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 املقدمة
 مـــــن االعـــــوام الســـــابقة حيـــــث الزالـــــ  بالدنـــــا م ولـــــم يكـــــن أفضـــــل 2020مـــــر العـــــام 

ا
حـــــا 

والزالـ  الظـروف االسـتثنائية الحرجـة مـن انقسـام  ،الحبيبة حبيسة المرحلة االنتقاليـة
يعية والتنفيذية وتغييب سـلطات المسـاءلةواقتتال  ، مسـتمرة وازدواج السلطات التـشر

  وبــاء كوفيــد إهــذا باالضــافة 
لنفطيــة مــن إقفــال ومــا تعرضــ  لــه الحقــول ا ،19ل تفـــير

 وصـعوبةممـا زاد الوضـ  قـشي 
 
وف يقـدم ديـوان ، سـوءا   ظـل هـذه االحـداث والــرصن

ن
وف

 للمــادة ـم للســلطة التــ2020الســنوي العــام لســنة  تقريــرهالليــب   المحاســبة 
 
يعية وفقــا شر

 نتـائأ أعمالـه 2013( لسنة 19( من القانون رقم )53)
 
م بشأن إعادة تنظيمه، متضـمنا

 ه وتوصياته بالخصوص. حول الجهات الخاضعة لرقابت وأهم مالحظاته

  2020يعكس هذا التقرير أهم أعمال ونشاطات الديوان خالل العام 
ن
م والذي انتهأ ف

تقــارير الفحـــص والتقيــيم الناتجـــة مــن تنفيـــذ خطتـــه تجميــ  وتلخـــيص عرضـــه اعــداده و 
  ج
وف تفـــير   تــم اعــدادها خــالل العــام بمــا يــتالءم مــ   ن

ائحــة كورونــا االســتثنائية الــبر
  تـــأثر بهـــا الـــديوان شـــأ19)كوفيـــد 

  ( الـــبر
ا
نه ككـــل قطاعـــات الدولـــة وتـــم تخصـــيص فصـــ 

 يعرض نتائأ 
ا
  مواجهـة الجائحـةكام 

، فحـص وتقيـيم سياسـات واجـراءات الحكومـة فن
ات عـــــنهـــــذا باالضـــــافة إل  لـــــة عــــــىل الوضـــــ  المـــــال  للدو  عـــــرض أهـــــم االرقـــــام والمـــــؤرسر

 الكىل  والقطاع  ونتائ
ن ام، اة، الثالثـة )ماليـ بأنواعهـا ام الرقابية المه تنفيذ أ المستويي  ن لـتر
  آداء( 

 عىل الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابته والبر
ا
  ثمانية عشر فص 

 . تم تبويبها فن

مؤسســـات  وتقيـــيمفحـــص يقتــــرص عـــىل نتـــائأ شـــارة بـــأن نطـــاق هـــذا التقريـــر در اإل وتجـــ
  تــدار مــن خــالل حكومــة الوفــاق  م2020الدولــة وانشــطتها المختلفــة خــالل العــام 

الــبر
، وبالتال  فهـو ال ششـمل تـ  لالتفاق السياس 

 
  وفقا

  ـالوطبن
رصفات الحكومـة المؤقتـة الـبر

قية وتـتعمــل بالمنطقــة الــ  لهــا شر
 
كمــا ننــوه عــىل أن تقــارير ،  تخــذ مــن مدينــة البيضــاء مقــرا

 للقــــــانون والمعــــــايت  الدوليــــــة، و   تهــــــدف إل تعز 
 
ــــــدت وفقــــــا عق

و
يــــــز الشــــــفافية الــــــديوان أ

والمســـاءلة، وحســـن إدارة المـــال العـــام وتوجيهـــه بالشـــكل الصـــحي  وتقـــويم مؤسســـات 
   توظيفهـا الدولة واصالح نظمهـا الماليـة واالداريـة، وال يجـدر 

 اعـات أي نزاعـات أو فن
  أو  سياسية

 .تصفية حسابات شخصيةاستغاللها فن

  إعــداد وعــرض
قنــا فن   الختــام نســأل   أن نكــون قــد وفق

هــذا العمــل، ونأمــل أن يجــد  وفن
  أداء المهـام المكلـف بهـا والوقـوف عـىل المسـؤوليات بمـا 

فيه الجمي  العون والفائدة فن
  
  اعداده تطور و شساهم فن

  الوطن، كما ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم فن
رفر

، و  الموفق ومن وراء القصد. وعرضه   
 حبر وصل إل شكله النهان 

 احفظ اهلل ليبي

 أ. خالد أمحد شكشك
 رئيس ديوان احملاسبة الليبي

  طرابلس: اغسطس 
 
 م1202صــــدر ف
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 املوقف املايل للدولةالفصل األول: 
 املوارد والنفقات

 2020حصيلة موارد ونفقات الدولة للعام سجل  
 
 ماليا
 
 مليار دينار 14 زتجاو م عجزا

، الـــدين العـــام ارتفــاع رصـــيد مــا نـــتأ عنـــهقـــرض مــن مــــرصف ليبيـــا المركـــزي بتــم تغطيتـــه 
 تشـــهد تحســـنكانـــ  الماليـــة  الدولـــة أوضـــاع وُيـــذكر أن 

 
 ملحوظـــ ا

 
ن  ا ، 2018خـــالل العـــامي 

 م الـــذين حققـــا فائضـــ2019
 
، وكـــان ســـبب عـــىل التـــوال  ( مليـــار دينـــار 13) ،(8) وــــــــــــبنح ا

در الــدخل لمصـ شيـحالــة إقفـال قــالعــام مـن  مطلـ مـا تعرضــ  لـه الدولــة  العجــز  ذلـك
  النفط شبه الوحيد 

ن
تسعة قارب  ال لمدةو  من قبل حرس المنشآت النفطيةالمتمثل ف

  نهايــة شــهر ســبتمت  ولــم يُ  أشـهر
ن
الدولــة لخســائر  تكبــد مــا ترتــب عليــه رفــ  اإليقــاف إال ف

ويوضـــ  الجـــدول التـــال  ، (مليـــار دينـــار 36مـــا يعـــادل ) مليـــار دوالر 10تجـــاوزت بيعيـــة 
 .(م2019، 2018األعوام )م م  2020لعام ونفقات الدولة لإيرادات مقارنة 

 2020 2019 2018 البيان

 25,253,730,716 59,892,884,528 49,163,781,644 الموارد السيادية والنفطية

 39,861,922,028 46,660,199,799 41,327,815,410 النفقات

 ((14,608,551,312 13,232,684,729 7,835,966,234 الفائض أو )العجز(
 

ن  ن 2020خـالل العـام ات المتحققة يرادالجدول التال  مصادر اإل ويبي  م مقارنـة بالعـامي 
ن  ن الدينارات:  (2019، 2018)السابقي   بماليي 

 2020 2019  2018 البيان

 5,306 31,395 33,476 ات نفطيةإيراد

 2,140 2,383 2,435 ات سيادية وأخرىإيراد

 15,242 23,640 13,252 االجنب   ات الرسم عىل النقد إيراد

تيبات المالية مرحلةات إيراد  2,564 2,475 - خارج التر

 25,253 59,893 49,164 اجمال  اإليرادات الحكومية
 

 خــالل األعــوام مصـــروففيمــا يوضــ  الجــدول التــال  تفصــيل ال
 
  تــم تســييلها فعليــا

ات الــبر
ن الدينارات:  (2018-2020)  بماليي 

 2020 2019 2018 المصـروفات 

 21,817 24,513 23,667 (المرتبات)الباب األول 

 :  
 3,566 9,536 6,286 (عمومية رصوفاتم)الباب الثانن

 1,800 4,619 3,734 التنمية(نفقات الباب الثالث: )

 5,600 7,235 6,740 )الدعم( :الباب الراب 

 3,527 - - الباب الخامس )الطوارئ(

انية( اضافيةترتيبات استثنائية  ن  3,551 756 900 )خارج المت 

 39,862 46,660 41,328 مجموع المصـروفات
 

ن اإل   (2020-2012)ات الفعلية خالل السنوات مصـروفات واليرادوفيما يىل  مقارنة بي 
 بمليارات الدينارات: 
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 السنة
ات يراداإل 

 الفعلية
 نفا اإل 

 الفعل  
الفائض 
 )العجز(

2012 70 49 21 

2013 55 65 (10) 

2014 22 44 (22) 

2015 11 36 (25) 

2016 9 30 (21) 

2017 22 32 (10) 

2018 49 41 8 

2019 60 47 13 

2020 25 39 (14) 

 (60) 383 323 مجموع السنوات
 

ن اإل  ات الفعليــــــة خــــــالل مصـــــــروفات واليــــــرادويوضــــــ  الشــــــكل التــــــال  مقارنــــــة بيانيــــــة بــــــي 
 م بمليارات الدينارات: 2020-2012السنوات 

 
 

حــــبر  2013فيمـــا يوضــــ  الرســــم التــــال  مســـار العجــــز المــــال  الــــذي تكبدتـــه الدولــــة مــــن 
ن 2017   الســــــنتي 

  بعــــــدها و  2019، 2018م وكيــــــف تحســــــن المــــــؤرسر فن
االنتكاســــــة يــــــأنر

  العام المالية 
  حدث  فن

 م. 2020األخرى البر
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 إقفال احلقول واملوانئ النفطية  أزمة
لحالــــة اقفــــال قـــــشي للحقــــول والمــــوانن   م2020الدولــــة الليبيــــة مطلــــ  العــــام  تعرضــــ 

قيةـالمنطقــة الوســل والــالنفطيــة  مــن قبــل حــرس المنشــآت النفطيــة ب وترتــب عــىل  شر
 إل أن أصـــب   1.22ذلـــك انخفـــاض اإلنتـــاج مـــن 

 
 ألـــف برميـــل 200مليـــون برميـــل يوميـــا
  خســـائر ماليـــة تجـــاوزت 

ن
  اليـــوم ممـــا تســـبب  ف

ن
 36مليـــار دوالر )مـــا يعـــادل  10فقـــط ف

مليــــــار دينــــــار( محســــــب بيــــــان المؤسســــــة الوطنيــــــة للــــــنفطم باإلضــــــافة ال العديــــــد مــــــن 
ار المادية عىل المستوى البنيوي أو اإلنتاج   ومن 

الخسائر المالية غت  المنظورة واال ن
 أبرزها: 

  ايرادات بي  النفط بلغ  خسائر  
ن
 دوالر.  مليار  10 ف

 دوالر.  مليار  11 بقيمة ض االحتياطاتاانخف 

 انية وا ن  دينار.  مليار  26 بقيمة تفاع الدين العامر عجز المت 

   
التكلفـة االضــافية الناتجــة عــن اللجــوء للتوريـد الخــارج   لتــوفت  كــل الكميــات الــبر

  التكرير الوطنيةتحتاج اليها الدولة من المحروقات بسبب توقف م
 . صافن

  التكلفــة االضـــافية الناتجـــة عــن تشـــغيل محطـــات الكهربــاء بـــالوقود الســـائل بـــدال
 من الغاز الطبيع  المصاحب لعمليات انتاج النفط االقل تكلفة واكتر كفاءة. 

)
 
د ذكرها الحقا   األصول والخطوط والمكامن، )ست 

ار والخسائر فن ها من اال ن  .وغت 

 احملجوزةالنفطية  االيرادات
  تسـيت  أمـور الدولـة  بالرغم من أن

  اتيح  للحكومـة السـتعمالها فن
الموارد النفطية البر

إال أن مليار دينـار(  5.3)فقط  مليار دوالر 3.422 ما يعادلم كان  2020خالل العام 
تــم االفـــراج عــن الحقـــول  ثه، حيـــيمثـــل كــل اإليـــرادات النفطيــة المحققـــة خاللــ ال ذلــك 

عــىل اثــره م و 2020ســبتمت   اواخــر والمــوانن  النفطيــة مــن قبــل حــرس المنشــآت النفطيــة 
ت المؤسســــــة الوطنيـــــة للــــــنفط   بـــــارسر

 
  عمليـــــات اإلنتــــــاج والتســـــويق تــــــدريجيا

وقامــــــ  فن
  قيمــــة المبيعــــات المحصــــلة  احتجــــازب

 رصف الليــــب   الخــــارج   ـحســــابات وســــيطة بالمــــفن
رصف ـيـــــرادات الدولــــة بالمـــــالقانونيــــة إل  حســــاباتالل التهـــــا إيــــتم احولـــــم تهــــا تحــــ  ادار 
 .م2020طيلة العام  المركزي

م ما 2020بلغ  األموال المحجزوة بالحسابات الوسيطة والناتجة عن مبيعات العام 
العـــام، باالضـــافة ال  هـــذا الدولـــة ل دوالر لـــم تـــدخل ضـــمن ايـــراداتمليـــار  2.149قيمتـــه 

  قامـــ  المؤسســـة 
رصفها مـــن الحســـاب دون ان تأخـــذ دورتهـــا المســـتندية ـبـــالمبـــالل الـــبر

  بلغــ  
  حســابات ايــرادات الدولــة بــوزارة الماليــة والــبر

 مليــون 397القانونيــة واثباتهــا فن
  .دوالر

 االحتياطيات اخلارجية
  العـام النقـد األجنـب   بارصـدة احتياطيات الدولـة مـن  انخفض 

بنحـو  2020الخـارج فن
  والحقـول النفطيـة حيـث تطلـب تـوفت  احتياجـات  11

مليار دوالر نتيجة اقفال الموانن
هــا مــن الدولــة مــن  ارصــدة  ل اســتعمالإالخــارج غــذاء ودواء ومســتلزمات وخامــات وغت 
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  حصـــــيلة االيـــــرادات النفطيـــــةاحتياطيـــــات المــــــرصف المركـــــزي بالخـــــارج 
ممـــــا  بعـــــد تـــــدنن

ان المدفوعات،  ن  عىل مت 
 
 الجدول التال  معادلة هذا االنخفاض: ويوض  انعكس سلبا

 المبلل بالمليون $،د

 دينار المعادل بال المبلغ دوالر  البيان

 67,250 49,448 31/12/2019النقد االجنب    المرصف المركزي من ارصدة

 4,662 3,428 2020خالل بالنقد االجنب   يضاف ايرادات بي  النفط 

 19,721 14,501 2020خالل العام يطرح اجمال  التحويالت الخارجية  

  
ن
 52,190 38,375 31/12/2020ارصدة النقد االجنب   ف

  االحتياطيات
 
 15,060 11,073 االنخفاض ف

 

 الدين العام
  العــام 

ن
ضــ  الحكومــة ف  26,706,400,000م مــن المـــرصف المركــزي مبلــل 2020اقتر

 لقرار المجلس الرئاس  رقم 
 
م بشأن اقرار ترتيبات مالية 2020لسنة  208دينار تطبيقا
اكم   تســــييلها مؤقتــــة تــــم 

بالكامــــل مــــن قبــــل مـــــرصف ليبيــــا المركــــزي ليصــــب  الرصــــيد الــــتر
  
  فن
دينـــــــــار،  84,087,353,353م مــــــــا قيمتــــــــه 31/12/2020للــــــــدين العــــــــام المــــــــــرصفن

 م: 2020- 2014يد عت  السنوات ويوض  الجدول التال  مكونات هذا الرص

 31/12/2020الرصيد الحال   الغرض من القرض

انية  ن  6,567,293,696- 2014تمويل مت 

انية  ن  18,555,176,910- 2015تمويل مت 

انية  ن  20,296,060,601- 2016تمويل مت 

انية  ن  10,560,000,000- 2017تمويل مت 

انية  ن  -1,412,324,301 الطوارئتمويل مت 

تيبات المالية تمويل   -26,706,400,000 2020التر

 - 84,087,353,353 االجمال  
 

والجـــدير بالـــذكر أن هـــذه االرصـــدة ال تشـــمل الـــدين العـــام الـــذي ارتبطـــ  بـــه الحكومـــة 
قية.   المؤقتة بالمنطقة الشر

 مبيعات النقد االجنبيعلى ات الرسم إيراد

 م مبيعات النقد األجنب   و بلغ  إيرادات رس -
ا
ة من المحققة فع   01/01خالل الفتر

 .مليار دينار 15.2م، مبلل 31/12/2020حبر 

  تم استعمالها من  -
  القيمة البر

عىل النقد األجنب   خـالل العـام حساب الرسم اإلضافن
  لرســـــوم  دينـــــار  2,575,000,000م مبلـــــل 2020

فقـــــط وتـــــبفر بالحســـــاب المــــــرصفن
دينـــار بـــالرغم مـــن اصـــدار  12,667,057,436م رصـــيد بقيمـــة 2020النقـــد األجنـــب   

إال أنهـا لـم  مليار دينـار  12الل العام تجاوزت المجلس الرئاس  لقرارات تخصيص خ
 .تنفذ
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  اليــرادات الرســم عــىل مبيعــات النقــد األجنــب   عــن الســنوات  -
اجمــال  الرصــيد المتــبفر

   م2020، م2019، م2018
ن
بحســـــــــــــابات الرســـــــــــــم بالمــــــــــــــرصف المركـــــــــــــزي بلغـــــــــــــ  ف

 دينار و   محصلة للعمليات التالية:  26,028,193,317م مبلل 31/12/2020

 المجموع 2020 2019 2018 البيان

 52,133,908,314 15,242,057,436 23,639,676,242 13,252,174,636 اجمال  التحصيالت

         يطرح )المسحوبات(

تيبات المالية   17,375,000,000 1,575,000,000 15,800,000,000 -  تمويل التر

 4,980,714,997  - -  4,980,714,997  2018سداد الدين العام 

 1,500,000,000 -  -  1,500,000,000 لنفطامؤسسة ترتيبات استثنائية ل

 1,250,000,000 -   - 1,250,000,000 استثنائية لوزارة الداخليةترتيبات 

 1,000,000,000 1,000,000,000  -  - استثنائية وزارة الدفاعترتيبات 

 26,028,193,317 12,667,057,436 7,839,676,242 5,521,459,639 31/12رصيد 
 

 الدين العام مقابل أرصدة حسابات إيراد الرسم عل النقد االجنن   

  بــــالرغم مــــن أن اجمــــال  ارصــــدة حســــابات الــــدين 
 84م بلغــــ  31/12/2020العــــام فن

  حســابات ايــرادات الرســم 
  الواقــ  توجــد للدولــة ارصــدة متبقيــة فن

مليــار دينــار إال أنــه فن
  
مليـار دينـار أي  26م قيمتهـا االجماليـة 31/12/2020عىل بي  النقد االجنب   بلغـ  فن

  هــــذه االرصــــدة فــــ ن الــــدي
  فن
  حــــال تــــم اطفــــاء جــــزء مــــن الــــدين العــــام المـــــرصفن

ن أنــــه فن
   58ســيكون 

تيبــات االســتنائية االضــافية الــبر ط لــذلك إلغــاء كــل التر مليــار دينــار، وطشــتر
  ولم يتم تنفيذها. 

 صدرت من المجلس الرئاس  لحكومة الوفاق الوطبن

 المبلغ البيان

  
ن
 - 84,087,353,353 اجمال  الدين العام المرصف

يطرح ارصدة حسابات ايراد الرسم عىل النقد االجنب   

 المحجوزة لدى المرصف المركزي
26,028,193,317 

  
 
  ف

  الحقيق 
 
 - 58,059,160,036 31/12/2020الدين العام المرصف

 

 (الرتتيبات املاليةموقف تنفيذ املوازنة العامة )
ات  م2020ت الدولـــــــــة خـــــــــالل العـــــــــام شـــــــــهد عـــــــــىل كافـــــــــة المســـــــــتويات احـــــــــداث وتغـــــــــت 

ء النفطيــة )االقتصــادية والسياســية واالمنيــة(   
حيــث بــدأ العــام باقفــال الحقــول والمــوانن

  وبـــــاء كوفيـــــد  )طـــــرابلس( واســـــتمرار االنقســـــام الســـــياس  وحـــــرب العاصـــــمة
 19وتفــــــير

اســـــتئناف عمليـــــات انتـــــاج وتصـــــدير الـــــنفط واحتجـــــاز العـــــام بتوقـــــف الحـــــرب و وانـــــت  
. إيراداتها بحساب وسيط بالم  ـرصف الليب   الخارج  

وف   واالتجـاه إلالقدرة عىل اصـدار قـانون للموازنـة العامـة عدم  ا ترتب عليههذه الـرصن
 للفقرة السادسة من المادة التاسـعة لالتفـاق السـياس  باصـدار قـرار 

 
الخيار البديل وفقا

المجلـس الرئـاس   أصـدر ترتيبات مالية لتـتمكن الحكومـة مـن تسـيت  امـور الدولـة حيـث 
اقـرار ترتيبـات ماليـة للعـام بشأن م 2020لسنة  208رقم القرار  م16/3/2020تاريــــخ ب
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انفاق بم كبديل عن الموازنة العامة وتم بموجبه من  اإلذن لوزارة المالية 2020المال  
:  مليار دينار 38.5مبلل   بالجدول التال 

ن  عىل النحو المبي 

 المرصوفات  م2020 تقديرات  االيرادات
 )المعدل( المخصص

2020 

 21,949,308,700 (المرتبات)الباب األول   6,000,000,000 الموارد النفطية

  )م. عمومية(الباب   3,193,600,000 واألخرى اإليرادات السيادية
 3,850,691,300 الثانن

 2,100,000,000 (الباب الثالث )التنمية  2,100,000,000 إيرادات رسم النقد األجنب   

  
ر
 5,600,000,000 الراب  )الدعم(الباب   500,000,000 حسابات عامةأرصدة تمويل من بواف

 5,000,000,000 )الطوارئ( الباب الخامس  26,706,400,000 (المرصف المركزيعجز )قرض التمويل 

 38,500,000,000 إجمال  المرصوفات  38,500,000,000 إجمال  الموارد 
 

انيــة كمــا أصــدر المجلــس الرئــاس  العديــد مــن قــرارات تخصــيص االمــوال - ن  خــارج المت 
اســــــتعمل لتمويلهــــــا اســــــتثنائية ترتيبــــــات ماليــــــة م تحــــــ  مســــــم 2020خــــــالل العــــــام 

تيبــــات االساســــية    تــــم اســــتبعادها مــــن تمويــــل التر
ايــــرادات رســــوم النقــــد االجنــــب   الــــبر

مليار دينار ولم شسيل منهـا خـالل  10.579بلغ  اجماليها )بديل الموازنة العامة(، 
م بشأن دعـم 2020لسنة  960رار رقم يخص الق م إال مبلل مليار دينار 2020العام 

 :بهابيان يىل  وفيما ، وزارة الدفاع

 مصدر التمويل القيمة الغرض )المستفيد( رقم القرار

 رسوم النقد االجنب    3,500,000,000 ترتيبات استثنائية امنية   2020/   51

 رسوم النقد االجنب    1,000,000,000 تنمية وتطوير الجنوب الليب    2020/  281

يد واالتصاالت القابضة 844,900 مجلس النواب 2020 / 873 كة العامة للت   الشر

 رسوم النقد االجنب    1,000,000,000 وزارة الداخلية  2020/  958

 رسوم النقد االجنب    1,000,000,000 وزارة الدفاع 2020/  960

 رسوم النقد االجنب    1,000,000,000 وزارة الصحة 2020/  961

 - 7,500,844,900 المجموع 
 

عتمــادات اضــافية تــم تحميلهــا عــىل اإل قــرارات مــا اصــدر المجلــس الرئــاس  عــدد مــن ك -
: السنة المالية ترتب عليها زيادة مخصصات بعض البنود وتفصيلها    كما يىل 

 مصدر التمويل القيمة الغرض )المستفيد( رقم القرار

 رسوم النقد االجنب   والرسوم المحلية 2,000,000,000 دعم للبلديات  2020/  577

يد واالتصاالت القابضة 30,000,000 توفت  احتياجات مراكز العزل 2020/  740 كة العامة للت   الشر

 رسوم النقد االجنب    1,048,000,000 المؤسسة الوطنية للنفط 2020/  871

 - 3,078,000,000 المجموع 
 

تيبــــات االســــتثنائية مــــا ســــبق إل  باإلضــــافة -   مــــن التر
قامــــ  الحكومــــة بتنفيــــذ المتــــبفر

  م 2020لتمويـــــل بعـــــض نفقـــــات العـــــام  م2019 الصـــــادرة مـــــن العـــــام الســـــابق 
والـــــبر

و    م 2018اســــتعمل  فيهــــا ايــــرادات رســــوم النقــــد االجنــــب   المحقــــق خــــالل العــــام 
 :التال  ك
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 2020القيمة المسيلة  2019القيمة المسيلة  لقرار المخصص حسب ا الغرض )المستفيد( رقم القرار

 1,201,000,000 299,000,000 1,500,000,000 المؤسسة الوطنية للنفط 1080/2019

 1,250,000,000 0 1,250,000,000 وزارة الداخلية 2019/ 1092

 2,551,000,000 299,000,000 2,750,000,000 المجموع 
 

تيبـــــــات الماليـــــــة اإلضـــــــافية فيمـــــــا يـــــــىل  و  تيبـــــــات الماليـــــــة والتر الموقـــــــف العـــــــام لتنفيـــــــذ التر
تيبات المالية ة من االستثنائية خالل  والتر  م. 31/12/2020 حبر  1/1الفتر

 البيان
المخصص حن  

 م31/12/2020

المحقق الفعل  حن  

 م31/12/2020

التجاوز( الوفر )

 م31/12/2020

نسبة 

 التنفيذ 

 :
ً
 االيراداتأوال

694,036,145- 5,305,963,855 6,000,000,000 االيرادات النفطية  88% 

 %108 1,143,557,436 15,242,057,436 14,098,500,000 ايراد رسوم النقد االجنب   )تشمل االستثنائية(

 %58 -1,552,778,207 2,140,821,793 3,693,600,000 )السيادية( االيرادات غت  النفطية

انية(ايرادات مرحلة من  ن  - 2,564,527,632 2,564,527,632 - سنوات سابقة )خارج المت 

 %106 1,461,270,716 25,253,370,716 23,792,100,000 مجموع االيرادات

: النفقات
ً
 ثانيا

تيبات   %94 2,189,077,972 36,310,922,028 41,548,000,000 واالعتمادات االضافيةالمرصوفات وفق التر

تيبات المالية  %100 0 2,551,000,000 2,551,000,000 االستثنائية )مرحلة( التر

تيبات االستثنائية تيبات التر  %9 9,578,844,900 1,000,000,000 7,530,844,900  والنفقات خارج التر

 %77 11,767,922,872 39,861,922,028 51,629,844,900 مجموع النفقات
     

انية تيبات( عجز المي        14,608,551,312   )الي 

: التمويل     
ً
   ثالثا

 
 لتغطية العجز االضاف

 %100 - 26,706,400,000 26,706,400,000 قرض مرصف ليبيا المركزي

  ارصدة حسابات من العام 
ر
 %91 43,697,058- 456,302,942 500,000,000 م2019بواف

     

   12,554,151,630   تمويل  فائض 

      

 :م2020مقابلة االيرادات بالنفقات والفائض التمويىل  ويوض  الشكل التال  
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: أعاله يوالرسم ومن الجدول   الحظ ما يىل 

تيبــــات الماليــــة  -   نــــتأ عــــن تنفيــــذ التر
  وجــــود عجــــز محصــــلة غــــت  منطقيــــة تتمثــــل فن

فن
انيـــة و  ن   المت 

   فــــائض فن
ل عــــدم ادراج إ التشــــوه ويرجــــ  ذلــــكنفــــس الوقــــ  التمويــــل فن

انيـــة إال بالقيمـــة المخصصـــة إيـــرادات رســـوم بيـــ  النقـــد األجنـــب    ن ضـــمن إيـــرادات المت 
  بلغـــ   2.1للبـــاب الثالـــث بقيمـــة 

 الـــبر
ا
مليـــار دينـــار مقابـــل اإليـــرادات المحققـــة فعـــ 

(.  مليار دينار  15.2
 
د توضيحه الحقا  )ست 

تيبـــات بلـــل بـــالرغم مـــن أن  - ن مدينـــار  14,608,551,312عجـــز التر وهـــو الفـــرق مـــا بـــي 
 
ا
اض)إجمال  االيرادات المحققة فع  دينـار  25,253,370,716البالغـة  (قبل االقـتر

إال أن   دينار 39,861,922,028 بمبللواجمال  النفقات المسيلة من وزارة المالية 
دينــــار مــــا نــــتأ عنــــه  26,706,400,000المـــــرصف المركــــزي أقــــرض الحكومــــة مبلــــل 

  التمويل.  فائض
 فن

تيبات المالية تمويل ائض ف بلل - ن  دينار  12,554,151,630التر وهـو يمثـل الفـرق بـي 
  بلغــــــ  التمويــــــل خــــــالل الســــــنة المــــــوارد المتحصــــــل عليهــــــا مــــــن كافــــــة مصــــــادر 

والــــــبر
واالســـــــتخدامات  )تتضـــــــمن قـــــــرض المــــــــرصف المركـــــــزي(دينـــــــار  52,416,073,658

 .دينار 39,861,922,028بمبلل  العام نفاقحسابات اإل المسيلة لالفعلية 

مــــــن فــــــائض اغفلــــــ  الحكومــــــة والمـــــــرصف المركــــــزي ارصــــــدة الحســــــابات المتبقيــــــة  -
دينـار وكـذلك المبلـل  5,874,978,844بالدينار والبـالل  م2019 اإليرادات النفطية

  حســـاب اإليـــراد العـــام 
  فن
والـــذي لـــم يرحـــل لحســـاب ، دينـــار  111,582,957المتـــبفر

 للقــانون رقــم 
 
م وتعديالتــه، وكــذلك لــم يــتم 1970لســنة  127االحتيــاط  العــام وفقــا

  تغطيـــة العجـــز وتخفـــيض مبلـــل القـــرضاســتعماله 
  حســـاب االيـــراد  فن

 فن
 
وظـــل معلقـــا

 .م31/12/2020العام حبر 

مجموع 
 النفقات

  
 
فائض ف
 التمويل

 النفقات وفائض التمويل

االيرادات 
 النفطية

ايرادات 
الرسم عل 
النقد 
 االجنن   

االيرادات 
السيادية 
 وأخرى

قرض 
مرصف ليبيا 
 المركزي

 االيرادات الفعلية
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  تــــم اقرارهــــا الدارة شــــؤون الدولــــة بموجــــب  -
تيبــــات الماليــــة االساســــية الــــبر بلغــــ  التر

ن بدينـــــار  38,500,000,000م بقيمـــــة 2020لســـــنة  208القـــــرار رقـــــم    حـــــي 
ن
لغـــــ  ف

تيبـــــــات    اصـــــــدرها المجلـــــــس الرئـــــــاس  االســـــــتثنائية واالعتمـــــــادات اإل التر
ضـــــــافية الـــــــبر

دينـــــار كمـــــا بلغـــــ  المخصصـــــات المرحلـــــة مـــــن ترتيبـــــات العـــــام  10,548,000,000
2019  

م قيمــة 2020اعيــد تخصيصــها خــالل العــام لــم تنفــذ العــام الســابق و م والــبر
 دينار.  2,551,000,000

تيبــات الماليــة المعتمــدة بموجــب قــرار  العديــد مــن كمــا تــم إجــراء - التعــديالت عــىل التر
 اقـــــرار ترتيبـــــات ماليـــــة للعـــــام المـــــال  بشـــــأن  م(208/2020المجلـــــس الرئـــــاس  رقـــــم )

دينــار  4,708,801,850اقالت المدينــة والدائنــة حيــث بلغــ  اجمــال  المنــم 2020
: بيانها كاآل  
 نر

 رقم القرار
  مناقالت  الباب االولمناقالت 

 
 الباب الثان

 )تخفيض( دائن )زيادة( مدين )تخفيض( دائن )زيادة( مدين

 288,943,625 405,675,125 2,032,767,600 1,916,036,100 م510/2020

 112,500 32,689,700 32,577,200 - م1002/2020
 

تيبات المالية مالحظات  عل الي 

تيبات المالية  :  وتعديالتهام 2020لوحظ من خالل دراسة قرارات التر  ما يىل 

تيبــات الماليــة عبــارة عــن اســتثناء مؤقــ   - مــن  مجلــس الــوزراء عــىل الــرغم مــن ان التر
يعية المختصــــة قانونــــا بــــذلك  تفــــويض بتخصــــيص االمــــوال بــــدال عــــن الســــلطة التـــــشر

باصـــــدار ال ان المجلـــــس الرئـــــاس  تجـــــاوز مجلـــــس الـــــوزراء إ ةمحـــــددالســـــباب طارئـــــة 
  اصدارها و القرارات 

تيبات  اعتت  وأسهب فن اساس لتخصيص االموال بالمخالفة التر
يعات  ودون التشـــاور مـــ  ديــوان المحاســـبة والمرـصــف المركــزي وفـــق مـــا يـــنص للتـــشر

. عليه   االتفاق السياس 

تيبــــات  - مكوناتــــه وشــــكله واغراضــــه بمثابــــة موازنــــة عامــــة للدولــــة مــــن حيــــث يعتـــت  التر
عنــــد اعــــداد اجــــب اتباعهــــا الو قانونيــــة الجــــراءات اال نصــــوص و ذات الا اعــــدادهيحكــــم 

القانونيـــة  جـــراءاتإتبـــاع اإل لعامـــة باســـتثناء جهـــة االقـــرار، إال أنـــه لـــم يـــتم الموازنـــات ا
  بشــأن  الســليمة

تيبــات الماليــة المنصــوص عليهــا فن قــانون النظــام  إعــداد وتحضــت  التر
.  تفاقالمال  للدولة واال   السياس  الليب  

-   
تيبـــات معناهـــا واغراضـــها الـــبر عتمـــدة خطـــة ما باعتبارهـــا مـــن اجلهـــاقـــرت فقـــدت التر

واجب التنفيذ وعـىل الحكومـة وكافـة الجهـات التقيـد بهـا عنـد اسـتعمال المـال العـام 
ام بهــا بشــكل كامـل وانحرفــ  الحكومــة عنهــا  ن باصــدار العديــد مــن حيـث لــم يــتم االلــتر

حدث  عليها 
و
  أ
تيبات الالحقة باإلضافة ال المناقالت والتعديالت الجوهرية البر التر

 لقــــرار و 
 
ن 2020لســــنة  (1002)المجلــــس الرئــــاس  رقــــم فقــــا م بشــــأن المناقلــــة مــــا بــــي 

طمـــس المخالفـــات والتجـــاوزات لقـــرار  ممـــا أدى إلم 31/12/2020البنـــود بتـــاريــــخ 
تيبـات رقـم ) ششــت  إل  ، مـا مطابقـة المسـيل مـ  المخصـصو م 2020( لسـنة 208التر

 .داة للرقابةأخطة و ك  مفاهيم واغراض اعداد الموازنات العامة إدراكعدم 
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  ترتــــب عليهــــا  مالقيــــا -
رفــــ  مخصصــــات بعــــض الجهــــات بالعديــــد مــــن المنــــاقالت الــــبر
تيبـات الماليـة بنقـل مخصصـات جهـات أخـرى حجبـ  مخصصـاتها  الممولة مـن التر

  مســــــبقا
ُ
ســــــيل واعتبــــــار هــــــذه المخصصــــــات وكأنهــــــا وفــــــر مــــــ  أن المخصصــــــات لــــــم ت

 .لحساباتها

الســـتفادة مـــن الظـــروف الواقعـــة مـــن شـــأنها ااغفلـــ  الحكومـــة القيـــام بـــأي إجـــراءات  -
تحقيق بعض االصالحات الممكن القيـام بهـا لمعالجـة المشـاكل المرتبطـة باإلنفـاق ل

  تــــم تشــــكيل لجــــان إلعــــداد 
الحكــــوم  خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالمرتبــــات والــــدعم والــــبر

حــات اإلصــالح وقــدم  نتــائأ أعمالهــا بالخصــوص، حيــث ســتتغت  بنــود وأرقــام 
مقتر

 شكل جوهري فيما لو تم النظر إل هذه اإلصالحات واعتمادها. الموازنة ب

  نهايـة السـنة كمصـدر  -
ن
يـة المتبقيـة ف لم يتم بيان كيفيـة تحديـد قيمـة األرصـدة الدفتر

 من مصادر التمويل. 

  فــــرد مخصصــــات للمجلــــس الرئــــاس  بشــــكل منفصــــل عــــن مخصصــــات  -
ن
االســـتمرار ف

  ال
يةمصــــــــــروفديـــــــــوان رئاســـــــــة الـــــــــوزراء، مـــــــــ  مالحظـــــــــة المبالغـــــــــة فن لهـــــــــا  ات التســـــــــيت 

 .باالزدواجية

  .ت ليس لها ذمة مالية مستقلةفرد مخصصات لجها -

تيبــات الماليـــة  مشـــروعتــائأ اعمــال اللجنــة المكلفــة بدراســة اإلفصــاح عــن نعــدم  - التر
  .تشكيل لجنةبشأن  (22/2019م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )2020

  الدولة اتإيراد
ة مــــــــــــــن خــــــــــــــالل ات يــــــــــــــراداإل تــــــــــــــم تقــــــــــــــدير   مبلــــــــــــــلبم 31/12/2020إل  01/01الفــــــــــــــتر

ن بلغــ  ادينــار  11,293,600,000   حــي 
  فن

  25,253,370,716اليــرادات الفعليــة الــبر
  إجمــال  اإل 

نــاتأ أغلبــه عــن عــدم دينــار،  13,959,770,716ات بلــل يــراددينــار، بــوفر فن
للقــانون المــال  للدولــة ادراج ايــرادات رســوم النقــد االجنــب   ضــمن التقــديرات بالمخالفــة 

انيـــــة تخصيصـــــها حيـــــث تـــــم  ن   ترتيبـــــات أخـــــرى خـــــارج المت 
ن كمـــــا ســـــبق توضـــــيحه  فن ويبـــــي 

 :م2020المقدرة والفعلية خالل العام ات يرادتفاصيل اإل الجدول التال  
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 البيان
المخصص حن  

 م31/12/2020
 (-)الوفر أو العجز المحقق

نسبة 
 التحصيل

 %88 694,036,145- 5,305,963,855 6,000,000,000 النفطية االيرادات

 %67 1,052,778,207- 2,366,686,049 3,193,600,000 االيرادات السيادية

ائب  %49 667,461,366- 632,538,634 1,300,000,000 إيرادات الرصن

 %33 268,294,205- 131,705,795 400,000,000 ايرادات جمركية

 %125 57,760,103 286,360,103 228,600,000 رسوم الخدمات العامة 

 %100 150,305 400,150,305 400,000,000 االتصاالت ايرادات 

 %100 0 300,000,000 300,000,000 أرباح مصـرف ليبيا المركزي

 %56 174,933,044- 225,066,956 400,000,000 بي  المحروقاتإيرادات 

يبة الجهاد  %100 0 165,000,000 165,000,000 حصة الخزانة من  ن

انية( ن   - 0 2,564,527,632 - ايرادات سنوات سابقة )خارج المت 

 %726 13,142,057,436 15,242,057,436 2,100,000,000 النقد األجنب    عىلات الرسم إيراد

 %224 13,959,770,716 25,479,234,972 11,293,600,000 إجمال  اإليرادات 
     

  
ر
 %91 -43,697,058 456,302,942 500,000,000 العامة المرحلةحسابات الأرصدة بواف

 %100 - 26,706,400,000 26,706,400,000 من مرصف ليبيا المركزيقرض حسن 

 %136 13,916,073,658 52,641,937,914 38,500,000,000 الموارد مجموع 

 

: يرادومن أهم ما لوحظ بخصوص اإل   
 ات اآلنر

ن االيـــراداد المقــدرة والفعليـــة وصــل  ال نســـبة  - % 224وجــود انحـــراف كبــت  فيمـــا بــي 
. ايرادات الرسم عىل النقد وادارة ويرج  أغلبه ال سوء تقدير   األجنب  

-   
ن المبــــالل المودعــــة فن عــــدم قــــدرة وزارة الماليــــة عــــىل إعــــداد كشــــوفات تحليليــــة تبــــي 

يــة المتبقيــة  يــراد حســاب اإل  العــام حســب الجهــات الــواردة منهــا مثــل األرصــدة الدفتر
ن ات الخـدمات األخـرى  ايـرادمن سـنوات سـابقة وأقسـاط تمليـك السـيارات و  كمـا تبـي 

انيـة يرادية لإل مصـرفوجود حسابات  ن ات منها حسابات عليها حركة ايداع خارج المت 
يانـــات لـــدى الخزانـــة العامـــة العـــام وال يوجـــد ب يـــراد ضـــمن اإل  اتهـــاإيرادإقفـــال يـــتم لـــم 

وجـــود حســـابات وســـيطة لخصــم الغيـــاب، لـــدى مـــا كـــان يعـــرف إل  بشــأنها باإلضـــافة
 بالشعبيات وال تتوفر مستندات عنها لدى ادارة الخزانة بوزارة المالية. 

 
 سابقا

  12وجود انحراف سلب   بنسبة  -
حيـث كانـ  االيـرادات النفطيـة % عن التقديرات فن

  حسـابات االيـرادات الرئيسـية بمرصـف ليبيـا المركـزي المحصلة والمالمبالل 
ودعة فن

: 2020خالل العام   م عىل النحو التال 

 العملة االيرادات الحساب

 يورو 3,666,132 اإليرادات النفطية باليورو 19حـ 

 دوالر 3,428,589,411  اإليرادات النفطية بالدوالر 32حـ 

ائب واألتاوات النفطية  220حـ  دينار 484,818,965 إيرادات الرصن

 دينار 5,305,963,855 اإلجمال  المعادل بالدينار
 

ـرصف مــــــن قبــــــل المـــــــ 190251المبــــــالل المرحلــــــة ال حســــــاب الــــــدينار رقــــــم كمــــــا أن  -
: المركزي    كان  عىل النحو التال 
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 اإليرادات البيان

 5,874,978,844 01/01رصيد 

 5,305,963,855 من حسابات التحصيلمرحلة  اتإيراديضاف 

تيبات الماليةلحسابات تحويالت يطرح   ((5,279,632,281 تنفيذ التر

 (26,331,573) بالخطأ مصـرفخصم ال

 5,874,978,845 31/12 رصيد
 

 صـــــادرات الـــــنفط لشـــــهر دشســـــمت  تضـــــمن  االيـــــداعات بحســـــابات االيـــــرادات قيمـــــة  -
  دينــــار  2,871,000,000م بمبلــــل 2019

ايــــرالــــبر  أودعــــ  خــــالل شــــهري ينــــاير وفت 
 م. 2020

دينــار لــم  26,331,573ليبيـا المركــزي بمبلـل  مصـــرف وجــود خصـم مــن قبـللـوجظ  -
 .العام يراد تحال لحساب اإل 

ة مـــن و لرســـالمقـــدرة بلغـــ  اإليـــرادات  -  01/01م مبيعـــات النقـــد األجنـــب   خـــالل الفـــتر
تيبـــــات رقـــــم م، 31/12/2020حـــــبر   لقـــــرار التر

 
 2.1مبلـــــل م 2020لســـــنة  208وفقـــــا

ن    حــي 
ة مبلــل مليــار دينــار فن مليــار  15.2بلغــ  اإليــرادات المحققــة خــالل نفــس الفــتر

  هذا  %726 مليار دينار بنسبة 13.1دينار بانحراف موجب قدره 
ويرج  السبب فن

الرسـم وادراج  اتإيـراداالنحراف الجوهري الكبـت  أنـه لـم يـتم االهتمـام بتقـدير قيمـة 
 للقانون المال  للدولة إنما تم إدراج القيمة المعادلـة 

 
التقديرات بجدول الموارد وفقا
بحجــــة أن قــــرار فــــرض الرســــوم عــــىل مبيعــــات النقــــد لمخصــــص البــــاب الثالــــث فقــــط 

األجنب   نص عىل عدم جواز اسـتخدام هـذه الرسـوم إال للتنميـة والـدين العـام فقـط، 
  إال أن الواقــ  والقــرار 

صــ  إيــرادات الرســوم فن صق
ُ
ات الالحقــة خالفــ  ذلــك حيــث خ

 نفقات أخرى ال تتعلق بالتنمية او الدين العام. 

ائب المســـــــتهدفات حيـــــــث كانــــــــالـــــــ مصـــــــلحةلـــــــم تحقـــــــق  -   اإليـــــــرادات المحصـــــــلة رصن
  مقابـل التقـديرات المسـتهدفة  632والمودعة بحساب االيراد العـام 

مليـون دينـار فن
مــــــ  العلــــــم بــــــأن مصــــــلحة  %51نســــــبته لب اراف ســــــانحمليــــــار دينــــــار بــــــ 1.3بمبلــــــل 

ائب احتفظ  بما قيمتـه  م 2020مـن تحصـيالت العـام  دينـار  359,218,796الـرصن
  ادارات ومكاتــــب الــــبحســــاباتها 
ائب بالمنطقــــة الـــــفن قيةـرصن ولــــم تحلهــــا ال االيــــراد  شر

  االنفــــاق 
العـــام بالمخالفـــة وبالتــــال  فلـــم تــــتمكن وزارة الماليـــة مـــن االســــتفادة منهـــا فن

 العام. 

رت بمبلــــل لــــم تحقــــق م - ــــدق
ُ
  ق
مليــــون دينــــار  400صــــلحة الجمــــارك المســــتهدفات الــــبر

  تـــم ايـــداعها بحســـاب االيـــراد العـــام بقيمـــة 
 131حيـــث كانـــ  اإليـــرادات الفعليـــة الـــبر

 بــــــأن مصــــــلحة الجمــــــارك ، %67 نــــــار فقــــــط بــــــانحراف ســــــلب   نســــــبتهمليــــــون دي
 
علمــــــا

  إيـــــرادات  62,918,174احتفظـــــ  بمتحصـــــالت جمركيـــــة قيمتهـــــا 
دينـــــار، تتمثـــــل فن

 بالمخالفة. المراكز الجمركية  ىالزال  لد

مليـــون  228.6م مبلـــل وقـــدره 2020رســـوم الخـــدمات العامـــة للعـــام ات إيـــرادقـــدرت  -
ن بلغ  المتحصـالت ،دينار    حي 
قيمـة بعـن المقـدر  بزيـادة ،دينـار  286.1الفعليـة  فن
  رصـــدت لهـــا  %125وبنســـبة  ،دينـــار  مليـــون 50

ات إيـــرادمـــ  العلـــم أن الجهـــات الـــبر
تيبات  203,362,131ات بمبلل وقدره إيرادقد حقق   ،م2020المالية لسنة  بالتر
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تيبـات إيـرادلهـا والفرق تحقق من قبل جهات أخرى لم ترصد  ،دينار  الماليـة ات بالتر
 .م2020لسنة 

ن قيمة رسوم الخدمات واإل لوحظ  - ات األخـرى الظـاهر بكشـوفات يـرادوجود فرق بي 
  الحســــــــــابات مــــــــــن هــــــــــذا البنــــــــــد بمبلــــــــــل 

ن
وزارة الماليـــــــــة بــــــــــالمبلل المحقــــــــــق الفعــــــــــىل  ف

  االعتبــــــــــار 202,774,780
ن
رســــــــــوم الخــــــــــدمات  دينــــــــــار نــــــــــاتأ عــــــــــن عــــــــــدم األخــــــــــذ ف

  تــتم مــن الجهــات بالحســابات
جيعــات الــبر المنــاظرة لــدى وزارة الماليــة واكتفــاء  والتر

  تــرد 
جيعــات الــبر العــام نــورد منهــا  يــراد حســاب اإل إل  الــوزارة باظهــار قــيم الرســوم والتر

 :ما يىل  

 المبلغ البيان

 39,385,274 الباب االول

  
 130,951,418 الباب الثانن

 32,436,268 الباب الثالث

 1,218 الباب الراب 

 602 الباب الثالث قديم
 

  منهـــا شـــكل كبـــت  بات رســـوم الخـــدمات العامـــة بإيـــرادتـــأثر  -
  تعـــانن

حالـــة اإلنقســـام الـــبر
، هـــذا عـــدم توريـــد مــا تجبيـــه بعـــض مؤسســـاتها مقابــل الخدمـــة العامـــةنتيجـــة الدولــة 

بعـــــض الجهـــــات المكلفـــــة بجبايـــــة رســـــم باالضـــــافة ال اســـــتغالله مـــــن قبـــــل مســـــؤول  
  الخدمة 
 . بالمخالفة للقانون نفقاتاللتغطية فن

تيبات الماليةإيراد  ات خارج الي 

تيبـــات  م بمبـــالل مـــن2020تــم تمويـــل نفقـــات العـــام  - مصـــادر غـــت  مشـــمولة ضـــمن التر
تيبـــات الماليـــة م وال تعـــد مصـــدر مـــن مصـــادر تمويلهـــا 2020الماليـــة  حســـب قـــرار التر
  حســاب اإل م 2020

  فن
 2.5البــالل  م2019مــن العــام  العــام يـراد منهـا الرصــيد المتــبفر

: مليار دينار   الجدول التال 
ن  وارصدة بالحسابات القديمة كما يبي 

 المبلغ البيان

 2,562,082,957 العام المرحل يراد رصيد حساب اإل 

 1,599,775 إيداعات الحسابات القديمة 

 2,564,527,632 اإلجمال  
 

 الدولة مصروفات
تيبـات بلغ  جملة المبالل المحالة للجهات الممولـة مـن الخزانـة العامـة وفقـا  لقـرار التر

ة مـــن م2020لســـنة  208رقـــم  الماليـــة مبلـــل  م31/12/2020إل 01/01، خـــالل الفـــتر
تيبات المالية  36,310,922,028 خالل نفس  م2020دينار، يقابلها مخصصات بالتر

ة بمبلل  :  38,500,000,000الفتر  
 للبيان اآلنر

 
 دينار، وفقا
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 البيان
المخصص المعدل 

2020 
 أو العجز  الوفر  الفعل   المسيل

نسبة 

 التنفيذ

األهمية 

 النسبية

 %57 %99 132,001,266 21,817,307,434 21,949,308,700 المرتبات :الباب األول

 :  
 %10 %93 284,525,103 3,566,166,197 3,850,691,300 م. عموميةالباب الثانن

 %5 %86 299,520,619 1,800,479,381 2,100,000,000 الباب الثالث التنمية

 %15 %100 1 5,599,999,999 5,600,000,000 الدعم :الباب الراب 

 %13 %71 1,473,030,983 3,526,969,017 5,000,000,000 : الطوارئالباب الخامس

 . %94 2,189,077,972 36,310,922,028 38,500,000,000 مجموع المصـروفات
 

ت  م وأصــــدرت 01/04/2020وزارة الماليــــة باصــــدار التفويضــــات الماليــــة بتــــاريــــخ بــــارسر
ة مــــن   بقيمــــة  3639عــــدد  م31/12/2020 إل 1/1/2020خــــالل الفــــتر

 
 ماليــــا
 
تفويضــــا

: ، دينار  25,333,861,767  
ن اآلنر   ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 

  ســبق أن نبــه  -
اســتمرار عديــد المالحظــات ذات التــأثت  الســلب   عــىل المــال العــام والــبر

  تقاريره والتزال 
ن
  .قائمة لم تعالأ حبر تاريخهعنها الديوان ف

 حســـاب االحتيــــاط  العــــامحالتهــــا لام و 2019الختاميـــة للعــــام رصــــدة األعـــدم اقفــــال  -
 
 
 م وتعديالته. 1970لسنة  127للقانون رقم وفقا

النـــوع مـــن حيـــث  أو  مبـــالل غـــت  محـــددة المصـــدر يـــتم تغذيـــة حســـابات المــــرصوفات ب -
  م  عدم معرفة الجهأو  اتإيرادكونها 

 ة المودعة. ترجي  بوافر

  سـجالت وزارة الماليـة المسـتخرجة  -
اختالف وتباين األرصدة االفتتاحيـة الظـاهرة فن

مــن منظومــة حســابات ادارة الخزانــة وتــأثر هــذه األرصــدة كلمــا تــم خصــم قيمــة صــك 
 معلق. 

