ ـر ناج إدارة الص ــندوق نف معالج ــة وتس ــوية مص ــاريف ف ــت االعتم ــادات المس ــتندية
ن
الخارجيــة عــىل العقــود المتمــة ف ســنة 2011م والمحملــة عــىل الصــندوق بخصــمها
م ــن الط ــرف الث ـ ن
ـان وف ــق نص ــوص العق ــد وترجي ـ القيم ــة إل خزين ــة الص ــندوق وم ــن
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أمثلــة ذلــك العقــد رقــم  2011/54القيمــة المســتحقة  114,750يــورو والعقــد رقــم
 2011/51القيمة المستحقة  516,375يورو.
 قصـ ـ ــور الصـ ـ ــندوق نف التسـ ـ ــوية النهائي ـ ـ ــة إلتمـ ـ ــام اإلج ـ ـ ـراءات الجمركيـ ـ ــة واستص ـ ـ ــداراالقرارات الجمركية النهائية للشحنات المـوردة عـىل مينـاء طـرابلس البحـري للعقـود
المتمة سنة 2011م والمتعلقة بتوريد السل من الخارج.
 قص ـ ــور إدارة الص ـ ــندوق نف متابع ـ ــة ررسك ـ ــة الخ ـ ــدمات الض ـ ــمانية الطبي ـ ــة المس ـ ــاهمةوالزامها بتوزي ـ ـ سلعة حليب األطفال الموردة عىل الصيدليات نف جمي إنحاء ليبيا
وفــق كشــف التوزي ـ ـ ـ المتفــق ،م ـ تحمــل الش ــركة المســئولية نف إيصــال الســلعة إل
كافـ ــة الصـ ــيدليات نف المنـ ــاطق والمنصـ ــوص عليهـ ــا نف المـ ــادة الثانيـ ــة مـ ــن االتفاقيـ ــة
المتمة بتاريـ ــخ 2012/1/16م ،االمر الذي ترتب عنه المالحظات التالية:
 كمي ــات م ــن الحلي ــب الزال ـ متبقي ــة بمخ ــازن الش ــركة منتهي ــة الص ــالحية تق ــدر
كميته ــا ب ـ ـ 3,986,627علب ــة حلي ــب م ــن أص ــل إجم ــال الكمي ــة المس ــتلمة وال ـ رـب
تق ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـ ـ 7,595,075علب ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ـ إجم ـ ـ ــال الكمي ـ ـ ــة المتص ـ ـ ــرف فيه ـ ـ ــا
 3,608,448علبة حليب.
ن
 ت ـ ـر ن
ر
اج الصـ ــندوق موازنـ ــة األسـ ــعار ف إل ـ ـزام رسكـ ــة الخـ ــدمات الضـ ــمانية الطبيـ ــة
ن
المس ـ ــاهمة ف تق ـ ــديم خط ـ ــاب ض ـ ــمان حس ـ ــن التنفي ـ ــذ بواقـ ـ ـ  %2م ـ ــن القيم ـ ــة
اإلجمالية للكميات الموردة والمقرر تسلمها بمخازنه.
 تر ن
اج الصندوق نف تشكيل لجان فحص لألصناف الموردة لمخازنها والمتعلقـة
ن
ب ـ ــالعقود المحلي ـ ــة والخارجي ـ ــة ومح ـ ــا االتف ـ ــاق وتحري ـ ــر محض ـ ــر معتم ـ ــد م ـ ــن
أعضـ ـ ـ ـ ــائها بـ ـ ـ ـ ــالقبول وفقـ ـ ـ ـ ــا للمـ ـ ـ ـ ــواد مـ ـ ـ ـ ــن ( )13-12-11مـ ـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ـ ــة المخـ ـ ـ ـ ــازن
والمستودعات رقم ( )8لسنة 2006م.
 قيـ ــام الصـ ــندوق بـ ــابرام عقـ ــود دون تحديـ ــد السـ ــعر والقيمـ ــة النهائيـ ــة اإلجمالي ـ ـة
للتعاقــد بالمخالفــة لنصــوص المــواد ارقــام ( )33-21-14-11مــن الئحــة العقــود
االداريـ ــة ،أمثلـ ــة ذل ـ ــك العقـ ــد رقـ ــم ( )2011-24والمحم ـ ــل عـ ــىل االعتمـ ــاد ل ـ ــرقم
 1609لصال ررسكة مرصاته الجديدة للصناعات الغذائية.
 إبرام محا ن اتفاق واتمام إجراءات السداد عليها دون إتمام إجراءات التصديق
عليهــا مــن مصــلحة الض ـرائب ومــن أمثلــة ذلــك محض ــر اتفــاق موضــوع االعتمــاد
ن
القواني واللوائ .
رقم  1826لم يخض للضـرائب المستحقة وفق
 ت ـر ن
ن
ر
اج الصــندوق نف اتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة بانهــاء محــا االتفــاق الــب لــم
تورد كامل الكمية المتفق عليهـا بمحضــر االتفـاق وعـىل سـبيل المثـال ال الحصــر
ن
ـاحي ،حيــث
محضــر االتفـاق لالعتمــاد المسـتندي رقــم  1626لصـال ررسكــة الري
ت ــم االتف ــاق ع ــىل توري ــد  9000ط ــن م ــن س ــلعة الس ــكر ،نف ح ـ ن
ـي م ــا ت ــم توري ــده
 2171طن.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

326

قطاع الزراعة
وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبجرية

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
من خالل فحص نظام الرقابة الداخلية المطبق نف الوزارة ن
تبي وجود قصور نف النظـام
تمثل نف ر
اآلن:
ن
الوظيف للوزارة.
 التأخر نف اعتماد المالك -قلة العنا

المهنية المتخصصة نف الفحص والمراجعة بالقسم المال.

 انفراد موظف واحد بالقسم المـال بـاجراء العمليـة الماليـة بأكملهـا ممـا يصـعب معـهن
المتانيـة والحسـابات
اكتشاف األخطاء نف حينهـا بالمخالفـة للمـادة ( )96مـن الئحـة
والمخازن.
ن
 الصـرف من العهد المالية ف األغراض الغـت مخصصـة لهـا بالمخالفـة للمـادة ()180ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 وجـود مجموعــة مــن الصــكوك المعلقــة الـ رـب تجــاوزت المــدة القانونيــة لهــا بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )118من الئحة
ن
 من دفعات مقدمة لبعض الفنادق دون تسويتها ف نهاية السـنة الماليـة بالمخالفـةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )200من الئحة
ً
ثانيا :النفقات التسييية
البيــان التــال يوض ـ إجمــال الحــواالت الماليــة الــواردة للــوزارة والمص ــروفات الـ رـب تم ـ
عليها:
الباب
األول
ن
الثان
اإلجمال

إجمال الحواالت الواردة
المشاريـ ــع
ديوان الوزارة
7,800,000 49,000,000
1,544,000 3,860,000
9,344,000 52,860,000

المصـروفات
المشاريـ ــع
ديوان الوزارة
6,893,830 45,931,820
1,256,380 3,397,590
8,150,210 49,329,410

الرصيد
المشاريـ ــع
ديوان الوزارة
906,170
3,068,180
287,620
462,410
1,193,790 3,530,590

تبي ر
ومن خالل الفحص ن
اآلن:
ر
المبارس دون طلب عروض والمفاضلة بينها للوصول إل
 الشـراء عن طريق التكليفأنسـب وأجـود العــروض وأقـل األسـعار بالمخالفــة لالئحـة العقـود اإلداريــة ومـن أمثلــة
ذلك مايىل:
إذن الصـرف
11/14
9/34
11/39
11/29

تاريخه
2019/11/03
2019/09/29
2019/11/13
2019/11/11

القيمة
4,750
65,000
12,670
12,400

المستفيد
محالت المصدر لبي المحركات
شـركة وادي القطف للمقاوالت
شـركة التواصل للخدمات
شـركة العالمية لبي األجهزة المكتبية
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إذن الصـرف
11/40
11/17
11/38

تاريخه
2019/11/13
2019/11/03
2019/11/13

القيمة
2,280
5,985
24,300

المستفيد
شـركة التواصل للخدمات
مش
شـركة مزايا

 عــدم اســتيفاء البيانــات ب ـاذن الص ــرف مــن بيانــات االعتمــاد بالمخالفــة للمــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن الفقرة (ب) ومن أمثلتها:
من الئحة
إذن الصـرف
9/27
11/54
12/77
12/79

القيمة
3,500
20,000
38,872
4,000

تاريخه
09/22
11/18
12/25

عالوة مبي

المستفيد
( مصـرف ليبيا المركزي)
عاس
اات
ع اس

ـوظفي المقيمـ ـ ن
ن
ـي خـ ــارج
 الص ـ ــرف مقابـ ــل عقـ ــود إيجـ ــار مسـ ــاكن اإلقامـ ــة لـ ــبعض المـ ـطـ ـرابلس دون تحدي ــدي اس ــمائهم وص ــفاتهم بالمخالف ــة لقـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم
( )364لس ــنة 2013م بش ــأن تحدي ــد بع ــض المزاي ــا ب ــالوزارات والبي ــان الت ــال يوضـ ـ
ذلك:
قيمة اإليجار
2,000
2,000
2,000
1,300
1,500
2,000
6,000
1,500
1,500
3,000

المستفيد
عاس
فاع
هفم
حمح
صصو
عاس
يما
عمن
عمع
امع

البي ـ ـ ـ ــان
ن
ن
المقيمي خارج طرابلس
الموظفي
إقامة بعض
ن
الحيوان
مدير إدارة االنتاج

ن
ن
المقيمي خارج طرابلس
الموظفي
إقامة بعض

األمــر الــذي يتطلــب إلغــاء جمي ـ العقــود الـ رـب تخــالف ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()364
لسنة 2013م.
 بموج ــب إذن الص ـ ــرف رق ــم  11/64بت ــاريـ ــخ 2019/11/25م بقيم ــة  8,900دين ــارن
حسي عمر الزايط بشأنه لوحظ ما يىل:
لصال
ن
ن
 إبـ ـرام محضـ ــر االتف ــاق ب ــي المع ــب وال ــوزارة إلزال ــة المخلف ــات وأعم ــال النظاف ــة
الخاصــة بجهــاز التنميــة بينمــا يــنص محضــر إنجــاز العمــل صــيانة عــدد اثنــان مــن
ن
المبان الجاهزة.
 ضعف التعزيز المستندي لـبعض أذونـات الصــرف ،بالمخالفـة للمـادة ( )99مـن
ن
المتانية والحسابات والمخازن ومن أمثلة ذلك مايىل:
الئحة
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إذن الصـرف
10/29
10/34
11/67

تاريخه
2019/10/27
2019/10/29
2019/11/28

القيمة
5,880
1,440
48,500

النواقص
المستفيد
الشـركة الوطنية للمطاحن شهادة إثبات سداد ضـرائب
شـركة  LTTلالتصاالت
فاتورة مبدئية
ر
شهادة إثبات سداد ضـرائب
شـركة الراف للخدمات

نفقات السفر والمبيت

يتبي ر
ن
اآلن:

من خالل فحص مستندات تسوية عالوة السفر والمبي
ر ا
ـارسة بالمخالفــة للمــادة ( )9مــن الئحــة
 تحميــل عــالوة الســفر والمبي ـ عــىل البنــد مبـااليف ــاد وع ــالوة المبي ـ رق ــم ( )751لس ــنة 2007م ،االم ــر ال ــذي ك ــان يتوج ــب ع ــىل
الوزارة تحميل القيمة سلف عىل المستفيدين ال ن
حي التسوية.
 قفـل بعــض عــالوات السـفر والمبيـالمهمة.

دون إرفــاق مـا يفيــد تنفيــذ المهمـة تقريــر بشــأن

ثالثا :حسابات خارج الميانية
العهـد المالية
ر
ومن خالل الفحص ن
تبي اآلن:

ف عه ــدة مالي ــة بقيم ــة  20,000دين ــار باس ــم (و ا ج ا) واالكتف ــاء بقفله ــا بتوقي ـ
ر
بمعرفب) دون وجود مستندات مؤيدة للرصف.
الوزير ( ف
ف عهــده ماليــة بقيمــة  10,000دينــار باســم (ع ط ه) واالكتفــاء بقفلهــا بتوقي ـ
ر
بمعرفب) دون وجود مستندات مؤيدة للرصف.
الوزير ( ف
ف عهـ ـ ـ ــد ماليـ ـ ـ ــة بقيمـ ـ ـ ــة  10,000دينـ ـ ـ ــار باسـ ـ ـ ــم (م ع ج) ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل فحـ ـ ـ ــص
ف العهدة من الباب األول.
مستندات القفل اتض
ف العه ـ ــدة مقاب ـ ــل االعاش ـ ــة ألف ـ ـراد ال ـ ـ ـ رشطة الزراعي ـ ــة ووح ـ ــدة األم ـ ــن والس ـ ــالمة
بالوزارة.
 ررساء مواد غذائية مختلفة بالقيمة  10,000دينار دون وجود ما يفيد االستالم.الدفعات المقدمة
ن
ف مبل ـ ـ ــل  70,000ك ـ ـ ــدفعات مقدم ـ ـ ــة للفن ـ ـ ــادق دون تس ـ ـ ــويتها ف نهاي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــنة
ن
الماليـ ـ ــة ،بالمخالف ـ ـ ــة للمـ ـ ــادة ( )200م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة المتانيـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات والمخ ـ ـ ــازن
وتفصيلها كالتال:
قيمة الدفعة
20,000
50,000

المستفيد
فندق المهاري
فندي بوابة أفريقيا

ً
رابعا :الحسابات المصـرفية
 تحتفظ وزارة الزراعة روالتوة الحيوانية والبحرية بالحسابات التالية:
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الرصيد الدفيي ف 2019/12/31م
نوع الحساب
المصـرف
رقم الحساب
60,199,450
الباب األول
202-585
الباب ن
425,774
الثان
203-2739
2,177,185
الباب الثالث التحول
202-592
ن
الوطب الرئيي
التجاري
33,489,934
الودائ واألمانات
202-602
ص ـف ــر
الدعم
203-2595
ص ـف ــر
اإليرادات
202-695

 وج ـ ــود مب ـ ــالل خص ـ ــمكالتال:

بكش ـ ــف حس ـ ــاب المص ـ ــرف وال مقاب ـ ــل له ـ ــا بال ـ ــدفاتر بيانه ـ ــا
القيمة
250
577,441
3,980
12,089

الحساب
التحول
الباب األول
الباب ن
الثان
الودائ واألمانات

األمر الذي يتطلب متابعتها م المصـرف.
ً
خامسا :الخــزيـن ـ ــة
ن
المتانيـ ــة
 ع ــدم تيبي ـ ـ الخزنـ ــة بج ــدار الحـ ــائط بالمخالف ــة للم ــادة ( )47مـ ــن الئح ــةوالحسابات والمخازن.
 ع ـ ــدم خ ـ ــتم مس ـ ــتندات الص ـ ــرف بخ ـ ــتم يفي ـ ــد الص ـ ــرف لتجن ـ ــب فه ـ ــا م ـ ــره أخ ـ ــرىن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )105من الئحة
ً
سادسا :المخ ـ ـ ـ ــازن
 عدم مالئمة المخزن رلشوط حفظ األصناف.
 ع ـ ـ ـ ــدم تقس ـ ـ ـ ــيم المخزون ـ ـ ـ ــات حس ـ ـ ـ ــب طبيعته ـ ـ ـ ــا إل أص ـ ـ ـ ــناف مس ـ ـ ـ ــتديمة وأص ـ ـ ـ ــنافن
المتانيـ ـ ـ ـ ــة
اس ـ ـ ـ ــتهالكيه وأصـ ـ ـ ـ ــناف خ ـ ـ ـ ــرده بالمخالفـ ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ــادة ( )218مـ ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 عدم توفر وسائل الحماية الكافية وسائل مكافحة الحرائق بالمخالفة للمادة ()220ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 االحتفـ ــا بأصـ ــناف تزيـ ــد عـ ــن حاجـ ــة الـ ــوزارة ممـ ــا يعرضـ ــها للتلـ ــف وسـ ــوء التخـ ــزينن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )222من الئحة
 عدم وجود بطاقات لكل صنف من األصناف الموجودة بالمخازن بالمخالفة للمادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )232من الئحة
 عدم اعداد المقاشسـات السـنوية باحتياجـات المخـازن بالمخالفـة للمـادة ( )233مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
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قطاع السياحة
اهليئة العامة للسياحة

ً
أوال :تقييـم نظــام الرقـابة الداخليـة
القسـم المـال بالهيئة

رن
بااللتامــات الماليــة بالمخالفــة للمــادة ( )18مــن الالئحــة
 عــدم إمســاك ســجل خــاصالتنفيذية للقانون رقم ( )13لسنة 2000م بشأن التخطيط.
 عدم إمساك سجل خاص باالعتمادات المالية الخاصـة نبمتانيـة التحـول بالمخالفـة
للم ـ ـ ــادة ( )15م ـ ـ ــن الالئح ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة للق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم ( )13لس ـ ـ ــنة 2000م بش ـ ـ ــأن
التخطيط.
ر
 عـ ــدم إدراج االسـ ــتقطاعات القانونيـ ــة أول ب ـ ــأول بـ ــدفت الصـ ــندوق وتسـ ــجيلها نهاي ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
السنة المالية بالمخالفة للمادة ( )84من الئحة
 عدم القيام بالتوقي أو الختم عىل بعض أذونـات الصــرف والمسـتندات المؤيـدة لهـان
المتانيــة
بمــا يفيــد إتمــام عمليــة الصــرف وذلــك بالمخالفــة للمــادة ( )105مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
 عــدم إقفــال الســلف عــىل حســاب عــالوة الســفر والمبيـ بالســجل الخــاص بالســلفواقتصــار عمليــة التســجيل بالمنظومــة المســتخدمة بالقســم ،وعنــد مطابقــة بيانــات
ف الســلف بالســجل م ـ المنظومــة وج ــدت غــت مطابقــة لع ــدم تســجيل بع ــض
قيود ف السلف بالمنظومة.
 التــأخر نف إعــداد الحســاب الختــام للهيئــة ،حيــث لــم يــتم إعــداد الحســاب الختــامح ـ رـب ت ــاريـ ــخ ه ــذا التقري ــر ،علم ــا ب ــأن آخ ــر حس ــاب خت ــام ت ــم تحويل ــه ل ــوزارة المالي ــة
يخص السنة المالية 2019م.
مكتب المراجعة الداخلية بالهيئة

 ضـ ــعف أداء المكتـ ــب مـ ــن حيـ ــث قيامـ ــه باعـ ــداد تقـ ــارير نصـ ــف سـ ــنوية فقـ ــط لسـ ــنة2020م ،تض ـ ـ ــمن تقري ـ ـ ــر النص ـ ـ ــف األول م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ــة 2020م بيان ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن
االعتمادات المستندية القديمة للهيئة المنتهية الصالحية ر
والب ال تـزال قائمـة لـدى
المصـ ـ ــارف (مص ـ ـ ــرف ليبيـ ـ ــا المركـ ـ ــزي – مص ـ ـ ــرف الجمهوريـ ـ ــة المقريـ ـ ــف) علمـ ـ ــا بـ ـ ــأن
البيان ـ ــات ال ـ ــواردة ب ـ ــالتقرير وردت بتق ـ ــارير مح ـ ــا ن الج ـ ــرد لس ـ ــنة 2019م ،نف ح ـ ـ ن
ـي
تضــمن تقريــر النصــف الثـ ن
ـان مــن الســنة الماليــة 2020م ســت العمــل بــادارة الشــؤون
ن
الموظفي).
اإلدارية والمالية (إدارة شؤون
المراقب المـال بالهيئة

 عــدم قي ــام المراقــب الم ــال بالهيئــة بــالختم عــىل بعــض أذونــات الص ــرف ،منهــا عــىلسبيل الذكر:
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اإلذن
6/11
10/10
5/404

المستفيد
أ ،م ،ب
ع ،ع ،ع
ن
الجي
مصـرف الجمهورية سوف

المبلغ
1,500
2,250
2,023

تفاصيل الصـرف
مكافأة مالية
مكافأة مالية
مرتب (ع ا ع) شهر ()1،2،3

ً
ثانيا :الحسابات المصـرفية
حسابات مصـرف الجمهورية فرع المقريف ر
الب ال تزال مفتوحة نف 2020/12/31م:
البيان
الباب األول :المرتبات
الودائ واألمانات (مجمد)

رقم الحساب
المنظومة القديمة فليكس كيوب
213-1133
59711
213-1140
59713

الرصيد الدفيي

الرصيد المصـرف

صفر
صفر

194,257
2,367

ن
المخولي بالتوقي :
مدير اإلدارة المالية (سابقا).
 ع ،م،م
المراقب المال (سابقا).
 ع ،ا ،ص
 ت ــم مراسـ ــلة المص ـ ــرف مـ ــن قبـ ــل الهيئ ــة بخصـ ــوص إقفـ ــال ه ــذه الحسـ ــابات بتـ ــاريـ ــخ2016/12/21م إال أن الحسابات لم تقفل بعد من قبل المصـرف.
 علمـا بـأن المخـ نـولي بـالتوقي عــىل هـذه الحســابات لـم تعــد لهـم صــلة بالهيئـة العامــة
للسياحة.
ً
ثالثا :الميانيـة العـامـة للهيئـة العـامة للسيـاحة
البـاب
المرتبات والمهايا
النفقات التشغيلية
ن
المتانية التسيتية
التحول

المفـوض
56,230,600
2,146,500
58,377,100
2,000,000

المسيـل
46,715,828
2,146,500
48,862,328
2,000,000

المصـروف الفعل
55,603,700
2,145,870
57,749,570
صفر

الرصيـد
626,900
630
627,530
2,000,000

البـاب األول  -المرتبـات والمهايـا:
البنود
المرتبات األساسية
ن
للعاملي
اإلعاشة واإلقامة
ن
المساهمة ف الضمان االجتماع
إجمال البـاب األول

المفوض
50,453,280
98,500
5,678,820
56,230,600

المصـروف الفعل
49,890,050
98,500
5,615,150
55,603,700

الرصيد
563,230
صفر
63,670
626,900

 أظهـرت مـذكرة تسـوية المصــرف المتعلقـة بالبـاب األول رقـم  1850مبـالل خصــمبكش ـ ــف المص ـ ــرف وال مقاب ـ ــل له ـ ــا بال ـ ــدفاتر بمبل ـ ــل  13,670دين ـ ــار تخ ـ ــص مرتب ـ ــات
ن
العاملي وقد قام الهيئة بمراسلة المصـرف بشـأنها إال أن التسـوية لـم تحـدث ولـم
تتم المتابعة من الهيئة وترك المبالل ترحل من سنة ألخرى.
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ـوظفي مـن المنطقـة ر
ن
 من خـالل جـرد الخزينـة تب نالشـقية
ـي وجـود صـكوك مرتبـات م
المنتقلـ ن
ـي مــن الهيئــة إل جهــات أخــرى عــن األش ـهر 2019/12-11م ومرتبــات ســنة
2020م لـ ـ ــم يـ ـ ــتم اسـ ـ ــتالم مرتبـ ـ ــاتهم وتراكمهـ ـ ــا بالخزينـ ـ ــة عـ ـ ــدد  42شـ ـ ــخص وعـ ـ ــدد
الص ــكوك  321ص ــك واجم ــال قيم ــة المرتب ــات أ ك ـ رـت م ــن  228,719دين ــار  ،مرف ــق
كشف بالمرتبات الموجودة بالخزينة.
 تعرض ـ الهيئــة نف شــهر 2020/6م لس ــرقة بعــض مــن الصــكوك المتعلقــة بمرتبــاتموظفيها بالجنوب الليب وتزويرها وتحويل مبالل من حسـاب الهيئـة بمصــرف ليبيـا
المرك ـ ــزي ،وق ـ ــد قام ـ ـ ـ إدارة الهيئ ـ ــة والمراقـ ـ ــب الم ـ ــال ب ـ ــاإلجراءات الالزم ـ ــة بـ ـ ــابالغ
الجهات المختصة ومحاولة ر
استجاع مـا يمكـن اس رـتجاعه مـن الصـكوك قبـل عمليـة
ر
ن
التحويل والجدول التال يوض قائمة بالصكوك الحقيقيـة وقيمتهـا وعمليـة التويـر
وما تم ر
استجاعه من مبالل:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

عملية اليوير
بيانات الصكو الحقيقية
اسم المصـرف
القيمة
المصـرف الحقيق بالصك القيمة المزورة
رقم الصك
بالصك المزور
الحقيقية
المتحد الجميل
346,900
الجمهورية أم األرانب
2,045
974411
الجمهورية جادو
249,290
الجمهورية تراغن
1,434
974377
الصحاري الجميل
246,500
الجمهورية مرزق
2,855
974356
المتحد الجميل
346,720
شمال أفريقيا وكالة القطرون
3,537
974250
الوحدة المختار بنغازي
476,025
شمال أفريقيا مرزق
4,810
974222
0
الجمهورية زويلة
649
974358
تح اإلجراء
346,315
الجمهورية الدشسة مرزق
2,781
974386
0
الزراع مرزق
851
974284
2,011,752
إجمال ما تم خصمه من الحساب

المالحظات
المبالل ر
الب خصم
من حساب الهيئة
و تح المتابعة
من قبل الهيئة
والجهات المختصة

تم إيقاف الصكوك
م المتابعة

البـاب الثـان :النفقـات التشغيليـة
ن
تبي من خالل الفحص المستندي للبنود:
مكافآت لغي العاملي
ن
 التوس نف إصـدار قـرارات للمتعـاوني مـ الهيئـة مـن قبـل رئـيس الهيئـة والـذي يصـلإل عــدد  51متعــاون نف الســنة الماليــة ،دون الحصــول عــىل إذن كتــان مــن المراقــب
الم ــال بالهيئـ ــة بم ــا يفيـ ــد ت ــوفر التغطيـ ــة المالي ــة الالزمـ ــة ،باإلض ــافة إل أن األعمـ ــال
ا
المتعاقــد عليهــا مــن صــميم عمــل اإلدارات بالهيئــة فض ـ عــن وجــود الكــم الهائــل
ن
ن
ن
الوظيف الذي يقدر  9518موظف.
المسكني عىل المالك
الموظفي
من

 بموج ـ ــب اإلذن رق ـ ــم  7/43ت ـ ــم ف مبل ـ ــل  4,000دين ـ ــار مقاب ـ ــل مكاف ـ ــأة متع ـ ــاونل ــ(أ.ف.ا) عــن شــهري م ــايو ،يونيــو لســنة 2020م ،حيــث ل ــوحظ قيــام رئــيس الهيئ ــة
باصدار قرار رقم ( )58لسنة 2020م بشـأن تكليـف (أ.ف.ا) كمتعـاون لـرئيس الهيئـة
نف مجــال تقنيــة المعلومــات بمكافــأة ماليــة وقــدرها  2,000دينــار شــهريا لمــدة ســتة
أشـهر مــن تــاريـ ــخ 2020/5/4م ،باإلضــافة إل شــغله منصــب مــدير مركــز المعلومــات
والتوثيـ ـ ــق السـ ـ ــياج التـ ـ ــاب للهيئـ ـ ــة ،علمـ ـ ــا بأنـ ـ ــه قـ ـ ــد تـ ـ ــم اسـ ـ ــتحداث مكتـ ـ ــب تقنيـ ـ ــة
المعلوم ــات بهيكلي ــة الهيئ ــة وفق ــا لق ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )19لس ــنة 2019م
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بشأن إصدار التنظيم الداخىل للهيئة ،وهو ما يعد مخالفة للقانون رقـم ( )12لسـنة
2010م بشأن عالقات العمل.
ن
ـاملي بالمخالفـ ــة،
 بعـ ــض األذونـ ــات الـ ـ رـب تـ ــم تحميلهـ ــا عـ ــىل البنـ ــد مكافـ ــآت لغـ ــت العـ ـوبعضها ال يتضمن توقي المراقب المال:
اإلذن
6/11
6/12
12/11
12/10
6/13
12/87
7/14
12/89
12/94
12/95
12/96
12/97
12/98
12/109

المستفيد
أ ،م ،ب
ا ،ع ،ا (المراقب)
أ ،م ،ا
ا ،ع ،ا (المراقب)
ط،ع ،ع
ل ،م ،ا
م ،ع ،ز
م ،ن،ا
م،ا،ا
س ،ح،ا
ن ، ،ب
ه ،ع ،ع

بيان

ف المكافأة

إلقفال الحساب الختام 2019م
لجنة الجرد 2019م  +لجنة إعداد ن
المتانية
التقديرية 2020م
ن
العمل اإلضاف شهر مايو قرار (()63منقول)
ن
العمل اإلضاف قرار ( )63شهر 11،12
ن
مقابل العمل االضاف
ن
العمل اإلضاف 11,12
ن
موظف وزارة العمل وذلك إلعداد مشـروع
ن
المالك الوظيف ،ف المكافأة حسب
القرار ( )181لسنة 2020م.
ن
العمل اإلضاف (موظف)

المبلل
1,500
1,500
2,500
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

نفقات السفر والمبيت

 من خالل فحص ومراج السجل الخاص بالسلف عـىل بنـد عـالوة السـفر والمبيـتب ـ ن
ـي ع ــدم إقف ــال أغل ــب الس ــلف بالس ــجل واقتص ــارهم ع ــىل التس ــجيل بالمنظوم ــة،
وعند التحقق من البيانات الواردة بالمنظومة الخاصـة بالسـلف ومطابقتهـا ببيانـات
الســجل تبـ ن
ـي عــدم تســجيل بعــض الســلف بالمنظومــة والمســجلة بالســجل أي أنــه
عدم تطابق بيانات السجل بالمنظومة.
 بموجــب اإلذن  11/49تــم ف مبلــل  15,110دينــار لصــال فنــدق القــوس وذلــكر
فندف لضيوف الهيئـة لحضـور احتفاليـة اليـوم ال ن
ـوطب للثقافـة التباويـة
مقابل حجز
نف مدين ــة طـ ـرابلس ،تب ـ ن
ـي ع ــدم وج ــود توقيـ ـ أو خ ــتم بم ــا يفي ــد الصـ ــرف بالمخالف ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )105من الئحة
ر
 بموجب اإلذن  8/27تم ف مبلل  22,639دينار وذلك مقابل حجز فندف لمدةشــهرين مــن تــاريـ ــخ 2020/6/6م لـ ـلسيد (ع ،إ ،ج) نظ ـرا للظــروف األمنيــة بــالطريق
الس ــاحىل علم ــا ب ــأن س ــكن المع ـ نـب بمنطق ــة الق ــره ب ــولىل ،ل ــوحظ ع ــدم وج ــود خ ــتم
المراقـ ــب المـ ــال ،باإلضـ ــافة إل المبالغ ـ ــة نف المعاملـ ــة بحجـ ــز فن ـ ـ ر
ـدف ،وهـ ــو مـ ــا يع ـ ــد
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن وال ـ رـب ت ــنص ع ــىل
مخالف ــة للم ــادة ( )9م ــن الئح ــة
االقتصاد نف اإلنفاق.
 بموج ــب اإلذن  9/21ت ــم ف مبل ــل  24,800دين ــار منه ــا  14,800دين ــار محمل ــةعـ ـ ــىل بنـ ـ ــد نفقـ ـ ــات السـ ـ ــفر والمبي ـ ـ ـ لصـ ـ ــال ش ـ ـ ــركة القـ ـ ــوس للخـ ـ ــدمات الفندقيـ ـ ــة
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ن
ـابعي
والس ــياحية وذل ــك مقاب ــل اإلقام ــة واإلعاش ــة لي ــوم واح ــد لع ــدد  40موظ ــف ت ـ
للهيئة بمدينة زوارة لحضور احتفالية افتتـاح قريـة (تيبـودا) السـياحية ،لـوحظ عـدم
وجود ختم المراقب المال ،باإلضافة إل تحميل البـاب الث ن
ـان بنـد نفقـات مصـاريف
ن
ـاملي
ال تخصه حيث أن البند الواجب التحميل عليه هـو بنـد اإلعاشـة واإلقامـة للع
بالباب األول بالمخالفة للمادة ( )10من قانون النظام المال.
 بموج ــب اإلذن  9/12ت ــم ف مبل ــل  20,500دين ــار منه ــا  11,500دين ــار محمل ــةعـ ـ ــىل بنـ ـ ــد نفقـ ـ ــات السـ ـ ــفر والمبي ـ ـ ـ لصـ ـ ــال ش ـ ـ ــركة القـ ـ ــوس للخـ ـ ــدمات الفندقيـ ـ ــة
ن
ن
والسياحية وذلك مقابـل ت ن
ـابعي للهيئـة
ـومي لعـدد  30موظـف ت
ـأمي إقامـة كاملـة لي
لزي ــارة مدين ــة غ ــدامس األثري ــة لمناقش ــة كيفي ــة تنش ــيط الس ــياحة بالمدين ــة ،ل ــوحظ
ع ـ ــدم وج ـ ــود خ ـ ــتم المراق ـ ــب الم ـ ــال إض ـ ــافة إل ع ـ ــدم إرف ـ ــاق تقري ـ ــر إنج ـ ــاز للمهم ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )99من الئحة
إيجار المبان ومصـروفات النقل والشحن

 بموج ــب اإلذن  5/3ت ــم ف مبل ــل  65,500دين ــار لص ــال شـ ــركة نس ــمات الحي ــاةالستتاد األدوية والمعدات وذلك مقابل توفت أجهزة قياس الحرارة عن بعد وبعض
المعـ ــدات الطبي ـ ــة للوقاي ـ ــة مـ ــن ف ـ ــايروس كورون ـ ــا ،حيـ ــث أن ـ ــه ق ـ ــد تـ ــم تحمي ـ ــل البن ـ ــد
بمصاريف ال تخصه والواجـب تحميلـه عـىل بنـد التجه نـتات بالمخالفـة للمـادة ()10
من قانون النظام المال.
 بموج ـ ـ ــب اإلذن  11/15ت ـ ـ ــم ف مبل ـ ـ ــل  5,500دين ـ ـ ــار منه ـ ـ ــا مبل ـ ـ ــل  3,750دين ـ ـ ــارمحملة عىل بند اإليجار لصال شـركة القوس للخدمات الفندقية والسياحية وذلك
ن
تأمي وسيلة نقل لعدد  15موظف ورئيس الهيئـة لمدينـة مص ـراتة لالجتمـاع
مقابل
م ـ مــدير مكتــب مصـ ـراتة واقامــة جولــة بالمدينــة ،لــوحظ عــدم إرفــاق تقريــر بنتــائأ
المهم ـ ــة وم ـ ــا تلخ ـ ــص إلي ـ ــه االجتم ـ ــاع بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )99م ـ ــن الئح ـ ــة ا ن
لمتاني ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 بموج ــب اإلذن  9/21ت ــم ف مبل ــل  24,800دين ــار منه ــا  10,000دين ــار محمل ــةعىل بند اإليجار لصال شـركة القـوس للخـدمات الفندقيـة والسـياحية وذلـك مقابـل
ن
ـابعي للهيئــة بمدينــة زوارة لحضــور احتفاليــة افتتــاح قريــة
نقــل لعــدد  40موظــف تـ
(تيبودا) السياحية ،لوحظ عدم وجود ختم المراقب المال.
 بموجب اإلذن  9/12تم ف مبلل  20,500دينار منها  9,000دينار محملة عىلن
تأمي
بند اإليجار لصال شـركة القوس للخدمات الفندقية والسياحية وذلك مقابل
ن
ـابعي للهيئــة لزيــارة مدينــة غــدامس األثريــة لمناقشــة كيفيــة
نقــل لعــدد  30موظــف تـ
تنشيط السياحة بالمدينة ،لوحظ عدم وجود ختم المراقـب المـال إضـافة إل عـدم
إرفــاق تقريــر إنجــاز للمهمــة بالمخالفــة للمــادة ( )99مــن الئحــة ا ن
لمتانيــة والحســابات
والمخازن.
إعالن وعالقات عامة وضيافة

 بموجب اإلذن  12/147تم ف مبلل  2,200دينار لصال فندق طرابلس الدولوذل ــك مقاب ــل حج ــز غرف ــة بالفن ــدق لم ــدة  14ي ــوم ل ـ ـ (أ،م،س) تب ـ ن
ـي ع ــدم وج ــود أي
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اثب ــات هوي ــة للس ــيد وم ــا ص ــفته وم ــا يفي ــد س ــبب حج ــز الغرف ــة ل ــه باإلض ــافة لع ــدم
تصديق الفاتورة من الضـرائب (إنما وجود تعهد بالتصديق فقط).
 بموج ـ ـ ــب اإلذن  11/15ت ـ ـ ــم ف مبل ـ ـ ــل  5,500دين ـ ـ ــار منه ـ ـ ــا مبل ـ ـ ــل  1,750دين ـ ـ ــارمحملــة عــىل بنــد إعــالن وعالقــات عامــة لصــال ش ــركة القــوس للخــدمات الفندقيــة
والس ــياحية وذل ــك مقاب ــل ت ـ ن
ـأمي وجب ـ رـب الغ ــذاء والعش ــاء لع ــدد  15موظ ــف ورئ ـيس
الهيئــة بمدينــة مرصـ ـاتة نف مهمــة لالجتمــاع م ـ مــدير مكتــب مصـ ـراتة واقامــة جول ــة
بالمدينة ،لوحظ عدم إرفاق تقرير بنتائأ المهمة بالمخالفة للمادة ( )99من الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بعض األذونات األخرى
ن
 قي ــام إدارة الهيئ ــة ربتجي ـ ـ مب ــالل لم ــوظف الهيئ ــة نظ ــت ص ــيانة س ــياراتهم الخاص ــة،حيــث أن الســيارات الـ رـب تــم صــيانتها غــت مملوكــة للهيئــة العامــة للســياحة ممــا يعــد
إهــدارا للمــال العــام ،وقــد تــم تحميــل قيمــة األذونــات عــىل كــل مــن بنــد الصــيانة وبنــد
قط الغيار وبند وقود وزيوت ،والجدول التال يوض ذلك:
اإلذن المستفيد
م ،ع ،ا
9/22
أ ،ا ،غ
10/59
 12/15ع ،ع ،ط
ا ،ش ،ا
12/18
 12/36ط ،أ ،ع
م ،م ،أ
12/58
اإلجمال

المبلغ بالدينار
2,260
2,160
3,390
4,400
690
3,700
17,100

المالحظات
عدم وجود ختم المراقب المال
رقم اللوحة ()5-2101799
-

 قيـام إدارة الهيئــة بصــيانة ســيارات تابعــة لهــا بمركــز ليبيــا لصــيانة الســيارات الحديثــة،والجدول التال يوض السيارات ر
الب تم صيانتها:
اإلذن

نوع السيارة
تويوتا كوروال

رقم اللوحة
5-537034

المبلغ
2,830

8/14

ر
متي النش

6-5-500627

3,990

هونداي أزيرا

5-1158765

18,990

هونداي أزيرا

5-1158765

5,845

ر
متي النش

6-5-500627

8,495

9/5

هونداي سوناتا

5-1190397

11,985

9/6

مازدا زوم

45-5-774137

12,175

10/57

اإلجمال

المالحظات
ن
المبان وبند الوقود والزيوت
تم تحميل المبالل عىل بند إيجار
والصيانة وبند قط الغيار.
عدم وجود توقي أو ختم بما يفيد اتمام الصـرف بالمخالفة للمادة
( )105من الئحة ن
المتانية والحسابات والمخازن.
هونداي أزيرا تح إجراءات التمليك حسب قرار رئيس لجنة
تقدير قيمة السيارات بوزارة المواصالت بتاري ــخ 2019/11/29م
للسيد  ،ب ،م -رئيس الهيئة وبمبلل ( )4,600دينار
التحميل عىل بند الصيانة وبند وقود وزيوت وبند قط الغيار.
التحميل عىل بند الصيانة وبند وقود وزيوت وبند قط الغيار.
السيارة تح إجراءات التمليك حسب قرار رئيس لجنة تقدير
قيمة السيارات بوزارة المواصالت بتاري ــخ 2020/3/18م للسيد
ع ،م ،ب وبمبلل ( )3,700دينار.
التحميل عىل بند الصيانة وبند وقود وزيوت وبند قط الغيار.
السيارة تح إجراءات التمليك حسب قرار رئيس لجنة تقدير
قيمة السيارات بوزارة المواصالت بتاري ــخ 2019/11/20م للسيد
أ ،ا ،ا وبمبلل ( )1,200دينار.

64,310
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البـاب الثـالث :األعمال الجديدة (التحول)
ر.م
1
2
3
4

المشـروع  /الينامج
التدريب والتطوير
ر
التوي ــأ السياج (انتاج مواد دعائية واعالمية)
ن
إعادة تأهيل مبب الهيئة ومرافقها
ن
ن
وتمكي ذوي اإلعاقة بغدامس
تجهت المركز السياج الذك لتنمية قدرات ودعم
اإلجمال

رقم العقد
17/15
16
14
13

القيمة
800,000
350,000
500,000
350,000
2,000,000

 تــم تجزئــة المبلــل المخصــص بــالتفويض للتــدريب والتطــوير عــىل عقــدين بــالرغم مــنأنه قد تم االتفاق م نفس المركز.
 لـوحظ بالعقــدين المتمـ نـي مـ األكاديميــة اإلشــارة إل محضــر االتفــاق المــتم بتــاريـ ــخ
2018/8/29م م ـ ع ــدم توض ــي إج ـراءات التعاق ــد م ـ األكاديمي ــة م ــن حي ــث قـ ـرار
تش ـ ــكيل لجن ـ ــة الت ـ ــدريب وتحدي ـ ــد اختصاص ـ ــاتها حس ـ ــب القـ ـ ـرار رق ـ ــم ( )163لس ـ ــنة
2010م بش ـ ـ ـ ــأن تقري ـ ـ ـ ــر بع ـ ـ ـ ــض األحك ـ ـ ـ ــام بش ـ ـ ـ ــأن الت ـ ـ ـ ــدريب ،باإلض ـ ـ ـ ــافة إل مح ـ ـ ـ ــا ن
اجتماعات اللجنة.
 عــدم توضــي كيفيــة اســتجالب عــرض أكاديميــة ســيجما للتعلــيم والتــدريب ،ومــا إذاكان هناك عروض من مراكز أو أكاديميات تدريبية أخرى.
 تم تعلية قيمة العقدين بحساب الودائ واألمانات. /1اليويـ ــج السياج (إنتاج مواد دعائية واعالمية)
تم التعاقد م شـركة الكادر بن ا
ـاء عـىل العقـد رقـم  ،2020/16لـم يـتم الحصـول عـىل أي

بيانات عن إجراءات التعاقد.
 /2إعادة تأهيل مبن الهيئة ومرافقها

 تم التعاقد م شـركة الرنية الهندسية للمقاوالت واالستثمار العقاري حسب العقـد 2020/14بتـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/11/22م بقيمـ ـ ـ ــة  500,000دينـ ـ ـ ــار بحيـ ـ ـ ــث أن تـ ـ ـ ــاريـ ــخ
االس ــتالم بالعق ــد 2020/12/31م ،وق ــد ت ــم التعاق ــد مـ ـ الشـ ــركة بطريق ــة التكلي ــف
ر
المبارس.
 وق ــد قامـ ـ الش ـ ــركة بتق ــديم خط ــاب ض ــمان نه ــان  2021/0001بقيم ــة 75,000دينــار تنــت صــالحية الضــمان عنــد 2021/5/9م ،باإلضــافة إل دف ـ الش ــركة قيمــة
 %2من قيمة العقد للهيئة العامة للسياحة بتاريـ ــخ 2021/2/9م.
 ل ــوحظ بش ــأن إج ـراءات التعاق ــد :مخالف ــة ق ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة رق ــم ()563لس ــنة 2007م بش ــأن إصــدار الئح ــة العق ــود اإلداري ــة :الم ــادة ( )8مــن حي ــث أولوي ــة
ر
المبارس،
طرق التعاقد ،كذلك مخالفة المادة ( )10حاالت التعاقد بطريقة التكليف
مخالف ــة الم ــادة ( )19بخص ــوص قي ــام لجن ــة فني ــة مش ــكلة بقـ ـرار رئ ــيس الهيئ ــة رق ــم
ن
ـدمي ،مخالفــة المــادة ()68
( )252لسـنة 2020م بـاجراءات فحــص عطــاءات المتقـ
ر
المبارس.
الخاصة باجراءات التعاقد بطريق التكليف
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 /3تجهي المركز السياج الذك لتنمية القدرات ودعم وتمكي ذوي اإلعاقة
ن
ن
للتجهتات اإلدارية حسـب العقـد 2020/13
الصاف
 تم التعاقد م شـركة السحاببتــاريـ ــخ 2020/11/22م بقيمــة  350,000دينــار بحيــث أن تــاريـ ــخ االســتالم بالعقــد
ر
المبارس.
2021/12/31م ،وقد تم التعاقد م الشـركة بطريقة التكليف

 لــوحظ بشــأن إج ـراءات التعاقــد :مخالفــة لق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم ()563لســنة 2007م بشــأن إصــدار الئحــة العقــود اإلداريــة :المــادة ( )8مــن حيــث أولويــة
ر
المبارس،
طرق التعاقد ،كذلك مخالفة المادة ( )10حاالت التعاقد بطريقة التكليف
مخالف ــة الم ــادة ( )14قواع ــد وض ـ ـ تق ــديرات األس ــعار حي ــث أن مقاشس ــة الهيئ ــة ال
توج ــد به ــا أس ــعار ،مخالف ــة الم ــادة ( )19بخص ــوص قي ــام لجن ــة فني ــة مش ــكلة بقـ ـرار
ن
ـدمي،
رئ ــيس الهيئـ ــة رق ــم ( )252لسـ ــنة 2020م ب ـ ـاجراءات فح ــص عطـ ــاءات المتقـ ـ
ر
المبارس.
مخالفة المادة ( )68الخاصة باجراءات التعاقد بطريق التكليف
أ /مشاريـ ــع منتهية التنفيذ وعليها اليامات
الشـركة المنفذة
المشـروع
صيانة السياج البحري الفوالذ للمقاوالت واالستثمار
توريد وتركيب معدات
مكامن لخدمات األمن
وأجهزة أمنية

رقم العقد
5
()2
وملحقه

قيمة العقد تاري ــخ التعاقد تاري ــخ االنتهاء قيمة االليام
720,155 2020/7/13 2019/3/21 720,155
704,435

2020/3/3

2020/8/17

-

 مش ـ ـ ــروع صـ ـ ــيانة السـ ـ ــياج البحـ ـ ــري لمبـ ـ ـ نـب الهيئـ ـ ــة تـ ـ ــم التعاقـ ـ ــد م ـ ـ ـ ش ـ ـ ــركة الف ـ ـ ــوالذللمقاوالت واالستثمار وذلك بمبلل  720,155دينار بن ا
ـاء عـىل العقـد رقـم ( )5لسـنة
2019م ،عن طريق لجنة فنية مشـكلة مـن رئـيس الهيئـة رقـم ( )238لسـنة 2018م
وقــد لــوحظ مخالفــة المــواد ( )68 ،14 ،10م ــن الئحــة العقــود اإلداريــة ،مــن حي ــث
إج ـ ـ ـراءات التعاق ـ ـ ــد بطريق ـ ـ ــة التكلي ـ ـ ــف المب ـ ـ ـ ر
ـارس باإلض ـ ـ ــافة ألس ـ ـ ــس تق ـ ـ ــدير األس ـ ـ ــعار
بالمقاشسة.
ب /مشاريـ ــع متعاقد عليها ولم تبدأ ف التنفيذ

 عـ ــدم قيـ ــام إدارة الهيئـ ــة بتفعيـ ــل المـ ــواد (مـ ــن المـ ــادة  ،100حـ ـ رـب المـ ــادة  )108مـ ــنالئح ــة العق ــود اإلداري ــة م ــن حي ــث إجـ ـراءات إلغ ــاء العق ــود ال ـ رـب ل ــم تب ــدأ نف التنفي ــذ،
واحالة قيمة العقود لإليراد العام ،والجدول التال يوض ذلك:
المشـروع
إعداد مخططات لعدد( )4مواق سياحية بليبيا
ن
تحديث واعداد المخطط العام للتنمية السياحية ف ليبيا
إعداد الخرائط المساحية الطبوغرافية لعدد ()34
توريد أجهزة حاسب آل وملحقاته
إنتاج مطبوعات سياحية
إنتاج برنامأ مرن توعوي
إنتاج رأرسطة برامأ مرئية
القيام بحملة دعائية اعالمية لقطاع السياحة
إنتاج رأرسطة وبرامأ وثائقية
اإلجمال

الشكرة المنفذة
ن
الوطب االستشاري
المكتب
ن
الوطب االستشاري
المكتب
ن
الوطب االستشاري
المكتب
شـركة بي الشمس لالتصاالت
شـركة ليبيا اآلن للورق والطباعة
شـركة البالد للخدمات االعالمية
شـركة أودشسا لإلعالم والدعاية
شـركة الزنبقة الذهبية للعالقات
شـركة اإلضاءة لإلنتاج ن
الفب

رقم العقد
2013/17
2013/18
2013/19
2013/31
2013/21
2013/23
2013/29
2013/32
2013/30

قيمة العقد
2,362,450
2,150,000
1,868,600
281,310
1,363,600
135,000
120,800
100,000
110,000
8,491,760

تقرير ديوان المحاسبة 2020

338

ج /االعتمادات المستندية

الجدول التال يوض االعتمادات المستندية من واق تقرير الجرد السنوي للهيئة:
المشـروع
إنتاج رأرسطة وبرامأ
وثائقية

الشـركة

رقم العقد

رقم االعتماد

المصـرف فاتح
االعتماد

قيمة االعتماد

رصيد
االعتماد

صالحية
االعتماد

ش .إضاءة لإلنتاج
2013/22
ن
الفب

140360003

ليبيا المركزي

210,000

210,000

2015/12/31

توريد وتركيب أثاث مكتب

ش .البشائر
للخدمات
اإلعالمية

2013/25

140360009

ليبيا المركزي

240,000

240,000

2015/12/31

إنشاء سياج حديدي
للطريق السياج آلثار
شحات

ش ،األشغال
العامة

2013/27

140360012

ليبيا المركزي

240,000

240,000

2015/12/31

إنتاج برنامأ مرن سياج

ش ،البالد
للخدمات

2013/28

140360006

ليبيا المركزي

192,000

192,000

2015/12/31

توريد مطبوعات سياحية

ش .المتاث

397,965

273,123

2011/4/14

02-108-2010 2010/26

تنفيذ دورات تدريبية

اكاديمية الدراسات
02-122-2010 2010/22
العليا

إصدار دليل الفنادق

02-132-2010 2010/31

تطوير بعض المناطق
السياحية
تجمي المقتنيات

دار هنيبال
ش .اودي

فرنس

النقابة العامة
للصناعات

بال

-07-6014117
02

02_223_2009 2009/9

الجمهورية
المقريف
الجمهورية
المقريف
الجمهورية
المقريف
الجمهورية
المقريف
الجمهورية
المقريف

اإلجمال

60,000

60,000

2015/12/31

36,000

36,000

2011/3/30

506,575

263,078

2011/5/31

250,000

56,275

2010/6/30

1,570,476 2,132,540

ومن خالل المتابعة لالعتمادات المستندية بالهيئة العامة للسياحة ا
بناء عـىل مطالبتنـا
لــم يــتم تــوفت ملفــات االعتمــادات فيمــا عــدا بعــض مــن ملفــات االعتمــادات المفتوحــة
ر
واآلن ذكرها:
لدى مصـرف ليبيا المركزي
 اعتمــاد لصــال ش ــركة إضــاءة مقابــل إنتــاج رأرسطــة وثائقيــة ،صــالحية االعتمــاد 120يــوم مــن واق ـ طلــب ف ــت االعتمــاد ،م ـ عــدم وجــود م ــا يفيــد تمدي ــد فـ رـتة ص ــالحية
االعتماد.
 اعتمــاد لصــال ش ــركة األشــغال العامــة مقابــل إنشــاء ســياج حديــدي طريــق شــحات،صـالحية االعتمـاد  120يــوم مـن واقـ طلــب فـت االعتمــاد ،مـ عـدم وجــود مـا يفيــد
تمديد ر
فتة صالحية االعتماد.
 اعتم ــاد لص ــال ش ــركة ال ــبالد مقاب ــل إنت ــاج برن ــامأ م ــرن س ــياج ،ص ــالحية االعتم ــاد(س ــتة أش ــهر) مــن واق ـ طل ــب ف ــت االعتم ــاد ،م ـ ع ــدم وج ــود م ــا يفي ــد تمدي ــد ف ـ رـتة
صالحية االعتماد.
ومـ ـ ــن خـ ـ ــالل مبـ ـ ـ ر
ـارسة العمـ ـ ــل م ـ ـ ـ إدارة مص ـ ـ ــرف الجمهوريـ ـ ــة فـ ـ ــرع المقريـ ـ ــف ومتابعـ ـ ــة
االعتمــادات المســتندية المفتوحــة لديــه مــن واق ـ بياناتــه لعــدم تــوفت المســتندات مــن
الهيئة ن
تبي:
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 اعتم ــاد لص ــال أكاديمي ــة الدراس ــات العلي ــا مقاب ــل تنفي ــذ دورات تدريبي ــة ،ص ــالحيةاالعتمــاد 2011/10/20م ،لــم يــتم الص ــرف مــن االعتمــاد باإلضــافة لعــدم وجــود مــا
يفيد تمديد ر
فتة صالحيته.
 اعتم ــاد لص ــال دار هنيب ــال للطباع ــة مقاب ــل إص ــدار دلي ــل للفن ــادق ،قيم ــة االعتم ــاد 36,000ص ـ ـ ـ ــالحية االعتم ـ ـ ـ ــاد 2011/3/26م ،ل ـ ـ ـ ــوحظ أن االعتم ـ ـ ـ ــاد غ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــاري
المفعول حيث أن من ررسوط فت االعتماد أن يقوم المستفيد بدف قيمة عموالت
مصاريف فت االعتماد ر
والب لـم يقـم المسـتفيد بـدفعها أي أنـه لـم يـتم الصــرف مـن
ر
االعتماد باإلضافة لعدم وجود ما يفيد تمديد فتة صالحية االعتماد.
 اعتم ـ ــاد لص ـ ــال تش ـ ــاركية الم ـ ــتاث للخ ـ ــدمات الس ـ ــياحية مقاب ـ ــل توري ـ ــد مطبوع ـ ــاتس ـ ــياحية ،ص ـ ــالحية االعتم ـ ــاد 2011/4/15م ،ت ـ ــم ف ج ـ ــزء م ـ ــن قيم ـ ــة االعتم ـ ــاد
بقيمة  124,842.450دينار برسالة من كل مـن المراقـب المـال السـابق (ع ،ع ،ن)
وم ــدير الش ــؤون اإلداري ــة والمالي ــة الس ــابق (ح،م،ك) حي ــث تعت ــت الدفع ــة الوحي ــدة
المقدمة للتشاركية ،وال يوجد ما يفيد التمديد ر
لفتة الصالحية قبـل انتهـاء صـالحية
االعتماد.
 اعتمــاد لصــال النقابــة العامــة للصــناعات التقليديــة مقابــل تجهـ نـت المخــازن الخاصــةبتجميـ ـ ـ المقتني ـ ــات التقليدي ـ ــة بت ـ ــاجوراء ،ص ـ ــالحية االعتم ـ ــاد 2010/6/30م ،ت ـ ــم
ف ع ـ ــدد  3دفع ـ ــات للنقاب ـ ــة باجم ـ ــال مبل ـ ــل  193,725دين ـ ــار بن ـ ـ ا
ـاء ع ـ ــىل رس ـ ــائل
المراقب المال السابق (ع ،ع) ومدير الشؤون اإلدارية والمالية.
 اعتمــاد لصــال شــركة أوديـ فــرنس (تــم تغيــت اســم الشــركة الحقــا إل أتــوت فــرنس)مقاب ــل تط ــوير بع ــض المن ــاطق الس ــياحية ،ص ــالحية االعتم ــاد 2011/5/31م ،م ــن
خ ـ ــالل فح ـ ــص المل ـ ــف الخـ ـ ــاص باالعتم ـ ــاد رق ـ ــم  02-07-6014117م ـ ــن مص ـ ـ ــرف
الجمهوري ـ ــة ف ـ ــرع المقري ـ ــف تب ـ ـ ن
ـي أن قيم ـ ــة االعتم ـ ــاد  273,575دين ـ ــار بم ـ ــا يعـ ـ ــادل
 156,000يـ ــورو ولـ ــم يـ ــتم ف أي قيمـ ــة مـ ــن المبلـ ــل وأن االعتمـ ــاد أقفـ ــل برصـ ــيد
 263,078دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار أي م ـ ـ ـ ـ ـ ــا يع ـ ـ ـ ـ ـ ــادل  156,000يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو بس ـ ـ ـ ـ ـ ــعر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2016/12/29م.
مم ــا س ــبق يتب ـ ن
ـي أن االعتم ــادات المس ــتندية ال ـ رـب ت ــم فتحه ــا بمص ــرف الجمهوري ــة ف ــرع
المقريــف منتهيــة الصــالحية جميعهــا وبعضــها لــن يــتم الص ــرف منهــا أي أن قيمــة هــذه
االعتمادات تمثل نقدية لدى المصـرف للهيئة العامة للسـياحة وطسـتوجب إحالتهـا إل
اإليراد العام.
ً
رابعا :اإليرادات
من خالل فحص إيرادات الهيئة لسنة 2020م ن
تبي:
 بلغ إيرادات الهيئة خالل السنة المالية مبلل  42,161دينار بينما كان اإليراداتالمقـ ــدرة حسـ ــب ر
التتيبـ ــات الماليـ ــة 2020م مبلـ ــل  150,000دينـ ــار ،ممـ ــا ششـ ــت إل
ضعف الهيئة نف تحصيل إيراداتها المقدرة.
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 ت ــم نف ش ــهر 2020/7م تحوي ــل قيم ــة اإلي ـرادات المحص ــلة مبل ــل  41,769دين ــار إلحساب اإليراد العام وزارة المالية رقم .190031
 معظــم إي ـرادات الهيئــة خــالل ســنة 2020من
لموظف الهيئة.
سيارة للهيئة

عبــارة عــن عوائــد التمليــك لعــدد 14

 الجزء القليل من اإليرادات المحصلة هو عبارة عن رسوم إذن مزاولة نشاط سياجن
ـدمي بطلـب لالسـتثمار نف مجـال السـياحة حسـب
الذي تمنحـه الهيئـة العامـة للمتق
ن
قانون السياحة رقم ( )7لسنة 2004م بشأن السياحة والئحتـه التنفيذيـة ف المـادة
( )25من الالئحة المذكورة.
ً
خامسا :السيارات
من خالل االطالع عىل كشف السيارات ن
تبي لنا ما يىل:
 ت ــم خــالل الس ــنة المالي ــة 2020م تملي ــك ع ــدد  19س ــيارة لم ـ نـوظف الهيئ ــة بموج ــب
ق ـرارات صــادرة مــن رئــيس لجنــة تقــدير قيمــة الســيارات الـ رـب تقــرر تخريــدها أو بيعه ـا
بوزارة المواصالت.
ن
ن
ـابقي وانته ـ ـ خـ ــدمتهم
ـؤولي سـ ـ
 وج ــود بعـ ــض الس ــيارات الـ ـ رـب ال ت ـ ـزال بعهـ ــدة مس ـن
ر
بالهيئ ـ ــة (خ ـ ــارج القط ـ ــاع حالي ـ ــا) ول ـ ــم شس ـ ــلموا م ـ ــا بعه ـ ــدتهم ح ـ ــب الوق ـ ـ الح ـ ــا ،
والجدول التال يوض ذلك:
نوع السيارة
مرسيدسE300
أودي Q3
أودي Q5
أودي Q5
هونداي سوناتا
هونداي ر
النتا
تويوتا كوروال
هونداي ر
النتا

رقم اللوحة
5-1114693
5-1211038
5-1134206
5-1134626
5-1190377
5-1198086
45-5-537034
5-1197824

سنة الصنع
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2006
2013

اللون
أبيض
نبب
رصا،
رصا،
رصا،
أبيض
أبيض
أبيض

المستلم

الصفة

أ ،ب ،إ

الوزيرة سابقا

م ،ي ،ك
، ،ح
ج ،أ ،ا
ن،م،ا
ع ،إ ،ج
م ،م ،ا

الوكيل المساعد سابقا
الوكيل المساعد سابقا
وكيل الوزارة سابقا
وكيل الوزارة سابقا
مدير مكتب رئيس الهيئة سابقا
رئيس قسم الجوازات

ً
سادسا :المخازن
من خالل الزيارة الميدانية للمخازن واختصاصات األمناء وادارة المخازن ن
تبي:
 لــوحظ أن البــاب الرئيس ـ للمخــزن متآ كــل مــن الصــدأ وهنــاك احتماليــة لوقوعــه ممــايضعف عملية حماية المخزن من السـرقة.
 عدم جاهزية المكان المخصص بحفظ أصول الهيئة كأجهزة الحاسوب والطابعـاتوغتهــا لعــدم وجــود تكييــف أو تهوئــة للمخــزن كــذلك عــدم وجــود اإلنــارة واإلضــاءة
ن
المتاني ــة والحس ــابات
ب ــالمخزن مم ــا يع ــد مخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )220م ــن الئح ــة
والمخازن.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

341

 عـدم الفصــل بـ نـي األصـناف الخــردة واألصــناف الجديـدة وتكــدشس األصــناف الخــردة
ر
ن
بطريقــة عشــوائية ممــا يجعلهــا عرضــة لإلحــتاق والتلــف بالمخالفــة للمــادتي (-219
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )220من الئحة
 -عدم قيام إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لتخريد األصناف الخردة والمستهلكة.
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الشركات العامة
م وقف عن القوائم املالية املع تمدة

ت ــم خ ــالل الع ــام 2020م اعتم ــاد ع ــدد  75ن
بالشـكات العام ــة الخاض ــعة
متاني ــة خاص ــة ر ـ
لرقابة ديوان المحاسبة كما يوض الجدول التال:
عدد الجهات سنة2020م تقرير نظيف تقرير تحفىط تقرير معاكس
صفر
42
4
2020م
19
صفر
26
3
م2021
12

أه ــم المالحظ ــات والظ ــواهر ال ـ رـب تكش ــف م ــن خ ــالل أعم ــال الدراس ــة للق ــوائم المالي ــة
ر
سنب 2020م نوردها عىل النحو التال:
المعتمدة خالل
 ض ـ ــعف أنظم ـ ــة الرقاب ـ ــة الداخلي ـ ــة المطبق ـ ــة بالجه ـ ــات موض ـ ــوع الدراس ـ ــة وافتقاره ـ ــاللعدي ــد م ــن المقوم ــات األساس ــية ال ـ رـب تجع ــل منه ــا أنظم ــة محكم ــة ت ــوفر الحماي ــة
ُ
لممتلكـ ــات وأص ـ ــول تلـ ــك الجه ـ ــات ونخ ـ ــص بالـ ــذكر منه ـ ــا ،ضـ ــعف وقص ـ ــور مكات ـ ــب
المراجعـة الداخليــة بتلــك الجهــات عــن القيــام بالــدور المنــاط بهــا عــىل الوجــه األكمــل
وذلـك مـن حيـث عــدم قيامهـا باعـداد تقــارير دوريـة عـن أنشــطة تلـك الجهـات وتبليــل
اإلدارات ُ
العليا بها لمساعدتها نف إتخاذ القرارات المناسبة.
للتش ــيعات الناف ـ ــذة
 ع ـ ــدم تش ـ ــكيل هيئ ـ ــات مراقب ـ ــة لع ـ ــدد م ـ ــن الجه ـ ــات بالمخالف ـ ــة ر ـبالخصوص.
 ضــعف إج ـراءات متابعــة مســاهمات مص ــرف الجمهوريــة والبالغــة نحــو  238مليــوندينار.
 تن ــام وت ـراكم أرص ــدة الس ــحب ع ــىل المكش ــوف بمص ــرف الجمهوري ــة وبمب ــالل كب ــتةا
نسـ ــبيا بسـ ــبب تجـ ــاوز السـ ــقف المسـ ــموح بـ ــه ،فض ـ ـ عـ ــن ضـ ــعف التحصـ ــيل لتلـ ــك
األرصدة.
 تنـ ــام رصـ ــيد المحفظـ ــة االئتمانيـ ــة بمص ـ ــرف الجمهوريـ ــة والبالغـ ــة  6.7مليـ ــار دينـ ــارر ُ
والب تعادل ما نسـبته  %22مـن إجمـال أصـول المصــرف ومـا صـاحب ذلـك تع رـت نف
أعمال التحصيل.
 عدم حرص مصـرف النوران عىل العمل بمبـدأ اإلسـتقالية تفاديـا لتضـارب المصـال ،ـي إس ـ ــناد مهم ـ ــة إدارة مكت ـ ــب المراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة وادارة وح ـ ـ ر
حي ـ ــث تب ـ ـ ن
ـدن إمتث ـ ــال
والمعلومات المالية لنفس الشخص.
ّ
 تــأخر مصــرف النــوران نف إعتمــاد النظــام األســاس المعــدل بتحويــل نشــاط المصــرفإل مصـرف إسالم ،فض ا عن عدم إستكمال سداد ر
باف رأس المال المرصح به.
 اعتمـاد شــركات قطــاع االتصــاالت وقشــكل كبـت عــىل دعــم الشــركات الفنيــة المســاندةوذلــك نتيجــة لقصــورها نف اســتخدام وتوظيــف المــوارد الماليــة المتاحــة لهــا نف الرفـ
ـوطب ب ـ ــالموارد البشـ ـ ــرية فن
م ـ ــن كفـ ـ ـاءة كوادره ـ ــا البشـ ـ ــرية وبم ـ ــا ي ـ ــدعم االقتص ـ ــاد ال ـ ـ ن
القطاع.
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 ع ـ ــدم أتب ـ ــاع شـ ـ ــرك رب الم ـ ــدار الجدي ـ ــد وليبيان ـ ــا لله ـ ــاتف المحم ـ ــول لسياس ـ ــة واض ـ ــحةومكتوب ـ ــة نف تقي ـ ــيم المخ ـ ــزون ،حي ـ ــث لج ـ ــأت لطريق ـ ــة المت ـ ــتم الحس ـ ــان لمعالج ـ ــة
المخ ــزون نف نهاي ــة الس ــنة ،مم ــا يص ــعب مع ــه إحك ــام الرقاب ــة ع ــىل المخ ــزون واظه ــار
الكمي ــات المفقـ ــودة بدق ــة ،ويصـ ــعب معـ ــه ك ــذلك اإلق ـ ـرار بص ــحة األرصـ ــدة الـ ــواردة
بالقوائم المالية.
 فقــدان بعــض مــن شــركات اإلتصــاالت الســيطرة عــىل حســاباتها المصــرفية بالمنطقــةالشـ ــرقية من ــذ الع ــام 2011م وح ـ رـب تاريخ ــه بس ــبب األح ــداث ال ـ رـب م ــرت به ــا ال ــبالد
خــالل الع ــام 2011م ،حي ــث قام ـ ف ــروع تل ــك الش ــركات بالمنطق ــة الش ــرقية بف ــت
حسابات لإليرادات خاصة بها ولم يتم إحالة اإليـرادات للحسـاب التجمـيع بـاإلدارة
العامـ ــة بط ـ ـرابلس منـ ــذ ذلـ ــك التـ ــاريـ ــخر حيـ ــث بلغ ـ ـ قيمـ ــة اإلي ـ ـرادات غـ ــت المحالـ ــة
للحساب التجمع لإليرادات بطرابلس ر
حب تاريخه لشـركة ليبيانا للهاتف المحمـول
وحدها نحو  1.1مليار دينار.
ا
ن
 عدم توافـق رأس مـال المكتتـب فيـه ف كـ مـن شــرك رب المـدار الجديـد وشــركة ليبيانـاللهـ ــاتف المحمـ ــول م ـ ـ القيمـ ــة الموظفـ ــة نف األصـ ــول ،األمـ ــر الـ ــذي يتطلـ ــب ن ورة
دراس ـ ـ ــة زيـ ـ ـ ــادة رأس المـ ـ ـ ــال بمـ ـ ـ ــا يتناس ـ ـ ــب وحجـ ـ ـ ــم األمـ ـ ـ ــوال الموظفـ ـ ـ ــة نف األصـ ـ ـ ــول
بالشـرك ن
تي.
 عدم سداد قيمة  10/3رأس المال عند التأسيس للشـركة الليبيـة للكهربـاء االقابضـةا
بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )252م ــن الق ــانون رق ــم ( )23لس ــنة 2010م ،فضـ ـ ع ــن
ُ
تـ ــأخر الش ـ ــركة نف إج ـ ـراءات نقـ ــل ملكيـ ــة أسـ ــهم ش ـ ــركة الـ ــنظم لإلنشـ ــاءات واألعمـ ــال
الكهربائية للشـركة القابضة.
 ع ــدم اتخ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزم ــة لحص ـ ــر ومعالج ــة قيم ــة المس ـ ـروقات والمفق ــوداتبالعديـ ــد مـ ــن الش ـ ــركات إبـ ــان ح ـ ــرب التحريـ ــر نف 2011م واج ـ ـراء القيـ ــودات الالزم ـ ــة
واس ــتبعاد المفق ــود منه ــا م ــن ال ــدفاتر بحي ــث ت ــنعكس النت ــائأ ع ــىل الحس ــابات ذات
العالق ــة بـ ــالقوائم الماليـ ــة ،نأهيـ ــك عـ ــن عـ ــدم قيـ ــام بعـ ــض الجهـ ــات بمطابقـ ــة قيمـ ــة
األ ن ار ر
الب لحق بها م ما هو مثب بدفاترها.
 ظهور العديد من أرصدة المخزون الراكد والتالف بالعديـد مـن الشــركات دون القيـامبتقييمها وتكوين المخصصات المناسبة لها واظهاره بقوائمها المالية.
ا ،ومبـ ن
 عــدم تحقيــق الملكيــة للعديــد مــن األصــول مــن أر نـان وعقــارات مختلفــة مــن
خالل تسجيلها بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ضمان لحق تلك الشـركات نف
ا
تلك األصول وتفادي لحدوث أي نزاعات بشأنها م الغت مستقب .
 عــدم انعقــاد الجمعيــات العموميــة لــبعض الشــركات منــذ ســنوات نخــص منهــا ش ــركةنش للحاسبات.
 عـ ــدم إعـ ــداد الق ـ ــوائم الماليـ ــة المجمع ـ ــة للش ـ ــركات القابضـ ــة والش ـ ــركات التابعـ ــة له ـ ــابالخالف ــة لمـ ــا ورد بالخصـ ــوص بالقـ ــانون رق ــم ( )23لسـ ــنة 2010م ،بشـ ــأن النشـ ــاط
التجاري.
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 ع ــدم قي ــام بع ــض الش ـ ــركات القابض ــة بأحال ــة الق ــوائم المالي ــة للشـ ــركات التابع ــة له ــاللــديوان لغ ــرض مراجعتهــا بالمخالف ــة لــنص الم ــادة رقــم ( )3م ــن القــانون رق ــم ()19
لسنة 2013م ،بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية.
 ع ـ ـ ــدم تواف ـ ـ ــق قيم ـ ـ ــة رأس الم ـ ـ ــال الظ ـ ـ ــاهر ب ـ ـ ــالقوائم المالي ـ ـ ــة م ـ ـ ـ رأس الم ـ ـ ــال ال ـ ـ ــواردبمســتخرج الســجل التج ــاري لش ــركة اإلنش ــاءات الكهربائيــة وك ــذلك ش ــركة خ ــدمات
النظافة العامة مرصاته.
 اعتمــاد بعــض الشــركات النفطيــة عــىل إيجــار األصــول لممارســة أنشــطتها دون العمــلعــىل إحــالل وتطــوير أصــولها وامــتالك أصــول خاصــة به ـا ،حيــث تكبــدت نظــت ذلــك
دف مبالل كبتة مقابل إيجار تلك األصول.
 ع ــدم وج ــود هياك ــل تنظيمي ــة وتوظي ــف ووص ــف للوظ ــائف بالعدي ــد م ــن الش ـ ــركاتمعتمدة من جمعياتها العمومية.
 افتق ـ ـ ــار الص ـ ـ ــندوق اللي ـ ـ ــب لإلس ـ ـ ــتثمار ال ـ ـ ــداخىل والتنمي ـ ـ ــة لوج ـ ـ ــود رني ـ ـ ــة وأه ـ ـ ــدافر
إستاتيجية وفقا لألغراض المحددة بقرار إنشانه ،وهو نتيجة لعدم إتباع الصندوق
ا
لسياسات استثمارية تهـدف إل توظيـف أموالـه بالشـكل المطلـوب ،فضـ عـن عـدم
إس ــتغالل الص ــندوق لكاف ــة األغ ـ ـراض المنص ــوص عليه ــا بق ـ ـرار اإلنش ــاء رق ــم ()107
ّ
لسـ ــنة 2009م ،والـ ــذي حـ ــدد ُجملـ ــة مـ ــن األهـ ــداف واألغ ـ ـراض المتعلقـ ــة باس ـ ــتثمار
أموالـ ــه نف العديـ ــد مـ ــن المجـ ــاالت وفقـ ــا لمتطلبـ ــات العمـ ــل بالصـ ــندوق ومقتضـ ــيات
السوق المنافسة.
 عدم وجود نظام متكامل للحوكمـة بالصـندوق ُيمكـن مـن خاللـه ضـمان األداء المـالوالتشغيل ّ
الفعال لموارد الصندوق.
ن
المتانية العامة للدولة بـدفاتر الشــركة
 التأخر نف إثبات تكلفة المشاري ـ ـ الممولة منالعامة للكهرباء بالرغم من اإلستالم االبتدان لها ودخولها نف عمليات التشغيل.
 بالرغم من مرور رأكت مـن ثالثـة ُعقـود عـىل إنشـاء الشــركة العامـة للكهربـاء واحتكارهـا
لعمليات إنتاج وتوزي ـ ـ الكهربـاء وعـدم وجـود منـافس لهـا بالسـوق الليـب ،إال أنهـا لـم
ُ
تفل نف تقديم الخدمة وتوفت الطاقة بالقدر الذي ُيلب إحتياجات المستهلك.
 إرتف ـ ـ ــاع تك ـ ـ ــاليف الوق ـ ـ ــود المس ـ ـ ــتخدم إلنت ـ ـ ــاج الطاق ـ ـ ــة الكهربائي ـ ـ ــة وخاص ـ ـ ــة الوق ـ ـ ــودالخفيــف ،حيــث بلغ ـ تكلفتــه خــالل السـ ن
ـنتي 2011-2010م نحــو  602.9مليــون
ن
دينـار وبنســبة  %85مــن إجمــال تكلفــة الوقــود المســتخدم ف عمليــات توليــد الطاقــة
بالمحطــات ،وذلــك بالمقارنــة مـ تكلفــة الغــاز الطبــيع المســتخدم نف عمليــات إنتــاج
الطاقـة خــالل العـام 2011-2010م والبــالل نحــو  25.2مليـون دينــار وبنســبة %3.5
من إجمال تكلفة الوقود المستخدم نف عمليات توليد الطاقة بالمحطات.
 ض ـ ــعف متابع ـ ــة إس ـ ــتثمارات بع ـ ــض الش ـ ــركات ،حي ـ ــث تب ـ ـ نـي إثب ـ ــات إي ـ ـرادات ل ـ ــبعض
اإلستثمارات غت المثبتة بالدفاتر ،ناهيك عن عـدم إمـتالك بعـض الشــركات لشـهائد
ا
أســهم تفيــد ملكيتهــا لتلــك اإلســتثمارات ،فض ـ عــن إظهــار قيمــة الــبعض منهــا بأقــل
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م ــن قيمته ــا الحقيقي ــة ،بس ــبب ع ــدم األخ ــذ نف االعتب ــار التغ ـ ّـتات ال ـ رـب ط ـ ـرأت ع ــىل
رونس أموال الشـركات المساهم فيها.
ُ
صندوق تصفية ال شـركات العامة واألجهزة امل نحلة
قــام الــديوان بتنفيــذ مهمــة رقابيــة تتــول الرقابــة عــىل مخرجــات أعمــال صــندوق تصــفية
الش ــركات العامــة واألجهــزة المنحلــة وفــق االختصاصــات المناطــة بــه والـ رـب تكشــف لنــا
وفقها ما يىل:
بيان بعدد الشـركات واألجهزة المشمولة بالحل والتصفية
البي ــان
شـركات أنهت أعمالها وتم شطبها
شـركات أنهت أعمالها وأشكالها القانونية
شـركات تحت إجراءات االستالم النهان
شـركات تحت إجراءات االستالم المبدن
شـركات تحت أعمال التصفية
شـركات ال توجد لها بيانات
شـركات قائمة ،أهلية أو تم استثنائها
اإلجمال

العدد

68
15
42
8
47
11
5
196

ر
والب نورد نف شأنها ما يـ ـ ـ ــىل:
 يتضــمن ملــف الش ــركات الـ رـب أنه ـ أعمالهــا وتــم شــطبها مــن الســجل التجــاري العــاممتانيــات معتمــدة وبوجــود ر ن
شــركات عامــة وأجهــزة منحلــة بــدون ن
التامــات وحســابات
مصـرفية قائمة وبمـا يتن ن
ـاف مـ أسـس وضـوابط التصـفية وال رـب تتطلـب عـدم شـطب
ن
القانون.
أي شـركة عامة أو جهاز إال بعد التأكد من إجراءات اإلنهاء
 يتضمن ملف الشـركات العامة واألجهزة المنحلة رالب أنه أشكالها القانونية أجهـزة
ال يوجــد لهــا ملــف بالســجل التجــاري العــام والزالـ لهــا حســابات مصــرفية مفتوحــة
وبــها أرصدة وعىل سبيل الذكر ال الحصـر ج .س .ص حيث يقـارب رصـيد المصـ ن
ـرف
 500,000دينار ،وجاري العمل عىل استدعاء لجنة التصـفية للوقـوف عـىل الوضـ
ن
القانون لهذه األجهزة وأرصدتها المصـرفية.
 يتضــمن ملــف الش ــركات العامــة واألجهــزة المنحلــة تح ـ إج ـراءات االســتالم النهــانوالمب ــدن ع ــدد  379ن
متاني ــة محال ــة ل ــديوان المحاس ــبة والزال ـ ب ــاإلدارة المختص ــة
بالديوان.
ُ
ر
ن
بااللتامــات القائمــة عــىل صــندوق تصــفية الش ــركات العامــة واألجهــزة المنحلــة
 بيــانر
وفق تقارير لجان الحصـر والتقييم والب بلغ قيمتها اإلجمالية2,857,173,764
دينار من 2020-2007م ،وفق التال:
القيمة
البيان
قيمة ر ن
االلتامات المسددة ر
حب 2013م  900,605,908دينار
ر
ر
ن
 1,956,567,855دينار
المتبف التامات قائم
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وبموج ـ ـ ــب أعم ـ ـ ــال الفح ـ ـ ــص والمراجع ـ ـ ــة والتقي ـ ـ ــيم للمراح ـ ـ ــل التاريخي ـ ـ ــة لتك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه
تبي لنا ر
رن
االلتامات ن
اآلن:
 اخـ ـ ـ ــتالف القيمـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ نـي قيمـ ـ ـ ــة أعمـ ـ ـ ــال لجـ ـ ـ ــان االسـ ـ ـ ــتالم والتسـ ـ ـ ــليم الم ـ ـ ـ ــؤر نف
ر
ن
لاللتامـات بنحـو  27مليـون دينـار ليـب وال يوجـد
2013/07/24م بقيمة اإلجماليـة
ر
ن
له ــا أي بي ــان نف الق ــيم المصـ ــروفة أو المعروض ــة ع ــىل لج ــان تس ــوية االلتام ــات أو م ــا
يفيد الشطب و

قيد الدراسة واالستيفاء من قبل اللجنة.

 اخ ـ ــتالف ع ـ ــدد الشـ ـ ــركات المش ـ ــمولة بالتص ـ ــفية والح ـ ــل بنح ـ ــو  7شـ ـ ــركات ،واخف ـ ــاءملفاتهــا عــن أعمــال التصــفية والحــل ممــا يرف ـ مــن درجــة شــبهات الفســاد والتحايــل
والتدليس.
 وم ــن خ ــالل فح ــص عين ــة م ــن ر نااللتام ــات المصـ ــروفة أو المس ــددة أو القائم ــة وال ـ رـب
كان منها معاملة شـركة ف .س فيما يخص آليات تسديد القرض الممنوح منم ت
بقيمـ ــة  6,600,000دينـ ــار لي ـ ــب والـ ــذي ظهـ ــر ن
بمتاني ـ ــة التصـ ــفية وتضـ ــارب حول ـ ــه
ن
ال ــردود م ــا ب ـ ن
ـي ل .ش .ع للمالي ــة س ــابقا وم ــا بي ــنم ت ذات ــه ف عملي ــة الس ــداد حي ــث
اف ــادم ت أن ل .ش .ع للمالي ــة س ــابقا قامـ ـ بس ــداد الق ــرض بموج ــب الكت ــاب رق ــم
 28280/210والم ـ ــؤر نف 2019/11/05م ع ـ ــىل ال ـ ــرغم م ـ ــن ظه ـ ــور ه ـ ــذا االل ـ ـ ر نـتام
ن
بمتانيــة التصــفية ،نف الوق ـ الــذي أفــادت فيــه ل.ش.ع للتخطــيط والماليــة ســابقا
ن
بموجب كتابها رقم 2م 7432-24 -والمؤر ف 2009/12/09م والمحال بموجبـه
كشــف يتضــمن الجهــات الـ رـب تــم الســداد عنهــا ولــم يكــن مــن بينهــا ش ــركة ف س ،نف
ظــل وجــود إفــادة جديــدة صــادرة عــن وزارة الماليــة بتــاريـ ــخ 2021/01/14م رقــم م-
 211/1والمحــال بموجبهــا كشــف يتضــمن الجهــات الـ رـب ســددت عنهــا وزارة الماليــة
سابقا وحاليا من خالل إدارة الموارد المالية ومحاسبة الشـركات ر
والب لم تتضمن أن
القـ ــرض تـ ــم سـ ــداده عـ ــن ش ـ ــركة ف س بموج ـ ــب كـ ــل هـ ــذا التضـ ــارب نجـ ــد أن األم ـ ــر
يتطلب استيفاء عملية السداد من عدمه نف ظل وجود ر ن
التام قائم بدفاتر وسجالت
التصفية والمطابقة معم ت.
 ملــف ش ــركة س.ن ،ش.ج ســابقا والــذي تبـ نـي مــن خــالل دراســة بعــض المص ــروفات
ن
المقي ــدة ك ـ ر ن
ـالتام ع ــىل الش ــركة والمس ــتندات المرفق ــة ف الص ــرف يوج ــد به ــا ش ــبهات
ن
فســاد وتحايــل مــن حيــث التضــارب ف التــواريـ ــخ واألرقــام اإلشــارية والتكليفــات بشــأن
األعمال المطلوب تنفيذها نف حدود  5,000,000دينار.
االليامات القائمة
رن
االلتام ــات الخارجي ــة القائم ــة ع ــىل ص ــندوق تص ــفية الش ــركات العام ــة واألجه ــزة
بلغ ـ
ر
ن
ر
المنحلة والب تم حصـرها ولم يـتم إحالتهـا للجنـة تسـوية االلتامـات بالصـندوق ،وعـدد
 42جهـة مدينـة وبفحــص عينـة مــن هـذه ر ن
االلتامــات ممثلـة نف  5ملفــات شـاب جميعهــا
الفســاد وعن ــد توســعة العين ــة لعــدد  10ملف ــات تضــمن جميعه ــا مخالفــات وش ــبهات
فســاد وخلــط نف المســتندات ،ممــا يضــطر اللجنــة إل نظــام المس ـ الشــامل لكافــة هــذه
رن
االلتامات ،وبقيمة إجمالية  143,853,862دينار ر
والب ن
تبي نف شأنها ما يىل:
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االلتام ـ ــات الخارجي ـ ــة مب ـ ــالل مالي ـ ــة غـ ــت مثبت ـ ــة ن
 تتضـ ــمن ر نبمتاني ـ ــات ودف ـ ــاتر الش ـ ــركة
نشـات مص ــرف
المنحلــة وبقيمــة إجمالي ـة معادلــة بســعر ص ــرف الــدينار الليــب وفــق ر ـ
ليبيا المركز قدرها  18,044,200دينار ر
والب نورد منها عـىل سـبيل الـذكر ال الحصــر
ما يىل:
قيمة االليام
الجهة الدائنة
الجهة المدينة
الشـركة العامة أ .م .ز شـركة م .ت.ع.م.ق $ 1,069,237
€ 200,000
شـركة إ .ط
الشـركة و .س
$ 2,700,000
شـركة أ .ت .م
الشـركة ه .ت .م

ـمي مطالبــات غــت محــددة القيمــة مــن عــدة شــركات ضــمن ر ن
 تضـ نااللتامــات الخارجيــة
ر
والب لم يتم الرد عليهـا أو مصـادقتها مـن قبـل الجهـات الدائنـة وعـىل سـبيل الـذكر ال
الحصـر:
الجهة المدينة
شـركة التسويق المحىل
شـركة خـ .جـ

الجهة الدائنة
شـركة ر .ص .ح .ت
شـركة س .أ.د

ـي ر ن
االلتامــات القائمــة عــىل الصــندوق خــالل سـ ر
 بالمقارنــة مــا بـ نـنب 2020-2017م نف
ر
ن
ن
ظل عدم وجود مخصصات عىل المتانية التمويلية لتصفية وسداد هذه االلتامات
االلتامــات وظهــور ر ن
نجــد زيــادة ر ن
التامــات جديــدة دون وجــود مســتندات مؤيــدة تيب ـ
ن
صـ ــحة االلـ ـ ر نـتام ف ظـ ــل عـ ــدم وجـ ــود أي أعمـ ــال تصـ ــفية نهائيـ ــة حيـ ــث بلغ ـ ـ قيمـ ــة
بي حصـر ر ن
االختالف ما ن
االلتامات 2020 ،2017م مبلل  3,390,476دينار.
 المطالب ـ ـ ــة المقدم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــركة م.ت.ع.م.ق ك ـ ـ ـ ر نـالتام ع ـ ـ ــىل الش ـ ـ ـ ــركة م.م.ز بقيم ـ ـ ــة
 1,069,237دوالر وال ـ رـب اتض ـ نف ش ــأنها بأن ــه ال تت ــوفر ل ــدى الص ــندوق أو الش ــركة
المنحلة أي مستند يتعلـق ب ر ن
ـااللتام المسـتحق للشــركة ق بموجـب كتـاب مـدير إدارة
ن
المتابع ـ ــة بالص ـ ــندوق ذو ال ـ ــرقم ص.ت  382/121/3والم ـ ــؤر ف 2020/02/21م
عىل الرغم من استمرار ظهور ر ن
االلتام.
االلتام ـ ـ ـ ـ ــات الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ــت المنظ ـ ـ ـ ـ ــورة أم ـ ـ ـ ـ ــام لجن ـ ـ ـ ـ ــة تس ـ ـ ـ ـ ــوية ر ن
 قيم ـ ـ ـ ـ ــة ر نااللتام ـ ـ ـ ـ ــات
 145,505,406دينــار ،والـ رـب ترتف ـ مخــاطر الغــش والتالعــب واإلضــافة النــاتأ عــن
عدم مطابقتها وتدقيقها وحصـرها.
اإليرادات
البيان

إجمال قيمة اإليرادات الخاصة بالتصـرف نف أصول وموجودات الشـركات العامة واألجهزة
المنحلة والموردة إل حسابات الصندوق ر
حب 2015م من قبل لجان التصفية.
إيرادات مقيدة لصال الشـركات المنحلة

القيمة
 126,330,935دينار
 779,858,804دينار

وحيث تعد قيمة ر ن
االلتامات المقيدة عىل صندوق تصـفية الشــركات واألجهـزة المنحلـة
ر
ن
االلتامــات
مخــاطر عاليــة عــىل أي عوائــد تحققهــا لجــان التصــفية والتصــرف باعتبــار أن
القائمـة جـاهزة الس ن ن
ـتتاف هـذه األمـوال ،و قيـد البحـث والدراسـة لمـا بهـا مـن تــداخل
م مصلحة األمالك العامة وجهات أخرى ذات عالقة.
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األصول
حيـ ــث بلغ ـ ـ قيمتهـ ــا اإلجمالي ـ ـة مبلـ ــل وقـ ــدره  1,129,209,654دينـ ــار مقيمـ ــة بسـ ــعر
الســوق نف تــاريـ ــخ التصــفية ممــا يعكــس عــدم واقعيتهــا والـ رـب نــورد نف شـأنها المالحظــات
التالية:
رن
بااللتامـ ـ ــات الظـ ـ ــاهرة بالمسـ ـ ــتندات المرفقـ ـ ــة
 ملـ ـ ــف الش ـ ـ ــركة د ت س فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــقن
ر
ن
بمتانيــة التصــفية والقائمــة عــىل الصــندوق والــب تبــي مــن خــالل فحــص عينــة منهــا
ر
ر
ن
بــأن هنــاك إلتامــات قائمــة عــىل أشــخاص اشــتت لهــم الش ــركة عقــارات متنوعــة ولــم
ي ــتم تحدي ــد الجه ــة المعني ــة بالس ــداد ،وحي ــث أن ك ــل العق ــارات المش ــار إليه ــا أع ــاله
عينة ذكرت ضمن المستندات المرفقـة لتقريـر لجنـة الحصــر والتقيـيم المشـكلة مـن
الصندوق بعكس ما ورد بتقـارير لجنـة التصـفية ممـا يحتـاج لمتابعـة وتقيـيم وتحقـق
نف ظل االخفاء المتعمد للمستندات.
 المقـرات التابعــة لألجهــزة والشــركات المنحلــة والمسـتغلة مــن جهــات اعتباريــة بــدونوج ــه ح ــق وبم ــا أفض ـ ـ لعرقل ــة أعم ــال لج ــان التص ــفية والمتمثل ــة نف ع ــدد  34جه ــة
تتضمن ر
أكت من  40عقار ،وال يمكن تقدير قيمتها لعدم إمكانية وض اليد عليها.
 تصفية العديد من الشـركات العامة واألجهزة المنحلة وتقديم أعمـال تصـفية نهائيـةال تتضمن أي اصول (ثابتة أو منقولة) نف ظـل الـرفض المتعمـد لعـدم تـوفت محـا ن
لجان الحصـر والتقييم واالستالم والتسليم م لجان التصـرف.
 يوجد اختالف ب نـي مـا تـم اسـتالمه مـن إدارة االصـول والموجـود فعليـا ضـمن ملفـات
الشـركات واالجهزة المنحلة وفق المذكرة المقدمة إل مدير إدارة االصـول والمـوارد،
كم ــا ان ــه توج ــد اص ــول ل ــم تح ــال إل مص ــلحة األم ــالك العام ــة ع ــىل س ــبيل ال ــذكر ال
الحصـر أصول وموجودات الشـركة الوطنية لصيد األسماك.
 من خالل دراسة عينة من الملفـات تب نـي وجـود بضـاعة بـالطريق ( 100شـاحنة نـوع
كامـازا) و(قطـ غيــار) بقيمـة  30,022,799دينــار وال رـب تـم تســليمها للجنـة المؤقتــة
لل ــدفاع ب ــالرغم م ــن ع ــدم وج ــود محض ـ ــر تس ــليم واس ــتالم ،وحي ــث تم ـ ـ مخاطب ــة
ل.ش.ع للماليــة والتخطــيط ســابقا وزارة الماليــة حاليــا بتــاريـ ــخ 2008/05/26م مــن
قب ــل الكات ــب الع ــام المكل ــف بش ــأن تكلي ــف إدارة ص ــندوق التص ــفية باس ــتالم ش ــحنة
االلي ـ ــات بمين ـ ــاء طـ ـ ـرابلس البح ـ ــري ث ـ ــم وبن ـ ــاء علي ـ ــه تمـ ـ ـ مخاطب ـ ــة إدارة التص ـ ــفية
ـي لجن ـ ــة إدارة الشـ ـ ــركة االش ـ ـ رـتاكية للم ـ ـ ن
الس ـ ــتالم الش ـ ــحنة م ـ ــن قب ـ ــل ام ـ ـ ن
ـوان بت ـ ــاريـ ــخ
2008/07/15م ومـ ــن ثـ ــم تم ـ ـ مخاطبـ ــة إدارة صـ ــندوق التصـ ــفية بالغـ ــاء مـ ــا جـ ــاء
بكتــاب تكليــف االســتالم وال هــذه اللحظــة ال توجــد مــا يــدل باســتالمها أو التص ــرف
بها.
 ت ــم تسـ ــليم أرض (منفعـ ــة عامـ ــة) بمس ــاحة  10.5671هكتـ ــار نف حـ ـ نـي أن المسـ ــاحة
مش ــوعات اعم ــال
الفعلي ــة  11.4768هكت ــار وف ــق ق ـرار رق ــم ( )242باعتباره ــا م ــن ر ـ
المنفعة العامة.
ن
 قيــام بعــض لجــان التصــفية باسـ نـتتال مبــالل ماليــة بمــا قيمتــه  3,854,240دينــار مــن
ن
قبل الشـركات لصال بعض الوزارات دون وجود سند قانون.
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 قيمة القروض الممنوحة للشــركات العامـة واألجهـزة المنحلـة مبلـل 459,812,574دينار لم تشملها أي اعمال للمتابعة أو التقييم مـن قبـل لجـان التصـفية والصـندوق،
وقد ن
تبي وجود مبالل تتعلق بقروض لصال مصـرف التنمية ضمن المستندات مما
يتطلب متابعة م المصارف.
صندوق االمناء ا القتصادي واالجتماعي
ر
مــن خــالل قيــام الــديوان بدراســة ومراجعــة عمليــات مــن القــروض بالنقــد االجنــب الــب
يقــوم به ــا ص ــندوق االنم ــاء االقتص ــادي واالجتمــاع لل ـ ـ رشكات التابع ــة ل ــه والتحق ــق م ــن
ص ــحة إج ـ ـراءات ه ــذه العملي ــات باعتب ــار أن ص ــندوق اإلنم ــاء االقتص ــادي واالجتم ــاع
ليس له أي عوائد بالعملة األجنبية حيث ن
تبي مايىل:

 قيام الصندوق بتسييل عدد من المحافظ االستثمارية بالخارج المرهونة للمؤسسةالليبي ــة لالس ــتثمار كض ــمانة مقدم ــة م ــن الص ــندوق للمؤسس ــة مقاب ــل ق ــرض ممن ــوح
للصندوق من المؤسسة بقيمة  500,000,000دوالر أمريك ،وذلك بموجب عقـد
ن
قرض ابرم ن
الطرفي بتاريـ ــخ 2010/08/29م.
بي
 مدة العقد سنة واحدة يبدأ احتسابها من تاريـ ــخ توقيعه وبــهذا ف ن أجل سداد قيمةهذا القرض قـد م ـ نص عليـه مـا يقـارب عشــر سـنوات دون أن يـتم اتخـاد أي إجـراءات
بالخصوص من المؤسسة الليبية لالستثمار.
 نــص العقــد عــىل عــدم تـ ـرصف الصــندوق نف المحــافظ المرهونــة أو تســييلها إال بعــدالرجــوع إل المؤسس ـة الليبيــة لالســتثمار والحصــول عــىل إذن مكتــوب منهــا بــذلك أو
س ـ ـ ــداد الق ـ ـ ــرض وفوائ ـ ـ ــده إال أن إدارة الص ـ ـ ــندوق قام ـ ـ ـ ـ بتس ـ ـ ــييل ه ـ ـ ــذه المح ـ ـ ــافظ
والترصف فيها دون الرجوع إل المؤسسة.
ن
 كم ـ ــا ن ـ ــص بأن ـ ــه للمؤسس ـ ــة ح ـ ــق تس ـ ــييل المح ـ ــافظ لص ـ ــالحها ف ح ـ ــال ع ـ ــدم س ـ ــدادالصـ ـ ـ ندوق مبل ـ ــل الق ـ ــرض المح ـ ــددة مدت ـ ــه بس ـ ــنة واح ـ ــدة م ـ ــن ت ـ ــاريـ ــخ منح ـ ــه ،إال أن
ن
ـائمي ع ــىل إدارة المؤسس ــة ل ــم يقوم ــوا باس ـ رـتجاع الق ــرض او تس ــييل المح ــافظ،
الق ـ
ن
األمر الذي يعتت إهماال وتقصتا ف أداء واجباتهم الوظيفية
 شســع الصــندوق جاهــدا السـ ن نـتتاف ارصــدة النقــد االجنــب دون اي عائــد يــذكر حيــث
قام ـ ادارة الصــندوق بالتـ ـرصف نف قيمــة القــرض بالمجــان مــن خــالل منحهــا لعــدد
الب ن
من الـ رشكات التابعة ر
تعان من عـش مال وال يرج منها ترجيعها وذلـك نف شـكل
ن
ر
قروض بالنقد االجنب بالمخالفة للتـشيعات ويعد ترصفا بدون وجه حـق ف أمـوال
الغت.
 وم ـ ــن خ ـ ــالل دراس ـ ــة كش ـ ــوفات الحس ـ ــابات الم ـ ـ ـرصفية للص ـ ــندوق تب ـ ـ نـي ان اجم ـ ــال
القروض الممنوحة للـ رشكات التابعـة ح رـب تاريخـه مبلـل وق ُ
ـدره  90,000,000دوالر
وبيانها كالتال:
ُ
 ررسكة اإلنماء للنفط والغاز مبلل وقدره  30,000,000دوالر
ُ
وقدره  10,000,000دوالر
 ررسكة اإلنماء للصناعات الصوفية مبلل
ُ
 ر
وقدره  50,000,000دوالر
الشكة الوطنية للمطاحن واالعالف مبلل
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جميـ ـ ه ــذه الق ــروض ق ــد ت ــم منحه ــا بالعملـ ــة األجنبي ـ ــة (ال ــدوالر) األم ــر ال ــذي يع ــد
مخالف ــة يحـ ــة ألحكـ ــام التـ ـ ـ رشيعات الليبي ــة النافـ ــدة ،حيـ ــث أن القـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم ()1
لســنة 2005م بشــأن المصــارف قــد نــص نف المــادة ( )42عــىل (أنــه ال يجــوز للجهــات
العام ــة الليبي ــة االحتف ــا بالنق ــد األجن ــب إال إذا ك ــان متأتي ــا م ــن عائ ــد نش ــاطها) ،كم ــا
نص أيضا المادة ( )47من هذا القانون عىل أن (يكون التعامل بالنقد األجنب عـن
طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك من قبل مرصف ليبيا المركزي).
ُ
وحيــث أن صــندوق اإلنمــاء لــيس لــه أي عوائــد بالنق ـد األجنــب وهــو غــت مــرخص لــه
بالتعام ــل بالنق ــد األجن ــب وب ــذلك ف ـ ـ ن منح ــه له ــذه الق ـ ـروض بعمل ــة ال ــدوالر يعت ــت
مخالفا للتـ رشيعات النافـدة ذلـك أن الم ـ رشع عنـدما أوجـب بـأن يـتم التعامـل النقـدي
ن
الوطب.
داخل دوله ليبيا بالدينار الليب حرصا منه عىل حماية االقتصاد
وقـ ـ ـ ــد أ كــدت المحكمــة العليــا الليبيــة نف حكمهــا الصــادر بتــاريـ ــخ 2005/04/02م فن
الطعن رقـم ( )48/128عـىل أن التعامـل بعملـة غـت وطنيـة نف الـداخل يعتـت مخالفـا
للنظــام العــام حيــث أوردت المحكمــة نف هــذا الحكــم أنــه( :مــن المقــرر إذا كــان االلـ ر نـتام
مق ـ ــدرا بعمل ـ ــة أجنبي ـ ــة ومتع ـ ـ ن
ـي ال ـ ــدف نف ليبي ـ ــا وج ـ ــب دفع ـ ــه بعمل ـ ــة وطني ـ ــة وف ـ ــق
اإلجـ ـراءات المنص ــوص عليه ــا نف الت ـ ـ رشيعات المتعلق ــة بمراقب ــة النق ــد ،وذل ــك أن فن
التعامل بعملة وطنية نف الداخل مخالفا للنظام العام).
كم ـ ـ ــا أن اإلدارة العام ــة للق ــانون بت ــاريـ ــخ 2013/09/29م أص ــدرت فت ــوى بن ـ ا
ـاء ع ــىل
الشـكات التابعــة
طلــب الـ ـ رشكة الوطنيــة لصــناعة مــواد البنــاء الحاضــنة و إحــدى ر ـ

لصندوق اإلنماء االقتصادي االجتماع خلص إل:
 أوال- :إن صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماع ال يعد من الجهات المـرخص
لها بالتعامل بالنقد األجنب داخل ليبيا وفقا لحكم المادة ( )47من القانون رقم
( )1لسنة 2005م بشأن المصارف.
 ثاني ــا - :وج ــوب دف ـ ـ أي ال ـ ر نـتام داخ ــل ليبي ــا بال ــدينار اللي ــب باعتب ــار أن التعام ــل
بعملــة غــت وطنيــة بالــداخل يعــد مخالفــا للنظــام العــام ومساســا بســيادة الدول ـة
واقتصادها.
ا
وفيما يىل نستعرض تفصي إلجراءات من القروض
القرض الممنوح ر
لشكة اإلنماء للنفط والغاز.
 بت ــاريـ ــخ 2018/05/30م خاط ــب م ــدير ع ــام ررسك ــة اإلنم ــاء لل ــنفط والغ ــاز بموج ــبكتــاب رقــم ( )2018-165مجلـس إدارة الصــندوق وطلــب مــنهم اســتكمال بـ ر
ـاف رأس
مال ر
الشكة بقيمة  56,500,000دينار ليب.
 بت ـ ــاريـ ــخ 2018/07/02م ،عق ـ ــد مجل ـ ــس إدارة ص ـ ــندوق اإلنم ـ ــاء اجتماع ـ ــه الع ـ ــاديالســاب ومــن خاللــه تــم االتفــاق عــىل مــن تمويــل مــال لش ــركة اإلنمــاء للــنفط والغــاز
ع ــىل هيئ ــة ق ــرض ول ــيس اس ــتكماال ل ـ ـرأس الم ــال ،وب ـ ـ رشط أن ي ــتم مواف ــاة المجل ــس
بالمعلومات والبيانات الالزمة لمن القرض والمتمثلة نف ر
اآلن:
 تقرير عن نشاط الشـركة بما يوض الوض المال للشـركة.
 دراسة الجدوى االقتصادية للخطة.
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 رأي شـركة اإلنماء لالستثمارات المالية القابضة بخصوص من القرض.
 القضايا المرفوعة من الشـركة.
ر
 االستيضاح عن قيمة  15مليون دينار الب ثم تحويلها إل بنغازي بالمخالفة.
 بت ــاريـ ــخ 2018/07/17م خاط ــب م ــدير مكتـ ــب رئ ــيس المجل ــس الرئ ــاس بموجـ ــبكتاب ــه رق ــم ( )2575رئ ــيس مجل ــس إدارة ص ــندوق اإلنم ــاء االقتص ــادي واالجتم ــاع
واللوجسب ر
ر
لشكة اإلنماء للنفط والغاز .
وطلب منه تقديم الدعم المال
 بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2018/07/22م وج ـ ـ ــه رئ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ــس إدارة الص ـ ـ ــندوق (ر أ) كت ـ ـ ــاب رق ـ ـ ــم( )2755إل رئــيس مجلــس إدارة ررسكــة اإلنمــاء لالســتثمارات الماليــة القابضــة والــذي
بموجبه ثم مطالبته بالبيانات والمعلومات الالزمة لمن القرض.
 بتاريـ ــخ 2018/10/28م أعد مدير عام الصندوق وعضو مجلـس االدارة (ص ي ع)مـذكرة عـرض عـىل مجلـس اإلدارة بشـأن التمويـل المـال لـ رـشكة اإلنمـاء للـنفط والغـاز
وخلص فيها إل أن البيانات المطلوبة من ررسكة األنماء لم يحال منها ر
اآلن:
 تقرير عن نشاط ر
الشكة
 دراسة الجدوى االقتصادية للخطة
 رأي ررسكة االنماء لالستثمارات المالية.
 كمـ ـ ـ ــا أ ك ـ ــد م ـ ــدير ع ـ ــام الص ـ ــندوق نف ه ـ ــذه الم ـ ــذكرة ع ـ ــىل الوضـ ـ ـ الم ـ ــال للـ ـ ـ رـشكة نف2018/06/30م الـ ــذي يبـ ـ ن
ـي وجـ ــود خسـ ــائر مرحلـ ــة بنشـ ــاط ال ـ ـ رـشكة نف حـ ــدود 11
ر
متبف منـه 13,000,000
مليون دينار ليب كما أن المبلل المحال إل مدينة بنغازي
دينار ليب الزال مجمدة من النائب العام.
 ويالحظ أنـه وبـالرغم مـن ان الوضـ المـال للـ رـشكة متع رـت كمـا أوضـ المـدير العـام فنمذكرتــه لوجــود خســائر مرحلــة وتجميــد النائــب العــام لثالثــة عـ رـش مليــون دينــار ليـب
وكــذلك عــدم موافــاة إدارة الصــندوق بكافــة المســتندات المطلوبــة والبيانــات الالزمــة
لم ـ ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ـ ــرض وال ـ ـ ـ ـ ـ رـب طال ـ ـ ـ ـ ــب به ـ ـ ـ ـ ــا رئ ـ ـ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ـ ـ ــس إدارة الص ـ ـ ـ ـ ــندوق بت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2018/07/22م ،،،إال أن مجل ــس إدارة الص ــندوق ق ــد أو ،نف مح ـ ـ نـرص االجتم ــاع
الساب لسنة 2018م المنعقـد بتـاريـ ــخ 2018/07/02م بالموافقـة عـىل تمويـل جـزء
من المبلل المطلوب عىل هيئـة قـرض ولـيس اسـتكماال لـرأس المـال ،بـ رـشط أن تقـوم
اإلدارة التنفيذيــة بتجمي ـ كافــة البيانــات والمعلومــات الالزمــة لمــن القــرض المشــار
اليها.
ر
 ل ــم ي ــتم ح ــب تاريخ ــه مواف ــاة ص ــندوق االنم ــاء بالبيان ــات والمعلوم ــات الالزم ــة لم ــنن
المحرص قيمة القرض
القرض ،هذا باإلضافة إل أن مجلس اإلدارة لم يحدد نف هذا
ر
المفتض منحه ر
للشكة.
 بتــاريـ ــخ 2018/10/09م أبــرم رئــيس مجلــس إدارة الصــندوق (ر أ) مح ـ نرص أتفــاق مـرئــيس مجلــس إدارة ررسكــة اإلنمــاء لالســتثمارات الماليــة القابضـ ـ ـ ـ ـ ـة (أ ك) بشــأن مــن
قرض لصال ررسكة اإلنماء للنفط والغاز بقيمة  30,000,000دوالر دف منـه مبلـل
 10,000,000دوالر والب ـ ر
ـاف وفق ــا لم ــا يقدمـ ـه الط ــرف الث ـ ن
ـان م ــن دراس ــات وخط ــط
يرتضيها الطرف األول ،،،ويالحظ عىل هذا االتفاق مايىل:
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 ورد نف الفق ــرة التمهيدي ــة موافق ــة مجل ـ ُـس إدارة الص ــندوق ع ــىل م ــن الق ــرض نف
حـ ن
ـي أنهــا كانـ موافقــه م ـ رشوطة كمــا ذكــر ســابقا ،هــذا باالضــافة ال أنــه لــم يــتم
ر
ن
ن
ر
االلتام بالـشوط الواردة بنص المادة الخامسة من المحـرص بشأن إلزام الطرف
ن
ر
الثان موافاة الطرف األول بتقارير رب ـ سنوية توض البيانات والمعلومات الب
تعكس اإلجراءات التنفيذية بالخصوص.
 خالل سنه كامله من تاريـ ــخ تسييل القرض لـم يـتم موافـاة الصـندوق بـأي تقـارير
مـن طـرف ررسكـة اإلنمــاء الماليـة القابضـة حيـال اســتخدامات القـرض بـالرغم مــن
مراس ــلة اإلدارة التنفيذي ــة للص ــندوق ع ــدة م ـرات وم ــا يؤك ــد ذل ــك التقري ــر المع ــد
بالخصوص من قبل مدير إدارة المتابعة بتاريـ ــخ 2020/01/07م.
ا
 بتــاريـ ــخ 2018/11/15م وجــه ك ـ مــن رئــيس مجلــس إدارة الصــندوق المكلــف (ر أ)والم ــدير الع ــام للص ــندوق (ص ي ع) خطاب ــا إل الم ـ ـرصف اللي ــب الخ ــارج بتحوي ــل
مبل ــل  10,000,000دوالر إل حس ــاب ررسك ــة األنم ــاء لل ــنفط والغ ــاز ع ــىل الحس ــاب
رق ـ ــم ( )000135477بعمل ـ ــة ال ـ ــدوالر رغ ـ ــم ع ـ ــدم اس ـ ــتيفاء البيان ـ ــات والمس ـ ــتندات
الالزمة لمن القرض.
 ومـ ـ ـ ــا ششـ ـ ـ ــت إل تجـ ـ ـ ــاوز المـ ـ ـ ــذكورين أعـ ـ ـ ــاله لمجلـ ـ ـ ــس ادارة الصـ ـ ـ ــندوق أنـ ـ ـ ــه بتـ ـ ـ ــاريـ ــخ2018/12/03م (أي بع ــد م ــن الق ــرض) عق ــد المجل ــس اجتماع ــه الع ــادي الح ــادي
عـ رش والذي كان أحد بنوده مذكرة عرض بشأن التمويل المال لـ رشكة اإلنماء للنفط
والغــاز وقــد اعـ رـتض أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــىل تســديد أي ر ن
التامــات واســتكمال
رأس مــال ال ـ رشكات التابعــة  ،كمــا أ كــد عــىل عــدم رضــاه عــن أداء ررسكــة األنمــاء للــنفط
والغاز ويتوجب تصحي أوضاع الـ رشكات ر
واقتح نقـل تبعيتهـا مب ر
ـارسة إل الصـندوق
واعادة تشكيل مجلس إدارتها واستكمال رأس مالها أو تخفيضه ،حيث قـرر مجلـس
اإلدارة نف ه ــذا االجتم ــاع إحال ــة م ــذكرة الم ــدير الع ــام إل ررسك ــة اإلنم ــاء لالس ــتثمارات
المالية القابضة وموافاة المجلس بتوصيات اإلدارة التنفيذية .
 ويالحـ ــظ عـ ــىل هـ ــذا االجتمـ ــاع أن رئـ ــيس مجلـ ــس اإلدارة (ر أ) والمـ ــدير العـ ــام وعضـ ــومجلــس اإلدارة (ص ي ع) حــا ن ين لهــذا االجتمــاع الــذي ينــاقش فيــه مجلــس اإلدارة
تموي ـ ــل ال ـ ـ ـ رشكة ول ـ ــم ي ـ ــذكروا ب ـ ــأنهم ق ـ ــاموا بتحوي ـ ــل مبل ـ ــل  10,000,000دوالر إل
الـ ـ رشكة األمــر ال ــذي يؤكــد ع ــدم علــم المجلــس إق ـراره بهــذا التموي ــل الــذي س ــبق وأن
اشـ رـتطوا بشــأنه موافــاة الصــندوق بالبيانــات والمعلومــات الالزمــة لهــذا التمويــل كمــا
يالح ـ ــظ أيض ـ ــا ب ـ ــأن مح ـ ـ ـ نرص اجتم ـ ــاع مجل ـ ــس إدارة الص ـ ــندوق الح ـ ــادي ع ـ ـ ـ رش لس ـ ــنة
2018م المنعق ــد بت ــاريـ ــخ 2018/12/03م ل ــم يص ــادق علي ــه رئ ــيس مجل ــس اإلدارة
ح ـ رـب تاريخ ــه ب ــالرغم م ــن اعتم ــاده م ــن مجل ــس اإلدارة نف مح ـ ـ نرص اجتماع ــه الع ــادي
األول لسنة 2019م المنعقد بتاريـ ــخ 2019/01/07م مما ششت ال عـدم مـ رـشوعية
من القرض وأن كل االجراءات تم بالتجاوز.
القرض الممنوح ر
للشكة الوطنية للمطاحن واالعالف.
قـام الصــندوق بتــاريـ ــخ  2019/9/4بــأبرام اتفــاق تمـويىل اســتثماري مـ ال ـ رشكة الوطنيــة
للمطـ ـ ـ ــاحن واالعـ ـ ـ ــالف بقيمـ ـ ـ ــة  50مليـ ـ ـ ــون دوالر وقـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ــتخدم مـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ــرض مبلـ ـ ـ ــل
 16,340,808دوالر والمتمثل نف  10مليون دوالر حوالة لحسابات الـ رشكة بالمـرصف
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اإلسالم (تم إيقاف التـرصف فيها) ومبلل  6,340,808دوالر قيمة اعتماد توريـد قمـ
طري ،ومن خالل أعمال الفحص لوحظ ر
االن:
الشـكة لــم تكــن بحاجــة لقــرض لتمويــل عمليــات ررساء القم ـ الطــري حيــث تبـ ن
ـي
 ان ر ـم ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل كش ــوفات ج ــرد المخ ــازن ع ــن س ــنة  2019وك ــذلك أرص ــدة
المخــازن عــن ذات الفـ رـتة وجــود وفــرة نف مخــزون القم ـ الطــري حيــث بلغ ـ كميــة
المخ ــزون بت ــاريـ ــخ  2019/12/31نح ــو  31252ط ــن ويع ــزز ذل ــك ان اجم ــال حرك ــة
المبيع ــات لس ــنة  2019ل ــم تتج ــاوز  33446.7ط ــن باإلض ــافة إل م ــا أكدت ــه م ــذكرة
رئ ــيس فري ــق العم ــل االستش ــاري بال ـ ـ رشكة بت ــاريـ ــخ  2020/2/20ال ــذي خل ــص فيه ــا
ر
مبارسة بسـبب ركـود
بالتوصية ببي كمية  10000طن من القم الطري من الميناء
المبيعات وتكدس المخزون.
ر
ن
 عقد اجتماع بتاريـ ــخ  2019/6/10بي ممثىل الصندوق والـشكة الوطنية للمطاحنواالعالف ذكرت الـ رشكة خالله مرفض ارجاع قيمة االستثمار بنفس العملة لطبيعة
العملي ــات الم ـ ـرصفية والل ــوائ المعم ــول به ــا بالدول ــةم نف ح ـ ن
ـي ت ــم تجاه ــل األس ــاس
وهو مدى جواز من القرض بعملة أجنبية كما تم االشارة إليه أعاله.
 ل ــم يب ـ نـي مح ـ ـ نرص االتف ــاق ألي ــة رد الق ــرض م ــن حي ــث ن ــوع العمل ــة او قيم ــة الرس ــم.
ن
ن
باســتثناء المــادة  5مــن ذات المحـ ـرص المتعلقــة بالمتانيــة التقديريــة لالســتثمار فقــد
وضع عىل أساس سعر ف  3.9دينار مقابل الدوالر الواحد.
 بتاريـ ــخ  2019/8/22أصدر مدير اإلدارة العامة لتقييم أداء الـ رشكات والمصـارف (مع م) كتابه رقـم ( )19-19-4315والـذي أبـدى فيـه عـدم الممانعـة مـن أبـرام مح ـ نرص
االتف ــاق التم ــويىل ول ــم شش ـ رـتط رد القيم ــة ب ــنفس ن ــوع العمل ــة او ب ــدف قيم ــة الرس ــم
لخزان ــة الدول ــة متج ــاهال ب ــذلك تعليم ــات رئ ــيس ال ــديوان ع ــىل م ــذكرة م ــدير اإلدارة
العامـ ــة لتقيـ ــيم أداء الـ ـ ـ رشكات والمصـ ــارف (المكلـ ــف) رقـ ــم ( )19-4-243المـ ــؤر نف
 2019/8/7ر
والب تضمن ررسط:
 ان ي ـ ــتم س ـ ــداد ال ـ ــدين بالعمل ـ ــة الص ـ ــعبة وان س ـ ــعر ال ـ ـ ـرصف ه ـ ــو الس ـ ــعر الس ـ ــائد
والمعلن من المرصف المركزي
ر
الشـكة أو
ـ
 أن الف ــرق ه ــو رس ــم مف ــروض لص ــال الخزان ــة العام ــة ول ــيس م ــن ح ــق
الصندوق الترصف فيه اال للخزانة العامة
ر
 ت ــم اثب ــات قيم ــة الق ــرض ب ــدفاتر الص ــندوق وال ـ ـشكة الوطني ــة للمط ــاحن واالع ــالفواحتساب تكلفة انتاج الطن وفق السعر الرسم بدون إضافة قيمة الرسم.
 قام مدير عام الـ رشكة الوطنية للمطاحن واالعالف بتوجيـه كتـاب تحـ رقـم (م.ع- )61بتــاريـ ــخ  2020/3/29لمــدير إدارة الرقابــة عــىل المصــارف والنقــد يــنص ضــمن
الفقرة  6عىل ان قيمة القرض ر
ستد إما بالـدوالر أو مـا يعادلـه بالعملـة الليبيـة مضـافا
إليها قيمة الرسم المفروض.
 مــذكرة مــدير اإلدارة العامــة لتقيــيم أداء ال ـ رشكات والمصــارف (المكلــف) رقــم (-243 )19-4المؤرخــة نف 2019/8/7للعــرض عــىل رئــيس الــديوان حــددت المــورد للقم ـ
الطــري عــن طريــق ال ـ رشكات العامــة والخاصــة بدولــة روســيا وهــو مــالم يــرد بمســودة
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محـ نرص االتفاق وكتاب مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالصندوق رقـم
(.)1886/19/08
 تحميـل مســؤولية دراسـة الجــدوى إلدارة ال ـ رشكة بالمخالفــة لقـرار مجلــس الصــندوقالمعتمد ضمن محـ نرص اجتماعه الراب لسـنة  2019المشـار إليـه أعـاله والـذي يـنص
ع ــىل تقي ــيم دراس ــة الج ــدوى م ــن قب ــل اإلدارات المختص ــة بالص ــندوق مم ــا شش ــت إل
انحـ ـراف دور اإلدارات المختص ــة ليقت ـ ـرص ع ــىل ر
التك ـ نـت ع ــىل ش ــكل االس ــتثمار الم ــال
وكيفية احتساب العوائد وضمان ارجاعه للصندوق.
 تم الموافقة عىل من القرض من قبل مجلـس أدارة الصـندوق دون دراسـة مخـاطرهوتقيــيم الجــدوى االقتصــادية منــه وكــل ذلــك تــم نف ظــل عــدم وضــوح المركــز المــال
للـ ـ رشكة وتأخرهــا نف اعــداد قوائمهــا الماليــة حيــث أن آخــر قائمــة معــدة كان ـ لســنة
 2015ولم تعتمد ر
حب تاريخه.
 قيــام ال ـ رشكة بفــت اعتمــاد مســتندي معــزز وغــت قابــل لاللغــاء بتــاريـ ــخ 2020/1/23لصال ررسكة باكز قرين هانديلزي النمساوية لتوريد  25670طن مـن القمـ الطـري
قب ـ ـ ــل ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـرار موافق ـ ـ ــة مجل ـ ـ ــس إدارة ال ـ ـ ـ ـ رشكة بت ـ ـ ــاريـ ــخ  2020/02/02وذل ـ ـ ــك
ر
والمشتيات.
بالمخالفة للمادة  39من الئحة العقود
 قيام الـ رشكة ببي جزء من المـادة المـوردة عـىل االعتمـاد كقمـ خـام للقطـاع الخـاصبالمخالفــة ل ــنص الم ــادة ( )3مــن االتفاقي ــة ال ـ رـب تلــزم ال ـ ـ رشكة باس ــتخدام التموي ــل نف
توري ــد احتياجاته ــا م ــن القم ـ الط ــري لتنفي ــذ خطته ــا التش ــغيلية وق ــد بلغ ـ الكمي ــة
المباع ــة نح ــو  10أالف ط ــن وقس ــعر ق ــدره  980دين ــار لي ــب للط ــن الواح ــد .وك ــذلك
مخالفة المادة ( )11من الئحة المبيعات والمخـازن بشـأن ف أصـناف مـن خـارج
المخازن.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام ال ـ ـ ـ رشكة بس ـ ــداد قيم ـ ــة الش ـ ــحنة ح ـ ـ رـب تاريخ ـ ــه بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة  6م ـ ــناالتفاقيـة الـ رـب تــنص عــىل ســداد قيمــة كـل شــحنة منفــردة خــالل فـ رـتة أقصــاها أربعــون
يوما من تاريـ ــخ اصدار شهادة االفراج النهان.
ن
يتبي وجود فريـق عمـل مش رـتك الحتسـاب عوائـد الصـندوق بالمخالفـة للمـادة 5
 لمم ــن االتف ــاق ب ــل ع ــدم دراي ــة الص ــندوق بقي ــام ال ـ ـ رشكة بالت ـ ـرصف بج ــزء م ــن الق ــرض
ن
ـالفقرتي (،11
وانتهاكهــا لعــدد مــن بنــود محـ نـرص االتفــاق وفــق مــا تمـ اإلشــارةإاليه بـ
 )12وفـ ــق مـ ــا ورد بكتـ ــاب مـ ــدير عـ ــام الصـ ــندوق المكلـ ــف اشـ ــاري ()1212/20/03
بتاريـ ــخ 2020/6/9م.
ن
 توصية رئـيس فريـق العمـل االستشـاري رقـم  5المؤرخـة ف  2020/2/20ورد بهـا انسبب البي هو تكدس المخزون وتوقف مصن جنوب طرابلس لغـرض الصـيانة نف
ـي أن كشــف توزيـ ـ ـ شــحنات القمـ للبــاخرة مـاراو يبـ ن
ح ن
ـي توزيـ ـ ـ قرابــة  5071طــن
للمصن .
 قام الـ رشكة بالمطالبة بتغيت االتفاق التمويىل االستثماري بهدف إعادة اسـتخدامالتمويـ ــل نف أغ ـ ـراض أخـ ــرى وهـ ــو مـ ــا يـ ـ ن
ـنف جمي ـ ـ الحجـ ــأ الـ ـ رـب قـ ــدم بشـ ــأن نفـ ــاذ
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الش ـ ــكة
المخ ـ ــزون او االم ـ ــن الغ ـ ــذان الق ـ ــوم وف ـ ــق م ـ ــا ج ـ ــاء بمكاتب ـ ــات ومناقش ـ ــات ر ـ
والصندوق.
شـركة اإلمناء للنفط والغاز

المخالفـ ــات والج ـ ـرائم المرتبط ـ ــة بعمليـ ــة م ـ ــن ق ـ ــرض بقيمـ ــة  30ملي ـ ــون دوالر لش ـ ــركة
اإلنماء للنفط والغـاز عـن طريـق شــركة اإلنمـاء لالسـتثمارات الماليـة القابضـة مـن أمـوال
صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماع:
 مــن صــندوق االنمــاء القــرض ل ـ رـشكة االنمــاء للــنفط والغــاز بــالرغم مــن وجــود ع ــشن
وتعان مـن خسـائر متكـررة بلغـ نف 2018/6/30م وقـ مـن القـرض 11
مال بها
ن
ن
ملي ــون دين ــار  ،ه ــذا باالض ــافة إل الت ــورط ف قض ــية تحوي ــل غ ــت ق ــانون بقيم ــة 15
مليون دينار ر
متبف منها  13مليون دينار تم تجميدها من قبل مكتب النائـب العـام،
ناهيـ ــك عـ ــن عـ ــدم موافـ ــاة إدارة الصـ ــندوق بكافـ ــة المسـ ــتندات المطلوبـ ــة والبيانـ ــات
الالزم ـ ــة لمـ ـ ــن الق ـ ــرض والـ ـ ـ رـب طالـ ـ ــب به ـ ــا رئـ ـ ــيس مجل ـ ــس إدارة الصـ ـ ــندوق بتـ ـ ــاريـ ــخ
2018/07/22م كما سبق ذكره سابقا.
كيفية تصـرف شـركة اإلنماء للنفط والغاز بالمبالغ الن تحصلت عليها بالنقد االجنن
و
 -قامـ ـ الش ـ ــركة بالتص ـ ــرف نف األم ــوال ال ـ رـب أحيلـ ـ إليه ــا بعمل ــة ال ــدوالر م ــن خ ــالل

حساب تم فتحه بتاريـ ــخ 2018/11/15م بالمصـرف الليـب الخـارج بعملـة الـدوالر
والـذي يعتــت الوعــاء الــذي شسـتقبل هــذه األمــوال ومــن ثـم يــتم تحويلهــا إل حســابات
أخــرى بدولــة تــونس باســم فــرع شــركة اإلنمــاء للــنفط والغــاز فــت بالمخالفــة للقــانون
ويدار من خالل مدير عام ررسكة االنماء للنفط والغاز بنفسه (م م إ ه ب).
 مـ ــن خـ ــالل مراجعـ ــة وفحـ ــص الحسـ ــابات المص ـ ــرفية لش ـ ــركة اإلنمـ ــاء للـ ــنفط والغـ ــازبالمصـ ــرف اللي ــب الخ ــارج رق ــم  135477بعمل ــة ال ــدوالر تب ـ ن
ـي أن حرك ــة الحس ــاب
كان كما يىل:
المبلغ
6,250,000
30,000,000
6,950,000
21,250,000
4,900,000

العملية
إيداع
إيداع
ف
ف
ف

البيان
إيداع استكمال رأس المال من حساب المالية القابضة
إيداع قرض صندوق االنماء
تحويالت إل حساب فرع شـركة اإلنماء بتونس ببنك الزيتونة
تحويالت لحساب فرع الشـركة بمصـرف الوفاق بتونس
تحويالت لشـركة الصناعات التقنية باألردن القيمة الكاملة ر
لشاء  20شاحنة

 لــوحظ أن األمــوال الـ رـب تــم تحويلهــا إل تــونس مــن حســاب المصــرف الليــب الخــارجبلغ ـ ـ  28.2مليـ ــون دوالر ،أودع ـ ـ نف حسـ ــان فـ ــرع ش ـ ــركة اإلنمـ ــاء للـ ــنفط والغ ـ ــاز
بتونس حسب البيان التال:
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ر.م
1
2
3
4
5

التاري ــخ
2019/02/28
2019/03/14
2019/04/10
2019/04/28
2020/05/05
المجموع

المبلغ بالدوالر
2,500,000
2,000,000
2,450,000
6,250,000
15,000,000
28,200,000

البيان
تحويل إل حساب فرع شـركة اإلنماء بتونس ببنك الزيتونة
فرع الشـركة بتونس بنك الزيتونة
فرع الشـركة بتونس بنك الزيتونة
لحساب فرع الشـركة بمصـرف الوفاق بتونس
لحساب فرع الشـركة بتونس بمصـرف الوفاق
-

كيفية تصـرف مدير فرع شـركة اإلنماء للنفط والغاز بتونس ف األموال المحولة
أ :التصـرف ف األموال الن تم تحويلها إل مصـرف الوفا بتونس
بلغـ ـ التح ــويالت ال ـ رـب ت ــم إي ــداعها بمصـ ــرف الوف ــاق م ــا قيمت ــه  21,250,000دوالر،
ومن خالل دراسة وتحليل حركة الحساب المص ن
ـرف والمعلومـات الـواردة بالخصـوص،
ت بـ ن
ـي أن المبــالل الماليــة المحالــة إل حســابات فــرع ش ــركة اإلنمــاء للــنفط والغــاز بتــونس
ر
ر
تم تحويل جلها لـشكة خاصـة بتـونس يملكهـا مـدير عـام رسكـة االنمـاء للـنفط والغـاز (م

م إ ه ب) كالتال:
المستفيد من الدفع
شـركة مجم التجارة الدولية (م م إ ه ب)
شـركة DELTA EXPRESS LINE
رصيد ر
متبف بالحساب

البيان
عملية مدينة (دوالر)
عدد  09تحويالت تم إنجازها خالل ر
الفتة
18,385,395
من 2020/05/15م ،إل 2020/06/30م
تحويالت ليس لها عالقة بأعمال شـركة
32,837
اإلنماء للنفط والغاز
تم تجميده من السلطات التونسية
2,832,471

وقــد تبـ ن
ـي أن ش ــركة مجم ـ التجــارة الدوليــة الـ رـب تــم تحويــل أ كـ رـت مــن  18مليــون دوالر
إليهــا مملوكــة بالكامــل للســيد (م م إ ه ب) مــن خــالل عــدد  9تحــويالت إل الحســابات
التالية:
 ع ــدد  06تح ــويالت بنكي ــة لفائ ــدة حس ــاب شـ ــركة مجمـ ـ التج ــارة الدولي ــة المفت ــوحلدى بنك الوفاق باليورو بقيمة  9,313,920أورو ،ما يعادل  10,148,741دوالر.
 ع ــدد  03تح ــويالت بنكي ــة لفائ ــدة حس ــاب شـ ــركة مجمـ ـ التج ــارة الدولي ــة المفت ــوحلـ ــدى بنـ ــك الوفـ ــاق بـ ــاليورو بقيمـ ــة  9,313,920أورو ،مـ ــا يعـ ــادل 8,236,654.00
دوالر.
كم ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــم اج ـ ـ ـ ـراء تحوي ـ ـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/07/01م ،لفائ ـ ـ ـ ــدة ش ـ ـ ـ ــركة DELTA
 EXPRESS LINEبقيمة  32,837دوالر.
ب /التصـرف ف األموال الن تم تحويلها إل مصـرف الزيتونة بتونس
بلغ التحويالت ر
الب تم إيداعها بمصـرف الزيتونة ما قيمته  6,250,000دوالر ،ومن
ن
خـالل دراسـة وتحليـل حركـة الحســاب المصــرف والمعلومـات الـواردة بالخصـوص تبـ ن
ـي
أن المب ــالل المالي ــة المحال ــة إل حس ــابات ف ــرع ش ــركة اإلنم ــاء لل ــنفط والغ ــاز بت ــونس ت ــم
التصـرف فيها كذلك لصال ررسكات خاصة يملكها (م م إ ه ب) كالتال:
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المستفيد من الدفع
شـركة مجم التجارة الدولية (م م إ ه ب)
شـركة العرصية التونسية (م م إ ه ب)
شـركات متنوعة
رصيد ر
متبف بالحساب

البيان
عملية مدينة (دوالر)
عدد  09تحويالت تم إنجازها خالل ر
الفتة
3,921,119
من  2020/05/15إل 2020/06/30
تحويالت ليس لها عالقة بأعمال شـركة
239,000
اإلنماء للنفط والغاز
منها مبلل ( )8,272دوالر نقدا
529,272
تم تجميده من السلطات التونسية
1,560,137

وقـ ــد تب ـ ـ ن
ـي أن ش ـ ــركة الع ـ ـ ـرصية التونس ـ ــية الـ ـ رـب ت ـ ــم تحوي ـ ــل إل مبل ـ ــل  239أل ـ ــف دوالر،
مملوكة بالكامل للسيد (م م إ ه ب) ،شأنها شأن مجم التجارة الدولية.
خالصة التحويالت الن تمت عل حسابات مصـرف الوفا والزيتونة التابعة لشـركة
االنماء
ر
المب ــالل ال ــب ت ــم تحويله ــا م ــن ش ــركة اإلنم ــاء (األم) بط ـرابلس حس ــان الوف ــاق والزيتون ــة

بتونس بلغ

 28.2دوالر ،عىل النحو التال:
المبلغ (دوالر)
6,950,000
21,250,000
28,200,000

البيان
تحويالت إل حساب فرع شـركة اإلنماء بتونس ببنك الزيتونة
تحويالت لحساب فرع الشـركة بمصـرف الوفاق بتونس
المجموع

القيم ـ ــة ال ـ ـ رـب اس ـ ــتحوذ عليه ـ ــا (م م إ ه ب) م ـ ــن أم ـ ــوال ص ـ ــندوق اإلنم ـ ــاء وتحويله ـ ــا إل
شـ ــركات يملكه ــا بلغـ ـ  22,545,515دوالر وم ــن ث ــم ب ـ ر
ـارس نف التصـ ــرف فيه ــا بطريق ــة
شخصــية وألغ ـراض شخصــية أو مشــوبة بالفســاد حيــث تبـ ن
ـي مــن خــالل تحليــل حركــة
حسابات هذه الشـركات ما يىل:
 اســتحوذ (م م إ ه ب) عــىل مــا قيمتــه  3,336,058يــورو 168,672 ،دوالر لخاصــةنفســه دون أي ســند قـ ن
ـانون أو أي غــرض خــاص بأعمــال شــركة اإلنمــاء للــنفط والغــاز
حيث قام بتحويلها إل حساباته الشخصية بالمصارف التونسية (الزيتونة ،الوفاق،
بنك تونس العرن الدول).
 قيام (م م إ ه ب) من خـالل ررسكتـه الخاصـة (مجمـ التجـارة الدوليـة) بالتصــرف نفمبلــل  721,405يــورو مــن أمــوال ش ــركة اإلنمــاء للــنفط والغــاز المتحصــلة عليهــا مــن
ق ــرض ص ــندوق اإلنم ــاء لتنفي ـذ عملي ــات توري ــدات ل ــيس له ــا عالق ــة بأعم ــال الش ــركة
حيــث تمثل ـ نف( :عصــت فواكــه ،مــوز ،تفــاح) تــم تفــريغهم بمينــاء ط ـرابلس لفائــدة
المستفيد شـركة .ASDARA ALJDEDA CO FOR FOOD IMPORTS
 قي ــام (م م إ ه ب) ع ــت ررسكت ــه مجمـ ـ التج ــارة الدولي ــة ،بالتصـ ــرف نف أم ــوال شـ ــركةاإلنم ــاء م ــن خ ــالل اجـ ـراء مع ــامالت وعملي ــات مالي ــة أخ ــرى ذات خلفي ــة اقتص ــادية
مش ـ ـ ـ ـ ــكوك نف ص ـ ـ ـ ـ ــحتها وج ـ ـ ـ ـ ــديتها ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ـ ـ ــركة  BLACK STONEبقيم ـ ـ ـ ـ ــة
 1,250,000يورو ،وشـركة  J.A WORLD CO. LTDبقيمة  193ألف دوالر.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

358

 قيــام ش ــركة مجم ـ التجــارة الدوليــة لصــاحبها (م م إ ه ب) بــاجراء تحــويالت ماليــةأخ ـ ــرى ذات خلفي ـ ــة اقتص ـ ــادية مش ـ ــكوك نف ص ـ ــحتها وج ـ ــديتها ،وذل ـ ــك م ـ ـ ـ ش ـ ـ ــركة
العـرصية التونسية وكيلها هو نفسه (م م إ ه ب) بقيمة  2,097,110دينار توني.
 قيــام ش ــركة مجم ـ التجــارة الدوليــة ،لصــاحبها (م م إ ه ب) بــاجراء تحــويالت ماليــةلصــال شــركة الوطنيــة العص ـرية الـ رـب تملكهــا زوجــة (م م إ ه ب) الســيدة (ن ب ع)
بقيمة  150,000دينار تونسـ  39,673 ،يورو 78,824 ،دوالر.
 اسـ ــتغل ش ـ ــركة مجم ـ ـ التجـ ــارة الدوليـ ــة ،الـ ـ رـب يملكهـ ــا (م م إ ه ب) أمـ ــوال ش ـ ــركةاإلنمـاء للــنفط والغـاز فــرع تــونس نف تحقيـق عوائــد ماليـة ،تقـدر بمبلــل 8,097,039
يـ ــورو 21,074 ،دينـ ــار تونسـ ـ ـ  ،دون أن يـ ــتم احالتهـ ــا لفائـ ــدة ش ـ ــركة اإلنمـ ــاء للـ ــنفط
والغ ــاز ،وذل ــك ع ــىل إث ــر تنفي ــذها لص ــفقات تجاري ــة ومالي ــة ذات خلفي ــة اقتص ــادية
واض ــحة وجدي ــة ومتطابق ــة مـ ـ المش ــاري ـ ـ المزمـ ـ إنجازه ــا م ــن قب ــل شـ ــركة اإلنم ــاء
للنفط والغاز.
فيما يل قائمة بالشـركات الن يديرها (م م إ ه ب) ذات العالقة بأموال الدولة الن تم
تحويلها عن طريق شـركة النفط والغاز فرع تونس:
بداية
االسم التجاري
النشاط
200,000
Emna oil and
شـركة اجنبية ليبية
النفط والغاز
2009
دينار
 gazالليبية
شـركة الشخص الواحد،
150,000
وسطاء تجارة مواد متنوعة
مجم التجارة
2011
غت مقيمة
التجارة الدولية للتصدير الكىل دينار توني
الدولية
شـركة Enma
فرع شـركة اجنبية
100,000
أنشطة الخدمات الملحقة
2018 oil and gaz
غت مقيمة
دينار توني
باستخراج النفط والغاز
فرع تونس
(م م إ ه ب) (وكيل مساهم )%45
ذات مسؤولية محدودة ،غت
 10,000دينار
شـركة كورماكس
(ه ط) ( ،)%45مرصي الجنسية
مقيمة
توني
كنسلتينق
(م ت) (( ،)%10ب ،ت ،و)00328562 :
الخدمات خصوصا للمؤسسات
شـركة الشخص الواحد ،غت  10,000دينار
شـركة العرصية
(م م إ ه ب) ()%100
توني
مقيمة  -دراسات ،استشارات
التونسية
(م م إ ه ب) ()%40
(م م ه) ()%40
ذات مسؤولية محدودة ،مقيمة  8,000دينار
الشـركة الوطنية
(ن ب ع) (وكيل مساهم )%20
أصناف أخرى من تجارة الجملة توني
العرصية
(م ه) ()%20
موضوع النشاط

رأس المال

الصفة

الوكيل
(م م إ ه ب)
(م م إ ه ب)
(م م إ ه ب)

(م م إ ه ب)
(م م إ ه ب)
(ن ب ع)
(م م إ ه ب)

ال شـركة الوطنية للمطاحن واألعالف املساهمة
 تـأخر انعقـاد الجمعيــة العموميـة للشــركة نف المواعيــد المقـررة قانونـا وفقــا لمـا نصـعليه المادة ( )163من القانون رقم ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

 ع ــدم قي ــام هيئ ــة المراجع ــة ب ــدورها المن ــاط به ــا بمراقب ــة أداء إدارة الشـ ــركة واخط ــارن
ـادتي
مجلس اإلدارة بأي مالحظات أو تقصت وفقـا لالختصاصـات المسـندة لهـا بالم
( )201 ،200من قانون النشاط التجاري.
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 تــأخر الش ــركة نف إعــداد قوائمهــا الماليــة بالمخالفــة لنظامهــا األســاس حيــث أن آخــرقائمــة مركــز مــال تــم إعــدادها ترجـ للســنة الماليــة المنتهيــة نف2016/12/31م ممــا
يتعذر معه الوقوف عىل المركز المال للشـركة.
 غياب أي رنية وخطة راستاتيجية معتمدة بما يمكن الشـركة من استدامة المنافسة
وتسويق منتجاتها سواء بالسوق المحىل أو الخارج.
 القص ــور الواض ـ ـ نف متابع ــة ال ــدعاوى والقض ــايا المرفوع ــة م ــن وع ــىل الش ـ ــركة (14قضــية مرفوعــة عــىل الش ــركة و  11قضــية مرفوعــة مــن الش ــركة ضــد الغــت) ومتابعــة
أداء محامو الشـركة حيـث أن بعـض القضـايا ترجـ لسـنوات سـابقة ولـم يـتم الفصـل
فيها ر
لفتات طويلة.
 تكبـد الشــركة لخسـائر ماليــة متتاليـة وفــق البيانـات الماليــة المعـدة مــن الشــركة وغــتالمدققة ،حيث لـوحظ تـراكم الخسـائر منـذ سـنة 2015م وح رـب سـنة 2019م وال رـب
بلغ نحو  10,991,236دينار.
 ارتفاع حجم ديـون الشــركة لـدى الغـت وبـاألخص لـدى الجهـات الممولـة مـن الخزانـةوالب بلغ نحو  237,280,590دينار ،دون ر ن
العامة ،ر
التام الجهات المعنية بسداد
ديونها والجدول التال يوض ذلك:
ت
1
2
3
4
5
6
7

الجهة
صندوق موازنة األسعار
وزارة الزراعة
الشـركة الوطنية للمطاحن بنغازي
ن
الوطب االنتقال مرصاتة
المجلس
ن
الوطب الستتاد المواد الغدائية
شـركة اإلنماء
الهيئة العامة لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
وزارة المالية
إجمال الديون المستحقة

قيمة الدين
172,689,715
23,624,939
26,685,072
2,831,083
841,083
608,695
10,000,000
237,280,590

ر
االستاتيح من مادة القم الطـري حيـث ينفـذ احيانـا
 التذبذب نف كميات المخزونن
ويفيض احيانا أخرى وقد سجل عجز ف 2020/11/29م ،حيث لم تتعدى الكمية
الموجـ ـ ــودة بمخـ ـ ــازن الش ـ ـ ــركة  8831.8طـ ـ ــن بـ ـ ــالرغم مـ ـ ــن وجـ ـ ــود سـ ـ ــعات تخزينيـ ـ ــة
للحبــوب لــدى الش ــركة تفــوق  500ألــف طــن ،وكــل ذلــك نتيجــة عــدم اتبــاع الش ــركة
لسياسـ ـ ــة واضـ ـ ــحة فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بالحفـ ـ ــا عـ ـ ــىل المخـ ـ ــزون االسـ ـ ـ رـتاتيح مـ ـ ــن مـ ـ ــادة
الحبوب.
 لوحظ من خالل الزيارة الميدانية أن صوام التخزين خالية من مادة القم الطريوك ــذلك المخ ــازن التابع ــة للش ـ ــركة باس ــتثناء مطح ــن جن ــوب ط ـ ـرابلس حي ــث كان ـ ـ
السعة التخزينية له  3400طن من القمـ الطـري ،وهـذه الكميـة ال تعتـت احتياطيـة
وال اس ـ رـتاتيجية وذل ــك ألن الس ــعة العامل ــة بالطاق ــة القص ــوى له ــذا المطح ــن تص ــل
ن
إلنت ــاج  450ط ــن دقي ــق 150 ،ط ــن نخال ــة ،وب ـه ــذا يك ــون المخ ــزون ق ــد نف ــذ ف م ــدة
أقصاها أسبوع.
 3400 طن = 600طن * 6أيام =  3600طن
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 600 طن قم طري =  450دقيق  150+طن نخالة
 عدم دقة تقديرات الموازنة التقديرية خالل سنة 2019م حيث لوحظ المبالغـة فنتحديــدها خاصــة فيمــا يتعلــق ببنــد المســتلزمات الســلعية والمتمثلــة نف المــواد الخــام
والتعبئـ ــة حيـ ــث بلغ ـ ـ التقـ ــديرات للمسـ ــتلزمات السـ ــلعية نف سـ ــنة 2019م مبلغـ ــا
وق ـ ــدره  817,609,229دينـ ـ ــار منه ـ ــا مـ ـ ــا قيمت ـ ــه  793,675,415دينـ ـ ــار كتقـ ـ ــديرات
للم ــواد الخ ــام الرئيس ــية والمس ــاعدة نف ح ـ ن
ـي بل ــل المنف ــذ م ــن المس ــتلزمات الس ــلعية
خالل سنة 2019م مبلغا وقدره  70,610,417دينار أي بنسبة انحـراف  %91عـن
التقــديرات المحــددة مــن قبــل الش ــركة دون أن تكــون هنــاك أزمــة نف ســلعة القم ـ نف
سنة 2019م.
 ع ــىل ال ــرغم م ــن قي ــام الش ـ ــركة بتخف ــيض ق ــيم تق ــديراتها فيم ــا يتعل ــق باإلنت ــاج الت ــامن
المتانية التقديرية لسنة 2020م إال
والمستلزمات السلعية من مواد خام وتعبئة نف
أنهــا لــم تأخــذ نف االعتبــار البيانــات الفعليــة لســنة 2019م عنــد إعــدادها ،حيــث تعــد
ن
المتاني ــة التقديري ــة
البيان ــات الفعلي ــة لس ــنة 2019م أح ــد األس ــس الرئيس ــية إلع ــداد
لس ـ ـ ـ ــنة 2020م األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ـ ــتأ عن ـ ـ ـ ــه انحراف ـ ـ ـ ــات كب ـ ـ ـ ــتة نف بن ـ ـ ـ ــد اإلنت ـ ـ ـ ــاج الت ـ ـ ـ ــام
والمسـ ـ ــتلزمات السـ ـ ــلعية تصـ ـ ــل إل نسـ ـ ــبة  %86وذلـ ـ ــك نف 2020/9/30م ،وع ـ ـ ــدم
الوصول للمستهدفات المأمولة فيما يتعلق بتنمية اإليرادات من النشاط التشغيىل.
 عـدم تحقيــق الوحــدات اإلنتاجيـة للشــركة لمســتهدفاتها حيـ يوجــد تـ نـدن نف نســب
الكمي ــات لإلنت ــاج المحق ــق خ ــالل الس ــنوات األخ ــتة مقارن ــة بالكمي ــات المس ــتهدفة
لمصان الشـركة والمتمثلة نف صناعة الدقيق والسميد والمكرونة وصناعة األعالف
والجدول التال ن
يبي اإلنتاج لثالث أرباع سنة 2020م للوحدات اإلنتاجية:
نوعية اإلنتاج
القم المطحون
دقيق
النخالة
القم المطحون
إجمال السميد
النخالة
دقيق قم صلب
كسكي
مكرونة
أعالف

اإلنتاج المستهدف (طن)
188,608
141,456
47,152
83,955
54,570.75
2,088.75
2,180.250
16,944
253,952

اإلنتاج المحقق (طن)
30,538.75
23,079
7,437
7,449
4,920.72
1,812.60
782.80
869.850
1,439.118
33,672.889

النسبة المحققة
% 16.19
% 16.32
%15.77
%8.87
%9
%8.64
%39
%8.5
%13.26
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الفصل الثامن :جملس الوزراء
ديوان اجمللس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

نظام الرقابة الداخلية
م ــن خ ــالل دراس ــة وتقي ــيم نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة تب ـ ن
ـي وج ــود بع ــض أوج ــه الضـ ــعف
والقصور تتمثل نف ر
اآلن:
 تكرار مالحظة عـدم وجـود هيكـل تنظـيم ومـالك وظ نـيف بـالمجلس بتقـارير الـديوان
السـ ــابقة دون وجـ ــود مـ ــتر يحـ ــول ع ـ ــن إعـ ــداد واعتمـ ــاد الهيكـ ــل التنظـ ــيم والم ـ ــالك
ن
ـوظيف الخــاص ،االمــر الــذي يضــعف أحكــام الرقابــة عــىل أغلــب اإلجـراءات اإلداريــة
ا لـ
والمالية.
 عدم قيام إدارة المجلس باتخاذ اإلجـراءات القانونيـة حيـال العهـد غـت المسـوية منـذن
المتانية والحسابات والمخازن.
سنوات سابقة بالمخالفة للمادة ( )188من الئحة
ن
الموظفي بابرام عقود إيجار ر
ـي كـان يتع ن
مبارسة م المستأجرين ف ح ن
ن
ـي
 قيام بعضإبرام العقود م اإلدارة المختصة بالمجلس.
 إغفال ختم أذونات الصـرف وجمي المستندات المرفقة به بختم يفيد الصـرف من
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات
بيـ ـ ــان تاريخـ ـ ــه بالمخالفـ ـ ــة لـ ـ ــنص المـ ـ ــادة ( )105مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والمخازن.
 ارتف ــاع حج ــم مص ــروفات إس ــتئجار الط ــائرات م ــن س ــنة إلخ ــري مم ــا ي ــدل ع ــىل ع ــدموض برامأ مسبقة لتحديد وتنسيق الزيارات الرسمية.
 عـ ــدم وجـ ــود آليـ ــة واضـ ــحة مـ ــن المجلـ ــس العتمـ ــاد مص ـ ــروفات اإلعاشـ ــة ،حيـ ــث أنالصـرف يتم بطريقة عشوائية وغت منظمة.
 قيام المجلس بتكبد مصاريف وأعباء مالية تتمثل نف (حجوزات تـذاكر سـفر واقامـةفرديـة وعائليــة ألشــخاص ليسـ لــديهم تبعيــة للمجلـس) ممــا يــدل عـىل عــدم وجــود
سياسة رشيدة نف اإلنفاق.
 إب ـرام العديــد مــن العقــود اإلداريــة الـ رـب ترتــب عنهــا ف مبــالل ماليــة ،دون الرجــوعن
المتانيــة والحســابات
للمراقــب المــال وفــق مــا نص ـ عليــه المــادة ( )26مــن الئحــة
والمخازن.
الميانية التسييية 2020م
أظه ـ ــر تقري ـ ــر اإلي ـ ـ ـرادات والمص ـ ـ ــروفات خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م جمل ـ ــة المب ـ ــالل
المعتم ــدة والمف ــوض به ــا  42,110,930دين ــار ،بينم ــا بلغـ ـ جمل ــة الح ــواالت المالي ــة
 41,471,343دينار ،فيما بلل ما تم فـه نحـو  41,881,050دينـار ،وفيمـا يـىل بيـان
ن
المتانية بالمجلس:
مقارنة االعتمادات بالمصـروفات الفعلية عىل أبواب
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البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
المتفرقات
المجموع

المعتمد
3,698,700
33,000,000
5,412,230
42,110,930

المسيل
3,059,113
33,000,000
5,412,230
41,471,343

المصـروف الفعل
3,635,300
32,833,520
5,412,230
41,881,050

الرصيد
63,400
166,480
0
229,880

جملـ ــة مـ ــن المالحظـ ــات والظـ ــواهر

ومـ ــن خـ ــالل أعمـ ــال الفحـ ــص والمراجعـ ــة تكشـ ــف
نوردها فيما يىل:
 تع ـ ــدد المن ـ ــاقالت ب ـ ـ نـي البن ـ ــود نف نهاي ـ ــة الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020/12/31م حي ـ ــث ت ـ ــم
تحري ــك ع ــدد  14بن ــد بالزي ــادة والتخف ــيض وبقيم ــة اجمالي ــة بلغ ـ 7,425,000 ±
دينار أي بنسبة  %35من قيمة المخصصات المعتمدة مما ششت ال تغيت جوهري
نف توزي ـ ـ المخصصات.
 القيام بنقل مخصصات بنود بالكامل إل بنود أخرى دون وجود متر لذلك ومنها:البند
نفقات إنعقاد مؤتمرات
إعانات

المبلغ المعتمد قبل المناقلة
2,000,000
100,000

الرصيد بعد المناقلة
0
0

 انته ــاج أس ــلوب المن ــاقالت ب ـ نـي البن ــود بطريق ــة عش ــوائية وغ ــت مدروس ــة ن ــتأ عنه ــا
الصـرف عىل بعض البنود بأرصدة سالبة (تجاوز) كان باإلمكان تداركها.
بند نفقات السفر والمبيت

بلل إجمال مـاتم فـه لشــركات السـفر والسـياحة ومكاتـب الخطـوط مقابـل حجـوزات
(ت ــذاكر س ــفر – حج ــز فن ـ ر
ـدف خ ــارج ليبي ــا) خ ــالل س ــنة 2020م ماقيمت ــه 2,574,964
دينار تقريبا وذلك وفق البيان التال:
البيان
ن
األمي للخدمات السياحية
ررسكة المقام
ررسكة الخطوط اآلفريقية
ررسكة الخطوط الليبية
ررسكة الحدوة للخدمات السياحية
اإلجمال

القيمة اإلجمالية
2,214,355
48,119
36,323
276,166
2,574,964

حيث لوحظ بشأنها التال:
 اس ـ ــتمرار المجل ـ ــس نف التعام ـ ــل بطري ـ ــق التكلي ـ ــف المب ـ ـ رـارس مـ ـ ـ ع ـ ــدد م ـ ــن الشـ ـ ــركات
الخاصــة نف حجــوزات التــذاكر واالقامــة الفندقيــة بالمخالفــة لالئحــة العقــود االداريــة
رقم ( )563لسنة 2007م ،بالرغم من التنويه عنها نف تقارير الديوان السابقة.
 ع ــدم إرف ــاق الف ــواتت الص ــادرة ع ــن مكات ــب أوش ـ ــركات الط ــتان ال ـ رـب ت ــم الحج ــز ع ــنطريقها.
ف مب ــالل مالي ــة لص ــال شـ ــركات الخ ــدمات الس ــياحية مقاب ــل حج ــز ت ــذاكر س ــفر
ن
واقام ــة بالفن ــادق ف الخ ــارج دون إرف ــاق قـ ـرارات اإليف ــاد ،حي ــث ي ــتم ذل ــك بموج ــب
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رس ـ ــائل م ـ ــن طـ ـ ـرف م ـ ــدير مكت ـ ــب رئ ـ ــيس المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس دون مراع ـ ــاة الض ـ ــوابط
القانونية ر
الب تحكم هذا اإلنفاق.
بند إعالن وعالقات عامة
 المبالغــة نف اعــداد واســعار الوجبــات المقدمــة ألف ـراد الحمايــة وضــعف الضــوابط فنفهــا حيــث تبلــل فــاتورة شــهر 2020/11م قيمــة  311,640دينــار لعــدد يصــل ال
 7800وجبة ،أي بمتوسط  40دينار للوجبة.
 -اس ــتمرار المجل ــس نف ف مب ــالل مالي ــة نظ ــت س ــفريات وت ــنقالت خارجي ــة واقام ــة

بالداخل والخـارج ألشـخاص ال تـربطهم عالقـة وظيفيـة بـالمجلس بـالرغم مـن تبعيـة
البعض منهم إل جهات ذات ن
متانية مستقلة ،ومثال عىل ذلك:
رقم االذن

القيمة
15,300
2,435
12,897
19,425

البيان
إقامة فندقية كاملة
إقامة فندقية كاملة
إقامة فندقية كاملة
حجز تذاكر

6/41

4,097

حجز تذاكر

28,064

حجز تذاكر

6/49

المكان
تونس
تونس
بارطس
المنامة -اسطنبول -المنامة
طرابلس -تونس -طرابلس/تونس-
الجزائر -تونس
سكرتت اول بالسفارة الليبية-روندا

المستفيد
وغ – ه غ
غز
أج
أش
أج
عمش

بند أتعاب ومكافآت لغي العاملي

 قيام المجلس باصدار العديد من القرارات بشأن تشكيل لجان لتنفيذ بعض المهـامن
تابعي للمجلس دون إخضـاعها للقـانون
ومن مكافأت مالية شهرية ألشخاص غت
ن
الوطب ،ومن أمثلة ذلك:
رقم ( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
رقم األذن

التاري ــخ

12/6

2020/12/7

12/18

2020/12/9

12/23

2020/11/10

12/29

2020/12/15

12/99

2020/12/31

البيان
المبلغ
مقابل مكافأت أعضاء الشؤون األمنية لعدد  136عضو بمعدل
 1,000 410,000دينار شهريآ عن ر
الفتة (2020/ 12-11-10م) وفق قرر
الرئاس رقم ( )726لسنة 2020م
ن
متفرغي عدد
من مكافاه شهرية  3000دينار للمستشارين غت ال
179,385
 12مستشار
ن
ن
متعاوني
للمتعاوني بعقود لعدد 7
يمثل قيمة مكافاءت شهرية
76,700
عن األشهر (2020 )11-10-9م
من مكافاه شهرية لعدد  10أعضاء للجنة العطاءات الفرعية
 194,000لالدوية والمعدات المشكلة بقرار المجلس الرئاس رقم ()353
لسنة 2020م من  1/1ر
حب 2020/12/31م
قرار المجلس الرئاس رقم ( )155لسنة 2019م عن ر
الفتة من
33,000
 8/1ر
حب 2020/12/31م لعدد  7أعضاء

بند قطع غيار ومهمات وأدوات
 ررساء قط ـ غيــار بشــكل مبــالل فيــه لســيارات تابعــة للمجلــس فض ـ عــن مص ــروفاتالصــيانة مقارنــة بأســعار الســوق باإلضــافة إل تحميــل البنــد بمصــروفات تتعلــق ببنــد
الص ــيانة (الي ــد العامل ــة) وتب ـ ن
ـي ذل ــك وف ــق الف ــاتورة المع ــدة بت ــاريـ ــخ 2020/6/23م

ا

تقرير ديوان المحاسبة 2020

364

بموجب إذن الصـرف  11/41بمبلل  151,600دينار لصال ررسكة األفضل لصيانة
السيارات ،والبيان التال يوض التفاصيل:
نوع المركبة
تويوتا الندكروزر
تويوتا الندكروزر
ن
لكش مصفحة
تويوتا
ر
نيسان بتول
هونداى كريتا
شفرلي سود برين

رقم اللوحة
/
/
5/1950078
5/1708459
5/1699429
5/1711121

قيمة اليد العاملة
750
7,350
700
6,000
1,550
1,750

قيمة قطع الغيار
17,800
35,750
21,000
44,000
7,450
7,500

اإلجمال
18,550
43,100
21,700
50,000
9,000
9,250

بند إيجار المبان
ن
ن
 تكبد المجلس الرئاس مصـروفات ضخمة ف الصـرف عـىل نفقـات إيجـار المبـان لـمن
المتانيــة التقديريــة خــالل ســنة 2020م
يتض ـ إدراجهــا بشــكل تفصــيىل ضــمن بنــود
والمالح ــظ تكـ ـرار ه ــذا الصـ ــرف لع ــدة س ــنوات باإلض ــافة إل التحمي ــل علي ــه نفق ــات
اســتئجار الطــائرات ومــا يصــاحبه مــن مصــاريف اخــرى تتمثــل نف (الخــدمات األرضــية
– التموين – العبور) ،حيث بلل إجمال ماتم فه عن السنوات مـن 2017م ح رـب
2020م نحو  19,643,288دينار وفق البيان التال:
السنة
2017
2018
2019
2020
اإلجمال

عدد األذونات
قيمة التكاليف
12
1,121,066
11
3,988,451
21
6,441,018
24
8,092,752
19,643,288

بند التجهيات
ر
 بموجـب إذن الصــرف رقــم  11/2تـم ف مبلـل  48,675دينــار لصـال رسكـة بيـتبي ر
الجودة للمقاوالت مقابل توفت فرش لمكاتب أحد نواب المجلس ،وقد ن
اآلن:
 غيــاب دور لجنــة المشـ رـتيات نف عمليــة إحضــار العــروض واســنادها لـرئيس قســم
الشؤون اإلدارية.
ن
ر
 جمي العروض المقدمة من شــركات غـت متخصصـة ف تـوفت المطلـوب (رسكـة
مـ ــيم للمق ـ ــاوالت العامـ ــة المش ـ ـ رـتكة ،ررسك ـ ــة األداء العـ ـ ـرصى للمق ـ ــاوالت العام ـ ــة،
ررسكة بي الجود للمقاوالت).
 عدم األخذ نف االعتبار مالحظات مكتب المراجعة الداخلية بالمجلس عىل إذن
الرصف.
 ع ــدم إرف ــاق تق ــارير م ــن لجن ــة فني ــة متخصص ــة م ــن قب ــل المجل ــس وذل ــك لمطابق ــةالمواصـ ــفات الفنيـ ــة المـ ــوردة عنـ ــد االسـ ــتالم بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )252مـ ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،ومثال ذلك:
الئحة
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رقم االذن
10/21
بال
12/62
12/146

التلريـ ــخ
2020/8/19
2020/10/21
2020/12/31
2020/12/31

المبلغ
162,870
182,350
182,120
260,820

البيان
ررساء أجهزة ومعدات
ررساء أجهزة حفظ الطاقة
ررساء أجهزة ر
إلكتونية
ررساء طابعات ملونة وأجهزة محمولة

بند مصـروفات سنوات سابقة

من خالل أعمال الفحص والمراجعة ن
تبي:
ن
ـرغي بمبل ــل
 س ــداد قيم ــة مكاف ــآت بمب ــالل كب ــتة نس ــبيا لع ــدد  5مستش ــارين غ ــت متف ـوقـ ـ ـ ــدره  394,330دينـ ـ ـ ــار بموجـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ــم  12/34عـ ـ ـ ــن الفـ ـ ـ ـ رـتة (مـ ـ ـ ــن
2017/1/1م ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب 2017/8/31م) والف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتة (م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2019/8/1م ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب
2019/12/31م) ،علم ــا بـ ـأن المعني ـ ن
ـي ل ــم ي ــتم إخض ــاعهم للق ــانون رق ــم ( )8لس ــنة
2014م ،والبيان التال يوض ذلك:
االسم
طإ
ممق
إسد
هعأ
إسع

عدد األشهر
14
36
25
38
25

قيمة المكافاة الشهرية
1,595
3,000
3,000
3,000
3,000

اإلجمال
22,330
108,000
75,000
114,000
75,000

 بموجب أذن ف رقم  12/160بتاريـ ــخ 2020/12/31م والبالل  658,155ديناريمثل مصاريف صيانة وتحوير القاط الخـاص بمكتـب أحـد نـواب المجلـس لصـال
ررسكة كروم الخيل لإلنشاءات ،وقد لوحظ بشأنه مايىل:
 القيـ ــام بأعمـ ــال الصـ ــيانة لمقـ ــر تـ ــاب (ديـ ــوان مجلـ ــس الـ ــوزراء) ولـ ــيس للمجلـ ــس
الرئاس.
ر
 انته ــاج المجل ــس طري ــق التكلي ــف المب ــارس م ـ الش ــركة الم ــذكورة ب ــدآل م ــن إب ـرام
ن
الطرفي.
عقد لضمان حق
 عدم إرفاق اقرار كتان من المراقب المال قبل االرتبـاط باصـدار التكليـف وذلـك
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )26من الئحة
 عـ ــدم إحالـ ــة المعاملـ ــة المالي ـ ــة إل الـ ــديوان بعـ ــد الص ـ ــرف لغـ ــرض إج ـ ـراء أعم ـ ــال
الرقاب ــة الالحقـ ــة بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )2مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم ( )24لسـ ــنة 2013م
المعدل للقانون رقم ( )19لسنة 2013م.
مالحظات عامة

 لوحظ ضعف التعزيز المستندي لبعض عمليات الصــرف بالمخالفـة ألحكـام المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن ومثال ذلك ما يىل:
( )99من الئحة
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رقم األذن

القيمة

المستفيد
ررسكة بي

البيان

الجودة للمقاوالت

توريد سجاد ممرات للجناح الرئاس
اإللكت ن
ر
ون الخاص
مصاريف الموق

9/10

18,900

10/7

19,000

ررسكة المتكامل المساهمة لالدارة
وخدمات تقنية المعلومات

بمكتب النائب( /أ.م)

10/32

9,720

الواحة للطباعة

طباعة وصناعة أختام

10/22

49,800

ررسكة االرائك التاقة

ن
بطاطي وفرش
توريد

النواقص
ر
ن
المشتيات.
محرص لجنة
 عروض المفاضلة.ر
ن
المشتيات.
محرص لجنة
 عروض المفاضلة.ر
ن
المشتيات.
محرص لجنة
 عروض المفاضلة.ر
ن
المشتيات.
محرص لجنة
-

 تحمي ــل الس ــنة المالي ــة 2020م بمص ــروفات مدفوع ــة مق ــدما تخ ــص الس ــنة المالي ــةو
2021م خص ـ ــما م ـ ــن بن ـ ــد االيج ـ ــارات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يظه ـ ــر البن ـ ــد ع ـ ــىل غ ـ ــت حقيقت ـ ــه
بالمخالف ــة للم ــادة ( )10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة والم ــادة ( )13م ــن الئح ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،ومن أمثلة ذلك:
رقم االذن
9/16
10/11
11/26
11/28
12/77

التاري ــخ
2020/9/30
2020/10/5
2020/11/18
2020/11/18
2020/12/31

المبلغ
21,600
72,000
21,000
21,000
24,000

البيان
إيجار سكن عن ر
الفتة من  2020/7/1ر
حب 2021/6/30
ر
إيجار سكن عن الفتة من  2020/5/1ر
حب 2021/5/1
إيجار سكن عن ر
الفتة من  2020/5/1ر
حب 2021/5/1
إيجار سكن عن ر
الفتة من  2020/5/1ر
حب 2021/5/1
إيجار سكن عن ر
الفتة من  2020/12/1ر
حب 2021/11/30

ـي أن أغلــب عقــود إيجــار الســكن تــتم بـ ن
 تب نـي الموظــف المســتأجر بصــفته الشخصــية
ن
ن
والمــؤجر (صــاحب المبــب) ف غيــاب دور اإلدارة المختصــة بــالمجلس ،باإلضــافة إل
ر
مبارسة للمستفيد (المستأجر) بناء عىل طلبات مقدمة منهم .
فها
 بموجــب أذن الصــرف رقــم  12/31تــم ف مبلــل  57,000دينــار لصــال (م.ع.ع)مقابـ ـ ـ ــل إيجـ ـ ـ ــار عق ـ ـ ـ ـار (سـ ـ ـ ــكن) للف ـ ـ ـ ـ رـتة مـ ـ ـ ــن 2020/1/1م ح ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م،
والمالحظ فيه عدم ذكر اسم وصفة المستفيد.
 عــدم إخضــاع بعــض أذونــات الصــرف لضــريبة الدمغــة بالمخالفــة للقــانون رقــم ()12لسنة 2004م بشأن ضـريبة الدمغة ومن أمثلة ذلك:
رقم اإلذن
6/48
11/60
12/4
12/5

القيمة
34,000
15,000
15,000
15,000

البيان
قيمة توريد عدد  200كوبون وقود من ررسكة ليبيا للنفط
قيمة ررساء كروت ر
انتن من ررسكة ليبيا لالتصاالت
ر
قيمة ررساء كروت اتصاالت من رسكة ليبيانا للهاتف المحمول
قيمة ررساء كروت اتصاالت من ررسكة ليبيانا للهاتف المحمول

 لــوحظ الزيــادة الواضــحة نف اإلنفــاق خــالل شــهر دشســمت مقارنــة باألشــهر الســابقة،وذل ـ ــك بغـ ـ ــرض اسـ ـ ــتنفاذ مخصصـ ـ ــات البنـ ـ ــوذ بالمخالفـ ـ ــة للمـ ـ ــادة ( )13مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،ومن أمثلة ذلك مايىل:
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ت
1
2
3
4
5

البند
ن
العاملي
أتعاب ومكافآت لغت
مطبوعات وقرطاسية
إيجار ن
مبان ومصـروفات نقل
الصيانة
مصـروفات سنوات سابقة

المعتمد خالل السنة
2,327,900
564,460
10,279,810
906,040
7,100,400

م حن شهر نوفمي
1,043,520
182,940
3,060,370
322,380
2,160,120

م خالل شهر ديسمي
1,280,680
381,460
7,219,440
550,760
4,914,650

 لــوحظ قيــام إدارة المجلــس بالصـ ـرف عــىل جهــة ذات نمتانيــة مســتقلة والمتمثلــة نف
إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  10/20بمبلـ ــل  150,150دينـ ــار بتـ ــاريـ ــخ 2020/10/13م والـ ـ رـب
تضــمن تــوفت (تــرخيص ونــدوز) بقيمــة  59,600دينــار لمجلــس الــوزراء مــن ررسكــة
األوائل الستتاد األجهزة اإل ر
لكتونية.
العهد المالية
بلـل اجمـال العهـد الماليـة المصــروفة خـالل سـنة 2020م مبلـل  130,000دينـار ،ومــن
خالل عملية الفحص والمراجعة ن
تبي اآل رن:
 عـدم إقفـال وتســوية بعـض العهـد الماليــة المصــروفة مـن ســنوات سـابقة ،حيـث بلــلمــالم شســوي حـ رـب تاريخــه مــا قيمتــه  15,000دينــار ،األمــر الــذي يعــد مخالفــا ألحكــام
ن
المتاني ــة والحس ــابات المخ ــازن ،وفيم ــا ي ــىل بي ــان حس ــب
الم ــادة ( )188م ــن الئح ــة
السنوات:
القيمة
10,000
5,000
15,000

السنة
2016
2019
-

االسم
ن را
جعع
اإلجمال

ر
واالنتنـ ـ ،
 اس ــتغالل تس ــوية بع ــض العه ــد المالي ــة بف ــواتت خاص ــة بك ــروت اله ــاتفبالرغم من توفرها بالخزينة ومثال ذلك إذن الصـرف رقم .11/45
الحسابات المصـرفية
يحتفظ المجلس بعدد  5حسابات مصـرفية بيانها كالتال:
ت

نوع الحساب

1
2
3
4
5

الباب األول
الباب ن
الثان
الباب التالث
الطوارئ
الودائ واألمانات

الرصيد الدفيى
2020/12/31م
655
253,304
0
7,156
333,580

الرصيد المصـرف
2020/12/31م
684,035
16,344,077
0
481,628
406,459

وم ــن خ ــالل فح ــص ومراجع ــة م ــذكرات التس ــوية المصـ ــرفية لحس ــابات المجل ــس ح ـ رـب
2020/12/31م ن
تبي اآل رن:
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 وجود مبالل خصـم مـن الـدفاتر ولـم تظهـر نف كشـف حسـاب المصــرف ولـم يتب نـي
قيــام المجلــس باتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة بشــأنها ،وذلــك لتجاوزهــا المــدة المحــددة
ن
المتانية والحسابات والمخازن ومن أمثلة:
بالمادة ( )118من الئحة
ت

الحساب

1

الباب األول

2

الطوارئ

3

الودائ واالمانات

التاري ــخ
2017/4/24
2018/12/31
2016/12/28
2017/1/29
2018/4/10

القيمة
9,239
14,782
157,624
285,645
123,831

المستفيد
الجمهورية بالخت
الجمهورية جامعة طرابلس
ررسكة بسام حداد
Fcm travel solutions
فنذق ر
الشق

االليامات القائمة
بلغ جملة ر ن
ن
االلتامات الماليـة القائمـة عـىل المجلـس الرئـاس لحكومـة الوفـاق الـوطب
ر
حب 2020/12/31م مبلل  10,218,877دينار ،وذلك وفق البيان التال:
البيان
ررسكة الخطوط االفريقية
ررسكة اإلنجاز
ررسكة اإلعالم للخدمات السياحية
ررسكة التاج الملك
اإلجمال

القيمة
10,069,813
98,084
41,740
9,240
10,218,877

ويالحظ بشأنها قيام إدارة المجلس ربتتيب ر ن
التامات دون وجود مخصصات.
المتفرقات
ن
بموج ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  6/36الم ـ ـ ــؤر ف 2020/6/16م تب ـ ـ ـ ن
ـي قي ـ ـ ــام المجل ـ ـ ــس
الرئ ـ ــاس بتحوي ـ ــل مبل ـ ــل  5,412,230دين ـ ــار إل حس ـ ــاب وزارة المالي ـ ــة رق ـ ــم 190495
طرف مصـرف ليبيا المركزي ،حيث أن القيمة تمثل مخصصات مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاري ـ ـ وفق قرارالمجلس الرئاس رقم ( )217لسنة 2020م وكتاب رئيس
قســم التحقيقــات بمكتــب النائــب العــام الموجــه لــوزير الماليــة بالخصــوص ،والمالحــظ
عىل ذلك ر
اآلن:
 قيــام المجلــس بــابرام عقــد اتفــاق م ـ (مكتــب األمــم المتحــدة للمشــاري ـ ـ ) لمراجعــةحس ـ ــابات الم ـ ـ ــرصف المرك ـ ــزي دون ان يك ـ ــون مخ ـ ــتص وبالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام ق ـ ــانون
المصــارف رقــم  1لســنة 2005م ودون المصــادقة مــن ديــوان المحاســبة وفقــا للمــواد
( )2-1م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )24لس ـ ــنة 2013م المع ـ ــدل للق ـ ــانون رق ـ ــم ( )19لس ـ ــنة
2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والمتعلقة بمراجعة وفحص العقود.
 لم يتم إرفاق نسخة من االتفاق المتم ضمن المستندات المؤيدة لعملية الرصف. تــم إصــدار تفــويض مــال رقــم  2600لســنة 2020م الصــادر بتــاريـ ــخ 2020/11/9معقب عملية التحويل بقيمة  5,412,230دينار.
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ديوان جملس وزراء حكومة الوفاق الوطني

نظام الرقابة الداخلية
ن
مــن خــالل متابعــة نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق بــديوان مجلــس الــوزراء تبــي وجــود
العديد من أوجه القصور نورد اهمها فيما يىل:
 عـ ــدم وجـ ــود مـ ــالك وظـ ـ نن
ـوظفي
ـيف معتمـ ــد لـ ــديوان رئاسـ ــة الـ ــوزراء يحـ ــدد عـ ــدد المـ ـ
والوظـ ـ ـ ــائف المسـ ـ ـ ـ ن
ـكني عليهـ ـ ـ ــا ،وكـ ـ ـ ــذلك الوظـ ـ ـ ــائف الشـ ـ ـ ــاغرة حسـ ـ ـ ــب المـ ـ ـ ــؤهالت
والتخصصــات العلميــة والدرجــة الوظيفيــة ،وذلــك للحــد مــن التعيينــات العشــوائية
ن
ر
المتانية بأعباء اضافية ال طائل منها.
الب اثقل كاهل
 ضعف مكتب المراجعة الداخلية نف أداء المهام المناطـة بـه عـىل أكمـل وجـه بـالرغمن
موظفي بالمكتب.
من وجود عدد 10
 القي ــام بخ ــتم أذون ــات الصـ ــرف والمس ــتندات المرفق ــة بخ ــتم (صـ ــرف) دون التوقيـ ـن
المتانيـ ــة والحس ـ ــابات
وكتابـ ــة التـ ــاريـ ــخ عليـ ــه بالمخالفـ ــة للم ـ ــادة ( )105مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
 صــيانة ســيارات ال تعــود ملكيتهــا لــديوان مجلــس ال ـوزراء األمــر الــذي يعــد تص ــرفا نفالمال العام بالمجان ،بالمخالفة للمادة ( )24من قانون النظام المال للدولة.
ن
مكلفي من وزارة المالية
 وجود عدد  3مساعدين باإلضافة إل المراقب المال العامللعمــل برئاســة مجلــس الــوزراء لالســتفادة مــن فــرق المرتبــات اســتناد للق ـرار الصــادر
ع ـ ـ ـن مجلـ ـ ــس الـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم ( )867لس ـ ــنة 2013م بشـ ـ ــأن معاملـ ـ ــة المراقـ ـ ــب المـ ـ ــال
ن
العاملي بديوان رئاسة الوزراء من ناحية المرتبات.
ومساعديه معاملة
الميانية التسييية
البيـ ــان التـ ــال يوض ـ ـ التفويضـ ــات الص ـ ــادرة مقارنـ ــه بالمص ـ ــروفات عـ ــن السـ ــنة المالي ـ ــة
2020م:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المفوض
27,288,600
9,297,500
36,586,100

المسيل
22,662,950
9,297,500
31,960,450

المصـروف
27,187,110
9,125,600
36,312,710

الرصيد
101,490
171,900
273,390

ومن خالل الجدول السابق وأعمال الفحص والمراجعة ن
تبي ما يىل:
ـابي األول والث ن
 عدم الدقة عند إعادة توزيـ ـ ـ مخصصـات ديـوان رئاسـة الـوزراء للب نـان
والتخصــيص بشــكل ســليم لك ــل بنــد مــن البنــود واالس ــتناد إل المعــايت العلميــة ال ـ رـب
ن
المتاني ــة
تحق ــق األه ــداف الم ـ ـراد الوص ــول اليه ــا بالمخالف ــة للم ــادة ( )9م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن مما ترتب عليه:
 القيــام ب ـاجراء مناقلــة نف نهايــة الســنة الماليــة وفــق الق ـرار الصــادر عــن المجلــس
الرئاس رقم ( )989لسنة 2020م الصادر بتاريـ ــخ 2020/12/31م بشأن اإلذن
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بنقل مبالل ماليـة مـن بنـد إل بنـد أخـر داخـل البـاب الث ن
ـان وذلـك لتحميـل بعـض
المص ـ ــروفات للبنـ ــود المنقـ ــول إليهـ ــا نف الوق ـ ـ الـ ــذي كـ ــان يتوجـ ــب فيـ ــه إج ـ ـراء
ن
كاف.
المناقلة قبل نهاية السنة بوق
 القي ـ ــام بنق ـ ــل مخصص ـ ــات بع ـ ــض البن ـ ــود بالكام ـ ــل لبن ـ ــود اخ ـ ــرى دون مس ـ ــاهمة
مخصصات تلك البنود نف األغراض ر
الب خصص من أجلها و :
المخصص
100,000
2,000

البند
أغذية لغت العاملين
التأمينات والضـرائب والرسوم

المخصص المعدل
0
0

 القيام بنقل مبالل ر
بأكت من مخصصات البند المنقول إليه و :
البند المخصص المناقلة له المخصص بعد المناقلة
ن
567,560
التجهتات 310,000 257,560

 التوس ـ نف االنفــاق خــالل شــهر دشســمت مــن الســنة مقارنــة باألشــهر الســابقة وذلــكن
المتانيـة بالمخالفـة للمـادة ( )13مـن الئحـة
لغرض استنفاذ مخصصات بعض بنـود
ن
المتانية والحسابات والمخازن و :
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن
العاملي
اتعاب ومكافأة لغت
مطبوعات وقرطاسية وأدوات مكتبية
نفقات السفر والمبي والمهام الرسمية
اعالن وعالقات عامة وضيافة
مصـروفات النظافة
ن
تجهتات
دعم ن
متانيات جهات أخرى

المصـروفات من 01/01
إل  11/30لسنة 2020م
800,000
136,840
15,200
296,460
375,900
202,430
ــ ــ

المصـروفات
خالل شهر ديسمي
774,000
133,350
97,160
248,940
186,000
285,360
2,850,000

من خالل اعمال الفحص والمراجعة ن
تبي:
الباب األول :المرتبات األساسية (المرتبات األساسية وما ف حكمها)
البيان
المرتبات األساسية

المعتمد
24,353,271

المصـروف
24,312,560

الرصيد
40,711

ن
ـوظفي انتهـ ـ عالق ــتهم الوظيفي ــة
 قي ــام وزارة المالي ــة باحال ــة مرتب ــات ع ــدد م ــن الم ـ/
ـتقاالت
وغتهــا) عــن أشــهر
برئاســة مجلــس الــوزراء (المتقاعــدين /عمــل بالخــارج اسـ
حب 2020/12/31م فن
مختلفة خالل سنة 2020م ،بعضها يرد من سنة 2019م ر
ن
حي كان يتوجب إحالة إجمال القيمة إل حساب اإليـراد العـام واعـالم وزارة الماليـة
بالمتغتات إليقاف إحالة تلك المرتبات لرئاسة الوزراء والبيان التال يوض ذلك:
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البيان
المتقاعدين
إجازة بدون مرتب
االستقاالت
ن
الموقوفي مؤق
الموفدين للعمل بالخارج

المدة
أشهر مختلفة
شهر أكتوبر
نوفمت
أشهر مختلفة
أشهر مختلفة

العدد
15
1
1
3
6

إجمال المرتبات
556,052
9,313
9,978
42,219
54,153

 قيام المجلس باستغالل المخصصات رالب ترد من وزارة المالية المتمثلة نف مرتبات
ن
ـوظفي وال ـ ـ ــذين انتهـ ـ ـ ـ عالق ـ ـ ــتهم الوظيفي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالمجلس (متقاع ـ ـ ــدين /دراس ـ ـ ــة
الم ـ ـ ـ
بالخ ــارج /عم ــل بالخ ــارج /إج ــازة ب ــدون مرت ــب) بصـ ــرفها ب ــدل نهاي ــة خدم ــة للس ــادة
المتقاعــدين فض ـ ا عــن تحميلهــا عــىل بنــد المرتبــات األساســية البــاب األول نف حـ ن
ـي
كان يتوجب اعالم وزارة المالية بتلك المتغتات إليقاف إحالة تلك المرتبات وذلك
وفق أذونات الصـرف التالية:
رقم اإلذن
10/2
12/1
12/16

التاري ــخ
2020/10/14م
2020/12/6م
2020/12/31م

القيمة
100,243
98,400
227,520

البيان
ن
الموظفي المتقاعدين
بدل إجازة لعدد من
ن
الموظفي المتقاعدين
بدل إجازة لعدد من
ن
الموظفي المتقاعدين
بدل إجازة لعدد من

فض ا عما ن
تبي من مالحظات حول هذه األذونات تمثل

نف:

 ع ــدم قي ــام دي ــوان المجل ــس باخط ــار وزارة المالي ــة بق ـ ـرارات التقاع ــد االختي ــاري
ن
الموظفي التخاذ اإلجراءات القانونية بشأن عدم إحالة مرتباتهم.
لبعض
ن
ن
 عدم إرفاق السند القانون بصـرف بدل اجازة للمعنيي مـن المسـؤول المخـتص
خـ ــالل السـ ــنة بـ ــالرغم مـ ــن مراجعتهـ ــا مـ ــن مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخليـ ــة واعتمـ ــاد
صـرفها من قبل المراقب المال.
 عــدم وجــود مــا يفيــد خــتم وتوقيـ المراقــب المــال عــىل كافــة اســتمارات الصــرف
الفردية بالرغم من وجود االسم والصفة عىل االستمارات.
ن
 قي ــام دي ــوان المجل ــس بتعي ـ نـوظفي م ــؤهالتهم ال تتناس ــب مـ ـ طبيع ــة
ـي بع ــض الم ـ
ن
العمــل بالــديوان منهــا (طــب اســنان /صــيدلة /تــاريـ ــخ /طــب جراحــة) وغتهــا ف ظــل
ن
ـوظيف وتوصـ ــيف الوظـ ــائف
غي ــاب التنظـ ــيم الـ ــداخىل للمجل ــس وكـ ــذلك المـ ــالك ال ـ
الــذي يحكــم ويــوزع العمــل داخــل المجلــس كــال حســب االختصاصــات المســندة إليــه
ومنهم عىل النحو ر
اآلن:
اسم الموظف التصنيف الوظيفة
ن
موظفة
تعيي
تمسب
ن
موظف
تعيي
عممب
ن
موظف
تعيي
سعم
ن
موظف
تعيي
مععر
ن
موظف
تعيي
م ال م ال

المؤهل العلم
بك /صيدلة
بك /اسنان
دبلوم متوسط /نجارة مسلحة
بك/عالج طبيع
بك /طب وجراحة

الباب الثان (النفقات التسييية والتشغيلية)
ومن خالل اعمال الفحص والمراجعة ن
تبي ما يىل:
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-

-

-

-

قي ـ ــام مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء بم ـ ــن مكاف ـ ــآت مالي ـ ــة بقيم ـ ــة إجمالي ـ ـ ـة  1,427,000دين ـ ــار،
ن
للعاملي بمكتب الحماية بديوان مجلس الوزراء لوحظ حولها:
 كتاب مدير إدارة الشؤون األمنية غت محدد العدد واالكتفـاء بـذكر االسـم األول
واألخت المرفق بالكشف فقط دون تحديد العدد.
 اس ـ ــتيفاء اعتم ـ ــاد وتوقيـ ـ ـ اس ـ ــتمارات الصـ ـ ــرف الفردي ـ ــة للمرتب ـ ــات م ـ ــن اإلدارات
المختصة (الشؤون المالية – مكتب المراجعة) باستثناء خـتم وتوقيـ المراقـب
المال.
 قي ـ ــام مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء بمخالف ـ ــة الم ـ ــادة رق ـ ــم ( )1م ـ ــن ق ـ ـراره رق ـ ــم ( )452لس ـ ــنة
2012م الصـ ــادر بتعـ ــديل الق ـ ـرار رقـ ــم ( )436لسـ ــنة 2012م والـ ـ رـب نص ـ ـ ب ـ ــأن
ن
ـاملي بحماي ـ ــة الشخص ـ ــيات باإلض ـ ــافة إل المرتب ـ ــات
ص ـ ــرف تل ـ ــك المكاف ـ ــأة للع ـ ـ
المقررة لهم من وزارة الداخلية تكون قيمتها  500شهريا ،وذلك بصـرف مكافـأة
ن
ن
ن
تعيي) لعدد  34موظف.
التابعي للمجلس (ندب/
للموظفي
مالية شهرية
ن
ـاوني ومــن مكافــأة مالي ـة بقيمــة إجمالي ـة
قيــام مجلــس الــوزراء بــابرام عقــود م ـ متعـ
 18,000دينار خالل سنة 2020م لوحظ حولها:
 عــدم اســتيفاء البيانــات الــواردة عــن الطــرف الثـ ن
ـان بالعقــد والمتمثلــة نف المؤهــل
ا
العلم والتخصص وتاريـ ــخ الحصـول عليـه فضـ عـن عـدم اإلفصـاح عـن اإلدارة
أو القسم المراد االستفادة من خدماته.
ر
ن
ـاوني لتجــاوز مــدة العقــود أ كــت م ــن
 عــدم تطبيــق منظومــة المرتبــات عــىل المتعـ
المدة المحددة وبلوغهم السن القانونية.
 عدم وجود ما يفيد اعتماد العقود من وزارة العمل والتأهيل.
القيـ ــام باقتنـ ــاء كتيبـ ــات وقـ ــود بقيمـ ــة إجمالي ـ ـة  88,000دينـ ــار ،مـ ــن ش ـ ــركة الشـ ـ ـرارة
ا
الذهبية للخدمات النفطيـة دون إرفـاق فـواتت نهائيـة فضـ عـن عـدم إرفـاق مـا يفيـد
االستالم.
ن
القي ـ ــام ربتوي ـ ــد دي ـ ــوان مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء بك ـ ــروت ال ـ ــدف المس ـ ــبق (ليبيان ـ ــا – الم ـ ــدار
الجديد) بقيمة إجمالية ( )98,080دينار ،من قبـل ررسك رـب (ليبيانـا للهـاتف النقـال –
المدار الجديد) لوحظ حولها ما يىل:
 ع ــدم إرف ــاق الف ــواتت النهائي ــة ،ع ــالوة ع ــن ع ــدم إرف ــاق م ــا يفي ــد اس ــتالم الكمي ــة
الموردة بالرغم من مراجعتها من مكتب المراجعة الداخلية
 اس ـ ــتفادة المراق ـ ــب الم ـ ــال والمس ـ ــاعدين بمزاي ـ ــا تتمث ـ ــل نف ك ـ ــروت دفـ ـ ـ مس ـ ــبق
(ليبيان ـ ــا ،م ـ ــدار) باإلض ـ ــافة إل كتيب ـ ــات للوق ـ ــود بالمخالف ـ ــة لقـ ـ ـرار وزي ـ ــر المالي ـ ــة
المفوض رقم ( )354لسـنة 2017م بتعـديل الحكـم نف القـرار رقـم ( )329لسـنة
اقبي المـ ـ ـ ـ ـ ن
2017م بشـ ـ ـ ـ ــأن تحديـ ـ ـ ـ ــد مزايـ ـ ـ ـ ــا للم ـ ـ ـ ـ ـر ن
ـاليي ومسـ ـ ـ ـ ــاعديهم بالجهـ ـ ـ ـ ــات
ر
والوحدات اإلدارية العامة خالل سنة 2020م و كاآلن:
الصفة
المراقب المال
المساعدين عدد ()3

كروت (ليبيانا  -مدار)
( )150شهريا
( 240 )3×80شهريا

حن نهاية السنة كروت
 1800دينار
 2880دينار

كتيبات الوقود
كل ثالثة اشهر
كل ثالثة اشهر

تقرير ديوان المحاسبة 2020

373

ن
ن
ـابعي ألغل ـ ــب
ـوظفي الت ـ ـ
 التوسـ ـ ـ نف م ـ ــن ك ـ ــروت ال ـ ــدف المس ـ ــبق للعدي ـ ــد م ـ ــن الم ـ ـالمكاتــب بالــديوان بشــكل غــت مــنظم وذلــك مــن حيــث العــدد (مــن موظــف إل اخــر
كمزايــا) باإلضــافة إل لجنــة المشـ رـتيات بالمخالفــة الق ـرار رقــم ( )104لســنة 2013م
بتنظ ــيم بع ــض الخ ــدمات ب ــديوان رئاس ــة مجل ــس ال ــوزراء وف ــق الفق ــرة الرابع ــة م ــن
المــادة ( )4والـ رـب نص ـ (الوظــائف االخــرى وال ـ رـب تتطلــب طبيعــة عمله ــا ذلــك ي ــتم
تقـديم مـذكرة مـن مـدير اإلدارة أو المكتـب المخـتص ألم ن
ـي شـؤون التنظـيم وطش رـتط
أال تتجاوز  480نف السنة).
 القيام بشـراء الة تصوير وعدد من حت الطابعات بأنواع مختلفة وعدد من بطارياتبنوس ـ ـ ـ ـ ــونيك قابل ـ ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ـ ــحن دون إرف ـ ـ ـ ـ ــاق المطالب ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ــن اإلدارات المختص ـ ـ ـ ـ ــة
ا
باالحتياجات فض عن عدم تشكيل لجنة فنية متخصصة السـتالم تلـك األصـناف
ن
المتانيـة
واالكتفاء بأذونات االستالم بالمخـازن بالمخالفـة للمـادة ( )252مـن الئحـة
والحسابات والمخازن وفق أذونات الصـرف التالية:
رقم اإلذن
7/4
7/8

تاري ــخ اإلذن
2020/07/07م
2020/07/22م

القيمة
98,945
28,400

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مقابل توريد الة تصوير وعدد من حت الطابعات لصال شـركة األجواء
مقابل توريد عدد من حت طابعات لصال شـركة االرتقاء

 القي ـ ـ ــام بتعلي ـ ـ ــة مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره  130,323دين ـ ـ ــار إل حس ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ــات نف2020/12/31م بموجـ ـ ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  12/46لصـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة فـ ـ ـ ـ ـ ــارس
للقرطاســية واألدوات المكتبي ــة مقاب ــل توري ــد قرطاســية بأنواعه ــا المختلف ــة ،ل ــوحظ
بشأنه ما يىل:
 القيـام بالتعليــة وفــق الكتــاب الموجــه مــن مــدير مكتــب الشــؤون الماليــة إل أمـ ن
ـي
شؤون التنظيم ر
يقتح فيه بتعلية القيمة معزز بتأشتة ن
أمي عام مجلـس الـوزراء
بالموافقة دون ذكر أسباب تعلية المبلل.
 الف ــاتورة النهائي ــة المرفق ــة أرق ــام  45 ،44 ،43 ،42بقيم ــة إجمالي ـ ـة 162,923
ن
(سكت) وليس أصل م عدم
دينار المؤرخة نف 2020/11/25م صورة ملونة
إرفاق الفاتورة النهائية بمبلل  130,323دينار المدون باذن الصـرف بـالرغم مـن
مراجعتها من مكتب المراجعة الداخلية.
 عدم إرفاق ما يفيد االستالم بالمخازن.
 القيـ ــام باصـ ــدار تـ ــذاكر سـ ــفر وعـ ــودة لعائلـ ــة( /ال ،ا ،ع) بصـ ــفته أمـ ـ نـي عـ ــام مجلـ ــس
الــوزراء خــط القــاهرة إســطنبول بالمخالفــة للمــادة ( )3مــن الق ـرار رقــم ( )104لســنة
ا
ن
ـرفتي بدولــة ت ــونس
2013م بتنظــيم بعــض الخــدمات بالــديوان فض ـ عــن حجــز غـ
دون إرفاق قرار بالمهمة وفق أذونات الصـرف التالية:
رقم اإلذن

تاري ــخ اإلذن

القيمة

10/3

2020/10/04م

15,198

12/10

2020/12/21م

8,400

البيان
مقابل حجز تذكرة سفر وعودة لعائلة( /ال ،ا ،ع)
بصفته ن
أمي عام مجلس الوزراء
ن
غرفتي بدولة تونس لـ(ال ،ا ،ع)
حجز
ن
بصفته أمي عام مجلس الوزراء
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ن
والموان النفطية
 قيام رئاسة المجلس بالتعاقد م الشـركة الوطنية لتمويل الحقوللغـ ــرض تقـ ــديم خـ ــدمات النظافـ ــة وخـ ــدمات المق ـ ـ حسـ ــب العقـ ــد المـ ــتم بتـ ــاريـ ــخ
2019/11/14م يب ـ ـ ــدأ م ـ ـ ــن 2020/1/1م ح ـ ـ ـ رـب 2020/06/30م بقيم ـ ـ ــة تقديري ـ ـ ــة
للعق ــد وق ــدرها  671,000دين ــار وت ــم تجدي ــد اتف ــاق الط ـ ن
ـرفي م ــن 2020/7/1م إل
2020/12/31م بقيم ـ ــة تقديري ـ ــة للعق ـ ــد وق ـ ــدرها  726,000دين ـ ــار ع ـ ــىل ان ي ـ ــدف
الط ـ ـ ــرف األول للط ـ ـ ــرف الث ـ ـ ـ ن
ـان مبل ـ ـ ــل  121,000دين ـ ـ ــار ش ـ ـ ــهريا لخ ـ ـ ــدمات النظاف ـ ـ ــة
وخدمات المق والبيان التال يوض ما تم صـرفه خالل السنة الحالية والسنوات
السابقة ،لوحظ حوله:
 قيــام رئاســة المجلــس بالتعاقــد م ـ ش ــركة يقتص ــر نشــاطها عــىل تمويــل الحقــول
والمـ ن
ـوان النفطيــة وذلــك بالمخالفــة لشــهادة اثبــات قيــد بالغرفــة والـ رـب تبـ ن
ـي نــوع
نشاط الشـركة.
ن
 ع ـ ــدم إرف ـ ــاق م ـ ــا يفي ـ ــد تكلي ـ ــف مشـ ـ ــرفي واع ـ ــداد التق ـ ــارير الدوري ـ ــة ع ـ ــىل ج ـ ــودة
الخ ــدمات المقدمـ ــة قب ــل الص ـ ــرف واالكتف ــاء باعـ ــداد رس ــائل مـ ــن م ــدير مكتـ ــب
الخدمات بالديوان بانجاز العمل.
 تحديد قيمة المبلل المدفوع بواقـ  121,000دينـار شـهريا للخـدمات المقدمـة
وفق نص المادة ( )3من العقد (سفرجة – نظافة) دون االفصاح عن تكلفـة كـل
خدمة عىل حدا.
ر
ن
 العقــد المــتم مقتضــب يفتقــر إل بعــض المــواد الــب تضــمن حــق الطــرفي منهــا
ف ــرض غرام ــات نف ح ــال وج ــود ض ــعف أو س ــوء نف تق ــديم الخ ــدمات بالمخالف ــة
لالئحة العقود اإلدارية.
 بالرغم من ان الدولة الليبية تمر بجائحة كورونـا خـالل الف رـتة السـابقة والحاليـة
ن
ـاملي بالجهــات العامــة نف الدولــة لنســبة تصــل
ممــا ترتــب عليــه تقلــيص عــدد العـ
إل ( )%30 ،%10بن ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــىل قـ ـ ـ ـراري المجل ـ ـ ــس الرئ ـ ـ ــاس ( )470 ،326لس ـ ـ ــنة
2020م ،إال أنــه لــم ي ــتم إج ـراء أي تخفيض ــات للتكــاليف الش ــهرية نف مثــل ه ــذه
الح ــاالت (الق ــاهرة واالس ــتثنائية والك ــوارث الطبيعي ــة) وال ـ رـب ل ــم ي ــتم تض ــمينها
بالعقد بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
ن
 تحميل المصـروفات المتعلق بتقـديم خـدمات تشـغيل المقـا لمـوظف ديـوان
ن
الثان و تخـص البـاب األول
المجلس عىل بند (اعالن وعالقات عامة) الباب
بالمخالفة للمادة ( )10من قانون نظام المال للدولة.
 لو حظ عىل اذن الـرصف التال الخاص باستئجار قطعة ارض فضاء ما يىل:اإلذن

تاري ــخ

القيمة

11/2

2020/11/09م

18,000

البيان
مقابل إيجار عقار (قطعة ارض) خالل ر
الفتة 2020/01/01م ر
حب
2020/06/30م لصال ( /م ، ،ا ،ال).

 التعاق ــد ع ــىل إيج ــار قطع ــة أرض فض ــاء دون االفص ــاح ع ــن الغ ــرض م ــن اإليج ــار
بمواد العقد.
 ت ـ ــاريـ ــخ التعاق ـ ــد ع ـ ــىل إيج ـ ــار قطع ـ ــة أرض الفض ـ ــاء 2020/6/25م بينم ـ ــا نصـ ـ ـ
المــادة ( )3مــن العقــد ســته أشــهر تبــدأ مــن 2020\1\1م أي التعاقــد بــأثر رجــع
قبل انتهاء المدة المقررة بالعقد بخمسة أيام.
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قيـ ــام ديـ ــوان رئاسـ ــة مجلـ ــس الـ ــوزراء بـ ـ ر
ـالت ن
كت نف الص ـ ــرف عـ ــىل سـ ــيارة تابعـ ــة لرئاسـ ــة
المجل ــس بش ــكل متك ــرر وبمب ــالل كب ــتة وبعض ــها يع ــود لس ــنة 2019م ن ــوع هون ــداي
سـ ن
ـنتاف رق ــم اللوح ــة  5-1138881ت ــاريـ ــخ الص ــن 2014م تابع ــة للش ــؤون اإلداري ـ ـة
بعه ــدة( /ص م م) حي ــث بل ــل م ــا ت ــم ص ــرفه  7390دين ــار خ ــالل س ــنة 2020م ،كم ــا
ن
تبي حولها:
 عدم إرفاق تقارير من الف نـب المخـتص عـن حالـة السـيارة قبـل وبعـد الصـيانة ومـا
يفي ــد تركي ــب قط ـ الغي ــار واالكتف ــاء باع ــداد نم ــاذج ص ــيانة معتم ــدة م ــن الم ــدير
ر
المبارس ومدير مكتب الخدمات و ن
أمي شؤون التنظيم باألعطال المراد صيانتها
واالعتماد عىل كتاب مدير مكتب الخدمات بان السيارات بحالة جيدة.
 قي ـ ـ ــام المراق ـ ـ ــب الم ـ ـ ــال بتحمي ـ ـ ــل قيم ـ ـ ــة إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/19ع ـ ـ ــىل بن ـ ـ ــد
مص ـ ــروفات سـ ــنوات سـ ــابقة بينمـ ــا الفـ ــواتت تتعلـ ــق بالسـ ــنة الماليـ ــة 2020م أي
تحميل البند بمصـروفات ال تخصه.
 تحميل قيمة قط الغيار بالكامل عىل بند الصيانة بالرغم من ان تكاليفها تفوق
الصيانة م عدم إرفاق ما يفيد استالم قط الغيار أو ما يفيد تركيبها حيث كـان
يتوجب توزي ـ ـ التكلفة عىل بندي الصيانة وقط الغيار كال فيما يخصه.
صــيانة بعــض الســيارات الـ رـب ال تعــود ملكيتهــا لــديوان مجلــس الــوزراء حيــث بلغ ـ
القيمــة اإلجمالي ـة للمنص ــرف عليهــا  15,320دينــار ،أي التص ــرف نف أمــوال الــديوان
عىل غت االوجه المخصصة بالمخالفة للمادة ( )24من قانون النظام المال.
بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  12/19الم ـ ــؤر نف 2020/12/28م ،بقيم ـ ــة 19,275
لصـ ــال مركـ ــز بغـ ــداد لصـ ــيانة السـ ــيارات ،مقابـ ــل صـ ــيانة عـ ــدد مـ ــن السـ ــيارات ،تبـ ـ ن
ـي
تحميــل قيمــة الفــاتورة رقــم ( )200بمبلــل  7,600دينــار عــىل بنــدم .ســنوات ســابقة
فيمـ ـ ـ ـ ــا يرج ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ الف ـ ـ ـ ـ ــاتورة إل 2020/11/20م أي تحميـ ـ ـ ـ ــل البنـ ـ ـ ـ ــد الم ـ ـ ـ ـ ــذكور
بمصـروفات ال تخصه.
بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  12/30المـ ــؤر نف 2020/12/31م بمبلـ ــل 584,176
دين ــار ،لصـ ــال ش ـ ــركة الفرسـ ــان البـ ــيض ،مقابـ ــل تـ ــوفت وجبـ ــات غذائيـ ــة لعـ ــدد 132
موظــف بــديوان المجلــس عــن شــهر 2018/12م ،حيــث تبـ ن
ـي تجــاوز العــدد المتفــق
عليــه بمحض ــر تجديــد االتفــاق بع ــدد  65موظــف عــن شــهر دشســمت 2018م بع ــدد
 4032وجبة وبقيمة إجمالية  147,551دينار.

 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  12/44بتــاريـ ــخ 2020/12/31م بمبلــل  96,862دينــارلصــال ش ــركة الحــدوة للســفر والســياحة مقابــل ص ــرف جــزء مــن إجمــال ر ن
االلتامــات
والبالغة  15مليون دينار ،دون وجود برنامأ معـد مسـبق بتحديـد األولويـة نف سـداد
تلك ر ن
االلتامـات نف ظـل ضـخامة قيمـة االل ر نـتام ،مـ مالحظـة عـدم إرفـاق المسـتندات
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المؤيدة للصـرف بالمخالفة للمادة ( )99من الئحة
 بموجـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ــم  12/32بتـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م بمبلـ ـ ـ ــل 213,500دينــار ،لصــال ش ــركة بوابــة األمــان ،مقابــل توريــد وتركيــب معــدات االمــن والســالمة،
ن
المتانيــة
دون إرفــاق بعــض المســتندات المؤيــدة بالمخالفــة للمــادة ( )99مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
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 قيام مجلس الوزراء باصدار عدد  2تفـويض مصـلح نف نهايـة السـنة الماليـة بتـاريـ ــخ2020/12/31-10م بقيمة إجمالية  2,850,000دينار ،لصال مفوضية المجتم
المـ ن
ـدن خصــما مــن بنــد دعــم ن
متانيــات جهــات أخــرى ،بــالرغم مــن ورود مخصصــات
البند المذكور خالل كل رب ـ سنة.
ن
ر
الدفتي الظاهر ف 2019/12/31م لكل مـن حسـان البـاب
 التأخر نف إحالة الرصيدن
والثان واإلبقاء عليهـا ح رـب شـهر 2020/11م وتـم ذلـك وفـق أذونـات الصــرف
األول
التالية:
رقم اإلذن
11/206
11/4

تاري ــخ اإلذن
2020/11/15م
2020/11/15

القيمة
413,500
3,906,468

البيان
ر
الدفتي من الحساب رقم ( )1207إل وزارة المالية
إحالة الرصيد
ر
الدفتي من الحساب رقم ( )2538إل وزارة المالية
إحالة الرصيد

تبي ر
من خالل االطالع عىل مذكرات التسوية الشهرية ن
اآلن:
 ظهــور مبلــل وقــدره  260,624دينــار خصــم مــن حســاب كشــف المصــرف وال مقابــلله بالدفاتر م عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن البحث بأسباب خصم القيمـة
م ـ ـ المص ـ ــرف ،واالكتف ــاء ربتحيله ــا م ــن س ــنة إل أخ ــرى ،ب ــالرغم م ــن التنوي ــه عليه ــا
بتقرير الديوان لسنة 2019م.
 وج ـ ــود ص ـ ــكوك معلق ـ ــة بـ ـ ـالطريق تج ـ ــاوزت م ـ ــدة قطعه ـ ــا الف ـ ـ رـتة المح ـ ــددة له ـ ــا بع ـ ــدن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن،
تحريره ـ ــا بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )118م ـ ــن الئح ـ ــة
بالرغم من ضخامة إجمـال القيمـة والمقـدرة بمبلـل  7,592,805دينـار عـىل حسـان
البــاب األول والثـ ن
ـان ،والـ رـب يرج ـ بعضــها لســنة 2016م والظــاهرة بمــذكرة التســوية
المعدة نف 2020/12/31م واالكتفاء ربتحيلها من سنة إل أخرى.
حساب الودائع واألمانات
ن
 بموج ــب إذن صـ ــرف رق ــم  12/2الم ــؤر ف 2020/12/31م ،بقيم ــة 3,000,000دين ــار ،ق ــام المجل ــس بتعلي ــة مبل ــل متعل ــق ببن ــد الت ــدريب م ــن حس ــاب التح ــول إل
حســاب الودائ ـ واألمانــات نف 2020/12/31م وعــدم ذكــر أســباب التعليــة ،بــالرغم
مــن أن عقــود التــدريب تــم ابرامهــا نف نهايــة الســنة الماليــة 2019م ،دون الش ــروع نف
ر
مبارسة التدريب.
 بموجـ ــب إذن ص ـ ــرف رقـ ــم  12/46المـ ــؤر نف 2020/12/31م ،بقيمـ ــة 130,323دينــار ،قــام المجلــس بتعليــة مبلــل متعلــق بتوريــد قرطاســية مــن حسـاب البــاب الثـ ن
ـان
إل حساب الودائ واألمانات نف 2020/12/31م ،لوحظ حوله:
 تمـ التعليــة بنــاء عــىل كتــاب موجــه مــن مــدير مكتــب الشــؤون الماليــة إل أمـ ن
ـي
شؤون التنظيم ر
يقتح فيه بتعلية القيمة معزز بتأشتة ن
أمي عام مجلـس الـوزراء
بالموافقة دون ذكر أسباب تعلية المبلل وقدرة  130,323دينار.
 عــدم إرفــاق المطالبــات لألصــناف الم ـراد توريــدها مــن اإلدارة أو المكتــب توض ـ
االصناف والكميات ومدى احتياجه لها.
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ا

 عدم إرفاق الفاتورة النهائية بمبلل  130,323دينار المدون باذن الصـرف فض
ع ــن ع ــدم إرف ــاق م ــا يفي ــد االس ــتالم بالمخ ــازن ب ــالرغم م ــن مراجعته ــا م ــن مكت ــب
المراجعة الداخلية واعتمادها من المراقب المال.
 بموجب إذن الصـرف رقم  8/1بتاريـ ــخ 2020/08/19م بمبلل  50,815دينار يمثلصـ ن
ـاف مرتب ــات( /م ،ا ،ع) ع ــن الف ـ رـتة م ــن 2019/08/01م ح ـ رـب 2019/10/30م.
لوحظ حولها:
ن
 صدور قرار رقم ( )20لسنة 2018م بشأن إحالة المعب عـىل التقاعـد اإلجبـاري
اعتبارا من 2018/11/30م ،إال أن مرتباته الزالـ تـرد إل ديـوان المجلـس دون
ايقافه ــا م ــن وزارة المالي ــة خ ــالل ف ـ رـتة م ــا بع ــد التقاع ــد م ــن 2019/1/1م حـ ـ رـب
2019/10/31م بواقـ ـ ـ  5,500دين ـ ــار ش ـ ــهريا باجم ـ ــال  55,000دين ـ ــار خ ـ ــالل
عشـرة اشه.
 القي ــام بتعلي ــة إجم ـال المبل ــل  55,000دين ــار إل حس ــاب الودائ ـ واألمان ــات فن
2019/12/31م ومن ثـم صــرفها للمع نـب وفـق إذن الصــرف المـذكور ،ممـا يع نـب
التص ــرف نف المبلــل دون وجــه حــق بــالرغم مــن مراجعتهــا مــن مكتــب المراجعــة
الداخلية واعتمادها من المراقب المال.
ميانية التحول

موقف بالتفويضات المالية الصادرة ن
لمتانية الباب الثالث المتعلقة (التـدريب – ش ـراء
االت ومعدات – صيانة) وفق التفويضات التالية لسنة 2020-2019-2018م.
رقم التفويض
2018 / 216

التاري ــخ

القيمة

3,000,000 2018/12/20

 221لسنة
2019

2019/11/20

741,308

 15لسنة 2020

2020/11/9

3,741,308

البيان

مالحظات

لم يتم الصـرف خالل سنة  2018وتم ترحيل المبلل لسنة
 2019وفق قرار ( )80لسنة 2019م بنفس الحساب وكذلك
تدريب
لم يتم الصـرف خالل سنة  2019باإلضافة إل عدم صدور
تفويض غت مسيل لسنة 2019م.
لم يتم الصـرف خالل السنة وتم تعلية المبلل وفق قرار
الرئاس رقم ( )1579لسنة 2019م وقيده بحساب الودائ
آالت ومعدات
واألمانات بكامل القيمة بمبلل ( )3,000,000دينار تدريب
صيانة
و( )741,308دينار تشييدات ولم يتم تعليته لحساب الودائ
واألمانات
تدريب
اإلبقاء عىل القيمة بحساب الباب الثالث ولم يتم الصـرف
ن
آالت ومعدات باستثناء مبلل وقدره ( )212,778دينار المتمثل ف توريد االت
تصوير لسنة 2020م
صيانة

من البيان السابق يتض ما يىل:
 بالرغم من قيام وزارة التخطيط باصدار التفويض رقم ( )216لسنة 2018م بتاريـ ــخ2018/12/20م بمبل ــل  3,000,000دينـ ــار ،كمخص ــص للتـ ــدريب وترحي ــل المبلـ ــل
لسنة 2019م ،إال أن ديوان المجلس لـم ششــرع نف إجـراءات تنفيـذ الـتامأ التدريبيـة
بالرغم من وجود خطة معتمدة لتنامأ التدريب لسنة 2019-2018م.
 ت ــأخر المجل ــس نف إبـ ـرام العق ــود مـ ـ الشـ ــركات المتقدم ــة لتنفي ــذ ال ــدورات التدريبي ــةحـ رـب نهايــة الســنة الماليــة 2019م األمــر الــذي رتــب الـ ر نـتام عــىل المجلــس بقيمــة تلــك
العقود نف ظل عدم صدور تفويض خالل سنة 2019م.
والجدول التال يوض القيمة التعاقدية لكل جهة عىل حدا:
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الجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
معهد التخطيط
سدرة النور للتدريب واالستشارات
مركز ايضاح للتدريب والتطوير
ن
األ كاديمية الليبية للتحكم والتدريب القانون واإلداري
الشهاب للتعليم والتدريب المحدودة
ر
المشتكة للتطوير واالستشارات والتدريب
شـركة مجموعة الجهود
والتأهيل
شـركة االداء المتوازن للتدريب والتأهيل وادارة الموارد البشـرية
اإلجمال

تاري ــخ التعاقد
2019/12/16
2019/12/16
2019/12/16
2019/12/16
2019/12/16

قيمة العقد
420,000
153,000
333,700
126,000
264,000

2019/12/16

920,400

2019/12/16

782,900
3,000,000

 صــدور الق ـرار رقــم ( )1579لســنة 2019م عــن المجلــس الرئــاس بشــأن اإلذن بنقــلمب ـ ــالل مالي ـ ــة وقي ـ ــدها بحس ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ــات نف 2019/12/31م والمتعل ـ ــق
بـالتفويض المـال الصـادر نف 2019/11/20م تحـ رقـم ( )221لسـنة 2019م عـن
المجلس الرئاس األمر الذي يعد مخالفا لشـروط التعلية و :
 عـ ـ ــدم الش ـ ـ ــروع نف تنفيـ ـ ــذ الـ ـ ــتامأ التدريبيـ ـ ــة واالكتفـ ـ ــاء بـ ـ ــابرام العقـ ـ ــود وترتيـ ـ ــب
رن
التامات لذلك.
 عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود تف ـ ـ ــويض خـ ـ ــالل سـ ـ ــنة 2019م يتعل ـ ـ ــق بالتـ ـ ــدريب لتحميـ ـ ــل تل ـ ـ ــك
المصـروفات.
وتفاصيلها ك ر
اآلن:
 3,000,000 دينار – تدريب.
 741,308 دينار – تشييدات (االت ومعدات).
مـ العلــم انــه لــم يــتم تنفيــذ ذلــك القـرار واإلبقــاء عــىل القيمــة نف حســاب التحــول وذلــك
بنــاء عــىل مالحظــات مــدير مكتــب المراجعــة الداخليــة بالخص ـوص م ـ عــدم وجــود مــا
يفيد ترجي القيمة لإليراد العام ر
حب تاريـ ــخ 2019/12/31م.
 مخالفة للمادة رقم ( )6من القرار رقـم ( )77لسـنة 2008م باصـدار الئحـة التـدريبوذل ــك لع ــدم إرف ــاق أي مح ــا ن اجتماع ــات خ ــالل س ــنة 2020م للجن ــة الت ــدريب أو
مواقــف تنفيذيــة للعقــود المتمــة نف نهايــة ســنة 2019م وكــذلك مــن مكافــأة شــهرية
بمبلـ ـ ـ ــل  500دينـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ ــهريا لـ ـ ـ ــرئيس وأعضـ ـ ـ ــاء اللجنـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن 2020/01/01م حـ ـ ـ ـ رـب
2020/12/31م وف ـ ــق إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم  12/11بت ـ ــاريـ ــخ 2020/12/21م بمبل ـ ــل
 30,000دينار.
 قي ــام أم ـ نـي ش ــؤون التنظ ــيم ب ــديوان رئاس ــة ال ــوزراء بمخاطب ــة وكي ــل وزارة التخط ــيط
ن
للشـ ــؤون الفنيـ ــة والمتاني ـ ــة بتـ ــاريـ ــخ 2020/09/09م باصـ ــدار تف ـ ــويض غـ ــت مس ـ ــيل
لص ــال دي ــوان مجل ــس ال ــوزراء اس ــتناد ع ــىل تف ــويض م ــال من ــت مدت ــه ص ــادر م ــن
سـ ـ ــنوات س ـ ـ ــابقة رق ـ ـ ــم ( )216لس ـ ـ ــنة 2018م بمبل ـ ـ ــل  3,000,000دين ـ ـ ــار المتعل ـ ـ ــق
بالت ــدريب وك ــذلك التف ــويض الم ــال رق ــم ( )221لس ــنة 2019م المتعل ــق بالص ــيانة
وش ـ ـراء اآلالت والمع ــدات ،وبن ــاء ع ــىل ذل ــك ت ــم إص ــدار التف ــويض الم ــال رق ــم ()15
لسنة 2020م بتاريـ ــخ 2020/11/09م بنفس الكتاب سالف الذكر أعاله علما بأنـه
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لـ ــم يـ ــتم الص ـ ــرف باسـ ــتثناء بنـ ــد اآلالت والمعـ ــدات والبـ ــالل قيمتـ ــه  212,778دينـ ــار
وبت ــاريـ ــخ 2020/12/31م ت ــم تعلي ــة المبل ــل المتعل ــق بالت ــدريب  3,000,000دين ــار
إل حساب الودائ واألمانات.
ن
يتبي:
ومن ذلك
 عدم وجود دراسة محكمة لخطة التدريب قبل اعتمادها وخاصة من حيـث الوقـ(مواعيد اإلنجاز) م الشـركات والمراكـز المـراد التعاقـد معهـا األمـر الـذي ترتـب عليـه
ترحيلهــا مــن ســنة إل أخــرى دون االســتفادة منهــا نف الوق ـ والــزمن المحــددين حـ رـب
نهايــة الســنة الماليــة 2020م مم ــا يتطلــب األمــر ض ــرورة ترجي ـ القيمــة إل حس ــاب
اإليراد العام.
 قي ــام المجل ــس ب ــابرام ع ــدد  7عق ــود ت ــدريب بأش ــكال مختلف ــة وع ــدد م ــن ال ــتامأ فننهاية سنة 2019م األمر الذي رتب عىل رئاسة المجلس والدولة ر ن
التامات بلغ نف
مجملهــا مبلــل وقــدره  3,000,000دينــار بالتعاقــد مـ مراكــز وشــركات مختلفــة علمــا
بأنه لم يصدر تفويض غت مسيل بالمبلل المخصـص والمرحـل وفـق قـرار رقـم ()80
لسنة 2019م ن
وف الوق الذي كان يتوجب فيـه إقفـال حسـابات المجلـس وترجيـ
البـ ر
ـواف إل حس ــاب اإلي ـراد الع ــام ،اتض ـ ص ــدور الق ـرار رق ــم ( )1579لس ــنة 2019م
بتعلية المبلل إل حساب الودائ واألمانـات ولـم يـتم التنفيـذ بالتعليـة وابقـاء القيمـة
نف حساب التحول خالل سنة 2020م.
 القي ـ ــام بـ ـ ــادراج ب ـ ـ ـرامأ تتعلـ ـ ــق بأعـ ـ ــداد نـ ـ ــدوات وكـ ـ ــذلك ورش عمـ ـ ــل ضـ ـ ــمن الخطـ ـ ــةالتدريبيــة المعتمــدة دون تحديــد مواعي ـد اقامتهــا وخصــص لهــا مبــالل ضــمن العقــود
المتمة م الجهات المتعاقد معها بخصوص التـدريب بالمخالفـة باعتبـار مثـل تلـك
ن
الثان وبيانها كالتال:
التامأ تخصص لها مبلل ضمن بنود الباب
الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ر
شـركة مجموعة الجهود المشتكة للتطوير
شـركة االداء المتوازن للتدريب والتأهيل وادارة الموارد البشـرية

القيمة التعاقدية
920,400
782,900

ما خصص للندوات
وورش العمل ومؤتمرات
336,900
336,900

 ب ــالرغم م ــن ع ــدم بي ــان أي مواق ــف تنفيذي ــة للعق ــود المتم ــة للجن ــة الت ــدريب خ ــاللسنة 2020م ،تم من مكافأة شهرية قدرها  500لـرئيس وأعضـاء اللجنـة عـن الف رـتة
المالي ـ ــة م ـ ــن  1/1ح ـ ـ رـب 2020/12/31م وفـ ـ ــق إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ــم  12/11بتـ ـ ــاريـ ــخ
2020/12/21م بمبلـل  30,000دينـار بالمخالفـة للمـادة رقـم ( )6للقـرار رقــم ()77
لسنة 2008م باصدار الئحة التدريب.
 بــالرغم مــن تــأخر المجلــس بمخاطبــة جهــات االختصــاص بشــأن إصــدار تفــويض غــتمسيل لصال ديوان رئاسة الوزراء ر
حب نهاية الرب ـ الثالث لسنة 2020م وبناء عىل
ن
ذلك تم إصدار التفويض رقم ( )15لسنة 2020م .والمتمثل ف  3,000,000دينار
تـ ــدريب وكـ ــذلك مبل ـ ــل  741,308دينـ ــار آالت ومعـ ــدات – ص ـ ــيانة ،إال أنـ ــه لـ ــم ي ـ ــتم
الصــرف خــالل ســنة 2020م األمــر الــذي رتــب ر ن
التامــات ماليــة بتلــك العقــود المتمــة
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مـ الش ــركات ومراكــز التــدريب باســتثناء ص ــرف مبلــل  212,717دينــار يتعلــق بش ـراء
بعض االت تصوير فقط.
ن
وب ــالرغم م ــن ت ــأخر دي ــوان مجل ــس ال ــوزراء ف تنفي ــذ ال ــدورات التدريبي ــة م ـ ـ الش ـ ــركات
ومراك ــز الت ــدريب المتعاق ــد معه ــا والمخص ــص له ــا مبل ـ ـل  3,000,000دين ــار م ــن س ــنة
2018م ح ـ رـب س ــنة 2020م ونظـ ـرا لع ــدم وج ــود دراس ــة محكم ــة لخط ــة الت ــدريب قب ــل
اعتمادهــا وخاصــة مــن حيــث تحديــد اوق ــات تنفيــذها (مواعيــد اإلنجــاز) م ـ الش ــركات
والمراكــز الم ـراد التعاقــد معهــا األمــر الــذي ترتــب عليــه ترحيلهــا مــن ســنة إل أخــرى دون
االســتفادة منهــا نف المواعيــد المحــددة حـ رـب نهايــة الســنة الماليــة 2020م ممــا يتطل ــب
األمر ضـرورة ترجي القيمة إل حساب اإليراد العام.
العهد المالية

 وج ــود عه ــد مالي ــة مص ـ ــروفة من ــذ س ــنوات س ــابقة ترج ـ ـ إل س ــنة 2011م ل ــم ي ــتمتســويتها بــالرغم مــن ض ــخامة ارصــدتها واالكتفــاء ربتحيله ــا مــن ســنة إل أخ ــرى دون
قيام رئاسة ديوان مجلس الوزراء باتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة حيالهـا وذلـك بتطبيـق
ن
المتانيــة والحسـابات والمخــازن وتركهـا ترحــل مـن ســنة إل
المـادة ( )188مــن الئحـة
ن
أخ ــرى ب ــالرغم م ــن التنبي ــه عليه ــا ف تق ــارير ال ــديوان الس ــابقة ،حي ــث وص ــل إجم ــال
العهد غت المقفلة إل حوال  848,911دينار ،وفيما يىل عينه منها:
االسم
اصع
عاب
عم ا
رم ب
عد
خم ال
جم م
ا ع ال
ععب
ع ال

الصفة
رئيس القسم المال سابقا
مستشار رئيس الوزراء
مدير مكتب ديوان رئاسة الوزراء بنغازي
مدير مكتب ديوان رئاسة الوزراء بنغازي
رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية بنغازي
ن
أمي شؤون التنظيم سابقا
مدير مكتب النائب الراب
مدير مكتب رئيس الوزراء
موظف بمكتب الدولة لهيكلة المؤسسات
ن
النازحي
موظف بمكتب الدولة لشؤون

القيمة
10,000
19,942
81,090
185,231
20,000
100,000
24,128
200,000
10,000
10,000

السنة
2011م
2012م
2012م
2013م
2014م
2014م
2015م
2015م
2019م
2019م

 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف  10/4بتـ ــاريـ ــخ 2020/10/12م بمبلـ ــل  4,000دينـ ــار يمثـ ــلتسـ ــوية عهـ ــدة لـ ـ ـ(ه ،ال ،ع) الممنوحـ ــة وفـ ــق ق ـ ـرار مجلـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم ( )7لسـ ــنة
2019م ر
والب لوحظ بشأنها ما يىل:
 الت ــأخر نف تس ــوية العه ــدة ح ـ رـب 2019/12/31م بالمخالف ــة للم ــادة ( )188م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 تحميله ــا ع ــىل بن ــدي (قرطاس ــية وأدوات مكتبي ــة – ص ــيانة) فيم ــا ك ــان يتوج ــب
تحميلها عىل بند مصــروفات سـنوات سـابقة بالمخالفـة للمـادة ( )10مـن قـانون
النظام المال للدولة بالرغم من مراجعتها من مكتب المراجعة الداخلية.
ا
حيـث كـان يتوجـب إعـداد صـك واذن صــرف بالقيمـة واحالتهـا للشــركة بـد مـن صــرفها
نقدا بكامل القيمة اإلجمالية.
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السلف عل حساب عالوة السفر والمبيت

 وجــود العديــد مــن الســلف الماليــة المص ــروفة عــىل حســاب عــالوة الســفر والمبي ـوذلك لتنفيـذ بعـض المهـام دون إجـراء التسـويات الالزمـة عليهـا منـذ سـنوات سـابقة
تعود لسنة 2013م وصل قيمتها  618,836دينار ،تم االكتفـاء ربتحيلهـا مـن سـنة
إل أخــرى بالمخالفــة للق ـرار رقــم ( )751لســنة 2007م بشــأن الئحــة اإليفــاد وعــالوة
السفر والمبي والبيان التال يوض ذلك:
السنة
2013
2014
2015
2017
2018
2019

العدد
54
61
17
1
4
5

إجمال القيمة السنوية
326,740
200,314
70,638
2,160
8,634
10,350

ر
أكت من سلفة مالية عىل حساب عالوة السفر والمبي لموظف واحد
 القيام بمنقبل تسوية السلفة المصـروفة له سابقا بالمخالفة للقرار رقم ( )751لسنة 2007م
بشأن الئحة اإليفاد وعالوة المبي والبيان التال يوض ذلك:
اسم المستفيد
ف ال ال
معق
س ص ال
م ف ال
ف إ ال
عمم
معز
مسع
مام
إسس
ع ال ال

2013
6,630
11,265
4,680
1,644
4,530
9,369
7,749
7.749
7,749
7,749
3,024

2014
3,024
4,320
6,060
6,375
4,320
1,845
6,777
3,900
3,900
5,166
4,110

صندوق جرب الضرر

فيمــا يــىل بيــان بالمبــالل الـ رـب تــم تخصيصــها وتســييلها بنــاء عــىل اتفــاق لجنــة الحــوار بـ ن
ـي
مص ـراته وتاورغـاء منــذ إبـرام االتفاقيـة نف 2016/8/31م بـ ن
ـي اللجـان المـذكورة واعتمــاد
المجل ـ ــس المج ـ ــالس البلدي ـ ــة لمص ـ ـ ـراته وتاورغ ـ ــاء ورئ ـ ــيس المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس لحكوم ـ ــة
ن
الوطب.
الوفاق
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السنة
2018
2019
2020
اإلجمال

المخصص
225,000,000
50,000,000
100,050,000
375,050,000

لجنة مرصاته
103,383,261
34,449,244
68,932,950
206,765,455

لجنة تاورغاء
46,616,739
15,550,756
31,117,050
93,284,545

اجمال المسيل
150,000,000
50,000,000
100,050,000
300.050,000

الغي مسيل
75,000,000
0
0

ومن خالل المتابعة لوحظ ر
اآلن:
ـوفي نف ح ـ ن
ن
ـي يوجـ ــد هيئ ــة تخـ ــتص
 تض ــمن االتف ــاق ف مبـ ــالل للمفق ــودين والمتـ ـبذلك و هيئة رعاية أرس الشـهداء والمفقـودين موجـودة وقائمـة قبـل وبعـد إنشـاء
الص ــندوق ،وفيم ــا يتعل ــق ب ــالمحتجزين ك ــان األم ــر شس ــتوجب إدراج ذل ــك ض ــمن بن ــد
األحكام القضائية.
 تــم ف هــذه المبــالل بنــاء عــىل مــا تضــمنته االتفاقيــة ســواء كان ـ ا ن ار بش ــرية أوممتلك ــات نف ح ـ ن
ـي ن ــص القـ ـرار رق ــم ( )88لس ــنة  2019م باختص ــاص الص ــندوق نف
جت ن ر الممتلكات دون غتها.
 إن عمليـات الصــرف تـتم بنــاء عــىل مطالبـات موجهــه مــن عمـداء البلــديات إل رئــيسالمجل ـ ــس الرئ ـ ــاس م ـ ـ ع ـ ــدم وج ـ ــود م ـ ــا يفي ـ ــد م ـ ــا ت ـ ــم تنفي ـ ــذه م ـ ــن أعم ـ ــال بموج ـ ــب
االتفاقية.
 عــدم وجــود برنــامأ واضـ وقيمــة واضــحة واجماليــة لالتفــاق المــتم ليــتم تخصــيصالمبــالل بنــاء علي ــه باإلضــافة إل ع ــدم وجــود برنــامأ نف تخص ــيص المبــالل والكيفي ــة
ال ـ رـب ي ــتم به ــا التخص ــيص حي ــث ل ــوحظ التف ــاوت نف المب ــالل المخصص ــة س ــنويا م ـ
بعض التعديالت الغت مترة حسب البيان التال:
السنة
2018
2019
2020

المخصص
450,000,000
50,000,000
50,000

التعديل
225,000,000
50,000,000
100,050,000

األم ــر ال ــذي شس ــتوجب ن ورة الوق ــوف ع ــىل ألي ــة
بالمبالل المصـروفة حسب االتفاقية.

الزيادة أو النقص
()225,000,000
0
100,050,000

ف ه ــذه المب ــالل وم ــا ت ــم تنفي ــذه
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الفصل التاسع :قطاع اخلارجية
وزارة اخلارجية
تختص وزارة الخارجية بتمثيل الدولة نف الخارج والدفاع عن حقوقها ورعاية مصالحها
ـواطني الليبي ـ ـ ن
ن
ـي نف الخ ـ ــارج وك ـ ــذلك متابع ـ ــة القض ـ ــايا واألعم ـ ــال
وتق ـ ــديم خ ـ ــدمات للم ـ ـ
المتعلقة بالوزارة نف الداخل والخارج ،باالضافة ال تنفيد السياسات والخطط ووض
الـتامأ الالزمــة نف مجــال الخارجيـة بمــا يتفــق مـ األهـداف الوطنيــة وتنســيق العالقــات
الخارجي ــة م ـ دول الع ــالم ومب ـ ر
ـارسة كاف ــة اإلج ـراءات الكفيل ــة بتوثيقه ــا والحف ــا عليه ــا
ر
وجل ــب ك ــل منفع ــة ممكن ــة له ــا ووضـ ـ الخط ــط وال ــتامأ ال ــب ته ــدف إل رب ــط وتعزي ــز
ـي ليبيــا ودول العــالم وخلــق عالقــات بـ ن
العالقــات السياســية واالقتصــادية والتعــاون بـ ن
ـي
الشعب الليب وكافة شعوب العالم واتخـاد اإلجـراءات الكفيلـة بـدعم التعـاون معهـا مـن
خالل متابعة تنفيد االتفاقيات المتمة وكافة جوانب التعاون ن
الفب االخرى.
نظام الرقابة الداخلية
من خالل فحص حسابات وزارة الخارجية للسنة المالية 2020م ،تكشـف جملـة مـن
المالحظــات حــول االداء المــال والـ رـب مــن شــأنها التــأثت ســلبا نف أنظمــة الرقابــة الداخليــة
ويض ــعف كفاءته ــا نف الحف ــا ع ــىل الم ــال الع ــام ،األم ــر ال ــذي يتطل ــب ض ــرورة معالج ــة
تلك المالحظات ر
والب بيانها كالتال:
 التأخر نف إعداد الحسـاب الختـام للـوزارة بالمخالفـة للمـادة ( )23مـن قـانون النظـامالمال للدولة حيث ن
تبي أن أخر حساب ختام معد عن سنة 2012م.
 قص ــور مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة نف اداء دوره المن ــاط ب ــه وال ــذي أدى إل اس ــتمرارظهور المالحظات ر
الب نبه عليها ديوان المحاسبة نف تقاريره السابقة.
الميانية التسييية
ن
ن
بلغ ـ ـ المخصص ـ ــات الس ـ ــنوية المعتم ـ ــدة المالي ـ ــة للب ـ ــابي األول والث ـ ــان خ ـ ــالل الس ـ ــنة
المالية 2020م ما قيمته  80,750,000دينـار ،حيـث بلــل مـا تـم تسـييله خ ــالل السنـ ــة
موضوع التقرير ما قيمته  76,062,388دينار ،بينما بلغ المصـروفات العمومية عن
نفس ر
الفتة المالية ما قيمته  76,967,160دينار ،وفيما يىل بيان بذلك:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان المخصص بالميانية المفوض به
19,936,300
20,050,000
الباب األول
الباب ن
59,506,500
60,700,000
الثان
79,442,800
80,750,000
اإلجمال

الرصيد
المصـروفات الفعلية
المسي ـ ـ ــل
()1,266,022
17,821,910
16,555,888
361,250
59,145,250
59,506,500
()904,772
76,967,160
76,062,388

وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
 مــا تــم صــرفه فعليــة يزيــد عــن المســيل مــن جملــة المعتمــد والمفــوض بــه ترتــب عليــةظهور عجز بالباب األول.
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 عدم ترجي المبالل رالب يتم تحصيلها من إيراد الطواب والمتمثلة نف بي التأشـتات
الالصــقة ووثــائق الســفر المؤقتــة وطوابـ القنصــلية إل حســاب اإليـراد العــام ،حيــث
تــم اســتناد الــوزارة نف اســتعمال المبــالل المحصــلة وايــداعها نف حســاب البــاب الثـ ن
ـان
ن
المتانيــة بــوزارة الماليــة ،بالمخالفــة للمــادة رقــم
بــالوزارة بنــاء عــىل رســالة مــدير إدارة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )64من الئحة
ن
 ت ــر نكت أوج ــه الص ـ ــرف ل ــبعض البن ــود ف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة الس ــتنفاذ المخص ــص،
والبيان التال يوض ذلك:
ث

البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

المفوض

1
2
3
4
5

دعم ن
متانيات جهات اخرى
التدريب والبعثات
قط غيار ومهمات وادوات
تأمينات وضـرائب ورسوم
مصـروفات خدمية

162,500
110,529
85,529
475,000
170,760

إجمال
المصـروفات
162,500
49,500
76,650
473,400
23,490

مصـروفات
شهر 12
162,500
49,500
74,000
470,000
16,730

نسبة مصـروفات شهر
 12إل إجمال المصـروف
%100
%100
%97
%99
%71

ر
المبارس نف أغلـب عمليـات الش ـراء وذلـك بالمخالفـة
 انتهاج الوزارة ألسلوب التكليفلنص المادة رقـم ( )10نف الئحـة العقـود اإلداريـة ومـن أمثلـة ذلـك عـىل سـبيل المثـال
ال الحصـر ما يىل:
رقم اإلذن
12/111
12/131
12/130
12/1

التاري ــخ
2020/12/29م
2020/12/31م
2020/12/31م
2020/11/29م

القيمة
143,791
162,949
44,894
17,412

البيان
ن
تجهت وصيانة لإلدارات والمكاتب
ن
توريد وتجهت احتياجات بعض اإلدارات
مقابل صيانة بعض المقرات
توريد مستلزمات مكافحة كورونا

اسم المستفيد
شـركة االعمار الهندسية
شـركة االعمار الهندسية
شـركة االعمار الهندسية
شـركة زهرة الوطن

 لوحظ بخصوص بعضالمعامالت أن تاريـ ــخ اعتماد المراجعة الداخلية شسبق تاريـ ــخإذن الص ــرف والمس ــتندات المرفق ــة ل ــه ،األم ــر ال ــذي شش ــت إل ض ــعف نظ ــام الرقاب ــة
ن
الداخلية وقصور دور المراجعـة الداخليـة ف احكـام الرقابـة والمراجعـة عـىل عمليـات
ن
المتانيــة والحســابات
الص ــرف وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ( )99مــن الئحــة
والمخازن ،ومن أمثلة ذلك ما يىل:
اذن صـرف
6/24
12/58

تاري ــخ إذن الرصف
2020/03/13م
2020/12/21م

تاري ــخ ختم المراجعة الداخلية
2019/04/16م
2020/11/23م

القيمة
5,345
370,000

 عــدم خــتم المراق ــب المــال ل ــبعض أذونــات الص ــرف وذلــك بالمخالف ــة لــنص الم ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )19من الئحة
ن
 االحتف ـ ــا بص ـ ــكوك مص ـ ــدقة مخص ـ ــومة م ـ ــن حس ـ ــاب الب ـ ــاب الث ـ ــان (المصـ ـ ــروفاتالعموميـ ــة) بخزينـ ــة الـ ــوزارة تخـ ــص جهـ ــات عامـ ــة ودوليـ ــة مـ ــن سـ ــنة -2018-2017
2019م وعــدم إحالتهــا إل الجهــات ذات العالقــة وفيمــا يــىل بيــان بأذونــات الص ــرف
الخاص بهم:
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إذن الرصف
12/214
12/272
12/359
9/1

القيمة
44,420
13,166
60,461
170,000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مقابل دمغة مخالصة لسنة 2017م
تحويل قيمة دمغة المخالصة لستة 2018م
تحويل قيمة ضـريبة المخالصة لسنة 2019م
مركز األمم المتحدة

 عــدم خصــم قيمــة الضــريبة بــبعض أذونــات الصــرف الخاصــة (مطعــم اآلثــار) بــالرغممن تصديقها من قبل مصلحة الض ـرائب وخصـمها نف أذونـات صــرف سـابقة ،وفيمـا
يىل بيان بها:
إذن الرصف
12/134
12/135

البي ـ ـ ـ ـ ــان
توفت مأدبة غداء
توفت مأدبة غداء

قيمة الفاتورة
10,212
7,486

قيمة الضـريبة
103.500
75,500

صاف إذن الرصف
10,212
7,486

 وجود فاتورة لم يتم التصديق عليها بمصلحة الضـرائب ،وفيما يىل بيان بها:إذن الرصف
12/83

المستفيد
شـركة ليبيا لالتصاالت والتقنية

القيمة
20,000

البيان
تزويد الوزارة بكروت الدف المسبق

العهد المالية
ن
بلل رصيد أول المدة ف 2020/1/1م ما قيمته  43,000دينار ،بينما بلـل مـا تـم صــرفه
ح ـ ـ رـب خ ـ ــالل س ـ ــنة 2020م م ـ ــا قيمت ـ ــه  44,000دين ـ ــار ليص ـ ــب إجم ـ ــال رص ـ ــيد العه ـ ــد
المفتوحة  87,000دينار ،والبيان التال يوض تفاصيل العهد بالكامل:
رصيد العهد ف 2020/01/01م
43,000

العهد المصـروفة خالل سنة 2020م
44,000

ما تم تسويته
77,000

الرصيد المتبق
10,000

ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة ن
تبي لنا جملة من المالحظات بيانها كالتال:
 ع ــدم مس ــك س ــجل خ ــاص بالعه ــد المالي ــة بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة رق ــم ( )181م ــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ن
 الت ـ ــأخر ف تس ـ ــوية العه ـ ــد المص ـ ــروفة خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2019م ،والمرحل ـ ــة إلن
المتاني ــة
الس ــنة المالي ــة 2020م وذل ــك بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )185م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن ،وفيما يىل بيان بذلك:
ث
1
2
3
4
5
6

اسم المستفيد
ع رم
ا ع
م را
معا
افع
ماا

تاري ــخ استالم العهدة
2019/05/26م
2019/07/28م
2019/07/16م
2019/08/07م
2019/08/07م
2019/05/05م

تاري ــخ قفل العهدة
2020/10/27م
2020/11/29م
2020/06/28م
2020/06/28م
2020/06/28م
لم تسوى

القيمة
10,000
10,000
5,000
5,000
3,000
10,000

 صــرف بعــض المبــالل مــن العهــد الماليــة نف غــت األغـراض المخصصــة لهــا بالمخالفــةن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن ،األم ــر ال ــذي ك ــان
ل ــنص الم ــادة ( )180م ــن الئح ــة
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ن
ـي ع ــىل ال ــوزارة االعتم ــاد ع ــىل الص ــرف المب ـ ر
يتع ـ ن
المتاني ــة ،وم ــن
ـارس م ــن خ ــالل بن ــود
أمثلة ذلك ما يىل:
ث

اذن صـرف

1

10/45

2

12/146

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وقود وزيوت
قط غيار ومهمات
مصـروفات خدمية
بريد
ن
العاملي
اتعاب ومكافأة لغت
غسيل سيارات وتغيت زيوت
مقابل قط غيار
ن
العاملي
اتعاب ومكافأة لغت

القيمة
1,050
2,350
920
2,309
650
645
5,495
390

السلف (عالوة السفر والمبيت)

بلــل إجمــال مص ــروفات الســفر والمبي ـ
دينار ،ومـن خالل الفحص لوحظ ر
اآلن:

خــالل ســنة 2020م ،مــا قيمتــه 3,141,360

 تحميل بعض المعامالت الخاصة بعالوة السفر والمبي عـىل البنـد المخصـص لهـاا
ن
المتانيــة) وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ()9
بــد مــن تحميلهــا كســلفة (خــارج
م ــن الئح ــة اإليف ــاد وعــالوة المبي ـ الص ــادرة بموج ــب ق ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة
(سابقا) رقم ( )751لسن ـ ـ ــة 2007م ،ومن أمثلة ذلك ما يل ـ ـ :
االسم
عاعت
حسح

رقم إذن
7/40
7/37

رقم القرار
2019/764
2020/17

القيمة
2,583
2,583

 لــوحظ ص ــرف مبل ــل مــال مقابــل اس ـ رـتجاع قيمــة تــذاكر س ــفر لمهمــة ســابقة لت ــاريـ ــخصدور قرارها وبيانها كالتال:
أذن صـرف
12/91

المبلغ
576

تاري ــخ صدور القرار
2019/10/9م

تاري ــخ تنفيد المهمة
2018/09/29م

الودائع واألمانات
الرصيد الدفيي لحساب الودائع
واألمانات ف 2020/12/31
 8,507,354دينار

الرصيد بالمصـرف ف
2020/12/31م
 9,441,824دينار

الفر بينهم يمتل قيمة الصكو
المعلقة حن 2020/12/31م
-934,470

من خالل الفحص لوحظ ر
اآلن:
 الرصــيد الـ رـدفتي نف 2020/12/31م كمــا هــو نف 2016/12/31م ،باســتثناء خصــم
مبالل للمصـروفات المصـرفية ،وذلك إليقاف حركة الحساب من قبل الديوان لعدم
مواف ـ ـ ــاة ال ـ ـ ــديوان بكشـ ـ ـ ــف تحل ـ ـ ــيىل للمب ـ ـ ــالل الموجـ ـ ـ ــودة برص ـ ـ ــيد حس ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ ـ
واألمانات.
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 االحتفـ ــا بمبـ ــالل ماليـ ــة تجـ ــاوزت مـ ــدتها سـ ــتة اشـ ــهر بحسـ ــاب الودائ ـ ـ بالمخالفـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة رقم ( )162من الئحة
ن
 ع ــدم القيـ ــام بتحليـ ــل رصـ ــيد الحسـ ــاب ف 2020/12/31م ،حسـ ــب طبيعـ ــة بنـ ــودهن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )163من الئحة
ن
 أظه ـ ــرت م ـ ــذكرة تس ـ ــوية حس ـ ــاب الودائـ ـ ـ ف 2020/12/31م ع ـ ــن وج ـ ــود ص ـ ــكوكمعلقــة م ــن س ــنة 2016م بــالرغم م ــن أن ال ــديوان أ كــد نف تعميم ــه رق ــم (-19-5225
 )15الصــادر نف ســنة 2015م بعــدم اعــداد أي صــك بعــد تــاريـ ــخ التعمــيم ،ممــا يعتــت
إجراء مخالف للتعميم وعىل سبيل المثال ال للحصـر:
رقم الصك
3207
3209
3211

تاري ــخ الصك
2016/12/26م
2016/12/26م
2016/12/29م

المبلغ
223,457
86,724
600,000

 أظه ـ ــرت م ـ ــذكرة تس ـ ــوية حس ـ ــاب الودائـ ـ ـ نف 2020/12/31م ع ـ ــن وج ـ ــود ص ـ ــكوكمعلقة من سنة 2015م ولم تخصم من الحساب لم يتم تسويتها بالمخالفة للمادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن ومن ذلك:
( )118من الئحة
رقم الصك
473
477
78

تاري ــخ الصك
2015/05/03م
2015/05/03م
2015/05/03م

المبلغ (دينار)
2,250
1,343
1,949

نفقات التحول
الرصيد الدفيي للباب الثالث
ف 2020-1-1م
3,887,895

تفويض غي مسيل
3,887,895

التفويضات المسيلة والواردة
خالل سنة 2020م
13,200,000

المصـروفات فعلية
كمشـروعات جديدة
11,700,000

ا
 أو  :التفويضات المسيلة 2020مت
1
2
3
4
5

المشـروع
الصيانة
تصميم خرائط
شـراء وسائل نقل
ن
التجهتات
التدريب
اإلجمال

رقم التفويض المال
(2020 )132-131م
2020/131م
2020/133م
2020/131م
2020/131م

قيمة التفويض
8,600,000
400,000
1,300,000
400,000
1,000,000
11,700,000

 تانيا :التفويضات غت المسيلة 2020مت
1
2
3
4

المشـروع
انشاء وتطوير البوابات االمنية للوزارة بالداخل
ن
موظف القطاع
تدريب
صيانة مقر الوزارة بالداخل
تحوير وتطوير ن
مبان الوزارة
اإلجمال

رقم التفويض
2020/36م

قيمة التفويض
300,000
100,000
988,688
2,500,000
3,888,688
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ومن خالل الفحص والمراجعة ن
تبي لنا جملة من المالحظات بيانها كالتال:
 تحويل مبالل خاصة بالصيانة للسفارات بالخـارج بطريقـة تقديريـة دون االعتمـاد نفعمليــة التحويــل عــىل تقــارير فنيــة مــن المختصـ ن
ـي بمكتــب المش ــروعات عــن المبـ نـب
المســتهدف للصــيانة وتــم االعتمــاد عــىل كتــاب مــن رئــيس البعثــة بــدون توضــي أي
مبالل للصيانة ،والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2
3

البعثة
التتغال – لشبونة
قتص  -نيقوسيا
الدنمارك  -كوبنهاجن

القيمة بإذن الرصف
250,000
400,000
200,000

 بموج ــب إذن الصـ ــرف رق ــم  12/15ت ــم تحوي ــل مبل ــل  500,000دين ــار إل الس ــفارةالليبية لندن لغرض صيانة مقر السـفارة بالمخالفـة لمـا جـاء بـالتقرير المعـد مـن قبـل
اللجن ــة ال ـ رـب زارت مق ــر الس ــفارة الليبي ــة لن ــدن ،حي ــث تب ـ ن
ـي ب ــأن التقري ــر ل ــم ي ــو،
ن
بتحويـل أي مبلـل للســفارة بـل قــام بالتوصـية نف حالـة تــم الموافقـة عــىل صـيانة مبــب
الس ـ ــفارة فان ـ ــه يوج ـ ــد مبل ـ ــل مت ـ ـ ر
ـبف م ـ ــن وديع ـ ــة الص ـ ــيانة موج ـ ــود بالس ـ ــفارة قيمت ـ ــه
 350,000دينار.
 بموجــب إذن الصــرف رقــم  12/2تــم تحويــل مبلــل  300,000دينــار للســفارة الليبيــةرسيالنك ــا لغ ــرض ص ــيانة مق ــر الس ــفارة وبيـ ـ الض ــيافة ب ــالرغم م ــن ان كت ــاب الق ــائم
باألعمــال بالوكالــة والــذي تــم االعتمــاد عليــه نف تحويــل قيمــة الصــيانة اوضـ عــدد 3
عــروض لش ــركات بقــيم مختلف ــة ومخالفــة لم ـا ت ــم تحويلــه ب ـاذن الص ــرف وفيم ــا ي ــىل
بيان ذلك:
ت
1
2
3

اسم الشـركة
Reliable
Dream House Builders
Sles

قيمة العرض
190,000
130,000
140,000

القيمة بإذن الرصف
300,000

 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  12/3ت ـ ــم تحوي ـ ــل مبلـ ــل  200,000دين ـ ــار إل الس ـ ــفارةالليبي ــة أذربيج ــان ،تب ـ ن
ـي ان القيم ــة ت ــم تحدي ــدها بن ــاء ع ــىل مراس ــلة م ــن قب ــل الق ــائم
باألعمال بالسفارة من تـاريـ ــخ 2013/05/16م تحمـل رقـم إشـاري ()160/20/9/1
باعتبار انقضاء ر
اكت من  7سنوات عىل كتاب القائم باألعمال.
بند العمل السياس
ر
فيم ـ ــا ي ـ ــىل بي ـ ــان بالمب ـ ــالل المخصص ـ ــة والمس ـ ــيلة خص ـ ــما م ـ ــن البن ـ ــد خ ـ ــالل الف ـ ــتة م ـ ــن
2020/01/01م إل 2020/12/31م:
المخصص السنوي
5,000,000

المسي ـ ـ ـ ـ ــل حن 2020/12/31م
560,000

الوفـ ـ ـ ـ ــر
4,440,000

نسبة التنفيذ
11%

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
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 يـ ــتم التخصـ ــيص والخصـ ــم والتسـ ــييل مـ ــن البنـ ــد بموجـ ــب رسـ ــائل واردة مـ ــن رئـ ــيسالمجلــس الرئــاس ويــتم التفــويض خصــما مــن البنــد (نفقــات إنعقــاد المــؤتمرات رقــم
( ،)13/2واع ـ ـ ــالن وعالق ـ ـ ــات عام ـ ـ ــة وضـ ـ ـ ــيافة ( )8/2واحال ـ ـ ــة المب ـ ـ ــالل مبـ ـ ـ ـ ر
ـارسة إل
الس ـ ـ ـ ــفارات ،م ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــدم اإلش ـ ـ ـ ــارة نف رس ـ ـ ـ ــائل المجل ـ ـ ـ ــس الرئ ـ ـ ـ ــاس إل طبيع ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه
المص ـ ــروفات ،وال م ـ ــا أسـ ــتندت وزارة المالي ـ ــة نف التفـ ــويض ب ـ ــالبنود المـ ــذكورة ،م ـ ـ
مالحظــة عــدم إخــتالف المبــالل المفــوض بهــا خصــما مــن بنــد العمــل الســياس عــىل
بنـ ــود اإلنفـ ــاق األخـ ــرى مثـ ــل بنـ ــد الزيـ ــارات والمـ ــؤتمرات والزيـ ــارات والزال الغمـ ــوض
يكتن ــف ه ــذا البن ــد وأوج ــه إنفاق ـه ،م ـ ع ــدم وج ــود م ــترات إلق ـراره فجمي ـ المب ــالل
المخصــومة مــن بنــد العمــل الســياس يوجــد مخصصــات تتفــق م ـ طبيعتهــا ويمكــن
تمريرها من خاللها.
بند االشياكات والمساهمات الدولية
ر
فيم ـ ــا ي ـ ــىل بي ـ ــان بالمب ـ ــالل المخصص ـ ــة والمس ـ ــيلة خص ـ ــما م ـ ــن البن ـ ــد خ ـ ــالل الف ـ ــتة م ـ ــن
2020/01/01م إل 2020/12/31م:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وزارة الخارجية
وزارة المالية

المخصص السنوي
50,000,000
20,000,000

المسيـ ـ ــل حن 2020/09/30م
50,000,000
0

الوفـ ـ ــر
0
20,000,000

النسبة
%100
%0
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البعثات الدبلوماسية باخلارج
بلـ ــل عـ ــدد السـ ــفارات والقنصـ ــليات والبعثـ ــات الليبيـ ــة بالخـ ــارج المعتمـ ــدة  150سـ ــفارة
وقنصلية ومندوبية وبعثة دبلوماسية كما بالكشف التال.:
البعثة
السفارات
القنصليات
المندوبيات
البعثات
السفارات والقنصليات والبعثات المقفلة
اإلجمال

العدد
114
14
1
11
10
150

السفارات والبعثات المقفلة
القنصلية العامة السـودان ،القنصـلية الليبيـة طنجه،السـفارة الليبيـة صـنعاء ،القنصـلية
العام ــة ع ــدن ،الس ــفارة الليبي ــة س ــوريا ،الس ــفارة الليبي ــة انج ــوال ،الس ــفارة الليبي ــة كوري ــا
الشمالية ،السفارة الليبية ن ن
فتويال ،السفارة الليبية كوبا ،السفارةالليبية غويانيا.
الميانية التسييية للسفارات والقنصليات بالخارج
ـابي األول والثـ ن
بلغ ـ مخصصــات ومص ــروفات البـ ن
ـان للســفارات والقنصــليات بالخــارج
ر
عن السنوات المالية 2020 -2017م بالدينار كاآلن:
الباب
الباب األول
الباب ن
الثان
الطوارئ

البيان
المخصص
المسيل

2017
370,000,000
331,332,772

2018
255,508,176

2019
287,000,000
251,556,524

2020
256,144,800
237,358,290

المخصص
المسيل
-

40,000,000
40,000,000
-

45,000.000
-

65,000,000
59,621,016
-

75,000,000
75,000,000
154,869,082

وقد أسفرت نتائأ المراجعة للمصـروفات عن هذه السنوات المالحظات التالية:
 ع ـ ـ ــدم تقي ـ ـ ــد وزارة المالي ـ ـ ــة باحال ـ ـ ــة مخصص ـ ـ ــات الس ـ ـ ــفارات والقنص ـ ـ ــليات إل وزارةالخارجي ــة بموج ــب تف ــويض م ــال ح ـ رـب يتس ـ نـب ل ــوزارة الخارجي ــة بحك ــم االختص ــاص
تفويض السفارات مصلحيا.
 الصــرف عــىل بعــض القنصــليات و البعثــات الليبيــة بــالرغم مــن عــدم وجودهــا ضــمنن
ـوظيف للســفارات و القنصــليات بالخــارج وذلــك حســب الجــدول
جــداول المــالك الـ
رق ــم  31المرف ــق بقـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس ورق ــم ( )70لس ــنة 2018م بش ــأن اعتم ــاد
ن
ـوظيف للسـ ــفارات و القنصـ ــليات و البعثـ ــات الليبيـ ــة بالخ ـ ــارج
الوظـ ــائف بـ ــالمالك الـ ـ
مبينة بالجدول كالتال:
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البيان
المندوبية الدائمة لليبيا -لدى االلكسو /تونس
المندوبية الدائمة لليبيا -لدى االلكسو /المغرب
المندوبية الدائمة لليبيا -لدى جامعة الدول العربية  /مرص
المندوبية اليونسكو فرانسا  /بارطس
القنصلية العامة  /تونس
االجمال

المسيل
29,219
75,524
794,778
167,735
718,900
1,710,632

 إصــدار تفويضــات ماليــة للســفارات بالخــارج تفــوق مخصصــاتها نتيجــة إحالــة مبــاللللخــارج كودائ ـ خصــما مــن بنــد العــالج بالخــارج وتفــويض الســفارات المحالــة إليهــا
ر
مبارسة خصما من بند  2/26مصـروفات عالج بالخـارج المخصـص للسـفارة
المبالل
وذلــك نتيجــة عــدم تفــويض وزارة الصــحة بالمخصــص لتكليــف الســفارات باجراءهــا
لمصلحتها.
 غي ــاب التفويض ــات المالي ــة ع ــن الس ــفارات بالخ ــارج نتيج ــة ع ــدم تقي ــد وزارة المالي ــةباحالتهــا إلــيهم واالعتمــاد عــىل برقيــات صــادرة مــن الــوزارة مــن قبــل إدارة الخزانــة بمــا
يمك ـ ــن م ـ ــن إتاح ـ ــة الف ـ ــرص إلس ـ ــتعمال ب ـ ـ ر
ـواف التفويض ـ ــات أو الترصـ ـ ــف نف الس ـ ــيولة
المحالة إليها بدون تفويض.
 يوجد عدد من السـفارات يـتم صــرف مبـالل ماليـة لهـا دون أي جـدوى مـن فـت هـذهالسفارات مما ششكل عبء مال عىل الدولة الليبية لعدة أسباب:
 عدم وجد أي جالية ليبية بهده الدول.
 ال يقابله ـ ـ ـا تمثي ـ ـ ــل دبلوم ـ ـ ــاس داخ ـ ـ ــل الدول ـ ـ ــة الليبي ـ ـ ــة ،خ ـ ـ ــالف التفاقي ـ ـ ــة فيين ـ ـ ــا
للعالق ـ ـ ــات الدبلوماس ـ ـ ــية ال ـ ـ ـ رـب نصـ ـ ـ ـ الم ـ ـ ــادة الثاني ـ ـ ــة منه ـ ـ ــا (تنش ـ ـ ــأ العالق ـ ـ ــات
الدبلوماســية بـ ن
ـي الــدول وتوفــد البعثــات الدبلوماســية الدائمــة بنــاء عــىل االتفــاق
المتبادل بينهما).
 ال تربط الدولة الليبية بها أي تعاون اقتصادي ومن أمثلة هذه السفارات.
السفارة

ساوتوم وبرنسيب
روندا
السيشل
غينيا بيساو
ليسوتو

جالية دبلوماسيي محليي

0
0
0
0
0

3
12
6
6
9

2018

1,406,221
2,016,016
7
3,466,559
6
2,776,680
7
1,614,026
4
اإلجمال

2019

2020

اإلجمال

673,854
1,533,947
1,736,928
1,032,763
1,269,989

680,586
1,983,193
1,395,638
944,633
1,353440

2,760,661
5,533,156
6,599,125
4,754,076
4,237,455
23,884,473

ن
ـاملي
 مــن خــالل عمليــة الرقابــة المصــاحبة للتحــويالت الخارجيــة لبنــد المرتبــات العـالدبلوماس ن
ـيي والعمالــة المحليـة بالســفارات والقنصــليات والبعثـات الليبيــة بالخــارج
ر
والب تم بموجبها مطابقة المبالل المحالة م الوجود الفعىل تم ايقاف ف مبالل
مجموعها  8,737,409دينار من خالل عملية الرقابة المصاحبة عـن سـنة 2020م
ن
ن
التاليي:
بالجدولي
كما
اقبي المـ ـ ن
ـيي والم ـ ـر ن
 جـ ــدول يوض ـ ـ إجمـ ــال مرتبـ ــات الدبلوماسـ ـ ن
ـاليي والمالحـ ــق
العسكرية عن سنة 2020م:
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البيان

الرب ـ األول
ن
الثان
الرب ـ
الرب ـ الثالث
الرب ـ الراب
اإلجمال

قيمة المرتبات المحالة
عدد
الموظفي من وزارة الخارجية

1,490
1,421
1,377
1,491
-

العدد المفرج عنها القيمة المفرج عنه

49,937,947
48,815,838
46,926,246
49,030,464
194,710,495

1,485
1,416
1,376
1,487
-

الفروقات

96,527
49,841,420
1,736,858 47,078,980
1,437,957 45,488,289
1,694,837 47,335,627
4,966,179 189,744,316

 فيما يوض الجدول التال مرتبات العمالة المحلية عن سنة 2020
البيان

الرب ـ األول
ن
الثان
الرب ـ
الرب ـ الثالث
الرب ـ الراب
اإلجمال

قيمة المرتبات المحالة
عدد الموظفي
من وزارة الخارجية

1,555
1,540
1,534
1,486
-

8,369,307
9,233,814
8,568,792
7,842,209
34,014,122

العدد المفرج عنه القيمة المفرج عنها

1,552
1,209
1,450
1,463
-

8,343,321
6,649,069
7,625,251
7,625,251
30,242,892

الفروقات

25,986
2,584,745
943,541
216,958
3,771,230

 ل ـ ـ ــوحظ غيـ ـ ـ ــاب الرنيـ ـ ـ ــة والتخطـ ـ ـ ــيط السـ ـ ـ ــليم نف إدارة الـ ـ ـ ــوزارة وانعـ ـ ـ ــدام الدراسـ ـ ـ ــاتر
واالستاتيجيات لملف اإليفاد بالخارج
 عــدم تقيــد الــوزارة بــنص المــادة ( )34مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم ( )2لســنة2001م ،بشــأن تنظــيم العمــل الســياس والقنصــىل الــذي حــدد ميعــاد حركــة اإليفــاد
خالل شهر  8من كل عام وعدم تركها عىل مدار السنة ،وقيام الوزير ومدير الشؤون
اإلداري ـ ـ ة والماليـ ــة بـ ــالوزارة وقسـ ــم القيـ ــودات واالحصـ ــاء بمهـ ــام اختصاصـ ــات لجنـ ــة
ش ـ ـ ــؤون اإليف ـ ـ ــاد وفق ـ ـ ــا لالختصاص ـ ـ ــات المح ـ ـ ــددة ب ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )24م ـ ـ ــن الالئح ـ ـ ــة
التنفيذية للقانون المذكور أعاله.
 إصدار العديد من قرارات اإليفاد بالمخالفة لقانون العمل بالخـارج واسـتمرار العمـلبآلي ــة الق ـ ـرارات الفردي ــة دون تفعي ــل لجن ــة ش ــؤون اإليف ــاد وس ــجل األس ــبقية ال ــذي
تنبث ــق عن ــه قائم ــة اإليف ــاد المعتم ــدة إلص ــدار قـ ـرارات اإليف ــاد للعم ــل بالخ ــارج ودون
ن
ـوظفي للعمـ ـ ــل بالخـ ـ ــارج
مراعـ ـ ــاة المـ ـ ــدة الزمنيـ ـ ــة المحـ ـ ــددة قانونـ ـ ــا إلعـ ـ ــادة إيفـ ـ ــاد مـ ـ ـ
بالمخالفة لـنص المـادة رقـم ( )32مـن القـانون رقـم ( )2لسـنة 2001م بشـأن تنظـيم
العمــل الســياس والقنصــىل والـ رـب تخــتص بالش ــروط الـ رـب ت ـراع عنــد اإليفــاد للعمــل
بالخارج حيث نص الفقرة (ه) من القانون المشار إليه أعاله (أن يكون قد أمضـ
مدة أرب ـ سنوات من تاريـ ــخ انتهاء مدة عمله بالخارج).
ن
ـائمي باألعم ــال والس ــفراء انته ـ ـ م ــدة عمل ــه بالخ ــارج طبق ــا
 وج ــود العدي ــد م ــن الق ـن
لنصوص القانون ،والكثت منهم بلل السن القانونية للتقاعد والزال مستمرا ف عمله
بالمخالفة للقانون رقم ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل ،حيث يتقاضـون
ن
ر
مرتباتهم من الودائ المالية بالسفارات الليبية بالخارج وبواف الحواالت النقدية.ف
ظــل تجــاوز الــوزير الختصاصــه بمخاطبــة الشــؤون اإلداري ـة والماليــة بــالوزارة لغــرض
التمديد لبعضهم وصـرف مرتبات البعض اآلخر.
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 ع ــدم التقي ــد ب ــالمالك المعتم ــد للوظ ــائف اإلداري ـ ـة م ــن قب ــل المجل ــس الرئ ــاس مم ــاسبب نف زيادة االنفاق والبيان التال يوض عينة لذلك:
عدد الوظائف اإلدارية
وفق المال
20

العدد الفعل فائض الزيادة مرتبات السنوية للفائض (دينار)
52

32

1,311,776

ن
ـوظيف المعتم ــد و قنص ــلية ت ــونس ،مم ــا
 وج ــود قنص ــلية غ ــت مدرج ــة ب ــالمالك ال ـششت ال عدم التقيد بالمالك رقم ( )70لسنة 2018م وتعديالته ،عالوة عىل اثقال
ـابي األول والثـ ن
كاهــل الدولــة بالنفقــات ،وفيمــا يــىل إجمــال البـ ن
ـان للقنصــلية عــن فـ رـتة
الثالث سنوات األختة:
السنوات
سنة 2018
سنة 2019
سنة 2020

إجمال المصـروفات للباب األول والثان
14,268,298
6,910,514
4,600,509

 وجود ر نالتامات مالية قائمة عـىل الدولـة الليبيـة متمثلـة نف تخلـف الدولـة الليبيـة عـن
س ـ ــداد مس ـ ــاهمتها نف المنظم ـ ــات الدولي ـ ــة المختلف ـ ــة ،مم ـ ــا يحج ـ ــب عنه ـ ــا حقه ـ ــا فن
التصوي وامكانية عضويتها للجان التنفيذية نف تلك المنظمات ،ونذكر عىل سبيل
المث ــال القـ ــانون التأسيسـ ـ ـ لالتح ــاد االفـ ـ ر
ـريف حيـ ــث نص ـ ـ المـ ــادة ( )23المتعلقـ ــة
بالعقوبــات (يحــدد المــؤتمر العقوبــات الـ رـب تفــرض عــىل أي دولــة عضــو تتخلــف عــن
متانية االتحاد عىل النحو ر
سداد مساهماتها نف ن
اآلن:
 حرمانها من حق التصوي والتحدث نف االجتماعات.
 حرمانه ـ ــا م ـ ــن إقام ـ ــة رواب ـ ــط للنق ـ ــل واالتص ـ ــاالت م ـ ـ دول أعض ـ ــاء أخ ـ ــرى أو أي
رن
لاللتامـات
إجراءات أخرى ذات طاب (اقتصادي أو سياس) وفيمـا يـىل توضـي
القائمة باإلضافة إل المدفوعات عن السنوات 2020-2019-2018-2017م:
المساهمات المسددة من قيمة المساهمات الغي مسددة.
اسم المنظمة
سنة ( 2017إل غاية ( )2019االليامات) بالعملة المحلية
68,901,477
43,744,610
المنظمات الدولية
287,129,221
24,604,201
المنظمات العربية
ر
149,825,792
16,210,872
االفريف
منظمات االتحاد
9,109,212
153,349
منظمات اتحاد المغرب العرن
41,025,946
8,427,528
منظمة التعاون اإلسالم
106,349,408
4,886,806
منظمات إقليمية أخرى
662,341,056
98,027,366
اإلجمال

 ام ــا فيمـ ــا يخـ ــص س ــنة 2020م فقـ ــد تـ ــم تخص ــيص مبلـ ــل  50,000,000دينـ ــار مـ ــنن
المتانية وتم اإلفراج عليها إال أنه لم يتم تنفيذها من المصـرف المركزي.
ن
ـوظفي للخـ ــارج لوظـ ــائف سياسـ ــية مـ ــن جهـ ــات غـ ــت
 قيـ ــام وزارة الخارجيـ ــة بايفـ ــاد مـ ـن
ـوظيف رقــم ( )70لســنة 2018م وتعديالتــه األمــر الــذي
منصــوص عليهــا بــالمالك الـ
ن
يبي العبث وعدم التقيد بالقانون رقم ( )2لسنة 2001م والئحتـه التنفيذيـة بشـأن
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تنظ ــيم الس ــلك ال ــدبلوماس أض ــف إل ذل ــك انخف ــاض نف أداء الس ــفارات إل جان ــب
تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة والجدول التال:
ر
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جهات اليشيح
االمن الداخىل
هيئة الرقابة اإلدارية
وزارة المواصالت
وزارة الزراعة
الشباب والرياضة
الهيئة العامة لالتصاالت
رئاسة الوزراء
مصلحة الجمارك
ن
للموان
الشـركة الليبية
مجلس النواب
وزارة الكهرباء
خارج القطاع
الهيئة العامة لإلعالم
اإلجمال

العدد
11
13
2
4
1
1
2
1
1
1
1
12
3
53

مرتبات السنوية (دينار)
1,083,772
1,104,328
302,132
551,712
11,4432
ر ن
بارس ف تاري ــخ 2020\12
254,744
135,968
134,784
171,464
123,896
1,491,468
310,640
5,779,340

وفيما يىل عىل سبيل الذكر ال الحصـر بالوظائف ر
الب نسبوا اليها كما نف الجدول التال:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم
عبا
نعمح
صما
مسعا
اعاش
أإص
ااعا
ماعا
ريا

الوظيفة
وزير مفوض
وزير مفوض
سفت
قنصل مكلف
سفت
قائم باألعمال
قائم باألعمال
مستشار
قائم باألعمال

الجهة التابع لها
اسم البعثة
الرقابة اإلدارية
المغرب رباط
الرقابة اإلدارية
تونس تونس
خارج القطاع
بولندا
االمن الداخىل
المغرب الدار البيضاء
مجلس النواب
سوطشا
ن
للموان
الشـركة الليبية
التازيل
وزارة التعليم
جوبا السودان
وزارة الكهرباء
رومانيا
وزارة الدفاع
روسيا البيضاء

ن
ن
ـوظيف
ـوظفي مــن الرقابــة اإلداري ـة يعملــون نف الخــارج بالمخالفــة للمــالك الـ
 وجــود مـرق ــم ( )70لس ــنة 2018م بش ــأن تنظ ــيم عم ــل الس ــفارات والبعث ــات الليبي ــة بالخ ــارج
وقانون الرقابة اإلدارية رقم ( )20لسـنة 2013م ،إضـافة إل تسـكينهم عـىل وظـائف
تخـص وزارة الخارجيـة ممـا يفقـد الهيئــة االسـتقاللية تجـاه وزارة الخارجيـة والجــدول
التال يوض امثلة عىل ذلك:
ت
1
2
3
4
5

الجهة التابع لها
البعثة
الوظيفة
االسم
ن
الرقابة اإلدارية
كندا
اح س ا سكرتت ثان
الرقابة اإلدارية
المغرب
ع ب ا وزير مفوض
مستشار الدار البيضاء المغرب الرقابة اإلدارية
مماا
الرقابة اإلدارية
جوبا السودان
مستشار
رأا
الرقابة اإلدارية
صفاقس تونس
ح ع اح ا مستشار
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ن
ـدرجي
 وج ــود موف ــدين انته ـ ف ـ رـتة عمله ــم بالخ ــارج ومرتب ــاتهم موقوف ــة وال زال ــوا م ـن
ـوظفي حس ــب كش ــوفات قس ــم القي ــودات واإلحص ــاء .األم ــر ال ــذي يع ــد
بقائم ــة الم ـ
ن
قصــور شــديد ف تحــديث البيانــات الــواردة بمنظومــة القيــودات ،كمــا ان اإليفــاد يــتم
بصورة عشوائية خـالف لمـا هـو محـدد نف قـانون العمـل السـياس والـذي يحـدد م رـب
يتم اإليفاد بالخارج وهو شهر  8من كل عام وفيما يىل عينة توض ذلك:
ر/ت
1
2
3
4
7

االسم
عاا
ام ا
ااأ
زع
هاا

البعثة
اليونسكو بارطس
سفارة غينيا بيساو
سفارة السويد
سفارة ر
استاليا
سانتا لوسيا

الصفة
مراقب مال
مراقب مال
مراقب مال
مراقب مال
قائم باألعمال

ر
المباشة
31/10/2014
8/12/2012
24/11/2010
1/5/2013
6/3/2015

العودة
31/10/2018
31/12/2016
30/11/2014
30/4/2017
30/11/2019

 إيفــاد عــدد  171موظــف بــالقرار رقــم ( )640لســنة 2020م ،لوظــائف غــت موجــودةن
الوظيف ممـا بالمخالفـة لقـانون عالقـات العمـل وقـانون العمـل الـدبلوماس
بالمالك
ر
الب تنظم عملها ،ومما ينجم عنه إهدار للمال العام بدون تحقيق منفعة والجـدول
التال يوض ذلك:
ر.
1
2
3
4
5

االسم
سما
اما
راا
ععع
ثأا

البعثة وتصنيفها
موريتانيا (ا)
إيران(ا)
قنصلية ابشا(ج)
الكونغو(ج)
كرواتيا (ج)

الوظيفة
سكرتت ن
ثان
سكرتت ن
ثان
سكرتت ثالث
ملحق إداري
ملحق إداري

ن
ـوظفي بــالقرار رقــم ( )640لســنة 2020م عــىل أرقــام وظــائف تمثــل وظيفــة
 إيفــاد مـن
أخرى ،مما ن
يبي عدم تحرى الدقة والموثوقية ف إصدار القـرارات وضـعف اإلدارات
المعنية بالمتابعة والجدول التال ن
بي عينة من تلك الوظائف:
ر.
1
2
3
4
5

تصنيف البعثة
البعثة
االسم
وفق المال
(ا)
س م ا السفارة الليبية  -موريتانيا
(ب)
القنصلية العامة  -دن
ناع
(ب)
السفارة الليبية  -ار ريتيا
ععا
السفارة الليبية -ن
(ج)
بني
ع را
(ا)
السفارة الليبية  -كندا
مبا

رقم الوظيفة
وفق القرار
2
ملحق إداري
3
ملحق إداري
5
ملحق إداري
4
سكرتت ثالث
7

اسم الوظيفة
سكرتت ن
ثان

الوظيفة الن تحمل الرقم
وفق المال المعتمد
وزير مفوض
سكرتت اول
سكرتت ثالث
مستشار إداري
مستشار إداري

العمالة المحلية
ن
نف إطــار تقيــيم السياســات المتبعــة ف إدارة العمالــة المحليــة بالخــارج وفقــا لمنهجيــات
رقابــة األداء ،بغيــة التحقــق مــن مــدى توافــق ش ــروط التعاقــد م ـ العمالــة المحليــة ومــا
تتطلبه السفارات والبعثات نف الخارج ،تم التوصل ال التال:

 ع ـ ــدم تق ـ ــديم م ـ ــدير إدارة الش ـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـة والمالي ـ ــة ب ـ ــوزارة الخارجي ـ ــة الكش ـ ــوفاتن
ـؤولي بالبعثــة لعــدد  3بعثــات
التحليليــة للعمالــة المحليــة المعتمــدة مــن قبــل المسـ
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ممـ ــا يعـ ــد مـ ــن المخالفـ ــات الماليـ ــة ال ـ ـ رـب تقتضـ ـ ـ المسـ ــاءلة القانونيـ ــة عليهـ ــا وذل ـ ــك
بالمخالفــة للمــادة ( )46مــن قــانون الــديوان رقــم ( )2013-19بشــأن إعــادة تنظيمــه.
والبيان التال يوض ذلك:
إجمال قيمة المرتبات
البعثة
ر.ث
بالدوالر بالدينار
ن
ن
15,762 11,100
السفارة الليبية  -دار السالم  /تتانيا
1
 2السفارة الليبية  -كينشاسا/الكونغو الديمقراطية 14,013 9,870
12,159 8,565
السفارة الليبية  -بوجومبورا /بورندي
3
41,940 29,535
اإلجمال

 17بعث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 مخالف ـ ـ ـ ـ ـ ــةن
ـوظيف الخــاص بالعمالــة المحليــة المعتمــد مــن وزارة الخارجيــة ،
بالخــارج للمــالك الـ
ن
ـاملي وكـذلك عـدم التقيـد بمـا جـاء كتـاب الـديوان
من حيـث الحـد األقص ـ لعـدد الع
رق ـ ـ ــم ( )19-5542الم ـ ـ ــؤر نف 2020/11/12م .بشـ ـ ـ ــأن االفص ـ ـ ــاح ع ـ ـ ــن كشـ ـ ـ ــوفات
ن
ـوظيف المعتمــد ،وأســماء العمالــة المحليــة
بأســماء العمالــة المحليــة وفقــا للمــالك الـ
ر
الب تعتت فائض مالك ،كما ن
تبي االمثلة التالية:
ر.ت

البعثة

1
2
3
4
5

السفارة الليبية  -الجزائر /الجزائر
السفارة الليبية  -انجأمينا  /تشاد
السفارة الليبية  -نيام  /النيجر
السفارة الليبية  -بريتوريا  /جنوب افريقيا
السفارة الليبية  -أنقرة  /تركيا

العدد وفق
المال
14
14
14
14
16

عدد الموظفي
وفق كشف المرتبات
16
29
21
15
18

فائض
المال
2
15
7
1
2

المال
التصنيف  -أ
التصنيف  -أ
التصنيف  -أ
التصنيف  -أ
التصنيف  -أ

 ل ــوحظ االخ ــتالف لع ــدد  61موظ ــف مح ــىل نف القيم ــة المدرج ــة بكش ــف المرتب ــاتالمعتمد من قبل وزارة الخارجية م القيمـة المدرجـة بالكشـوفات المحالـة مـن قبـل
البعثــات بالخــارج .والبيــان التــال يوض ـ ذلــك عــىل ســبيل الحص ــر ال الــذكر باجمــال
فروقات للشهر  72,591دينار:
ر.ت
1
2
3
4
5

المرتب وفق كشف المرتب وفق الكشف الفر
البعثة
اإلسم
الوارد من الخارجية ( )$المحال من البعثة ( )$بالدوالر
ر
1,071
2,471
3,542
مانشست  /بريطانيا
س ع ب ن القنصلية العامة -
2,335
213
2,548
السفارة الليبية  -أندونيسيا
Gunawan
630
1,500
2,130
السفارة الليبية  -القاهرة  /مرص
حمعب
630
1,500
2130
السفارة الليبية  -القاهرة  /مرص
صم ب
250
1250
1500
القنصلية العامة  -تونس /تونس
نبمأ

 مخالفـ ـ ــة عـ ـ ــدد م ـ ـ ــن السـ ـ ــفارات لمنشـ ـ ــور وزارة الخارجي ـ ـ ــة رقـ ـ ــم ( )7980الم ـ ـ ــؤر نفن
ن
المحليي وفقا لجدول حدد
الموظفي
2016/10/11م ،بشأن التقيد بدف رواتب
فيــه كــل منطقــة وقيمــة الحــد األقص ـ للمرتــب لتلــك المنطقــة والبيــان التــال يوض ـ
عينه لذلك:
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ر.ت

االسم

الجنسية

البعثة

1
2
3
4
5

وع ح ه
هع ا
لجب
صفا
عأ

ليب
ليب
كوري جنون
ن
اردن
ليب

القنصلية العامة  -دن
السفارة الليبية  -مسقط
السفارة الليبية – كوريا ج
السفارة الليبية  -االردن
السفارة الليبية  -أنقرة

الحد االقىص
المرتب وفق كشف
الوارد من الخارجية ( )$وفقا للمنشور
3,200
3,000
2,192
4,250
2,000

الفر
بالدوالر

3,000
2,500
1,600
1,550
1,600

200
500
592
2,700
400

 تضـ نـمي مرتبــات عــدد مــن العمالــة المحليــة بــالرغم مــن أن هــذه العمالــة غــت مدرجــة
بالكشــوفات الــواردة مــن الســفارات والقنصــليات والبعثــات الليبيــة بالخــارج ،بيــانهم
كالتال:
ر.م
1
2
3
4
5

االسم
را ب ح
دا
ع عم
طاع
جهد

الجنسية
اثيوبب
سنغال
ليب
مرصي
ترك

البعثة
السفارة الليبية  -واشنطن  /امريكيا
السفارة الليبية  -دكار /السنغال
السفارة الليبية  -الرباط  /المغرب
السفارة الليبية  -عمان /االردن
القنصلية العامة  -اسطنبول  /تركيا

اإلجمال بدوالر
4,500
1,338
4,050
1,695
3,000

ن
تضمي مرتبات عدد  1موظف بالرغم من كتاب السفارة أن المعنية ترك
وتم فسخ عقدها ،دون توضي تاريـ ــخ االستقالة ،وفيما يىل بيان بها:
ر .ت
1

اإلسم
هدب

الجنسية
كورية

البعثة
السفارة الليبية – سيول  /كوريا

قيمة المرتب بالدوالر
6,387

الخدمة

قيمة المرتب بالدينار
9,069

 تب ـ نـي وج ــود عق ــود متم ــة لع ــدد  514م ــن العمال ــة المحلي ــة تج ــاوزت الم ــدة المق ــررة
لفتة العمل بالسـفارة وذلـك بالمخالفـة لمنشـور الـوزير رقـم ( )1354/73الصـادر فن
ر
تــاريـ ــخ 2016/12/04م الخــاص بتحديــد مــدة العمــل للعمالــة المحليــة و خمــس
سـنوات ،األمـر الـذي يثـت العديـد مـن الشـكوك حـول مصـداقية وجـود أصـحاب تلـك
العقــود وقــدرتهم عــىل تأديــة أعمــالهم بكفــاءة وفاعليــة والجــدول التــال يوض ـ عينــه
من أصحاب تلك العقود.
ر.ت

اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

البعثة

بداية التعاقد

1
2
3
4
5
6

أأ
مجا
نعغ
ع أ رك
لب
مشبم

السفارة الليبية – األمارات
السفارة الليبية  -إسبانيا
السفارة الليبية  -فرنسا
السفارة الليبية  -أنقرة
السفارة الليبية  -مالطا
بعثة ليبيا لدي اليونسكو -بارطس

2013
1989
2004
1975
1978
2003

عدد سنوات الخدمة
من أول ر
مباشة
7
31
16
45
42
17

 إدراج قيم ـ ــة مرت ـ ــب ش ـ ــهري بالمعامل ـ ــة لم ـ ـ نـوظف الس ـ ــفارة الليبي ـ ــة اندونيس ـ ــيا ،وعن ـ ــد
مراجعــة البيانــات المدرجــة بالكشــف المحــال مــن الســفارة تبـ ن
ـي ان القيمــة الشــهرية
المدرجة تعادل إجمال المرتب السنوي للموظف.
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ر.ث

االسم

الجنسية

البعثة

قيمة الشهر
بكشف الخارجية

القيمة السنوية
بكشف السفارة

1
2
3
4
5

Gunawan
رطسون أماك
عبدالحميد جايدي
أسيب سيف
دنيدن أنورالدين

اندونيسيا
اندونيسيا
اندونيسيا
اندونيسيا
اندونيسيا

السفارة الليبية  -جاكارتا  /اندونيسيا
السفارة الليبية  -جاكارتا  /اندونيسيا
السفارة الليبية  -جاكارتا  /اندونيسيا
السفارة الليبية  -جاكارتا  /اندونيسيا
السفارة الليبية  -جاكارتا  /اندونيسيا

2,548
2,548
2,548
3,312
3,312

2,548
2,548
2,548
3,312
3,312

ن
ـوظيف الخــاص بالعمالــة
 وجــود عمالــة محليــة شــغل وظــائف لــم تحــدد بــالمالك الـالمحلية األمر الذي يزيد من حجم االعباء المالية عىل الدولة:
إجمال السنوي
نوع الوظيفة
الجنسية
السفارة
ر/ت االسم
مغرن موظف بقسم المراقب المال $18,600
المغرب الرباط
أم ل ب
1
ر
ن
64,750دينار
مستشار قانون
عراف كندي
كندا
با
2
8,532ديار
إجراءات التصديقات
ليب
 3و ع ص ع القنصلية االسكندرية
دينار2,904
موظف بالقسم المال
مرصي
سفارة القاهرة
رف ر
4
ن
18,408دينار
محام السفارة
أردن
االردن
صفا
5

 وجــود عمالــة محليــة شــغل وظــائف مهمــة،مما يخــالف قـرار المجلــس الرئــاس رقــم( )291لس ـ ــنة 2016م بش ـ ــأن اعتم ـ ــاد م ـ ــالك وظ ـ ـ ن
ـيف للعمال ـ ــة المحلي ـ ــة للس ـ ــفارات
والقنص ـ ــليات بالخ ـ ــارج وال ـ ـ رـب يج ـ ــب ان يق ـ ــوم به ـ ــا دبلوماس ـ ـ ن
ـيي لخصوص ـ ــية تلـ ـ ــك
الوظائف ورسية المعلومات بها والجدول التال يوض عينة:
ر/ت
1
2
3
4
5
6

االسم
ك را
هعاج
اشام
عاك
هععا
سجا

السفارة
الجابون
انقرة تركيا
انقرة تركيا
انقرة تركيا
القنصلية اإلسكندرية
القنصلية اإلسكندرية

الجنسية
مغربية
تركية
عراقية تركية
تركية
ليبية
ليبية

نوع الوظيفة
أمينة رس
ن
أمي رس مكتب السفت
سكرتتة وكاتبة القسم القنصىل
أمينة رس مكتب الوزير
األحوال المدنية
الشؤون القنصلية

ن
ن
ـوظيف المعتمـد
تسكي وظيفة ملحق ام نـب (المخـابرات) بالمخالفـة للمـالك ال
 زيادة 70لســنة 2018م باجمــال  21وظيفــة وجمــال مرتبــات  2,318,676دينــار ،األمــر
الــذي يــؤدي إل ضــعف أداء الســفارات والبعثــات وارهــاق كاهــل الدولــة بأعبــاء ماليــة
إضافية .والجدول التال يوض ذلك:
ر/ت

البعثة

1
2
3
4
5

روما
سفارة تونس
سفارة القاهرة
األردن
باكستان

عدد وظائف المخابرات
وفق المال
1
1
1
1
1

العدد الفعل فائض المال
3
3
3
2
2

2
2
2
1
1

مرتبات السنوية
للفائض (دينار)
139,624
140,612
123,896
141024
130,084

 انحـراف واضـ نف آليـات اإليفـاد العمـل بالخــارج عـن المسـار المحـدد بقـرار لمجلــسالرئاس رقم ( )70لسنة 2018م ،حيث ن
تبي زيـادة نف وظيفـة ملحـق صـح ووجـود
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ن
تجاوز كبت نف وظـائف الملحق ن
ـحيي بالسـفارات عـن مـا هـو محـدد نف المـالك
ـي الص
ن
الوظيف والجدول يوض ذلك:
ر/ت

البعثة

1
2
3
4
5

المغرب رباط
عمان االردن
انقرة تركيا
البوسنة والهرسك
روما

العدد وفق المال
1
3
2
2
2

العدد الفعل الفائض
1
3
11
1
1

2
6
13
3
3

مرتبات السنوية
للفائض (دينار)
116,084
376,836
1,844,920
111,356
108,132

ن
ـوظفي لوظيف ـ ــة ملح ـ ــق ص ـ ــح نف س ـ ــفارات دول غ ـ ــت موج ـ ــودة بق ـ ـرار رق ـ ــم
 إيف ـ ــاد م ـ ـن
( )745لسنة 2018م بتقرير بعض األحكام ف شأن القرار رقم ( )70لسنة 2018م،
ن
مم ــا ي ــدل ع ــىل ان ق ـ ـرارات اإليف ــاد ت ــتم دون االخ ــذ بع ـ ن
ـوظيف
ـي االعتب ــار الم ــالك ال ـ
المعتمد والجدول التال يوض ذلك:
ر/ت االسم
 1مأب
ااأ
2
 3مبا
 4ععا
 5عما

البعثة
كرواتيا
كرواتيا
تايالند
إيران
رومانيا

الوظيفة
ملحق صح
ملحق صح
ملحق صح
ملحق صح
ملحق صح

ر
المباشة
تاري ــخ
30\4\2019
30\4\2019
1\1\2019
6\5\2019
24\6\2019

مرتبات السنوية (دينار)
134,784
124,424
142,500
119,984
118,940

 وج ــود كثـ ــت مـ ــن السـ ــفارات األوروبيـ ــة تقـ ــوم بسـ ــداد أجـ ــور العمالـ ــة المحليـ ــة بعملـ ــةتختلـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن العملـ ـ ـ ــة المحـ ـ ـ ــددة بمنشـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ــوزير رقـ ـ ـ ــم ( )7980/1/1المـ ـ ـ ــؤر نف
2016/11/14م ،مم ـ ــا ق ـ ــد يث ـ ــت الش ـ ــك والريب ـ ــة نف كيفي ـ ــة حس ـ ــاب فروق ـ ــات س ـ ــعر
الصـرف ،والجدول التال يوض عينة من تلك االنحرافات:
ر/ت
1
2
3

االسم
اعم
ف زع ه
مجم

البعثة
روما
اسبانيا
اسبانيا

المبلغ المحدد
يورو2,800
يورو2,800
يورو2,800

المبلغ الفعل
دوالر3,505
دوالر4,032
دوالر4,207

 انحراف واض نف أجور العمالة بحيث تجاوزت الحد األقصـ للمنشور الصادر منوزارة الخارجيـ ــة رق ـ ــم ( )7980/1/1الم ـ ــؤر نف 2016/11/14م ،ممـ ــا ترت ـ ــب علي ـ ــه
إهــدار للمــال العــام حيــث تقــدر إجمــال قيمــة االنح ـراف الســنوي  148,656دوالر،
والجدول التال ن
يبي عينة:
ر/ت

االسم

البعثة

1
2
3
4
5

بات
ماا
عمن
منا
مسر

سفارة ليبتيا
ن
السفرة ف طوكيو
المندوبية لدى جامعة الدول العربية
ن
السفارة ف اوغندا
ن
السفارة الليبية ف طوكيو

المبلغ
المحدد ()$
1200
1,600
1,550
1,200
1,600

إجمال االنحراف
الزيادة
المبلغ
سنوي ()$
الفعل ( )$الشهرية ()$
7,920
660
1,680
12,936
1078
2,678
5,400
450
2,000
3,600
300
1,500
2,892
241
1,841
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ن
تبي وجود تضخم كبت بعدد العمالة حيث بلل مجملها  1354إضافة إل ان هنـاك
ر
سـفارتان لـيس لـديهما أي بيانـات عـن العمالـة المحليـة ،و سـفارة اسـتاليا وسـفارة
ســاوتوم وبرنس ــيب والج ــدول الت ــال يوض ـ مقارنــة نس ــبة العمال ــة المحلي ــة الليبي ــة
بالعمالة المحلية األجنبية بالسـفارات ومـدى التقيـد بتطبيـق منشـور وزيـر الخارجيـة
األس ــبق ،وال ــذي ي ــنص ع ــىل ان تك ــون العمال ــة المحلي ــة م ــن جنس ــية اجنبي ــة مقيم ــة
إقامة دائمة نف البلد المضيفة فيها السفارة.
البيان
العدد
النسبة

جنسية ليبية
214
% 15.8

جنسية اجنبية
1080
% 79.7

جنسية ليبية مزدوجة
60
% 4.4

اإلجمال
1354
%100

القرار رقم ( )640لسنة 2020م

مــن خــالل بحــث ودراســة اج ـراءات وخلفيــة اصــدار ق ـرار وزيــر الخارجيــة المفــوض رقــم
ـوظفي دبلوماس ـ ن
ن
ـيي بالبعث ــات نف الخ ــارج تبينـ ـ
( )640لس ــنة 2020م بش ــأن إيف ــاد م ـ
المالحظات والمخالفات التالية:
ن
ن
ـوظفي لوظــائف غــت موجــودة بــالمالك الــوظيف ممــا يوض ـ إغفــال الــوزارة
 إيفــاد مـر
ن
ـواني والقـ ـرارات ال ــب ت ــنظم عمله ــا ،ومم ــا ي ــنجم عن ــه إه ــدار للم ــال الع ــام ب ــدون
للق ـ
تحقيق منفعة والجدول التال يوض هذه التجاوزات:
ر.
1
2
3
4
5

االسم
سما
ام ا
شعا
ون أ
سإا

البعثة وتصنيفها
موريتانيا (ا)
إيران(ا)
ابوظب (ا)
هولندا(ب)
بعثة نيويورك(ه)

الوظيفة
سكرتت ن
ثان
سكرتت ن
ثان
سكرتت ن
ثان
سكرتت ن
ثان
سكرتت ن
ثان

موظفي عىل وظيفة ملحق إداري ر
ن
ن
أكت من مرة نف نفس السفارة بعضـهم
تبي إيفاد
ال يحمل مؤهالت تؤهلهم للوظيفة والجدول التال يوض ذلك:
ر.
1
2
3
4
5
6

االسم
طمس
نسم
ام ف
ناعك
ل ا اب
م

البعثة
ن
السفارة ف أبو ظب
ن
السفارة ف ابوظب
قنصلية دن
قنصلية دن
ن
السفارة ف إيران
ن
السفارة ف إيران

اسم الوظيفة
ملحق إداري
ملحق إداري
ملحق إداري
ملحق إداري
ملحق إداري
ملحق إداري

المؤهالت
اعدادي
ثانوي
/////
///
////
//

ـوظفي عــىل أرقـام وظــائف تمثـل وظيفــة أخـرى ،ممــا يب ن
ن
ـي عــدم تحـرى الدقــة
 إيفـاد موالموثوقية نف إصدار القرارات وضعف اإلدارات المعنية بالمتابعة .والجـدول التـال
ن
يبي عينة من تلك الوظائف:
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ر.
1
2
3
4
5

االسم
سما
ناع
ععج
ع رس
م ب اب

البعثة وتصنيفها
موريتانيا(ا)
ق دن(ب)
ار ريتيا(ب)
ن
بني(ج)
كندا(ا)

اسم الوظيفة
سكرتت ن
ثان
ملحق إداري
ملحق إداري
ملحق إداري
سكرتت ثالث

رقم الوظيفة وفق القرار
2
3
5
4
7

رقم الوظيفة وفق المال المعتمد
تمثل وظيفة رقم  2وزير مفوض
تمثل وظيفة رقم  3سكرتت اول
تمثل وظيفة رقم  5سكرتت ثالث
تمثل وظيفة رقم  4مستشار إداري
تمثل وظيفة رقم  7مستشار إداري

السفارة الليبية بكني الصني
ن
ن
ن
ـاملي بالس ــفرة  15موظ ــف لي ــب الجنس ــية ،ف ح ــي بل ــل ع ــدد العمال ــة
 بل ــل ع ــدد الع ـن
المحلية  10عاملي كلهم من الجنسية الصينية ،مرفق الكشوفات بالخصوص.
ـي س ــنوية ،وت ـ رـتاوح مرتب ــاتهم م ــا ب ـ ن
ـاملي المحلي ـ ن
ن
ـي  600دوالر إل 1000
 -عق ــود الع ـ

دوالر شهريا.
ـي فن
ـاملي الليبيـ ن
ن
ـاملي الليبيـ ن
ن
 ت بـ نـي بالســفارة حيــث كــان عــدد العـ
ـي تقلــيص عــدد العـ
سنة 2015م عدد  32موظف وتتجاوز مرتباتهم مبلل ثالثة مليون دوالر شهريا.
إيرادات السفارة من سنة 2012م وحن 2019م

تمثل ـ إي ـرادات الس ــفارة م ــن رس ــوم م ــن التأش ــتات ،والتص ــديق ع ــىل ش ــهائد المنش ــأ،
اضــافة إل وجــود إيـرادات مــن الفوائــد مصــرفية ،كمــا هــو وارد بيوميــة الصــندوق المعــدة
عن شهر دشسمت 2017م وفق ر
اآلن:
ت
1
2
3
4
*

البيان خالل ديسمي
رصيد اول المدة (اول الشهر)
إيرادات التأشتات
رسوم تصديق شهائد المنشأ
إيرادات فوائد مصـرفية
اإلجمال (نهاية الشهر)

المبلغ باإليوان
606,462
37,260
19,647
402
663,771

ت بـ ـ ن
ـي القيـ ــام باسـ ــتخدام حسـ ــاب اإلي ـ ـرادات وتحويـ ــل مبـ ــالل منـ ــه إل حسـ ــابات اخـ ــرى،
بحيـث بلغـ إجمــال المبـالل المخصــومة مـن حسـاب اإليـرادات والمحولـة إل حســاب
الســفارة رقــم  2002بعملــة االيوانــة بمصــرف الصـ ن
ـي ،بلغـ  24,795,000ايوانــة ،أي
ما يعادل تقريبا  14,000,000دينار ،وفيما يىل اهم حركات الخصم من الحساب رقم
ن
الصي ،والخاص باإليرادات:
 9979بمصـرف
 ع ــدم وج ــود تخ ــويالت بالموافق ــة ع ــىل الخص ــم م ــن الحس ــاب ،اض ــافة إل م ــا يفي ــدن
تضمي هذه المبالل ضمن المخصصات المالية للسفارة.
 الص ــرف عــىل بنــود مرتبــات العمالــة المحليــة ومصــاريف العــالج وبعــض المصــاريفاالخــرى ،بالمخالفــة لنصــوص الق ــانون المــال للدولــة وذلــك ب ــان تبـ ن
ـي تحويــل مبل ــل
 32,000ايوانة من حسـاب اإليـرادات رقـم  9979إل حسـاب المصــروفات بالعملـة
المحلية بموجب إذن الصـرف رقم  02-01المؤر نف 2017/02/06م.
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اعتماد شهائد المنشأ:

بلغ عدد شهائد المنشأ عن السنوات المالية (2014م إل غاية 2019م عدد 2530
شهادة مختلفة السل .
ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ مايىل:
 عدم تواجد الملحق التجاري نتيجة النتهاء مدة عمله بالسفارة، ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي ،عنـ ــد القيـ ــام باحتسـ ــاب رسـ ــوم اعتمـ ــاد شـ ــهائد المنشـ ــأوتحص ــيل الرس ــوم ،حي ــث ل ــوحظ غي ــاب المس ــتندات الدال ــة ع ــىل ص ــحة تحص ــيل
الرس ـ ــوم والمتمثل ـ ــة بارف ـ ــاق ش ـ ــهائد المنش ـ ــأ ب ـ ــالفواتت الخاص ـ ــة به ـ ــا وك ـ ــذلك بنم ـ ــاذج
التحصيل (م.ح.)5
 عـ ــدم وجـ ــود مايفيـ ــد لـ ــبعض السـ ــل المصـ ــدرة إل السـ ــوق الليـ ــب المدرجـ ــة بشـ ــهائدالمنشــأ مــن ضــمن الســل المســموح بتوريــدها إل الســوق الليــب ،بنــاء عــىل الق ـرارات
والمناش ـ ـ ــت الص ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن وزارة االقتص ـ ـ ــاد وال ـ ـ ـ رـب ت ـ ـ ــنظم نش ـ ـ ــاط عملي ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتتاد
والتصـ ــدير ،اضـ ــافة إل مـ ــدى حصـ ــولها عـ ــىل موافقـ ــات مـ ــن مص ـ ــرف ليبيـ ــا المركـ ــزي
بالخصوص ر
عبارة عن (مالعق بالستيكية ،سجائر ،اكسسوارات دراجات،
والب
صحون بالستيكية).
 التالعــب والتهــرب مــن دفـ الرســوم العتمــاد شــهائد المنشــأ بالســفارة بــان لــوحظ انأغلــب هــذه الفــواتت المحالــة للقســم التجــاري بالســفارة ،قيمهــا صــغتة و تخــص
اعتمادات مستنديه مفتوحة بعدة مصارف ليبية ،وبأن أغلب هذه الفواتت تتضمن
أرقام اعتمادات مستندية ،ومن أمثلة ذلك:
السنة
2015
2015
2015
2015
2015

رقم االعتماد
Lcno 60/3939/1143/239
lc no:lc 0165/55/2015
lC:13503 / B51/ 537 /15
LC no 60/3868/645/143
lc no 60/3927/1343/267

الجهة المرسل اليه
ن
الوطب الزاوية
المصـرف التجاري
شمال افريقيا الفرع الرئيسـ
شـركة انوار المتوسط
ن
الوطب
المصـرف التجاري
ن
الوطب الزاوية
المصـرف التجاري

قيمة الفاتورة
$ 31,000
$ 35,028
$ 44,248
$ 31,500
$ 31,500

وديعة الحقائب السياسية
إجم ــال قيمـ ــة الوديعـ ــة  235,105يـ ــورو مـ ــا يعـ ــادل  400,000دينـ ــار ،تـ ــم التص ـ ــرف فن
بعض منها نف غت األغراض المخصصة لها ،وفق ر
اآلن:
البيان
شـراء الحقائب الدبلوماسية
شـراء عدد  2ماسحة ضوئية لوزارة الخارجية
صـرف عالوة سفر ومبي لرئيس وعضو لجنة الحقائب
الصـرف عىل إقامة رئيس وعضو لجنة الحقائب
مصاريف شحن الحقائب
تحويل مبلل لتونس
إجمال المبالل المصـروفة

المبلل باليورو
76,507
1,615
5,680
2,254
9,300
35,000
130,357
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الوديعة المخصصة لشـراء مبن للسفارة

بل ـ ــل إجم ـ ــال مبل ـ ــل الوديع ـ ــة المالي ـ ــة وف ـ ــق كش ـ ــف حرك ـ ــة المصـ ـ ــرف لحس ـ ــاب الس ـ ــفارة
ن
الصي رقم  2045نف 2012/01/01م  5,823,085.46يورو.
بمصـرف
ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ مايىل:
ن
 قيـ ـ ــام كـ ـ ــل مـ ـ ــن القـ ـ ــائم باألعمـ ـ ــال والمراقـ ـ ــب المـ ـ ــال بالتص ـ ـ ــرف ف الوديعـ ـ ــة الماليـ ـ ــةالمخصصة لشـراء مب نـب للسـفارة ،وتحويلهـا لجهـات اخـرى ،بنـاء عـىل توجيهـات مـن
وزيـ ــر الخارجيـ ــة ،بـ ــالرغم ان السـ ــفارة الزال ـ ـ تشـ ــغل مبـ ـ نـب مـ ــؤجر منـ ــذ افتتاحهـ ــا نف
الســبعينات ،ناهيــك عــن تضــاعف قيمــة اإليجــار الســنوي م ـرات عديــدة خــالل هــذه
الســنوات ،وذلــك بالمخالفــة للقــانون المــال والئحتــه التنفيذيــة وتــم التص ــرف فيهــا
وفق ر
اآلن:
ا
 أو  :تحوي ـ ــل مبل ـ ــل  4,000,000دوالر إل حس ـ ــاب الس ـ ــفارة الليبي ـ ــة واش ـ ــنطن
بموجــب مراســلة الســفت إل المراقــب المــال بتــاريـ ــخ 2017/04/06م ،مســتندا
عىل كتاب وزير الخارجية رقم ( )778المؤر نف 2017/04/03م.
 ثاني ــا :تحوي ــل مبل ــل  110,000دوالر إل س ــفارة ليبي ــا ب ــأبوظب بن ــاء ع ــىل كت ــاب
وزير الخارجية المفوض رقم ( )958-06-07المؤر نف 2018/06/27م.
 ثالثا :تحويـل مبلـل  25,000دوالر إل سـفارة ليبيـا عمـان االردن بنـاء عـىل كتـاب
وزير الخارجية المفوض رقم ( )959-06-07المؤر نف 2018/06/27م.
 رابع ــا :تحوي ــل مبل ــل  258,000دوالر إل س ــفارة ليبي ــا مس ــقط بن ــاء ع ــىل كت ــاب
وزير الخارجية المفوض رقم  821المؤر نف 2018/04/30م.
 خامســا :تحويــل مبلــل  300,000دوالر إل ســفارة ليبيــا البوســنة والهرســك بنــاء
عىل كتاب وزير الخارجية المفوض المؤر نف 2018/07/29م.
 سادس ــا :التص ــرف نف المبل ــل المت ـ ر
ـبف  1,829,285دوالر ،بتحويل ــه إل حس ــاب
الس ـ ــفارة ،وذل ـ ــك وف ـ ــق كت ـ ــاب الق ـ ــائم باألعم ـ ــال إش ـ ــاري رق ـ ــم  1068الم ـ ــؤر نف
2018/10/29م ،م العلم بأنه لم يتم ترجي المبلل لحساب الوديعة.
 ع ــدم قي ــام المراق ــب الم ــال ربتجيـ ـ قيم ــة المرتب ــات المصـ ــروفة م ــن رص ــيد الوديع ــةبمبلـ ـ ــل  1,476,928دينـ ـ ــار إل حسـ ـ ــاب الوديعـ ـ ــة ،وفـ ـ ــق التعليمـ ـ ــات الصـ ـ ــادرة اليـ ـ ــه
بموج ـ ـ ــب كت ـ ـ ــاب الس ـ ـ ــفت (ص م ب)إش ـ ـ ــاري رق ـ ـ ــم ( 220-04-03 )119الم ـ ـ ــؤر نف
2019/03/20م.
ـي رق ــم  ،2054وتحوي ــل ب ــافر
 قي ــام الس ــفت باقف ــال حس ــاب الوديع ــة بمصـ ــرف الص ـ نالمبلــل إل حس ــاب الســفارة ،ب ــالرغم مــن التعليم ــات الــواردة بكت ــاب وزارة الخارجي ــة
إشاري رقم  14المؤر نف 2016/04/03م ،بشـأن نقـل تعليمـات المجلـس الرئـاس
المؤرخ ـ ـ ـ ــة نف 2016/03/30م ،بحض ـ ـ ـ ـ ــر التص ـ ـ ـ ـ ــرف نف الودائ ـ ـ ـ ـ ـ ط ـ ـ ـ ــرف الس ـ ـ ـ ــفارات
بالخارج.
الرق ـ ـ ـ ـ ــابة الداخ ـ ــلية

 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي للعدي ــد م ــن أذون ــات الص ــرف ،إض ــافة إل ع ــدم تص ــديقالمراقب المال عىل صحة البيانات الواردة بجل هذه األذونـات ،واالكتفـاء بـالتوقي
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فق ــط ،بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )99فق ــرة ( )2م ــن الئح ــة ا ن
لمتاني ــة والحس ــابات
والمخازن.
 عدم قيـام المراقـب المـال باعـداد أذونـات الصــرف لألشـهر (أبريـل – مـايو – يونيـو –يوليـ ـ ــو) م ـ ـ ــن ذات الس ـ ـ ــنة ،بالمخالف ـ ـ ــة لـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )99م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـة الحس ـ ـ ــابات
ن
والمتانية والمخازن.
 تجــاوز قيمــة المص ــروفات الفعليــة لقيمــة المخصصــات المعتمــدة للبنــد ،بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )13من الئحة
 خلــو إذن الصــرف مــن تصــديق المراقــب المــال واالكتفــاء بــالتوقي فقــط ،إضــافة إلعـدم تعبئـة البيانــات الخاصـة بالمســتلم ،وتـاريـ ــخ اسـتالم للقيمــة ،بالمخالفـة ألحكــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )104من الئحة
 اخ ــتالف القيم ــة المدرج ــة بـ ـاذن الصـ ــرف ب ــالحروف عم ــاكتابة القيمة المدرجة بالدوالر عىل انها بالدينار الليب.

علي ــه باألرق ــام ،اذ ي ــتم

 تجــاوز قيمــة المص ــروفات الفعليــة لقيمــة المخصصــات المعتمــدة للبنــد ،بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن
ألحكام المادة ( )13من الئحة
 خلــو إذن الصــرف مــن تصــديق المراقــب المــال واالكتفــاء بــالتوقي فقــط ،إضــافة إلعدم تعبئة البيانات الخاصة بالمستلم وتاريـ ــخ استالمه للقيمة.
 مــن خــالل االطــالع عــىل أذونــات الص ــرف أرقــام  3،2 ،1مــن شــهر نــوفمت لســنة
2018م ،لوحظ ضعف نظام الرقابة الداخلية المتب  ،اذا ن
تبي خلو مستند إذن
الصــرف مــن توقيـ المســتلم للمبلــل ،إضــافة إل اخــتالف القيمــة المدرجــة بـاذن
الصـرف باألرقام عما عليه بالحروف.
ن
 تحميـل حسـابات السـفارة بأعبـاء ماليـة تخـص وفـود مكلفـي بمهـام رسـمية دون
ن
المتاني ــة
وج ــود تفويض ــات مص ــلحية بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة  154م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن
 تب ـ ن
ـي قي ــام الس ــفت بالتأش ــت بالموافق ــة ع ــىل كت ــاب م ــدير إدارة الش ــؤون اإلداريـ ـة
ن
والماليـة رقــم ( )1795المــؤر ف 2018/08/30م ،الموجـه إل الســفارة الليبيــة
بك ـ ن
ـي ،بطل ــب صـ ــرف ع ــالوة الس ــفر والمبيـ ـ للح ــرس الشخص ـ ـ لمع ــال وزي ــر
ن
الخارجية الموفد ف مهمة رسـمية إل دولـة اندونيسـيا ،لمـدة اسـبوع خـالل سـنة
2016م.
 تحويــل مبلــل  150,000يــورو مــن المبلــل المحــول إل حســاب الســفارة بــاليورو
م ـ ــن حس ـ ــابات الس ـ ــفارة الليبي ـ ــة موسـ ـ ـكو ،إل حس ـ ــاب الس ـ ــفارة بعمل ـ ــة االيوان ـ ــة
المحلي ـ ــة لس ـ ــداد بع ـ ــض ر ن
االلتام ـ ــات ع ـ ــىل الس ـ ــفارة ،ب ـ ــالرغم م ـ ــن ان التعليم ـ ــات
الصـ ـ ــريحة م ـ ــن م ـ ــدير إدارة الش ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـة والمالي ـ ــة ب ـ ــوزارة الخارجي ـ ــة ،تفي ـ ــد
بتجميد هذه المبالل وعدم التصـرف فيها.
الفحص المستندي
ن
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  02-15المــؤر ف 2017/02/20م تبـ نـي القيــام بص ــرف
مبلـل  15,000دوالر إل شــركة الــنجم الــذهب للشـحن البحــري ،نظــت شــحن حاويــة
تقرير ديوان المحاسبة 2020

405

بضـ ــائ  40ق ـ ــدم بمبل ـ ــل  9,000دوالر وحاوي ـ ــة  20ق ـ ــدم به ـ ــا س ـ ــيارة بمبل ـ ــل 6,000
دوالر .والمالح ـ ــظ ان وزن البض ـ ــائ المش ـ ــحونة نف الحاوي ـ ــة األول بلغـ ـ ـ ( 56م)3
بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )51فقــرة (ه) مــن القــانون رقــم ( )2لســنة  1369بشــأن
تنظـيم العمــل السـياس ،اذ تجــاوزت قيمـة األثــاث المشـحون للــوزن المحـدد بالمــادة
وهو  30ر
مت مكعب.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  09/01المــؤر نف 2018/09/01م تبـ نـي ص ــرف بمبلــل
 3,900و 1,455دوالر م ـ ـ ــن الحس ـ ـ ــاب رق ـ ـ ــم  ،7952مقاب ـ ـ ــل ع ـ ـ ــالوة س ـ ـ ــفر ومبي ـ ـ ـ
ن
بكي والعودة ،لوحظ بشأنها:
المراقب المال وترجي قيمة تذكرة بانكوك
 لــم يــتم ذكــر رقــم الحســاب المصـ ن
ـرف نف إذن الصــرف كمــا ان تأشــتة الســفت عــىل
اشعار الخصم المص ن
ـرف كان الحقة لعملية الصـرف.
 عــدم القيــام بالفصــل نف االختصاصــات حيــث تبـ ن
ـي قيــام المراقــب المــال باعــداد
واعتماد إذن الصـرف بصفته كمراقب مال دون غته.
 قيام ـ ـ ــه باع ـ ـ ــداد واعتم ـ ـ ــاد (كمس ـ ـ ــؤول اع ـ ـ ــىل) طل ـ ـ ــب ع ـ ـ ــالوة الس ـ ـ ــفر والمبي ـ ـ ـ ـ ،
واحتساب القيمة ،ودون القيام بمراجعتها من طرف اخر.
ن
تبي انفراده القيام بالتأشت عىل ايصال شـراء التذكرة واحتساب المعادل لقيمة

العالوة واستالم المبلل.
 لم يتم إرفاق قـرار اإليفـاد أو التكليـف ،ومـا مـدى وجـود تفـويض بالقيمـة ،كمـا لـم
يتم إرفاق صورة من الصك المص ن
ـرف ،وما يفيد استالم الصك.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  09/02المــؤر نف 2018/09/02م ،لــوحظ التجــاوز نفا
القيمــة المص ــروفة لمخصصــات البنــد ،فض ـ عــن االخــتالف القيمــة المدرجــة ب ـاذن
الصـرف ن
بي الحروف واألرقام
0
 مجموع االعتمادات المفوض بها
353,971
 مجموع المصـروفات الفعلية
339,433
 الرصيد قبل صـرف اإلذن
 كمــا ان طلــب ص ــرف عــالوة الســفر والمبي ـ موق ـ مــن طــرف المســتفيد دون كتابــةالتاريـ ــخ كما انه غت معتمد من قبل رئيس المصلحة وال توجد به اختام معززة.
-

-

لم يوض طلب صـرف العالوة نـوع اإلقامـة عـىل حسـاب الجهـة الموفـدة أو خالفـة،
كما تم تعبئة وتوقي طلب البيانات المالية من قبل المراقب المال فقط.
ال توجد إثباتات شخصـية تعزز الصـرف كما ال يوجد ما يفيد إتمام عملية السفر.
بموجب إذن الصــرف رقـم  09-09المـؤر نف 2018/09/04م تب ن
ـي القيـام بتحويـل
مبلــل  100,000دوالر مــن حســاب الســفارة رقــم  7952إل حســاب الســفارة بعملــة
االيوانة رقم  2202ما يعادل  682,220ايوانة ،بالصك رقم  1358086والمالحـظ
ه ــو ع ــدم اس ــتيفاء الش ـ ــروط األساس ــية إلذن الص ـ ــرف كم ــا ال يوج ــد تف ــويض باتم ــام
عملية التحويل.
بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  08-04المـ ــؤر 2018/08/04م تبـ ـ ن
ـي القيـ ــام بص ـ ــرف
ع ــالوة الس ــفر والمبيـ ـ ل ــوزير الخارجي ــة المف ــوض (م ط س) بمبل ــل  1,964دوالر،
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مــن حســابات الســفارة ،بنــاء عــىل كتــاب مــدير الشــؤون اإلداريـة والماليــة بــالوزارة رقــم
 1329-5المـ ـ ــؤر نف 2018/07/08م ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يعـ ـ ــد مخالفـ ـ ــا للقـ ـ ــانون المـ ـ ــال
للدولة.
ن
ن
 بموج ـ ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ــم  12-04الم ـ ـ ـ ــؤر ف 2018/12/31م تب ـ ـ ـ ــي تحمي ـ ـ ـ ــلالمصـروفات العمومية نفقات سفر ومبيـ بقيمـة عـالوة السـفر والمبيـ للمراقـب
المــال بمبلــل  4,315دوالر ،نظــت ســفره مــن تايالنــد إل الصـ ن
ـي والعــودة ،والمالحــظ
ان كــل مراحــل اعــداد إذن الص ــرف واعتمــاد النمــوذج الخــاص بص ــرف العــالوة تم ـ
من قبله دون الرجوع للرئيس االعـىل ،اضـافة إل عـدم وجـود تخـويالت للصــرف مـن
حساب السفارة.
ن
 عــدم الـ ر نـتام المراقــب المــال بمــا ورد ف كتــاب وزيــر الماليــة المفــوض إشــاري 429-6اقبي المـ ـ ـ ن
المـ ـ ــؤر نف 2017/07/03م بشـ ـ ــأن قيـ ـ ــام بعـ ـ ــض الم ـ ـ ـر ن
ـاليي ومسـ ـ ــاعديهم
بالص ــرف ع ــىل اللج ــان الموف ــدة للقي ــام بمه ــام عم ــل رس ــمية بالبعث ــات والقنص ــليات
بالخــارج ،وذلــك بصــرف عــالوة الســفر والمبيـ للموفــدين مــن الحســابات المكلفـ ن
ـي
بالرقابـ ــة عليهـ ــا ،نف حـ ـ ن
ـي ان مسـ ــتحقات هـ ــذه اللجـ ــان أدرج ـ ـ ضـ ــمن مخصصـ ــات
ـابعي له ــا ،مم ــا يع ــد مخالف ــة ص ـ ــريحة لم ــا ن
ن
تقص ـ ـ ب ــه أحك ــام
ال ــوزرات والجه ــات الت ـ
القانون المال للدولة والئحته التنفيذية والتشـريعات المكملة لها.
 م ــن خ ــالل فحـ ــص إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  ،11/6الم ــؤر نف 2018/11/2م ،والخـ ــاصبصــرف مبلــل  29,136دينـار ،لعــدد  6طلبـة موفــدين بالسـاحة ،مقابــل فـواتت عــالج
استنادا لموافقة مدير إدارة الملحقيات وشؤن الموفدين ،نورد ر
اآلن:
 ع ــدم وج ــود م ــا يفي ــد اس ــتالم المبل ــل م ــن قب ــل المس ــتفيدين ،بالمخالف ــة ألحك ــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )104من الئحة
ن
 من خالل فحص إذن الصـرف رقم  ،11/7المؤر ف 2018/11/2م ،بشـأن صــرفن
ـوظفي ،بقيم ــة  204,202.020دين ــار ،وم ــن خ ــالل الفح ــص
ب ــدل ت ــذاكر س ــفر للم ـ
نورد ر
اآلن:
 خلـ ـ ــو إذن الص ـ ـ ــرف مـ ـ ــن تصـ ـ ــديق المراقـ ـ ــب المـ ـ ــال واالكتفـ ـ ــاء بـ ـ ــالتوقي فقـ ـ ــط،
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )24من الئحة
 عدم وجود ما يفيد استالم المبلل من قبل المستفيد ،بالمخالفة ألحكـام المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )104من الئحة
ن
 مـ ـ ــن خـ ـ ــالل فحـ ـ ــص إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  11/16المـ ـ ــؤر ف 2018/11/5م ،بشـ ـ ــأنصـرف عالوة مبي وترجي قيمة تذكرة سفر للمراقب المـال بقيمـة  6,006دينـار،
ما يعادل  4,290دوالر ،بشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 قيــام المراقــب المــال بتعبئــة نمــوذج صــرف عــالوة المبيـ وانفـراده بــالتوقي نف
خانـ ــة الموظ ـ ــف المس ـ ــتحق للعـ ــالوة وخان ـ ــة المحاس ـ ــب المعـ ــد ،واتم ـ ــام عملي ـ ــة
الصـرف دون موافقة الرئيس األعىل (السفت).
ن
ن
 اإلهمال ف بـذل العنايـة المهنيـة الالزمـة،إلتمام الـدورة المسـتندية ،اذ تبـي خلـو
إذن الص ــرف مــن توقي ـ وتصــديق المراقــب المــال ،إضــافة إل اخــتالف القيم ــة
المدرجة باألرقام عما عليه بالحروف.
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-

-
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بموج ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  11/39والم ـ ـ ــؤر 2018/11/5م ،ت ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل
 1,306,465ايوان ،أي ما يعادل  263,932دينار مقابل تكاليف الجراحة والمنحة
الش ـ ــهرية وتك ـ ــاليف اإلقام ـ ــة ع ـ ــن اش ـ ــهر 2018/12-11-10م للم ـ ــريض (ا ع ب ش)
ومرافقيه ،وقشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 ع ــدم ب ــذل العناي ــة المهني ــة الكافي ــة للحف ــا ع ــىل دق ــة البيان ــات ال ــواردة ب ـ ـاذن
الـرصف ،اذ ن
تبي عدم قيام المراقب المال بالتوقي عىل إذن الرصف.
 تجاوز المصـروفات الفعلية للبند لقيمة االعتمادات المفوض بها.
ن
 اخ ــتالف بيان ــات المس ــتفيد حي ــث ورد نف إذن الصـ ــرف باس ــم المستش ــف األول
تي ــنجن عم ــا ه ــو م ــدرج بكش ــف حرك ــة الحس ــاب المصـ ـ ن
ـرف رق ــم  2002بت ــاريـ ــخ
ن
2018/11/5م اذ ورد باس ـ ــم (ع ع) ،مم ـ ــا يع ـ ــزز ان الصـ ـ ــك المص ـ ـ ــرف ل ـ ــم يـ ـ ــتم
ن
المستشف.
تحريره باسم
 جـ ــاء نف ررسح تفاصـ ــيل إذن الص ـ ــرف ان القيمـ ــة مقابـ ــل تكـ ــاليف جراحـ ــة واقامـ ــة
ومنحة شـهرية ،إال أنـه ومـن خـالل تتبـ كشـف الحسـاب المصـ ن
ـرف تب ن
ـي تحويـل
كامل القيمة  1,306,465ايوان ،لعبد العالم عبد الرب ،بالرغم منه ورد ضمن
المرفق ـ ـ ــات كت ـ ـ ــاب م ـ ـ ــن المستش ـ ـ ـ نـف األول تفي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــأن تك ـ ـ ــاليف الجراح ـ ـ ــة فق ـ ـ ــط
 1,274,465ايوان.
 - ورد ضـ ــمن مرفقـ ــات إذن الـ ـ ـرصف ،إق ـ ـرار مكتـ ــوب بخـ ــط اليـ ــد ،يفيـ ــد باسـ ــتالم
الم ـ ـ ــريض (ا ع ب ش) مبل ـ ـ ــل  6000ايوان ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الم ـ ـ ــدعو عب ـ ـ ــد الع ـ ـ ــالم بت ـ ـ ــاريـ ــخ
2018/10/15م ،األمــر الــذي يثــت التســانل عــن طبيعــة عمــل الملحــق الصــح
بالســفارة نف ظــل قيــام المــدعو (ع ع) بكافــة ر
التتيبــات مــن وصــول المــريض إل
مغادرته.
ن
ر
ن
بموجــب إذن الص ــرف رقــم  12-21المــؤر ف 2017/12/18م تبــي القيــام بتجي ـ
قيم ـ ـ ــة مص ـ ـ ــاريف ع ـ ـ ــالج بمبل ـ ـ ــل  25,000ايوان ـ ـ ــة ،والمالح ـ ـ ــظ ان البي ـ ـ ــان التفص ـ ـ ــيىل
للف ـ ــواتت المرفق ـ ــة ل ـ ــم ي ـ ـ ر
ـأن ع ـ ــىل ذك ـ ــر تفاص ـ ــيل الع ـ ــالج وانم ـ ــا االكتف ـ ــاء ببي ـ ــان كون ـ ــه
خدمات طبية.
ن
تب ـ ن
ـي وف ــق إذن الص ــرف رق ــم  12-25الم ــؤر ف 2017/12/25م ترجي ـ مص ــاريف
عالج عىل نفس البند بمبلل  38,568ايوانة تخص سنوات 2016-2015م.
بموجــب إذن الص ــرف رقــم  08-10المــؤر نف 2017/08/22م تبـ ن
ـي القيــام بص ــرف

ســلفة بقيمــة  80,000يــورو مــن حســاب الســفارة إل حســاب طلبــة جهــاز البحــوث
التطبيقية والتطوير.
 عــدم القيــام باعــداد مــذكرات التســوية لحســابات الســفارة المصــرفية ،عــن الفـ رـتة مــنر
وحب شهر 2018/12م.
شهر 2018/04م
ن
ن
تبي إعداد مـذكرة تسـوية المصــرف ف 2019/02/28م مـن طـرف المراقـب المـال،
لحس ــاب التعل ــيم بااليوان ــة ،إال أنهـ ـا تفتق ــد إل اه ــم الشـ ــروط المحاس ــبية إلع ــدادها
وفق الطرق السليمة ومنها:
ن
 ل ـ ــم تتض ـ ــمن م ـ ــذكرة التس ـ ــوية رق ـ ــم الحس ـ ــاب المص ـ ــرف ون ـ ــوع العمل ـ ــة ،انم ـ ــا ت ـ ــم
اعطائها رقم حسان اخر بالمنظومة.
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 تــم اعــداد واعتمــاد مــذكرة التســوية فقــط مــن طــرف المراقــب المــال دون غــته،
مما يفقدها الغرض الرقان نف احكام الرقابة عىل الحسابات المصـرفية.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  02/16لســنة 2017م ،تبـ نـي القيــام بص ــرف مبلــل 400
ن
دوالر ،مـ ــن حسـ ــاب وديعـ ــة وزارة الصـ ــحة الخاصـ ــة بعـ ــالج المـ ــر ،،مقابـ ــل عـ ــالوة
مبي للملحق الصح ،مما يعد مخالفا لألغراض المخصصة للوديعة.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  11/40تــم ص ــرف مبلــل  1,308,208ايــوان ،بمــا يعــادل 264,298دينــار بتــاريـ ــخ 2018/11/5م ،مقابــل تكــاليف عــالج واإلقامــة والمنحــة
الشهرية للمريضة (ف س م) ،وقشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 ع ــدم ب ــذل العناي ــة المهني ــة الكافي ــة للحف ــا ع ــىل دق ــة البيان ــات ال ــواردة ب ـ ـاذن
ال ـ ـ ـرصف ،اذ تب ـ ـ ن
ـي ع ـ ــدم قي ـ ــام المراق ـ ــب الم ـ ــال ب ـ ــالتوقي والمص ـ ــادقة ع ـ ــىل إذن
الرصف.
 تجــاوز المصــروفات الفعليــة للبنــد لقيمــة االعتمــادات المفــوض األمــر الــذي يعــد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا ألحكام المادة ( )13من الئحة
ن
ن
 اخــتالف بيانــات المســتفيد حيــث ورد ف إذن الص ــرف باســم (المستشــف األول
تي ـ ـ ـ ـ ـ ــنجن) عم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرج بكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف حرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
ـرف رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 778350022002بتاريـ ــخ 2018/11/5م ،اذ ورد باسم (ع ا ع).
 جـ ــاء نف ررسح تفاصـ ــيل إذن الص ـ ــرف ان القيمـ ــة مقابـ ــل تكـ ــاليف جراحـ ــة واقامـ ــة
ومنحة شـهرية ،إال أنـه ومـن خـالل تتبـ كشـف الحسـاب المصـ ن
ـرف تب ن
ـي تحويـل
كام ـ ـ ــل القيم ـ ـ ــة  1,308,280اي ـ ـ ــوان ل ـ ـ ـ ـ(ع ا ع) ،ب ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك ورد ض ـ ـ ــمن
المرفق ـ ـ ــات كت ـ ـ ــاب م ـ ـ ــن المستش ـ ـ ـ نـف األول تفي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــأن تك ـ ـ ــاليف الجراح ـ ـ ــة فق ـ ـ ــط
 1,286,675ايوان.
ن
 عـدم وجــود اليــة واضــحة ودقيقــة ف عمليــة الصــرف عــىل الحــاالت المرضــية ،إذ
ان األمر ال يكاد يخرج عن كونه حسبه تقليدية ال تعتمد عىل مستندات معززة،
ـي ذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل االطـ ــالع عـ ــىل مرفقـ ــات إذن الص ـ ــرف اذ تبـ ـ ن
وقـ ــد تبـ ـ ن
ـي قيـ ــام
المراقـ ــب المـ ــال بـ ــادراج تكـ ــاليف العمليـ ــة الجراحيـ ــة واإلقامـ ــة والمـ ــن الشـ ــهرية
للمريض نف ورقة مكتوبة بخط اليـد مصـادق عليهـا مـن قبلـه ،دون وجـود فـواتت
معـ ــززة لتل ـ ــك األرق ـ ــام ،إضـ ــافة إل إرف ـ ــاق ورق ـ ــة مكتـ ــوب عليه ـ ــا بش ـ ــكل عش ـ ــوان
استالم المريض لمبالل اإلعاشة من المدعو عبد العالم عبد الرب.
 بموج ـ ــب اإلذن رق ـ ــم  5/9الم ـ ــؤر نف 2017/5/15م ،ت ـ ــم صـ ـ ــرف مبل ـ ــل 366,358ايوانــه ،بمــا يعــادل  74,011دينــار ،لصــال المستشـ نـف األمــريك بكـ ن
ـي ،مقابــل ســداد
قيم ــة ع ــالج م ـ ن
ـوظف الس ــفارة ع ــن الس ــنوات 2014/2013م ،تب ـ ن
ـي القي ــام بتحمي ــل
كامـ ــل المبلـ ــل والـ ــذي يخـ ــص سـ ــنوات سـ ــابقة عـ ــىل بنـ ــد مص ـ ــروفات العـ ــالج للسـ ــنة
الحالية ،والذي شساهم نف إظهار مصـروفات البند لذات السنة عىل غت حقيقته.
 مــن خــالل فحــص إذن الص ــرف رقــم  5/10المــؤر نف 2017/5/15م ،تبـ نـي تحويــل
مبلل  150,000دوالر من قيمـة الوديعـة المخصصـة لش ـراء قطعـة األرض المدرجـة
بالحســاب المص ـ ن
ـرف  77835007952طــرف ( ،)Bank of chinaبنــاء عــىل كتــاب
ن
الس ـ ـ ــفت (ص ب)إل المراق ـ ـ ــب الم ـ ـ ــال ،الم ـ ـ ــؤر ف 2017/5/15م لتغطي ـ ـ ــة بع ـ ـ ــض
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رن
االلتامـات الماليــة حســب مــا جــاء نف الكتــاب ،ممـا يعــد مخالفــا للغــرض الرئيس ـ مــن
صـرف الوديعة ،وبالمخالفة لنصوص القانون المال.
 بموج ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  5/18الم ـ ـ ــؤر نف 2017/5/16م ،ت ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل 15,000ايوانه ،بما يعادل  21,000دينار ،لشـركة النجم الـذهب للشـحن البحـري،
ن
حاويتي (حاوية أثاث وحاوية سيارة) للموظـف المنقـول
مقابل تسديد قيمة شحن
ن
لس ـ ــابق عمل ـ ــه (ص ب ح) ،وم ـ ــن خ ـ ــالل الفح ـ ــص تب ـ ــي ان عملي ـ ــة الص ـ ـ ــرف تم ـ ـ ـ
بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )51فقــرة (ه) مــن القــانون رقــم ( )2لســنة  1369بشــأن
تنظـيم العمــل السـياس ،اذ تجــاوزت قيمـة األثــاث المشـحون للــوزن المحـدد بالمــادة
وهو  30ر
مت مكعب.
 بموج ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  7/6الم ـ ـ ــؤر نف 2017/07/06م ،ت ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل 1,261,393ايوان ــه ،بم ــا يع ــادل  254,826دين ــار ،لشـ ــركة الخ ــدمات الدبلوماس ــية
بك ن
ـي ،نظــت إيجــار مب نـب الســفارة وبيـ الضــيافة عـن الفـ رـتة مــن 2017/7/1م وحـ رـب
ر
2017/12/31م ،وقشأن ذلك نورد اآلن:
 قيــام الســفت (ص ب) بتكليــف المراقــب المــال بســداد قيمــة اإليجــار المســتحق
م ــن حس ــاب الوديع ــة الخاص ــة بش ـ ـراء المق ــر ،إض ــافة إل تكليف ــه بتحوي ــل مبل ــل
 150,000دين ــار م ــن حس ــاب الوديع ــة إل حس ــاب الس ــفارة رق ــم  7952بعمل ــة
الــدوالر ،األمــر الــذي يعــد مخالفــا للغــرض الرئيس ـ مــن ص ــرف الوديعــة ،إضــافة
إل انه ال يملك حق التصـرف نف مبلل الوديعة.
 من خالل االطالع عىل إذن الصــرف رقـم  12/117المـؤر نف 2012/12/28م ،تـمصـ ـ ــرف مبل ـ ــل  15,500ايوان ـ ــه ،ألعض ـ ــاء اللجن ـ ــة الموف ـ ــدة م ـ ــن وزارة المالي ـ ــة لقف ـ ــل
حســابات الســفارة الليبيــة بكوريــا الشــمالية ،بموجــب ق ـرار وزيــر الماليــة رقــم ()511
لسنة 2012م ،كمساعدة ألعضاء اللجنة ،وقشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 ان قيـام المراقــب المـال (ع ب ع) ،بـ ر
ـاقتاح وصــرف مبلــل  500دوالر كمســاعدة
لك ــل عض ــو م ــن أعض ــاء اللجن ــة يع ــد مخالف ــا ألحك ــام الم ــادة ( )154م ــن الئح ــة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،والـ رـب نص ـ عــىل عــدم جــواز ارتبــاط الســفارة
بأي مصـروف لصال أي جهة حكوميـة مـالم تكلـف مـن وزارة الماليـة وبنـاء عـىل
تفويض مصلح بذلك.
ن
 عـ ــدم احقيـ ــة أعضـ ــاء اللجنـ ــة ف طلـ ــب أي مبلـ ــل مـ ــن السـ ــفارة ،اذ انهـ ــم وبحكـ ــم
الق ــانون موف ــدين نف مهم ــة رس ــمية ،ووفق ــا ألحك ــام ق ـ ـرار (ل.ش.ع) س ــابقا رقـ ــم
( )751لسنة 2008م ،تصـرف لهم عالوة مبي عن كامل مدة سفرهم ،بالتال
ف ن قيامهم بهذا الطلب ،ليس له ما يتره.
ن
 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل إذن الص ــرف رق ــم  ،12/108الم ــؤر ف 2012/12/28م،بش ــأن ترجي ـ ـ قيم ــة  31,500ايوان ــه ،بم ــا يع ــادل  6,363دين ــار مقاب ــل ت ــذاكر س ــفر
للموظفة (و ص ق) ،وقشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 عـ ــدم الدق ـ ــة نف إقفـ ــال بع ـ ــض الحسـ ــابات ،اذ ع ـ ــىل الـ ــرغم م ـ ــن طلـ ــب الموظف ـ ــة
المذكورة أعاله خصم قيمة السلفة الممنوحة لزوجها من قيمـة التـذاكر ،إال أنـه
تم ترجي كامل المبلل دون إقفال لقيمة السلفة الممنوحة.
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 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  4/59المــؤر 2012/4/20م ،تبـ نـي القيــام بمــن ســلفة
بقيمــة  20,000ايوانــه عــىل ان يــتم ســدادها عــىل أقســاط مريحــة ،مــن خــالل تمكــين
(ص م) زوج الموظفـة (و ص ق) مـن العمـل بالسـفارة بمرتـب شـهري ،وبـدون عقــد،
وبالمخالفة ألحكام قانون العمل رقم ( )12لسنة 2010م.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  12/151المــؤر نف 2012/12/31م ،تــم ص ــرف مبل ــل 6,128ايوان ــه ،بم ــا يعـ ــادل  1,237دين ــار للمطعـ ــم الص ـ ن
ـيب ،نظـ ــت ض ــيافة ضـ ــيوف
مكتب المراقب المال ،ولـوحظ ان عمليـة الصــرف تمـ
له الحق دون غته نف إعطاء اإلذن بالصـرف.