الممولــــة مــــن الحســــابات الرئيســــية تضــــخم األرصــــدة النقديــــة بالحســــابات الفرعيــــة  -
جيعها.    فيها وعدم تقيد الجهات بتر

 وارتفاع أرصدة البوافر

  حكمها
 
 الباب األول: المرتبات وما ف

عــىل للجهــات الممولـة مــن الخزانـة العامــة للدولـة المخصصــة والمسـيلة  االمـوالبلغـ  
ة من قوة الباب االول   :كما يىل   م31/12/2020إل  01/01خالل الفتر

المخصص قبل 
 التعديل

المخصص بعد 
 التعديل

 المنفذ غي  المسيل المسيل
نسبة االنحراف 
 عن المخصص

21,800,000,000 21,949,308,700 21,817,307,434 132,001,266 99% 1% 
 

ن  - إل حسـاب البــاب العـام  يــراد اإل حسـاب  قيمـة التحــويالت مـنوجـود اخـتالف مــا بـي 
ن االمـوال دينار  21,789,000,000بمبلل االول الذي كان   مـن المسـيلوما بي 

ا
ة فعـ 

  كانــ  بمبلـل 
 28,307,434دينــار بزيـادة بمبلــل  21,817,307,434الحسـاب  الـبر

ة  دينـــار و   تمثـــل   تقـــوم الجهـــات بايـــداعها للحســـاب مبـــارسر
جيعـــات الـــبر مقابـــل التر

 من إحالتها لحساب اإل 
َ
 العام.  يراد ويتم إستعمالها بد 

  قيمــــة اجمــــال  المرتبــــات المنفــــذة مــــا  -
ن بيانــــات وجــــود اخــــتالف فن انيــــة  بــــي  ن أدارة المت 

ممـــا ششـــت  ال دينـــار  2,699,604بفـــرق قـــدره بـــوزارة الماليـــة  إدارة الخزانـــةوبيانـــات 
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ن  ن االدارتـي  ن و   ضعف التنسـيق وغيـاب المطابقـة الدوريـة مـا بـي  جـود فروقـات كمـا تبـي 
 تقريــــر إدارة الخزانــــة عــــن تحــــويالت البــــاب األول للعــــام المــــال  

ن م وســــجل 2020بــــي 
  عتماداال 

ن
 .م31/12/2020ات المالية ف

-   
ن
ن وزارة المالية والمـرصف المركزي ف المرتبات  تغطية حسابضعف التنسيق ما بي 

 مصـــــرفالبهــــا وعــــدم تنفيــــذها مــــن حتفــــا  المعــــامالت اال  ترجيــــ  بعــــضحيــــث يــــتم 
تــب عليــه  التغطيــة وبالتــال  ســبب عــدم تــوفر ب ي للحســاب يتر كشــف الرصــيد الــدفتر

ي للحسـاب  ،ذكرة التسـويةوتضخم الصكوك المعلقة بم  ظهـر الرصـيد الـدفتر
ُ
حيـث

  
ن
 بـــدفتر يوميـــة الصـــندوق ف

 
دينـــار  498,123,319م بمبلـــل 31/12/2020مكشـــوفا

 للصــكوك المعلقــة 
 
وكــذلك أظهــرت مــذكرة التســوية الحســاب بــذات التــاريــــخ رصــيدا

 دينار.  1,779,436,514بقيمة 

مســــــتحقات ماليــــــة عــــــىل ال يمثــــــل المبلــــــل المـــــــرصوف حقيقــــــة البــــــاب حيــــــث توجــــــد  -
بــــوزارة الماليــــة مرتبــــات اللجنــــة ترشــــيد اوقــــف  فهــــا مــــن قبــــل المرتبــــات األساســــية 
ة مــــن ســــنة  483,987,770م، مبلــــل 30/6/2020 حــــبر  م1/1/2015 خــــالل الفــــتر

، ويوضــ  ، هــذا باالضــافة ال حجــب وزارة الماليــة لمرتبــات عــدد مــن الجهــاتدينــار 
امات المال ن عىل الباب األول خالل من المسجلة بالوزارة ية الشكل التال   حجم االلتر

  تاريخه :  م2015سنة 
 حبر

 

 

م بمبلـــــــل 30/06/2020تســــــييل مبـــــــالل لــــــبعض الجهـــــــات تفــــــوق المخصـــــــص حــــــبر  -
الذي ترتب عليه سـحب أمـوال مـن حسـابات الحكومـة  األمر دينار  199,610,056

المـــــال   ( مـــــن قـــــانون النظـــــام16غـــــت  محـــــددة االغـــــراض، ومخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة )
( لسـنة 1002للدولة، وتم طمس هذا التجاوز بموجب قرار المجلس الرئاس  رقم )

2020  
 .م31/12/2020م الصادر فن

ن عمــــــل مرتبــــــات و تــــــم تحميــــــل البــــــاب االول لمســــــتحقات  - بــــــي 
  ومكافــــــآت مغتر

إضــــــافن
انيـة بـوزارة  ن   قام  بهـا إدارة المت 

واعاشة ومالبس وقيافة بلغ  قيمة اإلضافات البر
ن أن  81,567,406مبلل م 2020العام المالية خالل  دينار ومن خـالل الفحـص تبـي 

هـــــذه المســــــتحقات رصف ـوجــــــود معـــــايت  لـــــودون تخـــــص ســـــنوات ســـــابقة هـــــا معظم
  
 .الشخص  تخض  للتقدير المتأخرة البر

2015 2016 2017 2018 2019 

 99,573,254  

 166,914,783  
 151,639,528  

 51,947,354  

 13,912,851  

امات المالية  االلي  
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  قامــ  وزارة الماليــة باســتقطاعها  -
مــن بــاب المرتبــات الحالتهــا ال بلغــ  المبــالل الــبر

دينـــار،                       3,375,996,851مبلـــل مـــن المنبـــ  الجهـــات المســـتحقة لهـــا بشـــكل مركـــزي 
  المرتبــاتو 

ن
  تنفيــذ البــاب احالـة صــاف

ر
جيـ  بــواف ن قيــام بعــض الجهــات بتر ، إال أنــه تبـي 

 لالســــتقطاعات القانونيــــة وتمــــ  إحالتهــــا األول و 
 
  قــــد خضــــع  مســــبقا

ر
هــــذه البــــواف

  وتتطلب التسوية.  للجهات المعنية بها )الضمان، التضامن(

 :  
 
 ات العمومية مصـروفال الباب الثان

ة مـــــن قــــدرت مبلـــــل م 31/12/2020إل  01/01 مخصصـــــات هــــذا البـــــاب خـــــالل الفــــتر
تيبـــــات  3,850,691,300 الماليـــــة المعتمـــــدة، وبلغـــــ  جملـــــة المســـــيل دينـــــار وفقـــــا التر

ة نفســـــها مبلـــــل   3,566,166,197للجهـــــات الممولـــــة مـــــن الخزانـــــة العامـــــة خـــــالل الفـــــتر
 :  دينار، وفقا للجدول التال 

 نسبة التنفيذ غي  المسيل المسيل الفعل   م2020/12/31المخصص حن  

3,850,691,300 3,566,166,197 284,525,103 93% 
 

م 31/12/2020معلقـــات حـــبر اجمــال  أظهــرت مـــذكرة تســوية المــــرصف للحســـاب  -
 :دينار بيانها كالتال   48,570,796بقيمة 

 القيمة البيان

 0 مصـرفرصيد حسب شهادة كشف ال

 48,570,796 قيمة الصكوك المعلقة

ي  384,969 الرصيد الدفتر
 

ن قيمــة الصـكوك المعلقـة  - ي مــ  ونالحـظ بالخصـوص وجـود فـرق بـي  والرصـيد الـدفتر
 .أن الرصيد حسب الكشف صفر

  جانــب اإل  -
  الصــكوك المعلقــة الظــاهرة فن

ات بمبلــل يــرادأظهــرت خالصــة البــاب الثــانن
ن ظهـــــــــرت بكشــــــــــف الصـــــــــكوك الملغيـــــــــة بمبلــــــــــل  1,306,046,357   حـــــــــي 

دينـــــــــار، فن
 .دينار 37,676,576دينار بفرق  1,268,369,781

ات الماليـة بمبلـل عتمـادسجل اال  10رقم ظهرت التحويالت المالية المنفذة بتقرير  -
ن اظهــر التقريــر  3,603,848,026   حــي 

دينـار وذلــك بعــد خصــم الصـكوك الملغيــة فن
دينـــــار بفـــــرق عـــــن مـــــا هـــــو  3,566,166,197إدارة الخزانـــــة هـــــذه التحـــــويالت بمبلـــــل 

 دينار.  37,676,829ات المالية بمبلل عتمادظاهر بسجل اال 

تيبــات الماليـــة  تمـــدةلـــم تســيل مخصصــاتها المع وجــود جهــات - م 2020بموجــب التر
ة من   .م31/12/2020 م حبر 1/1/2020خالل الفتر

 ات وبرامج التنميةمشـروعالباب الثالث: 

مليــار  2.1م( تــم تخصــيص مبلــل 208/2020بموجــب قــرار المجلــس الرئــاس  رقــم ) -
مخصصــات بموجـب قــرار الوتــم توزيـــــ  ، م2020دينـار، كمخصصـات البــاب الثالـث 

مخصصات البـاب  توزيــــ  اعتماد بشأن  م2020( لسنة 387الرئاس  رقم )المجلس 
 الثالث. 
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ة من  -  239م عـدد 31/12/2020 حـبر  01/01أصدرت وزارة التخطيط خالل الفتر
 بقيمــــــــــة ات وبــــــــــرامأ التنميــــــــــة(مشـــــــــــروعتفــــــــــويض مــــــــــال  متعلــــــــــق بالبــــــــــاب الثالــــــــــث )

ن المخصصـــــــات والمفـــــــوض بـــــــو ، دينـــــــار  1,949,531,308 ه فيمـــــــا يـــــــىل  مقارنـــــــة بـــــــي 
ة:   والمسيل الفعىل  خالل الفتر

 المسيل المفوض المخصص 
إل  نسبة المفوض
 المخصص 

 نسبة المسيل
 المفوضإل 

2,100,000,000 1,949,531,308 1,800,479,381 93% 92% 
 

 الجـــــدول التـــــال   -
ن ( بقـــــرار المجلـــــس 2المخصصـــــات المعتمـــــدة بالجـــــدول رقـــــم ) يبـــــي 

 :به ونسبة التنفيذم والمفوض 2020( لسنة 208الرئاس  رقم )

 نسبة التنفيذ 31/12إل  1/1المفوض به من  المخصص بالقرار البيان

 %94 564,479,684 600,000,000 العامة للكهرباء شـركةال

 %84 589,639,807 700,000,000 ات القطاعاتمشـروع

 %100 500,000,000 500,000,000 المؤسسة الوطنية للنفط

 %98 295,411,817 300,000,000 الدراسات العليا

 %93 1,949,531,308 2,100,000,000 جمال  اإل 
 

 الجــدول التــال   -
ن والمبــالل المســيلة  المخصصــات المعتمــدة المعدلــة للقطاعــات يبــي 

ة من   م لكل جهة: 31/12/2020إل  م01/01/2020فعليا خالل الفتر

 نسبة التنفيذ التجاوز المسيل المخصص الجهة

 %104 3,185,283- 83,185,283 80,000,000 ات االسكان وتطوير المدن مشـروع

 %3 19,380,000 620,000 20,000,000 ات المرافق مشـروع

 %44 39,071,502 30,928,498 70,000,000 ات نقل المياهمشـروع

 25,000,000 ات التحليةمشـروع
 

25,000,000 0% 

 %100 0 500,000,000 500,000,000 ات النفط والغازمشـروع

 %94 35,020,326 564,979,674 600,000,000 ات الكهرباء والطاقة مشـروع

 %96 1,512,252 38,487,748 40,000,000 ات المطاراتمشـروع

 %95 2,492,390 47,507,610 50,000,000 ات الطرق والجسورمشـروع

  مشـروع
 %84 1,643,600 8,356,400 10,000,000 ات الموانن

ات الجامعات والمعاهد مشـروع
 التقنية ومراكز التدريب

25,000,000 22,881,402 2,118,598 92% 

 %100 0 15,000,000 15,000,000 مدارس الات صيانة وتطوير مشـروع

 %68 27,176,495 57,823,505 85,000,000 ات المستشفيات مشـروع

 %100 82,200 29,917,800 30,000,000 ات الثقافة واالعالممشـروع

 %93 1,078,000 13,922,000 15,000,000 وسائل المواصالت 

 %67 10,000,000 20,000,000 30,000,000 ات الشؤون االجتماعيةمشـروع

 %70 3,022,050 6,977,950 10,000,000 ات المالعب الرياضيةمشـروع

 %100 2,591 9,997,409 10,000,000 ات االستصالح الزراع  مشـروع

 %65 105,666,983 194,333,017 300,000,000 الدراسات العليا والبعثاث

 %99 533,448 69,466,552 70,000,000 وسائل وممستلزمات التعليم 

امأ الثقافية واالعالمية  %46 5,400,000 4,600,000 10,000,000 الت 
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 نسبة التنفيذ التجاوز المسيل المخصص الجهة

 %100 0 35,000,000 35,000,000 مراقبة السل  الغدائية والدوائية

 %66 8,416,695 16,583,305 25,000,000 برامأ تطوير المنظومات المالية 

 %52 14,338,172 15,661,828 30,000,000 الدراسات

 %95 750,600 14,249,400 15,000,000 برامأ التدريب التخصصية 

 - 299,520,619 1,800,479,381 2,100,000,000 جمال  اإل 
 

  الونورد فيما يىل  خالصة الحساب  -
ن
لهـذا الحسـاب خـالل الباب الثالث  471 مصـرف

  توضـ  المبـالل المودعـة للحسـاب والمحـال منـه خـالل 
ة المذكورة أعاله، والبر الفتر
ة موضوع التقرير:   الفتر

 اتمصـروفال اتيراداإل  البيان

 - 01/01رصيد 
 

 62 يةمصـرفأخطاء 
 

 32,436,268 ترجيعات
 

 2,788,500,000 اتإيراد
 

 للجهات العامةتحويالت 
 

2,942,954,427 

 حساب معلق
 

132 

 -122,018,229 - 12/31رصيد 
 

ن المخصصـــات المعتمــدة المعدلـــة للقطاعـــات  وفـــق كمــا نـــورد فيمـــا يـــىل  بيــان مقـــارن بـــي 
  ونســبة التنفيــذ مــن  (429قــرار وزيــر التخطــيط رقــم )

حــبر  1/1والمفــوض بــه والمتــبفر
 م 31/12/2020

 اسم الجهة ت
المعدل بعد المخصص 

 المناقلة
   قيمة التفويضات

 نسبة التنفيذ الرصيد المتبق 

يعية 1  %90 7,111,000 63,083,270 70,194,270 الجهات التابعة للسلطة التشر

 %99 385,000 53,743,917 54,128,917 المجلس الرئاس  ورئاسة الوزراء 2

 %93 2,500,000 33,897,139 36,397,139 وزارة العدل 3

 %100 0 13,200,000 13,200,000 وزارة الخارجية 4

 %39 8,200,000 5,150,000 13,350,000 وزارة المالية 5

 %100 181,600 46,406,286 46,587,886 وزارة الصحة 6

 %100 0 127,400 127,400 قطاع االقتصاد والصناعة 7

 %93 7,529,204 97,223,796 104,750,000 وزارة المواصالت 8

 %100 0 9,997,409 9,997,409 الهيئة العامة للزراعة 9

 %100 0 9,820,867 9,820,867 وزارة الشؤون االجتماعية 10

 %100 0 5,023,000 5,023,000 الهيئة العامة لألوقاف 11

 %99 500,000 46,778,744 46,778,744 قطاع االسكان والمرافق 12

 %100 0 3,800,000 3,800,000 لشهداء والمفقوديناهيئة  13

 %94 250,000 3,600,000 3,850,000 وزارة التخطيط 14

 %100 0 1,380,400 1,380,400 وزارة الدفاع 15

 %100 0 500,000,000 500,000,000 المؤسسة الوطنية للنفط 16

 %100 0 3,485,000 3,485,000 وزارة العمل للتأهيل 17

 %100 0 7,480,957 7,480,957 وزارة الحكم المحىل   18

 %100 0 7,850,000 7,850,000 الهيئة العامة للخيالة والمشح  19
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 اسم الجهة ت
المعدل بعد المخصص 

 المناقلة
   قيمة التفويضات

 نسبة التنفيذ الرصيد المتبق 

 %100 0 403,059,771 403,059,771 التعليم قطاع 20

 %100 0 10,000,000 10,000,000 الهيئة العامة للشباب والرياضة 21

 %95 31,020,316 559,979,684 591,000,000 الشـركة العامة للكهرباء 22

  اهيئة  23
 %100 0 31,934,460 31,934,460 لثقافة والمجتم  المدنن

 %32 64,181,502 29,918,498 94,100,000 الهيئة العامة للموارد المالية 24

 %100 0 3,090,710 3,090,710 الهيئة العامة للسياحة 25

 %94 121,855,622 1,949,531,308 2,071,386,930 اإلجمال  العام 
 

تيباتومن     خالل تنفيذ التر
ن اآلنر  :المالية للباب الثالث بي 

-   
ن
تنفيــــذ التفويضــــات مــــن فبــــل وزارة التخطــــيط بــــالربــ  األخــــت  مــــن الســــنة وخاصــــة ف

الـذي حـال دون تسـييلها لحسـابات الجهـات وذلـك  األمـر  ،دشسـمت   12الشهر األخت  
 .يذلغـــــــرض استنفاد المخصص ودون وض  برامأ وخطة خالل السنة للتنف

 القيمة عدد التفويضات البيان

 145,843,418 4 النصف األول

 244,422,889 14 الربــ  الثالث

 1,559,265,001 221 الربــ  الراب 
 

إضـــافية لنفقـــات مـــن قبيـــل  تخصـــيصعـــدة قـــرارات  اصـــدار قيـــام المجلـــس الرئـــاس  ب -
تيبــــات الماليــــة رقــــم ) ( 208التنميـــة خــــالل الســــنة، عـــىل الــــرغم ممــــا تضــــمنه قـــرار التر

امأ بشــــــــــأن  م2020لســــــــــنة  مخصصــــــــــات نفقــــــــــات البــــــــــاب الثالــــــــــث التســــــــــمية )الــــــــــت 
، إال أنه من المالحظ صدور فرار من دينار  2,100,000,000ات( بقيمة مشـروعوال

  المجلس الرئاس  خالل السنة تعت
حكـم ت  من قبل النفقات التنموية حيث تعتت  فن

: ات االضافية و   كاآلعتماداال   
 نر

 البيان رقم القرار

 دينار 1,000,000,000بشأن اقرار ترتيبات مالية استثنائية لمناطق الجنوب بقيمة  281/2020

 دينار 392,688,000وتقرير احكام بشأنه بقيمة  مشـروعبشأن من  االذن بتمويل  317/2020

429/2020 

وتوزيــــ  مخصصات الباب الثالث )تدوير االرصدة بالحسابات( تقدر المبالل حسب لجان  اعتماد بشأن 

 وحسابات الودائ  540,899,406( الباب الثالث بنحو 432الجرد المشكلة بقرار وزير المالية )

 دينار 4,196,339,518

 دينار 1,400,000,000مبالل مالية خصص للباب الثالث  انفاقبشأن االذن ب 577/2020

  للعام  اعتماد بشأن اقرار  871/2020
ن
 دينار للمؤسسة الوطنية للنفط 1,048,000,000م بقيمة 2020اضاف

 

عدة قرارات لتكليف بعض الجهات بمشاريــــ  تنموية  اصدار قيام المجلس الرئاس  ب -
تيبات المالية   ودون التنسيق م  وزارة التخطيط.  2020قبل صدور قرار التر

ليبيـا المركـزي باحالـة كافـة المخصصـات المقـررة لتمويـل حسـاب  مصـرفعدم قيام  -
 الباب الثالث. 

 ا المركزي تح ليبي مصـرفمن خالل متابعة مذكرة تسوية الباب الثالث المفتوح ب -
  تظهـــــــــــــــر أجمـــــــــــــــال  معلقـــــــــــــــات حـــــــــــــــبر  471 رقـــــــــــــــم

ـــــــــــــــبر بقيمـــــــــــــــة  م31/12/2020وال
  :دينار وفقا الجدول التال   161,555,469
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 القيمة البيان

 39,537 مصـرفرصيد حسب كشف الال

 161,555,469 قيمة الصكوك المعلقة

ي  -122,018,228 الرصيد الدفي 
 

ن  - وحجـــز قيمتهـــا  الصــــرف أذونـــاتقيـــام ادارة الخزانـــة بـــوزارة الماليـــة باعـــداد وقـــد تبـــي 
عـــاله فـــان أكمـــا هـــوا موضـــ    ،بأرقـــام صـــكوك دون التأكـــد مـــن تـــوفر التغطيـــة الماليـــة
ي يظهر سحب عىل المكشوف بقيمة )  .( دينار -122,018,228الرصيد الدفتر

-   
ن
من قبل وزارة المالية مما يؤدي ال  وجود معلقـات  الصـرف أذوناتعداد إالتأخر ف

المركـــزي قبـــل نهايـــة الســـنة الماليـــة ألنهـــا معـــدة  مصــــرفيصـــعب تســـييلها مـــن قبـــل ال
ن أو  قبل انتهاء السنة المالية بيوم  .يومي 

ن التفويضــــــات الماليــــــة الصــــــادرة عــــــن وزارة التخطــــــيط  - عــــــدم اجــــــراء المطابقــــــات بــــــي 
 .عن حسابات وزارة المالية الصادرةوالتحويالت المقابلة لها 

يــــة المرجعــــة خــــالل العــــام لحســــاب اإل  - ات العامــــة يــــرادعــــدم تحويــــل األرصــــدة الدفتر
  تمويــل مخصصــات البــاب الثالــث حيـــث  190031

ة فن واســتعمال حصــيلتها مبــارسر
جيعـات المحالـة لحسـاب البـاب الثالـث انيـات  بلغ  التر ن   تنفيـذ مت 

  بـوافر
المتمثلـة فن

دينــار، وترتــب عــىل ذلــك عــدم مطابقــة تحويــل حســاب  32,436,286ســابقة مبلــل 
 .العام للباب الثالث يراد الباب الثالث م  التحويالت الواردة من حساب اإل 

تيبـات الماليـة االسـتثنائية  - عدم فصل المبالل المودعة حساب الباب الثالث عـن التر
تيبـــــات 2019( لســـــنة 1080المقــــررة بموجـــــب قـــــرار المجلـــــس الرئــــاس  رقـــــم ) م والتر

ن تحويلهــــا ا حســــاب إل  لماليــــة االســــتثنائية لــــدعم قطــــاع الــــنفط والغــــاز ، حيــــث تبــــي 
تيبـــات  يــراد اإل  العـــام و مــن ثـــم تحويلهــا لحســـاب البــاب الثالـــث رغــم أن مثـــل هــذه التر

تيبات المالية المعتمدة.   تعد منفصلة عن التر

  تنفيــذ وتســييل مخصصــات البــاب الثالــث والــذي يظهــر بشــكل  -
التخــبط الواضــ  فن

  كـــــل ســـــنة مـــــن خـــــالل تأجيـــــل واضــــ 
غايـــــة شـــــهر إل  التســـــييلالتفـــــويض و  ومكـــــرر فن

  سبيل استنفاد هذه المخصصا 12/2020
وجـود العديـد مـن ت، مما ترتب عليـه فن

  ظلــــ  بــــالطريق خــــالل الســــنة الماليــــة 
صــــك  139م وعــــددها 2020الصــــكوك الــــبر

 .دينار 161,555,469بقيمة 

 الباب الرابع: الدعم

( لســنة 208معتمـدة بموجـب قـرار المجلـس الرئـاس  رقـم )بلغـ  مخصصـات الـدعم ال
ة مــــــــــــــن بشــــــــــــــأن  م2020 م حــــــــــــــبر 1/1/2020اقــــــــــــــرار ترتيبــــــــــــــات ماليــــــــــــــة خــــــــــــــالل الفــــــــــــــتر
ة دينــار،  5,600,000,000م مبلــل 31/12/2020 فيمـــا بلــل المســيل منهـــا خــالل الفـــتر
والجـــــدول دينـــــار،  5,599,999,999، مبلـــــل م31/12/2020حـــــبر  م1/1/2020مـــــن 
  يوض  اآل
 تفصيل ذلك: نر
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 نسبة التنفيذ المسيل المعتمد السنوي البيـــــــان البند

 %100 850,000,000 850,000,000 دعم األدوية 1

 %100 720,000,000 720,000,000 دعم الكهرباء واالنارة العامة 2

 %100 400,000,000 400,000,000 دعم النظافة العامة 3

 %100 230,000,000 230,000,000 الصح   الصـرفدعم المياه و  4

 %100 3,399,999,999 3,400,000,000 مخصص المحروقات 5

 %100 5,599,999,999 5,600,000,000 اإلجمال  
 

-  
ُ
  ت

ن
ي ف ن تظهـر  ،صفر  م1/1/2020ظهر حسابات وزارة المالية الرصيد الدفتر   حـي 

ن
ف

ي    حســـابات الــــوزارة الرصـــيد الــــدفتر
ن
  ف
-بالســــالب بمبلــــل )م 31/12/2019المتـــبفر

  ذات التــــاريــــخ القيمــــة المــــذكورة 471,585,604
ن
ظهــــر مــــذكرة التســــوية ف

ا
( دينــــار وت

  
ن
  حســـابات الـــوزارة ف

ن
  الطريـــق ولـــم تظهـــر ف

ن
  الزالـــ  ف

ضـــمن الصـــكوك المعلقـــة الـــبر
ن اتخـاذ أي  م2020السنة المالية    حسـابات اإل  إجـراءاتولـم يتبـي 

ن
ات يـرادباقفالهـا ف

 العامة خالل العام. 

 الباب الخامس: الطواري

 م2020( لســنة 208قــرار المجلــس الرئــاس  رقــم )حســب بلغــ  مخصصــات الطــواري 
ة وفق البيان التال  مقارنة بالمسيل اقرار ترتيبات مالية بشأن 

 :خالل الفتر

ي سيل مال المخصص البيان  الرصيد الدفي 

 1,473,030,983 3,526,969,017 5,000,000,000 المبلل
 

ة مــن  وفيمــا يــىل   م 31/12/2020إل  1/1عــرض إلجمــال  المبــالل المســيلة خــالل الفــتر
 
 
ليبيـــا المركــزي بنــاء عـــىل قــرارات التخصـــيص الصــادرة عـــن  مصـــرفمـــن  والمنفــذة فعليــا

انيـــــــة  ن رئـــــــيس المجلـــــــس الرئـــــــاس  والتفويضـــــــات الماليـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن مـــــــدير إدارة المت 
 :بالخصوص حسب البيان التال  

 (دينارالقيمة ) الجهة  (دينارالقيمة ) الجهة

 149,472,914 العامة للكهرباء شـركةال  1,615,516,718 وزارة الدفاع

 48,641,791 وزارة الحكم المحىل    215,662,230 جهاز الطب العسكري

 8,500,000 جهاز المخابرات  143,759,000 وزارة الداخلية

 4,000,000 المفقودينالهيئة البحث عن   25,000,000 جهاز قوة الردع

كة  7,000,000 االمداد الطب     15,000,000 قوة العمليات المشتر

    3,300,000 جهاز مكافحة الهجرة
 117,000,000 مركز الطب الميدانن

 50,391,734 المجالس البلدية  65,000,000 وزارة التعليم

ان الخاص  752,449,178 ديوان وزارة الصحة  8,906,370 الجهاز للطت 

 154,869,082 السفارات بالخارج  35,000,000 جهاز اإلسعاف

 2,000,000 مصلحة الجمارك  7,000,000 وزارة التخطيط

 50,000,000 المفوضية لالنتخابات  38,500,000 جهاز االمن الداخىل  

 3,526,969,017 المجموع  10,000,000 وزارة العدل
 

ن  : ومن خالل متابعة التنفيذ تبي   
 اآلنر
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ن أن مـــا تـــم تنفيـــذه فعليـــا مـــن قبـــل إدارة العمليـــات ال - ية مصــــرفوبـــالنظر للجـــدول يتبـــي 
  تــــــم  3,526,969,017

لغاءهــــــا مبلــــــل إدينــــــار فيمــــــا بلغــــــ  الصــــــكوك المعلقــــــة الــــــبر
  تنفيـــــذ بعـــــض هـــــذه  691,538,756

ن
دينـــــار ويرجـــــ  ذلـــــك لتـــــأخر إدارة العمليـــــات ف

 المعامالت. 

  تنفيــد مخصصـات  -
ن
انيــة اإلســتثنائية وجـود تــداخل ف ن البــاب الخــامس الطـواري والمت 

انية اإلستثنائية لوزارة الداخلية من خـالل حسـاب الطـواري رقـم  ن لوزارة الدفاع والمت 
(505). 

تيبـات ماليـة إسـتثنائية لحسـاب  - إيداع مبلل مليار دينار المخصصـة لـوزارة الـدفاع كتر
 .الطواري وتسييلها بدون إذن  ف

لحســـابات بـــوزارة الماليــة بمـــن  اإلذن للبلـــديات بفـــت  حســـابات ســتمرار قيـــام إدارة اا -
  عملها نطاق ية خارج مصـرف

ن
 .وايداع مخصصات الطوارئ بهاالجغراف

  تخصــــيص االمــــوال عــــىل قــــوة الطــــوارئ مــــ   -
ن
عــــدم متابعــــة إدارة الخزانــــة االســــهاب ف

  بــــــوزارة الماليــــــة الحســــــاب ال
صــــــدور إل  أدي الصـــــــرف أذونــــــات عنــــــد إعــــــداد مصـــــــرفن

  بالحسـاب الرصـيد ال يوجد ما يقابلهـا  دينار  691,538,756بقيمة  صكوك
 مصــرفن

 ذونــاتلغــاءات أل وجــود الكثــت  مــن اإلإل  دىأممــا ، الخــاص بــالطوارئ ليــتم تســييلها 
المعــــــدة بنــــــاء عــــــىل قــــــرارات التخصــــــيص الصــــــادرة عــــــن المجلــــــس الرئــــــاس   الصـــــــرف

انيـة بــوزارة الماليـة ن بالخصـوص حيــث بلـل عــدد  والتفويضـات الصـادرة عــن ادارة المت 
تيبات المالية 52هذه الصكوك   .صك موزعة عىل بعض الجهات الممولة من التر

جيـــ مصــــرفقيـــام إدارة العمليـــات ال - ة مـــن إســـتالمها مـــن  أذونـــات ية بتر  ف بعـــد فـــتر
رات عـــــدم التســـــييل  دون إدارة الخزانــــة بـــــوزارة الماليـــــة بلغـــــ  قيمـــــة حيـــــث ذكـــــر مـــــت 

  تم ترجال الصـرف أذونات
 .دينار 133,480,212يعها بر

 الرتتيبات املالية االستثنائية

م إقــرار المجلــس الرئــاس  لحكومــة الوفــاق ترتيبــات ماليــة 2020شــهدت الســنة الماليــة 
وجــود ترتيبــات إل  باإلضــافة ،دينــار  7,500,000,000ســتثنائية بمبلــل إجمــال  وقــدره ا

دينـــــار  2,450,000,000م بمبلـــــل 2019ماليـــــة إســـــتثنائية مرحلـــــة مـــــن الســـــنة الماليـــــة 
  يوض  ذلك: 

 والبيان اآلنر

تيبات المالية االستثنائية )مرحلة  (من العام السابق التر

   المنرصفة المبلغ بالدينار البيان القرارات
 المتبق 

نسبة 
 التنفيذ

 م2019/ 1440، 1080
المؤسسة 
 الوطنية للنفط

1,200,500,000 1,020,425,000 180,075,000 85% 

1092 ،1441 ،1571 
/2019، 1/2020 

 %100 0.000 1,250,000,000 1,250,000,000 وزارة الداخلية

 %93 180,075,000 2,270,425,000 2,450,500,000 المجموع
 

تيبات المالية االستثنائية  م2020واالعتمادات االضافية  التر
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 المنفذ المبلغ بالدينار البيان القرارات

ات  م 2020لسنة  51قرار  ن  - 3,500,000,000 ألمن القوم  لتوفت  تجهت 

 - 1,000,000,000 تنمية وتطوير الجنوب م 2020لسنة  281قرار 

 - 2,000,000,000 دعم للبلديات  2020/  577

 - 30,000,000 توفت  احتياجات مراكز العزل 2020/  740

 - 1,048,000,000 المؤسسة الوطنية للنفط 2020/  871

 - 844,900 مجلس النواب 2020/  873

 - 1,000,000,000 وزارة الداخلية م 2020لسنة  958قرار 

 1,000,000,000 1,000,000,000 وزارة الدفاع م 2020لسنة  960قرار 

 - 1,000,000,000 وزارة الصحة م 2020لسنة  961قرار 

 1,000,000,000 10,578,844,900 لمجموعا 

 

   تنفيذ ومن خالل متابعة 
تيبات المالية اإلستثنائية نالحظ اآلنر  :تسييل التر

تيبات المالية االستثنائية بالمخالفة لمفهـوم وطبيعـة الموازنـة االسـتثنائية  تنفيذ  - التر
منفصـلة عـن الموازنـة  المتعارف عليها وفقا للقانون المال  للدولـة، مـن حيـث كونهـا

  جانــب الموازنــة العامــة وغــت   إلالعامــة للدولــة وتــنظم 
محــددة بســنة ماليــة يتبــ  فن

انية العامةإعدادها واقرارها القواعد  ن   شأن المت 
 .المتبعة فن

تيبات المالية اإلستثنائية المقررة للمؤسسة الوطنية للـنفط بموجـب قـرار  - تنفيذ التر
م بمبلـــل 1440/2019رقـــم  م المعـــدل بـــالقرار 1080/2019المجلـــس الرئـــاس  رقـــم 
 عىلدينار  1,020,425,000

ا
 لباب الثالث.  اتحمي 

تيبــات الماليــة اإلســتثنائية المقــررة لــوزارة الداخليــة بموجــب قــرار المجلــس  - تنفيــذ التر
المعــــدل بــــالقرار  1441/2019رقــــم  قرار الالمعــــدل بــــ م،1092/2019 الرئـــاس  رقــــم

دينار  1,250,000,000بمبلل  1/2020رقم  م والمعدل بالقرار 1571/2019رقم 
 عىل ا

ا
 الطواري. لباب الخامس تحمي 

 م2020لسنة  960تمويل حساب الطواري إستنادا عىل قرار المجلس الرئاس  رقم  -
دينـار خصــما  1,000,000,000إقـرار ترتيبـات اسـتثنائية لـوزارة الـدفاع بمبلـل بشـأن 

  عىل
القيمـة مـن حسـاب  وتفيـد  م،2020العمـالت لسـنة  من حساب الرسم االضافن
 .من وزارة المالية الصـرف  اإلذن بدون مراعاة من الباب الخامس )الطواري(

 احلكومة املؤقتة البيضاء
ن قــام بنشـــر بعــض البيانــات حــول نفقــات الحكومــة أالبيضــاء ســبق للمـــرصف المركــزي 

  التقــــارير الســــابقة م 2019-2015المؤقتــــة بالبيضــــاء عــــن األعــــوام 
وعرضــــها الــــديوان فن

:  كان  حبر حيث    عىل النحو التال 
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 السنة
المرصوفات اجمال  
 )مليار دينار( الفعلية

2015 5.8 

2016 9.6 

2017 11 

2018 10.2 

2019 9 

 45.6 االجمال  
 

بيانات من مصادر رسمية حول موارد ونفقات  أيبالرغم من أنه لم يتم الحصول عىل 
المراجـــــ  التقريـــــر الصـــــادر عـــــن  م إال أن2020الحكومـــــة المؤقتـــــة بالبيضـــــاء عـــــن العـــــام 

والذي تم تسليمه للمجلس الرئاس  لحكومة الوحدة الوطنية بشكل الدول  )ديلوي ( 
مـــن قبـــل بعثـــة األمـــم المتحـــدة عـــن حســـابات المــــرصف المركـــزي البيضـــاء حـــبر رســـم  
  قــــــام المــــــقــــــد أضــــــهر م 2020يونيــــــو 

 رصف المركــــــزي بتحويلهــــــا لصــــــال ـأن المبــــــالل الــــــبر
 60,681,449,885مــا قيمتــه  30/6/2020الحكومــة المؤقتــة بلغــ  حــبر  حســابات
 حـبر يونيـو 2015يعكس تمويل نفقات الحكومـة عـىل مـدى األعـوام مـن  ما دينار ليب   
2020 :  م عىل النحو التال 

 )المبالغ بماليي   الدينارات(

 السنة
اجمال  التمويل 

 الحكوم  

 شكل التمويل

  شكل قرض 
 
 مقابل سندات حكوميةتمويل  تمويل ف

2015 6,596        1,104        5,493        

2016 7,595        7,595        -          

2017 10,780        5,913        4,867        

2018 12,410        
تحويلها ال ( 8,573)

        سندات
20,982        

2019 11,362        7,965        3,400        

        2,000        9,936        11,938 ونيوحبر ي 2020

  36,742  23,940  60,681 اإلجمال  
 

:  ششت  الجدول السابق  إل ما يىل 

اجمــــال  ديــــون الجكومــــة المؤقتــــة بالبيضــــاء لصــــال  المـــــرصف المركــــزي والمصــــارف  -
 مليار دينار.  60 تجاوزتم 30/6/2020التجارية حبر 

مليـار دينـار وقـد  14.6م بلـل رصـيد القـرض المقـدم ال الحكومـة 2018العام خالل  -
مليـــــار دينـــــار مـــــن قيمـــــة القـــــرض إل ســـــندات  8.5رصف المركـــــزي بتحويـــــل ـقـــــام المـــــ
ليصـب   مليار دينـار  12إصدار سندات أخرى خالل نفس العام بقيمة تم و  حكومية

  تم اصدارها خالل العام 
 مليار دينار.  21نحو وحده  2018اجمال  السندات البر

نحـو م بلـل 2020من العام األول  شهراأل نفاق الحكومة المؤقتة البيضاء عن ستة إ -
مــر الــذي األ  ،عــام كامــل مقارنــة بالســنوات الســابقة إنفــاقمليــار دينــار وهــو يفــوق  12
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وفيمــا تـــم  شــهر األخــرى مـــن هــذا العـــام رقــم االنفـــاق عــن الســـتة األ ثــت  تســانل عـــن ي
  ظل استعماله 
ن
 عدم نـشر أي بيانات عن نفقات الحكومة حبر تاريخه.  ف

  تمويـــــل الحكومـــــة رصف الـمصـــــادر المـــــاظهـــــر التقريـــــر المشـــــار إليـــــه أعـــــاله أن 
ن
مركـــــزي ف

كــــزي ر رصف المـودائــــ  المصــــارف التجاريــــة بالمــــ :وهمــــا ،قــــد تــــم مــــن مصــــدرينالمؤقتــــة 
حليــــــة معملــــــة طباعــــــة واصــــــدار دينــــــار وايــــــرادات  46,839,489,885البيضــــــاء بقيمــــــة 

 دينار.  13,841,960,000وطرحها للتداول بقيمة 

ة انته ن )الوفاق م بت2021عمل الحكومة المؤقتة مطل  العام   فتر  –وحيد الحكومتي 
  حكومـــة وحـــدة وطنيـــة واحـــدة 

ن
شر أي بيانـــات رســـمية ـولـــم يـــتم حـــبر االن نـــالمؤقتـــة( ف

مــــن حكومــــة مــــر الــــذي شســــتوجب األ  حــــول حســــاباتها الختاميــــة وتســــوياتها المحاســــبية
 الوحدة الوطنية رسعة تشكيل فريق متخصص يتول هذا العمل. 

 احلساب اخلتامي للدولة
 حيث أن آخر حساب ختام  

 
الزال وض  اقفال الحسابات الختامية للدولة متأخر جدا

  2007معـــد ومعتمـــد كـــان عـــن العـــام 
م، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاجراءات وجهـــود الحكومـــة فن

وع  فلــم يــتم الــرد بشــكل رســم  ات الختاميــة للدولــة المتــأخرة إقفــال الحســابانجــاز مـــشر
م والذي تم عرضها بتقريـر 2008عىل مالحظات الديوان حول الحسان   الختام  للعام 

باحالة الحساب الختام  للدولـة للعـام م 2020خالل العام الديوان السابق، كما قام  
المــؤر   1/9ض رقــم محاســبة بموجــب كتــاب وزيــر الماليــة المفــو مل ديــوان الإم 2009
  
وعـــــــىل الفـــــــور قـــــــام الـــــــديوان بتكليـــــــف االدارة المختصـــــــة بالدراســـــــة  م05/01/2021فن

ن عـــدم إال أنـــه والتأكـــد مـــن تـــوفر المتطلبـــات الرئيســـية لعمليـــة الفحـــص والمراجعـــة  تبـــي 
وعـىل االخــص المؤيـدة لالرقـام بالحسـاب إل تقـديم أدلـة االثبـات جاهزيـة وزارة الماليـة 
  أركـــان عمـــال الفحــص والمســـتندات الالزمــة أل فات الســجالت والكشــو 

والمراجعـــة وبــافر
تــــم بموجــــب كتــــاب رئــــيس ديــــوان المحاســــبة رقــــم عــــىل اثــــر ذلــــك ، و النظــــام المحاســــب   

1681-19    
 2009م اعــادة الحســاب الختــام  للدولــة للعــام  06/04/2021المــؤر  فن
 استيفاء التال  م ال وزارة المالية 

 
 : طالبا

يعات والمعــــايت  المحاســــبية والماليــــة  -  للتـــــشر
 
العمــــل عــــىل اعــــداد قيــــود اليوميــــة وفقــــا
ن رقـــــــم  لهـــــــا تسلســـــــل المعمـــــــول بهـــــــا مـــــــن خـــــــالل وضـــــــ   واعتمادهـــــــا مـــــــن المـــــــوظفي 

ن )المعد  مدير ادارة الحسابات(.  –رئيس قسم الحساب الختام   -المختصي 

واعتمادهـــــا مـــــن رصـــــدة مـــــن منظومـــــة الحســـــاب الختـــــام  اعـــــداد وارفـــــاق بطاقـــــات األ -
ن  ية( الموظفي  ن )المجموعة الدفتر  .المختصي 

تفهم المشاكل المرتبطة بصـعوبة تـوفت  عـدد مـن متطلبـات م  مالحظة ان الديوان قد 
وعــــــدم القيــــــد االفتتـــــاج  المراجعـــــة والتصـــــديق ومنهــــــا عـــــىل ســـــبيل المثــــــال مـــــا يتعلـــــق ب

  اســـتيفاءها وقـــام بتأجيـــل النظـــر فيهـــا 
اعـــداد الحســـاب  ســـبيل حلحلـــة اشـــكالية تـــأخر  فن

  أقر من اجل اعـداده
 باإلضـافة الختام  لقناعته بتاريخية بياناته وفقدانه لألهداف البر

ال اســتحالة تطبيــق عــدد مــن المعــايت  المحاســبية المرتبطــة بعــرض القــوائم الماليــة أو 
  يأمـل الــديوان أن يتوصـل مــ  

النصـوص القانونيـة المتعلقــة بالحسـابات الختاميــة والـبر
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يعية العتمادهــا وزارة ال ماليــة ال صــيغة نهائبــة لمعالجتهــا وعرضــها عــىل الســلطة التـــشر
يــــ  مرحىل  

 . بموجب تشر

 الخالصة والتوصيات

  ســبقتها بسياسـة االمــر الواقــ  بــالرغم مــن انهــا 
عملـ  حكومــة الوفــاق والحكومــات الــبر

اقــرار عاشــ  مرحلــة ازمــة تتطلــب العمــل بخطــة أزمــة متكاملــة ومتناســقة تكــون اســاس 
ن القواعــد األهــداف المخططــة المطلــوب تحقيا تيبــات حيــث تبــي 
ــا للسياســة لتر

 
قهــا وفق

، ويمكــن تلخـــيص أهــم مالمـــ  عمـــل الحكومــة خـــالل المــدة الماضـــية مـــا العامــة للدولـــة
 :  يىل 

عدم توضي  السياسـات واالهـداف الماليـة واالقتصـادية للحكومـة المزمـ  الوصـول  -
  تنوي الحكومة من خالل اقرار 

تيبات المالية اليها والبر  .جزئياأو  تحقيقها كليا  التر

  اسـتندت عليهـا تقـديراتها لإل  -
ات يـرادلم يتأنر الوقوف عىل المرتكزات االساسية الـبر

 ات. مصـروفوال

ية للجهــات غــت  مصـــروفوتقلــيص بعــض ال نفــاقعــدم تحديــد اولويــات لإل  - ات التســيت 
  هــذه المرحلــة

المتفاقمــة ومحدوديــة  و الظــروف الحاليــة واالزمــة الماليــة الحيويــة فن
وضــمان  تســيت  مرافــق الدولــة الحيويــة ات اذ مــا ســلمنا ان هــدفها الوحيــد هــويــراداإل 

ورية للمواطن. حتياجاستمرار توفت  اال   ات الرصن

اذ مــا قورنــ  بالهــدف  ات التشــغيلية لــبعض الجهــاتمصـــروفتضــخم مخصصــات ال -
تيبـــات الماليـــة للعـــام  مـــن اقـــرار ات حتياجـــتـــوفت  اال  م وهـــو ضـــمان اســـتمرار 2020التر

ـــورية للمــــواطن والجهــــات الحيويــــة وخصوصــــا المســــتحدثة باإلضــــافة ـ   إل  الرصن
تــــدنن
تيبـات الماليـة وتعتـت  جهـات 

  وضـع  مـن اجلهـا التر
مخصصـات بعـض الجهـات الـبر

  هذه المرحلة
 .حيوية فن

  التخصيص من قبـل المجلـس الرئـاس  والتفـويض مـن قبـل  -
العشوائية واالنتقائية فن

  الماليــة والتخطــيط والتنفيــذ مــن قبــل 
ليبيــا المركــزي لــبعض الجهــات  مصـــرفوزارنر

هـا نتيجـة تعـدى الجهـات المنفـذة عـىل صـالحيات واختصاصـات    الدولـة دون غت 
فن

  المقابل تخليها عن بعض مما اوك
 ل اليها من اختصاصات. بعضها البعض وفن

 التوصيات

  سبق للديوان أن نبه
 
  تقاريره السابقة طالبا

  الالزمة وال جراءاتاتخاد اإل  فن
ملموسة البر

  حينهــــا يــــرادتضــــمن جبايــــة اإل 
ن ومعالجــــة مــــواطن  ،ات المقــــدرة فن و العمــــل عــــىل تحســــي 

  القدرة الجبائية لمؤسسات الدولة
  مسارها الصحي  و  ،الضعف فن

وف والوقوضعها فن
وحــــث الجهــــات  نفــــاق،والعمــــل عــــىل ترشــــيد اإل  ،عــــىل مــــواطن الضــــعف والقصــــور فيهــــا 

المنفــذة للتخصــيص والتفــويض والتنفيــذ عــىل مراعــات األولويــات وتقيــد كــل جهــة مــن 
 : اآلتيةالجهات المذكورة باختصاصاتها وفق للتوصيات 

  الهيكليـــة اإلداريـــة للدولـــة واللـــوائ  التنظيميـــة لهـــا وأ -
 جـــراءاتتخـــاد اإل إعـــادة النظـــر فن

 .الالزمة حيال الجهات الممولة من الخزانة العامة وال تخدم المرحلة الحالية
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ن المؤسســـــــات الجبائيـــــــة - ات  التنســــــيق وتبـــــــادل المعلومـــــــات بـــــــي  واالهتمـــــــام بـــــــالمؤرسر
  تمكن

يكفل دقـة التحصـيل مثـل مصـلحة الجمـارك حصـر  والبيانات االحصائية البر
اخيص لال  اد والتصدير. والموانن  وادارات من  التر  ستت 

افية.  -   اسناد الوظائف القيادية واالرسر
ن
 مراعاة التخصص ف

  غت  المدروس للتقسيمات االدارية -
ن
 .االبتعاد عن االنتشار الجغراف

  يرجــ  الوعــد بتنفيــذ تطــوير ميكنــة يكاالهتمــام بالم -
  والــبر
نــة الحديثــة للعمــل الجبــان 

ن  15 ما يزيد عنإل  ببعض المؤسسات الجبائيةجراءات اإل  سنة مثل دليل الممولي 
  
ونن   .والملف االلكتر

  اســلوب التخــيط ضـــريب   وضــ  خطــط وبــرامأ وسياســات لمكافحــة التهــرب ال -
 وتبــبن

اتيح   للبناء المؤسي  السليم
 .االستر

محاربــة الفســاد االداري والمــال  والممارســات االداريــة والماليــة الخاطئــة ذات التــأثت   -
ويـــــر بأشـــــكاله وأنواعـــــه و التـــــدليس الســـــلب   عـــــىل مســـــتوى الجبايـــــة مثـــــل ظـــــ ن اهرة التر

  مــن  االعفــاءات مــن  االعفــاءات ال
ية مــن ضـــريبواالدالل بمعلومــات غــت  والتوســ  فن

  الدولة دون هدف اقتصادي وعزوف بعض المؤسسات عـن إحالـة 
أكتر من جهة فن
 .االستقطاعات

ـــزام ال - ـــد أقســاط األربــاح  شـــركاتالتــ   توريــ
ـــة فن ـــة للدولــ ـــة المملوكــ ـــات الربحيــ والمؤسســ
اخيص الممنوحة لها من الهيئة العامة لال  ومن ثم إيداعها  تصاالت وسداد رسوم التر

  رف  اإل  يراد بحساب اإل 
 ات العامة للدولة. يرادالعام بوزارة المالية للمساهمة فن

نـــاء هيكـــل النفقـــات العامـــة، وترتيـــب أولويــــات واعـــادة بنفـــاق العمـــل عـــىل ترشـــيد اإل  -
اف  المتوخاة من توفت  المعلومات المالية، و تحقيق المنإل  العام باإلضافة نفاقاإل 

 .اإلنفاق العام

مـــــــن  الصــــــــرفإحكـــــــام الســـــــيطرة عـــــــىل حســـــــابات التمويـــــــل ووضـــــــ  ضـــــــوابط ألوجـــــــه  -
  مـــــن اجلهـــــا اقـــــرت ورصـــــدت ا

المـــــوال الحســــابات الفرعيـــــة يـــــراع فيهـــــا االهـــــداف الـــــبر
تيبـــات الماليـــة ومـــدي قـــدرة الجهـــات الممولـــة عـــىل تســـوية واقفـــال التفويضـــات  بالتر

 السابقة. 

مراعــاة توجيـــه االمــوال المخصصـــة وعــدم انحرافهـــا عــن المســـارات الصــحيحة وفـــق  -
 لقاعدة ال تسييل بدون تفويض. 

وزارة الماليـــة آجالهـــا إل  ية واحالتهـــا مصــــرفقفـــل الحســـابات الختاميـــة للحســـابات ال -
  تمويل 

 فمن غت  المنطق أن تستمر الخزانة العامة فن
 
الجهات  إنفاقالمحددة قانونا

انيــــة العامــــة بهــــذا الكــــم الهائــــل مــــن الســــلف المســــتديمة مــــن ســــنة  ن الممولــــة مــــن المت 
 ها. إنفاقألخرى دون أن تقوم هذه الجهات بتقديم أوجه 
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 (COVID19)جائحة كورونا الفصل الثاني: 

مدى استجابة الحكومة لمجابهة جائحـة كورونـا تول ديوان المحاسبة متابعة وتقييم 
تعاطيهـــــا مـــــ  الجائحـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل متابعـــــة القطاعـــــات  اجـــــراءاتوسياســـــات و 

: والجهات ذات العالقة   وتوصل ال التال 

 الجائحةالعام عل  نفا مصادر تمويل اإل 

المســيل الفعــىل  لصــال  الجهــات المعنيــة بتطبيــق سياســات الدولــة الليبيــة  إجمــال  بلــل 
وس كورونا المستجد من الجهات الممولة من الخزانة العامـة كل  لمواجهة جائحة فت 
 
 يـا

 أو جزئيــ
 
ة شخصـــيوتلـــك ذات ال ا ة االعتباريـــة والذمـــة الماليــة المســـتقلة وذلــك عـــن الفـــتر

مـن سـنة األول  باإلضافة إل النصـفم 31/12/2020حبر  م2020 منذ بداية مارس/ 
:  دينار  1,575,257,817 هم، مبلل وقدر 2021  وفق التفصيل التال 

 مالحظات (دينارالقيمة ) مصدر التمويل

 الخزانة العامة

 م2020الباب الخامس  1,130,033,977

 م 2021الباب الخامس  100,000,000

 وزارة الدفاعمخصصات  15,000,000

 م2020باب الدعم  219,870,075

 - 60,353,765 القابضة لالتصاالت 

 - 50,000,000 صندوق التضامن االجتماع  

 - 1,575,257,817 اإلجمال  
 

ليبيــا  مصـــرفعــن طريــق الممولــة مــن الخزانــة العامــة المســيل لحســابات الجهــات كــان و 
 :كما يىل    المركزي عىل الباب الخامس

 (دينارالقيمة ) البيان

 852,449,178 ديوان وزارة الصحة

 230,662,230 جهاز الطب العسكري

 35,000,000 سعافاإل جهاز 

 7,000,000 الطب    اإلمداد 

 22,000,000 التعليم

 48,530,855 السفارات

 50,391,734 المجالس البلدية

 1,245,033,977 اإلجمال  
 

 مع الجائحةاستجابة الحكومة 

 جـــــراءاتالجهـــــة المســـــؤولة بشـــــكل مبـــــارسر عـــــن اتخـــــاذ كافـــــة اإل تعتـــــت  وزارة الصـــــحة    
  ســبيل

داخــل الــوطن، وذلــك  أوبئــةو أ أمـراضأي  منــ  انتشــار  النظاميـة أو االســتثنائية فن
  حـــددت 1973( لســـنة 106وفـــق مـــا يـــنص عليـــه القـــانون الصـــح  الليـــب   رقـــم )

م، الـــبر
  اتخـــاذ كافــــة اإل 

ازيـــة لمنـــ   جـــراءاتســـلطات وزيـــر الصـــحة فن  استشـــــراءالنظاميـــة واالحتر
    وبئــــةاأل

لعــــزل أو رقابــــة أو  زمــــةصــــدار القــــرارات الألإكمــــا حــــددت مســــؤوليات الــــوزارة فن
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اطات الصحية الواجب توافرها  ن من الخارج وتحدد االشتر مالحظة األشخاص القادمي 
وفـــق يـــة المعد مــراضلــدخول البضـــائ  أو األشــياء المســـتوردة لمنـــ  انتقــال أو انتشـــار األ 

: أال ( إ33المادة )  نه لوحظ ما يىل 

قيــــام الحكومــــة بتشــــكيل العديــــد مــــن اللجــــان منهــــا اللجنــــة العليــــا واللجنــــة العلميــــة  -
يات، تعمــل بشــكل مــوازي للجهــات المختصــة مثــل وزارة  االستشــارية ولجنــة المشــتر

  لمكافحــة األ 
، اإلمــداد وجهــاز  مــراضالصــحة والمركــز الــوطبن الــذي أدى األمــر  الطــب  

إل سـحب اختصاصـات عديـدة مــن تلـك الجهـات بـالرغم مــن كونهـا المسـؤولة وفــق 
 القانون عن مكافحة جائحة كورونا. 

م بشـــأن تقريـــر اســـتثناء مـــن 2020( لســـنة 245صـــدور قـــرار المجلـــس الرئـــاس  رقـــم ) -
مهـا وزارة  جـراءاتة، لكافـة اإل داريـتطبيق احكام الئحة العقـود اإل    تت 

والتعاقـدات الـبر
الـذي أدى إل عـدم األمـر  ز الطـب العسـكري لمكافحـة جائحـة كورونـا،الصحة وجها

سية.   وجود ضوابط واضحة تحكم أعمال التر

ة حيـث لـوحظ عـدم قيــام جرائيـاتخـاذ مـا يلـزم حيـال المتطلبـات التنظيميـة واإل  عـدم -
  ظــل األ إجــراءاتالحكومــة بوضــ  الئحــة تــنظم 

مــا كــذلك و  ،زمــةالتوريــد واالنشــاء فن
ام االســــتعانة بــــاألطقم الطبيــــة والطبيــــة المســــاعدة والعنــــا  حكــــأيــــنظم ضــــوابط و 

  مواجهة األ  األخرى
 خطار المكتنفة لهذا الوباء. فن

  تحديــــد االحتياجــــات الفعليــــة واســــتجالب العــــروض  عـــدم وجــــود  -
آليــــات واضــــحة فن
مواجهــة الجائحــة، ســواء ل زمــةالألوالمــواد الطبيــة  األدويــةللمعــدات والمســتلزمات و 

يات االســــتثنائية أو اللجنــــة العليــــا أو العلميــــة  زمــــةمــــن لجنــــة األ والطــــوارئ أو المشــــتر
 .االستشارية

يات االســــتثنائية المشــــكلة بموجــــب قــــرار المجلــــس الرئــــاس  رقــــم قيــــام  -
لجنــــة المشــــتر

ن تـــم  مليـــار دينـــار  1.5 تجـــاوزت مبلـــل ترســـيةأعمـــال ب ،م2020ســـنة ل( 276)   حـــي 
فن

سيا 624,784,047اعتماد مبلل  ششت  ال العشـوائية الذي األمر  ت،دينار لتلك التر
ن ادوات   مواجهة الجائحة. وعدم وجود تنسيق أو توازن بي 

ســــيات لغــــرض التوريــــد مــــن الســــوق المحــــىل   -
  قامــــ  بهــــا لجنــــة بلغــــ  قيمــــة التر

الــــبر
يات االستثنائية  ن دينار، إال أن قيمة المنفذ م 889,595,143 شـركاتعىل الالمشتر
، مما يدل عىل عدم وجود %9دينار بنسبة  81,696,775بلغ   قبل وزارة الصحة

ن اللجنــــة والــــوزارة، امــــاتاألمــــر  تنســــيق بــــي  ن وف غــــت  مســــتقرة، الــــذي رتــــب التر    ن
 فن

حيــث أن المنفــذ أغلبــه يمثــل قيمــة محــا ن معــدة مســبقا مــن قبــل الــوزارة ودمجــ  
  المحا ن الثالثة 

يات االستثنائية.  األولفيما بعد فن  للجنة المشتر

  الحصـــــول عـــــىل العـــــروض بمـــــا  شخصــــــ التواصـــــل الاالعتمــــاد عـــــىل  -
مـــــ  المـــــوردين فن

ن عـــــىل  اجـــــراءاتيتطـــــابق و  كـــــت 
 شــــــركاتالمناقصـــــة المحـــــدودة ويتضـــــ  ذلـــــك مـــــن التر

محددة مما ترتف  عنده مخاطر تضارب المصال ، عالوة عـىل أن بعـض مـن أعضـاء 
ن بجهـــاز  ن تنفيـــذيي    إمكانيـــة الوصـــول لك اإلمـــداد اللجنـــة مـــوظفي 

افـــة الطـــب   ممـــا يعـــبن
سية للتوريد واالستالم.   مراحل الدورة المستندية من التر
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  تمــــ  مــــن قبــــل اللجنــــة إن  -
ســــية الــــبر   أغلبهــــا ليســــ تعــــد أعمــــال التر

ن
ذات عالقــــة  ف

ة بمجابهـة الجائحـة فمـن خـالل مراجعـة  ن  فحـوى تلـكمبارسر أن نسـبة المحـا ن تبـي 
ة مواجهـــة الجائحـــة، ومـــا نســـبته  ترســـيةعمـــال أتعـــد  43.5% % 56.5تخـــص مبـــارسر

    الصــحيةالخــدمات بتقــديم بتوريــدات اعتياديــة متعلقــة  ترســيةتخــص اعمــال 
والــبر

هـــا  انيـــة العامـــة وال  كـــان عـــىل الـــوزارة العمـــل عـــىل توفت  ن وفـــق المخصـــص لهـــا مـــن المت 
 .ينطبق عليها الطاب  الطارئ،

ن  -   بعـــــض األحيــــان النــــاجم عـــــن تعــــدد اللجــــان والتـــــداخل مــــا بـــــي 
ن
ســــية ف ازدواجيــــة التر

ســـــيات للت ، ممـــــا أدى لوجـــــود شـــــبهات تتعلـــــق باالنتفـــــاع التر وريـــــد المحـــــىل  والخـــــارج  
 محضــــربـــأكتر مـــن  شــــركةالمـــوردة مـــن خـــالل تكـــرار ورود أســـم ال شــــركاتالمـــزدوج لل
 التوريد.  لذات

ن المحـــا ن  - ســـيات تحـــ  مســــم أدويـــة أو مســـتلزمات طبيـــة أو مشــــغالتبتضـــمي   تر
مواصــفات التوريــد المســتهدف، ممــا يتــي  التالعــب  دون تحديــد والمعــدات الطبيــة 

بالمواد الموردة من حيث المواصفات الفنية المسـتهدفة ويجعلهـا هالميـة الصـنف 
تـب عـن ذلـك  والمصدر ويضعف لحد كبت  مراقبتها والتحقق من صحة التوريد ويتر

  االموال
 .هدر فن

 التشـغيىل  أي  تعد الوزارة -
ن اتيح   يـراع  خطة لالسـتجابة الوطنيـة بالمسـتويي 

واالسـتر
ادارة مواجهـــة و فيهـــا تحديـــد المســـؤوليات ومـــواطن ضـــعف القطـــاع الصـــح  وكيفيـــة 

خطــــة مجابهــــة الجائحـــــة لوزيــــر الصــــحة  إهمـــــال، ناهيــــك عــــن المصــــاحبة المخــــاطر
  لمكافحـــــة األ 

حيلـــــ  إليـــــه بموجـــــب  مـــــراضالمعـــــدة مـــــن قبـــــل المركـــــز الـــــوطبن
و
  أ
والـــــبر

  458الكتاب رقم )
 جراء بشأنها. إأي  م، ولم يتخذ 20/02/2020( والمؤر  فن

عدم قيام إدارة التفتيش والمتابعة بوازرة الصحة وبالمستشفيات والمراكز الصحية  -
  التفتــيش عــىل المخــازن ومتابعتهــا وجــرد محتوياتهــا  اإلمــداد وجهــاز 

الطــب   بــدورها فن
وتحديد كمية مخزون الدولة من المطهرات والموارد الطبية والوقائية ذات العالقـة 

  إطــار التمهيــد لتــوفت  المخــزون بــ
التعزيز مــن التــدابت  الوقائيــة لمجابهــة الجائحــة، فن

اتيح   من خالل تحديد األ 
  بها نقص.  صنافالعاجل واالستر

  البر

ن ال - للجنـــــة الفنيـــــة المشـــــكلة بموجـــــب قـــــرار وكيـــــل عـــــام وزارة الثالـــــث  محضــــــر تضـــــمي 
ســـــــــــــيةم2020( لســـــــــــــنة 165الصـــــــــــــحة رقـــــــــــــم ) فيـــــــــــــه  ، والبـــــــــــــالل قيمـــــــــــــة أعمـــــــــــــال التر
فـــــــايروس  االحتياجـــــــات العاجلـــــــة لمجابهـــــــة جائحـــــــة  دينـــــــار، ضـــــــمن 599,640,103
: كورونا المستجد   ، حيث لوحظ حوله ما يىل 

 ن الخــــــدمات العالجيــــــة والرفــــــ  مــــــن مســــــتوى أعــــــد  محضـــــــر أن ال   إطــــــار تــــــوطي 
فن

ن   .الخدمات الصحية المقدمة للمواطني 

  ديل المـواد الـواردة وتعـ محضــر تعدد القـرارات التنظيميـة المتعلقـة بدراسـة الإن
ممـا أدى إل تمييعـه  الـوزارة،يعكس بشكل جىل  مستوى التخبط الحاصل لدى 

اعتيـــــادي حـــــول دراســـــة االحتياجـــــات المحالـــــة مـــــن المستشـــــفيات  محضــــــر مـــــن 
ن الخــــدمات العالجيــــة إل    إطــــار تــــوطي 

ن خــــدماتها فن والمراكــــز الصــــحية وتحســــي 
( 165للجنـــــة رقـــــم )خـــــاص بمجابهـــــة جائحـــــة كورونـــــا، حيـــــث أن قـــــرار ا محضــــــر 
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تشـــت  بعـــدم وجـــود عالقـــة م 2019( لســـنة 245وتعديلـــه بموجـــب القـــرار رقـــم )
  كان  بمطل  سنة 

 م. 2020بجائحة كورونا والبر

  بمـا  ينار،مليون د 740قيمة المطالبات المقدمة من مزودي الخدمة لوحظ أن
  ،مليـــــــون دينـــــــار  140بمبلـــــــل  محضــــــــر يفـــــــوق قيمـــــــة ال

ا
عمـــــــا تكشـــــــف مـــــــن فضـــــــ 

تنفيـــذها خـــالل العـــام  تـــمعمـــال أعـــن هـــذه المطالبـــات بأنهـــا تتضـــمن مالحظـــات 
 م. 2017، 2016، 2014

 ن عدم تضم نوع التوريد والكمية واالكتفاء بذكر رقم العـرض وتاريخـه  محضـر  الي 
مجهولــة باســتثناء اإلشــارة إل بعــض  محضـــر وقيمتــه حيــث تعــد كافــة ترســيات ال

 قط  الغيار. 

  تـــــواريــــخ العـــــروض  
ن
ســـــتالمات والفــــــواتت  ال واإلحالــــــة والتكليفـــــات وااالخـــــتالف ف
  نــــوع التوريــــد، إضــــافة إل أنــــه قــــد تكــــون  ،النهائيــــة

ن
عمليــــة تمــــ  الواالخــــتالف ف

،المرافـق الصـحية و مستشـفيات اللمعدات موجودة ضـمن أصـول 
 
لعـدم  مسـبقا

 وجود محا ن الجرد السنوي بالوزارة إلمكانية المقارنة. 

 عـــــن القيمـــــة  شــــــركاتلـــــواردة بعـــــروض بعـــــض الاخـــــتالف قيمـــــة المبـــــالل الماليـــــة ا
ســيةبالالنهائيــة الــواردة   االخــتالف بالزيــادة ولــيس بالنقصــانكــان وجــه حيــث  ، تر

شـكلية تفتقـد إل معـايت   إجـراءاتمما يعكـس عـدم جديـة اللجنـة ومـا يتخـذ مـن 
 مهنة تلب   متطلبات واحتياجات فعلية. 

  أوجه التصـرف 
 
 المسيلةالمبالغ ف

 
ً
 الصحةزارة : ديوان و أوال

بلغـــــــــــ  قيمـــــــــــة المســـــــــــيل لـــــــــــوزارة الصـــــــــــحة لمجابهـــــــــــة جائحـــــــــــة كورونـــــــــــا حـــــــــــبر تـــــــــــاريــــخ 
ات الفعليـــة عـــن مصــــروفدينـــار، فيمـــا بلغـــ  ال 852,449,178م مبلـــل 30/06/2021

ة مبلــــــل  دينـــــار، ومــــــن خــــــالل أعمـــــال الفحــــــص والمراجعــــــة  884,409,404نفـــــس الفــــــتر
( 19-المســــتجد )كوفيــــدات وزارة الصــــحة لمجابهــــة جائحــــة فــــايروس كورونــــا مصـــــروفل

ن  : تبي   
 اآلنر

 بديوان وزارة الصحة:  3285حساب الطوارئ رقم أ/ 

المبـــارسر وغـــت   نفـــاقمـــن واقـــ  دفـــتر الصـــندوق واإل  200-3285تفاصـــيل حــــ/ الطـــوارئ 
 :المبارسر عىل الجائحة

ام المصـروف البيان  اإلجمال   القائم االلي  

ة  149,323,476 11,350,130 137,973,346 توريدات محلية مبارسر

ة  153,716,026 39,865,493 113,850,533 توريدات محلية غت  مبارسر

ة  95,168,399 - 95,168,399 اعتمادات مبارسر

ة  55,677,355 - 55,677,355 اعتمادات غت  مبارسر

ةمشـروع  61,933,188 542,700 61,390,488 ات مبارسر

ةمشـروع  50,821,811 - 50,821,811 ات غت  مبارسر

 33,074,048 6,995,211 26,078,837 أخرى

 164,065,332 - 164,065,332 التحويل للحسابات

 763,779,635 58,753,534 705,026,101 المجموع
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 إجمــال  % مـن 35دينـار، بنســبة  260,215,192غـت  المبــارسر مـا قيمتــه  نفــاقبلـل اإل  -
انيـــــة  نفـــــاقاإل  ن   أبـــــواب المت 

ن
 األخـــــرىمـــــن الحســـــاب، عـــــىل نفقـــــات لهـــــا مخصصـــــات ف

، الثالـــث( ن ، التحســـي   
اف مخصصـــات مجابهـــة األمـــر  )األول، الثــانن ن الــذي أدى الســـتتن

اف تــــم  ن جائحــــة كورونــــا واظهــــار النفقــــات عــــىل غــــت  حقيقتهــــا، ونتيجــــة هــــذا االســــتتن
  تمويـل  األدويـةاستخدام أموال من الباب الراب  المخصص لبند دعم 

ن
ات مصــروفف

 تخص الجائحة. 

بـوزارة  األخـرىت حسـابالل 200-3285لطـوارئ رقـم مـن حسـاب ا تحويال كان  الت -
 :  الصحة كما يىل 

 التحويالت بي   الحسابات

 الصك القيمة البيان

 75,000,000 1551تحويل لحـ/ 
 

 81 29,065,332 1551تحويل لحـ/ 

 285 30,000,000 31تحويل لحـ/ 

 286 30,000,000 31تحويل لحـ/ 

 164,065,332 اإلجمال  
  

 بديوان وزارة الصحةمراكز العزل  31حساب الطوارئ رقم ب/ 

 :من واق  دفتر الصندوق 200-031نفقات حـ/ الطوارئ مراكز العزل  تفاصيل

 المنرصف البيان

 9,622,835 خدمات

 47,329,983 اعتمادات

 13,317,764 توريدات

 48,481,541 مكافآت

 1,877,647 أخرى

 120,629,769 المجموع
 

 االعتمادات المستنديةج/ 

عتمــادات المســتندية المفتوحــة لغــرض مجابهــة جائحــة ال يوضــ  عــدد ابيــان فيمــا يــىل  
 المستجد وقيمتها:  كورونا فايروس  

 قيمة االعتماد بالدينار قيمة االعتماد عدد االعتمادات العملة الحساب

 الطوارئ
031-200 

€ 11 28,796,077 47,258,313 

 الودائ 
1551-200 

€ 16 38,890,487 60,420,047 

$ 7 13,382,700 18,912,864 

 الطوارئ
3285-200 

€ 20 49,570,123 79,041,377 

$ 5 11,366,088 15,744,978 

£ 1 216,947 1,081,184 

 المجموع

€ 47 117,256,688 

222,458,765 $ 12 24,748,788 

£ 1 216,947.20 
 

:  مابقطاع الصحة  نفاقاإل يالحظ عىل حيث   يىل 
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مـــن المخـــازن الخاصــــة  أجهـــزةالمواصـــفات الليبيـــة الدوليــــة بمعـــدات و  شــــركةتزويـــد  -
( 4( مـن العقـد رقـم )2بجائحة كورونا التابعة لوزارة الصحة بالمخالفة للمادة رقـم )

م مـ   م2020لسنة  المواصـفات الليبيـة الدوليـة بشـأن تقـديم الخـدمات  شــركةالمت 
العالجيــة للحــاالت المرضــية المصــابة بفــايروس كورونــا والمحالــة مــن وزارة الصــحة 

  دينــــــار 600,000بمقابــــــل وذلــــــك 
 
 ةمصـــــــروف، وفيمــــــا يــــــىل  بيــــــان بالمعــــــدات الشــــــهريا

:  بالمخالفة  للمستشفن

 العدد الصنف

Hepa Filter 7 

Monitors 7 
 

مـــــن مخصصـــــات الطـــــوارئ والخاصـــــة بنفقـــــات  ينـــــار،د 46,370,361مبلـــــل  إنفـــــاق -
  عمليــات توريــد وصــيانة  ســنوات ســابقةات تخــص مصـــروف الجائحــة عــىل

ن
تمثلــ  ف

ات واإلنشاءات.  ن  باإلضافة إل بعض التجهت 

كمكافـــــــآت للعنـــــــا  الطبيـــــــة والطبيـــــــة المســـــــاعدة   مصــــــــروفالمبلـــــــل ال إجمـــــــال  بلـــــــل  -
ن بمراكــز العــزل  آليــات أي  دينــار، حيــث يالحــظ عــدم وضــ  48,481,541والعــاملي 

وبيـان فعـىل  للعنـا  الطبيـة والطبيـة المسـاعدة الـذين إيجـاد حصــر  يتم مـن خاللهـا 
ن ـيمارسون مهام بمراكز العزل أو لجان الرصد والتقص  ، وكذلك بالنسبة للمتطوعي 

  ظـــل ت
   ف المكافـــآت فن

عـــدد مـــن غـــت  العنـــا  الطبيـــة، وهـــذا يـــؤدي إل ازدواج فن
  مكافحة الجائحة. 

  تساهم فن
 الجهات البر

لصـــــــال   ينـــــــار،د 595,000مبلـــــــل  بشـــــــأن  ف 33/6رقـــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
ن وفـــــق القـــــرار رقـــــم  المعهـــــد القـــــوم  لـــــألورام بشـــــأن تغطيـــــة مســـــتحقات االستشـــــاريي 

ن أنــــه تــــم  ف 2020( لســــنة 144) مســــتحقات عــــن ســــنوات ســــابقة م حيــــث تبــــي 
ن المتعاقد معهم ل  :المعهد و   عىل النحو التال  الستشاريي 

ة  القيمة الفي 

 180,000 31/5/2020إل   1/12/2017

 98,709 31/12/2020إل   3/12/2019

 180,000 31/12/2020إل   1/11/2019

 15,000 مكافأة نهاية الخدمة

 22,500 بدل اجازة

 496.209 اإلجمال  
 

 أعمال التوريدمالحظات عل 

التوريـــدات وأعمـــال المشـــاريــــ  مـــن صـــيانة وتحـــويرات لمراكـــز العـــزل تمـــ  أغلـــب  إن -
 عىل قرار المجلـس الرئـاس  لحكومـة الوفـاق 

 
بطريقة التكليف المبارسر وذلك استنادا

  رقــــم )
م، وذلــــك بشــــأن اســــتثناء تلــــك التعاقــــدات لــــوزارة 2020( لســــنة 245الــــوطبن

( 563رقـــم ) ةداريـــالئحـــة العقـــود اإل  إجـــراءاتالصـــحة وجهـــاز الطـــب العســـكري مـــن 
ضــــبطية ورقابيــــة عــــىل كميــــات تكــــوين  اجــــراءاتم، دون وضــــ  تــــدابت  و 2007لســــنة 

ام واجراء النفقات،  ن   االلتر
: مما تسبب فن  

 اآلنر
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  تنفيــــــذ اعمــــــال التوريــــــدات والمشــــــاريــــ  بــــــالتكليف المبــــــارسر دون الحصــــــول عــــــىل
  الحصـــول عــدم عــروض للمفاضــلة ممـــا ترتــب عليـــه 

ن
االســتفادة مـــن المنافســة ف

 .عىل أفضل المواصفات بأقل األسعار

 بهـا عـن الرقابـة  النـأيبقصد  ينار،د 109,370,496العقود بقيمة أغلب  تجزئة
( 19( مــــن القــــانون رقــــم )24المســــبقة مــــن الــــديوان بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة )

 .م بشأن أعادة تنظيم الديوان2013لسنة 

  جــــودة بعــــض المــــواد واأل  -
 شـــــركاتالمــــوردة وعــــدم القيــــام بالتعاقــــد مــــ  ال جهــــزةتــــدنن

ة، الــذي انعكــس ســلبا عــىل تقــديم مراكــز العــزل لخــدماتها األمــر  المصــنعة لهــا مبــارسر
، ومـن ضـمنها عـدد    عىل حيـاة المـر،ن

جهـاز تـنفس صـناع   46وشكل خطر حقيفر
ألـــف يـــورو، تـــم توريـــدها بموجـــب اعتمـــاد  58قيمـــة الجهـــاز الواحـــد منهـــا مـــا يقـــارب 

 General Emtia شــــــــــــركةمـــــــــــن قبـــــــــــل  101LINF201120006رقـــــــــــم  مســـــــــــتندي
Trading Company ( اء وبيــ  الســيارات و   رسر

ن
كــة تجــارة عامــة متخصصــة ف    رسر

  المجــــاالت الطبيــــة( حيـــــث تــــم ت
ن
ة ف أجهـــــزة  وزيــــــــ وأجهــــزة المراقبــــة ولــــيس لهـــــا خــــت 

ة اعطالهــا حيــث أنهــا تتوقــف فجــأة  ىل مراكــز العــزلالتــنفس عــ ن كــتر دون ســابق وتبــي 
  عـدة مراكـز منهـا األمـر  نذار اثنـاء اتصـالها بـالمريضا

الـذي أدى إل االسـتغناء عنهـا فن
يـــــورو،  2,665,700، وبالتـــــال  إهــــدار مبلــــل وقــــدره 2مركــــز العــــزل الصــــح  الخمــــس 

ن عــىل تــوفت  تلــك المــواد للمواصــفات وإلبــرام عقــود تلــزم  نتيجـة عــدم مراعــاة القــائمي 
  حــال وجــود  جهــزةلأل المــوردة عــىل تــوفت  ضــمانات  شـــركاتال

أي  والقيــام بصــيانتها فن
 عطب بها. 

ن لصال  مستشـفن نعيمـة للحـوادث  بملحقاتها  توريد وتركيب ثالجة - لحفظ الجثامي 
دينـار، حيـث لـوحظ انـه تـم  611,450روضـة ليبيـا بقيمـة  شــركة من قبلوالطوارئ 
العلــم أنــه  مـ  ينــار،د 3,800ثالجــة باسـتثناء مــنظم الكهربــاء والبـالل قيمتــه الاسـتالم 

كيب  .تم التوريد ولم يتم التر

  أســـــعار التوريـــــدات و  -
دون وجـــــود  األخـــــرى األعمـــــالالمبالغـــــة والمغـــــاالة الواضـــــحة فن

 .  دراسات وتقديرات مالية لألسعار أو االستعانة بأسعار السوق المحىل 

ن  -   أعمـال التوريــد لــنفس األعمـال وأخـرى  شــركةتفـاوت األسـعار بــي 
سـواء كــان ذلـك فن

. مشـروعأو تنفيذ    العزل الصح 
 ات الصيانة والتحوير لمبانن

  الئحـــة المخـــازن مـــن حيـــث افتقـــار مخـــازن وزارة الصـــحة  -
للضـــوابط المعمـــول بهـــا فن

  عمليــة 
مســك الســجالت بالصــورة الصــحيحة والتســجيل فيهــا أوال بــأول، وكــذلك فن
 .تخزين المعدات والمواد الموردة بما يضمن المحافظة عليها وعدم تلفها

ن  - والمعــــدات  جهــــزةالعالميــــة المصــــنعة لأل  شـــــركاتام الــــوزارة بالتعاقــــد مــــ  العــــدم الــــتر
تجاريــــــة غــــــت   شـــــــركاتالطبيــــــة أو الــــــوكالء المعتمــــــدين وتعــــــويض ذلــــــك بالتعاقــــــد مــــــ  

 .مما جعل األسعار تتضاعف متخصصة

ن  - تحفـــظ حقـــوق الدولـــة وتفـــرض الجـــزاءات  شــــركاتعقـــود مـــ  تلـــك الإبـــرام  لـــم يتبـــي 
  حالة اإل 

 خالل بالجداول الزمنية للتوريد. والغرامات فن
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  توريـــد األ  -
ن
الـــذي نـــتأ عنـــه األمـــر  مختلفـــة شــــركاتوالمعـــدات مـــن  جهـــزةالعشـــوائية ف

عـدم القـدرة عـىل تـوفت  المسـتلزمات والمشــغالت الخاصـة بهـا وتوقـف العمـل بتلــك 
  المستشـــفيات ومراكـــز العـــزل وعـــدم االســـتفادة منهـــا بـــالرغم مـــن الحاجـــة  جهـــزةاأل 

ن
ف
 الملحة لها. 

 19بشأن كوفيد  ات وزارة الصحةمشـروع

: مشـروعمن خالل الزيارة الميدانية لل  ما يىل 
ن   تعاقدت عليها وزارة الصحة تبي 

 ات البر

المنفـــــــذة بشـــــــأن  شــــــــركاتتفـــــــاق مـــــــ  بعـــــــض الإقيـــــــام وزارة الصـــــــحة بـــــــابرام محـــــــا ن  -
غــــــت  المدرجــــــة بالمقاشســــــة المعتمــــــدة )بنــــــود غــــــت   األعمــــــالاســــــتحداث بعــــــض بنــــــود 
  الكمية دون وجود تقارير  األعمالجوهرية( لك  يتم تسوية 

ن
  بها زيادة ف

المنفذة البر
ن كيفية اعتماد األسعار والكميات الخاصة بالبنود المستحدثة.   فنية تبي 

 الطن    مصـراتهمركز  -1

  ف رقـــــمإذن  الطـــــب   وفـــــق مصــــــراتهتوريـــــد المعـــــدات الطبيـــــة لصـــــال  مركـــــز  مشــــــروع
   المــؤر  103/7

بشــأن توريــد  ينــار،د 4,985,000ة إجماليــة مــبقي م،15/04/2020فن
 يحمل المواصفات التالية:  الطب    مصـراتهل مركز إجهاز 

 المورد القيمة البيان

يحة م  ملحقاته 128جهاز التصوير المقطع  نوع   الصدى للمستلزمات الطبية شـركة 4,985,000 رسر
 

ن أ  الفعـىل   المـورد  الواردة أعاله، حيث كانلمواصفات ل مطابق المورد غت  ن الجهاز تبي 
فـادة إوذلـك حسـب  ةوبالتال  ف ن عملية التوريد تعتـت  غـت  مجديـ، قناة كاشفة 64 نوع

   628/2021شـــــــعة بالمستشـــــــفن رقـــــــم رئـــــــيس قســـــــم األ 
 م،24/03/2021المؤرخـــــــة فن

شـفن باعتبـاره مـن قـام بـالتوقي  عـىل اسـتالم تقـ  عـىل مـدير عـام المست هنا  المسؤوليةو 
، وهـــذا وفـــق اســـتالم المخـــازن م،12/11/2020المـــذكورة بتـــاريــــخ  شــــركةالجهـــاز مـــن ال

 يعـــد ســــداد قيمـــة عــــىل توريـــد بأقــــل مواصــــفات مـــن الــــذي تـــم االتفــــاق عليـــه ممــــا ألحــــق
ن عـىل التوريـد واسـتالم  همـالبالمال العـام واإلالضـرر  أعمـال والتقصـت  مـن قبـل القـائمي 

 غت  مطابقة للمواصفات. 

 عيادة المركزية لألسنان مصـراتهال -2

 الـدعم للمقـاوالت  شـركةتنفيذ  ينار،د 4,700,000قيمة ب م2019لسنة  74عقد رقم 
 2,825,152بقيمــة  54/3 ف رقـم إذن  المسـدد منـه بموجـب 4المسـتخلص رقـم و 

ن  دينـــار، وبمطابقـــة البنـــود الـــواردة بالمســـتخلص والواقـــ  الفعـــىل  لألعمـــال المنفـــذة تبـــي 
المعدنية بـالمتر المربـــ  وتوريـد وتركيـب بـاب سـحاب  األعمالب 4البند رقم إدراج قيمة 
ينار، ضمن أعمال منفـذة تـم سـدادها د 42,000للسياج بقيمة الرئيسـ   لزوم المدخل

  الواقــــــ  لــــــم ينفــــــذ، هــــــذا 
 فضــــــ وفن

ا
 11-9-8-7-4-3البنــــــود  عــــــدم التقيــــــد بتنفيــــــذعــــــن  

، بــيض كــرارة إيطــال  أرخــام  نــوعأعمــال التكســيات لــزوم رخــام  المتعلقــة بتوريــد وتركيــب
وتـــم الســـداد عـــىل نفـــس ســـعر البنـــد والبـــالل  ترفنتينـــا ليـــب    نـــوع المنفـــذ رخـــامحيـــث كـــان 
مواصـفات مـن  سـداد قيمـة عـىل توريـد بأقـلممـا يعـد تـدليس بدينـار،  455,640قيمته 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

44 
 

والتقصت  مـن قبـل  همالبالمال العام نتيجة اإلالضـرر  الذي تم االتفاق عليه مما ألحق
  
ن
 .واستالم أعمال غت  مطابقة للمواصفات مشـروعال مشـرف

 إدارة الخدمات الصحية بن وليد -3

  المعدات التوريد  مشـروع
 أذونـاتوليـد وفـق  طبية لصـال  إدارة الخـدمات الصـحية بـبن

 شــــركةلصـــال   ينـــار د 2,997،000دينـــار،  2,350,000 بقيمـــة 2/6، 1/6م ارقـــأ ف 
اد األ  ن انـــه لـــم يـــتم توريـــد  جهـــزةالعلـــس الســـتت   أي أجهــــزة والمعـــدات الطبيـــة حيــــث تبـــي 
مــن وهــذا  وبالتــال  فــ ن عمليــة التوريــد تعتــت  وهميــة العلــس شـــركةومعــدات طبيــة مــن 

فـادة إدارة الخـدمات الصـحية إحسـب  تتلك التوريـداخالل الزيارة الميدانية لمطابقة 
   (608/2021)رقم 

ن
المؤرخة  (675/2021)قم وكذلك ر  م،21/04/2021المؤرخة ف

  
ن
دينـــار دون  5,347,000هـــذا، يعـــد اســـتحواذ عـــىل مبلـــل وبالتـــال   م،03/05/2021ف

 .وجه حق

 استكمال مركز الحجر الصح  الشويرف مشـروععمال متابعة أنتائج  -4

إذن الصــــرف  عيـــون الغـــد للمقـــاوالت  شــــركةتنفيـــذ م، 2020لســـنة  (994) تكليـــف رقـــم
ومراجعـــة  مشــــروعومـــن خـــالل الزيـــارة الميدانيـــة لل ينـــار،د 560,161 بقيمـــة 53/7رقـــم 

ن  مشـروعالمنفذ عىل أرض الومقارنتها بختام   1البنود المدرجة بالمستخلص رقم  تبـي 
للمقـــــاول بمـــــا قيمتـــــه   ف قيمـــــة ماليـــــة بغـــــت  وجـــــه حـــــقو عـــــدم تنفيـــــذ بعـــــض البنـــــود 

عمــال غــت  مطابقــة أات باســتالم مشـــروعإدارة ال مــن إهمــاليعــد دينــار، ممــا  142,593
  الذي األمر  صول المهنةأللمواصفات و 

 هدار المال العام. إتسبب فن

 صيانة وتحوير مخزن العزل الشويرف مشـروعنتائج متابعة  -5

إذن الصــــرف  ،عـــاج للمقـــاوالت بـــاب ال شــــركةتنفيـــذ  ،م 2020لســـنة ( 993) رقـــم العقـــد
ختــــام   1لمســــتخلص رقــــم ا ةومــــن خـــالل مراجعــــ ينــــار،د 297,450 بقيمــــة 52/7رقـــم 

ن عـــدم جـــودة  مشــــروعومقارنتـــه بالمنفـــذ عـــىل أرض ال المنفـــذة مـــن لياســـة  األعمـــالتبـــي 
وطــالء داخــىل  وجرافيــ  خــارج   حيــث تــم تنفيــذها بشــكل رسيــــــ  دون مراعــاة الجــودة.  

 زيـادة
 
ن أيضـا   كميـة  كما تبي 

توريـد وتنفيـذ خرسـانة مسـلحة لـزوم  3 ،2 ،1البنـود أرقـام فن
كميــات بزيــادة   3م40والمنفــذ  3م300ســم فالمــدرج بالمســتخلص  20األرصــفة بســمك 
 إهمـاليعـد مما ة بدون وجه حق مصـروف ينارد 83,200بقيمة أي  3م260غت  منفذة 

  منفــذة عمــال غــت  أات باســتالم مشـــروعإدارة ال مــن
 
مطابقــة  باإلضــافة ألعمــال غــت  فعليــا

  مما صول المهنة أللمواصفات و 
 هدار المال العام. إتسبب فن

 بناء مبن  العزل )سو  الثالثاء( مشـروع -6

م بقيمـــة 91/2020 رقـــم بموجـــب عقـــد    مـــوس للمقـــاوالت العامــةـمنســـ شــــركة تنفيــذ
ن  ينــــار،د 3,473,830 منــــه مبلــــل ســــدد ينــــار، د 3,805,302 ة مطابقــــ عــــدمحيــــث تبــــي 

  المدرجـة بالمسـتخلص وتـم  ف قيمتهـا  األعمـالألصول الفنيـة لـبعض ا
 والمتمثلـة فن

 وعـــدمالميـــاه الخاصـــة بـــأحواض غســـيل األيـــدي  تصــــريفســـوء تنفيـــذ وتوصـــيل شـــبكة 
 المــدرج بالمســتخلص بقيمــة 12بالبنــد رقــم  ةألصــول الفنيــة المتبعــة الخاصــا ةمطابقــ
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ات باســــتالم أعمــــال غــــت  مطابقــــة مشـــــروعمــــن إدارة ال إهمــــالينــــار ممــــا يعــــد د 30,000
  إهدار المال العام. األمر  للمواصفات وأصول المهنة

ن
 الذي تسبب ف

 س/ طرابلوالمعدات الطبية األدويةمخزن المخصص لحفظ الصيانة  مشـروع -7

 م بقيمــة71/2020رقــم بموجــب عقــد  العربيــة الليبيــة لإلنشــاءات العامــة شـــركة تنفيــذ
كشــــف  جملــــة مــــن ث تحيــــ ينــــار،د 2,081,169منــــه مبلــــل  ســــدد  ينــــار،د 2,134,430
  عــــــــدم  المالحظــــــــات

ن
المدرجــــــــة  األعمــــــــالألصــــــــول الفنيــــــــة لــــــــبعض امطابقــــــــة تتمثــــــــل ف

بالمســـتخلص وتـــم  ف قيمتهـــا ممـــا يعـــد اســـتحواذ عـــىل أمـــوال عامـــة دون وجـــه حـــق 
 ينار. د 270,300بقيمة 

 شوشة )تاجوراء( صيانة مجمع العيادات أبو مشـروع -8

 2,224,502 م بقيمـــة57/2020رقـــم بموجـــب عقـــد الجمـــل للمقـــاوالت  كةشــــر تنفيـــذ 
ن  ينـــار،د 2,020,446منـــه مبلـــل  ســـدد  ينـــار،د ألصـــول الفنيـــة امطابقـــة  عـــدمحيـــث تبـــي 

   المدرجــــة بالمســــتخلص األعمــــاللــــبعض 
  لــــزوم  تتمثــــل فن

ســــوء تنفيــــذ وتركيــــب رسانــــبر
 بقيمــة المــدرج بالمســتخلص 30بالبنــد رقــم  ةألصــول الفنيــة المتبعــة الخاصــواالنوافــذ 
ات باســـــتالم مشــــــروعمـــــن إدارة ال إهمـــــالممـــــا يعـــــد وتـــــم  ف قيمتهـــــا ينـــــار، د 83,300

  إهــــدار المــــال األمــــر  أعمــــال غــــت  مطابقــــة للمواصــــفات وأصــــول المهنــــة
الــــذي تســــبب فن

 .العام

  ا األعمالتنفيذ أعمال الطر  والحدائق و  مشـروع -9
لعزل الكهروميكانيكية لمبن 

 الثالثاءالطن   سو  

قيمـــة ب 92/2020 رقـــمبموجـــب عقـــد  الغـــرب للمقـــاوالت العامـــة تـــاكنس شــــركةتنفيـــذ 
سـوء تنفيـذ عمـل  دينار، حيـث لـوحظ 2,641,459دينار، والمسدد منه  2,912,479

  بعــــــض األمــــــاكن
، ســــــوء تركيــــــب وتيبيــــــ  ســــــياج حديــــــديوكــــــذلك  ،فواصــــــل التمــــــدد فن

واألشــــــجار وغــــــت   خضـــــــراءة ري للمســــــطحات الســــــوء تركيــــــب وتنفيــــــذ شــــــبكباإلضــــــافة ل
نــ دينــار، كمــا  300,000بقيمــة مطابقــة لألصــول الفنيــة   تــم توريــد وتركيــب شــبكة انتر

(Wi-Fi) المدرج بالمقاشسة  3-3بموق  العزل وفق ما ورد بالبند رقم  ها ولم يتم توصيل
  الوا وحصـــر دينــار،  65,000بقيمــة  المعتمــدة

قــ  بقيمــة بنــود تــم ســدادها ولــم تنفــذ فن
ات باســــتالم أعمــــال غــــت  مطابقــــة مشـــــروعإدارة ال إهمــــالدينــــار، ممــــا ييبــــ   173,049

المتعاقــدة عــىل  أمــوال  شـــركةدينــار، وكــذلك اســتحواذ ال 365,000للمواصــفات بقيمــة 
 دينار.  173,049مبلل  اجمال  عامة دون وجه حق ب

 خضـراءإنشاء هنجر للمستلزمات الطبية بمستشق  الهضبة ال مشـروع -10

بقيمـــة  127/2019رقـــم بموجـــب عقـــد حداثـــة البنـــاء للمقـــاوالت العامـــة  شــــركة تنفيـــذ
ن عـــدم تنفيـــذ بعـــض  1,940,500دينـــار، والمســـدد منـــه  2,200,000 دينـــار حيـــث تبـــي 

دينار،  118,975مبلل  اجمال  البنود بالرغم من إضافتها بالمستخلص وسداد قيمتها ب
 عىل أموال عامة دون وجه حق. المتعاقدة  شـركةمما يعد استحواذ ال
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  من مشـروع -11
 دورين لمستشق  الحوادث أبوسليم تشطيب مبن  سكن 

قيمـــــــة ب 191/2019رقـــــــم بموجـــــــب عقـــــــد الغـــــــرب للمقـــــــاوالت  اكنستـــــــ شــــــــركةتنفيـــــــذ 
ن عـــدم تنفيـــذ بعـــض  3,647,153 قيمـــةدينـــار المســـدد  4,529,790 دينـــار، حيـــث تبـــي 

دينــار،  44,034مبلـل  اجمــال  اد قيمتهـا بالبنـود بــالرغم مـن إضــافتها بالمسـتخلص وســد
 المتعاقدة عىل أموال عامة دون وجه حق.  شـركةمما يعد استحواذ ال

 سليم الحوادث أبو قسم التعقيم المركزي بمستشق   ثتجهي   وتحدي مشـروع -12

اد الهندســـية  شــــركةال تنفيـــذ  ( 16101/2019المعـــدات الطبيـــة، رقـــم التكليـــف ) الســـتت 
  تـــم توريـــدها، ينـــار د 3,183,880منـــه ، المســـدد دينـــار  4,898,294بقيمـــة 

 للمـــواد الـــبر
  أســعار بعــض البنــود بالمقارنــة بأســعار الســوق

ن
ن  ، كمــا حيــث لــوحظ المبالغــة ف عنــد  تبــي 

 المنفــذة شـــركةقيــام ال عــدمم، 29/06/2021القيــام بالزيــارة الميدانيــة للموقــ  بتــاريــــخ 
وتســديد  ســتخلصمدراجهــا بالإ مــن رغمدينــار، بــال 57,064بقيمــة توريـد بعــض المــواد ب

  مـن قبــل 
قيمتهـا، وبعـد تــاريــــخ الزيـارة الميدانيــة تـم توريــد هـذه المـواد واعــداد تقريـر فــبن

م يفيــــد التوريــــد، وهــــذا يــــدل عــــىل عــــدم بــــذل 30/06/2021ة بتــــاريــــخ مشـــــرفاللجنــــة ال
 ة عىل الموق  للعنايـة المهنيـة بالمصـادقة عـىل المسـتخلص دون التأكـد مشـرفاللجنة ال

 .من توريد كامل البنود الوارد به

  المخصصة للعز  مشـروع -13
 ل الصح  بمستشق  األورام مصـراتهتجهي   موقع المبان 

 بقيمـــــــــة 2020-61رقــــــــم  المســـــــــبق للبيــــــــوت الجـــــــــاهزة شـــــــــركةعقــــــــدين مـــــــــ  إبـــــــــرام  تــــــــم
 4,705,600مبلـــــل  3، 2، 1قيمـــــة المستخلصـــــات حيـــــث بلغـــــ   دينـــــار، 4,105,800

ن إدراج أعمال إضافية عىل د توريد المتعلق ب 6البند رقم ينار، ومن خالل المطابقة تبي 
 2م متكــــون مــــن مطــــبخ وصــــالة أكــــل ومكتــــب وعــــدد 12.5×م8وتركيــــب قــــاط  جــــاهز 

 والمنفـذ  3عـدد  والمدرجـة بالمسـتخلص 1عدد العقد وفق كمية ، حيث كان  الحمام
ينـــار لـــم د 551,200خلص بمبلـــل بالمســـت 2إدراج عـــدد أي  ،فقـــط 1عـــدد عـــىل الواقـــ  
 551,200بقيمـــة  ممـــا يعـــد اســـتحواذ عـــىل أمـــوال عامـــة دون وجـــه حـــقيـــتم تنفيـــذها، 

 دينار. 

 صيانة مبن  مجلس التخصصات الطبية )أ(  مشـروع -14

 4,492,000بقيمــــة  190/2019الطوابــــق العالميــــة بموجــــب عقــــد رقــــم  شـــــركةتنفيـــذ 
 اجمــال  الفنيــة المدرجــة ببنــود المســتخلص ب األعمــالدينــار، لــوحظ عــدم تنفيــذ بعــض 

 الطوابق عىل  أموال دون وجه حق.  شـركةدينار مما ييب  استحواذ  1,018,944مبلل 

 ات الطبية )ب( واألعمال الخارجيةصيانة مبن  مجلس التخصص مشـروع -15

 3,219,000بقيمــــة  189/2019الطوابــــق العالميــــة بموجــــب عقــــد رقــــم  شـــــركةتنفيـــذ 
ن  الفنيـــة المدرجــــة ببنـــود المســــتخلص بلغـــ  مــــا  األعمـــالعــــدم تنفيـــذ بعــــض  دينـــار تبـــي 
 عىل  أموال دون وجه حق.  شـركةدينار وهذا ييب  استحواذ ال 859,000قيمته 
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 التخصصات الطبية )أ(صيانة مبن   مشـروع -16

بقيمـــــة  190/2019رقـــــم  بموجـــــب عقـــــد  للمقـــــاوالت  الطوابـــــق العالميـــــة شــــــركةتنفيـــــذ 
ن عـــدم تنفيـــذ بعـــض بنـــود  ثحيـــ دينـــار، 4,492,000تعاقديــة  مـــن  رغمالبـــ األعمـــالتبـــي 

خ بتاريــــ 7/105رقم إذن الصـرف  ختام  والمسدد بموجباألول  دراجها بالمستخلصإ
 الغـــت  منفــــذة مبلــــل األعمــــال  قيمــــة وبلغـــ دينــــار، 4,155,100م بقيمـــة 27/7/2020

  .مما يعد االستحواذ عىل أموال عامة دون وجه حق دينار 1,862,088

 الخارجية األعمالالتخصصات الطبية )ب( و صيانة مبن   مشـروع -17

بقيمـــــة  189/2020رقـــــم  بموجـــــب عقـــــد  للمقـــــاوالت  الطوابـــــق العالميـــــة شــــــركةتنفيـــــذ 
ن عـــدم تنفيـــذ بعـــض بنـــود  ثحيـــ ينـــار،د 3,219,000تعاقديــة   مـــن رغمالبـــ األعمـــالتبـــي 

خ بتاريــــ 7/104رقم إذن الصـرف  ختام  والمسدد بموجباألول  دراجها بالمستخلصإ
الغـــت  منفــــذة مبلــــل  األعمــــالوبلغـــ  قيمــــة  دينــــار، 3,138,525م بقيمـــة 27/7/2020

 .قمما يعد االستحواذ عىل أموال عامة دون وجه ح دينار، 1,806,605

امات القائمة عل وزارة الصحة  االلي  

امـات القائمـة عـىل الـوزارة ن    بلغ  قيمـة االلتر
 159,817,315مبلـل  حصــرها أمكـن  والـبر

، دون توضـي  أسـباب اإللغـاء  ثـم ألغيـ  تصــرفدينار، حيث أعد ببعضها صـكوك ولـم 
عــــــد معامالتهـــــــا الماليـــــــة بعــــــد، 

ُ
  مجملهـــــــا وأخــــــرى وردت ولـــــــم ت

 عمـــــــال)أحيـــــــث تمثــــــل فن
هــا( أخــذت الســياق والتسلســل اإل تقــديم خــدمات و ات و مشـــروع، توريــدات    داريغت 

فن
امات: يان لغرض الرصف، وفيما يىل  ب جراءاتاإل  ن  بهذه االلتر

 القيمة البيان

امات عىل وزارة الصحة والجهات التابعة ن  88,674,756 التر

امات القائمة بناء عىل عروض بلدية  ن  18,147,174 مصـراتهااللتر

امات القائمة بناء عىل ال ن  44,624,169 الثالث محضـر االلتر

امات القائمة بناء عىل ال ن    محضـر االلتر
 5,243,700 الثانن

 3,127,516 الصكوك الملغية

امات  159,817,315 إجمال  االلي  
 

 شـركة مرسيليا للنظافة وحماية البيئة

امــات نظــت  تقــديم أعمــال تعقــيم ونقــل المخلفــات الطبيــة  شـــركةقامــ  ال ن
بجدولــة االلتر

 40,940,000مبلــــل  اجمــــال  لمراكــــز العــــزل بقائمــــة مطالبــــة مقدمــــة إل وزارة الصــــحة ب
ن  ،دينار  : حيث تبي   

 اآلنر

ات زمنيـــة )شـــهرية( بــأن ال - امـــات المقســـم لفــتر ن قامـــ   شــــركةظهــر ضـــمن جــدول االلتر
كـــول  ومركـــز عـــزل الكشـــف المبكـــر القرضـــة بمدينـــة  بتقــديم خـــدمات لمركـــز عـــزل الت 

:   ا سبها بيانه  كما يىل 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

48 
 

 مالحظات قيمة المطالبة مكان العمل طبيعة العمل المطالبة المالية  ر.م

1. 
حبر  24/6من
23/7/2020 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

مركز الكشف 
 المبكر القرضة

 متوقف عن العمل 245,000

2. 
حبر  24/7من
23/8/2020 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

مركز الكشف 
 المبكر القرضة

 متوقف عن العمل 245,000

3. 
حبر  24/9من
23/10/2020 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

كول  مركز العزل   متوقف عن العمل 245,000 الت 

4. 
حبر  /24/10من
23/11/2020 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

كول    متوقف عن العمل 245,000 مركزالعزل الت 

5. 
حبر  24/11من
23/12/2020 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

مركزالكشف المبكر 
 القرضة

 متوقف عن العمل 245,000

6. 
حبر  24/11من
23/12/2020 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

كول    متوقف عن العمل 245,000 مركزالعزل الت 

7. 
حبر  24/12من
23/1/2021 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

كول    متوقف عن العمل 245,000 مركزالعزل الت 

8. 
حبر  24/12من
23/1/2021 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

مركز الكشف 
 المبكر القرضة

 العملمتوقف عن  245,000

9. 
حبر  24/1من
23/2/2021 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

مركز الكشف 
 المبكر القرضة

 متوقف عن العمل 245,000

10. 
حبر  24/2من
23/3/2021 

تعقيم ونقل 
 ساعةم24مخلفاتم

مركزالكشف المبكر 
 القرضة

 متوقف عن العمل 245,000

 - 2,450,000  اإلجمال    
 

دينــار نظــت  خــدماتها المقدمــة لتلــك المراكــز  2,450,000بمبلــل  شـــركةإن مطالبــة ال -
ة المــذكورة كانــ  متوقفــة عــن اســتقبال الحــاالت  ن حولهــا أن المراكــز خــالل الفــتر تبــي 

 .تتضمن أعمال وهمية غت  حقيقيةوال تعمل، مما يكشف أن هذه المطالبة 

ســاعة  24ار المنجــزة كانــ  عــىل مــد األعمــاللمعلومــات مضــللة بــأن  شـــركةتقــديم ال -
 
 
ن من زيارة مراكز العزل المذكورة أن اليوميا قدم  خدمتها المتمثلة  شـركة، فيما تبي 

  نقل المخلفات الطبية 
ة المطالبة.  6فن  مرات فقط خالل فتر

نجــاز العمــل بــالمراكز حيــث أن جميــ  المســتندات بالمطالبــة إعــدم وجــود مــا ييبــ   -
كــــز العــــزل مجلــــدة ومعنونــــه باســــم    كشــــوفات ببيــــان المــــدة والقــــيم الشــــهرية لمرا 

 ممهورة بتوقي  وأختام بعض المراكز فقط.  شـركةال

ة مـــن تكـــرار المطالبـــات الماليـــة  -  م،24/10/2020م، حـــبر 24/06/2020عـــن الفـــتر
ام المحـــال لـــوزارة الصـــحة حاليـــا بتـــاريــــخ  ،دينـــار  14,870,000مبلـــل  اجمـــال  ب ن بـــااللتر
ا م23/5/2021 ن   السـابق بقيمـة حيث أنه تـم سـداد جـزء مـن االلـتر

 2,000,000م فن
ممــــــــــا ييبــــــــــ   م6/12/2020بتــــــــــاريــــخ  2/12رقــــــــــم إذن الصـــــــــــرف  بموجــــــــــب ،دينــــــــــار 

  الرصف. 
 االزدواجية فن

ن  شـــركةعــدم دقــة البيانــات المقدمــة مــن ال - ة مــن  شـــركةالمطالبــة حيــث تبــي  عــن الفــتر
عـــــــــن أعمـــــــــال بمركـــــــــز الكشـــــــــف المبكـــــــــر القرضـــــــــة بقيمـــــــــة  م23/6/2020إل  24/5

ن أن المركز  ينار د 245,000   حي 
 .م28/5/2020فتت  بتاريــــخ افن

ة مــــــــــــن  شـــــــــــــركةتكشــــــــــــف بــــــــــــأن ضــــــــــــمن المطالبــــــــــــة الســــــــــــابقة ل - مرســــــــــــيليا عــــــــــــن الفــــــــــــتر
عـــــن أعمـــــال تعقـــــيم ونقـــــل مخلفـــــات بمركـــــز  م23/04/2021إل  م،24/06/2020
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  ينـــارد 95,000بقيمـــة  طـــرابلس العـــزل مستشـــفن العيـــون
 
مبلـــل  اجمـــال  بأي  ،شـــهريا

ة  ة مـــن  شــــركةمـــن أخـــرى  ، وتقـــديم مطالبـــةينـــار د 950,000عـــن الفـــتر األســـيل للفـــتر
عـــــن أعمـــــال تعقـــــيم وتطهـــــت  لـــــذات المركـــــز  م،25/01/2021إل  م،25/06/2020

  ينـارد 235,000بقيمـة 
 
ة  اجمـال  وب شـهريا ، وهــذا ينـار د 1,645,000مبلـل عـن الفـتر

  
ن
ممـا والخدمات المقدمة لمركـز العـزل  األعمالالعقود لنفس إبرام  يظهر االزدواج ف

  
ن
 .ينارد 2,595,000بقيمة الصـرف  ترتب عليه االزدواجية ف

 المواصفات الليبية الدولية للخدمات الصحية:  شـركة

ن  تقـــديم خـــدمات لالمواصـــفات الدوليـــة للخـــدمات الصـــحية  شــــركةبـــرام عقـــد مـــ  إتبـــي 
  قيمــــة اإل حولــــه لــــوحظ  ،65/2020رقــــم تحــــ   العــــزل لحــــاالت كورونــــا 

ن
 يجــــار زيــــادة ف

 1,300,000 هقيمتـــلتصـــب   دينـــار، 600,000مبلـــل  مـــنعـــن العقـــد الســـابق  الشـــهري
  دينار

 
وهذا حسب توصيات اللجنـة العلميـة  م،01/10/2020تاريــــخ  من ابتداء شهريا
زيــــادة الســـعة الـشـــيرية لقســــم  لمكافحــــة جائحـــة كورونــــا نظــــت  العمـــل عــــىل االستشـــارية

 (،HDUرسيــر عنايــة مركــزة ) 40و( ICUرسيــر عنايــة فائقــة ) 16العنايــة المركــزة لتكــون 
ن     حـي 

، فن ن   ذلـك زيــادة عـدد األطقـم الطبيــة وتوسـي  شـبكة األكســجي 
كـان األجــدر بمـا فن

  أنحـــاء الـــبالد والعمـــل عـــىل إدارتهـــا بالشـــكل 
ن عـــىل دعـــم مراكـــز العـــزل المتوزعـــة فن كـــت 

التر
  زودت بهـــــا، حيـــــث أنهـــــا تقــــــدم ذات 

ات الـــــبر ن الســـــليم بـــــاألخص بعـــــد كـــــل تلـــــك التجهـــــت 
   اســـتغاللوهـــذا يكشـــف ت وتـــؤول ملكيتهـــا للدولـــة، الخـــدما