دون الرجـوع للسـفت الـذي

 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل أذون ــات الص ــرف ع ــن ش ــهري 2012/12-11م تب ـ نـي تكـ ـرار
صـرف مبالل من حساب وزارة الدفاع رقم  9805جاء نف ررسح تفاصيل الصـرف انها
ن
ن
ن
اليابان نظت عالج طلبة التعليم وصـل نف
الصيب
المستشف
صـرف بالخطاء إل
ن
ر
مجموعها  87,682ايوانه ،تفاصليها ف اآلن:
التاري ــخ
2012/11/07
2012/12/31

إذن الصـرف رقم
11/11
12/13

القيمة باإليوانة
67,548
20,133

ما يعادلها باللين
13,646
4,067

وقشأنه نورد ر
اآلن:
 ع ــدم دق ــة مكت ــب المراق ــب الم ــال نف إنج ــاز المه ــام المس ــندة الي ــه ،اذ ان خط ــاء
كال ـ ــذي ح ـ ــدث ك ـ ــان باإلمك ـ ــان تفادي ـ ــه ،نف ظ ـ ــل وج ـ ــود دورة مس ـ ــتنديه محكم ـ ــة،
يتبي ارجاع المبالل المخصوم بالخطاء ر
ن
حب تاريخه.
إضافة إل انه لم
 من خـالل الفحـص المسـتندي ألذونـات الصــرف عـن شـهري  12/11لسـنة 2012من
ن
ن
بكي،
للمستشف العائىل
تبي صـرف مبالل وصل نف مجموعها  105,589ايوانه،
نظــت عــالج الملحــق العســكري( ،م م) ،خصــما عــىل حســاب اللجنــة العامــة المؤقتــة
للدفاع  9805تح بنود مختلفة ،تفصيلها نف ر
اآلن:
الباب
ر.إذن الرصف
التاري ــخ
اللجنة المؤقتة للدفاع
11/1
2012/11/7
//
11/6
2012/11/21
//
12/1
2012/12/10
//
12/10
2012/12/31

البند
الوفود العسكريه
//
متدرن وزارة الدفاع
//

القيمة بااليوان
6,207
39,758
38,815
21,079

ما يعادلها باللين
1,253
8,031
7,841
4,258

وقشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 مخالف ـ ــة المراق ـ ــب الم ـ ــال للتبوي ـ ــب المحاس ـ ــب الص ـ ــحي  ،اذ ك ـ ــان م ـ ــن االج ـ ــدر
تحميل تلك المبالل عىل بند العالج.
 بالرغم من ان المادة ( )54من القانون رقم ( )2لسـنة  1369و.ر ،بشـأن تنظـيم
العمــل الســياس والقنصــىل نص ـ عــىل ان يكــون تغطيــة نفقــات عــالج الموفــد
عــىل حس ــاب الجهــة الموف ــدة ،إال أن دور الملحــق العس ــكري أ كــت م ــن ذل ــك وال
ينصب فقط عىل االهتمام بالمصال الشخصـية.
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 إذن الص ــرف رقــم  11/5المــؤر نف 2012/11/13م ،تــم ص ــرف ســلفة ماليــة لعــددن
ـدربي موف ــدين بموج ــب قـ ـرار رئ ــيس األرك ــان العام ــة للج ــيش اللي ــب رق ــم
خمس ــة مت ـ
( )522لسنة 2012م بتـاريـ ــخ 2012/8/28م ،بقيمـة  1000دوالر لكـل عضـو ،بنـاء
عىل مذكرة الملحق العسكري الموجهة للمراقـب المـال بـدون تـاريـ ــخ ،وقشـأنها نـورد
ر
اآلن:
 تج ــاوز الملح ــق العس ــكري للص ــالحيات الممنوح ــة ل ــه ،إذ أن ــه ال يمتل ــك إعط ــاء
اإلذن بالص ــرف م ــن حس ــاب ال ــدفاع منف ــردا دون الرج ــوع للس ــفت باعتب ــاره اع ــىل
سلطة نف السفارة.
ـدربي المش ــار إلي ــه آنف ــا ،يتحم ــل الجان ــب الص ـ ن
ن
ـيب ك ــل
 بموج ــب قـ ـرار إيف ــاد المت ـ
النفقات الخاصة بالموفدين ،األمـر الـذي كـان مـن االجـدر عـدم تحميـل الجانـب
اللي ــب بس ــداد أي مبل ــل ،ه ــذا ول ــم يتب ـ ن
ـي ترجيـ ـ قيم ــة الس ــلف الممنوح ــة ح ـ رـب
تاريخه.
ن
 إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  2/2الم ـ ــؤر ف 2012/2/14م ،بشـ ـ ــأن ص ـ ـ ــرف مبلـ ـ ــل 10,000دوالر لش ـ ـ ــركة االجن ـ ـ ــدة لخ ـ ـ ــدمات الحاس ـ ـ ــب اآلل نظ ـ ـ ــت تركي ـ ـ ــب منظوم ـ ـ ــة خاص ـ ـ ــة
بحسابات وزارة الدفاع ،لوحظ بشأنه مايىل:
 تب ـ ن
ـي ع ــدم اتب ــاع اآللي ــة الص ــحيحة نف اختي ــار الش ـ ــركة المنف ــذة ،وفق ــا لم ــا ج ــاء
ر
بنصــوص الئحــة العقــود اإلداري ـة ،اذ كــان مــن المفــتض جلــب مجموعــة عــروض
والمفاضلة بينها الختيار األنسب.
ن
 مقــر الشــركة (ليبيــا /طـرابلس /زرقــاء اليمامــة) ،بمعــب أنهــا ليسـ شــركة دوليــة،
ن
الصي.
وان مقرها ليس نف
 تكرر ظهور اسم (ط ع س) ،تارة يصـرف له مبلل مال عىل انه مواطن ليب يمر
بظروف صعبة ويحتاج لمساعدة مالية من السفارة ،وأخرى عىل انه لديه ختة
نف تحـ ــديث المنظومـ ــات ،وأخـ ــتا صـ ــاحب ش ـ ــركة االجنـ ــدة لخـ ــدمات الحاسـ ــب
اآلل.
ن
 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل إذن الص ـ ــرف رق ــم  11/121الم ــؤر ف 2012/11/30م،بشأن صـرف مبلل  100,000ايوانه بما يعادل  20,202دينار ،لمعهد يوكان لتعليم
ن
ن
نجلتي ــة للمراق ــب الم ــال وأرست ــه
اإلنجلتي ــة ،نظ ــت تس ــديد قيم ــة ك ــورس لغ ــة إ
اللغ ــة
ن
خص ــما م ــن التفويض ــي رق ــم  379الخ ــاص بالمراق ــب الم ــال ،ل ــوحظ بش ــأنه تج ــاوز
المص ـ ــروفات الفعلي ــة لم ــا ه ــو م ــدرج ب ــالتفويض الم ــال المعتم ــد ذي للبن ــد ،اذ بل ــل
مجمـ ــوع القيم ـ ــة المخصصـ ــة للبن ـ ــد  15,000دين ـ ــار نف حـ ـ ن
ـي ان المص ـ ــروف الفع ـ ــىل
ن
المتانيـ ــة
تج ــاوز  20,000دينـ ــار مم ــا يعـ ــد مخالف ــا ألحكـ ــام الم ــادة ( )13مـ ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
وديعة طلبة جهاز البحوث التطبيقية والتطوير

قيـ ــام كـ ــل مـ ــن رئـ ــيس مجلـ ــس إدارة جهـ ــاز البحـ ــوث التطبيقيـ ــة والتطـ ــوير ،ومـ ــدير إدارة
الش ــؤون الماليـ ــة بالجه ــاز ،بتوجيـ ــه أرب ـ ـ ـ مخاطب ــات بتـ ــاريـ ــخ 2018/05/03م للسـ ــفت
والمراقــب المــال بالســفارة الليبيــة بكـ ن
ـي ،بشــأن الص ــرف مــن مبلــل الوديعــة المخصصــة
للطلبــة بالحســاب  8707بعملــة الــدوالر المفتــوح طــرف ( )Bank of chinaألغ ـراض
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مختلفــة وذلــك بالمخالفــة لألغ ـراض الــواردة بق ـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )916لســنة
2017م ،بش ـ ــأن تخص ـ ــيص مبل ـ ــل  3,527,150دين ـ ــار ،م ـ ــن بن ـ ــد المتفرق ـ ــات ،لتغطي ـ ــة
مصاريف عدد  46طالب موفد من الجهاز للدراسة بالساحة الصينة ،تم وفق ر
اآلن:
تاري ــخ
المخاطبة
2018/5/3
2018/5/3
2018/5/3
2018/5/3

الرقم االشاري

موضوع المخاطبة

ج ب ت -587
111
ج ب ت -580
111
ج ب ت -582
111
ج ب ت-578
111

صـرف عالوة مبي بقيمة  4280دوالر لكل
من (ا ا ،ع ق ،ف ع)
صـرف مكافأة بقيمة  3000دوالر ،للسيد
(ا م) موفد عىل حساب التعليم.
صـرف مبلل  2000دوالر كعهدة شخصـية
لرئيس الوفد لغرض إجراء عملية جراحية.
صـرف مبلل  6000دوالر لتغطية مصاريف
اإلقامة وبعض المصارف األخرى

رقم إذن
الرصف

التاري ــخ

قيمة إذن
الرصف (دوالر)

5/2

2018/5/7

12,840

5/3

2018/5/7

3000

5/5

2018/5/7

2000

5/8

2018/5/7

6000

 قيــام المراقــب المــال للســفارة ،بالموافقــة عــىل ص ــرف عــالوة مبي ـ لــرئيس الجهــازومرافقي ــه م ــن الوديع ــة الخاص ــة بالطلب ــة ،بمخالف ــا لألغ ـ ـراض المش ــار اليه ــا نف ق ـ ـرار
المجلس الرئاس رقم ( )916لسنة 2017م.
الملحقية التعليمية بالسفارة

 عــدم تكليــف ملحــق أ كــاديم منــذ انتهــاء فـ رـتة الملحــق الســابق خــالل ســنة 2010م،إل غاية 2015/8/26م.
ن
 بلل عدد الطلبة الموفـدين للدراسـة بالسـاحة الصـينية ف مختلـف التخصصـات عـنالفـ رـتة مــن  ،2012/1/1وحـ رـب تاريخــه ،عــدد  50طالــب وطالبــة ،وقشــأن ذلــك نــورد
ر
اآلن:
 ع ــدم اتب ــاع وزارة التعل ــيم سياس ــة رش ــيدة فيم ــا يخ ــص تنمي ــة الم ــوارد البشـ ــرية،
بحيــث تتس ــاوى قيم ــة التكلف ــة م ـ المنفع ــة كح ــد ن
ادن ،اذ تب ـ ن
ـي ان نس ــبة %70
من الطلبة الموفدين تجاوزت أعمارهم الحد المسموح به لنيل الدرجة العلمية
الموفدين إليها ،ممـا يعـد مخالفـا ألحكـام المـادة ( )9فقـرة ( )8مـن الئحـة اإليفـاد
للدراسـ ــة بالـ ــداخل والخـ ــارج الصـ ــادرة بق ـ ـرار (ل.ش.ع) سـ ــابقا رقـ ــم ( )43لسـ ــنة
2005م.
 قيــام إدارة الملحقيــات بــوزارة التعلــيم باحالــة المــن الماليــة لــبعض الطلبــة ،دون
تواجــدهم بالســاحة الصــينية ،بــالرغم مــن تنبيــه الملحــق األ كــاديم لــذلك ،مم ــا
يعـ ــد مخالفـ ــا ألحكـ ــام المـ ــادة ( )23مـ ــن ق ـ ـرار(ل.ش.ع) سـ ــابقا رقـ ــم ( )43لسـ ــنة
 2005م بشأن الئحة اإليفاد للدراسة بالخارج ،والمادة ( )22من قرار المجلس
الرئـ ــاس لحكومـ ــة الوفـ ــاق الـ ـ ن
ـوطب رقـ ــم ( )1310لسـ ــنة 2018م بشـ ــأن تعـ ــديل
الئحة اإليفاد.
ر
 -وفيما يىل بيان بالقيم المحالة حب 2019/8/25م:
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االسم
ا اا
با
ناأ
فاب
ماب
ااع
نما
إا

الرقم الوطن
***** 1198802
***** 2196401
***** 1199004
***** 2197703
***** 1197404
***** 2197301
***** 2198603
***** 1197900

القيمة المنح بالدوالر
30,195
30,195
30,195
21,789
21,789
39,270
87,120
75,735

مالحظات
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد
لم يلتحق بعد

 ض ــعف التنس ــيق ب ـ نـي وزارة المالي ــة ،وادارة الملحقي ــات ب ــوزارة التعل ــيم ،اذ بل ــل ع ــدد
الطلبة المتواجدين حاليا بالساحة الصينية السـتكمال دراسـتهم حاليـا عـدد  5طلبـة
بتخصصـ ـ ــات مختلفـ ـ ــة ،نف حـ ـ ـ ن
ـي بلـ ـ ــل قيمـ ـ ــة الحـ ـ ــواالت الماليـ ـ ــة الخاصـ ـ ــة بالمنحـ ـ ــة
الدراسية المحالة مـن وزارة التعلـيم بعملـة (الـدوالر) خـالل الف رـتة مـن 2019/1/1م
ر
وحب 2019/9/30م مبلل  171,765دوالر ،فيما يىل تفصيل ببياناتهم:
االسم
راا
حسا
عاا
غإا
سم م

الدرجة
ماجستت
دكتوراة
ماجستت
دكتوراة
دكتوراة

التخصص
علم األمراض
حاسب ال
هندسة ر
الكتونية
هندسة اتصاالت
إدارة اعمال
فية التفويض
الرب ـ األول
ن
الثان
الرب ـ
الرب ـ الثالث

رقم القرار بداية الصـرف الفعل نهاية الصـرف الفعل
020/4/1
017/4/1
294/2013
020/8/1
014/9/1
139/2014
021/2/1
019/2/1
639
021/7/1
018/7/1
502
022/7/1
018/7/1
337/2013
إجمال قيمة المنحة
61,545
55,110
55,110

عدد الطلبة
9
8
8

الملحقية الصحية وإجراءات عالج مرض الكل
 العشــوائية وغيــاب التنســيق فيمــا بـ نـي وزارة الصــحة ،والملحقيــة الصــحية بالســفارة،

وكــذلك وزارة الماليــة ،والمرقــب المــال بالســفارة ،وعــدم إتبــاع إليــة واضــحة لعــالج
ن
المر.،
ـاتي الســتالم التقيــات المتعلقــة بعــالج المـ ن
 لــوحظ وجــود قنـ نـر ،بالســفارة احــداهما
ن
ر
ع ــن طري ــق التي ــد االلك ــتون بالس ــفارة ،وال ــذي ت ــرد الي ــه التقي ــات ع ــن طري ــق وزارة
ر
مبارسة ودون علـم الشـؤون
الخارجية ،والقناة األخرى عن طريق الملحقية الصحية
اإلداري ـ ـة بالس ـ ــفارة ،بالمخالف ـ ــة لكت ـ ــاب مـ ــدير إدارة الش ـ ــؤن اإلداري ـ ـة والمالي ـ ــة ب ـ ــوزارة
الخارجية إشاري رقم  2082المؤر نف 2019/02/21م.
 قيــام الملحــق الصــح بعــالج بعــض الحــاالت الغســيل الكلــوي والـ رـب مــن بينهــا( /ا ا اف) ،بـ ــالرغم مـ ــن عـ ــدم وجـ ــود أي برقيـ ــة واردة للسـ ــفارة عـ ــن طريـ ــق قسـ ــم الشـ ــؤون
اإلدارية.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

414

 اتبــاع الملحقيــة الصــحية لــنهأ العشــوائية نف انتقــاء الحــاالت للعــالج حســب الرغبــةالشخصـية ،وتجاهل عالج الحاالت حسـب أولويـة وصـول التقيـات للسـفارة وذلـك
بادراج بعض الحاالت الواردة بالتقية واهمال ذكر بعض الحاالت األخرى.
ن
تبي قيام الملحقية الصحية بدف مصـروفات لعدد ( )2حالة و المريضة (ي ط
م) بمبل ـ ــل  38,288ايوان ـ ــة ص ـ ــينية أي مايع ـ ــادل  5,470دوالر ،والمريض ـ ــة (اي ـ ـم ع)
بمبلل  32,000ايوانة صينية أي مايعادل  4,570دوالر بـالرغم مـن عـدم تـوفر لهمـا
ر
والمبارسة نف عالجهما.
تغطية مالية
 انف ـراد الملحــق الصــح بجمي ـ األعمــال الخاصــة بالملحقيــة ،وكــذلك قيامــه باخفــاءجمي المراسالت الخاصة بالملحقية عن المساعد.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  11/40تــم ص ــرف مبلــل  1,308,208ايــوان ،بمــا يعــادل 264,298دينار بتاريـ ــخ 2018/11/5م ،مقابل تكاليف عالج واإلقامة.
 والمنح ــة الش ــهرية للمريض ــة (ف س م) ،ل ــوحظ اخ ــتالف بيان ــات المس ــتفيد حي ــثن
ن
تيانجي) عما هو مدرج بكشف حركة
(المستشف األول
وردة نف إذن الصـرف باسم
الحس ــاب المصـ ـ ن
ـرف رق ــم  778350022002بت ــاريـ ــخ 2018/11/5م ،اذ ورد باس ــم
(ع ا ع).
 بموج ـ ــب إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم  7/55لس ـ ــنة 2018م ،ت ـ ــم تحوي ـ ــل مبل ـ ــل م ـ ــال وق ـ ــدره 100,000ي ــورو إل حس ــابات س ــفارة تايلن ــد ،وذل ــك خص ــما م ــن مخصص ــات ع ــالج
ن
المر ،دون وجود موافقات وزارة المالية بالخصوص.
 عدم اعتمـاد الكشـف التحلـيىل المعـد بخصـوص تحويـل مبلـل  104,000ألـف يـوروإل حس ــابات الس ــفارة الليبيـ ــة تايلن ــد م ــن قبـ ــل ك ــال م ــن (السـ ــفت – المراق ــب المـ ــال
المســتلم – المراقــب الم ــال المســلم) وذلــك حس ــب ادن الص ــرف رقــم  7/56لس ــنة
2018م المؤر 2018/7/6م.
 التص ــرف نف ب ـ رـواف الم ـ ن
ـر ،ال ــذين أنه ــوا ف ـ رـتة تلق ــيهم الع ــالج بالس ــاحة الص ــينية م ــن
قبل السفارة وذلك بان ثم تحويل مبلل وقدره  117,299يـورو إل حسـاب السـفارة
الليبيـ ــة بتايالنـ ــد دون وجـ ــود أي مسـ ــتند يوض ـ ـ قيمـ ــة هـ ــذه البـ ـ ر
ـواف وال قيمـ ــة هـ ــذه
التفويضات أصال ،هذا وباإلضافة إل عدم وجود توقيـ وخـتم المراقـب المـال عـىل
إذن الص ــرف وثــم ذلــك بموجــب إذن الص ــرف رقــم  7/13لســنة 2018م المــؤر نف
2018/7/13م.
ن
 قي ــام المراق ــب الم ــال بالس ــفارة ودون موافق ــة الس ــفت بالتص ـ ــرف ف وديع ــة خاص ــةبـ ــالمريض اب ـ ـراهيم مـ ــروان والـ ـ رـب تقـ ــدر بمبلـ ــل  36,000يـ ــورو ب ـ ـأن قـ ــام باحالتهـ ــا إل
حســابات الس ــفارة الليبي ــة تايالن ــد لص ــال الم ــريض (ص ح م)م ـ العل ــم ان الم ــريض
(ص ح م) متحص ــل ع ــىل الموافق ــة للع ــالج بدول ــة الص ـ ن
ـي دون إرف ــاق موافق ــة وزارة
المالية بالخصوص.
 عــدم اتبــاع الطــرق الصــحيحة والســليمة الـ رـب مــن شــأنها المحافظــة عــىل المــال العــاممــن قبــل المراقــب المــال ،حيــث ق ــام المراقــب المــال بتســيلم مبلــل ق ــدره 40,000
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دوالر للملحق الصح دون محضـر تسليم واستالم ،وكـذلك تـم التسـليم عـن طريـق
موظف محىل يحمل الجنسية الصينية بناء عىل إفادة الملحق الصح بالسفارة.
 غي ــاب التنس ــيق ب ـ نـي ك ــل م ــن اللجن ــة االستش ــارية المعني ــة بم ــن موافق ــات الع ــالج
بالخــارج ،والملحــق الصــح بالســفارة وبــوزارة الصــحة ،وكــذلك وزارة الماليــة ،بشــأن
ض ـ ــمان ت ـ ــوفت التغطي ـ ــة المالي ـ ــة لع ـ ــالج الم ـ ـ ن
ـر ،،قب ـ ــل اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات المتعلق ـ ــة
بافــادهم للخــارج لغــرض تلـ رـف العــالج ،األمــر الــذي تســبب عــودة الكثــت مــن حــاالت
ن
المر ،دون تلقيهم العالج.
 عدم قيام الملحق الصح باعداد سجل متابعة لرصيد الوديعة بالرغم من استالمهلوديعة بمبلل  2,000,000دينار.
ر
 عشــوائية عمــل اللجنــة االستشــارية المعنيــة بمــن الموافقــات لــتلف العــالج بالخــارجوذل ــك ب ــان اس ــتمرت نف إحال ــة الموافق ــات لغ ــرض تل ـ رـف الع ــالج بدول ــة الص ـ ن
ـي لع ــدد
ن
لتكف لتغطية سوى  6ن
مر ،فقط.
تجاوز  30حالة مرضية نف ان الوديعة
السفارة الليبية اوكراني ا
ن
 غي ـ ـ ــاب دور المؤسس ـ ـ ــات المعني ـ ـ ــة بعم ـ ـ ــل الس ـ ـ ــفارات بالخ ـ ـ ــارج المتمثل ـ ـ ــة ف وزاراتالخارجية والصحة والتعليم والمالية إليفاد مجموعات من هذه المؤسسات لتقييم
أداء عمل السفارة خالل السنوات كل حسب تخصصه للحـد مـن أوجـه المخالفـات
ومظاهر الفساد ومحاولة إيجاد حلول لها خالل السنوات الماضية.
ً
أوال :قسم الشؤون اإلدارية بالسفارة الليبية بدولة أوكرانيا
ن
الموظفي الموفـدين للعمـل بالسـفارة الليبيـة بدولـة أوكرانيـا مقرانـة
 المبالغة نف عددن
والمر ،والجرج والخدمات ر
الب تقدم بشأنهم.
بالجالية الليبية

 عدم وجود نظام متب لست عمل الملحقيات التابعة للسفارة من حيث تمريـر كافـةـؤولي بالس ــفارة أو المخ ـ ن
ن
ـولي ب ــالتوقي
المس ــتندات ال ـ رـب يخ ــتص عرض ــها ع ــىل المس ـ
عىل الحسابات المصـرفية.
ن
ن
الموظفي المحليي المدة القانونيـة مخالفـا للقـانون رقـم ( )2المتعلـق
 تجاوز أغلببالعمل السياس والقنصىل والئحته التنفيذية حيث بلغ مدة عمل البعض منهم
( 18-6سنة) بالعمل بالسفارة.
 تكليــف بعــض العمالــة المحليــة باعمــال تخــالف التعمــيم الصــادر مــن وزارة الخارجيــةن
ـوظفي مم ــن يحمل ــون جنس ــية الدول ــة نف وظ ــائف
وال ــذي شش ــت إل ع ــدم وضـ ـ الم ـ
ذات أهميــة وعــدم إطالعهــم عــىل أرسار العمــل بالســفارة وهــذا يعــد مخالفــا لقــانون
العمل بالسفارات والبعثات بالخارج.
نظام الرقابة الداخلية

اقبي المـ ن
 عــدم قيــام المـر نـاليي ضــمن ســنوات الفحــص مــن ســنة 2012م إل 2019م
ن
بمسك السجالت والدفاتر المنصوص عليها المتمثلة ف سـجل اإلعتمـادات الماليـة
وسـ ـ ـ ــجل الخزين ـ ـ ـ ــة ودفـ ـ ـ ـ رـت يومي ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ــندوق وسـ ـ ـ ــجل الس ـ ـ ـ ــلف الشخص ـ ـ ـ ــية(سلفة
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اإلستقرار) وسجل اإليرادات وتم اإلكتفاء بالعمـل عليهـا ر
إلكتونيـا بالمخالفـة للمـواد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )76،75،21،20المنصوص عليها بالئحة
 ع ـ ــدم الفص ـ ــل ب ـ ـ نـي اإلختصاص ـ ــات والوظ ـ ــائف وقي ـ ــام المراق ـ ــب الم ـ ــال بت ـ ــول ع ـ ــدة
وظائف تنفيذية كاإلعداد وادارة الخزائن وغتها بالمخالفة لإلختصاصات المسـندة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
له بالمواد أرقام ( )22،23،24،25،26من الئحة
 أغلــب مســتندات الصــرف تفتقــد لقــوة التعزيــز المســتندى األمــر الــذي يعتــت مخالفــان
المتانية والحسابات والمخازن
للمواد ( )100،99،105،106من الئحة
القسم المال
ن
 عـ ــدم مسـ ــك سـ ــجل االعتمـ ــادات الماليـ ــة واالعتمـ ــاد عـ ــىل جـ ــداول االكسـ ــيل ف قيـ ــدالمب ـ ــالل ،وال ـ ـ رـب ل ـ ــم ي ـ ــدرج نف الكث ـ ــت منه ـ ــا بي ـ ــان التفويض ـ ــات واالعتم ـ ــادات للبن ـ ــود
ن
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
ـادتي ( )21 ،20مـ ــن الئحـ ــة
المختلفـ ــة بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ـ
والمخازن.

 عدم مسـك سـجالت متابعـة حركـة السـلف والودائـ الـواردة مـن الـوزارات والجهـاتالمختلفة عالوة عىل عدم وجود ما يفيد موافاة الجهات الـواردة منهـا بـأي بيـان عـن
ن
المتانيـة
حركة تلك التفويضات والودائ بالمخالفـة لـنص المـادة ( )157مـن الئحـة
والحسابات والمخازن،
 عدم إيداع قيمة اإليرادات المحصلة عن سنوات الفحص بالسفارة الليبيـة بأوكرانيـان
المتاني ــة الحس ــابات
بحس ــاب اإلي ـرادات وذل ــك بالمخالف ــة للم ــادة ) )64م ــن الئح ــة
والمخازن وأنه يتم تحصيلها بحساب السفارة الدوالر.
 قيــام القنصــلية باســتعمال إيصــاالت غــت قانونيــة طبع ـ خــارج نطــاق رإرساف وزارة
ن
ن
ـادتي ( )74-72م ـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة المتاني ـ ـ ـ ــة
الماليـ ـ ـ ــة نف الجبايـ ـ ـ ــة بالمخالف ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــنص المـ ـ ـ ـ
والحســابات والمخــازن .وبمتابعــة أرقــام إيص ــاالت الجبايــة ((غــت القانونيــة)) اتض ـ
وجود إيصاالت لم تورد لخزينة السفارة.
ر
المبارس بالمخالفة لنص المادة ( )64من الالئحة.
 استعمال اإليرادات نف الصـرفر
المبارس عن السنوات مـن 2012م إل
 التوس الكبت نف اتباع أسلوب الدف النقدين
2016م حي ــث بل ــل م ــا ت ــم حص ـ ــره م ــن أم ــوال ص ـ ــرف نق ــدا ف ظ ــل وج ــود بيان ــات
مفقودة عن بعض األشهر ما يىل:
 4,430,057 دوالر.
 1,288,965 يورو.
 2,182,092 عملة محلية (قريفن).
حساب المراقب المال

ظهر بموجب أذونات الصـرف التالية مايىل:
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 ت ـ ــم بموج ـ ــب إذن الص ـ ــرف رق ـ ــم  1/5بت ـ ــاريـ ــخ 2017/1/24م تكلي ـ ــف ش ـ ــركة ف ـ ــوبلكمينــك بشــأن طباعــة أذونــات ص ــرف خاصــة بالمراقــب المــال بقيمــة 5,306.40
قريفن.
 تم بموجـب إذن الصــرف  3/3وبتـاريـ ــخ 2017/3/23م بقيمـة  10,000قـريفن عـنشـركة أميك مقابل كوبونات وقود.
 تـ ــم بموجـ ــب إذن ص ـ ــرف  5/4بتـ ــاريـ ــخ 2015/5/20م مقابـ ــل شـ ـ ـراء قرطاسـ ــية مـ ــنن
شاتتن بقيمة  25,428قريفن تتمثل نف حقائب وورق للسفارة.
شـركة
 تم بموجـب إذن الصــرف  8/4بتـاريـ ــخ 2015/8/13م لشــركة فـوب أفاجيتكـا بقيمـة 21,170قريفن بشأن شـراء عدد طاولة وأربعة كراس لمكتب المراقب.
مما ذكر بأذونات الصـرف السابقة ن
تبي ما يىل:
 عدم وجود فواتت نهائية مختومة واالكتفاء بفاتورة عرض.
 عدم وجود ما يفيد استالم مخازن ألغلب المعامالت.
ر
المشتيات.
 عدم وجود عروض ألغلب
الملحقية الصحية بالسفارة الليبية بأوكرانيا
ن
ر
 لــوحظ وجــود ضــعف وقصــور ذريـ ـ ـ متمثــل ف وزارن الخارجيــة والصــحة مــن حيــثع ــدم التواف ــق نف إص ــدار الق ـ ـرارات لألش ــخاص الموف ــدين ال ــذين تول ــوا تس ــيت مه ــام
الس ـ ــفارة وذل ـ ــك لت ـ ــداخل ت ـ ــواريـ ــخ إيف ـ ــادهم والم ـ ــدد المس ـ ــموحة له ـ ــم وفق ـ ــا لت ـ ــاريـ ــخ
إيفادهم.
تقييم الملحقية الصحية
ن
ـائمي ع ــىل الملحقيــة الص ــحية وف ــق لالختصاصــات المس ــندة إل ــيهم
 ضــعف دور الق ـوتعليمـ ـ ــات الجهـ ـ ــات الرقابيـ ـ ــة خـ ـ ــالل السـ ـ ــنوات الماضـ ـ ــية مـ ـ ــن حيـ ـ ــث عـ ـ ــدم تـ ـ ــوافر
المعلومــات لــديهم عــن الجــرج والمـ ن
ـر ،لســنوات الفحــص واقتصــار عملهــم ع ــىل
استالم فواتت العالج من الملحقية الواردة من لجان الجرج وتسليمها إل المراقـب
المال للصـرف.

 وجــود بعــض العقــود المتمــة مـ المصــحات والمستشــفيات انتهـ مــدتها وال تأخــذالصفة القانونية ،م العلم بأنها لم تجدد ر
حب تاريـ ــخ نهاية السنة المالية 2019م.
 وجــود العديــد مــن الرســائل الصــادرة عــن وزارة الصــحة خــالل ســنة 2018م باصــدارن
تمكي لعالج العديد من الحاالت المدنية عـىل الودائـ المحالـة للجنـة العليـا
رسائل
ن
للجرج طرابلس متمثلة ف السادة:
صفة مصدر التمكي
وزير الصحة المفوض
وزير الصحة المكلف (وكيل وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة

االسم
عبا
مهع
عاا
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 التخــبط نف الق ـرارات الصــادرة مــن وز رارن الخارجيــة والصــحة نف إيفادهمــا ألشــخاص
ـحيي بالســفارة الليبيــة بدولــة أوكرانيــا حيــث تبـ ن
ن
بصــفة ملحقـ ن
ـي بأنــه تــم إيفــاد
ـي صـ
ملح ــق ص ــح ل ــم شس ــتكمل مدت ــه القانوني ــة األرب ـ ـ س ــنوات وفق ــا لتوتوك ــول العم ــل
الس ـ ــياس وت ـ ــم تغي ـ ــته بملح ـ ــق ص ـ ــح آخ ـ ــر وأيض ـ ــا إص ـ ــدار قـ ـ ـرارات بتكلي ـ ــف لج ـ ــان
ر
لإلرساف عىل الجرج بالساحة تتضمن االختصاصات المسـندة للملحقيـة الصـحية
ومنها القرار رقم ( )260لسنة 2017م الصادر عن وزير الصحة المفوض.
 قيــام المراقب ــون الم ــاليون الســابقون ع ــىل م ــدى ســنوات الفح ــص بالتس ــليم النق ــديللحواالت والتفويضات المالية الخاصة بعالج بعض الحـاالت سـواء كانـ مـن ليبيـا
ن
ـواني النافــذة
أو مــن ســاحات أخــرى وذلــك مــن خزينــة القســم المــال بالمخالفــة للقـ
وتعليمات وزارة الصحة بالخصوص والجهات الرقابية.
الملحقية الثقافية خالل سنوات الفحص من 2012م إل 2019م
ن
 قص ـ ــور واهم ـ ــال إدارة البعث ـ ــات وك ـ ــذلك وزارة التعل ـ ــيم بش ـ ــكل ع ـ ــام ف ع ـ ــدم اتخ ـ ــاذإج ـ ـراءات وحلـ ــول جذري ـ ــة نف تكليـ ــف ملح ـ ــق ثقـ ـ ن
ـاف بش ـ ــكل رسـ ــم بع ـ ــد انتهـ ــاء م ـ ــدة
ن
الثقاف السابق( /ح ح ا) نف شهر 2019/10م.
الملحق
 مخالفة وزارة التعليم وكذلك وزارة الخارجية نف تكليف( /م م ا) بصفة ملحق ثقـافنمن سنة 2013م وح رـب نهايـة 2016م حيـث لـم يتب ن
ـي للجنـة الجهـة التـاب لهـا ومـن
ن
ن
ـوظفي المســتمرين بالعمــل ف الملحقيــة الثقافيــة أفــادوا
خــالل استفســاراتنا مــن المـ
ن
شفاهة بتبعيته لوزارة الداخلية كعضو أمب األمر الذي ال يؤهله لتول صـفة ملحـق
ثق ـ ن
ـاف بالســاحة األوكرانيــة خــالل الســنوات المــذكورة ممــا يعــد مخالفــا للقــانون رقــم
( )2لس ــنة 2001م والئحتـ ــه التنفيذيـ ــة بشـ ــأن العم ــل السـ ــياس والقنصـ ــىل وكـ ــذلك
الئحة اإليفاد بالخارج.
ن
 تـ ـ نـدن وض ـ ــعف الملحـ ــق الثق ـ ــاف السـ ــابق( /م م ا) وك ـ ــذلك مسـ ــاعد المراق ـ ــب الم ـ ــال
المكل ــف المخـ ــول ب ــالتوقي عـ ــىل حس ــابات الملحقيـ ــة الثقافي ــة (ب.ح.ع) بقيـ ــامهم
ربتجي ـ ـ ـ الرسـ ـ ــوم الدراسـ ـ ــية المسـ ـ ــتحقة الـ ـ ــدف عـ ـ ــىل الطلبـ ـ ــة بجامعـ ـ ــات األوكرانيـ ـ ــة
ر
مبارسة وتسليمها إل الطلبة وعدم تحويلهـا إل حسـابات الجامعـات وعـدم
بصكوك
ر
قي ـ ــام الملحقي ـ ــة الثقافي ـ ــة بالتواص ـ ــل بش ـ ــكل مب ـ ــارس واالط ـ ــالع ع ـ ــىل أوض ـ ــاع الطلب ـ ــة
بالجامعات وهل هذه الرسـوم واجبـة الـدف أو ال وهـل الطالـب مسـتمر بالدراسـة نف
الجامعة واجتاز المراحل الدراسية للحصول عىل الشهادة الموفد من أجلها ،وكل ما
ذكر سالفا يعد مخالفا لالئحة اإليفاد بالخارج.

ـافي الــذين تولــوا ر
ـي الثقـ ن
ـائمي باألعمــال وكــذلك الملحقـ ن
ن
اإلرساف
 قصــور وضــعف القـن
ن
ن
عــىل ســت الملحقي ــة الثقافيــة والم ـراقبي المــاليي ســواء ك ــانوا الســابقي أو المس ــتمر
حاليــا لع ــدم اتخ ــاذ إج ـراءات ع ــىل عملي ــات ص ــرف الم ــن الدراس ــية لطلب ــة وال ـزامهم
بفت حسابات مصـرفية لدى البنوك األوكرانية وذلك إلحالة المن الدراسية لطلبة
ر
مبارسة إل حساباتهم حيث ن
تبي لدى اللجنة صـرف المن الدراسية بصكوك باسم
ر
مبارسة من الحسابات التابعة للملحقية الثقافية بعملة الـدوالر
الطالب يتم سحبها
وكـ ــذلك العمل ـ ــة المحلي ـ ــة الق ـ ــريفن مم ـ ــا يع ـ ــد مخالف ـ ــا إلج ـ ـراءات وض ـ ــوابط الص ـ ــرف
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وكذلك القانون المال للدولة واجـراءات الرقابـة الداخليـة وهـو بـأن يـتم إحالـة المـن
ر
مبارسة.
الدراسية عند ورودها إل السفارات إل حسابات الطلبة
ن
تدن وضعف الملحقية الثقافيـة خـالل السـنوات الماضـية بشـأن تحديـد الجامعـات
الحكومي ــة المعتم ــدة وليس ـ الجامع ــات الخاص ــة ح ـ رـب يتس ـ نـب للملحقي ــة الثقافي ــة
توجي ــه الطال ــب اللي ــب للدراس ــة بالجامع ــات الحكومي ــة والحص ــول ع ــىل الش ــهادات
العلمي ــة منه ــا حي ــث ل ــوحظ م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل ملف ــات المتع ـ رـتين وال ــذين ل ــم
يتحص ــلوا ع ــىل ش ــهائد خ ــالل كام ــل م ــدة الدراس ــة أنه ــم ك ــانوا يدرس ــون بالجامع ــات
الخاصة ر
والب هدفها الحصول عىل المال وليس التحصيل العلم الموفد مـن أجلـه
الطالب.
ن
 قي ــام الملح ــق الثق ــاف ومس ــاعد المراق ــب الم ــال بصـ ــرف ع ــدة أش ــهر كم ــن دراس ــيةكدفعة واحدة لبعض الطلبة مما ششت إل عدم وجود الطالب بساحة الدراسة عند
تحويـل تفويضـاته الماليـة وأنـه يـتم صــرف جميـ األشـهر بمجـرد وصـول الطالـب إل
الدولة مما يعد مخالفا لالئحة اإليفاد للدراسة بالخارج.
نظام الرقابة الداخلية بالملحقية الثقافية
ن
اقبي المـ ـ ن
 عـ ــدم قيـ ــام الم ـ ـر نـاليي الس ـ ــابقي والمراقـ ــب المـ ــال الحـ ــال المسـ ــتمر بف ـ ــت
ملفــات ماليــة لكــل طالــب عــىل حــدى ســواء كــانوا الطلبــة الــذين انتهـ مــدة إيفــادهم
بالس ــاحة أو المس ــتمرين بالدراس ــة حالي ــا ح ـ رـب يتس ـ نـب للقس ــم الم ــال معرف ــة م ــا ت ــم
ص ــرفه عــىل كــل طالــب والمبــالل المســتحقة مســتقبال لــك تســاعدهم نف اإلج ـراءات
النهائية عند انتهاء مدد إيفاد الطلبة والتسوية النهائية لكل طالب.

 عـ ــدم قيـ ــام المراقـ ــب المـ ــال بمسـ ــك سـ ــجل خـ ــاص بـ ــالحواالت الـ ــواردة إل حسـ ــابالملحقية الثقافية وتبويبه وخصم مـا تـم صــرفه مـن الحسـاب لـك يـتم معرفـة مـا تـم
صـرفه من قيم الحواالت الواردة إل الحساب.
 ضــعف التعزيــز المســتندي ألذونــات الصــرف حيــث ال توجــد بهــا مرفقــات مــن رســالةالملح ــق الثق ـ ن
ـاف للقس ــم الم ــال تفي ــد الغ ــرض م ــن الص ــرف والتخوي ــل وع ــدم اعتم ــاد
وتوقي ـ الكش ــوف التحليلي ــة المحال ــة إل المراق ــب الم ــال م ــن قب ــل الملح ــق الثق ـ ن
ـاف
وكــذلك عــدم إرفــاق تقريــر أ كــاديم نف حالــة ص ــرف الرســوم والمــن الدراســية حيــث
ل ــوحظ أغل ــب أذون ــات الصـ ــرف يرف ــق به ــا الص ــك المس ــتلم فق ــط مم ــا يع ــد مخالف ــا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )99من الئحة
ر
 مخالف ـ ــة الملحقيـ ـ ــة الثقافيـ ـ ــة وكـ ـ ــذلك القس ـ ــم المـ ـ ــال بالسـ ـ ــفارة مـ ـ ــن 2012م حـ ـ ــب2015م بخصـوص ترجيـ الرسـوم الدراســية ومخصصــات التـ ن
أمي الطــب إل الطلبــة
م بـ ـ ر
ـارسة عـ ــن طريـ ــق الصـ ــكوك المص ـ ــرفية حيـ ــث تبـ ـ ن
ـي أن هـ ــذا اإلج ـ ـراء يعـ ــد مخالفـ ــا
ر
لالئحة اإليفاد بالخارج ر
مبارسة ليـتم
والب تفيد دف الرسوم الدراسية إل الجامعات
ن
ر
معهــا معرفــة أوضــاع الطلبــة مــن مســتوياتهم الدراســية أو تعــتهم ف الدراســة أو أنهــم
مفصولي من الجامعات ر
ن
حب ال يكون الصـرف بالمخالفة.
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بيان بالطلبة الذين تم صـرف كامل المدة عليهم ولم يتحصلوا عل الشهادة الموفدين
من أجلها
ت

االسم

رقم القرار

بداية الصـرف

نهاية الصـرف

الدرجة الموفد من أجلها

التخصص

جهة
اليشيح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

كعب
ابش
صعد
ررك
سمد
معم
ممز
م ه
صعح
امغ
ف ش
افس
عمب
اعق
امع
مطا
مفف
امو
اصد
جعج
عما
اعص
نعط
ص رب
ععس
ححق
فمح
ععح
مدع
ماع
ممع
معان
ح زز
اعص
ماف
رع ب
مطح
اصغ

2009/7
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2012/655
2008/294
2012/655
2013/606
2012/655
2011/34
2011/34
2011/34
2011/34
2011/34
2012/655
2012/655

2009/4
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
2013/1
ــ
2013/1
2015/1
2013/1
2011/2
2011/2
2011/2
2011/2
2011/2
2013/1
2013/1

2015/12
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
2015/1
ـــ
2015/1
2018/12
2015/1
2014/7
2014/7
2014/7
2014/7
2014/7
2015/1
2015/1

الجامعية
الدكتوراه
الجامعية
ماجستت
دكتوراه
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
الجامعية
ماجستت
ماجستت
ماجستت
دكتوراه
الجامعية
ماجستت
الجامعية
الجامعية
ماجستت
ماجستت
ماجستت
الجامعية
الجامعية
دكتوراه
دكتوراه
ماجستت
ماجستت
دكتوراه
ماجستت
دكتوراه
دكتوراه
الجامعية

طب بشـري
طب عيون
طب بشـري
طب أسنان
حاسب آل
إدارة مشاريـ ـ
طب بشـري
حاسب آل
طب أسنان
إدارة
طب بشـري
اقتصاد
إدارة
طب أسنان
طب بشـري
طب بشـري
جراحة فك
إدارة مشاريـ ـ
محاسبة
هندسة ر
الكتونيه
طب بشـري
إدارة مشاريـ ـ
طب أسنان
طب بشـري
هندسة مدنية
طب عيون
هندسة مدنية
طب بشـري
طب بشـري
صيدلة
احياء دقيقة
محاسبة
هندسة طتان
هندسة مدنية
طب بيطري
اداره
هندسة مدنية
اقتصاد

التعليم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
إيفاد
ضم
إيفاد
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
ضم
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 يالحــظ مــن الكشــف الســابق أن عــدد  35طالــب مــن إجمــال عــدد الطلبــة البــالل 38طالــب وال ــذين ل ــم يوفق ــوا نف الحص ــول ع ــىل الش ــهادة الموف ــدين م ــن أجله ــا ه ــم م ــن
الطلبة الذين تم ضمهم عىل حساب الدولة.
ن
 إن أحد أسباب الفشل يرج إل عدم وجود الطالب أصال ف الساحة الدراسية أثناءص ــدور القـ ـرار وه ــو م ــا يع ــد مخالف ــا لالئح ــة اإليف ــاد فيم ــا يخ ــص ض ــم الطلب ــة ال ــذين
يدرسون عىل حسابهم الخاص.
 قصور الملحقية الثقافية وعدم وجـود ملحـق أ كـاديم متخصـص مـن العـام 2013محـ رـب العــام الــدراس 2016م حيــث إن المبعــوث مــن قبــل الدولــة هــو شــخص يعمــل
ب ــاألمن الع ــام ول ــيس ل ــه أي دراي ــة ب ــأمور الطلب ــة ومتابع ــة الجامع ــات كطل ــب تقري ــر
أكاديم لكل طالب موفد بالساحة.
ن
الدارسي بالساحة حيـث لـم يـتم إحالـة أي
 التأخر نف إحالة الرسوم الدراسية للطلبةرسوم دراسية للطلبة منذ العام 2016م من قبل الجهات المختصة بالدولة الليبيـة
األمر الذي يؤدي إل تعرض العديد مـن الطلبـة إل الفصـل مـن الجامعـات الدارس ن
ـي
بها.
مدرسة التقدم الليبية الخاصة
ر
بمبارسة أعمالها بالساحة األوكرانية بدون الحصول عىل إذن المزاولة
 قيام المدرسةم ــن وزارة التعل ــيم بليبي ــا (إدارة التعل ــيم الخ ــاص) وك ــذلك الجه ــات المعني ــة بالدول ــة
األوكرانيــة عــالوة عــىل قيــام المراقــب المــال بالســفارة الليبيــة بكييــف بص ــرف قيمــة
 45,000دوالر وال ـ رـب تع ــادل نس ــبة  %50م ــن قيم ــة المطالب ــة ال ــواردة م ــن مدرس ــة
ن
ـواني
المســتقبل للقســم المــال بالســفارة وهــذا اإلج ـراء يعــد مخالفــا لإلج ـراءات والقـ
المتعــارف عليهــا واعـ رـتاف ضـ ن
ـمب مــن( /م ـم.ف) بصــفته المراقــب المــال لمش ــروعية
المدرسة بالساحة.

 لـ ــوحظ لـ ــدى اللجنـ ــة المش ـ ــكلة مـ ــن خـ ــالل فحـ ــص ومراجع ـ ــة القسـ ــم المـ ــال وج ـ ــوداختالف ــات وفروق ــات عن ــد القي ــام ب ـاجراءات الص ــرف ال ـ رـب ق ــام به ــا المراق ــب الم ــال/
(م ـ ـم.ف) عنـ ــد ص ـ ــرف المطالبـ ــة والكشـ ــف المقـ ــدم مـ ــن مـ ــدير مدرسـ ــة المسـ ــتقبل/
(ع.ج) والـ رـب تتضــمن بيانــات الطلبــة الدارسـ ن
ـي بالمدرســة وأعــدادهم وأعمــارهم ومــا
تــم إفــادة اللجنــة بــه مــن خــالل الكشــف المقــدم مــن إدارة مدرســة المســتقبل لــوحظ
ـوظفي دبلوماسـ ن
ن
ن
ـيي بالســفارة لــم يلتحقــوا بالدراســة
ـابعي لمـ
وجــود أســماء لطلبــة تـ
ر
بالمدرســة وال ــبعض م ــنهم غ ــت موج ــود بالســاحة األوكراني ــة ورس ــوم الطلب ــة ال ــب ت ــم
صـرفها بالمخالفـة تقـدر قيمتهـا  45,000دوالر المتبقيـة وال رـب لـم تـدف ح رـب تـاريـ ــخ
انتهــاء اللجنــة المكلفــة مــن ديــوان المحاســبة بــالفحص والـ رـب تعــادل  %50مــن قيمــة
المطالبة بالكامل.
 وجود غموض وعدم مصداقية عند قيام المراقب المال بمطالبة الرسـوم والكشـفالمرفــق بالمطالبــة ومــا تــم إحالتــه مــؤخرا بشــكل رســم بأنــه يوجــد أســماء تــم إحالتهــا
من ضمن المطالبة وغت موجودين ضـمن كشـف الطلبـة المسـتمرين بالدراسـة ح رـب
تاريـ ــخ 2020/5م.
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التأمي الطن
ن
ن
 سياس ـ ــة الملحقي ـ ــة الثقافي ـ ــة ف صـ ـ ــرف مخصص ـ ــات التـ ـ ـأمي الط ـ ــب ع ـ ــن الس ـ ــنوات2012ح ـ ـ رـب 2018م ت ـ ــتم ع ـ ــن طري ـ ــق توزيعه ـ ــا ع ـ ــىل الطلب ـ ــة حس ـ ــب المخصص ـ ــات
المحالة مما يعد مخالفا لالئحة إيفاد الطلبة بالخارج.
 بت ـ ــاريـ ــخ 2018/1/12م ت ـ ــم إحال ـ ــة مخصص ـ ــات الت ـ ـ ـ نأمي الط ـ ــب للطلب ـ ــة الموف ـ ــدين

بالسـ ــاحة األوكرانيـ ــة عـ ــن العـ ــام الـ ــدراس 2018-2017م بلغ ـ ـ
دوالر لعدد  140طالب.

قيمتهـ ــا 159,816

 قامـ اللجنــة المشــكلة مــن أعضــاء الســفارة بشــأن اختيــار شــركة لتـ نأمي الطــب بعقــد
ر
ع ــدة اجتماع ــات ودراس ــة الع ــروض المقدم ــة والمفاظل ــة بينه ــا حي ــث تم ـ التس ــية
ع ـ ـ ــىل الع ـ ـ ــرض المق ـ ـ ــدم م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــركة بتش ـ ـ ــا للتـ ـ ـ ـ ن
أمي المح ـ ـ ــدودة وبتكلف ـ ـ ــة إجمالي ـ ـ ـ ـة
ن
ـرحلتي وتغ ــل
 1,906,500قريفن ــا م ــا يع ــادل ح ــوال  79,500دوالر ت ــدف ع ــىل م ـ
م ــدة  6أش ــهر تغ ــل خ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية لع ــدد  93ش ــخص يمثل ــون الطلب ــة
ومرافقيهم.
 القيمــة المتبقيــة مــن مخصصــات الت ـ نأمي الطــب بحســاب الملحقيــة الثقافيــة بلغ ـ
قيمتها مبلل  80,300دوالر.
اتحاد الطلبة
ر
 بلغ ـ قيمــة مــا تــم اســتقطاعه مــن المــن الدراســية شــهريا مــن العــام 2013م وحــبنهاية الرب ـ الراب للعام 2019م مبلل وقدره  112,185دوالر.
 القيمــة الـ رـب تــم ص ــرفها مــن مخصصــات اتحــاد الطلبــة بلغ ـ قيمته ــا  6,000دوالردفع كرسوم عىل األنشطة الرياضية ر
الب قام بها الملحقية الثقافية.

 ال يوجــد حســاب مســتقل التح ــاد الطلبــة يــتم إيــداع المب ــالل المخصــومة مــن الم ــنالدراس ــية ب ــه حي ــث ل ــوحظ أن ــه ي ــتم االحتف ــا به ــا بالحس ــاب الخ ــاص بالملحقي ــة
الثقافية.
الملحقية العسكرية للسفارة الليبية بأوكرانيا

الحس ــابات المص ــرفية.ت ــدير الملحقي ــة العس ــكرية ع ــدد تــالت حس ــابات لمص ــرف أوك ــر
أوكسيم بنك (exam bank (ukre
ن
ـائمي عــىل
 عــدم وجــود أي بيانــات عــن آليــات الص ــرف والنظــام المتب ـ مــن قبــل القــ
م
الملحقيــة العســكرية للســنوات مــا قبــل ســنة 2018م حيــث اتض ـ أن قيمــة اال ـوال
والحواالت المالية الواردة من ليبيـا إل حسـابات الملحقيـة العسـكرية كانـ تصــرف
وف ــق دراي ــتهم واآللي ــات الموض ــوعة م ــن ق ــبلهم نف تل ــك الف ـ رـتة واجته ــادا م ــن اللجن ــة
المشـ ــكلة مـ ــن قبـ ــل ديـ ــوان المحاسـ ــبة تـ ــم تجمي ـ ـ كافـ ــة حركـ ــة االمـ ــوال المودعـ ــة نف
حســابات الملحقيــة العســكرية والمصــروفات الـ رـب تمـ عليهــا للســنوات مــن 2012
إل 2018م مــن واقـ كشــوفات الحســابات المصــرفية الـ رـب تــم موافاتنــا بهــا مــن قبــل
القسم المال بالسفارة.
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 تــم بموجــب إذن الص ــرف رقــم  2018/7/1ص ــرف مبلــل  11,777دوالر عــن مرتــبالملحـ ــق العسـ ــكري( /ع س ا) عـ ــن شـ ــهر أبريـ ــل 2018م وقـ ــد لـ ــوحظ أنـ ــه قـ ــد سـ ــلم
الملحقيـ ــة بتـ ــاريـ ــخ 2018/3/19م وأنهي ـ ـ فـ ـ رـتة عملـ ــه وتـ ــم إشـ ــعاره بـ ــذلك بكتـ ــاب
القــائم باألعمــال بالوكالــة( /ع ـم ا) رقــم  504/4/2المــؤر نف 2018 /3/19م ،وأنــه
ص ـ ـ ــرف مرتبـ ـ ــات لـ ـ ــه عـ ـ ــن شـ ـ ــهر 2018/4م تـ ـ ــم دون وجـ ـ ــه حـ ـ ــق مـ ـ ــن قبـ ـ ــل القـ ـ ــائم
باألعمال( /ع ا) والمراقب المال( /م ف).
 قام ـ الملحقيــة العســكرية بتــول ص ــرف مــن دراســية لعــدد مــن الطلبــة الدارسـ نـي
بدول ــة بيالروس ــيا نتيج ــة االنقس ــام الس ــياس وض ــم طلب ــة بالروس ــيا ت ــاب الملحقي ــة
العسكرية بدولة أوكرانيا وعددهم  6طلبة ،غت انه ال يوجد لهم ملفات أكاديميـة أو
تقارير باستمرارهم بالدراسة من عدمه لدى الملحقية العسكرية.
 قص ـ ــور وض ـ ــعف الق ـ ــائم باألعم ـ ــال المكل ـ ــف( /مـ ـ ـم ق) ح ـ ــول آلي ـ ــات عم ـ ــل الس ـ ــفارةوالملحقيــات التابعــة لهــا مــن ذلــك الحســابات التابعــة للســفارة وقيمــة ونــوع الودائ ـ
والحــواالت الماليــة المحالــة للســاحة وقيمــة األرصــدة المتبقيــة بالحســابات وآليــات
عم ــل الملحقي ــة الص ــحية م ــن إج ـ ـراءات الص ـ ــرف والعق ــود المتم ــة م ـ ـ المصـ ــحات
والمستش ــفيات وأع ــداد الج ــرج والم ـ ن
ـر ،بالس ــاحة معل ــال ذل ــك ش ــفاهة بقول ــه أن ــه
ن
ممهم ـ ـ ــش مـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ــل المراقـ ـ ـ ــب المـ ـ ـ ــال والملحقيـ ـ ـ ــات التابعـ ـ ـ ــة للسـ ـ ـ ــفارة ف تزويـ ـ ـ ــده
بالمعلومــات وفقــا الختصاصــهم .األمــر الــذي ال يعفيــه مــن ممارســة صــالحياته وفــق
صـري ـ ـ القانون.
تدن أداء القائمي باألعمال الذين تولوا مهام رئاسة السفارة

 م ـ ــن خ ـ ــالل فح ـ ــص ومراجع ـ ــة الس ـ ــفارة الليبي ـ ــة /أوكراني ـ ــا والملحقي ـ ــات التابع ـ ــة له ـ ــاللســنوات المحــددة بق ـرار رئــيس الــديوان رقــم ( )408لســنة 2019م والوقــوف عــىل
العديـ ــد مـ ــن المشـ ــاكل والصـ ــعوبات والتمثي ـ ــل الـ ــدبلوماس للدولـ ــة الليـ ــب بالس ـ ــاحة
األوكراني ـ ــة وخصوص ـ ــا فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بموض ـ ــوع ص ـ ــيانة الط ـ ــائرة األنتين ـ ــوف بالس ـ ــاحة
وك ـ ــذلك المب ـ ـ نـب االس ـ ــتثماري الت ـ ــاب لشـ ـ ــركة االس ـ ــتثمارات الخارجي ـ ــة وك ـ ــذلك مب ـ ـ نـب
المدرس ــة الليبي ــة الحكومي ــة ال ــذي ت ــم ررسانه من ــذ س ــنة 2004م ول ــم شس ــتغل ح ـ رـب
تاريخ ــه ويعت ــت اآلن المب ـ نـب آي ــل للس ــقوط وع ــدم وضـ ـ ض ــوابط تخ ــتص ب ـ ر
ـاإلرساف
والمتابع ــة ع ــىل الملحقي ــة الص ــحية ولج ــان الج ــرج التابع ــة له ــا األم ــر ال ــذي يض ــمن
صـرف المخصصات والودائ نف األغراض ر
الب خصص مـن أجلهـا ،وكـذلك تمك ن
ـي
ـواطني الليبيـ ن
ن
ـي مــن الحصــول عــىل التأشــتات للــدخول للسـاحة األوكرانيــة ســواء
المـ
كان ـ عم ــل أو عــالج أو س ــياحة ،ك ــل ذل ــك وفق ــا لتوتوك ــول العالق ــات الدبلوماس ــية
ن
ـائمي باألعمـال الـذين
المتعارف عليها دوليا كل ذلك يتض معـه ضـعف وقصـور الق
تول ـ ـ ـ ــوا مه ـ ـ ـ ــام رئاس ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــفارة وس ـ ـ ـ ــنورد ذل ـ ـ ـ ــك تفص ـ ـ ـ ــيليا نف تقريرن ـ ـ ـ ــا الع ـ ـ ـ ــام مرفق ـ ـ ـ ــا
بالمستندات.
موضوع صيانة الطائرة األنتونوف  AN–124وعدم رجوعها إل األراض الليبية

ق ــام دي ــوان المحاس ــبة بمتابع ــة الط ــائرة األنتون ــوف بالدول ــة األوكراني ــة لغ ــرض الص ــيانة
والحظ:
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 عدم جدية الجهات المعنية نف ليبيـا للقيـام بـاإلجراءات ال رـب تسـاهم نف إتمـام عمليـةالصيانة والعمرة واإلرساع بها للعودة بها إل أرض الوطن.
 عــدم متابع ــة وزارة الخارجيــة لموض ــوع الطــائرة ومخاطب ــة الحكومــة األوكراني ــة ع ــىلالـ ــرغم مـ ــن أن الطـ ــائرة ذات مواصـ ــفات عالميـ ــة و مـ ــن أ كـ ــت طـ ــائرات الشـ ــحن نف
العالم وتعتت الدولة الليبية نف حاجة ماسـة لهـا و أصـل مـن أصـول الدولـة الليبيـة
وال يج ــوز تركه ــا ح ـ رـب ال ي ــتم االس ــتيالء عليه ــا واس ــتغالل الوضـ ـ الـ ـراهن وه ــو ع ــدم
االستقرار السياس بالدولة.
ن
 عدم وجود سفت يمثل الدولة الليبية ف أوكرانيا واقتصـر عىل تكليف قـائم باألعمـالم ــن قب ــل وزارة الخارجي ــة خ ــالل الس ــنوات ال ـ رـب كان ـ به ــا الط ــائرة رابض ــة نف محط ــة
الش ـ ـ ــركة األمـ ـ ــر الـ ـ ــذى جعـ ـ ــل الحكومـ ـ ــة األوكرانيـ ـ ــة ال تعـ ـ ــل أهميـ ـ ــة لقيمـ ـ ــة الدولـ ـ ــة
والتعامل معها بصفة رسمية.
ن
 عــدم جديــة ومتابعــة وزارة الــدفاع وجهــاز تنفيــذ الطــتان الخــاص ف إتمــام اإلجـراءاتا
وتحوي ـ ــل األم ـ ــوال األم ـ ــر ال ـ ــذى ع ـ ــرض الط ـ ــائرة إل العدي ـ ــد م ـ ــن المحـ ـ ـأو ت لبيعه ـ ــا
والتصـ ــرف فيه ــا وال ـ رـب اف ــاد به ــا ش ــفويا وكتابي ــا ك ــل م ــن ل ــه عالق ــة بموض ــوع الط ــائرة
بالساحة األوكرانية.
تقرير مبن االستثمار اللين التابع للشـركة العربية الليبية لالستثمارات الخارجية
(الفيكو) بدولة أوكرانيا

من خالل قيام اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم ( )408لسـنة 2019م
بشــأن فحــص ومراجعــة حســابات الســفارة الليبيــة بدولــة أوكرانيــا تكشــف للجنــة وجــود
مب ـ ـ ـ ـ نـب اس ـ ـ ـ ــتثماري يخ ـ ـ ـ ــص الشـ ـ ـ ـ ــركة العربي ـ ـ ـ ــة الليبي ـ ـ ـ ــة لالس ـ ـ ـ ــتثمارات الخارجي ـ ـ ـ ــة مبل ـ ـ ـ ــل
 21,179,657دوالر وهــو عبــارة ع ــن عقــار ع ــىل مســاحة  862م ـ رـت مرب ـ ـ وعنوان ــه 14
ش ــارع ل ــوثرا نس ــكا نف قل ــب العاص ــمة األوكراني ــة كيي ــف ب ــالقرب م ــن القص ـ ـر الجمه ــوري
ومق ـ ــر محافظ ـ ــة كيي ـ ــف .ويتك ـ ــون م ـ ــن اث ـ ـ نـب عش ـ ـ ــر ط ـ ــابق ودور تح ـ ـ ـ األرض كم ـ ــرآب
للسيارات بعدد  18موقف مساحته اإلجمالية للمرآب تصل إل  221ر
مت مرب ـ .
حيث لوحظ قصور الشـركة العربية الليبيـة لإلسـتثمارات الخارجيـة نف اسـتكمال المب نـب
واسـ ــتغراق وق ـ ـ طويـ ــل منـ ــذ تـ ــاريـ ــخ ررسائـ ــه وتسـ ــجيله بـ ــدائرة السـ ــجل بـ ــدائرة األر ن
ا،
لمدين ـ ـ ــة كيي ـ ـ ــف بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2009/9/4م بن ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــىل قـ ـ ـ ـرار مجل ـ ـ ــس مدين ـ ـ ــة كيي ـ ـ ــف رق ـ ـ ــم
 868/868بتاريـ ــخ 2008/12/18م.
مبن المدرسة الليبية والمركز الثقاف بالساحة األوكرانية
زيـ ــارة المدرسـ ــة الحكوميـ ــة بالسـ ــاحة األوكرانيـ ــة الـ ـ رـب تـ ــم ررسانهـ ــا سـ ــنة 2005/2/15م
لالس ـ ــتفادة منه ـ ــا كمق ـ ــر للمدرس ـ ــة الليبي ـ ــة ومرك ـ ــز ثق ـ ـ ن
ـاف بع ـ ــد موافق ـ ــة وزارة الخارجي ـ ــة
األوكرانية بالخصوص نود إحاطتكم ب ر
اآلن:

ن
ن
ـائمي عـ ــىل الملحقيـ ــة
ـائمي عـ ــىل السـ ــفارة وكـ ــذلك القـ ـ
 ضـ ــعف وقصـ ــور واهمـ ــال القـ ـن ن
ر
الثقافي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ــنوات م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـراء المب ـ ـ ــب ف س ـ ـ ــنة 2005م وح ـ ـ ــب ش ـ ـ ــهر
2020/5م لع ــدم تح ــوير واس ــتكمال المب ـ نـب واالس ــتفادة من ــه كمق ــر للمدرس ــة ومرك ــز
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ثقـ ن
ـاف وفقــا ألغ ـراض الـ رـب تــم ش ـراء المبـ نـب مــن أجلهــا عــالوة عــىل ذلــك أن المقريبعــد
عن مركـز العاصـمة كييـف وذلـك لوجـوده ضـمن منطقـة صـناعية ال يصـل ان يكـون
كمقر للمدرسة وفقا لشـروط ومعايت الجودة المتعارف عليها.
 شـ ــكل المبـ ـ نـب وتصـ ــدعه واحتماليـ ــة سـ ــقوطه نف أي وق ـ ـ كـ ــذلك تواجـ ــد عـ ــدد مـ ــنالمش ــدين تس ــكن مق ــر المب ـ نـب كم ــا ي ــتم
ر ـ
الك ــالب داخ ــل المب ـ نـب تع ــود لمجموع ــة م ــن
استغالله نف بعض االحيان ألشياء مخالفة للنـواج واإلجـراءات القانونيـة المتعـارف
عليه ـ ــا مم ـ ــا ق ـ ــد يع ـ ــرض الدول ـ ــة الليبي ـ ــة نف حال ـ ــة انهي ـ ــاره أو س ـ ــقوطه للقض ـ ــاء عليـ ـ ـه
واستغالله من قبل الحكومة األوكرانية – حيث ينص قانونها عـىل التملـك الحيـازي
ـان م ـ ــا ف ـ ــوق األرض ن
للمب ـ ـ ن
وف حال ـ ــة س ـ ــقوط المب ـ ـ نـب يص ـ ــب تلقائي ـ ــا ملكيت ـ ــه للدول ـ ــة
ر
دارن المش ـ ــروعات
األوكراني ــة – وذل ــك لفش ــل الجه ــات المعني ــة بالدول ــة الليبي ــة كـ ـ
ن
ن
ـائمي عـ ــىل السـ ــفارة خـ ــالل
ـابعتي لكـ ــل مـ ــن وزارة الخارجيـ ــة ووزارة التعلـ ــيم والقـ ـ
التـ ـ
الماضية التخاذ وحلحلة اإلجراءات الكفيلة الستكماله كمرفق حيوي تربوي تعليم
يعود بالنف مستقبال ألبناء الجالية الليبية بالساحة األوكرانية.
السفارة الليبية بأثيوبيا
نظام الرقابة الداخلية
ن
ن
المتاني ــة المخصص ــة للس ــفارة المعني ــة ف م ــايخص المص ـ ــروفات إل
 ع ــدم تقس ــيمأبواب وتقسيم الباب إل بنود عـىل النحـو الـذي جـاء بالمـادة ( )6مـن القـانون المـال
للدولة والمادة ( )3من الالئحة التنفيدية حيـث يـتم تحويـل المبـالل إجماليـا بجميـ
المصـروف ات ومن تم تقوم السفارة بتوزيعها حسب احتياجاتهـا بالمخالفـة للمـادتين
ن
المذكورتي.

 ع ــدم إص ــدار وزارة الخارحي ــة تفويض ــات مص ــلحية للس ــفارة متض ــمنة ك ــل أو بع ــضاإلعتمادات ر
الب أخطرت بها الوزارة لصال السفارة المعنية بالمخالفة للمادة ()15
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 عـ ــدم إمسـ ــاك المراقـ ــب المـ ــال سـ ــجل إعتمـ ــادات تسـ ــجل فيـ ــه جمي ـ ـ المص ـ ــروفاتالمفــوض بانفاقهــا موزعــة عــىل بنودهــا المختلفــة م ـ بيــان التفــويض المــال ممــا يعــد
ن
ن
ـادتي
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن وك ــذلك الم ـ
مخالف ــة للم ــادة ( )20م ــن الئح ــة
(.)23-21
 عدم إمساك سـجل حسـابات السـلف بأنواعهـا مـن المراقـب المـال بالسـفارة حسـبن
المتانية والحسابات والمخازن.
مانص عليه المادة ( )182من الئحة
 عــدم قيــام الســفارة بمســك ســجل يوميــة الصــندوق واإلكتفــاء بمخرجــات المنظومــةر
ن
المتانيـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
اإللكتونيـ ـ ـ ــة بالمخالفـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــادة (81إل  )94م ـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة
والمخازن.
ن
 إحتفا السفارة بنقدية بمبالل كبتة تزيد عن الحاجة ف شكل عملة محلية وعملةقابلــة للتحويــل ويــتم الص ــرف مــن هــذه المبــالل نف شــكل مرتبــات تــدف نقــدا وكــذلك
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ترجي ـ ف ــواتت قيم ــة ع ــالج بالعمل ــة المحليــة واألجنبي ــة وك ــذلك دف ــع مهم ــات س ــفر
ن
ن
التابعي للسفارة.
الموظفي
المراقب المال وبعض
 عــدم تقيــد الســفارة بشــكل عــام بتنفيــد مــا ورد بالقــانون رقــم ( )2والئحتــه التنفيذيــةن
ـوظفي بالســفارة وذلــك مــن حيــث عــدم وجــود تقــارير طبيــة
فيمــا يتعلــق بعــالج المـ
معتم ــدة م ــن الس ــفارة تفي ــد بتع ــذر الع ــالج داخ ــل أثيوبي ــا واإلكتف ــاء فق ــط بموافق ــة
الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الخارجية عىل العالج.
ن
 تج ــاوز الس ــن القانوني ــة المح ــددة نف الالئح ــة التنفيذي ــة ف الق ــانون رق ــم ( )2لس ــنة2001م بشــأن تنظــيم العمــل الســياس ألرس بعــض الموفــدين للعمــل بالخــارج فيمــا
يخص العالج.
 عــدم قيــام الســفارة بمســك الســجالت الالزمــة مــن الموجــودات الثابتــة مــن عقــاراتوس ـ ــيارات واإلكتف ـ ــاء ب ـ ــالجرد الس ـ ــنوي فق ـ ــط باإلض ـ ــافة إل ع ـ ــدم اإلحتف ـ ــا بمل ـ ــف
متكامل.
ن
 قي ــام الس ــفارة ب ــدف مصـ ــروفات تتمث ــل ف ع ــالوة س ــفر ومبيـ ـ ل ــبعض الوف ــود م ــنجهـ ــات مختلفـ ــة التـ ــربطهم عالقـ ــة وظيفيـ ــة بالسـ ــفارة بحضـ ــور إجتماعـ ــات وبعـ ــض
المؤتمرات وكذلك صـرف مساعدات نقدية وعينية واقامات بالفنـادق وتـذاكر سـفر
وكذلك مكافأت دون وجود مستندات مؤيدة لعملية الصـرف.
 فيم ـ ــا يخ ـ ــص اإليـ ـ ـرادات ل ـ ــوحظ أن الس ـ ــفارة تق ـ ــوم بالص ـ ـ ــرف م ـ ــن إيراداته ـ ــا مب ـ ـ رـارسة
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن حي ــث قام ـ ـ
بالمخالف ــة للم ــادة ( )64م ــن الئح ــة
ن
السفارة بتخريد بعض أوصولها والمتمثلة ف سـيارات وعـددها( )14سـيارة بموجـب
برقية موافقة من مـدير إدارة الشـؤون اإلداريـة والماليـة بـوزارة الخارجيـة مقابـل مبلـل
ر
مبارسة
( 4,245.740بر أثيون) وتم إيداع المبلل بخزينة السفارة وتم الصـرف منها
ر
المبارس من إيرادات من التأشتات ر
الب تم تحصيلها
وكذلك قيام السفارة بالصـرف
بموجب إيصاالت قبض (م.ح )5.بالمخالفة للمادة المشار إليها سلفا.
حسابات رشكة اليفكو بأثيوبيا
قام ـ الســفارة الليبيــة بدولــة أثيوبيــا باســتالم مبــالل مقيــدة بحســابات الش ــركة الليبي ــة
لإلستثمارات األفريقية (الفيكو) وذلك عىل النحو التال:
 مبلل  5,489,400بر أثيون ما يعادل  309,715دوالر. مبل ـ ــل  5,460دوالر وت ـ ــم ذل ـ ــك بموج ـ ــب خط ـ ــاب وكي ـ ــل وزارة الخارجي ـ ــة والتع ـ ــاونالدول عىل أن يـتم اسـتالم المبلـل واشـعار وزارة الخارجيـة بمـا يعادلـه بالـدينار الليـب
وسـ ــيتم خصـ ــمه مـ ــن مـ ــن المخصصـ ــات المعتمـ ــدة للسـ ــفارة الليبيـ ــة للسـ ــنة الماليـ ــة
2012م حيث اليوجد مايفيد القيام بهذا اإلجراء.
 تحويــل مبلــل بقيمــة  850,000دوالر مــن حســاب الســفارة رقــم ()712-102 -030بعمل ــة الي ــورو إل حس ــاب الس ــفارة الليبي ــة بالق ــاهرة حس ــاب رق ــم  712096بالبن ــك
العـرن الـدول القــاهرة حيـث لــم نــتمكن مـن االطــالع عــىل أي مسـتند يفيــد الموافقــة
تقرير ديوان المحاسبة 2020

427

عــىل تحويــل هــذا المبلــل أو الغــرض مــن هــذا التحويــل وقــد أوضـ المراقــب المــال نف
ررسحه عىل يومية الصندوق أن هذا المبلل يخص وزارة المالية.
 خص ــم مبل ــل  4,300ي ــورو م ــن الحس ــاب المصـ ـ نـرف رق ــم  0007-712-102بالبن ــك
العـ ـ ـ ـ ــرن الـ ـ ـ ـ ــدول القـ ـ ـ ـ ــاهرة والخـ ـ ـ ـ ــاص بالسـ ـ ـ ـ ــفارة الليبيـ ـ ـ ـ ــة بأثيوبيـ ـ ـ ـ ــا وذلـ ـ ـ ـ ــك بتـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2017/2/23م حي ـ ـ ــث تب ـ ـ ـ ن
ـي أن وزي ـ ـ ــر الخارجي ـ ـ ــة المف ـ ـ ــوض ق ـ ـ ــام بمخاطب ـ ـ ــة البن ـ ـ ــك
ن
المـذكور بموجــب الكتــاب رقــم ( )407المـؤر ف 2017/2/6م بتجميــد هــذا المبلــل
وف ــت حس ــاب خ ــاص ب ــوزارة الخارجي ــة الليبي ــة ووضـ ـ المبل ــل الم ــذكور كوديع ــة ب ــه
حي ـ ـ ـ ــث ف ـ ـ ـ ــت حس ـ ـ ـ ــاب ل ـ ـ ـ ــوزارة الخارجي ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم  0007-713-104-030للس ـ ـ ـ ــفارة
والمخـ ن
ـولي منهــا بــالتوقي عــىل هــذا الحســاب واســتمر المبلــل معلــق بــدفاتر الســفارة
ر
م ــن ت ــاريـ ــخ الخص ــم ح ــب 2019/2/13م حي ــث ورد كت ــاب وزي ــر الخارجي ــة بش ــطب
ه ــذا المبل ــل م ــن س ــجالتها األم ــر ال ــذي يع ــد تصـ ــرفا مخالف ــا ق ــام ب ــه وزي ــر الخارجي ــة
والمتمثل نف مخاطبة المصـرف بتجميد مبلل بحساب السفارة وفت حسـاب باسـم
الوزارة.تحويـ ــل المبلـ ــل إل الحسـ ــاب الجديـ ــد دون علـ ــم السـ ــفارة صـ ــاحبة الحسـ ــاب
ن
المخولي عليه.
ودون موافقة
ن
ـوظفي نقــدا وبالعملــة األجنبيــة (الــدوالر)
 قيــام المراقــب المــال بص ــرف مرتبــات المـن
دون وجود المترات ر
تجت ذلك ومخالفة اللوائ .
الب
 قيام السفارة باإلعتماد عىل الدف النقدي لغلب مصـروفاتها وكذلك مرتبات لبعضن
الموظفي بالسفارة نف بعض األحيان رغم وجود حسابات مصـرفية لهم.
ن
 قي ـ ــام الس ـ ــفارة ب ـ ــدف مص ـ ــاريف تتمث ـ ــل ف مس ـ ــاعدات وهب ـ ــات وه ـ ــدايا ألشـ ـ ــخاصمختلفـ ن
ـي األمــر الــذي يعــد تص ــرف نف أمــوال الدولــة بالمجــان وفقــا لمــا نص ـ عليــه
المادة ( )24من القانون المال للدولة.
 قيام السفارة باجراء عمليـات صـيانة بمبناهـا ودفـ قيمـة  %50مـن التكلفـة المقـدرةلهــا قبــل بــدء العمــل بعمليــات الصــيانة مــن قبــل المقــاول المكلــف نف أغلــب األحيــان
دون التقيد باإلجراءات وطرق التعاقد المنصوص عليها بالئحة العقود اإلدارية.
 قضــية مرفوعــة مــن الدولــة الليبيــة متمثلــة بالســفارة ضــد الش ــركة المنفــذة والمكتــباإلستشـ ــاري المش ـ ــرف لمبـ ـ نـب السـ ــفارة الجديـ ــد بـ ــأدشس أبابـ ــا لتعـ ـ رـت تسـ ــليمه وظهـ ــور
ن
بالمبب وأحيل القضية للقضاء بتاريـ ــخ 2012/12/20م.
عيوب فنية
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الفصل العاشر :قطاع الداخلية
مـ ــن خـ ــالل دراسـ ــة وتقيـ ــيم اإلج ـ ـراءات الـ ـ رـب تـ ــم الوقـ ــوف عليهـ ــا إثنـ ــاء عمليـ ــة الفحـ ــص
والمراجع ــة ومتابع ــة النفق ــات التس ــيتية والتنموي ــة والوق ــوف ع ــىل مخرج ــات النفق ــات
ن
ـائمي عـ ـ ــىل الجهـ ـ ــة نف توظيـ ـ ــف
واب ـ ــداء ال ـ ـ ـرأي بشـ ـ ــكل ملخ ـ ــص حـ ـ ــول مـ ـ ــدى قـ ـ ــدرة الق ـ ـ
ن
ن
ـواني ول ــوائ ف إدارة وزارة الداخلي ــة
اإلمكاني ــات المتاح ــة م ــن م ــوارد مالي ــة وقش ــرية وق ـ
والجه ـ ـ ــات التابع ـ ـ ــة له ـ ـ ــا وتحقي ـ ـ ــق األه ـ ـ ــداف المنش ـ ـ ــودة منه ـ ـ ــا ،وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الفح ـ ـ ــص
والمراجعة لوحظ ر
اآلن:
وفيما يىل بيان بالمخصصـات الماليـة وفـق التقسـيمات الـواردة بقـرار المجلـس الرئـاس
رق ـ ـ ــم ( )208لس ـ ـ ــنة 2020م ،بش ـ ـ ــأن إق ـ ـ ـ ـرار ر
التتيب ـ ـ ــات المالي ـ ـ ــة للع ـ ـ ــام الم ـ ـ ــال 2020م
ن
المتانية التسيتية للوزارة والجهات التابعة لها:
والمتعلقة بأبواب
ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اإليرادات
اسم الجهة
ديوان وزارة الداخلية والمديريات بالمناطق 10,000,000
0
جهاز قوة العمليات الخاصة
0
جهاز المباحث الجنائية
0
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
0
جهاز الشـرطة السياحية وحماية اآلثار
0
جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب
0
جهاز األمن العام والتمركزات األمنية
0
جهاز مكافحة الهجرة غت الشـرعية
100,000
هيئة السالمة الوطنية
3,000,000
مصلحة األحوال المدنية
25,000,000
مصلحة الجوازات والجنسية
20,000,000
مصلحة امن المرافق والمنشآت
0
مركز المعلومات والتوثيق
58,100,000
اإلجمال

الباب األول
1,732,000,000
6,950,000
41,700,000
47,686,000
14,785,000
15,000,000
18,300,000
79,493,000
141,463,000
374,109,000
143,800,000
50,000
240,000
2,615,576,000

الباب الثان
24,000,000
6,700,000
6,100,000
1,900,000
750,000
15,000,000
8,400,000
3,000,000
9,150,000
7,650,000
7,650,000
3,800,000
400,000
94,500,000

ديوان وزارة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية
 ضعف النظام المحاسب وافتقاره للضوابط والمعايت رالب تجعل منـه نظامـا محكمـا
ن
يتمت بالكفاءة والفاعلية.
 ضعف األداء المال نف إدارة األموال العامة. ع ـ ــدم ت ـ ـ نـوج الدق ـ ــة والموض ـ ــوعية واتب ـ ــاع األس ـ ــس واألس ـ ــاليب العلمي ـ ــة عن ـ ــد إع ـ ــداد
ن
ن
المتاني ــة التقديري ــة ،حي ــث ل ــوحظ التب ــاين ف بع ــض البن ــود م ــن حي ــث تحقي ــق وف ــر
ن
ن
ن
ن
كامل ف أو بعض االعتمادات ف حي يتم الصـرف بالتجاوز ف البعض اآلخر.
 تحميــل بع ـض المص ــروفات عــىل بنــود غــت مختصــة وليس ـمما يظهر المصـروفات عىل غت حقيقتها.

مــن ذات طبيعــة البنــد
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ا
 القيـام بتحميـل التفويضــات المصـلحية عــىل بنـود الصــرف مب رـارسة بــد مـن تحميلهــا
ن
المتانية إل ن
حي تسويتها.
كارتباطات خارج
 تعدد الحسابات المصـرفية المفتوحـة بالمخالفـة للتشــريعات النافـذة ،باإلضـافة إلظهــور العديــد مــن األرصــدة المعلقــة منــذ ســنوات بمــذكرات التســوية دون اتخــاذ مــا
يلزم حيالها وفق محددات القانون.
 الصـرف عىل جهات ذات نمتانية مستقلة مما يعد تعلية اعتمادات تلك الجهات.
 عـ ــدم الـ ـ ر نـتام بع ـ ــض الجهـ ــات التابع ـ ــة للقطـ ــاع بمسـ ــك الس ـ ــجالت وال ـ ـدفاتر الرقابي ـ ــةواإلحصـ ــائية مثـ ــل (سـ ــجل األصـ ــول – سـ ــجل العهـ ــد – سـ ــجل ر ن
االلتامـ ــات – س ـ ــجل
ال ـ ــدفعات المقدم ـ ــة – س ـ ــجل االعتم ـ ــادات المس ـ ــتندية – س ـ ــجل متابع ـ ــة خطاب ـ ــات
الضمان...إلخ).
ن
ن
 التوسـ ـ ـ نف اس ـ ــتخدام العه ـ ــد ف إجـ ـ ـراء المصـ ـ ــروفات والت ـ ــأخر ف تس ـ ــويتها وترحي ـ ــلا
أرص ـ ــدة العه ـ ــد ال ـ ـ رـب ل ـ ــم تس ـ ــوى م ـ ــن س ـ ــنة إل أخ ـ ــرى ،فضـ ـ ـ ع ـ ــن ض ـ ــعف التعزي ـ ــز
المستندي لبعض ما تم تسويته.
 عــدم إحالــة بـ رر
ـواف االعتمــادات المقــررة بالتتيبــات الماليــة للعــام 2020م لالحتيــاط
العام.
ن
 عـ ــدم كفـ ــاءة األنظمـ ــة المتعلقـ ــة بتحصـ ــيل اإلي ـ ـرادات ممـ ــا ترتـ ــب عـ ــىل ذلـ ــك التـ ــدنالواض نف حجم اإليرادات مقارنة بما هو مقدر.
 اللج ـ ـ ــوء إل التكلي ـ ـ ــف المب ـ ـ ـ رـارس لت ـ ـ ــوفت متطلب ـ ـ ــات واحتياج ـ ـ ــات أو إنج ـ ـ ــاز أعم ـ ـ ــال أو
ا
خ ــدمات ب ــد م ــن ط ــرح عط ــاء ع ــن طري ــق المنافس ــة للحص ــول ع ــىل ج ــودة أفض ــل
وبأقل األسعار.
ن
 قص ــور مكات ــب المراجع ــة الداخلي ــة بالجه ــات ف أداء مهامه ــا المناط ــة به ــا وممارس ــةأعمالها دون تخطيط مسبق.
-

-

-

ع ــدم االهتمـ ــام بتسـ ــجيل وتوثي ــق بعـ ــض األصـ ــول المملوك ــة للدولـ ــة لـ ــدى الجهـ ــات
المختصة.
اإلف ـ ـراط نف شـ ـ ـراء السـ ــيارات دون خطـ ــة واضـ ــحة ودون الحصـ ــول عـ ــىل الموافقـ ــات
ا
الالزمــة أو تــوفر التغطيــة الماليــة وبأســعار مرتفعــة فضـ عــن عــدم قيــدها وتســجيلها
ممــا يفقــد القــدرة عــىل متابعتهــا إضــافة إل تســليم الــبعض منه ـا لجهــات وأشــخاص
خارج القطاعات مما يعد تصـرفا بالمجان نف أصول وأمالك الدولة.
قيــد االعتمــادات المســتندية كمص ــروفات مبـ ر
ـارسة ممــا يظهــر المص ــروفات عــىل غــت
ا
حقيقتهــا ،فض ـ عــن عــدم االهتمــام بمتابعتهــا وتســوية أرصــدتها الســيما المفتوحــة
منذ سنوات سابقة.
ا
تجزئة قيمة العقود للحد الذي ينأي بها عن الرقابة المسبقة من الديوان فض عن
عـ ــدم االلـ ـ ر نـتام باحالـ ــة المعـ ــامالت الماليـ ــة بعـ ــد الص ـ ــرف مبـ ـ ر
ـارسة لـ ــديوان المحاسـ ــبة
لغ ــرض المراجع ــة الالحق ــة للعق ــود ال ـ رـب تف ــوق قيمته ــا  500أل ــف دين ــار بالمخالف ــة
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للقــانون رقــم ( )24لســنة 2013م المعــدل للقــانون رقــم ( )19لســنة 2013م بشــأن
إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
ن
 تــأخر بعــض الجهــات التابعــة للــوزارة ف إعــداد الحســابات الختاميــة للدولــة واهمــالبعضها نف تقديم التقارير والبيانات لوزارة المالية نف المواعيد المحددة.
 عدم توفر المعلومات والبيانات وتقارير متابعة تنفيـذ المشــروعات لـبعض الجهـاتر
الب صدرت لها تفويضات مالية.
ا
 ع ــدم مالءم ــة المخ ــازن لطبيع ــة األص ــناف المخزن ــة فضـ ـ ع ــن ع ــدم ت ــوافر أس ــبابن
المتاني ـ ــة
الوقاي ـ ــة التام ـ ــة لألص ـ ــناف بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )220م ـ ــن الئح ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 عـ ــدم االلـ ـ ر نـتام مـ ــن قبـ ــل بعـ ــض الجهـ ــات التابعـ ــة للـ ــوزارة بامسـ ــاك بعـ ــض السـ ــجالتن
ـادتي
(أســتاذ المخــزن – بطاقــات الصــنف) وانتظــام القيــد بهــا بالمخالفــة ألحكــام المـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )132-231من الئحة
 عـ ــدم القيـ ــام ب ـ ـاجراء الجـ ــرد الـ ــدوري والمفـ ــاج للمخـ ــازن بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــوادن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )295-294-293-292من الئحة
ن
ر
االلكتونيــة ف عمليــة قيــد المعــامالت الماليــة
 اعتمــاد اإلدارة الماليــة عــىل المنظومــةن
ر
واغفال مسك بعض السجالت اليدوية والمتمثلة ف اآلن:
 س ــجل حصـ ــر األص ــول ألحك ــام الرقاب ــة والمحافظ ــة عليه ــا م ــن التل ــف والض ــياع
بالمخالفة لنص المادة ( )18من القانون المال للدولة.
 سجل ر ن
االلتامات المالية.
ن
ـادتي ( )165-163م ــن الئح ــة
 س ــجل الودائ ـ واألمان ــات بالمخالف ــة ألحك ــام الم ـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 سجل متابعة االعتمادات المستندية محلية  -خارجية.
 ع ـ ــدم مس ـ ــك دف ـ ـ رـت يومي ـ ــة الص ـ ــندوق (م.ح )6.بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )81م ـ ــن الئح ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
-

-

-

عــدم خــتم أذونــات الصــرف والمســتندات المؤيــدة لهــا بمــا يفيــد الصــرف لعــدم تكـرار
ن
المتانيــة
صــرفها مــرة أخـرى األمــر الـذي يعــد مخالفــة لـنص المــادة ( )105مـن الئحــة
والحسابات والمخازن.
ن
ن
ع ــدم اكتم ــال ال ــدورة المس ــتندية للعم ــل ف ال ــوزارة واخ ــتالف ف تطبي ــق اإلج ـ ـراءات
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المواد ( )100-99من الئحة
ن
بتضمي كافة البيانات نف أذونات الصـرف واالزمة إلتمام عملية الصـرف
عدم القيام
ن
بالمخالفــة للفق ـرات ( )3-2م ــن نــص الم ــادة ( )99م ــن الئحــة المتاني ــة والحس ــابات
والمخازن.
عــدم التقيــد بــنص المــادة ( )20مــن قــانون النظــام المــال للدولــة والـ رـب تــنص بــأن ال
يجــوز اتخــاذ إج ـراء ريتتــب عليــه ارتبــاط مــال اال بعــد الحصــول عــىل اق ـرار كتــان مــن
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ن
المتانيـة والحســابات
المراقـب المـال وكــذلك مخالفـة لــنص المـادة ( )25مـن الئحــة
والمخازن بشأن ر ن
االلتام بعدم إجراء اية ارتباطات دون ما يقابلها من اعتماد.
 قيام الوزارة احداث تغيت نف اختصاصات اإلدارات والمكاتب المعتمدة ،األمر الـذييعــد مخالفــا لق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )145لســنة 2012م بشــأن اعتمــاد الهيكــل
التنظيم للوزارة.
ن
 قصور مكتب المراجعة الداخلية ف إعداد التقارير الدورية عـن سـت العمـل بالصـورةالمطلوبة ،حيث أن التقارير المعدة ال نتف بالغرض.
 غيـ ــاب بيانـ ــات محـ ــا ن االجتماعـ ــات والمتمثلـ ــة نف (أسـ ــماء الحـ ــا ن ين – الصـ ــفة –األعضاء – التاريـ ــخ...إلخ).
ن
 التوس ـ نف ص ــدور ق ـرارات العم ــل االض ــاف دون وج ــود م ــتر ل ــذلك فض ـ ع ــن ع ــدموجود مردود مقابل ذلك.
ا

 ع ــدم القي ــام ب ــاإلجراءات القانوني ــة حي ــال الس ــيارات العاطل ــة والمتهالك ــة مالخ ــردةموفقــا لــنص المــادة ( )18مــن ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم ( )918لســنة
2007م بشأن ضوابط شـراء واستعمال السيارات واآلليات المملوكة للمجتم .
 عـدم القيـام باتخــاذ اإلجـراءات القانونيــة حيـال السـيارات المســلمة ال شـخاص خــارجالقط ــاع وآخ ــرين انته ـ ـ عالق ــتهم الوظيفي ــة ب ــالوزارة بالمخالف ــة لقـ ـرار رق ــم ()918
لس ـ ـ ــنة 2007م بش ـ ـ ــأن ض ـ ـ ــوابط ش ـ ـ ـ ـراء واس ـ ـ ــتعمال الس ـ ـ ــيارات واآللي ـ ـ ــات المملوك ـ ـ ــة
للمجتم .
القوة العمومية لوزارة الداخلية
بلل عدد القوة العمومية لوزارة الداخلية  284430مفصلة عىل النحو التال:
موظفي محالي من وزارة
ضباط الصف
الموظفي
الضباط
العمل " غي منسبي "
واالفراد
29697
92134
144232 17340

الموظفي بعقود

المجموع

1027

284430

ويالحظ بشأنهم ما يىل:
 عــدم العم ــل ع ــىل اعــداد م ــالك وظ ـ نـيف لل ــوزارة بالمخالفــة للق ــانون رق ــم ( )12لس ــنة
2010م بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية.
ن
ن
 عـدم قيـام الــوزارة بالعمـل عـىل معالجــة أوضـاع المـوظفي المحــالي مـن وزارة العمــلمنــذ ســنوات مغــت المنسـ ن
ـبيم االســتفادة مــن خــدماتهم أو التنســيق م ـ وزارة العمــل
إلعادتهم إل سابق أعمالهم.
ن
ـوظفي بعقــود بالمخالف ــة لــنص المــواد ( )28 ،24مــن القــانون رق ــم
 ارتفــاع عــدد المـا
ر
ن
( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل ،فض عن عـدم االلـتام بنصـوص المـواد
ن
الموظفي بعقود.
الواردة بالقرار رقم ( )217لسنة 2012م بشأن الئحة
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الحساب الختام للوزارة

بــالرغم مــن قيــام مكتــب الحســاب الختــام باعــداد الحســاب الختــام للــوزارة عــن الســنة
المالية 2020م ،وفقـا إلحكـام المـادة ( )23مـن قـانون النظـام المـال للدولـة إال أنـه تب ن
ـي
وجـ ــود العديـ ــد مـ ــن المالحظـ ــات الـ ـ رـب تتطلـ ــب المعالجـ ــة لكافـ ــة الحسـ ــابات المص ـ ــرفية
ا
وبيانـ ــات المص ـ ــروفات واإلي ـ ـرادات الفعليـ ــة عـ ــن ذات السـ ــنة ،فض ـ ـ عـ ــن عـ ــدم وج ـ ــود
منظومة حسابات مالية تسهل عملية التسوية واإلقفال.
المخصصات السنوية والمصـروفات الفعلية

أظهـ ـ ـ ـ ـ ــرت التقـ ـ ـ ـ ـ ــارير الماليـ ـ ـ ـ ـ ــة لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2020م جملـ ـ ـ ـ ـ ــة المخصصـ ـ ـ ـ ـ ــات الماليـ ـ ـ ـ ـ ــة بنحـ ـ ـ ـ ـ ــو
 3,175,230,399دينــار ،نف حـ ن
ـي بلغـ جملــة المصــروفات الفعليــة لــذات العــام نحــو
 2,322,977,187دينــار ،وفيمــا يــىل جــدول يوض ـ المخصصــات الماليــة للعــام المــال
2020م ،وأس ـ ــباب التب ـ ــاين مانخف ـ ــاض ،ارتف ـ ــاعم مقارن ـ ــة م ـ ـ الس ـ ــنة المالي ـ ــة الس ـ ــابقة،
وبيانها ك ر
اآلن:
السنوات

2020م

2019م

الرصيد
1,183,024
236,341
22,776,434
-

أبواب الميانية
الباب األول
الباب ن
الثان
الباب الثالث
الطوارئ
استثنائية 2019
استثنائية 2020
اإلجمال

المخصصات
886,271,304
14,207,378
187,059,000
1,000,000,000
2,087,537,682

المصـروفات
885,088,280
13,971,037
13,528,280
164,282,566
1,250,000,000
2,326,870,163

239,332,481-

الباب األول
الباب ن
الثان
الباب الثالث
المتفرقات
استثنائية 2019
اإلجمال

1,127,935,285
37,152,500
876,655,704
407,000,000
1,250,000,000
3,698,743,489

1,114,473,811
34,488,531
874,927,781
396,158,171
2,420,048,294

13,461,474
2,663,969
1,727,923
10,841,829
28,695,195

المخصصات المالية والمصـروفات الفعلية (الباب األول)
السنة
المخصصات
البنود
المرتبات األساسية 627,002,418
1,675,000
عالوة التدرطس
ن
230,501,209
التميت
عالوة
مكافأة نهاية الخدمة 14,000,000
66,112,032
اإلعاشة واإلقامة
ن
اإلضاف 24,000,000
مقابل العمل
63,712,032
المالبس والقيافة
المساهمة نف الضمان 100,932,594
1,127,935,285
اإلجمال

2019م
الرصيد
المصـروفات
)4,090,846( 631,093,264
1,345,702
329,298
)1,543,714( 232,035,923
14,000,000
0,000
)9,149,301( 75,261,333
54,845
23,945,155
6,567,894
57,144,138
6,267,894
94,664,700
13,641,474 1,114,473,811

2020م
المصـروفات
المخصصات
580,902,702 582,740,849
5,750
0
196,985,475 193,367,580
0
0
0
0
21,595,685 21,600,000
0
0
85,598,588 88,562,875
885,088,280 886,271,304

الرصيد
1,838,067
()5,750
()3,617,895
0
0
4,315
0
2,964,287
1,183,024

ولوحظ بشأنه ما يىل:
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 يرج ـ االنخفــاض إل ق ـرار المجلــس الرئــاس لحكومــة الوفــاق بشــأن تخفــيض %20من إجمال المرتبات.
 تحميــل بنــد عــالوة تــدريب بمبــالل ماليــة دون وجــود اعتمــاد للبنــد وذلــك بالمخالفــةن
للمادتي ( )11-10من قانون النظام المال للدولة.
الباب الثان
ن
البيان بالمخصصات والمصـروفات الفعلية فيما يخص الباب الثان الوزارة 2020م:
بنود الباب الثان
ن
العاملي
اتعاب ومكافات لغت
وقود وزيوت
كهرباء
بريد
مطبوعات وقرطاسية
نفقات السفر والمبي
اعالن وعالقات عامة
مصـروفات النظافة
ن
المبان ومصـروفات النقل والشحن والت ن
أمي
إيجارات
تأمينات والضـرائب
ن
تجهتات واغطاء ومفروشات
قط غيار ومهمات
ن
المبان
صيانة
المصـروفات الخدمية
مخصصات مديريات االمن بالمناطق
المجموع

المعتمد باليتيبات
المالية 2020م
50,000
575,000
0
229,000
810,000
1,000,000
170,000
25,000
1,740,500
250,000
1,300,000
212,690
700,000
775,000
6,370,188
14,207,378

المصـروفات الفعلية
خالل السنة 2020م
47,800
574,015
0
228,956
806,985
999,233
165,488
25,000
1,681,546
89,806
1,297,215
211,936
699,988
772,881
6,370,188
13,971,037

الرصيد
2,200
985
0
44
3,015
767
4,512
0
58,954
160,194
2,785
754
12
2,119
0
236,341

الفحص المستندي للباب الثان
ن
 بموجـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  6/16المـ ـ ــؤر ف 2020/06/17م تـ ـ ــم ص ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل 45,445دينـ ـ ــار لصـ ـ ــال (ش ـ ـ ــركة الفهـ ـ ــرس السـ ـ ــتتاد الحاسـ ـ ــب اآلل) مقابـ ـ ــل تـ ـ ــوفت
احتياجات لوزارة الداخلية ،حيث لوحظ ما يىل:
 عـ ــدم إرفـ ــاق تقريـ ــر ف ـ ـ نـب يبـ ـ ن
ـي اسـ ــتالم األصـ ــناف م ـ ــن قبـ ــل لجنـ ــة فنيـ ــة حس ـ ــب
المواصفات المطلوبة.
ن
 بموج ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ــم  6/1المـ ـ ـ ــؤر ف 2020/06/03م تـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ــرف مبلـ ـ ـ ــل 1,811,968دينار لصال (مديريات االمن بالمناطق) مقابل مخصص الربـ ـ األول
ن
الثان ،حيث لوحظ ما يىل:
للباب
ا
ر
ن
 تحميــل القيمــة عــىل البنــود مبــارسة بــد مــن تحمليهــا كارتبــاط إل حــي تســويتها
بتقارير المصـروفات المطلوبة من المناطق.
 عــدم إحالــة بيــان بــاإليرادات والمص ــروفات مــن قبــل مــديريات االمــن بالمخالفــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنصوص المواد ( )25,22من الئحة
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 بموجـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  11/8المـ ـ ــؤر نف 2020/11/03م تـ ـ ــم ص ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل 42,098دينـ ــار لص ـ ــال (ه ،ال ،م) مقاب ـ ــل ترجي ـ ـ قيم ـ ــة اس ـ ــتكمال متطلب ـ ــات ني ـ ــل
درجة الدكتوراه نف القانون ،حيث لوحظ ما يىل:
 تحميل القيمة عىل مصـروفات سنوات سابقة.
 عدم إرفاق ما يفيد تبعية المذكور لوزارة الداخلية.
 عـ ــدم إرفـ ــاق مـ ــا يفيـ ــد الحصـ ــول عـ ــىل الموافقـ ــة بالدراسـ ــة أو مـ ــا يفيـ ــد اسـ ــتكمال
الدراسات العليا الدكتوراه.
 تحمي ــل مصـ ــروفات الس ــفر وع ــالوة المبيـ ـ ع ــىل بن ــد نفق ــات الس ــفر والمبيـ ـ
ا
مب ــا ررسة دون قي ــدها كارتب ــاط إل ح ـ ن
ـي تس ــويتها فضـ ـ ع ــن ع ــدم إرف ــاق التق ــارير
المتعلق ــة بانج ــاز المه ــام الخارجي ــة وع ــدم إرف ــاق ص ــور م ــن ج ــوازات الموف ــدين
توض تواريـ ــخ الدخول والخروج للدولة الموفد إليها ومنها عىل سبيل المثال:
إذن الرصف
8/12
8/13

المستفيد
مسم
فصع

رقم الصك
799066
799067

القيمة
3,450
3,450

ميانية التنمية "التحـول"

بموجب تفويض مال غت مسيل رقم ( )19لسنة 2020م ،بقيمة  7,492,953دينار،
بلغـ ـ جمل ــة م ــا ت ــم تس ــييله ب ــذات الحس ــاب م ــن مب ــالل مالي ــة أخ ــرى ليص ــب إجم ــال
 13,528,280دينار ،وذلك وفق البيان ر
اآلن:
البيان
رصيد مرحل عن سنة 2019م
ترجي قيمة اعتماد مستندي
ترجي قيمة اعتماد مستندي
دمغة مخالصة
ترجي قيمة اعتماد مستندي
اإلجمال

المعتمد
1,736,149
4,581,500
5,581,695
3,039
1,625,896
13,528,279

تم تحويل مبالل مالية من حساب التحـول ال حسـابات الطـوارئ وال حسـاب الودائـ
واالمانــات بالمخالفــة للمــادة ( )12مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون ( )13لســنة 2000م
بشأن التخطيط:
البيان
حساب الودائ
حساب الطوارئ
المجموع

القيمة
493,532
3,784,795
4,278,327

متاني ــة التحــول ل ــذات الســنة ع ــن مخصصــات ن
بلغ ـ جملــة المص ــروفات عــن ن
متاني ــة
التحول خالل السنة المالية 2020م ،مبلل  9,415,145دينار وبيانها ك ر
اآلن:
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التاري ــخ
رقم إذن الرصف
2020/12/9
12/1

القيمة
607,800

12/2

115,472 2020/12/14

12/3

450,715 2020/12/31

12/4

2020/12/31

42,817

2/2

1,394,257 2020/02/01

¼
4/2
¾
12/5

2020/04/13
2020/04/13
2020/04/13
2020/12/31

2,487
640,000
2,369,646
3,784,795

12/6

2020/12/31

4,117

3,039 2020/12/31
12/7
9,415,145
اإلجمال

المستفيد
ررسكه ادري الستتاد وسائل النقل المختلفة.
وزارة المالية تفويض مال للسفارة الليبية سلطنة عمان
ن
األمب بالسفارة.
مقابل شـراء سيارة للمحلق
تعلية إل حساب الودائ واألمانات رقم()101.200.24
لصال شـركة التضامن العمر نان للمقاوالت العامة.
تعلية إل حساب الودائ واألمانات رقم ()101.200.24
لصال شـركة البنائون الجدد للمقاوالت العامة.
شـركة ( )GNLمقابل فت اعتماد مستندي لتوريد اثاث
مكتب بالقاعات والمنظومة الخاصة بالمشح.
تغطية قيمة اعتماد مستندي مصـرف ليبيا المركزي.
تغطية قيمة اعتماد مستندي مصـرف ليبيا المركزي.
تغطية قيمة اعتماد مستندي مصـرف ليبيا المركزي.
تحويل إل حساب الطوارئ بمصـرف ليبيا المركزي.
تحويل إل شـركة ( )SSTEKتوريد احتياجات للوزارة
مصـرف ليبيا المركزي.
مصلحة الضـرائب ضـريبة دمغة.
-

ويالحظ بشأنها ما يىل:
 التعاق ـ ـ ــد بطري ـ ـ ــق التكلي ـ ـ ــف المب ـ ـ ـ رـارس لشـ ـ ـ ــركة أدرى الس ـ ـ ــتتاد الس ـ ـ ــيارات بالمخالف ـ ـ ــة
لنصوص المواد ( )9-8من قرار رقم ( )492لسنة 2013م بشأن تنظيم عمـل لجنـة
العطاءات وبالمخالفة إل الئحة العقود اإلدارية.
 تغطيــة قيمــة اعتمــاد مســتندي مفتــوح بمص ــرف ليبيــا المركــزي مــن حســاب نمتانيــة
التح ـ ــول مقاب ـ ــل توري ـ ــد ع ـ ــدد  60م ـ ــن الك ـ ــالب المدرب ـ ــة لألغـ ـ ـراض األمني ـ ــة مختل ـ ــف
ن
للقواني واللوائ المعمول بها.
األغراض بالمخالفة
 تعلي ـ ـ ــة مب ـ ـ ــالل مالي ـ ـ ــة بحس ـ ـ ــاب الودائـ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ــات ال تت ـ ـ ــوفر به ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــروط التعلي ـ ـ ــةالمنصوص عليها قانونا.
 تعلي ــة مبل ــل  42,817دين ــار إل حس ــاب الودائـ ـ واألمان ــات لص ــال شـ ــركة البن ــائونالجدد مقابل اعمـال الصـيانة لمركـز ررسطـة سـوق الخمـيس بموجـب قـرار الـوزير رقـم
تبي ر
( )2430لسنة 2020م ومن خالل المراجعة للموقف التنفيذي ن
اآلن:
 عدم إظهار اسـم المشــروع ضـمن المشـاري ـ ـ بـالموقف التنفيـذي المعـد مـن قبـل
مكتب المشـروعات للتأكد من نسبة اإلنجاز ن
الفب والمال.
 عدم القيام بتشكيل لجان فنية لتحديد موضوع التعاقد تحديدا دقيقا ودراسته منالن ــواج الفني ــة والمالي ــة واع ــداد المواص ــفات والرس ــومات والبن ــود والكمي ــات األم ــر
الذي يعد بالمخالفة ألحكام الئحة العقود اإلدارية.
 تع ـ رـت بع ــض م ــن الش ـ ــركات أثن ــاء اعم ــال التنفي ــذ ويرج ـ ـ ذل ــك لع ــدم دراس ــة ملف ــاتالشـركات ر
الب تم تكليفها باعمال االنشاءات والصيانة.
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ن ا
ـي كـ مـن (اإلدارة الماليــة – مكتـب المشــروعات) األمـر الــذي أدى
 غيـاب التنســيق بإل ضــعف مخرجــات التقــارير الماليــة والفنيــة وتقريــر متابعــة المش ــروعات ونفقــات
الباب الثالث من حيث نسب اإلنجاز وتقارير المتابعة.
المهندسي المشـرف ن
ن
ي لبعض المشـروعات.
 عدم إرفاق تقارير
 عدم إرفاق ما يفيد تسليم المواق لبعض المشاري ـ ـ .
ر
 عـ ـ ــدم إحالـ ـ ــة المعـ ـ ــامالت الماليـ ـ ــة عقـ ـ ــب الص ـ ـ ــرف مبـ ـ ــارسة للمراجعـ ـ ــة الالحقـ ـ ــة
بالمخالف ــة للقـ ــانون رق ــم ( )24لسـ ــنة 2013م المع ــدل مـ ــن الق ــانون رقـ ــم ()19
لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 تب ـ ـ ـ نـي تغطي ـ ـ ــة مب ـ ـ ــالل خص ـ ـ ــم بكش ـ ـ ــف حس ـ ـ ــاب المص ـ ـ ــرف من ـ ـ ــذ س ـ ـ ــنوات تخ ـ ـ ــص
اعتمادات مستنديه طرف مصـرف ليبيا المركزي لصال شـركة ( K9 poIice Dogs
 )Centre B.Vمقابل توريد عدد  60كلب اثر مختلف األغـراض بقيمـة 2,825,00
يورو ،وبيانه كالتال:
تاري ــخ خصم القيمة
2013/10/03
2013/11/3
2018/12
اإلجمال

القيمة
2,487
640,000
2,369,646
3,012,133

حيث لوحظ ر
اآلن:
 إج ـ ـراء التسـ ــوية مـ ــن حسـ ــاب التحـ ــول دون الحصـ ــول عـ ــىل الموافقـ ــات الالزمـ ــة مـ ــنن
للقواني واللوائ المعمول.
الجهات المختصة األمر الذي يعد مخالفة
 من واق كشف االعتمادات المستندية نتبي ان االعتماد ،لم ينفذ بالكامل.
حساب الطوارئ
ن
اســتخدام حســاب الطــوارئ ف غــت الحــاالت الـ رـب تتســم بطبيعــة الحســاب األمــر الــذي
يعــد مخالفــا للمــادة ( )17مــن قــانون النظــام المــال للدولــة حيــث لــوحظ الص ــرف عــىل
ن
تجهتات وتوريدات) حيـث
(مشاري ـ ـ التحول – صـرف عهد مالية – شـراء السيارات –
تم تمويل الحساب وفق البيان ر
اآلن:
التاري ــخ
2020/01/01م
2020/01/31م
اإلجمال

المبلغ
7,248,512
1,408,246,228
1,415,494,740

البيان
رصيد مرحل عن سنة 2019م
حوالة واردة من وزارة المالية
-

نف ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
ـي بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروفات خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 2020م نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
 1,414,282,566دينار وبيانها كالتال:
الرصيد
المصـروف
إيرادات الحساب لسنة 2020م
1,212,174 1,414,282,566
1,415,494,740

تقرير ديوان المحاسبة 2020

437

وقد لوحظ بشأن ذلك ما يىل:
 تحوي ــل مبل ــل مع ــىل هيئ ــة حوال ــة مالي ــةم بقيم ــة  100,000,000دين ــار إل حس ــابوزارة ال ـ ــدفاع اس ـ ــتنادا ع ـ ــىل ق ـ ـ ـرار وزي ـ ــر الداخلي ـ ــة رق ـ ــم ( )65دون إيض ـ ــاح األس ـ ــباب
والمترات.
ن
 إجـراء مصــروفات عــىل الحسـاب (العهــد الماليــة ،ش ـراء الســيارات ،تجهــتات ،اعمــالا
الص ــيانة واالنش ــاء ،اإلعاش ــة والتم ــوين) ال تتعل ــق طبيعته ــا بطبيع ــة الحس ــاب فض ـ
ن
والثان تخص طبيعة مثل تلك المصـروفات.
عن اعتماد مبالل مالية بالباب األول
العهد المالية المصـروفة من حساب الطوارئ

بلغـ العهــد الماليــة المصــروفة خــالل الســنة الماليـة 2020م ،عــدد  278عهــدة بمبلــل
إجم ـ ـ ــال  77,039,975دين ـ ـ ــار حي ـ ـ ــث تب ـ ـ ـ ن
ـي اللج ـ ـ ــوء إل اس ـ ـ ــتخدام أس ـ ـ ــلوب العه ـ ـ ــد نف
ا
عمليـات اإلنفــاق والتوسـ فيهــا فضـ عــن عـدم تحديــد أوجــه الصــرف ،وعــدم متابعتهــا
والحرص عىل تسويتها ،واتخاذ اإلجراءات القانونية والمحاسبية عن تقديم مسـتندات
الخاص ــة بالتس ــوية م ـ ـ ص ـ ــرف عه ــد أخ ــرى دون تس ــوية العه ــد الس ــابقة ،وق ــد ل ــوحظ
بشأنها ما يىل:
 استعمال مخصصات الطوارئن
المتانيــة والحســابات والمخــازن بشــأن
 عــدم تطبيــق نــص المــادة ( )180مــن الئحــةتسوية العهد خالل السنة.
 عــدم قيــام الــوزارة بامســاك ســجل للعهــد الماليــة لغــرض متابعتهــا بالمخالفــة للمــادةر
ن
اإللكتونية.
المتانية والحسابات والمخازن واالكتفاء بالمنظومة
( )181من الئحة
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن بشـأن تسـوية
 عدم تطبيق المادة ( )188مـن الئحـةالعهد المالية المصـروفة وتعتت دين نف ذمة الموظف وتخصم من مرتباته.
الحساب األمن

بلـ ـ ـ ـ ــل جملـ ـ ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـ ــواالت خـ ـ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ـ ـ ــنة الماليـ ـ ـ ـ ــة 2020م بالحسـ ـ ـ ـ ــاب األمـ ـ ـ ـ ـ نـب مبل ـ ـ ـ ـ ــل
 35,835,273دينار ،وبيانها كالتال:
الرصيد
المصـروف
المبلغ
1,128,273 34,707,000 35,835,273

حيث لوحظ:
ن
 االس ــهاب ف اس ــتخدام العه ــد المالي ــة كأس ــلوب للص ـ ــرف حي ــث وص ــل ع ــدد العه ــدا
المصـ ـ ــروفة إل ( )129عه ـ ــدة ،فضـ ـ ـ ع ـ ــن صـ ـ ــرف تل ـ ــك العه ـ ــد دون تحدي ـ ــد أوج ـ ــه
اإلنفـ ــاق أو الغـ ــرض إضـ ــافة إل ارتفـ ــاع قيمـ ــة تلـ ــك العهـ ــد والـ ـ رـب يصـ ــل بعضـ ــها إل 3
ملي ــون دين ــار زي ــادة عـ ــىل تك ـ ـرار الص ـ ــرف دون تس ــوية واقفـ ــال العه ــد الس ــابقة .وقـ ــد
لوحظ بشأنها ما يىل:
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 عـ ــدم قيـ ــام الـ ــوزارة بامسـ ــاك سـ ــجل للعهـ ــد الماليـ ــة لغـ ــرض متابعتهـ ــا بالمخالفـ ــة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن واالكتفــاء بالمنظومــة
للمــادة ( )181مــن الئحــة
ر
اإللكتونية.
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن بش ــأن
 ع ــدم تطبي ــق الم ــادة ( )188م ــن الئح ــة
ر
العهد المالية المصـروفة ر
والب لم يتم تسويتها واقفالها حب 2020/12/31م.
الودائع الخارجية (التدريب)
ن
وم ـ ــن خ ـ ــالل الفح ـ ــص والمراجع ـ ــة تب ـ ــي وج ـ ــود ع ـ ــدد م ـ ــن الودائ ـ ـ والح ـ ــواالت المالي ـ ــة
بالســفارات الليبيــة بالخــارج والـ رـب تخــص برنــامأ التــدريب الخــاص بــالوزارة نــورد عينــة
منها:
اسم المستفيد
سفارة ليبيا /األردن
سفارة ليبيا  /الجزائر
سفارة ليبيا  /القاهرة
سفارة ليبيا  /اليونان
سفارة ليبيا  /إيطاليا
سفارة ليبيا  /بريطانيا
سفارة ليبيا-تركيا
القنصلية العامة/تركيا
سفارة ليبيا/تونس
سفارة ليبيا  /فرنسا
سفارة ليبيا  /كندا
سفارة ليبيا  /مالطا
المكتب الشعب العرن الليب/بريطانيا
المكتب الشعب العرن الليب/أمريكا

وفق بيانات وزارة المالية
59,371,502
1,365,508
269,185
12,986
642,463
2,390,779
5,159,232
27,000
724,500
368,030
222,333
233,199
-

وفق بيانات وزارة الداخلية
51,650,323
737,683
20,123,355
3,394,968
19,013,626
6,676,378

تبي ر
ومن خالله ن
اآلن:
ـي ك ـ ــل م ـ ــن وز ر
 تض ـ ــارب البيان ـ ــات ال ـ ــواردة ب ـ ـ نارن المالي ـ ــة والداخلي ـ ــة بش ـ ــأن الودائ ـ ـ ـ
بالخارج.
 ضـ ــعف وقصـ ــور وزارة الداخليـ ــة نف مسـ ــك سـ ــجل خـ ــاص لمتابعـ ــة الودائ ـ ـ بالخـ ــارجومتابعة حركتها.
 ع ــدم القي ــام بالعم ــل ع ــىل اتخ ــاذ كاف ــة اإلجـ ـراءات القانوني ــة حياله ــا واجـ ـراء التس ــويةن
ـواني المعم ـ ــول به ـ ــا ب ـ ــالرغم م ـ ــن أن بعض ـ ــها يع ـ ــود لس ـ ــنة
الالزم ـ ــة وفق ـ ــا لل ـ ــوائ والق ـ ـ
2010م.
 عدم وجود ما يفيد تنفيذ الدورات التدريبة بالخارج من قبل اإلدارة العامة للتدريببالوزارة.
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حساب الودائع واألمانات رقم 213-950

م ــن خ ــالل القي ــام بفح ــص ومراجع ــة حس ــاب الودائـ ـ واألمان ــات الخ ــاص ب ــالوزارة رق ــم
 213-950طرف مصـرف الجمهورية المقريف ،وفقا للتال:
الرصيد
رصيد اول المدة المصـروف ايداعات خالل السنة
55,809,864
10,879,794
143,837,564 188,767,634

 ت ــأخر اللجن ــة المش ــكلة م ــن قب ــل ال ــوزارة بتحلي ــل ارص ــدة ومكون ــات حس ــاب الودائ ـواعداد تقرير مفصل للمبالل الموجودة نف الحساب.
 ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوزارة بمعالج ـ ـ ــة مبل ـ ـ ــل  22,227.087دين ـ ـ ــار ظه ـ ـ ــر بكش ـ ـ ــف حس ـ ـ ــابالمصـرف ولم تسجل نف الدفاتر.
 وجود عدد  449صك معلق منذ سنوات سـابقة لـم يـتم اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـةن
المتانية والحسابات والمخازن.
حيالها بالمخالفة ألحكام المادة ( )118من الئحة
ن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات والمخـ ـ ــازن
 عـ ـ ــدم التقييـ ـ ــد بـ ـ ــنص المـ ـ ــادة ( )162مـ ـ ــن الئحـ ـ ــةوالمتعلق ــة بم ــدة االحتف ــا بالمب ــالل المالي ــة ال ـ رـب ي ــتم تعليته ــا إل حس ــاب الودائ ـ ـ
واألمانات.
حساب الودائع واألمانات رقم 200-24

من خالل القيام بفحص ومراجعة حساب الودائ واألمانات الخاص بالوزارة رقم -24
 200طرف مصـرف ليبيا المركزي ،وفقا للتال:
رصيد اول المدة
153,074,522

المصـروف
88,616,459

الرصيد
64,458,062

ومن خالل أعمال الفحص المستندي لوحظ ر
اآلن:
 بموج ـ ــب إذن صـ ـ ــرف رق ـ ــم  9/270الم ـ ــؤر نف 2020/09/20م ،ت ـ ــم صـ ـ ــرف مبل ـ ــل 3,240,715دينار لصال شـركة رياس الستتاد السـيارات وقطـ غيارهـا المحـدودة
مقابــل تــوفت عــدد  66ســيارة مختلفــة االنــواع إل مديريــة امــن الشــاط الغــرن ،ومــن
خ ــالل المراجع ــة والمطابق ــة مـ ـ اإلدارة العام ــة لش ــؤون اآللي ــات م ــن حي ــث اس ــتالم
تبي ر
وتسجيل السيارات بالمنظومة التابعة لوزارة الداخلية ،ن
اآلن:
 االستالم تم عن طريق مديرية أمن الشاط الغرن.
 السيارات المسجلة بالمنظومة عددها  53سيارة.
ا
 س ــيارات ل ــم ي ــتم اس ــتالمها وع ــددها  13الس ــيارة فض ـ ع ــن ع ــدم اتخ ــاذ أي م ــن
اإلجراءات بشأن نقل ملكية السيارات ال رـب تـم ررسانهـا واضـافتها ألصـول الـوزارة
وبيانها كالتال:

تقرير ديوان المحاسبة 2020

440

ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

النوع
تويوتا كأمري
سيارة اسعاف H1
سيارة اسعاف H1
سيارة اسعاف H1
تويوتا أفالون
تويوتا أفالون
تويوتا كاروال
شاحنة افيكو
شاحنة افيكو
هونداي H1
هونداي H1
حافلة  24ركاب
تويوتا ستاليون

رقم الهيكل
436570
612858
612566
612891
01390479
4319169
58132
D241453
D241437
645995
646350
60634
32898

تبي ر
ومن خالله ن
اآلن:
 قيام مدير امن الشاط الغرن ومدير مكتب اآلليات بالمديريـة بالتصــرف نف اصـولوممتلكــات وزارة الداخليــة ممديريــة امــن الشــاط الغــرن بالمخالفــة للقــانون المــال
ن
المتانية والحسابات.
للدولة والئحة
 عــدم االلـ ر نـتام بمــا نص ـ عليــه المــادة ( )4مــن ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة (ســابقا)رقـ ــم ( )918لسـ ــنة 2007م ،بشـ ــأن ضـ ــوابط شـ ـ ـراء واسـ ــتعمال السـ ــيارات واآلليـ ــات
ر
والب تتضمن مصادر تمويل شـراء السيارات.
المملوكة للمجتم
 عدم تقيد مدير امن الشاط الغرن باإلجراءات القانونيـة بتسـجيل السـيارات باسـموزارة الداخليـ ــة ضـ ــمن القـ ــوة العموميـ ــة لآلليـ ــات عـ ــن طريـ ــق اإلدارة العامـ ــة لشـ ــؤون
آلليات واستخراج كتيبات تحمل اسـم الـوزارة بالمخالفـة للمـادة( )8مـن قـرار اللجنـة
الشعبية العامـة (سـابقا) رقـم ( )918لسـنة 2007م بشـأن ضـوابط ش ـراء واسـتعمال
السيارات واآلليات المملوكة للمجتم .
ر
 عــدم التقيــد باحالــة المعاملــة عقــب الصــرف مبــارسة إل الــديوان للتحقــق مــن صــحةالمستندات المتعلقة بالشـركة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم ( )24لسنة
2013م ،المعـ ــدل للقـ ــانون رقـ ــم ( )19لس ـ ــنة 2013م ،بشـ ــأن إعـ ــادة تنظـ ــيم دي ـ ــوان
المحاسبة.
 عدم إرفاق ما يفيد محضـر المعاينة بالمخالفة لبنود العقد المتم م الشـركة وذلكللتأكد من مواصفات السيارات.
لجان العطاءات المركزية بوزارة الداخلية:

تختص لجنة العطاءات مركزية بديوان الـوزارة بالقيـام بأعمـال التوريـد والتعاقـد لصـال
الوزارة والجهات التابعة ر
إلرساف الوزارة ر
والب تتمت بالذمة المالية المستقلة ،وشكل
ن
لجن ـ ــة العط ـ ــاءات بموج ـ ــب ق ـ ـرار ال ـ ــوزير رق ـ ــم ( )1679لس ـ ــنة 2020م الق ـ ــا ،باع ـ ــادة
تشــكيل لجنــة العطــاءات المشــكلة ســابقا بــالقرار رقــم ( )555لســنة 2020م وتضــمينه
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ايض ــا القـ ـرار رق ــم ( )1679بأحك ــام إض ــافية حس ــب ديباجت ــه ن
يقصـ ـ بالغ ــاء كاف ــة لج ــان
العط ــاءات الفرعي ــة المش ــكلة بالجه ــات ذات الدم ــة المالي ــة المس ــتقلة التابع ــة لل ــوزارة
وتش ــكل لجن ــة عط ــاءات مركزي ــة ب ــديوان ال ــوزارة ي ــتم ع ــن طريقه ــا إتم ــام أعم ــال العط ــاء
والتوريــد للــوزارة والجهــات التابعــة لهــا ،ومــن خــالل مراجعــة عينــة مــن محــا ن اجتمــاع
اللجنة الخاصة بالعطاءات نورد منها ما يىل:
ت

البيان
توريد ( )10خزائن ر
الكتونية ومناولة
ملفات إدارية
توريد سيارات عدد ( )20سيارة

3

توريد وتركيب انظمة أتصال

4

توريد قرطاسية وأدوات مكتبية

1
2

5
6
7
8
9
10

توريد سيارات نوع سيلفتادو عدد
()205
توريد آليات صحراوية
توريد عدد ( )40الية نوع تويوتا
مجهزة بمعدات مكافحة الشغب
ن
وتجهتات
توريد احتياجات مالبس
توريد ( )9عربات مكافحة شغب
توريد ( )22ساحبة مثبتة عىل
سيارات نوع افيكو
اإلجمال

اسم الشـركة

القيمة

نش ليبيا

1,711,500

صخر ليبيا
شـركة تقنيات الوسائط لمعدات
ن
األمب
السالمة وأنظمة الكشف
الشـركة الدولية المتقدمة الستتاد
اجهزة الحاسوب

1,855,750
____

العملة دوالر

____

القيمة يورو

____

1,568,320

الشـركة صحاري الكتى

____

8,630,500

TOP CAR

____

2,489,350

TOP CAR

3,340,000
321,500

ن
والتجهتات
شـركة التواصل للخدمات
االمنية
شـركة أوقس العالمية للتجارة

____

3,063,000

شـركة أوقس العالمية للتجارة

____

3,035,000

8,797,070

11,119,850

6,098,000

ومن خالله لوحظ ر
اآلن:
 عــدم ابــالغ الــديوان عــن مواعيــد اجتمــاع لجنــة العطــاءات األمــر الــذي يعتــت مخالفــةمالية طبقا إلحكام الفقـرة رقـم ( )2مـن المـادة رقـم ( )6مـن القـانون رقـم ( )19لسـنة
2013م بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديالته.
 ع ـ ـ ــدم اع ـ ـ ــداد كراس ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ــروط والمواص ـ ـ ــفات بش ـ ـ ــكل س ـ ـ ــليم ومس ـ ـ ــتوفاه لجمي ـ ـ ـ ـالمتطلبات الالزمة مما يعد مخالفة إلحكام الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة
2007م.
 عدم اعتماد اللجنة لنموذج محضـر اجتماعات موحد وشـامل لعـرض كافـة البيانـاتواإلجـراءات المنفــذة مــن تــاريـ ــخ االعــالن عــن المناقصــة حـ رـب تــاريـ ــخ فــض المظــاريف
ا
واعتمـ ــاد ر
التسـ ــية فض ـ ـ عـ ــن االختالفـ ــات مـ ــن محض ـ ــر إل اخـ ــر نف طريقـ ــة التوثيـ ــق
وعرض البيانات.
 عــدم قيــام اللجنــة بــالزام المــوردين بتقــديم الضــمانات المبدئيــة الالزمــة والمنصــوصعليها بالئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
ا
 ضــعف الــدورة المســتندية المتبعــة مــن قبــل اللجنــة خــالل تنفيــذ أعمالهــا فض ـ عــنعدم ر ن
التامها اتباع االلية المنصوص عليها بالئحة العقود اإلداريـة رقـم ( )563لسـنة
2007م ،فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اعمال العطاء العام ،حيث يقتصـر عمل اللجنة
ع ــىل ع ــرض أس ــاس شس ــتجلب م ـ ع ــروض إض ــافية م ــن قب ــل اللجن ــة إلتم ــام عملي ــة
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المفاضــلة ممــا يــدل عــىل وجــود شــبهات جديــة نف إن تلــك اإلج ـراءات تم ـ
تعلية.

بطريقــة

 ع ــدم وجـ ــود مـ ــا يفيـ ــد اسـ ــتكمال موافقـ ــة مجل ــس الـ ــوزراء فيمـ ــا يتعلـ ــق بالتعاقـ ــد م ـ ـالشـركات االجنبية بالمخالفة إل الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
 عدم وجود ما يفيد عرض العطاءات ال رـب تتجـاوز قيمتهـا ( )5مليـون دينـار  ،لـديوانالمحاس ـ ــبة للرقاب ـ ــة المس ـ ــبقة بالمخالف ـ ــة للق ـ ــانون رق ـ ــم ( )24لس ـ ــنة 2013م بش ـ ــأن
تعديل القانون رقم ( )19لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 عـ ــدم اعتمـ ــاد اللجنـ ــة سـ ــجل مـ ــوردين يـ ــتم فيـ ــه قيـ ــد وتسـ ــجيل الش ـ ــركات المتقدمـ ــةالمحلية واألجنبية والتأكد من صحة إجراءاتها القانونية األمر الذي يعد مخالفة إل
الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
االعتمادات المستندية
ر
ومــن خــالل أعمــال الفحــص والتقيــيم ألداء مكتــب العقــود والمشــتيات وكــذلك اعمــال
اللجن ـ ــة المش ـ ــكلة بق ـ ـرار وزي ـ ــر الداخلي ـ ــة المف ـ ــوض رق ـ ــم ( )1889لس ـ ــنة 2020م بش ـ ــأن
مراجعة العقود واالعتمادات المستندية الخاصة بوزارة الداخلية ،حيث لوحظ ر
اآلن:

-

-

عدم وجـود قاعـدة بيانـات سـليمة ودقيقـة لالعتمـادات المسـتندية المفتوحـة يمكـن
الوثوق بها.
ع ــدم االل ـ ر نـتام بتق ــديم خطاب ــات الض ــمان متض ــمنة التـ ـ ن
أمي االبت ــدان ل ــبعض العق ــود
المتمة.
ر
عـ ــدم االلـ ـ نـتام بتطبيـ ــق بعـ ــض بنـ ــود العقـ ــود المتمـ ــة عـ ــىل سـ ــبيل المثـ ــال ال الحص ـ ــر
(الج ــدول الـ ـ ن
ـزمب للتوري ــد  -تكليـ ــف لجن ــة تفتـ ــيش معتم ــدة لمطابقـ ــة المواصـ ــفات)
حسب ما نص عليه المادة ( )90من الئحة العقود اإلدارية.
القصــور نف اتبــاع الــدورة المســتندية الصــحيحة لعمليــة فــت االعتمــادات المســتندية

من قبل الوزارة.
ر
 عـ ـ ـ ــدم اتخـ ـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـراءات القانونيـ ـ ـ ــة لتسـ ـ ـ ــييل بـ ـ ـ ــواف ارصـ ـ ـ ــدة االعتمـ ـ ـ ــادات منتهيـ ـ ـ ــةالصالحية.
ر
 تض ـ ـ ـ ــارب البيان ـ ـ ـ ــات المقدم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل مكت ـ ـ ـ ــب العق ـ ـ ـ ــود والمش ـ ـ ـ ــتيات الخاص ـ ـ ـ ــةباالعتمادات المستندية.
ر
 افتقار مكتب العقود والمشتيات للكوادر المالية والمهنية. ع ـ ــدم وج ـ ــود منظوم ـ ــة خاص ـ ــة باالعتم ـ ــادات المس ـ ــتندية تحت ـ ــوي ع ـ ــىل المعلوم ـ ــاتوالبيانــات واالحصــائيات والتقــارير الماليــة لكــل اعتمــاد عــىل حــده ومــا يطـرأ عليــه مــن
تغيت بحيث يمكن التعرف نف أي وق عىل تفاصيل حركة االعتماد.
 قصور اإلدارة المالية باتباع الدورة المستندية الصحيحة إلجراءات فت االعتماداتالمستندية (المحلية والخارجية).
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 عدم ر نااللتام بنصوص الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م بابرام عقـود
ن
الطرفي.
لبعض االعتمادات المستندية المفتوحة للحفا عىل حقوق
ر
 عــدم إل ـزام الجهــات بتقــديم ت ـ نأمي ابت ــدان ونهــان إلثبــات الجديــة وااللـ نـتام والتقي ــد
بالتنفيذ وفقا للمطلوب.
 عــدم التقيــد بتقــديم شــهادة مــن أحــد ش ــركات التفتــيش المعتمــدة لإلفـراج عــن قيمــةالشحنات الموردة من الخارج.
 عدم ر نااللتام بتكليـف لجنـة لمطابقـة المواصـفات بالمخالفـة لـنص المـادة رقـم ()90
من الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
 قيــام الــوزارة بفــت اعتمــادات مســتنديه بنــاء عــىل تكليفــات مبـ رـارسة لش ــركات أجنبيــة
لغرض إجراء توريدات لمتطلبات واحتياجات الوزارة دون الحصول عىل قرار صـادر
ا
عــن مجلــس الــوزراء بشــأن اإلذن بالتعاقــد بطريــق التكليــف المبـ ر
ـارس ،فضـ عــن عــدم
الحصـ ــول عـ ــىل الموافقـ ــة بشـ ــأن التعاقـ ــد م ـ ـ ش ـ ــركات أجنبيـ ــة صـ ــادرة عـ ــن مجلـ ــس
الوزراء.
 تكليف الشـركة دون وجود تقارير للجان فنية مشكلة لدراسة عروض الشـركة للتأكدمن الجوانب الفنية.
 ع ــدم قي ــام ال ــوزارة ب ــابرام عق ــود م ـ الش ــركات الم ــوردة بالمخالف ــة إل الئح ــة العق ــوداإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
 عدم قيام الشـركات الموردة بتصديق الفواتت لدى مصلحة الضـرائب. عــدم وجــود تفعي ــل لجنــة العط ــاءات بالشــكل الســليم ووفق ــا لمــا ت ــنص عليــه الئح ــةالعقــود اإلداري ـة رقــم ( )563لســنة 2007م وق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )492لســنة
2013م.
 عدم القيام بتشكيل لجان فنية لالستالم. عدم وجود كراسة شـروط ومواصفات يتم عىل أساسها التوريد. عدم إرفاق ما يفيد االستالم م مستندات الصـرف. ع ـ ــدم قي ـ ــام ال ـ ــوزارة باحال ـ ــة ال ـ ــدفعات المص ـ ــروفة ع ـ ــىل ق ـ ــوة االعتم ـ ــادات للمراجع ـ ــةالالحقــة مــن قبــل الــديوان بالمخالفــة للقــانون رقــم ( )24لســنة 2013م المعــدل مــن
القــانون رقــم ( )19لســنة 2013م ،بشــأن إعــادة تنظــيم ديــوان المحاســبة وتعديالتــه
والئحته التنفيذية.
االعتمادات المستندية:

االعتمــاد المســتندي رقــم ( )LINF-193040003-101لصــال ش ــركة ( )F.T.Oمقابــل
تبي ر
توريد طائرة نوع يوشن  ،76من خالل الفحص المستندي ن
اآلن:
 عدم وجود ما يفيد االعالن اعطاء ومحا ن فض مظاريف روالتسية.
ن
القانون.
 عدم وجود ما يفيد جنسية الشـركة الموردة وملفهاتقرير ديوان المحاسبة 2020

444

 تــم تحديــد احتياجــات ش ـراء الطــائرة حســب الكتــاب الموجــه مــن وزيــر الداخليــة إلرئاس ــة ال ــوزراء بش ــأن الموافق ــة ع ــىل اس ــاس اس ــتخدامها نف برن ــامأ تق ــديم اإلغاث ــات
تبي بعد التوريد ثم االتفاق ن
للنازحي والمتضـررين ،حيث ن
ن
بي إدارة طتان
اإلنسانية
الشـرطة وصندوق الرعاية االجتماعية التابعة للوزارة بشأن تشغيل الطائرة من قبـل
صندوق الرعاية واستخدامها نف مجال االستثمار وتقـديم خـدمات الشـحن المحليـة
ن
ـواني واللــوائ وقـرار انشــاء صــندوق الرعايــة
والخارجيـة األمــر الــذي يعــد مخالفــة للق
االجتماعية.
االعتمــاد المســتندي رقــم ( )LINF-193040004-101لصــال ش ــركة ( )F.T.Oمقابــل
تبي ر
توريد طائرة نوع ) )LEGCY600من خالل الفحص المستندي ن
اآلن:
 عدم إرفاق ما يفيد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.ر
 عدم إرفاق ما يفيد اعالن العطاء ومحا ن فض مظاريف والتسية. ع ـ ـ ــدم اس ـ ـ ــتكمال عملي ـ ـ ــات التوري ـ ـ ــد بش ـ ـ ــكل كام ـ ـ ــل رغ ـ ـ ــم انته ـ ـ ــاء ص ـ ـ ــالحية االعتم ـ ـ ــادالمستندي.
ن
القانون.
 عدم إرفاق ما يفيد جنسية الشـركة الموردة وملفهااالعتماد المستندي رقم ( )LINF-192040002-101لصال شـركة الصحاري الكـتى
مقابل توريد احتياجات اإلدارة العامة لعمليات الشـرطة من خالل الفحص المسـتندي
تبي ر
ن
اآلن:
 عدم وجود ما يفيد اإلعالن عن العطاء ومحا ن فض مظاريف روالتسية.
ن
القانون.
 عدم وجود ما يفيد جنسية الشـركة الموردة وملفهان
 اختالف ـ ــات نف الم ـ ــواد الم ـ ــوردة ع ـ ــىل االعتم ـ ــاد ع ـ ــىل م ـ ــا ه ـ ــو متعاق ـ ــد علي ـ ــه ف اص ـ ــلاالعتمــاد ،حيــث كان ـ المــواد المتعاقــد عــىل توريــدها تمثــل (مــواد مكافحــة الشــغب
وبــدل وزي خــاص بكامــل التجهـ نـتات والمعــدات للوحــدة الخاصــة ب ـادارة العمليــات)
وكان ـ الم ــواد ال ـ رـب ت ـم توري ــدها ع ــىل االعتم ــاد خ ــالل س ــنة 2019م تمث ــل نف غالبه ــا
مركبات وسيارات نوع (كاديالك /دودج /نيسان باترول).
 عدم وجود ما يفيد تشكيل لجنة رلإلرساف عىل استالم المواد وتوريدها للمخازن.
 وج ـ ــود اختالف ـ ــات نف قيم ـ ــة االعتم ـ ــاد المحج ـ ــوزة نف ت ـ ــاريـ ــخ فتح ـ ــه نف س ـ ــنة 2013محيـ ـ ــث كان ـ ـ ـ القيمـ ـ ــة تسـ ـ ــاوي  57,000,000دوالر ،بينمـ ـ ــا كان ـ ـ ـ قيمـ ـ ــة االعتمـ ـ ــاد
ن
الظ ــاهرة بكش ــوفات قس ــم العق ــود والمش ـ رـتيات ف س ــنة 2019م ال ـ رـب فيه ــا التوري ــد
تساوي  46,209,500دوالر من دون وجود توضيحات بشأن الفارق الظاهر.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام ال ـ ــوزارة باحال ـ ــة ال ـ ــدفعات المص ـ ــروفة ع ـ ــىل ق ـ ــوة االعتم ـ ــادات للمراجع ـ ــةالالحقــة مــن قبــل الــديوان بالمخالفــة للقــانون رقــم ( )24لســنة 2013م المعــدل مــن
القــانون رقــم ( )19لســنة 2013م ،بشــأن إعــادة تنظــيم ديــوان المحاســبة وتعديالتــه
والئحته التنفيذية.
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ن
تبي ان تاريـ ــخ االعتماد سنة 2013م بصالحية توريد ( )24شـهرا ،وتفعيـل االعتمـاد
ن
ر
والتوريد عليه قد ثم ف سنة 2019م ،م عدم ايضـاحات أسـباب تعـت التوريـد عـىل
قوة االعتماد طول هذه المدة.
 لــم يتبـ نـي احتســاب أي غرامــات تــأخت عــىل المــورد كمــا نص ـ المــادة رقــم ( )14مــن
العقــد المــتم مع ــه مــن قبــل ال ــوزارة بشــأن التوري ــد خــالل مــدة االعتم ــاد والـ رـب كان ـ
( )24شهرا.
 عــدم وجــود مــا ييب ـ تقــديم المــورد لقيمــة الضــمان االبتــدان مــن القيمــة اإلجمالي ـةلالعتمــاد تقــدم كخطــاب ضــمان صــادر م ــن احــدى المصــارف الليبيــة غــت مش ــروط
وغت قابل لإللغاء كما نص المادة رقم ( )4من العقد المتم.
ن
 عــدم وجــود مــا يفيــد تقــديم برنــامأ زمـ نـب للتوريــد مــن قبــل الطــرف الثــان تحــدد فيــهمدة كل مرحلـة مـن مراحـل التوريـد وطـرق التوريـد ال رـب سـيتم بهـا إنجـاز التوريـد وفـق
لما نص عليه المادة رقم ( )6من العقد المتم بالخصوص.
ن
االعتمـ ـ ــاد المسـ ـ ــتندي روز بـ ـ ـ ن ن
اإلنجلتيـ ـ ــة مقابـ ـ ــل تنفيـ ـ ــذ برنـ ـ ــامأ استشـ ـ ــاري للـ ـ ــدعم
ـارتت
والتطوير بمبلل  29,466,109دوالر
تبي ر
من خالل الفحص المستندي ن
اآلن:
 تم سداد ما قيمته  %75من االعتماد المستندي عىل  3مراحل. ع ـ ـ ـ ــدم االل ـ ـ ـ ـ ر نـتام بكت ـ ـ ـ ــاب رئ ـ ـ ـ ــيس دي ـ ـ ـ ــوان المحاس ـ ـ ـ ــبة رق ـ ـ ـ ــم ( )19-1567الم ـ ـ ـ ــؤر فن2020/03/11م ،األمر الذي يعد مخالفة لنص المادة ( )46من القانون رقـم ()19
لسنة 2013م بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديالته وذلك من حيث:
 ض ـ ــرورة وجـ ــود دراسـ ــة توض ـ ـ الجـ ــدوى الفنيـ ــة مـ ــن المش ـ ــروع واسـ ــس تحديـ ــد
األسعار.
 توفر المستندات القانونية للشـركة وما يفيد قيدها بالسجالت.
 ضــرورة توضــي مجــال العمــل – التنــامأ الـ ن
ـزمب – العــدد المســتهدف – المكــان
– التكلفة المالية لكل مرحلة.
اإلدارة العامة لطيان الشـرطة
تمتلك اإلدارة العامة لطتان الشـرطة عدد  15طائرة لوحظ حولها:
 عدد  2طائرات صالحة لالستعمال وبيانها ك راآلن:
نوع الطائرة
اليوشن IL76 TD
King Air 350i

عالمة التسجيل
5A-POL
5A-MIS

مكان الطائرة
مطار مرصاتة

 عـ ــدد  13طـ ــائرة غـ ــت صـ ــالحة لالسـ ــتعمال مسـ ــجلة بمصـ ــلحة الطـ ــتان المـ ـ نـدن ،تـ ــم
أمي أجس ــام ومس ــؤوليات واض ــافة وثيق ــة تـ ـ ن
تأمينه ــا بوثيق ــة تـ ـ ن
أمي أخط ــار الح ــروب
لجمي ـ الط ــائرات ابت ــداء م ــن ت ــاريـ ــخ م ــن ت ــاريـ ــخ 2014/06/21م لم ــدة س ــنة كامل ــة،
وخــالل أحــداث المطــار ســنة 2014م نف يــوم 2014/07/14-13م أصــيب أغلــب
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الطــائرات المتواجــدة بالمطــار بــأ ن ار متفاوتــة ،حيــث بلــل عــدد الطــائرات المتضــررة
سـ ــنة 2014م  7طـ ــائرات ،وكان ـ ـ نسـ ــبة الض ـ ــرر كبـ ــتة ممـ ــا أدى إل إتـ ــالف بعضـ ــها
ر
واحتاق البعض اآلخر ،والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2
3
4
5
6
7

نوع الطائرة
Agusta A109E
Agusta A109E
Agusta A109E
Agusta A109E
Agusta AW139
Agusta AW139
ATR42-500

حروف التسجيل
5A-DTC
5A-DTI
5A-DTL
5A-DTM
5A-DTO
5A-DTP
5A-DTN

مبالغ التأمي باليورو
 4,000,000يورو
 4,000,000يورو
 4,000,000يورو
 4,000,000يورو
 12,000,000يورو
 12,000,000يورو
 28,000,000يورو

نسبة الضـرر
ا ن ار جزئية
ن
ترصر كامل
خسارة كلية تقديرية
أ ن ار جزئية
أ ن ار جزئية
ن
ترصر كامل
ن
ترصر كامل

مكان تواجدها
مطار طرابلس
مطار طرابلس
مطار طرابلس
مطار طرابلس
مطار طرابلس
مطار طرابلس
مطار طرابلس

ومن خالله لوحظ التال:
أمي ومعي ـ ــدي الت ـ ـ ن
 االتف ـ ــاق م ـ ـ ش ـ ــركة ليبي ـ ــا للت ـ ـ نأمي ع ـ ــىل تع ـ ــويض كاف ـ ــة الط ـ ــائرات
المتضـررة بمبلل  60,000,000يورو.
 عدم ر نالتام شـركة ليبيا للت ن
أمي بسداد قيمة التعويض الخاص بالطائرات المتضـررة.
 تم رف قضية ضد شـركة ليبيا للتـ نأمي بـادارة قضـايا الدولـة عـن طريـق إدارة الشـؤون
القانونية بالوزارة.
 تقــدم ش ــركة ليبيــا للت ـ نأمي بطلــب ســحب القضــية مقابــل دف ـ قيمــة التعويضــات
أمي ومعيدي الت ن
والمخالصة النهائية وابراء الذمة من قبل شـركة ليبيا لت ن
أمي.
 عدم قيام الوزارة بمخاطبة مصلحة الطتان (إدارة السـالمة الجويـة) لمتابعـة القطـالمشوقة من الطائرة (.)ATR42-500
 عــدم القيــام باالتصــال بشــركات الطــتان والشــركة المصــنعة ومقــار العمــرة واإلصــالحللطائرات وارسال نسـخة مـن كشـف المشـوقات وتعميمهـا عـىل الجهـات المختصـة
وتحميلهم المسئولية نف حال تم تركيبها عىل إحدى طائراتهم.
االعتماد المستندي الخا بالطائرات
ر
ن
تبي وجود اعتمـاد المسـتندي مفتـوح منـذ سـنة 2012م ،لصـال شــركة ايروسـيموليتز
مقاب ــل توري ــد وتركي ــب جه ــاز ط ــتان تش ــبي جدي ــد وجه ــاز مح ــاو ط ــتان للط ــائرات،
وبنسبة إنجاز تصل إل  %80وبيانه كالتال:
رقم العقد

المستفيد

القيمة (باليورو)

2014/19

ر
ايروسيموليتز
شـركة

3,998,00

البيان
توريد وتركيب جهاز طتان تشبي جديد
وجهاز محاو طتان للطائرات

وم ــن خ ــالل المراجع ــة والمتابع ــة م ـ ـ اإلدارة العام ــة لط ــتان الش ـ ــرطة ومكت ــب العق ــود
والمش ـ رـتيات واللجن ــة المكلف ــة بموج ــب قـ ـرار وزي ــر الداخلي ــة رق ــم ( )52لس ــنة 2021م
ر
ـيموليتز) والخ ــاص
بش ــأن الكش ــف ال ــدقيق ع ــىل مكون ــات جه ــاز محاك ــات الط ــتان (س ـ
بط ــائرات ) (AW 139-A 109E-ATR42مـ ـ ملحقات ــه للت ــدريب ع ــىل اإلخ ــالء الط ــب
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والرافع ـ ــة الجانبي ـ ــة للط ـ ــائرات العمودي ـ ــة والتص ـ ــوير الج ـ ــوي ،وم ـ ــن واقـ ـ ـ المس ـ ــتندات
وكش ـ ــوفات التعبئ ـ ــة تش ـ ــت إل وص ـ ــول ج ـ ــزن لمحتوي ـ ــات العق ـ ــد حي ـ ــث أن كاف ـ ــة ه ـ ــذه
المعــدات المــذكورة تتمثــل نف حاويــة  20قــدم وحاويــة  40قــدم وعــدد  2عربــة مجــرورة
متواجدة بداخل مطار امعيتيقة ومن خالله لوحظ ر
اآلن:
ر
االلكتونية الخاصة بطائرة ).)AW 139
 عدم وصول المعدات واالجهزة عدم وصول االجزاء الخاصة بمحاكات الطتان لطائرة (.)ATR 42 ع ــدم ال ـ ر نـتام الش ــركة بالت ــدريب والمنص ـ ــوص نف العق ـ ــد حي ـ ــث أن القي ـ ــمة اإلجمالي ـ ــةللعق ـ ــد  3,998,00ي ــورو دفع ـ منه ــا قيم ــة  %85كامل ــة بمخالف ــة للعق ــد والمت ـ ر
ـبف
نس ــبة  %15م ــن قيم ــة العق ــد ت ــدف مقاب ــل االس ــتالم االبت ــدان التج ــريب والت ــدريب
وبعد انتهاء ر
فتة الضمان مما أدى إل عدم وصول جزء من المعدات.
 عــدم تكليــف لجنــة تفتــيش وفقــا لبنــود العقــد للتفتــيش عــىل المعــدات قبــل الشــحنومطابقتها م بنود العقد األمر الذي يعد مخالف لنص المادة ( )10من العقد.
 لــوحظ ان الفــواتت المقدمــة م ــن الش ــركة تشــمل القيم ــة اإلجمالي ـة للمعــدات بم ــا فنذلك المعدات ر
الب لم يتم شحنها وكذلك قيمة التدريب لم يتم تنفيذها.
 عدم إرفاق ما يفيد دف الضـرائب عىل العقد.ن
 عدم وجود ما يفيـد بابـداع مـا قيمـة  %2مـن قيمـة العقـد المنصـوص عليـه ف المـادةالرابعة من العقد ك يداع ضمن التنفيذ.
 عـ ــدم االلـ ـ ر نـتام بـ ــنص المـ ــادة رقـ ــم ( )9الـ ـ رـب تـ ــنص عـ ــىل ش ـ ــروط الـ ــدف والمسـ ــتنداتالمطلوبة مقابل الدف .
إدارة شؤون اإلمداد
ن
العاملي باإلدارة نحو  430موظف ولوحظ حولها ما يىل:
بلل عدد

 قي ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوزارة بس ـ ـ ــحب أغل ـ ـ ــب االختصاص ـ ـ ــات الموكل ـ ـ ــة إل إدارة اإلم ـ ـ ــداد بالهيك ـ ـ ــلالتنظــيم عــن طريــق إحــداث تغيــت نف االختصاصــات المدرجــة نف الهيكــل المعتمــد
بموجــب ق ـرار مجل ــس الــوزراء رقــم ( )145لس ــنة 2012م ،دون الرجــوع إل مجل ــس
الـ ــوزراء إلصـ ــدار ق ـ ـرارات بهـ ــذه التعـ ــديالت كونـ ــه صـ ــاحب االختصـ ــاص للتعـ ــديل نف
الهيكل التنظيم ،حيث تم التغت وفق اآل رن:
البيان
اإلدارة العامة لشؤون اآلليات
مكتب المشـروعات
مكتب الخدمات واالشغال
مصن المالبس

ً
الجهة التابعة لها حاليا
الوزير
اإلدارة العامة للشؤون المالية
اإلدارة العامة للشؤون المالية
صندوق الرعاية االجتماعية

الجهة التابعة لها حسب الهيكل التنظيم
إدارة شؤون اإلمداد تح مسم مكتب شؤون اآلليات
إدارة شؤون اإلمداد
إدارة شؤون اإلمداد
إدارة شؤون اإلمداد

حيث لوحظ ر
اآلن:
 قي ـ ــام ص ـ ــندوق الرعاي ـ ــة االجتماعي ـ ــة بالتعاق ـ ــد ع ـ ــىل توري ـ ــد القياف ـ ــة دون الرج ـ ــوع إلمكتب شؤون اإلمداد صاحب االختصاص وفق الهيكل التنظيم للوزارة.
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 ع ــدم قي ــام ص ــندوق الرعاي ــة االجتماعي ــة بارس ــال عين ــة الم ـراد توري ــدها قب ــل اس ــتالمالكمية المتعاقد عليها للمطابقة من المواصفات.
ن
 ع ــدم قي ــام ص ــندوق الرعاي ــة االجتماعي ــة بمش ــاركة مكت ــب ش ــؤون اإلم ــداد ف لجن ــةالتعاقد الخاصة بالقيافة لضمان جودة القيافة وتوحيدها مـن حيـث الشـكل واللـون
والتصميم.
 ع ــدم القي ــام باع ــداد المقاشس ــات الس ــنوية والدراس ــات الفعلي ــة الحتياج ــات ال ــوزارةوالجهات التابعة لها من القيافة.
 عــدم القي ــام باع ــداد المقاشس ــات الس ــنوية الحتياج ــات ال ــوزارة والجه ــات التابع ــة له ــان
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة رقم ( )233من الئحة
ا
 عــدم وض ـ اســطوانات إطفــاء الحرائــق نف االمــاكن المخصصــة لهــا فض ـ عــن عــدموجود تهوية بالمخزن.
 ع ــدم وج ــود أرف ــف ب ــالمخزن مم ــا أدى إل تك ــدشس محتوي ــات المخ ــزن دون ترتي ــبن
المتاني ــة والحس ــابات
بص ــورة ص ــحيحة بالمخالف ـة ل ــنص الم ــادة ( )219م ــن الئح ــة
والمخازن.
ن
 عــدم وجــود بطاقــات األصــناف ووضــعها ف المكــان المخصــص لهــا بالمخالفــة لــنصن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )231من الئحة
 عــدم تصــنيف محتويــات المخــزن بحســب طبيعتهــا إل أصــناف مســتديمة واصــنافن
المتاني ـ ـ ــة والحسـ ـ ـ ــابات
اس ـ ـ ــتهالكية بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص المـ ـ ـ ــادة ( )218م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والمخازن.
ن
 عدم بدل العنايـة الالزمـة ف التعامـل مـ البضـاعة المخزنـة حيـث يوجـد بعـض منهـان
المتانية والحسابات والمخازن.
قابل للتلف بالمخالفة للمادة ( )221من الئحة
 عـ ــدم متابعـ ــة األصـ ــناف وتحديـ ــد طلـ ــب مـ ــن المـ ــواد الـ ـ رـب تسـ ــتهلك بشـ ــكل مسـ ــتمرن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )222من الئحة
اآلليات والمركبات

فيما يىل بيان باآلليات والمركبات التابعة لوزارة الداخلية:
العدد
البيان
اإلدارات العامة بالداخلية والجهات التابعة لها 15,727
29
اآلليات بالمخزن
81
دراجات بالمخزن
1,869
آليات مشوقة
293
آليات خردة
2,895
آليات مملكة
1,020
عهدة شخصـية
21,914
المجموع

تبي ر
من خالل متابعة عينة من ملف اآلليات ن
اآلن:
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 عدم ر نالتام الوزارة بفت سجل خاص لآلليات والمركبات وذلك لقيد وتسـجيل كافـة
ا
الســيارات والمركبــات فض ـ عــن عــدم فــت ملــف خــاص لكــل ســيارة يمكــن متابعتهــا
من خالله.
 قي ــام ال ــوزارة بتملي ــك ع ــدد  2895س ــيارة منه ــا م ــا ت ــم تمليك ــه خ ــالل الس ــنة المالي ــة2020م دون إيضــاح كافــة البيانــات الخاصــة بكــل ســيارة ومركبــة ممــا يعــد تصــرف نف
أمـ ــوال الدولـ ــة بالمجـ ــان بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )24مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة
وبالمخالف ــة لق ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة س ــابقا رق ــم ( )918لس ــنة 2007م بش ــأن
ضوابط شـراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة.
 تب ـ نـي ارتفــاع عــدد الســيارات المـ ـشوقة مــن الــوزارة حيــث بلــل عــددها  1869ســيارة
مختلفة األنواع.
ن
اقبي المـ ن
 قيــام الــوزارة بتســليم الم ـر نـوظفي بمكــاتبهم عــدد مــن
ـاليي ومســاعديهم ومـ
اآلليــات وعــددها  13ســيارة مختلفــة األنــواع منهــا ســيارة واحــدة مصــفحة واحتفــا
الـ ــبعض مـ ــنهم بتلـ ــك السـ ــيارات بـ ــالرغم مـ ــن انتهـ ــاء أعمـ ــالهم المكلفـ ـ ن
ـي بهـ ــا بـ ــالوزارة
باإلضافة إل استالم بعضهم ر
أكت من سيارة وبيانها كالتال:
الصفة
االسم
مراقب مال عام
أ ع ال
مراقب مال عام
م أ
مراقب مال عام
م أ
مراقب مال عام
م أ
مراقب مال عام
م أ
مكتب المراقب المال
م ع ال
مكتب المراقب المال
عمع
مكتب المراقب المال
أام
مكتب المراقب المال
عم ص
مكتب المراقب المال
عإع
مكتب المراقب المال
أ ر ال
مكتب المراقب المال
س م ال
(المراقب المال) بدون اسم مكتب المراقب المال

نوع السيارة
تويوتا كامري
تويوتا كامري
تويوتا كامري
تويوتا كامري
تويوتا كامري
هونداي اكسن
هونداي اكسن
هونداي اكسن
هونداي اكسن
هونداي اكسن
هونداي اكسن
هونداي ر
النتا
كيا كيورس

رقم اللوحة
5-1316624
5-1443980
5-1443985
ال يوجد
ال يوجد
5-1225679
1217552
5-1254178
ال توجد
ال توجد
ال توجد
ال توجد
ال توجد

تاري ــخ الصـرف
2014/6/3م
2018/2/25م
2018/2/25م
2018/2/25م
2018/2/25م
2018/1/14م
2018/1/15م
2018/3/20م
2018/3/20م
2018/1/29م
2018/2/5م
2018/2/5م
2018/3/5م

اإليرادات

إن قيمة اإليرادات المحصلة خالل السـنة الماليـة 2020م ،بلغـ  7,431,908دينـار،
وفيما يىل مقارنة اإليرادات خالل السنوات 2020-2019-2018 -2017م:
2017
البي ـ ــان
الرب ـ األول 340,912
ن
الثان 331,889
الرب ـ
الرب ـ الثالث 266,246
506,110
الرب ـ الراب
اإلجمال 1,445,157

2018
476,418
875,581
393,424
777,694
2,523,116

2019
1,127,974
483,876
541,243
1,724,865
3,877,958

2020
2,227,923
301,293
1,853,041
3,049,651
7,431,908
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لوحظ حول اإليرادات ما يىل:
 عدم قيام الوزارة بأعداد الئحة موحدة لإليرادات يحـدد فيهـا قيمـة الرسـوم ال رـب يـتمتحصيلها.
ن
 ع ــدم تع ــاون وزارة المالي ــة ف تس ــليم الكمي ــة المطلوب ــة م ــن دف ــاتر ايص ــاالت (م ح)5ر
يتمي م حجم اإليرادات.
وبما
 ايــداع قيمــة محصــلة إيـرادات المــديريات إل حســاب اإليـرادات بمراقبــات الخــدماتالمالية بالمناطق محساب توسيطم.
 ع ـ ــدم ال ـ ـ ر نـتام الم ـ ــديريات باحال ـ ــة تقري ـ ــر اإلي ـ ـرادات ش ـ ــهريا مم ـ ــا أدى إل إع ـ ــداد تقري ـ ــراإليرادات ومذكرة التسوية الشهرية من كشوفات الحساب وليس من اإليراد الفعـىل
للمديريات.
 قي ــام بع ــض م ــديريات األم ــن باحال ــة م ــا ت ــم تحص ــيله م ــن إيـ ـرادات خ ــالل الس ــنواتالسابقة إل الحكومة المؤقتة.
 قيام بعض المديريات بايداع مـا تـم تحصـيله مـن اإليـرادات بصـكوك شخصــية األمـرن
والقواني المالية المعمول بها.
يعد مخالفا للوائ
ر
 وجود حواالت ماليـة واردة بـدون بيـان الجهـة الـب قامـ باحالـة اإليـرادات لحسـاباإليرادات الخاص بالوزارة بمصـرف ليبيا المركزي.
 ع ــدم متابع ــة بع ــض م ــديريات األم ــن للحس ــاب الوس ــيط بمراقب ــة الخ ــدمات المالي ــةبالمناطق لتنفيذ تحويل قيمة اإليرادات لحساب اإليرادات بالوزارة.
القضايا المرفوعة من وعل الوزارة

بلل عدد القضايا المرفوعة من وعىل الوزارة  1676قضية مجزئة ،وذلك وفقا للبيانات
الواردة من إدارة الشؤون القانونية ،وبيانها كالتال:
الدفوع القانونية لصالح
الوزارة
1488

األحكام القضائية لصالح
الوزارة
40

األحكام القضائية ضد
الوزارة
14

قضايا متداولة وقيد
الدراسة
134

اإلجمال
1676

االليامات القائمة

مــن خــالل الكشــوفات التحليلي ــة المقدمــة مــن اإلدارة المالي ــة بــوزارة الداخليــة تب ـ ن
ـي أن
رصـيد ر ن
االلتامـات القائمـة لصـال الغـت بلغـ إجمـال قيمتهـا  1,619,682,878دينـار،
ويرج ـ ذلــك إل عــدم وجــود سياســة ماليــة واضــحة مــن قبــل الــوزارة لجدولــة وتســديد
رن
االلتامات القائمة عليها.
مديريات األمن باملناطق

م ــن خ ــالل الفح ــص والمرجع ــة لمصـ ــروفات وايـ ـرادات م ــديريات االم ــن بالمن ــاطق ع ــن
تبي ر
السنة المالية 2020م ،ن
اآلن:
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 قي ــام وزارة الداخلي ــة بتحمي ــل قيم ــة التفويض ــات المص ــلحية المحال ــة إل م ــديرياتر
مبارسة بد ا من تحميلها ارتباطات عىل المديريات.
االمن كمصـروفات
 عــدم قيــام مــديريات االمــن باحالــة تقريــر اإلي ـرادات والمص ــروفات وفقــا للتفويضــاتن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
المص ـ ــلحية بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــواد ( )25 ،22م ـ ــن الئح ـ ــة
والمخازن.
 التوس نف صـرف العهد المالية خـالل السـنة وصــرفها دون وجـود موافقـة مـن وكيـلوزارة المالية ،وذلـك بالمخالفـة لمنشـور وزيـر الماليـة رقـم ( )1لسـنة 2017م ،بشـأن
ض ــوابط الصـ ــرف والحص ــول ع ــىل موافق ــة وكي ــل وزارة المالي ــة نف قيم ــة العه ــد ال ـ رـب
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
تتج ـ ــاوز  1,000دين ـ ــار ومخ ـ ــالف للم ـ ــادة ( )187م ـ ــن الئح ـ ــة
والمخــازن تكــون صــرف الســلفة بموافقــة وكيــل وزارة الخزانــة بنــاء عــىل طلــب مقــدم
من وكيل الوزارة أو رئيس الهيئة.
ن
 عــدم تطبيــق نــص المــادة ( )180مــن الئحــة المتانيــة والحســابات والمخــازن بشــأنتسوية العهد خالل السنة.
-

-

-

ع ـ ــدم قي ـ ــام ال ـ ــوزارة بامس ـ ــاك س ـ ــجل للعه ـ ــد المالي ـ ــة المصـ ـ ــروفة للم ـ ــديريات لغ ـ ــرض
ن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات والمخـ ـ ــازن
متابعتهـ ـ ــا بالمخالفـ ـ ــة للمـ ـ ــادة ( )181مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
ر
اإللكتونية فقط.
واالكتفاء بالمنظومة
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن بشـأن تسـوية
عدم تطبيق المادة ( )188مـن الئحـة
العهد المالية المصـروفة وتعتت دين نف دم الموظف وتخصم من مرتباته.
تب ن
ـي قيــام مديريــة امــن القــره بــولىل بموجــب العقــد المــتم مـ شــركة المتحــدة األول
للخــدمات المحــدودة لتقــديم خــدمات تموينيــة للمديريــة بصــرف مبــالل خصــما عــىل
ن
ـاملي وبقيمــة إجماليـة بلغـ  306,000دينــار ،وذلــك
البــاب األول بنــد اإلعاشــة للعـ
التوي ــر فن
ع ــن الم ــدة م ــن 2019/07/01م ح ـ رـب 2019/09/30م ،ل ــوحظ بش ــأنها ر ن
اإلجـ ـراءات الضـ ــريبية المرفق ــة بأذون ــات الصـ ــرف األرق ــام  2019-9/88و-12/817
 ،2019وأن كافــة التوقيعــات واإليصــاالت والملصــقات واالختــام والرســائل المرفقــة
بأذون ــات الص ـ ــرف م ــزورة ول ــم تص ــدر ع ــن إدارة الض ـ ـرائب ج ـ ن نـتور ،ولم ــا كان ـ ـ ه ــذا
اإلجراء والمتمثل نف قيام الشـركة ر ن
بالتوير نف مستندات رسمية.
ظهـ ــور حسـ ــاب مص ـ ـ ن
ـرف يخـ ــص مديريـ ــة األمـ ــن المرقـ ــب (سـ ــابقا) مفتـ ــوح قبـ ــل عـ ــام
ن
2010م وب ـ ـ ـ ــه رص ـ ـ ـ ــيد مرح ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ــام 2011م بل ـ ـ ـ ــل ف 2020/12/31م مبل ـ ـ ـ ــل
 111,103دينار ،وهو حساب غت معلن لدى وزارة المالية مـا يعـد مخالفـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )64من الئحة

يحـة

جهاز املباحث اجلنائية

نظام الرقابة الداخلية
من خالل اعمال فحص وتقييم نظام الرقابة الداخليـة للجهـاز لـوحظ وجـود بعـض مـن
أوجه الخلل والقصور نورد اهمها فيما يىل:
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 التــأخر نف إعــداد واحالــة الحســاب الختــام إل وزارة الماليــة األمــر الــذي يعــد مخالفــةن
المتانية حسابات والمخازن.
لنص المادة ( )23من الئحة
 عدم مراعاة األسس السليمة عند القيام بعملية الجرد السنوي لمحتويات المخـازنواألصـول الثابتــة ،حيــث يــتم إعــداد محضــر الجــرد الســنوي للموجــودات دون القيــام
ر
بالمطابقة ن
الدفتية والفعلية األمر الذي يفقد الجرد أهميته.
بي األرصدة
 ع ــدم قيـ ــام مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخليـ ــة ب ـ ـاجراء الجـ ــرد المفـ ــاج للخزينـ ــة والمخـ ــازنوالعه ــد المالي ــة المص ــروفة خــالل الس ــنة المالي ــة 2020م بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــواد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )182-177-88-87من الئحة
 ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض عمليــات الصــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
ر
االلكتونيــة ف عمليــة قيــد المعــامالت الماليــة
 اعتمــاد اإلدارة الماليــة عــىل المنظومــةن
ر
ن
واغف ــال مس ــك بع ــض الس ــجالت اليدوي ــة والمتمثل ــة ف (س ــجل االلتام ــات المالي ــة،
ســجل االعتمــادات المســتندية ،ســجل حصــر األصــول) بالمخالفــة للمــادة رقــم ()18
من القانون المال للدولة.
 عـ ــدم القيـ ــام بخـ ــتم كافـ ــة أذونـ ــات الص ـ ــرف والمسـ ــتندات المرفقـ ــة بهـ ــا بخـ ــتم يفي ـ ــدالصـرف وذلك حرصا عىل عدم تكرار صـرفها ،وذلك بالمخالفة لـنص المـادة ()105
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
ن
 التوس ـ ـ وزي ــادة نس ــبة الص ـ ــرف ع ــىل بنـ ــود المتاني ــة ف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة وذلـ ــكن
المتانيـة الحسـابات
بقصد استنفاد البنـد بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )13مـن الئحـة
والمخازن.
الميانية التسييية
بلغ ـ ـ جملـ ــة االعتمـ ــادات والمص ـ ــروفات خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة 2020م ،وفـ ــق البيـ ــان
كالتال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المعتمد
41,496,600
4,849,500
46,346,100

المصـروف
37,308,440
4,806,720
42,115,160

ومن خالل اعمال الفحص المستندي والتدقيق تبين

الرصيد
4,188,160
42,780
4,230,940

النسبة
%90
%99
%91

المالحظات التالية:

الباب األول
ن
ن
ر
 وجـود اخطـاء حســابية ف طريقـة احتسـاب االســتقطاعات الضـمانية دفتيـا ف دفــاتروسجالت القسم المال بالجهاز.
ن
 تب ـ ـ نـوظفي وعـ ـ ــددهم 8
ـي اس ـ ــتمرار م ـ ــن اعف ـ ــاءات ض ـ ــمانيه لفئ ـ ــة معين ـ ــة م ـ ــن الم ـ ـ
ن
موظفي ،بالمخالفة ألحكام القانون.
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 وجود ب رـواف ماليـة عـىل بنـد المرتبـات بقيمـة  4,188,160دينـار وال رـب تمثـل مرتبـات
ن
ن
التابعي للجهاز حيث تم تعليتها إل حساب الودائ
الموظفي
موقوفة لعدد من
واألمانات الستكمال اإلجراءات اإلدارية وتسويتها فيما بعد.
 ارتف ــاع قيم ــة الص ــكوك المعلق ــة ب ــالطريق وال ـ رـب تج ــاوزت الم ــدة القانوني ــة إل مبل ــل 13,078,856دينــار ،ودون اتخــاذ اإلجـراءات القانونيــة لمعالجتهــا بالمخالفــة لــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن وبيانها كالتال:
المادة ( )118من الئحة
البيــان
2020/12/31
2019/12/31
اإلجمال

الرصــيد
10,753,187
2,325,669
13,078,856

الباب الثان
ن
 بموج ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  8/38الم ـ ـ ــؤر ف 2020/08/25م ،بمبل ـ ـ ــل 86,102دينــار ،بشــأن صــرف مبــالل ماليــة عــىل بنــد نفقــات الســفر والمهمــات الرســمية مقابــل
ر
فندف ألعضاء الجهاز ،حيث لوحظ بشأنها ما يىل:
حجز
 عدم إرفاق فواتت المطالبة بالقيمة المستحقة.
 ع ـ ــدم وج ـ ــود رس ـ ــالة تكلي ـ ــف ص ـ ــادر م ـ ــن الجه ـ ــاز بش ـ ــأن تكلي ـ ــف الش ـ ــركة باتم ـ ــام
الحجوزات لصال أعضاء الجهاز.
 عدم وجود رسالة تخويل للمندوب المستلم لقيمة الصك.
 صـرف مبالل مالية من بند الصيانة مقابل اعمال صيانة إلدارة المختتات والمعاملالجنائية بناء عىل التكليف رقم  286وصيانة المقر الرئيسـ التاب للجهاز بنـاء عـىل
ر
التكليف رقم  ،287وحيث لوحظ ان تنفيذ المشـروع ن
المبارس دون
ي وفق التكليف
ر
اتباع اإلجراءات المتعارف عليها بشأن العطاءات والتعاقد وحيث كان بيانها كاآلن:
رقم إذن الرصف
7/5
7/6

القيمة
210,490
281,520

البيان
تنفيذ اعمال صيانة
تنفيذ أعمال صيانة

مالحظات
()2020/7/8
()2020/7/11

 بموج ــب إذن الص ــرف رق ــم  12/225الم ــؤر نف 2020/12/31م ،بمبل ــل 45,000دين ـ ــار ،لصـ ـ ــال رئـ ـ ــيس الجهـ ـ ــاز( /أ ،ش ،ع) تح ـ ـ ـ مسـ ـ ــم مص ـ ـ ــروفات أمنيـ ـ ــة دون
االفص ــاح ع ــن ماهي ــة المص ـ ــروفات ،وحي ــث ثـ ــم تحميله ــا ع ــىل بن ــد المكاف ــآت لغـ ــت
ن
العاملي ،وهو بند غت مختص.
 ص ــرف مب ــالل ماليــة ع ــىل بنــد القرطاس ــية والتجهـ نـتات المكتبي ــة بشــأن ش ـ ـراء اجه ــزةحاس ـ ــب آل ،مـ ـ ـ ع ـ ــدم إرف ـ ــاق ع ـ ــروض مبدئي ـ ــة للمفاض ـ ــلة واتب ـ ــاع إجـ ـ ـراء التكلي ـ ــف
ر
المبارس عند الشـراء وبيانها كالتال:
رقم إذن الرصف
8/38

القيمة
10,150

البيان
قرطاسية وادوات مكتبية

التاري ــخ
()2020/8/25
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 لـ ــوحظ ص ـ ــرف مزايـ ــا عينيـ ــة (كوبونـ ــات رصـ ــيد اتصـ ــاالت وكربونـ ــات وقـ ــود) لصـ ــالن
ن
تابعيي للجهاز دون تحديد صفاتهم اإلدارية.
موظفي
الودائع واألمانات
ر
ت بـ ن
ـي وجــود رصــيد دفــتي بحســاب الودائ ـ واألمانــات بقيمــة  13,000,000دينــار مــن
ر
ن
ســنوات ســابقة 2020-2019-2018-2017-2016م تمثــل مقابــل التامــات ومرتبــات
ن
ن
ـابعيي للجهــاز ،م ـ عــدم إج ـراء أي تســوية بشــأنها بالمخالفــة ألحكــام المــادة
ـوظفي تـ
مـ
ا
ر
ن
ن
( )162من الئحة المتانية والحسابات والمخازن فض عـن عـدم الـتام الجهـاز بقـراري
رئـ ـ ــيس ديـ ـ ــوان المحاسـ ـ ــبة رقـ ـ ــم ( )23لسـ ـ ــنة 2015م و( )196لسـ ـ ــنة 2018م بشـ ـ ــأن
حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة.
العهد المالية

بلغ

جملة العهد المصـروفة خالل السنة المالية 2020م وبيانها كالتال:
اإلجمال الكل المصـروفات العهد المسوا العهد غي المسواة
90,842
150,958
241,800
241,800

وقد لوحظ بشأنها مايىل:
ا
ن
المتانيـ ــة بـ ــد م ــن الص ـ ــرف ع ــىل بنـ ــود لهـ ــا
 اتخ ــاذ العهـ ــد كأس ــلوب لإلنفـ ــاق وتنفي ــذمخصصات مالية معتمدة.
 عــدم القيــام بمســك ســجل للعهــد الماليــة لغــرض متابعتهــا بالمخالفــة للمــادة ()181ر
ن
اإللكتونية.
المتانية والحسابات والمخازن واالكتفاء بالمنظومة
من الئحة
ن
 عــدم تطبيــق المــواد ( )188 ،180مــن الئحــة المتانيــة والحســابات والمخــازن بشــأنتسوية العهد المالية المصـروفة وتعتت دين نف دم الموظف وتخصم من مرتباته.
االليامات القائمة
ر
ن
حس ــب الكش ــف المق ــدم م ــن قب ــل القس ــم الم ــال بالجه ــاز ل ــوحظ أن رص ــيد االلتام ــات
القائمة لصال الغت بلغ إجمال قيمتها  7,851,879دينار وبيانها كالتال:
البيان
شـركات الصيانة والمقاوالت
شـركات النظافة واإلعاشة
ن
التجهتات والمعدات والمهام
شـركات توريد
اإلجمال

القيمة
468,161
4,309,200
3,074,518
7,851,879

النسبة
%6
%55
%39
%100

حيث لوحظ ارتفاع رصيد ر ن
االلتامات من سنة إل اخرى إل وعدم وجود سياسة مالية
واضحة من إدارة الجهاز لجدولة وتسديد ر ن
االلتامات القائمة عليه.
االعتمادات المستندية

تم فت االعتمادات المستندية لصال الجهاز طرف مصـرف ليبيا المركـزي وفـق البيـان
التال:
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السنة
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

البيان
توريد معدات قط اتصال ومعدات تفكيك متفجرات
توريد اجهزة ومعدات كيميائية
توريد اجهزة كشف المتفجرات
توريد مواد البصمة
جهاز مقارنة االسلحة والمقذوفات
توريد سيارات تويوتا
توريد سيارات هونداي
ن
توريد سيارات سانتاف
توريد سيارات هونداي

القيمة
2,786,700
501,386
235,984
537,768
1,401,450
1,362,700
922,828
104,860
2,663,200

حيث لوحظ بشأنهم ر
اآلن:
 عدم وجود لجنة عطاءات بالجهاز.-

عدم وجود قسم اعتمادات بالهيكل التنظيم للجهاز.
عــدم الـ ر نـتام اإلدارة الماليــة بالجهــاز بمســك الســجالت الخاصــة بمتابعــة االعتمــادات
المستندية.
عدم وجود سجل خاص للموردين بالجهاز.
لــوحظ ان جمي ـ االعتمــادات مفتوحــة نف الســنة الماليــة 2018م م ـ وجــود عــدد 2
اعتماد لم يتم عليها توريد أي بند.

 وجود عدد  4اعتمادات مستنديه منتهية الصالحية م عدم اكتمال التوريد.المخازن

مـ ــن خـ ــالل الزيـ ــارة الميدانيـ ــة لمخـ ــازن الجهـ ــاز لـ ــوحظ وجـ ــود بعـ ــض المالحظـ ــات نـ ــورد
اهمها:
 قيـام لجنــة الجــرد بجـرد محتويــات المخــزن عـىل أســاس دفـ رـتي فقـط بمــا هــو موجــوددون مطابقتها للرصيد الفعىل األمر الذي يفقد الجرد مصدقتيه وأهميته بالمخالفة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنص المواد ( )182-88من الئحة
ن
 عـ ــدم قي ـ ــام أم ـ ـ نـي المخ ـ ــزن باعـ ــداد المقاشس ـ ــات الس ـ ــنوية والمتمثل ـ ــة ف االحتياج ـ ــات
الفعليــة للجهــاز عــىل مختلــف األصــناف بالمخالفــة لــنص للمــادة ( )233مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 عـ ــدم ترتيـ ــب وتص ـ ــنيف البضـ ــاعة الموج ـ ــودة بالمخـ ــازن الخاص ـ ــة بـ ــالمالبس وم ـ ــوادالتنظي ــف وك ــذلك ع ــدم وج ــود أرف ــف بالمخ ــازن حي ــث ل ــوحظ تك ــدشس المحتوي ــات
دون ترتيب األمر الذي يصعب إجراء الجرد عليها بصورة صحيحة بالمخالفة لنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )219من الئحة
ن
المتانيــة
 عــدم وجــود بطاقــات األصــناف بالمخالفــة لــنص المــادة ( )231مــن الئحــةوالحسابات والمخازن.
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جهاز اهلجرة غري الشـرعي ة

نظام الرقابة الداخلية
ن
 تقصــت واهمــال المراقــب المــال بالجهــاز ف اداء المهــام الموكلــة اليــه بموجــب احكــامن
المتانية والحسابات والمخازن.
قانون النظام المال للدولة والئحة
ن
ر
 اعتمــاد اإلدارة الماليــة عــىل المنظومــة االلكتونيــة ف عمليــة قيــد المعــامالت الماليــةواغف ــال مس ــك بع ــض الس ــجالت الض ــرورية والمهم ــة منه ــا (س ــجل حص ــر األص ــول،
سجل ر ن
االلتامات المالية ،سجل الودائ واألمانات) بالمخالفة للمادة رقم ( )18من
ن
المتانيـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
القـ ـ ــانون المـ ـ ــال للدولـ ـ ــة والمـ ـ ــواد ( )165 ،163مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والمخازن.
 عــدم قيــام اإلدارة الماليــة بمتابعــة الصــكوك المعلقــة والـ رـب تجــاوزت المــدة القانونيــةدون اتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة لمعالجتهــا بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ( )118مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ع ـ ــدم قي ـ ــام إدارة الجه ـ ــاز بتش ـ ــكيل لج ـ ــان الج ـ ــرد الس ـ ــنوي ألص ـ ــول الجه ـ ــاز الثابت ـ ــةن
المتانية والحسـابات
والمنقولة بالمخالفة للمواد أرقام ( )297-292-91من الئحة
والمخازن.
 ع ـ ــدم إع ـ ــداد م ـ ــذكرات التس ـ ــوية المصـ ـ ــرفية لكاف ـ ــة الحس ـ ــابات ال ـ ـ رـب ي ـ ــديرها الجه ـ ــازوالمطابقـ ــة الشـ ــهرية م ـ ـ المص ـ ــرف بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة رقـ ــم ( )89مـ ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ع ــدم خ ــتم مس ــتندات الص ــرف بخ ــتم مصـ ــرف م لتجن ــب تك ـرار صـ ــرفها م ــرة أخ ــرىن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة رقم ( )105من الئحة
 االعتم ــاد ع ــىل العه ــد كأس ــلوب للصـ ــرف ب ــدال م ــن تحمي ــل ك ــل مصـ ــروف ع ــىل البن ــدر
مبارسة.
المختص
ن
 تحميــل متانيــة الجهــاز بمص ــروفات ســنوات ســابقة بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()13ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
الميانية التسييية
حيث بلغ

جملة المصـروفات الفعلية عىل المخصصات وفق البيان كالتال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
إجمال البابي

المعتمد
79,052,700
2,385,000
81,437,700

المصـروف
79,000,510
2,383,343
81,383,853

الرصيد
52,190
1,657
53,847

الباب األول:

وجــود بعــض المالحظــات المتعلقــة بمــذكرة تســوية المص ــرف الخاصــة بحســاب البــاب
األول وبيانها كالتال:
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الرصـيد
البيان
ن
51,257,593
الرصيد حسب شهادة كشف المصـرف ف 2020/12/31
74,115
تطرح ايداعات وردت بالكشف ولم تسجل بالدفاتر
ن
تطرح صكوك خصم من الدفاتر ولم تظهر ف كشف المصـرف 59,143,051
4,999,122
تضاف إيرادات مسجلة بالدفاتر ولم تظهر بكشف المصـرف
تضاف مبالل خصم بكشف ح/المصـرف وال مقابل لها بالدفاتر 1,258,316
1,290
فروقات سحب
()1,703,325
صاف رصيد المصـرف بعد المطابقة

 ظهـ ـ ــور رصـ ـ ــيد بقيمـ ـ ــة  1,258,316دينـ ـ ــار ،تح ـ ـ ـ بيـ ـ ــان مبـ ـ ــالل خصـ ـ ــم بكشـ ـ ــفح/المص ـ ـ ــرف وال مقابـ ـ ــل لهـ ـ ــا بالـ ـ ــدفاتر ،وال توجـ ـ ــد أي إيضـ ـ ــاحات بخصـ ـ ــوص هـ ـ ــذه
الرصيد.
 ظهـور رصـيد دف رـتي بمــدكرة التسـوية بقيمـة  1,703,325دينــار ،تحـ بيـان (صــافنرصــيد المص ــرف بعــد المطابقــة) األمــر الــذي يــدل عــىل أن رصــيد حســاب المص ــرف
ا
مكشـ ـ ــوف فض ـ ـ ـ عـ ـ ــن عـ ـ ــدم قيـ ـ ــام القسـ ـ ــم المـ ـ ــال بالجهـ ـ ــاز بتقـ ـ ــديم أي إيضـ ـ ــاحات
بالخصوص.
 عــدم قيــام اإلدارة الماليــة بمتابعــة الصــكوك المعلقــة والبــالل قيمتهــا 59,071,469دين ــار ،وال ـ رـب تج ــاوزت الم ــدة القانوني ــة دون اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات القانوني ــة لمعالجته ــا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة رقم ( )118من الئحة
 وجـ ـ ــود اختالف ـ ـ ــات ردفتي ـ ـ ــة نف ارصـ ـ ــدة مص ـ ـ ــروفات الب ـ ـ ــاب األول م ـ ـ ـن حي ـ ـ ــث تقري ـ ـ ــر
مصــروفات المراقــب المــال ودفـ رـت يوميــة الصــندوق بقيمــة  5,186,506دينــار ،نــتأ
عــن تغــت سياســة وزارة الماليــة نف أليــة تحويــل المســاهمات واالشـ رـتاكات الضــمانية،
الذي أثر بدوره عىل طرق اعداد وعرض البيانات نف السـجالت والـدفاتر الماليـة ب ن
ـي
ال ــوزارة متمثل ــة نف مراقبيه ــا بالجه ــات م ــن جه ــة ،ودف ــاتر الجه ــات المع ــدة م ــن قب ــل
اقسامها المالية من جهة أخرى.
الباب الثان

صـ ــرف مب ــالل مالي ــة ع ــىل بن ــد اإليج ــارات لص ــال ش ـ ــركة الس ــبق الع ــالم لالس ــتثمارات
والخدمات السياحية وبيانها كالتال:
رقم إذن الرصف
12/82
12/100

القيمة
44,250
63,000

البيان
شـركة السبق العالم
شـركة السبق العالم

التاري ــخ
()2020/12-2019/10
()2020/12-2019/7

حيث لوحظ حولها:
 عدم بيان االلية رالب تـم عـىل اساسـها إبـرام العقـد مـ الشــركة وعـدم وجـود العـروض
ر
الب تم المفاضلة عىل اساسها.
 عدم وضوح االحتياجات رالب تم عىل اساسها القيام بعملية التعاقد.
 عدم وضوح طبيعة العمل الذي تم به استغالل هذا اإليجار من قبل الجهاز.تقرير ديوان المحاسبة 2020

458

-

-

-

-

إذن صــرف رقــم  12/84بقيمــة  75,000دينــار عــىل بنــد مصــروفات ســنوات ســابقة
لص ــال (ع ،ال ،م) تمث ــل مصـ ــروف إيج ــار مس ــتحق هنق ــر مس ــاحة 2000م ل ــوحظ
بشأنه ر
اآلن:
 عدم إرفاق شهادة عقارية تفيد ملكية العقار.
 عدم إرفاق رسم كروك أو مسقط لبيان موق العقار.
 عدم توفر أي بيانات شخصـية عن المستفيد أو مالك العقار.
 عــدم وضــوح االســس الـ رـب تــم االســتناد اليهــا اثنــاء القيــام بعمليــة التعاقــد لغــرض
اإليجار.
 عدم وضوح طبيعة العمل الذي تم به استغالل هذا اإليجار من قبل الجهاز.
ن
ـاملي لص ــال
إذن ص ــرف رقــم  12/125بمبلــل  48,000عــىل بنــد مكافــآت لغــت العـ
(ع ،ع ،م) مراكز ايواء(لمحمية/وادي الح) ،قد لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 عدم بيان نوعية وطبيعـة العمـل الـذي قدمـه المسـتفيد للجهـاز واالكتفـاء ببيـان
االستعانة به كمستشار للجهاز لدى المنظمات الدولية.
 اخــتالف نف آليــة احتس ــاب قيمــة المكافــأة حي ــث أن المكافــأة المحتســبة بش ــكل
ش ـ ـ ــهري حس ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف كان ـ ـ ـ  4,000دين ـ ـ ــار ،واجم ـ ـ ــال س ـ ـ ــنوي بقيم ـ ـ ــة
 48,000دينار ،بينمـا كـان االحتسـاب حسـب بطاقـة احتسـاب المكافـأة المرفقـة
باذن الصـرف بقيمة  1,500دينار شهريا.
ن
ـاملي لص ــال
إذن ص ــرف رق ــم  12/120بمبل ــل  300,000عــىل بن ــد اغدي ــة لغــت الع ـ
ش ـ ــركة الصـ ــنوبر لخـ ــدمات اإلعاشـ ــة بمراكـ ــز إيـ ــواء (ابوسـ ــليم/الفئات المستضـ ــعفة/
طريق السكة) لوحظ بشأنها مايىل:
ن
ـؤولي بمركــز إيــواء طريــق
عــدم إرفــاق قــوائم اســتالم وتقيــيم الوجبــات مــن قبــل المسـ
السكة.

 ع ــدم إرف ــاق ف ــواتت المطالب ــة بقيم ــة  150,000دين ــار الخاص ــة بمرك ــز إي ــواء طري ــقالسكة.
حساب الودائع واألمانات
البيان التال ن
يي الرصيد لحساب الودائ واألمانات:
تاري ــخ اخر عملية
2015/10/12

الرصيد المدين
1,925,051

الرصيد الدائن
2,101,215

وقد لوحظ بشأنه ر
اآلن:
 ع ــدم االل ـ ر نـتام بقـ ـراري رئ ــيس ال ــديوان رق ــم ( )23لس ــنة 2015م ورق ــم ( )196لس ــنة2018م ،بشأن الحسابات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
 تعلي ــة المبـ ــالل للحس ــاب دون مراعـ ــاة ت ــوفر الش ـ ــروط القانوني ــة للتعليـ ــة بالمخالفـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنص المادة ( )161من الئحة
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 االحتفا بمبالل مالية بحساب األمانات تجاوزت المدة القانونية المحددة بالمـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )162من الئحة
ر
 عــدم االلـ ر نـتام بمســك دفــت اســتاد مســاعد خــاص بالحســاب بالمخالفــة لــنص المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن
( )163من الئحة
 ع ــدم قي ــام إدارة الجه ــاز بالتواص ــل مـ ـ المصـ ــرف لتحدي ــد المخ ـ نـولي ب ــالتوقي ع ــىل
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الحساب بالمخالفة للقانون المال للدولة والئحة
االليامات القائمة عل الجهاز

حس ـ ــب الكش ـ ــف المع ـ ــد والمق ـ ــدم م ـ ــن قب ـ ــل اإلدارة المالي ـ ــة بالجه ـ ــاز ل ـ ــوحظ أن رص ـ ــيد
رن
االلتامــات القائمــة عــىل الجهــاز لصــال الغــت يمثــل المعضــلة األساســية بالجهــاز حيــث
بلغ إجمال قيمة الديون  780,990,379دينار و قيمة ال تعتت نهائية ،تمثل فن
طبيعتها حسب البيان التال:
طبيعة الدين
شـركات اإلعاشة
شـركات النظافة
اإليجارات
اإلجمال

القيمة
759,996,410
19,927,425
1,066,544
780,990,379

النسبة
%97
%2.864
%0.136
%100

ويالحظ من ذلك ما يىل:
 عدم وجود سياسة مالية واضحة من إدارة الجهاز لجدولة وتسديد تلـك ر نااللتامـات
القائمة عىل الجهاز.
 تحميـ ــل رصـ ــيد ر نااللتامـ ــات القائمـ ــة عـ ــىل الجهـ ــاز بمبلـ ــل  4,793,900دينـ ــار خاصـ ــة
ن
بالسنة المالية 2013م حسب الكشف المقـدم ،ف ح ن
ـي أن اسـتقالل الذمـة الماليـة
سنة 2014م.
للجهاز حسب تاريـ ــخ قرار تشكيله
وباعتبــار أن طبيعــة عمــل الجهــاز تتطلــب اســتحداث مراكــز إيــواء خاصــة بالوافــدين غــت
الش ـ ــرعي ن
ي األم ــر الـ ــذي ترت ــب عليـ ــه انش ــاء مخصص ــات ماليـ ــة تح ـ ـ بنـ ــد اغدي ـ ـة لغـ ــت
ن
ن
ـاملي ،لتقــديم خــدمات اإلعاشــة لـ نـتالء مراكــز اإليــواء وهــو مــا أدى إل ارتفــاع رصــيد
العـ
الديون عىل هذا البند ليصل بنهاية 2020م ،إل مبلل  759,996,410دينار.
ومن خالله يالحظ ر
اآلن:
 تن ــام رص ــيد ر نااللتام ــات بش ــكل متت ــال ع ــىل م ــدار الس ــنوات الس ــابقة حي ــث يتب ــاين
ن
ن
العاملي من سـنة ألخـرى ،حيـث كـان ف سـنة
المبلل المصـروف عىل بند أغذية لغت
2013م مبلـ ــل  3.6مليـ ــون دينـ ــار ،ولكـ ــن نف سـ ــنة 2018م وصـ ــل المنص ـ ــرف إل مـ ــا
يق ــارب ( )242.6ملي ــون دين ــار ،أم ــا نف نهاي ــة س ــنة 2020م ،ل ــم يتج ــاوز المنص ـ ــرف
مبلل  23.2مليون دينار ،ويرج هذا ن ن
التول نف قيمة المنصـرف إل ما يىل:
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 انخفـ ــاض عـ ــدد ش ـ ــركات اإلعاش ـ ــة المتعاقـ ــد معهـ ــا خـ ــالل الس ـ ــنوات -2019-20182020م عىل التوال ،تزامنـا مـ االنخفـاض الملحـو نف اعـداد مراكـز اإليـواء حسـب
الكشوفات المقدمة من قبل اإلدارة المالية بالجهاز كالتال:
السنة المالية
2018
2019
2020

عدد الشـركات
43
29
5

عدد مراكز االيواء
غت متوفر
26
9

وهن ــا يتض ـ ـ أن أسـ ــباب ارتف ــاع رص ــيد ر ن
االلتامـ ــات القائم ــة ع ــىل الجهـ ــاز لص ــال الغـ ــت،
تتلخص وقشكل عام نف التال:
 عــدم وجــود ارشــيف مــال للمســتندات والــدفاتر والســجالت الخاصــة بســنة 2018موما قبلها تعزز صحة الديون والقيم المجدولة منها.
 ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود ارش ـ ـ ــيف إداري خ ـ ـ ــاص باإلحص ـ ـ ــائيات المتعلق ـ ـ ــة بأع ـ ـ ــداد المه ـ ـ ــاجرينالوافـدين ونســب التــدفق الســنوي عــىل مــدار الســنوات الســابقة ،للتأ كــد مــن االعــداد
الحقيقية للوافدين المستفيدين من خدمات اإلعاشة.
 ارتفاع عدد مراكز اإليواء المفتوحة واتساع الرقعة الجغرافية م عدم تـوفر مـا يؤكـدن
المقيمي بها.
الوجود الفعىل لهذه المراكز أو مدى صحة اعداد المهاجرين
االعتمادات المستندية:

م ــن خ ــالل مراجع ــة االعتم ــادات المس ــتندية المفتوح ــة باس ــم الجه ــاز ل ــدى المص ـ ــرف
المركزي وحسب ما تم التوصل اليه من معلومات نوردها نف التال:
السنة
2018
2018
2020

البيان
توريد مهمات (مالبس ررسطة)
توريد سيارات عدد ()224
توريد سيارات صحراوية

القيمة
 4,459,590دينار
$ 3,106,250
3,300,000

حيث لوحظ حولها ما يىل:
 عـدم وجـود مـا يفيـد تحريـر طلبيـة ش ـراء بخصـوص االعتمـاد وعـدم تحديـد الجهــة أواإلدارة الطالبة للشـراء بالجهاز.
 عــدم وجــود ملــف متكامــل لالعتمــاد يفيــد تــاريـ ــخ فــت االعتمــاد وتسلســل اإلج ـراءاتر
الب تم عليه ونسب اإلنجاز أو التوريد.
 ع ـ ــدم تحدي ـ ــد البن ـ ــد ال ـ ــذي ت ـ ــم علي ـ ــه تحمي ـ ــل قيم ـ ــة االعتم ـ ــاد أو تأكي ـ ــد ع ـ ــىل كفاي ـ ــةالمخصص بتاريـ ــخ فت االعتماد.
ً
أوال :االعتماد المستندي الخا بتوريد مهمات (مالبس رشطة)
لوحظ بشأنه ر
اآلن:
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 وجـ ــود ق ـ ـرار ص ـ ــادر عـ ــن وزي ـ ــر الداخلي ـ ــة رقـ ــم ( )624بت ـ ــاريـ ــخ 2019/3/20م بش ـ ــأنتسمية رئيس لجهاز الهجرة غت الشـرعية ،وكذلك كتاب الوزير رقم ()2799/30/2
المــؤر نف 2019/3/31م بشــأن الغــاء تكليــف وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤون الهجــرة
الغت ررسعية بتسيت اعمال الجهاز واعتباره كأن لم يكن.
 وج ــود مراس ــلة ذات رق ــم إش ــاري ( )735/34-4مؤرخ ــة نف 2019/9/10م ،موجه ــةم ـ ــن وكي ـ ــل وزارة الداخلي ـ ــة لش ـ ــؤون الهج ـ ــرة الغ ـ ــت ررسعي ـ ــة موجه ـ ــة إل شـ ـ ــركة ليبي ـ ــا
للت ــوكيالت المالحي ــة ،تفي ــد طلب ــه اإلفـ ـراج واس ــتكمال إجـ ـراءات الحاوي ــات الخاص ــة
بالبوليصة رقم (.)ARKIST0000270782
ن
 وج ــود مراس ــلة ذات رق ــم إش ــاري ( )167/34-4مؤرخ ــة ف2019/9/12م ،موجه ــةم ــن رئ ــيس جه ــاز الهج ــرة غ ــت الشـ ــرعية إل شـ ــركة ليبي ــا للت ــوكيالت المالحي ــة ،تفي ــد
بايق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أي إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء يتعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلفراج واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمال إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات البوليص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رقم( )ARKIST0000270782الخاصة باعتماد (توريد مهمات ومالبس ررسطة).
 وجود مراسلة عىل االعتماد المفتـوح مـن قبـل شــركة ليبيـا للتـوكيالت المالحيـة ذاترق ــم إش ــاري ( )19/53مؤرخ ــة نف 2019/9 /15م موجه ــة إل رئ ــيس الجه ــاز ،تفي ــد
بــأن الشــحنة الـ رـب تــم توريــدها عــىل حســاب االعتمــاد عــدد  13حاويــة تحتــوي عــىل
مهمات ومالبس ررسطة ،قد قام بتـاريـ ــخ 2019/9/12م بتسـليمها إل وكيـل وزارة
الداخلية لشؤون الهجرة غت الشـرعية ،تحـ امـر تسـليم رقـم  ،9376وذلـك مقابـل
حيازت ـ ــه ع ـ ــدد  3ب ـ ــواليص أص ـ ــلية معتم ـ ــدة م ـ ــن مصـ ـ ــرف ليبي ـ ــا المرك ـ ــزي بخص ـ ــوص
موضوع االعتماد المذكور.
 ع ــدم وج ــود م ــا يفي ــد اس ــتالم الم ــواد الم ــوردة ع ــىل االعتم ــاد م ــن قب ــل إدارة اإلم ــدادوالمخــازن بالجهــاز حســب تقريــر مــديرها ذا الــرقم االشــاري ( )2019/5والمــؤر نف
2019/9/24م بـ ـ ــالرغم مـ ـ ــن سـ ـ ــداد قيمـ ـ ــة التوريـ ـ ــد بنـ ـ ـ ا
ـاء عـ ـ ــىل تعليمـ ـ ــات المخـ ـ ـ ن
ـولي
بـ ــالتوقي نيابـ ــة ع ـ ــن الجهـ ــاز وهـ ــم المراق ـ ــب المـ ــال ورئـ ــيس القس ـ ــم المـ ــال بالجه ـ ــاز
وكذلك تعليمات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غت الشـرعية.
ثانيا :االعتماد المستندي الخا
لوحظ بشأنه ر
اآلن:

بتوريد سيارات عدد 224

اآلليات الموردة عىل االعتماد المستندي وعددها كالتال:
النوع
هونداي اكسن
هونداي i10

العدد
120
100

تبي حولها ر
حيث ن
اآلن:
 عدد  35مركبة مدونة ضمن قيودات اإلدارة العامة لشؤون اآلليات بوزارة الداخليـةبالسابق و ضمن قوة الجهاز.
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 عدد  141مركبة تـم تـدوينها بقيـودات اإلدارة العامـة لشـؤون اآلليـات بـالوزارة ضـمنمركب ـ ــات ال ـ ــوزارة المفق ـ ــودة وق ـ ــد ت ـ ــم التعم ـ ــيم عليه ـ ــا ل ـ ــذى الجه ـ ــات ذات العالق ـ ــة
لضبطها،
 عدد  27مركبة مدونة لدى اإلدارة العامة لشؤون اآلليات بالوزارة ضمن قوة جهاتتابعة للوزارة وال تتب جهاز الهجرة غت الشـرعية.
 عدد  17مركبة مدونة لدى اإلدارة العامة لشؤون اآلليات بالوزارة ضمن مركبات تمتوزيعها لبعض مكونات الوزارة وغت تابعة للجهاز بناء عىل تعليمات وزير الداخلية.
 بـ رـاف اآلليــات المــوردة عــىل االعتمــاد ال يوجــد بشــأنها أي معلومــات وعــددها حســب
ن
الفاتورة الموردة عليها ف االعتماد كالتال:
النوع
باصات نقل كبتة

القيمة
356,655

 وجود آليات نوع هونداي موردة عىل االعتماد لصال الجهاز ثم استبدالها بمركباتمملوكة لشـركة صخر ليبيا الستتاد وسائل النقل المختلفة وبيانها كالتال:
نوع المركبة
تويوتا الند كروزر

العدد
6

اللون
ر
جيي

اإل دارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

قيـ ــام وزارة الداخليـ ــة ووزارة الماليـ ــة بمخالفـ ــة ق ـ ـرار مجلـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم ( )142لسـ ــنة
2012م بشأن حل جهـاز مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة والـذي نـص نف مادتـه
األول ع ــىل أن م يح ــل جه ــاز مكافح ــة المخ ــدرات والم ــؤثرات العقلي ــة وتغ ــل ي ــده ع ــن
مزاول ــة أي نش ــاط وت ــؤول أص ــوله وموجودات ــه وأرص ــدته واختصاص ــاته والموظف ــون ب ــه
ل ــوزارة الداخلي ــة ،ع ــىل أن تت ــول ال ــوزارة اتخ ــاذ اإلج ـراءات الالزم ــة لتنفي ــذ أحك ــام القـ ـرار
المـذكور ،وكـذلك قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( )145لسـنة 2012م ششـان اعتمـاد الهيكـل
ر
اآلن:
التنظيم لوزارة الداخلية ،ومن خالله يتض
 وفق ــا للقـ ـرار رق ــم ( )142لس ــنة 2012م الص ــادر ع ــن مجل ــس ال ــوزراء يعت ــت الجه ــازمنحل.
 وفقا للهيكل التنظيم للوزارة رقم ( )145لسنة 2012م الصادر عن مجلس الوزراءيعتت إدارة عامة تابعة لوزارة الداخلية.
ا
 ال زال ك من المجلس الرئاس ووزارة الماليـة يعاملونـه طيلـة هـذه السـنوات كجهـازيتمت بالشخصـية االعتبارية والذمة المالية المستقلة.
متانيــات مــن ضــمن ن
ـاليي وتخصــيص ن
اقبي مـ ن
 تكليــف م ـر نمتانيــة الدولــة واخرهــا ق ـرار
ر
المجلس الرئاس رقم ( )208لسنة 2020م بشأن إقرار التتيبات المالية.
 -تحتفظ اإلدارة بعدد من الحسابات المصـرفية بالمصارف التجارية العاملة بالدولة.
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 الشعارات الرسمية عىل المستندات والسيارات واالختام تحمل اسم ماإلدارة العامةلمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةم.
م ــن خ ــالل أعم ــال الفح ــص والمراجع ــة لحس ــابات اإلدارة تكش ــف
المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية المتب نورد منها:

بع ــض المالحظ ــات

 ضعف التعزيز المستندي لبعض أذونات الصـرف بالمخالفة لـنص المـادة ( )99مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ع ــدم القي ــام ب ــالجرد الفع ــىل لألص ــول ،واالكتف ــاء بعملي ــة الحص ــر فق ــط ،دون إجـ ـراءر
ر
المطابقة ن
بدفت إسـتاد المخـازن لتحديـد أوجـه
الدفتية
بي كشوف الجرد واألرصدة
ن
االخـ ــتالف إن وجـ ــدت بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )299مـ ــن الئحـ ــة المتانيـ ــة والحسـ ــابات
والمخازن.
ن
 قصــور إدارة الجه ــاز ف مســك بع ــض الســجالت وال ــدفاتر الض ــرورية والالزم ــة ومنه ــاسـجل العهـد وســجل الودائـ واألمانــات وسـجل األصــول الثابتـة وذلــك لتـدوين كافــة
البيان ــات األساس ــية المتعلق ــة بك ــل أص ــل ع ــىل ح ــده ومتابعت ــه م ــن حي ــث اإلض ــافة
واالستبعاد.
ا
 سوء تصنيف بعض األصناف فض عـن عـدم حفظهـا بطريقـة تـتالءم وطبيعتهـا مـعــدم الفصــل بـ ن
ـي كــل صــنف وأخــر عــىل نحــو مقبــول وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة
ن
( )219من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 عــدم تــوفر وســائل الحمايــة بمقــر الجهــاز تفاديــا ألي طــارئ بالمخالفــة لــنص المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )220من الئحة
الميانية التسييية:
ن
بلغ جملة اعتمادات المتانية للجهة عن السنة المالية 2020م نحو 48,253,400
دين ـ ــار نف ح ـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ ـ جمل ـ ــة المص ـ ـ ــروفات نح ـ ــو  47,146,183دين ـ ــار أي م ـ ــا نس ـ ــبته
 %97.7وبوفر قدره  1,107,217دينار ،بيانها كالتال:
السنة المالية
2020
اإلجمال

الباب
األول
ن
الثان

المبلغ المعتمد
46,742,900
1,510,500
48,253,400

المصـروف الفعل
45,679,312
1,466,870
47,146,182

الرصيد
1,063,587
43,629
1,107,216

النسبة
%97.7
%97.1
%97.7

ن
ـائمي ع ــىل اإلدارة نف ض ــبط وترش ــيد اإلنف ــاق وحوكم ــة الم ــال الع ــام حي ــث
 افتقــار الق ـن
ن
لــوحظ قيــام اإلدارة بســداد مبلــل  780,000دينــار ســنويا ك يجــار مقــر لــإلدارة بجــتور
ن
الثان.
وهو ما يمثل نحو  %41من مخصصات الباب
الحسابات المصـرفية
ر
ومن خالل المراجعة لوحظ اآلن:
 قي ــام المص ـ ــرف بخص ــم ع ــدد م ــن الص ــكوك بالخط ــأ م ــن حس ــاب الب ــاب األول رق ــم 9000بقيمة  15,280دينار بيانها كالتال:
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رقم الصك
11424
45122
148674
450011
944768

تاري ــخ الخصم
2020-12-03
2020-07-06
2020-09-28
2020-08-16
2020-07-05

القيمة
7,000
2,527
2,228
1,451
2,072

الفحص المستندي:

 وج ـ ـ ــود رص ـ ـ ــيد مرح ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن س ـ ـ ــنوات س ـ ـ ــابقة بحس ـ ـ ــاب الودائـ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ــات بقيم ـ ـ ــة 826,909دين ــار ،وتجاوزه ــا للم ــدة القانوني ــة وع ــدم إحالته ــا لحس ــاب اإليـ ـراد الع ــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )162من الئحة
اآلليات والمركبات
ر
من خالل الفحص والمراجعة لوحظ اآلن:
ن
يتبي وجود أي مواصفات لها باستثناء البيانات (النوع
 تمليك عدد  211سيارة ،لم– العدد) فقط.

 إج ـراءات التملي ــك تم ـ ع ــن طري ــق وزارة الداخلي ــة دون الحص ــول ع ــىل الموافق ــاتالالزمــة مــن (وزارة المواصــالت – مصــلحة النقــل الــتي) بالمخالفــة إل ق ـرار اللجنــة
الشــعبية العامــة س ــابقا رقــم ( )918لس ــنة 2007م بشــأن ض ــوابط شـ ـراء واس ــتعمال
السيارات المملوكة للمجتم .
 عــدم وجــود ســجل خــاص لقيــد وتســجيل كافــة الســيارات والمركبــات التابعــة للجهــازا
فض عن عدم فت ملف خاص لكل سيارة.
 ارتفــاع عــدد الســيارات المس ـروقة مــن الجهــاز حيــث بلــل عــددها  29ســيارة مختلفــة،واالكتفاء بفت محا ن لدى مراكز الشـرطة.
مركز املعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية
مــن خــالل اعمــال الفحــص وتقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة بــالمركز لــوحظ وجــود بعــض
من أوجه الخلل والقصور نورد اهمها فيما يىل:
ن
ـوظيف للمركــز عــن طريــق الجهــات ذات العالقــة بالدولــة
 التــأخر نف اعتمــاد المــالك الـ(وزارة العمــل والتأهيــل) األمــر ال ــذي يعــد مخالفــة ل ــنص المــادة ( )125مــن الق ــانون
رقم ( )12لسنة 2010م ،بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية.
 عدم مراعاة األسس السليمة عند القيام بعملية الجرد السنوي لمحتويات المخـازنواألصـول الثابتــة ،حيــث يــتم إعــداد محضــر الجــرد الســنوي للموجــودات دون القيــام
ر
بالمطابقة ن
الدفتية والفعلية األمر الذي يفقد الجرد أهميته.
بي األرصدة
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 ع ــدم قيـ ــام مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخليـ ــة ب ـ ـاجراء الجـ ــرد المفـ ــاج للخزينـ ــة والمخـ ــازنوالعه ــد المالي ــة المص ــروفة خــالل الس ــنة المالي ــة 2020م بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــواد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )182-177-88-87من الئحة
 ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض عمليــات الصــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
ر
 اعتمــاد اإلدارة الماليــة عــىل المنظومــة االلكتونيــة ف عمليــة قيــد المعــامالت الماليــةواغفال مسك بعض السجالت اليدوية والمتمثلة نف:
 س ــجل حصـ ــر األص ــول ألحك ــام الرقاب ــة والمحافظ ــة عليه ــا م ــن التل ــف والض ــياع
بالمخالفة لنص المادة ( )18من القانون المال للدولة.
 سجل ر ن
االلتامات المالية.
ن
ـادتي ( )165-163م ــن الئح ــة
 س ــجل الودائ ـ واألمان ــات بالمخالف ــة ألحك ــام الم ـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 عدم القيام إدارة المركز بختم كافة أذونات الصـرف والمستندات المرفقـة بهـا بخـتميفيــد الصــرف وذلــك لعــدم تكـرار صــرفها ،وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة ( )105مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ن
ن
المتاني ــة ف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة وذلـ ــك
 التوس ـ ـ وزي ــادة نس ــبة الص ـ ــرف ع ــىل بنـ ــودن
بقصد استنفاد البنـد بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )13مـن الئحـة المتانيـة الحسـابات
والمخازن.
الميانية التسييية

بلغ ـ جملــة المخصصــات الماليــة للمركــز عــن الســنة الماليــة 2020م نحــو 558,000
دينـ ــار نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ جملـ ــة المص ـ ــروفات نحـ ــو  552,980دينـ ــار أي مـ ــا نسـ ــبته %86
وبوفر قدره  5,050دينار ،بيانها كما يىل
السنة المالية
2020

الباب
األول
ن
الثان

اإلجمال

المبلغ المعتمد
240,000
318,000
558,000

المصـروف الفعل
234,980
318,000
552,980

الرصيد
5,020
0
5,020

%
%98
%100
%99

الفحص المستندي:
ر
 اتب ـ ــاع إدارة المرك ـ ــز وقش ـ ــكل ملح ـ ــو آللي ـ ــة ترجي ـ ـ المصـ ـ ــروفات الخاص ـ ــة ال ـ ــب ت ـ ــمن
العاملي بالمركز بالمخالفة للقانون النظام المال للدولة ،نـورد منهـا
سدادها لبعض
ما يىل:
اذن الصـرف
12/11
12/4
11/02
12/20

القيمة
8,885
5,170
11,700
5,000

البيان
ترجي قيمة قط غيار مركبة
ترجي قيمة صيانة مركبة
ترجي قيمة إيجار سكن
ترجي قيمة صيانة مركبة

المستفيد
عح
عمعب
جعج
سقد
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 افتق ــار بع ــض المع ــامالت المالي ــة إل التعزي ــز المس ــتندي المؤي ــدة لعملي ــة الص ـ ــرفا
فضـ عــن إغفــال اســتيفاء بعــض البيانــات األساســية إلذن الص ــرف بالمخالفــة لــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المواد رقم ( )100 ،99من الئحة
مصلحة األحوال املدنية

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
ن
ـادتي ( )100-99مـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
 ضـ ـ ــعف التعزيـ ـ ــز المسـ ـ ــتندي بالمخالفـ ـ ــة ألحكـ ـ ــام المـ ـ ـن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ع ــدم تعبئ ــة البيان ــات الخاص ــة بخان ــة بيان ــات االعتم ــادات المالي ــة ب ــبعض أذون ــاتالصـرف.
 عدم وجود بطاقات األصناف عىل كل صنف بالمخازن. ع ـ ــدم وج ـ ــود لجن ـ ــة عط ـ ــاءات بالمص ـ ــلحة بالمخالف ـ ــة لالئح ـ ــة العق ـ ــود اإلداري ـ ـة رق ـ ــم( )563لسنة 2007م.
 اللج ــوء إل طري ــق التكلي ــف المب ـ رـارس لت ــوفت احتياج ــات المص ــلحة دون إبـ ـرام عق ــود
ن
الطرفي بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
تضمن حق
 لوحظ وجود صكوك معلقة منـذ سـنوات سـابقة لـم يـتم اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـةحيالها.
 ع ــدم القي ــام بخ ــتم أذون ــات الصـ ــرف وجمي ـ ـ المس ــتندات المرفق ــة له ــا بخ ــتم يفي ــدالص ــرف وك ــذلك توقي ـ الص ـ ـراف بجانــب ك ــل خــتم وفق ــا ألحكــام الم ــادة ( )105م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 تأخر العديد من الفروع التابعة للمصلحة باحالة اإليرادات شهريا لإلدارة العامة مماترتــب عــىل ذلــك تــأخر تســجيل اإلي ـرادات بنهايــة الســنة الماليــة وانجــر عليــه ترحيــل
تلك اإليرادات للسنوات الالحقة.
 قصور المصلحة نف مسك سجل خاص باألصول الثابتة. وج ـ ـ ــود أع ـ ـ ــداد م ـ ـ ــن األص ـ ـ ــناف الخ ـ ـ ــردة والمتمثل ـ ـ ــة نف آالت تص ـ ـ ــوير أحب ـ ـ ــار منتهي ـ ـ ــةالصـالحية ،أجهـزة حاسـب إل ولـم يتخـذ بشـأنها أي إجـراء بالمخالفـة للمـادة ()309
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ثانيا :الميانية التسييية
وفيم ــا ي ــىل بي ــان بالمخصص ــات المعتم ــدة مقارن ــة بالمص ــروفات الفعلي ــة خ ــالل الس ــنة
المالية 2020م:
البيان
السنة
الباب األول
 2020الباب ن
الثان
المجموع

المعتمد
375,651,000
6,081,750
381,732,750

المصـروف الفعل
374,402,770
6,059,640
380,462,410

الرصيد
1,248,230
22,110
1,270,340
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 ضعف التعزيز المستندي لبعض معامالت الصــرف بالمخالفـة ألحكـام المـادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن وعىل سبيل المثال:
من الئحة
رقم االذن
10/6
21/6
10/2

القيمة
9,670
63,200
3,755

البيان
صيانة
توريد حت تصوير
توريد احبار

مالحظات
ر
المشتيات.
عدم إرفاق محضـر لجنة
ر
المشتيات.
عدم إرفاق محضـر لجنة
ر
المشتيات.
عدم إرفاق محضـر لجنة

 قي ــام المص ــلحة باصــدار تكليف ــات مب ـ رـارسة لت ــوفت االحتياج ــات دون إب ـرام عق ــود م ـ
الجهات الموردة بالمخالفة الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م ،وعـىل
سبيل المثال:
رقم االذن
11/12
8/1
6/30

القيمة
38,160
58,600
34,600

البيان
توفت اجهزة حاسب إل مكتب
توفت قرطاسية
قيمة صناعة اختام

ـابي األول والث ن
 أظهرت مذكرة تسوية حساب المصــرف للب نـان وجـود صـكوك مقيـدة
بالدفاتر ولم تظهر بكشف المصـرف منذ سنوات سابقة بقيمة  2,228,674دينار،
دون اتخاذ اإلجراءات القانونية حاليها.
 م ــن خ ــالل مراجع ــة حس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات بالمص ــلحة ل ــوحظ وج ــود ص ــكوكمعلق ـ ــة م ـ ــن س ـ ــنوات س ـ ــابقة بقيم ـ ــة  109,452دين ـ ــار ،ل ـ ــم ي ـ ــتم اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـراءات
القانونية حيالها.
ً
ثالثا :اإليرادات
بلغ اإليرادات المقدرة لسنة 2020م نحو  1,500,000دينار ،بينما بلغ
المحققة خالل السنة  1,722,657دينار ،والبيان ر
اآلن يوض ذلك:
السنة
2020

المقدر بالميانية
1,500,000

اإليرادات

اإليراد المحقق
1,722,657

ً
خامسا :العهد المالية
بلل إجمال العهد المصـروفة خالل سنة 2020م نحـو  76,000دينـار تـم تسـويتها ،إال
أنه لوحظ ما يىل:
 التوس نف صـرف العهد المالية خالل السنة. عـ ــدم قيـ ــام إدارة المص ـ ــلحة بامسـ ــاك س ـ ــجل للعهـ ــد المالي ـ ــة المص ـ ــروفة للم ـ ــديرياتن
المتانية والحسابات والمخـازن
لغرض متابعتها بالمخالفة للمادة ( )181من الئحة
ر
اإللكتونية فقط.
واالكتفاء بالمنظومة
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مصلحة أمن املرافق واملنشآت

نظام الرقابة الداخلية:
مــن خــالل فحــص ومراجعــة المصــلحة تبـ ن
ـي القصــور الواضـ نف نظــام الرقابــة الداخليــة
ر
مما أثر سلبا عىل األداء العام للمصلحة ومن أهم نقاط القصور اآلن:
ن
المتانيـ ــة
 ع ــدم مس ــك س ــجل االعتم ــاد بالمخالفـ ــة ألحك ــام الم ــادة ( )23م ــن الئح ــةوالحسابات والمخازن.
 عدم قيامه باعداد التقارير الشهرية عن أعمال المصـلحة بمـا تـم تحصـيله ومـا جـرىن
المتانيـ ـ ـ ــة
إنفاقـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن مص ـ ـ ـ ــروفات بالمخالفـ ـ ـ ــة ألحكـ ـ ـ ــام المـ ـ ـ ــادة ( )25مـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 عدم كتابة بيانات إذن الصـرف المعتمد والمنصـرف بالمخالفـة ألحكـام المـادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 عدم قيامه بالجرد المفاج للخزينة والمخازن. ع ــدم قي ــام مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة باع ــداد التق ــارير االنتقادي ــة الش ــهرية واحال ــةر
لالستشاد بها.
لإلدارة العليا
 عدم قيامه بالجرد المفاج للخزينة ومتابعة اإليرادات.ن
 عـ ــدم مسـ ــك دفـ ـ رـت يوميـ ــة الصـ ــندوق بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )81مـ ــن الئحـ ــة المتاني ـ ــةوالحسابات والمخازن واالكتفاء بسجل مساعد.
 عدم الختم بما يفيـد تـم الصــرف عـىل كافـة المسـتندات المؤيـدة للصــرف بالمخالفـةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )105من الئحة
الميانية التسييية
ن
المتاني ـ ـ ـ ــة للمص ـ ـ ـ ــلحة ع ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ــة 2020م نح ـ ـ ـ ــو
بلغ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ــة اعتم ـ ـ ـ ــادات
 40,873,982دينــار نف حـ ن
ـي بلغ ـ جملــة المص ــروفات نحــو  40,708,652دينــار أي
ما نسبته  %99وبوفر قدره  165,330دينار ،بيانها كما يىل:
السنة المالية

الباب

المبلغ المعتمد

المصـروف الفعل

الرصيد

2020

األول
ن
الثان

37,852,982

37,852,982

0

%100

3,021,000
40,873,982

2,855,670
40,708,652

165,330
165,330

%94.5
%99.5

اإلجمال

%

الحسابات المصـرفية
وم ــن خ ــالل المراجع ــة واالط ــالع ع ــىل م ــذكرة التس ــوية للحس ــاب رق ــم 106-204-157
تبي ر
الخاص باإليرادات ن
اآلن:
 خص ــم ع ــدد م ــن الصــكوك تخ ــص حس ــاب المص ــروفات رق ــم  164بقيم ــة 22,206دينار.
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 خصم عدد من الصكوك من الحساب بدون أرقام صكوك وتـم تحويلهـا إل حسـابالمصـروفات رقم .164
ر
 فرق نف تسوية حساب المصـرف م الرصيد الدفتي بمبلل  321,055دينارمصلحة اجلوازات واجلنسية

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية:
م ــن خ ــالل اعم ــال الفح ــص والمراجع ــة ل ــوحظ بع ــض أوج ــه القص ــور نف نظ ــام الرقاب ــة
الداخلية تمثل نف ر
اآلن:
 ع ـ ــدم خ ـ ــتم المس ـ ــتندات بم ـ ــا يفي ـ ــد الصـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )105م ـ ــن الئح ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ر
الدفتي مرة عىل االقل كل
 عدم القيام بالجرد المفاج للخزينة ومطابقتها بالرصيدن
المتانية والحسابات والمخازن.
شهر بالمخالفة ألحكام المادة ( )88من الئحة
 تــأخر المصــلحة نف اعــداد الحســاب الختــام واحالتــه لــوزارة الماليــة كمــا نص ـ عليــهالمادة ( )23من القانون المال للدولة.
 ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي وذلـ ــك مـ ــن حيـ ــث إغفـ ــال إرفـ ــاق المسـ ــتندات األص ـ ــليةن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )99من الئحة
ثانيا :الميانية التسييية:
نت ــائأ فح ــص ومراجع ــة حس ــابات المص ــلحة ع ــن الس ــنة المالي ــة 2020م حي ــث بلغ ـ
إجمــال المصــروفات بالمقارنــة مـ التفويضــات المعتمــدة والحــواالت الــواردة مــن واق ـ
تقرير المصـروفات وفق البيان التال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان

المعتمد
143,192,200
6,081,750

المصـروفات
143,737,540
5,650,200

الرصيد
()545,340
431,550

ومــن خــالل االطــالع عــىل تقريــر المص ــروفات لــوحظ وجــود عجــز نف مص ــروفات البــاب
األول بقيم ــة  545,340دين ــار ،وتمثلـ ـ نف بن ــد المهاي ــا والمرتب ــات وبن ــد ع ــالوة التم ـ نـت
وفق الجدول التال:
البند
المهايا والمرتبات
ن
التمت
عالوة

االعتماد
86,153,507
42,540,800

المصـروف
86,250,920
43,021,420

الرصيد
()97,413
()480,620

الفحص المستندي
ر
 اتب ــاع سياس ــة التكلي ــف المب ــارس وع ــدم االع ــالن ع ــن مناقص ــة عام ــة الختي ــار أفض ــلاالسعار بالمخالفة للمادة ( )10من الئحة العقود اإلدارية .ومثال ذلك:
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إذن الرصف
10/4
12/60

التاري ــخ
2020/10/4
2020/12/30

القيمة
20,730
133,467

المستفيد
شـركة مجموعة السالم
شـركة االمانة الدائمة

البيان
توريد وتركيب منظومة كامتات
توريد مواد غذائية ومواد تنظيف

 قيــام المصــلحة باصــدار تكليفــات نف نهايــة الســنة الماليــة وذلــك بتوريــد وش ـراء مــوادوادوات األمــر الــذي يعــد اســتنفاذ للبنــد ولــيس لغــرض االحتيــاج الحقـ ر
ـيف للمصــلحة
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن ،وع ـ ــىل
بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )17 ،13م ـ ــن الئح ـ ــة
سبيل المثال:
إذن الرصف
12/6
12/205
12/209
12/218

التاري ــخ
2020/12/30
2020/12/31
2020/12/31
2020/12/31

تاري ــخ التكليف
2020/12/30
2020/12/31
2020/12/31
2020/12/31

القيمة
133,467
41,000
27,000
1,200

المستفيد
شـركة االمانة الدائمة
شـركة المنوال لقرطاسية
المتوفق للقط غيار السيارات
شـركة المتكاملة األول

البيان
توريد مواد غذائية
توريد طابعات
توريد زيوت محركات
توريد قرطاسية

العه ــد
ن
 التوس ـ ف ص ــرف العه ــد ألش ــخاص ال تت ــوفر ف ــيهم ص ــفة امن ــاء الخ ـزائن بالمخالف ــةن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن .وع ــىل س ــبيل المث ــال ال
للم ــادة ( )178م ــن الئح ــة
الحصـر.
إذن الرصف
7/4
9/3
9/29

التاري ــخ
2020/7/20
2020/9/20
2020/9/20

القيمة
5,000
5,000
5,000

البيان
عهدة لمكتب المراقب المال باسم /هـم ال.
عهدة لمكتب الشؤون القانونية باسم/ع الم.
عهدة لمكتب المحفوظات باسم /ه ن ت.

 القيام بصـرف عهد مالية ألشخاص لم يقوموا بتسوية العهد المالية السابقة ومثـالذلك:
إذن الرصف
7/7
9/21
12/1

االسم
جمأ
ع م ال
ع م ال

قيمة العهدة
5,000
3,000
3,000

تاري ــخ صـرف العهدة
2020/7/26
2020/9/28
2020/12/1

ن
للمتاني ـ ــة
 ص ـ ـ ــرف عه ـ ــد مالي ـ ــة نف نهاي ـ ــة الس ـ ــنة المالي ـ ــة األم ـ ــر ال ـ ــذي يع ـ ــد اس ـ ــتنفاذن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن ومث ــال
بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )13م ــن الئح ــة
ذلك:
إذن الرصف
12/38
12/39
12/53
12/54
12/95

التاري ــخ
2020/12/22
2020/12/22
2020/12/29
2020/12/29
2020/12/31

رقم القرار
12/350
12/352
12/369
12/370
12/371

القيمة
2,000
2,000
3,000
3,000
5,000

المستفيد
ف وع
ع ال س
ر ف ال
أعب
جمأ
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 مــن خــالل االطــالع عــىل خالصــة المصــروفات واإليـرادات والكشــف التحلــيىل للعهــدالماليـ ــة المص ـ ــروفة خـ ــالل العـ ــام 2020م تبـ ـ ن
ـي ان هنـ ــاك  44عهـ ــدة ماليـ ــة لـ ــم يـ ــتم
إقفالهــا حي ــث بل ــل إجماليهــا  175,000دين ــار بالمخالف ــة ألحكــام الم ــادة ( )188م ــن
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،حيــث يتطلــب األمــر مــن المصــلحة باتخــاذ
الئحــة
ن
اإلجراءات بشأن تسوية هذه العهد حسب القواني واللوائ المنظمة لذلك.
الحسابات المصـرفية
ومن خالل االطالع عىل مذكرات التسوية للحسابات المصـرفية لوحظ ما يىل:
حساب الباب األول مصـرف الجمهورية (الميدان)
 وجـود مبـالل خصـم مـن الـدفاتر ولـم تظهـر نف كشـف حسـاب المصــرف وتجـاوزتالم ــدة القانونيـ ــة األم ــر الـ ــذي يتطلـ ــب م ــن المصـ ــلحة إحالـ ــة ه ــذه المبـ ــالل لحسـ ــاب
الودائ واألمانات تمهيدا إلحالتها لحساب اإليراد العام.

 وجــود مبــالل خصــم مــن كشــف حســاب بالمص ــرف وال مقابــل لهــا بالــدفاتر بلغ ـقيمتها  256,886,472دينار.
حساب الباب الثان (مصـرف الجمهورية الميدان)
 وجـود مبـالل خصـم مـن الـدفاتر ولـم تظهـر نف كشـف حسـاب المصــرف وتجـاوزتالم ــدة القانوني ــة يتطل ــب األم ــر مــن المص ــلحة ان تتخ ــذ اإلج ـراءات بش ــأن احاله ــا أي
حساب بالودائ واألمانات تمهيدا إلحالتها لحساب اإليراد العام.
اإليرادات:

بلغ ـ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ـ ــة اإلي ـ ـ ـ ـ ـرادات المحص ـ ـ ـ ـ ــلة ع ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ــة 2020م مبل ـ ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ـ ــدره
( )11,295,534دين ـ ــار ،فيم ـ ــا بلغ ـ ـ اإلي ـ ـرادات المق ـ ــررة حس ـ ــب التفويض ـ ــات ال ـ ــواردة
للمص ـ ــلحة خ ـ ــالل الع ـ ــام 2020م مبل ـ ــل وق ـ ــدره  25,000,000دين ـ ــار ،والش ـ ــكل الت ـ ــال
يوض ذلك:
اإليرادات المقررة
25,000,000

اإليرادات المحققة
11,295,534

البند
%45

االليامات
ر
ن
ر
 بلغـ االلتامــات المســتحقة للمصــلحة فيمــا يتعلــق بالبــاب األول مــن 2015م حــب2020م قيمة  62,352,383دينار ،وتتمثل نف فروقات ترقية.
االلتامــات المتعلقــة بالبــاب الثـ ن
رن
ـان للمصــلحة مبلــل وقــدره 7,063,370
 -كمــا بلغ ـ

دينار.
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هيئة السالمة الوطنية

ً
أوال :نظـ ــام الرقابة الداخلية
مــن خــالل الفحــص والمراجعــة لــوحظ بعــض أوجــه القصــور نف نظــام الرقابــة الداخليــة
تتمثل نف ر
اآلن:
ر
الدفتي مرة عىل االقل كل
 عدم القيام بالجرد المفاج للخزينة ومطابقتها بالرصيدن
المتانية والحسابات والمخازن.
شهر بالمخالفة ألحكام المادة ( )88من الئحة
ر
ن
االلتامـ ــات ،الـ ــدفعات
 عـ ــدم مسـ ــك السـ ــجالت المتع ـ ـارف عليهـ ــا (األصـ ــول ،العهـ ــد،ن
ن
ـادتي ( )165-163م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات
المقدم ــة ،ال ــخ) بالمخالف ــة للم ـ
والمخازن.
 عــدم قي ــام لجن ــة الج ــرد بأعم ــال الج ــرد الفع ــىل بالطريق ــة المحاس ــبية الس ــليمة وي ــتماالعتم ــاد ع ــىل حصـ ــر الموج ــودات فق ــط دون إجـ ـراء المطابق ــة ب ـ ن
ـي الرص ــيد الفع ــىل
ر
والدفتي.
 ع ـ ــدم خ ـ ــتم المس ـ ــتندات بم ـ ــا يفي ـ ــد الصـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )105م ـ ــن الئح ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
 عدم قيام المراج الداخىل باعداد تقارير دورية بنتائأ عملـه واحالتهـا للنتـائأ عملـهواحالتها لإلدارة العليا.
ً
ثانيا :نتائج فحص ومراجعة حسابات الهيئة عن السنة المالية 2020م
بلغ ـ إجمــال المص ــروفات مقارنــة م ـ التفويضــات المعتمــدة والحــواالت الــواردة مــن
واق تقرير المصـروفات كالتال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان

المعتمد
146,463,000
7,231,198

الحواالت
122,648,582
7,274,248

المصـروف
132,726,430
7,048,210

الرصيد
13,736,570
182,988

وقد لوحظ بشأنها ما يىل:
 التج ــاوز نف الص ـ ــرف عـ ــىل بع ــض االعتمـ ــادات المق ــررة بالمخالفـ ــة للم ــادة ( )10مـ ــنن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
ق ـ ـ ــانون النظ ـ ـ ــام الم ـ ـ ــال للدول ـ ـ ــة والم ـ ـ ــادة ( )13م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والمخازن ،ومثال عىل ذلك:
 التجاوز نف الصـرف عىل (بند المرتبات األساسية) بمبلل  475,955دينار.
ن
التمت) بمبلل  718,190دينار.
 التجاوز نف الصـرف عىل (بند ع ـ ـ ـ ـ ــالوة
ن
ـاملي) بقيمــة 15,500
 التجــاوز نف الص ــرف عــىل (بنــد اتعــاب ومكافــآت لغــت العـ
دينار.
 التجاوز نف الصـرف (بند قط ـ ـ غيار ومهات) بقيمة  377,154دينار.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

473

 عدم الخصم عىل بند التدريب والبعثات والبالل قيمته  168,052دينار مما يعكسن
بالمتانية التقديرية.
عدم الدقة نف تقدير مصـروفات البند
الفحص المستندي

 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي وذل ــك م ــن خ ــالل إغف ــال إرف ــاق بع ــض المس ــتندات مـ ـن
المتانية والحسابات والمخازن.
أذونات الصـرف بالمخالفة للمادة ( )99من الئحة
اذن
صـرف

التاري ــخ

القيمة

المستفيد

البيان

مالحظات

ن
العاملي بناء عىل
مكافأة لغت
 15,000 2020/5/3مجموعة اسماء عدم إرفاق عقود العمل م إذن الرصف
5/7
القرار رقم ( )547لسنة 2019م.
ن
ن
التأمي.
التأمي اإلجباري لعدد من
قيمة
عدم إرفاق مايفيد
شـركة الليبو
34,325 2020/12/30 12/44
عدم إرفاق بيانات السيارات وعددها.
اآلليات وشاحنات اإلطفاء.
المبلل المذكور يمثل شـراء كروت
شـركة ليبيانا
عدم إرفاق إذن االستالم،
30,000 2020/12/30 12/51
دف مسبق.
عدم إرفاق الفاتورة النهائية
للهاتف المحمول
8,000 2020/12/30 12/61

عهدة لـ /إم ال

عدم إرفاق تقرير بحالة السيارة
وحاجتها للصيانة من الشؤون اإلدارية
والخدمات ،عدم بيان نوع السيارة ورقم
اللوحة للسيارة المراد صيانتها

عهدة مالية للسيد (إ م ل)

 اللج ــوء إل طريق ــة التكلي ــف المب ـ رـارسة لت ــوفت بع ــض االحتياج ــات بالمخالف ــة للم ــادة
( )10من الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
اذن صـرف
5/1

التاري ــخ
2020/5/3

القيمة
450,000

المستفيد
شـركة مجموعة االمان القابضة

5/4

2020/5/3

428,000

شـركة الدائم المساهمة

12/52

2020/5/3

شـركة الواحة للطباعة والخدمات
215,140,000
االعالنية

البيان
ن
وتجهتات اإلطفاء.
مقابل توريد معدات
ن
تجهتات وقط غيار
مقابل توريد
واسطوانات إطفاء.
قيمة توريد عدد ( )62جهاز كمبيوتر.

العاملي حيث ن
ن
تبي عـدم إرفـاق مـا يفيـد
 صـرف مبالل عىل بند اتعاب ومكافآت لغتن
المكلفي بها ،وفيما يىل بيان بيها:
إنجاز األعمال
اذن صـرف

التاري ــخ

القيمة

رقم القرار

المستفيد

5/11

2020/5/3م

5,000

19/298

الرائد/م ع م

12/14

2020/12/10

9,000

2020/455

مجموعة أسماء

12/20

2020/12/8

36,000

2020/461

مجموعة أسماء

البيان
ن
العاملي بموجب
تمثل مكافأة مالية لغت
القرار رقم ( )298لسنة 2019م.
ن
العاملي بموجب
تمثل مكافأة مالية لغت
القرار رقم ( )455لسنة 2020م.
ن
العاملي بموجب
تمثل مكافأة مالية لغت
القرار رقم ( )461لسنة 2020م.

 بموجب إذن صـرف رقم  5/13المؤر نف 2020/05/03م ،بقيمة  24,000دينار،لصال (ص.ع.ن) مقابل إيجار سكن للمراقب المال للهيئـة وذلـك بالمخالفـة لقـرار
وزير المالية رقم ( )354لسنة 2017م.
 صــرف مبـالل مقـدما بالمخالفـة للمـادة ( )21مـن قـانون النظـام المـال للدولـة ،وفيمـايىل عينة منها:
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رقم إذن
الصـرف
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18

تاريخه

القيمة

المستفيد

رقم الصك

البيان

2020/5/3
2020/5/3
2020/5/3
2020/5/3
2020/5/3

36,000
18,000
18,000
18,000
18,000

حم
كسأ
م ح
سمم
م رن

357793
357794
357795
357797
357798

قيمة إيجار سكن لرئيس الهيئة.
قيمة إيجار سكن لمدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة.
قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب الحسابات بالهيئة.
قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب المرتبات بالهيئة.

5/19

18,000 2020/5/3

فصأ

357799

قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب المراجعة الداخلية
بالهيئة.

12/4

9,000

شـركة الهودج الستتاد
المواد الغذائية

357842

يمثل قيمة إيجار لمدة ثالثة أشهر مقدما.

2020/5/3

قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب الشؤون الشية بالهيئة.

 بموجـ ـ ــب إذن ص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  12/48المـ ـ ــؤر نف 2020/12/30م ،بقيمـ ـ ــة 49,000دينــار ،لصــال (ن ،ال ،ال) مقابــل إيجــار ســكن رئــيس الهيئــة عــن الفـ رـتة مــن 06/01
إل 2020/12/31م .حي ــث صـ ــرف القيم ــة بالمخالف ــة لقـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم
( )346لس ـ ــنة 2013م ،بتحدي ـ ــد قيم ـ ــة بع ـ ــض الخ ـ ــدمات ب ـ ــديوان ال ـ ــوزارات بمبل ـ ــل
 6,000دينار.
العهـد:
ن
تبي من خالل الكشف التحلـيىل للعهـد الماليـة المصــروفة خـالل سـنة 2020م بـأن
هنــاك عــدد  25عهــدة ماليــة لــم يــتم تســويتها واقفالهــا تبلــل قيمتهــا  551,205دينــار
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )188من الئحة

 القيام بصـرف عهد مالية ألشخاص لم يقوموا بتسوية العهد المالية السابقة:االسم
ع ال ال

ال ع م

القيمة
20000
1200
500
1600
95000

رقم القرار
353
2400
1800
4800
2400

رقم إذن الرصف
11/5
12/8
12/23
12/41
12/58

التاري ــخ
2020/11/16
2020/12/3
2020/12/16
2020/12/28
2020/12/30

 صــرف عهــد ماليــة عنــد نهايــة الســنة الماليــة ممــا يعــد اســتنفاذ لالعتمــادات المدرجــةن
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن
بالمتانية بالمخالفة ألحكام المادة ( )13مـن الئحـة
ر
عىل النحو اآلن:
االسم
ع ع ال
ف م ال
مسب
ال ع م
معس

القيمة
29500
3000
100,000
95000
230,000

رقم القرار
20/520
20/495
20/524
20/523
20/518

رقم إذن الرصف
12/50
12/55
12/57
12/58
12/59

التاري ــخ
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30
2020/12/30

 ص ــرف عه ــد مالي ــة ألش ــخاص بمب ــالل كب ــتة ال تت ــوفر ف ــيهم ش ــروط ص ـ ـر ناف الخـ ـزائنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الحكومية بالمخالفة للمادة ( )178من الئحة
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إذن الرصف
12/23
12/57
12/59

القيمة
5000
100,000
230,000

التاري ــخ
2020/12/16
2020/12/30
2020/12/30

المستفيد
نقيب ال ع م
نقيبم س ب
موظفم ع س

الحسابات المصـرفية
ر
ومن خالل االطالع عىل مذكرات التسوية للحسابات المصـرفية لوحظ اآلن:
ر
 وجــود مبــالل خصــم مــن الــدفاتر ولــم تظهــر نف كشــف حســاب المص ــرف منــذ فــتةطويلــة تجــاوزت المــدة القانونيــة دون اتخــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات بشــأنها ومنهــا مــا
يىل:
رقم الصك
297097
307967
311956
311957
360520

تاري ــخ الصك
2017/10/21
2018/5/10
2019/2/11
2019/2/11
2020/3/24

القيمة
923,430
81,828
2,465,923
1,650
49,883

 وجــود مبــالل خصــم مــن كشــف حســاب المص ــرف وال مقابــل لهــا بالــدفاتر بلغ ـقيمته ـ ـ ــا  202,658دين ـ ـ ــار ل ـ ـ ــم يتب ـ ـ ـ ن
ـي اتخ ـ ـ ــاذ الهيئ ـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ـراءات القانوني ـ ـ ــة الالزم ـ ـ ــة
ر
الستجاع المبلل ومعالجة الموضوع بدال من ترحيله من سنة ألخرى.
 وج ــود مب ــالل خص ــم م ــن ال ــدفاتر ولـ ــم تظه ــر نف كش ــف المص ـ ــرف بلغ ـ ـ قيمتهـ ــا 67,440دينار دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

476

الفصل احلادي عشر :قطاع الدفاع
ديوان وزارة الدفاع

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
 عــدم قيــام المراقــب المــال بــالوزارة بالــدور المنــاط بــه نف راإلرساف عــىل القســم المــال
والتحقــق مــن حســن تطبيــق القواعــد الماليــة وفــق مــا نص ـ عليــه المــادة ( )23مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
-

-

قيـ ـ ــام الـ ـ ــوزارة بتحويـ ـ ــل مبـ ـ ــالل ماليـ ـ ــة إل اإلدارات والوحـ ـ ــدات التابعـ ـ ــة لهـ ـ ــا وقيـ ـ ــدها
ر
مبارسة دون إصدار تفويضات مصلحية وقيـدها كارتبـاط إل ح ن
ـي
مصـروفات فعلية
ن
ن
الحصــول عــىل تقــارير المصــروفات بخــالف المــادتي ( )25 ،15مــن الئحــة المتانيــة
والحس ــابات والمخ ــازن ،مم ــا م ــن الفرص ــة لت ــك اإلدارات والوح ــدات نف إنف ــاق تل ــك
المبالل نف اداء مدفوعات دون ضوابط ن
وف غـت األغـراض المخصصـة لهـا ممـا يظهـر
المصـروفات عىل غت حقيقتها.
ازدواجي ــة بع ــض المهـ ــام وت ــداخل االختصاص ــات بـ ـ ن
ـي اإلدارة المالي ــة ب ــوزارة الـ ــدفاع
وادارة الحسابات العسكرية مما يضعف نظام الرقابة الداخلية.
قصــور إدارة الحســابات العســكرية نف مســك دفـ رـت يوميــة الصــندوق بالمخالفــة لــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المواد ( )83 ،82 ،81من الئحة
ن
قص ــور مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة ب ـادارة الحس ــابات العس ــكرية ف القي ــام باألعم ــال
المناط ــة ب ــه ع ــىل أكم ــل وج ــه م ــن حي ــث إع ــداد التق ــارير الدوري ــة ع ــن نت ــائأ أعمال ــه
ر
لالستشاد بها.
واحالتها لإلدارة العليا

 ع ــدم القي ــام بمس ــك س ــجل االعتم ــاد بالمخالف ــة لم ــا نصـ ـ علي ــه الم ــادة ( )23م ــنن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن والم ـ ــادة ( )18م ـ ــن ق ـ ــانون النظ ـ ــام الم ـ ــال
الئح ـ ــة
للدولة.
 عدم قيام إدارة الحسابات العسكرية ربتقيم أذونات الصـرف بالمخالفة لنص المادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )100من الئحة
 مازال الوزارة تقوم بتحميل المرتبات المحالة لمكاتب االرتباط العسكرية بالخارجالخاص ـ ــة بالموف ـ ــدين الطلب ـ ــة الدارس ـ ـ ن
ـي بالخ ـ ــارج ع ـ ــىل نفق ـ ــة الج ـ ــيش ع ـ ــىل أس ـ ــاس
ن
المتاني ــة م ــن بن ــد الس ــلف وع ــدم تس ــويتها بنهاي ــة الس ــنة المالي ــة
مصـ ــروفات خ ــارج
ن
ن
ـادتي ( )157 ،154م ـ ــن الئحـ ــة المتاني ـ ــة
للسـ ــنوات الماض ـ ــية بالمخالفـ ــة ل ـ ــنص المـ ـ
والحسـ ــابات والمخـ ــازن ،ممـ ــا يضـ ــخم حسـ ــاب السـ ــلف للسـ ــفارات الليبيـ ــة بالخـ ــارج
ويرحل ارصدتها من سنة ألخرى وال يظهر المصـروفات الفعلية عىل حقيقتها.
 عدم وجود رنية وخطط واضحة لتفعيل الجيش وبناءه وجم السالح الخارج عـنالسيطرة بالرغم من حجم األموال والنفقات.
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 قصــور وزارة ال ــدفاع نف إع ــداد الحس ــابات الختاميــة لل ــوزارة ع ــن الس ــنوات الماض ــيةبخالف المادة ( )23من قانون النظام المال للدولة.
 التأخر نف إعداد مذكرات التسوية للحسابات المصـرفية للجهات التابعة للوزارة ممايتعذر معه متابعتها واحكام الرقابة عليها.
 قيـ ــام مـ ــدير إدارة الحسـ ــابات العسـ ــكرية بتكليـ ــف مـ ــدير مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخليـ ــةن
للقواني واللوائ المالية النافـذة وبالمخالفـة لمـا
إلدارة الحسابات وذلك بالمخالفة
نص عليه المادة ( )8من التنظيم الداخىل للوزارة.
 عدم استقاللية المراج الداخىل نف مراجعة أذونات الصـرف وأعداد التقارير الماليةن
المتانيـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
بالخص ـ ـ ـ ـوص بالمخالفـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــنص الم ـ ـ ـ ــادة ( )96مـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة
والمخازن.
 ع ـ ــدم ال ـ ـ ر نـتام إدارة الحس ـ ــابات العس ـ ــكرية بم ـ ــا ن ـ ــص علي ـ ــه الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )24لس ـ ــنة2013م المعــدل بالقــانون رق ــم ( )19لســنة 2013م والئحت ــه التنفيذيــة الم ــادة ()2
باحالـة أذونــات الصــرف الـ رـب تزيـد قيمتهــا عــىل  500ألـف دينــار بعـد الصــرف مبـ ر
ـارسة
للديوان لغرض المراجعة الالحقة.
 مــن خــالل االطــالع عــىل مــذكرات التســوية للحســابات المص ــرفية تبـ نـي وجــود مبــالل
ماليــة معلقــة مــن ســنوات دون اتخــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات حيالهــا بالمخالفــة لــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )118من الئحة
 عــدم وجـود لجنــة عطــاءات بــالوزارة طبقــا لالئحــة العقــود اإلداريـة رقــم ( )563لســنة2007م.
ً
ثانيا :الميانية التسييية
بيان بالمبالل المفوض بها والمصـروفات الفعلية نف 2020/12/31م
الباب
األول
ن
الثان
الثالث م التدريبم
الطوارئ
اإلجمال

المفوض به
2,484,912,100
78,357,500
1,380,400
1,674,908,563
4,239,558,563

المصـروفات الفعلية
2,420,487,642
55,586,178
1,380,400
1,615,516,187
4,092,970,407

الرصيد
64,424,458
22,771,322
صفر
59,392,376
146,588,156

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 القيــام بالص ــرف عــىل بنــد معــدات وتجهـ نـتات ومتطلبــات أمنيــة باســتخدام أســلوبالعهد المالية ا
بناء عىل قرار من وزير الدفاع
 قيام وزارة الـدفاع بصــرف مبلـل وقـدره  8,140,200دينـار خصـما مـن بنـد المكافـآتن
العاملي كمكافآت مالية بموجب قرارات صادرة عن وكيل الوزارة.
لغت
 مــن خــالل المراجعــة المســتندية لعينــة مــن أذونــات الص ــرف المتعلقــة ببنــد اإلعاشــةن
تبي قيام إدارة الحسابات العسكرية بصـرف مبلل وقدره  149,527,033دينار.
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ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
 إخـ ــالل إدارة الحسـ ــابات العسـ ــكرية بمـ ــا نص ـ ـ عليـ ــه الئحـ ــةوالمخازن بالمواد ( )84-83-82-81فيما يخص استعمال ر
دفت يومية الصندوق.
 ت بـ نـي قيــام إدارة الحســابات العســكرية بتحريــر أذونــات ص ــرف دون إتبــاع اإلج ـراءات
ن
ر
الب نص عليها الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
 ع ـ ــدم تقي ـ ــد المراق ـ ــب الم ـ ــال ب ـ ــنص الم ـ ــادة ( )24م ـ ــن الئح ـ ــةوالمخ ــازن نف القيـ ــام باختصاص ــاته المسـ ــندة إلي ــه مـ ــن حي ــث ر
اإلرساف عـ ــىل القسـ ــم
المال والتحقق من تطبيق القواعد المالية السارية.
 ع ــدم قيـ ــام المراقـ ــب المـ ــال بـ ــالتوقي عـ ــىل أذونـ ــات الص ـ ــرف وختمهـ ــا باسـ ــتثناء إذنصـرف واحد (يخص شـركة الجرمة الذهبية للخدمات التموينية).
 ع ــدم ق ــدرة إدارة الحس ــابات العس ــكرية ع ــىل مواف ــاة ال ــديوان بالمس ــتندات المؤي ــدةألذونات الصـرف المتعلقة باإلعاشة.
 القيــام باعــداد واعتمــاد وتمريــر معــامالت ماليــة بمبــالل كبــتة دون إرفــاق المســتنداتالمؤيدة لتلك المصـروفات.
ر
 كافــة اإلج ـراءات تم ـ بطريــق التكلي ــف المبــارس بالمخالفــة لالئحــة العقــود اإلداري ـةرقم ( )563لسنة 2007م.
حساب الطوارئ
ر
بلغـ قيمــة المخصصـات الماليــة والمسـيلة لــوزارة الـدفاع حــب 2020/12/31م مبلــل
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره  1,615,516,187دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،نف حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروفات نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
 1,615,516,187تم تحميلها عىل البنود اآلتية:
البند
ن
وتجهتات ومتطلبات أمنية ولوجستية
معدات
دعم العمليات العسكرية واألمنية
اإلجمال

قيمة المصـروفات
1,073,507,867
542,008,320
1,615,516,187

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة المستندية ن
اآلن:
 قيــام إدارة الحســابات العســكرية بص ــرف مبــالل ماليــة عــىل هيئــة عهــد ماليــة لــبعضاإلدارات والوحدات التابعة لها دون تسويتها واقفالها ح رـب 2020/12/31م وبيانهـا
كما يىل:
الوحدة
رئاسة األركان العامة
الهيئة العامة للقضاء العسكري
ر
المشتيات العسكرية
إدارة
إدارة المراسم العسكرية
إدارة التفتيش العسكرية
اإلدارة العامة للحسابات العسكرية
إدارة االستخبارات العسكرية

القيمة
2,000,000
200,000
200,000
400,000
50,000
500,000
500,000

تقرير ديوان المحاسبة 2020

479

الوحدة
إدارة صندوق السلف (اللجنة الغربية)
المجلس األعىل للقضاء العسكري
المحكمة العسكرية العليا
مكتب المدع العام العسكري
لجنة الهواتف العسكرية
لجنة استحقاق الجنداء
مركز األلغام ومخلفات الحروب
ر
االستاتيجية
مركز ليبيا للدراسات والبحوث
اإلجمال

القيمة
100,000
200,000
200,000
500,000
300,000
100,000
200,000
150,000
5,600,000

 قيــام وزارة الــدفاع بص ــرف مبــالل ماليــة (كعهــد ماليــة) اســتنادا عــىل ق ـرار وزيــر الــدفاعرق ـ ــم ( )62بت ـ ــاريـ ــخ /1م ـ ــايو2020/م ،وق ـ ـرار وكي ـ ــل وزارة ال ـ ــدفاع رق ـ ــم ( )32بت ـ ــاريـ ــخ
/10مــايو2020/م ،بشــأن تشــكيل لجنــة لتغطيــة االحتياجــات الالزمــة والمســتعجلة
ر
والب تستلزم التغطية النقدية لديوان الوزارة واستالم القيمة من قبل عميد /ع إ ال
ر
المكل ــف برئاس ــة لجن ــة المش ــتيات والط ــوارئ الخاص ــة لمواجه ــة مقتض ــيات حال ــة
الطوارئ ،والبيان التال يوض ذلك:
القيمة
رقم إذن الرصف
5,000,000
5/19
5,000,000
5/20
5,000,000
5/21
5,000,000
5/22
5,000,000
5/24
15,000,000
5/26

بيان العهدة

سحب مبلل نقدا كعهدة
ر
المشتيات الخاصة
للجنة

رقم الصك
511394
511395
511936
511397
511400
511402

وم ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة لمس ــتندات تس ــوية تل ــك المب ــالل تب ـ ن
ـي ص ــرفها مقاب ــل
شـراء ذخائر وأسلحة من الداخل.
 صـرف مبلل  8مليون دينار كعهدة مالية إل رئاسة األركان العامة للصــرف منهـا عـىلمراســم الــدفن حســب ق ـرار وكيــل وزارة الــدفاع رقــم ( )13لســنة 2020م دون إرفــاق
المستندات المؤيدة لذلك.
 ص ــرف مبلــل  92مليــون دينــار ل ــبعض الجهــات كعهــد ماليــة دون إصــدار تفويض ــاتمصلحية تحدد أوجه اإلنفاق حسب البيان التال:
الوحدة
المنطقة العسكرية الغربية
المنطقة العسكرية الوسل
ر
المشتكة بالمنطقة الغربية
غرفة العمليات
غرفة العمليات لحماية رست الجفرة
المنطقة العسكرية طرابلس
اإلجمال

القيمة
13,500,000
10,000,000
50,000,000
5,000,000
13,500,000
92,000,000
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 قيــام الــوزارة باحالــة مبــالل عــىل هيئــة عهــد ماليــة لصــال المركــز التنفيــذي للخــدماتوالصيانة واالنشاءات وذلك خصما من (حـ /الطوارئ) منها وعىل سبيل المثال:
رقم اإلذن
12/9
12/8
12/5
12/13
11/11
11/5
11/1

القيمة
6,532,305
6,918,146
5,000,000
357,000
5,000,000
120,000
5,000,000

البيان
تم صـرفه ا
بناء عىل قرار وزير الدفاع رقم 2020/218م
تم صـرفه ا
بناء عىل قرار وزير الدفاع رقم 2020/220م
تم صـرفه ا
بناء عىل قرار وزير الدفاع رقم 2020/18م
مستخلص إعاشة لصال اللواء  52مشاه
تم صـرفه ا
بناء عىل قرار وزير الدفاع رقم 2020/167م
تم صـرفه ا
بناء عىل قرار وزير الدفاع رقم 2020/176م
ا
تم صـرفه بناء عىل قرار وزير الدفاع رقم 2020/139م

 قيام الوزارة بصـرف مبلل مليار دينار خصما حساب الطوارئ وفق إذن الصـرف رقموتجهتات ومتطلبات أمنية وذلك لسداد قيمة ر ن
ن
االلتامات
 12/18عىل بند معدات
ر
ر
ن
المتتبـ ــة ع ـ ــىل الـ ــوزارة دون ان ي ـ ــتم تحدي ـ ــد قيمـ ــة تل ـ ــك االلتامـ ــات لحس ـ ــاب الجه ـ ــة
المسـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا عـ ـ ـ ـ ـ ــىل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار المجلـ ـ ـ ـ ـ ــس الرئـ ـ ـ ـ ـ ــاس رقـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )960المـ ـ ـ ـ ـ ــؤر فن
2020/12/28م وكت ـ ـ ــاب وزارة المالي ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم ( )290والم ـ ـ ــؤر نف 2020/12/24م
الموج ــه إل المص ـ ــرف المركـ ــزي وقـ ــد لـ ــوحظ ع ــدم التقيـ ــد بمـ ــا ورد نف كتـ ــاب ديـ ــوان
المحاســبة مــن حيــث عــرض كافــة المعــامالت المتعلقــة بالموضــوع واســتيفانها مــن
كافة الجوانب المتعلقة بها نف مدة أقصاها اسبوعان من تاريخه.
االعتمادات المستندية

قام ـ وزارة الــدفاع بف ــت اعتمــادات مس ــتنديه خصــما م ــن بنــد الط ــوارئ حيــث بلغ ـ
ر
جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتندية المفتوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  44,886,063دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
2020/12/31م وقد لوحظ بشأنها:
 تم فت االعتمادات المستندية ار
مبارسة بالمخالفـة لالئحـة العقـود
بناء عىل تكليفات
اإلدارية.
 عــدم وجــود لجنــة عطــاءات بــالوزارة بالمخالفــة لالئحــة العقــود اإلداري ـة رقــم ()563لسنة 2007م.
ر
 عدم وجود ضمانات كافية بالمبالل الب فتح بها االعتمادات. عدم مسك سجل متابعة االعتمادات المسـتندية بالمخالفـة لمـا نصـن
المتانية والحسابات والمخازن.

عليـه الئحـة

 ع ــدم القي ــام بس ــداد الرس ــوم الضـ ــريبية المق ــررة وفق ــا ل ــنص الم ــادة ( )24م ــن الئح ــةالعقود اإلدارية وبالمخالفة للقانون رقم ( )7لسنة 2010م بشأن ضـرائب الدخل.
 عدم وجود كراسة مواصفات فنية يتم عىل اساسها التوريد فيما يخص (السيارات/ن
التجهتات االخرى).
 عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود لجـ ـ ــان لالسـ ـ ــتالم للتأ كـ ـ ــد والتحقـ ـ ــق مـ ـ ــن تطـ ـ ــابق المواصـ ـ ــفات الفينـ ـ ــةالمطلوبة.
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 عدم تكليف شـركة تفتيش للتفتيش عىل تلك التوريدات.إدارة احلسابات العسكرية

م ــن خ ــالل متابع ــة وفح ــص اإلدارة العام ــة للحس ــابات العس ــكرية خ ــالل س ــنة 2020م
تبي ر
ن
اآلن:
المرتبات والمهايا :بالباب األول

بلغـ قيمــة المقبوضــات والمحالــة مــن وزارة الماليــة لصــال وزارة الــدفاع عــىل حســاب
الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب األول بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادارة الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات العس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية ،ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م مبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ر
وحب 2020م.
 2,070,508,015دينار ،وفيما يىل بيان عن السنوات من 2018م
البيان
المهايا والمرتبات وعالوة
ن
ن
التميت واالضاف
اإلعاشة والتموين
المالبس والقيافة
اإلجمال

2020م

2019م

2018م

اإلجمال

2,076,232,643

2,891,518,831

2,237,804,347

7,205,555,821

149,933,111
19,992,485
2,246,158,239

300,000,000
52,750,000
3,244,268,831

349,650,983
33,512,500
2,620,967,830

799,584,094
106,254,985
8,111,394,900

تبي ر
ومن خالل فحص ومتابعة المرتبات والمهايا ن
اآلن:
 اس ــتمرار ورود مرتب ــات م ــن وزارة المالي ــة ألفـ ـراد منقطع ـ نـي ع ــن العم ــل نف الوح ــدات
ن
التابعي إليها دون اتخاد أي إجراءات حيال ذلك.
 ارتف ــاع قيم ــة المهاي ــا المرت ــدة م ــن الجه ــات التابع ــة ل ــوزارة ال ــدفاع بش ــكل كب ــت خ ــاللالسـنوات األخـتة نف حســابات البـاب األول ،واغلبهـا تخــص وحـدات خـارج الســيطرة
ولم يتم اتخاد إجراءات حيال ذلك.
ر
 التصــرف نف مبـالل المهايـا المرتـدة (المرتبـات الراجعـة) مـن الوحـدات الـب تـم إيقـافمرتباتها من قبل وزارة الدفاع.
 ع ــدم قي ــام إدارة الحس ــابات العس ــكرية بتجمي ــد المب ــالل المخصص ــة ألف ـراد وجه ــاتتحصلوا عىل رواتبهم من جهات أخرى وارجاعها إل حساب اإليراد العام والتصـرف
ن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
فيه ـ ـ ــا بالمخالف ـ ـ ــة لق ـ ـ ــانون النظ ـ ـ ــام الم ـ ـ ــال للدول ـ ـ ــة والئح ـ ـ ــة
والمخازن.
ر
 ص ــرف قيم ــة مرتب ــات لجه ــات ت ــم إيق ــاف مرتب ــاتهم قب ــل إجـ ـراء التس ــوية ب ـ نـي وزارن
الماليــة والــدفاع ،ومنهــا ص ــرف مرتبــات للقــاط الحــدودي اجــدابيا ،دون التأ كــد مــن
عدم حصولهم عىل مرتباتهم من وزارة المالية الموازية خالل السنوات السابقة.
ن
للعاملي مبلل  149,933,111دينـار خـالل
 بلغ قيمة اإلعاشة والتموين واإلقامةس ــنة 2020م ،بينم ــا بلغـ ـ خ ــالل الثالث ــة الس ــنوات األخ ــتة نح ــو 799,584,094
دينار.
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 بلغ ـ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ـ ــروفات م ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ـ ــاب األول لبن ـ ـ ـ ــد المالب ـ ـ ـ ــس والقياف ـ ـ ـ ــة مبلـ ـ ـ ـ ــل 19,992,485دين ــار خ ــالل س ــنة 2020م ،بينم ــا بل ــل قيم ــة البن ــد خ ــالل الس ــنوات
الثالثة السابقة نحو  106,254,985دينار.
 لـوحظ صــرف القيمــة كاملـة مــن مخصصــات 2020م خــالل الشـهر األخــت مــن نهايــةالس ــنة ،إال أن عمليـ ــة التكلي ــف والص ـ ــرف تم ـ ـ خـ ــالل س ــنة 2021م ،وتـ ــم تحميـ ــل
القيمة عىل مخصصات المالبس لسنة 2020م.
ر
المبارس للشـركات وعدم عرضها نف عطاء عام (لجنة العطاءات).
 التكليفر
 صــرف مبــالل ماليــة بشــكل مبــارس لصــال المنــاطق العســكرية ورئاســة األركــان العامــةم ــن مخصص ــات المالب ــس والقياف ــة ،بن ــاء ع ــىل تعليم ــات ش ــفوية م ــن وزي ــر ال ــدفاع
حسب إفادة مدير إدارة الحسابات العسكرية.
من خالل مـتابعة العمـل اليـوم بـادارة الحسـابات العسـكرية واإلدارات التابعـة لهـا تب ن
ـي
ر
اآلن:
 ض ـ ــعف نظـ ـ ــام الرقاب ـ ــة الداخليـ ـ ــة المطب ـ ــق بـ ـ ــاإلدارة وع ـ ــدم التـ ـ ــدقيق نف المعـ ـ ــامالتواستيفائها.
ن
 وج ـ ــود ت ـ ــداخل ف العم ـ ــل ب ـ ـ نـي وزارة ال ـ ــدفاع واإلدارة العام ـ ــة للحس ـ ــابات العس ـ ــكرية
وخاصة فيما يتعلق بمصـروفات الباب األول.
 عــدم وجــود ارشــفة للبيانــات نف أغلــب إدارات الحســابات العســكرية ،وعــدم توزي ـ ـ ـاالختصاصات داخل اإلدارة بشكل فاعل.
 عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود التنظـ ـ ـ ـ ــيم داخـ ـ ـ ـ ــل إدارة الحسـ ـ ـ ـ ــابات العسـ ـ ـ ـ ــكرية وتـ ـ ـ ـ ــداخل األعمـ ـ ـ ـ ــالواالختصاصات باإلدارة.
 نقص الختات والكوادر المتخصصة داخل اإلدارة العامـة للحسـابات العسـكرية والسيما نف مجال المحاسبة والمراجعة.
ن
ـواني ال ـ رـب
 تك ــدس األعم ــال نف إدارة الحس ــابات العس ــكرية وع ــدم اتب ــاع الل ــوائ والق ـتنظم العمل داخل اإلدارة.
 التأخر نف إقفال الحسابات لسنة 2020م رحب منتصف شهر مارس لسنة 2021م.
 عــدم وجــود أليــة واضــحة لتســديد الــديون رالمتاكمــة عــىل إدارة الحســابات العســكرية
وخاصة لشـركات التموين واإلعاشة والمستحقات لألفراد والجهات التابعة للوزارة.
الصكو المعلقة:

 بلغ قيمة الصكوك المعلقة بحسابات وزارة الدفاع مالباب األولم باإلدارة العامـةللحسابات العسكرية ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م ،نحو  960,385,171دينار.
 وج ــود صـ ــكوك معلق ــة تعـ ــود لسـ ــنوات س ــابقة لـ ــم يـ ــتم اتخ ــاد اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــةحيالها.
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 عـدم االل ر نـتام باحالـة اســتقطاعات الض ـرائب لصـال مصــلحة الض ـرائب حيـث بلغـقيم ـ ــة الص ـ ــكوك المعلق ـ ــة نف حس ـ ــاب الب ـ ــاب األول لص ـ ــال المص ـ ــلحة ح ـ ـ رـب ت ـ ــاريـ ــخ
2020/12/31م ،مبلل  4,814,946دينار.
 قي ــام إدارة الحس ــابات العس ــكرية بالغ ــاء الص ــكوك المعلق ــة واص ــدار ص ــكوك أخ ــرىوالتصـرف نف قيمتها بالمخالفة لقانون النظام المال للدولة وعىل سبيل المثال:
 وجود صـكوك لجهـات ووحـدات منحلـة وتـم إعـادة هيكلتهـا بمبـالل كبـتة وعـدم
اتخاذ إجراءات حيال تلك الصـكوك والتقيـد باحالـة ارصـدتها إل حسـاب اإليـراد
العام.
ن
ر
ن
 العش ـ ــوائية ف إلغ ـ ــاء وص ـ ــرف الص ـ ــكوك المعلق ـ ــة دون التقي ـ ــد واالل ـ ــتام بق ـ ــانون
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
النظام المال للدولة والئحة
حساب الودائع واألمانات

من خالل متابعة حساب الودائ واألمانـات لسـنة 2020م ،بـاإلدارة العامـة للحسـابات
تبي ر
العسكرية ن
اآلن26999979 :
2020م
البيان
783,115,090
االيداعات
624,681,622
المدفوعات
الرصيد ف نهاية السنة 211,305,500

2019م
16,516,477
26,999,979
52,872,031

2018م
63,355,533
63,355,533

 بلل رصيد الودائ واألمانات نف نهاية سـنة 2018م مبلـل  63,355,533دينـار نظـتمهاي ــا مرت ــدة م ــن ع ــدد الجه ــات التابع ــة ل ــوزارة ال ــدفاع ،ت ــم ترحليه ــا بالكام ــل لس ــنة
2019م.
ن
 ظهــر رصــيد الودائ ـ واألمانــات ف نهايــة 2019م مبلــل  52,872,031دينــار مرحلــةإل سنة 2020م ،حيث بلغ القيمة المقبوضة خالل السـنة مبلـل 16,516,477
دينار نتيجة مهايا مرتدة واردة من الجهات التابعة لوزارة الدفاع.
 انخفـ ــاض الص ـ ــرف مـ ــن حس ـ ــاب الودائ ـ ـ واألمان ـ ــات خـ ــالل س ـ ــنة 2018م2019 ،من
المتانية.
نتيجة تبويب الصـرف نف الباب األول تح بند خارج
 ص ــرف مبلــل  29,244مــن المهايــا المرتــدة مــن الحســاب نف تســديد مالحــق مرتبــاتومرتبات مستحقة باإلضافة للمهايا المرتدة.
 االزدواجيــة نف اســتخدام الحســابات فيمــا يتعلــق بالمهايــا المرتــدة حيــث يــتم تقســيمالقيمة ن
بي حساب الباب األول وحساب الودائ واألمانات بالمخالفة.
 بل ــل رص ــيد حس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات نف نهاي ــة 2020م مبلـ ــل  211,305,500نفن
حي بلغ القيمة المقبوضة خالل السنة مبلل  723,638,929دينار.
 ارتفــاع رصــيد حســاب الودائـ واألمانــات خــالل ســنة 2020م نتيجــة المبــالل الماليــةالمرحلــة مــن البــاب األول البالغــة نحــو  608,682,778دينــار والـ رـب تخــص مرتبــات
عن أشهر متأخرة وكذلك المهايا المرتدة المتعلقة بالوحدات خارج السيطرة.
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 أغل ـ ــب المهاي ـ ــا المرت ـ ــدة المودع ـ ــة بحس ـ ــاب الودائـ ـ ـ واألمان ـ ــات تخ ـ ــص رك ـ ــن ح ـ ــرسالحدود ،حيث بلغ خالل السنوات من 2018م إل 2020م نحـو 75,226,465
دينار.
 إنفــاق قيمــة المهايــا المرتــدة الــواردة مــن ركــن حــرس الحــدود لتســوية أوضــاع جهــاتأخرى بالمخالفة.
 صــرف مبلــل  16,784,432دينــار ،مــن المهايــا المرتــدة لصــال رئاســة األركــان العامــةخالل سنة 2020م خصما من حساب الودائ واألمانات.
 صـرف مبلل  11,411,861دينار من المهايا المرتدة نف تسـديد عقـود إدارة الشــرطةوالسجون والمقر ،و مبالل لمهايا مرتدة تخص أفراد وجهات أخرى.
 صــرف مبــالل ماليــة كبــتة مــن المهايــا المرتــدة لعــدد مــن االفـراد خــالل ســنة 2020م،ومنها مبلل  129,113دينار لصال (ع م ش).
 بلغ قيمة الصكوك المعلقة بحساب الودائ واألمانات باإلدارة العامة للحساباتالعسكرية ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م ،مبلل  23,390,388دينار.
 وجود صكوك معلقة مصـروفة من حساب الودائ واألمانات بقيمة 11,837,935دين ــار تخ ــص دلي ــل المهاي ــا (وح ــدات مس ــتقلة) ،و تخ ــص أفـ ـراد ت ــم فص ــلهم م ــن
ن
منقطعي عن العمل والزال ترد مرتباتهم من وزارة المالية.
وحداتهم أو
 ص ــرف مبلــل  7,986,699دينــار لصــال رئاســة األركــان العامــة مقابــل ســداد مرتبــاتعــن الســنوات مــن 2014م حـ رـب 2017م ،بــالرغم مــن أن القيمــة تعتــت مهايــا مرتــدة
لصال جهات أخرى.
 ص ـ ـ ـ ــرف مرتب ـ ـ ــات ع ـ ـ ــىل الس ـ ـ ــنوات م ـ ـ ــن 2014م إل 2017م م ـ ـ ــن حس ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ ـواألمانات بالرغم من عدم وجود مبالل مرحلة مـن تلـك السـنوات ،األمـر الـذي ششـت
إل أن ــه ت ــم التصـ ــرف نف قيم ــة تل ــك المرتب ــات خ ــالل تل ــك الس ــنوات نف أوج ــه إنف ــاق
أخرى.
 س ــداد قيم ــة مرتب ــات المتقاع ــدين بالمخالف ــة لق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة ،وذل ــكالشـ ـ ــقية و مبـ ـ ــالل
خصـ ـ ــما مـ ـ ــن حسـ ـ ــاب إدارة الحسـ ـ ــابات العسـ ـ ــكرية بالمنطقـ ـ ــة ر ـ
مخصصة لعدة جهات وأفرد أخرين.
 ع ــدم ظه ــور التس ــويات المالي ــة للمتقاع ــدين ض ــمن منظوم ــة التوثي ــق والمعلوم ــاتبوزارة المالية حيث بلغ قيمة تلك التسويات نحو  87مليون دينار.
رئاسة األركان العامة

نظام الرقابة الداخلية
ن
ّ
ن
تعم ـ ــد وزارة ال ـ ــدفاع التابع ـ ــة لحكوم ـ ــة الوف ـ ــاق ال ـ ــوطب ف ع ـ ــدم إص ـ ــدار تفويض ـ ــات
ن
(مصـ ـ ــلحية) لرئاسـ ـ ــة األركـ ـ ــان العامـ ـ ــة ممـ ـ ــا أدى إل خلـ ـ ــل ف الضـ ـ ــبط والرقابـ ـ ــة عـ ـ ــىل
المصـروفات ر
والب تعتمد اساسا عىل إصدار هـذه التفويضـات وال رـب يـتم مـن خاللهـا
ر
التوزي ـ ـ عىل البنود وقد أدى عدم إصدار التفويضات إل اآلن:
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ر
مبارسة.
 تبويب أذونات الصـرف عىل البنود
ن
للقواني واللوائ .
 االتجاه إل صـرف عهد عىل الباب األول بالمخالفة
 ص ـ ــرف مع ـ ــامالت مالي ـ ــة ع ـ ــىل بن ـ ــد (اإلعاش ـ ــة والقياف ـ ــة) دون اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات
المنظمة وفق الئحة العقود اإلدارية.
 التوس نف الصـرف عىل بنود قط الغيار ومصـروفات السـفر والمبيـ واإليجـار
وشـراء اصول ثابتة وتحميلها كمصـروف دون وجـود آيـة مخصصـات ماليـة لبنـد
وس ــائل النق ــل وتس ــليم واس ــتالم ه ــذه االص ــول دون وج ــود أي ــة ض ــوابط تح ــدد
الجهة المستلمة والمسلمة.
 عدم إحالة الدفعات إل الديوان للمراجعة الالحقة بالمخالفة للمادة الثانية من
القانون رقم ( )24لسنة 2013م المعدل للقانون رقم ( )19لسنة 2013م.
ن
ـادتي ( )20/18مــن
 عــدم قيــام المراقــب المــال بالمهــام المناطــة بــه وفقــا ألحكــام المـر
قــانون النظــام المــال للدولــة والمــواد مــن ( )26-20مــن الالئحــة والــب تشــت جميعهــا
إل مهام ووظائف يلزم القيام بها إلدارة المال العام.
ن
ـاوني (بعقــود) بالمخالفــة للقــانون رقــم ( )8لســنة
 الص ــرف عــىل مجموعــة مــن المتعـن
الوطب وقانون عالقات العامل رقم ( )12لسنة 2010م.
2014م بشأن الرقم
 االحتفـ ـ ــا بمبـ ـ ــالل ماليـ ـ ــة بحسـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمانـ ـ ــات تجـ ـ ــاوزت المـ ـ ــدة القانونيـ ـ ــةبالمخالفة لنص المادة ( )162من الالئحة.
 تحميل الـدفعات المقدمـة للفنـادق مب رـارسة عـىل البنـد بالمخالفـة لـنص المـادة ()21
من قانون النظام المال للدولة.
ن
ـتحقي
 التوسـ نف صــرف االعانــات والمســاعدات دون وجــود ضــوابط لتحديــد المسـا
لتلك االعانات فض عن عدم وجود مخصصات للبند.
الحسابات المصـرفية
تحــتفظ رئاســة األركــان العامــة بعــدد  7حســابات مص ــرفية رئيس ــية لــوحظ عــدم إحالــة
بـ ر
ـواف مخصص ــات الس ــنة المالي ــة نف 2020/12/31م إل وزارة المالي ــة حس ــاب اإليـ ـراد
الع ــام بمصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي بالمخالف ــة للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون الم ــال للدول ــة وع ــدم
القيـ ـ ــام بمتابع ـ ـ ــة الص ـ ـ ــكوك المعلق ـ ـ ــة بحسـ ـ ــان (األول والث ـ ـ ـ ن
ـان) وال ـ ـ ـ رـب تج ـ ـ ــاوزت الم ـ ـ ــدة
القانونية دون اتخاذ اإلجراءات القانونية لمعالجتها حيث يرج تاريـ ــخ بعض منها سنة
ا
2015م نف حـ ن
ـي كــان مــن المفـ رـتض إحالــة تلــك المبــالل إل حســاب (اإلي ـراد العــام) بــد
من ترحيلها من سنة إل أخرى بالمخالفة لنص المادة ( )118من الالئحة.
الميانية التسييية لرئاسة األركان
ن
الحــواالت الماليــة المحالــة مــن وزارة الــدفاع عــن البـ ن
ـابي (األول والثــان) لســنة 2020م
نحو  351,435,280دينار وفق ر
اآلن:
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البيان
األول
ن
الثان
المجموع

الحواالت
304,126,819
47,308,461
351,435,280

المصـروفات
295,661,864
47,308,461
342,970,325

الرصيد
8,464,955
0
8,464,955

حيث لوحظ عىل ذلك ما يىل:
 ع ــدم اع ــداد الحس ــاب الخت ــام لرئاس ــة األرك ــان العام ــة بالمخالف ــة للم ــادة ( )23م ــنقانون النظام المال للدولة.
 عدم وجود ما يفيد إحالة تقارير المصـروفات واإليرادات إل وزارة المالية بالمخالفةللمادة ( )25من الالئحة.
 التـأخر الواضـ نف إحالــة مرتبــات شـهري  12-11لســنة 2020م األمــر الــذي أدى إلعدم إدراجها نف الكشف الخـاص بمصــروفات البـاب األول علمـا بـان مرتبـات شـهري
 12-11سنة 2019م تم إدراجها ضمن كشف بيان الحواالت لعام 2020م.
 تـم إحالــة صـك مــن اإلدارة العامـة للحســابات العسـكرية التابعــة لـوزارة الــدفاع تحـرق ـ ــم  877947بت ـ ــاريـ ــخ 2020/10/28م بمبل ـ ــل  24,000,000دين ـ ــار يمث ـ ــل قيم ـ ــة
(اإلعاشة واإلقامة) لرئاسة األركان العامة.
 ت ــم نق ــل مبل ــل  5,000,000دين ــار م ــن بن ــد (اإلعاش ــة واإلقام ــة) إل بن ــد (المالب ــسوالقيافــة) بكتــاب صــادر عــن مــدير مكتــب رئــيس المجلــس الرئــاس لحكومــة الوفــاق
ن
الوطب دون صدور قرار بذلك.
 قي ـ ــام إدارة الحس ـ ــابات العس ـ ــكرية التابع ـ ــة ل ـ ــوزارة ال ـ ــدفاع لحكوم ـ ــة الوف ـ ــاق ال ـ ـ نـوطب
باحالة عدد  11حوالة مالية لعدد  56وحدة تابعة لرئاسة األركان العامـة عـن الف رـتة
مــن  2020/01/01وحـ رـب 2020/12/31م بمبلــل  228,063,6339دينــار لــوحظ
بشأنها ما يىل:
ن
ن
ن
 عدم التقيد بالقواني واللوائ النافذة ف شأن تنفيذ المتانية وذلك فيما يتعلق
بعدم إصدار تفويضات مصلحية صادرة عن وزارة الدفاع.
 عــدم الـ ر نـتام رئاســة األركــان العامــة نف إصــدار الصــكوك مرفقــة بــالحوافظ الماليــة
الـ ـ رـب تحـ ــدد المس ـ ــتفيدين وان اإلج ـ ـراء المتب ـ ـ إحالـ ــة ص ـ ــكوك باسـ ــم الوح ـ ــدات
وايداعها نف الحسابات المصـرفية الخاصة بها مما يفقد الرقابة عليها.
 عــدم إحالــة الوحــدات لتقــارير المص ــروفات والتســويات المص ــرفية ممــا يضــعف
الرقابة عىل تلك المبالل.
الفحص المستندي
بندي (اإلعاشة واإلقامة /المالبس)

بلـ ــل إجمـ ــال مص ـ ــروفات بنـ ــدين (اإلعاشـ ــة واإلقامـ ــة /المالبـ ــس) خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة
2020م نحو  24,000,000دينار وفق ر
اآلن:

تقرير ديوان المحاسبة 2020

487

البيان
اإلعاشة واإلقامة
المالبس

المبلغ
19,000,000
5,000,000

ومن خالل الفحص والمراجعة يالحظ ر
اآلن:
 ص ــرف ع ــدد  6مع ــامالت مالي ــة باجم ــال نح ــو  3,256,450دين ــار خص ـما ع ــىل بن ــداإلعاشة واإلقامة وفق البيان ر
اآلن:
التاري ــخ
2020/11/14م

رقم اإلذن
11/7
12/19
12/20
12/34
12/35
12/37

2020/12/29م

2020/12/31م

المبلغ
329,400
28,000
76,650
549,000
850,500
1,422,900

اسم الشـركة
شـركة بانوراما للخدمات
شـركة دانا للخدمات
شـركة بانوراما للخدمات
شـركة صفاء الجبل للتعهدات
شـركة المذاق االصيل للتعهدات
شـركة االعماق الليبية للتموين

 كافــة المعــامالت المــذكورة تم ـ بــالتكليف المبـ رـارس بالمخالفــة لمــواد الئحــة العقــود
اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
 عـ ــدم إحالـ ــة المعـ ــامالت الماليـ ــة بعـ ــد الص ـ ــرف إل الـ ــديوان للمراجعـ ــة الالحقـ ــة بمـ ــايخ ــالف الم ــادة الثاني ــة م ــن الق ــانون رق ــم ( )24لس ــنة 2013م المع ــدل للق ــانون رق ــم
( )19لسنة 2013م واألمثلة عىل ذلك:
رقم اإلذن
12/34
12/35
12/37

التاري ــخ
2020/12/31

المبلغ
549,000
850,500
1,422,900

اسم الشـركة
شـركة صفاء الجبل للتعهدات
شـركة المذاق االصيل للتعهدات
شـركة االعماق الليبية للتموين

 تحميــل الســنة الماليــة 2020م بمص ــروفات ســنوات ســابقة ممــا يظهــر المص ــروفاتع ــىل غ ــت حقيقته ــا وبم ــا يخ ــالف الم ــادة ( )11-10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن وفق البيان التال:
والمادة ( )13من الئحة
إذن الرصف

المبلغ

المستفيد

12/34

549,000

شـركة صفاء الجبل للتعهدات

البيان
مقابل توفت وجبات تموينية لصال كتيبة سوف
تواو خالل سنة 2019م

كما لوحظ عىل المعامالت المالية التال بيانها ما يىل:
إذن الرصف
11/6
12/29

التاري ــخ
2020/11/14م
2020/12/31م

المبلغ
2,838,400
2,000,000

اسم المستفيد
الكلية العسكرية

البيان
عهدة مالية/تموين
عهدة مالية  /مالبس

 لــم يتبـ نـي وجــود أي مطالبــة باحتياجــات الكليــة العســكرية مــن التمــوين واإلعاشــة أو
القيافة.
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 صـرف عهد مالية نف نهاية السنة المالية ممـا يـدل عـىل ان القصـد مـن ذلـك اسـتنفادن
المتانية والحسابات والمخازن.
المبلل بالمخالفة للمادة ( )13من الئحة
 عــدم إرفــاق أي مســتندات تفيــد تســوية العهــد المص ــروفة عنــد نهايــة الســنة الماليــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )188من الئحة
 عـ ــدم إحالـ ــة المعاملـ ــة الماليـ ــة بعـ ــد الص ـ ــرف لغـ ــرض إج ـ ـراء الرقابـ ــة الالحقـ ــة عق ـ ــبالص ــرف بالمخالفــة الثانيــة مــن القــانون بمــا يخــالف المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم
( )24لسنة 2013م المعدل للقانون رقم ( )19لسنة 2013م.
العهد المالية المصـروفة من حساب الباب األول
ن
استمرار استخدام اسـلوب العهـد لألفـراد والوحـدات ف عمليـات االنفـاق والتوسـ فيهـا
وعدم متابعتها والحرص عىل تسويتها وتحميلها عىل بنودها المختصة بمجرد تقديمها
للتس ــوية واإلقف ــال واتخ ــاذ اإلجـ ـراءات القانوني ــة والمحاس ــبية عن ــد تق ــديم المس ــتندات
الخاصة بالتسوية األمر الذي أدى إل ظهور العديد من المخالفات المالية نف ن
حي بلل
إجمال مصــروفات بنـد (اإلعاشـة واإلقامـة) لصـال الوحـدات واألفـراد عـىل هيئـة (عهـد
مالي ـ ــة) خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م بمبل ـ ــل  19,000,000دين ـ ــار لع ـ ــدد  53معامل ـ ــة
يالحظ عىل ذلك:

 عــدم تقــديم مس ــتندات تســوية واقفــال تل ــك العهــد عنــد االنته ــاء مــن الغــرض ال ــذيص ــرف مــن اجل ــه وعنــد انته ــاء الســنة الماليــة مم ــا يعــد مخالف ــة للمــادة ( )188م ــن
الالئحة.
ن
ر
ن
االلتام بالحصول عىل الموافقات المسـبقة ف حـال تجـاوز قيمـة التعاقـدات 5
 عدممليون دينار وفقا لنص القانون رقم ( )19لسنة 2013م وتعديالته.
 ع ـ ـ ـ ــدم التقي ـ ـ ـ ــد واالل ـ ـ ـ ـ ر نـتام بكت ـ ـ ـ ــاب رئ ـ ـ ـ ــيس ال ـ ـ ـ ــديوان رق ـ ـ ـ ــم ( )3683الص ـ ـ ـ ــادر بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ2019/07/10م الموج ـ ـ ـ ــه إل وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدفاع بش ـ ـ ـ ــأن طل ـ ـ ـ ــب وض ـ ـ ـ ـ ض ـ ـ ـ ــوابط ع ـ ـ ـ ــىل
مصـروفات اإلعاشة والتموين بالوزارة والجهات التابعة لها.
الباب الثان:
ن
ر
بلغ ـ مص ــروفات الب ــاب الث ــان  47,308,461دين ــار ع ــن الف ــتة م ــن 2020/01/01م
ر
وحب 2020/12/31م لوحظ ما يىل:
ّ
تعم ـ ــد وزارة ال ـ ــدفاع لحكوم ـ ــة الوف ـ ــاق ال ـ ـ ن
ـوطب ع ـ ــدم إص ـ ــدار تفويض ـ ــات المص ـ ــلحية
-

لرئاس ـ ــة األرك ـ ــان العام ـ ــة مم ـ ــا س ـ ــن الفرص ـ ــة امامه ـ ــا لع ـ ــدم التقي ـ ــد بأوج ـ ــه الص ـ ـ ــرف
واألغ ـراض المتعلق ــة بتل ــك المب ــالل وأدى ذل ــك إل تحوي ــل مب ــالل مالي ــة إل اإلدارات
والوحدات التابعة لرئاسة األركان دون ررسط أو قيد.
 الضعف الواض وعدم التقيد باإلجراءات نف عمليات الصـرف منها:ر
مبارسة دون وجود تفويض مصلح.
 تبويب أذونات الصـرف عىل البنود
ن
ن
 اللج ـ ــوء إل صـ ـ ــرف عه ـ ــد خص ـ ــما ع ـ ــىل الب ـ ــابي األول والث ـ ــان لك ـ ــل م ـ ــن اإلدارات
والوحدات دون اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن تسويتها واقفالها.
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 صـرف معـامالت ماليـة تخـص اإلعاشـة والقيافـة دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة
نف الئحة العقود اإلدارية.
 التوس نف الصـرف عىل بندي قط الغيار ومصـروفات السفر والمبي .
 ش ـراء اصــول (ســيارات) وتحميلهــا كمصــروف دون وجــود آيــة مخصصــات ماليــة
لبند وسائل النقل.
بند اتعاب ومكافآت لغي العاملي
ن
بلل رصيد البند بتقرير المصـروفات خالل السنة موضوع الفحص ف 2020/12/31م
(متعاوني /مكافآت) وفق ر
ن
اآلن:
 74,326دينار تح مسميات

 قيــام رئاســة األركــان العامــة ص ــرف نحــو  206,100دينــار عــىل هيئــة مكافــآت شــهريةاستنادا عىل عقود عمل حيث لوحظ بشأنهاعدم تصديق العقود لـدى وزارة العمـل
والتأهي ـ ـ ــل بالمخالف ـ ـ ــة للق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم ( )12لس ـ ـ ــنة 2010م بش ـ ـ ــأن عالق ـ ـ ــات العم ـ ـ ــل
والئحت ــه التنفيذي ــة وع ــدم التقي ــد واالل ـ ر نـتام بالق ــانون رق ــم ( )8لس ــنة 2014م بش ــأن
ن
الوطب.
الرقم
بند مطبوعات وقرطاسية
ن
بلل رصيد البند بتقرير المصـروفات خالل السنة موضوع الفحص ف 2020/12/31م
نحو  130,725دينار دون التعزيز المستندي ألذونات الصـرف بالمخالفة لنص المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )100/99من الئحة
بند نفقات السفر والمبيت

بلل إجمال مصـروفات بند نفقات السفر والمبي
عىل ذلك ما يىل:

نحو  801,820دينار حيث لـوحظ

 صـرف مبالل مالية لصال شـركة االمانة للسفر والسياحة مقابـل تـذاكر سـفر واقامـةبالفنادق نف الخارج بأسماء عائالت.
 -مخالفة مواد الئحة اإليفاد وعالوة المبي

رقم ( )751لسنة 2007م.

التجهيات

بلغ ـ قيمــة مص ــروفات البنــد خــالل الســنة موضــوع الفحــص نحــو  4,260,591دينــار
لع ــدد  27معامل ــة مالي ــة وم ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة ل ــوحظ :اللج ــوء إل التكلي ــف
المب ـ ـ ـ ر
ـارس بالمخالف ـ ـ ــة لالئح ـ ـ ــة العق ـ ـ ــود اإلداري ـ ـ ـ ـة رق ـ ـ ــم ( )563لس ـ ـ ــنة 2007م واس ـ ـ ــتالم
التوري ــدات ع ــىل اوراق خارجي ــة دون التقيـ ــد ب ــاذن اس ــتالم المخـ ــازن مم ــا يع ــد مخالفـ ــة
للمادة ( )243من الالئحة فض ا عن االستالم من جهة غت مخولة باستالم المواد.
قطع غيار ومهمات

بل ـ ــل قيم ـ ــة مص ـ ـ ــروفات البن ـ ــد خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م موض ـ ــوع الفح ـ ــص نح ـ ــو
 765,005دينار لعدد  4معامالت إذن صـرف لوحظ بشأنها ر
اآلن:
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 شـراء قط غيار وقشـكل مبـالل فيـه لسـيارات غـت تابعـة لرئاسـة األركـان العامـة فضـعن المبالغة الواضحة نف االسعار مقارنة باالسعار السائدة.
ن
مخولي باالستالم.
 -استالم قط الغيار من قبل اشخاص غت

ا

 عدم الحصول عىل اقرار كتـان بموافقـة المراقـب المـال طبقـا لمـا تـنص عليـه المـادة( )20من قانون النظام المال للدولة.
 تحمي ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ــة 2020م بمص ـ ـ ـ ـ ــروفات س ـ ـ ـ ــنوات ال تخص ـ ـ ـ ــها مم ـ ـ ـ ــا يظه ـ ـ ـ ــرالمصـروفات عىل غت حقيقتها.
بند المتفرقات:

 بل ــل قيم ــة مص ـ ــروفات البن ــد خ ــالل الس ــنة المالي ــة موض ــوع الفح ــص 2020م نح ــو 755,424دينــار حيــث لــوحظ تحميــل البنــد مص ــروفات ال تخصــه مــن خــالل ش ـراء
ن
للقواني والتشـريعات.
عدد من السيارات بالمخالفة
 مخالفة الئحة العقـود اإلداريـة رقـم ( )563لسـنة 2007م مـن حيـث اتخـاذ التكليـفر
المبارس طريقا للتعاقد ومن حيث عدم إبرام عقد يحفظ حقوق الدولة.
 عدم الحصول عىل الموافقات الالزمة طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم( )918لسنة 2007م بشأن ضوابط شـراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتم .
 اللجــوء إل طريــق التكليــف المبـ رـارس بالمخالفــة لالئحــة العقــود اإلداري ـة رقــم ()563
ا
لسنة 2007م ،فض عن عدم إبرام عقود بما يضمن حقوق الدولة.
 عــدم الحصــول عــىل الموافقــة المســبقة مــن المراقــب المــال بالمخالفــة للمــادة ()20من قانون النظام المال للدولة.
 عــدم الحصــول عــىل الموافقــات الالزمــة طبقــا لقـرار اللجنــة الشــعبية العامــة (ســابقا)رقـ ــم ( )918لسـ ــنة 2007م ،بشـ ــأن ضـ ــوابط شـ ـ ـراء واسـ ــتعمال السـ ــيارات المملوكـ ــة
للمجتم .
 عدم إحالة الدفعات المصـروفة إل الديوان إلجراء أعمال الرقابة الالحقة بالمخالفةللمـادة ( )2مـن القــانون رقـم ( )24لسـنة 2013م ،المعــدل للقـانون رقـم ( )19لســنة
2013م.
 تب ـ نـي اس ــتالم م ــدير مكت ــب رئ ــيس األرك ــان العام ــة ع ــدد  10س ــيارات ن ــوع تويوت ــا الن ــد
ا
كروز بد من استالمها من إدارة اآلليات العسكرية وفق االختصاص.
 تسليم سيارة نوع نيسان (تيدا) إل اللجنة العليا للعالج بالخارج ،مما يعد تصـرفا فنأصول الدولة بالمجان بالمخالفة للمادة ( )24من قانون النظام المال للدولة.
بند الطوارئ

بلـ ــل قيمـ ــة مص ـ ــروفات البنـ ــد مبلـ ــل  1,601,414دينـ ــار خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة موضـ ــوع
الفحص 2020م وفق ر
اآلن:
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ن
ـؤولي برئاســة األركــان العامــة باعــداد واعتمــاد وتمريــر المعــامالت الماليــة
 قيــام المسـاآلتية:
رقم إذن الرصف
6/38
6/37
3/33
8/45

القيمة
272,000
150,000
160,500
370,000

التاري ــخ
2020/06/07م
2020/03/80م
2020/08/11م

اسم المستفيد
شـركة هديل البحر
الستتاد السيارات

البيان
توريد عدد ( )2سيارة
توريد عدد ( )2سيارة
توريد عدد ( )3سيارات
توريد عدد ( )2سيارة

حيث لوحظ ر
اآلن:
 اللجــوء إل طريــق التكليــف المبـ رـارس بالمخالفــة لالئحــة العقــود اإلداري ـة رقــم ()563
ا
لسنة 2007م ،فض عن عدم إبرام عقود بما يضمن حقوق الدولة.
 عدم الحصول عىل اقرار كتـان بموافقـة المراقـب المـال طبقـا لمـا تـنص عليـه المـادة( )20من قانون النظام المال للدولة.
 عــدم الحصــول عــىل الموافقــات الالزمــة طبقــا لقـرار اللجنــة الشــعبية العامــة (ســابقا)رقـ ــم ( )918لسـ ــنة 2007م ،بشـ ــأن ضـ ــوابط شـ ـ ـراء واسـ ــتعمال السـ ــيارات المملوكـ ــة
للمجتم .
ا
ن
تبي استالم مدير مكتب رئيس األركان العامة السيارات بـد مـن اسـتالمها مـن إدارة
اآلليات العسكرية وفق االختصاص.
إذن الرصف
5/102
5/86
5/65

التاري ــخ
2020/05/20
2020/05/18
2020/05/12

القيمة
4,086,990
940,000
3,847,000

البيان
توفت وجبات غذائية
شـراء مالبس عسكرية
توفت وجبات غذائية

اسم المستفيد
ش .المذاق للتعهدات
ش .التواصل للخدمات
ش .النجو للخدمات

 اللجــوء إل طريــق التكليــف المبـ رـارس بالمخالفــة لالئحــة العقــود اإلداري ـة رقــم ()563
ا
لسنة 2007م ،فض عن عدم إبرام عقود بما يضمن حقوق الدولة.
 عدم الحصول عىل اقرار كتـان بموافقـة المراقـب المـال طبقـا لمـا تـنص عليـه المـادة( )20من قانون النظام المال للدولة.
ر
 عــدم إحالــة المعــامالت الماليــة بعــد الصــرف مبــارسة إل ديــوان المحاســبة للمراجعــةالالحقة بالمخالفة للقانون رقم ( )24لسنة 2013م.
 تحميل السنة موضوع الفحص بمصـروفات سنوات سابقة بالمخالفـة للمـادة ()10من قانون النظام المال للدولة.
إذن الرصف
4/7
5/35

التاري ــخ
2020/04/06م
2020/05/06م

المبلغ
42,029
45,267

المستفيد
شـركة الفلك المشحون
للتوكيالت المالحية

البيان
مصاريف استخراج عدد ( )100سيارة
مصاريف استخراج عدد ( )45سيارة

 حيث يالحظ من خالل االطالع عىل المستندات المرفقة فـت اعتمـادات مسـتنديةخارجية لتوريد عدد  145سيارة نوع تويوتـا النـد كـروزر وتـم اسـتخراجها إال أن مـدير
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إدارة اآلليات العسكرية افاد بموجب كتابه رقـم ( )155المـؤر نف 2021/02/10م
ر
وحب سنة 2020م.
ان اإلدارة لم تستلم أي آلية منذ سنة 2015م
 تم إعداد تقرير بالخصوص واحالته إل مشـرف اللجان.خارج الميانية
ن
العه ــد الماليـ ــة قيـ ــام المسـ ــؤولي برئاسـ ــة األرك ــان العامـ ــة بص ـ ــرف عهـ ــد ماليـ ــة لـ ــإلدارات
والوحدات واالفـراد خصـما مـن البـاب الث ن
ـان عـن السـنة الماليـة 2020م بقيمـة إجماليـة
 12,172,431دينار بعدد  110ولوحظ بشأنها ما يىل:
ا
 التوس ـ نف ص ــرف العهــد الماليــة للوحــدات واإلدارات بمبــالل كبــتة فض ـ عــن عــدمر
مبارسة.
تحديد أوجه صـرف تلك العهد وتحميلها عىل المصـروفات
 -عدم وجود قرارات نف أغلب العهد المصـروفة.

 ع ـ ــدم امس ـ ــاك س ـ ــجل العه ـ ــد المالي ـ ــة بالطريق ـ ــة الص ـ ــحيحة مم ـ ــا يص ـ ــعب متابعته ـ ــابالمخالفة ألحكام المادة ( )181من الالئحة.
ا
 التأخر نف تسوية العهد المالية واقفال تلك العهد فور انتهاء الغرض منها فضـ عـنعــدم المطالبــة بتســويتها عنــد انتهــاء الســنة الماليــة حيــث بلغـ إجمــال العهــد الغــت
مسواه عن السنة المالية  2019نحو  69,713,435دينار لعدد  102عهدة مالية.
فحص ومراجعة مستندات العهد المقدمة للتسوية لوحظ اآلن:

 أن إجمــال العهــد المســتلمة مــن الكليــة العســكرية طـرابلس عــدد  7عهــد ماليــة بنحــو 7,606,060دينار.
ا
 عدم وجود آلية لتسوية العهد الممنوحة أو بأول مما ترتب عىل ذلك تكرار صـرفالعهد دون تسوية.
 ضـ ـ ــعف المتابعـ ـ ــة الدوريـ ـ ــة للعهـ ـ ــد المص ـ ـ ــروفة وعـ ـ ــدم الجديـ ـ ــة نف مخاطبـ ـ ــة الكلي ـ ـ ــةالعسكرية بتسوية تلك العهد نف موعد اقصاه نهاية السنة المالية.
 ضــعف التعزيــز المســتندي المرفــق ببيانــات تســوية العهــد األمــر الــذي يعــد مخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنص المادة ( )99من الئحة
 ع ـ ــدم االعتم ـ ــاد ب ـ ــالنموذج المعتم ـ ــد لص ـ ـ ــرف واس ـ ــتالم الم ـ ــواد المخزني ـ ــة واالكتفـ ـ ــاءبنموذج معد داخليا.
 عدم وجود توقي واعتمـاد المخ نـولي عـىل فـواتت التسـوية العهـد والكشـف التحلـيىل
ا
التجم ــيع واالكتف ــاء باعتم ــاد ض ــابط المالي ــة فق ــط فض ـ ـ ع ــن ع ــدم تص ــديق تل ــك
الفواتت لدى مصلحة الضـرائب.
 عدم وضوح البيانات الخاصة بتقديم خدمات صـيانة السـيارات وش ـراء قطـ الغيـارا
فض ـ ـ ع ــن ع ــدم اع ــداد النم ــاذج الخاص ــة ب ــذلك وحفظه ــا نف إدارة اآللي ــات التابع ــة
لرئاسة األركان لمتابعتها وفرض الرقابة عليها.
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السيارات
ر
من خالل متابعة إدارة اآلليات برئاسة األركان العامة لوحظ اآلن:
 أفـاد مـدير إدارة اآلليـات بموجـب كتابـه رقـم ( )155المـؤر نف 2021/02/10م بــاناإلدارة لــم تســتلم أي آليــة منــذ عــام 2015م وحـ رـب ســنة 2020م موضــوع الفحــص
تبي ر
ومن خالل عملية الفحص ن
اآلن:
ر
مبارسة دون قيد وتسجيل بيانتها بادارة اآلليات وفق
 شـراء سيارات تم تسلميها
االختصاص.
 ت ــم اس ــتخراج ع ــدد  145س ــيارة وردت بموج ــب اعتم ــادات مس ــتندية خارجي ــة
دون قيدها وتسجيلها بادارة اآلليات.
 قيــام إدارة اآلليــات بالتصــرف نف عــدد مــن الســيارات مــن خــالل (تمليكيهــا) للغــت
بالمخالفــة لمــا حددتــه المــادة ( )19مــن قـرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم
( )918لسـ ـ ــنة 2007م بشـ ـ ــأن ضـ ـ ــوابط شـ ـ ـ ـراء واسـ ـ ــتعمال السـ ـ ــيارات واآلليـ ـ ــات
المملوكة للدولة.
هيئة اإلمداد والتموين

من خالل الفحص والمراجعة ألذونات الصـرف المتعلقة ببنـد اإلعاشـة تب ن
ـي قيـام إدارة
التموين بصـرف مبلل وقدره  70,340,800دينار لعدد  15شـركة تموين لوحظ بشأنها
ما يىل:
 عدم اعتماد التعاقدات من قبل وزارة الدفاع. عدم وجود تفويض من وزارة الدفاع بالتعاقد عدم إرفاق التقرير اليوم بما بفيد االستالم. عـدم إرفــاق المســتندات القانونيـة للشــركة مــن (عقــد تأسـيس للشــركة ســجل تجــاريما يفيد تسجيلها بالضـرائب بشهادة السداد الضـريب).
 كاف ــة العق ــود بطريق ــة التكلي ــف المب ـ رـارس بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )563م ــن الئح ــة
العقود اإلدارية لسنة 2007م.
 عــدم تقيــد هيئــة اإلمــداد والتمــوين بــالبالغ الصــادر بتــاريـ ــخ 2020/04/01م الصــادرعن رئيس األركان العامة بشأن ايقاف التعاقد م شـركات التموين.
 ع ــدم التقي ــد بكت ــاب دي ــوان المحاس ــبة رق ــم ( )19-3683بت ــاريـ ــخ 2019/07/14مبشأن وض ضوابط عىل عقود اإلعاشة والتموين.
 عــدم القيــام باحالــة أذونــات الص ــرف للــديوان المحاســبة الـ رـب تزيــد قيمتهــا عــن 500ا
أل ــف دين ــار بع ــد الص ـ ــرف مب ـ ر
ـارسة عم ـ ـ ب ــنص الم ــادة ( )2م ــن الق ــانون ( )24لس ــنة
2013م المعـدل بالقــانون رقــم ( )19لســنة 2013م والئحتـه التنفيذيــة بشــأن اعــادة
تنظيم ديوان المحاسبة.
ن
 غيــاب دور المراج ـ الــداخىل ف القيــام بالمهــام المناطــة بــه وانمــا تــم االكتفــاء فقــطبختم قسيمة الدف .
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 ع ـ ــدم القي ـ ــام بتش ـ ــكيل لجن ـ ــة عط ـ ــاءات فرعي ـ ــة للهيئ ـ ــة عن ـ ــد إب ـ ـرام العق ـ ــود الخاص ـ ــةباإلعاش ــة والتم ــوين وغته ــا مـ ــن العق ــود بالمخالف ــة لـ ــنص الم ــادة ( )19م ــن الئحـ ــة
العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
ن
 قصــور المراقــب المــال بالهيئــة نف القيــام بــدوره المنــاط بــه ف ممارســة اختصاصــاتهر
واإلرساف عىل القسم المال والتحقق من تطبيق القواعد المالية السارية وفق نـص
ن
المــادة ( )24مــن الئحــة المتانيــة والحســابات والمخــازن والمــادة ( )18مــن القــانون
المال للدولة.
المرتبـات
ر
 بلغ ـ قيمــة المرتبــات األساســية المص ــروفة مــن هيئــة اإلمــداد والتمــوين عــن الفــتةم ـ ــن 2020/01/01م وح ـ ـ رـب 2020/12/31م مبل ـ ــل وق ـ ــدره  75,199,546دين ـ ــار،
فيمــا بلغـ مرتبــات المتقاعــدين مبلــل وقــدره  958,791دينــار عــن األشــهر (6/5/4
لسنة 2020م).

 وجود حاالت تكرار صـرف المرتبات. اسـتمرار إحالـة مرتبــات ألشـخاص ال يتبعــون الهيئـة دون اتخــاذ مـا يلــزم مـن إجـراءاتبشأن إيقاف تلك المرتبات.
 بلغ قيمة المهايا المرتدة من الهيئة إل إدارة الحسابات العسكرية ألسـباب إداريـةمختلفة (هروب ،استقالة ،حالة وفـاة ،ال يتبـ الوحـدة ال رـب تـم إحالـة المرتـب إليهـا،
لـم يحضــر السـتالم مرتبــه ،تقاعـد ،خـارج الســيطرة) مبلـل وقـدره  4,864,354دينــار
وذلك ر
حب شهر 2020/11م وقد لوحظ بشأنها:
 يـتم إحالـة قيمـة المهايـا المرتـدة إل (ح ـ /المرتبـات) بـادارة الحسـابات العســكرية
ا
ن
المتانيــة
بــد مــن إحالتهــا إل (ح ـ /األمانــات والودائـ ) وذلــك بالمخالفــة لالئحــة
والحسابات والمخازن.
ن
 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل كش ــف المهاي ــا المرت ــدة تب ــي وج ــود ح ــاالت م ــا زال ـ ـ
تصـرف لها مرتبات ومن بينها (متقاعدين ،استقالة ،حاالت وفاة) لم يتم اتخـاذ
اإلجراءات القانونية حيالها.
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الفصل الثاني عشر :قطاع الـعـدل
ديوان وزارة العدل

الرقابة الداخلية
قص ــور نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة ب ــالوزارة م ــن حي ــث ع ــدم مس ــك الس ــجالت المنص ــوص
عليها بالئحة الحسابات و ن
المتانية وغياب دور مكتب المراجعة الداخلية نف اداء الدور
المناط بها وفق اللوائ المعمول بها.
الميانية الـتسـيـيـريـة
الباب
األول
ن
الثان
اإلجمال

االعتمادات وفق
اليتيبات المالية
440,000,000
11,450,000
451,450,000

االعتمادات
المفوض بها
469,000,000
13,450,000
482,450,000

المسيل

جملة المصـروفات

الرصيد

390,021,682
13,450,000
403,471,682

481,463,030
13,298,185
494,761,215

()12,463,030
151,850
()12,311,180

مصـروفـ ــات ال ـ ـب ــاب األول
ر
ر
ن
ر
 عــدم إحالــة األرصــدة الدفتيــة والــب تمثــل بــواف المتانيــة لعــام 2019 ،2018م إلحسـاب اإليـراد العـام بالمخالفــة ألحكــام المـادة ( )15مــن قـرار المجلـس الرئــاس رقــم
( )375لسـنة 2019م بشـأن ر
التتيبــات الماليـة للعــام 2019م ،وألحكـام المــادة ()19
مـن قـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )208لسـنة 2020م بشــأن ر
التتيبــات الماليــة للعــام
2020م والجدول ر
اآلن ن
يبي ذلك:
السنة
2018
2019
اإلجمال

القيمة
5,173,581
9,474,408
14,647,990

ن
تبي صدور تفويض مال رقم  1925من وزارة المالية بتـاريـ ــخ 2020/10/7م للربـ ـ
األخت بمبلل إجمال  139,728,970دينار كما ن
تبي صدور تفويض مال أخر بنفس
الرقم  1925وبنفس القيمة  135,580,220دينار وبنفس التـاريـ ــخ 2020/10/7م
للرب ـ األخت.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام ال ـ ــوزارة بخص ـ ــم نس ـ ــبة  %20م ـ ــن مرتب ـ ــات أعض ـ ــاء الهيئ ـ ــات القض ـ ــائية،بالمخالف ــة لقـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )270لس ــنة 2020م مم ــا تس ــبب تج ــاوزا
بالصــرف مــن بنــد (المرتبــات األساســية) بقيمــة  31,049,720دينــار وقــد تــم تغطيــة
العجز عىل النحو التال:
 الــوفر الحاص ــل بب ـ ر
ـاف بن ــود البــاب األول دون إج ـراء من ــاقالت بالمخالف ــة للم ــادة
( )10من قانون النظام المال للدولة.
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 تغطية ر
ر
الدفتي االفتتـاج نف 2020/1/1م البـالل قيمتـه
باف العجز من الرصيد
ر
 9,474,408دين ــار ال ــذي يمث ــل ب ــواف ن
متاني ــة 2019م وال ــذي ل ــم ي ــتم احالت ـ ـه
لإليراد العام.
ن
تبي من خالل االطالع عىل تقرير مصـروفات المراقب المال عن السنة المالية

2020م كت حجم مصـروفات البـاب األول بنـد (المرتبـات األساسـية) لشـهر 12
مقارنة ر
بباف األشهر والبيان التال يوض ـ ذلك:
جملة المرتبات حن شهر 11
البند
271,754,560
المرتبات األساسية

مرتبات شهر 12
81,034,910

النسبة
%29.8

ومــن خــالل متابعــة التفويضــات الماليــة للربـ ـ األول والثـ ن
ـان والثالــث اتضـ أن متوســط
المرتبـ ــات األساسـ ــية الـ ــواردة بالتفويضـ ــات مبلـ ــل  25,000,000دينـ ــار شـ ــهريا نف حـ ـ ن
ـي
بلغ ـ ـ مص ـ ــروفات ش ــهر  12مـ ــا قيمـ ــة  81,034,910دين ــار أي مـ ــا يع ــادل أ كـ ـ رـت مـ ــن 3
أضعاف الشهر الواحد.
ن
ن
ـابقي ب ــالوزارة رغ ــم
ـوظفي الس ـ
 اس ــتمرار وزارة المالي ــة باحال ــة مرتب ــات ع ــدد م ــن الم ـانتهــاء عالقــتهم بالوظيفــة بســبب التقاعــد خــالل عــام 2020م ،وذلــك بســبب عــدم
ن
ـوظفي المتقاع ــدين
مخاطب ــة ال ــوزارة للجن ــة ترش ــيد المرتب ــات حي ــث بل ــل ع ــدد الم ـ
خ ــالل س ــنة 2020م وال زالـ ـ مرتب ــاتهم ت ــرد إل ال ــوزارة  50موظ ــف ،والتـ ـزال ه ــذه
االرصدة تستخدم لتغطية العجز.
 قي ــام ال ــوزارة خ ــالل س ــنة 2019م بالتعاق ــد مـ ـ شـ ــركة الخل ــيأ للنظاف ــة والخ ــدماتالعام ــة لتق ــديم خ ــدمات التم ــوين واإلعاش ــة لمق ــر دي ــوان وزارة الع ــدل وم ــن خ ــالل
الفحص والمراجعة ن
تبي أنه تم التعاقد م الشـركة بتاريـ ــخ 2019/5/20م ولمدة 6
أشــهر دون بيــان تــاريـ ــخ بدايــة رسيــان العقــد وتــاريـ ــخ انتهائــه ،علمــا بــأن الــوزارة قام ـ
بصـرف المستحقات الشهرية لصال الشـركة ابتداء من 2019/1/1م.
مصـروف ـ ــات الب ـ ــاب الث ـ ــانـ ــي
ن
ن
ر
 ع ــدم ال ـ ر نـتام ال ــوزارة باحال ــة الرص ــيد ال ــدفتي للب ـاب الث ــان ف نهاي ــة ع ــام 2019م إلاإليراد العام والبالل قيمتـه  3,844,399دينـار ،بالمخالفـة وألحكـام المـادة ( )19مـن
ق ـ ـرار المجلـ ــس الرئـ ــاس رقـ ــم ( )208لسـ ــنة 2020م بشـ ــأن ر
التتيبـ ــات الماليـ ــة للعـ ــام
2020م.