تمويــــل  ســــرعةالفرصـــة فن
والحـــــد مـــــن  الســــــريعةلمجابهـــــة الجائحـــــة وعـــــدم وجـــــود تقـــــديرات التكلفـــــة  االســـــتجابة
تــدابت  فوريــة لتحقيــق القيمــة مقابــل المــال وهــذا مــن ضــعف  باتخــاذ و الفســاد  االحتيــال

  
ن و دارة جائحــة كور إوزارة الصـحة فن  15,600,000الدولــة بمبلــل  ام عــىلنــا ممــا رتــب الــتر

 .دينار

 شـركة قرارة للخدمات الطبية

امات ظهر ضمن اال ن  شـركةلصال   دينار، 3,600,000بقيمة  للصـرفعتماد معاملة التر
 مصــراتهيجار عقار كمقر لقسـم العـزل التـاب  لمركـز تمثل قيمة إ قرارة للخدمات الطبية
ة  600,000 بمبلــل م،20/04/2020 حــبر  20/10/2020 مــن الطــب   وذلــك عــن الفــتر

  دينــار
 
اتفــاق فقــط، دون وجــود مــا يفيــد شــغل المركــز للعقــار  محضـــر، بنــاء عــىل شــهريا

 بأن مدة االتفاق
 
ة، علما  ثمانية أشهر يجدد تلقائيـا  خالل تلك الفتر

 
ممـا قـد يرتـب مزيـدا

امات ن  .دينار 4,800,000مبلل تصل ل من االلتر

 السيارات

ســيارة عــن طريــق توريــدات محليــة عــىل حســاب  35قيــام وزارة الصــحة بتوريــد عــدد  -
:  5,762,832قيمتها  إجمال  بلل  200-3285الطوارئ رقم   دينار، بيانها كالتال 
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 الجهة المستفيدة
رقم إذن 
 الصـرف

 القيمة العدد النوع

 415,000 2 راكب 24نيسان  6/30 العام خضـراءمستشفن الهضبة ال

 520,000 3 ةإداري 2+  إسعاف 1 عدد 6/15 العيون طرابلس مستشفن 

 H1 2 490,000مرسيدس + هونداي  إسعاف 6/31 مستشفن غدامس العام

لعالج السكر أحمد مستشفن قرص 
 والغدد الصماء

 517,527 6 ةإداريهونداي  H1  +5هونداي  1عدد  8/40

 402,825 4 ةإداريهونداي  H1  +3هونداي  1عدد  8/37 مستشفن سوق الخميس )الخمس(

 396,000 2 حافلة 2عدد  8/38 مستشفن األطفال طرابلس

 339,480 2 إسعاف H1هونداي  8/41 مستشفن سوق الخميس )الخمس(

  الخمس
ن
 H1 7 1,820,000هونداي  5مرسيدس +  إسعاف 2عدد  8/52 مجموعة مستشفيات ف

  الخمس
ن
اتوكيا   5عدد  8/53 مجموعة مستشفيات ف  H1 7 862,000هونداي  2 + ست 

 5,762,832 35 اإلجمال  
 

نـــوع  إســـعافســـيارات  5توريـــد عـــدد ب الشــــرقدار  شــــركةقيـــام وزارة الصـــحة بتكليـــف  -
H1  الخمس وفق الفاتورة المقدمة  م2019عناية فائقة  

لعدد من المستشفيات فن
ومن خالل المطابقة الميدانية وجد  ،كل سيارةدينار ل 214,000لل بمب شـركةمن ال

  تم توريدها 
ن أنـه تـم توريـد عادية،  إسعافسيارات أن السيارات البر   حي 

سـيارات فن
دروب ليبيــــــا لصــــــال  جهــــــاز  شـــــــركةمــــــن قبــــــل عاديــــــة بمواصــــــفات مطابقــــــة  إســــــعاف
حســـــب الفـــــاتورة النهائيــــــة دينـــــار،  169,740بمبلــــــل  والطـــــوارئ الخمـــــس ســـــعافاإل 

ن يوجـــد وبالتـــال   ،شــــركةالمقدمـــة مـــن ال ن قيمتـــه فـــارق بـــي     44,260العرضـــي 
دينـــار فن

  األمــــــر  دينــــــار، 221,300مبلــــــل  اجمــــــال  الســــــيارة الواحــــــدة، ب
الــــــذي يعــــــد مبالغــــــة فن
انية والحسابات والمخازن ن  .التوريدات واهدار للمال العام بالمخالفة لالئحة المت 

  بيانـــات بعـــض الســـيارات المـــوردة مـــن قبـــل وزارة  -
الصـــحة لصـــال  وجـــود اخـــتالف فن

 مجموعة من المستشفيات وفيما يىل  بيان بها: 

 رقم الهيكل وفق الجرد الفعل   رقم الهيكل وفق االستالم نوع السيارة الجهة

 H 1 521184 145833هونداي  مستشفن سوق الخميس

مستشفن السكري والغدد الصماء قرص 
 (مصـراته)أحمد 

ا   100973 015813 2019النتر

 

عىل جائحة كورونا ومن ضمن هذه التوريدات ما أخرى  ذات أغراضتوريد سيارات  -
 :  يىل 

 نــــوع تويوتــــا النــــد كــــروزر وذلــــك باالعتمــــاد رقــــم  إســــعافســــيارة  21 توريــــد عــــدد
 3,105,000الودائــــ  واألمانــــات بقيمــــة  حســــابالمفتــــوح عــــىل  201271501

 دينار.  4,775,179مبلل  اجمال  يورو ب

  الثدي  سـرطانالكشف المبكر ل أجهزةودة بسيارات نوع كارفان مز  3توريد عدد
مبلـــــل  اجمـــــال  الطـــــوارئ بحســـــاب المغـــــل مـــــن  201590002وذلـــــك باعتمـــــاد 
تمويـــــل االســـــتجابة  ســــــرعةدينـــــار، ممـــــا يكشـــــف اســـــتغالل عمليـــــة  3,637,611

  غــــــــت  أوجــــــــه اإل 
 نفــــــــاقلمجابهــــــــة الجائحــــــــة و ف أمــــــــوال مــــــــن ح/ الطــــــــوارئ فن

 المحددة. 
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ً
 الطن    اإلمداد جهاز  :ثانيا

الطـب   لغـرض مجابهـة  اإلمـداد لم يتم تخصيص مبالل من الخزانـة العامـة لصـال  جهـاز 
عـىل االعتمـادات ( األدويـةبنـد دعـم ) من مخصصاتالصـرف  جائحة كورونا، حيث تم

المتعلقـــــــة  األدويـــــــةالـــــــذي أدى إل توقـــــــف توريـــــــد االحتياجـــــــات مـــــــن األمـــــــر  المفتوحـــــــة،
 :البيان التال  وفق عتمادات هذه اال  إجمال  حيث بلل  ،المزمنة مراضباأل 

 القيمة البيان

 167,006,915 وزارة الصحة بأمر 

 52,863,160 عن طريق الجهاز

 219,869,075 اإلجمال  
 

 ،م2020لســـنة  6880بتشـــكيل لجنـــة بموجـــب تكليـــف رقـــم  قيـــام وكيـــل وزارة الصـــحة
  بدورها قفزت عىل كتاب تكليفهـا لتقـوم بـدور 

لتحديد احتياجات مواجهة كورونا والبر
 54كانـ  لعـدد   األولالثالثة  ترسيةلجنة العطاءات حيث قام  باعداد أربــ  محا ن 

ســـية خـــالل دراســـة ، ومـــن مليـــون دينـــار  167تجـــاوزت قيمتهـــا مبلـــل  شــــركة محـــا ن التر
 نتائأ إل المالحظات التالية: ال أسفرت الطب    اإلمداد لالعتمادات المفتوحة بجهاز 

  محـــا ن المحــا ن ت -
فتقـــر إل العديـــد مــن المعلومـــات والبيانـــات الواجــب إدراجهـــا فن

ســــية وفقــــا االحكــــام المــــادة )   ة،داريــــ( مــــن الئحــــة العقــــود اإل 21التر
ا
 غفــــالإعــــن فضــــ 

 .جراءاتلتقييم اإل  زمةة الالساسيالوثائق األ إرفاق 

سية  -  هاأندوالر عىل  15,101,200 بقيمة Science Enterprise كةشـر  لصال التر
ن أن و ير افـــــــالالمصـــــــنعة لجهـــــــاز تحليـــــــل  شـــــــركةال   حـــــــي 

س ومســـــــتلزماته التشـــــــغيلية فن
ة، ممــــا مريكيــــاأل  CEPHEID شـــــركةالمزمــــ  توريــــدها     جهــــزةالمصــــنعة لأل  شـــــركةال

 المرس عليها بتقديم معلومات مضلله للجنة.  شـركةيعكس قيام ال

وتاريخــــه  87عــــاله والــــذي كــــان أالمــــذكورة  شـــــركةاخــــتالف رقــــم العــــرض الخــــاص بال -
م عن العرض المرفق بالمسـتندات المحالـة لـديوان المحاسـبة لغـرض 21/3/2020

  م22/3/2020بتــــاريــــخ  3022المصـــادقة والــــذي كـــان 
ا
 أصــــنافعـــن تضــــمينه فضــــ 

 .محضـرغت  واردة بالأخرى 

  العــروض والفــواتت   -
ســية تواريخهــا بعــد تــاريــــخ  إن أكــتر مــن ثلــبر المرفقــة بمحــا ن التر

سية المسبقة ل محضـر    التر
سية مما يعبن هـا كمـا بال شـركاتالتر محضــر األول دون غت 
، أو نفس تاريــــخ   

سية كما بال محضـر والثانن  الثالث.  محضـر التر

وجــــود عــــروض تحمــــل نفــــس األرقــــام وبــــنفس التفاصــــيل والمواصــــفات مــــن ضــــمنها  -
-019ذو الــــــــرقم  EP-TECHNOLOGY.TRADING ركةشـــــــــالعــــــــرض المقــــــــدم مــــــــن 

ذو الــــرقم  MEDIA VISION.Group شـــــركةوكــــذلك العــــرض المقــــدم مــــن  00225
والمواصفات والمتعلق بتوريـد محطـات معالجـة  وبنفس التفاصيل ،019-00225

  أســماء ال
ن العــروض بتــواريــــخ أمــ  العلـم  شــركاتالمخلفـات، وان االخــتالف فقـط فن

 سية. التر  محضـر الحقة ل
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 شــــــركةالعــــرض المقــــدم مــــن  مــــ  Agreement شـــــركةالعــــرض المقــــدم مــــن  تشــــابه -
MEDIA VISION.Group  مــــن حيــــث التفاصـــــيل والمواصــــفات الفنيــــة والمتعلـــــق

بتوريــد محطــات معالجــة المخلفــات وعــىل الــرغم مــن ذلــك فــ ن العــرض المقــدم مــن 
 يورو.  35,000أقل بقيمة  Agreement شـركة

ن  شـــــــركةاخــــــتالف أســــــم ال - ســــــية والكشــــــوفات  محضـــــــر المــــــوردة بالمقارنــــــة مــــــا بــــــي  التر
 الطــب   فعــىل ســبيل الــذكر ولـــيس اإلمــداد المتحصــل عليهــا مــن اإلدارة الفنيــة بجهــاز 

، وهــــذا مــــا يثــــت  شـــبهات فســــاد وفــــت  اعتمــــادات لصــــال  GETINGE الحصــــر شـــــركة
ســــــية وبقــــــيم مجزئــــــة للهــــــروب مــــــن الرقابــــــة  شـــــــركات لــــــم تــــــرد أســــــمائها بمحــــــا ن التر
 المسبقة. 

 الطن    اإلمداد ات بجهاز التوريد

 بتوريـــــــدالطـــــــب   فيمـــــــا يتعلـــــــق  اإلمـــــــداد جهـــــــاز بعـــــــض االعتمـــــــادات بمـــــــن خـــــــالل متابعـــــــة 
عينــــــــة مــــــــن ومطابقــــــــة كورونــــــــا، يروس  االمســــــــتلزمات المطلوبــــــــة لمواجهــــــــة جائحــــــــة فــــــــ

لالعتمــــــادات  تــــــم اســــــتالمه بــــــالفواتت  المعتمــــــدة بمــــــا المســــــتلزمات المــــــوردة ومقارنتهــــــا 
ن  : المستندية تبي   
 اآلنر

قيـــــام مخـــــازن وزارة الصـــــحة باســـــتالم توريـــــدات االعتمـــــادات المفتوحـــــة بـــــأمر جهـــــاز  -
 جـراءاتالطب   دون توسيط مخازن الجهـاز ممـا أخـل بالـدورة المسـتندية واإل  اإلمداد 

الجهـــاز قدرتـــه عـــىل المتابعـــة والتحقـــق مـــن مطابقـــة تلـــك  وأفقـــد التخزينيـــة المتبعـــة 
تســـــوية تلـــــك  إجـــــراءات إتمـــــاموالمواصـــــفات المطلوبـــــة وأعـــــاق  شــــــروطات للالتوريــــد

 االعتمادات. 

أشـهر  6بتـواريــــخ صـالحية تفـوق  شــركاتخارجية لـبعض ال هفت  اعتمادات مستندي -
ن بعــــض االعتمـــــادات الخاصــــة بالجائحـــــة تمتـــــد ، كمــــا لـــــوحظ أدون التقيــــد بالتوريـــــد 
  االعتبـــــار الح 9صـــــالحيتها إل 

اجـــــة الملحـــــة لتـــــوفت  التوريـــــدات أشـــــهر دون األخـــــذ فن
 ل سـرعةواالحتياجات بال

 
وس.  تفشـ الممكنة تفاديا  وانتشار الفت 

االحتفــــــا  بأرصــــــدة تلــــــك االعتمــــــادات وعــــــدم قفلهــــــا أو تنفيــــــذها أو ترجيــــــ  قيمتهــــــا  -
الـــذي يتـــي  األمـــر  لحســـاب اإليـــراد العـــام حـــبر تاريخـــه بـــالرغم مـــن انتهـــاء صـــالحيتها،

  تغطيـــة مصـــاريفالفرصـــة الســـتغالل هـــذه المبـــ
بالمخالفـــة أو التالعـــب أخـــرى  الل فن

 .بها

ن بالتوقي  عىل حسـابات الجهـاز بمخاطبـة   - ن والمخولي  ليبيـا  مصــرفقيام المسؤولي 
   (2553-2552/20-20المركـــــــزي بموجـــــــب المراســـــــالت ارقـــــــام )

بـــــــذات التـــــــاريــــخ فن
ة بقيمـة  م08/04/2020  4,914,405ة بنحـو إجماليـباجراء تحويالت مالية مبـارسر

اد المعــــدات الطبيــــة  شـــــركةيــــورو لصــــال  ال طــــرف لحســــابها الليبيــــة المتحــــدة الســــتت 
 مـــن  دينـــار  7,663,700اليوبـــاف بالجمهوريـــة التونســـية بمـــا يعـــادل  مصــــرف

 
خصـــما

، حيــــث ليبيــــا المركــــزي مصـــــرفلــــدى  األدويــــةالخــــاص بــــدعم  2411 الحســــاب رقــــم
 لوحظ حولها: 
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 ــــة الليبيـــة وعـــدم  شــــركةأن ال ــــل الدولــــ محليـــة والتوريـــدات محليـــة وموجـــودة داخــ
ــــاب رئـــيس إدارة  العتمـــاد تـــوفر مســـتندات الشـــحن الخاصـــة با  لمضـــمون كتـــ

 
وفقـــا

 م. 05/04/2020( الصادر بتاريــــخ 2483الجهاز رقم )

  عــــدم الحصــــول عــــىل الموافقــــة المســــبقة مــــن الــــديوان لتجــــاوز قيمــــة الحــــواالت 
لســـــنة  (24مـــــن القـــــانون رقـــــم ) (1رقـــــم )ار بالمخالفـــــة للمـــــادة دينـــــ 7,663,700

 م. 2013( لسنة 19م المعدل للقانون رقم )2013

  خـــالل بضـــوابط تنظـــيم التعامـــل بالنقـــد األجنـــب   وتنفيـــذ الحـــواالت الخارجيـــة اإل
م 2013( لســـنة 1) ليبيـــا المركـــزي رقـــم مصــــرفالصـــادرة بموجـــب قـــرار محـــافظ 

بتحويلـة فيمـا يخـص الجهـات العامـة والمحـدد المسـموح  األقصــ  بتجاوز الحد 
وبمــــا ال  ،األخــــرىو مــــا يعادلــــه مــــن العمــــالت األجنبيــــة ، أدوالر  100,000 بمبلــــل
،دوالر  250,000يتجــــاوز 

 
  حالــــة تجــــاوز الســــقف المحــــدد يــــتم فــــت   ســــنويا

ن
وف

 .اعتماد مستندي للغرض

 قرار الجمرك  الدال عىل توريد المعدات المطلوبة. عدم تقديم اإل 

 شــــــــــــــــركةلصـــــــــــــــال   (101LINF200760001) 36976عتمـــــــــــــــاد مســـــــــــــــتندي رقـــــــــــــــم ا -
Integromed  دينــــــار،  4,480,914المعادلــــــة  القيمــــــة ،يــــــورو  2,858,455بقيمــــــة

ـــ   12غرفـــة عـــزل عبـــارة عـــن خيمـــة مســـاحتها  20لغـــرض توريـــد عـــدد   4×3مـــتر مربــ
 الـذياألمـر  ،دينـار  224,045مـا يعـادل أي  يـورو  142,922وقيمة الخيمة الواحـدة 

  يعد 
 سعار. األ مبالغة شديدة فن

 GGM شـــــركة لصــــال  (101LINF200750011) 36971اعتمــــاد مســــتندي رقــــم  -
MED  4,315,349بالــــدينار الليــــب    معــــادلوال ،يــــورو  2,760,940ة إجماليــــبقيمــــة 
 4×3مــــتر مربــــــ   12غرفــــة عــــزل عبـــارة عــــن خيمــــة مســـاحتها  20لتوريــــد عـــدد  دينـــار 

، حيـــــث لـــــوحظ يـــــورو  138,047حيـــــث بلغـــــ  قيمـــــة غرفـــــة العـــــزل الواحـــــدة مبلـــــل 
  األسعار

 .المبالغة الشديدة فن

 اتفاقية كوفاكس: 

م، مــ  كوفـاكس لتوريــد لقــاح 13/10/2020بموجـب اتفاقيــة ابرمتهـا الحكومــة بتـاريــــخ 
  تــــوفت  مــــا يقــــارب 19-فيــــدمضــــاد لفــــايروس )كو 

 3( تــــنص االتفاقيــــة عــــىل المســــاعدة فن
% من عدد السكان، وبناء عليه تم تنفيـذ تحويـل مبـارسر بقيمـة 20مليون جرعة بنسبة 

  منتصـــــــف شـــــــهر دشســـــــمت   9,619,400
  2020دوالر، فن

م، حيـــــــث لـــــــوحظ التـــــــأخت  فن
ن مـــن الطـــب   االســـتال  اإلمـــداد التوريـــد كمـــا تشـــت  المســـتندات المقدمـــة مـــن جهـــاز  م نـــوعي 

 :  اللقاحات وفق البيان التال 

 قيمة التوريد بالدوالر تاريــــخ التوريد نوع اللقاح

ازنكا  230,000 م22/04/2021 استر

 659,880 م22/06/2021 فايزر
 

  فـت  
ومن خالل الكميات المـوردة وتـواريــــخ التوريـد يعكـس ضـعف سياسـة الحكومـة فن

ة واالعتمــاد عــىل المنظمــات الدوليــة  قنـوات اتصــال فعالــة مــ  الجهــات المصــنعة مبــارسر
ة وهـــــو مـــــا ال شســـــتقيم بـــــالنظر لإلمكانيـــــات الماليـــــة  عـــــبن بمســـــاعدة الـــــدول الفقـــــت 

ُ
  ت
الـــــبر
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   المتاحــــة للدولــــة الليبيــــة و قياســــا بحجــــم
ن
  تمــــ  ف

األمــــوال المخصصــــة والنفقــــات الــــبر
 مواجهة الجائحة. 

 
ً
 الطب العسكريجهاز : ثالثا

( 204/2019تتحـــــدد مســـــؤولية جهـــــاز الطـــــب العســـــكري بموجـــــب قـــــرار إنشـــــائه رقـــــم )
  
ن
( والمؤر  270/2.م، وكذلك تكليفه ذو الرقم اإلشاري )م.ر14/02/2019والمؤر  ف

  
ن
بعـــــض باالســـــتفادة مـــــن م، إلعـــــداد مقـــــرات العـــــزل والحجـــــر الصـــــح  25/02/2020ف

المقــــار الجــــاهزة وتحويرهــــا وصــــيانتها وفــــق المتطلبــــات المتعلقــــة بالجائحــــة بالتنســــيق 
  التنفيـذ، وكـذلك 

ن
ـوع الفـوري ف توريـد ســيارات ب القيـاموالتعـاون مـ  وزارة الصـحة والشر

 .المنافد الجوية والبحريةخاصة للعزل بجمي   إسعاف

ات الفعليـة مصــروفدينار لصال  الجهاز فيمـا بلغـ  ال 230,662,230تم تسييل مبلل 
:  235,357,149مبلل   دينار، بيانها كالتال 

 (دينارالمنرصف ) البيان

 54,745,698 توريدات محلية

 33,108,975 السيارات

 68,165,337 مشـروعات

 2,261,900 أخرى

 72,945,239 تعلية

 4,130,000 عهد

 235,357,149 المجموع
 

  األموال من قبل الجهازوال جراءاتالمالحظات عل اإل 
 
 تصـرفات ف

  ر عمليــات انشــاء وتحــوي بــاجراءقيــام جهــاز الطــب العســكري  -
 
 لــم يــتم التعاقــد رســـميا

مركـز عـزل  34نشاء واستحداث عـدد ومنها إ تكليفات شفهية بناءا عىل بشأنها وانما 
 ر. رسي 821صح  بسعة 

ى بهـــا عـــن الرقابـــة المســـبقة مـــن أقيـــام الجهـــاز بتجزئـــة بعـــض العقـــود للحـــد الـــذي ينـــ -
م، بشــــأن إعــــادة تنظــــيم ديــــوان 2013لســــنة  (19الــــديوان بالمخالفــــة للقــــانون رقــــم )

 المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية. 

ة والسي افتقار الجهاز -   ما للعنا  المؤهلة من ذوي الكفاءة والخت 
 المجـال المـال  فن

  األداء المــــــال  وادارة االمــــــوال العامــــــةأ ممــــــا
، باإلضــــــافة إل ضــــــياع دى إل ضــــــعف فن

  ال يقابلهــــا مســــتندات 
العديــــد مــــن المســــتندات حيــــث بلغــــ  قيمــــة المعــــامالت الــــبر

 دينار مقسمة إل:  32,713,967 للصـرفمؤيدة 

 القيمة البيان

 دينار 29,551,062 مشـروعات

 ينارد 3,162,905 توريدات
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امـــات ماليـــة عـــىل الجهـــاز تجـــاوزت  ظهـــور  - ن بالمخالفـــة لقـــانون ، مليـــون دينـــار  100التر
انيـــــة والحســــابات والمخــــازن مــــن حيــــث ترتيـــــب  ن النظــــام المــــال  للدولــــة والئحــــة المت 

امات دون وجود مخصصات أو تغطية مالية.  ن  التر

، إل دينــار مليــون  35 نحـو اجمــال  قيـام الجهــاز باحالـة عــدد مـن المعــامالت الماليـة ب -
 المعامالت.  قيمةلغرض  ف وكذلك إل وزارة الصحة  والطوارئ سعافجهاز اإل 

ســـيارة عـــن طريـــق توريـــدات محليـــة  289قيـــام جهـــاز الطـــب العســـكري بتوريـــد عـــدد  -
 .دينار 33,108,975قيمتها  إجمال  بلل  200-3571عىل حساب الطوارئ رقم 

 يالطب العسكر جهاز ات مشـروع

عاصــــمة األمـــــراء  شــــــركةتنفيــــذ  صــــيانة مبـــــن  العــــزل الصـــــح  القــــر  بـــــولل:  مشـــــروع -
، سدد منه مبلل ينار د 2,974,603بقيمة  71/2020رقم بموجب عقد للمقاوالت 
ن عـدم تنفيـذ بعـض بنـود ينار د 2,900,535 بـالرغم مـن إدراجهـا  األعمـال، حيث تبي 

ة دون وجـه حــق بالمسـتخلص وتـم  ف قيمتهـا ممـا يعـد اســتحواذ عـىل أمـوال عامـ
 .ينارد 288,970بقيمة 

 شـــــركة تنفيـــذ :اســـتكمال وصــــيانة ومعالجـــة الســـطح لمستشــــق  معيتيقـــة مشــــروع -
 4,786,200بقيمة  22/2019رقم بموجب عقد تاكنس الغرب للمقاوالت العامة 

ن عـــدم مطابقـــة األصـــول ينـــار د 3,946,235والمســـدد منـــه مبلـــل  ينـــار د ، حيـــث تبـــي 
  ســوء  األعمــالالفنيـة لـبعض 

المدرجـة بالمســتخلص وتـم  ف قيمتهــا والمتمثلـة فن
توصيل ومد أعمال شـبكة الكهربـاء الخاصـة بكاشـفات اإلضـاءة لـزوم السـط  وعـدم 

 13,200 المدرج بالمستخلص بقيمة 6مطابقة األصول الفنية الخاصة بالبند رقم 
عمـــــــــال غـــــــــت  مطابقـــــــــة أات باســــــــتالم مشــــــــــروعمـــــــــن إدارة ال إهمــــــــالممـــــــــا يعـــــــــد  ينــــــــار د

  إهدار المال العام. األمر  للمواصفات وأصول المهنة
 الذي تسبب فن

دريبيكــة للمقــاوالت العامــة  شـــركةتنفيــذ صــيانة مبــن  العــزل الصــح  ككلــه:  مشـــروع -
، وتم تقـديم المسـتخلص دينار  2,807,024بقيمة  110/2020رقم بموجب عقد 

ن بعــد اعتمــاده مــن قبــل ال حيــث  دد بعــد،ولــم شســ دينــار 2,682,390 بقيمــة مشـــرفي 
ن تنفيذ   125,150راجها بالمستخلص بقيمة إدعمال غت  مطابقة لألصول وتم أتبي 

عمــــــــال غــــــــت  مطابقــــــــة أات باســــــــتالم مشـــــــــروعمــــــــن إدارة ال إهمــــــــالممــــــــا يعــــــــد  ،ينــــــــار د
 المال العام. بالضـرر  مما قد يلحقللمواصفات وأصول المهنة 

أجـواء العـالم  شــركة يـذتنف صيانة وتحوير مبن  العزل أبـو سـليم/طرابلس:  مشـروع -
، سدد منه مبلل ينار د 4,967,700بقيمة  28/2020رقم بموجب عقد للمقاوالت 
ن عـدم تنفيـذ بعـض بنـود ينار د 4,843,503 بـالرغم مـن إدراجهـا  األعمـال، حيث تبي 

بالمسـتخلص وتـم  ف قيمتهـا ممـا يعـد اســتحواذ عـىل أمـوال عامـة دون وجـه حــق 
 دينار 782,550بقيمة 

بموجـــب أجـــواء العـــالم  شــــركة تنفيـــذ تحـــوير مبـــن  العـــزل الصـــح  الزنتـــان:  مشــــروع -
، دينــار  3,656,250المســدد منــه  ،دينــار  3,750,000بقيمــة  37/2020رقــم  عقــد 

  أســـعار جميـــ  البنـــود المدرجـــة بالمقاشســـة ويظهـــر 
ة فن حيـــث لـــوحظ المبالغـــة الكبـــت 
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 مــن خــالل مقارنــة قيمــة تنفيــذ أعمــال التحــوير
 
الــذي تــم إنشــائه  بــبن للم ذلــك واضــحا

ن عــدم تنفيــذ بعــض  دينــار، كمــا  876,250م، بقيمــة 2019وتنفيــذه خــالل ســنة  تبــي 
بالرغم من إدراجها بالمستخلص وتم  ف قيمتها حيث بلغـ  قيمـة  األعمالبنود 

أمـوال  عـىلسـتحواذ اال وهـذا ييبـ   دينـار  62,500مبلـل  اجمـال  الهدر بالمال العـام ب
 .بدون وجه حق

دليـــل التطــــور،  شـــــركة تنفيـــذ ر مبــــن  العـــزل الصـــح  بمدينــــة نـــالوت: تحـــوي مشــــروع -
ن قيــام الجهــاز  ن  دينــار  1,118,580مبلــل بصـــرف  تبــي    حــي 

ن
و   كامــل قيمــة العقــد ف

االســـتحواذ عـــىل مبلـــل أي  دينـــار، 911,106الفعليـــة المنفـــذة بلغـــ   األعمـــالقيمـــة 
مـــــ  الجهـــــة  ؤ المنفـــــذة دون وجـــــه حـــــق بـــــالتواط شــــــركةمـــــن قبـــــل ال دينـــــار  207,474

  مشـروعاستالم ال إجراءات اتمامعمال لم تنفذ و أة حيث تم اعتماد مشـرفال
 
 .ابتدائيا

  كمياتها ف ن المببن  
ن
بالرغم من  ف القيمة المدرجة بالمستخلص والمبالغة ف

 ال شستوعب أكتر من خمس حاالت مرضية.  المستهدف للصيانة

 شـــــركة تنفيـــذ تحـــوير مبــــن  العـــزل الصــــح  قســـم التوحــــد بمدينـــة نــــالوت:  مشــــروع -
   دينــار  4,981,700 الغــدق الدوليــة، قيمــة العقــد

لــوحظ  ف كامــل قيمــة العقــد فن
ن قيمـــة    المنفـــذة األعمـــالحـــي 

 
االســـتحواذ عـــىل أي  ينـــار،د 1,204,460بلغـــ  فعليـــا

برعايـــــة جهـــــة  المنفـــــذة دون وجـــــه حـــــق شــــــركةمـــــن قبـــــل ال دينـــــار  3,777,240مبلــــل 
اف حيث تم اعتماد    مشـروعاستالم ال إجراءات اتمامعمال لم تنفذ و أاالرسر

 
 .ابتدائيا

 شــــركةتنفيــذ  تحــوير مبــن  العـــزل الصــح  بقســم األطفــال بمدينـــة نــالوت:  مشـــروع -
ن قيــام الجهــاز  حيــث لــوحظ  دينــار  3,673,438مبلــل بصـــرف  الطوابــق العالميــة تبــي 
ن    حــــي 

  المنفــــذة األعمــــالقيمــــة  ف كامــــل قيمــــة العقــــد فن
 
 756,321بلغــــ  فعليــــا

المنفــذة  شـــركةمــن قبــل ال دينــار  2,917,117وقــدره  االســتحواذ عــىل مبلــلأي  دينــار 
اف حيــث تــم اعتمــاد   اتمــامعمــال لــم تنفــذ و أدون وجــه حــق برعايــة مــ  الجهــة االرسر

  مشـروعاستالم ال إجراءات
 
 .ابتدائيا

 شــــركةتنفيـــذ  زل الصـــح  بمدينـــة زوارة: لمركـــز العـــ داريصـــيانة المبـــن  اإل  مشــــروع -
لوحظ عدم ، حيث كاملبال سدد دينار 814,250الفيحاء للمقاوالت، قيمة العقد 

  مســتخلص 
بمواصــفات وكـذلك تنفيــذ بنــود  األعمــالالتقيـد بتنفيــذ البنــود الـواردة فن

ييبـــ   ممـــا دينـــار  258,965، حيـــث بلغـــ  قيمـــة الهـــدر بالمـــال العـــام مبلـــل مخالفـــة
 أموال بدون وجه حق.  عىلالمنفذة  شـركةالستحواذ ا

 شــــــركةتنفيـــــذ  تحـــــوير المبـــــن  الصـــــح  لقســـــم األطفـــــال مستشـــــق  غريـــــان:  مشــــــروع -
 ينـــار،د 4,984,222بقيمـــة  2020-60رقـــم  بمـــوج عقـــد الغـــدق الدوليـــة للمقـــاوالت 

 شـــركةممــا يعــت  عــن حصــول ال دينــار  1,888,393عمــال بقيمــة ألــوحظ عــدم تنفيــذ 
 ل دون وجه حق. مواأعىل  ةالمنفذ

الســــارية بمستشــــق   مــــراضتحــــوير وصــــيانة مبــــن  الحجــــر الصــــح  داخــــل قســــم األ  -
 2020-58رقــــم  بموجـــب عقـــد  الطوابـــق العالميـــة للمقـــاوالت  شــــركة تنفيـــذغريـــان: 
ممـــا دينـــار،  699,101عمـــال بقيمـــة ألـــوحظ عـــدم تنفيـــذ  ينـــار د 3,179,155بقيمـــة 

 .وجه حقموال دون أعىل  ةالمنفذ شـركةيعت  عن حصول ال
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 ىالمــد شــركة تنفيـذ بلديـة البــوان س: / صـيانة مبـن  العــزل الصـح  الـزيغن مشــروع -
، حيـــــث دينـــــار  965,000بقيمـــــة للمقـــــاوالت العامـــــة واالســـــتثمار العقـــــاري  األقصــــــ 
  األصــل مركــز صــح  وبحالــة جيــدة ومواصــفاته ال ألــوحظ 

ن
ن المبــبن المــراد تحــويره ف

تتعارض م  مواصفات مركز العزل الصح  وأن بعض أعمال الصيانة المتعاقـد عـىل 
تنفيــــذها مثــــل األبــــواب وشــــبابيك الحمايــــة وأرضــــيات الرخــــام بحالــــة جيــــدة وهــــو مــــا 

اف  ن ،جراء نفقات باسم الجائحة لتحقوالموارد ايعكس استتن  حيـث يق منفعـة للغـت 
، لــوحظ   أســعار بعــض البنــود مقارنــة مــ  أســعار الســوق المحــىل 

ن
وكــذلك  المبالغــة ف

  كميـات بنـود الفـك واإلزالـة 
ن
ن وجـود فـرق ف   إعداد المقاشسة حيث تبـي 

ن
عدم الدقة ف
كيب.   وبنود التر

 تنفيـــذ صـــيانة وتجهـــي   مبـــن  مركـــز العـــزل الصـــح  لمستشـــق  بـــرا  العـــام:  مشــــروع -
مـــن خـــالل  دينـــار، 3,700,000قيمـــة بالقـــائم لإلنشـــاءات المســـاهمة  صــــر الن شــــركة

  الكميـات لعـدة بنـود بلغـ   مشــروعالزيارة الميدانية لل
ن
ن وجـود زيـادات ف  إجمـال  تبـي 

  األســــــعار مقارنــــــة بأســــــعار الســــــوق دينــــــار،  659,257قيمتهـــــا مبلــــــل 
ن
مــــــ  المبالغــــــة ف

  البنـد الواحـد كأعمـال 
إعـداد الدراسـات والتصـاميم المحىل  كـذلك لـوحظ التجزئـة فن

 .دينار 55,680بقيمة 

قيــــام الجهــــاز بتوريــــد مولــــدات كهربائيــــة مــــن  متابعــــة توريــــد المولــــدات الكهربائيــــة:  -
 ة بلغـــ إجماليـــمولـــد بتكلفـــة  68الوطنيـــة بعـــدد  شــــركاتخـــالل تكليـــف عـــدد مـــن ال

: حيث لوحظ ، دينار  14,095,165  
 اآلنر

 كيــب ام بتر ن   تركيــب المولــدات وعــدأغلــب  عــدم االلــتر
م التقيــد باألصــول الفنيــة فن

 البعض اآلخر. 

 اتقيـــام مـــدير عـــام الجهـــاز باصـــدار تكليفـــات توريـــدات مولـــدات واصـــدار تكليفـــ 
 مــــــن إصــــــدار التكليــــــف بالتوريــــــد  شـــــــركاتلــــــذات الأخــــــرى 

ا
كيــــــب بــــــد  لغــــــرض التر

  آن واحد. 
كيب فن  والتر

 دون الرجــــــوع إل 
 
 اإلدارات قيـــــام مــــــدير عـــــام الجهــــــاز باصــــــدار التكليفـــــات منفــــــردا

ات والتخطــــــــيطم ودون اعتمـــــــاد مواصـــــــفات فنيــــــــة مشــــــــروعالمختصـــــــة مإدارة ال
  للمولدات

ا
ام بابرام عقود. فض  ن  عن عدم التقيد وااللتر

 رابع
ً
 والطوارئ سعاف: جهاز اإل ا

والطـوارئ وذلـك بنـاء عـىل  سـعافمليون دينار، لصال  جهـاز اإل  35تخصيص مبلل  تم
م، حيـــــث حـــــدد القـــــرار أوجـــــه  ف 2020( لســـــنة 271قـــــرار المجلـــــس الرئـــــاس  رقـــــم )

ام  154عدد  شـراءحيث قام الجهاز ب ،إسعافالمبلل لتوريد سيارات  ن سيارة، دون االلتر
لــــوحظ أخــــرى  حيـــث تــــم توريـــد ســــيارات ذات أغـــراضفقــــط،  إســـعافبتوريـــد ســــيارات 

 حولها: 

 اجمـــال  رة عـــن طريـــق توريـــدات محليـــة عـــىل حســـاب الطـــوارئ بســـيا 53توريـــد عـــدد  -
:  8,485,500مبلل   دينار، بيانها كالتال 
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 القيمة العدد النوع

  
 2,925,000 15 وتعقيم جهازرشمزودة بمتسوبيير

 645,000 10 اكسن هونداي 

م  مضخة12 افيكو خزان ديزل  650,000 2 ألف لتر

 3,875,000 25 متنوعة

 390,500 1 تويوتا

 8,485,500 53 جمال  اإل 
 

  )وزارة الصـــــحةالصــــــرف  -
ن
انيـــــات مســـــتقلة والمتمثلـــــة ف ن جهـــــاز  ،عـــــىل جهـــــات ذات مت 

  لمكافحـــــة األ  ،الطـــــب العســـــكري
 شــــــراءم الجهـــــاز بحيـــــث قـــــا (مـــــراضالمركـــــز الـــــوطبن

 :لصال  تلك الجهات منها ما يىل   اتسيار 

 تاريــــخ االستالم العدد البيان

 م19/04/2020 10 جهاز الطب العسكري

  لمكافحة األ 
 م22/04/2020 14 مراضالمركز الوطبن

 

تمــــ  عــــن طريــــق لجنــــة مشــــكلة مــــن وزارة الصــــحة برئاســــة مــــدير الصـــــرف  عمليــــات -
بــــالوزارة بالمخالفــــة لمنشــــور رئــــيس  زمــــةة والماليــــة ورئــــيس لجنــــة األداريــــالشــــؤون اإل 

عـــات المتعلقـــة ات مصــــروفال بشـــأنم 2020( لســـنة 3ديـــوان المحاســـبة رقـــم ) والتت 
وس كورونا.   بمجابهة جائحة وباء فت 

  جميـــــ  العمليـــــات الماليـــــة مـــــن )تكليـــــف ســـــعافغيـــــاب دور جهـــــاز اإل  -
، والطـــــوارئ فن

  تمـــ  عـــن أتســـليم( بــالرغم مـــن  ،اســـتالم، توريــد 
نـــه اختصــاص أصـــيل للجهـــاز، والــبر

 .طريق مدير عام جهاز الطب العسكري

ن وجــــود متطلبــــات أو طلــــب احتياجــــ - يات لــــم يتبــــي  ات يقابــــل الكــــم الهائــــل مــــن مشــــتر
 السيارات واآلليات. 

  بعـض إرفــاق  لـم يـتم -
إذن الصـــرف  الرصـف، ومثــال ذلـك أذونــاتمـا يفيــد االسـتالم فن

5/2020. 

لـــم تتضـــمن المعلومـــات الفنيـــة أذونـــات الصــــرف معظـــم فـــواتت  الســـيارات المرفقـــة ب -
 .سنة الصن ( ،الموديل ،رقم الهيكل ،نوع السيارة ،مثل )مواصفات السيارة

ة للمســــتفيد دون ت - ضــــمن  بعــــض المرفقــــات قيــــام المــــورد بتســــليم الســــيارات مبــــارسر
 حصـــرها عرضــها وتســجيلها عــن طريــق لجنــة فنيــة تشــكل بالخصــوص باإلضــافة إل 

سـيارة متنوعـة لجهـاز  16واعادة توزيعها حسب االحتياج، ومثال ذلك تسـليم عـدد 
 الطب العسكري فرع الغربية. 

، ومثــال والصـــرف ذات العالقــة بعمليــة التوريــد قصــور األطــراف  -   مراجعــة الفــواتت 
فن

ذلـــك )بعـــض فـــواتت  معـــرض المســـار الـــدائم تحمـــل نفـــس التـــاريــــخ وبأســـعار متفاوتـــة 
 لنفس السيارات الموردة(. 
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ً
 : قطاع التعليمخامسا

 قطـــاع التعلـــيم نحــــوبالحكـــوم  المبــــارسر وغـــت  المبـــارسر لمجابهـــة الجائحــــة  نفـــاقاإل  بلـــل
  يعتت  بعض  دينار، 55,475,000

وفق الدفاتر والسجالت والقرارات المؤيدة لها والبر
 : ام قائم، وكان  كما يىل 

ن  منها التر

 المالحظات اإلنفا  الفعل   المخصص البيان

 22,000,000 22,000,000 باب الطوارئ
موزع عىل الجامعات ومراقبات التعليم لتوفت  

 جائحة. ة لمجابهة الساسياالحتياجات األ 
 ...  حسب سجالت المراقب المال 

 

 :   بيانها كما يىل 
 كما تم إنفاق مبالل عىل قوة الباب الثانن

 القيمة البيان

ات وقائية لمراقبات التعليم بالمناطق ن  3,975,000 تجهت 

ات وقائية ومواد تعقيم ن  10,000,000 تجهت 

 4,000,000 المدرسيةمتطلبات اللجان التابعة لإلدارات ذات العالقة بالعودة 

ات المنصة التعليمية )التعلم عن بعد( ن  1,000,000 تجهت 

 18,975,000 اإلجمال  
 

 االعتمادات المستندية مقابل معدات وقائية للمدارس والمراقبات: 

 بالدينار ما يعادلها  القيمة بالدوالر البيان االعتمادات المستندية

كية AGREEMENT شـركة   14,500,000 3,210,000 التر
 

 سجالت المراقب المال  والمراج  الداخىل  والشؤون اإل  -
ن ة والمالية داريالتباين ما بي 

ات عــىل مصـــروفك  بــوزارة التعلــيم حيــث أن القيمــة الــواردة بســجالت المراقــب المــال  
تتجــــــاوز القــــــيم المــــــذكورة بســـــــجالت  دينــــــار، 22,500,000بــــــاب الطــــــوارئ بلغــــــ  

 .ينارألف د 500ة والمالية بنحو داريالمراجعة الداخلية والشؤون اإل 

 
ً
 : الهيئة العامة لصندو  التضامن االجتماع  سادسا

  إجمـــال  بلـــل 
 
مـــن حســـاب اإليـــرادات  قيمـــة المخصـــص لمجابهـــة جائحـــة كورونـــا خصـــما

ليـــــون دينـــــار، بلـــــل قيمـــــة م 50 الخـــــاص بـــــاإلدارة العامـــــة لصـــــندوق التضـــــامن االجتمـــــاع  
م مبلــــــــــل وقـــــــــــدره 31/12/2020 ات حـــــــــــبر مصـــــــــــروفالمنرـصـــــــــف منهــــــــــا وفـــــــــــق تقريــــــــــر ال

ن دينــار،  31,906,288   حــي 
امــات فن ن برصـــيد أي  دينــار، 8,486,750بلغــ  قيمـــة االلتر

 دينار. والبيان التال  يوض  ذلك:  9,606,962وقدره 

 المخصص البند الباب
قيمة 

 المطالبات
 المصـروف

ا مات االلي  
 القائمة

 الرصيد

التعويضات والكوارث 
 والنكبات

ات مجابهة مصـروف
 جائحة كورونا

50,000,000 40,393,038 31,906,288 8,486,750 9,606,962 

 

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

عقـود مـ  مجموعـة مـن  10لجنة إدارة هيئة صندوق التضامن االجتماع  عـدد  أبرم 
الفنـــــادق لغـــــرض حجـــــر العائــــــدين مـــــن الخـــــارج والعنــــــا  الطبيـــــة والطبيـــــة المســــــاعدة 

 بمراكز العزل بطرابلس و   موزعة بكل من مدينة )طرابلس، 
ن ، مصـراتهالعاملي  ن ، زليير

امــات القائمــة عــىل والزاويــة، رأس جــدير(، حيــث  ن بلغــ  قيمــة المطالبــات الماليــة وااللتر
دينــار، ســدد منهــا مبلــل  20,663,693بنــد اإلقامــة واإلعاشــة حــبر تاريخــه مبلــل وقــدره 

 دينار، والجدول التال  يوض  ذلك:  12,176,943وقدره 

 رقم العقد الجهة المنفذة
المبلغ  بيان وقيمة المطالبة المالية مكان

 المسدد
امات  االلي  

 إعاشة إقامة الحجر

 فندق األندلس
17/2020 

 طرابلس

4,005,600 1,891,030 5,896,630 0 

 6,493,420 0 2,493,420 4،000,000 غت  معتمد

 1,735,630 2,146,500 1,735,630 2,146,500 19/2020 فندق باب البحر

 0 757,078 156,838 600,240 23/2020 فندق السفت  

 0 677,670 224,070 453,600 23/2020 فندق صحراء ليبيا

 22/2020 هامان/ أحمد فندق باسم

 مرصاتة

138,750 0 138,750 0 

 0 410,200 110,200 300,000 21/2020 فندق التقنية الصناعية

 0 1,460,115 308,115 1,152,000 20/2020 التاج للشقق الفندقية

هة ن  0 225,600 78,000 147,600 الزاوية 26/2020 فندق التن

ن  ن  18/2020 فندق زليير  257,700 212,400 212,400 257,700 زليير

 0 252,000 252,000 0 جديرا رأس - للنظافة والسفرجة المندول شـركة

 8,486,750 12,176,943 7,461,703 13,201,990   اإلجمال  العام
 

:  ولوحظ  بشأنها ما يىل 

قيـــام وزيـــر الشـــؤون االجتماعيـــة المكلـــف بحكومـــة الوفـــاق بـــالزام صـــندوق التضـــامن  -
% من قيمة المطالبة المالية نظـت  اإلقامـة واإلعاشـة بكـل 50االجتماع  بدف  نسبة 

ن وتحميــــل قيمــــة   % الباقيــــة عــــىل صــــندوق50مــــن فنــــدق بــــاب البحــــر، وفنــــدق زليــــير
الضـــمان االجتمــــاع  باعتبـــار أن هــــذه الفنـــادق تتبــــ  إدارة الفنـــادق التابعــــة لصــــندوق 

، ام وقـــــدره األمـــــر  الضـــــمان االجتمـــــاع  ن دينـــــار  1,993,330الـــــذي أدى إل وجـــــود الـــــتر
ض  لصــال  يعـــة المتعاقــدين كـــان مـــن المفـــتر الفنـــادق المـــذكورة، وحيــث إن العقـــد رسر

والتسوية الحقا م  الفنـادق التابعـة تسديد القيمة من صندوق التضامن االجتماع  
 .  
 لتفادي ألي نزاع قانونن

دينــــار لصــــال  فنــــدق بــــاب البحــــر  2,146,500قيــــام إدارة الصــــندوق بتســــديد قيمــــة  -
مقابــل اإلقامــة قبــل إصــدار كتــاب وزيـــر الشــئون االجتماعيــة، حيــث إن هــذه القيمـــة 

دينــار،  205,435بزيــادة وقــدرها أي  بكتــاب الــوزير،إليهــا  % المشــار 50تفــوق قيمــة 
 المعالجة والتسوية. األمر  مما يتطلب

الصـادر عـن م 25/6/2020( بتـاريــــخ 11عدم إيالء اللجنة المكلفة وفق القرار رقـم ) -
 كورونا بالمهام المناطة لهـا بـدء  رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة

 
 مـن االسـتقبال ا
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ن واإلعاشـــــــة وأخـــــــذ عينـــــــات االختبـــــــار و  للعائـــــــدين اف الطـــــــب   والنقـــــــل والتســـــــكي 
اإلرسر

 والتعقيم. 

 18,280,335والمعـدات الطبيـة المـوردة مبلـل وقـدره  جهـزةبلغ  قيمة المواد واأل  -
ة عــىل الجائحــة، وبــذلك تكــون مصـــروف% مــن المبــالل ال57دينــار، و   تمثــل نســبة 

قيمة المـواد المـوردة والمسـلمة للفـروع عـن طريـق اإلدارة العامـة والمسـتلمة  إجمال  
ن مبلــــــــل وقــــــــدره  ة مــــــــن المــــــــوردين ومــــــــن الصــــــــيدلية المركزيــــــــة وادارة المعــــــــاقي  مبــــــــارسر

 .دينار 15,997,343

 1,995,500ات غـــت  مختصـــة بقيمـــة مصــــروفقيـــام ادارة هيئـــة الصـــندوق بتحميـــل  -
ن خصــما حفاظــات مختلفــة ا شـــراءدينــار، مقابــل  ألحجــام الخاصــة بــالعجزة والمســني 

( مــــــن الئحــــــة 20مــــــن المبلــــــل المخصــــــص لمكافحــــــة الجائحــــــة، بالمخالفــــــة للمــــــادة )
انية والحسابات.  ن  المت 

 
ً
يد شـركةال: سابعا  القابضة واالتصاالت  الليبية للي 

مبلل وقدره  م2020خالل سنة  شـركةالدعم الحكوم  المقدم عن طريق ال إجمال   بلل
دناه حيث تم تسوية المبلل أموزع عىل النحو الموض  بالجدول  دينار، 60,353,765

 من أرباح ال
 
  اجتماع الجمعية العمومية خصما

 .شـركةفن

 المبلغ البيان

  لمكافحة األ 
 15,000,000 السارية مراضدعم مال  للمركز الوطبن

 45,195,390 لمجابهة جائحة كورونا السـريعةدعم مال  لمركز االستجابة 

يات   158,375 حاسب آل  للجنة مكافحة كورونا أجهزةسداد فاتورة مشتر
 

 
ً
  لمكافحة األ ثامنا

 مراض: المركز الوطن 

يـد واالتصـاالت  شــركةمـن قبـل ال دينـار  15,000,000تم تخصيص مبلل  - الليبيـة للت 
عىل موافقة المجلس الرئاس  المحالة إل رئيس  والتقنية والمعلومات القابضة بناءا 

: 19/03/2020بتاريــــخ  شـركةإدارة ال مجلس  م، وذلك وفق التوزيــــ  التال 

 المبلغ البيان ر.م

ن خدماتها 1 ورية لعمل المرافق والمراكز الصحية والمستلزمات لتحسي   3,250,000 توفت  المستلزمات الرصن

 2,250,000 دعم وتشغيل المرافق والمنشآت الحيوية 2

ن أتعاب اللجنة المتخصصة وفرق  3  4,000,000 العمل الفنية والمتعاوني 

ات والوسائل واألدوات المادية واللوجستية والمواد الأل 4 ن  4,500,000 لتشغيلها لست  العمل زمةتوفت  التجهت 

يعات النافذة داريدعم االستقرار اإل  5 ه التشر ن ن عليها وفق ما تجت   1,000,000 والمال  للمؤسسات الحيوية والقائمي 

 15,000,000 اإلجمال  
 

 م تم تسييل المبلل بحساب الطوارئ الخاص بالمركز. 29/03/2020بتاريــــخ  -

  مكافــــآت اللجــــان المشـــكلة لمجابهــــة جائحــــة كورونــــا،  -
أغلـــب مــــا تــــم  فـــه يتمثــــل فن
 والمستلزمات الطبية.  جهزةباإلضافة لتوفت  بعض األ 
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يـة الصـندوق، مـا تـم  فـه مـن المبلـل المـذكور أعـاله مـن واقـ  دفـتر يوم إجمـال  بلل  -
دينـــار وذلـــك  7,260,770والتقريـــر المعـــد مـــن طـــرف المراقـــب المـــال  مبلـــل وقـــدره 

: 30/11/2020حبر تاريــــخ   م، وفق البيان التال 

 الرصيد المنرصف المعتمد البيان ر.م

ن  1  1,237,230 2,762,770 4,000,000 أتعاب اللجنة المتخصصة وفرق العمل الفنية والمتعاوني 

 1,778,260 471,740 2,250,000 المرافق والمنشآت الحيويةدعم وتشغيل  2

3 
ورية لعمل المرافق والمراكز الصحية والمستلزمات  توفت  المستلزمات الرصن

ن خدماتها  لتحسي 
3,250,000 3,054,480 195,520 

4 
ات والوسائل واألدوات المادية واللوجستية والمواد الأل ن  زمةتوفت  التجهت 

 لتشغيلها لست  العمل
4,500,000 941,170 3,558,830 

5 
ن عليها وفق ما  داريدعم االستقرار اإل  والمال  للمؤسسات الحيوية والقائمي 

يعات النافذة ه التشر ن  تجت 
1,000,000 30,610 969,390 

 7,739,230 7,260,770 15,000,000 اإلجمال  
 

 250,000ة كعهـــــد ماليـــــة لمواجهـــــة الجائحـــــة مبلـــــل مصــــــروفالمبـــــالل ال إجمـــــال  بلـــــل  -
 :  تاريخه، بيانها كالتال 

 دينار، ولم يتم تسويتها حبر

ـــخ المبلغ االسم ر.م  التاريـ

 06/04/2020 100,000 ن س ك 1

 30/09/2020 150,000 ر ع ز 2
 

ن متطلبـــات جائحــــة كورونـــا العـــدم  - اجتماعــــات  خـــالل واحتياجـــات المركـــز فصـــل بـــي 
يات  .التابعة للمركز لجنة المشتر

-   
عــــدم وجــــود معيــــار ، و قــــرارات مــــن  المكافــــآتأغلــــب  غيــــاب الشــــفافية والوضــــوح فن

  تعتمــدها لجنــة دراســة 
  عمليــة تقــدير ومــن  المكافــآت الماليــة الــبر

ثابــ  أو واضــ  فن
ن بموجـــب لـــبعض المـــدراء هـــا تكـــرار  ف باإلضـــافة إل طلبـــات المكافـــآت والمـــوظفي 

 قرارات من مدير المركز. 