 عــدم وجــود تقــارير عــن المعاينــة والمطابقــة لألصــناف المــوردة للمخــازن ومطابقتهــان
المتاني ـ ـ ــة
لف ـ ـ ــواتت الش ـ ـ ـ ـراء المتف ـ ـ ــق عليه ـ ـ ــا بالمخالف ـ ـ ــة للم ـ ـ ــادة ( )252م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 تحميــل بنــد مصــروفات الصــيانة بمصــروفات ال تخصــه بالمخالفــة للمــادة ( )10مــنقــانون النظــام المــال للدولــة والـ رـب كــان مــن المفـ رـتض تحميلهــا عــىل بنــد التجه ـ نتات
ومثال ذلك:
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  12/167بتــاريـ ــخ 2020/12/29م تــم ص ــرف مبلــل
 89,000دين ــار بموجـ ــب الصـ ــك رقـ ــم  585لصـ ــال ش ـ ــركة المرمـ ــرة للمقـ ــاوالت
ن
وتجهت قاعة االجتماعات بادارة العالقـات العامـة والتعـاون
العامة مقابل توريد
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حسب التكليف رقم  1290-112تم تحميـل القيمـة كاملـة عـىل بنـد مصــروفات
الصيانة.
 المغ ــاالة نف أس ــعار بع ــض الحج ــوزات الفندقي ــة بموج ــب إذن الص ــرف رق ــم 12/79بتـاريـ ــخ 2020/12/20م تــم صــرف مبلــل  14,420دينـار بموجــب الصــك رقــم 496
وذلك لصـال فنـدق الماسـة للخـدمات السـياحية مقابـل حجـز عـدد  7غـرف شـاملة
اإلعاشــة لم ــدة  3أي ــام لع ــدد  7أعض ـاء الهيئ ــات القض ــائية وذل ــك للمش ــاركة نف ن ــدوة
علمية بمدينة بنغازي.
 قيــام الــوزارة بص ــرف مكافــآت ماليــة مســتمرة لعــدد مــن األشــخاص بموجــب ق ـراراتأغلبه ـ ــا ال تتض ـ ــمن طبيع ـ ــة األعم ـ ــال المكلف ـ ـ ن
ـي به ـ ــا خ ـ ــالل الم ـ ــدة المح ـ ــددة ب ـ ــالقرار
ن
بالمخالف ــة ألحك ــام الق ــانون رق ــم ( )8لسـ ــنة 2014م بش ــأن ال ــرقم ال ــوطب ومنشـ ــور
ديوان المحاسبة رقم ( )1لسنة 2016م.
 صــرف نـفـق ــات الـسـفــر والمـبـي ـومن أمثلة ذلك:
رقم إذن الرصف
6/14
12/193








والمـهـمــات الـرسـمـي ــة ألشــخاص ال يتبعــون الــوزارة.
التاري ــخ
2020/6/15م
2020/12/31م

القيمة
 97,913دينار
 148,588دينار

أغلــب المصــروفات تــم صــرفها بــدون قـرارات ،حيــث لــوحظ أن الحجــز يــتم بنــاء
عىل تعليمات الوزير.
ن
عدم وجود صور لجوزات المسافرين تبي حقيقة سفرهم من عدمه.
عــدم وجــود قـرارات إيفــاد أو تكليفــات بمهــام خارجيــة لألشــخاص المحجــوز لهــم
تذاكر.
ن
ت ــأجت ش ــقق ل ــبعض الم ــوظفي ب ــالوزارة بالمخالف ــة لق ـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم
( )346لسنة 2013م بشأن تحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات.
عــدم تحديــد مكــان العقــارات المــؤجرة تحديــدا دقيقــا بمــا شســاعد نف صــحة قيمــة
ا
هذه اإليجارات ووجودها فع .
قيام الـوزارة بصــرف مبلـل  270,540دينـار بموجـب أذون الصــرف أرقـام  37إل
 3/49بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ  2020/3/31بموج ـ ـ ـ ــب الص ـ ـ ـ ــك رق ـ ـ ـ ــم  208826إل 208838
مقابــل إيفــاد عــدد  13ضــابط نف مهمــة رســمية لدولــة الجزائــر حســب ق ـرار وزيــر
الع ــدل المكل ــف رق ــم ( )781لس ــنة 2017م ،وبمراجع ــة إذن الصـ ــرف ومرفقات ــه
ن
تبي قيام الوزارة بصـرف القيمة من بند مصـروفات سنوات سابقة رغم أن قـرار
الــوزير رقــم ( )781لســنة 2017م الصــادر بتــاريـ ــخ 2017/11/27م بشــأن إيفــاد
نف مهم ـ ــة رسـ ـ ــمية ،نـ ـ ــص نف الم ـ ــادة (الثانيـ ـ ــة) منـ ـ ــه ب ـ ــأن تص ـ ـ ــرف عـ ـ ــالوة السـ ـ ــفر
والمبيـ مــن ن
متانيــة جهــاز الش ــرطة القضــائية وفقــا لالئحــة المعمــول بهــا ،علمــا
بأن الصـرف تم بناء عىل كتاب مدير مكتب الوزير.
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الـسـلــف المالية

بلل إجمال السلف المصـروفة عىل حساب عالوة السفر والمبي خالل سنة 2020م
ر
والب لم تسوى نف نهاية السنة قيمة  25,473دينار بالمخالفـة ألحكـام المـادة رقـم ()9
من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم ( )751لسنة 2007م.
الـ ـ ـ ـع ـ ـه ـ ــد المالية
ن
بل ــل إجم ــال قيم ــة العه ــد المص ــروفة ع ــىل الب ــاب الث ــان خ ــالل الس ــنة مبل ــل 355,651
تبي ر
دينار ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:

 ع ـ ــدم اس ـ ــتيفاء متطلب ـ ــات القي ـ ــد بس ـ ــجل العه ـ ــد الممس ـ ــوك ب ـ ــالوزارة ل ـ ــبعض العه ـ ــدالمصـ ــروفة بالش ــكل ال ــذي يوضـ ـ إذن الصـ ــرف الخ ــاص بتوزيـ ـ ـ ـ المصـ ــروفات ع ــىل
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
بنودهـ ــا (االستعاضـ ــة) بالمخالف ـ ـة للمـ ــادة ( )181مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
ن
المتانيـة حيـث بلغـ جملـة المصــروفات
 المبالغة نف الصــرف مـن العهـد عـىل بنـودال ـ رـب تمـ ـ م ــن العه ــد مبل ــل  355,651دين ــار ت ــم استعاض ــتها بع ــدد  24م ــرة خ ــالل
السنة.
 بلغ جملة المصـروفات من عهدة رئيس قسم الخدمات والصيانة مبلـل 62,291دينار استعيض  6مرات.
ن
 عــدم الـ ر نـتام الــوزارة بقفــل العهــد ف نهايــة الســنة والبــالل عــددها  16عهــدة بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )188من الئحة
ن
 ع ـ ــدم ترحي ـ ــل العه ـ ــد غ ـ ــت المقفل ـ ــة ف نهاي ـ ــة س ـ ــنة 2019م إل س ـ ــجل العه ـ ــد لس ـ ــنة2020م لبيان رصيدها واتخاذ اإلجراءات بشأنها والبالل قيمتها  15000دينار.
 وجــود عهــد ماليــة غــت مقفلــة نف نهايــة الســنة تــم ترحيلهــا ،بالمخالفــة للمــادة ()188ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
الديون المستحقة
ن
ر
قام الوزارة بالتصـرف ف إجمال قيمة الرصيد الدفتي المرحل من 2019/12/31م
والبـ ــالل  3,844,399دينـ ــار خـ ــالل العـ ــام 2020م حيـ ــث ظهـ ــرت القيمـ ــة نف الحسـ ــاب
ن
المتانيــة بمســم (ديــون مســتحقة) وهــو بنــد مســتحدث مــن
الختــام تح ـ بنــد خــارج
ال ـ ــوزارة وال اس ـ ــاس ل ـ ــه ،وم ـ ــن خ ـ ــالل فح ـ ــص ومراجع ـ ــة مصـ ـ ــروفات ه ـ ــذا البن ـ ــد (دي ـ ــون
تبي ر
مستحقة) ن
اآلن:

 بموج ـ ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ـ ـم  6/81بت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/6/28م ت ـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ـ ـ ــل 1,500,000دينــار لصــال ش ــركة الــردع للمعــدات األمنيــة بموجــب الصــك رقــم 62
ر
ن
االلكتونيـة
تجهت ديوان وزارة العدل والمحاكم والنيابات بالبوابات والحواجز
نظت
حس ــب التكلي ــف رق ــم ( ،)529-44-9وبمراجع ــة مرفق ــات إذن الص ــرف ومس ــتندات
المشـروع لوحظ ر
اآلن:
ر
المبارس.
 تم التعاقد م الشـركة بطريقة التكليف
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 تم تكليف الشـركة بتاريـ ــخ 2019/12/26م.
 عدم وجود محضـر استالم موق وتاريـ ــخ بداية التنفيذ.
 عدم وجود مقاشسة لألعمال.
ر
 عدم وجود تقرير ن
فب من المهندس المشـرف بما يفيد التكيب.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  7/18بتــاريـ ــخ 2020/7/21م تــم ص ــرف مبلــل 43,800دين ـ ــار بموج ـ ــب الص ـ ــك رق ـ ــم  81لص ـ ــال ش ـ ـ ــركة مع ـ ــالم البيئ ـ ــة لخ ـ ــدمات النظاف ـ ــة
والبستنة نظت قيامها بأعمال نظافة وسفرجة لمقر محكمة استئناف بنغازي وقاعة
المحكم ــة بالكويفي ــة ع ــن الق ـ رـتة م ــن ( 4/18ح ـ رـب  )6/30لس ــنة 2019م أي بواق ـ ـ
 600دينار يـومـيا .ومن خالل مراجعة المستندات المرفقـة لـوحظ اآلتيوجـود كتـاب
ّ
كبـ ــت كتـ ــاب محكمـ ــة اسـ ــتئناف بنغـ ــازي رقـ ــم ( )703-1-1بتـ ــاريـ ــخ 2019/10/10م
والذي يفيد فيه عدم تقديم بعض الخدمات المذكورة نف العقد وأن أعمال الشــركة
بمحكمة استئناف بنغازي وقاعة المحكمـة بالكويفيـة ضـعيفة جـدا وال توجـد شــركة
ألعمال السفرجة والنظافة عىل اإلطالق.
الباب الثالث
ر
من خالل فحص ومراجعة مصـروفات هذا الباب لوحظ اآلن:

 بموج ـ ــب إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم  10/3ت ـ ــم صـ ـ ــرف مبل ـ ــل  2,124,000دين ـ ــار بموج ـ ــبالصك رقم  54لصال شـركة األفق الجديد الستتاد السيارات وقطـ غيارهـا مقابـل
توري ــد ع ــدد  12س ــيارة ن ــوع تويوت ــا مزدوج ــة مودي ــل 2020م قيم ــة الس ــيارة الواح ــدة
 177,000دين ـ ـ ــار وبموج ـ ـ ــب التف ـ ـ ــويض رق ـ ـ ــم ( )139لس ـ ـ ــنة 2019م ،وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل
الفحص والمراجعة لوحظ ر
اآلن:
 حمل ـ ـ القيمـ ــة عـ ــىل تفـ ــويض صـ ــادر سـ ــنة 2019م بالمخالفـ ــة لق ـ ـرار المجلـ ــس
الرئـ ـ ــاس رقـ ـ ــم ( )558لسـ ـ ــنة 2019م المـ ـ ــادة ( )7وبالمخالفـ ـ ــة لق ـ ـ ـرار المجلـ ـ ــس
الرئاس رقم ( )387لسنة 2020م المادة (.)4
ن
ـاجي م ــن
 وف ــق التف ــويض رق ــم ( )139لس ــنة 2019م توري ــد س ــيارات نق ــل المس ـ
وال جلس ــات المح ــاكم نف ح ـ ن
ـي أن الس ــيارات الم ــوردة عب ــارة ع ــن س ــيارات ذات
دف ـ ربــاع (دبــل قابينــه) بالمخالفــة لق ـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )387لســنة
2020م المادة (.)4
ر
 تــأخر الــوزارة باحالــة الدفعــة األول للعقــود لــديوان المحاســبة والــب تزيــد قيمتهــا عــن 500,000دينــار بحيــث يصــل التــأخت أل كـ رـت مــن ســتة أشــهر ونــذكر منهــا عــىل ســبيل
المثال ال الحصـر:
 العق ـ ـ ــد رق ـ ـ ــم  2019/16بقيم ـ ـ ــة  3,932,132دين ـ ـ ــار بش ـ ـ ــأن ص ـ ـ ــيانة مق ـ ـ ــر إدارة
العملي ــات واألمـ ــن القض ــان بجهـ ــاز الش ـ ــرطة القضـ ــائية حي ــث تـ ــم ص ـ ــرف مبلـ ــل
إجم ــال  1,500,000دين ــار بموج ــب الص ــك رق ــم  20بت ــاريـ ــخ 2019/12/31م
وتم إحالة الدفعة إل الديوان بتاريـ ــخ 2020/6/16م.
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الـودائـع واألمانات
ن
ر
بلــل الرصــيد الــدفتي بحســاب الودائ ـ ف 2020/12/31م مبلــل 22,985,136.463
دينار حسب مذكرة التسوية المعدة بتاريـ ــخ 2020/12/31م ومن خالل متابعة حركة
هذا الحساب لوحظ ر
اآلن:
 ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ر نـتام اإلدارة المالي ـ ـ ــة بمس ـ ـ ــك س ـ ـ ــجل تحل ـ ـ ــيىل لحس ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ــاتن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )163من الئحة

 قيام الوزارة بتعلية بعض المبالل بالمخالفة وذلك لعدم وجود تفويضات بهـا خـاللالســنة ،حيــث صــدر ق ـرار وزيــر العــدل المفــوض رقــم ( )1020لســنة 2020م بشــأن
تصويب خطأ مادي بالقرار رقم ( )1019لسنة 2020م بشأن تعلية مبـالل لحسـاب
الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ــات بمبل ـ ـ ــل  11,534,571دين ـ ـ ــار م ـ ـ ــن مخصص ـ ـ ــات الب ـ ـ ــاب الثال ـ ـ ــث
ر
لسنب 2019-2018م.
(التنمية)
ح ـســاب ال ـطـوارئ
ن
بلغ ـ ـ مص ـ ــروفات الطـ ــوارئ خ ــالل الس ــنة المنتهيـ ــة ف 2020/12/31م مبل ــل وقـ ــدرة
تبي ر
 1,668,037دينار ومن خالل متابعة حركة هذا الحساب ن
اآلن:
 صــدور ق ـرار المجلــس الرئــاس لحكوم ــة الوفــاق الـ نـوطب رقــم ( )930لس ــنة 2020م
بش ــأن تخص ــيص مبل ــل م ــال م ــن الب ــاب الخ ــامس (نفق ــات الط ــوارئ) بمبل ــل وق ــدره
 10,000,000دين ــار ل ــوزارة الع ــدل ،وم ــن خ ــالل مراجع ــة إذن الص ـ ــرف رق ــم 12/4
عبارة عن صـرف مبلل وقدره  998,103دينار لصال شــركة عـالم التصـميم لصـيانة
وتجه ـ نـت المب ـ ن
ـان حي ــث ت ــم إبـ ـرام العق ــد رق ــم  2020/22بمبل ــل وق ــدره 3,049,336
دينـ ـ ـ ــار وهـ ـ ـ ــذا المبلـ ـ ـ ــل يفـ ـ ـ ــوق قيمـ ـ ـ ــة المخصـ ـ ـ ــص لمبلـ ـ ـ ــل الطـ ـ ـ ــوارئ والبـ ـ ـ ــالل قيمتـ ـ ـ ــه
 1,000,000دين ــار .وت ــم تس ــليم الموق ـ للش ــركة بت ــاريـ ــخ 2020/11/12م وت ــاريـ ــخ
االنتهــاء المقــرر 2021/3/11م حيــث تــم ســداد المبلــل المــذكور دون وجــود بع ــض
المستندات الالزمة لعملية الصـرف ومنها:
 عدم وجود تقرير ن
فب ومتابعة من المهندس المشـرف.
 عدم وجود ر
دفت حصـر األعمال المنجزة.
 عدم وجود شهادة سداد ضـريب.
 عدم إرفاق اإليصال الضـريب.
االعـ ـتـ ـم ــادات الـ ـمـ ـسـ ـت ـنـديــة
االعتماد المستندي رقم ()190860004

بش ــأن تنفي ــذ وتعبي ــد ورص ــف الس ــاحة المج ــاورة لمطبع ــة وزارة الع ــدل مقاول ــة ش ـ ــركة
ال ــر ن
كتة للمق ــاوالت العام ــة المخص ــوم ع ــىل الحس ــاب رق ــم  ،2837حي ــث كان ـ ـ قيم ــة
التفــويض رقــم  48لســنة 2018م الخــاص بالمش ــروع مبلــل  1,351,265دينــار نف حــين
تم التعاقد بموجب العقد رقم  1لسـنة 2018م بمبلـل  1,899,900دينـار أي أن قيمـة
العقد تتجاوز قيمة التفويض.
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 تم فت االعتماد بتاريـ ــخ 2019/3/18م مدة العقد سنة بمبلل  1,351,265دينار. تاريـ ــخ استالم الموق 2019/1/16م تاريـ ــخ االنتهاء 2019/6/16م. شهادة الدف رقم ( )1بشأن صـرف ما قيمته  600,844دينار. عدم وجود تقرير نفب من المهندس المشـرف عن األعمال المنفذة.
 تم تعلية قيمة المشـروع بحساب الودائـ واألمانـات بمبلـل  1,700,000عـىل نفـسالمشـروع المدرج بالتفويض رقم ( )48لسنة 2018م.
االعتماد رقم ()190860003

 ت ـ ــم صـ ـ ــرف مبل ـ ــل  299,735دين ـ ــار بت ـ ــاريـ ــخ  2021/1/10لص ـ ــال شـ ـ ــركة الفض ـ ــيلللمقاوالت العامة.
ر
 توقــف المش ــروع أل كــت م ــن أرب ـ ـ س ــنوات دون وجــود أم ــر كتــان م ــن الــوزارة بتوق ــفالعمل.
 اس ــتالم موق ـ جدي ــد واس ــتكمال األعم ــال المدرج ــة بالمقاشس ــة بقيم ــة 2,544,202دينار.
 تفويض رقم  49لسنة 2018م بقيمة  1,174,137دينار. عدم وجود العقد رقم  58لسنة 2013م. ت ــم دفـ ـ مص ــاريف فـ ـت االعتم ــاد م ــن ط ــرف ال ــوزارة بمبل ــل  30,000دين ــار بت ــاريـ ــخ2019/3/27م بالمخالف ــة للعقـ ــد وتعه ــد الش ـ ــركة بتحم ــل هـ ــذه المص ــاريف ش ـ ــركة
الفضيل:
 عدم وجود مقاشسة لألعمال المنفذة.
 عدم وجود شهادة الدف (.)1
 عدم وجود رسالة تكليف مهندس مشـرف عىل المشـروع.
 عدم وجود تقرير ن
فب عن األعمال المنفذة.
 عدم إحالة الدفعة إل ديوان المحاسبة للمراجعة الالحقة.
االعـ ـت ـم ــادات ال ـخــارج ـيــة

تم فت اعتماد خارج واحد خالل سنة 2020م وهو ك ر
اآلن:
نوع االعتماد

رقم االعتماد المستندي

قيمة االعتماد

تاري ــخ فتح االعتماد

خارج

101Linf3310501

1,459,000
دوالر

2020/11/26

البيان

توريد سيارات لصال وزارة العدل
الشـركة المتعاقد معها ((Akashi

الغطاء النقدي  1,978,841دينار بسعر الصـرف  1.35دينار.
حيث تم الخصم من الباب الثالث دون وجود ر
اآلن:
 ال يوجد تفويض مال لتوريد سيارات بالباب الثالث. عدم وجود عقد نبي وزارة العدل والجهة الموردة.
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 عدم وجود محضـر ترسيه أو لجنة العطاءات.ال ـع ـق ــود وال ـم ـشـروع ــات

 بلــل عــدد عقــود اإلنشــاء والصــيانة المنجــزة والمســتلمة عــدد  49مش ــروع بمختلــفأنحاء ليبيا وبقيمة إجمالية قدرها  51,652,636دينار.
 المش ــروعات الج ــاري تنفي ــذها  49مشـ ــروع بنس ــب إنج ــاز مختلف ــة بمختل ــف أنح ــاءليبيا بقيمة إجمالية وقدرها  98,779,068دينار.
تبي ر
ومن خالل مراجعتنا لهذه التعاقدات ن
اآلن:
 عــدم إرفــاق محــا ن لجنــة العطــاءات بملفــات المشــاري ـ ـ وعــدم الحصــول عــىل
المحا ن رغم المطالبات المستمرة.
 تم ـ هــذه التعاقــدات عــن طريــق لجنــة العطــاءات معظمهــا بطريقــة المناقصــة
ر
المبارس.
المحدودة وجزء بسيط عن طريق التكليف
ر
 تجزئــة بعــض عق ــود الصــيانة حي ــث لــوحظ التعاقــد م ـ أ كــت م ــن ش ــركة لتنفي ــذ
مشـروع واحد.
مخصصات التحول لوزارة الـعـدل عـن الـسنـوات الـمالـيـة 2020 2019 ،2018م
البيــان التــال يوضـ مخصصــات الــوزارة والمص ـروفات الـ رـب تمـ عليهــا حســب بيانــات
الوزارة ،خالل السنوات المالية 2020-2019-2018م:
السنة المالية
2018
2019
2020

المفوض به
28,500,000
27,500,000
33,897,139

المسيل
28,500,000
27,500,000
33,897,139

المصـروف
15,161,275
24,705,785
63,908,829

الرصيد
13,338,725
2,794,215
()30,011,690

 قيــام الــوزارة باظهــار عــدد  16اعتمــادا مســتنديا نف الحســاب الختــام 2018م ،ومــنثــم إلغائهــا واظهارهــا نف الســنة الماليــة 2019م نف شــكل مصــروفات مسـ رـتدة وبمبلــل
وق ــدره  12,635,873دين ــار ،وم ــن خ ــالل الفح ــص تب ـ ن
ـي أن المبل ــل ل ــم ي ــتم خص ــمه
فعليا من الحساب بل تم ر
دفتيا فقط.
 قيام الوزارة بالصـرف عـىل بعـض المشـاري ـ ـ ال رـب تخـص السـنة الماليـة 2018م ب رـأكت
مــن القيمــة المفــوض بهــا للمش ــروع ،بالمخالفــة ألحكــام المــادة رقــم ( )13مــن قــانون
التخطيط ،كما موض نف الجدول التال:
اسم المشـروع
اضافة دور ن
ثان لمركز الختة بنغازي

رقم العقد
63/2014

المبلغ
المفوض به
732,496

سنة الصـرف
2019

المبلغ
المصـروف
1,135,460

الفر
()402,964

 عــدم قيــام الــوزارة ربتجيـ مبــالل المشــروعات الـ رـب لــم يــتم تنفيــذها أو الـ رـب تــم تنفيــذجــزء منهــا لســنة 2018م إل حســاب اإليـراد العــام والـ رـب تجــاوزت المــدة القانونيــة نف
الحس ــاب (الب ــاب الثالـ ــث) بقيم ــة إجمالي ـ ـة بلغ ـ ـ  11,145,169دين ــار بالمخالفـ ــة
ألحكــام ق ـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )80لســنة 2019م والمــادة ( )19-10مــن ق ـرار
مجلس الرئاس رقم ( )208بشأن اعتماد ر
التتيبات المالية 2020م.
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 تـ ــأخر الـ ــوزارة نف تنفيـ ــذ مش ـ ــروعات 2020,2019,2018م حيـ ــث يصـ ــل التـ ــأخت نفالتنفيــذ إل أ كـ رـت مــن ســنة ماليــة بالمخالفــة للمــادة رقــم ( )25مــن الالئحــة التنفيذيــة
من قانون ( )13لسنة 2000م بشأن التخطيط......
 بموجـ ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ـ ــم  12/8بتـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م تـ ـ ـ ـ ــم تعليـ ـ ـ ـ ــة مبلـ ـ ـ ـ ــل 11,534,564دين ـ ــار م ـ ــن حس ـ ــاب الب ـ ـ ـاب الثال ـ ــث إل حس ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ــات
والمبلــل يمثــل ارصــدة تفويضــات بعــض المشــاري ـ ـ للســنة الماليــة  2018و2019م،
بالمخالفة ألحكام قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( )80لسـنة 2019م وبالمخالفـة ألحكـام
ن
المتانيــة والحس ــابات والمخــازن وبالمخالفــة ألحك ــام
المــادة رقــم ( )161م ــن الئحــة
المــادة رقــم ( )7مــن القـرار ( )558لســنة  ،2019والمــادة ( )19-10مــن قـرار مجلــس
الرئاس رقم ( )208بشأن اعتماد ر
التتيبات المالية 2020م.
 بموجـ ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ـ ــم  12/9بتـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م تـ ـ ـ ـ ــم تعليـ ـ ـ ـ ــة مبلـ ـ ـ ـ ــل 33,897,139دينار من حساب الباب الثالث إل حساب الودائ واألمانات ،حيث
أن المبل ــل يمث ــل كاف ــة التفويض ــات المالي ــة لس ــنة 2020م بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،وبالمخالفــة لق ـرار مجلــس
رقــم ( )161مــن الئحــة
الرئاس رقم ( )224لسنة 2020م.
 ص ــدور ق ـرار وزي ــر الع ــدل رق ــم ( )902لس ــنة 2020م بش ــأن ت ــدوير مب ــالل بالحس ــابالب ــاب الثال ــث وذل ــك باس ــتخدام ارص ــدة المشـ ــروعات ال ـ رـب ل ــم ي ــتم الصـ ــرف عليه ــا
ر
وبواف أرصدة بعض المشــروعات واضـافتها إل مشــروعات آخـري واردة وغـت واردة
ضــمن مشــروعات الــوزارة المفــوض بهــا ،دون اتبــاع اإلجـراءات القانونيــة الصــحيحة،
ن
ـادتي رقـ ـ ــم ( )4،3مـ ـ ــن الق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم ( )429لسـ ـ ــنة 2020م،
بالمخالفـ ـ ــة ألحكـ ـ ــام المـ ـ ـ
وألحكام المادة رقم ( )26من الالئحة التنفيذية لقانون التخطيط.
ر
 قيام الوزارة باستحداث بند نف نمتانية التحول وذلك باستخدام بواف آرصدة بعض
المشـروعات ،بالمخالفة ألحكام المادة ( )13من قانون التخطيط والمادة ( )22من
الالئحة التنفيذية به.
اسم المشـروع
توريد سيارات لوزراة العدل

القيمة
2,050,000

مالحظة
غت مدرج ضمن ن
المتانية

 قيـام الـوزارة ربتحيـل ارصـدة المشــاري ـ ـ والصــرف عليهـا دون صـدور تفويضـات ماليــةغــت مســيلة مــن قبــل وزارة التخطــيط بالمخالفــة ألحكــام المــادة رقــم ( )4مــن الق ـرار
رقم ( )387لسنة 2020م كما موض .
 قيــام الــوزارة بموجــب ق ـرار وزيــر العــدل المفــوض رقــم ( )322لســنة 2020م بتــدويرمبل ــل  16,337,276دين ــار للمش ــاري ـ ـ المع ــالة بحس ــاب الودائـ ـ واألمان ــات ل ــبعض
مش ـ ـ ــروعات بالقط ـ ـ ــاع وتخصيص ـ ـ ــها لمشـ ـ ـ ــروعات أخ ـ ـ ــري دون وج ـ ـ ــود موافق ـ ـ ــة م ـ ـ ــن
الجهات ذات االختصاص.
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القضايا واملنازعات اخلارجية
ت ـ رـتاوح القض ــايا المرفوع ــة م ــن وع ــىل الدول ــة اللبيب ــة بحس ــب إف ــادة ادارة القض ــايا م ــن
 40,000إل  50,000قضية وهو رقم كبت جدا ان قورن باإلمكانيات المتاحة لإلدارة،
وال يمكــن التعامــل معــه بالشــكل المطلــوب ســواء مــن االدارة العامــة أو فروعهــا ،ويرج ـ
عــدد كبــت مــن هــذه القضــايا ال التخــبط المســتمر مــن الحكومــات المتعاقبــة والق ـرارات
الصــادرة عنهــا دون أي دراســة لآلثــار ر
المتتبــة عليهــا ،وهــو مــا يعكــس وجهــة نظــر الفريــق
ن
من استحالة تنفيذ المهمة وفق ما ذكر ف قرار رئيـس الديوان رقم ( )37لسنة 2021م
المشار إليه ،ألنه من غت الممكن عمليا او ح رـب نظريـا فـت ملـف كـل قضـية عـىل حـدى
لمعرفــة مكــامن القصــور فيــه والوقــوف عليهــا نظ ـرا لتنــوع ظــروف وخلفيــات كــل قضــية
عن غتها من القضايا ،ولهذا عمل الفريق عىل تجمي البيانـات حـول األحكـام الصـادرة
لصال أو ضد الدولة الليبية خالل عام 2020-2019م لما سيمثله هـذا العمـل الحقـا
م ـن أ هميــة باعتبــاره ســيكون نــواة لوض ـ قاعــدة بيانــات تمكــن صــان الق ـرار مــن اتخــاذ
القرار االنسب.
حيث بلغ القيمة االجمالية لألحكام الصادرة ضد الدولة الليبية أمام القضاء ال ن
ـوطب
ر
ن
كاآلن:
السنتي 2020-2019م
خالل
االجمال
2020م
2019م
البيان
275
113
162
عدد رسائل التنفيذ
القيمة (دينار) 419,657,534 25,697,878 393,959,656

المنازعات الخارجية
الحــظ الــديوان تنــام عــدد المنازعــات الخارجيــة الـ رـب ر
تبارسهــا إدارة القضــايا مــن خــالل
مكاتب محاماة دولية تـم التعاقـد معهـا بالخصـوص خـالل عـام 2019م وعـام 2020م،
حيث بلغ عدد  55منازعة ضد الدولة و( )11مرفوعة من قبل الدولة
المنازعات المرفوعة ضد الغي
سنة 2020م
سنة 2019م
2
11

المنازعات المتداولة ضد الدولة
سنة 2020م
سنة 2019م
22
20

األحكام الصادرة
األحكام خالل عام 2019م2020-م
البيان
القيمة
عدد
 805مليون يورو
أحكام لصال الدولة الليبية 20
 1.763مليار دوالر
 2.6مليون يورو
25
أحكام ضد الدولة الليبية
 420مليون دوالر
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أهم األسباب الن نتج عنها تنام عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة الليبية ف
الداخل والخارج
 معظ ــم القض ــايا ال ـ رـب رتبارسه ــا إدارة القض ــايا أو ال ـ رـب ص ــدرت فيه ــا أحك ــام ب ــالتعويض
كان ـ ـ ـ أسـ ـ ــبابها طعـ ـ ــن ومطالبـ ـ ــة بـ ـ ــالتعويض عـ ـ ــن ق ـ ـ ـرارات صـ ـ ــادرة مـ ـ ــن الحكومـ ـ ــات
المتعاقبــة واألجهــزة التنفيذيــة التابعــة للدولــة حيــث أن هــذه الق ـرارات صــدرت دون
دراسة مسبقة من قبل مراكز استشارية متخصصـة والسـيما مركـز دعـم القـرار التـاب
مشوع القرار واآلثار ر
ر
المفتض أن يقوم بدراسة ر
المتتبة عليه.
للحكومة والذي من
ن
 ضعف أداء المؤسسات الحكومية واهمالها لحقوق الدولة ف مواجهة الخصوم. اإلنقســام الســياس الــذي تعـ نـان منــه الــبالد لفـ رـتة طويــة ،ومــا نــتأ عنــه مــن ر ن
التامــات
كاهل الدولة.

-

-

وقرارات ارهق
القرارات ر ن
ن
ن
والعاملي
الموظفي
المتايدة المتعلقة بزيادة المرتبات لبعض الفئات من
ن
ن
نف الدولـة دون وجـود مخصصـات ماليـة ف المتانيـة العامـة ومـا رتبتـه هـذه القـرارات
من دعاوى من أصحاب المصال .
تواطؤ أطراف ليبية م بعض الخصوم للحصول عىل مكاسب شخصية.
نقص الموارد البـ رشية واإلمكانيات المادية لدى إدارة قضايا الدولة حيث أنها تفتقـر
للع ــدد الك ـ ن
ـاف م ــن العن ــا الجي ــدة والمتخصص ــة نف مج ــال المحام ــاة ،ناهي ــك ع ــن
افتقاره ــا للبيئ ــة المالئم ــة لتس ــهيل عم ــل اإلدارة وال ـ رـب م ــن بينه ــا ع ــدم وج ــود مب ـ نـب
خاص باإلدارة.
ن
إهمال معظم المكاتب القانونية ف الجهات العامة للمراسالت الواردة إليها من قبل

إدارة قض ــايا الدول ــة حي ــث أنه ــا ال تق ــوم ب ــالرد ع ــىل اإلدارة كم ــا أن معظمه ــا ال يحي ــل
المستندات الداعمة لموقف الدولة.
 ع ــدم مراجع ــة االتفاقي ــات الدولي ــة أو الثنائي ــة الموقع ــة ب ـ نـي الدول ــة الليبي ــة ودول أو
منظمــات دوليــة والـ رـب تعتــت الســبب األســاس لتنــام دعــاوى التحكــيم والمنازعــات
الخارجية.
ر
مبارسته ــا للقض ــايا
 التج ــاوزات ال ـ رـب ترتكبه ــا بع ــض الس ــفارات نف الخ ــارج م ــن حي ــثبمن ـ ـ ــأى ع ـ ـ ــن إدارة القض ـ ـ ــايا ص ـ ـ ــاحبة االختص ـ ـ ــاص ،باإلض ـ ـ ــافة إل قيامه ـ ـ ــا باس ـ ـ ــتالم
اإلعالنات واإلخطارات بالمخالفة للتشـريعات النافذة.
 إبـ ـرام مح ــا ن ص ــل م ـ ـ بع ــض الش ـ ــركات األجنبي ــة بالمخالف ــة للتشـ ــريعات الناف ــذةسواء من حيث االختصاص أو وجود مخصص مال ،ر
والب ترتب عليها رفـ دعـاوى
تحكيمية ا ن ت بمصال الدولة بالخارج.
 إبرام العقود والتكليفات بالمخالفة للتشـريعات النافذة (قانون النظام المال للدولـةن
ن
المتانية العامة – الئحة العقود اإلدارية).
قواني
–
ن
ن
ن
 اإلفــالت المتكــرر مــن العقــاب للمســؤولي أو المتســببي ف هــذه القضــايا يجعــل مــنالصعب ر ن
االلتام والحرص عىل تطبيق التشـريعات النافذة.
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التوصيات
ن
ر
يؤكد ديوان المحاسبة عىل التوصيات الـب سـبق وأن أوردهـا ف التقـارير السـنوية لسـنة
2016-2015م والمتمثلة فيما يىل:
 التنس ــيق ب ـ نـي ديـ ــوان المحاس ــبة وادارة القض ــايا لدراسـ ــة وتحدي ــد م ــواطن الضـ ــعف
ن
والثغ ـرات القانونيــة بالتش ــريعات والقــواني المنظمــة لعمــل الجهــاز اإلداري بالدولــة
وطبيعة القصور المستنتأ من خالل األحكام الصادرة ضـد الدولـة الليبيـة وال رـب مـن
بينه ــا ش ــبهات ر ن
التوي ــر برس ــائل األحك ــام المحال ــة م ــن إدارة القض ــايا إل وزارة المالي ــة
والب ريتتب عليها تنفيذ الحكم ر
بالتنفيذ ر
أكت من مرة.
 التأكي ــد ع ــىل ن ورة إل ـ ر نـتام إدارة القض ــايا باحال ــة ص ــورة ع ــن ك ــل رس ــالة حك ــم محال ــةل ـ ــوزارة المالي ـ ــة ف ـ ــور التأش ـ ــت عليه ـ ــا بالتنفي ـ ــذ ل ـ ــديوان المحاس ـ ــبة لض ـ ــمان مراجعته ـ ــا
ومطابقتها م الرسائل الموجودة لدى وزارة المالية وذلك للحد من شبهات ر ن
التوير
بالرسائل وما قد ريتتب عليها من ن ر واهدار للمال العام.
 دراسة كافة االتفاقيات من قبل لجان فنية تضم ختات مـن وزارات العـدل والماليـةواالقتصــاد والخارجيــة وادارة قضــايا الحكومــة وذلــك لضــمان حقــوق الدولــة الليبيــةر
باعتبارها السبب الرئيـي لوض ليبيا تح مقصلة غرف التحكيم الدول.
 ن ورة وضـ إطــار للتنسـيق بـ نـي إدارة قضـايا الحكومــة ووزارة الخارجيـة فيمــا يخــص
إخطـ ــارات الـ ــدعاوى الـ ـ رـب تـ ــرد إل الس ـ ــفارات ضـ ــد الدولـ ــة بمـ ــا يضـ ــمن متابع ـ ــة إدارة
القضايا للقضايا الخارجية من حيث اإلرساع نف وتتة إعداد الدفوع بشكل مستمرة.
 العم ــل ع ــىل مس ــاعدة وزارة المالي ــة لتخص ــيص مبل ــل لبن ــد تنفي ــذ األحك ــام لتخف ــيضالديون العامة ر
المتاكمة عىل الدولة الليبية.
 دع ـ ــم إدارة القض ـ ــايا بالعن ـ ــا المؤهل ـ ــة نف مج ـ ــال التحك ـ ــيم والعم ـ ــل ع ـ ــىل ت ـ ــدريبن
ـواني الدوليـ ــة الـ ـ رـب تـ ــنظم
العنـ ــا القانونيـ ــة والمهنيـ ــة األخـ ــرى عـ ــىل القواعـ ــد والقـ ـ
التحكيم الدول ،بما يمكنها من التصدي للحجم الهائل من المنازعات والعمل عىل
تط ـ ــوير الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )87لس ـ ــنة 1971م بش ـ ــأن إنش ـ ــاء إدارة القض ـ ــايا بم ـ ــا يواك ـ ــب
التطور نف أسلوب العمل القضان محليا ودوليا.
 تنظيم دورات تدريبية لإلدارات القانونية بالقطاعات اإلدارية للتعرف عىل القواعدن
ـواني المتعلقـ ــة بـ ــالتحكيم الـ ــدول ،باإلضـ ــافة إل كيفيـ ــة إب ـ ـرام العقـ ــود اإلداريـ ــة
والقـ ـ
ن
ر
واإلطــالع ع ــىل مــا يط ـرأ مــن جدي ــد ف مج ــال التحكــيم لتجن ــب الخســائر ال ــب تلح ــق
ن
بالدول ــة ف ظ ــل التعاق ــدات المتم ــة س ــواء م ـ ـ الش ـ ــركات األجنبي ــة أو م ـ ـ أش ــخاص
ب ــذاتهم باش ـ رـتاط إحال ــة موض ــوع ال ـ ن نـتاع إل التحك ــيم تفادي ــا للوقـ ـ ال ــذي تس ــتغرقه
الدعاوى نف المحاكم العادية.
نتائج التنسيق والتعاون ما بي الديوان وإدارة قضايا الدولة
انطالقا من دور ديوان الحاسـبة االستشـاري بالتعـاون مـ وادارة القضـايا والـذي كـان لـه
بــالل االثــر نف كســب العديــد مــن القضــايا والمنازع ـات بالــداخل والخــارج لصــال الدولــة
الليبي ـ ـ ـ ــة وبالت ـ ـ ـ ــال تجني ـ ـ ـ ــب الخزان ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة للدول ـ ـ ـ ــة خس ـ ـ ـ ــارة أم ـ ـ ـ ــوال تق ـ ـ ـ ــدر بقيم ـ ـ ـ ــة
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 12,257,470,300دينار دون احتساب الفوائد ر
المتتبة عن تلك األحكـام وال رـب تقـدر
بنس ــبة  %5س ــنويا ،ولع ــل أهمه ــا التع ــاون نف قض ــية الش ــركة الليبي ــة التازيلي ــة ،وقض ــية
ن
األلمان سليم غنية ،وقضية سوريليك الذي أكد عليه حكم
الخر ناف ،وقضية المستثمر
محكمــة اســتئناف بــارطس ،والــذي كــان عــون للقضــاء الفرنسـ ـ نف االســتناد عــىل تق ــارير
دي ـ ــوان المحاس ـ ــبة خ ـ ــالل األع ـ ــوام 2016-2015م ح ـ ــول عملي ـ ــات االحتي ـ ــال م ـ ــن قب ـ ــل
العدي ـ ــد م ـ ــن الش ـ ـ ــركات االجنبي ـ ــة والمحلي ـ ــة بقيامه ـ ــا باالدع ـ ــاء ع ـ ــىل الدول ـ ــة الليبي ـ ــة نف
مطالب ــات ماليـ ــة وتعويض ــات ،ثب ـ ـ للـ ــديوان الت ــواط مـ ــن اط ـ ـراف ليبيـ ــة وخارجيـ ــة نف
ن
مستغلي
االستحواذ عىل المال العام دون وجه حق من خالل اللجوء للتحكيم الدول
حالة عدم االستقرار السياس واالنقسام نف مؤسسات الدولة.
مصلحة التسجيل العقاري

من خالل أعمـال الفحـص لحسـابات المصـلحة عـن السـنة الماليـة تكشـف
نوردها فيما يىل:

مالحظـات

نظام الرقابة الداخلية
 ت ــدار المص ــلحة م ــن قب ــل رئ ــيس فق ــط خالف ــا ل ــنص الم ــادة ( )4م ــن ق ـ ـرار المجل ــسالرئـ ــاس رق ـ ــم ( )1579لسـ ــنة 2018م باع ـ ــادة تنظ ـ ــيم مصـ ــلحة التس ـ ــجيل العق ـ ــاري
الص ــادر بت ــاريـ ــخ 2018/11/28م عـ ــىل (...ت ــدار المص ــلحة بـ ــرئيس ومس ــاعد رئـ ــيس
يصدر بشغلهما للوظيفة قرار من مجلس الوزراء بناء عىل عرض من وزير العدل).
 عــدم تقيــد إدارة المصــلحة بأحكــام قــانون عالقــات العمــل ( )12والئحتــه التنفيذيــةن
الموظفي.
فيما يتعلق بشـروط من المكافآت التشجيعية ومكافآت لجنة شئون
 التأخر نف إعداد الحسـاب الختـام للمصـلحة 2019م الفحـص واحالتـه إل الجهـاتالمختصة ،وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ( )23من قانون النظام المال للدولة.
 قي ــام المكت ــب الق ـ نـانون باع ــداد قـ ـرارات تش ــكيل اللج ــان وتض ــمينها صـ ــرف مكاف ــآت
بالمخالف ـ ـ ــة ألحك ـ ـ ــام ق ـ ـ ــانون عالق ـ ـ ــات العم ـ ـ ــل رق ـ ـ ــم ( )12لس ـ ـ ــنة 2010م والئحت ـ ـ ــه
التنفيذية.
 إغفـال مكتــب المراجعــة الداخليــة قيامــه بالمهـام المناطــة بــه عــىل الوجــه المطلــوب،وفق ــا للم ــادة ( )18م ــن القـ ـرار رق ــم ( )1579لس ــنة 2019م باع ــادة تنظ ــيم مص ــلحة
ن
المتاني ــة والحس ــابات
التس ــجيل العق ــاري ،والعم ــل بأحك ــام الم ــادة ( )99م ــن الئح ــة
والمخازن فيما يتعلق بالتعزيز المستندي للمصـروفات.
 التوس نف عملية من العهد المالية النقدية بمبالل تفـوق القيمـة المحـددة بمنشـورا
وزير المالية رقم ( )1لسنة 2017م ،فضـ عـن عـدم التسـوية لبعضـها خـالل السـنة
المصـروفة خاللها.
 إغف ــال اس ــتيفاء بع ــض البيان ــات المدرج ــة بأذون ــات الص ـ ــرف ش ــهر  12المتمثلـ ــة فن(التاريـ ــخ ،بيانات االعتماد المال ،رقم إذن الرصف ،ما يفيد االستالم للصك ،توقي
ن
ن
المتاني ــة والحس ــابات
ـادتي ( )100-99م ــن الئح ــة
الص ـ ـراف) وذل ــك بالمخالف ــة للم ـ
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ا
والمخ ــازن ،فض ـ ـ عـ ــن خل ــو بع ــض المرفقـ ــات م ــن خ ــتم وتوقي ـ ـ مكت ــب المراجعـ ــة
الداخلية.
 ع ـ ــدم اس ـ ــتيفاء بع ـ ــض البيان ـ ــات المدرج ـ ــة ع ـ ــىل اس ـ ــتمارات المرتب ـ ــات والمتمثل ـ ــة فنا
(اعتمــاد المعــد – المراج ـ الــداخىل – المراقــب الم ــال) ،فض ـ عــن عــدم قيــد أرق ــام
بعض األذونات بالسجل.
ن
 ع ــدم تناس ــب الم ــؤهالت العلمي ــة (م ــن حي ــث االختص ــاص) ل ــبعض الم ــوظفي مـ ـالوظ ــائف المكلف ـ ن
ـي به ــا ،بالمخالف ــة للم ــادة ( )128فق ــرة  7م ــن ق ــانون العم ــل رق ــم
( )12لسنة 2010م ،األمر الذي يؤثر سلبا عىل جودة االداء ومخرجات الوظيفة.
 ويتطلــب مــن إدارة المصــلحة التقيــد بمــا جــاء بالمــادة المشــار إليهــا واعــادة التنســيبوفق االختصاصات.
الحساب الختام 2019م
الباب األول
ن
ن
 ظه ــور ف ــرق كب ــت ف مص ــروفات بن ــود الب ــاب األول الظ ــاهر ف الخالص ــة التجميعي ــةوبي تقرير المراقب المال حسب ر
ن
اآلن:
البند
المرتبات األساسية
ن
التميت
عالوة
ن
مقابل العمل االضاف

الخالصة التجميعية
31,105,141
0
66,870

تقرير المراقب المال
26,196,825
7,517,687
0

الفر
7,517,687
66,870

ـوظفي منق ـ ـ ن
ن
ـولي
 ظه ـ ــور مب ـ ــالل مودع ـ ــة بالحس ـ ــاب تمث ـ ــل تفويض ـ ــات مص ـ ــلحية لم ـ ـللمص ــلحة ال توج ــد عليه ــا حرك ــة ،نف ح ـ ن
ـي م ــن المف ـ رـتض ان ــه ت ــم س ــداد قيم ــة ه ــذه
ن
ن
المرتبـ ــات ألصـ ــحابها ،األم ـ ــر الـ ــذي ي ـ ـ رـت الشـ ــك ف قيـ ــام المص ـ ــلحة ف تحميـ ــل قيم ـ ــة
مص ـ ــروف ات هـ ــذه التفويضـ ــات المصـ ــلحية عـ ــىل بنـ ــد المرتبـ ــات األمـ ــر الـ ــذي أدى إل
تضخيم البند بمصـروفات غت حقيقية.
ن
 ظهور مبلل  500دينار يمثل خصم عهدة لم يتبي ترجي قيمتها إل حساب اإليرادالعام.
ن
 ظهور مبلل  232,838دينار يمثل خصم غياب لم يتبـي ترجيـ قيمتهـا إل حسـاباإليراد العام.
ر
 ظهور رصيد اخر المدة بمبلل  29,927دينار وهو رصيد غت حقيف ،والبيـان التـالن
يبي ذلك:
إجمال جانب المصـروفات حسب الخالصة
31,687,207

إجمال جانب اإليرادات حسب الخالصة
34,496,898

الفر
2,809,691

ن
المتاني ــة وه ــو
 ظه ــور مبل ــل  5,528دين ــار يمث ــل عمول ــة مصـ ــرفية تحـ ـ بن ــد خ ــارجن
ر
المفتض تغطية هذا المصـروفات من الباب الثان.
مصـروف شاد ،وكان من
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الباب الثان
 ظهور فـرق كبـت مصــروفات بنـود البـاب الث نـان الظـاهر نف الخالصـة التجميعيـة وبـين
تقرير المراقب المال وكما مثال عىل ذلك ال الحصـر ،حسب ر
اآلن:
البند
ن
العاملي
اتعاب ومكافاة لغت
وقود وزيوت
الكهرباء
مطبوعات وقرطاسية
نفقات السفر
شـراء مواد خام
تدريب وبعثات
ن
العاملي
أغذية لغت
مصـروفات خدمية

الخالصة التجميعية
87,601
62,133
109,883
144,667
86,551
5,100
11,980
2,097
6,272

تقرير المراقب المال
99,850
50,000
76,593
202,294
45,800
0
0
0
265,440

 ظه ــور مب ــالل مودع ــة بالحس ــاب بقيم ــة إجماليـ ـة  511,439دين ــار تمث ــل تفويض ــاتن
ن
منقولي للمصلحة ال توجـد عليهـا حركـة ،األمـر الـذي ي رـت الشـك
لموظفي
مصلحية
ن
نف قي ــام المص ــلحة ف تحمي ــل قيم ــة مصـ ــروفات ه ــذه التفويض ــات المص ــلحية ع ــىل
بنود أخرى.
ـي إجمــال مصــروفات البــاب الثـ ن
ـان وبـ ن
 ظهــر فــرق بـ نـي حــواالت وزارة الماليــة ،والبيــان
التال يوض ذلك:
إجمال مصـروفات بالخالصة
2,243,613

 ظهــور مبلــل  5,068دينــار تح ـالدفعة.

حواالت وزارة المالية
1,611,498

الفر
632,115

بنــد دفعــات الحســاب ،لــم يتبـ ن
ـي فيمــا تتمثــل هــذه

ر
حقيف ،والبيـان التـال
 ظهور رصيد اخر المدة بمبلل  15,686دينار وهو رصيد غتن
يبي ذلك:
إجمال جانب المصـروفات بالخالصة
2,398,308

إجمال جانب اإليرادات بالخالصة
2,423,053

الفر
24,745

الباب الثالث
ر
 ظهـور رصــيد اخــر المـدة بمبلــل  2,373دينــار وهـو رصــيد غــت حقـيف ،والبيــان التــالن
يبي ذلك:
إجمال جانب المصـروفات بالخالصة
1,500,542

إجمال جانب اإليرادات بالخالصة
1,502,992

الفر
2,458

الودائع
ن
 ظهور مبالل ف جانب اإليرادات تمثل االستقطاعات القانونية بمبلل إجمال 4561دينار دون وجود حركة نف الجانب المصـروفات.
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 ظهـور مبـالل نف جانـب اإليـرادات تمثــل ضــريبة دمغـة بمبلـل إجمـال  474دينــار دونوجود حركة نف الجانب المصـروفات.
 ظه ــور جان ــب المصـ ــروفات بالخالص ــة بمبل ــل  30,556,566دين ــار ،نف ح ـ نـي أن ــه ال
توجد حركة بالجانب ما عدا مبلل  256دينار يمثل عمولة مصـرفية.
ر
 ظهور رصيد اخر المدة بمبلل  30,556,310دينار وهو رصيد غـت حقـيف ،والبيـانالتال ن
يبي ذلك:
إجمال جانب المصـروفات بالخالصة
30,556,566

إجمال جانب اإليرادات بالخالصة
18,850,154

الفر
21,706,412

الحساب الختام 2020م
الباب األول
ن
ـي رص ـ ــيد اخ ـ ــر الم ـ ــدة للحس ـ ــاب ف 2019/12/31م وب ـ ـ ن
 ظه ـ ــور ف ـ ــرق ب ـ ـ نـي الرص ـ ــيد
االفتتاج لسنة 2020م ،والبيان التال يوض ذلك:
رصيد اخر المدة 2019
29,927

رصيد اول المدة 2020
33,305

الفر
3,377

ـوظفي منق ـ ـ ن
ن
ـولي
 ظه ـ ــور مب ـ ــالل مودع ـ ــة بالحس ـ ــاب تمث ـ ــل تفويض ـ ــات مص ـ ــلحية لم ـ ـر
للمصلحة بمبلل  2,885,713دينار ال توجد عليها حركة ،نف ن
حي من المفتض انـه
تم سداد قيمة هذه المرتبات ألصحابها ،األمر الذي ريت الشك نف قيام المصـلحة نف
تحميل قيمة مصـروفات هذه التفويضات المصلحية عىل بند المرتبات األمر الـذي
أدى إل تضخيم البند بمصـروفات غت حقيقية.
ن
يتبي ترجي قيمتها إل حساب اإليراد
 ظهور مبلل  500دينار يمثل خصم عهدة لمالعام.
 ظهــور مبلــل  76,053دينــار يمثــل خصــم غيــاب لــم يتبـ نـي ترجيـ قيمتهــا إل حســاب
اإليراد العام.
ـي دفـ مبــالل (نفقــة ررسعيــة) بـ ر
ن
 ت بـ نـوظفي ،وذلــك حســب
ـأكت ممــا تــم خصــمه مــن المـ
البيان التال:
إجمال جانب المصـروفات بالخالصة
21,392

إجمال جانب اإليرادات بالخالصة
17,421

الفر
3,971

 ظهـ ــور رصـ ــيد آخـ ــر المـ ــدة بمبلـ ــل  93,973دينـ ــار سـ ــالبة وهـ ــو رصـ ــيد غـ ــت حقـ ـ رـيف،
والبيان التال ن
يبي ذلك:
إجمال جانب المصـروفات حسب الخالصة
34,206,668

إجمال جانب اإليرادات حسب الخالصة
34,132,442

الفر
74,226

ن
المتانيــة وهــو
 ظهــور مبلــل  18,286دينــار يمثــل عمولــة مص ــرفية تح ـ بنــد خــارجن
ر
المفتض تغطية هذا المصـروفات من الباب الثان.
مصـروف شاد ،وكان من
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 ظهــور بالخالصــة تح ـدينار.

ن
المتانيــة مســم (ضـ ـرائب دخــل) بمبلــل 6,192
بنــد خــارج

الباب الثان
ر
 ظهـ ــور رصـ ــيد آخـ ــر المـ ــدة بمبلـ ــل  93,973دينـ ــار سـ ــالبة وهـ ــو رصـ ــيد غـ ــت حقـ ــيف،والبيان التال ن
يبي ذلك:
إجمال جانب اإليرادات حسب الخالصة
1,557,684

إجمال جانب المصـروفات حسب الخالصة
1,538,234

الفر
19,450

ـي إجمــال مصــروفات البــاب الثـ ن
ـان وبـ ن
 ظهــر فــرق بـ نـي حــواالت وزارة الماليــة ،والبيــان
التال يوض ذلك:
إجمال مصـروفات بالخالصة
1,333,645

 -تم بند حواالت وزارة المالية تح

حواالت وزارة المالية
940,498

الفر
393,147

مسم الودائ واألمانات.

الودائع
ن
 ظهــور مبــالل ف جانــب اإلي ـرادات تمثــل االســتقطاعات (ت ـ نأمي نهــان) بمبلــل إجمــال
 2,800دين ـ ــار دون وج ـ ــود حرك ـ ــة نف الجان ـ ــب المصـ ـ ــروفات ،أو تحوي ـ ــل م ـ ــن الب ـ ــاب
الثالث.
ر
 ظهور رصيد آخر المدة بمبلل  29,198,821دينار وهو رصيد غت حقيف ،والبيانالتال ن
يبي ذلك:
إجمال جانب المصـروفات حسب الخالصة
0

إجمال جانب اإليرادات حسب الخالصة
30,559,110

الفر
30,559,110

الحسابات المصـرفية
مـن خـالل اعمـال الفحـص للحسـابات المصــرفية ومـذكرات التسـوية الشـهرية تكشـف
لنا مالحظات نوردها فيما يىل:
بالباب األول:

الحساب رقم ( )2117خا
ر
الدفت لم تظهر بالكشف  2,628,733دينار.
 -إيرادات قيدت ب

 -مبالل خصم

من الكشف ولم تظهر بالدفاتر  531,734دينار.

 وجـود عــدد مــن الصــكوك المعلقــة يرجـ تـاريـ ــخ تحريــر عــدد منهــا إل ســنوات ســابقة2017 ،2015 ،2014م ،ولــم يتخــذ حيالهــا اإلج ـراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،وفيمــا يــىل أمثلــة توضـ
بالمــادة ( )118مــن الئحــة
ذلك:
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تاري ــخ تحرير الصك
2014/07/3
2014/07/3
2014/09/1
2015/08/13
2015/08/13
2016/09/1
2016/11/1
2016/12/29
2017/03/12
2017/05/1
2018/12/2
2018/12/2

الحساب رقم ( )2124خا

مبــالل خصــم
أمثلة لها:

رقم الصك
64491
64651
65343
503461
503715
693369
694311
694630
988977
990109
505778
505503

القيمة
10,215
17,120
11,981
15,889
9,714
13,121
19,633
13,848
11,527
19,714
18,083
15,739

بالباب الثان

مــن المصــرف ولــم تظهــر بالــدفاتر  19,370دينــار والبيــان التــال يوضـ
رقم الصك
20201
20202
122003
506450
711200
712200
941770
941611

الحساب المصـرف رقم ( )2131الخا

تاري ــخ الصك
2019/12/1
2019/12/1
2018/12/11
2019/5/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/2/14

القيمة
2487
8089
485
1877
1108
1385
2592
1297

بالتحول

 تــم تحويــل مبلــل  1,181,570دينــار إل حســاب الودائ ـ رقــم  2148بنــاء عــىل ق ـراررئيس المصلحة رقم ( )316لسنة 2019م الصادر بتاريـ ــخ 2019/12/31م ،يخص
صيانة مقرات اإلدارات التابعة للمصلحة (عدم إرفاق رسالة التحويل).
حساب الودائع واألمانات رقم ()2148
 ع ــدم ال ـ ر نـتام المص ــلحة بم ــا ج ــاء بأحك ــام الم ــواد ( )164-163-162-161م ــن الئح ــةن
المتانيــة والحســابات والمخــازن والمتعلقــة بالقيــد بحســاب األمانــات ،األمــر الــذي
ر
ن
ر
أدى إل ظه ــور االلتام ــات لص ــال ع ــدة جه ــات ول ــم تس ــدد له ــم المس ــتحقات ح ــب

نهاية السنة.
ن
ر
 -الرصيد الدفتي للحساب ف 2019/12/31م بلل  30,556,310دينار.
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 ح ـ ــول للحس ـ ــاب مبل ـ ــل  11,963,594دين ـ ــار م ـ ــن الحس ـ ــاب الس ـ ــابق ل ـ ــه بمص ـ ـ ــرفالجمهوريــة رقــم  1022بشــهر  ،12يتمثــل نف قيمــة مش ــروع تطــوير المصــلحة لعــدد
من الشـركات ر ن
(التامات) و :
القيمة بالدينار
3,596,478
920,000
48,900
395,274
439,795
59,675
6,114,000
50,960
338,512
11,165,511

رقم االعتماد
2948
3288
3499
3488
3487
4039
4210
4036
4077
-

اسم الشـركة
ازري
االسطرالب
الزر ريف
االتحاد العرن
االتحاد العرن
الدنيا للتكنولوجيا
KPMG
االستثمار للخدمات
االستثمار للخدمات
اإلجمال

الميانية التسييية
لمتاني ــة المص ــلحة مبل ــل  42,627,000دين ــار ،فن
بلغ ـ جمل ــة المخصص ــات المالي ــة ن
حـ ن
ـي بلغ ـ ـ جمل ــة المص ـ ــروفات الفعلي ــة مبلغ ــا وق ــدره  39,535,614دين ــار ،والبي ــان
التال يوض ذلك:
التبويب
األول
ن
الثان
اإلجمال

المعتمد
40,000,000
2,627,000
42,627,000

المبلغ المقدر
47,044,800
7,750,000
54,794,800

المصـروفات
37,466,233
2,069,382
39,535,614

الرصيد
2,533,766
557,618
3,091,385

ومن خالل الفحص لوحظ ما يىل:
مصـروفات الباب األول
ن
 اسـتخدام الــوفر نف بنــد المرتبــات والـ رـب تتمثـل ف مرتبــات (متقاعــدين – اجــازة بــدونن
بالمتاني ـ ــة
مرت ـ ــب – وف ـ ــاة )...نف تغطي ـ ــة مص ـ ــروفات لبن ـ ــود غ ـ ــت مخص ـ ــص له ـ ــا بن ـ ــد
بالمخالف ــة الحك ــام الم ــادة ( )10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال لدول ــة والم ــادة ( )13م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
رقم اإلذن
33/32/30/29
38/37/36/34
42/41/39

المبلل
28,484

البيان
مكافآت لجنة شؤون
الموظفي ومدر ن
ن
بي دورة
تدريبية.

البند المحمل عليه

البند المختص

المرتبات األساسية

ن
المكافآت والعمل االضاف

ن
لموظفي عدم مستوفية االجـراءات
 قيام إدارة المصلحة بمن مكافآت مالية شهرياأو بالمخالفة ر
للتشيعات ،والبيان التال يوض ذلك:
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رقم
اإلذن

القيمة

11/5

8,439

11/6

3,880

11/7

1,940

11/8

15,655

11/24

8,730

11/54

5,246

البيان

المالحظات

مكافآت مالية لعدد  29موظف نظت عمل قاموا به
بادارة المصلحة اجدابيا
مكافآت مقابل دراسة المشاكل والصعوبات ر
الب
تعرقل عمل لجان التعويضات بجهاز تنفيذ
مشـروعات االسكان والمرافق.
مكافأة لعدد  2موظف من مكتب شئون اللجنة
بالمصلحة
الموظفي عن  4محا ن
ن
مكافآت أعضاء لجنة شئون
اجتماع .2019/
ن
موظفي نظت حضورهم بشكل
مكافآت لعدد 9
رسم للمصلحة.

ن
عدم إرفاق تقرير ن
والمكلفي بها
يبي العمل المنجز

عدد ( )6مرتبات للموظف ( إ)

مكافآت ترج لسنة 2016
عدم إرفاق تقرير بالعمل المنجز.
عدم تطابق بعض االسماء الواردة بقرار اعادة تشكيل
اللجنة م االسماء المدرجة بمحا ن االجتماع.
مخالفة لقانون العمل فيما يخص شـروط من المكافآت
منقط عن العمل لمدة خمس ( )5سنوات واحتسب
المدة بقرار رئيس المصلحة ( )235لسنة  2019اجازة
بدون مرتب ولم يرفق أي مستند يؤيد ذلك.

مصـروفات الباب الثان

من خالل الفحص لوحظ ما يىل:
 ضعف التعزيـز المسـتندي لـبعض أذون الصــرف بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )13مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 قي ــام إدارة المص ــلحة بش ـ ـراء ع ــدد  30جه ــاز ه ــاتف نق ــال سامس ــونأ ( )A50بمبل ــل 34,327دين ـ ـ ــار بموج ـ ـ ــب الص ـ ـ ــك رق ـ ـ ــم  941958بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/17م قيم ـ ـ ــة
الجهاز  1,144دينار ،بقصد استنفاد المخصصات ،بالمخالفة ألحكـام المـادة ()13
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ولوحظ بشأنها ما يىل:
ن
ن
المتانية والحسابات والمخازن،
المادتي ( )17-13من الئحة
 المخالفة ألحكام
من حيث عدم ترشيد االنفاق.
ن
 عدم إرفاق ما ن
القانون المؤيد لذلك.
يبي الغرض من الشـراء ،والسند
 الفــواتت المرفقــة (العــروض – الفــاتورة النهائيــة) بــدون تــاريـ ــخ وغــت معتمــدة مــن
المسئول المخول.
ن
 تم توزيعها عـدد  29جهـاز إل (مـدراء ومـوظفي) بتـاريـ ــخ 2019/12/31م وفـق
المقيد بسجل المخزن ،وبقاء عدد واحد جهاز بالمخزن.
 التوس ـ نف عمليــة ش ـراء بطاقــات الــدف المســبق – بقصــد اســتنفاد المخصصــات –وكوبونات الوقود بمبلل  76,719دينار ،والبيان التال يوض ذلك:
القيمة
10,000
50,520
16,199

تاري ــخ الشـراء
شهر 2019/5
شهر 2019/
شهر 2019/10-9

البيان
كروت ليبيانا والمدار
كروت ليبيانا –المدار –وقود
كوبونات وقود
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العهد المالية

بلغ ـ ـ جملـ ــة العهـ ــد المص ـ ــروفة خـ ــالل سـ ــنة الفحـ ــص نحـ ــو  67,345دينـ ــار ،ولـ ــوحظ
بشأنها عدم قفل وتسوية العهد قبل نهاية السنة المصـروفة خاللها ،بالمخالفة ألحكام
المتانيـ ـ ـ ــة والحسـ ـ ـ ــابات والمخـ ـ ـ ــازن ،واالكتفـ ـ ـ ــاء ر
ن
بالتحيـ ـ ـ ــل
المـ ـ ـ ــادة ( )188مـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة
ا
والتحميـل عــىل بنــد مصــروفات سـنوات بنسـبة  %38مــن المخصــص للبنــد ،فضـ عــن
ن
المتانيــة
ضــعف التعزيــز المســتندي ،بالمخالفــة ألحكــام المــواد ( )100-99مــن الئحــة
والحســابات والمخــازن وم ــا تــنص علي ــه بعــض ق ـرارات ص ــرف العه ــد بض ــرورة تس ــويتها
وفق التشـريعات ،وفيما يىل أمثلة توض ذلك:
رقم اإلذن

التاري ــخ

المبلغ (دينار)

البيان

ــ

2011

3000

عهدة لغرض الصيانة
(ي ف)

ـــ

2017

12/5
10/10

شهر 9
12/1
10/9

11/30

ـــ

15,000

39,480

عهدة (ه أ ض) لحضور اجتماعات
ن
االخرص
ببنغازي والجبل

قيمة عهدة مالية واستعاضتها
الشئون اإلدارية (ح ك)

ــــ

2017

4000

عهدة (س د ك).

ــــ

 2018شهر 4

10,000

عهدة مصـروفات مهمة إل تشيىل /
(م ب ش)

المالحظات
تم رسقة مبلل  2000د من العهدة حسب
المرفقات ،عدم ارفاق ما يفيد استالم نقدية للعمالة
العارضة بدون تاري ــخ وال اعتماد المخول.
 كت حجم العهدة والتأخر نف التسوية.كشف مصـروفات العهدة غت معتمد وبدون ختم،ن
تمثل المصـروفات ف (مواد غذائية وسفر واقامة
ن
وتجهتات بالمخالفة.
ونظافة
فواتت بدون تاري ــخ وغت معتمدة من المديرالمختص- ،عدم إرفاق تقرير ن
فب قبل وبعد الصيانة،
عدم إرفاق المطالبة من المخازن بشأن توفتالقرطاسية الالزمة.
عدم اعتماد ايصاالت استالم النقدية للعمالة وبعض
الفواتت من المدير المخول بذلك.
ن
التأخر ف قفل العهد إل سنة الفحص.
ن
التأخر ف التسوية إل سنة الفحصصـرف مقابل شـراء تذاكر سفر واقامة وخدماتللموفدين(.بالدوالر)

بند /نفقات السفر والمبيت

من خالل اعمال الفحص ،ن
تبي إغفال العمل بأحكام المادة ( )5مـن القـرار رقـم ()751
لسنة 2007م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة والبيان التال يوض ذلك:
رقم
اإلذن
12/7
12/10
12/11
من 93
ال 12/123
من 41
ال 12 /48

القيمة (دينار)

البيان

المالحظات

قيمة  %25من مستحقات دورة تدريبية
20,187
لعدد ( )16موظف بتونس .بناء عىل عقد
قيمة العقد اإلجمالية
ن
متم ف 2015م
299,000
قيمة  %25من قيمة دورة تدريبية بتونس
 38,058دينار قيمة
ن
الموظفي
لبعض
()153,000
العقد
ن
للمستهدفي
سداد قيمة  %50من قيمة مستحقات دورة -عدم إرفاق ما يفيد تنفيذ الدورة
بها.
تدريبية لعدد  17موظف ربتكيا بناء عىل
68,157
عدم إرفاق تقرير مفصل عن الدورة ونتائجهاعقد متم بسنة  2013ويتم تمديده من
سنة ألخرى ر
من قبل الموفدين.
حب نهاية 2020
عدم إرفاق قرار التكليف بالمهام والمدةقيمة نفقات سفر ومبي مهام داخلية
المحددة - ،عدم قيام بعض الموفدين بالتوقي
10,880
ن
الموظفي
لبعض
عىل طلب عالوة المبي .
عدم إرفاق تقرير بشأن المهمة.ن
 اإليفاد لجهات تق بمنطقة الحربموظفي إلدارات
قيمة عالوات سفر ومبي
7,980
واالشتباكات (ترهونة الجفرة سبها) بشهر
المصلحة خارج طرابلس
.2019/11-10-9
عدم إرفاق ما يفيد تنفيذ المهمة.
تم اعداد التقرير عن الدورة من قبل موفدفقط ،بدون توقي االخرين.
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بند العالقات
ن
من خالل أعمال الفحص لوحظ إصدار رسائل للفنـادق إلقامـة مـوظف المصـلحة بعـد
ا
انتهــاء مــدة اإلقامــة ،فض ـ عــن عــدم توضــي الغــرض مــن اإلقامــة بالمرفقــات ،واغفــال
التوقي عىل قوائم الحسـاب مـن قبـل الموظـف ن ن
التيـل ،بالمخالفـة ألحكـام المـواد (-99
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،ومن األمثلة عىل ذلك ما يىل:
 )100من الئحة
رقم
اإلذن

التاري ــخ

المبلل

الصك

6/6

2/27

 6,378د

941715

6/7

1/24

 11,839د

941716

9/3

9/12

 11,215د

941750

11/27

12/1

 7,972د

11/28
11/29

12/1
12/1

 8,772د
 9,340د

إقفال دفعة
عىل الحساب

البيان

المالحظات

ن
موظفي بفندق أويا عدم توضي الغرض من اإلقامة بالفندق
إقامة عدد 8
والمدة.
خالل شهر يناير.
رسالة الحجز بدون تحديد المدة.حجز غرف لعدد  12بفندق أويا
ن
مدرجي برسالة الحجز
عدد  2موظف غتبشهر 2018/12
الجماعية المرفقة
عدم إرفاق ما ن
يبي الغرض من اإلقامة
إقامة عدد ( )13موظف لمدة
بالفندق ،فواتت حساب اإلقامة غت موقعه
ثالثة ايام خالل شهر 2018/11
من الموظف المستفيد
إقامة رئيس المصلحة بفندق
هارون

عدم إرفاق الغرض من اإلقامة بالفندق.
إغفال التوقي عىل قوائم الحساب.

اإلليامات
ر
ن
م ــن خ ــالل اعم ــال الفح ــص تب ـ ن
ـي وج ــود التام ــات مالي ــة ع ــىل المص ــلحة وبمب ــالل كب ــتة
يتطلـ ــب اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة حيالهـ ــا وتسـ ــديدها لمسـ ــتحقيها ،وتوضـ ــي أسـ ــباب
التأخر نف عمليـة السـداد وعـدم االكتفـاء ربتحيلهـا مـن سـنة ماليـة ألخـرى ،والبيـان التـال
يوض ذلك:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان

قيمة ر ن
االلتام
476,673
3,519,7656

سنوات ر ن
االلتام
من  2014ر
حب نهاية 2019
من  2014ر
حب نهاية ( 2020لإليجارات)

بالمخالفة ألحكام المادة ( )26من القانون المال للدولة ر
والب تنص عىل عدم االرتباط
ب ــأي عق ــد اال بع ــد الحص ــول ع ــىل موافق ــة خطي ــة م ــن المراق ــب الم ــال بوج ــود التغطي ــة
المالية لذلك.
ميانية التحول
ن
للمتانية عن سنة الفحـص مبلغـا وقـدره 1,500,000
بلغ جملة التفويضات المالية
دينـ ــار نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ جملـ ــة المص ـ ــروفات والتعليـ ــة مبلغـ ــا وقـ ــدره  1,064,464دينـ ــار
والبيان التال يوض ذلك:
رقم التفويض
161
162

وقد بلغ

قيمة التفويض
955,000
545,000

جملة المبالل ر
الب تم

البيان
ن
تجهتات.
التشييدات ،سيارات شحن ،خدمات استشارية .تأمينات،
التشييدات فقط.

ن
المتانية كما يىل:
تعليتها والمصـروف من
تقرير ديوان المحاسبة 2020

517

إجمال المبالل ر
الب تم
 746,034دينار

تعليتها

إجمال المصـروفات
 318,429دينار

الرصيد
435,536

بموجـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم (بـ ـ ــال) بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م تـ ـ ــم تعليـ ـ ــة مبلـ ـ ــل وقـ ـ ــدره
 1,181,570دينار من حساب التحول إل حساب /الودائ واألمانات.
تبي ر
ومن خالل الفحص المستندي ن
اآلن:
رقم
اإلذن

التاري ــخ

المبلغ

البيان

المالحظات

10/57

10/21

15,000

قيمة خدمات استشارية واجتماعات
مشـروع التطوير خالل السنوات
()2019-2018-2017

عدم اعتماد وتوقي محضـر اللجنة العليا للمشـروع.
عدم إرفاق عروض المفاضلة.

12/3

12/2

48,750

سداد مستخلص رقم ( )1خاص
بصيانة إدارة السجل العقاري جنوب
الزاوية.

12/4

12/2

19,500

سداد مستخلص  1لصيانة ن
مبب إدارة
المصلحة قرص االخيار.

عدم إرفاق العقد
 تاري ــخ التكليف بالعمل ()2019/11/24تاري ــخ استالم الموق .9/15
تاري ــخ التعاقد 7/22
-عدم إرفاق عروض المفاضلة.

12/2

12/3

202,980

 تم اإلجراء بنهاية شهر .12 حسب الفاتورة  4سيارات دبل إطار بعكس ما جاءبتقرير اللجنة الفنية المشكلة لالستالم
ن
عرضي بدون تاري ــخ
مقابل سداد قيمة شـراء سيارات عدد
 السيارات المحددة وفقا للتفويض سيارات( )12سيارة جيىل .2
الشحن.
 السيارات المستلمة حسب افادة رئيس وحدةالحركة ( )12نوع جيىل .2
 افادة االستالم من قبل رئيس وحدة الحركة فقطبتاري ــخ .12/31

بدون مرفقات.

مالحظات بشأن اعمال الصيانة إلدارة المصلحة بشت تبي اآلن
رقم اإلذن

التاري ــخ

المبلل

7/6

4/30

29,220

12/1

12/25

44,206

البيان

المالحظات

قيمة اعمال صيانة إلدارة رست من
تكرار عملية الصيانة ()2019 -2018قبل شـركة صقور االرياف
عدم إرفاق تقرير ن
فب مسبق من المهندس المشـرف.
للمقاوالت واعمال الحفر
 المرفقات ترج لسنة 2018م-.عدم إرفاق تقرير نفب
قيمة صيانة إدارة المصلحة بشت بتفاصيل أعمال الصيانة المطلوبة- .تم تشكيل لجنة
لدراسة العروض بتاري ــخ  2018/1/21بنفس تاري ــخ
من قبل شـركة المزاد للمقاوالت
استالم األعمال المنجزة وتاري ــخ العروض- .التأخر نف
العامة (.)2018
دف مستحقات الشـركة ر
حب سنة الفحص

مالحظات بشأن مشـروعات المصلحة

من خالل اعمال الفحص واالطالع عىل الموقـف التنفيـذي والتعاقـدي المعـد مـن قبـل
م ــدير مكت ــب المش ـ ــروعات ع ــن الس ــنوات 2020-2019-2018م تكش ــف لن ــا بع ــض
المالحظات نوردها فيما يىل:
ر
بالمشوعات الجارية بالمصلحة:
 -يوض الجدول التال بيان
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البي ـ ـ ـ ـ ــان

عدد المشاريـ ــع

مشـروعات جارية (انشاءات)
مشـروعات جارية (مكاتب استشارية)
مشـروعات متوقفة
مشـروعات متوقفة ومسحوبة
مشـروعات جارية(صيانة) منتهية.

10
10
9
15
10

إجمال قيمة
المشاريـ ــع
23,571,305
1,287,339
21,268,680
1,192,927

تاري ــخ التعاقد

مدة التنفيذ

2013
2014
2013
2013
2019 ،2018

ر
حب 2015
2015-2014
غت موضحة باالستمارة
ــــ

ر
رن
الباف عـىل مشـاري ـ ـ االنشـاءات ح رـب 2018/12/31م بقيمـة 21,599,505
االلتام
ر
ن
دينار ،بنسبة إنجاز متدنية تتاوح بي (.)%30 ،%6
 بـ رـاف االل ـ ر نـتام ع ــىل عق ــود المكات ــب االستش ــارية ح ـ رـب 2018/12/31م مبل ــل وق ــدره
 992,389دينار ،بنسب إنجاز رتتاوح ن
بي (صفر.)%85 ،
 رباف ر ن
االلتام عىل المشاري ـ ـ المتوقفة ر
حب 2018/12/31م بنفس القيمـة ولـم ينفـذ
منها رسء ونسبة اإلنجاز صفر.%
 مشـ ــروعات التنمي ــة المتوقف ــة والمس ــحوبة لغ ــرض تنفي ــذ ع ــدد  15مشـ ــروع لتنفي ــذن
مبان إلدارات التسجيل العقاري و كما يىل:
 عدد  13مشـروع متوقف تم إبرام عقودها سنة 2013م.
 ر
باف ر ن
التام مشـروعات الصيانة المنتهية ر
حب 2018/12/31م بمبلل 561,692
ن
دينار بنسبة إنجاز  %100لثمانية مشاري ـ ـ  ،ومشـروعي .%50
 ومما ذكر يتطلب من إدارة المصـلحة القيـام بتنفيـذ المشـاري ـ ـ واالنتهـاء منهـا بـأقربوق ـ ممكــن ،وتســديد ر ن
االلتامــات القائمــة عليهــا تجــاه الش ــركات المنفــذة للمشــاري ـ ـ
المنتهية.
السيارات
 يوجد عدد  52سيارة مشوقة. عدم وض صورة من وثائق الت نأمي اإلجباري للسيارات بالملفات.
 ع ـدم وض ـ ص ــورة م ــن ف ــواتت الص ــيانة وقط ـ الغي ــار للس ـيارات ال ـ رـب تم ـبالملفات.
ن
 عدم استيفاء بعض البيانات المدرجـة بمحـا التسـليم للسـيارة (كعهـدة شخصــيةا
خ ـ ــالل ف ـ ـ رـتة العم ـ ــل بالمص ـ ــلحة) ،فضـ ـ ـ ع ـ ــن إغف ـ ــال وضـ ـ ـ الخ ـ ــتم والت ـ ــاريـ ــخ ع ـ ــىل

ص ــيانتها

المحضـر.
ر
مشتاه مستعملة من معرض االخوة للسيارات (ليس
 -اغلب السيارات

جديدة).

 عــدم ترجي ـ الســيارة رقــم ( )5/1617010نــوع هونــداي المســلمة للسـ ـ ـ ــيد (ي ع م)موظف بالمصلحة وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اإلدارية سنة 2016م.
من خالل فحص بعض أذونات الصـرف المتعلقة بصيانة السيارات لوحظ ما يىل:
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رقم اإلذن

التاري ــخ

المبلغ

10/68

4/1

8089

11/4

10/30

5423

12/38

دشسمت

13,995

البيان

المالحظات

تعرض السيارة لحادث ست وا ن ار من الخلف حسبن
الجهتي
تقرير قسم المرور بالزاوية وتم صيانتها من
قيمة صيانة سيارة مسلمة إلدارة
االمامية والخلفية ،وارتفاع تكلفة الصيانة.
المصلحة بالزاوية.
عدم إرفاق التقرير ن
الفب بعد إتمام عملية الصيانة.
عدم اعتماد التقرير ن
الفب من المدير المخول.
قيمة صيانة السيارة المسلمة
للمراقب المال.
الفاتورة بدون اعتماد وال تاري ــخ
قيمة صيانة عدد ( )4سيارات عدم إرفاق التقرير ن
الفب بعد االنتهاء من اعمال الصيانة وما
يفيد استالم السيارات ،الفواتت بدون تاري ــخ.
للمصلحة.

المخـ ـ ـ ــازن
مــن خــالل االطــالع عــىل تقريــر الجــرد الســنوي لســنة الفحــص والجــرد المفــاج مــن قبــل
مكتب المراجعة الداخلية والزيارة الميدانية للمخازن لوحظ ما يىل:
 وجــود كميــات مــن االثــاث المشـ رـتي لصــال المصــلحة الزال بمخــازن الجهــة المــوردة2019/11/11م.
 تكدس عدد من االجهزة بالمخازن غت صالحة لالستعمال يتطلـب التصــرف حيالهـاوفق التشـريعات بالخصوص.
 ل ــم ي ــتم ج ــرد المخ ــزن ل ــبعض اإلدارات والمكات ــب ،بالمخالف ــة لق ـ ـرار تش ــكيل لج ــانالجرد الرئيسـية والفرعية.
ر
 أثاث مستلم مستنديا بالمخازن يخص مكتب تاجوراء وسوق الجمعة والزال متبفبمخزن المصلحة.
ر
 وجـ ــود رطوبـ ــة بـ ــالمخزن ممـ ــا يتتـ ــب عليـ ــه تلـ ــف وهـ ــالك االصـ ــناف ،يتطلـ ــب األمـ ــروقشكل عاجل القيام بمعالجتها والمحافظة عىل محتويات المخزن.
 وجــود اصــناف راكــدة وغــت مجهــزة لالســتعمال ترحــل مــن ســنة ألخــرى ومســتنداتتشــغل حـ نـت بــالمخزن تخــص بعــض اإلدارات يتطلــب األمــر اتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا مــن
إجراءات ،وفق التشـريعات النافذة بالخصوص.
ن
 يحتاج المخزن إل النظافة الدورية والتهوية الالزمة لسالمة العاملي به ومحتوياتالمخزن.
 وجود كميات كبتة (من أقالم الحت الجاف نوع بريما واالثاث المكتب) ومرحلـة مـنسـ ـ ــنوات سـ ـ ــابقة ،ولـ ـ ــم ت ـ ـ ــوزع وفـ ـ ــق االحتيـ ـ ــاج ال ـ ـ ــالزم لـ ـ ــإلدارات والمكاتـ ـ ــب التابع ـ ـ ــة
للمصلحة ،األمر الذي يعرضها للتلف واالهالك مما يعد إهدارا للمال العام.
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الفصل الثالث عشر :قطاع التخطيط والتنمية
العقود واملشروعات التنموية
ن
تخ ــتص وزارة التخط ــيط بالمش ــاركة ف رس ــم السياس ــات ووضـ ـ الخط ــط التنموي ــة كم ــا
تتــول اعتمــاد الم ـ رـشوعات والــتامأ الـ رـب تقــدمها الجهــات العامــة وادراجهــا نف الموازنــة
العامة ضمن بنودالباب الثالث الخاص بالتنمية باالضافة ال تـول اصـدار التفويضـات
الالزمــة لتنفي ــذها ومتابعتهــا للتحق ــق مــن م ــدى تنفيــذها وتحقيقه ــا لالغ ـراض المنش ــأة
الجلها من خالل تقارير االنجاز المالية والفنية وتسجيلها وتوثيقها رف سجالت وقواعد
بيانات الدولة عىل المستوى الكىل.
لمش ــوعات وب ـ ـرامأ التنميـ ــة وتقيـ ــيم دور وزارة
ومـ ــن خـ ــالل متابعـ ــة ديـ ــوان المحاسـ ــبة ر ـ
التخطيط بشأنها تبين المالحظات التالية:
و
بلغ ـ ـ العقـ ــود الـ ـ رـب أ قحل ـ ـ للـ ــديوان لمراجعتهـ ــا مـ ــن قبـ ــل الجهـ ــات الخاضـ ــعة للرقابـ ــة
المس ــبقة وفق ــا للق ــانون رق ــم  19لس ــنة 2013م وتعديالت ــه والئحت ــه التنفيذي ــة خ ــالل
الف ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ــن  1/1إل 2020/12/31م ع ـ ـ ـ ـ ــدد  135عق ـ ـ ـ ـ ــد بقيم ـ ـ ـ ـ ــة إجمالي ـ ـ ـ ـ ـ ـة تع ـ ـ ـ ـ ــادل
 3,293,026,454دين ـ ــار لي ـ ــب حس ـ ــب متوس ـ ــط س ـ ــعر ال ـ ــرصف الرس ـ ــم خ ـ ــالل الع ـ ــام
2020م تفاصيلها التال:
مصادقة بتحفظ
القيمة
العدد
554,365,874
123,902,153
53
649,520,615
5,100,834
% 39.6
النسبة المئوية

تعذر المصادقة
القيمة
العدد
558,051,884
35,846,229
43
36,823,559
42,280,000
% 32.1

نواقص ومالحظات
القيمة
العدد
422,893,654
198,104,480
38
39,895,668
% 28.3

نوع العملة
دينار ليب
دوالر
يورو
جنية ر
است ن
ليب

 من خالل متابعة مذكرة تسوية الباب الثالث المفتوح بمصـرف ليبيا المركزي تحرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )471ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرت إجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م بقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 161,555,469دينار وفقا الجدول التال:
البيان
رصيد حسب شهادة كشف المصـرف
قيمة الصكوك المعلقة
ر
الدفتي
الرصيد

القيمة
39,537,240
161,555,469
-122,018,228

 حي ــث ض ــهر الرص ــيد ال ـ رـدفتي ب ــوزارة المالي ــة مكش ــوف بقيمـ ــة ()-122,018,228
دينار نتيجة اصدار صكوك بموجب اذونات الصــرف دون التأ كـد مـن تـوفر التغطيـة
المالية لعدم إجراء المطابقات ن
بي التفويضات المالية الصادرة عن وزارة التخطيط
والتحويالت المقابلة لها الصادرة عن حسابات وزارة المالية.
ر
الدفتي ــة المرجعـ ــة خ ــالل الع ــام لحسـ ــاب اإلي ـ ـرادات العامـ ــة
 ع ــدم تحوي ــل األرصـ ــدة 190031واســتعمال حصــيلتها مبـ ر
ـارسة نف تمويــل مخصصــات البــاب الثالــث حيــث
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التجيعـات المحالـة لحسـاب البـاب الثالـث المتمثلـة نف ب ر
ر
ـواف تنفيـذ ن
متانيـات
بلغ
ســابقة مبلــل  32,436,286دينــار ،وترتــب عــىل ذلــك عــدم مطابقــة تحويــل حســاب
الباب الثالث م التحويالت الواردة من حساب اإليراد العام للباب الثالث.
 عدم فصل المبالل المودعة حساب الباب الثالث عـن رالتتيبـات الماليـة االسـتثنائية
ر
المقـ ــررة بموجـ ــب ق ـ ـرار المجلـ ــس الرئـ ــاس رقـ ــم ( )1080لسـ ــنة 2019م والتتيبـ ــات
المالية االستثنائية لدعم قطاع النفط والغاز ،حيث ن
تبي تحويلها إل حساب اإليراد
ر
الع ــام وم ــن ث ــم تحويله ــا لحس ــاب الب ــاب الثال ــث رغ ــم أن مث ــل ه ــذه التتيب ــات تع ــد
منفصلة عن ر
التتيبات المالية المعتمدة.
ـي مبـ ر
 تــأخر تســييل مخصصــات البــاب الثالــث حيــث تبـ نـارسة وزارة الماليــة نف ص ــرف
الربـ ـ ـ األول للم ــن الش ــهرية للطلب ــة (بن ــد الدراس ــات العام ــة) بت ــاريـ ــخ 2020/4/1م
وطباعة الكتـاب المـدرس نهايـة تـاريـ ــخ 2020/6/1م وعـدم تنفيـذ أي أعمـال تتعلـق
بمشاري ـ ـ التنمية إل غاية 2020/10/15م.
ن
 التخبط المستمر نف تنفيذ وتسييل مخصصات الباب الثالث ف كل سنة مـن خـاللتأجيــل التســييل إل غايــة شــهر 2020/12م نف ســبيل اســتنفاد هــذه المخصصــات،
فع ـ ــىل س ـ ــبيل المث ـ ــال تس ـ ــييل التفويض ـ ــات المالي ـ ــة أرق ـ ــام  236-235للع ـ ــام 2020م
بقيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  9,820,867دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/12/31م ومخصص ـ ــات الطلب ـ ــة الج ـ ــدد بت ـ ــاريـ ــخ 2020/12/30م ،وك ـ ــذلك
مخصص ـ ــات الهيئ ـ ــة الوطني ـ ــة لمكافح ـ ــة الفس ـ ــاد والشـ ـ ــركة العام ـ ــة للكهرب ـ ــاء مقاب ـ ــل
التف ــويض الم ــال رق ــم  218بقيم ــة  3,072,633دين ــار ومرك ــز المعلوم ــات والتوثي ــق
بوزارة التعليم مقابـل التفـويض المـال رقـم  230لسـنة 2020م بقيمـة 1,850,000
دينار وجامعة طرابلس مقابل التفويض المال رقم  218بقيمة  2,810,000دينار.
 ونتيجـ ــة للتـ ــأخر نف تسـ ــييل مخصصـ ــات الب ـ ــاب الثالـ ــث نالحـ ــظ وجـ ــود العديـ ــد م ـ ــنالص ــكوك ال ـ رـب ظل ـ ـ ب ــالطريق خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2020م وع ــددها  139صـ ــك
بقيمة  161,555,469دينار.
 وه ــذه الص ــكوك منه ــا ص ــكوك ل ــم تح ــال للمص ــرف لغ ــرض التنفي ــذ منه ــا ص ــك رق ــم( )121389الم ـ ـ ــؤر نف  2020/6/1بقيم ـ ـ ــة ( )16,000,000لص ـ ـ ــال دي ـ ـ ــوان وزارة
المواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )121459الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر نف 2020/10/5م بقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (
 )1,522,488دينــار لصــال الســفارة الليبيــة أنقــرة ،وبـ ر
ـاف الصــكوك الـ رـب لــم الـ رـب لــم
شس ـ ـ ـ ــعف فيه ـ ـ ـ ــا الوقـ ـ ـ ـ ـ احالته ـ ـ ـ ــا للمصـ ـ ـ ـ ــرف كم ـ ـ ـ ــا نف الص ـ ـ ـ ــكوك المع ـ ـ ـ ــدة نف ت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/12/30,31م
ن
 عــدم صــحة خالصــات الحســابات رقــم  471الخــاص بالبــاب الثالــث حيــث تبــي أنر
الدفتي ــة المس ــتخرجة م ــن اليومي ــة العام ــة للحس ــاب متغ ــتة غ ــت ثابت ــة نف
األرص ــدة
2020/12/31م واخض ــاعها لتع ــديالت تتع ــارض مـ ـ طري ــق القي ــد نف ه ــذه ال ــدفاتر
ن
والـ ـ ـ ـ رـب تجـ ـ ـ ــري ف اليـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ــم اجراءهـ ـ ـ ــا فيهـ ـ ـ ــا ،فعـ ـ ـ ــىل سـ ـ ـ ــبيل المثـ ـ ـ ــال رصـ ـ ـ ــيد
2020/12/31م بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/3/1م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل  31,949,886دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار وبت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/1/3م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  135,018,228دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/1/5م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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 122,018,228دينار ،ويرج سبب ذلك إل إجراء تعـديالت باليوميـة بـالرجوع إل
تــاريـ ــخ المعاملــة وحــذفها مــن ذلــك التــاريـ ــخ بــدل مــن اج ـراء التعــديل نف اليــوم الــذي
تقــرر اج ـراءه إمــا بقيــد عكس ـ أو قيــد تعــديىل بــالفرق ،وهــذا أثــر ســلبا عــىل الحســاب
وأدى إل عدم صحة أي تقارير تتعلق بسنة مالية منقضية.
 قي ـ ــام وزارة التخط ـ ــيط باص ـ ــدار تفويض ـ ــات خ ـ ــالل الس ـ ــنة ب ـ ــدون ت ـ ــوفر المس ـ ــتنداتالالزم ــة وف ــق الض ــوابط والش ــروط الموض ــوعية إلص ــدار التفويض ــات ،باالض ــافة ال
نقص بعض البيانات بالتفويضات الصادرة وعدم توحيد مضمون التفويضات.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام أغل ـ ــب الجه ـ ــات المف ـ ــوض له ـ ــا باحال ـ ــة تق ـ ــارير المتابع ـ ــة لل ـ ــوزارة وتق ـ ــاريراألرصــدة والحســابات والمص ــروفات عــن ســنة  ،2019وعــدم قيــام وزارة التخطــيط
بالزامها باعداد واحالة التقارير.
 تأخر الوزارة نف إعداد تقرير المتابعة العام عن سنة 2019م حيث تم تشكيل لجنـةإلع ــداد التقري ــر بموجـ ـب قـ ـرار ال ــوزير ( )87لس ــنة 2020م ول ــم تب ـ ر
ـارس أعماله ــا ح ـ رـب
نهاية سنة 2020م.
 نقـص بعـض البيانـات والمسـتندات الالزمـة بتقـارير المتابعـة الماليـة والفنيـة وتقــاريراألرصدة والحسابات والمصـروفات عن سنة 2019م ألغلب الجهات ر
الب تم إحالة
تقاريرها.
ن
 تقصــت الــوزارة ف متابعــة االعتم ـادات المســتندية المفتوحــة ،وكــذلك عــدم متابعتهــاألرصدة حسابات الودائ المعالة عىل قوة الباب الثالث.
 غياب التنسيق نبي اإلدارات المختلفة نف الوزارة بشأن إدارة مخصصات التنمية.
 غي ـ ـ ــاب التنس ـ ـ ــيق ب ـ ـ ـ نـي الجه ـ ـ ــات ذات العالق ـ ـ ــة نف تنفي ـ ـ ــذ المخصصـ ـ ـ ــات و وزارة
التخطيط ووزارة المالية ومصـرف ليبيا المركزي.
 قصــور اإلدارة بمســك منظومــة متكاملــة لكــل المشــاري ـ ـ والــتامأ التنمويــة بمــا شســهلمتابعته ـ ــا واتخ ـ ــاذ القـ ـ ـرار بش ـ ــأن المخصص ـ ــات وبم ـ ــا يض ـ ــمن المحافظ ـ ــة ع ـ ــىل ه ـ ــذه
األصول.
 التــأخر نف إحال ــة المخصص ــات وخاص ــة نف م ــا يخــص بن ــد الدراس ــات العلي ــا بالخ ــارجحيث لوحظ عدم إحالة المن للطلبة نف مواعيدها المحددة.
 الت ــداخل نف االختصاص ــات نف تنفي ــذ المش ـ ــروعات وال ــتامأ ب ـ نـي مختل ــف الجه ــات
اإلدارية.
 القيام باصدار تفويضات لصال وزارة الداخلية لمشاري ـ ـ جديدة بناء عىل قرار دونرن
ن
وجود عقود متمة ن
وااللتامات.
الطرفي بحيث تضمن الحقوق
بي
 غياب التوصيف الدقيق للمشاري ـ ـ والتامأ بالتفويضات الصادرة.ن
المتاني ــات والمتابع ــة والتقي ــيم ب ــالوزارة بمخاطب ــة اإلدارة
 قي ــام م ــدير إدارة مش ــاري ـ ـن
المتانيــة بموجــب كتابــه  1056/85بتــاريـ ــخ 2020/10/25م بشــأن
العامــة لمتابعــة
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استثناء طلب العقود المتمـة لمشـاري ـ ـ جديـدة كمتطلبـات إلصـدار التفـويض المـال
وحيث ان هذا اإلجراء اختصاص أصيل للوزارة لوحظ:
 عــدم المســاواة بـ ن
ـي كافــة الجهــات نف اإلجـراءات حيــث لــوحظ إصــدار تفويضــات
ن
لمشاري ـ ـ جديدة دون تضمي خانة رقم العقد.
 لوحظ تكرار نفس العقد ر
ألكت من مشـروع للهيئة العامة للثقافة.
 عدم توافق المشـروعات الجاريـة مـ التنـامأ ال ن
ـزمب للتنفيـذ لعـدم قـدرة الـوزارة
للمتابعة واحالة المخصصات حيث المستخلصات الجاهزة للدف .
 وجود مشـروعات منتهية وعليها ر ن
التام وجاهزة للتسليم دون وض برنامأ ن
زمب
لتسييلها.
ن
 من حـالل مراجعـة تقريـر المتابعـة المـال والفـب والموحـد لسنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2018-2017مالمعد من قبل الوزارة لوحظ التال:
ن
 غياب التنسيق نف التقرير حيث لوحظ دمأ التقريـر ف مجلـد واحـد دون فصـل
كل سنة عىل حدا.
ن
 عـ ـ ــدم إظهـ ـ ــار كشـ ـ ــف تجمـ ـ ــيع موحـ ـ ــد لتقريـ ـ ــري المتابعـ ـ ــة المـ ـ ــال والفـ ـ ــب لكـ ـ ــل
المشاري ـ ـ والتامأ.
 عدم شمول التقارير لكافة الجهات الصادرة لها تفويضات.
ن
 نقص بعض البيانات والمعلومات نف تقارير المتابعة الواردة بي الجهات.
 غياب بعض البيانات المالية األساسية من حيث األرصدة بحسابات الودائ –
االعتمادات المستندية – الدفعات المقدمة  -خطابات الضمان.
 قي ـ ــام ال ـ ــوزارة باحال ـ ــة ق ـ ــيم ماليـ ـ ــة ل ـ ــبعض المش ـ ـ ــروعات وال ـ ــتامأ بق ـ ــيم عامـ ـ ــة دونتحديدها وتوزيعها.
 غياب الحصـر لكافة عقود التنمية بوزارة التخطيط وخاصة (المشـروعات المتوقفةوالـ رـب لــم تبــدأ) ودراســة الجــدوى لهــا ،حيــث لــوحظ قيــام المجلــس الرئــاس بتشــكيل
لجنة بموجب قرار ( )112لسنة 2020م وذلك لوضـ اإلطـار العـام آلليـات وأسـس
ومعايت دراسة األوضاع الحالة للمشـروعات التنموية.
 عــدم قيــام وزارة التخطــيط بالتنســيق والتشــاور م ـ الجهــات اإلداريــة المعنيــة خــاللالمراحــل المختلف ــة للمخصص ــات مــن حي ــث إع ــداد التقــديرات والتوزي ـ ـ ـ واإلص ــدار
حيــث لــوحظ قيــام بعــض الجهــات بمخاطبــة الرئــاس بتخصــيص مبــالل منهــا (وزارة
ال ــدفاع – وزارة التعل ــيم – وزارة الحك ــم المح ــىل – وزارة الداخلي ــة – وزارة الص ــحة –
وزارة المواصالت(.
 إصدار تفويضات لصال وزارة الخارجية والجهاز التنفيذي للطـتان الخـاص بش ـرطأال يتم التسييل إال بعد الحصول عىل الموافقات الرقابية وكـان األول عـدم اإلصـدار
ر
المشوع وتعذر المصادقة عليه.
اال بعد الموافقات حيث قد يتم رفض
 إصدار تفويض مال رقم  209بقيمة  22,408,936دينـار لصـال وزارة التعلـيم بنـدالدراســات العليــا وذلــك مقابــل إيفــاد  3132طالــب جديــد وذلــك مقابــل مــن شــهرية
لمدة  3أشـهر حيـث لـم يـتم تسـييل المبلـل لعـدم وجـود تنسـيق والموافقـات الالزمـة
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كما لوحظ عدم احتساب ر
باف المزايا للطلبة ضمن التفويض و
الطب – رسوم اللغة.

ن
التأمي
التذاكر –

 تحميـل البـاب الثالـث بنفقـات ال تخصــه مثـل قيـام وزارة التخطـيط باصـدار تفــويضمــال رقــم ( )237بقيمــة  5,317,788دينــار لصــال وزارة التعلــيم عــىل بــاب التنميــة
ن
بن ـ ــد الدراس ـ ــات العلي ـ ــا وق ـ ــد تب ـ ـ ن
ـازحي
ـي أن القيم ـ ــة تمث ـ ــل رس ـ ــوم دراس ـ ــية ألبن ـ ــاء الن ـ ـ
بجمهورية مصـر.
 بموج ــب تفويض ــات  123-122-121بقيم ــة  375ملي ــون دين ــار لص ــال المؤسس ــةالوطنيـة للـنفط مقابــل إحالـة الربـ ـ الثـ ن
ـان والثالـث والرابـ لســنة 2020م لـوحظ أنــه
تــم إحالــة المبلــل بنـ ا
ـاء عــىل مراســلة رئــيس المؤسســة بتــاريـ ــخ 2020/11/18م بــدون
إرفاق ما يفيد إحالـة البيانـات والمسـتندات الالزمـة إلصـدار التفـويض ،باالضـافة إل
عدم توزي ـ ـ المخصص عـىل بـرامأ ومشــروعات محـددة حسـب الضـوابط المعمـول
بها.
ديوان وزارة التخطيط
نظام الرقابة الداخلية
ن
من خالل دراسة نظام الرقابة الداخلية المطبـق بـالوزارة اتضـ وجـود قصـور ف النظـام
نذكر منها ما يىل:
ن
الوظيف للوزارة.
 -التأخت نف اعتماد المالك

 -قلة العنا

المهنية المتخصصة نف الفحص والمراجعة بالقسم المال.

 انف ـ ـراد موظ ــف واح ــد بالقس ــم الم ــال ب ـ ـاجراء العملي ــة المالي ــة بأكمله ــا مم ــا يص ــعبن
المتانيـة والحسـابات
اكتشاف األخطاء نف حينهـا بالمخالفـة للمـادة ( )96مـن الئحـة
المخازن.
 لـ ــوحظ عـ ــدم وجـ ــود عنـ ــاالمكتب فقط.

ماليـ ــة بمكتـ ــب المراجعـ ــة حيـ ــث يـ ــدار المكتـ ــب بمـ ــدير

 الصـرف من العهد المالية نف األغـراض الغـت مخصصـة لهـا بالمخالفـة ألحكـام المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )180من الئحة
 عــدم القيــام ب ـاجراء الجــرد المفــاج والــدوري للخزينــة والمخــازن بالمخالفــة ألحكــامن
المتانية والحسابات والمخازن
المادة ( )292من الئحة
 ض ـ ــعف التعزي ـ ــز المس ـ ــتندي ل ـ ــبعض أذون ـ ــات الص ـ ــرف والقي ـ ــام بالص ـ ــرف بن ـ ــاء ع ـ ــىلن
المتانيـ ـ ــة
مسـ ـ ــتندات صـ ـ ــورة ضـ ـ ــوئية بالمخالفـ ـ ــة إلحكـ ـ ــام المـ ـ ــادة ( )99مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 إغفــال خــتم المســتندات المرفقــة بــاذن الصــرف بخــتم المراجعــة الداخليــة واالكتفــاءبختم إذن الصـرف فقط.
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 إغف ـ ـ ــال خ ـ ـ ــتم أذون ـ ـ ــات الص ـ ـ ــرف والمس ـ ـ ــتندات المرفق ـ ـ ــة ل ـ ـ ــه بخ ـ ـ ــتم تفي ـ ـ ــد الص ـ ـ ــرفن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )105من الئحة
النفقات التسييية

بلغ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـة االعتمـ ـ ــادات المفـ ـ ــوض بهـ ـ ــا للـ ـ ــوزارة عـ ـ ــن السـ ـ ــنة الماليـ ـ ــة 2020م مبلـ ـ ــل
 4,039,969دينــار ،نف حـ ن
ـي بلغ ـ جملــة المص ــروفات الفعليــة عــن نفــس الفـ رـتة مبلــل
 3,701,521دينار والبيان التال يوض ذلك:
البيان
األول
ن
الثان
اإلجمال

المعتمد
1,813,969
2,226,000
4,039,969

الرصيد
8,709
329,739
338,448

المصـروفات الفعلية
1,805,260
1,896,261
3,701,521

ومن خالل الفحص اتض جملة من المالحظات نورد أهمها فيما يىل:
ن
ـوظفي الــذين انقطع ـ عالقــتهم الوظيفيــة بــالوزارة
 ورود مرتبــات مجموعــة مــن المـ(انقطــاع ،إجــازة بــدون مرتــب ،نــدب ،نقــل اســتقالة ،وفــاة) وعــدم اتخــاذ اإلج ـراءات
القانونية بشأن إحالتهم للجنة ترشيد المرتبات إليقاف مرتباتهم.
 قيــام الــوزارة بالص ــرف بنـ اـاء عــىل مس ــتندات صــور ضــوئية بالمخالف ــة ألحكــام الم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
 إغف ـ ــال اعتم ـ ــاد اس ـ ــتثمارات الص ـ ــرف واذن الص ـ ــرف م ـ ــن المراق ـ ــب الم ـ ــال والمراج ـ ـن
المتاني ــة والمخ ــازن وم ــن
ال ــداخىل بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة رق ــم ( )128م ــن الئح ــة
أمثلة ذلك:
 عــدم اســتيفاء بيانــات بـاذن الصــرف مــن بيانــات االعتمــاد ومجمــوع المصــروفات مــناالرتباطــات ورصــيد بعــد الص ــرف بجمي ـ أدونــات الص ــرف الخاصــة بالســنة الماليــة
ن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
موض ـ ـ ــوع الفح ـ ـ ــص بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )99لالئح ـ ـ ــة
والمخازن.
ن
 النقص نف المستندات المؤيـدة ف عمليـة الصــرف بالمخالفـة لـنص المـادة ( )99مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 الش ـ ـ ـراء ع ـ ــن طري ـ ــق التكلي ـ ــف المب ـ ـ رـارس دون القي ـ ــام بعملي ـ ــة المفاض ـ ــلة للوص ـ ــول إل
أنسب العروض وأقل األسعار بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية ،ومن أمثلة ذلك ما
يىل:
رقم إذن الصـرف
12-15
11-11
8-11
8-10

تاريخه
2020.12.20
2020.11.9
2020.7.29
2020.7.27

القيمة
10,975
13,630
39,402
9,750

المستفيد

شـركة كيان لإلعالن
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ـدفتي لحســاب البــاب الثـ ن
 عــدم إحالــة الرصــيد الـ رـان والبــالل قيمتــه  538,078دينــار
للحس ــاب المن ــاظر ل ــه بمص ــرف ليبي ــا المرك ــزي ،واس ــتخدامها نف تغطي ــة مص ــروفات
بالباب خالل السنة.
-

-

-

وجــود ق ـرار وزيــر التخطــيط رقــم ( )39لســنة 2020م بتــاريـ ــخ 2020/5/20م بشــأن
صــرف مكافــأة ماليــة مقطوعــة قــدرها  2000دينــار لعــدد  21موظفــا ،لــوحظ بشــأنها
ما يىل:
ن
الموظفي.
 وجود المراقب المال ضمن
ن
المكلفي بها مقابل صـرف المكافأة.
 عدم وجود ما يفيد األعمال
إذن ص ــرف رقــم  10/14بتــاريـ ــخ 2020/9/6م بقيمــة  5,400دينــار لصــال اإلخــوة
لصيانة المصاعد لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 قيام الوزارة بابرام عقد صيانة م الشـركة المذكورة لمدة سنة لخـدمات صـيانة
المصاعد التابعة للوزارة.
 عدم وجود تقارير فنية إلنجاز العمل.
 تحميل الوزارة لقيمة قط الغيار حسب العقد المتمة.
وجود عدد  3مستشارين بـوزارة التخطـيط ممـا يعـد مخالفـة لقـرار المجلـس الرئـاس
رقم ( )717لسنة 2018م.
وجود فروقات نف تقرير المصــروفات الظـاهرة ب ن
ـي تقريـر المراقـب المـال والخالصـة
التجميعية وتتمثل نف التال:
الباب
األول
ن
الثان

البند
المرتب األساس
نفقات السفر والمبي
التدريب والبعثات
اإلجمال

المراقب
1,625,100
113,339
21,212
1,896,261

الختام
1,542,328
101,825
14,238
1,877,781

الفر
82,772
11,514
6,974
18,480

عالوة السفر والمبيت

من خالل مراجعة بند عالوة السفر والمبي لوحظ التال:
 تحمي ــل بع ــض ع ــالوات الس ــفر ع ــىل البن ــد مب ـ رـارسة بالمخالف ــة للم ــادة رق ــم ( )9م ــن
الئحة عالوة والمبي رقم ( )751لسنة 2007م ومن أمثلة ذلك:
رقم إذن الصـرف
8/15
5/7

التاري ــخ
2020.4.14
2020.4.14

القيمة
1,725
1,725

المستفيد
ععق
مأم

 قفـ ــل بعـ ــض عـ ــالوات السـ ــفر والمبي ـ ـ دون إرفـ ــاق مـ ــا يفيـ ــد تنفيـ ــذ المهمـ ــة (خـ ــتمالدخول والخروج & تقارير بشأن المهمة).
 بموج ــب إذن صـ ــرف رق ــم  5/23بت ــاريـ ــخ 2020/5/13م ت ــم صـ ــرف مبل ــل 23,235دينار لصال شـركة أطيب األوقات للخدمات السياحية لوحظ بشأنه ما يىل:
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 القيمة تمثل حجز تذاكر سفر (طـرابلس – اسـطنبول – غانـا) والعـودة ،لعـدد 3
ن
الموظفي.
من
ن
 صــرف القيمــة دون القيــام بمهمــة الســفر ،وتبــي ذلــك مــن مــذكرة مــدير مكتــب
ش ــؤون ال ــوزارة وال ـ رـب يفي ــد بتأجي ــل االجتم ــاع ح ـ رـب اش ــعار أخ ــر ،بس ــبب انتش ــار
فتوس كورونا والبيان التال يوض ذلك:
المستفيد
ال.ال ال
م ب ال
ن ال س
اإلجمال

باإلضافة إل صـرف عالوة سفر ومبي
المستفيد
م ب ال
ن ال س
اإلجمال

القيمة
2,052
2,052
4,105

قيمة التذاكر
10,655
6,290
6,290
23,235

للسادة المذكورين عىل النحو التال:
المالحظات
عدم تنفيذ المهمة نظرا النتشار فتوس كورنا

ممـا يتطلــب قيــام الــوزارة بمخاطبــة المعني ن
ـي باسـ رـتجاع القيمــة أو الخصــم مــن مرتبــاتهم
حســب العملــة المص ــروفة لهــم وفقــا للمــادة رقــم ( )9مــن ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة
سابقا بشأن الئحة عالوة والمبي رقم ( )751لسنة 2007م.
 مخالف ــة ال ــوزارة لق ـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )1323لس ــنة 2019م بش ــأن إف ــادةن
ـوظفي نف مهمــة عمــل إل الجمهوريــة اللبنانيــة حيــث لــوحظ عــدم قيــام الموفــدين
مـ
بالسفر إل الجمهورية اللبنانية إنما تم السفر إل دولة تركيا ،حسب البيان التال:
رقم إذن الصـرف
4/3
4/6

تاري ــخ
2/26
2/26

القيمة
1,476
1,476

المستفيد
ع م ال
ماك

المالحظات
المهمة حسب قرار دولة لبنان نف ن
حي
مستندات الدخول تشت إل تركيا

 قيــام ال ــوزارة بقف ــل عــالوة الس ــفر والمبي ـ ع ــىل بن ــد الت ــدريب والبعث ــات بالمخالف ــةللمادة رقم ( )10من قانون النظام المال للدولة:
رقم إذن الصـرف
6 -32
6- 34

تاري ــخ
2020-6-28
2020-6-28

القيمة
1,512
1,438

المستفيد
م ع ال
ععق

المالحظات
عالوة السفر ومبي وفق قرار وزير التخطيط رقم  138لسنة
 2019لمدة  7تركيا خالل ر
الفتة  21 –15يناير 2020

 عـدم تســوية الســلف عــىل بـدل الســفر والمبيـ لــم يـتم تســويتها حـ رـب تاريخــه ومثــالذلـك بالمخالفــة للمــادة رقـم ( )9مــن قـرار اللجنــة الشـعبية العامــة ســابقا رقــم ()751
لسنة 2007م.
االيجارات:

مــن خــالل متابعــة ملــف االيجــارات بــالوزارة اتضـ قيــام الــوزارة بايجــار عــدد مــن المنــازل
حيث بلل إجمال االيجارات خالل السنة المالية 2020م مبلل  204,000دينار.
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 عدم إرفاق شهادة ملكية العقار للمستأجر. عدم إرفاق ما يفيد محل إقامة المستأجر لتحديد المسافة القانونية. قيــام الــوزارة تــوفت ســكن لصــال المراقــب المــال ومســاعده لســنة 2020م ممــا يعــدمخالفا لقرار وزير المالية رقم ( )295لسنة 2017م كما موض نف ر
اآلن:
 قي ـ ــام ال ـ ــوزارة بايج ـ ــار مس ـ ــكن م ـ ــديرة الش ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـة والمالي ـ ــة بالمخالف ـ ــة لشـ ـ ــرطالمســافة ،كمــا لــوحظ أن اســتالم الصــكوك كــان مــن قبــل مــدير إدارة الشــؤون اإلداري ـة
والماليــة ولــيس مــن قبــل المســتفيد (صــاحب العقــار) بالمخالفــة للمــادة ( )104مــن
ن
المتانية للحسابات والمخازن.
الئحة
السيارات

 بلغـ ـ الق ــوة العمومي ــة (الس ــيارات) ع ــدد  58س ــيارة خاص ــة ب ــالوزارة وف ــق الكش ــفالمقدم وفق إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة وبيانها كالتال:
عدد السيارات
47
9
1
1

البيان
سيارات جديدة تح الخدمة
سيارات مشوقة
سائق الوزير
حراسات الوزير

موظفي بالوزارة ر
ن
ألكت من سيارة وبيانها كالتال:
 استالمنوع السيارة
هونداي ر
إلنتا
هونداي سوناتا
تويوتا كامري
هونداي اكسن
هونداي ر
إلنتا
هونداي ر
إلنتا

اسم المستفيد
م ع ال
ف ن ال
م ع ال

رقم اللوحة
5-1115355
5-989009
5-883013
5-2260359
5-1105382
5-2260340

 حصــول كــل مــن المراقــب المــال ومســاعده عــىل ســيارة مــن الــوزارة بالمخالفــة لق ـراروزير المالية رقم ( )295لسنة 2017م وبيانها كتال:
االسم
ام ال

الصفة
مراقب مال عام

ج ال ال

مساعد المراقب المال

رقم اللوحة
5-1115343
5-2260606
5-882998

كما ن
تبي استالم المراقب المال ام ال لسيارة من وزارة المالية حسب البيان التال:
النوع
سامسونأ

اللون
أبيض

رقم اللوحة
5-1213634
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المخازن

 عدم مالئمة المخزن لشـروط حفظ األصناف. عــدم تقســيم المخزونــات حســب طبيعتهــا إل أصــناف معمــرة وأصــناف اســتهالكيةن
المتانية والحسابات والمخازن.
وأصناف خردة بالمخالفة للمادة ( )218من الئحة
 ع ــدم ت ــوفت وس ــائل الحماي ــة الكافي ــة ووس ــائل مكافح ــة الحرائ ــق بالمخالف ــة للم ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )220من الئحة
 االحتفـ ــا بأصـ ــناف تزيـ ــد عـ ــن حاجـ ــة الـ ــوزارة ممـ ــا يعرضـ ــها للتلـ ــف وسـ ــوء التخـ ــزينن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )222من الئحة
 عدم إعداد المقاشسـات السـنوية باحتياجـات المخـازن بالمخالفـة للمـادة ( )233مـنن
المتانية والمخازن.
الئحة
 عدم وجود بطاقات لكل صنف من األصناف الموجودة بالمخازن بالمخالفة للمادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )232من الئحة
ميانية التحول (ديوان وزارة التخطيط)
المبلغ المخصص
14,293,250

المبلغ المسيل
3,600,000

المبالغ الغي مسيلة
10,693,250

ومن خالل الفحص والمراجعة لمصـروفات التحول ن
تبي:
 ص ـ ــرف مبل ـ ــل  293,491دين ـ ــار مكاف ـ ــأة مالي ـ ــة ع ـ ــل لج ـ ــان داخلي ـ ــة م ـ ــن مخصص ـ ــاتالتح ـ ــول بنـ ـ ــد المكاتـ ـ ــب االستش ـ ــارية ممـ ـ ــا يعكـ ـ ــس اس ـ ــتخدام المخصصـ ـ ــات نف غـ ـ ــت
األغراض المخصصة لها ،فضال عن عدم إرفاق نتائأ أعمال تلك اللجان.
 مـ ــن ضـ ــمن هـ ــذه اللجـ ــان (للجنـ ــة المكاتـ ــب االستشـ ــارية) تبـ ـ ن
ـي ص ـ ــرف المكافـ ــاة
ـي أن ب ـ ر
للعض ــو م ــن وزارة التخط ــيط ،نف ح ـ ن
ـاف األعض ــاء ال ــذين ه ــم م ــن جه ــات
أخرى ال تصـرف لهم.
أهداف التنمية املستدامة 2030
ن
واكب الديوان عمل لجنة الحكومة خالل سنة 2020م وتقديمها للتقرير االستعرا،
ن
الوطب الطوع األول ليبيا 2020م ،حيث أبدى حوله العديد مـن المالحظـات ،أهمهـا
ما يىل:

 ل ــم يتط ــرق التقري ــر إل تج ــاوب الحكوم ــة مـ ـ مب ــدأ ع ــدم إهم ــال أح ــد ،وك ــذلك مـ ـطبيعــة االهــداف المتكاملــة وغــت القابلــة للتجزئــة ،ولــم يــتم تحديــد المجــاالت الـ رـب
تحتــاج فيهــا الدولــة إل الــدعم مثــل مجــاالت التمويــل ،بنـ ا
ـاء القــدرات ،جمـ البيانــات
وتحليلها ،التكنولوجيا ،عقد ررساكات.
 ع ــدم ابـ ـراز انعك ــاس خط ــة 2030م نف الخط ــط واالس ـ رـتاتيجيات اإلنمائي ــة الوطني ــة،ن
وف دعم تحقيق التنمية المستدامة باألبعاد الثالثة والمحددة للسياسات واآلليات
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ال ـ ـ رـب س ـ ــمح
األهداف.

به ـ ــذا التكام ـ ــل ،وك ـ ــذلك االتفاقي ـ ــات ذات العالق ـ ــة ال ـ ـ رـب تخ ـ ــدم ه ـ ــذه

 عــدم االس ــتعانة بالجه ــات ذات العالق ــة ب ــبعض االه ــداف ،للحص ــول ع ــىل البيان ــاتوالمعلومات المتوفرة بشأنها.
ن
 ع ــدم وج ــود نظ ــام معلوم ــات ك ــاف ،األم ــر ال ــذي يح ــد م ــن ق ــدرة الدول ــة ع ــىل وض ـ ـالخطط والتامأ الكفيلة بانجاح تنفيذ األجندة بالشكل المأمول ،بالرغم مـن وجـود
ر
تشيعات ومؤسسات حكومية متخصصة.
ومـن خــالل تقيــيم العمــل عــىل االهـداف المختــارة والــواردة بــالتقرير الطــوع األول ليبيــا
2020م ،لوحظ ما يىل:
ن
 قص ـ ــور نف تحدي ـ ــد أوج ـ ــه التكام ـ ــل وال ـ ـ رـتابط ف بع ـ ــض أه ـ ــداف التنمي ـ ــة المس ـ ــتدامة،وبالتال األطراف ذات العالقة من حيث المسؤوليات واألدوار المناطة بها نف تنفيذ
هذه ر
التابطات والتقاطعات.
الب تم االعتماد عليهـا نف اسـتخراج الم ر
 عدم اإلشارة ألغلب مصادر البيانات رـؤرسات
ر
والمؤرسات غت محدثة،
المتضمنة نف التقرير ،باإلضافة إل أن أغلب هذه البيانات
حيث يرج بعضها ر
ألكت من  15سنة مض .
 ضــعف نف تقــديم بعــض المـ رـؤرسات الـ رـب يمكــن االعتمــاد عليهــا كخــط أســاس لقيــاس
التقدم المحرز فيما بعد.
 رسد بعــض األهــداف بشــكل نظــري ،ممــا يــدل عــىل ضــعف أداء عمــل الفــرق المكلفــةر
بها نف التجمي والبحث عن البيانات ر
المؤرسات.
الب تغل
التوصيات
ن
بعي االعتبـار
بناء عىل ما سبق من مالحظات تم صياغة جملة من التوصيات ألخذها
نف إطار تقويم عمل الحكومة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة ،و كمـا
يىل:
 القيـ ــام باعـ ــداد تكليفـ ــات رسـ ــمية لمنسـ ـ رـف األهـ ــداف تحتـ ــوي عـ ــىل توصـ ــيف واض ـ ـلــدورهم يــتم مــن خاللــه تحديــد مســؤولياتهم وصــالحياتهم اتجــاه تحقيــق األهــداف
ـزمب الــذي يتمـ ر
وفــق اإلطــار الـ ن
ـاس م ـ تطلعــات الدولــة الليبيــة وظروفهــا ،وبالش ــكل
ن
الذي يضمن للـديوان ممارسـة مهامـه ف الرقابـة عـىل تحقيـق هـذه األهـداف ويمكنـه
ن
ن
المكلفي بها.
المنسقي إلعداد التقارير بشأن األعمال
من التواصل م
 ت ــأطت عم ــل اللجن ــة بش ــكل س ــليم بحي ــث ي ــتم تحدي ــد ص ــالحيات اللجن ــة الرئيس ــيةاإلرساف والمتابعة واال ر ن
ومسؤولياتها من حيث ر
لتام بما أنيط بها مـن مهـام وفـق قـرار
ر
إنشـ ــائها وأن يـ ــتم فصـ ــل عمـ ــل منسـ ــف األهـ ــداف كعمـ ــل مسـ ــتقل يخض ـ ـ للمتابعـ ــة
ر
ن
القائمي عىل اعمـال اللجنـة الرئيسـية ،وكـذلك ن ورة
واالرساف والمسائلة من قبل
ن
العم ـ ــل ع ـ ــىل تحدي ـ ــد مكاف ـ ــآت أعض ـ ــاء اللجن ـ ــة الرئيس ـ ــية والمنس ـ ــقي وأعض ـ ــاء ف ـ ــرق
تحقيق األهداف ال ر
مقتحة.
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وضـ ضــوابط ومعــايت واضــحة ومكتوبــة لتســمية منسـ رـف األهــداف وأن يــتم االلـ ر نـتام
بها لضمان حسن االختيار من أجل تعزيز القدرة عىل النجاح.
ر
العمـ ــل عـ ــىل إدمـ ــاج العنـ ــا التنفيذيـ ــة الفاعلـ ــة نف عمـ ــل منسـ ــف أهـ ــداف األجنـ ــدة
الوطني ــة الس ــيما ال ـ رـب ت ــرتبط ارتب ــاط وثي ــق ومب ـ ر
ـارس ب ــبعض األهـ ـداف مث ــل اله ــدف
الثالث والراب والسـاب والثـامن ،وذلـك لضـمان التكامـل ب ن
ـي الـدور الف نـب والتنفيـذي
بالشكل الذي شسهم نف تذليل الصعاب أمام مرحلة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
إيجــاد رنيــة وخطــط واضــحة تعـ نـب بتنفيــذ جملــة األهــداف ،بحيــث يــتم العمــل مــن
خاللها للوصول إل غايات محددة استنادا لما ورد نف التقرير من ر
مؤرسات.
إدراج أهــداف التنميــة المســتدامة نف الخطــط القطاعيــة االمــر الــذي يتطلــب تمثيــل
القطاعات نف فرق العمل بشكل أكت.

-

العمل عىل معالجة المشاكل والصعوبات ر
الب تواجه الحكومة نف العمل عىل تنفيـذ
ر
األجنـ ــدة ،والعمـ ــل عـ ــىل إعـ ــادة النظـ ــر نف بعـ ــض فـ ــرق العمـ ــل الـ ــب لـ ــم تقـ ــدم مـ ــا هـ ــو
مطلوب منها إذا لزم األمر.
ر
تفعي ــل المنت ــدى اللي ــب للتنمي ــة المس ــتدامة والعم ــل م ــن خالل ــه ع ــىل إرساك جميـ ـ
أصحاب المصلحة لتنفيذ األجندة.
ر
تفعيــل ســبل التواص ــل ال ـرأس واألفــف ب ـ ن
ـي مكونــات المجتم ـ لتعزي ــز قــدرة الدول ــة
عىل تنفيذ األهداف.
ن
تفعي ـ ـ ــل النظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوطب للمعلوم ـ ـ ــات والتواص ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ الهيئ ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة للمعلوم ـ ـ ــات
والتخطيط ومراكز المعلومات القطاعية بالخصوص.

-

-

-

 إجراء المسوحات الالزمة لقياس مستوى الفقر وفجوة الفقر لتتمكن الحكومـة مـناتخاذ القرارات المناسبة لحماية الفئات المهمشة.
خمصص تنمية وتطوير اجلنوب
 ع ـ ـ ــدم وض ـ ـ ــوح ألي ـ ـ ــة س ـ ـ ــت عم ـ ـ ــل اللجن ـ ـ ــة المش ـ ـ ــكلة بقـ ـ ـ ـرار المجل ـ ـ ــس الرئ ـ ـ ــاس رق ـ ـ ــمن
المتانيــة االســتثنائية لتنميــة وتطــوير الجنــوب،
( )2019/430بشــأن متابعــة تنفيــذ
حيـ ــث ل ـ ــم ت ـ ــتم دع ـ ــوة عض ـ ــو الـ ــديوان المكل ـ ــف كمراق ـ ــب بموج ـ ــب ق ـ ـراري المجل ـ ــس
الرئاس ورئيس ديوان المحاسبة إل أي اجتماع.
ر
 القيـ ــام باصـ ــدار العديـ ــد مـ ــن الق ـ ـرارات بالتعـ ــديل أل كـ ــت مـ ــن مـ ــرة عـ ــىل المخصصـ ــاتالمعتمـ ـ ـ ــدة بق ـ ـ ـ ـرارات المجلـ ـ ـ ــس الرئـ ـ ـ ــاس (ب ـ ـ ـ ــدون عرضـ ـ ـ ــها عـ ـ ـ ــىل اللجنـ ـ ـ ــة المش ـ ـ ـ ــكلة
ن
المتانيـة االسـتثنائية
بالخصوص) مما أثر سلبا عىل ست تنفيذ وتسييل مخصصـات
ر
ح ـ رـب تاريخ ــه ،مم ــا شش ــت إل ع ــدم وج ــود قاع ــدة بيان ــات ع ــن المتطلب ــات ال ــب تل ــب
حاجات المرحلة.
 غيــاب التنســيق بـ نـي اللجنــة المشــكلة مــن المجلــس الرئــاس وعمــداء البلــديات بشــأن

أولويــة وأهميــة المشــاري ـ ـ المدرجــة بــالقرارات واتض ـ ذلــك مــن خــالل إفــادة بعــض
عمداء البلديات بالخصوص.
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 التوس نف حجم المشاري ـ ـ المدرجة دون وجود ما يفيد القيام بالدراسات المسبقةبم ــدي حاج ــة المنطق ــة الجنوبي ــة إل تل ــك االرتباط ــات أو تقي ــيم م ــدى الق ــدرة ع ــىل
تنفيـذها ،ناهيــك عــن أن بعــض المشــاري ـ ـ المدرجـة بالكشــوفات قــد تــم االرتبــاط بهــا
مسبقا (جارية ،متوقفة).
 ع ـ ــدم وج ـ ــود منظوم ـ ــة معلوم ـ ــات وبيان ـ ــات ب ـ ــوزارة التخط ـ ــيط تتض ـ ــمن المعلوم ـ ــاتواالحص ـ ـ ــائيات والتق ـ ـ ــارير الفني ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول المش ـ ـ ــروعات التنموي ـ ـ ــة القائم ـ ـ ــة والمق ـ ـ ـ رـتح
تنفيــذها ،وذل ــك لالســتفادة منه ــا نف تحديــد االنحراف ــات نف التنفيــذ ومتابع ــة العم ــل
ووض اإلجراءات الكفيلة بضمان فاعلية متابعة الخطط والتامأ التنموية.
 الش ـ ـ ــروع نف العمـ ـ ــل عـ ـ ــىل إدراج مخصصـ ـ ــات لمسـ ـ ــميات ب ـ ـ ـرامأ ومشـ ـ ــاري ـ ـ بطريقـ ـ ــةتصــعب عمليــة مراقبتهــا ومتابعــة أوجــه أنفاقهــا ،حيــث تكشــف القيــام بــادراج بعــض
المش ـ ــاري ـ ـ تح ـ ـ أ ك ـ ـ رـت م ـ ــن مس ـ ــم ول ـ ــنفس الغ ـ ــرض م ـ ـ مالحظ ـ ــة وج ـ ــود تك ـ ـرار نف
ادراجها.
ن
ن
تبي قيام المنظمات الدوليـة والـدول المانحـة بالقيـام بعـدة مشــروعات ف المنطقـة
ن
ن
الجنوبيــة تمثل ـ ف أعمــال الصــيانة واالنشــاءات وكــذلك أعمــال التجهــتات وتوريــد
مضخات مياه الصـرف الصح باإلضافة إل حفر االبار ومياه الشـرب ،ويالحظ عىل
بع ــض مس ــميات تل ــك المش ــاري ـ ـ التش ــابه لدرج ــة كب ــتة ل ــبعض المش ــاري ـ ـ المدرج ــة
ن
المتانية االستثنائية.
بمخصصات
 القيام باالرتباط عىل تعاقدات جديدة ودون وجود أذن مسبق ودون وجود ما يؤكدتــوفر التغطيــة الماليــة والــذي مــن شــأنه أدى إل إب ـرام تعاقــدات جديــدة والـ رـب ترهــق
كاهــل الدولــة نف غيــاب تــوفر المحصصــات الماليــة ونقصــها ومراعــاة التقيــد بقــانون
ر
والتشيعات النافذة.
النظام المال للدولة
 الشــروع نف إدراج مشــاري ـ ـ ســبق وأن تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل الحكومــة بالمنطقــةالشـ ــرقية ،حي ــث تكش ــف لل ــديون وج ــود تعاق ــدات لغ ــرض تنفي ــذ مش ـ ــروعات مي ــاه
وصـ ــرف ص ــح ورب ــط ط ــرق وص ــيانة م ــدارس نف منطق ــة وادي الش ــاط ،بلغـ ـ م ــا
قيمت ـ ــه  20,811,655دين ـ ــار وتراوحـ ـ ـ نس ـ ــب اإلنج ـ ــاز الفني ـ ــة لمعظ ـ ــم المش ـ ــاري ـ ـ
.%100
 الش ـ ــروع نف ادراج مخصصـ ــات لـ ــبعض المش ـ ــروعات المتعاقـ ــد عـ ــىل تنفيـ ــذهام قبـ ــلالحكوم ــة نف المنطق ــة الشـ ــرقية ومنه ــا ع ــىل س ــبيل المث ــال معق ــد ص ــيانة االنجـ ـراف
الواقـ ـ ـ ـ بطري ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـراك – ب ـ ـ ــرقن ب ـ ـ ــوادي الش ـ ـ ــاط .باإلض ـ ـ ــافة إل مشـ ـ ـ ــروعم ص ـ ـ ــيانة
االنجرافات الواقعة بأكتاف طريق براك – الشويرفم.
 القيــام بــادراج مخصصــات لتنفيــذ مشــاري ـ ـ لقطــاع الحكــم المحــىل متعلقــة بتجديــدش ــبكات الص ـ ــرف الص ــح تكش ــف بوجـ ــود تعاق ــدات مس ــبقة عليه ــا وتب ـ ن
ـي ان تلـ ــك
المش ــاري ـ ـ توج ــد عليه ــا تعاق ــدات جاري ــة ومنه ــا ع ــىل س ــبيل المث ــال مش ـ ــروع تنفي ــذ
ش ــبكات خط ــوط الصـ ــرف الص ــح الرئيس ــية الواقـ ـ بطري ــق ال ــدائري الث ـ ن
ـان لمدين ــة
ر
ارساف جه ـ ــاز تنفي ـ ــذ مشـ ـ ــروعات اإلس ـ ــكان
س ـ ــبها والمنف ـ ــذة م ـ ــن قب ـ ــل ررسك ـ ــة تحـ ـ ـ
والمرافق سبها.
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 القي ــام بتخص ــيص مب ــالل لغ ــرض ص ــيانة الط ــرق الرئيس ــية والفرعي ــة منطق ــة أوب ــاريبمس ــافات مختلف ــة مجزئ ــة بمجم ــوع  29ك ــم وبقيم ــة إجماليـ ـة  9,000,000دين ــار،
وتكش ــف م ــن خ ــالل الدراس ــة وج ــود تعاق ــدات س ــابقة له ــذه الط ــرق ومنه ــا مشـ ــروع
تنفيذ طريق من الرقيبة – أوبـاري وهـو مشــروع قـائم ونسـبة انجـازه تجـاوزت ،%50
باإلضـ ــافة إل مش ـ ــروع والعقـ ــد تنفي ـ ــذ طريـ ــق مـ ــن الرقيب ـ ــة – األبـ ــيض متعاقـ ــد علي ـ ــه
ومتوقف حاليا م ررسكة أجنبية ومتوقف للظروف الراهنة.
 القي ــام بتخص ــيص مبل ــل ألنش ــاء مرك ــز للتوح ــد ومدرس ــة للق ــدرات الذهني ــة بأوب ــاريبقيمـة  3,000,000دينـار وتكشــف مـن خـالل المتابعــة بانـه سـبق التعاقــد عـىل هــذا
المش ــروع م ــن قب ــل ص ــندوق التض ــامن بالتعاق ــد م ـ ررسك ــة من ــارة أوب ــاري للمق ــاوالت
تح ـ رقــم  2017/12ونســبة االنجــاز فيــه بلغ ـ  %95وجــاري العمــل عــىل تســليم
المشـروع.
ن
 نتيجة لعدم قيام مصـرف ليبيـا المركـزي بايـداع مبلـل المليـار ف حسـاب التنميـة رقـم 471وفق ــا للقـ ـرارات الص ــادرة بالخص ــوص ،ولض ــمان االس ــتفادة الم ــثىل م ــن المبل ــل
ن
بالمتاني ــة االس ــتثنائية لتنمي ــة وتط ــوير
المخصــص ن ــري أن ي ــتم ف ــت حس ــاب خــاص
ر
الجن ــوب ي ــودع في ــه المبل ــل المخص ــص ع ــىل أن يك ــون تح ـ ـ أرساف لجن ــة خاص ــة
لمراقبة ألية إنفاقه بما يحقق الغرض من أجله.
مصلحة اإلحصاء والتعداد

أوال :تقييم نظام الرقابة الداخلية
ن
الوظيف للمصلحة بقرار اعتمـاد رقـم ( )12لسـنة 2020م بتـاريـ ــخ
 تم اعتماد المالك2019/1/29م واإلحالـة للجهـة بتــاريـ ــخ  2020/2/2للدراسـة واالعتمـاد بعــدد 350
تسكي بالمالك ر
ن
حب تاريـ ــخ إعداد التقرير.
موظف من غت
للموظفي ن
ن
تبي بياناتهم بالكامل وقشكل دوري.
 عدم وجود منظومة مستحدثةر
 ع ــدم إدراج االس ــتقطاعات القانوني ــة أوال ب ــأول ب ــدفت الص ــندوق ك ــال حس ــب ش ــهرهوتس ـ ــجيلها نهاي ـ ــة الس ـ ــنة المالي ـ ــة دفع ـ ــة واح ـ ــدة مخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )84م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن الـ رـب تشـ رـتط بــان تــتم عمليــة تســجيل المقبوضــات
بشكل متسلسل م إجراءات عمليات الدف .
 عدم مسك سجل خاص بدفاتر الصكوك يدون به ما تم استالمه وما لم شستلم. عــدم اس ــتعمال النم ــاذج المخصص ــة لعملي ــات الص ــرف (أذون الص ــرف) ع ــىل الب ــاباألول المرتب ــات نم ــوذج (م ح  )9مخالف ــة للم ــواد ال ـ رـب ت ــنظم عملي ــات الصـ ــرف وم ــا
ن
المتانيــة والحســابات
تحتويــه أذون الص ــرف مــن المــادة ( 99حـ رـب  )108مــن الئحــة
والمخازن.
 عدم استعمال النماذج المخصصة إلعداد بطاقـة المرتـب لكـل موظـف النمـوذج (مح  )12والـ رـب تــدون بهــا كــل البيانــات وكــذلك نمــوذج (م ح  )13المخصــص لكشــف
المرتبــات والــذي يعــد مــن واقـ بطاقــات مرتبــاتهم ممــا شســقط قانونيــة إجـراء عمليــة
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المقارنــة بيــنهم بســبب غيــاب اإلج ـراء الرســم والمتعــارف عليــه والمفـ رـتض بــان تعــد
ن
المتانيـة والحسـابات
عىل أساسه المرتبات مخالفة للمادة ( )127 ،126من الئحة
والمخازن.
ر
ن
 لــم يتبـ نـي مســك الجهــاز لســجل خــاص بااللتامــات الماليــة رغــم المــذكرات المتكــررة
لذلك.
تبي عدم قيام الجهاز بمسك السجل التحليىل لحساب الودائـ واألمانـات مكتفـين
ن
بامســاك ســجل حركــة تــدون بــه المبــالل المنص ــرفة مــن الودائ ـ عــن كــل ســنة ومــا تــم
ن
المتانيــة والحســابات
إحالتــه منهــا لإليـراد العــام بالمخالفــة للمــادة ( )163مــن الئحــة
والمخازن.
ن
 عــدم إمس ــاك س ــجل مس ــتقل باالعتم ــادات المالي ــة الخ ــاص بالب ــاب الثال ــث (متاني ــةالتحول) مخالفة للمادة ( )15من الئحة قانون التخطيط.
 عــدم القيــام بخــتم والتوقي ـ عــىل اغلــب أذونــات الص ــرف والمســتندات المؤيــدة بمــان
المتاني ــة
يفي ــد إتم ــام عملي ــات الص ــرف وذل ــك بالمخالف ــة للم ــادة ( )105م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
 ع ـ ــدم إرف ـ ــاق مح ـ ــا ن الج ـ ــرد س ـ ــواء الخاص ـ ــة باجتماع ـ ــات مجل ـ ــس اإلدارة وش ـ ــؤونن
ـوظفي أو المشـ ـ ـ رـتيات والجـ ـ ــرد السـ ـ ــنوي بأذونـ ـ ــات الص ـ ـ ــرف خاصـ ـ ــتها وحفظهـ ـ ــا
المـ ـ ـ
مستقلة عنها مما يصعب عملية الربط ومتابعتها.
 عـ ــدم وجـ ــود لـ ــوائ وق ـ ـرارات مضـ ــبوطة تـ ــنظم مـ ــن المكافـ ــآت والئحـ ــة اجتماعـ ــاتتنظيميــة للمصــلحة كمــا نص ـ المــادة رقــم ( )5نف ق ـرار إنشــاء المصــلحة ممــا جعــل
الجهة تنتهأ إصدار قرارات عشوائية لمن مكافآت دون آلية تنظم ذلك.
ن
تبي من خالل الجرد السـنوي لسـنة 2019م أن عمليـة الجـرد اقتصــرت عـىل اإلدارة
ن
واستثب مـن الجـرد الفـرع الخـاص ببنغـازي
الرئيسـية للمصلحة وفرعها بمدينة سبها
وهذا ما شستدع النظر نف اثر مراجعتها من فروع الديوان المتواجدة بتلك المناطق
والنظر لدرجة خضوعها للفحص السنوي طرفهم (فرع الديوان للمنطقة).
 عــدم اسـتيفاء عــدد مــن القـرارات الصــادرة (للنــدب واإلعــارة) عــىل بعــض المعلومــاتر
ن
والمفتض إدراجها بكل قرار يصدر عن المصلحة.
بالمعب
الخاصة
أنظمة التدقيق الداخل

 ضعف أداء مكتب المراجعة الداخلية بالمصلحة والذي يتض من خالل:ر
 قيام مكتب المراجعة الداخلية باعداد تقارير نصف سنوية من (2020/1/1م حبن
ـوظفي
2020/6/30م) حي ـ ــث ت ـ ــم فيه ـ ــا رسد م ـ ــا ت ـ ــم مراجعت ـ ــه م ـ ــن اس ـ ــتمارات الم ـ ـ
ن
ن
ـئولي باتمـ ــام اإلج ـ ـراءات
ـابعي للمصـ ــلحة ومـ ــا ينقصـ ــها مـ ــن توقيعـ ــات مـ ــن المسـ ـ
التـ ـ
بالمصــلحة ،ومــا يفيــد جــرد الخزينــة بتــاريـ ــخ 2020/8/25م حيــث تــم ذكــر عــدد مــن
الس ــجالت دون التطـ ــرق للسـ ــجالت الرسـ ــمية ال ـ رـب يجـ ــب عـ ــىل المصـ ــلحة إمسـ ــاكها
حس ـ ــب الق ـ ــانون والل ـ ــوائ المعم ـ ــول به ـ ــا ،وبت ـ ــاريـ ــخ 2020/11/4م ت ـ ــم إج ـ ـراء ج ـ ــرد
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مفاج كما موض بالتقرير دون تقديم أي مالحظات أو توصيات لإلدارة العليا عن
ست العمل.
 مشــاركة المراج ـ ال ــداخىل بعــدد مــن اللج ــان الـ رـب ت ــم ص ــرف مكافــآت له ــا بق ـرار م ــنن
ـوظفي) ممـا يحـد
إدارة المصلحة (لجنة إعـداد الحسـاب الختـام) (لجنـة شـؤون الم
من استقالليته نف ممارسة دوره الرقان.
 ضـ ــعف أداء المراقـ ــب المـ ــال بالمصـ ــلحة والـ ــذي يتض ـ ـ مـ ــن خـ ــالل إغفال ـ ـه لـ ــبعضن
ـاملي ش ـ ــهر )4
البيان ـ ــات ال ـ ـ رـب يف ـ ـ رـتض تس ـ ــجيلها أوال ب ـ ــأول (م ـ ــا يخ ـ ــص مرتب ـ ــات الع ـ ـ
وكــذلك إدخالــه لــبعض التفويضــات أ كـ رـت مــن القيمــة المبينــة بــالتفويض األصــىل ممــا
يظهــر جملــة التفويضــات بــأكت مــن قيمتهــا كمــا هــو مبـ ن
ـي بســجل االعتمادات،البن ــد
الخ ــاص (بالمسـ ــاهمة نف الضـ ــمان) وكـ ــذلك إغفال ـ ـه لقيمـ ــة ماليـ ــة لـ ــم يـ ــتم تسـ ــجيلها
بتقرير اإليرادات والمصـروفات.
ر
 تب ـ ـ نـي وج ـ ــود قص ـ ــور باختصاص ـ ــات المراق ـ ــب الم ـ ــال ل ـ ــإلرساف ع ـ ــىل القس ـ ــم الم ـ ــال
والتــدخل باختصاصــات القســم أثنــاء إجـراءات عمليــة الصــرف بــالطرق الرســمية عــن
طري ــق إجب ــار الجه ــة ع ــىل ع ــدم اس ــتعمال أذون ــات الصـ ــرف (نم ــاذجم ح  )9بالب ــاب
األول وتعنت ـ ــه كم ـ ــا ت ـ ـ ن
ـي خ ـ ــالل ف ـ ـ رـتة الفح ـ ــص بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )24م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
ر
المتانية والحسابات والمخازن والب ن
تبي حدود اختصاصات المراقب المال.
 تمتـ ـ المراق ــب الم ــال ب ــبعض المكاف ــآت المالي ــة خ ــالل الس ــنة وذل ــك بالمش ــاركة نفمجموعة من اللجان بالمصلحة من بينها (لجنة إعداد الحساب الختـام) (و (لجنـة
ن
المتانية التقديرية للسنة الحالية) بعضها يعتت جزءا من اختصاصاته مسـبقا
إعداد
كما سيتم تناولها فيما بعد.
ثانيا :الميانية العامة
ن
بيان بالمخصصات المعتمدة للمصلحة عن سنة 2020م للباب األول والثان والثالث
ر
حب 2020/12/31م.
الباب
األول
ن
الثان
الثالث
اإلجمال

المخصص
2020
2,300,000
650,000
0
2,950,000

المفوض من  1/1المسيل للفية من 1/1المصـروفات من 1/1
حن  2020/12/31حن  2020/12/31حن2020/12/31
2,021,521
1,887,611
2,300,000
517,641
516,748
516,740
406,805
499,999
4,150,000
2,945,968
2,904,359
6,966,740

الرصيد
278,478
-901
3,743,195
4,020,771

الباب األول
ر
 تب ـ نـي م ــن خ ــالل الرص ــيد المت ــبف بالحس ــاب الخت ــام ع ــن س ــنة  2019للب ــاب األول
وجود مبلل عجز يقدر بقيمة  45,624دينار تم تغطيته عن طريق طرح خصومات
ن
ـوظفي نتيج ـ ـ ـ ــة غي ـ ـ ـ ــابهم ليك ـ ـ ـ ــون نهاي ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــن مرتب ـ ـ ـ ــات بع ـ ـ ـ ــض الم ـ ـ ـ ـ
2020/12/31م بقيمة  26,701دينار.
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 وج ــود مبل ــل يق ــدر بقيم ــة  1202دين ــار ت ــم خص ــمه بالخط ــأ وت ــم مراس ــلة المصـ ــرفبخصوصه.
ن
ـوظفي ت ــرد أس ــماءهم م ــن وزارة المالي ــة والب ــالل ع ــددهم 5
 وج ــود مجموع ــة م ــن الم ـأسماء وسيتم إرفاق كشف بهم.
الباب الثان

-

-

-

ن
ـوظفي عـن سـنة 2019م
تم صـرف مـا قيمتـه  203,131دينـار مكافـآت متنوعـة للم
بقـرارات لســنوات ســابقة  2013 /2018 /2019مــن بنــد غــت مخصــص وتحمــيلهم
ع ــىل بن ــد (مصـ ــروفات س ــنوات س ــابقة) الب ــاب الث ـ ن
ـان دون وج ــود مخص ــص معتم ــد
ن
بالمتاني ــة له ــذه المكاف ــآت بالب ــاب األول وذل ــك بالمخالف ــة للم ــادة ( )10و( )11م ــن
ق ــانون النظ ــام الم ــال ال ـ رـب توج ــب التقي ــد بح ــدود التقس ــيمات المدرج ــة باالعتم ــاد
وبيانها كالتال:
ن
 مـ ـ ـ ـ تج ـ ـ ــاوز المص ـ ـ ــلحة بالصـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ــن مخصص ـ ـ ــات ب ـ ـ ــاب (الب ـ ـ ــاب الث ـ ـ ــان بن ـ ـ ــد
ن
بالمتاني ــة
مص ــروفات س ــنوات س ــابقة) لتغطي ــة نفق ــات (مكاف ــآت) غ ــت مدرج ــة
ببنــد مســتقل بهــا بالبــاب األول) بقيمــة  203,131دينــار (أي مــا يعــادل %106
من قيمة تتعدى إجمـال بنـد يف رـتض أن يكـون مخصـص بالمصــروفات السـابقة
ومـ ـ أن اغل ــب قـ ـرارات المكاف ــآت ق ــد تفرقـ ـ ع ــىل س ـ ن
ـني ع ــدة تش ــملها 2013
و 2018و2019م إال انـ ــه ت ـ ــم اسـ ــتقطاعها م ـ ــن مص ـ ــروفات بنـ ــد غ ـ ــت مخص ـ ــص
لــذلك ودون إرفــاق محــا ن تيب ـ وتعــزز الص ــرف (محــا ن اجتماعــات مجــالس
ن
ـوظفي ولجـ ـ ــان مشـ ـ ـ رـتيات) (ودون وجـ ـ ــود لـ ـ ــوائ تـ ـ ــنظم االجتماعـ ـ ــات
إدارة ومـ ـ ـ
الرسمية ومن المكافآت المالية).
 ع ــدم االنتظ ــام نف الصـ ــرف لتسلس ــل األذون ــات حس ــب القـ ـرارات واختي ــار نهاي ــة
السـ ــنة الماليـ ــة السـ ــابقة لص ـ ــرف المكافـ ــآت ليـ ــتم تحميلهـ ــا عـ ــىل السـ ــنة المالي ـ ــة
المصاحبة وليتم خصمها من بند مصـروفات سنوات سابقة كـل ذلـك يظهـر إل
إن المص ــلحة تتب ـ نف ــس السياس ــة اإلنفاقي ــة ك ــل س ــنة الس ـ ن ن
ـتتاف اعتم ــاد (بن ــد)
بالمتانيــة (بالبــاب الثـ ن
ر
ن
ن
ـان) بنفقــات بنــد غــت مــدرج بالمتانيــة (يفــتض أن
مــدرج
يك ــون بالب ــاب األول) بقص ــد اس ــتنفاذه بالتج ــاوز مخالف ــة للم ــادة رق ــم ( )13م ــن
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ممــا يلــزم إعــادة النظــر بفحــص الســنوات
الئحــة
ن
القليل ــة الس ــابقة ع ــىل اق ــل ح ــد ف ح ــال تك ــرر ه ــذا التج ــاوز وتع ــويض النفق ــات
واشعار وزير الخزانة بوض قيم محدودة لهذا البند للتجاوزات المتكررة بمبالل
مالية كبتة ال تم بصلة لألغراض اإلنفاقية المخصصة للبند.
صـ ـ ــرف للمراق ـ ــب الم ـ ــال (ع ال ال) مكاف ـ ــآت بعض ـ ــها حم ـ ــل ع ـ ــىل (بن ـ ــد مصـ ـ ــروفات
ن
ـاملي) وذلــك مخــالف للمــادة
ســنوات ســابقة) وبعضــها عــىل (بنــد مكافــآت لغــت العـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن المال
( )24من الئحة
وج ــود ع ــدد م ــن البن ــود ال ـ رـب ل ــم شس ــجل عليه ــا أي حرك ــة مم ــا يل ــزم إع ــادة النظ ــر فن
تقديرها وأسس إدراج قيمها من قبل الجهة والخزانة العامة عىل وجه الخصوص.
وجـ ـ ــود عج ـ ـ ــز نف بن ـ ـ ــد مص ـ ـ ــروفات س ـ ـ ــنوات س ـ ـ ــابقة بقيم ـ ـ ــة  37,570دين ـ ـ ــار نتيج ـ ـ ــة
لتحميله ــا بع ــدة مب ــالل ال ت ــرتبط بأس ــاس البن ــد واغلبه ــا كان ـ نتيج ــة المكاف ــآت ال ـ رـب
تم خالل السنوات السابقة.
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 بموج ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  2/1بقيم ـ ـ ــة  11,843دين ـ ـ ــار الم ـ ـ ــدرج بالب ـ ـ ــاب الث ـ ـ ـ نـان
ن
المتانيــة الخ ــاص بص ــرف ب ــدل
(مص ــروفات عمومي ــة) تح ـ بن ــد الحســابات خ ــارج
ن
صــك ملـ نـع رقــم  9/5بتـاريـ ــخ 2019/8/30م إليجــار مبــب لفــرع مــن فــروع المصــلحة
ببنغازي بسبب ضياع الصك لوحظ بشأنه:
 ال توج ــد ف ــاتورة تب ـ ن
ـي قيم ــة المبل ــل واقتص ــارهم ع ــىل إدراج العق ــد الم ــتم فق ــط
مخالفة للمادة رقم (.)99
 ل ــم ي ــتم إدراج أي مس ــتند يفي ــد باس ــتالم المس ــتفيد المبل ــل مـ ـ العل ــم أن الص ــك
المل ـ ـ نـع األول رق ـ ــم  698185حس ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ــم  9/5ق ـ ــد ت ـ ــم ض ـ ــياعه
والصــك الثـ ن
ـان المبـ ن
ـي حســب إذن الص ــرف  2/1لــم يرفــق بــه صــورة مــن الصــك
المح ـ ــرر بـ ـ ــدل الص ـ ــك األول الضـ ـ ــائ مخالف ـ ــة للمـ ـ ــادة رق ـ ــم ( )103مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ال يوج ــد ص ــورة م ــن اإلخط ــار ال ــذي يج ــب أن يخط ــر ب ــه المس ــتفيد إن تج ــاوزت
م ـ ــدة إذن الص ـ ــرف ش ـ ــهر ول ـ ــم ي ـ ــتم س ـ ــحب القيم ـ ــة لالس ـ ــتعجال بالص ـ ــرف ف ـ ــان
تجاوزت ر
الفتة شهرين أعيد اإلذن للجهة نفسها مخالفة للمادة رقم ( )108من
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 افتقار بعض المعامالت المالية إل التعزيز المستندي المؤيد لعملية الصـرف فضـالعــن إغفــال اســتيفاء بعــض البيانــات األساســية بالمخالفــة للمــادة ( )99و( )100مــن
الئحة الحسابات.
ن
 انتهــاج المصــلحة آلليــة ترجيـ المص ــروفات لــبعض العــاملي (بــدل صــيانة ســيارات)وهذا بالمخالفة للنظم المحاسبية ونصوص قانون النظام المـال للدولـة ،وال رـب مـن
أهمها عدم وجود اإلجراءات المسبقة الخاصة باألذن بمثل هده التصـرفات إلثبـات
مشـروعيتها وعدم استقطاع ن يبة الدمغة بأغلب األذون المحررة لهذا الغرض.
ـوظفي ر
ن
(إرسافي ـ ـ ن
ن
ـاديي) دون وج ـ ــود
ـي وع ـ ـ
 ص ـ ــرف مبل ـ ــل  9000دين ـ ــار ب ـ ــدل نق ـ ــل لم ـ ـموافقـة مسـبقة مـن إدارة النقــل الـتي وعـدم وجـود بنــد مخصـص لـذلك وعـدم بيــان
المناقلة ر
الب تم عىل البند المخصوم منـه القيمـة وكلهـا سـجل عـىل نهايـة السـنة
الماليــة بــأثر رجــع خــالل شــهر  1مــن الســنة الجديــدة 2020م مخالفــة للمــادة ()17
م ــن قـ ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة رق ــم ( )918لس ــنة 2007م بش ــان ض ــوابط ش ـ ـراء
واستعمال السيارات المملوكة للمجتم .
 بــالرغم مــن وج ــود ع ــدد ال يق ــل ع ــن  40س ــيارة حس ــب الكش ــف المرف ــق بالس ــياراتن
ـوظفي ال يتجـاوز ال ـ 205موظـف حسـب
(كشف الجرد عن سنة 2019م) وبعدد م
الدسكة الواردة من وزارة المالية.
حسابات خارج الميانية (العهد المالية)

إقفــال عهــدة ماليــة نهايــة الســنة الماليــة 2020م بقيمــة  5,000دينــار حســب ق ـرار رقــم
( )13لسـنة 2018م صــرف بموجــب أذن الرصـف رقـم  12 /5بتــاري ـ ـ 2020/11/6م
للس ــيد (ي م ق) مخص ــومة م ــن بن ــد مصـ ــروفات س ــنوات س ــابقة مخالف ــة للم ــادة رق ــم
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )188من الئحة
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حساب الودائع واألمانات

 بت ــاريـ ــخ 2020/9/8م ت ــم تحري ــر إذن صـ ــرف  9/1ومراس ــلة مصـ ــرف الوح ــدة الف ــرعالرئيس ـ ـ ـ طـ ـ ـرابلس بش ـ ــان إتم ـ ــام عملي ـ ــة تحوي ـ ــل مبل ـ ــل  334,347,005دين ـ ــار ك ـ ــان
بحســاب الودائ ـ واألمانــات رقــم الحســاب  204-369لــدى المصــلحة لإلي ـراد العــام
ح 1900031حسـب المب ن
ـي بـاإلذن والمرفقـات بـه بعـد اإلشـارة لكتـاب مــدير اإلدارة
العام ــة لفح ــص حس ــابات الهيئ ــات والمؤسس ــات ب ــديوان المحاس ــبة اللي ــب بت ــاريـ ــخ
2018/7/1م.
ن
 تعلية وديعة شـراء مبب بقيمة  9,000,000دينار عن سنة 2014م لـم يـتم إحالتهـالإلي ـ ـراد الع ــام الزال ـ ـ بحس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات ل ــدى المص ــلحة مخالف ــة للم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )162من الئحة
المخازن

مــن خــالل الزيــارة الميدانيــة للمخــازن واختصاصــات األمنــاء وادارة المخــازن مــن حيــث
تــدعيم المســتندات المؤيــدة لعمليــة الصــرف وعمليــات الش ـراء الـ رـب تمـ خــالل الســنة
من ن
(متانية التحول) لعدد ال يقل عن  45صنف متفرقة ن
بي أجهزة كمبيوتر وطابعات
ر
ن
وبرامأ تبي اآلن:
 ضــيق الســعة التخزينيــة للمكــان الخــاص بحفــظ المســتندات وبطاقــات الصــنف ومــاإل ذل ـ ـ ــك وع ـ ـ ــدم جاهزي ـ ـ ــة المك ـ ـ ــان المخص ـ ـ ــص بحف ـ ـ ــظ أص ـ ـ ــول المص ـ ـ ــلحة ك ـ ـ ــأجهزة
الحاسوب والطابعات وغتها لعدم وجود تكييف وأرضية صالحة لحفظها بالمكـان
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
األم ـ ــر ال ـ ــذي يع ـ ــد مخ ـ ــالف ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )220م ـ ــن الئح ـ ــة
والمخازن.
 عــدم إعــداد أمـ نـي المخــازن وادارة المخــازن والمعهــود إلــيهم بتجهـ نـت المقاشســات الـ رـب
ن
تبي مدى حاجة المصلحة لألصناف المختلفة وما يفيد إعداد أوامـر ش ـراء مسـبقة
ن
المتانيــة
تعــد قبــل الشـ ـراء مخالفــة للمــواد رقــم ( )220و( )221و( )222مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
مصلحة التخطيط العمراني
ً
أوًل :تقييم اإلطار التشـريع لواقع عمل مصلحة التخطيط العمران

 مــن حيــث االختصــاص :أســند القــانون رقــم ( )3لســنة 2001م اختصاصــات تنظــيمالتخطــيط العم ـر نان إل الجهــات المختصــة دون اإلفصــاح عنهــا ،ثــم جــاءت الالئحــة
مص ــلحة
التنفيذي ــة للق ــانون الم ــذكور ونصـ ـ ع ــىل أن الجه ــة المختص ــة ب ــذلك
التخطــيط العم ـر نان ،وعنــدما صــدر قــانون اإلدارة المحليــة رقــم ( )59لســنة 2012م
الجه ـ ـ ــات المختص ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ر
ـاإلرساف ع ـ ـ ــىل إع ـ ـ ــداد المخطط ـ ـ ــات
اعت ـ ـ ــت أن البل ـ ـ ــديات
العمراني ــة ب ــل وتنفي ــذها أيض ــا ،األم ــر ال ــذي ترت ــب علي ــه ت ــداخل وتع ــارض يـ ـ ـ ـ فن
االختصاصات.
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 المخالف ــات القانوني ــة ال ــواردة نف بع ــض الق ــرارات المتعلق ــة بتبعي ــة المص ــلحة وف ــقالجدول التال للتوضي :
رقم القرار وتاريخه

مالحظات

ن
الوطب رقم ()694
قرار المجلس الرئاس لحكومة الوفاق
الصادر بتاري ــخ2017/8/6 :م بشأن إعادة تنظيم مصلحة
التخطيط العمر نان ونقل تبعيتها إل مجلس الوزراء.

قرار معيب من الناحية القانونيةر ألنه مخالف للمادة ()25
من قانون اإلدارة المحلية والمادة ( )82من الالئحة التنفيذية
للقانون المذكور ،ومخالف أيضا لنص الفقرة ( )7من المادة
( )9من أحكام االتفاق السياس.
قرار معيب من الناحية القانونيةر ألنه مخالف للمادة ()25
من قانون اإلدارة المحلية والمادة ( )82من الالئحة التنفيذية
للقانون المذكور ،ومخالف أيضا لنص الفقرة ( )7من المادة
( )9من أحكام االتفاق السياس.

ن
الوطب رقم ()1001
قرار المجلس الرئاس لحكومة الوفاق
الصادر بتاري ــخ2020/12/31 :م بشأن نقل تبعية مصلحة
التخطيط العمر نان إل وزارة اإلسكان والتعمت.

 من حيث اإلدارة الداخلية للمصلحة :إن تكليف رئيس لجنـة إدارة المصـلحة الحـال(ف ع ل) ق ــد ت ــم بش ــكل اس ــتثنان ،حي ــث أوع ــز إلي ــه رئيس ــه الس ــابق مهم ــة تس ــيت
ش ــؤون المصـ ــلحة مؤقتـ ــا ريثمـ ــا تنـ ــت إجازت ــه ،لكـ ــن شـ ــاءت األقـ ــدار أن تكـ ــون تلـ ــك
اإلجازة دائمة ،حيث اعتت أن السكوت من قبل السلطة السياسـية قبـوال ضـمنيا بـه
ن
ـواني
دون أن يصــدر قـرار بتســميته رئيســا لمجلــس اإلدارة ،و مخالفــة يحــة للقـ
النافذة وتحتـاج إل معالجـة فوريـة باصـدار قـرار جديـد بتسـمية رئـيس لمجلـس إدارة
المصلحة ،تماشيا م واق العمل نف المصلحة قبل عام 2011م الذي شهد إصدار
الع دي ــد مـ ــن الق ـ ـرارات م ــن الجهـ ــات المختصـ ــة والمتعلق ــة بتسـ ــمية رئـ ــيس لمجلـ ــس
اإلدارة.
 أما فيما يتعلق بآلية عمل مجلس إدارة المصلحة (غت الموجود أصال منذ 2011م)فتج ــدر اإلش ــارة إل أن رئ ــيس المص ــلحة ق ــرر اإلناب ــة ع ــنهم نف القي ــام بكاف ــة األعم ــال
المناطــة بهــم ،األمــر الــذي يعــد مخالفــة يحــة لــنص المــادة ( )5مــن ق ـرار مجلــس
ال ــوزراء ماللجن ــة الش ــعبية العام ــة س ــابقام رق ــم ( )18لس ــنة 1993مر ل ــذا شس ــتوجب
االم ــر إع ــادة تش ــكيل مجل ــس اإلدارة م ــن جدي ــد ،وع ــدم الس ــماح ألح ــد ب ـ ر ن
ـاختال ه ــذا
الدور الجماع ألعضاء المجلس مطلقا.
ً
ثانيا :تقييم مشـروع الجيل الثالث
 البيان ــات المالي ـ ـة للعق ــود األصـ ــلية م ـ ـ القيمـ ــة اإلض ــافية وأوامـ ــر التع ــديل لمش ـ ــروعالجيل الثالث للمخططات:
قيمة العقود بعد اإلضافة دينار قيمة األوامر التعديل إجمال قيمة العقود دينار نسبة الزيادة ف العقود
%51
264,818,553
60,039,053
204,779,500

 قيام مصلحة التخطيط العمر نان باعتماد طريقة دف للمكاتب االستشارية بناء عىلعرض من اللجنة المشكلة لمراجعة واعتماد المستخلصات والمتمثلة نف:
ا
 أو  :يتم دف ما نسبته  %60من األتعاب مقابل تقديم األعمال.
 ثاني ــا :ي ــتم دفـ ـ م ــا نس ــبته  %30م ــن األتع ــاب مقاب ــل عن ــد المراجع ــة واالعتم ــاد
االبتدان.
 ثالثا :يتم دف ما نسبته  %10من األتعاب مقابل االعتماد النهان.
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أى أن بقيمــة الدفع ــة المقدم ــة المدفوع ــة ونس ــبة  %60مقاب ــل تس ــليم دراس ــات ل ــم
تراجـ ولــم يــتم تحديــد مــا مــدي صــالحيتها وهــل تعكــس العمــل المطلــوب يكــون قــد
تـم تســديد  %80مــن قيمــة البنــد وهــذا يعتــت مخــالف لشــروط الماليــة الملحـق (ب)
ن
الفقرة ( )3ر
الثان نظت ما يقوم بتنفيذه
الب نص عىل يتم دف مستحقات الطرف
م ــن أعم ــال م ــن خ ــالل مستخلص ــات وش ــهادات دفـ ـ نظ ــت األعم ــال المنج ــزة فع ــال
ومعتمدة طبقا لمراحل العمل المنصوص عليها نف الملحق (أ).
 قيمة المسدد ونسب اإلنجاز المالية كما هو موض نف الجدول التال:إجمال الدفعات
المقدمة المسددة25%

51,176,875

إجمال المستخلصات
المسددة

إجمال المستخلصات المسددة
مخصوما منها * %30

إجمال القيم
المسددة

93,554,845
42,377,970
60,531,386
)*(  %30تشمل الدفعة المقدمة  %25وضمان األعمال %5

نسبة
اإلنجاز%

45.6

الوطب االستشاري بقيمة  3مليـون دينـار مـن البـاب الث ن
ن
ـان
 تم صـرف سلفة للمكتبالنفق ــات التس ــيتية والتش ــغيلية بن ــد المتفرق ــات بن ــاء ع ــىل موافق ــة رئ ــيس المجل ــس
الرئاس بتاريـ ــخ 2019/12/19م بما يخالف قانون المال للدولة.
مالحظات عل مراحل تنفيذ العقود
أ -إعداد المخطط اإلقليم
 نف البن ـ ـ ـ ــد رق ـ ـ ـ ــم ( )1تح ـ ـ ـ ــديث الخـ ـ ـ ـ ـرائط المس ـ ـ ـ ــاحية بمقي ـ ـ ـ ــاس رس ـ ـ ـ ــم 100000 :1باس ـ ــتخدام االقم ـ ــار الص ـ ــناعية وتقني ـ ــة االستش ـ ــعار ع ـ ــن بع ـ ــد حي ـ ــث قام ـ ــة مص ـ ــلحة
الـ ـ ــتخطط العم ـ ـ ـر نان بالص ـ ـ ــرف م ـ ـ ــن قيم ـ ـ ــة البن ـ ـ ــد بنس ـ ـ ــبة  %100لمكت ـ ـ ــب الجامع ـ ـ ــة
لالستشـارات الهندسـية (إقلـيم الخلـيأ التخطـيل) وللمكتـب االستشـاري الهنــدس
للمرافق (إقليم فـزان التخطـيل) ونسـبة  %92للمكتـب ال ن
ـوطب االستشـاري (إقلـيم
ط ـرابلس التخطــيل) ونســبة  %80لمكتــب العمــارة لالستشــارات الهندســية (إقلــيم
بنغازي التخطيل) ولم يتم اعتماد من قبل مصلحة المساحة وفق ما نص عليـه
الش ــروط الفنيــة للعقــود رقــم ( )6أعمــال التخــريط الفق ـرة رقــم (و) الـ رـب نص ـ عــىل
تح ـ ــديث الخـ ـ ـرائط واع ـ ــداد الخـ ـ ـرائط الجدي ـ ــدة وف ـ ــق المواص ـ ــفات المعتم ـ ــدة ل ـ ــدى
مصلحة المساحة وان يكون معتمدة منها.
 نف البند رقم ( )2تقييم الوض القـائم واجـراء المسـوحات المبدئيـة والجـرد الحقـىلحي ــث قام ــة مص ــلحة ال ــتخطط العم ـ ـر نان بالص ـ ــرف م ــن قيم ــة البن ــد بنس ـ ـبة %100
للمكت ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ن
ـوطب االستش ـ ـ ــاري (إقل ـ ـ ــيم ط ـ ـ ـرابلس التخط ـ ـ ــيل) ولمكت ـ ـ ــب الجامع ـ ـ ــة

لالستشــارات الهندســية (إقلــيم الخلــيأ التخطــيل) ولمكتــب العمــارة لالستشــارات
الهندســية (إقلــيم بنغــازي التخطــيل) ونســبة  %85للمكتــب االستشــاري الهنــدس
للمرافـ ــق (إقلـ ــيم ف ـ ـزان التخطـ ــيل) حيـ ــث ان الدراسـ ــات المقدمـ ــة بهـ ــا العديـ ــد مـ ــن
المالحظ ــات الفني ــة والقص ــور نف االع ــداد وف ــق المنهجي ــة المتف ــق عليه ــا ونص ــوص
الشــروط الفنيـة للعقـد ولـم يـتم االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة المكلفـة بالمراجعــة
ألى دراسات للوض القائم.
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 نف البند رقم ( )3اعداد االحصائيات واجراء الدراسة االقتصادية واالجتماعية حيثقامـ مصــلحة الـتخطط العمـر نان بالصــرف مـن قيمــة البنـد بنســبة  %100للمكتــب
ال ـ ن
ـوطب االستش ــاري (إقل ــيم طـ ـرابلس التخط ــيل) ولمكت ــب الجامع ــة لالستش ــارات
الهندسـ ــية (إقلـ ــيم الخلـ ــيأ التخطـ ــيل) ولمكتـ ــب العمـ ــارة لالستشـ ــارات الهندس ـ ــية
(إقل ــيم بنغ ــازي التخط ــيل) ونس ــبة  %80للمكت ــب االستش ــاري الهن ــدس للمراف ــق
(إقلــيم ف ـزان التخطــيل) نف حـ ن
ـي ان جمي ـ االحصــائيات المقدمــة والدراســات الـ رـب
روجع من قبل اللجان الفنية المكلفة لم يتم اعتمادها وبما يخالف الملحق (ب)
ملح ــق الش ــروط المالي ــة للعق ــود الفق ــرة ( )3ال ـ رـب نص ـ ع ــىل ي ــتم دف ـ مس ــتحقات
الطــرف الثـ ن
ـان نظــت مــا يقــوم بتنفيــذه مــن أعمــال مــن خــالل مستخلصــات وشــهادات
دف ـ نظــت األعمــال المنجــزة فعــال ومعتمــدة طبقــا لمراحــل العمــل المنصــوص عليهــا
نف الملحق (أ).
ر
المقتحــات ونتــائأ األعمــال تــم االنتقــال مــن البنــد
 نف البنــد رقــم ( )4اعــداد مســودةالسابق إل هذا البند قبل ان يتم االنتهـاء مـن االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة وال رـب
تعتـ ــت البنـ ــود الس ـ ــابقة اسـ ــاس النط ـ ــالق العمـ ــل به ـ ــدأ البنـ ــد حي ـ ــث قام ـ ـ مص ـ ــلحة
الـ ـ ـ ــتخطط العم ـ ـ ـ ـر نان بالص ـ ـ ـ ــرف مـ ـ ـ ــن قيمـ ـ ـ ــة البنـ ـ ـ ــد بنسـ ـ ـ ــبة  %90للمكتـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ن
ـوطب
االستشـاري (إقلـيم طـرابلس التخطـيل) ولمكتـب الجامعــة لالستشـارات الهندســية
(إقلــيم الخلــيأ التخطــيل) وبنســبة  %70لمكتــب العمــارة لالستشــارات الهندســية
(إقل ــيم بنغ ــازي التخط ــيل) وللمكت ــب االستش ــاري الهن ــدس للمراف ــق (إقل ــيم فـ ـزان
التخطيل) وبما يخالف الملحق (ب) بشأن الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
 نف البنـ ـ ــد رق ـ ـ ــم ( )5اعـ ـ ــداد النت ـ ـ ــائأ النهائي ـ ـ ــة نف هـ ـ ــذا البن ـ ـ ــد ال يمكـ ـ ــن ان ي ـ ـ ــتم إنج ـ ـ ــازالمطلوب عىل الوجه الصحي اال بعد االنتهاء بشكل كامل من البنود السـابقة ويـتم
اعتمادهــا حيــث قام ـ مصــلحة الــتخطط العم ـر نان بالص ــرف مــن قيمــة البنــد بنســبة
 %90للمكت ـ ــب ال ـ ـ ن
ـوطب االستش ـ ــاري (إقل ـ ــيم طـ ـ ـرابلس التخط ـ ــيل) وبنس ـ ــبة %20
لمكت ــب العم ــارة لالستش ــارات الهندس ــية (إقل ــيم بنغـ ـازي التخط ــيل) وبم ــا يخ ــالف
الملحق (ب) ملحق الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
 إجمــال مــا ص ــرفه عــىل مرحلــة اعــداد المخطــط اإلقلــيم مبلــل  26,398,751دينــارودون اعتمادها ومخالف لشـرط العقود.
ب  -اعداد المخططات المحلية (اإلقليمية الفرعية)
 نف البند رقم ( )1تحديث الخـرائط المسـاحية بمقيـاس رسـم  25000 :1باسـتخداماألقم ـ ــار الص ـ ــناعية وتقني ـ ــة االستش ـ ــعار ع ـ ــن بع ـ ــد حي ـ ــث قام ـ ـ مص ـ ــلحة ال ـ ــتخطط
العمـ ـ ـر نان بالصـ ـ ــرف م ـ ــن قيم ـ ــة البن ـ ــد بنس ـ ــبة  %80للمكت ـ ــب االستش ـ ــاري الهن ـ ــدس
للمراف ـ ــق (إقل ـ ــيم فـ ـ ـزان التخط ـ ــيل) ونس ـ ــبة  %21لمكت ـ ــب الجامع ـ ــة لالستش ـ ــارات
الهندس ــية (إقل ــيم الخل ــيأ التخط ــيل) ونس ــبة  %17للمكت ــب ال ـ ن
ـوطب االستش ــاري
(إقلــيم ط ـرابلس التخطــيل) ولــم يــتم اعتم ــاد مــن قبــل مصــلحة المســاحة وفــق م ــا
نص ـ عليــه الش ــروط الفنيــة للعقــود رقــم ( )6أعمــال التخــريط الفقــرة رقــم (و) الـ رـب
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نص عىل تحديث الخرائط واعداد الخرائط الجديـدة وفـق المواصـفات المعتمـدة
لدى مصلحة المساحة وان يكون معتمدة منها.
 نف البن ــد رق ــم ( )2اع ــداد الخ ـرائط المس ــاحية بمقي ــاس رس ــم  25000 :1باس ــتخداماالقم ـ ــار الص ـ ــناعية وتقني ـ ــة االستش ـ ــعار ع ـ ــن بع ـ ــد حي ـ ــث قام ـ ـ مص ـ ــلحة ال ـ ــتخطط
العمـ ـ ـر نان بالصـ ـ ــرف م ـ ــن قيم ـ ــة البن ـ ــد بنس ـ ــبة  %60لمكت ـ ــب الجامع ـ ــة لالستش ـ ــارات
الهندس ــية (إقل ــيم الخل ـيأ التخط ــيل) ونس ــبة  %70لمكت ــب العم ــارة لالستش ــارات
الهندس ــية (إقل ــيم بنغ ــازي التخط ــيل) ونس ــبة  %53للمكت ــب ال ـ ن
ـوطب االستش ــاري
(إقلــيم ط ـرابلس التخطــيل) ونســبة  %51للمكتــب االستشــاري الهنــدس للمرافــق
(إقليم فزان التخطيل) ولم يتم اعتمـاد مـن قبـل مصـلحة المسـاحة وفـق مـا نصـ
عليــه الش ــروط الفنيــة للعقــود رقــم  6أعمــال التخــريط الفقــرة رقــم والـ رـب نص ـ عــىل
تح ـ ــديث الخـ ـ ـرائط واع ـ ــداد الخـ ـ ـرائط الجدي ـ ــدة وف ـ ــق المواص ـ ــفات المعتم ـ ــدة ل ـ ــدى
مصلحة المساحة وان يكون معتمدة منها.
 نف البنـد رقــم ( )3تقيــيم الوضـ القــائم واجـراء المســوحات المبدئيــة والجــرد الحقــىلحي ـ ــث قام ـ ــة مص ـ ــلحة ال ـ ــتخطط العم ـ ـر نان بالص ـ ــرف م ـ ــن قيم ـ ــة البن ـ ــد بنس ـ ــبة %60
لمكت ـ ــب الجامع ـ ــة لالستش ـ ــارات الهندس ـ ــية (إقل ـ ــيم الخل ـ ــيأ التخط ـ ــيل) ولمكت ـ ــب
االستش ـ ــاري الهن ـ ــدس للمراف ـ ــق (إقل ـ ــيم فـ ـ ـزان التخط ـ ــيل) ونس ـ ــبة  %40للمكت ـ ــب
ا لـ ـ ن
ـوطب االستشـ ــاري (إقلـ ــيم ط ـ ـرابلس التخطـ ــيل) ولمكتـ ــب العمـ ــارة لالستشـ ــارات
الهندسية (إقلـيم بنغـازي التخطـيل) حيـث ان الدراسـات المقدمـة بهـا العديـد مـن
المالحظ ــات الفني ــة والقص ــور نف االع ــداد وف ــق المنهجي ــة المتف ــق عليه ــا ونص ــوص
الشــروط الفنيـة للعقـد ولـم يـتم االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة المكلفـة بالمراجعــة
ألى دراسات للوض القائم.
 نف البن ـ ـ ـ ــد رق ـ ـ ـ ــم ( )4القي ـ ـ ـ ــام بأعم ـ ـ ـ ــال االحص ـ ـ ـ ــائيات واجـ ـ ـ ـ ـراء الدراس ـ ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ـ ــاديةواالجتماعيـ ــة حيـ ــث قام ـ ـ مصـ ــلحة الـ ــتخطط العم ـ ـر نان بالص ـ ــرف مـ ــن قيمـ ــة البنـ ــد
بنســبة  %60لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية (إقلــيم الخلــيأ التخطــيل)
وللمكتـ ــب االستشـ ــاري الهنـ ــدس للمرافـ ــق (إقلـ ــيم ف ـ ـزان التخطـ ــيل) ونسـ ــبة %40
للمكت ــب الـ ـ ن
ـوطب االستش ــاري (إقلـ ــيم ط ـ ـرابلس التخطـ ــيل) ونس ــبة  %30لمكتـ ــب
ن
ن
العمـ ـ ــارة لالستشـ ـ ــارات الهندسـ ـ ــية (إقلـ ـ ــيم بنغـ ـ ــازي التخطـ ـ ــيل) ف حـ ـ ــي ان جمي ـ ـ ـ
االحصـائيات المقدمـة والدراسـات الـ رـب روجعـ مـن قبـل اللجــان الفنيـة المكلفـة لــم
يتم اعتمادها وبما يخالف الملحق (ب) ملحق الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
ر
المقتحــات ونتــائأ األعمــال تــم االنتقــال مــن البنــد
 نف البنــد رقــم ( )5اعــداد مســودةالسابق إل هذا البند قبل ان يتم االنتهـاء مـن االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة وال رـب
تعتـ ــت البنـ ــود الس ـ ــابقة اسـ ــاس النط ـ ــالق العمـ ــل به ـ ــدأ البنـ ــد حي ـ ــث قام ـ ـ مص ـ ــلحة
ال ـ ــتخطط العمـ ـ ـر نان بالصـ ـ ــرف م ـ ــن قيم ـ ــة البن ـ ــد بنس ـ ــبة  %60للمكت ـ ــب االستش ـ ــاري
الهن ـ ـ ـ ــدس للمراف ـ ـ ـ ــق (إقل ـ ـ ـ ــيم فـ ـ ـ ـ ـزان التخط ـ ـ ـ ــيل) ونس ـ ـ ـ ــبة  %52لمكت ـ ـ ـ ــب العم ـ ـ ـ ــارة
لالستشــارات الهندســية (إقلــيم بنغــازي التخطــيل) ونســبة  %50لمكتــب الجامعــة
لالستشــارات الهندســية (إقلــيم الخلــيأ التخطــيل) ونســبة  %40للمكتــب الـ ن
ـوطب
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االستشاري (إقليم طرابلس التخطيل) وبما يخالف الملحـق (ب) ملحـق الشــروط
المالية للعقود الفقرة (.)3
ن
 نف البنـ ـ ــد رق ـ ـ ــم ( )6اعـ ـ ــداد النت ـ ـ ــائأ النهائي ـ ـ ــة ف هـ ـ ــذا البن ـ ـ ــد ال يمكـ ـ ــن ان ي ـ ـ ــتم إنج ـ ـ ــازالمطلوب عىل الوجه الصحي اال بعد االنتهاء بشكل كامل من البنود السـابقة ويـتم
اعتمادهــا حيــث قام ـ مصــلحة الــتخطط العم ـر نان بالص ــرف مــن قيمــة البنــد بنســبة
 %20لمكت ـ ــب العم ـ ــارة لالستش ـ ــارات الهندس ـ ــية (إقل ـ ــيم بنغ ـ ــازي التخط ـ ــيل) وبم ـ ــا
يخالف الملحق (ب) ملحق الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
 إجم ــال م ــا ت ــم صـ ــرفه ع ــىل اع ــداد المخطط ــات المحلي ــة (اإلقليمي ــة الفرعي ــة) مبل ــل 13,694,491دينار ودون اعتمادها ومخالف لشـرط العقود.
جـ  -تحديث المخططات الحظرية المعتمدة:
 نف البند رقم ( )1تحـديث الخـرائط المسـاحية بمقيـاس رسـم ،5000 :1 ،1000 :1 10000 :1حيث قامـة مصـلحة الـتخطط العمـر نان بالصــرف مـن قيمـة البنـد بنسـبة
 %41.5مكتب العمارة لالستشارات الهندسـية (إقلـيم بنغـازي التخطـيل) وبنسـبة
 %29لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية (إقلــيم الخلــيأ التخطــيل) ونســبة
 %28للمكت ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ن
ـوطب االستش ـ ـ ـ ــاري (إقل ـ ـ ـ ــيم طـ ـ ـ ـ ـرابلس التخط ـ ـ ـ ــيل) وللمكت ـ ـ ـ ــب
االستش ــاري الهن ــدس للمراف ــق (إقل ــيم ف ـزان التخط ــيل) ول ــم ي ــتم اعتم ــاد م ــن قب ــل
مص ـ ــلحة المس ـ ــاحة وف ـ ــق م ـ ــا نص ـ ـ علي ـ ــه الش ـ ــروط الفني ـ ــة للعق ـ ــود رق ـ ــم  6أعم ـ ــال
التخــريط الفقــرة رقــم والـ رـب نصـ عــىل تحــديث الخـرائط واعــداد الخـرائط الجديــدة
وفق المواصفات المعتمدة لدى مصلحة المساحة وأن يكون معتمدة منها.
 نف البن ــد رق ــم ( )2أعم ــال الج ـ ـرد الحق ــىل وتقي ــيم الوض ـ ـ الق ــائم وتحدي ــد المشـ ــاكلوالصـ ــعوبات حيـ ــث قام ـ ـ مصـ ــلحة الـ ــتخطط العم ـ ـر نان بالص ـ ــرف مـ ــن قيمـ ــة البنـ ــد

بنس ــبة  %65لمكت ــب العم ــارة لالستش ــارات الهندس ــية (إقل ــيم بنغ ــازي التخط ــيل)
ونســبة  %50لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية (إقلــيم الخلــيأ التخطــيل)
ونس ــبة  %45.5للمكت ــب االستش ــاري الهن ــدس للمراف ــق (إقل ــيم فـ ـزان التخط ــيل)
ونســبة  %19للمكتــب الـ ن
ـوطب االستشــاري (إقلــيم طـرابلس التخطــيل) نف حـ ن
ـي ان
جمي ـ ـ االحصـ ــائيات المقدمـ ــة والدراسـ ــات الـ ـ رـب روجع ـ ـ مـ ــن قبـ ــل اللجـ ــان الفنيـ ــة
المكلفة لم يتم اعتمادها وبما يخالف الملحـق (ب) ملحـق الشــروط الماليـة للعقـود
الفقرة (.)3
 نف البنــد رقــم ( )3اعــداد بــدائل مخططــات التحــديث حيــث تــم االنتقــال مــن البنــودالسابقة إل هذا البند ر
والب تعتت البنود السابقة اساس لتـوفت المعلومـات للبـدء نف
ن
إنج ــاز األعم ــال له ــذا البن ــد حي ــث قامـ ـ مص ــلحة ال ــتخطط العمـ ـران بالصـ ــرف م ــن
قيم ــة البن ــد بنس ــبة  %60لمكت ــب العم ــارة لالستش ــارات الهندس ــية (إقل ــيم بنغ ــازي
ن
الوطب االستشاري (إقليم طرابلس التخطـيل)
التخطيل) ونسبة  %07للمكتب
وبما يخالف الملحق (ب) ملحق الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
 إجم ــال م ــا ت ــم صـ ــرفه ع ــىل مرحل ــة تح ــديث المخطط ــات الحظري ــة المعتم ــدة مبل ــل 7,974,375دينار ودون اعتمادها ومخالف لشـرط العقود.
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د -اعداد المخططات الحظرية
 نف البنــد رقــم  1إعــداد الخ ـرائط المســاحية بمقيــاس رســم :1 ،5000 :1 ،1000 :1 10000حيــث قام ـ مصــلحة الــتخطط العم ـر نان بالص ــرف مــن قيمــة البنــد بنســبة
 %40لمكت ــب العم ــارة لالستش ــارات الهندس ــية (إقل ــيم بنغ ــازي التخط ــيل) ونس ــبة
 %29لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية (إقلــيم الخلــيأ التخطــيل) ونســبة
 %28للمكتـ ـ ــب الـ ـ ـ ن
ـوطب االستشـ ـ ــاري (إقلـ ـ ــيم ط ـ ـ ـرابلس التخطـ ـ ــيل) ونسـ ـ ــبة %11
للمكتب االستشاري الهندس للمرافق (إقليم فزان التخطيل) ولم يـتم اعتمـاد مـن
قبل مصلحة المساحة وفق ما نص عليـه الشــروط الفنيـة للعقـود رقـم ( )6أعمـال
التخ ـ ــريط الفق ـ ــرة رق ـ ــم (و) ال ـ ـ رـب نصـ ـ ـ ع ـ ــىل تح ـ ــديث الخ ـ ـ ـرائط واع ـ ــداد الخ ـ ـ ـرائط
الجدي ــدة وف ــق المواص ــفات المعتم ــدة ل ــدى مص ــلحة المس ــاحة وان يك ــون معتم ــدة
منهــا اال هنــاك بعــض المــدن المتمثلــة نف  6مــدن مــن إقلــيم ط ـرابلس التخطــيل مــن
أصل مدينة  105ومدينة واحدة من أصل  41تجمعا من إقلـيم الخلـيأ التخطـيل
ومدينـة واحــدة مــن أصـل  52تجمعــا مــن إقلـيم فـزان التخطــيل ومدينـة واحــدة مــن
أصل  127تجمعا من إقليم بنغازي التخطيل.
 نف البنــد رقــم  2القيــام بأعمــال الجــرد الحقــىل وتقيــيم الوض ـ القــائم قام ـ مصــلحةالـ ـ ـ ــتخطط العم ـ ـ ـ ـر نان بالصـ ـ ـ ـ ـرف مـ ـ ـ ــن قيمـ ـ ـ ــة البنـ ـ ـ ــد بنسـ ـ ـ ــبة  %78للمكتـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ن
ـوطب

االستش ـ ـ ـ ــاري (إقل ـ ـ ـ ــيم طـ ـ ـ ـ ـرابلس التخط ـ ـ ـ ــيل) ونس ـ ـ ـ ــبة  %34.6لمكت ـ ـ ـ ــب الجامع ـ ـ ـ ــة
لالستشارات الهندسية (إقليم الخلـيأ التخطـيل) ونسـبة  %5.84لمكتـب العمـارة
لالستشــارات الهندســية (إقلــيم بنغــازي التخطــيل) نف حـ ن
ـي ان جمي ـ االحصــائيات
المقدمة والدراسات ر
الب روجع من قبـل اللجـان الفنيـة المكلفـة لـم يـتم اعتمادهـا
وبما يخالف الملحق (ب) ملحق الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
 نف البند رقم  3اعداد بدائل المخطط حيث تم االنتقال مـن البنـود السـابقة إل هـذاالبنــد والـ رـب تعتــت البنــود الســابقة اســاس لتــوفت المعلومــات للبــدء نف إنجــاز األعمــال
لهـذا البنـد حيـث قامـ مصـلحة الـتخطط العمـر نان بالصــرف مـن قيمـة البنـد بنســبة
 %13للمكت ــب ال ـ ن
ـوطب االستش ــاري (إقل ــيم ط ـ ـرابلس التخط ــيل) ونسـ ــبة %5.84
لمكت ــب العم ــارة لالستش ــارات الهندس ــية (إقل ــيم بنغ ــازي التخط ــيل) وبم ــا يخ ــالف
الملحق (ب) ملحق الشـروط المالية للعقود الفقرة (.)3
 إجم ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــم صـ ـ ـ ـ ـ ــرفه ع ـ ـ ـ ـ ــىل مرحل ـ ـ ـ ـ ــة اع ـ ـ ـ ـ ــداد المخطط ـ ـ ـ ـ ــات الحظري ـ ـ ـ ـ ــة مبل ـ ـ ـ ـ ــل 10,982,718.856دينار ودون اعتمادها ومخالف لشـرط العقود.
مخالفات شـروط العامة للعقد والالئحة التنفيذية لقانون ( )3لسنة 2001م
 لقـد تـم اعتمـاد الحـا ن ة نف كـل مـن إقلـيم طـرابلس الرئيس ـ واقلـيم بنغـازي الرئيس ـم ــن قب ــل اللجن ــة الش ــعبية العام ــة س ــابقا بن ــاء ع ــىل ع ــرض م ــن مص ــلحة التخط ــيط
العم ـر نان ولق ــد ح ــدد الق ــانون التخط ــيط العم ـر نان رق ــم ( )3لس ــنة 2001م والالئح ــة
التنفيذي ــة كيفي ــة االنتق ــال ب ـ ن
ـي مس ــتويات التخط ــيط المختلف ــة وال ـ رـب ال يوج ــد به ــا
ر
مس ــتوى شس ــم (الح ــا ن ة) ،وح ــب ل ــو فرض ــنا ج ــدال أنن ــا س ــنعامل معامل ــة المدين ــة
الك ــتى (وه ــذا ه ــو الص ــحي ) ف نن ــا س ــنحتاج إل توص ــيات وم ـ ر
ـؤرسات المرحل ــة ال ـ رـب
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تسبق هذا المستوى و (الدراسـات اإلقليميـة والدراسـات اإلقليميـة الفرعيـة أو مـا
شســم نف العقــد بالدراســات المحليــة) وهــذا لــم يتــوفر نف دراســات الجيــل الثالــث إل
هــذه اللحظــة لعــدم الوصــول إل هــذه التوصــيات والمـ ر
ـؤرسات بشــكل نهــان ولــم يــتم
اعتمـ ــاد أي دراسـ ــات لهـ ــذه المسـ ــتويات وقـ ــد حـ ــددت المـ ــادة السـ ــابعة مـ ــن الالئحـ ــة
التنفيذي ـ ــة للق ـ ــانون رق ـ ــم ( )3لس ـ ــنة 2001م ذل ـ ــك حي ـ ــث ج ـ ــاء نف البن ـ ــد ...ج -ي ـ ــتم
الش ــروع نف تحــديث واعــداد المخططــات الحض ــرية للفـ رـتة التخطيطيــة المســتهدفة
قبل نهاية ر
الفتة التخطيطية السابقة وبعد اعتماد المخططات اإلقليميـة والمحليـة
ر
عـ ـ ــىل أن ينـ ـ ــت مـ ـ ــن إعـ ـ ــدادها قبـ ـ ــل دخـ ـ ــول الفـ ـ ــتة التخطيطيـ ـ ــة المسـ ـ ــتهدفة.......
والفقـ ـ ــرة.....د -يج ـ ـ ــب أن يع ـ ـ ــد كـ ـ ــل مخط ـ ـ ــط طبق ـ ـ ــا للمـ ـ ـ ر
ـؤرسات الس ـ ـ ــابقة ل ـ ـ ــه وف ـ ـ ــق
مستويات التخطيط.
 نف المــادة ( )12مــن الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بالقــانون رقــم( )3ســنة  2001تــذكربأنه( ...يجب أن يـتم تحديـد أمـاكن بديلـة السـتيعاب السـكان مـن المـدن ال رـب تشـهد
ـكان لتخفيـف التضـخم الس ن
تضخما سـكانيا كبـتا ،بقصـد خلـق منـاطق جـذب س ن
ـكان
عىل المدن الكتى) وما حـدث هـو زيـادة مشـاكل التضـخم للمـدن الكـتى باعتمـاد مـا
شسم (بالحا ن ة) ر
والب تتكون من مجموعة مدن متداخلة م بعضها البعض.
 تم االنتقال إل مرحلة اعداد المخططات المحلية (اإلقليمية الفرعية) دون االنتهـاءم ــن المرحل ــة األول اع ــداد المخط ــط اإلقل ــيم بم ــا يخ ــالف الم ــادة ( )17م ــن الئح ــة
التنفيذي ـ ـ ــة للق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم ( )3لس ـ ـ ــنة 2001م وال ـ ـ ـ رـب نصـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــىل تت ـ ـ ــول مص ـ ـ ــلحة
التخطــيط العمـر نان الشــروع نف اعــداد المخططــات المحليــة بعــد االنتهــاء مــن اعتمــاد
المخططــات اإلقليميــة بوق ـ كــاف قبــل بدايــة الفـ رـتة التخطيطيــة المســتهدفة) كمــا
اجــازة نفــس المــادة البــدء نف المخططــات المحليــة نف نفــس فـ رـتة اعــداد المخططــات
اإلقليمي ــة بش ــرط مراع ــاة ع ــدة متطلب ــات واض ــحة ب ــذاتها نف الم ــادة الم ــذكورة وال ـ رـب
رن
بااللتام بها.
اخفق المصلحة
 تـم االنتقــال إل مرحلــة اعــداد المخططــات الحضــرية قبــل االنتهــاء مــن مرحلــة اعــدادالمخططـ ــات المحليـ ــة (اإلقليميـ ــة الفرعيـ ــة) بمـ ــا يخـ ــالف المـ ــادة ( )16مـ ــن الالئحـ ــة
التنفيذي ـ ــة للق ـ ــانون رقـ ـ ــم ( )3لس ـ ــنة 2001م والـ ـ ـ رـب ل ـ ــم تجـ ـ ــز لمص ـ ــلحة التخطـ ـ ــيط
العمـ ـ ـ ـر نان الشـ ـ ـ ــروع نف دراس ـ ـ ــة المخطط ـ ـ ــات الحضـ ـ ـ ــرية إال بع ـ ـ ــد أن يص ـ ـ ــدر مجل ـ ـ ــس
ـوطب ق ـرارا باعتمــاد المخططــات اإلقليميــة المعروضــة عليــه ن
التخطــيط الـ ن
وف حالــة
ن
الموافقــة عليهــا يجــب أن يتضــمن الق ـرار عــدة نقــاط مهمــة ومنهــا مــا جــاء ف النقطــة
(د)( ...اإلذن للمص ـ ـ ــلحة بالشـ ـ ـ ــروع نف إع ـ ـ ــداد المخط ـ ـ ــط ال ـ ـ ــذي يلي ـ ـ ــه طبق ـ ـ ــا لت ـ ـ ــدرج
مستويات التخطيط).
 المـ ــادة ( )22مـ ــن الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة للقـ ــانون رقـ ــم ( )3لسـ ــنة 2001م حـ ــددت أنـ ــهيجـب التقيـد عنـد الشــروع نف التصـميم الحضــري ال رـب ت ر
ـأن بعـد اعتمـاد المخططــات
اإلقليمي ـ ــة والمحليـ ـ ــة أن ي ـ ـ ـراع نف ذلـ ـ ــك ع ـ ــدة نقـ ـ ــاط منهـ ـ ــا ......التقيـ ـ ــد بتوصـ ـ ــيات
المخطـ ـ ــط الـ ـ ـ ن
ـوطب والمخططـ ـ ــات اإلقليميـ ـ ــة والمحليـ ـ ــة وأيضـ ـ ــا االسـ ـ ــتناد نف إعـ ـ ــداد
المخططــات الحض ــرية عــىل بيانــات واحصــائيات مــن مصــادر معتمــدة وعــن طريــق
مســوحات ميدانيــة تتطــابق م ـ الواق ـ  .وكــل هــذا لــم يتحقــق فلــم يــتم أصــال اعتمــاد
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المخططـ ــات اإلقليمي ـ ــة والمحلي ـ ــة ل ـ ــك يص ـ ــلو إل توص ـ ــياتها وأيض ـ ــا ل ـ ــم تق ـ ــم أغل ـ ــب
المكات ــب االستش ــارية بمس ــوحات ميداني ــة تتط ــابق مـ ـ الواقـ ـ (م ــن خ ــالل مراجع ــة
أغلب التقارير المقدمة من المكاتب) وم ذلك ر
بارست مصـلحة التخطـيط العمـر نان
بدراس ــة المخطط ــات الحضـ ــرية ب ــدون اعتم ــاد م ــا قبله ــا وب ــدون التحص ــل ع ــىل إذن
لذلك ،وقد أكدت المادة ( )24من نفس الالئحة بأنه ....ال يجوز ألي جهة الشـروع
نف المخططات الحضــرية إال بعـد الحصـول عـىل إذن مسـبق مـن مصـلحة التخطـيط
ر
لمؤرسات ومخططات اإلقليمية والمحلية.
ويكون اإلذن طبقا
ن
 عدم التقيد بالنقاط الواردة ف المـادة ( )22مـن الالئحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ()3لسنة 2001م عند الشـروع نف التصميم الحضـري والمتمثلة نف ر
اآلن:
بقواني حماية االر ن
ن
ا ،الزراعية والطرق واالثار وحماية البيئة.
 التقيد
 تحديد المحميات الزراعيـة واالثريـة والتاريخيـة وذلـك مـن خـالل دراسـة الوضـ
الق ــائم ووضـ ـ خـ ـرائط دقيق ــة لك ــل دراس ــة قب ــل الشـ ــروع نف اع ــداد المخطط ــات
الحضـرية.
 دراس ــة األوض ــاع القائم ــة بق ــدر االمك ــان وعرض ــها والوص ــول إل تحلي ــل نتائجه ــا
عند اعداد المخططات الحضـرية.
ن
 تحديد الوظائف المناطة بكل مخطط حضـري وان يرع ف ذلك مناطق التأثت
المجاورة.
 فصل المناطق الصناعية عن بقية استعماالت المخطط الحضـري بما ال يودي
إل ثلوث البيئة المجاورة لها.
ن
 الع ـ ـ ــادات والتقالي ـ ـ ــد واألعـ ـ ـ ـراف للمجتم ـ ـ ـ ـ ف تحدي ـ ـ ــد متطلب ـ ـ ــات المخطط ـ ـ ــات
الحضـرية.
ن
ن
 مخالف ـ ــة الشـ ـ ــروط العام ـ ــة للعق ـ ــد ف الفق ـ ــرة ( )2وال ـ ـ رـب نص ـ ـ ع ـ ــىل الط ـ ــرف الث ـ ــان(المكاتب االستشارية) وقبل الشـروع نف اعداد المخططـات الحضــرية تقـديم مق رـتح
بديل للمعاير التخطيطية وذلك من حيث – معايت فنية ،معايت مقتبسة من نتائأ
الدراســات الســكانية حيــث تــم الش ــروع نف اعــداد المخططــات الحض ــرية قبــل إعــداد
المعايت التخطيطية.
ن
 مخالفة شــروط العقـد حيـث نـص ف البنـد ( )8نظـم المعلومـات الجغرافيـة وقاعـدةـي ع ـ ـ ــىل الط ـ ـ ــرف الث ـ ـ ـ ن
البيان ـ ـ ــات (يتع ـ ـ ـ ن
ـان (المكات ـ ـ ــب االستش ـ ـ ــارية) اس ـ ـ ــتخدام ال ـ ـ ــنظم
الجغرافيـة وقاعــدة بيانـات واعتبارهــا مكـون اســاس مـن مكونــات المشــروع منظومــة
معلومــات متكاملــة نف شــكل شــبكة موحــدة تغــل المقــر الرئيسـ ـ لإلقلــيم والفــروع
والمكاتــب والوحــدات التابعــة لــه عــىل ان تــربط بمقــر مركــز المعلومــات الرئيسـ ـ )...
وتـ ــدخل هـ ــذه المنظومـ ــة مـ ــن ض ـ ــمن خطـ ــوات االنشـ ــاء والتجهـ ـ نـت للمش ـ ــروع حي ـ ــث
ن
بتجهتهــا وتغــذيتها بجمي ـ
المصــلحة لــم تلــزم المكاتــب االستشــارية المتعاقــد معهــا
المعلومات.
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ً
ثالثا :بعض المخالفة لملحق الشـروط الفنية للعقود لدراسات المطلوبة
عل مستوى اعداد مخططات االقاليم الرئ سـي

 عــدم تنــاول الوض ـ البيــب ومخــاطر التلــوث ومصــادره ومســتوياته وعنــاإقليم طرابلس الرئيسـ ).

ه (تقريــر

 استخدام احصائيات قديمة ال يمكن االعتمـاد عليهـا ألعـل رنيـة مسـتقبلية تحقـقالمطلوب لسنة الهدف (كل التقارير لألقاليم).
 عدم العمل عىل تحليل البيانات المتحصل عليها والخـروج باسـتنتاجات وم رـؤرسات
يؤخــذ بهــا كاسـ رـتاتيجيات تخطيطيــة للفـ رـتة المســتهدفة بالجيــل الثالــث خاصــة فيمــا
يتعلق بالبنية األساسية الفنية (تقرير إقليم طرابلس الرئيسـ ).
 ورو كث ــتا عب ــارة (ع ــدم ت ــوفر معلوم ــات) المعلوم ــات مطل ــوب م ــن المنف ــذ (المكت ــباالستش ـ ــاري) لتوفته ـ ــا لي ـ ــتم االس ـ ــتعانة به ـ ــا نف الدراس ـ ــات( .تقري ـ ــر إقل ـ ــيم طـ ـ ـرابلس
الرئيسـ ).
 ص ـ ــياغة وتحلي ـ ــل ودراس ـ ــة بن ـ ــد االس ـ ــكان بص ـ ــفة عام ـ ــة ض ـ ــعيفة ج ـ ــدا وبن ـ ــال ال ي ـ ــتماالعتماد عليها لتأسيس لدراسة صحيحة (تقرير إقليم طرابلس الرئيسـ ).
 بوجود نصوص منقولـة (بـالنص) مـن تقريـر إل تقريـر آخـر وقـد ت رـرف هـذه المخالفـة
إل درجة.
 الغــش وتقــديم معلومــات مضــللة إذا تــوفر فيهــا القصــد( .البنــد  2.14البنيــة التحتيــةالفنية.
ن
 لنط ـ ـ ــاق طـ ـ ـ ـرابلس الف ـ ـ ــرع ص ـ ـ ــفحة  252-248والبن ـ ـ ــد  4.14اس ـ ـ ــتعماالت األرا،منطقة.
 حا ن ة طرابلس صفحة .254-252 اق رـتاح معــدالت نمــو للتجمعــات العمرانيــة غــت واقعيــة وغــت صــحيحة وتتعــارض مـالواق (تقرير إقليم طرابلس الرئيسـ ).
 إعط ــاء المكت ــب االستش ــاري رنيت ــه الخاص ــة ب ــاإلقليم طـ ـرابلس الرئيس ـ ـ (بديموم ــةمنظومـات النقــل وتكاملهـا) .وصــحي والواضـ مـن خــالل العديـد مــن الدراســات أن
نط ــاق ط ـ ـرابلس يع ـ ن
ـان م ــن ح ــدة االختناق ــات المروري ــة الرئيس ـ ــية وان ج ــل المح ــاور
المروريــة ذات نهايــة ميتــة وال توجــد محــاور امتــداد لشــبكة الطــرق بمســتوياتها تــؤمن
سهولة المرور.
ن
 عـدم التقيــد بمخرجـات المخطــط الـوطب والــذي حـث عــىل إجـراء دراســات متكاملــةوش ــاملة لح ــا ن ة ط ـرابلس كج ــزء م ــن المخط ــط اإلقل ــيم واإلقل ــيم الف ــرع (تقري ــر
إقليم طرابلس الرئيسـ ).
 بع ــدم اس ــتيفاء الخـ ـرائط الخاص ــة بالعالق ــة ب ـ نـي ش ــبكات الصـ ــرف الص ــح والس ــكك
ر
الحديديــة وعــدم التطــرق إل هــذه الشــبكات الــب تــربط اإلقلــيم باألقــاليم المجــاورة
(تقرير إقليم طرابلس الرئيسـ ).
تقرير ديوان المحاسبة 2020

548

 االكتفاء ببعض النصوص الهزيلة ودون تقديم أي خرائط للمناطق خارج المخطـطال ـ ـ رـب ت ـ ــم فيه ـ ــا البن ـ ــاء ب ـ ــالقرب م ـ ــن من ـ ــاطق ص ـ ــناعية ملوث ـ ــة (تقري ـ ــر إقل ـ ــيم ط ـ ـرابلس
الرئيسـ ).
 تقــديم معلومــات مــن مصــادر غــت معروفــة وغــت محــددة بالســنوات ومراج ـ قديمــة(تقرير إقليم بنغازي الرئيسـ صفحة  160عىل سبيل المثال ال الحرص).
 التع ــارض نف المعلوم ــات ب ـ نـي تقري ــر البني ــة األساس ــية الفني ــة وتقري ــر الوضـ ـ الق ــائم
المعد من نفس المكتب (إقليم بنغازي الرئيسـ ).
ر
 عــدم تقــديم معلومــات وافيــة وكافيــة أطــوال الطــرق ومســافات الطــرق الكليــة والــبتحتاج صيانة كاملة وجزئية ( تقرير اإلقليم بنغازي).
 ع ــدم تن ــاول بن ــود فني ــة حس ــب منهجي ــة وع ــدم مراع ــاة التسلس ــل مح ــدد المنهجي ــةواالفتقار للصور واألشكال والخرائط التوضيحية (إقليم فزان).
 عــدم ورود لدراســات مهمــة مثــل رالتبــة واألخطــار الطبيعيــة والحيــاة التيــة والبحريــة
ومصادر الطاقة بالتقرير (اإلقليم الرئيسـ رست).
 إهمـ ـ ــال وعـ ـ ــدم دراسـ ـ ــة لـ ـ ــبعض التجمع ـ ـ ــات السـ ـ ــكانية مـ ـ ــن حيـ ـ ــث األهميـ ـ ــة وس ـ ـ ــبلالمحافظة عىل بقائها ونخص بالذكر بزيمة والفقهاء (اإلقليم الرئيسـ رست).
ن
 عــدم الدقــة نف البيانــات حيــث يوجــد اخــتالف نف مســاحة اإلقلــيم والتعــداد الســكانبالتقارير المقدمة (اإلقليم الرئيسـ رست).
عل مستوى اعداد المخططات المحلية (االقاليم الفرعية)
ر
 تقــديم معلومــات متضــاربة (مثــال :معــدل اســتهالك الفــرد للميــاه  828لت/فرد/يــومص ـ ــفحة  ...209مع ـ ــدل إنت ـ ــاج المي ـ ــاه للف ـ ــرد  313رلت/ي ـ ــوم (تقري ـ ــر إقل ـ ــيم طـ ـ ـرابلس
الفرع).

 عدم تقديم معلومات وافية وكافية (خرائط البنية األساسية الفنية إلقلـيم طـرابلسالفرع).
 إهم ــال الكث ــت م ــن الخ ـرائط المهم ــة واالكتف ــاء بمعلوم ــات نص ــية (الح ـرارة واألمط ــارص ــفحة  ،9ص ــفحة  ،59ص ــفحة  291محط ــات الص ـ ــرف الص ــح( .إقل ــيم بنغ ــازي
الفرع)
 ع ــدم وج ــود مقدم ــة وال خالص ــة لك ــل قط ــاع وتق ــديم دراس ــة قط ــاع الق ــوى العامل ــةمخالف ـ ــا للمنهجي ـ ــة تمام ـ ــا مـ ـ ـ قص ـ ــور نف تحلي ـ ــل قط ـ ــاع الزراع ـ ــة وال ـ ـ رـتوة الحيواني ـ ــة
ومخالفته ــا أيض ــا للمنهجي ــة (يب ــدو أنه ــا أع ــدت م ــن ش ــخص غ ــت متخص ــص) (إقل ــيم
ن
األخرص الفرع).
الجبل
ر
 تقديم دراسة ببند اإلسكان ال تتماس م المنهجية المطلوبة (بنغازي الفرع). وج ـ ــود قص ـ ــور نف التبوي ـ ــب والفه ـ ــارس وف ـ ــق المنهجي ـ ــة المتف ـ ــق عليه ـ ــا وع ـ ــدم دق ـ ــةالبيان ـ ــات بالج ـ ــداول والمعلوم ـ ــات (مث ـ ــال ج ـ ــدول  10ص ـ ــفحة( )21إقل ـ ــيم الجف ـ ــرة
الفرع).
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 لع ـ ــدم االل ـ ـ ر نـتام بالمنهجي ـ ــة لدراس ـ ــات اإلس ـ ــكان (تص ـ ــنيف الس ـ ــكان ،الحرك ـ ــة للرك ـ ــابوالبض ــائ وحج ــم حرك ــة الس ــفن بس ــنوات مختلف ــة وقص ــور نف األرق ــام والبيان ــات نف
النقل البحري والتي (الخمس الفرع).
ر
 لـ ــم يتضـ ــمن التقريـ ــر المنـ ــا والتصـ ــحر والتبـ ــة والحيـ ــاة التيـ ــة والبحريـ ــة والمصـ ــادرالمعدنية (الخمس الفرع).
ن
 عــدم دقــة النســب باألوضــاع الســكنية كمــا أنهــا ف حاجــة إل تفاصــيل عــىل المســتويالمحىل (الخمس الفرع).
 عدم تقديم المعلومات نهائيا حول قطاعات التعليم والصحة والتجارة...إلخ وعدموجود بيانات حـول الـزالزل وم ر
ـؤرسات الهجـرة وتطـور اإلنتـاج الـزراع والـنفط والغـاز
والمرافق السياحية والعمالة والزوار والدخل الخـاص بالسـياحة كمـا أنـه ال يوجـد أي
دراسـ ــة لواق ـ ـ اإلسـ ــكان وقصـ ــور نف دراسـ ــات المواصـ ــالت كـ ــأطوال الطـ ــرق وحالتهـ ــا
الفنية واجمال المعبد منها وغت المعبد وتطور المركبات (إقليم المرج الفرع).
 بعدم وجود معلومات عن السياحة وعـدم القيـام بالمسـ المي نـدان خاصـة لإلسـكان
كم ـ ـ ــا أن هن ـ ـ ــاك قطاع ـ ـ ــات معلوماته ـ ـ ــا تحت ـ ـ ــاج إل التح ـ ـ ــديث مث ـ ـ ــل الزراع ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ رـتوة
الحيوانية (إقليم درنة الفرع).
ن
 ع ـ ـ ــدم االل ـ ـ ـ ر نـتام بالمنهجي ـ ـ ــة نف قطاع ـ ـ ــات الس ـ ـ ــكن باس ـ ـ ــتخدام المب ـ ـ ــان وتط ـ ـ ــور ع ـ ـ ــددالمركبـ ــات وكثافـ ــة الحركـ ــة للركـ ــاب والبض ـ ـائ وحجـ ــم ونـ ــوع البضـ ــائ للمينـ ــاء لعـ ــدة
سـنوات كمـا أن قطــاع المواصـالت يفتقــد للكثـت مـن المعلومــات خاصـة نف تقــديرات
حجم المرور نف الطرق (زوارة الفرع).
ن
ميدان (رست الفرع)
 تحديد نسب مختلفة لإلسكان دون القيام بعمليات تقص لم يتم التقيد بالمنهجية فيما يتعلق بتجمي البيانات واخراجها الخاصة بالمركباتوالح ــوادث وع ــدد الرك ــاب وحج ــم البض ــائ وس ــعة الم ـ ن
ـوان والعمال ــة ك ــذلك الوضـ ـ
بالنسبة لإلسكان (رست الفرع).
ن
 لم يتم تقييم مخططات الجيل الثان بالقطاعات االقتصادية حسب المنهجية مـنالمصلحة (رست الفرع).
ن
 هنـاك نقــل حـ نـرف وتشــابه كبــت ف النتـائأ والتوصــيات بـ ن
ـي اإلقلــيم واألقــاليم األخــرى
(رست الفرع).
ن
 لــم يل ـ ر نـتم المكتــب االستش ــاري بمــا ن ــص عليــه العق ــد ف مجــال التنمي ــة المكانيــة م ــنحيث استنتاج الرنية التخطيطية ر
واقتاح بدائل للتنمية المكانية (الجفرة الفرع).
 لــم يتنــاول المكتــب االستشــاري موضــوع الهجــرة العشــوائية مــن تشــاد وبعــض الــدولالمج ــاورة مم ــا س ــينتأ ع ــن ذل ــك بطال ــة وبع ــض المش ــاكل االجتماعي ــة واالقتص ــادية
(الجفرة الفرع).
ن
الثان تكرار ما جاء نف األقاليم األخرى (الكفرة الفرع).
 -تقييم الجيل
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 النت ــائأ ال ـ رـب توص ــل له ــا المكت ــب االستش ــاريتوض فيه األرقام (الكفرة الفرع).

ك ــالم ع ــام مك ــرر غ ــت دقي ــق ول ــم

 التوص ــيات ل ــيس له ــا عالق ــة بالوض ـ ـ الق ــائم والنت ــائأ ومخطط ــات الجي ــل الثال ــث.(دراسـ ــة غ ـ ــت علمي ـ ــة وغـ ــت دقيق ـ ــة وال ت ـ ـ نـف بمتطلبـ ــات مخطط ـ ــات الجي ـ ــل الثال ـ ــث)
(الكفرة الفرع).
ن
 دراسة الوض القائم لمخططات الجيل الثان كان عبارة عـن نقـل فقـط ولـم يقـومالمكتب االستشاري بوض أي راي ن
فب يمكن االستفادة منه (الكفرة الفرع).
جـ عل مستوى اعداد المخططات الحضـرية (الوضع القائم)

 ضعف المنهجية المتبعة لتقييم من قبل اللجان المشكلة من قبل المصلحة. تــم إعطــاء نســب مختلفــة لمســتوى الدراســات المقدمــة للوضـ القــائم للمخططــاتالحضـري ة حسب التقييم اللجان الفنيـة المشـكلة مـن قبـل المصـلحة وحسـب نتـائأ
التقيـ ــيم الـ ـ رـب تـ ــم االطـ ــالع عليهـ ــا كـ ــان االجـ ــدر رفـ ــض الدراسـ ــات المقدمـ ــة واعادته ـ ــا
للمكاتب الستكمال الدراسات وفق ما هو مطلوب دون إعطاء أي نسب إنجاز.
 الدراسات المقدمة تخص دراسات عىل مستوى اإلقليم الفرع وليس عىل مستوىالمدين ــة (االقتص ــاد،التعليم ،الق ــوة العامل ــة ،المواص ــالت) (إقل ــيم ط ـرابلس الف ــرع-
مخطط غريان الشامل).
 ل ــم ي ــتم دراس ــة العوام ــل الطبيعي ــة وف ــق المنهجي ــة المطلوب ــة م ــن مقارن ــة البيان ــاتودراسة عنا المنا (إقليم طرابلس الفرع -مخطط غريان الشامل).
 ل ــم ي ــتم دراس ــة المخ ـاطر الطبيعي ــة م ــن تل ــوث المي ــاه وك ــذلك النفاي ــات م ــن تحدي ــداالم ــاكن واوج ــه ال ــتخلص منه ــا وحس ــاب كمياته ــا (إقل ــيم طـ ـرابلس الف ــرع -مخط ــط
غريان الشامل).
 تقــديم خـرائط ذو مقيــاس صــغت ال يمكــن تقيمهــا (إقلــيم طـرابلس الفــرع  -مخطــطبن غشت).
 لم يتم تقييم استعماالت االر نا ،وكان مجرد وصف فقط(إقلـيم طـرابلس الفـرع -
مخطط بن غشت).
 ل ـ ــم يق ـ ــدم التقري ـ ــر دراس ـ ــة متكامل ـ ــة للمن ـ ــاطق الص ـ ــناعية (إقل ـ ــيم ط ـ ـرابلس الف ـ ــرع -مخطط بن غشت).
 ضــعف الدراســة المقدمــة بخصــوص الســكان وكــذلك القــوة العاملــة (إقلــيم ط ـرابلسالفرع  -مخطط بن غشت).
ن
ن
 ل ــم ي ــتم دراس ــة الوضـ ـ الق ــائم بش ــكل ك ــاف يمك ــن االس ــتناد علي ــه ف النت ــائأ (إقل ــيمطرابلس الفرع  -مخطط القره بول).
 ض ـ ــعف االحص ـ ــائيات لجميـ ـ ـ القطاع ـ ــات مث ـ ــال االس ـ ــكان والتعل ـ ــيم والمواص ـ ــالت)(إقليم طرابلس الفرع  -مخطط القره بول).
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 لـ ـ ــم يـ ـ ــتم التطـ ـ ــرق االطـ ـ ــار التش ـ ـ ــريع ألغلـ ـ ــب التقـ ـ ــارير المقدمـ ـ ــة مـ ـ ــن المكاتـ ـ ــب عـ ـ ــنالمخططات.
 االعتماد عىل إحصائيات وبيانات قديمة ولم يتم تجديدها بما يخص المنا (إقليمن
السوان).
طرابلس الفرع  -مخطط
 المـ ــوارد الطبيعيـ ــة لـ ــم تـ ــدرس بشـ ــكل كامـ ــل وواض ـ ـ حسـ ــب مـ ــا هـ ــو مطلـ ــوب وفـ ــقن
السوان).
المنهجية (إقليم طرابلس الفرع  -مخطط
 لــم يــتم تقــديم دراســة متكاملــة عــن المبـ نـان الثقافيــة والدينيــة وعرضــها عــىل خ ـرائط
ن
السوان).
واضحة (إقليم طرابلس الفرع  -مخطط
 ل ـ ــم ي ـ ــتم دراس ـ ــة المخ ـ ــاطر البيئي ـ ــة المختلف ـ ــة وتق ـ ــديم احص ـ ــائيات وتحدي ـ ــد حج ـ ــمن
السوان).
المشاكل واال ن ار (إقليم طرابلس الفرع  -مخطط
 لـ ــم ي ـ ــتم تقـ ــديم دراس ـ ــة متكامل ـ ــة نف بنـ ــد الس ـ ــكان وف ـ ــق المنهجيـ ــة المح ـ ــددة (إقل ـ ــيمن
السوان).
طرابلس الفرع  -مخطط
 ضعف وعدم دقة المعلومات الواردة بالتقرير وبيانات المسوحات الحقلية للعديـدمــن البنــود ممــا يصــعب االعتمــاد عليهــا نف حصــول عــىل نتــائأ جيــدة لتقيــيم الوض ـ
القائم(اإلقليم الفرع الخمس /مخطط ز ر ن
ليي).
 ع ـ ــدم رالتك ـ ـ نـت ع ـ ــىل الخ ـ ـ ـرائط لتوض ـ ــي البيان ـ ــات واالل ـ ـ ر نـتام بالمواص ـ ــفات المطلوب ـ ــة
ألعــدادها وف ــق مــا ه ــو مطل ــوب بش ــروط العق ــد (اإلقل ــيم الفــرع الخم ــس /مخط ــط
ز رن
ليي).
 قصور واض نف دراسـة رالتكيـب الحضــري مـن بيانـات ومعلومـات ال يمكـن االسـتناد
عليها للحصول عىل نتائأ صحيحة (اإلقليم الفرع الخمس /مخطط ز ر ن
ليي).
 المعلومــات الــواردة بــالتقرير عــن المخــاطر الطبيعيــة واالثــار البيئــة معلومــات عامــةووصــف عــام تفتقــر إل االحصــائيات والخ ـرائط الض ــرورية لتوضــي حجــم المشــاكل
والصعوبات (اإلقليم الفرع الخمس /مخطط ز ر ن
ليي).
 الدراســة المقدمــة عــن بنــد الســكان ضــعيفة وتفتقــر للمعلومــات الهامــة مــن معــدالتالنمــو السـ ن
ـكان والفئــات العمريــة ونســبة النمــو وكــذلك عــدم وجــود بيانــات تحليليــة
ر
للوض القائم للسكان (اإلقليم الفرع الخمس /مخطط ز ن
ليي).
 الدراسة المقدمـة لبنـد االسـكان والقـوة العاملـة والمرافـق اإلداريـة والمرافـق الصـحيةوالثقافي ــة والتعليميـ ــة والبني ــة التحتيـ ــة ض ــعيفة وال يمكـ ــن التأس ــيس عليهـ ــا لتقيـ ــيم
الوض القائم (اإلقليم الفرع الخمس /مخطط ز ر ن
ليي).
تقييم المشاريـ ــع االسكانية والتنموية
ن
 أوال :عدم ر نالتام اللجان الفنية المشكلة من قبل مصلحة التخطيط العمران لدراسة
المخططات االسكانية المقدمة ب ر
اآلن:
ن
 ان تكـون المخططـات المعروضـة مــو ،بهـا ف المخطـط اإلقلـيم أو الفــرع أو
موافق عىل اعدادها.
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 أن يكون الموق مرفوع عنه الصبغة الزراعية.
 بأن بدعم المشـروع المقدم بموافقة الهيئة العامة للبيئة ومصلحة اآلثار.
 أن يكــون المخطــط مطبــق عليــه المعــايت التخطيطيــة وطبقــا لالئحــة اســتعمال
وتصنيف المناطق.
 اعتماد الخرائط المساحية من مصلحة المساحة.
 ثاني ــا :غي ــاب التنس ــيق الكام ــل ب ـ نـي اللج ــان المش ــكلة لدراس ــة واعتم ــاد المشـ ــروعات
ر
االسكانية والتنموية وادارة مشـروع الجيل الثالث والـب تعتـت هـذه المشــروعات مـن
ضمن مخرجات الجيل الثالث ومتعاقد عليها مسبقا.
 ثالث ـ ـ ــا :ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ر نـتام الجه ـ ـ ــات المتعاق ـ ـ ــد معه ـ ـ ــا ع ـ ـ ــىل اع ـ ـ ــداد المخطط ـ ـ ــات بالمع ـ ـ ــايتالتخطيطيــة المعتمــدة رغــم مراجعتهــا واعتمادهــا مــن قبــل اللجــان المشــكلة لدراســة
واعتماد المشـروعات االسكانية والتنموية حيث لوحظ ر
اآلن:
 ع ـ ــدم ادراج ج ـ ــداول اس ـ ــتعماالت االرض ونس ـ ــبها مث ـ ــال ذل ـ ــك مشـ ـ ــروع (دراس ـ ــة
وتص ـ ــميم  240وح ـ ــدة س ـ ــكنية ن ـ ــالوت -مش ـ ــروع المنطق ـ ــة التخطيطي ـ ــة الجب ـ ــل
الغرن -مشـروع تنفيذ  5000وحدة سكنية ررسق مجم مليته للغاز).
 عدم اخد نف االعتبار زوايا الرنية للسيارات مثال ذلك مشـروع (دراسة وتصميم
 240وحدة سكنية نالوت -مشـروع تخطيط الح الصناع رست).
 ع ــدم وج ــود مم ـرات المش ــاة مث ــال ذل ــك مش ــروع (دراس ـة وتص ــميم  300وح ــدة
ن
رقدالي -مشـروع تنفيذ  5000وحدة سكنية ررسق مجم مليته للغاز).
سكنية
 عــدم كفايــة الخــدمات العامــة مثــال ذلــك (مش ــروع تنفيــذ  5000وحــدة ســكنية
ررسق مجم مليته للغاز).
 كـ رـتة التقاطعــات الرباعيــة مثــال ذلــك (مشــروع تخطــيط وتصــميم  1000وحــدة
نف منطقة تيح).
 ل ـ ــم ي ـ ــتم تحدي ـ ــد الم ـ ــداخل الرئيسـ ـ ــية للموقـ ـ ـ مث ـ ــال ذل ـ ــك (تخط ـ ــيط وتص ـ ــميم
المنطقة اإلدارية رست).
 عــدم الحفــا عــىل ســالمة المشــاة والمــرور مثــال ذلــك (مش ــروع تخطــيط الــح
الصناع رست).
 ض ــعف مس ــارات الس ــت ع ــىل االق ــدام وتموض ـ الخ ــدمات مث ــال ذل ــك (مشـ ــروع
تنفيذ  5000وحدة سكنية ررسق مجم مليته للغاز).
 عدم ر ن
االلتام بالمعايت نف تحديد المسافة ن
بي مداخل الطرق مثال ذلك (دراسـة
وتصميم  240وحدة سكنية نالوت).
 ضعف انسياب الحركة مثال ذلك (مشـروع تخطيط الح الصناع رست).
ر
ن
 عــدم كفايــة محطــات الوقــوف مثــال ذلــك (مش ــروع  200وحــدة ســكنية زليــي-
دراسة وتصميم  240وحدة سكنية نالوت).
تقييم أعمال اللجان الفنية لدراسة وتقييم المخططات التطبيق
من خالل حصـر محا ن اللجان الفنية لدراسـة وتقيـيم المخططـات التطبيـق مـن سـنة

1998م إل سنة 2017م وتجميعها ومراجعة العديد من السنوات حيث لوحظ:
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 يــتم قبــول طلبــات التعــديل بشــكل مبـ رـارس مــن رئــيس المصــلحة وتحــال للجنــة أو عــن
طريق االحالة من الفرع أو المكتب التاب للمصلحة بما يخـالف المـادة ( )77الفقـرة
(أ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )3لسنة 2001م.
 قيــام اللجــان الفنيــة بمخالفــة المــادة رقــم ( )75مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم( )3لسنة 2001م ر
والب نصـ عـىل (ال يجـوز إجـراء تغيـت نف اسـتعماالت المخطـط
األصىل المعتمد إال نف الحاالت اآلتية:
 ظهور مستجدات جديدة لم تؤخذ نف االعتبار أثناء اعداد المخططات.
 تصحي أخطاء أو ادخال تحسينات بما يحقق مصلحة عامة.
 إقامة مشـروعات وتصاميم ذات صفة ابداعية.
 قيــام اللجــان الفنيــة بمخالفــة الم ـادة رقــم ( )77مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم( )3لسنة 2001م الفقرة (ب) اال يكون التعديل عـىل حسـاب اسـتعماالت ضــرورية
وأساس ـ ــية نف المخط ـ ــط والفق ـ ــرة (ج) أن يخ ـ ــدم التع ـ ــديل المص ـ ــلحة العام ـ ــة ويل ـ ــب
احتياجــات المخطــط الفعــىل والفقــرة (د) اال يــؤثر تعــديل المخطــط التفصــيىل عــىل
المخطــط األصــىل وان يكــون مــن شــأنه المســاهمة نف تحسـ ن
ـي المخطــط واال يحــدث
ن ر بــأمالك الغــت والفقــرة (ه) تقترصــ طلبــات التظلمــات مــن اعتمــاد المخططــات
ن
المبان المشيدة قبل اعتماد المخطط وقشــرط ان يكـون موضـوع الـتظلم مؤيـد
عىل
باجراءات ومرافقات رسمية سابقة من الجهات ذات العالقة.
 حيث وحسب ما ورد نف المحا ن (تعديالت مخالفة للقانون) تغيت تصنيف من (منطقة ن
خرصاء ) إل ( ن
سكب).
 استثناء موق من تصنيف ن
ديب.
ن
سكب.
 تعديل تصنيف من زراع إل
ن
سكب.
 تغيت تصنيف من تعليم إل
ن
سكب.
 تغيت تصنيف قطعة ارض مقام عليها مساكن من ترفي إل
 تغيت تصنيف من موقف سيارات إل تجاري.
ن
 تغيت تصنيف من غابات ومنطقة حماية إل تصنيف سكب.
ن
سكب.
 تغيت تصنيف من إداري إل
ن
 تعديل التصنيف من صح إل ديب.
ن
 تغيت تصنيف من محطة وقوف إل سكب.
ن
سكب.
 تغيت تصنيف من مرافق عامة إل
ن
 تغيت تصنيف جزء من الصح إل سكب.
ن
ن
 تعديل التصنيف من تعليم ومناطق الخرصاء إل سكب تجاري.
 مـ ــن خـ ــالل االطـ ــالع عـ ــىل العديـ ــد مـ ــن المحـ ــا ن وجـ ــد اتبـ ــاع اللجـ ــان الفنيـ ــة اسـ ــسومعـايت مخالفــة لألصــول الفنيــة المتبعــة والشــروط المعتمــدة لتعــديل نف التصــنيف
(عىل سبيل الذكر ال الحرص):
 موافقة الجتان والمجلس المحىل.
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توفت مستندات الملكية.
إفادة كن المجلس البلدي بعدم وجود منازعات عىل الموق .
رس ــالة م ــن جه ــة عام ــة (وزارة التعل ــيم م ــثال) ب ــان الموقـ ـ المخص ــص للمدرس ــة
ليس بحاجة له ألنشاء ن
مبب مدرسة.
ن
طلب الموافقة من االوقاف لتغيت التصنيف من ديب إل سكن.
الموافقـ ـ ــة عـ ـ ــىل التعـ ـ ــديل للحفـ ـ ــا عـ ـ ــىل الوض ـ ـ ـ القـ ـ ــائم (الوض ـ ـ ـ القـ ـ ــائم جـ ـ ــاء
بالمخالفة للمخطط أصال )
ن
الموافقة عىل التعديل من تعليم إل سكب بحجة ان الموق اغلبه مقام عليه
مب ـ ـ ن
ـان سـ ــكنية وكـ ــذلك بحجـ ــة ان المسـ ــاحة غـ ــت كافيـ ــة إلقامـ ــة مبـ ـ نـب المدرسـ ــة
ووجود مدارس اخرى قريبة من الموق .
طلـ ــب موافقـ ــة مكتـ ــب حمايـ ــة االر ن
ا ،الزراعيـ ــة لتعـ ــديل مـ ــن تصـ ــنيف غابـ ــات
ن
سكب.
ومنطقة حماية إل

مشـروع اتفاقية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشـرية (الهابيتات) ف ليبيا
 -مشـروع تنمية إدارة وبناء قدرات مصلحة التخطيط العمر نان (.(LIB/01/X01

 قيمة االتفاقية 2006-2002م 3,205,000.00 :دوالر.
ر
 الهــدف الرئيس ـ  :دعــم مرحلــة اعــداد مخططــات الجيــل الثالــث بمــا يتمــاس مـ
السياسة الوطنية ،من أهداف المشـروع خالل ر
الفتة المذكورة والمتمثلة نف:
إيج ــاد المعلوم ــات الالزم ــة لمش ــروع الجي ــل الثال ــث :ت ــم المس ــاعدة نف إنج ــاز المخط ــط
ن
الوطب الطبيع.
استحداث مراكز معلومات :ال يوجد ما يفيد استحداث أي مراكز معلومات.
ن
ن
ـاملي بالمصـلحة
العاملي بالمصلحة :القيام بدورات تدريبية للع
تنمية وتطوير قدرات
وال توجد أي بيانات للعنا الذين تم استهدافهم بدورات أو برامأ التـدريب أو امـاكن
التدريب.
 نف عــام 2010م تــم تمديــد المش ــروع حـ رـب عــام 2014م وذلــك لتقــديم الــدعم الفـ نـبلنطاق أوس وفق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )56لسنة 2010م بمقابـل عـن
سـ ـ ــنة 2012-2011م بقيمـ ـ ــة إضـ ـ ــافية  3,200,000.00دوالر وعـ ـ ــن سـ ـ ــنة -2013
2014م بقيمة  3,345,216.00دوالر.
 ال يوجد ما يفيد تحقيق أهداف المشـروع بعد التمديد. تــم توقي ـ ملحــق وثيقــة للمش ــروع ( )LIB/01/X01-105لمــدة سـ نـنتي بدايــة عمــل
2012/09/01م وتتمث ـ ـ ــل نف تق ـ ـ ــديم دع ـ ـ ــم نف مج ـ ـ ــال التخط ـ ـ ــيط واع ـ ـ ــادة التأهي ـ ـ ــل
بالمن ــاطق الحضـ ــرية بالمن ــاطق الحضـ ــرية لمرحل ــة م ــا بع ــد التحري ــر بتكلف ــة إض ــافية
 3,996,000دوالر.
ن
ر
 ال يوجد ما يفيد تحقيق األهداف الرئيسـية للوثيقة المتمثلة ف اآلن:
إعادة االعمار والتأهيل الحضـري وما يتبعه من أهداف فرعية.
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التنمية المؤسساتية وبناء القدرات بعد التحرير وما يتبعه من أهداف فرعية.
 قيــام رئــيس المصــلحة التخطــيط العم ـر نان بتمديــد االتفاقيــة بمــا يخــالف المــادة
( )5مــن الئحــة العقــود اإلداري ـة الـ رـب نص ـ عــىل أن مجلــس الــوزراء ه ـو المخــول
بمن اإلذن بالتعاقد م أي جهة أجنبية.
 قيـ ــام المصـ ــلحة التخطـ ــيط العم ـ ـر نان ص ـ ــرف مبلـ ــل  784,452دينـ ــار مـ ــا يعادلـ ــه
ن
ـواني
بالــدوالر بتــاريـ ــخ 2013/11/12م إذن ص ــرف رقــم  15/11بالمخالفــة للقـ
والتشـريعات.
 إجمـ ـ ــال مـ ـ ــا تـ ـ ــم ص ـ ـ ــرفه عـ ـ ــىل االتفاقيـ ـ ــة مبلـ ـ ــل  11,163,015دوالر ال توجـ ـ ــد لـ ـ ــدىالمصـ ــلحة اال أذون ـ ــات ص ـ ــرف فق ـ ــط مرفـ ــق طل ـ ــب التحويـ ــل المبل ـ ــل دون وج ـ ــود أي
مستندات توض بيانات للمبالل المصـرفة.
 مـ ـ ــن خـ ـ ــالل االطـ ـ ــالع عـ ـ ــىل نظـ ـ ــرة برنـ ـ ــامأ األمـ ـ ــم المتحـ ـ ــدة للمسـ ـ ــتوطنات البش ـ ـ ــرية(الهابيتــات) – المكتــب اإلقلــيم للــدول العربيــة لســنة 2018م لــوحظ عــىل مــا ذكــر
بتقرير برنامأ األمم المتحـدة للمسـتوطنات البشــرية (الهابيتـات) ان ليبيـا اسـتفادت
من (البحوث وبناء القدرات والحد مـن المخـاطر واعـادة التأهيـل) رغـم انـه ال يوجـد
م ـ ــا يفي ـ ــد االس ـ ــتفادة الم ـ ــثىل م ـ ــن ه ـ ــذه وبالت ـ ــال يوض ـ ـ قص ـ ــور مص ـ ــلحة التخط ـ ــيط
العم ـر نان باالس ــتفادة م ــن جمي ـ ال ــتامأ والتعم ــيم ع ــىل كاف ــة م ــدن ليبي ــا ب ــالرغم م ــن
رن
التام دولة ليبيا نف سداد المساهمات المقررة.
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الفصل الرابع عشر :قطاع ات البنية التحتية
قطاع االسكان واملرافق
وزارة االسكان والتعمري

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
م ــن خ ــالل أعم ــال الفح ــص والمراجع ــة تب ـ ن
ـي وج ــود قص ــور نف نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة
المطبق بالقطاع ومن أوجه القصور ما يىل:
 التـ ــأخر نف إعـ ــداد وقفـ ــل الحسـ ــاب الختـ ــام عـ ــن السـ ــنة الماليـ ــة 2020م بالمخالفـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )23من الئحة
ن
 قصــور مكتــب المراجعــة الداخليــة ف أداء المهــام المناطــة بهــا مــن حيــث عــدم القيــامن
ـادتي ( )185 ،88مــن
بــالجرد المفــاج عــىل الخزينــة والعهــد الماليــة بالمخالفــة للمـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ً
ثانيا :الميانية التسيية
ديوان الوزارة
الرصيد نسبة الصـرف نسبة الرصيد للمفوض
المصـروف
المفوض
الباب
%15
%85
الباب األول 1,226,797 6,845,675 8,072,472
الباب ن
%39
%61
الثان 2,759,200 4,398,300 7,157,500
%26
%74
اإلجمال 3,985,997 11,243,975 15,229,972

 لــوحظ عــدم الص ــرف عــىل بعــض البن ــود نهائيــا األمــر الــذي ششــت إل عــدم الدق ــة نفن
المتانيــة دون االســتناد عــىل األســس العلميــة األمـر الــذي نــتأ عنــه وفــر بنســبة
اعـداد
 %100والبيان التال يوض ذلك:
المفوض المصـروف الرصيد
البند
الباب
ن
250,000
0
األول االعاشة واالقامة للعامليي 250,000
5,838
0
5,838
نفقات السفر والمبي
ن
الثان
29,194
0
29,194
تدريب وبعثات

المناطق
الباب
األول
ن
الثان
اإلجمال

المفوض
83,112,161
742,500
83,854,661

المصـروف
82,162,561
742,457
82,905,018

الرصيد
949,600
43
949,643

نسبة الصـرف
%99
%100
%99

 ضـ ــعف أحك ـ ــام الرقابـ ــة والمبالغ ـ ــة نف ص ـ ــيانة السـ ــيارات ،حي ـ ــث تبـ ـ نـي إج ـ ـراء ص ـ ــيانة
لسـيارات قديمـة بمبـالل مرتفعــة بلغـ  104,170دينـار والـ رـب تعتـت متهالكـة ،األمــر
الــذي يتطلــب تقــدير قيمــة تكلفــة الســيارة بســعرها الحــال بالســوق ومقارنتهــا مبلــل
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ن
المتانيـة
الصيانة ،حيث كـان مـن المف رـتض القيـام بتطبيـق المـادة ( )309مـن الئحـة
والحسابات والمخازن.
 ضـعف التعزيــز المسـتندي لــبعض المسـتندات المرفقــة بأذونـات الصــرف مـن حيــثختم المستندات المرفقة بما يفيد الصـرف والتاريـ ــخ ،بالمخالفة للمـادة رقـم ()105
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،ومن األمثلة عىل ذلك ما يىل:
من الئحة
ت
1
2
3
4
5

إذن الصـرف
12/25
12/38
12/28
12/35
12/39

القيمة
27,060
5,000
4,600
869,591
18,000

البيان
شـركة الدراية للحاسب االل
حعر
ورشة المنصور
ن
للتمويي
شـركة المهاري
حطج

ً
ثالثا :حسابات خارج الميانية
العهد

وج ــود عه ــد مالي ــة ل ــم ي ــتم إقفاله ــا من ــذ س ــنوات س ــابقة ح ـ رـب 2020/12/31م ،بقيم ــة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن،
 41,000دينــار بالمخالفــة للمــادة ( )188مــن الئحــة
والبيان التال يوض ذلك:
ر.ت المستفيد قيمة العهدة تاري ــخ العهدة
2016م
10,000
ااا
1
2015م
10,000
سع
2
2015م
10,000
ع ا ال
3
2014م
3,000
ام اب
4
2020م
3,000
 5ح ع ال
2020م
5,000
 6أن ع ال
اإلجمال 41,000

ً
رابعا :االليامات
ـي وجــود ر ن
ت بـ ن
التامــات ماليــة مرحلــة عــن ســنوات ســابقة لصــال ش ــركات ســفرجة بلغ ـ
ن
ـادتي ( )20 ،10مـ ـ ــن قـ ـ ــانون النظـ ـ ــام المـ ـ ــال
 185,000دينـ ـ ــار بالمخالفـ ـ ــة ألحكـ ـ ــام المـ ـ ـ
ن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
والمادتي ( )29 ،26من الئحة
للدولة،
ً
خامسا :الودائع واألمانات
بلل رصيد الودائـ واألمانـات نف 2020/12/31م نحـو  315,525,433دينـار ويالحـظ
عىل ذلك مايىل:
 -عدم وجود كشف تحليىل للحساب بالمخالفة لقانون النظام المال ولوائحه.
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 تب ـ نـي ع ــدم وج ــود بع ــض عملي ــات الصـ ــرف وع ــدم موافاتن ــا به ــا ن يومي ــة الص ــندوق
ن
للحساب فضال عن مخاطبتنـا لهـم بمـذكرتنا المؤرخـة ف 2021/3/23م بيـانهم كمـا
يىل:
اذن الصـرف
10/7
5/3
3/13
1/60
1/62

القيمة
556,559
250,468
200,163
19,952
750,000

المستفيد
ن
االخرص
شـركة الخدمات العامة الجبل
ن
االخرص
شـركة الخدمات العامة الجبل
ن
االخرص
شـركة الخدمات العامة الجبل
ن
االخرص
شـركة الخدمات العامة الجبل
ن
االخرص
شـركة الخدمات العامة الجبل

التاري ــخ
2020/6/28م
//
2020/10/21م
//
2020/1/29م

يالحــظ تزويــر بالصــكوك الصــادرة لــبعض الش ــركات مــن خــالل الفحــص والمتابعــة تبـ ن
ـي
صدور صك رقم  994247بمبلـل  3,030دينـار لصـال شــركة المدينـة النظيفـة مقابـل
ن
تامي نهان عـن مشــروع نقـل مخلفـات القمامـة بتـاريـ ــخ 2020/9/28م نف
ترجي قيمة
ن
حي تم خصم  240,700دينار.
ً
سادسا :حساب الطوارئ
من خالل االطالع عىل ر
دفت يومية حساب الطوارئ ن
تبي قيد مبلل  2,999,999دينـار
اســتنادا للتفــويض المــال الصــادر عــن وزارة الماليــة خصــما مــن البــاب الخــامس (نفقــات
الط ــوارئ) ر
بالتتيب ــات المالي ــة 2020م ،إال إن ــه ل ــوحظ إع ــداد أذون ــات صـ ــرف وص ــكوك
لــبعض الجهــات دون الحصــول عــىل الســيولة الماليــة المتعلقــة بــالتفويض وفــق البيــان
ر
اآلن:
اذن الصـرف
12/1
12/2

القيمة
2,251,000
700,000

المستفيد
ر
الستاد السيارات
شـركة المهام
شـركة ارمادا للمقاوالت

التاري ــخ
2020/12/30م
2020/12/30م

ً
سابعا :نتائج مراجعة دفعات العقود لوزارة اإلسكان والتعمي
أحال ـ وزارة اإلســكان والتعمــت عــدد  49معاملــة ماليــة بقيمــة إجمالي ـة 20,035,535
دينــار لغــرض المراجعــة الالحقــة عقــب الص ــرف مبـ ر
ـارسة ،وخلص ـ نتــائأ المراجعــة إل
ر
اآلن:
 ت ـر ناج الــوزارة وعــدم الــرد عــىل المالحظــات والمماطلــة ر ن
بتويــد الــديوان بالمســتندات
والوث ــائق المطلوب ــة وف ــق مخاطب ــات اإلدارة واالجتماع ــات ال ـ رـب تمـ ـ بالخص ــوص،
وكـ ـ ـ ــان آخره ـ ـ ـ ــا موض ـ ـ ـ ــوع الكتـ ـ ـ ــاب رق ـ ـ ـ ــم ( )2019-19-700بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/1/28م
وموضوع الكتاب رقم ( )2019-19-6612بتاريـ ــخ 2019/12/5م.
 مخالفة المراقب المال والمراج الداخىل بالوزارة لنص المادة ( )2من القانون رقـم( )24والمعــدل للقــانون ( )19لســنة 2013م بشــأن عــدم عــرض المعــامالت الماليــة
ال ـ رـب تزي ــد قيم ــة عقوده ــا ع ــن  500أل ــف دين ــار للمراجع ــة الالحق ــة عق ــب الص ـ ــرف
مب ـ ـ ر
ـارسة ،وال ـ ـ رـب قام ـ ـ ال ـ ــوزارة باتم ـ ــام إج ـ ـراءات س ـ ــدادها خ ـ ــالل الس ـ ــنوات 2015م
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و2016م وقد تعهد مسؤول الوزارة نف االجتماع الثالث والرابـ باحالتهـا ولكـن دون
جدوى.
 تقاعس قسم الموازنة وادارة التخطيط والمتابعـة وقسـم العقـود بـالوزارة عـن حصــرن
المتانيـة العامـة واعــداد تقريـر المتابعـة الفنيــة
كافـة العقـود والتكليفـات الممولــة مـن
الس ــنوي والنص ــف س ــنوي وفق ــا ل ــنص الم ــادة ( )6م ــن ق ــانون التخط ــيط رق ــم ()13
لسنة 2000م.
 الح ــظ ال ــديوان إخض ــاع ال ــوزارة ل ــبعض المع ــامالت المالي ــة قب ــل الصـ ــرف للمراجع ــةوعــدم ر ن
التامهــا بمعالجــة المالحظ ــات الـ رـب تــم التنبيــه عليه ــا ســابقا ومــن أمثلــة ذل ــك
العقــد رقــم  2009/15/307مش ــروع أعمــال صــيانة التجم ـ السـ ن
ـكب لعمــارات قــدح
مقاول ـ ــة ررسكـ ـ ــة سـ ـ ــحر العمـ ـ ــارة للمقـ ـ ــاوالت تح ـ ـ ـ إذن ص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم (بـ ـ ــال) ،بتـ ـ ــاريـ ــخ
2020/03/24م ،باجمال قيمة  88,593دينار.
اهليئة العامة للموارد املائية
 عدم ر نااللتام بتسوية العهد بعـد االنتهـاء مـن الغـرض المصــروفة مـن أجلـه بالمخالفـة
للمادة ( )188من الالئحة.
ر
 عـ ــدم اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة بشـ ــأن اسـ ــتجاع السـ ــيارات (خـ ــارج الهيئـ ــة) لـ ــدىأشــخاص إنته ـ عالقــتهم الوظيفيــة بالهيئــة بالمخالفــة لــنص المــادة ( )10مــن ق ـرار
اللجنـة الشــعبية مســابقام رقــم ( )32لســنة 2005م ،بشــأن ضــوابط ش ـراء الســيارات
واستعمال السيارات المملوكة للدولة.
ن
 ضعف أداء المراج الـداخىل بالهيئـة ف القيـام بـدوره المنـاط بـه مـن حيـث التـدقيقنف عمليــة المراجع ــة والحــد م ــن القصــور واألخط ــاء المتكــررة وع ــدم إعــداده التق ــارير
بالصورة الصحيحة.
ً
ثالثا  -الميانية العمومية
التفويضات المالية
ن
ن
وردت إل الهيئــة عــدد  4تفويضــات ماليــة تتمثــل ف الربـ ـ األول ،الثــان ،الثالــث ،الرابـ
وأرقامها عىل التوال  2348-1871-559-16بقيمة إجمالية  9,875,500دينار.
الحواالت المالية
ن
ن
بلل قيمة الحواالت المالية الواردة من وزارة المالية إل الهيئـة عـن البـابي األول والثـان
بقيمة إجمالية  9,875,500دينار وبيانها كالتال:
الباب
األول
ن
الثان
اإلجمال

القيمة
7,720,000
2,155,500
9,875,500
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موقف تنفيذ الميانية
ن
بلغ ـ ـ ـ إجم ـ ــال المخصص ـ ــات للمتاني ـ ــة التس ـ ــيتية ع ـ ــن الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م نح ـ ــو
 9,871,500دينـ ـ ـ ـ ــار فيمـ ـ ـ ـ ــا بلغ ـ ـ ـ ـ ـ المص ـ ـ ـ ـ ــروفات نحـ ـ ـ ـ ــو  9,615,363دينـ ـ ـ ـ ــار برصـ ـ ـ ـ ــيد
 256,137دينار وبيانها كالتال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
االجمال

المعتمد
7,720,000
2,151,500
9,871,500

المصـروف
7,631,530
1,984,523
9,616,053

الرصيد
88,470
166,977
255,447

نسبة الصـرف
%99
%92
%97

أهم المالحظات عن الميانية التسييية
تبي ر
من خالل الفحص المستندى ن
اآلن:

 إذن صـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/21بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/28م لص ـ ـ ــال فن ـ ـ ــدق البح ـ ـ ــر بقيم ـ ـ ــة 9,975دين ــار مقاب ــل إقام ــة فندقي ــة حي ــث ل ــوحظ ع ــدم إرف ــاق مايفي ــد الغ ــرض م ــن
الحجزعدم وجود الحجز النهان والفواتت النهائية حيـث تـم السـداد اسـتنادا للحجـز
المبدن.
 إذن ص ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/24بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/30م بش ـ ـ ــأن س ـ ـ ــداد قيم ـ ـ ــة خ ـ ـ ــدماتالنظافة العامـة والسـفرجة وتشـغيل المقـا  195,816دينـار لصـال شــركة المنـارة
الليبية للخدمات التموينية لوحظ ضعف التعزيز المستندى لعدم إرفاق صورة مـن
العقد المتم ن
بي الهيئة والشـركة المذكورة بشأن تقديم الخدمة.
 إذن ص ــرف  9/1بتــاريـ ــخ 2020/9/14م لصــال ش ــركة البــديل لألجهــزة اإل رلكتوني ـة
لشـ ـراء عــدد  3أجهــزة هــاتف نقــال بقيمــة  17,280دينــار حيــث لــوحظ عــدم إرفــاق
ر
مشتيات وعروض مفاضلة.
محضـر لجنة
 إذن صـ ــرف رق ــم ( )12/30بت ــاريـ ــخ 2020/12/30م بقيم ــة  16,000دين ــار لص ــالش ــركة قص ـ ـر ب ــدر للمق ــاوالت العام ــة بش ــأن فــك وتركي ــب ونق ــل أث ــاث حي ــث ل ــوحظ
المشتيات ولم يتم ر
ر
التسية عـىل أقـل األسـعار نف العـروض
عدم وجود محضـر لجنة
المقدمة دون ذكر األسباب المترة لذلك.
ً
رابعا :التحول
البيان التال يوض حجم المعتمد والمصـروفات الفعلية:
البيان
التحول

المخصص
74,100,000

التفويض
29,918,498

المسيل
29,918,498

المصـروف
10,411,047

ر
المتبف
19,507,451

ر
الدفتي نف 2020/12/31م نحو  51,855,277دينار.
 كما بلل الرصيد وبلغ قيمة الصكوك المعلقة رحب 2020/12/31م مبلغا وقدره 91,995,4690
دينار.
 ومن خالل الفحص لوحظ مايىل:تقرير ديوان المحاسبة 2020
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 إذن ص ـ ـ ــرف رق ـ ــم  6/1بت ـ ــاريـ ــخ 2020/6/25م لص ـ ــال ش ـ ـ ــركة المن ـ ــار إلس ـ ــتتاد
االالت والمستلزمات الزراعية بقيمة  2,372,755دينار لوحظ بشأنه.
 إذن ص ــرف رقــم  9/1بتــاريـ ــخ 2020/9/13م بقيمــة  3,057,038دينــار مقابــل
فت إعتماد مستندى محىل لصال شـركة ارجان لمعالجة المياه لوحظ بشأنه:
 فـ ـ ــت اعتمـ ـ ــاد مسـ ـ ــتدى رقـ ـ ــم  202540001دون إرفـ ـ ــاق اى مسـ ـ ــتندات معـ ـ ــززة
لذلك.
االعتمادات

بلــل إجمــال قيمــة االعتمــادات المســتندية المفتوحــة نحــو  120,983,667دينــار لعــدد
 38اعتم ـ ــاد مس ـ ــتندى نف ح ـ ـ ن
ـي بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة المصـ ـ ــروفات نح ـ ــو  79,870,633دين ـ ــار
ر
متبف وقدره  41,113,034دينار حيث لوحظ:
برصيد
-

-

كافة االعتمادات منتهية الصالحية.
ثالث ــة منه ــا مس ــتمر والب ـ ر
ـاف متوق ــف ع ــن العم ــل بس ــبب الظ ــروف األمني ــة ومغ ــادرة
الشـ ــركات المنف ــذة للدول ــة دون اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات الالزم ــة حياله ــا وقفله ــا وترجيعه ــا
لحساب الهيئة ومن ثم لإليراد العام.
يوجد عدد  9اعتمادات خارجية وعدد  29اعتماد مستندي محىل نف ح ن
ـي تـم قفـل
هذا الحساب دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال االعتمادات المفتوحة.
لوحظ فت عدد  11اعتماد مستندي بمصـرف الواحة الرئيسـ .

خطابات الضمان

 يوج ــد ع ــدد  21خط ــاب ض ــمان منه ــا ع ــدد  17خط ــاب ض ــمان من ــت الص ــالحية،وعدد  4تم التمديد لها ،والبعض منها تم إعـداد رسـائل تمديـد إل 2021/12/31م
حسب الكشف المقدم من القسم المال.
االليامات
رن
االلتامـات القائمــة عــىل الهيئـة لصــال الغــت ح رـب تاريخــه حســب البيانـات المقدمــة مــن
ر
القسم المال وفق اآلن:
البيان
الباب األول
الباب األول (إعاشة)

القيمة
1,708,000
518,420

الباب ن
الثان

4,312,500

اإلجمال

6,538,820

المالحظات
مرتبات متأخرة ،مكافآت ،إجارات محفوظة
اإلعاشة واإلقامة عن سنوات سابقة
إيجارات ن
مبان عن سنوات سابقة ()2017-2016-2015
لصال الشـركة الليبية لإلستثمار.

الودائع واألمانات
ـدفتى لحس ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ــات مبل ـ ـ ــل  19,909,075دين ـ ـ ــار فن
بل ـ ـ ــل الرص ـ ـ ــيد ال ـ ـ ـ ر
2020/12/31م كم ــا بل ــل رص ــيد حس ــاب المصـ ــرف  19,995,780دين ــار تب ـ ن
ـي وج ــود
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مــن الــدفاتر ولــم تظهــر نف كشــف حســاب المص ــرف بقيمــة 86,705

صــكوك خصــم
دينار.
العهد الماليـ ــة:

ص ـ ـ ـ ـ ــرف س ـ ـ ـ ــلف ع ـ ـ ـ ــىل حس ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـ ـ ــالوة الس ـ ـ ـ ــفر والمبي ـ ـ ـ ـ ـ
2020/12/31م ،وفق البيان ر
اآلن:
ت
1
2
3
4
5

رقم إذن الصـرف
12/30
12/33
12/65
12/67
12/68

اسم المستفيد
مسن
أطك
عأك
رح ف
نمد

قيمة السلفة
3,690
3,450
2,583
2,583
2,583

ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــتم تس ـ ـ ـ ــويتها حـ ـ ـ ـ ـ رـب
مالحظات
لم يتم التسوية
لم يتم التسوية
لم يتم التسوية
لم يتم التسوية
لم يتم التسوية

حساب مصـرف الواحة
تب ـ ن
ـي وج ــود ع ــدة اعتم ــادات مس ــتندية مفتوح ــة خص ــما ع ــىل حس ــاب رق ــم 300440
بمصـرف الواحة الرئيسـ منذ سـنة 2007م بمبلـل إجمـال وقـدره  32,560,442دينـار
ن
حي تم قفل هذا الحساب بناء عىل كتاب ديوان المحاسبة من سـنة 2014م وبنـاء
نف
عــىل كشــف االعتمــادات تب ـ ن
ـي وجــود رصــيد قــائم له ــذه االعتمــادات حـ رـب هــذا الت ــاريـ ــخ
دون اتخاذ إجراء بشأنهم.
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قطاع املواصالت
وزارة املواصالت

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
ن
الوظيف لديوان وزارة المواصالت.
 عدم اعتماد المالك ع ـ ـ ــدم تس ـ ـ ــوية ر نااللتام ـ ـ ــات القائم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل ال ـ ـ ــوزارة من ـ ـ ــذ س ـ ـ ــنوات وال ـ ـ ـ رـب بلغ ـ ـ ـ نح ـ ـ ــو
 4,307,430دينار ر
حب نهاية السنة المالية 2020م ،عالوة عن عدم مسـك سـجل
رن
االلتامات المالية رغم تراكمها منذ سنوات.
 ضــيق الســعة التخزينيــة للمخــزن فضــال عــن عــدم تــوفر أرفــف كافيــة بــالمخزن األمــرالــذي نــتأ عنــه تكــدس البضــاعة م ـ عــدم تصــنيفها بالمخالفــة لــنص المــادة ()219
من الئحة الحسابات والمخازن.
 وج ــود أص ــناف منتهي ــة الص ــالحية بالمخ ــازن م ــن س ــنوات س ــابقة ل ــم ي ــتم اتخ ــاذ أيإجراءات بشأنها.
ً
ثانيا :الميانية التسييية
ن
للمتانية التسيتية لديوان الوزارة خالل سنة 2020م:
فيما يىل موقف تنفيذي
التفويضات
البيان
الباب األول 3,118,642
الباب ن
الثان 1,828,500
اإلجمال 4,947,142

المصـروف
2,897,993
1,663,830
4,561,823

الرصيد
220,649
164,670
385,319

لوحظ بشأنها مايىل:
 قيام الوزارة بصـرف مبالل لتصـرفات تخص سنوات سابقة يعود تاريـ ــخ البعض منهان
ـاملي وتســويات عــالوات ســفر ومبي ـ
لســنة 2013م ،تتمثــل نف مكافــآت لغــت العـ
وخــدمات ســياحية (تــذاكر ســفر وحجــوزات فنــادق) ،فضــال عــن عــدم وجــود ســجل
التامات يمكن الرجوع اليه والتحقق من صحة تلك ر ن
رن
االلتامات ،أمثلة ذلك:
السنة الن تخصها
القيمة
اذن الصـرف
2013م
15,000
12/120
2014
56,112.750 12/24

البيان
مكافآت للجنة االستشارية (م ر)
مقابل توفت إقامة لعدد من األشخاص لمدة شهر

 لــوحظ بــاذن الص ــرف رقــم  12/52وبقيمــة  47,850دينــار ،ويمثــل ص ــرف مكافــآتألف ـراد االمــن والحراســة ،عــدم اســتخدام الــرقم الـ ن
ـوطب نف ص ــرف تلــك المكافــآت مــا
يع ــد مخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )7م ــن الق ــانون رق ــم ( )8لس ــنة 2014م بش ــأن ال ــرقم
ن
الوطب.
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االعتمادات المستندية

وجــود اعتمــادات مســتندية (محليــة وخارجيــة) مفتوحــة مــن ســنوات ســابقة لــم تجــري
عليها حركة ر
حب العام 2020م ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات ومن أمثلة ذلك:
القيمة الن فتح بها
االعتماد
450,000
499,504

اسم المشـروع

تاري ــخ االعتماد

رقم العقد

انشاء غرفة تفتيشية وانارة الحقل الجوي بمطار معيتيقة
معايرة أجهزة الرصد الجوي
صيانة ن
مبب المركز ومحطة الهضبة ومكتب التلقين
بمطار معيتيقة
اعمال إزالة األتربة الزاحفة ام االرانب

2017/8/27
2017/1/30

2017/7
اتفاقية

2018/2/6

2017/1

253,000

2017/5/3

2017/14

157,500

جهاز تنفيذ مشـروع ات املواصالت

نتائج مراجعة دفعات العقود لجهاز تنفيذ مشـروعات المواصالت
ق ـ ـ ــام جه ـ ـ ــاز تنفي ـ ـ ــذ مشـ ـ ـ ــروعات الموص ـ ـ ــالت باحال ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدد  18معامل ـ ـ ــة تق ـ ـ ــدر بمبل ـ ـ ــل
 36,429,615دين ـ ــار بش ـ ــأن طل ـ ــب المراجع ـ ــة الالحق ـ ــة عق ـ ــب الص ـ ـ ــرف مب ـ ـ ر
ـارسة وق ـ ــد
خلص نتائأ المراجعة إل المالحظات التالية:
 تتبـ ـ ـ إدارة الجه ـ ــاز طريق ـ ــة المناقص ـ ــة المح ـ ــدودة عن ـ ــد التعاق ـ ــد وع ـ ــدم ط ـ ــرح ه ـ ــذهالمشاري ـ ـ نف عطاء عام لتجسيد روح المنافسة ن
بي الشـركات طبقا لنص المادة ()9
من الئحة العقود.
 مخالفــة الجهــاز للمــادة ( )2مــن القــانون رقــم ( )24لســنة 2013م بشــأن عــدم احالــةالدفع ــة للمراجعـ ــة الالحقـ ــة عقـ ــب الص ـ ــرف مب ـ ر
ـارسة والـ ـ رـب حـ ــددتها بمـ ــدة التتجـ ــاوز
أسبوعان من تاريـ ــخ الصـرف.
 تر ناج الجهاز نف تطبيـق نـص المـادة ( )15والمـادة ( )16بشـأن الت ن
ـأمي عـىل األعمـال
المنج ــزة رغ ــم تنبي ــه ال ــديوان ع ــىل ذل ــك ،وم ــن أمثل ــة ذل ــك مش ـ ــروع تنفي ــذ الطري ــق
الج ــبىل ال ـرابط ب ـ ن
ـي قري ــة الس ــالمات ومحط ــة مي ــاه الرحيب ــات مقاول ــة ررسك ــة الس ــعد
الدائم للمقاوالت العامة للعقد رقم .2017/5
 تر ناج الجهاز نف تطبيق الجزءات واستحقاق غرامة التـأخت عنـد تـأخر المتعاقـد عـن
تنفيـ ــذ أعم ـ ــال المش ـ ــروع عـ ــن الم ـ ــدة المق ـ ــررة بالعقـ ــد وم ـ ــن أمثل ـ ــة ذلـ ــك العق ـ ــد رق ـ ــم
 2014/12والخاص بمشـروع تنفيذ طريق قرية الجماري – مزو ن
عي الزرقاء مقاولة
ررسكة مسار الجبل للمقاوالت.
 تعديل األسعار نف بعض البنود بالمخالفة لنصوص مواد العقد راحة
والب نص
عــىل ثبــات أســعار العقــد دون األخــذ بتقلبــات أســعار الســوق منهــا عــىل ســبيل المثــال
العقد رقم  2016/9والخاص بمشـروع تنفيذ طريق الجماري اندباس مقاولـة ررسكـة
وادي شينشـ للمقاوالت العامة المساهمة.
 عدم تقيد الجهاز بمراسالت الديوان بشأن إيقاف الصـرف وذلك لوجود مالحظاتعن التنفيـذ ومـن أمثلـة ذلـك مشــروع تنفيـذ طريـق الحلـق امتـداد الحاجيـة /الخمـس
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تنفي ـ ــذ ررسك ـ ــة الش ـ ــكران للمق ـ ــاوالت الج ـ ــزء الثالـ ـ ـ
.2014/285

م ـ ــن الدفع ـ ــه األول للعق ـ ــد رق ـ ــم

مصلحة الطرق واجلسور
نتائج مراجعة دفعات العقود لجهاز تنفيذ مشـروعات المواصالت

قام مصلحة الطرق والجسور باحالة عدد  10معامالت بقيمة إجماليـة تقـدر ب ـمبلل
 5,819,932دينار بشأن طلب المراجعة الالحقة عقب الصـرف مب ر
ـارسة وقـد خلصـ
نتائأ المراجعة إل المالحظات التالية:
 إص ــدار قـ ـرارات اإلذن بالتعاق ــد دون تض ـ نـمي الق ـرار القيم ــة التعاقدي ــة وه ــذا يخ ــالف
أحكام الئحة العقود االدارية.
 تر ناج المصلحة نف إحالة المعامالت المالية المرصوفة عقب الصـرف مب ر
ـارسة طبقـا
لـنص المــادة ( )35مـن الالئحــة التنفيذيـة رقــم ( )27للقـانون رقــم ( )19بشـأن إعــادة
تنظيم ديوان المحاسبة.
 العقــد رقــم  2018/11مش ــروع (البــدء نف تنفيــذ أعمــال التوســعة المحيطــة بالجس ــرطري ــق المط ــار م ــداخل ومخ ــارج الجسـ ــر) مقاول ــة ررسك ــة اإلق ــدام للمق ــاوالت العام ــة
حيث لوحظ بشأنه:
 ل ــم ي ــتم تنفي ــذ طبق ــة األس ــاس ( )Base Courseال ــذي يع ــد مخ ــالف لألص ــول
الفني ــة نف تنفي ــذ مشـ ــروعات رص ــف الط ــرق ،حي ــث تعت ــت طبق ــة األس ــاس أه ــم
طبقة من طبقات الرصـف وتكمـن وظيفتهـا نف توزيـ ـ ـ ونقـل اإلجهـادات الناتجـة
عــن ضــغط المركبــات عــىل الطبقــات الســفلية ،كمــا أنهــا تســاعد نف حمايــة ســط
الطري ــق م ــن الضـ ــرر الن ــاتأ ع ــن إنتف ــا وهب ــوط ر
التب ــة األص ــلية وص ــعود المي ــاه
الجوفية إل أعىل.
ن
ن
 وجود بعض التشققات والفواصل بي الرصف القديم والجديد ف القـاط ()A
وال ــذي قـ ــد يتس ــبب نف تلـ ــف الطبقـ ــة اإلس ــفلتية العليـ ــا بس ــبب عوامـ ــل التعريـ ــة
وحركــة المركبــات عليهــا ،حيــث وج ـب معالجتهــا لضــمان حســن تنفيــذ األعمــال
م ــن قب ــل الش ــركة المنف ــذة وفق ــا للم ــادة رق ــم ( )126م ــن الئح ــة العق ــود اإلداري ــة
العقـ ـ ــد رقـ ـ ــم  2013/119مش ـ ـ ــروع إنشـ ـ ــاء مبـ ـ ـ نـب إداري جديـ ـ ــد تـ ـ ــاب للمصـ ـ ــلحة
ر
المحتفون للمقاوالت العامة لوحظ بشأنه:
بمنطقة الدريب مقاولة ررسكة
وجـود ت ـشب ميـاه األمطـار نف الحـائط فــوق مـدخل البـاب الرئيس ـ ممـا أدى إل رطوبــة
ن
المبب.
الحائط داخل
ن
وجود تصدعات ف غرفة السلم من الخارج.
وجود تصدعات فـوق شـبابيك غرفـة السـلم مـن الجهـة الخلفيـة للمب نـب أدى إل دخـول
ن
المبب.
مياه األمطار إل داخل
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شـركة اخلطوط اجلوية الليبية

نظام الرقابة الداخلية
ر
ن
المتاني ــة التقديري ــة بش ــكل عل ــم ودقي ــق يق ــتب م ــن الواقـ ـ الفع ــىل
 ل ــم ي ــتم اع ــدادللمصـ ـ ــروفات واإليـ ـ ـرادات األم ـ ــر ال ـ ــذي أفق ـ ــدها اهميته ـ ــا ك ـ ــأداة للتخط ـ ــيط والرقاب ـ ــة
وتصحي االنحرافات.
ر
 ع ــدم وج ــود منظوم ــة إلكتونيـ ـة ذات كف ــاءة عالي ــة ت ــربط جمي ـ ـ قطاع ــات الش ـ ــركةالتش ــغيلية والمالي ــة واإلداري ـ ـة وتس ــهم نف انس ــياب البيان ــات والمعلوم ــات ب ـ ن
ـي كاف ــة
الدوائر واإلدارة والمكاتب بالشـركة.
ن
 عـدم ربـط منظومــة االم نـي بمنظومــة المرتبـات ومنظومـة شــؤون العـاملي ومنظومــة
المداوس.
 عــدم تفعيــل فســم محاســبة التكــاليف ودعمــه بالعنــاعليه عدم قيام بالدور المناط به.

المؤهلــة األمــر الــذي ترتــب

 ع ــدم اع ــداد م ــذكرات التس ــوية لج ــل الحس ــابات المصـ ــرفية ي ــؤثر نف الحص ــول ع ــىلبيانات ومعلومات دقيقة ومراقبة أرصدة الشـركة المصـرفية.
ن
المتانيات العمومية من  2013إل 2020م.
 التأخر نف إفقال عــدم الفصــل نف الوظــائف بـ نـي المقبوضــات والمــدفوعات بحيــث ان المســؤول عــن
تحصيل المبالل غت مسـؤول عـىل الصــرف األمـر الـذي ريتتـب عنـه عـدم القـدرة عـىل
ضبط وتسوية الحسابات.
 عــدم فصــل وظيفــة إعــداد تســوية الحســابات المصــرفية بالعملــة المحليــة عــن قســمالخزينة.
 الت ـ ـ ــأخت وع ـ ـ ــدم إرس ـ ـ ــال المس ـ ـ ــتندات م ـ ـ ــن المكات ـ ـ ــب والمن ـ ـ ــاطق الخارجي ـ ـ ــة خاص ـ ـ ــة(اسطنبول).
ن
العاملي.
 عدم وض سقف للتذاكر المجانية والمخصصة لغت عـ ــدم وض ـ ـ حـ ــل جـ ــدري ونهـ ــان لظـ ــاهرة الحجـ ــوزات الوهميـ ــة عـ ــن طريـ ــق مكاتـ ــبالشـركة والوكاالت المعتمدة باتخاذ اإلجراءات التالية:
 تفعيل عملية تأكيد الحجز قبل  72ساعة من موعد الرحلة
 إج ـراء مس ـ للركــاب المغــت مؤكــد حجــوزاتهم قبــل  72ســاعة مــن تــاريـ ــخ الرحلــة
والغاء بكل الحجوزات وأتحتها للتداول مرة اخرى.
 توقي ـ ـ الغرامـ ــات المناسـ ــبة للمسـ ـ ن
ـببي نف هـ ــذه الحجـ ــوزات خاصـ ــة عـ ــن طريـ ــق
الوكالء المعتمدين.
تقييم اداء مجلس إدارة الشـركة
ن
ر
 تقص ــت مجل ــس إدارة الش ـ ــركة ف وض ـ ـ خط ــة اس ـ ـتاتيجية لتوظي ــف م ــوارد الش ـ ــركةواستخدامها بكفاءة وفاعلية واقتصاد.
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ـيف ووصـ ــف وتوصـ ــيف وظـ ـ ن
 تقصـ ــت مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة نف اعـ ــداد مـ ــالك وظـ ـ نـيف
وتحديد المسؤوليات والصالحيات لكل دائرة وادارة بأقسامها ومكاتبها المختلفة.
 تقصـت مجلــس إدارة الشــركة نف مبـ رـارسة تطبيـق خطــة انقـاد الشــركة المعـدة مــن قبــل
الشـركة القابضة ر
والب تم اعتمادها من الجمعية العمومية للشـركة.
مصـروفات وإيرادات الشـركة عن السنوات المالية من  2013وحن 2016
السنة
إجمال اإليرادات
إجمال المصـروفات
الصاف

2016
2015
2014
2013
158,116,283 152,322,280 191,295,462 277,882,569
250,760,829 164,805,385 296,669,497 349,336,481
< >92,644,546< >12,483,105 < >105,374,035< >71,453,912

مصـروفات وإيرادات الشـركة عن السنوات المالية من  2017وحن 2020
2017
156,588,886
2,184,671
6,996,727
28,620,356
14,163,669
5,653,375

السنة
إيراد الركاب
إيراد الوزن الزايد
إيراد النقل العارض
قيمة تعويضات الوقود
إيراد الحأ
إيراد الشحن
إيراد رسوم النقد األجنب
إيراد رحالت شـركات النفط
إيراد غرامات ترجي تذاكر
إيرادات أخرى
214,207,684
إجمال اإليرادات
ن
149,916,709
المرتبات وماف حكمها
25,846,851
المصـروفات العمومية
130,872,537
مصـروفات التشغيل
1,767,137
مصـروفات رأسمالية
308,403,234
إجمال المصـروفات
<>94,195,550
الصاف

2018
268,208,040
81,959

12,781,550
3,457,935

2019
192,268,916
2,729,596
17,899,540
43,278,234
6,920,000
5,452,358
95,424,165

2020
33,350,922
357,006
54,188,000

5,424,495
15,956,705

8,412,586
541,036

292,942,070

3499543
2,966,868
370,439,220

112,398,593
14,099,455
58,104,939
1,295,061
185,898,048
107,026,022

108,567,957 106,002,447
13,599,629
18,627,815
16,363,306
94,729,693
1,419,177
2,854,257
13,995,069 222,214,212
>30,131,905< 148,225,008

109,818,164

ً
أوال :مصـروفات الشـركة خالل السنوات 2020-2013م:
 تجاوز بند مصـروف المرتبات وما نف حكمها سقف مئة مليـون دينـار فيمـا عـادا سـنةن
ـاملي بالشــركة وفقــا
2015م مـرده إل قيــام مجــالس إدارة الشــركة بزيــادة مرتبــات العـ
للقرارات التالية:

 ق ـ ـ ـرار مجلـ ـ ــس اإلدارة رق ـ ــم ( )2لسـ ـ ــنة 2008م بزيـ ـ ــادة تبل ـ ــل نسـ ـ ــبة  %100مـ ـ ــن
إجمـال المرتبــات عــىل ان يــتم التنفيــذ عـىل مراحــل بحيــث تكــون المرحلــة األول
نف حدود  %25من إجمال المرتبات اعتبارا من 2008/06/01م مقرار مجلس
ن
ـاملي بالشـ ــركة بنس ــبة %50
اإلدارة رق ــم ( )1لس ــنة 2009م بزي ــادة مرتب ــات الع ـ
مـن إجمــال المرتبــات عــىل أن يــتم التنفيـذ اعتبــارا مــن 2009/02/01م ،أمــا بــافر
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الزي ــادة والبالغ ــة نس ــبة  %25تنف ــذ فيم ــا بع ــد وحس ــب م ــا تس ــم بي ــه إمكاني ــات
الشـركة.
 قرار مجلس اإلدارة رقم ( )8لسنة 2010م بزيادة المرتبات بنسبة  %25إعتبـارا
من 2011/01/01م.
 ق ـ ـرار اللجن ــة التس ــيتية رق ــم ( )405لس ــنة 2011م بتع ــديل الق ـ ـرار رق ــم ()394
لسـنة 2011م بحيــث تكــون الزيــادة  %50مــن إجمـال المرتــب يــتم تنفيــذها مــن
2011/12/01م والزيادة الباقية يتم تنفيذها اعتبـارا مـن 2011/12/01م بعـد
تحسن األوضاع المالية للشـركة.
 قـرار اللجنــة التســيتية رقــم ( )383لســنة 2012م بزيــادة المرتبــات بنســبة %25
من إجمال المرتب 2012/07/01م.
ن
وقــد تــم تنفيــذ جمي ـ الق ـرارات المتعلقــة بالزيــادة ف الوق ـ الــذي تكبــدت فيــه الش ــركة
لخسائر متتالية منذ تاريـ ــخ نشأتها حيث بلغ الخسائر المجمعة نف 2012/12/31م
مبل ــل وقـ ــدره  275مليـ ــون دين ــار وخسـ ــائر عـ ــن الع ــام 2012م مبلـ ــل وقـ ــدره  88مليـ ــون
دينار.
و م ـ ــن خ ـ ــالل البيان ـ ــات المبدئي ـ ــة الغ ـ ــت مدقق ـ ــة إليـ ـ ـرادات الشـ ـ ــركة ومصـ ـ ــروفاتها زي ـ ــادة
مص ـ ــروفات الش ـ ــركة ع ـ ــن إيراداته ـ ــا وذل ـ ــك بقيم ـ ــة تج ـ ــاوزت ملي ـ ــار دين ـ ــار وذل ـ ــك خ ـ ــالل
الســنوات 2020-2013م ممــا يعـ نـب لنــا تأ كــل كــل رأس مــال الش ــركة وعجزهــا عــن ســداد
مرتبات عامليها لمدة تجاوزت السنة.األمر الذي ششت لسـوء إدارة المجـالس المتعاقبـة
عــىل الشــركة باصــدار قـرارات متتاليــة بزيــادة المرتبــات وذلــك خــالل فـ رـتة قصــتة مــا بـ ن
ـي
س ـ ــنة 2008م وح ـ ـ رـب س ـ ــنة 2012م واثق ـ ــال كاه ـ ــل الشـ ـ ــركة بمصـ ـ ــروفات كب ـ ــتة خ ـ ــالل
الســنوات الالحقــة بحيــث شــكل مص ــروفات المرتبــات خــالل سـ ر
ـنب  2019و2020م
نسبة رتتاوح  %48و %78عىل التوال من إجمال المصـروفات.
 قيــام الجمعيــة العموميــة نف اجتماعهــا الغــت العــادي بموجــب قرارهــا رقــم ( )3لســنة2013م بنقل عدد  672موظف مـن الشــركة الليبيـة لهندسـة وصـيانة الطـائرات إل
شــركة الخطــوط الليبيـة وكــذلك قـرار المـدير العــام للشــركة الليبيـة األفريقيــة الطــتان
القابضة رقم ( )10لسنة 2018م بنقل عدد  42موظفـا مـن ذات الشــركة إل شــركة
الخطـ ـ ــوط الجويـ ـ ــة الليبيـ ـ ــة األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي زاد مـ ـ ــن األعبـ ـ ــاء الماليـ ـ ــة لش ـ ـ ــركة بمرتبـ ـ ــات
ن
ن
المنقولي.
الموظفي
 قيــام إدارة الش ــركة بالعديــد مــن التوظيفــات خــالل الســنوات الماليــة -2019-20182020م حيث بلغ إجمال التوظيفات بعدد  120مستخدم األمرالذي ترتب عنه
ارتفــاع عــدد العمالــة عــىل مســتوى فــروع الشــركة – طـرابلس ســبها بنغــازي ليصــل إل
عدد  3727مستخدم.
ر
 عجـز الشــركة عــن ســداد مرتبــات عامليهــا عــن الفــتة مــن شــهر  3لســنة 2020م حـ رـبشــهر  3لســنة 2021م لعــدم تــوافر الســيولة النقديــة بالحســابات المصــرفية للشــركة
األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب عن ـ ــه خ ـ ــروج العدي ـ ــد م ـ ــن الك ـ ــوادر الفني ـ ــة والمالي ـ ــة إل التقاع ـ ــد
االختياري بعدد  128عنصـرا خالل سنة  2020 – 2019م.
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ن
ـاملي نظـ ــت المقابـ ــل االنقـ ــدي إلج ـ ــازاتهم نف
 ظهـ ــر رصـ ــيد احتيـ ــاط مسـ ــتحقات العـ ـن
2020/12/31م بمبلــل  5,591,959دينــار ،برصــيد غــت صــحي حيــث تبــي وجــود
قض ــية مرفوع ــة م ــن ع ــامىل الشـ ــركة المنق ـ ن
ـولي م ــن شـ ــركة الليبي ــة لهندس ــة وص ــيانة
الط ــائرات الب ــالل ع ــددهم  360مس ــتخدم ت ــم ص ــدور حك ــم قض ــان بتعويض ــهم ع ــن
المقاب ـ ــل النق ـ ــدي إلج ـ ــازاتهم المس ـ ــتحقة بمبل ـ ــل  12,285,979دين ـ ــار م ـ ــن محكم ـ ــة
شــمال ط ـرابلس االبتدائيــة وال ـزام الش ــركة بــدف مبلــل وقــدره  500دينــار لكــل مــدع
كتعــويض نتيجــة التــأخت نف دفـ مقابــل اإلجــازات وقــد قامـ إدارة القضـايا بــالطعن
نف الحكم المذكور أمام المحكمة العليا بموجـب الطعن ن
ـي /735/655ق وقـد قـررت
المحكمـة بجلسـ 2019/01/24م بوقــف تنفيــذ الحكـم المطعــون فيــه إل الفصــل
نف الطعن.
 عــدم قيــام الش ــركة باحتســاب مصــاريف االهــالك ضــمن المص ــروفات كبنــد مســتقلوضــمن المص ــروفات التشــغيل األمــر الــذي ريتت ــب عــن ظهــور نتــائأ نشــاط الش ــركة
عىل غت حقيقتها.
إيرادات الشـركة عن السنوات 2020-2013م
 دأبـ ـ ـ الشـ ـ ــركة ع ـ ــىل تحمي ـ ــل حس ـ ــاب اإليـ ـ ـرادات بـ ـ ـايرادات غ ـ ــت محقق ـ ــة تتمث ـ ــل فنتعويضات الوقود وبمبالل كبـتة بلغـ نف سـنة 2019م مبلـل وقـدره 43,278,234
دين ــار دون وجـ ــود س ــند قـ ـ ن
ـانون بصـ ــحة ه ــذا اإلج ـ ـراء والجهـ ــة ال ـ رـب سـ ــتتحمل قيمـ ــة
التعويضات.
ر
 قي ــام الشـ ــركة خ ــالل س ــنب 2020-2019م بتعلي ــة اإليـ ـرادات بمبل ــل 95,242,165دينــار وبمبلــل  15,956,705دينــار تتمثــل نف إي ـراد رســوم النقــد األجنــب دون وجــود
ن
قانون يتر هذا اإلجراء.
سند
بيان باالنحرافات بند المصـروفات ف سنة  2019م
الفعلية
التقديرية
البيان
106,002,447 148,329,032
مرتبات
18,627,815
22,317,737
عمومية
94,729,693 306,594,584
م .تشغيلية
2,854,257
1,767,145
مصـروفات رأسمالية
إجمال المصـروفات 222,214,212 479,008,498
192,268,916 432,966,140
مبيعات التذاكر
17,899,540
5996727
إيراد النقل العرض
6,920,000
31,296,245
إيراد الحأ والعمرة
43,278,234
18,620,355
تعويضات الوقود
2,729,596
3,608,864
إيراد الوزن الزائد
5,452,358
56,533,75
إيراد الشحن
12,324,543
8,825,000
إيرادات متنوعة
إجمال اإليرادات 280,873,187 506,966,706

االنحراف
-29%
-17%
-69%
62%
-54%
-0.56
1.98
0.78-0.77
-0.24
-0.04
0.40
0.45-
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بيان باالنحرافات بند المصـروفات ف سنة  2020م
الفعلية
التقديرية
البيان
108,567,957 136,860,975
مرتبات
13,599,629
18,255,355
عمومية
16,363,306 152,094,849
م .تشغيلية
1,419,177
2,801,290
مصـروفات رأسمالية
إجمال المصـروفات 139,950,069 310,012,469

االنحراف
0.210.260.890.490.55-

ن
ـدولي أع ــاله يتب ـ ن
ن
المتاني ــة التقديري ــة المتعلق ــة بالمصـ ــروفاتعن
ـي لن ــا أن
م ــن خ ــالل الج ـ
ســنة 2020/2019م لــم يــتم إعــدادها وفــق أســس ســليمة وواضــحة تعــت بالفعــل عــن
نشاط الشـركة.
الحسابات المصـرفية:
كشف بأرصدة الحسابات المصـرفية للشـركة ف 2020/12/31
المعادل بالدينار
المبلغ
البيان
11,703,827 11,703,827
عملة الدينار مصارف محلية
1,685,046
أرصدة المحطات الخارجية بالمعادل بالدينار الليب 1,685,046
471,139
336,480
عملة الدوالر (المصـرف الليب الخارج)
65,739
42,032
عملة اليورو المصـرف الليب الخارج)
13,925,751
اإلجمال بالدينار

 بتب ـ نـي م ــن البي ــان أع ــاله شـ ـ الس ــيولة النقدي ــة بالعمل ــة المحلي ــة والعمل ــة األجنبي ـ ـة
ر
الالزم ــة لمجابه ــة مصـ ــروفات الش ــركة التش ــغيلية والمصـ ــروفات األخ ــرى كم ــا يتت ــب
عنــه فــرض غرامــات مــن الجهــات الدائنــة بالعملــة األجنبي ـة عــن الخــدمات المقدمــة
للطائرات الشـركة نف المطارات المختلفة نتيجة لعدم وفاء الشـركة ر ن
بالتاماتها.
 عجز الشـركة عن سداد مرتبات موظفيها عن الف رـتة مـن شـهر 2020/3م ح رـب شـهر2021/3م.
 ع ــدم قي ــام الش ـ ــركة بأع ــداد م ــذكرات التس ــوية المص ـ ــرفية الش ــهرية لج ــل حس ــاباتهاالمصـرفية.
المدينون
الج ـ ـ ـ ــدول الت ـ ـ ـ ــال يوض ـ ـ ـ ـ ـ كش ـ ـ ـ ــف برص ـ ـ ـ ــيد الم ـ ـ ـ ــدينون القائم ـ ـ ـ ــة بالعمل ـ ـ ـ ــة المحلي ـ ـ ـ ــة فن
2020/12/31
البيان
وزارة المواصالت والنقل تعويض ن
مبب الطتان التشبي
حكوم الوفاق المجلس الرئاس
ن
الوطب
شـركة االستثمار
شـركة الخليأ العرن للنفط
وزارة الدفاع
شـركات القطاع الخاص
مدينون متنوعون
إجمال رصيد المدينون ف 2020/12/31

المبلغ بالدينار
33,487,395
13,905,207
13,316,587
7,586,833
5,839,251
1,873,176
3,918,239
79,926,688
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 عــدم قيــام الشــركة بالمصــادقة عــىل أرصــدة المــدينون وبالتــال عــدم إمكانيــة التحقــقمن صحة أرصدتها.
ن
ن
 بلل رصيد الديون المشكوك ف تحصيلها ف 2020/12/31م  108,355دينار وهورصيد مرحل من سنوات سابقة حيـث أن تكـون المخصـص يـؤثر تـأثتا جوهريـا عـىل
س ـ ــالمة نت ـ ــائأ أعم ـ ــال الش ـ ــركة ومركزه ـ ــا الم ـ ــال .وك ـ ــان ع ـ ــىل الش ـ ــركة إع ـ ــداد جدول ـ ــة
تاريخيـ ـ ــة بال ـ ـ ــديون وتصـ ـ ــنيفيها م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث إمكانيـ ـ ــة تحص ـ ـ ــيلها مـ ـ ــن عدم ـ ـ ــه وتك ـ ـ ــون
المخصـ ـ ــص ال ـ ـ ــالزم لمجابهـ ـ ــة المش ـ ـ ــكوك نف تحصـ ـ ــيلها وف ـ ـ ــق المبـ ـ ــادئ المحاس ـ ـ ــبية
المتعارف عليها.
 ظهــور أرصــدة لعــدد مــن الجهــات الســيادية ضــمن المــدينون المتنوعــون نــذكر منهــاعــىل ســبيل المثــال مجلــس رئاســة الــوزراء بمبلــل  1,275,721دينــار ووزارة الداخليــة
بمبلـ ــل  1,979,532دين ـ ــار وش ـ ــركات خاص ـ ــة كش ـ ــركة الن ـ ـ نـتك للنق ـ ــل الج ـ ــوي بمبل ـ ــل
 1,138,832دينار.
الدائنون
ن
ر
ن
بااللتامات القائمة بالعملة المحلية ف 2020/12/31
الجدول التال يوض كشف
البيان
شـركة التيقة لتسويق النفط
مصلحة المطارات
ن
لتامي
شـركة ليبيا
دائنون محليون متنوعون
إجمال الدائنون بالعملة المحلية ف 2020/12/31

المبلغ بالدينار
249,232,761
54,188,512
11,855,052
17,427,208
332,703,533

 بل ـ ـ ــل إجم ـ ـ ــال ر نااللتام ـ ـ ــات القائم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل الش ـ ـ ــركة نف 2020/12/31م مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
 332,703,533دينار يمثل رصيد شــركة التيقـة لتسـويق الـنفط مبلـل معلـق قيمتـه
 249,232,761دينــار مــا نســبته  %75مــن إجمــال الــدائنون المحليــون وهــو رصــيد
مرحل من سنوات سابقة.
 عجـ ــز الش ـ ــركة عـ ــن س ـ ــداد ر نااللتامـ ــات القائم ـ ــة عليهـ ــا نظ ـ ـرا لصـ ــعوبة الوض ـ ـ الم ـ ــال
للشـركة.
كشف باالليامات القائمة بالعملة الجنبية ف 2020/12/31
المبلغ بالعملة األصلية المعادل بالدينار
العملة
27,258,717
20,403,231
الدوالر األمريك
2,256,123
6,210,082
الريال السعودي
11,394,163
6,939,198
اليورو
10,412,107
21,432,910
الدينار التوني
ر
اإلست ن
97,143
53,317
ليب
الجنيه
923,259
611,430
الفرنك السوطشي
52,341,512
اإلجمال بالدينار اللين

 وجــود عــدد مــن ر نااللتامــات القائمــة عــىل الشــركة بعمــالت أجنبي ـة مختلفــة لعــدد 90
رص ـ ـ ش ـ ــركة المط ــارات المص ـ ــرية برص ــيد
جه ــة ن ــذكر منه ــا ع ــىل س ــبيل المث ــال ال الح ـ
تقرير ديوان المحاسبة 2020

572

 1,887,776دوالر أمــريك والطــتان المـ ن
ـدن الـ رـتك مبلــل  69102دوالر والخــدمات
األرض ــية الس ــعودية مبلـ ــل  2285841ري ــال سـ ــعودي ونظ ـ ـرا لعـ ــدم وج ــود التغطيـ ــة
النقديــة بالعملــة األجنبيـة لحســابات الشــركة فـ عــاجزة عــن ســداد تلــك ر ن
االلتامــات
األمر الذي ريتتب عليه فرض غرامات تأخت من بعض تلك الجهات.
قرض مصـرف الجمهورية
بيان بالقرض طويل األجل لشـراء الطائرات  -مصـرف الجمهورية
القيمة بالدينار
البيان
791,636,591
أصل قيمة قرض شـراء الطائرات
87,840,773
الفوائد عن سنوات السماح
202,400,722
قيمة الفوائد عن القرض
1,081,878,087
إجمال قيمة القرض
الفوائد المسددة من قبل شـركة الخطوط الجوية الليبية 36,287,907-
قيمة األقساط المسددة ر
18,800,000حب 2019/12/31
1,026,790,180
قيمة القرض المستحق ف 2020/12/31

تــم اب ـرام اتفاقيــة القــرض خــالل العــام 2010م بـ ن
ـي الش ــركة ومص ــرف الجمهوريــة وعــدد
م ــن المص ــارف المحلي ــة األخ ــرى بمبل ــل  791,636,591دين ــار لتموي ــل ش ـ ـراء ط ــائرات
جديـ ــدة حـ ــددت مـ ــدة سـ ــداد القـ ــرض بعش ـ ــرة سـ ــنوات عـ ــىل أن شسـ ــحب عـ ــىل دفع ـ ــات
وطسدد عىل أقساط بفائدة  %4ر
وفتة سماح  3سنوات وبلغ األقساط المسددة مـن
القـ ــرض حـ ـ رـب 2019/12/31م مبلـ ــل وقـ ــدره  18,800,000دينـ ــار والفوائـ ــد المسـ ــددة
مبل ــل  36,287,907دين ــار هـ ــذا ول ــم تط ـ ـرأ أي حرك ــة سـ ــداد ع ــىل القـ ــرض خ ــالل سـ ــنة
2020م.
القيمة بالدينار
البيان
قرض الشـركة الليبية األفريقية للطتان القابضة 148,932,906
36,288,022
دعم المرتبات وزارة المالية
185,220,928
إجمال

 ق ــرض الشـ ــركة الليبي ــة األفريقي ــة للط ــتان القابض ــة ه ــو ق ــرض لمس ــاعدة الشـ ــركة نفتمويـ ــل عملي ـ ــات التش ـ ــغيل والمس ـ ــاهمة نف ش ـ ـ ـراء الط ـ ــائرات الجدي ـ ــدة ويع ـ ــود أص ـ ــل
القرض لسنوات سابقة ولم تطرأ أي حركة سداد خالل 2020-2019م.
 قرض دعم مرتبات وزارة المالية هو رصيد مرحـل منـذ سـنة 2012م وهـو عبـارة عـندعم لسداد مرتبات ولم تطرأ أي حركة سداد خالل سنة 2020-2019م.
موقف عن الطائرات المملوكة للشـركة حن 2021/3/30م

يبلل عدد الطائرات المشغلة والمؤهلة لتشغيل عشــرة طـائرات تعمـل منهـا حاليـا اثنـان
فقط والب راف تح الصيانة أو مجدولة نف خطط الصيانة بالشـركة لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 تض ـرر اســطول الش ــركة بشــكل كبــت خــالل الحــروب الســابقة وتحتــاج الش ــركة لــدعممـ ــال كبـ ــت إلعـ ــادة اسـ ــطولها للخدمـ ــة وعمليـ ــات الصـ ــيانة تسـ ــت بـ ــوتتة بطيئـ ــة جـ ــدا
ر
ومتعتة ألسباب مالية.
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 التـ ــأخر الشـ ــديد نف صـ ــيانة الطـ ــائرة ( )5A-LAH-A320ذات الـ ــرقم المسلسـ ــل  3نفالجدول السابق والموجودة نف دولة تونس ومنه نالحظ:
 التأخر الشديد نف صيانة الطائرة ألسباب مالية والشـروع نف الصيانة دون التأكد
م ــن وجـ ــود مخصصـ ــات مالي ــة ،ممـ ــا ادى إل بقـ ــاء ه ــذه الطـ ــائرة خـ ــارج ليبيـ ــا نف
حي ــازة شـ ــركات ص ــيانة أجنبيـ ـة وزي ــادة تك ــاليف ص ــيانتها بس ــبب رس ــوم االرض ــية
بتلك المطارات.
ر
 ارتفاع تكاليف صيانتها حيث وصل هذه التكاليف حب 2021/03/23م ،إل
 7,555,778دوالر ،باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إل  5آالف ي ـ ـ ـ ـ ــورو ه ـ ـ ـ ـ ــذا بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة للتك ـ ـ ـ ـ ــاليف
ـارسة ،فض ـ ا عــن التكــاليف غــت المبـ ر
المبـ ر
ـارسة مثــل ارضــية الطــائرة بمطــار تــونس
وتك ــاليف لج ــان الفح ــص والمتابع ــة التابع ــة لشـ ــركة الخط ــوط الليبي ــة وتك ــاليف
الخســائر عــن عــدم تشــغيل الطــائرة م ـ العلــم ان الطــائرة تــم ترحيلهــا لتــونس نف
2015/11/11م ،لغ ـ ــرض فحـ ـ ــص الطـ ـ ــائرة وانتهـ ـ ــاء العق ـ ــد األصـ ـ ــىل منـ ـ ــذ سـ ـ ــنة
2016م ش ــهر  1وب ـ ر
ـاف أعم ــال الص ــيانة ت ــتم ب ــوتتة بطيئ ــة ج ــدا بمعرف ــة ش ـ ــركة
االيرب ـ ــاص وفق ـ ــا للعق ـ ــد الم ـ ــتم بالخص ـ ــوص إلجـ ـ ـراء اإلص ـ ــالحات واجـ ـ ـراء عم ـ ــرة
للطائرة.
تقييم اداء اإلدارة الفنية بالشـركة خالل سنة 2020م

 أص ــدرت اإلدارة الفني ــة ع ــدد  73أم ــر عم ــل بقيم ــة  1,652,397دوالر تتمث ــل ه ــذهاألوامر نف توريد قط غيار واستشارات فنية.
 المشاري ـ ـ المتعاقد عليها خالل سنة 2020م: عق ــد ص ــيانة الط ــائرة  5A-LANم ـ ش ــركة ادري ــا تكن ــك بقيم ــة  747,150دوالر
وجاري العمل منذ شهر 2021/3م ،بدولة سلوفينيا.
 عقد صيانة الطائرة  5A-LARمـ شــركة طـتان مص ـر للصـيانة الهندسـية بقيمـة
 4,000دوالر وتم الصيانة بدولة مرص بنسبة إنجاز .%100
مالحظات عل اإلدارة الفنية بالشـركة
ن
 نق ـ ــص ال ـ ــدورات التدريبي ـ ــة لالطق ـ ــم الفني ـ ــة ف كاف ـ ــة ال ـ ــورش وفق ـ ــا لمتطلب ـ ــات دلي ـ ــلالصيانة والشـروط الواجب توفرها نف الكادر ن
الفب.
 النقص نف الكادر نالفب المؤهل والمرخص له بـاجراء الكشـف عـىل الطـائرات بسـبب
ن
تقاعد الكثت منهم والبعض االخر ف طريقهم للتقاعد.

 توقـف بعـض ورش العمـل المسـاندة بسـبب تـدمت معـداتها وآالتهـا نف الحـرب وعــدموج ـ ــود خط ـ ــط وب ـ ـ ـرامأ لتعويض ـ ــها األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه عج ـ ــز كب ـ ــت نف تق ـ ــديم
ا
الخـدمات الروتينيــة لتشــغيل الطــائرات فضـ عــن توقــف إيـرادات الــورش الـ رـب كانـ
تحصل نظت تقديم خدمات لشـركات الطتان العاملة بمطار معيتيقة.
 ال ـ ــنقص الش ـ ــديد نف مخ ـ ــزون قطـ ـ ـ الغي ـ ــار بس ـ ــبب ت ـ ــدمت وات ـ ــالف جميـ ـ ـ المخ ـ ــازنن
والمبان اإلدارية للكادر ن
الفب.
 التقي ــيم الم ــال للخس ــائر جـ ـراء الح ــرب يفتق ــر إل تحلي ــل م ــال دقي ــق وال شس ــتند إلمعايت موضوعية.
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 عــدم وجــود خطــط وبـرامأ تــدريب تأهيليــة وفقــا لالحتياجــات التدريبيــة المســتقبليةإلعــداد كــوادر الص ــف الثـ ن
ن
ـان نف ظ ــل تنــاقص الفنيـ ن
ـؤهلي بســبب تقاع ــدهم أو
ـي الم ـ
ر
قرب مدة تقاعد العدد الباف.
المحطات الخارجية

 بل ــل عـ ــدد المحطـ ــات الخارجي ــة التابعـ ــة للش ـ ــركة  6محط ــات ومـ ــن خـ ــالل الفحـ ــصتبي ر
والتقييم ن
اآلن:
 تجــاوز العديــد مــن مـ ن
ـوظف المحطــات للمــدة القانونيــة المحــددة بالئحــة اإليفــاد
للعم ــل بالخ ــارج والبالغ ــة  4س ــنوات دون ان يتخ ــذ مجل ــس إدارة الشـ ــركات أي ــة
إجراءات بشأن ذلك.
ن
 قيــام الجمعيــة العموميــة للش ــركة بتخفــيض مرتبــات العــاملي بالمحطــات الغــت
عاملة نف محضـر اجتماعها العادي األول لسنة 2020م بنسبة .%50
الخالصة

ن
المتاني ـ ـ ــة التقديري ـ ـ ــة لمص ـ ـ ــروفات واإلي ـ ـ ـرادات الع ـ ـ ــام بق ـ ـ ــيم تتناس ـ ـ ــب
 عـ ـ ــدم وض ـ ـ ـوالظ ــروف الس ــائدة دول بس ــبب حائج ــة كورون ــا والمبالغ ــة التق ــديرات بش ــكل كب ــت
ن
المتانيــة افقــدا التقديريــة دورهــا كــأداء للرقابــة وتوظيــف المــوارد بكفــاءة
األمــر الــذي
وفاعلية واقتصادية ومعالجة.
 تقصت مجلـس الشــركة نف عـرض موضـوع شـطب وتخريـب الطـائرات المتضــررة كليـاعىل الجمعية العمومية ال تخاد القرارات المناسبة بشأنها.
ن
 تقصـ ــت مجل ـ ــس إدارة الش ـ ــركة نف وض ـ ـ م ـ ــالك وظ ـ ـ نـيف ووصـ ــف وتوص ـ ــيف وظ ـ ــيف
وتحديد المسؤوليات والصالحيات لكل دائرة وادارة ومكتب.
 ع ــدم وضـ ـ هيك ــل التنظ ــيم للشـ ــركة ي ــرع في ــه ع ــدم التوسـ ـ والعم ــل ع ــىل تع ــديلاللوائ اإلدارية والمالية المنظمة لعمل الشـركة واعتمادها من الجمعية العمومية.
 ض ــعف نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة المطب ــق بالش ـ ــركة م ــن حي ــث ع ــدم اع ــدد م ــذكراتالتس ـ ـ ــوية المص ـ ـ ـ ــرفية وع ـ ـ ــدم المص ـ ـ ــادقة ع ـ ـ ــىل ص ـ ـ ــحة أرص ـ ـ ــدة الم ـ ـ ــدينون وتك ـ ـ ــوين
المخصص ـ ــات الالزم ـ ــة لمجابه ـ ــة مص ـ ــروفات الب ـ ــدل النق ـ ــدي لإلج ـ ــازات ومخص ـ ــص
ال ــديون المش ــكوك نف تحص ــيلها فض ــال ع ــن قي ــام مكت ــب الخزين ــة باع ــداد م ــذكرات
التسوية للحسابات المصـرفية بالعملة المحلية األمر الذي بعرض حسابات الشـركة
للتالعب واالختالس وضياع ارصدتها.
 عـدم إعطـاء اولويــة الصــرف عــىل صـيانة الطــائرات المتضــررة مــن الحـرب والمتوقفــةلمدة طويلة تجاوزت الخمس سنوات داخل وخارج ليبيا.
 تكبـد الشــركة لخسـائر ماليـة كبـتة خـالل السـنوات مـن 2013م وح رـب سـنة 2020مبسبب انخفاض إيراداتها والتوس نف اإلنفاق العموم والتشغيل من جهة أخرى.
 تأ كـ ــل راس مـ ــال الش ـ ــركة بسـ ــبب خسـ ــائر رالمتاكمـ ــة منـ ــذ نشـ ــأة الش ـ ــركة وحـ ـ رـب سـ ــنة
2020م بشكل شبة كامل الخسائر حيث ر
حب قارب حجم الخسائر المليار دينار.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

575

ن
تدن أرصـدة الحسـابات الشــركة بالعملـة الصـعبة خـالل سـنة 2020م عـن السـنوات
الســابقة األمــر الــذي يجعلهــا عــاجزة عــن ســداد ر ن
االلتامــات القائمــة بالعملــة األجنبي ـة
ونعرضها لغرامات تأخت من قبل الجهات الدائنة.
 ت ـراكم الــديون الداخليــة والخارجيــة وفوائــد القــروض مــن ســنة ألخــرى لتتجــاوز هــذهرن
االلتامات مبلل  10,439مليار دينار.
 تقص ــت مجل ــس إدارة الشـ ــركة نف إقف ــال نمتاني ــات الشـ ــركة وحس ــاباتها الختامي ــة ع ــن
ر
وحب سنة 2019م.
سنة 2013م
ن
 تقصت مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجـراءات الالزمـة حيـال مـوظف المحطـات الخارجيـةالذين انته مدة إيفادهم للعمل بالخارج للعمل بالخارج ولمدة سنوات فضال عن
عدم اعتماد الئحة اإليفاد للعمل بالخارج.
شـركة اخلطوط اجلوية األفريقية

مجلس إدارة شـركة الخطوط الجوية األفريقية
من خالل متابعة بند المكافآت المالية والمزايا العينية الممنوحة لمجلس إدارة الشـركة
ن
تبي لنا حصول رئـيس ونائـب مجلـس إدارة شــركة الخطـوط الجويـة األفريقيـة وكـل مـن
عضوي المجلس وهمـا /جمـال الحجـاج ورجـب السـنوس عـىل مزايـا ماليـة مـن الشــركة
بالمخالف ــة للم ــادة رق ــم ( )407م ــن الق ــانون رق ــم ( )23بش ــأن النش ــاط التج ــاري لس ــنة
2010م ،وذلــك نظ ـرا لحصــولهم عــىل مكافــأة ماليــة شــهرية بقيمــة  2000دينــار اعتبــارا
م ــن ش ــهر م ــارس لس ــنة 2019م وح ـ رـب ش ــهر يولي ــو لس ــنة 2020م أي بقيم ــة إجمالي ـ ـة
وقدرها  34,000دينار لكل منهم وذلك حسب قرارهم (قرار مجلس إدارة الشـركة رقم
( )51لسنة 2019م) دون أخذ الموافقة من الجمعية العمومية.
ن
يتقا ،بالمخالفة مرتب شهري وقدره  3500دينار
كما أن نائب مجلس اإلدارة (م ر)
من الشـركة وذلك عىل وظيفة مستشار للمدير العام لشـركة الخطوط األفريقية وبيانـه
كما يىل:
 قبــل ت ــول نائ ــب مجل ــس اإلدارة (م ر) منص ــبه بــالمجلس ق ــام بتوقي ـ عق ــد متع ــاونعىل وظيفة مستشار المـدير العـام لمـدة سـنة واحـدة وبمرتـب شـهري وقـدره 2500
دينار وذلك اعتبار من 2018/01/01م.
 بع ــد ت ــول (م ر) منص ــبه كنائ ــب مجل ــس إدارة شـ ــركة الخط ــوط األفريقي ــة وذل ــك فنبداية سنة 2019م قام المـدير العـام بتمديـد عقـد نائـب مجلـس إدارة الشــركة (م ر)
لمـ ــدة سـ ــنة أخـ ــرى وبزيـ ــادة نف الراتـ ــب والمزايـ ــا بموجـ ــب ق ـ ـرار المـ ــدير العـ ــام لش ـ ــركة
الخط ــوط األفريقي ــة رق ــم ( )87لس ــنة 2019م (دالل ــة ع ــىل وج ــود اس ــتغالل س ــلطة
وكذلك تضارب مصال ).
 حيــث أصــب الراتــب الشــهري الــذي يتقاضــاه نائــب مجلــس اإلدارة كمستشــار للمــديرالعــام مبلــل وق ــدره  3500دينــار باإلض ــافة إل منحــه جمي ـ المزاي ــا الماليــة والعيني ــة
ن
موظف الشــركة) أي أن
المقررة للمستشارين والمعمول بها بالشـركة (يعامل معاملة
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مض ــمون العقـ ــد لـ ــيس عقـ ــد متعـ ــاون بـ ــل عق ــد عمـ ــل والمعـ ـ نـب عضـ ــو هيئـ ــة تـ ــدرطس
بجامعة طرابلس (ازدواجية مرتب).
 إن إجمــال المب ــالل ال ـ رـب تحص ــل عليه ــا نائــب مجل ــس إدارة ش ــركة الخط ــوط الجوي ــةاألفريقيــة عــىل وظيفــة مستشــار المــدير العــام لشــركة الخطــوط األفريقيــة بالمخالفــة
لمنش ــور رئ ــيس دي ــوان المحاس ــبة رق ــم ( )7لس ــنة 2018م بش ــأن تعـ ـارض المص ــال
بمجــالس إدارات الش ــركات العامــة ومــا نف حكمهــا مبلــل وقــدره  66,500دينــار وذلــك
من تاريـ ــخ 2019/1/1م ر
حب تاريـ ــخ 2020/07/31م.
ومن خالل متابعة نشاط هيئة المراقبة بالشـركة ن
تبي لنا تقصت عضو هيئة المراقبة (إ
س ع) القي ـ ــام بمهام ـ ــة وتغيب ـ ــه ع ـ ــن حض ـ ــور اجتماع ـ ــات مجل ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة وهم ـ ــا
(االجتمــاع الــدوري الثالــث  -االجتمــاع الــدوري الخــامس) لســنة 2020م مخالفــة بــذلك
المادة رقم ( )202من القانون رقم ( )23لسنة 2010م بشـأن النشـاط التجـاري ،وال رـب
نصـ عــىل م إذا تخلــف رئــيس أو أحــد أعضــاء هيئــة المراقبــة عــن حضــور جلسـ ن
ـتي مــن
جلســات مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة للش ــركة ،اعتــتوا متخلـ ن
ـي عــن مهمــتهمم
ن
المعب من ضمن أعضاء هيئة المراقبة نف سنة 2021م بالمخالفـة وحصـوله
واستمرار
عىل مزاياه المالية بالمخالفة  2000دينار شهريا.
كــذلك مــن خــالل متابعــة محــا ن اجتماعــات مجلــس إدارة الش ــركة والق ـرارات الصــادر
عن ــه خ ــالل س ــنة 2019م وس ــنة 2020م تب ـ ن
ـي لن ــا قي ــام مجل ــس إدارة الشـ ــركة باص ــدار
ن
مجموعـ ــة مـ ــن الق ـ ـرارات لـ ــم ت ـ ـراع بهـ ــا المصـ ــلحة العامـ ــة أو مصـ ــلحة الش ـ ــركة ف ظ ـ ــل
الظروف الماليـة الصـعبة ال رـب تمـر بهـا ممـا يعـد إهـدار للمـال العـام وتصــرف بالمجـان نف
أموال الشـركة وبيان ذلك كما يىل:
 صـ ــدور ق ـ ـرار مجلـ ــس اإلدارة رقـ ــم ( )30لسـ ــنة 2019م بشـ ــأن إيفـ ــاد رئـ ــيس وأعضـ ــاءمجلـس إدارة الشــركة وهيئــة المراقبــة وأمـ ن
ـي رس مجلــس اإلدارة ومــدير مكتــب رئــيس
مجلــس اإلدارة نف مهمــة رســمية للجمهوريــة التونســية لمــدة  3أيــام عمــل اعتبــارا مــن
ت ـ ــاريـ ــخ 2019/06/15م دون تحدي ـ ــد الغ ـ ــرض المح ـ ــدد م ـ ــن المهم ـ ــة ،وم ـ ــن خ ـ ــالل
االط ـ ــالع ع ـ ــىل مح ـ ــا ن اجتماع ـ ــات مجل ـ ــس اإلدارة تب ـ ـ ن
ـي أن قـ ـ ـرار اإليف ـ ــاد ت ـ ــم لعق ـ ــد
اجتمـ ـ ــاع مجلـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة الـ ـ ــدوري العـ ـ ــادي الخـ ـ ــامس للعـ ـ ــام 2019م بتـ ـ ــاريـ ــخ
2019/06/16م بفن ـ ــدق رام ـ ــادا قم ـ ــرت بت ـ ــونس ب ـ ــدال ع ـ ــن مق ـ ــر الش ـ ـ ــركة الرئيس ـ ـ ـ
بطرابلس دون وجود مترات لذلك األمر الذي حمل الشـركة مصاريف نف ن
غب عنهـا
مما يعد إهدار للمال العام.
 ص ـ ــدور ق ـ ـرار مجل ـ ــس اإلدارة رق ـ ــم ( )24لس ـ ــنة 2019م بايف ـ ــاد م ـ ــدير مكت ـ ــب رئ ـ ــيسمجلــس اإلدارة للجمهوريــة ر
التكيــة لمــدة ( )6أيــام وذلــك للقيــام باتمــام إجـراءات نقــل
ن
ـيارتي) نـوع تويوتـا كـاروال ،وتـم نقلهمـا لمقـر الش ـركة
أصول الشــركة بمحطـة تركيـا (س
ن
ـيارتي لــرئيس المجلــس ونائبــه إلســتعمالهما الخــاص ممــا أدى
بطـرابلس وتســليم السـ
إل تحميل حساب الشـركة بمنطقة تركيا مصـ ــاريف نقل بقيمـة  47,440لـتة تركيـة
ن
ـيارتي بقيمــة  620دوالر وذلــك
خــالل ســنة 2020م عــدا عــن مص ــاريف شــحن السـ
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ن
ـيارتي مم ــا تس ــبب نف الح ــاق الض ـ ــرر ب ــأموال
بمص ــاريف إجمالي ـ ـة تع ــادل تكلف ــة الس ـ
الشـركة لتحقيق مناف خاصة لرئيس ونائب مجلس اإلدارة.
 صـ ــدور ق ـ ـرار مجلـ ــس اإلدارة رقـ ــم ( )54لسـ ــنة 2019م بص ـ ــرف إعانـ ــة ماليـ ــة قـ ــدرهامرت ــب ش ــهرين للس ــيد ( ا ع) الم ــدير الع ــام الس ــابق وال ــذي يتق ـ ن
ـا ،رات ــب ش ــهري
وقدره  4962دينار وذلك تقديرا لظروفه االجتماعية (وفاة زوجته) مخالفة اللـوائ
المعمول بها نف الشـركة األمر الذي يعد تصـرف بالمجان نف المال العام.
 ص ــدور ق ـرار مجل ــس اإلدارة رق ــم ( )36لس ــنة 2020م بص ــرف مكاف ــأة ش ــهرية ألم ـ نـي
مجلس إدارة الشـركة بمبلل وقـدره  1,500دينـار إعتبـار مـن شـهر  11لسـنة 2020م
مخالفة بذلك اللوائ المعمول بهـا نف الشــركة األمـر الـذي يعـد إهـدار وا ن ار بالمـال
العام للشـركة.
ن
ـرغي وذلــك
 بــالرغم مــن أن أعضــاء مجلــس إدارة ش ــركة الخطــوط األفريقيــة غــت متفـن
وفقا لما نص عليه المادة رقم ( )32مـن النظـام األسـاس للشــركة المعـدل ف سـنة
2019م إال أنــه تبـ ن
ـي لنــا توس ـ مجلــس اإلدارة نف المهــام الرســمية الخارجيــة وارتفــاع
تكــاليف اإلقام ــة الفندقيــة ل ــرئيس المجلــس وأعض ــائه دون مراعــاة مص ــلحة الش ــركة
الب تمر بها وكان بيان عينة منها ك ر
والظروف المالية ر
اآلن:
االسم
مم
مم
رب
إر
إر
مر
أت
حبس

الفند
ر
بومونب
هيلتون
ر
بومونب
هيلتون
شتاتون داكا
موفنبيك الالك
ر
بومونب
هيلتون
فندق  CVKبارك
الكورال سوي
صفاقس ر
سنت

نوع الغرفة
جناح ممتاز م جمي الطلبات
جناح ممتاز م جمي الطلبات
جناح ممتاز م وجبة افطار
غرفة ديلوكس م وجبة االفطار
غرفة ديلوكس م وجبة االفطار
غرفة ممتازة مطلة عىل الفسفور
جناح ممتاز م جمي الطلبات
غرفة ديلوكس م افطار وعشاء

سعر الليلة
2,500
2,917
2,400
1,980
1,500
1,950
1,360
1,200

اإلجمال
15,000
17500
14,400
3,960
9,000
9,750
4,080
30,000

وعنــد قيامنــا بمتابعــة نشــاط مجلــس إدارة الشــركة خــالل ســنة 2020-2019م تبـ ن
ـي لنــا
ض ـ ــعف وتقص ـ ــت مجل ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة نف القي ـ ــام بالمه ـ ــام الموك ـ ــل به ـ ــا وفق ـ ــا للنظ ـ ــام
األساس للشـركة والمعدل نف سنة 2019م ويمكن بيان أهم نواج القصور نف مايىل:
 تـأخر مجلـس إدارة الشــركة نف عقـد إجتماعــه الـدوري الث نـان لســنة 2020م أل ك رـت مــن
 7أشــهر مخالفــة بــذلك المــادة رقــم ( )37مــن النظــام األســاس للش ــركة والـ رـب نص ـ
عــىل م يعقــد مجلــس اإلدارة إجتماعــات دوريــة مــرة عــىل األقــل كــل شــهرينم وكــذلك
حص ـ ـ ــول مجل ـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة ع ـ ـ ــىل المكاف ـ ـ ــأة الش ـ ـ ــهرية المح ـ ـ ــددة م ـ ـ ــن الجمعي ـ ـ ــة
العموميــة بالمخالفــة للمــادة ( )33مــن النظــام األســاس نظـرا لعــدم إلـ ر نـتامهم بحضــور
ن
األدن م ـ ــن اإلجتماع ـ ــات المنص ـ ــوص عليه ـ ــا نف الم ـ ــادة رق ـ ــم ( )37م ـ ــن النظ ـ ــام
الح ـ ــد
األساس للشـركة.
ن
ن
 تقص ــت مجل ــس إدارة الش ــركة ف إع ــداد مش ــروع المتاني ــة التقديري ــة 2021-2020مللش ـ ــركة مخالفـ ــة بـ ــذلك البنـ ــد الثالـ ــث مـ ــن المـ ــادة رقـ ــم ( )36مـ ــن النظـ ــام األسـ ــاس
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للشــركة ممــا ســاهم نف عــدم قــدرة الشــركة عــىل ضــبط ومراقبــة المصــروفات اإلداري ـة
والعمومية.
ن
 تقص ــت مجل ــس إدارة الشـ ــركة ف إع ــداد الق ــوائم المالي ــة المت ــأخرة م ــن س ــنة 2013ممخالفة بذلك البند الراب من المادة رقم ( )36مـن النظـام األسـاس للشــركة بـالرغم
ن
عامي،
من تول المجلس مهامه لمدة
ن
 تقص ــت مجل ــس إدارة الشـ ــركة ف وضـ ـ الخط ــط وال ــتامأ الكفيل ــة بتحقي ــق أه ــدافالش ـ ــركة مخالفـ ــة بـ ــذلك البنـ ــد التاس ـ ـ مـ ــن المـ ــادة رقـ ــم ( )36مـ ــن النظـ ــام األسـ ــاس
للشـركة.
ن
ن
ـوظيف والل ــوائ والــنظم الداخلي ــة
 تقصــت مجلــس إدارة الش ــركة ف إعــداد الم ــالك الـر
للشـركة وذلك لعرضها عىل الجمعية العمومية لالعتماد مخالفة بذلك البند العارس
من المادة رقم ( )36من النظام األساس للشـركة.
 قيام مجلس إدارة الشـركة بالتعدي عىل صالحيات المدير العام فيما يتعلق باصدارقـ ـرارات تعي ـ ن
ـي واعف ــاء م ــدراء اإلدارات والمكات ــب التابع ــة للم ــدير الع ــام ومنه ــا ع ــىل
ســبيل المثــال القـرارات رقــم ( )38/36/35/14لســنة 2019م ،مخالفــة بــذلك البنــد
الحــادي عش ـر مــن المــادة رقــم ( )36مــن النظــام األســاس للشــركة والـ رـب نصـ عــىل
ن
تعيي واعفاء مدراء اإلدارات والمكاتب وذلك بنـاء
اعتماد
أن مسئولية المجلس
عىل عرض من قبل المدير العام.
 قي ــام مجل ــس إدارة الشـ ــركة بصـ ــرف عه ــد مالي ــة بالمخالف ــة م ــن حس ــاب الشـ ــركة فنمنطق ــة تركي ــا بالعمل ــة الص ــعبة لص ــال م ــدير مكت ــب مجل ــس اإلدارة (إ س ر) بقيم ــة
 7,000دوالر بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/09/16م حسـ ـ ـ ــب القيـ ـ ـ ــد رقـ ـ ـ ــم  13435بالمنظومـ ـ ـ ــة
الماليـ ــة وكـ ــذلك ص ـ ــرف عهـ ــدة ماليـ ــة بقيمـ ــة  2,000دوالر بتـ ــاريـ ــخ 2019/10/4م
حسب رقم القيد  12800بالمنظومة المالية.
 قي ــام مجل ــس إدارة الش ـ ــركة بالتعاق ــد م ـ ـ مح ــالت ح ــاتم للمالب ــس الرجالي ــة بقيم ــةإجماليـة  1,655,250دينــار دون عــرض عــىل لجنــة العطــاءات بالشــركة لتوريــد الــزي
الرسـ ــم لمـ ـ ن
ـوظف الش ـ ــركة ودون التقيـ ــد بتـ ــوفت الـ ــزي الرسـ ــم لمـ ــن تطلـ ــب طبيعـ ــة
ألحك ـ ــام الئح ـ ــة العق ـ ــود اإلداريـ ـ ـة وقـ ـ ـرار
أعم ـ ــالهم ال ـ ــزي الرس ـ ــم ،بالمخالف ـ ــة
مجلــس الــوزراء مخالفــة بــذلك المــادة رقــم ( )8مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()492
لســنة 2013م بشــأن تنظــيم عمــل لجــان العطــاءات ،وكــذاك المــادة رقــم ( )257مــن
الالئحة المالية بالشـركة.
 قيـ ــام مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة بالتعاقـ ــد م ـ ـ محـ ــالت الشـ ــيخ  1948للسـ ــاعات وذلـ ــكلش ـ ـراء س ــاعات بش ــعار الشـ ــركة بقيم ــة إجماليـ ـة  310,000دين ــار دون عرض ــها ع ــىل
لجنــة العطــاءات بالش ــركة بالمخالفــة ألحك ــام الئحــة العقــود اإلداري ـة ،وكــذلك عــدم
حاجة الشـركة لمثل هذه المصـروفات نف ظل الوض المال للشـركة يعد هدر للمال
العام وشكل من أشكال الفساد المال.
 توسـ ـ إدارة الشـ ــركة نف النفق ــات العمومي ــة واإلداريـ ـة خ ــالل س ــنة 2019م وخاص ــةـأمي الص ــح ع ــىل م ـ ن
فيم ــا يتعل ــق بالت ـ ن
ـوظف الش ـ ــركة وع ــائالتهم وذل ــك دون اعتم ــاد
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ن
مصــاريف التـ ن
المتانيــة التقديريــة لســنة 2019م
ـأمي مــن الجمعيــة العموميــة ضــمن
مخالف ــة ب ــذلك الم ــادة رق ــم ( )19م ــن الالئح ــة المالي ــة بالشـ ــركة ،مم ــا أثق ــل الشـ ــركة
بمص ــاريف تأميني ــة بقيمـ ــة ( )24ملي ــون دين ــار نف سـ ــنة 2019م وتع ــد ه ــذه القيمـ ــة
ن
للتأمي
مبالل نف قيمتها مقارنة بالمبالل المدفوعة من شـركة الخطوط الليبية وذلك
عــىل موظفيهــا وعــائالتهم والـ رـب بلغ ـ قيمتهــا مبلــل  151,500دينــار وذلــك بــالرغم
ن
ن
ـوظيف لش ـ ــركة
ـوظيف لش ـ ــركة الخطـ ــوط اللليبي ــة ض ــعف الكـ ــادر ال ـ
م ــن أن الك ــادر الـ ـ
الخطوط األفريقية مما يعد فساد واهدار مال ألحق الضـرر بأموال الشـركة.
 عــدم قي ــام مجلــس إدارة الش ــركة بضــبط المص ــروفات بالعملــة الص ــعبة وذلــك فيم ــايتعلـ ــق بالمحط ـ ــات الخارجيـ ــة حي ـ ــث تب ـ ـ ن
ـي لنـ ــا تحم ـ ــل الش ـ ــركة بمص ـ ــاريف مرتب ـ ــات
ن
ن
الموظفي الموفدين للعمل بالخارج بالرغم مـن توقـف التشـغيل ف هـذه المحطـات
ن
منــذ ســنة 2019م و محطــة (نيــام – جــدة – عمــان) ممــا تســبب ف هــدر و ن ر
بأموال الشـركة.
تقييم نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخل بالشـركة
 غيــاب دور مجلــس إدارة الش ــركة نف تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة ،وذلــك مــن خــاللدراســة واعتمــاد التقاريــر الدوريــة لمكتــب المراجعــة والمراقبــة الداخليــة ،األمــر الــذي
اث ــر س ــلبا ع ــىل فاعلي ــة أداء المكت ــب نف القي ــام ب ــدوره بالش ــكل المطل ــوب ون ــتأ عن ــه
تك ـ ـرار نف ـ ــس المالحظ ـ ــات نف أغل ـ ــب التق ـ ــارير الدوري ـ ــة لمكت ـ ــب المراجع ـ ــة والمراقب ـ ــة
الداخليـة ،وذلـك بـالرغم مـن أن أغلـب المالحظــات تشـكل مخـاطر عاليـة عـىل أمــوال
الش ـ ــركة مخالف ــة بـ ــذلك الم ــادة رقـ ــم ( )182م ــن القـ ــانون رق ــم ( )23لسـ ــنة 2010م
بشأن النشاط التجاري ومخالفة المادة رقم ( )190من الالئحة المالية بالشـركة.
 تقيي ــد دور مكتب المراجعة نف متابعة وتدقيق جمي العمليات المالية نتيجة لعدمإعطــاء ه كافــة الصــالحيات لالطــالع عــىل العمليــات والمعــامالت بالمنظومــة الماليــة
وذلــك للتأكيــد مــن دقــة وســالمة التســجيل بالمنظومــة الماليــة للش ــركة ،األمــر الــذي
يقلــص مــن فــرص أداءه لــدوره المطلــوب بكفــاءة وفاعليــة مخالفــة بــذلك المــادة رقــم
( )189من الالئحة المالية بالشـركة.
ن
المتانيات التقديريـة للشــركة خـالل السـنوات
 تقصت إدارة الشـركة نف وض واعتمادمـن 2015م وحـ رـب سـنة 2020م يضــي فـرص اســتخدامها كـأداة فعالــة لتقيــيم األداء

والرقابـ ــة عـ ــىل عمليـ ــات الش ـ ــركة والقيـ ــام بالمقارنـ ــات الالزمـ ــة وتحديـ ــد االنحراف ـ ــات
ن
المسؤولي عنها وذلك التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمـة مخالفـة
وتوجيه نظر
بذلك المواد رقم ( )15-9من الالئحة المالية بالشـركة.
 تنفيــذ عمليــات ماليــة بالصــرف دون تمريرهــا عــىل مكتــب المراجعــة والمراقبــة وذلــكللتأكد من سالمتها وأنها مؤيدة بجمي المستندات المؤيدة العتمادها قبل الصـرف
والتحق ــق م ــن ص ــحة تس ــجيلها وفق ــا للمب ــادئ المحاس ــبية المعم ــول به ــا نف الشـ ــركة
مخالفة بذلك المادة رقم ( )37من الالئحة المالية بالشـركة.
ن
 قيام مجلس اإلدارة بالتعدي عىل اختصاصات مكتب المراجعة والمراقبـة ف القيـامبعمليــات تــدقيق المحطــات الخارجيــة خــالل ســنة 2019م ،حيــث أصــدر المجلــس
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القرار رقم ( )9بتشكيل لجنة لمتابعة ست المحطات الخارجية من أعضائه دون أن
تتوفر لديهم الختة العملية والعلمية للقيام بمهمة المتابعة وهم:
ر
1
2
3

االسم
جيح
صمر
رس ر

الصفة ف اللجنة
رئيسا
عضو
عضو

التخصص
هندسة
القانون
تجارة ر
إلكتونية

كــذلك لــم يــتم إعــداد تقــارير عــن المحط ــات الخارجيــة مــن قبــل اللجنــة المشــكلة عن ــد
خروجهــا نف مهمــة رســمية وتــم ص ــرف عــالوات المهمــة لهــم مخالفــة بــذلك المــادة رقــم
( )9من الئحة اإليفاد بالشـركة.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام مكت ـ ــب المراجع ـ ــة والرقاب ـ ــة الداخلي ـ ــة بمه ـ ــام الت ـ ــدقيق ع ـ ــىل المحط ـ ــاتالخارجية التابعة للشـركة (محطة تونس – محطة اسطنبول – محطة االسكندرية)
وذلك خالل سنة 2020م.
 عــدم الـ ر نـتام مــدراء المحطــات الخارجيــة التابعــة للشــركة باحالــة المســتندات المؤيــدةلعمليـ ــات الص ـ ــرف (أذونـ ــات الص ـ ــرف) حـ ـ رـب الرب ـ ـ ـ األخـ ــت مـ ــن سـ ــنة 2020م إلدارة
المراجع ــة ح ـ رـب ي ــتم مراجعته ــا بش ــكل دوري مخالف ــة ب ــذلك الم ــادة رق ــم ( )146م ــن
الالئحة المالية بالشـركة.
ن
 تقصــت اإلدارة الماليــة للش ــركة ف متابعــة واحكــام الرقابــة الفوريــة لحســابات الش ــركةالمصــرفية وذلــك مــن خــالل إعــداد مــذكرات التســوية الشــهرية ،حيــث تبـ ن
ـي لنــا عــدم
إع ــداد م ــذكرات التس ــوية المص ــرفية ألغل ــب حس ــابات الش ــركة لع ــدة س ــنوات األم ــر
الــذي يعــرض حســابات الشــركة لالختالســات والتالعــب وضــياع أرصــدتها المصــرفية
وخاصة نف ر
فتة االنقسام اإلداري للشـركة.
 تقص ـ ـ ــت اإلدارة المالي ـ ـ ــة نف إع ـ ـ ــداد حس ـ ـ ــابات المراقب ـ ـ ــة اإلجمالي ـ ـ ـة (حس ـ ـ ــاب مراقب ـ ـ ــةالمص ـ ــروفات – حس ـ ــاب مراقب ـ ــة األص ـ ــول الثابت ـ ــة – حس ـ ــابات مراقب ـ ــة الم ـ ــدينون –
حســابات مراقبــة الــدائنون) والـ رـب تعــد أحــد أهــم أدوات الضــبط الــداخىل نف النظــام
المحاسب مخالفة بذلك المادة رقم ( )147من الالئحة المالية للشـركة.
 تقصـ ــت اإلدارة الماليـ ــة نف إعـ ــداد مـ ـ نـتان المراجعـ ــة وذلـ ــك للتأ كـ ــد مـ ــن تـ ــوازن أرصـ ــدةالب تؤثر عىل توازنه ر
الحسابات وذلك بهدف اكتشاف األخطاء ر
حب يتم تصـحيحها
بشكل دوري ،مخالفة بذلك المادة ( )192من الالئحة المالية بالشـركة.
تقييم أداء اإلدارة المالية لشـركة الخطوط األفريقية:
ن
ر
المتانيـات التقديريـة خـالل السـنوات 2015م حـب سـنة 2020م
 التقصت نف اعـدادن
مخالفة بذلك المادة رقم ( )13-12من الالئحة المالية للشــركة ممـا سـاهم ف تنـام
حج ـ ــم المصـ ـ ــروفات دون تخط ـ ــيط ورقاب ـ ــة ون ـ ــتأ عن ـ ــه إلح ـ ــاق ه ـ ــدر و ن ر ب ـ ــأموال
الشـركة.
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ن
المتانيــات العموميــة واقفــال الحســابات الختاميــة للش ــركة خــالل
 التقصــت نف إعــدادر
وحب سنة 2020م مخالفة بذلك المادة رقم ( )196من الالئحة
السنوات 2013م
المالية للشـركة.
ن
 التقص ـ ــت واإلهم ـ ــال ف إقف ـ ــال بن ـ ــد العه ـ ــد المالي ـ ــة خ ـ ــالل الس ـ ــنوات 2019-2014موتنام قيمة البند بالمخالفـ ــة للمـ ــادة رقم ( )45من الالئحـة الماليـة بالشــركة ،حيـث
بلغـ قيمــة البنــد بتــاريـ ــخ 2020/12/31م مبلــل وقــدره  10,150,450دينــار وفيمــا
يىل عينة من رصيد العهد القائمة ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م:
ت
1
2
3
4
5
6

االسم
عحع
إع
بعم
لعب
رع آ
إمب

رصيد العهدة بتاري ــخ 2020/12/31م
5,624,963
1,316,752
523,622
421,589
195,382
68,898

 قيــام المــدير المــال بص ــرف مكافــاة ماليــة تح ـ رقــم قيــد  3666بالمنظومــة الماليــةلس ـ ــنة 2020م بقيم ـ ــة  10,488دوالر للمحاس ـ ــب الم ـ ــال نف اس ـ ــطنبول بالمخالف ـ ــة
(بدون قرار) وعدم اعتمادها من مكتب المراجعة والمراقبة الداخلية مخالفة بذلك
المادة رقم ( )37من الالئحة المالية بالشـركة.
 التقص ــت نف اع ــداد م ــذكرات التس ــوية المص ـ ــرفية حي ــث تب ـ نـي لن ــا أغل ــب الحس ــابات
المصـرفية لـم يـتم تسـويتها منـذ سـنة 2015م مخالفـة بـذلك المـادة رقـم ( )136مـن
الالئحة المالية للشـركة.
 التقص ــت نف تس ــوية حس ــابات الم ــدينون وال ــدائنون وحس ــابات امن ــاء الخ ـزائن وع ــدمترحيلهــا نف المنظومــة الماليــة للش ــركة خــالل الســنوات 2014م حـ رـب س ــنة 2020م
مخالفة بذلك المادة رقم ( )137من الالئحة المالية بالشـركة.
 اهمال وتقصت إدارة الشـركة نف تحديث المنظومـة الماليـة للشــركة وعـدم ربطهـا مـقس ـ ـ ــم المرتب ـ ـ ــات ودائ ـ ـ ــرة اإلي ـ ـ ـ ـرادات ب ـ ـ ــاإلدارة المالي ـ ـ ــة ،أدى إل ض ـ ـ ــعف مخرج ـ ـ ـ ـات
المنظوم ـ ــة المالي ـ ــة (التق ـ ــارير) وك ـ ــذلك وج ـ ــود اختالف ـ ــات نف أرص ـ ــدة بع ـ ــض البن ـ ــود
الظ ــاهرة بالمنظوم ــة المالي ــة ومنظوم ــة قس ــم المرتب ــات باإلض ــافة إل زي ــادة الوقـ ـ
والجهــد المبــذول مــن خــالل اتك ـرار عملي ــة إدخــال قيمــة بنــد المرتبــات نف نهايــة ك ــل
شهر.
ن
 تقص ــت اإلدارة المالي ــة بالشـ ــركة ف ارش ــفة المس ــتندات المؤي ــدة للمع ــامالت المالي ــةخالل السنوات 2014م ر
حب سنة 2019م مما أدى لضياع بعد المستندات للقيود
المحاسـبية المثبتـة نف المنظومـة الماليـة بالشــركة مخالفـة بـذلك المـادة رقــم ()139
من الالئحة المالية للشـركة.
ن
 تقصـ ــت قسـ ــم التكـ ــاليف بالش ـ ــركة ف القيـ ــام بمهامـ ــه مـ ــن تحديـ ــد تكـ ــاليف الـ ــرحالتالجوي ــة ومقارنته ــا بالتك ــاليف الفعلي ــة وتحدي ــد اإلنحراف ــات الالزم ــة واع ــداد التق ــارير
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الالزمــة بشــأنها لــإلدارة العليــا بالش ــركة مخالفــة بــذلك المــادة رقــم ( )161-160مــن
الالئحة المالية للشـركة.
ن
ـاملي بالشـ ـ ــركة بق ـ ــيم كب ـ ــتة دون مراع ـ ــاة للوض ـ ـ الم ـ ــال للشـ ـ ــركة
 م ـ ــن الس ـ ــلف للع ـ ـوبالخالفـ ــة المـ ــادة رقـ ــم ( )2الفق ـ ــرة رقـ ــم ( )8والمـ ــادة رق ـ ــم ( )4مـ ــن الئحـ ــة الس ـ ــلف
بالشـركة وفيما يىل عينة من السلف الممنوحة:
االسم
رع ق
عار
حكبس
ك را
س ع
سناد

رصيد السلفة ف
2020/9/30م
84,991
70,855
65,394
61,921
55,705
55,145

القسط
الشهري
500
500
1000
650
300
600

مدة السداد
(شهر)
170
142
65
95
186
92

تقييم إيرادات شـركة الخطوط الجوية األفريقية
نتيجــة لعــدم وجــود ن
متانيــة تقديريــة معتمــدة للشــركة خــالل الســنوات ()2020-2014
مخالفـ ــة بـ ــذلك المـ ــادة رقـ ــم ( )15-9مـ ــن الالئحـ ــة الماليـ ــة بالش ـ ــركة تـ ــم إتبـ ــاع أسـ ــلوب
والب تنقسم إل ر
ر
األفف لتقييم إيرادات الشـركة ر
اآلن:
التحليىل
إيرادات مبيعات تذاكر الرحالت العادية
السنة
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

مكاتب الشـركة
41,166,848
73,742,727
58,692,490
32,830,110
38,248,757
31,649,873
37,281,347
39,385,678

الوكاالت الخارجية
13,879,308
17,888,135
6,752,834
3,406,670
2,945,158
4,589,446
9,294,849
2,564,808

الوكاالت الداخلية
119,008,634
87,419,666
89,298,067
95,734,304
124,859,707
142,614,545
205,184,098
25,838,279

مبيعات BSP
5,097,014
7,968,864
4,100,855
2,847,051
900,861
0
0
0

المجموع
179,151,804
187,019,392
158,844,245
134,818,136
166,954,482
178,853,864
251,760,293
67,788,766

ن
يتبي من خالل متابعة حساب إيراد مبيعات تذاكر الشـركة للرحالت العادية:
 تذبذب نف حجم اإليرادات المحققة مـن نشـاط الشــركة وذلـك نتيجـة الظـروف ال رـبمـ ــرت بهـ ــا الش ـ ــركة مـ ــن أ ن ار حـ ــرب وانقسـ ــام إداري لمجـ ــالس إدارة الش ـ ــركة خـ ــالل
الس ــنوات 2018-2014م وك ــذلك انخفاضـ ـها بش ــكل كب ــت نف س ــنة 2020م بس ــبب
جائحة كرونا.
 توقــف إي ـرادات الش ــركة مــن مبيعــات  BSPخــالل الســنوات 2020-2018م بســببتوقـ ــف العمـ ــل م ـ ـ منظمـ ــة اآلياتـ ــا للطـ ــتان وذلـ ــك نتيجـ ــة لعـ ــدم قيـ ــام إدارة الش ـ ــركة
الخطوط الجوية األفريقية بسداد الديون المستحقة عليها لمنظمة اآلياتا.
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 تحقيــق الش ــركة ألعــىل إي ـراد لهــا خــالل ســنة 2019م ويرج ـ ذلــك بشــكل رئيس ـ إلالزيــادة نف قيمــة أســعار التــذاكر حيــث وصــل نســبة الزيــادة نف قيمــة تــذاكر رحــالت
بعض الخطوط نف سنة 2019م نسبة  %118عن سنة 2013م.
 انخفـاض نف عــدد الــرحالت الجويــة الـ رـب تقـوم بهــا الشــركة بعــد ســنة 2014م بســببتوقــف أ كـ رـت مــن  %75مــن األســطول الجــوي للش ــركة لعــدت ســنوات وذلــك نتيجــة
لعدم اهتمام إدارة الشــركة بصـيانتها ،وذلـك بـالرغم مـن اسـتالم الشــركة مبلـل وقـدره
 191مليــون دوالر كتعويضــات أل ن ار الحــرب نف ســنة 2014م ،ممــا أثــر ســلبا عــىل
زيادة حجم إيرادات الشـركة حيث أن عدد الطائرات ر
الب نف الخدمة ال يتجاوز عدد
 3طائرات من أصل  17طائرة تمتلكها الشـركة ضمن أسطولها الجوي.
 إيرادات الشحن الجوي تكاد تكون معدومة نظرا لعدم اهتمـام إدارة الشــركة بنشـاطالشـ ــحن الج ـ ــوي وع ـ ــدم البح ـ ــث ع ـ ــن االس ـ ــواق ال ـ ـ رـب تس ـ ــتطي الش ـ ــركة م ـ ــن خالله ـ ــا
تحقيق اإليرادات المطلوبة وذلك بالرغم من قيام إدارة الشــركة بش ـراء طـائرة شـحن
نف سنة 2016م بقيمة  16.7مليون دوالر.
 عــىل الــرغم مــن ازديــاد الطلــب عــىل الشــحن الــوارد والصــادر وارتفــاع أســعاره بســببجائحـ ــة كورونـ ــا إال أن مركـ ــز الشـ ــحن الجـ ــوي بالش ـ ــركة لـ ــم شسـ ــتط مواكبـ ــة الطلـ ــب
الموجود نف السوق وذلك نتيجة لتقصت إدارة الشـركة نف ر
اآلن:
 تقص ـ ــت إدارة الش ـ ــركة نف القي ـ ــام بص ـ ــيانة ط ـ ــائرة الش ـ ــحن  A300-600وتوقفه ـ ــا
لف ـ ـ رـتات طويل ـ ــة تتج ـ ــاوز الس ـ ـ ن
ـنتي مم ـ ــا أدى إل ض ـ ــياع ف ـ ــرص تحقي ـ ــق الش ـ ـ ــركة
لمعدالت عالية من إيرادات الشحن وخاصة اإليرادات بالعملة الصعبة.
ر
 توق ــف اتفاقي ــة المحاصصـ ــة م ـ ـ ش ـ ــركة الخط ــوط األردنيـ ــة والخط ــوط التكيـ ــة
وذلـ ــك بسـ ــبب تقصـ ــت إدارة الش ـ ــركة نف تسـ ــديد الديـ ـ ــون المسـ ــتحقة عليهـ ــا م ـ ـ
شـركة اآلياتا مما أدى إل تجميد حسـ ــاب الشـركة IATA CLEARING HOUSE
( )ICHاألمــر الــذي كــان ســببا نف توقــف مبيعــات الــوكالء نف كــل مــن أوروبــا وكوريــا
واإلمارات.
ر
 ضعف مبيعـات محطـة الشـحن بتكيـا نظـرا لخـروج الطـائرة  A330عـن الخدمـة
م نهاية شهر سبتمت 2019م.
إيراد تأجي الطائرات

يتــي النظ ــام األس ــاس للش ــركة القي ــام بعملي ــات ت ــأجت طائراتهــا وذل ــك به ــدف تحس ـ ن
ـي
العوائـ ــد المالي ـ ــة للش ـ ــركة وخاص ـ ــة فيمـ ــا يتعل ـ ــق بالعملـ ــة الص ـ ــعبة الـ ـ رـب تواج ـ ــه الش ـ ــركة
نن
استتاف الودائ بالعملة الصعبة وكذلك مبـالل التعويضـات
صعوبة نف توفتها نف ظل
عن حرب المطار.
ومــن خــالل متابعــة نشــاط الش ــركة نف تــأجت طــائرات خــالل الســنوات 2020-2013م
ن
تبي لنا قيام إدارة الشـركة بتوقي عقدين إيجار فقـط األمـر الـذي شش ـر إل تقصـت إدارة
ن
ن
الش ـ ـ ــركة ف القي ـ ــام بنش ـ ــاط ت ـ ــأجت الط ـ ــائرات والمح ـ ــدد ف الم ـ ــادة الثالث ـ ــة م ـ ــن النظ ـ ــام
األســاس للش ــركة وذلــك بســبب توقــف أغلــب طــائرات الش ــركة عــن الخدمــة لســنوات
وبـالرغم مــن إبـرام الشــركة لعقـدين إيجــار بالعملـة الصــعبة لـم يــتم االسـتفادة مــن عوائــد
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اإليجار نف صيانة طائرات الشــركة ومعالجـة المشـاكل الفنيـة لألسـطول الجـوي وقـد تـم
التصـ ـ ــرف نف أغل ـ ــب اإليـ ـ ـرادات نف ف ـ ـ رـتة االنقس ـ ــام اإلداري دون وج ـ ــود أي معلوم ـ ــات أو
بيانــات عنهــا ،وفيمــا يــىل بيــان بعقــدي اإليجــار الـ رـب تــم توقيعهــا م ـ الش ــركات األجنبي ـة
وهما:
عقد تأجي طائرة  A330لشـركة الخطوط اليكية
يبي إيرادات تأجت طائرة  A330لشـركة الخطوط ر
(جدول ن
التكية)
قيمة اإليرادات
الحساب
السنة
 2015/4/1ر
حب  6,210,000 BACB LONDON 2015/12/31دوالر
 8,280,000 Sata Bank Maltaدوالر
2016
 8,280,000 Sata Bank Maltaدوالر
2017
 8,280,000 BACB LONDONدوالر
2018
 8,280,000دوالر
الشايا
2019
 8,280,000دوالر
الشايا
2020

من خالل تتب إيرادات تأجت الطائرة لشـركة الخطوط الجوية ن
تبي لنا ما يىل:
 تــم إيــداع أغلــب إيـرادات إيجــار الطــائرات نف فـ رـتة االنقســام اإلداري نف حســابات تقـخارج سيطرة اإلدارة بمقرها نف طرابلس وقد تم التصـرف نف أغلبها من قبل مجلـس
اإلدارة األس ــبق وال يوج ــد بيان ــات ع ــىل المع ــامالت ال ـ رـب تم ـ ع ــىل ه ــذه الحس ــابات
لدى الشـركة نف طرابلس.
 إهمال وتقصت مجلس اإلدارة الحال نف القيام بالتحقيق من مدى سالمة العملياتال رـب تمـ عـىل الحسـابات ال رـب أودعـ بهــا إيـراد إيجـار الطـائرة خـالل ف رـتة االنقســام
ن
المسؤولي عنها.
اإلداري أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد
 تقص ـ ــت واهم ـ ــال إدارة الشـ ـ ــركة نف إع ـ ــداد م ـ ــذكرات التس ـ ــوية المصـ ـ ــرفية للحس ـ ــاباتالمعني ـ ــة بايج ـ ــار الط ـ ــائرات ب ـ ــالرغم م ـ ــن إقفاله ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل المص ـ ــارف و
.)Sata Bank Malta - London

( Bacb

عقد تأجي طائرتي  A 320مع الشـركة اللتوانية SMALL PLANT
ن
(جدول ن
طائرتي  A320م الشـركة اللتوانية )SMALL PLANT
يبي إيراد إيجار تأجت
 2015وحن شهر 2018 /11
مبلغ اإليراد
الحساب
1,490,000
Sata Bank Malta
500,000
UBE ROMA
3,696,359
BACB LONDON
350,000
TURKIYE GARANTI BANK
 6,036,359يورو
اإلجمال

الطائرتي خالل ر
ن
(جدول ن
فتة إيجارهم للشـركة اللتوانية)
يبي متوسط إيراد
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اسم الطائرة ساعات الطيان عدد دورات الطيان متوسط إيراد الساعة متوسط إيراد الدورة
 1005يورو
 408يور
2,984
7,430
5A-ONL
 1005يورو
 408يور
3,020
7,357
5A-ONJ

الطائرتي خالل ر
ن
ن
(مقارنة ن
فتة االيجار )
الطائرتي ومصـروف استهالك
بي إيراد إيجار
السنة
2015
2016
2017
2018
اإلجمال

إيراد ايجار الطائرتي بالدينار
852,732
1,211,067
2,366,230
5,529,961
9,959,990

مصـروف استهال الطائرتي بالدينار
7,525,851
7,525,851
7,525,851
6,271,542
28,849,095

الصاف
)(6,673,119
)(6,314,784
)(5,159,621
)(741,581
)(18,889,105

من خالل تتب إيرادات تأجت الطائرة لشـركة اللتوانية ( )SMALL PLANTن
تبي ما يىل:
 تقص ــت مجل ــس إدارة الش ـ ــركة نف القي ــام بدراس ــة الج ــدوى االقتص ــادية لعق ــد إيج ــارـائرتي لش ـ ــركة تعـ ـ ن
ن
ن
ـان مشـ ــاكل ماليـ ــة
ـائرتي األمـ ــر والقيـ ــام بـ ــابرام عقـ ــد ت ــأجت الطـ ـ
الط ـ
ـدالت
عائ ــد متدني ــة ال تغ ــل مص ــاريف اس ــتهالك الط ــائرات وتحمي ــل الش ــركة
وبمع ـ
بخســائر ماليــة بســبب عقــد اإليجــار تصــل إل  18مليــون دينــار وكــذلك جعــل أصــول
الدولــة (طــائرات الش ــركة) تواجــه مخــاطر عاليــة بســبب إفــالس الش ــركة المســتأجرة
( )SMALL PLANTوالحجـ ــز عـ ــىل أصـ ــولها بمـ ــا نف ذلـ ــك طـ ــائرات ش ـ ــركة الخطـ ــوط
األفريقية.
 باإلضــافة إل ذلــك فـ ن أغلــب إيـرادات إيجــار الطــائرات للشــركة اللتوانيــة تــم إيــداعهانف حســابات خــارج ســيطرة مجلــس اإلدارة نف طـرابلس وال يوجــد أي بيانــات عنهــا نف
مقــر الشــركة ،كمــا أنــه يوجــد تقصــت واهمــال مــن مجلــس اإلدارة الحــال بــالتحقق مــن
مدى سالمة عمليات التصـرف بايرادات اإليجار.
إيراد التعويضات

اس ــتلم ش ـ ــركة الخط ــوط الجوي ــة األفريقي ــة مبل ــل وق ــدره  191,750,000دوالر م ــن
ش ــركة الثقــة للتـ ن
ـأمي وذلــك ك ـ يراد تعويضــات عــن حــرب ســنة 2014م وفيمــا يــىل بيانهــا
وأوجه الصـرف منها:
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن
قيمة إيرادات تعويضات الدفعة األول (شـركة الثقة للتأمي)
ن
للتأمي)
قيمة إيراد تعويضات الدفعة الثانية شـركة الثقة

المبلغ المستلم
96,750,000
95,000,000

دفعة لصال شـركة ايرباص (دفعة نهائية الستالم طائرتان )330
حوالة لصال مصـرفة الجمهورية
حوالة إل حساب الشـركة بالمصـرف العرن الت ن
يطان لندن
حوالة لإليرباص
ربط ودائ بالمصـرف الليب الخارج
اإلجمال

191,750,000

الجهة المصـروف لها

100,000,000
18,500,000
67,000,000
3,604,331
2,795,669
191,900,000
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ومـن الجــدول الســابق يتبـ ن
ـي لنـا إســاءة تصــرف مجلــس إدارة الشــركة 2018-2015م نف
قيمة التعويضات وذلك عىل النحو التال:
 عــدم إعطــاء أولويــة الص ــرف مــن إي ـراد التعويضــات عــىل صــيانة الطــائرات المتض ــررةســاهم نف زيــادة األ ن ار لبعض ــها نتيجــة بقائهــا متوقف ــة نف مطــار ط ـرابلس وتعرض ــها
ن
لرصر كبت نف حرب  2019م.
 عــدم إعطــاء أولويــة الص ــرف مــن إي ـراد التعويضــات عــىل صــيانة الطــائرات المتض ــررةن
ـائرتي ( )A330 5A-ONPوالمتواج ـ ـ ـ ــدة به ـ ـ ـ ــامبورج – ألماني ـ ـ ـ ــا
أدى إل خ ـ ـ ـ ــروج الط ـ ـ ـ ـ
والطائرة ( (A319 5A-ONIالمتواجدة بصوفيا – بلغاريا لمدة زمنية طويلة تتجاوز
خمس ـ ــة س ـ ــنوات مم ـ ــا أدى إل تزاي ـ ــد نف قيم ـ ــة تك ـ ــاليف األرض ـ ــية ( (Parkingوذل ـ ــك
ن
ـائرتي ح ـ رـب االن حي ــث أن
نتيج ــة لع ــدم ت ــوفت الم ــوارد المالي ــة الالزم ــة لص ــيانة الط ـ
حج ــم ال ــديون عليهم ــا كب ــت ج ــدا ن
وف تزاي ــد مس ــتمر ك ــل ي ــوم وتص ــل قيم ــة الوق ـ ـ ــوف
للطائرة المتواجد نف مطار هامبورج إل  1200يورو عن كل يوم.
 إسـ ـ ــاءة تص ـ ـ ــرف مجلـ ـ ــس اإلدارة خـ ـ ــالل سـ ـ ــنة 2015م نف اسـ ـ ــتعمال مـ ـ ــوارد الش ـ ـ ــركةبالعملـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــعبة والقيـ ـ ـ ــام بتحويـ ـ ـ ــل مبلـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ــدره  18.5مليـ ـ ـ ــون دوالر لمص ـ ـ ـ ــرف
الجمهوريـ ــة عليهـ ــا شـ ــبه فسـ ــاد وذلـ ــك لسـ ــداد قيمـ ــة القـ ــرض الممنـ ــوح للش ـ ــركة دون
مراع ـ ــاة لحاج ـ ــة الش ـ ـ ــركة للعمل ـ ــة الص ـ ــعبة ومخالف ـ ــة التفاقي ـ ــة الق ـ ــرض الم ـ ــتم ب ـ ـ ن
ـي
المصارف والشـركة وال رـب نصـ عـىل سـداد قيمـة القـرض بالـدينار الليـب وكـان بيانهـا
ك ر
اآلن:
 بتاريـ ــخ 2014/12/31م بلغ قيمة األقساط والفوائد المستحقة عىل القرض
الممنـ ـ ــوح مـ ـ ــن المصـ ـ ــارف التجاريـ ـ ــة لش ـ ـ ــركة الخطـ ـ ــوط األفريقيـ ـ ــة مبلـ ـ ــل وقـ ـ ــدره
 31,088,888دينار.
 قيـ ــام مص ـ ــرف الجمهوريـ ــة بـ ــالتحفظ عـ ــىل قيمـ ــة  22.5مليـ ــون دوالر مـ ــن قيمـ ــة
التعويضــات التأمينيـة عــن أ ن ار الحــرب الـ رـب لحقـ بأســطول شــركة الخطــوط
األفريقية نف سنة 2014م ر
والب تعادل قيمة األقساط والفوائد المستحقة عىل
القرض.
 بتــاريـ ــخ 2015/10/26م قــام مــدير عــام مص ــرف الجمهوريــة بمطالبــة المص ــرف
اللي ــب الخ ــارج بتحوي ــل المبل ــل الم ــتحفظ علي ــه لحس ــاب مصـ ــرف الجمهوري ــة
لدى مصـرف الليب الخارج بالدوالر.
 بتاريـ ــخ 2015/12/03م تم تحويل مبلل  18.5مليون دوالر من حسـاب شــركة
الخط ـ ـ ــوط األفريقي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى المص ـ ـ ـ ــرف اللي ـ ـ ــب الخ ـ ـ ــارج إل حس ـ ـ ــاب مص ـ ـ ـ ــرف
الجمهورية بعملة الدوالر رقم  5665طرف الليب الخارج.
 بت ـ ــاريـ ــخ 2015/12/14م ت ـ ــم تحوي ـ ــل المبل ـ ــل  18.5ملي ـ ــون دوالر م ـ ــن حس ـ ــاب
مصـرف الجمهورية لدى الليب الخارج إل حساب خاص تم فتحه نف مصــرف
االس ــتثمار والتج ــارة الخارجيـ ــة باإلم ــارات رقـ ــم  1000418788بعمل ــة الـ ــدوالر
وذلك لغرض استالم الحوالة.
 تم تحويل المبلل  18.5مليون دوالر من الحساب الخاص لمصـرف الجمهورية
نف مص ـ ـ ــرف االس ـ ــتثمار والتج ـ ــارة الخارجي ـ ــة رق ـ ــم  1000418788بال ـ ــدوالر إل
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حس ــابه الج ــاري ل ــدي نف ــس البن ــك بال ــدوالر رق ــم  1000135721ع ــىل ثالث ــة
حواالت بيانها ك ر
اآلن:
ت
1
2
3

تاري ــخ الحوالة
 2015/12/15م
 2015/12/15م
 2015/12/17م
اإلجمال

قيمة الحوالة
 10,000,000دوالر
 2,000,000دوالر
 6,500,000دوالر
 18,500,000دوالر

وقــد تــم اســتخدام كامــل مبلــل الحــواالت اعــاله نف تــاريـ ــخ دخولهــا للحســاب بالمخالفــة
لتغطيــة عــدد كبــت مــن المعــامالت بالعملــة الصــعبة مــن ر ن
التامــات المصــرف ســواء كانـ
مستندات برسم التحصيل أو تنفيذ حواالت خارجية أو اعتمادات مستنديه.
 بت ـ ــاريـ ــخ 2016/01/04م ق ـ ــام مص ـ ــرف الجمهوري ـ ــة بتحوي ـ ــل حص ـ ــة المص ـ ــارف م ـ ــناألقس ــاط والفوائ ــد المس ــتحقة بال ــدينار اللي ــب ،وذل ــك حس ــب نس ــبة مس ــاهمة ك ــل
والب كان ك ر
مصـرف نف القرض الممنوح لشـركة الخطوط األفريقية ر
اآلن:
المصـرف
شمال افريقيا
الصحارى
ن
الوطب
التجاري

المبلغ المسدد
947,318
2,126,128
5,193,546

المصـرف
الواحة
الليب لخارج
الوحدة

المبلغ المسدد
927,984
2,151,234
1,286,024

 قيــام إدارة الشــركة بتحويــل مبلــل وقــدره  67مليــون دوالر مــن قيمــة التعويضــات مــنحسـ ــاب الش ـ ــركة نف المص ـ ــرف الليـ ــب الخـ ــارج إل حسـ ــابها لـ ــدى المص ـ ــرف العـ ــرن
الت ن
يطان.
 ص ــرف مبلــل وق ــدره  16.7مليــون دوالر لش ـ ـراء طــائرة الش ــحن المتقادمــة وال ـ رـب
تعـ ن
ـان الشــركة مــن كـ رـتت مشــاكلها حـ رـب اآلن ،وكــان مــن األجــدى واألجــدر للشــركة
ص ــيانة الط ــائرات ال ـ رـب تحت ــاج ص ــيانتها مب ــالل أق ــل م ــن المبل ــل الم ــدفوع لش ـ ـراء
طائرة الشحن.
ر
 ص ـ ــرف مبلـ ــل  33مليـ ــون دوالر عـ ــىل مصـ ــاريف تشـ ــغيل الش ـ ــركة كـ ــان المفـ ــتض
سدادها من إيرادات النشاط التشغيىل للشـركة.
ن
ر
 ال توجــد بيانــات عــن أوجــه ص ــرف المبــالل الباقيــة ف الحســاب والــب تقــدر بـ ـ17
ملي ـ ــون دوالر م ـ ــن حس ـ ــاب الش ـ ــركة ل ـ ــدى الع ـ ــرن التيط ـ ـ ن
ـان وذل ـ ــك خ ـ ــالل ف ـ ـ رـتة
االنقسام وخروج الحساب عـن سـيطرة إدارة الشــركة بطـرابلس وتقصـت مجلـس
اإلدارة الح ــال نف القي ــام ب ــالتحقق والتأ ك ــد م ــن قانوني ــة ص ـ ــرف المبل ــل بالعمل ــة
الصعبة.
إيراد المساهم ـ ـ ــات
ر
تمتلــك ش ــركة الخط ــوط لجويــة العدي ــد م ــن المس ــاهمات داخليــا وخارجي ــا وال ــب بيانه ــا
ك ر
اآلن:
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ر
1
2
3
4

البيان
االماديوس
مركز تدريب الطيارين ATCT
بان أفريقية
فندق ج دمشق

البلد
ليبيا
تونس
مالطا
ليبيا

قيمة المساهمة
90,000
3,878,448
-

نسبة المساهمة
%30
%20
-

المالحظات
ال توجد بي ــانات
ال توجد بي ــانات
ال توجد إيرادات

مـ ــن خـ ــالل تتب ـ ـ العوائـ ــد المحققـ ــة مـ ــن مسـ ــاهمات الش ـ ــركة خـ ــالل السـ ــنوات -2013
2020م ن
تبي لنا ما يىل:
 تقص ـ ــت مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة نف متابع ـ ــة مس ـ ــاهمة ب ـ ــان أفريقي ـ ــة وع ـ ــدم وج ـ ــود أيبيانات عنها لدى إدارة الشـركة.
 تقصت مجلس إدارة الشـركة نف متابعـة إيـرادات مسـاهمة الشــركة لـدى مركـز تـدريبالطيارين.
 تقصت إدارة الشـركة نف إدارة مساهمتها بفندق ج دمشق حيث ال توجد أي عوائـدن
ـوظفي
للشـركة من المساهمة كذلك عدم استفادة الشـركة من الفندق نف إقامـة الم
الــذين تطلــب طبيعــة مهــامهم اإلقامــة الفندقيــة ،وقيــام الشــركة بصــرف مبــالل عاليــة
لصال فنادق أخرى (فندق جاكارتا -فندق القرص).
 كف ــاءة مس ــاهمة الش ـ ــركة ل ــدى االم ــاديوس وتحقيقه ــا لعوائ ــد مرتفع ــة ج ــدا مقارن ــةبقيمة مساهمة الشـركة فيها وفيما يىل بيان عوائد المساهمة:
السنة
العوائد ()Euro

2014
5,209,604

2015
1,419,614

2016
ال يوجد

2017
805,756

2018
1,602,146

مصـروفات شـركة الخطوط الجوية األفريقية 2020-2013م
نتيجــة لعــدم وجــود ن
متانيــة تقديريــة معتمــدة للش ــركة خــالل الســنوات 2020-2014م
مخالف ـ ــة ب ـ ــذلك الم ـ ــادة رق ـ ــم ( )15-9م ـ ــن الالئح ـ ــة المالي ـ ــة للش ـ ــركة ت ـ ــم إتب ـ ــاع أس ـ ــلوب
التحل ـ ـ ــيىل األف ـ ـ ـ رـف لمتابع ـ ـ ــة بن ـ ـ ــد المص ـ ـ ــروفات الش ـ ـ ــركة وتص ـ ـ ــنف مصـروفـ ـ ـ ـ ـ ــات ش ـ ـ ــركة
الخطوط الجوية األفريقية وفقا لما يىل:
مصـروفات إداريــة وعمومية

و مصـروفات عامة وثابتة نسبيا يـتم صــرفها لخدمـة العمليـة اإلداريـة والعامـة ولـيس
ر
مبارسة بنشاط التشغيل وفيما يىل بيانها:
لها عالقة
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السنـ ـ ــة
مرتبات
ن
تأمي
مكافآت
بدل نقل
ايجار ن
مبب
اقامة وضيافة
ن
موظفي
اقامة
م .أخرى
المجموع

2014
12,156,655
1,551,337
228,521
264,390
1,583,504
455,964
344,825
3,141,624
19,726,820

2015
15,016,570
3,585,566
2,329,448
416,751
957,822
38,360
475,439
4,651,013
27,470,969

2016
14,131,333
8,616,916
509,675
493,642
1,434,184
7,303
417,534
3,438,368
29,048,955

2017
15,811,613
14,579,032
718,166
556,050
1,103,303
45,360
166,993
3,981,268
36,961,785

2018
15,419,656
16,887,955
458,711
527,639
1,763,479
26,659
107,486
3,043,901
38,235,486

2019
17,364,723
23,230,196
2,074,954
608,194
1,957,135
137,527
303,968
4,283,169
49,959,866

رسم ن
بيان بالمصـروفات اإلدارية والعمومية للشـركة خالل السنوات 2019-2014م
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

2019

2018

2017

2016

2015

2014

مـ ــن خـ ــالل الرسـ ــم البيـ ـ ن
ـان لبنـ ــد مص ـ ــروفات الش ـ ــركة خـ ــالل السـ ــنوات 2019 - 2013
السابق نالحظ ر
اآلن:
تقصت واهمال مجلس إدارة الشـركة نف ضبط المصــروفات والنفقـات نف سـنة 2019م
حي ــث نالح ــظ ارتف ــاع كب ــت نف حج ــم المصـ ــروفات اإلداريـ ـة وال ـ رـب م ــن المف ـ رـتض ثباته ــا
نسبيا حسب طبيعتها ،ولكـن بـالرغم مـن انخفـاض نشـاط الشــركة نف السـنوات األخـتة
بس ــبب توق ــف أغل ــب ال ــرحالت الجوي ــة نتيج ــة األ ن ار ال ـ رـب لحق ـ بأس ــطولها الج ــوي
باإلض ـ ــافة إل ذل ـ ــك حظ ـ ــر الط ـ ــتان المف ـ ــروض ع ـ ــىل الدول ـ ــة ،وص ـ ــعوبة الوضـ ـ ـ الم ـ ــال
للش ــركة نالحــظ زيــادة حجــم اإلنفــاق عــىل المص ــروفات اإلداري ـة بنســبة  %153نف ســنة
2019م عن سنة 2014م والذي يرج إل ر
اآلن:
ن
ن
للتأمي
التأمي الصح لصال شـركة الواثقة
 زيادة المبالل المدفوعة بالمخالفة عىلن
ـوظفي الش ـ ـ ــركة وعـ ـ ــائالتهم ،وذلـ ـ ــك بالمخالف ـ ـ ـة لش ـ ـ ــروط التعاقـ ـ ــد
الصـ ـ ــح عـ ـ ــىل مـ ـ ـ
القانونية و :
ن
 عدم عرض عقود التأمي الصـح عـىل ديـوان المحاسـبة لتجـاوزه قيمتـه خمسـة
ماليـ ـ ن
ـي دينـ ــار مخالفـ ــة بـ ــذلك المـ ــادة رقـ ــم ( )24مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم ( )19لسـ ــنة
2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة.
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ن
ـتأمي ع ـ ــىل مكت ـ ــب العق ـ ــود بالشـ ـ ــركة ومكت ـ ــب الش ـ ــؤون
ع ـ ــدم ع ـ ــرض وث ـ ــائق الـ ـ ـ
ن
القانونيــة ولجنــة العطــاءات للنظــر ف العقــود قبــل التعاقــد وافــادة اإلدارة العليــا
لالعتمــاد ،مخالفــة بــذلك المــادة رقــم ( )8مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()492
لســنة 2013م بشــأن تنظــيم عمــل لجــان العطــاءات ،وكــذاك المــادة رقــم ()248
من الالئحة المالية بالشـركة.
ن
ت ــم ص ـ ـرف مبل ــل وق ــدره  63,314,099دين ــار لت ــأمي الص ــح خ ــالل الس ــنوات
ن
المتاني ـ ـ ـ ــات
2019-2016م دون اعتماده ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن الجمعي ـ ـ ـ ــة العمومي ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــمن
ن
المادتي رقم ( )29-19من الالئحـة
التقديرية لسنوات المذكورة مخالفة بذلك
المالية بالشـركة مما تسبب نف هدر و ن ر بأموال الشـركة.
عـدم قانونيــة وثيقـة التـ ن
ـأمي الصـح رقــم ( )1905بقيمـة  15مليــون دينـار والـ رـب
تغ ــل الف ـ رـتة م ــن 2019/10/01م إل 2020/06/30م وذل ــك لع ــدم توقيعه ــا
ن
القانون للشـركة (رئيس مجلس إدارة الشـركة) أو المفوض عنـه
من قبل الممثل
(المــدير العــام) مخالفــة بــذلك المــادة رقــم ( )180مــن القــانون رقــم ( )23لســنة
2010م بشأن النشاط التجاري.
مخالف ـ ــة ك ـ ــل وث ـ ــائق الت ـ ـ ن
ـأمي الص ـ ــح للم ـ ــادة رق ـ ــم ( )247م ـ ــن الالئح ـ ــة المالي ـ ــة
ر
ن
للش ــركة والـ رـب نص ـ عــىل ض ــرورة وضــوح التامــات ش ــركة الخطــوط األفريقي ــة
والجه ــة المتعاقـ ــد معهـ ــا حيـ ــث تبـ ـ ن
ـي لن ــا وجـ ــود اختالفـ ــات جوهريـ ــة نف القيمـ ــة
ن
ن
المتعاق ــد عليه ــا م ـ ش ــركة الواتق ــة للت ـ ن
ـأمي الص ــح ف بداي ــة الوثيق ــة وف نهاي ــة
ن
الوثيقــة وذلــك نتيجــة لكــت حجــم االضــافات ف عــدد المــؤمن علــيهم خــالل مــدة
التغطية التأمينية بـأعداد مبالل فيها ر
والب بيانها كما يىل:
رقم الوثيقة
ن
القيمة ف
بداية العقد
االضافات
خالل ر
الفتة
المبلل المستحق
نهاية المدة

1516-1515

1605

1703

1807

 3,958,000دوالر

 14,278,213دينار  11,584,000دينار  15,000,000دينار

 1,042,394دوالر

 9,201,820دينار

 5,000,394دوالر

 687,917دينار

 3,048,642دينار

 14,966,130دينار  14,632,642دينار  24,201,820دينار

ن
ـأمي بالشــركة بالتـ ن
 قيــام إدارة التـ ن
ـوظفي منتهيــة خــدماتهم
ـأمي بالمخالفــة عــىل مـ
مـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ــركة س ـ ـ ــواء باالنقط ـ ـ ــاع أو االس ـ ـ ــتقالة أو الوف ـ ـ ــاة باإلض ـ ـ ــافة إل ع ـ ـ ــائالت
ن
ـوظفي المنتهي ــة خ ــدماتهم وك ــذلك وج ــود بع ــض الم ــؤمن عل ــيهم ل ــيس م ــن
الم ـ
ن
ض ــمن الق ــوى العامل ــة بالش ـ ــركة مم ــا شش ــت إل تزوي ــر وتالع ــب ف ع ــدد الم ـ ـؤمن
عليهم مما تسبب نف ن ر واهدار بأموال الشـركة.
 قي ــام المـ ــدير العـ ــام (ل م ع) بالتمديـ ــد م ـ ـ ش ـ ــركة الواثقـ ــة خـ ــالل سـ ــنة 2020م
بالمخالفــة وذلــك بــالرغم مــن تنبيهــات المــدير المــال األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبق( ش) مجلــس
إدارة الش ـ ــركة والمـ ــدير العـ ــام بعـ ــدم قـ ــدرة الش ـ ــركة عـ ــىل تحمـ ــل األعبـ ــاء الماليـ ــة
لوثيق ــة الت ـ ن
ـأمي وك ــذلك بضـ ــرورة اخ ــذ رأي اإلدارة المالي ــة قب ــل القي ــام بالتعاق ــد
ر
ر
ن
لمايتتــب عــىل ذلــك مــن التامــات ماليــة عــىل الشــركة مخالفــة بــذلك المــواد رقــم
( )414/413/29/28/24/19/18/17مــن الالئحــة الماليــة بالش ــركة ،وك ــذلك
نتحفظ عىل رسالة تمديـد الوثيقـة لوجـود شـبه تزويـر نف الرسـالة حيـث تب ن
ـي لنـا
وج ــود رس ــالة أخ ــرى تحم ــل نف ــس ال ــرقم اإلش ــاري لرس ــالة التمدي ــد ومس ــجلة فن
سجل الصادر لمكتب المدير العام.
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 بالرغم من قيـام الممثـل الق ن
ـانون للشــركة (رئـيس مجلـس اإلدارة) باخطـار شــركة
ر
ن
للتأمي بانهاء التعاقد اعتبارا من 2019/11/28م تم اشتاط دف قيمة
الواثقة
ن
األقســاط المســتحقة مــن قبــل ش ــركة الواثقــة للتــأمي الصــح واعتمــاده كتــاريـ ــخ
لبدايــة إنهــاء التعاقــد األمــر الــذي يجعــل الوثيقــة التأمينيــة تح ـ عقــود اإلدعــان
الباطلة قانونا.
ن
ر
 التوس نف صـرف العـالوات اإلضـافية واإلرسافيـة والمكافـآت ف بنـد المرتبـات خـاللالس ـ ـ ــنوات 2019-2016م مقارن ـ ـ ــة بس ـ ـ ــنة 2014م بالمخالف ـ ـ ــة التوس ـ ـ ـ ـ نف ص ـ ـ ـ ــرف
ر
واإلرسافيـ ــة نف بنـ ــد المرتبـ ــات خـ ــالل السـ ــنوات 2019-2016م
الع ــالوات اإلضـ ــافية
ن
مقارنــة بســنة 2014م بالمخالفــة (دون اعتمــاد الجمعيــة العموميــة) حيــث تبــي لنــا
توسـ ـ إدارة الشـ ــركة نف اس ــتحداث الوظ ــائف ر
اإلرسافي ــة وذل ــك بع ــدد  261موظـ ـف
ششغلون وظيفة ر
ارسافية ودون مراعاة الوض المال للشـركة.
 قيام المدير العام (ل ع) بصـرف مكافأة مالية وفقا للقرار رقم ( )327لسنة 2019مبالمخالف ــة بقيم ــة  1000دين ــار كعيدي ــة لم ـ ن
ـوظف الشـ ــركة وبقيم ــة إجماليـ ـة تتج ــاوز
 1,500,000دينار دون مراعاة لصعوبة الوض المال للشـركة.
ن
 التوس ـ ـ ـ نف ق ـ ـ ـرارات التوظيـ ـ ــف بعـ ـ ــد سـ ـ ــنة 2014م وذلـ ـ ــك دون األخـ ـ ــذ ف االعتب ـ ـ ــارمصلحة الشـركة نف ظل ن
تدن القدرة التشغيلية وصعوبة الوض المال للشـركة.
المصـروفات التشغيلية

و المصــروفات أو النفقــات الـ رـب تتحملهــا الشــركة لتشــغيل طائراتهـ ــا وتســيت رحالتهــا
الجوية حيث تتضمن ما يىل:
السنة
مرتبات
م .التدريب
م .الصيانة
ن
م.
التأمي
مكافآت
خدمات مطار
رسوم عبور
ايجار طائرات
مناولة ارضية
تموين
م .األطقم
تراخيص
ر
اشتاكات
م .منظومة
ع .بي تذاكر
وقود
م .أخرى
اإلجمال

2014
53,518,061
4,223,479
9,128,432
7,482,135
1,097,785
8,576,851
5,463,442
7,333,104
18,437,540
8,992,099
7,099,242
2,846,942
1,171,479
11,295,577
7,928,558
40,853,498
14,307,631
209,755,855

2015
55,272,263
5,140,023
10,272,019
1,057,662
1,031,045
4,525,558
2,948,003
2,014,907
12,551,353
7,138,381
6,605,419
1,211,167
638
9,209,482
6,468,650
15,137,069
11,410,375
151,994,014

2016
50,408,127
1,495,952
17,534,888
5,690,516
844,091
5,780,679
2,069,075
6,531,019
11,200,956
6,691,745
3,660,374
1,419,596
570
2,380,672
5,213,109
11,105,242
8,469,818
140,496,429

2017
54,653,785
2,276,639
15,466,625
1,765,543
960,408
9,245,683
1,803,126
658,131
12,328,602
7,605,507
5,109,084
329,896
5,708,313
7,726,368
11,780,078
8,482,642
145,900,430

2018
51,134,131
1,062,695
3,210,342
4,648,988
629,986
8,806,756
1,486,328
0
11,171,387
8,045,460
6,049,367
231,475
410,334
8,777,009
10,378,056
14,295,069
5,670,119
141,677,384

2019
52,209,438
3,259,566
7,886,704
7,128,585
700,193
7,027,533
1,858,623
0
11,683,454
13,025,222
7,436,600
177,066
465,870
8,399,458
9,433,446
13,722,630
16,394,279
153,680,082
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مصـروفات شـركة الخطوط الجوية األفريقية لسنة 2020م
ر
نتيجة لتوقف إدارة الحسابات التابعة لـإلدارة الماليـة عـن العمـل أل كـت مـن أربعـة أشـهر
نف س ـ ــنة 2020م بس ـ ــبب جائح ـ ــة كورون ـ ــا وع ـ ــدم إدراج جان ـ ــب كب ـ ــت م ـ ــن المصـ ـ ــروفات
بالمنظومــة الماليــة للش ــركة (منظومــة األمـ ن
ـي) تــم االعتمــاد عــىل التقريــر المعــد مــن قبــل
اإلدارة المالي ـ ـ ــة وذل ـ ـ ــك لمتابع ـ ـ ــة مصـ ـ ـ ــروفات الشـ ـ ـ ــركة ونفقاته ـ ـ ــا خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــنة 2020م
للمصـروفات العمومية ر
والب بلغ  69,948,965دينار.
ن
يتبي ما يىل:
من خالل الجدول السابق للمصـروفات خالل سنة 2020م للشـركة

-

-

-

-

بن ــد مصـ ــروف المرتب ــات ح ـ رـب ت ــاريـ ــخ 2020/09/30م نظـ ـرا لت ــأخر صـ ــرف مرتب ــات
ن
ـاملي بالش ــركة بســبب توقــف نشــاط الش ــركة نتيجــة جائحــة كورونــا ممــا زاد مــن
العـ
ن
ن
صعوبة القدرة المالية للشـركة ف تغطية بند مرتبات العاملي بها.
ن
تأمي الصح خالل سنة 2020م نظرا لتوقف الشـركة عن
انخفاض بند مصـروف ال
ن
تمدي ـ ــد وث ـ ــائق الت ـ ـ ن
ـأمي الص ـ ــح للع ـ ــاملي به ـ ــا ،وذل ـ ــك بس ـ ــبب ع ـ ــدم ق ـ ــدرت شـ ـ ــركة
الخطوط الجوية األفريقيـة عـىل دفـ المسـتحقات الماليـة لشــركة (الواثقـة للت ن
ـأمي)
وذلــك بعــد اسـ ن ن
ن
ـتتاف مص ــروف التـ ن
ـواني واللــوائ
ـامي لمــوارد الش ــركة بالمخالفــة للقـ
ن
المعمول بها مما تسبب ف إلحاقه ن
برصر جسيم للمال العام.
ـاملي نظ ـ ـرا ل ـ رـتاكم رص ــيد االج ــازات لم ـ ن
ن
ـوظف
زي ــادة بن ــد مص ـ ــروف ب ــدل اج ــازات الع ـ
ن
ر
الش ـ ــركة وتج ــاوزه م ــدة س ــتة أش ــهر لع ــدد كب ــت م ــن م ــوظف ال ـ ـشكة مخالف ــة ب ــذلك
ن
ـادتي ( )32/30م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )12لس ـ ــنة 2010م بش ـ ــأن تمتـ ـ ـ أص ـ ــحاب
الم ـ ـ
اإلجازات باجازاتهم.
الزيادة نف بند مصـروف االقامات الفندقيـة خـالل سـنة 2020م وذلـك بسـبب زيـادة
حجم الحجوزات الفندقية بسبب جائحة كورونا من ناحية ومن ناحيـة أخـرى قيـام
الشـركة بالحجز عن طريـق شــركة النقطـة الدوليـة للسـفر والسـياحة باألجـل وارتفـاع
ن
نسـ ـ ــبة العمولـ ـ ــة إل  %11وكـ ـ ــذلك إلختيـ ـ ــار فنـ ـ ــادق مرتفعـ ـ ــة القيمـ ـ ــة دون األخـ ـ ــذ ف
االعتبار الوض المال للشـركة باإلضافة لقيام إدارة الشـركة بتحميل قيمة مصـاريف
ن
الموظفي بالمخالفة.
اقامة بعض
مصاريف منظمات دولية
م تنظيف الطائرات
صيانة الهنجر بمطار معتيقة
مصاريف صيانة وقط غيار الطائرات
مصاريف وقود الطائرات
مصاريف مناولة أرضية
مصاريف التموين
تموين تأخت الرحالت للركاب
ن
تأمي الطائرات
مصاريف
مصاريف ر
اشتاك للسالمة الجوية
اإلجمال

المصـروفات التشغيلية
خدمات المطارات
313,237
خدمات الشـركات ر
االرسافية
160,184
117,926
6,393,748
2,301,702
4,281,507
2,228,491
637
11,000,000
15,242

مصاريف عبور األجواء
مصاريف الخرائط المالحية
مصاريف المعدات الهندسية
مصاريف سنوات سابقة
مصاريف تجديد تراخيص
رسوم النقد األجنب
مصاريف تأمينات
صالة الدرجة األول
41,274,137

1,612,450
1,277,601
148,397
314,149
3,575
4,336,242
16,924
6,605,365
12,700
134,052
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مــن خــالل الج ــدول الســابق للمص ــروفات التش ــغيلية والـ رـب بلغ ـ
ن
يتبي لنا ما يىل:
خالل سنة 2020م للشـركة

 1,274,137دين ــار

 تقري ــر اإلدارة المالي ــة اليع ــت ع ــن مصـ ــروفات س ــنة 2020م ألن ــه مع ــد ع ــىل األس ــاسالنقدي وليس أساس اإلستحقاق كمـا نصـ المـادة رقـم ( )145مـن الالئحـة الماليـة
مصـروفات
بالشـركة ،حيث أن توجد مصـروفات بقيم كبتة خالل سنة 2020م
مستحقة نظرا للعسـر المال الذي تمر به الشـركة وانعدام السيولة المالية للشـركة.
مصاريف إيرادية وذلك بـادراجها بكاملة قيمتها نف سنة
 جمي مصاريف الصيانةن
2020م نظ ـ ـرا لتقصـ ــت إدارة الهندسـ ــة والصـ ــيانة ف تزويـ ــد اإلدارة الماليـ ــة بالبيانـ ــات
والمعلومات حول تفاصيل الصيانة وقط الغيار ر
الب تم عىل الطائرات ح رـب يـتم
تص ـ ـ ــنيفها كمص ـ ـ ــاريف إيرادي ـ ـ ــة أو رأس ـ ـ ــمالية مخالف ـ ـ ــة ب ـ ـ ــذلك المب ـ ـ ــادئ المحاس ـ ـ ــبية
المتعارف عليها،
مصـروف استهال

الطائرات خالل السنوات 2019-2013م

فيمــا ي ــىل بي ــان بمص ــروف اس ــتهالك ط ــائرات الش ــركة خــالل الس ــنوات 2019-2013م
وقـد تــم اســتبعاد مصــروف اســتهالك عــدد  7طــائرات خــالل ســنوات توقفهــا ،باإلضــافة
ر
محتقتان نف حرب 2014م:
إل استبعاد استهالك طائرتان
السنة
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

مصـروف االستهال
56,871,569
43,555,542
53,555,427
53,555,427
53,555,427
50,287,111
50,287,111
50,287,111

أرصد المدينون والدائنون لشـركة الخطوط األفريقية ف سنة 2020م
مدينون مؤسسات الدولة
ت

اسم الجهة

1
2
3
4
5

المجلس الرئاس
وزارة المواصالت
رئاسة الوزراء
وزارة المالية
مؤسسات أخرى
اإلجمال

المبلغ المستحق
بالدينار
7,588,925
6,270,453
1,583,722
1,100,000
5,153,484
21,696,584

المبلغ المستحق
باليورو
7,101,071

المبلغ المستحق
بالدوالر
229,097

7,101,071

229,097
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مدينون الشـركات
ت

اسم الجهة

1
2
3
4
5

القابضة للطتان
التاق
األجنحة الليبية
غدامس للطتان
طتان الراحلة
اإلجمال

المبلغ المستحق
بالدينار
1,273,542
760,393
3,970,353
404,065
368,712
6,777,067

تقصـ ـ ــت اإلدارة الماليـ ـ ــة للش ـ ـ ــركة نف متابعـ ـ ــة ال ـ ـ ــديون خـ ـ ــالل الس ـ ـ ــنوات 2019-2015م
مخالف ــة ب ــذلك الم ــادة رق ــم ( )128م ــن الالئح ــة المالي ــة بالش ـ ــركة ،حي ــث بل ــل إجم ــال
رصــيد بنــد المــدينون لش ــركة الخطــوط األفريقيــة بتــاريـ ــخ 2020/12/31م مبلــل وقــدره
 28,473,651دينــار وطشــكل رصــيد مديونيــة المجلــس الرئــاس نســبة  %27مــن قيمــة
رصيد المدينون بالعملة المحلية وبمبلل وقدره  7,588,925دينار باإلضافة إل مبـالل
مس ــتحقة بالعمل ــة الص ــعبة ع ــىل المجل ــس الرئ ــاس بلغ ـ ـ قيمته ــا  7,101,071ي ــورو
ومبلل وقدره  229,097دوالر متأخرت السداد من سنة 2017م.
بيان بأرصدة الدائنون لشـركة الخطوط األفريقية بتاريـ ــخ 2020/10/30م
البيان
قرض المصارف
ديون شـركة التيقة
ديون محلية أخرى
جهات تشغيل خارجية
شـركات قط الغيار العالمية
شـركات صيانة الطائرات
اإلجمال

الدينار
613,120,398
130,498,274
ال يوجد بيانات دقيقة
743,618,654

الدوالر
10,062,509
2,185,6760
30,240,000
62,159,269

اليورو
6,947,317
30,000,000
36,947,317

رن
م ــن الج ــدول أع ــاله يتب ـ ن
وااللتام ــات ع ــىل الش ــركة م ــن س ــنة ألخ ــرى
ـي لن ــا ت ـراكم ال ــديون
لتتجاوز (مليار) دينار بتاريـ ــخ  2020/10/30م ،وذلك دون وجود أي سياسة واضحة
مــن الشــركة لســدادها وقيــام بعــض الشــركات الدائنــة (شــركة التيقــة) برفـ القضــايا عــىل
الش ـ ـ ــركة والحج ـ ـ ــز ع ـ ـ ــىل حس ـ ـ ــاباتها المص ـ ـ ــرفية والمطالب ـ ـ ــة بتص ـ ـ ــفية ش ـ ـ ــركة الخط ـ ـ ــوط
األفريقيـة إلســتيفاء ر ن
التاماتهـا والبــالل  130مليــون دينـار نف ظـل عــدم قـدرة الشــركة عــىل
رن
االلتامات المستحقة عليها.
دف
ر
ك ــذلك فيم ــا يتعل ــق ن
بالتام ــات شـ ــركة الخط ــوط الجوي ــة األفريقي ــة مـ ـ شـ ــركات ص ــيانة
ن
الطائرات االيرباص (لوفتهانزا) وتأخر الشـركة ف سداد قيمة الصيانه للطائرة المتوقفـة
نف مطــار هــامبورج مــن ســنة 2016م وحـ رـب األن والـ رـب تقــدر قيمــة االتزامــات ر
المتاكمــة
عـ ــىل الطـ ــائرة مبلـ ــل وقـ ــدره  38مليـ ــون يـ ــورو وقيـ ــام ش ـ ــركة الصـ ــيانة (لوفتهـ ــانزا) بـ ــابالغ
مجل ــس إدارة الشـ ــركة بضـ ــرورة س ــداد القيم ــة المس ــتحقة واال س ــيتم ع ــرض الط ــائرة نف
ن
العلب.
المزاد
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مقارنة إيرادات الشـركة بمصـروفاتها خالل السنوات 2020-2013م
ن
نظـرا لتــأخر إدارة الشــركة نف إعــداد قوائمهــا الماليــة حيــث أن أخــر متانيــة معــدة للشــركة
تعـود لسـنة 2012م مخالفـة بـذلك النظــام األسـاس للشــركة والقـانون رقـم ( )23لســنة
2010م بشأن النشاط التجاري.
وق ـ ــد بلغ ـ ـ ـ الخس ـ ـ ـ ــائر ر
المتاكمـ ـ ــة حسـ ـ ــب الق ـ ــوائم المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المع ـ ــدة للش ـ ـ ــركة بتـ ـ ــاريـ ــخ
2012/12/31م مبلـ ـ ـ ـ ــل وق ـ ــدره  117,463,766دين ـ ــار ،باإلض ـ ــافة إل ان توس ـ ـ ـ إدارة
الش ـ ــركة نف اإلنفـ ــاق خـ ــالل السـ ــنوات  2013وحـ ـ رـب 2020م دون وجـ ــود مايقابلهـ ــا مـ ــن
إي ـرادات تغــل مصــاريف الش ــركة أدى ذلــك إل زيــادة مص ــروفات الش ــركة عــن إيراداتهــا
بمبل ــل وق ــدره  447,667,628دين ــار خ ــالل الس ــنوات 2020-2013م مم ــا يع ـ نـب تاك ــل
نسبة كبتة من رأس مال الشـركة األمر الذي يهدد بقاء واستمرارية الشـركة.
ونــود اإلشــارة إل أن المقارنــة لــم تأخــذ نف االعتبــار تعويضــات أ ن ار حــرب المطــار ســنة
2014م وذلك نظرا لتقصت اللجنة المشكلة من وزارة المواصالت نف القيام بمهامها نف
تقي ـ ــيم أ ن ار الح ـ ــرب ح ـ ـ رـب ي ـ ــتم مقابل ـ ــة أ ن ار ح ـ ــرب المط ـ ــار بالتعويض ـ ــات المس ـ ــتلمة
والمستحقة للشـركة نف ذات السنة.
وتج ــدر اإلش ــارة إل ع ــدم أخ ــذ قيم ــة الرس ــوم واي ـرادات النق ــد األجن ــب نف االعتب ــار نظ ـرا
لتقصت اإلدارة المالية نف تقيـد مصــروفات رسـوم الحـواالت عـىل النقـد األجنـب وكـذلك

إي ـرادات النقــد األجنــب مــن تــأجت الطــائرات منــذ تــاريـ ــخ صــدور ق ـرار الرســم عــىل النقــد
ر
وحب 2020/12/31م.
األجنب نف نهاية السنة المالية 2018م
الحسابات المصـرفية للشـركة

تمتل ــك الش ـ ــركة ع ــدد  134حس ــابا مص ـ ــرفيا بعم ــالت مختلف ــة وموزع ــة ع ــىل مص ــارف
محلية وأجنبية وبيانها كالتال:
عملة الحساب
الدينار الليب
الدوالر
يورو
سيفا
ر
االست ن
ليب
جنيه
جنيه مصـري
عملة أجنبية متنوعة

العدد
29
31
28
16
3
2
25

ومــن خــالل متابعــة الحســابات المص ــرفية لش ــركة الخطــوط األفريقيــة فقــد تبـ ن
ـي لنــا مــا
يىل:
 تقصـ ــت اإلدارة الماليـ ــة للش ـ ــركة نف متابعـ ــة حسـ ــاباتها المص ـ ــرفية مـ ــن خـ ــالل الرقابـ ــةالفوريـة لهـا وذلـك مـن خــالل إعـداد مـذكرات التسـوية الشــهرية ،حيـث تب ن
ـي لنـا عــدم
إع ــداد م ــذكرات التس ــوية المص ــرفية ألغل ــب حس ــابات الش ــركة لع ــدة س ــنوات األم ــر
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الــذي يعــرض حســابات الشــركة لالختالســات والتالعــب وضــياع أرصــدتها المصــرفية
وخاصة نف ظل االنقسام اإلداري للشـركة.
 ركتت الحسابات المصـرفية للشـركة وعدم مركزية الصــرف خاصـة نف ظـل االنقسـام
اإلداري ،وال يوجد تصنيف للحسـابات بحيـث يخصـص بعضـها لإليـرادات واألخـرى
للمصــروفات باإلضــافة إل كـ رـتت الحســابات الراكــدة نظ ـرا لتوقــف التشــغيل دون أن
يتم اتخاذ أي إجراءات بخصوصها من قبل اإلدارة المالية للشـركة.
 قيام مجلس اإلدارة األسبق بفت حسابات مصـرفية لدى مصـرف )(SATA BANKمالطــا باســم الش ــركة وذلــك خــالل فـ رـتة االنقســام اإلداري ،وقــد تــم إيــداع إي ـراد إيجــار
طــائرات الش ــركة والمــؤجرة لــدى ش ــركات الخطــوط اللتوانيــة ر
والتكي ـة نف الحســاب،
وقيام ــه بالتصـ ــرف نف أغل ــب اإليـ ـرادات وال توج ــد بيان ــات ع ــن أغل ــب المع ــامالت فن
إدارة الشـركة بطرابلس.
 قيام مكتب بنغازي بفـت حسـابات للشــركة بمصــرف الجمهوريـة – بنغـازي المدينـةوذلـك بــدون علـم اإلدارة بطـرابلس ،حيــث يـتم مــن خاللهــا تحصـيل إيـرادات الشــركة
من مبيعات المنطقة الشـرقية والتصـرف بها دون سيطرت إدارة الشـركة بطرابلس.
 وج ـ ــود حس ـ ــابات مصـ ـ ــرفية ل ـ ــدى مصـ ـ ــرف الواح ـ ــة للشـ ـ ــركة خ ـ ــارج س ـ ــيطرت اإلدارةالفعلية بطرابلس ،حيث يوجد بها توقيعات اإلدارة الموازية (ج ن نـتور) وتـم التصــرف
بها بالمخالفة.
ن
ن
 إقف ــال حس ــاب الش ــركة ل ــدى المص ــرف الع ــرن التيط ــان ف س ــنة 2018م م ــن قب ــلالمصـرف وذلك بسبب المشاكل الناجمة عن االنقسام اإلداري.
 قيـ ــام مجلـ ــس اإلدارة بتسـ ــييل أغلـ ــب ودائ ـ ـ الش ـ ــركة لـ ــدى مص ـ ــرف الليـ ــب الخـ ــارجخ ـ ــالل س ـ ــنة 2018م دون ت ـ ــوفر أي بيان ـ ــات أو مس ـ ــتندات ع ـ ــن أوج ـ ــة ص ـ ــرف قيم ـ ــة
الودائـ ودون تمريــر المعاملــة عـىل مكتــب المراجعــة الداخليـة مخالفــة بــذلك المــادة
رقم ( )37من الالئحة المالية بالشـركة.
السنة
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

حجم الودائ
20,200,000
20,200,000
19,800,000
19,800,000
15,800,000
2,300,000
-
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قطاع االتصاالت
اهليئة العامة لالتصاالت واملعلوماتية

ً
اوال  -نظام الرقابة الداخلية
 ضعف الهيئة نف ممارسـة اختصاصـها ب رـاالرساف والمتابعـة عـىل ررسكـات القطـاع فيمـا
يتعلق بالزامها بوفاء حقوق الدولة ومن أهم المالحظات بالخصوص:
متانياته ــا العمومي ــة فن
 عـ ـ ــدم ال ـ ر نـتام ش ـ ــركات القط ــاع المملوكـ ـ ــة للدولـ ـ ــة باقف ــال ن
حينها.
 عدم توريد بعـض فـروع شــركات االتصـاالت بالمنطقـة ر
الشـقية بتوريـد اإليـرادات
إل حساب اإليراد التجميع بالشـركة.
ر
 تقاعس بعض الشـركات بسداد رسوم التاخيص الممنوحة لها من الهيئة العامة
لالتصــاالت ومــن ثــم إيــداعها بحســاب اإلي ـراد العــام بــوزارة الماليــة للمســاهمة نف
رف اإليرادات العامة للدولة.
 عدم تحصيل نسبة  %1من إجمال اإليرادات عىل مبيعـات شــركات االتصـاالت
تحصيال مسبقا.
ن
 من خالل االطالع عىل العقود المتمة م شـركات القطاع العام والخاص تبـي عـدموجــود ســند قـ ن
ـانون شســتند عليــه لتحديــد قيمــة اإلي ـرادات الواجــب تحصــيلها مقابــل
ر
التاخــيص وتقــديم خــدمات تلــك الش ــركات حيــث تراوح ـ بـ ن
ـي مــا
اب ـرام عقــود مــن
ن
نس ــبته ( %1و )%2منه ــا ( %1م ــن إجم ــال دخ ــل الشـ ــركة) و( %2م ــن ص ــاف ال ــرب ـ
المحقق) و( %1من الـدخل السـنوي) للشــركات الخاصـة الفيئـة الثالثـة كمـا ان قيمـة
التاخ ــيص للقط ــاع الع ــام وف ــق العق ــود المتم ــة ر
إص ــدار ر
والتاخ ــيص الص ــادرة بمبل ــل
وقدره  105,000,000دينار.
ر
 التـ ــأخر نف اعتمـ ــاد اللـ ــوائ الداخليـ ــة للهيئـ ــة والعمـ ــل واب ـ ـرام عقـ ــود مـ ــن التاخـ ــيصوتحصيل اإليـرادات وفـق نـص المـادة ( )39للقـانون رقـم ( )22لسـنة 2010م بشـأن
اللوائ التنفيذية لالتصاالت.
ن
ر
 ع ــدم مس ــك بع ــض ال ــدفاتر والس ــجالت المس ــاعدة والمتمثل ــة ف متابع ــة التاخ ــيصالصادرة للشـركات الخاصة واإليرادات الواجب تحصيلها سنويا.
ن
ـوظفي بتســوية مــا بــذمتهم مــن عهــد وســلف بــالرغم مــن انتهــاء
 عــدم قيــام بعــض المـن
الم ـ ــدة القانوني ـ ــة للتس ـ ــوية وبالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )188م ـ ــن الئح ـ ــة المتاني ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
ـوظيف ع ــن طري ــق الجه ــات ذات العالق ــة (وزارة العم ــل
 الت ــأخر نف اعتم ــاد الم ــالك ال ـوالتأهي ــل) بالمخالف ــة للم ــادة ( )125م ــن الق ــانون رق ــم ( )12لس ــنة 2010م ،بش ــأن
عالقات العمل والئحته التنفيذية.
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ن
ـوظفي بالصــرف عـىل الســيارات التابعـة للهيئـة مـن حسـابهم الخــاص
 قيـام بعـض المر
دون الرجوع إل إدارة الشئون اإلدارية والمالية بالهيئة والمطالبة بتجي تلك المبلل
األمر الذي يعد مخالفة للقانون المال للدولة والئحته التنفيذية.
ً
ثانيا :الميانية التسييية
البي ـ ــان الت ـ ــال يوض ـ ـ مقارن ـ ــة ر
التتيب ـ ــات المالي ـ ــة بم ـ ــا ت ـ ــم ص ـ ــرفه خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة
2020م:
البيان

المعتمد

المصـروفات الفعلية

الرصيد

الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

13,016,000
1,351,741
14,367,741

11,697,470
1,225,720
12,923,190

1,318,530
126,021
1,444,551

نسبة المصـروف
الفعل إل المقرر
%90
%90
%90

المالحظات العامة
ن
ن
ـادتي ( )100 -99مـن الئحـة المتانيـة
ضعف التعزيز المسـتندي بالمخالفـة ألحكـام الم
والحسابات والمخازن كما يىل:
رقم إذن
الصـرف

البيان

القيمة

المستفيد

التاري ــخ

9/7

ترجي قيمة صيانة سيارة

1,990

فمز

2020/5/31م

14/14

توريد هواتف نقالة
مكافأة مالية بنا عىل قرار
رئيس الهيئة رقم ()39
لسنة 202
مقابل مكافأة مالية بنا عىل
قرار رئيس الهيئة رقم ()37
لسنة 2020م
مقابل ايجار سكن (ع م ح)

6/15

6/14
6/4

 42,770شـركة الوكيل األمثل

2020/12/30م

النواقص
امر تكليف بالصيانة.
تقرير حالة السيارة والصيانة.
استالم الهيئة

3,000

مإ

2020/5/31م

دون وجود أسباب صـرف هده
المكافاة.

3,000

إمع

2020/5/31م

دون وجود أسباب صـرف هده
المكافاة.

6,000

عمح

2020/5/31م

دون إرفاق عقد االيجار.

ثالثا -اإليرادات:
ن
بلغ ـ اإلي ـرادات المحص ــلة خ ــالل الع ــام 2020م نح ــو  314,966,932دين ــار ف ح ـ ن
ـي
بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة اإليـ ـ ـرادات المحال ـ ــة لحس ـ ــاب اإليـ ـ ـراد الع ـ ــام نح ـ ــو  498,716,932دين ـ ــار
وتتمثـ ــل هـ ــده اإلي ـ ـرادات فيمـ ــا تـ ــم تحصـ ــيله مـ ــن الش ـ ــركات التابعـ ــة لقطـ ــاع االتصـ ــاالت
والمعلوماتيـ ـ ــة والش ـ ـ ــركات الخاصـ ـ ــة مقابـ ـ ــل ر
التاخـ ـ ــيص الممنوحـ ـ ــة لهـ ـ ــم أو رسـ ـ ــوم عـ ـ ــن
الخــدمات المقدمــة ويتمثــل الفــارق بـ ن
ـي مــا تــم تحصــيله ومــا تــم إحالتــه لحســاب اإلي ـراد
العام مبلل  183,750,000دينار هو إيـرادات محالـة مـؤخرا مـن شــركة ليبيانـا عـن سـنة
2019م.
 ويوض ـ الجــدول التــال مــا تــم تحصــيله مــن القطــاع العــام والخــاص ومــا تــم تحويلــهلحساب اإليراد العام.
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ت

اسم الشـركة

شـركة ليبيا لالتصاالت
1
والتقنية

ما تم تحصيله المحال لحساب
اإليراد العام
خالل الفية

تاري ــخ
التحصيل

تاري ــخ اإلحالة إل
حساب اإليراد
العام

21,250,000

2020/06/23 2020/06/08 21,250,000م

2

شـركة االتصاالت
الدولية

9,375,000

2020/02/18 2020/01/15 9,375,000م

3

شـركة المدار الجديد

4,501,035

2020-06-23 2020/03/06 4,501,035م

4
5

6
7
8
9
10
11

شـركة االتصاالت
الدولي ــة
اإليرادات المحققة
من الشـركات الصغرة
2019م
شـركة ليبيانا للهاتف
المحمــول

1,500,000
2,113,917

52,500,000

شـركة االتصاالت
الدوليــة
شـركة االتصاالت
18,750,000
الدولي ــة
شـركة ليبيا لالتصاالت
11,250,000
والتقنية
شـركة ليبيانا للهاتف
6,226,980
المحم ــول
3,750,000

شـركة المدار الجديد 10,000,000
شـركة المدار الجديد 40,000,000

12

شـركة المدار الجديد 15,000,000
شـركة المدار الجديد 66,250,000

 13شـركة ليبيانا للهاتف
المحمـ ــول
14
اإلجمال

52,500,000

2020-06-23 2020/03/06 1,500,000م

مالحظ ـ ـ ـ ــات
رسوم مستحقة عن ر
الفتة من
2018-01-01م إل
2018/12/31م
رسوم مستحقة عن ر
الفتة من
2019-10-01م إل
2019/12/31م
رسوم مستحقة مقابل الوصالت
الميكروبية وفق العقد المتم
رسوم مستحقة مقابل الوصالت
الميكروبية وفق العقد المتم

اإليرادات المحققة من الشـركات
2020-06-23 2020/03/06 2,113,917م
الصغرة لسنة 2019م
رسوم مستحقة عن ر
الفتة من
2020/07/13 2020/07/12 52,500,000م

2020-01-01م إل
2020/06/30م
جزء من رسوم النصف األول
لسنة 2020م
رسوم النصف ن
الثان لسنة
2020م
رسوم النصف األول لسنة
2019م

2020/11/08 2020/10/28 6,226,980م

 %1و %2لسنة 2011م

2020/10/17 2020/09/24 3,750,000م
2020/10/17 2020/10/12 18,750,000م
2020/11/08 2020/10/26 11,250,000م

جزء من اإليرادات المستحقة عن
23/11/2020 5/11/2020 50,000,000
2019م 2020/م
22/11/2020
جزء من اإليرادات المستحقة عن
28/12/2020 21/12/2020 81,250,000
سنة 2020م كاملة
23/12/2020
حوالة بالطريق عن رسوم مستحقة
 2021/01/19 2020/12/31 52,500,000عن النصف ن
الثان لسنة 2020م

2019 /2018 183,750,000
0
498,716,932 314,966,932

تم تحصيلها عن سنوات سابقة
-

 اإليرادات المحصلة مقابـل نسـبة ( %1و )%2مـن القطـاع العـام والمتمثلـة نف شــركةليبيانا للهاتف المحمول وشـركة االتصاالت الدولية بمبلل  36,650,230دينـار عـن
ســنة 2011م و2012م و2013م فقــط بيــان بمــا تــم تحصــيله مــن  %1مــن إجمــال
اإلي ـ ـراد الس ــنوي و %2م ــن ص ـ ن
ـاف ال ــدخل الس ــنوي ع ــن ش ـ ــركات القط ــاع م ــن ت ــاريـ ــخ
ر
وحب 2020/12/31م كما يىل:
2011/01/01م
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اسم الشـركة
شـركة هاتف ليبيا

2011م
--

2012م
--

2013م
--

2020-2014م
--

إجمال اإليراد
--

شـركة ليبيا لالتصاالت والتقنية

--

--

--

--

--

شـركة الجيل الجديد

--

--

--

--

--

شـركة ليبيانا للهاتف المحمول
شـركة المدار الجديد
شـركة االتصاالت الدولية
شـركة االتصاالت النوعية
اإلجمال

6,226,980
-14,614,877
-20,841,857

--8,305,064
-8,305,064

--7,503,308
-7,503,308

------

6,226,980
-30,423,250
-36,650,230

 ش ــركات القطــاع الخــاص :بلــل مــا تــم تحصــيله مقابــل خــدمات وت ـراخيص الش ــركاتالخاصة عن سنة 2020م وفق البيان المعد والمقدم من إدارة شؤون التنظيم نحـو
 1,484,801دينار كما يىل:
اليخيص
الطيف ر
التددي
اعتماد نوع
مزاولة نشاط بريد
اإلجمال

المبلغ
438,665
123,500
200,000

اليخيص
مزاولة نشاط
الخدمة المضافة
1,484,801

المبلغ
529,401
193,235
-

 بلل إجمال ر
التاخيص الصـادرة عـن سـنة 2020م وفـق الموقـف المعـد والمقـدم
من إدارة التنظيم كما يىل:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

البيان
تراخيص تقديم خدمات ر
انتن
تراخيص تقديم خدمات مضافة
تراخيص بي و ر
استاد أجهزة
تراخيص إدارة اساطيل السيارات
تراخيص خدمات ر
االنتن
تراخيص خدمات ن
فتا
تراخيص خدمات المضافة
تراخيص النقل الشيـ ـ
المجموع

عدد الياخيص الصادرة
9
7
24
18
61
9
34
3
162

 تضارب البيانات ن
بي ما تم تحصيله من شــركات القطـاع الخـاص ومـا تـم ايداعـه
بحســاب اإلي ـراد العــام المقــدم مــن إدارة شــؤون التنظــيم بمبلــل نحــو 629,116
دينار ن
وبي الخزينة بالهيئة ومن ثم التحويل لإليراد العام اول بأول.
إي ـ ـ ـ ـ ـرادات مسـ ـ ـ ـ ــتحقة السـ ـ ـ ـ ــداد تتمثـ ـ ـ ـ ــل نف رسـ ـ ـ ـ ــوم ت ـ ـ ـ ـ ـراخيص ش ـ ـ ـ ـ ــركات القطـ ـ ـ ـ ــاع العـ ـ ـ ـ ــام
ر
وحب 2020/12/31م
من تاريـ ــخ 2015/01/01م
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اسم الشـركة
هاتف ليبيا
ليبيا
لالتصاالت
الجيل الجديد
ليبيانا
المدار
االتصاالت
الدولية
االتصاالت
النوعية
اإلجمال

قيمة العقد
الميم

المستحق
2015م

المستحق
2016م

المستحق
2017م

المستحق
2018م

المستحق
المستحق
2019/12/31م 2020/12/31

25,000,000

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

()22,500,000

ــــ

1,250,000

11,250,000

16,000,000
105,000,000
105,000,000

ــــ
ــــ
ــــ

16,000,000 16,000,000 16,000,000
ــــ
ــــ
15,021,085
ــــ
ــــ
ــــ

16,000,000
ــــ
ــــ

37,500,000

ــــ

ــــ

750,000

ــــ

ــــ

إجمال اإليراد
المستحق

25,000,000

150,000,000 25,000,000
22,500,000

35,000,000

16,000,000
ــــ

80,000,000
15,021,085
ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

15,000,000

15,000,000

750,000

750,000

750,000

750,000

3,000,000

ــــ

ــــ

43,000,000 41,750,000 56,021,085 25,000,000 311,750,000

53,000,000

298,021,085 79,250,000

 ت ـر ن
اج وتقــاعس الهيئــة نف متابعــة وتحصــيل المســتحقة لهــا طــرف الغــت حيــث
ر
بلغ ـ ـ اإلي ـ ـرادات المس ـ ــتحقة ح ـ ــب تاريخ ـ ــه  298,021,085دين ـ ــار دون اتخ ـ ــاذ
اإلجراءات القانونية حيال تخصيل حقوق الهيئة.
ً
رابعا :السيارات

م ــن خ ــالل الفح ــص والمتابع ــة تب ـ ن
ـي ع ــدم وج ــود ع ــدد  12س ــيارة م ــن س ــيارات الهيئ ــة
بعهــدة أ شــخاص انته ـ عالقــتهم الوظيفيــة بالهيئــة ولــم يــتم تســليمها بعــد انتهــاء هــذه
العالقة بيانها كما يىل:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نوع السيارة
تويوتا كامري
تويوتا كامري
تويوتا افالون
تويوتا افالون
تويوتا افالون
تايوتا FJ
تويوتا الند كروزر
تويوتا الند كروزر
مرسيدس
كيا اوبتما
كيا اوبتما v6
كيا ستاتو

اسم المستلم
عيم
ب أ رع
مبع
عمب
أمم
و ر
مبع
و ر
أعحس
و ر
حأمع
مممأ

رقم اللوحة
4-94785
4-94787
5-1133316
5-1133308
5-1133324
5-1149703
1-25-32102
25-32098
5-816033
12-5-795188
12-5-795286
12-5-795243

الصفة
وكيل الوزارة سابقا
وكيل الوزارة سابقا
وكيل الوزارة سابقا
وكيل الوزارة سابقا
وكيل الوزارة سابقا
بمكتب الوزير
بمكتب الوزير
مكتب الوزير
مكتب الوزير
مكتب الوزير
مستشار الوزير سابقا
مندوب إداري مكتب الوزير

ال شـركة الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة

ً
أوال :الجمعية العمومية للشـركة
ن
بتعيي (ع ،ع ،ال) كرئيس لهيئة المراقبـة بالشــركة
 قيام الجمعية العمومية للشـركةعىل الـرغم مـن تقاعسـه نف أداء واجباتـه الوظيفيـة والمهـام المناطـة بـه كعضـو لجنـة
المراقبــة الســابقة للش ــركة وفقــا لمتطلبــات القــانون رقــم ( )23لســنة 2010م بشــأن
النشـ ــاط التجـ ــاري بـ ــالمواد أرقـ ــام ( )204( )202( )201( )200مـ ــن خـ ــالل الغيـ ــاب
المتك ــرر ع ــن اجتماع ــات مجل ــس اإلدارة ع ــن س ـ ر
ـنب 2020-2019م ولع ــدد خمس ــة
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ن
األدن الجتماعــات هيئــة
اجتماعــات متتاليــة دون عــذر كتــان ،وعــدم اســتيفاء الحــد
المراقبــة ،ورغــم ذلــك فقــد قام ـ إدارة الش ــركة بص ــرف كامــل مكافآت ـه الماليــة خــالل
المدة المشار إليها وبقيمة إجمالية مقدارها  55,000دينار.
 تأخر الجمعية العمومية للشـركة نف عقد اجتماعها السنوي لسنة 2020م حيث تمعقد االجتماع األول نف منتصف شهر أكتوبر لسنة 2020م بالمخالفـة للمـادة ()34
م ــن النظ ــام األس ــاس المع ــدل للش ــركة وال ـ رـب ت ــنص ع ــىل م انعق ــاد اجتم ــاع الجمعي ــة
العمومية للشـركة خالل األرب ـ أشهر األول النتهاء السنة المالية للشـركةم.
مجلس إدارة الشـركة

 ع ـ ــدم تق ـ ــدم مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة القابض ـ ــة لالتص ـ ــاالت ببي ـ ــان خ ـ ــالل اجتماع ـ ــاتالجمعيــة العموميــة للش ــركة حــول المرتبــات والمزايــا النقديــة والعينيــة الـ رـب تحصــل
عليها أعضاء المجلس خالل السنة وذلك بالمخالفة للمادة ( )183من القانون رقم
( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
 مخالفــة مجلــس إدارة الش ـركة للمــادة رقــم ( )50مــن النظــام األســاس للش ــركة بشــأنن
األدن الجتماعات مجلس إدارة الشـركة خالل السنة ر
والب تنص عىل مضـرورة
الحد
عقــد مجلــس اإلدارة لجلســاته مــرة عــىل األقــل كــل شــهرينم حيــث تبـ ن
ـي بــأن مجلــس
إدارة الشـركة لم يعقد اجتماعاته العادية خالل سنة 2019م إال مرة واحدة فقط.
 قيــام رئــيس مجلــس إدارة الش ــركة خــالل ســنة 2019م باصــدار ق ـرارات دون العــرضعىل المجلس بالمخالفة للمادة ( )52من النظام األساس للشـركة.
 قيــام مجلــس إدارة الش ــركة بالــدخول نف اســتثمار ررساكــة م ـ ش ــركة ريتلي ـ اإليطاليــةوتأس ــيس شـ ــركة مش ـ رـتكة تك ــون مس ــاهمة الشـ ــركة القابض ــة لالتص ــاالت فيه ــا مبل ــل
وق ــدره  205,000ي ــورو ،دون الع ــرض ع ــىل إدارة االس ــتثمار والمس ــاهمات بالشـ ــركة
ودون وجود اي بيانات أو مستندات حول االستثمار لدى اإلدارة المعنية.
إدارة الشـركة

 ع ــدم قي ــام إدارة الشـ ــركة باع ــداد ق ــوائم مالي ــة مجمع ــة من ــذ ت ــاريـ ــخ تأس ــيس الشـ ــركةوذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )66مــن النظــام األســاس للش ــركة والمــادة ()254
من القانون ( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
نظام الرقابة الداخلية:

 قص ــور نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة المطب ــق بالش ـ ــركة ،وافتق ــاره إل بع ــض الل ــوائ ال ـ رـبر
المشتيات ،والئحـة المسـؤولية االجتماعيـة ،الئحـة الجـزاءات،
تنظم العمل كالئحة
الئحة الرعاية الصحية ،الئحة السلف باإلضافة إل عدم وجود ضـوابط تـنظم مـن
المكافآت وقيمها.
 قصور نظام الرقابة عىل األصول الثابتة ،فقد نتبي عدم وجود دورة مستنديه إلدارة
التقــيم ر
هــذه األصــول مــن حيــث ر
والتمـ نـت ومعرفــة بياناتهــا كالتســجيل ومكــان تواجــد
األصل.
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 القص ــور نف اإلج ـراءات المتخ ــذة بخص ــوص متابع ــة وتس ــوية العه ــد بنهاي ــة ك ــل س ــنةمالية.
ن
 ضعف مكتب المراجعة الداخلية ف إصدار تقارير دورية واالكتفـاء باصـدارها خـاللف ـ رـتات زمني ــة متفاوت ــة وغ ــت مح ــددة مس ــبقا ،حي ــث يالح ــظ ت ــداخل أح ــداث واقع ــة
ر
بفتات زمنية عن سنوات سابقة م السنة ر
الب تليها بصورة تفقد األهميـة النسـبية
للمالحظـ ــات الـ ــواردة نف صـ ــلب التقريـ ــر ،وعـ ــدم إحاطـ ــة العلـ ــم بهـ ــا لمتخـ ــذي الق ـ ـرار
بالش ـ ــركة نف الوق ـ ـ المناس ــب وذل ــك بغ ــرض متابعته ــا واتخ ــاذ م ــا يل ــزم بش ــأنها م ــن
إجراءات والعمل عىل تصحي االنحرافات كلما دع

الحاجة.

إيرادات الشـركة القابضة

ظهرت إيرادات الشـركة بالحسابات الختامية عن السنوات (2019 ،2018 ،2017م)
كما يىل:
البيان
إيرادات النشاط
إيرادات أخرى
اإلجمال

2017
57,213,092
602,466
57,815,558

2018
صفر
65,775
65,775

2019
صفر
صفر
صفر

وم ــن خ ــالل تحلي ــل أرص ــدة بن ــود إيـ ـرادات الش ــركة القابض ــة لالتص ــاالت ع ــن الس ــنوات
المشار إليها لوحظ ما يىل:
 إن إي ـ ـرادات النشـ ــاط تمثـ ــل إي ـ ـراد اسـ ــتثمار الش ـ ــركة القابضـ ــة نف ش ـ ــركات االتصـ ــاالتالتابعة ،حيث أن القيمة الظاهرة نف سنة 2017م بواق  57,213,092دينار تمثل
إيـرادات النشـاط المحققـة مـن شــركة المـدار الجديــد فقـط فيمـا لـم تحـدد بعـد قيمــة
األرباح المستحقة عىل ر
باف شـركات االتصاالت التابعة عن سنة 2017م.
 فيم ــا يخ ــص س ـ رـنب 2019 ،2018م ل ــم تح ــدد قيم ــة إيـ ـرادات النش ــاط لع ــدم انته ــاء
الش ـ ــركات التابعـ ــة مـ ــن إقفـ ــال حسـ ــاباتها الختاميـ ــة والمصـ ــادقة عليهـ ــا بشـ ــكل نه ـ ــان
لتحديد قيمة األرباح المستحقة عليها اتجاه الشـركة القابضة.
 إن اإلي ـ ـرادات األخ ـ ــرى تمث ـ ــل إي ـ ـرادات عرض ـ ــية للش ـ ــركة القابض ـ ــة ناتج ـ ــة ع ـ ــن أرب ـ ــاحفروقات أسعار صـرف بقيمـة  602,466دينـار خـالل سـنة 2017م ومبلـل 65,775
دينــار ك ـ يراد نــاتأ عــن تخريــد وتمليــك ســيارات لمـ ن
ـوظف الش ــركة وذلــك خــالل ســنة
2018م حيث لوحظ حولها عدم التقيد باللوائ المنظمة بالخصوص.
 توجي ــه ج ــزء كب ــت م ــن اإلي ـرادات مب ـ رـارسة ل ــدعم الشـ ــركات التابع ــة األخ ــرى المتع ـ رـتة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ـ ــر س ـ ــلبا ع ـ ــىل أداء الشـ ـ ــركة القابض ـ ــة ويح ـ ــد م ـ ــن فرص ـ ــها االس ـ ــتثمارية
ا
مستقب نف تطـوير قطـاع االتصـاالت ،وخاصـة بـأن الـدعم المقـدم هـو دعـم تشـغيىل
ن
ـاملي بتل ــك
ول ــيس دع ــم رأس ــمال أو اس ــتثماري وال ــذي يتمث ــل نف س ــداد مرتب ــات الع ـ
الشـركات ،نذكر منها عىل وجه الخصوص شـركة بريد ليبيـا وشــركة البنيـة لالسـتثمار
والخــدمات حيــث بلــل إجمــال الــدعم المقــدم مــن الش ــركة القابضــة لهــذه الش ــركات
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حـ ـ رـب نهايـ ــة س ـ ــنة 2019م مـ ــا قيمت ـ ــه  1,153,017,535دينـ ــار موزع ـ ــة عـ ــىل النح ـ ــو
التال:
 517,165,842 دينار لشـركة البنية لالستثمار والخدمات.
 635,851,693 دينار لشـركة بريد ليبيا.
باإلض ــافة إل ان اس ــتمرارية تل ــك الش ـ ــركات بات ـ ـ مح ــل ش ــك بنس ــبة كب ــتة وب ــاألخص
نن
استتاف أموال الشـركة القابضـة
شـركة بريد ليبيا ،وذلك نتيجة تآكل رأس مالها ،كما أن
نف دعــم هــذه الش ــركات ال ي ـزال ســاري حـ رـب تاريخــه حيــث بلــل الــدعم المقــدر للش ــركات
الم ـ ــذكورة باإلض ـ ــافة لشـ ـ ــركة ه ـ ــاتف ليبي ـ ــا لس ـ ــنة 2020م حس ـ ــب الموازن ـ ــة التقديري ـ ــة
للش ــركة مــا قيمتــه  217,000,000دينــار أي قرابــة رب ـ ـ مليــار دينــار موزعــة عــىل النحــو
التال:
اسم الشـركة
شـركة البنية لالستثمار والخدمات
شـركة بريد ليبيا
شـركة هاتف ليبيا
اإلجمال

القيمة التقديرية للدعم
98,000,000
89,000,000
30,000,000
217,000,000

مصـروفات الشـركة
المرتبات والمكافآت وما ف حكمها

ن
ـوظفي بالشــركة بسـنة 2019م مقارنـة بالسـنوات
 ارتفاع قيمة مصــروف مرتبـات المن
ن
الس ـ ــابقة 2018-2017م حي ـ ــث بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة مرتب ـ ــات الع ـ ــاملي بالشـ ـ ــركة ف س ـ ــنة
2019م مبلل وقدره  8,984,200دينار وبمعدل تغت بالزيادة مقداره  %68مقارنـة
بسـ ـ ـ ــنة 2017م و %65مقارنـ ـ ـ ــة بسـ ـ ـ ــنة 2018م وترج ـ ـ ـ ـ الزيـ ـ ـ ــادة الكبـ ـ ـ ــتة نف قيمـ ـ ـ ــة
المرتبـ ـ ــات إل قي ـ ـ ــام مجل ـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة باعتمـ ـ ــاد الالئح ـ ـ ــة التنظيمي ـ ـ ــة للتس ـ ـ ـ ن
ـكي
ن
ـوظيف بالش ــركة بــالقرار رقــم ( )20لســنة 2019م والئحــة مرتبــات جديــدة بنســبة
ا لـ
ن
زي ـ ــادة تق ـ ــدر ب ـ ـ ـ %20م ـ ــن قيم ـ ــة مرتب ـ ــات الع ـ ــاملي بالش ـ ــركة اعتب ـ ــارا م ـ ــن ش ـ ــهر م ـ ــايو
2019م ،بالمخالفة للمادة ( )133الفقرة الثامنة من النظام األساس للشـركة بشأن
اختصاصات الجمعية العمومية.
ن
 توسـ إدارة الشــركة نف صــرف مكافــآت ماليـة للعــاملي بالشــركة خــالل ســنة 2019من
ـاملي بالشـ ـ ـ ــركة نف س ـ ـ ــنة 2019م مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره
حي ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة مكاف ـ ـ ــآت الع ـ ـ ـ
ن
 1,975,572دينـ ــار ،يمثـ ــل جـ ــزء كبـ ــت منهـ ــا مقابـ ــل تأديـ ــة العـ ــاملي بالش ـ ــركة لمهـ ــام
وظيفية تعتت من صميم عملهم.
 وجــود تجــاوز نف المنصــرف عــىل بنــد المكافــآت ،حيــث بلــل المخصــص لهــذا البنــد فنالموازنــة التقديريــة مبلــل  134,550دينــار ،فيم ــا بلــل المنص ــرف الفعــىل عليــه مبل ــل
 870,000دين ــار ،وه ــذا التج ــاوز نتيج ــة لقي ــام إدارة الشـ ــركة بتحمي ــل البن ــد بمب ــالل
ماليــة مقابــل ش ـراء أجهــزة نقــال نــوع ايفــون لمـ ن
ـوظف الش ــركة واعتبارهــا مكافــأة لعيــد
األضح ،بالمخالفة وتعتت نف حكم التصـرف نف المال العام بالمجان.
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 ص ـ ــرف كام ـ ــل مكاف ـ ــآت مجل ـ ــس إدارة الش ـ ــركة بمبل ـ ــل  467,481دين ـ ــار خ ـ ــالل س ـ ــنة2019م ،ب ـ ــالرغم م ـ ــن محدودي ـ ــة اجتماعات ـ ــه وال ـ ـ رـب كانـ ـ ـ بواقـ ـ ـ اجتم ـ ـ ن
ـاعي فق ـ ــط
(اجتم ــاع ع ــادي-اجتم ــاع ط ــاري) بالمخالف ــة للم ــادة رق ــم ( )50م ــن النظ ــام األس ــاس
للشـركة.
م .التيعات (المسؤولية االجتماعية  +المنح والتعويضات)
بلغ قيمة إجمال المصـروفات المنفقة نف أغراض المسؤولية االجتماعية خالل سنة
2019م مبلل وقدره  4,973,361دينار نف ن
حي ظهر خـالل سـنة 2020م مبلـل وقـدره
 3,923,551دينار وقد لوحظ بشأنه ما يىل:
 تركـ ــز إنفـ ــاق الش ـ ــركة القابضـ ــة لالتصـ ــاالت نف أغ ـ ـراض المسـ ــؤولية االجتماعيـ ــة عـ ــىلنطــاق مكـ ن
ـان ومنـ ر
ـاطف معـ ن
ـي ممــا ششــت إل عــدم مراعــاة العدالــة االجتماعيــة نف تبـ نـب
ن
التامأ المستهدفة ف مجال المسؤولية االجتماعية.

 ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أسـ ـ ـ ــس ومع ـ ـ ــايتمحددة مس ـ ــبقا يـ ـ ـ ــتم بموجبه ـ ـ ــا التحميـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ـ بنـ ـ ـ ــدالمسـ ــؤولية االجتماعيــة باإلضــافة إل وضـ تقــديرات البنــد نف الموازنــات التقديريــة،
ووجــود ب ـرامأ وخطــط محــددة مســبقا يــتم بموجبهــا ر
التكـ نـت عــىل قضــايا محــددة بمــا
يضمن الوفاء باألغراض ر
الب أنفق ألجلها تلك المبالل.
 تم تحميل مبلل  2,783,540دينار تخص وزارة الـدفاع خـالل سـنة 2019م متمـثالنف دعم فريق االمداد والتموين تاجوراء ،عىل بند المسؤولية االجتماعية.
 صـرف مبالل مالية لجهات تتمت بالذمة المالية المستقلة ،فيما يىل عينة منها:الجهة
المجلس األعىل للقضاء
بلدية العزيزية

القيمة
38,000
123,070

الغرض
حجوزات تذاكر سفر وحجوزات فندقية
قط غيار سيارات

 تحمي ــل مب ــالل مالي ــة ع ــىل بن ــد المس ــؤولية االجتماعي ــة نف ح ـ نـي أن ج ــل المصـ ــرفات
المشابهة تم تحميلها كمديونية عىل الحكومة فيما يىل عينه منها:
الجهة
جمعية جنان الخت
شـركة الخدمات العامة
ارت سليوطشن

القيمة
250,000
500,000
200,000

الغرض
معدات وقائية لمجابهة وباء كورونا
سداد مبالل مالية
برامأ إذاعية خالل شهر رمضان

مرصوفات عمومية
ن
بلــل إجمــال رصــيد البنــد ف ســنة 2019م مبلــل وقــدره  1,366,144دينــار ،ومــن خــالل
االطالع عىل البنود الفرعية المكونة إلجمال هذا البند ن
تبي بأنه ششتمل عىل بند فرع
تحث مسم مصاريف الهدايا وقشأن الحساب لوحظ ما يىل:
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البند

القيمة

مصـروف هدايا

232,850

مصـروف هدايا
مصـروف هدايا
مصـروف هدايا
-

120,250
98,500
133,075
584,675

الغرض
عدد  25جهاز هاتف ايفون ماكس برو كهدايا لضيوف من خارج الشـركة
باإلضافة إل عدد  10أجهزة هاتف ايفون اكس ماكس تم منحها لمدراء
مكاتب الفروع بالمنطقة الشـرقية
شـراء عدد  10أجهزة ايفون 11برو ماكس
شـراء عدد  15جهاز ايفون 11برو ماكس و 11برو
شـراء عدد  25جهاز هاتف سامسونأ نوت  20لمدراء الشـركة
المجموع

حيث لوحظ حولها:
 أن المبــالل ص ــرف مقابــل ش ـراء أجهــزة هواتــف محمولــة كهــدايا لضــيوف مــن خــارجالشـركة ،األمر الذي يعتت هدرا للمال العام وتصـرفا نف اصول الشـركة بالمجان.
 المبالغة نف قيمة الهواتف حيث تصل إل أسعار مضاعفة مقارنة باألسـعار السـائدةنف األسواق.
م .خدمية

ششــتمل هــذا البنــد الرئيسـ ـ عــىل بنــود فرعيــة حيــث لــوحظ توس ـ مضــاعف مــن قب ــل
إدارة الشـ ــركة نف اإلنف ــاق ع ــىل ه ــذا البن ــد الب ــالل رص ــيده نف س ــنة 2019م مبل ــل وق ــدره
 7,085,417دينار ،وقشأن البنود الفرعية المكونة إلجمال لهذا البند بيانها كالتال:
البند
مصاريف المق والضيافة
مصاريف السفر والمبي
مصاريف االستشارات اإلدارية والقانونية
مصاريف الرعاية الصحية والعالجية

القيمة
1,203,542
1,425,931
346,149
408,033

حيث لوحظ حولها:
ن
 التوس نف اإلنفاق عىل البنود المذكورة ف الجدول.
 ارتفــاع بنــد مصــاريف الرعايــة الصــحية والعالجيــة نف ســنة 2019م بمعــدل زيــادة
 %28عن سنة 2017م و %44عن سنة 2018م.
 توس إدارة الشـركة نف صـرف العهد المالية نف غت أغراض الشـركة مثال ذلك:قرار مدير عام الشـركة
( )5لسنة 2019
( )8لسنة 2020

المبلغ
 50,000دينار
 75,000دينار

الغرض
ن
المشاركة ف احتفاالت بأعياد وطنية
ن
المشاركة ف احتفاالت بأعياد وطنية

الدعم الحكوم 2019م2020/م

بلل إجمال الدعم الحكوم المقدم عن طريق الشـركة القابضة لالتصاالت خـالل سـنة
2019م مبلــل وقــدره  9,611,841دينــار ،مــوزع عــىل النحــو الموض ـ بالجــدول ادنــاه،
حيث تم تسوية المبلل خصما من أرباح الشـركة:
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البيان
مجلس النواب
المجلس الرئاس
المكتب اإلعالم بوزارة الخارجية
جهات تابعة للدفاع
جهات تابعة للدفاع
جهاز مكافحة اإلرهاب
اإلجمال

المبلغ
1,269,946
3,188,419
187,000
2,907,948
76,787
2,130,379
9,760,479

فيم ــا بل ــل إجم ــال ال ــدعم خ ــالل س ــنة 2020م نح ــو  70,200,345دين ــار ،موزع ــة ع ــىل
النحو الموض بالجدول ادناه حيث تم تسوية المبلل خصما من أرباح الشـركة:
البيان
مركز االستجابة الشيعة لمكافحة وباء كورونا
ن
الوطب لمكافحة األمراض
المركز
اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة جائحة كورونا
مجلس النواب
وزارة الداخلية
بلدية الرياينة
جهات تابعة للدفاع
اللجنة العليا للطفولة
جمعية من اجل ليبيا
منتدى نساء ليبيا
اإلجمال

القيمة
45,195,390
15,000,000
158,375
844,900
5,000,000
130,000
2,356,980
1,000,000
455,000
59,700
70,200,345

وم ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل أوج ــه اإلنف ــاق ومتابع ــة إج ـراءات الص ــرف المتعلق ــة بال ــدعم
الحكوم يالحظ ما يىل:
 قي ــام إدارة الشـ ــركة بص ــرف مب ــالل مالي ــة لع ــدة جه ــات م ــن ض ــمنها جه ــات حكومي ــةممولــة مــن الخزانــة العامــة للدولــة بموجــب مكاتبــات صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة
وبالمخالفة للتشـريعات النافذة.
 توزيـ ـ ـ ـ ج ــزء م ــن األرب ــاح المحص ــلة م ــن الشـ ــركة الليبي ــة للتي ــد واالتص ــاالت وتقني ــةالمعلومات القابضة عـن القـوائم الماليـة للسـنة المنتهيـة نف 2013/12/31م بمبلـل
إجمال وقدره  50مليون دينار تخصص لتغطية النفقات الفعليـة للـدعم الحكـوم،
بن ــاء ع ــىل قـ ـرار الجمعي ــة العمومي ــة رق ــم ( )7لس ــنة 2020م بش ــأن توزيـ ـ ـ ـ ج ــزء م ــن
األرباح عن السنة المالية 2013م.
 أصـ ـ ـ ـ ــدر المجلـ ـ ـ ـ ــس الرئـ ـ ـ ـ ــاس ق ـ ـ ـ ـ ـراره رقـ ـ ـ ـ ــم ( )740لسـ ـ ـ ـ ــنة 2020م الصـ ـ ـ ـ ــادر بتـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ2020/11/08م بشــأن تخصــيص مبلــل مــال وتقريــر بعــض االحكــام وقــد نــص عــىل
متتول الشـركة القابضة دفـ مبلـل  30مليـون دينـار لتمويـل احتياجـات مراكـز العـزل
الطب الخاصة بجائحة كورونام وأن تقوم وزارة الماليـة بتسـوية القيمـة مـ الشــركة،
والمحملة كمديونية عىل الشـركة.
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 قي ــام الش ـ ــركة بالص ـ ــرف ع ــىل جه ــات حكومي ــة ،ب ــدون ض ــوابط وتحميله ــا ع ــىل بن ــدمديونية الحكومة ،نورد بعض منها عىل سبيل المثال ال الحرص:
بيان المستفيد
دعم المكتب اإلعالم بوزارة الخارجية
دعم جهات تابعة للدفاع
دعم المجلس الرئاس لحكومة الوفاق
توفت احتياجات مجلس النواب
توفت احتياجات مجلس النواب
دعم جهاز مكافحة اإلرهاب توريد سيارات مصفحة
منتدى نساء ليبيا – وزير الدولة لشؤون المهجرين
جهاز االمن الداخىل – وزارة الداخلية
اللجنة العليا للطفولة
مجلس النواب الليب – إقامة واعاشة غدامس

القيمة
187,000
76,787
3,188,419
1,085,024
184,922
2,130,379
59,700
5,000,000
1,000,000
844,900

مستلم القيمة
شـركة الفضاء الرقم المساهمة
شـركة االتصاالت النوعية
شـركة  jones group internationalاالمتيكية
شـركة الرنية الذكية لتقنية المعلومات
ن
للتجهتات العامة
شـركة بال حدود
ن
شـركة نجمة الخت للتجهتات العامة
شـركة الطيف لالتصاالت
حوالة مالية لصال وزارة الداخلية – جهاز االمن الداخىل
حوالة مالية – ديوان مجلس الوزراء
شـركة ونزريك للخدمات التموينية

العهد المالية
 التوس نف صـرف العهد المالية ،فعىل الرغم من صـرف عهد مالية لقسم الخـدماتالمساندة بواق ثالثون ألف دينار ،تستعاض عند صـرف ما نسبته  %70منها ،و
الجهة المخولة وفـق جـدول االختصاصـات بتـوفت المسـتلزمات اليوميـة والضــرورية
ن
ـوظفي اخـرين مـن خـارج
لتسيت العمـل اليـوم ،إال انـه لـوحظ تعـدد صــرف العهـد لم
القسم ،فعىل سبيل المثال ال الحرص ،ومن خالل أعمال الفحص نورد ما يىل:
قرار مدير عام الشـركة
 58لسنة 2019
 01لسنة 2020
 14لسنة 2020
 27لسنة 2020

المستفيد
عمإح
عمإح
ش ر ال
 ،م ،ز

الوظيفة
سائق رئيس مجلس اإلدارة
سائق رئيس مجلس اإلدارة
موظف بمكتب المدير العام
ن
القانون
مدير المكتب

القيمة
 100,000دينار
 100,000دينار
 20,000دينار
 10,000دينار

ن
ـاملي بالشـ ـ ــركة نق ـ ــدا ،بحج ـ ــة ع ـ ــدم ت ـ ــوفر
 قي ـ ــام إدارة الشـ ـ ــركة بصـ ـ ــرف مرتب ـ ــات الع ـ ـالسيولة بالمصارف ،بموجب قرارات المدير العام أرقام ( )18و( )25لسنة 2020م
ن
العاملي عن أشهر وبقيم مختلفة.
بشأن صـرف عهدة مالية مقابل مرتبات
 ظهور عهد مالية للجنة اإلغاثة بقطاع االتصاالت وبمبالل كبتة ( 200ألف دينار – 750ألف دينار) مرحلة منذ سنوات ،وال زال تظهر بكشف العهد تح التسوية.
الموازنة التقديرية للشـركة

فيما يىل بيان الموازنـة التقديريـة لإلنفـاق التشـغيىل للشــركة عـن السـنوات المشـار إليهـا
بالجدول أدناه ر
والب بشأنها لوحظ ما يىل:
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البيان
اإلنفاق التشغيىل بالموازنة التقديرية المعدة والمعتمدة من قبل إدارة الشـركة
اإلنفاق التشغيىل بالموازنة التقديرية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشـركة
نسبة المبلل المعتمد من قبل الجمعية العمومية إل إجمال المقدر من قبل إدارة الشـركة
اإلنفا الفعل

2019م
60,858,466
31,105,000
51%
26,010,431

2020م
59,680,000
59,680,000
100%
-

 افتق ــار التق ــديرات الموض ــوعة م ــن قب ــل إدارة الش ـ ــركة لإلنف ــاق التش ــغيىل بالموازن ــةن
التقديرية للدقة وعدم استنادها عىل أسس موضوعية ف اعدادها
 إن اإلنف ـ ــاق الفع ـ ــىل التش ـ ــغيىل للشـ ـ ــركة شش ـ ــتمل ع ـ ــىل مب ـ ــالل مالي ـ ــة تصـ ـ ــرف نف غ ـ ــتاألغراض الضـرورية والالزمة لتسيت نشاط الشـركة مثل مصـروفات الهدايا.
 قيــام الجمعيــة العموميــة للش ــركة باعتمــاد اإلنفــاق التشــغيىل للش ــركة لســنة 2020مبــنفس القيمــة المقــدرة مــن قبــل إدارة الش ــركة ،األمــر الــذي ششــت إل عــدم اضــطالع
الجمعي ــة العمومي ــة بمس ــؤولياتها حي ــال ترش ــيد اإلنف ــاق بالش ــركة ع ــىل النح ــو ال ــالزم
لتس ــيت النش ــاط باإلض ــافة إل تأخره ــا نف اعتم ــاد الموازن ــة التقديري ــة لس ــنة 2020م
ر
حب منتصف شهر أكتوبر األمر ال وـذي يفقـد أهميتهـا نف االعتمـاد عليهـا كـأداة للرقابـة
ُ
وتقييد إنفاق الشـركة باعتبار أنها أ قرت بعد الصـرف وليس قبله.
 وج ــود انحراف ــات ب ـ نـي اإلنف ــاق الفع ــىل وم ــا ت ــم تق ــديره فيم ــا يخ ــص نفق ــات ال ــدعم
الحكوم خالل سنة 2020م:
البيان
الدعم الحكوم

المقدر
25,000,000

الفعل
70,200,345

المحفظة االستثمارية للشـركة

تتك ــون المحفظ ــة االس ــتثمارية للش ــركة الليبي ــة للتي ــد واالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات
القابضــة مــن عــدد  2اســتثمارات ماليــة نف ش ــركات مدرجــة أســهمها نف أســواق البورصــة
ر
العالمية (شـركة انمارسات -شـركة ريتل ) ،اما باف االستثمارات تمثل استثمارات مالية
غت متداولـة وقـد بلـل إجمـال قيمـة المحفظـة نحـو  144,859,572دوالر نـورد بشـأنها
ما يىل:
 ع ـ ــىل ال ـ ــرغم مـ ـ ــن ك ـ ــت حجـ ـ ــم األم ـ ــوال ال ـ ـ رـب تـ ـ ــم توظيفه ـ ــا ضـ ـ ــمن محفظ ـ ــة الش ـ ـ ــركةاالســتثمارية إال أن الش ــركة القابضــة لــم تتحصــل حـ رـب تاريخــه عــىل أي عوائــد ناتجــة
مــن اســتثماراتها الماليــة بشــقيها المتداولــة وغــت المتداولــة ممــا ششــت إل عــدم كفــاءة
إدارات الشـركة المتعاقبة نف استغالل الموارد المادية ال رـب تـم توظيفهـا نف المحفظـة
االستثمارية للشـركة.
ر
 عدم اتمام نقل ملكية بعض استثمارات الشـركة القابضة والب آل إليها عن طريقالش ـ ـ ـ ــركة العامـ ـ ـ ــة للتيـ ـ ـ ــد (سـ ـ ـ ــابقا) حيـ ـ ـ ــث لـ ـ ـ ــوحظ أن بعـ ـ ـ ــض شـ ـ ـ ــهائد ملكيـ ـ ـ ــة تلـ ـ ـ ــك
االس ــتثمارات الت ـ ـزال باس ــم الش ـ ــركة العام ــة للتي ــد ول ــم تنق ــل ملكيته ــا بش ــكل نه ــان
للشــركة القابضـة ،األمـر الـذي مـن شــأنه أن يـؤثر سـلبا عـىل متابعـة تلـك المســاهمات
ن
قانون نذكر منها استثمار الشـركة القابضة نف شـركة انمارسات.
وممارسة تمثيلها ال
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 وج ــود اس ــتثمارات مالي ــة أخ ــرى آلـ ـ للشـ ــركة القابض ــة ع ــن طري ــق الشـ ــركة العام ــةللتيد (سابقا) يتم متابعتها من الشـركة القابضة دون توفر أي بيانات عنها وبيانها:
تكلفة االستثمار
اسم الشـركة
ر
 33,750دوالر
المشتكة
الشـركة الليبية االيطالية
الشـركة المساهمة الستقبال واعادة البث المرن  1,000,000دينار
 150,000دينار
مصـرف التنمية السياحية
 1,000,000دوالر
شـركة ايكو
 63,636دوالر
NINE.COM

الدولة
ايطاليا-ليبيا
ليبيا
ليبيا
ليبيا
المغرب

 تـ نـدن نف الق ــيم الس ــوقية لكام ــل الشـ ــركات المس ــتثمر به ــا والمتواج ــدة نف دول ــة ليبي ــا
وذل ـ ــك لع ـ ــدد 3ش ـ ـ ــركات بقيم ـ ــة إجمالي ـ ـ ـة تباين ـ ـ ـ ب ـ ـ ن
ـي  1,653,159دوالر كتكلفـ ـ ــة
ن
و 1,476,000دوالر كقيمة سوقية لهذه االستثمارات ،وذلك ف ظل عدم الوضوح
نف السياس ــة ال ـ رـب ت ــم بن ــاء عليه ــا تحدي ــد الق ــيم الس ــوقية له ــذه االس ــتثمارات نتيج ــة
غياب سوق المال الليب.
 ض ــعف أداء الشـ ــركة نف متابع ــة اس ــتثماراتها المالي ــة خ ــالل الس ــنوات الس ــابقة األم ــرالذي ترتب عليه خسارة الشـركة ألحدى استثماراتها المالية بقيمة 100,125,000
دوالر كن ــدي وذل ــك نتيج ــة انفـ ـراد الم ــدعو (ع ،ال) بـ ـادارة أح ــد اس ــتثمارات الشـ ــركة
القابضة والمتمثلة نف استثمار شـركة ( )I.M.Sالكندية ،وتم تصفية الشـركة قانونيا،
ولم تتحصل الشـركة القابضة عىل أي مبالل من ناتأ التصفية.
 إن اســتثمارات الشــركة غــت المتداولــة تعتــت نف مجملهــا اســتثمارات ماليــة راكــدة منــذف ـ رـتة زمني ــة طويل ــة وال ي ــرج الحص ــول م ــن خالله ــا ع ــىل أي عوائ ــد خ ــالل الس ــنوات
القادمة.
ر
 خ ــروج الش ــركة القابض ــة م ــن اس ــتثمارها بش ــركة التي ــا لالتص ــاالت الفض ــائية والب ــاللقيمتـ ـ ــه  25,000,000دوالر نتيجـ ـ ــة لخسـ ـ ــائر الش ـ ـ ــركة المتكـ ـ ــررة خـ ـ ــالل الس ـ ـ ــنوات
الس ــابقة ،حي ــث تبـ ـ ن
ـي قي ــام مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة باعتمـ ــاد توص ــية إدارة االسـ ــتثمار
ن
بالشـ ـ ــركة بش ـ ــأن بيـ ـ ـ الحص ـ ــة بقيم ـ ــة خمس ـ ــة مالي ـ ــي دوالر ام ـ ــريك بخس ـ ــارة تق ـ ــدر
بعش ـرين مليــون دوالر ،وذلــك بالمخالفــة لمــا نــص عليــه النظــام األســاس للشــركة نف
الم ـ ــادة ( )43فق ـ ــرة ( ،)6والم ـ ــادة ( )44حي ـ ــث نصـ ـ ـ ع ـ ــىل ان ـ ــه (ال يج ـ ــوز للشـ ـ ــركة
التصـ ـ ــرف نف أص ـ ــل م ـ ــن أص ـ ــول مج ـ ــاالت نش ـ ــاطها الرئيسـ ـ ــية اال بموافق ـ ــة الجمعي ـ ــة
العمومية غت العادية.)...
ن
 ضعف تمثيل الشـركة القابضة ف الشـركات المساهم بها لمتابعة مسـتجدات عملهـاونت ـ ــائأ نشـ ـ ــاطها عـ ـ ــن قـ ـ ــرب خ ـ ــالل كـ ـ ــل سـ ـ ــنة ،وذلـ ـ ــك بغي ـ ــة تـ ـ ــدارك وضـ ـ ــعية تلـ ـ ــك
ر
وتعت نشاطها باإلضافة إل تقليل الضـرر
المساهمات حال وقوعها نف خسائر مالية
وتجنيـب الشــركة القابضـة خسـارة كامـل المبلـل المسـتثمر ،حيـث أن متابعـة الشــركة
القابض ـ ــة لمعظ ـ ــم المس ـ ــاهمات ت ـ ــتم ع ـ ــن بع ـ ــد وبواس ـ ــطة تق ـ ــارير ص ـ ــادرة ع ـ ــن تل ـ ــك
الشـركات دون وجود عضويات تمثلها نف مجالس إدارتها.
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التعاقدات خالل سنن 2020-2019م
لوحظ قيام إدارة الشـركة بالتوس نف إبرام عقود خدمية مختلفة ،وبمبالل كبتة تتمثل
نف عق ـ ــود ايج ـ ـ ـ ـ ــار مب ـ ـ ن
ـان وتق ـ ــديم خ ـ ــدمات س ـ ــفر وحج ـ ــوزات ت ـ ــذاكر وفن ـ ــادق ،واعاش ـ ــة
فب ن
ومقا  ،ودعم ن
تقب ،وتدريب ،نورد هنا عىل سبيل المثال ال الحرص:
ت
1
2
3

العقد
عقد ايجار مقر الشـركة ن
ن
النوفليي
مبب منطقة
عقد ايجار مقر الشـركة ن
ن
النوفليي
مبب منطقة
عقد ايجار ن
مبب الضيافة شارع الجرابة

تاري ــخ التعاقد
2017
2020
2019

4

عقد شـركة الهزار خدمات سفر وسياحة

2019

5
6
7
8
9
10
11
12

عقد شـركة بارطس خدمات سفر وسياحة
عقد شـركة بانوراما خدمات اعاشة ومق
عقد شـركة الطيف توريد وتركيب وتشغيل معدات
عقد شـركة الطيف دعم ن
فب للشـركة
عقد شـركة االيادي للتدريب لتصميم وتنفيذ منظومة
عقد شـركة دار االمان تنفيذ مشـروع عالقات عامة
عقد شـركة محاور لتقنية المعلومات لتصميم منظومة
عقد شـركة المحركات الليبية لخدمات السيارات

2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2019

قيمة العقد
 25,000دينار شهريا
 30,000دينار شهريا
 180,000دينار
 450,000دينار
دفعة عىل الحساب
 200,000دينار
 955,200دينار سنويا
 1,628,214دينار
 684,000دينار
 2,166,400دينار
 2,580,000دينار سنويا
 2,710,000دينار
 100,000دينار

شـركة املدار اجلديد

الميانية التقديرية
بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ المصـ ـ ـ ـ ـ ــروفات المق ـ ـ ـ ـ ــدرة للس ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ــة موض ـ ـ ـ ـ ــوع الفح ـ ـ ـ ـ ــص 2020م نح ـ ـ ـ ـ ــو
 1,027,453,902دينـ ـ ـ ـ ــار بينمـ ـ ـ ـ ــا بلغ ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ـ ـ ـ ـرادات المقـ ـ ـ ـ ــدرة خـ ـ ـ ـ ــالل السـ ـ ـ ـ ــنة ذاتهـ ـ ـ ـ ــا
 1,700,000,000دينار والبيان التال يوض المقارنة ن
بي المقدر والفعىل:
البند
اإليرادات
إيرادات أخري
تكلفة إنتاج المحمول
التكلفة التسويقية والبيعية
التكلفة اإلدارية والعمومية
ن
صاف الدخل قبل اإلستهالك والضـرائب
ن
صاف الدخل بعد اإلستهالك والضـرائب
النفقات الرأسمالية
المشـروعات المستقبلية

المقدر
1,700,000,000
2,000,000
805,964,800
160,999,741
60,489,362
672,546,098
471,206,098
255,531,594
667,070,590

الفعل
1,798,365,909
3,532,419
656,333,630
152,725,984
67,387,559
921,918,736
618,085,825
182,021,460
194,886,345

مقدار التغي
98,365,909
1,532,419
149,631,170
8,273,757
6,898,197
249,372,638
146,879,727
73,510,134
482,184,245

نسبة االنحراف
%6
%77
%-19
%-5
%11
%37
%31
%-29
%-72

ويالحظ بالخصوص مايىل:
 بلغ ـ ـ نسـ ــبة الزيـ ــادة نف اإلي ـ ـرادات الفعليـ ــة عـ ــن التقديري ـ ــة مـ ــا نسـ ــبته  %6وك ـ ــذلكاإليـ ـرادات األخ ــرى ال ـ رـب بلغـ ـ نس ــبة الزي ــادة فيه ــا نح ــو  %77باإلض ــافة النخف ــاض
تكلف ــة إنت ــاج المحم ــول والتكلف ــة التس ــويقية والبيعي ــة الفعلي ــة ع ــن التقديري ــة ورغ ــم
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االنحراف نف التكلفة اإلدارية والعمومية ر
والب سجل زيـادة المصــروف الفعـىل عـىل
التقــديري بنســبة  %11إال أن الش ــركة حقق ـ إجمــال إي ـرادات خــالل ســنة 2020م
تج ــاوزت س ــنة 2019م بنس ــبة  %15وبص ـ ن
ـاف أرب ــاح وق ــدرها  620,550,458دين ــار
وبنســبة نمــو تجــاوزت %28عــن ســنة 2019م ولعــل أهــم العوامــل الـ رـب ادت لــذلك
تمثل فيما يىل:
ر
ن
 زيـ ـ ــادة عـ ـ ــدد المشـ ـ ــتكي بنسـ ـ ــبة %6عـ ـ ــن سـ ـ ــنة 2019م .ليصـ ـ ــل إجمـ ـ ــال عـ ـ ــدد
ر
ر
المشت ن
مشتك خالل سنة التقييم.
كي بالشـركة إل ما يزيد عن الخمسة مليون
 زي ــادة إي ـ ـرادات خدم ــة أل ــو ليبي ــا المط ــورة وبنس ــبة  %71ع ــن س ــنة 2019م م ـ ـ
ن
ـتخدمي
مالحظ ـ ــة اهميته ـ ــا نف تخف ـ ــيض تكلف ـ ــة االتص ـ ــاالت الدولي ـ ــة ع ـ ــىل المس ـ ـ
وبالت ـ ــال تخف ـ ــيض قيم ـ ــة م ـ ــا ي ـ ــتم س ـ ــداده خارجي ـ ــا ع ـ ــن طري ـ ــق الش ـ ــركة بالعمل ـ ــة
األجنبيه.
ن
 وصــول تغطيــة الجيــل الراب ـ وتقــديم هــذه الخدمــة لمعظــم المــدن ف المنــاطق
(الغربية – الشـرقية – الوسل – الجنوبية).
سلف العاملي
ن
ن
ـاملي ف 2020/12/31م نحـ ـ ــو  35,274,673دينـ ـ ــار ومـ ـ ــن خـ ـ ــالل
بلغ ـ ـ ـ سـ ـ ــلف العـ ـ ـ
ن
ـي تــأخر الشــركة ف تســوية الفــرق بـ ن
الفحــص تبـ ن
ـي رصــيد الســلف وفــق مخرجــات اإلدارة
الماليــة وادارة المــوارد البش ــرية نتيجــة القصــور نف المنظومــة القديمــة ب ـادارة المــوارد فن
ت ــوفت التق ــارير التفص ــيلية بالس ــلف وال ــذي ظه ــرت نتائج ــه اثن ــاء اس ــتبدالها بمنظوم ــة
الموارد البشـرية المحدثة مما نتأ عنه ظهور هذا الفرق ك ر
اآلن:
البيان
مخرجات إدارة الشؤون المالية
مخرجات إدارة المواردالبشـرية
الفر

القيمة
 35,274,038دينار
 32,700,634دينار
 2,574,038دينار

ن
وف ظــل قيــام الش ــركة ب ـاجراء عمليــة مراجعــة شــاملة لألرصــدة الـ رـب تــم نقلهــا لمنظومــة
الم ـ ــوارد الجدي ـ ــدة ومطابق ـ ــة األرص ـ ــدة واج ـ ـراء التع ـ ــديالت الالزم ـ ــة ف ـ ـ ن األم ـ ــر يتطل ـ ــب
اس ــتكمال عملي ــات المطابق ــة واج ـ ـراء التس ــويات الالزم ــة لي ــتم اظه ــار حس ــاب الس ــلف
بقيمته الحقيقية نف قائمة المركز المال للشـركة 2021م.
األصول المتداولة
ن
بل ـ ــل إجم ـ ــال النقدي ـ ــة بالمص ـ ــارف ف 2021/12/31م نح ـ ــو  1,164,214,845دين ـ ــار
بزيــادة عــن الســنة الماضــية بقيمــة  247,418,241دينــار وهــذا يمثــل مــا نســبته .%31
حي ــث ك ــان رص ــيد النقدي ــة م ــوزع ع ــىل  120حس ــاب مفتوح ــة م ــن قب ــل الشـ ــركة ل ــدى
المصارف المختلفة المبينة نف هذا الجدول:
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2019
المصـرف
204,315,522
الجمهورية
الخليأ األول الليب 87,954,738
التجارة والتنمية 206,969,955
52,895,075
ليبيا المركزي
ن
الوطب 118,335,793
التجاري
38,898,402
شمال أفريقيا
21,962,564
الصحاري
2,618,794
الليب الخارج
1,355,563
يوباي -روما
42,556,963
الوحدة
122,764
أبوظب الدول
109,696,783
مصـرف النوران
2,049,326
أي ن س -لندن
64,363
بطاقات إتمان
889,796,604
اإلجمال

2020
34,129,474
62,062,527
349,552,182
47,573,882
556,256,386
20,223,546
1,737,311
2,627,560
3,134,816
905,822
82,615,106
3,321,255
74,978
1,164,214,845

الفر
-170,186,048
-25,892,211
142,582,227
-5,321,193
437,920,593
-18,674,856
-20,225,253
8,766
-1,355,563
-39,422,147
783,058
-27,081,677
1,271,929
10,615
274,418,240

نسبة الزيادة أو النقص
-%83
-%29
%69
-%10
%370
-%48
-%92
%0.33
-%100
-%93
%637
-%25
%62
%17
%31

 مــذكرة تســوية مص ــرف الجمهوريــة فــرع ج األنــدلس رقــم حســاب 120-208-362ن
تبي أن هنـاك معلقـات تمثـل مقبوضـات بالـدفاتر لـم تـرد بكشـف حسـاب المصــرف
بلغـ قيمتهــا  2,657,871دينــار يتطلــب األمــر العمــل عــىل تســويتها م ـ المصــارف
المعنية.
 بلغـ ـ ـ ـ ـ المعلق ـ ـ ـ ــات لحس ـ ـ ـ ــاب مصـ ـ ـ ـ ــرف الجمهوري ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــرع المي ـ ـ ـ ــدان حس ـ ـ ـ ــاب رق ـ ـ ـ ــم 001-208-00001518حســب مــذكرة التســوية المعــدة نف 2020/12/31م نحــو
 80,399دينـ ـ ـ ــار منهـ ـ ـ ــا  59,482حـ ـ ـ ــواالت لمركـ ـ ـ ــز خـ ـ ـ ــدمات تـ ـ ـ ــاجوراء عـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــهري
1و2020/2م .وظهورهـ ـ ـ ــا نف األسـ ـ ـ ــاس يرج ـ ـ ـ ـ لتـ ـ ـ ــأخر المصـ ـ ـ ــارف نف إضـ ـ ـ ــافة قيمـ ـ ـ ــة
الحواالت وتسويتها.
 م ـ ــذكرة تس ـ ــوية مصـ ـ ــرف التج ـ ــاري ال ـ ـ نـوطب ف ـ ــرع االس ـ ــتقالل تجم ـ ــيع حس ـ ــاب رق ـ ــم
( ) 6858بلغ ـ ـ ـ ـ المعلقـ ـ ـ ــات لهـ ـ ـ ــذا الحسـ ـ ـ ــاب خـ ـ ـ ــالل سـ ـ ـ ــنة 2020م مبلغـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ــدره
 60,027,479دينــار حيــث تمثل ـ هــذه المعلقــات نف مقبوضــات بالــدفاتر لــم تــرد
بكشف حساب المصـرف نتيجة تاخر المصـرف نف تسويتها.
 مص ـ ـ ــرف الن ـ ـ ــوران حس ـ ـ ــاب رق ـ ـ ــم  1950020028تب ـ ـ ـ نـي أن هن ـ ـ ــاك معلق ـ ـ ــات بمبل ـ ـ ــل
 2,301,683.467دين ــار تتمث ــل نف قيم ــة مقبوض ــات بال ــدفاتر ول ــم تظه ــر بكش ــف
المصـ ـ ــرف باإلض ـ ــافة لتس ـ ــويات مب ـ ــالل مودع ـ ــة بالخط ـ ــأ نف حس ـ ــابات خدم ـ ــة س ـ ــداد
يتطلب األمر متابعتها وتسويتها بشكل دوري.
المصـروفات

عــدم وج ــود أســس ومع ــايت مح ــددة مســبقا ت ــنظم عملي ــة تحدي ـد اولوي ــات وتص ــنيفات
الصـ ـ ـ ــرف ع ـ ـ ــىل بن ـ ـ ــد المس ـ ـ ــؤولية االجتماعي ـ ـ ــة باس ـ ـ ــيتناء القيم ـ ـ ــة المرص ـ ـ ــودة بالموازن ـ ـ ــة
التقديريــة ،كمــا لــم يــتم مراعــاة العدالــة نف تقــديم المســؤولية االجتماعيــة لكــل المنــاطق
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ع ــىل ح ــد الس ــواء والتوزيـ ـ ـ ـ الجغ ـر ناف حي ــث أن ــه ت ــم ر
التك ـ نـت ع ــىل من ــاطق وجه ــات وم ــن
ذلك:
ر
الملتف الليب المصـري رلتشيد االستثمار.
 صـرف مبلل  20000دينار لدعم توريـ ــد معـ ــدات وأجهـ ــزة حاسـ ــوب بقيمـ ــة  18915دينـ ــار لصـ ــال المكتـ ــب اإلعـ ــالمبمصلحة الجوازات والجنسية وفق أمر التكليف .2020/09
 تص ـ ـ ــميم وطباع ـ ـ ــة دروع خش ـ ـ ــبية وق ـ ـ ــالدات وش ـ ـ ــهادات تق ـ ـ ــدير لمكت ـ ـ ــب النش ـ ـ ــاطالمدرس -بنغازي بناء عىل أمر الشـراء رقم  03-2020بقيمة  8400دينار.
 طباع ــة وتركي ــب ع ــدد ( 4لوح ــات إعالني ــة مق ــاس  )6*3نف مدين ــة بنغ ــازي كتعزي ــةللفنان الراحل صال األبيض بقيمة  4500دينار.
 تحوي ــل مبل ــل وق ــدره  10,000دين ــار إل حس ــاب فري ــق عم ــل جائح ــة كورون ــا بكلي ــةالتقنية الصناعية ،حيث كان األجدر هنا توفت النواقص للجنة وعدم تحويـل أمـوال
ر
حب يتم ضمانة وحسن التصـرف نف هذه األموال.
 صــرف مبلــل وقــدره  11,523دينــار نف رعايــة دراســة بحثيــة بعنــوان إشــكالية العالقــةـي التنميــة والفــراغ األمـ نـب نف ليبيــا ،ومــن خــالل فحــص المرفقــات تبـ ن
بـ ن
ـي بأنهــا قيمــة
ن
ر
الشـاع ط ـرابلس للس ــفر والس ــياحة ص ــادرة ف س ــنة 2019م
ـ
ت ــذاكر س ــفر م ــن شـ ــركة
ن
ر
لمقـ ــدم الورقـ ــة البحثيـ ــة ،ومجموعـ ــة بريـ ــد إلكـ ــتون ولـ ــم يرفـ ــق الخطـ ــة والمنهجيـ ــة
المتبعة واهمية هذا البحث للمجتم والجهات ر
الب ستستفيد من هذه الورقة.
 توريــد أجهــزة حاســوب وطابعــات لمكتــب البحــث الجنــان ببنغــازي نف حـ نـي أن هــذه
الجهة ذات ذمة مالية مستقلة وممولة من الخزانة العامة.
ن
تجهتات لمركز الطاقات المتجددة بجامعة مصـراته بمبلل  73,950دينـار
 تم شـراءنف ن
حي أن هذا المركز له ذمة مالية مستقلة وممول من الخزانة العامة.
ر
مشعات تحت التنفيذ

بلل رصيد مشـروعات تح التنفيذ نف نهاية سنة 2020م  805,099,082دينار ومن
تبي ر
خالل متابعة المشـروعات ن
اآلن:
 توقف ثالثة مشاري ـ ـ لم تحدث عليها حركة خالل السنة تحليها كالتال:م
1
2
3

أسم المشـروع
مشـروع ربط شبكة المنطقة الشـرقية بالمنطقة الوسل شـركة اريكسون
مشـروع إعادة التغطية لشـركة الكتيل بنغازي
مشـروع تطوير تنفيذ اإلداري ببنغازي
اإلجمال

القيمة بالسجل
3,244,399
3,500,460
77,075
6,821934

مالحظة
متوقف
متوقف
متوقف

ُ
وترج الشـركة توقـف بعـض المشـاري ـ ـ المشـار إليهـا إل األحـداث ال رـب مـرت بهـا الـبالد،
تبي لنا عند بداية أعمال التقييم وجود بعض الضعف نف تدفق البيانـات ب ن
هذا وقد ن
ـي
ن
ن
اإلدارتي قد بـدات
التقب ،غت إن
إدارة الشؤون المالية وادارة المشـروعات والتخطيط
نف إتخاد جملة من اإلجراءات والخطوات العملية لتغطية هذا العجز.
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واختا البد من اإلشارة إل ال ر نـتام الشــركة باعـداد قوائمهـا الماليـة نف مواعيـدها المحـددة
نف نظامها االسـاس واحالتهـا للـديوان للمراجعـة وابـداء الـرأي وال تجاوزهـا المسـتهدف
من اإليرادات خالل سنة 2020م.
شـركة ليبيانا للهاتف احملمول

نظام الرقابة الداخلية بالشـركة وأنظمة الحوكمة
 التــأخر نف اعتمــاد القــوائم الماليــة للش ــركة بالمخالفــة لــنص المــادة ( )18مــن النظــامخاصـة بالسـنة

األساس للشـركة حيـث إن آخـر القـوائم ماليـة المصـادق عليهـا كانـ
المالية المنتهية نف 2012/12/31م بتاريـ ــخ 2020/09/22م.
 التـ ــأخر نف إعـ ــداد واعتمـ ــاد الموازنـ ــة التقديريـ ــة بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )77مـ ــننظامه ــا األس ــاس م ــا يمث ــل خل ـ ـ ا نف إحك ــام الرقاب ــة بالش ــكل الس ــليم،حيث تبـ ـ ن
ـي أن
اعتم ـ ــاد الموازن ـ ــة التقديري ـ ــة لس ـ ــنة 2020م بت ـ ــاريـ ــخ 2020/9/22م بموج ـ ــب ق ـ ـ ـرار
الجمعية العمومية رقم 2020/2م حسب محضـر االجتماع العادي األول للجمعية
العمومية.
 لــوحظ عــىل تعــديل النظــام األســاس للش ــركة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة للش ــركةبتاريـ ــخ 2020/9/22م ،مايىل:
 تناقض بعض مواد النظام المعدل من ذلك نص المادة ( )38من النظـام عـىل
أن اعتماد اللوائ المالية واإلدارية والئحة الجزاءات والعطـاءات مـن اختصـاص
مجلـ ــس اإلدارة ،بـ ــالرغم مـ ــن أن المـ ــادة ( )23مـ ــن ذات النظـ ــام تبـ ـ ن
ـي أن اعتمـ ــاد
اللــوائ والضــوابط الـ رـب ريتتــب عليهــا أعبــاء ر ن
والتامــات ماليــة ضــمن اختصاصــات
الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة ،ناهي ـ ــك ع ـ ــن مخالف ـ ــة اعتماده ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل مجل ـ ــس اإلدارة
لمبادئ الحوكمة.
 مخالفــة المــادة ( )34م ـن النظــام األســاس المعــدل المتعلقــة بتعــدد العضــويات
والمادة ( )50من حيث إمكانية الجم ب ن
ـي صـفة رئـيس مجلـس اإلدارة والمـدير
التنفي ــذي لق ـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )15لس ــنة 2018م بش ــأن تقري ــر أحك ــام
إصالحية.
ن
 ع ــدم مراع ــاة االتس ــاق والتكام ــل ب ــي النظ ــام األس ــاس والالئح ــة المالي ــة حي ـ ـث
نص المادة ( )15من الالئحة عـىل اختصـاص مجلـس اإلدارة باعتمـاد الموازنـة
التقديرية وذلك مخالف ألحكام المادة ( )14من النظام األساس كما ن
تبي عدم
التطـابق بـ ن
ـي النظــام األســاس والالئحــة نف تحديـد المــدة الالزمــة لعــرض القــوائم
الماليـة وتقريــر النشـاط والمراجـ الــداخىل وفقـا ألحكــام المـادة ( )18مــن النظــام
األساس.
 عــدم وج ــود هيك ــل تنظــيم يح ــدد بوض ــوح اختصاص ــات كــل إدارة بم ــا يض ــمن ع ــدمتــداخلها وع ــدم وج ــود توص ــيف للوظ ــائف لتحدي ــد المس ــؤوليات والصــالحيات مم ــا
يؤثر عىل نظام الرقابة الداخلية.
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 ضـ ــعف نظـ ــام الرقابـ ــة الداخليـ ــة وقصـ ــور تقـ ــارير مكتـ ــب المراجع ـ ـة الداخليـ ــة وعـ ــدمانتظام إصدارها بشكل دوري عدم تقديم المشورة المالية ودراسة القوائم والتقـارير
المالية.
العهد المالية
ر
 حيث ششكل ذلك رصيد العهـد غـت المقفلـة حـب نهايـة سـنة 2020م وفـق الجـدولر
اآلن:
البيان
العهد المستديمة
العهد المؤقتة
المجموع

2018
105,081
228,778
333,860

2019
1,351,735
168,903
1,523,515

2020
1,521,722
335,596
2,448,650

 توس ـ ـ الش ـ ــركة نف اتب ــاع أس ــلوب العه ــد نف مص ـ ــروفاتها اس ــتخدامها لش ـ ـراء األص ــولالثابته والصـرف عىل مشاري ـ ـ اإلنشـاءات والصـيانة الكبـتة منهـا صــرف عهـدة ماليـة
بقيمـ ــة  150,000بموجـ ــب الق ـ ـرار رقـ ــم ( )2020/57للص ـ ــرف منهـ ــا عـ ــىل صـ ــيانات
وتحــوير وتجهـ نـت لمكاتــب االتصــال ومص ــروفات أخــرى دون مراعــاة لحــاالت وأوجــه
ص ـ ــرف العهـ ــد وفقـ ــا لمـ ــا قررتـ ــه الالئحـ ــة الماليـ ــة نف المـ ــواد ( 40إل  )47حيـ ــث بلـ ــل
إجمال المصــروفات نف شـكل عهـد ماليـة مـا قيمتـه  19,000,000دينـار خـالل سـنة
2019م و 12,000,000دين ـ ــار خ ـ ــالل س ـ ــنة 2020م ب ـ ــالرغم م ـ ــن تنظ ـ ــيم الالئح ـ ــة
المالي ــة للش ـ ــركة آللي ــة ص ـ ــرف العه ــد المالي ــة نف الم ــواد ( 40إل  )47وبي ــان ح ــاالت
وأوجه صـرفها بتخصيصها للمصـروفات ر
ن
النتية ر
تقتص طبيعتها أدائها فورا.
الب
 عــدم وضــوح الضــوابط الخاصــة بالحــد األعــىل لقيمــة العهــد المص ــروفة حيــث نــصقـرار مجلــس اإلدارة رقــم ( )10لســنة 2018م بشــأن تحديــد صــالحيات المــدير العــام
نف مادتـ ـ ــه األول عـ ـ ــىل أن الحـ ـ ــد األعـ ـ ــىل للعهـ ـ ــد المص ـ ـ ــروفة بق ـ ـ ـرارات المـ ـ ــدير العـ ـ ــام
 50,000دين ــار بالنس ــبة للعه ــد المؤقت ــة و 150,000دين ــار للعه ــد المس ــتديمة دون
بيــان مــا إذا كانـ تلــك القــيم تمثــل الحـد األعــىل للعهــدة الواحــدة أم أنــه الحــد األعــىل
إلجمال العهد المصـروفة خالل السنة.
 تك ـ ـرار عمليـ ــة االستعاضـ ــة أل كـ ـ رـت مـ ــن مـ ــرة خـ ــالل السـ ــنة لـ ــبعض العهـ ــد المسـ ــتديمةالمص ـ ـ ــروفة بق ـ ـ ـرارات م ـ ـ ــن الم ـ ـ ــدير الع ـ ـ ــام م ـ ـ ــا أدى إل ارتف ـ ـ ــاع إجم ـ ـ ــال قيم ـ ـ ــة العه ـ ـ ــد
المصـروفة لبعض االشخاص خالل السنة الواحدة.
نوع العهدة
مستديمة
مستديمة
مؤقتة
مستديمة
مستديمة
مستديمة

قيمة العهدة
25,000
50,000
50,000
150,000
150,000
50,000
98,000
50,000
150,000
500,000

المبلغ المدفوع خالل السنة
لمستلم العهدة

مستلم العهدة

431,880

ح.ب.ا

1,800,604

ض.ا

350187
603,530
695,330
1,493,422

ع.ن
ح.م.ه
ع .ا
أ.ا.ا
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 ضـعف التعزيـز المسـتندى عنـد استعاضـة العهـد الماليـة أو إقفالهـا وذلـك بالمخالفـةللم ـ ـ ــادة ( )43م ـ ـ ــن الالئح ـ ـ ــة المالي ـ ـ ــة وقص ـ ـ ــور دور اإلدارة المالي ـ ـ ــة وادارة المراجع ـ ـ ــة
الداخليـ ـ ــة نف متابعتهـ ـ ــا وذلـ ـ ــك بالمخالفـ ـ ــة للمـ ـ ــواد ( )44و( )106عـ ـ ــىل التـ ـ ــوال مـ ـ ــن
الالئحة المالية.
 قيـ ــام م ـ ــدير فـ ــرع المنطق ـ ــة الش ـ ــرقية باص ـ ــدار ق ـ ـرار بشـ ــأن م ـ ــن عهـ ــدة مالي ـ ــة بمبل ـ ــل 500,000دين ــار ،ب ــالرغم م ــن أن الس ــقف المح ــدد للم ــدير الع ــام كح ــد أقص ـ ـ ه ــو
 150,000دينار.
 بموج ــب القي ــد رق ــم  5/80وذل ــك نظ ــت ت ــوفت بع ــض مس ــتلزمات األغطي ــة وأ ك ــوابالمياه للجنة األزمة بقيمة  114,114دينار للجنة األزمة والطوارئ ببلدية أبو سليم
حي ــث تب ـ ن
ـي أن عملي ــة الش ـ ـراء م ــن قب ــل الموظ ــف الم ــذكور تمـ ـ دون وج ــود ثالث ــة
عــروض بمــا يضــمن الحصــول عــىل أفضــل األســعار وذلــك بالمخالفــة للمــادة ()131
من الالئحة المالية بالشـركة ،عالوة عىل عدم انتظام عملية استعاضة العهد المالية
واثباته ــا أول ب ــأول حي ــث ت ــم استعاض ــة العه ــدة للم ــرة األول بموج ــب القي ــد 5/22
بتــاريـ ــخ 2019/4/23م نف حـ ن
ـي تــم استعاضــتها للمــرة الثانيــة بموجــب القيــد 5/80
بتاريـ ــخ سابق وهو 2019/4/22م األمر الذي يتز ضعف إحكام الرقابة عىل صـرف
العهد المالية واستعاضتها واقفالها.
مدينون
مدينون النشاط
خدمات الرسائل
الدولية
مدينون التجوال
الدول
خدمات هاتفية

تفصيل الحساب
و المديونية ر
الب تنشأ من التعامالت التجارية ن
بي الشـركة
والشـركات العالمية للتحاسب ن
البيب بخصوص الرسائل الدولية
و المديونية ر
الب تنشأ من التعامالت التجارية ن
بي الشـركة
والشـركات العالمية للتحاسب ن
البيب بخصوص التجوال الدول
و المديونية ر
الب تنشأ من التعامالت التجارية ن
بي الشـركة
والجهات االعتبارية المحلية نتيجة استخدام خدمات الشـركة
المجموع

2019

2020
1,860,548
687,127

2,621,910

3,071,160
5,618,836

 عدم وجود مصادقات ومطابقات عىل األرصدة. وجـود أرصــدة مرحلــة منــذ عـدة ســنوات ولــم تطــر أ عليهـا أي حركــة خــالل الســنواتالمالية موضوع الفحص ،األمـر الـذي يتطلـب مـن إدارة الشــركة العمـل عـىل تسـويتها
وعدم االكتفاء ربتحيلها من سنة ألخرى.
بند السيارات

 بلغـ اإلضــافات عــىل هــذا البنــد خــالل الســنة الماليــة 2020م حــوال 3,718,423دينار لعدد  39سيارة مختلفة األنـواع والمواصـفات ومـن خـالل االطـالع عـىل بعـض
القيود وأذونات الصـرف ن
تبي بعض المالحظات:
ن
 االرتف ـ ــاع الكب ـ ــت نف أس ـ ــعار بع ـ ــض الس ـ ــيارات كم ـ ــا ف إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم 27674
بقيم ــة  228,987دين ــار ع ــن توري ــد س ــيارة ل ــرئيس مجل ــس اإلدارة ن ــوع ف ــولكس
واجن.
ر
ن
 بع ـ ــض القي ـ ــود وأذون ـ ــات الصـ ـ ــرف ال يوج ـ ــد به ـ ــا مح ـ ــا لجن ـ ــة المش ـ ــتيات وال
عروض للمفاضلة كما نف إذن الصـرف رقم  27299بقيمة  215,000دينـار عـن
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توريــد ســيارة نــوع تويوتــا مــن ش ــركة السـ ـراب الســتتاد الســيارات وقط ـ الغيــار،.
وكذلك إذن الصـرف رقم  27121بمبلل  2,153,130دينار عن توريد عدد 21
سيارة نوع فولكس واجن من شـركة المحركات الليبية.
المشـروعات تحت التنفيذ
ر
 بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعات تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب 2020/12/31م مبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 133,620,142دينار ن
تبي ظهور عدد من المشـروعات مرحلة من سنوات سابقة.
 -ت ــأخر الشـ ــركة نف إقف ــال بع ــض المشـ ــروعات ال ـ رـب ت ــم التعاق ــد عليه ــا نف نهاي ــة الع ــام

2017م وتمثــل مشــروعات لتطــوير الشــبكة تســتهدف المنطقــة الشــرقية والمنطقــة
الجنوبيـ ــة متمثلـ ــة نف عقـ ــود معـ ــدات وخـ ــدمات بعـ ــدد  2مش ـ ــروعات بعملـ ــة اليـ ــورو
ومشـروع واحد بعملة الدوالر وفق ر
اآلن:
بيان بعدد المشـروعات
 2مشـروعات بعملة اليورو
مشـروع بعملة الدوالر

إجمال القيمة
 92,736,663يورو
 46,541,515دوالر

القيمة المصـروفة
90,370,536
46,541,515

نسبة اإلنجاز
%92
%90

 قصــور الش ــركة نف متابعــة اغل ــب المشــاري ـ ـ وعــدم وج ــود ملفــات لــبعض المش ــاري ـ ـ(مشـ ــروع توري ــد نض ــائد ليبيان ــا ،مشـ ــروع توس ــعة ال ــرخص ،مشـ ــروع تط ــوير خ ــدمات
تقنيـة المعلومــات ،مشــروع اســتعادة الشــبكة  ،HUAWEIمشــروع اســتعادة الشــبكة
.)ZTE
إيرادات الشـركة
البيان
2018
2019
2020

المقدرة
1,540,000,000
1,540,000,00
1,459,882,474

الفعلية
1,223,779,834
1,302,517,095
1,443,158,474

االنحراف
%20
%15
%11

وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
 لــم يــتم ســداد المبــالل المتعلقــة بــاإليردات الســيادية نســبة  %1مــن إجمــال اإلي ـراد،و %2مــن صـ ن
ـاف الــرب ـ الســنوي خــالل الســنوات األخــتة ،وأن أخــر مــا تــم ص ــرفه مــن
قيم ــة مس ــتحقة للهيئ ــة العام ــة لالتص ــاالت والمعلوماتي ــة ك ــان خ ــالل س ــنة 2011م
وذلك بسبب التأخر نف اعتماد القوائم المالية بشكلها النهان.
 تم سداد الرسم السنوي مقابل ترخيص تقديم خدمات الهـاتف المحمـول بتقنيـات 3G-2Gعـ ـ ــن سـ ـ ــنة 2020م وذلـ ـ ــك بمبلـ ـ ــل  105,000,000دينـ ـ ــار وذلـ ـ ــك حسـ ـ ــب
العقود المتمة م الهيئة العامة لالتصاالت والمعلوماتية.
 عــدم الـ ر نـتام فــروع الشــركة بالمنطقــة الشــرقية بتحويــل المبــالل النقديــة مــن حســاباتاإلي ـرادات الفرعيــة إل حســاب اإلي ـراد التجمــيع للش ــركة شــهريا ،باإلضــافة إل عــدم
إحالة بيانات حسابات الشـركة وأرصدتها النقديـة ومـذكرات التسـوية الشـهرية لهـذه
الحسابات.
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 عدم انتظام نقاط ومراكز البي بالمنطقة الشــرقية باحالـة تقـارير المبيعـات وقسـائماإليداعات وأوذونات الصـرف لإلدارة العامة.
مصـروفات الشـركة
2018
602,649,951
98,939,536
701,589,488

البيان
مصـروفات النشاط
المصـروفات اإلدارية والعمومية
اإلجمال

2020
681,612,398
122,537,377
804,149,775

2019
687,408,759
113,405,569
800,814,328

من ضمن المصـروفات المتنوعة.بند حساب احتفاالت وهدايا بيانها:
2018
55,594

البيان
المصـروف خالل العام

2019
975,239

2020
797,874

 ص ــرف مبل ــل  150,000دين ــار للمش ــاركة نف احتفاليــة فتاي ــر حس ــب الق ـرار رق ــم 11لســنة  2020الصــادر عــن ش ــركة االتص ــاالت القابضــة والقـ ن
ـا ،بتشــكيل لجــان م ــن
الشـركات التابعة للمشاركة نف احتفالية فتايـر حيـث تـم صــرف المبلـل ل ـ(أ.د) بتـاريـ ــخ
2020/02/24م وهو تاريـ ــخ الحق الحتفالية فتاير م عدم وجود ما يفيد بتشكيل
لجنة من قبل شـركة ليبيانا من األساس بالمخالفـة للمـادة ( )32مـن الالئحـة الماليـة
بالشـركة.
ن
تبي من خالل متابعة حساب االحتفاالت والهدايا (مركز التكلفة المدير العام) قيام
الش ــركة بتوري ـد عــدد  143جهــاز هــاتف نقــال بــأنواع مختلفــة بقيمــة إجمالي ـة بلغ ـ
 588,477دينار لوحظ بشأنها ما يىل:
ن
ن
ـوظفي بالش ــركة ف ش ــكل ه ــدايا ول ــم
 تس ــليم بع ــض أجه ــزة الهوات ــف ل ــبعض الم ـ
تظهر ضمن أصول الشـركة.
 أن بعض الهواتف سلم ألشخاص ال يتبعون الشـركة.
تيعات ومساعدات وهبات (بند المسؤولية االجتماعية)

ه ــذا البن ــد مخص ــص للص ــرف ع ــىل بع ــض الجه ــات والمنظم ــات بالدول ــة بحي ــث يعت ــت
ذلــك أحــد اإلســهامات الـ رـب تقــدمها الش ــركة نف المجتم ـ والجــدول التــال يوض ـ بعــض
إجمال عمليات اإلنفاق عىل هذا البند خالل السنوات 2020-2019-2018م.
البيان
القيمة الفعلية

2018
7,849,582

2019
6,522,333

2020
6,312,065

 ضعف التعزيز المستندي ألغلب القيود المتعلقة بالصـرف من هذا البند.تدريب وتأهيل وتطوير
اسم الحساب
تدريب بالداخل
تدريب بالخارج
المجموع

المبلغ
7,200
9,102,271
9,109,471

الوزن النسن
%0.01
%99.9
%100
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وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
 اعتم ــاد الش ــركة ع ــىل ال ــدورات الخارجي ــة حي ــث بل ــل مجم ــوع اإلنف ــاق ع ــىل ال ــدوراتالخارجي ــة م ــا نس ــبته  %99.9م ــن إجم ــال المص ــروفات ع ــىل بن ــد الت ــدريب ،واغف ــال
التدريب بالداخل خاصة أن أغلب التامأ التدريبية تنفيذها بالـداخل ،ومـن األمثلـة
عـىل ذلــك (التسـويق والمبيعــات وخدمـة العمــالء – الـدبلوم المهـ نـب المصــغر نف إدارة
األعم ــال – تنمي ــة مه ــارات األمـ ــن والس ــالمة) ال ـ رـب تم ـ ـ بدولـ ــة ت ــونس وغته ــا مـ ــن
التامأ التدريبية بالخارج.
 ع ــدم وج ــود خط ــة تدريبي ــة معتم ــدة للت ــدريب س ــواء ك ــان بال ــداخل أو الخ ــارج وذل ــكبالمخالفة لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (.)2020/2
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قطاع الطاقة
ال شـركة العامة للكهرباء

الموارد المالية المتاحة:
تحص ــل ال ـ ـ رـشكة العام ــة للكهرب ــاء ع ــىل ت ــدفقات مالي ــة مب ـ ر
ـارسة خ ــالل الع ــام 2020م
بلغ ـ نحــو اجماليهــا  1,7مليــار دينــار مــن مصــادر مختلفــة كمــا يوض ـ الجــدول الت ــال
المقارن م موارد العام 2019م:
المصدر
الجباية من االفراد والمؤسسات
ن
المتانية العامة الباب الرب ـ (دعم الكهرباء)
ن
المتانية العامة دعم الدولة لخطة الطوارئ العاجلة
ن
المتانية العامة (الباب الثالث-التنمية)
إيرادات متنوعة
اجمال الموارد المتاحة

-

-

2019
245,094,752
820,000,000
511,488,388
645,696,873
42,196,163
2,264,478,195

2020
305,712,770
720,000,000
149,472,914
559,979,274
3,752,189
1,738,919,167

تحس ــن الجباي ــة خ ــالل الع ــام 2020م ع ــن الع ــام 2019م يرج ـ ال اس ــتقطاع
وزارة المالي ــة أقس ــاط الكهرب ــاء م ــن الجه ــات العام ــة الممول ــة م ــن الخزان ــة م ــن
المنبـ  ،حيــث بلغـ اجمــال األقســاط المحالــة مــن وزارة الماليــة  100مليــون
دينار.
ن
ن
انخفـاض دعــم الخزانـة ف العــام 2020م عــن العـام الســابق يرجـ لتــدن مــوارد
ن
وموان النفط.
الدولة بسبب اغالق حقول

اإلدارة العامة لخدمات المستهلكي
ن
ـتهلكي والتقســيمات التابعـة لهــا
تـم إعـادة تنظــيم وهيكلـة اإلدارة العامــة لخـدمات المس
وتحديــد اختصاص ــاتها بموج ــب ق ـرار مجل ــس إدارة الش ــركة العام ــة للكهرب ــاء رق ــم ()14
لسنة 2015م حيث نص المادة الثانية من القرار عىل اختصاص اإلدارة ر
والب منها:
ـتهلكي واعـداد ر
ن
مقتحــات تطـوير اإلجـراءات
 متابعـة إتمــام إجـراءات التعاقــد مـ المسـالمصاحبة للتعاقد.
 متابع ـ ـ ـ ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـراءات والض ـ ـ ـ ــوابط المنظم ـ ـ ـ ــة رلتكي ـ ـ ـ ــب وق ـ ـ ـ ـ ـراءة الع ـ ـ ـ ــدادات واع ـ ـ ـ ــدادالمواصفات الفنية لألجهزة والمعدات والعدادات والمعامل.
ر
ن
ومقتحــات تخفــيض الفاقــد
ـتهلكي
 إعــداد الدراســات الالزمــة لتطــوير خــدمات المسـالتجاري.
 إعداد التقارير الدورية رالب ن
تبي نشاط اإلدارة واإلدارات التابعة لها.
 اإل ررساف والمطابقـة الماليـة مـ اإلدارة العامـة للماليـة والجهـات األخـرى لإلصـداراتواإليرادات.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

622

ومــن خــالل دراســة وتقيــيم مهــام اإلدارة الــواردة بــالقرار ســالف الــذكر ومقارنتهــا بنشــاط
اإلدارة الفع ــىل خ ــالل س ــنة 2020م ل ــوحظ قص ــور اإلدارة نف القي ــام باألعم ــال المس ــندة
إليها بموجب قرار مجلس إدارة الشـركة ،متمثال فيما يىل:
ن
 ضعف التواصل والتنسـيق ب نـتهلكي واإلدارة العامـة
ـي اإلدارة العامـة لخـدمات المس
للمالية واالقسام التابعة لها وقد ظهر ذلك من خالل عدم تطابق البيانات الخاصة
ن
بذات البنود ن
دارتي وخصوصا نف بندي (المتحصالت النقدية والمدينون).
بي اإل
 تب ــاطؤ وت ــتة تركي ــب الع ــدادات وال ـ رـب تعت ــت م ــن المه ــام الرئيس ــية المس ــندة ل ــإلدارة،إض ـ ــافة لم ـ ــا ل ـ ــذلك م ـ ــن دور ه ـ ــام نف تض ـ ــييق الفج ـ ــوة ب ـ ـ ن
ـي اإلص ـ ــدارات (المبيع ـ ــات)
واإليرادات المتحققة ،إذ لم يتجاوز عدد العدادات ر
الب تم تركيبها خالل اخر ثـالث
سنوات 2020/2019/2018م نسبة  %55من إجمال العدادات المسلمة لإلدارة،
فض ــال ع ــن وج ــود م ــا نس ــبته  %53م ــن الكمي ــة اإلجماليـ ـة للع ــدادات الم ــوردة خ ــالل
ال ــثالث س ــنوات نف المخ ــازن والـ ــذي ك ــان م ــن المفـ ـ رـتض ع ــىل اإلدارة س ــحبها كونهـ ــا
الجهة المخولة بعملية ر
التكيب دون غتها ،والتال بيان لذلك:
الموردة
102,300

الرصيد
54,015

الكمية المستلم
48,285

تم تركيبها
27,122

 ارتفاع نسـبة الفاقـد التجـاري للطاقـة المرسـلة ،اذ بلغـ الكميـة خـالل سـنة 2020مما قيمته  10,948,464ميغاوات ،حيث وصل نسبة الطاقة المصدرة ال الطاقة
المرسـ ــلة  ،%43األمـ ــر الـ ــذي شسـ ــاهم بشـ ــكل كبـ ــت نف تـ ـ ن
ـدن إي ـ ـرادات الش ـ ــركة وتع ـ ـ رـت
موقفها المال نف ظل ازدياد المصـروفات.
شسـتنتأ ممــا تقـدم عــدم قـدرة الشــركة مــن تحقيـق الهــدف مـن نــص المـادة الســابعة مــن
ق ــانون انش ــاء الش ـ ــركة رق ــم ( )1071لسـ ــنة 1984م بش ــأن ف ــرق التعريف ــة ،ه ــو تحمـ ــل
ـي التكلفــة الفعليــة وســعر الــدعم للمــواطن ،حيــث يتبـ ن
الخزانــة العامــة أعبــاء الفــرق بـ ن
ـي
تحميــل أعبــاء اإلنتــاج المهــدر نف شــكل فاق ــد الشــبكة العامــة ،ممــا يتحــتم عــىل الش ــركة
العمل عىل معالجة القصور نف إدارة اإلنتاج والتوزي ـ ـ .
الميانية التشغيلية للشـركة العامة للكهرباء.
ن
للمتانيـ ــة التشـ ــغيلية للش ـ ــركة العامـ ــة للكهربـ ــاء للسـ ــنوات
الموقـ ــف التنفيـ ــذي المقـ ــارن
ر
2020-2019م ،وتقيــيم بن ــد المص ــروفات التشــغيلية م ــن ناحي ــة االليــة ال ــب تق ــوم به ــا
ن
المتاني ــة وايض ــا معرف ــة م ــا ت ــم
الش ــركة العام ــة للكهرب ــاء نف تحدي ــد المخصص ــات ببن ــود
صـرفه من مخصصات نف اوجه الصـرف المخصصة مـ مراعـاة مـا تـم تفويضـه وكـذلك
ما تم تجاوزه أو عدم استغالله.
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البند
ن
المرتبات وما ف حكمها
مواد تشغيل المحطات
مواد ومستلزمات التشغيل
قط الغيار والصيانة
مصـروفات خدمية متنوعة
ر
والمشتيات للطاقة
المصـروفات المالية
النفقات الرأسمالية
مصـروفات سنوات سابقة
اإلجمال

2020م
م .الفعل
المخصص
1,027,071,533
1,062,000,000
437,100,119
543,400,000
7,183,522
19,200,000
168,587,065
247,588,500
25,004,130
52,990,000
53,329,947
183,650,000
25,298,843
63,600,000
62,071,684
92,400,000
1,805,646,843
2,264,828,500

2019م
م .الفعل
المخصص
1,026,447,342
1,052,848,000
436,600,202
575,160,000
13,731,060
23,000,000
131,457,030
168,920,000
27,584,433
59,250,000
46,866,472
45,620,000
18,968,066
55,400,000
39,973,167
182,418,000
1,741,627,772
2,162,616,000

ن
المتانية التشغيلية نورد اآل رن:
من خالل تحليل بنود
ن
ن
المتاني ـ ــة التش ـ ــغيلية
 يمثـ ــل بن ـ ــد المرتبـ ــات وم ـ ــا ف حكمه ـ ــا نسـ ــبة  %55م ـ ــن إجمـ ــالللش ــركة العام ــة للكهرب ــاء خ ــالل الس ــنوات 2020,2019,2018م الج ــزء االك ــت م ــن
ن
المتانيــة التشــغيلية بالش ــركة وكــذلك ايضــا فيمــا يتعلــق بعمليــات المص ــروفات الـ رـب
ر
ن
ر
تتسم بالدورية مثل المصـروفات التشـغيلية الـب لهـا عالقـة بتويـد الوقـود والصـيانة
والنفقات الرأسمالية.
ن
 ارتفاع قيمـة المكافـآت الماليـة خـالل سـنة 2020/2019م حيـث ارتكـزت ف اللجـانالدائمة بالشـركة.
ن
 الجدول التال يوض كمية وتكلفة الوقود المستخدم ف محطات االنتاج:الوقود المستخدم
خام
ثقيل
خفيف
غاز

الكمية (م)3
425,563
372,771
1,375,270
5,006,658,557
االجمال

السعر
282
36
150
0.008

التكلفة (دينار)
120,008,766
13,419,756
206,290,500
40,053,268
379,772,290

 معظ ــم الطاق ــة الكهربائي ــة المنتج ــة ت ـ رـأن م ــن ح ــرق الغ ــاز الطب ــيع وال ــذي يعت ــت ه ــو
األرخ ــص مقارن ــة ب ــالوقود الثقي ــل والخفي ــف والخ ــام وف ــق األس ــعار المحلي ــة للوق ــود
حي ــث ال تتع ــدى تكلفت ــه  %10م ــن إجم ــال تكلف ــة الوق ــود المس ــتخدم نف محط ــات
التوليد.
ن
 بلغ تكلفة الوقود المستخدم ف محطـات اإلنتـاج حـوال  380مليـون دينـار خـاللر
الفتة من يناير – سبتمت 2020م معظمهـا كانـ لمحطـات أوبـاري وشـمال بنغـازي
والـشير وذلك بسبب استخدامها للوقود الخفيـف والخـام نف ح ن
ـي أن تكلفـة الوقـود
كان منخفضة للوحدات والمحطات ر
الب تستخدم الغاز الطبيع كوقود لها.
 بنــد المص ــروفات لســنوات ســابقة يالحــظ ان هــذا البنــد متكــرر نف كــل نمتانيــة خــالل
السنوات السابقة وهو ر ن
متايد كل سنة عىل ر
الب بعدها حيث تصل نسبة الزيادة ن
بي
سنة 2018م وسنة 2020م إل .%300
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 عدم وض التقديرات السليمة نف المخصصات للسنوات الفحـص األمـر الـذي يـؤثرس ــلبا ع ــىل االداء الم ــال للش ــركة مــن ناحي ــة اهم ــال بع ــض البن ــود ع ــىل حس ــاب بن ــود
أخ ــرى لالس ــتفادة منه ــا أو ان االس ــتفادة تك ــون بش ــكل ج ــزن مم ــا ي ــؤثر ع ــىل فاعلي ــة
واداء عمل الشـركة.
ن
 ب ــالرغم مـ ــن انخفـ ــاض بن ــد المرتبـ ــات ف سـ ــنة 2020م ،اال ان ل ــوحظ ارتفـ ــاع قيمـ ــةن
للعاملي ،وفيما يىل بيان لذلك
المكافآت التشجيعية وحوافز
البيان
مكافآت تشجيعية
ن
للعاملي
حوافز

القيمة
1,602,870
12,113,814

 التوس نف الهيكليـة الجغرافيـة المتبعـة اذ وصـل عـدد المنـاطق التابعـة للشــركة إل 16منطقـة ،لكــل منطقــة إيراداتهـا تســتخدم جــزء منهـا بعــد موافقــة اإلدارة العامــة نف
تغطي ــة مص ـ ــروفاتها ،وق ــد ل ــوحظ ان ــه ي ــتم إحال ــة مب ــالل اض ــافية م ــن اإلدارة العام ــة
لتغطي ــة االزدي ــاد الملح ــو نف مص ـ ــروفات المن ــاطق ،وال ـ رـب زادت نف سـ ــنة 2020م
بنسبة  %29عن سنة 2019م ،نف مقابل انخفاض اإليرادات المتحققة.
 ظه ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــمن رص ـ ـ ـ ــيد المص ـ ـ ـ ــروفات التش ـ ـ ـ ــغيلية للش ـ ـ ـ ــركة ،بن ـ ـ ـ ــد تموي ـ ـ ـ ــل حس ـ ـ ـ ــاباتالمص ـ ــروفات ،وال ــذي بل ــل رص ــيده خ ــالل س ــنة 2020م بقيم ــة  7,265,167دين ــار
بارتفــاع ع ــن رص ــيد البن ــد ع ــن ســنة 2019م بنس ــبته  ،%29ه ــذا ويمث ــل البن ــد قيم ــة
العهد (المستديمة/المؤقتة) المصـروفة خالل السنة.
 ل ــوحظ صـ ــرف عه ــد مؤقت ــة لغ ــرض الصـ ــرف ع ــىل بن ــد االعاش ــة ،ب ــالرغم م ــن تعاق ــدر
أكت من شـركة تعهدات تموينيه.
الشـركة م
 عــدم وجــود اليــة واضــحة للص ــرف ممــا نــتأ عنــه ازدواجيــة الص ــرف واث ـرا ســلبا عــىلارتفاع ر
مؤرس المصـروفات التشغيلية ،اذ ن
تبي القيام بصــرف عهـد مسـتديمة وأخـرى
مؤقتة لذات اإلدارة ،والتال بيان لذلك:
الجهة
اإلدارة العامة للخدمات
إدارة ر
التكيبات
إدارة العالقات

البيان
إجمال العهد المستديمة
إجمال العهد المؤقتة
إجمال العهد المستديمة
إجمال العهد المؤقتة
إجمال العهد المستديمة
إجمال العهد المؤقتة

السنة
2020م
2020م
2020م
2020م
2020م
2020م

القيمة
350,000
370,000
20,000
27,000
50,000
100,000

 بلغ ـ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ـ ـ ــة ر نااللتام ـ ـ ـ ـ ــات القائم ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــىل الش ـ ـ ـ ـ ــركة خ ـ ـ ـ ـ ــالل س ـ ـ ـ ـ ــنة 2020م مبل ـ ـ ـ ـ ــل
 8,571,274,554دين ـ ـ ــار بارتف ـ ـ ــاع ع ـ ـ ــن س ـ ـ ــنة 2019م ،بنس ـ ـ ــبة  ،%21وفيم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــىل
تفصيل لذلك:

تقرير ديوان المحاسبة 2020

625

البند
مواد تشغيل المحطات
ن
المرتبات وما ف حكمها
ر
المشتيات المحلية
موردي الخدمات
اإلقامة بالفنادق
موردي مقاوالت
احكام قضائية
ر
اشتاكات صندوق الضمان
مستحقات الضـرائب
صندوق التضامن
االعتمادات المستنديه

2019
5,658,703,858
118,218,688
94,479,592
176,654,134
18,717,140
161,429,643
3,865,650
34,605,177
550,667,698
47,260,747
200,519,169

2020
6,178,386,672
212,735,304
96,575,576
236,482,239
30,168,937
193,661,128
3,865,650
47,092,668
663,403,972
56,766,036
852,134,256

نسبة االرتفاع
%9
%80
%2
%34
%61
%20
%36
%20
%20
%325

مــن خــالل التحليــل لبنــود ر ن
االلتامــات ،لــوحظ وجــود تنــام مســتمر نــاتأ عــن عــدم قــدرة
ادارة ال رـشكة نف السيطرة عليها.
ر
والمشوعات
العقود
التدفقات النقدية عل مشـروعات التنمية

الجـدول التـال يوضـ قيمــة المخصصـات الماليـة والتــدفقات النقديـة عـىل مشــروعات
التنميــة خــالل الســنوات الــثالث الســابقة حيـ تــم تســييل جميـ التفويضــات الصــادرة
من وزارة التخطيط و كما يىل:
السنة
2018
2019
2020
اإلجمال

حي

المبلغ بالدينار اللين
1,672,998,662
645,696,873
559,979,274
2,878,674,809

لوحظ بشأنه مايىل:

 يالح ــظ إنف ــاق مبل ــل  1,076,415,489دين ــار ع ــىل ر نالتام ــات تعاقدي ــة قديم ــة يرج ـ
تاريخه ـ ـ ــا إل 2007-2005-2004-2002م دون االس ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه المب ـ ـ ــالل فن
معالجة االزمة القائمة حاليا.
 يرج ـ تــاريـ ــخ عــدد مــن العقــود الحاليــة بالش ــركة العامــة للكهربــاء مــن ســنة 2000م،حي ـ بلــل إجمــال العقــود المتمــة بالش ــركة العامــة للكهربــاء الخاصــة بالتنميــة عــدد
 160عقد موزعة ن
بي (اإلنتاج ،التوزي ـ ـ  ،النقل والتحكم) اذ بلغ قيمتها اإلجماليـة
حوال  25,110,587,448دينار و كما يىل:
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ت
1
2
3

اإلدارة
اإلنتاج
النقل والتحكم
التوزيـ ـ
اإلجمال

اإلجمال
11,599,830,870
7,772,658,843
5,738,097,734
25,110,587,448

مشـروعات إإلدارة العامة للنتاج

بلل إجمال العقود المتمة باإلدارة العامة لإلنتاج  40عقد أي بنسبة  %25من إجمال
العقود بالشـركة و كما يىل:
ت
1
2
3

البيان
عقود جاري تنفيذها
عقود لم يفت اعتمادها
عقود تح اإلجراء للتعاقد
اإلجمال

عدد العقود
32
1
7
40

القيمة
10,565,048,827
54,561,370
980,220,673
11,599,830,870

مــن خــالل الج ــدول أعــاله يتض ـ ان إجم ــال العق ــود الج ــاري تنفي ــذها بالش ــركة العام ــة
للكهرباء حيث بلغ عددها  32عقد اي بنسبة  %80من إجمال عقود اإلدارة العامة
لإلنت ـ ــاج وبقيم ـ ــة إجماليـ ـ ـة  10,565,048,827دين ـ ــار ،حي ـ ــث ان هن ـ ــاك عق ـ ــود تحـ ـ ـ
إج ـ ـ ـ ـراءات التعاقـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــد بلغ ـ ـ ـ ـ النسـ ـ ـ ــبة  %17اي بعـ ـ ـ ــدد  7عقـ ـ ـ ــود وبقيمـ ـ ـ ــة إجمالي ـ ـ ـ ـة
 980,220,673دينار.
مشـروعات اإلدارة العامة للنقل والتحكم

بلل إجمال العقود المتمة باإلدارة العامة للنقل والتحكم  57عقد أي بنسبة  %36من
إجم ــال العق ــود بالشـ ــركة وبقيم ــة إجماليـ ـة ق ــدرها  7,772,658,843دين ــار ،موض ــحة
ك ر
اآلن:
ت
1
2
3

البيان
عقود جاري تنفيذها
عقود لم يفت اعتمادها
عقود تح اإلجراء للتعاقد
اإلجمال

عدد العقود
51
3
3
57

القيمة
6,480,727,904
1,222,184,190
69,746,749
7,772,658,843

ومن الجدول اعاله يتضـ ان إجمـال العقـود الجـاري تنفيـذها بالشـكة العامـة للكهربـاء
والخاصة باإلدارة العامة للنقل والتحكم بلغ عددها  51عقد اي بنسبة  %90تقريبا
من إجمـال العقـود بـاإلدارة العامـة للنقـل والـتحكم وبقيمـة إجماليـة 6,480,727,904
دينار ،نف ن
حي ان هناك عقود تح إجراءات التعاقد قد بلغ بنسبة  %5اي بعدد 3
عقود وبقيمة إجمالية بلغ  69,746,749دينار ،كما بلغ القيمة اإلجمالية للعقـود
ر
الب لم يفت لها اعتماد قيمة  1,222,184,190دينار.
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مشـروعات اإلدارة العامة للتوزيـ ــع

بلــل إجمــال العقــود المتمــة بــاإلدارة العامــة للنقــل والتوزي ـ ـ ـ  63عقــد أي بنســبة %39
من إجمال العقود بالشـركة وبقيمة  5,738,097,734دينار ،موضحة كالتال:
ت
1
2
3

البيان
عقود جاري تنفيذها
عقود لم يفت اعتمادها
عقود تح اإلجراء للتعاقد
اإلجمال

عدد العقود
50
12
1
63

القيمة
5,170,355,571
497,718,792
70,023,371
5,738,097,734

ومن الجدول اعاله يتض ان إجمال العقود الجاري تنفيذها بالشــركة العامـة للكهربـاء
والخاصـ ــة بـ ــاإلدارة العامـ ــة للتوزي ـ ـ ـ ـ بلغ ـ ـ عـ ــددها  50عقـ ــد اي بنسـ ــبة  %79وبقيمـ ــة
إجمالية  5,170,355,571دينار ،كما بلل إجمال العقود ر
الب لم يفت لها اعتماد قيمة
( )497,718,792دينـ ـ ــار ،وتمثـ ـ ــل عـ ـ ــدد  12عقـ ـ ــد وبنسـ ـ ــبة  %19مـ ـ ــن إجمـ ـ ــال عقـ ـ ــود
التوزي ـ ـ .
حيث لوحظ عىل تنفيذ هذه المشـروعات ر
اآلن:
 هنـ ــاك مشـ ــاري ـ ـ نسـ ــبة إنجازهـ ــا الفعليـ ــة ( %100إنتـ ــاج ،نقـ ــل وتحكـ ــم ،توزي ـ ـ ـ ـ ) تـ ــماالنتهاء منها ولم يتم تسوية أرصدة االعتمادات الخاصة بها.
 وجود العديد من المشاري ـ ـ بها نسب إنجاز عاليـة ولـم تنـت ويرجـ تـاريـ ــخ التعاقـدعليهــا مــن ســنة 2007م فضــال عــن مشــاري ـ ـ نســبة إنجازهــا لــم تتجــاوز  %50وتعــود
لسنوات سابقة تجاوزت  5سنوات ولم يتم تنفيـذها ح رـب االن ولـم يتخـذ اي إجـراء
حيالها باإلضافة إلجراء تعاقدات جديدة لم يتم البدء بها.
 وجود العديـد مـن المشـاري ـ ـ المتع رـتة بسـبب اسـتغالل مخصصـاتها لعقـود أخـرى أواسـ ــتخدام موادهـ ــا المـ ــوردة نف أعمـ ــال الصـ ــيانة الخاصـ ــة بـ ــاإلدارات التشـ ــغيلية دون
تعويض هذه المواد.
ر
 ل ــوحظ ان اغل ــب المش ــاري ـ ـ ال ــب تتض ــمن أعم ــال توري ــد وتركي ــب ي ــتم توري ــد الم ــوادالتكي ــب حي ــث بلغ ـ ـ نس ــبة التوري ــدات  %90بينم ــا نس ــبة ر
ويــهم ــل ر
التكي ــب %10
وذلك لوجود خلل نف آلية التعاقد م األجنبية.
 ل ــوحظ وج ــود ب ـ رـواف اعتم ــادات ب ــبعض العق ــود المنتهي ــة يف ـ رـتض ان ي ــتم االس ــتفادة
منها نف احتياجات أخرى ظل ش نف الموارد المالية بالشـركة.
ر
المشوعات التنموية بقطاع الكهرباء

 تقوم الشـركة العامة للكهرباء بتنفيد عدد مـن المشـاري ـ ـ المتعلقـة باإلنتـاج المتعاقـدعليه ـ ــا خ ـ ــالل س ـ ــنوات س ـ ــابقة بنس ـ ــبة إنج ـ ــاز عالي ـ ــة والج ـ ــدول الت ـ ــال يوضـ ـ ـ ه ـ ــده
المشاري ـ ـ :
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القدرة اإلنتاجية بالميقا وات
اسم المشـروع
1400
مشـروع محطة خليأ رست البخارية
محطة غرب طرابلس البخارية

1400

محطة الزويتينة
محطة اوباري
اإلجمال

250
640
3690

نسبة اإلنجاز
%75
 %75توريدات
 %10تركيبات
%50
%95

قيمة العقد
 1.7مليار
 1.7مليار
 500مليون
 600مليون
 4.5مليار

 حيث لوحظ عىل تنفيذ هذه المشاري ـ ـ ما يىل: تــم إنفــاق حــوال  3.8مليــار دينــار عــىل مش ــروعات اإلنتــاج خــالل الســنوات الســابقةدون دخول أي إضافة تذكر عىل وحدات اإلنتاج.
 يرجـ تــاريـ ــخ التعاقــد عــىل ه ـذه المشــاري ـ ـ إل ســنة 2007م والـ رـب تعتــت طويلــة جــدارغم أن مدة التعاقد أقصاها  50شهرا.
 ع ــدم جدي ــة الدول ــة والشـ ــركة العام ــة نف إرج ــاع ه ــده الشـ ــركات الس ــتكمال مش ــاريعهارغم العجز الكبت نف الشبكة العامة للكهرباء.
 وجــود خلــل كبــت نف ش ــروط الــدف لهــده العقــود حيــث انــه يــتم دف ـ  %85-80عــىلالتوريــدات دون تنفيــذ حيــث تســدد قيمــة التوريــدات وال يــتم ا رلتكي ـب بســبب عــدم
تزامن سداد قيمة التوريد م عمليـات ر
التكيـب والـذي ادى بـدوره إل تكـدس المـواد
بالمواق دون االستفادة منها وبقائها بالعراء وتلفها لطول المدة.
 ع ـ ــدم تخـ ـ ــزين المـ ـ ــواد المـ ـ ــورده بـ ـ ــالمواق بالشـ ـ ــكل الصـ ـ ــحي ادي ال تلفهـ ـ ــا والـ ـ ــذيسيكلف الدولة مبالل طائلة نف حال استئناف هده المشاري ـ ـ .
 ضعف إدارة العقود بالشـركة العامة للكهرباء فيما يتعلق بمتابعة العقود المتمة مالش ـ ــركات المحلي ـ ــة لتنفي ـ ــذ المش ـ ــاري ـ ـ وتس ـ ــوية أوض ـ ــاعها المالي ـ ــة والفني ـ ــة وخاص ـ ــة
والب ريتاوح تاريـ ــخ التعاقد عليها إل ر
العقود القديمة ر
عش سنوات.
 افتق ــار اإلدارة العام ــة لعق ــود وحس ــابات التنمي ــة إل االحتياج ــات الضـ ــرورية الالزم ــةإلنج ــاز األعم ــال رغ ــم ض ــخامة العم ــل المن ــاط به ــا حي ــث ت ــدير ه ــذه اإلدارة العق ــود
بقيمة إجمالية  28مليار دينار.
 افتقار اإلدارة العامة لعقـود وحسـابات التنميـة إل العنـا الفنيـة وذوي المـؤهالتالعالية وذوي الختة إلدارة هذه االموال ومتابعة هذا الكم من المشاري ـ ـ .
 ضــعف العقــود وموادهــا القانونيــة المنصــوص عليهــا بهــذه العقــود حيــث لــوحظ انهذه العقود ال ريتتـب عليهـا نصـوص قانونيـة رادعـة نف حالـة تع رـت الشــركات المنفـذة
لهذه العقود.
ن
 وجــود ضــعف لمــوظف اإلدارة العامــة للعقــود وعــدم تــدريب عنــا مــن هــذه اإلدارةبمراكز تدريب عالية الكفاءة.
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 يالحــظ ا ار الش ــركة العامــة عــىل االتجــاه نحــو اب ـرام عقــود لمشــاري ـ ـ جديــدة رغــموجود العديد من المشاري ـ ـ المتعاقد عليها خالل السنوات السابقة والجدول التال
يوض هذه العقود.
المشـروع
محطة طتق
محطة مرصاته
محطة غرب طرابلس
محطة جنوب طرابلس
المجموع

القدرة اإلنتاجية بالميجاوات
740
640
690
1300
3,370

قيمة العقد بالدينار
 550مليون
 489مليون
 604مليون
 2.6مليار
 4,243مليار

تاري ــخ التعاقد
2017
2019
2019
2019
-

حيث لوحظ عىل هذه العقود:
 ع ـ ـ ـ ــدم الب ـ ـ ـ ــدء نف تنفي ـ ـ ـ ــذ ه ـ ـ ـ ــذه العق ـ ـ ـ ــود ح ـ ـ ـ ـ رـب اآلن رغ ـ ـ ـ ــم التعاق ـ ـ ـ ــد عليه ـ ـ ـ ــا نف س ـ ـ ـ ــنة2019/2017م.
 حجز مبالل كبتة لهذه العقود بالحسابات مـن س نـنتي مـ وجـود فوائـد عـىل السـلفة
من صندوق الجهاد ،دون البدء نف عملية التنفيذ ر
حب تاريخه.
 تلك الشـركات المنفـذة لهـذه المشـاري ـ ـ بالوضـ االم نـب رغـم ان سـنوات التعاقـد بهـان
أمب غت مستقر وعلم الشـركات بها.
وض
ن
ن
 عــدم البــدء ف التنفيــذ رغــم مخاطبــات الــديوان المتكــررة بض ــرورة البــدء ف التنفيــذلهذه المشاري ـ ـ .
 زيــادة ســعر ص ــرف الــدوالر بالمص ــرف المركــزي ســوف يضــاعف اســعار هــذه العقــودبالدينار الليب.
 مطالبــة الش ــركة العام ــة للكهرب ــاء لعقــود جدي ــدة غ ــت ه ــذه العقــود رغ ــم علمه ــا ب ــانالشـركات لن ر
تبارس نف التنفيذ ولن تتقيد بالمدة المحددة بالعقود.
سلفة وزارة المالية ر
للشكة العامة الكهرباء
 بموج ــب كت ــاب الم ــدير التنفي ــذي للش ــركة العام ــة للكهرب ــاء ذو ال ــرقم ()5648/1/2المــؤر نف 2019/8/5م ،بشــأن الحاجــة لتغطيــة ماليــة للطلبيــات الض ــرورية االزمــة
الستقرار الشبكة ،صدر قرار المجلـس الرئـاس رقـم ( )1018لسـنة 2019م ،بـاألذن
لوزارة المالية باستخدام مبلل  326,773,914دينار مـن حسـاب الودائـ واألمانـات
كســلفة ماليــة للشــركة العامــة للكهربــاء لتغطيــة االحتياجــات الضــرورية المشــار اليهــا
نف كتاب المدير التنفيذي للشـركة ،وقشأن ذلك نورد ر
اآلن:
 تـ ـ ــم تس ـ ـ ــييل المبل ـ ـ ــل وايداع ـ ـ ــه نف حس ـ ـ ــاب الش ـ ـ ــركة وق ـ ـ ــد بلغ ـ ـ ـ إجم ـ ـ ــال قيم ـ ـ ــة
المصـ ــروفات ع ــىل ه ــذا الحس ــاب ح ـ رـب تاريخ ــه  184,915,827دين ــار ،والت ــال
بيان لذلك:
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البيان
القيمة
ما تم خصمه
الرصيد

القيمة بالدينار
326,773,914
184,915,827
141,858,086

حي ــث ل ــوحظ ع ــىل تنفي ــذ الخط ــة المزم ـ تنفي ــذها لح ــل مش ــكلة انقط ــاع الكهرب ــاء م ــن
خالل متابعة تنفيذ االعتمادات المستندية وأوامر الشـراء المحلية ر
اآلن:
 تم فت اعتمـادات بقيمـة  184,915,827دينـار ،لعـدد  123طلبيـة مـ وجـود عـددمن الطلبيات غت مدرجة بالجداول المحدودة بالخطة.
 نسبة التنفيذ للخطة المزم تنفيذها تعتت ضئيلة مقارنة بالهدف الموضوع والذيمن شأنه المحافظة عىل استقرار الشبكة الكهربائية.
 وجود تأخت نف الموافقة عىل فت االعتمادات المستندية من قبل إدارة الرقابة عىلالنقد بمصـرف ليبيا المركزي.
 وجود تأخت غت مـتر نف المعـامالت ب نـي مصــرف الصـحاري ومصــرف ليبيـا المركـزي
يصل إل  30يوم.
ن
 ع ــدم اتخـ ــاذ اي إج ـ ـراء ف الجانـ ــب الخ ــاص باسـ ــتكمال المشـ ــاري ـ ـ المتوقفـ ــة ب ـ ـالجزءالخاص بمشاري ـ ـ التنمية.
ر
ر
ن
تعت الخطة بشكل عام وعدم االلتام بها من قبل الشـركة العامة للكهرباء م وجـود
المخصص المال بحسابات الشـركة.
 تغيت عدد كبت من الطلبيات الواردة بالجداول المعدة بالخطة بطلبيات اخرى غتواردة بالجداول.
 عدم اتخاذ اي إجراء فيما يتعلق بالمشاري ـ ـ تح التنفيذ الواردة بالخطة مما يؤكـدعدم جدية الشـركة العامة للكهرباء إليجاد حلول جدرية بالشبكة العامة للكهرباء.
 قيـ ــام الش ـ ــركة بالص ـ ــرف م ـ ــن الحسـ ــاب لتغطي ـ ــة بعـ ــض ر نااللتام ـ ــات القائمـ ــة ،نف غ ـ ــت
األوجـ ــه المحـ ــددة للص ـ ــرف مـ ــن المبلـ ــل المحـ ــال ،ممـ ــا يعـ ــد مخالفـ ــا لق ـ ـرار المجلـ ــس
الرئاس رقم ( ،)1018وكتاب مدير اإلدارة العامة لتقييم أداء قطاع الطاقة بالديوان
رق ـ ـ ــم ( )19/5204الم ـ ـ ــؤر نف 2019/10/8م ،والق ـ ـ ـ ن
ـا ،بضـ ـ ـ ــرورة التقي ـ ـ ــد بأوج ـ ـ ــه
الصـرف المشار اليهـا نف كتـاب المـدير التنفيـذي للشــركة وعـدم تغطيـة أي مصــروف
أو ر ن
التام غت وارد بالجدول.
البيان
ن
توريد عدد  14سيارة مطاف
استجالب عمالة متخصصة

القيمة €
5,093,574
1,256,610

 قيــام إدارة الشــركة بتقــديم طلبــات فــت اعتمــادات مصــرفية خارجيــة طــرف مصــرفالص ـ ـ ــحاري الرئيس ـ ـ ـ ـ لص ـ ـ ــال ش ـ ـ ــركات محلي ـ ـ ــة ،ع ـ ـ ــىل ال ـ ـ ــرغم م ـ ـ ــن مخاطب ـ ـ ــة دي ـ ـ ــوان
المحاس ــبة للش ــركة بالكت ــاب ذو ال ــرقم ( )2016/3585بت ــاريـ ــخ 2016/8/1م ،ع ــىل
ن
للقواني واللوائ المعمول بها ،ومن ذلك ما يىل:
عدم صحة اإلجراء ومخالفته
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 قي ـ ــام الشـ ـ ــركة بف ـ ــت اعتم ـ ــادات مس ـ ــتندية خارجي ـ ــة وداخلي ـ ــة لشـ ـ ــركات محلي ـ ــة
وأجنبي ـة ،ع ــىل ال ــرغم م ــن ع ــدم اكتم ــال المس ــتندات المؤي ــدة ،وض ــعف التعزي ــز
المسـ ــتندي لبعض ـ ــها ،فض ـ ــال عـ ــن ع ـ ــدم تص ـ ــديق العقـ ــود المتم ـ ــة م ـ ــن مص ـ ــلحة
الضـرائب.
ر
 القي ــام ب ــابرام العق ــود ع ــن طريـ ــق التكلي ــف المب ــارس بالمخالف ــة لالئح ــة العقـ ــود
اإلدارية والالئحة المالية الخاصة بالشـركة وللتهـرب مـن المراجعـة المسـبقة مـن
قبل ديوان المحاسبة يتم تجزئتها ال عدة عقود ومن أمثلة ذلك:
البيان
توريد اعمدة خشبية
توريد سيارات
اإلجمال

العدد
8100
97

القيمة (دينار)
5,778,000
5,319,500
11,097,500

 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل االعتم ــاد المس ــتندي رق ــم  19173/1/037/20المفت ــوحطــرف مص ــرف الصــحاري الرئيس ـ ـ  2000295151لغ ــرض توريــد عمال ــة مس ــاعدة
لمحط ـ ــات اإلنت ـ ــاج ،بقيم ـ ــة  1,256,610ي ـ ــورو و 588,975دين ـ ــار ،لص ـ ــال ش ـ ـ ــركة
الجيك ومن خالل فحص مستندات االعتماد لوحظ ر
اآلن :ـ
ر
المبارس بموجب كتاب تكليف مـن المـدير التنفيـذي لمـدير
 االجراء تم بالتكليف
عــام اإلنتــاج بشــأن مخاطبــة ش ــركة الجيــك لتــوفت العمالــة المطلوبــة بالمخالفــة
لالئحة العقود اإلدارية وتجاوزا للجنة العطاءات.
 احتــواء العقــد عــىل عــدة تناقضــات ،ســواء نف وصــف العمالــة الم ـراد اســتجالبها،
وص ــوال إل ع ــدم تط ــابق الت ــواريـ ــخ وتض ــارب البيان ــات المدرج ــة بالعق ــد وانع ــدام
ارتباط معظم المواد الواردة فيه بالمطلوب توفته ،اذ انه ورد نف المادة ( )4من
العقــد تســليم موق ـ العمــل وان يكــون خاليــا مــن العوائــق ،بــالرغم مــن انــه تــوفت
عمال ــة ول ــيس انش ــاءات إض ــافة إل م ــا ورد نف الم ــادة ( )33وال ـ رـب تح ــث الط ــرف
الثـ ن
ـان عــىل اســتخدام المــواد األوليــة ومــواد البنــاء مــن المنتجــات الوطنيــة ،وجــاء
ن
نف المـ ــادة ( )49الحـ ــديث عـ ــن تكـ ــاليف االختبـ ــارات وان الطـ ــرف الثـ ــان تكـ ــاليف
تحليــل العينــات واالختبــارات وان تكــون المــواد مصــنعة مطابقــة ألحكــام العقــد،
ناهي ـ ـ ــك ع ـ ـ ــن ماج ـ ـ ــاء نف الم ـ ـ ــواد ( )48/46بش ـ ـ ــأن التس ـ ـ ــليم االبت ـ ـ ــدان والنه ـ ـ ــان
لألعمال.
ن
ر
 وق ـ ـ ـ العقـ ـ ــد بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/7/13م ،وقـ ـ ــد جـ ـ ــاء ف المـ ـ ــادة الثاني ـ ـ ـة منـ ـ ــه والـ ـ ــب
تح ــدث ع ــن تفاص ــيل القيم ــة ،اس ــتنادها ع ــىل ن ـ ـ رشة مصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي نف
2020/4/16م ،لتحوي ــل الج ــزء األجن ــب ،إض ــافة ال ت ــأخر تص ــديق العق ــد م ــن
الضـرائب اذ تم التصديق عليه بتاريـ ــخ 2020/11/24م.
ن
 اخـتالف شــروط الــدف نف النسـخة العربيــة عمــا عليـه ف النســخة األجنبيـة،
حي ــث جـ ــاء نف ش ـ ــروط دف ـ ـ الجـ ــزء األجنـ ــب نف النس ــخة العربيـ ــة ( %95مقابـ ــل
مسـ ـ ــتندات  %5عن ـ ـ ــد االس ـ ـ ــتالم النه ـ ـ ــان للمش ـ ـ ــروع) نف ح ـ ـ ـ ن
ـي ج ـ ـ ــاء نف النس ـ ـ ــخة
ر
المتجمة (.)%5..%90
ـان بمـا جـاء نف المـادة ( )5بخصـوص تقـديم الطـرف الث ن
التام الطـرف الث ن
 عدم ر ن
ـان
ن
ن
تأمينــا نهائيــا قــدره  %5مــن القيم ـة اإلجمالي ـة للعقــد ،ف شــكل إيــداع مص ــرف أو
ن
يتبي قيام الشـركة باي إجراء حيال ذلك.
خطاب ضمان ،ولم
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 لوحظ ان نماذج الحضور واالنـرصاف ابتدأت من 2019/10/19م ،نف ح ن
ـي ان
عرض الشـركة تم تقديمـه نف 2020/6/30م ،األمـر الـذي يـنم عـىل ان كـل مـا تـم
م ــن إجـ ـراءات التقي ــيم والتعاق ــد وف ــت االعتم ــاد ج ــاءت الحق ــة لموض ــوع العق ــد
وانها ال تخرج عن كونها شكلية.
اللجنة الدائمة لشـراء االحتياجات التشغيلية المحدودة للشـركة العامة للكهرباء
 عدم اتباع الجانب الشكىل نف توثيق واعداد المحا ن . عــدم وجــود مــدة الضــمان ومــدة التســليم وصــالحية العــرض نف بعــض المحــا نيدل عىل فقدان بعض البيانات نف بعض المحا ن .

ممــا

 ع ــدم توقيـ ـ رئ ــيس اللجن ــة وع ــدد م ــن أعض ــاء اللجن ــة ع ــىل ع ــدد كب ــت م ــن مح ــا نر
التسية دون ذكر االسباب.
 عـدم وجــود تفصـيل لــبعض المــواد نف بعـض المحــا ن ووجــود هـذه االصــناف ككتلــةر
واحـ ــدة نف العـ ــروض المقدمـ ــة نف بعـ ــض محـ ــا ن
التسـ ــية رغـ ــم اخـ ــتالف االصـ ــناف
واالنواع ضمن هذه المواد.
ر
 ع ــدم ال ـ ر نـتام اللجن ــة بالم ــادة الثامن ــة م ــن الالئح ــة المالي ــة لش ــركة وال ــب ت ــنص ع ــىل اليجــوز اتخــاذ إج ـراء ريتتــب عليــه ارتبــاط مــال اال بعــد الحصــول عــىل اق ـرار كتــان مــن
اإلدارة المالي ـ ــة ببي ـ ــان االعتم ـ ــاد الج ـ ــائز الخص ـ ــم من ـ ــه وان االعتم ـ ــاد يك ـ ـ نـف لمواجه ـ ــة
االل ـ ـ ر نـتام ويج ـ ــب االمتن ـ ــاع ع ـ ــن تق ـ ــديم االق ـ ـرار إذا ك ـ ــان االرتب ـ ــاط م ـ ــن ش ـ ــانه االخ ـ ــالل
ن
بمتانية الشـركة عىل أي وجه.
ر
 عـدم ت نـوج الدقــة المطلوبـة نف تحريــر وتوثيـق بعـض محــا ن
التسـية مــن قبـل مقــرر
اللجن ـ ــة وذل ـ ــك بوج ـ ــود تن ـ ــاقض نف بع ـ ــض البيان ـ ــات الموج ـ ــودة نف بع ـ ــض المح ـ ــا ن
ووجـ ــود كشـ ــط وتغيـ ــت نف بعـ ــض البيانـ ــات الموجـ ــودة نف بعـ ــض المحـ ــا ن ممـ ــا يعـ ــد
مخالفا للمهام الموكلة له حسب قرار تشكيل اللجنة.
 مخالفة اللجنة المادة ( )18من قرار المجلس الرئاس لحكومـة الوفـاق ال نـوطب رقـم
( )46لس ـ ــنة 2020م بش ـ ــأن تش ـ ــكيل لجن ـ ــة تت ـ ــول اإلج ـ ـراءات الخاص ـ ــة بالعط ـ ــاءات
ن
المتانية التشغيلية للشـركة.
الممولة من
 عدم ر نالتام اللجنة بمقارنة اسعار العروض المقدمة م االسعار السـابق التعامـل بهـا
ن
واســعار الســوق واالســعار التقديريــة االرشــادية للممارســة كمــا وردة ف الئحــة العقــود
اإلدارية.
الوضع الفن لعينة من محطات اإلنتاج
محطة كهرباء الخمس

 الوحـدة الغازيــة األول بحاجـة ماســة إل عمــرة جسـيمة وقــد تجـاوزت الحــد المــو،بــه مــن قبــل المصــن وأن الوحــدة قــد تــم إدراجهــا مــن ضــمن العقــد المــتم م ـ ش ــركة
 GEإلج ـراء عمــرة للوحــدات الغازيــة بلجنــة العطــاءات رقــم  2019/6ولــم يتخــذ أي
إجراء لذلك.
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أيض ـ ــا بحاج ـ ــة إل عم ـ ــرة جس ـ ــيمة نظـ ـ ـرا لتج ـ ــاوز الح ـ ــد
 الوح ـ ــدة الغازي ـ ــة الثاني ـ ــةالمو ،به وأيضا ن
تعان من نقص نف الحمولة حيث أنها تعمل بقدرة  45ميجاوات
فقط بسبب اتساع مصفيات مداخل الهواء واألمر يحتاج إل إذن من اإلدارة العامة
للــتحكم الســتبداله حيــث قــام مــدير المحطــة بمخاطبــة مــدير اإلدارة العامــة لإلنتــاج
بخصوص ـ ــها ول ـ ــم ي ـ ــتم اتخ ـ ــاذ أي إجـ ـ ـراء ب ـ ــذلك و أيض ـ ــا م ـ ــن ض ـ ــمن العط ـ ــاء رق ـ ــم
.2019/6
 الوحــدة الثالثــة الغازيــة متوقفــة عــن العمــل وذلــك بســبب تجــاوز ســاعات التشــغيلالمـو ،بهــا حيـث توقفـ الوحـدة عــن العمـل بتــاريـ ــخ 2020/08/30م بـالرغم مــن
قي ــام م ــدير المحط ــة بمخاطب ــة اإلدارة العام ــة لإلنت ــاج بش ــأن الكش ــف واج ـراء بع ــض
أعمــال الكشــف والصــيانة بتــاريـ ــخ 2020/06/06م أي قبــل توقــف الوحــدة تماشــيا
م ـ توص ــيات المص ــن ال ـ رـب أق ــرت إج ـراء عملي ــة الكش ــف ع ــىل الوح ــدة عن ــد بلوغه ــا
 8000ساعة ولم يتم األخذ بالمخاطبة ر
حب توقف الوحدة عن الخدمة.
 الوحـدة الرابعـة الغازيـة متوقفـة بسـبب حــدوث عطـب بـرطش الضـاغط وهنـاك عــددم ــن المخاطب ــات ب ـ ن
ـي إدارة الشـ ــركة وش ـ ــركة  GEبش ــأن التف ــاوض نف عملي ــة إص ــالح
الوحدة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بعد ذلك.
ن
ـاريتي تعمــالن بقــدرة  80ميجــاوات لكــل وحــدة بســبب
 الوحــدة األول والثانيــة البخـتجــاوز ســاعات التشــغيل المــو ،بهــا وأنهمــا بحاجــة إل عمــرة جســيمة وتــم إعــداد
نط ـ ــاق للتعاق ـ ــد ع ـ ــىل عم ـ ــرة للوح ـ ــدات األول والثاني ـ ــة نف س ـ ــنة 2012م عق ـ ــد رق ـ ــم
 2012/1لعم ـ ـ ــرة ر
التبين ـ ـ ــة األول والثاني ـ ـ ــة) لشـ ـ ـ ــركة س ـ ـ ــينمس وعق ـ ـ ــد بلفنج ـ ـ ــر رق ـ ـ ــم
 2012/2لعمـ ــرة الغاليـ ــة األول والثانيـ ــة ،ونظ ـ ـرا للظـ ــروف األمنيـ ــة اعتـ ــذرت ش ـ ــركة
بلفنجـ ــر عـ ــن العم ـ ـرات والـ ـ رـب تس ـ ــتوجب تنفيـ ــذها وجـ ــود الش ـ ـ ـر ن
كتي معـ ــا (س ـ ــيمنس
وبلفنجــر) وقــررت الش ــركة تغيــت المســتفيد وشــكل لجنــة بق ـرار رقــم 2019/685
المؤر نف 2019/08/15م ولم تستكمل أعمال اللجنة بعد.
 الوحدة الثالثة والرابعة أيضا تجاوزتا الحد المو ،به مـن قبـل المصـن وتحتـاج إلعم ــرة جس ــيمة وت ــم إع ــداد نط ــاق أعم ــال عم ــرة للوح ـ ن
ـدتي (تربين ــة وغالي ــات) وتـ ــم
الحص ــول ع ــىل ع ــرض م ــن ش ــركة س ــيمنس لعم ــرة ر
التبين ــات وه ــو قي ــد الدراس ــة ول ــم
يتخذ أي إجراء.
محطة كهرباء الجبل الغرن "الرويس":

 جمي الوحدات تعمل عىل الشـبكة بقـدرة  120ميجـاوات باسـتثناء الوحـدة الرابعـةتعمــل بقــدرة  50ميجــاوات كـ جراء احـ رـتازي لتفــادي حــدوث اإلظــالم التــام علمــا بــأن
جمي وحدات المحطة تجاوزت ساعات التشغيل المو ،بها إلجراء العمرات.
 تــأخر اتمــام اإلج ـراءات لطلــب العــروض مــن الش ــركات بشــأن اتفاقيــة الصــيانة طويلــةاألجـ ــل الـ ـ رـب تس ـ ــاهم نف زيـ ــادة اإلنتاجي ـ ــة وتطـ ــوير أنظمـ ــة ال ـ ــتحكم والمحافظـ ــة ع ـ ــىل
ديمومة هذه الوحدات باإلضافة إل التأخت نف تركيـب مـنظم الجهـد لمولـد اإلظـالم
الت ــام ك ــذلك ع ــدم اس ــتكمال دائ ــرة ال ــروطس بوعرق ــوب جه ــد  400كيلوفولـ ـ األم ــر
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الــذي تســبب نف خــروج وحــدات التوليــد بالمحطــة عــدة م ـرات بســبب فصــل إحــدى
دوائر تصـريف الطاقة من محطة تحويل الروطس.
 تأخر توريد قط غيار لمنظومة الشواحن وفق العطاء رقم  2019/21والذي تمر
التسية عليه ولم يتم اتخاذ أي إجراء.
 تأخر توريد طلبية قط الغيار من شـركة إلجيك والمتعلقة بتوريد رطش رالتبينـة ولـم
يتم التوريد ر
حب تاريخه ألسباب غت واضحة.
محطة كهرباء الزاوية المزدوجة

 الوح ــدة الغازي ــة األول تعم ــل ع ــىل الش ــبكة إال أنه ــا بحاج ــة إل عم ــرة جس ــيمة ومستهدفة إلجـراء عمـرة خـالل فصـل الخريـف وتـم توريـد قطـ الغيـار مـن شــركة GE
والتنسيق م شـركة  GEلتنفيذ األعمال واالستفادة من  60ميجاوات إضافية.
 الوحــدة الثانيــة تعمــل عــىل الشــبكة و تعـ نـان مــن وجــود عطــب بصــمامات الــتحكم
ب ــالوقود الس ــائل وتم ـ تش ــغيل الوح ــدة بالغ ــاز وتحميله ــا بق ــدرة  %80م ــن طاقته ــا
اإلنتاجيـ ــة ن
وف انتظ ـ ــار إج ـ ـراء توريـ ــد ص ـ ــمامات ال ـ ــتحكم رلتكيبهـ ــا واالس ـ ــتفادة بكام ـ ــل
طاقتها اإلنتاجية سواء من شـركة  GEأو الشـركة المصنعة.
 الوحــدة الثالثــة متوقفــة و حاليــا وتحتــاج عمــرة جســيمة والـ رـب كانـ مســتهدفة نفخريــف 2019م ونتيجــة تركيــب العضــو الــدوار المخصــص لهــا بالوحــدة الثانيــة األمــر
الـذي أدى إل تأجيـل العمـرة إل ربيـ 2020م إل أن يـتم تـوفت العضـو الـدوار حيــث
ن
عرضي من شـركة الجيك وشـركة  GEوتم اسـتبعاد عـرض الجيـك نتيجـة
تم استالم
لط ـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ـ ـ رـتة التوري ـ ـ ـ ــد وت ـ ـ ـ ــم الب ـ ـ ـ ــدء بأعم ـ ـ ـ ــال العم ـ ـ ـ ــرة الجس ـ ـ ـ ــيمة للوح ـ ـ ـ ــدة بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/08/29م.
 الوحــدة الرابع ــة والخامس ــة والسادس ــة بحاجــة إل عم ــرة جس ــيمة و حالي ــا ض ــمنالعط ــاء المت ــداول ل ــدى لجن ــة العط ــاءات ض ــمن عق ــد  2019/6وال ــذي يتض ــمن 13
عمرة جسيمة عىل مستوى المحطات.
محطة كهرباء جنوب طرابلس
 أغلــب الوحــدات تعـ نـان مــن عــدة مشــاكل ميكانيكيــة ومتجــاوزة الحــد المــو ،بــه مــن
قب ــل المص ــن وبحاج ــة إل عم ـرات جس ــيمة ،وت ــم توري ــد قطـ ـ غي ــار للوح ــدة األول
للعمرة واستخدام قط غيار العمرة نف صيانة أعطال الوحدة الثانية.
 محطــة الـ ر نـتود بالغــاز الطبــيع لــم يــتم إج ـراء االختبــارات النهائيــة عليهــا منــذ إنشــائهاســنة 2002م م ـ عــدم تــوفر الكــروت اإل ر
لكتوني ـة وعــدم تفعيــل اإلشــارات إل غرفــة
الــتحكم الرئيس ــية ،كــذلك محطــة تزويــد الغــاز الطبــيع بحاجــة إل صــيانة الغاليــات
لط ــرد الرطوب ــة والش ــوائب بع ــرض مق ــدم تمـ ـ الموافق ــة علي ــه ومتوق ــف ع ــىل ف ــت
االعتماد.
ن
ر
 مواس ــت ع ــوادم الوح ــدات  GEتع ــان م ــن أ ن ار نتيج ــة تج ــاوز العم ــر اإلف ــت نا ،له ــا

وتحت ــاج إل اس ــتجالب ع ــروض م ــن ش ـ ــركات متخصص ــة لص ــيانتها أو ت ـ ـوفت الم ــواد
الضـرورية واجراء الصيانة باإلضافة إل العديد من المشاكل األخرى.
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خط نقل الطاقة الكهربائية الخا

بمحطة أوباري الغازية

 عـدم اســتكمال األعمــال المدنيــة لعـدم تــوفر الزوايــا المدفونــة لعـدد  12بــرج مــن قبــلالشـركة العامة للكهرباء
 تــم نقــل جــزء مــن حديــد األب ـراج مــن قبــل الش ــركة العامــة للكهربــاء وأثنــاء التصــنيفت بـ ن
ـي أن جميـ األبـراج بهــا نــواقص األمــر الــذي تعــذر معــه تركيــب أبـراج كاملــة والــذي
ر
أثر سلبا عىل أعمال التكيب.
 عــدم الحص ــول ع ــىل الكمي ــات الكافي ــة مــن الوق ــود بص ــفة مس ــتمرة م ــن مس ــتودعاتش ــركة التيقــة بتســهيل اإلج ـراءات مــن قبــل الش ــركة العامــة للكهربــاء وذلــك حســب
المتفق عليه
 عـ ــدم دف ـ ـ مسـ ــتحقات الش ـ ــركة لـ ــدى الش ـ ــركة العامـ ــة للكهربـ ــاء للص ـ ــرف منـ ــه عـ ــىلمتطلبات واحتياجات المشـروع
 -عدم تجديد االعتماد المستندي للعقد والمنت

بتاريـ ــخ يونيو 2019م.

الوضع الحال لمنظومة إنتاج الكهرباء ف ليبيا
ن
مــن المع ــروف أن منظوم ــة تولي ــد الطاق ــة الكهربائي ــة (ديناميكي ــة) مم ــا يع ــب أن بياناته ــا
و ر
مؤرساتهــا تتغــت بتغــت الــزمن .وبعــد تحليــل البيانــات األساســية والتشــغيلية لمحطــات
ن
ر
تولي ــد الطاق ــة الكهربائي ــة ف ليبي ــا للف ــتة م ــن بداي ــة ش ــهر ين ــاير إل نهاي ــة ش ــهر س ــبتمت
2020م للع ــام ،وال ـ رـب ت ــم الحص ــول عليه ــا م ــن اإلدارة العام ــة لإلنت ــاج بالشـ ــركة العام ــة
للكهرباء نخلص للنتائأ التالية:
 عـ ــدد محط ـ ــات إنت ـ ــاج الكهرب ـ ــاء نف ليبيـ ــا من ـ ــذ الس ـ ــبعينات وح ـ ـ رـب اآلن يص ـ ــل إل 22محط ـ ــة تتض ـ ــمن  93وح ـ ــدة تولي ـ ــد مختلف ـ ــة الحج ـ ــم والتقني ـ ــات واألعم ـ ــار وبق ـ ــدرة
إجمالية حوال  12000ميجاوات.
 مــن إجمــال القــدرات المركبــة توجــد حــوال  23وحــدة توليــد بقــدرة إجمالي ـة حــوال 973ميج ــاوات تمث ــل وح ــدات قديم ــة ان ــت عمره ــا االف ـ رـت ن
ا ،و متوقف ــة ع ــن
العمل ولم تساهم بتوليد أي كهرباء خالل السنوات الماضية.
ر
 توجــد حــوال  948ميجــاوات مــن وحــدات التوليــد الجديــدة والــب لــم ينــت عمرهــااإلف ـ رت ن
ا ،لكنه ــا متوقف ــة ع ــن العم ــل ول ــم تس ــاهم نف تولي ــد أي كهرب ــاء خ ــالل الع ــام
2020م لحاجتها إلجراء صيانات.
ن
 توج ــد ح ــوال  1895ميج ــاوات م ــن وح ــدات التولي ــد ف محط ــات الخم ــس وأوب ــاريوالخليأ نف مراحل متقدمة من اإلنجاز ولكنها لم تدخل ن
حت التشغيل بعد.
 خالل العام 2020م نجد أن الوحدات رالب لها القدرة عـىل توليـد الطاقـة الكهربائيـة
ن
يبل ـ ــل ع ـ ــددها  70وح ـ ــدة تولي ـ ــد نف  14محط ـ ــة وبق ـ ــدرة إجمالي ـ ـ ـة ف حـ ـ ــدود 8000
ميجاوات.
ر
 خ ــالل الع ــام 2020م نج ــد عملي ــا أن الوح ــدات ال ــب له ــا الق ــدرة ع ــىل تولي ــد الطاق ــةن
الكهربائية (بعد األخذ ف االعتبار قيـود وفـرة الوقـود وتـأثت درجـات الحـرارة وأمكانيـة
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تحمي ـ ــل الوح ـ ــدات واحتياجاته ـ ــا للعمـ ـ ـرات والص ـ ــيانات) ت ـ ـ رـتاوح م ـ ــن 5000-4500
ميجاوات.
ن
ر
األ كــت شــيوعا ف االســتخدام تليهــا تقنيــة الــدورة
 تعتــت تقنيــة المحطــات الغازيــةالمزدوجة وانحسار لتقنية المحطات البخارية وخصوصا خالل العقود الماضية.
 تعتـت ررسك رـب سـيمنس و GEهمـا ال ـ رشكتان المهيمنتـان عـىل سـوق الطاقـة الكهربائيــةنف ليبيا من حيث التقنيات المركبة بنسبة تصل إل .%80
 تمث ــل وح ــدات التولي ــد الكب ــتة ( 100ميج ــاوات وأ ك ــت) النس ــبة األع ــىل نف محط ــاتالتوليــد نف حـ ن
ـي أن المحطــات الصــغتة ال تتجــاوز نســبتها  %5مــن إجمــال القــدرات
المركبـ ـ ــة ،والبيانـ ـ ــات التشـ ـ ــغيلية للوحـ ـ ــدات الصـ ـ ــغتة تعتـ ـ ــت متدنيـ ـ ــة ألسـ ـ ــباب غـ ـ ــت
واضحة.
ن
ن
 متوسط أعمار الوحدات ف حدود  20سنة وبالتال ف حـال االل ر نـتام بـاجراء الصـيانةوالعمرات نف مواعيدها ف ن القدرة اإلنتاجية لهذه الوحدات ستكون جيدة.
 تت ــوزع الق ــدرات المركب ــة بنس ــب تك ــاد تك ــون متس ــاوية ب ـ نـي من ــاطق ليبي ــا مـ ـ نق ــص
واض ـ نف الق ــدرات المركب ــة نف منطق ــة الجن ــوب وال ــذي سيتحس ــن ب ــدخول محط ــة
اوباري بكامل طاقتها اإلنتاجية.
 متوسط معامل االتاحيـة ( )availability factorلمحطـات التوليـد نف ليبيـا كـان فنحدود  %80سنة 2010م ،وهبط إل حوال  %60نف العام 2020م.
 متوس ـ ــط معام ـ ــل الس ـ ــعة لمحط ـ ــات اإلنت ـ ــاج ( )Capacity factorنف ليبي ـ ــا ك ـ ــان نفحــدود  %46ســنة 2010م ،وهــبط إل حــوال  %45نف العــام 2020م ،و نف العمــوم
ر
محطب الخليأ والشير.
يعتت معامل السعة للمحطات نف المدى المقبول ماعدا
 متوسـ ـ ــط الكفـ ـ ــاءة الحراريـ ـ ــة ( )Thermal efficiencyلمحطـ ـ ــات التوليـ ـ ــد نف ليبيـ ـ ــاخــالل العــام 2020م ،نف حــدود  ،%30و قــيم مقبولــة حيــث أن متوســط الكفــاءة
لمحط ــات الكهرب ــاء نف ت ــونس ح ــوال  %32و نف معظ ــم ال ــدول الص ــناعية نف ح ــدود
.%40-35
 يلـل إجمـال الطاقـة الكهربائيــة المنتجـة خـالل الفـ رـتة ينـاير – سـبتمت 2020م حــوال 26تـتاوات.سـاعة ي ر
ـأن حـوال الثلث ن
ـي منهـا مـن محطـات (الزاويـة المزدوجـة وشــمال
بنغـ ـ ــازي المزدوجـ ـ ــة والـ ـ ــروطس ومصـ ـ ـ ـراتة المزدوجـ ـ ــة) وبالتـ ـ ــال يجـ ـ ــب إعطـ ـ ــاء هـ ـ ــذه
المحطات األولوية نف إجراء الصيانات والعمرات ألهميتهم النسبية.
 شهدت السنوات العـ رش الماضـية توسـعا كبـتا نف اسـتخدام الغـاز الطبـيع كوقـود نفمحطــات التولي ــد وذل ــك العتبــارات فني ــة واقتص ــادية وبيئيــة ،فبينم ــا ك ــان  %41م ــن
الطاقـة المنتجــة تـ ر
ـأن مــن الغــاز الطبــيع نف العــام 2010م ،أصــبح حــوال  %65نف
العــام 2020م .وانحـ ـش اســتخدام الوقــود الخفيــف فبينمــا كان ـ  %40مــن الطاقــة
المنتجة ر
تأن من حرق الوقود الخفيـف نف العـام 2010م أنخفـض إل حـوال ،%15
ن
ومــن خــالل اإلحصــاءات كــذلك نالحــظ تــدن مقــدار الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن
الوحدات البخارية نف محطات الدورة المزدوجة.
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 مقارنـ ـ ــة بالعـ ـ ــام 2010م يالحـ ـ ــظ زيـ ـ ــادة نف نسـ ـ ــبة الطاقـ ـ ــة الكهربائيـ ـ ــة المولـ ـ ــدة مـ ـ ــنمحط ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدورة المزدوج ـ ـ ــة م ـ ـ ــن  %37إل  %48نف الع ـ ـ ــام 2020م مـ ـ ـ ـ ثب ـ ـ ــات نف
مســاهمة المحطــات الغازيــة  %45وانخفــاض نف مســاهمة المحطــات البخاريــة مــن
 %20إل .%7
ن
 بلغ تكلفة الوقود المستخدم ف محطـات اإلنتـاج حـوال  380مليـون دينـار خـاللالف ـ رـتة ين ــاير – س ــبتمت 2020م معظمه ــا كان ـ ـ لمحط ــات أوب ــاري وش ــمال بنغ ــازي
والـشير وذلك بسبب استخدامها للوقود الخفيـف والخـام نف ح ن
ـي أن تكلفـة الوقـود
كان منخفضة للوحدات والمحطات ر
الب تستخدم الغاز الطبيع كوقود لها.
 يالح ــظ التكلف ــة المرتفع ــة للوق ــود المس ــتخدم نف محط ــة اوب ــاري  %32م ــن إجم ــالتكلف ــة الوقـ ــود للمحط ــات بسـ ــبب ارتف ــاع سـ ــعر الخ ــام األمـ ــر ال ــذي شسـ ــتوجب معـ ــه
ض ــرورة اإلرساع نف إم ــداد المحط ــة بالغ ــاز الطب ــيع خصوص ــا قب ــل دخ ــول الوح ـ ن
ـدتي
االخـ ن
ـريي للعمــل ،واألم ــر نفســه ينطبــق ع ــىل محطــة الشـ ـير نف ض ــرورة التحــول م ــن
الوقود الخفيف إل الغاز الطبيع.
ن
 بمقارنة تكلفة الوقود المستخدم ف المحطات وما تنتجه هذه المحطات من طاقةكهربائي ـ ـ ــة نالح ـ ـ ــظ أن محط ـ ـ ــات ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن (مص ـ ـ ـ ـراتة المزدوج ـ ـ ــة وال ـ ـ ــروطس والزاوي ـ ـ ــة
المحطــات األ كـ رـت اقتصــادية نف حـ ن
ـي أن محطــات
المزدوجــة وجنــوب ط ـرابلس)
ر
المحطـ ــات األ كـ ــت
(أوبـ ــاري والسـ ـ ـرير وشـ ــمال بنغـ ــازي وغـ ــرب ط ـ ـرابلس الغازيـ ــة)
تكلفة نف الوقود نظت ما تنتجه من كهرباء.
 تعت ــت مع ــدالت ح ــرق الوق ــود بالمحط ــات مرتفع ــة نس ــبيا ( 0.32م/3م.و.س) إذا م ــاقورن بـدول الجـوار ف نـف تـونس مـثال معـدل حـرق الوقـود حـوال  0.24م/3م.و.س
ويرجـ ـ ذل ــك النخف ــاض الكف ــاءة .وطس ـ ن
ـتثب م ــن ذل ــك محط ــات مرصـ ــاتة المزدوج ــة
والزاوية المزدوجة والروطس.
ال شـركة العامة لألعمال الكهربائية
 عدم استجابة الجهات المدينة وخاصة الشــركة العامـة للكهربـاء لسـداد مسـتحقاتالشـركة لديها مقابل تنفيذ المشاري ـ ـ المتعاقد عليها أو الصـادر بشـأنها أوامـر تكليـف
األم ــر ال ــذي انعك ــس س ــلبا ع ــىل المرك ــز الم ــال للشـ ــركة وأدى إل ح ــدوث اختناق ــات
مالية أثرت سلبا عىل معدل نشاط الشـركة بشكل عام وكان السبب ُ
الم ر
بارس نف:

 انته ـ ــاء ص ـ ــالحية االعتم ـ ــادات المس ـ ــتندية للعق ـ ــود المتم ـ ــة م ـ ـ الش ـ ــركة العام ـ ــة
للكهرب ــاء ،والت ــأخر نف إجـ ـراءات تمدي ــدها مم ــا أث ــر ع ــىل ت ــوفر الت ــدفقات المالي ــة
المطلوبة مقابل الفواتت المحالة للمشاري ـ ـ المنجزة.
 ع ـ ــدم س ـ ــداد دي ـ ــون الش ـ ــركة ع ـ ــىل وزارة المالي ـ ــة (الخزان ـ ــة العام ـ ــة) بقيم ـ ـة مالي ـ ــة
ر
وقدرها  3,989,416دينار ر
مشتكة بموجب قرار
والب تم بشأنها تشكيل لجنة
ن
ص ــادر م ــن وزي ــر المالي ــة المف ــوض بحكوم ــة الوف ــاق ال ــوطب رق ــم ( )216لس ــنة
2018م تت ـ ــول مه ـ ــام اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزم ـ ــة لتعلي ـ ــة المديوني ـ ــة المس ـ ــتحقة
للشـ ــركة ع ــىل الخزان ــة العام ــة واجـ ـراء المقاص ــة الالزم ــة مـ ـ مص ــلحة الض ـ ـرائب
وص ــندوق الض ــمان االجتم ــاع وق ــد أنه ـ ـ اللجن ــة أعماله ــا وت ــم إحال ــة تقريره ــا
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النهان لوزارة الماليـة لالعتمـاد والشــروع نف التنفيـذ إال أنـه لـم يـتم االعتمـاد ح رـب
تاريخه.
 عدم سداد الديون المستحقة عىل وزارة اإلسكان والمرافق بقيمة 3,877,923
دينار مقابـل أعمـال منجـزة لتنفيـذ مشــروع االمـدادات المائيـة بالمنطقـة الغربيـة
والمتعاقد عليه منذ العام 2008م.
 عدم سداد الديون المستحقة عىل الجهاز التنفيذي للطاقات المتجـددة بقيمـة
 2,006,572دينــار مقابــل تنفيــذ أعمــال خاصــة بمشــروع توريــد وتركيــب مزرعــة
الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة  60ميغاوات.
 اس ـ ــتحداث مجل ـ ــس إدارة م ـ ــوازي (بالمخالف ـ ــة) بالمنطق ـ ــة الش ـ ـ ــرقية وخض ـ ــوع ف ـ ــرعالشـركة بالمنطقة الشـرقية له ،مما أثر سلبا عىل معدل أداء الشـركة.
ّ
تحمل الشـركة ر
حب تاريخه أعباء مالية أثقل كاهلها وأثرت سلبا عىل مركزها المـال
ن
ن
وعدم تجاوب الجهـات ذات العالقـة ف حلحلـة موضـوعها أو المسـاهمة ف معالجـة
ما ترتب عنها والمتمثلة نف:
 تأجت مخـازن بطـرابلس وبنغـازي لتخـزين معـدات ومـواد محطـ ــات جهـد (-220
 66ك.ف) تم توريدها من قبل الشـركة العامة للكهرباء بالمخالفة للعقد المـتم
بشأنها.
 توقف تنفيذ مشـروع الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية والمتعاقد عليه م الجهاز
التنفيــذي للطاقــات المتجــددة ((بســبب اخــتالف بـ ن
ـي الجهــاز (المالــك) وش ــركة
ن
الس ـ ــويدي ب ـ ــاور الم ـ ــورد)) وتكب ـ ــد الشـ ـ ــركة س ـ ــداد مص ـ ــاريف النق ـ ــل م ـ ــن الم ـ ــوان
البحريــة (ط ـرابلس-طــتق-الخمــس) إل مواق ـ المش ــروع سـ ا
ـواء بمنطقــة الفتــائ
بدرنــه أو بالمحمي ــة بمدينــة مســالته ،وكــذلك س ــداد قــيم مالي ــة تتعلــق بالغف ــارة
وتسوية المواق والمحافظة عىل المعدات والمواد داخل مواق المشـروع.
المشاكل والصعوبات الن واجهتها الشـركة:
 الغيـاب االضـطراري لكـوادر الشــركة نف فـ رـتات زمنيـة طويلـة ُومتكـررة وذلـك ألســباب
عده يمكن ايجازها نف ر
اآلن:








ح ـ ــدوث اشتباك ـ ـ ـ ــات مس ـ ــلحة ف ـ ـ ـ كـ ـ ـ ــافة الم ـ ــدن الواقع ـ ــة فيهـ ـ ـ ــا ف ـ ــروع الش ـ ـ ــركة
ن
(السوان – الكريمية – الزاوية – سبها).
ن
ن
القاطني بهــا (منطقة
العاملي من مقر سكنــاهم بالمنــاطق والمدن
نزوح أغلب
ورشــفانة – مدينــة الزاويــة – مدينــة القرضــة – مدينــة ســبها) باعتبارهــا بــؤر تــوثر
واشتباكات نف سنوات سابقة.
تع ـ ــرض المقـ ـ ـرات والمخ ـ ــازن ومواقـ ـ ـ المش ـ ــاري ـ ـ إل التع ـ ــدي بالنه ـ ــب والشـ ـ ــقة
والتخريب.
ر
تع ــرض الف ــرق المكلفـ ــة بتنفي ــذ المش ــاري ـ ـ إل التهديـ ــد والتهي ــب باإلضـ ــافة إل
التعـدي عـىل المـواد والمعــدات بالشـقة اثنـاء نقلهــا لمواقـ المشـاري ـ ـ بالمنــاطق
َ
ن
األمب.
سوء الوض
(الغربية – والجنوبية – والشـرقية) نتيجة
السـ ـ ــيطرة عـ ـ ــىل المقـ ـ ــر اإلداري والمخـ ـ ــازن والـ ـ ــورش الكائنـ ـ ــة بمنطقـ ـ ــة الكريميـ ـ ــة
بالسـ ـ ن
ـوان مـ ــن قبـ ــل جهـ ــات أمنيـ ــة بسـ ــبب الحـ ــرب عـ ــىل العاصـ ــمة (منـ ــذ تـ ــاريـ ــخ
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2019/04/04م حـ ـ ـ رـب تاريخـ ـ ــه ومن ـ ـ ـ كـ ـ ــوادر الش ـ ـ ــركة مـ ـ ــن االلتحـ ـ ــاق بمق ـ ـ ـرات
أعمالهم.
 ارتفــاع أســعار المــواد الخــام وعــدم تــوفر الســيولة النقديــة بالمصــارف للص ــرف ع ــىلمراحل تنفيذ المشاري ـ ـ .
ن
ن
األمب وتذبذب
المقاولي بالباطن عن تنفيذ المشاري ـ ـ لعدم توفر االستقرار
 عزوفاألسعار بالسوق المحىل.
 عدم إحالة الفواتت مقابل األعمال المنجزة من قبل فرع الشـركة بالمنطقة الشــرقيةوعدم استجابة الفرع للتعليمات والمناشت والتوصيات الصادرة لهم.
 عـ ــدم قيـ ــام الجهـ ــات المالكـ ــة للمشـ ــاري ـ ـ بتـ ــوفت المـ ــواد الخاصـ ــة بتنفيـ ــذ المشـ ــاري ـ ـالمتعاقد عليها (تركيبات).
ن
 تأخر الجهات المالكة للمشاري ـ ـ ف تسليم مواق العمل للشـركة بسبب ر(اعتاضات
ن
ن
األمب).
مواطني-الوض
 تعرض بعض األعمال المنجزة بالمشاري ـ ـ لعمليات السطو والشقة. عـ ـ ــدم اسـ ـ ــتجابة وزارة الماليـ ـ ــة بشـ ـ ــأن تعـ ـ ــويض الش ـ ـ ــركة عـ ـ ــن المرتبـ ـ ــات المسـ ـ ــتحقةر
ن
سنب 2012-2011م والبالغة  24,654,599دينار.
للعاملي بها عن
ال شـركة العاملية خلدما ت الكهرباء ( جيسكو )
ن
ن
المتاني ـ ــة الختامي ـ ــة للشـ ـ ــركة والب ـ ــالل قيمته ـ ــا
ـديني الظ ـ ــاهر نف
 ان ارتف ـ ــاع قيم ـ ــة الم ـ ـن
ر
) 6,727,120دين ــار كان ـ ـ ناتج ــة ع ــن ارتف ــاع القيم ــة التعويض ــية ع ــن اال ار ال ــب
لحق بمواق الشـركة نف كل من موق محطة أوباري الغازية وموق محطة الشـير
الغازي ــة وبع ــض المواقـ ـ األخ ــرى خ ــالل الف ـ رـتة م ــن س ــنة 2011م وح ـ رـب نهاي ــة س ــنة
2014م والـ رـب نــتأ عنهــا مــن توقفــات لألعمــال خــالل الفـ رـتة المشــار إليهــا والـ رـب أدت
إل ارتف ــاع نف تك ــاليف إع ــادة التقي ــيم واس ــتبدال للعدي ــد م ــن قط ـ ـ الغي ــار واألدوات
والمــواد كمــا أن هــذه القيمــة تتضــمن المســتحقات عــن قيمــة التعاقــدات الـ رـب تقــوم
الشــركة بتنفيــذها والمتمثلــة نف أعمــال الصــيانة ر
والتكيبــات...الخ يتضـ مــن ذلــك أن
ن
ـزئي ه ـ ن
بالمتاني ــة الم ــذكورة تتمث ــل نف ج ـ ن
ـامي وهم ــا
ارتف ــاع قيم ــة المديوني ــة ال ــواردة
ن
(التعويضــات والمســتحقات) ،وف إطــار ذلــك قام ـ الش ــركة بالعمــل عــىل المطالبــة
بقيمــة الــديون المســتحقة المــذكورة حيــث قامـ بتحصــيل نســبة كبــتة منهــا خــالل
الف ـ ـ رـتة الماض ـ ــية و مس ـ ــتمرة نف المتابع ـ ــة مـ ـ ـ الجه ـ ــات المدين ـ ــة إلتم ـ ــام تحص ـ ــيل
القيمة المتبقية منها كما أنها خاطب الشـركة العامة للكهرباء بطلب المصادقة ولم
يتم الرد ر
حب تاريخه.
 لم تل ر نـتم الشــركة مطلقـا بتقـديم نمتانياتهـا إل ديـوان المحاسـبة (أو األجهـزة المنـاظرة

ل ـ ــه قب ـ ــل 2011م) للفح ـ ــص بالمخالف ـ ــة للتش ـ ـ ــريعات الناف ـ ــذة ،ع ـ ــىل ال ـ ــرغم م ـ ــن أن
مســاهمة كــل مــن الش ــركة العامــة للكهربــاء والش ــركة الليبيــة لالســتثمارات األفريقيــة
تبلل  %51من رأس المال وذلك بالمخالفة لنص المادة ( )3الفقرة ( )2من القـانون
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رقــم ( )19لســنة 2013م بشــأن إعــادة تنظــيم ديــوان المحاســبة وتعديالتــه والئحتــه
التنفيذية.
شـركة الصناعات الكهربائية
ن
 لم تل ر نـتم الشــركة مطلقـا بتقـديم متانياتهـا إل ديـوان المحاسـبة (أو األجهـزة المنـاظرةله بمسمياتها قبل 2011م) للفحص بالمخالفة للتشـريعات النافـذة ،بـالرغم مـن أن
مسـ ـ ــاهمة الش ـ ـ ــركة الليبيـ ـ ــة للكهربـ ـ ــاء القابضـ ـ ــة تبلـ ـ ــل  %51مـ ـ ــن رأس المـ ـ ــال وذلـ ـ ــك
بالمخالفــة لــنص المــادة ( )3الفقــرة ( )2مــن القــانون رقــم ( )19لســنة 2013م بشــأن
إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية.
 -م ــن خ ــالل المتابع ــة اتضـ ـ أن أع ــىل قيم ــة مديوني ــة للش ـ ــركة نف س ــنة2018م وال ـ رـب

كانـ ـ ـ حس ـ ــب إف ـ ــادة الشـ ـ ــركة بلغـ ـ ـ نح ـ ــو  17,385,177دين ـ ــار يق ـ ــارب رأس م ـ ــال
الش ــركة ممــا يعــد مـ ر
ـؤرسا ســلبيا األمــر ال ــذي يكــون معــه العمــل عــىل تخفــيض ال ــذمم
ن
َ
المدين ـ ــة بزي ـ ــادة فعالي ـ ــة التحص ـ ــيل وأن توس ـ ـ ـ الش ـ ـ ــركة ف تحدي ـ ــد نوعي ـ ــة ال ـ ــديون
وتفعيل المادة ( )85مـن الئحتهـا الماليـة ال رـب نصـ عـىل:م يجـوز بقـرار مـن مجلـس
إدارة الش ــركة إعــدام الــديون الـ رـب يتعــذر تحصــيلها أو الـ رـب تقــل قيمتهــا عــن مصــاريف
تحصــيلها بعــد اســتيفاء كافــة وســائل طــرق تحصــيلها وفقــا لمــا يــتم عرضــه مــن مــدير
عام الشـركةم.
 عجز الشـركةعىل استكمال مشـروع محطة اوباري الغازية حيث تم تشغيل وحـدتينمن أصل أرب ـ وحدات بالمحطة.
 إعطــاء الش ــركة الســلطة إل الش ـريك األجنــب للش ــركة تقــدر بحــوال  150ألــف دينــاروذلك بالمخالفة الالئحة المالية للشـركة.
ن
 تهاون إدارة الشـركة نف عدم وجود مالك وظيف معتمـد بالمخالفـة لـنص المـادة (-5 )8-7من الالئحة اإلدارية للشـركة.
 وجود ايصال قـبض بقيمـة  8000دينـار تـم اسـتالمهم مـن قبـل رئـيس قسـم الخزينـةبـدون اي سـند ق ن
ـانون والــذي يعـد مخالفـة االحكـام المــادة ( )43مـن الالئحـة الماليــة
للشـركة.
 تم سداد الضـرائب عىل االئتالف الخاص بتنفيـذ مشــروع محطـة اوبـاري الغازيـة مـالتكية دون ان يـتم اسـتقطاع هـذه القيمـة مـن الشــركة ر
شـركة انكا ر
التكيـة وال رـب تقـدر
بحوال  6مليون دوالر.
شـركة امل شـروع ات الكهربائية
ن
 وفقــا إلفــادة الشــركة فـ ن نمتانيــات ســنوات العينــة ف طــور اإلعــداد ولــم تقــم الشــركة
باقفـ ــال ن
متانياتهـ ــا للسـ ــنوات الماليـ ــة مـ ــن 2014م وحـ ـ رـب 2019م وبالتـ ــال ال وجـ ــود
ألربــاح أو خســائر بالمخالفــة للمــادة ( )63مــن الفصــل الســادس مــن الالئحــة الماليــة
للشـركة ر
الب تنص عىل :متعد إدارة الشئون الماليـة والتجاريـة خـالل ثالثـة أشـهر مـن
ن
انتهــاء الســنة الماليــة المتانيــة العموميــة والحســابات الختاميــة للش ــركة وذلــك وفقــا
لألسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليهام.
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ر
وتعتهــا أو لــم يبــدأ البــدء فيهــا حســب
 مــن األســباب الـ رـب أدت إل توقــف المشــاري ـ ـن
ر
إفــادة الش ــركة تتمثــل نف جملــة مــن األســباب الــب تــم إيضــاحها ف الجــداول المرفقــة
ن
ـواطني عــىل التنفيــذ ،وكــذلك لعــدم
للمشــاري ـ ـ منهــا عــىل ســبيل المثــال ،اعـ رـتاض المـ
اس ــتكمال اإلج ـراءات م ــن قب ــل مص ــرف ليبي ــا المرك ــزي ،وك ــذلك ع ــدم ت ــوفر الس ــيولة
المالية وبعض المعوقات األخرى.
ر
وم ــن األس ــباب الـ ـ رـب أدت إل توق ــف بعـ ــض المش ــاري ـ ـ وتعتهـ ــا أو ل ــم يبـ ــدأ الب ــدء فيهـ ــا
حسـ ــب إفـ ــادة الش ـ ــركة تتمثـ ــل نف جملـ ــة مـ ــن األسـ ــباب الـ ـ رـب تـ ــم إيضـ ــاحها نف الجـ ــداول
المرفقة للمشاري ـ ـ منها عىل سبيل المثال:
 ر
ن
المواطني عىل التنفيذ.
اعتاض









عدم استكمال اإلجراءات من قبل مصـرف ليبيا المركزي.
عدم توفر السيولة المالية.
لم يتم تحديد الخطوط المراد صيانتها بسبب الظروف األمنية
عدم توفر المواد.
نقص العمالة الفنية.
عدم تمديد صالحية االعتماد المستندي.
العمل متوقف بسبب المطالبة بزيادة األسعار.
عزوف الشـركات األجنبية عن التنفيذ.

شـركة النظم لإلنشاءات و األعمال
نظام الرقابة الداخلية
ن
ن
 الت ــأخر نف اعتم ــاد المتاني ــة التقديري ــة للع ــام 2019م ،حي ــث ت ــم اعتماده ــا ف ت ــاريـ ــخ2019/07/23م مما يفقد الموازنة التقديرية لدورها كأداة للتخطيط والرقابة.
ن
المتاني ــات للفح ــص والمراجع ــة م ــن دي ــوان المحاس ــبة حي ــث اخ ــر
 الت ــأخر نف احال ــةن
متانيــة معتمــدة مــن قبــل الــديوان كان ـ عــن ســنة 2014م ،وذلــك بالمخالفــة لــنص

الم ــادة ( )3الفق ــرة ( )2م ــن الق ــانون رق ــم ( )19لس ــنة 2013م بش ــأن إع ــادة تنظ ــيم
ديـ ــوان المحاسـ ــبة وتعديالتـ ــه والئحتـ ــه التنفيذيـ ــة ونـ ــص المـ ــادة ( )20مـ ــن الالئحـ ــة
المالية للشـركة ،األمر الذي يتوجب معه معالجة ذلك.
 تـ ــأخر الش ـ ــركة نف عمليـ ــة الـ ــربط الـ ـ ـ نرصيب ،حيـ ــث كـ ــان آخـ ــر ربـ ــط ن يـ ــب عـ ــن سـ ــنة2009م.
 ســوء حالــة المخــزن كمــا لــوحظ وجــود عــدد كبــت مــن المــواد موجــودة خــارج المخــزن(سياج الشـركة) مما يعرضها للتلف والشقة.
 ض ــعف اداء مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة وعــدم مراع ــاة للمهني ــة حي ــث يق ــوم باع ــدادتقـ ـ ـ ــارير نمطيـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ــعيفة ال يمكـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ــتفادة منهـ ـ ـ ــا نف تقـ ـ ـ ــويم الش ـ ـ ـ ــركة وتحديـ ـ ـ ــد
االنحرافات( .مرفق صورة منها).
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 تـ ـ ـ ـ ــأخر إدارة الش ـ ـ ـ ـ ــركة نف احال ـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ــتقطاعات (الض ـ ـ ـ ـ ـ ـرائب والض ـ ـ ـ ـ ــمان االجتم ـ ـ ـ ـ ــاعوالتضامن) ر
والب بلغ نف 2019/12/31م مبلل وقدره  411,098دينار.
 ضــيق الســعة التخزينــة للخزينــة حيــث بلغـ القيمــة المســوح االحتفــا بهــا حســبقرار مجلس إدارة الشـركة مبلل قدره  300,000دينار وهدا مبلل ال يمكن االحتفا
به بالخزينة الحالية للشـركة.
ر
 لم تقم الشـركة باجراء مصادقات ألرصـدة دائنـة ومدينـة الدفتيـة حيـث بلـل إجمـالالمديوني ـ ــة  3,622,199دين ـ ــار نف ح ـ ـ ن
ـي بل ـ ــل إجم ـ ــال ال ـ ــدائنون مبل ـ ــل 3,251,238
دينار.
االعتمادات المستندية

بل ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدد االعتم ـ ـ ــادات المس ـ ـ ــتندية للشـ ـ ـ ــركة م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــاريـ ــخ 2018/1/1م ح ـ ـ ـ رـب ت ـ ـ ــاريـ ــخ
2019/12/31م عــدد  8اعتمــادات حيــث مــول عــدد  7اعتمــادات عــن طريــق ش ــركات
خاص ــة بلغـ ـ  42,595,690دين ــار م ــن خ ــالل القي ــام بفح ــص االعتم ــادات الم ــذكورة
لوحظ ر
اآلن:
 لم تقم الشـركة بعقد اي اتفاقيات م تلك الشـركات الممولة قبل عملية المشاركة. ضـعف محضــر االتفـاق المعــد مـن قبـل الط نـرفي وعــدم تحديـد الكثـت مـن التفاصــيل
كما نف حالة حدوث اي تلف للبضاعة الموردة كالحريق والشقة وغته.
 اس ــتالم البض ــاعة م ــن قب ــل الش ـ ــركة عن ــد وص ــلها وبع ــدها ي ــتم تس ــليمها ال الش ـ ــركةالخاصة للتحكم نف البضاعة والقيام بعملية البي والتخزين
 التأخر نف اتمام إجراءات تقسيم الحصة من البضاعة الموردة رحب تاريـ ــخ كتابة هذا
التقرير.
ن
 ارتف ــاع نس ــبة قس ــمة األرب ــاح وتتجاوزه ــا ف بع ــض االعتم ــادات نس ــبة  %60لص ــالالشـركة الخاصة.
ن
 نالح ــظ ان هن ــاك ت ــأخت ف عملي ــة قس ــمة البض ــاعة ب ـ نـي الش ـ ــركة والمم ــول لفـ ـ رـتات
تجــاوزت أ كـ رـت مــن ســنة وان جميـ البضــاعة المســتوردة لــدى الطــرف الممــول خــارج
مدينة طرابلس وعليه نـرى تكليـف لجنـة أو فـرع ديـوان المحاسـبة بمرصـاتة لتفتـيش
عىل المخازن وجردها.
المدينون

بلغ ـ قيمــة المــدينون عــىل الجهــات العامــة حـ رـب تــاريـ ــخ 2019/12/31م مبلــل وقــدره
 1,380,278دينار.
 الت ــأخت نف إجـ ـراء عملي ــة المص ــادقات لتس ــوية ال ــديون العالق ــة ب ـ نـي ك ــل م ــن الشـ ــركة
والجهات العامة حيث كان اخر تاريـ ــخ للمقاصة تقوم بها الشـركة عام 2017م األمر
الذي أدي ارتفاع قيمة مديونية الجهات العامة ر
حب بلغ  1,380,278دينار.
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 لــوحظ ضــعف اداء إدارة الش ــركة نف عمليــة تحصــيل الــديون مــن خــالل عــدم تقــديمر
والمقتح ـ ــات لتحص ـ ــيل ال ـ ــديون المس ـ ــتحقة للش ـ ــركة األم ـ ــر ال ـ ــذي يتطل ـ ــب
الحل ـ ــول
ن
انتهاج سياسة جيدة ف عملية تحصيل مديونيتها.
شـركة اجليك للطاقة

لــم تقــم الشــركة مطلقــا بتقــديم ن
متانياتهــا إل ديــوان المحاســبة (أو األجهــزة المنــاظرة ل ـه
قب ــل 2011م) للفح ــص بالمخالف ــة للتش ـ ــريعات النافـ ــذة ع ــىل ال ــرغم م ــن أن مسـ ــاهمة
ا
الجانب الليب -ممث بالشـركة الليبية للكهرباء القابضة -تبلل  %51من رأس المال.
ال شـركة األفريقية لل مشـروع ات الكهربائية وامليكانيكية
لــم تقــم الشــركة مطلقــا بتقــديم ن
متانياتهــا إل ديــوان المحاســبة (أو األجهــزة المنــاظرة لــه

قب ــل 2011م) للفح ــص بالمخالف ــة للتشـ ــريعات الناف ــذة ،ع ــىل ال ــرغم م ــن أن مس ــاهمة
ا
الجانــب اللي ــب -ممــث بالش ــركة الليبيــة للكهرب ــاء القابضــة -تبل ــل  %51مــن رأس الم ــال
وذل ــك بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )3الفق ــرة ( )2م ــن الق ــانون رق ــم ( )19لس ــنة 2013م
بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

644

الفصل اخلامس عشر :قطاع الصحة
وزارة الصحة
ديوان وزارة الصحة

الموقف المال لوزارة الصحة من  /1/1إل 2020/12/31م
المصـروفات الفعلية
المسيل
المفوض به
البيان
5,746,715
5,296,382
الباب األول ديوان الوزارة 6,354,078
212,003,618
212,003,620
الباب األول المناطق
الباب ن
73,469,710
74,808,333
3,975,000
الثان
5,197,231
0
34,021,706
الباب الثالث
ن
53,474,305
53,550,000
80,000,000
تحسي الخدمات
34,212,600
70,000,000
70,000,000
العالج بالداخل
54,495,550
76,000,000
76,000,000
العالج بالخارج
700,929,730
752,449,319 980,760,883
الطوارئ
1,139,529,460 1,244,107,655 1,251,111,667
اإلجمال

نظام الرقابة الداخلية
 نتيجــة لغيــاب اإلدارة الرشــيدة وعــدم اتبــاع اإلج ـراءات الســليمة وفــق دورة مســتنديةمنظم ــة ومنض ــبطة وانته ــاج مس ــلك العم ــل العش ــوان الغ ــت م ــدروس وف ــق الخط ــط
التشـ ـ ــغيلية اإلداري ـ ـ ـة وغيـ ـ ــاب التكامـ ـ ــل الصـ ـ ــحي بـ ـ ـ ن
ـي اإلدارات المختلفـ ـ ــة بـ ـ ــالوزارة،
ر
الدفتية خالل الرب ـ األخت من السنة المالية 2020م
تكشف عجوزات نف األرصدة
ألربعة حسابات مصـرفية تجاوزت  75مليون دينار.
 سـ ـ ـحب اختصاص ـ ــات لجن ـ ــة العط ـ ــاءات المركزي ـ ــة واالستعاض ـ ــة عنه ـ ــا بلجن ـ ــة فني ـ ــةلدراس ــة ر
التس ــيات المش ــكلة بموج ــب ق ـراري وكي ــل ع ــام ال ــوزارة رق ــم ()246 ،165
لسنة 2019م.
ن
 غياب آليات واضحة ف تحديد االحتياج الفعىل للمستلزمات والمعدات الطبية. كمــا أن هنــاك ضــعف لنظــام الرقابــة الداخليــة بــالوزارة وجمي ـ المخــازن المركزيــة بهــاوالمستش ـ ــفيات العامـ ـ ــة حيـ ـ ــث ل ـ ــم يالحـ ـ ــظ وجـ ـ ــود مح ـ ــا ن جـ ـ ــرد نف نهايـ ـ ــة السـ ـ ــنة
بالمستشفيات ر
الب تم زيارتها.
 يالحــظ غيــاب التحديــد الوض ـ لمواصــفات األصــناف مــن المعــدات والمســتلزماتالطبيـ ــة الم ـ ـراد توريـ ــدها ممـ ــا يضـ ــعف مراقبـ ــة التوريـ ــد ومـ ــدى مطابقتـ ــه للمتطلبـ ــات
الفعلية.
الباب االول

بلغ ـ جمل ــة المص ــروفات الفعلي ــة ع ــىل الب ــاب األول مبل ــل وق ــدره  5,746,715دين ــار
والح ـ ــواالت المالي ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل وزارة المالي ـ ــة ع ـ ــن الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م مبل ـ ــل وق ـ ــدره
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 5,606,378دينـ ــار والمحالـ ــة لحسـ ــاب الـ ــوزارة نف مص ـ ــرف ليبيـ ــا المركـ ــزي تح ـ ـ رقـ ــم
 2001513له ـ ـ ـ ــذا الب ـ ـ ـ ــاب الخ ـ ـ ـ ــاص بالمرتب ـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ـ ــا نف حكمه ـ ـ ـ ــا وفيم ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــىل تفص ـ ـ ـ ــيل
المصـروفات الفعلية عن سنة 2020م وبيانه عىل النحو التال:
البيان
ن ن
الموظفي ف وزارة الصحة
مرتبات
مرتبات المنطقة ر
ن
ن
المنقولي خارج وزارة الصحة
النازحي+
الشقية
تعلية القيمة إل حساب الودائ رقم ()200-1551
إجمال المصـروفات عل الباب األول لسنة 2020م

القيمة المصـروفة
3,477,637
1,3399,82
929,095
5,746,715

النسبة
%61
%23
%16
%100

 عـدم فـت ســجل اعتمـادات للبــاب األول ممـا يعــد مخالفـة لــنص المـادة ( )24الئحــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
 تظهـر مــذكرة التسـوية معلقــات بقيمــة  2,792,420دينـار خصــم مـن الــدفاتر ولــمن
المتاني ــة والحس ــابات
تخص ــم م ــن ال ــدفاتر دون معالج ــة محاس ــبية نف إط ــار الئح ــة
والمخازن.
ن
ـوظفي بــالوزارة عــن شــهر أبريــل لــوحظ وجــود
 مــن خــالل أخــذ عينــة مــن مرتبــات المـمرتبـ ـ ــات ف ـ ـ ـ بالزيـ ـ ــادة عـ ـ ــن قيمـ ـ ــة الحوالـ ـ ــة الـ ـ ــواردة مـ ـ ــن وزارة الماليـ ـ ــة ،و ف
ن
الموظفي بالنقص من قيمة الحوالة الواردة من وزارة المالية.
المرتبات لبعض
ن
 ورود  23مرتب لموظفي بالوزارة تم اقاف مرتباتهم بوزارة الصحة ولـم يـتم ايقافهـامن وزارة المالية ر
حب شهر 2020/12م.
الباب الثان

ن
الثان ما يىل:
اسفرت نتائأ فحص إجراءات الصـرف الخاصة بالباب
ن
 الـ رـت ناج م ــن قب ــل وزارة الص ــحة نف اتخ ــاذ كافــة الت ــدابت ف إتم ــام إج ـراءات الش ــحنات
ن
المـ ـ ــوردة عـ ـ ــت المـ ـ ــوان البحريـ ـ ــة ،ممـ ـ ــا ترتـ ـ ــب عنـ ـ ــة تسـ ـ ــديد غرامـ ـ ــات تـ ـ ــأخت بلغ ـ ـ ـ
 776,815دينار فضال عن تعرض المواد الموردة للتلف والضياع.
 م ـ ــن خ ـ ــالل فح ـ ــص أ نذن ف رق ـ ــم  30/4 ،29/4بت ـ ــاريـ ــخ 2020/4/15م بقيم ـ ــة
 4,800,000دينــار و 4,604,000دينــار عــىل التــوال لصــال ش المتخصــص الطــب
الستتاد األدوية نظت توريد مستلزمات وأجهزة ومعدات لصال الخدمات الصحية
تبي ر
الخمس ن
اآلن:
 عدم وجود حرص فعىل لالحتياج.
 ت ــاريـ ــخ اس ــتالم الم ــواد الم ــوردة 2020/3/15م شس ــبق ت ــاريـ ــخ تكلي ــف الش ــركة فن
2020/3/25م.
ن
 ع ــدم تط ــابق أس ــعار بع ــض بن ــود ال ــواردة ف الف ــاتورة المبدئي ــة والنهائي ــة وادراج
بنود مستحدثة بالفاتورة النهائية.
 يالح ــظ تص ــديق ف ــاتورة النهائي ــة م ــن مص ــلحة ض ـ ـرائب مرصات ــه وش ــهادة س ــداد
الضـرائب صادرة من مكتب ضـرائب الزاوية.
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 يالح ــظ ع ــىل أذن الص ـ ــرف رق ــم  3/35بت ــاريـ ــخ 2020/3/11م بقيم ــة 4,373,242دينار لصال ش الـشاي الطبيـة عـدم توريـد البنـد  olicionomelبقيمـة 177,472
دينار.
ن
ن
 حيث تبي من خالل الزيارة الميدانية المبالغة الشديدة ف األسعار والجـدول التـالي بـ ـ ن
ـي عينـ ــة مـ ــن البنـ ــود بأسـ ــعار مبـ ــالل فيهـ ــا بشـ ــكل جسـ ــيم مقارنـ ــة بأسـ ــعار السـ ــوق
المحىل.
البيان
ر
بالمت المرب ـ  /إزالة أرضيات الفنيل
ر
/
بالمت المرب ـ فك وازالة االسقف
المعلقة القديمة
ر
بالمت المرب ـ  /توريد تركيب ارضيات
فاينل ضد البكتتيا للوزارة  10سم

الكمية السعر اإلجمال سعر السو

اإلجمال بسعر
السو
2,340

13,260
101,250
48,000

78

200

15,600

30

810

121,500 150

25

20,250

40

52,000 1,300

100

4,000

الفر

بند تحسي العالج والخدمات الصحية والعالجية
ن
تحسي الخدمات الصحية والعالجية خالل
فيما يىل بيان بالمبالل المخصصة من بند
ر
الفتة من 2020/01/01م إل 2020/12/31م:
البيان
ن
تحسي الخدمات الصحية والعالجية

المخصص السنوي
80,000,000

المسي ـ ـ ـ ـ ـ ــل
68,333,333

الوفـ ـ ـ ـ ــر
11,666,667

نسبة التنفيذ
%85

ومن خالل الفحص ن
تبي اآل رن:
 عـ ــدم وجـ ــود اسـ ــس واضـ ــحة نف تسـ ــييل المخصصـ ــات بـ ـ نـي المستشـ ــفيات والمراكـ ــز
والعيادات الصحية وحجب بعضها.
 ت ـ ــتم إحال ـ ــة المب ـ ــالل مب ـ ـ رـارسة م ـ ــن إدارة الخزان ـ ــة للمستش ـ ــفيات ع ـ ــن طري ـ ــق الرس ـ ــائل
المحالـة مـن قبــل وكيـل وزارة الصــحة إل وزيـر الماليـة ويــتم التهمـيش بــاإلجراء إلدارة
ن
المتاني ــة والخزان ــة ب ــدل م ــن إحال ــة المخص ــص الش ــهري ل ــوزارة الص ــحة مـ ـن حي ــث
اإلختصاص.
بند اإليجارات الخاصة بالسكن الوظيق

وجــود العديــد مــن أذونــات الص ــرف الخاصــة بســداد إيجــار ســكن مــن حســابات الــوزارة
ن
ـوظفي ال تنطب ــق عل ــيهم الالئح ــة رق ــم ( )346لس ــنة 2013م ،الص ــادر ع ــن مجل ــس
لم ـ
الوزراء بشأن تنظيم العمل داخل مؤسسات الدولـة سـواء مـن عـدم االحقيـة مـن حيـث
المسافة القانونية أو عدم االحقية من ناحية صفة الوظيفة القيادية وتم ف مقابل
اإليجــارات بالمخالفــة لنصــوص القــانون رقــم ( )19لســنة 2013م بشــأن إعــادة تنظــيم
ديوان المحاسبة.
االليامات القائمة عل الباب الثان
ن
ر
ن
 م ـ ــن خ ـ ــالل االط ـ ــالع ع ـ ــىل كش ـ ــف االلتام ـ ــات الخاص ـ ــة بالب ـ ــاب الث ـ ــان تب ـ ـ نـي وج ـ ــود
مجموع ـ ــة كب ـ ــتة م ـ ــن المع ـ ــامالت خاص ـ ــة بشـ ـ ــركات االس ـ ــتثمار والخ ـ ــدمات وك ـ ــذلك
تقرير ديوان المحاسبة 2020

647

ن
ـازحي بمبل ـ ـ ــل إجم ـ ـ ــال وق ـ ـ ــدرة
الفن ـ ـ ــادق متمثل ـ ـ ــة نف حج ـ ـ ــوزات فندقي ـ ـ ــة للطلب ـ ـ ــة الن ـ ـ ـ
 1,406,450دينــار ،وهــذا المبلــل يمثــل الـ ر نـتام قــائم عــىل وزارة الصــحة ،األمــر الــذي
رتب به وكيل عام وزارة الصحة والشؤون اإلداريـة والماليـة ديـن عـىل الخزانـة العامـة
ليس له أي عالقة بنشاط واختصاصات الوزارة وأثقلوا به ر ن
التاماتها.
 م ــن ض ــمن المع ــامالت المدرج ــة بكش ــف ر نااللتام ــات ش ــركة دار ليبي ــا لخ ــدمات دف ــن
المـ ـ ر
ـون ومـ ــن خـ ــالل فحـ ــص أذن الص ـ ــرف (تـ ــرقيم منظومـ ــة  )56/11بمبلـ ــل وقـ ــدرة
ن
جثامي لدولة أوكرانيا لوحظ بشأنه ما يىل:
 50,000دينار عبارة عن ترحيل عدد 2
ن
 عدم تطابق األسعار ن
الفاتورتي بالرغم من أن الشــركة والدولـة المرحـل إليهـا
بي
ن
للمعنيي وفيما يىل جدول مقارنة للبنود واألسعار وفق المطالبات
نفس الدولة
المالية:
البند
إتمام كافة اإلجراءات
صندوق نقل بكامل احتياجاته
الشحن الجوي من طرابلس إل أوكرانيا عن طريق تونس

السعر بالفاتورة 1
5,000
5,000
5,000

السعر بالفاتورة 2
2,700
12,300
20,000

 م ــن خ ــالل فح ــص ومراجع ــة أذن الصـ ــرف رق ــم (ت ــرقيم منظوم ــة  )10/45والمـ ـدرجبكشف ر ن
االلتامات الغت دقيقة لوحظ عـدم تطـابق الكميـات للوجبـات وكـذلك عـدم
تطابق القيمة ب ن
ـي أذن الصــرف والفـاتورة المعـدة مـن قبـل الشــركة ،القيمـة الحقيقـة
المستحقة  99,925دينار بينما القيمة الموجودة بأذن الصـرف  105,000دينار.
 م ــن ض ــمن ر نااللتام ــات القائم ــة ع ــىل ال ــوزارة مبل ــل  36,500دين ــار مقاب ــل عق ــد إيج ــار
لجزء من قرية المغرب العرن لصال شـركة السبق العالم لوحظ بشأنه ما يىل:
 عــدم التعامــل المبـ ر
ـي الــوزارة والقريــة وتــم إب ـرام العقــد بـ ن
ـارسة بـ ن
ـي الــوزارة والقريــة
عــن طريــق ش ــركة الســبق العالميــة كوســيط للحصــول عــىل نســبة مــن المعاملــة
وهو شكل من أشكال إهدار المال العام وسوء إدارته.
ن ن
 تــم إيجــار الشــقق كنــوع مــن االســتخدام والرفاهيــة للوكيــل وبعــض المســؤولي ف
الــوزارة بــالرغم ســكنهم داخــل طـرابلس األمــر الــذي يعــد تجــاوز لالئحــة المنظمــة
رق ـ ــم ( )346لس ـ ــنة 2014م الص ـ ــادر ع ـ ــن مجل ـ ــس ال ـ ــوزارة وه ـ ــدرا للم ـ ــال الع ـ ــام
وطستوجب سددها من حساباتهم الشخصية.
لجنة االحتياجات المشكلة بقرار وكيل عام الوزارة

تـم تشــكيل لجنــة فنيــة بقـرار صـادر عــن وكيــل عــام وزارة الصــحة ( )165لســنة 2019م
لدراســة االحتياجــات العاجلــة المحالــة مــن المرافــق الصــحية للــوزارة ودراســة العــروض
وتـم إعــادة تشــكيل اللجنــة بقـرار ( )246لســنة 2019م إلضــافة جــواز للجنــة طلــب مــن
أي لجنــة فرعيــة إعــادة طــرح الممارســة نف حــال تبـ ن
ـي لهــا مخالفــة ألحكــام الئحــة العقــود
اإلدارية ،ومن خالل االطالع عىل محا ن اللجنة البالغة عددها ثالث محا ن باجمال
 1,051,421,812دينار ،ومن أهم المالحظات ر
الب تكشف :
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 تعطي ــل لجن ــة العط ــاءات ع ــن القي ــام بمهامه ــار وس ــحب اختصاص ــات ومه ــام لجن ــةالعطــاءات المركزيــة ومنحهــا للجنــة الفنيــة .وكــذلك اختصــاص جهــاز اإلمــداد الطــب
واالستئثار به من قبل اإلدارات الفنية بالوزارة عن طريق لجان غت مختصة.
 ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود وتوثي ـ ـ ــق االحتي ـ ـ ــاج الفع ـ ـ ــىل للمراف ـ ـ ــق والمؤسس ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحية وادراجا
مستش ــفيات خ ــارج الخدم ــة م ــث ع ــىل ذل ــك مستش ـ نـف ب ــت الغ ــنم الق ــروي الج ــاري
ا
صــيانته منــذ ســنة 2014م والمتعـ رـتةر فض ـ عــن تكليــف العديــد مــن الش ــركات الغــت
مقيده بسجل الموردين بالوزارة.
 تعطي ــل العط ــاء الع ــام لتوري ــد ال ــدواء والمع ــدات الطبي ــة لم ــد ج ــاوزت إح ــدى عشـ ــرعاما.
ن
 تــوريط الدولــة ف معــدات وأجهــزة بأســعار مضــاعفة لقيمتهــا الحقيقــة أدرج ـ بهــذاالمحضـر دون اعتماد هذا المحضـر ح رـب تاريخـه مـ قيـام بسـداد مسـتحقات لـثالث
ن
اثني غت درجة بالمحضـر.
شـركات منها
 بدراســة الكشــوفات المرفقــة بالمحض ــر الثالــث تبـ نـي أن جــل العــروض صــدرت بعــد
تاريـ ــخ انعقاد المحضـر األمر الذي يتأكد معه بأنه أعد المحضـر بشكل صوري.
 تحمي ـ ــل ع ـ ــدد  17تكلي ـ ــف بالمحض ـ ـ ــر الثال ـ ــث ع ـ ــىل ق ـ ــوة المحض ـ ـ ــر غ ـ ــت درج ـ ــه ب ـ ــهواالسـ ـ ـ ــتناد عليهـ ـ ـ ــا نف دباجـ ـ ـ ــة التكليـ ـ ـ ــف بشـ ـ ـ ــكل صـ ـ ـ ــوري وبقيمـ ـ ـ ــة إجماليـ ـ ـ ــة بلغ ـ ـ ـ ـ
 47,545,252دينار.
لجنة المشييات
محضـر االجتماع األول للجنة المشييات لسنة 2020م ويضم ما يل:
ت
1
2

رقم إذن الرصف
القيمة
اسم الشـركة
البيان
4/6
شـركة التج العالمية  125,000دينار
توريد جرار افيكو 450
8/1
98,030
احتياجات لجنة االزمة شـركة الحداثة الجديدة
223,030
اإلجمال

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 عدم وجـود أذن الصــرف رقـم  4/6مقابـل توريـد جـرار افيكـو  450بقيمـة 125,000دينار الذي تم سداد قيمته من حساب الودائ واألمانات.
 بموجـ ــب أذن ف رقـ ــم  8/1المـ ــؤر نف 2020/4/12م تـ ــم ررساء وتوريـ ــد معـ ــداترياضية بلغـ قيمتهـا  98,030دينـار علمـا بـأن شــركة الحداثـة الجديـدة مختصـة نف
اس رـتاد األثـاث المكتــب وتـم سـداد القيمــة مـن حسـاب الطــوارئ ومـن خـالل الفحــص
تبي ر
والمراجعة ن
اآلن:
 عدم وجود فاتورة نهائية اصلية مصدق عليها من الضـرائب من ضمن مرفقات
إذن الرصف.
 ع ـ ــدم تس ـ ــجيل األص ـ ــناف نف س ـ ــجل أس ـ ــتاذ المخ ـ ــزن بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )243من الئحة
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ر
والمسؤولي التنفيـذين بهـا بتوريـد ر
ن
ورساء معـدات
المشتيات بالوزارة
 قيام لجنة
رياض ــية ليس ـ له ــا عالق ــة بنش ــاط واختص ــاص ال ــوزارة ،وع ــدم ثب ــوت توري ــداها
للوزارة األمر الذي ريتتب عليه عملية توريد وهمية.
محضـر االجتماع الثان للجنة المشييات لسنة 2020م ويضم مايل:
ت
1
2
3
4

اسم الشـركة

البيان
توريد قرطاسية وأجهزة
شـركة أطلس المتحد
واألثاث
توريد مستلزمات
شـركة الحداثة الجديدة
وتركيب ابواب واألثاث
توفت مستلزمات ومواد الخيار االفضل للقرطاسية
واألثاث المكتب
غذائية
شـركة الرازي لخدمات
تركيب منظومة التيد
االلكت ن
ر
الحاسوب
ون
اإلجمال

القيمة

رقم إذن الرصف

501,475

8/5

98,880

8/4

119,275

8/3

10,000

7/2

مالحظات

تم الغاء الصك

729,630

ومن خالل الفحص والمراجعة ن
تبي اآل رن عىل سبيل المثال ال الحرص:
 بموجـب أذن ف رقــم  8/4المـؤر نف 2020/4/12م ،تــم تكليـف شــركة الحداثــةالجديــدة المختصــة نف توريــد األثــاث المكتــب والقرطاســية األمــر الــذي مارس ـ فيــه
الشـركة اختصاص غت الذي أسس من أجله الشـركة مخالفة ألحكام التجـاري رقـم
( )23لس ـ ـ ــنة 2010م ،وتس ـ ـ ــبب نف س ـ ـ ــوء إدارة الم ـ ـ ــال الع ـ ـ ــام وانفاق ـ ـ ــه م ـ ـ ــن اللجن ـ ـ ــة
ومسؤول الوزارة ،وعدم تسجيل األصناف الموردة نف سجل أستاذ المخزن مخالفة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )243من الئحة
 بموجب أذن ف رقم  8/5المؤر 2020/4/12م عدم وجود عـروض المفاضـلةللشـركات المتقدمة وتم تكليف شـركة االطلس المتحد بشكل مب ر
ـارسة ،وعـدم وجـود
إذن استالم المخازن ألصناف الموردة ر
والب بلغ قيمتها  279,300دينار مما يعـد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا للمادة ( )243من الئحة
محضـر االجتماع السادس للجنة المشييات لسنة 2019م
 بموجــب أذن ف رقــم  8/3المــؤر نف 2020/4/12م ،بشــأن ســداد مبلــل بقيمــة 626,700دينــار مقابــل توريــد القرطاســية لصــال ش ــركة الخيــار األفضــل العالميــة،
تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:

 ت ــم سـ ــداد القيمـ ــة ع ــىل مخصصـ ــات السـ ــنة المالي ــة 2020م ،و قيمـ ــة توريـ ــد
ر
ورساء تخــص الســنة الماليــة 2019م ،بالمخالفــة للــنص المــادة ( )13مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ت ــم تس ــليم أجه ــزة حاس ــب إل (البت ـوب) مختلف ــة ال يوج ــد به ــا موص ــفات فني ــة
بالف ــاتورة النهائي ــة وت ــم فه ــا إل جه ــات خ ــارج وزارة الص ــحة ومس ــتقلة إداريـ ـا
وماليــا ومــن بينهــا (جهــاز الطــب الميـ ن
ـدان ،إدارة الجــرج مرصات ــه ،هيئــة الرقاب ــة
اإلدارية ،اللجنة العليا للعطاء).
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المركز الوطن لجراحة وعالج أمراض القلب تاجوراء
ر
ر
 لوحظ هناك إسـهاب كبـت نف إبـرام العقـود والتكليفـات المبـارسة الـب تمـ عـىل هـذاالمركــز وعنــد تجميـ مصــروفات وزارة الصــحة الخاصــة بــالمركز الـ ن
ـوطب المخصــومة
ن
ع ــىل مختل ــف الحس ــابات المصـ ــرفية (حس ــاب الط ــوارئ ،حس ــاب تحس ــي وتط ــوير
ن
الثان ،المتفرقات).
العالج ،الباب
ن
 -بموج ـ ـ ـ ــب أذن الص ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ــم  3/1الم ـ ـ ـ ــؤر ف 2020/3/2م بش ـ ـ ـ ــأن س ـ ـ ـ ــداد قيم ـ ـ ـ ــة

المستخلص رقم  1بمبلـل وقـدره  3,430,775دينـار مقابـل مشــروع صـيانة وتحـوير
قس ــم الكلـ ــة بـ ــالمركز الـ ـ ن
ـوطب لجراحـ ــة القل ــب ت ـ ـاجوراء عـ ــن عقـ ــد رقـ ــم 2019/178
بقيمـ ـ ــة  4,599489دينـ ـ ــار لصـ ـ ــال ش ـ ـ ــركة الجمـ ـ ــل للمقـ ـ ــاوالت العامـ ـ ــة واالسـ ـ ــتثمار
العقاري ،ومن خالل فحص ومراجعة والزيارة الميدانية للمركز ن
تبي التال:
 تجزئيــه العقــود المتمــة مـ ش ــركة الجمــل للتهــرب مــن مراقبــة ديــوان المحاســبة
المسبقة نف نفس السنة ولنفس الغرض بقيمة إجمالية جاوزت 21,000,000
دينار.
 تكشف من خالل الزيارة الميدانية والمطابقة الفنية للمقاشسة من ناحية قياس
فـ ـ
األس ــعار والبن ــود وج ــود ثالث ــة عش ـ ــر بن ــدا غ ــت منف ــد ع ــىل أرض الواق ـ ـ
قيمته المالية كامال وباجمال  350,650دينار بغت وجه حق بالمجان.
 تكشــف وجــود بعــض البنــود الغــت منفــذة ومعتمــدة بالمقاشســة الفنيــة للمش ــروع
دفع قيمتها كاملة بقيمـة إجماليـة  873,280دينـار تمثـل مـا نسـبته  %25مـن
قيمة المستخلص.
ن
تبي للشـركة مـن خـالل إجـراءات التقيـيم العـام ألسـعار البنـود ومقارنتهـا بأسـعار

ن
السوق وشــركات المقـاالت أن هنـاك مبالغـة ف األسـعار وبأضـعاف مضـعفة عـن
سعر السوق بلغ مجملها  1,364,400دينار.
 بموجب أذن ف رقم  3/2المؤر نف 2020/3/2م مقابل إزالة الديكور الخـارجن
الوطب للقلب تاجوراء بموجـب عقـد
وصيانة ومعالجة الوجهات الخارجية بالمركز
رقم  175لسنة 2019م بقيمة  3,305,000دينار لصال شـركة الجمل للمقـاوالت
العامــة الســتثمار العقــاري وبلــل قيمــة المســتخلص الختــام  1,440,300دينــار ،مــن
خالل الفحص والمراجعة تكشف لنا ما يىل:
ن
 قص ــور إدارة المش ـ ــروعات وتواط ــؤ المهن ــدس المش ـ ــرف ف تفص ــيل أعم ــال بن ــد
إزال ــة الش ـ ـرائ الخرس ــانية األرض ــية (ال ــديكور) الموج ــودة نف واجه ــة المستش ـ نـف
ر
حب وصل الحال إل تقدير هذا البند بالمقطوعية  192,00دينار.
 قص ـ ـ ــور واهم ـ ـ ــال إدارة المش ـ ـ ـ ــروعات وتواط ـ ـ ــؤ المهنـ ـ ـ ــدس المش ـ ـ ـ ــرف نف تفسـ ـ ـ ــت
وتفصــيل بنــد معالجــة أمــاكن التكســت والرطوبــة والعمــل ششــمل اليآســة وتربي ـ
أم ـ ـ ــاكن األعم ـ ـ ــدة ح ـ ـ ـ رـب وص ـ ـ ــل الح ـ ـ ــال لتق ـ ـ ــدير ه ـ ـ ــذا البن ـ ـ ــد الث ـ ـ ـ ن
ـان بالمقطوعي ـ ـ ــة
 1,460,000دينار.
ن
ن
 قص ـ ــور إدارة المش ـ ــروعات ف احتس ـ ــاب البن ـ ــد الثال ـ ــث ف المس ـ ــتخلص الخت ـ ــام
بقيم ــة  609,000دين ــار الخ ــاص بتوري ــد الرخ ــام ،وم ــن خ ــالل الزي ــارة الميداني ــة
واج ـ ـ ـراء عملي ـ ــة المطابق ـ ــة نالح ـ ــظ ان ـ ــا الف ـ ــرق ب ـ ـ ن
ـي التكلف ـ ــة وس ـ ــعر الس ـ ــوق
 449,500دين ـ ـ ــار ،أي ان قيم ـ ـ ــة س ـ ـ ــعر الس ـ ـ ــوق تمث ـ ـ ــل نس ـ ـ ــبة  %26م ـ ـ ــن قيم ـ ـ ــة
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المستخلص وتمثل  %74تم فها بالزيادة عىل قيمة سعر السوق األمر الـذي
يعد هدرا واهمال نف إنفاق المال العام.
 بموجــب أذن الص ــرف رقــم  3/3المــؤر نف 2020/3/2م ،بشــأن ســداد مبلــل وقــدره 76,160دينار للمستخلص الخامس الختام مقابل صيانة المخازن والممـر الـرابط
ـي المــدخل الرئيس ـ والمطــبخ بــالمركز الـ ن
بـ ن
ـوطب للقلــب تــاجوراء بموجــب عقــد رقــم
 174لس ـ ـ ــنة 2019م بقيم ـ ـ ــة إجمالي ـ ـ ــة  2,372,635دين ـ ـ ــار لص ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــركة الجم ـ ـ ــل
للمقـ ــاالت العامـ ــة واالسـ ــتثمار العقـ ــاري ،ومـ ــن خـ ــالل الفحـ ــص والمراجعـ ــة والزي ـ ــارة
الميدانية وتكشف لنا ما يىل:
 وجـ ــود العديـ ــد مـ ــن البنـ ــود الغـ ــت منفـ ــذة عـ ــىل أرض الواق ـ ـ والغـ ــت منفـ ــذة عـ ــىل
مشـروع صيانة المخازن والممر الـرابط ب ن
ـي المـداخل الرئيس ـ والمطـبخ بـالمركز
ن
الوطب للقلب تاجوراء و تتمثل .%25
ن
 وج ــود العدي ــد م ــن البن ـ ـود المنف ــذة ال ـ رـب يوج ــد به ــا مبالغ ــة ش ــديدة ف األس ــعار
المتعاقدة عليها عن سـعر السـوق بأضـعاف مضـعفة إجماليـة بلغـ 813,820
دينار.
 بموج ـ ـ ـ ــب أذن ف رق ـ ـ ـ ــم  3/4بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/3/2م ،ت ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ــداد مبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره 213,820دين ـ ــار مقاب ـ ــل مشـ ـ ــروع ص ـ ــيانة موق ـ ــف الس ـ ــيارات والطري ـ ــق الـ ـ ـرابط ب ـ ـ ن
ـي
المستش ـ نـف ودار الرحم ــة للمرك ــز ال ـ ن
ـوطب للقل ــب بموج ــب أم ــر تكلي ــب رق ــم 17044
لســنة 2019م ،وبقيمــة إجماليــة للتكليــف  4,867,890دينــار لصــال شــركة الجمــل
للمقاوالت العامة ،ومن خالل الفحص ن
تبي ما يىل:
 وج ـ ــود  7بن ـ ــود غ ـ ــت منف ـ ــذة ع ـ ــىل مش ـ ــروع ص ـ ــيانة موق ـ ــف الس ـ ــيارات والمه ـ ــبط
الط ــائرات ودار الرحم ــة ب ــالمركز ال ـ ن
ـوطب للقل ــب ت ــاجوراء بقيم ــة إجمالي ــة بلغـ ـ
 259,880دينار.
ن
 وج ـ ـ ــود بن ـ ـ ــد واح ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه اخ ـ ـ ــتالف ف الكمي ـ ـ ــات المنف ـ ـ ــذة والكمي ـ ـ ــات المعتم ـ ـ ــدة
بالمقاشسة النهائية والجدول التال ن
يبي ذلك:
بيان األعمال

كمية
التعاقد

الكمية
المنفذة

سعر
الوحدة

سعر
السو

إجمال سعر
السو

بالعدد توريد وتركيب أعمدة انارة
حول موقف السيارات

5

3

4,600

200

5,700

اإلجمال

الفر

37,050 42,750

 وجــود  40بنــد مــن البنــود المنفــذة بهــا مبالغــة شــديدة نف األســعار واهــدار المــال
العام بقيمة إجمالية بلغ  1,392,505دينار نورد بعض منها:
بيان األعمال
توريد وتركيب بالط معشق
ر
للماس المتظررة وممرات
الخارجية المحيطة
ن
بالمستشف
توريد وتركيب بردورة طرق
لزوم موقف السيارات
توريد وطالء الغرف من
الداخل بالطالء المطلوب

سعر
الوحدة

اإلجمال

سعر
السو

إجمال سعر
السو

الفر

م

6800

6800

160

1,088,000

60

408,000

680,000

مط

200

200

125

25,000

60

12,000

13,000

م

520

520

60

31,200

20

10400

20,800

الوحدة

كمية الكمية
التعاقد المنفذة

تقرير ديوان المحاسبة 2020

652

 بموج ــب أذن ف رق ــم  3/5الم ــؤر نف 2020/3/2م ،بش ــأن س ــداد مبل ــل وق ــدرة 78,000دين ــار مقاب ــل ص ــيانة العم ــال الخارجي ــة ب ــالمركز ال ـ ن
ـوطب للقل ــب بموج ــب
تكلي ـ ـف رقـ ــم ( )17045لس ــنة 2019م بقيمـ ــة إجمالي ــة  4,979,920دينـ ــار لصـ ــال
شـركة الجمل للمقاوالت العامة ومن خالل الفحص والمراجعة لـوحظ وجـود تكـرار
نف البند الخامس بهدة المقاشسة المتعلق بأعمال ترميم ومعالجة الرطوبة بالواجهة
الرئيســية للمستشـ نـف بقيمــة إجماليــة  875,000دينــار ،هــو نفــس البنــد الموجــود نف
العق ــد رق ــم  175لس ــنة 2019م الم ــتم مـ ـ نف ــس الشـ ــركة ،نف البن ــد رق ــم  2وبقيم ــة
إجمالية  1,460,000دينار وجـود  7بنـود مـن البنـود المنفـذة بهـا مبالغـة شـديدة نف
األسعار واهدار المال العام بقيمة إجمالية بلغ  2,264,420دينار.
 بموجب أذن ف رقم  39/7المؤر نف 2020/7/28م ،بشأن سـداد مبلـل وقـدرة 4,920,941دين ــار مقاب ــل توري ــد مس ــتلزمات وم ــواد تش ــغيل لمعام ــل التحالي ــل م ــن
تبي ر
شـركة العماد ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 عــدم وجــود مــا يفيــد التــدريب مــن ضــمن مرفقــات أذن الص ــرف وتــم إلغــاء قيمــة
التدريب من قبل المراج الداخىل للوزارة بقيمة  492,0949دينار.
 تـم توريـد مســتلزمات ومـواد تشــغيل مـن قبــل وزارة الصـحة بــدون وجـود احتيــاج
فعىل لها من قبل المركز.
 توري ــد مس ــتلزمات وم ــود تش ــغيل منتهي ــة الص ــالحية لج ــزء منه ــا ،وق ــرب انته ــاء
صالحية الجزء اآلخر.
 يوجد جهاز واحد يعمل م النقص الشديد للمواد التشغيل وهو Chemistry
 AN480ر
وباف األجهزة ال يوجد بها مواد تشغيل.
ومن خالل فحص المراجعة والتدقيق والمطابقة بالمواد المستلمة للمستش نـف القلـب
تبي نتائأ الفحص عىل النحو ر
ن
والفب بمعامل التحاليل ن
اآلن:
م رئيس القسم
ن
 المواد المسحوبة من قبل الشــركة منتهيـة الصـالحية وترجيعهـا مـن قبـل المستشـفللشــركة ولـم يـتم اسـتبدالها ح رـب تـاريـ ــخ 2021/3/15م وهـو تـاريـ ــخ الزيـارة الميدانيــة
والجرد الفعىل وقيمتها المالية  1,535,823دينار أي نسبة  %31من قيمة الفاتورة
النهائية.
ن
ن
ن
 ت ـ ــم اسـ ـ ــتالم مـ ـ ــواد موجـ ـ ــودة ف مخـ ـ ــازن وأقسـ ـ ــام التحاليـ ـ ــل ف المستشـ ـ ــف وقيمتهـ ـ ــا 1,170,045دينـ ــار أي نسـ ــبة  %24مـ ــن قيمـ ــة الفـ ــاتورة النهائيـ ــة ويوجـ ــد بهـ ــا مـ ــواد
منتهية الصالحية.
العيادة المجمعة (الشفاء) منطقة الجحاوات
ن
بموج ـ ـ ــب أذن ف رق ـ ـ ــم  7/96الم ـ ـ ــؤر نف 2020/7/28م بش ـ ـ ــأن توري ـ ـ ــد تجه ـ ـ ــتات
ومعدات طبية بالعيادة المجمعة بقيمة  4,400,000دينار لصال شــركة المتخصـص
الط ــب الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة ،وم ــن خــالل الفح ــص والمراجع ــة والزي ــارة الميداني ــة
تكشف لنا ما يىل:
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 تــم اســتالم المعــدات واألجهــزة طبيــة بتــاريـ ــخ 2020/7/26م وقيمتهــا 4,400,000دينـ ــار وقـ ــد مضـ ـ ـ عـ ــىل اسـ ــتالمها عـ ــام ولـ ــم يـ ــتم اسـ ــتعمالها واالسـ ــتفادة منهـ ــا حـ ـ رـب
تاريخه.
ن
 المبالغ ـ ــة الش ـ ــديدة ف أس ـ ــعار توري ـ ــد ه ـ ــذه المع ـ ــدات الطبي ـ ــة حي ـ ــث بلغـ ـ ـ قيمته ـ ــاالس ـ ـ ـ ــوقية مبلغ ـ ـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ــدره  365,122دين ـ ـ ـ ــار نف ح ـ ـ ـ ـ ن
ـي ت ـ ـ ـ ــم توري ـ ـ ـ ــدها بمبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره
 4,400,000دينار.
ن
 ع ـ ــدم وج ـ ــود كت ـ ــاب م ـ ــدير العي ـ ــادة المجمع ـ ــة (الش ـ ــفاء) الم ـ ــؤر ف 2020/3/15مالمش ــار إليـ ـه نف التكلي ــف الص ــادر م ــن وكي ــل وزارة الص ــحة رق ــم ( )11681نف ت ــاريـ ــخ
2020/4/28م.
 وجــود أجهــزة ومعــدات طبيــة مخزنــة بطريقــة غــت صــحيحة وال يالئــم طبيعــة هــذهاألجهزة والمعدات ولم يتم االستفادة منها.
مركز عزل سو الثالثاء
ن
بموجــب أذونــات الصــرف أرقــام  7/11-10-9-8المؤرخـة ف 2020/6/7م تحـ أرقــام
العقـ ــود  92-91-90-89لسـ ــنة 2020م بقيمـ ــة إجماليـ ــة  14,409,052دينـ ــار لصـ ــال
مش ــروع مرك ــز ع ــزل س ــوق الثالث ــاء وال ـ رـب س ــددت بالكام ــل م ــن حس ــاب الط ــوارئ .وم ــن
تبي ر
خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:

 تـ ــم تجزئـ ــة وتقسـ ــيم القيمـ ــة إل أربعـ ــة عقـ ــود ك يـ ــتم التهـ ــرب مـ ــن مص ـ ـادقة ديـ ــوانالمحاسبة بالمخالفة لنص المادة ( )024من قانون رقم ( )19لسـنة 2013م بشـأن
إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 ت ــم تع ــديل بع ــض بن ــود العق ــد رق ــم  92م ــن قب ــل المهن ــدس المشـ ــرف(ا ل ح) ع ــىلالمش ــروع بقيم ــة  730,529دين ــار ول ــم ي ــتم تع ــديل المقاشس ــة والمس ــتخلص رق ــم 1
جــاري الخــاص بتنفي ــذ أعمــال الط ــرق والحــدائق واألعمــال الكه ــرو ميكانيكي ـة لمب ـ نـب
العزل سوق الثالثاء طرابلس وتم الصـرف مـن قبـل القسـم المـال والمراجـ الـداخىل
دون أخ ــذ تع ــديل المهن ــدس المش ــرف نف االعتب ــار وه ــو تخف ــيض بقيم ــة 730,529
دينــار األمــر الــذي يعــد تقصــتا مــن القســم المــال والمراج ـ الــداخىل نف مراجعــة أذن
الصـرف والتدقيق نف مرفقاته.
 ت ـ ــاريـ ــخ توقي ـ ـ ـ العق ـ ــود األربع ـ ــة و  11/10/9/8نف نف ـ ــس الي ـ ــوم األح ـ ــد المواف ـ ــق2020/6/21م واعداد أذونات الصـرف األربعة و  92-91-90-89نف نفس اليوم
األحد الموافق 2020/6/7م أي قبل توقي العقود بخمسة عشـر يوما.
 وج ــود ع ــدد  49بن ــدا مصـ ــروفة تمـ ـ المبالغ ــة الش ــديدة نف تق ــدير أس ــعارها بنس ــبة %71بالتواطؤ م الجهة المالكة للمشـروع ولجنة ا ر
إلرساف عىل الموق نورد بعض
منها:
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البيان
ر
اسمنب / 40*20
م /توريد وبناء بلوك
من  350كجم أسمن 1م رمل
م.ط  /توريد وتركيب عازل مان ممرين
بعرض 20سم
بالمقطوعية  /توريد وتركيب مولد
كهربان

سعر
السوق

إجمال سعر
السوق

الكمية الكمية
بالعقد بالمنفذة
52

52

700

36,400

66

3,432

32,968

680

680

800

544,000

225

153,000

391,000

1

1

350,000

800,000

سعر الوحدة إجمال المنفذة

350,000 1,150,000 1,150,000

الفرق

مركز مكافحة وعالج داء السكري والغدد الصماء (الخمس)
 بموج ـ ـ ـ ــب أذن ف  6/41الم ـ ـ ـ ــؤر نف 2020/5/3م بقيم ـ ـ ـ ــة  4,950,000دين ـ ـ ـ ــارلصــال ش ــركة اقتن ــاء الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة مقاب ــل توري ــد مع ــدات طبي ــة لمرك ــز
مكافحة وعالج داء السكر والغدد الصماء الخمس ،ومن خـالل الفحـص والمراجعـة
تبي ر
ن
اآلن:

 تكشــف مــن خــالل الزيــارة الميدانيــة للمخــازن المركــز وجــود مــا نســبته  %95مــن
المستلزمات الطبية الموردة للمركز تم توزيعها عىل مرافق صـحية خـارج المركـز
ومنه ــا (مستش ـ نـف س ــوق الخم ــيس ،مستش ـ نـف الخم ــس التعل ــيم ،مستش ـ نـف ب ــن
ن
مستشف مسالته).
نا القروي،
 عـ ــدم توقي ـ ـ مسـ ــتلم الصـ ــك مـ ــن ش ـ ــركة المـ ــوردة باالسـ ــتالم عـ ــىل أذن الص ـ ــرف
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا لنص المادة ( )99من الئحة
 ع ــدم أخ ـذ مالحظ ــات وتع ــديالت المراج ـ ال ــداخىل بخص ــم ض ــمان أعم ــال %5
ن
صاف المبلل.
بقيمة  247,500دينار وتم اضافتها عىل
 بموجــب أذن ف رقــم  6/32المــؤر نف 2020/6/7م بقيمــة  4,786,000دينــارلص ــال ش ــركة زي ــن الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة مقاب ــل توري ــد مع ــدات وأجه ــزة طبي ــة
تبي ر
لمركز السكر الخمس ،ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 عـدم وجــود اســم الشــركة المصــدر للمـواد والمعــدات المــوردة وتــاريـ ــخ الصــالحية
نف الفاتورة ،وال يوجد أي تفصيل للمعدات والمستلزمات الطبية نف الفاتورة.
 توزي ـ ـ المستلزمات ومواد التشغيل الطبية ر
الب تم فهـا مـن قبـل مركـز السـكر
والغ ــدد الخم ــس ع ــىل بع ــض المستش ــفيات ومرك ــز الع ــزل والعي ــادات المجمع ــة
داخ ـ ــل نط ـ ــاق بلدي ـ ــة الخم ـ ــس وخارجه ـ ــا دون وج ـ ــود موافق ـ ــة م ـ ــن جه ـ ــة اإلدارة
بالتوزي ـ ـ وتدوير هذه األصناف وكأنه جهاز امداد بمدنية الخمس.
 لـم يــتم االسـتفادة مــن التوريــدات بمركـز عــالج الســكر إال نف حـدود مــا نســبة %2
أي بقيمــة  95,720دينــار علمــا بــان إدارة المركــز مــن قامـ بتأكيــد االحتيــاج
ر
والتسية وبالتال فان هذا يعتت هدرا نف إنفاق المال العام وانفاقه بالمجان.
 إن تواريـ ــخ استالمات المخازن كان قبل تـاريـ ــخ إصـدار التكليـف وال رـب أغلبهـا تصـدرر
مبارس بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية ونص المادة
عن وكيل وزارة الصحة بشكل
( )20من قانون النظام المال للدولة ،ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص:
 أذن ف رق ـ ـ ـ ــم  4/55والم ـ ـ ـ ــؤر 2020/4/15م ،بقيم ـ ـ ـ ــة  4,800,000دين ـ ـ ـ ــار
لص ــال ش ـ ــركة المتخص ــص الط ــب الس ــتتاد األدوي ــة والمع ــدات الطبي ــة ،بش ــأن
توريــد معــدات طبيــة لمركــز عــالج داء الســكر الخمــس ،لــوحظ ان تــاريـ ــخ اســتالم
األصناف كان بتاريـ ــخ 2020/3/15م بينما كان تاريـ ــخ التكليف 2020/3/25م.
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 أذن ف رقـ ـ ـ ـ ــم  4/57والمـ ـ ـ ـ ــؤر 2020/4/15م بقيمـ ـ ـ ـ ــة  4,604,000دينـ ـ ـ ـ ــار
لصــال ش ــركة المتخصــص الطــب الســتتاد األدويــة ،بشــأن توريــد معــدات طبيــة
لمرك ـ ـ ـ ــز ع ـ ـ ـ ــالج داء الس ـ ـ ـ ــكر الخم ـ ـ ـ ــس ،تب ـ ـ ـ ـ ن
ـي اس ـ ـ ـ ــتالم األص ـ ـ ـ ــناف ك ـ ـ ـ ــان بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/3/15م وكان تاريـ ــخ إصدار التكليف 2020/3/25م.
 جميـ ـ ه ــذه التوري ــدات تم ـ ـ بالمخالف ــة وال تس ــتند ع ــىل احتي ــاج فع ــىل لمرك ــز
ر
والمشتيات لغرض اإلثراء
يقدم خدمات صغتة الحجم وتم هذه التوريدات
وتحقيق المكاسب و ف أموال الدولة بالمجان .
 بموج ــب نإذن ف رق ــم  4/30 ،4/29بقيم ــة  9,404,000دين ــار لص ــال شـ ــركة
المتخصــص الس ــتتاد المعــدات الطبي ــة مقاب ــل توريــد مع ــدات وأجهــزة طبي ــة لمرك ــز
الس ـ ـ ــكر الخم ـ ـ ــس بتكلي ـ ـ ــف م ـ ـ ــن وكي ـ ـ ــل ع ـ ـ ــام وزارة الص ـ ـ ــحة ،وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الفح ـ ـ ــص
تبي ر
والمراجعة ن
اآلن:
 عـ ـ ــدو وجـ ـ ــود مطالبـ ـ ــة مـ ـ ــن مركـ ـ ــز الصـ ـ ــح الخمـ ـ ــس تتضـ ـ ــمن االحتيـ ـ ــاج الفعـ ـ ــىل
للمعدات واألجهزة الطبية.
 قيام وكيل عام وزارة الصحة بتجزئة قيمة العقد إل عقدين للتهرب مـن الرقابـة
المس ــبقة ل ــديوان المحاس ــبة األم ــر ال ــذي يع ــد مخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )24م ــن
قانون رقم ( )19لسنة 2019م ،بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 ت ــم إلغ ــاء ض ــمان ر
التكي ــب  %10م ــن قب ــل المراج ـ ـ ال ــداخىل بقيم ــة 940,400
ن
المعاملتي.
دينار إجمال
مستشق الخضـراء العام

 بموجـ ــب أذن ف رقـ ــم  7/4المـ ــؤر بتـ ــاريـ ــخ 2020/7/8م ،بقيمـ ــة 4,000,000ن
لمستشف الخضـراء ومن خالل
دينار لصال شـركة امل الغد مقابل توريد بدل عزل
الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي وجــود كميــة األصــناف المــوردة كاملــة لــم يــتم الصــرف منهــا
ن
ر
حب تاريـ ــخ 2021/3/21م ،األمر الذي يؤكـد أن هنـاك إسـاءة ف ف وادارة المـال
العــام والعمــل عــىل هــدره دون وجــود احتيــاج فعــىل لهــذه المســتلزمات والتوريــدات
ولم يتم االستفادة منها.
ن
 بموج ــب أذون ــات الص ــرف أرق ــام  7/34و 7/33و 7/6المؤرخ ــة ف 2020/6/22م،بقيمــة إجماليــة  12,775,000دينــار لصــال شــركة أدس الدوليــة الســتتاد المعــدات
الطبيــة مقابــل توريــد  35جهــاز تــنفس صــناع ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي
جمي ـ ت ــواريـ ــخ اس ــتالم أجه ــزة الت ــنفس الص ــناع ألذون ــات الص ــرف الثالث ــة الم ــذكور
أعـ ــاله نف مخـ ــازن مستشـ ـ نـف الخضـ ـ ـراء كـ ــان نف نفـ ــس اليـ ــوم بتـ ــاريـ ــخ 2020/4/16م،
وهـذا تهـرب يـ ـ ـ مـن رقابـة المسـبقة لـديوان المحاسـبة ،ممـا يعـد مخالفـة ألحكـام
المادة ( )24من القانون ( )19لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 بموجــب أذن ف رقــم  7/26المــؤر نف 2020/7/5م بقيمــة  1,937,050دينــارلص ــال ش ــركة الس ـ ـرايا الطبي ــة مقاب ــل توري ــد مس ــتلزمات طبي ــة لمستش ـ نـف الخض ـ ـراء
تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
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 لـ ـ ــم يـ ـ ــتم اسـ ـ ــتالم المس ـ ـ ــتلزمات الطبيـ ـ ــة مـ ـ ــن قب ـ ـ ــل مستشـ ـ ـ نـف الخضـ ـ ـ ـراء وه ـ ـ ــده
المستلزمات تم ف قيمتهـا بالكامـل وتـم اسـتالمها مـن قبـل مكتـب الخـدمات
الصحية زوارة.
تبي ان تاريـ ــخ اذن استالم المخازن من قبل مكتب الخدمات الصـحية زوارة فن
ن

ر
يوم 2020/5/7م قبل إصدارأمر التكليف المبارس.
مستشق األطفال طرابلس
ن
بموج ــب أذن ف  6/55الم ــؤر ف 2020/7/28م بقيم ــة  822,250دين ــار لص ــال
شــركة العمــاد الســتتاد األدويــة مقابــل توريــد أدويــة طبيــة لمستشـ نـف األطفــال ط ـرابلس،
ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي تــم اســتالم أدويــة)acid) Survanta / Amino
بقيم ـة  472,250دين ــار منتهي ــة الصــالحية من ــذ ش ــهر يولي ــو وأكت ــوبر ،األم ــر ال ــذي يع ــد
إساءة استخدام هذه األموال و فها بالمجان.
مستشق الحوادث ابو سليم
ن
 بموجب أذن ف رقم  7/40المؤر ف 2020/7/28م بقيمة  4,980,235دينارلصــال ش ــركة العمــاد الســتتاد األدويــة والمعــدات الطبيــة مقابــل توريــد مســتلزمات
وم ــواد تش ــغيل لمصـ ــرف ال ــدم لمخت ــت الط ــب مستش ـ نـف الح ــوادث أب ــو س ــليم ،وم ــن
تبي ر
خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 تــم توري ــد واس ــتالم مســتلزمات وم ــواد تش ــغيل منتهيــة الصــالحية نس ــبتها %38
لمستشف الحوادث أبو سليم بيانها ك ر
ن
اآلن:
من األصناف الموردة
الكمية النسبة
البيان
ت
 1مواد التشغيل منتهية الصالحية %38 kit 86
 2مواد التشغيل غت منهية الصالحية %62 kit 140
%100 kit 226
اإلجمال

 ال يوجــد احتيــاج فعــىل مــن قبــل المستشـ نـف للمــواد المســتلمة مــن ش ــركة العمــاد
ن
المستشف.
ويتحمل المسؤولية القانونية نف ذلك المستلم للمواد ومدير
ر
مبارس بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية من قبل
 تم تكليف شـركة العماد بشكل
وكيل عام وزارة الصحة.
ن
 بموجــب أذن ف رقــم  7/44المــؤر ف 2020/6/7م بقيمــة  3,259,322دينــارلصـ ــال ش ـ ــركة أويـ ــا فارمـ ــا السـ ــتتاد األدويـ ــة مقابـ ــل توريـ ــد أدويـ ــة لمخـ ــازن مستشـ ـ نـف
الحوادث ابوسليم ومن خالل الفحص والمراجعة:
 وجــود أدويــة غــت مســتهلكة نف المستشـ نـف مكدســة بكميــات كبــتة ‘ األمــر الــذي
ريتتــب عليــه عــدم وجــود احتيــاج فعــىل ألدويــة الـ رـب تــم توريــدها للمستشـ نـف و
عىل النحو التال:
البيان
القيمة
الكمية
ت
CHL ORPHENAMINA
 25,000 1قطعة  52,162دينار
 42,000 2قطعة  239,209دينار PROCAINEPENCILLIN
 62,400 3قطعة  1,030,662دينار ONDANSE TRONE
 1,322,000دينار
اإلجمال
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 ت بـ ن
ـي أن تــاريـ ــخ التكليــف مــن وكيــل عــام وزارة الصــحة كــان نف 2020/6/8م ،بعــد
ن
تــاريـ ــخ اســتالم المخــازن الــذي كــان ف 2020/5/14م ،األمــر الــذي يؤكــد أن هــذه
التوريــدات ال تســتند عــىل األســس العلميــة والطبيــة وكــأن مقصــدها الــرب ـ الغــت
مش ـ ــروع واإلنف ــاق الغ ــت الق ـ ن
ـانون ب ــالتكليف المب ـ ر
ـارس م ــن قب ــل وكي ــل ع ــام وزارة
ن
الصحة بالتواطؤ م مدير المستشف والشؤون الطبية.
 بموج ـ ــب نإذن ف رق ـ ــم  6/7 ،3/23ت ـ ــم س ـ ــداد مبلغ ـ ـ ن
ـي قيمتهم ـ ــا 8,479,790
ن
دينار مقابل إنشاء وتشطيب مب نـب س ن
ـكب مـن دوريـن لمستشـف الحـوادث ابـو سـليم
وتم التعاقد م شـركة (منسـ موس) للمقاوالت واالستثمار العقـاري وبلغـ قيمـة
العق ـ ــد  3,950,000دين ـ ــار ،وت ـ ــم التعاق ـ ــد مـ ـ ـ ش ـ ــركة (ت ـ ــاكنس الغ ـ ــرب) للمق ـ ــاوالت
واالس ـ ــتثمار العق ـ ــاري لتش ـ ــطيب المب ـ ـ نـب الس ـ ـ ن
ـكب م ـ ــن دوري ـ ــن وبلغـ ـ ـ قيم ـ ــة العق ـ ــد
ر
 4,529,790دينار ،ومن خالل الفحص والمراجعة ن
تبي اآلن:
 قيام وكيل عام وزارة الصحة بتجزئة قيمة العقد إل عقدين للتهرب مـن الرقابـة
المس ــبقة ل ــديوان المحاس ــبة األم ــر ال ــذي يع ــد مخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )24م ــن
قانون رقم ( )19لسنة 2019م ،بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 ت ـ ــم ف قيم ـ ــة العق ـ ــد رق ـ ــم  2019/192بقيم ـ ــة  3,950,000دين ـ ــار م ـ ــن بن ـ ــد
ن
الثان مخالفة لقانون التخطيط.
المتفرقات الباب
 تــم ف قيمــة العقــد رقــم  2019/191بقيمــة  4,529,790دينــار مــن حســاب
الطـ ـوارئ يع ــد مخالف ــا لق ــانون التخط ــيط والق ــانون الم ــال للدول ــة ،األم ــر ال ــذي
نن
إستتاف مصادر األموال و فها عـىل أيـة بنـود
يؤكد أن الغرض من الصـرف هو
وخصمها من أي حساب دون ضوابط وأسس صحيحة للرصف.
 بموجب أذن ف رقم  4/20المـؤر نف 2020/4/29م بقيمـة  353,000لصـالش ــركة ش ــهد ليبي ــا الس ــتتاد األدوي ــة والمع ــدات الطبي ــة مقاب ــل توري ــد وتركي ــب جه ــاز
تبي ر
طب ( ر
إلتاساوند) ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 التكليـ ــف المب ـ ـ ر
ـارس لش ـ ــركة دون ترس ـ ــية وعط ـ ــاء عـ ــام م ـ ــن قبـ ــل وكي ـ ــل ع ـ ــام وزارة
ن
ن
الص ـ ــحة وتس ـ ــبب ف ه ـ ــدر الم ـ ــال الع ـ ــام بالزي ـ ــادة والمبالغ ـ ــة الش ـ ــديدة ف س ـ ــعر
الجهاز.
 لـوحظ ان الجهـاز ر
(إلتاســاوند) المـورد للمستشـ نـف موجـود داخــل غرفـة اإلنعــاش
صيب) وليس كما مذكور نف الفاتورة النهائية بلد الصن ( ن
نوعه ( ن
المان).
مستشق سو الخم س /الخمس
 بموج ـ ـ ــب نإذن ف رق ـ ـ ــم  4/16و 4/34بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/4/12م و2022/3/22م
بشـ ــأن س ـ ــداد مبلغ ـ ــا وق ـ ــدره  3,739,720دين ـ ــار 4,978,000 ،دين ـ ــار مقاب ـ ــل توري ـ ــد
تجه ـ ـ نـتات ومع ـ ــدات طيب ـ ــة لمعام ـ ــل التحلي ـ ــل ومص ـ ــرف ال ـ ــدم لص ـ ــال ش ـ ــركة (فام ـ ــا
الطبيــة) الســتتاد المعــدات الطبيــة ومقابــل توريــد تجهـ نـتات ومعــدات طيبــة لش ــركة
دورب الخ ــت ع ــىل الت ــوال الح ــظ أن المع ــدات ل ــم ي ــتم االس ــتفادة منه ــا ح ـ رـب ت ــاريـ ــخ
2021/4/29م وت ــم اس ــتالمها نف 2021/4/1م األم ــر ال ــذي س ــبب إه ــدار نف الم ــال
العام.
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 نس ــبة الم ــواد المفق ــودة م ــن إجم ــال قيم ــة الف ــاتورة النهائي ــة  %12وبلغ ـ ـ 435,000دينار بالنسبة لشـركة فاما الطبية.

قيمته ــا

 بموجب أذن ف رقم  8/41بتاريـ ــخ 2020/7/28م بشأن سداد مبلل 339,480ن
ـيارتي إسـ ــعاف لصـ ــال ش ـ ــركة دورب ليبيـ ــا السـ ــتتاد وسـ ــائل
دينـ ــار مقابـ ــل توريـ ــد سـ ـ
ن
ر
النقــل ،الحــظ بشــأنه لــم شســتلم مستشــف أي ســيارة حــب تــاريـ ــخ إعــداد هــذا التــاريـ ــخ
وتم التسليم لجهاز اإلسعاف والطوارئ و إهمـال المراقـب المـال والمراجـ الـداخىل
نف مراجعــة مســتندات الص ــرف حيــث أن التكليــف صــادر لمستشـ نـف ســوق الخمــيس
وتم تسليمها لجهاز اإلسعاف والطوارئ.
مستشق شهداء الهوارى (الكفرة)

 بموج ـ ـ ــب أذن ف  5/5بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/5/3م بش ـ ـ ــأن ف  4,525,090دين ـ ـ ــارمقابل توريد معدات وأجهزة طبية لمخازن وزارة الصحة لصـال شــركة نـور االصـالة
تبي ر
الستتاد المعدات الطبية ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 بلل إجمال قيمه األصناف ر
الب لم يتم استالمها من قب مخزن (ابوسته) التاب
لوزارة الصحة مبلـل  865,432دينـار أي بنسـبة  %19مـن قيمـه اإلذن علمـا بـأن
الفـ ــاتورة الـ ـ رـب تـ ــم تقـ ــديمها مـ ــن قبـ ــل الش ـ ــركة كان ـ ـ بقيمـ ــه  3,668,228دينـ ــار
ا
تتمثـ ـ ــل نف األصـ ـ ــناف المسـ ـ ــتلمة فع ـ ـ ـ وقـ ـ ــد قام ـ ـ ـ جهـ ـ ــة اإلدارة بسـ ـ ــداد هـ ـ ــذه
المس ــتحقات بن ـ ا
ـاء ع ــىل قيم ــه الع ــرضر ت ــم التكلي ــف الش ــركة بش ــكل مب ـ ر
ـارس دون
ن
عطــاء ع ــام اس ــتنادا عــىل احتي ــاج مستش ــف اله ــوارى وبالتنســيق م ـ ف ــرع دي ــوان
المحاس ــبة الكف ــرة ال ــذي أف ــاده م ــدير المستش ـ نـف بع ــدم اس ــتالم أي ش ــحنة م ــن
األدوية والمعدات.
إدارة الخدمات الصحية وادي اآلجال

 بموج ـ ـ ـ ـ ـ ــب أذن ف ل ـ ـ ـ ـ ـ ــرقم  7/12بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/7/5م بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن س ـ ـ ـ ـ ـ ــداد مبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل 4,941,250دين ـ ــار مقاب ـ ــل توري ـ ــد تجه ـ ـ نـتات ومع ـ ــدات لص ـ ــال ش ـ ــركة زي ـ ــن الطبي ـ ــة
الستتاد المعدات الطبية ومن خالل الفحص والمراجعة ن
تبي تم الغاء خصم قيمة
ضمان االعمال ر
والتكيب من قبل المراج الداخىل بقيمة  741,187دينار ولم يتم
التأ كـ ــد مـ ــن تركيـ ــب وضـ ــمان وتشـ ــغيل هـ ــذه األجهـ ــزة واهمـ ــال المراقـ ــب المـ ــال مـ ــن
مراجعة مستندات الصـرف ر
الب تخص شـركة الزين.
مستشق النساء والوالدة طرابلس

 بموج ــب أذن الص ــرف رق ــم  9/8بت ــاريـ ــخ 2020/7/28م بش ــأن س ــداد 4,928,359دين ـ ــار مقاب ـ ــل توري ـ ــد م ـ ــواد تش ـ ــغيل للمعم ـ ــل ومص ـ ــرف ال ـ ــدم لص ـ ــال ش ـ ــركة العم ـ ــاد
الســتتاد األدويــة ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي المــواد الـ رـب لــم يــتم اســتالمها
ن
ـائمتي مــن
مــن قبــل رئــيس قســم المختــت الطــب وقيمتهــا  827,266دينــار .وجــود قـ
شـركة العماد للمواد منتهية الصالحية بقيمة  1,310,787دينار.
مستشق مسالته

 مـ ـ ــن خـ ـ ــالل الفحـ ـ ــص والمراجعـ ـ ــة ألذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  8/53بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/8/5موالمخصوم من بنـد الطـوارئ بقيمـة  4,130,000دينـار لصـال شــركة األثـت الـذهب
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لــوحظ بشــأنه تكليــف الش ــركة بشــكل مبـ ر
ـارس دون عطــاء عــام ،م ـ وجــود تضــارب نف
ا
ر
ت ـ ــواريـ ــخ وآج ـ ــال أذن الص ـ ــرفر فضـ ـ ـ ع ـ ــن ع ـ ــدم قي ـ ــام الش ـ ــركة باس ـ ــتكمال التكي ـ ــب
والتدريب لهذه المعدات وكذلك عدم وجود مشغالت لالستفادة منها.
 مـ ــن خـ ــالل الفحـ ــص أذن الص ـ ــرف رقـ ــم  6/49المـ ــؤر بتـ ــاريـ ــخ 2020/6/7م بش ـ ـأنسداد مبلل  1,049,400دينار لصال شـركة الشعلة مقابل توريد مسـتلزمات طبيـة
لعــدة مواقـ حجــر صــح الحــظ بشــأنه تضــارب نف تــواريـ ــخ التكليــف 2020/4/22م
ا
والفــاتورة النهائيــة 2020/4/30م وتــاريـ ــخ االســتالم 2020/4/22م فضـ عــن عــدم
إرفاق صورة من محضـر االجتماع لتأييد عملية التوريد.
 أذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  7/45بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/6/7م س ـ ـ ــداد مبل ـ ـ ــل  1,329,288دين ـ ـ ــارلصال شـركة المناهل الطبية مقابـل توريـد أدويـة لمخـازن وزارة الصـحة تب ن
ـي أنـه تـم
سداد كامل القيمة دون وجود إذن استالم مخازن نهائيا.
 من خالل فحص أذونات الصـرف اآل رن بيانها نتبي أنها تخص توريـد واحـد مـ العلـم
نفس ــها وت ــم تكراره ــا بالمع ــامالت ت ــم تجزئت ــه إل أربع ــة
أن جمي ـ البن ــود التوري ــد
معامالت تهربا من فحصها مسبقا من قبل ديوان المحاسبة:
رقم اذن الرصف
7/99
7/100
7/101
7/102

التاري ــخ
2020/07/01
2020/07/01
2020/07/01
2020/07/01

البيان
تزويد مخازن وزارة الصحة
تزويد مخازن وزارة الصحة
تزويد مخازن وزارة الصحة
تزويد مخازن وزارة الصحة

المستفيد
شـركة دار الحكمه
شـركة دار الحكمه
شـركة دار الحكمه
شـركة دار الحكمه

المبلغ
3,063,750
3,225,000
3,225,000
1,858,200

حساب الودائع واألمانات

 تــم التعــدي والصـ ـرف بالتجــاوز وفــت اعتمــادات مســتندية تــم تغطيتــه مــن حســابالودائ واألمانات.
 مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــالل فحـ ـ ـ ـ ـ ــص ومراجعـ ـ ـ ـ ـ ــة أذن ف رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  6/19لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2020م بمبلـ ـ ـ ـ ـ ــل 1,200,000دينــار لصــال فنــدق العاصــمة مقابــل جــرج المنطقــة الجنوبيــة الحــظ
بشــأنه مــا يفيــد طبيعــة هــؤالء االشــخاص ووجــودهم م ـ تبـ ن
ـي وجــود عنرصــ النســان
ن
المقيمي.
من ضمن الجرج
 مـ ــن خـ ــالل فحـ ــص أذن ف رقـ ــم  3/1لسـ ــنة 2020م بسـ ــداد مبلـ ــل 4,321,046دينـار مقابـل تـذاكر سـفر للجـرج الحـظ بشـأنه معظـم تـذاكر السـفر للعنرصـ النسـان
باجمال عدد مطالبات  27بقيم متفاوتة.
 بموجب أذن ف رقـم  7/16المـؤر نف 2020/5/3م بمبلـل وقـدره 4,920,926ن
المبب اإلداري والعيـادات الخارجيـة مستش نـف األطفـال عقـد رقـم
دينار مقابل إنشاء
 134لسنة 2019م حيث من خالل الزيارة الميدانية للمشـروع الحظ نسبة التنفيذ
الفعلي ــة التتج ــاوز  %60بينم ــا ت ــم ف كام ــل القيم ــة أعــاله م ــن خ ــالل مس ــتخلص
ختام واحد.
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االعتمادات
ر
 بلغ ـ جمــل االعتمــادات المســتندية مبلــل وقــدره  480,953,291دينــار عــن الفــتة2019/10/01م إل 2021/3/31م.
ن
 -بلغـ ـ قيم ــة االعتم ــادات ال ـ رـب تج ــاوزت  5مالي ــي وتعت ــت إجـ ـراءات فتحه ــا مخالف ــة

لنص المادة ( )24لقانون ( )19لسنة 2013م  57,925,455دينار.
 بلغ ـ االعتمــادات الـ رـب تــم فتحهــا والصـ ـرف منهــا عــىل جهــات خــارج وزارة الصــحةولهــا الذمــة الماليــة المســتقلة (جهــاز الطــب الميـ ن
ـدان) بقيم ـة إجماليــة 9,859,376
دينار بيانها عىل النحو التال:
البيان
توريد ( )100سيارة إسعاف هونداي h1
توريد ( )100سيارة إسعاف هونداي h1
توريد ( )64سيارة إسعاف هونداي h1

اشم الشـركة
دورب ليبيا
دورب ليبيا
دورب ليبيا

قيم االعتماد
3,923,064
3,550,500
2,385,812

تاري ــخ فتح االعتماد
2020/04/22
2020/04/28
2020/07/26

إجمال قيمة االعتمادات المفتوحة وبيانها عىل النحو التال م ذكر أهم المالحظات
اسم الحساب
الباب ن
الثان
الوادئ واألمانات
التحول
الطوارئ
العالج
ن
التحسي والتطوير
الطوارئ العزل

إجمال القيمه المصـروفة
59,781,972
174,275,714
14,066,952
144,890,670
19,378,657
21,300,792
47,258,309

عدد االعتمادات
15
53
5
37
9
6
11

نسبتها
%12.5
%36
%3
%30
%4
%4.5
%10

 إعــداد رســائل فــت االعتمــاد مــن رئــيس قســم االعتمــاد منفــردا دون الرجــوع للمراقــبالمـ ــال لمعرفـ ــة الرصـ ــيد ممـ ــا تسـ ــبب نف عجـ ــز مـ ــال نف الرصـ ــيد الـ ـ ر
ـدفتي نف حسـ ــاب
الط ـ ــوارئ بل ـ ــل قيمت ـ ــه  71,003,141دين ـ ــار دون دراس ـ ــة االحتي ـ ــاج الفع ـ ــىل بس ـ ــبب
تعليمات وكيل الوزارة (م ه) والمراقب المال (أ.ش).
 وجود اعتمادات مستنديه مخصومة ليس لها مقابل وعند إبـالغ وحـدة الخزينـة بهـاخصم من حساب الودائ واألمانات.
شـركة ابن سينا

م ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة المطالب ــات المالي ــة لص ــال شـ ــركة اب ــن س ــينا الجدي ــدة
للخــدمات الطبيــة اســتنادا عــىل عقــد إدارة مشـ نـف الصــفوة لمــدة عش ـرة ســنواتر حيــث
ت ــم نف العق ــد األول إيج ــار المب ـ نـب وم ــن ث ــم نف العق ــد الث ـ ن
ـان ررساء الخدم ــة واإلدارة وق ــد
ن
رصــدت اللجنــة هنــاك تضــارب كبــت بـ ن
ـي بنــود العقــود ومحــا االجتمــاعر كمــا رصــد أن
هناك ثالثة سبل أمنتها الوزارة بالتواطؤ م الجهـة المتعاقـد معهـا للرصـف ثـالث مـرات
عىل مرفق واحد:
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ف إيج ـ ــار ش ـ ــهري بقيم ـ ــة  600,000دين ـ ــار وبقيم ـ ــة  7,200,000دين ـ ــار ك يج ـ ــار
ن
للمبنيي المشار إليهما بالعقد الخاص باإليجار.
سنوي
ف مقابل أداء الخدمة استنادا للعقد رقم  7لسنة 2020م وهو عقد إدارة مرفق
صح وليس عقد تقديم خدمة بناء عىل ما ورد نف تهميد العقد والمادة الثانية منه.
ف مقاب ـ ــل الخ ـ ــدمات العام ـ ــة واإلعاش ـ ــة والتم ـ ــريض اس ـ ــتناد لمحضـ ـ ــر االجتم ـ ــاع
ن
مستشف األطفال طرابلس.
وملحقه بشأن
كمــا أشــت إل أن هــذا العقــد نــأت بــه جهــة اإلدارة عــن رقابــة الــديوان المســبقة وهــو دأب
انتهجته نف كثت من العقود والتكليفات بالوزارة ولم يتم المصادقة علب هذا العقد من
قبل الديوان.
أصول الوزارة وحرص المركبات
ر
 التص ـرف نف أمــالك الدولــة بالمجــان لعــدد  8ســيارات تــم رسائهــا مــن حســاب الــوزارةن
موظفي بالوزارة.
وتم تسجليها بأسماء
ن
 عـ ــدم ترجي ـ ـ السـ ــيارات لمـ ــوظفي غـ ــادرو الـ ــوزارة مـ ــنهم عـ ــىل سـ ــبيل الـ ــذكر (م.ص)(م.ن).

إدارة الخدمات الصحية القر بولل
ن
تبي قيام مدير إدارة الخدمات الصحية القره بـولىل بـابرام عقـود عمـل لعـدد 2138
م ــن العنـ ــا الطبيـ ــة والطبيـ ــة المس ــاعدة وذلـ ــك خـ ــالل العـ ــام 2019م ،بالمخالفـ ــة
ألحكــام المــواد ( )22-20مــن قــانون نظــام المــال للدولــة ،حيــث لــوحظ أن الموافقــة
الصادرة عن وزارة الصحة تم بتاريـ ــخ 2019/03/24م وأن العقود أبرم بتـاريـ ــخ
2019/01/01م ،حيث كـان يتع ن
ـي ابـرام العقـود مـن تـاريـ ــخ الموافقـة الممنوحـة مـن
الوزارة:
عدد العقود
2138

السنة المالية
االشهر 2019 3-2-1م

قيمة المرتبات الواردة بالصاف للقطاع
2,568,347

العالج باخلارج

اهم المالحظات ال رـب تكشـف
مايىل:

مـن خـالل الفحـص والمراجعـة إلدارة الشـؤون العالجيـة

 عدم إدراج التشخيص الدقيق لألمراض ضمن الرسائل العالجية.ن
 ضعف التواصل نبي إدارة الشؤون العالجية والملحقيـات الصـحية ف الخـارج ترتـب
عليه مايىل:
ن
 قي ــام الملحقي ــات الصـ ــحية ف الخ ــارج بضـ ــم م ـ ن
ـر ،وتحميـ ــل مص ــاريفهم عـ ــىل
العالج بالخارج بدون علم إدارة الشؤون العالجية بذلك مـ عـدم التأ كـد مـن ان
األمراض تنطبق عليها شـروط العالج بالخارج.
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 عدم تفعيل بعـض الوحـدات ال رـب تخـتص بمتابعـة ملفـات الم ن
ـر ،بعـد االنتهـاء
مـ ــن العمليـ ــات العالجيـ ــة وكـ ــذلك مراجعـ ــة فـ ــواتت المـ ـ ن
ـر ،والتأ كـ ــد مـ ــن أسـ ــعار
العمليات الطبية والخدمات الصحية المقدمة.
ن
 ع ـ ــدم قي ـ ــام اإلدارة بتقي ـ ــيم المص ـ ــحات المتعاق ـ ــد معه ـ ــا ف الس ـ ــاحات المختلف ـ ــة
بالخارج.
ـواف مخصص ــات الع ــالج بالخ ــارج نف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة فن
 ع ــدم االس ــتفادة م ــن ب ـ رتسوية الديون ر
المتاكمة عىل وزارة الصحة بالخارج.
 قيـ ــام وزارة الصـ ــحة باصـ ــدار تفويضـ ــات ماليـ ــة فرديـ ــة لـ ــبعض المـ ـ نـر ،لدولـ ــة تركيـ ــا
ن
بالمخالفـ ـ ــة لق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم ( )15لسـ ـ ــنة 2019م وهـ ـ ــذه التفويضـ ـ ــات صـ ـ ــدرت ف سـ ـ ــنة
2020م وبيانها ك ر
اآلن:
قيمة الوديعة
357,242

المصـروف
179,957

الرصيد
177,284

اللجنة االستشارية العليا للعالج
فيم ــا يتعل ــق بح ــواالت الع ــالج بالخ ــارج ومتابع ــة المل ــف الخ ــاص بمح ــا ن اجتماع ــات
اللجن ــة االستش ــارية العلي ــا للع ــالج ،تب ـ ن
ـي قي ــام وكي ــل وزارة الص ــحة باص ــدار القـ ـرار رق ــم
ن
( )15لسنة 2019م المـؤر نف 2019/01/27م والقـا ،بشـأن إعـادة تشـكيل اللجنـة
االستشارية العليـا للعـالج حيـث تتكـون اللجنـة مـن رئـيس وعشــرون عضـوا ،مـ عـدد 7
ن
داريي.
أعضاء تم االستعانة بهم ك
وعىل ما سبق ذكره اتض ما يىل:
 اختيار أعضاء اللجنة االستشارية العليا بنـاء عـىل اجتهـادات مـن بعـض االستشـار نيي
دون الرجوع إل األعضاء وموافقتهم عىل العمل من ضمن اللجنة.
 ل ـ ــوحظ وج ـ ــود أعض ـ ــاء ت ـ ــم اس ـ ــتبدالهم وال يزال ـ ــون يقوم ـ ــون ب ـ ــالتوقي ع ـ ــىل مح ـ ــا ناالجتماعات دون إن يكونو أعضاء بها.
 يتم ف مكآفـات ماليـة ألعضـاء اللجنـة االستشـارية بـالرغم مـن أن أغلـب األعضـاءال يجتمعون باللجنة وال يقومون بالتوقي عىل محا ن االجتماعات.
 قيام وزير الصحة باصدار رسائل للعـالج بالخـارج لـبعض الم نـر ،بتعليمـات مب ر
ـارسة
إلدارة الشؤون العالجية دون الرجوع إل اللجنة االستشارية العليا.
 وجــود شــبهة ر نالتويــر عــىل محــا ن اجتمــاع اللجنــة االستشــارية العليــا للعــالج حيــث
ن
ثب نف بعض المحـا ن أن اللجنـة توافـق عـىل عـدد مـن المـر ،وبعـد االعتمـاد يـتم
إضــافة أســماء أخــرى بالمحضــر واصــدار رســائل للعــالج لهــم ممــا حمــل وزارة الصــحة
رن
وااللتامات ومنها محضــر اجتمـاع رقـم  231حيـث إن المحضــر الـذي ورد مـن
أعباء
محفوظ ـ ــات ال ـ ــوزارة ب ـ ــنفس رق ـ ــم محضـ ـ ــر االجتم ـ ــاع  231وب ـ ــنفس ال ـ ــرقم اإلش ـ ــاري
وبــنفس التــاريـ ــخ إال أن المحضــر الــوارد مــن المحفوظــات تــم الموافقــة عــىل عــدد 12
م ـ ــريض للع ـ ــالج بالخ ـ ــارج والمحض ـ ــر ال ـ ــوارد م ـ ــن اللجن ـ ــة االستش ـ ــارية العلي ـ ــا للع ـ ــالج
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موجود بـه عـدد  384مـريض للعـالج بالخـارج أي ان المحضــر غـت مطـابق للمحضــر
الذي موجود بمنظومة المحفوظات ليتم تسجيله بها.
ا
 لوحظ توقي بعض األشخاص نيابتـا عـن وكيـل وزارة الصـحة بصـفة (عنـه) بـد مـنتوقيع ـ ــه شخص ـ ــيا ع ـ ــىل الرس ـ ــائل العالجي ـ ــة باعتباره ـ ــا ذات أهمي ـ ــة دون ذك ـ ــر ص ـ ــفة
الموق .
االليامات القائمة عل العالج بالخارج (األردن – تركيا – ألمانيا)
رن
االلتامات المالية القائمة عىل السفارات الليبية بالخارج ر
والب تم مخاطبة وزارة
بلغ
الصحة بها لتحويل قيمتها لسداد ر ن
االلتامات ،بيانها كالتال:
الساحة
األردن
ر
التكية
االلمانية

قيمة االليام
 61,613,764دوالر
 343,598,121لتة تركية
 34,848,434يورو

ن
المر ،بالخارج نف غت االوجه اللمخصصة لها.
بالتصـرف بودائ عالج
الساحة
االلمانية
المرصية

قيمة المصـروف ف غي االغراض المخصصة للعالج
€213,014
 3,183,148ج.م

ومن أهم المالحظات ر
الب تكشف

عىل الملحقية الصحية الليبية بالساحة المرصية:

 وجود عهد مالية للملحـق الصـح بدولـة مص ـر (ع ف ا) بقيمـة  100,000ج.م مـنن
المر ،دون بيان كيفية تسويتها وأوجه صـرفها.
وديعة عالج
 لوحظ وجود فواتت رن
المر ،مب ر
ـارسة مـن وديعـة العـالج دون
استجاع لمجموعة من
ن
وجــود مطالبــة بالقيمــة مــن قبــل المستشــف او المصــحة المتعاقــد معهــا وهــذا يفــت
البـ ـ ــاب للتالعـ ـ ــب نف الفـ ـ ــواتت وعـ ـ ــدم التأ كـ ـ ــد مـ ـ ــن صـ ـ ــحتها ألنهـ ـ ــا غـ ـ ــت معتمـ ـ ــدة مـ ـ ــن
ن
المستشف المتعاقد معها من قبل الملحقية الصحية.
مالحظات عامة عل وزارة الصحة
 قيــام الملحقيــات الصــحية نف الخــارج بالتعاقــد م ـ المصــحات والمستشــفيات دونوجود معايت لتقييم الخدمات المقدمة نف هذي المصحات وكذلك عدم علم وزارة
الصحة بهذه التعاقدات وعىل أي اسس تم وعدم المصادقة عىل العقود المتمة
م هذه المصحات.
 قي ــام ال ــوزارة باحال ــة الودائـ ـ إل الس ــفارات الليبي ــة بالخ ــارج مـ ـ ع ــدم دراي ــة ال ــوزارةن
بأرصدة الودائ المحالة ف السابق وعدم بيان كيفية إقفالها.
 .ع ــدم قي ــام ال ــوزارة باعتم ــاد كراس ــة ألس ــعار العملي ــات الطبي ــة والخ ــدمات الص ــحيةالمقدمة نف الخارج وذلك لبيان واظهار اية فروقات مالية بالخصوص.
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ودائع الساحة االوكرانية
المستفيد
للجنة العليا ر
لإلرساف
للجنة جرج البنيان المرصوص

الفية
2017م2020/3 -م
2017م  2019 -م

دينار
9,700,000
3,503,000

يورو
99,865
558,636

 ضــعف التعزيــز المســتندي ألذونــات الص ــرف المتعلقــة ب ـاجراءات الص ــرف الخاصــةبالودائ المحالة للجنة العليا ر
لإلرساف ومتابعة الجرج ولجنة طرابلس التابعة لها.
 وجود العديد من الحاالت رالب تـم عالجهـا بالسـاحة تب ن
ـي بـأنهم عـائالت بالكامـل تـم
ن
عالجها عىل نفقة الدولة بالساحة مما يتض وجود محاباة ف العالج لفئة معينة.
 تم بموجب إذن الصـرف  4/4بتاريـ ــخ 2019/04/22م ف قيمـة  29,386دوالرمقابــل إيجــار شــقق وتــذاكر ســفر للمـ ن
ن
ـابعي للجنــة جــرج ط ـرابلس
ـر ،والجــرج التـ
ل ــوحظ ض ــعف نف اإلج ـ ـراءات ع ــىل عملي ــة الص ـ ــرف حي ــث ال يوج ــد م ــا يفي ــد إقام ــة
ن
المر ،نف تلك الشقق.
الجرج أو
لوحظ من خالل الفحص للودائـ المحالـة للجنـة البنيـان المرصـوص مـن تـاريـ ــخ عملهـا
ر
وحب 2019م ما يىل:
بالساحة من سنة 2017م
ن
تبي إحالة بعض الحواالت المالية من ساحات أخرى للجنة البنيـان المرصـوص لـم
ن
تظهــر ف كشــوفات الودائ ـ المحالــة مــن قبــل مص ــرف ليبيــا المركــزي المســتلمة مــن
ر
مبارستها إجراءات الفحص بالسفارة الليبية بدولة أوكرانيا.
قبل لجنة الفحص قبل
ر
ر
 عه ـ ـ ـ ــدة بقيم ـ ـ ـ ــة  60,000أل ـ ـ ـ ــف ي ـ ـ ـ ــورو خ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ــتة م ـ ـ ـ ــن 2017/02/21م ح ـ ـ ـ ــب2017/04/16م والـ رـب تــم منحهــا مــن قبــل لجنــة عــالج جــرج العمليــات العســكرية
مصـراته – رست الخاصة بساحة تونس تم تسـليمها نقـدا للجنـة البنيـان المرصـوص
المكلفة بالساحة األوكرانية أثناء سفرهم من تونس.
 تم بموجب إذن الصـرف  2/5لسـنة 2018م ف قيمـة ماليـة  39,069.96دوالرخصــما مــن مخصصــات لجنــة جــرج البنيــان المرصــوص لــوحظ ضــعف نف التعزيــز
المسـ ــتندي مـ ــن حيـ ــث عـ ــدم إرفـ ــاق رسـ ــائل تمكيـ ــنهم مـ ــن العـ ــالج مـ ــن جهـ ــات ذوي
االختصاص.
لجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الجرج بالساحة األوكرانية
ن
كش ــف بقيم ــة الودائـ ـ المالي ــة المحال ــة للج ــان الج ــرج العامل ــة ف الس ــاحة األوكراني ــة
للسنوات المالية من 2012م إل 2016م:
البيان
هيئة جرج البيضاء
هيئة جرج اجدابيا

قيمة الوديعة
4,523,661
603,800

الرصيد
صفر
صفر

أهم المالحظات

 ع ــدم وج ــود بع ــض البيان ــات والمس ــتندات والق ـرارات المتعلق ــة باللج ــان ل ــدى قس ــمالشؤون اإلدارية بالسفارة وكذلك القسم المال.
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 ل ــوحظ الت ــداخل نف االختصاص ـ ـات م ــا ب ـ نـي الملحق ــة الص ــحية ولج ــان الج ــرج م ــن
حي ـ ـ ــث توقيـ ـ ـ ـ العق ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ المستش ـ ـ ــفيات والمص ـ ـ ــحات وتحدي ـ ـ ــد أس ـ ـ ــعار الع ـ ـ ــالج
والخدمات العالجية األخرى.
 إذن ف  3/7لس ـ ـنة 2014م وذل ــك مقاب ــل ع ــالج وأدوي ــة للج ــرج بمبل ــل وق ــدره 100,000قريفن حيث أن جل فواتت العالج ال تخص عمليـات جراحيـة للعيـون أو
إصابات تخص الجرج بل كان مبالل تصـرف للعالجات التجميلية لألسنان.
 إذن ف  6/6ف مبلــل مــال مــن الخزينــة  4,650يــورو نقــدا وارفــاق مجموعــةمن الفواتت مجهولة وال يوجد بها أسماء للجرج أو صور لجوازات سفرهم.
اللجان المشـرفة عل عالج الجرج والمستمرة ف عملها ف الساحة األوكرانية
 ك ـ رـتة وتعـ ــدد اللجـ ــان المش ـ ــرفة عـ ــىل الجـ ــرج نف الس ــاحة األوكرانيـ ــة مقارنـ ــة بأعـ ــدادن
والمر ،ر
الب تعالأ عىل حساب الودائ والحواالت المحالة للجرج.
الجرج

 كـ ــت حجـ ــم وأعـ ــداد اللجـ ــان المش ـ ــرفة عـ ــىل الجـ ــرج بالسـ ــاحة األوكرانيـ ــة والـ ـ رـب بلـ ــلإجمال مرتباتها ومكآفاتها نحو  38,100دوالر والمتعلقة بكل من:
 اللجنة العليا رلإلرساف عىل الجرج بالساحة األوكرانية.
 لجنة جرج طرابلس.ن
ن
 الم رش نالتابعي لمركز الطب الميدان.
في
ر
ن
ن
جمي م اللجنة العليا واللجنة الفرعية.
والمت
المتعاوني
مراجعة دفعات عقود وزارة الصحة:

أحال ـ وزارة الصــحة عــدد  85معاملــة بقيمــة إجمالي ـة تقــدر بـ ـ 189,225,887دين ــار،
بشــأن طلــب المراجعــة الالحقــة عقــب الص ــرف مبـ ر
ـارسة ،وخلص ـ نتــائأ المراجعــة إل
العديد من المالحظات أبرزها:
 عـ ـ ـ ــدم قي ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزارة بالدراس ـ ـ ـ ــات االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعي ـ ـ ـ ــة والفني ـ ـ ـ ــة والهندس ـ ـ ـ ــيةللمشـ ــروعات ال ـ رـب ت ــدخل نف نط ــاق اختص ــاص ال ــوزارة بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ()6
الفقرة (أ) من الئحة العقود اإلدارية.
 مخالف ــة الـ ــوزارة لـ ــنص المـ ــادة ( )10( ،)9مـ ــن الئح ــة العقـ ــود اإلداريـ ــة لعـ ــدم قيامهـ ــاباصـدار اإلذن المســبق للتعاقـد ،األمــر الـذي ريتتــب عليـه بطــالن العقـود مــن الناحيــة
القانوني ــة ،وم ــن أمثل ــة ذل ــك التكلي ــف رق ــم  2019-37529والخ ــاص بتوري ــد جه ــاز
قي ـ ــاس ض ـ ــغط حموض ـ ــة الم ـ ــريء لص ـ ــال مستش ـ ـ نـف الخض ـ ـ ـراء الع ـ ــام ،والعق ـ ــد رق ـ ــم
ن
مستشف ن ن
جتور القروى.
 2019/138الخاص باستكمال
 مخالفة الوزارة لنص المـادة ( )22مـن الئحـة العقـود اإلداريـة بعـدم إصـدارها قـراراتر
إعتم ــاد مح ــا ن
التس ــية للتكليف ــات والعق ــود ال ـ رـب تتمه ــا ،منه ــا ع ــىل س ــبيل المث ــال
ن
التكليـ ـ ــف رقـ ـ ــم  2019/792الخـ ـ ــاص بصـ ـ ــيانة مص ـ ـ ــرف الـ ـ ــدم بمستشـ ـ ــف ط ـ ـ ـرابلس
المركزي.
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ر
المبارس دون غته من طرق التعاقد بالمخالفـة لـنص
 انتهاج الوزارة أسلوب التكليفالمادة ( )10من الئحة العقود.
 عــدم تقيــد الــوزارة بش ــروط ومتطلبــات التعاقــد قبــل البــدء نف اإلج ـراءات بالمخالفــةلنص المادة ( )11من الئحة العقود اإلدارية.
 ع ــدم ال ـ ر نـتام ال ــوزارة باع ــداد قـ ـوائم الج ــرد للمراف ــق الص ــحية التابع ــة له ــا عن ــد قيامه ــابالتعاقد عىل التوريدات السنوية أو احتياجها من المستلزمات والمعدات الطبية.
 مخالفــة الــوزارة لــنص المــادة ( )13مــن الئحــة العقــود اإلداريــة عنــد تعاقــدها وع ــدممراعاتهـ ــا وض ـ ـ مواصـ ــفات تفصـ ــيلية ودقيقـ ــة ومتفقـ ــة م ـ ـ المواصـ ــفات القياس ـ ــية
ألعمال المشـروعات والتوريدات.
 مخالفة الوزارة لنص المادة ( )102من الئحة العقود اإلدارية بعدم توقي الجزاءاتع ــىل المتعاق ــد ال ــذي يت ــأخرعن التنفي ــذ نف الم ــدة المق ــررة والمتف ــق عليه ــا بموج ــب
العقد.
 مخالفــة الــوزارة لــنص المــادة ( )130مــن الئحــة العقــود اإلداريــة ونــص المـادة ()246مـ ــن الئحـ ــة المخـ ــازن بعـ ــدم قيامهـ ــا باعـ ــداد محـ ــا ن إسـ ــتالم األصـ ــناف والتأ كـ ــد مـ ــن
مطابقتهـ ــا للمواصـ ــفات وعـ ــدم مخالفتهـ ــا للعينـ ــات المعتمـ ــدة حيـ ــث تكـ ـ ن
ـتف الـ ــوزارة
بتشكيل لجان تتول حصـر التوريدات من حيث العدد فقط ،ر
والب منها عىل سبيل
المثــال التكليــف رقــم  2022الخــاص بتوريــد أجهــزة أشــعة مقطعيــة ومعــدات طبيــة
ر
وحديب الوالدة.
خاصة بالعناية
 تر نر
مبارسة بالمخالفة
اج الوزارة نف إحالة الدفعات للمراجعة الالحقة عقب الصـرف
لـنص المــادة ( )2مــن القــانون رقـم ( )24لســنة 2013م والمعــدل للقــانون رقــم ()19
بشأن تنظيم ديوان المحاسبة.
 قيــام الــوزارة بتجزئــة العقـود للعديــد مــن المشــروعات المتعاقــد عليهــا بقصــد إنقــاصقيمتهــا إل الحــد الــذي ينــأى بهــا عــن الرقابــة ،األمــر الــذي يعــد مخالفــة لــنص المــادة
( )1من القانون رقم ( )24لسنة 2013م والمعدل للقانون رقم ( )19نف شأن إعادة
تنظــيم ديــوان المحاســبة ونــص المــادة ( )46فقــرة ( )8مــن القــانون المــذكور ،ومنهــا
عىل سبيل المثال ال الحصـر:
م
1
2
3
4
5
6

نسبة
سنة
الشـركة
الجهة
التعاقد اإلنجاز
المتعاقدة
ن
%45 2020
النهضة
بمستشف طرابلس المركزي
صيانة قسم إيواء الرجال بقاط الحوادث
ن
%40 2020
النهضة
بمستشف طرابلس المركزي
صيانة عمليات المسالك
ن
%100 2020
النهضة
صيانة وترميم قسم الكىل بمستشف طرابلس المركزي
ن
فخامة االعمار %50 2020
بمستشف طرابلس المركزي
صيانة قسم عمليات العظام
ن
فخامة االعمار %60 2020
بمستشف طرابلس المركزي
صيانة قسم األعصاب
ن
فخامة االعمار %45 2020
بمستشف طرابلس المركزي
صيانة مصـرف الدم المركزي

القيمة
التعاقدية
2,500,000
2,900,00
2,980,000
3,300,000
4,150,000
3,430,000

 قصـ ــور مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخليـ ــة بـ ــالوزارة نف ممارسـ ــة اختصاصـ ــاته الموكلـ ــة إليـ ــهبموجـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ـرار رقـ ـ ـ ـ ــم ( )11لسـ ـ ـ ـ ــنة 2013م بشـ ـ ـ ـ ــأن اعتمـ ـ ـ ـ ــاد الهيكـ ـ ـ ـ ــل التنظـ ـ ـ ـ ــيم
واختصاص ـ ـ ـ ــات وزارة الص ـ ـ ـ ــحة وتنظ ـ ـ ـ ــيم جهازه ـ ـ ـ ــا اإلداري بش ـ ـ ـ ــأن إعتم ـ ـ ـ ــاد وتوقي ـ ـ ـ ـ ـ
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المع ـ ــامالت المالي ـ ــة دون مراجعته ـ ــا واالحتف ـ ــا بالملف ـ ــات والمس ـ ــتندات الخاص ـ ــة
بعقود هذه المعامالت ر
الب تتمها الوزارة وعـدم وجـود ضـوابط نف عمـل اإلدارة عنـد
القيام بعملية المراجعة المالية لدفعات العقود.
 ع ــدم تقيـ ــد الـ ــوزارة بـ ــنص المـ ــادة ( )105م ــن الئحـ ــة الحسـ ــابات وذلـ ــك بخـ ــتم كافـ ــةرص ــوفة لض ــمان ع ــدم تكـ ـرار
المس ــتندات بم ــا يفي ــد الصـ ــرف للمع ــامالت المالي ــة الم ـ
صـرفها.
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل مراجع ـ ـ ــة المعامل ـ ـ ــة المالي ـ ـ ــة موض ـ ـ ــوع إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  8/1الم ـ ـ ــؤر فن
2019/8/1م بقيمة إجمالية  3,498,750دينار ،المعد بناء عىل الفاتورة المقدمة من
البن ــك ال ــدول بت ــاريـ ــخ 2019/3/29م بقيم ــة  2,500,000دوالر والخاص ــة باالتفاقي ــة
المبدئي ــة بـ ـ ن
ـي كـ ــل م ــن وزارة التخطـ ــيط كطـ ــرف أول والبن ــك الـ ــدول لإلنشـ ــاء والتعمـ ــت
كطــرف ثـ ن
ـان بتــاريـ ــخ 2014/4/10م ،والمعدلــة بتــاريـ ــخ 2019/2/11م بقيمــة إجماليـة
 10,000,000دوالر بش ـ ــأن بن ـ ــاء الق ـ ــدرات المؤسس ـ ــية إلدارة قط ـ ــاع الص ـ ــحة وتق ـ ــديم
حزمة الخدمات األساسية لوحظ ر
اآلن:
 ع ـ ــدم ع ـ ــرض موض ـ ــوع االتفاقي ـ ــة ع ـ ــىل اإلدارة المختص ـ ــة بال ـ ــديوان باعتب ـ ــار القيم ـ ــةتجاوزت  5مليون دينار.
ن
 لوحظ بشأن العقد المؤر ف /3دشسمت2013/م والمتم م ررسكة إدارة الخـدماتالطبية التيطانية (إتش إم إس) بغرض تطوير منظومة الملف الصح مايىل:
 قي ــام وزارة الص ــحة بس ــداد الض ـ ـرائب نياب ــة ع ــن الشـ ــركة بموج ــب الكت ــاب رق ــم
 1-1/370والم ـ ـ ــؤر نف 2014/1/5م بقيم ـ ـ ــة إجماليـ ـ ـ ـة تق ـ ـ ــدر 356,011.500
ر
دينار بالمخالفة لنص المادة ( )7من شـروط الملحق ر
باستجاع هذه
والب تفيد
القيمة من مستحقات الشـركة.
 الحــظ الــديوان تقــاعس بعــض الش ــركات عــن تنفيــذ العقــود المتمــة معه ـا وعــدم
رن
التامهــا بالعقــد ،ولعــل أبــرز أوجــه القصــور تتمثــل نف توريــد الش ــركات أجهــزة غــت
ن
مطابق ـ ــة للمواصـ ـ ــفات المنصـ ـ ــوص عليهـ ـ ــا ف العقـ ـ ــد ،إضـ ـ ــافة إل تنفيـ ـ ــذ بعـ ـ ــض
األعم ـ ــال دون االل ـ ـ ر نـتام بالمواص ـ ــفات الفني ـ ــة ،كم ـ ــا ل ـ ــوحظ تنفي ـ ــذ األعم ـ ــال دون
تشكيل لجان ر
إرساف بما يتوافق م نص المادة ( )21من العقد المتم.
العالج بالداخل

من خالل تقيـيم ملـف العـالج بالـداخل تب ن
ـي وجـود قصـور مه نـب وتنظـيم فيمـا يخـص
ر
االجراءات و الدورة المستندية وتتمثل نف االن:
 ع ـ ــدم اعتم ـ ــاد مح ـ ــا ن اجتماع ـ ــات اللجن ـ ــة العلي ـ ــا االستش ـ ــارية للع ـ ــالج م ـ ــن ال ـ ــوزيربالمخالفة لقـرار وكيـل عـام وزارة الصـحة رقـم  15لسـنة  2019بشـأن إعـادة تشـكيل
اللجنة االستشارية العليا للعالج.
ن
 -عدم تفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمتابعة المر. ،
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عدم اعتماد القائمة النمطية لألمراض ال رـب تسـتدع العـالج بالخـارج (األمـراض ال رـب
ال يتــوفر عالجهــا محليــا) مخالفــة للمــادة رقــم ( )3مــن ق ـرار وكيــل عــام وزارة الصــحة
رقم  15لسنة 2019م ،بشأن إعادة تشكيل اللجنة االستشارية العليا للعالج.
قي ـ ــام رئ ـ ــيس اللجن ـ ــة المكل ـ ــف باحال ـ ــة الم ـ ـ ن
ـر ،ال إدارة الش ـ ــؤون العالجي ـ ــة ب ـ ــدون
محــا ن ( إحــاالت فرديــة ) بالمخالفــة لق ـرار وكيــل عــام وزارة الصــحة رقــم  15لســنة
2019م ،بشأن إعادة تشكيل اللجنة االستشارية العليا للعالج.
ع ــدم توقيـ ـ جميـ ـ اعض ــاء اللجن ــة ع ــىل المح ــا ن واتضـ ـ ذل ــك م ــن خ ــالل بع ــض
ن
ـوقعي عــىل المحــا ن ال يتجــاوز نصــف
محــا ن االجتماعــات  ،حيــث لــوحظ أن المـ
العدد نف غالبها .
ا
عدم قيام اللجنة االستشـارية بتقيـيم جميـ المصـحات  ،فضـ عـىل ضـعف تقـارير
التقييم ر
الب تم لعدد ( )3مصحات ،ولم يتطرق ال مستوى و قدرات االطباء و
اصحاب المهن الطبية المساعدة .
ن
ـاعلي ب ـ ــبعض
ل ـ ــوحظ وج ـ ــود ع ـ ــدد م ـ ــن اعض ـ ــاء اللجن ـ ــة االستش ـ ــارية ه ـ ــم اطب ـ ــاء ف ـ ـ
المصحات  ،االمر الذي يحد من استقاللية اللجنة .
لـ ـ ــوحظ وجـ ـ ــود تعـ ـ ــارض نف المهـ ـ ــام بـ ـ ـ ن
ـي إدارة الشـ ـ ــؤون العالجيـ ـ ــة و اللجن ـ ـ ـة العليـ ـ ــا
االستشارية للعالج وخاصة ما نصـ عليـه المـادة (  ) 2مـن القـرار وكيـل عـام وزارة
الص ــحة ق ـ ـراره رق ــم (  ) 115لس ــنة  2020م بت ــاريـ ــخ 2020/6/11م ،بش ــأن إع ــادة
االرساف المب ـ ـ ر
تنظ ـ ــيم إدارة الش ـ ــؤون العالجي ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث ر
ـارس ع ـ ــىل تنفي ـ ــذ الخط ـ ــة
ن
العالجي ــة بال ــداخل و الخ ــارج والمش ــاركة بفاعليـ ــة ف تحدي ــد قن ــوات الع ــالج وض ـ ـ
معايت تقييم المصحات بالداخل والخارج .