 
ً
 ات عل الليبيي   العالقي   بالخارجمصـروف: التاسعا

دينـــــار،  48,530,855 بلغـــــ  مخصصـــــات الســـــفارات لمجابهـــــة جائحـــــة كورونـــــا مبلـــــل
 وفيما يىل  بيان بهذه المخصصات: 

 القيمة اسم الجهة القيمة اسم الجهة

 210,440 السفارة الليبية مالطا 25,055,537 القنصلية العامة اسطنبول

 1,296,040 السفارة الليبية ايطاليا 4,758,584 القنصلية العامة صفاقس

 1,025,072 السفارة الليبية لندن 12,255,610 القنصلية العامة تونس

 1,925,944 السفارة الليبية المانيا 230,830 القنصلية العامة جدة

 286,730 السفارة الليبية مدريد 1,187,162 السفارة الليبية االردن

 - - 298,906 السفارة الليبية روسيا
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كية  الساحة الي 

التحــــــويالت الخاصــــــة بجائحــــــة كورونــــــا المحالــــــة مــــــن وزارة الماليــــــة إل  إجمــــــال  بلــــــل  -
كيا مبلل وقدره  :  25,055,537القنصلية الليبية بتر  دينار، بيانها كالتال 

 بالدينارالقيمة  رقم التفويض ث

 4,000,000 م2020لسنة  212 1

 7,000,000 م2020لسنة  278 2

 14,055,537 م2020لسنة  331 3

 25,055,537 إجمال  التفويضات
 

ات جائحــــــــة كورونــــــــا مــــــــن حســــــــاب القنصــــــــلية حــــــــوال  مصـــــــــروف إجمــــــــال  كــــــــان فيمــــــــا   -
28,825,537  :  دينار، تم تمويلها عىل النحو التال 

 المبلغ بالدينار المبلغ بالدوالر باليوروالمبلغ  جهة التمويل

 25,055,537 0 0 وزارة المالية

 2,370,000 0 1,500,000 حساب الودائ  باليورو

 1,400,000 1,000,000 0 حساب الملحقية الصح  بالدوالر

 28,825,537 1,000,000 1,500,000 اإلجمال  
 

كيــــــة مــــــن  - ن بالســــــاحة التر ن العــــــالقي  الجاليــــــة الليبيــــــة مــــــن تــــــاريــــخ بلــــــل عــــــدد المــــــواطني 
  فنادق حوال  توالذين  م16/03/2020

مـواطن، بحيـث كـان  7,753م تسكينهم فن
ن الدفعـــة  مـــواطن،  5,222كانـــ  تقـــدر بحـــوال    األولهـــذا العـــدد مقســـم إل دفعتـــي 

 مواطن.  2,531وأما الدفعة الثانية تقدر بحوال  

امات قام  عىل القنصلية  - ن دينار،  12,636,777مبلل بترتب عىل هذه الجائحة التر
 :  تمثل  فيما يىل 

 القيمة بالدينار اسم الفند  البيان

  لحق  بالفنادق وتسبب 
ار البر بسبب اال ن

ن بمبلل قدره   دينار 73,514بها العالقي 

 33,834 رادشسون بلو وادي إسطنبول

 8,795 رادشسون بلو بيازيد

 9,082 اوربا ريزدانس

 21,803 دلتا

ن ومصاريف العالج والتحليل مقابل  التسكي 

 12,563,263بمبلل وقدره  وتذاكر السفر 

 دينار

 4,010,368 مصاريف العالج والتحاليل

 497,017 تذاكر السفر

ن   4,285,878 قيمة التسكي 

 2,370,000 سلفة من حساب الودائ 

 1,400,000 سلفة من حساب الملحقية الصحية
 

: ومن خالل أعمال الفحص   جملة من المالحظات بيانها كالتال 
ن  والمراجعة تبي 

انيــة الطــوارئ لمواجهــة جائحــة كورونــا أخــرى  تحويــل مبــالل مــن حســابات - ن  لمت 
 
دعمــا

 بالمخالفة. 

عــدم إعــداد محــا ن مــن قبــل اللجنــة المشــكلة لمواجهــة جائحــة كورونــا بــالرغم مــن  -
 من قبل المسؤول المال  بالقنصلية. الصـرف  ذلك يتم
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   االعتماد  -
ن
 عىل الدف  النقدي من الخزينة لجمي  الحسابات. الصـرف  ف

-   
ونن عـــدم تعــــاون المراقــــب المـــال  بالســــفارة مــــن حيــــث موافـــاة اللجنــــة بكشــــف إلكــــتر
ن بالفنـــــــادق وذلـــــــك بعـــــــد  ن المســـــــكني  ن العـــــــالقي  ن الليبيـــــــي  يتضـــــــمن بيانـــــــات المـــــــواطني 

 مخاطبته أكتر من مرة دون جدوى. 

انيــة الطــوارئ ب - ن ( 10ات ال تخصــها بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم )مصـــروفتحميــل مت 
ة، وفيما يىل  بيان بذلك:  1,449,241من القانون المال  للدولة بمبلل   لت 

ة تاريــــخ بدء الرصف تاريــــخ الفواتي   البيان إذن الصـرف ت  القيمة باللي 

1 3/3 
غولدن  شـركةتحويل مبلل ل

 باث للسياحة 
29/2 /2020 - 12/3/2020 17/3/2020 1,111,029 

 1/1/2020 - 9/3/2020 17/3/2020 338,212 ( CVKتحويل مبلل لفندق ) 5/6 3
 

ك  للرعايــــة الصـــحية الســــياحية بشــــأن إجــــراء التحليــــل  -
تكليـــف جمعيــــة المجلــــس الــــتر

كيــــة، وفيمــــا يــــىل  بيــــان بالمبــــالل 
ن بالســــاحة التر ن العــــالقي  والحجــــر الصــــح  للمــــواطني 

 قبل الجمعية: ة والفواتت  المقدمة من مصـروفال

 المبالغ المصـروفة

ة العملة القيمة إذن الصـرف ث  ما يعادل باللي 

 4,795,000 دوالر 700,000 13/4 1

ة 5,875,000 1/5 2  5,875,000 لت 

ة 7,054,300 12/5 3  7,254,300 لت 

ة 7,000,000 2/6 4  7,000,000 لت 

ة 7,000,000 4/6 5  7,000,000 لت 

 3,418,500 دوالر 500,000 14/6 6

 2,048,100 دوالر 300,000 7/9 7

 37,190,900 اإلجمال  
 

 الفواتت  المقدمة من قبل الجمعية

ة البيان رقم الفاتورة ت  القيمة باللت 

1 202005008   
 673,437 خدمة سكيورنر

 2,306,625 سعافسيارات اإل  202005007 2

 872,500 باصات نقل 202005006 3

 2,414,180 البسة وقائية 202005005 4

 25,168,000 األولتحليل المجموعة  202005012 5

ن  202005011 6 جمي 
 910,000 متر

  الفنادق 202005010 7
ن
ن ف  950,000 اطباء مقيمي 

 335,000 سيارات خدمات خاصة 202005009 8

 14,041,190 تحليل المجموعة الثانية 202005002 9

ن  202005003 10 صتسكي  ن قت   1,692,040 العالقي 

 2,048,100 تعقيم الفنادق والسيارات 202005009 11

 51,411,072 اإلجمال  
 

 :  ومن خالل فحص ومراجعة المعامالت الخاصة بالجمعية لوحظ التال 
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-   
ن
ن القنصـــلية والجمعيـــة وتـــم االســـتناد ف  محضــــر عـــىل الصــــرف  عـــدم توقيـــ  عقـــد بـــي 

 اجتماع فقط. 

  كـــل المعـــامالت ممـــا يعـــل  مـــؤرسر أدراج جميـــ  الفـــواتت  المـــذكورة إ -
ن
عـــاله بالكامـــل ف

ن الســـداد يـــتم وفـــق لـــدفعات تحـــ  الحســـاب ولـــيس وفـــق لمطالبـــة الجمعيـــة أعـــىل 
 بالفاتورة. 

معـــــامالت ماليـــــة للجمعيـــــة بعملـــــة الـــــدوالر بـــــالرغم مـــــن أن مطالبـــــات  3 ف عـــــدد  -
كية.  ة التر  الجمعية كان  جميعها باللت 

ن للفــــــــاتورة رقــــــــعــــــــادإ - م ة  ف فــــــــاتورة تحمــــــــل نفــــــــس الــــــــرقم بقــــــــيم مختلفــــــــة مــــــــرتي 
 وفيما يىل  بيان بذلك:  0202005009

ة تاريــــخ الفاتورة إذن الصـرف ت  القيمة باللي 

1 7/9 23-5-2020 2,048,100 

 335,000 2020-5-24  ف أذوناتمجموعة  2
 

 المعادلــــــةقيمــــــة والالصـــــــرف  دوالر دون توضــــــي  ســــــعر  500,000 ف مــــــا قيمتــــــه  -
ة بـــالرغم مـــن  ةأبـــاللت  مـــا يمثـــل اســـاءة اســـتعمال الســـلطة ، ن جميـــ  المطالبـــات بـــاللت 

  اداء الواجــــب و ف  همــــالة للغــــت  واإلمشـــــروعوتحقيــــق منفعــــة غــــت  
والتقصــــت  فن

جاعها من المسئول عن  فهاأ  .موال بدون وجه حق شستلزم استر

/ جـيم صـوجو بقي - ة، 509,425ة إجماليـمـة  ف مبالل مالية للموظـف المحـىل   لـت 
ض القيـام بهـا عـن طريـق المسـؤ مصــروفلتغطيـة بعـض ال   كـان مـن المفـتر

ل و ات والـبر
 مالية مسبقة لعملية الدف .  اجراءاتالمال  بالسفارة وب

ة 2,000بقيمــة  18/4رقــم إذن الصـــرف  بموجــب - مقابــل  ف مســاعدة ماليــة ، لــت 
ن بالمطار لوحظ بشأنه الت 4لعدد  : أشخاص عالقي   ال 

  .ف القيمة للموظف المحىل  جيم صوجو دون توضي  أسباب ذلك  

 استالم المبلل للمستفيدين من المساعدة المالية. إرفاق  عدم 

  ن للمبـالل بالشـقق الفندقيـة ن نفـس األشـخاص المسـتلمي  اختالف التوقيعات بي 
 )أوروبا ريزيدانس(. 

 مصـريةالساحة ال

  الساحة الات لمواجهة جائحة  مصـروفبلغ  قيمة ال
:   مصـريةكورونا فن  كما يىل 

 القيمة الجهة

 يورو 3,000,000 السفارة الليبية القاهرة

 دوالر 8,175,613 المندوبية العامة لجامعة الدول العربية
 

  الســـاحة ال
ن وجـــود  مصــــريةمـــن خـــالل متابعـــة الملـــف فن   تـــداخل تبـــي 

االختصاصـــات فن
ات جائحـــة  مصــــروفتغطيـــة  ةبحجـــالصــــرف  وتعـــدد جهـــات التعاقـــد والتكليـــف وكـــذلك

  اسـتكمل 
الصــرف  كورونا، حيث أظهرت أعمال الفحص أن الجهـات المتعاقـدة والـبر

 كان : 
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  .السفارة الليبية القاهرة 

  .القنصلية العامة اإلسكندرية 

  .المندوبية العامة لجامعة الدول العربية 

  .الملحقية الثقافية القاهرة 

ت الجهــات المــذكورة  ن و والصـــرف التعاقــد  إجــراءاتحيــث بــارسر ن العــالقي   شـــراءوتســكي 
ن باإلضافة إل  األدوية والمعقمات والكمامات واستئجار وسائل النقل واعادة المواطني 

، وقســبب تعــدد قنــوات وغيــاب الصـــرف  التعاقـد مــ  أحــد المستشــفيات لعــالج المـر،ن
متعاقـــــدة معهـــــا ال شــــــركاتالمراجعـــــة، فقـــــد كانـــــ  البيئـــــة مناســـــبة للفســـــاد واســـــتغالل ال
 :  بتقديم معامالت وفواتت  أظهرت أعمال الفحص حولها ما يىل 

  القــــوائم المرفقــــة ب -
ن
المتعلقــــة أذونــــات الصـــــرف وجــــود العديــــد مــــن حــــاالت التكــــرار ف

 ، حيـــث بلـــل مـــا أمكـــنشــــركاتبـــدف  مصـــاريف اإلقامـــة والنقـــل لصـــال  العديـــد مـــن ال
جنيــه  123,300ر، ومبلــل دوال 1,036,355مــن قيمــة حــاالت التكـرار مبلــل حصــره 
ن عـــــناألمـــــر  ،مصــــــري لعـــــدم مراعـــــاتهم الصــــــرف  الـــــذي يتطلـــــب محاســـــبة المســـــؤولي 

فحـــص تلـــك القـــوائم بدقـــة لتجنـــب تلـــك الحـــاالت واهـــدار المـــال العـــام، حيـــث يعـــد 
 بالمــال العــام بالمجــان بالمخالفــة للمــادة )تصـــرفذلــك 

 
( مــن قــانون النظــام المــال  24ا
 للدولة. 

امـات القائمــة لمواجهـة جائحــة كورونـا بالســاحة ه حصـــر  بلـل مــا أمكـن - ن مـن قيمــة االلتر
:  3,562,741مبلل  مصـريةال  دوالر تفاصيلها كما يىل 

 المديونية بالدوالر الخدمة الشـركة

EXTRA TROUS  ن ن العالقي   $ 2,461,650 تسكي 

ROOTS ن لليبيا  $ 750,142 نقل العالقي 

ن  األدويةتقديم خدمات طبية وتوفت   ويـــــــــاأ  $ 350,949 للعالقي 
 

   ف مســـــتحقات ال -
ن ونقـــــل  شــــــركاتاخـــــتالف المعـــــايت  فن المتعاقـــــد معهـــــا للتســـــكي 

  المعامالت المقدمة من بعض ال
، بالرغم من وجود حاالت تكرار فن ن  شـركاتالعالقي 

، وعــدم قيــام المسـدد لهــا مثـل )ايليــ  بيمـاتورز( إال أنــه تــم سـداد كامــل مسـتحقاتهم
ومــــــــديونياتها، علمــــــــا ان  األخــــــــرى شـــــــــركاتالمندوبيــــــــة بســــــــداد مســــــــتحقات بعــــــــض ال

ن تقـوم أتخفيض مديونيتها أكـتر مـن مـرة دون  EXTRA شـركةالمندوبية طلب  من 
 بسداد ديونها. 

  مجملهـــــــا تصــــــــرفإن العديـــــــد مـــــــن ال -
ن بالســـــــفارة تعـــــــد فن ات المرتكبـــــــة مـــــــن المســـــــؤولي 

تب عنها تحميل وتكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء تجاوزات ومخالفات قانونية تر 
والتالعــــب  زمــــةوالتقصــــت  وعــــدم بــــدل العنايــــة الأل همــــالوتكــــاليف باهضــــه جــــراء اإل

ر جسـيم بالمـال العـام، والمـادة ) انيـة 99واالستغالل مما يلحق  ن ن ( مـن الئحـة المت 
 للصــــــــرفوالحســـــــابات والمخـــــــازن مـــــــن حيـــــــث ضـــــــعف غيـــــــاب التعزيـــــــز المســـــــتندي 

( من 20( من الالئحة المذكورة وبالمخالفة للمادة )155، 154لمخالفة للمواد )وبا
( مـــن 12، 11( بشـــأن العمـــل الســـياس  والقنصـــىل  والمـــواد )2/2001القـــانون رقـــم )
  ن عالقـــــات العمـــــل،أبشـــــ (12/2010)القــــانون رقـــــم 

ا
عمـــــا تشـــــكله مـــــن جـــــرائم فضــــ 
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  جريمـة اإل
ن
  حفـظ وصـي همـالجنائية تتمثـل ف

ن
انة المـال العـام المعاقـب والتقصـت  ف

( وجريمـــــة اســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطات الوظيفيـــــة 15، 14عليهــــا بنصـــــوص المـــــواد )
ر للغــــت  المعاقــــب عليهـــا بــــنص المــــادة ) ، 33، 23والمــــواد ) (27لتحقيـــق نفــــ  او  ن

( بشـــأن الجـــرائم االقتصـــادية وكـــذلك جريمـــة ســـوء 2/1979( مـــن القـــانون رقـــم )34
( وجريمــة التقصــت  235، 230ا بنصــوص المــواد )اســتعمال الســلطة المعاقــب عليهــ

   ( عقوبات. 237أو االمتناع عن القيام بالواجب المعاقب عليها بنص المادة )

 
ً
ا  : مخصص البلدياتعاشر

 2020( لسنة 242قيمة مخصصات البلديات وفق قرار المجلس الرئاس  رقم ) بلغ 
عـــــدد مــــن البلـــــديات  دينــــار لصــــال  50,391,734مليــــون دينـــــار، ســــيل منهـــــا  75مبلــــل 

  مواجهــــة جائحــــة كورونــــا، وتــــم تحديــــد أوجــــه
ن
  الصـــــرف  لمســــاعدتها ف

ن
المفــــوض بهــــا ف

ة ومكافحـــة العـــدوى ألمـــاكن شخصــــيتـــوفت  متطلبـــات التشـــغيل ومســـتلزمات الوقايـــة ال
العــــــــزل الصــــــــح  المؤقــــــــ  وتــــــــوفت  متطلبـــــــــات العنــــــــا  الطبيــــــــة والطبيــــــــة المســـــــــاعدة 

ن أن ما أمكنوالتوعية والتدريبوالمعقمات ومواد الرش والتعقيم    حي 
مـن حصــره  ، فن

مركبــــــة مــــــن قبــــــل جهــــــاز الطــــــب  144الســــــيارات الموزعــــــة والمســــــلمة للبلــــــديات عــــــدد 
 العسكري. 

ومـــن خـــالل متابعـــة أوجـــه  ف المبـــالل المخصصـــة للمجـــالس البلديـــة لمجابهـــة وبـــاء  
: كورونا لوحظ   
 اآلنر

ية لبلدية المنشية  اللجنة التسيي 

 الرصيد  م30/07/2020المصـروف حن   المخصص 

399,314 196,300 203,014 
 

مقابــل تزويــد البلديــة بأثــاث مكتــب   دينــار،  117,800مبلــل وقــدره بصـــرف  بلديــةال قيــام
نــ  وتمثــل نســبة  ات الفعليــة، ممــا يعكــس ســوء مصـــروف% مــن ال60وفــرش وشــبكة انتر

  تصـــرفال
 
بمخصصــات الجائحــة واعتبارهــا مــن غــت  اولويــات البلديــة، ممــا يعــد مخالفــا

والمتعلـــق بتـــوفت  متطلبـــات التشـــغيل  1 بـــالتفويض حســـب البنـــد رقـــمالصــــرف  ألوجـــه
. شخصـيومستلزمات الوقاية ال  ة ومكافحة العدوى ألماكن العزل الصح 

 المجلس البلدي زلطن

انية الطوارئ ن  :م31/08/2020حبر  بيان بالموقف التنفيذي بمت 

 الرصيد المبلغ المصـروف المبلغ المعتمد

321,258 106,078 215,180 
 

 :  التال 
ن  ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 

  توفت  مواد غذائيةمصـروفأغلب المبالل ال -
 ومواد تنظيف ة كان  فن

دينــــار للمســــتفيد محــــالت األوتــــاد  58,000بمبلــــل  1/7رقــــم إذن الصـــــرف  بموجــــب -
 من محالت الرهيب.  ،دينار  9,687 الغذائية ومواد تنظيف بقيمةللمواد 
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 المجلس المحل  العجيالت

، دينـــــار  404,681 ،  ف منـــــه المجلـــــس نحـــــودينـــــار  635,705 تخصـــــيص مبلـــــل تـــــم
 :دينار لوحظ ما يىل   231,024 برصيد نحو

العروبــــــــة  شـــــــــركة لصــــــــال دينــــــــار  186,252بقيمــــــــة  1/5 ف رقــــــــم إذن  بموجــــــــب -
 مركز العزل الطب   )مركز الشهيد أبوقيله( ، مقابل المتألقة

ن مببن ن حوله ما تجهت  تبي 
 :يىل  

  لمركـــز العـــزل  
قيــام رئـــيس اللجنـــة العليـــا لمواجهـــة وبـــاء كورونـــا باالســـتالم النهـــان 

 مـــــن قيـــــام قســـــم ال
ا
ات بـــــالمجلس مشــــــروعالطـــــب   )مركـــــز الشـــــهيد أبوقيلـــــة( بـــــد 
  لل
 اعداد تقرير بالخصوص. و  مشـروعالمحىل  بعملية االستالم النهان 

  .من المستخلص  
ن النهان   عدم خصم قيمة التأمي 

  إلعـــادة صـــيانة المركـــز المـــذكور بعـــد صـــيانته مـــن قبـــل شــــركة أخـــرى تـــم تكليـــف
المثاليـــة وان عمليـــة التعاقـــد تمـــ  مـــن قبـــل وزارة الصـــحة بتكليـــف مـــن  شــــركةال

 .ةوكيل وزارة الصح

 المجلس البلدي هراوة: 

:  بمتابعة  ما يىل 
ن  ما تم استالمه من قبل المجلس البلدي هراوة تبي 

والمعـــــــدات الطبيـــــــة  جهـــــــزةبتوريـــــــد بعـــــــض األ  )م ع م ر( عـــــــدم قيـــــــام عميـــــــد البلديـــــــة -
  قـام باسـتالمها مـن قبـل جهـاز 

المتعلقة بمجابهة جائحة كورونا لبلدية هـراوة، والـبر
وة واســتالمه الطــب العســكري وذلــك بمقارنــة مــا تــم توريــده للمستشــفن القــروي هــرا

مـن قبــل جهــاز الطـب العســكري طــرابلس التـاب  لــوزارة الــدفاع، وهـذه الفروقــات كمــا 
 :  يىل 

 العجز المستشق   الطب العسكري البيان ت

 3 2 5 رسير عناية 1

 1 1 2 جهاز التنفس الصناع   2

 4 1 5 جهاز مراقبة الوظائف الحيوية 3

 5 0 5 جهاز الحق الوريدي 4

 5 0 5 جهاز الحقن 5

 1 1 2 جهاز شفط السوائل 6

 5 0 5 حاملة محاليل 7

 2 3 5 منظار االذن 8
 

  المواصفات ورقم الهيكل للسيارة نوع هونداي  اختالف -
  تم تسليمها من  H1فن

البر
قبــــــل عميــــــد البلديــــــة للجنــــــة مكافحــــــة جائحــــــة كورونــــــا ببلديــــــة هــــــراوة وكانــــــ  هــــــذه 

 :  االختالف كما يىل 

 وفق محضـر التسليم للجنة الطب العسكريوفق محضـر استالم  البيان

 KM.HWH81RBLU127403 KMJWA37HAK4025279 رقم الهيكل

ن تام مواصفات السيارة  ال تحمل تلك المواصفات إسعافسيارة  سيارة عناية فائقة مجهزة تجهت 
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 المجلس البلدي األصابعة

 فيما يىل  بيان يوض  المبلل المخصص للبلدية والمنرصف منه: 

 الرصيد المنرصف المفوض به

475,682 453,899 21,783 
 

:  4كما تم تخصيص عدد   سيارات للبلدية من قبل جهاز الطب العسكري بيانها كالتال 

 الهيكل لون السيارة نوع السيارة رقم السيارة

  مزدوجة 5/2191275
  بيير
 MMBJNKJ40LH018576 ابيض متير

 MALC74CBKM140213 رصا،   هونداي اكسن  5/2191279

 MALC741CBLM186954 ابيض هونداي اكسن  5/2191003

 KMHWH81RBLU127518 ابيض H1 إسعافهونداي  -
 

إن التقــارير الــواردة مــن فــرع الــديوان األصــابعة تشــت  إل اســتالم ســيارتان فقــط، لــوحظ 
 حولها: 

ة مـــــــــن قبـــــــــل جهـــــــــاز الطـــــــــب العســـــــــكري مصــــــــــروفللمركبـــــــــات ال الســــــــــ ءاالســـــــــتعمال  -
والمخصصــــة للجنــــة لمجابهــــة جائحــــة كورونــــا واســــتعمال تلــــك المركبــــات ألغــــراض 

 ة. شخصـي

المخصصــة لتقــديم خدمــة  الســـريعةلــرئيس فريــق االســتجابة  إســعافتســليم ســيارة  -
وخـارج أوقـات العمـل مـ  إزالتـه  شخصــ )طبيب لعند بيتك( واسـتعماله لهـا بشـكل 

  
ة  إسـعافللشـعارات الموجــودة عليهــا، وعــدم اســتعمالها فن الحــاالت مــن مركــز الفلــتر

بمكتــــب الشــــؤون  ســــعافالتابعــــة لقســـم اإل  ســــعافحيـــث يــــتم االســــتعانة بســـيارة اإل 
 الصحية بالمنطقة. 

 المجلس البلدي البوان س

والمستلزمات الطبية المخصصة لبلديـة  األدويةوالمعدات و  جهزةن خالل متابعة األ م
وادي البوانيس من وزارة الصحة وبمقارنتها بنماذج االسـتالم المعـدة مـن وزارة الصـحة 

ن 28/9/2020وما هو موجود عىل أرض الواق  بتاريــــخ  : م، تبي   
 اآلنر

  بعــــض األ  -
ن مــــن خــــالل جــــرد المعــــدات  جهــــزةوجـــود عجــــز فن والمعــــدات وهــــو مــــا تبــــي 

: المستلمة وذلك حسب ا  لبيان التال 

 العجز الفعل  الموجود  الكمية المستلمة من الوزارة البيان مر. 

 الدم 1
ن
ن ف  5 7 12 جهاز قياس االكسجي 

 12 0 12 جهاز مراقبة الوظائف الحيوية 2

 12 0 12 حــــامل مــــــحــــالــــيـــــل 3

 6+6 0 6+6 جهاز قياس ضغط + سماعة 4

5 Oto scoape 6 0 1 

6 Larungo scope sat 2 0 2 
 

  أمــــــاكن غــــــت   جهــــــزةتخــــــزين األ  -
  مدرســــــة الــــــزيغن الثانويــــــة فن

والمعــــــدات المســــــتلمة فن
المســتلمة  األدويــةوالمعـدات، وعــدم تصـنيف  جهــزةمخصصـة لتخــزين مثـل هــذه األ 
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  الغــــــــرض 
ن
بالصــــــــورة المطلوبــــــــة، ممــــــــا قــــــــد يــــــــؤدى إل تلفهــــــــا دون االســــــــتفادة منهــــــــا ف

 المخصصة له. 

 االستنتاجات

االســـتثنائية وتشــكيل لجــان متعـــددة  جــراءاتبــالرغم مــن اتخــاذ الحكومـــة جملــة مــن اإل 
اللجنـة العلميـة العليـا( بمشـاركة الجهـات ذات العالقـة إال  – زمـة)لجنة األ زمةإلدارة األ

 أنه من المالحظ عدم توحيد الجهود ويتض  ذلك من النقاط التالية: 

امأ عمــل محـددة منبثقــة مـن خطــة عـدم تـأطت  عمــل تلـك اللجــان بمنهجيـة وفــق بـر  -
  تحديــــــد  نفــــــاقواضــــــحة المعــــــالم حيــــــث تعــــــددت قنــــــوات اإل 

ن
ممــــــا شــــــت  الجهــــــود ف

االحتياجـــــــات الفعليــــــــة نوعــــــــا وكمـــــــا، وانفــــــــردت الجهــــــــات الممولـــــــة بتوجيــــــــه أموالهــــــــا 
 .زمةالمخصصة وفق رنيتها، بالرغم من عضويتها باللجنة العليا إلدارة األ

  اإل  -
ن
ممــا ترتــب عنــه تضــخيم المــواد المــوردة مــن مســتلزمات طبيــة  نفــاقالعشــوائية ف

  التوريد من قبـل قنـوات اإل 
   نفـاقومعدات والتكرار الحاصل فن

دون توظيـف حقـيفر
 لها وانخفاض مستوى فاعليتها وتكدسها بشكل يعرضها للتلف. 

ة داريـــقـــرار الحكومـــة باعفـــاء وزارة الصـــحة والطـــب العســـكري مـــن الئحـــة العقـــود اإل  -
  مواجهـــة الجائحـــة،  اجـــراءاتضـــوابط و دون وضـــ  

تتناســـب ومتطلبـــات المرحلـــة فن
  ارتفـــــــاع األســـــــعار واجـــــــراء تعاقـــــــدات دون وضـــــــ  

ممـــــــا ســـــــاهم بشـــــــكل مبـــــــالل فيـــــــه فن
مواصـــفات محـــددة للمـــواد المـــوردة واالنشـــاءات واعمـــال التحـــوير لمراكـــز العـــزل ومـــا 

 صاحب ذلك من عمليات فساد. 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

71 
 

 : قطاع املاليةالثالثالفصل 
 املاليةوزارة 

 وزارةالديوان 
: نظام الرقابة الداخلية

ً
 أوال

  تخــص ديــوان الــوزارة الــواردة بتقــارير ديــوان  -
ام بمعالجــة المالحظــات الــبر ن عــدم االلــتر

 المحاسبة السابقة. 

انيـة التقديريـة المعتمـدة عـن سـنة  - ن م، بـالرغم مـن المطالبـة 2020عدم تزويـدنا بالمت 
 بها أكتر من مرة. 

 صــــــرف،ي وغيــــاب بعــــض المســـــتندات المؤيــــدة لعمليــــة الضــــعف التعزيــــز المســـــتند -
انيـــــــــة 248، 243، 232، 99رقــــــــام )أوذلــــــــك بالمخالفــــــــة للمـــــــــواد  ن ( مـــــــــن الئحــــــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

انية والحسابات والمخازن، 105ما نص  عليه المادة رقم ) إغفال - ن ( من الئحة المت 
إل إذن  باإلضـــــافة صــــــرفحيـــــث ال يـــــتم خـــــتم جميـــــ  المســـــتندات المرفقـــــة بـــــاذن ال

 م  بيان تاريخه.  صـرفنفسه بختم يفيد ال صـرفال

  أداء المراقب المال  بديوان الوزارة، وعدم متابعته لجمي  االختصاصات  -
القصور فن

  المـواد أرقـام )
( مـن قـانون النظـام المـال  للدولـة والمـادة 20،18المنصـوص عليهـا فن

انية والحسابات والم26رقم ) ن  خازن. ( من الئحة المت 

عــــدم التقيــــد مــــن قبــــل المراقــــب المــــال  بمســــك ســــجل االعتمــــاد واالستعاضــــة عنــــه  -
 للمـــــــواد رقـــــــم )

 
، مـــــــا يعـــــــد مخالفـــــــا  

ونن انيـــــــة 21،20بســـــــجل إلكـــــــتر ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

والمنصــــوص عليهــــا  ،عــــدم التقيــــد بمســــك الســــجالت والــــدفاتر المســــتندية الملزمــــة -
انيـــة والحســـابات والمخـــازن ومنهـــا عـــىل ســـبيل ( مـــن الئحـــة ال181بالمـــادة رقـــم ) ن مت 

والودائــ ، باإلضــافة لعــدم اكتمــال بعضــها  مانــاتالمثـال: دفــتر الصــندوق لحســاب األ 
.  األولاألخر مثل دفتر الصندوق للباب   

 والثانن

عـدم مسـك الــوزارة لسـجل لألصـول الثابتــة، وذلـك بالمخالفـة لمنشــور رئـيس ديــوان  -
ورة مسـك سـجالت 2018نة ( لس11المحاسبة الليب   رقم ) م، والذي نص عـىل  ن

لمتابعــة وحفــظ األصــول ومطابقتهــا بعمليــة الجــرد الســنوي لألصــول، حــبر ال تكــون 
فقـــط، وانمـــا لتعزيـــز عمليـــة إحكـــام الرقابـــة عـــىل األصـــول  حصــــر عمليـــة الجـــرد مجـــرد 

 ومتابعتها وحفظها من الضياع. 

ام ديــــوان الــــوزارة بقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  - ن م، فيمــــا 2013( لســــنة 346)عــــدم الــــتر
ود بــالوقود،   صـــرفيخــص تنظــيم عمليــة  ن كــروت الــدف  المســبق للهــاتف ودفــاتر الــتر

ط  ن الوظــــائف القياديــــة بــــديوان الــــوزارة، والــــذي ششــــتر ن غــــت  الشــــاغلي  عــــىل المــــوظفي 
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ورة وجــود موافقــات مــن الــوزير بالخصــوص،  إل  الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي األمــر  ن
 ومتابعتها. صعوبة الرقابة عليها 

ة بالصـــورة المطلوبـــة داريـــة عـــت  قنـــوات المســـتويات اإل داريـــعـــدم انســـياب األوامـــر اإل  -
 لمـــــا تقتضـــــيه مصـــــلحة العمـــــل، 

 
  تقـــــديم البيانـــــات  األمـــــر وفقـــــا

ن
الـــــذي أدى للتبـــــاطؤ ف

والمســــتندات مــــن بعــــض اإلدارات واألقســــام لفريــــق الفحــــص المكلــــف، ناهيــــك عــــن 
 الية. عدم وجود أرشفة مناسبة للمعامالت الم

للعديـــــد مـــــن  القانونيـــــة بـــــديوان الـــــوزارة، حيـــــث لـــــوحظ إعـــــدادها دارةضـــــعف أداء اإل  -
  لهــــا، الســــيما فيمــــا يخــــص المكافــــآت الماليــــة، 

القــــرارات دون وجــــود الســــند القــــانونن
( لســـنة 12باإلضـــافة لمخالفـــة هـــذه القـــرارات ألحكـــام قـــانون عالقـــات العمـــل رقـــم )

 عـــــــىل أن بعـــــــض العقـــــــود المعـــــــدة  ،م2010
ا
ششـــــــوبــها بعـــــــض  دارةمـــــــن قبـــــــل اإل فضـــــــ 

 القصور. 

ية انية التسيي  : المي  
ً
 ثانيا

ن    خـالل السـنة الماليـة  األولبلغ  جملة التفويضات المالية المفوض به للبـابي 
والثـانن

: تفاصيلها كدينار  26,629,612م مبلل وقدره 2020  
 اآلنر

 الرصيد المصـروف الفعل   المسيل الفعل   المفوض بها البيان

 92,400 18,030,700 15,407,180 18,123,100 األولالباب 

  
 182,142 8,324,370 8,506,512 8,506,512 الباب الثانن

 274,542 26,355,070 23,913,692 26,629,612 اإلجمال  
 

 الباب األول

تكشف   األولالمتعلقة بالباب  صـرفمن خالل أعمال الفحص لبيانات ومستندات ال
  
: لنا مجموعة من المالحظات نوردها فن  

  اآلنر

ن بديوان وزارة المالية م  مـا هـو  - من خالل عملية المطابقة الفعلية لمرتبات العاملي 
  للجنـــة ترشـــيد المرتبـــات بـــذات الـــوزارة

وذلـــك عـــن  ،موجـــود بمنظومـــة الـــرقم الـــوطبن
ن وجــــــــــود بعــــــــــض المالحظــــــــــات 2020( لســــــــــنة 12مرتــــــــــب شــــــــــهر دشســــــــــمت  ) م، تبــــــــــي 
  
: والتجاوزات والمتمثلة فن  

 اآلنر

  لمنظومـــة الــــرقم 
 
ن وقيمـــة مرتبـــاتهم وفقــــا الجـــدول التـــال  يوضــــ  عـــدد المــــوظفي 

ن وقيمـــــــة مرتبـــــــاتهم  شـــــــيد بـــــــوزارة الماليـــــــة، وعـــــــدد المـــــــوظفي 
  للجنـــــــة التر

الـــــــوطبن
 من قبل ديو مصـروفال

ا
 ان الوزارة، باإلضافة للمطابق بينهما: ة فع 

  
 لمنظومة الرقم الوطن 

ً
 لديوان الوزارة وفقا

ً
 المطابق وفقا

 العدد القيمة العدد القيمة العدد

 موظف 1065 دل 912,772 موظف 1074 دل 919,175 موظف 1112
 

  للجنــة  
 لمخرجـات منظومـة الـرقم الـوطبن

 
  تـرد لـديوان الـوزارة وفقـا

مرتبـاتهم الـبر
شـــيد بـــوزارة الماليـــة وال يـــتم  ها مـــن قبـــل ديـــوان الـــوزارة، باإلضـــافة لعـــدد صــــرفالتر

  ال تــرد ويــتم 
ن وقيمــة مرتبــاتهم الــبر ها مبالتجــاوزم مــن قبــل ديــوان صـــرفالمــوظفي 
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 بأنــه لــم تــرد أرقــامهم ال
 
بالمخالفــة للمــادة  ،وطنيــة بحوالــة المرتبــاتالـوزارة، علمــا

: بشأن  م،2014( لسنة 8( من قانون رقم )7رقم )  
 الرقم الوطبن

 مرتبات ال ترد وتصـرف بالتجاوز مرتبات ترد وال يتم صـرفها

 القيمة العدد القيمة العدد

 دينار 6,974 موظف 9 دينار 33,241 موظف 48
 

 ت  
/أقـــل( ممـــا تـــرد  صــــرفقيمـــة مرتبـــاتهم الـــبر مـــن قبـــل ديـــوان الـــوزارة بقيمـــة )أكت 

  للجنــــة ترشــــيد المرتبــــات بــــوزارة 
 لمخرجــــات منظومــــة الــــرقم الــــوطبن

 
إليهــــا وفقــــا
 المالية: 

 مرتبات تصـرف بقيمة أقل مرتبات تصـرف بقيمة أكي  

 القيمة العدد القيمة العدد

 دينار 35,829 موظف 94 دينار 54,744 موظف 963
 

  ن بأســـماء ثالثيـــة فقـــط، أي غـــت  مطابقـــة لقاعـــدة إدخـــال بعـــض أســـماء المـــوظفي 
ن دون أرقـــام بيانــات مصـــلحة األحــوال المدنيـــة، باإلضــافة إل  دراج أســـماء مــوظفي 

 .مالية

 صـــــــرفضــــــعف التعزيــــــز المســــــتندي وغيــــــاب بعــــــض المســــــتندات المؤيــــــدة ألعمــــــال  -
  بعضــها بارفــا

ن بــالوزارة، حيــث يــتم االكتفــاء فن ق حافظــة المكافــآت لــبعض المــوظفي 
هــــا مــــن المســــتندات، كمــــا لــــوحظ عــــىل  صـــــرفواســــتمارة ال صـــــرفالم فقــــط دون غت 

االكتفــــاء بــــالتوقي  أو  والمســــتندات المرفقــــة بهـــا عــــدم التوقيــــ  صـــــرفبعـــض أذون ال
، وكــــذلك هــــو الحــــال نفســــه بالنســــبة لــــرئيس  دون الخــــتم مــــن قبــــل المراقــــب المــــال 

 .  مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المال 

  
 الباب الثان 

  تكشف   صـرفمن خالل أعمال الفحص لبيانات ومستندات ال
المتعلقة بالباب الثانن

  
: لنا مجموعة من المالحظات نوردها فن  

  اآلنر

( 19تحميل بعض المصاريف عىل بنود غت  مختصة، وذلك بالمخالفة للمادة رقم ) -
ن هذه المصاريف عىل سب  يل المثال: من قانون النظام المال  للدولة، ومن بي 

 م، 02/06/2020تــــاريــــخ  دينــــار، 2,000بقيمــــة  3/6رقــــم  إذن صـــــرف بموجــــب
، حملــ  عــىل  ن جاع تكــاليف صــيانة ســيارة خاصــة ألحــد المــوظفي 

متعلقــة باســتر
 حيـــــث أن الســـــيارة خاصـــــة 

 
بنـــــد قطـــــ  غيـــــار ومهمـــــات وأدوات، مـــــا يعـــــد مخالفـــــا

ض  تحميــل )مملوكــة للموظــف( وليســ  مملوكــة للــوزارة، حيــث كــان مــن المفــتر
 القيمة عىل بند المن  والمساعدات. 

 تـــــــــــــــــــاريــــخ دينـــــــــــــــــــار  10,900بقيمــــــــــــــــــة  12/08رقـــــــــــــــــــم  إذن صــــــــــــــــــــرف بموجــــــــــــــــــب ،
م، مقابـــل تـــوفت  مـــواد غذائيـــة ألحـــد المقـــا   التـــاب  للـــوزارة، تـــم 01/07/2020

 عـــىل بنـــد اإل 
ا
 مـــن تحميلهـــا مـــث 

ا
ات بـــد  ن  عاشـــةتحميـــل القيمـــة عـــىل بنـــد التجهـــت 

.  ، خاصةاألولواإلقامة بالباب  ن  وأن هذه المواد الغذائية تخص الموظفي 

 دينـــــار  14,576بقيمـــــة  م5/4/2020تـــــاريــــخ  8/4رقـــــم  صــــــرفالإذن  بموجـــــب ،
ن التابعـــــة للـــــوزارة، تـــــم  يمثـــــل قيمـــــة صـــــيانة وتطـــــوير منظومـــــة شـــــؤون المـــــوظفي 
 عىل بند الصيانة. 

ا
 من تحميلها مث 

ا
ات بد  ن  تحميل القيمة عىل بند التجهت 
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 35,820م بقيمــــــــة 01/12/2020تــــــــاريــــخ  8/12رقــــــــم  صـــــــــرفالإذن  بموجــــــــب 
وكيــل وزارة الماليــة، وذلــك  )م م غ( ، يمثــل قيمــة عقــد إيجــار ســكن للســيد دينــار 

ة مــن  م، حملــ  كامــل قيمــة العقــد 30/11/2021إل  م1/12/2020عــن الفــتر
م، أي تحميــل الســنة الماليــة محــل الفحــص بمــا ال يخصــها مــن 2020عــىل ســنة 
: )قيمــــة إيجــــامصــــروف م(، بالمخالفــــة لــــنص 2021شــــهر مــــن ســــنة  11ر ات و  
انية والحسابات والمخازن. 13المادة ) ن  ( من الئحة المت 

  ال -
ن
ن بقصـــد اســـتنفاد البنـــد، حيـــث  صــــرفالتوســـ  ف مـــن بنـــد المكافـــآت لغـــت  العـــاملي 

لوحظ صدور العديد من القرارات من قبـل وزيـر الماليـة ووكيـل الماليـة بالتعاقـد مـ  
اتهم، باإلضــــافة  ن خــــارج الـــوزارة دون تحديــــد ماهيـــة مــــؤهالتهم وخـــت  عـــدد المـــوظفي 

 عــن وجــود بعــض ال
ا
ة االســتعانة بهــم ســتة أشــهر، فضــ  قــرارات لــم تحــدد لتجــاوز فــتر

ة التعاقــــد، بالمخالفــــة لقــــانون عالقــــات العمــــل رقــــم ) م، 2010( لســــنة 12فيهــــا فــــتر
، ومنشـــور رئـــيس الـــديوان رقـــم بشـــأن  م2014( لســـنة 8وقـــانون رقـــم )  

الـــرقم الـــوطبن
  تمــــ  خــــالل 2016( لســــنة 1)

  نــــورد لكــــم بيــــان لــــبعض التعاقــــدات الــــبر
  اآلنر
ن
م، وف

 بأنـــه بلغـــ  جملـــة المبـــالل المقيـــدة م، 2020الســـنة الماليـــة موضـــوع الفحـــص 
 
علمـــا

 دينار.  274,390عىل هذا البند 

  ال -
أو  عـــــىل بنـــــد اإلعانـــــات والمســـــاعدات والمـــــن  دون وجـــــود آليـــــة صــــــرفالتوســـــ  فن

تحديــــد قيمتهــــا )تفــــاوت القيمــــة مــــن أو  ها لمســــتحقيها صـــــرفضــــوابط تــــنظم عمليــــة 
   األمر  يقتصـرشخص آلخر(، وانما 

 عـىل طلـب كتـان   مـن المعـبن
 
وكيـل لموجـه أحيانـا

 
 
 فيـــه مســــاعدة داريــــالشـــؤون اإل  إدارةمـــدير إل  وزارة الماليـــة وأحيانـــا

 
ة والماليـــة، طلبـــا

 بأنــــه إجــــراءدون أي  صـــــرفماليــــة يــــتم تهمــــيش عليــــه بالموافقــــة بال
 
ات أخــــرى، علمــــا
ة محـــل الفحـــص  م 2020بلغـــ  جملـــة المبـــالل المقيـــدة عـــىل هـــذا البنـــد خـــالل الفـــتر

 .دينار 1,219,500مبلل وقدره 

م، 01/05/2020، تــــــاريــــخ دينــــــار  35,850بقيمــــــة  4/6رقــــــم  إذن صـــــــرف بموجــــــب -
ســــيارة،  15الفنيــــة لصــــيانة الســـيارات، مقابــــل صـــيانة عــــدد  الشــــريفلصـــال  ورشــــة 

 :  لوحظ بشأنه التال 

 ما ييب  تبعية وملكية السيارات الخاضعة للصـيانة لـوزارة الماليـة إرفاق  لم يتم
 السيارة(. )صورة من كتيب 

 اتفـــاق مـــ  الورشـــة بخصـــوص  أو محضــــر  مـــا يوضـــ  بوجـــود عقـــد إرفـــاق  لـــم يـــتم
 صيانة السيارات التابعة للوزارة. 

 مــــن وحــــدة الصــــيانةإرفــــاق  عــــدم  
  مســــؤوليته أو  تقريــــر فــــبن

، بحالــــة األمــــر مــــن فن
الســـيارات الخاضـــعة للصـــيانة، وانمـــا االكتفـــاء بكشـــف مبـــدئ مـــن قبـــل الورشـــة 

 بحالة السيارات. 

 إرفــــاق  عــــدم  
  بانجــــاز واتمــــام أعمــــال الصــــيانة الالزمــــة للســــيارات الــــبر

تقريــــر فــــبن
 أحيل  للصيانة. 

م، لصال  02/06/2020، تاريــــخ دينار  8,762بقيمة  6/6رقم  إذن صـرف بموجب -
ة  28المــــدار الجديــــد، مقابــــل قيمــــة فــــواتت  اتصــــاالت لعــــدد  شـــــركة ن خــــط اتصــــال مــــت 

 :  الفوترة، لوحظ بشأنه التال 
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 عهدتهم هذه الخطوط )الشفرات(. عدم بيان أس  
ن
 ماء من ف

 ات بمـــن  واســـتخدام هـــذه أو تصــــريح مـــا يفيـــد بوجـــود موافقـــاتإرفـــاق  لـــم يـــتم
 . ن  الخطوط )الشفرات( من قبل الموظفي 

م، 02/06/2020تــــــاريــــخ  ،دينــــــار  7,760بقيمــــــة  13/6رقــــــم  إذن صـــــــرف بموجــــــب -
جاع قيمة فواتت  صيانة سيارة، لو  ( ف ف ا) لصال 

: مقابل استر  حظ بشأنه التال 

 جاع القيمــة بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم  الشخـــص   صـــرفاتبــاع أســلوب ال واســتر
ض 21) ة  صــرف( من القانون المال  للدولة، حيث كـان مـن المفـتر القيمـة مبـارسر

 من البند المختص. 

  ورشــــة  
ن
 3مــــدة  الشـــــريفتــــم ذكــــر أن الســــيارة تعرضــــ  لحــــادث ســــت  وبقيــــ  ف

بخصوصــها، والســؤال لمــاذا بقيــ  طــول تلــك  اءإجــر ســنوات مصــفوفة دون أي 
 المدة 

  عدم القيام بتكليف مركز مختص للقيـام بأعمـال الصـيانة الالزمـة، واالستعاضـة
للقيـــام بـــذلك ودفـــ  التكـــاليف مـــن  أعـــالهعـــن ذلـــك بتكليـــف الشـــخص المـــذكور 

 الجيب الخاص. 

  لوحـــدة الحركـــة عـــن مـــدى الجـــدوى مـــن صـــيانة  
  التقريـــر الفـــبن

عـــدم التطـــرق فن
الســيارة، خاصــة وأن حســب مــا تــم ذكــره عــن حالــة الســيارة بعــد انجــاز الصــيانة 

 أنها بحاجة لعدة أعمال صيانة أخرى. 

م، 01/07/2020، تــــــاريــــخ دينــــــار  7,800بقيمــــــة  42/7رقــــــم  إذن صـــــــرف بموجــــــب -
لصال  ورشة اإلخوة للمصاعد والساللم المتحركة، مقابـل صـيانة المصـاعد التابعـة 

:  3لوزارة المالية لعدد  ، لوحظ بشأنه التال   
 مبانن

 تكليف الورشة بأعمال الصيانة. إرفاق  لم يتم 

 سية وما يتعلق به من عروض ألعمال الصيانة.  إرفاق محضـر  لم يتم  التر

 ن فيـه حالـة المصـاعد ومـدى إرفـاق  لم يتم   مـن الوحـدة المختصـة يبـي 
تقريـر فـبن

 أعمال الصيانة. حاجتها للصيانة، وهو الحال نفسه بالنسبة لتقرير إنجاز 

 للجهــــــة المنفــــــذة ألعمــــــال الصــــــيانة،ضـــــــريب   شــــــهادة الســــــداد الإرفــــــاق  لــــــم يــــــتم ، 
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

م، 01/07/2020، تـــــاريــــخ دينـــــار  52,990بقيمـــــة  50/7رقـــــم  إذن صــــــرف بموجـــــب -
مقابـل صـيانة مكاتـب ودورات ميـاه دعامة العمران للمقـوالت العامـة،  شـركةلصال  

 :  التاب  للوزارة بالظهرة، لوحظ بشأنه التال 
 بالمببن

 ســـية ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن عـــروض ألعمـــال الصـــيانة مـــن  إرفـــاق محضــــر  لـــم يـــتم التر
 المتقدمة بالخصوص.  شـركاتال

 ن فيـه حالـة المكاتـب ودورات إرفاق  لم يتم   من الوحـدة المختصـة يبـي 
تقرير فبن

حاجتهــا للصــيانة، وهــو الحــال نفســه بالنســبة لتقريــر إنجــاز أعمــال الميــاه ومــدى 
 الصيانة. 

 للجهــــــة المنفــــــذة ألعمــــــال الصــــــيانة،ضـــــــريب   شــــــهادة الســــــداد الإرفــــــاق  لــــــم يــــــتم ، 
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 
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م، واذن 11/08/2020، تــاريــــخ دينــار  1,059بقيمــة  2/8رقــم  إذن صـــرف بموجــب -
نفط  شـركةم، لصال  26/08/2020، تاريــــخ دينار  1,200بقيمة  22/8رقم  صـرف

 :  ليبيا، مقابل شحنات وقود ديزل، لوحظ بشأنها التال 

 انية والحسابات  صـرفالإذن  نموذجإرفاق  لم يتم ن الذي نص  عليه الئحة المت 
: تكليــف والتور  شـــراءأي مســتندات أخــرى تتعلــق بعمليــة الأو  والمخــازن،

ا
يــد مــث 

اســــــتالم الشــــــحنة وغــــــت  ذلــــــك مــــــن المســــــتندات، وانمــــــا إذن  بالتوريــــــد، شـــــــركةال
 فقط.  شـراءاالكتفاء بارفاق فاتورة ال

  ن لنــــا مــــن المســــتفيد مــــن هــــذه الشــــحنات وال عــــىل أي بنــــد تــــم تحميلهــــا لــــم يتبــــي 
 قيمتها. 

م، واذن 01/07/2020، تــــــــاريــــخ دينــــــــار  5,000بقيمــــــــة  3/8بموجــــــــب إذن صـــــــــرف  -
 20/8م، واذن صــــــرف 09/08/2020، تـــــاريــــخ دينـــــار  1,250بقيمـــــة  19/8صــــــرف 
م، لصـــــــال  شــــــــركة ليبيـــــــا لالتصـــــــاالت 09/08/2020، تـــــــاريــــخ دينـــــــار  7,500بقيمـــــــة 

نــ  لعــدد  اكات ورصــيد انتر  دينــار  1,250موظــف، بقيمــة  11والتقنيــة، مقابــل اشــتر
 :  لكل موظف، لوحظ بشأنها ما يىل 

  تصــريــــ  أو مـا شـابه مـن المسـؤول المخـتص بمـن  لم يتم إرفـاق مـا يفيـد بوجـود
ن  ن هــذه األجهــزة، كــذلك لــم يــتم إرفــاق مــا يوضــ  طبيعــة عمــل المعنيــي  المعنيــي 

  تستدع  منحهم هذه األجهزة. 
 البر

  عدم إرفاق إذن اسـتالم الـوزارة لألجهـزة مـن الشــركة المـوردة، باإلضـافة إل عـدم
 هذه األجهزة. وجود ما يفيد االستالم من قبل المستفيدين من 

 ن لنـــا وجـــود ضـــوابط آليـــة واضـــحة توضـــ  طريقـــة توزيـــــــ  ومـــن  هـــذه أو  لـــم يتبـــي 
، بــــــالرغم مــــــن  ن نــــــ  الخــــــاص بهــــــا عــــــىل المــــــوظفي 

األجهــــــزة وكــــــروت رصــــــيد االنتر
 ديوان الوزارة.  إدارةالمطالبة بها عدة مرات إال أنه لم يتم إفادتنا بها من قبل 

واذن  ،م01/07/2020تـــــاريــــخ ، بدينـــــار  19,315بقيمـــــة  6/8 إذن صــــــرف بموجـــــب -
ج  شـــــركةم، لصــــال  01/07/2020بتــــاريــــخ  دينــــار  14,200بقيمــــة  7/8 صـــــرف الــــت 

ونيـــــــــة، مقابـــــــــل صـــــــــيانة عـــــــــدد مـــــــــن أجهـــــــــزة الحاســـــــــوب  ات الفنيـــــــــة وااللكتر ن للتجهـــــــــت 
 :والطابعات لوزارة المالية، لوحظ بشأنها ما يىل  

 ات وهــذا مــ ن  تــم تحميــل قيمــة صــيانة تلــك األجهــزة عــىل بنــد التجهــت 
 
ا يعــد مخالفــا
ض تحميــــل  مـــن حيــــث التحميـــل عــــىل بنـــد غــــت  مخــــتص، حيـــث كــــان مـــن المفــــتر

 
ا
 .القيمة عىل بند الصيانة مث 

 ســــية عــــىل عــــرض ال إرفــــاق محضـــــر  لــــم يــــتم المنفــــذة ألعمــــال الصــــيانة  شـــــركةالتر
 المتقدمة بالخصوص.  شـركاتوالعروض األخرى من ال

 المنفــــــذة ألعمــــــال الصــــــيانة شـــــــركة للضـــــــريب   شــــــهادة الســــــداد الإرفــــــاق  لــــــم يــــــتم، 
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

 شـــــــركةلصــــــال   ،م09/08/2020تــــــاريــــخ  ،دينــــــار  16,500بقيمــــــة  9/8 صـــــــرفإذن  -
ــات الطبيـــة، مقابـــل تـــوفت  كحـــول طبيـــة ت  الرايـــة الزرقـــاء الســـت ـ اد األدويـــة والمستحرصن

  
حيــــــث كانــــــ  الكميــــــات  ،المــــــوردة صــــــنافاأل  أســــــعار  وكمامــــــات، لــــــوحظ المبالغــــــة فن

  :كالتال    سعار واأل 
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 ( 10,000=  دينــار 50علبــة الســعر  200مــل الكميــة  500كحــول جــل  ،)دينــار
 (.دينار 6,500=  دينار 65علبة السعر  100امات الكمية )كم

 شــــركةم، لصــال  01/07/2020، تــاريــــخ دينــار  153,770بقيمــة  10/8 صـــرفإذن  -
ونيـــــــة والمكتبيـــــــة، مقابـــــــل توريـــــــد أجهـــــــزة  ات الفنيـــــــة واإللكتر ن ج الـــــــدول  للتجهـــــــت  الـــــــت 

 :  حاسوب مكتبية ومحمولة وطابعات، لوحظ بشأنه ما يىل 

 طلــب باحتيــاج هــذه األجهــزة وال الغــرض وال المســتفيد منهــا، حيــث إرفــاق  عــدم
ء عن ذلك.   

ن لنا أي سر  لم يتي 

 تمـــــ  المت شــــــركاتفـــــواتت  العـــــروض للإرفـــــاق  لـــــم يـــــتم  
قدمـــــة بالخصـــــوص والـــــبر

، واالكتفـــــاء بارفـــــاق فـــــاتورة شــــــراء المفاضـــــلة بينهـــــا مـــــن قبـــــل اللجنـــــة المكلفـــــة بال
 الموردة فقط.  شـركةالعرض والفاتورة النهائية لل

 البيانـات، مـثال مـن حيـث عـدم  إذن  نموذج  
ن
استالم المخزن المرفق غـت  مسـتوف

ن المخـــزن وكاتـــب دفـــتر األســـتاذ  كتابـــة رقـــم تسلســـل اإلذن، عـــدم كتابـــة اســـم أمـــي 
ن المخزن.   واالكتفاء بالتوقي  فقط، عدم وجود ختم باالعتماد من قبل أمي 

 بالمخالفـــة صـــنافالمـــوردة لأل  شــــركة للضــــريب   شـــهادة الســـداد الإرفـــاق  لـــم يـــتم ،
انية والحسابات والمخازن. 99لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

ن )مملوكــــة القيــــام بتحمــــل تكــــاليف صــــيانة عــــدد مــــن الســــيارا - ت الخاصــــة بــــالموظفي 
 وليســــ  تابعــــة للــــوزارة(، عــــن طريــــق تقــــديم طلــــب كتــــان   مــــن الموظــــف 

ن للمــــوظفي 
 فيهــا بعضــها فــواتت  الصــيانة

 
الشــؤون الماليــة  إدارةموجــه لمــدير  ،بالخصــوص مرفقــا

جاع داريــــواإل  ة بــــديوان الــــوزارة، مــــن ثــــم يقــــوم بــــالتهميش عليــــه بالموافقــــة عــــىل اســــتر
ب، وتحميلهـــــا عـــــىل بنــــد الصـــــيانة، منهـــــا عـــــىل ســـــبيل المثـــــال ال القيمــــة لمقـــــدم الطلـــــ

 :حصـرال

 )دينار( القيمة إذن الصـرف اسم الموظف

  3,000 87/12 بم  ه

  3,305 88/12 ه ب ع ال

  2,500 89/12 الم  م

  2,960 90/12 ن ع ت 

  3,000 91/12 ص ال ب

  3,000 92/12 م ع غ

  3,275 93/12 ك ع س

  2,510 94/12 ا ت ا 
 

ن أن جملــــة المبــــالل  ،مــــن خــــالل االطــــالع وفحــــص بنــــد نفقــــات الســــفر والمبيــــ  - تبــــي 
م بلغـ  قيمتهـا 2020المقيدة عىل هذا البند خالل السنة المالية موضوع الفحص 

  دينار  2,406,807
: ، لوحظ بشأنها بعض المالحظات نوردها فن  

 اآلنر

 انيــةة عــىل بنــد خــارج امصـــروفنفقــات ســفر ومبيــ   وجــود ن لــم يــتم تســويتها  لمت 
 حبر تاريخه، منها عىل سبيل المثال: 

)ع ع  لصــــال  دينــــار  2,583م، بقيمــــة 0610/2020تــــاريــــخ  19/10رقــــم  صـــــرفإذن ال
( لســنة 702الجمهوريــة اإليطاليـة بموجــب قـرار المجلــس الرئـاس  رقــم )إل  ، الموفـد د(

 م. 2020
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 دينـار  566,307ة م بقيم06/04/2020تاريــــخ  4/5رقم  صـرفالإذن  بموجب
اســتحقاق للســفر والســياحة، يمثــل قيمــة تــذاكر ســفر وحجــوزات  شـــركةلصــال  

فندقية صـادرة لصـال  الـوزارة، لـم يـتم التصـديق عـىل الفـاتورة المرفقـة مـن قبـل 
بهــــذا  شـــــركةمــــا يفيــــد التعاقــــد مــــ  الإرفــــاق  ، باإلضــــافة لعــــدمضـــــرائبمصــــلحة ال
 الخصوص. 

  ن بمهمـات عمــل رسـمية خــارج مـن خـالل تتبــ  القـرارات المتعلقـة بايفــاد مـوظفي 
، ألكــــــتر مـــــن مــــــرة خـــــالل الســــــنة الماليـــــة موضــــــوع )ع ح م(الدولـــــة، تكــــــرر إيفـــــاد 

 صـــــرف، وبــــأذون دينــــار  20,025بلــــل قيمتــــه  إجمــــال  م، وبمبلــــل 2020الفحــــص 
: تفاصيلها ك 30/6إل  25/6رقم  صـرفمتقاربة تبدأ باذن ال  

  اآلنر

 قيمة العالوة إذن الصـرف رقم القرار الدولة الموفد إليها

 دينار 1,726 25/6 2019لسنة  212 ساحل العاج

 دينار 2,581 26/6 2019لسنة  215 المغرب

 دينار 2,876 27/6 2019لسنة  662 الكوي 

 دينار 2,264 28/6 2019لسنة  776 لوكسمبورغ

ون  دينار 3,023 29/6 لم يذكر الكامت 

 دينار 4,529 30/6 2019لسنة  302 يكيةاألمر الواليات المتحدة 

 دينار 20,025 اإلجمال  
 

 المركبات اآللية

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

ســـيارة مفقـــودة،  18 ســـيارة، منهـــا عـــدد 125بلغـــ  عـــدد الســـيارات التابعـــة للـــوزارة  -
  .سيارات تم تخريدها 3عدد إل  باإلضافة

تم بي  مجموعـة سـيارات منهـا عـدد اثنـان نـوع سامسـونأ وواحـدة نـوع تويوتـا كـاروال  -
السـوق حيـث  أسـعار ، و   تعتت  قيمة متدنيـة مقارنـة بدينار  6,000 ةإجماليبقيمة 

: لوحظ عىل عقود البي  المتعلقة بها   
 اآلنر

 مــن القســمإرفـاق  لـم يــتم  
الوحـدة المختصــة يوضـ  حالــة الســيارة، أو  تقريــر فـبن

 الذي يتم بناء عليه تقدير وتحديد قيمة السيارة. 

 اإلذن بتخريــــد بشــــأن  موافقــــاتأو  قــــرار صــــادر عــــن وزيــــر الماليــــةإرفــــاق  لــــم يــــتم
 السيارات وبيعها. 

 الــوزارة، يــتإرفــاق  لــم يــتم  
  عــىل مــوظفن

  مــزاد علــبن
م مــا يفيــد عــرض الســيارات فن

ن للحصــول عــىل  مــن خاللــه عــرض الســيارات للمزايــدة عليهــا مــن قبــل المــوظفي 
 أفضل سعر. 

 يفيد قيام لجنة المواصالت المشكلة بالخصوص  أو محضـر  تقرير إرفاق  لم يتم
  تم تخريدها وبيعها

  .بتقدير قيمة السيارات البر

  الخانـــة المخصصـــة لـــه الموجـــود بنمـــوذج  إدراجعـــدم  
رقـــم عقـــد بيـــ  الســـيارة فن

عقـــد بيـــ  ســـيارة نـــوع )تويوتـــا كـــوروال(، كمـــا لـــم يـــتم توقيـــ  العقـــد مـــن قبـــل مقـــرر 
اللجنـــــــة ورئـــــــيس اللجنـــــــة )لجنـــــــة تخريـــــــد وبيـــــــ  الســـــــيارات واآلليـــــــات المملوكـــــــة 

 المجتم (. 
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 عهدة أشخاص انته  عالقتهم الوظ  
ن
ن وجود بعض السيارات ف يفية بوزارة تبي 

 لجهات أخرى ذات ذمة مالية مستقلة. 
 
 المالية، ويتبعون حاليا

  ن أن هنــــاك عــــدد اثنــــان ســــيارة ال توجــــد لــــدى قســــم الخــــدمات والحركــــة أي تبــــي 
  بيـــان بتلـــك 

  اآلنر
ن
  عهـــدتهم تلـــك الســـيارات، وف

ن
معلومـــة عـــن مســـتلميها ومـــن ف

 السيارات: 

 اللون رقم الهيكل رقم اللوحة البيان

 رصا،   404940 1931971-5 كريتاهونداي  

 ابيض 314583 1925296-5 هونداي كريتا
 

انية التحول  مي  

   المصـروف الفعل   المسيل الفعل   المفوض به البيان
 
 البواف

 الباب الثالث

 2019المنقول من 
 دينار 8,860,000

 2019مرحل من سنة 
 دينار 12,591,455 دينار 3,942,945 دينار 4,000,000

 دينار 3,400,000 دينار 3,400,000
 

انيــة التحــول تكشــف  لنــا مجموعــة مــن  مــن ن خــالل الفحــص للمســتندات المتعلقــة بمت 
 :المالحظات التالية

-   
انيـة التحـول فن ن ي من واق  مذكرة التسوية الخاصـة بحسـاب مت 

ظهر الرصيد الدفتر
 .دينار 12,591,455م بقيمة 31/12/2020

ن  - م، 2020 حركـة ورصـيد هـذا الحسـاب خـالل السـنةعدم وجود سجل مستقل يبـي 
  
  الســـــجل الخـــــاص بالبـــــاب الثـــــانن

باإلضـــــافة لتقييـــــد حركـــــة  ،واالكتفـــــاء بالتســـــجيل فن
 لوجــــود 12وشــــهر  9م همـــا شـــهر 2020ورصـــيد شـــهرين فقــــط خـــالل الســــنة 

 
، نظـــرا

هما خالل السنة.   بهما حركة دون غت 

  عملية التسجيل بالدفاتر  -
واظهار القيمة الصحيحة فيما عدم بدل العناية المهنة فن

انيــــــة التحــــــول  ن ي لمت 
يتعلــــــق باألرصــــــدة حيــــــث لــــــوحظ عــــــدم إظهــــــار الرصــــــيد الــــــدفتر
ي بالسجل بقيمة   دينار  14,911,455بالصورة الصحيحة حيث كان الرصيد الدفتر

ن أن الرصـــيد الصـــحي  بمـــذكرة التســـوية بقيمـــة    حـــي 
ويرجـــ  دينـــار  12,591,455فن

  احتساب 
 .دشسمت  ات لشهر مصـروفال إجمال  ذلك الخطأ فن

الخــــاص بعقــــد إصــــالح  دينــــار  1,090,740بقيمــــة  1/9رقــــم  صـــــرفالإذن  بموجــــب -
 صـرفالإذن  نظام معلومات مرتبات القطاع العام ومن خالل االطالع عىل مرفقات

ن بأنــــه لــــم يــــتم  مــــة كمــــا لــــم يــــتم رصــــد قي  صـــــرفالإذن  رقــــم التفــــويض عــــىل إدراجتبــــي 
 االعتمــــــادات المفــــــوض بهــــــا، علمــــــ
 
بأنــــــه لــــــم يــــــتم إحالــــــة العقــــــد لــــــديوان المحاســــــبة  ا

 صـــــرفيومــــا مــــن تــــاريــــخ ال 15للمصــــادقة عليــــه والــــذي تجــــاوز المــــدة المحــــددة و   
( 19( المعــدل للقــانون رقــم )24( مــن القــانون رقــم )2بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم )

 إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. بشأن  م2013لسنة 

امات المالية  االلي  

  الجدو 
امات الفن ن   ل التال  بيان لاللتر

ن األول والثانن  :قائمة عىل البابي 
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ام الباب  مالحظات  قيمة االلي  

 ومق  إعاشة 179,333 األول

  
 نظافة 145,200 الثانن

  
 نفقات السفر 745,140 الثانن

 

 أهم المالحظات

امــات مصـــروفتكبــد الــوزارة ل - ن   شــكل التر
ن
الــذي يعــد ارتبــاط تــم تعليتــه دون  األمــر ات ف

كتان   من المراقب المال  بتوفت  التغطية المالية بالمخالفة لـنص إذن   الحصول عىل
 .( من قانون النظام المال  للدولة20المادة )

 حساب الطوارئ

  
ن
دينــار ومــن خــالل  181,212م بمبلــل 31/12/2020ظهــر رصــيد حســاب الطــوارئ ف

: متابعة الحساب لوحظ   
 اآلنر

خصـم قيمـة مـن الحسـاب  صـرفمن خالل تتب  حركة الحساب بناءا عىل كشف الم -
  الــــــــــدفاتر  م27/1/2020بتــــــــــاريــــخ  دينــــــــــار  81,530بقيمــــــــــة 

وبــــــــــدون مقابــــــــــل لهــــــــــا فن
وباالستفســــار عــــن أســــباب خصــــم القيمــــة وبالتواصــــل مــــ  القســــم المــــال  اتضــــ  أن 

ة لســـــــن 2/12رقـــــــم  صــــــــرفالإذن  بموجـــــــب م2019القيمـــــــة تخـــــــص الســـــــنة الماليـــــــة 
  كان  م2019

ات ومعدات والبر ن وقد تم خصمها من حساب الطوارئ عىل بند تجهت 
  
ض تحميلهـا عـىل حسـاب البـاب الثـانن  مصــروفالـذي يعـد تحميـل  األمـر  ،من المفـتر
 .( من قانون النظام المال  للدولة10عىل بند ال يخصه بالمخالفة لنص المادة )

  ال -
انية الطـوارئ فن ن خـالل العـام حيـث لـوحظ  صــرفلم يتم استغالل مخصصات مت 

  معدالت التنفيذ بالرغم من توفر السيولة فلم تتجـاوز نسـبة ال
% مـن  2 صــرفتدنن

ة حملــ  بالخطـأ عـىل الحســاب كمـا ذكــر مصــروفن القيمـة الأرصـيد الحسـاب حيــث 
، وبالتـال  فـ ن القيمـة المرصـودة لحسـاب الطـوارئ لـم تسـتغل بالكامـل ممـا يـدل 

 
أنفا

 ز أموال عامة دون االستفادة منها. عىل أنه قد تم حج

 الخزينة

تكشــف  لنــا بعــض  ،ات الجــرد المفــاج   لخزينــة ديــوان وزارة الماليــةاجراءعنــد القيــام بــ
 المالحظات التالية: 

  نصــ  47مخالفــة المــادة رقــم ) -
انيــة والحســابات والمخــازن، والــبر ن ( مــن الئحــة المت 

ة مثبتــة    تتواجــد عــىل أنــه يجــب االحتفــا  بــالخزائن الصــغت 
داخــل جــدار الغرفــة الــبر

 .بها، م  احاطتها بحزام حديدي مثب  بالحائط

ن وجــــود ســـــجل خــــاص لمتابعـــــة حركـــــة الصــــكوك - تقيـــــد فيــــه عـــــدد الـــــدفاتر  ،لــــم يتبـــــي 
  منهـــا 

لتســـهيل عمليـــة متابعتهـــا واحكـــام  ،المســـتلمة والصـــكوك المســـتعملة والمتـــبفر
 الرقابة عليها. 

الخــــاص بتتبــــ  حركــــة كــــروت الــــدف   عــــدم التســــجيل بالكيفيــــة الصــــحيحة بالســــجل -
ود بـــالوقود وعـــدم اكتمـــال كافـــة البيانــــات،  ن المســـبق للهـــاتف ودفـــاتر )كوبونـــات( الــــتر
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عـــــــدم االحتفـــــــا  بصـــــــورة ضـــــــوئية لعمليـــــــات التوريـــــــد لهـــــــذه الكـــــــروت إل  باإلضـــــــافة
 واستالمها. 

ن ما يفيد بوجـود آليـة - كـروت الـدف  المسـبق   صــرفضـوابط تـنظم عمليـة أو  لم يتبي 
ن بالمكتــب،  للهــاتف ن والمــوظفي  ود بــالوقود، عــىل المســؤولي  ن

ودفــاتر )كوبونــات( الــتر
الذي من شأنه اضعاف الرقابة عليها وصعوبة متابعتها، بالمخالفة للمادة رقم  األمر 
( رقم )11)

 
 م. 2007( لسنة 918( من قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا

  يـــديرها ديـــوان عــدم مســـك دفـــاتر صـــندوق يوميـــة الحســابات لكافـــة الحســـا -
بات الـــبر

( مـــــن الئحـــــة 81م، بالمخالفـــــة للمـــــادة رقـــــم )2020خـــــالل الســـــنة الجاريـــــة  ،الـــــوزارة
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ن قيــــام  -   أو  مكتــــب المراجعــــة بــــأي عمليــــة جــــرد مفــــاج    إدارةلــــم يتبــــي 
ن
تفتــــيش لمــــن ف

ر، وتحريـر عهدته محتويات الخزينة، ومطابقة الرصيد الفعىل  بما هو مثب  بالدفات
( 88، بالمخالفة لما نص  عليـه المـادة رقـم )محضـر نتائأ أعمال الجرد والتفتيش ب

ورة القيـــــــام  انيـــــــة والحســـــــابات والمخـــــــازن، حيـــــــث أكـــــــدت عـــــــىل  ن ن مـــــــن الئحـــــــة المت 
  كل شهر. 

 بالتفتيش والجرد المفاج   مرة عىل األقل فن

  األبــواب الحديديــة ب -
المخالفــة لــنص ضــعف وســائل الحمايــة بالخزينــة والمتمثلــة فن

انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن،52المـــــادة ) ن باإلضـــــافة لعـــــدم وجـــــود  ( مـــــن الئحـــــة المت 
 وسائل إلطفاء الحرائق. 

 اإلدارات املركزية 
  ادارة المــــال العـــــام وتنظـــــيم 

  دورهـــــا فن
مــــن خـــــالل مراجعـــــة وتقيــــيم اداء وزارة الماليـــــة فن

ام المـــــال  والئحتـــــه وتســـــجيل عمليـــــات اســـــتعماله وفـــــق مـــــا اســـــنده اليهـــــا القـــــانون النظـــــ
  تخــــتص بهــــا عــــدد مــــن االدارات المركزيــــة التنفيذيــــة 

انيـــــة و   والــــبر ن إدارة  –)إدارة المت 
تبينـــ  جملـــة مـــن ( ادارة المـــوارد الماليــة – إدارة الحســـابات –ابعـــة تإدارة الم –الخزانــة 

  تقــــــاريره الســــــابقة دون 
المالحظــــــات وأغلبهــــــا متكــــــررة ســــــبق وأن نبــــــه عنهــــــا الــــــديوان فن

  الفقرات التالية: معالج
 تها نـشد أهمها فن

ة من  - انيات سابقة مفتوحة وعليها حركة إيداع خالل الفتر ن التزال حسابات تنفيذ مت 
انيـــة 31/12/2020م إل 01/01/2020 ن ة خـــارج المت 

م وســـحب خـــالل نفـــس الفـــتر
 7بالمخالفـة لـنص المـادة  مـ  عـدم وجـود أي بيانـات لـدى إدارة الخزانـة بخصوصـها 

 من القانون المال  للدولة. 

عدم مسك دفاتر يومية الصـندوق لمصــروفات وايـرادات الدولـة، واجـراء التسـويات  -
  ذلـــك الحســـابات المفتوحـــة لتنفيـــذ 

  حينهـــا بمـــا فن
مـــ  حركـــة كشـــوفات المصــــرف فن
انية العامة للعام المال  

ن   لم يتم إعداد تسويات مصـر 2016 المت 
فية لهـا منـذ م، والبر

 فتحها. 

تعـــدد الحســـابات المصــــرفية الرئيســـية المفتوحـــة لإلنفـــاق وتمويـــل اإلنفـــاق، منهـــا مـــا  -
انـت  الغـرض مـن فتحـه دون إقفالـه، وتسـويته، بـالرغم مـن فـت  حسـابات مصـــرفية 
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 إال أنه يصطدم مـن سـنة ألخـرى 
 
مناظرة لها، م  العلم أن الديوان قد نبه عليها مرارا

ايد عددها ن  . بتر

  إصدار التفويضات المالية للجهات خالل السنة المالية  -
ن
م، واصدار 2020التأخر ف

  تغطيهــــــــا، فضــــــــال عـــــــــن عــــــــدم تعميمهــــــــا حـــــــــبر 
ة الــــــــبر معظمهــــــــا بعــــــــد إنقضــــــــاء الفـــــــــتر

 م. 31/12/2020

إغفــــــال عمليــــــات الجــــــرد الدوريــــــة والســــــنوية لجميــــــ  أصــــــول الدولــــــة والتعــــــرف عــــــىل  -
وصــولها إل نتــائأ المقارنــات الالزمــة  أرصـدتها واالكتفــاء بتشــكيل لجــان سـنوية دون

  تتطلبها أعمال الجرد. 
 البر

  لم تقم بتسوية اوجه اإل  إنفاققيام وزارة المالية بتمويل  -
السـابقة  نفـاقالجهات البر

. ايراداتها و مصـروفوتقديم الخالصات الشهرية وتقارير   
ر
 اتها الشهرية وترجي  البواف

  غــت   -
ن
األغــراض المخصصــة لهــا نتيجــة عــدم  تحويــل مبــالل مــن حســابات الحكومــة ف

  
ن
تيبــــات الماليــــة  الصـــــرفالتقيــــد ف م ممــــا يعــــد مخالفـــــة 2020بحــــدود التســــييل بالتر

ن )  .( من قانون النظام المال  للدولة11,10 يحة ألحكام المادتي 

عــدم تمكــن وزارة الماليــة مــن اإلفصــاح عــن مصــت  المبــالل المســيلة للجهــات العامــة  -
ن واللـوائ  مـن الوسـائل واإلجـراءات الصـارمة ضـد الجهـات  رغم ما تكفله لهـا القـواني 

  إرســال حســـاباتها اليهــا 
  تقاعســ  فن

اث الـــوزارة و   الــبر
ومــن جانــب أخـــر عــدم إكــتر

اف عـــىل المـــال  العـــام باعـــداد حســـاباتها الختاميـــة )ديـــوان المســـؤولة األول عـــن اإلرسر
ن باعــداد واحالــة تقــارير شــهرية عــن إدارة الخزانــة( أو  –الــوزارة  إلــزام مراقبيهــا المــاليي 

ن بمراقبتها إل الوزارة.   المصـروفات واإليرادات للجهات المكلفي 

حيلهــــا مــــن ســــنة  -   تســــوية ســــلف الجهــــات العامــــة، واإلرتكــــان لتر
التــــأخر الملحــــو  فن

 ألخرى. 

  إصــدار التفويضــات الماليــة  -
انقضــاء واســتالم الجهــات لهــا بعــد تــأخر وزارة الماليــة فن

  تغطيهـــا باإلضـــافة إل عـــدم قيـــام الـــوزارة بتعميمهـــا،
ة الـــبر أفقـــدها الغـــرض منهـــا  الفــتر
  صـــورية وجعلهـــا 

  تمـــن  االذن بالتــــرصف فن
أكـــتر منهـــا قانونيـــة باعتبارهـــا الوثيقـــة الـــبر

 االموال. 

قبــــل إدارة الخزانــــة بــــوزارة الماليــــة قبــــل ورود التفويضــــات لهــــذه  إحالــــة الســــيولة مــــن -
( من الئحة 13عدم تقيد هذه الجهات بأحكام المادة )إل  الذي أدى األمر الجهات 

  نصــ  عــىلم.... ال يجــوز بــأي حــال أن تتجــاوز 
انيــة والحســابات والمخــازن الــبر ن المت 

  تجرى خالل السنة المالية اال 
 المقررةم. ات عتماداالرتباطات البر

  بنــــد  إصـــدار  -
تفويضـــات ماليــــة خصـــما مـــن بنــــد المتفرقـــات وتحديـــد أوجــــه  فهـــا فن

انيــات جهــات أخــرى، وكــذلك تحــ  بنــد 2/29) ن مصــاريف خدميــة  2/27( دعــم مت 
دينــــار وذلــــك  70,412,230ات خدميــــة أخــــرى بقيمــــة مصـــــروفومصــــاريف دراســــية 

األموال الصـادرة عـن المجلـس الرئـاس   إنفاقبالمخالفة لقرارات التخصيص وأوجه 
إتاحة الفرصة للجهات المفوضة بالخصم مـن البنـد واسـتغالله إل  حيث أدى ذلك

  
جهـات أخـرى متعـددة معظمهـا جهـات تتبعهـا ولكنهــا إل  وتحويـل أمـوال الصــرففن
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ة بحكـــم  ال تتمتـــ  بالذمـــة الماليـــة المســـتقلة وتحميـــل تلـــك المبـــالل عـــىل البنـــد مبـــارسر
وتمكـن مـن  الصــرفتفويضـات مصـلحية تحـدد البنـود وأوجـه  إصـدار ودون طبيعتـه 

عــدم التشــاور إل  ات الفعليــة، ويرجــ  الســببمصـــروفمراقبــة تســوية ذلــك بتقــارير لل
ن طبيعــة ال   تبــي 

 إصــدار قبــل  مصـــروفمــ  الــوزارة وغيــاب الجــداول والمســتندات الــبر
جلس الرئـاس  قـرار لصال  الم 2600قرار التخصيص، ومن أمثلة ذلك تفويض رقم 

( وتفـــويض 219لصـــال  وزارة الصـــحة قـــرار رقـــم ) 2604( وتفـــويض رقـــم 217رقـــم )
 .(274لصال  وزارة الصحة قرار رقم ) 2605رقم 

  تفــــويض مخصصــــات الجهــــات العامــــة خــــالل  -
ن
انيــــة بــــوزارة الماليــــة ف ن تــــأخر إدارة المت 

ة التفويض، ونورد فيما يىل  المدة إل  العام
  تغطيهـا ما بعد انقضاء فتر

ة البر من الفتر
التفويضــــات وتــــاريــــخ صــــدورها ومــــدة التــــأخت  مقارنــــة بتــــاريــــخ انتهــــاء مــــدة التفــــويض 

  بعض األحيان إل
ن
 .يوم 154 حيث تصل مدة التأخت  ف

  إحالة نسخة من التفويضات الصادرة خالل السنة -
ن
 ديوان المحاسبة. إل  التأخر ف

  لم تستلم تفويضاتها ا -
: عدم متابعة الجهات البر ن  لمالية حيث تبي 

  
 
وجود جهات صدر لها تفويضات مالية ولم يتم تسييل مبالل لحساباتها خصما

  وجهات لم تقم باستالم تفويضاتها وتم التسييل لها. 
 من الباب الثانن

  للتفويضـــات الماليـــة مـــن لـــم يتمكنـــوا مـــن اســـتالم العديـــد مـــن منـــدون   الجهـــات
  حـــــدود 

انيــــة فن ن   بــــالرغم مـــــن انتفـــــويض تقريبـــــا  509إدارة المت 
ة الـــــبر قضـــــاء الفـــــتر

 .يغطيها التفويض

  ولـــم يـــتم إصـــدار لهـــا  
 مـــن البـــاب الثـــانن

 
وجـــود جهـــات لـــديها مخصصـــات خصـــما

انية لعدم ورود التوزيــــ  من الجهات ن  تفويض مال  من قبل إدارة المت 

ة موضـوع  - انيـة خـالل الفـتر ن تظهر المرتبات حسب الكشـوفات المحالـة مـن أدارة المت 
دينــار وتظهـــر المرتبــات المســيلة حســب رســـائل  21,442,323,386التقريــر بمبلــل 

إدارة الخزانـــــــــــــة الشـــــــــــــهرية المحالـــــــــــــة لمصــــــــــــــرف ليبيـــــــــــــا المركـــــــــــــزي للتنفيـــــــــــــذ بمبلـــــــــــــل 
انيـــــــة بمبلـــــــل  21,439,623,782 ن دينـــــــار أي تفـــــــوق القيمـــــــة المحالـــــــة مـــــــن ادارة المت 

ن الوقــــــوف عــــــىل هــــــده الفروقــــــات وتحديــــــد الجهــــــات  2,699,604 دينــــــار ممــــــا يتعــــــي 
 تفيدة منها بعد تحليها أسبابها، واجراء المطابقة الالزمة بينها. المس

  إعــداد الصــكوك حــبر قــرب انتهــاء الســنة الماليــة وال غايــة  -
اســتمرار وزارة الماليــة فن

م رغم علمها باستحالة تنفيذها من قبل المصـرف وتصدير السيولة 31/12/2020
  العـام الم

قبـل وذلـك بالمخالفـة لمنشـور للجهات المستفيدة خالل العـام للتنفيـذ فن
تيبـــــات 2019( لســـــنة 8رئـــــيس ديـــــوان المحاســـــبة رقـــــم ) م بشـــــأن ضـــــوابط تنفيـــــذ التر

 المالية. 

م 2020ظهـــر ضـــمن تقريـــر إدارة الخزانـــة أن القيمـــة المعتمـــدة خـــالل الســـنة الماليـــة  -
تيبـــات الماليـــة والتعـــديالت  22,117,617,626بمبلـــل  دينـــار، ومـــن خـــالل تتبـــ  التر

  تــم عليهــ
ن أن قيمــة المعتمــد للبــاب األول بمبلــل الــبر دينــار 21,949,308,700ا تبــي 

 دينار.  168,308,926بفرق بمبلل 
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ن سجل اال  دينار  6,894,368,968وجود فرق بمبلل  - المالية التجمـيع   اتعتمادبي 
ــــــــة والجهـــــــات    مخصصـــــــات وزارة الماليــــــــــــ

ن
ــــــــزانة ف الممســـــــوك بالمخالفـــــــة بـــــــادارة الخــــ

 ظهــرت بمبلـــــــــل التابعـــــ
ُ
ن أظهرهــا تقريـــر 7,340,798,179ـــــة لهــا حيـــث   حــي 

ن
 دينـــار ف

تحميــــــــل ســــــــجالت إل  دينــــــــار ويرجــــــــ  ســــــــبب ذلــــــــك 446,429,211اإلدارة بمبلــــــــل 
مراقبات الخـدمات الماليـة بـدل مـن إل  المالية بقيمة الحواالت الواردة اتعتماداال 

  تخــص المراقبـــات وتحميـــل 
  المبـــالل عـــىل المراقبـــات تحميلهــا بالتفويضـــات الـــبر

ر
بــاف

  تخصها وأظهرت بالتفويض المستفيد
 .والمكاتب بالمناطق البر

هـــا،  - تســـييل مبـــالل تخـــص بنـــود االعاشـــة واضـــافات أخـــري لـــبعض الجهـــات دون غت 
 وحجبها عن البعض األخر. 

قيـــام إدارة الخزانـــة باعـــداد أذونـــات  ف عـــىل حســـاب البـــاب األول دون اســـتيفائها  -
زمة كأرقام حسابات الجهات واحالة بعضـها إل مصــرف ليبيـا المركـزي بالبيانات الال

  تضــــــخم حجــــــم وقيمــــــة المعلقــــــات بمــــــذكرة تســــــوية 
ن
للتنفيــــــذ األمــــــر الــــــذي ســــــاهم ف

 الحساب. 

عـــــدم قيـــــام إدارة الحســـــابات بـــــوزارة الماليـــــة بقفـــــل الحســـــابات المصــــــرفية الســـــابقة  -
  انقطــــ  عنهــــا التمويــــل للجهــــات العامــــة والممولــــة مــــن الخزانــــة العامــــة للدولــــة وا
لــــبر

نتيجــة إلحالــة المخصصــات الماليــة لهــذه الجهــات مــن الحكومــة المؤقتــة عــىل هــذه 
الحسابات، باإلضافة إل قيامها بمن  اإلذن لهذه الجهـات بفـت  حسـابات مصــرفية 

 مناظرة لها. 

  رقم  -
ن أن تقرير إدارة الخزانة لم يظهر الصك الملعن المتعلقة باذن  ف  4008تبي 

   221479رقــــــــــــــم 
لصـــــــــــــــال   1,048,000,000م بقيمــــــــــــــة 6/12/2020المـــــــــــــــؤر  فن

  المقــرر بموجـــب قــرار المجلـــس  عتمــاد المؤسســة الوطنيـــة للــنفط مقابـــل اال 
اإلضـــافن

م حيــث وكمــا أســلفنا فــ ن قيمــة الصــكوك الملغيــة 2020( لســنة 871الرئــاس  رقــم )
 .دينار 220,066,197هرة بالتقرير بمبلل الظا

ن  471ات رقــم عــدم صــحة خالصــات الحســاب - ن أالخــاص بالبــاب الثالــث حيــث تبــي 
  
ة غـــت  ثابتــــة فن يـــة المســـتخرجة مـــن اليوميــــة العامـــة للحســـاب متغـــت 

األرصـــدة الدفتر
  هـــذه الـــدفاتر  م31/12/2020

واخضـــاعها لتعـــديالت تتعـــارض مـــ  طريـــق القيـــد فن
  اليــــــــوم الــــــــذي تــــــــم اجراءهــــــــا فيهــــــــا ، فعــــــــىل ســــــــبيل المثــــــــال رصــــــــيد 

  تجــــــــري فن
والــــــــبر
دينــــــــــــــار وبتــــــــــــــاريــــخ  31,949,886بمبلــــــــــــــل  م1/3/2020بتــــــــــــــاريــــخ  م31/12/2020
بمبلــــــــــــــــــل  م5/1/2020دينــــــــــــــــــار وبتــــــــــــــــــاريــــخ  135,018,228بمبلــــــــــــــــــل  م3/1/2020

دينار ، ويرج  سبب ذلك إل إجراء تعديالت باليومية بالرجوع إل  122,018,228
  اليـــوم الـــذي إتـــاريــــخ المعاملـــة وحـــذفها مـــن ذلـــك التـــاريــــخ بـــدل مـــن 

جـــراء التعـــديل فن
 عــىل الحســاب ـر اجــراءه إمــا بقيــد عكســتقــر 

 
  أو قيــد تعــديىل  بــالفرق، وهــذا أثــر ســلبا

 وأدى إل عدم صحة أي تقارير تتعلق بسنة مالية منقضية. 

ليبيا المركزي تحـ   مصـرفمذكرة تسوية الباب األول المفتوح ب مراجعةمن خالل  -
  معلقـــــات ظهـــــرت  457رقـــــم 

، دينـــــار  1,779,436,154م بقيمـــــة 31/12/2020 فن
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ليبيـا المركـزي والتأكـد مـن اسـتمرارية  الل المتابعة مـ  وزارة الماليـة ومصــرفومن خ
ن اآلتلك الصكوك  التعليق و أسباب عدم تسييل : تبي   

 نر

  مــذكرة  ال أنهــا الزالــ  معلقــةإوجــود صــكوك معلقــة ترجــ  لســنوات ســابقة  -
ن
 ف
 
يــا دفتر

 .وية المعدة من قبل وزارة الماليةالتس

ي وتـــــوفر التغطيـــــة قبـــــل اعـــــداد  - عـــــدم مراعـــــاة وزارة الماليـــــة لرصـــــيد الحســـــاب الـــــدفتر
 م بقيمــــــة31/12/2020الــــــذي ادي ال  كشــــــف الحســــــاب بتــــــاريــــخ  األمــــــر الصــــــكوك 

 .دينار 498,123,320

اتجاه الصـكوك المعلقـة )بـالطريق( منـد سـنوات  إجراءاتلم تتخذ ادارة الخزانة أي  -
ة التفويضات المسـيلة عـىل  وفمصـر رغم انتهاء السنة المالية ال

ة خاللها وانقضاء فتر
 مـــن قبـــل لجنـــة 7قوتهـــا بحكـــم المـــادة )

 
( مـــن القـــانون المـــال  للدولـــة، والغانهـــا فعليـــا

 الجرد. 

-   
ن
عدم قيام إدارة الخزانة بوزارة المالية بمعالجـة المبـالل المدرجـة بمـذكرة التسـوية ف

  تخص سـنوات سـابقة وتعتـت  منتهيـة31/12/2019
بموجـب إحكـام المـادة  م والبر

  لــم تنفــذ خــالل الســنة، 7)
( مــن قــانون النظــام المــال  للدولــة بشــأن االعتمــادات الــبر

 م  أنها قام  بحدفها من المنظومة. 

-   
  بــوافر
  والمتمثلــة فن

اســتعمال األرصــدة المرجعــة مــن الجهــات لحســاب البــاب الثــانن
  
  تغطيــــة تســــييل مخصصــــات البــــاب الثــــانن

انيــــات ســــابقة فن ن دون توســــيط تنفيــــذ مت 
حيــــــــــث بلغــــــــــ  قيمــــــــــة هــــــــــذه األرصــــــــــدة مبلــــــــــل  1900031حســــــــــاب اإليــــــــــراد العــــــــــام 

 دينار  130,662,254

-   
  حساب الباب الثانن

باإلضافة إل ايداع بعض الجهات لإليرادات المحصلة لديها فن
190464   

  تغطيــــة مخصصــــات البــــاب الثــــانن
ة فن واســــتعمال هــــذه اإليــــرادات مبــــارسر

ســــــاب اإليــــــراد العــــــام حيــــــث بلغــــــ  اإليــــــرادات لــــــدى الجهــــــات دون تمريرهــــــا عــــــىل ح
ة من  دينار  289,165م مبلل 31/12/2020م إل 1/1/2020المتنوعة خالل الفتر

 280,777، ومـــن هـــذه اإليـــرادات عـــىل ســـبيل المثـــال مقابـــل خصـــم الغيـــاب بمبلـــل 
 دينار 

قيام إدارة الخزانـة بـوزارة الماليـة باعـداد أذونـات  ف لـبعض الجهـات الممولـة مـن  -
تيبــات الماليــة  واإلبقــاء عــىل هــذه األذونــات لــديها ودون احالتهــا للمصـــرف  2020التر

   220010ومنهــــــــا عــــــــىل ســــــــبيل المثــــــــل اذن  ف  31/12/2020حـــــــبر 
المــــــــؤر  فن

دينــار لصـال  ديــوان وزارة الصــحة، واذن  ف  11,666,667م بقيمـة 1/3/2020
 دينار لصال  السفارة الليبية أنقره.  10,000,000رقم 

  تســــــييل مخصصــــــات الجهــــــات الممولــــــة مــــــن تــــــأ -
خر إدارة الخزانــــــة بــــــوزارة الماليــــــة فن

الخزانـة العامـة فضــال عـن تكــرار تعمـدها إربـاك العمــل المـال  مــن خـالل منحهــا االذن 
م رغـــم علمهــا اســـتحالة 30,31/12/2020الصـــرف لمصـــرف ليبيـــا المركــزي بتــاريــــخ 

: ، تنفيذ هذه األذونات خالل السنة المالية الجارية  
 األمر الذي ترتب عليه اآلنر

  اظهرتهــــــا مــــــذكرة  
تضـــــخم قيمــــــة الصــــــكوك المعلقــــــة بـــــالطريق بالحســــــابات الــــــبر

  
 .دينار 48,570,796صك بقيمة  167بعدد  31/12/2020التسوية فن
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   ممــا أدى إل  2021تنفيــذ هــذه األذونــات مــن قبــل المصـــرف خــالل العــام المــال
م من خالل قيـد هـذه 2021المالية م والسنة 2020تداخل بينها السنة المالية 

م وقيـد هـذه السـلف 2020األذونات لدى وزارة الماليـة كسـلف مسـتديمة سـنة 
  السنة المالية 

ن
  حساب جاري وزارة المالية ف

ن
 .م2021لدى الجهات ف

دينار  220,369,781صك بقيمة  220قيام إدارة الخزانة بوزارة لمالية بالغاء عدد  -
يـــا بحســـاب اإليـــ رادات العامـــة بـــدل مـــن قيـــدها باالســـتبعاد مـــن الســـلف وقيـــدها دفتر

  هــذه الصــكوك ممــا أدى إل 
ن
المســتديمة للجهــات المســتفيدة مــن المبــالل الــواردة ف

اظهــار قيمــة هــذه الصــكوك بســجالت االعتمــادات الماليــة لــدى إدارة الخزانــة ضــمن 
ة الســلف المســتديمةللجهات المســتفيدة ، وطســتوجب األمــر اجــراء التعــديل ومراعــا
  حــــال مــــا تمــــ  خــــالل الســــنة ، وأن 

ن
المعالجــــة المحاســــبية لمثــــل هــــذه االلغــــاءات ف

  تخص سنوات سابقة. 
يا بحساب اإليرادات    االلغاءات البر

  تقيد دفتر
 االلغاء البر

قديمــة خاصــة بــوزارة الماليــة عليهــا حركــة ســحب مركزيــة  يةمصـــرفوجــود حســابات  -
تيبات المالية ة خارج التر  .وايداع خالل الفتر

ة مــــــــــــن  190505أظهــــــــــــرت الخالصــــــــــــة التجميعيــــــــــــة لحســــــــــــاب رقــــــــــــم  - خــــــــــــالل الفــــــــــــتر
دينـــــــــار  1,176,702,590بقيمـــــــــة  إيـــــــــراد م حركـــــــــة 31/12/2020إل  م1/1/2020

 بشأنها ما يىل  
ن   :وتبي 

  تجنيـــب مخصصـــات بعـــض  -
الزالـــ  ظـــاهرة اســـتعمال حســـاب الودائـــ  واألمانـــات فن

  ســـــجالت وز 
ارة الماليـــــة واتاحـــــة الجهـــــات بالحســـــاب واعتبارهـــــا مســـــيلة للجهـــــات فن

الفرصــــــة للجهــــــات المســــــتفيدة باســــــتعمال هــــــذه المخصصــــــات بعــــــد انتهــــــاء الســــــنة 
ن الســنوات الماليــة األمــر  ،الماليــة نتيجــة عــدم مراعــاة  الــذي ترتــب عليــه التــداخل بــي 

انيــــــة العامــــــة وباتــــــ  معــــــه أرقــــــام وزارة الماليــــــة ذات العالقــــــة بالســــــلف  ن ســــــنوية المت 
الماليـــة( للمســـتفيدين ال تعـــت  بصـــورة حقيقيـــة عـــن صـــحتها المســـتديمة )الحـــواالت 

  حساب الودائ  لدى الوزارة
 .نتيجة إظهار بعضها كسلف و   الزال  فن

دينــــــار لصــــــال   200,000,000مــــــن ضــــــمن المبــــــالل المســــــيلة مــــــن الحســــــاب مبلــــــل  -
 الصــــح  العــــام

ن الليــــب    مصـــــرفبال 900044232حســــاب رقــــم إل  صــــندوق التــــأمي 
ن   . أن المبلل قد سبق ان تم  تعليته لحساب الودائ الخارج   ولم يتبي 

-   
 م1/1/2020كمــا أظهــرت خالصــة حســاب الودائــ  المــذكورة الرصــيد االفتتــاج  فن

   ،دينـــار  1,299,645,394بمبلـــل 
ن أظهـــرت نتـــائأ الجـــرد فن   حـــي 

م 31/12/2019فن
ي بمبلــــــل   ،دينــــــار  329,334,538دينـــــار أي بفــــــرق  970,310,856الرصـــــيد الــــــدفتر

  إل  ةباإلضـــــــاف
 286,000,000بمبلـــــــل  م31/12/2019وجـــــــود صـــــــكوك معلقـــــــة فن

  
رغم عدم تسجيل أ  م31/12/2019دينار لم يتم إظهارها ضمن مذكرة التسوية فن

ة موضوع التقرير   اليومية العامة للحساب خالل الفتر
 فن
 
يا  .عمليات لإللغاء دفتر

  يـــتم تعليتهـــا للحســـاب تـــتم بالمخالفـــة لالشـــتر  -
اطات المنصـــوص معظـــم المبـــالل الـــبر

 ألحكــام المــادة )
 
  164عليهــا وفقــا

انيــة والحســابات والمخــازن والــبر ن ( مــن الئحــة المت 
ن ان    يجــوز فيهـا القيــد بحسـابات الودائــ  واالمانـات حيــث تبــي 

حـددت الحــاالت الـبر
مــا لغــرض تجنيــب مبــالل إاســتعماالت حســاب الودائــ  بــادارة الخزانــة بــوزارة الماليــة 
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  ســـــــنوات ســـــــابقةمـــــــن مخصصـــــــات الجهـــــــات لغـــــــر 
ن
االحتفـــــــا  أو  ض تســـــــييلها لهـــــــا ف
  تمويـل بعـض مشــروعباالستقطاعات القانونية بالحساب الستعماالت غـت  

ن
ة كمـا ف

 الجهات بسلف. 

ن عـــــدم  - ن اصـــــل الوديعـــــة ورصـــــيدها إكمـــــا تبـــــي  مســـــاك ســـــجل للودائـــــ  واالمانـــــات يبـــــي 
 المــادةرف منهــا لكــل وديعــة عــىل حــدى وذلــك بالمخالفــة ألحكــام ـاالفتتــاج  والمنصــ

انية والحسابات والمخازن. 163) ن  ( من الئحة المت 

مـــــن  (99بالمخالفـــــة للمـــــادة ) الصــــــرف أذونـــــاتضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي لـــــبعض  -
  تـــم  فهــا 

انيـــة والحســابات والمخـــازن مثــال عـــىل ذلــك المبـــالل الــبر ن مـــن  الئحــة المت 
 39,130,000ية بقيمة األردنمقابل سداد ديون العالج بالمملكة  قبل وزارة المالية

ن افتقارها لآلدينار  : حيث تبي   
 نر

   عـــــدم وجـــــود رســـــائل تكليـــــف المصـــــحات والمستشـــــفيات وعـــــدم وجـــــود فـــــواتت
مطالبـــــة منهـــــا مـــــ  أن ادارة الخزانـــــة مثلـــــ  الخزينـــــة المســـــددة والملزمـــــة قانونـــــا 

 بالمستندات المؤيدة.  باالحتفا 

  الســــــداد عــــــىل نتـــــائأ اعمــــــال اللجنــــــة وبعـــــض المســــــتندات ا عتمـــــاد اال  
لمؤيــــــدة فن
معد خارج البالد دون مراعـاة المصـادقة عـىل صـحتها مـن قبـل السـفارة  للصـرف

  ذلك افـادات الحسـابات ال
ية المحالـة اليهـا االمـوال مصــرفالليبية بالخارج بما فن
ـــ
ُ
  بعضـــها غ

مســـاره مـــن قبـــل إدارة الخزانـــة لحســـابات شخصـــية بنـــاء عـــىل  ت  والـــبر
 أتوكيالت لم يتم التصديق عىل صحتها 

 
 .يضا

  ن عـىل تخفـيض وسـداد  تفـاقللمحا ن الخاصة باال  الصـرف أذوناتعدم تضمي 
ن اللجنــــــة المشــــــكلة بــــــالقرار رقــــــم ) ( الصــــــادر عــــــن وزيــــــر الماليــــــة 341الــــــديون بــــــي 

 .والجهات المستحقة لهذه الديون

  ن اللجنـــة والســـفارة عـــدم وجـــود مـــا يفيـــد إجـــراء مصـــادقات بخصـــوص الـــدين بـــي 
 .والجهة المستحقة للدين

  بناء عىل التقرير المعد من قبل اللجنة وعدم التأكد  الصـرفإدارة الخزانة بقيام
 من مدى صحة هذه الديون  األردنالملحقية الصحية بأو  من السفارة الليبية

  نتـــائأ اللجنـــة مـــن الســفارة وان التقريـــر المقـــدم ال يحتـــوي عـــىل أي  اعتمـــاد عــدم
الجهــــــات االعتباريـــــــة أو  ألي جهــــــة إعتباريـــــــة ســــــواء كانـــــــ  ســــــفارة ليبيـــــــا اعتمــــــاد 
 .يةاألردنبالمملكة 

  التقريــر تــم بنــاء عــىل  اعتمــاد التقريــر المعــد يتخللــه الكثــت  مــن القصــور حيــث إن
عضوي اللجنـة المشـكلة واالكتفـاء بتوقيعـات االعضـاء فـأي لجنـة تشـكل يجـب 

 .األطرافأن تكون ممثلة لجمي  

  ة دون  األطــرافقيــام إدارة الخزانـــة باحالــة المبـــالل لحســـابات المســـتفيدة مبـــارسر
 .التأكد من مدى صحة أرقام هذه الحسابات والبيانات المرفقة بالخصوص

  ة مــن حســاب الودائــ  واالمانــات بــوزارة الماليــة  ف قيمــة ديــون العــالج مبــارسر
ن كـــــــــــان شســـــــــــتوجب إحالـــــــــــة المبلـــــــــــل لحســـــــــــاب   حـــــــــــي 

اللجنـــــــــــة )لجنـــــــــــة ســـــــــــداد  فن
تـم تحميلـه عــىل  الصــرف الـديون(المفتوح ببنـك االسـتثمار العـرن   حيــث إن إذن

المبــارسر عـت  إدارة الخزانــة  للصــرفلجنـة ســداد الـديون بموجــب تفـويض ولــيس 
 بوزارة المالية. 
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  حيـــث إن  المحاســبية الســـليمة لــبعض عمليــات التعليــة جــراءاتعــدم مراعــاة اإل
التعليــــة مــــن حيــــث إعــــداد إذن  ف خــــاص  شـــــروطعمليــــة التعليــــة لــــم تــــراع 
وعــىل ســبيل  فيد أدارة الخزانــة ويوضـ  طبيعــة المبلـلبالتعليـة يكــون فيـه المســت
للمســـتفيد الجنـــة تســـوية ســـداد  2193099رقـــم  الصــــرفالمثـــال بموجـــب إذن 

 .الديون

انيـــات الســـابقة والمرجعـــة مـــن بعـــض الجهـــات لحســـاب  - ن   تنفيـــذ المت 
ر
اســـتعمال بـــواف

  تحويـــل الحســـاب دون تمريرهـــا عـــىل حســـاب اإليـــرادات العامـــة 
ن
ة ف  31األول مبـــارسر

انيـة العامـة ممـا أدي إل عـدم صـحة تقـارير ب ن اعتبارهـا مصـدر مـن مصـادر تمويـل المت 
يـــة المرجعـــة   بلغـــ  قيمـــة األرصـــدة الدفتر

ُ
  المرجعـــة حيـــث

ر
الخزانــة المتعلقـــة بـــالبواف

ة مـــــــن  م مبلـــــــل 31/12/2020م إل 1/1/2020حســـــــاب البـــــــاب األول خـــــــالل الفـــــــتر
اب األول بهــا ولــم تظهــر ضــمن دينــار تــم تمويــل اإلنفــاق المتعلــق بالبــ 39,381,116

ية المرجعة خالل العام.   األرصدة الدفتر

 خــالل العــام المــال   -
ن واضــحة وملموســة مــن قبــل  إجــراءات أتخــاد أي م2020لــم يتــي 

ن مسـاهمة اإل  ات العامـة يـرادوزارة المالية مؤثرة عىل السياسة المالية تتعلـق بتحسـي 
  تمويل

  التمويـل نسـبةالنفقات العامة للدولة وال غت  النفطية فن
  تجاوز عجزها فن

 بر
إل  % مـــن إجمـــال  المبـــالل المقـــدر لهـــا جبايتهـــا خـــالل الســـنة ويرجـــ  ســـبب ذلـــك50

  مــــن
  مصــــادر التمويــــل والــــبر

ات النفطيــــة يــــرادعــــىل اإل  اهمهــــا االرتكــــاز االخــــتالالت فن
تيبـــــــات الماليـــــــة وعـــــــدم اتخـــــــاد أي    تمويـــــــل التر

  فن
 إجـــــــراءاتومـــــــؤخر الرســـــــم االضـــــــافن

  يقـــ  اختصــــاص تصـــحيحها ضـــمن اختصاصــــات  تصـــحيحية لهـــذه االخــــتالالت
الـــبر

 وزارة المالية. 

  متابعة اإليرادات المحلية، وخـزائن الجهـات العامـة، واهمـال  -
تقصت  وزارة المالية فن

  بيـــــان لحركتهـــــا نهايـــــة كـــــل شـــــهر، واتخـــــاد اإلجـــــراءات الالزمـــــة بشـــــأنها 
  تلـــــفر
دورهـــــا فن

 خصوصا المجالس البلدية. 