 عدم بذل العناية المهنية من طرف اللجنة المشكلة لمراجعة مطالبات المصحاتو ذلــك لمقارنــة فــواتت العــالج م ـ كراســات اســعار المصــحات واالكتفــاء بالمراجعــة
الفنيــة و اعــداد انجــاز العمــل (فـ نـب فقــط) ،بالمخالفــة للفقــرة (  ) 6مــن المــادة رقــم
( )2م ــن ق ـرار وكي ــل ع ــام وزارة الص ــحة رق ــم  115لس ــنة  2020بش ــأن إع ــادة تنظ ــيم
إدارة الشؤون العالجية.
ر
ن
االلتامــات و تصــنيفها حســب المصــحات
 عــدم مســك ســجل يــدوي لحـ ـرص و قيــدلمتابعة حركتها .
ن
 التــأخر نف ف المطالبــات ممــا تســبب ف ت ـراكم الــديون وتناميهــا وصــعوبة تتبعهــا،فض ا عن عدم وجود مصادقات م المصحات للتأكد من االرصدة الفعلية .
 عـدم رد الــوزارة عـىل المصــحات بالمالحظـات الماليــة والفروقـات خــالل مــدة () 15يـ ـ ــوم بالمخالفـ ـ ــة لـ ـ ــنص الفقـ ـ ــرة ( )5مـ ـ ــن المـ ـ ــادة (  ) 7مـ ـ ــن العقـ ـ ــود م ـ ـ ـ مصـ ـ ـ ر
ـحب (
االستقالل للخدمات الطبية – أيادي الرحمة ) ،و ذلك كما ظهر بمطالبات و فـواتت
المصحات وهذا وفق كشوف القسم المال بالوزارة .
ن
التأمي الصـح العـام ولـم يـتم
نف حوزة صندوق
 وجود عدد من المطالبات ال زالر
استجاعها منه.
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ضـ ــعف تقـ ــارير مكتـ ــب المراجعـ ــة الداخليـ ــة ف ـ ـ لـ ــم تعـ ــد وفـ ــق المعـ ــايت والكفـ ــاءة
المهنية للوظيفة حيث أنه لم يـتم تحديـد الحـاالت والفـواتت والمطالبـات المعنيـة
ا
ن
يتبي لنا وجود أي بطاقات متابعة لديون المصحات لمتابعة و
 ،فض عىل أنه لم
ضبط حركة الرصف و االرصدة .
تقصــت الــوزارة نف ف المطالبــات و تســديد الــديون قبــل اج ـراءات ايقــاف الـ ـرصف
ا
من النائب العام  ،فض أنه تم فت اعتمادات لصال بعض المصحات و بعضها ال
يوجد عليها حركة .
ن
ع ــدم وج ــود ح ـ ـرص لمح ــا لجن ــة التف ــاوض مـ ـ المص ــحات بش ــأن تخف ــيض ق ــيم
َ
المطالبات  ،فضـ ا عـن عـدم وجـود تمثيـل للمكتـب الق ن
ـانون بـالوزارة  ،عوضـا عـن
عدم وجود آلية لقيد المحا ن وعدم وجود معايت تحدد االسس ر
الب استند اليهـا
نف التخفيض .
َ ا
عــدم قيــد وتصــنيف العقــود تسلســليا االمــر الــذي ال يمكــن معــه حرصـ ـها و تحديــد
ا
الجهات المتعاقد معها بالمخالفة للمادة رقم ( )11من الئحة العقود اإلدارية فض
عــن عــدم تحديــد تــاريـ ــخ التعاقــد نف اغلــب العقــود م ـ وجــود ضــعف نف الصــياغة
القانونيــة لهــذه العقــود بالشــكل الــذي يحــدد واجبــات ومســؤوليات المصــحات فنيــا
وماليا  ،م عدم اعتماد الوزير أو الوكيل للعقود وفق لما نص عليه الفقـرة ( ) 15
من المادة (  ) 3من القرار (  ) 115لسنة  2020م بشأن إعادة هيكلة إدارة الشؤون
العالجية.

الميانية التسييية:

أظه ــرت التق ــارير المالي ــة جمل ــة المب ــالل المالي ــة المعتم ــدة والمف ــوض به ــا ع ــن الس ـ ن
ـنتي
ن
ـاليتي 2019م 2020-م بمبل ــل  170,000,000دين ــار  70,000,000 ،دين ــار ع ــىل
الم ـ
ن
ن
ن
ن
التوال ف حي بلغ جملة المـرصوفات عن نفس السـنتي المـاليتي 169,992,040
دينار  34,212,570 ،دينار ،عىل التوال بفـائض وقـدره  7,960دينـار35,787,429 ،
دينار ،عىل التوال ،وفق البيان التال :
السنة المالية
2019م
2020م
االجم ــالـي

المعتمد والمفوض به
170,000,000
70,000,000
240,000,000

المسيل
170,000,000
70,000,000
240,000,000

المرصوف
169,992,040
34,212,570
204,204,610

المتبق
7,960
35,787,429
35,795,389

وبشأنها لوحظ االن :

رص ــوفات ال
 قي ــام ال ــوزارة بتحمي ــل حس ــاب الع ــالج خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2019م بم ـتخصه ،وفق البيان التال :

تقرير ديوان المحاسبة 2020

670

القيمة
البيان
المستفيد
لجنة ر
أتعاب ومكافآت اللجان ر
المشفة عىل عالج الجرج حسب قرار الوزير 23,330 2014/48
االرساف
33,050
مكافأة المراجعة الداخلية لمراجعة المصحات قرار رقم 2017/394
لجنة المراجعة
3,456,710
حجز تذاكر
ررسكة األمازون للسفر والسياحة
5,000
مكافأة اللجنة المشكلة بزيارة المصحات والمستشفيات
مصارف مختلفة
ن
632,950
القيمة تمثل مصاريف التدقيق والمراجعة
التأمي الصح العام
صندوق
181,020
تذاكر سفر إلدارة شؤون الجرج الزاوية
ررسكة ن ،هالل للخدمات السياحية
81,000
مكافئات اللجنة االستشارية العليا للعالج
اللجنة االستشارية
81,530
حجز تذاكر
ررسكة الزاوية للسفر والسياحة
4,494,590
اإلجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

 قيــام الــوزارة بــأجراء تحــويالت ماليــة خــالل الســنة الماليــة 2019م ،ال جهــات ذاتذمة مالية مستقلة دون اصدار تفويضات مصلحية لها ،والبيان التال يب ن
ـي المبـالل
و الجهات :
القيمة
البيان
المستفيد
1,000,000
مخصصات عالج جرج البنيان
غرفة العمليات العسكرية الخاصة
ن
ف بناء عىل قرارالوكيل رقم  158لسنة 40,000,000 2019
الميدان
مركز الطب
تغطية العقد المتم م ررسكة الفت للخدمات الطبية 1,500,000
جهاز المباحث العامة
42,500,000
اإلجمـ ـ ـ ــال

 ل ــوحظ قي ــام ال ــوزارة بتعلي ــة قيم ــة  14,000,000دين ــار م ــن الحس ــاب خــالل الس ــنةالماليــة 2019م  ،تتمثــل نف بـ ر
ـواف رصــيد الســنة بالمخالفــة للمــادة( )162مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 عدم قيام الوزارة خالل السنة المالية 2020م ،بـرصف المطالبات وتسـديد الـديونقبل اجراءات ايقاف الرصف من النائب العام .
 قيام الوزارة خالل السنة المالية 2020م ،بفت اعتمادات لصال بعض المصـحاتخصما من ن
ن
يتبي وجود حركة عىل بعضها .
متانية السنة المالية 2020م  ،ولم
الفحص المستندي لالليامات القائمة عل ملف العالج بالداخل :
أظهرت الكشوفات المعدة من قبل الوزارة ر ن
االلتامات القائمة عليها والناتجة عن تراكم
مطالب ـ ــات و دي ـ ــون لع ـ ــدد ( )88مص ـ ــحة ،خ ـ ــالل الس ـ ــنوات المالي ـ ــة م ـ ــن  2017ح ـ ـ رـب
2020م ،والبالغة قيمتها  154,876,472دينار ،وفق البيان التال:
القيمة
البيان
مطالبات جماعية 119,613,548
مطالبات فردية 35,262,923
154,876,472
اإلجمال

وقشأنها لوحظ ر
االن:
 ع ــدم ب ــذل العناي ــة المهني ــة الكامل ــة م ــن ك ــل م ــن القس ــم الم ــال و مكت ــب المراجع ــةب ــالوزارة وف ــق أص ــول المهن ــة  ،حي ــث ل ــوحظ قي ــام المعني ـ ن
ـي بتع ــديل ق ــيم بعـ ــض
ن
المطالبـات حسـب (تهميشــات مكتـب المراجعـة ووحــدة المتانيـة) واعتمـاد المبــالل
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الفروقــات و

بعــد التعــديل بكــل إذن ف  ،بــدون إعــداد مــذكرات تعديليــة توضـ
القيم ر
الب ادرجتها المصحات بدون سند أو المتكررة أو غتها .
 تقص ــت ال ــوزارة نف اتم ــام اج ـ ـراءات الرصـ ــف وف ــق المع ــايت المهني ــة و المماطل ــة نفاتمام االجراءات ،قبل تحفظ مكتب تحقيقات النائب العام .

 قيام الوزارة بتشكيل لجنة بشأن التفاوض م المصحات لتخفيض قيم المطالبات ،فقــد لــوحظ نف هــذا الشــأن عــدم وجــود آليــة لقيــد محــا ن التخفــيض واعتمادهــا
من الوكيل وعدم وجود معايت تحدد اسس التخفيض  ،اآلمر الذي انت بموافقـة
ر
االعتاض بالرغم من إخضاع بعض من المصحات
المصحات عىل التخفيض دون
ن
لنسب تخفيض تتجاوز رب ـ قيمة المطالبة  ،والبيان التال يبي ذلك :
تاري ــخ المحرص
2020/5/7
2019/5/22
2019/6/12
2019/6/12
2019/9/16

القيمة قبل التخفيض نسبة التخفيض القيمة بعد التخفيض
اسم المصحة
3,202,016
%8
3,480,452
ررسكة أنوار السالم
7,538,440
%20
9,423,050
ررسكة رويال العالمية
17,325,000
%25
23,100,000
المشة التخصصية
20,254,153
%30
28,934,504
ررسكة الفؤاد للخدمات الطبية
11,913,227
%27
16,319,490
مصحة االستقالل

 لوحظ عدم اتخاذ الوزارة ألي اجراءات حيال مالحظات مكتب المراجعة الداخليةالب وردت بتقرير المكتب من سنة  2018ر
ر
حب 2020م.
ن
تبي من خالل فحص عينة من مطالبات مصحة المشة المالحظات التالية :
ر
 تكرار التحاليل الطبية لعدة مرات خالل اليوم الواحد وبفتات متقاربة.
 وجود قـيم بـالفواتت تخـص بنـدي (خـدمات إضـافية) و(خـدمات تمـريض) بقـيم
مرتفعــة بالمقارنــة ال اجمــال فــاتورة المــريض دون بيــان تفاصــيلها وهــذه عينــة
منها :
رقم المطالبة القيمة اإلجمالية خدمات اضافية خدمات تمريض
16,322
27,373
40766
8,630
17,375
10248
2,653
12,541
10248
40,210
102,611
10248
1,335
94,662
10248
3,920
38,817
10248
1,840
22,986
10248
1,200
156,016
40765
6,480
97,303
40760

 وجود قيم خاصة بتقديم (أدوية ومعدات اإليواء) و(أدوية من الصيدلية) دون بيانتفاصيلها وفواتتها.
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رقم المطالبة القيمة اإلجمالية أدوية ومعدات اإليواء أدوية من الصيدلية
1376
12,541
10248
16,938
102,611
10248
1079
1761
38,817
10248
1738
22,986
10248
4750
156,016
40765
9250
23290
40765
ال يوجد أي مرفقات
101883
40765

 لوحظ تحميل فواتت الحاالت بقيم مالية لخدمات عالجية ليسالمصحات والبيان التال يوض عينة منها.

مطابقـة ألسـعار

رقم الملف

نوع العملية

كراسة أسعار المصحة

الفاتورة

709910

استبدال الصمام األورط

19,500

29,250

688787

تيبي الحوض
ايي (ثالثة أو أربعة ررس ن
عملية زرع ررس ن
ايي)

4,350

15,000

22,500

33,750

768244

إزالة حص من الكلية بالمنظار

6,000

11,595

774779

عملية عىل الركبة

10,790

12,450

138979

ن
صمامي
عملية استبدال
ن
صمامي
عملية استبدال

22,500

33,750

22,500

33,750

765966

ن
صمامي
عملية استبدال

22,500

773075

762048

33,750

ن
للمر ،ن
 لوحظ وجود تباين وتفاوت نبي المصحات،
بي أسعار الخدمات المقدمة
ا
ن
فضـ عـن عـدم اتخــاذ وزارة الصـحة أي إجـراءات حيالهــا لتوحيـدها ف السـنوات مــن
2017م ر
حب  2020م (قبل األسعار النمطية) ،وهذه عينة منها:
البيان
زراعة ررسيان واحد
زراعة ررس ن
ايي

اسم المصحة

سعر الخدمة

مصحة الخليل

35,935

أنوار السالم

61,000

زرع ررسيان

االستقالل

40,000

 لوحظ قيام الوزارة باعداد كراسة اسعار نمطية نف عام 2020م ،بشـكل مبـالل فيـه،حيــث وصــل إل أعــىل مــن  % 300نف بعــض الحــاالت بالمقارنــة بأســعار الخــدمات
نف 2017م ،نف ف ـ رـتة ارتف ــاع أس ــعار العم ــالت االجنبي ــة بالس ــوق الم ــوازي مم ــا ترت ــب
عليه ارتفاع أسعار الخدمات نف حينها.
 وب ــذلك ف ن ــه ال يوج ــد م ــتر لتحدي ــدها به ــذه األس ــعار نف ظ ــل توحي ــد س ــعر ال ـ ـرصفوانخفــاض العمــالت األجنبيــة بالســوق المــوازي ،والبيــان التــال يبـ ن
ـي الفــارق الكبــت
ن
بي اسعار المصحات نف 2017م ،وقائمة األسعار النمطية المعدة من قبل الوزارة:
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مقارنة ن
بي تسعتة مصحة المشة و قائمة األسعار النمطية
تسعية
البيان
المصحة
8,630
قسطرة عالجية  1ررسيان
11,100
قسطرة عالجية  2ررسيان
13,500
قسطرة عالجية 3ررسيان
16,050
قسطرة عالجية  4ررسيان
19,500
عملية زراعة ررس ن
ايي ( ) 1 & 2
19,500
عملية زراعة ررس ن
22,500
ايي ( )4& 3
ر
ر
30,000
عملية استبدال الصمام األورط و الصمام الميتال و إصالح الصمام الثالن
ر
30,000
الميتال
عملية استبدال الصمام األورط و الصمام
ر
30,000
عملية إعادة استبدال الصمام األورط و الصمام الميتال
عملية إعادة زرع ررس ن
30,000
ايي

نسبة
الزيادة
148%
142%
139%
136%
303%
349%
302%
328%
308%
384%
265%

األسعار
النمطية
12,750
15,750
18,750
21,750
59,000
68,000
68,000
98,350
92,500
115,250
79,500

االعتمادات المستندية :

قيــام الــوزارة بفــت اعتمــادات مســتندية لصــال المصــحات المتعاقــد معهــا خصــما مــن
ن
متانية العام 2020م ،وبيانها كالتال :
رقم االعتماد

اسم ر
الشكة

101LINF191750003

ررسكة الرويال العالمية الطبية

101LINF191750004

ررسكة الجزيرة للخدمات الطبية
ررسكة قدور للخدمات الطبية

101LINF191750006

قيمة
االعتماد
3,000,000

المرصوف

رصيد االعتماد

2,892,530

107,469

3,000,000

1,488,853

1,511,146

4,000,000

3,852,748

147,251.41

ررسكة دار الخليل للخدمات الطبية
ررسكة الحكمة الحديثة الطبية

3,000,000

3,000,000

0

1,000,000

0

1,000,000

101LINF193100002

ررسكة التضامن للخدمات الطبية

1,000,000

0

1,000,000

101LINF193300002

101LINF191750005
101LINF193100001

ررسكة النش الذهب للخدمات الطبية
ررسكة الرويال العالمية الطبية

1,000,000

0

1,000,000

3,000,000

0

3,000,000

101LINF201390003

ررسكة الرعاية الشاملة الطبية

2,500,000

0

2,500,000

101LINF201390004

ررسكة النبالء الطبية للخدمات الطبية
ررسكة دار الخليل للخدمات الطبية

1,000,000

0

1,000,000

3,000,000

266,233

2,733,767

101LINF201120502

101LINF201730002

 لوحظ عدم قيام وزارة الصحة باجراء أي مدفوعات من بعض االعتمادات حيث اليوجــد عليهــا أي حركــة  ،حســب مــا هــو مبـ ن
ـي بالجــدول أعــاله منــذ تــاريـ ــخ فتحهــا نف
2020-2019م .
 بـ ــالرغم مـ ــن فـ ــت اعتمـ ــادات للمصـ ــحات المتعاقـ ــد معهـ ــا إال أن الـ ــوزارة مسـ ــتمرة فنف بع ــض المطالب ــات ع ــن طري ــق الص ــكوك  ،مم ــا ُيع ــد ض ــعفا نف ض ــبط واحك ــام
الرقابة الداخلية .
 ل ـ ـ ــوحظ ع ـ ـ ــدم دق ـ ـ ــة ووض ـ ـ ــوح بيان ـ ـ ــات ال ـ ـ ــوزارة والمتمث ـ ـ ــل نف ع ـ ـ ــدم مطابق ـ ـ ــة كش ـ ـ ــفاالعتمادات المستندية لبيانات المرصف .
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تقييم العقود مع المصحات

مـن خــالل االطــالع عــىل عــدد مــن العقـود مـ المصــحات الخاصــة ،ومــن خــالل مراجعــة
تبي ر
هذه العقود ن
اآلن:
َ
 ع ــدم قي ــد وتص ــنيف العق ــود تسلس ــليا االم ــر ال ــذي ال يمك ــن مع ــه حرصـ ــها و تحدي ــدالجهات المتعاقد معها بالمخالفة للمادة رقم ( )11من الئحة العقود اإلدارية.
ا
ن
 عدم تحديد تاريـ ــخ التعاقد ف اغلب العقود فضـ عـن عـدم تحديـد سـقف للتعاقـد.
 ض ـ ــعف الص ـ ــياغة القانوني ـ ــة للعق ـ ــود بالش ـ ــكل ال ـ ــذي يح ـ ــدد واجب ـ ــات ومس ـ ــؤولياتالمصحات فنيا وماليا .
 عدم اعتماد الوزير أو الوكيـل للعقـود وفـق لمـا نصـ عليـه الفقـرة (  ) 15مـن المـادة(  ) 3من القرار (  ) 511لسنة 2020م ،بشأن إعادة هيكلة إدارة الشؤون العالجية.
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االجهزة واملراكز التابعة لقطاع الصحة
جهاز االمداد الطبي

نظام الرقابة الداخلية والظواهر العامة
م ــن خ ــالل أعم ــال الفح ــص والمراجع ــة تب ـ ن
ـي ض ــعف نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة المطبـ ــق
بالجهاز ومن أوجه الضعف والقصور ما يىل:
 الص ــرف بالتجــاوز عــن بنــد المرتبــات األساســية بالمخالفــة للمــادة ( )10مــن القــانونالمال للدولة.
ن
المتانيــة دون وجــود المخصصــات الالزمــة لهــا بالمخالفــة
 الص ــرف عــىل بعــض بنــودللمادة ( )11من القانون المال للدولة.
ن
 ضعف سياسة الجهـاز نف وضـ آليـة دقيقـة ومحكمـة ف عمليـة اسـتخراج الحاويـاتا
مــن المـ ن
ـوان الليبيــة فض ـ عــن تــأخر وزارة الماليــة نف إحالــة المخصصــات الماليــة نف
ف العديـ ـ ــد مـ ـ ــن غرامـ ـ ــات التـ ـ ــأخت عـ ـ ــن اسـ ـ ــتخراج تلـ ـ ــك

حينهـ ـ ــا ،ممـ ـ ــا نـ ـ ــتأ عنـ ـ ــه
الحاويات.
 ت ــم تحمي ــل نمتاني ــة جه ــاز اإلم ــداد الط ــب بتوري ــدات تم ـ ع ــن طري ــق وزارة الص ــحة
ن
وه ــذا ك ــان ل ــه األث ــر الب ــالل ف ع ــدم ق ــدرة الجه ــاز ع ــىل ت ــوفت كاف ــة االحتياج ــات م ــن
األدويـ ـ ـ ــة والمس ـ ـ ـ ــتلزمات الطبيـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ رـب مـ ـ ـ ــن المف ـ ـ ـ ـ رـتض أن يقـ ـ ـ ــوم بتوري ـ ـ ـ ــدها وفق ـ ـ ـ ــا
للمخصصات المالية المحالة إليه.
ن
 قصـور وزارة الماليــة نف إحالــة المخصصــات الماليــة ف حينهــا حيــث تبـ نـي بأنهــا تحــال
ع ــىل هيئ ــة ح ــواالت مالي ــة متقطع ــة وليسـ ـ ع ــىل أرب ــاع س ــنوية يض ــمن م ــن خ ــالل
تحقي ــق سياس ــة توري ــد واض ــحة المع ــالم م ـ ـ ش ـ ــركات توري ــد األدوي ــة والمس ــتلزمات
الطبية.
تبي وجود اعتمادات مستندية ال تزال مفتوحة وقائمة بالمصـرف التجـاري ال ن
ن
ـوطب
من سنوات قديمة ولم يتم معالجتها بشكل جدري واالستفادة من أرصدتها بالرغم
من مرور عدد من السنوات عليها.
 ت ـراكم ال ــديون ع ــىل جه ــاز اإلم ــداد الط ــب وترحيله ــا م ــن س ــنة ألخ ــرى ،مم ــا ي ــدل ع ــىلض ــعف سياس ــة الجه ــاز نف وض ـ ض ــوابط دقيق ــة للتوري ــدات ال ـ رـب تتعل ــق بك ــل س ــنة
وارساك وز ر
ماليــة مـ مــا هــو مخصــص لهــا ،ووضـ برنــامأ لتلــك الــديون القديمــة ر
ارن
الصحة والمالية نف عملية معالجتها وتسويتها والتخلص منها.
َ
 وجــود مبــالل بحســاب الودائ ـ واألمانــات تجــاوزت مــدة ســتة أشــهر ولــم يــتم إحالتهــان
المتاني ــة والحسـ ــابات
لحس ــاب اإلي ـ ـراد الع ــام بالمخالف ــة للم ــادة ( )162م ــن الئح ــة
والمخازن.
ن
 ضعف إدارة الجهاز ف متابعة الحسابات المصــرفية بشـكل فعـال حيـث تب نـي وجـود
بعــض العمليــات الـ رـب ظهــرت بكشــف حســاب المصــرف ولــم تظهــر بالــدفاتر ،كــذلك
تقرير ديوان المحاسبة 2020

676

وجــود بعــض المعلقــات الماليــة مــن فـ رـتة زمنيــة ولــم يــتم متابعتهــا ومعالجتهــا بشــكل
جدري.
ن
 نتيجــة لعــدم وجــود عطــاء عــام وقصــور إدارة الجهــاز ف إب ـرام عقــود ووض ـ ضــوابطتوريد محكمة م كافة الشـركات الموردة ترتب عىل ذلك عدم ر ن
التام بعض الشــركات
بالعديد من الشـروط الالزمة لعمليات التوريد ر
والب منها:
 عـدم تقيــد بعـض الشــركات المـوردة بالكتابــة عــىل الصـنف الــدوان بأنـه غــت معــد
للبي  ،وهذا مما يجعل األصناف الدوائية عرضة للبي نف السوق السوداء.
 عدم وجود تاريـ ــخ التصني عىل بعض عبوات األصناف ر
الب يتم توريدها.
 وج ــود أص ــناف ت ــم اس ــتالمها وص ــالحيتها قريب ــة وال تت ــوفر فيه ــا ررسط بق ــاء ثل ـ رـب
الصالحية.
ن
 تأخر إدارة الجهاز ف صدور قرار الجرد السـنوي 2020م ،للجـان الرئيسـية والفرعيـةا
فض ـ ـ عـ ــن ضـ ــعف أداء دور اللجنـ ــة العليـ ــا للجـ ــرد نف وض ـ ـ اليـ ــة محكمـ ــة وواضـ ــحة
المعــالم ألعمــال الجــرد بشــكل كامــل ممــا نجــم عنــه وجــود عــدد مــن المالحظــات عــىل
أعمال وتقارير الجرد السنوي.
 ضــعف الرقابــة الداخليــة عــىل المخــازن وافتقارهــا للعديــد مــن المقومــات األساســيةلض ـ ــمان عملي ـ ــات التخ ـ ــزين والحف ـ ــظ واالس ـ ــتالم والتوزيـ ـ ـ ـ ـ لألدوي ـ ــة والمس ـ ــتلزمات
الطبية ،ومن ذلك ما يىل:
 عدم وض بطاقات الصنف عىل أرفف حفظ اصناف المخزون وفق ما حددته
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )219من الئحة
 عدم توفر منظومة حديثة مربوطة م إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
 تراكم الغبار واألتربة عىل بعض األصناف والمستلزمات الطبية.
ا
 افتق ــار بع ــض المخ ــازن للتهوي ــة الجي ــدة فضـ ـ ع ــن ع ــدم ت ــوفر التكيي ــف ال ــالزم
لــبعض غــرف المخــازن والــذي مــن شــانه أن يحــافظ عــىل ســالمة وجــودة األدويــة
ن
المتانيـ ـ ــة
والمسـ ـ ــتلزمات الطبيـ ـ ــة وفـ ـ ــق مـ ـ ــا حددتـ ـ ــه المـ ـ ــادة ( )220مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
ن
 وج ــود إش ــكالية متك ــررة م ــن ح ــي ألخ ــر ف ع ــدم تناس ــق ورود بع ــض مش ــغالت
ومس ــتلزمات المعام ــل ال ـ رـب تكم ــل بعض ــها حي ــث م ــن المف ـ رـتض أن ت ــورد بش ــكل
مت ـ ــوازي األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب عليه ـ ــا ع ـ ــرقلتهم نف عملي ـ ــة صـ ـ ــرفها وتوزيعه ـ ــا ع ـ ــىل
المستشفيات حيث أن وجود احد األصناف التشغيلية ال يمكـن العمـل بـه دون
وجود الصنف اآلخر المكمل له.
 وجود أدوية مستلمة ال تتوفر فيها ررسط بقاء ر
ثلب مدة صالحية الصنف.
 لوحظ ضـعف التنسـيق ب ن
ـي إدارة الصـيدلة بـوزارة الصـحة وجهـاز اإلمـداد الطـب
ا
م ــن حي ــث آلي ــة تحدي ــد االحتي ــاج والتوري ــد والتوزيـ ـ ـ ـ ال ــدوان ،فضـ ـ ع ــن ع ــدم
اقتص ــار أعم ــال التوري ــد ع ــىل جه ــة واح ــدة حي ــث ي ــتم التوري ــد ع ــن طري ــق جه ــاز
اإلم ــداد وك ــذلك وزارة الص ــحة األم ــر ال ــذي ريتت ــب علي ــه وج ــود أرص ــدة مخزني ــة
ل ـ ـ ــبعض األص ـ ـ ــناف نف المستش ـ ـ ــفيات باإلض ـ ـ ــافة إل ورود نف ـ ـ ــس األصـ ـ ـ ــناف إل
مخــازن جهــاز اإلمــداد الطــب وهــذا يــنجم عنــه عــزوف المستشــفيات عــن اســتالم
تلك األصناف وبالتال تكدسها بمخازن جهاز اإلمداد الطب.
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 لــوحظ عــىل لجنــة الفحــص واالســتالم والمطابقــة بالمخــازن أن أعمــالهم تقتصــر
ع ــىل التحق ــق مـ ــن الش ــق الكـ ــم الن ــوع (الكميـ ــة – أرق ــام أوامـ ــر الش ـ ـراء – سـ ــنة
الصــن ......الــخ) وال تــتم المطابقــة الفنيــة لألصــناف فيمــا عــدا األشــياء الظــاهرة
ر
االحتاق...الخ.
كالرطوبة أو
متابعة تنفيذ الميانية /اليتيبات المالية
الميانية التسييية
ن
بلـل حجـم اإلنفــاق المـال عــىل الب ن
ـابي األول والثــان خـالل الســنة الماليـة 2020م ،وفــق
البيان التال:
الباب
األول
ن
الثان

المخصص
6,533,600
7,274,250

المسيل
5,400,171
7,274,250

االنفا
5,986,620
7,281,660

ومن خالل عرض الجدول السابق يمكن مالحظة ما يىل:
 الص ـ ــرف بالتج ــاوز ع ــن بن ــد المرتب ــات األساس ــية بمبل ــل وق ــدره ( )153,491-دين ــاربالمخالفة للمادة ( )10من قانون المال للدولة.
ن
 بــالرغم مــن وجــود مخصصــات ماليــة لبنــد المســاهمة ف الضــمان االجتمــاع بمبلــل 650,632دينار ،إال أنه لم يتم الصـرف عليه خالل السنة المالية 2020م.
 قي ــام إدارة جه ــاز اإلم ــداد الط ــب بتحمي ــل التفويض ــات المص ــلحية المتعلق ــة بالب ــابر
مبارسة عىل البند للسنة المالية 2020م ،نف
األول والمحالة لفروع الجهاز بتحميلها
ن
ح ن
ـي كـان مـن المف رـتض ان يـتم تعليتهـا كارتبـاط لحـي إتمـام عمليـة الصــرف مـن قبـل
الف ــرع واحالت ــه لكش ــف المصـ ــروفات الش ــهري أو الربـ ـ ـ الس ــنوي بحس ــب التف ــويض
المصلح ومـن تـم تحميـل البنـد بمـا يخصـه مـن مصــروف ومـن األمثلـة عـىل ذلـك مـا
يىل:
المبلغ
رقم إذن الصـرف
129,332
4/6
318,466
3/2
43,139
4/5
33,373
7/2

رقم الصك
155913
155851
155912
156061

البيان
مقابل تفويض مصلح عن الباب األول لفرع جهاز اإلمداد بنغازي
مقابل تفويض مصلح عن الباب األول لفرع جهاز اإلمداد طرابلس
مقابل تفويض مصلح عن الباب األول لفرع جهاز اإلمداد سبها
مقابل تفويض مصلح عن الباب األول لفرع جهاز اإلمداد مصـراته

باب الطوارئ

بلل حجم اإلنفاق المال عىل حسـاب الطـوارئ بمبلـل وقـدره  5,950,830دينـار خـالل
السـنة الماليــة 2020م ،حيـث تــم تخصــيص مبلـل مــال وقـدره  7,000,000دينــار ،مــن
الب ــاب الخ ــامس (نفق ــات الط ــوارئ) ر
بالتتيب ــات المالي ــة للع ــام 2020م ،لجه ــاز اإلم ــداد
الط ـ ــب ،وذل ـ ــك وفق ـ ــا للقـ ـ ـرار رق ـ ــم ( )304لس ـ ــنة 2020م ،الص ـ ــادر ع ـ ــن قب ـ ــل المجل ـ ــس
الرئ ـ ــاس لحكوم ـ ــة الوف ـ ــاق ال ـ ـ ن
ـوطب ،بش ـ ــأن دفـ ـ ـ مس ـ ــتحقات الوك ـ ــاالت المالحي ـ ــة ع ـ ــن
السنوات السابقة الخاصة بتكلفة اسـتخراج حاويـات األدويـة والمسـتلزمات والمعـدات
الموان الليبية والجدول ر
ن
اآلن يوض ذلك:
الطبية لدى
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القيمة
1,041,100
5,950,832
8,067
7,000,000

البيان
الضمانات
غرامات التأخت عن سنوات سابقة للوكاالت المالحية
ترجي مبلل لحساب اإليراد العام
المجموع

 نتيج ـ ــة لقص ـ ــور إدارة الجه ـ ــاز نف وضـ ـ ـ آلي ـ ــة دقيق ـ ــة ومحكم ـ ــة نف عملي ـ ــة اس ـ ــتخراجالحاويــات مــن المـ ن
ـوان الليبيــة ،ممــا نــتأ عنــه ف العديــد مــن غرامــات التــأخت عــن
استخراج تلك الحاويات ،حيـث تـم تحميـل مـا قيمتـه  5,950,832.445دينـار عـىل
حساب باب الطوارئ وأمثلة ذلك:
ت
1
2

رقم إذن الصـرف
6/2
6/9

المبلغ
27,720
52,840

البيان
ر
اإلفريف لتوكيالت المالحية
مقابل غرامات تأخت لصال شـركة الخط
مقابل غرامات تأخت لصال شـركة الهيبلو العالمية لتوكيالت المالحية

3

6/3

563,130

4

6/19

652,648

مقابل غرامات تأخت لصال شـركة البحر المتوسط لتوكيالت المالحية
ن
للموان
مقابل غرامات تأخت لصال شـركة الليبية

الباب الرابع دعم األدوية
ر
بلغ ـ ـ ـ المخصصـ ـ ــات الماليـ ـ ــة للبـ ـ ــاب الراب ـ ـ ـ وفـ ـ ــق التتيبـ ـ ــات الماليـ ـ ــة لسـ ـ ــنة 2020م،
ن
ن
اإلنفاق عىل هذا البـاب خـالل السـنة الماليـة
 850,000,000دينار ،ف حي بلل حجم ق
2020م ما قيمته  847,688,650دينار ،والبيان التال يوض ذلك:
المخصصات وفق
اليتيبات المالية 2020
850,000,000

إجمال اإلنفا
الفعل2020
847,688,650

المسيل
849,866,588

الفر بي المخصصات
واإلنفا الفعل
2,311,350

الفر بي المسيل واإلنفا
الفعل
-2,177,938-

ن
المتانيــة المقــدرة للبــاب الرابـ عــن الســنة الماليــة 2020م م ـ مــا تــم
مــن خــالل مقارنــة
ن
تسييله م ما تم صـرفه عن نفس السنة المالية تبي ما يىل:
 م ــا ت ــم تق ــديره نبمتاني ــة الجه ــاز ع ــن س ــنة 2020م للب ــاب الرابـ ـ 1,346,624,437
دينار.
 م ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــم تس ـ ـ ـ ـ ــييله بحس ـ ـ ـ ـ ــاب الب ـ ـ ـ ـ ــاب الراب ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ــة 2020م مبل ـ ـ ـ ـ ــل 849,866,588دينار.
 مـ ــا ت ـ ــم ص ـ ــرفه ع ـ ــن طريـ ــق تكليف ـ ــات الجه ـ ــاز (محـ ــىل – أجن ـ ــب) عـ ــن الس ـ ــنة المالي ـ ــة2020م ،مبلل  366,473,277دينار.
وبالتال نستنتأ ما يىل:
𝟗𝟗𝟖𝟗𝟒𝟖,𝟗𝟖𝟖,

 بمقارن ــة حج ــم المبل ــل المس ــيل مقارن ــة بم ــا ت ــم تق ــديره 𝟒𝟔𝟒 %63 = 𝟏,𝟔𝟒𝟖,𝟖𝟐𝟒,وه ــذاالمع ــدل ل ــيس بالنس ــبة الجي ــدة ،حي ــث ك ــان ين ـ ن
ـبع ع ــىل وزارة المالي ــة الح ــرص ع ــىل
ن
المتانيــة التقديريــة للجهــة مناقشــة دقيقــة والتحقــق مــن أســس وض ـ تلــك
مناقشــة
ر
التقــديرات ومناقشــتها وفقــا للظــروف الــب تمــر بهــا الــبالد ومــن تــم اعتمادهــا والتقيــد
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ا
فيما بعد بتسييلها نف حينهـا ح رـب ال تقـ الجهـة نف مشـاكل التنفيـذ مسـتقب ال سـيما
ر
موضوع توريد األدوية والمستلزمات الطبية ر
مبارسة.
الب تمس بحياة المواطن
 بمقارنــة مقــدار مــا تــم ص ــرفه بموجــب تكليفــات الجهــاز (محــىل – أجنــب) م ـ مــا تــم𝟒𝟒𝟐𝟔𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟔,

=  %27وهــذه النســبة متدنيــة جــدا وتعــل داللــة واضــحة
تقــديره
𝟒𝟔𝟒𝟏,𝟔𝟒𝟖,𝟖𝟐𝟒,
ن
ر
ع ــىل تع ــت إدارة الجه ــاز ف تنفي ــذ التوري ــدات ال ـ رـب ت ــم تق ــديرها الس ــيما بع ــض البن ــود
الحساسة ر
والب منها أدوية األورام ومستلزمات غسيل الكىل ،ويرج السبب نف هذا
التع ـ ـ ـ ـ رـت إل ت ـ ـ ـ ــدخل وزارة الص ـ ـ ـ ــحة وتحمي ـ ـ ـ ــل مخصص ـ ـ ـ ــات جه ـ ـ ـ ــاز اإلم ـ ـ ـ ــداد الط ـ ـ ـ ـ ـب
بمص ــروفات تم ـ عــن طريــق الــوزارة كــان مــن المفـ رـتض أن يــتم ص ــرفها مــن ن
متانيــة
الوزارة وطلب المخصصات الالزمة بشأنها.
ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة تكشف ما يل:

 قي ــام وكي ــل وزارة الص ــحة باحال ــة العدي ــد م ــن مس ــتندات الصـ ــرف المتعلق ــة بتوري ــدأدوي ـ ــة ومس ـ ــتلزمات ومع ـ ــدات طبي ـ ــة ت ـ ــم توري ـ ــدها ع ـ ــن طري ـ ــق وزارة الص ـ ــحة وق ـ ــام
باحالتها للصـرف من حسابات جهاز اإلمـداد الطـب حيـث بلـل نف مجملهـا عـن س ر
ـنب
2020-2019م ،عـ ـ ـ ـ ــىل التـ ـ ـ ـ ــوال نف حـ ـ ـ ـ ــدود مبلـ ـ ـ ـ ــل  582,867,363دينـ ـ ـ ـ ــار ،ومبلـ ـ ـ ـ ــل
 429,424,706دينــار ،كمــا إن هــذا اإلج ـراء كــان لــه األثــر البــالل عــىل حســابات جهــاز
اإلم ـ ــداد الط ـ ــب نف توري ـ ــده لألدوي ـ ــة والمس ـ ــتلزمات الطبي ـ ــة المختلف ـ ــة ،وم ـ ــن خ ـ ــالل
الفح ــص والمراجع ــة لعين ــة م ــن تل ــك المع ــامالت المالي ــة المحال ــة مــن وزارة الص ــحة
والب تم صـرفها من ن
ر
متانية جهاز اإلمداد الطب ،تكشف لنا جملة من المالحظات
ر
والب سنتناولها بشـ ء مـن التفصـيل فيمـا بعـد ،ونـذكر مـن أهـم تلـك المالحظـات مـا
يىل:








ترتب عىل تحميل ن
متانية جهـاز اإلمـداد الطـب بتوريـدات تمـ عـن طريـق وزارة
الص ـ ـ ــحة نف ع ـ ـ ــدم ق ـ ـ ــدرة الجه ـ ـ ــاز ع ـ ـ ــىل ت ـ ـ ــوفت كاف ـ ـ ــة االحتياج ـ ـ ــات م ـ ـ ــن األدوي ـ ـ ــة
والمستلزمات الطبية ر
والب مـن المف رـتض أن يقـوم بتوريـدها وفقـا للمخصصـات
ا
المالي ــة المحال ــة إلي ــه ،فض ـ ـ ع ــن ان وزارة الص ــحة وجه ــاز اإلم ــداد الط ــب ذات
شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
ل ــوحظ أن المع ــامالت المحال ــة م ــن ال ــوزارة مؤي ــدات بالمرفق ــات ومحال ــة إلدارة
الجهاز ولم تنص احة باتمام عملية الصـرف من ن
متانية جهاز اإلمداد الطب،
وعىل الـرغم مـن ذلـك لـم تقـم إدارة الجهـاز بارجـاع تلـك المعـامالت للتحقـق مـن
وجــه إحالتهــا ومخاطبــة الجهــات ذات العالقــة إلمكانيــة ص ــرفها وتحميلهــا عــىل
متانية الجهاز وايضاح اآلثار ر
ن
المتتبة عىل ذلك.
ن
إن مثـل هــذا اإلجـراء ترتــب عليــه ضـعف دور إدارة الجهــاز ف التحقــق مــن صــحة
تلــك المعــامالت والتوريــدات حيــث أنهــا لــم تــتم عــن طريقــه ولــيس لديــه ســوابق
ا
المستندات فض عن أنها توريدات لمستشفيات ومراكز صحية ومخـازن لعـدد
كبت من مناطق ليبيا.
ن
ر
لــوحظ عــىل تلــك المســتندات عــدم التاتبيــة ف تــواريـ ــخ عمليــات التوريــد حيــث
تكش ـ ــف أن ت ـ ــواريـ ــخ االس ـ ــتالم للتوري ـ ــدات بمخ ـ ــازن الط ـ ــوارئ واألزم ـ ــات ب ـ ــوزارة
الصحة سابقة لتاريـ ــخ محضـر ر
التسية وتاريـ ــخ تكليف الشـركات بالتوريد.
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 وج ــود ع ــدد م ــن التوري ــدات تاريخه ــا يرج ـ ـ لس ــنوات قديم ــة ج ــدا ومث ــال ذل ــك
رس ـ ـ ــالة إحال ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ــتندات التوري ـ ـ ــد المتعلق ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ــركة الرني ـ ـ ــا الدقيق ـ ـ ــة بمبلـ ـ ـ ــل
 2,502,000دينــار ،والمحالــة لــرئيس لجنــة جهــاز اإلمــداد الطــب مــن قبــل مــدير
إدارة الش ــؤون اإلداري ــة والمالي ــة ب ــوزارة الص ــحة ذات ال ــرقم اإلش ــاري ()34231
بت ـ ــاريـ ــخ 2020/12/22م ،و تتعل ـ ــق بمس ـ ــتندات توري ـ ــدات تجه ـ ـ نـتات طبي ـ ــة
ن
لمستشف القلب تاجوراء يرج تاريخها لسنة 2014م.
 العدي ـ ــد م ـ ــن المس ـ ــتندات المحال ـ ــة م ـ ــن ال ـ ــوزارة لص ـ ــرفها م ـ ــن الجه ـ ــاز ل ـ ــوحظ أن
طبيعــة تلــك المصــروفات تتعلــق بالبــاب الثالــث (وال يوجــد للجهــاز مخصصــات
عن الباب الثالث) نف ن
حي أنه تم تحميلها بالمخالفة عىل الباب الراب (الدعم).
 تب ـ نـي مــن خــالل إذن الص ــرف رقــم  8/63لســنة  2019باحالــة مبل ــل 10,324,000
دين ــار م ــن حس ــاب الب ــاب الراب ـ بجه ــاز اإلم ــداد الط ــب لص ــال وزارة الص ــحة ،بش ــأن
تجهـ نـتات خاصــة بمركــز الطــب الميـ ن
ـدان والــدعم ،ومتمثلــة نف توريــد عــدد  4ســيارات
إســعاف ،وذلــك بنــاءا عــىل كتــاب مــدير عــام الشــؤون اإلداريــة والماليــة بــوزارة الصــحة
إشــاري رقــم ( )30735المــؤر نف 2019/08/26م والمحــال إل رئــيس لجنــة جهــاز
اإلمداد الطب ،بشأن تعليمات وكيل عـام وزارة الصـحة بتنفيـذ حوالـة ماليـة بالقيمـة
المذكورة أعاله ،حيث كان يجب أن يتم هذا اإلجراء بطلب المبلل من وزارة الماليـة
ول ـ ــيس مـ ـ ــن حس ـ ــاب البـ ـ ــاب الراب ـ ـ ـ بجهـ ـ ــاز اإلم ـ ــداد الطـ ـ ــب المتعل ـ ــق بتـ ـ ــوفت أدويـ ـ ــة
ومستلزمات طبية.
ر
ن
تبي وجود العديد من التوريدات المحالة من وزارة الصـحة (محليـة وأجنبيـة) والـب
تم سدادها من حساب الباب الراب لجهاز اإلمداد الطب عن السنة المالية 2020م
و كما يىل:
 ت بـ ن
ـي وجــود توريــدات عــن طريــق ش ــركات محليــة (كورونــا) تــم إحالتهــا مــن وزارة
ن
الص ــحة لس ــنة 2020م و ف ـ م ــن متاني ــة الب ــاب الراب ـ بقيم ــة 5,597,501
دينار ،و كما يىل:
توريدات كورونا شـركات محلية تم إحالتها من وزارة الصحة لسنة 2020م
إذن
الصـرف

رقم الصك

الصاف

التاري ــخ

المستفيد

9/40

شـركة المحور
21/09/2020
الطب

594669

3,409,062

9/24

شـركة المحور
20/09/2020
الطب

594670

2,160,451

البيان
مقابل توريد مستلزمات طبية لصال
مخازن وزارة الصحة كورونا (تكليفات وزارة
الصحة) تكليف رقم .13843
مقابل توريد مستلزمات طبية لصال
مخازن وزارة الصحة كورونا (تكليفات وزارة
الصحة) تكليف رقم .13844

 التوريدات المحلية للمعدات الطبية ر
الب تـم إحالتهـا مـن وزارة الصـحة و فـ
م ـ ــن الب ـ ــاب الراب ـ ـ لس ـ ــنة 2020م بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )11م ـ ــن الق ـ ــانون الم ـ ــال
للدولة حيث أنها تتعلق بالباب الثالث ،وبلغ ما قيمته  86,297,787دينـار،
ومن األمثلة عىل ذلك ما يىل:
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توريدات المعدات الطبية تم إحالتها من وزارة الصحة
ت

رقم إذن
الصـرف

التاري ــخ

1

9/68

24/09/2020

2

5/2

07/05/2020

المستفيد
شـركة الصدى
للمستلزمات
والمعدات الطبية
شـركة الصدى
للمستلزمات
والمعدات الطبية

الصاف

رقم الصك

4,960,075

595445

8,032,500

595131

3

9/12

02/09/2020

شـركة شهد ليبيا
لألدوية والمعدات
الطبية

4,470,535

595083

4

9/67

24/09/2020

شـركة ليبيا الزكية
إلستتاد األدوية
والمعدات الطبية

4,712,769

595454

5

9/41

23/09/2020

شـركة اليمامة
الذهبية

4,058,853

595458

6

8/9

07/08/2020

شـركة وادي الكوف
للمعدات
4,291,433
والمستلزمات
الطبية

595137

البيان
مقابل توريد جهاز تصوير مقطع لصال
ن
مستشف الزاوية التعليم (تكليفات وزارة
الصحة) تكليف رقم .35170
مقابل توريد جهاز ر ن
ني معناطيي لصال
ن
مستشف عىل عمر عسكر (عقود وزارة
الصحة) عقد رقم  31لسنة .2020
مقابل توريد معدات الطبية لصال
المعهد القوم لعالج األورام صتاتة
(تكليفات وزارة الصحة) تكليف رقم
.46079
مقابل توريد معدات الطبية لصال إدارة
الخدمات الصحية الجفارة (تكليفات وزارة
الصحة) تكليف رقم .30522
مقابل توريد معدات طبية لصال
ن
مستشف الجميل العام (تكليفات وزارة
الصحة) تكليف رقم .14698
مقابل توريد معدات طبية لصال
ن
مستشف نبب وليد العام (تكليفات وزارة
الصحة) تكليف رقم .2389

ن
تبي تكليف شـركة الصقر الذهب من قبل جهاز اإلمداد الطب لتوريد معدات طبيـة
خ ــالل س ــنة 2014م بقيم ــة  4,762,305دين ــار ،و مص ــروفات بطبيعته ــا تخ ــص
البــاب الثالــث وتــم تحميلهــا عــىل البــاب الراب ـ (الــدعم) بالمخالفــة للمــادة ( )11مــن
ا
القانون المال للدولة ،فض عن أن المستندات المرفقة يرج تاريـ ــخ توريدها لسنة
2014م مما يتعذر معه التحقق من صحة عملية التوريد.
 وجود اعتمادات مستندية ال تـزال مفتوحـة وقائمـة بالمصــرف التجـاري مـن سـنواتقديمــة ولــم يــتم معالجتهــا بشــكل جــدري واالســتفادة مــن أرصــدتها بــالرغم مــن مــرور
عدد من السنوات عليها ،والبيان التال يوض ذلك:
البيان
اعتمادات محلية قائمة بالمصـرف التجاري
ن
الوطب حسب قرار  191من سنة 2010
ر
حب ( .2014بالدينار).
اعتمادات مفتوحة لدى المصـرف التجاري
ن
الوطب حسب قرار ( )191من سنة 2012
ر
حب  2014نوع العملة (دوالر).
اعتمادات مفتوحة لدى المصـرف التجاري
ن
الوطب حسب قرار ( )191من سنة 2012
ر
حب  2014نوع العملة (يورو).

عدد
االعتمادات

إجمال قيمة
االعتمادات

إجمال القيمة
المسددة

إجمال قيمة
االليامات القائمة

258

564,340,177

395,619,791

96,282,236

11

 28,487,099دوالر

 23,329,831دوالر

 4,478,636دوالر

198

 325,602,546يورو

 253,907,180يورو

 56,169,992يورو

 ت بـ نـي تعـ رـت بعــض الش ــركات المحليــة نف توريــد األصــناف الدوائيــة المطلوبــة وتعــذرها
ن
ن
بعدد من األسباب ،إال أن األمـر ف الواقـ يرجـ لعـدم قـدرتها ف األسـاس عـىل توريـد
كامــل األصــناف الدوائيــة المطلوبــة ،وهــذا يتطلــب مــن إدارة الجهــاز الحــرص الكامــل
عىل اختيـار الشــركات األكفـأ وال رـب لهـا سـمعة جيـدة وقـدرة عـىل تنفيـذ أمـر الش ـراء نف
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الوق ـ ـ المح ــدد ووف ــق الش ـ ــروط المطلوب ــة ،والبي ــان الت ــال يوض ـ ـ عين ــة م ــن تل ــك
الب ر
الشـركات ر
تعتت نف عمليات توريدها لألدوية والمستلزمات الطبية للجهاز:
ت

اسم الشـركة

رقم أمر الشـراء

1

شـركة النش لألدوية

454-19-TIP-DO

2

شـركة الشدى الستتاد األدوية
والمستلزمات الطبية

174-20-TIP-DO

حالة التوريد
توريد جزن مستلم بتاري ــخ  2020-2-25وتعذر
الشـركة عن توريد ر
باف األصناف
توريد كامل مستلم بتاري ــخ  2021-1-05وتعذر
الشـركة عن توريد الصنف الدوان
)(INSULATARDF HM 100IU/ML

ضمانات الوكاالت المالحية وإجراءات استخراج الحاويات
ل ــوحظ قص ــور إدارة جه ــاز اإلم ــداد الط ــب نف إتم ــام إج ـ ـراءات اس ــتخراج الحاوي ــات م ــن
المـ ن
ـوان ،ممــا أدى إل اسـ ن ن
ـتتاف قيم ــة خطابــات الضــمان ع ــن الحاويــات ،وارتفــاع قيم ــة
ن
غرام ــات الت ــأخت ،باإلض ــافة إل أن الت ــأخت ف اس ــتخراج األدوي ــة والمس ــتلزمات الطبي ــة
ن
بالموان يعرضها للتلف وعدم وصولها للمريض نف الوق المناسب ويتسبب
وركودها
ذلك نف انتهاء صالحية بعض األصناف الدوائية ،وقد بلغ قيمة غرامات التأخت عـن
اســتخراج حاويــات توريــد األدويــة والمســتلزمات الطبيــة عــن ســنة 2020م مبلــل وقــدره
 2,743,695.417دينار ،ومن األمثلة عىل ذلك ما يىل:
ت
1
2
3
4

رقم إذن
الصـرف
11/5
10/38
10/34
10/10

رقم
المبلغ
الصك
595524 124,967
595504 847,925
595502 68,486
595482 701,837

البيان
ر
مديتينيان للتوكيالت المالحية
غرامات تأخت لصال شـركة
غرامات تأخت لصال شـركة الهيبلو العالمية للتوكيالت المالحية
غرامات تأخت لصال شـركة طوروس ليبيا للتوكيالت المالحية
مصاريف مالحية وغرامات تأخت لصال شـركة طوروس ليبيا للتوكيالت المالحية

الحسابات المصـرفية
مـ ـ ــن خـ ـ ــالل متابعـ ـ ــة مـ ـ ــذكرات تسـ ـ ــوية المص ـ ـ ــرف لحسـ ـ ــابات جهـ ـ ــاز اإلمـ ـ ــداد الطـ ـ ــب فن
2020/12/31م تبين بعض المالحظات نذكر من أهمها ما يىل:

 وجود مبالل خصم بكشف حساب المصـرف بمبلل  1,455,160دينار وال يوجدمــا يؤيــدها بالــدفاتر تتعلــق بالحســاب المص ـ ن
ـرف رقــم  2411بمص ــرف ليبيــا المركــزي
حساب الباب الراب (دعم األدوية).
 وجــود مبــالل خصــم بكشــف حســاب المصــرف بمبلــل  9,626دينــار ،وال يوجــد مــايؤيدها بالـدفاتر تتعلـق بالحسـاب المصـ ن
ـرف رقـم  1381بالمصــرف التجـاري ال ن
ـوطب
حساب الباب األول.
 وجود إيـداعات وردت بكشـف حسـاب المصــرف بمبلـل  1,028دينـار ،وال يوجـد مـايؤيـ ــدها بالـ ــدفاتر تتعلـ ــق بالحسـ ــاب المص ـ ـ ن
ـرف رقـ ــم  3137بمص ـ ــرف ليبيـ ــا المركـ ــزي
ن
الثان.
حساب الباب
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 وجود إيداعات وردت بكشف حساب المصـرف بمبلـل  10,232دينـار وال يوجـد مـايؤيدها بالـدفاتر تتعلـق بالحسـاب المصـ ن
ـرف رقـم  1374بالمصــرف التجـاري ال ن
ـوطب
حساب الودائ واألمانات.
 وج ــود ص ــك بت ــاريـ ــخ 2018/12/30م بمبل ــل  355,897دين ــار ،باحال ــة المبل ــل م ــنحساب الودائ واألمانات بمصـرف التجاري إل حساب الودائ واألمانات بمصـرف
ـي أن الصــك ال يـزال معلـق لفـ رـتة تجــاوزت السـ ن
ليبيـا المركــزي ،حيــث تبـ ن
ـنتي ولــم يــتم
خصمه.
ن
 وجــود ص ــكوك خص ــم م ــن ال ــدفاتر ول ــم تظه ــر ف كش ــف حس ــاب المص ــرف تع ــودلسنوات قديمة ولم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها ومثال عىل ذلك ر
اآلن:
رقم الحساب

اسم المصـرف

رقم الصك

القيمة

التاري ــخ الصك

المستفيد

1367
1367
1367
2590
2590

ن
الوطب الرئيي
مصـرف التجاري
ن
الوطب الرئيي
مصـرف التجاري
ن
الوطب الرئيي
مصـرف التجاري
الودائ واألمانات بمصـرف ليبيا المركزي
الودائ واألمانات بمصـرف ليبيا المركزي

120072
120043
100003
20003
400008

243,829
296,667
4,549,632
324,370
241,287

2016/12/12
2016/12/12
2019/01/17
2019/02/26
2017/04/25

ASTRA ZENECA
PFIZER
FRESENIUS
شـركة األمل
شـركة ألفا الطبية

اإلليامات المالية
رن
االلتامات المالية القائمة عىل الجهاز

كما يىل:
 الباب األول بقيمة  1,255,353دينار رحب تاريـ ــخ 2020/12/31م:
ت
1
2

البي ـ ـ ـ ــان
ن
للموظفي غت مصـروفة
مكآفات مالية
فروقات المهن الطبية والطبية المساعدة
اإلجمال

قيمة االليام
753,707
501,646
1,255,353

ن
الثان بقيمة  3,607,629ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م و
 البابت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

البيان
عقد نظافة شـركة الميار /اإلدارة العامة
عقد نظافة المجتهدون /فرع طرابلس
عقد نظافة /مصـراته
عقد نظافة /بنغازي
ن
المبب اإلداري /فرع طرابلس
عقد إيجار
عقد إيجار مخازن مصـراته
عقد إيجار مخازن بنغازي /ابوهادي
ر
االلكتونات
عقد إيجار مخازن
ن
للتأمي
شـركة اليش
اإلجمال

قيمة االليام 2020
19,750
77,000
18,400
50,000
42,000
60,000
56,250
1,440,000
1,844,229
3,607,629

كتال:

غي مسدد
شهر 12
شهر  11و12
شهر  11و12
شهر  11و12
شهر  10و 11و12
شهر  10و 11و12
شهر  10و 11و12
من شهر  4إل 12
عن ر
سنب 2020-2019

 ديون عىل الباب الراب و كما يىل: وجـ ـ ــود ديـ ـ ــون محملـ ـ ــة عـ ـ ــىل جهـ ـ ــاز اإلمـ ـ ــداد الطـ ـ ــب و تتعلـ ـ ــق بتوريـ ـ ــد أدوي ـ ـ ــة
ومستلزمات ومعدات طبية تم إجراءاتها عن طريـق وزارة الصـحة (عبـارة عـن
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مســتندات جــاهزة للصــرف محالــة مــن قبــل وزارة الصــحة لصــرفها مــن حســابات
الجه ــاز) حي ــث بلغـ ـ نف مجمله ــا  194,721,409دين ــار وبمتابع ــة عين ــة منه ــا
اتض ما يىل:
أن البعض منها يرج لسنوات قديمة سابقة
وج ــود تكليف ــات لشـ ــركات محلي ــة ص ــادرة ع ــن وزارة الص ــحة بمب ــالل مالي ــة كب ــتة حمل ــة
كديون عىل جهاز اإلمداد الطب بالمخالفة ولم تتخذ إدارة الجهاز اإلجراءات المناسـبة
حيالهــا ســواء بارجاعهــا ل ــوزارة الصــحة أو طلــب المخصص ــات الالزمــة لســدادها وذل ــك
بعد التحقق من صحة تلك اإلجراءات والتوريدات ،ومن األمثلة عليها ما يىل:

ت
1
2
3
4
5
6

ديون الشـركات المحلية المحالة من وزارة الصحة الن تتعلق بتوريد أدوية
ومستلزمات ومعدات طبية
ت .التكليف
القيمة
اسم المستفيد
2019/07/28
4,365,000
شـركة أكمم للتقنية الطبية
2019/07/28
4,893,306
شـركة ليبيا التقدم للمعدات الطبية
2019/09/04
4,162,063
دلتا الدولية
2020/06/08
3,756,876
شمال أفريقيا
2020/02/11
4,863,600
المغرب الدولية القابضة
2020/04/19
4,900,000
المغرب الدولية القابضة

ن
تبي وجود ديون تخص تكليفات صادرة من جهاز اإلمداد الطب لشـركات توريد

محليــة عــن الســنوات مــن  2013إل 2020م ،بقيمــة  37,206,670دينــار ،لــم
يتم تسويتها ر
حب تاريخه ومن األمثلة عىل ذلك كما يىل:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم المستفيد
القمة
ستان
الشاملة الطبية
طريق الريان
التأ
شـركة الفا الطبية
شـركة الفا الطبية
أمل الغد

القيمة
1,443,550
2,126,549
4,960,000
2,065,254
1,011,847
1,208,294
4,999,934
1,938,445

تاري ــخ التكليف
2013/08/29
2013/11/26
2014/02/03
2014/05/13
2017/03/13
2019/06/12
2019/10/28
2020/02/11

الودائع واألمانات
ن
بل ــل رص ــيد حس ــاب الودائـ ـ واألمان ــات كم ــا ه ــو ف  2020/12/31مبل ــل 3,610,318
دينار ،وبمتابعة عينة من المعامالت المتعلقة بهذا الحساب لوحظ ما يىل:

 وجــود مبــالل بالحســاب تجــاوزت مــدة ســتة أشــهر ولــم يــتم إحالتهــا لحســاب اإلي ـرادن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،والبيــان
العــام بالمخالفــة للمــادة ( )162مــن الئحــة
التال يوض ذلك:
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ت
1
2
3
4
5
6

المستفيد
مصلحة الضـرائب
الليبية الصحية
شـركة األمل
شـركة ارغان
شـركة ألفا الطبية
مصلحة الضـرائب

القيمة
101,599
100,893
324,370
78,469
241,287
32,179

تاري ــخ التعلية بالحساب
2014
2014
2014
2014
2014
2014

7

تم تعلية القيمة بدون وجود مستندات تناظر
هذا المبلل حيث أن المستندات المتبقية قيمتها
تفوق بكثت القيمة المعلقة

799,186

2014

المخازن وأعمال اإلستالم والمطابقة

م ــن خ ــالل الزي ــارة الميداني ــة للمخ ــازن واالط ــالع ع ــىل الظ ــروف التخزيني ــة له ــا وحرك ــة
التخزين وعمليات االستالم والمطابقة ن
تبي ما يىل:
 عدم وض بطاقات الصنف عىل األصناف الموجودة بالمخازن. وجود منظومـة معمـول بهـا داخـل مخـازن جهـاز اإلمـداد الطـب و منظومـة قديمـةا
تج ــاوز العم ــل به ــا م ــدة  10س ــنوات ،فضـ ـ ع ــن أنه ــا غ ــت مربوط ــة ب ــادارة الص ــيدلة
بـ ــوزارة الصـ ــحة والمستشـ ــفيات والمراكـ ــز الصـ ــحية وذلـ ــك لضـ ــبط حركـ ــة المخ ـ ــزون
وتحديد نقطة إعادة الطلب ومخزون األمان.
 ت ـ ـراكم الغبـ ــار واألتربـ ــة عـ ــىل بعـ ــض األصـ ــناف والمسـ ــتلزمات الطبيـ ــة وكـ ــذلك أمـ ــاكنتخزينها مثل األرفف المعدنية.
ا
 افتقــار بعــض المخــازن للتهويــة الجيــدة فض ـ عــن عــدم تــوفر التكييــف الــالزم الــذيمن شانه أن يحافظ عىل سالمة وجودة األدوية والمستلزمات الطبية.
 م ـ ــن خ ـ ــالل مناقش ـ ــة رئ ـ ــيس قس ـ ــم المعام ـ ــل ب ـ ــادارة المخ ـ ــازن (ع ع ج) أف ـ ــاد بوج ـ ــودإشــكالية متكــررة مــن حـ ن
ـي ألخــر نف عــدم تناســق ورود بعــض مشــغالت ومســتلزمات
ر
المعامــل الـ رـب تكمــل بعضــها حيــث مــن المفــتض أن تــورد بشــكل متــوازي األمــر الــذي
ترتب عليها عرقلتهم نف عملية صــرفها وتوزيعهـا عـىل المستشـفيات حيـث أن وجـود
احــد األصــناف التشــغيلية ال يمكــن العمــل بــه دون وجــود الصــنف اآلخــر المكمــل لــه
ومثال عىل ذلك تحاليل فصائل الدم والتحاليل الفتوسية.
ن
 وجــود أدويــة م ـن الصــنف  Ferbasi200mlتنــت صــالحيتها ف شــهر 2021/03متتبـ ـ ـ مخ ـ ــازن ف ـ ــرع طـ ـ ـرابلس حي ـ ــث بل ـ ــل ع ـ ــدد الص ـ ــناديق المتبقي ـ ــة ب ـ ــالمخزن 193
صـندوق بواقـ  9264وحـدة ،ومــن خــالل االطـالع عــىل محضــر الفحــص واالســتالم
الخ ــاص به ــذا الص ــنف ،ف ــرع طـ ـرابلس رق ــم  017795الم ــؤر نف 2020/10/04م،
تب ـ ن
ـي ع ــدم ذك ــر اللجن ــة ألي مالحظ ــات تخ ــص ه ــذا الص ــنف المس ــتلم ب ــالرغم م ــن
ر
انقضاء ثلب مدة صالحية الصنف.
 أفــاد مــدير إدارة المخــازن بضــعف التنســيق بـ نـي إدارة الصــيدلة بــوزارة الصــحة وجهــاز
ا
اإلمداد الطب من حيث آلية تحديد االحتياج والتوريد والتوزي ـ ـ الدوان ،فضـ عـن
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عــدم اقتصــار أعمــال التوريــد عــىل جهــة واحــدة حيــث يــتم التوريــد عــن طريــق جهــاز
اإلمـداد وكـذلك وزارة الصـحة األمــر الـذي ريتتـب عليـه وجــود أرصـدة مخزنيـة لــبعض
األص ـ ــناف نف المستش ـ ــفيات باإلض ـ ــافة إل ورود نف ـ ــس األص ـ ــناف إل مخ ـ ــازن جه ـ ــاز
اإلم ــداد الط ــب وه ــذا ي ــنجم عن ــه ع ــزوف المستش ــفيات ع ــن اس ــتالم تل ــك األص ــناف
وبالت ـ ـ ـ ــال تكدس ـ ـ ـ ــها بمخ ـ ـ ـ ــازن جه ـ ـ ـ ــاز اإلم ـ ـ ـ ــداد الط ـ ـ ـ ــب ومث ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــىل ذل ـ ـ ـ ــك الص ـ ـ ـ ــنف
 Pre-cleand.،Microscope slids,Double frosted endالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد بكمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 10,000,000ررسيحة وهذه الكمية تغل احتياجات عدة سنوات هذا إن لم ينتأ
عن تخزينها انتهاء صالحيتها قبل عملية استخدامها.
 لوحظ عىل لجنـة الفحـص واالسـتالم والمطابقـة بالمخـازن أن أعمـالهم تقتصــر عـىلالتحقــق مــن الشــق الكــم النــوع (الكميــة – أرقــام أوامــر الش ـراء –ســنة الصــن ...الــخ)
وال تـ ـ ـ ــتم المطابقـ ـ ـ ــة الفنيـ ـ ـ ــة لألصـ ـ ـ ــناف فيمـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدا األشـ ـ ـ ــياء الظـ ـ ـ ــاهرة كالرطوبـ ـ ـ ــة أو
اال ر
حتاق...الخ.
محاض االستالم والفحص واإلضافة

 م ــن خ ــالل أعم ــال الفح ــص والمتابع ــة مـ ـ قس ــم متابع ــة التوري ــد ومتابع ــة عين ــة م ــننمـ ــاذج محـ ــا ن االسـ ــتالم والفحـ ــص واإلضـ ــافة عـ ــن بعـ ــض التوريـ ــدات مـ ــن األدويـ ــة
والمس ـ ــتلزمات الطبي ـ ــة (المحلي ـ ــة واألجنبي ـ ــة) خ ـ ــالل س ـ ــنة 2020م تب ـ ـ ن
ـي ع ـ ــدد م ـ ــن
المالحظات عىل عينة منها ر
والب كان من أهمها:
 عـدم تقيــد بعـض الشــركات المـوردة بالكتابــة عــىل الصـنف الــدوان بأنـه غــت معــد
للبي  ،وهذا مما يجعل األصناف الدوائية عرضة للبي نف السوق السوداء.
 عدم وجود تاريـ ــخ التصني عىل بعض عبوات األصناف ر
الب يتم توريدها.
 وج ــود أص ــناف ت ــم اس ــتالمها وص ــالحيتها قريب ــة وال تت ــوفر فيه ــا ررسط بق ــاء ثل ـ رـب
الصالحية.
ن
 وجــود عجــز ف بعــض الكميــات المســتلمة ممــا يتطلــب اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة
م ـ الش ــركات المــوردة ومعالجــة هــذا العجــز ،كخصــم القيمــة أو توريــد األصــناف
ر
الب بها عجز نف الكمية.
الجرد السنوي 2020م
ن
من خالل الفحـص والمتابعـة ألعمـال وتقـارير الجـرد السـنوي 2020م تبـي وجـود عـدد
من المالحظات نذكر من أهمها ما يىل:

 لـ ــوحظ أن ق ـ ـرار رئـ ــيس لجنـ ــة إدارة جهـ ــاز اإلمـ ــداد الطـ ــب رقـ ــم ( )52بشـ ــأن تشـ ــكيلـي تب ن
اللجنة العليا للجـرد صـدر بتـاريـ ــخ 2020/11/30م ،نف ح ن
ـي التـأخر الشـديد نف
صدور قرار بشأن تشكيل اللجـان الرئيسـية والفرعيـة لـإلدارة العامـة للجهـاز وفروعـه
المختلفــة حيــث صــدر بــذلك الق ـرار رقــم ( )57بتــاريـ ــخ 2020/12/31م ،وهــذا ممــا
يك ــون ل ــه األث ــر نف ع ــدم تمك ــن تل ــك اللج ــان نف القي ــام بمه ــام الج ــرد نف ت ــاريـ ــخ انته ــاء
السنة المالية 2020م وبالتال األرصدة ر
الب يتم جردها ال تعكس نف الواقـ الصـورة
الصحيحة للجرد نف ذلك التاريـ ــخ.
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 اقتصــرت اعمــال الجــرد عــىل حصــر األثــاث والتجهـ نـتات بالمكاتــب ولــم يــتم إرفــاق مــار
يفيد إجراء المطابقات الالزمة ن
والدفتية.
بي األرصدة الفعلية
ن
ومبان وأر ن
ا ،ومدى توثيقها.
 لم يتم جرد وبيان ممتلكات فرع الجهاز من عقاراتر
 لم يتم إرفاق ما يفيد إجراء المطابقات الالزمة نبي األرصدة الدفتية والفعلية بجرد
مخازن األدوية والمستلزمات الطبية.
ـي مخـ ـ ـ ــازن المسـ ـ ـ ــتلزمات التخصصـ ـ ـ ــية المـ ـ ـ ــؤر فن
 لـ ـ ـ ــوحظ مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل كتـ ـ ـ ــاب أمـ ـ ـ ـ ن2021/02/04م ،المحــال إل لجنــة الجــرد الفرعيــة ،بشــأن تتيــر الزيــادة والنقصــان
نف كميات بعض األصناف الدوائية وتعديلها بمنظومة المخازن ،فعىل سبيل المثال
ششــت بوجــود خطــأ نف الكميــة المســجلة بمســودة الجــرد للصــنف رقــم 01-320-13
بكميــة  1400 PSبينمــا الكميــة الصــحيحة والـ رـب تــم اســتالمها  1380 PSكمــا نف
محض ــر االســتالم  ،018185ممــا يــدل عــىل أن األرصــدة الــواردة بمنظومــة المخــازن
والـ رـب يــتم االعتمــاد عليهــا نف عمليــة الجــرد دون إج ـراء مطابقــة فعليــة ،ال تعكــس نف
الواق الصورة الصحيحة للجرد.
تقييم أداء سلسلة اإلمداد الدوان بقطاع الصحة

قــام الــديوان بتنفيــذ مهمــة رقابيــة وفــق لــنهح النظــام والنتــائأ بهــدف لدراســة وتقيــيم
مراح ــل اإلداري ــة والفني ــة لسلسلـ ـ ــة اإلم ــداد ال ــدوان بقط ــاع الص ــحة ،بداي ــة م ــن عملي ــة
تحديد االحتياج ومن ثم التوريد واالستالم والتخزين إل التوزي ـ ـ .
وذلــك مــن خــالل التحقــق مــن مــدى فعاليــة وزارة الصــحة ودراهــا التنفيــذي الممثــل نف
جهـ ــاز اإلم ـ ــداد الطـ ــب لت ـ ــوفت األدوي ـ ــة والمسـ ــتلزمات الطبي ـ ــة نف إطـ ــار تنفي ـ ــذ السياس ـ ــة
الدوائية بالدولة.
النتائج الرئ سية

تحدي ـ ـ ــد االحتياج ـ ـ ــات م ـ ـ ــن األدوي ـ ـ ــة
 أن اإلجـ ـ ـ ـراءات التنفيذي ـ ـ ــة المتعلق ـ ـ ــة بعملي ـ ـ ــاتُ
والمستلزمات الطبية ال تعمل بفاعلية كافية وفقا أل ُسس وضوابط دقيقة.
َ
الضعف الشديد نف أداء إدارة الصيدلة بوزارة الصحة نف قيامها بمهامها المناطـة بهـا
َ
ع ــىل أ كم ــل وج ــه ،حي ــث ل ــم تق ــم باوع ــداد كاف ــة االحتياج ــات الدوائي ــة الالزم ــة وفق ــا
ا
لقاع ــدة بيان ــات ر
الكتوني ــة ش ــاملة وأس ــس وض ــوابط دقيق ــة ،فضـ ـ ع ــن ع ــدم إتم ــام
حلقــة التوزي ـ ـ ـ الــدوان بـ ن
ـي المخــازن والمستشــفيات وفقــا لألرصــدة المتــوفرة والـ رـب
بالطريق م ما تم طلبه من احتياجات بالخصوص.
 قصــور المراكــز الصــحية والمستشــفيات العامــة والتخصصــية نف تحديــد احتياجاتهــامن األدوية والمستلزمات الطبية وفق قاعدة بيانات حقيقية يتم إعدادها بناءا عىل
ن
الوطب للمريض.
االسم والرقم
ن
 ت بـ ـ نـي وجـ ــود قائمـ ــة نمطيـ ــة لألدويـ ــة ف الدولـ ــة الليبيـ ــة لـ ــدى وزارة الصحـ ـ ــة وقـ ــد تـ ــم
تحـ ـ ـ ــديثها بموجـ ـ ـ ــب لجنـ ـ ـ ــة مشـ ـ ـ ــكلة بق ـ ـ ـ ـرار وزيـ ـ ـ ــر الصـ ـ ـ ــحة رقـ ـ ـ ــم ( )157الصـ ـ ـ ــادر فن
2018/03/11م ،وتضـم اللجنـة عــدد  15عضـو مـن مختلــف التخصصـات الطبيــة،
وقـ ـ ــد انته ـ ـ ـ اللجنـ ـ ــة م ـ ـ ــن مهامهـ ـ ــا حس ـ ـ ــب كتابهـ ـ ــا ذو ال ـ ـ ــرقم ( )15426الم ـ ـ ــؤر نف
تقرير ديوان المحاسبة 2020

688

2018/05/17م ،والمحــال عــن طريــق رئــيس اللجنــة (ا م ) والموجَــه لمــدير إدارة
الصــيدلة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة ،والــذي شش ـت فيــه بانتهــاء أعمــال اللجنــة
بتحــديث القائمــة النمطيــة الخاصــة باألدويــة وفقــا لمعــايت منظمــة الصــحة العالميــة
( )WHOووفقا لما تحتاجه المستشفيات الليبية ،وذلك وفقـا لـنص المـادة ( )2مـن
قرار تشكيل اللجنة المشار قإليه.
َ
ر
 تب ـ نـي بأن ــه ال تت ــوفر قاع ــدة بيان ــات الكتوني ــة ومنظوم ــة مركزي ــة ل ــدى وزارة الص ــحة
مربوطـة مـ جهـاز اإلمـداد الطـب وكافـة المراكـز والمستشـفيات العامـة والتخصصــية
ي ـ ــتم ع ـ ــن طريقه ـ ــا تحدي ـ ــد االحتي ـ ــاج للوق ـ ــوف ع ـ ــىل الفواق ـ ــد ونقط ـ ــة إع ـ ــادة الطل ـ ــب
وتنظيم عملية التوزي ـ ـ .
ن
 قصور دور إدارة الصيدلة ف إحالة االحتياجات من األدوية من المسـتلزمات الطبيـةر
الب تم الحصول عليها من المراكز الصـحية والمستشـفيات إل جهـاز اإلمـداد الطـب
ن
ر
لمبارسة التوريد ف األوقات المناسبة ،ومثال عىل ذلك مستلزمات غسيل الكىل.
تب ـ ن
ـي أن اإلجـ ـراءات التنفيذي ــة المتعلق ــة بعملي ــات التوري ــد المختلف ــة بسلس ــلة اإلم ــداد
الدوان ال تعمل بفاعلية كافية عىل توريد األدوية والمستلزمات الطبية حسب التال:
 لــوحظ و َجــود وتعــدد الق ـرارات المنظمــة لعمــل اللجــان الفنيــة لعمليــات َالتوريــد ممــاكــان لــه األثــر نف إر َبــاك عمليــات التكليــف والتوريــد واليــة متابعتهــا ،حيــث أن عمليــات
ينبع أن تتم ا
التوريد كان ن
بناء عىل عطاء عام للدولة ككل.
اإلم ــداد
 ال ي ــتم وض ـ ـ ض ــوابط واض ــحة ودقيق ــة ب ــأوامر الش ـ ـراء الص ــادرة ع ــن جه ــاز قالطب للشـركات الموردة بما يضمن سـرعة انجازها وعدم حدوث فجوات نف سلسـة
اإلمداد الدوان.
 ال توجــد ش ــروط دقيقــة وكافيــة عنــد فــت االعتمــادات المســتندية بمــا يضــمن تــوفتاألدوية والمستلزمات الطبية نف حينها من قبل الشـركات الموردة ،حيث ن
تبي وضـ
ش ــروط عامــة للتوريــد عنــد فــت االعتمــاد المســتندي ومــن الســهل الموافــاة بهــا مـَـن
ا
قب ـ ــل الشـ ـ ــركات الم ـ ــوردة ،ونتيج ـ ــة ل ـ ــذلك وع ـ ــدم وج ـ ــود عق ـ ــود متم ـ ــة ل ـ ــوحظ ب ـ ــأن
الش ــركات المــوردة تــورد نف الوق ـ الــذي تختــاره ،وعمليــات خصــم المبــالل مــن قب ـل
المصـرف تتم ا
بناء عـىل المسـتندات المقدمـة للشـحنات ال رـب تـم توريـدها ،وال توجـد
َ
أية شـروط جزائية عىل الشـركات الموردة.
َ
شـأنها أن
 ال توجد ضوابط محددة لعمليات توريد ناألدوية والمستلزمات الطبية مـن َالموردة بموان الوصول مما قد يعرضها للتلف أو لفقد
تضمن عدم ركود الشحنات
َ
محتـ ــوى فاعليتهـ ــا ،حيـ ــث لـ ــوحظ أن بعـ ــض الشـ ــحنات الـ ـ رـب يـ ــتم توريـ ــدها تتعـ ــرض
ن
الموان الليبيـة ويرجـ
لعملية تأخت نف استكمال إجراءات تشيحها واستخراجها من
اإلم ـ ـ ــداد نف وض ـ ـ ـ برن ـ ـ ــامأ محك ـ ـ ــم الس ـ ـ ــتكمال تل ـ ـ ــك
ذل ـ ـ ــك لض ـ ـ ــعف سياس ـ ـ ــة جه ـ نـ ــاز ق
ن
ـاالت
يرجـ لتـأخر وزارة الماليـة ف إحالـة
وان كـان السـبب ف عـدد مـن الح
اإلجراءات ق
ن
لتالف ذلك
الجهاز
إدارة
عىل
ولكن
الشحنات،
تلك
اج
ر
ستخ
ال
المالية
المخصصات
َ
َ
ا
أن تستبدل ررسط التسليم بد من ميناء الوصول إل مخازن الوصول أو التعاقد م
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شــركة متخصصــة نف هــذا المجــال لتتحمــل مســؤولية االســتخراج نف الوقـ
مثل شـركة جرمة للتوكيالت المالحية.
ا
 نتيجة لضعف الضوابط المتعلقـة بعمليـات التوريـد وقصـور دور إدارة وزارة الصـحةاإلم ــداد الط ــب نف إبـ ـرام عق ــود م ـ الشـ ــركات الم ــوردة لألدوي ــة والمس ــتلزمات
وجه ــاز ق
اإلم ــداد الط ــب بتوري ــد أدوي ــة ومس ــتلزمات طبي ــة
الطبي ــة ،حي ــث قامـ ـ إدارة جه ــاز ق
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات 2020-2019-2018-2017م بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قيمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 3,850,000,000دين ـ ــار ،دون إب ـ ـرام عق ـ ــود م ـ ـ الش ـ ــركات الم ـ ــوردة باس ـ ــتثناء ج ـ ــزء
ا
بسـيط مــن الشــركات ودون التقيــد بالئحــة العقـود اإلداريــة واللـوائ المنظمــة ،فضـ
ر
المحاس ـ ــبة عن ـ ــد م ـ ــن
عـ ــن ع ـ ــدم مراع ـ ــاة الش ـ ــروط والض ـ ــوابط ال ـ ــب وض ـ ــعها دي ـ ــوان َ
موافق ــات التوري ــد ،وق ــد نج ــم ع ــن ه ــذا القص ــور ع ــدة س ــلبيات أث ــرت ع ــىل فاعلي ــة
عمليات التوريد ،ومن ذلك ما يىل:

المحــدد

 ع ـ ــدم تقي ـ ــد بع ـ ــض الشـ ـ ــركات بالتوري ـ ــد ال ـ ــدقيق حس ـ ــب المواص ـ ــفات واالحتياج ـ ــاتالمطلوبة من األدوية والمستلزمات الطبية.
ر
ر
 عــدم تقيــد بعــض الش ــركات المــوردة بتــوفت رسط بقــاء صــالحية ثلــب المــدة لألدويــةوالمستلزمات الطبية الموردة.
 عَــدم تقيــد العديــد مــن الش ــركات المــوردة بالطباعــة عــىل عبــوات األصــناف الدوائيــةوأغلفته ــا بـ ــأن هـ ــذا الصـ ــنف ال ــدوان غـ ــت مخصـ ــص للبي ـ ـ ( (NOT FOR SALEوال
ا
يوجد ما َيلزمها قانونا بذلك ،فض عن إن عدم وجود مثل هذا القيد عـىل العبـوات
ن
الدوائية وأغلفتها يجعلها عرضة للبي ف السوق السوداء.
َ
 قص ــور دور لج ــان الفح ــص واالس ــتالم والمطابق ــة نف أداء دوره ــا بالش ــكل المطل ــوبن
نتيج ـ ــة لع ـ ــدم وجـ ـ ــود عق ـ ــود متمـ ـ ــة ب ـ ـ ن
ـون أس ـ ــاس الفحـ ـ ــص
ـي الطـ ـ ــرفي بحي ـ ــث تكـ ـ َـ َ
ن
والمطابقة حسب ما تم التعاقد عليه،وف غياب ذلك لوحظ أن أعمال تلك اللجان
تس ــتند ع ــىل المطابق ــة م ـ ـ الف ــاتورة الص ــادرة ع ــن الش ـ ــركة الم ــوردة ومتابع ــة بع ـ َـض
الشــروط العامـة والـ رـب ال يوجـد قانونيـا مــا يلـزم تلــك الشــركات للتقيـد بهــا ،حيـث أنهــا
ضــوابط وضــع بمخاطبــات مــن قبــل إدارة جهــاز اإلمــداد الطــب بالتيــد االلكـ رـت ن
ون
ق
وتم إحالتها للشـركات الموردة للتقيد بها نف عملية التوريد.
 التأخر الشديد نف عمليات التوريـد حيـث أن الـبعض مـن عمليـات التوريـد اسـتغرقالمدد الزمنية التالية:
َ
 توريد أدوية عالج ن
ن
نسولي) استغرق مدة  578يوم.
مر ،السكر (أ
ن
 توريد أدوية تخصصية استغرق مدة زمنية ف حدود  545يوم.
 توريد مطهرات ومواد تعقيم استغرق مدة زمنية نف حدود  503يوم.
 توريد مستلزمات طبية عامة استغرق مدة زمنية نف حدود  398يوم.
 توريد أدوية أمراض الكل ـ ـ ـ ـ ـ استغرق مدة زمنية نف حدود  309يوم.
أن اإلجـراءات التنفيذيــة المتعلقــة بعمليــات التوريــد المختلفــة بسلســلة اإلمــداد الــدوان
ال تعمل بفاعلية كافية عىل توريد األدوية والمستلزمات الطب
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 ل ـ ــوحظ قي ـ ــام جه ـ ــاز اإلم ـ ــداد الط ـ ــب باتخ ـ ــاذ إج ـ ـراءات توري ـ ــد األدوي ـ ــة والمس ـ ــتلزماتالطبية وفق ما يحال إليه من احتياج من إدارة الصيدلة بوزارة الصـحة مـ مراجعتـه
نف بعــض األحيــان لعــدد مــن اإلحتياجــات المحالــة مــن إدارة الصــيدلة نظـرا الكتشــاف
بعــض أوجــه القصــور نف تحديــدها ومــن ذلــك احتياجــات مـ ن
ـر ،غســيل الكــىل حيــث
تبي أن االحتياج المحال هو عبارة عن أعداد م ن
ن
ـر ،غسـيل الكـىل بـالمراكز الصـحية
ر
وليس احتياج حقيف من األصناف الدوائية.
 لـ َـوحظ تعــدد الق ـرارات المنظمــة لعمــل اللجــان الفنيــة لعمليــات التوريــد ممــا َكــان لــهاألثــر نف إربــاك عملي ــات التكليــف والتوريــد والي ــة متابعتهــا ،حيــث ك ــان ينـ ن
ـبع أن ي ــتم
العمل بناءا عىل عطاء عام للدولة ككل.
َ
 تب ـ نـي وج ــود بع ــض الض ــوابط المتعلق ــة بأخ ـ َـذ الموافق ــات المس ــبقة لعملي ــات توري ــد
األدويـ ــة والمس ـ ــتلزمات الطبي ـ ــة ،وم ـ ــن ذل ـ ــك أخ ـ ــذ إذن بالتعاق ـ ــد م ـ ــن قب ـ ــل المجل ـ ــس
الرئــاس وموافقــة ديــوان المحاســبة ،وبــالرغم مــن ذلــك لــم يــتم التقيــد بالعديــد مــن
تلك الضوابط.
َ
ر
 ت بـ ـ نـي بأنـ ــه يـ ــتم تسـ ــجيل الش ـ ــركات المـ ــوردة لألدويـ ــة والمسـ ــتلزمات الطبيـ ــة بـ ــوزارن
الصحة واالقتصاد.
َ
ر
ن
ن
اإلمداد الطب
 تبي بأن محا التسية يتم قإحالتها من الجهات المختصة إل جهاز قللتنفي ـ ـ ــذ بموج ـ ـ ــب مخاطب ـ ـ ــات رس ـ ـ ــمية (المجل ـ ـ ــس الرئ ـ ـ ــاس-وزارة الص ـ ـ ــحة-دي ـ ـ ــوان
المحاسبة).
َ
ن
تبي بأن أغلب التوريـدات مـن األدويـة والمسـتلزمات الطبيـة ال يـتم فيهـا إبـرام عقـود
توري ــد ب ـ ن
اإلم ــداد الط ــب مـ ـ الش ــركات الم ــوردة ،بالمخالف ــة
ـاز
ـ
ه
ج
أو
ـحة
ـ
ص
ال
ارة
ز
و
ـي
ق
لالئحـ ــة العقـ ــود اإلداريـ ــة وبالتجـ ــاوز قإلذن المجلـ ــس الرئـ ــاس والموافقـ ــة المش ـ ــروطة
الصادرة عن ديوان المحاسبة.
اإلم ــداد
 ال ي ــتم وض ـ ـ ض ــوابط واض ــحة ودقيق ــة ب ــأوامر الش ـ ـراء الص ــادرة ع ــن جه ــاز قالطب للشـركات الموردة بما يضمن سـرعة انجازها وعدم حدوث فجوات نف سلسـة
اإلمداد الدوان.
 ال توجــد ش ــروط دقيقــة وكافيــة عنــد فــت االعتمــادات المســتندية بمــا يضــمن تــوفتاألدوي ــة والمس ــتلزمات الطبي ــة نف حينه ــا ،وتض ــمن كاف ــة مص ــال الجه ــاز م ــن حي ــث
الجودة ونوع الصنف والصالحية ر
حب وصولها للمخازن.
َ
َ
ن
ـوردة مــن األدويـ َـة
 تبــي بأنــه توجــد لجــان متخص َصــة لفحــص واســتالم األصــناف المـ َوالمس ــتلزمات الطبي ــة ،إال أن أعماله ــا تقتص ـ ــر ع ــىل المراجع ــة وفق ــا ألم ــر الشـ ـ ـراء أو
الف ــاتورة الصـ ــادرة عـ ــن الش ـ ــركة المـ ــوردة ،وال توجـ ــد عقـ ــود متمـ ــة لكافـ ــة التوريـ ــدات
ن
ليتسب للجنة عملية المطابقة الفنية وفقا للشـروط المدرجة بعقد التوريد.
َ
شـأنها أن
 ال توجد ضوابط محددة لعمليات توريد ناألدوية والمستلزمات الطبية مـن َتضمن عدم ركود الشحنات الموردة بموان الوصول مما قد يعرضها للتلف أو لفقد
محتوى فاعليتها.
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لإلفراج عىل
 قصور مركز الرقابة عىل األغذية واألدوية بوض آلية وضوابط محددة قش ــحنات األدوي ــة مح ــل التقي ــيم تض ــمن ســالمة اس ــتخدامها وت ــداولها داخ ــل الدول ــة
الليبيــة ،حيــث تبـ ن
ـي قيــام إدارة الرقابــة الدوائيــة بمركــز الرقابــة عــن األغذيــة واألدويــة
بمتابع ــة ش ــحنات جه ــاز اإلم ــداد الط ــب بطريق ــة الرقاب ــة الالحق ــة له ــذا ت ــتم معامل ــة
ش ــحنات اإلم ــداد الط ــب ب ــاإلفراج المب ـ ر
ـارس حفاظ ــا عليه ــا م ــن التل ــف ول ــك ال ت ـ رـتاكم
بالمنافذ.
تبي أن اإلجراءات التنفيذية المتعلقة بآلية التوزيـ ــع الدوان عل المراكز الصحية
والمستشفيات العامة والتخصصية ل ست ذات فاعلية كافية بما يضمن وصولها
للمرض دون تأخي.
ر
ن
تبي أن المخازن الب يـتم تخـزين األصـناف المسـتلمة بهـا مـن األدويـة والمسـتلزمات
-

الطبية تابعة لجهاز اإلمداد الطب.
 ض ــعف التنس ــيق م ــا ب ـ نـي جه ــاز اإلم ــداد الط ــب وادارة الص ــيدلة ب ــالوزارة عن ــد وص ــول
األص ــناف واس ــتالمها بالمخ ــازن التابع ــة لجه ــاز اإلم ــداد الط ــب وذل ــك نتيج ــة لع ــدم
وجود منظومة ر
الكتونية شاملة.
-

-

-

-

ال توج ــد ل ــدى إدارة الجه ــاز المخ ــازن الكافي ــة لحف ــظ األص َــناف الدوائي ــة المختلف ــة
ا
ومراعاته ــا للش ـ ــروط الفني ــة الالزم ــة للتخ ــزين ،فض ـ ـ ع ــن أن ُج ــل المخ ــازن م ــؤجرة
وليس ملك قإلدارة الجهاز.
َ
تبي بأنه تم إبرام عقد ن
ن
بي وزارة الصحة وشـركة االسـتثمار للتقنيـة والـذي مـن شـأنه
ر
أن يك ـ ـ ـ ــون قاع ـ ـ ـ ــدة بيان ـ ـ ـ ــات الكتوني ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــاملة بقط ـ ـ ـ ــاع الص ـ ـ ـ ــحة تتعل ـ ـ ـ ــق باألدوي ـ ـ ـ ــة
يعتمد عليهـا نف قإعـداد االحتياجـات وعمليـات التوريـد ومتابعـة
َوالمستلزمات الطبية
َ
األصــناف وربــط وضــبط الحركــة الدوائيــة بشــكل عــام بــين
أرصــدة المخــازن وتوزي ـ ـ ـ
وزارة الصحة والمستشفيات والمراكـز الصـحية التابعـة لهـا مـ جهـاز اإلمـداد الطـب،
ر
متعتة ولم يتم انجازها والعمل بها ر
حب تاريخه.
إال أن هذه المنظومة ال تزال
ن
ا
ال توج ـ ــد ض ـ ــوابط وآلي ـ ــة واض ـ ــحة ف عملي ـ ــة التوزيـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ــدوان (الصـ ـ ــرف بن ـ ــاء ع ـ ــىل
االحتي ـ ــاج) فيم ـ ــا ب ـ ـ ن
ـي َ إدارة المخ ـ ــازن بجه ـ ــاز اإلم ـ ــداد الط ـ ــب وادارة الص ـ ــيدلة ب َـ ــوزارة
ن
الصحة،حيث ن
تبي بأن عمليات الصـرف الدوان من المخازن ف العديد من األحيان
ت ـ ـ ــتم بن ـ ـ ــاءا ع ـ ـ ــىل ن ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن االجته ـ ـ ــادات الشخص ـ ـ ــية بالتع ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ـ بع ـ ـ ــض األطب ـ ـ ــاء
ن
المتخصصي نف بعض المجاالت الطبية.
ضــعف إجـراءات الضــبط الــداخىل للــتحكم نف آليــة ســت األدويــة مــن لحظــة اســتالمها
مـ ــن قب ـ ــل المراك ـ ــز الصـ ــحية والمستش ـ ــفيات العام ـ ــة والتخصصـ ــية إل ح ـ ـ ن
ـي ص ـ ــرفها

لألقسام ووصولها للمريض.
ن
 قصور إدارة جهاز اإلمداد الطب ف وض آلية واضحة تمكنها مـن التحقـق مـن عـدموج ــود أي تشـ ـيب لألدوي ــة أو ص ــرفها بط ــرق غ ــت قانوني ــة ،حي ــث تب ـ ن
ـي َع ــدم إحك ــام
عملية إلـزام الشــركة المـوردة بالطباعـة عـىل عبـوات األصـناف الدوائيـة وأغلفتهـا بـأن
هذا الصنف الدوان غـت قابـل للبيـ وأنـه مصـن لـوزارة الصـحة الليبيـة إل غـت ذلـك
من الشـروط والضوابط.
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 قصــور إدارة جهــاز اإلمــداد الطــب نف وض ـ نظــام مخـ نـزن نمــوذج يمكــن مــن خاللــه
الوقوف عىل حركة األصناف وتحديد مخزون األمان والحجم االقتصادي أو األمثل
ونقط ــة إع ــادة الطل ــب لك ــل ص ــنف ع ــىل ح ــدة ،وذل ــك نتيج ــة لع ــدم وج ــود منظوم ــة
مربوط ـ ــة ب ـ ـ ن
ـي وزارة الص ـ ــحة وجه ـ ــاز اإلم ـ ــداد الط ـ ــب وكاف ـ ــة المستش ـ ــفيات والمراك ـ ــز
الصحية.
املركز الوطني ملكافحة األ مرا

نظام الرقابة الداخلية
من خالل الفحص والمراجعة لحسابات المركز عن 2020م لوحظ ما يىل:
رن
(االلتام ـ ـ ــات ،األص ـ ـ ــول الثابت ـ ـ ــة ،س ـ ـ ــجل
 إغف ـ ـ ــال المرك ـ ـ ــز مس ـ ـ ــك بع ـ ـ ــض الس ـ ـ ــجالتالضمانات المالية).
ن
ـاوني بعق ــود س ــنوية وذل ــك بالمخالف ــة
 التوسـ ـ نف التعاق ــد مـ ـ مجموع ــة م ــن المتع ـللقــانون رقــم ( )8لســنة 2014م بشــأن الــرقم الـ ن
ـوطب ،وقــانون عالقــات العمــل رقــم
( )12لس ــنة 2010م والئحت ــه التنفيذي ــة ،وع ــدم مراجع ــة العق ــود م ــن قب ــل مكت ــب
الشؤون القانونية.
 إب ـرام العديــد مــن العقــود اإلداريــة والـ رـب ترتــب عليــه ف مبــالل ماليــة دون الرجــوعن
المتانيــة والحســابات
للمراقــب المــال وفــق مــا نص ـ عليــه المــادة ( )26مــن الئحــة
والمخازن.
ن
 الشــطب والتعــديل ف بعــض أذونــات الص ــرف خــالل الســنة الماليــة 2020م ،وذلــكن
المتانية والحسابات والمخازن.
يعتت مخالفا للمادة ( )20من الئحة
 قصـ ــور مكتـ ــب المراجعـ ــة نف تقيـ ــيم نظـ ــام الرقابـ ــة الداخليـ ــة ،باإلضـ ــافة إل ضـ ــعفالتق ـ ــارير المع ـ ــدة م ـ ــن قبل ـ ــه بحي ـ ــث ل ـ ــم تغ ـ ــل بالش ـ ــكل الص ـ ــحي كاف ـ ــة اإلجـ ـ ـراءات
والمعامالت عن ر
الفتة وال يمكن االعتماد عليها نف عملية المتابعة والفحص.
 عدم وجود ختم يفيد بالصـرف م بيان تاريـ ــخ الصـرف وتوقي الصـراف بجانب كلخ ــتم ل ــبعض أذون ــات الص ــرف وجمي ـ المس ــتندات المرفق ــة له ــا ،بالمخالف ــة للم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )105من الئحة
ن
 عدم تعبئة الجزء الخاص بالمراقب المال ف بعض أذونات الصـرف. ل ــم يتب ـ نـي جدي ــة المرك ــز نف ض ــبط الف ــروع ال ـ رـب تتق ــاعس نف إحال ــة أرص ــدة حس ــاباتها
الخاصة باإليرادات إل الحساب التجميع لإليرادات.
ن
 المركزيــة نف األمــر بالص ــرف لمعظــم المعــامالت الماليــة متمثلــة ف قيــام مــدير المركــزبالتوقي عىل أذونات الصـرف (ال مان وفق السياق المتب ).
 التــأخر نف إعــداد واعتمــاد محــا ن الجــرد لســنة 2020م بالمخالفــة لنصــوص المــوادن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )299-298-297-296-295من الئحة
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 ع ــدم القي ــام بارف ــاق بطاق ــات الص ــنف ع ــىل الم ــواد واألص ــناف الموج ــودة بالمخ ــازنن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )219من الئحة
 عدم وجود متر المتناع مدير المركز عن تقديم بعض البيانات المتعلقة بالسياراتواالليات ر
الب يمتلكها المركز.
اإليرادات

 بلغـ ـ اإليـ ـرادات المحص ــلة خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2020م قيم ــة  569,895دين ــار،والمتمثلــة نف مقابــل إصــدار شــهائد الخلــو مــن الــدرن حيــث لــوحظ انخفاضــها خــالل
الس ــنة بس ــبب إيق ــاف إص ــدار الش ــهائد بن ــاء ع ــىل تعليم ــات لجن ــة مكافح ــة جائح ــة
كورونـ ــا لمن ـ ـ التجمعـ ــات اعتبـ ــار مـ ــن أول مـ ــارس 2020م ،وعنـ ــد مراجعـ ــة حسـ ــاب
اإليرادات بالمركز تب ن
ـي عـدم قيـام المركـز باظهـار اإليـرادات المحققـة فعليـا لكـل سـنة
عىل حدى ويرج ذلك لألسباب التالية:
 ت ــأخر معظ ــم الف ــروع نف مواف ــاة المرك ــز بتحوي ــل اش ــعارات اإلض ــافة وكش ــوفات
حس ـ ــاب اإلي ـ ـرادات خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م ،مم ـ ــا يظه ـ ــر اإلي ـ ـرادات بغ ـ ــت
حقيقتها.
ر
ن
 لـم يتب ن
ـي الــتام عـدد  17فــرع بالتواصـل مـ قســم اإليـرادات بــالمركز فيمـا يخــص
اس ــتالم إيص ــاالت (م ح  )5/واحال ــة كش ــوفات الحس ــاب ألس ــباب غ ــت واض ــحة
وذل ــك خ ــالل س ــنة 2020م والمتمثل ــة نف (إج ــدابيا ،البيض ــاء ،الجف ــارة ،الكف ــرة،
المـ ــرج ،الواحـ ــات ،بنغـ ــازي ،بـ ـ نـب وليـ ــد ،مـ ــرزق ،الزاويـ ــة ،ترهونـ ــة ،درنـ ــة ،سـ ــبها،
طتق ،مصـراته ،نالوت).
ن
ر
 قصـور إدارة المركـز نف ضــبط الفـروع الــب تتقـاعس ف إحالــة كشـوفات الحســاب
وكذلك اشعارات اإلضافة.
 عدم ر ن
التام مصـرف الجمهورية فرع مصـراته بتحويل المبالل المودعة لديه بفرع
المركــز مصـ ـراته إل حســاب اإلي ـراد العــام الخــاص بــالمركز بــالرغم مــن مطالبــات
المركـ ـ ــز بالخصـ ـ ــوص ،والـ ـ ـ رـب بلـ ـ ــل رصـ ـ ــيده حـ ـ ـ رـب تـ ـ ــاريـ ــخ 2020/11/08م مبلـ ـ ــل
 814,941دينار.
 أغلــب إيــداعات اإليـرادات تمـ بصــكوك ولــيس نقــدا وذلــك بنــاء عــىل تعليمــات
مدير عام المركز حسب إفادة مدير اإلدارة المالية.
ن
التأمي الطب إل حساب اإليرادات،
 قيام المركز باحالة مبالل مالية من حساب
األمر الذي نرى معه تصـرف غت مسؤول ومخالف للوائ والتشـريعات.
الميانية التسييية

أظه ـ ــر تقري ـ ــر اإلي ـ ـرادات والمصـ ـ ــروفات خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2020م ،جمل ـ ــة المب ـ ــالل
المالي ــة المعتم ــدة والمف ــوض به ــا  45,499,741دين ــار ،بينم ــا بلغـ ـ جمل ــة الح ــواالت
المالية  41,161,648دينار ،نف ن
حي بلغ المصـروفات  34,661,287دينار ،برصيد
ر
متبف  10,838,460دينار.
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البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
التحول
الطوارئ (رصيد  +حوالة مالية)
المجموع

المسيل
15,163,250
7,179,998
3,818,399
15,000,000
41,161,648

المعتمد
18,150,000
7,180,000
3,818,400
16,351,347
45,499,747

المصـروف الفعل
15,950,760
7,013,457
0
11,697,070
34,661,287

الرصيد
2,199,240
166,543
3,818,400
4,654,277
10,838,460

وقشأنها لوحظ ما يىل:
ن
المتانيـة
 عدم مراعاة الدقة واالستناد إل أسس سـليمة وواقعيـة عنـد اعـداد مشــروعـابي األول والثـ ن
ن
التقديريــة للســنة الماليــة 2020م ،للبـ ن
للمتانيــة التســيتية ممــا نــتأ
ـان
عن ـ ـ ــه تحقي ـ ـ ــق وف ـ ـ ــر نف بع ـ ـ ــض بن ـ ـ ــود الب ـ ـ ـ ن
ـابي وع ـ ـ ــدم االس ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ــن بع ـ ـ ــض البن ـ ـ ــود
المخصصة محققا بها وفرآ بنسبة  %100مثال ذلك:
البيان
ن
المساهمة ف التقاعد االجتماع
ن
المبان ومصـروفات النقل والشحن
ايجارات

المقدر
1,703,000
80,000

المعتمد
1,820,390
160,000

المنصـرف
0
76,500

الرصيد
1,820,930
83,500

نسبة الوفر
%100
%52

الفحص المستندي

 ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض عمليــات الصــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 عــدم إخضــاع بعــض أذونــات الصــرف لضــريبة الدمغــة بالمخالفــة للقــانون رقــم ()12لسنة 2004م بشأن ضـريبة الدمغة.
ن
ـوظفي ،األمــر الــذي يفقــد
 القيــام ربتجيـ المصــروفات المدفوعــة مــن قبــل بعــض المـمعه أحكام الرقابة الداخلية عىل مثل هذه المصـروفات وسياسة ترشيد اإلنفاق.
 المبالغ ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل المرك ـ ــز نف توريـ ـ ــد أجه ـ ــزة حواس ـ ــيب محمول ـ ــة وأجه ـ ــزة مكتبيـ ـ ــةر
اإللكتونية بيانها كالتال:
وطابعات وبعض األجهزة
رقم األذن
11/4
11/7

القيمة
402,000
208,125

البيان
توريد عدد  100جهاز حاسوب
توريد أجهزة مكتبية وطابعات

 قيــام المركــز بخصــم بعــض المص ــروفات عــىل بنــود غــت مختصــة بهــا ممــا يــؤدى إلإظهار قيمـة تلـك البنـود عـىل غـت حقيقتهـا واخفـاء مـا قـد يحـدث مـن تجـاوز فيمـا لـو
حمل ـ عــىل بنودهــا الصــحيحة ،األمــر الــذي يعــد مخالفــة ألحكــام المــادة رقــم ()10
من قانون النظام المال.
 قيـ ــام المركـ ــز بالتعاقـ ــد م ـ ـ ش ـ ــركات تأسس ـ ـ حـ ــديثا وذل ـ ــك لتوريـ ــد بعـ ــض األجه ـ ــزةوالمعدات ،ولم يتجاوز رأس مالها  15,000دينار.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  11/6المــؤر نف 2020/10/18م لصــال ش ــركة الجــودالستتاد المعدات الطبية مقابل توريد وتركيب منظومة حفظ تداول الصور لجهـاز
األشــعة لصــال فــرع زوارة بقيمــة إجمالي ـة  153,500دينــار ،وفقــا للمــادة رقــم ()13
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م ـ ــن العق ـ ــد الم ـ ــتم ح ـ ــددت نهاي ـ ــة العق ـ ــد بنهاي ـ ــة الس ـ ــنة الميالدي ـ ــة 2007م ويج ـ ــوز
تجديده لمدة سنة أخري أي لسنة 2008م ،وال يوجد ما ييب تجديد العقد حيث
أن العقد منت صالحيته منذ  12سنة.
أتعاب ومكآفات لغي العاملي
المعتمد
1,600,000

المصـروف
1,594,340

الرصيد
5,660

حيث لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 معظــم مص ــروفات هــذا البنــد تمثــل تعاقــدات المركــز م ـ أشــخاص وظيفــتهم يوميــةا
بالمركز مغاير لمسم البند ومخالفة لما نص عليه قانون عالقات العمل رقم ()10
لسنة 2010م والئحته التنفيذية بالخصوص.
 التوس نف الصـرف عـىل البنـد خـالل شـهر دشسـمت2020م بنسـبة  %83مـن إجمـالاالعتمادات المفوض بها وذلك الستنفاذ قيمة البند بالمخالفة ألحكام المـادة ()13
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
المتعاوني من قبل وزارة العمل والتأهيل بالمخالفة
 عدم اعتماد العقود المتمة مل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )7م ـ ــن ق ـ ــانون عالق ـ ــات العم ـ ــل رق ـ ــم ( )10لس ـ ــنة 2010م والئحت ـ ــه
التنفيذية.
ن
ن
 جمي ـ ـ عقـ ــود المتعـ ــاوني ال يـ ــتم إعـ ــدادها أو مراجعتهـ ــا مـ ــن قبـ ــل المكتـ ــب القـ ــانونن
ـوظفي
ب ــالمركز ،حي ــث ي ــتم الموافق ــة عليه ــا واعتماده ــا م ــن قب ــل لجن ــة ش ــؤون الم ـ
بالمركز.
ن
المتعاوني بمهام قيادية ،باإلضافة إل عضوية لجان.
 تكليف بعض من تجاهــل أغلــب المتعاقــد معهــم بتقــديم أرقــامهم الوطنيــة ،باإلضــافة إل عــدم وجــودملفات إدارية لهم بالمركز.
 بعــض األشــخاص المتعاقــد معهــم ال يحملــون مــؤهالت علميــة مطلقــا ،باإلضــافة إلعدم وجود معايت لتحديد قيمة المقابل المادي.
حسابات خارج الميانية
العهد المالية

بلغ قيمة العهـد المصــروفة خـالل سـنة 2020م مبلـل وقـدره  346,000دينـار بيانهـا
كالتال:
رقم االذن
9/10
4/1
12/18
12/22
12/4

مستلم العهدة
ر .ع .ال
ن .ال.ال
ب .ال .ش
ه .ع.ح
ك..ا.ال

القيمة
150,000
100,000
5,000
5,000
2,000

الباب
الطوارئ
الطوارئ
الطوارئ
الطوارئ
الطوارئ

رقم القرار
136
27
194
196
182

التاري ــخ
2020/9/27
2020
2020/12/03
2020/12/03
2020

المالحظات
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
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رقم االذن
12/20
12/19
12/13
12/11
12/12
12/21
12/32
12/29
12/73
12/57
12/58
12/42
12/43
12/75
12/77
12/76
12/74

مستلم العهدة
ر .ع.ال
م . .ع
س .ب.ف
ع. .ال
ع .س .ص
س .س
م .ع.ال
م .ج .ال
ع .ل .ال
ع .ال
م.ا .ف
م .م .س
م .ر .د
ف .م .ع.
ع .أ.ال
م .ع .ال
م . .س
ع .أ.ق

التاري ــخ
2020
2020/12/02
2020
2020
2020
2020/12/03
2020/12/09
2020/12/10
2020/12/10
2020/12/24
2020/12/17
2020/12/31
2020/12/31
2020/12/31
2020/12/31
2020/12/09
2020
2020/12/31

رقم القرار
الباب
القيمة
181
الطوارئ
5,000
189
الطوارئ
5,000
178
الطوارئ
5,000
176
الطوارئ
5,000
179
الطوارئ
3,000
193
الطوارئ
5,000
200
الطوارئ
5,000
201
الطوارئ
3,000
202
الطوارئ
5,000
251
الطوارئ
5,000
207
الطوارئ
5,000
274
الطوارئ
5,000
273
الطوارئ
5,000
287
الطوارئ
5,000
289
الطوارئ
5,000
200
الطوارئ
5,000
180
الطوارئ
3,000
288
الطوارئ
5,000
 346,000دينار
اإلجمال

المالحظات
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى
لم تسوى

وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
 عــدم إمســاك ســجل خــاص بالعهــد الماليــة بصــورة صــحيحة تقيــد فيــه أصــل العهــدةر
ن
المتانية
المتبف بالمخالفة إلحكام المادة ( )181من الئحة
وما ينفق منها والرصيد
والحسابات والمخاز.
 قصــور المرك ــز نف تس ــوية العه ــد المالي ــة ،بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )188م ــن الئح ــةن
ن
قياديي حاليا بالمركز.
المتانية والحسابات والمخازن علما بأن بعضها ألشخاص
 قيـ ـ ــام كـ ـ ــآل مـ ـ ــن مـ ـ ــدير اإلدارة الماليـ ـ ــة ،رئـ ـ ــيس قسـ ـ ــم الخزينـ ـ ــة بالص ـ ـ ــرف مـ ـ ــن العهـ ـ ــدن
المتاني ـ ـ ــة
المص ـ ـ ــروفة له ـ ـ ــم بالمخالف ـ ـ ــة لنص ـ ـ ــوص الم ـ ـ ــواد ( )180-179م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 لـ ــم يـ ــتم إدراج بعـ ــض العهـ ــد المص ـ ــروفة بالكشـ ــف المحـ ــال مـ ــن قبـ ــل القسـ ــم المـ ــالبالمركزوالمتمثلة نف:
إذن الصـرف
12/60
12/14
12/10
12/72
12/59

مستلم العهدة
نمك
إعم
أأث
نجم
فمر

القيمة
5,000
5,000
3,500
5,000
5,000

رقم القرار
271
175
172
297
205

التاري ــخ
2020/12/28
2020/12/14
2020/11/26
2020/12/31
2020/12/15

المالحظات
لم تسوي
لم تسوي
لم تسوي
لم تسوي
لم تسوي
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الدفعات المقدمة
ر
 بلـ ــل رصـ ــيد الـ ــدفعات المقدمـ ــة حـ ــب 2020/12/31م مبلـ ــل  672,000دينـ ــار وتمث ــل دفع ــات تحـ ـ الحس ــاب لفن ــادق وشـ ــركات خدمي ــة تب ـ ن
ـي ع ــدم القي ــام المرك ــز
باجراء التسويات الالزمة بالمخالفة للمادة ( )21من القانون المال للدولة.
الحسابات المصـرفية
ن
 أظهــرت مــذكرة تســوية الحســابات المصــرفية لكــل مــن البــاب األول والثــان والثالــث،مبـ ــالل خصـ ــم بكشـ ــف المص ـ ــرف ولـ ــم تسـ ــجل بالـ ــدفاترن دون قيـ ــام إدارة المركـ ــز
باتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانوني ـ ــة والمحاس ـ ــبية بشـ ــأنها م ـ ـ إدارة المص ـ ــرف ،وفيم ـ ــا ي ـ ــىل
أمثلة:
ت
1
2
3

البيان
الباب ن
الثان
الباب ن
الثان
الباب الثال

رقم الحساب
846007
846007
846015

التاري ــخ
2017/3/1
2017/2/1
2014/12/1

القيمة
16,573
11,582
1,803

 أظهرت مذكرة تسوية الحسابات المصـرفية لكل من الباب األول والث نـان والتحس ن
ـي
والتط ــوير مب ــالل خص ــم م ــن ال ــدفاتر ول ــم تظه ــر نف كش ــف حس ــاب المص ــرف ول ــم
يتبـ ن
ـي قيــام المركــز باتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة بشــأنها م ـ إدارة المص ــرف ،بالمخالفــة
ن
للمادة رقم ( )118من الئحة المتانية والحسابات والمخازن ،وفيما يىل أمثلة:
ت
1
2
3
4
5
6

البيان
الباب األول
الباب األول
الباب األول
الباب ن
الثان
الباب ن
الثان
ن
التحسي والتطوير

رقم الحساب
2845997
2845997
2845997
2846007
2846007
5213506

التاري ــخ
2015/7/15
2016/12/28
2018/4/2
2018/12/31
2019/12/31
2018/12/31

القيمة
12,740
31,966
40,460
48,200
198,213
105,470

المخازن

تبي ر
من خالل الزيارة الميدانية لمخزن المعدات والقرطاسية ن
اآلن:
 افتقــار المركــز إل مخــزن جيــد ومطــابق للش ــروط والمواصــفات الـ رـب ينـ نـبع ان تكــون
متوفرة بها من حيث السعة التخزينية.
ن
 ل ــوحظ ع ــدم وج ــود وس ــائل اآلم ــن والس ــالمة المهني ــة المتمثل ــة ف وس ــائل اإلطف ــاءن
المتاني ـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
ب ـ ـ ـ ــالمخزن ،بالمخالف ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــنص الم ـ ـ ـ ــادة ( )220م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والمخازن.
 وجود أصناف راكدة وغت مستعملة وقديمة بالمخزن ال يمكن االستفادة منها ،ولـمن
ن
المتانيـ ــة
ـادتي ( )314-313مـ ــن الئحـ ــة
تتخـ ــذ حيالهـ ــا أي إج ـ ـراءات بالمخالفـ ــة للمـ ـ
والحسابات والمخازن.
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 ع ــدم االهتم ــام بحف ــظ األص ــناف وترتيبه ــا وفق ــا لطبيعته ــا باإلض ــافة إل ع ــدم وض ـن
ن
المتانيـة
المادتي ( )232-231من الئحـة
بطاقات الصنف عليها بالمخالفة ألحكام
والحسابات والمخازن.
اجمللس الوطني لتحديد املسؤولية الطبية

الرقابة الداخلية
ر
 عــدم اعتمــاد الهيكــل التنظــيم بــالرغم مــن اعــداد المقــتح ودراســته مــن وزارة العمــلوالتأهيل نف عام 2014م.
 عدم الغاء الصكوك المعلقة روالب جاوزت مدتها العام بالمخالفة للمادة ( )118من
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ع ــدم خ ــتم إذن الص ــرف والمس ــتندات المؤي ــدة له ــا بخ ــتم يفي ــد الص ــرف بالمخالف ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )105من الئحة
ف مكآف ـ ـ ــات مالي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــهرية مس ـ ـ ــتمرة (ألعض ـ ـ ــاء المجل ـ ـ ــس) بالمخالف ـ ـ ــة للم ـ ـ ــواد
( )130،131مـن القـانون رقــم ( )12لسـنة 2010م بشـأن عالقــات العمـل وتحميلهــا
العاملي بالباب ن
ن
ن
المتانية
الثان بالمخالفة للمادة ( )3من الئحة
عىل بند أتعاب لغت
والحسابات والمخازن.
 ع ــدم التقي ــد بص ــرف المرتب ــات وف ــق الح ــواالت الش ــهرية الص ــادرة ع ــن وزارة المالي ــةن
العاملي بالعالوات الغت مدرجة نف الحوالة.
وذلك باالستمرار نف ف مرتبات
 ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي لـ ــبعض أذون ـ ــات الص ـ ــرف بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )99م ـ ــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
الميانية التسييية
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المعتمد والمفوض به
2019م
2018م
800,000 699,999
193,000 200,000
993,000 899,999

المصـروف
2019م
2018م
744,553 667,550
192,970 164,980
937,523 832,530

الرصيد
2018م 2019م
55,447 32,449
30
35,020
55,477 67,469

وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
ن
المتاني ـ ـ ــة التقديري ـ ـ ــة
 ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام المجل ـ ـ ــس بالدق ـ ـ ــة المهني ـ ـ ــة الالزم ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد تق ـ ـ ــديمومناقشــتها وذلــك وفقــا إلحكــام المــادة ( )5مــن قــانون النظــام المــال للدولــة والمــادة
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن ،حيـث لـوحظ قيـام المجلـس بـاجراء
( )5من الئحة
ن
منــاقالت مــن عــدة بنــود إل بنــد أتعــاب ومكآفــات لغــت العــاملي خــالل الســنة الماليــة
2019م لتغطية العجز نف بعض البنود.
 بالرغم من تكليف مجلس طب يتول االختصاصات المسندة إليه وفقا للقانون رقمن
( )17لســنة 1986م والئحتــه التنفيذيــة والقـرارات اإلداريــة الصــادرة ف ذات الشــأن،
باإلضـ ــافة إل عمله ـ ــم األص ـ ــىل ب ـ ــوزارة الص ـ ــحة ،إال أن ـ ــه ل ـ ــوحظ قي ـ ــام إدارة المجل ـ ــس
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بتحمي ـ ــل المكآف ـ ــات المس ـ ــتمرة ألعض ـ ــاء المجل ـ ــس ع ـ ــىل بن ـ ــد أتع ـ ــاب ومكاف ـ ــأة لغ ـ ــت
ن
ن
ـادتي ( )147،148م ــن الق ــانون رق ــم ( )12لس ــنة 2010م،
ـاملي بالمخالف ــة للم ـ
الع ـ
بشأن عالقات العمل.
الحسابات المصـرفية
ن
 أظهـرت مـذكرة تسـوية الحسـاب المصــرف المتعلـق بالبـاب األول رقـم ( )142طـرفن
مستشف الهضبة ر
حب 2019/12/31م صكوك خصم
مصـرف الجمهورية وكالة
م ــن ال ــدفاتر وال مقاب ــل له ــا بالمصـ ــرف من ــذ س ــنوات س ــابقة 2018-2017-2016م
ر
والب تجاوزت المدة القانونية لتقديمها للصـرف ودون تسويتها ،وفـق مـا هـو محـدد
ن
بالمادة ( )118من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
صندوق التأمني الصحي العام

ق ــام ال ــديوان بتنفي ــذ مهم ــة رقاب ــة أداء تت ــول التقي ــيم م ــدى كف ــاءة وفعالي ــة واقتص ــادية
اإلطــار المؤسس ـ لصــندوق التـ ن
ـأمي الصــح العــام وفــق األغـراض الـ رـب أنشــئ مــن أجلهــا
ر
والقـرارات المصــاحبة لــذلك ،بمــا يضــمن المســاواة وحوكمــة الخــدمات التأمينيــة موالــب
أفض لما يىل:
 إن ق ـ ـرار انشـ ــاء الص ــندوق رقـ ــم ( )854لس ــنة 2017م صـ ــدر م ــن المجلـ ــس الرئـ ــاسبالمخالف ــة للم ــادة الثامن ــة والتاس ــعة م ــن االتف ــاق الس ــياس وبالتع ــارض م ـ الق ــانون
التجاري.
 تسـ ــمية مجل ـ ـس إدارة صـ ــندوق التـ ـ نـأمي الصـ ــح العـ ــام بموجـ ــب ق ـ ـرار الرئـ ــاس رقـ ــم
( )896لس ــنة 2017م قـ ــد صـ ــدر م ــن جهـ ــة غـ ــت مختص ــة بالمخالفـ ــة وقبـ ــل إصـ ــدار
النظــام األســاس ،هــذا باإلضــافة إل تكليفــه بمراجعــة وتــدقيق الــديون ر
المتتبــة عــىل
الدول ــة الليبي ــة جـ ـراء الع ــالج بال ــداخل والخ ــارج وك ــذلك تقي ــيم أعم ــال ررسك ــات إدارة
النفقات الصحية العاملة لصـال الدولـة بالمخالفـة للقـانون رقـم ( )3لسـنة 2005م
الختصــاص هيئ ــة ر
اإلرساف عــىل الت ـ ن
ـأمي دون غتهــا بمتابع ــة وتقيــيم أعم ــال ررسك ــات
ـي ص ــندوق ت ـ ن
إدارة النفق ــات الطبي ــة ،باإلض ــافة إل أن الجمـ ـ م ــا ب ـ ن
ـأمي ص ــح ع ــام
ر
كي ر
ر
المشت ن
ورسكة نفقات طبية يخـالف القـانون رقـم ( )20لسـنة
ورسكة إدارة أموال
2010م والئحته التنفيذية.
 غي ـ ــاب الحوكم ـ ــة نف إدارة الص ـ ــندوق بش ـ ــكل كام ـ ــل ،حي ـ ــث ل ـ ــم ي ـ ــتم إل اآلن تش ـ ــكيلالجمعية العمومية وال لجنة المراقبة ،مما ترتب عليه استفراد رئيس مجلس اإلدارة
بالس ــلطة المطلق ــة نف كاف ــة األم ــور واألنش ــطة التخطيطي ــة والتنظيمي ــة والتنفيذي ــة
ر
لباف أعضاء مجلس اإلدارة.
دون رقابة أو متابعة م التغييب الواض
ن
ن
ن
تجاريي بالمخالفـة وبـالتواطؤ مـن المسـؤولي بالسـجل
سجلي
 استصدار الصندوقـانونيي لكيـان واحـد (صـندوق الت ن
ن
ن
ـأمي العـام ،ررسكـة
شكلي ق
التجاري لالستفادة من
صــندوق التـ ن
ـأمي) حيــث يــتم إب ـراز الســجل الخــاص بالشــكل الــذي يحقــق المصــلحة
كلمــا لزم ـ الحاجــة كمــا تــم تضـ ن
ـمي المســتخرجات لبيانــات غــت صــحيحة للتــدليس
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والتضــليل ،ودون اســتيفاء المتطلبــات األساســية للتســجيل أو القيــد وذلــك بالســجل
التأمي أو مصلحة ن
التجاري أو هيئة ر
ن
الرصائب.
اإلرساف عىل
 إغفــال الصــندوق لنشــاطه األســاس المتمثــل نف تطــوير وتقــديم الخــدمات الصــحيةن
للمواطني عن طريق الرعاية التأمينية حيـث عكـف الصـندوق مـن تـاريـ ــخ إنشـاءه نف
ر
وحب اآلن عىل ممارسة أنشطة تجارية واختصاصات أخرى تتعارض
العام 2017م
ر
ن
م أهداف صناديق التـأمي الصـح العـام مثـل المراجعـة اإلجرائيـة وانشـاء الشـكات
واالس ــتحواذ ع ــىل أص ــول وموج ــودات جه ــاز التح ــدي وال ـ رـب تتج ــاوز نص ــف الملي ــار
دينار بالرغم من وجود أحكام قضائية صادرة بالخصوص نف ظل افتقاره إل أي مـن
مقومات إدارة المخاطر وعدم االمتثال لما به من خلط وتضارب ر
تشيع.
 مخالفـة ضــوابط قيـد ررسكــات إدارة النفقـات الطبيــة بسـجالت هيئــة راإلرساف ،وعــىل
وج ـ ــه الخص ـ ــوص الم ـ ــادة األول والثاني ـ ــة من ـ ــه حي ـ ــث أن الص ـ ــندوق م ـ ــدرج بالهيئ ـ ــة
ن
تأمي صح فقط وليس ررسكة إدارة نفقات طبية.
كصندوق
ـؤولي بالصــندوق للمتطلبــات القانونيــة الواجــب توافرهــا فن
ن
 مخالفــة تســميات المسـالمؤسسـ ــات ال ـ ـ رـب ت ـ ـزاول اعمـ ــال الت ـ ـ ن
ـأمي باإلض ـ ــافة إل ممارسـ ــة الص ـ ــندوق ألعم ـ ــال
الت ـ ـ ــدقيق والمراجع ـ ـ ــة الطبي ـ ـ ــة دون قي ـ ـ ــد اي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــتاء المعاين ـ ـ ــة وتق ـ ـ ــدير اال ن ار
بسجالت هيئة ر
ن
التأمي ووزارة االقتصاد.
االرساف عىل
 تأخر الصندوق نف إنجاز أعمـال التـدقيق والمراجعـة لمطالبـات المصـحات المقدمـةللخ ـ ــدمات العالجي ـ ــة بال ـ ــداخل والخ ـ ــارج مم ـ ــا شش ـ ــت إل اس ـ ــتالم الص ـ ــندوق ألعم ـ ــال
مراجعة طبية ليس لديه القدرة عىل إنجازها األمر الذي ترتب عليه لجونه للتجـاوز
والتحايــل بالقيــام بمراجعــة مســتندية واالدعــاء بأنهــا طبيــة هــذا باإلضــافة إل قيامــه
لشــكة تونس ــية أخ ــرى
بتأس ــيس ررسك ــة وهمي ــة بدول ــة ت ــونس تت ــول إس ــناد األعم ــال ر ـ
ن
بالبــاطن مقابــل نس ـبة  %20يتحصــل عليهــا الصــندوق تمثــل حصــته ف رأس المــال،
ه ــذا باإلض ــافة إل م ــا تب ـ ن
ـي م ــن تع ــرض بع ــض المص ــحات لح ــاالت اب ـ ر نـتاز ومس ــاومة
مقابل ف مستحقاتهم المتأخرة بالصندوق.
 كمــا تســبب تــأخر بــث الصــندوق نف المعــامالت لعــدة أشــهر إل تفــاقم حــاالت بعــضن
المر ،والجرج الذين ارتبط استكمال عالجهم بسداد المستحقات مما تسبب نف
حــاالت بـ رـت لألعضــاء بعــد ان كــان باإلمكــان عالجهــم ،هــذا باإلضــافة إل زيــادة تكلفــة
العالج نتيجة المضاعفات ر
الب تسبب فيها التأخت وتكبد الدولة لقيمة عـالج كبـتة
فيما لو تم البث فيها نف وق مناسب.
 وجود العديد من الشبهات بالمعامالت رالب تم مراجعتهـا مـن قبـل الصـندوق حيـث
ل ــوحظ تكـ ـرار أس ــماء الح ــاالت ب ــنفس البيان ــات بتق ــارير المراجع ــة والت ــدقيق كم ــا أن
تق ــاريره ال تح ــوي أي بيان ــات يمك ــن الرج ــوع إليه ــا م ــن حي ــث ع ــدد ح ــاالت الفح ــص
والمدة الزمنية واسم المصحة وقائمة األسعار النمطية وغتها.
 ع ـ ـ ــدم وض ـ ـ ـ ـ دلي ـ ـ ــل واض ـ ـ ـ ـ للمراجع ـ ـ ــة واالعتم ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــىل العش ـ ـ ــوائية واالجته ـ ـ ــاداتالشخصـ ــية نف قبـ ــول أو رفـ ــض المعـ ــامالت ألسـ ــباب شـ ــكلية ،حيـ ــث يـ ــتم نف الغالـ ــب
الموافقة عىل المعاملة ر
الب تم إيقافها بعد استيفاء المستفيد للمستند النـاقص ممـا
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يوض ـ ب ــأن التخفيض ــات ال ـ رـب يعل ــن عنه ــا الص ــندوق بوس ــائل االع ــالم غ ــت حقيقي ــة
(وهمية).
 اســتمرار قبــول المعــامالت وتــأخت البــث فيهــا بــالرغم مــن انتهــاء مــدة االتفــاق المــتمن
بي الصندوق ووزارة الصحة.
 الموافقة عىل تسديد مبـالل ضـخمة نظـت ديـون ومسـتحقات قديمـة تب نـي تسـديدها
وتسويتها نف السابق وتعهد المستفيد بعدم المطالبة بأي مستحقات إضافية.
تقييم مكونات البناء التنظيم لصندو التأمي الصح العام
 انف ـ ـراد رئـ ــيس مجلـ ــس إدارة صـ ــندوق التـ ـ نـأمي الصـ ــح العـ ــام باتخـ ــاذ كافـ ــة الق ـ ـرارات
المتعلق ــة بتهيئ ــة البيئ ــة التنظيمي ــة وتغيي ــب االعض ــاء باالض ــافة ال قيام ــه بتكلي ــف
ـي لتــول صــياغة ومتابعــة النظــام األســاس دون ن
مستشــارين غــت متخصصـ ن
أدن دور
ر
ن
لجهات االختصاص من وزارة الصحة وهيئة اإلرساف عىل التأمي.
التأمي الصح العام بتأسيس شـركة خـدمات ر
ن
إلكتونيـة تحـ مسـم
 قيام صندوقر
ن
ش ــركة حلــول الصــحة اإللكتونيــة بالتعــاون م ـ ش ــركة مــتا للخــدمات الماليــة بنســة
التأمي الصح العام و %80لصال شـركة ن
ن
متا حسب ما ورد
 %20لصال صندوق

بمحضـر االجتماع الثامن لمجلس اإلدارة لسنة 2018م ،والذي يعـد مخالفـا لقـانون
رق ـ ـ ـ ــم ( )2005/3بش ـ ـ ـ ــأن ر
اإلرساف والرقاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــىل الت ـ ـ ـ ـ ن
ـأمي وك ـ ـ ـ ــذلك الق ـ ـ ـ ــانون رق ـ ـ ـ ــم
ن
( )2010/20بشأن نظام التأمي الصح العام.
 ع ــدم اط ــالع إدارة الش ــؤون الفني ــة بص ــندوق الت ـ نـأمي الص ــح الع ــام باالختصاصـ ـات
المناطــة بهــا وفــق الهيكــل التنظــيم والتنظــيم الــداخىل ومتطلبــات المــادة ( )61مــن
الق ـ ـرار رق ـ ــم ( )4لس ـ ــنة 2006م بش ـ ــأن الالئح ـ ــة التنفيذي ـ ــة للق ـ ــانون رق ـ ــم ( )3لس ـ ــنة
2005م بشـ ــأن ر
اإلرساف والرقابـ ــة عـ ــىل التـ ـ ن
ـأمي بشـ ــأن مسـ ــك السـ ــجالت األساسـ ــية
ن
التأميب و (سـجل إصـدار الوثـائق – سـجل التعويضـات – سـجل
لمزاولة النشاط
اإلستثمارات).
 مخالفة القـانون رقـم ( )12لسـنة 2010م بشـأن عالقـات العمـل ال رـب قص ـرت مادتـهرقم ( )182سلطة اعتماد جداول مرتبات الجهات التابعة لمجلس الوزراء لمجلـس
ال ـ ــوزراء دون س ـ ــواه نف ح ـ ـ ن
ـي أس ـ ـندت الفق ـ ــرة ( )11م ـ ــن الم ـ ــادة السادس ـ ــة م ـ ــن قـ ـ ـرار
المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس رق ـ ــم ( )530لس ـ ــنة 2017م بش ـ ــأن النظ ـ ــام األس ـ ــاس للص ـ ــندوق
ن
ـاملي بالص ـ ـ ــندوق لمجل ـ ـ ــس اإلدارة س ـ ـ ــلبا
اختص ـ ـ ــاص اعتم ـ ـ ــاد ج ـ ـ ــدول مرتب ـ ـ ــات الع ـ ـ ـ
الختصاصات مجلس الوزراء.
 عـ ــدم إجتمـ ــاع الجمعيـ ــة العموميـ ــة لصـ ــندوق التـ ـ نـأمي الصـ ــح نهائيـ ــا والمش ـ ـار إليهـ ــا
بنصوص المواد الواردة بالنظام األساس لصندوق.
 ع ـ ــىل ال ـ ــرغم م ـ ــن اإلش ـ ــارة إل اس ـ ــتكمال اللجن ـ ــة المش ـ ــكلة بخص ـ ــوص إع ـ ــداد الل ـ ــوائالداخليــة للصــندوق بموجــب ق ـرار رئــيس مجلــس اإلدارة رقــم ( )5لســنة 2018م إال
أنــه لــم يــتم موافاتنــا بــأي مــن هــذه اللــوائ والمتمثلــة نف (الالئحــة اإلداريــة والالئحــة
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المالي ـ ــة والئح ـ ــة التس ـ ــجيل واالش ـ ـ رـتاكات والئح ـ ــة التعويض ـ ــات والمن ـ ــاف والتنظ ـ ــيم
اإلداري الداخىل).
الموارد البشـرية بصندو التأمي الصح العام
ن
ن
ـأمني الصـ ــح العـ ــام مـ ــن وزارة العمـ ــل
ـوظيف لصـ ــندوق التـ ـ
 عـ ــدم اعتمـ ــاد المـ ــالك الـ ـوالجهات ذات العالقة.
ن
 ع ــدم وج ــود وص ــف وتوص ــيف وظ ــيف خ ــاص بوص ــف الوظ ــائف المدرج ــة بالهيك ــلن
التأمي الصح العام.
التنظيم والتنظيم الداخىل بصندوق

 ت بـ نـي أن مــدير إدارة الشــؤون الفنيــة بمؤهــل علــم دبلــوم عــال طــب نــووي والــذي ال
ينطب ــق ع ــىل المتطلب ــات القانوني ــة لش ــغل الوظيف ــة المكل ــف به ــا بم ــا يخ ــالف ل ــنص
المادة ( )47من القانون رقم ( )3لسنة 2005م بشأن ر
ن
التأمي
اإلرساف والرقابة عىل
ن
التأمي وتكليفهم بمهام والمواد رقم ()24-23
والمتعلق بحيييات اإلستعانة بختاء
ر
ذات العالقة من الالئحة التنفيذية لقانون اإلرساف والرقابة والصادرة بموجب قرار
ل .ش .ع سابقا رقم ( )4لسنة 2006م ،وكذلك متطلبات المادة ( )27من الالئحة
لعــدم االنطب ــاق م ــا بـ ن
ـي متطلباته ــا نف ش ــأن إدارة وتقيــيم المخ ــاطر والمؤه ــل العل ــم
ن
لشاغر الوظيفة وما ترتب عن ذلك من سوء ف األداء.
 مخالفــة نــص المــواد رقــم ( )44-42-40مــن القــانون رقــم ( )3لســنة 2005م بشــأنر
اإلرساف والرقابـة عــىل التـ ن
ـأمي والمتعلقــة بضــرورة القيــد والتســجيل بســجالت هيئــة
ر
ن
اإلرساف ع ــىل الت ـ ن
ـائمي
ـأمي إلمكاني ــة مزال ــة األنش ــطة التأميني ــة ،وحي ــث أن كاف ــة الق ـ
ع ــىل أعم ــال الص ــندوق غ ــت وارد ذك ــرهم ب ــأي م ــن س ــجالت القي ــد بالشـ ــركات تحـ ـ
تص ـ ــنيف خـ ـ ــتاء أو استشـ ـ ــار ن
يي أو وسـ ـ ــطاء...إل ـ ــخ مـ ـ ــن المهمـ ـ ــن المتعلقـ ـ ــة بالنشـ ـ ــاط
ن
التأميب.
 مخالفــة نــص المــادة رقــم ( )10مــن القــانون رقــم ( )3لســنة 2005م بشــأن راإلرساف
ن
التأمي والئحته التنفيذية والمتعلقة بضـرورة أن يتضمن مجلـس إدارة
والرقابة عىل
ر
ن
المؤسس ــات ال ــب ت ـزاول أعم ــال الت ــأمي عض ــوان م ــن ذوي الخ ــتة التأميني ــة ع ــىل أن
يكـ ـ ــون أح ـ ـ ــدهم قـ ـ ــائم بأعم ـ ـ ــال اإلدرة التنفيذيـ ـ ــة ،وك ـ ـ ــذلك مسـ ـ ــؤول إدارة االكتت ـ ـ ــاب
والتعويضات واعادة الت ن
ـأمي واإلسـتثمار مـن ذوي الخـتة والمؤهـل العلـم نف مجـال
ن
ن
التأمي حسب األحوال.
التأمي واعادة
 ال يجـوز لصــندوق التـ نـأمي الصــح العــام ممارســة أعمــال التــدقيق والمراجعــة الطبيــة
ر
بموج ــب ن ــص الم ــادة رقـ ــم ( )30م ــن الئح ــة قـ ــانون اإلرساف والرقاب ــة ع ــىل التـ ـ ن
ـأمي
والمتعلقة بدور ختاء المعاينة وتقدير األ ن ار ،لعدم قيد أي مـنهم بسـجالت هيئـة
ر
اإلرساف عـ ـ ــىل التـ ـ ـ ن
ـامي ووزارة االقتصـ ـ ــاد ومـ ـ ــا ريتتـ ـ ــب عـ ـ ــن ذلـ ـ ــك مـ ـ ــن أثـ ـ ــار جسـ ـ ــيمة
ومسؤوليات طبية.
المنظومة اإللكيونية المعتمدة لدى صندو التأمي الصح العام
 أن المنظوم ــة ال ـ رـب يعم ــل وفقه ــا ص ــندوق الت ـ نـأمي الص ــح الع ــام م ــا إال منظوم ــة
إدارة نفقات طبية وليس منظومة خاصة بتقديم خدمات الت ن
ـأمي الطـب وبالتـال ال
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ر
اإللكتوني ــة ومتطلب ــات تق ــديم خ ــدمات الت ـ ن
عالق ــة م ــا ب ـ ن
ـأمي الص ــح
ـي المنظوم ــة
األســاس ،حيــث أن المنظومــة غــت قــادرة عــىل إصــدار أي وثــائق تأمينيــة أو تســجيل
قواع ــد بيان ــات بالخص ــوص وف ــق التعريف ــات البدائي ــة لتطبيق ــات خ ــدمات الت ـ ن
ـأمي
ن
تأمي صح عىل المـدى القريـب
الصح ،وبالتال لن يتمكن من تقديم أي خدمات
أو المتوسط لعدم توفر مقومات البيئة التنظيمية له.
ر
اإللكتوني ــة المس ــتخدمة نف إدارة النفق ــات الطبي ــة بص ــندوق الت ــأمين
 أن المنظوم ــةالصــح العــام عبــارة عــن منظومــة أالشــفة ف ـ ال تعكــس أي مــن متطلبــات الجــودة
والكفــاءة نف مجــال إدارة النفقــات الطبيــة وان مخرجاتهــا ال يمكــن االعتمــاد عليهــا أو
ـتخدمي ف ــال يوج ــد له ــا ن
ن
أدن دور نف إتخ ــاذ
الوث ــوق به ــا ف ـ خاض ــعة كلي ــا ألراء المس ـ
الق ـرار وتعزيــز الشــفافية والحوكمــة ،عــالوة عــىل عــدم توفتهــا للمتطلبــات الرئيســية
واألساسية من حيث ضوابط اإلدخال والمعالكة والمخرجات وأمن التطبيق.
 كمــا انــه ال يوجــد بهــا أي مســتندات ت ـراع متطلبــات اإللـ ر نـتام القـ نـانون وعقــد تصــميم
المنظومة ومتطلبات الدعم ن
الفب من الشـركة المقدمة للخدمة ،بما يجعلها عرضة
للتلف والخروج عن العمل نف أي وق ويمكن تصنيفها عىل أنها برمجية مشوقة.
الموارد المالية للصندو ومدى مالءتها لممارسة األنشطة التأمينية

 عـ ــدم امتثـ ــال الصـ ــندوق لمتطلبـ ــات الق ـ ـرار رقـ ــم ( )4لسـ ــنة 2006م بشـ ــأن الالئح ـ ــةالتنفيذية للقانون رقم ( )3لسنة 2005م بشأن ر
ن
التأمي بشأن
اإلرساف والرقابة عىل
نص المادة رقم ( )59وتقديم التقارير المالية لهيئة ر
ن
التأمي.
اإلرساف عىل
 لــم يلـ ر نـتم صــندوق التـ نـأمي الصــح العــام بتقــديم تقريــره الســنوي لــديوان المحاســبة
وفـ ــق متطلبـ ــات نـ ــص المـ ــادة رقـ ــم ( )60مـ ــن ق ـ ـرار ل .ش .ع سـ ــابقا رقـ ــم ( )4لسـ ــنة
2006م بشـ ــأن إص ـ ــدار الالئحـ ــة التنفيذي ـ ــة للق ـ ــانون رقـ ــم ( )3لس ـ ــنة 2005م بش ـ ــأن
ر
اإلرساف والرقاب ــة ع ــىل الت ـ ن
ـأمي ،وك ــذلك الم ــادة ( )61وال ـ رـب تل ــزم الص ــندوق بمس ــك
س ـ ـ ـ ــجالت متخصص ـ ـ ـ ــة والزم ـ ـ ـ ــة لمزاول ـ ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ــاطه و (س ـ ـ ـ ــجل اإلص ـ ـ ـ ــدار ،س ـ ـ ـ ــجل
التعويضات ،سجل االسثمارات).
ن
 ع ــىل ال ــرغم م ــن م ــدة مزاول ــة نش ــاط ص ــندوق الت ــأمي الص ــح الع ــام تتج ــاوز ال ــثالثن
ومتاني ـ ـ ـ ــات وحس ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـ ـ ـ ـاإليرادات
س ـ ـ ـ ــنوات إال أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ــم يق ـ ـ ـ ــدم أي تق ـ ـ ـ ــارير مالي ـ ـ ـ ــة
والمصـ ـ ـ ــروفات وأي بي ـ ـ ــان بش ـ ـ ــأن توزيـ ـ ـ ـ ـ ـ أقس ـ ـ ــاط الت ـ ـ ـ ن
ـأمي والمخصص ـ ـ ــات الفني ـ ـ ــة
وباالستثمارات الخاصة بالصندوق وتقارير عن المركز المال بما يخالف نص المادة
رق ـ ــم ( )59م ـ ــن م ـ ــن قـ ـ ـرار ل .ش .ع س ـ ــابقا رق ـ ــم ( )4لس ـ ــنة 2006م بش ـ ــأن إص ـ ــدار
الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة للقـ ــانون رقـ ــم ( )3لسـ ــنة 2005م بشـ ــأن ر
اإلرساف والرقابـ ــة عـ ــىل
ن
التأمي.
 ع ـ ــدم أمتث ـ ــال ص ـ ــندوق الت ـ ـ نـأمي الص ـ ــح الع ـ ــام ألي م ـ ــن الض ـ ــوابط ال ـ ــواردة بالئح ـ ــة
ن
ر
ن
والمتاني ـ ـ ــة والمخ ـ ـ ــازن ف ش ـ ـ ــأن اإليص ـ ـ ــاالت ودف ـ ـ ــت يومي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــندوق
الحس ـ ـ ــابات
واج ـراءات الصـ ــرف والرقاب ــة عليه ــا ع ــىل ال ــرغم م ــن خض ــوعه لق ــانون النظ ــام الم ــال
ن
والمتانيــة والمخــازن باعتبــاره جهــة حكوميــة تعمــل عــىل
للدولــة والئحــة الحســابات
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تقـ ــديم خـ ــدمات التـ ـ ن
ـأمي اللصـ ــح األساسـ ــية والخدمـ ــة العامـ ــة ،وبمـ ــا يخـ ــالف نـ ــص
المادة رقم ( )24من قانون النظام المال للدولة.
 مخالف ــة ن ــص الم ــادة ( )103م ــن الق ــانون التج ــاري رق ــم ( )23لس ــنة 2010م ال ــذين ــص ع ــىل( :تك ــون حص ــة المس ــاهم نق ــدا ،م ــا ل ــم ي ــنص عق ــد التأس ــيس ع ــىل خ ــالف
ذل ـ ــك ،واذا تعه ـ ــد المس ـ ــاهم بتق ـ ــديم حصـ ـ ـته ع ـ ــىل أس ـ ــاس نق ـ ــل ملكي ـ ــة رسء مع ـ ـ ن
ـي
الـ ـ رـب تس ـ ــري فيمـ ــا يتعلـ ــق بضـ ــمان الحصـ ــة إذا
بالـ ــذات ،ف ـ ـ ن أحكـ ــام عقـ ــد البي ـ ـ
هلك  ،أو استحق  ،أو ظهر فيها عيب أو نقص.)...
تقييم دور الصندو ف إدارة النفقات الطبية وأعمال التدقيق والمراجعة ما يل:
أعمال استشارية ر
ن
إستشادية ال يجوز لـه
التأمي الصح العام
 -إن أعمال صندوق

حق اإلفراج أو اإليقاف بموجب نصوص المواد باالتفاقات المذكورة أنفا ،حيـث أن
تكليـ ــف مستشـ ــار لتقـ ــديم رأي ف ـ ـ نـب متخصـ ــص غـ ــت ملـ ــزم يمك ـ ــن األخـ ــذ بـ ــه ويمك ـ ــن
تجاوزه.
 إن ص ــندوق الت ـ نـأمي الص ــح الع ــام بحس ــب النص ــوص ال ــواردة بنظام ــه األس ــاس ذو
الـ ــرقم ( ) 2019/530ونـ ــص المـ ــادة الثالثـ ــة عـ ــىل وجـ ــه التحديـ ــد خول ـ ـ الصـ ــندوق
بتق ـ ــيم استش ـ ــارات نف مج ـ ــال الت ـ ـ ن
ـأمي الص ـ ــح والنفق ـ ــات الص ـ ــحية وليس ـ ـ أعم ـ ــال
التدقيق والمراجعة الفنية المتخصصة.
ن
ن
التأمي الصح العام ف مجال إدارة النفقـات الطبيـة تفقـر للدقـة
 أن أعمال صندوقوالصحة.
ن
ن
 ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـراع ص ـ ـ ــندوق الت ـ ـ ــأمي الص ـ ـ ــح الع ـ ـ ــام س ـ ـ ـ ــرعة اإلنج ـ ـ ــاز ف أعم ـ ـ ــال الت ـ ـ ــدقيقوالمراجعـ ـ ــة ،حيـ ـ ــث تجـ ـ ــاوزت مـ ـ ــدة الفحـ ـ ــص والتـ ـ ــدقيق المـ ـ ــال والفـ ـ ـ نـب لمطالبـ ـ ــات
المصـ ــحات المقدمـ ــة للخـ ــدمات العالجيـ ــة بالـ ــداخل والـ ــبعض منهـ ــا بالخـ ــارج لمـ ــدة
تتجــاوز  218يــوم مــن ت ــاريـ ــخ اإلحالــة إل تــاريـ ــخ البــث والموافق ــة مــن خــالل فح ــص
عينــة مــن هــذه المطالبــات المحالــة مــن مركــز الطــب الميــدان والــدعم ،والـ رـب يمكــن
التعبت عنها من تاريـ ــخ 2019/08/08م ر
حب 2020/08/08م وفق البيان التال:

15%

85%

المطالبات المحالة من مركز طب الميدان والدعم بالداخل والخارج
المطالبات ر
الب تم البث بها ومراجعتها مستنديا
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 إن أعمال التدقيق والمراجعة رمراجعات مستندية فقـط
الب يقوم بها الصندوق
ن
ولــم يــتم التطــرق آليــة التــدقيق الفــب الطــب ،وبالتــال فـ ن الموافقــة عــىل المطالبــات
تخفيضات وهميـة
المالية قابلة للتغت ودف كافة القيم وان عمليات التخفيض
فب ،ن
وغت حقيقية لعدم القيام بتدقيق ن
وف حـال اسـتيفاء المسـتندات يحـق لمقـدم
الخدم ــة الطبي ــة المطالب ــة بب ـ ر
ـاف الق ــيم المس ــتحقة لك ــون أس ــباب ع ــدم اإلس ــتحقاق
أسباب غت مستندة عىل معـايت حقيقيـة وواقعيـة بعكـس مـا نصـ عليـه االتفاقـات
مــا بينــه وبـ ن
ـي وزارة الصــحة ومركــز الطــب الميــدان والــدعم ،وحيــث أن المبــالل الـ رـب
يــدع الصــندوق تخفيضــها والمحافظ ــة عليهــا مــن اله ــذر بقيمــة تتجــاوز  83ملي ــون
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار بموجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب كتابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذو ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرقم اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ر .م .إ  2020 -060والمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر نف
إال أرقام مؤجلـة الـدف فقـط ال غـت لكـون التقيـيم مسـتندي
2020/04/15م ما
ويبحـث نف مـدى اكتمـال الملــف الطـب للمـريض فقـط وهــذا مـا يؤكـد مالحظاتنـا عــن
أن المنظومة ر
الب يعمل وفقها ما إال منظومة أرشفة.
 من خالل االطالع عىل المطالبة المقدمة مـن مصـحة المختـار بقيمـة تتجـاوز 19.4 4.2مليون دينار ،وكـذلك لمصـحة رويـال فـ ن
مليون دينار وأن قيمة المستحق
 4.6مليون دينار وأن قيمة المستحق  43ألف دينار فقـط ،ومـن
قيمة المطالبة
خــالل فحــص ملفــات المصــحات تــم تأكيــد أن المراجعــة مســتندية فقــط (حيــث أن
المســتندات الـ رـب عــىل ضــوءها تمــن الموافقــة ر رســالة التكليــف ،الــرقم الـ ن
ـوطب،
جواز السفر ،التقرير الطب ،الفاتورة النهائية).
ر
اإلستش ــاد به ــا
 ل ــيس ل ــدى الص ــندوق أي ق ــوائم أس ــعار نمطي ــة متف ــق عليه ــا يمك ــنوالمراجعة والتدقيق وفقها.
تدقيق الصندو عل معامالت مركز طب الميدان

 بلغ مديونية العالج بالداخل عن سن ـ ــة 2020م نحـو  354,885,774دينـار ح رـبنهاية شهر نوفمت لسنة 2020م وأن كامل هذه المديونية لم يتم مراجعتها أو البث
ـأمي الصـح العـام نف ح ن
بهـا مـن قبـل صـندوق الت ن
ـي أن قسـم المراجعـة الفنيـة بطــب
الميدان والـدعم قـام بمراجعـة هـذه المطالبـات مـن الناحيـة الماليـة والطبيـة والفنيـة
المتخصصــة واســتيفاء كافــة المتطلبــات المســتندية بنحــو  29,000فــاتورة علمــا بــأن
بداية عمل القسم كان نف 2020/06/01م ،وأن المحـال منهـا للصـندوق بلـل نحـو
 148,741,286دينـ ــار والـ ــذي قـ ــام الص ـ ــندوق بمراجعتـ ــه نحـ ــو  6,000,000دين ـ ــار
مراجع ــة إنتقائي ــة ،وه ــذا الت ــأخت نف المراجع ــة والمطالب ــات المالي ــة جع ــل م ــن مرك ــز
الطــب الميــدان والــدعم يق ـ نف محــك المســؤولية الطبيــة ويــؤثر ســلبا عــىل الخطــط
العالجي ــة وقف ــل األب ــواب أم ــام المرك ــز نف تعامله ــا م ـ ـ المص ــحات وض ــمان حص ــول
الج ــرج ع ــىل الخ ــدمات العالجي ــة المطلوب ــة وب ــالجودة المناس ــبة له ــم ،األم ــر ال ــذي
ترت ــب عن ــه عـ ــدم تعام ــل المصـ ــحات الطب ــتة وذات اإلمكاني ــات العاليـ ــة م ـ ـ المركـ ــز
واإلتجاه للمصحات األقل كفاءة وجودة بالعالج.
ـي أن بع ــض الموافق ــات ال ـ رـب ص ــدرت م ــن ط ــرف ص ــندوق الت ــأ ن
 تب ـ نمي الص ــح الع ــام
ر
والـ ــب تـ ــم إعـ ــادة مراجعتهـ ــا مـ ــن قبـ ــل قسـ ــم المراجعـ ــة الفنيـ ــة بمركـ ــز طـ ــب الميـ ــدان
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والــدعم والـ رـب أفض ـ إل موافقــة الصــندوق عــىل اإلف ـراج عــن قيمــة 95,074,970
دين ـ ــار و ق ـ ــيم غ ـ ــت مس ـ ــتحقة للمص ـ ــحات وف ـ ــق ألعم ـ ــال الت ـ ــدقيق الف ـ ـ نـب الط ـ ــب
المتخصص ر
والب تعد تصـرف نف المال العام بالمجان وهدر مال نـاتأ عـن اإلهمـال
والتقصت وسوء األداء لممارسات اعمال بغت اختصاص.
 إن عــدد المراســالت المحالــة مــن مركــز طــب الميــدان والــدعم بشــأن منحــه الموافقــةواإلف ـ ـراج ع ـ ــىل الق ـ ــيم والمطالب ـ ــة المالي ـ ــة المدرج ـ ــة به ـ ــا وف ـ ــق الف ـ ــواتت والمطالب ـ ــات
والب لم يرد عليها من قبل الصندوق ر
المرفقة بالمراسالت ،ر
حب تاريـ ــخ هذا الكتـاب
ر
والبـ ـ ــالل عـ ـ ــددها  63رسـ ـ ــالة والـ ـ ــب تضـ ـ ــمن عـ ـ ــدد  278جـ ـ ــري ـ ـ مـ ـ ــن ذوي حـ ـ ــاالت
اإلصــابات الحرجــة والخطــرة والــذي يعــد عــدم الــرد بذاتــه (مســؤولية طبيــة حيــالهم
بموج ـ ــب نص ـ ــوص الم ـ ــواد ال ـ ــواردة بالق ـ ــانون رق ـ ــم ( )1987/16بش ـ ــأن المسـ ـ ــؤولية
الطبية) وفـق اآلثـار ر
المتتبـة عـىل تـأخر البـث وعـدم الـرد لهـذه الحـاالت ،كمـا أن ذلـك
ن
يؤدي إل مضاعفة المطالبات المالية ف بعض األحيان وتوقف الخدمات العالجيـة
وتـ ـ ن
ـدن مسـ ــتواها ونقـ ــل الحـ ــاالت إل مص ـ ــحات ومستشـ ــفيات مـ ــن الدرجـ ــة الرابع ـ ــة
والخامس ــة والتس ــبب نف تش ــويه ص ــورة الدول ــة الليبي ــة وال ــدف بم ــزودي الخ ــدمات
العالجية للجوء إل القضاء...إلخ من اآلثـار السـلبية وعـىل كافـة المسـتويات ،ويمكـن
تلخيص هذه األعمال وفق البيان ر
اآلن:
عدد الحاالت
278

اإلجراء المتخذ من قبل الصندو
لم يتم الرد

مالحظـ ــات
لمدة تتجاوز  280يوم

كما أن ر
باف الموافقات الممنوحة يمكن إيجازها عينة المراسالت والقيم المالبة مـا ب ن
ـي
ن
التأمي الصح العام التالية:
مركز طب الميدان والدعم وصندوق
عدد الحاالت المحالة
186
251
316
44
297

اإلجراء المتخذ من قبل الصندو
عدم الصـرف
اإلفراج
لم يتم الرد
إفراج جزن
حجب القيمة
االجمال

النسبة
3%
40%
12%
32%
13%

القيم المالية المعادلة بالعملة الليبية
2,060,219
24,825,803
7,448,927
19,948,075
7,985,304
62,268,332

 تب ـ نـي وج ــود ح ــاالت ع ــدم ف وحج ــب القيم ــة المالي ــة لمطالب ــات ق ــد فـ ـ نف
ن
السابق بموجب موافقات من الصندوق وهذا ما يؤكد عىل ما ورد مسبقا ف تقريرنـا
الرقابــة عــىل اإلطــار المؤسس ـ لصــندوق التـ ن
ـأمي الصــح العــام حــول كفــاءة وفعاليــة
ر
ر
اإللكتونية ر
المفتض أن ال تسم بتكرار نفس المطالبـة الماليـة
والب من
المنظومة
وتضــمن الــتحكم والضــبط الــداخىل وفــق نظــام ســليم إلدارة النفقــات الطبيــة ،وعــىل
سبيل الذكر ال الحصـر الحالة التالية:
تاري ــخ الرد من
رقم
القيمة
عدد
تاري ــخ المراسلة
الرقم اإلشاري
الرقم اإلشاري
الصندو
اإلفادة
(يورو)
الحاالت
من المركز
 24ر.م.أ 2020/05/21 3030-096م
96,000
1
2020/04/20 2020- 1202م
أو ،الصندوق بعدم ف القيمة علما بأنه تم اإلفراج عىل إجمال القيمة سابقا نف اإلفادة رقم 16

الساحة
ألمانيا
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أعمال تدقيق الصندو عل معامالت المكتب الصح تونس:

 مـ ــن الموافقـ ــات عـ ــىل المطالبـ ــات الماليـ ــة بشـ ــكل كـ ــىل ودون تـ ــدقيق طـ ــب ومقارنـ ــةر
اإلستشــادية عــىل الــرغم مــن توفرهــا ،وباإلشــارة إل تقريــر صــندوق
بقــوائم األســعار
التـ ن
ـأمي المتعلــق بملخــص نتــائأ التــدقيق والمراجعــة لش ــركة األريـ ـ ــأ لعــدد  29ملــف
نج ــد أن =ه ت ــم م ــن المواف ــق لع ــدد  16الس ــتيفاء المتطلب ــات المتعلق ــة بالت ــدقيق
والمراجعة ر
والب تمثل استيفاء مستندي وليس طـب وفـق التقريـر المشـار إليـه فيـتم
من الموافقة إلحتواء الملف عىل رسالة تكليف وصورة جواز السفر والتقرير الطب
والف ــاتورة النهائي ــة ،نف ح ـ ن
ـي أن بع ــد ه ــذه الملف ــات م ــن العين ــة الم ــذكورة ل ــم يواف ــق
عليهــا المكتــب الصــح لعــدم صــحة اإلجــراءات الطبيــة ودرجــة ترابطهــا وفــق التقريــر
المرفــق وفــق كتــاب نائــب رئــيس المكتــب الصــح وبالتــال يؤكــد عشــوائية المراجعــة
والتدقيق.
-

-

تخض ـ ـ ـ ـ لألهـ ـ ـ ــواء
إن أسـ ـ ـ ــباب الـ ـ ـ ــرفض المتعلقـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـبعض المطالبـ ـ ـ ــات الماليـ ـ ـ ــة
الشخصــية فمنهــا عــدم وضــوح صــورة جــواز الســفر ومنهــا كتابــة التقريــر الطــب بخــط
الي ــد وع ــدم وضـ ــوع اللغ ــة ،ع ــىل الـ ــرغم م ــن م ــن الموافقـ ــة ل ــبعض التق ــارير الطبيـ ــة
ن
المكتوبـ ــة بخـ ــط اليـ ــد وباللغـ ــة الفرنسـ ــية نف حـ ـ ن
ـاملي بالصـ ــندوق ال
ـي أن جمي ـ ـ العـ ـ
يوجد لديهم مـن يجيـد اللغـة الفرنسـية وال يمكـن االعتمـاد عـىل الم رـتجم نف التـدقيق
والمراجعة لوجود مصطلحات طبية يصعب ترجمتها.
الموافقة عىل مطالبات لتقارير طبية باللغة الفرنسية.
ع ـ ــدم الموافق ـ ــة لع ـ ــدم وض ـ ــوح ص ـ ــورة ج ـ ــواز الس ـ ــفر نف ح ـ ـ ن
ـي الموافق ـ ــة ع ـ ــىل بع ـ ــض
الحاالت م عدم وجود صور جواز السفر.
عــدم وضــوح التقريــر الطــب كمــا أن التقريــر الطــب التــال يوضـ المــدة الـ رـب اســتغرقها
الص ــندوق للب ــث نف المع ــامالت والمحال ــة م ــن ت ــاريـ ــخ 2019/07/23م ،والمطالب ــة
باعــادة طباعــة واعتمــاد أ كـ رـت مــن  10آالف تقريــر طــب لمــن الموافقــة دون جــدوى

ودون توفر الفريق القادر عىل المراجعة والتدقيق كمـا ان وبموجـب محضــر االتفـاق
ي ــتم قب ــول ت ــدقيق المكت ــب الص ــح نف حال ــة أن نس ــبة االنح ـراف للت ــدقيق الط ــب ال
تتج ــاوز  %10وأن الص ــندوق خ ــالف ه ــذه الفق ــرة العتم ــاده ع ــىل ت ــدقيق مس ــتنذي
فقط ال غت.
ن
ر
 أدى تــأخر البــث ف إج ـراءات الموافقــة لــبعض الحــاالت الــب يتطلــب عالجهــا بدولــةإسبانيا بموجب مراسالت طب الميـدان والـدعم إل حـدوث مشـاكل صـحية وأ ن ار
ناشئة عن إنتقال عدوى بكثتية جعل مـن الحالـة الصـحية تسـوء والـدخول نف ب رـت
بعض األجزاء مـن السـاق ،عـالوة عـىل زيـادة فـواتت عـالج الحالـة مـن  125ألـف يـورو
إل ما يزيد عن  %150من قيمة الفاتورة.
تقييم التخطيط االسيايح والتشغيل للطالع بخدمات التأمي الصح وتفعيل أحد
أهم أدوات شبكة الحماية االجتماعية
ر
ن
التأمي الصح العـام أي خطـة إسـتاتيجية أو تشـغيلية يمكـن مـن
 ال يتوفر لصندوقن
التأمي الصح.
خاللها أستقراء مالم أولية لمراحل تفعيل خدمات
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 ال يوج ـ ــد أي خط ـ ــوات ج ـ ــادة نح ـ ــو تهيئ ـ ــة البن ـ ــاء التنظ ـ ــيم أو المؤسس ـ ـ ـ لإلط ـ ــالعن
بخــدمات التـ ن
ـواطني عــىل الــرغم مــن انهــا خــدمات إلزاميــة بموجــب
ـأمي الصــح للمـ
القــانون رقــم ( )2010/20وبتواجــد الالئجــة التنفيذيــة لــه يصــب للمــواطن الحــق فن
رف ـ ـ ـ ـ دع ـ ـ ــاوي قض ـ ـ ــائية ضـ ـ ـ ــذ الدول ـ ـ ــة ووزارة الص ـ ـ ــحة ووزارة االقتص ـ ـ ــاد العتبـ ـ ـ ــارهم
القطاعــات المختصــة بموجــب التش ــريعات النافــذة ،وبالتــال إن أي دعــاوي قضــائية
ترف يتحمل مسؤليتها صـندوق الت ن
ـأمي الصـح إال أن بعـدم ررسعيتـه القانونيـة نجـد
أنه وكما هو الحال نف كل مرة المواطن هو الضحية لعـدم إمكانيـة الحكـم عـىل جسـم
ليس لوجوده أصل تشـريع.
ن
 إن كاف ــة مراس ــالت الص ــندوق ف الش ــق الم ــال واإلداري م ــا إال لغ ــرض الحص ــولر
االستش ــاد به ــا وتقي ــيم واق ـ
ع ــىل أم ــوال دون أه ــداف واض ــحة ومس ــتهدفات يمك ــن
ن
التأمي الصح.
 ال توجــد أي مخرجــات أعمــال نف شــأن نــوع وكــم ومحتــوى خــدمات التـ نـأمي الصــح
األساس والتكميىل وحسب الفئات ر
والشائ بالمجتم .
بي القطاعات ر
الب تقدم خدمات الت ن
 ال توجد أي آليات عمل لدمأ ما نـأمي الصـح
كالمص ــارف التجاري ــة والش ــركات النفطي ــة وغته ــا م ــن القطاع ــات بالدول ــة ومش ــروع
الت ـ ن
ـأمي الص ــح ع ــىل مس ــتوى الدول ــة بم ــا يفض ـ ـ لمنـ ـ االزدواج وتخف ــيض األعب ــاء
المالية عىل الموازنة العامة.
املركز الوطني للقلب بتاجوراء

نظام الرقابة الداخلية
 عــدم مســك ســجل بجميـ دفــاتر إيصــاالت (م ح  )5بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()76من القانون المال للدولة.
ر
المبارس من قبل إدارة المركز لتوفت كافة احتياجاته.
 اتباع سياسة التكليفر
 عــدم قيــام مــدير مكتــب المراجعــة الداخليــة باعــداد تقــارير دوريــة والــب مــن خاللهــان
تبي أوجه القصور والصعوبات والمشاكل ووض الحلول لمعالجتها.
 عــدم القيــام بــالجر المفــاج للخزينــة مــرة واحــة عــىل األقــل شــهريا بالمخالفــة ألحكــامالمادة ( )88من القانون المال للدولة.
 القصور من قبل المراقب المال نف رإرسافه عىل المخازن بالمخالفة للمادة ( )24من
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ع ـ ــدم مس ـ ــك س ـ ــجل خ ـ ــاص لحصـ ـ ــر األص ـ ــول الثابت ـ ــة وت ـ ــدوين البيان ـ ــات األساس ـ ــيةا
المتعلقــة بك ــل أصــل ع ــىل حــدى ومتابعت ــه مــن حي ــث اإلضــافة واالس ــتبعاد من ــه أو
ر
يتماس م قواعد وأعراف المحاسبة.
بأول وبما
 عدم ختم أذونات الصــرف والمسـتندات المرفقـة بخـتم مـا يفيـد الصــرف بالمخالفـةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )105من الئحة
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 تكلي ــف (ع ع ح) بمه ــام رئاس ــة وح ــدة الخزين ــة بموج ــب قـ ـرار ( )28لس ــنة 2018مالصادر بتاريـ ــخ 2018/06/26م من قبل مدير عام المركز ،سيما أن القـرار ششـت إل
تشــكيل لجنــة تســليم واســتالم بـ ن
ـي (م ش) و(ع ح) وهــو مــالم يــتم ،مــا يعــد مخالفــة
ن
ألحكام المادة ( )94من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 عـ ــدم وجـ ــود منظومـ ــة رالكتوني ـ ــة للمخـ ــازن والـ ـ رـب يمكـ ــن م ـ ــن خاللهـ ــا معرفـ ــة ال ـ ــوارد
والصادر والرصيد او ا بأول.
الميانية التسييية

ن
للمتاني ـ ــة
أظه ـ ــرت التق ـ ــارير المالي ـ ــة جمل ـ ــة المب ـ ــالل المالي ـ ــة المعتم ـ ــدة والمف ـ ــوض به ـ ــا
ر
التسـ ـ ـ ـ ـ ــيتية للمركـ ـ ـ ـ ـ ــز خـ ـ ـ ـ ـ ــالل السـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2018م والفـ ـ ـ ـ ـ ـ رـتة مـ ـ ـ ـ ـ ــن 2019/01/01م وحـ ـ ـ ـ ـ ــب
2019/09/30م  21,200,000دين ــار 21,046,000 ،دين ــار ع ــىل الت ــوال ،إض ــافة إل
تخصيص مبلل مـن بنـد المتفرقـات عـن نفـس الف رـتة  4,331,898دينـار1,383,914 ،
دينــار عــىل التــوال ،نف حـ ن
ـي بلغـ المصــروفات عــن نفــس الفـ رـتة  23,914,583دينــار،
 11,939,114دين ــار ع ــىل الت ــوال بف ــارق وق ــدره ع ــن نف ــس الف ـ رـتة  1,617,315دين ــار،
 10,490,800دينار عىل التوال ،وفق البيان التال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
متفرقات
اإلجمال

المصـروف
المعتمد والمفوض به
الفية من -1/1
الفية من -1/1
2018م
2018م
2019/9/30م
2019/9/30م
8,924,880
16,005,510 16,800,000 17,200,000
1,630,320
3,588,030
4,246,000
4,000,000
1,383,914
4,321,043
1,383,914
4,331,898
11,939,114 23,914,583 22,429,914 25,531,898

الرصيد
الفية من -1/1
2018م
2019/9/30م
7,875,120 1,194,490
2,615,680
411,970
10,855
10,490,800 1,617,315

وقشأنها لوحظ ما يىل:
ن
ن
 أظهـ ــرت مـ ــذكرة تسـ ــوية الحسـ ــاب المص ـ ــرف المتعلـ ــق بالبـ ـ نـابي األول والثـ ــان طـ ــرف
مص ــرف الجمهوري ــة وكال ــة بح ــوث الطاق ــة ح ـ رـب 2019/12/31م صــكوك خص ــم
مـ ــن الـ ــدفاتر وال مقابـ ــل لهـ ــا بالمص ـ ــرف منـ ــذ سـ ــنوات سـ ــابقة والـ ـ رـب تجـ ــاوزت المـ ــدة
القانونيــة لتقــديمها للص ــرف ودون تســويتها ،وفــق مــا هــو محــدد بالمــادة ( )118مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن ومن أمثلة ذلك:
الئحة
الباب األول الحساب المصـرف رقم ()11621458
القيمة
تاري ــخ الصك
رقم الصك
111,310
2017/12/19م
288
60,294
2017/5/16 33993534م
41,007
2017/11/28م
249

الباب الثان الحساب المصـرف رقم ()116214302
القيمة
تاري ــخ الصك
رقم الصك
7,711
2017/11/1 33881581م
24,129
2017/12/19 33881630م
12,039
2017/12/19 33881629م

 انتهــاج سياســة التكليــف المبـ رـارس مــن قبــل إدارة المركــز خــالل الســنة الماليــة 2018م
ر
لت ــوفت احتياجات ــه ب ــالرغم م ــن وج ــود لجن ــة مش ــتيات مش ــكلة بموج ــب قـ ـرار م ــدير
المركز رقم ( )111لسنة 2014م ،وعىل سبيل المثال:
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اذن الصـرف
8/1
8/2
8/4
10/8

المبلغ
185,373
147,595
129,756
108,725

البيان
توفت مستلزمات طبية
توفت أدوية
توفت مستلزمات طبية
توفت مستلزمات وأدوية

المستفيد
شـركة نور السالم لتوفت األدوية
ن
الشاهي لتوزيـ ـ األدوية
شـركة
شـركة طيب الفردوس الستتاد المعدات الطبية
شـركة جمانة الستتاد األدوية والمعدات الطبية

 ع ــدم وضـ ـ آلي ــة لفح ــص ومع ــايرة األدوي ــة ال ـ رـب ت ــم ررسائه ــا ومطابقته ــا للمواص ــفاتن
المتانيـة والحسـابات
والعينات المعتمدة بما يوافق أحكام المادة ( )252من الئحـة
والمخازن.
 مخالفــة المركــز ألحكــام المــادة ( )11مــن العق ــد المــتم م ـ ش ــركة ط ـرابلس للنظاف ــةوالخـ ــدمات العامـ ــة بتـ ــاريـ ــخ 2018/5/1م بشـ ــأن القيـ ــام بأعمـ ــال النظافـ ــة وتشـ ــغيل
ن
المغاسل ر
ن
كتأمي نهان عن اعمال العقـد
الثان %2
والب تنص عىل ان يودع الطرف
خالل ثالثون يوم من اليوم التال إلخطاره بقبول عطائه.
 مخالفــة المركــز ألحكــام المــادة ( )12مــن العقــد المــتم م ـ ش ــركة ونزريــك للخــدماتالتمويني ــة بت ــاريـ ــخ 2017/5/1م بش ــأن القي ــام بخ ــدمات االعاش ــة للم ـ ن
ـر ،وال ـ ن نـتالء
والـ رـب تشــت لقيــام الطــرف الثـ ن
ـان بتقــديم  %2كتـ ن
ـأمي نهــان عــن اعمــال العقــد خــالل
ثالثون يوم من اليوم التال إلخطاره بقبول عطائه.
 عـ ـ ــدم التقيـ ـ ــد بمنشـ ـ ــور وزيـ ـ ــر الماليـ ـ ــة رقـ ـ ــم ( )1لسـ ـ ــنة 2018م ،بشـ ـ ــأن آليـ ـ ــة تنفيـ ـ ــذر
التتيب ــات المالي ــة للع ــام 2018م ،حي ــث تب ـ ن
ـي ف عه ــدة مالي ــة بقيم ــة 50,000
دينار للصادق قبقـوب مـن بنـد المتفرقـات وذلـك لتغطيـة وتـوفت احتياجـات الفريـق
الطب االمريك ودون تسويتها نهاية السنة المالية 2018م بالمخالفة للمادة ()188
ن
المتانية.
من الئحة
ن
 قي ــام إدارة المرك ــز ب ــابرام ع ــدد  5عق ــود م ـ س ــائقي لنق ــل العن ــا الطبي ــة م ــن والالمركــز بواق ـ  10,000دينــار شــهريا وان مــا تــم ص ــرفه خــالل الســنة الماليــة 2018م
والف ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ــن  1/1ح ـ ـ ـ رـب 2019/9/30م 120,000 ،دين ـ ـ ــار 60,000 ،دين ـ ـ ــار ع ـ ـ ــىل
التـوال ،كــان مــن االفضــل صــيانة الســيارات ال رـب يمتلكهــا المركــز بــدال مــن التعاقــد مـ
اخرين بشأن نقل العنا الطبية والبيان التال ن
يبي ذلك:
اسم السائق
هغ
بح
أص
إم
عم
اإلجمال

المبلغ الشهري
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000

المبلغ السنوي
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
120,000

تبي ر
وقشأن ذلك ن
اآلن:
 عدم ارفاق ما يفيد نوع السيارة وعدد الركاب.
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 عدم أرفاق بيان تفصيىل لعدد الـرحالت خـالل الشـهر وبيـان مـن يـتم نقلهـم مـن
وال المركز.
 عـ ــدم وجـ ــود تق ـ ــارير لـ ــرئيس الحرك ـ ــة بخصـ ــوص مـ ــدى ص ـ ــالحية السـ ــيارات م ـ ــن
عدمها وفقا ألحكام الفقرة ( )7من محضـر االتفاق.
ن
 بالرغم من وجود مكتب شؤون قانونية بالمركز تم التعاقد م سليمان الخاف صـقرن
قانون بالمركز لمـدة سـنة اعتبـارا مـن شـهر نـوفمت 2017م بمبلـل 1,000
كمستشار
دينار شهريا.
ن
ن
 قيام إدارة المركز بابرام عقد إيجار مبب سكب بقيمة  66,000دينار سنوي يحتويعــىل ( )5شــقق م ـ اب ـراهيم ســالم دقــدق إلقامــة عنــا طبيــة ودون بيــان تفصــيىل
بأس ــماء المقيم ـ ن
ـي به ــا ع ــالوة ع ــىل تع ــديل قيم ــة عق ــد االيج ــارخالل الس ــنة المالي ــة
2019م بمبلــل  79,200دينــار ســنوي دون بيــان أســباب ومــترات ذلــك ،بــالرغم مــن
امـتالك المركــز لعــدد  5وحــدات ســكنية متواجـدة داخــل المركــز ،تــم االســتيالء عليهــا
من قبل بعض األشخاص ولم يتم اتخاذ اي إجراءات بشأنها من قبل المركز.
 قيام إدارة المركز بتحميل بنـد القرطاسـية مبلـل  41,100دينـار خـالل السـنة الماليـة2019م نف ح ـ ن
ـي أن المبل ــل المعتم ــد والمف ــوض ب ــه للبن ــد  10,000دين ــار م ــا يؤك ــد
ن
ـادتي ( )26(،)13مـن
الصـرف بالتجـاوز بمبلـل  31,100دينـار بالمخالفـة ألحكـام الم
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ن
 التعديل بالزيادة ف قيمة العقدين بشأن خدمات النظافة وخدمات االعاشة م كلم ــن ش ـ ــركة ط ـ ـرابلس للنظاف ــة وش ـ ــركة ونزري ــك للخ ــدمات التمويني ــة ،خ ــالل الس ــنة
المالي ــة 2019م ،ب ــالرغم م ــن مض ـ ـ م ــدة التعاقـ ـد مـ ـ ك ــل م ــن الشـ ــر ن
كتي أل ك ـ رـت م ــن
خمسـ ــة س ـ ــنوات ،دون توض ـ ــي المس ـ ــببات والمـ ــترات نف قيم ـ ــة التع ـ ــديل بالزي ـ ــادة،
ودون قيـام إدارة المركــز بطــرح مناقصــة عامــة بعــد انتهــاء عقــد كــل مــن الشــر ن
كتي يــتم
مــن خاللهــا اإلعــالن لجمي ـ أدوات التنفيــذ بموضــوع التعاقــد للحصــول عــىل أفضــل
وأصــل العــروض عــالوة عــىل عــدم تطــرق العقــود المعدلــة لقيمــة التـ ن
ـأمي النهــان بمــا
يعادل نسبة  %2من قيمة التعاقد ضمنا لتنفيذ العقد بصفة نهائية طبقـا للشــروط
والبيان التال يوض القيم المعدلة نف العقدين:
العقد
خدمات النظافة
خدمات االعاشة

المستفيد
شـركة طرابلس للنظافة
شـركة ونزريك للخدمات التموينية

القيمة السابقة
 50,000دينار شهريا
 19دينار للوجبة

القيمة المعدلة
 75,000دينار شهريا
 26دينار للوجبة

وقشأن تلك العقود لوحظ ر
اآلن:
 عـدم وجـود تقــارير شـهرية معـدة مــن قبـل رئــيس قسـم الخـدمات والـ رـب تب ن
ـي مــن
خاللها مدى تقيد شـركة طرابلس للنظافة نف االيفاء ر ن
بالتاماتها التعاقدية.
 عدم قيام ر
مشـف التغذيـة باعـداد تقـارير شـهرية تب ن
ـي مـدى ايفـاء شــركة ونزريـك
ر
ن
ر
للخ ــدمات التمويني ــة بالتاماته ــا التعاقدي ــة بالتنس ــيق م ـ ـ رنس ــاء األقس ــام ال ــب
يوجد بها االيواء.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

712

 بــالرغم مــن وجــود مكتــب شــؤون قانونيــة بــالمركز تــم التعاقــد مـ حميــدة خليفــة
ابوكن ــده كمستش ــارة قانوني ــة بعق ــد لم ــدة س ــنة اعتب ــارا م ــن ش ــهر م ــارس 2019م
بملل  1,000دينار شهري.
حساب تحسي العالج
ن
أظهرت التقارير المالية جملة المبالل المعتمدة والمفوض بها لحساب تحسـي العـالج
ع ــن الف ـ رـتة م ــن 2019/01/01م وح ـ رـب 2019/09/30م  3,500,000نف ح ـ ن
ـي بلغ ـ
إجمــال المص ــروفات عــن نفــس الفـ رـتة  1,805,260دينــار ،برصــيد  1,694,740دينــار
وبيانها كالتال:
البيان
ن
تحسي العالج
حساب

االعتمادات المفوضة
3,500,000

الحواالت الواردة
3,499,998

المصـروفات الفعلية
1,805,260

الرصيد
1,694,740

تبي ر
وقشأنه ن
اآلن:
 انتهــاج سياســة التكليــف المبـ رـارس مــن قبــل إدارة المركــز خــالل الســنة الماليــة 2019م
ر
لت ــوفت احتياجات ــه ب ــالرغم م ــن وج ــود لجن ــة مش ــتيات مش ــكلة بموج ــب قـ ـرار م ــدير
المرك ــز رق ــم ( )37لس ــنة 2019م ،باإلض ــافة إل ع ــدم وج ــود م ــا ييبـ ـ ان الشـ ــركات
المتعاقد معها وكيل ألي شـركة اجنبية ،عىل سبيل المثال:
اذن الصـرف
4/7
5/1
4/1
9/15

المبلغ
167,000
262,510
142,000
97,000

البيان
تزويد المركز بمستلزمات طبية
تزويد المركز بأدوية
تزويد المركز بأدوية
تزويد المركز بأجهزة قسطرة

المستفيد
شـركة دار الحكمة للمعدات ولمستلزمات الطبية
شـركة جمانة الستتاد الدوية والمعدات
ن
الشاهي لألدوية
شـركة
شـركة الشايا الطبية

االليامات

أظه ــر البي ــان المع ــد والمعتم ــد م ــن قب ــل رئ ــيس القس ــم الم ــال والمراق ــب الم ــال ب ــالمركز
رن
التامــات قائمــة عــىل المركــز حـ رـب نهايــة الســنة الماليــة 2018م لصــال بع ـض الجهــات
األخرى بمبلل  1,150,219دينار ،وفق البيان التال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان

المبلغ
851,302
231,150
3,233
17,250
47,283

اإلجمال

المستفيد
شـركة ونزريك للخدمات التموينية
شـركة جود الطبية الستتاد المعدات الطبية
شـركة االنماء لألدوية والمستلزمات
الشـركة الهندسية الستتاد المعدات الطبية
الشـركة العامة للكهرباء
1,150,219

مالحظات
ن
للعاملي
خدمات
توفت مستلزمات طبية
توفت عقار طب
توفت مستلزمات طبية
استهالك تيار كهربان

وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
 ع ـ ــدم تقي ـ ــد إدارة المرك ـ ــز بأحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )20م ـ ــن الق ـ ــانون الم ـ ــال للدول ـ ــة وذل ـ ــكبتحميلـ ــه بأعبـ ــاء دون وجـ ــود اق ـ ـرار كتـ ــان مـ ــن المراقـ ــب المـ ــال وفقـ ــا ألحكـ ــام المـ ــادة
المذكورة.
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 وجود ر نالتامات عىل المركز لصال الشـركة العامة للكهربـاء بقيمـة  47,283دينـار نف
ر
حي ن
ن
المفتض سداده.
تبي وجود وفر بالبند بقيمة  124,780دينار وكان من
اإليرادات
ر
بلغ ـ جملــة اإلي ـرادات المحصــلة لصــال المركــز خــالل الســنة الماليــة 2018م والفــتة
مـ ـ ـ ــن 2019/01/01م وحـ ـ ـ ـ رـب 2019/09/30م  10,750دينـ ـ ـ ــار 4,300 ،دينـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ــىل
التوال وبيانها كالتال:
البيان
ايجار مق داخل المركز
عالج اجانب
اإلجمال

2018م
6,000
4,750
10,750

المبلغ
الفية من 2019/9/30-1/1م
3,500
800
4,300

وقشأنها لوحظ ما يىل:
ن
 تب ـ نـي أن م ــا ت ــم إيداع ـ ـه م ــن اإلي ـ ـرادات المحص ــلة خ ــالل س ــنة 2018م ف الحس ــاب
ن
ن
ر
ن
المصــرف المتعلـق بـاإليرادات ،مبلـل وقــدره  8,250دينـار ف حـي أن المبلـل المتــبف
 2,500دينــار أودع ـ نف ســنة 2019م ،بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )64مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المخ ــازن
ر
من خالل الزيارة الميدانية لمخازن المركز لوحظ اآلن:
 عدم مسك ردفت استاذ المخازن لمخزن األدوية والمعدات الطبية بالمخالفة للمادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )231من الئحة

 عدم وض بطاقات الصنف عىل ارفاف االصناف بمخزن األدوية والمعدات الطبيةن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )219من الئحة
السـيارات

من خالل االطالع عـىل كشـف السـيارات المعـد مـن قبـل رئـيس قسـم الحركـة والمعتمـد
مــن م ــدير إدارة الش ــؤون اإلداري ــة والمالي ــة وال ــذي أظه ــر ع ــدد  22س ــيارة تابع ــة للمرك ــز،
وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
 الزل السيارة نوع (هونداي سونتا) نف عهدة ( ع) المنتـدب لـوزارة الصـحة ودونن
المتاني ـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
ترجيعه ـ ـ ـ ــا للمرك ـ ـ ـ ــز بالمخالف ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ــادة ( )212م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والمخازن.
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املستشفيات العامة و املراكز الطبية
بلـ ــل اجمـ ــال المخص ـ ــص لهـ ــذا البن ـ ــد مـ ــن البـ ــاب الث ـ ـ ن
ر
ـان خـ ــالل الف ـ ــتة 2020/1/1م إل
2020/12/31م مبلل  240,946,500دينار وبلل المسـيل مـن هـذا البنـد خـالل نفـس
ر
الفتة مبلل  231,431,750دينار وفق الجدول التال:
البيان
إجمال المستشفيات الباب ن
الثان

المخصص
240,946,500

المسيل
231,431,750

غي المسيل
9,514,750

نسبة التنفيذ
96%

يتبي ر
ن
اآلن:
ومن خالل أعمال الفحص
 وج ـ ــود مستش ـ ــفيات ل ـ ــم تس ـ ــيل مخصص ـ ــاتها ع ـ ــىل الب ـ ــاب الث ـ ـ نـان خ ـ ــالل الف ـ ـ رـتة م ـ ــن
2020/1/1م ر
حب 2020/12/31م نورد منها:
ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

الجهة
ن
مستشف الشهيد سهيل االطرش لطب وجراحة العيون
ن
مستشف الجالء للجراحة والحوادث بنغازي
المختت الطب المرجع بنغازي
مصـرف الدم الزنتان
ن
مستشف قورينا القروي
ن
مستشف القيقب القروي
ن
مستشف العزيزية القروي
ن
مستشف القرضة الشاط
ن
مستشف عمر المختار ربيانة القروي
ن
مستشف قندولة القروي
ن
مستشف مراوة القروي
ن
مستشف الفائدية القروي
ن
مستشف مرتوبة القروي
ن
مستشف تمنهن القروي
ن
مستشف بطة القروي
ن
مستشف دريانة القروي
ن
مستشف القرطبة القروي
ن
مستشف بالخاتر القروي
ن
مستشف مسوس القروي

المخصص حن 2020/12/31م
1,510,500.000
3,577,500.000
556,500.000
119,250.000
278,250.000
278,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000
119,250.000

ن
تدن نسبة التسييل خالل ر
الفتة موضوع التقرير لبعض المستشفيات والمراكز الطبيـة
حيث لم تتجاوز نسبة بعضها  %31وهذا ما يبينه الجدول التال:
ر.م
1
2
3

اسم الجهة
ن
مستشف الجغبوب
ن
مستشف قمينس
ن
مستشف قرص الجدي القروي

مخصص 12/31
795,000.000
437,250.000
238,500.000

المسيل
250,000.000
137,500.000
75,000.000

غت المسيل
545,000.000
299,750.000
163,500.000

نسبة التنفيذ
31%
31%
31%
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مستشفى سبها الطبي

نظام الرقابة الداخلية
ن
ر
ر
 ع ــدم رالتص ــيد الص ــحي للقي ــود ب ــدفت اليومي ــة للب ــاب الث ــان لس ــنة 2019م ،وك ــتة
ر
المح ــو والكش ــط للقي ــود والتمزي ــق للص ــفحات وتع ــديل التص ــيد الغ ــت ص ــحي مم ــا
ن
المتانية الحسابات والمخازن.
يخالف المادة ( )83من الئحة
 ك ـ رـتة الش ــطب والتغي ــت ألرق ــام الص ــكوك ع ــىل إذن الصـ ــرف بالغ ــاء ص ــك واس ــتبدالهن
المتانية والحسابات والمخازن.
بآخر بالمخالفة للمادة ( )111من الئحة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن،
 عــدم مســك الســجالت المنصــوص عليهــا بالئحــةن
بالمخالف ـ ـ ـ ـ ـ ــة لنص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص الم ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ( )181،232،231،201م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ـ ـ ــة المتاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 ع ــدم تقيي ــد كاف ــة المقبوض ــات نف دف ـ رـت يومي ــة الص ــندوق وت ــاريـ ــخ اس ــتالم ك ــل مبل ــلوقيمتــه ومصــدره والبنــد الــذي يــدرج فيــه والــرقم المسلســل إلشــعار اســتالم المبلــل
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمصـرف بالمخالفة لنص المادة ( )84من الئحة
ن
 عــدم اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة رلتجي ـ المبــالل الظــاهرة ف رصــيد آخــر المــدة لســنةن
بالمتانية التسيتية لحساب اإليراد العام بمصـرف ليبيا المركزي.
2020م
ن
 عدم قيام المراج الداخىل بـدوره ف القيـام بأعمـال المراجعـة الحسـابية عـىل جميـقوائم الصـرف وعدم اعتماد جمي نسخ إذن الصـرف وذلك بالمخالفة لنص المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
 عــدم اســتيفاء المســتندات عنــد ف الــدفعات للشــركات المكلفــة مــن حيــث طلــبالرصيبـ أو اإلقرار ن
شهادة السداد ن
الرصيبـ للشـركة بما يفيد سداد ضـريبة الدخل.
 عــدم تــوفت وســائل الحمايــة بالمخــازن والـ رـب تحتــاج إل إعــادة تنظــيم بســبب ضــيقالمكان مما يؤدي إل تكدس المواد بالمخزن ناهيك عن تخزينها بالقرب من مجمـ
كهرب ـ ــاء رئيي ـ ـ وال ـ ــذي يحت ـ ــاج إل ص ـ ــيانة وتيبي ـ ـ ومعالج ـ ــة األس ـ ــالك المكش ـ ــوفة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )220من الئحة
ن
 ع ـ ـ ــدم تس ـ ـ ــوية العه ـ ـ ــد المص ـ ـ ـ ـروفة بالمخالف ـ ـ ــة للم ـ ـ ــادة ( )188م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة المتاني ـ ـ ــةوالحسابات والمخازن.
ن
 عــدم اســتيفاء بيانــات أذونــات الص ــرف والمســتندات المرفقــة خاصــة بالبــاب الثــانوالطــوارئ وذلــك بالمخالفــة للمــادة ( )99مــن الئحــة الحســابات باإلضــافة إل عــدم
ـوظفي المختصـ ن
ن
ـي عــىل اإلذن واســتكمال البيانــات عــن المبلــل المطلــوب
توقي ـ المـ
ص ــرفه وفــق االعتم ــادات الص ــادرة م ـ بي ــان قيم ــة التف ــويض ومجم ــوع المص ــروفات
واالرتباط ــات وع ــدم توقي ـ ش ــاهد ال ــدف وكتاب ــة رق ــم الص ــك نف الخان ــة المخصص ــة
وتاريخه.
ن
 الكشـ ـ ـ ــط والتغيـ ـ ـ ــت ف بيانـ ـ ـ ــات اإلذن كـ ـ ـ ــرقم اإلذن البـ ـ ـ ــاب والبنـ ـ ـ ــد المص ـ ـ ـ ــروف منـ ـ ـ ــهن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )99من الئحة
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ثانيا /الفحص المستندي
الباب األول

 بمطابقــة العين ــة المختــارة للمرتب ــات الــواردة مــن وزارة الماليــة ب ــالقرص المــدمأ م ـاس ـ ـ ـ ــتمارة ف المرتب ـ ـ ـ ــات لش ـ ـ ـ ــهر 2019/5م ل ـ ـ ـ ــوحظ وج ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـ ــارق ب ـ ـ ـ ـ ن
ـي ال ـ ـ ـ ــوارد
والمصـروف من المرتب.
ن
 من خالل اإلطالع عىل مذكرة التسوية للحساب ف 2020/12/31م لـوحظ أنـه تـمإض ــافة مب ــالل خص ــم م ــن الحس ــاب ع ــن س ــنة 2018م باجم ــال  300,000دين ــار
دون ظهور هذه القيمة بمذكرة التسوية لسنة 2019/2018م.
 وج ــود قيم ــة نف دف ـ رـت اليومي ــة لس ــنة 2019م بجان ــب المقبوض ــات بقيم ــة 53667دينـار ،تمثــل إيــداع مصـ ن
ـرف لصــكوك منقـ ن
ـولي بــالمركز غـت موجــودة بكشــف حســاب
المصـرف خالل ر
الفتة ولم يتم إيداعها بحساب األمانات.
 القيــام بتغطيــة مرتبــات العمالــة الموســمية والعارضــة مــن مبــالل خصــميات الغيــابلألش ـ ـ ــهر 2019/4-3-2-1م وك ـ ـ ــذلك األش ـ ـ ــهر 2019/12-11-1-9-8م دون وج ـ ـ ــود
عق ـ ــود موس ـ ــمية له ـ ــم م ـ ـ ـ إدارة المرك ـ ــز ،أو أي إج ـ ـ ـراء رس ـ ــم ،واالكتف ـ ــاء ب ـ ــالتكليف
والتعليمات الشفوية من قبل مدير المركز.
ن
ن
التابعي للمركز مـن كافتتيـا
والموظفي
 تغطية وجبات يومية لبعض العنا الطبيةالس ــندباد دون وج ــود عق ــد أو تكلي ــف ،وي ــتم الص ـ ــرف بموج ــب ف ــاتورة مقدم ــة م ــن
الكافتتيا بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
 وج ــود ص ــكوك معلقـ ــة بم ــذكرة التسـ ــوية لحس ــاب الب ــاب األول عـ ــن الس ــنة الماليـ ــة2020م منهــا عــدد  12صــك مــن الســنة الماليــة 2018م لــم تظهــر ضــمن الصــكوك
و
المعلقة نف السنة المالية 2019م وعدم اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة لمعالجتهـا وفقـا
ن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادتي ( )162 ،118من الئحة
الباب الثان
ن
 الص ــرف م ــن بن ــد أغذي ــة لغ ــت الع ــاملي ع ــىل مص ــروفات س ــنوات س ــابقة بالمخالف ــةلنص المادة ( )10من قانون النظام المال للدولة.

ف مبلــل  191389,000دينــار مــن بنــد األدويــة والمعــدات الطبيــة بموجــب إذن
ن
الص ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ــم  12/29المـ ـ ـ ــؤر ف 2020/1/7م لصـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــركة اإلنمـ ـ ـ ــاء لألدويـ ـ ـ ــة
والمستلزمات مقابل توريـد أدويـة تخـدير لـوحظ عـدم وجـود مـا يفيـد اسـتالم الصـك
م ــن قب ــل من ــدوب الشـ ــركة الم ــوردة ع ــىل إذن الصـ ــرف ع ــدم إرف ــاق الف ــاتورة النهائي ــة
المقدمة للصـرف وتم السداد عىل الفاتورة المبدئية.
ف مبل ــل  426372دينـ ـار م ــن بن ــد المع ــدات الطبي ــة بموج ــب إذن الصـ ــرف رق ــم
 6/37المـ ــؤر نف 2020/5/17م لص ـ ــال ش ـ ــركة المعتم ـ ــد الط ـ ــب الس ـ ــتتاد األدوي ـ ــة
والمع ــدات الطبي ــة مقاب ــل تزويـ ــد المرك ــز بطلبي ــه طبي ــة وقـ ــد ل ــوحظ إتب ــاع أسـ ــلوب
المبارس عند التعاقد عىل التوريد دون ر ن
ر
االلتام بقرار وزير الصحة رقـم ()87
التكليف
ر
لسنة 2008م بشأن رساء األدوية.
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 قيام مدير إدارة الصيدلة باعداد إذن استالم نهان بالمخزن لكافة األصناف المـوردةمــن الش ــركة نف حـ ن
ـي أن احــد األصــناف لــم يــورد منــه إال  200حقن ـة فقــط مــن عــدد
 1000حقنة.
ف مبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  290000دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بموجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  11/1بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/7/12م لص ــال شـ ــركة بي ــان األول الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة مقاب ــل ت ــوفت
جهـ ــاز) )PCRالخـ ــاص بتحليـ ــل كوفيـ ــد ( )19ف ـ ـ مـ ــن بنـ ــد معـ ــدات طبيـ ــة وقـ ــد
لــوحظ عــدم اســتيفاء كافــة البيانــات حــول الجهــاز مــن حيــث بلــد الصــن ومواصــفاته
ورقمه واإلكتفاء بالفاتورة المكتوبة بخط اليد.
حساب الطوارئ

 عــدم تحديــد أو وض ـ آليــة للص ــرف مــن المبلــل المفــوض بــه لحســاب الطــوارئ مــنإدارة المركز والقسم المال.
ن
 عدم قيام المراج الداخىل بـدوره ف القيـام بأعمـال المراجعـة الحسـابية عـىل جميـق ــوائم الصـ ــرف م ــن الحس ــاب ،ك ــذلك ع ــدم اعتم ــاده جميـ ـ نس ــخ أذون ــات الصـ ــرف
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
وذلك بالمخالفة لنص المادة ( )99من الئحة
 إصدار صك من الحساب إل حسـاب األمانـات والودائـ بقيمـة  687677دينـار مـمالحظــة عــدم وجــود حركــة عــىل الحســاب منــذ ســنة 2016م حســب إفــادة القســم
المال.
 إص ــدار ص ــك بقيم ــة  1373334دين ــار لص ــال شـ ــركة الع ــاج للمق ــاوالت العام ــة ،فنحـ ن
ـي أن العقــد المرفــق بالمســتندات الحامــل للــرقم  2018/18بشــأن صــيانة قســم
العناي ـ ــة الفائق ـ ــة بقيم ـ ــة إجمالي ـ ـة  4,053,603دين ـ ــار والم ـ ــتم م ـ ــتم م ـ ـ م ـ ــدير إدارة
المشـروعات بوزارة الصحة بحكومة الوفاق لم ينفذ المشـروع ر
حب تاريخه.
 إصدار صك بتاريـ ــخ 2019/12/26م بقيمة  900,000دينار لصال شـركة حصونف ـزان للمقــاوالت كقيمــة محجــوزة لصــال الش ــركة مقابــل صــيانة المطــبخ بنــاء عــىل
كتــاب المــدير المســاعد بتــاريـ ــخ 2020/1/15م دون وجــود عقــد أو تكليــف للش ــركة
بذلك.
 وجـود قيــد بكشـف المصــرف بقيمـة  30973دينــار بتـاريـ ــخ 2020/4/15م كتحويــلر
بدفت يومية للصندوق.
داخىل غت مقيد
 ع ـدم إرف ــاق ايص ــال الس ــداد نالرصيب ـ ـ م ــن ض ــمن مرفق ــات أذون ــات الص ــرف ال ـ رـب ت ــم
بموجبهــا الص ــرف مــن الحســاب بالمخالفــة لــنص المــادة ( )89مــن القــانون رقــم ()7
ن
المتانيـة والحسـابات
لسـنة 2010م بشـأن ن ائـب الـدخل والمـادة ( )99مـن الئحـة
والمخازن.
 تحميــل بنــد الطــوارئ بمص ــروفات ال تخصــه م ـ مالحظــة وجــود مخصصــات ماليــةالمستشف للسنة الماليـة 2020-2019م بالبـاب الث ن
ن
ن
ـان لتغطيـة البنـود ال رـب
بمتانية
تم صـرفها من مخصصات الطوارئ.
ف مبالل من بند الطوارئ لشـركة التعاون الدائم لخدمات النظافة.
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ف مبالل من بند الطـواري لسـداد ر ن
التامـات سـنوات سـابقة تخـص شــركة البـدوي
للتموين والخدمات العامة (اإلعاشة).
بند النظافة بالمركز

مــن خــالل القيــام بتقيــيم أعمــال وخــدمات النظافــة المقدمــة مــن ش ــركة التعــاون الــدائم
لخدمات النظافة المتعاقد معها من قبل المركز لوحظ ر
اآلن:ـ
 ضعف الخدمات المقدمة من الشـركة بالمخالفة لنص المادة (أ) لملحق العقد رقم(  )2ر
والب تنص عىل نظافة األقسام واألماكن المتعاقد عىل نظافتها بصورة مستمرة
ودائمة.
 عدم توفت معدات التنظيف لألماكن ذات الطاب الخاص كغرفة العمليات والعنايةر
وحديب الوالدة بالمخالفة لنص المادة ( )7من العقد.
الفائقة
 عــدم تنظيــف مبـ نـب المركــز مــن الخــارج والطرقــات واألمــاكن المجــاورة باإلضــافة إلالخرصـاء ومواق ـ الح ــدائق
ن ـ
عــدم البســتنة وتقلــيم األشــجار واألعشــاب بالمســاحات
بــالمركز وعــدم زرع الحــدائق باألشــجار واالهتمــام بالمســاحات الخضـ ـراء مــن حيــث
الري الدائم بالمخالفة لنص المادة ( )14من العقد المتم.
ن
 عدم تنظيف وتلمي وتطهت زجاج األبواب والنوافد الداخليـة والضـعف ف تنظيـفوتطهت دورات المياه والممرات الداخلية.
 عدم ر ناإللتام بفصل المخلفات الطبية وتـوفت الصـناديق الطبيـة الخاصـة بالمخالفـة
لنص المادة ( )9من العقد المتم.
ن
 عــدم إرفــاق أي تقــارير فنيــة بشــأن متابعــة أعمــال الشــركة واالعتمــاد ف الصــرف عــىلإفادات شكلية من مشـرف النظافة بأن الشـركة قام بأعمال النظافـة خـالل الشـهر
ترفق م اإلجراءات ر
الب يتم بها الصـرف خالل السنوات المالية 2020/2019م.
المشـروعات الجارية والمنتهية للعام 2020/2019م
ر
ن
بمتابعة العقود والملفات الخاصة بالمشـروعات القائمة بالمركز تبي اآلن:
 اتب ــاع أس ــلوب التكلي ــف المب ـ رـارس نف التعاق ــد ع ــىل ه ــذه المشـ ــروعات دون طرحه ــا نف
عطاء عام للحصول عىل أفضل العروض.

 عــدم اســتيفاء المســتندات عنــد ف الــدفعات للشــركات المكلفــة مــن حيــث طلــبالرصيبـ أو اإلقرار ن
شهادة السداد ن
الرصيبـ للشـركة بما يفيد سداد ضـريبة الدخل.
 تكلي ــف شـ ــركة أم الباق ــل بأعم ــال إض ــافية وبقيم ــة  218048دين ــار وصـ ــرفها كدفع ــةواحدة ختامية دون خصم قيمة ضمان األعمال للمشـروع خالل سنة 2020م.
الخزينة
ر
ن
من خالل القيام بجرد الخزينة تبي اآلن:

 وجـود عجـز بالخزينـة بقيمـة  14400دينـار ناتجــة عـن الصــرف المب رـارس مـن النقديــة
ن
ر
الب يتم جبايتها ف الخزينة لتغطية مصــروفات تسـيتية بنـاء عـىل كتـاب مـن المـدير
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المسـ ــاعد للمركـ ــز بشـ ــأن إجـ ــازة الص ـ ــرف بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )64مـ ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 وجــود نقديــة بالخزينــة قيمتهــا  25800دينــار غــت مقيــدة بـ رـدفت يوميــة الصــندوق أو
اعـ ــداد إيصـ ــاالت قـ ــبض م ح( ،)5و تمثـ ــل قيمـ ــة المبـ ــالل الـ ـ رـب يـ ــتم اسـ ــتالمها مـ ــن
المـ ن
ـر ،كضــمان السـ رـتجاع البالتـ ن
ـي بعــد الشــفاء بالمخالفــة لــنص المــادة ( )78مــن
ن
الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 القصور نف مسك وترتيب المستندات ذات القيمة وذلك مـن حيـث عـدم التسلسـلإليص ــاالت الق ــبض وال ــدفاتر ،وك ــذلك التسلس ــل ل ــدفاتر الص ــكوك بالمخالف ــة ل ــنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )75من الئحة
ر
 عــدم التوريــد اليــوم لإلي ـرادات واالحتفــا بالنقديــة بالخزينــة فــتة طويلــة تصــل إلن
المتانية الحسابات والمخازن.
( )10أشهر بالمخالفة لنص المادة ( )64من الئحة
 ع ــدم وج ــود أي بيان ــات ع ــن حرك ــة حس ــاب األمان ــات والودائـ ـ بالخزين ــة م ــن حي ــثدفاتر صكوك غت المستعملة أو المستعملة.
المخ ـ ــازن
ر
ن
من خالل متابعة حركة المخازن وسجالتها عن فتة الفحص تبي ما يىل:

 عدم مسك السجالت المحاسبية المتعارف عليها كأستاذ مخزن أو بطاقة صـنف أومنظومة ر
الكتونية رلتصيد األدوية بالمخازن لتسهيل عملية الرجوع إليها بالمخالفـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )248من الئحة
 قي ـ ــام م ـ ــدير مكت ـ ــب إدارة الص ـ ــيدلية ب ـ ــالمركز باص ـ ــدار إذن اس ـ ــتالم لكاف ـ ــة األص ـ ــنافالم ــوردة م ــن ش ــركة المعتم ــد بالمخ ــازن نف ح ـ ن
ـي أن اح ــد األص ــناف ل ــم ي ــورد بالكام ــل
بالمخالفة لنص المادة (.)24
 وجود كميات من األدوية المنتهية الصالحية بالمخازن بسبب عدم االهتمام بتوفتاحتياجــات المخــازن مــن األدويــة عــىل أســاس مقاشســات ســنوية ي ـراع فيهــا معــدالت
ن
ن
المتاني ـ ــة
األدن واألقص ـ ـ ـ بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )233م ـ ــن الئح ـ ــة
التوزي ـ ـ ـ ـ للح ـ ــدين
والحسابات والمخازن.
 تكدس المواد بالمخازن وعدم ترتيبها بشكل شسهل التعامـل معهـا بالمخالفـة للمـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )219من الئحة
 عــدم اتخــاد اإلج ـراءات الالزمــة حيــال المــواد المنتهيــة الصــالحية بالمخالفــة للمــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )221من الئحة
 عـدم تـوفت وسـائل الحمايـة بالمخـازن خاصـة وأن السـعة التخزينيـة ال تسـتوعب كــلالمواد المخزنة مما أدي إل تكدس المواد بالمخزن ناهيك عـن تخزينهـا بـالقرب مـن
مجم ـ ـ كهربـ ــاء رئيـ ـ ـي والـ ــذي يحتـ ــاج إل صـ ــيانة وتيبيتـ ــه بصـ ــورة جيـ ــدة ومعالجـ ــة
ن
المتانيـة والحسـابات
األسالك المكشوفة بالمخالفة لنص المادة ( )220مـن الئحـة
والمخازن.
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مستشفى ترهونة العام
نظام الرقابة الداخلية :

 ع ـ ــدم وج ـ ــود قس ـ ــم للخزين ـ ــة ول ـ ــم ي ـ ــتم تس ـ ــمية أم ـ ـ نـي له ـ ــا بقس ـ ــم الش ـ ــؤون المالي ـ ــة
بالمستشـ نـف وذلــك ليــتم حفــظ النقــود والمســتندات ذات القيمــة حيــث لــوحظ تــرك
المستندات ذات القيمة مثل دفاتر الصكوك عىل أرفف المكاتب.
 احتف ــا رئ ــيس القس ــم الم ــال بالمستش ـ نـف بمب ــالل مالي ــة بالخزن ــة الخاص ــة بمكتب ــهن
المتاني ـ ـ ــة متمثل ـ ـ ــة نف  120,000دين ـ ـ ــار
بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص لم ـ ـ ــادة ( )37م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
ن
ك ـ ـ يرادات ،و  25,675دين ـ ــار مكاف ـ ــآت لألطب ـ ــاء المتع ـ ــاوني ،ومبل ـ ــل  50,000دين ـ ــار
ســيوله واردة مــن المنطقــة ال ـ رشقية وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة ( )37مــن الئحــة
الحس ــابات ،وك ــل ه ــذه المب ــالل مثبت ــة بافادت ــه بش ــأن المفق ــودات والموجه ــة لمرك ــز
ررسطة ترهونة بتاريـ ــخ 2020-6-6م .
 عدم مسك بعض الدفاتر والسجالت المحاسبية مثال ذلك سـجل األصـول الثابتـةوالمنقولة وسجل ر ن
االلتامات المالية .
 غيــاب دور مكتــب المراجعــة نف القيــام بالمهــام المنوطــة بــه وذلــك بمــد االدارة العليــابالتقارير الدورية عىل سالمة ست العمل وضـعف اجـراءات المتابعـة مـن قبلـه حيـث
يقترص دوره عىل اعتماد أذونات الرصف فقط
 اغفــال ادارة المستشـ نـف اعــداد الحســاب الختــام وذلــك بالمخالفــة للمــادة ( )23مــنن
المتانية والحسابات والمخازن .
الئحة
 ضعف التعزيز المستندي ألغلب أذونات الرصف وذلك بالمخالفة للمادة ( )99منن
المتانية والحسابات والمخازن .
الئحة
 عدم القيام قيام المراقب المال باعداد مذكرات التسوية المرصفية الشهرية. غيـاب دور أمـ نـي المخـزن ممــا ترتـب عليــه عــدم احكـام الرقابــة عـىل المخــازن حيــث ال
توجد بها دفاتر او سجالت أنما يقتـرص االمر عىل إعـداد أذن اسـتالم للبضـاعة فقـط
ن
المتانيــة والحســابات
وال ـرصف لألقســام وذلــك بالمخالفــة للمــادة ( )232مــن الئحــة
والمخازن .
ن
المستشف بالـرصف من حساب الودائ واألمانات بالمخالفة لقرار رئيس
 قيام ادارةالديوان رقم ( )23لسنة 2015م .
 ع ــدم اتب ــاع ادارة المستش ـ نـف االجـ ـراءات الس ــليمة المنص ــوص عليه ــا بالئح ــة العق ــوداالدارية نف التعاقد.
الميانية التسييية

بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ـ ــة التفويض ـ ـ ـ ـ ــات المالي ـ ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـ ـ ـ ــن وزارة المالي ـ ـ ـ ـ ــة لس ـ ـ ـ ـ ــنة 2018م
ن
المتاني ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ــا بلغ ـ ـ ـ ـ بالس ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ــة 2019م
 11,303,705دين ـ ـ ــار لكاف ـ ـ ــة اب ـ ـ ــواب
ن
 8,022,510دينــار تشــمل البـ ن
ـابي االول والثــان فقــط ومــن ضــمنها حوالــة ماليــة واردة
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م ـ ــن المنطق ـ ــة ال ـ ـ ـ رشقية أودع ـ ـ بحس ـ ــاب تط ـ ــوير وتحس ـ ـ ن
ـي الخ ـ ــدمات الطبي ـ ــة بقيم ـ ــة
 975,013دينار بتاريـ ــخ2019/1/12م ،تفصيل ــها كاآلت ـ ـ ـ ـ -:
البيان
الباب االول
الباب ن
الثان  +متفرقات
ن
وتحسي
بند تطوير
ن
متانية الطواري

المسيل
3,803,705
4,500,000
1,500,000
1,500,000

سنة 2018
المرصوف
3,856,669
4,472,736
1,499,844
1,503,001

سنة 2019
المرصوف الرصيد
المسيل
الرصيد
(53,995 4,502,836 4,556,831 )52,964
)1,486( 2,492,152 2,490,666 27,264
212
974,801
975,013
156
()3,001

تــم اســتخدام وفــر نف بنــد لل ـرصف عــىل بنــد أخــر يعـ ن
ـان مــن عجــز نف المخصــص لتغطيــة
ن
المرصوف داخل الباب الواحد وقد بلل التجاوز للباب األول والباب الثـان عـىل التـوال
 150,000 ،125,000دينار دون وجود ما يفيد قيـام ادارة المستش نـف بالحصـول عـىل
الموافقـ ــات الالزمـ ــة للمناقلـ ــة مـ ــن وزارة الصـ ــحة بحكـ ــم االختصـ ــاص وذلـ ــك بالمخالفـ ــة
ن
المتانية .
للمادة ( )10من القانون المال للدولة والمواد ( ) 30 -28من الئحة
 بل ـ ــل إجم ـ ــال ال ـ ـ ـرصف بالتج ـ ــاوز ع ـ ــىل الب ـ ــاب األول مبل ـ ــل وق ـ ــدره  125,000دين ـ ــار ،وتعــزى اســبابه لقيــام ادارة المستشـ نـف باســتخدام الفــائض ببنــد المرتبــات االساســية
ن
التميت والمالبس والقيافة
للـرصف عىل بنود اخري مثل عالوة
ـي وجـ ــود وفـ ــر نف بنـ ــد المرتبـ ــات االساسـ ــية بـ ـ ن
 ت بـ ـ نـي مـ ــا هـ ــو وارد مـ ــن الخزانـ ــة العامـ ــة
ن
ـوظفي الــذين
والم ـرصوف الفعــىل نــاتأ عــن ورود حــواالت تخــص مرتبــات بعــض المـ
ن
بالمستشف والبيان التال ن
يبي بعض هذه الحاالت -:
انته عالقتهم الوظيفية
ت
1
2
3
4
5

االسم الوارد من
وزارة المالية
عامم
عصأ
ساع
مس
نا

المرتب الشهري
بالدينار
ليبية
980
ليب
1,900
ليبية
650
ن
فلسطيب
931
أوكرانية
1,506
الجنسية

اجمال القيمة
المترصف بها
41,160
68,400
23,400
36,309
13,544

مالحظة
تمثل حوالة مرتبات  42شهر .
تمثل حوالة  36شهر .
تمثل حوالة  36شهر .
تمثل حوالة  39شهر .
تمثل حوالة  9أشهر .

ر
المغتب ـ ن
 تب ـ نـي ال ــذين انته ـ عالق ــتهم الوظيفي ــة
ـي وج ــود ع ــدد م ــن العن ــا الطبي ــة
ن
بالمستشف ال زال مرتباتهم ترد من وزارة المالية باجمال  22,887دينار.
ن
ن
ن
المحالي عىل الضمان (تقاعد اختياري وحالة وفـاة)
الموظفي
تبي وجود عدد من
ال زال مرتباتهم ترد من وزارة المالية.
 لـ ــوحظ قيـ ــام إدارة المستشـ ـ نـف باسـ ــتخدام الـ ــوافرات نف بنـ ــد المرتبـ ــات األساسـ ــية نفاجـ ـ ـراءات ف فروق ـ ــات ر
التقي ـ ــة والع ـ ــالوات الس ـ ــنوية بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )7م ـ ــن
ن
الوطب .
القانون رقم ( )8لسنة 2014م بشأن الرقم
ن
 كمــا لــوحظ مــن خــالل حــوافظ واســتمارات المرتبــات قيــام إدارة المستشــف بــبعضـوظف المستشـ نـف نوردهــا نف ر
التجـاوزات نف إجـراءات الرصـ ـف الخاصــة لــبعض مـ ن
االن
-:
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ن
موظفي يتقاضوا مرتبات بأعىل مما هو وارد من وزارة المالية .

اسم الموظف
عمسا
عفصأ

2018/10
786
2181

قيم المرتبات المرصوفة حسب استمارات المرتبات
2019/10
2018/12
1872
2544
3988
2361

2019/12
2379
2181

ن
المستشف ولم ترد أسمائهم من قبل وزارة المالية .
 موظفون يتقاضوا مرتبات مناسم
الموظف
فجأ
مفع

المرتب المرصوف المرتب المرصوف
2018/12
2018/10
1136
994
2610
806

المرتب المرصوف
2019/10
2894
1061

المرتب المرصوف
2019/12
3583
2550

ن
ـوظفي يتقاضــوا مرتبــات بــأعىل ممــا هــو وارد مــن وزارة الماليــة م ـ أوجــه اخــتالف
 مـقيمة مرتباتهم مما هو معد وفقا الستمارات الرواتب والقيمة المرصـوفة عـن طريـق
الحافظة المرصفية المودعة نف حساباتهم .
ن
ن
بالمستشف ( )65متعاون ويتم سـداد مرتبـاتهم مـن بنـد
المتعاوني
 بلل اجمال عددن
اتعاب ومكافآت لغت العاملي باجمال  1,479,420دينار.
الفحص المستندي للباب الثان -:
ن
المستشف بتوريد األدوية والمعدات الطبية دون وجود احتياج فعىل.
 -قيام ادارة

 اخــتالف نف كميــات بعــض األصــناف بـ نـي مــا هــو وارد بالفــاتورة المرفقــة بــأذن الرصـ ـف
والكميات المستلمة بالمخازن حسب اذن الـرصف باستالم المرفق الذن الرصف .
 التب ــاين نف االس ــعار بنس ــبة كب ــتة ل ــنفس الص ــنف ب ـ نـي اذن ف وأخ ــر خ ــالل نف ــس
ر
بيـ ــء مـ ــن التفصـ ــيل للمالحظـ ــات الـ ـ رـب تكشـ ــف
الفـ ـ رـتة  ،والجـ ــدول التـ ــال يوض ـ ـ
للجنة من واق الفحص المستندي ألذونات الرصف .
رقم اذن
الرصف
8/6
12/33
8/5

10/4

10/2

11/15

التاري ــخ

القيمة

المستفيد

ررسكة االهرام الجديد الستتاد االدوية
311,000 2018/8/16
والمعدات وبيانه توريد معدات
ررسكة االهرام الجديد الستتاد االدوية
/12/31
200,000
والمعدات وبيانه توريد أدوية
2018
ررسكة االهرام الجديد الستتاد االدوية
400,000 2018/8/16
والمعدات وبيانه توريد أدوية

مالحظة
اذن استالم المخزن غت معتمد وال يوجد به تاري ــخ .
يوجد اختالف ما ن
بي الفاتورة وأذن استالم المخازن .
يوجد اختالف ما ن
بي الفاتورة وأذن استالم المخازن .

سعر الحقنة الواحدة 10مىل ( )0.65دينار وحقنة 5مىل
ررسكة االهرام الجديد الستتاد االدوية
( )0.75دينار وحقنة  50مىل ( )9.5دينار وحقنة  20مىل
 216,370 2019/10/8والمعدات الطبية وبيانه توريد حقن ( )8دينار ويالحظ من المقارنة ن
بي اسعار الحقن الحال
طبية
وأذن الرصف السابق المبالغة نف السعر .
مرصوفات سنوات سابقة وال يوجد مخصص  ،عدم
ر
المبارس تم بالمقطوعية بقيمة
وجود عقد والتكليف
/10/15
298,500
( )53,746دينار شهريا بالمخالفة للمادة ( )23من الئحة
2018
الشوق ن
ر
المص لخدمات النظافة
العقود االدارية فقرة (ب) .
العامة
دمأ عدد  2أذن ف نف أذن واحد وعدم وجود عقد
/11/22
ر
والتكليف المبارس تم بالمقطوعية بقيمة ()53,746دينار
267,476
2018
شهريا بالمخالفة للمادة ( )23من الئحة العقود االدارية
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 ل ــوحظ اس ــتحواذ ررسك ــة االه ـ ـرام الجدي ــد الس ــتتاد االدوي ــة والمع ــدات الطبي ــة ع ــىلاغل ـ ــب توري ـ ــدات االدوي ـ ــة والمع ـ ــدات الطبي ـ ــة والبي ـ ــان الت ـ ــال يوضـ ـ ـ قيم ـ ــة المب ـ ــالل
ر
الشكة المذكورة:
المعتمدة وبيان ما تم فه لصال
البيان
الباب ن
الثان
المتفرقات
ن
تحسي وتطوير
الخدمات الطبية
الطوارئ

-

-

-

-

السنة
المالية
2018م
2019م
2018م
2019م
2018م
2019م
2018م
2019م

نسبة ما تم ضفه
المرصوف لبند األدوية
المبلغ المسيل
والمعدات الطبية لصالح االهرام من المبلغ المسيل
%52
1,974,402
3,766,665
%41
1,723,940
4,183,000
%57
289,620
500,000
---%100
1,500,000
1,500,000
%100
975,013
975,013
%106
1,587,638
1,500,000
----

لـ ـ ــوحظ مـ ـ ــن خـ ـ ــالل الجـ ـ ــدول السـ ـ ــابق ارتفـ ـ ــاع نسـ ـ ــبة الـ ـ ـ ـرصف عـ ـ ــىل توريـ ـ ــد األدويـ ـ ــة
ن
المتانية العامة واالستثنائيات
والمعدات الطبية والمحاليل من اجمال الرصف من
ر
(المتفرق ــات ،الط ــوارئ ،التحس ـ ن
ـي)  ،وفيم ــا ي ــىل بي ــان م ــا ت ــم ف ــه ل ـ ـشكة االه ـ ـرام
ن
المتاني ـ ــات للس ـ ـ ن
نتي 2018م ،
الجديـ ــد الس ـ ــتتاد المعـ ــدات واألدوي ـ ــة م ـ ــن مختلـ ــف
ر
2019م  ،بـ ـ ريء مــن التفص ــيل م ـ ايضــاح نس ــبة حصــة رسكــة االه ـرام الجديــد م ــن
ن
المستشف :
مخصصات
ن
ر
بيــان بالمبــالل المـ ـرصوفة لصــال رسكــة االه ـرام الجديــد مــن البــاب الثــان للس ــنوات
المالية 2018م 2019 ،م و كالتال -:
 نسبة مـا ف لل ـ رشكة مـن البـاب الث ن
ـان (مـن المسـيل) خـالل سـنة 2018م كـان
ما نسبته ()%45
ن
ر
 نسبة ما ف للـشكة من الباب الثان (مـن المسـيل) خـالل سـنة 2019م كـان
ما نسبته ()%39
ر
ن
بيــان بالمبــالل المرصــوفة لصــال رسكــة االهـرام الجديــد مــن بــاب التحســي والتطــوير
للسنوات المالية 2018م 2019 ،م و كالتال
 نس ــبة م ــا ف لل ـ ـ رشكة م ــن ن
ن
متاني ــة ب ــاب التط ــوير والتحس ــي (م ــن المس ــيل)
خالل سنة  2018م كان ما نسبته (. )%99
 نسبة ما ف للـ رشكة من ن
ن
متانية باب التطوير والتحسي (من المسيل) خـالل
سنة 2019م كان ما نسبته ()%99
بي ــان بالمب ــالل الم ـ ـرصوفة لص ــال ررسك ــة االهـ ـرام الجدي ــد م ــن ب ــاب الط ــوارئ للس ــنة
المالية 2018م و كالتال :
ن
للشــكة م ــن متاني ــة ب ــاب الط ــوارئ (م ــن المس ــيل) خ ــالل س ــنة
 نس ــبة م ــا ف ر ـ
2018م كان ما نسبته (. )%106
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االيـ ـ ـرادات :

ن
ن
ـواطني مقابـل الخـدمات الطبيـة
المستشف بفرض رسـوم عـىل الم
 لوحظ قيام إدارةن
ن
بـدون أي ســند قــانون يجـت ذلــك  ،والــيكم بعــض قـيم ونوعيــة االيـرادات والخــدمات
المقابلة لها -:
ت
1
2
3
4
5
6
7

البيان
عمليات ن
غرصوف كبتة
عمليات ن
غرصوف صغتة
عملية المرارة
عملية الزائدة
عملية الوالدة
ر ن
ني مغناطيي
المنظار

القيمة
2700
1300
300
200
250
130
75

 اس ــتخدام ايص ــاالت ق ــبض خاص ــة تم ـ ـ طباعته ــا بمط ــاب القط ــاع الخ ــاص وذل ــكن
المتانية والحسابات والمخازن .
بالمخالفة لنص المادة ()74من الئحة
 الت ـ ـرصف نف المب ــالل ال ـ رـب تم ـ جبايته ــا وال ـ ـرصف منه ــا نق ــدا خ ــارج حس ــابات وبن ــودن
المتانية .
 ع ـ ـ ــدم توري ـ ـ ــد المب ـ ـ ــالل المحص ـ ـ ــلة نظ ـ ـ ــت الخ ـ ـ ــدمات الص ـ ـ ــحية ال الخزين ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ــةن
بالمستشف أو الحسابات المـرصفية وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة ( )64مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ت ــم ال ــتحفظ ع ــىل ع ــدد ( )550م ــن كع ــوب ايص ــاالت الق ــبض ذو فئ ــة ( )50ايص ــالبقيمة اجمالية  593,447دينار  ،والبيان التال ن
يبي عينـة مـن تلـك الكعـوب وقيمـة
ما تم جبايته بها :
تسلسل
50-1
500-451

اجمال المقبوضات
1,860
1,105

التاري ــخ
2019-10-27م
2019-10-29م

الموظف المسؤول عن الجباية
عسا
با

حساب الودائع واالمانات
رصف فن
ن
ن
ن
المستشف بحساب مـرصف خاص بالودائ واألمانات بلل رصيده المـ
يحتفظ
ر
ن
2018-12-31م  ،مبل ـ ــل  101,034دين ـ ــار  ،وال ـ ــب تب ـ ــي ع ـ ــدم وج ـ ــود كش ـ ــف تحل ـ ــيىل
بتعليتها والمبلل الموجـود بالحسـاب م رـتاكم مـن سـنوات سـابقة ويـتم الرصـف منـه عـىل
عملي ــات التوري ــد وال ـ ـ رشاء بالمخالف ــة لق ـ ـرار رئ ــيس دي ــوان المحاس ــبة رق ــم ( )23لسـ ــنة
ن
2015م  ،والتعميم الصادر للمر ن
الماليي مـن قبـل رئـيس لجنـة متابعـة الحسـابات
اقبي
ن
المرصـ ــفية للجه ــات الممول ــة م ــن الخزان ــة العام ــة الم ــؤر ف 2017-10-9م  ،وك ــذلك
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن
بالمخالفــة للمــواد ( )164-163-162-161مــن الئحــة
ر
وال ـ رـب ت ــنظم القي ــد وال ـ ـرصف م ــن الحس ــاب المش ــار الي ــه  ،واالن بي ــان ل ــبعض عملي ــات
الـرصف بالمخالفة من الحساب -:
تقرير ديوان المحاسبة 2020

725

تاري ــخ الصك

رقم الصك

2016-12-31م

37611068

2018-12-31م

37611076

2018-12-31م

37611077

البيان
ررسكة المحيط
المتجدد
ررسكة اليقين
الساط للتدريب
ررسكة أرطس
لألدوية

القيمة

مالحظة

5,179

لم يرصف معلق من 2016م ،وال توجد معالجة تذكر
تم الرصف نف 2019م  ،ولم يتم ارفاق أي مستندات م
ن
المستشف بأنه تم تعلية
اذن الرصف عدا كتاب مدير
ر
الشكة.
المبلل من سنة 2013م لصال

17,940
54,826

تم توريد أدوية وتم بيان بأن القيمة تخص استقطاعات
التأمي الطب الخاصة ر
ن
ن
التأمي وبأن هذه القيمة تم
بشكة
ن
التأمي  %45بها .
الحصول عىل إعفاء من ررسكة

االصول المشوقة

فيما يىل بيان باألصول المفقودة ( المشوقة ) خالل شهر 2020/6م وذلـك بنـاء عـىل
ما ورد ببالغ مركز ررسطة ترهونة :
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

نوع السيارة
هونداي H1اسعاف
ر
المون
هونداي  H1نقل
شفرلي اسعاف
شفرلي اسعاف
مرسيدس ست رنت اسعاف
هونداي  H1اسعاف
مرسيدس ست رنت اسعاف
مرسيدس ست رنت اسعاف
هونداي  H1اسعاف
هونداي  H1اسعاف
تويوتا 12الراكب
سيارة ايفكو
هونداي بورتا ثالجة
نيسان حافظة
رافعة شوكية (فركة)
مولد كهربان

رقم اللوحة
996-1
6338-1
85498
58480
28121
1914-1
51815
51109
1376-1
31243-27
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

رقم الهيكل
ال يوجد
ال يوجد
52130992
ال يوجد
ال يوجد
382489
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

المالحظات
صالحة
صالحة
صالحة
صالحة
صالحة
صالحة
صالحة
صالحة
--ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الخالصة
 مـن خـالل المالحظـات السـابقة يتضـ قيـام ادارة المستش نـف باإلهمـال والتقصــت فنادارة ام ـ ــوال الدول ـ ــة والمحافظ ـ ــة ع ـ ــىل أص ـ ــول المستش ـ ـ نـف ،وذل ـ ــك يتض ـ ـ نف الق ـ ــيم
رصـ ــوفة ل ـ ــبعض ال ـ ـ ـ رشكات ر
(رسك ـ ــة االه ـ ـرام الجدي ـ ــد الس ـ ــتتاد االدوي ـ ــة والمع ـ ــدات
الم ـ
ن
ر
ر
ر
الطبيــة-رسكــة الـ ـشوق المـ ـصء لخــدمات النظافــة-رسكــة النســوم الهادئــة لخــدمات
التموين) ،وذلك عىل حساب ر
الب ن
ن
المستشف ر
تعان من االهمال.
باف مرافق

 توريد األدوية والمعدات بدون وجود طلبيات فعلية و تحديد االحتياج الفعىل ،إنمايــتم توريــد وتكــدشس األدويــة والمعــدات دون مراعــاة لل ـ رشوط األساســية مثــل أمــاكن
التخــزين وصــالحية األدويــة والمحاليــل ممــا يعــل مـ ر
ـؤرس عــىل ان التوريــد عبــارة عــن
ترصيف البضائ الراكدة ر
للشكات الخاصة.
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 ال ـرصف العشــوان بــدون دراســة او تحديــد االحتيــاج الفعــىل عــىل األدويــة والمعــدات(طلبي ــات) واس ــتنفاذ االرص ــدة ب ــالبنود ،ع ــىل حس ــاب ب ـ ر
ـاف البن ــود وذل ــك بن ـ ا
ـاء ع ــىل
اس ــتخدام ال ــوفر نف بن ــود للرصـ ــف ع ــىل بن ــود ررساء االدوي ــة مم ــا أدى إل اهم ــال أه ــم
مراف ــق المستش ـ نـف ومنه ــا ج ــزء م ــن مب ـ نـب المستش ـ نـف المغل ــق حالي ــا لغ ــرض الص ــيانة
وبــاألخص الصــيدلية ومخــازن االدويــة حيــث تعـ ن
ـان مــن اقـ ـص درجــات االهمــال فــال
توجــد أمــاكن تخــزين صــالحة فــالمخزون يوض ـ عــىل االرض ن
وف المم ـرات وبموقــف
س ــيارات مح ــور وك ــذلك ال توج ــد مكات ــب او س ــجالت او منظوم ــة ،انم ــا ي ــتم التوري ــد
والرصـ ــف ال االقس ــام والتخ ــزين بط ــرق بدائي ــة وتع ـ ن
ـان المخ ــازن م ــن س ــوء التخ ــزين
والرطوبــة والــتعفن نف االســقف و الحــوائط وت ـشب ميــاه االمطــار مـ وجــود انابيــب
المجاري نف اغلب الحجر والممرات المستخدمة لتخزين االدوية .
 العق ـ ــود المتم ـ ــة م ـ ـ ـ جمي ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ رشكات معيب ـ ــة قانونيـ ـ ــة ول ـ ــم ت ـ ـ ـراع فيه ـ ــا الـ ـ ـ ـ رشوطر
ن
والقواني واللوائ المنظمة إلجراءات التعاقد.
بالتشيعات
الجوهرية
املست شفى اجلامعي طرابلس

عن السنة المالية 2019م
ً
اوال /نظام الرقابة الداخلية
مــن خــالل أعمــال الفحــص والمراجعــة لحســابات المستشـ نـف الجــامع ط ـرابلس لــوحظ
بعض أوجه القصور نف أحكام الرقابة الداخلية تمثل نف ر
اآلن:
ن
المتانيـة
 عدم ختم المستندات بمـا يفيـد الصــرف مخالفـة للمـادة ( )105مـن الئحـةوالحسابات والمخازن.
 عــدم مســك ســجل األصــول األمــر الــذي يتطلــب مــن إدارة المستشـ نـف تشــكيل لجنــةلحصـر األصول وترقيمها وتسجيلها ر
الكتونيا بحيث يتم متابعتها.
ر
الدفتي مره عىل األقل كـل
 عدم القيام بالجرد المفاج للخزينة ومطابقتها بالرصيدن
المتانية والحسابات والمخازن.
شهر بالمخالفة للمادة ( )88من الئحة
ن
 عــدم وج ــود م ــالك وظـ نن
ـيف معتم ــد حي ــث تبــي ان آخ ــر م ــالك وظــيف معتم ــد لس ــنة
2007م.
 القصور نف اتخاذ اإلجراءات حيال تكدس بعـض االصـناف المتمثلـة نف المسـتلزماتالطبية واألدوية المنتهية الصالحية األمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حيالها.
 وج ــود بع ــض األص ــناف والمتمثل ــة نف أجه ــزة الحواس ــيب العاطل ــة واألب ــواب وغته ــاحيــث تشــغل حـ نـت كبــت مــن المخــازن دون االســتفادة منهــا األمــر الــذي يتطلــب اتخــاذ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مايلزم وفقا ألحكام المواد ( )311-310من الئحة
ثانيا :الحسابات المصـرفية
وقشأنها لوحظ ر
اآلن:
تقرير ديوان المحاسبة 2020

727

 أظهــرت م ــذكرة تس ــوية الحس ــاب المص ـ نـرف المتعل ــق بالب ــاب األول رق ــم 9720811
طـ ـ ـ ــرف مص ـ ـ ـ ــرف الجمهوريـ ـ ـ ــة – ط ـ ـ ـ ـرابلس الطـ ـ ـ ــب حـ ـ ـ ـ رـب 2019/12/31م صـ ـ ـ ــكوك
خص ــم م ــن ال ــدفاتر وال مقاب ــل له ــا بالمص ـ ــرف بقيم ــة  7,837,482دين ــار ،يرج ـ ـ
ت ــاريـ ــخ ال ــبعض منه ــا إل س ــنوات س ــابقة ،وال ـ رـب تج ــاوزت الم ــدة القانوني ــة لتق ــديمها
للصـرف ودون تسويتها والبالل قيمتها  1,138,021دينار.
 أظهــرت م ــذكرة تس ــوية الحس ــاب المص ـ نـرف المتعل ــق بالب ــاب األول رق ــم 9720811
طرف مصـرف الجمهورية – طرابلس الطـب ح رـب 2019/12/31م ،مبـالل خصـم
بكشف حساب المصـرف وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة  15,299دينار.
 أظهرت مذكرة تسوية الحساب المص نن
الثان رقم 972080200
ـرف المتعلق بالباب
طرف مصـرف الجمهورية – طرابلس الطـب ح رـب 2019/12/31م ،مبـالل خصـم
م ـ ــن ال ـ ــدفاتر ول ـ ــم تظه ـ ــر بكش ـ ــف حس ـ ــاب المصـ ـ ــرف بقيم ـ ــة  24,440,039دين ـ ــار،
والمتضــمن لمبلــل  17,000,000دينــار ،المخصــص مــن المجلــس الرئــاس بموجــب
القرار رقم ( )1528لسنة 2019م من بند المتفرقات.
 أظهرت مذكرة تسوية الحساب المص نن
التحسي والتطـوير رقـم
ـرف المتعلق بحساب
 97208035ط ــرف مصـ ــرف الجمهوري ــة – طـ ـرابلس الط ــب ح ـ رـب 2019/12/31م
صــكوك خصــم مــن الــدفاتر ولــم تظهــر بكشــف حســاب المص ــرف والـ رـب تجــاوزت
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن
المدة القانونية المحددة بالمـادة ( )118مـن الئحـة
ن
والب ــالل قيمته ــا  45,270دين ــار مم ــا يتطل ــب م ــن إدارة المستش ــف اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات
حيالها.
ن
ن
ر
 بلغـ االرصــدة الدفتيــة ف 2019/12/31م لكــل مــن الحســاب المصــرف المتعلــقـان مبل ـ ـ ــل  989,079دينـ ـ ــار والحسـ ـ ــاب المص ـ ـ ـ ن
بالبـ ـ ــاب الثـ ـ ـ ن
ـرف المتعلـ ـ ــق بالتحس ـ ـ ـ ن
ـي
ن
والتطــوير  41,430دينــار عــىل التــوال ،ممــا شســتوجب عــىل إدارة المستشــف إحالــة
ر
الدفتية إل حساب اإليراد العام.
تلك االرصدة
ً
ثالثا /الميانية التسييية
أظهــرت التقــارير الماليــة للمستشـ نـف الجــامع جملــة المبــالل المعتمــدة 116,122,500
ـي بلغ ـ ـ ـ ـ جملـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ــروفات  113,936,150دينـ ـ ـ ــار برصـ ـ ـ ــيد متـ ـ ـ ـ ر
دينـ ـ ـ ــار نف حـ ـ ـ ـ ن
ـبف
 2,186,350دينار ،وقد لوحظ بشأنها مايىل:
ـوطنيي ممــا ترتـب ر ن
ن
ن
التامــات
ـاملي ال
 قيـام إدارة المستشـ نـف بـابرام عقــود اسـتخدام للعـن
المتاني ـ ــة
دون وجـ ــود مخصصـ ــات ماليـ ــة مخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )26مـ ــن الئحـ ــة
والحسابات والمخازن.
 افتقار بعض أذونـات الصــرف للتعزيـز المسـتندي المؤيـد لعمليـة الصــرف بالمخالفـةن
المتانية والحسابات والمخازن ،وبيانها كالتال:
للمادة ( )99من الئحة

تقرير ديوان المحاسبة 2020

728

اذن الصـرف
11/2

القيمة
4050

المستفيد
مطبعة الدليل

12/38

499,345

شـركة ونزيك للخدمات التموينية

مالحظات
عدم إرفاق صورة من العقد.
عدم إرفاق أصل التكليف.
عدم إرفاق مطالبة الشـركة.

عق ــود الخدمــات:
قيـام المستشـ نـف بــابرام عــدد  3عقــود مـ شــركات خدميــة للقيــام بأعمــال النظافــة ونقــل
المخلفــات واإلعاشــة ،ومــن خــالل التقــارير المقدمــة مــن رئــيس قســم الرعايــة والتغذيــة
العالجيـة عــىل شــركة ونزيــك لخــدمات التغذيـة واإلعاشــة المنــت التعاقــد معهــا لــوحظ
ر
اآلن:

 تكرار نفس المخالفات من قبل الشـركة وعدم وض آلية لمعالجتها. لــوحظ عنــد ســداد مســتحقات الشــركة يــتم إضــافة نســبة  %30مــن إجمــال الفــاتورةمقاب ــل الوجب ــات المفاجئ ــة نتيج ــة ال ــدخول لإلي ــواء بع ــد ف ـ رـتات الوجب ــات كم ــا ي ــتم
خصم قيمة  %5غرامة المالحظات كنسبة ثابتة وال تتغت هذه النسبة عـىل حسـب
المالحظــات وحيــث نســبة الزيــادة بعــد خصــم  %5نف حالــة وجــود مالحظــات يتـ ر
ـبف
 %25األم ـ ــر ال ـ ــذي ال شش ـ ــج الش ـ ــركة ع ـ ــىل األخ ـ ــذ بالمالحظ ـ ــات ومعالجته ـ ــا حي ـ ــث
يتطلــب مــن إدارة المستشـ نـف اتخــاذ إج ـراءات أ كـ رـت حــزم نف حالــة تكــررا المالحظــات
ومنها عىل سبيل المثال:
ن
ن
للعاملي.
للمر ،أو
 النقص المتكرر نف عدد الوجبات المقدمة
 النقص نف كمية االوزان للمواد المقدمة مخالفـة لجـدول المقننـات الغذائيـة مـن
حيث الجودة واألوزان المحددة لكل عنرص.
ن
ن
المستشف بأعداد وأسـماء وجنسـيات الكـادر الـوظيف
 عدم موافاة الشـركة إدارة
بالمطبخ وكذلك البطاقات الصحية لهم.
 عدم ر ن
االلتام بالمالحظات المتعلقة بالنظافة.
 بتـ ــاريـ ــخ 2019/10/26م قام ـ ـ الش ـ ــركة بتوزي ـ ـ ـ ـ لح ـ ـوم فاسـ ــدة وغـ ــت صـ ــالحة
لأل ك ـ ــل كم ـ ــا ه ـ ــو مب ـ ـ ن
ـي نف كت ـ ــاب رئ ـ ــيس قس ـ ــم الرعاي ـ ــة والتغذي ـ ــة العالجي ـ ــة رق ـ ــم
ن
( )18364/155الم ــؤر ف 2019/12/23م الموج ــه لم ــدير مكت ــب المراجع ــة
الداخلية عن طريق مدير إدارة الشؤون الطبية.
المتفرقات

بموجــب ق ـرار الرئــاس رقــم ( )1528لســنة 2019م تــم تخصــيص مبلــل 17,000,000
دينار من بند المتفرقات لـوحظ بشأنه التال:
 من خالل االطالع عىل محضـر رالتسية ودراسة العروض ن
تبي أنه لم يتم عـن طريـق
ن
لجنة العطاءات الفرعية بالمستشف.
 كمـ ــا يالحـ ــظ قيـ ــام لجنـ ــة العطـ ــاءات الفرعيـ ــة بدراسـ ــة عـ ــروض الش ـ ــركات المتقدمـ ــةوالتس ـ ــية ع ـ ــىل إح ـ ــدى ه ـ ــذه الشـ ـ ــركات بموج ـ ــب محضـ ـ ــر ر
للتوري ـ ــد ر
التس ـ ــية بت ـ ــاريـ ــخ
2018/12/19م ،بالمخالف ــة للغ ــرض المش ــكلة م ــن أجل ــه ه ــذه اللجن ــة ع ــالوة ع ــىل
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مخالفة قـرار وزيـر الصـحة المفـوض رقـم ( )111لسـنة 2017م بشـأن تشـكيل لجنـة
عطــاءات فرعيــة بالمستشـ نـف ،ممــا يعــد تجــاوز يـ ـ ـ وتعــدي عــىل اختصــاص لجنــة
العطاءات.
حساب التحسي والتطوير
بلغ ـ جملــة التفويض ــات الماليــة خــالل الع ــام 2019م مبلــل  11,000,000دين ــار ،فن
حي بلغ جملة المصــروفات  10,998,430دينـار برصـيد مت ر
ن
ـبف  1,570دينـار ،وقـد
ر
ل ــوحظ اتب ــاع سياس ــة التكلي ــف المب ــارس وع ــدم اإلع ــالن ع ــن مناقص ــة عام ــة بالمخالف ــة
للمادة ( )10من الئحة العقود اإلدارية.
االعتمادات المستندية
ن
بلغ االعتمادات المستندية المفتوحة من قبل المستشف إل غاية 2019/12/31م
 35اعتمادا بالعملة المحلية ،وفيما يىل أهم المالحظات بالخصوص:

 اعتمادات متوقفة ولم يتم الصـرف عليها نهائيا:اسم المشـروع
توريد وتركيب إقفال رقمية
توريد ثالجات لحفظ األدوية
توريد وتركيب مولد كهربان
ستلزمات طبية لقسم الفتوسات
صيانة جهاز تصوير ثاب

قيمة االعتماد (دينار) الرصيد
الجهة المنفذة
189,500
189,500
شـركة المتكاملة المساهمة
347,500
347,500
شـركة االمتياز الليب
321,275
321,275
شـركة الدقة الهندسية لألعمال الكهربائية
753,100
753,100
شـركة الفا الطبية
211,062
211,062
شـركة مجموعة األمل الطبية

حي ـ ــث يتع ـ ـ ن
ـي ع ـ ــىل إدارة المستش ـ ـ نـف العم ـ ــل ع ـ ــىل إخط ـ ــار الش ـ ــركات المنف ـ ــذة بض ـ ــرورة
االنتهــاء مــن أعمالهــا أو إقفــال هــذه االعتمــادات واســتبدالها بش ــركات أخــرى قــادرة عــىل
التنفيذ.
ر
متعية لم تقفل منذ فية طويلة
اعتمادات
بلغ ـ ـ إجم ــال االعتم ــادات المتع ـ رـتة ع ــدد  18اعتم ــاد بقيم ــة إجمالي ـ ـة 32,821,607
ا
دينــار ممــا شســتوجب عــىل إدارة المستشـ نـف اتخــاذ اإلج ـراءات المناســبة حيالهــا بــد مــن
ترحليها من سنة ألخرى.
اإليرادات
السنة المالية
2018م
2019م

اإليرادات المحصلة
عالج اجانب ايجارات
64,100
20,129

84,229

95,760

109,250

13,490

اإلجمال

ولوحظ بشأنها ما يىل:
تراكم ايجارات محل التيد الواق بالقرية السـكنية لم ن
ـوظف المستش نـف حيـث كـان آخـر
إيجار دف شـهر  12لسـنة 2013م بواقـ  175دينـار للشـهر الواحـد حيـث يتطلـب مـن
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ن
المستشف إحالة عقد اإليجار إل مكتب الشؤون القانونية التخاذ ما يلزم حسب
إدارة
ن
المستشف.
ما نص عليه العقد والتشـريعات النافذة والحفا عىل حقوق
دفعات تحت الحساب
قيــام إدارة المستشـ نـف بــدعم حســابها لــدى بعــض الجهــات الـ رـب تتــول تقــديم خــدمات
ا
ـي تحميــل مبلــل الــدعم كمص ــروف فعــىل مبـ ر
حيــث تبـ ن
ـارسة عــىل البنــد بــد مــن تحميلــة
ن
المتانيـة (دفعــة مقدمــة) بالمخالفــة للمـادة ( )21مــن قــانون النظــام
عـىل حســاب خــارج
المال للدولة وبيانها كالتال:
اذن الصـرف
4/2
9/3
9/5
11/2
12/1
12/14
12/41

التاري ــخ
2019/04/21
2019/09/04
2019/09/18
2019/11/23
2019/12/05
2019/12/22
2019/12/31

المبلغ
50,000
37,500
60,000
300,000
50,000
5534,970
50,250

المستفيد
شـركة التيقة
شـركة هاتف ليبيا
ن
لألكسجي
الشـركة الليبية
شـركة التيقة
مصن غاز طرابلس
شـركة التيقة

المخ ـ ـ ـ ـ ــازن

م ــن خ ــالل القي ــام ب ــاجراء ج ــرد مف ــاج لمخ ــازن األدوي ــة ومخ ــازن المس ــتلزمات الطبي ــة
لوحظ أن هناك مستلزمات وأدوية منتهية الصـالحية يـتم االحتفـا بهـا بالمخـازن ولـم
ي ـ ــتم الـ ـ ــتخلص منهـ ـ ــا وذلـ ـ ــك لعـ ـ ــدم اس ـ ــتجابة الجهـ ـ ــات المختصـ ـ ــة لنقـ ـ ــل هـ ـ ــذه المـ ـ ــواد
والتخلص منها رغم المراسالت ال رـب تـم توجيههـا إلـيهم حيـث أن الجهـة المسـؤولة عـن
وزارة الص ــحة متمثل ــة نف لجن ــة ال ــتخلص م ــن المخلف ــات
ال ــتخلص م ــن ه ــذه الم ــواد
الطبية.
مستشفى األطفال طرابلس

نظام الرقابة الداخلية 2020م
ف المرتب ــات بالمخالف ــة للم ــادة ()99

 عــدم التقي ــد بالنم ــاذج المخصص ــة لعمليــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ـدفت أس ــتاذ المخ ــازن فن
الدفتي ــة ب ـ ر
ر
 ع ــدم المطابق ــة ب ـ نـي كش ــوفات الج ــرد واألرص ــدة
ن
الجــرد الســنوي لألصــول بالمخالفــة للمــادة ( )299مــن الئحــة المتانيــة والحســابات
والمخازن.
 القص ــور نف مس ــك الس ــجالت وال ــدفاتر المالي ــة الض ـ ــرورية (س ــجل لحص ـ ــر األص ــولفت يومية الصندوق – ر
االلتامات – د ر
الثابتة – سجل ر ن
دفت لحساب األمانات).
 قصور مكتب المراجعة الداخليـة عـن القيـام بالمهـام المسـندة إليـه مـن حيـث إعـدادتقارير دورية عن الوض المال وتقييم أنظمـة الرقابـة الداخليـة والوقـوف عـىل أوجـه
االنحراف والقصور للحد من األخطاء المتكررة.
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 ض ــعف المراق ــب الم ــال نف أداء مهام ــه المن ــاط به ــا وف ــق االختصاص ـات المنص ــوصن
المتاني ــة
عليه ــا نف الم ــادة ( )18م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال والم ــادة ( )24م ــن الئح ــة
ر
واإلرساف عىل القسم المال والمخازن
والحسابات والمخازن بشأن المتابعة
 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي المؤي ــد ل ــبعض عملي ــات الص ـ ــرف وع ــدم اس ــتيفاء كافـ ــةن
المتانيـ ـ ــة
بيان ـ ــات إذن الص ـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة ألحكـ ـ ــام المـ ـ ــادة ( )100-99م ـ ــن الئحـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 عدم القيام بالجرد المفاج للخزائن والمخازن بالمخالفة ألحكام المـواد (-292-88ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )293من الئحة
 معظــم أذونــات الص ــرف الخاصــة بتوريــد األدويــة لــم ترفــق بهــا شــهادة تفيــد بأنــه تــمتحليلها واإلفراج عليها من قبل مركز الرقابة عىل األغذية واألدوية.
ـرف خــاص ب ـاإليرادات حيــث تــم إيــداع إي ـراد ســنة 2020م فن
 عــدم فــت حســاب مص ـ نحساب الباب األول.
ن
ر
ن
المستشف (الدائمة  -غت الدائمة) ن
تبي اآلن:
ومن خالل متابعة اللجان المشكلة ف
 تش ــكيل لجن ــة مؤقت ــة تمـ ــارس نف ــس اختصاص ـ ـات إحـ ــدى اللج ــان الدائم ــة الدائمـ ــةن
ـوظفي بموج ــب
حي ــث ت ــم تش ــكيل لجن ــة (مؤقته)لتس ــوية األوض ــاع الوظيفي ــة للم ـ
ن
الموظفي (دائمـة) ،والمشـكلة
القرار رقم ( )86لسنة بالرغم من وجود لجنة شؤون
بموجب القرار رقم ( )76لسنة 2020م الصادر بتاريـ ــخ 2020/11/2م.
 تض ـ نـمي المراق ــب الم ــال بلجن ــة الج ــرد الس ــنوي للخزين ــة لس ــنة 2020م بالمخالف ــة
ن
للمــادة ( )24مــن الئح ــة المتانيــة والحس ــابات والمخــازن .حيــث ت ــم تســميته رئيس ــا
للجنـ ــة المشـ ــكلة بموجـ ــب الق ـ ـرار رقـ ــم ( )113لسـ ــنة 2020م الـ ــذي نـ ــص نف المـ ــادة
الثالثة عىل ف مكافأة مالية بقيمة  500دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة.
 صــدور ق ـرارات تشــكيل لجــان للقيــام بأعمــال ومهــام مــن صــميم عمــل اإلدارات وفقــاللهيك ــل التنظ ــيم المعم ــول ب ــه وم ــن مكآف ــات له ــا منه ــا ع ــىل س ــبيل المثال:اللجن ــة
المش ــكلة بموج ــب القـ ـرار رق ــم ( )89لس ــنة 2019م ،بش ــأن قف ــل الحس ــاب الخت ــام
ن
للمستشف لسنة 2019م.
الميانية التسييية

ن
للمستشف خالل سنة
الجدول التال يوض التفويضات المالية والمصـروفات الفعلية
2020م:
المخصص وفق اليتيبات االعتمادات
الباب
المفوض بها
المالية 2020م
14,800,000
14,800,000
الباب األول
الباب ن
4,253,250
5,350,000
الثان
ن
19,053,250
20,150,000
البابي
إجمال

المسيل

المصـروف الفعل

12,356,705
4,253,248
16,609,954

13,351,710
4,241,732
17,593,444

الوفر أو (التجاوز)
عن المفوض
1,448,289
11,517
1,459,806

لوحظ بشأنها ر
اآلن:
تقرير ديوان المحاسبة 2020

732

ن
بالمستشف م المخصصات وفق التوزيـ ـ ـ المق رـتح مـن إدارة
 تعامل المراقب المالن
المستشف وليس كما وردت نف التفويضات الصادرة من وزارة المالية.
 القي ــام ب ــاجراء من ــاقالت ع ــىل الب ــاب األول بت ــاريـ ــخ 2020/12/31م بقيم ــة إجمالي ـة 141,461دينار عىل التقديرات المعدة من المستش نـف ولـيس عـىل مـا تـم التفـويض
به من وزارة المالية.
ن
ن
 التوس ـ ـ نف ف المكآفـ ــات لمـ ــوظف المستشـ ــف دون بيـ ــان األعمـ ــال أو اإلنجـ ــازاتوذلــك بالمخالفــة للمــادة ()129مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون عالقــات العمــل وفــق
البيان ر
اآلن:
 عــدم التقيــد بحــدود االعتمــادات المفــوض بهــا عنــد الص ــرف والتجــاوز بالص ــرف
نف قيم ــة العدي ــد م ــن البن ــود بالمخالف ــة للم ــادة ( )10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال
للدولة
ن
ن
ن
 عــدم تــوج الدقــة ف إعــداد مش ــروع المتانيــة التقديريــة واتبــاع األســس المهنيــة
الصحيحة األمر الذي أدى إل ظهور وفر نف بعض البنود يفوق  %50ليصل نف
بعضها اآلخر إل .%100
ر
 تزايــد معــدالت اإلنفــاق خــالل شــهر دشســمت مقارنــة ببــاف األشــهر خــالل الســنة
المالي ـ ــة 2020م ،مم ـ ــا يع ـ ــل م ـ ـ ر
ـؤرسا ب ـ ــأن الصـ ـ ــرف ك ـ ــان بقص ـ ــد اس ـ ــتنفاذ بن ـ ــود
ن
ن
المتاني ــة بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــواد ( )17-13م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات
والمخازن.
ر
ر
 عــدم مراعــاة الصــالحية عنــد رساء بعــض األدويــة حيــث تــم رساء واســتالم بعــض
األدوية يقارب انتهاء صالحيتها ألشهر من تاريـ ــخ استالمها.
 ررساء األدويـة عـن طريـق التكليـف المبـ ر
ـارس ،دون إجـراء مناقصـات للمفاضـلة بـ ن
ـي
الشـركات بما يضمن الحصول عىل أفضـل العـروض وأنسـب األسـعار ،بحجـة أن
هذه الشـركات الوكيل الحصـري لشـركات أجنبية نف ليبيا.
ن
بالمتانية وذلك بالمخالفة
 خصم بعض المصـروفات عىل غت البنود المختصة
ألحكام المادة ( )10من قانون النظام المال للدولة.
خدمات النظافة

ي ـ ــتم تق ـ ــديم الخ ـ ــدمات بموج ـ ــب العق ـ ــد الم ـ ــتم بت ـ ــاريـ ــخ 2018/6/28م 2018/7/1م
بقيمة تبلل  58,000دينار شهريا ،وتم تجديد العقد بتاريـ ــخ 2019/12/1م لمدة سنة
تب ـ ــدأ م ـ ــن 2020/1/1م إل 2020/12/31م ،ونتيج ـ ــة ل ـ ــدخول ج ـ ــزء م ـ ــن المستش ـ ـ نـف
ألعمـ ـ ــال الصـ ـ ــيانة تـ ـ ــم االتفـ ـ ــاق عـ ـ ــىل خصـ ـ ــم مبلـ ـ ــل قيمتـ ـ ــه  10,000دينـ ـ ــار مـ ـ ــن قيمـ ـ ــة
العقد،وبلل إجمال القيمة المصـروفة للشـركة  339,125دينار عن األشهر من  1إل 7
2020/م ولوحظ بشأنها ر
اآلن:
 عدم إرفاق شهادة سداد ن يب وعدم تصديق محضــر االتفـاق بشـأن تجديـد العقـدمن قبل مصلحة الضـرائب.
 ع ــدم تطبي ــق خص ــومات ع ــىل الش ــركة ب ــالرغم م ــن تك ـرار نف ــس المالحظ ــات بتق ــاريرإنجــاز العمــل المعــدة مــن قبــل مكتــب الجــودة وســالمة المــريض ومكافحــة العــدوى،
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وال ـ رـب منهـ ــا عـ ــىل سـ ــبيل المثـ ــال التطبيـ ــق الجـ ــزن الخـ ــاص بنظافـ ــة العربـ ــة الخاصـ ــة
بالنظافة ،والتطبيق الجزن لغسل سلة المخلفات يوميا.
 قي ــام المستش ـ نـف بص ـ ــرف دفع ــات ش ــهرية لعق ــد النظاف ــة تج ــاوزت قيمت ــه الس ــنوية 500,000دينار دون إحالة الـدفعات إل ديـوان المحاسـبة للمصـادقة عليهـا مـا يعـد
مخالفا ألحكام المادة ( )35من الالئحة التنفيذية للقـانون رقـم ( )19لسـنة 2013م
نف شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته.
الحسابات المصـرفية

 وجــود مبــالل خصــم بكشــف حســاب المصــرف (البــاب األول) وحســاب المصــرف(تحسـ ـ ن
ـي وتط ـ ــوير الع ـ ــالج) وال مقابـ ــل له ـ ــا بال ـ ــدفاتر دون اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزم ـ ــة
لمعالجتها ومنها عىل سبيل المثال:
الحساب

الباب األول
ن
تحسي وتطوير العالج

رقم الصك
2126200
1397780
147160
947250
94891

تاري ــخ الصك
2020/10/10م
2017/12/1م
2016/1/1م
2015/12/1م
2020/1/1م

القيمة
17,498
6,117
777
1,141
60,974

 ظهور صكوك المعلقـة للبـاب األول عـددها  52صـك وعـدد  5صـكوك للبـاب الث نـان
ن
تحسي وتطوير العالج وعدد  2صكوك لحسـاب الودائـ
وعدد  5صكوك بحساب
واألمان ـ ـ ــات تج ـ ـ ــاوزت الم ـ ـ ــدة القانوني ـ ـ ــة لتق ـ ـ ــديمها للص ـ ـ ــرف دون اتخ ـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـراءات
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
القانونيـ ــة لمعالجتهـ ــا ،بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )118مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
مستشفى احلرابة القروي

نظام الرقابة الداخلية
ن
مـن خــالل تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة لمستشـف الحرابــة القــروي تبـ ن
ـي وجــود ضــعف
وقصور نف نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل ر
اآلن:
 ض ـ ــعف المراق ـ ــب الم ـ ــال نف ادى لمه ـ ــام المس ـ ــندة إلي ـ ــه وف ـ ــق الق ـ ــانون منه ـ ــا مس ـ ــكا
السجالت وتـرقيم بعـض أذونـات الصــرف فضـ عـن عـدم حفـظ بعـض األذونـات نف
الملفات المخصصة لها
 ع ــدم قي ــام مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة بكاف ــة المه ــام المس ــندة إلي ــه فيم ــا ع ــدا خ ــتمأذون ــات الص ــرف والمتمثل ــة نف اع ــداد تق ــارير ش ــهرية ع ــن س ــت العم ــل واج ـراء الج ــرد
المف ـ ــاج للخزين ـ ــة والمخ ـ ــازن وذل ـ ــك بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )293م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن
 ضــعف التعزيــز المتنــدي لــبعض األذونــات مخالفــة للمــادة ( )99و( )100مــن الئحــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
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 عدم الفصل نبي االختصاصات ونقص الكوادر المالية بقسم الشؤون المالية حيث
يقوم المراقب المال بأغلب إجراءات الدورة المستندية ،عىل الرغم من وجود عـدد
ن
ن
الوظيف.
الموظفي حسب المالك
من
ً
أوال :ميانية المستشق خالل سنة 2019م
ن
فيما يىل مقارنة ن
المتانية المعتمدة والمصـروفات الفعلية خالل سنة 2019م:
بي
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال
ن
التحسي والتطوير

التفويضات المعتمدة
1,800,000
530,750
2,330,750
300,000

الحوالت
1,408,496
530,747
1,939,244
300,000

المصـروفات
1,433,536
527,894
1,961,430
299,397

الرصيد
366,464
2,856
369,320
602

الباب األول 2019م
ن
 عــىل الــرغم مــن تطبيــق احكــام القــانون رقــم ( )8لســنة 2014م ،بشــأن الــرقم الــوطبابتداء من األشهر األول من السنة المالية 2015م ،إال أنه ن
تبي وجود فارق نف عـدد
االس ــماء ال ــواردة م ــن وزارة المالي ــة الخاص ــة بالمرتب ــات بع ــدد  19موظ ــف ع ــن ش ــهر
2019/2م و 15موظف عن شهر 2019/12م منهم منقط وموقـف ومنقـول عـن
العم ــل والزالـ ـ مرتب ــاتهم ت ــرد م ــن وزارة المالي ــة دون ايقافه ــا ،وم ــن خ ــالل الفح ــص
والمتابعـ ـ ــة لـ ـ ــوحظ ان أغلـ ـ ــب هـ ـ ــذه االسـ ـ ــماء الـ ـ ـ رـب تـ ـ ــرد انته ـ ـ ـ عالقتهـ ـ ــا الوظيفيـ ـ ــة
ن
بالمستشف حيث بلغ إجمال القيمة ر
الب ترد من خالل الحصـر مبلـل 194,160
دينار.
ن
 تم ف ما قيمته  16,178دينار مكآفات للموظفي لسنة 2019م وتحميلها عىلن
بالمتاني ـ ـ ــة له ـ ـ ــذه المكآف ـ ـ ــات وذل ـ ـ ــك
بن ـ ـ ــد المرتب ـ ـ ــات دون وج ـ ـ ــود مخص ـ ـ ــص معتم ـ ـ ــد
بالمخالفة للمادة ( )10من قانون النظام المال.
البيان
ن
العاملي
لجنة شؤون
ن
العاملي
لجنة شؤون
لجنة الجرد

اذن الصـرف
7/2
11/6
12/13

القيمة
4,938
4,523
6,717

الباب الثان 2019م
الفحص المستندي
ن
 لوحظ ان جمي المعامالت الخاصة بالمستشف كالنظافة والتغدية يـتم عـن طريـقن
ر
ن
معي خـالل السـنة دون وجـود اإلجـراءات
المستشف لمحل
مبارس من مدير
تكليف
المسبقة من حيث المفاضلة ن
بي العروض واإلرساء عىل أنسب العروض.
اإلعاشة

ن
ـاملي إال أن ـ ــه وم ـ ــن خ ـ ــالل
ف مبل ـ ــل  179,950دين ـ ــار ع ـ ــىل بن ـ ــد أغذي ـ ــة لغ ـ ــت الع ـ ـ
ن
البيان ــات الموج ــودة بقس ــم اإلحص ــاء ل ــوحظ أن ـ ـه ال يوج ــد إي ــواء داخ ــل المستش ــف
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لجمي األقسام خـالل سـنة 2019م إال عـدد قليـل جـدا بقسـم الباطنـة حيـث أغلـب
ـاملي بالمستشـ نـف مــن البــاب الثـ ن
ن
ـان الغديــة لغــت
هــذه المبــالل تــم ص ــرفها إعاشــة للعـ
ن
العاملي بالمخالفة.
 وج ـ ـ ــود طب ـ ـ ــا داخ ـ ـ ــل المستش ـ ـ ـ نـف وال يتب ـ ـ ـ ـ المستش ـ ـ ـ نـف يق ـ ـ ــوم باع ـ ـ ــداد الوجب ـ ـ ــاتن
ن
المستشف وال يتم إظهار قيمـة هـذه الخـدمات
للموظفي وال يتم سداد مرتباته من
ن
م ـ ــن ض ـ ــمن الف ـ ــواتت المقدم ـ ــة ،حي ـ ــث ي ـ ــتم ذل ـ ــك بزي ـ ــادة ف أس ـ ــعار الم ـ ــواد الغذائي ـ ــة
الموردة.
 المحل غت متخصص بتقديم مثل هذه الخدمات. ت ـ ــم االتف ـ ــاق واإلرس ـ ــاء ع ـ ــىل س ـ ــوق الجب ـ ــل للم ـ ــواد الغذائي ـ ــة حس ـ ــب رس ـ ــائل لجن ـ ــةر
المشتيات دون وجود عروض للمفاضلة
 إذن االستالم بشكل صوري لجمي أذونات الصـرف وال يوجد رقم التسلسل عـدم وجـود طلــب باالحتياجـات مـن المخــازن حيـث يـتم التوريــد بشـكل عشـوان مــنر
فتة إل أخرى.
 عدم ارفاق ترخيص ساري المفعول للجهة المتعاقد معها.النظافة

 بلغ ـ إجمــال المص ــروفات عــن ســنة 2019م مبلــل  89,964دينــار والحــظ بشــأنهر
اآلن ذكره م تكررها عن سنة 2020م:
ن
قائمي عىل اعمال النظافة بالمستش نـف
 عدد العمالة الخاصة بالنظافة  4عمال
يتبعون محالت النورس.
 المحل غت متخصص بتقديم مثل هذه الخدمات.
 ال تظه ــر قيم ــة ه ــذه الخ ــدمات ض ــمن الف ــواتت المقدم ــة م ــن المح ــل حي ــث ي ــتم
سداد مرتبات العمالة الخاصـة بالنظافـة عـن طريـق محـالت النـورس دون إدراج
قيم ــة الخ ــدمات مـ ـ الف ــاتورة وي ــتم ذل ــك ع ــن طري ــق زي ــادة نف أس ــعار البض ــاعة
الموردة.
ر
 تم االتفاق واإلرساء عىل محالت النورس حسـب رسـائل لجنـة المشـتيات دون
وجود عروض للمفاضلة.
 عدم وجـود طلـب باالحتياجـات مـن المخـازن حيـث يـتم التوريـد بشـكل عشـوان
من ر
فتة إل أخرى.
 عدم ارفاق ترخيص ساري المفعول للمحل.
ر
ن
بموج ـ ــب أذون ـ ــات الصـ ـ ــرف 12/12,29/19باجم ـ ــال  28,084دين ـ ــار الخاص ـ ــة بتوي ـ ــد
المستش ـ نـف ب ــبعض االحتياج ــات م ــن األدوي ــة والمس ــتلزمات الطبي ــة ع ــن طري ــق شـ ــركة
رنية الحياة لألدوية والمعدات الطبية يالحظ:
 -جمي المستندات المرفقة بأذونات الصـرف صورة وليس

االصل
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 عدم وجود لجنة مطابقة للبضاعة الموردة واالكتفاء بأذن استالم بشكل صوريالتحسي والتطوير 2019م
ن
ن
مستشف الحرابة يعتـت مستشـف قـروي حسـب الهيكـل التنظـيم إال
عىل الرغم من ان
ن
أنه قام وزارة المالية باصدار تفويض مال رقم  776عىل تحسي الخدمات الصحية
والعالجية بتاريـ ــخ  2019/8/18بقيمة  300,000دينار والبيان التال يوضـ تفاصـيل
هذا التفويض:
من خالل الفحص المستندي ألذونات الصـرف ن
تبي:

 قيــام إدارة المستشـ نـف بتكليــف ش ــركة العلــوم للتعلــيم والتــدريب بمــن دورة تدريبيــةللعنـ ــا الطبيـ ــة والطبيـ ــة المسـ ــاعدة العاملـ ــة بالمستشـ ـ نـف بنـ ــاء عـ ــىل رسـ ــالة مـ ــدير
المستش ـ نـف رق ــم ( )11/336بت ــاريـ ــخ 2019/11/21م وبمبل ــل  65,600دين ــار وف ــق
ـي والتط ـ ــوير تب ـ ـ ن
إذن الصـ ـ ــرف  12/1وبص ـ ــك رق ـ ــم  76001451حس ـ ــاب التحس ـ ـ ن
ـي
ر
اآلن:
 التض ــارب نف األع ــداد المس ــتهدفة ب ـ ن
ـي مطالب ــة الش ــركة تفي ــد بع ــدد  40موظ ــف
ن
المستشف يفيد بأن العـدد
قاموا بحضور الدورة التدريبية والكشف المرفق من
 50موظ ــف وع ــدم بي ــان م ــا يفي ــد الحض ــور الفع ــىل ورف ــق الجه ــة اإلفص ــاح ع ــن
الحضور مما ششكك نف تنفيد الدورة.
 بموجب إذن الصـرف  12/4بتاريـ ــخ 2019/12/31م وبمبلل  90,000دينار لصالش ـ ـ ــركة األق ـ ـ ـراص لألدوي ـ ــة مقاب ـ ــل ررساء أدوي ـ ــة ومع ـ ــدات طبي ـ ــة ل ـ ــوحظ ع ـ ــىل لجن ـ ــة
المشـ رـتيات المكلفــة غــت متخصصــة وغــت مؤهلــة للقيــام ر
بالتســية وتكليــف الش ــركة
وذلك من حيث المؤهل العلم والبيان التال:
الصفة
رئيس اللجنة
عضوا
عضوا

الوظيفة
مفتش صح
القسم المال
سائق

 بموج ــب إذن الصـ ــرف  12/9بت ــاريـ ــخ  2019/12/31بمبل ــل  24,000دين ــار مقاب ــلصــيانة بعــض األقســام بالمستشـ نـف لصــال ش ــركة منــارة العص ـر للمنــاوالت ويالحــظ
بشأنه ان عروض االسعار الثالثة عبارة عن نفس العـروض بـنفس الشـعار والطباعـة
باختالف اسم الشـركة فقط وال يوجد بها أختام (عروض شكلية).
الحسابات المصـرفية لسنتي (2020 ،2019م)
لو حظ بشأنه ر
اآلن:

 وج ــود مجموع ــة م ــن الصــكوك المعلق ــة نف 2019/12/31م لحس ـ نـابي الب ــاب األول
والث ـ ـ ـ ـ ن
ـان وال ـ ـ ـ ـ رـب بلغ ـ ـ ـ ـ ـ قيمته ـ ـ ـ ــا  595,033دين ـ ـ ـ ــار و 285,944دين ـ ـ ـ ــار وك ـ ـ ـ ــذلك نف
2020/12/31م والـ رـب بلــل قيمتهــا  894,672دينــار 274,257 ،دينــار عــىل التــوال
دون قيـ ــام إدارة المستشـ ـ نـف بـ ــأي إج ـ ـراءات قانونيـ ــة حـ ــول تلـ ــك الصـ ــكوك لتسـ ــويتها
واالكتف ــاء بأظهاره ــا م ــن س ــنة ألخ ــرى نف م ــذكرة التس ــوية حي ــث يرج ـ ت ــاريـ ــخ بع ــض
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تلـ ــك الصـ ــكوك إل سـ ــنة 2014م و 2017م عـ ــىل التـ ــوال وذلـ ــك بالمخالفـ ــة للمـ ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )118من الئحة
ميانية 2020م
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

التفويضات المعتمدة
1,750,000
318,000
2,068,000

الحوالت
1,548,884
318,000
1,866,883

المصـروفات
1,292,577
289,735
1,582,313

الرصيد
457,422
28,264
485,686

تقييم الميانية

ن
بالمتانيـة وذلـك بالمخالفـة للمـادة 10
 الصـرف بالتجاوز عىل بعض البنـود المدرجـةمن قانون النظام المال للدولة،عىل سبيل المثال:
البيان
عالوة السكن
ن
التميت
عالوة

المعتمد
12,000
30,000

المصـروف
18,450
46,416

الرصيد
()6,450
()16,416

 ظهور وفر نف نمتانية 2020م بمبلـل  485,686دينـار بنسـبة  %21مـن التفويضـات
الص ــادرة م ــا يع ـ نـب المبالغ ــة نف إع ــداد التق ــديرات بالمخالف ــة للم ــادة ( )9م ــن الئح ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ن
المتاني ـ ــة
 تركـ ــز اإلنفـ ــاق خـ ــالل ش ـ ــهر دشسـ ــمت ألغلـ ــب البنـ ــود بقص ـ ــد اسـ ــتنفاذ بنـ ــودعش ـة ش ــهرا الس ــابقة م ــن الس ــنة المالي ــة
بالمقارن ــة م ـ إجم ــال مص ــروفات اإلح ــدى ر ـ
ن
نفسـها ،دون مراعـاة للمــادة ( )13مـن الئحــة المتانيـة والحســابات والمخـازن ،وفيمــا
يىل أمثلة بذلك:
البند
ن
العاملي
اتعاب ومكآفات لغت
ن
العاملي
اغدية لغت
ن
العمل اإلضاف
المالبس والقيافة
مكافأة نهاية الخدمة

المصـروفات من 1/1
حن 2018/11/30
30,040
0
0
0
0

المصـروفات خالل
شهر 12
58,293
49,144
39,757
29,350
39,757

االعتمادات
المفوض بها
88,334
88,334
40,000
29,500
40,000

الباب األول 2020م
ن
م ــن خ ــالل متابع ــة بن ــد المرتب ــات تب ـ ن
ـي تكـ ـرار نف ــس المالحظ ــة ال ـ رـب ث ــم ذكره ــا ف س ــنة
 2019من حيث وجود فـارق بزيـادة نف عـدد األسـماء الـواردة مـن وزارة الماليـة الخاصـة
بالمرتبــات لســنة 2020م موقـ ن
ـوفي عــن العمــل والزال ـ مرتبــاتهم تــرد مــن وزارة الماليــة
دون إيقافها.

 بموجــب أذونــات الص ــرف التاليــة تــم التحميــل عــىل بنــود غــت مختصــة وذلــك لنفــاذن
بالمتانية وذلك بالمخالفة ألحكام قانون النظام المال والئحة
قيمة البند المختص
ن
المتانية والحسابات والمخازن والبيان التال يوض ذلك:
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اذن الصـرف
12/16
12/15

التاري ــخ
2020/12/31
2020/12/31

القيمة
7,989.041
10,800

البيان
بدل اجازة اودينا
نهاية خدمة

البند المحمل عليه
المرتبات
المرتبات

البند المختص
مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة

 بموجب إذن الصــرف  12/11تـم ف مكآفـات ماليـة إل لجـان المش رـتيات ولجنـةن
العاملي ولجنة الجرد بمبلل  16,631دينار ويالحظ بشأنه:
 تاريـ ــخ إذن الصـرف كان 2021/1/9م أي بعد انتهاء السنة المالية 2020م.
 تــم تحميــل هــذه القيمــة عــىل بنــد العمــل اإلضـ ن
ـاف بالمخالفــة وذلــك لعــدم وجــود
ن
ن
للعاملي.
بالمتانية مكآفات
بند مختص
الباب الثان 2020م
ن
ن
بالمتانيــة للبــاب الثــان مبلــل  318,000وبلغ ـ
بلغ ـ إجمــال التفويضــات المعتمــدة
إجم ــال الحـ ــواالت  318,000وكان ـ ـ إجمـ ــال المص ـ ــروفات خـ ــالل السـ ــنة عـ ــىل البـ ــاب
ن
الثان مبلل  289,735دينار.
الفحص المستندي
ن
ن
من خالل متابعـة بنـدي اغديـة لغـت العـاملي والنظافـة بالمستشـف لـوحظ تكـرار نفـس
المالحظات ر
الب سبق ذكرها نف سنة 2019م.
 حي ــث بلغ ـ إجم ــال مص ــروفات االغدي ــة لغ ــت الع ـ نـامي مبل ــل  49,144دين ــار ب ــاذن
ف واح ــد  12/22بت ــاريـ ــخ 2020/12/31م لص ــال س ــوق أبن ــاء الب ــا للتس ــوق
ن
المستشف بمواد غذائية ،ويالحظ:
مقابل تزويد
ن
 مصـروفات تخص الباب األول يتم تحميلها عىل الباب الثان وذلك لعدم وجود
ن
المستشف خالل سنة 2020م.
إيواء داخل
ن
 وجــود طبــا ومســاعد داخــل المستشــف يتب ـ ســوق أبنــاء البــا يقــوم باعــداد
ن
للموظفي ويتم سداد مرتباته من الجهة المتعاقد معها وال يتم إظهار
الوجبات
ن
قيم ــة ه ــذه الخ ــدمات م ــن ض ــمن الف ــواتت المقدم ــة ،حي ــث ي ــتم ذل ــك بزي ــادة ف
ا
أســعار المــواد الغذائيــة المــوردة ،فض ـ عــىل إن المحــل غــت متخصــص بتق ــديم
مثل هذه الخدمات.
 تم االتفاق واإلرساء عىل سوق أبناء البا للمواد الغذائية حسب رسائل لجنـة
ر
المشتيات دون وجود ثالثة عروض للمفاضلة.
ن
ن
حي بلغ إجمال مصـروفات النظافة ف سنة 2020م مبلل  79,340دينـار مـ
 نفتكرر نفس المالحظات عن سنة 2019م.
ً
ثالثا :تقييم االداء
 -بموجـ ـ ــب الخطـ ـ ــاب رقـ ـ ــم  2020-12-270قـ ـ ــام مـ ـ ــدير المستشـ ـ ـ نـف بتشـ ـ ــكيل لجنـ ـ ــة

عطاءات بتاريـ ــخ 2020/12/30م ويالحظ بشأنه ضعف المؤهالت العلميـة للجنـة
ا
ن
متخصصي للقيام بهذه األعمـال ،والبيـان
المشكلة فض عن إن أعضاء اللجنة غت
التال يوض ذلك:
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المؤهل العلم
دبلوم متوسط تمرص
دبلوم متوسط مفتش صح
دبلوم متوسط ادارة

المؤسسة التعليمية
معهد الصح الجميل
معهد الصح يفرن
معهد الدراسات المالية تيح

 ال يوجــد إيــواء داخــل المستشـ نـف بجميـ األقســام خــالل سـ رـنب 2019م2020 ،م إال
ر
عــدد قليــل جــدا بقســم الباطنــة نف ســنة 2019م وقســم الكــىل الــب تــم تفعيلــه مــؤخرا
ن
بالمستشف.
عىل الرغم من وجود السعة الشيرية
 ع ـ ــدم ت ـ ــوفر الك ـ ــوادر الطبي ـ ــة والفني ـ ــة الالزم ـ ــة لتش ـ ــغيل بع ـ ــض األجه ـ ــزة والمع ـ ــداتن
بالمستشف.
 أغلـ ـ ــب األقسـ ـ ــام بالمستشـ ـ ـ نـف ال تعمـ ـ ــل وذلـ ـ ــك نظ ـ ـ ـرا الن المستشـ ـ ـ نـف يعتمـ ـ ــد عـ ـ ــىلر
المغتبـ ــة بشـ ــكل كبـ ــت ،حيـ ــث أغلـ ــب هـ ــذه العنـ ــا غـ ــادرت نظ ـ ـرا
العنـ ــا الطبيـ ــة
لألوضاع ر
المتدية
 ع ــدم تهيئـ ــة االم ــاكن المتاحـ ــة رلتكي ــب اآلالت والمعـ ــدات داخ ــل المستشـ ـ نـف ومنهـ ــار
المون.
ثالجة
 وجــود أجهــزة معطلــة دون العمــل عــىل إصــالحها ويرجـ ذلــك امــا لعــدم وجــود مبــالللصيانتها او عدم وجود ورش متخصصة.
ن
بالمستشف.
 عدم وجود محرقة للنفاياتن
 تع ـ نـان المستش ـ نـف م ــن نق ــص ف المي ــاه وذل ــك الن المنطق ــة جبلي ــة وتنقط ـ ـ المي ــاه
ر
لفتات طويلة.
ً
سابعا :االليامات
ن
االلتمات ر
من خالل متابعة ر ن
المستشف لوحظ:
المتتبة عىل
بااللتام ـ ــات المالي ـ ــة ي ـ ــتم فه ـ ــا تس ـ ــجيل كاف ـ ــة ر ن
رن
االلتم ـ ــات
 ع ـ ــدم مس ـ ــك س ـ ــجل خ ـ ــاصر
المتتبة وما تم سداده وما لم يتم.
االلتام ــات ر
 بلغـ ـ إجم ــال قيم ــة ر نالمتتب ــة ع ــىل المستش ـ نـف مبل ــل  336,719والبي ــان
الثال يوض ذلك:
ً
ثامنا :التأمي الطن
ن
التأمي الطب للعنا الطبية والطبية المساعدة الحظ:
من خالل متابعة عقود
 عــدم وجــود ســجالت تــنظم اليــة مــا هــو وارد ومــا هــو مص ــروف والرصــيد المتـ رـبف نف
الحساب.
ن
ن
ن
حيــث ومــن خــالل الفحــص تبــي ان المستشــف متعاقــدة م ـ ش ــركة ليبيــا للتــأمي فــرع
غريـ ــان خ ـ ــالل الف ـ ـ رـتة مـ ــن 2017/1/1م إل 2019/12/31م بنس ـ ــبة اس ـ ـ رـتجاع قيمته ـ ــا
 %55والبي ـ ــان الت ـ ــال يوضـ ـ ـ قيم ـ ــة المب ـ ــالل المحال ـ ــة إل شـ ـ ــركة ليبي ـ ــا للت ـ ـ ن
ـأمي ونس ـ ــبة
ر
اال ر
المستجعة فعال بشكل ن
عيب:
ستجاع والمبالل
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السنة
2017
2018
2019

المبالغ المحالة
43,752
50,587
39,808

نسبة االسيجاع%55
24,063
27,823
21,894

البلغ المسيجع فعال
30,500

المستحق للمستشق
24,063
51,886
43,281

مستشفى اخلمس التعليمي

أوال :تقييم نظام الرقابة الداخلية 2020م
 عـدم وجـود خطـط وأهـداف واضـحة ومكتوبـة تسـع إدارة المستش نـف إل تحقيقهــا،حيث يقوم المسؤولون بالمستش نـف بممارسـة مهـامهم بشـكل عشـوان وغـت مـنظم،
مم ــا ي ــؤدي إل س ــوء اس ــتخدام الم ــوارد واإلمكان ــات المتاح ــة ،واتخ ــاذ القـ ـرارات غ ــت
الصحيحة.
 عــدم القيــام بــالجرد المفــاج للخ ـزائن والعهــد الماليــة والمخــازن ،باإلضــافة إل عــدمن
للمستشف ،مما ريتتب عنه
مشاركة مدير مكتب المراجعة نف أعمال الجرد السنوي
ض ـ ـ ــعف نظ ـ ـ ــام الرقاب ـ ـ ــة الداخلي ـ ـ ــة وتع ـ ـ ــريض أم ـ ـ ــوال وأص ـ ـ ــول المستش ـ ـ ـ نـف لإلهم ـ ـ ــال
والضياع.
 غيــاب التقــارير الدوريــة الماليــة وغــت الماليــة لمكتــب المراجعــة الداخليــة ممــا يفقــدالمراجعة الداخلية أهميتها.
 إن المؤهـ ــل العلـ ــم لمـ ــن يتـ ــول وظيفـ ــة مـ ــدير المكتـ ــب ال تتناسـ ــب وطبيعـ ــة عمـ ــلالمراجعــة الداخليــة ،حيــث تبـ ن
ـي أن مــدير المكتــب حاصــل عــىل شــهادة ماجســتت نف
ا
العلوم السياسية ،فض عن حداثته وعدم ختته بطبيعة عمل المراجعة الداخلية،
األمر الذي أثر سلبا عىل كفاءة دور المراجعة الداخلية نف القيام المهام الموكلة لها.
 اإلهم ـ ـ ـ ــال والتقص ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل المراق ـ ـ ـ ــب الم ـ ـ ـ ــال للمستش ـ ـ ـ ـ نـف نف ع ـ ـ ـ ــدم متابعت ـ ـ ـ ــهللمخصصـ ـ ــات الماليـ ـ ــة المسـ ـ ــيلة ومـ ـ ــا يخـ ـ ــص كـ ـ ــل بنـ ـ ــد واعتمـ ـ ــاده نف الص ـ ـ ــرف عـ ـ ــىل
التفويضات المالية ،حيث تم تغطيـة الفـرق نف القيمـة مـن الـوفر المـال المتحقـق
ن
الموظفي.
من مرتبات
ن
 وجـ ــود  6حسـ ــابات مص ـ ــرفية مفتوحـ ــة باسـ ــم المستشـ ــف لـ ــدى المص ـ ــرف التجـ ــاريال ـ ـ ن
ـوطب فـ ــرع الخمـ ــس وب ـه ـ ــا أرصـ ــدة بلغ ـ ـ قيمته ـ ــا نف 2020/12/31م 783,598
دينـ ــار ،لـ ــم يـ ــتم تحويلهـ ــا إل حسـ ــاب اإلي ـ ـراد العـ ــام وقفلهـ ــا ،عـ ــىل الـ ــرغم مـ ــن مزاولـ ــة
المستش نـف ألنشـطته مـن خــالل حسـاباته بمصــرف الجمهوريـة فــرع المرقـب ال رـب تــم
فتحها بتاريـ ــخ 2018/01/01م.
ا
 إن بقــاء هــذه الحس ــابات المص ــرفية مفتوح ــة منــذ  3ســنوات فض ـ عــن العم ــوالتالمصــرفية الـ رـب يــتم خصــمها طيلــة هــذه الفـ رـتة والـ رـب فاقـ مــا قيمتــه  2,500دينــار،
إن دل ع ــىل رسء ف نم ــا ي ــدل ع ــىل اإلهم ــال والتقص ــت الواض ـ م ــن إدارة المستش ـ نـف
والمراقب المال باإلضافة إل نتائأ جرد مراقبـة الخـدمات الماليـة السـنوي للخـزائن
والحسابات المصـرفية.
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 ع ــدم قي ــام إدارة المستش ـ نـف باإلفص ــاح ع ــن ه ــذه الحس ــابات ع ــىل ال ــرغم م ــن إع ــدادمــذكرة طلــب مســتندات تتضــمن الحســابات التابعــة للمستشـ نـف ،حيــث تــم إفادتنــا
بموجب كتاب رسم بتاريـ ــخ 2021/01/31م بالحسابات المصـرفية لـدى مصــرف
الجمهوريــة فــرع المرقــب فقــط ،وعنــد اكتشــاف لجنــة الفحــص لهــذه الحســابات تــم
إفادتنا بقائمة هذه الحسابات بتاريـ ــخ 2021/02/25م.
ن
 ع ـ ــدم مس ـ ــك الس ـ ــجالت المالي ـ ــة بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الئح ـ ــة المتاني ـ ــة والحس ـ ــاباتوالمخازن.
ن
ر
ر
 إن لجن ــة التسـ ــية والمشـ ــتيات م ــن أهـ ــم اللجـ ــان الموج ــودة ف أي مؤسسـ ــة عامـ ــة،وذلك ألن طبيعة عملها المتمثل نف إجراءات ر
التسية عىل الشـركات المكلفة بتقديم
الس ـ ــل والخـ ـ ــدمات المختلفـ ـ ــة ،ممـ ـ ــا يتطلـ ـ ــب ض ـ ـ ــرورة إلمـ ـ ــام أعضـ ـ ــائها بـ ـ ــاإلجراءات
التنظيمي ــة والقانوني ــة له ــا ،وم ــن خ ــالل تتبـ ـ عم ــل اللجن ــة نف المستش ـ نـف تكش ــف
العديــد مــن المخالفــات والمالحظــات الـ رـب تـ ر
ـرف بعضــها إل إســاءة اســتغالل الســلطة
والتالعــب بالمســتندات ،باإلضــافة إل عــدم درايــة أعضــاء اللجنــة بــاللوائ المنظمــة
لعملها.
 افتق ــار المستش ـ نـف ألبسـ ــط خ ــدمات تقني ــة المعلومـ ــات كانع ــدام وج ــود منظومـ ــاتر
الكتوني ـ ــة ت ـ ــنظم آلي ـ ــة عم ـ ــل المخ ـ ــازن العام ـ ــة والتخصص ـ ــية م ـ ــن حي ـ ــث تس ـ ــجيل
التوري ــدات واع ــداد أذون ــات الصـ ــرف ،باإلض ــافة إل اس ــتخراج التق ــارير والمعلوم ــات
حــول المخــازن ،األمــر الــذي يصــعب معــه الرقابــة والمتابعــة ألصــناف المخــازن بدقــة
ن
بالمستشف.
وخاصة نف ظل تضخم حجم العمل
ً
ثانيا :تنفيذ الميانية العامة للمستشق
ن
ـوظفي ال ــذين انته ـ ـ عالق ــتهم الوظيفي ــة بالمستش ـ نـف
 وج ــود أع ــداد كب ــتة م ــن الم ـكالتقاعــد والنقــل واالســتقالة وغتهــا ،حيــث مــا ت ـزال أســمائهم تــرد مــن وزارة الماليــة
إل إدارة المستش ـ ـ ـ نـف دون وج ـ ـ ــود آلي ـ ـ ــة للمطابق ـ ـ ــة بي ـ ـ ــنهم ،حي ـ ـ ــث بل ـ ـ ــل ع ـ ـ ــددهم نف
المتوسط خالل السنة المالية 2020م  121موظف.
ن
ـوظفي الــذين تقاضــوا مرتبــات مــن المستشـ نـف ولــم تــدرج أســمائهم نف
 بلــل عــدد المـن
ن
ـوظفي ف حـ ـ ن
ن
ـي زاد هـ ــذا العـ ــدد
مخصصـ ــات وزارة الماليـ ــة ف الـ ـ ـ 9أشـ ــهر األول  6مـ ـ
بشكل كبت نف شهري  12-10حيث بلل  133-61موظف عىل التوال ،وترج هذه
ن
الموظفي لـم يـتم اإلفـراج عـن مرتبـاتهم بعـد،
الزيادة إل ف سلفة لمجموعة من
ن
ن
ن
ـاوني م ــن خ ــارج المستش ــف بموج ــب مح ــا اتف ــاق
ومجموع ــة أخ ــرى تمث ــل متع ـ
بيــنهم وبـ ن
ـي إدارة المستشـ نـف ،وقــد تــم ســداد هــذه المبــالل جميعهــا مــن الــوفر المــال
المتحقق.
 استغالل الوفر المال الناتأ عن مرتبات العنا الطبية األجنبية المنتهية عالقتهمن
بالمستشف والبالل قيمته  936,893دينار والصـرف منه دون إرجاعه إل
الوظيفية
حساب اإليراد العام.
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 قيــام إدارة المستشـ نـف مــن خــالل االعتمــاد عــىل مسـ رـتجعات التـ نـأمي الطــب بصــيانة
وتط ـ ـ ــوير مبـ ـ ـ ـ نب إداري بقيم ـ ـ ــة  85,400دين ـ ـ ــار م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل شـ ـ ـ ــركة اإلص ـ ـ ــالح الع ـ ـ ــالم
للمق ــاوالت العام ــة والبن ــاء وال ــديكور واالس ــتثمار العق ــاري ،بن ــاء ع ــىل اختي ــار ع ــرض
الش ــركة مــن ضــمن  3عــروض وذلــك بموجــب محض ــر اجتمــاع لجنــة العطــاءات رقــم
( )11لسنة 2019م ،حيث ن
تبي إن عروض الشـركات المبدئية تحمل نفس الفاتورة
والخط م اختالف األختام لكل عـرض ،ممـا يـدل عـىل اختيـار مسـبق لشــركة بعينهـا
ومــا الشــركات األخــرى ســوى عــروض شــكلية الســتكمال اإلجـراءات الماليــة واإلداريــة،
األمر الذي يعد استغالال للسلطة نف توظيفها لصال شـركات بعينها.
 عــدم تنظــيم ســجل وملــف خــاص بالخــدمات والســل المقدمــة مــن ش ــركة التـ نـأمي،
بحيث شسهل متابعتها والرجوع إليها عند طلب المستندات ذات العالقة من خالل
وجودها نف أماكن متعددة وعدم وجود البعض اآلخر.
ر
 اسـ ـ ن نالدفتيـ ــة المتبقيـ ــة نف نهايـ ــة السـ ــنة الماليـ ــة دون وجـ ــود أسـ ــباب
ـتتاف األرصـ ــدة
ن
ض ــرورية ومقنعــة ،ممــا شســبب ف إهــدار المــال العــام وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن وبيانها كالتال:
( )13من الئحة
 قي ــام إدارة المستش ـ نـف بتـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م باي ــداع مب ــالل ماليـ ــة مق ــدما بقيمـ ــة 125,685دينـار لــبعض الشــركات الخاصــة ال تخــص السـنة الماليــة 2020م ،وذلــك
بموجــب محــا ن اتفــاق م ـ هــذه الش ــركات ،حيــث أن الغــرض مــن هــذا اإلج ـراء هــو
حج ــز ه ــذه المب ــالل للص ــرف منه ــا خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2021م ،وذل ــك بالمخالف ــة
للمـ ــادة رقـ ــم ( )7مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة والـ ـ رـب تفيـ ــد بالغـ ــاء االعتمـ ــادات
ن
المتانيـة والـ رـب لـم تصــرف إل آخـر الســنة الماليـة ،مـ مالحظـة أن هـذه
المدرجـة نف
الشـركات لم يتم التعامل معها خالل السنة المالية 2020م.
 عـدم توريـد معـدات طبيــة عـىل الـرغم مـن اكتمــال اإلجـراءات القانونيـة إلذن الصــرف 12/75بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م وقط ـ ـ ـ الصـ ـ ــك الخـ ـ ــاص بالمعاملـ ـ ــة ومـ ـ ــن خـ ـ ــالل
ن
ر
اآلن:
التدقيق ف هذه المعاملة اتض
اسم الشـركة
شـركة نبض طرابلس
شـركة النماء للتجارة العامة
شـركة ر
انتناشيونال للتجارة العامة







قيمة العرض
26,980
669,430
58,839

مالحظات
الشـركة المرس عليها

قي ــام الم ــدير الع ــام بالتع ــدي ع ــىل اختصاص ـات لجن ــة ر
التس ــية والمش ـ رـتيات م ــن
الب تم ر
خالل تقديمه لعرض الشـركة ر
التسية عليها.
ن
إن المع ــدات الطبي ــة المزم ـ ـ توري ــدها ل ــم تك ــن ف حي ــازة الش ـ ــركة ،وانم ــا س ــيتم
توريدها من دولة تركيا.
ن
شــكلية العــروض للشــركتي الغــت مــرس عليهمــا ،حيــث تحمــل الفــواتت المبدئيــة
ا
أختام ـ ــا توض ـ ـ أن مص ـ ــدرها خ ـ ــارج ال ـ ــبالد (دن – اإلم ـ ــارات) ،فض ـ ـ ع ـ ــن ع ـ ــدم
اختصاص الشـر ن
كتي والمبالغة نف األسعار المدرجة بهذه الفواتت.
التالعـ ــب نف تـ ــاريـ ــخ محض ـ ــر ر
التسـ ــية ،ف ـ ـ نـف حـ ـ ن
ـي تـ ــم تحريـ ــر المحض ـ ــر نف ش ـ ــهر
ن
2021/2م إال أن التاريـ ــخ المدون ف المحضـر هو 2020/12/29م.
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 عدم وجود فاتورة نهائية مصدقة من الضـرائب.
 قيــام إدارة المستشـ نـف بانشــاء نقطـ رـب تــزود بــالوقود بقيمــة  157,210دينــار لصــالش ـ ـ ــركة تيتـ ـ ــان للخـ ـ ــدمات النفطيـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  10/05بتـ ـ ــاريـ ــخ
2020/10/11م حيث لوحظ ر
اآلن:
 اتبــاع أســلوب التكليــف المبـ ر
ـارس بالمخالفــة للمــواد ( )68-10مــن الئحــة العقــود
اإلدارية.
 الص ـ ــرف عـ ــىل جهـ ــة عامـ ــة ذات ذمـ ــة ماليـ ــة مسـ ــتلقة مـ ــن خـ ــالل إنشـ ــاء إحـ ــدى
ن
النقطتي للوقود المذكورة أعاله لصال مركز خدمات الكىل.
 تحميــل المش ــروع عــىل بنــد الصــيانة بالمخالفــة للمــادة ( )19مــن القــانون المــال
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للدولة والمادة ( )99من الئحة
 قيــام إدارة المستشـ نـف بانشــاء مبـ نـب بســقف تركيــب (ســندوتش) مســاحته ال تتعــدى 70مـ رـت مرب ـ ـ بقيمــة  132,522دينــار لصــال ش ــركة تيتــان للخــدمات النفطيــة مــن
خالل إذن الصـرف رقم  12/69حيث لوحظ ر
اآلن:
 عــدم اختصــاص الش ــركة بــأغراض المق ــاوالت العامــة حســب ر
التخــيص الص ــادر
لها.
 تحميــل المش ــروع عــىل بنــد الصــيانة بالمخالفــة للمــادة ( )19مــن القــانون المــال
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للدولة والمادة ( )99من الئحة
 التأخر نف إنجاز المشـروع حسب ما هو متعاقد عليه.
 قيــام إدارة المستشـ نـف بتوريــد مــواد تنظيــف بقيمــة  30,000دينــار 2020/11/19ممــن خــالل إذن الص ــرف رق ــم  11/13لصــال مح ــل المدينــة لم ــواد التنظيــف حي ــث
ل ـ ـ ـ ــوحظ التالع ـ ـ ـ ــب ر ن
والتوي ـ ـ ـ ــر نف المس ـ ـ ـ ــتندات م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل إدارة المستش ـ ـ ـ ـ نـف ولجن ـ ـ ـ ــة
ن
ر
ر
المشتيات وتقديم عروض مبدئية لنفس الشـركة ف محضـر واحد ،بسـبب التسـية
ر
المشتيات باللوائ المنظمة لها.
عىل شـركة بحد ذاتها أو لعدم كفاءة ودراية لجنة
 تق ـ ـ ــديم مس ـ ـ ــتندات غ ـ ـ ــت ص ـ ـ ــحيحة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/68بقيم ـ ـ ــة 131,000دينار لصال شـركة أيادي الشفاء الستتاد المعدات الطبية مقابـل تـوفت
بع ــض األدوي ــة ،مم ــا ي ــدل ع ــىل اختي ــار شـ ــركة بعينه ــا وأن محضـ ــر لجن ــة المش ـ رـتيات
وعروض الشـركات األخرى ما إال إجراءات شكلية الستكمال عملية الصـرف.
 تحمي ــل بن ــد مص ــروف س ــنوات س ــابقة بقيم ــة مالي ــة تع ــود إل س ــنة 2008م ،حي ــثن
ـوظفي بالمستشـ نـف مقابــل ذهابــه كمرافــق صــح
ف هــذه القيمــة ألحــد المـ
اتضـ
نف رحلة الحأ عن السنة المذكورة.
 قي ـ ــام إدارة المستش ـ ـ نـف بالتعاق ـ ــد م ـ ـ ش ـ ــركة متخصص ـ ــة بالدعاي ـ ــة واإلع ـ ــالن بقيم ـ ــة 30,000دينار شهريا مقابل خدمات إعالمية تقوم بها الشـركة وفق محضـر اتفاق،
إال أن ــه وم ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل األعم ــال المنج ــزة م ــن الش ــركة اتض ـ أنه ــا ل ــم تق ــم
بواجبهــا عــىل أكمــل وجــه ،األمــر الــذي يعــد إنفــاق مبــالل ماليــة غــت ض ــرورية نف حـ ن
ـي
يحت ـ ــاج المستش ـ ـ نـف إل أم ـ ــور أخ ـ ــرى ذات أولوي ـ ــة أ ك ـ ـ رـت ،باإلض ـ ــافة إل قص ـ ــور قس ـ ــم
اإلعالم والتوعية عن القيام بمهامه المناطة به.
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مستشفى الزنتان العام

أهم المالحظات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية:
ن
ـواني واللــوائ
 ضـعف قســم المـال نف اســتيفاء اإلجـراءات الماليـة وتنظيمهــا وفقـا للقـذات العالقــة ،بــالنظر إل عــدم مالءمــة االختصاصـات العلميــة للكــادر بالقســم المــال
نف العديــد مــن الحــاالت ،األمــر الــذي يتطلــب تكليــف مؤهــل علــم مخــتص برئاســة
القسم المال.
ن
ن
 ضــعف المراج ـ الــداخىل ف قيامــه بالــدور المنــاط بــه مــن حيــث التــدقيق ف عمليــةالمراجعة والحد من القصور واألخطاء.
 قيـ ــام إدارة المستشـ ـ نـف بالتص ـ ــرف نف المبـ ــالل المحالـ ــة مـ ــن لجنـ ــة ترشـ ــيد المرتبـ ــاتن
ن
للموقوفي عـن العمـل والـواردة أسـماءهم مـن ضـمن الحـواالت الشـهرية،
للموظفي
ر
حيث يتم ف هذه المرتبات مقابـل فروقـات – العـالوات السـنوية لعـدد أ كـت مـن
 170موظــف بالمستشـ نـف والبــالل قيمتهــا  122,204دينــار األمــر الــذي ُيعــد مخالفــا
ألحكام القانون رقم ( )8لسنة 2014م فقرة ( )7من القانون.
 عــدم وجــود ق ـرار أو رســالة تكليــف بشــأن إصــدار تــذاكر الســفر ،ووجــود فــواتت بقيمــة 6,400دينار بدون ختم اإلقامة وتم التصديق عليها من قبل المراج الداخىل.
ن
 اسـتعمال إدارة المستش نـف إيصــاالت قـبض تـم طباعتهــا بمعرفتهـا (إدارة المستشــف)ويتم بها جباية اإليرادات الذاتية.
 التصـ ــرف نف إيـ ـرادات المستش ـ نـف مب ـ رـارسة بالمخالف ــة للم ــادة رق ــم ( )16م ــن الق ــانون
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المال للدولة والمادة ( )64من الئحة
ن
 وج ــود ع ــدد  2س ــيارات ت ــم تس ــليمها ألش ــخاص خ ــارج قط ــاع الص ــحة أو المستش ــف(المجل ـ ــس البل ـ ــدي الزنت ـ ــان) ول ـ ــم تق ـ ــم إدارة المستش ـ ـ نـف باس ـ ـ رـتجاع ه ـ ــذه الس ـ ــيارات
ن
للمستشف ر
ن
للمادتي ( )212-209من الئحة
حب تاريخه مما ُيعد مخالفة
المملوكة
ن
المتانية والحسابات والمخازن ومخالفة وللمادة ( )24من القانون المال للدولة.
 م ــن خ ــالل الزي ــارة الميداني ــة لمخ ــزن المهم ــات والتجه ـ نـتات وال ــذي بعه ــدة إبـ ـراهيمعكـرة .حيـث لـوحظ بالتصــرف نف اشــياء مـن المخـازن وصــرفها إل جهـات ذات ذمــة
مالية مسـتقلة والمتمثلـة نف أدوات وقرطاسـية لعـدد  19صـنف للسـيد (ع د) التـاب
إل مركز التدريب ر
بالشطة (الزنتان).
 ومـ ــن خـ ــالل الزيـ ــارة الميدانيـ ــة لمخـ ــزن المهمـ ــات والتجهـ ـ نـتات .لـ ــوحظ التص ـ ــرف نفأشياء من المخازن وصـرفها إل جهات ذات ذمة مالية مستقلة نذكر منها ر
اآلن:
ن
مستشف الرياينة لعدد  9أصناف.
 طلبية
ن
 المركز الصح الوادي الح لعدد  14صنف متمثل ف أدوية ومعدات وغتها.
مستشفى الزنتان للحوادث واجلراحة التعليمي
اهــم المالحظــات حــول مستشـ نـف الزنتــان للحــوادث والجراحــة التعلــيم عــن الســنوات
ر
وحب 2020م:
من 2017
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 ضــعف أداء المراقــب المــال بالمستشـ نـف نف االختصاص ـات المســندة لــه بالمــادة رقــمن
المتانيــة والحســابات
( )18مــن القــانون المــال للدولــة والمــادة رقــم ( )24مــن الئحــة
والمخازن بشأن ر
اإلرساف عىل القسم المال والمخازن.
ن
ـومتي نف س ــجل اعتم ــاد
 قي ــام المراق ــب الم ــال بتس ــجيل المب ــالل ال ـ رـب ت ــرد م ــن الحك ـواحــد بــالرغم مــن اخــتالف مصــدر التمويــل المــال وعــدم أعــداد تقــارير المص ــروفات
بالشكل الصحي .
 قي ــام إدارة المستش ـ نـف باتم ــام بع ــض عملي ــات الش ـ ـراء ع ــن طري ــق التكلي ــف المب ـ رـارس
بالمخالفة لنص المادة ()10-9من الئحة العقود اإلدارية.
 عــدم قيــام إدارة المستشـ نـف ب ــالزام الش ــركات المتعاقــد معه ــا بتقــديم شــهادة الس ــدادن
الرصيبـ ـ المســتحقة عليــه بالمخالف ــة لــنص المــادة ( )89م ــن قــانون الضـ ـرائب رق ــم
( )7لسنة 2010م.
الميانية التسييية لسنة 2018م
ن
 القيــام بص ــرف فــروق مرتبــات وعــالوات وكــذلك مرتبــات لــبعض العــاملي لــم تــدرجأســمائهم نف قائمــة المرتبــات مــن قبــل وزارة الماليــة بــدون رقــم وطـ نـب تــم ص ــرفها مــن
الف ــائض المت ـ ر
ن
المتاني ــة والحس ــابات
ـبف بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )34م ــن الئح ــة
والمخازن والبيان التال يوض المبالل المصـروفة.

 بموجب إذن ف رقم  ،12/28واذن ف رقم  12/31تـم ف مكافئـات لغـتن
ـاملي بمبل ــل  100,000دين ــار بموج ــب ق ـرار م ــدير المستش ـ نـف رق ــم 2018/38م
العـ
ن
وم ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة تب ــي ف مكافئ ــات للس ــيد (م ش ف ر) بمبل ــل
 9,552دين ــار نف ح ـ ن
ـي ت ــم التعاق ــد مع ــه بعق ــد ع ــن س ــنة 2019م وت ــم تحميله ــا ع ــىل
رن
التامات قانونية بالرغم من أنه متعاون فتم ذكره نف لجنة العطـاءات ولجنـة شـؤون
ن
ـوظفي بالمخالف ــة للش ـ ــروط ال ـ رـب ن ــص عليه ــا قـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ()492
الم ـ
لسنة 2013م بشأن تنظيم عمل لجنة العطاءات وذلـك بالمخالفـة للمـادة رقـم ()5
م ــن القـ ـرار وال ـ رـب ورد فيه ــا ن
وف جميـ ـ األح ــوال يج ــب أال تق ــل خ ــتتهم نف الوظ ــائف
اإلدارية والمالية عن خمس سنوات.
 بموج ــب إذن ف رق ــم  12/12لصـ ــال ش ـ ــركة الراحل ــة السـ ــتتاد األث ــاث المكتـ ــبوذلــك مقابــل توريــد مكاتــب ومقاعــد تعليميــة وفــرش والبــالل قيمتهــا  37,000دينــار
ل ــوحظ القي ــام بالص ــرف ع ــىل جه ــات ذات ن
متاني ــة مس ــتقلة مالي ــا واداري ــا بالمخالف ــة
ألحكام المادة ( )24من القانون المال للدولة.
 بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  12/1بت ـ ــاريـ ــخ 2018/12/31م ت ـ ــم ف مبل ـ ــل لص ـ ــالالش ــركة  154,315دين ــار وم ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل مرفق ــات الص ــرف ل ــوحظ ع ــدم
وج ـ ــود م ـ ــا يفي ـ ــد اس ـ ــتالم المـ ـ ــواد بالمخ ـ ــازن بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الئح ـ ــة الحسـ ـ ــابات
والمخازن.
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الميانية التسييية 2019م
ن
المستشف بالصـرف دون العمل بموجب القانون رقم ( )8لسـنة 2014م
 قيام إدارةن
بشأن الرقم الوطب ،حيث لوحظ ورود مرتبات أشخاص من وزارة المالية طـرابلس
ـوظفي مــن البـ ر
ن
ـواف نف نهايــة الســنة
والقيــام بص ــرف عــالوات وكــذلك بالتعاقــد م ـ مـ

وكذلك سداد مرتباتهم عىل نظام سنة كاملة.
 تقص ـ ــت إدارة المستش ـ ـ نـف نف مخاطب ـ ــة وزارة المالي ـ ــة ب ـ ــأي متغ ـ ــتات تطـ ـ ـرأ ع ـ ــىل بن ـ ــدالمرتبـ ــات األمـ ــر الـ ــذي جعـ ــل إدارة المستش ـ ـ نـف تص ـ ــرف نف الـ ــوفر الـ ــذي يط ـ ـرأ ع ـ ــىل
ن
ـاملي مـ ــن (انقطـ ــاع ،إنهـ ــاء خـ ــدمات ،وغتهـ ــا مـ ــن متغـ ــتات بالمخالفـ ــة
مرتبـ ــات العـ ـ
لمنشــور رئــيس الــديوان رقــم 2017/01/11م والمتعلــق بمتابعــة المبــالل المصــروفة
عىل المرتبات وتحديد الوفر واتحاد اإلجراء بتحويله إل حساب اإليراد العام.
 قي ــام م ــدير المستش ـ نـف ب ــابرام عق ــود م ــن المب ــالل المتبقي ــة نف نهاي ــة الس ــنة وبت ــاريـ ــخن
للمستشف.
ف رجع وبموافقة المراقب المال
ن
ـوظفي عـ ــن س ــنة 2019م بـ ــدون وج ــود تفـ ــويض مـ ــال
 القي ــام بص ـ ــرف ع ــالوات للمـ ـخ ـ ـ ــاص به ـ ـ ــا بموج ـ ـ ــب أذون ـ ـ ــات ف  12/76 ،12/68بص ـ ـ ــكوك رق ـ ـ ــم -17718
 17726من حساب  4246بمبلل  32,638دينار.
مستشفى القربوللي

نظام الرقابة الداخلية
أظهرت عملية الفحص والمراجعة ضعف وقصور نظام الرقابة الداخلية المطبق ومـن
أهم وأبرز مظاهر ذلك الضعف ما يىل:
 عــدم مراعــاة العمــل بالهيكــل التنظــيم ودليــل االختصاص ـات لجمي ـ اإلدارات الــذين
يبي صالحيات ومهام كل إدارة.
-

-

ضعف التعزيز المستندي للعديد من العمليات المالية وعدم ختم أذونات الصــرف
بم ــا يفي ــد الصـ ــرف وت ــرقيم المرفق ــات ب ــاذن الصـ ــرف ب ــنفس رق ــم الخزين ــة ع ــىل إذن
ن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
الصـ ـ ـ ــرف بالمخالف ـ ـ ــة للم ـ ـ ــواد ( )106-105-99م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والمخازن.
ع ــدم اتخ ــاذ أي ــة إج ـراءات حي ــال عائ ــد الت ـ ن
ـأمي الط ــب ع ــن الس ــنوات المالي ــة -2019
ن
ن
التأمي للمستشف.
2020م لالستفادة من أية مزايا وعوائد قد تمنحها شـركة
التقص ـ ــت نف متابع ـ ــة األرص ـ ــدة المعلق ـ ــة ال ـ ــواردة بم ـ ــذكرة التس ـ ــوية خاص ـ ــة الظ ـ ــاهرة
ن
المتانية.
بحساب الباب األول ،بالمخالفة للمادة ( )118من الئحة
ر
عـدم اسـتيفاء ملفـات الشــركات المتعاقـد معهـا المستش نـف بطريقـة التكليـف المبــارس

بالمخالفة للمواد ( )17-11من الئحة العقود اإلدارية.
ن
ر
 تكليـ ــف بع ـ ــض الش ـ ــركات والمحـ ــالت بطريق ـ ــة (التكلي ـ ــف المبـ ــارس) ف تنفي ـ ــذ بع ـ ــضاألعمال من عرض بالمخالفة للمادة ( )10من الئحة العقود اإلدارية.
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 قصــور مكتــب المراجعــة الداخليــة عــن القيــام بأعمالــه المنــاط بــه ومنهــا عــدم تــرقيمالسجالت المالية وعدم ختم كافة المستندات المرفقة بأذونات الصـرف.
 ع ـ ــدم مس ـ ــك الس ـ ــجالت وال ـ ــدفاتر اليدوي ـ ــة (اإللزامي ـ ــة والمس ـ ــاعدة) مث ـ ــل س ـ ــجالترن
االلتام ــات وس ــجل أس ــتاذ الودائـ ـ وس ــجل األص ــول الثابت ــة والس ــجالت المس ــاعدة
األخ ــرى خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2019م بالمخالف ــة للم ــواد ()163-181-83-82-81
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
الميانية التسييية عن السنوات المالية 2020/2019م
ن
بل ــل إجم ــال المب ــالل المس ــيلة لمستش ـ نـف القرب ــولىل الب ــاب األول والث ــان خ ــالل الس ــنة
الماليــة 2019م مبلــل  5,324,774دينــار نف حـ ن
ـي بلــل إجمــال المبــالل المســيلة خــالل
ر
السنة المالية 2020م  5,467,271.009دينار ،وفقا للبيان اآلن:
ن ـ ــوع الحساب السن ــة الماليـ ــة التفويضات المالية المسي ـ ـ ـ ـ ـ ــل
3,937,573
4,300,000
2019
الباب األول
3,947,685
4,200,000
2020
1,387,201
1,379,950
2019
الباب ن
الثان
1,519,585
1,510,500
2020

المصـروف الفعل الرصي ـ ـ ـ ــد
802
3,936,771
7,297
3,940,387
1,612
1,385,588
1,788
1,517,796

تبي ر
ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة للمصـروفات والحسابات فقد ن
اآلن:
 ت بـ نـي للجنــة وجــود عــدد  9عنــا طبيــة وحــارس مبـ نـب ،انته ـ عالقــتهم الوظيفيــة
ن
بالمستش ــف والزال ـ مرتب ــاتهم ت ــرد م ــن وزارة المالي ــة لحس ــاب الب ــاب األول ،وذل ــك
ر
حب شهر دشسمت 2020م ،حيث بلل إجمال المبالل الواردة شهريا  10,172دينـار
ر
ن
نف حي بلل إجمال المبالل الواردة حب تاريـ ــخ 2020/1/31م  446,953دينار.
ن
مستشف القره بولىل بصـرف مبالل مالية خالل السنوات 2020-2019م
 قيام إدارةن
ـاوني بعق ــود مؤقتـ ــة (عن ــا طبي ــة وطبيـ ــة
بقيم ــة إجمالي ـ ـة  946,450دينـ ــار لمتع ـ
تبي بشأنها ر
واداريي) حيث تجاوز عددهم  43حالة ن
ن
اآلن:
مســاعدة
ن
 عــدم وجــود أرقــام وطنيــة للمعنيــي بالمخالفــة للقــانون رقــم ( )8لســنة 2014م
ن
الوطب.
بشأن الرقم
 عــدم إرفــاق مــا يفيــد ماهيــة وطبيعــة العمــل مــن حيــث التفــرغ التــام او جــزء مــن
اليـ ــوم أو العمـ ــل عـ ــىل سـ ــبيل التفـ ــرغ الجـ ــزن وذلـ ــك بالمخالفـ ــة لق ـ ـرار المجلـ ــس
ن
ـاملي مـ ـن ذوي
الرئ ــاس رق ــم ( )885لس ــنة 2019م بش ــأن الئح ــة اس ــتخدام الع ـ
المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وقانون عالقات العمل.
 ظه ــور مب ــالل خص ــم بكش ــف حس ــاب المصـ ــرف وال مقاب ــل له ــا بال ــدفاتر وبقيم ــةإجمالية قدرها  103,331دينار من حساب الباب األول.
 ظهور صكوك قيدت بالـدفاتر ولـم تظهـر بكشـف حسـاب المصــرف (حسـاب البـاباألول) عن سنوات سابقة.
 قيــام إدارة مستشـ نـف القــره بــولىل بص ــرف مبــالل ماليــة خــالل سـ رـنب الفحــص -2019
2020م وقدرها  411,837دينار لصـال تشـاركية الخـتة للنظافـة ومكافحـة اآلفـات
تقرير ديوان المحاسبة 2020

748

مقاب ــل خ ــدمات النظاف ــة المقدم ــة ن الش ــركة ع ــن الف ـ رـتة م ــن (ش ــهر 2019/ 1م إل
شـ ــهر 2020/6م) حي ـ ــث ت ـ ــم ف القيمـ ــة بموج ـ ــب أذون ـ ــات ف أرق ـ ــام (– 2/9
 26/12 – 24/10سنة 2019م) و( 7/8 – 21/6سنة 2020م) م وجود أذونات
ف ج ـ ــاهزة بقيم ـ ــة إجمالي ـ ــة  137,011دين ـ ــار تمث ـ ــل مقاب ـ ــل األش ـ ــهر (م ـ ــن  7إل
200/12م) لم تستلم من التشاركية ،ومن خالل الفحص ن
تبي بشأنها التال:
ا
 ض ــعف ر
اإلرساف والمتابع ــة ع ــىل أعم ــال النظاف ــة ،فضـ ـ ع ــىل ع ــدم وج ــود الي ــة
ر
صحيحة للتخلص من المخلفات الباثولوجية تتوفر فيهـا االشـتاطات الصـحية
والبيئية.
ن
ر
والمشـ ــف المكلـ ــف
ـ
 وجـ ــود عـ ــدة مراسـ ــالت صـ ــادرة عـ ــن مـ ــدير عـ ــام المستشـ ــف
بمتابع ـ ــة أعم ـ ــال الش ـ ـ ــركة تفي ـ ــد ب ـ ــأن الخ ـ ــدمات ال ت ـ ـ ر
ـرتف للمس ـ ــتوى المطل ـ ــوب
والمتف ــق علي ــه بنص ــوص العق ــد .وم ـ ـ ذل ــك ل ــم ي ــتم اتخ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزم ــة
والمناسبة حيال حاالت التقصت المسجلة عىل أداء الشـركة.
ن
ن
 عـ ــدم تأكي ـ ــد المستش ـ ـ نـف عـ ــىل س ـ ــالمة اإلج ـ ـراءات والوض ـ ـ الق ـ ــانون والرصيب ـ ـ ـ
للتشاركية حيث إن الصـرف يتم للشـركة دون استيفاء تلك المستندات.
ـأمي مقاب ــل الت ـ ن
 بل ــل إجم ــال المب ــالل المحال ــة للشـ ــركة الدولي ــة للت ـ نـأمي الط ــب خ ــالل
الس ـ ـ ـ ــنوات 2020-2019م ،م ـ ـ ـ ــا قيمت ـ ـ ـ ــه  219,284دين ـ ـ ـ ــار وم ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل الفح ـ ـ ـ ــص
تبي ر
والمراجعة ن
اآلن:
 عــدم قيــام إدارة المستشـ نـف باالســتفادة مــن أيــة مبــالل (مسـ رـتجعة) مــن الش ــركة
ن
للتأمي والبالغة قيمتها  120,606دينار.
الدولية
ر
ن
 عدم استفادة المستشف من مزايـا العقـد المـتم مـ الشــركة مـن حيـث اسـتجاع
قيم ـ ــة  %55م ـ ــن المب ـ ــالل المحال ـ ــة للشـ ـ ــركة الدولي ـ ــة للت ـ ـ ن
ـأمي ب ـ ــأي طريق ـ ــة م ـ ــن
ن
تسهيالت اال ر
للمستشف أو المساهمة تطوير خدماته.
ستجاع نف دع ــم
المستشف القره بولىل بـاجراء عـدة منـاقالت عـىل  13بنـد نف البـاب الث ن
ن
ـان
 قيام إدارةن
منه ــا إجـ ـراء مناقل ــة ب ــي البن ــود (بالزي ــادة) لبن ــد مصـ ــروفات النظاف ــة وبقيم ــة ق ــدرها
 75,400دينار بالمخالفة لنص المادة ( )10من القانون المال للدولة.
 بموج ــب إذن ف رق ــم  9/6وبقيم ــة مالي ــة ق ــدرها  4,975دين ــار لص ــال مح ــالتالشـعلة للمـواد الكهربائيــة مقابـل ررساء مــواد كهربائيـة للمستش نـف حيــث تب ن
ـي بشــأنها
ر
ر
مشتيات.
المبارس بالرغم من وجود لجنة
عملية الشـراء تم بطريقة التكليف
 بموجــب إذن ف رقــم  7/5وبمبلــل وقــدره  4,776دينــار لصــال ( إ.ج.ع) مقابــلصيانة أجهزة التعقيم بالمستش نـف ،وبموجـب إذن ف رقـم  12/27وبمبلـل قـدره
 5,970دينار لصال ذات الشخص حيث ن
تبي بشأنها عدم إرفاق ما يفيد إنجاز أية
أعمال.
مستشفى كاباو

نظام الرقابة الداخلية
ن
ن
من خالل الفحص والمراجعة تبي قصور ف نظام الرقابة المالية من حيث (عدم قيام
قسـ ــم المراجعـ ــة بالمستشـ ـ نـف باع ـ ــداد تقـ ــارير دوريـ ــة توض ـ ـ نشـ ــاط المستشـ ـ نـف ،ع ـ ــدم
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تبي أن رئيس القسم المال يقوم بانجاز ر
الفصل نف االختصاصات حبث ن
أكت من عمـل
م ــن إع ــداد المرتب ــات واع ــداد الص ــكوك واع ــداد الخ ــالص الش ــهرية ،ع ــدم وج ــود خ ــتم
الخزين ـ ــة عـ ـ ــىل جمي ـ ـ ـ أذون ـ ــات الص ـ ـ ــرف والمسـ ـ ــتندات المرفق ـ ــة بـ ـ ــه ،عـ ـ ــدم قيـ ـ ــام إدارة
المستش ـ نـف ب ــاجراء الج ــرد المف ــاج للخزين ــة ،ع ــدم قي ــام المراق ــب الم ــال بالمستش ـ نـف
بتسجيل نف سجل االعتماد).
تنفيذ الميانية
ن
حي بلغ الموارد المالية الموردة بالحسابات خالل السـنة الماليـة المنرصـمة مبلـل
نف
ر
ر
وقدرة  2,771,351دينار ،ويأن بياناها عىل النحو اآلن:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المفوض
2,000,000
1,167,650
3,167,650

المسيل
1,603,703
1,167,648
2,771,351

المصـروف
1,570,855
1,128,530
2,699,385

الرصيد
32,848
39,118
71,966

الباب األول
ر
بلغ ـ إجمــال المص ــروفات خــالل الفــتة مــن 2019/1/1م إل 2019/12/31م مبلــل
وق ــدرة  1,570,855دين ــار وي ـ ر
ـأن وم ــن خ ــالل عملي ــة الفح ــص والمراجع ــة للمس ــتندات
ر
المتعلقة بالباب األول ن
تبي لنا العديد من المالحظات يندرج بياناها عىل النحو اآلن:
 ع ـ ــدم قي ـ ــام إدارة المستش ـ ـ نـف باع ـ ــداد بطاق ـ ــات المرتب ـ ــات ،بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )126من الئحة
ر
ر
ن
 -ع ــدم قي ــام إدارة المستش ــف بتجيـ ـ ب ــواف حس ــاب الب ــاب األول إل حس ــاب اإليـ ـراد

العام.
ن
ن
 لـ ــوحظ التقصـ ــت مـ ــن لجنـ ــة ترشـ ــيد المرتبـ ــات ف عـ ــدم الدقـ ــة ف احتسـ ــاب مرتبـ ــاتن
ن
بالمستشف.
العاملي
 وجود تفويض مصلح بقيمة  2,587دينار حيث تـم إدراجهـا بحسـاب البـاب األولومــن المفـ رـتض إيداع ـه نف حســاب الودائ ـ واألمانــات ،مم ـا يــؤثر ذلــك عــىل الحســاب
الختام للدولة.
الباب الثان
ر
وبلغ ـ جملــة المص ــروفات خــالل الفــتة مــن 2019/1/1م إل 2019/12/31م مبلــل
وقــدره  1,128,530دينــار ومــن خــالل أعمــال الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي لــن العديــد مــن
الب تتمثل نف ر
المخالفات والمالحظات ر
اآلن:
ن
ـاملي وبنــد النظافــة إل
 قيــام إدارة المستشـ نـف باحالــة مبــالل مــن بنــد أغذيــة لغــت العـحس ـ ــاب الودائ ـ ـ واألمان ـ ــات ،دون وج ـ ــود أي مرفق ـ ــات مؤي ـ ــد لعملي ـ ــة التعلي ـ ــة ب ـ ــأذن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الصـرف بالمخالفة لنص المادة ( )161من الئحة
ر
 عدم تطابق المصـروفات نبي تقرير مصـروفات وسجل االعتماد ودفت الصندوق.
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-

-

-

قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام إدارة المستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـف بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف بموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إذن ف رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  11/2بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2019/11/28م مكافــأة ماليــة للمراقــب المــال قيمتهــا  2000دينــار ،ذلــك مــن أجــل
ن
المتانية لسنة 2020م حيث أن هذا العمـل يـدخل نف اختصاصـات
إعداد تقديرات
ن
المراق ـ ــب الم ـ ــال وفق ـ ــا لم ـ ــا نصـ ـ ـ الم ـ ــادة ( )24م ـ ــن الئح ـ ــة المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
والمخازن
ن
قيـ ــام إدارة المستشـ ــف بص ـ ــرف عـ ــىل بنـ ــد مص ـ ــروفات سـ ــنوات سـ ــابقة مقابـ ــل سـ ــفر
ن
ن
بالمستشف بمبلل وقدرها  18,060دينار ومن خالل إجراء
العاملي
ومبي لبعض
ن
عملية الفحص والمراجعة ألذونات الصـرف تبي لنا ما يىل:
ن
ـاملي بالمستش ـ نـف ي ــدع (م ع م) وق ــدرها  1,290دين ــار،
ف قيم ــة ألح ــد الع ـ

ن
وأســمه غــت مــدرج بــالقرار الصــادر مــن مــدير المستشــف ذو الــرقم ()2013/29
ن
العاملي لدورة تدريبية بجمهورية مرص.
بشأن إيفاد بعض
ُ
ن
عدم استيفاء البيانات عـىل طلـب العـالوة وأذن الـذهاب ف مهمـة رسـمية مـن حيـث
كتابة التواريـ ــخ.
ن
ن
ن
بالمستشف مبلل وقدرة
العاملي
المستشف بالصـرف من بند أغذية لغت
قيام إدارة

 242,930دين ـ ــار وذل ـ ــك خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2019م وم ـ ــن خ ـ ــالل إج ـ ـراء عملي ـ ــة
الفحـص والمراجعـة تب ن
ـي أن المستش نـف لــم يقـم باسـتقبال حـاالت إيـواء أو إجـراء أي
عملي ــات بالمستش ـ نـف من ــذ ع ــدة س ــنوات إل ت ــاريـ ــخ إع ــداد ه ــذا التقري ــر ،وذل ــك م ــن
ن
بالمستشف.
خالل متابعتنا لقسم االحصاء واطالعنا عىل كشوفات حركة االيواء
 قيـام إدارة المستش نـف بالصــرف عـىل بنـد النظافـة مبلـل وقـدرة  161,500دينـار وتمثل قيمة مصـروفات نظافة لسنوات سابقة والمتمثلة نف سنة 2015م2019 ،م،
ومن خالل إجراء عملية الفحص والمراجعة ألذونات الصـرف والمستندات المرفقة
تبي لنا ر
ومتابعة الموضوع ن
اآلن:
 قي ــام إدارة المستش ـ نـف بالتعاق ــد م ـ ـ ش ـ ــركة النظاف ــة ب ــالرغم م ــن أن المستش ـ نـف
تح أعمال الصيانة وال توجد به أي حاالت إيواء منذ سنوات سابقة.
 نقــص بالمســتندات المرفقــة بــأذن الصــرف مــن حيــث عــدم وجــود مســتخلص أو
كشف ن
يبي األعمال الخاصة بالنظافة من قبل التشاركية.
ن
 وجــود اخــتالف ف التوقي ـ مــن مفــوض التشــاركية بالعقــد واإلج ـراءات للص ــرف
والمستفيد عىل إذن الصـرف.
بند التحسي والتطوي

ر
دفت يومية الصندوق مبلل وقـدره  399,630دينـار
بلغ جملة المصـروفات من واق
ر
ومن خالل إجراء عملية الفحص والمراجعة لدفت الصندوق وأذونات الصـرف ن
تبي لنا
ر
اآلن:
 عدم وجود إذن الصـرف رقم  12/4المؤر بتاريـ ــخ 2019/12/29م ،والـذي يتمثـلن
ـاوني بالمستش ـ نـف ت ــم خص ــم القيم ــة م ــن بن ــد أتع ــاب ومكاف ــأة لغ ــت
نف مرتب ــات لمتع ـ
ن
العاملي ،ويقدر المبلل بـ ـ  18,042دينار.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

751

ن
ـادتي
 نقــص بالمسـتندات المعــززة للقيــودات بأذونــات الصــرف ،بالمخالفــة لــنص المـن
المتانية والحسابات والمخازن.
رقم ( )99و( )100من الئحة
الودائع واألمانات

بلل جملة المبالل ر
الب تم تعليتها إل حساب الودائ واألمانات مبلل وقدره 404,007
ر
ن
دينار ومن خالل إجراء عملية الفحص والمراجعة تبي لنا اآلن:
 عدم وجود أستاذ مساعد لتحليل حساب الودائ واألمانات بالمخالفة لنص المادةن
المتانية والحسابات والمخازن ومنشور رئيس ديوان المحاسبة.
( )163من الئحة
ر
 عدم وجود أي مرفقات بأذونات الصـرف للمبالل الب تم تعليتها.ُ
ن
 وجـود اخــتالف ب نـي دفـ رـت يوميــة الصـندوق وكشــف الحســاب المصــرف ،حيــث ظهـرا
ر
بدفت يومية الصندوق مبلل قدرة  404,007دينار ،وبكشف حساب المصـرف رقم
 6579الجمهوريـ ــة فـ ــرع كابـ ــاو ،قـ ــدرة  206,016دينـ ــار ،بفـ ــارق بينهمـ ــا مبلـ ــل وقـ ــدره
 197,991دينــار .األمــر الــذي شســتوجب عــىل إدارة المستشـ نـف إعــداد مــذكرة تســوية
والحساب المص ن
ـرف.
مستشفى جادو العام

نظام الرقابة الداخلية
ن
 عــدم توافــق التنظــيم الــداخىل إلدارات وأقســام المستشــف المطبــق فعــال مـ الهيكــلالتنظ ـ ــيم المعتم ـ ــد للمستش ـ ــفيات العام ـ ــة والص ـ ــادر بموج ـ ــب ق ـ ـ ـرار وزي ـ ــر الص ـ ــحة
المفوض رقم ( )133لسنة 2019م.
ن
ن
المستشف باصدار تكليفات لـبعض المـوظفي لمهـام بعـض األقسـام
 قيام مدير عامال وجــود لهــا بالهيكليــة الخاصــة بالمستشــفيات العامــة ومنهــا قســم شــؤون األجانــب
وقســم اإلمــداد الطــب ومنــدون للمستشـ نـف م ـ كــال مــن وزارة الماليــة ووزارة الصــحة
وجهاز اإلمداد الطب.
 عجــز المراج ـ الــداخىل عــن أداء مهام ـه الموكلــة إليــه وعــدم قيامــه بــدوره نف تحقيــقن
الرقابة المالية َ
المستشف حيث لوحظ ما يىل:
الفعالة عىل أموال
 ع ــدم قي ــام المراجـ ـ ال ــداخىل باع ــداد تق ــارير مالي ــة دوري ــة ول ــو ع ــىل ف ـ رـتات ربـ ـ ـ
ســنوية يوض ـ بهــا نتــائأ مراجعاتــه وتقييمــه للعمــل المــال داخــل اإلدارة الماليــة
ر
المبارس.
ويفيد بها المسئول
ن
 لــوحظ بــأن المراجـ الــداخىل بالمستشــف ال يحمــل مؤهــل مــال وانمــا شــهادة ثانويــةوهو ما أثر سلبا عىل ست العمل.
 ع ــدم محافظ ــة المراج ـ ـ ال ــداخىل ع ــىل الخ ــتم الخ ــاص بالمراجع ــة الداخلي ــة حي ــثلوحظ تداوله بمكتب المراقب المال والشؤون اإلدارية.
 ع ــدم االل ـ ر نـتام بامس ــاك العدي ــد م ــن الس ــجالت وال ــدفاتر المالي ــة ذات األهمي ــة وال ـ رـبن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن وق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة
نص ـ عليه ــا الئح ــة
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والئح ــة تنظ ــيم وادارة حس ــابات التنمي ــة ومنه ــا .س ــجالت اس ــتاذ المخ ــازن  -س ــجل
متابع ــة حرك ــة واس ــتعمال دف ــاتر الص ــكوك – س ــجل تس ــليم الص ــكوك للب ـ ن
ـابي األول
ن
والثان.
 عــدم قيــام إدارة المستشـ نـف بمســك ســجل (أو بطاقــات) لألصــول الثابتــة بالمخالفــةللوائ والتشـريعات المنظمة نف هذا الخصوص.
 سوء حفظ الملفات والمستندات المالية خاصة ذات القيمة ومنهـا دفـاتر الصـكوكوملفـ ــات عقـ ــود اإلعاشـ ــة والنظافـ ــة وملفـ ــات التوريـ ــدات مـ ــن اإلمـ ــداد الطـ ــب ووزارة
الص ـ ــحة مم ـ ــا تس ـ ــبب نف ض ـ ــياع العدي ـ ــد م ـ ــن الملف ـ ــات خ ـ ــالل الس ـ ــنوات الخاض ـ ــعة
ا
للفح ـ ــص 2020 -2019م فض ـ ـ ـ ع ـ ــن ع ـ ــدم ف ـ ــت س ـ ــجالت خاص ـ ــة به ـ ــذا الغ ـ ــرض
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )194من الئحة
 ت ـ ـ ـ ـ ــأخر إدارة المستش ـ ـ ـ ـ ـ نـف نف إع ـ ـ ـ ـ ــداد الحس ـ ـ ـ ـ ــابات الختامي ـ ـ ـ ـ ــة والخالص ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــنويةللمصــروفات واإلي ـرادات واحالتهــا إل وزارة الماليــة عــن الموعــد المحــدد قانونــا وفــق
المادة ( )23عن قانون النظام المال.
 عــدم قيــام إدارة المستشـ نـف الســابقة والحاليــة بتكليــف موظــف بشــكل رســم بمهــامأمـ ـ ن
ـي الخزينـ ــة تسـ ــند إليـ ــة كافـ ــة االختصاص ـ ـات والواجبـ ــات المناطـ ــة بأعمـ ــال أمنـ ــاء
الخزائن.
 عـ ــدم قيـ ــام اإلدارة بتـ ــوفت خزنـ ــة حديديـ ــة ذات مفـ ــاتي تحفـ ــظ بهـ ــا كافـ ــة الصـ ــكوكالمص ــرفية وغتهــا مــن المســتندات والوثــائق ذات القيمــة الماليــة بالمخالفــة ألحكــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المواد ( )52-49-48-47-46من الئحة
نتائج متابعة تنفيذ اليتيبات المالية
ن
المستشف باحالة ر
ن
بواف أرصدة الحسابات المصـرفية ف 2019/12/31م
 عدم قيامن
للباب األول بقيمة  123,755دينار والباب الثان بقيمة  15,671دينار إل حساب
اإليراد العـام بمصــرف ليبيـا المركـزي بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )7مـن قـانون النظـام
المــال للدولــة ومنشــور رئــيس ديــوان المحاســبة رقــم ( )8لســنة 2019م بشــأن وضـ
ضوابط إقفال ر
التتيبات المالية لسنة 2019م
 مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــالل متابعـ ـ ـ ـ ـ ــة التسـ ـ ـ ـ ـ ــوية المص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ية المعـ ـ ـ ـ ـ ــدة لحسـ ـ ـ ـ ـ ــاب البـ ـ ـ ـ ـ ــاب األول نفـي وجــود عــدد  33صــك مص ـ ن
2019/12/31م تبـ ن
ـرف مــن ضــمن الصــكوك المعلقــة
مض ـ ـ عليه ــا أ ك ـ رـت م ــن س ــتة أش ــهر ول ــم ي ــتم إحال ــة قيمته ــا إل حس ــاب اإليـ ـراد الع ــام
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن بلغ ـ
بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )161مــن الئحــة
القيمة اإلجمالية لهذه الصكوك مبلل  43,745دينار.
ـان فن
 م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــالل متابع ـ ـ ـ ـ ــة التس ـ ـ ـ ـ ــوية المصـ ـ ـ ـ ـ ــرفية المع ـ ـ ـ ـ ــدة لحس ـ ـ ـ ـ ــاب الب ـ ـ ـ ـ ــاب الث ـ ـ ـ ـ ـ ن2020/12/31م تب ـ ن
ـي وج ــود ع ــدد  8صــكوك معلق ــة مض ـ ـ ع ــىل بقائه ــا بالحس ــاب
م ــدة تج ــاوزت س ــتة أش ــهر ول ــم ي ــتم إحال ــة قيمته ــا إل حس ــاب اإلي ـ ـراد الع ــام بلغ ـ ـ
قيمتهـ ـ ــا اإلجمالي ـ ـ ـة  66,138دين ـ ـ ــار بالمخالف ـ ـ ــة ألحك ـ ـ ــام الم ـ ـ ــادة ( )161م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
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 عدم القيام باحالة مرتبات العنا الطبية األجنبية ممن ترد مرتباتهم خـالل السـنةالماليــة 2019م وانته ـ عالقــتهم الوظيفي ــة بالمستش ـ نـف منــذ س ــنوات إل حس ــاب
اإليراد العام وعددهم  10عنا طبية.
ن
ن
ـاملي بالمستشــف وفــق القــيم الماليــة الــواردة لهــم
 عــدم التقيــد بص ــرف مرتبــات العـر
االلكتوني ـ ـ ــة للمرتب ـ ـ ــات الش ـ ـ ــهرية والص ـ ـ ــادرة م ـ ـ ــن وزارة المالي ـ ـ ــة وفق ـ ـ ــا
بالكش ـ ـ ــوفات
لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة.
ن
ـاملي بالمستشـ نـف ممــن تــرد
 عــدم القيــام باسـ رـتجاع مرتبــات العنــا الوطنيــة مــن العـمرتبــاتهم إل المستشـ نـف خــالل الســنة الماليــة 2019م وانته ـ عالقــتهم الوظيفيــة
ن
بالمستشف قبل سنة 2019م إل وزارة المالية (حساب اإليراد العام).
ن
ن
ن
ـوطني واألجانـب
ـاملي ال
المستشف باستغالل المبـالل الماليـة الـواردة للع
 قيام إدارةن
ن
نف سـ ــنة 2019م والـ ــذين انته ـ ـ عالقـ ــتهم الوظيفيـ ــة بالمستشـ ــف ف ف مقابـ ــل
تع ـ ـ ــاون لعن ـ ـ ــا طبي ـ ـ ــة وطني ـ ـ ــة ال توج ـ ـ ــد له ـ ـ ــم مخصص ـ ـ ــات نف ن
متاني ـ ـ ــة التحس ـ ـ ـ ن
ـي
والتطوير.
الفحص المستندي لمصـروفات الباب الثان 2019م
بلغ جملة التفويضات المالية لهذا البند عن سـنة 2109م مبلـل  180,000دينـار فن
حـ ن
ـي بلغـ جملــة المصــروفات عــن نفــس الســنة  179000دينــار وذلــك لعــدد  41إذن
ف ومن خالل المراجعة المستندية تبين المخالفات المالية اآلتية:
 قيــام إدارة المستشـ نـف بــابرام عقــود موســمية لعــدد  39شــخص خــالل ســنة 2019مبالرغم من وجود فائض خاصة نف الكادر اإلداري.