( 7-عـزوف الجهـات عـن إرسـال التقـارير الشـهرية لإليـرادات )م متجـاه  الوزارةقصور  -
انيــة والحســابات والمخــازن، حيــث أظهــر تقريــر إدارة  ن المنصــوص عليهــا بالئحــة المت 

يـــة بمبلـــل  دينـــار بينمـــا ظهـــرت  91,952,379المـــوارد الماليـــة قيمـــة اإليـــرادات الدفتر
 دينار.  284,156,444ل اإليرادات الموردة بحساب اإليراد العام مبل

 إدارة املراقبني املاليني 
  ادارة المـال العـام والتحقـق مـن 

ن من أهم ادوات وزارة الماليـة فن ن الماليي  يعتت  المراقبي 
  اثبــــات 

، كمــــا يعــــد احــــد وســــائل الــــوزارة فن
 
  االغــــراض المحــــدد مســــبقا

حســــن توجيهــــه فن
  تقــوم بهــا الجهــات 

وواعــداد التفــارير والحســابات وتســجيل كافــة العمليــات الماليــة الــبر
، ومــن    ســجالت الــوزارة عــىل المســتوى الكــىل 

الختاميــة  لهــا وتقــديمها للــوزارة الثباتهــا فن
ن  شـــــي  واختيـــــار المـــــراقبي 

خـــــالل مراجعـــــة وتقيـــــيم الـــــديوان الداء االدارة فيمـــــا يتعلـــــق بتر
 :  لوحظ التال 

ن  الماليي 
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ً
 المراقبي   الماليي   بالخارج :أوال

 26مراقــــب مــــال  وعــــدد  95جهــــة مكلــــف بهــــا عــــدد  136لخارجيــــة بلــــل عــــدد الجهــــات ا
ن بالســـــفارات  ن المـــــاليي  مســـــاعد مراقـــــب مـــــال  وفقـــــا للكشـــــف الخـــــاص بأســـــماء المـــــراقبي 

 بشأنه ما يىل   ،م31/10/2020والبعثات الليبية بالخارج حبر 
ن  :والذي تبي 

  العـــ -
ن
ن للعمـــل بســـجل األســـبقية والـــذي يـــدرج ف ن المـــاليي  املون إهمـــال إدارة المـــراقبي 

ة بالمخالفــــــة لــــــنص المــــــادة )   26بــــــالوزارة اعتبــــــارا مــــــن تــــــاريــــخ المبــــــارسر
ن
( فقــــــرة )ه( ف

 .تنظيم العمل السياس  بشأن  م2001( لسنة 2الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

ن انتهـــ  مـــدة عملهـــم بالخـــارج خـــالل  - ن مـــاليي  م ولـــم يـــتم تكليـــف بـــدالء 2020مـــراقبي 
ورة االرسا  األمــر لهــم ،    اتخــاذ اإل الـــذي يتطلــب  ن

ن
زمــة وفــق اللـــوائ  الال جـــراءاتع ف

 . ن  والقواني 

ن وادارة  - ن المـاليي   من قسم التفتيش والمتابعة بـادارة المـراقبي 
ا
ن ك  غياب التنسيق بي 

الحســــــــابات بــــــــالوزارة فيمــــــــا يتعلــــــــق بمتابعــــــــة اقفــــــــال واحالــــــــة الحســــــــابات الختاميــــــــة 
ن بال ن الماليي    للسفارات الليبية بالخارج لمخاطبة المراقبي 

مخالفات والمالحظات فن
  قــــرار التنظــــيم 

حينهــــا والــــذي يعتــــت  مــــن صــــميم اختصــــاص القســــم والمشــــار إليــــه فن
 .الداخىل  لوزارة المالية

ن ومســاعدين للعمــل بالخــارج بــالرغم مــن مــؤهالتهم العلميـــة ال  - ن مــاليي  إيفــاد مــراقبي 
ن يحملــون شــهادات محاســبية   المجــال المــال  مــ  وجــود مــوظفي 

ن لهــم العمــل فن  تجـت 
تنظـيم عمـل بشـأن  م2013( لسـنة 8ولم تتـاح لهـم الفرصـة بالمخالفـة للمـادة رقـم )

 عىل مؤهل علم  
ا
ط أن يكون المراقب المال  متحص 

  تشتر
ن والبر ن الماليي  المراقبي 
  المجال المال  

 .فن

 المراقبي   الماليي   بالداخل

ن بأســـــما  تظهـــــر لنـــــا الكشـــــوفات ن المـــــاليي  ن المحالـــــة مـــــن قســـــم إدارة المـــــراقبي  ء المـــــراقبي 
ن و  ن المـــاليي  ن بكافـــة قطاعـــات الدولـــة أن عـــدد المـــراقبي  ن ومســـاعديهم والمكلفـــي  المـــاليي 

ن مــن قبـــل اإلدارة  مراقــب ومســاعد مراقـــب مــال  وقــد لـــوحظ  460مســاعديهم المكلفــي 
 :بشأنهم ما يىل  

ن بالجهات العامة الممولة من الخزانـة العامـة للدولـة  - ن الماليي  تكليف بعض المراقبي 
مـــن  (2لـــة مـــؤهالت علميـــة تتعلـــق بالجانـــب المـــال  بالمخالفـــة للمـــادة رقـــم )مـــن حم

  بشأن  م2013( لسنة 8قرار وزير المالية رقم )
ن والـبر ن المـاليي  تنظيم عمل المـراقبي 
  المجال المال  

 عىل مؤهل علم  فن
ا
ط أن يكون المراقب المال  متحص 

 .تشتر

، لـــوحظ افتقـــار الكشـــف لـــبعض البيانـــات المتعلقـــة بـــالم - ن ن المـــاليي  الـــذي  األمـــر راقبي 
ن بـــأكتر  ن المـــاليي  ورة االهتمـــام بالكشـــوفات المتعلقـــة ببيانـــات المـــراقبي  نـــرى معـــه  ن

 .دقة
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 جلنة ترشيد املرتبات
الجهــات إل  بلــل إجمــال  قيمــة البــاب األول المســيل مــن إدارة الخزانــة بــوزارة الماليــة -

دينــار، يقابلهــا  21,817,313,094 م مبلــل وقــدره2020الممولــة منهــا خــالل العــام 
تيبــات الماليــة مبلــل وقــدره    21,916,731,500مخصصــات بالتر

 
دينــار، وذلــك وفقــا

 :  
 للبيان اآلنر

 نسبة االنحراف المنفذ غي  المسيل إجمال  المسيل المخصص

21,916,731,500 21,817,313,094 99,418,406 99.5% 0.5% 
 

  قيمـــــة مرتبـــــات الدولـــــة  -
ن
ن المعـــــد مـــــنوجـــــود فروقـــــات بالزيـــــادة ف شـــــيد  بـــــي  لجنـــــة التر

انية والخزانة خالل العام  ن تصل قيمة حيث  م،2020والمسيل الفعىل  من إدارة المت 
 دينار، والجدول التال  يوض  تفاصيل ذلك:  753,905,221 الفارق إل

 المرتبات المسيلة 
انية والخزانة   من إدارة المي  

 المرتبات المعدة 
 من لجنة ترشيد المرتبات 

 الفار قيمة 

21,589,676,066 20,835,770,845 753,905,221 
 

انيــة بــوزارة الماليــة با ن ن قيــام إدارة المت  ســتبعاد مرتبــات بــالرغم مــن هــذه الزيــادة فأنــه تبــي 
ن الفراجات  موظف 11,283لعدد   .لجنة ترشيد المرتباتمتضمني 

ترشــيد  لجنـةوفيمـا يــىل  نسـتعرض تفاصــيل باجماليـات بنــود المرتبـات المعــدة مـن قبــل 
  قيمــة بعــض البنــود مــن قبــل المرتبــات

ن االعتبــار الزيــادة والتخفــيض فن ، مــ  األخــذ بعــي 
 
 
  ذكرها الحقا

انية والخزانة لعدة أسباب يأنر ن  :إدارة المت 

 المبلغ البيان

 18,025,462,624 األساس  

ن   685,303,870 عالوة / تمت 

 41,651,092 ساعات التدرطس

 الطب   
ن  30,372,044 التأمي 

 18,782,789,630 اإلجمال  

  
ن
 17,337,512,110 الصاف

تيبات الماليةإ  20,835,770,847 جمال  الي 
 

  قيمــة المرتبــات الشــهرية
بمنظومــة المرتبــات الدولــة مــن شــهر آلخــر  لــوحظ تذبــذب فن

   وايقـــاف افراجـــات ومعالجـــات ماليـــة وهـــذا التغـــت  نـــاتأ عـــن
لمرتبـــات عـــدد مـــن مـــوظفن

  قيمـة المرتبـات للـبعض اآلخـر، والجـدول التـال  إل  باإلضافةالدولة 
زيـادة وتخفـيض فن

  يوض  مقدار التغيت   
 :كاآلنر
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  العاملي    عدد العاملي    األشهر
 
  القيمة %11.25إجمال  المرتبات+ التغي  ف

 
 التغي  ف

 - 1,874,096,608 - 1,789,805 م 2019دشسمت  / 

 28,178,261- 1,845,918,347 50,399- 1,739,406 م 2020يناير / 

اير /   1,255,494- 1,844,662,853 1,768- 1,737,638 م 2020فت 

 1,215,882- 1,843,446,971 681- 1,736,957 م 2020مارس / 

 135,664,721- 1,707,782,250 515- 1,736,442 م 2020أبريل / 

 1,476,176 1,709,258,426 652- 1,735,790 م 2020مايو / 

 2,512- 1,709,255,914 0 1,735,790 م 2020يونيو / 

 15,176,668- 1,694,079,246 16,790- 1,719,000 م 2020يوليو / 

 2,076,837 1,696,156,083 1,991 1,720,991 م 2020أغسطس / 

 9,404,762- 1,686,751,321 8,673- 1,712,318 م 2020سبتمت  / 

 1,956,566 1,688,707,887 1,267 1,713,585 م 2020أكتوبر / 

 7,702,801- 1,681,005,086 1,981 1,715,566 م 2020نوفمت  / 

 47,741,375 1,728,746,461 60,801 1,776,367 م 2020دشسمت  / 
 

 فراجات والمعالجاتاإل

ن الــذين تــم اإلفــراج عــن مرتبــاتهم ومعالجــة أوضــاعهم الماليــة خــالل  بلــل عــدد المــوظفي 
شــهريا أي  دينــار 54,461,828موظــف بقيمــة مرتبــات  73,231م، عــدد 2020العــام 

  مـا يتعلـق اإلفراجـات ، دينار سنوية 653,541,936ما يعادل 
ومن أهم المالحظـات فن

 :والمعالجات ما يىل  

ن جــــــــــــدد وعــــــــــــددهم  - بقيمـــــــــــــة  موظــــــــــــف 60,620اإلفــــــــــــراج عــــــــــــن مرتبــــــــــــات مــــــــــــوظفي 
وجــــد لــــديها أن معظــــم الجهــــات المفــــرج عنهــــا ال ي دينــــار بــــالرغم مــــن 42,776,354

  معتمــــد بالمخالفــــة لمــــا نصــــ  عليــــه المــــادة )
( مــــن قــــانون النظــــام 22مــــالك وظــــيفن

 عالقات العمل. بشأن  م2010لسنة  (12)( من قانون 128المال  للدولة والمادة )

ن وزارة الماليـــة التنســـيق غيـــاب -    بــــي 
ة فن و وزارة العمـــل والتأهيــــل وتغييـــب دور األخــــت 

 اختصاصـــاتتعـــدي وزارة الماليـــة عـــىل إل  وأدىهـــذا الشـــأن زاد مـــن إربـــاك المشـــهد 
 وزارة العمل والتأهيل. 

  مستوى مخرجات اللجنة -
  تدنن

 
  مكما

 
  ما يتعلـق بملـف اإلفراجـات وتسـوية  مونوعا
فن

  الدولة باإلضافة لعدم وض  أي حلول من قبل اللجنـة حـول كيفيـة 
مرتبات موظفن

ن الجــدد  رهم و ـالــذين تــم حصـــ معالجــة هــذا الملــف بـــالرغم مــن بلــوغ عــدد المـــوظفي 
.  1,335,975,372بقيمة  142,998لغرض اإلفراج عن مرتباتهم عدد 

 
 دينار سنويا

  قيمــــة مرتبــــات الدولــــة بقيمــــة  -
ن زيــــادة فن  134,451دينــــار لعــــدد  60,465,506تبــــي 

 م. 2020موظف وذلك خالل العام 

  الدولـة -
  قيمة مرتبـات بعـض مـوظفن

دينـار لعـدد  136,126,706بقيمـة  تخفيض فن
موظـــــف خـــــالل العـــــام، بنـــــاء عـــــىل نتـــــائأ مطابقـــــة الكشـــــوفات التحليليـــــة  480,750

  تقوم بها اللجنة باإلضافة لتنفيـذ قـرار المجلـس الرئـاس  وقـرار مجلـس 
للجهات البر
 .تخفيض المرتباتبشأن  النواب
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م، بايقـــاف واســتبعاد تحويــل مرتبـــات 2020لــوحظ قيــام اللجنــة خـــالل أشــهر العــام  -
دينــــار، وذلــــك خــــالل العــــام  95,399,036مــــة إجماليــــة موظــــف بقي 86,670لعــــدد 
  المرتبــــات حيــــث ، ويالحــــظ م2020

ن
شــــيد اإلنفــــاق ف عــــدم وجــــود خطــــة واضــــحة لتر

  ســـــبيل تحقيـــــق ذلـــــك عـــــىل نتـــــائأ مطابقـــــة الخالصـــــات الشـــــهرية 
ن
تعتمـــــد اللجنـــــة ف

للمصــــــروف الفعـــــىل  للجهـــــات ودون الرجـــــوع لجهـــــة العمـــــل مصـــــاحبة االختصـــــاصم 
  الدولة بالرغم من استحقاقاتهم. ترتب عنه إيقاف 

 مرتبات بعض موظفن

ن لــوزارة الــدفاع بقيمــة  41587إيقــاف مرتبــات لعــدد   -  60,881,577موظــف تــابعي 
اير لسنة    شهري يناير وفت 

ن
 .م، دون معرفة األسباب2020دينار شهريا اوذلك ف

هم ومـــــن  -   مــــن  اإلفراجـــــات لـــــبعض األشــــخاص دون غـــــت 
ن
تعامــــل اللجنـــــة بانتقائيـــــة ف

  تجـــــدر اإلشـــــارة إليهـــــا اإلفــــراج عـــــن عـــــددالحــــ
ن مـــــن أصـــــل ) 2 االت الـــــبر  (45مـــــوظفي 

تمديد عمر، والجـدول التـال  يوضـ  تفاصـيل بشأن  موظف ضمن قرار وزير التعليم
 ذلك: 

   االسم ث
 الحالة جهة العمل الرقم الوطن 

 تمديد عمر مراقبة التعليم طرابلس xxxxx 1195400 ب .م .م 1

 تمديد عمر مراقبة التعليم طرابلس xxxxx 2195900 م .  .ن 2
 

ن عـــدم البـــ   -   حـــي 
  إتمـــام المعالجـــات الماليـــة لـــبعض األشـــخاص فن

وجـــود محابـــاة فن
م، والجــدول 2019للــبعض األخــر وبــالرغم مــن اســتالم معــامالتهم منــذ الســنة  فيهــا

  السابق: 
 التال  يوض  عينة عن الحاالت المستلمة من اللجنة فن

  الرقم  االسم ت
 مالحظات المطلوب جهة العمل المرتب الوطن 

 تغت  مسار جامعة مرصاتة xxxxx 950 1198605 م .س .س 1
استقال  2332601لديه رقم مال  

 من الجهة األول

 xxxxx 975 1198304 م .إ .أ 2
العيادة المجمعة 

 البدرى
 تغت  مسار

استقال  2014091لديه رقم مال  

 من الجهة األول )الجالء(

 xxxxx 532 1199102 س .م .ع 3
 األحوالمصلحة 

 المدنية
 تغت  مسار

استقال  9007937لديه رقم مال  

 من الجهة األول )التعليم(

 تغت  مسار وزارة الداخلية xxxxx 500 1197905 س .م .ع 4
استقال  2070725لديه رقم مال  

 رواتب سابقة من الجهة األول +

 تغت  مسار جامعة مرصاتة xxxxx 730 2198704 ع .ع .ه 5
  السابق جامعة 

ن
لديه رقم مال  ف

 3398085الزاوية 
 

ن واحالــــــة قيمــــــة ماليــــــة باســــــم  - الموظفــــــة التابعــــــة لكليــــــة التقنيـــــــة  (م .ح .س)تضــــــمي 
المرتبـــات الشـــهرية للجهـــة  وذلـــك ضـــمن دينـــار 106,809زواره بقيمـــة  –الهندســـية 
ة  خــالل ن مــا 06/2020 م إل12/2019مــن  الفــتر   حــي 

  م فن
 
للمعنيــة  تــم  فــه فعليــا

ة، وبناء عـىل كتـاب اإلدارة تـم إرجـاع مـا  34,809مبلل وقدره  دينار خالل نفس الفتر
 .العام بعد خصم قيمة االستقطاعات القانونية يراد اإل إل  دينار  72,000قيمته 

وزيـــر مرتبـــات الشـــهرية لـــوزارة الصـــحة باســـم  باإلضـــافة إل  إحالـــة قيمـــة ماليـــة ضـــمن -
مرتبـــــات الشـــــهرية  دينـــــار وذلـــــك ضـــــمن 297,619بقيمـــــة  (ع.م.أ) الســـــابقالصـــــحة 

ة  للجهـــة خـــالل  06/2020 إل م12/2019مـــن  الفـــتر
 
ن مـــا تـــم  فـــه فعليـــا   حـــي 

م فن
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ة، وبنــــاء عــــىل   41,400.000مــــذكور أعــــاله مبلــــل وقــــدره لل دينــــار خــــالل نفــــس الفــــتر
  حســــاب الجهــــة

ن
العــــام بعــــد  يــــراد اإل إل  كتــــاب اإلدارة تــــم إرجــــاع المبــــالل المتبقيــــة ف

 خصم قيمة االستقطاعات القانونية. 

هم مـن  -   وزارة الماليـة دون غـت 
ن مكافـآت ماليـة لعـدد مـن مـوظفن قيام اللجنـة بتضـمي 
ن تفاصيل ذلك   الدولة، والجدول التال  يبي 

 :موظفن

   الرقم المال  
 مالحظات اإلجمال   قيمة المضافة األساس   الجهة االسم الرقم الوطن 

8334842 1197404 xxxxx مكافأة 1,686 800 886 وزارة المالية ع .س .م 

8334891 1197704 xxxxx مكافأة 1,838 1,000 838 وزارة المالية س .ع .ع 

9938854 1199302 xxxxx مكافأة 1,512 800 712 وزارة المالية ع .ت .م 
 

ن واحالة أكتر من مرتب لعـدد  - ة تصـل  5تضمي  تسـعة  إلأشـخاص خـالل نفـس الفـتر
  بعــض الحــاالت بالمخالفــة للمــادة 

ن
بشــأن  م2014( لســنة 8مــن قــانون ) (7)أشــهر ف

، والجدول التال  يوض  تفاصيل ذلك  
 :الرقم الوطبن

 ت
 /  

الرقم الوطن 
 اإلداري

 االسم
 األشهر  الجهة الثانية الجهة األول

 الجهة الثانية الرقم المال   الجهة األول الرقم المال   المصـروفة

1 1197601xxxxx شهرين وزارة الصحة 8743638 المدنية األحوال 8037287 ع.أ.ك 

2 1197904 xxxxx طة القضائية 8293655 ع.ع.ف  شهرين المدنية األحوال 8035064 الشر

3 1198104 xxxxx شهرين وزارة الدفاع 2174715 جامعة غريان 2067790 ع.أ.س 

4 2197705 xxxxx أشهر 3 وزارة التعليم 1057435 غريانجامعة  9755185 س.ج.ع 

5 51976 xxxxx أشهر جامعة الزيتونة 10261277 المعاهد المتوسطة 9958582 م.ي.أ 
 

ن واحالــة - لــوزارة الــدفاع  التــاب  ع )شــهيد واجــب(.م.م أكــتر مــن مرتــب للســيد/  تضــمي 
بأرقــام ماليــة وقيمــة مرتبــات مختلفــة ضــمن الحوالــة الشــهرية لمرتبــات وزارة الــدفاع 

، والجــدول بشـأن  م2014( لســنة 8مـن قـانون ) (7)بالمخالفـة للمـادة   
الـرقم الـوطبن

 :يوض  تفاصيل ذلك

 قيمة المرتب األرقام المالية جهة العمل الرقم العسكري االسم ر.م

 وزارة الدفاع 72320 ع .م .م 1
2268611 1952 

4289879 2112 
 

ن واحالة أكتر من مرتب للسيدة - الموظفـة بالجامعـة األسـمرية وذلـك  (م.ع.آ) تضمي 
ة مـــــن  بأرقـــــام ماليـــــة مختلفـــــة ضـــــمن الحوالـــــة الشـــــهرية لمرتبـــــات الجامعـــــة عـــــن الفـــــتر

ايـــر2019 نـــوفمت   ( لســـنة 8مـــن قـــانون ) (7)م بالمخالفـــة للمـــادة 2020 م وحـــبر فت 
، والجدول يوض  تفاصيل ذلك: بشأن  م2014  

 الرقم الوطبن

 قيمة المرتب األرقام المالية جهة العمل االسم ر.م

 الجامعة األسمرية م .ع .آ 1
8698012 1090 

9313659 182.5 
 

ن واحالــة أكــتر مــن مرتــب للســيد/  - وبأرقــام  5197615475م.س.أ بــرقم إداري  تضـمي 
بشـــــأن الـــــرقم  م2014( لســـــنة 8مـــــن قـــــانون ) (7)ماليــــة مختلفـــــة بالمخالفـــــة للمـــــادة 

، والجداول يوض  تفاصيل ذلك:   
 الوطبن
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 المنطقة جهة العمل اإلجمال   الرقم المال   البيان االسم ث

 أ .س .م 1
 - جامعة الزيتونة 1425 10261277 الجهة األول

 وادي اآلجال المعاهد الفنية المتوسطة 850 9958582 الجهة األول
 

بـــة ماألجانـــبم ضـــمن  إحالـــة - أكـــتر مـــن مرتـــب وقشـــكل مســـتمر لـــبعض العنـــا  المغتر
دينــــار   36,017ر بقيمــــة إجماليــــة ـعنصــــ 11الحوالــــة الشــــهرية للمرتبــــات وعــــددهم 

 أي مــــا يعــــادل 
 
، 432,204شـــهريا

 
ن  دينــــار ســــنويا   حـــي 
ن
قــــد  أن بعــــض هــــذه العنــــا  ف

  ســـــنوات غــــادرت الــــبالد 
ن
لســـــنة  (12) مــــن قــــانون (11)ســــابقة بالمخالفــــة للمـــــادة  ف

 :عالقات العمل، والجداول يوض  عينة عن ذلكبشأن  م2010

 جهة العمل المرتب  الرقم المال   االسم ث

 م .ف .ب 1
 مركز مرصاتة الطب    1,358 4362469

 مركز مرصاتة الطب    1,990 4362428

 ح .م .ت 2
 مستشفن جالو العام 1,179 8683883

 مستشفن فورينا القروي 1,393 5134940

 م .ن .و 3
 مكتب الصحة االبيار 1,800 5049388

 مكتب الصحة االبيار 1,800 5049385
 

ن  ف - تتقـا،ن  ثس وبأرقام مالية مختلفـة، حيـ.ع.ح أكتر من مرتب للسيدة/  تبي 
 وذلــــــك منــــــد جــــــادومستشــــــفن الرجبــــــان القــــــروي و مستشــــــفن  المعنيــــــة مرتبــــــات مــــــن

م، وبالرغم من انتهاء عالقتها الوظيفية بتلك الجهات 12/2020م وحبر 3/2015
  ســـنة 

 مـــن قــــانون (11)م بالمخالفــــة للمـــادة 2019ومغادرتهـــا الـــبالد بشــــكل كامـــل فن
 :عالقات العمل، والجداول يوض  تفاصيل مرتباتهابشأن  م2010لسنة  (12)

 الجهة المرتب اإلجمال   الرقم المال   االسم ث

 س .ع .ح 1
 مستشفن الرجبان القروي 1,112 9939290

 مستشفن جادو 1,950 8410589
 

 لعــدد دينــار 162,601مرتبــات بقيمــة بصـــرف  اسـتمرار اللجنــة -
 
موظــف  140 شــهريا
  سـنوات سـابقة وفقـا لبيانـات مصـلحة 

 األمـر المدنيـة،  األحـوالبالرغم من وفـاتهم فن
مـــن  (42)للجهـــات بالمخالفـــة للمـــادة  الـــذي ترتـــب عليـــه إحالـــة مبـــالل ماليـــة موفـــرم

عالقات العمل، والجـدول التـال  يوضـ  عينـة عـن بشأن  م2010( لسنة 12قانون )
  :ذلك

 تاريــــخ الوفاة جهة العمل المرتب االسم الرقم المال   ث

   فائض المالك 510 ع .ع .ض 1370625 1
 21-04-2011 الوظيفن

 25-02-2017 وزارة التعليم 970 ب .م .ف 1106361 2

 21-11-2017 وزارة التعليم 624 إ  .ع .ف 5299594 3

 01-06-2018 جامعة عمر المختار 3600 ع .ع .ج 5309066 4

 26-09-2018 وزارة التعليم 450 أ .س .ف 8770028 5

 19-11-2019 وزارة الدفاع 2840 أ .ع .ع 2135681 6
 

 3851دينـــــار لعــــــدد  4,870,439بقيمـــــة  اللجنـــــة باحالـــــة مرتبـــــات شـــــهريةاســـــتمرار  -
ن لجهـــات عامـــة ممولـــة مـــن الخزانــة العامـــة بـــالرغم مـــن بلـــوغهم لســـن  موظــف تـــابعي 

دينــــار خــــالل  4,160,217 بقيمــــة إجماليــــة التقاعــــد وتقاضــــيهم معاشــــات تقاعديــــة
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ة،     األمر نفس الفتر
ن
مرتبـات لغـت   واحالـة الصــرفالذي ترتب عنه وجود ازدواجيـة ف

( 12مـن قـانون ) (43)مستحقيها لغرض تحقيق وفر لدى الجهة بالمخالفـة للمـادة 
( لســــنة 8مــــن قــــانون ) (7)عالقــــات العمــــل، ومخــــالف للمــــادة بشــــأن  م2010لســــنة 
  بشأن  م2014

  :والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك الرقم الوطبن

 الوزارة تاريــــخ اإلحالة اسم الموظف الرقم المال   ر.م

 المجلس البلدي مرصاتة 2020-08-31 ع .ع .م 9701532 1

 المجلس البلدي مرصاتة 2019-03-01 ف .م .أ 1342147 2

 وزارة الداخلية 2018-06-20 أ .ع .م 8019160 3

 الزاوية -إدارة الخدمات الصحية  2018-12-31 ش .غ .ع 8311432 4

  الهيئة الوطنية  2017-12-18 م .م .ع 2648934 5
 للتعليم التقبن

 

  هذا اإلطار  -
ن
الموظـف التـاب   (ع.م.عد )ض  إحالة مرتبات بشكل منـتظم للسـيتاوف

 الجـــــــامع  طـــــــرابلس بقيمـــــــة 
ة مـــــــن  61,800للمستشـــــــفن دينـــــــار وذلـــــــك خـــــــالل الفـــــــتر

بــــالرغم مــــن إحالتــــه إل التقاعــــد بموجــــب م 31/10/2020وحــــبر م 01/01/2020
م، ولقـــد أعـــدت شـــهادة الـــدف  2017( لســـنة 263مـــدير عـــام المستشـــفن رقـــم ) قـــرار

  عــن شــهر 
( لســنة 12مــن قــانون ) (43)م بالمخالفــة للمــادة 8/2017األخــت  للمعــبن
 2014( لســـنة 8مـــن قـــانون ) (7)بشـــأن عالقـــات العمـــل، ومخـــالف للمـــادة  م2010

 .  
 بشأن الرقم الوطبن

دينار خالل  30,422بقيمة  (ع. .م.ص)للسيد  إحالة مرتبات شهريةإل  باإلضافة -
ة مـــن شـــهر م بـــالرغم مـــن إحالتـــه للتقاعـــد 01/2021م وحـــبر شـــهر 09/2017 الفـــتر

  أمانــة المـــؤتمر الشــعب العـــام مســـابقام 
بموجــب قـــرار لجنــة معالجـــة أوضــاع مـــوظفن

 م2010( لســــنة 12مــــن قــــانون ) (43)م بالمخالفــــة للمــــادة 2017( لســــنة 08رقــــم )
بشــــأن  م2014 ( لســــنة8مــــن قـــانون ) (7)عالقــــات العمــــل، ومخـــالف للمــــادة بشـــأن 

 .  
 الرقم الوطبن

موظف، بـالرغم مـن بلـوغهم لسـن التقاعـد  978 إيقاف مرتبات لعدد إغفال اللجنة -
 16,640,782م، ممـا ترتـب عليـه إحالـة مرتبـات للجهـات بقيمـة 2019خـالل سـنة 

ة موضـوع المراجعـة بالمخالفـة للمـادة   (43)دينار لغت  مستحقيها وذلك خالل الفتر
عالقـات العمـل، والجـدول التـال  يوضـ  عينـة بشـأن  م2010( لسنة 12من قانون )
 عن ذلك: 

 سنة التقاعد جهة العمل المرتب االسم ث

 2019 وزارة الدفاع 650 م .ع .أ 1

 2019 وزارة الدفاع 3040 م .س .ع 2

 2019 المجلس الرئاس   4500 م .ع .م 3

 2019 وزارة المواصالت والنقل 910 ع .ع .س 4

 2019 وزارة الدفاع 650 م .ع .أ 5
 

 لعــــــدد  1,402,655اســــــتمرار اللجنــــــة باحالــــــة مرتبــــــات بقيمــــــة  -
 
 1313دينــــــار شــــــهريا

م، بــالرغم مــن بلــوغهم لســن التقاعــد 2020موظــف ضــمن مرتبــات شــهر مــايو لســنة 
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( لســـنة 12مـــن قـــانون ) 43خـــالل النصـــف األول مـــن الســـنة نفســـها مخـــالف للمـــادة 
 :لتال  يوض  عينة عن ذلكعالقات العمل، والجدول ابشأن  م2010

 شهر التقاعد الوزارة اإلجمال   العمر االسم الرقم المال   ر.م

بية والتعليم 982 1955 م .س .أ 1048192 1  3-2020 وزارة التر

وة الحيوانية والبحرية 1096 1955 ح .ع .ج 5113087 2  2020.4 وزارة الزراعة والتر

 3-2020 الوطنية للنفطالمؤسسة  2822.5 1955 ح .م .س 4216236 3

 3-2020 وزارة االقتصاد والصناعة 1054 1960 م .ن .م 2005593 4

 2020.4 وزارة التخطيط 946 1960 س .س .  1580564 5
 

ن اللجنـــة لمرتبـــات شـــهرية بقيمـــة  - موظـــف بـــالرغم  45دينـــار لعـــدد  139,116تضـــمي 
اوح ســنوات مــيالدهم مــا  ســنة 70 مــن أن أعمــارهم تزيــد عــن ن حيــث تــتر م 1932 بــي 

 الجدول التال  يوض  عينة عن ذلك: م و 1949 وحبر 

 جهة العمل المرتب اإلجمال   تاريــــخ الميالد االسم الرقم المال   ر.م

 وزارة الدفاع 650 1932 م .ع .أ 9939155 1

 جامعة المرقب 1425 1937 م  .م .ع 2401995 2

 جامعة المرقب 2730 1938 م .ع .م 2402116 3

 جامعة طرابلس 2870 1939 م .ع .م 2616790 4

 جامعة طرابلس 2800 1940 ح .ع .ح 2617673 5
 

ن بقيمـة  8بـاإلفراج عـن مرتبـات لعــدد  قيـام اللجنـة - دينـار بـالرغم مــن  4,835مـوظفي 
ن  18عــــدم بلــــوغهم للســــن القانونيــــة  اوح ســــنوات مــــيالدهم مــــا بـــــي 

 ســــنة، حيـــــث تــــتر
عالقــــات العمــــل، بشــــأن  م2010لســــنة  (128)م بالمخالفــــة للمــــادة 2004-م2003

ن عينة من ذلك  :والجدول التال  يبي 

 جهة العمل المرتب العمر سنة الميالد اسم الموظف رقم المال   ث

 مستشفن ادري 625 17 2003 م .ع .ر 10304850 1

 مستشفن تمسان القروي 625 17 2003 ا .إ .ن 10305059 2

 مستشفن ابوقدقود لغسيل الكىل  685 16 2004 م .ع .ه 10284616 3

 مستشفن الرياينة القروي 450 16 2004 أ .ع .ا 10285625 4

 مستشفن ابوقدقود لغسيل الكىل  1100 17- 2003 أ .أ .د 10284696 5
 

 لقطاع أمانة المؤتمر الشـعب   لشـعبية وادي  40 ف مرتبات لعدد  -
ن موظف تابعي 

 
 
اوح سنوات ميالدهم الشاط  مسابقا ن م تتر تم التعاقد  ثحي م1997-م1994ما بي 

ن   18بلوغهم للسـن القانونيـة ) بالرغم من عدم م2011، 2010 معهم خالل العامي 
عالقــــات العمــــل، والجــــدول بشــــأن  م2010لســــنة  (128)ســــنة( بالمخالفــــة للمــــادة 
 التال  يوض  عينة عن ذلك: 

 الجهة المرتبقيمة  العمر عند التعاقد تاريــــخ الميالد االسم الرقم المال   ث

 المؤتمرات سابقا 649 14 1997 ف .م .ف 8572746 1

 المؤتمرات سابقا 816 14 1997 ع .أ .ا 8572281 2

 المؤتمرات سابقا 640 14 1997 ج .غ .ف 8572309 3

 المؤتمرات سابقا 658 14 1997 ع .م .ج 8572702 4

 المؤتمرات سابقا 656 15 1996 إ .ع .ع 8572301 5
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ن بالدولـــــة بـــــالرغم مـــــن انتهـــــاء عالقـــــاتهم بصــــــرف  اســـــتمرار اللجنـــــة - مرتبـــــات لمـــــوظفي 
لســــــنة  (11)الوظيفيــــــة بالجهــــــات العامــــــة منــــــد ســــــنوات ســــــابقة بالمخالفــــــة للمــــــادة 

 عالقات العمل، والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك: بشأن  م2010

 جهة العمل االسم الرقم المال   ث
قيمة المرتب 

 
ً
 شهريا

بات قيمة المرت
 السنوية

 قرار االستقالة

   م .ص .أ 8111052 1
  والفبن

 2015-94 13,152 1,096 الهيئة العامة للتعليم التقبن

 2017-234 12,744 1,062 جهاز المباحث العامة ص .م .ح 8639517 2

 2020-09 9,912 826 وزارة العمل والتأهيل ع .ف .ع 5063785 3

 2019-418 8,220 685 والصناعةوزارة االقتصاد  م .س .س 8475430 4
 

  الدولــــة بأرقــــام وطنيــــة غـــــت   -
ن واحالــــة مرتبــــات لـــــبعض مــــوظفن قيــــام اللجنــــة بتضــــمي 

ن   (6، 2)صحيحة وغت  مطابقة لبيانات مصلحة األحول المدنية بالمخالفـة لمـادتي 
ن عينــة مــن بشــأن  م2014( لســنة 8مــن قــانون ) ، والجــدول التــال  يبــي   

الــرقم الــوطبن
 :تلك الحاالت 

  القديم االسم الرقم المال   ث
  بعد التعديل الرقم الوطن 

 جهة العمل الرقم الوطن 

 وزارة الدفاع ******11984 ******11948 ع .ب .ش 2149898 1

بية والتعليم ******11961 *****119550 ع .ع .ج 2073239 2  وزارة التر

 وزارة الدفاع ******11951 ******11950 ع .م .ع 2247066 3

 وزارة العدل ******11953 ******11948 م  .م .س 2000534 4

 وزارة الدفاع ******11964 ******11955 م .ه .أ 2270698 5
 

ن بيانـــات لعـــدد  - موظــف بمنظومـــة المرتبـــات بأرقــام وطنيـــة غـــت  صـــحيحة   30تضــمي 
ن   بالمخالفــة لمــادتي 

 
، بشــأن  م2014( لســنة 8مــن قــانون ) (6، 2)كليــا  

الــرقم الــوطبن
ن عينة من تلك الحاالت   :والجدول التال  يبي 

   اسم الموظف الرقم المال   ر.م
 جهة العمل اإلجمال   الرقم الوطن 

بية والتعليم 982 *****1119620 م .م. ع 2582614 1  وزارة التر

بية والتعليم 850 777777777777 م .م .  5246184 2  وزارة التر

بية والتعليم 500 979768177777 ش .ح .و 9797681 3  وزارة التر
 

ن موحـــــد  - بـــــة تحـــــ  تـــــرمت 
ن واحالـــــة مرتبـــــات العنـــــا  المغتر اســـــتمرار اللجنـــــة بتضـــــمي 

الــــــذي ترتــــــب عليــــــه  ف أكــــــتر مــــــن مرتــــــب لــــــنفس  األمــــــر م(، 999999999999)م
ات ســـابقة إل  العنـــا ، باإلضـــافة   فـــتر

أن بعـــض هـــذه العنـــا  قـــد غـــادرت الـــبالد فن
ن  ، بشــــــأن  م2014( لســــــنة 8نون )مــــــن قــــــا (6، 2)بالمخالفــــــة لمــــــادتي   

الــــــرقم الــــــوطبن
عالقــــــات العمــــــل، بشــــــأن  م2010( لســــــنة 12مــــــن قــــــانون ) (11)ومخــــــالف للمــــــادة 

ن عينة من تلك الحاالت   :والجدول التال  يبي 
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   اسم الموظف الرقم المال  
 جهة العمل اإلجمال   الرقم الوطن 

بية والتعليم 8,536 999999999999 م .م .أ 5310216  وزارة التر

 وزارة العدل 8,220 999999999999 ج .ع .س 8478380

 وزارة الصحة 8,214 999999999999 ت .أ .م 9939334

بية والتعليم 8,181 999999999999 ع .ح .ع 1620954  وزارة التر

 وزارة الصحة 8,146 999999999999 م .م .أ 9940033

بية  8,144 999999999999 ع .م .ص 8612420  والتعليموزارة التر
 

تيبـــات  - ن مرتبـــات لجهـــات ليســـ  ضـــمن مســـميات الجهـــات الـــواردة بقـــرار التر تضـــمي 
الــذي  األمــر موظــف  5496شــمل  هــذه األخطــاء عــدد حيــث  م2020الماليــة للعــام 

  
   ف المرتبـــات بســـبب أعمـــال المراجعـــة والتعـــديل الـــبر

ن
تـــب عليـــه تـــأخت  ف

تـــتم  يتر
، والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك

 
 :الحقا

 الجهة الصحيحة الجهة الخطأ االسم الرقم المال   ث

 طرابلس -المجالس البلدية تاجوراء -المجالس البلدية ت .ع .ي 1337244 1

 مكتب الصحة وادي الشاط   مكتب الصحة براك الشاط   ع  .ط .ع 8572731 2

  اوباري مديرية ش .م .أ 9917625 3
  وادي  مديرية األمن الوطبن

 اآلجالاألمن الوطبن

ن زلطن م .ص .ن 8394457 4  مكتب االقتصاد الجميل مكتب االقتصاد الجميل رقدالي 

 مراقبة التعليم طرابلس مراقبة التعليم ابوسليم ر .ر .ج 1590790 5
 

  الدولـــــة وعـــــددهم -
ن اللجنـــــة لمرتبـــــات بعـــــض مـــــوظفن موظـــــف بقيمـــــة  2993 تضـــــمي 

ن أن ــــــقية مـــــــنهم ضـــــــمن مرتبـــــــات الجهـــــــات %90 صـــــــفرية، كمـــــــا تبـــــــي  ـ  بالمنطقـــــــة الشر
 : والجدول التال  يوض  عينة لذلك

   االسم الرقم المال   ت
 جهة العمل اإلجمال   األساس   الرقم الوطن 

 وزارة الخارجية 0 0 119700289489 ع  .م .ع 2460268 1

 وزارة الداخلية 0 0 119900351672 م .ه .م 2568894 2

بية والتعليموزارة  0 0 999999999999 س .ن .ف 2623730 3  التر

 المؤسسة الوطنية للنفط 0 0 119710413296 أ م .م 4243216 4

 وزارة الصحة 0 0 999999999999 أ .م .أ 5018776 5
 

  الدولة بقيمة أقـل مـن الحـد األدنن لألجـور  -
ن اللجنة لمرتبات أساسية لموظفن تضمي 

تحديـــــد الحـــــد بشـــــأن  م2011لســـــنة  (27)دينـــــار بالمخالفـــــة لقـــــرار  450والمرتبـــــات 
 للمرتبات واألجور، والجدول التال  يوض  عينة لذلك

 : األدنن

   أسم الموظف الرقم المال   ر.م
 جهة العمل األساس   الرقم الوطن 

 وزارة الداخلية 400 119870132048 م .م .م 9701532 1

 وزارة الداخلية 398 119840160080 ف .م .م 2559833 2

 المجلس الرئاس   398 119840441406 ص .ك .ع 8650901 3

 وزارة العدل 392 5196814374 ح .ح .ع 9917585 4

بية والتعليم 391 119710309182 ع .س .ا 2622401 5  وزارة التر
 

 العينة السابقة ليس  من ضمن الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.  :مالحظة
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-   
ن اللجنــة لمرتبــات أساســية لمــوظفن ن تضــمي  ـــاوز كمــا تبــي   100الدولــة بقيمــة ال تتجـــــــ

  شـــــملتهم هـــــذه القيمـــــة عـــــددحيـــــث  دينـــــار،
ن الـــــبر موظـــــف  59 بلـــــل عـــــدد المـــــوظفي 

تحديــد الحــد األدنن للمرتبــات واألجــور، بشــأن  م2011لســنة  (27)بالمخالفــة لقــرار 
 : والجدول التال  يوض  عينة لذلك

   االسم الرقم المال   ث
 الوزارة اإلجمال   الرقم الوطن 

 وزارة الدفاع 90 1198000***** م .ع .ع 1616443 1

بية والتعليم 95 2197900***** س .ص .ج 5212369 2  وزارة التر

 وزارة اإلسكان والمرافق 55 2196001***** س  .ع .ه 5002654 3

بية والتعليم 23 2198901***** م  .و .س 2045073 4  وزارة التر

 وزارة المواصالت والنقل 45 2196603***** م .ف .س 5053159 5
 

ن قيــــــام اللجنــــــة بايقــــــاف تســــــ - بقيمــــــة  موظــــــف 16,314يل مرتبــــــات لعــــــدد يكمــــــا تبــــــي 
  شــــهر يوليــــو للعــــام  10,490,686

ن
م، والبيــــان التــــال  يوضــــ  2020دينــــار، وذلــــك ف

 ذلك: 

دينـــار شـــهريا بحجـــة الوفـــاة،  2,595,472 موظـــف بقيمـــة 6915إيقـــاف مرتبـــات لعـــدد 
 أن معظمهم

 
 من الشهداء.  وأتض  الحقا

دينــار شــهريا، لوجــود أخطــاء  7,895,221موظــف بقيمــة  9399إيقــاف مرتبــات لعــدد 
 انــــــه قــــــد ســــــبق وان تــــــم تعــــــديل بيانــــــاتهم 

 
  األرقــــــام الوطنيــــــة واألســــــماء، اتضــــــ  الحقــــــا

فن
 المدنية.  األحوالبمصلحة  وأرقامهم الوطنية

 االستقطاعات القانونية

 3,372,112,551مبلـــــل وقـــــدره  الفعليـــــة بلـــــل إجمـــــال  قيمـــــة االســـــتقطاعات القانونيـــــة
 لل
 
م، وأهــــم 2020الفعــــىل  مــــن إدارة الخزانــــة خــــالل العــــام  مصـــــروفدينــــار، وذلــــك وفقــــا

 :المالحظات فيما يتعلق باالستقطاعات ما يىل  

تقوم وزارة المالية بخصم قيمة االستقطاعات للجهات العامة، وذلك باحالة صـافن  -
الجهــات التابعــة باســتثناء  نونيــة مــن المنبــ االســتقطاعات القاالمرتبــات بعــد خصــم 

  يـــتم خصـــمها مـــن المؤسســـةحيـــث للمؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط 
 
بلغـــ  حيـــث  الحقـــا

 .دينار 18,838,746هذه االستقطاعات  قيمة

ن المعــــد بمنظومــــة مرتبــــات  -   قيمــــة االســــتقطاعات القانونيــــة بــــي 
ن وجــــود فــــارق فن تبــــي 

ن ما يتم استق  مـن إدارة الخزانـةالدولة بلجنة ترشيد المرتبات وبي 
 
حيـث  طاعه فعليـا

دينــار والجــدول التــال   126,146,185بلغــ  القيمــة اإلجماليــة للفــارق مبلــل وقــدره 
 :يوض  تفاصيل ذلك

  تتم 
 االستقطاعات الن 

انيةمن   إدارة المي  
االستقطاعات جسب قوائم 

 لجنة ترشيد المرتبات
 الفار 

3,372,112,551 3,498,258,736 -126,146,185 
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 بات السفارات والقنصليات بالخارجمرت

ن بالســـفارات والقنصـــليات الليبيـــة بالخـــارج خـــالل  ن و العـــاملي  بلغـــ  مرتبـــات المـــوظفي 
الفعــىل  مــن  مصـــروفدينــار، وذلــك وفقــا لل 227,637,028م مبلــل وقــدره 2020العــام 

ن تفاصيل ذلك: إدارة الخزانة بوزارة المالية،   والجدول التال  يي 

ة ر.م    الفي 
 
 القيمة  المرتباتصاف

 60,104,386 59,103,425 الربــ  األول 1

2   
 50,001,004 49,074,850 الربــ  الثانن

 54,646,538 53,682,278 الربــ  الثالث 3

 62,885,100 61,872,175 الربــ  الراب  4

 227,637,028 223,732,728 اإلجماليات 
 

ن بلغــــــ  قيمــــــة االســــــتقطاعات القانونيــــــة   حــــــي 
ن
 مــــــن ف

 
مخصصــــــات الســــــفارات  خصــــــما

 .دينار 3,904,300والقنصليات الليبية بالخارج، مبلل وقدره 

 :ما يىل   وأهم المالحظات بهذا الشأن

ن بالخارج تحويل مرتبات ل - ة بالمخالفـة باالزدواجية لموظفي  وذلك خالل نفس الفـتر
عالقات العمل، ومخالف للمـادة بشأن  م2010( لسنة 12من قانون ) (12)للمادة 
  بشـــأن  م2014( لســـنة 8قـــانون )مـــن  (7)

مـــن  (39)ومخـــالف للمـــادة  الـــرقم الـــوطبن
، والجــدبشــأن  م1980( لســنة 13قــانون ) ن عينــة التاليــة ت ولاالضــمان االجتمــاع  بــي 
 :عن ذلك

 ن بالخارج تحويل مرتبات ل دينار لعدد  2,506,223بقيمة باالزدواجية لموظفي 
 عـــــن الربــــــ  األول لســـــنة  89

 
ن 2020موظفــــا ن تبـــــي    حــــي 

 إحالــــة مرتبـــــات لهـــــم م فن
دينــار، وذلــك خــالل نفــس  307,034 بالجهــات العامــة بالــداخل بقيمــة إجماليــة

ة  :الفتر

 االسم ر.م

 الجهة األول
 "السفارات والقنصليات بالخارج"

 الجهة الثانية
 "الوزارات والجهات بالداخل"

 قيمة المرتب الجهة قيمة المرتب أسم البعثة

 6,211 مستشفن ابن سيناء 36,558 الليبية/الهاي / هولنداالسفارة  ه.ع  .ن 1

 4,000 قناة ليبيا اإلخبارية الفضائية 38,307 القنصلية العامة / أغادشس/ النيجر أ .ع .إ 2

 3,896 هيئة الرقابة اإلدارية 34,178 السفارة الليبية / جوبا / جنوب السودان ر .أ .ر 3

 3,600 وزارة الدفاع 20,049 وارسو / بولنداالسفارة الليبية /  ح .ع .م 4

ازيل م .إ .م 5  3,580 ديوان رئاسة الوزراء 10,267 السفارة الليبية /برازيليا / الت 
 

  ن بالســفارات والقنصــليات بالخـــارج ن المـــاليي  تحويــل مرتبــات لعـــدد مــن المــراقبي 
العامـة م بالرغم من تحويـل مرتبـات لهـم بالجهـات 2020عن الربــ  األول لسنة 

 بالداخل )ازدواجية  ف(: 

 االسم ر.م

 الجهة األول
 "السفارات والقنصليات بالخارج"

 الجهة الثانية
 "الوزارات والجهات بالداخل"

 قيمة المرتب الجهة قيمة المرتب اسم البعثة

ن  ع .إ .م 1 ن / الصي   1,111 وزارة ا لمالية 36,849 السفارة الليبية / بكي 

ون   / كينيا م .م .م 2  982 وزارة المالية 38,085 السفارة الليبية /نت 
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 لســـــــنة  6,5,4,3,2,1األشـــــــهر  م عـــــــن.س. ف مرتبـــــــات بالـــــــداخل للســـــــيد/ ف
  حسابه ب2020
ن
  للعمل مصـراتهالصحاري  مصـرفم ف

، بالرغم من إيفاد المعبن
الخارجيــة بالسـفارة الليبيــة )جوبــا( عــىل وظيفــة مراقــب مــال  بنــاء عــىل قــرار وزيــر 

 .م28/10/2019م الصادر بتاريــــخ 2019( لسنة 929) رقم

   ن بالسفارات والقنصليات بالخارج عـن الربـــ تحويل مرتبات لعدد من الموظفي 
ن بال2020 األول للعــــام  شـــــركاتم، بــــالرغم مــــن وجــــود بيانــــاتهم ضــــمن المــــوظفي 

 
 
 لمنظومة المرتبات بوزارة المالية:  العامة بالداخل وفقا

 االســـــــــــــم ر.م

 الجهة األول
 "السفارات والقنصليات بالخارج"

 الجهة الثانية
 الشـركات العامة بالداخل

 اسم الجهة إجمال  المرتبات اسم البعثة

 المنسحبة شـركاتال 4,344 تونس/ تونس -السفارة الليبية  م .ع .م 1

 العامة لتحليه المياه شـركةال 31,551 السفارة الليبية انقره / تركيا ع .إ .ف 2

 العامة للكهرباء شـركةال 31,731 السفارة الليبية تونس / تونس م .ب .ع 3

 العامة للكهرباء شـركةال 31,417 السفارة الليبية/ بوخارس / رومانيا ع .أ .م 4

 المدار شـركة 60,437 القنصلية العامة /مانشستر / بريطانيا م .ح .ع 5
 

  لعدد من العمالة المحلية بالسفارات بالخارج عن الربـــ  الثالـث تحويل مرتبات
 :م، بالرغم من إحالة مرتبات لهم ضمن الجهات العامة بالداخل2020للعام 

 العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج
 منظومة مرتبات الدولة

  الداخل
 
 الجهات الممولة من الخزانة ف

  الرقم  االســــــــم ر.م
 المرتب الرقم المال   جهة العمل السفارة/ القنصلية  الوطن 

 تونس -السفارة الليبية  1198204xxxxx م. ه. أ 1
جهاز البحوث التطبيقية 

 والتطوير بوزارة الدفاع
1616629 936 

 1,500 2214600 وزارة الدفاع تونس -السفارة الليبية  xxxxx 1199304 س. إ. م 2

 1,824 2275519 وزارة الدفاع القاهرة  -السفارة الليبية  xxxxx 1196000 ف. ج. ع 3

 1,283 2346330 ديوان وزارة العدل عمان -السفارة الليبية  xxxxx 1197504 م. ل. م 4

 2,384 8147291 المجلس األعىل للدولة مانشستر  -القنصلية العامة  xxxxx 1198405 س. إ. ب 5
 

  العمالة المحلية بالسفارات بالخارج عن الربـــ  الثالـث تحويل مرتبات لعدد من
م، بــــــالرغم تقاضــــــيهم معاشــــــات تقاعديــــــة مــــــن صــــــندوق الضــــــمان 2020للعــــــام 

 :  االجتماع 
 صندو  الضمان االجتماع   العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج

   االسم ر.م
 ة التقاعدجه المعاش قيمة رقم المعاش السفارة / القنصلية الرقم الوطن 

 التعليـم 450 40190008807 الرباط -السفارة الليبية  xxxxx 1193800 م .ع .ع 1

 االتصال الخارج    450 40500092483 روما -السفارة الليبية  xxxxx 1194700   .ص .م 2

 اإلسكان والمرافق 450 40280013734 الخرطوم -السفارة الليبية  xxxxx 2198004 ع .م .أ 3

 العامة للمياه شـركةال 569 40720012587 براتيسالفا  -السفارة الليبية  xxxxx 1197601 م .ع .ن 4
 

ن  - بالســـــــفارات  العمالــــــة المحليــــــة س ضــــــمن.ع.ع بيانــــــات ومرتبــــــات للســـــــيد/  تضــــــمي 
م، بــالرغم مــن  ف منحــة لــه 2020والقنصــليات بالخــارج عــن الربــــ  الثالــث لســنة 