ن
ن
موظفي
لموظفي يتبعون جهات عامة وهم نف األصل
 القيام بابرام عقود موسميةن
ن
ـومي وذل ـ ــك بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الفق ـ ــرتي ( )3 ،1م ـ ــن الم ـ ــادة ( )12م ـ ــن ق ـ ــانون
عم ـ ـ
عالقات العمل رقم ( )12لسنة 2010م.
ن
ـادتي
 الصـرف بالتجاوز عىل بنـد الكهربـاء بقيمـة  61,599دينـار بالمخالفـة لـنص المن
المتانيـ ــة والمخـ ــازن والمـ ــادة ( )10مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال
( )28-13مـ ــن الئحـ ــة
للدولة.
ر
 ل ـ ـ ــوحظ ب ـ ـ ــاذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/9بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م رساء قرطاس ـ ـ ــية م ـ ـ ــنمحــالت الجي ــل الجدي ــد للقرطاس ــية والمطبوع ــات بقيم ــة  20,000دين ــار بموج ــب
ـي بــأن التوريــد تــم بطريقــة التكليــف المبـ ر
الصــك رقــم  8599وقــد تبـ ن
ـارس ودون وجــود
ر
عروض ومحضـر لجنة المشتيات الختيار أنسبها.
ن
العاملي بالمستش نـف بالـذهاب نف مهـام رسـمية و ف مقابـل عـالوة
 القيام بتكليفن
سفر ومبي حيث لوحظ بأن التكليف صادر من مدير الشؤون اإلدارية للمستشف
ولــيس مــن مــدير عــام المستشـ نـف بالمخالفــة ألحكــام الئحــة الســفر والمبي ـ وفضــال
ن
المكلفي تفيد بانجازهم المهام.
عن عدم إرفاق تقارير من
 إذن الصـرف رقم  12/6بمبلـل  8,000دينـار وبموجـب الصـك رقـم  8556ثـم توريـدعــدد  1000اس ــطوانة غ ــاز أكسـ ن
ـجي كب ــتة الحج ــم وق ــد لــوحظ ت ــم الش ـ ـراء بطريق ــة
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ا
التكلي ــف المبـ ـ ر
ـارس وعـ ــدم توريـ ــد الكميـ ــة إل مخـ ــازن المستشـ ـ نـف فض ـ ـ عـ ــن أن عـ ــدد
ن
ن
اسطوانات األكسجي التابعة للمستشف ال تجاوز  35اسطوانة.
 إذن الص ــرف رقــم  12/9وبمبلــل  20,000دينــار ررساء قرطاســية مــن محــالت الجيــلالجديد للقرطاسية حيث تم تحميل القيمة عىل بند ررساء مواد ومهمات بالرغم من
وجـود بنـد للقرطاسـية ضـمن ن
متانيـة المستش نـف بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )11مـن
ن
ق ـ ــانون النظ ـ ــام الم ـ ــال للدول ـ ــة والم ـ ــواد ( )13,28م ـ ــن الئح ـ ــة المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
والمخازن.
ر
 إذن الصـ ــرف رق ــم  12/33ومبل ــل  12,000دين ــار رساء أدوي ــة ومس ــتلزمات تحالي ــلومس ـ ــتلزمات طبي ـ ــة أخ ـ ــرى م ـ ــن ش ـ ــركة تش ـ ـ ن
ـاف الدولي ـ ــة لألدوي ـ ــة والمع ـ ــدات الطبي ـ ــة
وتحميلها عىل بند مواد وخامات بالمخالفة ألحكام المادة ( )11من قانون النظام.
 المبالغ ـ ــة نف أع ـ ــداد الوجب ـ ــات اليومي ـ ــة المقدم ـ ــة والب ـ ــالل ع ـ ــددها  90وجب ـ ــة مقارن ـ ــةباألعداد الفعلية ن ن
للتالء ر
والب ال يتجاوز  20حالة يوميا.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام إدارة المستش ـ ـ نـف باحال ـ ــة مرتب ـ ــات العن ـ ــا الطبي ـ ــة األجنبي ـ ــة مم ـ ــن ت ـ ــردمرتبـ ــاتهم خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة 2020م وانته ـ ـ عالقـ ــتهم الوظيفيـ ــة بالمستشـ ـ نـف
خالل السنة المالية 2019م والسنوات السـابقة إل اإليـراد العـام وعـددهم  ،15كمـا
ن
تبي عدم القيام بمخاطبة وزارة المالية بشأن بالخصوص.
ن
ـاملي بالمستش ـ نـف وفـ ــق الق ــيم الماليـ ــة للمرتبـ ــات
 ع ــدم التقيـ ــد بص ـ ــرف مرتبـ ــات العـ ـر
االلكتونيــة للمرتبــات الشــهرية والصــادرة مــن وزارة الماليــة
الــواردة لهــم بالكشــوفات
وفقا لمخرجات المنظومة الموحدة للمرتبـات حيـث تمـ
2020م ووجد بها اختالفات.

المطابقـة لشـهر  9لسـنة

ن
ـاملي بالمستش ـ نـف مم ــن ت ــرد
 ع ــدم التقي ــد باحالـ ـة مرتب ــات العن ــا الوطني ــة م ــن الع ـن
بالمستشف خـالل سـنة 2020م والسـنوات
مرتباتهم وانقطع عالقتهم الوظيفية
السابقة إل حساب اإليراد العام.
 بــالرغم مــن قيــام إدارة المستشـ نـف باحال ــة أقســاط التـ نـأمي الطــب للش ــركة المتعاق ــد
معهـ ــا واظهاره ـ ــا بالس ـ ــجالت المالي ـ ــة للبـ ــاب األول كمص ـ ــروف إال أن ـ ــه ل ـ ــم ي ـ ــتم إدراج
وتس ــجيل القيمـ ــة الماليـ ــة المسـ ـ رـتجعة والبالغـ ــة  131647دينـ ــار بسـ ــجالت خاصـ ــة
تف ـ ــت له ـ ــذا الغ ـ ــرض واالكتف ـ ــاء بالحص ـ ــول ع ـ ــىل الخ ـ ــدمات المقدم ـ ــة م ـ ــن توري ـ ــدات
وأصول وعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باثباتها وضـبط التصــرف فيهـا حيـث لـوحظ
عدم القيام بتوريد ما تـم الحصـول عليـه مـن مـواد تطهـت وتعقـيم ومالبـس طبيـة إل
المخ ــازن واع ــداد أذونـ ــات اس ــتالم مخزني ــه بشـ ــأنها كم ــا ل ــوحظ عـ ــدم متابع ــة وجـ ــرد
ر
ومشتيات أخرى.
واثبات ما تم الحصول عليه من سيارات
ن
المستشف باجراء أي تسويات بينهـا وب ن
ـي شــركة المجموعـة الدوليـة
 عدم قيام إدارةللتأمي فيما يخص ما تم صــرفه مـن أقسـاط ت ن
ن
ـأمي طـب ومـا تـم اس رـتجاعه مـن هـذه
األقس ــاط وف ــق النس ــب المق ــررة ببن ــود العق ــود المتم ــة بي ــنهم ،حي ــث ل ــوحظ قي ــام
ش ـ ــركة المجموعـ ــة الدوليـ ــة للتـ ـ ن
ـأمي ربتجي ـ ـ مـ ــا نسـ ــبته  %55مـ ــن جمي ـ ـ األقسـ ــاط
المالي ــة المح ــال إليه ــا م ــن المستش ـ نـف ع ــن س ــنة 2019م وبمبل ــل  26,687دين ــار فن
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ـي الطـ ن
ـي أن النســبة الــواردة بــالفقرة ( )1مــن المــادة ( )7مــن العقــد المــتم بـ ن
حـ ن
ـرفي
ر
 %60حيــث كــان مــن المفــتض ترجي ـ قيمــة 29,114
والخــاص بســنة 2019م
دينــار بــدال مــن القيمــة المرجعــة فعــال وبفــارق قــدره  24,226دينــار ،كمــا اتض ـ بــأن
هنــاك فــارق لــم يرج ـ إلدارة المستشـ نـف عــن ســنة 2018م ويبلــل  2623دينــار كــون
نسبة ر
ن
التأمي الطب لسنة 2018م أيضا.
التجي  %60تشمل عقد
 لــوحظ مــن ضــمن األصــول المــوردة للمستشـ نـف مــن قبــل ش ــركة المجموعــة الدوليــةللت ـ ن
ـأمي مقاب ــل نس ــب االس ـ رـتجاع س ــيارة ن ــوع تويوت ــا ك ــوروال مودي ــل 2018م بقيم ــة
ن
ر
 65,000دينــار تــم تســليمها لمــدير المستشــف الســابق وال زال ـ بعهــدة مــدي حــب
اآلن بــالرغم مــن انتهــاء عالقتــه الوظيفيــة بالمستشـ نـف منــذ 2020/4/26م ورجوعــه
لسابق عمله.
ن
المستشف بتبليل وزارة الصحة بحركة حساب الودائ أوال بأول من
 عدم قيام إدارةن
ر
ر
حيــث حركــة التعليــة وحركــة المصــروفات الــب تمـ ف كــل ســنة واألرصــدة الدفتيــة
ن
المتاني ــة
لحس ــاب الودائـ ـ نف نهاي ــة ك ــل بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )161م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
 ع ــدم قي ــام اإلدارة المالي ــة بف ــت س ــجل أس ــتاذ مس ــاعد لك ــل ن ــوع م ــن أن ــواع المب ــاللالمعـالة للحســاب بحيـث تفــرد صـفة مســتقلة مـن هــذا السـجل لكــل مبلـل عــىل حــده
حيــث تــم االكتفــاء باعــداد دفـ رـت أســتاذ قيــدت بــه المبــالل المعــالة والمصــروفة خــالل
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
السنة بالمخالفة لنص المادة ( )163من الئحة
 تب ـ نـي م ــن خ ــالل أعم ــال الفح ــص والمراجع ــة لحس ــاب الودائـ ـ واألمان ــات ع ــن س ــنة
2019م ل ــوحظ احتف ــا الجه ــة بمب ــالل تج ــاوزت س ــتة أش ــهر ول ــم ي ــتم إحالته ــا إل
حساب اإليراد العام بلل إجماليها  10089دينار نف 2019/12/31م.
ن
تبي مـن خـالل أعمـال الفحـص الحسـان لحسـاب الودائـ واألمانـات ومتابعـة حركـة
ن
ر
كش ـ ـ ـ ـ ـ ــف الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف للحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الم ـ ـ ـ ـ ـ ــذكور م ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2015/1/1م وح ـ ـ ـ ـ ـ ــب
2018/8/31م وج ــود مب ــالل مالي ــة مص ـ ــروفة ول ــم تخض ـ ـ أعم ــال الص ـ ــرف للرقاب ــة
المصاحبة من قبل ديوان المحاسبة نهائيا وهو ما يعـد مخالفـة ماليـة يحـة لقـرار
رئ ـ ـ ــيس دي ـ ـ ــوان المحاس ـ ـ ــبة رق ـ ـ ــم ( )23لس ـ ـ ــنة 2015م .وفيم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــىل بي ـ ـ ــان بالمب ـ ـ ــالل
ر
وحب 2018/12/31م.
المصـروفة دون موافقة الديوان من 2015/1/1م
 ع ــدم االهتم ــام بحف ــظ مس ــتندات الص ـ ــرف م ــن حس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات بش ــكليضمن سالمتها وع حيث ن
تبي ضـياع بعـض مسـتندات الصــرف ال رـب تمـ نف السـنة
المالي ــة 2020م ومنه ــا اس ــتمارة ف روات ــب  2020/2/1بمبل ــل  14,877ل ــبعض
ن
المستشف.
العنا الطبية المتعاونة م
ـرف لإليـ ـرادات وذل ــك فن
 ع ــدم قي ــام إدارة مستش ـ نـف ج ــادو الع ــام بف ــت حس ــاب مصـ ـ نن
السـ ـ ن
ـاليتي محـ ــل الفحـ ــص 2020/2019م وكـ ــذلك السـ ــنوات السـ ــابقة وال
ـنتي المـ ـ
توجـ ـ ـ ـ ــد إيص ـ ـ ـ ـ ــاالت ق ـ ـ ـ ـ ــبض (م.ح )5.لجبايته ـ ـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ـ ـ ــق الئح ـ ـ ـ ـ ــة اإلي ـ ـ ـ ـ ـرادات المحلي ـ ـ ـ ـ ــة
للمستش ـ ــفيات والمراك ـ ــز الص ـ ــحية .ونتيج ـ ــة ل ـ ــذلك فق ـ ــد ض ـ ــيع إدارة المستش ـ ـ نـف
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فرصــة تحقيــق إي ـرادات ذاتيــة وذلــك مــن خــالل قيامهــا بتقــديم الخــدمات العالجيــة
واإليوائية لألجانب طيلة السنوات السابقة.
مستشفى غدامس لعام

تقييم نظام الرقابة الداخلية
ن
من خالل متابعة أعمال مستشف غدامس العام تكشف
ن
ن
للمستشف.
وظيف معتمد
 -عدم وجود مالك

ر
اآلن:

ن
ر
المستشف
المشتيات داخل
 ال وجود فعىل ألي أعمال تقوم بها لجان العطاءات أوواللج ـ ـ ــوء إل التكلي ـ ـ ــف المب ـ ـ ـ ر
ـارس نف جميـ ـ ـ ـ التعاق ـ ـ ــدات ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يض ـ ـ ــي ع ـ ـ ــىل
المستش ـ ـ نـف فرص ـ ــة االس ـ ــتفادة م ـ ــن المفاض ـ ــلة ب ـ ـ ن
ـي الع ـ ــروض المختلف ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث
األسعار والجودة.
 القصــور نف عمــل المراج ـ الــداخىل وقيامــه بالمهــام المســندة إليــه عــىل أكمــل وجــه،حيث لم يتب ن
ي قيامه باعداد أي تقارير دورية عن ست العمل أو قيامه باجراء عملية
الجرد المفاج للمخازن والخزائن.
ر
ن
 عــدم مســك بعــض الســجالت الهامــة كســجل االلتامــات الماليــة بالمخالفــة ألحكــامالم ـ ــادة ( )81م ـ ــن الالئح ـ ــة التنفيذي ـ ــة لق ـ ــانون التخط ـ ــيط رق ـ ــم ( ،)13وأيض ـ ــا س ـ ــجل
األصــول الثابتــة وذلــك بالمخالفــة لمنشــور رئــيس ديــوان المحاســبة رقــم ( )11لســنة
2018م بشــأن إمســاك ســجل مراقبــة األصــول ،األمــر الــذي يحــول دون الرجــوع إليهــا
عند الحاجة وطسهم نف إحكام الرقابة عليها.
 القص ــور نف أداء عم ــل المراق ــب الم ــال وذل ــك م ــن خ ــالل ع ــدم ض ــبط وت ــرقيم بع ــضأذونات الصـرف.
 عــدم تجهـ نـت المخ ـازن بمنظومــة إ رلكتونيــة تبـ ن
ـي حالــة األصــناف واألرصــدة المتبقيــة
والصالحيات وأيضا تتـي معرفـة نقطـة إعـادة الطلـب مـن األصـناف المختلفـة سـواء
أدوية أو مستلزمات.
تقييم عمل المراقب المال

 تــم تكليــف المراقــب المــال لمــدة تجــاوزت  5ســنوات منــذ عــام 2016م ،األمــر الــذين
ـؤولي
يع ـ ــرض المراق ـ ــب لمخ ـ ــاطر التع ـ ــود ع ـ ــىل الجه ـ ــة وتك ـ ــوين عالق ـ ــات مـ ـ ـ المس ـ ـ
وبالتال غياب صفة الضبط وأحكام الرقابة عىل الصـرف.
 عدم مسك سجل ر نااللتامـات الماليـة بالمخالفـة للمـادة ( )81مـن الالئحـة التنفيذيـة
رن
بااللتامات األمر الـذي
للقانون رقم ( )13بشأن التخطيط ،واالكتفاء باعداد كشف
ن
يضـ ــعف مـ ــن إحكـ ــام الرقابـ ــة عليهـ ــا ،حيـ ــث لـ ــوحظ تـ ــأخر المراقـ ــب المـ ــال ف اعـ ــداد
الكش ـ ـ ــف عن ـ ـ ــد طل ـ ـ ــب اعض ـ ـ ــاء لجن ـ ـ ــة الفح ـ ـ ــص لحصـ ـ ـ ــر ر ن
االلتام ـ ـ ــات القائم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل
ن
المستشف.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

757

 عدم مراعاة الدقة عند ملء البيانات نف سجل االعتمادات المالية ،كما لوحظ عدمن
المتانيــة
تــرقيم بعــض أذونــات الص ــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )100مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
تنفيذ الميانية العامة

م ـ ــن خ ـ ــالل مقارن ـ ــة الكش ـ ــف ال ـ ــوارد م ـ ــن ال ـ ــوزارة م ـ ـ حوال ـ ــة ش ـ ــهر  12 ،2م ـ ـ ح ـ ــوافظ
المرتبــات المحالــة للمصــارف لــنفس األشــهر  12 ،2تبـ ن
ـي ورود مرتبــات أجانــب بــالرغم
م ــن انته ــاء عق ــودهم األم ــر ال ــذي يتطل ــب مخاطب ــة إدارة التوثي ــق ب ــوزارة المالي ــة وذل ــك
لشطب أسمانهم من القرص االلك رـت ن
ن
ـوظفي انتهـ عالقـتهم
ون  .cdورود مرتبـات لم
ن
بالمستشف بالتقاعد واالنتقالة وال زال مرتبـاتهم تـرد مـن وزارة الماليـة ح رـب
الوظيفية
شهر دشسمت 2020م.
ن
ن
العاملي بالمستشف بقيمة أعىل من القيمـة المحالـة مـن وزارة
ف مرتبات بعض
الماليـة لعــدد  184موظـف باجمــال قيمـة  14,843دينــار ومـنهم عــىل سـبيل المثــال
ال الحصـر:
ن
ف مرتبات بعض الموظفي بقيمة أقل من القيمة المحالة مـن وزارة الماليـة

لعدد  98موظف باجمال قيمة  4,174دينار.
نتائج الفحص المستندي للباب الثان
بند مصـروفات سنوات سابقة
ن
ف مبل ــل وق ــدره  147,775دين ــار وذل ــك إلج ـ ـراء ص ــيانة ل ــبعض أقس ــام المستش ــف
وبعض مساكن األطباء وقد لوحظ بشأنه:
 تمـ ـ ـ ـ الص ـ ـ ــيانة ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق التكلي ـ ـ ــف المب ـ ـ ـ رـارس ،واليوج ـ ـ ــد دور للجن ـ ـ ــة العط ـ ـ ــاءات
ن
بالمستشف مما يعد مخالفا لالئحة العقود اإلدارية.

 ع ــدم وج ــود مقاشس ــات أو بن ــود أعم ــال أو كراس ــة مواص ــفات إللـ ـزام الشـ ــركة بالعم ــلم ـ ــن تح ـ ــدد
عليه ـ ــا واعط ـ ــاء الش ـ ــركة المبل ـ ــل المطل ـ ــوب مقط ـ ــوع وت ـ ــرك الش ـ ــركة
مواصــفات وكميــات العمــل المطلــوب ممــا يعــد ســوء تصــرف نف أمــوال الدولــة وهــدرا
للمال العام ،ولم يظهر تقريـر إنجـاز المهمـة أي بيانـات حـول الكميـات والمواصـفات
الخاصة باألعمال المنجزة.
ف مبلـ ــل وقـ ــدره  41,300دينـ ــار بموج ـ ــب إذن ف رقـ ــم  7/16لصـ ــال ص ـ ــالة
ن
ن
باعيي لبي المواد المتلية والكهربائية وقد لوحظ بشأنه:
ـارس ممـا ترتـب عليـه ظهـور المبالغـة فن
 توريد بعض األجهزة عـن طريـق التكليـف المب رأسعار األصناف الموردة عن السعر السائد نف السوق.
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ت
1
2
3
4
5

البيان
غسالة اوتوماتيك  8كيلو
غسالة اوتوماتيك  7كيلو
ثالجة بيكو  3600رلت
مكيف ن
جتال قوة 18
ثالجة ماء (ممر)

السعر (دينار)
3,410
3,260
3,520
4,460
1,660

 م ــن خ ــالل متابع ــة األص ــناف والتأ ك ــد م ــن الوج ــود الفع ــىل ل ــوحظ ررساء ع ــدد  3غ ــازمس ــط هـ ــومر بقيمـ ــة  2010دينـ ــار ،نف حـ ـ ن
ـي أظهـ ــر سـ ــجل أسـ ــتاذ المخـ ــزن اسـ ــتالم
وتســليم عــدد  2غــاز مســط هــومر ،علمــا بأنــه تــم ص ــرفها إل رئــيس قســم الشــؤون
اإلدارية.
ف مبلــل وقــدره  30,000دينــار لصــال ش ــركة المكــامن للمعــدات الطبيــة مقابــل
توري ـ ــد جه ـ ــازين ( ر
التاس ـ ــاوند – ميكروس ـ ــكوب) بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  7/1وق ـ ــد
لوحظ بشأنه:
 ت ــم الش ـ ـراء بموج ــب تكلي ــف مب ـ ر
ـارس للشـ ــركة وع ــدم وج ــود ع ــروض م ــن شـ ــركات
ن
مختلفـة ممـا يضـي عـىل المستشـف فرصـة الحصـول عـىل أسـعار افضـل وجـودة
أعىل.
 بلغـ قيمــة الجهــازين  72,000دينــار وتــم دفـ مبلــل  30,000دينــار كجــزء مــن
المبلــل ،وقــد لــوحظ عــدم وجــود افــادة مــن المراقــب المــال بخصــوص التغطيــة
ن
المتانيــة والحســابات
الماليــة المتاحــة بالمخالفــة لــنص المــادة ( )26مــن الئحــة
والمخازن.
ف مبل ــل وق ــدره  11,200دين ــار لص ــال فن ــدق ب ــن ي ــدر بموج ــب إذن ف

ن
رق ــم  7/18وذل ــك بش ــأن إيج ــار ع ــدد  10غ ــرف لص ــال المستش ــف ،حي ــث ل ــم
ّ
ُيوضـ صــلة األشــخاص بالمستشـ نـف وســبب حجـز الغــرف لهــم أو ذكــر اســمائهم
ن
المستشف للفندق.
بالتكليف الصادر عن
ف مبل ــل وق ــدره  4,800دين ــار بموج ــب إذن ف رق ــم  7/11لص ــال (م م

س) كعالوة سفر ومبي عن سنة 2019م حيث لوحظ:
 ايفــاد المعـ نـب نف مهمــة ســفر لطـرابلس إلتمــام إجـراءات إداريــة تخــص المستشـ نـف
بدون تحديد المدة نف التكليف.
 تق ــديم المع ـ نـب طل ــب ع ــالوة الس ــفر والمبي ـ لم ــدة  60ي ــوم بالمخالف ــة ألحك ــام
ر
والب تنص عىل أنه ال يتجاوز مدة  10أيام.
الئحة السفر والمبي
ن
 ع ــدم وج ــود تقري ــر م ــن الموظ ــف الموف ــد لمهم ــة الس ــفر يب ــي األعم ــال المنج ــزة
ومـ ــن قبـ ــل الموظـ ــف وماهيـ ــة اإلج ـ ـراءات الـ ـ رـب تـ ــم متابعتهـ ــا أو الصـ ــعوبات الـ ـ رـب
واجهها.
بند أغذية لغي العاملي
ن
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل فح ـ ـ ــص ومراجع ـ ـ ــة البن ـ ـ ــد ل ـ ـ ــوحظ المبالغ ـ ـ ــة ف إع ـ ـ ــداد الوجب ـ ـ ــات كم ـ ـ ــا ورد
باحص ــائية الش ــركة المقدم ــة ووض ـ أرق ــام خيالي ــة ال تمث ــل الواق ـ وتق ــديمها للص ــرف،
ن
ـاملي ،حيــث
إضــافة إل تــم تحميــل اغذيــة الــدكاترة وعــائالتهم عــىل بنــد اغذيــة لغــت العـ
يالحظ ر
اآلن:
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ن
ـاملي حيـث تـم تقـديم كامـل الوجبـات
 المبالغة نف الصـرف عىل بند االغذيـة لغـت العن
المتعاوني وعائالتهم بالرغم من ف مرتباتهم وبقيم عالية.
الغذائية للدكاترة
 التصـ ـ ــرف نف الم ـ ــال الع ـ ــام بالمج ـ ــان حي ـ ــث ت ـ ــم ف مبل ـ ــل  43,000دين ـ ــار مقاب ـ ــلوجبــات غذائيــة لممــرض قســم الرجــال وعائلتــه وكــذلك مهنــدس المنظومــة وعائلتــه
خالل شهر أغسطس.
ا
ن
 قيام مدير الشؤون اإلدارية بالتكليف بد من مدير المستشف. قيـام مــدير المستشـ نـف عنــد توقيـ عقــد اإلعاشــة مـ الشــركة باالتفــاق عــىل أن تكــونن
المستشف بقيمة  50دينار للوجبة ممـا يزيـد مـن قيمـة
الوجبات المقدمة لغت نزالء
ن
رن
المستشف.
االلتامات عىل
بند النظافة

ومــن خــالل فحــص البنــد يالحــظ نقــص التعزيــز المســتندي لعمليــة ف مســتحقات
الشـركة المتعاقد معها ،حيث ن
تبي عدم وجود ما يفيـد خضـوع أعمـال النظافـة للتقيـيم
م ــن قبـ ــل المستش ـ نـف وبيـ ــان ج ــودة العمـ ــل المق ــدم ومـ ــدى اس ــتحقاق الش ـ ــركة للقيمـ ــة
المالي ــة المنص ــوص عليه ــا بعق ــد النظاف ــة ،كمـ ــا اتض ـ ـ ع ــدم وج ــود تق ــارير م ــن مكتـ ــب
الجودة ومكافحة العدوى خالل سنة 2020م حول تقييم أداء الشـركة.
بند الصيانة

ومــن خــالل فحــص البنــد لــوحظ ف مبلــل وقــدره  60,000دينــار لصــال ش ــركة بــرج
غـ ــدامس للمقـ ــاوالت المسـ ــاهمة وذلـ ــك إلج ـ ـراء صـ ــيانة مسـ ــكن األطبـ ــاء رقـ ــم  7وعمـ ــل
دهانات وستاميك ومواد صحية حسب المواصفات وقد لوحظ بشأنه:
 تمـ ـ الص ــيانة بموج ــب تكلي ــف مب ـ رـارس وع ــدم ط ــرح العم ــل نف مناقص ــة مم ــا يض ــي
فرصة الحصول عىل أسعار منافسة وجودة أعىل.
 تم ـ الص ــيانة بش ــكل مقط ــوع ،حي ــث ل ــم ي ــتم اع ــداد مقاشس ــة ت ــدرج به ــا الكمي ــاتوالمواصفات المطلوب إنجازها.
 تــم تكليــف الش ــركة بتــاريـ ــخ 2020/7/13م بينمــا تــم اإلنجــاز بتــاريـ ــخ 2020/7/14موت ــم ف مس ــتحقات الش ـ ــركة بتـ ــاريـ ــخ 2020/7/14م حي ــث ل ــوحظ إنج ــاز هـ ــذه
األعمال نف يوم واحد ،مما يدل عىل عدم صحة هذه التواريـ ــخ.
 عدم إبرام عقد م الشـركة يكون خاض لالئحة العقود اإلدارية وذلك لبيان حقـوقن
وواجب ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ــركة وبالت ـ ـ ــال ض ـ ـ ــمان ح ـ ـ ــق الدول ـ ـ ــة ف إنج ـ ـ ــاز العم ـ ـ ــل وف ـ ـ ــق افض ـ ـ ــل
المواصفات.
بند ايجارات ومصاريف النقل

ف مبل ـ ــل وق ـ ــدره  17,760دين ـ ــار لص ـ ــال ش ـ ــركة الني ـ ــل األزرق لنق ـ ــل الرك ـ ــاب وذل ـ ــك
مقابل نقل األطباء من غدامس إل طرابلس والعكس وقد لوحظ بشأنه:
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اذن الصـرف
11/10
12/10

القيمة
11,400
6,360

البيان
الشـركة المنفذة
شـركة النيل االزرق لنقل الركاب نقل األطباء من غدامس إل طرابلس والعكس
شـركة النيل االزرق لنقل الركاب نقل األطباء من غدامس إل طرابلس والعكس

 توقيـ ـ محضـ ــر اتف ــاق م ـ ـ الشـ ــركة لنق ــل األطب ــاء ب ــالرغم م ــن وج ــود س ــيارات ل ــدىن
المستشف و بحالة جيدة كما اظهر كشف الجرد لسنة 2020م.
 وقــد لــوحظ الص ــرف عــىل بنــد قط ـ الغيــار بمبلــل وقــدره  4,590دينــار خــالل س ــنة2020م ،كمــا اظهــر كشــف ر ن
االلتامــات إجمــال قيمــة  13,140دينــار ضــمن بنــد قط ـ
الغي ـ ـ ـ ــار ن
وف ذات الوقـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ــم التعاق ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ـ ــركة الني ـ ـ ـ ــل االزرق لنق ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــدكاترة
ن
للمستشف.
والممرضات التابعات
بند قطع الغيار
المبالغة نف أسعار اصناف البضاعة مقارنة بأسعار السوق.
العدد
الصنف
2
بطارية  90أمبت كورية
1
بطارية  60أمبت
1
تشينغا مرسيدس
1
صيانة ماطرينو وتركيب
1
صيانة وتركيب مقطوعية
المجموع

السعر
1,112
850
435
480
600

اإلجمال (دينار)
2,225
850
435
480
600
4590

الهيكل التنظيم والكادر الوظيق بالمستشق
ن
 مــن خــالل االطــالع عــىل الهيكــل التنظــيم المعمــول بــه ف مستشـ نـف غــدامس العــام،لوحظ انه ال يتوافق م قرار وزير الصحة رقم ( )133لسـنة 2019م ،بشـأن اعتمـاد
الهيك ــل التنظ ــيم للمستش ــفيات (العام ــة – المركزي ــة – التعليمي ــة – التخصص ــية –
المراكــز الطبيــة) حيــث اشـ رـتط عــىل المستشــفيات ضــرورة التقيــد بالهيكــل التنظــيم
الموحد.
ن
ن
 بلـ ــل عـ ــدد العـ ــام نلي بالمستشـ ــف حسـ ــب كشـ ــوفات إدارة المستشـ ــف  367موظفـ ــا،
معيني ،وقد لوحظ ارتفاع عـدد العـاملين
ن
موظفي بعقود 56 ،موظفين
ن
منهم 311
بالمستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـف مقارن ـ ـ ـ ـ ـ ــة باألقس ـ ـ ـ ـ ـ ــام الموج ـ ـ ـ ـ ـ ــود نف المستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـف ،أو ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ رـب بنظرائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
بالمستش ــفيات األخ ــرى ،األم ــر ال ــذي ي ــدل ع ــىل أن عملي ــة التوظي ــف ل ــم ت ــتم بش ــكل
مــدروس وفــق احتياجــات اإلدارة ،وخاصــة أن المستشـ نـف لــيس لديــه مــالك وظـ ن
ـيف
معتمد من وزارة العمل والتأهيل.
حسابات خارج الميانية /العهد المالية
م ــن خ ــالل الفح ــص تب ـ ن
ـي وج ــود ع ــدد ث ــالث عه ــد مالي ــة
2015م ولم تقفل ر
حب تاريـ ــخ التقرير:

فــ

من ــذ س ــنة 2009م،
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تاري ــخ الصـرف
2009
2009
2015

اسم مستلم العهدة
معا
قما
قما

القيمة
1,916
20,000
15,000

تم ف عهدة مالية مؤقتة للسيد( /م ع ا) وذلك لتغطية مصاريف استجالب ونقـل
وتجه ـ ـ نـت مس ـ ــاكن بالمستش ـ ـ نـف للط ـ ــاقم الط ـ ــب ،وق ـ ــد ت ـ ــم إقف ـ ــال العه ـ ــدة بموج ـ ــب إذن
الصـرف رقم  12/13بتاريـ ــخ 2020/12/31م وقد لوحظ بشأنها ما يىل:
ن
المتانية والحسابات
 أن العهدة تم صـرفها بالمخالفة لنص المادة ( )187من الئحةوالمخازن إضافة إل أنـه لـم يـتم تسـوية العهـدة خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريـ ــخ صــرفها
ن
المتانية والحسابات والمخازن وهذا مـا يعكـس
بالمخالفة للمادة ( )188من الئحة
ن
للمستشف.
سوء أداء المراقب المال
 أن العهد قد تم صــرفها لغـرض تغطيـة مصــروفات اسـتجالب ونقـل وتجه نـت مسـاكنبالمستش ـ ـ نـف للط ـ ــاقم الط ـ ــب وه ـ ــذا ال يع ـ ــد م ـ ــن المصـ ـ ــروفات الغ ـ ــت دوري ـ ــة أو الغ ـ ــت
متوقع ــة ،فمث ــل ه ــذه األعم ــال يج ــب إنجازه ــا بط ــرق التعاق ــد المنص ــوص عليه ــا نف
المادة ( )8وما بعدها من الئحة العقود اإلدارية وليس عن طريق سلفة مؤقتة.
المخازن
ن
 عدم توفر منظومة إلدارة مخازن المستلزمات بالمستشف نتبي حركة األصناف من
وارد ومنصـ ـ ــرف وتب ـ ـ ن
ـي أرص ـ ــدة األص ـ ــناف بالمخ ـ ــازن ،وأيض ـ ــا بي ـ ــان ح ـ ــد األم ـ ــان م ـ ــن
االص ــناف وذل ــك تمهي ــدا إلع ــادة الطل ــب ،أم ــا فيم ــا يتعل ــق بمخ ــزن األدوي ــة فق ــد ت ــم
تركي ــب منظوم ــة ب ــالمخزن إال أنه ـ ـا عاطل ــة ويوج ــد به ــا اخط ــاء برمجي ــة نف عملي ــات
ضــبط تــواريـ ــخ األدويــة وعمليــة الجم ـ والطــرح األمــر الــذي يتطلــب معالجــة الخلــل
ومراجعة الشـركة ر
الب قام بتصميم المنظومة.
ن
ـادتي
 عــدم انتظــام القي ــد ببطاقــات الص ــنف أول بــأول ،مم ــا يعــد مخالف ــا ألحكــام الم ـن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،األمــر الــذي يصــعب معــه
( )232 ،231مــن الئحــة
التحقق من أرصدة االصناف الموجودة بالمخازن.
مستشفى طرابلس املركزي

ً
أوال /نظام الرقابة الداخلية
م ــن خ ــالل أعم ــال الفح ــص والمراجع ــة لحس ــابات مستش ـ نـف ط ـرابلس المرك ــزي ل ــوحظ
التال:
 القص ـ ــور نف مس ـ ــك الس ـ ــجالت المالي ـ ــة (س ـ ــجل األص ـ ــول الثابت ـ ــة – س ـ ــجل حس ـ ــابالودائ واألمانات – سجل متابعة ر ن
االلتامات المالية – سجل أستاذ مخزن – سجل
العهد المالية).
 ضـعف التعزيــز المســتندي المؤيــد لــبعض أذونــات الصــرف وذلــك بالمخالفــة ألحكــامن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )100-99من الئحة
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 التأخر نف إعداد الحساب الختام واحالته لجهات االختصاص نف اآلجال المحددة.ر
واإلرساف من قبل المراقب المال.
 ضعف إجراءات التوجيه قصور مكتب المراجعة الداخليـة عـن القيـام بالمهـام المسـندة إليـه مـن حيـث إعـدادتق ـ ــارير دوري ـ ــة ع ـ ــن الوض ـ ـ الم ـ ــال وتقي ـ ــيم أنظم ـ ــة الرقاب ـ ــة الداخلي ـ ــة واج ـ ـراء الج ـ ــرد
المف ــاج والمخـ ــازن والوقـ ــوف ع ــىل أوجـ ــه االنح ـ ـراف والقص ــور للحـ ــد مـ ــن األخطـ ــاء
المتكررة.
 تأخر اللجان المشكلة للقيام بأعمال الجرد السنوي لسـنة 2020م مـن تقـديم نتـائأأعمال الجرد السنوي ر
حب تاريخه.
 اقتصار أعمال الجرد عىل الحصـر فقط دون المطابقة نبي كشوف الجـرد واألرصـدة
ر
ر
بدفت استاذ المخازن لتحديد أوجه االختالف إن وجدت.
الدفتية
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن والمتعلق ــة
 ع ــدم التقي ــد بالم ــادة ( )26م ــن الئح ــةبع ــدم االل ـ ر نـتام او االرتب ــاط ب ــأي نفق ــات إال بع ــد الحص ــول ع ــىل موافق ــة كتابي ــة م ــن
المراقب المال.
ً
ثانيا /الميانية التسييي ـ ـ ـ ــة
بلغـ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ــة المب ـ ـ ـ ــالل المعتم ـ ـ ـ ــدة والمف ـ ـ ـ ــوض به ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ــة 2020م
 55,800,000دينـ ـ ــار كمـ ـ ــا بلـ ـ ــل المسـ ـ ــيل  48,717,771دينـ ـ ــار نف حـ ـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ ـ جملـ ـ ــة
المصـروفات  50,305,324دينار برصيد مت ر
ـبف  1,587,553دينـار ،لـوحظ بشـأنها مـا
يىل:
 الصـرف بالتجاوز عىل بعض بنود مخصصات الباب األول بالمخالفة ألحكام المادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )13من الئحة
 وجــود مبل ــل وقــدره  358,295دين ــار يمثــل خص ــميات غيــاب خــالل الســنة ل ــم ي ــتمإحالته إل حساب اإليراد العام بوزارة المالية.
الخدمات التموينية
ن
المستشف بابرام عقد مـ شــركة المسـار الجديـد للخـدمات التموينيـة مقابـل
قيام إدارة
تقديم خدمات التغذية واإلعاشة بواق  30دينار للوجبة العادية و 35دينار للوجبات
ن
بمر ،السكر واألطفال حيث لوحظ بشأنها ما يىل:
الخاصة
 المبالغ ـ ــة نف س ـ ــعر الوجب ـ ــات م ـ ــن حي ـ ــث احتس ـ ــاب س ـ ــعر وجب ـ ــة اإلفط ـ ــار روالتويق ـ ــة
الصباحية والمسائية بنفس سعر وجبه الغذاء ووجبه العشاء.
ف مطالب ـ ـ ــات ش ـ ـ ــهرية مقدم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ــركة إل المستش ـ ـ ـ نـف بموج ـ ـ ــب أذون ـ ـ ــات
ن
الص ـ ــرف ،م ـ ـ عـ ــدم األخـ ــذ ف االعتبـ ــار المالحظـ ــات الـ ــواردة بتقـ ــارير وحـ ــدة الرعايـ ــة
ن
بالمستشف.
الصحية والتغذية العالجية

تقرير ديوان المحاسبة 2020

763

ً
ثالثا /حسابات خارج الميانية
بلغ قيمة العهد المالية المصـروفة خالل سنة 2020م مبلل وقدره  19,867لـوحظ
بشأنها التال:
 التوسـ ـ نف ف العه ــد المالي ــة دون تحدي ــد الغ ــرض م ــن ف العه ــدة المالي ــة نفالقرار الصادر بشأنها.
 القص ـ ـ ـ ــور نف مس ـ ـ ـ ــك س ـ ـ ـ ــجل العه ـ ـ ـ ــد المالي ـ ـ ـ ــة بالص ـ ـ ـ ــورة الص ـ ـ ـ ــحيحة عن ـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـ ـ ــرفواالستعاضة ،باإلضافة إل عدم ترصيد العهد المرحلة من سـنة إل اخـرى بالسـجل
كأرصدة افتتاحية.
ً
رابعا /الحسابات المصـرفية
المستشف بعدد سبعة حسابات مصـرفية لوحظ بشأنها ر
ن
اآلن:
يحتفظ
 ظه ـ ــور ص ـ ــكوك معلقـ ـ ــة ل ـ ــبعض الحسـ ـ ــابات المص ـ ـ ــرفية تجـ ـ ــاوزت الم ـ ــدة القانونيـ ـ ــةلتق ــديمها للمصـ ــرف دون اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات القانوني ــة لمعالجته ــا بالمخالف ــة للم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )118من الئحة
 قي ــد إي ـ ـرادات بقيم ــة  6,500دين ــار بال ــدفاتر ول ــم تظه ــر بكش ــف حس ــاب المص ـ ــرفالخاص باإليرادات ودون اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتها.
حساب الطوارئ
ن
ن
بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارئ المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ف 2020/12/31م مبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره
 3,882,817.460دينار بشأنه لوحظ ما يىل:
 قي ـ ــام إدارة المستش ـ ـ نـف بص ـ ــرف مبل ـ ــل وق ـ ــدره  2,310,190دين ـ ــار لص ـ ــال شـ ـ ــركة امتبي ر
الجوان مقابل أعمال الصيانة لقسم العظام ومن خالل الفحص ن
اآلن:

 ع ـ ــدم احال ـ ــة الدفع ـ ــة لل ـ ــديوان للمص ـ ــادقة عليه ـ ــا بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )35م ـ ــن
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )19لسنة 2013م نف شأن إعادة تنظيم ديوان
المحاسبة وتعديالته.
 عدم وجود اسم وتوقي مستلم الصك بالمخالفة لنص المـادة ( )99مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ع ــدم احال ــة الرص ــيد المت ـ ر
ـبف بالحس ــاب الب ــالل  3,882,817دين ــار إل حس ــاب
وزارة المالية.
ً
خامسا /المخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن
مخازن األدوية

 ع ــدم مسـ ــك س ــجل أسـ ــتاذ مخ ــزن خـ ــاص لمخ ــزن األدويـ ــة بالمخالف ــة لـ ــنص المـ ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )232 ،231من الئحة
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 عدم وض بطاقات الصنف لكل نوع من األدوية عىل األرفف لتسهيل عملية فن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات
األدويـ ـ ــة وفـ ـ ــق مـ ـ ــا نص ـ ـ ـ عليـ ـ ــه المـ ـ ــادة ( )219مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والمخازن.
 وجــود كميــات كبــتة مــن األدويــة منتهيــة الصــالحية ولــم يــتم التص ــرف فيهــا بطريقــةعلمية.
 عــدم قيــام إدارة المخــزن بتحريــر أذونــات اســتالم المخــازن لألدويــة المــوردة للمخــازنمن قبل الموردين بشكل جزن عند توريدها واللجوء إل تحرير أذونات استالم عند
إتمام عملية التوريد.
 عدم مالئمة المخزن للمواصفات المطلوبة لحفظ األصناف وفق ما حددتـه المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )219من الئحة
ن
المتانيــة
 عــدم وجــود التهويــة الجيــدة بــالمخزن بالمخالفــة للمــادة ( )220مــن الئحــةوالحسابات والمخازن.
مخازن المستلزمات

 عدم مسك سجل أستاذ مخزن خاصة بمخزن المستلزمات بالمخالفـة لـنص المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )232 ،231من الئحة
 عدم وض بطاقات الصنف عىل ارفف األصناف وفق ما نصن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة

عليه المادة ()219

 وج ــود بع ــض م ــن أص ــناف المس ــتلزمات الراك ــدة تمث ــل أص ــول كلف ـباهضه.

الدول ــة بمب ــالل

 تكــدس االصــناف المخزنــة عــىل بعضــها الــبعض ممــا يصــعب عمليــة جــرد المخــزن أون
معي.
الوصول لصنف
 المخزن عبارة عن (هنقر) توجد به العديد من الفتحات بالمخزن تتشب منها مياهن
المتانيـة والحســابات
األمطـار واألتربـة والغبــار ،بالمخالفـة للمــادة ( )220مـن الئحــة
والمخازن.
ن
 ع ــدم مالئم ــة المخ ــزن للمواص ــفات والش ــروط لحف ــظ األص ــناف المح ــدد ف الم ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )219من الئحة
مخازن القرطاسية

 عدم وجود بطاقـات صـنف لمراقبـة حركـة المخـزون بالمخالفـة لـنص المـادة ()219ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 تكــدس االصــناف المحــتفظ بهــا بــالمخزن عــىل بعضــها الــبعض ممــا يصــعب عمليــةن
معي.
جرد المخزن أو الوصول لصنف
 عــدم وجــود التهويــة الجيــدة بــالمخزن ممــا يعــرض المخــزون للتلــف بالمخالفــة لــنصن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )220من الئحة
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مست شفى غريان العام

نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية:
هناك قصور نف نظام الرقابة الداخلية وهذا يرج لعدة أسباب منها:
 عـدم اســتيفاء المراقــب المـال لبيانــات ســجل االعتمـادات الماليــة المتمثلــة نف جملــةالمصـروفات الفعلية واالرتباطات القائمة ورصـيد البنـد بالمخالفـة للمـادة ( )20مـن
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن األم ــر ال ــذي يتع ــذر مع ــه إجـ ـراء المطابق ــات
الئح ــة
الالزمة للتحقق من األرصدة.
 عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المسندة إليه عىل أكمـل وجـه واقتصـارعمله عـىل المراجعـة المسـندية للمصــروفات دون أن يقـوم باعـداد تقـارير دوريـة عـن
ن
المستشف.
ست العمل تقدم إل إدارة
 ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض أذونــات الص ــرف واســتمارات الرواتــب بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )99من الئحة
اليتيبات المالية 2019م
التتيبــات الماليــة  16,525,000دينــار فن
بلــل إجمــال قيمــة المبــالل المفــوض بهــا وفــق ر
حـــــ ن
ـي بل ـ ـ ـ ـ ــل إجم ـ ـ ـ ـ ــال قيم ـ ـ ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ـ ـ ــروفات خ ـ ـ ـ ـ ــالل الم ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ــن 2019/01/01م إل
ر
2019/12/31م  17,081,043دينار عىل التفصيل اآلن:
االعتماد المفوض بها
البيان
10,700,00
الباب األول
الباب ن
4,825,000
الثان
ن
1,000,000
التحسي والتطوير
بند

المصـروفات
11,174,165
4,903,085
1,003,793

الرصيد
()474,165
()78,085
()3,793

ن
وتبي بشأنها التال:
 وجـ ــود بـ ـ رـواف أرصـ ــدة حسـ ــابات مص ـ ــرفيه ّ
مرحلـ ــه مـ ــن ن
متانيـ ــة عـ ــام 2018م بتـ ــاريـ ــخ
2019/01/01م بقيمة  284,314دينار.
ن
 ل ــوحظ نف الج ــدول الس ــابق أن إنف ــاق المستش ــف خ ــالل ع ــام 2019م تج ــاوز قيم ــةن
المستشف
االعتمادات المفوض بها بقيمة قدرها  556.043دينار وعدم قيام إدارة
بمناقلـ ــة رغـ ــم وجـ ــود وفـ ــر نف بنـ ــود أخـ ــرى بالمخالفـ ــة للمـ ــادة رقـ ــم ( )13مـ ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 تحميل مصـروفات عىل غت البنود المختصة نف الباب.نتائج تقييم األداء

من خالل الفحص والتقييم لوحظ ر
اآلن:
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 عدم وجود خطـة مـن إدارة المستش نـف لتنميـة المـوارد البشــرية ورفـ كفـاءة العنـان
ـاملي كمــا إن وظيفــة م ــدير
الطبيــة والطبيــة المســاعدة ممــا أثــر س ــلبا عــىل كفــاءة العـ
ن
الوظيف.
الموارد البشـرية شاغره نف المالك
ن
ـاملي يعت ــت كب ــت بالمقارن ــة بالخــدمات ال ـ رـب يق ــدمها المستش ـ نـف حي ــث بل ــل
 عــدد الع ـإجمال عددهم  1138طبيب وموظف وغتهم من التخصصـات باإلضـافة إل 85
متعاون من العنا الطبية والطبية المساعدة.
 تكليف مدراء إدارات بالمستش نـف بمهـام قياديـة ال تتـوفر لـديهم المـؤهالت والكفـاءةإلدارتها وفقا واالختصاصات الواردة نف الهيكل التنظيم.
 عدم ر نر
بمؤرسات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمواد البشـرية.
االلتام
 التوس ـ باصــدار ق ـرارات مــن المكآفــات الماليــة ،بالمخالفــة للمــادة ( )24مــن قــانونالنظام المال للدولة.
ن
 عــدم وجــود معــايت ولــوائ محــددة تضــبط قيمــة المكافئــة لغــت العــامي المتعاقــدينن
المستشف من العنا الطبية والطبية المساعدة.
م
ن
ر
ن
ـواطني نظــت الخــدمات الــب يقــدمها المستشــف بنــاء عــىل قـرار
 فــرض رســوم عــىل المـمــن المجل ــس البل ــدي غري ــان رق ــم ( )65لس ــنة 2018م وتص ــرف الرس ــوم المحص ــلة
ن
ـاوني
لت ـ ـ ـ ــوفت مس ـ ـ ـ ــتلزمات العم ـ ـ ـ ــل بالمستش ـ ـ ـ ـ نـف ودفـ ـ ـ ـ ـ مكافئ ـ ـ ـ ــات األطب ـ ـ ـ ــاء المتع ـ ـ ـ ـ
بالمستشف و ك ر
ن
اآلن:
ن
ـواطني الليبيـ ن
ن
ـواني
ـي بالمخالفــة للقـ
 يالحــظ أنــه تــم فــرض هــذه الرســوم عــىل المـ
والتشـريعات النافدة.
 لوحظ أنه يتم جباية المبالل دون إيصاالت رسمية وانما تتم الجباية بايصـاالت
طبع ـ بمطــاب خاصــه ،وتــتم عمليــات التحصــيل والص ــرف بمعــزل عــن اإلدارة
المالي ـ ــة والمراق ـ ــب الم ـ ــال كم ـ ــا أن ـ ــه ال ي ـ ــتم إي ـ ــداع المب ـ ــالل المحص ـ ــلة بالحس ـ ــاب
ن
للمستشف.
الجاري
 عــدم إمســاك ســجل لــدفاتر اإليصــاالت الماليــة (م ح  )5المســتلمة مــن وزارة الماليــةواالختصـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ـ ــىل رسـ ـ ـ ـ ـ ــالة تفيـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتالم اإليصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الماليـ ـ ـ ـ ـ ــة م ح  5بتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2015/3/19م م ــن قب ــل ام ـ ن
ـي الخزين ــة الس ــابق بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )76م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
مستشفى برقن العام
ن
 عــدم إعــداد مــذكرات التســوية للحســابات المصــرفية خــالل العــامي 2020-2019من
المتانيـ ـ ــة
إال نف شـ ـ ــهر  12مـ ـ ــن كـ ـ ــل سـ ـ ــنة بالمخالفـ ـ ــة لـ ـ ــنص المـ ـ ــادة  25مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والحسابات والمخازن والمادة ( )18من القانون المال للدولة.
 القص ــور نف عم ــل المراق ــب المـ ـال للمستش ـ نـف بالمخالف ــة للم ــواد ( )26-25-24م ــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة

 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي ل ــبعض أذون ــات الصـ ــرف مثلرف ــاق إذن اس ــتالم المخ ــازنومســتندات الطــرف األول والتقريــر الفـ نـب نف حــاالت التعاقــد عــىل التوريــدات وعــدم
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ن
المتعاوني ومستنداتهم وعدم اعتماد العقود من مكتب العمل وفق ما
إرفاق عقود
ن
نص عليه المادة ( )99من الئحة المتانية والحسابات والمخـازن والمـادة ( )8مـن
قانون عالقات العمل رقم ( )12لسنة 2010م.
 عدم مسك بعض السجالت كسجل األصول الثابتة وسجل المخازن الطبيـة وذلـكن
المتانية والحسابات والمخازن.
وفق ما نص عليه المادة ( )232 ،231من الئحة
 غيـ ــاب دور المراج ـ ـ ال ـ ــداخىل نف أداء واجباتـ ــه المنصوص ـ ــعليها الكتش ـ ــاف األخط ـ ــاءومعالجتها واعداد التقارير المطلوبة والجرد الفجان للخزينة.
ن
 ع ــدم تيبيـ ـ الخزين ــة بالح ــائط كم ــا نص ـ ـ علي ــه الم ــادة ( )47م ــن الئحـ ـة المتاني ــةوالحسابات والمخازن.
ن
ن
 تكليــف المراج ـ الــداخىل كعضــو ف لجنــة العطــاءات بالمستشــف بالمخالفــة للمــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )96من الئحة
 وج ـ ــود فراغ ـ ــات متتالي ـ ــة بالس ـ ــجل الخ ـ ــاص بالتي ـ ــد الص ـ ــادر وال ـ ــوارد الممس ـ ــوك م ـ ــنن
بالمستشف.
الشؤون اإلدارية
ن
ر
 عدم بيان رقم البند ف سجل الخزينة (دفـت الصـندوق) بالمخالفـة للمـادة ( )84مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ن
ن
 المبالغــة ف أســعار وكميــات التوريــدات المص ــروفة مــن البــاب الثــان ممــا يعــد مخالفــالنص المادة ( )14من الئحة العقود اإلدارية.
 عدم إرفاق أي تقارير فنية بمصـروفات النظافة بشكل تفصيىل. إتالف المخلفات الطبيـة بالطريقـة العاديـة نظـرا لتعطـل وعـدم صـيانة المحرقـة ممـايعرض المنطقة للتلوث البيب وانتشار األمراض.
 تــداخل األصــناف بــالمخزن العــام بـ نـي غذائيــة ومــواد تنظيــف ومســتلزمات قرطاســية
ن
وغتها بالمخالفة للمادة ( )219-218من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 قص ــور أداء عم ــل لجن ـ رـب العط ــاءات والمش ـ رـتيات حي ــث ل ــوحظ ع ــدم ب ــذل العناي ــةالمهنية الالزمة نف المفاضلة ب ن
ـي العـروض مـن حيـث المبالغـة نف األسـعار والكميـات
واختيار الشـركة الواحدة لعدة توريدات.
مستشفى نالوت املركزي

نظام الرقابة الداخلية
مــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي قصــور نظــام الرقابــة الداخليــة مــن حيــث (قصــور
مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة نف القي ــام بالمه ــام المناطـ ــة ب ــه م ــن إج ـ ـراء الج ــرد المفـ ــاج
ا
للخزينـة وعــدم خـتم مرفقــات أذونـات الصــرف فضـ عـن عــدم إعـداد التقــارير الدوريــة،
قي ــام موظ ــف واح ــد بمه ــام وح ــدة الصـ ــرف وقس ــم الخزين ــة واع ــداد الحس ــاب الخت ــام
للدولــة ،عــدم القيــام بــالجرد الفعــىل لالصــول واالكتفــاء بعمليــات الحص ــر فقــط ،عــدم
تشكيل لجنة استالم وفحص ومعاينة مختصة للتوريدات ر
الب يتم توريدها إل مخازن
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المستش ـ ـ نـف ،إغف ـ ــال القس ـ ــم الم ـ ــال نف إمس ـ ــاك الس ـ ــجالت المالي ـ ــة المنص ـ ــوص عليه ـ ــا
قانونا،عدم أنشأ لجنة للعطاءات نف كـل جهـة إداريـة تخـتص بـاجراء المناقصـات العامـة
والمحددة الممارسات والمزايدات)
الفحص المستندي

 الص ـ ـ ــرف بالتجـ ـ ــاوز مـ ـ ــن البـ ـ ــاب األول خـ ـ ــالل السـ ـ ــنة الماليـ ـ ــة 2019م بملـ ـ ــل وقـ ـ ــدره(.)600,514
ن
 بلغـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة المرتب ـ ـ ــات المحال ـ ـ ــة م ـ ـ ــن وزارة المالي ـ ـ ــة للم ـ ـ ــوظفي الغـ ـ ـ ـت موج ـ ـ ــودينن
بالمستشف خالل عام 2020-2019م مبلل  1,397,656دينار.
ر
ـالمغت ن
بي ال ــذين خرج ــو نف
 ع ــدم قي ــام إدارة المستش ـ نـف باي ــداع المرتب ــات الخاص ــة ب ـاج ــازة (خ ــروج وع ــودة) ول ــم يتمكن ــوا م ــن الع ــودة بس ــبب جائح ــة كرون ــا إل حس ــاب
الودائـ ـ واألمان ــات بالمستش ـ نـف واجـ ـراء التس ــوية مـ ـ لجن ــة ترش ــيد المرتب ــات ب ــوزارة
ر
المغتب.
المالية نف حال عودة
ن
المستشف باستخدام المبالل المحالة بالزيادة نف تسديد مستحقات بدل
 قيام إدارةر
اإلج ـ ــازات للعن ـ ــا الطبي ـ ــة ال ـ ــب ت ـ ــم انه ـ ــاء خ ـ ــدمات بعض ـ ــها ع ـ ــن س ـ ــنوات س ـ ــابقة،
ن
ـوظفي لـ ـ ــم تـ ـ ــرد أسـ ـ ــماءهم مـ ـ ــن ضـ ـ ــمن
وتسـ ـ ــديد مسـ ـ ــتحقات ومرتبـ ـ ــات بعـ ـ ــض المـ ـ ـ
ن
الحواالت بالمخالفة لنص المادة ( )11من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 يـ ـ ــتم ف المستخلصـ ـ ــات لش ـ ـ ــركة التغديـ ـ ــة واالعاشـ ـ ــة لتقـ ـ ــديم وجبـ ـ ــات المـ ـ ـ نـر،
ـوظفي م ــن واق ـ ـ بن ــود الب ــاب الثـ ـ ن
ن
بالمتاني ــة نف ح ـ ن
ن
ـي ك ــان م ــن المفـ ـ رـتض أن
ـان
والم ـ
ن
وجبـ ــات المـ ــوظفي تص ـ ــرف مـ ــن البـ ــاب األول بالمخالفـ ــة الحكـ ــام المـ ــادة ( )10مـ ــن
قانون نظام المال للدولة.
اإليرادات
ن
ت ــم ف ــرض رس ــوم مالي ــة بالمستش ــف نظ ــت الخ ــدمات الطبي ــة المقدم ــة واعتم ــدت إدارة
ن
المستشف نف ذلك عىل قرار عميد بلدية نالوت رقم ( )34لسنة 2015م بشأن تحديد
أســعار العــالج والخــدمات داخــل مستشـ نـف نــالوت المركــزي وقــد تــم البــدء نف تحصــيل
الرس ــوم اعتب ــارا م ــن ش ــهر 2017/12م وأن قيم ــة الرس ــوم المحص ــلة خ ــالل الف ـ رـتة م ــن
ر
وحب شهر 2020/12م مبلل وقدره  1,256,919دينار.
2019/1م
تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:

 تتمث ـ ــل المب ـ ــالل المص ـ ــروفة م ـ ــن اإلي ـ ـرادات نف العم ـ ــل اإلض ـ ـ نن
ـاملي
ـاف والمرتب ـ ــات للع ـ ـ
واالطق ـ ــم الطبي ـ ــة والطبي ـ ــة المس ـ ــاعدة نف غ ـ ــت األوق ـ ــات الرس ـ ــمية وك ـ ــذلك مكآف ـ ــات
ن
ن
ـاوني م ــن األطب ــاء م ــن
ـاوني م ــن األطب ــاء والطبي ــة المس ــاعدة ومكآف ــات المتع ـ
المتع ـ
ن
ن
ر
خارج المستشف ورساء األدوية وما ف حكمها ومصـرفات أخرى ذات الطاب الفوري
أو العاجل كصيانة سيارات اإلسعاف وغتها.
ُ
 يــتم جبايــة هــذه اإلي ـرادات بــدون موافقــة جهــات االختصــاص (وزارة الصــحة) فظ ـعن جباية هذه اإليرادات بدون إيصاالت رسمية وانمـا تـتم الجبايـة بايصـاالت تمـ
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طباعته ــا بمط ــاب خاص ــة للغ ــرض وت ــتم عملي ــات التحص ــيل والص ـ ــرف بمع ــزل ع ــن
اإلدارة المالي ــة والمراق ــب الم ــال كم ــا أن ــه ال ي ــتم إي ــداع المب ــالل المحص ــلة بالحس ــاب
ن
ـادتي ( )80-64مـ ــن الئحـ ــة الحسـ ــابات
الجـ ــاري للمستشـ ـ نـف بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ـ
والمخازن.
ن
ن
ـوظفي مـدير مكتـب المراجـ الـداخىل ومـدير
 قيام إدارة المستشـف بتكليـف ثـالث مالمكتـب الق ن
ن
ـانون وموظـف أخـر بتحصـيل اإليـرادات مـن المحصـلي باألقسـام حيـث
تــم م ــنحهم مكافــاة مالي ــة وق ــدرها  500دينــار ش ــهريا ،وك ــذلك مــن قيم ــة  %10م ــن
ن
ن
القائمي بتحصيل اإليرادات باألقسام.
للموظفي
اإليرادات المحصلة
 يــتم االحتفــا بالمبــالل المحصــلة مــن اإلي ـرادات بخزينــة المستشـ نـف ويــتم الص ــرفن
المستشف.
بمعرفة مدير عام
ن
ن
تبي وجود فارق ف اإليـرادات بمبلـل وقـدره  44,680دينـار وهـو يمثـل رصـيد مرحـل
لسنة 2018م.
االليامات القائمة عل المستشق
لــوحظ أغلــب ر ن
االلتامــات القائمــة مــن ســنة 2015م لغايــة ســنة 2018م تخــص النظافــة
ن
المستشف قام بالتعاقد مـ هـذه الشــركات دون
ولم يتم سداد قيمتها مما يدل عىل أن
ن
ر
ن
ن
وجـ ــود أسـ ــس ودراسـ ــات للتعاقـ ــد أو عـ ــدم وض ـ ـ هـ ــذه االلتامـ ــات ف مش ـ ــروع المتانيـ ــة
للسنوات السابقة األمر الذي ترتب عليه هذه ر ن
االلتامات والبيان التال يوض ذلك:
السنة المالية
2015
2017-2016
2018
اإلجمال

قيمة االليام
700,390
200,000
109,908
1,010,298

مخازن األدوية والمستلزمات والمعدات الطبية
ر
 ال يوجـ ـ ــد قسـ ـ ــم لمراقبـ ـ ــة المخـ ـ ــازن او منظومـ ـ ــة الكتونيـ ـ ــة تـ ـ ــنظم حركـ ـ ــة االصـ ـ ــنافوأرص ــدتها باإلض ــافة إل ع ــدم وج ــود عن ــا مؤهل ــة ملم ــة بض ــوابط إدارة المخ ــازن
وبما يحقق نظام رقابة داخلية فعال.
 ضـ ــعف الـ ــدورة المسـ ــتندية بشـ ــأن االمـ ــداد الـ ــدوان وحركـ ــة المخـ ــزون بـ ـ نـي المخـ ــازن

الفرعية واألقسام والصيدلية وفق االحتياجات المطلوبة.
 تخ ــزين بع ــض األدوي ــة والمع ــدات الطبي ــة بمغس ــلة المستش ـ نـف مم ــا يعرض ــها للتل ــفنتيجة وجود مياه ورطوبة بالمغسلة.
 تك ــدس األجهـ ــزة والمعـ ــدات بمخ ــازن المستشـ ـ نـف وعـ ــدم إج ـ ـراء تقيـ ــيم فـ ـ نـب لحالتهـ ــاالفني ــة واص ــالح األعط ــال البس ــيطة واالس ــتفادة م ــن األجه ــزة كم ــا أن ظ ــروف تخ ــزين
هذه األجهزة غت صحي من حيث تنظيمها وتبويبها ومكان تخزينها.
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 وجود أدويـة منتهيـة الصـالحية لـم يـتم التصــرف فيهـا ،وكـذلك وجـود أدويـة بكميـاتكبتة تم توريدها من قبل وزارة الصحة حيث تاريـ ــخ صـالحيتها قاربـ عـىل االنتهـاء
ومم ــا ك ــان شس ــتوجب ع ــىل إدارة المخ ــازن حص ـ ــر ه ــذه األدوي ــة المنتهي ــة الص ــالحية
واتخــاذ اإلج ـراءات الكافيــة وكــذلك مخاطبــة وزارة الصــحة باألدويــة الـ رـب قارب ـ عــىل
االنتهاء لالستفادة منها قبل انتهاء صالحيتها .باإلضافة إل عدم تبويبهـا بكشـوفات
يوض فيها اسم الصنف وتاريـ ــخ انتهاء صالحيته.
مستشفى مزدة
ن
من خالل أعمـال الفحـص والمراجعـة لحسـابات مستشـف مـزدة العـام تكشـف للـديوان
جملة من المالحظات و عىل النحو التال:

 قص ــور مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة بالقي ــام بالمه ــام المس ــندة إلي ــه ع ــىل أكم ــل وج ــهواقتصـ ــاره عـ ــىل المراجعـ ــة المسـ ــتندية للمص ـ ــروفات دون أن يمتـ ــد عملـ ــه إل إعـ ــداد
تقارير دورية عن ست العمل.
 عــدم خــتم المســتندات المعــززة للص ــرف المرفــق بجمي ـ أذونــات الص ــرف بمــا يفيــدن
المتانيـة
الصـرف منعا لعدم تكرار صـرفها بالمخالفة لـنص المـادة ( )105مـن الئحـة
والحسابات والمخازن.
 عدم قيام المراقب المال بادراج بيانات االعتماد المال عىل جميـ أذونـات الصــرفن
المتانيـ ـ ــة
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يعـ ـ ــد مخالفـ ـ ــا ألحكـ ـ ــام المـ ـ ــواد رقـ ـ ــم ( )100 ،99مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والحسابات.
 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي للمس ــتندات المؤي ــدة للص ــرف ألغل ــب أذون ــات الص ــرفن
والمتانية.
األمر الذي يعد مخالفا للمواد أرقام ( )99-97من الئحة الحسابات
 ع ــدم كتاب ــة رق ــم الص ــك ع ــىل جميـ ـ المس ــتندات المؤي ــدة للصـ ــرف بم ــا يفي ــد اتم ــامإج ـ ـ ـراءات الص ـ ـ ــرف بالمخالف ـ ـ ــة للمـ ـ ــواد رقـ ـ ــم ( )115 ،105م ـ ـ ــن الئحـ ـ ــة الحس ـ ـ ــابات
ن
والمتانية والمخازن.
 قيام المراقب المـال بالصــرف بالتجـاوز نف بعـض البنـود مقارنـة بالمبـالل المخصصـةن
ـاملي ،بن ـ ــد المطبوع ـ ــات والقرطاس ـ ــية ،بن ـ ــد
له ـ ــا (بن ـ ــد األتع ـ ــاب ومكآف ـ ــات لغ ـ ــت الع ـ ـ
ن
مصـ ــروفات النظاف ــة ،بن ــد أغذي ــة لغ ــت الع ــاملي) بالمخالف ــة للم ــادة رق ــم (،26 ،22
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )29من الئحة
ن
 قي ــام إدارة المستش ــف بطباع ــة أذون ــات اس ــتالم األص ــناف بالمخ ــازن ع ــىل ورق ــة A4التحت ـ ـ ــوي ع ـ ـ ــىل رق ـ ـ ــم متسلس ـ ـ ــل ونس ـ ـ ــخ كربوني ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــري وفق ـ ـ ــا للنم ـ ـ ــوذج (م)4/ .
بالمخالفة للمادة رقم ( )243من الئحة المخازن.
 قيـ ــام إدارة المستشـ ـ نـف بطباعـ ــة أذونـ ــات ف األصـ ــناف بالمخـ ــازن عـ ــىل ورقـ ــة A4التحت ـ ـ ــوي ع ـ ـ ــىل رق ـ ـ ــم متسلس ـ ـ ــل ونس ـ ـ ــخ كربوني ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــري وفق ـ ـ ــا للنم ـ ـ ــوذج (م)7/ .
بالمخالفة للمادة رقم ( )263من الئحة المخازن والحسابات والمخازن.

تقرير ديوان المحاسبة 2020

771

 ل ـ ـ ــوحظ قي ـ ـ ــام المراق ـ ـ ــب الم ـ ـ ــال بمستش ـ ـ ـ نـف م ـ ـ ــزدة الع ـ ـ ــام ب ـ ـ ــاجراء تع ـ ـ ــديل نف قيم ـ ـ ــةمخصص ــات البن ــود ال ــواردة بالتفويض ــات المالي ــة الص ــادرة ع ــن وزارة المالي ــة بتقري ــر
اإليرادات والمصـروفات دون إجراء مناقلة ،األمر الذي يعد مخالفا لنص المادة رقم
( )10من القانون المال للدولة.
ن
 لوحظ وجود تضارب وعدم تطابق ف إجمال المبالل المصــروفة خصـما عـىل بعـضن
العاملي مقارنة بتقرير اإليرادات والمصـروفات
البنود ومنها بند أتعاب ومكافأة لغت
والخالصة الشهرية للحساب الختام للسنة المالية .2020-2019-
ن
ستشف والمراقب المال وقسم االعداد والمراجعة الداخلية
 عدم قيام مدير عام المن
ن
بب ـ ــذل العناي ـ ــة المهني ـ ــة الالزم ـ ــة والتقص ـ ــت ف أداء المه ـ ــام الموكل ـ ــة له ـ ــم ف متابعـ ـ ــة
ن
للعاملي بالمستش نـف ،األمـر الـذي يعـد مخالفـا للمـادة رقـم
إجراءات ف المرتبات
ن
( )128من الئحة الحسابات والمتانية.
 تب ـ ـ ـ نـي ورود حوال ـ ـ ــة مرتب ـ ـ ــات ش ـ ـ ــهر 2019/12م والب ـ ـ ــالل قيمته ـ ـ ــا  152,674دين ـ ـ ــار
ر
لحساب الباب األول بتاريـ ــخ  2020/01/14حيث لم يتم إدراجها بـدفت الصـندوق
ر
بدفت الصندوق وصـرفها خالل السنة
خالل السنة المالية 2019م وانما تم ادراجها
الماليـ ــة 2020م األمـ ــر الـ ــذي ترتـ ــب عليـ ــه تحميـ ــل وتضـ ــخيم إي ـ ـرادات ومص ـ ــروفات
السـ ــنة الماليـ ــة 2020م ب ـ ـايرادات ومص ـ ــروفات ال تخصـ ــها بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة
( )19من القانون المال للدولة
ن
 م ــن خ ــالل مراجع ــة مح ــا ن االتف ــاق المتم ــة م ـ (ع ،م ،ا) بص ــفته م ــدير مستش ــفمـزدة العـام والمتعلقــة بتـوفت بعـض الخــدمات للمستش نـف وال رـب تعتــت الزمـة لتســيت
العم ـ ــل نف المستش ـ ـ نـف ،تب ـ ـ ن
ـي ع ـ ــدم قانوني ـ ــة مح ـ ــا ن االتف ـ ــاق ال ـ ـ رـب تق ـ ــوم به ـ ــا إدارة
ن
المستشف ر
والب ريتتب عليها ف مبالل مالية مقابل تقـديم خـدمات عامـة ،ذلـك
ن
ر
ن
ن
ألن هـ ــذه المحـ ــا لـ ــيس لهـ ــا أسـ ــاس قـ ــانون ،حيـ ــث أن مصـ ــادر االلـ ــتام قانونـ ــا
ن
المستشف بتوقي محا ن اتفاق ،عالوة عـىل
(القرار والعقد) وليس كما تفعل إدارة
ذلك إن هذه المحا ن ال تعتت ورقة رسمية ألنها غت مصدقة من محرر عقود.
مستشفى يفرن العام

نظام الرقابة الداخلية
ن
مــن خ ــالل فحــص والمراجع ــة تبـ ن
ـي قص ــور ف نظــام الرقاب ــة الداخليــة م ــن حيــث (ع ــدم
إحال ــة الحس ــاب الخت ــام إل دي ــوان المحاس ــبة ،وع ــدم قي ــام المراجـ ـ ال ــداخىل باع ــداد
رن
وااللتمـات،
تقرير دورية عىل سالمة سـت العمـل ،إغفـال مسـك سـجل األصـوال الثابتـة
ن
عــدم خ ــتم أذون ــات الص ــرف،عدم وج ــود مس ــتندات األص ــلية ل ــبعض الم ــوظفي داخ ــل
ن
ـاملي ،ع ــدم القي ــام بـ ــالجرد المف ــاج للخزين ــة ،معظـ ــم العق ــود يـ ــتم
مكت ــب ش ــؤون العـ ـ
ر
إبرامها بطريقة التكليف المبارس).
ن
ن
المستشف بصـرف مزايا للمراقب المال وتتمثـل ف كـروت ومقابـل العمـل
 قيام إدارةن
اإلضاف بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم ( )354لسنة 2017م.
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ن
ـواطني
 لــوحظ وجــود مكتــب بــادارة المستشـ نـف لجبايــة األمــوال دف ـ رســوم مــن المـالـر ن
اغبي بــالعالج ،وذلــك بالمخالفـة لــنص المــادة ( )1مـن القــانون رقــم ( )106لســنة
1973م بش ــأن إص ــدار الق ــانون الص ــح ،واس ــتخدام إيص ــاالت الس ــتالم النق ــود ي ــتم
ن
المتانيــة والحســابات
طباعتهــا محليــا بالمخالفــة للمــواد ( )74 ،73 ،72مــن الئحــة
والمخازن.
 مـ ــن خـ ــالل إج ـ ـراء مطابقـ ــة لبنـ ــد المرتبـ ــات األساسـ ــية لسـ ــنة 2020/2019م وذلـ ــكحســب مــا هــو وارد مــن وزارة الماليــة ،والمرتبــات الفعليــة بنـ ا
ـاء عــىل حــوافظ مــن قبــل
إدارة المستشـ نـف ومــن خــالل الفحــص تبـ ن
ـي وجــود العديــد مــن المرتبــات الــواردة مــن
ن
ـوظفي م ــنهم م ــن ت ــم إنه ــاء خ ــدماتهم
إدارة التوثي ــق والمعلوم ــات ووزارة المالي ــة للم ـ
ـي وم ــنهم م ــن ت ــوفن
ر
للمغتب ـ ن
باالس ــتقالة والتقاع ــد االختي ــاري وانه ــاء العق ــد بالنس ــبة
والزال مرتباتهم ترد من وزارة المالية ر
حب نهاية 2020/12/31م وعدم قيام إدارة
ن
ر
المستشف بأي إجراءات مطابقة م لجنة ترشيد المرتبـات أو إيقـاف المرتبـات الـب
ن
بالمستشف.
ترد بالمخالفة للقسم المال
 تب ـ نـي وج ــود تج ــاوز بالص ـ ــرف ع ــن االعتم ــادات المف ــوض به ــا خ ــالل الس ــنة المالي ــة
ر
ن
2020م لبنــد مكافــأة نهايــة الخدمــة للمغتبــي حيــث بلــل إجمــال االعتمــاد المفــوض
بــه مــن وزارة الماليــة  30,000دينــار وبلــل إجمــال المص ــروفات عــىل البنــد 62,780
دينار بفارق عجز  32,780دينار وذلك بالمخالفـة للمـادة ( )13مـن الئحـة ال ن
متانيـة
والحسابات والمخازن.
بند المساهمة ف التأمي الطن

 لــوحظ ع ــدم إرجــاع الرص ــيد بالبن ــد خــالل الس ــنة المالي ــة 2019م لبنــد اإلي ـراد الع ــامبالمخالفة للمادة ق ( )7من قانون النظام المال للدولة.
 ل ـ ـ ــوحظ تج ـ ـ ــاوز نف االعتم ـ ـ ــاد المف ـ ـ ــوض ب ـ ـ ــه خ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ــة 2020م بف ـ ـ ــارق( )-36,152بالمخالفة للمادة ( )10قانون النظام المال للدولة.
ن
تأمي طب جمـاع ب ن
ن
ـي مستش نـف يفـرن
مستشف يفرن العام بابرام عقد
 قام إدارةن
العام وشـركة ليبيا للتأمي (فرع غريان) خالل السنة المالية 2019م ولذات الشـركة
كذلك خالل سنة 2020م حيث لوحظ ر
اآلن:
 ل ــم ي ــتم بي ــان قيم ــة المس ـ رـتج م ــن األقس ــاط لص ــال المستش ـ نـف ض ــمن بن ــود العق ــدالمتم خالل سنة 2020-2019م.
ـي طــرفن
 تــم بيــان قيمــة المسـ رـتج خــالل ســنة 2019م بمحض ــر اتفــاق غــت مــؤر بـ نالعق ــد ،وت ــم االتف ــاق ع ــىل اس ـ رـتجاع نس ــبة  %50م ــن األقس ــاط لص ــال المستش ـ نـف
ن
المستشف.
لتغطية كل مصـروفات
 عقود النظافة لسنة 2020-2019مقامـ ـ إدارة مستش ـ نـف يف ــرن الع ــام بت ــاريـ ــخ 2018/5/1م ب ــابرام عق ــد مـ ـ شـ ــركة جب ــل
نفوسـ ــة ألعمـ ــال النظافـ ــة العامـ ــة ومكافحـ ــة األفـ ــات ولمـ ــدة سـ ــنة وذلـ ــك بشـ ــأن تقـ ــديم
خدمات النظافة العامة وتشغيل المصلحة ،وتم تجديد التعاقد م ذات الشــركة سـنة
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2019م وتمدي ــد العم ــل بالعق ــد بمحضـ ــر اتف ــاق س ــنة 2020م كم ــا قامـ ـ أيض ــا ب ــابرام
محضـر اتفاق م مدير شـركة الخدمات العامة يفـرن بنقـل القمامـة مـن المستش نـف إل
تبي ر
المكب العموم ،ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 بــالرغم مــن تشــكيل لجنــة عطــاءات فرعيــة لمستشـ نـف يفــرن العــام ســنة 2018م مــنقب ــل وزارة الص ــحة إال أن ت ــم التعاق ــد مـ ـ شـ ــركة النظاف ــة بطريق ــة التكلي ــف المب ـ ر
ـارس
وبــدون إعــالن الســتجالب أ كـ رـت عــروض وأقــل األســعار وذلــك بالمخالفــة للمــواد (،9
 )68 ،10من الئحة العقود اإلدارية.
 عــدم وجــود تقــارير لمش ـرف النظافــة عــن أداء الشــركة وبيــان أوجــه الــنقص والقصــورإن وجدت ،ويوض فيه قـدرة الشــركة عـىل نظافـة المستش نـف مـن عدمـه بالمخالفـة
للمادة ( )20من العقد.
حساب الودائع واألمانات:

م ـ ــن خ ـ ــالل م ـ ــذكرات تس ـ ــوية حس ـ ــاب المص ـ ــرف نف 2020/12/31م ظه ـ ــرت ص ـ ــكوك
س ـ ـ ــجل بال ـ ـ ــدفاتر ول ـ ـ ــم تظه ـ ـ ــر بكش ـ ـ ــف حس ـ ـ ــاب المص ـ ـ ــرف بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2017/12/31م
و2018/8/27م و مب ـ ــالل تج ـ ــاوزت الم ـ ــدة القانوني ـ ــة بحس ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمان ـ ــات
ن
المتانية والحسابات والمخازن األمر الذي يتطلب
بالمخالفة للمادة ( )162من الئحة
إحالتها إل حساب اإليراد العام مشفوعة بالمستندات المؤيدة لألمانة.
اإليرادات
ن
عدم قيام المستشف باإلفصاح عن اإليرادات ومن خالل المتابعة تكشف لنـا تحصـيل
ن
ـواطني نظ ـ ــت تق ـ ــديم خ ـ ــدمات طبي ـ ــة م ـ ــن كش ـ ــف وتحالي ـ ــل وتص ـ ــوير
إي ـ ـرادات م ـ ــن الم ـ ـ
ن
وعمليات بايصاالت ذاتية بمكتب االستعالمات بالمستشف وبابرام محضـر اتفـاق مـ
ن
ـوظفي بــالمجلس البلـدي وعــدم اتخـاذ اإلجـراءات القانونيــة
المجلـس البلــدي يفـرن وبمـ
ن
مـ ــن قبـ ــل المراقـ ــب المـ ــال ورئـ ــيس القسـ ــم المـ ــال حيـ ــال ذلـ ــك بـ ــابالغ إدارة المستشـ ــف
بالمخالف ــة للق ــانون الم ــال للدول ــة ،والق ــانون رق ــم ( )106لس ــنة 1973م بش ــأن إص ــدار
القانون الصح نف مادته األول الذي نص فيها عىل أن مالرعاية الصـحية والطبيـة حـق
ن
للمواطني تكفله الدولة...م.
مقرر
المخازن
ر
 عــدم مســك أمـ نـي مخــزن األدويــة الرئيسـ ـ دفــت أســتاذ بنمــوذج (م  )1-للمخــزن أم
ر
ر
ن
بطاقات الصنف الب تبي مقدار الوارد والمنصـرف والرصيد المتبف من كـل صـنف
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )232من الئحة

 عــدم مالءمــة مخــزن األدويــة ومخــزن المعــدات الطبيــة وفــق (التصــاميم) المتعــارفعليها لحفظ األدوية والمعدات الطبية.
 وجــود بعــض المع ــدات الطبيــة والمس ــتلزمات راكــدة بمخ ــزن المعــدات الطبي ــة ون
للمستشف وكلف الدولة مبالل طائلة.
تمثل أصول هامة
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 ل ــوحظ ت ــداخل باالختصاص ـات ب ـ نـي مخ ــزن األدوي ــة وص ــيدلية المستش ـ نـف الرئيس ــية
وذلك بعدم وجود ما يعزز إذن الصـرف الداخىل والعمل يتم بطريقة عشوائية.
 عــدم اســتخدام منظومــة رإلكتونيــة بالمخــازن يمكــن مــن خاللهــا متابعــة الحركــة أول
بأول.
 عــدم القيــام بتــوفت احتياجــات المخــازن مــن األصــناف عــىل أســاس إعــداد مقاشســاتن
األدن واألقصـ ـ ـ بالمخالفـ ــة للمـ ــادة
سـ ــنوية ي ـ ـراع فيهـ ــا معـ ــدالت التوزي ـ ـ ـ ـ للحـ ــدين
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )233من الئحة
ن
 ت بـ نـي قيــام إدارة المستشــف بتخــزين أدويــة ومعــدات طبيــة خــارج المخــازن وتخزينهــا
ن
ن
داخـ ــل مطـ ــبخ اإلعاشـ ــة بالمستشـ ـ نـف ف مكـ ــان منـ ــاف لالشـ ـ رـتاطات الواجـ ــب توفرهـ ــا
بالمخــازن ،حيــث كان ـ معرضــة للح ـرارة والرطوبــة وللعبــث وعــدم وجــود أي عامــل
مــن عوامــل حفــظ األصــناف كـ ا حســب طبيعتهــا وعــدم اتخــاذ أي احتياطــات لـ ن
ـتالف
ن
المتانيــة والحســابات
وقــوع أي تلــف بهــا بالمخالفــة للمــواد ( )220 ،219مــن الئحــة
والمخازن.
 بأخ ــذ عين ــات م ــن أذون ــات اس ــتالم بمخ ــزن األدوي ــة تب ـ نـي ع ــدم اس ــتالم رئ ــيس قس ــم
ن
ن
الصيدلية ألدوية ومستلزمات طبية تم توريدها للمستشف من التأمي الطب حيث
تب ـ ن
ـي وج ــود إذن اس ــتالم رق ــم  000495موق ـ ـ ومعتم ــد م ــن م ــدير مخ ــزن األدوي ــة،
وحي ـ ـ ــث أف ـ ـ ــادت رئيس ـ ـ ــة قس ـ ـ ــم الص ـ ـ ــيدلة بمحض ـ ـ ــر ج ـ ـ ــرد الص ـ ـ ــيدلة ب ـ ـ ــأن األص ـ ـ ــناف
الموج ــودة ب ــاذن االس ــتالم رق ــم  000495ل ــم ي ــتم اس ــتالمها ول ــم ت ــدخل للص ــيدلية،
ن
وتبي عدم وجودها بمخزن األدوية.
مستشفى بني وليد

نظام الرقابة الداخلية 2020 ،2019
 ع ــدم مس ــك ال ــدفاتر والس ــجالت اإلحص ــائية وفق ــا للتش ــريعات الناف ــذة مث ــل س ــجلإســناد المخــازن وســجل األصــول الثابتــة وبطاقــات الصــنف بالمخالفــة لــنص المــواد
ن
المتانية والحس ـ ـ ــابات والمخازن.
( )232 ،231من الئحة
 افتق ـ ــار مكت ـ ــب المراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة للعن ـ ــاالمناط بها وفقا للتشـريعات النافدة.

والمؤهل ـ ــة والكف ـ ــؤة للقي ـ ــام باألعم ـ ــال

 عــدم القيــام بــالجرد المفــاج والــدوري للمخــازن مــن فـ رـتة إل أخــرى بالمخالفــة لــنصن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )293من الئحة
 عدم إعداد تقارير دورية ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ست العمل. اقتصار عمل المراج الداخىل عىل مراجعة أذونات الصـرف فقط. عدم القيام باجراء جرد دوري ومفاج للخزينة من رفتة إل أخرى بالمخالفة ألحكام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المواد ( )88 ،87من الئحة
ن
ن
 عــدم الدقــة نف تقــديرات المتانيــة المعــدة مــن قبــل إدارة المستشــف وال تســتند عــىلأسس علمية.
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الميانية التسييية
ن
 قي ــام القس ــم الم ــال بص ـ ــرف مرتب ــات لم ــوظفي ع ــن ع ــدة أش ــهر وذل ــك خص ــما م ــنر
المتبف من الباب األول األمر الذي يعد مخالفا لقانون النظام المـال
الفائض المال
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للدولة والئحة

ف مرتب ــات للس ــيد (م م د) المح ــال ع ــىل التقاع ــد اعتب ــارا م ــن 2020/1/1م ع ــن
ن
للمستشف ذات الـرقم اإلشـاري
األشهر  6 ،5 ،4 ،3 ،2بناء عىل رسالة المدير العام
 2020/152المؤرخة نف 2020/2/6م بالمخالفة.
ـوظفي ب ـ ــدون وج ـ ــود ال ـ ــرقم ال ـ ـ ن
ن
ـوطب بالمخالف ـ ــة لمنش ـ ــور رئ ـ ــيس
ف مرتب ـ ــات لم ـ ـ
الديوان رقم ( )4لسنة 2020م.
ن
متعاوني أبرم معهم عقود وبمرتبات عاليـة بعضـها فـ
ف مرتبات ألطباء
ن
ع ــن س ــنوات س ــابقة بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )10م ــن الئح ــة متاني ــة الحس ــابات
والمخازن.
ن
 لوحظ من خالل فحص أذونات الصــرف للبـاب الثـان وبنـد تطـوير وتحس نـي العـالج
وج ــود إيص ــاالت ن ائ ــب م ــزورة وغ ــت ص ــادرة م ــن مكت ــب ن ائ ــب ب ـ نـب ولي ــد وذل ــك
حســب اإلفــادة الــواردة مــن مــدير إدارة ن ائــب بـ نـب وليــد رقــم (/2أ )46-المؤرخــة نف
2021/3/10م وفيما يىل بيان ذلك:
رقم اإليصال
540935
539681
539679
539775
540936
540929
539659
539776
539678
541780

قيمة الضـريبة
اسم الشـركة
938
شـركة األمجاد الدائمة لألعمال الكهروميكانيكية
ر
1,377
األفريف للمقاوالت العامة
شـركة الوفد
شـركة صقور الفلوجة للمقاوالت
1,231
799
شـركة الهشيم ألعمال النظافة
ن
537
شـركة العقار الشاف لألدوية
ن
353
النيلي لخدمات السفر والسياحة
شـركة
2,211
شـركة األمجاد الدائمة لألعمال الكهروميكانيكية
ر
1,579
األفريف للمقاوالت العامة
شـركة الوفد
196
المتوكل لبي اإلطارات والنضائد
743
شـركة الرسوة للحلول التقنية

التاري ــخ
2019/6/18
2019/6/13
2019/6/13
2019/6/23
2019/6/18
2019/6/20
2019/6/26
2019/6/19
2019/6/17
2019/3/25

 قيام المراقب المال ببعض مهام القسم المال ومن أمثلـة ذلـك مسـك دف رـت اليوميـةواعداد مذكرات التسوية مما يعـد مخالفـا الختصاصـات المراقـب المـال نف ر
االرساف
ن
المتانية العامة بالجهة المكلف بها.
عىل تنفيد
ن
ف مبلـ ــل  750,--دينـ ــار بموجـ ــب إذن ف  12/9المـ ــؤر ف 2020/12/20م
لش ــركة الم ــدار الجدي ــد وذل ــك س ــداد قيم ــة مصـ ــروفات ه ــاتف محم ــول رق ــم خ ــاص
ن
للمستشف.
بالمراقب المال
 القصــور نف مســك ســجل تحلــيىل لحســاب الودائـ واألمانــات بالشــكل الصــحي ممــان
المتانية والحسابات والمخازن.
يعد مخالفا ألحكام المادة ( )163من الئحة
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 قيــام المراقــب المــال باعــداد مــذكرات التســوية لكافــة الحســابات ممــا يعــد تــدخل نفاختصاصات القسم المال.
 قام ـ إدارة المستشـ نـف بــابرام عقــد نظافــة م ـ ش ــركة الهشــيم لخــدمات النظافــة فن2019/1/1م ولم ــدة س ــنة تج ــدد تلقائي ــا ل ــنفس الم ــدة وب ــنفس وم ــن خ ــالل الزي ــارة
تبي ر
الميدانية ن
اآلن:
 عدم ر ن
التام الشـركة المتعاقد معها بالفقرة رقم ( )3من المادة رقم ( )5والخاصة
بتوفت مجففات األيدي الكهربائية.
ر
ن
 ع ـ ــدم االل ـ ـ ر نـتام ب ـ ــالفقرة ( )6 ،4م ـ ــن الم ـ ــادة رق ـ ــم ( )6كم ـ ــا تب ـ ــي ض ـ ــعف اإلرساف
ن
بالمعب الفعىل لمغاسـل
والمتابعة من قبل المكلف بذلك ،كما ال يوجد مغسلة
المستشفيات ومتآكلة وغت مطابقة لمواصفات المغاسل بالمستشفيات.
 التخلص من بعـض المخلفـات الطبيـة مـ مخلفـات القمامـة العاديـة ممـا ششـكل
خطر كبت عىل الصحة العامة.
المخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن

عدم قيام ن
أمي المخزن مسك سـجل اسـتاد مخـازن وبطاقـات الصـنف ممـا يعـد مخالفـا
ن
لـ ـ ــنص المـ ـ ــواد ( )232 ،231م ـ ـ ــن الئحـ ـ ــة المتانيـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات والمخـ ـ ــازن واالكتف ـ ـ ــاء
بالمنظوم ــة ،ك ــذلك ل ــوحظ وج ــود أدوي ــة ومس ــتلزمات طبي ــة منتهي ــة الص ــالحية تق ــدر
بمبلل  98,457دينار ،وفيما ر
يأن بيان ببعض األصناف عىل سبيل المثال ال الحصـر:
الصنف
تغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية وريدية
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مقطر
مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات حيوية
مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات حيوية
تغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية وريدية
صبغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أشعة
حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

الكمية
2500
36000
54000
62200
20
80
7500

مستشفى تيجي العام

نظام الرقابة الداخلية
ن
 عـ ــدم قيـ ــام المراقـ ــب المـ ــال بالـ ــدور المنـ ــاط بـ ــه ف اإل ررساف عـ ــىل المخـ ــازن وضـ ــمانتطبيق أحكام وضوابط إدارة المخازن ،ضعف التعزيز المستندي لـبعض مسـتندات
الصـ ــرف ،س ــوء األداء اإلداري والتنظ ــيم وقي ــام م ــدير المستش ـ نـف بأغل ــب األعم ــال،
عـ ــدم قيـ ــد رقـ ــم المسـ ــتند ورقـ ــم الصـ ــك بكافـ ــة المسـ ــتندات ،عـ ــدم أرفـ ــاق الح ـ ــوافظ
المص ـ ــرفية باس ــتمارات الص ـ ــرف اذ ال يعل ــم حقيق ــة ف المب ــالل لمس ــتحقيها م ــن
عدمــه ،عــدم تشــكيل لجنــة للعطــاءات وقيــام مــدير المستشـ نـف بالتعاقــد م ـ ش ــركة
ر
المبارسللخدمات النظافة).
رسوج األمجاد بالتكليف
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 أظهرت تسوية حساب المصــرف نف 2020/12/31م صـكوك خصـم مـن الـدفاترول ــم تظه ــر بكش ــف المصـ ــرف بمبل ــل  591,189دين ــار م ــن ض ــمنها ص ــكوك قي ــدت
بتاريـ ــخ 2018/1/1م غت أنه قد اتض أن هذا التاريـ ــخ يمثل بداية العمـل بمنظومـة
الحس ـ ــابات الحالي ـ ــة وان تل ـ ــك الص ـ ــكوك تع ـ ــود لس ـ ــنة 2014م ،دون القي ـ ــام باتخ ـ ــاذ
اإلجراءات الالزمة حيالها.
نتائج فحص ومراجعة بنود الباب األول
ـوظفي منقــولين
ن
 بلغـ قيمـة التفويضـات المصـلحية الـواردة لتغطيـة قـيم مرتبـات مر
 4,300.100دين ــار ت ــم إي ــداعها بحس ــاب الب ــاب األول ،نف ح ـ ن
ـي ك ــان م ــن المف ــتض

إيداعها بحساب الودائ واألمانات األمر الـذي سـيؤدي إل ظهـور الحسـاب الختـام
للدولة بغت قيمته الحقيقية.
ف مقابــل تعــاون لعــدد مــن العنــا الطبيــة والطبيــة المســاعدة وعقــود موســمية
.
تــم ص ــرفها خــارج نطــاق مــا يصــدر عــن لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارة الماليــة عــالوة
ن
ن
عـىل تض ن
ـاوني منهـا عــىل
ـاملي بمبـالل فـ لمتع
ـمي اسـتمارات ف مرتبـات الع
س ــبيل المث ــال ال الحصـ ــر مس ــتند ف رق ــم 2019/5/2م بمبل ــل  438,636دين ــار
ن
العاملي عن األشهر (مارس -أبريـل) 2019م والـذي
والذي بموجبه ف مرتبات
ف ض ـ ــمنه مبل ـ ــل  18,630دين ـ ــار لص ـ ــال ع ت أخص ـ ــان التخ ـ ــدير (تع ـ ــاون) ع ـ ــن
الف ـ رـتة م ــن 2018/7/1م إل 2018/12/31م ،والج ــدول الت ــال عين ــة م ــن أذون ــات
ف بدل تعاون بما يخالف بيانات لجنة ترشيد المرتبات:
رقم المستند الصـرف
2019/8/4
2019/10/1
2019/12/7
2020/6/2
2020/6/3

التاري ــخ
2019/8/29
2019/10/21
2019/12/31
2020/6/14
2020/6/30

المبلغ(دينار)
33,283
124,815
100,470
37,913
147,700

مكافأة نهاية الخدمة للمغيبي

بلغ ـ مص ــروفات البنــد خــالل الســنوات 2020-2019م مبلــل  72,771دينــار مســتند
ف رق ــم 2019/7/2م وأن المبل ــل يتض ــمن ب ــدل إج ــازة بمبل ــل  14,491دين ــار وق ــد
لوحظ بشأنه ما يىل:
 عدم توفر المخصصات و ف المبلل من ربواف الحواالت.
 عدم حفظ الملفات الشخصية وتنظيم مستنداتها وترقيمها تسلسليا بشكل يحفظحقـوق المستش نـف والعنــا الطبيـة المسـاعدة ا حيــث ال يـتم ترصـيد اإلجــازات وأن
ن
ع ــدد م ــن العن ــا الطبي ــة ق ــد ثب ـ ـ تم ــتعهم باج ــازاتهم الس ــنوية دون ان تيب ـ ـ ف
ملف ــاتهم ،بالت ــال ف ـ ن المبل ــل المص ــروف ع ــن ب ــدل اإلج ــازة ل ــم يتضـ ـ م ــدى أحقي ــة
الصـرف من عدمه.
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اإلعاشة واإلقـ ــام ـ ــة

بلل قيمة مصـروفات البند خالل السنوات 2020-2019م مبلل  57,300دينار والذي
يمتل المبلل المصــروف بموجـب المسـتند رقـم 2019/12/11م لصـال شــركة المائـدة
اللماعة للخدمات التموينية عن خدمات إعاشة والذي لوحظ بشأنه ما يىل:
ن
ر
المستشف.
مبارسة من مدير
 تكليف الشـركة عدم التطرق ألي تفاصيل تتعلق باعداد الوجبات. القيــام بالص ــرف دون أثبــات تقــديم الوجبــات ومــدي الـ ر نـتام الش ــركة بتقــديم الخدمــةوفق الشـروط والمواصفات.
ال ـتــأم ـيـن الـطـبـي
ن
بلل قيمـة التـامي الطـب (المسـاهمة  +حصـة الموظـف) عـن السـنوات 2020-2019م
مبل ــل  231,744دين ــار فـ ـ لص ــال المجموع ــة الدولي ــة للت ـ ن
ـامي ،وع ــىل ال ــرغم م ــن
ر
عــدم تقــديم أي مالحــق إضــافية للعقــد المتمــة وبيــان بحســاب المبــالل المســتجعة إال
أنــه قــد اتضـ توريــد عــدد مــن وســائل النقــل عــن طريــق ش ــركات التـ ن
ـامي المتعاقــد معهــا
خالل سنوات سابقة دون نقل ملكيتها بيانها التال:
نوع السيارة

رقم اللوحة

هونداي شاحنةHD72

5-175085

كيا ستاتو 2012
تويوتا كامر2009
هونداي توسان 2014
هونداي اكسن
هونداي اكسن 2013

5-1122557
10-25-100478
5-442654
5-1270728
1270792

مالحظات
ن
تسجيل السيارة باسم مدير المستشف وعدم نقل ملكيتها
ن
تجهت مستندات بذلك
عىل الرغم من
ن
عدم نقل ملكيتها عىل الرغم من تجهت مستندات بذلك
ن
تجهت مستندات بذلك
عدم نقل ملكيتها عىل الرغم من
ن
تجهت مستندات بذلك
عدم نقل ملكيتها عىل الرغم من
ن
تجهت مستندات بذلك
عدم نقل ملكيتها عىل الرغم من
ن
تجهت مستندات بذلك
عدم نقل ملكيتها عىل الرغم من

أغذية لـغيـر الـعـامـلـيـن
ن
ر
المبارس لتقديم عدد  80وجبة
 قيام مدير المستشف بالتعاقد م الشـركة بالتكليفيوميا ششمل اإلفطار والغداء والعشاء ووجبة خفيفة بمبلل  15دينار للوجبة يوميا.
 تكلي ــف (ن م ا) ب ــاإل ررساف ع ــىل أعم ــال اإلعاشـ ــة والنظاف ــة حي ــث اتض ـ ـ أن ــه رئـ ــيسلقسم الغسيل الكلوي ومدير مكتب الجودة ،حيث لم يقدم أي تقارير بالخصـوص
وان توليه كل تلك الوظائف قد يوتر عىل سالمة وصحة تنفيد األعمال.
مستشفى مسالته املركزي
ن
ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى مستشف مسالته المركزي وهذا يرج لعدة أسباب
منها:
ن
 ع ـ ــدم إمس ـ ــاك الس ـ ــجالت المالي ـ ــة القانوني ـ ــة المس ـ ــاعدة والمتمثل ـ ــة ف (دف ـ ـ رـت يومي ـ ــةر
ن
االلتامـات –
الصندوق – سجل االعتماد – سجل األصول – سجل العهد – سجل
ســجل الودائ ـ ) واالكتفــاء بالتســجيل نف المنظومــة فقــط وذلــك يعــد مخالفــا للمــادة
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ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن والم ــادة ( )23م ــن الالئح ــة فيم ــا
( )81م ــن الئح ــة
يخص سجل االعتماد ومخالفة المادة ( )18من الالئحة التنفيذية من القـانون رقـم
( )13لسنة 2000م بشأن التخطيط.
 عدم قيام المراج الداخىل بالمهام المسندة إليه وفق القانون.ن
 ع ــدم الحص ــول ع ــىل اق ـرار كت ــان م ــن المراق ــب الم ــال للمستش ــف بوج ــود مخص ــصللبنـ ـ ــد قبـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط والتعاقـ ـ ــد ممـ ـ ــا سـ ـ ــبب زيـ ـ ــادة ر ن
االلتامـ ـ ــات الماليـ ـ ــة دون وجـ ـ ــود
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخصص بالمخالفة لنص المادة ( )26من الئحة
 عــدم إمســاك ســجل لــدفاتر اإليصــاالت الماليــة (م ح  )5المســتلمة مــن وزارة الماليــةواالختصار عىل رسالة تفيد استالم اإليصاالت الماليةم ح  5بتاريـ ــخ 2015/3/19م
ن
م ــن قب ــل ام ـ ن
المتاني ــة
ـي الخزين ــة الس ــابق بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )76م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
الباب األول
ر
ن
ر
ن
ن
 تــأخر إدارة المستشــف ف احالــة بــواف المتانيــة حيــث لــوحظ تحويــل رصــيد المتــبفمن ن
متانية 2019م نف 2020/12/31م باذن الصـرف رقم .12/79
 -قيــام إدارة المستشـ نـف بالتوس ـ نف ف المكآفــات الماليــة خــالل عــام 2019م دون

وج ـ ــود مب ـ ــالل معتم ـ ــدة ومس ـ ــيلة م ـ ــن وزارة المالي ـ ــة بالمخالف ـ ــة وع ـ ــدم وج ـ ــود مرف ـ ــق
باس ـ ــتمارة الص ـ ــرف يب ـ ـ ن
ـي م ـ ــا تل ـ ــك األعم ـ ــال المم ـ ـ نـتة ال ـ ـ رـب تس ـ ــتوجب ف تل ـ ــك
المكآفات.
مستشفى الزاوية التعليمي
 ع ـ ــدم خ ـ ــتم المس ـ ــتندات بم ـ ــا يفي ـ ــد الصـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )105م ـ ــن الئح ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن
ـي الجــرد الفعــىل والرصــيد الـ ر
 عــدم إجـراء مطابقــة بـ نـدفتي لألصـول واظهــار العجــز إن
ن
المتاني ــة
وجــد ممــا يفق ــد الجــرد أهميت ــه بالمخالفــة ل ــنص المــادة ( )299م ــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
ن
ن
ـواني
 -إغفـ ـ ـ ــال إدارة المستشـ ـ ـ ــف إمسـ ـ ـ ــاك السـ ـ ـ ــجالت الواجـ ـ ـ ــب مسـ ـ ـ ــكها بحكـ ـ ـ ــم القـ ـ ـ ـ

واألنظمة.
ن
 التوسي نف إصدار قرارات ف المكافأة المالية ف نهاية السنة المالية ولمجموعةمعين ــة بالمخالف ــة للق ــانون رق ــم ( )12لس ــنة 2010م بش ــأن إص ــدار ق ــانون عالق ــات
العم ــل وبالمخالف ــة لقـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )21لس ــنة 2012م بتنظ ــيم العم ــل
ن
اإلضاف (مرفق رقم .)30
 القصـ ـ ــور الواض ـ ـ ـ نف ضـ ـ ــبط المخـ ـ ــازن وعـ ـ ــدم اتخـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـراءات الالزمـ ـ ــة نف إعـ ـ ــدادر
االلكتونية فعالـة لضـبط إثبـات و ف المـواد المخزنـة ،إضـافة
وتركيب منظومات
إل عــدم العمــل حاليــا بنظــام بطاقــات الصــنف لمراقبــة حركــة المخــزون وســوء حالــة
المخازن من ناحية التنظيم وعدم مالئمة األرفف.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

780

 ضــعف إدارة المراقــب المــال وعــدم قيامــة بجمي ـ االختصاص ـات المنصــوص عليهــان
القواني واألنظمة المالية.
نف
 قصور مكتب المراجعة الداخلية نف القيام بالمهام المنوطة به. عــدم إقفــال بعــض العهــد بالصــورة الصــحيحة بالمخالفــة للمــادة ( )184مــن الئحــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
 وجـ ــود العديـ ــد مـ ــن المبـ ــالل الماليـ ــة المعلقـ ــة بمـ ــذكرة التسـ ــوية حسـ ــابات المص ـ ــرفن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن واالم ــر
بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )118م ــن الئح ــة
الذي يتطلب أتخاد اإلجراءات االزمة حيالها.
 وجــود صــكوك نف الخزينــة ويرج ـ تاريخهــا إل ســنوات ســابقة لــم يــتم اســتالمها مــنقبل اصحابها األمر الذي يتطلب ضـرورة أتخاد اإلجراءات القانونية حيالها.
 قيـ ــام المستشـ ـ نـف بتحميـ ــل سـ ــنة  ،2019بمص ـ ــروفات ال تخصـ ــها وذلـ ــك بالمخالفـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )13من الئحة
ـي وج ــود فــرق ب ـ ن
 تب ـ نـي جمل ــة الحــواالت ال ــواردة بمبلــل  19,026,400دين ــار وجمل ــة
المصـروفات الفعليـة بمبلـل  20,484,076دينـار وبفـارق وقـدره  1,448,076دينـار
نف الباب األول وا ن
لتان خالل سنة 2019م موضوع الفحص بالمخالفة لـنص المـادة
( )10من قانون النظام المال للدولة ،ما يتطلب توضي األسباب الناتجة عـن تلـك
المصـ ـ ــروف ات والمعالج ـ ــات الالزم ـ ــة حياله ـ ــا م ـ ـ ـ كيفي ـ ــة تغطي ـ ــة العج ـ ــز م ـ ــن حي ـ ــث
السيولة.
ـي وج ـ ــود ف ـ ــرق ب ـ ـ ن
 تب ـ ـ نـي الرص ـ ــيد بس ـ ــجالت المستش ـ ـ نـف والرص ـ ــيد الظ ـ ــاهر بكش ـ ــف
ر
ن
المصـ ــرف 2019/12/31م األم ــر ال ــذى شش ــت إل ال ــتاج واالهم ــال وع ــدم متابع ــة
هــذه المبــالل مــن قبــل إدارة المستشـ نـف نف تســوية الحســاب المص ـ ن
ـرف حيــث لــوحظ
ظهــور العديــد مــن المعلقــات (المدينــة والدائنــة) وبمبــالل كبــتة ويرج ـ الــبعض منهــا
ن
المتانيــة والحســابات
إل عــام 2015م و مخالفــة لــنص المــادة ( )118مــن الئحــة
والمخازن.
 وج ــود ص ــكوك مخص ــومة م ــن ال ــدفاتر م ــن حس ــاب مصـ ــرف التج ــاري ال ـ نـوطب ف ــرع
الزاوية رقم الحساب  203-214البـاب األول .ولـم تظهـر بكشـف حسـاب المصــرف
حيث بلل رصيدها ر
حب 2019/12/31م مبلل وقدره  2,971,764دينار.
ـي وج ـ ــود مب ـ ــالل خص ـ ــم م ـ ــن حس ـ ــاب مص ـ ــرف التج ـ ــاري ال ـ ـ ن
 تب ـ ـ نـوطب ف ـ ــرع الزاوي ـ ــة
ر
ح 203-214/بكش ــف المصـ ــرف وال مقاب ــل له ــا بال ــدفاتر حيـ ـث بل ــل رص ــيدها ح ــب
2019/12/31م مبلل وقدره  110,390دينار.
 وجــود صــكوك خصــم م ــن الــدفاتر ول ــم تظهــر بكش ــف حســاب مص ــرف التج ــاريـوطب فـ ــرع الزاويـ ــة رقـ ــم الحسـ ــاب  203-1772البـ ــاب الثـ ـ ن
ا لـ ـ ن
ـان وبلـ ــل الرصـ ــيد حـ ـ رـب
2019/12/31م مبلل وقدره  684,448دينار.
 وجــود مبــالل مخصــومة بالخطــأ مــن حســاب مص ــرف التجــاري الـ نـوطب فــرع الزاويــة
رقــم الحســاب  203-386التحسـ ن
ـي وبلــل رصــيدها نف 2019/12/31م مبلــل وقــدره
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 17,082دينــار حيــث تبـ ن
ـي أن هــذا المبلــل مخصــوم بــالعجز بتــاريـ ــخ 2015/3/23م
رقم الصـك  441776لصـال الشــركة الليبيـة لصـناعة الغـازات الطبيـة نظـرا لتحويـل
الرصــيد المص ـ ن
ـرف نف 2015/2/11م حســب كشــف المص ــرف علمــا بــان القيمــة قــد
تم ـ نقله ــا نف حســاب الودائ ـ واألمان ــات ،األمــر ال ــذي يتعـ ن
ـي م ــن إدارة المستش ـ نـف
تسوية المبلل بدال من ترحيله من سنة إل اخرى.
 القي ـ ــام بص ـ ـ ــرف مبل ـ ــل  344,996دين ـ ــار لش ـ ـ ــركة ن ـ ــوا ،الخ ـ ــت لخ ـ ــدمات النظافـ ـ ــةبموجب أذونات الصـرف اآلتية:
رقم إذن الصـرف
2019/10/4
2019/10/5
2019/10/6
2019/10/9
اإلجمال

التاري ــخ
2018/1/4
2019/10/21
2019/10/21
2019/01/21

القيمة
115,000
92,000
92,000
45,996
344,996

حيث لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 تحمي ــل الس ــنة 2019م بمب ــالل مالي ــة ال تخص ــها بقيم ــة  229,966دين ــار األم ــر
ن
والمتانية والمخازن.
الذي يعد مخالفا لنص المادة ( )13من الئحة الحسابات
 وجــود تقريــرين مــن قســم الـ ن نـتالء بشــأن تقــديم خــدمات النظافــة مــن رئــيس قســم
الـ ن نـتالء عــىل األشــهر  7-6ونصــف شــهر  8األول يفيــد بــأن الخــدمات بوجــه عــام
جيدة ،تم إفادة من رئيس القسم المال إلدارة الشـؤون اإلداريـة والماليـة بوجـود
تقريــر اخــر ســابق مــن قســم الـ ن نـتالء عــن نفــس الفـ رـتة يفيــد بــأن جمي ـ الخــدمات
المنصوص عليها نف العقد سيئة وال تتجـاوز نسـبة  %10وضــرورة الصــرف عـىل
هذا األساس.
ن
ن
 لـ ــم يـ ــتم إرفـ ــاق تقريـ ــر قسـ ــم الـ ــتالء ب ـ ـاذن الص ـ ــرف رقـ ــم 2019/12/9م بتـ ــاريـ ــخ
2018/1/4م بقيمة  115,000دينار عند القيام بصـرفها.
 تب ـ ـ ـ نـي وج ـ ـ ــود مبل ـ ـ ــل وق ـ ـ ــدره  3,101,249ال يوج ـ ـ ــد ل ـ ـ ــه تفص ـ ـ ــيل بحس ـ ـ ــاب الودائـ ـ ـ ـ
واألمانــات بمصــرف التجــاري الـ ن
ـوطب فــرع الزاويــة رقــم الحســاب  238/203وهــو مــا
يمثل ر
ن
بواف سنوات سابقة وذلك حسب إفادة المراقب المال بالمستشف.
 القيام بابرام عقدي اإلعاشة والنظافة دون طرحهما نف عطاء عام ومـن خـالل لجنـةن
بالمستشف األمـر الـذى يعـد مخالفـا لـنص المـادة ( )8فقـرة (أ) مـن الئحـة
العطاءات
ر
العق ــود اإلداري ــة وال ــب ت ــنص ع ــىل أن ال يج ــوز الع ــدول عــن المناقص ــة العام ــة إل أي
طريق آخر من طرق التعاقد إال بمقتضـ سند بمقتض ـ أحكـام هـذه الالئحـة ودون
أن تتــوفر االســتثناءات الالزمــة والـ رـب تســم بالعــدول عــن المناقصــة العامــة وفقــا لمــا
ورد بنص المادة ( )9الفقرة (ب) ( )3-2-1من الالئحة المشار إليها.
ن
يتبي قيـام شــركة جـوهرة المتوسـط للخـدمات التموينيـة والنظافـة العامـة بايـداع
 لمن
ن
مبلل التأمي لدى المستشف الذي يعتت واجب اإليداع بمقتضـ بنود العقد حيث
جاء به ما نصـه ال يعتـت العقـد ملزمـا للطـرف األول إال بعـد إيـداع هـذا الت ن
ـأمي حيـث
لوحظ بشأنها ما يىل:
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 لم يرق مستوى خدمات الشـركة نف جمي الخدمات عىل المستوى الجيد.
 عــدم قيــام الش ــركة بتــوفت حاويــات النفايــات الحــادة وفــق المواصــفات المعتــدة
وبمختل ــف األحج ــام مخالف ــا لمـ ــا نص ـ ـ علي ــة المـ ــادة ( )4نف العق ــد الم ــتم م ـ ـ
الشـركة.
 ع ــدم قي ــام الش ــركة بتق ــديم تقري ــر مفص ــل للط ــرف األول يتض ــمن اس ــماء الم ــواد
المستخدمة ومدى مطابقتها للشـروط الصحية والبيئية قبل استعمالها مخالفا
لنص المادة رقم ( )7من العقد المتم الفقرة (.)3
ن
 ل ــم يتب ـ نـي قي ــام ش ــركة أروق ــة الع ــالم للخ ــدمات التمويني ــة باي ــداع مبل ــل الت ــأمي ل ــدى
ن
المستشف والذي يعتت واجب اإليـداع بمقتض ـ بنـود العقـد حيـث جـاء بـه مـا نصـه
ال يعت ـ ـ ــت العق ـ ـ ــد ملزم ـ ـ ــا للط ـ ـ ــرف األول إال بع ـ ـ ــد إي ـ ـ ــداع ه ـ ـ ــذا الت ـ ـ ـ ن
ـأمي ،كم ـ ـ ــا ل ـ ـ ــوحظ
بالخصوص أنه:
ن
 بموجـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ــم 2019/4/4م المـ ـ ـ ــؤر ف 2019/2/28م بشـ ـ ـ ــأن
للتالء عن ر
ف اإلعاشة ن ن
الفتة من 2019/1/1م ح رـب 2019/1/31م حسـب
ن
الفــاتورة النهائيــة رقــم  19/528المــؤر ف 2019/2/4م بمبلــل  44,343دينــار
لصــال ش ــركة أورقــة العــالم للخــدمات التموينيــة حيــث تــم تحميــل المبلــل عــىل
تبي ر
ن
العاملي ن
ن
اآلن:
الثان البند تغدية لغت
الباب
ن
ن
لـوحظ وجــود فــرق ف عـدد الـ نـتالء بالزيــادة ب ن
ـي النمــوذج اإلجمــال المرفـق بــاذن الصــرف
والنمــوذج التفصــيىل الموجــود بقســم التغذيــة عــىل ســبيل المثــال ال الحص ــر وبيانــه كمــا
يىل:
رقم إذن الصـرف

التاري ــخ

2019/4/4
2019/4/4
2019/4/4
2019/4/4
2019/4/4
2019/11/13
2019/11/13
2019/11/13
2019/11/13
2019/11/13
2019/11/13

2019/2/28
2019/1/2
2019/1/6
2019/1/27
2019/1/30
2019/6/1
2019/6/1
2019/6/1
2019/6/4
2019/6/4
2019/6/4

عدم اليالء وفق نموذج
المرفق بإذن الصـرف
ن
 130نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
131نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
 105نزيل ف وجبة الغذاء
ن
 109نزيل ف وجبة الغذاء
ن
 92نزيل ف وجبة عشاء
ن
 123نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
 120نزيل ف وجبة الغذاء
ن
 120نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
102نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
 99نزيل ف وجبة الغذاء
ن
 99نزيل ف وجبة العشاء

عدد اليالء وفق النموذج
الموجود بقسم التغذية
ن
 82نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
 84نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
 95نزيل ف وجبة الغذاء
ن
101نزيل ف وجبة الغذاء
ن
 83نزيل ف وجبة العشاء
ن
 70نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
 70نزيل ف وجبة العشاء
ن
 70نزيل ف وجبة العشاء
ن
49نزيل ف وجبة اإلفطار
ن
49نزيل ف وجبة الغداء
ن
49نزيل ف وجبة العشاء

 م ــن خ ــالل فح ــص أذون ــات الص ـ ــرف الخاص ــة بتق ــديم الوجب ــات الغذائي ــة للعن ــاالطبي ـ ـ ـ ـ ــة والطبي ـ ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة والخدمي ـ ـ ـ ـ ــة نف الف ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ــن 2019/10/1م ح ـ ـ ـ ـ ـ رـب
تبي ر
2019/10/30م والمتمثلة نف وجبات غذاء وعشاء ن
اآلن:
 وج ــود ف ــرق نف ع ــدد العن ــا الطبي ــة والطبي ــة المس ــاعدة والخدمي ــة نف وجب ــة
الغ ـ ـ ــذاء والعش ـ ـ ــاء بالزي ـ ـ ــادة ب ـ ـ ـ ن
ـي النم ـ ـ ــوذج اإلجم ـ ـ ــال الموج ـ ـ ــود نف إذن الصـ ـ ـ ــرف
والنموذج الموجود نف قسم التغذية.
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 تق ـ ــاعس قس ـ ــم التغذي ـ ــة بالمستش ـ ـ نـف باع ـ ــداد كش ـ ــف تفص ـ ــىل مب ـ ـ ن
ـي في ـ ــه ع ـ ــدد
العنــا الطبيــة والطبيــة المســاعدة والخدميــة نف وجبــة الغــذاء والعشــاء وانمــا
ق ـ ـ ــام باع ـ ـ ــداد كش ـ ـ ــف إجم ـ ـ ــال اإلع ـ ـ ــداد العن ـ ـ ــا الطبي ـ ـ ــة والطبي ـ ـ ــة المس ـ ـ ــاعدة
والخدمية نف اليوم الواحد.
 ع ـ ــدم إقف ـ ــال عه ـ ــدة (م م ش) بقيم ـ ــة  5000دين ـ ــار وك ـ ــذلك عه ـ ــدة (ي ح ر) بقيم ـ ــةن
المتانيــة
 5,000دينــار األمــر الــذي يعــد مخالفــا لــنص المــادة رقــم ( )188مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
 م ــن خ ــالل القي ــام ب ــالجرد المف ــاج للخزين ــة الرئيس ــة وخزين ــة اإلي ـرادات تب ـ نـي وج ــود
مجموعــة مــن الصــكوك  22,966دينــار وجــاهزة للتســليم يرج ـ تاريخهــا إل ســنوات
سابقة بيانها كالتال ف ن األمر يتطلب إلغاء هذه الصـكوك وتحويـل قيمتهـا لحسـاب
اإليراد العام.
ر
ر
ن
ن
االلتام ـ ـ ــات المتاكم ـ ـ ــة عليه ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـراء قيامه ـ ـ ــا
 ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام إدارة المستش ـ ـ ــف بتس ـ ـ ــويةبارتباطات مالية م عدد من شـركات خدمات النظافة والخدمات التموينية وتوريـد
األدوي ــة والمع ــدات والمس ــتلزمات الطبي ــة حي ــث بل ــل إجم ــال ر ن
التام ــات الب ــاب األول
ح رـب نهايـة سـنة 2020م مبلـل وقـدره  2,565,622دينـار واجمـال ر ن
االلتامـات البــاب
ن
الثان مبلل وقدرة  3,735,694دينار.
 قي ـ ـ ــام إدارة المستش ـ ـ ـ نـف بتوري ـ ـ ــد غ ـ ـ ــاز األكس ـ ـ ـ نـجي م ـ ـ ــن بع ـ ـ ــض الجه ـ ـ ــات دون اتخ ـ ـ ــاذ
اإلجـ ـ ـراءات الكفيل ـ ــة بص ـ ــيانة مص ـ ــن غ ـ ــاز االكس ـ ـ ن
ـجي او انش ـ ــاء مص ـ ــن إلنت ـ ــاج غ ـ ــاز
ن
االكس ن
ـجي بمـا يكفــل تـوفر هــذا العنص ـر باسـتمرار داخــل المستشـف وبمــا يـوفر أيضــا
ن
للمستشف المبالل ر
الب تصـرف عىل توريده.
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الفصل السادس عشر :قطاع التعليم
ديوان وزارة التعليم
نظام الرقابة الداخلية
ن
م ــن خ ــالل تقي ــيم نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة ل ــديوان وزارة التعل ــيم تب ــي وج ــود ع ــدد م ــن
المالحات ر
الب تعكس ضعف ذلك النظام ،منها:
 عدم إعداد تقارير دورية بنتائأ أعمال مكتب المراجعة الداخلية. التأخر نف إعداد الخالصات الشهرية للحسابات المختلفة بالمخالفـة ألحكـام المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )89من الئحة
ن
ن
 عــدم مســك الســجل الخــاص بتــدوين أصــول الــوزارة مــن (مبــان – أرا – ،ســيارات)بحيث يتم ضبط عملية الرقابة عليها وحمايتها من الضياع ما يعكس عدم الحـرص
والجدية نف حفظها.
 عــدم خــتم أذونــات الص ــرف والمســتندات المرفقــة لــه بمــا يفيــد الص ــرف بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )105من الئحة
 ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض أذونــات الص ــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
 ع ــدم ب ــدل العناي ــة الالزم ــة ف حف ــظ األص ــناف داخ ــل المخ ــازن بطريق ــة تالئ ــم ك ــلصــنف عــىل حــدة وفصــل األصــناف عــىل بعض ـها ليســهل جردهــا بالمخالفــة ألحكــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )219من الئحة
ن
 عــدم االلـ ر نـتام بتنفيــذ اعتمــادات المتانيــة وفقــا للتقســيمات الــواردة بهــا وعــدم التقيــدن
ـادتي ( )10مــن قــانون
بحــدود االعتمــادات الخاصــة بكــل بنــد بالمخالفــة ألحكــام المـ
النظام المال للدولة.
 ع ــدم التقي ــد بقـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )346لس ــنة 2013م بش ــأن تحدي ــد قيم ــةبعض الخدمات بديوان الوزارة.
 القي ــام بتحوي ــل مب ــالل مالي ــة لمص ــلحة التفت ــيش رالتب ــوي بش ــكل مب ـ ر
ـارس ول ــيس م ــن
خالل إصدار تفويضات مصلحية لها رغم أنها ذات ذمة مالية مستقلة.
 القيــام بص ــرف دفعــات مقدمــة لــبعض الش ــركات نف نهايــة الســنة الماليــة نف حـ نـي أنــه
يتوجب أن يتم قفل الدفعات المقدمة نف نهاية السنة المالية.
 ك ـ ـ ـ رـتة الص ـ ـ ــكوك المعلق ـ ـ ــة بالحس ـ ـ ــابات المصـ ـ ـ ــرفية وترحيله ـ ـ ــا م ـ ـ ــن س ـ ـ ــنة إل أخ ـ ـ ــرىن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )118من الئحة
 اعتم ــاد أسـ ــلوب التكليـ ــف المب ـ رـارس نف عمليـ ــات الشـ ـ ـراء مم ــا يهـ ــدر فرصـ ــة المنافسـ ــة
والحصــول عــىل أفضــل العــروض بأنســب األســعار بالمخالفــة ألحكــام الئحــة العقــود
اإلدارية.
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 وجود سيارات مملوكة للوزارة لدى بعض األشخاص رغم انتهاء عالقتهم الوظيفيةبديوان الوزارة بالعمل بلل عددها  42سيارة ولم تتخذ الوزارة أي إجراء حيال ذلك.
الميانية التسييية
نف الج ــدول الت ــال بي ــان باجم ــال التفويض ــات المالي ــة الص ــادرة ل ــديوان ال ــوزارة وم ــا ت ــم
تسييله منها والمصـروفات الفعلية خالل السنة المالية 2020م:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المفوض به
62,392,042
13,705,250
76,097,292

المسيل
56,100,585
13,705,250
69,805,835

المصـروفات الفعلية
62,317,799
13,195,180
75,512,979

الرصيد
74,243
510,070
584,313

نسبة الصـرف
%99
%96
%99

وقد أسفرت المراجعة والمتابعة لتقرير المصـروفات خـالل السـنة الماليـة 2020م عـن
المالحظات اآلتية:
 تجـ ــاوز المص ـ ــروفات الفعليـ ــة عـ ــىل بن ـ ــد معـ ــالوة التميـ ـ نـت وطبيعـ ــة العمـ ــلم إلجم ـ ــالالمبالل المعتمدة والمفوض بها لذات البند بقيمـة بلغـ  11,804دينـار بالمخالفـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )13من الئحة
 إجـ ـ ـ ـراء مناقل ـ ـ ــة بقيم ـ ـ ــة  100,000دين ـ ـ ــار م ـ ـ ــن بن ـ ـ ــد مالت ـ ـ ــدريب والبعث ـ ـ ــاتم إل بن ـ ـ ــدمالتجهـ نـتاتم دون مراعــاة لقواعــد إج ـراء مــن حيــث إنهــا كان ـ باعتمــاد وكيــل الــوزارة
وليس الوزير بالمخالفة ألحكام المادة ( )10من قانون النظام المال.
ن
 تـر نالمتانيـة خــالل شــهر دشســمت مقارنــة باألشــهر
كت وزيــادة الصــرف عــىل بعــض بنــود
السابقة للسنة المالية ما ششت إل أن الصــرف كـان بقصـد اسـتنفاذ قيمـة تلـك البنـود
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )13من الئحة
 تكـرار القيــام بتحميــل بعــض المصــروفات عــىل بنــود غــت مختصــة بالمخالفــة ألحكــامالم ــادة رق ــم ( )10مـ ــن ق ــانون النظ ــام المـ ــال للدول ــة والم ــادة رقـ ــم ( )13م ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 الصـرف بناء عىل صورة ضوئية للمستندات وليس األصل بالمخالفة ألحكـام المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
ن
 االعتم ــاد عـ ــىل أسـ ــلوب التكلي ــف المبـ ـ رـارس ف الشـ ـ ـراء وع ــدم اتاحـ ــة الفرصـ ــة لتقـ ــديم
ر
عــروض والمفاضــلة بينهــا بــالرغم مــن تكليــف لجنــة مشــتيات للــوزارة مــا يعــد مخالفــا
ألحكام الئحة العقود اإلدارية.
 بموجــب إذن ف رقــم  4/4بتــاريـ ــخ 2020/4/8م تــم ف مبلــل  17,820دينــاربشأن تزويد ديوان الوزارة بعدد  90قطعة معقـم يـدين ،لـوحظ المبالغـة نف األسـعار
من حيث إن سعر القطعة الواحدة للمعقم  198دينار.
 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  9/81بتـ ــاريـ ــخ 2020/9/2م تـ ــم ف مبلـ ــل 11,537دينار لصال مدير إدارة النشاط المدرس بـوزارة التعلـيم ،مقابـل اس رـتجاع مصـاريف
صــيانة للملحــق الجــانب لمدرســة أبــو ذر الغفــاري ،لــوحظ تحميــل الص ــرف عــىل غــت
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البند المخصص حيث تم الصـرف مـن بنـد الصـيانة مب ر
ـارسة بـالرغم مـن أنهـا الصـيانة
كان نف سنة 2019م ،بالمخالفة ألحكام المادة رقم ( )10من قـانون النظـام المـال
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للدولة وألحكام المادة ( )13من الئحة
 بموج ـ ـ ـ ـ ــب إذن الصـ ـ ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ـ ــم  10/46بت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/9/24م ت ـ ـ ـ ـ ــم ف مبل ـ ـ ـ ـ ــلر
االلكتوني ــة،
 108,000دين ــار لص ــال ش ـ ــركة رواد الهندس ــة لبي ـ ـ وص ــيانة األجه ــزة
لوحظ بشأنه مايىل:
 القيمة تمثل  %30مـن قيمـة العقـد المـتم ب ن
ـي الـوزارة والبـالل قيمتـه 360,000
دين ـ ــار ،وذل ـ ــك مقاب ـ ــل القي ـ ــام بص ـ ــيانة ألجه ـ ــزة الحاس ـ ــب اآلل وأالت التص ـ ــوير
والطابع ــات والماس ــحات الض ــوئية الخاص ــة ب ــالوزارة ،وك ــذلك للرف ـ م ــن كف ــاءة
ورسعة األجهزة وحمايتها من الفتوسات...الخ.
 تحميل القيمة من العقد عىل بند الصيانة مب ر
ـارسة بـدال مـن تحميلهـا بنـود خـارج
ن
المتانية (دفعة مقدمة).
 باإلضافة للدفعة المقدمة ر ن
تلتم الوزارة بتوفت قط الغيـار ودفـ مبلـل 30,000
دينار شهريا.
ر
ن
 من خالل االطالع عىل نماذج استالم العمال الفنية تبي أن األعمال الب قام
(تركي ــب ح ــت للطابع ــات  +تركي ــب نظ ــام تش ــغيل  +أوف ــيس +
به ــا الش ـ ــركة
 ،)...RAMب ـ ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود قس ـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ــؤون العالق ـ ـ ـ ــات والخ ـ ـ ـ ــدمات وم ـ ـ ـ ــن
اختصاص ـ ـ ــاته وف ـ ـ ــق التنظ ـ ـ ــيم ال ـ ـ ــداخىل لل ـ ـ ــوزارة ر
اإلرساف ع ـ ـ ــىل آالت الطباع ـ ـ ــة،
والنسخ والتصوير ،وصيانتها.
 بموجب إذن الصـرف رقم  10/74بتـاريـ ــخ 2020/7/9م تـم ف مبلـل 139,500دينــار ،لصــال ش ــركة الــدليل للتقنيــة الســتتاد الحاســب اآلل والمعــدات المكتبي ــة،
مقاب ـ ــل تركي ـ ــب منظوم ـ ــة مسيس ـ ــكوم لالجتماع ـ ــات ع ـ ــن بع ـ ــد ،بمق ـ ــر وزارة التعل ـ ــيم،
ل ــوحظ ع ــدم وج ــود تقري ــر ف ـ نـب ،تكلي ــف الشـ ــركة بش ــكل مب ـ ر
ـارس دون القي ــام بعملي ــة
المفاضلة.
ن
 تكليف إحدى الشـركات بصيانة مبب ديوان الـوزارة بقيمـة إجماليـة  475,310دينـاربناء عىل قبول عرضها وتسديد مستحقاتها عىل ثالثة دفعات وفقا ر
ا
لآلن:
رقم إذن الصـرف
4/10
7/45
10/5

التاري ــخ
2020/5/10
2020/7/29
2020/10/6

المستفيد
شـركة قمة الجليد

القيمة
200,000
175,000
100,310

ومن خالل الفحص والتدقيق نف أذونات الصـرف والزيارة الميدانية لوحظ ر
اآلن:
 أن الش ـ ــركة – كم ـ ــا تبـ ـ ن
ـي م ـ ــن إيص ـ ــال دف ـ ـ الض ـ ـ ـرائب – غـ ــت مختص ـ ــة باألعم ـ ــال
ن
موضـ ـ ــوع التكلي ـ ـ ــف حي ـ ـ ــث إن نش ـ ـ ــاطها يتمث ـ ـ ــل ف ص ـ ـ ــيانة وتركي ـ ـ ــب منظوم ـ ـ ــات
التكييف.
ن
 عدم إعداد تقرير فب من قبل رئيس قسم الخدمات والعالقات.
 عــدد المصــاعد الكهربائيــة نف الفــاتورة المقدمــة مــن قبــل الشــركة رقــم  5مصــاعد
وعن ــد الزي ــارة الميداني ــة تب ـ ن
ـي أن ع ــدد المص ــاعد  4مص ــاعد أن تكلف ــة المص ــعد
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الواح ــد  18,960دين ــار األم ــر ال ــذي يعك ــس اإلهم ــال وع ــدم الجدي ــة نف متابع ــة
تنفيذ األعمال والتأكد منها.
 أظهرت الزيارة الميدانية أن المصاعد الكهربائية عاطلة.
 الصـ ــرف ع ــىل جه ــة مس ــتقلة غ ــت تابع ــة ل ــديوان ال ــوزارة و مقن ــاة ليبي ــا الرياض ــيةمحيــث بلغــة القيمــة اإلجماليـة لمــا تــم فــه عــىل القنــاة  174,780دينــار حيــث تبـ ن
ـي
ف قيمــة  150,000دينــار بموجــب إذن ف رقــم  12/6لصــال ش ــركة أكاســيا
ن
تجهت أستوديو للقناة وقد لوحظ عدم وجـود مـا
للديكور واألعمال الخشبية مقابل
يفيد قيام الشـركة بانجاز األعمال.
 إذن الصــرف رقــم  12/15الصــادر بتــاريـ ــخ 2020/12/31م بمبلــل إجمــال 20,000دينــار لصــال (ع.ا.ا) مقابــل ترجيـ قيمــة فــواتت تجهـ نـت قســم شــؤون الطلبــة ،لــوحظ
بشأنه ما يىل:
ن
للمعب بخصوص الشـراء.
 ال يوجد تكليف
 ال يوجد إذن استالم من المخازن بتوريد واستالم األجهزة.
 لم يتم خصم ن يبة الدمغة.
 إذن الص ــرف رقــم  12/53بتــاريـ ــخ 2020/12/31م بمبلــل  150,000دينــار لصــالر
اإللكتونيـة ،مقابــل سـداد قيمــة الصــيانة
شــركة رواد الهندســة لبيـ وصــيانة األجهــزة
وفــق تقريــر الصــيانة المعــد مــن قبــل الش ــركة والمرفــق م ـ إذن الص ــرف ،ومــن خــالل
تبي ر
الفحص ن
اآلن:
 ع ـ ــدم خص ـ ــم قيم ـ ــة الدفع ـ ــة المقدم ـ ــة المصـ ـ ــروفة بموج ـ ــب إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم
.10/46
 أن تقري ــر أعم ــال الص ــيانة تض ــمن ص ــيانة آل ــة تص ــوير ك ــانون  2206وتب ـ ن
ـي أنه ــا
جديدة لم تستعمل وال تحتاج إل صيانة.
 من ن
بي األعمـال ال رـب قامـ بهـا الشــركة تركيـب (حـت للطابعـات  +تركيـب نظـام
تش ـ ـ ـ ــغيل  +أوف ـ ـ ـ ــيس  )RAM +ب ـ ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود قس ـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ــؤون العالق ـ ـ ـ ــات
والخدمات ومن اختصاصاته وفق التنظـيم الـداخىل للـوزارة ر
اإلرساف عـىل آالت
الطباعة ،والنسخ والتصوير ،وصيانتها.
ر
 الص ــرف مــن مخصصــات ديــوان الــوزارة عــىل مصــلحة التفتــيش التبــوي بــالرغم مــنتمتعه ـ ــا بالشخص ـ ــية االعتباري ـ ــة والذم ـ ــة المالي ـ ــة المس ـ ــتقلة وتمويله ـ ــا م ـ ــن الخزانـ ـ ــة
العامة،حيث تم الصـرف وفق البيان ر
اآلن:
رقم إذن الصـرف
12/52
12/86

التاري ــخ
2020/12/31
2020/12/31

القيمة
22,700
85,810

البيان
توفت مولد كهربان
توفت بعض المطبوعات للمصلحة

ف قيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  100,000دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بموجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إذن ف رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  12/108بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/12/31م لصال مراقبة تعليم ن
بب وليد بشأن افتتاح مقرها الجديد ،لوحظ
بشأنه ما يىل:
 تحميل القيمة عىل بند ممصـروفات خدميةم.
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 عدم وجود فواتت مبدئية أو تقرير ن
فب يفيد باحتياجات المراقبة.
ن
 تـ ـ ــم الص ـ ـ ــرف بنـ ـ ــاء عـ ـ ــىل رسـ ـ ــالة صـ ـ ــادرة عـ ـ ــن مراقبـ ـ ــة تعلـ ـ ــيم بـ ـ ــب وليـ ـ ــد،بتاريـ ــخ
2020/11/19م ،بــرقم إشــاري  698إل وزيــر التعلــيم ،تطالــب بمبلــل 80,000
دين ـ ــار ،وق ـ ــد ت ـ ــم تع ـ ــديل المبل ـ ــل م ـ ــن قب ـ ــل وكي ـ ــل وزارة التعل ـ ــيم ليص ـ ــب المبل ـ ــل
 100,000دينار.
 أن الصـرف كان نف اليوم األخت من السنة المالية.
بند اإليجارات
ن
بلـل إجمــال مصــروفات إيجــار المبـان قيمــة  61,700دينـار شــهريا يـتم فهــا مـن البنــد
ـان مقابــل إيجــار عــدد  19مـ ن نـتل وشــقة ،وعــدد  3مبـ ن
المخصــص نف البــاب الثـ ن
ـان إداري ـة،
وقد لوحظ عىل مصـروفات هذا البند:

 القيام بتوفت سكن باإليجار لمساعدي المراقب المال ،بالمخالفة ألحكام قـرار وزيـرالمالية رقم ( )354لسنة 2017م.
 تــوفت اإليجــار ألشــخاص مــن غــت العنــاالوزراء رقم ( )346لسنة 2013م.

القياديــة بالمخالفــة ألحكــام ق ـرار مجلــس

 من خالل فحص ومراجعـة أذونـات الصــرف الخاصـة بشـأن تـوفت سـكن لمـدير إدارةالشؤون اإلدارية والمالية.
السـ ــيارات

مــن خــالل متابع ـة كشــف الســيارات المحــال مــن وحــدة الحركــة التابعــة للــوزارة ،اتض ـ
ر
اآلن:
 وجود عدد  42سيارة مشوقة. وج ــود ع ــدد  42س ــيارة مس ــلمة ألش ــخاص انتهـ ـ عالق ــتهم الوظيفي ــة ب ــالوزارة ول ــمتتخ ــذ ال ــوزارة أي إج ـ ـراء حي ــالهم بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة رق ــم ( )212م ــن الئح ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 قيام الوزارة بتسليم رأكت من سيارة لنفس الشخص.
الميانية التشغيلية
ن
بل ـ ــل إجم ـ ــال مخصص ـ ــات المتاني ـ ــة التش ـ ــغيلية ل ـ ــوزارة التعل ـ ــيم خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة
المنتهية نف 2020/12/31م مبلل  26,800,000دينار ضمن مخصصات الباب ن
الثان
وفيما بيان إجمال لما تم فه:
البيان
ن
المتانية التشغيلية

المخصص
26,800,000

المسيل
26,800,000

المصـروف
26,782,000

الرصيد
18,000

نسبة الصـرف
%99

بلغ ـ القيمــة اإلجمالي ـة لمــا تــم توزيعــه عــىل ديــوان الــوزارة والجهــات التابعــة لــه الــوزارة
مبلل  1,020,000دينار حيث يتب الديوان  8جهات.
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بلغ القيمة اإلجمالية لما تم توزيعه لمراقبات التعليم بالمناطق مبلل 24,780,000
دينار لعدد 76مراقبة تعليم وفق كشف معتمد من وكيل وزارة التعليم.
ن
بالمتاني ــة التش ــغيلية ل ــوحظ
وم ــن خ ــالل فح ــص ومراجع ــة أذون ــات الصـ ــرف المتعلق ــة
ر
اآلن:
 عدم إصدار تفويضات مصلحية.ن
ف قيمــة إجماليـة بمبلــل  709,000دينــار لمراقبــة تعلــيم قص ـر بــن غشــت ف آخــر
ر
ن
يوم من السنة المالية 2020 /12/31م بموجب إذن ف وفق اآلن:
-

ف قيمة  100,000دينار بموجب إذن

ف رقم .12/206

-

ف قيمة  609,000دينار بموجب إذن

ف رقم .12/181

ف قيمة إجمالية بمبلل  1,000,000دينار بموجـب إذن الصــرف رقـم 12/199
ر
بتاريـ ــخ 2020/12/31م لمصلحة التفتيش التبـوي وذلـك إلنجـاز األعمـال بمكاتـب
التفتيش وعددهم  33مكتب ،لوحظ بشأنه:
 أن مصـ ــلحة التفتـ ــيش ر
التبـ ــوي ذات ذمـ ــة ماليـ ــة مسـ ــتقلة وممولـ ــة مـ ــن الخزانـ ــة
العامة.
ن
 المبلــل لــم يكــن مــن ضــمن كشــف توزيـ ـ ـ المتانيــة التشــغيلية المعتمــد مــن وكيــل
وزارة التعليم.
 لم يتم إحالة القيمة إل حساب مالودائ واألماناتم باعتبار أن الصــرف كـان فن
آخ ــر ي ــوم م ــن الس ــنة المالي ــة ويمث ــل مص ــروفا خاص ــا به ــا رغ ــم أن مراس ــلة م ــدير
الشــؤون اإلداري ـة والمالي ــة بمصــلحة التفت ــيش ر
التب ــوي رق ــم 2021/125/5-1م
بتاريـ ــخ 2021/1/17م لديوان الوزارة طالب باحالة القيمة لـذلك الحسـاب إال
أن ال ــوزارة ل ــم ت ـراع ذل ــك حي ــث تب ـ ن
ـي أن القيم ــة ت ــم إحالته ــا إل حس ــاب مالب ــاب
الثـ ن
ر
ـانم للمصــلحة بتــاريـ ــخ 2021/1/21م ممــا يتتــب عــىل ذلــك أن يــتم الص ــرف
عىل السنة المالية الجديدة.
الحسابات خارج الميانية
العهد المالية
التوس ـ ـ ـ نف ف العهـ ـ ــد الماليـ ـ ــة لتغطيـ ـ ــة بعـ ـ ــض المص ـ ـ ــروفات وعـ ـ ــدم الحـ ـ ــرص عـ ـ ــىل
تســويتها نهايــة الس ــنة الماليــة م ـ وج ــود عهــد ترج ـ لســنوات ســابقة ل ــم يــتم تس ــويتها
ن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن ،وفيمـا يـىل
بالمخالفة ألحكام المادة ( )188من الئحـة
بيان بقيم تلك العهد:
البيان
إجمال العهد المصـروفة خالل السنة المالية 2020م
العهد المصـروفة خالل السنة 2020م دون أن يتم تسويتها ر
حب تاري ــخ 2020/12/31م
ن
عهد مصـروفة ف سنوات سابقة دون أن يتم تسويتها
ر
ر
مجموع العهد غت المقفلة والب لم يتم تسويتها حب 2020/12/31م

القيمة بالدينار
871,000
699,000
28,000
727,000

تقرير ديوان المحاسبة 2020

790

الدفعات المقدمة
بلغ ـ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدفعات المقدم ـ ـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ـ ــروفة ع ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ــة المنتهي ـ ـ ـ ـ ــة فن
2020/12/31م مبلل  350,000دينار لوحظ بشأنها ر
اآلن:
 وج ـ ــود دفع ـ ــات مقدم ـ ــة ال ـ ـ رـب ل ـ ــم ي ـ ــتم تس ـ ــويتها خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة المنتهي ـ ــة نف2020/12/31م مبلل  176,500دينار ن
تبي أن هذه القيمة تمثل ثالث دفعات تـم
فهـ ــا نف نهايـ ــة السـ ــنة الماليـ ــة األمـ ــر الـ ــذي يحـ ــول دون تسـ ــويتها ويعـ ــد مـ ــن قبيـ ــل
الص ـ ــرف بقصـ ــد اس ــتنفاد المخصـ ــص بالمخالف ــة ألحكـ ــام الم ــادة ( )200مـ ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن وفيما يىل بيان بالدفعات الثالث:
الرصيد
المستفيد
التاري ــخ
الدائن
المدين
ـــ
 2020/11/20شـركة السفت لالستثمار والسياحة 75,000
ـــ
75,000
شـركة المساحة التوفيق
2020/12/31
48,500
75,000
شـركة الفصول األربعة
2020/12/31
176,500 225,000
اإلجمال

الصاف

البيان

75,000
75,000
26,500
176,500

حجز تذاكر سفر
اقامة بالفندق
اقامة بالفندق

 وجــود دفعــات مقدمــة مدفوعــة منــذ ســنوات ســابقة ولــم تــتم تســويتها حـ رـب تــاريـ ــخ2020/12/31م بمبلل  160,000دينار وفيما يىل بيان بذلك:
التاري ــخ

المستفيد

فندق باب البحر
2019/10/2
درة المحيط
2019/9/11
 2019/12/30شـركة الفصول األربعة
اإلجمال

الرصيد
المدين
50,000
50,000
60,000
160,000

الدائن
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

الصاف

البيان

50,000
50,000
60,000
160,000

اقامة بالفندق
حجز تذاكر سفر
اقامة بالفندق
-

ن
ف دفعت ـ ـ ن
ـدمتي لش ـ ــركة الفص ـ ــول األربع ـ ــة خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة موض ـ ــوع
ـي مق ـ ـ
الفحــص بمبلــل  125,000دينــار رغــم عــدم تســوية الدفعــة المقدمــة لــنفس الش ــركة
والمص ـ ــروفة نف الس ــنة المالي ــة الس ــابقة بقيم ــة  60,000دين ــار م ــا يعك ــس التقص ــت
وعدم الحرص والجدية نف متابعة وحفظ المال العام.
الودائع واألمانات
ر
 بلل الرصيد الدفتي لحساب الودائ واألمانات خالل السـنة الماليـة محـل الفحـصالمنتهية نف 2020/12/31م ،مبلـل  575,244دينـار وذلـك حسـب مـذكرة التسـوية
للحساب وفيما يىل بيان تحليىل لتلك القيمة:
البيان
ن
موظف ديوان الوزارة عن سنة 2018
مرتبات
ن
تفويضات منقولي عن سنة 2020/2019
عدد  11شـركة (لجنة العطاءات)

القيمة
419,114
46,130
110,000

مالحظات
لديهم نواقص
ن
موظفي
مجموعة
ن
تأمي صح للطلبة بالخارج

 وجـود مبـالل تمـ تعليتهـا لحسـاب الودائـ واألمانـات نف 2020/12/31م ولـم يــتمإظهارها نف الكشف التحليىل للحساب ،كما هو موض بالجدول ر
اآلن:
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رقم إذن الصـرف

التاري ــخ

القيمة

رقم قرار التعلية

12/5

2020/12/31

1,003,745

( )689لسنة2020

12/168

2020/12/31

5,300,000

( )700لسنة 2020

12/169

2020/12/31

15,105

اليوجد

تفاصيل الصـرف(التعلية)
تمثل القيمة مستحقات الطلبة الموفدين بالداخل
ولديهم نواقص نف مستندات الصـرف
ن
العاملي بالقطاع
تمثل القيمة إفراجات مرتبات
ومصاريف االمتحانات المختلفة
ن
موظفي تم اإلفراج عنها شهر
تمثل القيمة مرتبات
دشسمت ولديهم نواقص لعدد( )21موظف

الحسابات المصـرفية.
ر
من خالل الفحص والمراجعة لمذكرات التسوية لحسابات ديوان الوزارة ،ن
تبي اآلن:
 مبـالل خصــم مــن الحســابات المصــرفية بكشــوفات الحســاب المصـ نـرف وال مقابــل
لها بالدفاتر بيانها ك ر
اآلن:
بيان الحساب
الباب األول
الطوارئ
الودائ واألمانات

قيمة المبالغ المخصومة
 114,698دينار
 20,000دينار
 22,671دينار

 وج ـ ــود ع ـ ــدد كب ـ ــت م ـ ــن الص ـ ــكوك المعلق ـ ــة ال ـ ـ رـب خص ـ ــم م ـ ــن ال ـ ــدفاتر ول ـ ــم تظه ـ ــربكش ــفوفات الحس ــاب المصـ ــرفية للب ــاب األول والث ـ ن
ـان وحس ــان الط ــوارئ والودائـ ـ
واألمانـ ــات منه ـ ــا م ـ ــا يع ـ ــود لس ـ ــنوات سـ ــابقة تج ـ ــاوزت الم ـ ــدة القانوني ـ ــة دون أن ت ـ ــتم
ن
المتاني ـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
تس ـ ـ ـ ــويتها بالمخالف ـ ـ ـ ــة ألحك ـ ـ ـ ــام الم ـ ـ ـ ــادة ( )118م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والمخازن.
االليامات القائمة عل ديوان الوزارة
بلل إجمال قيمة ر ن
االلتامات المالية القائمة عىل ديوان الوزارة ر
حب نهايـة السـنة الماليـة
2020م مبلل  15,945,591دينار ن
تبي بشأنها:

التامــات تاريخيــة ر
 أن قيمــة المبلــل تمثــل ر نمتاكمــة عــىل بســبب ارتباطــات تم ـ خــالل
الســنوات الماليــة مــن 2014م حـ رـب 2020م عــىل بنــود مختلفــة ولــم يــتمم تســويتها
حيث تم ترحيلها من سنة ألخرى.
 رتبـ الــوزارة ر نالتامــات خــالل ســنة 2020م نتيجــة عــدم التنســيق بـ ن
ـي االدارة الماليــة
والمراق ــب الم ــال بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )20م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن حيــث
وبالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )26مــن الئحــة
ن
بلغـ قيمــة ر ن
االلتامــات الـ رـب تخــص البــاب األول  1,163,508دينــار ،ف حـ ن
ـي بلغـ
ن
قيمة ر ن
االلتامات ر
الثان  822,764دينار.
الب تخص الباب
ميانية التحول
ن
بلغ ـ القيمــة اإلجمالي ـة لمخصصــات نفقــات التحــول  265,917,225دينــار ،ف حـ ن
ـي
بلل إجمال المصـروفات الفعلية قيمة  71,026,6000دينار بيانها وفقا ر
لآلن:
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البيان

المفوض

المسيل

المصـروف الفعل

الرصيد

الدراسات العليا بالخارج
طباعة وتوريد الكتاب المدرس
ن
التجهتات والتأثيث
نفقات الموفدين بالداخل
اإلجمال

193,886,850
59,292,246
11,338,129
1,400,000
265,917,225

0
59,292,246
11,338,129
1,400,000
72,030,375

0
59,292,246
11,338,129
396,255
71,026,600

0
0
0
1,003,745
1,003,745

نسبة
الصـرف
%100
%100
%100
%28
%98

يظه ــر أن الرص ــيد المت ـ ر
ـبف م ــن مخصص ــات التح ــول ن ــاتأ ع ــن ال ــوفر المتحق ــق نف بن ــد
ر
منفقات الموفدين بالداخلم وبمراجعة هذا البند ن
تبي اآلن:
 تم تعلية مبلل بقيمة  1,003,775دينار. لــم يــتم ارفــاق كشــف تحلــيىل للمبــالل المعــالة ،بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )161مــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
االعتمادات المستندية الخاصة ببند (طباعة وتوريد الكتاب المدرس)

ت ـ ــم ف ـ ــت  16اعتم ـ ــاد بموج ـ ــب التف ـ ــويض رق ـ ــم ( )4لس ـ ــنة 2020م الص ـ ــادر ع ـ ــن وزارة
التخطــيط بشــأن الكتــاب المــدرس والمطبوعــات التعليميــة ،ومــن خــالل الفحــص تبـ ن
ـي
ر
اآلن:
 تم اعداد موقف تنفيذي لعدد  11اعتماد من قبل مركز المناهأ التعليمية بينما لميــتم اعــداد موقــف للش ــركات ( – PRIMA – ALGA – UGIر
اإلرساف – )GARNET
باعتبـار ان معامالتهـا تخـص ديـوان الـوزارة مب ر
ـارسة وتـم وضـ الشـحنات المـوردة مـن
ر
الشـر ن
كتي ( (ALG – RIMAنف مخازن مركز المناهأ التعليمية بينما لم شستلم سء
ـاء عـىل مـذكرة مـدير مركـز المنـاهأ التعليميـة المؤرخـة فن
من شـركة ( )UGIوذلـك بن ا
2021/3/24م رقم إشاري (بال).
ا
 عدم تطابق الموقف المال المعد من قبل رئيس وحدة االعتمادات بناء عىل كشفالمص ـ ــرف ورسـ ــائل اإلف ـ ـراج عـ ــن الـ ــدفعات المص ـ ــروفة مـ ــن االعتمـ ــادات المسـ ــتندية
الموجودة نف ملفات االعتمادات ،كما موض بالجدول التال:
اسم الشـركة
MILASAN
ALGA

المبلغ المصـروف حسب
الموقف المال
1,360,620
991,000

IMAK

1,800,405

RIVADENEYRA
YENIDEVIR
SEDEL
GARNET
BASAK
UNTI
PRINT
الرواد ر
للنش والتوزيـ ـ

2,227,561
2,462,926
1,808,653
0
2,211,983
2,359,790
2,034,900

رسائل اإلفراج ف ملف االعتماد
ال يوجد
ال يوجد
وجود رسالة إفراج بمبلل ()985,838
وجود رسالة إفراج بمبلل()411,657
ال يوجد
وجود رسالة إفراج بمبلل ()966,891
وجود رسالة إفراج بمبلل ()571,633
وجود رسالة إفراج بمبلل ()3,118,500
ال توجد رسائل إفراج
وجود رسالة إفراج بمبلل ()588,677وجود رسالة إفراج بمبلل ()554,163التوجد رسائل إفراج
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ومن خالل فحص ومراجعة ملفات االعتمادات بشأن طباعة وتوريد الكتاب المـدرس
لوحظ ر
اآلن:
 بــالرغم مــن أنــه تمـ الموافقــة مــن المجلــس الرئــاس عــىل محضــر رالتســية رقــم ()1
لسـ ــنة 2020م ،بشـ ــأن طباعـ ــة الكتـ ــاب المـ ــدرس والمطبوعـ ــات التعليميـ ــة واعطـ ــاء
االذن بالتعاقـ ـ ــد لطباعـ ـ ــة وتوريـ ـ ــد الكتـ ـ ــاب المـ ـ ــدرس للعـ ـ ــام 2021/2020م وكان ـ ـ ـ
إجـ ـراءات التعاق ــد بالمناقص ــة المح ــدودة إال أن ــه ل ــم ي ــتم إبـ ـرام عق ــود تح ــف حق ــوق
ـرفي وتحـ ــدد بوض ــوح ر ن
الط ـ ن
التامـ ــات كـ ــل منهم ــا وانمـ ــا تـ ــم تكلي ــف الش ـ ــركات برسـ ــائل
تكليف.
ن
ر
 ع ـ ــدم وج ـ ــود أي عض ـ ــو م ـ ــن مرك ـ ــز المن ـ ــاهأ التعليمي ـ ــة والبح ـ ــوث التبوي ـ ــة ف لجن ـ ــةالعطاءات الخاصة بتوريد الكتاب المدرس بـالرغم مـن اختصاصـه الكامـل بموضـوع
العمل.
ن
 ع ــدم إبـ ـرام عق ــود ب ـ نـي ط ــرف التعاق ــد (الجه ــة المالك ــة /المق ــاول) لحف ــظ حق ــوقهم
والتهرب من إعطاء حق الدولة بدف السداد الضـريب.
بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/9/1م باس ـ ـ ـ ــتثناء بع ـ ـ ـ ــض

 ص ـ ـ ـ ــالحيات جمي ـ ـ ـ ـ ـ االعتم ـ ـ ـ ــادات تن ـ ـ ـ ــتاالعتمادات تم تمديد صالحيتها.
 نقـ ــص بع ـ ــض المسـ ــتندات نف مل ـ ــف االعتمـ ــادات ومنه ـ ــا (محظـ ــر رالتس ـ ــية /خط ـ ــاب
الضمان).
 عـ ـ ــدم إحالـ ـ ــة صـ ـ ــورة مـ ـ ــن رسـ ـ ــائل فـ ـ ــت االعتمـ ـ ــاد ورسـ ـ ــائل اإلف ـ ـ ـراج عـ ـ ــىل ال ـ ـ ــدفعاتالمصـروفة من االعتمادات إل رئيس وحدة االعتمادات.
 ع ـ ــدم موافاتن ـ ــا برس ـ ــائل اإلفـ ـ ـراج وتق ـ ــارير اللجن ـ ــة الفني ـ ــة وتق ـ ــارير شـ ـ ــركات التفت ـ ــيشبخصوص بعض التوريدات.
 ت ــم إع ــداد الموق ــف الم ــال بن ـ اـاء عـ ــىل حرك ــة االعتم ــادات المحال ــة إل رئ ــيس وحـ ــدة
االعتم ــادات م ــن من ــدوب مصـ ــرف ليبي ــا المرك ــزي المكل ــف م ــن قب ــل م ــدير الش ــؤون
اإلداريـة والماليــة بــالرغم مــن عــدم تبعيتــه للقســم المــال وكــذلك عــدم تبعيتــه للــوزارة
ا
ن
الموظفي.
بناء عىل إفادة رئيس قسم شؤون
 التأخر نف طباعة الكتاب المدرس وعدم قيام الوزارة بمتابعة شـركات توريد وطباعةالكتاب المدرس من حيث التقيد بالمواصفات الفنية.
مصلحة املرافق التعليمية
نظام الرقابة الداخلية

من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية لمصلحة المرافق التعليميـة تب ن
ـي وجـود مظـاهر
تشت إل ضعف النظام المتب نوردها نف ر
اآلن:
 ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي لـ ــبعض أذون ـ ــات الص ـ ــرف بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )99م ـ ــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
تقرير ديوان المحاسبة 2020

794

 وجود صكوك جاهزة للصـرف بالخزينة تجـاوزت المـدة القانونيـة لتقـديمها للصــرفتمثل مرتبات وضمانات.
 وج ــود مب ــالل بحس ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات تمث ــل تأمين ــات نهائي ــة وض ــمانا لألعم ــالن
موظفي يتم ترحيلها من سنة ألخرى دون أن يتخذ إجراء بشأن تسويتها.
ومرتبات
 وجود اعتمادات مستندية محلية مفتوحة منذ سنوات سابقة لصال عـدة شــركاتوعدم استفادة المصلحة منها م انتهاء صالحية تلك االعتمادات.
 عــدم قي ــام المصــلحة بمس ــك ســجل األص ــول الثابت ــة ي ــتم بــه ت ــدوين حرك ــة األص ــولومراقبتها بما يضمن المحافظة عليها من الضياع.
 عــدم قيــام المصــلحة بمســك ســجل الودائـ واألمانــات وســجل ر نااللتامــات واالعتمــاد
ر
ر
ن
االلكتونية نف قيد المبالل ر
الب تخص الودائ وااللتامات.
عىل المنظومات
الميانية التسييية
ن
نف الج ــدول ر
اآلن بي ــان باجم ــال المخصص ــات المف ــوض به ــا للب ـ ن
ـابي األول والث ــان م ــن
ن
متانيــة المصــلحة ومــا تــم تســييله منهــا والمص ــروفات الفعليــة لهــا خــالل الســنة الماليــة
2020م:
الباب
األول
ن
الثان
اإلجمال

المفوض به
18,592,600
2,146,500
20,739,100

المسيل
16,800,702
2,146,498
18,947,200

المصـروف
18,428,103
1,962,840
20,390,943

الرصيد
164,497
183,660
348,157

نسبة الصـرف
%99
%91
%98

تبي ر
ومن خالل فحص ومراجعة عينات من أذونات الصـرف ن
اآلن:
ن
 قيام المصلحة ربتجي المصـروفات رموظف المصلحة بشأن
الب تم فها من قبل
صــيانة الســيارات وبعــض المص ــروفات األخــرى مــن حســاباتهم الخاصــة بعــد تقــديم
طل ــب بالخص ــوص ،ب ــالرغم م ــن ع ــدم وج ــود إذن مس ــبق م ــن إدارة المص ــلحة األم ــر
ال ــذي شس ــتوجب الح ــد م ــن ه ــذه الظ ــاهرة و ن ورة تفعي ــل دور اإلدارات المختص ــة
بالمصلحة،وفيما يىل أمثلة عىل القيم ر
الب تم فها مقابل صيانة السيارات:
إذن الصـرف
10/349
12/29
12/32
12/419

التاري ــخ
2020/10/21
2020/12/14
2020/12/14
2020/12/30

القيمة بالدينار
3,765
4,590
3,750
5,450

البيان

صيانة سيارة المصلحة

االسم المستفيد
عا
لم ش
جعس
باا

 بموجب إذن الصـرف رقم  12/489بتـاريـ ــخ 2020/12/31م ُ ف مبلـل 61,860دينــار لصــال ش ــركة شــاط أويــا الســتتاد األثــاث مقابــل توريــد أثــاث للمصــلحة بـ ن
ـي
بشأنه:
 أن المبلل ف بناء عىل فاتورة مبدئية لم يتم تصديقها من الضـرائب.
 أن الصـرف كان نف اليوم األخت من السنة المالية.
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 بموج ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  12/500بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م ت ـ ـ ــم ف مبل ـ ـ ــل 12,000دينــار مقابــل إيجــار للســيد (خـم ع) دون إرفــاق مســتندات ملكيــة العقــار أو
مــا يفيــد اســتالم العقــار مــن قبــل المصــلحة كمــا أن الص ــرف كــان نف اليــوم األخــت مــن
السنة المالية.
ن
المتانيـة وتحميـل مصــروفات بعـض البنـود عـىل بنـود
 عدم التقيد ببنود وتقسـيماتن
أخرى بالمخالفة للمادة ( )10من قانون النظام المال حيث تبي الخصم من الباب
ن
الثان عىل مصــروفات تخـص البـاب األول بقيمـة إجماليـة  14,725دينـار مشـهريام،
وفيما يىل بيان بذلك:
مكان العمل

اسم الشـركة
شـركة االيادي العامة لخدمات
النظافة والسفرجة
شـركة التيق األمثل لخدمات
النظافة والمق
شـركة طرابلس لخدمات النظافة

البند المحمل
البند
المبلغ بالدينار
عليه
المختص

مقر ديوان المصلحة

5,500

ن
التجهتات مقرجم
مقر إدارة

5,500

مقر إدارة المشـروعات مصالح الدينم
اإلجمال

3,725
14,725

اإلعاشة
واالقامة

م .النظافة

الحسابات المصـرفية

 تجـ ـ ــاوز بع ـ ـ ــض الص ـ ـ ــكوك بخزين ـ ـ ــة المص ـ ـ ــلحة الم ـ ـ ــدة القانوني ـ ـ ــة لتق ـ ـ ــديمها للص ـ ـ ــرفن
المتاني ــة والحس ــابات والمخـ ـازن
بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة رق ــم ( )118م ــن الئح ــة
حيث بلغ قيمة الصكوك  38,157دينار
 وجود صـكوك معلقـة قـد تجـاوزت المـدة القانونيـة (بمـذكرات التسـوية) وذلـك وفـقن
ن
المتانيـة
ـادتي ( )162 ،118مـن الئحـة
الكشوفات وعـدم معالجتهـا وفـق أحكـام الم
والحسابات والمخازن حيث بلغ قيمتها  15,435,025دينار بيانها كما يىل:
الباب
األول
ن
الثان
الثالث
الودائ

رقم الحساب
441
661
458
465

المدة

من سنة 2015م إل 2020م
من سنة 2017م إل 2020م
من سنة 2019م إل 2020م
من سنة 2010م إل 2020م
اإلجمال

الرصيد ف 2020/12/31م
القيمة بالدينار
3,383,400
1,162,890
10,241,111
647,623
15,435,025

الودائع واألمانات
ـدفتي لحسـ ــاب الودائ ـ ـ واألمانـ ــات خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة المنتهيـ ــة فن
بلـ ــل الرصـ ــيد الـ ـ ر
2020/12/31م قيم ـ ـ ــة  16,921,083دين ـ ـ ــار من ـ ـ ــذ تأس ـ ـ ــيس المص ـ ـ ــلحة خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــنة
2006م وذلك حسب الكشف التحليىل الصادر عن مصلحة المرافـق التعليميـة.حيـث
تتمثــل تلــك الودائ ـ نف مبــالل لصــال ع ــدة جهــات ،ومــن خ ــالل االطــالع عــىل الكش ــف
الخاص بالودائ لوحظ ر
اآلن:
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 أغل ــب القيم ــة تمث ــل نسـ ــبة التأمين ــات النهائي ــة وضـ ــمانات األعم ــال المدفوع ــة مـ ــنالشــركات ال رـب يــتم التعاقـد معهـا والمقــررة حسـب الئحـة العقــود اإلداريـة حيـث تبـ ن
ـي
اسـ ــتمرار االحتف ـ ــا بهـ ــا ربتحيله ـ ــا مـ ــن س ـ ــنة ألخـ ــرى وع ـ ــدم اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراء الق ـ ـ ن
ـانون
حيالها.
 ظه ـ ــور رص ـ ــيد  174,634دين ـ ــار يمث ـ ــل مرتب ـ ــات أساس ـ ــية لم ـ ــدة  9أش ـ ــهر لع ـ ــدد م ـ ــنن
ـوظفي تــم تعليــة مرتبــاتهم إل حســاب الودائ ـ واألمانــات منــذ ســنة 2017م مــا
المـ
ن
يعــب أنهــا تجــاوزت المــدة القانونيــة لالحتفــا بهــا بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()162
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
ـوظفي بعقـود جديـدة ولـم
 ظهور رصيد بمبلل  42,215.051دينار يمثـل مرتبـات ميتم تسوية هذا الرصيد ر
حب 2020/12/31م وذلك بسبب عدم استكمال الملفات
ن
للمعنيـ ن
ـي وهــذه المرتبــات تــم اإلف ـراج عنهــا ف ســنة 2021م وتــم ف مســتحقات
ن
الموظفي الجدد حاليا.
االليامات القائمة
ر
ن
االلتامـات القائمـة عـىل المصـلحة  200,807,608دينـار ح رـب تــاريـ ــخ
بلـل إجمـال قيمـة
ر
ن
ن
2020/12/31م وقد تبي أن قيمة  152,683,446دينار من مجموع تلك االلتامـات
عبـ ــارة عـ ــن ر ن
التامـ ــات لجهـ ــات أخـ ــرى تـ ــم التعاقـ ــد عليهـ ــا قبـ ــل إنشـ ــاء مصـ ــلحة المرافـ ــق
التعليمي ــة ث ــم ت ــم إحالته ــا وتحميله ــا للمص ــلحة بع ــد إنش ــائها (عق ــود بع ــض الش ــعبيات
مس ــابقام غ ـ ـت مس ــتوفية للش ـ ــروط) ول ــم ي ــتم تس ــويتها أو معالجته ــا م ــن قب ــل مص ــلحة
المرافق التعليمية بعد ذلك.
ميانية التحول
الجـ ــدول ر
اآلن يعـ ــرض بيانـ ــا باجمـ ــال المبـ ــالل المفـ ــوض بهـ ــا لنفقـ ــات التحـ ــول الخاصـ ــة
بالمصـ ــلحة خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة المنتهيـ ــة نف 2020/12/31م ومـ ــا تـ ــم تسـ ــييله منهـ ــا
والمصـروفات الفعلية للمصلحة خالل السنة المالية 2020م:
المبلغ المعتمد بالتفويضات
15,000,000

المسيل
14,999,999

المصـروفات الفعلية واالرتباطات
14,894,045

الرصيد
105,955

نسبة الصـرف
%99

حيث لوحظ بشأنها:
 أن بيان المصــروفات الفعليـة واالرتباطـات متضـمن لمبلـل  1,989,378دينـار يمثـلقيمـ ــة اعتمـ ــادات مسـ ــتنديه محليـ ــة تـ ــم فتحهـ ــا نف 2020/12/31م ومـ ــن ثـ ــم تكـ ــون
القيمة الحقيقية للمصـروفات الفعلية  12,904,666دينار.
 صدور قرار من وزير التعليم رقم ( )2082بتاريـ ــخ 2017/12/25م باإلذن لمصلحةالمرافق التعليمية بزيـادة نسـبة %25عـن األسـعار النمطيـة ر
بشـط عـدم تجـاوز قيمـة
التعاقــد للمبلــل المخصــص ب ــالتفويض لكــل مش ــروع واعتب ــار النســبة تمثــل فروق ــات
ش ـراء مــواد الصــيانة بـ ن
ـي الشــيك والنقــدي وهــذا الق ـرار يعــد مخالفــا للقــانون ومشــوبا
بعيب عدم االختصاص من حيث أنه من اختصاص مجلس الوزراء وليس الوزير.
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ميانية الطوارئ
ن
قي ـ ــام المصـ ـ ــلحة ب ـ ـ ـابرام تعاقـ ـ ــدات بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/12/31م لتوري ـ ــد أثـ ـ ــاث وتجهـ ـ ــتات
مدرســية وتعاقــدات إلنشــاء وصــيانة مــدارس بــذات التــاريـ ــخ وفــت اعتمــادات مســتندية
للشـركات المتعاقد معها بنسبة من قيمة العقد ال بكامل قيمته وكل ذلـك كـان بنـاء عـىل
التفويض المصلح رقـم ( )101الصـادر لهـا عـن وزارة التعلـيم بتـاريـ ــخ 2020/12/31م
بقيم ــة  41,000,000دين ــار حي ــث يتب ـ ن
ـي أن تنفي ــذ تل ــك العق ــود س ــيتم خ ــالل الس ــنة
المالية 2021م.

ومن خالل مراجعة وفحص حسابات مصلحة المرافق التعليمية وكذلك االطـالع عـىل
تبي ر
الموقف التنفيذي لتلك التعاقدات ن
اآلن:
التعاقدات الخاصة بصيانة وإنشاء المدارس

 بلغ المشاري ـ ـ المتعاقد عليها بشأن إنشاء وصيانة مدارس وتوريد فصـول متنقلـةعدد  99مشـروع بقيمة إجمالية  73,219,398دينار.
 تج ـ ــاوز إجم ـ ــال قيم ـ ــة المشـ ـ ــروع ات المتعاق ـ ــد عليه ـ ــا للقيم ـ ــة المح ـ ــددة ب ـ ــالتفويضوالخاصة باإلنشاء والصيانة والتوريد وقد بلغ قيمة التجاوز  42,719,398دينار
حيث أن القيمة المحددة نف التفويض لذلك الغرض كان  30,500,000دينار.
 جمي التعاقدات لمشاري ـ ـ الصيانة وانشاء المدارس قد تم التعاقد عليهـا بـالتكليفر
المبارس بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
 بلغـ نســبة اإلنجــاز الفـ نـب نف بعــض المشــروعات  %100نف حـ نـي أن أغلبهــا لــم يــتم
البدء نف تنفيذها.
التعاقدات الخاصة بتوريد األثاث والتجهيات المدرسية
 عدم وجود منظومـة رالكتونيـة أو آليـة واضـحة يـتم بهـا تحديـد االحتياجـات الفعليـة

المدارس وانما يتم االعتماد عىل كشوفات توزع لكل مراقبة تعليم.
 تـ ــم التعاقـ ــد م ـ ـ عـ ــدد  16ش ـ ــركة مـ ــن قبـ ــل المصـ ــلحة لتوريـ ــد أثـ ــاث مـ ــدرس بقيمـ ــة 9,949,410دينار نف 2020/12/31م وتم فت اعتمادات مستندية محليـة وذلـك
لتنفيذ هذه المشاري ـ ـ خالل سنة 2021م.
 قام ـ ـ  5ش ـ ــركات بتوري ــد األث ــاث بنس ــبة إنج ــاز فني ــة تص ــل إل  %90تقريب ــا حالي ــاوذلك حسب الكشف المعد من اإلدارة المختصة.
 ت ـ ـ ــم التعاق ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ع ـ ـ ــدد  2ش ـ ـ ــركة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل المص ـ ـ ــلحة لغ ـ ـ ــرض التجه ـ ـ ـ نـتات بقيم ـ ـ ــة 2,040,000دين ــار نف 2020/12/31م لتنفيـ ــذ هـ ــذه المش ــاري ـ ـ بخصـ ــوص تجهـ ـ نـت
ع ــدد  12,000ك ــرس ب ــألواح خش ــبية ال ـ رـب ت ــم توري ــدهم م ــن قب ــل ش ــركة تركي ــة وت ــم
التعاقـ ــد عليه ـ ــا مـ ــن قب ـ ــل الـ ــوزارة خ ـ ــالل س ـ ــنة 2017م ولـ ــم ي ـ ــتم التنفيـ ــذ ح ـ ـ رـب ه ـ ــذا
التاريـ ــخ.
ن
ر
 اإلج ـ ـراءات الـ ــب تـ ــم االعتمـ ــاد عليهـ ــا ف التعاقـ ــد وتحديـ ــد احتياجـ ــات المـ ــدارس مـ ــناألث ــاث والتجه ـ نـتات كانـ ـ عب ــارة ع ــن إجـ ـراءات عق ــود س ــابقة ترجـ ـ لس ــنة 2017م
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أبرمتهــا المصــلحة بنـ ا
ـاء عــىل تفــويض مصــلح نف حينهــا بقيمــة  21,450,000دينــار
ثم تم سحب القيمـة الـواردة بـذلك التفـويض مـن حسـابات المصـلحة مـن قبـل وزيـر
التعل ــيم ب ــذات الس ــنة مم ــا أدى إل الغ ــاء قيم ــة التعاق ــدات الس ــابقة 21,450,000
دينار وابرام عقود جديدة بنصف القيمة والكمية بناء عـىل التفـويض المصـلح رقـم
( )101لسنة 2020م.
 تج ـ ـ ـ ــاوز قيم ـ ـ ـ ــة التعاق ـ ـ ـ ــدات للمخصص ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــواردة ب ـ ـ ـ ــالتفويض المص ـ ـ ـ ــلح بمبل ـ ـ ـ ــل 1,989,410دين ـ ـ ـ ــار حي ـ ـ ـ ــث أن المبل ـ ـ ـ ــل المح ـ ـ ـ ــدد ب ـ ـ ـ ــالتفويض له ـ ـ ـ ــذا الغ ـ ـ ـ ــرض ك ـ ـ ـ ــان
 10,000,000دينار بينما بلل مجموع االرتباطات قيمة  11,989,410دينار.
نتائج متابعة دفعات عقود مصلحة المرافق التعليمية

أحال ـ ـ ـ ـ ـ مص ـ ـ ـ ــلحة المراف ـ ـ ـ ــق التعليمي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدد  26معامل ـ ـ ـ ــة بقيم ـ ـ ـ ــة إجمالي ـ ـ ـ ـ ـة بلغ ـ ـ ـ ـ ـ
 17,034,264دين ـ ــار ،بش ـ ــأن طل ـ ــب المراجع ـ ــة الالحق ـ ــة عق ـ ــب الصـ ـ ــرف مب ـ ـ ر
ـارسة وق ـ ــد
خلص نتائأ المراجعة إل المالحظات التالية:
 بموجب المعامالت المالية المعروضة للمراجعة الالحقة والمتعلقة بعقود الصيانةال ـ رـب أبرمته ــا المصـ ــلحة لس ــنة 2018-2017م و بعـ ــدد  368عق ــدا لعـ ــدد 1890
مدرسة موزعة عـىل كافـة أنحـاء منـاطق ليبيـا بقيمـة إجماليـة  158,398,911دينـار،
لوحظ ر
اآلن:
 قي ـ ــام المص ـ ــلحة بتش ـ ــكيل لجن ـ ــة لس ـ ــنة 2017م بغ ـ ــرض تع ـ ــديل األس ـ ــعار وق ـ ــد
أص ــدرت الئح ــة لألس ــعار النمطي ــة واعتم ــدت م ــن قب ــل وزي ــر التعل ــيم ،وق ــد ت ــم
التعاقد عىل ضوئها كما قام وزير التعلـيم بزيـادة قيمـة هـذه العقـود بنسـبة %25
مـ ــن قيمتهـ ــا التعاقديـ ــة مقابـ ــل زيـ ــادة نف األسـ ــعار بموجـ ــب الق ـ ـرار رقـ ــم ()2082
بتاريـ ــخ 2017/12/25م.
 ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ـرار بالمخالف ـ ـ ــة م ـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر التعل ـ ـ ــيم (ع،ع،م) رق ـ ـ ــم ( )2082بت ـ ـ ــاريـ ــخ
2017/12/25م بشأن زيادة أسـعار العقـود لسـنة 2017م عـىل الـرغم مـن عـدم
االختصاص وفق النصوص الواردة بالئحة العقود اإلدارية.
 قص ــور المص ــلحة نف تش ــكيل لجن ــة م ــن ذوي التخص ــص لدراس ــة م ــدى مالئم ــة
األس ــعار ال ـ رـب يق ـ رـتح ع ــىل أساس ــها إب ـ ـرام العق ــود وتحدي ــد المواص ــفات ،تمهي ــدا
لعرض ــها ع ــىل الجه ــة المختص ــة العتماده ــا واج ـ ـراءات التعاق ــد ،مخالف ــة ل ــنص
المادة ( )68من الئحة العقود اإلدارية.
 بموج ــب المعامل ــة المالي ــة للدفع ــة األول للعق ــد رق ــم  2010/743الخ ــاص بتوري ــدونقل وتركيب األثاث المدرس والمكتب والمرفق بـه إذن صــرف رقـم  10/4بتـاريـ ــخ
2014/10/27م ،لوحظ ر
اآلن:
ن
التأمي ر
ن
الب تغـل
طرف التعاقد لنص المادة ( )27بشأن تقديم وثيقة
 مخالفة
ر
فـ رـتة تنفيــذ أعمــال العقــد شــاملة مــدة التوريــد والتكيــب ممــا ترتــب عنــه تحميــل
إتالف هذه التوريدات أو خسارتها عىل الطرف األول.
ن
ن
ـادتي ( )232-231مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات
 مخالف ـ ــة المصـ ـ ــلحة للمـ ـ ـ
ن
والمخازن بعدم مسكها لسجالت المخازن ،باعتبار هذه السجالت تبي دخول
واستالم التوريدات وصـرفها وترصيدها
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 تـ ـ ـر ن
اج المص ـ ــلحة وتأخره ـ ــا نف معالج ـ ــة المالحظ ـ ــات وت ـ ــوفت الن ـ ــواقص ال ـ ــواردة
بمكاتبات الديوان السابقة ذات العالقة بموضوع العقد.
 قبـ ــول اللجنـ ــة المشـ ــكلة بـ ــالقرار رقـ ــم ( )95أجهـ ــز حاسـ ــوب وعـ ــددها  45جهـ ــاز
بت ــاريـ ــخ 2015/8/9م وف ــق العين ــة المعتم ــدة ،وم ــن خ ــالل التحق ــق والمطابق ــة
الميدانية اتض أن هذه األجهزة مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها وقـد نبهنـا
المصــلحة بمخاطبــة الشــركة بســحب هــذه األجهــزة واســتبدالها وفــق مواصــفات
العقد والمبينة بنص المادة ( )11منه.
 بموجــب المعاملــة الماليــة الخاصــة ربتجي ـ نســبة  %5 ،%10مقابــل ضــمان أعمــالللعقد رقم  2010/738الخـاص بتنفيـذ عقـد توريـد ونقـل وتركيـب األثـاث المـدرس
والمكتب مقاولة ررسكة الصنوبر الستتاد األثاث المساهمة لوحظ ر
اآلن:
 قصـ ـ ــور المصـ ـ ــلحة نف إعـ ـ ــداد برنـ ـ ــامأ توزي ـ ـ ـ ـ ـ األثـ ـ ــاث عـ ـ ــىل المرافـ ـ ــق التعليمي ـ ـ ــة
واإلكتفاء بالكشف المعد من قبل الشـركة الذي يوض توزي ـ ـ األثاث المدرس.
ر
 ع ــدم إرف ــاق كام ــل مح ــا ن
التكي ــب حي ــث ل ــوحظ ف ــارق نف الع ــدد يق ــدر ب ـ ـ500
مقعــد زوج وفــق تقريــر الزيــارة الميدانيــة للــديوان بــالرغم مــن وجــود كتــاب مــن
المصلحة يفيد بوجود كافة المحا ن والبالل عددها  4285مقعد زوج.
 تــأخر المصــلحة نف إحالــة مســتندات الص ــرف للمراجعــة الالحقــة عقــب الص ــرف
بالمخالفة لنص المادة ( )2من القانون رقم ( )24لسنة 2013م.
 بموجــب المعاملــة الماليــة الخاصــة بالمراجعــة الالحقــة للدفعــة (األول) للعقــد رقــم 2016/7والخ ــاص بتوري ــد س ــبورة بيض ــاء مقاول ــة ررسك ــة الوس ــيط الوحي ــد الس ــتتاد
األثاث لوحظ ر
اآلن:
 تر ن
ر
مبارسة بالمخالفـة لـنص المـادة
اج المصلحة نف إحالة الدفعة عقب الصـرف
( )2مــن القــانون رقــم ( )24لســنة 2013م حيــث ترتــب عــن ذلــك التــأخت عــدم
تمكن أعضاء الديوان من المطابقة الميدانيـة للتوريـدات بمخـازن تـاجوراء وال رـب
اندل بها حريق.
ن
ر
 قصور المصلحة ف حصـر كافة العقود الب تم توقيعها ولم يتم تنفيذها واتخاذ
كاف ــة اإلج ـراءات القانوني ــة بش ــأنها مــن حي ــث اإللغ ــاء والس ــحب اإلداري حس ــب
الئحة العقود اإلدارية.
ن
 ت ـ ــأخر مص ـ ــلحة المراف ـ ــق التعليمي ـ ــة ف إنه ـ ــاء موض ـ ــوع االعتم ـ ــادات المس ـ ــتندية
المفتوحة ر
والب تقدر بعدد  2343اعتماد بقيمة إجمالية  694,684دينـار عـىل
عقــود وتكليفــات أبرمته ــا المصــلحة ،وال ــبعض اآلخــر آل ـ إل المصــلحة نتيج ــة
دم ـ ــأ بع ـ ــض الجه ـ ــات بالمص ـ ــلحة خ ـ ــالل س ـ ــنة 2009م ،وم ـ ــن ه ـ ــذه الجه ـ ــات
(مصـ ــلحة الوسـ ــائل التعليميـ ــة ،مصـ ــلحة المبـ ـ ن
ـان التعليميـ ــة ،مصـ ــلحة الوسـ ــائل
ن
ن
والتجهتات الجامعية) حيث تمثل القيم المتبقية ف هذه اإلعتمادات غرامات
ر
ت ــأخت وض ــمانات للغ ــت وب ــواف اعتم ــادات لس ــنوات س ــابقة ل ــم تق ــم المص ــلحة
بتس ـ ــويتها والعم ـ ــل ع ـ ــىل إنه ـ ــاء العالق ـ ــة التعاقدي ـ ــة ح ـ ـ رـب تاريخ ـ ــه واتخ ـ ــاذ كاف ـ ــة
اإلجـراءات القانونيــة بشــأنها مــن حيــث اإللغــاء والســحب اإلداري حســب الئحــة
العقود اإلدارية .والجدول التال يوض ذلك:
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اسم المصـرف

عدد
االعتمادات

قيمة االعتماد

مصـرف الجمهورية جنوب طرابلس
مصـرف الوحدة فرع الميدان
مصـرف التجاري الظهرة
مصـرف الجمهورية جنوب طرابلس
اإلجمال

1010
390
535
364
2343

205,565,551
290,553,869
100,134,268
98,430,997
694,684,687

المرصوف من
االعتمادات حن تاري ــخ
2019/12/31
146,507,271
284,778,497
87,032,278
80,938,911
599,256,960

رصيد االعتماد
المتبق ف
2019/12/31
59,055,289
14,262,797
13,013,293
17,492,085
108,018,803

عىل الرغم من فرض غرامة التأخت عىل بعض المتعاقـدين وخصـمها مـن مسـتحقاتهم،
ن
قانون وبالمخالفة لقواعد
ربتجي هذه الغرامة الحقا دون سند
إال أن المصلحة قام
اس ــتحقاق غرام ــة الت ــأخت ،فيم ــا ل ــم توق ـ الغرام ــة أو الج ـزاءات ع ــىل متعاق ــدين آخ ــرين
ومن أمثلة ذلك العقد رقـم  2010/724الخـاص بمشــروع توريـد وتركيـب ونقـل األثـاث
المدرس مقاولة ررسكة األواصل الستتاد األدوات والمعدات المكتبية.
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الدراسات العليا باخلارج
ر
بلغ ـ قيمــة المبــالل المنفقــة عــىل ملــف اإليفــاد بالخــارج خــالل الفــتة 2020-2012م
اكت من  5مليار دينار ،بيانها ك ر
ر
اآلن:
السنة
المبالل المصـروفة (مليون دينار)
نسبة الصـرف خالل  9سنوات

2012
663
13%

2013
865
17%

2014
817
16%

2015
824
16%

2016
643
12%

2017
588
11%

2018
300
6%

2019
312
6%

2020
165
3%

من خـالل الجـدول تب ن
ـي أن هنـاك انخفـاض نف نسـبة الصــرف خـالل سـنة 2020م عـىل
ن
ملــف اإليفــاد بالخــارج إل ادن مســتوى مقارنــة بالســنوات الســابقة ،حيــث بلغ ـ هــذه
النس ـ ــبة  %3م ـ ــن إجم ـ ــال المبل ـ ــل المص ـ ـ ــروفة خ ـ ــالل  9س ـ ــنوات بمبل ـ ــل إجم ـ ــال ق ـ ــدره
 164,975,252دينــار .حيــث أوكل ـ مهــام اقـ رـتاح ب ـرامأ ومشــاري ـ ـ الدراســات العليــا نف
الخ ـ ــارج إلقراره ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل الملحقي ـ ــات األ كاديمي ـ ـة بالخ ـ ــارج ال ـ ـ رـب تق ـ ــديم الخ ـ ــدمات
الضـرورية للطلبة ،وتحيل التقارير الدورية إلدارة الملحقيات وشؤون الموفدين التابعة
لوزارة التعليم ،وتمارس هذه اإلدارة امهامهـا عـن طريـق الئحـة اإليفـاد للدراسـة بالـداخل
والخارج لسنة 2005م ،علما بان هذه الالئحة قد استبدل نف سنة 2018م بالالئحـة
رقـ ــم ( )1310بشـ ــأن الئحـ ــة تنظـ ــيم اإليفـ ــاد للدراسـ ــة بالخـ ــارج الصـ ــادرة عـ ــن المجلـ ــس
الرئ ـ ــاس ،وب ـ ــالرغم م ـ ــن العدي ـ ــد م ـ ــن المالحظ ـ ــات ال ـ ـ رـب س ـ ــجلها ال ـ ــديوان حوله ـ ــا ،وال ـ ـ رـب
تس ــتوجب اع ــادة النظ ــر فيه ــا نتيج ــة التغي ــت ال ــذي ريتت ــب علي ــه فروق ــات نف الس ــاحات
الدراسـ ــية للطلبـ ــة المسـ ــتمرين بالدراسـ ــة ،والـ ــذي مـ ــن شـ ــأنه التـ ــأثت عـ ــىل سـ ــت العمليـ ــة
التعليمة لبعض الطلبة ،إال أن الوزارة خالل سـنة 2019م قامـ بادخـال هـذه الالئحـة
ن
حت التنفيذ دون االخذ بمالحظات الديوان.
الموقف المال (الدراسات العليا بالخارج)

بلــل إجمــال المخصــص الســنوي للبــاب الثالــث والمعتمــد بالجــدول رقــم ( )4ر
بالتتيبــات
المالي ــة لبن ــد الدراس ــات العلي ــا ل ــوزارة التعل ــيم خ ــالل الس ــنة الم ـ ــالية 2020م م ــا قيمت ــه
 300,000,000دينار ،وفيما يىل بيان تفصيىل بذلك:
المخصص المعتمد
البيان
باليتيبات المالية 2020
300,000,000
الباب الثالث

المفوض به من
 1/1إل 31/12
295,411,817

المفوض به للدراسة
بالخارج
185,642,205

المسيل للدراسة
بالخارج
164,975,252

فائض
20,666,953

 بلغ قيمة المفوض به من مبالل الدراسة بالخارج ما قيمتـه  %63مقارنـة باجمـالب ـ ــالمفوض ب ـ ــه ح ـ ـ رـب 2020/12/31م ،نف ح ـ ـ ن
ـي بل ـ ــل المس ـ ــيل م ـ ــا نس ـ ــبته  %89م ـ ــن
إجمال المبالل المفوض بها للدراسة بالخارج.
 نتيجــة التــأخر نف إحالــة معــامالت بعــض الســاحات الدراســية ســواء مــن الملحقيــاتاأل كاديميـ ـ ـة أو وزارة التعل ـ ــيم أو وزارة المالي ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه ع ـ ــدم إتم ـ ــام
إج ـراءات تحويــل هــذ المعــامالت خــالل الســنة الماليــة 2020م ،وذلــك بســبب تغــت
واعتماد سعر صـرف جديد بمصـرف ليبيا المركزي.
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 لوحظ أن المبلل  20,666,953دينار المتمثل نف الفائض ،يمثل المعامالت رالب لم
تحال خالل السنة المالية 2020م.
الموقف ا لتنفيذي (الدراسات العليا بالخارج)
المنح الدراسية

 بلغ ـ إجم ــال قيم ــة الم ــن الدراس ــية المص ــروفة والمحال ــة إل الس ــاحات الدراس ــيةخــالل ســنة 2020م عــىل الطلبــة الموفــدين بالدراســة بالخــارج لعــدد  52ســاحة عــدا
كندا وامريكا ،مبلل  121,511,569دينار بيانها
 بلغ ـ ـ قيمـ ــة المبـ ــالل المص ـ ــروفة خـ ــالل الرب ـ ـ ـ األول 2020م مبل ـ ــل 39,089,838ن
حي كان عدد الطلبة  3778طالب ،وقد أنخفـض هـذا العـدد بنسـبة %57
دينار نف
نف الربـ ـ الراب ـ لــنفس الســنة ،بقيمــة إجمالي ـة لهــا االنخفــاض قــدرها 16,681,502
وعدد  1615طالب.
البيان
قيمة المن المصـروفة
عدد الطلبة
نسبة انخفاض الطلبة

الربــع األول
39,089,838
3778
100%

الربــع الثان
31,461,334
2950
78%

الربــع الثالث
28,552,061
2710
72%

الربــع الرابع
22,408,336
2163
57%

 بلغ إجمال المبالل رالب تخص المن الدراسية للطلبة بالخارج والمحالة مـن قبـل
وزارة التعليم لديوان المحاسبة عن سنة 2020م ،وذلـك لطلـب الموافقـة بالصــرف
عليه ــا مبل ــل  121,713,574دين ــار نف ح ـ ن
ـي بلغـ ـ المب ــالل المف ــرج عنه ــا والمحال ــة
للس ــاحات الدراس ــية ع ــدا كن ــدا وأمريكي ــا مبل ــل  121,511,570دين ــار والبي ــان الت ــال
يوض ذلك:
القيمة المحالة من وزارة التعليم القيمة المفرج عنها من الديوان المبالغ الخصومة
البيان
202,004
121,511,570
121,713,574
المن الدراسية عن سنة 2020

ومـ ــن خـ ــالل عمليـ ــة الفحـ ــص والمطابقـ ــة للمـ ــن الدراسـ ــية للطلبـ ــة الدارسـ ـ ن
ـي بالخـ ــارج
لوحظ ر
اآلن:
 انخفاض عدد الساحات الدراسية من  52ساحة إل  44خالل سنة 2020م ،بعدد 8ساحات دراسية وذلك نتيجة استكمال الطلبة الدر ن
اسي بهذه الساحات.
ن
 لــوحظ ان وزارة التعلــيم تطبــق ق ـرار تصــنيف  300جامعــة ف بعــض ق ـرارات تمديــدن
وتستثب البعض األخر من هذا القرار ،ومثال عىل ذلك:
الدرجة،
رقم القرار
2020/68
2020/67
2020/65

التصنيف ضمن  300جامعة
لم يتضمن التصنيف بصيغة القرار
لم يتضمن التصنيف بصيغة القرار
تضمن التصنيف بصيغة القرار

 لـ ــوحظ أن بعـ ــض الطلبـ ــة المحـ ـ نـالي ضـ ــمن كشـ ــوفات المـ ــن الدراسـ ــية بـ ــدون أرقـ ــام
وطنية ،نف ن
حي تم إضافتهم بالمن الدراسية كتمديد درجة للدكتوراه.
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 عنـد مطابقــة أربــاع المــن الدراسـية لــوحظ قيــام الــوزارة بتغيـت نهايــة الصــرف لــبعضالطلبة بدون وجود أي قرار.
ن
 ل ــوحظ ان ال ــوزارة تق ــوم بم ــن الطلب ــة تمدي ــد م ــدة إض ــاف واس ــتثنان لم ــدة  4أش ــهرلطلب ــة ال ــدكتوراه ،وذل ــك بع ــد القي ــام بم ــنحهم تمدي ــد م ــدة مق ــدارها  8أش ــهر ،وق ــد
أصـب هــذا التمديــد حــق لكـل طالــب موفــد للخــارج وأصـب معظــم الطلبــة يتحــايلون
للتـ ــأخر نف الدراسـ ــة والتخـ ــرج بتقـ ــديم تقـ ــارير أكاديمي ـ ـة تيب ـ ـ ذلـ ــك ،حيـ ــث ان هـ ــذا
التمديد يثقل كاهل الدولة باألعباء االضافية.
 قيام وزارة التعليم باستبعاد عدد  94طالب خالل الرب ـ األول 2020م ،وعدد 307ن
الثان 2020م ،وذلك لعدة أسباب منها عدم وصـولهم لبلـد الدراسـة أو
خالل الرب ـ
انقطاعهم عن الدراسة أو تخرجهم.
 بنــاء عــىل محض ــر االجتمــاع المعتمــد مــن قبــل وزيــر التعلــيم ،تــم تمديــد الفـ رـتة لعــدد( )12طالب نف الساحة التيطانية خالل الرب ـ الراب لسـنة 2019م ،حيـث ان هـذه
ر
الفتة بلغ  36شهرا لعدد  2طلبة و 12شهر لعـدد  10طلبـة وقـد تـم إضـافتهم نف
الرب ـ ـ ـ ـ األول 2020م وذل ـ ـ ــك بموجـ ـ ــب ق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم ( ،)2020/36علم ـ ـ ــا بـ ـ ــأن الس ـ ـ ــنة
الدراس ــية ألغل ــب الجامع ــات تب ــدأ خ ــالل ش ــهر  9أي ان الطال ــب أن ـ دراس ــته قب ــل
الرب ـ الراب 2019م.
 قيــام وزارة التعلــيم باصــدار برقيــات اســتئناف ص ــرف ونقــل لطلبــة يوجــد بهــا أخطــاءوتضمينها م المن الدراسية.
الرسوم الدراسية:

 بلغ ـ إجمــال المبــالل الـ رـب تخــص الرســوم الدراســية للطلبــة بالخــارج والمحالــة مــنقب ــل وزارة التعلـ ــيم لـ ــديوان المحاسـ ــبة ع ــن سـ ــنة 2020م ،وذلـ ــك لطلـ ــب الموافقـ ــة
بالصــرف عليهــا مبلــل  21,284,213دينــار لعــدد  24ســاحة دراســية ،نف حـ ن
ـي بلغـ
المبالل المفرج عنها والمحالة مبلل  18,677,347دينار والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الساحة

الموسم الدراس

2020/2019-2019/2018
البحرين
2018/2017
السويد
2020/2019
الهند
2020/2019
ايطاليا
2021/2020-2020/2019
بريطانيا
2020/2019-2019/2018
بلجيكا
2020/2019
تركيا
روسيا البيضاء 2020/2019-2019/2018-2018/2017
2020/2019
مرص
2020/2019
السودان
2020/2019
اوكرانيا
ر
2021/2020-2020/2019
استاليا ونيوزلندا
2020/2019
جنوب افريقيا
2019/2018-2018/2017
رومانيا

عدد
طلبة
1
6
13
17
330
3
190
7
395
9
34
3
76
2

المبلغ وفق المعاملة المبلغ عند اإلفراج المبلغ المخصوم
112,148
283,738
69,849
128,611
11,653,564
107,118
2,466,747
83,189
2,569,461
113,275
169,366
307,352
315,423
45,002

112,148
230,774
69,849
115,435
10,690,954
55,313
2,397,001
83,189
2,198,511
113,275
138,236
167,358
272,371
45,002

52,964
13,176
962,610
51,805
69,746
370,950
31,130
139,994
43,052
-
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ت

الساحة

الموسم الدراس

15
16
17
18
19
20
21

االردن
فرنسا
بيا
نن
تتانيا
تونس
مالطا
سلوفاكيا

22

قطر

2020/2019
2020/2019
2020/2019
2020-2019
2020-2019
2020-2019
2020-2019
2019/2018-2018/20172017/2016-2016-2015
2018/2017-2017/2016
2020-2019
اإلجمال

 23البوسنة والهرسك
ايرلندا
24

عدد
طلبة
52
42
141
7
28
7
5

369,350
50,476
1,385,172
55,446
181,503
119,281
43,683

364,350
41,669
559,080
55,446
181,503
101,550
43,683

5,000
8,806
826,092
17,731
-

2

158,493

158,493

-

1
18
1389

18,978
476,988
21,284,213

15,809
466,348
18,677,347

3,169
10,640
2,606,865

المبلغ وفق المعاملة المبلغ عند اإلفراج المبلغ المخصوم

وم ــن خ ــالل عملي ــة الفح ــص والمطابق ــة للرس ــوم الدراس ــية للطلب ــة الدارس ـ ن
ـي بالخ ــارج
لوحظ ر
اآلن:
 بلغـ ـ قيم ــة الرس ــوم الدراس ــية الغ ــت منف ــذة خ ــالل س ــنة 2020م مبل ــل 890,199دينار لعدد  6ساحات دراسية ،وذلك نتيجة التأخر نف إحالتها سواء من الملحقيات
األ كاديميـ ـ ـة أو وزارة التعل ـ ــيم أو وزارة المالي ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه ع ـ ــدم إتم ـ ــام
إج ـراءات تحوي ــل ه ــذ المع ــامالت ،وذل ــك بس ــبب تغ ــت واعتم ــاد س ــعر ص ــرف جدي ــد
بمصـرف ليبيا المركزي ،والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2
3
4
5
6

الساحة الموسم الدراس
2020/2019
فرنسا
نن
2020-2019
تتانيا
2020-2019
تونس
2020-2019
مالطا
2020-2019
سلوفاكيا
2020-2019
ايرلندا
اإلجمال

عدد طلبة
42
7
28
7
5
18
107

المبلغ بالدينار
41,669
55,446
181,503
101,550
43,683
466,348
890,199

 ب ــالرغم م ــن قي ــام ال ــديوان ب ــاإلفراج ع ــىل الرس ــوم الدراس ــية لس ــاحة روس ــيا البيض ــاءوالبالغــة  83,189دينــار لعــدد  7طلبــة بتــاريـ ــخ 2020/06/23م ،فقــد لــوحظ عــدم
تنفيذها من قبل وزارة التعليم ر
حب إعداد هذا التقرير.
 قيام وزارة التعليم بارفاق بعض المعامالت رالب تخص الرسوم دراسـية لمواسـم غـت
مشمولة نف تلك المعاملة.
 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي ل ــبعض المع ــامالت وذل ــك بع ــدم إحال ــة ال ــوزارة ل ــبعضفواتت ومطالبات الجامعات والبعثات األ كاديمية.
 قيــام وزارة التعلــيم باحالــة فــواتت لــبعض الطلبــة ضــمن كشــوفات الرســوم الدراســيةالمحالة للديوان دون تحدد ر
للفتة المستحقة عنها الفاتورة.
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 عـ ــدم دق ـ ــة البيانـ ــات المحال ـ ــة مـ ــن وزارة التعل ـ ــيم ،وذلـ ــك لوج ـ ــود اخـ ــتالف نف نهاي ـ ــةالص ـ ــرف لكش ــوفات الرس ــوم الدراس ــية ال ــواردة لل ــديوان ل ــبعض الطلب ــة ،ع ــن نهاي ــة
الصـرف الواردة بمنظومة المن الدراسية.
 عنــد مطابقــة الفــواتت الــواردة مــن الجامعــات مـ الكشــوفات المحالــة للــديوان ،تبــينوجود فروقات نف قيم بعض الرسوم الدراسية بالزيادة عن ما هو وارد بالفاتورة.
 ل ـ ــوحظ اخ ـ ــتالف نف احتس ـ ــاب س ـ ــعر الصـ ـ ــرف م ـ ــن عمل ـ ــة بل ـ ــد الدراس ـ ــة إل ال ـ ــدوالروب ـ ـ ــنفس الكش ـ ـ ــف المحال ـ ـ ــة لل ـ ـ ــديوان ،وب ـ ـ ــالرجوع لس ـ ـ ــعر الص ـ ـ ــرف حس ـ ـ ــب الموق ـ ـ ـ
االلكـ رـت ن
ون الرســم للمص ــرف المركــزي لبلــد الدراســة نف ذلــك التوقي ـ  ،تبـ ن
ـي وجــود
فروقات ن
بي أسعار الصـرف المحتسبة من وزارة التعليم بالزيادة.
 قيام وزارة التعليم بارفاق رسوم تسم بالرسـوم المعمليـة ( )Bench feesمفصـولةعـن فــاتورة الرســوم الدراســية لــبعض الطلبــة ،عنــد الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي ان هــذه
الرسوم تمثل جزء من الرسوم الضـرورية للطالب ،وتدف هذه الرسوم للتخصصات
(الطبي ــة ،األساس ــية ،الهندس ــية) بالنس ــبة للتخصص ــات الطبي ــة ت ــدف ه ــذه الرس ــوم
المعملية للجامعة مقابل استخدام المرافق من معامل متخصصة لتجمي البيانات
كتحلي ــل الخالي ــا أو عين ــات ال ــدم واالنس ــجة الحيوي ــة وال ـ رـب تتض ــمن اس ــتخدام م ــواد
اســتهالكية داخــل المختــت ،أمــا بالنســبة لتخصصــات العلــوم األساســية والهندســية
فيتضمن شـراء األجهزة والمواد الالزمة لتجمي بيانات البحوث العلمية لكل طالب
حسب ما يتطلب بحثه.
 قيــام وزارة التعلــيم باحالــة بعــض المطالبــات الجامعيــة إل الــديوان دون إرفــاق بيــانن
الثقاف.
يوض ما تم صـرفه للطالب نف السابق من قبل الملحق
 إحالة القيمة المسـتحقة عنهـا الرسـوم الدراسـية لـبعض الطلبـة باإلجمـال وعـن عـدةمواسم دون فصل كل سنة دراسية عن االخرة.
ن
 قيــام وزارة التعلــيم باحالــة الرســوم الدراســية لــبعض الطلبــة ف الســاحات الدراســية،وعن ـ ـ ــد مط ابقته ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ منظوم ـ ـ ــة الم ـ ـ ــن الدراس ـ ـ ــية ل ـ ـ ــوحظ ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــودهم ض ـ ـ ــمن
المنظومة.
ن
ن
الدارسي بها ،مما ترتـب
قواني الجامعة
 قيام بعض الطلبة بمخالفة بنود العقود أوعليهم رسوم اضافية تم تضمينها م الرسوم الدراسية.
 لوحظ تكرار بعض الطلبة نف الكشوفات المحالة للديوان بـالرغم مـن إحالـة الرسـومالدراسية لهم سابقا ولنفس الموسم خالل سنة 2019م.
 قيــام وزارة التعلــيم باحالــة الرســوم الدراســية لــبعض طلبــة الــدكتوراه ،تجــاوزت عــددإحاالتهم  4مرات.
رسوم قفل الملف
ر
بلغ إجمال المبالل الب تخص رسوم قفل الملف للطلبة بالخارج والمحالـة مـن قبـل
وزارة التعل ــيم ل ــديوان المحاس ــبة ع ــن س ــنة 2020م ،وذل ــك لطل ــب الموافق ــة بالص ــرف
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عليهـ ــا مبل ـ ــل  16,683,786دينـ ــار لع ـ ــدد  6سـ ــاحات دراس ـ ــية ،نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ
المفرج عنها والمحالة مبلل  3,669,380دينار والبيان التال يوض ذلك:
الساحة
ت
المغرب
1
تركيا
2
مرص
3
بريطانيا
4
 5البوسنة والهرسك
مالطا
6
اإلجمال

عدد طلبة
150
533
1003
954
1
10
2651

المبلغ وفق المعاملة
1,745,148
3,705,548
4,960,611
6,194,196
12,162
66,121
16,683,786

المبلغ عند اإلفراج
1,420,724
3,705,548
4,960,611
2,856,013
12,162
59,348
13,014,406

المب ـ ــالل

المبلغ المخصوم
324,424
3,338,183
6,773
3,669,380

ومــن خــالل عمليــة الفحــص والمطابقــة للرســوم قفــل الملــف للطلبــة الدارسـ ن
ـي بالخــارج
لوحظ ر
اآلن:
 بلغ قيمة رسوم قفل الملف الغـت منفـذة خـالل سـنة 2020م مبلـل 5,185,620دينار لعدد  3ساحات دراسية ،وذلك نتيجة التأخر نف إحالتها سواء من الملحقيات
األ كاديميـ ـ ـة أو وزارة التعل ـ ــيم أو وزارة المالي ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه ع ـ ــدم إتم ـ ــام
إج ـراءات تحوي ــل ه ــذ المع ــامالت ،وذل ــك بس ــبب تغ ــت واعتم ــاد س ــعر ص ــرف جدي ــد
بمصـرف ليبيا المركزي ،والبيان التال يوض ذلك:
ت الساحة
 1المغرب
تركيا
2
مالطا
3
اإلجمال

عدد طلبة
150
533
10
693

المبلغ بالدينار
1,420,724
3,705,548
59,348
5,185,620

 الت ـ ـ ــأخر نف تنفي ـ ـ ــذها بع ـ ـ ــض مع ـ ـ ــامالت قف ـ ـ ــل المل ـ ـ ــف والبالغ ـ ـ ــة  7,243,039دين ـ ـ ــارـاحتي بيـ ـ ـ ــا و ن
ن
مالتيـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ــالرغم مـ ـ ـ ــن قيـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــديوان بـ ـ ـ ــاإلفراج عليهـ ـ ـ ــا بتـ ـ ـ ــاريـ ــخ
لسـ ـ ـ ـ
2018/03/29م ،عنــد الرجــوع إل المبــالل المنفــذة مــن إدارة الخزانــة بــوزارة الماليــة
فقد ن
تبي تنفيذها بتاريـ ــخ 2020/09/01م ،والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2

الساحة
بيا
ن
مالتيا
اإلجمال

المبلغ بالدينار
1,835,872
5,407,167
7,243,039

 اخـ ــتالف نف ع ـ ــدد الطلبـ ــة وقيم ـ ــة رس ـ ــوم التـ ــذاكر وب ـ ــدل الـ ــوزن ب ـ ـ نـي كش ـ ــوفات وزارة
التعليم وكشوفات البعثات األ كاديمية نف بعض المعامالت.
 ضــعف التعزيــز المســتندي لرســوم إقفــال الملــف وذلــك بعــدم إحالــة الــوزارة لــبعضمطالبات الملحقيات األ كاديمية.
 قي ـ ــام وزارة التعل ـ ــيم ب ـ ــادراج أس ـ ــماء ل ـ ــبعض الم ـ ـ ـر نافقي م ـ ــن موالي ـ ــد ،2019 ،2018
2020م بالرغم من أن بعض الموفدين قد صـرف لهـم جـزء مـن قيمـة رسـوم إقفـال
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مـدة صــرفهم نف سـنوات 2018 ،2017 ،2016م

الملـف والـبعض األخـر قـد انتهـ
قبل تاريـ ــخ ميالد األبناء.

افقي أ ك ــت م ــن رس ــوم الت ــذاكر لم ـر ن
 لــوحظ ان قيم ــة رس ــوم الت ــذاكر ل ــبعض الم ـر نافقي
أخرين بنفس المعاملة والساحة والفئة العمرية.
 عـدم إرفـاق األرقــام الوطنيـة الخاصـة برســوم قفـل الملـف لــبعض المـر نافقي مـن قبــل
وزارة التعليم.
رسوم االبناء

بلغ إجمال المبالل ر
الب تخص رسوم دراسـة أبنـاء الطلبـة بالخـارج والمحالـة مـن قبـل
وزارة التعل ــيم ل ــديوان المحاس ــبة ع ــن س ــنة 2020م ،وذل ــك لطل ــب الموافق ــة بالص ــرف
عليهـ ــا مبل ـ ــل  17,434,713دينـ ــار لع ـ ــدد  9سـ ــاحات دراس ـ ــية ،نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ المب ـ ــالل
المفرج عنها والمحالة مبلل  16,318,118دينار.
والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2
3
4
5

6
7
8
9

الساحة

الموسم الدراس عدد االبناء

2020/2019
بيا
2020/2019بولندا
2019/2018
الهند
2020/2019
اندونيسيا
2020/2019
2020/20192019/2018مرص
2018/20172017-2016
2020/2019تركيا
2018/2017
2020-2019
سلوفاكيا
ن
2020-2019
مالتيا
بريطانيا وايرلندا 2020-2019
اإلجمال

المبلغ وفق المعاملة

المبلغ عند اإلفراج

المبلغ المخصوم

144

404,093

404,093

-

1

15,788

15,788

-

10
23

40,814
64,253

40,814
61,459

2,794

1675

4,868,351

3,833,461

1,034,890

833

8,120,383

8,115,502

4,881

6
196
2634
5522

53,998
1,257,120
2,609,913
17,434,713

53,998
1,183,090
2,609,913
16,318,118

74,030
1,116,595

ومــن خــالل عمليــة الفحــص والمطابقــة لرســوم دراســة أبنــاء الطلبــة الدارسـ ن
ـي بالخــارج
لوحظ ر
اآلن:
 بلغ قيمة رسوم دراسة االبناء الغت منفذة خالل سنة 2020م مبلل 7,031,833دينار لعدد  3ساحات دراسية ،وذلك نتيجة التأخر نف إحالتها سواء من الملحقيات
األ كاديميـ ـ ـة أو وزارة التعل ـ ــيم أو وزارة المالي ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ترت ـ ــب علي ـ ــه ع ـ ــدم إتم ـ ــام
إج ـراءات تحوي ــل ه ــذ المع ــامالت ،وذل ــك بس ــبب تغ ــت واعتم ــاد س ــعر ص ــرف جدي ــد
بمصـرف ليبيا المركزي ،والبيان التال يوض ذلك:
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ت
1
2
3

الساحة
تركيا
سلوفاكيا
بريطانيا وايرلندا
اإلجمال

الموسم الدراس
2018/2017
2020-2019
2020-2019

عدد االبناء
433
6
2634
3073

المبلغ بالدينار
4,367,922
53,998
2,609,913
7,031,833

 لوحظ وجود تكرار لعدد من ابناء الطلبة الموفدين بالخارج بالكشوفات الواردة منقبل وزارة التعليم.
 قيام وزارة التعليم بادراج اسماء ألبناء الطلبة الموفدين بالخارج بالكشوفات الواردةللديوان ،بالرغم من عدم وجود أسمائهم بمطالبات المدارس بالخارج.
 لــوحظ وجــود اخــتالف نف قيمــة رســوم االبنــاء بالكشــوفات الــواردة وزارة التعلــيم عــنمطالبات المدارس بالخارج.
 قيــام وزارة التعلــيم باحالــة بعــض مــن معــامالت االبنــاء بــدون إرفــاق أذونــات المزاولــةللمدارس بالخارج.
 لوحظ ادراج بعض ابنـاء الطلبـة الموفـدين بسـاحات مختلفـة عـن السـاحة الدراسـيةالمحالة عنها المعاملة.
 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي ل ــبعض المع ــامالت وذل ــك بع ــدم إحال ــة ال ــوزارة ل ــبعضفواتت ومطالبات المدارس بالخارج.
 لــوحظ وجــود تك ـرار لــبعض مــن ابنــاء الطلبــة الموف ـدين ،لــنفس الطالــب نف مــدارسمختلفة وبنفس الساحة الدراسية.
رسوم الحاسب اآلل

بلغ ـ إجمــال المبــالل الـ رـب تخــص رســوم الحاســب اآلل للطلبــة بالخــارج والمحالــة مــن
قبـ ـ ــل وزارة التعلـ ـ ــيم لـ ـ ــديوان المحاسـ ـ ــبة عـ ـ ــن سـ ـ ــنة 2020م ،وذلـ ـ ــك لطلـ ـ ــب الموافقـ ـ ــة
بالص ـ ــرف عليهـ ــا مبلـ ــل  1,202,890دينـ ــار لعـ ــدد  3سـ ــاحات دراسـ ــية ،نف حـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ
المبالل المفرج عنها والمحالة مبلل  1,092,811دينار والبيان التال يوض ذلك:
الساحة عدد طلبة
200
مرص
ن
240
مالتيا
427
تركيا
867
اإلجمال

المبلغ وفق المعاملة
271,800
326,160
604,930
1,202,890

المبلغ عند اإلفراج
225,594
262,287
604,930
1,092,811

المبلغ المخصوم
46,206
63,873
110,079

ومن خالل عملية الفحص والمطابقة لرسوم الحاسب اآلل للطلبـة الدارس ن
ـي بالخـارج
لوحظ ر
اآلن:
 قي ـ ــام وزارة التعل ـ ــيم باض ـ ــافة بع ـ ــض الطلب ـ ــة ،تب ـ ـ نـي ع ـ ــدم إدراجه ـ ــم بمنظوم ـ ــة الم ـ ــن
الشهرية لهم ر
حب الرب ـ الراب 2020م.
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 لوحظ ان وزارة التعليم قد استبعدت عدد من الطلبة نف الرب ـ الراب لسنة 2018ممن طلبة تفويضات ( ،)1-25وذلك نتيجة عدم التحاقهم بساحات الدراسة ،وعند
مطابقــة الكشــوفات المحالــة للــديوان مـ الطلبــة المســتبعدين نف الربـ ـ الرابـ لســنة
2018م ،ل ـ ــوحظ إض ـ ــافة بع ـ ــض م ـ ــن الطلب ـ ــة المس ـ ــتبعدين ،وب ـ ــالرجوع إل منظوم ـ ــة
المن الشـهرية ومتابعـة الطلبـة الـذين التحقـوا بسـاحات الدراسـة ،تب ن
ـي ورود أسـماء
ال ـ ــبعض نف منظوم ـ ــة الم ـ ــن الش ـ ــهرية مم ـ ــا ي ـ ــدل ع ـ ــىل انه ـ ــم ق ـ ــد التحق ـ ــوا بس ـ ــاحات
الدراس ــة ،وال ــبعض اآلخ ــر ل ــم ت ــرد أس ــمائهم نف منظوم ــة الم ــن الش ــهرية ح ـ رـب الربـ ـ ـ
الراب لسنة 2020م.
ن
 قيــام وزارة التعلــيم بــادراج عــدد مــن الطلبــة ف الكشــف المحــال للــديوان ،بــالرغم مــنعدم ورود اسمائهم نف كشف الملحق األ كاديم.
التأمي الطن

بلغ إجمال المبالل ر
الب تخص الت ن
أمي الطب للطلبة بالخارج والمحالة من قبل وزارة
التعلــيم لــديوان المحاســبة عــن ســنة 2020م ،وذلــك لطل ـب الموافقــة بالص ــرف عليهــا
مبلــل  5,707,119دينــار لعــدد ســاحة دراســية واحــدة ،نف حـ ن
ـي بلغ ـ المبــالل المفــرج
عنها والمحالة مبلل  3,359,312دينار والبيان التال يوض ذلك:
الساحة
تركيا

الموسم الدراس
2021/2020

عدد طلبة
939

المبلغ وفق المعاملة
5,707,119

المبلغ عند اإلفراج
3,359,312

قيمة التخفيض
2,347,807

 قام ديون المحاسبة بتكليف لجنة لدراسة بعض الملفات الرئيسـية بالسفارة الليبيةأنق ــرة ،وال ـ رـب م ــن ض ــمنها رس ــوم التـ ـ ن
أمي الط ــب ،وذل ــك للتأ ك ــد م ــن ص ــحة وس ــالمة
اإلج ـراءات المتعلقــة بهــذا لشــأن ،األمــر الــذي ترتــب عليــه تخفــيض نســبة مــن عقــد
الت ن
أمي الطب المتم.
رسوم اللغة
ر
 بلغ ـ إجمــال المبــالل الــب تخــص رســوم اللغــة للطلبــة بالخــارج والمحالــة مــن قبــلوزارة التعليم لديوان المحاسبة عن سنة 2020م ،وذلـك لطلـب الموافقـة بالصــرف
عليها مبلل  1,512,327دينار لعدد ساحة دراسية واحدة ،نف ن
حي تـم اإلفـراج عـىل
هذا المبلل بدون مالحظات والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2

البيان
الساحة
تفويضات 1/25
تركيا
ن
منتقلي
اإلجمال

عدد طلبة
263
164
427

المبلل بالدينار
931,479
580,847
1,512,327

رسوم طلبة جمعية ابطال ليبيا لفاقدي االطراف:
بلغـ إجمـال المبـالل الـ رـب تخـص المـن الدراسـية ورســوم اللغـة ورسـوم الحاســب اآلل
والــواردة بــالتفويض رقــم  2020/01لعــدد  21طالــب مــن جمعيــة ابطــال ليبيــا لفاقــدي
االطـراف والمحالــة مــن قبــل وزارة التعلــيم لــديوان المحاســبة عــن ســنة 2020م ،وذلــك
لطلب الموافقة بالصـرف عليها ،وفق البيان التال:
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ت
1
2

البيان
الساحة
تركيا
من دراسية ورسوم لغة
ورسوم حاسب آل
المانيا
اإلجمال

عدد طلبة
19
1
20

المبلغ بالدينار
292,170
25,626
317,796

ومن خـالل عمليـة الفحـص والمطابقـة للمـن الدراسـية ورسـوم اللغـة ورسـوم الحاسـب
اآلل لطلبة جمعية ابطال ليبيا لفاقدي االطراف لوحظ ر
اآلن:
 قيام وزير التعليم باصدار القرار رقـم ( )1110لسـنة 2019م ،بشـأن اسـتثناء الطلبـةالموف ـ ــدين ب ـ ــالقرار رق ـ ــم ( )364لس ـ ــنة 2013م م ـ ــن أحك ـ ــام الق ـ ـرار رق ـ ــم ( )63لس ـ ــنة
2018م ،بشأن شـروط إصدار قرارات اإليفـاد للدراسـة العليـا بالخـارج ،والمتمثلـة نف
ررسط الحصول عىل موافقة إحدى  300جامعة المصنفة من وزارة التعليم.
 إضـ ــافة طال ـ ــب واحـ ــد م ـ ــن قبـ ــل رئ ـ ــيس مجلـ ــس إدارة جمعي ـ ــة أبطـ ــال ليبي ـ ــا لفاق ـ ــدياألطراف ،غت مشمول نف القرار رقم ( )364لسنة 2013م.
 لوحظ وجود اختالفات نف بعض بيانات الطلبة الواردة أسـمائهم مـن حيـث الدرجـةالموفد لها والقرار والتفويض المحال للديوان ،وكذلك التخصص لبعض الطلبة.
المكتب الكندي
ن
تأسـس المكتـب الكنـدي للتعلـيم الـدول ( )CBIEف عـام 1966م ،كمنظمـة وطنيـة غـت
ربحية ،ذات عضوية غت حكومية متخصصة بالتعليم الدول ،ويعمـل المكتـب بشـكل
وثيــق مـ أ كـ رـت مــن  150مؤسســة تعليميــة ،وقــد قامـ وزارة التعلــيم بــابرام اتفاقيــة مـ
المكتــب الكنــدي ب ـادارة التنــامأ الليــب للبعثــات الدراســية نف أمريكـا الشــمالية مــن ينــاير
ّ
حب سبتمت 2015م ،ن
2010م ر
وف  29يناير 2016م ،وقع وزارة التعليم اتفاقا لمدة
 18شــهرا ،وتــم تجديــد االتفــاق ســنويا ،وأخرهــا االتفــاق المــتم بتــاريـ ــخ 2020/06/30م
ـنتي ،وقــد بلــل عــدد الطــالب الليبيـ ن
لمــدة سـ ن
ـي حـ رـب الرب ـ ـ الراب ـ 2020م 194 ،طالــب
ن
مبتعث نف الواليات المتحدة و 156طالب آخر ف كندا.
 بلغ ـ إجمــال المبــالل المحالــة مــن قبــل وزارة التعلــيم لــديوان المحاســبة عــن س ــنة2020م ،وذلك لطلب الموافقة بالصـرف عليها مبلل  12,373,442دوالر للمكتب
الكندي ،والبيان التال يوض ذلك:
ت
1
2
3
4

البيان
المن الدراسية للرب ـ األول
المن الدراسية للرب ـ الثالث
المن الدراسية للرب ـ الراب
الرسوم الدراسية للموسم الدراس 2020/2021م
اإلجمال

رقم الفاتورة
1
4

المبلغ بالدوالر
4,067,053
2,910,912
2,695,762
2,699,715
12,373,442

مالحظات عامة
 تقاعس بعض الملحقيات بالخارج عن موافـاة الـديوان ووزارة التعلـيم باحالـة تقـاريرمصـروفاتها عن السنوات من (2015م ر
حب 2020م).
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 تـ ـ ـر ناج إدارة الش ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـة والمالي ـ ــة والمراق ـ ــب الم ـ ــال ب ـ ــوزارة التعل ـ ــيم بمطالب ـ ــة
ر
الملحقيــات باإلفصــاح عــن البيانــات الخاصــة بحســاباتها وأرصــدتها الدفتيــة وتقــديم
تقارير مصـروفاتها بشكل دوري.
 ع ــزوف بع ــض الطلب ــة الموف ــدين للدراس ــة بالخ ــارج ع ــن طري ــق وزارة التعل ــيم ال ــذينأنه ــوا دراسـ ــتهم بالخـ ــارج ع ــىل إقفـ ــال ملفـ ــاتهم والرج ــوع ألعمـ ــالهم إل حـ ـ ن
ـي تسـ ــوية
أوضاعهم المالية المتأخرة.
 تقــاعس إدارة الشــؤون اإلداريـة والماليــة بــوزارة التعلــيم بموافاتنــا بالبيانــات المطلوبــةوفق مذكرات معدة من الديوان لغرض الحصـر والتدقيق ومراجعة بيانـات الطـالب
الموفدين بالخارج.
ن
ر
 ت ـر نن
اج وزارة التعلــيم ف معالجــة االلتامــات الماليــة المســتحقة للطلبــة بالخــارج ممــا
يؤدي إل فصل الطالب واحيانا تصل إل الدعاوي القضائية.
ن
ـرجي شــهاداتهم
 رفــض بعــض األ كاديمي ـات والجامعــات بالخــارج تســليم الطلبــة الخـالعلميـة لعـدم تسـديد قيمـة الرســوم الدراسـية ممـا أدي إل بقـائهم بالسـاحات وعــدم
قفل ملفاتهم وتكبدهم مصاريف باهظة نتيجة لذلك.
 تحويــل مبــالل إل الملحقيــات لطلبــة غــت موجــودين بالســاحة الدراســية ممــا أدى إلوجود فائض بحسابات الملحقية ،ومن خالله تم استبعاد عـدد ( )94طالـب خـالل
ن
الثان 2020م.
الرب ـ األول 2020م ،وعدد  307خالل الرب ـ
ر
 صدور قرارات تمديد مدة لبعض الطلبة بعد فتة طويلة من انتهاء مدة إيفادهم.ن
الثقاف عىل الرغم من إحالة كافة
 ايقاف الصـرف عىل بعض الطلبة من قبل الملحقالمن الدراسية للطالب إل الساحة.
 قيام وزارة التعليم باحالة بعض المطالبات الجامعية إل الديوان دون اعتمادهـا مـنن
الثقاف والمراقب المال.
قبل الملحق
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اجلامعات
جامعة الزيتونة
الرقابة الداخلية
مــن خــالل دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة للكشــف عــن مــواطن الضــعف واالخــتالل فن
ن
الـ ـ ــدورة المسـ ـ ــتندية والـ ـ ــدفاتر والسـ ـ ــجالت ومـ ـ ــدى إحكامهـ ـ ــا ف الرقابـ ـ ــة عـ ـ ــىل عمليـ ـ ــات
التحص ــيل والـ ــرصف ق ــد تكش ــف جمل ــة م ــن المالحظ ــات ال ـ رـب أتس ــم به ــا األداء الم ــال
والـ ـ رـب أتـ ــرث س ـ ــلبا نف نظـ ــام الرقاب ـ ــة الداخليـ ــة وض ـ ــعف كفاءتهـ ــا نف ص ـ ــون المـ ــال الع ـ ــام
والحفـ ـ ــا عليـ ـ ــه األمـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يتطلـ ـ ــب ن ورة معالجـ ـ ــة تل ـ ـ ــك األوضـ ـ ــاع حيـ ـ ــث كان ـ ـ ـ
المالحظات عىل النحو التال:
ن
ـي أن الجامعــة تعتمــد عــىل منظومــة ر
 تب ـ نإلكتونيــة ف تســجيل كافــة البيانــات الماليــة
والتس ـ ــويات المرصـ ـ ــفية وع ـ ــدم العم ـ ــل بالس ـ ــجالت وال ـ ــدفاتر اليدوي ـ ــة وم ـ ــن مخ ـ ــاطر
ضــعف الحمايــة حيــث تــم رسقتهــا وال توجــد نســخة احتياطيــة أو صــورة ضــوئية مــن
بالتشـيعات يعــد
ر ـ
بيانــات المنظومــة .وعــدم اســتخدام الســجالت المنصــوص عليهــا
ن
ذلــك بالمخالفــة للمــواد ( )163-181-83-82-81مــن الئحــة المتانيــة والحســابات
والمخازن والمادة ( )18من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )13لسنة 2000م.
ر
المبارسة عىل
 ضعف أداء المراقب المال ومساعده ،حيث يتمثل دورهم نف الرقابةر
واإلرساف عـىل القسـم المــال والمخـازن  ،حيـث تبـ ن
ـي العديـد مـن اإلجـراءات
الــرصف
ن
ر
الب تضمن مخالفات مالية ال تجت الـرصف تـم اعتمادهـا مـن قبـل المراقـب المـال
ن
رص ــوفات .األم ــر ال ــذي
ومس ــاعده ،وك ــذلك تقص ــتهم لدرج ــة انع ــدام الض ــبط ف الم ـ
ر
ترتـ ــب عليـ ــه ف واعتمـ ــاد بعـ ــض المعـ ــامالت الوهميـ ــة الغـ ــت مسـ ــتوفية للشـ ــوط
الالزم ــة لعملي ــة ال ــرصف وارتف ــاع حج ــم المخالف ــات والتج ــاوزات .وذل ــك بالمخالف ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمواد ( )26-25-24-22من الئحة

 ضــعف التعزيــز المســتندي ألغلــب أذونــات الــرصف وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
ن
 انعــدام أداء مكتــب المراجعــة الداخليــة ف تحقيــق رقابــة فعالــة عــىل األمــوال العامــةن
المتاني ـ ـ ـ ــة
المخصصـ ـ ـ ــة للجامع ـ ـ ـ ــة .وذل ـ ـ ـ ــك بالمخالف ـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــادة ( )293م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 ع ــدم خ ــتم أذون ــات الـ ــرصف وجميـ ـ المس ــتندات المرفق ــة له ــا بخ ــتم يفي ــد الـ ــرصفن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )105من الئحة
ُ
 عدم مسـك الجامعـة لسـجل األصـول مبينـة فيهـا أصـولها وذلـك للحفـا عليهـا مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الضياع بالمخالفة للمادة ( )83من الئحة
 تكليف المراقب المال بالجامعة عـىل وظيفـة أخـرى وببلدية ترهونة.

مراقـب الخـدمات الماليـة
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 عدم إقفال الحسابات المرصفية وتحويـل األرصـدة خـالل السـنوات الماليـة -2018 2019إل حساب اإليراد العام.
تنفيذ الميانية عن السنوات المالية 2019-2018
ر
بلغ جملـة المبـالل المسـيلة للجامعـة مـن الخزانـة العامـة وفقـا لقـرار التتيبـات الماليـة
خ ـ ــالل الف ـ ـ رـتة م ـ ــن  2018/1/1وح ـ ـ رـب 2018/12/31م ،مبلغ ـ ــا وق ـ ــدره 40,301,775
ـي بلغ ـ ـ ـ جمل ـ ــة المخصص ـ ــات المالي ـ ــة المعتم ـ ــدة نف ر
دين ـ ــار ،نف ح ـ ـ ن
التتيب ـ ــات المالي ـ ــة
2018م مبلغ ــا وقـ ــدره  48,245,150دينـ ــار ،وقـ ــد بلغ ـ ـ جملـ ــة المبـ ــالل المسـ ــيلة مـ ــن
الخزان ـ ــة العام ـ ــة وفق ـ ــا لق ـ ـ ـرار ر
التتيب ـ ــات المالي ـ ــة خ ـ ــالل الف ـ ـ رـتة م ـ ــن  2019/1/1وح ـ ـ رـب
2019/12/31م مبلغـ ـ ــا وقـ ـ ــدره  40,620,778دينـ ـ ــار ،نف حـ ـ ـ ن
ـي بلغ ـ ـ ـ المخصصـ ـ ــات
المالي ــة المعتمـ ــدة نف  2019مبلغ ــا وقـ ــدره  45,235,905دين ــار وذلـ ــك حس ــب البيـ ــان
التال:
البيان
المقدر
االول 36,845,150
ن
الثان 6,000,000
الثالث 5,400,000
االجمال 48,245,150

سنة 2018م
المسيل
28,921,775
6,000,000
5,380,000
40,301,775

المرصوف
32,037,050
5,964,530
5,329,663
43,331,243

المقدر
37,000,000
6,272,500
1,735,905
45,235,905

سنة 2019م
المسيل
32,612,040
6,272,833
1,735,905
40,620,778

المرصوف
36,999,390
6,228,420
1,650,000
44,877,810

الباب االول (المرتبات وما ف حكمها)
ر
تبي ورود مرتبات لبعض أعضاء هيئة التدرطس المغت ن
ن
بي ،من وزارة المالية والـذين
ر
بجامعة الزيتونة حـب شـهر أكتـوبر لسـنة 2020م ،حيـث
أنته عالقتهم الوظيفية و
تــم حـ ـرص تلــك المبــالل والـ رـب أحيل ـ إل حســابات الجامعــة مــن وزارة الماليــة بــدون
و
ُ
وجــه حــق وقــدرت بمبلــل  1,303,712دينــار حيــث تــم الت ـرصف نف المبلــل المشــار
ن
اإلضاف.
إليه عىل المكافأة المقطوعية والتشجيعية والعمل
ن
ن
ـوظفي تـم إحـالتهم للتقاعـد ،واسـتمرار وزارة الماليـة باحالـة
تبي وجـود عـدد مـن الم
ر
مخصص ــاتهم المالي ــة للجامع ــة ،حي ــث بل ــل الف ــائض م ــن ه ــذه المرتب ــات وال ــب ي ــتم
ن
اإلضاف مبلغا وقدره  592,880دينار.
فها عىل المكافأة والعمل
ر
 ت بـ نـي عــدم احتفــا مكتــب الشــؤون الماليــة ببطاقــات تحتــوي عــىل المتغــتات الــب
ن
ن
تط ـ ـ ـ ـرأ عـ ـ ـ ــىل أوضـ ـ ـ ــاع المـ ـ ـ ــوظفي بالمخالفـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــادة ( )126مـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة المتانيـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
ـوظفي
 -عــدم اتخــاذ الجامعــة أليــة إج ـراءات نف متابعــة المتغــتات الـ رـب تط ـرأ عــىل المـ

وأعضــاء هيئــة التــدرطس وذلــك بــابالغ وزارة الماليــة بأوضــاع اللــذين انته ـ عالقــتهم
الوظيفيــة بالجامعــة وايق ــاف ف مرتبــاتهم ،بالمخالفــة للم ــادة ( )11مــن الق ــانون
رقم ( )12لسنة  2010بشأن قانون عالقات العمل.
 تب ـ نـي قيــام الجامعــة بـ ـرصف مكاف ـآت ومرتبــات مســتمرة بقيمــة إجماليــة 131,842
ر
دين ــار غ ــت مف ــرج عنه ــا م ــن اللجن ــة الدائم ــة لتش ــيد المرتب ــات لع ــدد ( )26ش ــخص،
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حي ــث ت ــم إب ـ ـرام عق ــود لبعض ــهم غ ــت معتم ــدة م ــن وزارة العم ــل وال ــبعض األخ ــر ت ــم
التعاقــد معهــم بموجــب رســائل تكليــف وبطريقــة ال تتوافــق مـ االحتياجــات الفعليــة
للجامعة ودون أي مردود فعىل ،وبالرغم من وجود مكتـب للحـرس الجـامع ،حيـث
أن ه ـ ــذه المكاف ـ ــأة والمرتب ـ ــات تم ـ ــن دون االس ـ ــتناد ع ـ ــىل ال ـ ــرقم ال ـ ـ ن
ـوطب بالمخالف ـ ــة
للق ــانون رق ــم ( )8لس ـنة 2014م وق ــانون عالق ــات العم ــل رق ــم ( )12لس ــنة 2010م
والئحته التنفيذية ،وتحميلها عىل حساب البـاب االول ،وذلـك عـن طريـق اسـتغالل
ن
ـوظفي وأعضــاء هيئــة التــدرطس
فــائض المرتبــات الفعليــة الناتجــة عــن متغــتات المـ
وبــدون وجــود ضــوابط تحكــم عمليــة الــرصف األمــر الــذي يعــد إهــدار للمــال العــام  ،و
الكشف التال يتضمن عينات من المكافأة والمرتبات المذكورة أعاله.
ن
اإلضاف والمكافأة (اللجان –التشجيعية) حيث بلـل
 المبالغة نف الـرصف عىل العملن
ن
مـ ــا تـ ــم ف ـ ــه عـ ــىل بنـ ــد العم ـ ــل اإلضـ ــاف ومكافـ ــآت اللج ـ ــان عـ ــن السـ ـ ن
ـاليتي
ـنتي الم ـ ـ
رص ـ ـ ــوف
2018م2019،م مبلغ ـ ـ ــا وق ـ ـ ــدره  13,225,826دين ـ ـ ــار وبنس ـ ـ ــبة عج ـ ـ ــز (الم ـ
للمعتمد) .
 تب نـي قيـام الجامعـة بـابرام عقـود اسـتخدام لعـدد ( )1463عقـد ،دون تـوفر التغطيــة
ر
ن
ر
الماليــة الالزمــة ،األمــر الــذي ترتــب عنــه نشــوء الــتام قــائم حــب تاريخــه ،م ـ اســتمرار
الجامعة نف التعاقد م عنا ادارية وخدمية دون وجود متر أو احتياج فعىل.
 ل ــوحظ ورود مرتب ــات ل ــبعض الموف ــدين للدراس ــة بالخ ــارج كامل ــة م ــن وزارة المالي ــة،ا
حيث ن
تبي قيام الجامعة بـرصف المرتب كام للموفد بالمخالفة وأحيانا يـتم ف
ن
ر
رب ـ المرتب للموفد واستغالل باف المرتب ف مرصوفات أخرى.
الباب الثان (المرصوفات العمومية)

المالحظـات

من خالل الفحص والمراجعة عن السـنوات الماليـة  2019-2018تبينـ
االتية:
ن
 قيام الجامعة بالتوس ف الـرصف عىل بند الهواتف النقالة والشفرات حيـث بلـل مـاتــم فــه عــىل هــذا البنــد خــالل الســنوات ( )2019-2018مبلغــا وقــدره 120,000
دينار
ن
 بموج ــب إذن الـ ــرصف رق ــم ( )11/13والم ــؤر ف 2019/11/20م ،وبقيم ــة مالي ــةقــدرها  226,362دينــار ،لصــال الـ ـ رشكة العامــة للكهربــاء لــوحظ عــدم وجــود أصــل
إذن الـرصف واالكتفاء بنسخة من إذن الـرصف م عدم وجود تعزيز مستندي.
 بموج ــب إذن الـ ــرصف رق ــم ( )12/29والم ــؤر نف 2019/12/31م ،وبقيم ــة مالي ــةقدرها ( )12,935دينار مقابل تسديد جزء من عقـد يجـار مركبـة لنقـل مـدير مكتـب
ن
للمعب .
الخزينة بالجامعة لوحظ عدم وجود ما يفيد بتسليم المركبة
 بموجـب أذونـات الــرصف أرقـام  2019/6/11- 2018/10/17تـم ف إجمـال مــاقيمت ــه  164,000دين ــار لص ــال ررسك ــة الثق ــة المتواص ــلة لخ ــدمات المق ــا وذل ــك
ن
ـاملي بعـد سـاعات الـدوام الرسـم
مقابل تقديم وجبـات إفطـار ووجبـات غذائيـة للع
ُ
وتقــديم وجبــات غذائيــة لالجتماعــات الـ رـب تقــام بالجامعــة حمل ـ عــىل الب ـاب األول
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و ر ف ـ مــن حســاب الجامعــة ،ومــن خــالل فحــص أذونــات ال ــرصف المشــار إليهــا،
حيــث لــم يرفــق بأذونــات ال ــرصف المشــار اليه ـا مــا يفيــد بتقــديم الخــدمات للجــام ،
فضال عن قيام مدير مكتب الخدمات (ع ع م) باستالم الصكوك المشار اليها.
 بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  2018/9/1وأذون ـ ــات ف أرق ـ ــام (،12/17 ،9/3-9/22018/)12/60 ،11/3م ،ت ـ ــم ف إجم ـ ــال م ـ ــا قيمت ـ ــه  308,000دين ـ ــار لص ـ ــال
ررسك ــة الخي ــوط النظيف ــة لخ ــدمات النظاف ــة العام ــة نظ ــت تق ــديم خ ــدمات للكلي ــات
والمب ن
ـان التابعـة لجامعـة الزيتونـة  ،تب ن
ـي الحقــا االسـتحواذ عـىل امـوال عامـة بالقيمــة
الم ـ ــذكورة أع ـ ــاله وع ـ ــدم تق ـ ــديم أي خ ـ ــدمات للجامع ـ ــة وتش ـ ــكل نف مجمله ـ ــا جـ ـ ـرائم
ينطبـق عليهــا قــانون الجـرائم االقتصــادية رقــم ( )2لسـنة 1979م والمعــدل بالقــانون
رقــم ( )14لســنة 2014م ،وكــذلك المــواد ( )12-11مــن قــانون عالقــات العمــل رقــم
ن
المتاني ــة والحس ــابات
( )12لســنة 2010م ،وك ــذلك الق ــانون الم ــال للدول ــة والئح ــة
والمخازن.
 قيــام ررسكــة الخيــار االمثــل لخــدمات النظافــة باالســتيالء عــىل أمــوال عامــة دون وجــهحــق عــن طريــق تقــديم خــدمات وهميــة وبمبلــل إجمــال وقــدره  2,783,000دينــار
ن
الثان .
ُ ف من حساب الباب
 قيــام ررسك ــة النس ــوم الهادئ ــة للخ ــدمات التموينيــة ب ــاختالس مب ــالل مالي ــة ع ــن طري ــقتقديم خدمات وهمية وبمبلل إجمال وقدره  2,694,714دينار.
 قيــام ررسكــة منهــل المســتقبل للتعهــدات التموينيــة بــاختالس مــال نــاتأ عــن تقــديمخــدمات وهميــة عــن الفـ رـتة مــن شــهر  2013/1وحـ رـب شــهر  2013/6بمبلــل إجمــال
وقدره  1,453,200دينار.
 قيــام ررسكــة شــمس ليبيــا للتجهـ نـتات العامــة بــاختالس مــال (توريــد وهــم) بموجــبإذن ف رقـم  ،2018/12/71واذن ف رقــم  2018/12/76تـم ف إجمــال
مــا قيمتــه  91,400دينــار باســم ررسكــة شــمس ليبيــا للتجهـ نـتات العامــة وذلــك مقابــل
اثــاث مكتــب ومكيفــات واجهــزة حاســوب ُحمل ـ عــىل البــاب الثـ ن
ـان كمــا أفــاد مــدير
مكت ـ ــب الش ـ ــؤون الفني ـ ــة بأن ـ ــه ل ـ ــم يق ـ ــم باس ـ ــتالم ،وك ـ ــذلك الح ـ ــال م ـ ـ م ـ ــدير مكت ـ ــب
ر
المشتيات والمخازن ومدير مكتب الخدمات والعالقات العامة حيـث أفـادوا بـأنهم
لم شستلموا األصناف المبينة بالفاتورة.
الباب الثالث

تــدير الجامعــة حســاب للتحــول تح ـ رقــم ( )8801بم ـرصف الجمهوريــة ســوق االحــد،
وم ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل الفح ـ ـ ـ ــص والمراجع ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــنوات المالي ـ ـ ـ ــة  2019-2018تبين ـ ـ ـ ـ ـ
المالحظات االتية:
 بموجـ ـ ــب نإذن ال ـ ـ ــرصف رقـ ـ ــم ( )2018/12/202(- )2018/12/201بـ ـ ــدون كتابـ ـ ــة
الشـكة الدولي ــة العريق ــة
تــاريـ ــخ ت ــم ف اجم ــال م ــا قيمت ــه  400,000دين ــار بأس ــم ر ـ
لتوري ــد الكت ــب وذل ــك مقاب ــل توري ــد كت ــب لكلي ــة الدراس ــات العلي ــا بجامع ــة الزيتون ــة
حمل عىل الباب الثالث (التحول) لوحظ عدم اثبات ما يفيد توريد تلك الكتب .
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 قامـ ررسكــة ضــياء ليبيــا بــاختالس مــال نــاتأ عــن توريــد وهــم بلــل نف مجملــه مبلغــار
المشتيات والمخـازن بالجامعـة الـذي
وقدره  3,214,425دينار .إفادة مدير مكتب
قام باعداد استالم شكلية وهو ما اكدتـه أفـاد عميـد كليـة الدراسـات العليـا بـأن المـواد
الموردة بأذن استالم المخازن المشار إليه لم تورد إل الكلية ولم تستلمها .
 قيام ررسكة ارياف الجبل باختالس مال عـن طريـق توريـد وهـم بلـل نف مجملـه مبلـلوق ــدره  2,250,842دين ــار .بموج ــب أذون ــات ف م ــن حس ــابات جامع ــة الزيتون ــة
وفق البيان التال:
ن
 بقيم ــة أجمالي ــة ق ــدرها  176,934دين ــار ف ـ ـ بموج ــب الصـ ــكي (،25113
 )25115حمل ـ ـ ـ عـ ـ ــىل البـ ـ ــاب الثـ ـ ـ ن
ـان بنـ ـ ــد المطبوعـ ـ ــات والقرطاسـ ـ ــية ،المـ ـ ــواد
المـ ــوردة بـ ـ ن
ـاذن اسـ ــتالم المخـ ــازن رقـ ــم ()2166-2165( )271-270والمرفقـ ــة
بأذونــات ال ــرصف المشــار إليهــا لــم تــورد إل مخــازن الجامعــة ومــا إال أذونــات
استالم وهمية.
 بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  2018/10/11وبقيم ـ ــة إجمالي ـ ــة ق ـ ــدرها 170,000
دين ـ ــار فـ ـ ـ بموج ـ ــب ص ـ ــك رق ـ ــم ( )25027م ـ ــن حس ـ ــاب الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان بن ـ ــد
التجه ـ نـتات ق ــد تب ـ ن
ـي ب ــأن الم ــواد الم ــوردة بموج ــب إذن اس ــتالم المخ ــازن رق ــم
( )257والمرفـق بـاذن الــرصف المشــار إليـه لـم يـورد ال مخــازن الجامعـة ومـا هــو
إال إذن استالم شكىل.
 بموجـ ـ ـ ــب أذونـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــرصف ارقـ ـ ـ ــام ( )2018/11/7- 2018/12/24وبقيمـ ـ ـ ــة
إجمالي ـ ـ ــة ق ـ ـ ــدرها  300,000دين ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ بموج ـ ـ ــب ص ـ ـ ــكوك أرق ـ ـ ــام (-2564
ن
ن
التجهتات بموجب تفويض رقـم (-239
الثان بند
 )25034رحمل عىل الباب
ـي بشــأنها عــدم إرفــاق إذن اســتالم المخــازن تبـ ن
 )2018/1297قــد تبـ ن
ـي انهــا لــم
تورد ال الجامعة
 وبقيمــة اجماليــة قــدرها  1,553,907دينــار ف ـ بموجــب صــكوك ارقــام مــن
( 3310159إل  ،)3310168( ،)3310166حم ـ ــل عـ ــىل البـ ــاب الثالـ ــث بنـ ــد
تجه ـ نـتات الدراس ــات العلي ــا .وق ــد تب ـ ن
ـي لن ــا ب ــأن الم ــواد ال ــواردة بأذون ــات اس ــتالم
المخازن أرقام ( )262-261-260والمرفقة بأذونات الـرصف المشار إليهـا مـا
إال اذونات استالم شكلية.
 بموجـ ــب أذن ف رقـ ــم ( )2018/12/98وبمبلـ ــل إجمـ ــال وقـ ــدره  50,000دينـ ــاروالم ـ ـ ـرصوف بص ـ ــك رق ـ ــم ( )25138رحم ـ ــل ع ـ ــىل الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان بن ـ ــد كت ـ ــب ومراج ـ ـ ـ
ومختــتات ،حيــث تبـ ن
عبــارة
ـي بــأن المرفقــات المؤيــدة بــأذن الــرصف المشــار اليــه
ر
ن
ع ــن ف ــاتورة نهائي ــة مختوم ــة ب ــدون ذكـ ـر أص ــناف وك ــذلك مح ـ ـرص لجن ــة المش ــتيات
الثامن والمؤر نف 2018/11/20م بدون أي توقيعات.
حساب الودائع واالمانات

تح ــتفظ جامع ــة الزيتون ــة بحس ــاب للودائـ ـ تح ـ ـ رق ــم ( )7012بم ـ ـرصف الجمهوري ــة
س ــوق االح ــد ،وفيم ــا ي ــىل تفص ــيل أرص ــدة أول الم ــدة للس ــنوات المالي ــة 2019-2018
والمبالل المودعة والمرصوفة بهذا الحساب:
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تاري ــخ الرصيد
السنة المالية 2018
السنة المالية 2019

رصيد اول المدة المبالغ المودعة المبالغ المرصوفة
22,578
107,983
6,727,685
122,835
56,186
6,813,081

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
االن- :
 عــدم إمســاك ســجل تحلــيىل للحســاب بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )163مــن الئحــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
مب ــالل مع ــالة من ــذ س ــنوات مالي ــة
 المب ــالل الموج ــود بحس ــاب الودائـ ـ واالمان ــاتس ــابقة ل ــم ي ــتم يتخ ــذ بش ــأنها أي إجـ ـراء ،األم ــر ال ــذي ُيع ــد مخالف ــا ألحك ــام الم ــادتين
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )162-161من الئحة
 ع ــدم وج ــود مس ــتندات تعلي ــة للمب ــالل المالي ــة بالحس ــاب بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــوادالسابق ذكرها.
 عـ ــدم قيـ ــام الجامعـ ــة ر نبتويـ ــد اللجنـ ــة بمـ ــذكرات التسـ ــوية المرصـ ــفية الشـ ــهرية لهـ ــذا
الحســاب بحجــة رسقــة المنظومــة الخاصــة بالحســابات ،والــتحجأ بعــدم وجــود أيــة
نسخة احتياطية من المنظومة.
 عــدم األخــذ بق ـرار رئــيس ديــوان المحاســبة رقــم ( )196لســنة 2018م بشــأن تســويةحس ـ ــاب الودائ ـ ـ واالمان ـ ــات .والقي ـ ــام بالت ـ ـ ـرصف نف مب ـ ــالل م ـ ــن الحس ـ ــاب دون أخ ـ ــذ
الموافقة من ديوان المحاسبة.
 قام ـ ـ الجامعـ ــة بـ ــاجراء تحـ ــويالت مـ ــن حسـ ــاب الودائ ـ ـ رقـ ــم ( )7012إل حسـ ــابالبـ ــاب االول ،وقـ ــد بلـ ــل إجمـ ــال المبـ ــالل الـ ـ رـب تـ ــم تحويلهـ ــا مـ ــن حسـ ــاب الودائ ـ ـ إل
حس ـ ــاب الب ـ ــاب األول  4,417,392دين ـ ــار تمـ ـ ـ بالمخالف ـ ــة ،لغ ـ ــرض س ـ ــداد ام ـ ــوال
ل ـ ـ ـ رشكة منه ـ ــل المس ـ ــتقبل للخ ـ ــدمات التمويني ـ ــة نظ ـ ــت تق ـ ــديم خ ـ ــدمات وهمي ـ ــة ت ـ ــم
تحميلها عىل بند االعاشة لحساب الباب االول .
المخـ ــازن.

 عــدم قيــام الجامعــة بــاجراء الجــرد الســنوي للســنوات الماليــة  2019-2018بــالرغمم ـ ــن ص ـ ــدور ق ـ ـرارات تش ـ ــكيل لج ـ ــان للج ـ ــرد ول ـ ــم تنف ـ ــذ و (ق ـ ـرار رق ـ ــم ( )17لس ـ ــنة
2017م ،قـ ـرار رق ــم ( )433لس ــنة 2018م) ،وذل ــك بالمخالف ــة للم ــواد ()293-292
ن
المتانية والحسابات والمخازن
من الئحة
ر
 انفراد مدير مكتب المشتيات والمخازن بكافة األعمـال المخـزن مـن اسـتالم و فوقيد بالدفاتر.
 ال يتم مسك سجل أو بطاقـات لألصـول تـدون فيهـا كافـة البيانـات المتعلقـة باألصـلومكان تواجده فضال عن عدم مطابقة األصول وحـرصها عىل الطبيعة ولـو نف نهايـة
السنة المالية.
 قبول أصـناف بالمخـازن دون تـوفر المسـتندات الدالـة عـىل سـبب قبولهـا أو إضـافتهابالمخازن (قائمة الحساب ،أمر التوريد ،محـ نرص الفحص والمعايرة).
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ن
 عدم مراعاة رالمتانيـة
الشـوط الواجـب توافرهـا نف أمنـاء المخـازن كمـا حددتـه الئحـة
ر
والحسابات والمخازن ،حيث لوحظ أن المكلف بمكتب المشتيات والمخازن وهو
ن
معلمي خاص.
من يقوم باالستالم لديه مؤهل دبلوم
 عدم قيام نأمي المخزن عند ف األصناف المستديمة بقيدها كعهد لمن أستلمها
ن
مقابل إقرار باالستالم وتعهد باستعمالها ف أغراض مصلحية.
 س ـ ــوء حال ـ ــة المخ ـ ــزن وض ـ ــيق س ـ ــعته التخزيني ـ ــة وع ـ ــدم ت ـ ــوفر وس ـ ــائل المحافظ ـ ــةوالحماية الالزمة لمحتويات المخزن من وسائل مكافحة الحرائق وغتها.
 عــدم قيــام الجامعــة بتــوفت وســائل المحافظــة والحمايــة الالزمــة لمحتويــات المخــزنن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )220من الئحة
 سـوء حالــة مبـ نـان المخــازن وضــيق سـعتها التخزينيــة ،ممــا يعــرض المخزونــات للتلــف
والضياع.
 ع ــدم مراع ــاة حف ــظ األص ــناف داخ ـل المخ ــازن بطريق ــة ت ــتالءم وطبيعته ــا م ـ ع ــدماالهتمــام بوض ـ بطاق ــة لك ــل ص ــنف لتحدي ــد رقم ــه والكمي ــة الموج ــودة من ــه ،وذل ــك
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لالئحة
 عــدم إمســاك بعــض الســجالت (أس ــتاذ المخــزن -بطاقــات االصــناف) وعــدم انتظ ــامالقيـ ــد بالسـ ــجالت الممسـ ــوكة ،وذلـ ــك بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــواد ( )232-231مـ ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،األمر الذي أدى إل صعوبة تحقيق األرصدة
الئحة
المخزنة.
 ع ـ ــدم مراع ـ ــاة اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات المنص ـ ــوص عليه ـ ــا ب ـ ــالمواد ( )307-306-305م ـ ــنن
المتانية والحسابات والمخازن بشأن االصناف المفقودة والتالفة
الئحة
الم ــوارد الذاتية

م ــن خ ــالل فح ــص ومراجع ــة الم ــوارد الذاتي ــة للجامع ــة ع ــن الس ــنوات المالي ــة -2018
،2019تب ـ ن
ـي ب ــأن الجباي ــة وال ـ ــرصف ت ــتم بموج ــب إيص ــاالت ق ــبض خارجي ــة مطبوع ــة
بمعرفــة الكاتــب العــام للجامعــة وذلــك لجبايــة إي ـرادات األكشــاك والمقــا والمحــالت
الخاصــة بالكليــات الـ رـب تتب ـ الجامعــة ،وقــد بلغ ـ اإلي ـرادات المجــاه نقــدا مبلغــا وقــدره
 24,573دينار ،حيـث تمـ جبايتهـا بموجـب تسـعة إيصـاالت عرفيـة تبـدأ مـن (3141
ال رقم  )3149والتـرصف فيها بدون مستندات.
صندو التكافل االجتماع:

تــم إنشــاء الصــندوق بنــاء عــىل قـرار رئــيس جامعــة الزيتونــة رقــم ( )348لســنة 2018م،
بش ـ ــأن ص ـ ــندوق التكاف ـ ــل االجتم ـ ــاع وتش ـ ــكيل لجن ـ ــة إلدارة الص ـ ــندوق بحي ـ ــث قامـ ـ ـ
الجامعة بفت حساب لصندوق التكافل االجتماع لجامعة الزيتونـة رقـم ()30056-8
بم ـ ـ ـرصف الجمهوري ـ ــة  -س ـ ــوق االح ـ ــد ،والبي ـ ــان الت ـ ــال يوضـ ـ ـ إجم ـ ــال المب ـ ــالل ال ـ ــواردة
والم ـ ـ ـرصوفة ع ـ ــن الف ـ ـ رـتة م ـ ــن  2019/01/28وح ـ ـ رـب 2020/3/3م وه ـ ــذه أخ ـ ــر حرك ـ ــة
للحساب:
تقرير ديوان المحاسبة 2020
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القيمة المالية المحالة للحساب القيم المرصوفة من الحساب الرصيد
136,874
557,984
694,858

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
االن:
 عــدم وجــود محــا ن اجتماعــات للجنــة إدارة الصــندوق والمشــكلة وفقــا لق ـرار رئــيسالجامعــة رقــم ( )406لســنة 2018م ،أو آليــة لتحديــد القــيم الماليــة الـ رـب ترصـ ـف مــن
الحساب واالعتماد عىل تقديرات عشوائية ومحابـاة مـن الكاتـب العـام (رئـيس لجنـة
ادارة الصندوق) وتم تهميش لجنة االدارة والمتكونة من ( )4أعضاء آخرين.
 ع ــدم وج ــود س ــجالت لقي ــد واثب ــات حرك ــة العملي ــات المالي ــة ال ـ رـب ت ــتم م ــن حس ــابالصندوق خالل المدة موضوع الفحص.
 ال توجد أي قواعد أو ضوابط للرصف من هذا الحساب.ر
ن
الموظفي وأعضاء هيئة التـدرطس وذلـك
االشتاكات قـشا من
 قيام الجامعة بخصمبالمخالفــة للمــادة ( )41مــن القــانون رقــم ( )12لســنة  2010بشــأن قــانون عالقــات
العمل.
 اختالس بعض المبالل المودعة بالحساب والبيان التال يوض ذلك:رقم الصك
3341434
3341426
3341435
االجمال ـ ــي

القيمة
150,000
235,000
150,000
535,000

بيان المستفيد
تاري ــخ الخصم من الحساب
ادارة الخدمات الصحية ترهونة
15/1/2020
ر
ر
رسكة الراف الستتاد للمعدات الطبية
18/7/2019
ادارة الخدمات الصحية ترهونة
15/1/2020
خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينار لين

حيث ن
تبي ذلك من خالل التال:
 بموج ـ ــب إذن ف ب ـ ــدون رق ـ ــم وبت ـ ــاريـ ــخ 2019/7/15م بقيم ـ ــة  235,000دين ـ ــارلص ـ ـ ـ ــال ررسك ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـر راف الس ـ ـ ـ ــتتاد المع ـ ـ ـ ــدات الطبي ـ ـ ـ ــة وه ـ ـ ـ ــو عب ـ ـ ـ ــارة لت ـ ـ ـ ــوفت االدوي ـ ـ ـ ــة
والمس ــتلزمات الطبي ــة لمستش ـ نـف ترهون ــة الع ــام وق ــد تب ـ ن
ـي ب ــأن ه ــذه المرفق ــات
عبــارة عــن كتــاب صــادر عــن الكاتــب العــام بالجامعــة بــدون تــاريـ ــخ وبــدون رقــم موجــه
لعضــو لجنــة الص ــندوق (ع ع ع) يطلــب فيــه من ــه إعــداد صــك لص ــال ررسكــة ال ـر راف
الس ــتتاد المع ــدات الطبي ــة م ــن حس ــاب الص ــندوق بقيم ــة  235,000دين ــار ،وبن ــاءا
علي ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ــام عض ـ ـ ـ ــو اللجن ـ ـ ـ ــة (ع ع ع) باع ـ ـ ـ ــداد ص ـ ـ ـ ــك رق ـ ـ ـ ــم ( )3341426بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
 ،2020/1/15بمبل ــل م ــال وق ــدره  235,000دين ــار لص ــال ال ـ ـ رشكة الم ــذكورة دون
إرفاق أي مؤيد ششت إل توفت الـ رشكة ألدوية أو معدات لمستش نـف ترهـون ،وكمـا هـو
تابـ ــث بمح ـ ـ ـ نرص اس ـ ــتدالل لعضـ ــو الص ـ ــندوق الم ـ ــدعو (ع ع ع) ،وبتتب ـ ـ حرك ـ ــة ه ـ ــذا
الصك ن
تبي إيداعه بموجب صك مصدق رق ـ ــم ( )40869لصال ـ ـ الـ رشكة المذكورة
نف حسابها بمـرصف النوران فرع برج طرابلس االسالم.
 بموج ــب إذن ف ب ــدون رق ــم وبت ــاريـ ــخ 2020/1/14م وك ــذلك إذن ف ب ــدونرقــم وبتــاريـ ــخ 2020/1/14م ،وهــو عبــارة عــن أوراق تم ـ طباعتهــا بمعرفــة الكاتــب
العام وعضو لجنة الصندوق مـدون بهـا بيـان (قيمـة مسـاعدة ماليـة إلدارة الخـدمات
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الصحية ربتهونة) مرفق معها ،كتاب صادر عن الكاتب العام بالجامعة بدون تـاريـ ــخ
وبـدون رقـم موجــه لعضـو لجنـة الصــندوق (ع ع ع) يطلـب فيـه إعــداد صـك لصــال
مكتب الخدمات الصحية ربتهونة من حساب الصندوق بقيمة  300,000دينار
 وبنـ ــاءا عـ ــىل ذلـ ــك قـ ــام عضـ ــو اللجنـ ــة (ع ع ع) باعـ ــداد صـ ـ نـكي ارق ـ ــام ()3341434
بت ـ ــاريـ ــخ  )3341435( - 2020/1/14بت ـ ــاريـ ــخ 2020/1/14م بمبل ـ ــل م ـ ــال وق ـ ــدره
 150,000دينــار لكــل صــك لصــال مكتــب الخــدمات الصــحية ربتهونــة ودون إرفــاق
ن
ن
ن
للمعب.
بمحرص االستدالل
يجت هذا الـرصف ،كما هو تابث
أي مؤيد
إ
ن
 ومــن خــالل تتب ـ حركــة الصــكوك تبــي أن إجمــال القيمــة الماليــة المشــار إليهــا أعــاله 300,000دين ـ ـ ــار تمـ ـ ـ ـ إحالته ـ ـ ــا إل حس ـ ـ ــاب ص ـ ـ ــندوق التكاف ـ ـ ــل اإلجتم ـ ـ ــاع إلدارة
الخدمات الصحية ربتهونة رقم ( )80229والمفتوح بمـرصف شمال أفريقيا ترهونة
بت ــاريـ ــخ 2020/1/16م وت ــم س ــحب المبل ــل نف نف ــس الي ــوم بت ــاريـ ــخ 2020/1/16م
وبصك رقم ( )388376من قبل المدعو ( م ال ا) .
جامعة الزاوية
ن
 عــدم اعتمــاد المــالك الــوظيف للجامعــة وعــدم تحــديث الهيكــل التنظــيم للجامعــةبالرغم من وجود عيوب تنظيمية تستدع المعالجة.
 قصور وضعف اإلدارة نف متابعة أصولها وممتلكاتها ما يجعلها عرضة للضياع وسوءاالستخدام حيث ن
تبي عدم وجود حرص بأصول اإلدارة.

 قص ــور مكت ــب المراجعـ ــة الداخلي ــة عـ ــن أداء مهام ــه عـ ــىل أكم ــل وجـ ــه وع ــدم قيامـ ــهر
لالستشـاد بهـا عنـد اتخـاذ
باعداد التقارير الدوريـة عـن أعمالـه واحالتهـا لـإلدارة العليـا
القرارات واكتفائه باعداد تقرير سنوي فقط.
 ع ـ ــدم مراع ـ ــاة اس ـ ــتيفاء كام ـ ــل البيان ـ ــات ل ـ ــبعض أذون ـ ــات الصـ ـ ــرف وض ـ ــعف التعزي ـ ــزالمس ـ ــتندي ألغل ـ ــب أذون ـ ــات الصـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )99م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 عــدم خــتم أذونــات الص ــرف والمســتندات المؤيــدة لهــا بمــا يفيــد الص ــرف بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )105من الئحة
 عدم وجود لجنة عطاءات بالمخالفة للمادة ( )19من الئحة العقود اإلدارية. تحميــل بعــض البنــود بمص ــروفات بنــود أخــرى وتجــاوز حــدود المبــالل المفــوض بهــالبعض البنود بالمخالفة ألحكـام المـادة ( )10مـن قـانون النظـام المـال والمـادة ()13
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 عــدم التقيــد بخــتم أذونــات الص ــرف وجمي ـ المســتندات المرفقــة بمــا يفيــد الص ــرفن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )105الئحة
االلتام باحالة ر
ن
ن
 عدم ر نوالثان وحساب التحول إل حسـاب
المتانية للباب األول
بواف
اإلي ـ ـراد العـ ــام للسـ ــنوات الماليـ ــة 2020-2019-2018م بالمخالفـ ــة للمـ ــادة ( )7مـ ــن
القانون المال للدولة وفق البيان ر
اآلن:
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البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
الباب الثالث

سنة 2019
331
1,286
1,196,350

سنة 2018
1,115
169,129
809,600

سنة 2020
580
14
779,763

 عدم ر نن
االلتام باحالة اإليـرادات المحصـلة خـالل الس ن
ـاليتي 2019م2020 ،م
ـنتي الم
إل حسـ ــاب اإلي ـ ـراد العـ ــام وقـ ــد بلغ ـ ـ قيمتهـ ــا  67,416دينـ ــار و 2,112دينـ ــار ع ـ ــىل
التوال.
والب تمثل ر ن
 عدم إحالة االستقطاعات القانونية رالتاما للغـت مـن حسـاب التحـول إل
ن
جهاتهـا بلــل إجمــال قيمتهـا  162,102دينــار واالحتفــا بهـا ف الحســاب بيانهــا وفــق
ما يىل:
البيان
الضمان االجتماع
ن يبة الجهاد
ن يبة الدمغة
ن
التأمي النهان

القيمة
78,036
69,104
10,143
4,819

 اإلهمـ ـ ــال والتقص ـ ـ ــت نف متابعـ ـ ــة الحس ـ ـ ــابات المالي ـ ـ ــة للجامعـ ـ ــة واج ـ ـ ـراء المطابق ـ ـ ــاتلألرصـ ــدة ممـ ــا ترتـ ــب عنـ ــه وجـ ــود صـ ــكوك معلقـ ــة مـ ــن حسـ ــاب البـ ــاب األول لسـ ــنة
2019م ترج إل سنوات سابقة 2015م2016 ،م وما بعدها تمثل مبالل كبـتة لـم
يتم اتخاذ أي إجراء حيالها أو تسويتها.
 وجــود مســحوبات ظهــرت بكشــف المص ــرف منــذ ســنوات دون أن تكــون مقيــدة فندفاتر وسجالت الجامعة.
ر
 عـ ــدم التقيـ ــد بمخرجـ ــات المنظومـ ــة الموحـ ــدة للمرتبـ ــات وبالكشـ ــوفات االلكتونيـ ــةن
ـوظفي غــت
للمرتبــات الشــهرية الصــادرة عــن وزارة الماليــة وذلــك بص ــرف مرتبــات مـ
ن
ن
ـاملي ال ــذين انته ـ عالق ــتهم
ـدرجي بالمنظوم ــة واس ــتغالل المرتب ــات ال ــواردة للع ـ
مـ
ن
ن
ر
ن
ن
الوظيفي ــة بالجامع ــة ف تغطي ــة التام ــات أخ ــرى غ ــت واردة ف المتاني ــة والكش ــوفات
المحال ـ ـ ـ ــة (العم ـ ـ ـ ــل اإلض ـ ـ ـ ـ ن
ـاف –الع ـ ـ ـ ــالوات – المكاف ـ ـ ـ ــآت  -والح ـ ـ ـ ــوافز – والتعيين ـ ـ ـ ــات
الجديدة).
ن
ن
ـوظفي بـالرغم مـن انتهـاء عالقـتهم الوظيفيـة
 االستمرار ف ف مرتبـات لـبعض المبالجامعــة ســواء باالســتقالة أو إجــازة بــدون مرتــب بالمخالفــة لــنص المــادة ( )24مــن
القانون المال للدولة ،وبيانهم وفقا ر
لآلن:
االسم
م.ر.ا
ك .ا
م.أ.
ز .ض .ا
ع.س
ف .م .ا
ع .ا.

البيان
استقالة
استقالة
استقالة
استقالة
استقالة
استقالة
استقالة

التاري ــخ
2019/6/25م
2019/7/ 9م
2019/10/10م
2019/10/23م
2019/3/21م
2019/7/21م
2019/7/28م

رقم القرار
539
540
862
748
672
617
552

حالة المرتب ف 2020/12م
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
آخر مرتب 2019/9م
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 التوس ـ ـ نف ف المكافـ ــآت الماليـ ــة وتحميله ـ ــا عـ ــىل بنـ ــد المرتبـ ــات األساس ـ ــية دونتحديد لألعمال ر
ن
ـاليتي
الب تـم القيـام بهـا ودون وجـود تغطيـة ماليـة خـالل السـنة الم
ر
2020،2019م وفق اآلن:
البيان
ن
للموظفي
إجمال المكافآت المالية المصـروفة
إجمال لمكافآت المالية المصـروفة ألعضاء هيئة التدرطس
المـ ـج ـ ـم ــوع

سنة 2019م
 571,262دينار
 .64,220دينار
 635,482دينار

سنة 2020م
 .387,408دينار
 .337,750دينار
 725,158دينار

ف ر
متانية التحول لسنة 2018م خالل سنة 2019م ا
بواف ن
بناء عىل القرار ()80
لس ـ ـ ــنة 2019م م ـ ـ ــا أدى إل ت ـ ـ ــداخل الس ـ ـ ــنوات المالي ـ ـ ــة وظه ـ ـ ــور كش ـ ـ ــف اإليـ ـ ـ ـرادات
والمص ــروفات لــدى المراقــب المــال لسـ ن
ـنتي نف ســنة واحــدة وترتــب عليــه عــدم دقــة
ن
ن
للسنتي الماليتي.
البيانات الواردة بالحساب الختام
 تزايد التعاقدات للتعاون الدخىل دون وجود مخصصـات ومـن غـت مراعـاة لالحتيـاجالفعىل ترتب عنها ر ن
التامات كبتة بقيمة بلغ  2,500,000دينار.
 عدم ر نااللتام باحالة االستقطاعات الضـمانية لصـندوق الضـمان االجتمـاع واإلبقـاء
ن
عليها واالحتفا بها ف حساب الودائ واألمانات.
 وج ــود ص ــكوك معلق ــة بحس ــاب الودائ ـ لس ــنوات س ــابقة م ــن س ــنة 2015م بمبل ــلتجاوز  500,000دينار دون اتخاذ أي إجراء لتسويتها.
 عـ ــدم إحالـ ــة قيمـ ــة الدمغـ ــة والبالغـ ــة  6,500دين ـ ـار لسـ ــنة 2020م المخصـ ــومة مـ ــنحساب التحول إل مصلحة الضـرائب واالحتفا بها نف الحساب.
 القيام بفت حساب مص نـرف خاص إليداع قيمة اإليرادات الذاتية ر
الب تم جبايتها
دون موافق ـ ــة إدارة الحس ـ ــابات ب ـ ــوزارة المالي ـ ــة بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )14م ـ ــن ق ـ ــانون
النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة بـ ــالرغم مـ ــن وجـ ــود حسـ ــاب لإلي ـ ـرادات واسـ ــتغالل الحسـ ــاب
الخاص باإليرادات الذاتية والصـرف منه عىل بعض المتطلبات.
 عــدم وج ــود س ــجل للعه ــد واعتم ــاد فهــا م ــن حس ــاب الم ــوارد لذاتي ــة دون تحدي ــدالغ ــرض م ــن الصـ ــرف وع ــدم تس ــويتها مس ــتنديا وق ــد بل ــل إجم ــال العه ــد المصـ ــروفة
خالل سنة 2019م مبلل  38,500دينار.
 عدم الحرص عىل متابعة الصـكوك المعلقـة الصـادرة عـن الجامعـة واهمـال تسـويتهاحيث كشف عملية المراجعة والفحـص عـن وجـود صـكوك معلقـة بقيمـة إجماليـة
بلغ  2,301,100دينار وقد ن
تبي أن أحد الصكوك يخص السنة المالية 2017م.
 بلــل إجمــال قيمــة اسـ رـتجاع رواتــب خــالل ســنة 2020م مبلــل  511,174دينــار م ـوج ــود اخ ــتالف نف قيم ــة االس ـ رـتجاع م ــا ب ـ ن
ـي الحس ــاب الخت ــام ومنظوم ــة المرتب ــات
حيــث بلغ ـ قيمتهــا بالحس ــاب الخت ــام مبلــل  548,382دين ــار ممــا شش ــت إل ع ــدم
الدقة نف إعداد و ف المرتبات.
 عدم إحالة قيمة اس رـتجاع المرتبـات إل اإليـراد العـام واسـتغاللها نف ف المكافـآتن
اإلضاف.
ومقابل العمل
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 قيام إدارة الجامعة باحالة مبلل  41,419دينار إل حساب الودائ واألمانات كقيمةحي إن القيمة المخصومة كت ن
تأمي نهان نف ن
ن
ـأمي نهـان حسـب مـا جـاء نف الحسـاب
الختام مبلل  17,475دينار مما يعل ر
مؤرسا عىل تعلية حساب الودائ واألمانات
ن
بمبالل ال تخصها واحالة مبلـل مـن حسـاب إل حسـاب بالمخالفـة للقـواني واللـوائ
المعمول بها.
ن
ر
 اعتمــاد أســلوب التكليــف المبــارس ف إبـرام كافــة التعاقــدات بالمخالفــة ألحكــام المــادة( )10مــن الئحــة العقــود اإلداري ـة ممــا يضــي فرصــة الحصــول عــىل أفضــل العــروض
بأنسب األسعار.
ن
 ع ـ ــدم وج ـ ــود مقاشس ـ ــات وطلب ـ ــات احتي ـ ــاج م ـ ــن المخ ـ ــازن ف أغل ـ ــب عق ـ ــود التوري ـ ــدن
المتاني ــة والحس ــابات
والص ــيانة م ــا يع ــد مخالف ــا ألحك ــام الم ــادة ( )233م ــن الئح ــة
والمخازن.
ن
ن
 المبالغة نف ف نفقات اإلعاشة واإلقامة لصال فندق التهة السياج حيث بللن
إجمــال مــا تــم فــه للفنــدق خــالل السـ ن
ـاليتي 2019م2020 ،م مــا قيمتــه
ـنتي المـ
 3,545,130دينار وفق ر
اآلن:
السنة المالية
2019م
2020م

مجموع القيم المصـروفة للفند
1,481,940
2,063,190

تبي ر
ولدى المتابعة والتدقيق ن
اآلن:







اســتغالل مخصصــات الجامعــة نف تغطيــة مصــروفات اإلعاشــة واإلقامــة جهــات
له ــا الشخص ــية االعتباري ــة والذم ــة المالي ــة المس ــتقلة ال تتبـ ـ الجامع ــة منه ــا وال
عالقــة له ــا بنش ــاطها (ن ــادي أس ــاريا الريـ ن
ـا – ،اللجن ــة الطبي ــة لمكافح ــة جائح ــة
كورونــا) مــا يعــد تص ــرفا نف أمــوال الجامعــة بالمجــان ودون وجــه حــق بالمخالفــة
ألحكام المادة ( )24من قانون النظام المال.
ن
ن
أن مـ ــا نسـ ــبته  %52,66مـ ــن إجمـ ــال المبـ ــالل المص ـ ــروفة لصـ ــال فنـ ــدق التهـ ــة
ن
خــالل السـ ن
ـاليتي بقيمــة بلغ ـ  1,867,000دينــار كان ـ مقابــل تغطيــة
ـنتي المـ
ر
مصـروفات إعاشة واقامة فريف كرة القدم والطائرة لنـادي أسـاريا عـن السـنوات
2018م2019 ،م2020 ،م وقد ف بموجب أذونـات ف أرقـام12/11 :
– 12/722 – 12/721 – 12/122 – 11/1 – 12/38 – 11/10 – 12/12
– .9/13 – 12/727 – 12/726 – 12/725 – 12/724 – 12/723
تـ ن
ـي أن تــوفت اإلقامــة واإلعاشــة للنــادي كــان بموجــب تكليفــات للفنــدق صــادرة
عن رئيس الجامعة دون وجود عقد م الفندق.
ف مب ــالل مالي ــة لفن ــدق ن ن
الته ــة مقاب ــل ت ــوفت إقام ــة واعاش ــة ألعض ــاء هيئ ــة
التــدرطس ورئــيس الجامعــة بدولــة المغــرب دون وجــود مــا يفيــد ســفر المعنيـ ن
ـي أو
وجــود ق ـرار إيفــاد بمهمــة رســمية وعــدم مراعــاة الش ــروط والضــوابط المنصــوص
عليها نف الئحة السفر والمبي .
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 بموجب إذن ف رقم  11/17لصال شـركة أجراس للسفر بقيمة  49,654دينارمقابـ ــل حجـ ــز تـ ــذاكر سـ ــفر واذن ف رقـ ــم  5/20بقيمـ ــة إجمالي ـ ـة  95,222دينـ ــار
ولوحظ بشأنهما:
 عدم كتابة اسم المراج الداخىل.
 عدم وجود قرار باإليفاد لمهمة رسمية ليتم حجز تذاكر عىل حساب الجامعة.
 عــدم اختصــاص الكاتــب العــام بحجــز التــذاكر حيــث يعــد مــن اختصــاص مكتــب
الخدمات وذلك وفقا لالئحة الداخلية ر
الب تنظم عمل الجامعات.
 حج ــز ت ــذاكر س ــفر ألش ــخاص ال ت ــربطهم بالجامع ــة أي ــة عالق ــة وظيفي ــة حي ــث
ل ــوحظ ف مقاب ــل ت ــذاكر س ــفر ل ــبعض األشــخاص وع ــائالتهم دون وج ــود أي
قرار بايفاد بمهمة رسمية بالمخالفة لالئحة السفر وعالوة المبي .
ف قيم ــة  720,000دين ــار لفن ــدق ن ن
الته ــة مقاب ــل تق ــديم خ ــدمات مق ـ ل ــإلدارة
العام ــة خ ــالل س ــنة 2020م ت ــم فه ــا بموج ــب أذون ــات ف أرقـ ــام – 12/317
 12/319 – 1/318لوحظ بشأنها:
ن
 اإلخالل باجراءات التعاقد المنصوص عليها ف الئحة العقود اإلدارية.
 ع ــدم إخض ــاع العقـ ــد وال ــدفعات المص ـ ــروفة للفح ــص الالح ــق مـ ــن قب ــل ديـ ــوان
المحاس ــبة بالمخالف ــة للم ــادة ( )26م ــن ق ــانون رق ــم ( )19لس ــنة 2013م بش ــأن
إعــادة تنظــيم ديــوان المحاســبة المعدلــة بالقــانون رقــم  24لســنة 2013م حيــث
إن القيمة اإلجمالية للعقد بلغ  720,000دينار.
 المبالغــة نف األســعار حيــث إن القيمــة الشــهرية للخــدمات بلغـ  60,000دينــار
دون تحديد الكميات المستهلكة من الخدمات المقدمة.
ر
ن
 عدم وجود تقارير شهرية ن
تبي مستوى الخدمة المقدمة والتام الفندق بتقديم
الخدمات المتفق عليها.
 ت ـ ــم إع ـ ــداد الف ـ ــواتت الش ـ ــهرية للفن ـ ــدق ب ـ ــنفس التـ ـ ــاريـ ــخ 2020/10/4م و ف
واستالم الدفعات بنفس التاريـ ــخ 2020/12/31م
 ال يوجد إيصال سداد ن يبة عىل العقد وكذلك عدم إرفاق شهادة حديثة تفيد
رن
التام الفندق بسداد الضـرائب.
 إعداد و ف ر
أكت من إذن ف بموجب صك واحد بالقيمة اإلجمالية مـ أن
اعتمادها تم كل عىل حدة.
ن
ف مبلـ ــل قيمـ ــة إجمالي ـ ـة بلغ ـ ـ  31,250دينـ ــار لصـ ــال فنـ ــدق ن
التهـ ــة السـ ــياج
بموج ـ ـ ــب ن
إذن ف رق ـ ـ ــم  12/728و 9/13مقاب ـ ـ ــل تغطي ـ ـ ــة مص ـ ـ ـ ــروفات اإلقام ـ ـ ــة
واإلعاشة لرئيس الجامعة بدولة المغرب بيانها وفق ر
اآلن:
رقم إذن الصـرف

القيمة بالدينار

9/13

17,500

12/728

13,750

البيان
مقابل توفت اإلقامة واإلعاشة لرئيس الجامعة بدولة المغرب
عن ر
الفتة من 2019/6/22م ر
حب  2019/7/5م
مقابل توفت اإلقامة واإلعاشة لرئيس الجامعة بدولة المغرب
عن ر
الفتة من  15إل 2019/9/25م

لوحظ بشأنهما:
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 أن مق ــر الفن ــدق يقـ ـ نف ليبي ــا م ــا يث ــت الش ــكوك ح ــول وج ــود فس ــاد وتالع ــب نف
المعاملة.
ر
 ت ـ ــم ف القيم ـ ــة كامل ـ ــة ومب ـ ــارسة للفن ـ ــدق بالمخالف ـ ــة لالئح ـ ــة ع ـ ــالوة الس ـ ــفر
والمبي واللوائ المعمول بشأن الذهاب نف مهمات رسمية.
 عــدم وجــود دعــوة مــن جامعــة محمــد الخــامس بدولــة المغــرب ل ـرئيس الجامعــة
وال يوجد ما يفيد ذهاب رئيس الجامعة لدولة المغرب.
ن
ن
 عــدم االلـ ر نـتام بصــرف القيمــة وفــق البنــد المخصــص ف متانيــة 2020م فتــارة تــم
ن
ـاملي وتــارة تــم فهــا مــن
فهــا مــن البــاب األول تح ـ بنــد إعاشــة واقامــة للعـ
البـ ــاب الثـ ـ ن
ن
ـاملي رغـ ــم أنهـ ــا متعلقـ ــة بمص ـ ــروفات
ـان تح ـ ـ بنـ ــد أغذيـ ــة لغـ ــت العـ ـ
سنوات سابقة.
 إذن الص ــرف رقــم  12/730لصــال ش ــركة الســالل الذهبيــة بقيمــة  202,600دينــارمقابل تقديم خدمات إعاشة لإلدارة العامة للجامعة لوحظ بشأنه:
ن
 عدم وجود عقد خدمات تموينية ما ن
وبي الشـركة المنفذة.
بي الجامعة
 المبالغ ــة نف أسـ ــعار تقـ ــديم خـ ــدمات اإلعاشـ ــة بقيمـ ــة  206,600دينـ ــار لشـ ــهري
مــارس وابريــل لســنة 2019م أي بقيمــة شــهرية  103,300دينــار مقارنــة بالعقــد
المـتم مـ فنــدق ن ن
التهـة بشــأن تقـديم نفـس الخــدمات اعتبـارا مــن 2020/1/1م
بحيث كان القيمة الشهرية بمبلل  60,000دينار.
 عــدم وجــود بيانــات االعتمــاد بــاذن الص ــرف إضــافة إل اعتمــاد القيمــة عــىل بنــد
للعاملي نف ن
ن
حي أنها تخص مصـرفات سنوات سابقة.
إعاشة واقامة
ن
 الش ــركة غ ــت متخصص ــة ف تق ــديم خ ــدمات المق ــا حي ــث ل ــوحظ قي ــام نف ــس
الشـركة بتنفيذ أعمال الصيانة والمقاوالت بالجامعة خالل سنة 2019م وسـنة
2020م ما يكشف عن اقتصار تنفيذ جمي العقود بالجامعة آيا كان طبيعتها
عىل عدد محدود جدا من الشـركات.
 عدم وجود ما يفيد استالم الخدمات المقدمة من الشــركة وال تقـارير فنيـة تبـين
مستوى الخدمة وان الشـركة قد قام فعال بتقديم هذي الخدمات.
 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف  12/5بقيمـ ــة  55,000دينـ ــار لصـ ــال ش ـ ــركة العـ ــالم الـ ــرقمالجديد للحاسبات مقابل شـراء أجهزة حاسوب عدد  50جهاز لوحظ بشأنه:
 تكليف الشـركة تـم بتـاريـ ــخ 2020/1/27م نف ح ن
ـي أن اإلحالـة للقسـم المـال مـن
أجــل الص ــرف تم ـ بتــاريـ ــخ 2020/1/23م ممــا ششــت إل إتمــام عمليــة الص ــرف
قبل تكليف الشـركة وتوريد األجهزة.
ر
ر
ر
المشتيات يفتقد للتاريـ ــخ والتقيم وختم لجنة المشتيات.
 محضـر
 عدم وجود ما يفيد حاجة الجامعة لألجهزة.
ن
 المبالغ ـ ــة نف الص ـ ــرف مقاب ـ ــل حج ـ ــز ت ـ ــذاكر الس ـ ــفر حي ـ ــث تب ـ ــي قي ـ ــام إدارة الجامع ـ ــةبصـ ــرف مبل ــل  139,013دين ــار خ ــالل س ــنة 2020م لص ــال شـ ــركة أجـ ـراس للس ــفر
ر
كاآلن:
والسياحة مقابل حجز تذاكر سفر بيانها
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أذن الصـرف
12/9
12/10
12/24

رقم الصك
193771
193772
193786

القيمة
64,344.000
34,865.000
39,804.000

لوحظ بشأنها:
 حجز تذاكر سفر ألشخاص ال تربطهم أي صلة بالجامعة (فريق نادي أساريا).
 ضــعف التعزيــز المســتندي وعــدم وجــود تكليــف بمهــام رســمية أو مــا يفيــد إتمــام
ا
الحجز والسفر فع .
 بلــل عــدد التعاقــدات الـ رـب تمـ مــن خــالل التكليــف المبـ رـارس عــدد  7تكليفــات بقيمــة
ر
كاآلن:
 3,445,000دينار بيانها
الشـركة
الواجهة الرقمية للمقاوالت
شـركة النوافذ العالية للمقاوالت
ر
لإللكتونات
شـركة الدليل
شـركة ذرة األساطيل للمقاوالت
شـركة الجيل الصاعد لألثاث
مكتبة الهداية للقرطاسية
مطبعة السهل الرائ

األعمال المنجزة
صيانة عدد  6كليات سنة 2019
ن
تجهت قاعات الدراسات العليا
تزويد إدارة الدراسات العليا بمنظومة وكامتات مراقبة
صيانة كلية الطب البيطري والعلوم الزراية
ن
تجهت قاعات الدراسات العليا
توريد قرطاسية وأجهزة حاسوب لإلدارة دراسات عليا
طباعة ورق شعار ونماذج امتحانات طلبة دراسات عليا
اإلجمال

القيمة
1,195,000
340,000
300,000
300,000
860,000
300,000
150,000
3,445,000

لوحظ بشأنها:
 تكلي ــف شـ ــركة الواجه ــة الرقمي ــة للمق ــاوالت بأعم ــال ص ــيانة لع ــدد س ــتة كلي ــات
بقيم ـ ــة  1,195,000دين ـ ــار بت ـ ــاريـ ــخ 2019/7/17م م ـ ــن بينه ـ ــا كلي ـ ــة الهندس ـ ــة
الزاوي ـ ــة بقيم ـ ــة  25,000دين ـ ــار وتكلي ـ ــف ش ـ ـ ــركة النواف ـ ــذ العالي ـ ــة ب ـ ــذات الف ـ ـ رـتة
2020/1/27م بص ـ ــيانة معم ـ ــل كلي ـ ــة الهندس ـ ــة الزاوي ـ ــة بقيم ـ ــة  18,000دين ـ ــار
ن
ن
الثان.
والتجهتاتم بالباب
وتحميلها عىل بند مالصيانة
 التعاقــد م ـ ذات الش ــركات وتكليفهــا باألعمــال قبــل تــوفر التغطيــة الماليــة ودون
موافقـ ــة المراقـ ــب المـ ــال للجامعـ ــة بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )20مـ ــن قـ ــانون
النظام المال.
 عدم تحديد األعمال المراد صيانتها تحديد دقيق برسالة التكليـف للشــركة قبـل
البدء نف أعمال الصيانة.
ن
المتانيــة والمخــازن بعــدم إعــداد مقاشســة ســنوية
 مخالفــة المــادة ( )233الئحــة
باحتياجات المخازن.
 عدم وجود مقاشسات أو جداول بالكميات واألسعار.
 بلغ ـ قيمــة ر نااللتامــات القائمــة عــىل الجامعــة مبلــل  73,664,047دينــار تفاصــيلها
ك ر
اآلن:
ـابي األول والث ـ ـ ـ ـ ن
االلتام ـ ـ ـ ــات ر
ن
 قيم ـ ـ ـ ــة ر ن
المتاني ـ ـ ـ ــة التس ـ ـ ـ ــيتية للب ـ ـ ـ ـ ن
ـان
المتتب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــىل
 39,581,600دينار ر
حب تاريـ ــخ 2019/12/31م.
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رن
االلتامـات القائمــة عــىل الجامعــة للبــاب الثالــث مالتحــولم  34,082,447دينــار

ر
ن
لــوحظ بشــأنها ترتيــب التامــات عــىل الجامعــة وبمبــالل كبــتة نتيجــة إلبـرام عقــود
م ـ العدي ــد م ــن الش ــركات لتنفي ــذ بع ــض المش ــاري ـ ـ داخ ــل الجامع ــة م ــن ص ــيانة
وتجهـ نـتات وانشــاءات وكــذلك إب ـرام عقــود التعــاون الجــامع وتعــاون الدراســات
العلي ـا دون وج ــود تغطي ــة مالي ــة ودون أخ ـذ موافق ــة المراق ــب الم ــال بالمخالف ــة
لنص المادة ( )20من قانون النظام المال للدولة.
جامعة الزنتان

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
ّ
ن
وظيف معتمد للجامعـة منـذ تـاريـ ــخ إنشـائها ممـا أثـر سـلبا عـىل أداء
 عدم وجود مالكالعمل.
ر
الدفتي ــة ال ـ رـب تكف ــل التطبي ــق الس ــليم للنظ ــام المحاس ــب
 ع ــدم إمس ــاك المجموع ــةوافتقارهــا للعدي ــد م ــن الســجالت ،ع ــدم امس ــاك ســجل العه ــد بالطريق ــة الصــحيحة
المنصوص عليها قانونا.
 عـدم إعـداد حافظـة صـكوك وفقـا للنمـوذج رقـم (م.ح )10.بالمخالفـة ألحكـام المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )114من الئحة
ر
 عدم احتساب ن يبة الدمغة الب تستحق عىل كـل إيصـال قـبض بالمخالفـة ألحكـامن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )80من الئحة
 عدم ختم أذونات الصـرف وجمي المستندات المرفقة لها بما يفيـد الصــرف ضـمانان
المتاني ـ ـ ـ ــة
لعـ ـ ـ ــدم تك ـ ـ ـ ـرار الص ـ ـ ـ ــرف بالمخالف ـ ـ ـ ــة ألحكـ ـ ـ ــام الم ـ ـ ـ ــادة ( )105مـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ُ
 عــدم مســك بطاقــة مرتبــات تعــد وفقــا للنمــوذج (م.ح )12.بالمخالفــة ألحكــام المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )126من الئحة
ن
 غي ــاب دور المراق ــب الم ــال ف راإلرساف ع ــىل س ــت العم ــل وذل ــك بالمخالف ــة ألحك ــام
المادة ( )24من الئحة الم نتانية والحسابات والمخازن.
 قص ــور نظ ــام المراجع ــة الداخلي ــة وع ــدم فاعليت ــه واالكتف ــاء بالمراجع ــة المس ــتنديةللمص ـ ــروفات بالمخالف ـ ــة لالختصاص ـ ــات المس ـ ــندة إلي ـ ــه حس ـ ــب الهيك ـ ــل التنظ ـ ــيم
المعتمد للجامعة.
 ع ـ ــدم القي ـ ــام ب ـ ــالجرد ال ـ ــدوري والمف ـ ــاج والس ـ ــنوي للخزين ـ ــة والمخ ـ ــازن بالمخالف ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )292 ،91 ،88من الئحة
نّ
ن
المتانية التقديرية من خالل االستناد إل أسس سليمة
توج الدقة عند إعداد
 عدمن
والقواني واللوائ المعمول بها بالمخالفة ألحكـام المـادة ( )9مـن
وواقعية بما يتفق
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ضــعف التعزيــز المســتندي ألغلــب أذونــات الص ــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
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 عــدم وجــود تحديــد واضـ لعمــل كــل موظــف فضــال عــن عــدم خضــوع األعمــال الـ رـبيقوم بها موظف ما للمراجعة من قبل موظف آخر داخل اإلدارة أو القسـم الواحـد،
حيث ينفرد موظف واحد نف الكثت من األحيان بانجاز عملية بأكملها.
 عدم اتباع الوسائل رالب تكفل تسوية العهد الماليـة بانتظـام فـور انتهـاء الغـرض منهـا
ّ
األمــر ال ــذي أدى إل ت ـراكم أرص ــدتها م ــن ســنة ألخ ــرى مم ــا يصــعب متابعته ــا واحك ــام
ن
المتانيـ ــة والحس ـ ــابات
الرقابـ ــة عليهـ ــا بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )188مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
ا
 عــدم االلـ ر نـتام بتوريــد اإلي ـرادات المحصــلة إل المص ــرف أو بــأول بالمخالفــة ألحكــامن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )64من الئحة
 صــدور ق ـرارات بشــأن نــدب أعضــاء هيئــة تــدرطس مــن رئــيس الجامعــة وذلــك للعمــلبجامعة الزنتان ،بالمخالفة للمادة ( )188مـن الالئحـة ( )501بشـأن تنظـيم التعلـيم
العال.
 عــدم كتابــة البيانــات المدرجــة باإليصــاالت (بــاب التوريــد – بنــد التوريــد – التــاريـ ــخ)رن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )78من الئحة
ُ
 عــدم وجــود ســجالت االعتمــادات الماليــة للســنة الماليــة 2019م ،األمــر الــذي يعــدن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا ألحكام المادة ( )23من الئحة
 ع ــدم مواف ــاة ال ــديوان بتقري ــر اإليـ ـرادات والمصـ ــروفات الش ــهرية ع ــن الس ــنة المالي ــةن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
2019م األم ـ ـ ــر المخ ـ ـ ــالف ل ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )24م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
ا
والمخ ــازن ،فض ـ ـ ع ــن عـ ــدم االحتفـ ــا بالتفويض ــات الـ ــواردة للجامع ــة عـ ــن السـ ــنة
المالية 2019م.
 عــدم مراعــاة احكــام المــادة ( )23مــن قــانون النظــام المــال للدولــة ،والـ رـب نصـ عــىلأن تق ــوم الجه ــة باحال ــة الحس ــاب الخت ــام إل وزارة المالي ــة خ ــالل ثالث ــة أش ــهر ع ــىل
ر
األكت من نهاية السنة المالية.
 تعليـ ـ ــة مبـ ـ ــالل مـ ـ ــن البـ ـ ــاب األول والبـ ـ ــاب الثـ ـ ـ نـان دون وجـ ـ ــود مـ ـ ــا يفيـ ـ ــد باالرتباطـ ـ ــات
رن
وااللتامات ر
الب تم عليها التعلية حيـث لـم يـتم إرفـاق االرتباطـات ال رـب تمـ عـىل
ن
أساس ــها التعلي ــة بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )161م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات
والمخازن ،والجدول التال يوض ذلك:
ر.م
1
2

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
تعلية قيمة تعاون ولجان جرد
ن
وتجهتات
تعلية مقابل دمغة مخالصة

الباب
األول
ن
الثان

القيم ـ ـ ــة
540,000
73,800

رقم إذن الصـرف
12/319
12/169

 قيــام المراقــب المــال ب ـاجراء تعــديالت عــىل بعــض البنــود نف البــاب الثـ نـان بالمخالفــة
ألحكــام المــادة ( )10مــن قــانون النظــام المــال مــن حيــث تجــاوز إجمــال قــيم المبــالل
المنقولــة للحــدود المنصــوص عليهــا قانونــا وعــدم اعتمــاد رئــيس الجامعــة للمناقلــة،
وبيانها كالتال:
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البند

البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان

االعتماد

1
5
7
8
10
11
12

ن
لعاملي
أتعاب ومكافآت لغت
مطبوعات وقرطاسية
مصـروفات النظافة
ن
المبان
إيجارات
كتب ومراج ومستلزمات المختتات
ن
التجهتات
شـراء مواد وخامات
اإلجمال

200,000
150,000
1,400,000
36,000
46,012
147,240
184,050
2,163,302

التعديل المطل ـ ــوب
خف ــض
زي ـ ـ ــادة
58,099
398,389
401,635
63,345
32,000
17,000
13,000
491,734 491,734

االعتماد بعد التعديل
141,901
548,389
998,365
99,345
14,012
164,240
197,050
2,163,302

 بموج ـ ــب نإذن ف رق ـ ــم  12/17خ ـ ــاص بشـ ـ ــركة إعاش ـ ــة و 12/49خ ـ ــاص بشـ ـ ــركة
مق ــاوالت ت ــم ف مبل ــل إجم ــال بقيم ــة  312,112دين ــار بن ـ ا
ـاء ع ــىل ص ــور ض ــوئية
للمس ــتندات ول ــيس أص ــل المسـ ــتندات دون مراع ــاة أحك ــام الم ــواد ( )115 ،99مـ ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن
الئحة
 بموجب إذن ف رقم  7/7بتاريـ ــخ 2020/7/7م تم القيام بتعليـة مبلـل 40,000دينار لحساب األمانات قبل انتهاء السنة الماليـة ودون وجـود مـا يفيـد بقيـام ارتبـاط
م ـ الش ــركة ال ـ رـب ت ــم التعلي ــة لص ــالحها بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )161م ــن الئح ــة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن وتمـ التعليــة بنــاء عــىل كتــاب رئــيس الجامعــة رقــم
( )871بتاريـ ــخ 2020/7/5م بشأن تعلية قيمة مالية لصال شـركة الصفوة.
ميانية التحول للسنة المالية 2020-2019م
 ت ــم تعلي ــة المبل ــل المخص ــص نلمتاني ــة التح ــول لس ــنة 2019م بالكام ــل إل حس ــاب
الودائ ـ واألمانــات بموجــب إذن ف رقــم  12/1دون إرفــاق المســتندات المؤيــدة
رن
وااللتامات القائمة بالمخالفة ألحكام المادة ( )161من الئحة
لإلنفاق واالرتباطات
ن
ن
المتاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن حي ــث تب ــي أن ــه ل ــم تط ـ ـرأ أي ــة حرك ــة ع ــىل حس ــاب
التحول خالل السنة المالية 2019م.
رقم إذن الصـرف
12/1

القيمة

التاري ـ ـ ـ ــخ

2019/12/31م 1,650,000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
تعلية إل حساب الودائ واألماناتر وذلك
بموجب كتاب :رئيس الجامعة رقم ()2312

 بموجب أذونات الصـرف أرقام من  12/22إل  12/25بتاريـ ــخ 2020/12/22م تـمف بقيم ــة إجمالي ـة  440,000دين ــار م ــن ن
متاني ــة التح ــول لس ــنة 2020م لص ــال
شـركة الجوهرة لتوريد األجهزة والمعدات لوحظ بشأنها:
ر
 تجزئة القيمة المستحقة للشـركة عىل مجموعة أذونات ف وفق اآلن:
رقم الصك
2450
2451
2452
2453
2454

رقم إذن الصـرف
12/22
12/23
12/24
12/25
12/26

القيمة
50,000
50,000
46,000
147,000
147,000
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 تحميــل القيمــة عــىل غــت البنــد المخصــص لهــا حيــث تبـ ن
ـي أن األصــناف المــوردة
عب ــارة ع ــن :ع ــدد  40جه ــاز كمبي ــوتر مكت ــب ،وع ــدد  35جه ــاز كمبي ــوتر محم ــول
وعدد  26طابعة ن
لترية موديل  ،6030وعـدد  20آلـة تصـوير موديـل  2206مـا
ن
ن
ن
يع ـ نـب أن البن ــد المخ ــتص به ــا ه ــو مبن ــد التجه ــتاتم ف الب ــاب الث ــان حي ــث ت ــم
تحميلها عىل باب التحول بالمخالفة للمادة ( )10من قانون النظام للدولة.
 بموجــب أذونــات ف أرقــام  12/20و 12/21و ،12/27تــم ف قيمــة إجماليـة 180,000دين ــار م ــن مخصص ــات التح ــول لص ــال شـ ــركة ال ــرواس العالمي ــة مقاب ــل
تبي ر
توريد أثاث وسجاد ومن خالل الفحص ن
اآلن:
 تجزئة القيمة المستحقة للشـركة عىل مجموعة أذونات ف وفق ر
اآلن:
رقم الصك
2448
2449
2455

رقم إذن الصـرف
12/20
12/21
12/27

التاري ــخ
2020/12/22م
2020/12/22م
2020/12/22م

القيم ـ ـ ــة
45,000
45,000
90,000

 ع ـ ـ ــدم اعتم ـ ـ ــاد أذون ـ ـ ــات الص ـ ـ ــرف م ـ ـ ــن :الش ـ ـ ــؤون المالي ـ ـ ــة والمراجع ـ ـ ــة الداخلي ـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )99من الئحة
ن
 تحميــل القيمــة عــىل غــت البنــد المخصــص لهــا حيــث تبــي أن األصــناف المــوردة
عب ـ ــارة ع ـ ــن :أث ـ ــاث مكت ـ ــب وس ـ ـ ّـجاد م ـ ــا يع ـ ـ نـب أن البن ـ ــد المخ ـ ــتص به ـ ــا ه ـ ــو مبن ـ ــد
التجه ـ نـتاتم نف الب ــاب الث ـ ن
ـان حي ــث ت ــم تحميله ــا ع ــىل ب ــاب التح ــول بالمخالف ــة
للمادة ( )10من قانون النظام للدولة.
حساب الودائع واألمانات
 عدم مسك دف رـت أسـتاذ حسـابات الودائـ واألمانـات بالصـورة الصـحيحة مـن حيـث:توزيـ ـ ـ ـ المب ــالل ال ـ رـب تقيـ ــد بالحس ــاب أو تص ـ ــرف من ــه وأن ُيفـ ــرد لك ـ ّ
ـل ن ــوع م ــن هـ ــذه
ن
المتاني ـ ـ ـ ــة
المب ـ ـ ـ ــالل دف ـ ـ ـ ـ رـت أس ـ ـ ـ ــتاذ مس ـ ـ ـ ــاعد بالمخالف ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ــادة ( )163م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
 عـ ــدم التقي ـ ـد بـ ــاإلجراءات القانونيـ ــة ف االحتفـ ــا بالمبـ ــالل بالحسـ ــاب خاصـ ــة فيمـ ــايتعلق بأن يتم قيدها نف آخر السـنة نف حسـاب الودائـ واألمانـاتر بالمخالفـة لـنص
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )161من الئحة
َ
 تعلي ــة مب ــالل لحس ــاب الودائ ـ واألمان ــات دون وج ــود مس ــتندات ُشس ــتد ُل منه ــا عـ ـىلاالرتباط القائم ،وبيانها حسب الجدول التال:
ر.م
1
2
3
4

رقم إذن الصـرف
12/34
12/319
12/169
12/1

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
القيمة
التاري ــخ
تعلية تشييدات
2020/12/22م 418,000
2021/1/27م  540,000تعلية الباب األول  -مكافآت لجان الجرد
تعلية الباب ن
ن
تجهتات وصيانة
الثان -
73,800
2021/1/27م
تعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
2019/12/31م 1,650,000

 تجـ ــاوز المـ ــدة القانوني ـ ــة نف االحتفـ ــا بالمبـ ــالل والمح ـ ــددة بسـ ــتة أشـ ــهر بالمخالف ـ ــةن
المتاني ــة والحس ــابات والمخازن،حي ــث تب ـ ن
ـي م ــن خ ــالل
للم ــادة ( )162م ــن الئح ــة
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فحــص مــذكرة التســوية لحســاب المص ــرف وجــود مبــالل ســجل
خصمها من الحساب يرج تاريخها إل شهر 12سنة .2019

بالــدفاتر ولــم يــتم

ف مبلـل  45,000دينـار مـن حســاب األمانـات بموجـب إذن ف رقــم ،7/152
الم ــؤر نف 2020/7/7م لص ــال ش ــركة منه ــل األص ــالة للتوري ــد والتجه ـ نـتات العام ــة
تبي ر
ومن خالل الفحص ن
اآلن:
 أن الصـرف تم من حساب الودائ واألمانات رغم عدم وجود ارتباط و مبالل
ك ــان م ــن المف ـ رـتض إحالته ــا إل اإليـ ـراد الع ــام نف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة حي ــث ت ــم
اس ـ ــتغاللها والص ـ ـ ــرف منه ـ ــا نف مقاب ـ ــل مص ـ ـ ــروفات تن ـ ــدرج تح ـ ـ ـ الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان
لمخصص ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة 2020م حي ـ ـ ـ ـ ـ ــث أن التكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــف ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/6/3م.
ر
 أن التعاقد تم بالتكليف المبارس.
 إذن اس ـ ــتالم المخ ـ ــازن ك ـ ــان بت ـ ــاريـ ــخ 2020/7/12م واذن الصـ ـ ــرف ك ـ ــان بت ـ ــاريـ ــخ
2020/7/7م.
 عــدم إرفــاق ش ــهادة إثبــات الســداد الض ــريبربالمخالفة للمــادة ( )89مــن ق ــانون
رقم ( ،)7بشأن ن يبة الدخل.
ن
ف قيم ــة إجماليـ ـة  295,000دين ــار بموج ــب إذن ف رق ــم  12/38و12/39
مــن حس ــاب الودائ ـ واألمانات،لص ــال ش ــركة األوج للتوري ــدات والتجهـ نـتات مقاب ــل
تبي ر
توريد أثاث ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 أن الصـرف تم من حساب الودائ واألمانات رغم عدم وجود ارتباط و مبالل
ك ــان م ــن المف ـ رـتض إحالته ــا إل اإليـ ـراد الع ــام نف نهاي ــة الس ــنة المالي ــة حي ــث ت ــم
اس ـ ــتغاللها والص ـ ـ ــرف منه ـ ــا نف مقاب ـ ــل مص ـ ـ ــروفات تن ـ ــدرج تح ـ ـ ـ الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان
لمخصص ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة 2020م حي ـ ـ ـ ـ ـ ــث إن التكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــف ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2020/12/15م برقم إشاري .4040
 عدم إرفاق شهادة سداد ن يب بالفاتورة بالمخالفة للمادة ( )89من قانون رقم
( ،)7بشأن ن يبة الدخل.
 إذن استالم المخازن كان بتاريـ ــخ2021/1/25 :م.
المخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن
ن
 ع ــدم حف ــظ األص ــناف بالمخ ــازن بطريق ــة ت ــتالءم مـ ـ طبيعته ــا مـ ـ الفص ــل ب ــي ك ــلص ــنف وآخ ــر ع ــىل نح ــو مقب ــول واالحتف ــا ببطاق ــة ُيب ـ نُ
ـي به ــا اس ــم الص ــنف ورقم ــه
ن
المتانيـة والحسـابات
والكمية الموجودة بالمخالفة ألحكام المادة ( )219من الئحة
والمخازن.
ن
المتانيـ ــة
 عـ ــدم القيـ ــام بـ ــاإلجراءات المنصـ ــوص عليهـ ــا نف المـ ــادة ( )233مـ ــن الئحـ ــةوالحس ـ ـ ـ ــابات والمخ ـ ـ ـ ــازن ،وال ـ ـ ـ ـ رـب نصـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــىل ن ورة إع ـ ـ ـ ــداد مقاشس ـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــنوية

باحتياجات المخزون من مختلف األصناف.
 عــدم مســك بطاقــات لحركــة المخــزون بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )232مــن الئحــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
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ن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
 ع ـ ـ ــدم مراع ـ ـ ــاة م ـ ـ ــا نص ـ ـ ـ علي ـ ـ ــه الم ـ ـ ــادة ( )259م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــةُ
والمخــازن ،بشــأن ف أصــناف مــن المخــازن بنـ ا
ـاء عــىل طلــب ف تحــرره الجهــة
الطالبة – عىل النموذج رقم (م.)5. .
جامعة سبها

تبي ر
من خالل أعمال الفحص والمراجعة عىل حسابات ومعامالت الجامعة ن
اآلن:
 اقتص ــار عم ــل مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة ع ــىل المه ــام التقليدي ــة وال ـ رـب تنحصـ ــر نفالمراجعة المستندية دون ان يمتد عمله إل عمليـات تقيـيم أنظمـة الرقابـة الداخليـة
وتقي ـ ــيم األداء الم ـ ــال واع ـ ــداد تق ـ ــارير دوري ـ ــة بالخص ـ ــوص واحالته ـ ــا إل اإلدارة العلي ـ ــا
لمساعدتها نف اتخاذ القرارات بالجامعة ،حيث لوحظ أنه تـم االكتفـاء باعـداد تقريـر
واحد نف نهاية السنة المالية 2020م.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام مكت ـ ــب المراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة بـ ـ ـاجراء الج ـ ــرد المف ـ ــاج للخزين ـ ــة الرئيس ـ ــةبالجامعة والخزائن الفرعية بالكليات.
 كـ رـتة الكشــط والتغــت والتصــحي نف ســجالت االعتمــادات الماليــة بالمخالفــة لــنصن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )20من الئحة
ن
المتاني ــة والحســابات والمخ ــازن ،ال ـ رـب
 عــدم التقي ــد بأحكــام الم ــادة ( )26م ــن الئحــةتشـ رـتط ن ورة الحصــول عــىل إقـرار كتــان مــن المراقــب المــال أو مســاعده قبــل إبـرام
أي عقد أو ترتيب ارتباط مال ،األمر الذي أفضـ إل زيادة وتنام ر ن
االلتامات المالية
نف ذمة الجامعة.
ن
المتعاوني للتدرطس بجمي الكليات دون وجود دراسة تحدد
 التوس نف التعاقد ماالحتياجــات الفعليــة للكليــات األمــر الــذي ترتــب عنــه زيــادة نف ر ن
التامــات ومصــروفات
الجامعة.
ن
ـوظفي الــذين
 التــأخر نف اتخــاذ اإلج ـراءات الخاصــة بايقــاف ورود مرتبــات بعــض المـانته ـ ـ عالق ـ ــتهم بالجامع ـ ــة حي ـ ــث تب ـ ـ ن
ـي اس ـ ــتمرار ورود مرتب ـ ــات ( )53موظ ـ ــف إل
لجامع ــة رغ ــم انتق ــالهم إل جه ــات أخ ــرى يرج ـ ت ــاريـ ــخ انتق ــال بعض ــهم م ــنهم لس ــنة
2018م.
 كـ ـ رـتة الغـ ــاء الصـ ــكوك الصـ ــادرة األمـ ــر الـ ــذي ششـ ــت إل عـ ــدم التـ ــدقيق وبـ ــدل العنايـ ــةالمهنية الالزمة.
ن
ر
 وجــود العديــد مــن الصــكوك المعلقــة ف حســابات الجامعــة تمثــل قيمــا كبــتة ،والــبتجــاوزت المــدة القانونيــة دون اتخــاد اإلج ـراءات الماليــة لمعالجتهــا بالمخالفــة لــنص
ن
المتانيـة والحســابات المخـازن باإلضــافة إل عـدم التطــابق
المـادة ( )118مـن الئحــة
ن
ن
بي ما ورد بكشف الحساب المصـرف وما هو مقيد بالدفاتر والسجالت.
والبيــان التــال يبـ ن
ـي حجــم المعلقــات والمبــالل المخصــومة نف كشــف حســاب المص ــرف
ن
وال مقابل لها ف دفاتر الجامعة:
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السنة المالية 2019م
قيمة المبالغ المخصومة ف كشف
قيمة الصكو
نوع الحساب
حساب المصـرف و ال مقابل لها بالدفاتر
المعلقة
805,716
43,949,617
الباب األول
الباب ن
209,682
8,506,155
الثان
8,695
4,960,911
الباب الثالث التحول
331,219
3,589,102
حساب الودائ واألمانات
 1,355,313دينار
 61,005,786دينار
اإلجمال

السنة المالية 2020م
نوع
الحساب
الباب األول
الباب ن
الثان
الباب الثالث التحول
حساب الودائ واألمانات
اإلجمال

قيمة الصكو
المعلقة
41,217,835
8,074,307
5,458,334
6,113,882
60,864,360

قيمة المبالغ المخصومة ف حساب كشف
المصـرف وال مقابل لها بالدفاتر
1,766,663
218,437
8,695
830,858
2,824,655

األمر الذي يدل عىل تقصت إدارة الجامعـة فالمتابعـة الجديـة لتسـوية جميـ المعلقـات
الظاهرة بمذكرات التسوية.
العه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
ن
 التــأخر ف إقفــال وتســوية بعــض العهــد المصــروفة ،حيــث تبـ نـي أن هنــاك عهــدا ماليــة
مصـروفة خالل السنة المالية 2018م ولم يتم إقفالها أو اتخاذ اإلجراءات القانونيـة
ن
المتانيـ ــة
حيالهـ ــا حـ ـ رـب سـ ــنة 2020م بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )188مـ ــن الئحـ ــة
والحسابات والمخازن.
الفحص المستندي

 ض ــعف التعزي ــز المس ــتندي ألذون ــات الصـ ــرف وع ــدم اس ــتيفاء البيان ــات واإلجـ ـراءاتن
المتاني ـ ــة
المهم ـ ــة والمق ـ ــررة قانون ـ ــا بموج ـ ــب أحك ـ ــام الم ـ ــواد  99و 104م ـ ــن الئح ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ـاملي لسـ ر
ن
ـنب 2019م2020 ،م بمص ــروفات
 تحميــل بنــد أتعــاب ومكافئــات لغــت العـن
المتانيــة والحســابات
ســنوات ســابقة بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ( )13مــن الئحــة
والمخازن.
جامعة صرباته
ن
ر
 عـ ــدم انتظـ ــام القيـ ــد بسـ ــجل دفـ ــت الصـ ــندوق الخـ ــاص بالبـ ــاب الثـ ــان لسـ ــنة 2019مباإلضـ ــافة إل وجـ ــود أخطـ ــاء نف تسـ ــجيل أذونـ ــات الص ـ ــرف وكـ ـ رـتة المح ـ ـو والشـ ــطب
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
والكشط بالمخالفة ألحكام المادة ( )20من الئحة
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 ضــعف التعزي ــز المس ــتندي لــبعض أدون ــات الص ــرف وافتقارهــا للمس ــتندات الالزم ــةواالعتماد عىل صوره ضوئية بدل من المستندات األصلية.
ن
 عدم استيفاء جمي البيانات رالب يجب أن يتضمنها إذن الصـرف ف معظـم أذونـات
ن
الصـرف بالمخالفة ألحكام المادة ( )99من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 االعتمــاد عــىل طريقــة التكليــف المبـ رـارس نف التعاقــدات أو الشـ ـراء عــن طريــق الطلــب
المب ـ ر
ـارس مم ــا يض ــي ع ــىل الجامع ــة فرص ــة الحص ــول ع ــىل أفض ــل الع ــروض بأنس ــب
ن
األســعار بالمخالفــة أحكــام المــادة ( )10مــن الئحــة العقــود اإلداري ـة ف الص ــرف عــىل
أعمال الصيانة والتوريد.
 وج ــود العدي ــد م ــن الص ــكوك المعلق ــة ال ـ رـب تخ ــص س ــنوات س ــابقة لحس ــاب الب ــاباألول والبــاب الثـ ن
ـان دون اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة لتســويتها بالمخالفــة لــنص المــادة
ن
المتانية ولحسابات والمخازن.
( )118من الئحة
 تحميــل الســنة الماليــة 2019م والســنة 2020م بمصــروفات تخــص ســنوات ســابقةن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )13من الئحة
ن
 تحمي ــل نمتاني ــة الجامع ــة بمص ــروفات جه ــات أخ ــرى ذات متاني ــات مس ــتقلة وذم ــة
مالية مستقلة بالمخالفة ألحكام المادة ( )24من النظام المال للدولة.
 ع ــدم إي ــداع المب ــالل المالي ــة ال ـ رـب ت ــورد نق ــدا بخزين ــة اإلي ـ ـرادات إل المص ـ ــرف يومي ــان
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة المادة ( )64من الئحة
ر
 إهمــال القيــام بالمطابقــة بـ نـي األرصــدة الدفتيــة واألرصــدة الفعليــة ممــا يفقــد عمليــة
ن
الج ــرد لقيمته ــا وذل ــك بالمخالف ــة ألحك ــام ( )292م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات
والمخازن.
ـي بنــود البــاب الثـ ن
 قيــام المراقــب المــال ب ـاجراء بعــض المنــاقالت بـ نـان دون الحصــول
عــىل الموافقــة مــن وزارة الماليــة بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )10مــن القــانون المــال
للدولة.
ن
ـوظفي ال ـ ــذين انته ـ ـ ـ
 ع ـ ــدم اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـراءات الالزم ـ ــة إليق ـ ــاف ورود مرتب ـ ــات الم ـ ـر
عالق ــتهم الوظيفي ــة بالجامع ــة وع ــدم االل ـ ر نـتام باحال ــة ال ــوفر المتت ــب ع ــن ذلـ ــك إل
ن
اإلضاف.
اإليراد العام واستغالله لتغطية الصـرف عىل بند العمل
 عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية والخزينة بالختم بمـا يفيـد الصــرف عـىل جميـالمســتندات لضــمان عــدم تك ـرار الص ــرف واالكتفــاء بــالختم عــىل إذن الص ــرف فقــط
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة ألحكام المادة ( )105من الئحة
ن
 عــدم التقيــد بالضــوابط المنظمــة للتكليــف بالعمــل اإلضــاف وفقــا لــنص المــادة ()16من قانون عالقات العمل والمادة ( )128من الئحته التنفيذية
بي اإلدارات العليا داخل الجامعة حيث ن
 التداخل نف االختصاصات نتبي قيام رئيس
الجامعة باصدار تكليف لجهات بتوريد بعض المسـتلزمات التشـغيلية والخدميـة نف
ن
حي قام الكاتب العام بتكليف نفس الجهة بتوريد تلك المستلزمات.
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ن
المتاني ــة التقديري ــة
تج ــاوز مصـ ــروفات بع ــض البن ــود لم ــا ه ــو مخص ــص له ــا حس ــب
وعـ ــدم التقيـ ــد بحـ ــدود االعتمـ ــاد المقـ ــرر للبنـ ــد بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )10مـ ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
قانون النظام المال والمادة ( )13من الئحة
ن
ـوظفي وأعضــاء وهيئــة التــدرطس تــرد مرتبــاتهم مــن وزارة الماليــة بقــيم أعــىل
وجــود مـ
من ر
الب يتم فها لهم من الجامعة.
ف مبلل  3,791دينار للسيد (أ . .أ) بصفته المراقب المال مقابـل عمـل إض ن
ـاف
عــن الفـ رـتة مــن 2019/9/1م حـ رـب 2019/12/31م بنــاء عــىل تكليــف الكاتــب العــام
مالمكلفم بالمخالفة لقواعد وشـروط السلوك ا ن
لمهب للمراقب المال.
ن
ـاملي وتحميلهـ ــا عـ ــىل بنـ ــد المرتبـ ــات االساسـ ــية
التوس ـ ـ نف ف مكافـ ــآت لغـ ــت العـ ـ
بالمخالفة ألحكام المادة ( )10من قانون النظام المال.

 ش ـراء بعــض المســتلزمات لجهــات مســتقلة ال تتبـ الجامعــة بالمخالفــة لــنص المــادة( )24م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال ش ـ ـراء مض ــخة مي ــاه غاطس ــة بقيم ــة  16,500دين ــار
لمكتب خدمات صتاته حيث تم ف القيمة بموجب إذن الصـرف رقم .10/74
 بموج ـ ــب إذن الص ـ ــرف رق ـ ــم  12/39ت ـ ــم ف مبل ـ ــل  66,917دين ـ ــار مقاب ـ ــل ش ـ ـ ـراءمستلزمات ومواد تشغيلية لعيادة االسنان وقد لوحظ عىل المعاملة ما يىل:
 تــم إعــداد إذن اســتالم المخــازن للمــواد التشــغيلية دون تحديــد الكميــات والنــوع
نف إذن استالم المخازن.
 عدم تحديد تاريـ ــخ إعداد الفاتورة النهائية ر
الب تم التوريد بناء عليها.
ر
المشتيات وعدم األخذ بتوصيتها فيما يتعلق باحالة العروض
 إهمال دور لجنة
ن
إل عمي ــد كلي ــة ط ــب األس ــنان م ــن أج ــل إب ــداء الـ ـرأي الف ــب لت ــتمكن اللجن ــة م ــن
المفاض ـ ــلة ب ـ ـ ن
ـي الع ـ ــروض ،حي ـ ــث ق ـ ــام رئ ـ ــيس الجامع ـ ــة بتكلي ـ ــف شـ ـ ــركة أجي ـ ــاد
ر
ر
المشتيات.
العالمية تكليفا مبارسا دون مراعاة دور لجنة
 إجـ ـراء مناقل ــة إل بن ــد الص ــيانة دون الحص ــول ع ــىل الموافق ــة ب ــذلك بالمخالف ــة
للمادة ( )10من قانون المال للدولة.
ن
ن
 تجاوز المصـروفات عىل بند اإليجارات للقيمة المخصصة له ف المتانية بالمخالفةن
المتانيـة والحسـابات والمخـازن حيـث بلغـ القيمـة
ألحكام المادة ( )13مـن الئحـة
المصــروفة بالتجـاوز  140,000دينـار مـا يعكـس عـدم مراعـاة األسـس وتحـري الدقــة
ن
ن
المتانيـة والحسـابات
المتانية وفقا ألحكام المادة ( )9مـن الئحـة
نف إعداد تقديرات
والمخازن
ن
 المبالغ ــة ف قيمـ ــة المص ـ ــروفات الخاصـ ــة بـ ــرئيس الجامع ــة (ع.ع) حيـ ــث تـ ــم فقيمـ ـ ــة  120,000دينـ ـ ــار بموجـ ـ ــب ن
إذن ف رقـ ـ ــم  10/1و 10/2مقابـ ـ ــل االنتفـ ـ ــاع
بس ــيارة ن ــوع نيس ــان 2019م بمع ــدل  10,000دين ــار ش ــهريا كم ــا رص ــد ال ــديوان دف ـ
مبل ــل  33,000دين ــار بموج ــب إذن ف رق ــم  10/72مقاب ــل إيج ــار س ــكن ل ــرئيس
الجامع ــة وتب ـ ن
ـي أن الص ــرف ت ــم دن وج ــود عق ــود إيج ــار مرفق ــة بمس ــتندات الص ــرف
وأن قيمة إيجار السكن مصـروفة بصك صادر باسم رئيس الجامعة.
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ف مبلل  112,600دينار بموجب إذن ف رقم  12/4بتاريـ ــخ 2019/12/5م
مقابـ ــل قيمـ ــة الفـ ــاتورة المقدمـ ــة مـ ــن ش ـ ــركة آفـ ــاق للمقـ ــاوالت لتوريـ ــد أثـ ــاث مكتـ ــب
وكذلك ف قيمة  250,000دينار بموجب إذن ف رقم  12/10لصال شـركة
أفاق صتاته ،لوحظ بشأنهما:
ر
المبارس.
 اللجوء إل أسلوب بالتكليف
 عدم توافق نشاط الشـركة م موضوع العقد.
 عدم خصم قيمة ضمان التوريد.
 عدم وجود تقرير يوض فيه موصفات األجهزة الموردة.
 تعلية مبالل لحساب الودائ واألمانات دون بيان كشـف تحلـيىل لهـا ،وتجـاوز المـدةالقانونيــة لالحتفــا بالمبــالل نف حســاب األمانــات والمحــددة بســتة أشــهر ممــا يعــد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا ألحكام المادة ( )162من الئحة
 تـ نـدن قيمــة اإلي ـرادات المحصــلة خــالل الســنة الماليــة 2019م وقــد بلــل الفــرق بـ ن
ـي
القيمــة المق ــدرة والقيمــة المحص ــلة  162,982دينــار وه ــو مــا يمث ــل نســبة  %66م ــا
يعكس عدم جدية اإلدارة وتقصتها نف تحصيل إيراداتها
ر
 إهمــال المطابقــة بـ نالدفتيــة والفعليــة للمخــزون ممــا يفــرغ عمليــة الجــرد
ـي األرصــدة
ن
م ـ ـ ــن قيمته ـ ـ ــا بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )292م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
والمخ ــازن ،كمـ ــا تبـ ـ ن
ـي مـ ــن خـ ــالل االط ــالع عـ ــىل تقريـ ــر مكتـ ــب التخطـ ــيط والمتابعـ ــة
المحال إل الكاتب العـام ،عـدم إنهـاء لجـان الجـرد طـوال السـنوات الماضـية لمهامهـا
حي ال يوجد أي تقرير جرد نهان للجامعة.
 عدم امساك سجل خاص بالعهد المصـروفة خالل السنة المالية 2019م. وجود صكوك نف حساب الباب نالثان لسنة 2019م خصم من الدفاتر ولم تظهر
نف كش ــف حس ــاب المص ــرف ترج ـ لس ــنوات س ــابقة وتج ــاوزت الم ــدة القانوني ــة له ــا
ن
المتاني ـ ـ ـ ــة
ودون أن ي ـ ـ ـ ــتم تس ـ ـ ـ ــويتها بالمخالف ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــنص الم ـ ـ ـ ــادة ( )118م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والحسابات والمخازن.
ن
ن
ـابعي لجهـ ــات أخـ ــرى لهـ ــا ذمتهـ ــا الماليـ ــة المسـ ــتقلة و ف
ـوظفي تـ ـ
 التعاقـ ــد م ـ ـ مـ ـمكاف ــآت له ــم مقاب ــل التعاق ــد معه ــم بالمخالف ــة ألحك ــام ق ــانون عالق ــات العم ــل رق ــم
( )12لسنة 2010م وقانون الـرقم ال ن
ـوطب رقـم ( )8لسـنة 2014م ،وفيمـا يـىل أمثلـة
عىل بعض القيم ر
الب تم فها:
االسم
س.ع.أ
أ.م.ع
أ.ع.ا
ع.ع.س
س.ح.ض
و.أ.ا
.س.ع

الرتبة
رائد
م.ص.ا
رئيس عرفه
رئيس عرفه
عريف
موظف
موظف
موظف

المبلغ
500
500
500
500
500
500
2,000
4,000

رقم أذن
12/89
12/81
12/90
12/88
12/91
12/92
7/13
12/162

الجهة التابع لها
مركز ررسطة الجامعة
مركز ررسطة الجامعة
مركز ررسطة الجامعة
مركز ررسطة الجامعة
مركز ررسطة الجامعة
مركز ررسطة الجامعة
مباح
مباح

جوازات صتاتة
جوازات صتاتة
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ف مكافأة مالية بقيمة  11,200دينـار للمراقـب المـال للجامعـة (أ. .أ) بموجـب
إذن ف رقــم  12/96بالمخالفــة لمنشــور وزيــر الماليــة بالخصــوص والــذي يحــدد
الســلوك المهـ نـب للمراقــب المــال ،وتبـ ن
ـي أن ذلــك كــان بنــاء عــىل ق ـرار رئــيس الجامعــة
رقم ( )266لسنة 2020م دون أن يحدد قيمة المكافأة.
 إنشاء لجان دائمة لم ينص عليها القانون ولم يصدر بشأنها قرار وزاري وفق ما نصعلي ــه ق ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )203لس ــنة 2013م حي ــث تصـ ــرف له ــذه اللج ــان
مكاف ــأة دائم ــة رغ ــم أن األعم ــال المكلف ــة به ــا تع ــد م ــن اختص ــاص الوح ــدات اإلداريـ ـة
بالجامعة.
جامعة غريان

نظام الرقابة الداخلية 2019م
ر
ن
قص ــور نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة بالجامع ــة م ــن حي ــث (ع ــدم االل ــتام بمس ــك الس ــجالت
المالي ــة – ع ــدم إحال ــة ب ـ ر
ـواف االعتم ــادات المق ــررة ر
بالتتيب ــات المالي ــة 2018م – قص ــور
مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة نف تأدي ــة أعمال ــه وفــق الل ــوائ المنظم ــة ل ــذلك وع ــدم قي ــام
المراقب المال بالدور المناط به)
المشـروع ـ ــات
ن
ن
ن
تبي أن جامعة غريان قام بالتعاقد عىل عـدة مشـاري ـ ـ لصـيانة المـان اإلداريـة ومبـان
عـ ــدد مـ ــن كليـ ــات الجامعـ ــة حيـ ــث بلـ ــل عـ ــدد العقـ ــود  19عقـ ــدا بقيمـ ــة إجمالي ـ ـة بلغ ـ ـ
 4,023,265دينار وأظهر الموقف التنفيذي المعد بخصوصـها أن جميعهـا تـم تنفيـذه
بنسبة  ،%100وقشأنها تم تسجيل المالحظات اآلتية:
ر
المبارس.
 -أن جمي المشـروعات تم بطريقة التكليف

 عدم تفعيل لجنة العطاءات بالجامعة فيما يتعلق بالتعاقدات. عدم وجود مقاشسة يتم عىل أساسها تحديد السعر المناسب (أسعار نمطية). -قلة العنا

الفنية لمتابعة تلك المشاري ـ ـ .

الحسابات المصـرفية
ت بـ ن
ـي قيــام المص ــرف بخصــم مبــالل مــن حســاب الجامعــة دون وجــود مــا يقابلهــا بــدفاتر
ر
ومستندات الجامعة وبياناتها كاآلن:
السنة المالية
2019
2020

المبلغ بالدينار
491,129
769,114

 تب نـي مــن خــالل مراجعــة مــذكرة التســوية المصــرفية وجــود إيـرادات مســجلة بالــدفاتر
وعدم ورودها بكشف حساب المصـرف.
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حسـابــات الودائع واألمانات
ن
بل ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
ـدفتي لحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الودائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ـ ـ ـ ــات ف 2020/2/31م قيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن
 14,347,253دينار نف ن
حي بلل الرصيد المصـرف بنفس التاريـ ــخ قيمة 14,561,401
دينار ن
تبي ر
وف شأنه ن
اآلن:
ـدفتي والصــيد الـ ر
ـي الرصــيد الـ ر
 عــدم التطــابق بـ نـدفتي بســبب وجــود مبــالل خصــم
ن
بالــدفاتر ولــم تخصــم بكشــف الحســاب المص ــرف بلغ ـ قيمتهــا  1,139,293دينــار
ومب ــالل مخص ــومة م ــن الحس ــاب المصـ ـ ن
ـرف دون أن تخص ــم بال ــدفاتر بلغـ ـ قيمته ــا
 929,553دينار.
ن
 -مبالل واردة بكشف الحساب المصـرف ال يوجد ما يقابلها بالدفاتر  4,407دينار.

 تب ـ نـي أن المبل ــل المخص ــوم م ــن الحس ــاب وال يوج ــد ل ــه مقاب ــل بال ــدفاتر خص ــم م ــن
المص ـ ــرف بنـ ــاء عـ ــىل حكـ ــم محكمـ ــة دون علـ ــم الجامعـ ــة وبالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات والمخـ ــازن الـ ـ رـب رسـ ــم الطريـ ــق الوحيـ ــد
( )171مـ ــن الئحـ ــة
لتنفيــذ األحكــام القضــائية الصــادرة ضــد الجهــات العامــة وجعل ـ ذلــك مقترصــا عــىل
وزارة المالية ،وقد تم رف قضية نف ذلك.
االلتـ ـزامـ ــات عل الجامعة
 بل ـ ــل إجم ـ ــال ر نر
االلتام ـ ــات ع ـ ــىل جامع ـ ــة غري ـ ــان ح ـ ــب ت ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م مبل ـ ــل
 19,176,697دينار بيانها اإلجمال موزع عىل البنود اآلتية:
البند
أتعاب لغت العاملين
كهرباء
مطبوعات وقرطاسية
نفقات سفر ومبي
ن
تجهتات
الصيانة
ن
العاملي
أغدية لغت

قيمة االليام بالدينار
4,281,761
522,209
36,243
86,696
3,866,906
3,603,103
6,779,777

رن
االلتامات القائمة ترتب عىل الجامعة بناء عىل عقود وتكليفات مـ قـدرة الجامعـة
عىل الوفاء بتلك ر ن
االلتامـات وخاصـة نف البنـود (التجه نـتات – الصـيانة – أغديـة لغـت
ن
العاملي).
تبي ر
االلتامات ر
 بخصوص ر نالعاملي ن
ن
اآلن:
المتتبة عىل بند أتعاب لغت
 قيمة ر ن
االلتام تمثل مكافآت – مقابل تعاون داخىل – مقابل تعاون خارج.
 عــدم وج ــود أرق ــام وطني ــة ألعض ــاء هيئــة الت ــدرطس بالمخالف ــة للق ــانون رق ــم ()8
لسنة 2014م.
 عدم قرارات بشأن التكليف بالتعاون.
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اجلامعة األ رمسرية اإلسالمية
المكافآت للعاملي ولغي العاملي
ن
ن
ـاملي ولغـ ـ ــت
أظهـ ـ ــرت أعمـ ـ ــال الفحـ ـ ــص توس ـ ـ ـ إدارة الجامعـ ـ ــة ف ف المكافـ ـ ــآت للعـ ـ ـ
السنتي 2018م2019 ،م ،وقشأنها لوحظ ر
ن
ن
اآلن:
العاملي عن
 -قيام اإلدارة المالية نف 2019/12/31م ،وبتعليمات من رئيس الجامعة بتعلية مبلل

-

-

-

-

 3,202,000دين ـ ــار لحس ـ ــاب الودائـ ـ ـ  ،ض ـ ــمن القيم ـ ــة المع ـ ــالة مبل ـ ــل 1,766,003
ن
للعاملي جاهزة للدف .
دينار تمثل حوافظ مكافآت
ن
ن
ـاملي بالبــاب األول ضــمن المرتبــات
ـاملي ولغــت العـ
دمــأ مــا يــتم فــه كمكافــآت للعـ
ن
األساســية نف بعــض األحيــان وبعــض بنــود البــاب األول مثــل عــالوة الســكن ف أحيــان
أخرى ،بحيث لم تظهر الدفاتر تحليل دقيق لما تم إنفاقه.
ت بـ ن
ـي إن غالبيــة الق ـرارات الصــادرة عــن رئــيس الجامعــة بشــان ف مكافــأة ماليــة ال
يظهـر عليهــا األعمــال الـ رـب قـام بهــا المســتفيدين والجهــة ال رـب حــددت قيمــة المكافــأة،
األمــر الــذي يعــد تجــاوزا لصــالحيات رئــيس الجامعــة واســتخدامه لمواردهــا لتحقيــق
مناف للغت.
ن
الحظ اللجنة أن غالبية قرارات ف المكافآت خالل السنتي 2018م2019 ،م
تصــدر عــن رئــيس الجامعــة ،ويالحــظ عــدم تحديــد الكليــة أو اإلدارة الـ رـب طلب ـ مــن
المكافأة ،واألعمال ر
الب قام بها المستفيد مـن المكافـأة ،خاصـة بعـض الـذين فـ
ن
لعاملي بالجامعة.
لهم مكافآت ليسوا ضمن ا
ر
ن
تبي تكرار ورود بعض االسماء ألكت من حافظة.

صيانة وسائل النقل والمواصالت

لوحظ قيام إدارة الجامعة بصـرف مبالل كبتة بحجة صيانة السـيارات ووسـائل النقـل،
ن
وبلغـ ـ جمل ــة م ــا ت ــم انفاق ــه مقاب ــل قطـ ـ الغي ــار والص ــيانة خ ــالل الس ـ ن
ـاليتي
ـنتي الم ـ
ر
2018م2019 ،م مبلل  101,130 ، 251,157دينار عىل التوال وقشأنها ن
تبي اآلن:
 غالبية الفواتت المقدمة والمرفقة بأذونات الصـرف عبارة عن قط غيار فقط ،دونأن يظهر ما يفيد ر
التكيب والصيانة.
 لــوحظ الصــرف عــىل صــيانة بعــض الســيارات نف فـ رـتات متقاربــه وبمبــالل كبــتة جــدا،م االشارة إل عدم وجود ما يفيد ان أعمال الصـيانة تمـ فعليـا نف جميـ عمليـات
الصـ ــرف ،األم ــر ال ــذي يض ــعف احك ــام الرقاب ــة ع ــىل مث ــل ه ــذه المصـ ــروفات نف ظ ــل
غياب اإلجراءات والضوابط الكفيلة نف شأن صيانة السيارات.
 قيــام إدارة الجامعــة بالص ــرف عــىل س ــيارات غــت تابعــة للجامع ــة ،بالمخالفــة للم ـادة( )24من قانون النظام المال للدولة.
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التعويضات:

قيام الجامعة بصـرف تعويضـات المركـب الجـامع خـالل السـنة الماليـة 2019م بلغـ
نحو  10,382,892ديناروقد لوحظ ر
اآلن:
 أن ق ـرار تشــكيل لجن ــة التعويضــات الصــادر ع ــن رئــيس الجامعــة ص ــدر عــن غ ــت ذيا
اختصـاص فضـ عـن عـدم تواجـد أعضــاء مـن مصـلحة األمـالك ،مصـلحة التخطــيط
العمر نان.
 غالبي ـ ــة التن ـ ــازالت ومح ـ ــا ن التس ـ ــليم واالس ـ ــتالم تمـ ـ ـ ب ـ ـ نـي األش ـ ــخاص ال ـ ــذين ت ـ ــم
تعويض ــهم م ــن اللجن ــة المش ــكلة بقـ ـرار رئ ــيس الجامع ــة رق ــم ( )980لس ــنة 2019م،
دون أن يتم التصديق عليها من قبل المحكمة المختصة أو محرري العقود.
 حــدد ســعر المـ رـت المرب ـ ـ لــألر نا ،الـ رـب تــم التعــويض عليهــا بواق ـ  50دينــار دون أن
يعتمد السعر من الجهات المختصة بالتفويض.
 بـ ــالرغم أن جمي ـ ـ محـ ــا ن التنـ ــازل أشـ ــارت إل ق ـ ـرار نـ ــزع الملكيـ ــة رقـ ــم ( )58لسـ ــنة2008م كراسة التصديق  20869لم يتسن لنا التحقق بما يفيـد نقـل ملكيـة األرض
المعوض عليها لصال الجامعة وتسجيلها بالسجل العقاري باسم الجامعة.
صيانة المبان وعقود األشغال

 قي ــام رئ ــيس الجامع ــة األس ــمرية بالتعاق ــد ع ــىل أعم ــال ص ــيانة وتح ــوير خ ــالل نف ــسالفـ رـتة ومـ نفــس الشــركة (شــركة ادوار التنميــة للمقــاوالت واالســتثمار العقــاري) مـ
اختالف األسعار بشكل واضـ لـنفس البنـود وذلـك لمشــروع إزالـة وتحـوير حمامـات
المبـ نـب الرئيسـ ـ للجامع ــة عقــد ( )3لســنة 2018م بقيم ــة  51,537دينــار ومش ــروع
ن
المبب اإلداري للجامعة بقيمة  73,861دينار.
صيانة مجم حمامات
 قيـ ــام رئ ـ ــيس الجامع ـ ــة األس ـ ــمرية بالتعاق ـ ــد ع ـ ــىل أعم ـ ــال ص ـ ــيانة مق ـ ــر كلي ـ ــة الش ـ ــريعةوالقـانون اوبــاري خـالل ســنة 2018م وتــم العمـل باألســعار النمطيـة بالئحــة األســعار
النمطيــة للمشــاري ـ ـ التعليميــة المعتمــدة بق ـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )537لســنة
حي تم التعاقد خالل نفس ر
2019م نف إعداد المقاشسة نف ن
الفتة عىل إزالـة وتحـوير
حمامــات المبـ نـب الرئيسـ ـ للجامعــة وكــذلك صــيانة مجم ـ حمامــات المبـ نـب اإلداري
للجامعة وتم وض أسعار بالمقاشسة تخالف األسعار النمطية وبفرق واض .
 قي ــام رئ ــيس الجامع ــة األس ــمرية بتعاق ــد ع ــىل مش ــروعات واع ــداد مقاشس ــات بأس ــعارتخالف األسعار النمطية لصـيانة المؤسسـات التعليميـة المعتمـدة مـن وزارة التعلـيم
لسنة 2019م.
 قي ــام رئ ــيس الجامع ــة األس ــمرية بتعاق ــد ع ــىل مشـ ــروع انش ــاء مط ــبخ وحم ــام لحج ــرةالحارس بكلية الشـريعة والقانون اوباري مـ شــركة ر
ارساق الـوادي للمقـاوالت العامـة
2
ر
بقيمــة مقطوعيــة  53,415دينــار للمبـ نـب المنشـأ بمســاحة 22.44م أي بســعر للمــت
المرب ـ  2,380دينار وهذا سعر مبالل فيه جدا.
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محضـر اتفا لشـراء مبن داخل مقر الجامعة

قي ـ ـ ـ ـ ــام إدارة الجامع ـ ـ ـ ـ ــة بص ـ ـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ـ ـ ــل  62843دين ـ ـ ـ ـ ــار بموج ـ ـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ـ ــم
 2018/12/484لصــال  /منصــور رجــب صــولبه مقابــل شـ ـراء مبـ نـب المق ـ والمطعــم
بمق ـ ـ ـ ـ ــر القس ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــداخىل بالجامع ـ ـ ـ ـ ــة وذل ـ ـ ـ ـ ــك بموج ـ ـ ـ ـ ــب محض ـ ـ ـ ـ ــر االتف ـ ـ ـ ـ ــاق الم ـ ـ ـ ـ ــتم نف
تبي ر
2018/12/31م ومن خالل االطالع عىل محضـر االتفاق ن
اآلن:
ن
الثان بانشاء ن
مبب المقـ موضـوع االتفـاق داخـل مقـر القسـم الـداخىل
 قيام الطرفالخـاص بـالطالب والــذي يعتـت أحــد مرافـق الجامعــة دون أن يظهـر مــا يفيـد حصــوله
عىل موافقة من إدارة الجامعة.
لجنة المشييات
ر
ر
ن
ر
مــن خــالل دراســة محــا التســية والتوريــدات الــب تمـ عــن طريــق لجنــة المشــتيات
بالجامع ـ ــة والمش ـ ــكلة بق ـ ـرار رئ ـ ــيس الجامع ـ ــة رق ـ ــم ( )200لس ـ ــنة 2018م بش ـ ــأن إع ـ ــادة
تشكيلها.

وقشأنها لوحظ ما يىل:
 ع ـ ــدم تحدي ـ ــد مواص ـ ــفات األص ـ ــناف الم ـ ــوردة بدق ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث الن ـ ــوع وبل ـ ــد الص ـ ــنوالحج ــم والش ــكل ل ــبعض األص ــناف ،األم ــر ال ــذي ترت ــب علي ــه ص ــعوبة التحق ــق م ــن
أسعار هذه األصناف وعدم إمكانية المقارنة م أسعار األصناف بالسوق.
 مــن خــالل دراســة محض ــر لجنــة المش ـ رـتيات رقــم ( )13لس ــنة 2018م بشــأن توري ــدمولد كهرباء ن
تبي اإلشارة إل عدة عروض و :
 العرض المقدم مـن شــركة البنـاء الحـديث السـتتاد مـواد البنـاء بمبلـل  216ألـف
دينار.
ن
 الع ــرض المق ـ ـدم م ــن ش ـ ــركة اللمس ــة الملكي ــة الس ــتتاد تجه ــتات ال ــورش بمبل ــل
 215ألف دينار.
 العرض المقدم من شــركة الطـوارق السـتتاد مولـدات الكهربـاء بمبلـل  240ألـف
دينار.
 وتم رفض العروض السابقة بالرغم من أنهما أقل األسعار بحجة ال تشـمل العـروضأي تفاص ــيل مـ ــن حيـ ــث بلـ ــد الصـ ــن وض ــمان ر
التكيـ ــب والتشـ ــغيل واألعمـ ــال الفنيـ ــة
والجانبي ـ ـ ــة ،وقبل ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــالعرض المقـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ــن مالصـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ــآلالت ومعـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـ ــورش
والمسـ ــتلزمات الصـ ــناعيةم وبمبلـ ــل  403ألـ ــف دينـ ــار بـ ــالرغم مـ ــن العـ ــروض السـ ــابق
اإلشــارة إليهــا والـ رـب تــم رفضــها تعتــت مناســبة جــدا وأن الســعر الــذي تــم قبولــه مبــالل
فيه وطشكل هدرا للمال العام.
 لــوحظ عــدم وجــود سياســة واضــحة لتوريــد وش ـراء المــواد والمعــدات واألجهــزة دونأن يكــون للجامعــة الكمي ــات المــوردة خاص ــة وأن غالبيــة الم ــواد واألصــناف الم ــوردة
م ـ ــدة ص ـ ــالحيتها مح ـ ــدودة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يع ـ ــد ه ـ ــدرا للم ـ ــال الع ـ ــام واس ـ ــتنفاذا لبن ـ ــود
ن
المتانية.
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 لــوحظ المبالغــة نف بعــض أســعار المــواد والمعــدات المــوردة بشــكل كبــت جــدا ،األمــرالذي يعد هدرا للمال العام.
مصـروفات لج ان امتحانات الشهادة الثانوية

 ب ــالرغم م ــن تخص ــيص وزارة التعل ــيم األم ــوال لمواجه ــة تك ــاليف ومصـ ــروفات لج ــاناالمتحان ــات للش ــهادة الثانوي ــة العام ــة ،إال أن ــه ل ــوحظ قي ــام رئ ــيس الجامع ــة بتوجي ــه
اإلدارة المالية بسداد عدة مبالل مقابل اإلعاشة ومكافآت.
 بالرغم من تحمل وزارة التعليم لكافة نفقات وتكاليف ومكافآت امتحانـات الشـهادةالثانويــة ،إال أنــه يالحــظ قيــام رئــيس الجامعــة بصــرف مكافــآت لعــدد ( )130شــخص
بمن فيهم رئيس الجامعة.
عقود واتفاقيات

قامـ ـ ـ الجامع ـ ــة ب ـ ــابرام  3عق ـ ــود واتفاقي ـ ــات مـ ـ ـ مرك ـ ــز اإلب ـ ــداع لخ ـ ــدمات الحاس ـ ــوب
ومنظمة التقنية ز ر ن
ليي.
وقشأن ذلك لوحظ ر
اآلن:
 قيام اإلدارة المالية وبتعليمات من رئيس الجامعة بسداد كامل القيمة المتفق عليهابالعقود المتمة ،وبيان ذلك قبل ان يتم تنفيذ األعمال المتعاقد عليها.
 ل ــوحظ ع ــدم إرف ــاق م ــا يفي ــد بتنفي ــذ أعم ــال المتعاق ــد عليه ــا أو أن االس ــتالم ج ــاء فنوق قريب من العقد بحيث يتعذر أن تكون األعمال نفذت فعليا.
 يالح ـ ــظ قي ـ ــام اإلدارة المالي ـ ــة بس ـ ــداد كام ـ ــل القيم ـ ــة للعق ـ ــود المتم ـ ــة وج ـ ــاءت أوام ـ ــرالصـرف بموجب
 تب نـي قبـول الجامعـة بالتعامـل مـ مركــز اإلبـداع لخـدمات الحاسـوب لتوريـد وتركيــب
ن
برنامأ انتحال سـرقة المحتوى وبمبلل  36,750دينار ،ف ن
حي لو أنها كلف نفسها
بالبحــث بشــبكة المعلومــات ألمكــنهم الحصــول عــىل نفــس الخــدمات وقســعر أقــل،
وعــىل ســبيل المثــال مــن خــالل دخــول لجنــة الفحــص برنــامأ ( )iThenlicateالــذي
ق ــام الم ــورد بالتعام ــل مع ــه تب ـ ن
ـي أن تكلف ــة برن ــامأ انتح ــال وسـ ــرقة المحت ــوى لع ــدد
 25000كلم ـ ـ ــة  100دوالر ،و 75000كلم ـ ـ ــة  300دوالر ،وللحص ـ ـ ــول ع ـ ـ ــىل برن ـ ـ ــامأ
( )Talk-To-an-Exportيتطلب االتصال بالتنامأ لتحديد القيمة.
 مدة التنامأ سنة واحدة فقط وبالتال ف ن التنامأ يفقد قيمته بانتهاء المدة.محضـر اتفا بإيجار مبن
ر
ن
ن
بتــاريـ ــخ 2014/10/24م وبمقــر المجلــس البلــدي زليــي عقــد اتفــاق بــي إدارة المعاهــد
المتوس ــط ويمثل ــه نف ه ــذا االتف ــاق م ــدير مكت ــب المعاه ــد التقني ــة والفني ــة المتوس ــطة،
ورئ ــيس الجامع ــة األس ــمرية ،تـ ــم بموج ــب ه ــذا االتف ــاق إعـ ــارة المب ـ نـب المج ــاور لمعهـ ــد
الكهربــاء المتوســط والواق ـ بجانــب مراقبــة الماليــة زليـ ر ن
ـي الســتغالله كقاعــات دراســية
ومعامل لكلية الهندسة بالجامعة ،ومن خالل الفحص لوحظ:
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ن
 أشار االتفاق عىل أن ر نالثان (الجامعة األسمرية) بتوفت مبلل  250ألف
يلتم الطرف
ن
المتاني ــة التس ــيتية لدي ــه لص ــال البلدي ــة ،وتل ـ ر نـتم البلدي ــة
دين ــار ،عن ــدما ي ــتم تس ــييل
ن
بصـرف هذه القيمة كاملة ف إدارة المعاهد التقنية والفنية والمتوسطة.
ن
المبان المملوكة للدولة والمملوكة مـن ن
ن
متانيتهـا العامـة وبالتـال
المبب المعار ضمن
ن
ن
ال يح ــق إيجـ ــار تل ــك المبـ ــان وخاصـ ــة ألح ــد المؤسسـ ــات الممول ــة مـ ــن متانيـ ــة ذات
الدولــة ،وجــاء ذلــك مخالفــا لق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )720لســنة 2013م بشــأن
تنظـ ـ ــيم مصـ ـ ــلحة أمـ ـ ــالك الدولـ ـ ــة والـ ـ ــذي حـ ـ ــددت المـ ـ ــادة ( )4فقـ ـ ــرة ( )9-6-5منـ ـ ــه
اختصاصات المصلحة فيما يتعلق بأمالك الدولة.
ـي الصـالحيات بالتصــرف فن
 ال يملك مكتب المعاهد التقنية والفنية المتوسطة زلي ر نأم ـ ــوال وممتلكـ ـ ــات المصـ ـ ــلحة ،كمـ ـ ــا ال يظهـ ـ ــر تخويلـ ـ ــه مـ ـ ــن الـ ـ ــوزير المخـ ـ ــتص (وزيـ ـ ــر
التعليم).
ن
 ال يظهـ ــر أي دور للمجلـ ــس البلـ ــدي ف االسـ ــتفادة مـ ــن القيمـ ــة المخصصـ ــة باالتفـ ــاقوبالتال جاء أمر السداد تح

مبدأ من ال يملك لمن ال شستحق.

 ب ــالرغم م ــن إن الفق ــرة ( )3م ــن االتف ــاق المح ــدد بموجبه ــا قيم ــة االتف ــاق  250أل ــفدين ــار أش ــارت ع ــىل أن تل ـ ر نـتم البلدي ــة بص ــرف ه ــذه القيم ــة كامل ــة ع ــىل إدارة المعاه ــد
التقنيــة والفنيــة المتوس ــطة حســب طل ــبهم ،ويعــد األمــر مخالف ــا باعتبــار إن البلدي ــة
ن
المتاني ــة العام ــة وذات الذم ــة
ليسـ ـ مخول ــة بالصـ ــرف ع ــىل الجه ــات الممول ــة م ــن
المالية المستقلة.
جامعة املرقب

نظام الرقابة الداخلية
 قصـ ـ ــور اإلدارات المختصـ ـ ــة بمسـ ـ ــك السـ ـ ــجالت المحاسـ ـ ــبية منهـ ـ ــا سـ ـ ــجل األصـ ـ ــولواالعتمادات وعدم الدقة نف التسجيل
 ضــعف التعزيــز المســتندي نف أذونــات الص ــرف بالمخالفــة لــنص المــادة ()105 ،99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 الت ـ ــأخر نف إع ـ ــداد الحس ـ ــاب الخت ـ ــام واحالت ـ ــه إل وزارة المالي ـ ــة ع ـ ــن الس ـ ــنة المالي ـ ــة2019م مخالفة بذلك نص المادة ( )23من قانون النظام المال للدولة.
 لوحظ ركتة إلغاء الصكوك الصادرةر األمر الذي ششت إل عدم ت ن
ـوج الدقـة والعنايـة
الالزمة عند اإلعداد.
ن
ر
 القيــام بأعمــال الجــرد الســنوي ف نهايــة الســنة الماليــة 2018م دون مطابقتهــا دفتيــاا
وتحدي ــد العج ــز أو الزي ــادة فضـ ـ ع ــن الت ــأخر نف القي ــام ب ــالجرد الس ــنوي ع ــن الس ــنة
المالية 2019م.
النفقات التسييية

ومن خالل الفحص والمراجعات ظهرت مالحظات بيانها كالتال:
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ر
المغتب ن
ـي ح رـب
 االستمرار نف إحالة الحـواالت الخاصـة بعقـود أعضـاء هيئـة التـدرطسبدايــة ســنة 2020م عــىل ال ـرغم مــن إنهــاء خــدماتهم للعــام الجــامع 2019/2018م
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي أدى إل ظه ـ ـ ـ ــور وف ـ ـ ـ ــر نف الس ـ ـ ـ ــنوات المالي ـ ـ ـ ــة 2019 ،2018م بقيم ـ ـ ـ ــة
ـ 24,000,000دينار تقريبا.
 القصور الواض نف نن
المتانيـة للب ن
ـابي
توج الدقة والمهنية عند إعداد تقديرات بنـود
األول والثـ ن
ن
المتانيــة
ـان وعــدم مراعــات األحكــام المبينــة بــالمواد ( )9-8-7مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
ن
ن
ن
 الص ـ ــرف بالتجـ ــاوز عـ ــىل بع ـ ــض بنـ ــود البـ ــاب الث ـ ــان عـ ــن السـ ــنتي الم ـ ــاليتي 2018من
ـادتي ( )11-10مــن قــانون النظــام المــال
2019م األمــر الــذي يعــد مخالفــا لــنص المـ
للدولة ،حيث ظهر التجاوز نف البنود التالية:
ر.ت
1
2

السنة المالية 2018م
مقدار التجاوز
البند
()23,750
إعالن وعالقات عامة
()1,200
تأمينات وضـرائب ورسوم

السنة المالية 2019م
مقدار التجاوز
البند
ن
مقابل عمل إضاف ()398,140
()780
مصـروفات خدمية

 قيــام الجهــة بالص ــرف عــىل بنــود لــم تــدرج لهــا اعتمــادات عــن الســنة الماليــة 2018مللدول ـ ــة حي ـ ــث ل ـ ــوحظ ف مبل ـ ــل  5,056,605دين ـ ــار ع ـ ــىل بن ـ ــد العم ـ ــل اإلض ـ ـ ن
ـاف
والمحا ن ات والحصص دون إدراج مخصص معتمد لهذا البند.
 قي ـ ــام الجه ـ ــة باس ـ ــتخدام ب ـ ـ رـواف الح ـ ــواالت ال ـ ــواردة ع ـ ــىل الب ـ ــاب األول ع ـ ــن الس ـ ـ ن
ـنتي
ن
ن
ن
للموظفي
اإلضاف
الماليتي 2018م2019 ،م و فها عىل مكافآت اللجان والعمل
وأيضا لتغطية تسويات أعضـاء هيئـة التـدرطس ممـا يعـد مخالفـا ألحكـام المـادة ()19
ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة والمـ ــادة ( )13مـ ــن الئحـ ــة
والمخازن.
 قيام الجامعـة بالصــرف عـىل بنـد مصــروفات سـنوات سـابقة بمبلـل قـدره 812,941دين ـ ــار نف ح ـ ـ ن
ـي بل ـ ــل المخص ـ ــص له ـ ــذا البن ـ ــد  820,200دين ـ ــار ،وم ـ ــن خ ـ ــالل أعم ـ ــال
الفحص لوحظ بشأنه ر
اآلن:
 قيــام الجهــة باصــدار قـرارات المهــام بعــد تنفيــذ المهمــة ،األمــر الــذي يعــد مخالفــا
لـ ــنص الفقـ ــرة الثالثـ ــة مـ ــن المـ ــادة ( )5مـ ــن الئحـ ــة اإليفـ ــاد وعـ ــالوة المبي ـ ـ رقـ ــم
2007/751م ومن األمثلة عىل ذلك:
رقم القرار وتاريخه
 816بتاري ــخ 2017/12/31م
 632بتاري ــخ 2017/10/26م
 296بتاري ــخ 2017/06/18
 633بتاري ــخ 2017/10/26م
 543بتاري ــخ 2017/09/26

تاري ــخ بدء تنفيذ المهمة
2017/09/07م
2017/07/20م
2017/03/12م
22/07/2017l
2017/07/03م

القيمة رقم إذن الصـرف
2018/09/13
880
2018/09/12 1,120
2018/09/10
800
2018/09/03 1,200
2018/09/02 1,840

تاريخه
بال
2017/11/07م
بال
2017/11/26م
2017/10/02م

 التوس نف الصـرف عىل صيانة السيارات وشـراء قط الغيـار التابعـة للجامعـة خـاللسنب 2018م2019 ،م وقد لوحظ بشأنها ر
ر
اآلن:
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 حمل عىل بند مصـروفات سنوات سابقة.
 التوسـ ـ ـ والمبالغ ـ ــة نف أس ـ ــعار الص ـ ــيانة وش ـ ـ ـراء قطـ ـ ـ الغي ـ ــار للس ـ ــيارات التابع ـ ــة
للجامعة ومن األمثلة عىل بعض عمليات الصـرف التال:
رقم إذن الصـرف

القيمة

2018/9/168

8,010

البيان
ر
صيانة سيارة نوع هونداي سوناتا بعهدة (ف أ ب ع) رئيس لجنة المشتيات

2018/9/170

5,532

صيانة سيارة نوع ر
متي موزا تحمل رقم  6/18908بعهدة قسم النقل والحركة

2018/9/171

8,716

صيانة سيارة نوع هونداي سوناتا تحمل رقم  5/33/14134بعهدة ( ع ر)

2018/12/158

9,705

صيانة سيارة نوع تيوتا كامري تحل رقم  1/5/192444بعهدة (ع م أ ش)

ن
ـاملي ،وق ــد
 قي ــام الجه ــة بالص ــرف ع ــىل األس ــاتذة ال ــزوار م ــن بن ــد المكاف ــآت لغ ــت الع ـلوحظ عليها ر
اآلن:
 قيام القسم المال بتجزئة القيمـة المسـتحقة لألسـاتذة الـزوار عـىل أ ك رـت مـن إذن
ف وعىل نفس أرقام أذونات الصـرف ،ومن األمثلة عىل ذلك:
رقم إذن الصـرف
2018/12/38
2018/12/38
2018/12/37
2018/12/37
2018/12/36
2018/12/36
2019/9/28
2019/9/27

المستفيد
أعمف
ننع
أعب
معبع

القيمة
5760
7040
5760
7040
5760
7040
5760
7040

ر
الفتة المستحق عنها وفق ر
مبارسة العمل
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م
من 2017/11/18م إل 2018/02/18م

ن
ـاملي ع ـ ــىل السـ ــنة المالي ـ ــة
 تحميـ ــل القيمـ ــة كامل ـ ــة عـ ــىل بن ـ ــد المكافـ ــآت لغ ـ ــت العـ ـ
2018م نف ن
حي أن جزءا من القيمة المصـروفة تخص السنة المالية 2017م.
 وج ــود اخ ــتالف بت ــواريـ ــخ مب ـ ر
ـارسة عم ــل للزائ ــر وت ــاريـ ــخ ال ــدعوة ،وك ــذلك ت ــواريـ ــخ
بيانات الكشف المحال من عميد كلية األسنان.
بند أتعاب ومكافآت لغي العاملي:

 قيام الجهة بالصـرف عىل مجموعة حماية كلية اآلداب الخمـس بموجـب القـرار ()8لسنة 2018م ،حيث نـص القـرار عـىل ف مكافـأة ماليـة شـهرية مقطوعـة مـن بنـد
العاملي ر
للفتة من 2017/12/01م ر
ن
حب تاريـ ــخ 2018/07/31م تم
المكافآت لغت
ر
ر
تحميلها عىل البند مبارسة رغم أنها تضم فتة تخص بند مصـروفات سنوات سابقة
لعدد  16فردا.
ن
 إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم 2018/10/04م الم ـ ـ ــؤر ف 2018/05/28م بقيم ـ ـ ــة 12,000دين ــار لص ــال شـ ــركة التواص ــل المتوس ــط مقاب ــل تركي ــب منظوم ــة ك ــامتات متكامل ــة
درجة أول وقد لوحظ به ر
اآلن:
 لم يرفق به ما يفيد ر
التكيب.
ن
التجهتات.
 التحميل عىل بند مصـروفات خدمية والواجب التحميل عىل بند
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إذن الص ـ ـ ـ ــرف رقـ ـ ـ ــم 2018/10/04م المـ ـ ـ ــؤر نف 2018/08/29م بقيمـ ـ ـ ــة 50780
دينار لصال شـركة قرص لمواد البناء وقد لوحظ عليها ر
اآلن:
 تم تحميل القيمة عىل بند الصيانة.
 المغ ــاالة نف األس ــعار وف ــق التقري ــر المق ــدم م ــن مكت ــب المراجع ــة ال ــداخىل دون
إرفـ ـ ـ ــاق االحتياجـ ـ ـ ــات المفصـ ـ ـ ــلة للكليـ ـ ـ ــات واإلدارات التابعـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــإلدارات العامـ ـ ـ ــة
بالجامعة بالخصوص.
ن
إذن الص ــرف رقــم  2018/10/3المــؤر ف (بــال) بقيمــة  5000دينــار لصــال (ع أح
ع) ،وقـ ــد لـ ــوحظ أنهـ ــا مـ ــن دون إرفـ ــاق األسـ ــاس الـ ــذي تـ ــم االسـ ــتناد علي ـ ــه نف ف
القيمة المذكورة.
القيــام باصــدار حجــوزات لإلقامــة واإلعاشــة لعــدد مــن األســاتذة والــزوار والممتحنـ ن
ـي
بفنــدق ســيفتوس عــىل الــرغم مــن وجــود عمــارات ســكنية مخصصــة ألعضــاء هيئــة
التدرطس.
ر
باستجاع بعض المصاريف الخدمية واتخاذها كأسـلوب للصــرف مـ وجـود
التوس
إدارات خدمي ــة أو أش ــخاص
عليها:

فـ ـ

رقم إذن الصـرف

القيمة المسيجعة

2018/9/114

4,000

2018/12/21

6,750

له ــم عه ــد مالي ــة ل ــذات الغ ــرض ،وم ــن األمثل ــة
صفة الشخص
عميد كلية التقنية الطبية
مسالتة (أ ا)
عميد كلية التقنية الطبية
مسالتة (أ ا)

وجه الصـرف
مخيم طالن ر ن
بمنته ر
الششارة
م مصـروفات اإلعاشة
مصاريف نقل أغراض الكلية
إل مقر جديد بالعمامرة

 قيام الجهة باصدار ثالث مخاطبات ذات األرقام ( )2،3 ،1نف شهر أ كتوبر 2018مبالمتانيـة التســيتية البـاب الث ن
ن
ـان للعــام 2018م
بشـأن طلـب تحويـل مــن بنـد إل بنـد
بمبلل إجمال قدره  150ألف دينار معتمد من رئيس الجهة بالمخالفة لـنص المـادة
( )10من قانون النظام المال للدولة.
 قيــام الجامعــة باحالــة مخصصــات المتعلقــة بالتفويضــات المصــلحية للمنقـ نـولي إل
جامعة المرقب عىل حساب البـاب األول األمـر الـذي شسـتوجب إحالتهـا إل حسـاب
الودائ واألمانات.
 تحمي ـ ــل مخصص ـ ــات الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2019/2018م بمصـ ـ ــروفات تخ ـ ــص س ـ ــنواتن
المتاني ــة والحس ــابات والمخـ ــازن
س ــابقة بالمخالف ــة لـ ــنص الم ــادة ( )13م ــن الئحـ ــة
ومنها عىل سبيل المثال:
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ر.ت
1
2
3

4

5

البند المحمل عليه

البيان
القيمة
رقم القيد
مقابل ف مرتبات سم ا عن ر
الفتة من شهر
المرتبات األساسية
7,093
4/225
مارس 3إل يوليو2016 7
مقابل ف مرتبات إ ج عن ر
الفتة من شهر
المرتبات األساسية
10,383
4/226
1يناير إل  10اكتوبر 2016
مقابل ف قيمة ألستاذ ممتحن بكلية الطب
البشـري نف مادة الجراحة عن ر
3,800 2019/9/52
فتة من
التحميل عىل بند
أكتوبر2017/10م إل نوفمت 2017/11م
ن
العاملي
مقابل ف قيمة ألستاذ ممتحن بكلية الطب مكافآت لغت
البشـري نف مادة وظائف عن ر
ر
مبارسة نف ن
حي أنها
4,420 2019/9/32
فتة من
2018/08/20م إل 2018/09/05م
تخص مصـروفات
مقابل ف قيمة ألستاذ ممتحن بكلية الطب
سنوات سابقة
البشـري نف مادة وظائف األعضاء عن ر
960
2019/9/26
فتة من
2016/04/02م إل 2016/04/07م

ن
المتانية ببنود مخالفة ،ومن األمثلة عليها:
 تحميل اعتماداتر.ت
1
2
3

رقم القيد
2018/7/6
2018/10/21
2018/10/31

القيمة
1096
54065
22510

4

2018/12/797

6525

5

2018/12/801

6900

البيان
مكافأة مالية للسيد ع ن ا
مكافأة مالية للسيد ع أ وآخرون
مكافأة مالية للسيد ا ع د وآخرون
مقابل الصـرف عىل عقود التعاون
للسيد /ط ع ح
مقابل الصـرف عىل عقود التعاون
للسيد /م إ ع

مالحظات
تحميل القيمة
عىل بند
المرتبات
األساسية

نفقات التحول

تبي ر
من خالل عمليات الفحص والمراجعة ن
اآلن:
 القي ـ ــام بص ـ ــرف مكاف ـ ــآت الت ـ ــدرطس و راإلرساف والمناقش ـ ــة وف ـ ــق اس ـ ــتمارات الص ـ ــرف
المعدة دون تحرير إذن الصـرف وفق النموذج رقم (وح )9-بالمخالفة ألحكام المادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )1/99من الئحة
ن
ر
ر
 عدم قيام الجامعة باحالة بواف الرصيد الدفتي ف 2018/12/31م بالمخالفة. قي ــام الجامع ــة بتجزئ ــة بع ــض العق ــود والمبالغ ــة نف القيم ــة حي ــث قامـ ـ ب ــابرام 23عقدا متمثلة نف الصيانة والتوريد ر
والتكيب تم إبرامها م عـدد مـن أدوات التنفيـذ –
الشـركات المنفذة – مجزأة بحيث ال يجب إخضاعها للرقابة الالحقة عىل الـدفعات
ا
الـ رـب يمارس ــها ال ــديوان متم ــث نف إدارة متابع ــة العق ــود ونفق ــات التح ــول ،وم ــن ذل ــك
عىل سبيل المثال:
ر.ت
1
2
3
4

بيانات العقد
عقد أشغال عامة 2018/4
عقد أشغال عامة 2018/5
عقد أشغال عامة 2018/6
عقد أشغال عامة 2018/22
إجمال القيمة

قيمة العقد
125,550
91,180
269,387
60,910

موضوع العقد
صيانة أقسام كلية االقتصاد القره بولىل
صيانة أقسام كلية ر
التبية القره بولىل
إضافة قاعات بكلية القانون
صيانة كلية ر
التبية البدنية -الخمس
547,027

اسم أداة التنفيذ
شـركة األعمال
الذكية للمقاوالت
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 قيــام بتجزئــة العقــد حيــث إن كــال مــن أداة التنفيــذ وطبيعــة العقــد لــم تختلفــا نف كــالالعقـ ـ ـ ــدين فعمـ ـ ـ ــدت الجهـ ـ ـ ــة إل تجزئتهـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ رـب ال يجعلهـ ـ ـ ــا خاضـ ـ ـ ــعة للرقابـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــىل
مستخلصات العقود:
ر.ت
1
2

بيانات العقد
عقد أشغال عامة 2018/9
عقد أشغال عامة 2018/20
إجمال القيمة

القيمة
117,100
427,438

الموضوع
صيانة ن
مبب كلية التقنية الطبية مسالتة
ن
صيانة مبب كلية الهندسة الخمس
544538

اسم أداة التنفيذ
برج الخمس
للمقاوالت

 أمــا فيمــا يخــص تكليــف الجامعــة لش ــركة روائ ـ الدقــة بالتوريــد روالتكيــب للعــدد مــن
المكيفــات فقــد تبـ ن
ـي مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة للكليــات أن التنفيــذ لــم يكتمــل إذ
إن ر
التكي ــب ل ــم تق ــم ب ــه الشـ ــركة إال لع ــدد قلي ــل م ــن المكيف ــات ،كم ــا تب ـ ن
ـي أن بع ــض
المكيفات تم التصـرف فيها بطرق مخالفة ألوجه المشـروعية حيث إن:
 البعض منها لم يوجد.
 البعض استبدل بأدوات.
 البعض تم االحتفا به من قبل المستلم ببيته.
 فيمــا يخــص المكيفــات الـ رـب تــم تســليمها للســيد( /د .خ ـم م) وعــددها  27منهــا 07مكيف ــات لص ــال كلي ــة الط ــب ،و 20لص ــال كلي ــة اآلداب أق ــر ب ــأن جميعه ــا موج ــودة
ببيته محتفظا بها الحتمال تعرضها للسـرقة إن لم يقم بنقلها لبيته.
 فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بالمكيف ـ ــات ال ـ ـ رـب اس ـ ــتلمها عمي ـ ــد كلي ـ ــة االقتص ـ ــاد (م م ) تحف ـ ــظ ع ـ ــىلاســتالمه لعــدد  08مكيفــات لكونــه ذهــل عــن ضــبط العــدد المســتلم مــن قبلــه ولــم
يتــذكره لطــول المــدة ،وعنــد معاينتــه صــورة مــن أنمــوذج التســليم الموق ـ عليــه م ــن
قبله لم يجزم بأن التوقي قد كان منه.
ر
 أما فيما يخص المكيفات ال رـب تـم تسـليمها لكليـة التبيـة البدنيـة والقـانون والشــريعةولم توجد ف بناء عىل إقرار المستلم بمحضـر إثبات الواقعة المرفـق بـالملف عـىل
التفصيل التال:
 عدد  06تم تسليمها لنادي الجنباز.
ر
بروجكت.
 عدد  01استبدل بجهاز
 عدد  16لم توجد.
وهـذا مـا يعــد تصــرفا بــأموال الدولـة بالمجــان منطبقـا عليــه نـص المــادة ( )24مـن قــانون
النظــام المــال للدولــة ،ومنــه مــا يعــد تقصــتا نف حفــظ وصــيانة المــال العــام ممــا ينطبــق
عليه نص المادة ( )15من القانون ( )1979/02بشأن الجرائم االقتصادية.
االعتمادات المستندية

مــن خــالل عمليــات الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي وجــود اعتمــاد مســتندي مفتــوح بمص ــرف
الجمهوريــة فــرع الخمــس ترجـ ســنوات فتحــه مــن 2006م إل 2018م بقيمــة إجماليـة
قــدرها  12,731,407.437دينــار حيــث بلــل قيمــة مــا تــم فــه مــن هــذه االعتمــادات
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ر
حب تاريـ ــخ 2020/11/23م مبلـل  6,029,552دينـار برصـيد متبـق ح رـب ذات التـاريـ ــخ
وقدره  6,701,854دينار.
الحظ بشأنه ر
اآلن:
ي منتهي ـ ن
 وج ــود مشـ ــروع نـي س ــبق وأن ف للشـ ــركة المنف ــذة م ــا نس ــبته  %15م ــن
ن
قيمــة العقــد وقــدم هــذه الشــركات بالمســتخلص األول ف حــدود المبــالل المفــوض
بها م ذلك استمرت نف التنفيذ ر
حب استكمال العمل األمر الذي رتب عىل الجامعة
إنشاء ر ن
التام مال قدره باإلجمال  488,800دينار.
 تــأخر الجامع ــة نف تس ــوية أوضــاع بع ــض الش ــركات ال ـ رـب أنه ـ تنفي ــذ المش ــاري ـ ـ ال ـ رـبتعاقــدت عليهــا م ـ الجامعــة مــن حيــث إجـراءات االســتالم النهــان لــبعض المشــاري ـ ـ
و ف قيمــة الضــمان والتـ ن
ـأمي للــبعض اآلخــر رغــم انتهــاء مــدة الضــمان حيــث بلــل
عدد هذه المشاري ـ ـ  13مشـروعا.
العهد المالية
تب ـ ـ ن
ـي وجـ ــود عـ ــدد  103عه ـ ــدة ماليـ ــة بقيمـ ــة  306,600دين ـ ــار ،ترج ـ ـ تـ ــواريـ ــخ فه ـ ــا
لس ــنوات س ــابقة إل س ــنة 2001م دون أن ي ــتم اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات ال ـ رـب تكف ــل تس ــويتها
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
وفق نصوص المادة ( )188من الئحة
جامعة مصراتة

نظام الرقابة الداخلية
 ع ــدم كتاب ــة جمي ـ ـ البيان ــات بص ــفحات س ــجالت االعتم ــاد (البن ــد – المبل ــل – رق ــمن
المتانية والحسابات والمخازن.
التفويض) بالمخالفة للمادة ( )21 ،20من الئحة
 ع ــدم رالتص ــيد نف ك ــل ص ــفحة م ــن ص ــفحات دف ـ رـت الص ــندوق وبالت ــال ع ــدم ترحي ــل
ر
الدفتيـ ـ ــة األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يفقـ ـ ــد هـ ـ ــذه الـ ـ ــدفاتر المصـ ـ ــداقية واالعتمـ ـ ــاد عـ ـ ــىل
األرصـ ـ ــدة
ن
مخرجــات الحاســب اآلل بالمخالفــة للم ــادة ( )81مــن الئحــة المتانيــة والحس ــابات
والمخازن.
 األرصــدة بســجالت االعتمــادات ال تطــابق األرصــدة بتقريــر اإلي ـرادات والمص ــروفاتنف 2019/12/31م.
 عدم إمساك سجل لألصول الثابتة وذلك لمتابعتها والمحافظة عليها من الضياع. القيام بتحميل مصـروفات السنة بمصـروفات سنوات سابقة أخرى. عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية باألعمال المنوطة بـه مـن حيـث أعـداد التقـاريرالدوريــة والــرد عــىل مالحظــات الــديوان بالمخالفــة للفقـ ن
ـرتي ( )5 ،4للمــادة ( )19مــن
ق ـ ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة س ــابقا رق ــم ( )22لس ــنة 2008م بش ــأن تنظ ــيم عم ــل
الجامعات.
 التـ ـ ــداخل نف االختصاص ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ نـي المكات ـ ـ ــب بالجامع ـ ـ ــة حي ـ ـ ــث ل ـ ـ ــوحظ قي ـ ـ ــام بع ـ ـ ــض
ن
ـوظفي بتس ـ ــيت مه ـ ــام اك ـ ـ رـت م ـ ــن إدارة أو مكت ـ ــب ع ـ ــىل س ـ ــبيل المث ـ ــال م ـ ــدير إدارة
الم ـ ـ
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الشــؤون الفنيــة ششــغل نف نفــس الوق ـ مــدير مكتــب المــوارد البش ــرية  -مــدير إدارة
شـؤون أعضــاء هيئـة التــدرطس يـدير مكتــب أسـكان أعضــاء هيئـة التــدرطس بالمخالفــة
للهيكل التنظيم للجامعات رقم ( )22لسنة 2008م.
ن
 قيـ ــام الكلي ـ ــات باصـ ــدار أوام ـ ــر تكليـ ــف ألعض ـ ــاء هيئـ ــة ت ـ ــدرطس متعـ ــاوني بالمخالف ـ ــةللفقـ ن
ـرتي ( )8 ،7مــن المــادة ( )10مــن قـرار اللجنــة الشــعبية العامـة رقــم ( )22لســنة
2008م بشأن تنظيم عمل الجامعات.
اإليرادات

 قيام إدارة الجامعة بدعم حساب نقابة أعضاء هيئة التدرطس بمبلل  25,060ديناروذل ـ ــك حسـ ـ ــب كشـ ـ ــف اإلي ـ ـ ـرادات المرفـ ـ ــق نف حـ ـ ـ ن
ـي ل ـ ــم تظهـ ـ ــر الخالصـ ـ ــة الشـ ـ ــهرية
ر
للحس ــاب الخت ــام ع ــن الس ــنة موض ــوع الفح ــص أي اش ــتاكات م ــن مرتب ــات أعض ــاء
هيئة التدرطس.
 ظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  11,984دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بالخالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرية للحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فن2019/12/31م والــذي يمثــل مقابــل إيجــار ســكن تــم خصــمه مــن مـ ن
ـوظف الجامعــة
المســتفيدين مــن الســكن الجــامع ولــم يــتم إحالتــه إل حســاب اإلي ـرادات بالمخالفــة
ن
المتانية العامة.
لقانون اعتماد
الخزينة

 االحتفــا بصــكوك مص ــدقة بالخزينــة وغــت مس ــلمة ألصــحابها تخــص الب ــاب األولص ــادرة ع ــن س ــنوات س ــابقة 2012م2013 ،م ،حي ــث يص ــل ع ــددها إل  37ص ــك
وبمبل ـ ــل إجم ـ ــال ق ـ ــدره  8,880دين ـ ــار ول ـ ــم ي ـ ــتم اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانوني ـ ــة حياله ـ ــا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالة لما نص عليه المادة ( )118من الئحة
 تظهــر مــذكرة التســوية صــكوك عــن ســنوات مختلفــة 2012م إل 2017م ومســلمةألص ــحابها ل ــم ي ــتم معالجته ــا محاس ــبيا واتخ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانوني ــة حياله ــا وذل ــك
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن .والكشــوفات
بالمخالفــة للمــادة ( )120مــن الئحــة
المرفقة توض ذلك.
تنفيذ الميانية
ن
ر
ن
ن
المتانيـ ــة ف نهايـ ــة السـ ـ ن
ـاليتي 2018م،
ـنتي المـ ـ
 عـ ــدم الـ ـ ر نـتام الجامعـ ــة باحالـ ــة بـ ــوافن
المتاني ــة والم ــادة ( )7م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال
2019م بالمخالف ــة لق ــانون اعتم ــاد
للدولة وبيانها ك ر
اآلن:
السنة المالية
2019
2018
5,733
51,685

البيان
الباب االول
الباب ن
الثان

65,609

230,897

الباب الثالث (التحول)

2,592,783

2,296,823

اإلجمال

2,710,078

2,533,454

تقرير ديوان المحاسبة 2020

851

 م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل بع ــض اس ــتمارات الص ـ ــرف لمرتب ــات المعي ــدين ل ــوحظ أنهنــاك الــبعض مــنهم مــن قــد تجــاوز المــدة المحــددة بموجــب القـرار رقــم ( )94لســنة
2011م بش ـ ــأن الئح ـ ــة تنظ ـ ــيم أوض ـ ــاع المعي ـ ــدين بالجامع ـ ــات ومؤسس ـ ــات التعل ـ ــيم
العال م االستمرار نف ف رواتبهم وعىل سبيل المثال ال الحصـر ر
اآلن:
مدة العمل كمعيد بالجامعة
الكلية
االسم
الرقم
 7سنوات
ج م س ض كلية االقتصاد
1
 10سنوات
 2ف ض س ف كلية الطب
 10سنوات
كلية الطب
أم ع ت
3
ر
 10سنوات
كلية التبية
سممك
4
 10سنوات
كلية الطب
عمعت
5
 10سنوات
كلية الطب
أم ع
6
كلية ر
 7سنوات
التبية
همعو
7
كلية ر
 10سنوات
التبية
حصمغ
8
 9سنوات
كلية اآلداب
نمع ج
9

 استمرار ف مرتبات الموفدين بالخارج بالرغم من أن تاريـ ــخ اإليفاد وتنفيـذ القـرارن
ـهادتي (الماجس ــتت – ال ــدكتوراه) وع ــىل س ــبيل
يرجـ ـ إل س ــنوات س ــابقة لني ــل الش ـ
المثال ال الحصـر ما يىل:
االسم
عععع
مأمت
حعبل
جمعغ
حم ر ر
عممس
سعع

رقم القرار
502
502
700
469
628
700
293

تاري ــخ القرار
2010
2010
2007
2008
2007
2013

تاري ــخ ربــع المرتب
2013/1/1
2013/1/1
2008/8/1
2010/12/1
2009/12/1
2008/3/1
2014/12/1

الدرجة الموفد لها
الماجستت
الماجستت
الماجستت
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

 اس ـ ــتمرار ف مرتب ـ ــات الموف ـ ــدين بال ـ ــداخل ب ـ ــالرغم م ـ ــن انته ـ ــاء الف ـ ـ رـتة المحـ ـ ــددةبالالئحة الستفاء نيل شهادة (الماجستت) وعىل سبيل المثال ال الحصـر ما يىل:
ر.م
1
2
3
4
5

االسم
أعأأ
أم م ز
أم م ش
فمفن
ثممح

رقم القرار
246
719
1247
277
177

تاري ــخ القرار
2013م
2016م
2017م
2015م
2014م

ـوظف المكتـ ــب القـ ـ ن
 التوس ـ ـ نف ف المكافـ ــآت الماليـ ــة لـ ــرئيس ومـ ـ نـانون بنـ ـ ا
ـاء عـ ــىل
ق ـرارات صــادرة م ــن رئــيس الجامع ــة بحجــة قي ــامهم بمهــام قانوني ــة وحصــولهم ع ــىل
مقابـ ــل العمـ ــل اإلضـ ـ ن
مـ ــن مهـ ــام
ـاف م ـ ـ العلـ ــم ان المهـ ــام الـ ــواردة بهـ ــذه الق ـ ـرارات
اإلدارة.
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ف مكافآت ماليـة لم ن
ـوظف قسـم الصـيانة بموجـب قـرارات أرقـام (،)2017/525
( )2018/316( ،)2017/638صـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن رئـ ـ ــيس الجامع ـ ـ ــة وبقيمـ ـ ــة  500دين ـ ـ ــار
شــهريا لكــل موظــف نظــت ر
اإلرساف عــىل عمــل المولــدات الكهربائيــة و اختصــاص
القس ــم ،وب ــاالطالع ع ــىل البيان ــات الخاص ــة ب ــالقرارات الص ــادرة ع ــن رئ ــيس الجامع ــة
(كش ــف القـ ـرارات المرفق ــة) خ ــالل س ــنة 2019م تب ـ ن
ـي أن ــه ل ــم ي ــتم إص ــدار أي ق ـ ـرار
ن
ـوظفي بالعم ــل اإلض ـ ن
ن
ـاف األم ــر ال ــذي شش ــكك ف ص ــحة ف ه ــذه
بش ــأن تكلي ــف م ـ
األموال.
ن
 مــن خــالل متابعــة التفويضــات الماليــة الصــادرة للمنقــولي مــن الجامعــة إل مراقبــةالتعلــيم مص ـراته تبـ ن
ـي أنــه تــم اإلج ـراء عــن طريــق قـرارات صــادرة عــن مراقــب التعلــيم
ببلدي ــة مص ـ ـراته اس ــتنادا ع ــىل ق ـ ـرار وزي ــر التعل ــيم رق ــم ( )753لس ــنة 2017م بش ــأن
تفويض مسؤول شؤون التعليم بالبلديات ببعض االختصاصات (النقل ن
بي مكاتب
التعلــيم بالبلــديات فقــط دون النقــل مــن المؤسســات والهيئــات األخــرى) ومــن أمثلــة
ذلك مستندات الصـرف أرقام .6/92 ،6/91
الخالصات الشهرية للحساب الختام

 ظهر بالخالصة الشهرية للباب األول مبالل متعلقة بحساب األمانات والودائ :البيان
ن
منقولي من جهات أخرى
مخصصات
مكافآت لجان امتحانات الشهاد الثانوية

القيمة
402,003
345,962

حي ــث ك ــان م ــن المف ـ رـتض إي ــداعها بحس ــاب الودائـ ـ واألمان ــات وذل ــك لض ــبط واحك ــام
الرقابة عليه.
 ع ـ ــدم إقف ـ ــال وتس ـ ــوية مبل ـ ــل خص ـ ــم ن يب ـ ــة الجه ـ ــاد والمس ـ ــتقط م ـ ــن مص ـ ـ ــروفاتن
اإلضاف نف الحساب المناظر له.
المكافآت والعمل
 م ـ ــن خ ـ ــالل فح ـ ــص بن ـ ــد دفع ـ ــات مقدم ـ ــة الظ ـ ــاهر بالخالص ـ ــات الش ـ ــهرية للحس ـ ــابالختــام لــوحظ إجـراء دفعــات مقدمــة تحـ الحســاب لفنــادق داخــل وخــارج مدينــة
مص ـراته وبمبلــل  335,000دينــار دون إمســاك ســجل يبـ ن
ـي حركــة هــذه الــدفعات ان
كان مدينة أم دائنة وعـدم اقفالهـا نف نهايـة السـنة ،األمـر الـذي ترتـب عليـه تحميـل
السنة بمصـروفات ال تخصها نف ن
حي لم شسوى منهـا إال مبلـل  75,000دينـار خـالل
نفــس الســنة والـ رـب تخــص فنــدق كليــة التقنيــة الصــناعية مص ـراته بموجــب المســتند
رقـ ـ ــم  ،11/2وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل فح ـ ـ ــص مس ـ ـ ــتندات التس ـ ـ ــوية تب ـ ـ ـ ن
ـي أن معظمه ـ ـ ــا خاص ـ ـ ــة
بمصـ ـ ــروفات الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان ت ـ ــم تحميله ـ ــا ع ـ ــىل الب ـ ــاب األول بن ـ ــد اإلعاش ـ ــة واإلقام ـ ــة
ن
للعاملي بالمخالفة للمادة ( )21من قانون النظام المال للدولة والمادة ( )204مـن
ن
ن
المتانية.
المتانية والحسابات والمخازن وقواعد تنفيذ
الئحة
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البيان
فندق سفاري مرصاتة
فندق سفاري مرصاتة
فندق سفاري مرصاتة
فندق كلية التقنية الصناعية مرصاتة
فندق كلية التقنية الصناعية مرصاتة
فندق التا مرصاتة
فندق توباكتس طرابلس

القيمة
 70,000دينار
 50,000دينار
 45,000دينار
 75,000دينار
 50,000دينار
 20,000دينار
 25,000دينار

رقم المستند
4/7
12/44
12/368
5/152
12/219
12/149
12/369

(نقاب ــة المحاس ـ ن
ـبي – مدرس ــة
وأن بع ــض الجه ــات المس ــتفيدة م ــن ه ــذه الخ ــدمات
ن
ـدوبي ع ـ ـ ــن وزارة التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــال – أعض ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــدرطس
الخيال ـ ـ ــة للفروس ـ ـ ــية – من ـ ـ ـ
زوار...إلخ).
باإلضـ ــافة إل ذلـ ــك أن هـ ــذه الـ ــدفعات تم ـ ـ بـ ــدون إب ـ ـرام أي عقـ ــود أو محـ ــا ن اتف ـ ــاق
تضـ ــمن حقـ ــوق الجامعـ ــة وانمـ ــا تـ ــم إجرانهـ ــا عـ ــن طريـ ــق تأشـ ــتة رئـ ــيس الجامعـ ــة ع ـ ــىل
العــروض المقدم ــة مــن قب ــل تلــك الفن ــادق وأن ــه لــم ي ــتم المفاضــلة بينه ــا وانمــا ت ــم دف ـ
ر
مبارسة.
المبالل لجمي الفنادق
ً
ثانيا :مصـروفات الباب الثان
 قيام المراقـب المـال بالتجـاوز نف الصــرف عـىل بعـض البنـود بالمخالفـة للمـادة ()10ن
المتانيـ ــة والحسـ ــابات
مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة والمـ ــادة ( )22مـ ــن الئحـ ــة
والمخ ــازن وال ــذي يكش ــف ع ــن ع ــدم اتب ــاع األس ــس الس ــليمة عن ــد إع ــداد تق ــديرات
ن
المتانية.
ن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات والمخ ـ ـ ــازن
 وفق ـ ـ ــا ألحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ــانون الم ـ ـ ــال للدول ـ ـ ــة والئح ـ ـ ــةومنش ــورات وزارة الماليـ ــة بالخصـ ــوص األمـ ــر الـ ــذي ترتـ ــب عليـ ــه إدراج بنـ ــود واحالـ ــة
تفويضات مالية لها ولم يتم الصـرف منها بل نقلها لبنود أخرى.
 جمل ــة المب ــالل المصـ ــروفة بس ــجالت االعتم ــاد ال تط ــابق المب ــالل المصـ ــروفة بتقري ــرالمراقب المال.
البند
ن
العاملي
اتعاب ومكافآت لغت
نفقات السفر والمبي
مصـروفات النظافة
شـراء مواد وخامات
مصـروفات خدمية

سجل االعتماد
96,133
601,280
890,760
187,199
28,2331

الفر
تقرير المراقب المال
101,105
197,238
54,830
65,6110
129,820
1,020,580
3699
183,500
23,569
305,900

 االحتفا برصيد أول المدة لسنة 2019م والبالل قيمته  65,609دينار وهو رصيدمنق ــول م ــن س ــنة 2018م بالمخالف ــة للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة
ن
المتانية.
وقانون اعتماد
 االختالف نف قيمة بعض البنود نبي الخالصة الشهرية وتقرير مصـروفات المعد من
قبل المراقب المال:
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البند
صيانة
مواد وخامات
م خدمية
م سنوات سابقة

القيمة حسب الخالصة
1,185,659
187,199
383,154
267,610

حسب تقرير المراقب المال
998,090
183,500
305,900
298,820

الفر
87,569
3,699
77,254
()31,210

ـدفتي لحس ـ ـ ــاب البـ ـ ـ ـاب الث ـ ـ ـ ن
 بل ـ ـ ــل الرص ـ ـ ــيد ال ـ ـ ـ رـان نف 2019/12/31م مبلغ ـ ـ ــا وق ـ ـ ــدره
 230,897.053دينار لـم يـتم إحالتـه إل حسـاب اإليـراد العـام بالمخالفـة لمـا نصـ
عليه المادة ( )7من قانون النظام المال للدولة.
ً
ثالثا :الباب الثالث (التحول)
 االحتفــا برصــيد آخــر المــدة عــن ســنة 2018م واعتبــاره افتتــاج أول المــدة لســنة2019م والبــالل قيمتــه  2,592,738دينــار بالمخالفــة للمــادة ( )7مــن قــانون النظــام
ن
المتانية.
المال للدولة وقانون اعتماد
 وج ــود اس ــتقطاعات ت ــم خص ــمها خ ــالل الس ــنة ول ــم تل ـ ر نـتم الجامع ــة بأدائه ــا واحالته ــاللحسابات المختصة و عىل النحو التال:
القيمة
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
خصم الضمان االجتماع  23,285دينار
 25,354دينار
ن يبة الجهاد
 17,615دينار
ن يبة الدمغة
 30,025دينار
ضمان أعمال %5
ن
 17,315دينار
تأمي نهان %2

 قيــام المراقــب المــال بتجــاوز الص ــرف عــىل بعــض بنــود التفــويض بالمخالفــة للمــادة( )10من قانون النظام المال للدولة.
ـدفتي نف 2019/12/31م ب ر
 وجـود اخـتالف نف الرصـيد ال رـدفت يوميـة الصـندوق عـن
ما هو وارد بالتسوية المصـرفية والخالصة الشهرية بالحساب الختام.
ف مب ــالل مالي ــة لموف ــدين الدراس ــة بال ــداخل مقاب ــل ب ــدل كت ــب وأدوات علمي ــة
بالمخالفــة لمــا هــو منصــوص عليــه بالمــادة ( )155مــن الئحــة تنظــيم التعلــيم العــال
رقم ( )501لسنة 2010م ومثال ذلك ر
اآلن:
رقم المعاملة
4/3
12/28
12/22
12/175
12/224
12/273

القيمة المصـروفة
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

القيمة حسب الالئحة
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

المستفيد
ف رق
عععب
أصمح
أبعط
نفمح
عمز

التخصص
أعالم
إدارة اعمال
فنون واعالم
إدارة
أدارة أعمال
أدارة أعمال

 القي ــام بص ـ ــرف مكاف ــآت مالي ــة لك ــل م ــن رئ ــيس الجامع ــة ووكي ــل الجامع ــة للش ــؤونالعلميــة مقابــل قيامهمــا بــبعض األعم ــال بالمخالفــة للفقــرة (ب) مــن الم ــادة ()202
من الالئحة  501بشأن تنظيم التعليم العال وبيانها ك ر
اآلن:
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المبلغ
الصفة
اسم المستفيد
البيان
رقم السند
وكيل الشؤون العلمية 500
ممس
 12/190مناقشة رسالة ماجستت
500
رئيس الجامعة
فعأ
 12/170تقييم رسي للماجستت
5,000
رئيس الجامعة
فعأ
تأليف كتاب
12/42
1,300
رئيس الجامعة
فعأ
 12/58مناقشة رسالة الماجستت

 ضـ ــعف التعزي ـ ــز المس ـ ــتندي لـ ــبعض المع ـ ــامالت المالي ـ ــة الخاصـ ــة بتس ـ ــديد الرس ـ ــومالمتعلقـة بالموفــدين للدراسـة بالــداخل حيـث لــم يـتم إرفــاق مـا يؤيــد صـحة التســديد
(إيصاالت القبض م .ح  )5ومثال ذلك:
رقم المعاملة القيمة
3,900 12/242
2,700 12/243
2,600 12/245
1,700 12//246

المستفيد
نأعت
م عم م
تحعص
ع زع ع

ملف االسكان الجامع

ن
ـاملي مقابــل خصــم مبلــل شــهري مــن مرتبــاتهم
 قيــام الجامعــة بتخصــيص الشــقق للعـيكــاد يكــون رمــزي  33.909دينــار بالمخالف ــة للمــادة ( )24مــن قــانون النظــام الم ــال
للدولة
ن
 تقـاعس الجامعـة ف اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة حيـال شــاغىل العقـارات بـالطرق غــتالمشـروعة.
المخ ـ ـ ــازن

 عدم توضي نوع الصنف المسجل بسجل أستاذ المخزن (بشكل واض ودقيق). القيام بالصـرف عىل جهات غت تابعة للجامعة وذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفةللمــادة ( )24مــن قــانون النظــام المــال للدولــة وعــىل ســبيل المثــال ال الحصــر (الهيئــة
العامــة للثقافــة  -فريــق الرصــد والتقصـ ـ واالســتجابة الس ــريعة – مركــز الرقابــة عــىل
األغذية – نادي السويحىل – جهاز األمن الداخىل).
ر
 عدم المطابقة نف بعض األصناف نبي سـجل أسـتاذ المخـزن والمنظومـة اإللكتونيـة
ن
للمادتي ( )232 ،231من الئحة المخازن.
للمخازن ،بالمخالفة
ً
رابعا :حساب الودائع واألمانات
 عدم فت سجل خاص بالحساب لقيد األمانات به ومتابعتها (سجل مسـاعد ب رـدفت
الصندوق الممسوك).
ر
ن
 القي ــام بتعلي ــة حس ــاب الودائ ـ واألمان ــات بمب ــالل مالي ــة دون وج ــود التام ــات قائم ــةاألم ــر ال ــذي ين ـ ن
ـاف طبيع ــة ه ــذا الحس ــاب وي ــدل ع ــىل أن الغ ــرض م ــن التعلي ــة حج ــز
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
القيمة بما يخالف نص المادة ( )161من الئحة
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 االحتف ــا بمب ــالل مالي ــة بالحس ــاب تجـ ــاوزت م ــدتها س ــتة أش ــهر بالمخالف ــة للمـ ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )162من الئحة
 تم االحتفا بمبالل بالحساب لم تقم الجامعة باتخـاذ اإلجـراءات حيالهـا حسـب مـان
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن و
ـادتي ( )162-161مــن الئحــة
نصـ عليــه المـ
ك ر
اآلن:
البيان
مبالل تم تعليتها كأرصدة دون وجود مستندات مقابلة لها
أرصدة تم نقلها من حسابات مصـرفية أخري
مبالل تم تعليتها تمثل إيرادات بي خردة تخص سنة 2013م
المجموع

القيمة
3,141,128
386,771
8,995
3,536,894
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التعليم التقني
اهليئة الوطنية للتعليم التقني والفني

نظام الرقابة الداخلية
ر
ر
 عــدم امســاك دفـ رـت الصــندوق بالصــورة الصــحيحة وكــتة الكشــط فيــه وعــدم االلـ نـتامن
ن
المتانيــة والحســابات
ـادتي ( )87( )83مــن الئحــة
بمراجعتــه بالمخالفــة ألحكــام المـ
والمخازن.
ن
 عدم استيفاء كافة البيانات ف العديد من أذونات الصـرف والخاصة بمستلم الصكن
المتانية.
ورقم الصك وغتها بالمخالفة ألحكام المادة ( )104من الئحة
 تجـاوز المــدة القانونيــة لالحتفــا بالمبــالل نف حســاب الودائـ واألمانــات والمحــددةن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات
بس ـ ــتة أشـ ـ ــهر بالمخالف ـ ــة ألحكـ ـ ــام الم ـ ــادة ()162مـ ـ ــن الئح ـ ــة
والمخازن.
ن
 التوسـ نف الصــرف عــن طريــق العهــد والتــأخر ف تســويتها لفـ رـتات طويلــة بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المواد ( )188 ،181من الئحة
 اتبــاع طريقــة التكليــف المبـ رـارس نف التعاقــد لتوريــد المســتلزمات خالفــا ألحكــام المــادة
( )10-9من الئحة العقود اإلدارية.
 إهمال امساك بعض السجالت كسجل األصول مما يصعب معه حرصـها ويضـعفعملية الرقابة عليها ويــهددها بالضياع واالختالس.
ن
 الت ـ ــأخر نف إع ـ ــداد الحس ـ ــاب الخت ـ ــام للس ـ ــنة المالي ـ ــة المنتهي ـ ــة ف 2020/12/31موالس ــنة الماليـ ــة المنتهيـ ــة نف 2019/12/31م بالمخالف ــة ألحكـ ــام المـ ــادة ( )23مـ ــن
القــانون المــال للدولــة حيــث تبـ ن
ـي أن آ خــر حســاب ختــام تــم إعــداده خــاص بالســنة
المالية المنتهية نف 2018/12/31م.
 عــدم إمســاك بطاقــة المرتــب لكــل موظــف بالهيئــة بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()126ن
المتانية والحسابات المخازن.
من الئحة
الميانية التسييية
الجدول التال ن
يبي جملة المخصصات المعتمدة والمصـروفات الفعلية والمسيل منها
ن
للسنة المالية المنتهية ف 2020/12/31م:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

االعتمادات المفوض بها
2,468,900
1,033,500
3,502,400

المسيل
2,232,242
1,033,499
3,265,741

المصـروفات الفعلية
2,218,645
1,011,043
3,229,688

الرصيد
250,255
22,457
272,712

نسبة الصـرف
%90
%98
%92

ومن خالل الفحص لوحظ ر
اآلن:
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ن
ـاملي بش ــكل مس ــتمر ت ــم التعاق ــد معه ــم ألداء
 قي ــام الهيئ ــة بص ــرف مكاف ــآت لغ ــت الع ـبعض األعمال خصما مـن البـاب الث ن
ـان بالمخالفـة لقـانون عالقـات العمـل رقـم ()12
لسنة 2010م خالفا للقـانون رقـم ( )8لسـنة 2014م بشـأن الـرقم ال ن
ـوطب ،ومنشـور
ديوان المحاسبة رقم ( )1لسنة 2016م وفيما يىل بيان بذلك:
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم
مما
معحأ
رشا
عسب
ااا
إعا

الصفة
مدير مكتب الرئيس
موظف /مكتب الرئيس
موظف /مكتب الرئيس
مهندس منظومات /المال
موظف /إدارة المعاهد
ن
قانون
مستشار

القيمة المصـروفة
1000
1000
1000
1000
1000
950

المالحظات
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
لمرة واحدة
شهريا

 بموج ـ ــب إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم  12/23ت ـ ــم ف قيم ـ ــة  6000دين ـ ــار مكاف ـ ــأة ش ـ ــهريةبقيم ـ ــة  1000دين ـ ــار نف الش ـ ــهر للس ـ ــيد (س.أ .ا) نظ ـ ــت مراجع ـ ــة واقف ـ ــال الحس ـ ــابات
الختامية بالرغم من أن ذلك من صميم اختصاص القسم المال للهيئة.
ف قيمــة  5,282دينــار مقابــل حجــز تــذاكر ســفر لســتة أشــخاص بموجــب القيــد
رقم  9/7دون إرفاق قرار التكليف بمهمـة رسـمية وكـذلك ف قيمـة  7,245دينـار
مقاب ــل حج ــز فن ـ ر
ـدف بفن ــدق ب ــالزا طـ ـرابلس لع ــدد  6أش ــخاص دون ذك ــر ص ــفاتهم أو
سبب الحجز واإلقامة.
 المبالغــة المفرطــة نف أســعار تغيــت الزيــوت والفالتــر لــبعض وأســعار الصــيانة لــبعضسيارات الهيئة ومثال ذلك:
ف قيمــة  5,260دينــار بموجــب إذن الص ــرف رقــم  11/5نظــت تغــت إطــارات

وخلف وتغت غالف صندوق ن
ن
ن
خلف وتغت شماع.
عدد  4وتغت باطب امام
ف قيم ـ ــة  2,500دين ـ ــار بموج ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ــم  12/20نظ ـ ــت ص ـ ــيانة

مكي ــف س ــيارة ن ــوع تويوت ــا هـ ـايلوكس مودي ــل 2013م وتغ ــت الفطاح ــه األمامي ــة
اليشى وتغت زي محرك.
ر
 إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  10/11بشـ ــأن توريـ ــد  500ل ــت نافطـ ــة ال يوجـ ــد اسـ ــتالم مـ ــن
اإلدارة المختصــة واحالــة الفــاتورة للصــرف تــم يــوم 2020/11/1م والصــرف تــم
يوم 2020/10/28م.
ف قيمــة  5,195دينــار بموجــب إذن الص ــرف رقــم  12/20نظــت تغــت زيــوت

وفالتر وكشف كامل لرافعة شوكية.
ف قيمة  14,645دينار بموجب إذن ف رقم  12/19نظت صيانة سيارة

نوع هونداي ر
إلنتا موديل 2010م.
ف قيم ـ ـ ــة  11,295دين ـ ـ ــار بموج ـ ـ ــب إذن ف رق ـ ـ ــم  12/21نظ ـ ـ ــت ص ـ ـ ــيانة

محرك سيارة نوع كيا أوبتيما.
ن
 التوس ـ ف عمليــة الص ـرف عــىل بنــد (القرطاســية) دون وجــود مــا يفيــد إعــداد طلبيــةاحتياجات القرطاسـية مـن قسـم المخـازن ،إضـافة إل ش ـراء نفـس األصـناف والمـواد
بقيم مرتفعة نف ر
فتات متقاربة.
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 عــدم مراعــاة الدقــة نف تســجيل بيانــات بعــض أذونــات الص ــرف حيــث تكشــف وجــودأخطاء نف قيد أرقام الصكوك نف ر
أكت من حالة وذلك بالمخالفة ألحكام المواد (،95
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )180من الئحة
حسابات خارج الميانية
الدفعات المقدمة

لـ ــوحظ وجـ ــود دفعـ ــات مقدمـ ــة منـ ــذ سـ ــنوات سـ ــابقة لعـ ــدد ثالثـ ــة فنـ ــادق وذلـ ــك نظ ـ ـرا
للظروف األمنية البـالل قيمتهـا  127,418دينـار ولـم يـتم االل ر نـتام بتسـويتها نهايـة السـنة
المالية بالمخالفة ألحكام المادة ( )21من قانون النظام المال ،وفيما يىل بيان بها:
الرقم
1
2
3

اسم الفند
فنذق غابة النرص ريكسوس
فندق أوزو بنغازي
فندق الفضيل بنغازي
اإلجمال

الرصيد
دائن
مدين
0
99,000
0
22,000
3,519 10,000
3,519 131,000

الرصيد ف (2020/12/31م) (المدين)
99,000
22,000
6,481
127,418

السلف المالية
ر
ر
بلغـ ـ قيم ــة الس ــلف المالي ــة المصـ ــروفة ال ــب ل ــم ي ــتم تس ــويتها ح ــب 2020/12/31م
مبلل  51,183دينار لعدد  16موظف ،وقد لوحظ بشأنها:
ن
ن
مقابــل ق ـرارات مهــام بالخــارج وأن بعضــها ف مص ــروف ف ســنة
 أن هــذه الســلف2018م وأغلبها نف 2019م ولم يتم تسويتها إل اآلن.

 من ضمن الموفدين حسب الكشف (ع.ع .ا) بصفته مساعد المراقب المال حيثف ل ــه مبل ــل  4,110دين ــار ممـ ــا ي ــؤثر ع ــىل اسـ ــتقالليته وقدرت ــه ع ــىل أداء مهامـ ــه
بشفافية.
اإليرادات

ل ـ ــوحظ ت ـ ـ ن
ـدن قيم ـ ــة اإليـ ـ ـرادات المحص ـ ــلة م ـ ــن قب ـ ــل الهيئ ـ ــة حي ـ ــث بل ـ ــل إجم ـ ــال قيم ـ ــة
اإليرادات ر
الب تم تحصيلها خالل السـنة الماليـة 2020م مبلـل  356,972دينـار وتعتـت
ن
هذه القيمة ثابتة نسبيا ف السنوات األختة ويرج ذلك إل عدة أسباب منها:
 عدم توريد كليات ومعاهد المنطقة رالشقية إليراداتها.
 عــدم إحالــة بعـض الكليــات بالمنــاطق إليراداتهــا إل ديــوان الهيئــة بــل يــتم إحالتهــا إلحس ــاب اإليـ ـراد الع ــام مب ـ ر
ـارسة مم ــا ي ــؤدي إل ظه ــور أرص ــدة حس ــاب اإليـ ـرادات بغ ــت
صورتها الحقيقية.
 إيق ـ ــاف الدراس ـ ــة بس ـ ــبب جائح ـ ــة كورون ـ ــا أدى إل انخف ـ ــاض اإلي ـ ـرادات خ ـ ــالل ه ـ ــذهالسنة.
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 عدم وجود وحدة اإليـرادات ضـمن وحـدات القسـم المـال مـا ترتـب عنـه عـدم وجـودبيانات دقيقة بشأنها.
االليامات القائمة
ر
ن
االلتام ــات القائم ــة ع ــىل الهيئ ــة  241,459,519دين ــار وذل ــك ح ـ رـب
بل ــل إجم ــال قيم ــة
تاريـ ــخ 2020/1/31م لوحظ بشأنها:
 وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ر نالتام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ترج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة 2019-2018-2017م بقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 184,693,854دين ــار ول ــم ي ــتم تس ــويتها ح ـ رـب 2020/12/31م ،وذل ــك لألس ــباب

اآلتية:
 عـ ــدم وجـ ــود تغطيـ ــة ماليـ ــة ولعـ ــدم تـ ــوفر الفـ ــواتت مـ ــن بعـ ــض الش ـ ــركات لغـ ــرض
المطابقة.
 ع ــدم اس ــتكمال بع ــض اإلج ـراءات المطلوب ــة مث ــل الس ــداد الض ــريب األم ــر ال ــذي
يصعب معه إتمام إجراءات الصـرف.
 بلغـ قيمــة ر نااللتامــات القائمــة بســبب المشــروعات المتعاقــد عليهــا 53,765,665
ر
ن
دينار وذلك لعدد  199مشـروع م عدم االلتام باتخاذ اإلجـراءات لتسـويتها والقيـام
ربتحيلها من سنة ألخرى ،وفيما يىل بيانها:
البيان
المشاريـ ـ الجارية
المشاريـ ـ المنتهية وعليها ر ن
التام
المشاريـ ـ المتوقفة
اإلجمال

العدد
31
164
4
199

القيمة
15,621,078
36,877,290
1,267,297
53,765,665

حساب الودائع واألمانات
ر
ر
بلغ ـ القيم ــة اإلجمالي ـة الرص ــيد ال ــدفتي للحس ــاب  27,947,101دين ــار وذل ــك ح ــب
تاريـ ــخ 2020/12/31م حيث لوحظ بشأنها:

 عدم قيام الهيئة باحالة قيمة  7,837,969.42دينار من إجمال القيمة إل حساباإليـ ـراد الع ــام حي ــث إنه ــا تمث ــل اعتم ــادات مس ــتندية س ــبق فتحه ــا لع ــدد  6ش ـ ــركات
بموجــب كتــاب رئــيس الهيئــة رقــم  40/71بتــاريـ ــخ 2013/12/31م ثــم قام ـ إدارة
العمليــات المص ــرفية بمص ــرف ليبيــا المركــزي باخطــار الهيئــة بتعــذر فــت اعتمــادات
خارجي ـ ـ ــة لشـ ـ ـ ــركات ليبي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــارج ليبي ـ ـ ــا رق ـ ـ ــم بكتابه ـ ـ ــا رق ـ ـ ــم  33/1/866الم ـ ـ ــؤر نف
2015/4/6م وبتــاريـ ــخ 2018/9/20م طالب ـ اإلدارة المراقــب المــال بعــدم تمديــد
تلك االعتمادات ر ن
ر
حب يتم قفلها.
وبتويدها برقم حساب الودائ
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الفصل السابع عشر :احلكم احمللي
ديوان وزارة احلكم احمللي
نظام الرقابة الداخلية
عدم ر ن
االلتام بمعالجة المالحظات الواردة بالفحص لوزارة الحكم المحىل سنة 2019م
ومن أبرز المالحظات المتكررة:
ـاملي (الب ــاب الث ـ ن
ن
ـان) نف الص ـ ــرف منه ــا عـ ــىل
 القي ــام باس ــتنفاد بن ــد مكاف ــآت لغ ــت الع ـن
ـاوني وع ــدم التقي ــد بم ــا ج ــاء نف كت ــاب م ــدير اإلدارة العام ــة للرقاب ــة المالي ــة ع ــىل
متع ـ

القطاع العام رقم ( )7075بتاريـ ــخ 2019/12/23م بشـأن إيقـاف الصــرف عـىل هـذا
البنـ ـ ــد بالمخالف ـ ـ ــة لق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم ( )19لسـ ـ ــنة 2013م بش ـ ـ ــأن إع ـ ـ ــادة تنظ ـ ـ ــيم دي ـ ـ ــوان
المحاسبة المادة (.)46
ن
 ع ــدم االل ـ ر نـتام باقف ــال الحس ــابات الختامي ــة لل ــوزارة ف مواعي ــدها بالمخالف ــة ألحك ــامالمادة ( )23من الالئحة.
 عدم ر نااللتام بتسوية العهد بعد االنتهاء من الغـرض المصــروفة لـه بالمخالفـة للمـادة
( )188من الالئحة.
 عــدم تس ــوية الس ــلف ع ــىل حس ــاب عــالوة الس ــفر والمبي ـ بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة( )19م ــن قـ ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة (س ــابقا) رق ــم ( )751لس ــنة 2007م بش ــأن
الئحة اإليفاد وعالوة المبي .
 ع ــدم التقيـ ـد بتس ــوية ال ــدفعات المقدم ــة للفن ــادق والشـ ــركات بنهاي ــة الس ــنة المالي ــةوارجـ ــاع األرصـ ــدة بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )21مـ ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة
والمادة رقم ( )13من الالئحة.
 عـ ــدم اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة بشـ ــأن اسـ ـ رـتجاع السـ ــيارات (خـ ــارج الـ ــوزارة) لـ ــدىأشخاص انته عالقتهم الوظيفية بالوزارة بالمخالفة للمادة ( )10من قـرار اللجنـة
الش ــعبية العام ــة (س ــابقا) رق ــم ( )32لس ــنة 2005م بش ــأن ض ــوابط ررساء واس ــتعمال
السيارات المملوكة للدولة.
 إغفال الوزارة بامساك بعـض السـجالت الواجـب توفتهـا بالقسـم المـال و سـجلن
ـادتي
مساعد تحليىل لحساب الودائ تدون به جمي المبـالل بالمخالفـة ألحكـام الم
( )165 ،163م ــن الالئح ــة وس ــجل لقي ــد األص ــول الثابت ــة لمتابعته ــا ومطابقته ــا مـ ـ
الجـرد الســنوي لحمايتهــا مــن الســرقة والضـياع وســجل ف كــروت الــدف المســبق
ر
واإلنتن .
للهاتف
 قص ــور المراق ــب الم ــال الع ــام نف قيام ــه بجمي ـ االختصاص ـات المنص ــوص عليه ــا فنالم ــادة ( )18م ــن الق ــانون الم ــال للدول ــة والم ــادة ( )24م ــن الالئح ــة بش ــأن المتابع ــة
و ر
اإلرساف عىل القسم المال والمخازن.
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 ضعف أداء المراج الداخىل بالوزارة بالقيام بدوره المناط به من حيث التـدقيق نفعملي ـ ــة المراجع ـ ــة والح ـ ــد م ـ ــن القص ـ ــور واألخط ـ ــاء المتك ـ ــررة وع ـ ــدم إع ـ ــداد التق ـ ــارير
بالصورة الصحيحة.
الحسابات المصـرفية
ر
تمتلك وزارة الحكم المحىل  8حسابات مصـرفية ،حيث يوجد أ كـت مـن حسـاب لـنفس
البــاب أو النــوع وتتــوزع هــذه الحســابات عــىل مص ــرف ن
ي مص ــرف الجمهوريــة راس حســن
ومصـ ــرف الص ــحاري الرئيـ ــي بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )15م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال
للدولة.

والبيان التال يوض ذلك:
ّ

 احتفــا وزارة الحكــم المحــىل بعــدد  2حســاب بمص ــرف الجمهوريــة راس حســن إأنـ ــه لـ ــم يـ ــتم إعـ ــداد مـ ــذكرات التسـ ــوية الالزمـ ــة لحسـ ــاب الـ ــوزارة القـ ــديم (المجمـ ــد)
ر
الدفتيــة للحســابات بالمنــاظرة لهــا بــالوزارة وقفلهــا وفــق
واقفالهــا وتحويــل أرصــدتها
اإلجراءات القانونية بالخصوص.
 من خالل مراجعة كشف حساب المصــرف والتسـويات الخاصـة والمقارنـة بالـدفاترل ـ ــوحظ وج ـ ــود ص ـ ــكوك مخص ـ ــومة بال ـ ــدفاتر ل ـ ــم تظه ـ ــر نف كش ـ ــف المص ـ ــرف بقيم ـ ــة
 4,595,735دينار تشمل مجموعة كبتة من الصكوك تعـود لسـنوات سـابقة ،دون
قيــام الــوزارة بمتابعــة مــذكرات التســوية مـ المصــارف ممــا يعــد مخالفــة لــنص المــادة
( )118من الالئحة.
 ظه ــور إي ـرادات مقي ــدة بال ــدفاتر بمبل ــل  477,183دين ــار ول ــم تظه ــر بكش ــف وتمث ــلص ــكوك غ ــت محص ــلة ب ــالرغم م ــن م ــرور م ــدة كب ــتة ع ــىل إي ــداعها وه ــو م ــا ي ــؤثر ع ــىل
المتابع ــة الكافي ــة م ــن اإلدارة المالي ــة والمراق ــب الم ــال الع ــام لتحدي ــد اس ـ ـباب ع ــدم
تحصيل هذه الصكوك.
الميانية العمومية
ن
ر
البيان التال يوض موقف تنفيذ المتانية حب :09/30
الباب
األول
ن
الثان

المفوض به
4,615,351
2,115,750

المسيل
4,015,615
1,528,499

المصـروف
1,706,000
1,025,200

الرصيد
2,442,630
1,090,550

تبي ر
ومن خالل الفحص والمراجعة ن
اآلن:
ن
ـوظفي بـ ـ ــالوزارة ممـ ـ ــن انقطع ـ ـ ـ صـ ـ ــلتهم
 اسـ ـ ــتمرار إحالـ ـ ــة مخصصـ ـ ــات بعـ ـ ــض المـ ـ ـن
ن
منقولي) بقيمة إجمالية 84,033
منتدبي – التقاعد –
الوظيفية بها (االستقالة –
ر
دينار ولم يتم تغت وال تزال مرتباتهم ترد إل وزارة وفق اآلن:
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ر.م
1
2
3
4
5

االسم
حق
عب
حق
عش
عدد  13موظف صدر لهم تفويضات
مالية من وزارة الحكم المحىل
اإلجمال

البيان
منتدب
متقاعد
استقالة

الفية

 20/1/1ر
وحب
20/10/31

ن
منقولي

إجمال القيمة
7,716
8,850
7,740
5,830
.53,895
84,033

 من خالل أعمال الفحص والمراجعـة لـبعض مصــروفات (بنـود البـاب الث نـان) لـوحظ
ر
اآلن:
أتعاب ومكافآت لغي العاملي
ن
ن
الحــظ قيــام الــوزارة باســتنفاد بنــد مكافــآت لغــت العــاملي (البــاب الثــان) وذلــك بالصــرف
ن
ـاوني بوظــائف مختلفــة دون وجــود ضــوابط تحــدد العــدد المطلــوب نف
منــه عــىل المتعـ
ن
هيكــل الــوزارة الــوظيف واهمــال إرفــاق البيانــات والمســتندات الالزمــة ،حيــث تــم انفــاق
مبلل  222,400دينار تمثل ما نسبة  %71من القيمة المفوض بها.
ن
كم ـ ــا يالحـ ـ ــظ اسـ ـ ــتنفاذ بـ ـ ـ ر
ن
ـاملي ف صـ ـ ــورة مكافـ ـ ــآت
ـاف بنـ ـ ــد أتع ـ ــاب ومكافـ ـ ــآت لغـ ـ ــت العـ ـ ـ
ن
ـاملي بلجنــة االزمــة (رست) بمبلــل  79,750دينــار تمثــل مــا نســبته %26
تشــجيعية للعـ
ن
مــن القيمــة المف ــوض منهــا للص ــرف عــىل بن ــد أتعــاب ومكاف ــآت لغــت الع ــاملي ممــا يع ــد
ن
المتاني ــة والق ــانون الم ــال للدول ــة الم ــادة ( )10ع ــدم إرف ــاق تق ــارير م ــن
مخالف ــة لق ــانون
لجنــة (فنيــة) متخصصــة مــن قبــل الــوزارة وذلــك لمطابقــة المواصــفات الفنيــة المتفــق
عليه ــا مسـ ــبقا وم ــا تـ ــم توري ــده ،عنـ ــد توري ــد واسـ ــتالم بع ــض االجه ـ ـزة واآلالت التصـ ــوير
واالحبار الخاصة بالطابعات وتطوير المنظومـات بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )252مـن
الالئحة.
بند ايجار المبان
ن
يالحـ ــظ التوس ـ ـ ف ايجـ ــار مق ـ ـرات لمكاتـ ــب وادارات الـ ــوزارة وايجـ ــارات مـ ــدراء اإلدارات
ووكيل الوزارة ودون تحديد ما يفيـد تقـديم مسـاكنهم األصـلية بالمخالفـة لقـرار مجلـس
الــوزراء رقــم ( )346لســنة 2013م بشــأن تحديــد قيمــة بعــض الخــدمات بــديوان الــوزارة
ووفق المسافة المحددة بالقرار.
حساب خارج الميانية
ر
 بل ــل إجم ــال العه ــد المالي ــة المصـ ــروفة ع ــن الف ــتة م ــن 2014م وح ـ رـب 2019م نح ــو 2,058,550دين ــار لع ــدد  20عه ــدة ول ــوحظ ع ــدم مس ــك الس ــجل الخ ــاص بالعه ــد
الماليـ ــة بالص ـ ــورة الص ـ ــحيحة م ـ ــا أدى إل ع ـ ــدم إظه ـ ــار رص ـ ــيد العه ـ ــد ع ـ ــىل حقيقته ـ ــا
والتــأخر نف تســوية العهــد الماليــة فــور انتهــاء الغــرض ودون القيــام باتخــاذ اإلج ـراءات
الالزمة وفق ما حددته المادة ( )188من الالئحـة بـالرغم مـن انتهـاء المـدة القانونيـة
للتســوية دون اتخــاذ وزارة الحكــم المحــىل أي إجـراء بشــأن العمــل عــىل خصــم القيمــة
من مرتباتهم م المساءلة التأديبية.
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 عدم التقيد بمالحظات ديوان المحاسبة عن سنة الفحص 2019م بشأن التسوية. بلغـ ـ ـ ـ القيم ـ ـ ــة اإلجماليـ ـ ـ ـة المصـ ـ ـ ــروفة ع ـ ـ ــىل بن ـ ـ ــد نفق ـ ـ ــات الس ـ ـ ــفر والمبيـ ـ ـ ـ مبل ـ ـ ــل 251,635دينــار لعــدد  60معاملــة وقــد لــوحظ عــدم تســوية الســلف بالكامــل خــالل
ن
ـبوعي م ــن ت ــاريـ ــخ ع ــودة الموظ ــف م ــن المهم ــة بالمخالف ــة للم ــادة ( )9م ــن ق ـ ـرار
أس ـ
اللجن ــة الشـ ــعبية العامـ ــة (سـ ــابقا) رق ــم ( )751لسـ ــنة 2007م بشـ ــأن الئحـ ــة اإليفـ ــاد
وعالوة المبي إل نقص تسوية هذه السلف بالكامل.
 عدم تقيد وزارة الحكم المحىل باتخاذ أي إجراء خـالل السـنة الماليـة 2020م بشـأنتقرير الديوان عن سنة الفحص 2019م.
 بلـ ــل رصـ ــيد الـ ــدفعات المقدمـ ــة حـ ـ رـب 2020/09/30م مبلـ ــل  420,000دينـ ــار وتمثــل دفعــات تحـ الحســاب لعــدد  5فنــادق وشــركات خدميــة مرحلــة مــن ســنوات
س ـ ـ ــابقة ول ـ ـ ــوحظ ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام وزارة الحك ـ ـ ــم المح ـ ـ ــىل القي ـ ـ ــام بمتابع ـ ـ ــة تقري ـ ـ ــر دي ـ ـ ــوان
المحاس ـ ــبة ع ـ ــن س ـ ــنة الفح ـ ــص 2019م بش ـ ــأن تس ـ ــوية ال ـ ــدفعات المقدم ـ ــة وارج ـ ــاع
األرصدة بالمخالفة لنص المادة ( )21من قانون النظام المال للدولة والمـادة ()13
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
حساب الودائع واألمانات
ن
بل ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
ـدفتي لحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واألمان ـ ـ ـ ـ ـ ــات ف 2020/09/30م نح ـ ـ ـ ـ ـ ــو
 78,326,651دين ــار ،وم ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة إلج ـراءات التعاق ــد والمرفق ــات
تبي ر
الخاصة بأذون الصـرف ن
اآلن:
 أن غالبية العقود المتمة تم مـن خـالل التكليـف المب رـارس مـن خـالل قـوائم كميـات
ر
ن
مبارسة ومن ثم اعتمادها من قبل مخولي وهو أمر يعد
وأسعار قدم من المقاول
ر
مخالفــة لالئحــة العقــود اإلداري ـة والــب ألزم ـ أن يــتم التعاقــد مــن خــالل المناقصــة

العامة.
ن
 وج ــود تج ــاوز للقيم ــة المعتم ــدة ف رس ــالة م ــدير اإلدارة العام ــة للرقاب ــة المالي ــة م ـ ـالقيمة المصـروفة بموجب أذونات الصـرف ،والبيان التال يوض ذلك:
رقم االذن

التاري ــخ

قيمة المصـروفة

المجلس البلدي

4501
1354

20/09/01
20/06/17

1,850,000
1,100,000

يفرن
القلعة

القيمة المحددة وفق
رسالة الديوان
1,250,000
1,000,000

الفار
600,000
100,000

الخزينة
ر
من خالل عملية الجرد لمحتويات الخزينة بتاريـ ــخ 20/12/21م فقد لوحظ اآلن:

 ع ـ ــدم خ ـ ــتم مس ـ ــتندات الص ـ ــرف بخ ـ ــتم (دف ـ ـ بص ـ ــك) لتجن ـ ــب صـ ـ ــرفها م ـ ــرة أخ ـ ــرىبالمخالفة ألحكام المادة ( )105من الالئحة.
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 وجود عدد  28صـك بمبلـل إجمـال  272,336دينـار بخزينـة الـوزارة وتمثـل صـكوكن
ـاولي كتأمين ـ ــات ابتدائي ـ ــة ونهائي ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يتطل ـ ــب
ض ـ ــمانات مقدم ـ ــة م ـ ــن مق ـ ـ
إيداعها بحساب الودائ .
السيارات

بلغ القوة العمومية (السيارات) عدد  84سيارة خاصة بالوزارة وفق التحليل المقدم
من الوزارة ومن خالل الفحص ع لوحظ وجود مجموعة من السيارات (خـارج الـوزارة)
لدى أشخاص انته عالقتهم الوظيفية بالوزارة  31سيارة بالمخالفة للمادة ( )10من
ق ـ ـرار اللجنـ ــة الشـ ــعبية العامـ ــة (سـ ــابقا) رقـ ــم ( )32لسـ ــنة 2005م بشـ ــأن ضـ ــوابط ررساء
اقبي مـ ن
واســتعمال الس ــيارات المملوكــة للدول ــة واســتالم م ـر ن
ـاليي ومس ــاعدين بص ــفتهم
انتهـ عالقـتهم الوظيفيـة بـالوزارة ولـم يـتم تسـليم مـا نف عهـدتهم ،األمـر الـذي يتطلــب
ن
مخاطبة إدارة المر ن
الماليي بوزارة المالية بذلك.
اقبي
مراجعة دفعات عقود قطاع الحكم المحل

 بموجب الدفعة (األول) للعقدين رقم  2017/2و 2017/3للمشــروع ني حفـر بـت
مي ــاه ببلدي ــة ظ ــاهر الجب ــل موادي ع ــومرم ،وحف ــر ب ــت مي ــاه ببلدي ــة الرياين ــة الموقـ ـ
مالخش ــهم الرياين ــة مقاول ــة ررسك ــة الق ــارة العالمي ــة لص ــيانة وحف ــر آب ــار االستكش ــاف،
لوحظ ر
اآلن:
 اتبـاع أسـلوب التكليــف المب ر
ـارس نف توقيـ العقـود والـذي يعــد مخالفـا للمــادة ()9
والمادة ( )10من الئحة العقود اإلدارية.
 قيام الوزارة بتجزئة موضوع العقد بقصد إنقاص قيمته إل الحـد الـذي ينـأى بـه
عــن الرقابــة المســبقة حســب المــادة ( )27مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رق ــم
( )19لسنة 2013م حيث تم توقي العقدين م ررسكة القارة العالمية نف نفـس
الســنة وداخــل نطــاق بلــديات الجبــل الغــرن ،األول خــاص بحفــر آبــار ببلــديات
(القلع ـ ـ ـ ــة – يف ـ ـ ـ ــرن – ظ ـ ـ ـ ــاهر الجب ـ ـ ـ ــل) للعق ـ ـ ـ ــد رق ـ ـ ـ ــم ( )2017/2بقيم ـ ـ ـ ــة مالي ـ ـ ـ ــة
 3,864,300دينـ ــار ،والثـ ـ ن
ـان خـ ــاص بحفـ ــر آبـ ــار بالبلـ ــديات (ككلـ ــة – الرياينـ ــة –
الزنتان) للعقد رقم  2017/3وبقيمـة ماليـة  3,856,300دينـار حيـث أصـبح
القيمة اإلجمالية ( )7,720,600دينار.
 توقف العمل بالمشـروع ن
ي قبل اإلنتهاء مـن تنفيـذ األعمـال وانتهـاء مـدة التنفيـذ
منذ ف رـتة طويلـة ممـا يعـد مخالفـا للمـادة ( )3مـن العقـد وعـدم تطبيـق الجـزاءات
عن مدة التأخت.
 ع ــدم التقي ــد بالتن ــامأ ال ـ ن
ـزمب للمشـ ــروع ن
ي وال ــذي يع ــد مخالف ــا للم ــادة ( )8م ــن
العقد.
 عـدم تقــديم إجـراء اختبــارات أو اسـتخدام أجهــزة لتحديـد أفضــل األمـاكن لوجــود
المياه الجوفية.
ن
 توقــف العمــل بالمش ــروع الواق ـ ببلديــة الريانيــة األول عــىل عمــق 550م والثــان
ع ــىل عم ــق 200م حس ــب تقري ــر الهيئ ــة العام ــة للم ــوارد المائي ــة ف ــرع المنطقـ ــة
الغربي ــة ول ــم ي ــتم تغلي ــف الب ــت ب ــالرغم م ــن اإلنته ــاء م ــن أعم ــال الحف ــر من ــذ ف ـ رـتة
طويلة مما يجعل البت عرضة لإلنهيار والردم وبالتال عدم جدوى األعمال ال رـب
تم تنفيذها.
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ن
ـؤولي عـ ـ ـ ــىل المسـ ـ ـ ــتخلص أو
 عـ ـ ـ ــدم توضـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم البـ ـ ـ ــت وموقعـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ــن المسـ ـ ـ ـ
المستندات المقدمة للمراجعة.
 بموجب الدفعة (الثانية والثالثة) للعقد رقـم .2م 2019/2/والخـاص بمشــروع حـلمختنـق الطريــق الـرابط بـ ن
ـي الحشــان المــزدوج إل امتــداد طريــق الــتج ســوق الجمعــة
مقاول ـ ــة ررسك ـ ــة اإلجم ـ ــاع الهن ـ ــدس للمق ـ ــاوالت العام ـ ــة ،ل ـ ــوحظ ت ـ ــأخر انته ـ ــاء العم ـ ــل
بالمش ـ ـ ــروع ع ـ ــن الم ـ ــدة ال ـ ـ رـب ق ـ ــررت ال ـ ــوزارة تمدي ـ ــدها و ( 30ي ـ ــوم) ح ـ ـ رـب ت ـ ــاريـ ــخ
االســتالم االبتــدان للمش ــروع وعــدم قيــام الــوزارة بتطبيــق غرامــة التــأخت وفقــا لــنص
المادة ( )30من العقـد أو اعفائهـا مـن الغرامـة لحسـن تنفيـذها ألعمالهـا واإلمكانيـات
الفنية ر
للشكة.
 بموج ــب الدفع ــة الثاني ــة للعق ــد رق ــم  ،2016/4الخ ــاص بأعم ــال خ ــدمات النظاف ــةالعامـ ــة وأعمـ ــال الصـ ــيانة للطريـ ــق الـ ــدائري الثـ ـ ن
ـان ،مقاولـ ــة ر
(رسكـ ــة الخروبـ ــة الليبيـ ــة
للنظافة العامة) ،لوحظ تر ن
اج الوزارة نف تشكيل لجنة فنية للدراسة ومراجعة كمية
البنــد رقــم  1/1بمــا يتوافــق مـ األصــول الفنيــة واألســعار النمطيــة الـ رـب تســتند عليهــا
الوزارة واستدراك الخطأ ومعالجته بناء عىل تقرير معتمد من اللجنة الفنية ال رـب لهـا
ص ــالحية دراس ــة كمي ــة ه ــذا البن ــد ال ــوارد بالمس ــتخلص وال ــذي ال يتواف ــق مـ ـ م ــاورد
بكمية العقد والتنفيذ عىل الواق .
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املراقبات واملكاتب واجملالس باملناطق
الباب االول
ر
نــورد فيمــا يــىل مقارنــة بـ ن
ـي المبــالل المخصصــة لهــذا البنــد وفــق التتيبــات الماليــة ســنة
ر
2020م وتعـ ـ ــديالتها ،والمص ـ ـ ــروفات الفعليـ ـ ــة خـ ـ ــالل الفـ ـ ــتة مـ ـ ــن 2020/01/01م إل
2020/12/31م:
الجهة

المخصص السنوي

المسيل

الوفر أو (العجز)

مجالس التخطيط بالمناطق

11,356,385

11,333,497

22,888

مكاتب اإلسكان والمرافق بالمناطق

165,519,028

165,243,056

275,972

مكاتب اإلقتصاد و الصناعة بالمناطق

181,434,939

180,938,887

496,052

مكاتب التخطيط بالمناطق

26,342,331

26,316,623

25,708

مراقبات التعليم بالمناطق

4,655,648,500

4,655,649,939

-1,439

مكاتب الثقافة بالمناطق

115,863,807

96,444,289

19,419,518

المجالس البلدية

55,238,400

55,238,398

2

ن
الوطب بالمناطق
مديريات األمن
مكاتب الزراعة ر
والتوة الحيوانية والبحرية

860,432,800

860,433,846

-1,046

428,903,400

428,426,286

477,114

مكاتب الشؤون اإلجتماعية بالمناطق

67,113,933

67,101,127

12,806

مكاتب الصحة بالمناطق

1,268,865,600

1,268,815,209

50,391

مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق

788,652,561

784,119,998

4,532,563

مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق

100,279,500

100,075,359

204,141

مكاتب المواصالت والنقل بالمناطق

100,685,958

100,680,070

5,888

اإلجمال

8,826,337,142

8,800,816,584

25,520,558

بالمناطق

 نالحــظ وفــر بقيمــة  25,520,558دينــار وهــو يمثــل نف حقيقتــه مخصصــات جهــاتلــم تســيل ولــم تقــدم وزارة الماليــة مــترات لحجبهــا ،باإلضــافة إل أن هــذا الــوفر غــت
ر
حقيف نف ظل مخرجات منظومة لجنة ترشيد المرتبات وتأختها نف إدخال بيانات
التسوية وتحويلها إل ر ن
إلتامات قائمة عىل الباب األول.
الباب الثان
ر
بل ـ ـ ـ ـ ـ ــل إجم ـ ـ ـ ـ ـ ــال المخص ـ ـ ـ ـ ـ ــص له ـ ـ ـ ـ ـ ــذا البن ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ـ ـ ــتة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2020/01/01م إل
 2020/12/31مبلـ ــل  26,612,625دينـ ــار ،وبلـ ــل المسـ ــيل خـ ــالل نفـ ــس الفـ ـ رـتة مبلـ ــل
 21,007,883دينار ،والجدول ر
اآلن ن
يبي ذلك:
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ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اسم الجهة
ن
الوطب بالمناطق
مجالس التخطيط
مديريات االمن بالمناطق
مراقبات الخدمات المالية بالمناطق
مراقبات التعليم بالمناطق
مكاتب االقتصاد بالمناطق
مكاتب المواصالت بالمناطق
مكاتب الشؤون االجتماعية بالمناطق
مكاتب التخطيط بالمناطق
مكاتب الزراعة ر
والتوة الحيوانية
والبحرية بالمناطق
مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق
مكاتب اإلسكان والمرافق بالمناطق
مكاتب الثقافة بالمناطق
مكاتب الصحة بالمناطق
االجماليات

المعتمد السنوي
457,125
3,975,000
4,889,250
3,975,000
1,391,250
1,192,500
1,510,500
993,750

المسيل الفعل
457,125
3,832,803
4,829,455
3,975,000
1,369,250
1,114,000
0
993,750

الوفر /العجز
0
142,197
59,795
0
22,000
78,500
1,510,500
0

نسبة التنفيذ
100%
96%
99%
100%
98%
93%
0%
100%

914,250

0

914,250

0%

1,212,375
655,875
914,250
4,531,500
26,612,625

0
0
0
4,436,500
21,007,883

1,212,375
655,875
914,250
95,000
5,604,742

0%
0%
0%
98%
79%

وم ـ ـ ــن الج ـ ـ ــدول يتضـ ـ ـ ـ حج ـ ـ ــب مخصص ـ ـ ــات بع ـ ـ ــض الجه ـ ـ ــات وت ـ ـ ـ ن
ـدن نس ـ ـ ــبة تس ـ ـ ــييل
مخصصــات الــبعض األخــرى والـ رـب لــم تتجــاوز نســبة تســييلها  ،%79وذلــك حـ رـب تــاريـ ــخ
2020/12/31م.
نــورد فيمــا يــىل المخصــص والمســيل الفعــىل لبنــد المجــالس البلديــة ومــا تــم تخصيصــه
خصما من بند المتفرقات خالل ر
الفتة من  2020/01/01م إل 2020/12/31م:
البيان
المجالس البلدية
المتفرقات
المجموع

المخصص حن
2020/12/31م
50,085,000
71,350,000
121,435,000

المسيل الفعل حن
2020/12/31م
0
70,412,230
70,412,230

صكو ملغية

الوفر

41,001,519
0
41,001,519

9,083,481
937,770
10,021,251

نسبة التنفيذ
إل المخصص
%0
%99
99%

ومن الجدول يتض عدم وجود توزي ـ ـ مبنيا عىل أسس واضحة نف توزيـ ـ ـ مخصصـات
المجالس المحلية أو رف مخصصاتها بما يخصص لها من بند المتفرقات ،حيـث تب ن
ـي
أن جمي المبالل تحال إل وزارة الحكم المحىل دون قيامها بالتوزي ـ ـ المسبق لها.
ا جمللس البلدي  -الغري ف ــة
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
ن
 ع ــدم إع ــداد الحس ــاب الخت ــام لجمي ـ ـ األب ــواب للس ــنتي 2020-2019م واحالته ـ ـالل ــوزارة نف الموع ــد المح ــدد قانون ــا مم ــا يع ــد مخالف ــا ل ــنص الم ــادة ( )23م ــن ق ــانون
النظام المال للدولة.

 عدم قيام مكتب المراجعة الداخليـة باعـداد تقـارير دوريـة عـن سـت العمـل واالكتفـاءبمراجع ــة المس ــتندات بالمخالف ــة للم ــادة ( )15م ــن قـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ()68
بشأن اختصاصات وزارة المالية.
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 ع ــدم االل ـ ر نـتام بالقي ــد نف س ــجل أس ــتاذ المخ ــازن مم ــا يع ــد مخالف ــا الم ــادة ( )231م ــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 عــدم اســتعمال بطاقــات حركــة المخــازن وذلــك بالمخالفــة للمــادة ( )232مــن الئحــةن
المتانية والحسابات المخازن.
 عدم اتباع الطريقـة الصـحيحة نف حفـظ األصـناف بالمخـازن بطريقـة تالئـم طبيعتهـان
المتانية والحسابات والمخازن.
مما يعد مخالفا للمادة ( )219من الئحة
ن
 عــدم الفصــل بـ نالمتانيــة
ـي االختصاص ـات ممــا يعــد مخالفــا للمــادة ( )96مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
ن
ـاملي الـ ــذين تـ ــم نـ ــدبهم مـ ــن جهـ ــات أعمـ ــالهم
 عـ ــدم اسـ ــتكمال إج ـ ـراءات النـ ــدب للعـ ـاألص ــلية م ــن حي ــث ف ع ــالوة الن ــدب وتجدي ــد أو إلغ ــاء ن ــدبهم مم ــا يع ــد مخالف ــا
لقانون عالقات العمل رقم ( )12لسنة 2010م والئحته التنفيذية.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام المجل ـ ــس بتفعي ـ ــل وتنمي ـ ــة اإليـ ـ ـرادات وفق ـ ــا للم ـ ــوارد ( )53-52-51م ـ ــنالقانون رقم ( )2012/59بشأن نظام اإلدارة محلية.
 ع ــدم مس ــك الس ــجالت المهم ــة مث ــل س ــجل الص ــندوق واألص ــول وس ــجل الك ــروتن
الهــاتف ســجل ر ن
المتانيــة
االلتامــات الماليــة ذلــك بالمخالفــة للمــادة ( )81مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
 عدم وجود ما يفيد االستالم للصكوك عىل بعض أذونات الصـرف مـن المسـتفيدينن
ـدوني ب ـاذن الص ــرف ممــا يعــد
أو الــوكالء عــنهم وتســليم الصــكوك لغــت أصــحابها المـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا للمادة ( )104من الئحة
نتائج متابعة تنفيذ الميانية /اليتيبات المالية
ن
بلغ قيمة التفويضات المالية المحالة للمجلس البلدى عن السنتي 2020-2019م
مايىل:
الباب
ن
ثان
طواري
المجموع

سنة 2019م
المسيل المصـروف
494,040 494,624
494,040 494,624

سنة 2020م
المسيل المصـروف
181,986 182,700
473,802 473,806
655,788 656,506

نتائج الفحص المستندي
ن
ـاملي بصــرف مكافـأة ماليـة
 وجود توس نف الصـرف عىل بند مكافأة وأتعـاب لغـت العـدبي للمجل ــس مص ـ ن
ـوظفي منت ـ ن
ن
ـنفي ع ــىل وظ ــائف بجه ــات ممول ــة م ــن الخزان ــة
لم ـ
العامة.

 إذن ف رقـ ــم  12/70لصـ ــال محـ ــالت الشـ ــبل للـ ــف وصـ ــيانة المضـ ــخات بقيمـ ــة 6,462دين ــار حي ــث تب ـ ن
ـي أن ه ــذه الف ــواتت تخ ــص الش ــركة العام ــة للمي ــاة والص ـ ـرف
ن
الصح بالمخالفة للمادة ( )199من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

870

 إذن الصــرف  2019/12/71لصــال شــركة اسـتثمار الجنــوب بقيمــة  34,600دينــاربشأن صيانة اإلنارة العامة بالبلدية حيث لـوحظ التكليـف بشـكل مب ر
ـارس مـن العميـد
وعدم وجود مقاشسات من إدارة المشـروعات بافادة مدير إدارة المشـروعات.
 التوسـ ـ نف الصـ ــرف ع ــىل ك ــروت ال ــدف المس ــبق بكاف ــة اس ــتخداماتها وع ــدم وج ــودالئحة تضبطها أو ر
دفت أو سجل خاص بها وبيان هذه المصـروفات.
 المبالغـة نف الصــرف عــىل ررساء وجبـات غدائيــة حيـث تــم ف بمبلـل  6,090دينــارب ـاذن الص ــرف رق ــم  2020/11/3لص ـال ش ــركة المنــار للتعه ــدات التموينيــة مقاب ــل
تـ ــوفت وجبـ ــات إفطـ ــار وغ ـ ـذاء وعش ـ ــاء وتتسـ ــم بضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي ل ـ ــبعض
أذونات الصـرف.
 إذن الص ـ ــرف  2019/12/65لص ــال تش ــاركية الميع ــاد بقيم ــة  6,874دين ــار بش ــأنررساء لوازم خاصة بالمق حيث لوحظ عدم وجود إذن استالم بالمخازن.
 إذن الصـ ـ ــرف 2020/12/9م لص ـ ــال شـ ـ ــركة شـ ـ ــركة الري ـ ــادة للحاس ـ ــب اآلل بقيم ـ ــة 8,000دين ـ ـ ــار حي ـ ـ ــث ل ـ ـ ــوحظ ت ـ ـ ــاريـ ــخ ف ـ ـ ــاتورة الش ـ ـ ـ ـراء 2020/12/2م وت ـ ـ ــاريـ ــخ إذن
االستالم 2020/7/15م.
ن
 قيــام المجلــس البلــدي بالص ــرف عــىل مشــاري ـ ـ صــيانة مبــان وبعــض المرافــق داخــلالبلديــة خصــما مــن البــاب الثـ ن
ـان حيــث تبـ ن
ـي ف مبلــل  50,003دينــار بــاذن ف
رقم  2020/12/44لصال شـركة جبل برجوج للمقاوالت وقد لوحظ لم يتم تنفيد
البنـ ــد رقـ ــم ( )17.4.16المتعلـ ــق بتوريـ ــد وتركيـ ــب سي ـ ـ ـ ـ ــاج حديـ ــدي والبـ ـ ـ ـ ـ ــالل قيمتـ ــه
 11,880دينــار وحيــث تــم إعــداد محض ــر إثبــات حالــة م ـ المهنــدس المش ــرف عــىل
المشـروع والذي أعد محضـر االستالم النهان بتاريـ ــخ 2020/10/4م.
 وجــود أذونــاتآخرين.

ف غــت موقعــة مــن أصــحابها باالســتالم واســتالمها مــن أشــخاص

الخزينة

 عدم وجود محضـر تسليم واستالم الخزينة من مسؤول الخزينة السـابق بالمخالفـةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمواد من ( )212 ،209من الئحة
 ع ــدم وج ــود محضـ ــر ج ــرد الخزين ــة خ ــالل ع ــام الفح ــص 2020-2019م مم ــا يع ــدن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا للمادة ( )91من الئحة
 وجــود عــدد مــن الصــكوك لســنوات ســابقة صــادرة وغــت مســلمة ألصــحابها (جهــاتن
مواطني).
اعتبارية –
 وج ــود ف ــاتورة وق ــود بقيم ــة  9,892دين ــار ال يوج ــد به ــا باس ــم الم ــورد أو خ ــتم لجه ــةمعينة وال تاريـ ــخ وحيث يالحظ أن القيمة لتغل قيمة التفـويض لعـام 2019م ممـا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
يعد مخالفا للمادة ( )54من الئحة
 عــدم وجــود مكتــب خــاص للخزينــة حيــث وجــد انهــا مدموجــة مـ القســم المــال ممــان
المتانية الحسابات والمخازن.
يعد مخالفا للمادة ( )52من الئحة
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ا
 عدم تبيث الخزينة بالحـائط فضـ عـن عـدم وسـائل أمـان لمكتـب الخزينـة ممـا يعـدن
المتانية والحسابات والمخازن.
مخالفا للمادة ( )47من الئحة
اجمللس البلدي جادو
 عدم قيام القسم المال بالبلدية بفت سجل األصول الثابتة. تقصت المراقب المال نف إعداد التقـارير الدوريـة بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )18مـنن
المتاني ـ ــة
الق ـ ــانون النظ ـ ــام الم ـ ــال للدول ـ ــة والم ـ ــادة ( )24والم ـ ــادة ( )25م ـ ــن الئح ـ ــة

والحسابات والمخازن.
ن
 تقصــت المراج ـ الــداخىل ف إعــداد التقــارير الدوريــة بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()18ن
المتانيــة
مــن القــانون النظــام المــال للدولــة والمــادة ( )24والمــادة ( )25مــن الئحــة
والحسابات والمخازن.
 عــدم قيــام البلديــة بــالجرد الســنوي لخزينــة ومخــازن البلديــة بالمخالفــة لــنص المــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )91والمادة ( )292الئحة
ن
ن
 ل ــوحظ قي ــام البلدي ــة ب ــاجراء ع ــدة من ــاقالت ف الب ــاب الث ــان م ــن بن ــد إل آخ ــر خ ــاللالس ــنة المالي ــة 2019م ،بالمخالف ــة للم ــادة ) (10م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة
والمدة ( )35من الئحة الحسابات والمخازن.
 التج ــاوز نف الصـ ــرف م ــن ع ــدة بن ــود خ ــالل الس ــنة المالي ــة وذل ــك بتعليته ــا م ــن بن ــودأخ ــرى بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )35م ــن الئح ــة ال ن
متاني ــة والحس ــابات والمخ ــازن
وبيانه ك ر
اآلن:
البند
ن
العاملي
أتعاب ومكافآت لغت
إعالنات وعالقات عامة
قط غيار وأدوات ومهمات
وقود وزيوت وقوى محركة

المبلغ المخصص
 27,980دينار
 10,492دينار
 13,990دينار
 6,995دينار

المصـروف الفعل
 90,500دينار
 65,773دينار
 29,005دينار
 12,747دينار

الرصيد بالتجاوز
 62,520دينار
 55,281دينار
 15,015دينار
 5,752دينار

 قي ــام البلدي ــة بالص ــرف مبل ــل  14,500دين ــار ع ـىل جه ــات أخ ــرى تتمث ــل نف مكاف ــآتمالي ــة ل ــبعض العن ــا األمني ــة العامل ــة نف مستش ـ نـف ج ــادو الع ــام بالمخالف ــة ألحك ــام
المادة ( )126من قانون عالقات العمل.
 ضعف التعزيز المستندي نف بعض أذونات الصـرف األمـر الـذي يعـد مخالفـا ألحكـامن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )99من الئحة
 لوحظ قيام البلدية بالصـرف من بند النفقات التشغيلية البالل قيمتـه 4,719,749ن
ـازحي مـن منـاطق ال ن نـتاع بموجـب
دينار المخصص لتـوفت اإلعانـات والمسـاعدات لن
ر
التفــويض المــال رقــم ( )43لســنة 2019م دون االعتمــاد عــىل المنظومــة اإللكتونيـة
ن
النازحي.
الموحدة الخاصة بتسجيل
 بموجــب إذن الص ــرف  8/1بتــاريـ ــخ 2019/8/3م تــم ف مبلــل وقــدره 420,000دين ــار لص ــال ش ــركة الواجب ــة الملكي ــة الس ــتتاد الم ـ ر
ـواس ،واذن الص ــرف رق ــم 9/31
بتاريـ ــخ 2019/9/5م بمبلل وقدره  120,000دينار لذات الشـركة مقابل توريد عدد
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 380رأس مــن الماشــية لغــرض توزيعهــا للعــائالت النازحــة كأضــاج للعيــد ،ويالحــظ
بش ــأنهما قي ــام البلدي ــة ب ــالتكليف المب ـ ر
ـي ك ــان يتع ـ ن
ـارس للش ــركة نف ح ـ ن
ـي أن ي ــتم إج ـراء
مناقصة عامة للمفاضلة ن
بي العروض المقدمة من الشـركات المتخصصة.
ن
ن
ن
ـاوني خـالل
ـاملي بالبلديـة والمتع
ـوظفي الع
 قيام البلديـة بصــرف مكافـآت ماليـة للمس ــنة 2019م بلغـ ـ قيمته ــا  152,000دين ــار خص ــما م ــن بن ــد النفق ــات التش ــغيلية
ن
لنازحي.
المخصص لإلعانات والمساعدات
ن
ـازحي
 قيام البلدية بتوريـد مضـخات ميـاه خصـما مـن بنـد اإلعانـات والمسـاعدات للنتقدر قيمتها بمبلل  351,200دينار دون وجود ما يفيـد االسـتالم أو تقريـر ف نـب يفيـد
تركي ــب المض ــخات ويالح ــظ نف أم ــر التكلي ــف رق ــم 2019/6/3م المح ــال لتش ــاركية
ن ــالوث أن س ــعر المض ــخة الغاطس ــة الواح ــدة بمبل ــل  61,000دين ــار نف ح ـ ن
ـي كانـ ـ
قيمـة ذات المضـخة وبــنفس المواصـفات نف أمـر التكليــف رقـم 2019/17م المحــال
ن
ـي بمبلــل  38,000دين ــار ب ــرغم مــن أن الف ـ رـتة مــا ب ـ ن
لش ــركة الع ـ ن
ـختي ال
ـي ررساء المض ـ
تتجاوز مدتها ثالثون يوما.
ن
 ل ــوحظ االحتف ــا بمب ــالل مالي ــة ف حس ــاب األمان ــات والودائ ـ لم ــدة تج ــاوزت س ــتةن
المتانيـة والحسـابات
اشهر األمر الذي يعد مخالف لحكام المادة ( )162من الئحـة
والمخازن.
 قيــام وزارة الصــحة بصــرف مبلــل وقــدره  500,000دينــار لبلديــة جــادو بموجــب إذنف رقــم  4/51بتــاريـ ــخ 2019/4/29م وتمثــل القيمــة ســلفة خصــما مــن حســاب
الودائ واألمانـات الخـاص بـوزارة الصـحة دون وجـود مـا يفيـد تحديـد أوجـه الصــرف
ن
المتاني ــة
له ــذا المبل ــل بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )161والم ــادة ( )164م ــن الئح ــة
والحسابات والمخازن.
 لـ ـ ــوحظ الص ـ ـ ــرف مـ ـ ــن حسـ ـ ــاب الودائ ـ ـ ـ واألمانـ ـ ــات خـ ـ ــالل السـ ـ ــنة الماليـ ـ ــة 2019من
المتاني ــة والحس ــابات
بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )161والم ــادة ( )164م ــن الئح ــة
ا
والمخــازن ،فض ـ عــن ذلــك عــدم التقيــد بق ـرار رئي ــس ديــوان المحاســبة رقــم ()196
لسنة 2015م بشأن تعديل القرار ( )23لسنة 2015م.
 بل ــل رص ــيد ال ـ رـدفتي لحسـ ــاب الودائ ـ ـ واألمان ــات نف 2020/12/31م مبل ــل وقـ ــدره
 527,277دين ــار ،ويالح ــظ ع ــىل البلدي ــة االحتف ــا بمب ــالل مالي ــة نف ه ــدا الحس ــاب
ن
المتانية
لمدة تجاوزت ستة أشهر مما يعد مخالف ألحكام المادة ( )162من الئحة
والحسابات والمخازن.
 أظهرت مذكرة تسوية المصـرف رحب 2020/12/31م مبلل وقيمته 10,967.076
دينار خصم بكشف حساب المصـرف ولم تسجل بالدفاتر.
 عــدم تقيــد المجلــس البلــدي بالعمــل بالقــانون رقــم ( )59لســنة 2012م بشــأن نظــاماإلدارة المحلية وقرار رئيـس مجلس الوزراء رقم ( )130لسنة 2013م بشـأن إصـدار
الالئحة التنفيذية لذات القانون عند عقد االجتماعات واصدار القرارات.
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اجمللس البلدي غدامس
ر
ن
 عدم مسك بعض السجالت المهمة كسجل األصول وااللتامات. إغفال القيام بالجرد الفعىل لألصول نف نهايـة السـنة الماليـة بالمخالفـة لـنص المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )229من الئحة
ن
 عــدم قفــل الحســابات المفتوحــة ف مواعيــدها المحــددة قانونــا بنهايــة الســنة الماليــةن
ف  31دشسمت واحالة أرصدتها لحساب اإليراد العام ،ومثال ذلـك حسـاب الطـوارئ
الذي كان رصيده نف 2019/12/31م  153,086دينار.

 القصور نف متابعة الحسابات المفتوحة باسم المجلـس البلـدي بمصــرف الوحـدة –سيناون والممولة من الحكومة المؤقتة وعدم بذل أي مساع التخاذ اإلجراء بقفل
تلك الحسابات.
ن
 رالت ن
الثان الممول من الحكومة المؤقتة
اج نف إعداد مذكرة التسوية لحساب الباب
ا
ر
ح رق ــم 3544/الوح ــدة س ــيناون ،فضـ ـ ع ــن ع ــدم إحال ــة ب ــواف الحس ــاب لحس ــاب
اإليراد العام.
 لــوحظ وجــود بعــض أذونــات الصــرف لــم تــدرج فيــه بيانــات التفــويض المــال ،عــالوةعن عدم وجود ختم أو توقي للمراج الداخىل.
 لـ ـ ــوحظ عـ ـ ــىل ق ـ ـ ـرار عميـ ـ ــد البلديـ ـ ــة رقـ ـ ــم ( )1لسـ ـ ــنة 2017م بشـ ـ ــأن تشـ ـ ــكيل لجنـ ـ ــةن
ـادتي ( )19( )7مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()492
العطــاءات مخالفتــه لــنص المـ
لسنة 2013م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات.
 قصور المراج الداخىل نف إعـداد التقـارير الدوريـة أو السـنوية واحالتهـا لـإلدارة العليـان
المتانيــة والحســابات
(المتخـذة للقـرار) بالمخالفـة ألحكــام المـادة ( )193مــن الئحـة
والمخازن.
ا

 ضــعف أداء القســم المــال وافتقــاره للكــوادر الماليــة ذات الكفــاءة الالزمــة فض ـ عــنن
المكلفي بها.
تكليف عنا تحمل مؤهالت علمية ال تتوافق وطبيعة األعمال
ر
المشتيات بالمجلس البلدي غدامس إال
 بالرغم من تشكيل لجنة العطاءات ولجنةر
ر
المشتيات والتوريدات تتم عن طريق التكليف المبارس.
أن معظم
 لوحظ أن قيمة إيجار نقل عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي أثناء تأديـة بعـضالمهــام خــارج البلديــة بلغ ـ خــالل العــام  36635دينــار األمــر الــذي شســتوجب معــه
ن
ن
التفكــت ف كيفيــة التقليــل مــن هــذه المصــاريف ف الســنوات القادمــة كاقتنــاء ســيارة
خاصة لهذا الغرض أو غته من الحلول أو البدائل ألقل تكلفة.
 نتيجـة التوسـ نف الصــرف عــىل بنـد عالقــات عامـة وضــيافة وبـدون وجــود مخصــصيغــل مصــروفات البنــد ،أدي إل ظهــور قيمــة ر ن
االلتامــات الـ رـب تــم حصــرها عــىل هــذا
البند لغاية 2020/12/31م بقيمة  100,718دينار األمر الذي يعد مخالفة للمادة
( )20من القانون المال للدولة.
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اجمللس البلدي يفرن

نظام الرقابة الداخلية
ن
 ع ــدم مس ــك المراق ــب الم ــال لس ــجل االعتم ــادات الب ــاب األول ف دائ ــرة اختصاصـ ـهن
المتانيــة والحســابات والمخــازن نــتأ عنــه
بالمخالفــة لــنص المــادة ( )23مــن الئحــة
عدم إعداد التقارير الشهرية.
ن
للقواني واللوائ وبايصاالت فرعية.
 جباية إيرادات والتصـرف فيها بالمخالفة ع ــدم تفعي ــل المكات ــب وف ــق الهيك ــل التنظ ــيم للبل ــديات الص ــادر بقـ ـرار وزي ــر الحك ــمالمحىل رقم ( )212لسنة 2018م.
 وجود مبالل مالية بحساب الودائ واألمانات لمدة تجاوزت الستة أشهر بالمخالفةن
المتانية.
لنص المادة ( )162من الئحة
 عــدم القي ــام ب ــالجرد الفع ــىل واالكتف ــاء بعمليــة الحص ــر دون إج ـراء المطابق ــة اس ــتنادن
المتانية.
لنص المادة ( )299من الئحة
ر
 قيـ ــام المجلـ ــس بـ ــاجراء المنـ ــاقالت حـ ــب بعـ ــد 2019/10/31م بالمخالفـ ــة لمنشـ ــوررئيـس ديوان المحاسبة رقم ( )8لسنة 2019م
 عــدم التقيــد بمنشــور رئي ــس الــديوان رقــم ( )11لســنة 2018م بشــأن إمســاك ســجلمراقبة األصول.
-

عــدم اس ــتيفاء البيان ــات الخاص ــة ل ــبعض أذون ــات الص ــرف مم ــا يع ــد مخالف ــة ألحك ــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )99من الئحة
ر
عــدم قيــام المراقــب المــال ب ـاإلرساف عــىل القســم المــال للتحقــق مــن حســن تطبيــق
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
القواعد المالية وفقا للمادة ( )24من الئحة
ن
ن
غياب دور مكتب المراجعة الداخلية واهماله ف إعداد تقارير دورية لتالف المشاكل
وتصحي األخطاء مستقب ا .
التــداخل نف االختصاصـات حيــث لــوحظ قيــام رئيــس القســم المــال بمســك الخزينــة

واعــداد أذونــات الص ــرف واعــداد الصــكوك بالمخالفــة لــنص المــادة ( )96مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ن
ـادتي (،88
 ع ــدم القي ــام ب ــاجراء الج ــرد المف ــاج للخزين ــة والمخ ــازن بالمخالف ــة للم ـن
المتانية والحسابات والمخازن.
 )293من الئحة
 عــدم مســك ســجل دفـ رـت الصــندوق بالصــورة الصــحيحة والمتعــارف عليــه بالمخالفــةن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادتي ( )83 ،81من الئحة
لنص
 عــدم مســك بطاقــات مرتبــات وفقــا للنمــوذج(م ح )12-لكــل موظــف مصــنف أو غــتن
المتانية والحسابات والمخازن.
مصنف بالمخالفة لنص المادة ( )126من الئحة
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ن
ـوظفي المنق ـ ن
ن
ـتقيلي م ــن
ـولي والمسـ
 عــدم المطابقــة م ـ لجنــة ترش ــيد المرتبــات للمـن
ن
المجلس البلدي يفرن ،حيث لوحظ ورود مرتبات لبعض العاملي المستقالي ولم
يتم التسوية م لجنة ترشيد المرتبات واعادة المرتبات إل حساب اإليراد العام.
 عـ ــدم قيـ ــام القسـ ــم المـ ــال باالحتفـ ــا بنسـ ــخة مـ ــن كشـ ــوفات المرتبـ ــات بالمخالفـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )141من الئحة
ر
 ع ــدم قي ــام إدارة المجل ــس البل ــدي يف ــرن بالغ ــاء الص ــكوك المعلق ــة وال ــب ل ــم تق ــدمللص ــرف خــالل ثالثــة أشــهر بالمخالفــة لنصــوص المــواد ()162 ،161 ،120 ،118
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
بند إعالن وعالقات عامة وضيافة

بموجـ ــب إذن ف رقـ ــم  12/4بتـ ــاريـ ــخ 2019/12/9م تـ ــم ف مبلـ ــل  8165دينـ ــار
لصــال مطــبخ جمعــة الكـ ن
ـون ،تبـ ن
ـي الفــواتت المرفقــة لــم يــتم توجيههــا للمجلــس البلــدي
يفــرن عــدم وج ـود تكليــف مــن المجلــس بتــوفت الوجبــات وعــدم وجــود مــا يفيــد اســتالم
ا
المجل ـ ــس له ـ ــذه الوجب ـ ــات ،فض ـ ـ ع ـ ــن ع ـ ــدم وج ـ ــود الت ـ ــاريـ ــخ ع ـ ــىل الف ـ ــاتورة والرخص ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
التجارية بالمخالفة لنص المادة ( )99من الئحة
بند قطع غيار ومهمات وأدوات

بموجــب إذن ف رقــم  12/9بتــاريـ ــخ 2019/12/15م تــم ف مبلــل  1,320دينــار
إقفال عهـدة (ح ع س) ،ومـن خـالل الفحـص تب ن
ـي أنـه لـيس موظـف بـالمجلس البلـدي
يفــرن وقــد منح ـ لــه العهــدة بــاذن ف رقــم  12/8بتــاريـ ــخ 2019/12/9م وبرســالة
مــن عميــد البلديــة بتــاريـ ــخ 2019/12/31م األمــر الــذي يتبـ ن
ـي بــأن المســتندات المرفقــة
مـ أذونــات الصــرف قــد وضــع شــكليا ولــيس كمــا يفـ رـتض للــدورة المســتندية الســليمة
وضــعف المراجعــة الداخليــة عــىل أوجــه الص ــرف واإلنفــاق وضــعف التعزيــز المســتندي
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )175-99من الئحة
كمــا أن الفــواتت المرفقــة تخــص ش ــركة ه ــاتف ليبيــا ولــيس للمجلــس البلــدي يفــرن مم ــا
يوض ـ التص ــرف نف أمــوال الدولــة بالمجــان بالمخالفــة لــنص المــادة ( )24مــن القــانون
النظام المال للدولة.
بند الييد

عــدم قيــام القســم المــال بفــت ســجل لبطاقــات الــدف المســبق بالمخالفــة للتش ــريعات
ا
النافذة ،فضـ عـن ضـعف التعزيـز المسـتندي بالمخالفـة لـنص المـادة ( )99مـن الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن ،وقد لوحظ مايىل:
 إذن الص ــرف بتــاريـ ــخ 2019/12/22م ،وأمــر الش ـ ـراء بــدون تــاريـ ــخ والفــاتورة بت ــاريـ ــخ2019/12/26م واذن اس ــتالم األص ــناف بالمخ ــازن ب ــدون ت ــاريـ ــخ ،األم ــر ال ــذي ي ــدل
ع ـ ــىل ض ـ ــعف ال ـ ــدورة المس ـ ــتندية إلذن الص ـ ـ ــرف ،كم ـ ــا ان ـ ــه مـ ـ ـن المف ـ ـ رـتض أن تس ـ ــلم
للخزينة وان يكون لها سجل وان تصـرف وفق اللوائ المعمول بها.
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 إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ــم  ،12/18الفـ ـ ــاتورة النهائي ـ ــة كان ـ ـ ـ بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/6/22م واذناستالم األصناف بالمخازن بدون تاريـ ــخ ،مما سبق يتكشف لنا بأن إصدار الصـكوك
بعد انتهاء السنة المالية عىل حساب السنة المنتهية بالمخالفة لنص المادة ()110
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
بند المطبوعات والقرطاسية

 بموجب إذن ف  12/22بتاريـ ــخ 2019/12/31م تم ف مبلل  11240دينـارتبي ر
لصال شـركة األنس لالتصاالت والتقنية ،ومن خالل الفحص ن
اآلن:
 عـ ــدم وجـ ــود تـ ــاريـ ــخ بـ ــاذن اسـ ــتالم األصـ ــناف بالمخـ ــازن وخاصـ ــة أن المشـ ـ رـتيات
تتمثل نف أجهزة حاسب إل (البتوب).
 عــدم تصــديق الفــاتورة مــن قبــل مصــلحة الضـ ـرائب وعــدم وجــود شــهادة إثبــات
الس ــداد الضـ ــريب بالمخالف ــة للم ــادة ( )89م ــن الق ــانون رق ــم ( )7لس ــنة 2010م
بشأن ضـرائب الدخل.
 محضـر لجنة المش رـتيات بتـاريـ ــخ 2020/1/8م وتـم الصــرف عـىل سـنة 2019م
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة لنص المادة ( )110من الئحة
بند اإلعانات والمساعدات والمنح

تظهـ ــر عينـ ــة الفحـ ــص إنفـ ــاق قيمـ ــة  1,387,422دينـ ــار بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــواد (،99
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن والم ـ ــادة ( )89م ـ ـ ـن ق ـ ــانون
 )179 ،105م ـ ــن الئح ـ ــة
الضـرائب رقم ( )7لسنة 2010م.
الباب الثالث (التحول)

بموج ــب إذن ف  12/1بت ــاريـ ــخ 2019/12/31م ت ــم ف مبل ــل  200,000دين ــار
لصال شـركة العلوي لإلنشاءات والطرق ،ومن خالل الفحـص تب ن
ـي عـدم التوقيـ عـىل
المقاشس ــة م ــن قب ــل الشـ ــركة المنف ــذة وعمي ــد البلدي ــة ،وق ــد ق ــام عمي ــد البلدي ــة باع ــداد
مراســلة للمراقــب المــال بالبلديــة باعــداد صــك لــم يتضــمن التــاريـ ــخ وعــدم إرفــاق صــورة
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات
م ـ ــن العق ـ ــد ب ـ ـاذن الص ـ ــرف بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )99م ـ ــن الئح ـ ــة
والمخــازن ،وعــدم إرفــاق شــهادة إثب ــات الســداد الض ــريب للش ــركات المــوردة بالمخالف ــة
للمادة ( )89من القانون رقم ( )7لسنة 2010م بشأن ضـرائب الدخل.
حساب الودائع واألمانات
ن
بل ـ ـ ـ ــل رص ـ ـ ـ ــيد ه ـ ـ ـ ــذا الحس ـ ـ ـ ــاب ف 2019/12/31م حس ـ ـ ـ ــب كش ـ ـ ـ ــف المص ـ ـ ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ـ ــل
 2,602,728.040دينــار وهــو يتمثــل نف تعليــة مرتبــات وقيمــة عقــود لشــركات وتحويــل
ن
الثان واالحتفا بها لمدة تجاوزت ستة أشـهر بالمخالفـة للمـادة ( )162مـن
من الباب
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
من خالل االطالع عىل قسجل الودائ واألمانات بالمجلس لوحظ بشأنه عدم الدقة نف
تس ــجيل البيان ــات الخاص ــة باألمان ــات م ــن ت ــاريـ ــخ والغ ــرض ورق ــم إذن الص ــرف الخ ــاص
بالتعلية ورقم الصك المحال به وفضال عن عدم مسك دف رـت أسـتاذ مسـاعد بالمخالفـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
لنص المادة ( )163من الئحة
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اإليرادات
ن
ع ـ ــدم قي ـ ــام المجل ـ ــس البل ـ ــدي يف ـ ــرن بف ـ ــت حس ـ ــاب مص ـ ـ ــرف لإلي ـ ـ ـرادات والموكل ـ ــة ل ـ ــه
بتحصيل حسب ما نص عليه قرار المجلس الرئاس رقم ( )576سـنة 2020م وقـرار
وزير الحكم المحىل رقم ( )212لسنة 2018م بالمادة (.)9
المخ ـ ـ ــازن

 ع ــدم القي ــام باع ــداد مقاشس ــة س ــنوية باحتياج ــات المخ ــازن م ــن مختل ــف األص ــنافن
المتانية والحسابات والمخازن.
وذلك بالمخالفة لنص المادة ( )233من الئحة
 عــدم القيــام بــالجرد الجــزن والكــىل للمخــازن خــالل العــام 2019م واالكتفــاء بعمليــةن
المتانيـ ـ ــة والحسـ ـ ــابات
حص ـ ـ ــر بالمخالفـ ـ ــة لـ ـ ــنص المـ ـ ــواد ( )293 ،292مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة
والمخازن.
 عدم القيـام بمسـك سـجل أسـتاذ المخـزن وترصـيده أول بـأول وعـدم مسـك بطاقـاتـي حرك ــة المخ ــزن لك ــل ف والرص ــيد المت ـ ر
أص ــناف تب ـ ن
ـبف بالمخالف ــة ل ــنص الم ــواد
ن
( )232 ،231من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
اجمللس البلدي الزنتان املركز
نظام الرقابة الداخلية
 الـ ــنقص الشـ ــديد نف الكـ ــوادر الماليـ ــة المؤهلـ ــة والعنـ ــا مـ ــن ذوي الخـ ــتة والكفـ ــاءةب ـادارة الشــؤون الماليــة ممــا أثــر عــىل دقــة البيانــات وعــىل إج ـراءات القيــد بالســجالت
المفتوحة واجراء التسويات الالزمة.

 عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية ،ويرجـ ذلـك إل قيـام المراجـ الـداخىلبتع ــويض ال ــنقص الش ــديد نف الك ــوادر المالي ــة بـ ـادارة الش ــؤون المالي ــة وأداءه ل ــبعض
المه ـ ــام ،نظ ـ ــرا للخ ـ ــتة ال ـ ـ رـب يكتس ـ ــبها نف العم ـ ــل الم ـ ــال علم ـ ــا بأن ـ ــه م ـ ــن حمل ـ ــة (ب ـ ــك
هندسة).
 عدم القيام بمسك السجالت األصول الثابتة ،سجل المخازن بطاقات األصناف. ع ــدم مس ــك س ــجل يومي ــة الص ــندوق بالص ــورة الص ــحيحة وفق ــا لألس ــس واألعـ ـرافالمحاس ـ ــبية الس ـ ــليمة ،حي ـ ــث ي ـ ــتم دم ـ ــأ دف ـ ـ رـت يومي ـ ــة الص ـ ــندوق م ـ ـ ـ دف ـ ـ رـت يومي ـ ــة
ر
ر
كدفت يومية للصندوق.
بدفت واحد والعمل به
المصـرف
 اقتص ــار أعم ــال الج ــرد الس ــنوي ع ــىل حص ـ ــر الموج ــود الفع ــىل فق ــط دون إج ـ ـراء أيمطابق ــات لبي ــان أي اختالف ــات تط ـ ـرأ ع ــىل األص ــول س ــواء ب ــالعجز أو الزي ــادة ،األم ــر
الذي أفقد الجرد أهميته.
 ع ــدم القي ــام باقف ــال الحس ــابات المصـ ــرفية القديم ــة ونق ــل أرص ــدتها إل الحس ــاباتالجديدة.
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 ع ــدم اتخ ــاذ اإلجـ ـراءات القانوني ــة حي ــال المب ــالل ال ـ رـب ت ــم تعليته ــا إل حس ــاب العه ــدواألمان ـ ــات وفق ـ ــا للض ـ ــوابط المنص ـ ــوص عليهـ ـ ــا بأحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )162م ـ ــن الئحـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 اس ـ ــتخدام العه ـ ــد المس ـ ــتديمة نف تغطي ـ ــة بع ـ ــض المتطلب ـ ــات ال ـ ـ رـب ال تحم ـ ــل ص ـ ــفةاالسـ ــتعجالية وغـ ــت ذات أهمي ـ ــة لتسـ ــيت العمـ ــل الي ـ ــوم ،بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام الم ـ ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )175من الئحة
 مخالفة منشور رئيـس ديوان المحاسبة رقم ( )8لسنة 2019م بشأن وض ضوابطالتتيبـ ــات الماليـ ــة 2019م ،بعـ ــدم إحالـ ــة بـ ـ ر
إقفـ ــال ر
ن
المتانيـ ــة إل حسـ ــاب اإلي ـ ـراد
ـواف
العام.
ر
 دفـ مبــالل ماليــة مقــدما وتحميلهــا عــىل البنــود مبــارسة دون توســيط حســابات خــارجن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المتانية تماشيا م أحكام المادة ( )199من الئحة
 القيام بالصـرف عىل جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة ألحكام المـواد ()10و( )11من قانون النظام المال للدولة.
 التجاوز نف الصـرف عىل بعض البنود مخالفة ألحكام المادة ( )10مـن قـانون النظـامالمال للدولة.
ن
 الصــرف عــىل بنــود لــم تعتمــد لهــا مخصصــات عــىل األقــل ف التفويضــات المصــلحيةالصادرة.
 القيـ ـ ـ ــام بص ـ ـ ـ ــرف قيمـ ـ ـ ــة مستخلصـ ـ ـ ــات لمش ـ ـ ـ ــروعات متعاقـ ـ ـ ــد عليهـ ـ ـ ــا خصـ ـ ـ ــما عـ ـ ـ ــىلمخصصــات البــاب الثـ ن
ـان ،و بطبيعتهــا مصــروفات يــتم خصــمها عــىل مخصصــات
الباب الثالث (التحول).
نتائج متابعة اليتيبات المالية 2020-2019م
الموقف التنفيذي لليتيبات المالية 2019م
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
ن
متانية الطوارئ
اإلجمال

المسيل الفعل
312,786
5,230,017
500,000
6,042,803

المصـروف الفعل
266,643
5,228,341
50,000
5,544,984

الرصيد
46,143
1,676
450,000
497,819

أبرز المالحظات
ن
ن
 وجود تجاوز ف الصـرف خصما عىل بعض البنود داخل الباب الثان وبمبلـل إجمـالقدره  41,623دينار ،وبدون إجراء مناقالت وفقا لصحي القانون ،مخالفة ألحكـام
المواد ( )10و( )11من قانون النظام المال للدولة ،نذكر منها:

 تحقق وفـر بنهايـة السـنة الماليـة 2019م بقيمـة  497,819دينـار لـم يـتم إحالتـه إلحسـ ــاب اإلي ـ ـراد الع ـ ــام ،مخالف ـ ــة لمنش ـ ــور رئي ـ ــس دي ـ ــوان المحاس ـ ــبة رق ـ ــم ( )8لس ـ ــنة
2019م بشأن وض ضوابط إقفال ر
التتيبات المالية 2019م.
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نتائج الفحص المستندي العام المال 2019م (الباب الثان)
ن
 عدم التقيد بالتقسيمات الواردة بالتفويضات المصلحية الصادرة عىل الباب الثان،باستحداث بعض البنود الغت معتمدة بالتفويض والصـرف عليها خصما عىل بعض
البنود ،دون العمل عىل إصدار قرار مناقلـة بشـأنها وفقـا ألحكـام المـواد ( )10و()11
من قانون النظام المال للدولة.

 الصـرف عىل جهـات ذات ذمـة ماليـة مسـتقلة ،بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )199مـنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
العهد المالية

 ع ـ ــدم ف ـ ــت س ـ ــجل للعه ـ ــد المس ـ ــتديمة مخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )181م ـ ــن الئح ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
 القيام بصـرف عهد مؤقتة وبقيم كبتة  100,000و 50,000دينـار ،ظهـر اسـتخدامجـ ـ ــزء منهـ ـ ــا نف الص ـ ـ ــرف عـ ـ ــىل جهـ ـ ــات ذات ذمـ ـ ــة ماليـ ـ ــة مسـ ـ ــتقلة (جهـ ـ ــاز اإلسـ ـ ــعاف
والطوارئ – جهاز الحرس البلدي).
 من خالل فحص مستندات استعاضة العهد المستديمة لـوحظ أن مـا نسـبته %62من القيمة اإلجمالية للعهد البالل قيمتها  6,000دينار وبواق  2,000دينار للعهدة
الواح ــدة ،ل ــوحظ أنه ــا ف ـ ـ ع ــىل ررساء م ــواد غذائي ــة (معلب ــات – مي ــاه – لح ــوم)
ن
المتانيــة
وبقيمــة بلغ ـ  3,770دينــار ،بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )175مــن الئحــة
والحســابات والمخــازن الـ رـب تقض ـ بــأن الصــرف مــن العهــدة المســتديمة يكــون ألداء
مصـروفات رنتية تقتضـ طبيعتها ضـرورة أدائها فورا.
العام المال ( 2020الباب الثان)
ن
ن
 لـ ــوحظ القيـ ــام باسـ ــتخدام مخصصـ ــات بنـ ــد الصـ ــيانة بالبـ ــاب الثـ ــان ف سـ ــداد قيمـ ــةمستخلصــات مشــاري ـ ـ و بطبيعتهــا مص ــروفات تخــص البــاب الثالــث (التحــول)،
ن
ن
المتانية.
يتناف م أسس وقواعد تنفيذ
األمر الذي

 الص ـ ــرف ع ــىل جه ــات ذات ذم ــة مالي ــة مس ــتقلة ع ــن المجل ــس البل ــدي ،بالمخالف ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )199من الئحة
الحسابات المصـرفية

بعـ ــد نقـ ــل تبعيـ ــة المجلـ ــس البلـ ــدي الزنتـ ــان إل وزارة الحكـ ــم المحـ ــىل بحكومـ ــة الوفـ ــاق
ن
الوطب وظهور جسم موازي للمجلس البلـدي سـم (المجلـس التسـيتي الزنتـان) يتبـ
الحكوم ــة الموازي ــة بالمنطق ــة الشـ ــرقية ،أص ــدرت الحكوم ــة الموازي ــة تعليماته ــا ل ــإلدارة
الرئيــسية لمص ــرف الوحــدة (الكــائن مقرهــا بمدينــة بنغــازي) باقفــال حســابات المجلــس
البلــدي بمصــرف الوحــدة فــرع الزنتــان ،وقــام المجلــس البلــدي بعــد أخــذ اإلذن مــن وزارة
الماليـة بفـت حســابات جديـدة بمصــرف الجمهوريــة فـرع الزنتـان ولــوحظ نف شـأن ذلــك
التال:
 اإلبقاء عىل الحسابات القديمة مفتوحة.تقرير ديوان المحاسبة 2020
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 عدم نقل كافة األرصـدة الباقيـة بالحسـابات القديمـة (البـاب األول – البـاب الث نـان –
والب بلغ أرصدتها ك ر
العهد واألمانات) إل الحسابات الجديدة ر
اآلن:
بيان الحساب
الباب األول
الباب ن
الثان
العهد واألمانات

رقم الحساب
2040 -469
2040 -476
2040 -452

الرصيد
35,740
16,309
2,144,644

المخازن

 عــدم القي ــام بمس ــك س ــجل مخ ــازن أو ح ـ رـب ف ــت بطاق ــات أص ــناف مخزني ــة لمتابع ــةحركــة الــوارد والمنص ــرف والرصــيد المتـ ر
ـبف لكــل صــنف عــىل حــدة ،مخالفــة ألحكــام
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن ،واإلكتفــاء فقــط
المــواد ( )231و( )232مــن الئحــة
باعداد أذونات االستالم وأذونات الصـرف المخزنية.
 ع ــىل ال ــرغم م ــن القي ــام بج ــرد المخ ــزن بنهاي ــة الع ــام الم ــال إال أن عملي ــة الج ــرد ل ــمتتعــدى كونهــا حص ــر وعــد للموجــود بالمخــازن فقــط دون أن تمتــد أعمــال الجــرد إل
المطابق ــة إلظه ــار العج ــز أو الزي ــادة نف المخ ــزون وبي ــان أس ــبابه ،بالمخالف ــة ألحك ــام
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
المادة ( )292من الئحة
 عىل الـرغم مـن سـعة المخـزن الكبـتة وتـوفر عديـد األصـناف بهـا فقـد لـوحظ الـنقصن
ـوظيف بقس ـ ــم المخ ـ ــازن والمش ـ ـ رـتيات وت ـ ــوفر موظ ـ ــف واح ـ ــد فق ـ ــط به ـ ــا
نف الكـ ــادر ال ـ ـ
بصفته رئيـس القسم.
اجمللس البلدي غات
نظام الرقابة الداخلية

 قصور مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المسندة إليه واقتصاره عىل العمل اليـومبمراجع ــة العملي ــات اليومي ــة ب ــدون إجـ ـراء الج ــرد المف ــاج للخزين ــة والمخ ــزن وع ــدم
إعداد تقارير بنتائأ أعمالهم وعدم قيامهم بالجرد المفاج للخزائن والمخازن.
ر
المبارس بالمخالفة للمادة ( )10من
 إتمام أغلب عمليات الشـراء عن طريق التكليفالئحة العقود اإلدارية.
 تقصــت قســم الخزينــة بمتابعــة الحســابات المصــرفية وذلــك باهمــال إعــداد مــذاكراتالتس ـ ــوية للحس ـ ــابات المص ـ ــرفية ش ـ ــهريا بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )89م ـ ــن الئح ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 قيام موظف واحد ربأكت من مهمة وهو ما تم مالحظته (المراج الداخىل مـن يقـوم
باعــداد أذونــات الص ــرف وقيــدها ومراجعتهــا) مخالفــة لــنص المــادة ( )96مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 ع ـ ــدم ت ـ ــرقيم مرفق ـ ــات إذن الص ـ ـ ــرف بأرق ـ ــام مسلس ـ ــلة مخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الفقرة( )1من الئحة
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 الق ـرار الصــادر مــن عميــد البلديــة رقــم ( )2لســنة 2019م بشــأن ف مكاف ـأة ماليــةوالم ــؤر نف 2019/9/12م ل ــوحظ نف ديباج ــة الق ـ ـرار ع ــدم اإلش ــارة إل أي محض ـ ــر
اجتمــاع للبلديــة بشــأن تلــك المكافئــات ممــا يعـ نـب أن الق ـرار صــدر بشــكل فــردي مــن
عميد البلدية دون ر
باف األعضاء.
ا
ن
ـاملي (تحمي ـ ــل
ف ـ ـ ـ القيم ـ ــة م ـ ــن بن ـ ــد المتفرق ـ ــات ب ـ ــد م ـ ــن بن ـ ــد مكافئ ـ ــات للع ـ ـ
مصـروفات بند ال تخص البند).
 إذن الص ــرف رقــم ( 1س  )9المــؤر نف 2019/9/12م المص ــروف قيمتــه للســيد (من
ـاملي بقيمـة  5,000دينـار ،حيـث لـم يوضـ
ع ن) من بند أتعاب ومكافـآت لغـت الع
نوع المهمة ر
الب قام بها الموظف.
نتائج الفحص المستندي 2020م
ن
 إذن الص ــرف رق ــم  2020/18الم ــؤر ف 2020/8/23م المص ــروف قيمت ــه لمطع ــمومق ـ ـ رف ـ ــاق الص ـ ــحراء بن ـ ــد إع ـ ــالن وعالق ـ ــات عام ـ ــة بقيم ـ ــة  5,400دين ـ ــار ل ـ ــوحظ
ر
المبارس.
التكليف
ن
 إذن الص ــرف رقــم  2020/21المــؤر ف 2020/8/18م المص ــروف قيمتــه لمعــرضالمدينــة للســجاد والمفروشــات مــن بنــد التجهـ نـتات بقيمــة  9,000دينــار لــوحظ ان
الفاتورة غت مؤرخة وكذلك إذن االستالم.
 -إذن الص ـ ـرف رق ــم  2020/22الم ــؤر نف 2020/8/18م المصـ ــروف لمح ــالت راس

الغـزال لقطـ غيــار الســيارات بنــد قطـ الغيــار بقيمــة  2,600دينــار لــوحظ مــن شـأنه
عدم إرفاق مستندات واجراءات السيارة المراد توريد قط غيار لها.
 إذن الصـ ــرف رق ــم  2020/23الم ــؤر نف 2020/8/18م المصـ ــروف قيمت ــه لشـ ــركةالشهاب الثاقب للمقاوالت العامة بند الصيانة بقيمة  71,973دينار لوحظ أعمال
الصــيانة موضــوع المعاملــة لــم تنفــذ طبقــا لعقــد أشــغال عامــة حســب الئحــة العقــود
اإلدارية.
ن
 إذن الص ــرف رق ــم  2020/24الم ــؤر ف 2020/8/23م المص ــروف قيمت ــه لمطع ــمن
املي بقيمــة  5,380دينــار لــوحظ صــدور
ومقـ رفــاق الصــحراء بنــد أغذيــة لغـت العـ
التكليــف المبـ ر
ـارس لمطعــم ومق ـ رفــاق الصــحراء بتوريــد مــواد غذائيــة معــارض م ـ
تصنيفه كونه مطعم ومق مخـتص باعـداد الوجبـات ولـيس محـال للمـواد الغذائيـة
والفاتورة المرفقة غت مؤرخة.
 إذن الصـ ـ ــرف رق ـ ــم  2020/3بن ـ ــد الط ـ ــوارئ لص ـ ــال شـ ـ ــركة الثق ـ ــة السـ ـ ـتتاد األدوي ـ ــةوالمعدات الطبية بقيمة  123,647دينار لوحظ القيام بصـرف المعاملة قبل سداد
الضـرائب وعدم ورود التاريـ ــخ عىل الفاتورة وعدم التوقي عليها.
 إذن الص ـ ــرف  20/1بن ــد الط ــوارئ بقيم ــة  164,210لص ــال ش ـ ــركة الثق ــة الس ــتتاداألدوي ــة والمع ــدات الطبي ــة ل ــوحظ وج ــود اخ ــتالف نف القيم ــة المرص ــودة بالف ــاتورة
الثانيـة ب ن
ـي األحــرف واألرقـام والقيـام بــاجراء تعـديالت بخـط اليــد بـدون اعتمـاد ذلــك
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التعديل من الشـركة والفاتورة غت مقيدة بتاريـ ــخ وغـت معتمـدة بتوقيـ وعـدم توريـد
ذات الكميات المسجلة بطلب الشـراء.
اجمللس البلدي القره بوللي
نظام الرقابة الداخلية
ن
 قصور دور مكتب المراجعة الداخلية ف القيام بأعماله المناطـة بـه خـالل السـنواتالمالي ـ ــة 2020-2019م ومنه ـ ــا ع ـ ــدم ت ـ ــرقيم الس ـ ــجالت المالي ـ ــة وع ـ ــدم خ ـ ــتم كاف ـ ــة
المستندات المرفقة بأذونات الصـرف.

 ع ــدم خ ــتم أذون ــات الص ــرف وجمي ـ المس ــتندات المرفق ــة له ــا بخ ــتم يفي ــد الصـ ــرفن
خ ــالل س ـ ر
المتاني ــة والحس ــابات
ـنب الفح ــص ،بالمخالف ــة للم ــادة ( )105م ــن الئح ــة
والمخازن.
تنفيذ الميانية عن السنوات المالية 2019م2020-م
السنة
2019م
2020م (الطواري)

المسيل
3,401,487
1,057,784

المصـروف
3,382,381
921,999

ـي البنـود نف البـاب الث ن
لوحظ قيام المجلس البلدي باجراء منـاقالت ب ن
ـان نف مـرة واحـدة
وبقيمــة إجماليـة قــدرها  150,000دينــار خــالل الســنة الماليــة 2019م ،دون الحصــول
عىل إذن الوزير المختص ،واالكتفاء بموافقـة المراقـب المـال بـالوزارة وذلـك بالمخالفـة
للمادة ( )10من القانون المال للدولة.
تبي ر
ن
الثان ن
اآلن:
ومن خالل الفحص والمراجعة لمصـروفات الباب
ن
ـازحي خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة
 بل ــل مخصـ ــص اإلعانـ ــات والمسـ ــاعدات المص ـ ــروفة للنـ ـ2019م مبلغا وقدره  2,766,690دينار ف نف شكل مساعدات (مالية وعينية)
حيث لوحظ بشأنها ر
اآلن:
ن
النازحي نف منظومة (ملف االكسل) الذي تم إنشاءه من قبـل
 عدم دقة بيانات
ن
النازحي لوجود (أسماء مكررة – أرقام وطنية ناقصة – أسماء بدون أرقام
لجنة
وطنية).
 ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود آلي ـ ـ ـ ــة أو ض ـ ـ ـ ــوابط مح ـ ـ ـ ــددة لصـ ـ ـ ـ ــرف المس ـ ـ ـ ــاعدات االجتماعي ـ ـ ـ ــة
ن
ـواطني ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى للتف ـ ـ ــاوت والتج ـ ـ ــاوزات نف قيم ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ــاعدات
للم ـ ـ ـ
المصـروفة ن
بي شخص وآخر.
 بموجب إذن ف رقم  12/291وبتاريـ ــخ 2019/12/31م ،تم ف مبلل وقدره 17,000دينــار لص ــال ش ــركة ري ــادة األعمــال للخ ــدمات التمويني ــة والنظاف ــة العام ــة
مقابل ررساء مواد تنظيف ن
تبي األصناف الموردة تفوق إحتياجـات المجلـس البلـدي
ر
ومكاتب ــه بش ــكل مب ــالل في ــه وع ــىل س ــبيل المث ــال (بوت ــاس  5ل ــت ع ــدد  200غ ــالون –
صابون سائل ن
ر
بدفت أستاذ المخزن.
أوان عدد  150صندوق) ،األصناف غت مقيدة
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 وجــود فاقــد نف بعــض أذونــات الص ــرف لــم يــتم تســليمها للجنــة الفحــص ،بالمخالفــةن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن بيانه ـ ــا
لنص ـ ــوص الم ـ ــواد ( )194-193م ـ ــن الئح ـ ــة
كالتال:
 إذن ف رقـ ــم  12/292وبقيمـ ــة ماليـ ــة قـ ــدرها  26,910دينـ ــار لصـ ــال ش ـ ــركة
ســنام للمق ــاوالت العام ــة يخ ــص قيم ــة ررساء طــالء بن ــاءا ع ــىل مراس ــلة م ــن عمي ــد
البلدية.
 إذن ف رقـ ــم  12/293وبقيمـ ــة ماليـ ــة قـ ــدرها  42,090دينـ ــار لصـ ــال ش ـ ــركة
ســنام للمق ــاوالت العام ــة يخ ــص قيم ــة ررساء طــالء بن ــاءا ع ــىل مراس ــلة م ــن عمي ــد
البلدية.
ا
 وج ــود ع ــدد  2مول ــدات كهرب ــاء خ ــارج المجل ــس البل ــدي مس ــلمة لك ـ ـ م ــن (عض ــوةالمجل ــس البل ــدي -رئيـ ــس قس ــم الحرك ــة) وه ــو م ــا يع ــد تصـ ــرف نف أص ــول المجل ــس
بدون وجه حق.
اجمللس البلدي باطن اجلبل
نـ ـظ ــام الرقــابـة الـداخـلـي

 الضــعف والقصــور الواض ـ بــأداء رئي ــس قســم المراجعــة الداخليــة وذلــك مــن حيــثعدم إعداد تقارير دورية عن ست العمل وتوضي اوجه القصور وتحديـد اإلجـراءات
الالزمة لمعالجتها واقتصار عمله عىل المراجعة المستندية.
 الضــعف الكبــت والواض ـ نف األداء اإلداري حيــث اتض ـ قيــام عميــد البلديــة بأغلــباإلج ـ ـراءات اإلداري ـ ـة دون مس ـ ــاهمة حقيقيـ ــة ل ـ ــإلدارات واألقسـ ــام بم ـ ــا يكفـ ــل توزي ـ ـ ـ ـ
المهام والوظائف بشكل فعـال وبمـا يفض ـ الكتشـاف أي خلـل حـال حدوثـه ،حيـث
إن العديد من المستندات والمعلومات ال يعلم عنها الموظفون شيئا.
 أغلـب مسـتندات الصــرف تفتقـد لقــوة التعزيـز المســتندي ،ممـا يعتــت مخالفـا للمــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
الموقف التنفيدي (ال ـبـاب األول)
 ع ــدم ال ـ ر نـتام عمي ــد البلدي ــة والمراق ــب الم ــال واإلدارات المختص ــة بك ــل م ــن البلدي ــةومكت ـ ــب الخ ـ ــدمات المالي ـ ــة بالمخصص ـ ــات المالي ـ ــة ،حي ـ ــث بل ـ ــل إجم ـ ــال اإلي ـ ـرادات
الظـ ــاهر بخالصـ ــة اإلي ـ ـرادات والمص ـ ــروفات عـ ــن السـ ــنوات المالي ـ ــة 2020/2019م
بحســابات مكتــب الخــدمات الماليــة بــاطن الجبــل  1,186,439دينــار بينمــا إجمــال
المصــروفات عــن ذات الفـ رـتة  1,258,407دينــار بعجــز قــدره  71,967دينــار نتيجــة
ف مبلـ ـ ــل  72,000دينـ ـ ــار مسـ ـ ــتند رقـ ـ ــم  7/44لسـ ـ ــنة 2019م وتحميـ ـ ــل المبلـ ـ ــل
لحساب مراقبة تعليم بـاطن الجبـل عـن بـدل إجـازة لـبعض أعضـاء المجلـس البلـدي
السابق.

ف بــدل إجــازة لعميــد وأعضــاء المجلــس البلــدي الســابق بمبلــل  120,000دينــار
ر
وفق اآلن:
تقرير ديوان المحاسبة 2020

884

االسم
م
عن
ط رب
معش
محج

المبلغ
36,000
24,000
24,000
24,000
12,000

رقم مستند الصـرف
أحيل إل حساب الودائ والصـرف بالمستند 8/4لسنة 2020
 7/44لسنة 2019
 7/44لسنة 2019
 7/44لسنة 2020
 12/1لسنة 2020

وقد لوحظ بشأنه ما يىل:
ف ب ـ ــدل اإلج ـ ــازة ق ـ ــد ت ـ ــم دون وج ـ ــه ح ـ ــق ك ـ ــون العالق ـ ــة القانوني ـ ــة ب ـ ـ ن
ـي العم ـ ــداء
وأعضــاء المجــالس البلديــة عــىل ســبيل (النــدب) وفــق ق ـرار وزيــر الحكــم المحــىل رقــم
( )38لســنة 2016م بشــأن نــدب عمــداء وأعضــاء المجــالس البلديــة ،وقــد تــم إحالــة
شهائد الدف األخت وملفاتهم وأرصدة إجازاتهم إل جهات عملهم األصلية.
 الســيد (م ح ج) ششــغل وظيفــة مراقــب تعلــيم بــاطن الجبــل ،قــد تــم اعتمــاده وكيــللبلديــة بــاطن الجبــل معــىل ســبيل التفــرغم وقــد صــدر لــه شــهادة دف ـ أخــت غــت أنــه
اســتمر نف وظيفتــه األصــلية واســتعمل ســلطاته نف ف مرتبــات ومكافئــات لــه ،وأن
رئيـس قسم المرجعة الداخلية بالبلدية والمراقب المال لمراقبة تعليم باطن الجبل
ومس ــئول مكت ــب الخ ــدمات المالي ــة ق ــد قبل ــوا تمري ــر الصـ ــرف باالزدواجي ــة وك ــدلك
قبلوا ما يصدر عنه من قرارات ومراسالت بعـد صـدور شـهادة دفعـه األخـت ومب ر
ـارسة
عمله الجديد.
إعالن وعالقات عامة وضيافة
ر
بلل إجمال مصـروفات بند إعالن وعالقات عامـة وضـيافة خـالل الفـتة محـل الفحـص
 22,912دينار.

وقد لوحظ بشأنه مايىل:
 ظهر بالمستند رقم  8/21لسنة 2019م ف  10,000دينـار لصـال (م.ر.م) عـنمص ـ ــاريف مهرج ـ ــان فروس ـ ــية بمحل ـ ــة أوالد طال ـ ــب ،حي ـ ــث ل ـ ــم يرف ـ ــق بالمس ـ ــتند أي
مرفقات سوى إفادة بأن المذكور قام بدف المبلل ،دون إثبات.
الـ ـ ـ ـصـيانـ ـ ــة
ن
ر
بل ــل إجم ــال مصـ ــروفات بن ــد ايج ــار المب ــان ووس ــائل النق ــل ع ــن الف ــتة مح ــل الفح ــص
 270,653دينار حيث لوحظ بشأنه ما يىل:
 التوسـ ـ نف مش ـ رـتيات م ــواد البن ــاء ك ــالمواد الكهربائي ــة ومس ــتلزمات الس ــباكة وغته ــادون بي ـ ــان الحاج ـ ــة والمك ـ ــان المـ ـ ـراد ص ـ ــيانته س ـ ــواء قب ـ ــل الصـ ـ ــرف أو بع ـ ــد توري ـ ــدها
وصـ ــرفها م ــن المخ ــازن حي ــث ف ج ــزء م ــن تل ــك األص ــناف واس ــتلمها ( م ص ج)
بصـفته وكيــل البلديـة ومراقــب التعلــيم مسـتخدما أختــام الجهت ن
ـي نف االســتالم ،منهــا
عىل سبيل المثال ال الحصـر:
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رقم المستند
2019/11/10
2019/11/18
2019/11/23
2020/8/1
2020/12/6

المبلغ
42,186
36,901
61,000
28,465
34,600

الجهة
شـركة اإلنجاز المتواصل
محالت التكة لمواد البناء
محالت التكة لمواد البناء
شـركة راس الحمادة
شـركة راس الحمادة

البيات
مواد بناء وصيانة مختلفة
مواد بناء وصيانة مختلفة
مواد بناء وصيانة مختلفة
مواد بناء وصيانة مختلفة
مواد بناء وصيانة مختلفة

اإلعانات وال ــمساعـدات (مخصصات النازحي)

بلل قيمة ما تم تخصيصة للمجلـس البلـدي بـاطن الجبـل ضـمن قـرار المجلـس الرئـاس
رق ــم ( )597بش ــأن تخص ــيص مبل ــل م ــال م ــن بن ــد المتفرق ــات  583,821دين ــار وال ــذي
ن
ـازحي ،حي ــث اتض ـ قي ــام المجل ــس البل ــدي بصـ ــرف
خص ــص لتق ــديم المس ــاعدات للن ـ
ر
 573,990دينار ببند المساعدات والمن الظاهر بالخالصة عىل النحو اآلن:
المبلغ(دينار)
البيان
من ومساعدات نقدية 369,800
ررساء اغطية ومفروشات 103,960
100,230
ررساء مواد غدائية

وقد لوحظ بشأنه ما يىل:
 عدم إثبات تسليم الصكوك للمستفيدين والبالل عددها  603صك مصدق ،حيثاتض ـ ـ قي ــام وكي ــل البلدي ــة حينه ــا (م ص ج) بالتص ـ ــرف به ــا بطريق ــة غ ــت واض ــحة،
حيث اسفرت نتائأ متابعـة عينـة مـن تلـك الصـكوك إيـداع عـدد  155صـك مصـدق
بالحس ــاب الج ــاري رق ــم  12240لص ــاحبه (م ع م) بمص ـ ــرف الوح ــدة ت ــيح بمبل ــل
إجمال  118,200دينار بعد أن قام عميد البلدية بالختم والتوقيـ عـىل ظـاهر تلـك
الصكوك بما يفيد إيداعها بحساب غت حسابات الصـادر لهـم ،حيـث تـم بالمصــرف
تنفيذ تالت قيود مركبة لصكوك بقيم تختلـف عـن المبلـل الصـحي لتلـك الصـكوك
بيانها التال:
رقم الصك المصد
51957
51848
51944

المبلغ بمصـرف الجمهورية القيد بمصـرف الوحدة
31,200
800
63,000
800
24,000
800

مصـروفــات سنوات سابقة
ر
بلــل إجمــال بنــد مص ــروفات ســنوات ســابقة عــن الفــتة محــل الفحــص  42,740دينــار
حيث لوحظ بشأنه ما يىل:

 ظه ـ ــر بالمس ـ ــتند رق ـ ــم  11/3لس ـ ــنة 2019م ف  18,500دين ـ ــار لص ـ ــال مكت ـ ــبالص ـ ــداقة للتعه ـ ــدات التمويني ـ ــة ع ـ ــن تق ـ ــديم إعاش ـ ــة بت ـ ــاريـ ــخ 2018/7/15م ل ـ ــوزير
التعليم ولجنة متابعة االمتحانات.
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 ظه ــر بالمس ــتند رق ــم  11/6لس ــنة 2019م ف  8,600دين ــار لص ــال (ص ض م)عن نقل خيول ،وارفاق محضـر باسم العميد السابق لم يحمل توقيعا.
األمر الذي يمثـل إهـدارا للمـال العـام ،وانفـاق مخصصـات كـان مـن األجـدر اسـتغاللها فن
جوانب ذات أهمية.
ع ـ ـق ــود اإلعاشة

 قــام عميــد البلديــة الســابق ( م ) بــابرام محضــر اتفــاق (تكليــف مبـ رـارس) مـ شــركة
ر
الم ـ ـ نـتة العالمي ـ ــة للخ ـ ــدمات التمويني ـ ــة لتق ـ ــديم خ ـ ــدمات اإلعاش ـ ــة ع ـ ــن الف ـ ــتة م ـ ــن
2019/1/1م إل 2019/6/30م لعــدد  45موظــف تش ــمل إفطــارا بمبلــل  10دين ـار
للموظ ــف الواح ــد يومي ــا ووجب ــات غـ ـذاء وعش ــاء بمبل ــل  50دين ــار للش ــخص الواح ــد
حسب الطلـب ،حيـث قـدم الشــركة مطالبـة بمبلـل  67,900دينـار منهـا 45,900
دينــار عــن وجب ــات إفط ــار و 22,000دين ــار وجب ــات إض ــافية ،وم ــن خــالل المراجع ــة
ر
اآلن:
اتض
ر
 أن التعاقد تم بالتكليف المبارس ودون وجود مخصصات ماليـة وعـدم إثبـات مـا
يفيد أخذ اإلذن من المراقب المال قبل إجراء ر ن
االلتام.
 ع ــدم وج ــود أي تق ــارير أو طلبي ــات وبي ــان األح ــداث ال ـ رـب اس ــتوجب به ــا تق ــديم
وجبات إضافية.
ن
 بلــل قيمــة الــدين المرحــل لصــال شــركة المــتة  38,700دينــار والمــدرج بمحضــر
التس ــليم واالس ــتالم بت ــاريـ ــخ 2019/4/30م غ ــت أن م م م) م ــدير إدارة الش ــئون
اإلدارية والماليـة قـام بطلـب ف مبلـل  67,900دينـار بتـاريـ ــخ 2019/6/27م
حيث لوحظ إرفاق فواتت متشابهة ،بيانها ر
اآلن:
التاري ــخ
2019/1/21
2019/2/28
2019/3/31
2019/4/30

المبلغ
6,000
5,000
5,400
3,600

باإلضــافة إل إرفــاق أعمــال إعاشــة تاريخهــا بعــد اســتالم العميــد الحــال إال أنهــا لــم تعــزز
بما يفيد إعداد طلبات نف شأنها بمبلل  11,900دينار.
 قام العميد الحال بابرام عقد إعاشة م شـركة فوانيس النج وفق راآلن:
قيمة العقد
الفية الزمنية
وجبات أساسية وجبات إضافية
النصف ن
غت محددة العدد 235,940
156,000
التان2019
النصف األول  2020غت محدد القيمة غت محددة العدد لم يقدم
النصف ن
غت محددة العدد لم يقدم
119,700
التان 2020
االليام

ع ـق ــود النظــافــة

 قــام العميــد الســابق بــابرام عقــد نظافــة (تكليــف مبـ رـارس) مـ شــركة المائــدة المتطــورة
ر
والذي يمثلها لتقـديم خـدمات النظافـة بمبلـل  15,000دينـار شـهريا عـن الفـتة مـن
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2019/1/1م إل 2019/6/30م حي ـ ـ ـ ــث أح ـ ـ ـ ــال (م م م) م ـ ـ ـ ــدير الش ـ ـ ـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ـة
والمالي ــة بالبلدي ــة قيم ــة االل ـ ر نـتام وطل ــب م ــن المراق ــب الم ــال ف  90,000دين ــار
بينم ــا بل ــل االل ـ ر نـتام المقي ــد بمحض ـ ــر التس ــليم واالس ــتالم ب ـ ن
ـي عمي ــد البلدي ــة الس ــابق
والحال  60,000دينار حيث ف مبلل  17,000دينار من قيمة الفواتت بمستند
الصـرف رقم  11/22لسنة 2019م ،وما يتضمن ذلك من شبه فساد وتزويـر عـالوة
ن
المبب وعدد المكاتب.
عىل أن مبلل العقد كبت وال يتناسب م حجم
 قــام عميــد البلديــة الحــال بــابرام عقــد نظافــة مـ شــركة الخطــوط االماميــة (مناقصــةمحدود) عن ر
الفتة من 2019/7/1م إل 2019/12/31م وتم تجديد العقـد م ن
ـرتي
ن
للنصف األول والنصف الثان 2020م ذلك بالتفاصيل التالية:
الفية الزمنية للعقد مبلغ العقد االليام التكلفة الشهرية
النصف ن
25,960
التان 155,760 155,760 2019
13,000
النصف األول  78,000 2020لم يقدم
النصف ن
13,000
التان  78,000 2020لم يقدم

حي لوحظ بشـأنه المبالغـة الغـت منطقيـة نف قيمـة العقـود حيـث بلغـ تكلفـة نظافـة
مب ـ نـب البلدي ــة م ــا يق ــارب  25,960دين ــار ش ــهريا منه ــا م ــا يق ــارب  10,000دين ــار ش ــهريا
تكلفة نظافة حمام البلدية.
ال ـبـاب الـثـالــث

بلــل إجمــال اإليــداعات ن
لمتانيــة البــاب الثالــث لبلديــة بــاطن الجبــل  1,000,000دينــار
وال ـ ـ رـب تمث ـ ــل م ـ ــا خص ـ ــص للبلدي ـ ــة ض ـ ــمن مخصص ـ ــات التنمي ـ ــة لس ـ ــنة 2019م بت ـ ــاريـ ــخ
2020/8/31م حي ـ ـ ــث ورد نف ش ـ ـ ــأنه التف ـ ـ ــويض المص ـ ـ ــلح رق ـ ـ ــم ( )32لس ـ ـ ــنة 2019م
الصادر عن وزارة الحكم المحىل وفق البنود التالية:
المبلغ (دينار)
أوجه الصـرف
صيانة وانشاء شبكات الصـرف الصح بمدينة تيح بشعبية  40وحدة سكنية ومدينة بدر 500,000
ن
تنفيد شبكات مياه ر
500,000
الشب بتيح بمحلة الجنوبية ،وبمدينة بدر ف محلة بدر الشهداء

مش ـ ــروع ص ـ ــيانة وانشـ ــاء ش ـ ــبكات الص ـ ــرف الصـ ــح بمدين ـ ــة تـ ــيح بش ـ ــعبية  40وح ـ ــدة
سكنية ومدينة بدر بموق المصـرف والسوق المحىل:
 ع ــدم وج ــود خـ ـرائط إنش ــائية لتنفي ــذ خزان ــات لتصـ ــريف مي ــاه األمط ــار وخـ ـز نان مي ــاهر
الشب.
 -تم تقديم و

ف الدفعة األول دون وجود مايفيد تمديد مدة العقد.

 بمطابق ــة أعم ــال الدفع ــة األول للمش ــروع بالكمي ــات المدرج ــة بالمس ــتخلص تبين ـالمالحظات اآلتية:
 ت ــم تنفي ــد م ــن أعم ــال البن ــد رق ــم  4الخ ــاص بالخرس ــانات المس ــلحة ل ــزوم تنفي ــد
خزانـ ــات لتص ـ ــريف ميـ ــاه األمطـ ــار وخ ـ ـز نان لميـ ــاه الشـ ـ ـرب وعـ ــدد خمسـ ــة غـ ــرف
تفتيش،حيث لم يتم استكمال عدد ثالث غـرف تفتـيش وكـذلك عـدم اسـتكمال
عدد اثنان خزان مياه ررسب بمنطقة بدر.
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 ع ــدم اس ــتكمال خـ ـزان الب ــت الس ــوداء وذل ــك ربتكي ــب أغطي ــة الفتح ــات للخـ ـزان،
حيث لوحظ تشب المياه السوداء منها.
 لـم يــتم تنفيــد كامــل البنــد رقــم  12والخــاص بتوريــد وتركيــب أنابيــب (خــط ميــاه)
حيث تم توريد األنابيب بالكامل والمنفذ منها  70م.ط من أصل  110م.ط.
اجمللس البلدي اخلم س

مــن خــالل تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة بــالمجلس البلــدي تكشــف وجـ ــود العديــد مــن
الب من أهمها ر
نقاط الضعف باإلضافة إل ظهور مالحظات وتجاوزات اخــري و ر
اآلن:
ن
ن
ـوظفي بالمج ــلس وكف ــاءة
ـوظيف للمجلــس وع ــدم كفايــة المـ
 عــدم اعتمــاد الم ــالك الـن
الــبعض وال ســيما العــاملي بــاإلدارة الماليــة والمراجع ــة الداخــلية وادارة المش ــروعات
أثر سلبا عىل أداء المجلس.
 قيام المجلس باجراء مناقالت نبي البنود بالتفويضـات الماليـة الصـادرة لـه مـن وزارة
الحك ــم المح ــىل ووزارة المالي ــة دون الحص ــول ع ــىل موافق ــة الجه ــة المختص ــة ب ــذلك
بحسب المادة رقم ( )10من القانون المال للدولة.
 ضعف أداء مكتب المراجعة الداخلية بالمجلس واقتصاره عــىل المراجعة التقليديةالمستندية وعدم القيـام بتقـديم تق ــارير دوريـة ع ــن سـت العمـل ومتابعـة األداء المـال
الفب وتقديم المالحظات و ر
و ن
اقتاح الحلول.
 لم تقـم اإلدارة الماليـة بـالمجلس بمسـك سـجل لحسـاب الودائـ والعهـد بـالرغم مـنن
المتانية.
أهميته بحسب المادة ( )16من الئحة
 لــم تقــم إدارة المجلــس البلــدي بالتقيــد بأحكــام المــادة ( )162مــن الئحــة الحســاباتفيم ــا يتعل ــق باقف ــال حس ــاب الودائـ ـ والعه ـ ــد بع ـ ــد انقض ــاء المـ ـ ــدة واض ــافة المب ــالل
المتبقية لحساب اإليرادات.
 ل ـ ــم تق ـ ــم لجن ـ ــة المش ـ ـ رـتيات أو اإلدارة المالي ـ ــة ب ـ ــالمجلس بمس ـ ــك س ـ ــجل للم ـ ــوردينوكــذلك باالحتفــا بصــور مــن رخــص مزاولــة النشــاط للجهــات الـ رـب يتعامــل معهــا نف
أعمال التوريد المختلفة.
 الصـرف من قيمة التفويضات المالية للمجلس دون إرفاق ما يفيـد أن الصــرف وفـقاالحتياجـ ـ ـ ــات الفعلي ـ ـ ـ ــة ولمواجه ـ ـ ـ ــة ن ورات العم ـ ـ ـ ــل بالمخالف ـ ـ ـ ــة م 17م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
ن
المتانية.
 قيام عميد البلديـة بـابرام عقـد رقـم 2020/01م مـ شــركة الجسـور للبنـاء والصـيانةبقيمـة  422,491دينـار لتنفيــذ األعمـال الخارجيـة والســاحات لمب نـب البلديـة بتــاريـ ــخ
2020/07/05م ب ــالتكليف المب ـ ر
ـارس بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )10 ،9م ــن الئح ــة
العقود اإلدارية ودون وجود مخصصات مالية تغل قيمــة هــذا المشـروع.
 عدم إقفال سـجل أسـتاذ المخـزن 2020م مـن قبـل لجنـة الجـرد أو المراجـ الـداخىلنهاي ــة الس ــنة المالي ــة وع ــدم التأ ك ــد م ــن ص ــحة وس ــالمة األرص ــدة بالس ــجل بحس ــب
المواد ( )292و( )294من الئحة المخازن.
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 ظه ــور العدي ــد م ــن األص ــناف بأرص ــدة كب ــتة ب ــالمخزن وال ـ رـب منه ــا ص ــنف أق ــالم ح ــتجاف بعدد  5055قطعة نف ن
حي ان حجم العمل ال يتطلب هذا العدد الكبـت األمـر
الذي يدل عىل ان التوريد يتم دون دراسة االحتياجات.
 لـ ــم تقـ ــم إدارة المجلـ ــس البلـ ــدي الخمـ ــس باثبـ ــات وتقييـ ــد األصـ ــناف المسـ ــتلمة مـ ــنالمنظمة األمريكية كمساعدة للبلدية بسجل استاذ المخزن وعدم إظهارها بالتقارير
بــالرغم مــن تخزينه ــا بمخــزن المجل ــس وكونه ــا ذات قيم ــة كبــتة يجع ــل منه ــا عرض ــة
لالستغالل السب والضياع.
 ل ــم ي ــتم تس ــوية الص ــكوك الموج ــودة بالخزين ــة والبال ـ ــل ع ــددها  4ص ــكوك وقيمت ـ ــها 20,914دينـ ـ ــار وال ـ ـ رـب ترج ـ ـ ـ للس ـ ــنوات  2017و 2018و2019م بحس ـ ــب الم ـ ــادة
ن
المتانية.
( )118من الئحة
 الص ــرف مــن قيمــة التفويضــات الماليــة المتعلقــة بمكافحــة جائحــة كورونــا بالبلديــةبموجب أذونات استالم أصناف دون التوريد الفعىل لها وق الصـرف لغرض إتمـام
عمليــة الصــرف فقــط األمــر الــذى يخــالف صــحي القــانون واالجـراء وأن الغــرض مــن
ن
المتانيـة كمـا
الصـرف استنفاد المخصصات الماليـة بحسـب المـادة ( )13مـن الئحـة
هو موض نف الفحص المستندي.
 لـم يقـم المجلــس باحالـة إذن الصــرف رقــم  7/25بـاب ث نـان المتعلــق بصــرف الدفعــة
األختة من العقد  2016/03مشـروع صيانة البلدية بقيمة  100,988دينار وكذلك
إذن الص ــرف قيم ــة ض ــمان األعمــال خص ــما م ــن االعتمــاد المح ــىل بقيم ــة 107,388
دين ــار لف ــرع دي ــوان المحاس ــبة الخم ــس للفح ــص بع ــد الص ــرف بحس ــب الم ــادة رق ــم
( )26من قانون الديوان رقم ( )19لسنة 2013م.
 اسـتغالل بنــد تــوفت المعقمــات ومــواد الــرش والتعقــيم بــالتفويض  14لســنة 2020ملمكافحــة جائحــة كورونــا للص ــرف منــه خــالل الســنة 2020م وتحميلــه بمص ــروفات
تخــص بنــد تــوفت متطلبــات التشــغيل ألمــاكن العــزل والحجــر الصــح ومــا تـ ر
ـبف مــن
رصــيده ت ــم مناقلت ــه ل ــنفس البن ــد أي اســتغالل قيم ــة البن ــد بمبل ــل بقيم ــة 292,400
دينار نف غت ما خصص له.
 بلغ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ــة ر نااللتام ـ ـ ــات المالي ـ ـ ــة القائم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــىل المجل ـ ـ ــس البل ـ ـ ــدي الخم ـ ـ ــس ح ـ ـ ـ رـب
2020/12/31م مبلــل  1,206,491دينــار لعــدد  15حســاب فــرع ترج ـ لســنوات
عديدة سابقة دون قيام اإلدارة المالية بالمجلس بمسك سجل لها وعدم قيام إدارة
المجلـس بالص ـرف وفــق القـيم المعتمــدة بالتفويضـات الماليـة وتكبيــد الدولـة بقيمــة
ن
هذه ر ن
المتانية.
االلتامات دون التقيد بأحكام القانون المال للدولة والئحة
 لـ ــم يـ ــتم تسـ ــوية الصـ ــكوك المعلقـ ــة بحسـ ــاب رقـ ــم  356المتعلـ ــق بحسـ ــاب الودائ ـ ـوالعه ـ ــد وال ـ ـ رـب تخ ـ ــص الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2019م والب ـ ــالل ع ـ ــددها  35ص ـ ــكوك بقيم ـ ــة
إجمالية بلغ نحو  206,433دينار.
 تــم اســتغالل مبلــل  30,431دينــار مــن قيمــة الفــائض مــن قبــل المجلــس البلــدي فنف قيم ــة مس ــتحقات وتس ــويات ول ــم ي ــتم إرج ــاع قيم ــة الف ــائض لحس ــاب اإليـ ـراد
العام ومعالجة أسباب ظهوره م لجنة ر
التشيد.
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 التفاوت الواض نف أسعار تعبئـة أسـطوانات الغـاز الطـب واسـتغالل االزمـة مـن قبـلالم ــوردين حيـ ــث ك ــان سـ ــعر االسـ ــطوانة قب ــل الجائحـ ــة بمص ــاريف النقـ ــل ال يتجـ ــاوز
العش ــرة دن ــانت والبي ــان الت ــال يوض ـ األس ــعار ال ـ رـب ت ــم به ــا التوري ــد م ــن مخصص ــات
الجائحة ببلدية الخمس:
المالحظة
سعر تعبئة االسطوانة
اسم الجهة الموردة
الدفعات األول بسعر  20دينار
 25دينار
مصن السهم إلنتاج الغازات الطبية والصناعية
ن
مواطن (تاجر)
 35دينار
االكسجي
(ر م ب) لبي غاز
مصن خاص
 15دينار
الشـركة الليبية لصناعة الغازات الصناعية والطبية المساهمة.

 بلــل عــدد اســطوانات الغــاز الطــب الــذى تــم الص ــرف عليــه مــن مخصصــات الجائحــةن
كسجي ب ـ ـ
خالل 2020م عدد نحو  27,873اسطوانة باإلضافة إل تعبئة خز نان األ
 29أل ــف ل ـ رـت م ــن الغ ــاز نف ح ـ ن
ـي بل ـ ــل ع ــدد االس ــطوانات بمرك ــزي الع ــزل نح ــو 200
أسـ ــطوانة لك ـ ــل م ـ ــركز وحـ ــاالت اإليـ ــواء بمركـ ــزي العـ ــزل ( )02 ،01عـ ــدد  530حالـ ــة
تقريب ــا نف ظ ــل ع ــدم وج ــود تق ــارير دوري ــة تفص ــيلية بمراك ــز الع ــزل تح ــدد أي ــام اإلي ــواء
والكميات المستخدمة من االسطوانات وانعدام الرقابة عىل استخدامها.
 ع ــدم وج ــود متابع ــة ألم ــوال الدول ــة ل ــدى ش ـ ــركة عيت ــا للمق ــاوالت والش ـ ــركة الليبي ــةلصــناعة الغــازات الصــناعية والطبيــة والـ رـب تزيــد قيمتهــا عــن  268ألــف دينــار والـ رـب
ف بالمخالفة من قبل المجلس البلدي
ن
 عــدم نزاهــة أعضــاء لجنــة المشـ رـتيات بــالمجلس ف أداء أعمــالهم نــتأ عنــه اســتغاللسـلطة الوظيفــة لمنفعــة الغــت و بعــض الجهــات الـ رـب تــم تكليفهــا عــن طريــق هــذه
اللجنة.
 تن ــام ع ــدد القض ــايا المرفوع ــة ع ــىل المجل ــس البل ــدي الخم ــس والب ــالل ع ــددها 43قض ــية يرج ـ ـ تاريخه ــا للس ــنوات (،2020 ،2019 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015
2021م) دون وجود متابعة مثىل من قبل المجلس لها.
اجمللس البلدي الزاوية املركز
ن
تبي من خالل الفحص ما يىل:

 القصــور نف مس ــك س ــجالت لحص ــر وتســجيل األص ــول وت ــدوين البيان ــات األساس ـيةا
المتعلقــة بكــل أصــل عــىل حــده والمتابعــة مــن حيــث اإلضــافة واالســتبعاد أو بــأول
وبمــا يتمـ ر
ـاس م ـ القواعــد المحاســبية بالمخالفــة لمنشــور رئي ــس الــديوان رقــم ()11
لسنة 2018م.
 عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية واقتصار دوره عىل المراجعة المستنديةدون أن يمت ـ ــد دوره إل التفت ـ ــيش ع ـ ــىل الحس ـ ــابات المص ـ ـ ــرفية والس ـ ــجالت المالي ـ ــة
واج ـ ـراء الجـ ــرد المفـ ــاج للخ ـ ـزائن والمخـ ــازن وابـ ــداء رأيـ ــه بصـ ـ ـراحة عـ ــىل التوريـ ــدات
ر
والمشتيات فض ا عن عدم تقديم تقارير دورية لنشاط وأعمال المجلس.
 الص ــرف ع ــىل جه ــات مســتقلة ذات ذم ــة مالي ــة بالمخالفــة ألحك ــام الم ــادة ( )24م ــنقانون النظام المال للدولة
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 ضــعف أداء المراقــب المــال بــالمجلس ممــا أثــر ســلبا بقيامــه باالختصاص ـات الموكلــةوالمنصوص عليها نف المادة ( )18من قانون النظام المال للدولة والمادة ( )24مـن
ن
المتانية والحسابات.
الئحة
 ع ــدم تواف ــق تقري ــر المص ـ ــروفات المع ــد م ــن المراق ــب الم ــال بالخالص ــات الش ــهريةا
المعــدة مــن المجلــس ،فض ـ عــن عــدم الدقــة مــن قبــل المجلــس نف إعــداد الحســاب
الختام والذي أحيل لوزارة المالية.
 تحميل السنة المالية بمصـروفات سنوات سابقة بالمخالفة للمادة ( )10من قانونالنظام المال للدولة.
ن
ف مقابــل عمــل إضــاف لســنة 2019م دون إصــدار قـرار مــن العميــد ودون تحديــد
مدة العمل وطبيعتـه (أذونـات ف  )12/106-101 ،12/79حيـث بلغـ قيمتـه
 66,492دينـ ــار بالمخالفـ ــة للم ـ ــادة ( )1مـ ــن ق ـ ـرار مجلـ ــس ال ـ ــوزراء رقـ ــم ( )21لس ـ ــنة
 2013بشأن تنظيم العمل اإل ن
ضاف.
ف مزايا ماليـة للمراقـب المـال للبلديـة بالمخالفـة لـنص المـادة ( )24مـن القـانون
المال للدولة والذي يعد تصـرف بالمجان نف أموال الدولة.
ا
ن
ـوظفي ،فضـ عـن ف عـالوة نـدب بنسـبة %25
 قيام البلدية بندب عـدد مـن الممن إجمال المرتب لجميـ المنت ن
ـدبي مـن خـارج البلديـة للعمـل بهـا دون تحديـد نـوع
الن ــدب إذا م ــا ك ــان ع ــىل س ــبيل التف ــرغ أو ن ــدب باإلض ــافة لعمل ــه األص ــىل بالمخالف ــة
ا
ن
ـادتي ( )148 ،147مــن قــانون عالقــات العمــل رقــم ( )12لســنة 2010م فض ـ
للمـ
ن
عــىل احتســاب القيمــة مــن إجمــال المرتــب ولــيس مــن الصــاف ممــا ترتــب عنــه ف
مبالل مالية بدون وجه حق.
الباب الثان
ن
ن
 التوس ـ ف ف العهــد الماليــة واســتخدامها كأســلوب ف الص ــرف النقــدي بــدال مــنالصــرف عـىل البنــود بالمخالفـة ألحكــام المـادة ( )10مــن قـانون النظــام المـال للدولــة
ا
فض عن القصـور نف تسـويتها وفـق اإلجـراءات الصـحيحة حيـث بلغـ قيمـة العهـد
المصـروفة خالل السنة مبلغا وقدره  285,000دينار ،بينما كان العهد المصـروفة
ر
حب 2020/11/30م بقيمة  97,000ديناروقد لوحظ بشأنها ما يىل:
 عـدم مسـك سـجل خــاص بالعهـد الماليـة يقيــد فيـه أصـل العهــدة ومـا ينفـق منهــا
ا
والرصـ ــيد المتـ ـ ر
ـبف وتـ ــرقيم األذونـ ــات المتعلقـ ــة بكـ ــل شـ ــهر وتقيـ ــد بالسـ ــجل أو
ن
ب ــأول ،مم ــا يع ــد مخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )181م ــن الئح ــة المتاني ــة والحس ــابات
والمخازن.
ن
المتاني ــة
 الم ــدفوعات ال ـ رـب تم ـ م ــن العه ــد تج ــاوز الح ــد المس ــموح ب ــه بالئح ــة
والحسابات والمخازن ،مما يعد مخالفة لنص مادة ( )180من الالئحة.
ف مكاف ــآت مالي ــة لروس ــاء وأعض ــاء اللج ــان دون وج ــود ض ــوابط خاص ــة تتعل ــق
بآلية وعدد االجتماعات.

ف مبل ـ ــل بقيم ـ ــة  33,700دين ـ ــار بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  7/2لص ـ ــال ش ـ ـ ــركة
ش ــمس األص ــيل لألعم ــال المعدني ــة والبي ــوت المتنقل ــة بش ــأن تنفي ــذ بع ــض األعم ــال
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ر
المبارس وغياب إبـرام عقـد أو محضــر اتفـاق مـ الشــركة
بالمجلس ويالحظ التكليف
المنفـذة يحــدد فيـه األعمــال الواجـب تنفيــدها وقيمـة األعمــال ومـدة التنفيــذ وتحــدد
فيه ر
الشوط.
 توري ـ ــد وتركي ـ ــب منظوم ـ ــة ك ـ ــامتات م ـ ــن شـ ـ ــركة الع ـ ــالم ال ـ ــرقم الجدي ـ ــد للحاس ـ ــباتبموجــب إذن ف رقــم  9/3بقيمــة  8,230دينــار لصــال مبـ نـب الهيئــات القضــائية
الزاوية ويالحظ:
 الص ـ ـ ــرف عـ ـ ــىل جهـ ـ ــة ذات ن
متانيـ ـ ــة مسـ ـ ــتقلة ال تتب ـ ـ ـ المجلـ ـ ــس إداري ـ ـ ـا وال ماليـ ـ ــا
ن
بالمخالفة للمادة ( )24من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 غيـ ــاب دور لجنـ ــة المشـ ـ رـتيات بشـ ــأن تـ ــوفت العـ ــروض الختيـ ــار السـ ــعر والعـ ــرض
األمثل.
 غياب وجود تقرير من الجهة يفيد قيام الشـركة بعملية التوريد ر
والتكيب.
 إذن ف رقم  12/41بقيمة  24,770دينـار لصـال شــركة اإلبسـار بشـأن اإلعاشـةواذن ف رقم  12/52بقيمة  26,765دينار لصال شـركة اإلبسار بشأن اإلعاشة
لوحظ بشأنهما:
 تحميــل البنــد بمص ــروفات تخــص ســنوات الســابقة دون وجــود كشــوفات تؤكــد
وجود ر ن
التام.
 المبالغة نف األسعار والكميات.
 غياب اتباع اإلجراءات القانونية وعدم إبرام عقد م الشـركة.
 التكليـ ــف المبـ ـ ر
ـارس وع ـ ــدم اتبـ ــاع اإلج ـ ـراءات المتعـ ــارف عليه ـ ــا ك ـ ـ جراء المناقص ـ ــة
واختيار السعر األفضل
ن
 غياب تحديد المدة حيث أن التكليفات صدرت ف سنة 2018م.
 إذن الصــرف رقــم  8/1بقيمــة  27,150دينــار لصــال مطبعــة المدينــة واذن الصــرفرقـ ــم  12/49بقيمـ ــة  15,120دين ـ ــار بنـ ــد القرطاسـ ــية والمطبوع ـ ــات لصـ ــال ش ـ ــركة
األصـ ــالة السـ ــتتاد القرطاسـ ــية واألدوات المكتبيـ ــة بشـ ــأن تزويـ ــد البلديـ ــة بقرطاسـ ــيه
ولـ ــوحظ تكلي ـ ــف مب ـ ـ ر
ـارس وغي ـ ــاب دور لجنـ ــة المش ـ ـ رـتيات نف ت ـ ــوفت الع ـ ــروض لغ ـ ــرض
المفاضلة ن
بي األسعار واختيار العرض األفضل.
مخصصات الطواري
ن
 عدم ر نالمتانية إل وزارة المالية بالمخالفـة للقواعـد
التام المجلس البلدي برد فائض
ن
المتاني ــة ،حي ــث تب ـ ن
ـي وج ــود رص ــيد نف الحس ــاب نف نهاي ــة الس ــنة
األساس ـية لتنفي ــد

المالية تبلل قيمته  500,973دينار.
 لم يتم التقيد بالضوابط المالية لصــرف مخصصـات الطـوارئ خـالل سـنة 2018م،ن
المتانية والحسابات والمخازن بـأن االعتمـادات
حيث تنص المادة ( )13من الئحة
ن
بالمتانية تخص السنة المالية الجارية ،والمادة ( )27من الالئحة ،والمادة
المدرجة
( )17م ــن قـ ــانون النظـ ــام المـ ــال للدولـ ــة بخص ــوص حسـ ــاب الطـ ــواري ،حيـ ــث تبـ ــين
ترحي ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ر
ـاف القيمـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الجـ ـ ـ ـ ــزء المتـ ـ ـ ـ ـ ر
ـبف م ـ ـ ـ ــن التفـ ـ ـ ـ ــويض المصـ ـ ـ ـ ــلح بقيمتـ ـ ـ ـ ــه
 1,769,519.449دينار ،ف منها خالل سنة 2019م عىل بند (معالجة النقص
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نف الخ ـ ـ ــدمات األساس ـ ـ ـ ـية كالميـ ـ ـ ــاه – الص ـ ـ ـ ــرف الص ـ ـ ــح – الكهربـ ـ ـ ــاء) مبلغـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ــدره
 1,331,528دين ــار ،ويالح ــظ تعاق ــد المجل ــس البل ــدي م ـ ـ ش ـ ــركة تص ــاميم االب ـ ـراج
للمقـاوالت العامــة واالســتثمار العقـاري بخصــوص تنفيــذ مشــروع ضــخ ميــاه الصــرف
الصح لمشـروع ألف وحدة سكنية:
 التكليــف المبـ ر
ـارس وع ــدم ط ــرح المش ــروع بعطــاء ع ـ ــام بالمخالفــة لالئحــة العقــود
اإلدارية.
 غيــاب تشــكيل لجنــة العطــاءات بالبلديــة بالمخالفــة لقـ ـ ـ ـرار رئاسـ ـ ـ ـ ــة الــوزراء رقــم
( )492لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة عطاءات وتنظيم عملها.
 ع ـ ــدم تقي ـ ــد البلدي ـ ــة ببن ـ ــود الصـ ـ ــرف ال ـ ــواردة ب ـ ــالتفويض المص ـ ــلح واالنحـ ـ ـراف
بالصــرف عــىل مشــاري ـ ـ وجهــات أخــرى لــم تتضــمنها البنــود حيــث بلغـ قيمتهــا
 718,927دين ـ ــار وبنس ـ ــبة تص ـ ــل إل م ـ ــا يق ـ ــارب  %60م ـ ــن القيم ـ ــة المصـ ـ ــروفة
وتفاصيلها.
ن
ر
 اللج ـ ــوء رلتحي ـ ــل ب ـ ــواف الح ـ ــواالت ف نهاي ـ ــة س ـ ــنة 2019م م ـ ــن الب ـ ــاب األول بقيم ـ ــةا
 34,614دينار لحساب الودائـ بـد مـن تحويلهـا إل حسـاب اإليـراد العـام بمصــرف
ليبي ــا المرك ــزي بالمخالف ــة ألحك ــام ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة والم ــادة ( )162م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
اجمللس البلدي براك الشاطئ
نظام الرقابة الداخلية 2019
ن
 ي ـ ــتم الص ـ ــرف م ـ ــن الحس ـ ــاب بموج ـ ــب أذن ـ ــي ف للمعامل ـ ــة الواح ـ ــدة واذن فتجم ـ ـ ــيع واح ـ ـ ــد إح ـ ـ ــداهما يخ ـ ـ ــص مخصص ـ ـ ــات حكوم ـ ـ ــة الوف ـ ـ ــاق واآلخ ـ ـ ــر يخـ ـ ـ ــص
مخصصات الحكومة المؤقتة بالمخالفة لقانون النظام المال للدولة.
 -عدم قيام المراج الداخىل بـدوره نف القيـام بأعمـال المراجعـة الحسـابية عـىل جميـ

قوائم الصـرف وعدم اعتماد جمي نسخ إذن الصـرف وذلك بالمخالفة لنص المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
 تب ـ نـي وجــود اعتمــاد تكليفــات لش ــركات بشــأن القيــام بأعمــال مــن قبــل العميــد تزامنــا
ن
بوجوده ف مهمة رسمية بمدينة طرابلس.
 القيام بالصـرف عىل جهات ذات نمتانية مستقلة بالمخالفة للمادة ( )17من الئحـة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
 قيــام أمـ نـي المخــزن باســتالم مــواد ال يتناســب اســتالمها بطبيعــة عمــل المخــازن ال نهــا
تتج ــاوز امكانياته ــا وق ــدرتها ع ــىل حف ــظ المخزون ــات وذل ــك بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )219من الئحة
اإليرادات

بلغـ ـ ـ ـ الص ـ ـ ــكوك المودع ـ ـ ــة أو الح ـ ـ ــواالت ال ـ ـ ــواردة للحس ـ ـ ــاب رق ـ ـ ــم  70609بمصـ ـ ـ ــرف
ن
الوطب براك مبلل وقدره  656,617دينار وفق البيان التال:
التجاري
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المبلغ
506,617
150,000
656,617

مصدر االيراد
رقم الصك
حكومة الوفاق
78449
الحكومة المؤقتة
92390
اإلجمال

الفحص المستندي
ن
م ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة لمس ــتندات الصـ ــرف للس ــنة المالي ــة 2019م تب ــي لن ــا
جملة من المالحظات أهمها ما يىل:
 يـ ــتم الص ـ ــرف م ـ ــن الحس ـ ــاب بموج ـ ــب إذن ـ ـ نـي ف للمعامل ـ ــة الواح ـ ــدة واذن ف
تجم ـ ـ ــيع واح ـ ـ ــد إح ـ ـ ــداهما يخ ـ ـ ــص مخصص ـ ـ ــات حكوم ـ ـ ــة الوف ـ ـ ــاق واآلخ ـ ـ ــر يخـ ـ ـ ــص
مخصصات الحكومة المؤقتة.
 ضعف التعزيز المستندي عىل بعض المستندات المقدمة للصـرف أمثلة ذلك:ن
تبي وجود اعتماد تكليفات لشـركات بشأن القيام بأعمال من قبـل العميـد تزامنـا مـ
ن
وجوده ف مهمة عمل رسمية بمدينة طرابلس أمثلة ذلك:
 تــم اع ــداد تقريــر المص ــروفات مــن قب ــل بلديــة ب ـراك الشــاط ح ـ رـب 2020/11/30مولم يتم استكمال تقرير المصـروفات ر
حب 2020/12/31م.

 القيام بتكليف شــركات ومراكـز خـدمات عامـة بأعمـال ال تتناسـب مـ طبيعـة عملهـا.أمثلة ذلك:
 قيام عميد البلدية بالتعاقد عىل اجار شقة بمدينة طرابلس خالل سنة 2021م
ع ــىل أن يب ــدأ التعاق ــد م ــن ت ــاريـ ــخ 2020/6/1م ح ـ رـب 2021/6/1م وم ــن خ ــالل
الفحص ن
تبي ما يىل:
ميانية الطوارئ
ا
ر
ن
أو  :بيان المخصصات والمصـروفات بمتانية الطوارئ خالل الفتة من 2020/1/1م
ر
حب 2020/12/31م:
المخصص
البيان
145,937
توفت متطلبات التشغيل
توفت متطلبات العنا الطبية 194,582
توفت المعقمات ومواد الرش 97,290
48,646
التوعية والتدريب
486,455
اإلجمال

المصـروف
142,100
194,581
97,000
48,000
482,681

الرصيد
2,837
1
290
646
3,774

اجمللس البلدي صرباتة
 قيـ ــام الجه ـ ــة بالص ـ ــرف ع ـ ــىل توريـ ــد بع ـ ــض المـ ــواد لجه ـ ــات ذات مخصصـ ــات مالي ـ ــةمسـ ــتقلة وبـ ــدون توسـ ــيط مخـ ــازن البلديـ ــة نف اسـ ــتالم هـ ــذه التوريـ ــدات ليـ ــتم إثباتهـ ــا
وتوثيقها ومتابعتها بموجب إذن استالم واذن ف.
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 قي ـ ــام البلدي ـ ــة بالتعاق ـ ــد و ف مرتب ـ ــات بش ـ ــكل دائ ـ ــم (ش ـ ــهري) ل ـ ــبعض األش ـ ــخاصن
ـاملي بمثـ ــل هـ ــذه المص ـ ــروفات ومخالف ـ ــة
وتحميـ ــل بنـ ــد أتعـ ــاب ومكافـ ــات لغـ ــت العـ ـ
ن
الوطب.
القانون رقم ( )8بشأن الرقم
ن
 قص ـ ــور قس ـ ــم المراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة ف إع ـ ــداد التق ـ ــارير الدوري ـ ــة لس ـ ــت العم ـ ــل داخ ـ ــلالمؤسســة باإلضــافة لعــدم قيامــه بــاجراء الجــرد المفــاج عــىل خـزائن ومخــازن الجهــة
ومتابعة بعض التوريدات ،واقتصار دوره نف المراجعة المستندية فقط.
 بل ــل إجم ــال الص ــكوك المعلق ــة ح ـ رـب 2019/12/31م بقيم ــة  46,393دين ــار منه ــا 18,233دينار صادرة عن سنة 2018-2017م ،لم يتخذ بشأنها أي إجراء واحالتها
لحساب اإليراد العام.
 بلغ ـ ـ جمل ـ ـ مخصص ــات الب ــاب ال ــواردة للحس ــاب مبل ــل  1,601,780دين ــار ،فنحـ ن
ـي بلــل مــا تــم فــه حـ رـب 2019/12/31م ،مبلــل  1,601,343دينــار ،حيــث تــم
ف هذه المخصصـات عـىل بنـود المصــروفات التسـيتية بـالرغم مـن أن التفـويض
ن
ـازحي
أو القيمة الـواردة خاصـة ببنـد اإلعانـات والمسـاعدات لـك يـتم صــرفها عـىل الن
م ــن من ــاطق االش ــتباك وفق ــا لق ـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس لحكوم ــة الوف ــاق رق ــم ()597
ن
ـادتي ( )19(،)10مـن قـانون النظـام
لسنة 2019م ،وتم الصـرف بمخالفة أحكام الم
المــال للدولــة واللــوائ الصــادرة بمقتضــاه وق ـرار المجلــس الرئــاس المــذكور أعــاله،
حي ــث ت ــم الصـ ــرف نف ش ــكل عه ــد مالي ــة بمبل ــل وق ــدره  115,000دين ــار ،والصـ ــرف
لصال شـركات مقابل إنشاء وتنفيد وصيانة بعض المشاري ـ ـ باإلضافة لصـرفها عىل
العدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن البن ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ــدا البن ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي خص ـ ـ ـ ــص المبل ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن اجل ـ ـ ـ ــه (اإلعان ـ ـ ـ ــات
والمساعدات).
 بل ــل إجم ــال م ــاتم ف ــه ع ــىل بن ــد نفق ــات الس ــفر والمبي ـ ـ مبل ــل  50,375دين ــار،ل ـ ـ ــوحظ ف ب ـ ـ ــدل ت ـ ـ ــذاكر س ـ ـ ــفر ل ـ ـ ــبعض األش ـ ـ ــخاص ال يتبع ـ ـ ــون المجل ـ ـ ــس وه ـ ـ ــم
لمجموعـ ـ ــة أشـ ـ ــخاص يتلقـ ـ ــون العـ ـ ــالج نف الخـ ـ ــارج و ف دفعـ ـ ــات مقدمـ ـ ــة لـ ـ ــبعض
شـ ــركات الس ــفر والس ــياحة بقيم ــة  30,000دين ــار بمس ــتندات ف 6/39 ،6/28
حيث ال توجد أي مستندات معززة لعملية الصـرف واالكتفاء بارفاق كتاب بتحويل
القيمة للشـركة المستفيدة.
 بلــل إجمــال مــا تــم فــة عــىل بنــد معــدات طبيــة مبلــل  35,100دينــار و مقابــلتزويــد مستشـ نـف صــتاتة التعلــيم بــبعض المســتلزمات حيــث تمـ عمليــة االســتالم
مب ـ ـ ـ ر
ـارسة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل المستش ـ ـ ـ نـف دون توس ـ ـ ــيط مخ ـ ـ ــزن البلدي ـ ـ ــة نف عملي ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتالم
والتسليم ،عالوة عىل الصـرف عىل جهات لها مخصصات مالية مستقلة.
 بلــل مــا تــم فــه عــىل هــذا بنــد تجهـ نـتات مبلــل  300,485دينــار حيــث كانـ عمليــةالص ــرف عــىل بعــض الصــيانات وجــزء مــن دفعــات لتعاقــدات تم ـ مــن قبــل البلديــة
مقاب ــل ص ــيانة واس ــتكمال بع ــض المش ــاري ـ ـ باتب ــاع إس ــلوب التكلي ــف المب ـ ر
ـارس وع ــدم
تفعي ـ ــل لجن ـ ــة العط ـ ــاءات ومخالف ـ ــة أحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )1م ـ ــن الق ـ ــانون الم ـ ــال للدول ـ ــة
وبالمخالة لقواعد الصـرف وفقا ألحكام المادة ( )119من الئحة العقود اإلدارية.
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السنة المالية المنتهية 2020م

 تعليـ ــة مبل ـ ــل  206,959دينـ ــار بموج ـ ــب مس ـ ــتند رقـ ــم  12/1340لحس ـ ــاب الودائ ـ ـلمراقبة الخدمات المالية دون إرفاق كشف تحليىل بتلك القيمة.
ر
ف مبل ـ ـ ــل  11,400دين ـ ـ ــار بموج ـ ـ ــب إذن ف رق ـ ـ ــم  11/6مقاب ـ ـ ــل رساء أجه ـ ـ ــزة
هــاتف محمولــة لعــدد  8أجهــزة لــوحظ المبالغــة بشـ ـراء الهواتــف المحمولــة بأســعار
ن
المتاني ـ ـ ــة
باهظ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــثمن ال ـ ـ ــذي يع ـ ـ ــد مخالف ـ ـ ــا لنص ـ ـ ــوص الم ـ ـ ــادة ( )17م ـ ـ ــن الئح ـ ـ ــة
والب تحد من اإلنفاق اال ن
والحسابات والمخازن ر
لرصورات العمل.
ف مبلــل  58,000دينــار بموجــب إذن ف رقــم  12/30لصــال ش ــركة الجس ـر
ن
للمقــاوالت مقابــل تركي ــب حمايــة اب ــواب وشــبابيك وحف ــر بــت لمب ــب ديــوان البلدي ــة
الجديد لوحظ ر
اآلن:
 مخالفة الئحة العقود اإلدارية نف عملية طريقة التعاقد حيث تم تكليـف الجهـة
ر
مبارسة وعدم تفعيل لجنة العطاءات.
 عـدم إرفـاق تقريــر ف نـب يفيــد بتنفيـد األعمـال أو مايفيــد االسـتالم مــن قبـل مكتــب
المشـروعات بالبلدية واالكتفاء باعتمـاد والتوقيـ عـىل المسـتخلص المقـدم مـن
قبل الشـركة.
 تكلي ــف الجه ــة بت ــاريـ ــخ 2020/12/28م وت ــاريـ ــخ إع ــداد إذن الصـ ــرف والصـ ــرف
بت ـ ــاريـ ــخ 2020/12/30م األم ـ ــر ال ـ ــذي شش ـ ــوب معامل ـ ــة الص ـ ـ ــرف ش ـ ــبهة فس ـ ــاد
خصوص وان المستخلص المقدم بدون تاريـ ــخ وتاريـ ــخ إيصـال السـداد الضــريبة
بتاريـ ــخ 2020/12/28م.
 قصور المراج الداخىل نف مراجعـة واعتمـاد المسـتندات المرفقـة بـاذن الصــرف
واالكتفاء باعتماد إذن الصـرف فقط.
ف مبلـ ــل  171,813دينـ ــار بموجـ ــب إذن ف رقـ ــم  12/21لصـ ــال ش ـ ــركة

الجسـ ـر مقابــل اســتكمال إنشــاء مبـ نـب المجلــس البلــدي الجديــد لــوحظ مخــالف
الئحـة العقــود اإلداريـة نف عمليــة طريقــة التعاقــد حيــث تــم تكليــف الجهــة بشــكل
مبارس دون الرجوع إلجراءات ر
ر
التسية وتفعيل لجنة العطاءات.
ف مبل ـ ـ ــل  3,146دين ـ ـ ــار بموج ـ ـ ــب إذن ف رق ـ ـ ــم  12/19لص ـ ـ ــال مطع ـ ـ ــم

الوليمة للمأكوالت الشعبية لوحظ مسـتلم هـذه الوجبـات والبـالل عـددها 143
وجبة رئيـس المجلس التسيتي للبلدية دون تاريـ ــخ.
 بل ـ ــل إجم ـ ــال ع ـ ــدد العه ـ ــد المالي ـ ــة خ ـ ــالل الس ـ ــنة المالي ـ ــة 2019م ( )10بقيم ـ ــة
إجمالي ـة  115,000دينــار نف حـ ن
ـي كــان إجمــال العهــد الـ رـب اقفل ـ خــالل الســنة
المالي ــة  9عه ــد بقيم ــة  95,000دين ــار أي وج ــود عه ــدة واح ــدة ل ــم ي ــتم إقفاله ــا
بقيمة  20,000دينار.
 بل ــل إجم ــال العه ــد المالي ــة المص ــروفة خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2020م ،ع ــدد 21
عه ــدة وبقيمـ ــة إجمالي ـ ـة قـ ــدرها  186,400دين ــار أي بنسـ ــبة  %30مـ ــن إجمـ ــال
مخصص ـ ــات الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان نف ح ـ ـ ن
ـي بل ـ ــل ع ـ ــدد العه ـ ــد المقفل ـ ــة  6عه ـ ــد بقيم ـ ــة
 59,100دين ــار نف ح ـ ن
ـي ع ــدد العه ــد الغ ــت مقفل ــة 15عه ــدة بقيم ــة 127,300
دين ــار أي نس ــبة العه ــد المقفل ــة إل العه ــد الغ ــت مقفل ــة  %46باإلض ــافة لوج ــود
عه ــدة بقيم ــة  20,000دين ــار ت ــم ص ــرفها خ ــالل س ــنة 2019م ل ــم ي ــتم تس ــويتها
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حـ ـ رـب تاريخـ ــه باسـ ــم /إ ع م بصـ ــفته مـ ــدير الشـ ــؤون اإلداري ـ ـة بـ ــالمجلس ليصـ ــب
إجمـ ــال العهـ ــد غـ ــت المقفلـ ــة خـ ــالل سـ ــنة 2019م2020 ،م ،بمبلـ ــل 147,300
دينار.
ر
ومن خالل فحص مفردات الحساب لوحظ بشأنها اآلن:
ن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن
 مخالف ـ ــة نص ـ ــوص الم ـ ــادة ( )185م ـ ــن الئح ـ ــة
وعدم قيام البلدية باتخاد اإلجراءات باقفالها حسب مانص المادة ( )188من
الالئحة وذلك بتحميلها كسلفة تخصم من مرتباته.
 عــدم مســك البلديــة لســجل العهــد الماليــة بالمخالفــة للمــادة ( )181مــن الئحــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
ن
المتانية والحسابات والمخازن وال رـب
 مخالفة نصوص المادة ( )176من الئحة
ت ــنص بتوض ــي االس ــباب والغ ــرض م ــن ف العه ــدة واالكتف ــاء بعب ــارة حلحل ــة
بعض ر ن
االلتامات.
 ع ــدم وج ــود ق ـرارات ص ــادرة م ــن المجل ــس البل ــدي بش ــأن ف العه ــدة المالي ــة
واالكتفاء برسالة موجهة للقسم المال بصـرف العهدة.
 التوس نف ف العهد المالية المؤقته واهمال الضوابط وعدم التقيد بمنشور
وزيـ ــر الماليـ ــة المفـ ــوض رقـ ــم ( )1لسـ ــنة 2017م ،والقـ ـ ن
ـا ،بعـ ــدم تجـ ــاوز قيمـ ــة
ن
العهـ ــدة مبلـ ــل  1,000دينـ ــار وهـ ــو مـ ــا يكشـ ــف عـ ــن خلـ ــل ف اسـ ــتخدام األمـ ــوال
العامة.
ن
 اجــازة البلديــة ف ف عهــد ماليــة لــبعض األشــخاص ال يتبعــون البلديــة حيــث
بل ــل إجم ــال م ــاتم ف ــه مبل ــل  73,900دين ــار منه ــا ع ــدد  3ت ــم إقفاله ــا بقيم ــة
 8,000دينــار ومنهــا عــدد  11عهــدة بقيمــة  65,900دينــار لــم يــتم إقفالهــا حـ رـب
نهاية السنة المالية 2020م.
ف عهــد ماليــة لــبعض مســؤول القطاعــات وص ــرفها عــىل قطاعــاتهم بــالرغم

ن
ومتانية مستقلة لتلك القطاعات.
من وجود مخصصات
ر
 عدم مسك ن
لدفت استاذ المخزن مما يخالف أحكـام المـادة ()232
امي المخزن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
 تقصــت البلدي ــة نف ع ــدم اتخــاذ اإلج ـراءات القانوني ــة ضــد األشــخاص الطبيعي ــين
ال ـ ــذين انتهـ ـ ـ عالق ـ ــتهم الوظيفي ـ ــة ب ـ ــالمجلس ،و االعتب ـ ـ ن
ـاريي ال ـ ــذين بح ـ ــوزتهم
سيارات ملك للمجلس.
اجمللس البلدي مسالتة
نظام الرقابة الداخلية

 عدم فاعلية المراج الداخىل واختصار عمله عىل مراجعة المدفوعات مستنديا. قص ـ ــور دور المراق ـ ــب الم ـ ــال نف راإلرساف ع ـ ــىل س ـ ــت العم ـ ــل بقس ـ ــم الش ـ ــؤون المالي ـ ــة
وتداخل األعمـال الماليـة المنجـزة بينهمـا ودون مراعـاة االختصاصـات المسـندة لهمـا
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمادة ( )24من الئحة
ن
 تــأخر المراقــب المــال نف إحالــة التقريــر الشــهري لإلي ـرادات والمص ــروفات ف الموعــدن
المتانية والحسابات والمخازن.
المحدد بالمخالفة ألحكام المادة ( )25من الئحة
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 ع ــدم تش ــكيل لجن ــة للعط ــاءات داخ ــل البلدي ــة بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ( )22م ــنالئحة العقود اإلدارية.
ر
 المبالغــة نف األســعار ألغلــب المشــتيات والتعاقــدات بالمخالفــة ألحكــام المــادة ()15من الئحة العقود اإلدارية.
 قي ـ ــام إدارة المجل ـ ــس البل ـ ــدي باتم ـ ــام أغل ـ ــب عملي ـ ــات الش ـ ـ ـراء ع ـ ــن طري ـ ــق التكلي ـ ــفر
ن
المادتي ( )10 ،9من الئحة العقود اإلدارية.
المبارس بالمخالفة لنص
 بموجب إذن الصـرف رقم  10/48بقيمة  226,550دينار بتاريـ ــخ 2019/10/22ملص ــال ش ــركة الف ــردوس ال ـر راف الس ــتتاد الم ــواد الغذائي ــة واللح ــوم والم ـ ر
ـواس وذل ــك
مقابل توريد سل تموينية للجنة األزمة بالبلدية لوحظ ر
اآلن:
 عـدم وجـود إحتياجـات مـن لجنـة األزمـة بشـأن المطالبـة بتلـك التوريـدات وعـدد
ن
النازحي.
 بموج ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ــم  9/2بت ـ ــاريـ ــخ 2019/9/29م بقيم ـ ــة  168,000دين ـ ــارن
ن
ـازحي
البطاطي إل لجنـة الن
مقابل ررساء  1200بطانية لوحظ بشأنه لم يتم ف
وقــد تــم ف  450بطانيــة إل رسيــة الــدعم واإلمــداد محــور وادي الربي ـ لــيس مــن
اختصاص البلدية الصـرف عىل تلك الجهات األمر الذي يعد مخالفا.
 بموجب إذن الصـرف رقم  12/29لصال المكتبة العالمية للقرطاسية مقابل توريدقرطاسية بقيمة  46,235دينار بتـاريـ ــخ 2019/12/31م لـوحظ المبالغـة نف الكميـة
الـ ـ رـب تـ ــم توريـ ــدها حيـ ــث تـ ــم توريـ ــد  320صـ ــندوق ورق  A4بقيمـ ــة  38,000دين ـ ــار
ن
المتانيــة
الغــرض منــه هــو اســتنفاد البنــد نف نهايــة الســنة الماليــة بالمخالفــة لالئحــة
والحسابات والمخازن.
 بموجب إذن الصـرف رقم  12/37بقيمـة  10,500دينـار والمصــروف مـن بنـد قطـغيــار وذلــك مقابــل صــيانة وتركيــب محــرك ســيارة نــوع سـ ن
ـنتاف موديــل 2013م تابعــة
ر
مبارس بالمخالفة للمادة ( )10من الئحة العقود اإلدارية.
للبلدية لوحظ تكليف
اجمللس البلدي نالوت
نظام الرقابة الداخلية

 عـدم مســك ســجالت وبطاقــات األصــول خاصــة (الســيارات – األثــاث – المعــدات –الحواسيب وغتها) األمر الذي يؤدي إل تبديـد وضـياع الكثـت منهـا وطسـهل إمكانيـة
ا
التالع ــب فيه ــا ،فضـ ـ ع ــن ع ــدم االهتم ــام بمعاين ــة تل ــك األص ــول وحصـ ــرها بش ــكل
دوري.
ا
 عــدم مســك ســجل المســتندات ذات القيمــة وبطاقــات إعــداد المرتبــات ،فض ـ عــنعدم االنتظام بالقيد بسجل االعتمادات ودفاتر اليومية.
 ع ـ ــدم إمس ـ ــاك الس ـ ــجالت المس ـ ــاعدة المتعلق ـ ــة باثب ـ ــات مصـ ـ ــروفات العه ـ ــد المالي ـ ــةا
ومتابعة تسويتها أو بأول.
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 القص ـ ــور الواض ـ ـ بمكت ـ ــب المراجع ـ ــة الداخلي ـ ــة بالبلدي ـ ــة وعج ـ ــزه ع ـ ــىل أداء دوره نفتحقي ــق الرقاب ــة الفعال ــة ع ــىل األم ــوال المخصص ــة ،حي ــث ان ــه ال يعم ــل وف ــق بـ ـرامأ
معـ ــده مسـ ــبقه وال يعـ ــد أي تقـ ــارير دوريـ ــه بنتـ ــائأ أعمال ـ ـه ،ناهيـ ــك عـ ــن كـ ـ رـته غيـ ــاب
المراج الداخىل عن العمل مما أدى إل تراكم العمل نف نهاية السنة.
 غيــاب عميــد البلديــة عــن العمــل بشــكل واضـ ومتكــرر وتواجــده المســتمر نف مدينــةطرابلس.
مصـروفات السنة المالية 2019م
ن
 التج ــاوز نف الص ــرف خص ــما م ــن بن ــود الب ــاب الث ــان م ــا أدى إل ح ــدوت عج ــز بقيم ــةن
المتاني ـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
 503,399دين ـ ـ ـ ــار ،بالمخالف ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ــادة ( )22م ـ ـ ـ ــن الئح ـ ـ ـ ــة
والمخازن.
ن
ن
 تغطي ـ ــة العج ـ ــز ف بن ـ ــود الب ـ ــاب الث ـ ــان ال ـ ــذي ت ـ ــم ف ـ ــه بالتج ـ ــاوز م ـ ــن بن ـ ــد المـ ـ ــنن
ـازحي المخص ــص بموج ــب قـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم
والمس ــاعدات الخ ــاص بالن ـ
( )597لسـ ـ ــنة  2019بالمخالفـ ـ ــة لـ ـ ــنص المـ ـ ــواد ( )21 ،20مـ ـ ــن الئحـ ـ ــة الحسـ ـ ــابات
ن
والمتانية والمخازن.

 بموجـ ــب إذن ف رقـ ــم  11/11بتـ ــاريـ ــخ 2019/11/14م تـ ــم ف مبلـ ــل وقـ ــدره 4,882دين ــار لصـ ــال محـ ــالت المائـ ــدة للمـ ــواد الغذائيـ ــة و عبـ ــارة عـ ــن مجموعـ ــة
فـ ــواتت مـ ــن بينهـ ــا فـ ــاتورة مـ ــواد تنظيـ ــف بقيمـ ــة  985دينـ ــار لـ ــم يـ ــتم اسـ ــتالمها وفـ ــق
المستندات المرفقة م إذن الصـرف.
 بموجب إذن ف رقـم  11/21بتـاريـ ــخ 2019/11/21م تـم ف مبلـل 12,000دينـار للســيد (م ع) مقابــل إيجــار شــقة بمدينــة طـرابلس كمقــر إداري بــديل لــوحظ
بشأنه عدم وجود عقد إيجار يحدد قيمة اإليجار ومدته ر
ورسوطه.
 تـ نن
ـازحي حي ــث بل ــل م ــا ت ــم ف ــه عل ــيهم مبل ــل وق ــدره
ـدن المب ــالل المنفق ــة ع ــىل الن ـ
ن
ـازحي
 256,298دين ــار فق ــط أي بمع ــدل  %5.4م ــن إجم ــال المبل ــل المخص ــص للن ـ
واســتخدام بـ ر
ـاف المبلــل نف مص ــروفات غــت مفــوض بهــا ممــا يعــد إهــدارا للمــال العــام
والتصـرف فيه بالمجان بالمخالفة لنص المادة ( )24من قانون المال لدولة ،وفيما
يىل بيان يوض المبالل المصـروفة والجهات المستفيدة:
 بموج ــب إذن ف رق ــم  9/16بت ــاريـ ــخ 2019/9/10م ت ــم ف مبل ــل 112,500دينار لصال شـركة الحشانة رلتبية وبي الم ر
ـواس لصـاحبها (ع ) مقابـل توريـد 75
ـازحي ببلديــة نــالوت وبــالرجوع إل كشــف توزيـ ـ ـ األضــاج تبـ ن
ن
ـي أن عــدد
أضــحية للنـ
ن
األض ــاج المس ــتلمة م ــن قب ــل لجن ــة الن ــازحي  65أض ــحية فق ــط بف ــارق  10أض ــاج
بقيمة  15,000=1500×10دينار.
 بموجـ ـ ـ ـ ـ ــب إذن ف رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  31/31بتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م تـ ـ ـ ـ ـ ــم تعليـ ـ ـ ـ ـ ــة مبلـ ـ ـ ـ ـ ــلن
ـازحي بتف ـ ـ ــويض م ـ ـ ــال رق ـ ـ ــم ( )41لس ـ ـ ــنة
 3,525,126دين ـ ـ ــار م ـ ـ ــن مخصص ـ ـ ــات الن ـ ـ ـ
2019م إل حس ــاب الودائـ ـ بمراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة ن ــالوت وذل ــك مقاب ــل قي ــام
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بلديــة نــالوت بالتعاقــد عــىل عــدد  23مش ــروع جديــد تــم التعاقــد عليهــا بالمخالفــة نف
غت أغراض التفويض.
 بموجـ ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ـ ــم  32/32بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/12/31م ت ـ ـ ـ ــم تعلي ـ ـ ـ ــة مبل ـ ـ ـ ــلن
ـازحي إل حس ــاب الودائ ـ بمراقب ــة الخ ــدمات
 100,000دين ــار م ــن مخصص ــات الن ـ
المالي ـ ــة دون وج ـ ــود ال ـ ـ ر نـتام ق ـ ــائم اتج ـ ــاه ه ـ ــذا المبل ـ ــل بالمخالف ـ ــة لالئح ـ ــة الحس ـ ــابات
ن
والمتانية.
 بموجب إذن الصـرف رقم  12/2بتـاريـ ــخ 2019/12/2م تـم ف مبلـل 260,000دين ــار لص ــال ش ــركة اش ــبيلية الب ــاهر الس ــتتاد الس ــيارات مقاب ــل قيامه ــا بتوري ــد ع ــدد
ثالث ــة مركبـ ــات للمجلـ ــس البلـ ــدي نـ ــالوت ومـ ــن خـ ــالل مراجعـ ــة وفحـ ــص مسـ ــتندات
الصـرف لوحظ ر
اآلن:
 تــم التغطيــة الماليــة لعمليــة الشـ ـراء بالمخالفــة مــن بنــد اإلعانــات والمســاعدات
ن
ـازحي بموج ــب ق ـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم
المخص ــص للص ـ ــرف من ــه ع ــىل الن ـ
( )597لسنة 2019م.
ن
 ال توجـد عالقــة تعاقديــة بــي الشــركة المـوردة والجهــة والمجلــس البلــدي نــالوت
بشأن توريد السيارات.
 مثــل هــذه التوريــدات تعــد مــن األعمــال الجديــدة والصــرف يــتم عليهــا مــن البــاب
ـي تــم الص ــرف عليهــا مــن البــاب الثـ ن
الثالــث نف حـ ن
ـان بالمخالفــة لــنص المــادة ()6
من القانون المال لدولة.
ر
ن
ن
تبي أن السيارات الموردة مستعملة ومستهلكة وعمرها االفتا ،منت .

 ع ــدم وج ــود موافق ــة مس ــبقة م ــن الجه ــات المعني ــة ع ــىل الش ـ ـراء و المجل ــس
الرئاس ،ووزارة المواصالت.
 ال يوجــد مــا يفيــد نقــل ملكيــة المركبــات للمجلــس البلــدي نــالوت مرفــق م ـ إذن
الصـرف كما لم يتم ادراجها ضمن كشوفات الجرد السنوي لسنة 2019م.
 تــم ف مبلــل وقــدره  500,000دينــار خــالل شــهر فتايــر 2019م يمثــل جــزء مــنمبلــل وقــدره  2,000,000دينــار وهــو عبــارة عــن حوالــة ماليــة وردت أواخــر 2018م
وت ــم إي ــداعها نف المصـ ــرف حس ــاب الب ــاب الث ـ ن
ـان وت ــم إحال ــة م ــا قيمت ــه 1,500,000
دين ــار إل حس ــاب الودائـ ـ بمراقب ــة الخ ــدمات المالي ــة ن ــالوت كوديع ــة لص ــال ورث ــة
(س.م) كقيم ــة تعويض ــات وال ـ رـب ف ـ ـ فيم ــا بع ــد م ــن حس ــاب األمان ــات بمراقب ــة
الخــدمات الماليــة نــالوت ،ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبـ ن
ـي أن هــذا المبلــل غــت
ن
للقواني واللوائ حيث تم
مفوض به ثم استغالله إلنجاز بعض األعمال بالمخالفة
ف مبلل  102,410دينار بموجب إذن الصـرف رقم  2/1بتاريـ ــخ 2019/2/14م
لش ـ ــركة التعم ــت االف ـ ر
ـريف للمق ــاوالت العام ــة مقاب ــل قيامه ــا بتنفي ــذ طبق ــة اس ــفلتية
لموق ــف س ــيارات قاع ــة خليف ــة ب ــن عس ــكر وم ــن خ ــالل فح ــص مس ــتندات الصـ ــرف
لوحظ ر
اآلن:
 ع ـ ــدم وج ـ ــود عالق ـ ــة تعاقدي ـ ــة ب ـ ـ ن
ـي المجل ـ ــس البل ـ ــدي ن ـ ــالوت والجه ـ ــة المنف ـ ــذة
بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
ن
 عدم خصم قيمة ضمان األعمال والتأمي النهان عىل األعمال المنفذة.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

901

 عمليــة الص ــرف بالكامــل تم ـ بتــاريـ ــخ 2019/2/14م وهــو تــاريـ ــخ ســابق إلتمــام
عمليــة التنفيــذ حيــث إن تــاريـ ــخ تســليم الموقـ للشــركة كــان نف 2019/12/14م
وفق محضـر االستالم.
ن
 معظـ ـ ــم مس ـ ـ ــتندات المش ـ ـ ــروع وردت ف س ـ ـ ــنة 2018م حي ـ ـ ــث ان التكلي ـ ـ ــف ت ـ ـ ــم
بتاريـ ــخ 2018/4/3م.
 فـ ـ ــاتورة المطالب ـ ـ ــة 2018/12/9م ،وت ـ ـ ــاريـ ــخ احالـ ـ ــة الف ـ ـ ــاتورة إل القس ـ ـ ــم االم ـ ـ ــال
2018/12/28م ،وت ـ ــم الصـ ـ ــرف س ـ ــنة 2019م م ـ ــن الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان مب ـ ـ ر
ـارسة دون
ن
القواني المعمول بها.
تعلية المبلل إل حـ /الودائ وفق
 ت ــم ف الص ــك للمس ــتفيد قب ــل إتم ــام عملي ــة المراجع ــة لمس ــتندات الصـ ــرف
حي ــث سـ ــلم الص ــك بتـ ــاريـ ــخ 2019/2/14م نف حـ ـ ن
ـي ُروجع ـ ـ المعاملـ ــة الحقـ ــا
بتاريـ ــخ 2019/3/19م.
 بموج ـ ـ ـ ــب إذن ف رق ـ ـ ـ ــم  2/2بت ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/2/14م ت ـ ـ ـ ــم ف مبل ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره 42,500دينار لمكتب األعمال الهندسية مقابل قيامهم ب ر
اإلرساف ن
الفب عىل تنفيذ
تطوير الملعب البلدي نالوت وقد لوحظ بشأنه ما يىل:
 يرج تكليفهم بذلك إل 2015/10/3م وفق كتاب التكليف الصـادر عـن عميـد
بلدية نالوت.
ن
 عدم وجود عالقة تعاقدية بي الجهة المنفذة والجهة المالكة.
 ت ــم ف الص ــك للمس ــتفيد قب ــل إتم ــام عملي ــة المراجع ــة لمس ــتندات الصـ ــرف
حي ــث ُسـ ــلم الص ــك بتـ ــاريـ ــخ 2019/2/14م نف حـ ـ ن
ـي ُروجع ـ ـ المعاملـ ــة الحقـ ــا
بتاريـ ــخ 2019/3/17م.
 بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  2/3بت ـ ــاريـ ــخ 2019/2/14م ت ـ ــم ف مبل ـ ــل 180,200دينار لشـركة اعمدة الجبل للمقاوالت العامة مقابـل قيامهـا بتطـوير الملعـب البلـدي
نالوت ومن خالل فحص مستندات الصـرف لوحظ ر
اآلن:
ر
المبارس بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
 التنفيذ عن طريق التكليف
 عمليـ ــة الص ـ ــرف تم ـ ـ بت ـ ــاريـ ــخ سـ ــابق إلتم ـ ــام عمليـ ــة التنفي ـ ــذ حيـ ــث ان عملي ـ ــة
الص ـ ـ ـ ـ ــرف تم ـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/2/14م وعملي ـ ـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـ ــتالم تم ـ ـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
2019/12/21م وف ـ ــق محضـ ـ ــر اس ـ ــتالم أعم ـ ــال ب ـ ـ ن
ـي الجه ـ ــة المنف ـ ــذة والجه ـ ــة
المالكة.
 ع ـ ــدم وج ـ ــود محض ـ ــر تس ـ ــليم موقـ ـ ـ م ـ ــن الجه ـ ــة المالك ـ ــة للمش ـ ــروع مالمجل ـ ــس
البلدي نالوتم للجهة المنفذة.
 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  2/5بتـ ــاريـ ــخ 2019/2/20م تـ ــم ف مبلـ ــل 23,800دينار لشـركة المائدة المتنوعة للخدمات التموينية مقابل تزويدها للمجلس البلـدي
ن ــالوت بع ــدد  95وجب ــة غ ــذاء و 75وجب ــة عش ــاء باجم ــال  170وجب ــة وم ــن خ ــالل
عملية الفحص لمستندات الصـرف لوحظ ر
اآلن:
 ع ـ ــدد ا لوجب ـ ــات حس ـ ــب التكليف ـ ــات الص ـ ــادرة ع ـ ــن وكي ـ ــل دي ـ ــوان بلدي ـ ــة ن ـ ــالوت
والمستلمة من الجهات المستفيدة  104وجبة عىل عكس ما جاء نف الفاتورة.
 ك ــل االس ــتالمات تم ـ ـ ب ــدون ت ــواريـ ــخ اسـ ــتالم ع ــالوة ع ــىل عـ ــدم وج ــود توقي ـ ـ
الجهة المستلمة.
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 بموجـ ــب إذن الص ـ ــرف رقـ ــم  2/7بتـ ــاريـ ــخ 2019/2/20م تـ ــم ف مبلـ ــل 87,000دين ــار لص ــال شـ ــركة ب ــاب الخ ــت للخ ــدمات النفطي ــة مقاب ــل قيامه ــا توري ــد وتركي ــب
محطة وقود متنقلة تحتوي عىل مضخة مزدوجة وشفاط وقود وفق تكليـف عميـد
بلدي ـ ــة ن ـ ــالوت بت ـ ــاريـ ــخ 2016/12/15م ،وم ـ ــن خ ـ ــالل فح ـ ــص مس ـ ــتندات الصـ ـ ــرف
لوحظ ر
اآلن:
ر
المبارس بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
 التنفيذ تم عن طريق التكليف
 ع ــدم وج ــود مقاشس ــة تقديري ــة لألعم ــال المطلوب ــة لتنفي ــذها مم ــا يص ــعب مع ــه
عملية الرقابة عىل عملية التنفيذ.
ن
 عدم خصم قيمة ضمان األعمال والتأمي النهان عىل األعمال المنفذة
مصـروفات سنة 2020م

ف فروقـات مرتبـات عميـد بلديـة نــالوت وأعضـاء المجلـس البلـدي نـالوت بقيمــة
 70,714دينار دون وجود تغطية ماليـه مفـوض بهـا وتـم تغطيـة المبلـل مـن الفـائض
نف الحساب المص ن
ـرف لحساب المرتبات لبلدية نالوت مما يعد مخالفا لنص المـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )15 ،13من الئحة
ن
ف مرتبـ ــات بعـ ــض مـ ــوظف البلديـ ــة كتسـ ــويات عـ ــن مرتبـ ــات شـ ــهور سـ ــابقة دون
وجــود أي مســتندات تؤيــد ذلــك ،ودون وجــود تغطيــة ماليــه مفــوض بهــا ،حيــث تــم
تغطية القيمة من الفائض نف الحساب المص ن
ـرف ،وفيما يىل بيان بهم:
 بموجــب إذن ف رقــم  12/47لســنة 2020م تــم ف مبلــل  11,825دينــار
لصال ورشة سليم لصيانة قط الغيار مقابل صيانة حافلة ر
والب سـبق وأن تـم
ن
ـازحي بقيمـ ــة  110,000دينـ ــار و مسـ ــتهلكة
ررسائهـ ــا خصـ ــما مـ ــن تفـ ــويض النـ ـ
وعمرهــا نف تــاريـ ــخ ررسائهــا ســنة 2019م يقــارب  18ســنة والصــرف عــىل صــيانتها
يعد اهدارا للمال العام ودون أي جدوى.
العهد المالية

بلـ ـ ــل إجمـ ـ ــال العهـ ـ ــد الماليـ ـ ــة المص ـ ـ ــروفة خـ ـ ــالل سـ ـ ـ ر
ـنب 2020/2019م مبلغـ ـ ــا وقـ ـ ــدره
ن
الثان وحساب الطوارئ وفيما يىل بيان لذلك:
 48,000دينار من حساب الباب
ومن خالل فحص مستندات قفل هذه العهد المالية لوحظ بشأنها ما يىل:
 يتم إقفـال العهـد ردفتيـا قبـل عمليـة المراجعـة لمسـتندات القفـل واعتمـدها مـن قبـل
المراقب المال.
 ع ـ ــدم إمس ـ ــاك الس ـ ــجالت المس ـ ــاعدة المتعقل ـ ــة باثب ـ ــات مصـ ـ ــرفات العه ـ ــد ومتابع ـ ــةا
ن
المتانيــة والحســابات
تســويتها أو بــأول بالمخالفــة لــنص المــادة ( )181مــن الئحــة
والمخازن.
ن
المتاني ــة
 تم ـ تس ــوية أغل ــب العه ــد المالي ــة بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )188الئح ــةوالحسابات والمخازن.
 إقفـ ــال بعـ ــض العهـ ــد باقـ ــل مـ ــن القيمـ ــة المص ـ ــروفة وعـ ــدم ترجي ـ ـ القيمـ ــة المتبقيـ ــةن
المتاني ـ ـ ــة والحس ـ ـ ــابات
لخزين ـ ـ ــة البلدي ـ ـ ــة بالمخالف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنص الم ـ ـ ــادة ( )183الئح ـ ـ ــة
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والمخـازن ومــن أمثلــة ذلــك:إذن ف رقــم  12/11-8قفــل عهــدة للســيد (ع ع ش)
بقيمة  5,000دينار ن
تبي ان مجموع الفواتت  3,975دينار فقط.
اجمللس البلدي سبها
ر
عن السنوات المالية 2020/2019م ن
تبي لنا اآلن:
نظام الرقابة الداخلية

 قصور مكتب المراجعة الداخلية عـن القيـام بالمهـام المسـندة إليـه وذلـك مـن حيـثاالهتمـ ـ ــام باعـ ـ ــداد التقـ ـ ــارير الدوريـ ـ ــة عـ ـ ــن عمـ ـ ــل القسـ ـ ــم والجـ ـ ــرد المفـ ـ ــاج للخزينـ ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
والمخازن بالمخالفة لنص المادة ( )88من الئحة
 عــدم كتابــة بيــان االعتمــاد المــال عــىل إذن الص ــرف ،مــن حيــث التــاريـ ــخ واالرتباطــاتوص ـ ـ ــفحة س ـ ـ ــجل االعتم ـ ـ ــادات وتوقي ـ ـ ـ ـ كت ـ ـ ــاب الس ـ ـ ــجل وتوقي ـ ـ ـ ـ الص ـ ـ ـ ــرف وذل ـ ـ ــك
ن
المتاني ـ ـ ـ ــة والحس ـ ـ ـ ــابات
بالمخالفـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــنص المـ ـ ـ ــادة ( )99الفق ـ ـ ـ ــرة (ب) م ـ ـ ـ ــن الئحـ ـ ـ ــة
والمخازن.
ن
 تقص ــت قس ــم الخزين ــة ف متابع ــة واع ــداد م ــذكرات التس ــوية للحس ــابات المص ـ ــرفيةن
المتانية والحسابات والمخازن.
شهريا بالمخالفة لنص المادة ( )89من الئحة
 التأخر نف إقفال الحسابات الختامية للمجلس واعداد الخالصة السنوية للحساباتالمصـ ــرفية بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )23م ــن ق ــانون النظ ــام الم ــال للدول ــة والم ــادة
ن
المتانية والحسابات والمخاز
( )89من الئحة
 عـ ــدم إرفـ ــاق شـ ــهادة اثبـ ــات سـ ــداد الض ـ ــريبة بأذونـ ــات الص ـ ــرف الخاصـ ــة بـ ــالمحالتوالش ـ ـ ــركات المكلف ـ ــة أو المتعاق ـ ــد معه ـ ــا بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )89م ـ ــن ق ـ ــانون
ضـرائب الدخل رقم ( )7لسنة 2010م.
ر
 ع ــدم قي ــام المراق ــب بمهام ــه المتمثل ــة نف اإلرساف ع ــىل القس ــم الم ــال للتحق ــق م ــنن
المتانية
حسن تطبيق القواعد المالية وفق المادة ( )5/24والمادة ( )26من الئحة
والحسابات والمخازن.
 اغف ــال خ ــتم أذون ــات الص ــرف والمس ــتندات المرفق ــة بم ــا يفي ــد الص ــرف لمن ـ تك ـرارا
ص ـ ــرفها واالكتف ــاء بكتاب ــة رق ــم الص ــك وتاريخ ــه ع ــىل إذن الص ـ ــرف فض ـ ـ ع ــن ع ــدم
توقي ـ ـ وخ ــتم الرصـ ــاف ع ــىل أذونـ ــات الص ـ ــرف بالمخالف ــة لـ ــنص الم ــادة ( )105مـ ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 عـدم وجــود مــا يفيــد باســتالم الصــك مــن قبــل الجهــة المــوردة أو منــدوبــها عــىل بعــضن
المتاني ــة والحس ــابات
أذون ــات الصـ ــرف بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )103م ــن الئح ــة
والمخازن.
 عــدم وجــود مــا يفيــد اعتمــاد لجنــة جائحــة كورونــا عــىل جمي ـ المســتندات المقدمــةللصــرف مــن ن
متانيــة الطــوارئ وذلــك بالمخالفــة لقـرار المجلــس الرئــاس رقــم ()242
لسنة 2020م بشأن تخصيص مبلل مال لمواجهة جائحة كورونا.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

904

 تحمي ـ ــل بن ـ ــد الط ـ ــوارئ بمص ـ ــروفات ال تخص ـ ــه حس ـ ــب التف ـ ــويض رق ـ ــم ( )23لس ـ ــنة2020م م مالحظة وجود مخصصـات بالبـاب الث ن
ـان للبنـود ال رـب تـم الصــرف عليهـا
مـ ـ ــن مخصصـ ـ ــات الطـ ـ ــوارئ حسـ ـ ــب التفـ ـ ــويض رقـ ـ ــم ( )89لسـ ـ ــنة 2020م الخـ ـ ــاص
ن
ن
المتانية.
الثان وذلك بالمخالفة لنص المادة ( )17من الئحة
بمصـروفات الباب
الفحص المستندي
ن
من خالل القيام بالفحص المستندي للمصــروفات سـواء مـن البـاب الثـان أو الطـوارئ
لوحظ ما يىل:
حساب الباب الثان لسنة 2020م

 نقــص التعزيــز المســتندى ألذونــات الصــرف وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة( )99مــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 تسليم الصكوك لغ ـ ــت المسـتفيدين وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة( )103مـن الئحـةن
المتانية والحسابات والمخازن.
 اسـ ــتالم الصـ ــكوك الخاص ـ ــة بأذونـ ــات الص ـ ــرف ذات األرقـ ــام ( )12/10-9-8لص ـ ــالش ــركة ســما الجنــوب ،مــن قبــل مســئول الخــدمات بــالمجلس دون وجــود تكليــف أو
توكي ــل رس ــم م ــن قب ــل الش ـ ــركة وذلـ ــك بالمخ ـ ــالفة ل ــنص الم ــادة( )103م ــن الئحـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخــازن.
 إذن الصــرف  12/2بقيمــة  5,000دينــار تــم الصــرف بنــاء عــىل تكليــف للشــركة ،وتــمتق ــديم ف ــاتورة عم ــل مقطوعي ــة وت ــم التنظي ــف لي ــوم واح ــد فق ــط بمق ــر المجل ــس نف
حـ ن
ـي أن هــذا الن ـ ــوع مــن األعمــال يتصــف باالســتمرارية ومــن المفـ رـتض ان يــتم العم ــل
ر
عىل مــدة زمنية (شهر أو اكت) وخاصة بان قيمة البنــد المـخصـص حسب التفـويض
 247,000دينار عن الرب ـ األول لسنة 2020م.
اجمللس البلدي كاباو
نظام الرقابة الداخلية

 عــدم قيــام قســم المراجعــة باعــداد تقــارير دوريــة توض ـ أهــم المالحظــات والظــواهرالسلبية وكيفية معالجتها.
 عدم قيام إدارة المجلـس بمسـك سـجل لألصـول بالمخـ ـ ـ ــالفة للمنشـور رئيــس ديـوانالمحاس ـ ــبة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )11لس ـ ــنة 2018م وذل ـ ــك حفاظـ ـ ـا ع ـ ــىل ممتلك ـ ــات الدول ـ ــة م ـ ــن
الضياع.
 عــدم قيــام إدارة القســم المــال بــاجراء الجــرد المفــاج للخزينــة والمخــازن بالمخالفــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
للمادة ( )87من الئحة
 ع ــدم قي ــام إدارة القس ــم الم ــال بمس ــك س ــجل لألمان ــات والودائ ـ بالمخالف ــة للم ــادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
()163من الئحة
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 قي ــام إدارة المجل ــس البلـ ــدي بش ـ ـراء سـ ــيارة لجه ــة غـ ــت تابع ــة للمجلـ ــس ب ــدون أخـ ــدالموافقات من الجهات ذات االختصـاص وتـم تحميلهـا عـىل البـاب الث ن
ـان بالمخالفـة
للوائ المالية.
 ع ـ ـ ــدم اس ـ ـ ــتيفاء أذون ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث توقيـ ـ ـ ـ المس ـ ـ ــتلم وكتاب ـ ـ ــة المف ـ ـ ــوضن
المتانية والمخازن.
والمصـروف بالمخالفة للمواد ( )100 ،99من الئحة حسابات
 قي ــام إدارة المجل ــس البل ــدي لص ــرف م ــن ل ــبعض األش ــخاص تح ـ مس ــم ن ــازحينوذلــك بمبــالل كبــتة بالمخالفــة لقـرار المجلــس الرئــاس رقــم ( )697بشــأن تخصــيص
من بند المتفرقات لدعم البلديات
الباب الثان
ـان ع ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــنة المالي ـ ـ ـ ــة المنتهي ـ ـ ـ ــة فن
بلغـ ـ ـ ـ ـ قيم ـ ـ ـ ــة الح ـ ـ ـ ــواالت ال ـ ـ ـ ــواردة للب ـ ـ ـ ــاب الث ـ ـ ـ ـ ن
2019/12/31م مبلغـا وقــدره  3,022,199دينـار كمــا بلغـ قيمـة التفويضــات الــواردة
للمجلس من وزارة الحكم المحىل عىل النحو التال:
نوع التفويض
مصلح
مال

القيمة
320,609
2,701,590

التاري ــخ
2019/7/14
-

ومن خالل قيامنا بأعمال الفحص والمراجعة لوحظ ر
اآلن:
 قي ــام وزارة المالي ــة باي ــداع التف ــويض الم ــال الخ ــاص بحس ــاب الط ــوارئ ،نف حس ــابالبـ ـ ــاب الثـ ـ ـ ن
ـان للمجلـ ـ ــس البلـ ـ ــدي حسـ ـ ــاب رقـ ـ ــم  7229بمص ـ ـ ــرف الجمهوريـ ـ ــة كابـ ـ ــاو
بالمخالفة لنص المادة ( )15فقرة ( )9من النظام المال للدولة.
 عدم وجود ما يفيد إحالة الحسابات الختاميـة لـوزارة الحكـم المحـىل بالمخالفـة
لنص المادة ( )23من القانون المال للدولة.
 قيــام وزارة الماليــة بايــداع مبلــل وقــدره  2,701,590دينــار الخــاص بــالطوارئ تــم
إيداعـه نف حســاب البــاب الثـ ن
ـان للمجلــس والصــرف منــه عــىل مشـ رـتيات مختلفــة
منه ــا لجه ــات خارجي ــة ر
ن
زحي بالمخالف ــة لقـ ـرار المجل ــس
ورساء س ــل كمالي ــة للن ــا
ن
الرئاس رقم ( )597لسنة 2019م بشأن توفت المتطلبات األساسية للنازحي.
 بموج ـ ــب إذن ف رق ـ ــم  11/4بت ـ ــاريـ ــخ 2019/11/23م بمبل ـ ــل  149850بص ـ ــكرقـم  1842مقابـل ررساء مـواد غذائيـة ولحــوم ومـواد تنظيـف مـن سـوق أكســل ،وذك
ُ
ن
للنازحي نف الدورة التدريبية لعـدد  100شـخص ،حيـث لـوحظ ررساء
لتوفت وجبات
ن
مــواد غذائيــة متمثلــة أغلبهــا ف مــواد غــت أساسـية كماليــة بالمخالفــة للقـرار المجلــس
الرئاس رقم ( )597لسنة 2019م.
مالحظات سنة 2020م

 بموج ــب إذن ف رق ــم مب ــالم بت ــاريـ ــخ 2020/11/30م بمبل ــل وق ــره  6600دين ــارللسادة شـركة الياقوتة مقابل أعمال النظافة بمقر المجلس البلدي كاباو ومن خالل
الفحص لوحظ ر
اآلن:
 عدم وجود عقد النظافة مرفق م إذن الصـرف.
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 عدم وجود مايفيد القيام بأعمال النظافة داخل مقـر المجلـس مـن قبـل الشــركة
المنفذة.
 بموج ــب إذن ف رق ــمم11/9م ب ــال ت ــاريـ ــخ بمبل ــل وق ــدره  37,287دين ــار للس ــادةشـركة جبل كاباو للمقاوالت مقابل صيانة ومن خالل الفحص لوحظ ر
اآلن:
 عدم وجود تقرير نهان باستالم الموق .
 ت ـ ــم تحمي ـ ــل القيم ـ ــة ع ـ ــىل الب ـ ــاب الث ـ ـ ن
ـان مص ـ ــروفات عمومي ـ ــه نف ح ـ ـ ن
ـي ك ـ ــان م ـ ــن
ر
المفتض تحميلها عىل الباب الثالث أعمال جديدة بالمخالفة لـنص المـادة ()6
من القانون المال للدولة.
 بلغ إجمال المـوارد الماليـة لحسـاب البـاب الثالـث مبلغـا وقـدره 1,200,000
دينــار بموجــب تفــويض مصــلح رقــم ( )26بتــاريـ ــخ 2019/12/30م تــم تســيل
المبلــل بالحســاب رقــم  7239بتــاريـ ــخ 2020/10/28م والجــدول التــال يوض ـ
ذلك:
قيــام إدارة المجلــس بتوقي ـ عقــد رقــم  37/97لســنة 2019م بتــاريـ ــخ 2019/12/22م
بقيمــة إجمالي ـة  810,000دينــار لغــرض إم ــداد شــبكة ميــاه رئي ــسية إل خ ـزان س ــليمان
ن
البارون م شـركة الضب ،وعقـد رقـم  38/97بقيمـة إجماليـة  390,000دينـار لغـرض
اســتكمال شــبكة الميــاه الداخليــة تملوشــاي م ـ ش ــركة الضــب تبـ ن
ـي ف قيمــة هــذه
العق ـ ــود عـ ـ ــن طري ـ ــق مستخلصـ ـ ــات للش ـ ـ ــركة خ ـ ــالل شـ ـ ــهر 2020/11م دون اسـ ـ ــتكمال
المش ــاري ـ ـ المتعاق ــد عليه ــا بالمخالف ــة لبن ــود العق ــد وذل ــك م ــن خ ــالل الزي ــارة الميداني ــة
ن
البارون.
ألعضاء الديوان لمشـروع إمداد شبكة مياه رئيـسة إل خزان سليمان
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النظافة العامة
خمصصات دعم النظافة
مالحظات عامة حول ملف النظافة العامة
ر
 ب ـ ــالرغم م ـ ــن قي ـ ــام ال ـ ــوزارة بصـ ـ ــرف مخصص ـ ــات الشـ ـ ــركات مق ـ ــدما لع ـ ــدد  23رسك ـ ــةُ
خــدمات موزع ــة ع ــىل مختلــف المن ــاطق ع ــىل هيئ ــة ســلف أو عه ــد خ ــالل الس ــنوات
السـ ــابقة وحـ ـ رـب نهايـ ــة 2019م إال أن ش ـ ــركات الخـ ــدمات واللجنـ ــة المشـ ــكلة بـ ــالقرار
( )141لسنة 2019م المكلفة من الوزارة لم ر ن
تلتم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسـوية
السلف والمن المالية.
ن
ـؤولي لش ــركات خ ــدمات النظاف ــة العام ــة بتق ــديم المس ــتندات ال ـ رـب
 ع ــدم إل ـزام المس ـر
توض ـ ـ ـ األعمـ ـ ــال المنفـ ـ ــذة (بيانـ ـ ــات حص ـ ـ ــر األعمـ ـ ــال المنفـ ـ ــذة) الـ ـ ــب تعـ ـ ــزز المبـ ـ ــالل
المستلمة من الوزارة عىل هيئة سلف (دفعات مقدمة) لتسويتها.
ر
 عــدم إعــداد مســودات عقــود متضــمنة كافــة الش ــروط الجوهريــة الــب تضــمن حقــوقن
طرف التعاقد وبما ال يتجاوز حدود السقف المعتمد من المجلس
وواجبات كل من

الرئ ــاس (المخص ــص الم ــال) وع ــرض ه ــذه اإلجـ ـراءات ع ــىل مكت ــب فح ــص العق ــود
المختص بديوان المحاسبة طبقا لنص القانون.
 عـدم أخــذ إذن مــن الــوزارة عنـد تعاقـد شــركات الخــدمات العامـة بالبــاطن طبقــا لــنصالمادة ( )97من الئحة العقود اإلدارية.
الجــدول التــال يب ـ ن
ـي المبــالل المالي ــة المص ــروفة م ــن حســاب ال ــدعم عــن س ــنة 2020م
توزي ـ ـ المبالل عىل شـركات الخدمات العامة بالمناطق عن 2020م .
شـركات الخدمات
العامة
البطنان
درنه
ن
األخرص
الجبل

الربــع األول

الربــع الثان

الربــع الثالث

2,240,000
2,320,000
2,880,000

2,240,000
2,320,000
2,880,000

2,240,000
2,320,000
2,880,000

الربــع الرابع
ودعم اضاف
2,532,251
2,617,307
3,245,288

المرج

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,542,249

بنغازي
اجدابيا
الكفرة
الواحات
رست
الجفرة
الشاط
سبها
اوباري
غات
مرزق
مرصاتـه

9,360,000
2,000,000
640,000
400,000
1,840,000
720,000
1,120,000
1,760,000
1,040,000
320,000
1,040,000
7,760,000

9,360,000
2,000,000
640,000
400,000
1,840,000
720,000
1,120,000
1,760,000
1,040,000
320,000
1,040,000
7,760,000

9,360,000
2,000,000
640,000
400,000
1,840,000
720,000
1,120,000
1,760,000
1,040,000
320,000
1,040,000
7,760,000

10,649,077
2,300,908
720,328
484,519
2,219,579
789,900
1,236,956
2,004,876
1,190,937
359,229
3,201,403
9,128,597

المجموع
9,252,251
9,577,307
11,885,288
12,902,249
38,729,077
8,300,908
2,640,328
1,684,519
7,739,579
2,949,900
4,596,956
7,284,876
4,310,937
1,319,229
6,321,403
32,408,597
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شـركات الخدمات
العامة
المرقب
جفارة
الزاوية
النقاط الخمس
الجبل الغرن
نالوت
طرابلس

الربــع األول

الربــع الثان

4,730,000
6,320,000
4,000,000
4,000,000
4,320,000
1,280,000
19,200,000

4,730,000
6,320,000
4,000,000
4,000,000
4,320,000
1,280,000
19,120,775
المجموع

الربــع الرابع
الربــع الثالث
ودعم اضاف
6,908,468 4,208,648
7,124,275 6,320,000
4,566,653 4,000,000
5,539,871 4,000,000
4,866,224 4,320,000
1,478,266 1,280,000
26,808,711 22,950,000

المجموع
20,577,116
26,084,275
16,566,653
17,539,871
17,826,224
5,318,266
88,079,487
353,895,296

حيث لوحظ ر
اآلن:
 خصـ ــم  %20مـ ــن مخصصـ ــات الرب ـ ـ ـ الثالـ ــث للش ـ ــركات بالمخالفـ ــة لق ـ ـرار المجلـ ــسالرئاس ( )860لسنة 2020م.
 التع ـ ـ ـ ــدي ع ـ ـ ـ ــىل مخصص ـ ـ ـ ــات شـ ـ ـ ـ ــركة الخ ـ ـ ـ ــدمات العام ـ ـ ـ ــة المرق ـ ـ ـ ــب بخص ـ ـ ـ ــم مبل ـ ـ ـ ــل 5,400,000دين ــار لص ــال شـ ــركة ب ــاركو بالمخالف ــة لقـ ـراري المجل ــس الرئ ــاس رق ــم
( )1371لسنة 2019م وقرار ( )860لسنة 2020م وذلك بقيام رئيـس لجنة توزي ـ ـ
المخصصات (ع م) بمـن الموافقـة للتعاقـد مـ شــركات خاصـة دون وجـود مـا يفيـد
موافقة ر
باف أعضاء اللجنة ودون وجود عقد م الشـركة المذكورة.
ف مبل ـ ــل  2,000,000لشـ ـ ــركة الخ ـ ــدمات العام ـ ــة م ـ ــرزق م ـ ــن قب ـ ــل وزارة الحك ـ ــم
المحـ ــىل دون وجـ ــود موافقـ ــة صـ ــادرة عـ ــن لجنـ ــة التوزي ـ ـ ـ ـ المشـ ــكلة بق ـ ـرار المجلـ ــس
الرئاس رقم ( )1371لسنة 2019م.
ف مبلل  1,000,000دينار لشـركة الخدمات العامة النقاط الخمس دون وجود
موافقة صادرة عن لجنة التوزي ـ ـ المشكلة من قبل المجلس الرئاس.
ف مبلل  500,000دينار لصال شــركة الخـدمات العامـة مرصاتــه وذلـك اسـتنادا
عـ ـ ــىل كتـ ـ ــاب مـ ـ ــدير مكتـ ـ ــب النائـ ـ ــب بـ ـ ــالمجلس بالرئـ ـ ــاس (م م ز) بالمخالفـ ـ ــة لق ـ ـ ـرار
المجلس الرئاس رقم ( )1371بشأن تشكيل لجنة.
 عدم تسـوية السـلف الماليـة الممنوحـة لشــركات الخـدمات العامـة بالمخالفـة للمـادةن
المتانيــة والمخــازن وكــذلك بالمخالفــة لق ـرار وزيــر الحكــم المحــىل
( )188مــن الئحــة
رقم ( )141لسنة 2019م.
ف مبل ــل  9,360,000دين ــار لشـ ــركة الخ ــدمات العام ــة بنغ ــازي بحس ــابها ط ــرف
ر
مصــرف الواحـة الرئيــي /طـرابلس ،أي أنـه مـن غـت المــنطف حسـاب الشــركة خــارج
النطاق الجغر ناف لهذه الشـركة.
 االحتفـ ــا بعـ ــدد مـ ــن الصـ ــكوك الصـ ــادرة لصـ ــال بعـ ــض ش ـ ــركات الخـ ــدمات العامـ ــةوبيانها كما يىل:
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قيمة الصك
3,120,000
2,617,307
2,000,000
2,300,908
9,360,000
9,360,000

اسم الشـركة
الخدمات العامة المرج
الخدمات العامة درنة
الخدمات العامة اجدابيا
الخدمات العامة اجدابيا
الخدمات العامة بنغازي
الخدمات العامة بنغازي

الربــع
الثالث
الراب
الثالث
الراب
األول
الثالث

 ع ــدم تس ــوية وض ـ المع ــامالت الم ــذكورة وتس ــليمها لمس ــتحقيها بالمخالف ــة للم ــادةن
المتانية وحسابات ومخازن.
( )200من الئحة
 عــدم وجــود مــا يفيــد قيــام اللجنــة المشــكلة بموجــب ق ـرار وزيــر الحكــم المحــىل رقــم( )141لسنة 2019م بتسوية السلف الممنوحة لشـركات الخدمات العامة.
المبالغ المالية المصـروفة لشـركة الخدمات العامة طرابلس لدعم النظافة عن سنة
2020م
المبالغ
الربــع
ر
14,800,000
مرتبات وبواف للرب ـ األول  %80من تفويض
300,000
فرع الشـركة طرابلس المركز
950,000
فرع الشـركة تاجوراء
300,000
فرع الشـركة سوق الجمعة
950,000
فرع الشـركة ابوسليم
950,000
فرع الشـركة ج االندلس
فرع الشـركة ن
950,000
عي زاره
19,200,000
إجمال الرب ـ األول لسنة 2020م
ر
ن
14,800,000
الثان  %80من تفويض
مرتبات وبواف للرب ـ
300,000
مبلل متعلق بمكب تاجوراء
150,000
مبلل متعلق بمكب خدمات الشيـ ـ
1,500,000
مبلل متعلق بمكتب سيدى السائ
مبلل لسداد ر ن
1,715,000
التامات لشـركة العماد المحدودة
ر
مبلل لسداد ن
655,776
التامات شـركة ارض االنماء
ن
19,120,776
الثان لسنة 2020م
إجمال الرب ـ
ر
14,800,000
مرتبات وبواف الرب ـ الثالث أي  %80من تفويض
8,150,000
ف  %10مخصومة من جمي شـركات الخدمات عامة
22,950,000
إجمال الرب ـ الثالث لسنة 2020م
26,808,711
ف المبلل كامل للرب ـ الراب حسب قرار ()860
26,808,711
إجمال الرب ـ الراب لسنة 2020م
إجمال المبالغ المصـروفة لصالح شـركة الخدمات العامة طرابلس خالل سنة 2020م 88,079,487

حيث لوحظ ر
اآلن:
ن
ـاملي بالشـ ـ ــركة دون
ف مب ـ ــالل ش ـ ــهرية بقيم ـ ــة  4,100,000دين ـ ــار كمرتب ـ ــات للع ـ ـ
ا
وجود أساس عىل كيفية احتساب هذا المبلل ،فض عن عدم وجـود قاعـدة بيانـات
ن
بالعاملي بالشـركة.
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ف مبل ــل  1,715,000دينـ ــار لش ـ ــركة الخـ ــدمات العامـ ــة ط ـ ـرابلس لصـ ــال ش ـ ــركة
العماد المحدودة دون وجود ما يفيد ذلك.
ف مبل ـ ــل  5,000,000دين ـ ــار لش ـ ــركة الخ ـ ــدمات العام ـ ــة ط ـ ـرابلس بموج ـ ــب إذن
ف رقـ ــم  8/8يمثـ ــل بـ ـ ر
ـواف مخصصـ ــات الش ـ ــركة عـ ــن الرب ـ ـ ـ األول والثـ ـ ن
ـان وذلـ ــك
بالمخالفة لقرار المجلس الرئاس رقم ( )1011لسنة 2019م.
 التج ــاوز نف التف ــويض الم ــال رق ــم ( )12الخ ــاص ب ــالرب ـ الثال ــث بمبل ــل 4,450,000دينار.
ن
 التج ــاوز ف التف ــويض الم ــال رق ــم ( )21الخ ــاص ب ــالرب ـ الراب ـ ـ بمبل ــل 8,308,711دينار.
ن
 التغيـ ـ ــت ف توزي ـ ـ ـ ـ ـ السـ ـ ــكان المقـ ـ ــدرة عـ ـ ــن سـ ـ ــنة 2018م حسـ ـ ــب بيانـ ـ ــات مصـ ـ ــلحةاإلحصـاء والتعـداد حيـث تـم التالعـب نف هـذه النسـب مـن قبـل وزارة الحكـم المحـىل
مما ترتب عـىل التغـت السـابق صـدور تفويضـات ماليـة لسـنة 2020م وتولـ الـوزارة
ـاء ع ــىل التفويض ــات للربـ ـ ـ األول والث ـ ن
توزيـ ـ ـ ـ مخصص ــات الشـ ــركات بن ـ ا
ـان والثال ــث،
أنجــز ع ــىل تغيــت النس ــب تخفــيض مبل ــل وقــدره  5,465,000دين ــار حســب المب ــالل
بالتفويضـ ـ ــات عـ ـ ــن سـ ـ ــنة 2020م مـ ـ ــن الش ـ ـ ــركات التاليـ ـ ــة (البطنـ ـ ــان ،درنـ ـ ــه ،الجبـ ـ ــل
األخض ـر ،بنغــازي ،اجــدابيا ،الواحــات ،الكفــرة ،رست ،ســبها ،اوبــاري ،غــات ،مــرزق،
المرقــب ،ط ـرابلس ،الزاويــة ،النقــاط الخم ــس ،الجبــل الغــرن ،نــالوت) وزيــادة مبل ــل
وق ـ ــدره  5,465,000دينـ ـ ــار لصـ ـ ــال الش ـ ـ ــركات التالي ـ ــة (المـ ـ ــرج ،الجفـ ـ ــرة ،الشـ ـ ــاط،
مرصاتـه ،الجفارة).
ن
 ع ــدم قي ــام ال ــوزارة باألخ ــذ بالمعي ــار الجغـ ـراف ال ــذي تغطي ــه تل ــك الش ــركات وانم ــا ت ــماالعتماد عىل معيار السكان فقط.
القيم المصـروفة إل المجالس البلدية (طرا بلس) بخصو
المجلس البلدي
المجلس البلدى  -سوق الجمعة
المجلس البلدى – ن
عي زاره
المجلس البلدى  -طرابلس المركز
المجلس البلدى – ج االندلس
المجلس البلدى – ابوسليم
المجلس البلدى – تاجوراء
ن
السوان
المجلس البلدى –
اللجنة التسيتية – المعموره
المجموع

النظافة العامة

المبلغ المصـروف خالل 2020م
2,850,000
1,900,000
2,550,000
1,900,000
2,200,000
1,900,000
300,000
8,000,000
21,600,000

 وجــود صــكوك بالخزينــة موقعــة مــن قبــل المراقــب المــال لصــال المجلــس البلــديأبوس ــليم بقيم ــة  1,250,000دين ــار والمجل ــس البل ــدي ت ــاجوراء بقيم ــة 950,000
دينار لم تقم الوزارة بتسليمها أو إلغائها بالرغم من مضـ ر
فتة طويلة بالخزينة.
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ف مبلل  8,300,000دينار لصـال المجلـس البلـدي الس ن
ـوان واللجنـة التسـيتية
المعم ـ ــورة بالمخالف ـ ــة لقـ ـ ـرار المجل ـ ــس الرئ ـ ــاس رق ـ ــم ( )1011لس ـ ــنة 2019م ،دون
وجود مؤيدات تعزز الصـرف.
ن
 عـدم تحميــل المبــالل المصــروفة لصــال المجـالس البلديــة كســلفة إل حــي تســويتهاواقفالها.
 عــدم وجــود آليــات ومعــايت لتوزيـ ـ ـ المخصصــات عــىل البلــديات حيــث تــم االســتنادعىل ما يحدده نائب المجلس الرئاس لعملية التوزي ـ ـ .
ف مبل ــل  8,000,000دين ــار إل اللجن ــة التس ــيتية المعم ــوره لغ ــرض إدارة مك ــب
ر
المعموره النهان ،حيث لوحظ بشأنها اآلن:
 ص ــدور ق ـ ـرار المجل ــس الرئـ ــاس رق ــم ( )1412لسـ ــنة 2019م بش ــأن مـ ــن اإلذن
ر
المبارس م شـركة اإلعمار المتقدم وال رـب تتـول
للوزارة بالتعاقد بطريق التكليف
ن
إدارة مكب المعمورة مقابل مبلل  400,000دينار لتجهت المكب وكذلك مبلل
 500,000دينــار لمــدة  3أشــهر ولــم يوض ـ الق ـرار تــاريـ ــخ بدايــة التنفيــذ لألشــهر
الثالث المحددة بالقرار.
 ص ــدور ق ـ ـرار رق ــم ( )329لس ــنة 2020م بش ــأن تمدي ــد م ــدة التعاق ــد مـ ـ ش ـ ــركة
اإلعمــار المتقــدم لمــدة  6أشــهر تبــدأ مــن 2020/1/1م بمبلــل  500,000دينــار
شهريا.
 صــدور ق ـرار رقــم ( )575لســنة 2020م مــن قبــل المجلــس الرئــاس بتمديــد مــدة
التعاقـ ــد بـ ــالتكليف المبـ ـ ر
ـارس لمـ ــدة  3أشـ ــهر تبـ ــدأ مـ ــن 2020/7/1م ومـ ــن خـ ــالل
القرارات السابقة ن
تبي مايىل:
عدم وجود تعاقد ن
يي الوزارة وشـركة اإلعمار المتقدم لغرض إدارة مكب المعمورة.
عدم قيام الوزارة بصـرف مبالل مالية لشـركة اإلعمار المتقدم.
قيام الوزارة بصـرف مبلل وقدره  8,000,000دينار إل اللجنة التسيتية المعموره دون
وجود مستندات تعزز عملية الصـرف ودون وجود تقارير متابعة.
 إع ــداد إذن ف م ــن قب ــل ال ــوزارة بص ــك موقـ ـ باس ــم اللجن ــة التس ــيتية المعم ــورهبقيم ــة  752,200دين ــار ل ــم ي ــتم تس ــليمه ح ـ رـب ت ــاريـ ــخ 2021/3/15م وعن ــد فح ــص
المعاملة ن
تبي عدم وجود ما يؤيد عملية الصـرف.
ومـن خــالل فحـص المعــامالت المتعلقـة باللجنــة التسـيتية لمعمــوره عـن ســنة 2019م
ن
تبي ف مبلل قـدره  7,000,000دينـار وذلـك بالمخالفـة لقـرار مجلـس الرئـاس رقـم
( )1412لس ـ ـ ــنة 2019م وال ـ ـ ــذى خص ـ ـ ــص مبل ـ ـ ــل  1,900,000دين ـ ـ ــار لش ـ ـ ــركة اإلعم ـ ـ ــار
المتقــدم لغــرض إدارة مكــب المعمــورة النهــان وبتجــاوز قــدره  5,100,000خــالل ســنة
2019م.
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ر
مباشة عن طريق الوزارة خالل سنة
المبالغ المالية المصـروفة لشـركات خاصة
2020م
اسم الشـركة
شـركة باركو لخدمات النظافة
شـركة الواحة
شـركة ضمان التعمت
اإلجمال

المبلغ
5,400,000
3,000,000
9,000,000
17,400,000

توضيح
بشأن تنظيف طريق الساحىل بمبلل ( )450,000شهريا
تنظيف بعض الشوارع بمدينة – طرابلس
ن
نقل القمامة من نقاط للتجمي ف طرابلس إل مكب المعموره
-

ف مبــالل ماليــة خصــما مــن مخصصــات شــركة الخــدمات العامــة المرقــب لصــال
ـي عـدم إبـرام العقــد ب ن
شــركة بـاركو حيـث تب ن
ـي الـوزارة وشــركة بـاركو وال توجـد بيانــات
عن الشـركة حيث تم اإلجـراءات تأسيسـا عـىل رسـالة السـيد (أ م) عـن طريـق مـدير
مكتب ـ ــه الس ـ ــيد (س م ز) وتحمي ـ ــل القيم ـ ــة كس ـ ــلفة ع ـ ــىل ش ـ ـ ــركة الخ ـ ــدمات العامـ ـ ــة
مبارسة أو غت ر
ر
مبارسة م الشـركة.
المرقب دون وجود عالقة
 عدم إخضاع التعاقدات للرقابة المسبقة وتجزئتهـا عـىل دفعـات للتهـرب مـن الرقابـةالمسبقة فيما يخص المبالل ر
الب تجاوزت  5,000,000دينار بالمخالفة للمادة ()1
مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم ( )24لسـ ــنة 2013م بتعـ ــديل القـ ــانون رقـ ــم ( )19لسـ ــنة 2013م
بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته.
ن
الطرفي بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية.
 عدم ابرام عقود تحفظ حق تحمي ــل المب ــالل المص ـ ــروفة لص ــال الش ـ ــركة ض ــمان التعم ــت ع ــىل ش ـ ــركة الخ ــدماتالعامــة طـرابلس كســلفة دون وجــود عالقــة بيــنهم ،ويــتم الصــرف مبـ ر
ـارسة مــن الــوزارة
وتكليـ ــف لجنـ ــة بق ـ ـرار صـ ــادر عـ ــن وزيـ ــر الحكـ ــم المحـ ــىل رقـ ــم ( )176لسـ ــنة 2019م
لـ ـ ر
ن
ـإلرساف ومتابعـ ــة الش ـ ــركة علمـ ــا بـ ــأن األشـ ــخاص المكلفـ ـ ن
ـوظفي
ـي  3مـ ــنهم غـ ــت مـ ـ
بالوزارة وال توجـد لـديهم بيانـات وال ملفـات وظيفيـة حسـب إفـادة مـدير إدارة تنميـة
وتطوير الموارد ر
البشية بالوزارة.
 ب ـاالطالع عــىل عقــد تأســيس ش ــركة ضــمان التعمــت تكشــف أن الش ــركة تــم تأسيســهاخالل سنة 2019م برأس مال  100,000دينار هذا ر
مؤرس أن الشـركة حديثـة وراس
مالها ضعيف مقارنه بالمبالل ر
الب تصـرف لها واألعمال الموكلة لها.
وفيما يل بيان ما تم ضفه خالل 2020م موزع عل الشـركات العامة – البلديات –
الشـركات الخاصة:
اسم الجهة
شـركات الخدمات العامة
البلديات
شـركات خاصة
المجموع

المبلغ
353,895,296
21,600,000
17,400,000
392,895,296

قيــام وكيــل الــوزارة المكلــف بتســيت مهــام الــوزارة باصــدار ق ـرار تعليــه رقــم ( )244لســنة
2020م بت ــاريـ ــخ 2020/12/31م لتعليـ ـة مبل ــل  9,104,510دين ــار منه ــا 2,000,000
دينار تخص شـركة الخدمات العامة درنه عن سنة 2019م لوحظ:
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 قرار التعلية تم إصداره خالل شهر مارس 2021م أي بتاريـ ــخ رجع.ـبف وهــو  7,104,501دينــار مــن بـ ر
 المبلــل المتـ رـواف الحــواالت الماليــة الخاصــة بســنة
2020م وذلك بالمخالفة للمادة ( )7من قانون النظام المال للدولة.
 إص ـ ــدار ص ـ ــكوك بع ـ ــد انته ـ ــاء الس ـ ــنة المالي ـ ــة بالمخالف ـ ــة للم ـ ــادة ( )110م ـ ــن الئح ـ ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
 احتفــا المراقــب المــال بــبعض المعــامالت والصــكوك دون مــتر بالمخالفــة للمــادةن
المتانية والحسابات المخازن.
( )54من الئحة
شـركة اخلدمات والنظافة العامة نالوت
الرقابة الداخلية
ر
 قص ـ ــور اإلدارة المالي ـ ــة للش ـ ــركة بمس ـ ــك المجموع ـ ــة الدفتي ـ ــة المحاس ـ ــبية لتس ـ ــجيلجمي العمليات المتعلقة بنشاط الشـركة.
ن
المتاني ـ ــات العمومي ـ ــة والحسـ ـ ــابات الختامي ـ ــة لسـ ـ ــنة
 -ت ـ ــأخر إدارة الش ـ ـ ــركة نف إعـ ـ ــداد

2020/2019م واحالته ـا إل دي ــوان المحاس ــبة لغ ــرض المراجع ــة حي ــث كان ـ آخ ــر
ن
ن
متانيــة ســنة 2018م بالمخالفــة لــنص المــادة (-5
متانيــة تمـ إحالتهـا للــديوان
 )10مــن الالئحــة الماليــة للشــركة وكــذلك بالمخالفــة لــنص المــادة ( )78مــن الالئحــة
المالية للشـركات.
ن
 عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية ف الشــركة بمراجعـة المرتبـات واألجـور وكـذلككش ــوفات الس ــلف والج ـزاءات واكتفائ ــه باألعم ــال النمطي ــة فق ــط وذل ــك بالمخالف ــة
لنص المادة ( )7-1من الالئحة المالية للشـركات.
 ع ــدم ال ـ ر نـتام مكت ــب المراجع ــة باع ــداد تق ــارير دوري ــة ش ــهرية واالكتف ــاء بتق ــارير رب ـ ـ ـسـنوية كمـا أن هـذه التقــارير تفتقـر لتقيـيم األداء وتحديــد االنحرافـات وبالتـال غيــاب
ر
االقتاح ــات والحل ــول المناس ــبة لض ــبط
ال ــدور المن ــاط بعم ــل المراجع ــة م ــن تق ــديم
األداء وتطويره ومعالجة األخطاء والقصور وذلك بالمخالفة لنص المادة ( )1-4مـن
الالئحة المالية للشـركات.
 عدم القيام مكتب المراجعة الداخلية بالشــركة بـاجراء الجـرد المفـاج والـدوري مـرةواحدة عىل األقل نف الشهر خالل السنة للخزينة وذلك بالمخالفة لنص المـواد (-8
 )5من الالئحة المالية للشـركات.
 ع ــدم قي ــام إدارة الش ــركة بالت ـ نـأمي ع ــىل أص ــولها وممتلكاته ــا الثابت ــة والمنقول ــة وذل ــك
بالمخالفة لنص المادة ( )1-8من الالئحة المالية للشـركات.
 ع ــدم قي ــام إدارة الشـ ــركة بمس ــك س ــجل تحل ــيىل لألص ــول الثابت ــة يمك ــن م ــن خالل ــهمعرفـ ــة قيمـ ــة األصـ ــل ونسـ ــبة االسـ ــتهالك واإلضـ ــافات واإلسـ ــتبعادات باإلضـ ــافة إل
مطابقتهــا مـ كشــوفات الجــرد نف نهايــة الســنة الماليــة بالمخالفــة لــنص المــادة ()65
من الالئحة المالية للشـركات.
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 تقص ــت إدارة الش ــركة نف ع ــدم إع ــداد نمتاني ــة تقديري ــة بحي ــث ي ــتم اس ــتخدامها ك ــأداة
رقابيـة لتقيــيم مســتوى األداء ومتابعـة االنحرافــات وتصــويبها للسـنة الماليــة موضــوع
ْ
ْ
الفحص بالمخالفة للمادة ( )2-3من الالئحة المالية للشـركات حيث نص عىل أن
(تل ـ ر نـتم المنش ــأة باع ــداد ن
متاني ــة تقديري ــة س ــنوية لنش ــاطها الج ــاري تس ــتخدم بمج ــرد
اعتمادها كأداة للرقابة وتقييم األداء ومتابعة االنحرافات وتصويبها).
 عــدم قيــام إدارة الشــركة باعــداد مــذكرة تســوية لحســابات المصــارف ولــم يــتم متابعــةحس ــابات المص ــارف ش ــهريا بخص ــوص المعلق ــات نف حينه ــا وخاص ــة أن المص ــارف
تشـ ـ رـتط أن تـ ــتم المراجعـ ــة خـ ــالل فـ ـ رـتة خمس ـ ــة عش ـ ــرة يومـ ــا وذلـ ــك لسـ ــهولة إج ـ ـراء
التعديالت نف الوق المناسب وكذلك عدم معرفة الصكوك بالطريق عـن كـل شـهر
عىل حده.
ن
 تقصــت إدارة الش ــركة ف عــدم خــتم جمي ـ المســتندات المؤيــدة للص ــرف أو التســويةبم ـ ــا يفي ـ ــد إتم ـ ــام العملي ـ ــة المالي ـ ــة والقي ـ ــد بال ـ ــدفاتر وذل ـ ــك ل ـ ـ ن
ـتالف تكـ ـ ـرار اس ـ ــتعمالها
بالمخالفة للمادة ( )3-4من الالئحة المالية للشـركات.
 تقصت إدارة الشـركة نف عدم القيام باتخاذ أي إجراء بخصوص السيارت المفقودة. عــدم قيــام إدارة الش ــركة بجــرد العهــد والس ــلف الممنوحــة خــالل الس ــنة الماليــة م ــنقبل لجان الجرد والمـدير التنفيـذي أومـن يفوضـه بالمخالفـة لـنص المـادة ( )25مـن
الالئحة المالية للشـركات.
اإليرادات
ن
ر
 قصور إدارة الشـركة ف وض الخطط والتامأ والسياسـات الـب مـن شـأنها أن تعمـلعـ ــىل زي ـ ــادة نس ـ ــبة اإلي ـ ـرادات ال ـ ـ رـب ي ـ ــتم جبايته ـ ــا بالمخالفـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )39م ـ ــن
الالئحة المالية للشـركات.
ن
التدن الواض نف جباية اإليرادات المقرر جبايتها من قبل الشـركة من قبل المكاتب
والوحدات الواقعة من ضمن النطاق الجغر ناف للشـركة.

 لوحظ من خالل الجدول وجود بعض المكاتب والوحدات حصيلة جبايتها (صفر)الماليتي موضـوع الفحـص ،األمـر الـذي يعتـت م ر
ن
ن
ـؤرسا سـلبيا خطـتا نف
السنتي
خالل
تحصيل اإليرادات.
ن
 ت ـ ـر ناج إدارة الش ـ ــركة ف مس ـ ــك س ـ ــجل خ ـ ــاص ب ـ ــاإليرادات لتس ـ ــجيل في ـ ــه حرك ـ ــة ك ـ ــل
اإليـ ـ ـرادات ال ـ ـ رـب ي ـ ــتم جبايته ـ ــا بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )41م ـ ــن الالئح ـ ــة المالي ـ ــة
للشـركات.
ن
ـوظفي بهـا دون صـدور قـرار
 قيام إدارة الشـركة بتخريد وتمليك السيارات لـبعض الممــن المــدير التنفيــذي للش ــركة وكــذلك عــدم اعتمادهــا مــن قبــل وزارة الحكــم المحــىل
بحك ـ ــم تبعي ـ ــة الش ـ ــركة لل ـ ــوزارة بالمخالف ـ ــة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )44م ـ ــن الالئح ـ ــة المالي ـ ــة
للشـركات.
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مخصصات الشـركة (السلف الواردة من وزارة الحكم المحل)
ن
بلغ ـ قيمــة المخصصــات الــواردة لش ــركة الخــدمات والنظافــة العامــة نــالوت ف شــكل
ح ـ ـ ـ ـ ــواالت مالي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن وزارة الحك ـ ـ ـ ـ ــم المح ـ ـ ـ ـ ــىل خ ـ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ـ ـ ــن 2019/1/1م إل
2020/12/31م مبلغ ـ ــا وق ـ ــدره  12,260,000دين ـ ــار ،ت ـ ــم إي ـ ــداعاها بحس ـ ــاب الخ ـ ــاص
بالمرتبــات رقــم  3271بمص ــرف الجمهوريــة فــرع الحوامــد ،وبفحــص ومراجعــة المبــالل
تبي ر
الواردة ن
اآلن:
 ع ــدم وج ــود ق ـ ـرار م ــن الس ــلفة ل ــدى إدارة الش ـ ــركة األم ــر ال ــذي ّيتع ــذر مع ــه معرف ــة

أساس منحها وأوجه صـرفها.
 بلغـ ـ ـ ـ ـ إجم ـ ـ ـ ــال الس ـ ـ ـ ــلف الممنوح ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ــام 2020/2019م مبلغ ـ ـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ــدره 12,620,000دينار لوحظ بأنها غت مبوبة وغت محددة ألوجه صـرفها.
اليامات عل الشـركة لصالح الجهات العامة
من خالل الفحـص لبنـد المرتبـات تب ن
ـي عـدم قيـام الشــركة باحالـة بعـض االسـتقطاعات
ر
ن
الواجــب اســتقطاعها مــن مرتبــات مــوظف الش ــركة األمــر الــذي أدى إل قيــام الـ نـتام عــىل
الش ــركة لصــال بعــض الجهــات العامــة وذلــك خــالل الفـ رـتة مــن 2019/1/1م إل غايــة
2020/12/31م .وفيما يىل تفصيل بذلك.
اليامات قائمة
البيان
الضـرائب
التضامن
الضمان
اإلجمال (الدينار)

السنة
2020م
2019
120,202 204,203
41,395
6,724
587,449 965,011
749,046 1,175,938

المرتبات
ن
ن
ن
 لــوحظ وجــود فــارق عــددي ف عــدد العــاملي بالش ــركة وذلــك مقارنــة بــي مــا أفــاد بــهرئيـ ــس قس ــم الش ــؤون اإلداريـ ـة م ــن خ ــالل الكش ــف المق ــدم للجن ــة الفح ــص ،وع ــدد
ن
ـاملي ال ـ ــذين ي ـ ــتم ف مرتب ـ ــاتهم م ـ ــن واق ـ ـ منظوم ـ ــة المرتب ـ ــات القس ـ ــم الم ـ ــال
العـ ـ
بالشـركة بفارق  43موظف.

 تضــخم الق ــوة العموميــة وبأع ــداد كبــتة دون وج ــود حاجــة له ــا بالش ــركة ب ــالرغم م ــناعتمادها نف تسيت أعمالها اليومية الميدانية عىل العمالة األجنبية باألجر اليوم.
 وج ـ ــود ع ـ ــدد  314عام ـ ــل فع ـ ــىل م ـ ــن عم ـ ــال وم ـ ـ نـوظف الش ـ ـ ــركة ر ن
ملتم ـ ـ ن
ـي بالحض ـ ــور
واالنص ـراف بمقــار عملهــم عــىل مســتوى الش ــركة وعــدد  150عامــل غــت فعــىل وغــت
ملـ ر نـتم بالعمــل ومواعيــده وال يحض ــرون إل مقــار أعمــالهم وذلــك حســب مــا ورد مــن
بعــض مــدراء المكاتــب والوحــدات التابعــة للشــركة ،وم ـ ذلــك اســتمرار إدارة الش ــركة
نف ف مرتباتهم بالمخالفة للمبدأ المنصوص عليه بقانون عالقات العمل (األجـر
مقابل العمل).
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ـاملي المحليـ ن
ن
ـي وكــذلك
 قيــام رئي ــس مجلــس إدارة الش ــركة بــابرام عقــود عمــل م ـ العـأجانـب دون الحصـول عــىل موافقـة مـن وزارة الحكــم المحـىل وذلـك ممــا يعـد مخالفــا
للمادة ( )3من قرار رئيـس مجلس الوزراء رقم ( )139لسنة 2014م بشأن الشـركات
العامة للنظافة.
العدد
22

تاري ــخ التعاقد
2019/2018م

الجنسية
ن
ليبيي وأجانب

ن
ن
ـاملي ب ــدون ال ــرقم
ـوظفي والع ـ
 ل ــوحظ ع ــىل إدارة الشـ ــركة ف مرتب ــات بع ــض الم ــوطب فن
ـوطب بالمخالفــة للق ــانون رقــم ( )8لســنة 2014م بش ــأن اعتمــاد الــرقم ال ـ ن
ال ـ ن
ف جمي المعامالت المالية.
عالوة تميي
ن
قيــام إدارة الش ــركة بصــرف عــالوة التميــت لفئــة معينــة مــن موظفيهــا وعمالهــا م ـن خــالل
فحصها ومرجعتها ن
تبي اآل رن:

 قيـ ــام إدارة الش ـ ــركة بص ـ ــرف العـ ــالوة بالمخالفـ ــة لـ ــنص المـ ــادة ( )2مـ ــن ق ـ ـرار اللجنـ ــةالشــعبية العام ــة لالس ــكان والمراف ــق ســابقا رق ــم ( )219لس ــنة 1426م مال ــذي ح ــدد
ن
ـوظفي
الضوابط وقيمـ العـالوة بواقـ  %25لفئـة العمالـة الميدانيـة و %12.5للم
ن
ن
اإلداري ن
الكاف لصـرف العالوة للفئة األولم.
والماليي بالشـركة بالعدد
ي
 ق ــدرت القيم ــة اإلجمالي ـ ـة للع ــالوة المص ـ ــروفة ش ــهريا لعم ــال الش ـ ــركة بمبل ــل وقـ ــدره 126,047دين ــار ف ـ ـ م ــن قيم ــة الس ــلف (العه ــد) الممنوح ــة للش ـ ــركة م ــن وزارة
الحكم المحىل بالمخالفة لنص المادة ( )2من القرار المذكور أعـاله وال رـب اش رـتط
ف العالوة من إيرادات الشـركة.
ن
ـامليي دون التقيــد بالضــوابظ المشــار اليهــا وفــق نــص المــادة
ف عــالوة تميـ نـت للعـ
س ــابقة ال ــذكر بحي ــث ل ــوحظ ص ــرفها لع ــدد  422ع ــامال م ــن إجم ــال ع ــدد الع ــامليين
ا
بالشـركة بواق  %25لعدد  191عـامال و %50لعـدد  231عـام وموظـف بالشــركة
ن
تميت أو مراعاة النسب المقررة.
دون
ال شـركة العامة خلدمات النظافة – الساحل الغربي
المالحظات الواردة الشـركات المساند المتعاقد معها عن طريق رشكه خدمات النظافة
الساحل الغرن
ن
 أساس التعاقد جاء ف شكل محضـر اتفاق ولم يتم التعاقد م هذه الشـركات بشكلسليم يتوافق م صحي القانون وفق أحكام الئحـة العقـود اإلداريـة المنظمـة لجهـة
ر
مبارسة هذه التصـرفات.
اإلدارة عند
 إهمال رالشوط الفنية والخاصة بمتابعة هذه الشـركات.

 األعمـ ــال الـ ـ رـب تقـ ــوم بهـ ــا هـ ــذه الش ـ ــركات تعـ ــد مـ ــن صـ ــميم عمـ ــل الش ـ ــركة ومـ ــن هنـ ــانس ــتخلص العش ــوائية نف التعاق ــد واه ــدار األم ــوال العام ــة لتحقي ــق نف ـ للغ ــت األم ــر
ن
الذي نتأ عنه التصـرف ف المال العام بالمجان وفق القانون المال للدولة.
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 عـ ــدم حص ـ ــر ووصـ ــف األعم ـ ــال المنج ـ ــزة بشـ ــكل ف ـ ـ نـب مفص ـ ــل مـ ــن ط ـ ــرف الش ـ ــركاتالمساندة والمنفذة لهذه المهام واثبات تقارير فنية بشأنها.
الصـي ـ ــانة
ن
 إهمــال الش ــركة ف عــدم العمــل عــىل تجهـ نـت مركــز صــيانة آللياتهــا وأيضــا عــدم العمــلعــىل تــوفت قطـ غيــار لهــا بشــكل مســتمر وتــوفت قطـ الغيــار لهــذه اآلليــات والزيــوت
ومــواد التشــحيم بشــكل ر
ذان ومســتمر لض ــرورة هــذه المــواد ويعــد اســتهالكها بشــكل
يوم.
 لــوحظ االعتمــاد عــىل التكليــف المبـ رـارس بشــكل دائــم إلج ـراء الصــيانة آلليــات وبمبــالل
ن
كبتةنظرا لتقادمها وضعف إنتاجيتها ف المستقبل.

 وهذه التصـرفات ال تقابلها جدوى اقتصادية مقارنة بالمصـروفات المنفقة عليها.محاضــر االتفــا
ن
من خالل حصـر محا االتفاق المتمة عن طريق إدارةالشـركة بمعرفه رئيـس مجلـس
ر
واآلن أب ـ ــرز المالحظـ ــات ع ـ ــىل
اإلدارة خـ ــالل السـ ــنةالماليةالمنتهية نف 2020/12/31م
هذه المحا ن :

 قيــام رئي ــس مجلــس اإلدارة بــالتوقي عــىل التكليفــات دون وجــود تخويــل بــذلك مــنلجنة إدارة الشـركة.
 ع ــدم الس ــع لتوظي ــف األم ــوال المص ــروفة للش ــركة بأس ــلوب اقتص ــادي واالس ــتفادةمنها لصال الشـركة.
 عدم إرفاق مقاشسة لبيان األعمال المتعاقد عىل تنفيذها وأيضا كمية وحجـم العمـلالمطلوب القيام به.
ن
ن
 قيــام الشــركة بعقــد محــا اتفــاق لغــرض اإليجــار لــبعض المبــان اإلداريـة والمكبــاتالعمومية والمرحلية دون التقيد ب ر
اآلن:
 قيامها بابرام محا ن اتفاق دون أن يتم اإلجراء عقد حسبما نص عليـه الئحـة
العقود اإلدارية.
 عدم إلزام الجهة بتوفت مستندات الملكية لهذه العقارات الخاصة بالمكبات.
المالحظات والظواهر العامة

 عدم قيام الجمعيـة العموميـة بممارسـة اختصاصـاتها ومسـئولياتها بعقـد اجتماعـاتالدوري ــة ومتابع ــة م ــا يص ــدر عليه ــا م ــن ق ـرارات ونت ــائأ يع ــد مخالف ــة ألحك ــام الق ــانون
التجاري رقم ( )23لسنه 2010م.
 عـ ــدم وض ـ ـ األسـ ــس والمعـ ــايت الـ ـ رـب عـ ــىل أساس ـ ـها تـ ــم أحالـ ــه هـ ــذه السـ ــلف الماليـ ــةللشـركة كدعم من وزاره الحكم المحىل ولم يتم العمل عىل إقفالها ر
حب هذا التاريـ ــخ
مقابل أعمال النظافة ر
الب تقوم بها.
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 عــدم وجــود رنيــة وسياســات واضــحة فيمــا يتعلــق بأعمــال النظافــة واضــحة األعمــالواألهداف.
ن
ن
 ضــعف أداء بعــض مراكــز الخــدمات التابعــة للش ــركة ف البلــديات الواقعــة ف نطاقهــاواسنادها إل شـركات مساندة خاصة لتنفيذ تلك األعمال دون إلزامها بأي شكل من
أشكال الرقابة لضمان حسن تنفيـذ األعمـال المتفـق عليهـا بالصـورة المطلوبـة وهـذه
التصـرفات تضعف من قدره الشـركة تنفيذ األعمال ر
الب أنشأت من أجلها.
ن
العاملي بالشـركة ف جملة من
 كما لوحظ من خالل أخذ عينة لمراجعة مرتباتالمكاف ــآت المالي ــة مختلف ــة الق ــيم ومتع ــددة التس ــميات تص ـ ــرف لفئ ــات معين ــة م ــن
ن
العاملي بالشـركة.
المالحظات العامة ونظام الرقابة الداخلية
ن
 عدم قيام الشـركة باعتماد الهيكل التنظيم والمالك الوظيف. عدم وجود نمتانية تقديرية للشـركة يمكن من خاللها دراسة االنحرافـات إن وجـدت
ومعالجتها.

 تبعيــة الشــركة لــوزارة الحكــم المحــىل أدى ذلــك إل قيــام الــوزارة بص ــرف ســلف ماليــةن
ن
ـي الحـ ن
للش ــركة ب ـ ن
ـوطنيي والعمالــة العارض ــة
ـوظفي ال ـ
ـي واآلخ ــر لســداد مرتب ــات المـ
ن
ومصــاريف التشــغيل ممــا ســاهم ف ع ــدم أحكــام وضــبط عمليــات الص ــرف وتحدي ــد
أوجه الصـرف لهذه المبالل بصورة محكمة.
 عــدم قيــام الشــركة بمســك ســجل األصــول الثابتــة وفــق الــنظم المحاســبية المتعــارفعليها ألحكام الرقابة عليه وتحديد قيمة كل أصل نف أي تاريـ ــخ.
 قيــام الش ــركة بــالجرد الســنوي لمحتويــات الش ــركة دون وجــود عمليــة المطابقــة بـ نـي
ر
الدفتي.
الرصيد الفعىل والرصيد
 عـ ــدم مس ـ ــك س ـ ــجل المـ ــدينون وال ـ ــدائنون للس ـ ــنة الماليـ ــة موض ـ ــوع الفح ـ ــص ودف ـ ـ رـتاليومية العامة.
ا
ن
المتاني ــات
 ع ــدم قي ــام الشـ ــركة بقف ــل حس ــاباتها أو ب ــأول ويرجـ ـ ذل ــك لع ــدم قف ــلالعمومية للشـركة منذ سنوات سابقة.
 نقص العناعمل اإلدارة.

المالية المؤهلة بادارة الشؤون المالية األمر الذي أثر سلبا عىل نتائأ

 ع ــدم قيـ ــام الش ـ ــركة بتـ ــوفت مح ــارق للنفايـ ــات الطبي ــة بالمكبـ ــات العمومي ــة وكـ ــذلكالموازين.
االلت ـزامات
ر
ن
االلتامات عىل الشـركة خالل السنة المالية موضوع الفحص مبلغا وقدره
بلغ جملة
ر
ن
 1,690,186دينار األمر الذي يتطلب عىل إدارة الشـركة رسعة تسديد هذه االلتامات
وخاصـ ــة صـ ــندوق الضـ ــمان االجتمـ ــاع ومص ـ ــلحة الضـ ـ ـرائب تفاديـ ــا مـ ــن إل ـ ـزام الش ـ ــركة
بتسديد غرامات التأخت.
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الجــرد الســنوي 2020م

من خالل االطالع عىل الجرد السنوي للعام 2020م لوحظ ما يىل:
 وسائل النقل واالنتقال والسيارات الخدمية ماآللياتم حيث لوحظ بشأنها ما يىل: وجود عدد كبـت مـن هـذه اآلليـات قـد تـم رسقتهـا نتيجـة لألحـداث ال رـب مـرت بهـا
ال ــبالد خ ــالل الس ــنوات الس ــابقة وع ــددها  26آلي ــة وت ــم إثب ــات ذل ــك بمح ــا ن
صادرة من مراكز األمن.
 وجــود عــدد  25ســيارة وآليــة تــم رسقتهــا ولــم يــتم التبليــل عنهــا مــن قبــل الش ــركة
األمر الذي يتطلب من إدارة الشـركة تتير ذلك.
 من خالل االطالع عىل الجـرد السـنوي لألثـاث واألدوات المكتبيـة لـوحظ عـدم قيـامـي الفع ــىل وال ـ ر
اللجن ــة ب ــاجراء المطابق ــات ب ـ ن
ـدفتي وذل ــك نظ ـرا لع ــدم مس ــك الش ــركة
لسجل األصول الثابتة وفق ما هو متعارف عليه.
 مـن خــالل االطــالع عــىل الجــرد السـنوي للمخــازن لــوحظ أن جميـ األصــناف الــواردةب ــه بض ــائ راك ــدةر األم ــر ال ــذي يتطل ــب ع ــىل إدارة الش ــركة اتخ ــاذ اإلج ـراءات الالزم ــة
والقانونية بشأن تخريد هذه األصناف ومن ثم بيعها إن أمكن ذلك.
اإليرادات

 بلل إجمال اإليرادات المحققة خالل سنة 2020م مبلل وقدره  264,654دينار. يتض من ذلـك ت نـدن مسـتوى اإليـرادات المحققـة وذلـك يرجـ إل عـدم تنفيـذ إدارة
الشـركة للقـرار ( )40لسـنة 2016م الخـاص بتحديـد رسـوم النظافـة وذلـك لألسـباب
التالية حسب إفادة الشـركة:
ن
 اختالف البلديات المشمولة بخدمات الشـركة من حيث الموق الجغراف.
ن
السكان للبلديات.
 اختالف التعداد
 حجم المحالت التجارية والمطاعم والمقا .
السلف المالي ــة

بلغ

إجمال الحواالت المالية مالسلف الماليةم مبلل قدره  20,000,000دينار.

المصـروفات العمومية واإلدارية ومصاريف التشغيل واألصول

بلـ ـ ـ ــل إجمـ ـ ـ ــال المص ـ ـ ـ ــروفات العموميـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــالل سـ ـ ـ ــنة الفحـ ـ ـ ــص2020م مبلـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــدره
 21,935,951دينار ،ن
وف ما يىل تحليل لهذه المصـروفات:
البيـ ـ ــان
ن
المرتبات واألجور وما ف حكمها
مصـروفات عمومية وادارية
مصـروفات التشغيل
األص ــول
اإلجمال

إجمال المصـروفات
 11,988,270دينار
 56,245دينار
 9,270,558دينار
 620,877دينار
 21,935,951دينار
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المرتبات واألجور وما ف حكمها

لوحظ بشأنها ما يىل:
ن
الوطنيي واإلداري ن
ن
ن
موزعي لبعض من مراكز وافتقار
ي
المنتجي
 وجود عدد كبت منبعض المراكز لهم حيث بلـل عـددهم اإلجمـال  1678موظـف ومنـتأ والبيـان التـال
يوض ذلك:
ن
ن
ن
الوطنيي لم يتم االستفادة منها ف خدمات النظافة.
المنتجي
 جود عدد كبت منالمصـروفات العمومية ومصاريف التشغيل
ن
بل ــل إجمـ ــال هـ ــذه المص ـ ــروفات نف نهاي ــة السـ ــنة الماليـ ــة المنتهيـ ــة ف 2020/12/31م
مبلل قدره  4,797,725دينار.
من خالل الفحص والمراجعة لهذه المصـروفات لوحظ ر
اآلن:

 بموج ــب إذن الص ـ ــرف  1/148ت ــم دف ـ ـ مبل ــل  7,840دين ــار لص ــال مح ــالت بي ـ ـالنور للمواد الكهربائية تمثل قيمـة ررساء مولـد كهربـان وسـلك كهربـان وبفحـص إذن
الصـرف لوحظ عدم إلزام الجهة بتسديد الضـرائب عىل الفاتورة.
 بموج ــب إذن الص ـ ــرف رق ــم  5/185ت ــم دف ـ ـ مبل ــل  10,367دين ــار لص ــال الورش ــةالفني ــة لص ــيانة الش ــاحنات وتمث ــل القيم ــة ص ــيانة آل ــة تس ــوية تابع ــة لمرك ــز خ ــدمات
زوارة وم ــن خ ــالل الفح ــص ل ــوحظ التكلي ــف المب ـ ر
ـارس وع ــدم وج ــود تقري ــر م ــن قس ــم
الصيانة باألعطال الواجب صيانتها.
 بموجـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رقـ ـ ــم  8/36تـ ـ ــم دف ـ ـ ـ مبلـ ـ ــل  7,500دينـ ـ ــار لصـ ـ ــال الورشـ ـ ــةالمجمع ــة لص ــيانة الس ــيارات تمث ــل قيم ــة إج ـ ـراء ص ــيانة لمح ــرك آلي ــة تابع ــة لمرك ــز
ن
رقدالي وبالفحص لـوحظ إغفـال إدارة الشــركة باعـداد تقريـر بالصـيانة ال رـب
خدمات
تم واكتفائها بتقرير رئيـس المركز.
 بموج ــب إذن الص ــرف  8/35ت ــم دف ـ مبل ــل  2,435دين ــار لص ــال محــالت النهض ــةللمس ــتلزمات الزراعي ــة وبفح ــص مرفق ــات اإلذن ل ــوحظ ع ــدم إلـ ـزام الجه ــة الم ــوردة
بتسديد الضـرائب عىل الفاتورة وعدم إرفاق ما يفيد استالم الشـركة لهذه المواد.
 بموجــب إذن الص ــرف رقــم  8/33تــم دف ـ مبلــل  8,850دينــار لصــال محــالت عــىلس ــويد لبيـ ـ م ــواد البن ــاء والكهربائي ــة وب ــالفحص ل ــوحظ ع ــدم إلـ ـزام الجه ــة الم ــوردة
بتسديد الضـرائب عىل الفاتورة وعدم وجود ما يفيد استالم الشـركة لهذه المواد.
شـركة خدمات النظافة غات
 عدم وجود نن
متانية تقديرية معتمدة خالل العامي 2020 ،2019م.
 عدم وجود هيكل تنظيم معتمد والئحة عمل داخلية معتمدة. عــدم تبويــب نمتانيــة الش ــركة وفــق اســس تحــدد مــا يص ــرف عــىل البنــود ألجــل أحكــام
الرقابة عليها.
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عـ ــدم إمسـ ــاك سـ ــجل األصـ ــول خالفـ ــا لـ ــنص المـ ــادة رقـ ــم ( )65مـ ــن الالئحـ ــة الماليـ ــة
للشـركات األمر الذي نتأ عنه:
 عــدم معرفــة حقيقــة تلــك األصــول وأعــدادها وأنواعهــا واهالكاتهــا وتحديــد مــا تــم
فه عليها من أموال.
 تعذر عـىل لجنـة الفحـص القيـام بجـرد أصـول الشــركة فعليـا لعـدم وجـود مسـتند
ييب ملكية الشـركة إلجمال تلك األصول.
 عدم قيام الشـركة باجراءات تسجيل واثبات ملكيتها إلجمال أصولها.
ن
التأمي عىل أصول الشـركة وخزائنها ومخازنها.
 عدم القيام باجراءات
عدم اتخاذ إدارة الشـركة ألي إجراء حيال فقدان سجل األصول بالشـركة.
عــدم قيــام الش ــركة باعــداد ن
متانياتهــا نف تواريخهــا المحــددة ،األمــر الــذي يجعــل هــذه
ن
المتانيات مجرد رسد بيانات.
ن
ع ـ ــدم إدراج ر ن
المتاني ـ ــة التقديري ـ ــة للش ـ ـ ــركة ،كونه ـ ــا
االلتام ـ ــات المتع ـ ـ رـتة عن ـ ــد إع ـ ــداد
رن
التامات يجب تغطيتها.

 عدم إقفال الشـركة لحساباتها للعام المال 2020م إل غاية اعداد هذا التقرير. عدم وجود تقارير متابعة ألعمال الشـركات المساندة المتعاقدة م الشـركة. قصور مكتب المراجعة الداخلية عن القيام بمهامه الموكلة إليه وتتمثل نف: عدم إجراء عمليات الجرد الدوري والمفاج لخزائن ومخازن الشـركة
 ع ـ ــدم مراجع ـ ــة العملي ـ ــات الحس ـ ــابية والمحاس ـ ــبية بالشـ ـ ــركة واالكتف ـ ــاء بتوقيـ ـ ـ
المعامالت فقط.
 عدم مراجعة إيرادات الخزينة ودفاتر الجباية المحصلة للتأكد منها ومطابقتها
 وجود بعض االخطاء الحسابية دون مالحظتها من المراج الداخىل
 ك ـ ـ رـتة المح ـ ــو والش ـ ــطب بس ـ ــجالت الشـ ـ ــركة وك ـ ــذلك التع ـ ــديل ر
والتص ـ ــيد بقل ـ ــم
الرصاص دون توجيهات من المراج الداخىل.
 اس ـ ــتخدام منظوم ـ ــة بالقس ـ ــم الم ـ ــال عب ـ ــارة ع ـ ـن حاس ـ ــوب محم ـ ــول ،وبيانات ـ ــه قابل ـ ــةللتعديل نف أي وق وعن طريقها يتم إعداد تقرير المصـروفات.
 ال توجد منظومة مالية نف قسم الحسابات بالشـركة. إهم ــال إدارة الش ــركة نف ت ــوفت م ــا يحتاج ــه القس ــم الم ــال م ــن س ــجالت ودف ــاتر وق ــدالحظ الديوان مماطلة اإلدارة نف توفتها.
وظفي يتم إعدادها خارج مقـر الشــركة وأن الموظـف المخـتص ال يب ر
ن
ـارس
 مرتبات المأعماله بالشـركة.
ر
ن
ن
 عدم إلمام الموظفي بالقواني واللوائ الب تحكم تنظيم ست العمل بالشـركة. مخــازن الش ــركة متهالكــة وغــت مهيــأة لمــا تحتويــه مــن أصــناف ،واالهمــال الشــديد فننظافــة المخــازن وترتيــب األصــناف بهــا ،وعــدم وجــود بطاقــات أصــناف ،عــدم وجــود
معدات السالمة المهنية.
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شـركة اخلدمات العامة غريان
اإلطار القانون للشـركة

 أن النظـام األســاس الــذي قـدم لنــا مــن اإلدارة وأ كـدت لنــا أنــه المعمـول بــه حاليــا ،هــونظام أساس معدل صادر سنة 2015م وبالرغم من وجـود خـتم باعتمـاده مـن وزارة
االقتصـاد إال أنـه ال يوجـد مـا يفيـد أنــه صـدر بقـرار مـن الجمعيـة العموميـة نف اجتمــاع
غــت عــادي ،مــا يعـ نـب أن النظــام المعــدل صــدر بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )167مــن
القانون التجاري ،مما ريتتب عليه التشكيك نف مشــروعيته ويكـون العمـل بـه مشـوبا
بشبهة مخالفة القانون ،بـل إن اسـتمرار العمـل بـه مـن ذلـك التـاريـ ــخ إل اآلن يعكـس
تهـ ــاون وعـ ــدم جديـ ــة الجمعييـ ــة العموميـ ــة نف القيـ ــام بـ ــدورها ر
اإلرس ناف عـ ــىل الش ـ ــركة
فتيب مسؤوليته أعضاءها طبقا ألحكام المادة ( )259من القانون التجاري وكذلك
عــدم حــرص مجلــس اإلدارة وتقصــته نف القيــام بمســؤوليته وعــدم جديتــه نف العمــل
عىل تنظيم الشـركة بالشكل الصحي مما ريتتب عليه مسؤوليته وفقا ألحكام المادة
( )182القانون التجاري.
ن
 أن النظام المعدل لم يحدد فيه رأس مال الشـركة بشكل دقيق حيـث نـص ف مادتـهالخامس ــة ع ــىل :مح ــدد رأس م ــال الشـ ــركة بص ـ ن
ـاف األص ــول والموج ــودات ال ـ رـب آلـ ـ
إليهــام ومعلــوم أن تحديــد قيمــة رأس المــال مــن األمــور المهمــة نف الشــركات نظ ـرا لمــا
ريتت ــب علي ــه م ــن أحك ــام وآث ــار قانوني ــة منه ــا الوق ــوف ع ــىل م ــدى ق ــدرة الش ــركة ع ــىل
االستمرار أو االلتجاء إل تصفيتها.
 عــدم وجــود الئح ــة ماليــة واداري ـة والئحــة تعاقــدات وغته ــا مــن الل ــوائ الـ رـب تح ــدداختصاصات مستويات اإلدارة المختلفة وصاحب االختصاص باألمر والتوقي عـىل
التصـرفات المالية واإلدارية للشـركة ،ما يؤكد انعدامها ،م أنه وفقا للنظام األساس
(م )4المعم ـ ــول ب ـ ــه ف ـ ـ ن م ـ ــن ص ـ ــميم اختصاص ـ ـات مجل ـ ــس اإلدارة ماق ـ ـ رـتاح الل ـ ــوائ
الداخليـ ــة المتعلقـ ــة بعمليـ ــات الش ـ ــركة وشـ ــؤونها الماليـ ــة واإلداري ـ ـة والفنيـ ــة والئحـ ــة
المزايدات والمناقصات...م.
ن
 مخالف ــة الجمعي ــة العمومي ــة ،لم ــا ج ــاء ف ق ـ ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )15لس ــنة2018م بشــأن تقريــر أحكــام اصــالحية ،ومنشــوري رئي ــس ديــوان المحاســبة رقــم (7
و )4لســنة 2018م و2019م عــىل التــوال ،وذلــك عنــد إصــدارها لقرارهــا رقــم ()27
لس ــنة 2020م بت ــاريـ ــخ 2020/9/21م بشـ ــأن إع ــادة تشـ ــكيل مجل ــس إدارة الش ـ ــركة
حيــث تــم تشــكيل المجلــس مــن ســبعة أعضــاء ،كــان مــن بيــنهم عضــوين بالمخالفــة
لمبادئ الحوكمة.
أنظمة الرقابة الداخلية

تكش ــف للجن ــة مجموع ــة م ــن المالحظ ــات ال ـ رـب تعك ــس ض ــعف أنظم ــة الرقاب ــة وع ــدم
فعاليتها ،تتمثل نف ر
اآلن:
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 ع ـ ــدم ال ـ ـ ر نـتام مجل ـ ــس إدارة الش ـ ــركة باع ـ ــداد تق ـ ــارير دوري ـ ــة ع ـ ــن س ـ ــت أعم ـ ــال الش ـ ــركةوتقديمها للجمعية العمومية بشكل دوري ن
وف مواعيد محددة ،حيـث تب ن
ـي أن آخـر
تقرير لمجلس اإلدارة قدم نف سنة 2020م عن سنوات 2020 ،2019 ،2018م.
 عـ ـ ــدم قيـ ـ ــام الش ـ ـ ــركة بامسـ ـ ــاك السـ ـ ــجالت اإللزاميـ ـ ــة المنصـ ـ ــوص عليهـ ـ ــا نف القـ ـ ــانونالتجــاريم ( )223ومنهــا ســجل محــا ن الجمعيــة العموميــة وســجل محــا ن مجلــس
اإلدارة وهيئة المراقبة.
 ع ــدم االل ـ ر نـتام بامس ــاك الس ــجالت وال ــدفاتر المحاس ــبية وع ــدم االل ـ ر نـتام ب ــاجراء قي ــودن
المتانيـة وبيــان نتيجــة األعمـال خــالل الســنوات
اليوميـة ،الـ رـب تعتـت ن وريــة إلعــداد
الماليــة ،وأن معامالتهــا تقتص ــر عــىل أذونــات الص ــرف واصــدار الصــكوك بالمخالفــة
ألحكام المادة ( )65من الالئحة المالية للشـركات.
 ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ر نـتام اإلدارة المالي ـ ـ ــة باع ـ ـ ــداد م ـ ـ ــوازين المراجع ـ ـ ــة وتق ـ ـ ــارير تفص ـ ـ ــيلية بحرك ـ ـ ــةالحســابات وأرصــدتها وتحليلهــا نهايــة كــل شــهر مــا يعــد مخالفــة ألحكــام المــادة ()68
من الالئحة المالية للشـركات.
ن
 عــدم االلـ ر نـتام بــاجراء جــرد دوري ومفــاج مــرة ف الشــهر للخزينــة بالمخالفــة ألحكــامالمادة ( )103من الالئحة المالية للشـركات.
 عدم ر نااللتام باجراء الجرد الدوري والمفاج للمخازن.
 ع ـ ــدم انتظ ـ ــام انعق ـ ــاد الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة بش ـ ــكل دوري م ـ ــرة ع ـ ــىل األق ـ ــل نف الس ـ ــنةبالمخالفــة لــنص المــادة ( )163مــن القــانون رقــم ( )23لســنة 2010م والمــادة ()31
من النظام األساس للشـركة وأنها لم تعقد أي اجتماع خالل سـنة 2019م وعقـدت
اجتماع ــا واح ــدا خ ــالل س ــنة 2020م نف الربـ ـ ـ األخ ــت م ــن الس ــنة بالمخالف ــة للنظ ــام
األساس م( )31ر
الب تنص عىل أن يعقد االجتماع نف األربعة أشهر األول مـن السـنة
المالية.
 انفـ ـ ـراد رئيـ ـ ــس مجل ـ ــس اإلدارة باص ـ ــدار القـ ـ ـرارات دون عرض ـ ــها ع ـ ــىل مجل ـ ــس اإلدارةبالمخالفة للمادة ( )179من القانون التجاري.
 اقتصار عمليات الجرد السنوي عىل الحصــر فقـط دون وجـود مطابقـة للموجـوداتـي الجــرد الفعـىل والرصــيد الـ ر
مـن أصــول الشــركة بـ ن
ـدفتي بالمخالفــة للمــادة ( )90مــن
الالئحة المالية للشـركات مما يفقد الجرد لقيمته.
 عــدم تحقيــق الشــركة ألي إيـرادات ذاتيــة رغــم امتالكهــا لوحــدات إنتاجيــة آلـ إليهــام ـ ــن جه ـ ــاز األعم ـ ــال العام ـ ــة س ـ ــابقا تتمث ـ ــل نف (مص ـ ــن للط ـ ــوب اإلس ـ ـ ر
ـمنب – خ ـ ــالط
خرسانه – ورش حدادة ونجارة) وأنها متوقفة عن اإلنتاج تماما.
 ت ـ ــأخر الش ـ ــركة نف إقف ـ ــال نمتانياته ـ ــا واع ـ ــداد الحس ـ ــابات الختامي ـ ــة وع ـ ــدم إع ـ ــداده نف
السـ ـ ــنوات السـ ـ ــابقة بالمخالفـ ـ ــة ألحكـ ـ ــام المـ ـ ــادة ( )78و( )79مـ ـ ــن الالئحـ ـ ــة الماليـ ـ ــة
للشـركات والمادة ( )210من القانون التجاري.
 عــدم تفعيــل دور إدارة المشـ رـتيات للقيــام بشـ ـراء كامــل احتياجــات الش ــركة وفروعهــاومراكزهــا ،رغــم وجودهــا وتقـ ن
ن
ـاملي بهــا لمرتبــات واســتالمهم ســيارات ،حيــث
ـا ،العـ
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لــوحظ أن مشـ رـتيات الفــروع والمراكــز تــتم مــن خــالل العهــد التشــغيلية الـ رـب تص ــرف
لمدرائها.
 ضعف الدورة المستندية والتوثيق واألرشفة.الوضع المال للشـركة
ر
 قي ـ ــام إدارة الش ـ ـ ــركة باص ـ ــدار ص ـ ــكوك مص ـ ـ ــرفية دون وج ـ ــود أرص ـ ــدة دفتي ـ ــة تغ ـ ــلن
ـي الرصـ ــيد الـ ـ ر
مص ـ ــروفاتها ممـ ــا أدى إل عـ ــدم التطـ ــابق بـ ـ ن
ـدفتي والرصـ ــيد المص ـ ــرف
الفعــىل وترتيــب الـ ر نـتام مــال دفـ رـتي عــىل الش ــركة بقيمــة ( )-2,396,302دينــار خــالل
الس ـ ن
ـنتي 2020/2019م موزع ــة ع ــىل حس ــان الشـ ــركة بمصـ ــرف الجمهوري ــة غري ــان
ر
رقم ( ،)208/299ومصـرف الوحدة فرع يفرن رقم ( )204/332عىل النحو اآلن:
رقم الحساب

المصـرف

208/299
204/332
المجموع

الجمهورية  -غريان
الوحدة  -يفرن

الرصيد الدفيي بتاري ــخ
2020/12/31م
- 64,858
- 2,331,443
- 2,396,302

ـي والمصـ ن
 تضــخم مصــروفات المرتبــات واألجــور (للمعينـ نـنفي بعقــود) إل مســتويات
قياسـ ــية بالمقارن ـ ــة م ـ ـ قيم ـ ــة الحـ ــواالت ال ـ ــواردة حيـ ــث تمث ـ ــل الجانـ ــب األع ـ ــىل م ـ ــن
مصـ ــروفات الشـ ــركة ،فق ــد ش ــكل المرتب ــات المصـ ــروفة لع ــام 2019م نس ــبة %83
تقريبا من إجمال الحوالـة الـواردة بـذات السـنة ،نف ح ن
ـي شـكل مرتبـات 2020م مـا
يعـ نـب أن مص ــروفات الش ــركة تك ــاد تقتص ــر عــىل المرتب ــات فقــط ،نف ظــل ع ــدم س ــع
الش ــركة لتحقي ــق أي إي ـرادات ذاتي ــة واعتماده ــا المطلــق ع ــىل الح ــواالت ال ــواردة م ــن
وزارة الحكم المحىل.
االليامات الن ف ذمة الشـركة
ن
تبي أن مجموع ر ن
ر
ن
االلتامات الحالية الب ف ذمة الشـركة بلل  35,107,621دينار وذلك
ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م ترج إل األسباب اآلتية:

 ت ـ ــأخر الشـ ـ ــركة وع ـ ــدم وفائه ـ ــا باالس ـ ــتقطاعات القانوني ـ ــة م ـ ــن مس ـ ــتحقات الض ـ ــمانوالتض ــامن االجتم ــاع حي ــث بلغـ ـ قيم ــة مس ــتحقات اش ـ رـتاك الض ــمان االجتم ــاع
 18,951,129دينار ،يمثل القيمة المستحقة عىل الشـركة من تاريـ ــخ 2014/1/1م
ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م.
 بلغ ـ ـ ـ قيم ـ ــة اس ـ ــتقطاعات التض ـ ــامن المس ـ ــتحقة  1,662,836دين ـ ــار م ـ ــن ت ـ ــاريـ ــخ 2014/1/1ر
حب تاريـ ــخ 2020/12/31م.
ن
 تراكم المستحقات الضـريبية بسبب تأخر الشـركة ف سدادها رالب بلغـ 377,886
دينار.
 تـ ـراكم ال ــديون المس ــتحقة ع ــىل الشـ ــركة لص ــال شـ ــركات خاص ــة بموج ــب تعاق ــداتهالتنفيذ بعض األعمال.
تقرير ديوان المحاسبة 2020

925

الفحص المستندي

من خالل فحـص إذن ف رقـم  2031بتـاريـ ــخ 2020/9/8م بقيمـة  498,750دينـار
لصــال ش ــركة نــرجس الباديــة للنظافــة العام ــة ومكافحــة اآلفــات مقابــل نقــل مخلف ــات
ن
القمامة والبناء داخل نطاق بلدية الزنتان بناء عىل محضـر االتفاق المتم ن
الطرفي،
بي
لوحظ ر
اآلن:
 تجزئ ـ ــة المبل ـ ــل ع ـ ــىل ثالث ـ ــة ص ـ ــكوك تحم ـ ــل أرق ـ ــام ،440080702 ،440080703.440080701
 عدم إرفاق ما يفيـد الت نـأمي عـىل األ ن ار ال رـب قـد تصـيب الغـت وممتلكـاتهم مـن جـراء
ست العمل بالمخالفة للفقرة  6من محضـر االتفاق.
 ضعف التعزيز المستندي وذلك بعدم قيام إدارة الشـركة باعداد تقارير المتابعة عناألعمــال المنجــزة واعتمــاده مــن مــدير الفــرع وفــق مــا نص ـ عليــه ف  1مــن محض ــر
االتفاق.
 تمهي ــد محض ــر االتف ــاق ي ــنص ع ــىل نق ــل مخلف ــات القمام ــة ومخلف ــات البن ــاء داخ ــلنطــاق بلدي ــة الزنتــان والف ــرع البل ــدي المرحــان بمبل ــل شــهري  525,000دين ــار لم ــدة
( )12ش ـ ــهر بالمقطوعي ـ ــة ،م ـ ــا يع ـ ـ نـب أن القيم ـ ــة اإلجمالي ـ ـة لمحض ـ ــر االتف ـ ــاق بمدت ـ ــه
الكاملــة مــا يعــادل  6,300,000دينــار ،األمــر الــذي ترتــب عليــه االزدواجيــة نف أعمــال
النظافة لبلدية الزنتـان والفـرع البلـدي المرحـان ،نف ظـل وجـود مراكـز خـدمات تابعـة
للشـركة نف ذات النطاق الجغر ناف الزال تمارس أعمالها وتصــرف لهـا عهـد تشـغيلية
وأخ ـ ــرى خاص ـ ــة بالعمال ـ ــة العارض ـ ــة ،حي ـ ــث بلغـ ـ ـ قيم ـ ــة العه ـ ــد الممنوح ـ ــة لمرك ـ ــز
خدمات الزنتان خالل سنة 2020م بقيمة  440,000دينار.
التعزيز المستندي
ن
تبي ضعف التعزيز المستندي لعمليات ومستندات الصـرف بشكل عام ،وعدم وجـود
قاع ـ ــدة بيان ـ ــات تض ـ ــمن ع ـ ــدم تك ـ ـ ـرار الص ـ ـ ــرف خاص ـ ــة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بموض ـ ــوع العقـ ـ ــود
والدفعات ر
الب تصـرف لسدادها ،ونورد عىل سبيل المثال:

 إذن ف رق ـ ـ ــم  1868بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/1/2م بقيم ـ ـ ــة  64,410دين ـ ـ ــار بص ـ ـ ــك رق ـ ـ ــمن
الريان لبي قط غيار السيارات.
 567928لصال محالت
 عــدم وضــوح آليــة الش ـراء وأســس االختيــار وعــدم وجــود عــروض مقدمــة وال محض ــرلجنــة المشـ رـتيات الختيــار العــروض ،وعــدم وجــود خــتم المراج ـ الــداخىل عــىل كافــة
المستندات المؤيدة للصـرف.
 إذن ف رق ــم  1912بت ــاريـ ــخ 2019/5/19م لص ــال ش ــركة آف ــاق للنظاف ــة بص ــكرقـ ــم  440006986بقيمـ ــة  223,875دينـ ــار ،حيـ ــث تـ ــم الص ـ ــرف بـ ــدون وجـ ــود أي
مس ـ ــتندات مؤي ـ ــدة للصـ ـ ــرف ،وأن المرف ـ ــق الوحي ـ ــد عب ـ ــارة ع ـ ــن ص ـ ــورة م ـ ــن البطاق ـ ــة
الشخصية فقط.
 إذن ف رقم  1728بتاريـ ــخ 2019/9/2م قيمة  3,000دينار لصـال جمعـة عمـرأحمـ ـ ــد ،واذن ف رقـ ـ ــم  1728واذن ف رقـ ـ ــم  ،1725وذلـ ـ ــك لسـ ـ ــداد مرتبـ ـ ــات
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عمال ــة عارض ــة حي ــث ت ــم اع ــداد إذن
ف عهدة.

ف فق ــط بص ــورة واح ــدة وع ــدم وج ــود ق ـرار

 إذن الصـ ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  2004بقيم ـ ـ ــة  130,000بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/2/10م بص ـ ـ ــك رق ـ ـ ــمع) لــوحظ أنــه تــم التغيــت نف قيمــة
 440080508بشــأن ف عهــدة ،حيــث (
ر
اإلذن وذلك باضـافة قيمـة  30,000دينـار مـا يعـل مـؤرسا عـىل وجـود حالـة تـدليس
وتالعب من اجل ف القيمة.
ُ
العه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
من خالل فحص ومراجعة أذونات الصـرف المتعلقـة بصــرف العهـد ،لـوحظ عليهـا أنهـا
تنقســم بشــكل أســاس إل عهــد خاصــة بــأجور العمالــة العارضــة وعهــد أخــرى تشــغيلية
ومؤقته.
ن
ر
وأهم ما يمكن مالحظته عىل موضوع العهد عموما يتمثل ف اآلن:
 التوس ـ ـ الكبـ ــت نف ف العهـ ــد خـ ــالل عـ ــام  2019و2020م دون وجـ ــود سياسـ ــةواضـ ــحة مـ ــن الش ـ ــركة نف ف العهـ ــد وضـ ــوابط تسـ ــويتها والرقابـ ــة عليهـ ــا وقـ ــد بلـ ــل
إجمال العهد المصـروفة خـالل عـام 2019م و2020م مبلـل وقيمتـه 3,436,700
دينار منها  312,500دينار قيمة العهد التشغيلية المؤقتة للفروع والمراكز.
 أن عمليــة ص ــرفها تص ــدر بق ـرارات منف ــردة م ــن رئي ــس مجل ــس اإلدارة دون وج ــود م ــايفي ــد بع ــرض الموض ــوع ع ــىل المجل ــس لمناقش ــتها ،م ــا شش ــكك نف أه ــدافها وج ــدواها
ويحول دون متابعتها.
 عدم ر نالتام الشـركة بامساك سجل خاص بالعهد والسلف.
 عــدم الـ ر نـتام الشــركة بــاجراء جــرد لجميـ العهــد والســلف الممنوحــة عنــد نهايــة الســنةن
المتانيـة والحسـاب الختــام بالمخالفـة ألحكـام المــادة
الماليـة وذلـك ألغـراض اعــداد
( )25من الالئحة المالية للشـركات.
ن
 الت ــأخر نف تس ــوية العه ــد المالي ــة بع ــد انته ــاء الغ ــرض منه ــا أو ف نهاي ــة الس ــنة المالي ــةبالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )24مــن الالئحــة الماليــة للش ــركات ،حيــث إن العهــد الـ رـب
ل ــم ي ــتم تس ــويتها ح ـ رـب نهاي ــة الع ــام 2020م بل ــل ع ــددها  28عه ــدة برص ــيد إجم ــال
 528,200دينار ،دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل اإلدارة لتسويتها أو خصمها
من أجور ومرتبات مستلميها واتخاذ أي إجراء تأديب إذا لزم األمر.
 استخدام النصيب األكت من العهد المصـروفة كـان لتسـديد أجـور العمالـة العارضـة،حي ــث ي ــتم ف عه ــد مالي ــة لم ــدراء المراك ــز والف ــروع بموج ــب ق ـرارات ص ــادرة ع ــن
رئي ــس مجلــس اإلدارة بشــكل منفــرد ،وقــد بلــل إجمــال قيمــة العهــد المص ــروفة لهــذا
الغ ــرض  3,124,200دينـ ــار ،م ــا يعكـ ــس توس ــعا مـ ــن الش ـ ــركة نف الص ـ ــرف ع ــىل هـ ــذا
ن
الوطنيي.
الجانب بالرغم من تكدس الشـركة بالعمال
 ضـ ــعف التعزيـ ــز المسـ ــتندي إلقفـ ــال تلـ ــك العهـ ــد حيـ ــث يـ ــتم بمجـ ــرد تقـ ــديم كشـ ــفباألسماء فقـط ،ودون اعتمـاد مـن الجهـة ال رـب قامـ بالعمـل ،كمـا أن النمـوذج المعـد
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لذلك الكشف غت خاص بالشـركة وال ششتمل عـىل مـا يفيـد باسـمها أو اسـم الفـرع أو
شعار الشـركة ،باإلضافة إل عدم اعتمادها من الجهة المسئولة والمشـرفة بما يفيـد
إنجاز األعمال عىل الوجه المطلوب.
 التفــاوت نف القــيم المص ــروفة للعمــال كــأجور ،بــالرغم مــن وحــدة الموضــوع والصــفةوالمدة والعمل.
 عــدم وجــود سياســة واضــحة وموحــدة لص ــرف عهــد أجــور العمالــة العارضــة ،حيــثلوحظ أن بعضها يصـرف لمدراء المراكز ر
مبارسة مثل مركز خدمات الزنتـان ،نف ح ن
ـي
أن المراك ــز التابع ــة لف ــرع الشـ ــركة بغري ــان وع ــددها  10مراك ــز ،ي ــتم ف العه ــد إل
مــدير الفــرع الــذي ينفــرد بص ــرفها للعمالــة العارضــة بالنســبة للمراكــز التابعــة لــه ولــم
تص ــرف عهــد لمراكــز تابعــة للفــرع مبـ ر
ـارسة (كمــا هــو الحــال للمراكــز األخــرى) ممــا يثــت
الشك والريبة حيالها .
و
كل هذه المالحظات تدل عىل عدم وجود ضوابط واضحة لتشغيل العمالة الموسمية
والعارض ــة تض ــمن ش ــفافية المعامل ــة وأحك ــام الرقاب ــة ع ــىل اإلنف ــاق واالس ــتغالل األمث ــل
لموارد الشـركة.
التعاقدات مع شـركات خاصة للقيام ببعض األعمال

 بلغ ـ ـ ع ـ ــدد المش ـ ــاري ـ ـ م ـ ـ الشـ ـ ــركات المس ـ ــاندة  42محض ـ ــر اتف ـ ــاق وذل ـ ــك خ ـ ــاللالسنوات (2020 ،2019 ،2018 ،2017م) بقيمة إجمالية ناهزت 37,261,459
دينــار نف حـ ن
ـي بلغ ـ قيمــة األعم ــال المنفــذة فعــال حـ رـب تــاريـ ــخ 2020/12/31م م ــا
قيمته  28,137,332دينار.
 وقــد بلغـ المبــالل المدفوعــة للشــركات كــدفعات ألعمالهــا  12,804,687دينــار أيأن مجمــوع ر ن
االلتامــات المتبقيــة يقــدر ب ـ ـ 14,515,768دينــار م ـ عــدم وجــود خطــة
ن
ن
مح ــددة م ــن إدارة الش ـ ــركة لتس ــويتها ف ح ـ ن
ـي بل ــل ع ــدد االتفاق ــات المتم ــة ف س ــنة
2020م  12اتفاق ـ ــا بقيم ـ ــة إجمالي ـ ـة ن ـ ــاهزت  9,713,380دين ـ ــار ت ـ ـم تنفي ـ ــذ  3منه ـ ــا
اتفاقي دون اتخاذ أي إجراء نف ر
ن
باف االتفاقات المتمة.
وجاري تنفيذ 2
ر
ومـن أهــم المالحظــات الــب تــم رصــدها عـىل موضــوع االتفاقــات مـ الشــركات المســاندة
عموما ما يىل:
 عدم وجود سياسة أو خطة واضحة للشـركة تنظم تعاقداتها م الشـركات المساندةوغموض اآللية ر
الب يتم من خاللها اختيار الشـركات المنفذة.
 أن دور الشـ ــركة العام ــة يعت ــت مج ــرد وس ــيط أو أنه ــا قن ــاة م ــن قن ــوات تمري ــر العق ــودوترتيـ ــب ر ن
االلتامـ ــات بتوجيهـ ــات مـ ــن وزارة الحك ـ ــم المحـ ــىل مـ ــا يفقـ ــدها اس ـ ــتقالليتها
القانونيــة ويحمله ــا ر ن
بالتامــات متنامي ــة تعجــز ع ــن الوفــاء به ــا مــا يعك ــس عــدم جدي ــة
وحرص إدارة الشـركة عىل مصلحتها.
ن
 اعتم ــاد ش ـ ــركة الخ ــدمات ع ــىل طريق ــة التكلي ــف المب ـ رـارس ف اتفاقاته ــا م ـ ـ الش ـ ــركات
ن
المســاندة مخالفــة نف ذلــك لألص ـل العــام نف إج ـراءات التعاقــد المتمثــل ف المناقصــة
المنص ــوص علي ــه بالم ــادة ( )127م ــن الالئح ــة المالي ــة للش ـ ــركات ،مم ــا يض ــي ع ــىل
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الشــركة الحصــول عــىل أفضــل العــروض بأنســب األســعار ،وهــذا يعكــس عــدم حــرص
إدارة الشـركة عىل مصلحة الشـركة.
 عـ ــدم وجـ ــود ضـ ــوابط ومعـ ــايت محـ ــددة وعامـ ــة بحيـ ــث تطب ـ ـق عـ ــىل جمي ـ ـ ش ـ ــركاتالخدمات كالئحة أو دليل خاص بآلية التعاقد وتسعت عمليات الحفر.
أصول الشـركة

تمتلــك الش ــركة عــدد  218آليــة ومركبــة عاديــة وخاصــة (آليــات جم ـ القمامــة) لــوحظ
عليها:
 أن هناك أشخاص مسلمة لهم رأكت من سيارة لالستعمال الشخص.
 عدم وجود ما يفيد بتقييم مجمـوع السـيارات ،عـىل الـرغم مـن كونهـا تمثـل جـزءا مـنأصول الشـركة.
 هنـاك عـدد  38آليـة ضـائعه تـم تسـجيلها عـىل أنهـا غـت موجـودة ،دون أن يـتم اتخـاذن
قانون من قبل الشـركة.
أي إجراء
الوضع القضان للشـركة

من خالل الوقوف عىل الوض القضان للشـركة ،تم تسجيل المالحظات اآلتية:
ر
 ك ـ رـتة وتن ــام المنازع ــات وال ــدعاوى القض ــائية المرفوع ــة ع ــىل الشـ ــركة ،بس ــبب ك ــتةااللتامات ر
رن
المتاكمه نف ذمتها ،ر
والب لم يتم تسويتها نف حينها من قبل إدارة الشـركة،
ن
وأن بعضــها يرج ـ إل الجهــات الـ رـب تــم دمجهــا ف الش ــركة ،حيــث بلــل عــدد القضــايا
المتداولة أمام القضاء  11قضية.
ر
 تأخر وتهاون اإلدارات المتعاقبة للشــركة منـذ إنشـائها عـن تسـوية نالتامـات الشــركات
والجهات ر
الب تم دمجهـا فيهـا عـىل الـرغم مـن أن قـرارات الـدمأ نصـ ص ـراحة عـىل
ر
ن
والتامات الجهات المدمجة إل الشـركة.
آيلولة جمي حقوق
شـركة اخلدمات العامة الزاوية
نظام الرقابة الداخلية

ن
وظيف للشـركة حيث لوحظ أن الهيكل التنظـيم
 عدم وجود هيكل تنظيم ومالكالمعتمد لدى الشـركة صادر م اعتماد النظام األساس للشـركة سنة 2010م.
المسؤولي بالشـركة وفقا للقواعد ر
ن
الب
 عدم قيام الشـركة بتحديد مسؤوليات ومهامت ــنص عليه ــا الحوكم ــة الرش ــيدة نف الشـ ــركات العام ــة ،حي ــث تب ـ ن
ـي لن ــا ت ــول عض ــوان
بمجلس إدارة الشـركة تقلد مهام إدارية ورقابية بالشـركة عىل النحو ر
اآلن:
 مدير مكتب المراجعة وعضو مجلس اإلدارة.
 مدير إدارة التخطيط والمتابعة وعضو مجلس اإلدارة.
ر
 افتقار الشـركة لالئحة ماليـة خاصـة توضـ السياسـات الماليـة الواجـب اتباعهـا حـبيكـون عمــل الشــركة مبنيــا وفـق أســس ومعـايت صــحيحة وبمـا ال يتعــارض مـ اللــوائ
المالية السائدة بالدولة.
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 عــدم اهتم ــام إدارة الش ــركة بت ــدريب الك ــوادر الماليــة واإلداري ـة بمــا شس ــاهم نف ارتف ــاعن
الموظفي بالشـركة.
معدالت أداء
ن
 قصور إدارة الشـركة ف مسك بعض السجالت المالية رالب من شـأنها أحكـام الرقابـة
عىل الصـرف ،حيـث تب ن
ـي لنـا عـدم مسـك السـجالت التاليـة :سـجل األصـول /سـجل
المخـ ــازن ،واكتف ـ ـ الش ـ ــركة باعـ ــداد بطاقـ ــة الصـ ــنف لموجـ ــودات المخـ ــازن /سـ ــجل
اليومية لسنة 2020م /سجل العهد المالية /سجل السلف واإلعانات.
 تأخر الشـركة نف إعداد نمتانيتهـا العموميـة وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة ( )210مـن
قانون النشاط التجاري.
 ضــعف وع ــدم كفــاءة تق ــارير مكتــب المراجع ــة الداخليــة بالش ــركة ،حيــث ل ــوحظ أنالمكتب ال يقوم باعداد تقارير دورية عـن أبـرز المشـاكل والمعوقـات ال رـب تواجـه سـت
عم ــل الش ـ ــركة واحالته ـ ـا ل ــإلدارة العلي ــا لمعالجته ــا ،كم ــا ل ــوحظ ع ــدم القي ــام ب ــالجرد
المفاج للخزينة والمخازن من ن
حي آلخر.
 عـدم قيــام الشــركة باعــداد قيــود اليوميــة عــن ســنة 2020م ،ممــا أدى إل عــدم إعــدادن
متان المراجعة.
ن
ـاملي
 ع ـ ــدم وج ـ ــود أي مع ـ ــايت أو ض ـ ــوابط واض ـ ــحة تحك ـ ــم عملي ـ ــة إب ـ ــرام عق ـ ــود الع ـ ـبالشـركة.
 ع ــدم وج ــود آلي ــة واض ــحة لتحدي ــد احتياج ــات الش ــركة م ــن م ــواد تش ــغيل ومع ــداتوأجهزة وغتها.
 التكليــف المبـ رـارس لكافــة التوريــدات والتعاقــدات الـ رـب قامـ بهــا الشــركة خــالل سـ ر
ـنب
الفحص بالرغم من التنبيهات السابقة للديوان بالخصوص.
 االس ـ ــتمرار نف ع ـ ــدم إحال ـ ــة االس ـ ــتقطاعات ال ـ ـ رـب ي ـ ــنص عليه ـ ــا الق ـ ــانون م ـ ــن األجـ ـ ــوروالمرتبات كالض ـرائب وصـندوق الضـمان والتضـامن االجتمـاع إل الجهـات المعنيـة
بها بالمخالفة.
نتائج متابعة تنفيذ الميانية التقديرية للشـركة
 ل ــوحظ أن الشـ ــركة أع ــدت (مق ـ رـتح نمتاني ــة) معتم ــد م ــن قب ــل رئيـ ــس مجل ــس اإلدارة
فق ــط ،دون عرض ــه ع ــىل مجل ــس اإلدارة لمراجعت ــه واعتم ــاده واعط ــاء اإلذن بعرض ــه
لالعتماد النهان من الجمعية العمومية.
 إن مخصص ــات الشـ ــركة ال تع ــد بن ــاء ع ــىل نمتانيته ــا التقديري ــة وانم ــا بموج ــب لجن ــة
مشكلة بقرار من المجلس الرئاس.
 ل ـ ـ ــوحظ مبالغ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــركة نف تق ـ ـ ــديرها للمصـ ـ ـ ــروفات خ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ــام 2020 ،2019مكالمبالغة نف وض القيمة التقديرية للمرتبات والمكافآت والعمل اإل ن
ضاف.
 غي ــاب الدق ــة نف تق ــدير اإليـ ـرادات (إيـ ـرادات المجمـ ـ الخ ــدم) خ ــالل س ــنة 2019محي ــث ق ــدرت بقيم ــة  45,000دين ــار ،بينم ــا م ــا ت ــم تحص ــيله بل ــل  227,345دين ــار
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وكــذلك الحــال نف ســنة 2020م حيــث قــدرت اإلي ـرادات الخاصــة بــالمجم الخــدم
بقيمة  45,000دينار وما تم تحصيله بلل  92,591دينار.
 ل ــوحظ ع ــدم ت ـ نن
المتاني ــات التقديري ــة للشـ ــركة حي ــث ل ــوحظ
ـوج الدق ــة عن ــد إع ــداد
ن
ن
المبالغــة نف تقــدير بعــض بنــود المص ــروفات بالمتانيــة ممــا يعيــق اســتخدام المتانيــة
التقديرية كأسلوب أمثل لتقييم األداء المال للشـركة.
المخصصات المالية واإليرادات
ر
 عدم االهتمـام بتفعيـل خـدمات النظافـة للجهـات العامـة والخاصـة أو حـب خـدماتالمنـ ــازل والـ ــذي ترتـ ــب عليـ ــه أن انخفض ـ ـ إي ـ ـرادات هـ ــذه الرسـ ــوم إل الصـ ــفر سـ ــنة
2020م.
 تـ نـدن قيم ــة اإلي ـ ـرادات المحص ــلة م ــن إيج ــار الش ــقق والمح ــالت ب ــالنظر إل القيم ــة

المقدرة خالل السنة.
ن
 إهمـ ـ ــال مجلـ ـ ــس اإلدارة رئي ـ ـ ــسا وأعضـ ـ ــاء ف متابعـ ـ ــة ديـ ـ ــون الش ـ ـ ــركة البالغـ ـ ــة قيمتهـ ـ ــا 366,452دينار.
 ل ــوحظ أن غالبي ــة العق ــود المتم ــة م ـ ـ الم ــؤجرين منتهي ــة الم ــدة ول ــم تق ــم الش ـ ــركةن
القانون المناسب ممـا
بتجديد بعض منها إال مؤخرا ،دون أن ترد عىل ذلك باإلجراء
يعكس مجلس اإلدارة بالشـركة.
 ل ــوحظ ت ـ نـدن قيم ــة اإليج ــار الش ــهري للش ــقق والمح ــالت حي ــث وض ــع له ــا مب ــالل
ن
رمزي ــة مقارن ــة بقيم ــة اإليج ــار ف الس ــوق الم ــوازي ،كم ــا أن بع ــض اإليج ــارات ازدادت
انخفاضا عما كان عليه سابقا (مـن  350دينـار شـهريا سـنة 2000م إل  285دينـار
شهريا سنة 2020م) دون وضـوح المعـايت ال رـب تتبعهـا الشــركة نف تحديـد قيمـة هـذه
اإليجارات.
جرد خزينة الشـركة الفرعية
ر
ر
 عدم القيام بالتسـجيل نف دفـت الخزينـة اول بـأول وعـدم االل نـتام بكتابـة التـاريـ ــخ عـىلإيصال القبض.
ن
 عدم إيداع المتحصالت النقدية عن سنة 2020م وتب نـي لنـا إيـداعها ف شـهري 2،1
لسنة 2021م.
 -التأخت نف إحالة تقرير بالمتحصالت للخزينة الرئيـسية بشكل دوري أو شهري.

 لـ ــوحظ م ـ ــن خ ـ ــالل الفحـ ــص والمراجع ـ ــة تق ـ ــاعس إدارة الش ـ ــركة ع ـ ــن اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءن
القانون المناسب حيال عدد كبـت مـن الكمبيـاالت المسـتحقة الـدف والبـالل قيمتهـا
 1,901,100دينار.
ل ــوحظ قي ــام الشـ ــركة بالصـ ــرف م ــن حس ــاب اإليـ ـرادات  216-290وع ــدم الصـ ــرف م ــن
حس ـ ــاب المص ـ ــروفات  216-300وذل ـ ــك فيم ـ ــا يتعل ـ ــق ب ـ ــدف المرتب ـ ــات والمص ـ ــروفات
التشغيلية.
تبي ر
من خالل فحص بند المصـروفات والنفقات االخرى ن
اآلن:
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 التوس نف ف مقابل العمل اإل نضاف بموجب قرارات رئيـس مجلس اإلدارة ومنها
ن
ـوظفي بالش ـ ــركة ،وق ـ ـرار رقـ ــم ( )2لسـ ــنة
ق ـ ـراري ( )29لسـ ــنة 2019م لعـ ــدد مـ ــن المـ ـ
2020م لعدد  141مسؤول وموظف بالشـركة ويالحظ عنها:
 القرارت غت محددة بمدة.
ن
 لم يحدد القرار الغرض من العمل اإلضاف بالمخالفـة ألحكـام المـادة ( )128مـن
الالئح ــة التنفيذي ــة لق ــانون العم ــل وال ـ رـب ح ــددت ح ــاالت ف مقاب ــل العم ــل
اإل ن
ضاف وليس من بينها إنجاز أعمال من صميم عمل الموظف.
 بالمخالفة لما تم االتفاق عليه بمحضــر االجتمـاع األول لسـنة 2019م لمجلـس
إدارة الشـركة لوحظ أن قرار العمل اإل ن
ضاف لسنة 2020م لـم يـتم ف مقابلـه
وع ـ ــىل إدارة الشـ ـ ــركة ع ـ ــدم ف مقابل ـ ــه للمخالف ـ ــات الس ـ ــابقة ،ولع ـ ــدم كفاي ـ ــة
ن
الموظفي.
المخصصات المالية لسداد مرتبات
 التوس ـ نف قيمــة المكافــآت الماليــة الـ رـب منحتهــا الش ــركة خــالل عــام 2020-2019من
ـاملي
مبلــل وقــدرة  375,269دين ــار ،حيــث لــوحظ أن أغل ــب المكافــآت ف ـ للع ـ
مـ ــن صـ ــميم أعمـ ــالهم اليوميـ ــة ممـ ــا يعـ ــد بـ ــذلك
والمـ ــدراء بالش ـ ــركة نظـ ــت أعمـ ــال
مخالفة ألحكام المادة ( )129من الالئحة التنفيذية لقانون العمل ،ومثال ذلك:
أعمال لجنة المشييات
ر
 شــكل بالش ــركة لجنــة مشــتيات بموجــب الق ـرار رقــم ( )11لســنة 2016م وتتكــونم ــن رئيـ ــس وع ــدد  4أعضـ ـاء ب ــالرغم م ــن وج ــود إدارة مش ـ رـتيات بالشـ ــركة ،حي ــث إن
ن
ـاملي
رئي ــس اللجن ــة ه ــو م ــدير إدارة المش ـ رـتيات وأعض ــاء اللجن ــة ه ــم م ــن ض ــمن الع ـ
ر
المشتيات لوحظ:
بادارة
ن
 أن أغلب محا اختيار العـروض ال رـب تقـوم بهـا اللجنـة تظهـر فيهـا أنـه ال يوجـد
إال عرض واحد مقدم من قبل شـركة.
ر
 بنــاء عــىل كتــاب مقــدم مــن رئي ــس لجنــة المشــتيات أفــاد فيــه بــأن آخــر محض ــر
اختيــار عــروض الش ـراء كــان بتــاريـ ــخ 2019/9/2م ممــا ترتــب عليــه قيــام الش ــركة
ب ــابرام كاف ــة العق ــود وعملي ــات الش ـ ـراء المتم ــة بطري ــق التكلي ــف المب ـ ر
ـارس وذل ــك
بالمخالفة ألحكام المادة ( )127من الالئحة المالية للشـركات ،وال رـب تـنص عـىل
األصــل نف إجـراءات الش ـراء أو التكليــف بتنفيــذ
أنــه (وتعتــت المناقصــة العامــة
األعمال).
الفحص المستندي لمشييات الشـركة
ر
مــن خــالل مراجعــة أذونــات الصــرف الخاصــة بالمشــتيات تبـ ن
ـي لنــا قيــام الش ــركة بش ـراء
م ــواد التش ــغيل ع ــن طري ــق التكلي ــف المب ـ ر
ـارس ،وع ــدم ت ــوفت ع ــروض ع ــن طري ــق لجن ــة
ر
المشتيات المشكلة بالشـركة.
مشييات الشـركة ف سنة 2019م

 لــوحظ عــىل جمي ـ أذونــات الص ــرف الســابقة أنهــا قــد تم ـ بنــاء عــىل محض ــر اتفــاقـي ش ــركة الخــدمات العامــة الزاويــة وبـ ن
مســبق مــا بـ ن
ـي محــالت الفروســية لبي ـ وتغيــت
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الزيــوت بتــاريـ ــخ 2018/1/1م ومــن ثــم أصــبح الش ــركة تشـ رـتي مــا تريــد مــن زيــوت
بموجب هذا االتفاق دون توفت عروض من عدة شـركات.
 قي ــام إدارة الشـ ــركة بش ـ ـراء زي ــوت لص ــال الشـ ــركة وذل ــك بن ـ اـاء ع ــىل أذون ــات الصـ ــرف
التالية:
 قيــام إدارة الش ــركة بشـ ـراء إطــارات ونضــائد وذلــك بنــاء عــىل أذونــات الص ــرف حيــثل ــوحظ أن عملي ــات الشـ ــراء ق ــد تمـ ـ بموج ــب محضـ ــر اتف ــاق ول ــم ي ــتم ت ــوفت ع ــدة
عروض.
 قي ــام إدارة الش ـ ــركة بش ـ ـراء قط ـ ـ غي ــار للش ــاحنات حي ــث ل ــوحظ بش ــأنها قي ــام إدارةر
المشتيات بجلب عرض واحد مقدم مـن شــركة جنـان الخـت السـتتاد وسـائل النقـل
ولم يتم اختيار عدة عروض.
االليامات
ر
ن
االلتامـ ــات ع ـ ــىل عـ ــاتق الش ـ ــركة مـ ــن ع ـ ــدة جهـ ــات خاصـ ــة كمحـ ــالت بي ـ ـ
بلغ ـ ـ قيمـ ــة
ن
اإلط ــارات والنض ــائد ومح ــالت الزي ــوت وايج ــارات المكب ــات وعق ــود الت ــأمي وغ ــت ذل ــك
مبلغا وقدره  1,959,141دينار وذلك ر
حب نهاية سنة 2020م.
العقود الميمة بي الشـركة والشـركات المساندة

 لـ ــوحظ قيـ ــام رئي ـ ــس مجلـ ــس اإلدارة منفـ ــردا بـ ــابرام هـ ــذه العقـ ــود م ـ ـ الش ـ ــركات دونالرج ــوع إل اجتم ــاع أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وذل ــك بالمخالف ــة ألحك ــام الم ــادة ()179
من القانون رقم  23لسنة 2010م بشأن النشـاط التجـاري ،وال رـب اش رـتط موافقـة
األغلبية المطلقة من األعضاء إلبرام كافة التصـرفات القانونية.
 لــوحظ نف إب ـرام عقــود الش ــركات الـ رـب لــم تــرد نف كتــاب متــاب الش ــركات بالمنــاطق أنطريقــة التعاقــد معهــا لــم تــتم بطريــق المناقصــة العامــة حيــث لــم يعلــن عنهــا لجمي ـ
أدوات التنفيـ ــذ ،وانمـ ــا أبرم ـ ـ بطريـ ــق التكليـ ــف المبـ ـ ر
ـارس بالمخالفـ ــة ألحكـ ــام المـ ــادة
( )127مــن الالئحــة الماليــة للشــركات بنصــها عــىل أنــه( :وتعتــت المناقصــة العامــة
األص ــل نف إجـ ـراءات الش ـ ـراء أو التكلي ــف بتنفي ــذ األعم ــال) وه ــذا يع ــد إخ ــالال بأحك ــام
التعاقــدات والــذي يعتــت مــن المخالفــات الماليــة تطبيقــا ألحكــام المــادة ( )2/46مــن
القانون رقم ( )19لسنة 2013م نف شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
 لــوحظ أن كافــة العقــود المتمــة مـ الشــركات المســاندة لــم تــتم صــياغتها ومراجعتهــامن إدارة العقود بالشـركة ،وانما يقوم رئيـس مجلس اإلدارة رأسا بصـياغتها والتوقيـ
عليها بحسب إفادة مدير إدارة العقود بالشـركة.
 لــوحظ أن الصــرف لصــال شــركة مــن الشــركات يــتم ألشــخاص ال تــربطهم أي عالقــةبالش ــركة المنفــذة ،فـ نـف إذن الص ــرف رقــم  2169وبيانــه ســداد قيمــة الدفعــة الثانيــة
من المستخلص الختام لشـركة نهأ البناء ،لوحظ أن الصـرف قد تـم لصـال (ر ص
ا م) وال يوجــد نف مســتندات إذن الصــرف مــا يبـ ن
ـي صــلته بشــركة نهــأ البنــاء ،وكــذلك
ت ــم بموج ــب إذن ف رق ــم  2522وص ــك رق ــم  608552 ،608553س ــداد قيم ــة
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مستخلصــات ختاميــة لصــال (ب ط ) تنفيــذا للعقــد المــتم مـ الشــركة المســائدة
لخدمات النظافة.
 تب ـ نـي أن المستخلص ــات الختامي ــة لع ــدد م ــن الش ـ ــركات المس ــاندة وقع ـ ـ م ــن قبـ ــل
ر
ن
أش ــخاص مجه ــولي تح ـ مس ــم لجن ــة إرساف ومتابع ــة دون أن يوض ـ أس ــمانهم
وال قرار تكلـيفهم بالمتابعـة ودون أن يقومـوا باعـداد تقـارير فنيـة ،مـ ذلـك تـم ف
مس ـ ــتحقات ه ـ ــذه الشـ ـ ــركات بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )35م ـ ــن الالئح ـ ــة المالي ـ ــة
للش ــركات والـ رـب تــنص عــىل أن ــه( :ال يــتم ف مستخلصــات ومســتحقات الجه ــات
المتعاق ــد معه ــا إال بع ــد مراجعته ــا واعتماده ــا م ــن اإلدارة الفني ــة المختص ــة بم ــا يفي ــد
صـ ــحتها واسـ ــتالم المـ ــواد أو األعمـ ــال المسـ ــندة إلـ ــيهم عـ ــىل الوجـ ــه المطلـ ــوب طبقـ ــا
للمواصفات ر
الب تم التعاقد عليها.
 ت بـ نـي أن المستخلصــات الختاميــة لعــدد مــن الش ــركات المســاندة لــم تشــكل لهــا لجنــة
ر
إرساف ومتابعــة أص ــال ول ــم ت ــذيل ب ــأي توقيعــات وانم ــا اعتم ــدت م ــن رئي ــس مجل ــس
اإلدارة بالموافق ـ ــة والصـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )35م ـ ــن الالئح ـ ــة المالي ـ ــة
للشـركات
عقد توريد أتربة للمكب العموم الحرشة
ويالحظ بشأنه ر
اآلن:

 تم التعاقد عىل القيام بأعمال تعد مـن صـميم عمـل الشــركة ،حيـث إن العقـد المـتممن المدير التنفيذي كان لغرض توريـد أتربـة لـردم القمامـة ال رـب يـتم توريـدها للمكـب
بحيــث يلـ ر نـتم الشــخص المتعاقــد معــه بتــوفت عــدد  1آلــة جــرف (كاشــيك) وعــدد 2
شــاحنات تصــميم دنــت م ـ آلــة رش مبيــدات بقيمــة شــهرية وقــدرها  19,000دينــار
وبقيمة سنوية قدرها  228,000دينار خاصة وأن الشـركة تستطي توفت مثـل هـذه
ن
العاملي .كما لوحظ أنه وبانتهاء العقد السابق وبتاريـ ــخ
اآلالت ولديها عدد كبت من
2020/3/16م ق ـ ــام الم ـ ــدير التنفي ـ ــذي بالشـ ـ ــركة ب ـ ــابرام عق ـ ــد جدي ـ ــد مـ ـ ـ المتعاق ـ ــد
الس ـ ــابق (ع ف ق) ل ـ ــذات الغ ـ ــرض وب ـ ــنفس اآلالت ،إال أن قيم ـ ــة العق ـ ــد قف ـ ــزت م ـ ــن
 19,000دينـ ـ ــار شـ ـ ــهريا إل  70,000دينـ ـ ــار شـ ـ ــهريا ،أي إن قيمـ ـ ــة اإليجـ ـ ــار السـ ـ ــنوي
ستكون  840,000دينـار وهـو مـا شش رـتي للشــركة عـددا كبـتا مـن اآلالت المسـتعملة
نف العمل.
عقد إيجار المكب العموم برصمان

بتـ ــاريـ ــخ 2020/8/20م وق ـ ـ رئي ـ ــس مجلـ ــس اإلدارة عقـ ــد إيجـ ــار قطعـ ــة أرض بمنطقـ ــة
مــان بواق ـ  50,000دينــار الســتعمالها كمكــب عمــوم إللقــاء النفايــات م ـ (أ س م)
الذي ال يملك قطعة األرض هذه وانما قام بتأجتهـا مـن مصـلحة األمـالك العامـة ،وقـد
لوحظ بشأن هذا العقد ما يىل:
السيارات

 قيــام رئي ــس مجلــس اإلدارة بالش ــركة باصــدار ق ـرار رقــم ( )31لســنة 2018م بت ــاريـ ــخ2018/8/12م بش ـ ــأن تش ـ ــكيل لجن ـ ــة لحصـ ـ ــر وتقي ـ ــيم وتملي ـ ــك الس ـ ــيارات اإلداريـ ـ ـة
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بالش ــركة لعــدد  85ســيارة إداري ـة نتيجــة ألعمــال الس ــرقة والســطو الــذي تعرض ـ لــه
آليـ ــات الش ـ ــركة خـ ــالل الفـ ـ رـتة السـ ــابقة ،بالمخالفـ ــة للق ـ ـرارات الصـ ــادرة بالخصـ ــوص
ويالحظ عليها:
 يعت ـ ـ ــت ق ـ ـ ـرار رئيـ ـ ـ ــس مجل ـ ـ ــس اإلدارة بتش ـ ـ ــكيل لجن ـ ـ ــة لحص ـ ـ ــر وتقي ـ ـ ــيم وتملي ـ ـ ــك
السيارات اإلدارية بالشـركة مخالفة صـريحة ألحكام المادة ( )19من قرار اللجنة
الشعبية العامة سابقا رقم ( )918لسنة 2007م ر
والب قضـ بـأن لجنـة تخريـد
أو بيـ ـ الس ــيارات المملوك ــة للمجتم ـ ـ تش ــكل بق ـ ـرار م ــن رئي ـ ــس مجل ــس ال ــوزراء
برئاس ـ ــة من ـ ــدوب ع ـ ــن وزارة المواص ـ ــالت وعض ـ ــوية من ـ ــدوب ع ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــن وزارة
المالية والجهة مالكة السيارة.
 خالف ـ اللجنــة المشــكلة بق ـرار رئي ــس مجلــس اإلدارة رقــم ( )31لســنة 2018م
المعــايت الـ رـب وضــعتها المــادة ( )18مــن ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم
( )918لس ـ ـ ــنة 2007م وال ـ ـ ـ رـب ص ـ ـ ــنف اآللي ـ ـ ــات والس ـ ـ ــيارات إل ث ـ ـ ــالث فئ ـ ـ ــات
مح ـ ـ ــددة ،بينم ـ ـ ــا كان ـ ـ ـ ـ المع ـ ـ ــايت ال ـ ـ ـ رـب وض ـ ـ ــعتها اللجن ـ ـ ــة شش ـ ـ ـ ـوبــها الكث ـ ـ ــت م ـ ـ ــن
المخالف ــات ،وع ــىل س ــبيل المث ــال فق ــد ت ــم اق ـ رـتاح أن الس ــيارات ال ـ رـب ت ــم ررسانه ــا
خــالل ســنة 2017م يوض ـ لهــا ســعر موحــد وهــو  15,000دينــار و لــم تصــل
بعـ ــد إل نهايـ ــة العمـ ــر االفـ ـ رـت ن
ا ،ولـ ــم يمـ ــض عـ ــىل ررسائهـ ــا مـ ــدة خمـ ــس سـ ــنوات
بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )1/18مــن ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم
( )918لسنة 2007م ،وهذه عينة من ذلك:
المستلم قيمة رشاء السيارة تاري ــخ الشـراء
نوع السيارة
هواندي ر
2017/5/30
67,000
عك
أالنتا
2017/5/10
65,800
بك
هواندي فتكروز
مرسيدس ن ن
2017/7/5
69,800
بت  320ال ال

القيمة الدفيية سعر البيع
15,000
55,275
15,000
54,285
15,000
58,457

 سيارات تم ررسانها خـالل س ر
ـنب 2016-2015م فقـد تـم اق رـتاح سـعر موحـد لهـا
ر
ن
بقيمــة  13000دينــار و لــم تصــل بعــد إل نهايــة العمــر االفــتا ،كســابقتها،
وذلك عىل النحو الموض لبعض األمثلة:
نوع السيارة
هواندي ر
االنتا 2013
كيا اوبتما 2014
كيا اوبتما 2013

المستلم
ال
عت
رك

ر
قيمةشاء السيارة
24,000
32,000
24,500

تاري ــخ الشـراء
2016/7/26
2016/7/27
2015/9/27

القيمة الدفيية
16,800
22,400
14,087

سعر البيع
13,000
13,000
13,000

 ســيارات تــم ررسانهــا خــالل الســنوات 2014-2012م فقــد تــم احتســاب القيمــة
ر
الدفتية وأخذ القيمة المتوسطة للسيارات ذات النوع والموديل الواحد ،وذلك
عىل النحو الموض لبعض األمثلة:
نوع السيارة
كيا كادنزا
هونداي اكسن

المستلم
صك
ع ال

قيمة رشاء السيارة
4,8500
15,950

تاري ــخ الشـراء
2012/1/17
2014/3/3

القيمة الدفيية سعر البيع
7,000
1,212
5,500
5,383

االستنتاجات
ن
ن
ـاملي ف الش ــركة عــىل النحــو الســابق ذكــره
 إن تمليــك عــدد مــن الســيارات لــبعض العـن
يعــد تجــاوزا للقــانون وتص ــرفا ف مــال الش ــركة دون الرجــوع للجمعيــة العموميــة عليــه
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وتطبيقــا ألحكــام المــادة ( )20مــن الق ـرار رقــم ( )918لســنة 2007م الـ رـب تــنص عــىل
أنه( :يحظر عىل كافة الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار التصـرف نف السيارات أو
اآلليــات المملوكــة للمجتمـ بالمخالفــة ألحكــام هــذا القـرار ويعتــت أي إجـراء يتخــذ نف
ا
ا
هذا الشأن باط ) ف ن اإلجراء المتخذ بالتمليك من الشـركة يعد باط .
ن
سنتاف 2019م من شـركة طيبة الستتاد السيارات
 القيام بشـراء سيارة نوع هوندايبمبلل وقدرة  139,900دينار للجنة المكلفة بمتابعة المجم الخدم تتول متابعة
عقـ ــارات الش ـ ــركة (المجم ـ ـ الخ ـ ــدم م ـ ــن شـ ــقق ومح ـ ــالت) ،والبي ـ ــان الت ـ ــال يوض ـ ـ
تفاصيل عملية السداد:
رقم إذن الصـرف
2027
2051
2094
2558

رقم الصك
607749
607751
607752
608559

التاري ــخ
2019/9/9
2019/9/19
2019/10/6
2020/5/21

البيان
سداد الدفعة األول من قيمة السيارة
سداد قيمة الدفعة الثانية
سداد قيمة الدفعة الثالثة
سداد قيمة الدفعة الرابعة

اسم المستفيد
هأع
ه أع
غط
شـركة طيبة الدولية

المبلغ
60,000
14,000
24,000
41,200

ويالحظ ما يىل:
 ل ــوحظ قي ــام رئيـ ــس مجل ــس اإلدارة بالموافق ــة ع ــىل ررساء ه ــذه الس ــيارة به ــذا الس ــعرالب ــاهض دون النظ ــر إل قيام ــه قب ــل ذل ــك باص ــدار القـ ـرار رق ــم ( )31لس ــنة 2018م
بت ــاريـ ــخ 2018/8/12م بش ــأن تش ــكيل لجن ــة تملي ــك س ــيارات الش ــركة نظ ـرا ألعم ــال
السـرقة والسطو الذي تعرض وتتعرض له آليات الشـركة.
 لوحظ أنه ال يوجد ما يفيد تسـلم اللجنـة لهـذ السـيارة وعنـد توجيـه الـديوان السـؤالالحد أعضاء هـذه اللجنـة عـن تسـلمهم لهـذه السـيارة تـم إيفادنـا بـأنهم عـىل غـت علـم
ا
بها أص .
 لــوحظ أن الش ــركة لــم تقــم بالــدف إل ش ــركة طيبــة الســتتاد الســيارات مبـ رـارسة ،بــل
قامـ بــدف القيمــة باســم أشــخاص ال تــربطهم بالشــركة المســتفيدة أي صــلة وهــم:
(ه أ ع) وصفته المدير العام لشــركة ركـن ليبيـا (شــركة نظافـة مسـاندة) ،و(غ ط )
ليس لديه أي صفة.
ر
 لــوحظ أن محض ــر اختي ــار الع ــروض رق ــم  9المقــدم م ــن لجن ــة المش ــتيات والخ ــاصبجل ــب الع ــروض الالزم ــة لت ــوفت اآللي ــة المطلوب ــة ال يوج ــد ب ــه إال ع ــرض واح ــد م ــن
شـركة طيبة الدولية.
شـركة خدمات النظافة العامة مصراتـه
نظام الرقابة الداخلية
ر
 ع ــدم قي ــام اإلدارة المالي ــة بمس ــك ال ــدفاتر والس ــجالت المالي ــة ومنه ــا (دف ــت اليومي ــةالعامة – سجل األستاذ العام – سجل األستاذ المساعد).
ن
المتانيـات العموميـة والحسـابات الختاميـة للشــركة.
 عدم قيـام إدارة الشــركة باعـدادن
حي ــث أن أخ ــر ن
المتاني ــة العمومي ــة للش ـ ــركة ع ــن السـ ــنة
متاني ــة مع ــدة ومقدمـ ــة
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الماليــة المنتهيــة 2014م وأن أخــر ن
متانيــة تم ـ إحالته ـا للــديوان عــن الســنة الماليــة
ر
ن
ر
المنتهية 2008/12/31م وجاري إعداد باف المتانيات حب 2018/12/31م وأنـه
ن
ـؤولي توطئــة لتقــديمها للجمعيــة
بصــدد تقــديمها إلدارة الشــركة العتمادهــا مــن المسـ
العمومية للشـركة.
ن
 ض ـ ــعف التعزي ـ ــز المس ـ ــتندي ف جمي ـ ـ المع ـ ــامالت ال ـ ـ رـب قام ـ ـ به ـ ــا الش ـ ــركة خ ـ ــاللسنوات الفحص.
 عدم قيام اإلدارة المالية باثبات جمي القيود اليومية عند حدوثها. ضــعف الــدورة المحاســبية نف عمليــة تســجيل القيــود بالــدفاتر اليوميــة وترحيلهــا إلالحسابات المساعدة.
 عــدم قيــام الش ــركة بــاجراء المطابقــات الماليــة الالزمــة لألرصــدة المدين ـة والدائنــة فننهاية كل سنة.
ن
ن
 قي ــام الشـ ــركة بتس ــليم ع ــدد م ــن الس ــيارات لع ــدد م ــن الم ــوظفي الس ــابقي ول ــم ي ــتمإرجاعها منهم بالرغم من انتهاء عالقتهم الوظيفية بالشـركة..
 قيــام إدارة الش ــركة باثبــات جــزء مــن ر نالتاماتهــا نف نهايــة كــل ســنة والجــزء االخــر ال يــتم
اثباته مما يظهر بند الدائنون بقيمة ال تمثل الواق .
 عــدم قيــام إدارة الش ــركة باســتخدام الــرقم االشــاري بكــل معامالتهــا الماليــة واإلداري ـةباإلدارة العامة وفروعها.
الجمعية العمومية للشـركة
ر
ن
من خالل متابعة أعمال الجمعية تبي اآلن:
 بت ــاريـ ــخ 2012/07/05م تب ـ نـي قي ــام وزي ــر الحك ــم المح ــىل باص ــدار القـ ـرار رق ــم ()45
لس ـ ــنة 2012م بش ـ ــأن تش ـ ــكيل الجمعي ـ ــات العمومي ـ ــة للش ـ ـ ــركات العام ـ ــة لخ ـ ــدمات
النظافــة بالمنــاطق :حيــث نــص الق ـرار نف مادتــه األول :تشــكل الجمعيــات العموميــة
للشـركات العامة لخدمات النظافة بالمناطق عىل النحو التال:
 رئيـس المجلس المحىل الواق بدائرته المقر الرئيـي للشـركة.
 عضو عن المجالس االخرى إل يق نف دوائرها فرع أو مكتب الشـركة.
ن
قانون.
 عضو
 عضو مال .مدير مكتب اإلصحاح البيب بالمنطقة عن وزارة الحكم المحىل
 وبتــاريـ ــخ 2013/05/22م تبـ نـي قيــام وزيــر الحكــم المحــىل باصــدار الق ـرار رقــم ()86
لسـ ــنة 2013م بشـ ــأن تسـ ــمية رئي ـ ــس وأعضـ ــاء الجمعيـ ــة العموميـ ــة للش ـ ــركة العامـ ــة
لخدمات النظافة مرصاتـه ،حيث نص نف مادته األول عىل النحو التال:
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االسم
امش
نما
حمص
ععأ
ممص
هعب
عس

الوظيفة
رئيـس المجلس المحىل مرصاتـه
عضو المجلس المحىل مرصاتـه
عن المجلس المحىل ز ر ن
ليي
عن المجلس المحىل نبب وليد
مدير مكتب االصحاح البيب
عضو مال
ن
قانون
عضو

الصفة
رئيـسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

ومــن خــالل االطــالع عــىل النظــام األســاس للشــركة المعــدل ســنة 2015م تبـ ن
ـي مخالفــة
تسـ ــمية رئي ـ ــس الجمعيـ ــة العموميـ ــة للش ـ ــركة العامـ ــة لخـ ــدمات النظافـ ــة مرصات ـ ــه لـ ــنص
المادة ( )21عىل أن تتكون الجمعية العمومية من سب أشخاص ر
ويتأسها وزيـر الحكـم
المحىل:
 لــم تعق ــد الجمعي ــة العمومي ــة للش ــركة أي اجتم ــاع خــالل الس ــنوات ،2017 ،20162019 ،2018م وذلــك بالمخــالف لــنص المــادة ( )163مــن القــانون التجــاري بشــأن
االجتماعات الدورية وكذلك نص المادة ( )31من النظـام األسـاس المعـدل للشــركة
خالل سنة 2015م ر
والب تنص عىل أن تنعقـد الجمعيـة العموميـة للشــركة مـرة عـىل
األقل كل سنة.
 عدم وجود سجل تدون به اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها. قصــور نف أداء عمــل الجمعيــة العموميــة للش ــركة بعــدم قيامهــا بمتابعــة أداء مجلــساإلدارة ،وك ــذلك اإلدارة التنفيذي ــة والزامهم ــا بضـ ــرورة وضـ ـ رني ــة وأه ــداف وخط ــط
ر
استاتيجية واضحة للشـركة.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة للشـ ـ ــركة باعتم ـ ــاد الل ـ ــوائ ونظ ـ ــم العم ـ ــل الداخلي ـ ــةبالش ــركة بالمخالف ــة لــنص الم ــادة ( )32مــن النظ ــام األســاس للش ــركة المعــدل س ــنة
2015م.
ن
المتانيــة العموميــة وحســاب
 عــدم قيــام الجمعيــة العموميــة للشــركة بالتصــديق عــىلاألربـاح والخسـائر وذلـك بالمخـالف لــنص المـادة ( )32مـن النظـام األسـاس المعــدل
سنة 2015م.
 مخالفة الجمعية العمومية للشـركة باعادة تعي نـي مجلـس إدارة الشــركة لـنص المـادة
( )40مـن النظـام األسـاس المعـدل للشــركة عـىل أن تكـون مـدة مجلـس اإلدارة ثــالث
ســنوات مــن تــاريـ ــخ التعيـ ن
ـي ،ولــوحظ اســتمرار عمــل مجلــس إدارة الشــركة مــن تــاريـ ــخ
تعيين ـ ـ ــه 2013/10/27م ح ـ ـ ـ رـب 2020/10/05م دون وج ـ ـ ــود أي تمدي ـ ـ ــد أو إع ـ ـ ــادة
تعيي لمجلس اإلدارة خالل ر
ن
الفتة السابقة.
 مخالفة الجمعية العمومية للشـركة لنص المـادة ( )54مـن النظـام األسـاس المعـدلسـنة 2015م عــىل أن تكـون مــدة عمــل هيئـة المراقبــة ثــالث سـنوات قابلــة للتمديــد.
ت بـ ن
ـي عــدم قيــام الجمعيــة العموميــة للشــركة باصــدار ق ـرار تمديــد لهيئــة المراقبــة عــن
ر
السنوات 2015م حب 2020م.
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 عدم قيام الجمعية العمومية للشـركة بتطبيق نص المادة ( )26من النظام األساسللش ــركة المعــدل ســنة 2015م والـ رـب تخــتص إج ـراءات الــدعوة للجمعيــة العمومي ــة
عـ ــىل أن تكـ ــون ال ـ ـدعوة للجمعيـ ــة العموميـ ــة نف جمي ـ ـ األحـ ــوال ب ـ ـاإلعالن نف إحـ ــدى
لكت ن
الصحف اليومية إضافة إل أي وسيلة من وسائل التواصل اإل ر
ون ن
يبي فيه يوم
االجتم ــاع وس ــاعته ومكان ــه وج ــدول أعمال ـ ـه وذل ــك قب ــل الميع ــاد المح ــدد لالجتم ــاع
بخمسة ر
عش يوما عىل األقل.
 مخالف ـ ــة الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة للشـ ـ ــركة عن ـ ــد قيامه ـ ــا باص ـ ــدار القـ ـ ـرار رق ـ ــم ( )3لس ـ ــنة2014م بشــأن اعتمــاد الهيكــل التنظــيم للش ــركة العامــة لخــدمات النظافــة مصـ ـراته
بت ــاريـ ــخ 2014/03/24م وال ــذي يعت ــت مخ ــالف لق ـ ـرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ()139
لسـ ـ ــنة 2014م الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريـ ــخ 2014/03/03م بشـ ـ ــأن إعـ ـ ــادة تشـ ـ ــكيل الجمعيـ ـ ــة
العمومي ـ ــة للش ـ ـ ــركات العامـ ـ ــة للنظافـ ـ ــة والـ ـ ـ رـب نـ ـ ــص نف مادتـ ـ ــه األول عـ ـ ــىل أن تكـ ـ ــون
للشـركات العامة لخدمات النظافة جمعية عمومية واحدة لكل.
 قيـ ــام الجمعيـ ــة العموميـ ــة للش ـ ــركة بتـ ــاريـ ــخ 2014/02/11م باصـ ــدار الق ـ ـرار رقـ ــم 1بشــأن اعتمــاد نظــام المرتبــات بالش ــركة العامــة لخــدمات النظافــة مص ـراته دون أخــد
الموافق ـ ـ ـة مـ ـ ــن وزارة الحكـ ـ ــم المحـ ـ ــىل حيـ ـ ــث أن هـ ـ ــذه الزيـ ـ ــادة المضـ ـ ــاعفة نف قيمـ ـ ــة
المرتبات ال تسـري عىل الشـركات العامة بالمناطق األخرى األمـر الـذي أثـر سـلبا عـىل
عــدم عــزوف الش ــركة بتســديد مــا عليهــا مــن ر ن
التامــات المتمثلــة (ضــمان – تضــمان –
جهاد – ديون أخرى).
 قيام الجمعية العمومية للشـركة باصدار القرار رقم ( )37لسنة 2020م بشأن إعادةتسمية مجلس إدارة الشـركة ر
والب لوحظ فيه إبقاء رئيـس مجلس اإلدارة عـىل نفـس
ر
صفته السابقة من سنة 2013م حب تاريخه.
مجلس إدارة الشـركة
ر
ن
من خالل متابعة أعمال مجلس إدارة الشـركة تبي اآلن:

 بت ــاريـ ــخ 2013/10/27م قي ــام الجمعي ــة العمومي ــة للش ــركة باصــدار الق ـرار رق ــم ()1بشأن تسمية مجلس إدارة الشـركة العامـة لخـدمات النظافـة – مرصاتــه ،حيـث نـص
نف مادته األول :يتم تشكيل مجلس إدارة الشـركة العامة لخدمات النظافة مص ـراته
وبت ــاريـ ــخ 2020/10/05م تب ـ ن
ـي قي ــام الجمعي ــة العمومي ــة للش ــركة العام ــة لخ ــدمات
ن
النظافة مصـراته باصدار القرار رقم ( )37لسنة 2020م حيـث نـص ف مادتـه األول
يعاد تشكيل مجلس إدارة الشـركة ،ونص نف مادته الثانية عـىل مجلـس إدارة الشــركة
ان يمــارس مهامــه واختصاصـاته وفقــا للنظــام األســاس للشــركة وأحكــام القــانون رقــم
( )23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
ر
ومن خالل متابعة أعمال مجلس اإلدارة السابق والحال ن
تبي اآلن:
 مخالف ـ ــة مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )41م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس للشـ ـ ــركةالمعـ ـ ــدل سـ ـ ــنة 2015م عـ ـ ــىل أن يكـ ـ ــون مجلـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة مسـ ـ ــئوال عـ ـ ــىل رسـ ـ ــم
السياسات ر
الب تراها كفيلة بتحقيق أغراض الشـركة.
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 عدم قيام مجلس إدارة الشـركة باختيار نائب رئيـس مجلس اإلدارة من نبي اعضائه.
بالمخالفــة لــنص المــادة ( )41الفقــرة  2مــن النظــام األســاس للش ــركة المعــدل ســنة
2015م.
 مخالف ـ ــة مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )41م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس للشـ ـ ــركةالمع ـ ــدل س ـ ــنة 2015م الفق ـ ــرة  3ع ـ ــىل مجلـ ـ ـس إدارة الشـ ـ ــركة تعي ـ ـ ن
ـي الم ـ ــدير الع ـ ــام
وتعي ن
ـي مســاعد لــه وتحديــد معامالتهمــا الماليـة .وكــذلك مخــالف لــنص المــادة ()51
ن
تعيي المدير العام للشـركة.
من النظام األساس عىل أن يتول مجلس إدارة الشـركة
 مخالفــة مجلــس إدارة الش ــركة للفقــرة الثالثــة مــن هيكــل االختصاص ـات وذلــك بعــدمقيامه ر
باقتاح الخطط االستثمارية للشـركة والعمل عىل تنفيذها.
 مخالفــة مجلــس إدارة الشــركة للفقــرة الرابعــة مــن هيكــل االختصاصـات وذلــك بعــدمقيامه بوض الخطط والتامأ التنفيذية الالزمـة لتحقيـق أغـراض الشــركة ومتابعتهـا
وتنفيذها.
 مخالف ـ ــة مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )45م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس للشـ ـ ــركةالمعدل سنة 2015م عىل ضـرورة أخد اإلذن باالجتماع من وزير الحكم المحىل.
 مخالف ـ ــة مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )63م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس للشـ ـ ــركةالمعدل سنة 2015م عىل ضـرورة قيام مجلس إدارة الشـركة باعـداد تقـارير نف نهايـة
ك ــل س ــنة مالي ــة ،عـ ـن نش ــاط الشـ ــركة ومركزه ــا الم ــال وتقديم ــة للجمعي ــة العمومي ــة
للشـ ــركة مرفق ــا ب ــالقوائم المالي ــة والحس ــابات الختامي ــة للش ـ ــركة مص ــدقا عليه ــا م ــن
المراج الخارج.
ر
ـي ناهيــك عــىل ذلــك تبـ ن
ي أن (م ر غ) تــم تكليفــه مــديرا لفــرع زليـ ن
 تب ـ نـي تكليفــه لنفســه
ن
مـديرا لمركــز خــدمات كعــام الــذي يعــد مخالفـا للقــواني واللــوائ المعمــول بهــا داخــل
الش ـ ـ ــركة وكـ ـ ــذلك ق ـ ـ ـرار مجلـ ـ ــس الـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم ( )15لسـ ـ ــنة 2018م بشـ ـ ــأن تعـ ـ ــارض
المص ـ ــال وك ـ ــذلك مخ ـ ــالف للمنش ـ ــور الص ـ ــادر ع ـ ــن رئي ـ ــس ال ـ ــديوان رق ـ ــم ( )7لس ـ ــنة
ـي صــفة ر
2018م بشــأن تعــارض المصــال حيــث ال يمكــن الجم ـ بـ ن
إرسافيــه وصــيفة
تنفيذية للمذكور.
 تــأخر مجلــس إدارة الش ــركة بانعقــاد اجتماعهــا خــالل ســنة 2019م األمــر الــذي يعــدمخ ـ ــالف ل ـ ــنص الم ـ ــادة ( )45م ـ ــن النظ ـ ــام األس ـ ــاس المع ـ ــدل للش ـ ـ ــركة خ ـ ــالل س ـ ــنة
2015م ،عىل أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشـركة مرة واحدة كل شهرين.
 مح ــا ن اجتم ــاع مجل ــس إدارة الش ــركة ال ت ـ رـرتف إل المس ــتوى المطل ــوب وم ــا اال
ن
عبــارة عــن عــرض لبنــود جــدول االجتمــاع وعــدم وجــود مــا يفيــد البــث ف هــذه البنــود
بالمحضـر.
ر
 ضـ ــعف مجل ـ ــس إدارة الش ـ ــركة عن ـ ــد القيـ ــام باص ـ ــدار ق ـ ـرارات ال ت ـ ــرتف إل المس ـ ــتوىالمطلوب حيث ن
تبي قيام مجلس إدارة الشــركة باصـدار عـدد  4قـرارات فقـط لسـنة
ن
2019م وع ــدد  6ق ـرارات لس ــنة 2020م حي ــث ك ــان اغلبه ــا يتمث ــل ف ق ـرارات ترقي ــة
ن
لموظف الشـركة.
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رئيـس مجلس إدارة الشـركة
ر
ن
من خالل متابعة أعمال رئيـس المجلس تبي اآلن:

 مخالفة رئيـس مجلس إدارة الشـركة عند قيامـه خـالل سـنة 2015م بتكليـف مكتـبن
المتانيات العمومية للشـركة عن السنوات المالية المنتهية من
مراجعة بشأن إعداد
س ــنة 2009م إل س ــنة 2014م ،األم ــر ال ــذي يع ــد مخ ــالف ل ــنص الم ــادة ( )59م ــن
النظام األساس للشـركة المعدل سـنة 2015م حيـث أن هـذا اإلجـراء مـن اختصـاص
الجمعية العمومية للشـركة وليس من اختصاصات رئيـس مجلس إدارة الشـركة.
 إهمــال رئي ــس مجلــس اإلدارة بعــدم قيامــه باعــداد تقــارير دوريــة وســنوية عــىل وض ـالش ـ ــركة وعرض ــها ع ــىل المجل ــس والجمعي ــة العمومي ــة للش ـ ــركة وذل ــك وفق ــا لهيك ــل
االختصاصات المعمول به داخل الشـركة.
 قيـ ــام رئي ـ ــس مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة باصـ ــدار الق ـ ـرار رقـ ــم ( )25لسـ ــنة 2017م بشـ ــأنر
المشتيات وذلك بالمخالف لنص المادة ( )17من الئحـة المش رـتيات
تشكيل لجنة
ـي أعض ــائها ممثل ـ ن
والمخ ــازن وال ـ رـب نص ـ ـ ع ــىل أن تض ــم اللجن ــة م ــن ب ـ ن
ـي ع ــن إدارة
الشـ ـ ــؤون الماليـ ـ ــة ومكتـ ـ ــب المراجعـ ـ ــة وادارة المشـ ـ ـ رـتيات والمخـ ـ ــازن وأحـ ـ ــد الفنيـ ـ ـ ن
ـي
ن
ن
قانون.
المتخصصي وعضة
ن
ـوظفي بمناصــب قياديــة داخـل الشــركة
 قيــام رئيــس مجلــس إدارة الشــركة بتكليــف مـن
دون وجود أي اسس أو معايت توض كيفية اختيار هؤالء المكلفي.
 مخالفــة رئي ــس مجلــس إدارة الش ــركة للق ـرار الصــادر عــن مجلــس إدارة الش ــركة عنــدقيامـة بالموافقــة عـىل مــن سـاعات العمــل اإلض ن
ـاف خــالل شـهر 2019/12م لصــال
ف ــرع مرصات ــه ال ــذي اش ــاره في ــه المراج ـ ال ــداخىل بأن ـه مخ ــالف للس ــاعات المح ــددة
وال ـ رـب تح ــدد  3296س ــاعة ع ــادي وممت ــاز ،األم ــر ال ــذي تب ـ ن
ـي لن ــا ع ــدم ال ـ ر نـتام رئيـ ــس
مجلس إدارة الشـركة بمحضـر اجتماع مجلس إدارة.
ر
 مخالف ـ ــة رئي ـ ـ ــس مجلـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة لـ ـ ــنص الم ـ ــادة ( )55مـ ـ ــن الئح ـ ــة المشـ ـ ــتيانوالمخــازن بالش ــركة بعــدم قيامــه بتشــكيل لجنــة تخــتص بفحــص واســتالم األصــناف
الواردة ،ويراع أن يكون مـن ب ن
ـي أعضـائها ف نـب مـن ذوي الخـتة الالزمـة للتحقـق مـن
األص ـ ـ ـ ــناف ال ـ ـ ـ ــواردة ومن ـ ـ ـ ــدوب م ـ ـ ـ ــن مكت ـ ـ ـ ــب المراجع ـ ـ ـ ــة الداخلي ـ ـ ـ ــة ،وي ـ ـ ـ ــتم تحدي ـ ـ ـ ــد
اختصاصات اللجنة وكيفية أدائها لألعمال المكلفة بها بنفس القرار.
 عدم قيـام رئيــس مجلـس إدارة الشــركة بالت نـأمي عـىل جميـ موجـودات المخـزن ضـد
ر
الحريق والسـرقة بالمخالف لنص المادة ( )48من الئحة المشتيات والمخازن.
 مخالفــة رئي ــس مجلــس إدارة الش ــركة لــنص المــادة ( )3مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم( )139بشــأن تقريــر بعــض األحكــام للشــركات العامــة للنظافــة بعــدم القيــام بــابرام أي
ـاملي المحلي ـ ن
ن
ـي أو االجان ــب اال بع ــد أخ ــد الموافق ــة م ــن وزارة الحك ــم
عق ــود م ـ ـ الع ـ
المحىل.
 مخالفـ ــة رئي ـ ــس مجلـ ــس إدارة الش ـ ــركة عنـ ــد قيامـ ــه باصـ ــدار الق ـ ـرار رقـ ــم ( )74لسـ ــنة2019م بشـ ــأن تشـ ــكيل لجنـ ــة تخـ ــتص بالبحـ ــث عـ ــن العـ ــروض المتعلقـ ــة باألعمـ ــال
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اإلعالمي ـ ــة واإلعالني ـ ــة بالش ـ ــركة ب ـ ــالرغم م ـ ــن وج ـ ــود لجن ـ ــة مش ـ ـ رـتيات تخ ـ ــتص به ـ ــذه
األعمال ومن ضمن أعضائها مدير المكتب االعالم بالشـركة.
-

-

-

-

-

قيام رئيــس مجلـس إدارة الشــركة بالمخالفـة لـنص المـادة ( )41الفقـرة  8مـن النظـام
األس ــاس المع ــدل س ــنة 2015م ع ــىل أن يت ــول مجل ــس إدارة الشـ ــركة تعي ـ ن
ـي م ــدراء
االدارات والمكاتب بالشـركة.
ن
قيام رئيـس مجلس اإلدارة بنقل موظفي من مؤهالت علمية بكالوريوس من العمل
اإلداري إل العمل بالحراسة والقيـادة وذلـك لحصـولهم عـىل مزايـا أخـرى األمـر الـذي
ن ــرى في ــه ض ـ ــرورة مخاطب ــة رئي ـ ــس مجل ــس إدارة الش ـ ــركة باع ــادة النظ ــر بالتص ــنيف
ن
الوظيف بالشـركة وعرضه عىل الجمعية العمومية العتماده.
تب ـ ن
ـي قي ــام رئي ـ ــس المجل ــس ودون أخ ــد موافق ــة م ــن مجل ــس إدارة الش ـ ـركة باص ــدار
القرار رقم ( )51لسنة 2018م بشأن تكليف (أ م م ص) مديرا لفرع مصـراته وكذلك
الق ـرار رق ــم ( )57لس ــنة 2019م بش ــأن تكلي ــف مص ـ ن
ـطف حس ــن أبوزي ــد ص ــال م ــديرا
لفرع ن
بب وليد وغتها من القرارات
ن
ـوظفي أل ك ـ رـت م ــن إدارة داخ ــل الش ــركة
قي ــام رئي ــس مجل ــس إدارة الش ــركة بتكلي ــف م ـ
واحتساب عالوة نذب باإلضافة إل العمل األصىل بنسبة  %25من إجمال المرتب
ن
ـواني المعم ــول به ــا حي ــث ال يج ــوز ن ــذب موظ ــف م ــن
األم ــر ال ــذي يع ــد مخ ــالف للق ـ
داخـ ــل الجهـ ــة مـ ــن إدارة إل إدارة أخـ ــرى واعطائـ ــه عـ ــالوة ن ـ ـدب باإلضـ ــافة إل عملـ ــه
األصىل.
قي ـ ــام رئيـ ـ ــس مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة بتكلي ـ ــف لج ـ ــان دائم ـ ــة ومؤقت ـ ــة ولج ـ ــان إ ررساف
ومتابعة دون العمل عىل إصدار قرار مبينا فيه االختصاصات.

هيئة المراقبة بالشـركة
ر
من خالل متابعة أعمال هيئة المراقبة ن
تبي اآلن:
تب ن
ـي قيــام الجمعيــة العموميــة للشــركة بتـاريـ ــخ  2/23لســنة 2013م باصــدار القـرار رقــم
ر
ن
( )2لسـ ـ ــنة 2013م بشـ ـ ــأن تعيـ ـ ــي هيئـ ـ ــة مراقبـ ـ ــة للش ـ ـ ــركة وذلـ ـ ــك وفـ ـ ــق اآلن وبتـ ـ ــاريـ ــخ
2020/10/05م قي ـ ــام الجمعي ـ ــة العمومي ـ ــة للشـ ـ ــركة باص ـ ــدار القـ ـ ـرار رق ـ ــم ( )38لس ـ ــنة
2020م بش ـ ــأن إع ـ ــادة تش ـ ــكيل هيئ ـ ــة المراقب ـ ــة للش ـ ـ ــركة العام ـ ــة لخ ـ ــدمات النظاف ـ ــة –
مرصاتـه .وذلك ومن أهم المالحظات عىل الهيئة ما يىل:

 قيــام هيئــة المراقبــة خــالل الســنوات 2020-2019م باعــداد تقــارير بــدون تــاريـ ــخ والتـ ر
ـرتف إل المســتوى المطلــوب ومــا إال عبــارة عــن حصــر للمبــالل الــواردة مــن وزارة
الحكــم المحــىل خــالل الســنوات 2020 ،2019م بالمخــالف للمــادة ( )55الفقــرة 7
من النظام األساس المعدل سنة 2015م.
 مخالفــة هيئــة المراقبــة لــنص المــادة رقــم ( )56مــن النظــام األســاس المعــدل لســنة2015م عىل هيئة المراقبة أن تجتم مرة كل ثالث أشهر عىل األقل.
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 مخالفة هيئة المراقبة لنص المادة ( )55من النظـام األسـاس للشــركة المعـدل سـنة2015م الفق ــرة  1ع ــىل هيئـ ــة المراقب ــة متابعـ ــة مالحظ ــات ال ـ رـب تـ ــرد بتقري ــر مكتـ ــب
المراجعة بالشـركة ومراجعها الخارج.
 مخالف ــة هيئ ــة المراقب ــة ل ــنص الفق ــرة  2م ــن الم ــادة ( )55ع ــىل ض ـ ــرورة قي ــام هيئ ــةالمراقبة متابعة تقارير التفتيش الداخىل للشـركة.
 مخالفة هيئة المراقبة لنص المادة ( )55من النظام األساس المعدل الفقرة  3عىلهيئـة المراقبـة حضـور اجتماعـات مجلــس إدارة الشــركة واعـداد تقريـر عنهـا وعرضــها
عىل الجمعية العمومية للشـركة.
 مخالف ــة هيئ ــة المراقب ــة ل ــنص الفق ــرة  4م ــن الم ــادة ( )55للنظ ــام األس ــاس المع ــدلبع ــدم قيامه ــا بحض ــور اجتماع ــات الجمعي ــة العمومي ــة للشـ ــركة وتق ــديم مالحظاته ــا
عىل جلسات مجلس إدارة الشـركة.
المراجعة الداخلية
ر
ن
من خالل متابعة أعمال مكتب المراجعة تبي اآلن:

 ع ــدم قي ــام المراجـ ـ بالشـ ــركة باعتم ــاد القي ــود اليومي ــة واالكتف ــاء فق ــط باعتم ــاد إذنالصـرف.
ر
 ع ـ ــدم قي ـ ــام م ـ ــدير مكت ـ ــب المراجع ـ ــة ب ـ ــادراج الت ـ ــاريـ ــخ ع ـ ــىل المع ـ ــامالت ال ـ ــب تم ـ ـ ـمراجعتها.
ا
 عدم قيام المراج الداخىل بمتابعة القيود اليومية أو بأول. مخالفة مدير مكتب المراجعة الداخلية لنص المادة ( )58الفقرات  4-3من النظاماألســاس المعــدل للشــركة ســنة 2015م عــىل مكتــب المراجعــة القيــام باعــداد تقــارير
رب ـ سنوية تقدم لمجس إدارة الشـركة نف كل اجتماعاته وتحال صورة منـه إل هيئـة
المراقبة.
 مخالفة مكتب المراجعة الداخلية لنص الفقرة  5مـن المـادة ( )58للنظـام األسـاسالمعدل عىل أن يقوم مكتب المراجعة الداخلية التنسـيق ب ن
ـي إدارة الشــركة ومراجـ
الحسابات الخارج.
 مخالفة مكب المراجعة الداخلية لنص الفقرة  2من الهيكـل التنظـيم للشــركة عـىلض ــرورة قيــام مكتــب المراجعــة مراجعــة جمي ـ أذونــات الص ــرف الماليــة والتأ كــد مــن
أنهــا ســليمة ومســتوفية للمســتندات المؤيــدة للص ــرف ومطابقتهــا م ـ مــا تــنص عليــه
والل ــوائ وال ــنظم المحاس ــبية م ــن وج ــود تأش ــتة المخ ـ ن
ـولي ب ــالتوقي بالصـ ــرف ع ــىل
البند المخصص.
 مخالف ــة مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة ل ــنص الفق ــرة  3م ــن الهيك ــل التنظ ــيم للشـ ــركةالئح ـة االختصاص ـات ض ــرورة التأ كــد مــن إج ـراءات التوجيــه المحاســب طبقــا للــنظم
المعتمدة م التأكد من سالمة االرتباط والخصم عىل البند المخصص.
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 مخالف ــة مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة ل ــنص الفق ــرة  4م ــن الهيك ــل التنظ ــيم للشـ ــركةر
تتمي ـ م ـ طبيعــة عمــل مكتــب
والئحــة االختصاص ـات عــىل مســك الســجالت الـ رـب
المراجعة الداخلية وتتضمن حسن ست العمل بها.
 مخالفة مكتب المراجعة الداخلية لنص الفقرة  8من الهيكل التنظيم للشـركة عىلض ـ ــرورة القيـ ــام بأعمـ ــال التفتـ ــيش المـ ــال واج ـ ـراء عمليـ ــات الجـ ــرد المفـ ــاج للخ ـ ـزائن
ر
واالشتاك نف أعمال الجرد السنوي.
والعهد والمخازن التابعة للشـركة اينما وجدت
إدارة الشؤون المالية بالشـركة

من خالل متابعة أعمال اإلدارة المالية:
 عدم قيام المدير المال بالشـركة باعتماد القيود اليومية واالكتفاء فقط باعتماد إذنالصـرف.
ا
 عدم قيام اإلدارة المالية باعداد القيود اليومية أو بأول بانتظام. مخالفة إدارة الشؤون المالية بالشـركة بعدم قيامه بمتابعة تنفيذ الصـرف عىل بنـودن
ن
المتانيات والحسابات الختامية للشـركة.
المتانية واعداد
 مخالفـ ـ ــة إدارة الشـ ـ ــؤون الماليـ ـ ــة بالش ـ ـ ــركة بعـ ـ ــدم قيامـ ـ ــة بوض ـ ـ ـ الخطـ ـ ــط والـ ـ ــتامأوالسياســات المؤديــة إل تحسـ ن
ـي اإلي ـرادات بمــا يتضــمن عــدم ت ـراكم المديوني ـة لــدى
الجهات العامة والخاصة.
 قص ـ ـ ــور إدارة الش ـ ـ ــؤون المالي ـ ـ ــة بالش ـ ـ ــركة بع ـ ـ ــد قيام ـ ـ ــه باع ـ ـ ــداد مطالب ـ ـ ــات بتحص ـ ـ ــيلاإلي ـ ـرادات م ــن المس ــتفيدين م ــن العق ــارات المملوك ــة للش ـ ــركة وع ــدم تق ــديم تق ــارير
لإلدارة العليا بشأن اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.
 قصور إدارة الشؤون المالية بالشـركة بتعزيز القيد بمستندات اإلثبات عنـد عمليـاتالتحوي ـ ــل م ـ ــن حس ـ ــاب اإلي ـ ـرادات اإلدارة العام ـ ــة والف ـ ــروع إل حس ـ ــاب المص ـ ــروفات
بالشـركة.
 قيام اإلدارة المالية باثبات جمي القيود خالل السنوات 2020 ،2019م المنصـرفةمن المخازن نف نهاية كل شهر.
 تأخر اإلدارة المالية باثبات جمي العمليات المالية عند حدوثها.ر
ر
 عدم قيام اإلدارة المالية بالشـركة بخصم قيمـة الضــريبة عـىل المشـتيات والـب تب نـي
بالمخ ــالف تحم ــل إدارة الش ــركة نف أغل ــب مع ــامالت التوري ــد أعب ــاء ض ــريبية إض ــافية
غت قانونية.
مكتب الشؤون القانونية بالشـركة
ر
من خالل متابعة أعمال المكتب ن
تبي اآلن:

 قيــام رئيــس مجلــس إدارة الشــركة خــالل ســنة 2020م بــابرام عقــود تعــاون مـ ثــالثمكاتب محاماه دون موافقة وزارة الحكم المحـىل وذلـك بالمخـالف للقـرار رقـم 139
الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الشـركات العامة ومن خالل متابعة القيود اليومية
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رق ـ ــم  07/46لس ـ ــنة 2020م والقي ـ ــد رق ـ ــم  12/15لس ـ ــنة 2020م تب ـ ـ ن
ـي ع ـ ــدم قي ـ ــام
المكاتــب ال ـ رـب ت ــم التعاق ــد معه ــا م ــن قب ــل رئي ــس مجل ــس إدارة الش ــركة ب ــأداء مهامه ــا
وفق التعاقد حيـث لـوحظ خـالل سـنة 2020م هنـاك مبـالل خصـم مـن حسـابات
الش ـ ـ ــركة لص ـ ــال تل ـ ــك المكات ـ ــب بلغ ـ ـ ـ قيمته ـ ــا  112,231دين ـ ــار ويالح ـ ــظ قص ـ ــور
تبي عدم قيام هـذه المكاتـب ب ر
وضعف واض  ،حيث ن
ـالتاف عـن القضـايا المرفوعـة
عىل الشـركة بتوجيه مذكرات دفاع.
 مخالف ـ ــة مكت ـ ــب الش ـ ــؤون القانوني ـ ــة بالشـ ـ ــركة لهيك ـ ــل االختصاصـ ـ ـات بع ـ ــدم قيام ـ ــهبمتابعة القضايا ر
الب ترف من الشـركة أو عليها واعداد مذكرات الدفاع الالزمة.
 ت بـ نـي هنــاك أعــداد كبــتة مــن محــا ن االتفــاق والعقــود الـ رـب ابرمتهــا الشــركة دون علــم
إدارة الشؤون القانونية بها.
لجنة الصيانة الخارجية بالشـركة
ر
من خالل متابعة أعمال اللجنة ن
تبي اآلن:

 قيام لجنة الصيانة الخارجيـة بقبـول عـروض مبدئيـة بـدون أرقـام فـاتورة وكـذلك مـننفس نوعية الفاتورة المقدمة باإلضافة إل ذلك الفواتت مكتوبة بنفس نوع الخط.
تبي قيام لجنة الصيانة الخارجية بالشـركة عند عملية ر
ن
التسية وقبول العروض أنهـا
ن
محتكـ ــرة عـ ــىل ورش معين ـ ــة ف أغلـ ــب عملياته ـ ــا وعـ ــدم قيامهـ ــا ب ـ ـاإلعالن عـ ــن قب ـ ــول
عـروض للحصـول عـىل عـروض أفضـل ناهيـك عـىل ذلـك عـدم وجـود رسـائل موجهــة
للــورش نف جميـ عمليــات الصــيانة لغــرض تقــديم عــرض مبــدن ،كمــا تبـ ن
ـي أن نوعيــة
الفواتت المستخدمة متداولة نف أغلب عمليات الصيانة.
لجنة المشييات
ر
ن
من خالل متابعة أعمال اللجنة تبي اآلن:
ر
المشتيات بالتعامل م وكالء متخصص ن
ـي عنـد عمليـات التوريـد نف
 عدم قيام لجنةجمي معامالتها.
 قيــام لجنــة المشـ رـتيات بقبــول عــروض مبدئيــة بــدون أرقــام فــاتورة وكــذلك مــن نفــسر
دفت الفاتورة المقدمة باإلضافة إل أن الفواتت مكتوبة بنفس نوع الخط.
ر
المشتيات بتحديد المواصفات المطلوبة قبل البدء نف البحث عن
 -عدم قيام لجنة

عروض.
متابعة المرتبات
ر
ن
من خالل متابعة هذا البند تبي اآلن:
ن
موظف الشـركة  1060موظف يتقاضون مرتبات بقيمة إجماليـة تقـدر بمبلـل
بلل عدد

وق ـ ــدره  2,660,000دين ـ ــار ش ـ ــهريا علم ـ ــا ب ـ ــأن ه ـ ــذا المبل ـ ــل ال يمتث ـ ــل مرتب ـ ــات العمال ـ ــة
ن
ـائقي الـ رـب يتجــاوز عــددها  20عقــد،
العارضــة بالش ــركة وكــذلك العقــود الموســمية للسـ
ن
موظف الشـركة العامة لخدمات النظافـة مص ـراته بمرتبـات خاصـة غـت مرتبـات
ويتمت
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بـ ر
ـاف شـ ــركات النظاف ــة العام ــة بالدول ــة .حي ــث ص ــدر قـ ـرار الجمعي ــة العمومي ــة رق ــم ()1
لسـ ـ ــنة 2014م والصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريـ ــخ 2014/02/11م والقـ ـ ــا ن ،باصـ ـ ــدار جـ ـ ــدول خـ ـ ــاص
ن
موظف الشــركة العامـة لخـدمات النظافـة مص ـراته والمزايـا والعـالوات االخـرى
بمرتبات
ر
الب منح بموجب هذا القرار.
مـن خـالل المطابقـة ال رـب قامـ بهـا اللجنـة مـ لجنــة ترشـيد المرتبـات مـ وزارة الماليــة
تبي ر
ن
اآلن:
ن
ـوظفي خ ـ ــارج الجه ـ ــاز اإلداري مث ـ ــل الشـ ـ ــركات
 ع ـ ــدد  38موظ ـ ــف ل ـ ــديهم ازدواج كم ـ ـالمنس ــحبة والض ــمان والتض ــامن وص ــندوق اإلنم ــاء وش ــركة األش ــغال العام ــة وغته ــا
وفق الكشف المرفق.
 عدد  46موظف لديهم ازدواجية داخل الجهاز اإلداري. عــدد  905موظــف لــم يــتم ادراجهــم بالمنظومــة لــدى لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارةالمالية.
 قيــام إدارة الش ــركة بتوقي ـ عقــود موســمية لعــدد يتحــاوز  20عقــد عــىل مهنــة ســائقبالرغم من وجود عدد ن
ن
السائقي داخل الشـركة والذي يتجاوز عددهم 340
كاف من
سائق األمر الذي نرى فيه عدم حاجة الشـركة لهذه العقود.
 تب نـي عـدم قيـام إدارة الشــركة باحالـة قيمــة الضـمان (حصـة الخزانـة – حصـة الجهــة)
ر
والتضامن والجهاد البالل قيمته حب تاريخـه مبلـل وقـدره  21,710,176دينـار عـىل
ن
موظف الشـركة.
الرغم من
ن
 تب ـ نـي قي ــام إدارة الش ــركة بم ــن إض ــاف عــادي وممت ــاز لموظفيه ــا ب ــدون وج ــود س ــجل
ن
الحضور واالنصـراف يتم االستناد عليه عند احتساب ساعات العمل اإلضاف.
ن
 تب ـ نـوظفي ش ــاغىل وظ ــائف قيادي ــة داخ ــل الش ـ ــركة
ـي قي ــام إدارة الش ـ ــركة بتكلي ــف م ـ
وفروعهــا ومراكزهــا بــادارات أخــرى ويــتم معــاملتهم عــىل صــفة منتــدب إلدارة أخــرى
باإلضــافة إل العمــل األصــىل بنســبة  %25مــن إجمــال المرتــب كمــا تبـ ن
ـي قيــام مــدير
فرع شـركة ز ر ن
ليي بتكليف نفسـه مـديرا لمركـز خـدمات كعـام األمـر الـذي يعـد مخـالف
ن
ـواني واللـ ــوائ المعم ــول بهـ ــا داخ ــل الش ـ ــركة وك ــذلك مخـ ــالف لق ــانون عالقـ ــات
للق ـ
العمل حيث ال يجوز نذب موظف من إدارة إل إدارة أخرى داخل الجهة.
مذكرة تسوية المصـرف عن السنوات 2020-2019م إلدارة العامة والفروع التابعة لها
تبي ر
من خالل متابعة مذكرات التسوية المصارف ن
اآلن:

 ورود ع ـ ـ ــدة مب ـ ـ ــالل م ـ ـ ــن س ـ ـ ــنوات س ـ ـ ــابقة تص ـ ـ ــل إل س ـ ـ ــنة 2014م بم ـ ـ ــذكرة تس ـ ـ ــويةالمص ـ ـ ــرف حس ـ ـ ــاب مص ـ ـ ــروفات رق ـ ـ ــم  118-208-33ول ـ ـ ــم ي ـ ـ ــتم اتخ ـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـراءات
القانونية حيالها ر
حب هذا التاريـ ــخ.
 هن ــاك مبل ــل بقيم ــة  22,000دين ــار عب ــارة ع ــن مب ــالل اض ــيف بالمصـ ــرف بحس ــابالمص ـ ــروفات  118-208-33ولـ ــم تضـ ــاف بالـ ــدفاتر و مرحلـ ــة مـ ــن سـ ــنة 2014م
وباالستفس ـ ــار ع ـ ــن ه ـ ــذه المب ـ ــالل أنه ـ ــا مخص ـ ــومة م ـ ــن أح ـ ــد الم ـ ــوردين ع ـ ــن طري ـ ــق
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المص ــرف و تمث ــل ض ــمان أعم ــال بعق ــد س ــابق حس ــب إف ــادة م ــدير إدارة الش ــؤون
المالية بالخصوص ولم يتم اتخاذ أي إجراء ق ن
ـانون حيـال هـذا المبلـل بـاجراء معتمـد
من الجمعية العمومية للشـركة ومجلس اإلدارة.
 ع ـ ــدم اعتم ـ ــاد م ـ ــذكرات التس ـ ــوية للحس ـ ــابات المص ـ ـ ــرفية للش ـ ـ ــركة م ـ ــن المس ـ ــؤولينن
المخولي بالتوقي وال يوجد إال توقي المعد فقط.
إيرادات الشـركة

الحواالت الواردة من وزارة الحكم المحىل خالل السنوات 2020-2019م
المبالغ المحالة
2,400,000
800,000
3,100,000
3,300,000
3,050,000
6,000,000
3,300,000
6,000,000
27,950,000

سنة 2019م
تاري ــخ االستالم
الشهر
2019/04/01
جزء عن شهر 1
ر
2019/04/18
باف شهر 1
2019/05/08
شهر 2
2019/05/08
شهر 3
2019/06/03
شهر 4
2019/07/23
شهري 6 ،5
2019/08/18
شهر 7
2019/12/03
شهري 9 ،8
اإلجمال

المبالغ المحالة
6,000,000
900,000
500,000
2,850,000
7,760,000
3,000,000
776,000
28,770,000

سنة 2020م
الشهر
شهري 2019 /11 ،10
خاص ش  /الدعم
نظافة الطريق الساحىل
شهر 2019/12
اشهر 2020 /1,2,3
نظافة الطريق الساحىل
أشهر 2020 /4,5,6
اإلجمال

تاري ــخ االستالم
2020/01/06
2020/01/12
2020/02/19
2020/03/18
2020/05/20
2020/06/28
2020/07/22

من خالل متابعة المبالل الواردة من وزارة الحكم المحىل عن السنوات 2020-2019م
تبي ر
ن
اآلن:
 ع ــدم قي ــام إدارة الش ـ ــركة بمواف ــاة وزارة الحك ــم المح ــىل بكش ــوفات تحليلي ــة ش ــهريةبقيمة المرتبات األساسية واالستقطاعات واألرقام الوطنيـة وذلـك بالمخـالف لـنص
الم ـ ــادة ( )2م ـ ــن القـ ـ ـرار مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء رق ـ ــم ( )139بتقري ـ ــر بع ـ ــض األحك ـ ــام بش ـ ــأن
الشـركات العامة للنظافة.
 مخالفــة إدارة الشــركة لــنص المــادة ( )3مــن الق ـرار المــذكور ســلفا بعــدم القيــام بــابرامـاملي المحليـ ن
ن
ـي أو االجانــب اال بعــد أخــد الموافقــة مــن وزارة الحكــم
أي عقــود مـ العـ
المحىل.
االليامات المالية
رن
االلتامـ ـ ـ ـ ــات الماليـ ـ ـ ـ ــة القائمـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــىل الش ـ ـ ـ ـ ــركة لصـ ـ ـ ـ ــال الغـ ـ ـ ـ ــت بمبلـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ــدره
بلغ ـ ـ ـ ـ ـ
تبي ر
 154,250,951دينار وفق الجدول ومن خالل المتابعة ن
اآلن:
رن
لاللتامــات حيــث تبـ ن
ـي مــن خــالل المتابعــة
 أن هــذا المبلــل ال يمثــل القيمــة الحقيقيــةر
ن
واالستفسار من اإلدارة المالية أن هناك التامات أخرى قائمـة عـىل الشــركة ولـم يـتم
اثباتها ومنها عىل سبيل المثال بعض التوريدات والتعاقدات ر
الب قامـ بهـا الشــركة

خالل سنة 2020/2019م.
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رن
االلتامــات لمصــلحة الض ـرائب مبلــل وقــدره  21,710,176دينــار ومــن خــالل
 بلغـالفحص ن
تبي عـدم قيـام الشــركة سـداد قيمـة الض ـرائب ال رـب تـم خصـمها مـن مرتبـات
ن
موظف الشـركة.
 عــدم قيــام إدارة الش ــركة باتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة حيــال الــديون الـ رـب ترتب ـ عــىلالشـركة بعد انفصالها.
 عدم قيام إدارة الشـركة بتسوية السلف القائمة من وزارة الحكم المحىل.مشاريـ ــع تم التعاقد معها من قبل وزارة الحكم المحل
التعاقد مع شـركة أعال الجبال للنظافة العامة وتنسيق الحدائق لنقل مخلفات البناء
عل جانن الطريق الساحل تاورغاء.
من خالل متابعة العقد المتم ن
بي الشـركة العامة لخـدمات النظافـة – مص ـراته وشــركة
ر
أعال الجبال للنظافة العامة وتنسيق الحدائق ن
تبي اآلن:

 تقرير المفاضلة ال ي رـرتف إل المسـتوى المطلـوب حيـث لـم يـدرج تـاريـ ــخ تقريـر لجنـة
المفاض ــلة وت ــاريـ ــخ اس ــتالم الع ــروض واإلع ــالن ع ــن قب ــول ع ــروض ،حي ــث تب ـ ن
ـي أن
المفاضـلة مــا إال عبـارة عــن ورقـة  A4مكتــوب عليهـا  3ثــالث عـروض وتــم اختيــار
ع ــرض ش ــركة أع ــال الجب ــال لخ ــدمات النظاف ــة وتنس ــيق الح ــدائق دون وج ــود أص ــل
لمحضـر ر
التسية واالكتفاء فقط بختم مكتب التنمية المكانيـة والمشــروعات بـوزارة
الحكم المحىل.
 عدم وجود إعالن عن قبول عروض قبل تكليف الشـركة المذكورة سلفا. عــدم وجــود عقــد بـ نـي ش ــركة اعــال الجبــال ووزارة الحكــم المحــىل وذلــك بالمخــالف
لالئحة العقود اإلدارية.
 مخالف ـ ــة رئي ـ ــس مجل ـ ــس إدارة الش ـ ــركة العام ـ ــة لخ ـ ــدمات النظاف ـ ــة مص ـ ـ ـراته بتوقي ـ ـمحضـر اتفاق ب ر
اإلرساف عىل نقـل القمامـة والمخلفـات مـ شــركة أعـال الجبـال قبـل
صدور موافقة بتكليف الشـركة المذكورة من وزارة الحكم المحىل.
 قيـ ـ ــام إدارة الش ـ ـ ــركة عنـ ـ ــد اب ـ ـ ـرام محض ـ ـ ــر االتفـ ـ ــاق ب ـ ـ ـ راإلرساف م ـ ـ ـ الش ـ ـ ــركة المنف ـ ـ ــذة
باحتســاب كميــة التعاقــد بالمقطوعيــة وذلــك بالمخالفــة لمراســلة التكليــف الصــادرة
عن وزارة الحكـم المحـىل وال رـب حـددت الكميـة ب ر
ـالمت المكعـب و ( 420,000م رـت
مكعـ ــب) وذلـ ــك بالمخالفـ ــة للق ـ ـرار الصـ ــادر عـ ــن مجلـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم ( )396لسـ ــنة
2013م بشأن اعتماد أسعار بعض بنود أعمال الخدمات.
ـي باســم خليــل مصـ ن
 قيــام إدارة الش ــركة بص ــرف قيمــة المستخلصـ نـطف بالشــيخ دون
ن
ـواني
القي ــام بص ـ ــرف القيمـ ــة باس ــم الش ـ ــركة المنف ــذة األمـ ــر ال ــذي يعـ ــد مخ ــالف للقـ ـ
المعمول بها وكذلك يعد تهرب الشـركة المنفذة من مصلحة الضـرائب بادخال هذه
القيمة نف حساباتها.
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ش ـ ــركة بريـ ــق النص ـ ــر للمقـ ــاوالت العامـ ــة واالسـ ــتثمار العقـ ــاري المش ـ ــروع أعمـ ــال نظافـ ــة
الطري ـ ــق الس ـ ــاحىل م ـ ــن منطقـ ـ ــة س ـ ــوق الثالث ـ ــاء الخمـ ـ ــس إل مص ـ ـ ـراته بقيم ـ ــة التعاقـ ـ ــد
تبي ر
اإلجمالية 1,652,000 :دينار ،.ومن خالل المتابعة ن
اآلن:
ر
مبارس للشـركة المذكورة سلفا بدال
 قيام وكيل الوزارة لشؤون الديوان بعملية تكليفمن عملية المفاضلة ن
بي عدة عروض.
 التـ ــأخر نف تنفيـ ــذ األعمـ ــال حيـ ــث كـ ــان الغـ ــرض منهـ ــا وفـ ــق التكليـ ــف المرفـ ــق نظافـ ــةالطري ــق الس ــاحىل واظه ــار الطري ــق الع ــام ب ــالمظهر الالئ ــق قب ــل حل ــول ث ــورة  17م ــن
فتايــر حيــث تبـ ن
ـي البــدء نف تنفيــذ المش ــروع بتــاريـ ــخ 2020/04/05م أي بعــد انتهــاء
االحتف ــال بال ــذكرى الس ــنوية للث ــورة ،األم ــر ال ــذي يع ــد تهرب ــا م ــن قي ــام وزارة الحك ــم
المحىل باإلعالن عن مناقصة عامة أو محدودة لتنفيذ هذا العمل.
 اكتف ــاء تق ــارير راإلرساف ع ــىل األعم ــال المنف ــذة بأنه ــا نفـ ـذت طبق ــا للمواص ــفات دون
وجود مالحظات.
 عدم إرفاق العقد المتم نبي شـركة بريق النصـر للمقاوالت ووزارة الحكم المحىل.
 مخالفة مدير إدارة الشؤون المالية بالشـركة عند قيامة بالموافقة عىلبالرغم من معرفته لهذه النواقص.

ف القيمة

 ع ــدم وج ــود كت ــاب أو م ــا يفي ــد بايق ــاف المعامل ــة المصـ ــروفة بالمخالف ــة م ــن مكت ــبالمراج الداخىل بالشـركة.
 ع ــدم وج ــود م ــا يفي ــد تفي ــد األعم ــال م ــن خــالل متابع ــة الموض ــوع ع ــن طري ــق وح ــدةاإلي ـ ـرادات بف ــرع الش ـ ــركة زلي ـ ر ن
ـي وف ــرع الش ـ ــركة بمرصات ـ ــه وذل ــك بع ــدم قي ــام الش ـ ــركة
المنفذة بنقل أي مخلفات نظافة الطريق الساحىل ز ر ن
ليي ومرصاتـه وذلك من خالل
مطابقة إيصاالت نقل مخلفات بالمكبات العامة.
تبي ر
ومما سبق ن
اآلن:
م ــن خ ــالل م ــا ت ــم التواص ــل إلي ــه م ـ ـ أح ــد مص ــارف الجمهوري ــة وذل ــك لغ ــرض متابع ــة
حساب ر
المذكورتي ن
ن
الش ن
تبي خروج هذه المبالل نف شكل دفعات خـالل ف رـتة أقـل
كتي
من  10أيام من حسان هذه الشـركات كما يىل:
 بتاريـ ــخ 2020/08/10م نتبي استالم الشـركات المنفـذة القيمـة المخصصـة لهـم بمـا
قيمت ــه  1,492,600دين ــار لص ــال ش ــركة بواب ــة العم ــارة باش ــعار تحوي ــل داخ ــىل ع ــن
طريق رسالة التحويل إشاري رقم ( )01.10.387ومبلـل  1,492,600دينـار لصـال
شـركة بريق النصـر برسالة تحويل إشاري رقم (.)01.10.386
 لوحظ بتاريـ ــخ 2020/08/08م قيام الشـركة المنفـذة (بريـق النص ـر) بطلـب تحويـلن
ـواني
القيمـ ــة إل حسـ ــاب ش ـ ــركة الجم ـ ـل للمقـ ــاوالت األمـ ــر الـ ــذي يعـ ــد مخـ ــالف للقـ ـ
المعمــول بهــا حيــث كــان مــن ن
الرصــوري قيــام إدارة الش ــركة العامــة لخــدمات النظافــة
مصـ ـ ـراته بتحويـ ــل القيمـ ــة للش ـ ــركة المتعاقـ ــد معه ـ ــا مـ ــن قبـ ــل الـ ــوزارة وكـ ــذلك يعت ـ ــت
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مخالف لكتاب وكيل الوزارة لشؤون الديوان إشاري رقـم ( )2020/4/3عـىل أن يـتم
ف القيمة للشـركة المنفذة دون غتها.
ن
تبي مـن خـالل المتابعـة مـ إحـدى مصـارف الجمهوريـة أن هنـاك مبـالل تـم تحويلهـا
مــن حســاب ش ــركة بوابــة العمــارة إل حســاب ش ــركة الجمــل للمقــاوالت األمــر الــذي
يثت االنتباه بأن كال ر
الش ن
كتي قام بتحويل المبلل إل حساب شـركة الجمل.
ـي مخالفــة المخـ ن
 تب ـ نـولي بــالتوقي عــىل حســابات الش ــركة العامــة لخــدمات النظاف ــة
مصـراته(ه ع ب) بصفته رئيـس مجلس إدارة الشـركة و(ب م ج) بصفته مدير إدارة
الش ــؤون المالي ــة بالشـ ــركة عن ــد قي ــامهم بالموافق ــة ع ــىل تحوي ــل القيم ــة إل حس ــاب
شـركة أخرى (شـركة الجمـل للمقـاوالت) األمـر الـذي يطلـب ضــرورة احالـة الموضـوع
لمكتب المخالفات المالية بالديوان إلبداء الرأي حول الموضوع.
 تب ـ نـي خ ــروج بع ــض المب ــالل م ــن حس ــاب ش ـ ــركة بواب ــة العم ــارة إل حس ــاب ش ـ ــركات
ر
خاص ــة م ــن بينهـ ــا (ش ـ ــركة بانورام ــا) والـ ــب ل ــوحظ أن مف ــوض ش ـ ــركة بانورام ــا /عـ ــىل
ن
ن
موظف الشـركة العامة لخدمات النظافة مصـراته ،األمر
مصطف أبوفناس وهو أحد
ن
الــذي يتطلــب فيــه ض ــرورة العمــل عــىل فــت محــا جم ـ اســتدالالت م ـ مفــوض
ن
مصطف أبوفناس.
شـركة بانوراما /عىل
ن
بالمستخلصي ومحضـر تسليم المواق 04/05-04/01
 مدة تنفيذ العمل المذكورر
الش ــكتين
ـ
لس ـ ــنة 2020م وذل ـ ــك حس ـ ــب تقري ـ ــر األعم ـ ــال المنف ـ ــذة المع ـ ــد م ـ ــن قب ـ ــل
ـي المكلفـ ن
والمصــدق عليــة بــالتوقي مــن قبــل المهندسـ ن
ـي مــن الــوزارة .والمالحظــة أن
فـ رـتة إغــالق وايقــاف كافــة األعمــال بــالبالد نتيجــة تفش ـ وبــاء كورونــا
هــذه الفـ رـتة
مما يثت الشكوك حول صحة تنفيذ هذه األعمال.
مشـروع نقل القمامة للمكبات المرحلية (شـركة الدعم الحضاري لنقل القمامة)

اســم الش ــركة :ش ــركة الــدعم الدوليــة لتخريــد وتجمي ـ الخــردة المحــدودة ،بلغ ـ قيمــة
مستخلصات شـركة الدعم لنقل القمامة من تاريـ ــخ التعاقد ر
حب 2020/12/31م و
وفق ر
اآلن:
البيان
القيمة اإلجمالية ر
حب 2020 12/31
القيمة المدفوعة ر
حب 2020/12/31م
ر
القيمة المستحقة حب 2020/12/31

القيمة بالدينار
 9,182,935دينار
 3,403,134دينار
 5,779,802دينار

تبي ر
ومن خالل المتابعة والفحص ن
اآلن:
 قيــام رئيــس مجلــس إدارة الشــركة بتكليــف مبـ رـارس لشــركة الــدعم الدوليــة دون العمــل
عىل إجراء مناقصة عامة أو محدودة وذلك للحصول عىل عروض أفضل.
 مخالف ـ ـ ــة رئي ـ ـ ـ ــس مجلـ ـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ـ ــركة /هيـ ـ ـ ــثم عم ـ ـ ــر بعي ـ ـ ــو عنـ ـ ـ ــد قيام ـ ـ ــه بتـ ـ ـ ــاريـ ــخ2017/08/22م بالتعاقــد م ـ الش ــركة المنفــذة (ش ــركة الــدعم الدوليــة) وذلــك قبــل
الحصـول عـىل الموافقـة مـن وزارة الحكـم المحـىل (متـاب الشــركات الخـدمات العامــة
للنظافة بالمناطق) بمدة  20يوم من تاريـ ــخ التعاقد.
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 مخالف ــة رئيـ ــس مجل ــس إدارة الشـ ــركة للكت ــاب الص ــادر ع ــن لجن ــة متابع ــة الشـ ــركاتالخـدمات العامـة للنظافـة بالمنــاطق بـوزارة الحكـم المحـىل بتــاريـ ــخ 2017/09/11م
وذلك باحالة التقارير الفنية لألعمال المنجزة من قبل الشـركة المنفذة.
 مخالف ـ ــة رئيـ ـ ــس مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة بع ـ ــدم قيام ـ ــه ب ـ ــالزام اللجن ـ ــة المشـ ـ ــرفة ع ـ ــىلالمشـروع باعداد تقارير فنية دورية لألعمال المنجزة.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام لجن ـ ــة راإلرساف والمتابع ـ ــة باع ـ ــداد تق ـ ــارير فني ـ ــة ع ـ ــن األعم ـ ــال المنج ـ ــزة
واالكتف ــاء بمتابع ــة أعم ــال الش ـ ــركة بتجمي ـ ـ اإليص ــاالت ك ــل ش ــهرين وي ــتم مقارنته ــا
بالمستخلص المقدم.
 عدم قيام إدارة الشـركة بابرام محضـر تسليم موق . مخالفة إدارة الشـركة عند سداد قيمة المستخلصات المقدمة من شـركة الدعم عنالف ـ رـتة م ــن ش ــهر م ــارس  3ح ـ رـب ش ــهر دشس ــمت  12لس ــنة 2018م دون وج ــود عق ــد
تمديـد أو تجديـد للعقـد السـابق (تـم ف قيمـة المستخلصـات بمـا هـو متفـق عليـة
بالعقد السابق عىل الرغم من تعديل قيمة التعاقد عند تجديد العقد.
ن
تبي قيام رئيـس مجلس إدارة الشـركة بتاريـ ــخ 2019/01/10م بتجديد العقد المتم
م الشـركة المنفذة ولمدة سنة.
 كمــا تبـ نـي مــن خــالل فحــص مســتندات القيــد رقــم ( 12 /110لس ـنة 2019م) بشــأن
ر
ر
استئجار عدد  2جراف للعمل بالمكب النهان عن الفتة من 2019/08/05م حـب
2019/10/03م لص ـ ــال ش ـ ـ ــركة ال ـ ــدعم الحض ـ ــاري الس ـ ـ رـتاد وس ـ ــائل النق ـ ــل بقيم ـ ــة
إجمالية  108,000دينار وفق ر
اآلن:
عدد االيام
نوع االلة
 50يوم
جراف بلدوزر D9
 22يوم
جراف بلدوزر D8
اإلجمال

االيجار اليوم
 1,500دينار
 1,500دينار

اإلجمال
 75,000دينار
 33,000دينار
 108,000دينار

 قي ـ ــام لجن ـ ــة البح ـ ــث ع ـ ــن ع ـ ــروض باالكتف ـ ــاء ب ـ ــالعرض المق ـ ــدم م ـ ــن ش ـ ـ ــركة ال ـ ــدعمالحضـ ــاري و احـ ــدى الش ـ ــركات التابعـ ــة لش ـ ــركة الـ ــدعم الدوليـ ــة دون العمـ ــل عـ ــىل
إجراء مناقصة عامة أو محدودة للحصول عىل أفضل عرض.
 مخ ـ ــالف رئي ـ ـ ــس مجل ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة عن ـ ــد قيام ـ ــة ب ـ ــابرام محض ـ ـ ــر اتف ـ ــاق بت ـ ــاريـ ــخ2019/08/04م م ـ الش ــركة الــدعم الحضــاري دون أخــد موافقــة مســبقة مــن وزارة
الحكم المحىل بالتعاقد.
 ع ـ ــدم قي ـ ــام رئيـ ـ ــس مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة بتكلي ـ ــف لجن ـ ــة رارساف ومتابع ـ ــة األعم ـ ــال
المنجزة.
مشـروع إنشاء وتنفيذ بعض األعمال بمركز خدمات سيدي امبار المنفذ

مقاولــة ش ــركة النجمــة الخماس ــية للمقــاوالت العامــة م ــن خــالل متابعــة المستخلص ـ ن
ـي
رق ـ ـ ـ ـ ــم ( )1وف ـ ـ ـ ـ ــق قي ـ ـ ـ ـ ــد اليومي ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ــم  9/7لس ـ ـ ـ ـ ــنة 2019م بقيمت ـ ـ ـ ـ ــه  90,950دين ـ ـ ـ ـ ــار
والمس ــتخلص رق ــم ( )2وف ــق قي ــد اليومي ــة رق ــم  8/18لس ــنة 2019م بقيم ــة 36,750
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دين ــار ع ــدم ال ـ ر نـتام رئي ـ ــس مجل ــس إدارة الشـ ــركة بتطبي ــق ن ــص الم ــادة ( )10م ــن العق ــد
الم ــتم م ـ ش ــركة إب ــداع مص ـ ـراته رق ــم ( )7لس ــنة 2019م وال ـ رـب ت ــنص إذا ت ــأخر الط ــرف
ن
الثان عن تنفيذ األعمال نف المواعيد المحددة جاز للطرف األول توقيـ غرامـة عـن كـل
يــوم تــأخت بواق ـ  400دين ـار مــن القيمــة الماليــة المســتحقة للطــرف الثـ ن
ـان ومــن خــالل
االطالع عىل االستالم ن
تبي أن هناك تأجت بواق  18يوم من مدة المتفق عليها.
مشـروع توريد وتركيب مبن من الوحدات اإلدارية الجاهزة الشـركة منفذ شـركة
المسبق للهياكل والبيوت الجاهزة

موق المشـروع :مركز خدمات تاورغاء التـاب لفـرع مص ـراته ،ومـن خـالل متابعـة أعمـال
تنفي ــذ المس ــتخلص رق ــم  1الب ــالل قيمت ــه  251,000دين ــار بنس ــبة إنج ــار  %100تب ـ ن
ـي
ر
اآلن:
 مخالف ـ ــة رئيـ ـ ــس مجل ـ ــس إدارة الشـ ـ ــركة ولجن ـ ــة المش ـ ـ رـتيات بالشـ ـ ــركة بع ـ ــدم قيامه ـ ــابـ ـاإلعالن ع ــن إجـ ـراء مناقص ــة عام ــة أو مح ــدودة لغ ــرض توري ــد مب ـ نـب إداري متكام ــل
لمركز خدمات تاورغاء التاب لفرع مصـراته.
 مخالف ـ ــة لجنـ ـ ــة المشـ ـ ـ رـتيات بالش ـ ـ ــركة عنـ ـ ــد قيامهـ ـ ــا بالبحـ ـ ــث عـ ـ ــن العـ ـ ــروض باتبـ ـ ــاعا
األسلوب الشفوي لتوفت عروض بد من مخاطبة هذه الشـركات كتابيا.
مشـروع تهيئة موقع السيارات بمقر الزرو الجديدة لصالح شـركة سيماو للمقاوالت
العامة واالستثمار العقاري

ومــن خــالل متابعــة أعمــال تنفيــذ المشــروع مــن واقـ المســتخلص رقــم  1وقيــد اليوميــة
 03/46لســنة 2019م والبــالل قيمتــه  59,929دينــار حيــث تبـ ن
ـي ومــن خــالل الفحــص
ـي عــدم قيــام الش ــركة المنفــذة للمش ــروع مــن اســتكمال أعمــال تنفيــذ بــافر
والمتابعــة تبـ ن
المشـروع بعد حصوله عىل قيمة المستخلص األول.
األصول الثابتة :اآلليات والسيارات
مخصصات ضفت من وزارة الحكم المحل مقابل تهيئة منطقة تاورغاء
مــن خــالل المتابعــة والفحــص تبـ ن
ـي اســتالم الش ــركة العامــة لخــدمات النظافــة مصـ ـراته
مبلــل وقــدرة  5,000,000دينــار لغــرض تهيئــة منطقــة تاورغــاء وذلــك وفــق قيــد اليوميــة
رقــم  6/10لســنة 2018م .وفيمــا يــىل بيــان بالمبــالل المصــروفة مــن القيمــة المخصصــة
للمنطقة:
القيمة
 4,387,800دينار
 110,230دينار
 251,000دينار
 4,749,030دينار
 250,970دينار

البيان
لغرض ررساء أليات ومركبات لمركز خدمات تاورغاء وفق العقد ()9
صيانة أليات تابعة لفرع مصـراته ،خصم من مخصص تهيئة منطقة تاورغاء
لغرض تنفيذ وانشاء ن
مبب إداري جاهر متكامل لمركز خدمات تاورغاء
اإلجمال
القيمة الباقية
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تجهي مركز خدمات تاورغاء بالشاحنات واآلليات والمعدات
تب ـ ـ ن
ـي بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/05/08م قيـ ـ ــام رئي ـ ـ ــس مجلـ ـ ــس إدارة الش ـ ـ ــركة العامـ ـ ــة لخـ ـ ــدمات
النظافــة مصـ ـراته /هي ــثم عمــر بعي ــو بتوقي ـ العقــد رق ــم  9م ـ ش ــركة الــدعم الحض ــاري
السـ ــتتاد وسـ ــائل النقـ ــل ومـ ــواد البنـ ــاء بشـ ــأن تـ ــوفت مجموعـ ــة مـ ــن االليـ ــات والمركبـ ــات
لصــال مركــز الخــدمات تاورغــاء التــاب لفــرع مصـ ـراته بقيمــة  3,376,000دينــار .ومــن
خالل متابعة آلية الشـراء لوحظ اآل رن:

 ومـن خـالل مقارنــة المواصـفات المـذكورة بعقــد التوريـد والمسـتلمة مــن قبـل اللجنــةتب ـ ن
ـي ب ــأن هن ــاك بع ــض االختالف ــات نف بع ــض االلي ــات م ــن ناحي ــة س ــنة الص ــن وم ــن
ن
ناحية المسميات والمواصفات بي العقد والتسليم واالستالم.
 قيــام مــدير فــرع مص ـراته باســتبدال ســيارة نــوع كيــا بونقــو مجهــزة بمحــرك رش ضــبان(جدي ــدة س ــنة الص ــن 2019م) هيك ــل رق ــم 7345796بس ــيارة ن ــوع هون ــداي ب ــورتر
مجهزة بمحرك رش ضبان (مستعملة) م مركز خدمات تاورغاء.
 قيـ ــام م ـ ــدير ف ـ ــرع مص ـ ـ ـراته باس ـ ــتبدال ج ـ ـراف ن ـ ــوع بوبك ـ ــات ( S450جدي ـ ــد) بج ـ ـرافبوبكات ( S130مستعمل).
ـي قيـ ــام مـ ــدير فـ ــرع مصـ ـ ـراته بسـ ــحب السـ ــيارة نـ ــوع ر
 تب ـ ـ نمتي ـ ـ ضـ ــاغطة هيكـ ــل رقـ ــم
 005959سنة الصن 2019م من مركـز خـدمات تاورغـاء إل مركـز خـدمات طمينـه
دون وجود محا ن تسليم واستالم ن
بي المراكز والفرع.
 عدم قيـام رئيــس قسـم الخـدمات الفنيـة بفـرع مصــراته بتسـليم شـاحنة ايفكـو قـالب 420هيكـل رقــم ( Dtb384201ht00343جديــدة ســنة الصــن 2018م) إل مــدير
مركز خدمات تاورغاء.
قيود اليومية خالل السنوات 2020-2019م

 قي ـ ــد اليومي ـ ــة رق ـ ــم  01/24لس ـ ــنة 2019م مقاب ـ ــل تحوي ـ ــل مبل ـ ــل م ـ ــال م ـ ــن حس ـ ــابـي إل حســاب مص ــروفات اإلدارة العامــة للش ــركة حيــث تبـ ن
إي ـرادات فــرع زليـ ر ن
ـي قيــام
إدارة الشـركة نف جمي عملياتها باعداد إذن الصـرف وقيد اليومية دون وجود إشعار
إضافة لحساب اإلدارة العامة واالكتفاء فقـط بالمراسـلة المحالـة مـن رئيــس مجلـس
إدارة الشـركة إل مصـرف الجمهورية .ومنها عىل سبيل المثال ال الحصـر:
رقم القيد
 11/32لسنة 2019م
 11/31لسنة 2019م
 11/28لسنة 2019م

القيمة
 120,844دينار
 29,867دينار
 30,811دينار

 قيد اليوميـة رقـم  1/59لسـنة 2019م مقابـل تحصـيل إيـرادات فـرع زلي ر نـي عـن شـهر
 1بقيمة إجمالية  238,312دينـار نف شـكل إيصـاالت نقديـة واردة للفـرع وال رـب تبـين
مـ ــن خاللهـ ــا عـ ــدم قيـ ــام فـ ــرع زليـ ـ ر ن
ـي بارفـ ــاق اشـ ــعارات اإلضـ ــافة لإليـ ــداعات النقديـ ــة
واالكتفــاء فق ــط عن ــد االثب ــات بايص ــاالت االســتالم ،ومنه ــا ع ــىل س ــبيل ال ــذكر ول ــيس
الحصـر:
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رقم القيد
 2/39لسنة 2019م
 02/لسنة 2019م

القيمة
تحصيل إيرادات فرع مصـراته
تحصيل إيرادات فرع ز ر ن
ليي عن شهر فتاير

 قيد اليومية رقم  02/16لسنة 2019م مقابل ررساء طالء لفرع مصـراته من محالتموس للطـالء بقيمـة  11,787دينـار ومـن خـالل الفحـص تب ن
ـي أن تـاريـ ــخ أمـر الش ـراء
ر
2018/01/01م والــذي كــان يحمــل اســم العــرض الـ رـب تم ـ عليــة التســية أي قبــل
ر
المشتيات 2018/12/26م.
حوال سنة من تاريـ ــخ محضـر ترسية لجنة
 قيد اليوميـة رقـم  2/40لسـنة 2020م بشـأن إقفـال عهـدة المصــروفة لفـرع مص ـراتهلتغطيــة بعــض المعــامالت الماليــة الخاصــة بــالفرع ولــوحظ قيــام مــدير فــرع مص ـراته
بالصـ ــرف بتج ــاوز لقيم ــة العه ــدة المح ــددة للف ــرع وذل ــك وف ــق قـ ـرار رئي ـ ــس مجل ــس
اإلدارة رق ـ ـ ــم ( )4لس ـ ـ ــنة 2019م بش ـ ـ ــأن ف عه ـ ـ ــدة تش ـ ـ ــغيلية مستعاض ـ ـ ــة بقيم ـ ـ ــة
76,000دينار للشهر.
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الفصل الثامن عشر :القطاع ات االجتماعي ة
قطاع العمل
الوظيفة العامة

ال ي ـزال ملــف التوظيــف مــن أ كــت المشــاكل والتحــديات الـ رـب تواجــه الحكومــات الليبيــة
المتعاقبة ن
وف نفس الوق الزال هذه الحكومـات غافلـة عـن معالجـة هـذه المعضـلة
ال ـ رـب تق ــف عائق ــا أم ــام التنمي ــة وتعرق ــل اإلص ــالحات االقتص ــادية والخط ــط التطويري ــة،
حيث يع ن
ـان الكـادر مـن تضـخم غـت متـوازن مـ اسـتمرار العشـوائية نف التعي ن
ـي لوظـائف
ال تحتاجه ــا مؤسس ــات الدول ــة ،وتفش ـ ـ التس ــيب اإلداري ال ــذي تج ــاوز ك ــال الم ـ ر
ـؤرسات
ن
ـواني واللــوائ المنظمــة للوظيفــة العامــة ،والجــدول التــال يوض ـ
واســتمرار انتهــاك القـ
ن
الوظيف واستمرار تناميه من سنة إل أخرى:
ضخامة الكادر
السنة
2016
2017
2018
2019
2020

أعداد العاملي بالجهاز اإلداري
1,530,636
1,567,690
1,785,416
1,789,808
1,776,367

مقدار التغي
36,137
218,643
4,392
-13,452

ن
العاملي بالجهات العامة الممولة من الخزانـة العامـة  1,776,367موظفـا
 بلل عددن
نف حـ ـ ن
ـي بلـ ــل عـ ــدد العـ ــاملي بالش ـ ــركات والمصـ ــارف الـ ــذين تـ ــم ح ـ ــرصهم وادخـ ــالهم
ر
لمنظومـ ــة وزارة الماليـ ــة بط ـ ـرابلس  579,947موظـ ــف وذلـ ــك وفقـ ــا لبيانـ ــات وزارن
المالية والعمل ر
حب 2020/12/31م ،والجدول التال يوض تفاصيل ذلك:
الجهات
الجهات العامة (داخل الجهاز اإلداري )
الشـركات والمصارف العامة (خارج الجهاز اإلداري)
اإلجمال

عدد العاملي
1,776,367
579,947
2,356,314

النسبة المئوية
%75
%25

المصدر
وزارة المالية
وزارة العمل

ن
ـاملي بالجه ـ ــاز اإلداري إل ع ـ ــدد س ـ ــكان ليبي ـ ــا م ـ ــا نس ـ ــبته  %27م ـ ــن
 تمث ـ ــل نس ـ ــبة الع ـ ـإجمـال عــدد الســكان وهــو  6,545,720نسـمة وفقــا لالحصــائيات المعتمــدة يقابلهــا
م ــا نس ــبته  %9م ــن الس ــكان يعملـ ــون بالمص ــارف والش ـ ــركات العام ــة (خ ــارج الجهـ ــاز
ن
ن
ـابعي للحكومـة
ـاملي بالقطـاع العـام الت
اإلداري)( ،وال ششمل هذا العدد والنسـبة الع
المؤقتة بالبيضاء).
 يبل ــل أع ــدد م ـ نـوظف الجه ــات الممول ــة م ــن الخزان ــة م ــن الرج ــال م ــا نس ــبته  %56م ــن
العــدد الكــىل يقابلهــا مــا نســبته  %44مــن النسـ ـ ـ ــاء ،م ـ األخــذ بعـ ن
ـي االعتبــار اســتبعاد
الشهداء والعنا ال ر
مغتبة من هذه القيم ،والجدول التال يوض تفاصيل ذلك:
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ر.م البيان أعدد العاملي النسبة المئوية
%56
 1رجـ ـ ـ ـ ـ ــال 979150
%44
 2نس ـ ـ ـ ـ ــاء 780498
1759648
اإلجمال

ر
المغتبـة (األجانـب) بمنظومـة المرتبـات بـوزارة الماليـة
 بلل أعـداد الشـهداء والعنـار
ن
ومغتب أي ما نسبته  %0.6من إجمال أعداد العاملي داخل
عدد  12,000شهيد
الجهاز اإلداري بالدولة موضحة بالجدول التال:
العدد النسبة المئوية
البيان
ر.م
%31
3669
الشهداء
1
ر
%69
المغتبة ماألجانبم 8331
 2العنا
12000
المجموع

ن
ـاملي بالجهــاز اإلداري للدولــة
نســتعرض مــن خــالل الجــدول التــال الفئــات العمريــة للعـ
ر
مـ األخــذ بعـ ن
ـي االعتبــار اســتبعاد الشــهداء والعنــا المغتبــة مــن هــذه األعــداد ،مبينــة
كالتال:
ت
1
2
3
4
5
6
7

الفئات العمرية
أصغر من 1950
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1995
2004-1996

عدد العاملي
42
29420
266016
583000
628009
220986
36867

ـي وتوظيــف األشــخاص الــذين تـ رـتاوح أعمــارهم مــا بـ ن
اســتهداف الجهــات العامــة لتعيـ ن
ـي
 24-18س ـ ــنة وال ـ ــذين م ـ ــن المف ـ ـ رـتض وج ـ ــودهم بمقاع ـ ــد الدراس ـ ــة ،حي ـ ــث بل ـ ــل أع ـ ــداد
الموظفي بالدولة من هذه ر
ن
الشيحة عدد  36,859موظف.
املالكات الوظيفية

بل ــل ع ــدد الوح ــدات اإلداري ــة ال ـ رـب ت ــم اعتم ــاد مال كاته ــا الوظيفي ــة م ــن قب ــل وزارة العم ــل
والتأهي ــل خ ــالل الع ــام 2020م ،ع ــدد  235وح ــدة إداري ــة م ــن بينه ــا ع ــدد  150وح ــدة
ـكي موظفيهـ ــا عـ ــىل الوظـ ــائف المعتمـ ــدة .نف حـ ـ ن
إداريـ ــة تـ ــم تسـ ـ ن
ـي بلـ ــل عـ ــدد الوحـ ــدات
اإلداريــة الـ رـب لــم يــتم اعتمــاد مالكاتهــا عــدد  82وحــدة إداريــة لعــدم اســتيفائها للش ــروط
ن
بالقواني واللوائ والتشـريعات النافدة.
الواردة
ومن أهم المالحظات نف هذا الشأن ر
األن:
 التوس ـ ـ ـ الملحـ ـ ــو نف إج ـ ـ ـراءات التعيـ ـ ـ نـي والتعاقـ ـ ــد دون ت ـ ـ ــوفر وظـ ـ ــائف ش ـ ـ ــاغرة أو
مالكات وظيفيـة معتمـدة وبأعـداد تفـوق قـدرة المؤسسـات عـىل اسـتيعابها ،واهمـال
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إعداد المالكات الوظيفية وفق التشـريعات النافذة بالمخالفة للمادة ( )8من قـانون
( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل.
 تضـخم الوظــائف اإلداريــة والخدميــة بالجهــات العامــة بحيــث تفــوق النســبة المقــررةن
ـوظفي مس ـ ــتمرين نف الوح ـ ــدات
قانون ـ ــا وتل ـ ــك الوظ ـ ــائف تك ـ ــون مش ـ ــغولة فعلي ـ ــا لم ـ ـ
اإلدارية.
ن
 تض ــارب االختصاص ــات ب ــي المجل ــس الرئ ــاس و وزارة العم ــل فيم ــا يتعل ــق بدراس ــةواعتماد الهياكـل التنظيمية،وعـدم الرجـوع لـوزارة العمـل والتأهيـل إلبـداء الـرأي الف نـب
حيالها ر
والب تجد نفسها عاجزة عن تطبيق المعايت الفنية ومعدالت األداء بالصورة
الصحيحة.
 اس ـ ــتحداث وح ـ ــدات إداري ـ ــة جدي ـ ــدة و ترقيته ـ ــا وترفيعه ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل رئاس ـ ــة ال ـ ــوزراءوالمجل ـ ــس الرئ ـ ــاس مم ـ ــا ترت ـ ــب علي ـ ــه ازدي ـ ــاد أع ـ ــداد الوظ ـ ــائف وتض ـ ــخم نف أع ـ ــداد
ن
ـوظفي بالجه ــاز اإلداري دون وج ــود حاج ــة فعلي ــة ل ــذلك س ــواء ع ــىل المس ــتوى
الم ـ
ن
الخ ــدم أو الجغ ـ ـراف بالمخالف ــة للم ــادة ( )8م ــن ق ــانون ( )12لس ــنة 2010م بش ــأن
عالقات العمل.
 ضعف أداء وزارة العمل والتأهيل بشكل عام وغياب دورها بتطبيـق قـانون عالقـاتالعم ـ ـ ــل فيم ـ ـ ــا يخ ـ ـ ــص التعيين ـ ـ ــات ودراس ـ ـ ــة واعتم ـ ـ ــاد المال ك ـ ـ ــات الوظيفي ـ ـ ــة ومتابع ـ ـ ــة
سياسات التوظيف واالنضباط اإلداري.
ن
ـوظيف بـ ــوزارة العم ـ ــل والتأهيـ ــل حيـ ــث تقـ ــوم بمهامه ـ ــا
 غيـ ــاب دور إدارة التفتـ ــيش الـ ـبش ـ ــكل مح ـ ــدود باإلض ـ ــافة لع ـ ــدم تقي ـ ــد القطاع ـ ــات بع ـ ــرض التعيين ـ ــات والتعاق ـ ــدات
ن
ـوظفي للتأ كــد مــن االحتيــاج الفعــىل للجهــة وتطبيــق
الجديــدة عــىل لجــان شــؤون المـ
ن
والتعيي.
ضوابط التعاقد
 ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة إدارة التنظ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم اإلداري والمال ك ـ ـ ـ ـ ـ ــات الوظيفي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة العم ـ ـ ـ ـ ـ ــلالختصاصـاتها بالشـكل المطلـوب ،وخاصـة نف مــا يتعلـق بتقـديم الـرأي الف نـب للهياكــل
اإلداري ـ ـ ــة لمؤسس ـ ـ ــات الدولـ ـ ـ ــة ووص ـ ـ ــف وتوص ـ ـ ــيف الوظـ ـ ـ ــائف واعتم ـ ـ ــاد المال كـ ـ ـ ــات
الوظيفية بما يتناسب م معدالت األداء.
 ع ــدم تقي ــد الجه ــات العام ــة بتق ــديم مش ــاري ـ ـ مالكاته ــا وفق ــا ألحك ــام ق ــانون عالق ــاتالعم ـ ـ ــل رق ـ ـ ــم ( )12لس ـ ـ ــنة 2010م والئحت ـ ـ ــه التنفيذي ـ ـ ــة ومنه ـ ـ ــا (الهيك ـ ـ ــل التنظ ـ ـ ــيم
والتنظيم الداخىل للجهة – وتوفر المخصصات المالية – معادالت األداء).
 باإلضــافة لتقــديم بعــض الجهــات لمشــاري ـ ـ مالكاتهــا بشــكل مبـ رـارس بــالرغم مــن عــدم
تمتعها بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة.
ـوظفي بالجهـ ـ ــات العام ـ ــة مس ـ ـ ن
ن
 كم ـ ــا تب ـ ـ نـكني بوظ ـ ــائف ال تتناس ـ ــب م ـ ـ ـ
ـي وج ـ ــود م ـ ـ
مؤهالتهم واختصاصاتهم وذلك بالمخالفة ألحكام قانون عالقات العمل رقم ()12
لسنة 2010م.
ن
ن
 انع ــدام الش ــفافية ف نظ ــام التعيين ــات وتفش ـ ـ الوس ــاطة والمحس ــوبية ف كث ــت م ــنن
ـاحثي عــن
المؤسسـات والجهـات بالدولـة ،ح رـب نجــد أن السـلوك المعتـاد لغالبيـة الب
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عم ـل هــو البحــث عــن مواســطةم حـ رـب قبــل التقــدم بطلــب الوظيفــة باإلضــافة لعــدم
وجـ ــود ضـ ــوابط وسياسـ ــات واضـ ــحة تحكـ ــم عمليـ ــة التوظيـ ــف والتعيـ ـ ن
ـي بالمخالفـ ــة
للمادة ( )3لقانون ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل.
جلنة تسوية ومعاجلة حاالت االزدواج الوظيفي
ن
ـوظيف إال أن ه ـ ــذا
ب ـ ــالرغم م ـ ــن الجه ـ ــود المبذول ـ ــة نف الح ـ ــد م ـ ــن التحاي ـ ــل و االزدواج ال ـ ـ
المل ـ ــف ال ي ـ ـ ـزال يم ـ ــر ب ـ ــبعض الص ـ ــعوبات والعراقي ـ ــل إض ـ ــافة إل تقص ـ ــت أداء الجه ـ ــات
المعنيـة والمتمثلــة نف مركـز المعلومــات والتوثيــق بـوزارة العمــل والتأهيـل ولجنــة تســوية
ن
ـوظيف المشــكلة بموجــب ق ـرار وزيــر العمــل والتأهيــل رقــم
ومعالجــة حــاالت االزدواج الـ
( )298لسنة 2018م.
ن
ـوظيف خ ــالل الع ــام 2020م ،تب ـ ن
ـي
وم ــن خ ــالل المتابع ــة إلجـ ـراءات تس ــوية االزدواج ال ـ
استالم اللجنة المشار إليها أعاله عدد  6497معاملة ،ويصـل عـدد المعـامالت ال رـب تـم
ن
ـوظيف لهــا عــدد  1928معاملــة نف حـ ن
ـي مــا تــم
دراســتها والب ـ فيهــا وتســوية وضــعها الـ
ن
ـوظيف للدول ــة ع ــدد  6959معامل ــة باإلض ــافة إرج ــاع عـ ــدد 525
ش ــطبه م ــن الك ــادر ال ـ

معامل ـ ــة ،وذل ـ ــك لع ـ ــدم اس ـ ــتيفائها للش ـ ـ ــروط القانوني ـ ــة للب ـ ـ ـ
والجدول التال يوض تفاصيل ذلك:
البيان
الدفعة
شهر
دفعة 170
يناير
دفعة 171
فتاير
دفعة 172
دفعة 173
مارس
دفعة 174
دفعة 175
ابريل
دفعة 176
مايو
دفعة 177
يونيو
دفعة 178
دفعة 179
يوليو
دفعة 180
أغسطس دفعة 181
دفعة 182
سبتمت
دفعة 183
دفعة 184
اكتوبر
دفعة 185
دفعة 186
نوفمت
دفعة 187
دفعة 188
دشسمت
دفعة 189
اإلجمال

إفراج
62
46
71
47
112
135
405
96
44
80
87
59
77
113
68
68
85
94
60
119
1928

إيقاف
240
148
212
185
382
503
318
341
135
275
308
288
323
530
272
293
549
437
419
801
6959

فيه ـ ــا واتم ـ ــام إجراءاته ـ ــا،

نوع الحالة
غي مستوفية المستندات
76
20
10
18
23
48
32
14
4
9
25
27
26
29
28
13
36
35
14
38
525

ومن أهم المالحظات نف هذا الشأن ر
اآلن:
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 اس ـ ــتالم اللجنـ ـ ــة لطلبـ ـ ــات التسـ ـ ــوية بشـ ـ ــكل مبـ ـ ـ رـارس بـ ـ ــدون الرجـ ـ ــوع لمكاتـ ـ ــب العمـ ـ ــل
والتأهي ــل بالمن ــاطق األم ــر ال ــذي ج ــاء بالمخالف ــة للم ــادة ( )2م ــن ق ـرار ( )260لس ــنة
2019م بشأن إنشاء اللجنة الدائمة رلتشيد المرتبات.
 تصــديق واعتمــاد اللجنــة لــبعض المعــامالت بــالرغم مــن عــدم اســتيفاء كافــة البيانــاتالمطلوبــة وعــدم إرفــاق المســتندات المطلوبــة ومنهــا (الــرقم الـ ن
ـوطب المعتمــد – ق ـرار
االس ـ ــتقالة – ق ـ ـرار الن ـ ــدب – ق ـ ـرار اإلع ـ ــارة – غته ـ ــا) األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـ ــؤثر ع ـ ــىل ص ـ ــحة
إجراءات التسوية.
 تســوية االزدواجيــة لــبعض الحــاالت بــالرغم مــن عــدم تضــمن رأى الجهــة بالموافقــةن
المعب للعمل معها.
عىل استمرار
 إصــدار إف ــادة م ــن قب ــل اللجن ــة بعــدم العم ــل دون الرج ــوع لمنظوم ــة مرتب ــات الدول ــةبوزارة المالية األمر الذي قد ريتتب عليه إصدار شهادات غت مطابقة للواق .
 ضياع بعض طلبات التسوية ،مما ترتب عنه تكرار اعتماد نفس الطلبات. ع ــدم قي ــام اللجن ــة باحال ــة نس ــخة م ــن أعماله ــا إل ال ــديوان بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادةاألول من قرار إنشائها.
 ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام مرك ـ ـ ــز المعلوم ـ ـ ــات والتوثي ـ ـ ــق ب ـ ـ ــوزارة العم ـ ـ ــل والتأهي ـ ـ ــل باع ـ ـ ــداد ال ـ ـ ــنظمر
االلكتونية ر
الب تضمن ست العمل حاليا بالشكل الصحي بما يتناسب
والتطبيقات
م ـ حجــم البيانــات والعمليــات المطلــوب تنفيــذها عليهــا ،حيــث يرتكــز العمــل عــىل
قواع ــد بيان ــات آني ــة غ ــت تفاعلي ــة تعتم ــد ع ــىل المركزي ــة وتتس ــم بالتعقي ــدات وع ــدم
المرون ــة والكف ــاءة نف ظ ــل غي ــاب م ـ نـتة ال ــربط االلك ـ رـت ن
ون م ـ ـ الجه ــات العام ــة ذات
العالقة.
الباحثني عن عمل
ا
ن
ن
الباحثي عن وظائف معدالت عاليـة خـالل السـنوات السـابقة ،ف ظـل عـدم
بلل أعداد
ن
ن
وج ــود سياس ــة واض ــحة الس ــتهداف ه ــؤالء الب ــاحثي واقح ــامهم للعم ــل ف مؤسس ــات
ن
ن
ـجلي بمنظوم ــة مرك ــز
ـاحثي المس ـ
القطــاع الع ــام والخ ــاص ،حي ــث بل ــل إجمــال ع ــدد الب ـ
المعلوم ــات والتوثي ــق ب ــوزارة العم ــل والتأهي ــل ح ـ رـب ش ــهر دشس ــمت للع ــام 2020م ع ــدد
 375,980باحث وباحثة ،والجدول التال يوض تفاصيل ذلك-:
ر.م السنة
2018
1
2019
2
2020
3
اإلجمال

عدد الباحثي النسبة المئوية
%29
107,915
%4
15,230
%67
252,835
375,980

ن
ـاحثي عـن عمـل خـالل العـام 2020م بنسـبة %67
 ويالحظ ازديـادا كبـتا نف أعـدد البن
ن
المسجلي خالل السنوات الثالثة األختة وعددهم 375,980
الباحثي
من إجمال
ن
باحث وباحثة وذلك نتيجة لصـدور قـرار المجلـس الرئـاس لحكومـة الوفـاق الـوطب
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ن
ـاطلي عـن العمـل مـن ررسيحـة
رقم ( )567لسنة 2020م ،بشأن تشغيل وتدريب الع
الشباب.
ر
ن
ن
ـاحثي الــذين تــتاوح أعمــارهم مــا
ـاحثي عــن عمــل ترتكــز عــىل البـ
 لــوحظ أن أعــداد البـر
بـ ـ ـ ن
ـي  17س ـ ـ ــنة إل  35س ـ ـ ــنة ،وه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــؤرس جي ـ ـ ــد نس ـ ـ ــبيا إال أن ـ ـ ــه يج ـ ـ ــب التخط ـ ـ ــيط
ـريجي الج ــدد نف سياس ــات التوظي ــف مس ــتقبال لتع ــويض العج ــز فن
ن
الس ــتهداف الخ ـ
العنا الشابة ،والمخطط التال يوض ذلك:
التوصيات
ن
 إيقــاف اإلســهاب ف إصــدار قـرارات اعتمــاد مال كــات وظيفيــة للوحــدات اإلداريــة دونن
تس ـ ن
ـوظفي فعلي ــا بتل ــك المال ك ــات ،والتأ ك ــد م ــن وص ــف وتص ــنيف وترتي ــب
ـكي الم ـ
الوظائف.
 إل ـزام الجهــات باعــداد مشــاري ـ ـ مال كاتهــا الوظيفيــة وهياكلهــا اإلداريــة وفق ـا لمــا تــنصعلي ــه التشـ ــريعات الناف ــذة المتعلق ــة بقواع ــد إع ــداد المال ك ــات الوظيفي ــة للوح ــدات
اإلداري ــة بم ــا يتناس ــب مـ ـ مع ــادالت األداء الفعلي ــة ،وال ـ رـب تح ــدد م ــن خالله ــا حج ــم
الوظــائف الشــاغرة واالحتيــاج الفعــىل والتخصصــات والمــؤهالت المطلوبــة ،وايجــاد
ن
الوظيف.
الحلول المناسبة للعنا البشـرية خارج المالك
 إصـ ـ ــدار سياس ـ ـ ــات واج ـ ـ ـراءات واض ـ ـ ــحة وفاعلـ ـ ــة لعملي ـ ـ ــة التوظي ـ ـ ــف ع ـ ـ ــىل مس ـ ـ ــتوىالمؤسسات والجهات العامة.
ن
ن
ـاملي
 ع ـ ــىل وزارة العم ـ ــل والتأهي ـ ــل الب ـ ــدء ف إجـ ـ ـراءات فعلي ـ ــة لمعالج ـ ــة أوض ـ ــاع الع ـ ـن
المحالي لفائض المالكات الوظيفية واعادة تأهيلهم وتنسبهم.
 دع ـ ــم وتموي ـ ــل المش ـ ــاري ـ ـ الص ـ ــغرى والمتوس ـ ــطة ال ـ ـ رـب ستس ـ ــاهم ب ـ ــدوره نف إص ـ ــالحاالقتصاد بشكل عام وتوفت فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
-

-

-

-

العم ــل ع ــىل تفعي ــل القط ــاع الخ ــاص وع ــودة الش ــركات المحلي ــة واألجنبي ــة ،والزامه ــا
بت ــوفت ف ــرص العم ــل ُ
ن
ـوطني ،األم ــر ال ــذي شس ــهم بتقلي ــل الع ــبء ع ــىل
المالئم ــة للم ـ
القطاع العام.
توجيـ ــه كافـ ــة الجهـ ــات الراغبـ ــة نف التعاقـ ــد بـ ــالرجوع إل مركـ ــز المعلومـ ــات والتوثيـ ــق
ن
للباحثي عن عمل حسب التخصصات وأولوية
بوزارة العمل وذلك إلعطاء الفرص
التسجيل.
تش ــكيل فري ــق م ــن المختص ـ ن
ـي لوض ـ دراس ــة لم ــا يحتاج ــه س ــوق العم ــل اللي ــب م ــن
تخصص ــات والعم ــل ع ــىل تزوي ــدهم ب ــالتعليم والمه ــارات الالزم ــة لش ــغل الوظ ــائف
حسب التخصصات.
ن
ن ورة ر
ـوظيف
التك ـ ـ ـ نـت واالهتم ـ ـ ــام بالعن ـ ـ ــا أو الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل المـ ـ ـ ــالك ال ـ ـ ـ
بالجه ــات ع ــن طري ــق الت ــدريب وتنمي ــة المه ــارات بش ــكل مس ــتمر لرفـ ـ كف ــاءة وأداء
ن
ـوظفي واطالعهـ ــم عـ ــىل التكنولوجيـ ــا الحديثـ ــة المسـ ــتخدمة نف إتمـ ــام األعمـ ــال،
المـ ـ
فالكوادر البشـرية المؤهلة والمدربة تشكل كلم ـ ـ ــة الش ألي مؤسسة تنشد النجاح.
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 الب ـ ـ ــد م ـ ـ ــن تق ـ ـ ــدير االحتياجـ ـ ـ ـات المس ـ ـ ــتقبلية للق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ـ ـ ـ ــة كم ـ ـ ــا ونوع ـ ـ ــا حس ـ ـ ــبمشــروعات التنميــة واعــداد الموازنــات الدوريـ ـ ــة للتعــرف عــىل الفائ ــض أو الع ـج ــز ف ـ
الق ـ ـ ـ ـ ــوى العام ـ ـ ــلة علـ ـ ـ ـ ـ مس ـ ــتوى المه ـ ــن والتخصص ـ ــات المتاح ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن جهـ ـ ـة وب ـ ــين
احتياج ـ ـات مش ـ ــروعات التنمي ـ ــة ع ـ ــىل مس ـ ــتوي الدول ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن جه ـ ــة آخ ـ ــري ،ووضـ ـ ـ
ن
ـريجي نف الس ـ ــنوات القادم ـ ــة والتأ ك ـ ــد م ـ ــن
الخط ـ ــط اإلس ـ ـ رـتاتيجية الس ـ ــتهداف الخ ـ ـ
تحدي ــد الحجـ ــم األمث ــل مـ ــن العمالـ ــة المؤهل ــة لتحقيـ ــق البع ــد االقتصـ ــادي وترشـ ــيد
ّ
ر
الحقيف والذي يمكن من إدارة دفة العمل.
اإلنفاق
ديوان وزارة العمل والتأهيل

نظام الرقابة الداخلية
أســفرت نتــائأ تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق إل جملــة مــن المالحظــات والـ رـب
ر
مبارس بسالمة إدارة الموارد ر
والب نلخصها فيما يىل:
ترتبط بشكل
 أغلب مستندات الصـرف تفتقد للتعزيز المستندي ،األمر الذي يعتت مخالفا للمادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
ن
 ع ــدم اس ــتيفاء بيان ــات مس ــتندات الص ــرف المتمثل ــة ف كتاب ــة اس ــم المراج ـ وت ــاريـ ــخالمراجع ــة وت ــرقيم المس ــتندات وكتاب ــة رق ــم الص ــك ع ــىل جميـ ـ أوراق المس ــتند مم ــا
يتي إمكانية استخدامها مره أخرى.
 ع ــدم ح ــتم المس ــتندات المرفق ــة بأذون ــات الصـ ــرف بخ ــتم يفي ــد الصـ ــرف واالكتف ــاءن
المتانيــة والحســابات
بخــتم إذن الصــرف فقــط بالمخالفــة للمــادة ( )105مــن الئحــة
والمخازن وسماح النظام المطبق بتمرير فها.
 القيــام بالتعاقــد م ـ ش ــركات محــددة دون اتبــاع إج ـراءات التعاقــد المنصــوص عليهــابالئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2007م.
تنفيذ الميانية
ر
ن
بلــل إجمــال الحــواالت والمص ــروفات والرصــيد عــن الفــتة محــل الفحــص للبــابي األول
ن
والثان وفق البيان التال:
اسم الحساب
البــاب األول -ديوان الوزارة
البــاب ن
الثان

وقد دون

رصيد اول المدة
67,047,245
661,602

الحواالت
1,531,793
1,328,250

المصـروفات
16,274,259
1,649,362

رصيد اخر المدة
52,304,779
340,490

بشأنها المالحظات اآلتية:

 عدم إرفاق الحوافظ المصـرفية باسـتمارات ف المرتبـات ممـا يعـد مخالفـا للمـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )116من الئحة
ن
ـوظفي بقـ ــيم أعـ ــىل مـ ــن مخصصـ ــاتهم الـ ــواردة مـ ــن وزارة
ف مرتبـ ــات لـ ــبعض المـ ـ
المالي ــة ،حي ــث بلغـ ـ قيم ــة م ــا ت ــم ف ــة بالتج ــاوز خ ــالل األش ــهر ()12 ،11 ،10
بقيمة  67,827دينار.
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ن
 تب ـ ـ نـوظفي ت ـ ــرد مخصص ـ ــاتهم المالي ـ ــة بق ـ ــيم أ ك ـ ــت م ـ ــن
ـي وج ـ ــود أس ـ ــماء ل ـ ــبعض الم ـ ـ
ر
درجاتهم الوظيفية ،حيث بلغ قيمة البـواف خـالل األشـهر ( )12 ،11 ،10بقيمـة
 16,000دينار.
ن
 ورود مرتب ـ ــات لع ـ ــدد  14موظ ـ ــف م ـ ــن م ـ ــوظف معه ـ ــد الثقاف ـ ــة العمالي ـ ــة وع ـ ــدد 33ن
موظف مكتب العمل طرابلس ضمن حواالت ديوان وزارة العمل.
موظف من
 أذونات الصـرف  11/1و 11/2و 11/3تح بند نفقات السفر والمبي  ،الخاصةبايفـاد نف مهمـة عمــل رسـمة داخليــة بموجـب القـرار وزيــر رقـم ( )274لســنة 2020م
ُ
لمكتــب مص ـراته ومكتــب جـ ن نـتور ،حيــث لــوحظ عــدم وجــود تقريــر عــن مهمــة العمــل
م أذونات الصـرف واالكتفاء بتقرير عن مكتب العمل مصـراته.
 أذن الص ـ ــرف رقـ ــم  12/8لصـ ــال فنـ ــدق بـ ــاب البحـ ــر تح ـ ـ بنـ ــد مص ـ ــروفات إعـ ــالنُ
وعالقات عامه بقيمة  15,600دينار ،حيث لوحظ عدم اتباع اإلجـراءات القانونيـة
من عروض واختيار العرض االفضل بينها.
 بل ــل إجم ــال م ــا ت ــم ف ــه ع ــىل بن ــد إيج ــارات  165,000دين ــار خ ــالل األش ــهر مح ــلالفحص وقد لوحظ بشأنها ما يىل:
ُ
 التوس نف ف اإليجارات حيث تقـوم الـوزارة بتـأجت سـكن لكـل مـن (الـوزير –
وكيل الوزارة – المراقب المال – مدير مكتـب المتابعـة بـالوزارة – رئـيس القسـم
الم ــال – م ــدير مكت ــب ال ــوزير – م ــدير مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة – م ــدير إدارة
التنظـيم والمال كــات بـالوزارة – مــدير مكتـب الــدعم الف نـب بــالوزارة – رئـيس قســم
العالق ـ ـ ــات – م ـ ـ ــدير إدارة ج ـ ـ ــودة الت ـ ـ ــدريب – م ـ ـ ــدير مكت ـ ـ ــب ذوي االحتياج ـ ـ ــات
الخاصة – مدير مكتب التدريب – مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية).
 تب ـ ن
ـي إن عق ــد إيج ــار ك ــل م ــن ُوزي ــر العم ــل ورئ ــيس قس ــم العالق ــات يخ ــص ذات
المب ـ ـ نـب وبق ـ ــيم مختلف ـ ــة حي ـ ــث كان ـ ـ قيم ـ ـ اإليج ـ ــار ل ـ ـرئيس قس ـ ــم العالق ـ ــات
 1,000دينار و 6,000دينار للوزير شهريا.
 تب ـ ن
ـي وج ــود تض ــخيم نف ق ــيم بع ــض الف ــواتت بدريع ــة ع ــدم التعام ــل مـ ـ ال ــوزارة
بسبب عدم وفاء الوزارة ر ن
بالتاماتها.
 تب ـ ن
ـي التعاق ــد ُمـ ـ مق ـ ـ األب ــارق للم ــأكوالت الخفيف ــة بغ ــرض تق ــديم خ ــدمات
ر
الضيافة ،حيث لوحظ بشأنها اآلن:
ر
عدم وجود أي عروض أو محا ن
ن
تبي آلية التسية واختيار المق .
المقـ تــديره الســيدة ذاتهــا الـ رـب قامـ بتــأجت المبـ نـب الخــاص بهــا للـوزير ورئــيس قســم
العالقات.
حساب اإليرادات

بلغ ـ إي ـرادات ديــوان الــوزارة عــن ســنة 2020م مــا قيمتــه  149,077دينــار منهــا %44
تقريبــا مــن إجمــال إي ـرادات الســنة  65,687دينــار تخــص الفـ رـتة محــل الفحــص حســب
تقرير رئيس الخزينة ،والبيان التال يوض اإليرادات لكل شهر:
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الشهر
اكتوبر
نوفمت
دشسمت

تجديد إذن العمل
9,160
9,760
12,760

منح إذن عمل
1,920
1,920
2,940

الدمغة
37
42
64

اإلجمال
11,117
36,222
18,347

ن
ـؤولي ب ــالوزارة ع ــىل إيض ــاح أس ــباب ظه ــور بن ــود بق ــيم كب ــتة (مث ــل
 ع ــدم ق ــدرة المس ـمبــالل خصــم بكشــف حســاب المص ــرف ولــم تســجل بالــدفاتر وغتهــا مــن البنــود
األخرى).
ن
تبي وجود تزويـر صـكوك خصـما مـن الحسـاب رقـم  2923الخـاص بمرتبـات فـائض
المال كــات الوظيفيــة وذلــك بتقــديم صــك للتحصــيل يحمــل الــرقم  719280بقيمــة
 981,396دينــار مســحوب عــىل مص ــرف التجــارة والتنميــة الكفــرة ،وتك ـرار تقديم ــه
للتحصـيل ثـالث مـرات وهـو مـن ضـمن دف رـت الصـكوك المفقـود والـذي سـبق وان تــم
تبلي ـ ــل إدارة العملي ـ ــات المصـ ـ ــرفية بمصـ ـ ــرف ليبي ـ ــا المرك ـ ــزي بموج ـ ــب الكت ـ ــاب رق ـ ــم
(ش.د.م  )630بتاريـ ــخ 2019/09/30م بفقدانه.
الجرد لسنة 2020م

من خالل فحـص محضــر لجنـة الجـرد الخـاص بوسـائل المواصـالت والمكلفـة بموجـب
ق ـ ـرار وزي ــر العم ــل والتأهي ــل رق ــم ( )419لس ــنة 2020م ،تب ـ ن
ـي وج ــود س ــيارات خاصـ ــة
ب ـ ــالوازرة نف ح ـ ــوزة أش ـ ــخاص ال ت ـ ــربطهم أي عالق ـ ــة وظيفي ـ ــة ب ـ ــالوزارة (الس ـ ــيارات غ ـ ــت
موجودة بالوزارة) ،وعدد  37سيارة مسـروقة منها عدد  8سـيارات تقريبـا لـم يـتم اتخـاذ
أي إجراءات بشأنها.
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قطاع االوقاف
اهليئة العامة لأل وقاف والشؤون اإل سالمية

تقييم نظام الرقابة الداخلية
 قيــام إدارة الهيئــة العامــة لألوقــاف والشــؤون اإلســالمية باألخــذ المالحظــات الــواردةبتق ـ ـ ــارير دي ـ ـ ــوان المحاس ـ ـ ــبة ع ـ ـ ــن الس ـ ـ ــنوات الس ـ ـ ــابقة فيم ـ ـ ــا يخ ـ ـ ــص إدارة والوق ـ ـ ــف
واالستثمار حيث جاري العمل عىل اعتماد الالئحة المالية للوقف.
 قص ــور م ــن إدارة الهيئ ــة باألخ ــذ ب ــبعض مالحظ ــات مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة م ــنخ ــالل التق ــارير ال ـ رـب ي ــتم أع ــدادها وتق ــديمها لتف ــادي بع ــض المخالف ــات وتص ــحي
االنحرافــات عــن سـ ر
ـنب 2020 ،2019م م ـ تــأخر المكتــب عــن أداء مهامــه المناطــة
عن الرب ـ األخت من السنة المالية 2020م.
 تـ ــأخر إدارة الوقـ ــف واالسـ ــتثمار بالهيئـ ــة باعـ ــداد قاعـ ــدة بيانـ ــات دقيقـ ــة عـ ــن الوقـ ــفوالناظر عليه المتمثلة نف ر
اآلن:
 نف ظل الظروف ر
الب تمر بها البالد تب ن
ـي تـأخر إدارة الوقـف واالسـتثمار نف إعـداد
قاعــدة بيانــات عــن أصــول الوقــف الخــارج توض ـ فيــه (اســم الوقــف ،الدولــة،
تاريـ ــخ الوقفية ،عدد األوقاف التابعة له).
 ل ــم تق ــم إدارة الوق ــف واالس ــتثمار بوضـ ـ خط ــة واض ــحة المع ــالم تتض ــمن آلي ــة
جباي ــة إي ـ ـرادات الوق ــف حي ــث تب ـ ن
ـي ت ــأخر بع ــض المكات ــب نف جباي ــة اإلي ـ ـرادات
نتيجة لعدم وجود إيصاالت قبض.
 من خالل التقارير الصادرة عن اللجان المشكلة بالهيئة بشأن الوقفيـات المحفوظـةبديوان الهيئة لوحظ خلو جل أو معظم ملفات الوقف األهىل من محـا ن التسـليم
واالستالم ن
بي الناظر والهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية.
الحسابات المصـرفية
حيث لوحظ التال
 عــدم مســك كافــة الســجالت الماليــة المعتمــدة والمعمــول بهــا حســب قــانون النظــامالم ــال للدول ــة واقفاله ــا ومطابق ــة الرص ــيد لك ــل الحس ــابات الخاص ــة ب ـ ـادارة الوق ــف
واالستثمار.
ن
 بلل رصيد حسـاب نظـارة الوقـف ف 2020/12/31م بمبلـل  182,397دينـار حيـثتبي عدم قيام إدارة الوقف واالستثمار بتسوية قيمة الصكوك الراجعة ر
ن
والب بلغـ
نحو  18,482دينار.
ن
 ظه ـ ـ ـ ـ ـ ــر رص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد حس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار أم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الوق ـ ـ ـ ـ ـ ــف ف 2020/12/31م بمبل ـ ـ ـ ـ ـ ــل 82,632,527دينار ومن خالل فحص الحساب ن
تبي قيام إدارة الهيئة بالتعاقد م
ش ـ ــركة األص ــيل ال ــدائم لتوري ــد ف ــرش للمس ــاجد بقيم ــة  36,295,000دين ــار لكمي ــة
مت بسعر  51.850دينار ر
قدرها  700000ر
للمت ،تم توريده عىل عدد  36دفعة.
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تقييم أداء المكاتب األوقاف بالمناطق
 تــأخر معظــم مكاتــب الهيئــة العامــة لألوقــاف والشــؤون اإلســالمية باتخــاذ اإلج ـراءاتالقانوني ــة حي ــال ال ــديون المس ــتحقة مم ــا يع ــد مخالف ــا ل ــنص الم ــادة ( )10م ــن الق ـرار
الصادر عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم ( )208بشأن تنظـيم إدارة أمـالك
الوقـ ـ ــف والـ ـ ـ رـب تـ ـ ــنص :ميفـ ـ ــوض مـ ـ ــدراء المكاتـ ـ ــب باصـ ـ ــدار ق ـ ـ ـرارات اإلخـ ـ ــالء اإلداري
والحجــز اإلداري ورف ـ الــدعاوي واإلخطــاران واتخــاذ كافــة اإلج ـراءات القانونيــة الـ رـب
تحفظ أمالك الوقف.
 لــم تقــم مكاتــب األوقــاف بالمنــاطق باعــداد تقــارير شــهرية عــن ســت عملهــا واحالتهــال ــإلدارة وخاص ــة التق ــارير ال ـ رـب ت ــنظم آلي ــة ف إي ـ ـرادات األوق ــاف وف ــق الض ــوابط
الــواردة بــالقرار الصــادر عــن وزيــر األوقــاف رقــم ( )208لســنة 2014م بشــأن تنظــيم
إدارة أمـ ـ ــالك الوقـ ـ ــف ونظـ ـ ــام ف ريعهـ ـ ــا وخاصـ ـ ــة آليـ ـ ــة ف إي ـ ـ ـرادات األوقـ ـ ــاف
المحققة اعتبارا من 2014/01/01م.
 لم تقم مكاتب األوقاف بالمناطق بالبح عن عقارات الوقف غت المحصـورة ال رـبس ــتتول الهيئ ــة النظ ــارة عليه ــا وف ــت ملف ــات حص ـ ــر له ــا بع ــد اس ــتيفاء المس ــتندات
المؤيدة لوقفيتها ومصاريفها والرسومات المبينة لمساحتها وحدودها.
 ل ــوحظ م ــن خ ــالل االط ــالع ع ــىل عين ــة م ــن ملف ــات عق ــارات الوق ــف بالمكات ــب تب ـ نـي
افتقار تلك الملفات إل ما يفيد بانه تـم اإلشـهاد عليهـا أمـام المحـاكم الشــرعية وهـذا
اإلش ــهاد أوجبـ ــه الق ــانون رقـ ــم ( )124لس ــنة 1972م بشـ ــأن تنظ ــيم أحكـ ــام الوقـ ــف،
كذلك ضعف حجيـة االثباتـات المسـتندية ال رـب تفيـد بتبعيـة تلـك العقـارات لمكتـب
أوقاف صتاتة مما يضعف معه السند الشـرع لمليكة تلك العقارات.
 بل ـ ــل ع ـ ــدد الوقفي ـ ــات األهلي ـ ــة وفق ـ ــا لمكات ـ ــب المن ـ ــاطق ع ـ ــدد  49وقف ـ ــا وم ـ ــن خ ـ ــاللتبي أن الوقفيات األهلية المذكورة أعاله ر
الفحص ومراجعة ن
الب آل إليهم النظارة
ن
عليها بموجب محضـر إثبات وقفية وهو ف حكم اإلشهاد ،حكـم قضـان ،أمـر والن،
قرار من رئيس الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية (لجنة أهلية).
متابع ــة النظ ــارة باحال ــة
 م ــن المه ــام المكل ــف به ــا قس ــم الوق ــف األه ــىل بالمكات ــبالحسابات الختامية لكل سنة مالية لمراجعتها والتأكد من صحة الحسابات وأوجه
الصـ ــرف وذل ــك باالس ــتناد ع ــىل الق ــانون رق ــم ( )124لس ــنة 1972م بأحك ــام الوق ــف
وتعديالتـ ــه ،حيـ ــث تبـ ـ ن
ـي تقـ ــاعس وتخلـ ــف بعـ ــض النظـ ــار مـ ــن التواصـ ــل م ـ ـ الهيئـ ــة
وتقــديم تلــك الحســابات الختاميــة عــن الســنة الماليــة موضــوع الفحــص والســنوات
ر
باآلن:
السابقة لإلدارة المختصة مرفقة
ر
 الحسابات الختامية عن السنوات السابقة وحب تاريـ ــخ 2020/12/31م.
 كشف يتضمن عقارات الوقف م بيان نوعها وموقعها وقيمة اإليجـار الشـهري
أو السنوي لكل منها.
 رصيد حسابات اإليرادات ومال البدل بالمصـرف والخزينة.
 كشف بقيمة المرتبات والمكافآت المصـروفة.
 أصل الوقفية صورة طبق األصل من حكم التولية.
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ممــا يع ــد مخالف ــا لــنص الم ــادة ( )41( ،)40م ــن القــانون رق ــم ( )124لس ــنة 1972م
وتعديالتــه والـ رـب تــنص :معــىل كــل نــاظر عــىل وقــف خــتي أو حصــة ختيــة أن يقــدم
كشــف حســاب مؤيــدا بالمس ــتندات عــن الوقــف المش ــمول بنظــره ســنويا إل الهيئ ــة
العامـة لألوقـاف ،واذا تب ن
ـي للهيئـة أن هنـاك تقصـتا أو سـوء تصــرف مـن النـاظر يرفـ
ن
األمر إل المحكمة الشـرعية المختصة للنظر ف أمر الناظر وكذلك ترف الهيئة األمر
للمحكمة إذا امتن الناظر عن تقديم...الخ.
تقييم أداء اإلدارة من حيث جباية تحصيل اإليرادات

بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ اإليـ ـ ـ ـ ـ ـرادات المحقق ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن 2020/01/01م ح ـ ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م بمبل ـ ـ ـ ـ ــل
 2,670,227دينار ،والبيان التال يوض ذلك:
اسم المكتب
مصـراته
نن
جتور
ترهونة
مسالتة
ز رن
ليي
زلطن
القلعة
ن
رقدالي

المبلغ بالدينار
833,229
1,103,630
52,188
480,409
191,510
5,700
1,800
1,760

تبي ر
ومن خالل الفحص ن
اآلن:
ن
المتانيــة التقديريــة عــن ســنة 2020م
 تــأخر إدارة الوقــف واالســتثمار باعــداد مقـ رـتحتتضمن اإليرادات المتوقعة والنفقات المتوق إنفاقها.
 لم تقـم إدارة الوقـف واالسـتثمار باقفـال حسـاب اإليـرادات والمصــروفات بالمصــرفالصحارى الرئيسـ بالرغم من القرار الصـادر عـن وزيـر األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية
رق ــم ( )2014/208بش ــأن تنظ ــيم إدارة أم ــالك الوق ــف ونظ ــام ف ريعه ــا وخاص ــة
آلية ف إيرادات المحققة اعتبارا من 2014/01/01م والمتمثلة نف  %10مقابل
نظارة الوزارة تحال إل حساب الوزارة بمصـرف الصحاري حساب رقم .57931
 لـم تقــم إدارة الهيئـة باعــداد خطـة واضــحة المعـالم نف آليــة تحصـيل إيـرادات الوقــفحي ــث تب ـ ن
ـي ع ــدم قي ــام أغل ــب مكات ــب األوق ــاف بالمن ــاطق بتحص ــيل كاف ــة إي ـ ـرادات
الوق ــف خــالل الس ــنة المالي ــة 2020م والس ــنوات الس ــابقة مم ــا يع ــد مخالف ــا ألحك ــام
المادة ( )40من القانون رقم ( )124لسنة 1972م بشأن أحكام الوقف وبالمخالفة
للمادة رقم ( )2من القرار الصادر عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم ()208
لسنة 2014م بشأن آلية جباية اإليرادات
 تأخر بعض مكاتب األوقاف بالمناطق باحالة  %10مقابل نظارة الوزارة إل حسابالوزارة بمصـرف الصحارى حساب رقم  57931مما يعد مخالفا للمادة رقم ( )3من
القـ ـرار الص ــادر ع ــن وزي ــر األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية رق ــم ( )208لس ــنة 2014م
بشأن ف إيرادات األوقاف المحققة اعتبارا من 2014/01/01م.
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 ع ــدم وج ــود قاع ــدة بيان ــات ب ـادارة الوق ــف واالس ــتثمار بش ــأن إي ـرادات الوق ــف خ ــارجالــبالد منهــا (مكــة ،المدينــة المنــورة) عــن الســنة الماليــة موضــوع الفحــص والســنوات
السابقة والذي يل ر نـتم المكتـب بادارتهـا وجبايـة إيراداتهـا واحالتهـا بعـد الخصـم مقابـل
النظارة .%15
تقييم أداء اإلدارة من حيث متابعة الد يون المستحقة عل الجهات العامة

 بلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قيمـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــديون المسـ ـ ـ ـ ـ ــتحقة ع ـ ـ ـ ـ ــىل الجهـ ـ ـ ـ ـ ــات العام ـ ـ ـ ـ ــة والش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات نحـ ـ ـ ـ ـ ــو 686,957,683دينار وتتمثل نف ر
اآلن:
المبلغ بالدينار
البيان
116,162,836
ديون الجهات العامة والشـركات
األر ن
ا ،ر
الب نزع ملكيتها وحددت قيمتها 546,969,741
197,062,000
أمالك هدم للمصلحة العامة
3,100,043
ديون عىل الجهات بأحكام قضائية
ن
3,000,000
اإلسكان
المشـروع
ن
17,528,000
األخرص
مشـروع الجبل

تبي ر
ومن خالل الفحص ن
اآلن:
 قص ــور إدارة الوق ــف واالس ــتثمار بالهيئ ــة بمتابع ــة ديونه ــا المس ــتحقة ع ــىل الجه ــاتالعام ـ ـ ــة ومطابقته ـ ـ ــا والمتعلق ـ ـ ــة باإليج ـ ـ ــارات الش ـ ـ ــهرية والس ـ ـ ــنوية ع ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ــن
2009/01/01م حـ ـ ـ ـ ـ رـب 2020/12/31م نف ظـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـ ر نـتام الجهـ ـ ـ ـ ــات العامـ ـ ـ ـ ــة
والمســتفيدة مــن أمــالك الوقــف مــن تســوية ديونهــا ر
المتاكمــة عــن الســنوات الســابقة
األمـر الـذي يتع ن
ـي عـىل الهيئـة متابعــة وتحصـيل ديونهـا لـدى الغـت بـالطرق القانونيــة
واإلدارية.
 اعتبار ان أموال وحقوق الوقف ال يتم امتالكها أو تسقط بمضـ المدة وفقا للمـادة( )29مــن القــانون رقــم ( )124لســنة 1972م بشــأن أحكــام الوقــف حيــث بلــل ديــون
الجهــات العامــة حـ رـب 2010/12/31م نحــو  14,129,603دينــار والقــيم المحصــلة
مــن المبل ـل المــذكور مبلــل وقــدره  12,554,630دينــار ،والبيــان التــال يوض ـ قيمــة
الديون المستحقة عىل الجهات العامة:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم الجهة
وزارة التعليم
وزارة العدل
وزارة المواصالت
وزارة الزراعة
وزارة المرافق
وزارة االقتصاد
وزارة الصحة
وزارة الشباب والرياضة
مصلحة األثار
ن
الليبيي
مركز جهاد
اإلجمال

قيمة الديون الياكمية
204,132
633,002
34,424
89,951
113,606
229,283
54,593
62,248
79,887
2,107,233
3,772,859
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ر
والمتاكم ـ ــة ع ـ ــن
 ع ـ ــدم قي ـ ــام بع ـ ــض المكات ـ ــب بالهيئ ـ ــة بمتابع ـ ــة ال ـ ــديون المس ـ ــتحقةالجهات العامة منذ سنوات سابقة مما يعد مخالفا لـنص المـادة رقـم ( )2مـن القـرار
الصادر عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم ( )208لسنة 2014م.
 لــم يــتم تعــويض الهيئــة بالمبــالل المتعلقــة بــاألر نا ،والعقــارات الـ رـب نزع ـ ملكيتهــا
وح ــددت قيمته ــا ع ــن طري ــق ف ــروع الهيئ ــة وادارة ش ــؤون العق ــارات واس ــتثمار أم ــالك
الوقــف ســابقا منهــا أر ن
ا ،مقــام عليهــا مشــاري ـ ـ بمعظــم قطاعــات الدولــة (التعلــيم،
اإلســكان ،المرافــق ،األنديــة ،المصــان  ،المستشــفيات ،أخــرى) والبيــان التــال يوض ـ
ذلك:
البيان
أر ن
ا ،نزع ملكيتها وحددت قيمتها عن طريق فروع الهيئة سابقا
أر ن
ا ،نزع ملكيتها وحددت قيمتها عن طريق إدارة شؤون العقارات
واستثمار أمالك الوقف سابقا
تعويض أمالك وقف مزران
ديون عىل الجهات العامة بأحكام قضائية

القيمة
29,880,035
505,219,230
197,062
3,100,043

مما يعد مخالفا للمادة رقم ( )30من القانون ( )124لسنة 1972م وال رـب نصـ  :ممـن
تعدى عىل الوقف بالهدم أو اإلزالة فعليه إعادته إل ما كان عليه و إال فيلـزم بـدف قـيم
العـ ن
ـي والتع ــويض عم ــا وق ـ الض ـ ـرر كم ــا تضــمن ال ــديون قيم ــة مس ــتحقة ع ــىل الش ــركة
ن
ر
العامة للكهرباء مقابل إقامة محطاتها عىل أرا ،الوقـف حـب 2020/12/31م بمبلـل
 177,672,000دين ــار ،والبي ــان الت ــال يوض ـ ـ المواق ـ ـ المش ــغولة م ــن ط ــرف الش ـ ــركة
العامة للكهرباء المقامة عىل أر ن
ا ،الوقف:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المكاتب
طرابلس
الجفارة
الزاوية
الجبل الغرن
المرقب
مصـراته
بنغازي
ن
الجبل االخرص
المرج
درنة
البطنان
سبها

عدد المحطات
84
11
53
6
29
27
7
30
11
1
1
12
اإلجمال

اإليجار السنوي
36,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000

القيمة المستحقة
93,744,000
+4,122,000
14,400,000
2,178,000
16,182,000
15,066,000
3,903,000
12,216,000
6,138,000
2,466,000
558,000
6,696,000
177,672,000

 كم ـ ــا تبـ ـ ـ نـي قيمـ ـ ــة الـ ـ ــديون المسـ ـ ــتحقة والـ ـ ـ رـب تـ ـ ــم مطابقتهـ ـ ــا م ـ ـ ـ وزارة الـ ـ ــدفاع حـ ـ ـ رـب
ن
2010/12/31م مقابـ ـ ـ ـ ــل إقامـ ـ ـ ـ ــة معسـ ـ ـ ـ ــكرات عـ ـ ـ ـ ــىل أرا ،الوقـ ـ ـ ـ ــف مبلـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ــدره
 10,774,227دينــار والـ رـب ارتفع ـ نف 2014/12/31م نحــو  32,322,832دينــار
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وجــاري العمــل مــن قبــل اللجنــة المشــكلة مــن قبــل رئــيس الهيئــة لحص ـر تلــك الــديون
عن ر
الفتة من 2015/01/01م ر
حب 2020/12/31م.
تقييم أداء المشـروعات بإدارة الوقف واالستثمار

ت ــأخر إدارة الوق ــف واالس ــتثمار باع ــداد خط ــة اس ــتثمارية واض ــحة توضـ ـ المشـ ــروعات
المتوقعــة والجــاهزة للتنفيــذ ومواعيــد بــدايتها والمش ــروعات الـ رـب تــم اعتمادهــا واعــداد
الجدوى االقتصادية لها ،وكذلك المشـروعات ر
الب تح الدراسة.
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قطاع الشباب والرياضة
اهليئة العامة للشباب والرياضة

نظام الرقابة الداخلية
قص ــور نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة م ــن حي ــث (ع ــدم مس ــك الس ــجالت المالي ــة المنص ــوص
ن
عليه ــا بالئح ــة الحس ــابات والمخ ــازن و ض ــعف أداء مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة ف أداء
الدور المناط به وفق اللوائ المنظمة لعمله).
الميانية التسييية
بلغـ ـ االعتم ــادات المالي ــة لمصـ ــروفات الع ــام 2020م مبل ــل  79,992,500دين ــار ،فن
ن
حي كان المصـروفات الفعلية بقيمة  68,989,119دينار تفاصيلها كالتال:
القيمة
البيان
السنة المالية
المصـروف
المسيل
المفوض
المخصص
الباب األول 27,444,119 23,001,045 27,500,000 27,500,000
الباب ن
التان 41,565,000 40,367,500 52,492,500 38,000,000
2020
اإلجمال 69,009,119 63,368,545 79,992,500 65,500,000

أهم المالحظات:
 يظهر الجدول اعاله فرق نبي السيولة المحالة خالل العام واالنفـاق نف البـاب االول
ن
ر
والث ـ ن
ـان مم ــا يؤك ــد ع ــدم إحال ــة ب ــواف ف ــائض األب ــواب م ــن الس ــيولة ف نهاي ــة السـ ــنة
المنقضية.
 تظهر عينة الفحص ألذونات الصـرف بلل مجموع قيمها  625,132دينار. ضعف التعزيز المستندى لبعض المنصوص عليها بالئحة الحسابات والمخازن. تحمي ــل البن ــد بمص ـ ــروفات ال تخص ــه (خ ــدمات مق ـ ـ لم ـ نـوظف ال ــوزارة) وك ــان م ــن
الواجــب تحميلهــا عــىل بنــد االعاشــة واإلقامــة بالبــاب األول ،األمــر الــذي أظهــر البنــد
عىل غت حقيقته.
بند الدعم

يع ــد دع ــم الدول ــة الم ــال لألندي ــة الش ــبابية والرياض ــية والمؤسس ــات الرياض ــية االهلي ــة
ن
لتط ــوير ق ــدرات ه ــده المكون ــات ،وتعزيزه ــا ف اتج ــاه تحقي ــق اعتماده ــا ع ــىل موارده ــا
الماليـ ــة الخاصـ ــة،عن طريـ ــق تفعيـ ــل خـ ــدماتها واسـ ــتثماراتها ،ر
الب تغـ ــذيها تـ ــدريجيا عـ ــن
الـدعم المــال الـذ ى تقدمــه الدولــة ويثقــل كاهـل الخزانــة العامــة بشــكل او بــاخر وشــكل
لجنــة فنيــة مــن خــتاء نف المجــال الريـ ن
ـا ،واالجتمــاع والمــال واإلداري ،لوض ـ معــايت
وضــوابط اآللي ــة ف قيم ــة ال ــدعم لهــذه المكون ــات الش ــبابية والرياض ــية ،واخض ــاعها
لرقاب ــة ومتابعـ ــة مـ ــن قبـ ــل الهيئـ ــة حفاظـ ــا عـ ــىل المـ ــال العـ ــام ،واعتمـ ــدت هـ ــذه المعـ ــايت
والضوابط وفق قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم ( )191لسنة 2019م.
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وفيما يـىل بيـان بمـا تـم اعتمـاده مـن دعـم ومـا تـم إنفاقـه كمصــروف خـالل السـنة الماليـة
2020/2019م لجمي المكونات الشبابية والرياضية:
السنة المالية
2019
2020

البند
الدعم
المتفرقات (مصـروفات غت المخصصة)
الدعم
اإلجمال

القيمة
المصـروف
المعتمد
38,309,500
38,700,000
22,876,042
22,917,152
40,415,220
51,150,000
101,600,762 112,767,152

الرصيد
390,500
41,110
10,734,780
11,166,390

أهم المالحظات عل األندية واالتحادات الرياضية
 عدم ر نالتام كافـة األنديـة واالتحـادات الرياضـية بتقـديم تقريـر مفصـل بأوجـه الصــرف
لقيم ــة ال ــدعم مع ــززة بمس ــتندات المؤي ــدة للصـ ــرف وتس ــوية المب ــالل المحال ــة إليه ــا،
باس ــتثناء ال ــبعض منه ــا ال ـ رـب أحالـ ـ كش ــف بالمصـ ــروفات لهـ ـذه المب ــالل دون إرف ــاق
المستندات المؤيدة لرصف القيمة.

ف دعــم مــال لــبعض األنديــة بالمنطقــة الشــرقية بــالرغم مــن وجــود جســم منــاظر
للهيئــة بالمنطقــة ،حيــث تــم إق ـرار دعــم نــوادي المنطقــة الش ــرقية ضــمن ق ـرار رئــيس
الهيئـة رقـم ( )197لســنة 2019م ،إال أنـه ألغيـ وتــم ف نف القيمـة خـالل الســنة
المالية 2020م.
 عــدم الـ ر نـتام فــروع الهيئــة بتقــديم تقريــر مفصــل بأوجــه الص ــرف لقيمــة الــدعم معــززةبمســتندات المؤيــدة للص ــرف وتســوية المبــالل المحالــة اليهــا ،بمــا ال يتوافــق بالمــادة
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن .وفيمــا يــىل بيــان بالقيمــة المحالــة
( )21مــن الئحــة
لفروع الهيئة:
الفرع
طرابلس
مرصاته
الزاوية
الجبل الغرن
الساحل الغرن
نالوت
الجفارة
سبها

رقم الصك
682573
682574
682582
682583
682584
682585
682586
682575

القيمة
50,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
35,000
30,000

ترهونة

682587

30,000

682589
الخمس
682590
اوباري
إجمال القيمة

30,000
25,000
400,000

المشاركات الرياضية الخارجية وتمثيل الدولة الليبية

اس ــتنادا إل المع ــايت والض ــوابط المنص ــوص عليه ــا بق ـرار رئ ــيس الهيئ ــة العام ــة للش ــباب
والرياض ـ ــة رق ـ ــم ( )191لس ـ ــنة 2019مر تت ـ ــول الهيئ ـ ــة تغطي ـ ــة مصـ ـ ــروفات واش ـ ـ رـتاكات
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المكون ــات الش ــبابية والرياض ــية ال ـ رـب تش ــارك فعالياته ــا نف الخ ــارج باس ــم الدول ــة الليبي ــة
بي الهيئـة وشــركة الجزيـرة للخـدمات الرياضـيةر ل ر
عليه أبرم عقد اتفاق ورعاية ن
ـإلرساف
الكامــل عــىل ترتيــب كافــة التجهـ نـتات الالزمــة مــن تجهـ نـت المعســكرات الخارجيــة للفــرق
والمنتخبات الوطنية.
وبمراجع ــة بعـ ــض مسـ ــتندات الص ـ ــرف المتعلق ــة بش ـ ــركة الجزيـ ــرة للخـ ــدمات الرياضـ ــية
لوحظ ر
اآلن:
 إذن الصــرف رقــم  9/18تــم ف مبلــل  614,250دينــار مقابــل إقامــة نــادي النص ـربفن ـ ــدق الهيلت ـ ــون بمص ـ ـ ـر بتكلف ـ ــة  650يومي ـ ــة للف ـ ــرد م ـ ــن ي ـ ــوم 2019/12/31م إل
2020/1/20م ،ل ـ ــوحظ ع ـ ــدم إرف ـ ــاق المس ـ ــتندات المؤي ـ ــدة للصـ ـ ــرف والمتمثل ـ ــة نف
القيمــة بالفــاتورة لعــدد  45شــخص نف حـ ن
ـي أن العــدد الفعــىل بالفــاتورة  44شــخص
ا
أي بف ـ ـ ــارق  13,650دين ـ ـ ــار فضـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــن تكـ ـ ـ ـرار األس ـ ـ ــماء ال ـ ـ ــواردة بالف ـ ـ ــاتورة ل ـ ـ ــبعض
األشخاص.
حساب الودائع واألمانات

 وجود مبالل بحساب األمانات تجاوزت أغلبهـا سـتة اشـهر المسـموح بهـا قانونـا وفـقن
المتاني ـ ــة والحس ـ ــابات والمخ ـ ــازن وبعض ـ ــها تج ـ ــاوز
ن ـ ــص الم ـ ــادة ( )162م ـ ــن الئح ـ ــة
الخمس سنوات.
ن
ن
ن
 تعليـ ــه مبـ ــالل إل حسـ ــاب الودائ ـ ـ كمص ـ ــروفات فعليـ ــة ف حـ ــي أنهـ ــا تعتـ ــت ف حكـ ــمـي الحس ــابات ،األم ــر الــذي أدى إل تض ــخيم ن
تحويــل ب ـ ن
متاني ــة التح ــول بمص ــروفات
ر
غــت حقيقيــة بمــا ال يتوافــق ونــص المــادة ( )161الــب تــنص عــىل أن :ميقيــد بحســاب
األمانات المبالل ر
الب لم تصـرف نف مواعيدها المقررة أي المبالل المستحقة للدف م
بيانها كالتال:
رقم التفويض
1933
1935
1934
1937

الينامج  /المشـروع
ن
تجهت ملعب كرة القدم العوينية
ن
تجهت ملعب كرة القدم مزدة
ن
تجهت ملعب كرة القدم الشقيقة
مجم رجب عكاشة

حسابات خارج الميانية
التوسـ نف مـن العهـد والتوسـ فن
السنة المالية 2020/2019م:
البيان
السنة المالية رقم القرار
69
2019
188
2019
71
2020
152
2020

القيمة
1,800,000
1,800,000
1,800,000
2,964,763

فهـا وفيمـا يــىل بيـان بالعهـد الـ رـب تـم منحهـا خــالل

القيمة المستلم

الصفة والغرض من منح العهدة

 15,000س ر ع لنقل مشجع المنتخب لمواجهة مصـروفات عمل اللجنه
 30,000ع م ا المنطقة الشـرقية للصـرف عىل المهرجان المقام ببنغازى
لمواجهة مصـروفات مكتب رئيس الهيئة
اما
5,000
لتغطية المصاريف اجتماع بالسادة رنساء الفروع
 10,000ع ا ا
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ميانية التحول
ر
اس ــتنادا ع ــىل ق ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )208لس ــنة 2020م بش ــان إق ـرار التتيب ــات
المالية ،المادة ( )10من القرار مترحـل المبـالل المفـوض بهـا والمسـيلة مـن مخصصـات
الب ــاب الثال ــث م ــن ر
التتيب ــات المالي ــة للع ــام 2019م وال ـ رـب ل ــم ي ــتم فه ــا ع ــىل أن ي ــتم
الصــرف عــىل نفــس البنــود والمش ــروعات الـ رـب صــدرت عــىل أساســهام ،عليــه تــم ترحيــل
االعتمادات المقررة ن
لمتانية السنة المالية 2019م والبالل قيمتها  60,000,000دينار
ن
إل ن
متاني ــة الس ــنة المالي ــة 2020م ،ح ـ رـب ي ــتم إنج ــاز العم ــل ف ح ــدود التك ــاليف الكلي ــة
المعتمدة له.
السنة المالية
2019
2020
اإلجمال

المعتمد
60,000,000
6,977,950
66,977,950

القيمة
المصـروف
10,868,830
56,109,120
66,977,950

المسيل
60,000,000
6,977,950
66,977,950

الرصيد
49,131,170
صفر
صفر

ومــن خــالل االطــالع عــىل تقريــر المتابعــة المعــد مــن قبــل إدارة الدراســات والمشــروعات
بالهيئة لوحظ ر
اآلن:
 التـ ــأخر نف تنفيـ ــذ اغلـ ــب المشـ ــاري ـ ـ المتعاقـ ــد عليهـ ــا والبـ ــالل عـ ــددها  153عقـ ــد كمـ ــال ــوحظ وج ــود ر ن
التام ــات مالي ــة ع ــىل تعاق ــدات كانـ ـ نس ــبة اإلنج ــاز الف ـ نـب له ــا تف ــوق
نسبة اإلنجاز المالية والعكس.
ن
ر
ن
 وجــود تعاقــدات عــىل مشــاري ـ ـ لــم ششـ ـرع ف تنفيــذها كــالتام قــائم عــىل الهيئــة يرحــلمن سنة إل أخرى.
اللجنة األوملبية الليبية

نظام الرقابة الداخلية
 ع ــدم قي ــام مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة بالمه ــام المناط ــة ب ــه واغف ــال القي ــام ب ــالجردا
المفــاج للخزينــة والمخــازن و اعــداد التقــارير الدوريــة بنتــائأ أعمالـه فضـ عــن عــدم
المصادقة عىل بعض أذونات الصـرف.
 النقص المسـتندي لـبعض أذونـات الصــرف بالمخالفـة للفقـرة (ب) مـن المـادة ()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ر
 إغفــال المراقــب المــال اإلرساف عــىل القســم المــال باللجنــة وعــدم التأ كــد مــن حســنتطبيــق القواعــد الماليــة الســارية بالمخالفــة للفقــرة (ه ــ) بالمــادة ( )24 ،19 ،26مــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 عدم وجود ختم عىل مستندات الصـرف ومؤيداتها ما يفيد تم الصـرف تفاديا لتكرارن
المتانية والحسابات والمخازن.
فها بالمخالفة للمادة ( )105من الئحة
ن
األعمال المقدمة منهم.
العاملي بصفة مستمرة دون بيان ما
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 ع ــدم احتف ــا أم ـ نـي الخزينـ ــة ب ــدفاتر الص ــكوك الخاصـ ــة ب ــبعض الحس ــابات حيـ ــث
ن
اوكلـ ـ ـ اللجن ـ ــة ه ـ ــذه المهم ـ ــة إل م ـ ــوظفي آخ ـ ــرين وع ـ ــدم حفظه ـ ــا داخ ـ ــل الخزن ـ ــة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )124من الئحة
 عدم إرجاع ب رن
ـواف المبـالل الموجـودة بحسـاب البـاب االول والثـان إل حسـاب اإليـراد
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
العام بالمخالفة للمادة ( )27من الئحة
ن
وظيف باللجنة األولمبية.
 عدم وجود مالك عدم اعتماد الئحة مالية واضحة من قبل اللجنة األولمبية.الموارد المالية للجنة األولمبية
الدعم من قبل اللجنة األولمبية الدولية الدعم لجنة البحر المتوسط إيرادات االستثمار (اإليجارات)
 9,634دوالر
 119,628دوالر
 777,006دينار
المجموع  129,262دوالر

حساب مصـرف التجارة والتمية فرع ذات العماد رقم  763231وتتمثل إيرادات
اإليجار خالل سنة 2018م بإجمال  777,006دينار

وكان أهم المالحظات ما يىل:
 قصور اللجنة نف جباية ايراد االستثمار نف مواعيدها. ع ــدم وج ــود مس ــتند يفي ــد توري ــد اإلي ـ ـرادات لحس ــاب االس ــتثمار بالمخالف ــة ألحك ــامن
المتانية والحسابات والمخازن.
المواد من ( )80()72من الئحة
 إيج ــار بعـ ــض العقـ ــارات بنـ ــادي الفروسـ ــية ان سـ ــتة ال يـ ــتم توريـ ــد إيراداتهـ ــا لحسـ ــاباللجنة األولمبية.
 الصـرف من حساب االستثمار دون وجود تعزيـز مسـتندي بالمخالفـة ألحكـام المـادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
 عدم إعداد مذكرات تسوية لمتابعة الصـرف من الحساب. عــدم االحتف ــا ب ــدفاتر الصــكوك الخاص ــة بحس ــاب االســتثمار بالخزين ــة بالمخالف ــةن
المتانية والحسابات والمخازن.
ألحكام المادة ( )124من الئحة
ن
 وج ـ ــود مب ـ ــالل مخص ـ ــومة م ـ ــن الحس ـ ــاب المصـ ـ ــرف وال يوج ـ ــد أي مس ـ ــتند دال ع ـ ــىلن
المتانيــة والحســابات والمخــازن
الص ــرف بالمخالفــة ألحكــام المــادة ( )55مــن الئحــة
بيانها ر
كالب:
تاري ــخ الخصم
2018/01/11
2018/04/30
2019/01/13
2019/04/29

رقم الصك
حوالة داخلية
888
897
898

المبلغ
50,000
3,000
500
500
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 ع ـ ــدم وج ـ ــود بع ـ ــض الص ـ ــكوك س ـ ــواء م ـ ــن ض ـ ــمن الص ـ ــكوك المص ـ ـ ــروفة أو الملغي ـ ــةوأرقامه ـ ــا (،911 ،908 ،907 ،906 ،904 ،901 ،900 ،898 ،897 ،888 ،884
.)921 ،920
 العشوائية نف الصـرف بحيث ال يوجد أرقام تسلسل لعدد كبـت مـن أذونـات الصــرفن
ـؤولي ع ـ ــن الصـ ـ ــرف بالمخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة
وال تحم ـ ــل بعض ـ ــها توقيع ـ ــات المس ـ ـ
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )106من الئحة
-

ف العهد بدون مستندات وعدم وجود ما يفيد إقفال العهد.
اسم المستفيد قيمة العهدة رقم الصك رقم اإلذن
5/1
924
3,000
ن س ال
5/2
925
5,000
8/12
960
3,000
مسا
8/13
961
5,000
8/14
962
5,000
8/16
964
10,000
ما
8/17
965
5,000
8/18
966
5,000

ف دفع ـ ــة ع ـ ــىل الحس ـ ــاب لش ـ ـ ــركة المس ـ ــافر ال ـ ــدائم بقيم ـ ــة  20,000دين ـ ــار دون
تسوية الدفعة وال يوجد سجل للمتابعة هذه الدفعات.
الميانية التسييية
المعتمد
الباب
2,400,000
األول
3,000,000
النفقات التسيتية
ن
الثان
دعم االتحادات الرياضية 10,000,000
15,400,000
اإلجمال

المسيل
1,880,172
2,250,000
7,500,000
11,630,172

المصـروف
2,113,013
2,668,319
7,252,500
12,033,832

الفائض او العجر بالمقارنة بالمسيل
()232,841
()418
247,500
()403,660

 الصــرف بالتجــاوز لــبعص بنــود البــاب الثـ نـان بالمخالفــة لقـرار ر
التتيبــات الماليــة لســنة
2018م وبالمخالفة للمادة ( )10من قانون النظام المال للدولة.
المصـروف قيمة التجاوز
المسيل
البند
()15,838
72,088
56,250
مطبوعات وقرطاسية
()3,160
59,410
56,250
اعالن وعالقات عامة
صيانة ن
ن
وتجهتات واثاث )609,585( 759,585 150,000
مبان
دعم ن
متانيات جهات أخرى )201,955( 8,301,995 8,100,000
()830,578
اإلجمال

 عدم وجود تعزيز مستندي لجميـ أذونـات الصــرف بالبـاب الث نـان بالمخالفـة للمـادة
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )99من الئحة
 تحميــل مص ــروفات ســنوات ســابقة عــىل ســنة 2018م بالمخالفــة للمــادة ( )99مــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
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 ضياع صك مص نـرف دون وجود اخطار من حامل الصك إل اللجنة األولمبية وعـدم
قيام اللجنة بمخاطبة المصـرف بايقاف ف الصـك بالمخالفـة للمـادة ( )121مـن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 ررساء  75تــذكرة ســفر لتــونس عــن طريــق ش ــركة الســفت بقيمــة  15,928دينــار دونوجــود مخاطبــات ودون تحديــد نــوع المهمــة وعمليــة الصــرف غــت واضــحة حيــث أن
الفاتورة تيب ان جمي التذاكر إل تونس وليس أسبانيا.
ن
ـاملي دون توقيـ وخـتم المراقـب المـال عـىل أذونـات الصــرف
ف مكافـأة لغـت الع
ن
بالمخالفة للمادة ( )19من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
المبارس لشـركة ماس ن
ر
لتر بطباعة قمصان وتزويد
 قيام رئيس اللجنة (م ا) بالتكليفدروع خشبية وبروشات.
 ررساء ب ــدالت رسـ ــمية دون وجـ ــود بنـ ــد مخص ــص للص ـ ــرف عـ ــىل البـ ــدالت بالمخالفـ ــةللمادة ( )10من قانون النظام المال.
 ررساء اجه ـ ـ ــزة حاس ـ ـ ــب آل محم ـ ـ ــول ومكت ـ ـ ــب واجه ـ ـ ــزة ه ـ ـ ــاتف محم ـ ـ ــول وطابع ـ ـ ــاتوملحقاتها لوحظ عدم إرفاق ما يفيد استالم المخازن بالمخالفة للمـادة ( )243مـن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 الش ـ ـراء ت ــم ع ــن طري ــق االم ـ نـي الع ــام بالمخالف ــة لالختصاص ــات المس ــندة ل ــه حس ــب
النظام االساس الموحد.
ر
ر
 اعتمــاد اللجنــة عــىل الش ـراء بشــكل مبــارس مــن المــورد دون إج ـراء المفاضــلة بـ نـي أ كــت
من عرض واختيار العرض األنسب.
توزيـ ــع الدعم عل االتحادات الرياضية
م .الفعل

المسيل
الدعم
االتحاد
7,252,500 7,500,000 10,000,000 35

المالحظات بخصوص الدعم
 ع ــدم ال ـ ر نـتام اللجن ــة األولمبي ــة بالقيم ــة المس ــيلة م ــن وزارة المالي ــة والمعتم ــدة ل ــدعماالتحادات الرياضية و بنسبة  %75من المعتمد.
 حصول بعض االتحادات عىل مبالل راكت من المعتمد بالنسبة للمسيل.
 عدم تحديد مما تتكون اللجان الفنية بشكل محدد. استغالل مبلل  247,500دينار والمخصص لدعم االتحادات نف مصـروفات أخرى. عدم ر نالتام االتحـادات الرياضـية المتحصـلة عـىل الـدعم عـن طريـق اللجنـة األولمبيـة
بموافاة اللجنة بحساباتها الختامية ونتائأ أعمالها.
 ع ــدم متابع ــة اللجن ــة األولمبي ــة لل ــدعم الممن ــوح ع ــن طريقه ــا لالتح ــادات الرياض ــيةللتأكد والتحقق من سالمة التصـرف بما يعود بالنف عىل األلعاب الرياضية.
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الحسابات المصـرفية للجنة األولمبية

تحــتفظ اللجنــة األولمبيــة بعــدد  9حســابات مص ــرفية طــرف مصــارف مختلفــة لــوحظ
بشأنها:
 التوس نف فت الحسابات المصـرفية من قبل اللجنة. عدم قدرة اللجنة عىل متابعة حساباتها المصـرفية.ـان بالخزن ــة أم ــا ب ــافر
ـابي بالب ــاب األول والث ـ ن
ـي الخزين ــة بالص ــكوك الحس ـ ن
 احتف ــا أم ـ نن
الحس ــابات موج ــودة بعه ــدة م ــوظفي آخ ــرين بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )124م ــن
ن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
 فت اللجنة حساب جديد بمصــرف الجمهوريـة ليبيانـا والخـاص بـاإليرادات األصـولالتابعـ ـ ــة للجنـ ـ ــة بـ ـ ــالتوازي م ـ ـ ـ حسـ ـ ــاب اللجنـ ـ ــة طـ ـ ــرف مص ـ ـ ــرف التجـ ـ ــارة والتنميـ ـ ــة
والمخصص لنفس الغرض.
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قطاع االعالم
املؤسسة الليبية لألعالم

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية
م ــن خ ــالل الفح ــص والمراجع ــة تب ـ ن
ـي بع ــض أوج ــه القص ــور نف نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة
ومنها عىل سبيل المثال:
 عدم اعتماد الهيكل التنظيم للهيئة رحب تاريـ ــخ اعداد التقرير.
ن
ـوظيف للهيئـة عـن طريـق الجهـات ذات العالقـة بالدولــة
 التـأخر نف اعتمـاد المـالك ال(وزارة العمــل والتأهيــل) األمــر ال ــذي يعــد مخالفــة ل ــنص المــادة ( )125مــن الق ــانون
رقم ( )12لسنة 2010م ،بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية.
 التــأخر نف إعــداد واحالــة الحســاب الختــام إل وزارة الماليــة ،حيــث أن أخــر حســابخت ــام مح ــال لل ــوزارة المالي ــة يع ــود لس ــنة 2014م األم ــر ال ــذي يع ــد مخالف ــة ل ــنص
ن
المتانية حسابات والمخازن.
المادة ( )23من الئحة
ر
ن
 كـ رـتة الكشــط والشــطب بســجل االعتمــاد ويوميــة الصــندوق وذلــك لتداولــه بــي أ كــتن
المتاني ـ ــة
م ـ ــن موظ ـ ــف األم ـ ــر ال ـ ــذي يع ـ ــد مخالف ـ ــة ألحك ـ ــام الم ـ ــادة ( )23م ـ ــن الئح ـ ــة
والحسابات والمخازن.
 عــدم الفصــل بـ نـي مكتــب الخزينــة والقســم المــال األمــر الــذي يعــد مخالفــة ألحكــام
ن
المواد ( )48 ،47 ،37من الئحة المتانية والحسابات والمخازن.
 افتق ــار الخزين ــة إل وس ــائل الحماي ــة واألم ــان بم ــا يكف ــل المحافظ ــة ع ــىل محتوياته ــان
المتانية والحسابات والمخازن.
وذلك بالمخالفة للمادة ( )47من الئحة
ا
 عدم توفر مبدأ االستقاللية لمكتب المراجعـة الداخليـة فضـ عـن قيـام إدارة الهيئـةبتكليـف موظفـة ال تتـوفر لـديها الخــتة والكفـاءة الالزمـة إلدارة شـؤون المكتـب األمــر
الـذي ادي إل قصــور مكتـب المراجعــة الداخليــة نف أداء أعمالـه وواجباتــه نف تحقيــق
رقاب ـ ـ ــة فعال ـ ـ ــة وذل ـ ـ ــك بع ـ ـ ــدم تق ـ ـ ــديم تق ـ ـ ــارير المراجع ـ ـ ــة الداخلي ـ ـ ــة إل اإلدارة العلي ـ ـ ــا
ر
لالستشاد بها ومعالجة أوجه القصور.
 ع ـ ـ ــدم القي ـ ـ ــام بمس ـ ـ ــك س ـ ـ ــجل األص ـ ـ ــول الثابت ـ ـ ــة بحي ـ ـ ــث يمك ـ ـ ــن متابع ـ ـ ــة اإلض ـ ـ ــافاتا
واالسـ ـ ـ ــتبعادات فض ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدم مسـ ـ ـ ــك سـ ـ ـ ــجل الودائ ـ ـ ـ ـ واألمانـ ـ ـ ــات – وسـ ـ ـ ــجل
ن
ن
المتانية
للمادتي ( )165 ،163من الئحة
االعتمادات المستندية وذلك بالمخالفة
والحسابات والمخازن.
ن
المتاني ـ ــة بمص ـ ــروفات ال تخص ـ ــها األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إل إظه ـ ــار
 تحمي ـ ــل بع ـ ــض بن ـ ــودالمص ـ ــروفات ع ــىل غ ــت حقيقته ــا بالمخالف ــة ل ــنص الم ــادة ( )10م ــن ق ــانون النظ ــام
المال للدولة.
ا
 افتقار الهيئة للعنا الماليـة ذات الكفـاءة والخـتة فضـ عـن عـدم اجـراء الـدوراتن
العاملي بالقسم.
التدريبية الالزمة للرف من مستوي
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الميانية التسييية
ر
بلغ ـ ـ ـ ـ جمل ـ ـ ـ ــة المخصص ـ ـ ـ ــات المعتم ـ ـ ـ ــدة للهيئ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة لإلع ـ ـ ـ ــالم ع ـ ـ ـ ــن الف ـ ـ ـ ــتة م ـ ـ ـ ــن
2019/01/01م وح ـ ـ رـب 2019/12/31م مبل ـ ــل  11,750,000دين ـ ــار ،والبي ـ ــان الت ـ ــال
ن
يبي المبلل المعتمد والمسيل والمصـروف:
الباب
االول
ن
الثان
اإلجمال

المعتمد
4,900,000
10,000,000
14,900,000

المصـروف
4,218,649
8,259,675
12,478,324

الرصيد
681,351
1,740,325
2,421,676

ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ ر
اآلن:
ن
ن
لموظفي الجدد خالل سنة 2015م لـوحظ
تعيي
 قيام إدارة الهيئة باصدار قراراتر
ن
ن
المنسبي باإلدارات والمكاتب ال تتماس والوظائف
الموظفي
أن بعض تخصصات
ن
المكلف ن
ـي بهـا ،هـذا كمـا لـوحظ وجـود عـدد  17موظـف منقطعـي عـن العمـل والــذين
ن
ترد مرتباتهم شهريا بقيمة  10,262دينار شهريا دون اتخاذ أي إجراءات ف شانها.
ن
 قيـ ــام مـ ــدير مكت ـ ــب إعـ ــالم العج ـ ــيالت باصـ ــدار ق ـ ـرارات تعي ـ ـ نـوظفي بالمكت ـ ــب
ـي لمـ ـ
ا
بالمخالفة للقانون رقم ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمـل فضـ عـن تجـاوز
الصالحيات المخول بها بالقرار المشار إليه.
 ضـعف التعزيـز المســتندي لـبعض أوجــه الصــرف بالمخالفـة للمــادة ( )99مـن الئحــةن
المتانية والحسابات والمخازن ومنها:
 بموج ـ ـ ــب إذن الص ـ ـ ــرف رق ـ ـ ــم  7/7بت ـ ـ ــاريـ ــخ 2019/07/14م ت ـ ـ ــم ص ـ ـ ــرف مبل ـ ـ ــل
 19,402دينــار لصــال ررسك ــة القمــة الجدي ــدة مقابــل توري ــد عــدد  10مكيف ــات
ا
للهيئة حملـ القيمـة عـىل بنـد ررساء مـواد وخـدمات بـد مـن تحمليهـا عـىل بنـد
ن
ن
المتانية العامة للدولة.
التجهتات بالمخالفة لقواعد تنفيذ
 بموج ــب إذن الصـ ــرف رق ــم  7/5بت ــاريـ ــخ 2019/07/14م دفـ ـ مبل ــل 20,000
دينار لفنـدق األصـالة كدفعـة مقدمـة عـىل الحسـاب ولـم يـتم إجـراءات التسـوية
األمر الذي يعد مخالفة لقانون المال للدولة.
ً
ثالثا :ميانية التحول
بلــل رصــيد ن
متانيــة التحــول نف 2019/06/30م مبلــل وقــدره  843,565دينــار بحســاب
الهيئة رقم  5672طرف مصـرف الجمهورية /الرصيم.
ومن خالله ن
تبي اآل رن:
 ظهــور مبلــل  820,000دينــار مــن ضــمن مخصصــات نمتانيــة التحــول لســنة 2013م
وذلــك لغــرض إنشــاء مش ــروع منظومــة التحريــر لوكالــة الجماهتيــة لألنبــاء حيــث لــم
يتم تنفذ المشـروع منذ تلك ر
الفتة ويتم ترحيل المبلل من سنة إل سنة األمر الذي
شستوجب احالته لحساب اإليراد العام بوزارة المالية أو إل الحساب المنـاظر بـوزارة
التخطيط.
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 قيام إدارة الهيئة بالصـرف عىل الجهات التابعة لها من بند راشتاكات ومساهمات نف
ـي أن تل ــك الجه ــات ذات ذم ــة مالي ــة مس ــتقلة وتق ــوم بالتعاق ــد بش ــكل مب ـ ر
حـ ن
ـارس م ـ
(النايل سات – ررسكات إعالمية – وكاالت إعالميـة) دون أن يكـون للهيئـة اي دور فن
إج ـراءات التعاقــد أو االعتمــاد أو اإل ررساف عــىل تقــديم الخدمــة لتل ـك الجهــات حيــث
بلغ جملة المصـروفات مبلل  3,470,019دينار.
االليامات
ر
ن
بلغ ـ جملــة االلتام ــات القائمــة ع ــىل إدارة الهيئــة مبل ــل  2,038,823دينــار ترج ـ إل
ســنوات ســابقة متمثلــة نف (مكافــآت – فنــادق – ررسكــات خــدمات عامــة) يألحــظ بشــأنها
ما يىل:
االلتامـات ر
 تنـام حجـم ر نالمتتبـة عـىل الهيئـة وال رـب تشـكل نف مجملهـا مـا نسـبته %20
ن
من إجمال مخصصات الباب الثان للهيئة.

 عــدم قي ــام إدارة الهيئ ــة بالعمــل ع ــىل جدول ــة تل ــك ر نااللتامــات وأخ ــد الت ــدابت الالزم ــة
لتوفت المخصصات واألموال الالزمة للسداد.
قناة ليبيا الرياضية

نظام الرقابة الداخلية
القص ــور نف نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة م ــن حي ــث (ع ــدم مس ــك بع ــض الس ــجالت الماالي ــة
النصوص عليهـا ،عـدم خـتم جميـ أذونـات الصــرف والمسـتندات المرفقـة بـه ،االفتقـار
ر
الوظيف المختص القادر عىل تست القنـاة ،عـدم إعـداد تقريـر دوريـة عـن سـت
إل الكادر
العمــل بالقنــاة ضــعف أداء مكتــب المراجعــة الداخليــة المتمثــل نف إعــداد تقــارير دوريــة
عن ست العمل بالقناة).
الميانية التسييية
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
اإلجمال

المفوض
4,116,400
3,657,000
7,773,400

القيمة
المسيل
3,425,776
3,656,998
7,082,774

المصـروف
4,087,507
3,655,290
7,742,797

الرصيد
28,893
1,710
30,603

المالحظات القائمة عىل مصـروفات بعض بنود القناه للسـنة الماليـة 2020م ،فتتمثـل
نف اآل رن
ن
ـاملي خــالل الســنة
 بلغ ـ قيمــة التفــويض الصــادر بنــد /أتعــاب والمكافــات لغــت العـ 170,000دين ـ ــار نف ح ـ ـ ن
ـي ك ـ ــان إجم ـ ــال المصـ ـ ــروفات  329,630دين ـ ــارر حي ـ ــث ت ـ ــم
مناقلة من عدة بنود إل بند بقيمة  159,700دينارر وتمثـل قيمـة مصــروفات البنـد
نف أتعاب ومكافآت عدد  56متعاون بالقناة حيث لوحظ اآل رن:
ن
ـاونيي دون تحديــد المهمــة أو الوظيفــة
 صــدور ق ـرار مــن مــدير عــام القنــاة للمتعـ
المكلف ودون ابرام عقود بالخصوص.
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 نقـ ــص التعزيـ ــز المسـ ــتندي لمعـ ــامالت المكافـ ــآت المتمثلـ ــة نف افـ ــادة مـ ــن اإلدارة
المختصة بانجاز العمل بشكل متكامل وبالشـروط الفنية المعمول بها.
ن
 إجراء تحوير وتطوير وتنفيذ غرفة تحرير األخبـار وقاعـات االجتماعـات بمبـب القنـاةوصـ ــيانة دورات الميـ ــاه (رجـ ــال /نسـ ــاء) واعـ ــادة تحويرهـ ــا مـ ــن جديـ ــد وانشـ ــاء جنـ ــاح
يحتـوى عـىل صـالة ضـيافة ودورة ميـاه وب ن
ـوف خـاص بكتـب المـدير ،وتحميـل القيمـة
ن
(التجهتات /م .الصيانة) بيانها كاآل رن:
عىل بندى
 قيم ــة التف ــويض الص ــادر لبن ــد /التجه ـ نـتات خ ــالل الس ــنة  1,439,334دين ــار فن
حـ ن
ـي ك ــان إجم ــال المص ــروفات  2,060,490دين ــار حي ــث ت ــم مناقل ــة م ــن ع ــدة
ن
بنود إل بند بقيمة  621,500دينار وذلك الستكمال عملية تحوير المبب.
 ضعف التعزيز المستندي للمعامالت إلتمام عملية الصـرف والتحميل الخـاط
عــىل البــاب الثـ ن
ـان باعتبــاره مخصــص للمص ــروفات العموميــة المتكــررة كــل ســنة
والالزمة لتسيت العمل.
ن
 تحميــل نن
متانيــة القنــاة بمص ــروفات ال تخصــها وذلــك بصــيانة وتجهــت أبــواب المبــب
المج ــاور لقن ــاة ليبي ــا الوطني ــة بقيم ــة  40,025دين ــار ص ــك رق ــم  286138م ــن قب ــل
ررسكـ ـ ــة العم ـ ـ ـران العالميـ ـ ــة واحالـ ـ ــة مسـ ـ ــتندات الص ـ ـ ــرف إل القنـ ـ ــاة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل رئـ ـ ــيس
المؤسسـ ـ ــة الليبيـ ـ ــة لإلعـ ـ ــالم وفـ ـ ــق كتـ ـ ــاب رقـ ـ ــم (م.ل.ع )2/بتـ ـ ــاريـ ــخ 2020/9/27م
والموجه إل مدير عام القناة.
حسابات خارج الميانية
العهد المالية
التوس ـ ـ نف اس ــتخدام نظ ــام العه ــد كأس ــلوب للص ـ ــرف النق ــدي ع ــىل اغل ــب احتياج ــات
ا
ن
المتانيــة والحســابات والمخــازن .فضـ
القنــاة بمــا ال يتوافــق والمــادة ( )109مــن الئحــة
عن عدم توضي صفة المستلم والغرض من من العهدة بالقرار الصادرر منها:
رقم القرار
36
35
33
23/34
19

القيمة
10,000
10,000
5,000
14,000
5,000

رقم الصك
286120
286118
286116
286117
286008

المستلم
عع
طمع
ام ا
ساز
مصا

متانية وخطة التنمية ن
ن
(متانية التحول) الحساب رقم 213-444
اس ــتنادا ع ــىل ق ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )208لس ــنة 2020م بش ــان إق ـرار ر
التتيب ــات
الماليــة ،المــادة ( )10مــن الق ـرار ،عليــه تــم ترحيــل االعتمــادات المقــررة ن
لمتانيــة الســنة
المالي ــة 2019م والب ــالل قيمته ــا  500,000دين ــار إل ن
متاني ــة الس ــنة المالي ــة 2020م،
ر
حب يتم انجاز العمل نف حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.
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أما فيما يتعلق باالعتمادات المقررة ن
لمتانية التنمية للسنة الماليـة 2020م بلـل قيمتهـا
ن
 1,000,000دينــار وتتمثــل المشــروعات المســتهدفة ف إطــالق بــث القنــاة الثانيــة HD
ن
والتجهتات المطلوبة لتنفيذ المشـروع) بيانها كالتال:
(توفت المعدات
القيمة
السنة المالية
المعتمد المصـروف المسيل
17,000 500,000 483,000 500,000
2019
1,000,000
2020
صفر
اإلجمال 1,500,000
الرصيد

ومن خالل الفحص والمتابعة لوحظ ا ر
آلن:
 من عهدة مالية لمدير مكتب المدير العام بقيمة  17,000دينار. ع ــدم إحال ــة قيم ــة المش ــاري ـ ـ ال ـ رـب ت ــم التعاق ــد عليه ــا خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2020مبحســابات القنــاة ولــم يتسـ نـب لنــا الحصــول عــىل كافــة مســتنداتها الـ رـب طالــب رئــيس
المؤسســة الليبي ــة لإلعــالم موافاته ــا مــن مــدير قن ــاة ليبي ــا الرياض ــية إلدارة التخط ــيط
والمشـروعات ،وتتمثل نف:
المشـروع /الينامج
استكمال صيانة المكاتب اإلدارية
وبناء دور علوى اداري للقناة م
استوديوهات القناة المسموعة
ن
التجهت لألستوديو(معدات تقنية
ر
الكتونية)
ن
التجهت لألستوديو (ديكورات واثاث
مكتب)

ر
الشكة المنقدة

موقع المشـروع

اجوان للمقاوالت واالستثمار قرج  /المدينة
الرياضية
العقاري
اينارو لالتصاالت والتقنية
-

مدة
التنفيذ

قيمة العقد

رقم
العقد

 6 2020/1أشهر

400,000

 1 2020/2شهر

389,803

قرج  /المدينة
الرياضية
قرج  /المدينة
2020/3
الرياضية

اإلجمال

-

200,000
1,000,000

ً
ثانيا :إيرادات القناة
 إي ـراد ررسكــة المــدار المحقــق بقيمــة  140,000دينــار باعتبــاره اإلي ـراد الموجــود فقــطبحسابات القناة.
ر
 يــتم جبايــة اإليـرادات (مقابــل خــدمات إعالنــات الدعايــة الــب تقــوم بأدائهــا) مــن دونإيص ــاالت مالي ــة (م.ح ،)5.وع ــدم إي ــداعها نف حس ــاب اإلي ـراداتر حي ــث ي ــتم ص ــرفها
عــىل احتياجــات القنــاة الطارئــة والمســتعجلة ك عاشــة ومصــروفات تســيتيه لمـ ن
ـوظف
ر
المبارس لألحداث الرياضية بالمخالفة لالئحة الحسابات والمخازن.
النقل
إذاعة القرءان الكريم
نظام الرقابة الداخلية :
 -اإلهمال والتقصت نف قفل العهد المالية نف نهاية السنة المالية.
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 ضــعف التعزيــز المســتندي نف بعــض اذونــات ال ـرصف وذلــك بالمخالفــة للمــادة()99ن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
ن
 ك ـ رـتة الش ــطب والكش ــط ف س ــجالت االعتم ــاد وذل ــك بالمخالف ــة للم ــادة ( )83م ــنن
المتانية والحسابات والمخازن.
الئحة
ن
 عدم وض بطاقات الصنف ف المخزن بالصورة الصحيحة وذلك بالمخالفة للمادةن
المتانية والحسابات والمخازن.
( )219من الئحة
ن
ـادتي ()231
 عــدم مســك ســجل اســتاد المخــزن بالصــورة الصــحيحة بالمخالفــة للمـن
المتانية والحسابات والمخازن.
من الئحة
الميانية التسييي ـ ـ ـ ــة:

أظه ــرت التق ــارير المالي ــة لإلذاع ــة جمل ــة المب ــالل المعتم ــدة والمف ــوض به ــا للب ــاب األول
والث ـ ن
ـان خ ــالل الس ــنة المالي ــة 2019م بنح ــو  1,082,500دين ــار نف ح ـ ن
ـي بلغـ ـ جمل ــة
ر
الم ـرصوفات لكــال البـ ن
ـابي  818,610دينــار برصــيد متــبف  263,890دينــار وفــق البيــان
التال:
المعتمد المرصوف
البيان
الباب األول 433,010 600,000
الباب ن
الثان 385,600 482,500
االجمال 818,610 1,082,500

الرصيد (المتبق)
166,990
96,900
263,890

ن
المتانيـة التقديريـة والفعليـة وذلـك
 عدم مراعاة وانتهاج االساليب العلمية نف اعـدادن
المتانية والحسابات والمخازن.
بالمخالفة للمادة ( )9من الئحة
الفحص المستندي :

 اذن ال ـ ـ ـرصف ( )7/18الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/07/28م بقيمـ ـ ــة اجماليـ ـ ــة 27,490دين ــار م ــن ال ـ ـ رشكة الدولي ــة المتألق ــة وذل ــك مقاب ــل ررساء اث ــاث إلذاع ــة الق ــرآن الك ــريم
محرص ـ ـ اتفـ ــاق بـ ـ ن
ـي
ن ـ
ل ــوحظ عـ ــدم ارفـ ــاق تقريـ ــر فـ ـ نـب ربتكيـ ــب االث ــاث ،وعـ ــدم ارفـ ــاق
االذاعة والموارد.
 اذن الـ ـرصف ( )8/7الصــادر بتــاريـ ــخ 2019/08/19م بقيمــة اجماليــة  4,485دينــارمــن ررسكــة مرسـ ن
ـي المســاهمة وذلــك مقابــل ررساء عــدد ( )3مكيفــات لــوحظ انتهــاج
ر
سياس ـ ــة التكلي ـ ــف مب ـ ــارسة دون جل ـ ــب عـ ـ ــروض للمفاض ـ ــلة للحص ـ ــول ع ـ ــىل أفضـ ـ ــل
االسعار.
 اذن ال ـ ـ ـرصف ( )10/1الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/10/02م بقيمـ ـ ــة اجماليـ ـ ــة 18,400دينــار مقابــل ررساء اجهــزة ر
الكتونيــة مــن ررسكــة عــروس المتوســط لــوحظ عــدم ارفــاق
تقرير ن
فب ربتكيب االجهزة.
 اذن ال ـ ـ ـرصف ( )10/14الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/10/28م بقيمـ ـ ــة اجماليـ ـ ــة 3,380ن
ـاهمي الســتتاد المعــدات المكتبيــة والحســابات مقابــل توريــد
دينــار مــن ررسكــة المسـ
ر
بروجكت لوحظ عدم جلب عروض للمفاضلة والحصـول عـىل أفضـل
اجهزة عرض
االسعار.
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 اذن ال ـ ـ ـرصف ( )11/1الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريـ ــخ 2019/11/03م بقيمـ ـ ــة اجماليـ ـ ــة 10,030دينــار مــن محــالت الباشــا لقطـ غيــار الســيارات مقابــل ررساء قطـ غيــار لــوحظ عــدم
ارفاق تقرير ن
فب.
 اذن ال ـ ـرصف ( )12/18الص ــادر بت ــاريـ ــخ 2019/12/22م بقيم ــة اجمالي ــة 37,840دين ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ــن ررسك ـ ـ ـ ــة النخب ـ ـ ـ ــة االح ـ ـ ـ ـ ـرار للدعاي ـ ـ ـ ــة واالع ـ ـ ـ ــالن مقاب ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ــيانة المب ـ ـ ـ ـ نـب
(جرافيـ /مظالت لموقــف الســيارات  /بــاب الــرئيس للمبـ نـب) لــوحظ نشــاط الـ رـشكة
ن
دعاية واعالن باالضافة ال أنه لم يتم اعداد اتفاق ن
الطرفي.
بي
العهد المالية:

رصـ ــوفة خـ ــالل السـ ــنة الماليـ ــة 2019م مبلـ ــل وقـ ــدرة ( )7,500دينـ ــار
بلغ ـ ـ العهـ ــد الم ـ
وقشأنها لوحظ ما يىل:
رص ــوفة نف نهاي ــة المالي ــة وذل ــك بالمخالف ــة للم ــادة
 الت ــأخر نف قف ــل العه ــد المالي ــة الم ـن
المتانية والحسابات والمخازن وفيما يىل بيان بذلك.
( )188من الئحة
البيان
عهدة سفر ومبي
عهدة مالية

اسم الموظف اصل العهدة المتبق حن 2019/12/31
2,500
3,690
عمب
2,225
3,000
ممغ
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قطاع الشؤون االجتماعية
اهليئة العامة لرعاية أسر الشهداء واملفقودين

ً
أوال :نظام الرقابة الداخلية والمالحظات العامة
قص ــور نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة م ــن حي ــث (ع ــدم إجـ ـراء التس ــويات المالي ــة للحس ــابات
المصـ ــرفية و ع ــدم مس ــك الس ــجالت المالي ــة و ع ــدم قي ــام مكت ــب المراجع ــة الداخلي ــة
بالدور المناط به).
ً
ثانيا :الميانية التسيية عن سنة الفحص
الباب
األول
ن
الثان
المجموع

الحوالة الواردة
3,380,427
204,535,500
207,915,927

ر
استجاع مبالل مالية مقابل ما تم
الرقابة عىل المدفوعات.

المصـروف
2,867,650
202,435,280
205,302,930

الرصيد
512,777
2,100,220
2,612,997

ن
العاملي بالهيئة مما يضعف من أحكـام
فه من

العهد المالية
ن
 إهمال إدارة الهيئة ف اتخاذ أي إجراءات باقفال العهد غت المسواة م نهايـة السـنةالمالية بقيمة  11,000دينار.
 -وج ــود عه ــد مالي ــة غ ــت مقفل ــة ومرحل ــة م ــن س ــنوات س ــابقة ول ــم ي ــتم تس ــويتها ح ـ رـب

تاريخـه دون اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة حيالهــا حيـث بلغـ
 16عهدة ر
والب يرج تاريـ ــخ البعض منها لسنة 2013م.

 165000دينـار للعــداد

القيمة
الصفة
اسم صاحب العهدة
5,000
مدير مكتب مرزق
طقص
10,000
ماا
رئيس فريق المنطقة الشـرقية للبحث عن المفقودين
25,000
ماا
6,000
رئيس لجنة ذوي االعاقة المستديمة
مفب
3,000
عضو لجنة دوي االعاقة المستديمة
سعص
6,000
لجنة ذوي االعاقة المستديمة
صاس
10,000
مدير مكتب بنغازي (سابقا)
معا
5,000
موظف بمكتب توكره
مجز
10,000
عضو لجنة تقص عن الحقائق
اصاا
10,000
أمينة رس الوزير
حبت
ن
10,000
موظف باإلدارة الفنية
اسف
10,000
رئيس لجنة ذوي االعاقة المستديمة
معا
ر
10,000
مشف لجنة حصـر ذوي االعاقات المستديمة
احا
5,000
موظف مكتب صتاته
عمق
20,000
رئيس لجنة احتفالية يوم الشهيد
سم ط
20,000
موظف بمكتب الزاوية
صاا
165,000
اإلجمال
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النشاط الداخلي للديوان
مكتب املخالفات املالية

بلغ ـ ملفــات الج ـرائم والمخالفــات الـ رـب وثقهــا الــديوان بتقــارير ماليــة وفنيــة ومحــا ن
اسـتدالل مرفقـة بأدلــة االثبـات الالزمــة واعـد لهـا مــذكرات وصـف وقيــد قانونيـة واحالهــا
إل جهــات التحقيــق خــالل العــام 2020م عــدد  118ملــف منهــا عــدد  71ملــف تمثــل
ج ـرائم جنائيــة تــم احالتهــا إل مكتــب النائــب العــام  ،وعــدد  47ملــف تمثــل مخالفــات
مالية تم احالتها ال هيئة الرقابة االدارية لالختصاص.
ر
كمــا تــم بـ ر ن
االحتازيــة اللزمــة
ـالتامن م ـ اج ـراءات التحقــق واالســتدالل اتخــاذ االج ـراءات
للحــاالت المختلفــة كــل حســب مــا تتطلبــه مــن ايقــاف عــن العمــل أو تجميــد الحســابات
ووضـ ـ ــعها تح ـ ـ ـ المراجعـ ـ ــة المص ـ ـ ــاحبة ،ويبـ ـ ـ ن
ـي الج ـ ـ ــدول التـ ـ ــال الملف ـ ـ ــات المس ـ ـ ــكملة
والمحالة ال جهات التحقيق خالل العام 2020م.
ً
أوال /المواضيع المحالة لمكتب النائب العام
ت
1

2
3

اسم الجهة
مراقبة الخدمات
المالية غريان
مرصف ليبيا
المركزي
المجلس البلدي
نن
جتور

 4مرصف الصحارى
5
6

المجلس البلدي
الجميل
الجهاز التنفيذي
للطياران الخاص

محفظة ليبيا إفريقيا
 7لالستثمار ر
ورسكة
الب مورطشيوس

8

جهاز البحوث
التطبيقية

9

مركز قرطبة

الوقائع
بشأن نتائأ متابعة الصك المزور والذي يحمل الرقم
 621304بقيمة  223,000,000لمراقبة الخدمات
المالية غريان وذلك لضمه ال ملف التحقيقات لديكم
بشأن إحالة موضوع المخالفات المرتكبة من بعض
ن
موظف مرصف ليبيا المركزي
بشأن المخالفات اإلدارية والمالية للمجلس البلدي
نن
جتور
بشأن تقرير مال ن
فب مفصل موضحا فيه المبلل المالية
ر
الب تم اختالسها من مرصف الصحارى فرع الماية
بشأن إحالة ملف المتعلق التعدي عىل عضو الديوان
فرع الجميل اثناء ممارسة مهامه الرقابية
شان جهاز التنفيدى للطتان الخاص أمام القضاء
الت ن
يطان ضد ررسكة (برايم اديوكيشن) التيطانية
بشأن موضوع التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية
ر
الب تتعلق بمراجعة محفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار
ر
ورسكة الب مورطشيوس
بشأن المخالفات المالية المتعلقة بالواديعة الخاصة
بجهاز البحوث التطبيقية والتطوير
بشأن واقعة الوفاة ر
الب وقع الحدى المريضات
بتاري ــخ  2020-21-21بمركز الغسيل الكىل (قرطبة(

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

ملف ملحق

2019/12/31

(ا.ع.ا)

2019/12/22

(ع.م.ب.غ) (ط.ع.ا) (ع.م.ب)
(ف.م.ا ) (ع.ا.د) (ع. .ا) ((أ.ر.ا)

2020/1/23

(ص.م.م.ا) (ع.م.م.ا)

2020/1/23

(ف.س.ا)

2020/2/10

(ج.ع.ش )

2020/1/23

(أ.أ.ا) (ع.ا.ا) (م.ا.ع) (ن.إ.س.س)
(ط.ب.ا) (م.م.ب.ح) (م.ح.ر.ج)

2020/2/26

(ف.ع.ف) (م.أ.أ ) (ا.ع.م) (ع.أ.ا )

2020/3/8

(م.ج.أ) (م.ع.ب.ع ) ع.م.ا) (م.ر.م)

2020/3/8

(م.ج.ا) (م. .ا) (أ.م.ب ) (ر.غ.ا)
بشأن مركز خدمات الكىل قرطبة واستبعاد بعض
(ل.ا.ا) (ع.ع.ي) (م.ع.ع) (ر.ع.د)
مركز قرطبة
10
ن
الموظفي
(م.ر) (ع.م.ا) (ا.ا.ا ) (أ.ح.ع )
(ح.أ) (ع.ب.ق) (ح.أ.ا)
ششان مرصف الصحارى فرع الماية التالعب بمخصصات
 11مرصف الصحاري
ارباب االرس لبطاقات ن
(ع.م.أ)
الفتا الخاصة لسنة 2017م
بشأن إحالة التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية
المعهد العال
ر
ملف ملحق
الب تكتشف نتيجة الفحص والمراجعة للمعهد العال
 12للمهن الطبية نبب
للمهن الطبية نبب وليد
وليد
(م.ع.ش )
بشأن إحالة التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية
 13السفارة الليبية

2020/3/8

2020/3/8

2020/4/28
2020/6/51
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ت

اسم الجهة
تونس

14

السفارة الليبية
مرص

15

مرصف الوحدة
فرع تيح

حرس المنشآت
16
النفطية
الهيئة العامة
17
للمناطق الصناع

 18مرصف الصحاري

 19جامعة طرابلس
الهيئة العامة
 20للكهرباء والطاقة
المتجدد
الهيئة العامة
 21للكهرباء والطاقة
المتجدد
المرصف الليب
22
الخارج

23

24
25

26

27

28

29

الوقائع
ر
الب تكتشف نتيجة الفحص والمراجعة بالقنصلية
ن
الليبية ف تونس
ن
المسؤولي بالسفارة القاهرة
بشأن قيا م بعض
بجمهورية مرص ر ن
بتوير ممتلكات عقارات للدولة الليبية
ونقلها باسمائهم
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل مرصف
الوحدة فرع تيح
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من بعض
مسؤول الجهاز المتعلقة باستيالئهم لمبالل مالية دون
وجه حق وعدم تقديمهم للمستندات المطلوبة للديوان
بشأن المخالفات والنجاوزات المالية المتعلقة
بحسابات الهيئة العامة للمناطق الصناعية
بشأن إحالة ملف يحوى المخالفات والتجاوزات ر
الب
ارتكبها مدير مرصف عام الصحاري وفت اعتماد
بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الرئاس رقم 1300
سعر الرصف وا ن ار بالمال العام
بشأن حالة ملف يحوي عىل التجاوزات والمخالفات
الناتجة عن عملية مراجعة حسابات جامعة طرابلس عنة
السنوات 2018-2017م تعتت جرائم اقتصادية
ر
بشأن إحالة التجاوزات والمخالفات ر
الب ترف ال جرائم
جنائية المتعلقة ر
بمشوع محطة لمولوده والقيام رئيس
الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة البيضاء بتوقي
م احدى ر
الشكات لتوريد وتركيب  15وحدة طوارئ
ن
بخصوص نتائأ المتابعة والمراجعه ف اسباب انقطاع
التيار الكهرابان لساعات طويلة وسوء إدارة متعمد من
ر
الشكة العامة للكهرباء

بشأن المخالفات اإلدارية والمالية من قبل المرصف
الليب الخارج
بشأن إحالة كتابنا رقم  245ر
والب احيل بموجبه نتائأ
الهيئة العامة
متابعة ودراسة ظاهرة انقطاع التيار الكهربان المتكرر
للكهرباء والطاقة
وبخصوص إحالة ملف يحوي عىل المخالفات تسبب
المتجدد
ن
ف ا ن ار بقطاع الكهرباء
بشأن دراسة موضوع شبهات الفساد ر
لشكة اإلنماء
ررسكة اإلنماء
للنفط والغاز فرع تونس.
للنفط والغاز فرع
بشأن نتائأ فحص عقد تنفيذ اعمال خدمات النظافة
وزارة الحكم
العامة واعمال السيانة للطريق الدائري بمدنية طرابلس
المحىل
ن
جنكت ليبيا
بشأن إحالة ملف التعاقد م ررسكة
جهاز تنفيذ
للمقاوالت العامة واالستحواد عىل عقود االشغال
ر
العامة
المشوعات
العامة لجهاز تنفيذ ر
المشوعات العامة لإلسكان
لإلسكان والمرافق
والمرافق بالغش والتحايل
بشأن واقعة تزويد مستندات رسمية من بعض مسؤول
جامعة الزاوية
جامعة الزاوية
بشأن الفحص والمراجعة لوزارة التعليم تكشف لنا
ن
مخالفة متمثلة ف كتاب مدير عام ررسكة العابرة لنقل
الخدمات المالية
البضائ الموجة للسيد وزير التعليم بخصوص االفراج
غريان
عن الصك رقم ( )321877بقيمة 20مليون دينار ليب
مقابل اعمال دون وجودها واالرتباط بها من قبل الوزارة
السفارة الليبية بشأن التجاوزات والمخالفات المالية المرتكبة من بعض
مسؤول السفارة الليبية بالهند
بالهند

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

ملف ملحق

2020/6/2

(م.ع.ع) (م.أ )

2020/6/3

(ص.أ) (ا.ع.م) (ع.ع.أ) ( .ا)

2020/9/22

(ط.ع.س) (أ.ع.أ) (ع.ا.ا) (ف.ا.ر )

2020/7/22

(أ.ا) (م.ا) (ع.ا( ) .ن.ع.ا)

2020/7/22

(ت.ا.ك) (ج.س.ش) (م.أ.ع.ا) (ع.أ)
(ص.م.ا) (ع.س.ا) (ا.ن.ش) (إ.أ.م.أ)
(ا.ا) (ج.م.ق) (ع.م.ا) (ط.م.ع)

2020/7/22

(ع.ح) (ع.س.ا) (ع.ا) (م.ع.ا)
(ف.ا.ا) (ع.ا)

2020/7/22

(ع.ح) (ع.س) (ع.م.ح) (س.أ)
( .ع.م) (ح. .أ) (أ.ع.ا) (ب.ع.ا)
(ص.م.ا) (ل.ع.ا) (ع.ع) (ع.ف)
(ا.ن.ا.ك) (م.ن.ا.ا) (ع.ي.ا) (ا.م.ا)
(أ.أ.ع) ( . .أ) (أ.ع.ا) (م.ا.أ)

2020/8/19

2020/9/10

(إ.س) (ع.ا)

2020/8/14

ملف ملحق

2020/9/22

(ب.ق) (ص.ع.ف) (ا.م.ع)
(ع.ح.ف) (ن.ع) (م.ع.م) (ع.م )

2020/9/27

(ح.م( ) .ع.م) (ك.ك) (م.ش)
(م.ا) (ك.ج) )

2020/9/27

ملف ملحق

2020/10/11

ملف ملحق

2020/10/14

(م.س.ا)

2020/10/11
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 30مجموعة ررسكات

31

ررسكة الكهرباء

32

وزارة التعليم

33

الحكم المحىل

34

المعهد العال
للعلوم والثقنية
بالزاوية

35

وزارة الخارجية

المؤسسة الوطنية
36
للنفط

37

وزارة الدفاع

38

وزارة الصحة

39

وزارة التخطيط

40

ر
مشوع مطار
طرابلس الدول

ر
الشكة العامة
41
للكهرباء
الهيئة التأسيسية
42
لصياغة الدستور

43

وزارة الداخلية

المجلس البلدي
44
مزدة
المجلس البلدي
45
الرحيبات

الوقائع
بشأن إحالة مجموعة من ر
الشكات الخاصة باالعتمادات
ر
والب ظهر فيها المخالفات المالية والتجاوزات وهم:
ر
والمواس
( ررسكة متال المتحدة الستتاد المواد الغدائية
واللحوم) ( ،ررسكة مجموعة الريماس الستتاد المواد
الغدائية) ( ،ررسكة الرواس الانيقة الستتاد المواد
الغدائية) ( ،ررسكة الضياء الستتاد المواد الغدائية
واللحوم) ( ،ررسكة الوادي المثمر الستتاد المواد
الغدائية)
شأن إحالة االجتماع التقابىل ن
بي االجهزة الرقابية
بخصوص الماخلفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ر
الشكة العامة للكهرباء والحاقا بكتابنا رقم 245
المسؤوليي عن ر
ن
الشكة العامة للكهرباء
بخصوص

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

(ح.ب.د) ( .ب.أ) (ص.ف..و)
(ع.ف.و) (ج.ب.ع) (إ.م.ف) (م.ا)
(ر.م.ا) (م.م.م.س) (م.و)
(م.س.ع.ش) (م.م.م.س) (ا.ا.ا)

2020/10/12

ملف ملحق

2020/10/13

ملف ملحق

2020/10/13

ملف ملحق

2020/10/14

بشأن التقرير المعد حول مخالفات بوزارة التعليم
بتوريد 30.000مقعد دراس زوج مرفق بالمستندات
ن
القائمي عىل
بشأن التجاوزات والمخالفات من قبل
عمل ر
الشكة العامة لخدمات النظافة ببنغازي بخصوص
ررساء سيارات وتلفونات وسيارات ورشاوي

ن
المسؤوليي بالمعهد (أ.ح.ج) (ف.ا.ك) (ا.أ.ب) (ط.ع.ح)
بشأن المخالفات المتكبة من قبل
( .ا) (م.ا.ع) (ف.ا)
العال للعلوم التقنية بالزاوية
ن
المسؤوليي بالقنصلية العامة (م.ا.س) (ع.ر.غ) (ع.ع.أ ) (ف.ع.أ)
بشأن المخالفات من قبل
ن
.
.
.
.
.
.
.
.
(أ إ ا) (أ م ن) (ح ع ا) (م ع ا)
اسطنبول اثناء صيانة المبب
ن
المسؤوليي بالجهاز التنفيذي
بشأن المخالفات من قبل
(أ.إ.أ) (م.م.ح) (ع.أ( ) .أ.أ.د) (ا.ا)
لتطوير ر
المشوعات والمناطق النفطية التاب للمؤسسة
(ط.ب ،ع.ا) (ف.أ) (إ.ا) (ه.ع)
الوطنية للنفط
(ع.م) (ع.م.ح) (أ.ع.ن) (ع.م.ا)
بشأن المخالفات ر
الب صاحب الرصف من الوديعة
(م.ا.ا) (إ.ب.ا) (ع.م.ا) (ا.ع)
المالية الخاصة بوزارة الدفاع ربتكيا وكدلك بيا
(م.إ.س)
بشأن التجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول الصندوق (ف.ا) (ط.م.ع) (ا.م.ك) (ط.م.ا)
ن
(س.ا.م) (أ.س.ا) (م.ا.ع) (م.م.ت)
التأمي الصح العام
بشأن المخالفات والتجاوزات من قبل المسؤوليين
(ا.ا.غ) (ع.ا.ا) ( .م.ج)
بوزارة التخطيط لسنة 2013م
بشأن إحالة مراجعة اعمال ر
مشوع مطار طرابلس
ملف ملحق
الدول والتعاقد من مصلحة الطتام بمطار طرابلس
بي ررسكة ر
التكية ر
الدول ما ن
والشكة التازيلة
بشأن إحالة موضوع متعلق بتوقف الوحدة الخامسة
(إ.س.ف) (ع.أ.ا)
الغازية بمحطة كهرباء الزاوية
بشأن المراجعة والفحص والتدقيق لحساب الهيئة
ملف ملحق
التأسيسية لصياغة الدستور بالمرصف التجاري الرئيي
(م.ع.ا) (ن.ر.ب) (ع.م.أ) (ع.م.ع)
ن
(أ.ا.ا) (ع.ع.ن) (ا.ص.ا) (أ.ع.ا)
مسؤولي
بشأن المخالفات والتجاوزات المالية من قبل
ن
بوزارة الداخلية بشأن استالم عدد من المر ن
(م. .أ) (م.ع.ا) (ع.م.ع) (أ.إ.م)
الماليي
اقبي
ن
(ع.م.ص) (ع.إ.ع) (أ.ر.ا) (س.م.ا)
وموظفي عدد  13سيارة من الوزارة
ومساعديهم
(م.ي.ك) (م.م.ا)
بشأن المخالفات والتجاوزات ر
الب أسفرت عنها نتائأ
(أ.م.أ) (م.ع.د)
فحص ومراجعة للمبالل المخصصة لمجابهة فتوس
ن
النازحي
كورونا ومساعدة
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل المجلس
.
.
.
.
(م ا م) (ا س ا )
البلدي الرحيبات

2020/10/14

2020/10/14

2020/10/14

2020/10/14

2020/10/21
2020/11/2

2020/11/4

2020/11/8
2020/11/4

2020/11/9

2020/10/12

2020/11/9
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الوقائع

المجلس البلدي
46
طرابلس

ن
بشأن التحقيق الجاري ف الشكوى المقدمة من أحد
أعضاء المجلس البلدي طرابلس /م.ي أ.

المجلس البلدي
47
الشقيقة

بشأن الشكوى المقدمة من اهال منطقة الشقيقة
بخصوص المجلس البلدي الشقيقة

المؤسسة الليبية
48
لالستثمار الليبية

بشأن المخالفات المرتكبة من بعض مسؤول المؤسسة
الليبية لالستثمار الليبية ر
ورسكة ليا ادفايزري بدولة
مالطا

جهاز حرس
49
المنشأة النفظية

50

جهاز الطياران
الخاص

المجلس البلدي
51
نبب وليد
52
53

السفارة الليبية
بدولة اليونان
السفارة الليبية
بدولة اوكرانيا

القنصلية العامة
54
اسطنبول
55

السفارة الليبة
بدولة اوغندا

56

ر
الشكة االهلية
لالسمن

المرصف الليب
57
الخارج
المجلس البلدي
58
الشقيقة
مرصف ليبيا
59
المركزي
60

وزارة المالية

61

ررسكة خدمات
النظافة بنغازي

62

جهاز االمداد
الطب

ن
المستشف
63
الجامع طرابلس
64

الهيئة العامة
للثقافة

بشأن المخالفات المرتكبة من قبل جهاز حرس المنشأة
النفظية
ر
بشأن إحالة ملف يحوي مخالفات ترف إل جرائم
جنائية طبقا الحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم
االقتصادية وقانون التطهت تم الكشف عنها الجهاز
التنفيذي للطياران الخاص
بشأن التجاوزات والمخالفات ر
الب أسفرت عنها أعمال
الفحص والمراجعة لحسابات المجلس البلدي نبب وليد
عن السنة المالية 2019م
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي بالسفارة الليبية بدولة اليونان
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي بالسفارة الليبية بدولة اوكرانيا
بشأن إحالة ملف يحوي المستندات المؤيدة لماء جاء
ن
ف التقرير المحال بخصوص بعض من المسؤولية
بالقنصلية العامة اسطنبول  -تركيا أثناء صيانة المبانن
ن
المسؤولي
بشأن إحالة ملف المخالفات المالية من قبل
بالسفارة الليبة بدولة أوغندا
ر
لمبارسة ديوان المحاسبة فحص وتدقيق
بشأن العمل
حسابات ر
الشكة االهلية لالسمن ومخاطبة إدارة
القانون الستيضاح رايها بالخصوص
بشأن إحالة ملف المخالفات المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي بالمرصف الليب الخارج
بشأن إحالة ملف موضوع المخالفات المالية من قبل
ن
المسؤولي بالمجلس البلدي الشقيقة
بشأن إحالة ملف المتعلق بالتجاوزات والمخالفات
المرتكبة من قبل مرصف ليبيا المركزي
بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من
ن
مسؤولي بوزارة المالية
قبل
بشأن إحالة موضوع التجاوزات والمخالفات المالية
ن
مسؤولي ررسكة خدمات النظافة
المرتكبة من قبل
بنغازي
بشأن إحالة ملف موضوع المتعلق بالتجاوزات
والمخالفات ر
الب تكشفة نتيجة فحص حسابات جهاز
االمداد الطب
بشأن إحالة ملف التجاوزات والمخالفات المرتكبة من
ن
ن
بالمستشف الجامع
مسؤولي بقسم الطب النووي
قبل
طرابلس
بشأن إحالة موضوع التجاوزات والمخالفات المالية
ن
مسؤولي الهيئة العامة للثقافة
المرتكبة من قبل

المسؤولي عن الوقائع
(ع.ح.ب) (إ.أ.ا) (إ.ا.ع) (أ.ع.ا)
(م.إ.ب) (م.ا.ج) (ن.م.ا) (ع.ق)
(م.ع.ا.ي) (س.ع.ا )
(ف.ا.ا) (ع.م.س) (م.س.ع)
(ا.ع.ع.ا)
(ح.أ.ب) (ف.أ.ق) (ع.م.ح)
(أ.ع.س) (أ.ع.ع) (ف.م.ب) (إ.م.ا)
(ق.ع.ا) (س.ص.ا) (ف.ع.ف)
(آ.ا.م) (ب.ا.ا) (ح. .ح.ش )

تاريـ ــخ اإلحالة
2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

ملف ملحق

2020/11/9

(ح.م.ا )

2020/11/22

ملف ملحق
(ف.أ) ( أ.ع.ق)
(ح.ا) (إ.ا)
(ا.إ.ا) (م.ص.ا)
(ا.م.ز) (م.م.ق)

(ح.ع.ا) (م.إ ا.ا)
(ع.أ) (ع.ا )
(ع.ا) (م.ع.ع)
(م.م.ف) (م.م.ا)

2020/11/22
2020/12/30

ملف ملحق

2020/12/15

(ف.أ) ( م.ق.أ.ا) (إ.ب.ا)

2020/12/21

ملف ملحق

2020/12/21

(م.غ.س) (م.م.ي )

2020/12/21

(ف.ا.ا)

2020/12/21

(ع. .ق)

2020/11/17

(أ.م.ج) (أ.ح.ا )

2020/12/21

ملف ملحق

2020/12/21

(م.س.ا) (م.ه.ع) (ا.أ.ب) ( .م.ك)
(ا.ع) (ج.ح.ا )

2020/12/12

(ن.ع.ا) (ج.ف.ا ه.ع.ا) (م.ع.ر
ع.إ.ا) (ع.ع.ع)

2020/12/21

(ح.ف.و) (أ.م.ع.م) (ف.م.م.د)
(ا.م.ا ع.ع.ا)

2020/12/30
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ت
مراقبة الخدمات
65
المالية غريان
66

السفارة الليبة
فرنسا

جمعية الدعوة
 67اإلسالمية بدولة
اوغندا
المجلس البلدي
68
ن
عي زارة
السفارة الليبية
 69بدولة جنوب
افريقيا

الوقائع
بشأن التجاوزات والمخالفات المالية المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي مراقبة الخدمات المالية غريان
بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من
ن
مسؤولي بالسفارة الليبة فرنسا
قبل

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

ملف ملحق

2020/12/30

(م.إ.ع) (ا.أ إ.ا.ا) (م.ا ) (ع.ر) (ا.ع.ا
ع.س.س) (ن.د.أ.ح ص.ع.م.ا) (ع.ا) 2020/12/30
(س.ع.ب) (ع.ا ح.ا)

بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من
ن
مسؤولي بمكتب جمعية الدعوة اإلسالمية بدولة
قبل
اوغندا
بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من
مسؤولي المجلس البلدي ن
ن
عي زارة
قبل

(م. .ا)

2020/12/30

(ع.ا) (ب.اع)

2020/12/30

بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي بالسفارة الليبية بدولة جنوب افريقيا

(م.ع.ف) (ب.ع.ا) (ع.ا)

2020/12/30

70

وزارة الشؤون
االجتماعية

بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي بوزارة الشؤون االجتماعية

(ف.م.ا) (م.ع.ا) (م.ا.ا) (ع.ن.ا)
(أ.ح.ا) (إ.أ.ز) (ع.ر.ا) (ر.ع.ي)
(أ.ع.ا)

2020/12/30

71

مرصف
الجمهورية

ن
موظف المرصف
بشأن واقعة تزوير مستندات من أحد

(أ.ع.ع.ب)

2020/12/30

ً
ثانيا /المواضيع المحالة لهيئة الرقابة اإلدارية
ت

اسم الجهة

الوقائع

المسؤولي ر
ن
ن
الب صاحب إبرام
المعاقي بشأن إحالة المخالفات من قبل
مركز تأهيل
1
المعاقي ن ن
نن
ن
جتور
ملجق لعقد تنفيذ وصيانة مركز تأهيل
جتور
بشأن المخالفات اإلدارية والمالية المرتكبة من بعض مسؤول
الوزارة المتعلقة بايداع اإليرادات المتحصل عليها لصال وزارة
وزارة المالية
2
المالية
ن
بشأن التجاوزات والمخالفات اإلدارية والمالية ر
الب تكشف
مستشف العجيالت
3
ن
مستشف العجيالت العام
نتيجة فحص حسابات
العام
ششأن مرصف الصحارى فرع الماية التالعب بمخصصات
مرصف الصحاري
4
أرباب األرس لبطاقات ن
الفتا الخاصة لسنة 2017م
بشأن إحالة التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية ر
الب
تكتشف نتيجة الفحص والمراجعة من قبل مكتب الدعوة
الدعوة اإلسالمية
5
اإلسالمية بدولة أوغندا
بشأن التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية ر
الب تكتشف
المجلس البلدي
6
نتيجة فحص ومراجعة حسابات المجلس البلدي صتاته
صتاتة
بشأن إحالة المخالفات المالية واإلدارية من بعض مسؤول
 7الهيئة العامة للبيئة
الهيئة العامة للبيئة
بشأن إحالة المخالفات المرتكبة من قبل المدير التنفيذي
مجلس التخصصات
بمجلس التخصصات الطبية باستبدال سيارات حديثة مملوكة
8
الطبية
للدولة بسيارات مستعملة
بشأن إحالة موضوع االدروية المنتهية الصالحية الموردة
ر
الشكة الوطنية
والموجودة بمخازن ر
الشكة الوطنية لألدوية البيطرية
9
لألدوية البيطرية
والمبيدات التابعة للمرصف الزراع
ن
مستشف نبب وليد بشأن المخالفات المالية واإلدارية المرتكبة من بعض مسؤول
10
ن
ن
مستشف بب وليد العام
العام
بشأن إحالة موضوع المخالفات والتجاوزات المرتكبة من
الخدمات الصحية
11
بعض مسؤول الخدمات الصحية الزنتان
الزنتان

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

ملف ملحق

2020/1/23

( .ع.ب ،ع.ا.ا)

2020/1/23

(م.م.ف) (أ.ر.ش)
(ح.س.ش) (أ.أ.ع)
(ح.أ) (ع.ب.ق) (ح.أ.ا)
(ع.م.أ)

2020/3/8

(م. .ا)

2020/4/28

(إ.ع.م) (ف.ج.ا) (م.أ.ا)
(أ.ا)

2020/4/28

(م.ا) (ع.ح.ا) (ص.ج.ا )

2020/6/2

(م.س) (ب.ض.ا)

2020/6/2

(م.أ.ا) (م.ع.ا) (ر.م.م)
(أ.م.ا) (م.س.ع )

2020/7/22

(م.ا.ع)

2020/7/22

(م.ج.ا)

2020/6/16

2020/3/8
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الوقائع

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

12

جامعة طرابلس

بشأن إحالة ملف يحوي عىل التجاوزات والمخالفات الناتجة
عن عملية فحص ومراجعة حسابات جامعة طرابلس عنة
ر
السنوات 2018-2017م وترف ال جرائم اقتصادية

(ت.ا.ك) (ج.س.ش)
(م.أ.ع.ا) (ع.أ) (ص.م.ا)
(ع.س.ا) (ا.ن.ش) (إ.أ.م.أ)
(ا.ا) (ج.م.ق) (ع.م.ا)
(ط.م.ع)

ت

2020/7/22

13

مرصف ليبيا

14

وزارة الحكم المحىل

15

16
17
18
19
20

ن
بشأن المخالفات المرتكبة من قبل مرصف ليبيا المركزي ف
ن
تطبيق قرار المجلس الرئاس رقم ( )2010/1300ف مبيعات
النقد األجنب بخصوص االعتماد المفتوح لشكة آر آي آس
الدولية لإلنشاء والصناعة والتجارة ر
التكية

ملف ملحق

2020/8/10

بشأن نتائأ فحص عقد تنفيذ أعمال خدمات النظافة العامة
وأعمال الصيانة للطريق الدائري بمدنية طرابلس

(ب.ق) (ص.ع.ف) (ا.م.ع)
(ع.ح.ف) (ن.ع) (م.ع.م)
(ع.م )

2020/9/27

(ا.ب.ا) (ع.م) .
(م.ي.غ)

2020/9/27

(م.س.ا)

2020/9/27

(ع.ع.ا)

2020/9/29

(ع.م.أ) (إ.م.ع) (أ.م.ا)
((ع.ح.ب) (ف.م.ص)

2020/9/29

(ح.ا)

2020/10/14

ن
المسؤولي بمركز
بشأن المخالفات المرتكبة من قبل
المعلومات والتوثيق االقتصادي عن السنة 2018م
وزارة االقتصاد
وزارة االقتصاد
ن
موظف إدارة
بشأن إحالة المخالفات المرتكبة من أحد
مرصف ليبيا المركزي
العمليات المرصفية بمرصف ليبيا المركزي
وزارة الموصالت /
بشأن المخالفات اإلدارية المالية المرتكبة من بعض مسؤول
ن
ن
الموان والنقل البحري
وزارة المواصالت ومصلحة
الموان
مصلحة
ن
مستشف غات
بشأن إحالة ملف المخالفات المرتكبة من إدارة
وزارة الصحة
ن
/
العام
مستشف غات العام
بشأن واقعة عدم التعاون م أعضاء الديوان من قبل أحد
وزارة المالية
ن
موظف الوزارة
ن
بخصوص المخالفات المرتكبة من قبل المسؤولي بالسفارة
وزارة التعليم
الليبية والملحقية األكادمية بدولة تركيا

21

وزارة الخارجية

ر
بشأن المخالفات والتجاوزات ر
مشوع صيانة
الب صاحب
ن
مبب القنصلية العامة إسطنبول

(ص.ا) (م.ع) (ع.م.أ)
(أ.ر.م) (ع.م)
(م.ا.س) (ع.ر.غ) (ع.ع.أ)
(ف.ع.أ) (أ.إ.ا) (أ.م.ن)
(ح.ع.ا) (م.ع.ا )

2020/10/14

2020/10/14

22

المؤسسة الوطنية
للنفط

بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول
الجهاز التنفيذي لتطوير ر
المشوعات والمناطق النفطية التاب
للمؤسسة الوطنية للنفط

(أ.إ.ا) (م.م.ح) (ع.أ)
(أ.أ.د) (ا.ا) (ط.ب) (ع.ا)
(ف.أ) (إ.ا) (ه.ع)

2020/10/14

23

جمعية الدعوة
اإلسالمية

بشأن التجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول جمعية الدعوة
اإلسالمية بدولة ن
مالتيا

ملف ملحق

2020/10/14

24

وزارة الصحة

25

وزارة الداخلية

26

وزارة اإلسكان
والمرافق

اللجنة الدائمة رلتشيد
 27مرتبات القطاع العام
بوزارة المالية

(ف.ا) (ط.م.ع) (ا.م.ك)
بشأن إحالة المخالفات المرتكبة من قبل رئيس مجلس اإلدارة
(ط.م.ا) (س.ا.م) (أ.س.ا.ى)
ن
التأمي الصح العام
بصندوق
(م.ا.ع) (م.م.ت)
(م.ع.ا) (ن.ر.ب) (ع.م.أ)
(ع.م.ع) (أ.ا.ا) (ع.ع.ن)
ن
ا.ص.ا) (أ.ع.ا) (م. .أ)
مسؤولي
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
(م.ع.ا) ع.م.ع) (أ.إ.م)
بوزارة الداخلية وعدد الملفات  16ملف
(ع.م.ص) (ع.إ.ع) (أ.ر.ا)
(س.م.ا) م.ي.ك) (م.م.ا)
(ع.م( ) .ح.ع.ا) (ع.م.ا)
بشأن المخالفات والتجاوزات ر
الب أسفرت عنها أعمال فحص
(ص.ا.ا) (أ.ج.ا) (س.أ)
ومراجعة وزارة اإلسكان والمرافق
(م.س.أ)
بشأن واقعة عدم تعاون بعض أعضاء اللجنة م الديوان

(ح.م.ا) (ع.ع.ا)

2020/10/21

2020/10/18

2020/11/9

2020/10/12
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28

29
30

اسم الجهة

الوقائع

المجلس البلدي
طرابلس

ن
بشأن التحقيق الجاري ف الشكوى المقدمة من أحد أعضاء
المجلس البلدي طرابلس /م.ي.أ

المجلس البلدي
الحوامد
المجلس البلدي
الشقيقة

31

اللجنة التسيتية

32

ن
للتأمي
ررسكة ليبيا

بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول
المجلس البلدي الحوامد
بشأن الشكوى المقدمة من أهىل منطقة الشقيقة بخصوص (ف.ا.ا) (ع.م.س) (م.س.ع)
(ا.ع.ع.ا)
المجلس البلدي الشقيقة
بشأن التجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول اللجنة التسيتية
ن
(ف.س.ا) (م.ع.ف )
ببلدية الجميل المتعلقة برصف مبالل مالية ف غت األغراض
المخصصة لها
بشأن التجاوزات والمخالفات المرتكبة من بعض مسؤول
للتأمي ر
الب صاحب إجراءات العقد المتم ن
ن
(أ.ا) (ع.ي.م)
بي
ررسكة ليبيا
الشكة ر
ر
ورسكة مليتة للنفط والغاز

بشأن المخالفات المرتكبة من قبل جهاز حرس المنشآت
جهاز حرس المنشأة
33
النفظية
النفظية
ر
بشأن إحالة ملف يحوي مخالفات ترف ال جرائم جنائية طبقا
 34جهاز الطياران الخاص الحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم االقتصادية وقانون
التطهت تم الكشف عنها الجهاز التنفيذي للطياران الخاص
السفارة الليبية بدولة
35
اليونان
36
37

38

39

المسؤولي عن الوقائع
(ع.ح.ب) (إ.أ.ا) (إ.ا.ع)
(أ.ع.ا) (م.إ.ب) (م.ا.ج)
(ن.م.ا) (ع.ق) (م.ع.ا.ي)
(س.ع.ا )
ا.ع.ا) (ع.إ.ع)

ن
مسؤولي
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
بالسفارة الليبية بدولة اليونان

تاريـ ــخ اإلحالة

2020/11/9

2020/11/9
2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

ملف ملحق

2020/11/9

(ح.م.ا)

2020/11/22

(ف.أ) (أ.ع.ق) (ح.ع.ا)
(م.إ) ( ا.ا) (ح.ا) (إ.ا)
(ع.أ) (ع.ا )

2020/11/22

ن
المسؤولي
بشأن إحالة ملف المخالفات المالية من قبل
السفارة الليبة بدولة
بالسفارة الليبة بدولة اوغندا
أوغندا
بشأن المخالفات والتجاوزات ر
الب تكشف نتيجة الفحص
قناة ليبيا الوطنية
والمراجعة لحسابات قناة ليبيا الوطنية
بشأن إحالة ملف موضوع متابعة العقد الخاص ر
بمشوع توريد
(ع.ج.ع) (إ.ا.ع) ( .ب.ا)
مصلحة المرافق
وتركيب األثاث المدرس والمكتب المتم ن
بي مصلحة المرافق
(م.ع.ط) (ع.ع.ا) (ف.ع.ا )
التعليمية
ر
التعليمية ر
الستاد االثاث
ورسكة العمر
(م.ا.ع) (ف.أ.ا) (ن.ا.م)
صيانة طريق نالوت  -بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة بخصوص
(م.ا.ا) (ن.م.ط) (ن.ج.ش)
تنفيذ ر
مشوع صيانة طريق نالوت  -غدامس
غدامس
(ع.ا.ا) (ج.ع.ا )
(ف.أ) ( م.ق.أ.ا) (إ.ب.ا)

2020/12/21
2020/12/21

2020/11/3

2020/12/21

جهاز االمداد الطب

بشأن إحالة ملف موضوع المتعلق بالتجاوزات والمخالفات
ر
الب تكشفة نتيجة فحص حسابات جهاز االمداد الطب

(م.س.ا) (م.ه.ع) (ا.أ.ب)
( .م.ك) (ا.ع) (ج.ح.ا )

2020/12/12

 41السفارة الليبة فرنسا

بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ن
مسؤولي بالسفارة الليبة فرنسا

(م.إ.ع) (ا.أ) (إ.ا.ا) (م.ا)
(ع.ر) (ا.ع.ا) (ع.س.س)
(ن.د.أ.ح) (ص.ع.م.ا)
(ع.ا) (س.ع.ب) (ع.ا)
(ح.ا)

2020/12/30

بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
ن
ن
مستشف الجميل العام
مسؤولي

(ا.ع) (ع.ا.ع.ا) (ع.أ.ح)

2020/12/30

(ع.ا) (ب.اع)

2020/12/30

ملف ملحق

2020/12/30

40

ن
مستشف الجميل
42
العام
المجلس البلدي ن
عي
43
زارة
44

ررسكة جرمة

السفارة الليبية بدولة
45
جنوب افريقيا

بشأن إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
مسؤولي المجلس البلدي ن
ن
عي زارة
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل مسؤولين
ررسكة جرمة لالعمال والتوكيالت الميالحية
ن
مسؤولي
بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل
بالسفارة الليبية بدولة جنوب افريقيا

(م.ع.ف) (ب.ع.ا) (ع.ا)

2020/12/30
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46
47

الوقائع

اسم الجهة
الهيئة العامة
لالتصاالت
والمعلوماتية
مرصف الجمهورية

المسؤولي عن الوقائع

تاريـ ــخ اإلحالة

بشأن التجاوزات والمخالفات المرتكبة من بعض مسؤول
ن
الهيئة ر
موظف الهيئة
ف مرتبات
الب صاحب

(أ.م.ا) ( .م.ا)

2020/12/30

ن
موظف المرصف
بشأن واقعة تزوير مستندات من أحد

(أ.ع.ع.ب)

2020/12/30

االدارة العامة للشؤون املالية

التقـ ـ ــديرات المطلوبـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــديوان والمخصصـ ـ ــات المعتمـ ـ ــدة ونسـ ـ ــبة التخفـ ـ ــيض نف
التقديرات المطلوبة وفق الجدول التال:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
إجمال البابي

التقديرات المقدمة
من الديوان 2020م
111,120,880
16,912,130
128,033,010

المخصصات المعتمدة
من الرئاس 2020
92,500,000
9,000,000
101,500,000

الفر بي المخصصات نسبة التخفيض ف
التقديرات المقدمة
المطلوبة والمعتمدة
 %17تقريبا
()18,620,880
 %47تقريبا
()7,912,130
ً
 % 21تقريبا
()26,553,010

المخصصـ ـ ــات والمصـروفـ ـ ــات والحـ ـ ــواالت المالـ ـ ــية للبابـ ـ ن
ـي األول والثانـ ـ ـ خــالل الفـ رـتة
من  1/1ر
حب 2020/12/31م
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
إجمال البابي

المخصصات
المعتمدة
92,500,000
9,000,000
101,500,000

المخصصات بعد
المناقلة الداخلية
90,858,320
10,641,680
101,500,000

المصـروفات
واالرتباطات
81,525,344
10,511,783
88,928,847

رصيد المخصصات
ف 2020/12/31م
9,332,976
129,897
9,462,873

*التغطية حن
2020/12/31م
77,325,499
10,337,244
87,662,743

 ما تم اعتماده للديوان ،بموجـب قـرار المجلـس الرئـاس رقـم ( )208لسـنة 2020م،بشــأن إق ـرار ترتيبــات ماليــة لــم يكــن وفقــا لمــا هــو مقــدم مــن الــديوان ومــا تــم االتفــاق
علي ــه م ـ ـ لجن ــة مناقش ــة التق ــديرات ب ــوزارة المالي ــة ،وبالت ــال ف ــأن المبل ــل المعتم ــد
وخاصـ ـ ــة فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بمخصصـ ـ ــات البـ ـ ــاب األول ال يغـ ـ ــل المص ـ ـ ــروفات الفعليـ ـ ــة
ا
للموج ـ ــودين بالخدم ـ ــة فع ـ ـ ال ـ ــذين تح ـ ــال مرتب ـ ــاتهم م ـ ــن وزارة المالي ـ ــة وفق ـ ــا لل ـ ــرقم
ال ـ ـ ن
ـوطب وه ـ ــو م ـ ــا تطل ـ ــب م ـ ــن إدارة ال ـ ــديوان مخاطب ـ ــة وزارة المالي ـ ــة به ـ ــذا الخط ـ ـأ نف
المخصص المعتمد وطلب مخصصات إضافية .وفيما يىل بيان يوض مـا تـم طلبـه
م ــن ال ــديوان وم ــا ت ــم تخصيص ــه بموج ــب ق ـرار المجل ــس الرئ ــاس رق ــم ( )510لس ــنة
2020م ،بشأن اإلذن باجراء مناقلة ر
بالتتيبات المالية للعام المال 2020م:
البيان
الباب األول
الباب ن
الثان
المجموع

القيمة المطلوبة من الديوان
7,233,350
800,000
8,033,350

القيمة اإلضافية
7,500,000
1,000,000
8,500,000

الفر بالزيادة
266,650
200,000
466,650

الباب األول

 قيمــة الحــواالت الماليــة المحالــة مــن وزارة الماليــة لتغطيــة مخصصــات البــاب األولن
صاف مرتبات لعدد  1938موظف باإلدارة العامة للديوان وفروعه.
تمثل
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ن
ـاملي بال ــديوان بواقـ ـ  %20اعتب ــارا م ــن ش ــهر 2020/5م،
 ت ــم تخف ــيض مرتب ــات الع ـبموجب قرار مجلس النواب (طرابلس) رقم ( )10لسنة 2020م.
ن
ـاملي بالـ ــديوان بنس ــبة  %20وعـ ــدم
 بس ــبب التخف ــيض الـ ــذي ت ــم عـ ــىل مرتب ــات الع ـف المتغتات والمستحقات الوظيفيـة األخـرى امتنعـ فـروع الـديوان بالمنطقـة
الش ـ ــرقية اسـ ــتالم مرتبـ ــاتهم م ـ ــن اإلدارة العامـ ــة للـ ــديوان ط ـ ـرابلس اعتبـ ــارا مـ ــن ش ـ ــهر
2020/8م ،حيث قاموا بطلـب هـذه المبـالل مـن الحكومـة المؤقتـة بالبيضـاء ،وال رـب
ف كــل مــا ذكـر عــن طريــق إدارة الــديوان البيضــاء دون تخفــيض مـ تســوية
تولـ
مـا تـم خصـمه مــن مرتبـاتهم عـن األشـهر  7-6-5المصــروفة عـن طريـق اإلدارة العامــة
طرابلس بتخفيض.
ن
 قيمــة المتـ رـبف ال ــوارد ف مخصصــات بنــد المرتب ــات البــالل  9,332,976دينــار يمث ــل
ر
اآلن:







مرتبــات عــدد  53موظــف لبنــة ( ،)3الـ رـب لــم تحــال نظ ـرا لمماطلــة لجنــة ترشــيد
المرتبات بوزارة المالية إحالتها للديوان.
ن
ـاملي ب ـ ـاإلدارة العامـ ــة للـ ــديوان وفروعـ ــه لعـ ــدد 1780
المتغ ــتات الوظيفيـ ــة للعـ ـ
ر
موظــف الـ رـب تعــذر احالتهــا مــن لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارة الماليــة حــب نهايــة
السنة 2020م.
ر
ن
التعيي لعدد  61موظـف الـب تعـذر
قيمة التغت نف مرتبات لبنة ( )2وفقا لقرار
ن
المتانيـ ــة بـ ــوزارة الماليـ ــة
إحالتهـ ــا نظ ـ ـرا لمماطلـ ــة لجنـ ــة ترشـ ــيد المرتبـ ــات وادارة
تعديلها ر
حب نهاية السنة موضوع التقرير.
ن
ـاملي الـذين انتهـ عالقـتهم الوظيفيـة (التقاعـد – االســتقالة –
مخصصـات الع
وفــاة) ولــم يص ـرف بــدل النقــدي إلجــازاتهم نظ ـرا لعــدم إحالتهــا مــن وزارة الماليــة
لعـدد  139موظـف ،ولقـد كــان السـبب الرئيس ـ نف التقاعــد التخفـيض الـذي تــم
ن
العاملي.
عىل مرتبات

الباب الثان

رص ــوفات ال ــديوان العمومي ــة م ــا قيمت ــه  10,559,056دين ــار حي ــث أظه ــر
 بلغ ـ ـ م ـر
ن
تقرير المصـروفات للباب الثان أن البنود اآلن ذكرها فيما بعد والبالل عددها  7مـن
أص ــل  21بن ــد تمث ــل  %88تقريب ــا م ــن إجم ــال مصـ ــروفات الب ــاب الث ـ ن
ـان ،وفيم ــا ي ــىل
إجمال مصـروفاتها ونسبة المصـروف لكل بند من إجمال المصـروفات.
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ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اإليجارات
نفقات السفر والمبي
مصـروفات النظافة
أعالن وعالقات عامة وضيافة
ن
تجهتات
التدريب والبعثات
ن
العاملي
أتعاب ومكافآت لغت
مرصوفات متنوعة
اإلجمال

قيمة المصـروف
3,176,650
2,355,230
1,002,960
346,640
473,750
465,570
1,471,170
1,219,813
10,511,783

النسبة
%30
%22
%10
%3
%5
%4
%14
%12
%88

إجمال التغطية المالية كان بمبلل  10,337,244دينار ،أي بفـارق  174,539دينـار،
عــن التغطيــة وتتمثــل هــذه المص ــروفات نف تســوية العهــد وســلف المبي ـ الـ رـب ف ـ
سنة 2019م ،وتم تسويتها ر
دفتيا خالل السنة 2020م.
اإليجارات

يمثــل هــذا البنــد مقابــل االنتفــاع بالعقــارات المشــغولة مــن قبــل اإلدارة العامــة للــديوان
وفروعــه المتمثلــة نف المبـ ن
ـان اإلداري ـة ومســاكن إقامــة بعــض الصــفات القياديــة بالــديوان
ر
اآلن:
وفقا للتوزي ـ ـ
البيان
ن
المبان اإلدارية
إيجار
إيجار الصفات القيادية
م نقل وشحن (اقفال عهد)

المبلغ
2,785,820
387,960
2,870

نفقات السفر والمبيت والمهام الرسمية
وتمث ـ ــل مصـ ـ ــروفات ه ـ ــذا البن ـ ــد نف أغلبه ـ ــا نفق ـ ــات المه ـ ــام الخارجي ـ ــة وم ـ ــا تتطلب ـ ــه م ـ ــن
مص ــروفات مقابــل تــذاكر ســفر وتأشــتات ،إضــافة إل نفقــات المبي ـ الــداخىل ،وفيمــا
يىل توزي ـ ـ يوض تفصيل هذه النفقات:
ت
1
2
3
4
5

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن
م مشاركة الديوان ف المؤتمرات والندوات والمعارض بالخارج
بما فيها العهد المصـروفة لمواجهة تلك المهام
لجان الفحص الخارجية بما فيها العهد المصـروفة لتلك اللجان
دورات تدريبية خارجية
تذاكر سفر
عالوة مبي داخلية
اإلجمال

القيمة بالدينار

ما يعادل بالعملة األجنبية

305,240

223,325

947,493
141,010
908,667
52,820
2,355,230

693,220
103,170
ـــ
ــ ــ
1,019,715

وم ــن خ ــالل البيان ــات يتب ـ ن
ـي أن نس ــبة  %98تقريب ــا م ــن قيم ــة نفق ــات الس ــفر والمبيـ ـ
ر
تمثـ ــل نفق ـ ــات المهـ ــام الخارجي ـ ــة والـ ــب كان ـ ـ بمبلـ ــل  2,302,410دين ـ ــار موزعـ ــه ع ـ ــىل
نفقات مبي خارج بمبلل  1,393,743دينار ،وبما يعادل مبلل  1,019,715دوالر،
وتذاكر سفر بمبلل  908,667دينار.
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مصـروفات النظافة
ر
تمثـل أغلــب مصــروفات هــذا البنـد مقابــل خـدمات النظافــة واإلعاشـة رسكــة لؤلـؤة ليبيــا
المتعاقـد معهــا لتقـديم الخــدمات العامــة لمقـرات اإلدارة العامــة وفـرع الــديوان طـرابلس
ر
واالستاحة حيث كان القيمة المصــروفة لهـذه الشــركة خـالل السـنة مبلـل 943,236
دينــار ،أمــا بقيــة المص ــروفات البالغــة  59,724دينــار ،تمثــل ســداد مســتحقات ررسكــات
الخ ــدمات العام ــة المتعاق ــد معه ــا لف ــروع ال ــديوان لتق ــديم الخ ــدمات العام ــة والعمال ــة
المستعان بخدماتهم ببعض فروع الديوان.
التدريب
ن
وتتمثــل مص ــروفات هــذا البنــد مبلــل  314,400دينــار ،لصــال المعهــد الــوطب لــإلدارة
مقابـ ــل تنفيـ ــذ التنـ ــامأ التـ ــدريب لمـ ـ ن
ـوظف (لبنـ ــة  ،2لبنـ ــة  )4ومبلـ ــل  137,540دينـ ــار،
ن
موظف األمن وبقية المصـروفات تمثل مكافآت التدريب.
مقابل تدريب
مكافآت وأتعاب لغي العاملي
تتمل نف التال:

 نسبة  47تقريبا من مصـروفات هذا البند تخص مكاتب المراجعة الخارجية رالب تم
االس ــتعانة به ــا نف مراجع ــة الق ــوائم المالي ــة لع ــدد م ــن ال ـ رـشكات العام ــة و ( :ك ــانون
ورسك ــانه ،ن ـ ـرص ص ــال  ،الم ــاقوري ر
ورسك ــانه ،غت ــور ر
ر
ورسك ــانه) حي ــث ت ــم تعليته ــا إل
حساب األمانات نهاية سنة 2020م.
ن
ن
واالكادميي الذين تم االستعانة بهم ف إجراء امتحانات برنامأ لبنة
 مكافآت الختاء(.)4-3
 مصـروفات خدمات االستعانة رالب تــرصف مـن عهـد اإلدارة العامـة للـديوان وفروعـه
وبعض أتعاب الختاء المستعان بخدماتهم بالديوان.
إعالن وعالقات عامة وضيافة
ن
تتمث ــل مصـ ــروفات ه ــذا البن ــد ف مص ــاريف الفن ــادق بم ــا يق ــارب مبل ــل  95,200دين ــار،
ومصـروفات الضيافة المـرصوفة من عهد اإلدارة العامة للديوان وفروعه.
التجهيات
ن
ن
ر
تتمث ــل مص ـ ــروفات ه ــذا البن ــد ف التجه ــتات ال ــب ت ــم توفته ــا ل ــإلدارة العام ــة لل ــديوان
وفروعــه حي ــث ت ــم ت ــوفت بدال ـة لــإلدارة العامــة لل ــديوان – مول ــد كهرب ــان لف ــرع ال ــديوان
ن
تجهتات
وادي اآلجال – أثاث لإلدارة العامة للديوان – ستائر لفرع الديوان مصـراته –
ر
فرع الديوان سـبها ،وال رـب كانـ نف حـدود مبلـل  294,400دينـار تقريبـا ،أمـا بـاف القيمـة
البالغ ـ ــة  187,270دين ـ ــار ،تمث ـ ــل استعاض ـ ــة مصـ ـ ــروفات عه ـ ــد اإلدارة العام ـ ــة لل ـ ــديوان
وفروعه.
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مصـروفات الوقود والزيوت
ر
و تمث ــل مص ـ ــروفات مق ــر اإلدارة العام ــة واالس ــتاحة وبع ــض المق ــار األخ ــرى بوق ــود
الديزل الذي بلل  48,140دينار ،إضافة إل مصـروفات تسيت الفـروع مـن خـالل العهـد
المصـ ــروفة له ــا ،وأن الت ـ ن
ـدن نف المصـ ــروفات نتيج ــة إجـ ـراءات ال ــديوان ال ـ رـب اتخ ــذها نف
منتص ــف س ــنة 2016م ،بش ــأن ترش ــيد اإلنف ــاق و ف مقاب ــل نق ــدي ض ــمن المرتب ــات
ن
ن
العاملي بالديوان.
للمستهدفي من

اإليرادات
كان ـ قيمــة اإلي ـرادات المحصــلة خــالل ســنة 2020م ،بمبلــل  524,474دينــار ،وفيمــا
يىل تحليل لرصيد اإليرادات الظاهر بمبلل  3,455,484دينار:
ر.م
1
2
3
4
5

القيمة
2,253,822
3,900
520,574
827,188
()150,000

البيان
رصيد أول المدة إيرادات مرحلة بالعملة المحلية
غرامات
إيرادات تمليك سيارات
ترجي سلفة سبق وأن ف لحساب الباب األول
تحويل من حساب اإليرادات إل حساب الباب ن
الثان لتغطية المخصصات
3,455,484
اإلجمال

تمثــل قيمــة اإلي ـرادات الفعليــة خــالل الســنة موضــوع التقريــر  524,474دينــار ،متمثلــة
نف مقابل أقساط تمليك سيارات.
ن
المتاني ــة التس ــيتية مس ــاهمة نف تموي ــل
ت ــم تس ــييل مبل ــل  150أل ــف دين ــار إل حس ــاب
ن
متانية الديوان وفقا لقانون تنظيم الديوان وتعديالته.
اإليرادات بالعملة األجنبية (الدوالر)
يحقق الديوان ايرادات بعمالت اجنبية نظت ممارسته نشاطه المسند اليه بالقانون فن
مراجعــة قــوائم ال ـ رـشكات العامــة المقيمــة بعمــالت اجنبيــة كونهــا تعمــل بالخــارج ،حيــث
بلل الرصيد المرحل نف نهاية السنة المالية 2020م ،مبلل  188,362دوالر ،وفيما يىل
توضي للحركة ر
الب تم عىل هذا الحساب خالل السنة موضوع التقرير:
 -رصيد اإليرادات نف 2020/1/1م  254,647دوالر.

 المصـروفات خالل السنة  66,284دوالر.وتمث ــل المصـ ــروفات نف تموي ــل ر ن
التام ــات ال ــديوان ال ـ رـب تتطل ــب تحوي ــل بالنق ــد االجن ــب
ويتم رفض تنفيذها من قبل مصـرف ليبيا المركزي دون اسباب قانونية وتم اللجوء ال
ذل ــك تعزيـ ـزا الس ــتقاللية ال ــديوان تج ــاه المـ ــرصف المرك ــزي وح ـ رـب ال تك ــون احتياج ــات
الــديوان لتســيت مهامــه محــل مســاومة او عرقلــة ،حيــث صــدر ق ـرار رئــيس الــديوان رقــم
( )533لسـ ـ ـ ـ ــنة 2020م ،بشـ ـ ـ ـ ــأن اإلذن بصـ ـ ـ ـ ـ ـرف مبلـ ـ ـ ـ ــل  100,000دوالر خصـ ـ ـ ـ ــما مـ ـ ـ ـ ــن
الحسـ ــاب المـ ــذكور لتغطيـ ــة ر ن
التامـ ــات الـ ــديوان بالعملـ ــة األجنبيـ ــة بموجـ ــب عـ ــرض مـ ــن
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االدارة المالية المختصة ،عىل أن تعتت المبالل المصـروفة جزء من تغطيـة مخصصـات
ن
متانية الديوان من إيراداته الذاتية وفقا لقانون الديوان وتعديالته.
مــن أســباب تـ ن
ـدن تحصــيل اإليـرادات خــالل الســنة الماليــة 2020م ،هــو مماطلــة معظــم
الشـ ــركات نف س ــداد المب ــالل المطلوب ــة منه ــا علم ــا ب ــأن ه ــذه المطالب ــات تخ ــص س ــنوات
سابقة ولم تحال أي مطالبات من اإلدارة المختصة خالل السنة موضوع التقرير.
الباب الثالث (ميانية التحول)
تم تخصـيص مبلـل  2,500,000دينـار للـديوان للعـام 2020م ،وقـد تـم إحالـة التغطيـة
المالي ـ ــة له ـ ــذه المخصص ـ ــات بالكام ـ ــل ،وفيم ـ ــا ي ـ ــىل بي ـ ــان بالمخصص ـ ــات والمص ـ ــروفات
والرصيد:
الباب البند
01
01

البيان

ن
والتجهتات
 02التأثيث
التدريب
03
اإلجمال

االعتمادات
المفوض بها
2,367,250
132,750
2,500,000

إجمال
المصـروفات
2,367,247
132,750
2,499,997

الرصيد ف
2020/12/31م
3
0
3

بيان تفصيل بمصـروفات ميانية التحول
التأث ث والتجهيات
ن
تمثل مصـروفات هذا البند البالغة  2,367,247دينار ،توفت التجهـتات واالحتياجـات
اآلتية:

 األرشيف (دواليب متحركة) تركيب كامتات لكامل نمبب اإلدارة العامة للديوان.
 توفت عدد  150جهاز حاسوب محمول. توفت نظام ارشفة لمستندات الديوان.التدريب

بلغ جملـة المصــروفات مبلـل  132,750دينـار ،و
للمرحلة الثانية لمتدرن (لبنة .)4

تمثـل تكـاليف التنـامأ التـدريب

أهم البيانات عل ميانية التحول

تــم ترجي ـ مبلــل  21,373,22دينــار ،المخصــومة بالخطــاء مــن مص ــرف ليبيــا المركـ ـ ــزي
ع ــن التغطي ــة المالي ــة لالعتم ــاد المس ــتندي المفـ ـ ـ ــتوح لص ــال الشـ ــركة ر
التكي ــة ()R-E-C
المتعاقــد معهــا لتحــوير مبـ نـب الــديوان ،وقــد تــم ترجي ـ القيمــة نف نهايــة دوام عمــل يــوم
2020/12/31م.
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حساب اشياكات األجهزة العليا للرقابة المالية
يتول ديـوان المحاسـبة الليـب مهـام األمانـة العامـة لـبعض المنضـمات المهنيـة الدوليـة
المهنيــة مثــل (منظمــة االفروســاي مســابقام واالفروســاي آي حاليــا) وبالتــال فهــو يـ ر
ـتلف
اشـ رـتاكات ودعــم الــدول االعضــاء الالزمــة لنشــاط المنظمــة خــارج ن
متانيــة الــديوان ،وقــد
ر
بل ــل رص ــيد الحس ــاب نف 2020/12/31م ،مبل ــل  39,231دوالر وه ــو يمث ــل اش ــتاكات
األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة الـ رـب لهــا عضــوية ويــتم تحديــد آليــة الت ـرصف
فيه من قبل مكتب التعاون الدول بالديوان ،علما بأنه لم يتم إجراء أي ف منه من
العام  2011و ر
حب تاريخه.
حساب األمانات رقم (:)200-1726
بلل رصيد حساب األمانات نف 2020/12/31م مبلل  20,893,686دينار ،وهو يمثـل
ر
اآلن:
 رصيد أمانات مراحل من سنوات سابقة بمبلل  11,623,450دينار. إضافة إل المبالل المعالة سنة 2020م ،البالل  9,270,236دينار.وفيما يىل توضي المبالل المعالة عن سنة 2020م
 المبل ــل المعـ ـىل م ــن الب ــاب األول  5,211,225دين ــار ،وه ــو يمث ــل تس ــويات م ـ ـ ــرتباتن
ـاملي مــن تســويات
لبـ ـ ـ ـ ـ ــنة ( )3-2حـ رـب 2020/12/31م ،إضــافة إل مســتحقات العـ
ومتغــتات وظيفيــة لــإلدارة العامــة للــديوان وفروعــه ،وكــذلك البــدل النقــدي لرصــيد
اإلجازات للسادة الذين تم إحالتهم عىل التقاعد.
 المبل ـ ــل الم ـ ــع م ـ ــن الب ـ ــاب الث ـ ـ نـان  1,559,015دين ـ ــار ،وه ـ ــو مقاب ـ ــل أتع ـ ــاب مكات ـ ــب
ن
المراجعة الخارجية ومهام المبي والتجهتات الخاصة بالسنة المالية 2020م.
 المب ـ ـ ــالل المعـ ـ ـ ـىل م ـ ـ ــن الحس ـ ـ ــاب التح ـ ـ ــول  2,499,996دين ـ ـ ــار ،و تمث ـ ـ ــل مقاب ـ ـ ــلن
التجهتات ر
الب تم التعاقد عليها نهاية السنة إضافة إل تكلفة التامأ التدريب (لبنة
. )4
الحساب الختام
ت ــم خ ــالل الف ـ رـتة موض ــوع التقري ــر إقف ــال كاف ــة الحس ــابات الختامي ــة لل ــديوان وفروع ــه
والبيان ر
اآلن يوض الحسابات المنجزة ر
حب 2020/12/31م:
ر.م
1
2
3
4
5

رقم الحساب
200-1362
200-2772
200-1386
200-1379
200-1726

البيان
ن
حساب الباب األول /المهايا والمرتبات وما ف حكمها
حساب الباب ن
الثان /المصـروفات العمومية
حساب اإليرادات
حساب ن
متانية التحول
حساب األمانات

الختام المقفل
ر
حب 2020/12/31م
ر
حب 2020/12/31م
ر
حب 2020/12/31م
ر
حب 2020/12/31م
ر
حب 2020/12/31م
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الصعوبات الن تواجه اإلدارة
أ -صعوبات داخلية
 ركتة األخطاء بمنظومة المرتبات المستخدمة حاليا باإلدارة العامـ ـ ــة.
ن
ـاملي ممــن بــذمتهم عهــد ماليــة وســلف مبي ـ وتســويتها نف الموعــد
 عــدم مبــادرة العـن
المحــدد األمــر الــذي ترتــب عنهــا تــأخر اإلدارة ف إج ـراء التســوية واقفــال هــذه العهــد
لتسويتها وبالتال اتخاذ اإلجراءات بشأن خصمها من مرتباتهم وقد بلغ  31حالة.

 عـدم دقــة بيانــات الخالصـات الشــهرية المحالــة مــن فـروع الــديوان المعنيــة بالص ـرفا
ه ــذا فضـ ـ ع ــن ت ــأخر إحالته ــا نف المواعيـ ـد المح ــددة وافتقاره ــا للتعزي ــز المس ــتندي
األمر الذي ترتب عنه التأخر نسبيا نف إقفال الحساب الختام العام للديوان.
 عـ ــدم دقـ ــة بيانـ ــات جـ ــرد األصـ ــول والحسـ ــابات المقـ ــدم مـ ــن اإلدارة العامـ ــة للـ ــديوانوفروعه.
 افتق ــار اإلدارة ل ــبعض المه ــن المس ــاعدة اإلداريـ ـة (مث ــل مت ــاب تحص ــيل اإليـ ـرادات –مندوب لدي المصارف ...الخ) ر
والب تتطلب صفات ومهارات إدارية.
ب -صعوبات خارجية
ن
 عــدم إحالــة التغطيــة الماليــة للمخصصــات ف مواعيــد اســتحقاقها مــن وزارة الماليــةاألمــر الــذي ترتــب عنــه عــدم القــدرة عــىل إنجــاز بعــض الــتامأ المهمــة لعمــل الــديوان
وارتفاع الصـرف نف ر
فتة محددة.
 مماطلة معظم الشـركات نف سداد أتعـاب الـديوان واش رـتاط بعضـها اعتمـاد نمتانياتهـا

قبل السداد.
ن
 مماطلــة اإلدارات المختصــة بــوزارة الماليـ ـ ـ ــة اإلفـراج عــن مرتبــات العــاملي الــذين يــتمن
ـاملي وفقــا للمتغــتات الوظيفيــة الـ رـب
تــوظيفهم إضــافة إل عــدم تعــديل مرتبــات العـ
ط ـ ـ ـرأت عليـ ـ ــه رغـ ـ ــم مخـ ـ ــاطبتهم أ كـ ـ ـ رـت مـ ـ ــن مـ ـ ــرة بـ ـ ــاإلفراج وتعـ ـ ــديل المرتبـ ـ ــات وفقـ ـ ــا
للمخصصــات المعتمــدة لتغطيــة هــذه المتغــتات إال أنــه لــم يــتم اإلف ـراج أو التعــديل
وهــو مــا ترتــب عنــه وجــود رصــيد بالمخصصــات بالبــاب األول يتجــاوز 9,000,000
دينار.
 عرقلة مصـرف ليبيا المركزي (إدارة العمليات المصــرفية) لـبعض اإلجـراءات المالي ـ ـ ــةا
وعــىل األخــص ف الصــكوك الصــادرة لــبعض الحــاالت هــذا فض ـ عــن عــدم الــرد
عىل العديد من المراسالت.
ن
للمتانيــة العامــة للــديوان تــرد عــىل غــت مــا تــم االتفــاق عليــه مـ
 اعتمــاد المخصصــاتا
اللجان المكلفة بوز ر
ارن التخطيط والماليـة ،هـذا فضـ عـن تـأخر إحالـة التفويضـات
المالية.
 إفــادة فــروع الــديوان بالمنطقــة الجنوبيــة والغربيــة بشــأن أزمــة الحصــول عــىل الوقــودالــذي ال يمك ــن ت ــوفته نف تل ــك المنــاطق إال ع ــن طري ــق الس ــوق الموازيــة وه ــو م ــا أث ـر
سلبا عىل العمل بتلك الفروع.
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اإل دارة العامة للموارد ال بشـرية
ن
الممتات نف مجاالت المورد البشـري خالل 2020م.
فيما يىل بيان
 اس ـ ــتمرت عملي ـ ــة التخط ـ ــيط االس ـ ـ رـتاتيح للم ـ ــورد البشـ ـ ــري باعتباره ـ ــا أه ـ ــم س ـ ــماتسياسة التوظيف بالديوان لعمليات اإلحالل الجمـاع للوظـائف الرقابيـة مـن خـالل
مبــادرة لبنــة الســتقطاب أوائــل الجامعــات الليبيــة الحكوميــة لكـل مــن خــريح أقســام
المحاسـبة والقــانون والـ رـب شـمل مرحلتهــا الثالثــة (لبنـة  )3أوائــل القــانون بعــدد 53
متـ ــدرب ،والجـ ــدول التـ ــال يوض ـ ـ مسـ ــتهدفات اإلدارة عـ ــن السـ ــنوات السـ ــابقة مـ ــن
الوظائف الرقابية:
التخصص

السنوات المستهدفة

إجمال المتقدمي

بكالوريوس محاسبة

2015 – 2012
2017 - 2015

90
122

المستهدفي بالتدريب
66
65
45

اللبنة
لبنة ()1
لبنة ()2
لبنة ()4

ليسانس قانون

2017 - 2012

174

102

لبنة ()3

ن
ن
موزعي عىل مناطق
العاملي بالديوان خالل سنة 2020م بلل  1939موظف
 عددالدولة عىل النحو التال:
ر.م
1
2
3
4
5

البيان
اإلدارة العامة
المنطقة الغربية
المنطقة الشـرقية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الوسل
المجموع

العدد موظفي
797
427
371
205
139
1939

الجهة
ف مرتباتهم عن طريق اإلدارة العامة للديوان طرابلس
ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان طرابلس
ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان بنغازي
ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان سبها
ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان مرصاتة
-

 تمثــل الوظــائف الرقابيــة مــا نســبته  %60أي بزيــادة حــوال  %3عــن الســنة الســابقةوتـ ر
ـأن هــذه الزيــادة نف اطــار معالجــة التشــوه بالنســبة العامــة للكــادر البشــري بالــديوان
والبلوغ به ال معدل  %70للوظائف الفنية .والجدول التال يمثل بيان عـن الحركـة
والتغت للمورد البشـري خالل السنوات السابقة العام من:
السنة
2015
2016
2017
2018
2019
2020

عدد العاملي
اداري
فن
857 1014
845 1013
847 1011
839 1070
838 1129
825 1198

عقود جديدة
فن اداري
0
0
3
2
4
80
2
66
0
53
0
59

النقل للديوان
فن اداري
2
1
4
6
0
5
1
1
0
0
8
2

التقاعد
اداري
فن
14
2
5
10
12
26
4
8
13
5
43
110

اإلجمال
اداري
فن
845 1013
847 1011
839 1070
838 1129
825 1198
790 1149

المجموع
النهان
1858
1858
1909
1967
2023
1939

كما يظهر الجدول التال الحركة الوظيفية خالل السنة :2020
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ت

الحالة

العدد

1

ن
التعيي
حركة

( )53موظف

2

حركة ر
التقيات

403

3

التسويات الوظيفية
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مالحظات
ن
تعيي المذكورين تنفيذا للتنامأ الخاص باستقطاب أوائل
تم
ن
الجامعات الليبية ف مجال المحاسبة
يمثل متوسط عدد حاالت الدراسة والتسوية الوظيفية ر
الب
ن
العاملي
تم من قبل اإلدارة تنفيذا لقرارات لجنة شؤون

ن
ـوظفي ال ـ ــذين تقاع ـ ــدوا خ ـ ــالل الع ـ ــام  2020ع ـ ــدد  153موظ ـ ــف ،ويرجـ ـ ـ
 بل ـ ــل الم ـ ـالس ـ ــبب نف ارتفـ ـ ــاع معـ ـ ــدل التقاعـ ـ ــد خ ـ ــالل السـ ـ ــنة إل إج ـ ـ ـراءات تخفـ ـ ــيض مرتبـ ـ ــات
ن
العاملي بالديوان بنسبة .%20
 عــدد اإلجــازات المخصــومة خــالل العــام 2020م بلــل  31750يــوم ،وعــدد اإلجــازاتالمرضية المعتمدة عدد  50إجازة مرضية.
ن
ر
ن
ـاملي بال ـ ـ ــديوان باإلض ـ ـ ــافة إل
 االس ـ ـ ــتمرار بتق ـ ـ ــديم خ ـ ـ ــدمات ال ـ ـ ــدف اإللك ـ ـ ــتون للع ـ ـ ـر
خ ــدمات الرعاي ــة م ــن خ ــالل وح ــدة الرعاي ــة الص ــحية وال ــب ش ــمل بـ ـرامأ التوعي ــة
واجراءات الوقاية مـن الجائحـة و ال رـب سـاهم بشـكل كبـت بالمحافظـة عـىل سـالمة
ن
العاملي باستمرار العمل بشكل منتظم.
ن
بالمتانيــة العامــة للدولــة قــد أثــر
 بــالرغم مــن أن حجــب مخصصــات التــدريب الماليــةن
ســلبا عــىل ع ــىل تنفيــذ خط ـط ال ــديوان التدريبيــة إال أنــه اس ــتمر ف برامجــه التدريبي ــة
ن
ـاملي
االسـ رـتاتيجية الـ رـب ارتكــزت مالمحهــا نف الرفـ مــن القــدرات وتنميــة مهــارات العـ
وبرنامأ لبنة والبيان التال موجز عن نشاط إدارة التدريب خالل سنة 2020م.
الينامج

الفئة المستهدفة

الجهة المنفذة

عدد المتدربي

برنامأ تطوير اقسام االمن واالستقبال
دورة الجلوس المتحان شهادة محاسب
ن
قانون معتمد ()IACPA

االمن والسالمة
ن
اجعي
المر

أساسيات رقابة األداء

مراجع األداء

ن
المهب التخصص نف الرقابة
الدبلوم

لبنة ( )3اوائل القانون

نشاط داخىل إدارة التدريب
ن
للمحاسبي
المجم العرن
ن
القانونيي
المؤسسة الكندية للمراجعة
والمحاسبة
ن
الوطب
معهد القضاء ،المعهد
لإلدارة
نشاط داخىل  /إدارة التدريب

( )25متدرب

( )53متدرب

ن
الوطب لإلدارة
المعهد

( )28متدرب

نشاط داخىل  /إدارة التدريب

( )53متدرب

نشاط داخىل  /إدارة التدريب

ن
متدربي
()10

ن
ن
الموظفي الجدد (اوائل القانون)
المعنيي الجدد (لبنة )3
تأهيل
ن
المهب التخصص نف الرقابة المجموعة االول لبنة ( )4اوائل
الدبلوم
المحاسبة
المالية
ن
المعنيي الجدد المجموعة االول المجموعة االول لبنة ( )4اوائل
تأهيل
محاسبة
(لبنة )4
الفحص والمراجعة نف ظل منظومة
ن
اجعي
المر
فليكس كيوب

( )14متدرب
( )13متدرب
( )53متدرب

مكتب اخلطط والنظم وضمان اجلودة

تــم تأســيس مكتــب الخطــط والــنظم وضــمان الجــودة بق ـرار رئــيس الــديوان رقــم ()402
لس ـ ــنة 2018م ،بش ـ ــأن التنظ ـ ــيم ال ـ ــداخىل لل ـ ــديوان ،وي ـه ـ ــدف إل تعزي ـ ــز نظ ـ ــام الج ـ ــودة
وضـمان اســتدامته ،ووضـ الخطــط والــنظم واألدلـة التنفيذيــة ألعمـال الــديوان ومهامــه
نف ظــل الخطــة االسـ رـتاتيجية ،وافضــل الممارســات بــالتوافق م ـ متطلبــات بيئــة العمــل
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المحــىل ،ويمــارس المكتــب اعمالــه مــن خــالل مــدير المكتـب وعــدد  5أعضــاء مختصـ ن
ـي
وموظف إداري واحد ،ومن أهم االنشطة ر
الب قام بها المكتب ما يىل:
 إعداد الخطة االستثنائية الطارئة للمهام الرقابية 2020م لسـد فجـوة العمـل الرقـانالذي فرضته ظـروف جائحـة كورنـا خـالل العـام 2020م ،ال رـب اعتمـدت بقـرار رئـيس
الـ ـ ـ ــديوان رقـ ـ ـ ــم ( )756لسـ ـ ـ ــنة 2020م والـ ـ ـ ـ رـب تغـ ـ ـ ــل الفـ ـ ـ ـ رـتة مـ ـ ـ ــن 2021/1/1م إل
2021/3/31م وتهـ ـ ــدف بصـ ـ ــفة عامـ ـ ــة س ـ ـ ـد فجـ ـ ــوة العمـ ـ ــل الرقـ ـ ــان الـ ـ ــذي فرضـ ـ ــته
الظروف الصعبة خالل العام 2020م ،بحيث تتناول الملفات المهمة عىل مستوى
اإلدارة العامة والفروع ،ويتم العمل من خاللها عىل عدة مستويات إ ررسافية (اللجنـة
العليا ،مـ رشفوا اللجان ،لجان الفحص ،لجنة المخالفات المالية).
 تقيــيم الموقــف التنفيــذي لمصــفوفة تنفيــذ الخطــة التشــغيلية خــالل النصــف األولر
واالرساف ع ـ ـ ــىل تنفي ـ ـ ــذ الخط ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ رـتاتيجية 2022-2019م
م ـ ـ ــن س ـ ـ ــنة 2020م،
ومتابعة التقدم المحرز من خالل مصفوفات التنفيذ.
 مشــاركة نف تقيــيم تنفيــذ الخطــة االسـ رـتاتيجية األربوســاي 2023-2019م ،ودراســةر
والمقتح ـ ــة م ـ ــن
وتق ـ ــديم مق ـ ـ رـتح لمح ـ ــاور الخط ـ ــة االس ـ ــتثنائية لمنظم ـ ــة األربوس ـ ــاي
األمانة العامة للمنظمة لمواجهة جائحة كوفيد.19-
 تنظ ــيم ورش ــة عم ــل تس ــتهدف كاف ــة األعض ــاء الفني ـ نـي ب ــاإلدارة العام ــة والف ــروع ع ــت
الفض ــاء اإللك ـ رـتو نن زوم بعن ــوان ت ــداعيات وب ــاء كورون ــا ع ــىل إع ــداد وع ــرض الق ــوائم
المالية وفقا لمعايت المحاسبة الدولية للقطاع العام.
 تق ــديم مقـ ـ رـتح لعن ــاوين وأوراق عمـ ــل ض ــمن الخطـ ــة االس ــتثنائية لألربوسـ ــاس عـ ــىلالنتحو التال:
 إعداد أدلة عمل حول الرقابة المرتبطة بالكوارث.
ر
 اعداد أوراق عمل عىل تأثت األزمات عىل الخطط التشغيلية واالستاتيجية.
 دراسة وتقييم دليل اإلجراءات المتب نف فحص العقود ،بمكتب تصديق العقود. تق ــديم مشـ ـ ـ ـ ــروع دليـ ــل عمـ ـ ــل إجـ ـ ـ ـ ـ ـراءات الرقابة المصاحبة.مكتب التعاون الدويل

ألق جائحة كورونا بظاللها عىل نشاط مكتب التعاون الـدول خـالل عـام  2020مـن
حيث الغاء العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية و تاجيل أخرى بسبب االجراءات
ر
االحتازية ر
الب تنص عليها التوتوكوالت الدولية للوقاية من جائحة كورونا.
وم ـ ذلــك فقــد شــهدت العالقــات الدوليــة عــىل مســتوى المجموعــة العربيــة والدوليــة
تط ــورا خ ــالل ع ــام 2020م م ــن خ ــالل المش ــاركات الفاعل ــة نف العدي ــد م ــن النشـ ــاطات
الدوليـ ــة والـ ـ رـب انتهج ـ ـ اسـ ــلوبا جديـ ــدا نف المشـ ــاركات (عـ ــن بعـ ــد) حيـ ــث اسـ ــتخدم
المنظمـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة منصـ ـ ـ ــة ( )webex meetإلج ـ ـ ـ ـراء كافـ ـ ـ ــة النـ ـ ـ ــدوات وورش العمـ ـ ـ ــل
واالجنماعات واستخدم المنظمات االخرى منصة (.)Zoom
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الدورات التدريبية:
 دورة تدريبي ــة (حض ــورية) ح ــول رقاب ــة االداء (باكس ــتان) وق ــد ش ــارك نف ه ــذه ال ــدورةعدد ( )3اعضاء.
ن
 دورة تدريبي ـ ــة (ع ـ ــن بع ـ ــد) ح ـ ــول دور المنظم ـ ــات االقليمي ـ ــة ف تقي ـ ــيم ومتابع ـ ــة اداءاالجهزة العليا للرقابة (مرص) وشارك نف هذه الدورة عدد ( )2عضوا.
 دورة تدريبية (عن بعد) حول الرقابة المبنية عىل المخاطر (السودان). دورة تدريبي ــة (ع ــن بع ــد) ح ــول رب ــط العالق ــة ب ـ نـي االجه ــزة العلي ــا للرقاب ــة والجه ــات
المانحة ( )IDIوشارك نف هذه الدورة ( )2عضوا.
 دورة تدريبية (عن بعد) حول التحليـل وكتابـة التقـارير ( )IDIوشـارك نف هـذه الـدورةفريق اطار القياس.
ن
 دورة تدريبية (عن بعد) حول تقييم السياسات العمومية (الجزائـر) وشـارك ف هـذهالدورة عدد ( )3اعضاء.
 دورة تدريبي ــة (ع ــن بع ــد) ح ــول الرقاب ــة ع ــىل اه ــداف التنمي ــة المس ــتدامة (المغ ــرب)وشارك نف هذه الدورة عدد ( )3اعضاء من لجنة التنمية المستدامة.
 دورة تدريبية (عن بعـد) حـول تـداعيات وبـاء كوفيـد 19التحـديات ومجـاالت رالتك نـت
( )IDIوشار نف هذه الدورة عضوان.
ورش العمل:
ر
ر
 ورشة عمل (عن بعد) حول التحـديات الرئيسـية الـب تواجهـة ال ـشكات اثنـاء كوفيـد.19
ن
 ازمة الكهرباء ف ليبيا (عن بعد).اجتماعات اللجان الفرعية للمنظمات الدولية:
 حضور اجتماعات (عن بعد) لجنة الصناعات االستخراجية باالنتوساي. المشاركة نف اجتماعات لجنة الرقابة نف منا صعب ومعقد.ر
االستاتيح باالربوساي)
 المشاركة (عن بعد) نف اجتماعات لجنة المخطط المشاركة نف اجتماعات دعم استخدام اطار قياس اداء االجهزة العليا للرقابة. المشاركة نف اجتماعات لجنة تحرير مجلة الرقابة المالية باالربوساي.االجتماعات الدولية عل مستوى رئاسة الديوان:
 حضور اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة االربوساي.ن
 حضـ ــور اجتماعـ ــات رنسـ ــاء االجهـ ــزة العليـ ــا للرقابـ ــة والمكلفـ ــي بمراجعـ ــة حسـ ــاباتمنظمة الكوميسا.
ن
ن
ن
 حضور اجتماعات لجنة الختاء الفنيي (المراجعي الخارجيي) لمنظمة الكوميسا.تقرير ديوان المحاسبة 2020

1004

 حضــور حلقــة النقــاش عــىل مســتوى رنســاء االجهــزة حــول اســتعراض تقريــر اللجنــةالدولية حول المساءلة المالية الدولية والشفافية ن ن
والتاهة.
 المشاركة نف حلقة النقاش حول المشاورات االفريقية.االتفاقيات:
ر
 توقي ـ اتفاقي ــة م ـ ( )IDIح ــول االس ــتاتيجية قي ــاس االداء واالب ــالغ (المك ــون االول:اطار قياس اداء االجهزة العليا للرقابة).
 توقي اتفاقية م ( )IDIحول الرقابة التعاونية لمبادرة تنمية االنتوساي عـىل تنفيـذاهداف التنمية المستدامة.
ن
ر
االستاتيجية قياس االداء واالبالغ.
 توقي اتفاقية م ( )IDIحول المكون الثانن
 توقي اتفاقية م (االربوسـاي) حـول المشـاركة ف تنفيـذ مهمـة تعاونيـة حـول تقيـيموجم االيرادات نف مجال الصناعات االستخراجية.
 توقيـ ـ ـ ـ اتفاقي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ( )IDIح ـ ـ ــول الش ـ ـ ــفافية والمس ـ ـ ــاءلة والش ـ ـ ــمولية نف اس ـ ـ ــتخدامالتمويالت الطارئة المخصصة لمجابهة كوفيد .19
 توقي ـ ـ ـ اتفاقيـ ـ ــة تفـ ـ ــاهم وتعـ ـ ــاون مشـ ـ ـ رـتك بـ ـ ـ نـي ديـ ـ ــوان المحاسـ ـ ــبة الليـ ـ ــب ومحكمـ ـ ــة
الحسابات ر
التكية.
مركز البحوث والدراسات

عق ـ ــد المركـ ـ ــز العديـ ـ ــد م ـ ــن ورش العمـ ـ ــل والموائـ ـ ــد المس ـ ــتديرة بالتنسـ ـ ــيق م ـ ـ ـ اإلدارات
ن
ـاملي
المختصــة أو م ـ الجهــات التنفيذيــة بقصــد رف ـ منســوب التوعيــة والتثقيــف للعـ
بالديوان نف مجاالت العمل المال واالقتصادي والرقان وخلصـ نف مجملهـا بـالخروج
بتوص ـ ــيات ذات منفع ـ ــة تعـ ـ ــود ع ـ ــىل إث ـ ـ ـراء العم ـ ــل وتفضـ ـ ـ ـ إل تحس ـ ـ ن
ـي أداء الجهـ ـ ــات
الخاضعة وذلك لعدد  7ورش مبينة نف الجدول أدناه:
مع العاملي ف الديوان
ر.م
1
2
3
4
5
6
7

الينامج
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
حلقة نقاش
ورشة عمل
حلقة نقاش
ورشة عمل

البيان
حول االعتمادات المستندية
حول األداء ر
للشكات ifrs
حول البصتة المهنية لمراجع الديوان
حول قيمة ومناف األجهزة العليا
حول ر ن
التام الديوان بمبادئ المعيار 12
حول دورة إدارة الكوارث 5500
ن
حول الخصخصة ف القطاع العام

مكان االنعقاد
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
مركز البحوث
مركز البحوث
مركز البحوث
مركز البحوث

مالحظات
مكتب الخطط
مركز البحوث
مركز البحوث
مركز البحوث
مركز البحوث
مركز البحوث
جامعة طرابلس

اشـ رـتك الــديوان نف العديــد مــن المنتــديات وورش العمــل المحليــة والدوليــة الـ رـب نظمتهــا
أط ـ ـ ـراف العالق ـ ـ ــة بال ـ ـ ــديوان وذل ـ ـ ــك تنفي ـ ـ ــذا لمب ـ ـ ــدأ االتص ـ ـ ــال م ـ ـ ـ الجه ـ ـ ــات التشـ ـ ـ ــريعية
والقض ــائية والتنفيذي ــة ومـ ـ المجتمـ ـ الم ـ ن
ـدن النظ ــت وك ــذلك مـ ـ المجتمـ ـ األ ك ــاديم
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وكان ـ ـ مس ــاهمته ومالحظات ــه ومدخالت ــه ذات فاعلي ــة به ــدف تعزي ــز الثق ــة نف أعم ــال
الديوان حسب الجداول المرفقة أدناه:
مع السلطة التشـريعية
ر.م
1
2
3
4
5
6

الينامج
ورشة عمل
جلسة تعريفية
جلسة تعريفية
ر
ملتف
ندوة
مؤتمر

مكان االنعقاد
طرابلس
طرابلس
طرابلس
طرابلس
طرابلس
تونس

البيان
ن
العاملي بالقطاع العام
العدالة االجتماعية لمرتبات
كيفية فهم النواب لتقارير الديوان
استطالع آراء اصحاب المصلحة
اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد
حول االموال المجمدة والمنهوبة
حول التنمية المستدامة

مالحظات
لجنة برلمانية
لجنة المالية واالجهزة الرقابية
لجنة المالية واالجهزة الرقابية
مذكرة تفاهم
هيئة مكافحة الفساد
ن
الوطب
مجلس التخطيط

مع السلطة القضائية
ر.م
1
2

الينامج
ندوة
حلقة نقاش

البيان
حول التحكيم الدول
حول أدوات تفعيل القضايا المالية

مكان االنعقاد
طرابلس
طرابلس

مالحظات
إدارة قضايا الحكومة
مكتب النائب العام

مع السلطة التنفيذية
ر.م
1
2
3
4
5

الينامج
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل

البيان
حول بدائل استكمال المشاريـ ـ المتوقفة
حول آليات تحديث المواصفات والمقاييس الليبية
حول التنامأ الليب للخدمات السياحية الليبية
حول حوكمة ررسكات القطاع العام
حول تداعيات جائحة كورونا

مكان االنعقاد
طرابلس
طرابلس
طرابلس
قاعة االجتماعات
طرابلس

مالحظات
وزارة التخطيط
مركز المواصفات
وزارة السياحة
ديوان المحاسبة
وزارة الصحة

مع المجتمع المدن النظي
ر.م
1
2
3
4

الينامج
منتدى
منتدى
طاولة مستديرة
ورشة عمل

البيان
ن
حول تطوير القطاع المرصف الليب
حول تطوير القطاع العقاري
ن
المبلغي عن الجرائم المنظمة
حول حماية
ن
ن
حول الشفافية والتاهة

مكان االنعقاد
تونس
تونس
طرابلس
طرابلس

مالحظات
المنتدى الليب االقتصادي
المنتدى الليب االقتصادي
جمعية الشفافية الليبية
جمعية الشفافية الليبية

مع المجتمع األ كاديم
ر.م
1
2
3
4
5

الينامج
جلسة عمل
طاولة مستديرة
موائد عمل
جلسة عمل
ندوة

البيان
ن
حول واق مهنة المحاسبة والمراجعة ف ليبيا
حول التجارب الدولية لتطوير مهنة المراجعة
حول ر
مشوع الهيئة الليبية لتطوير المهنة
حول تبادل التعاون والختات العلمية
حول الطاقات المتجددة

مكان االنعقاد
ديوان المحاسبة
جامعة ط  +المرقب
جامعة ط  +المرقب
األ كاديمية الليبية
ز رن
ليي

مالحظات
قاعة ()8
مركز البحوث
مركز البحوث
مركز البحوث
الجامعة االسمرية
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 تقي ــيم الم ــادة الفني ــة لمجل ــة الرقاب ــة المالي ــة ال ـ رـب تص ــدر نص ــف س ــنوية ع ــن منظم ــةا
( )Arabosaiوطشـ ـ ــارك مم ـ ـ ــث نف مركـ ـ ــز البح ـ ـ ــوث نف االجتماعـ ـ ــات الدوري ـ ـ ــة للجن ـ ـ ــة
الدائمة لشؤون المجلة.
 يصدر دوريا مجلة الرقابة المالية عن الديوان بهدف نقل المعرفة عت مقاالت ذاتالط ـ ــاب الرق ـ ــان المتعل ـ ــق بالعم ـ ــل الم ـ ــال واالقتص ـ ــادي والف ـ ـ نـب م ـ ــن خ ـ ــالل أعض ـ ــاء
الديوان.
ن
 إصــدار النش ـرية الرقابيــة ف عــددها األول برعايــة لجنــة شــؤون مجلــة الرقابــة الماليــةتحـ عنــوان( :المســاءلة ودور ديــوان المحاســبة الليــب) بنيــة تكثيــف كتابــة مقــاالت
نف ذات الموضــوع بهــدف مناقشــته مــن جمي ـ الجوانــب لتــأطت فهــم ورف ـ منســوب
الوع والثقافة الرقابية منه.
ر
االرساف ع ـ ــىل مكتب ـ ــة ال ـ ــديوان ال ـ ـ رـب تحت ـ ــوي ع ـ ــىل العدي ـ ــد م ـ ــن الكت ـ ــب وال ـ ــدوريات
والتق ــارير الفني ــة والعام ــة وج ــاري العم ــل ع ــىل اس ــتيفاء تطويره ــا بم ــا يناس ــب البع ــد
لكت ن
اإل ر
ون والربط الشبك م المواق النظتة نف الخطط القادمة.
 إب ـرام م ــذكرة التف ــاهم م ـ األ كاديمي ـة الليبي ــة رإلرساك المجتم ـ األ ك ــاديم نف العملي ــة
الرقابية نف مجاالت العمل الرقان والمالية العامـة واالقتصـاد الكـىل وتبـادل الخـتات
واالس ــتعانة به ــا عن ــد الل ــزوم وف ــق المع ــايت الدولي ــة إلنج ــاز المهم ــة النوعي ــة وج ــاري
ر
التتي ــب إلبـ ـرام م ــذكرة تف ــاهم مـ ـ الهيئ ــة الوطني ــة لألبح ــاث والتكنولوجي ــا لتوس ــي
قاعدة المشاركة.
ن
 التــدريب الميـ نن
ـامعيي ف إطــار االهتمــام والتعــاون المشـ رـتك بتــدريب
ـدان للطلبــة الجـ
العنا الوطنية تدريبا علميا وعمليا من أجل الرف بكفاءة الطلبـة عـىل التطبيقـات
العملي ــة نف مج ــال تخصص ــهم اس ــتقطب ال ــديوان ت ــدريبا مي ــدانيا لع ــدد م ــن الطلب ــة
داخـ ــل أروق ـ ــة اإلدارات الفنيـ ــة بال ـ ــديوان لمسـ ــاعدتهم نف تحص ـ ــيل المعرفـ ــة الالزم ـ ــة
ن
ـاحثي
إلنجــاز متطلبــات حصــولهم عــىل المؤهــل الجــامع كمــا تعــاون الــديوان م ـ البـ
من الطلبة نف استيفاء متطلبات االستبيانات المتعلقة ر
بمشوع التخرج.
 إعــداد دراســة حــول تقيــيم مــدى جاهزيــة الحكومــة الليبيــة نف تــوفت متطلبــات حملــةالتطعيم للوقاية من فتوس كوفيد 19-والمنشور نف مجلة جامعة رست.
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اخلـــامتـــة
نف الختـام ،يظـل هــذا العمــل جهــدا إنسـانيا متواضــعا يحــوي الخطــأ والنســيان ،والــديوان
إذ يضــعه بـ ن
ـي يــدي المجتمـ وســلطات الدولــة ليكــون عونــا نف اإلصــالح ودافعــا للم ـ نص
ن
وف ـ ــق ف إنج ـ ــاز ج ـ ــزءا م ـ ــن مهام ـ ــه
ق ـ ــدما نح ـ ــو التنمي ـ ــة والتط ـ ــوير ،يأم ـ ــل أن يك ـ ــون ق ـ ــد ق
التنظيمي ـ ـ ــة والرقابي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل ه ـ ـ ــذا الع ـ ـ ــام الص ـ ـ ــعب ،ويؤك ـ ـ ــد ع ـ ـ ــىل االس ـ ـ ــتمرار نف ذات
السياسات ر
الب ألزم نفسه بها نف تنفيذ خططه ورنيته من خالل اإلصالحات الداخلية
ن
أن يصــدر التقريــر
وممارســة المهــام الرقابيــة بكفــاءة وفاعليــة واقتصــاد ،ويتمــب مــن
التال والبالد نف أحسن حال وأن يعم األمن واالستقرار ربوع الوطن ،وأن ينعم الشـعب
الليــب بختاتــه ومقدراتــه بعيــدا عــن المنغصــات ،وتتحقــق التنميــة والرخــاء الـ رـب يطم ـ
إليها.
حفظ

وطننا

والسالم عليكم
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