 :الهيئة العامة للتضامن االجتماع   من

 التضامن االجتماع   العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج

   االسم ر.م
 القيمة رقم التسلسل السفارة / القنصلية الرقم الوطن 

 450 10020 الدار البيضاء / المغرب -القنصلية العامة  xxxxx 1195902 س .ع .ع 1
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ـــ  الثالـــث تحويـــل مرتبـــات لعـــدد مـــن العمالـــة المحليـــة بالســـفارات  - بالخـــارج عـــن الربــ
م، بـــــــالرغم مـــــــن ورود بيانـــــــاتهم ضـــــــمن المســـــــتفيدين مـــــــن المعاشـــــــات 2020للعـــــــام 

 :  التقاعدية من صندوق الضمان االجتماع 

 الضمان االجتماع   العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج

   االسم ر.م
 التقاعد جهة قيمة المعاش رقم المعاش السفارة / القنصلية الرقم الوطن 

 العامة للمياه شـركةال 569 40720012587 براتيسالفا  -السفارة الليبية  xxxxx 1197601 ن.ع.م 1

 اللجنة االولمبية الليبية 450 40100089848 هراري  -السفارة الليبية  xxxxx 1197604 ن.م.ن 2
 

ن بالسـفارات والقنصـليات بالخـارج بأرقـام وطنيـة  - تحويل مرتبات لعدد من الموظفي 
 (6)المدنية بالمخالفـة للمـادة  األحوالغت  صحيحة وغت  مطابقة لبيانات مصلحة 

، ومن بينهم بشأن  م2014( لسنة 8من قانون )  
  الرقم الوطبن

 :اآلنر

  الخطأ االسم ت
 الرقم الوطن 

 ارجالسفارات والقنصليات بالخ
  الصحيح

 الرقم الوطن 
 إجمال  المرتبات اسم البعثة

 xxxxx 119670 32,301 السفارة الليبية /انجامينا 119670065040 ط .ك .م 1

 xxxxx 1195802 40,551 القنصلية العامة / ميالنو  119550077454 ح .م .م 2

 xxxxx 1195601 39,220 عامة / مرسيليا القنصلية ال 119540127253 ع .أ .م 3

   119570176904 ع .ع .س 4
 xxxxx 1196002 39,433 السفارة الليبية / جيبونر

 xxxxx 2197404 36,805 السفارة الليبية / فريتاون 219740093067 م .ب .ع 5
 

ن  - بالســفارات والقنصــليات بالخــارج بأســماء غــت   تحويــل مرتبــات لعــدد مــن المــوظفي 
 المدنية:  األحوالمصلحة  صحيحة وغت  مطابقة لبيانات

 االسم الصحيح إجمال  المرتبات أسم البعثة االسم الخطأ ر.م

 ع .ي .ن 1,917 القاهرة / مرص -السفارة الليبية  ع .أ .ن 1

 م .ب .م 2,046 القاهرة / مرص -السفارة الليبية  ب .ب .م 2

 م .إ .م 8,946 القاهرة / مرص -السفارة الليبية  ع .إ .م 3

 ع .آ .أ 2,301 اإلسكندرية / مرص -القنصلية العامة  ع .آ .أ 4

 ع .ص .ف 4,344 تونس/ تونس -السفارة الليبية  ع .ص .ف 5
 

، بــــالرغم مـــن وفاتـــه بتــــاريــــخ ( .ب.ر) دينـــار باســـم 23,770تحويـــل مرتبـــات بقيمــــة  -
وذلــــــك بــــــالرغم مــــــن  م .م .م، باإلضــــــافة إلحالــــــة مرتبــــــات للســــــيد/ ح 2019-11-30

ن بالخـــارج عـــن الربـــــ  14/09/2020بتـــاريــــخ وفاتـــه  م وذلـــك ضـــمن مرتبـــات العـــاملي 
 .م2020الثالث 

 الطلبة الموفدين للدراسة بالخارجمنح 

بلغـــ  قيمـــة المـــن  المســـيلة للطلبـــة بالخـــارج عـــىل حســـاب وزارة التعلـــيم خـــالل العـــام 
  121,512,108م مبلـــل وقـــدره 2020

 
الفعـــىل  مـــن إدارة  مصــــروفلل دينـــار وذلـــك وفقـــا
 :الخزانة بوزارة المالية، كما هو موض  بالجدول التال  
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 القيمة  العدد  األرباع ت

 39,089,838 3,778 الربــ  األول 1

2   
 31,461,334 2,950 الربــ  الثانن

 28,552,000 2,715 الربــ  الثالث 3

 22,408,936 2,163 الربــ  الراب  4

 121,512,108 اإلجمال  
 

:  ومن أهم  المالحظات والتجاوزات فيما يتعلق بمن  الطلبة بالخارج ما يىل 

م من  لبعض الطلبة الموفدين للدارسة بالخارج بالرغم من إحالة مرتبات لهم يتسل -
مـــن  (21)ضــمن الجهـــات العامـــة بالـــداخل بقيمـــة مرتــب مكامـــلم بالمخالفـــة للمـــادة 

ن الئحـــة البعثـــات الدراســـية، و بشـــأن  م1993( لســـنة 588قـــرار ) الجـــدول التـــال  يبـــي 
 عينة من هذه الحاالت: 

 "الوزارات والجهات بالداخل" بيانات الموفدين للدراسة بالخارج

 قرار اإليفاد اسم الموفد ر.م
المؤهل 
 الموفد عليه

 رقم المال   الساحة
 المرتب 
  
 
 الصاف

 الجهة 

 العسكريجهاز التصني   5,544 2670955 فرنسا الدكتوراه 2013/698 ح .س .ب 1

 المحكمة العليا 4,657 2346492 تركيا الماجستت   2013/364 م .ب .م 2

   4,315 2556716 تركيا الماجستت   2014/12 م .ع .ا 3
ان المدنن  مصلحة الطت 

   4,166 2555924 تركيا الماجستت   2014/12 ص .م .ص 4
ان المدنن  مصلحة الطت 

   4,166 2556625 تركيا الماجستت   2014/12 ص .ع .ش 5
ان المدنن  مصلحة الطت 

 

ع الموظـــف التـــاب  لـــدار اإلفتـــاء .م.قيـــام وزارة الماليـــة باحالـــة مرتـــب كامـــل للســـيد/ أ -
 16,968دينـار مـا يعــادل  2,203بـالرغم مـن إيفـاده للدارسـة بالخـارج بقيمـة شـهرية 

  نســــبة 
 مــــن الجهــــة للمعــــبن

 
، وان مــــا يــــتم  فــــه فعليــــا

 
% مــــن قيمــــة 25دينــــار ســــنويا
  حيــث  وفقــا الئحــة اإليفــاد للدراســة بالخــارج،المرتــب 

  )الــوفر( فن
ن  ف البــوافر تبــي 

امـات آخـري بالمخالفـة للمـادة  ن بشـأن  1993( لسـنة 588مـن قـرار ) (21)تغطية التر
مـــن قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة  (10) الئحـــة البعثـــات الدراســـية، ومخـــالف للمـــادة

 .م1967لسنة 

ن ورود اســـــم  - مـــــن ضـــــمن بيانـــــات  التـــــاب  لجامعـــــة ســـــبها الموظـــــف (ع.م.ج)كمـــــا تبـــــي 
  للعــام 

ــ  الثــانن بــالرغم مــن أن المــذكور  م2020الموفــدين للدراســة بالخــارج عــن الربــ
اغن )جامعــة ســبها( وال يــزال  أعــاله هــو أحــد أعضــاء هيئــة التــدرطس بكليــة العلــوم بــتر

  تأدية عمله بالجامعـة وفـق إفـادة مـدير فـرع الـديوان مـرزق رقـم )
( 11-29مستمر فن

  ا
ضــمن الموفــدين  (م.ع.ع)م، باإلضــافة إل  وجــود بيانــات 15/11/2020لمــؤر  فن

  تأديـــة عملـــه كعضـــو هيئـــة تـــدرطس بكليـــة 
للدراســـة بالخـــارج بـــالرغم مـــن اســـتمراره فن
 م1993( لسـنة 588مـن قـرار ) (21,11)القانون )جامعة نالوت( بالمخالفة للمادة 

 الئحة البعثات الدراسية. بشأن 

تسـيل بعـض المـن  بأسـماء وأرقـام وطنيـة غـت  صـحيحة و غـت  إل  كما تجدر اإلشارة -
الئحــــة بشــــأن  (588) المدنيــــة بالمخالفــــة لقــــرار األحــــوالمطابقــــة لبيانــــات مصــــلحة 
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الــرقم بشــأن  م2014( لســنة 8مــن قــانون ) (6)البعثــات الدراســية، ومخــالف للمــادة 
 .  
 الوطبن

 تأمي   الطبـــــــــــــــــــيال

 الطــب   لفئــة العنــا  الطبيــة المســيلة فعليــا مــن إدارة الخز بلــل إجمــال  قيمــة ال
ن انــة تــأمي 

 الطـب   ، دينار  30,420,038مبلل وقدره 
ن   ما يتعلق بالتأمي 

ن
مـا  ومن أهم المالحظات ف

 :يىل  

ن القيمـة  - شـيد وبـي 
 الطـب   المعـد مـن لجنـة التر

ن ن قيمـة التـأمي  وجود فروقـات ماليـة بـي 
بلــــل القيمــــة المســــيلة مــــن إدارة الخزانــــة ث حيــــ الفعليــــة المســــيلة مــــن إدارة الخزانــــة،

 وقــــدره 
 
ن بلغــــ  القيمــــة المعــــدة مــــن قبــــل لجنــــة  30,420,038مبلغــــا   حــــي 

ن
دينــــار، ف

 وقدره 
 
دينار وذلك ناتأ  47,994بفارق  دينار 30,372,044ترشيد المرتبات مبلغا

 :  
 عن اآلنر

  ن  الطـــب   بالزيـــادة عـــن ال قيــام لجنـــة ترشـــيد المرتبـــات بتضـــمي 
ن نســـبة قيمــة التـــأمي 

تصــل نســبة الزيــادة حيــث  شــهريا مــن حصــة الخزانــة %3المقــررة بالقــانون و   
  بعـــض الحـــاالت 

( 556مـــن قـــرار ) (25)% بالمخالفـــة للمـــادة 90أكـــتر مـــن إل  فن
  تم دمجهـا مـ  بشأن  م1991لسنة 

 الطب   والبر
ن ليبيـا  شــركةتنظيم هيئة التأمي 

، والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك: 
ن  للتأمي 

   الموظف اسم ث
 المرتب الرقم الوطن 

 االستقطاع 
 الفعل  

 االستقطاع 
 الصحيح

 جهة العمل 

 مستشفن ابن سيناء 1198901xxxxx 995 903 30 ع .ن .ف 1

 الجامع  طرابلس xxxxx 1,507 408 45 1198003 إ .س .و 2
 المستشفن

  للقلب  xxxxx 715 365 21 2197401 ر .ع .س 3
 المركز الوطبن

 الجامع  طرابلس xxxxx 1,380 354 41 2197503 م .ب .ع 4
 المستشفن

 مركز مرصاتة الطب    351 351 11,700 أجنب    ب .ح .م 5
 

 الطـــب   لعـــدد مـــن الجهـــات بـــالرغم مـــن  -
ن ن لجنـــة ترشـــيد المرتبـــات قيمـــة التـــأمي  تضـــمي 
 :والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك ،عدم انطباق االستقطاعات التأمينية عليها 

 جهة العمل  اإلجمال   األساس   التأمي    االسم المال  الرقم  ث

 وزارة الشؤون االجتماعية 777 754 23 م .ع .ع 2329106 1

 مراقبة التعليم طرابلس 898 862 36 ص .م .ل 2457061 2

وة الحيوانية  965 937 28 ع .أ .م 2531969 3  وزارة الزراعة والتر

 وزارة الحكم المحىل   4,071 4,000 71 ع .أ .ع 2523126 4

   942 915 27 ه .أ .غ 8085710 5
 وزارة الثقافة والمجتم  المدنن

 

ن للمكاتـب الصـحية بالمنـاطق  - ن التـابعي   الطب   لمـوظفي 
ن ن إدخال قيمة التأمي  كما تبي 

ات غــــت   األمــــر تحـــ  بنــــد عــــالوات التــــدرطس،  الــــذي ترتــــب عليــــه ظهــــور قــــيم ومــــؤرسر
 مــــــن قبــــــل إدارة 

 
صــــــحيحة تحــــــ  بنــــــود البــــــاب األول، حيــــــث يــــــتم التصــــــحي  الحقــــــا

انيـــة،  ن ن  األمـــر المت    تـــأخر إحالـــة مرتبـــات الدولـــة بشـــكل عـــام ومـــن بـــي 
الـــذي يتســـبب فن

  
 :هذه الحاالت اآلنر
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   االسم الرقم المال   ر.م
 جهة العمل اإلجمال   األساس   ع.التدريس التأمي    الرقم الوطن 

 الصحة طرابلس xxxxx 0 37 2150 2187 2197102 ع .م .ر 2009166 1

 الصحة طرابلس xxxxx 0 31 1035 1066 2196900 ا .ع .ز 2320470 2

 الصحة طرابلس xxxxx 0 27 920 947 2198305 س .ع .آ 2322846 3
 

  إل  باإلضـــافة -
 الطـــب   لعـــدد مـــن مـــوظفن

ن ن قيمـــة التـــأمي   هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــةتضـــمي 
ن تفاصيل عن ذلك:   والجدول التال  يبي 

   االسم الرقم المال   ر.م
 جهة العمل  التأمي    الرقم الوطن 

 هيئة الرقابة اإلدارية xxxxx 37.087 2196903 إ .ع .  8148109 1

 هيئة الرقابة اإلدارية xxxxx 29.25 1196901 م .ح .ع 8250181 2
 

 )اللــــود(عالوة التدريس 

بلغ  القيمـة اإلجماليـة لعـالوة التـدرطس ماللـودم بالجامعـات والمعاهـد العليـا المسـيلة 
ومـن أهـم المالحظـات فيمـا يتعلـق ، دينـار  41,864,829مـن إدارة الخزانـة مبلـل وقـدره 

 :بعالوة التدرطس ما يىل  

ن القي - شـــيد وبـــي 
ن قيمـــة عـــالوة التـــدرطس المعـــدة مـــن لجنـــة التر مـــة وجـــود فروقـــات بـــي 

بلغـــــــ  قيمــــــــة الفـــــــارق مبلــــــــل وقــــــــدره حيــــــــث  الفعليـــــــة المســــــــيلة مـــــــن إدارة الخزانــــــــة،
 :دينار، والجدول التال  يوض  تفاصيل ذلك 213,737

 الفار  )إدارة الخزانة( )لجنة ترشيد المرتبات(

41,651,092 41,864,829 213,737 
 

   حيث
ن أن هذا الفارق ناتأ عن اآلنر   :تبي 

ن لجنة ترشيد  - أعضـاء هيئـة التـدرطس، بـالرغم  لـبعض المرتبات لقيمة العـالوةتضمي 
تــم اســتبعاد هــذه القــيم مــن إدارة حيــث  مــن توقــف الدراســة بســبب جائحــة كورونــا،

 بالمخالفـــة للمـــادة 
 
الئحـــة بشـــأن  م2010( لســـنة 501لقـــرار ) (196)الخزانـــة الحقـــا

، والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك:   تنظيم التعليم العال 

 جهة العمل  إجمال  المرتب قيمة العالوة األساس   الرقم المال   االسم ر.م

 جامعة طرابلس 2510 1000 1510 9802465 ن .ج .ع 1

 جامعة الزيتونة 1950 1000 950 8322318 ع .س .م 2

 جامعة المرقب 4800 1200 3600 2402401 ع .م .س 3

 جامعة الزاوية 2440 1000 1440 2072289 ع .م .ر 4
 

ن قيمــــــة عــــــالوة التــــــدرطس بمنظومــــــة المرتبــــــات لمعظــــــم أعضــــــاء هيئــــــة  - عــــــدم تضــــــمي 
التدرطس بالجامعات والمعاهد العليا بالرغم من تأديتهم لساعات التدرطس المقـررة 

بشـــأن  م2010( لســـنة 501لقـــرار ) (196)بـــاللوائ  المنظمـــة لهـــا بالمخالفـــة للمـــادة 
 .  الئحة تنظيم التعليم العال 

إل  التــــدرطس مــــن قبــــل إدارة الخزانــــة خــــالل األشــــهر مــــن إبريــــل إيقــــاف إحالــــة عــــالوة -
 لتوقف الدراسة

 
 بسبب جائحة كورونا.  دشسمت  وذلك نظرا
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قيـــــام بعـــــض الجامعـــــات والمعاهـــــد العليـــــا بحجـــــب قيمـــــة العـــــالوة الـــــواردة مـــــن وزارة  -
امات أخرى ن   تغطية التر

ن
 .المالية عن مستحقيها واستغاللها ف

 

  مصـــــــروفعــــــالوات بقيــــــام اللجنــــــة بتحميــــــل بنــــــد ال -
ن
  اإلضــــــاف

ن
ات ال تخصــــــه متمثلــــــة ف

ها، والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك   :والمكافآت والمستحقات المالية وغت 

   االسم الرقم المال   ث
 مالحظات اإلجمال   العالوات األساس   الرقم الوطن 

   xxxxx 758 3,679 4,438 1197402 إ .ب .ع 1520302 1
ن
 إضاف

   xxxxx 739 3,270 4,009 1197802 م .ع .م 1523536 2
ن
 إضاف

   xxxxx 739 2,590 3,329 1197501 ص .ت .م 1520792 3
ن
 إضاف

   xxxxx 878 2,439 3,318 1196801 م .م .م 1517119 4
ن
 إضاف

 مستحقات سابقة xxxxx 6,700 4,355 11,055 1196000 م .ش .ع 8478532 5
 

 لمرتبات المصـروفة للجهات العامة مطابقة انتائج 

جهــة عامــة تضــمن  عــدد  39مرتبــات لعــدد عينــات مــن مطابقــة قــام الــديوان براجعــة و 
دينـــــار وذلـــــك  122,312,538إل  موظـــــف تصـــــل قيمـــــة مرتبـــــاتهم الشـــــهرية 150861

  م 2020لســنة  01حســب حوالــة مرتبــات شــهر 
ومــن أهــم المالحظــات واالنحرافــات فن

  :هذا الشأن ما يىل  

أن المرتبـات المسـيلة مـن وزارة الماليـة للجهـات المـذكورة أعـاله كانـ  لعـدد  الحظي -
   122,312,538موظـــف بقيمـــة إجماليـــة  150,861

 فن
 
ن أن قيمـــة  دينـــار شـــهريا حـــي 

 مــــــــن الجهــــــــات بلغــــــــ مصـــــــــروفالمرتبــــــــات ال
 
دينــــــــار لعــــــــدد  119,632,796 ة فعليــــــــا

 وقــــــدره 143,168
 
 شــــــهريا أي مــــــا يعــــــادلدينــــــار  2,679,742 موظــــــف أي أن مبلغــــــا

 وقـــــــدره 
 
دينـــــــار يحــــــال مـــــــن وزارة الماليـــــــة بالزيـــــــادة عـــــــن  32,156,904ســــــنويا مبلغـــــــا

 لــــدى الجهــــات
 
  الجهــــات المــــذكورة والــــذي يعتــــت  وفــــرا

، المســــتحق الفعــــىل  لمــــوظفن
 والجدول التال  يوض  تفصيل ذلك: 

 الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت
 العجز -     الوفر لجهةمن قبل ا لفعل   المصـروف  يةوزارة المال الصادر عن   

 عدد 
 الموظفي   

قيمة المرتبات 
)
ً
 )شهريا

 عدد 
 الموظفي   

قيمة المرتبات 
)
ً
 )شهريا

 عدد 
 الموظفي   

قيمة المرتبات 
)
ً
 )شهريا

 1,112,066 1,520 4,006,169 6275 5,118,235 7795 مراقبة التعليم مزده 1

 1,576,215- 681 16,893,396 17486 15,317,181 18167 طرابلس إدارة الخدمات الصحية 2

 553,399- 387 3,429,358 1875 2,875,959 2262 الجامعة األسمرية 3

ن  4  85,476 535 2,223,206 2944 2,308,682 3479 إدارة الخدمات الصحية زليير

ن  5  606,649- 476 8,877,690 11146 8,271,041 11622 مراقبة التعليم زليير

 181,701 301 1,973,648 2080 2,155,349 2381 إدارة الخدمات الصحية الزاوية 6

 239,574 315 18,252,452 23191 18,492,026 23506 مراقبة التعليم الزاوية 7

 132,718 191 416,350 298 549,068 489 األكاديمية الليبية 8

 48,266- 190 2,855,488 3394 2,807,222 3584 مراقبة التعليم مسالته 9

  وليد 10
 121,680 174 1,596,754 1300 1,718,434 1474 جامعة ببن

 221,666- 135 4,747,035 5758 4,525,369 5893 مراقبة التعليم القره بولىل   11

 202,185- 8- 1,279,965 1213 1,077,780 1205 تنمية وتطوير المراكز االدارية .ج 12

  الزاويةاهيئة  13
 7,231 79 2,021,544 2519 2,028,775 2598 لتعليم التقبن

 52,647 83 11,607,777 15838 11,660,424 15921 مراقبة التعليم العجيالت 14

 33,626- 55 1,884,955 2613 1,851,329 2668 الهيئة العامة للشباب والرياضة 15
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 الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت

 العجز -     الوفر لجهةمن قبل ا لفعل   المصـروف  يةوزارة المال الصادر عن   

 عدد 
 الموظفي   

قيمة المرتبات 
)
ً
 )شهريا

 عدد 
 الموظفي   

قيمة المرتبات 
)
ً
 )شهريا

 عدد 
 الموظفي   

قيمة المرتبات 
)
ً
 )شهريا

 105,595- 60 2,405,687 3074 2,300,092 3134 مراقبة التعليم قرص االخيار 16

 35,584 36 1,366,990 1682 1,402,574 1718 مراقبة التعليم غدامس 17

 349,208- 58 5,091,112 6443 4,741,904 6501 الخدمات الصحية وادي الشاط   18

ن  19  37,724- 35 793,203 998 755,479 1033 المعاهد الفنية المتوسطة زليير

ن لتعليم ا هيئة 20   زليير
 40,598- 35 796,077 998 755,479 1033 التقبن

ان الخاص 21  117,860 4 287,981 107 405,841 111 الجهاز التنفيذي للطت 

 50,025 10 176,950 186 226,975 196 لمهن الشاملة  مانا معهد  22

23   
 24,586 32 720,494 880 745,080 912 مصلحة التخطيط العمرانن

 5,148 6 695,524 962 700,672 968 الزراعة العجيالتمكتب  24

  وليدا معهد  25
 60,666 3 228,646 322 289,312 325 لمهن الشاملة ببن

 8,297 7 321,528 371 329,825 378 مكتب الزراعة الزاوية 26

 22,702 10 140,691 101 163,393 111 كلية العلوم اإلدارية طرابلس 27

 353 2 55,641 45 55,994 47 قرص االخيارالمجلس البلدي  28

 527- 10 195,739 240 195,212 250 ديوان وزارة اإلسكان والمرافق 29

 11,348 15 7,391,906 9265 7,403,254 9280 مراقبة التعليم  مان 30

 11,309 7 203,256 221 214,565 228 وكالة األنباء الليبية 31

 42,801- 10 206,841 232 164,040 242 القربولىللمهن الشاملة ا معهد  32

 5,604 8 159,640 233 165,244 241 اللجنة األولمبية واالتحادات الليبية  33

  لتأهيل ذوي اإلعاقة 34
 37,896- 7 525,147 783 487,251 790 مركز السوانن

 117,469- 3 222,810 146 105,341 149 حديقة الحيوان  35

 3,772 5 133,270 185 137,042 190 اإلسكان والمرافق  مانمكتب  36

  العجيالتاهيئة  37
 11,352- 15- 202,842 219 191,490 204 لتعليم التقبن

 5,603- 2- 58,856 48 53,253 46 المجلس البلدي القره بولىل   38

طة القضائية 39  4,380,174 2,233 15,186,178 17497 19,566,352 19730 جهاز الشر

 - - 119,632,796  122,312,538  اإلجمال   
 

دينـــار  399,702 مرتبـــات ألشـــخاص بقيمـــةبصــــرف  قيـــام بعـــض الجهـــات المـــذكورة -
 
 
 بــالرغم مــن عــدم ورود مرتبــاتهم مــن  4,796,424أي مــا يعــادل  شــهريا

 
دينــار ســنويا

  )المرتبـــات( 
وزارة الماليـــة وال توجـــد أرقـــامهم الوطنيـــة ضـــمن منظومـــة الـــرقم الـــوطبن

، بشــأن  م2014( لســنة 8بالمخالفــة لقــانون رقــم ) األمــر بــوزارة الماليــة   
الــرقم الــوطبن

  :والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك

(قيمة  عدد الموظفي    الجهة ث
ً
 المرتبات )شهريا

 80,022 82 جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية 1

 40,883 60 مراقبة التعليم مزده 2

ن  3  31,488 32 مراقبة التعليم زليير

طة القضائية 4  28,502 27 جهاز الشر

  العجيالت 5
  والتقبن

 26,356 18 الهيئة الوطنية للتعليم الفبن
 

دينـار شـهريا بمـا  4,984,420وزارة الماليـة بقيمـة ورود مرتبات لبعض الجهات من  -
ن ســبق وأن انتهــ  عالقــاتهم الوظيفيــة  59,813,040يعــادل   لمــوظفي 

 
دينــار ســنويا

امـــات  ن   تغطيـــة التر
  ســـنوات ســـابقة وقـــد يـــتم  ف تلـــك المبـــالل فن

بتلـــك الجهـــات فن
 ( لســــنة12مــــن قــــانون ) (11)بالمخالفــــة للمــــادة  أجلــــهأخــــرى غــــت  المخصصــــة مــــن 

، والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك: بشأن  م2010  
 الرقم الوطبن
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 الجهة ر.م
 مرتبات ال يرصف

( عدد الموظفي   
ً
 قيمة المرتبات )شهريا

 1,150,608 1584 مراقبة التعليم مزده 1

 571,905 682 إدارة الخدمات الصحة طرابلس 2

 474,293 392 الجامعة األسمرية 3

ن إدارة الخدمات الصحة  4  389,188 587 زليير

ن  5  344,286 508 مراقبة التعليم زليير
 

 ف مرتبـات مـن بعـض الجهــات بقيمـة أقـل ممـا يــتم إحالتـه مـن وزارة الماليـة نــاتأ  -
انياتهــا الســنوية ن بلغــ  حيــث  عــن تضــخيم الجهــات لقيمــة مرتباتهــا عنــد مناقشــة مت 

 وقــدره  مصـــروفالقيمــة اإلجماليــة لل
 
  تمــ  مطابقتهــا مبلغــا

بالنقصــان للجهــات الــبر
امــــات أخـــــرى  (-2,978,119) ن  لتغطيــــة التر

ا
 وهــــذا الــــوفر يــــتم اســــتغالله

 
دينــــار شــــهريا

 خالل العام والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك: 

 الجهة ت
 المصـروف بالنقصان

( عدد الموظفي   
ً
 قيمة المرتبات )شهريا

طة القضائية 1  2,147,788- 6923 جهاز الشر

 330,155- 636 الجامعة األسمرية 2

ان الخاص 3  99,021- 77 الجهاز التنفيذي للطت 

  وليد 4
 49,997- 152 جامعة ببن

  وليد 5
 48,567- 48 المعهد العال  والمتوسط للمهن الشاملة ببن

 

ن بقيم أعىل مما يتم إحالته من بصـرف  قيام بعض الجهات - مرتبات لبعض الموظفي 
وزارة الماليــــة )وال تتوافــــق مــــ  درجــــاتهم الوظيفيــــة( حيــــث بلغــــ  القيمــــة اإلجماليــــة 

  تمـــ  مطابقتهـــا مبلـــل  مصــــروفلل
  6,803,329بالزيـــادة للجهـــات الـــبر

 
دينـــار شـــهريا
  تغطيــة المرتبــات مــن شــهر آلخــر لــدى تلــك الجهــات 

ممــا ترتــب عليــه وجــود عجــز فن
  :والجدول التال  يوض  عينة عن ذلك

 الجهة ت
 المصـروف بالزيادة

( عدد الموظفي   
ً
 قيمة المرتبات )شهريا

 2,184,678 16736 إدارة الخدمات الصحة طرابلس 1

 1,347,761 1234 الجامعة األسمرية 2

ن  3  928,278 10890 مراقبة التعليم زليير

 382,308 6443 إدارة الخدمات الصحة وادي الشاط   4

 333,128 5248 مراقبة التعليم القره بولىل   5
 

ن بـــدون وجـــود أرقـــام وطنيـــة بصــــرف  قيـــام بعـــض الجهـــات - مرتبـــات لـــبعض المـــوظفي 
، والجـــدول بشـــأن  م2014( لســـنة 8مـــن قـــانون ) (7)مخالفـــة للمـــادة   

الـــرقم الـــوطبن
  :التال  يوض  عينة عن ذلك

   الجهة
 ت االسم الرقم الوطبن

   وزارة االقتصاد
 1 س. أ. ج بدون رقم وطبن

بية والتعليموزارة     التر
 2 م. ع.م بدون رقم وطبن

وة البحرية     وزارة الزراعة والتر
 3 ع. ف. أ بدون رقم وطبن

بية والتعليم    وزارة التر
 4 م. ج. ر بدون رقم وطبن

بية والتعليم    وزارة التر
 5 ع. ع. م بدون رقم وطبن
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 ات المصـروفة من الشـركات والمصارفمطابقة المرتبنتائج 

العامـــــة  شــــــركاتعـــــدد مـــــن المصـــــارف وال خـــــالل قيـــــام الـــــديوان بمراجعـــــة ومطابقـــــةمـــــن 
ن بهـــــــا إل  والمطابقـــــــة بمنظومـــــــة  الحصــــــــر  جـــــــراءاتوالخاصــــــة واخضـــــــاع بيانـــــــات العـــــــاملي 

وفقــــــا للــــــرقم  الصـــــــرفالمدنيــــــة والتحقــــــق مــــــن  األحــــــوالالمرتبــــــات ومنظومــــــة مصــــــلحة 
  
ن
، والتأكــــد مــــن عــــدم وجــــود ازدواجيــــة ف  

ل التــــال  يوضــــ  أهــــم والجــــدو  الصـــــرفالــــوطبن
 :النتائأ

  غي  صحيح ازدواجية عدد العاملي    الجهة ر.م
 اسم أو رقم وطن 

 17 7 822 العامة لتحليه المياه شـركةال 1

 23 250 807 العامة للورق والطباعة شـركةال 2

 17 6 2183 الليبية للخدمات األرضية شـركةال 3

ن  شـركةال 4  1 7 126 المتحدة للتأمي 

 25 54 421 الوطنية للنقل البحري شـركةال 5

 5 13 83 الرقمية تصاالت اال  شـركة 6

 5 13 83 النوعية المساهمة تصاالت اال  شـركة 7

اق للنقل الجوي شـركة 8  11 36 113 الت 

 1201 111 1506 الخطوط األفريقية شـركة 9

 201 112 2417 الخطوط الليبية شـركة 10

 44 73 1306 المدار الجديد شـركة 11

 256 165 2588 تموين الحقول والموانن  النفطية شـركة 12

ن  شـركة 13  25 25 717 ليبيا للتامي 

 6 70 368 الليب   اإلسالم   مصـرفال 14

 57 45 1507 االدخار مصـرف 15

 215 74 427 األمان مصـرف 16

 7 11 637 التنمية مصـرف 17

 64 29 6720 الجمهورية مصـرف 18

 3 4 70 الخليأ األول الليب    مصـرف 19

 40 1 1457 الصحاري مصـرف 20

 2 24 116 النوران مصـرف 21

 19 35 468 الواحة مصـرف 22

 96 54 1565 الوحدة مصـرف 23

 12 36 152 الوفاء مصـرف 24

ن  مصـرف 25  1 18 120 اليقي 

 33 75 1897 شمال أفريقيا مصـرف 26

 2 1 473 والتدريبمعهد النفط للتأهيل  27

 30498 1349 29149 اإلجماليات
 

  هذا الشأن ما يىل  
  :ومن أهم المالحظات واالنحرافات فن

المرتبــــــات دون الرجــــــوع لــــــوزارة العمــــــل شـــــــركات بصـــــــرف قيــــــام بعــــــض المصــــــارف وال -
ن أن عـــدد  ، حيــــث تبــــي   

موظــــف يعملــــون  1349والتأهيـــل لتســــوية االزدواج الـــوظيفن
والمصــــارف يــــتم إحالــــة مرتبــــات لهـــم ضــــمن المرتبــــات الشــــهرية للجهــــات  شــــركاتبال
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بشــأن  م2014( لســنة 8) بالمخالفــة للقــانون رقــم األمــر الممولــة مــن الخزانــة العامــة 
ن عينة عن ، والجدول التال  يبي   

 ذلك:  الرقم الوطبن

 مرتبات الجهات الممولة من الخزانة بيانات الشـركات والمصارف

  الرقم  االسم ت
 الجهة المرتب الرقم المال   الجهة الوطن 

ن  1199403xxxxx م.م.س 1  جهاز المباحث العامة 651 9969568 الشـركة المتحدة للتأمي 

 المؤسسة الوطنية للنفط 1,240 4234330 الشـركة الوطنية للنقل البحري xxxxx 1198601 م.م.ن 2

ن  xxxxx 1199501 م.ص.س 3  ديوان وزارة المالية 633 4316478 الشـركة المتحدة للتأمي 

 وزارة الدفاع 832 2236879 مصـرف الوفاء xxxxx 1198403 أ.ع.أ 4

 560 8984489 شـركة الخطوط الليبية xxxxx 1198103 أ.ع.أ 5
الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق 

 والمشـروعات النفطية

 المخابرات الليبيةجهاز  554 8340562 مصـرف الجمهورية xxxxx 1198100 أ.ب.أ 6
 

ن بـالرغم مـن إيفـادهمبصــرف  والمصارف شـركاتقيام بعض ال -  مرتـب كامـل لمـوظفي 
( 588من قـرار ) (21)للدراسة بالخارج عىل حساب وزارة التعليم بالمخالفة للمادة 

: بشأن  م1993لسنة  ن  الئحة البعثات الدراسية، والجدول يبي 

 

ن بال - والمصــارف، بــالرغم مــن وجــود بيانــاتهم  شـــركات ف مرتبــات لــبعض المــوظفي 
ن بالمصـــارف العامـــة وال المنســـحبة األخـــرى وفقـــا لمنظومـــة  شــــركاتضـــمن المـــوظفي 

 م2014( لســـنة 8مـــن قـــانون ) (7)مرتبـــات الدولـــة بـــوزارة الماليـــة بالمخالفـــة للمـــادة 
ن بشأن  ، والجدول التال  يبي   

 :تفاصيل ذلكالرقم الوطبن

   االسم ت
 الجهة الثانية )االزدواجية ( الجهة األول المرتب الرقم الوطن 

 الواحة مصـرف الصحاري مصـرف xxxxx 1197202  2,195  ن .ف .س 1

 المنسحبة شـركاتال الصحاري مصـرف xxxxx 1198005   1,630  إ .س .ح 2

 المنسحبة شـركاتال الخطوط اإلفريقية شـركة xxxxx 1198305  2,696  ب .ح .ر 3

 الليبية للخدمات األرضية شـركة الخطوط اإلفريقية شـركة xxxxx 1198802  1,441  ع .ع .م 4
 

، بـــالرغم مـــن بصــــرف  و المصـــارف شــــركاتقيـــام بعـــض ال - ن مرتبـــات لـــبعض المـــوظفي 
 (7)معاشات تقاعدية مـن صـندوق الضـمان االجتمـاع  بالمخالفـة للمـادة  تقاضيهم
، ومخالف للمادة بشأن  م2014( لسنة 8من قانون )  

مـن قـانون  (39)الرقم الوطبن
ن تفاصيل ذلكبشأن  م1980( لسنة 13) ، والجدول التال  يبي   :الضمان االجتماع 

 الموفدين للدراسة بالخارج بيانات الطلبة بيانات الشـركات والمصارف

   االسم ت
 الساحة التخصص المؤهل الرقم المال   جهة العمل المرتب الرقم الوطن 

ان الماجستت   39725 الخطوط األفريقية .ش xxxxx 5,943 1196401 ط.م.س 1  مالطا هندسة طت 

يا قانون جوي الدكتوراه 36300 الخطوط األفريقية.ش xxxxx 2,111 1198002 أ.م.أ 2 ن  مالت 

يا محاسبة الدكتوراه 35013 الخطوط الليبية.ش xxxxx 2,023 1198704 ح.ع.س 3 ن  مالت 

يا هندسة اتصاالت  الماجستت   34666 المدار الجديد.ش xxxxx 2,200 1198600 ع.ص.ه 4 ن  مالت 

الليبية للخدمات .ش xxxxx 1,237 1198504 م.ص.م 5
 األرضية

ان الماجستت   39368  تركيا هندسة طت 
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   االسم ت
 قيمة المعاش رقم المعاش الجهة الرقم الوطن 

ن  شـركةال xxxxx 1195000 ا .ع .ع 1  5,555 40580109001 المتحدة للتأمي 

 3,811 40100122360 الخليأ األول الليب    مصـرف xxxxx 1196603 ش .ف .م 2

 4,763 40560114720 الوفاء مصـرف xxxxx 1195100 ع .م .ع 3

 5,244 40100131175 الخطوط الليبية شـركة xxxxx 1195900 م .م .  4

 4,763 40560114720 الوفاء مصـرف xxxxx 1195100 ع .م .ع 5
 

، بـــــالرغم مـــــن وجـــــود بصــــــرف  والمصـــــارف شــــــركاتقيـــــام بعـــــض ال - ن مرتبـــــات لمـــــوظفي 
بيانــــــاتهم مــــــن ضــــــمن المســــــتفيدين مــــــن المعاشــــــات األساســــــية بصــــــندوق التضــــــامن 

، بشـأن  م2014( لسنة 8من قانون ) (7)االجتماع  بالمخالفة للمادة   
الـرقم الـوطبن

ن تفاصيل ذلك  :والجدول التال  يبي 

   االسم ت
 الجهة الثانية )االزدواجية ( الجهة األول المرتب الرقم الوطن 

 صندوق التضامن المعاشات األساسية الصحاري مصـرف xxxxx 1198304  1,805  م .ح .ط 1

 صندوق التضامن المعاشات األساسية الصحاري مصـرف xxxxx 2196703 1,840  ه .ط .ر 2

 صندوق التضامن المعاشات األساسية العامة للمياه  شـركةال xxxxx 1196500 760  أ .م .ف 3

 صندوق التضامن المعاشات األساسية العامة للمياه  شـركةال xxxxx 1196503 1101  د .إ .م 4

 صندوق التضامن المعاشات األساسية األمان مصـرف -  xxxxx 2198204  م .م .آ 5

 التضامن المعاشات األساسيةصندوق  التنمية مصـرف - xxxxx 1195800 ب .م .م 6
 

، بــــالرغم مــــن وجــــود بيانــــاتهم مــــن شـــــركات بصـــــرف قيــــام بعــــض ال - ن مرتبــــات لمــــوظفي 
ضــــــــمن المســــــــتفيدين مــــــــن الحــــــــوافظ االســــــــتثمارية بصــــــــندوق اإلنمــــــــاء االقتصــــــــادي 

الـــــــرقم بشـــــــأن  م2014( لســـــــنة 8مـــــــن قـــــــانون ) (7)واالجتمـــــــاع  بالمخالفـــــــة للمـــــــادة 
ن  ، والجدول التال  يبي   

 :ذلك عينة عنالوطبن

 ت
 بيانات الشـركة

 منظومة مرتبات الدولة 

 بوزارة المالية

   االسم
 الجهة الثانية الرقم المال   جهة العمل الرقم الوطن 

 صندوق االنماء 9070863 العامة لتحليه المياه شـركةال  xxxxx 1196702  م .م .ع 1

 صندوق االنماء 9994460 العامة لتحليه المياه شـركةال  xxxxx 1196402  م .ن .ع 2

 صندوق االنماء 9128222 الوطنية لتموين الحقول والموانن  النفطية شـركةال  xxxxx 1197401  ع .ع .ي 3

 صندوق االنماء 9083284 الوطنية لتموين الحقول والموانن  النفطية شـركةال  xxxxx 1197203  م .م .ف 4

 صندوق االنماء 9102294 الوطنية العامة للنقل البحري شـركةال  xxxxx 1196501  ب .م .  5

 صندوق االنماء 9090644 الخطوط األفريقية شـركة  xxxxx 1197600  س .أ .ع 6
 

ن للديوان بالرغم مـن وفـاتهم  شـركاتقيام بعض المصارف وال - باحالة بيانات موظفي 
ن عينة عن   وق  سابق والجدول التال  يبي 

 :ذلك فن

   االسم ث
 تاريــــخ الوفاة الجهة الرقم الوطن 

 14-08-2011 العامة للورق والطباعة شـركةال xxxxx 1197103 م .ع .م 1

 29-06-2020 الخطوط الليبية شـركة xxxxx 1196402 ع .ع .ع 2

 10-07-2013 الجمهورية مصـرف xxxxx 1197400 أ .م .  3

 10-01-2020 الجمهورية مصـرف xxxxx 2196300 ش .م .ك 4

 10-02-2019 الليبية للخدمات األرضية شـركة xxxxx 1195700 ح .م .ح 5
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  شـــركات بصـــرف عـدم تقيــد معظــم المصـارف وال -
حيــث  المرتبــات وفقـا للــرقم الــوطبن

ن أن معظــــم عمليــــات  تــــتم بأســــماء وأرقــــام وطنيــــة غــــت  صــــحيحة وغــــت   الصـــــرفتبــــي 
ن  األحـــوالمطابقـــة لبيانـــات مصـــلحة  مـــن قـــانون  (7، 6)المدنيـــة بالمخالفـــة للمـــادتي 

ن عينة عنبشأن  م2014( لسنة 8) ، والجدول التال  يبي   
 ذلك:  الرقم الوطبن

   االسم ث
 الحالة الجهة الرقم الوطن 

 االسم غت  مطابق الوحدة مصـرف 119600199471 ع .م .  1

  غت  صحي  الخطوط الليبية شـركة 2142508 ن .ع .ر 2
 رقم وطبن

  غت  صحي  الخليأ األول الليب    مصـرف 11994043849 م .ص .م 3
 رقم وطبن

  غت  صحي  الصحاري مصـرف 1977015 م .س .م 4
 رقم وطبن

  غت  صحي  األمان مصـرف 119840060288 م .ن .ح 5
 رقم وطبن

  غت  صحي  المدار الجديد شـركة 219790176515 م .ج .ن 6
 رقم وطبن

 االسم غت  مطابق النوران مصـرف 119770261961 إ .ح .ج 7

 االسم غت  مطابق الخطوط األفريقية  119600175338 ع .ع .ز 8
 

باخطـــار مركـــز المعلومـــات والتوثيـــق  شــــركاتفضـــال عـــن إغفـــال بعـــض المصـــارف وال -
ن  ن والمســـتقلي  ن الـــذين انتهـــ  خـــدماتهم والمنتقلـــي  بـــوزارة العمـــل والتأهيـــل بالعـــاملي 
  القـــــــوة العموميـــــــة لتلـــــــك الجهـــــــات باإلضـــــــافة 

والمتقاعــــــدين، نـــــــتأ عنـــــــه تضـــــــخيم فن
ن   (7، 6)الســتمرار ظهــور ازدواجيــة لتلــك الفئــة بمنظومــة المركــز بالمخالفــة للمــادتي 

. بشأن  م2014( لسنة 8)من قانون   
 الرقم الوطبن

يـــد واال  شــــركةعـــدم تقيـــد ال - الليـــب   الخـــارج    مصــــرفالقابضـــة وال تصـــاالت الليبيـــة للت 
ن وفقـــا للمطلــوب بالمخالفـــة لــنص المـــادة ( مــن قـــانون 46) باحالــة بيانـــات المــوظفي 

إن إخفــــــاء البيانــــــات حيــــــث  م، والئحتــــــه التنفيذيــــــة2013 ( لســــــنة19الــــــديوان رقــــــم)
  تقديمها تعد من المخالفات المالية. والمماطل
 ة فن

 توصيات )المرتبات(

ات احتياجالعمل عىل دعم وتطوير منظومة المرتبات الدولة بوزارة المالية بما يلب    -
الــــــــوزارة والجهــــــــات ذات العالقــــــــة، والــــــــزام الجهــــــــات بعــــــــدم  ف المرتبــــــــات خــــــــارج 

  .المنظومة والتقيد بمخرجاتها

ام الجهات بتبليل وزارة  - ن ات الوظيفيـة التر العمل والتأهيـل و وزارة الماليـة عـن المتغـت 
ن لهـــــا ن التـــــابعي   –االســـــتقالة  –النقـــــل وتغـــــت  المســـــار  –ومنهـــــا )التعيينـــــات  للمـــــوظفي 

 .لخ(...االوفاة –اإليفاد  –الندب  –التقاعد 

  تـم تخصيصـها  -
  تـرد مـن وزارة الماليـة والـبر

إلزام الجهات بعدم اسـتغالل المبـالل الـبر
ن  جاع  ســـبق وأن انتهـــ  عالقـــاتهم الوظيفيـــة بالجهـــات، والعمـــل عـــىللمـــوظفي  اســـتر

 .العام يراد تلك المبالل لحساب اإل 

  تســــــــوية -
ات  عــــــــىل وزارة الماليــــــــة اإلرساع فن   الدولــــــــة وادراج المتغــــــــت 

أوضــــــــاع مــــــــوظفن
ن تشـــــريعوالزيــــادة الســــنوية بمنظومــــة مرتبــــات الدولــــة، بمــــا ال يخــــالف ال ات والقــــواني 

 .النافذة 
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ن  - كــت 
والمصــارف العامــة والخاصــة بتطبيــق  شـــركاتعــىل إلــزام كافــة المؤسســات والالتر

، والعمل عىل إحالةبشأن  م2014( لسنة 8القانون رقم )  
بيانات كافة  الرقم الوطبن

 مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل. إل  موظفيها 

ن الــذين لــديهم ازدواجيــة مــ  جهــات أخــ - ن إل  رىإيقــاف  ف مرتبــات المــوظفي  حــي 
 تسوية أوضاعهم بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل. 

  الماليــة والعمـل، وخاصــة أن  -
  تشــكيل اللجـان الدائمــة مـن قبـل وزارنر

ن
إعـادة النظـر ف

ورة التنســيق    اختصاصــاتها، مــ   ن
ن
معظــم المهــام الموكلــة لتلــك اللجــان تتضــارب ف

  أي موضوع له عالقة با
ن
ن ف ن الوزارتي   لمرتبات والتوظيف. بي 

ونيــــة إل  العمــــل عــــىل - رقــــم فريــــد ال يتكــــرر تحــــ  مســــم )رقــــم  صــــدار وضــــ  آليــــة إلكتر
الهويــــة األجنبيــــة( يــــتم منحــــه للعنــــا  األجنبيــــة عنــــد دخولهــــا الــــبالد بحيــــث يعتــــت  
وأن  مصـــدر للتعـــرف والتأكـــد مـــن الهويـــة الشخصـــية أمـــام جميـــ  مؤسســـات الدولــــة

 إلتمــــام أي 
 
 أساســــيا

 
طــــا أنشــــطة اقتصــــادية ألي أو  ماليــــةأو  إداريــــة اءاتإجــــر يكــــون رسر

ن وزارة العمـــــل والتأهيـــــل ومصـــــلحة الجـــــوازات  شـــــخص أجنـــــب   وذلـــــك بالتنســـــيق بـــــي 
 .والجنسية

 المنظومة الموحدة للمرتبات

  إطــار اهتمــام الــديوان بــ
إصــالح نظــام مرتبــات الدولــة ومنهــا تصــميم واعــداد  اجراءاتفن

  منظومــة موحــدة للمرتبــات عــىل المســتوى الــ
  تعــزز سياســة الالمركزيــة اإلداريــة فن

وطبن
  يمكــــن مــــن 

  بنــــد المرتبــــات والــــبر
إطــــار وحــــدة الدولــــة و   مــــن أهــــم أدوات اإلصــــالح فن

خاللهــا تحقيـــق رقابـــة فاعلـــة عليهـــا ومعالجــة مشـــاكل تـــأخر  ف المرتبـــات والحـــد مـــن 
  المرتبــــــات وبــــــاألخص حــــــاالت التضــــــخيم والمرتبــــــات الوهميــــــة ـالفســــــاد المستــــــ

ي فن شر
  هـــــذا الشـــــأن هـــــا، وغت  

ن للـــــديوان مـــــن خـــــالل متابعـــــة جهـــــود وزارة الماليـــــة وفن فقـــــد تبـــــي 
 :   بالخصوص ما يىل 

قيام وزارة الماليـة وقشـكل متكـرر بتكليـف وابـرام عقـود لغـرض إصـالح نظـام مرتبـات  -
دينـار ودون وجـود أي اثـر  4,773,400ارتفاع التكلفة لمبلـل وقـدره إل  الدولة، أدى

وبـــالرغم مـــن انتهـــاء المـــدة المطلوبـــة للتنفيـــذ والمحـــددة  ملمـــوس عـــىل أرض الواقـــ ،
 .بالعقد

تقنيـة المعلومـات إلعـداد لخـدمات  روابـط التقنيـة شــركةبتكليـف  قيام وزارة المالية -
تطـــوير لألبحـــاث واالستشـــارات الفنيـــة  شــــركةالتعاقـــد مـــ  إل  ، باإلضـــافةالمنظومـــة

ول األ شـــــركةلتطــــوير نظــــام المرتبــــات بعــــد مــــرور خمســــة أشــــهر فقــــط مــــن تكليــــف ال
ن   .وذلك لغرض التطوير والتحسي 

روابط للتقنية بطريقة التكليف المبارسر بالمخالفـة  شـركةقيام وزارة المالية بتكليف  -
ن  د اإلداريـــة، باإلضـــافة لعـــدم الئحـــة العقـــو بشـــأن  (563)مـــن قـــرار  (10,68)للمـــادتي 

  حالة نشوء أي خالف م  الطرف اآلخر
 .وجود عقد يضمن حق الوزارة فن

دون التقيــــــد  روابــــــط للتقنيــــــة شـــــــركةدينــــــار لصــــــال   375,000 ف مبلــــــل وقــــــدره  -
ن واللــــوائ  المنظمــــة لعمليــــات  تمـــــ  حيــــث  ،الصـــــرف مــــن الخزانــــة العامــــةبــــالقواني 
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وتقــارير  راسـالت مــن قبـل ديــوان المحاسـبةمــن وجـود عــدة م بـالرغم الصـــرفعمليـة 
مـــــن مركـــــز التوثيـــــق والمعلومـــــات بـــــوزارة الماليـــــة تفيـــــد بعـــــدم اســـــتكمال تنفيـــــذ كافـــــة 

  عدة جوانب ومنها
ن
  :األعمال باإلضافة لضعف المنظومة ف

 ومنهــا )قواعــد العمــل مســتندات توثــق عمــل المنظومــةأو  عــدم وجــود أي وثــائق 
  والمسؤوليات الرئيسيةمتطلبات اال –أنواع المدخالت  –

ام القانونن ن دليل  – لتر
الملكيـــــــــة  –سياســـــــــات األمـــــــــان  – سياســـــــــة االحتفـــــــــا  بالوثـــــــــائق – المســـــــــتخدم
 الفكرية(. 

 الشـــمولية والموثوقيـــة والكفـــاءة عـــدم حيـــث  إن المنظومـــة تتســـم بالضـــعف مـــن
ن المرتبط بها.   وال تعكس أهمية مدخالتها ومخرجاتها ومصت  المواطني 

   تصــــميم قواعــــد البيانــــات ممــــا ترتــــب عليــــه  إغفــــال المعــــايت  
ن
المتعــــارف عليهــــا ف

  هيكلـة الجـداول ووصـف الحقـول  صعوبة
ن
  فهم عمل النظـام نتيجـة لتشـوه ف

ن
ف
 .والبيانات

   
ونن ة الـــربط اإللكـــتر ن المدنيـــة  األحـــوالواالتصـــال المبـــارسر مـــ  مصـــلحة  غيـــاب مـــت 

ات بمــــــــا شســــــــم  بمزامنــــــــة البيانــــــــات وا والجهــــــــات الرقابيــــــــة والتنفيذيــــــــة، لمتغــــــــت 
  تعتـــت  مـــن أساســـيات إصـــالح نظـــام 

ن الجهـــات ذات العالقـــة والـــبر الوظيفيـــة بـــي 
 المرتبات. 

  ضعف عمليات تصدير البيانـات والتقـارير واإلحصـائيات الماليـة وعـدم المرونـة
  
  إعـــــداد التقـــــارير وتصـــــديرها بصـــــيل مختلفـــــة باإلضـــــافة إل  الـــــبطء الشـــــديد فن

فن
 .عمليات التصدير المتاحة بشكل عام

 إجراء أي تعديالت شـركةالكىل  عىل ال عتماد ال ا  
إضـافات عـىل بيئـة أو  المنفذة فن
غـــت   لعمــاأ الــذي ترتـــب عليــه تمريـــر  األمـــر اإلنتــاج باإلضــافة لـــبعض المخرجــات 
 . منفذة والحصول عىل مقابل مال  عنها

  صـــــحة البيانـــــات حيـــــث ال توجـــــد رقابـــــة عـــــىل المـــــدخالت  
ضـــــعف الموثوقيـــــة فن
 عن األخطاء المدخلة. وغياب رسائل تنبيه 

  اطات السالمة و األمان بمـا يتطـابق مـ  سلسـلة المعـايت  الدوليـة
عدم توفر اشتر

( ومنهــا تــوفت  أنظمــة المراقبــة وأجهــزة الحمايــة (ISO-27001 ألمــن المعلومــات
 .والتحكم وأجهزة اإلنذار من الشقة والحرائق

تطــــوير لألبحــــاث  شـــــركة  قيــــام وزارة الماليــــة بالتعاقــــد بطريقــــة التكليــــف المبــــارسر مــــ -
لغرض تقييم وتطوير المنظومة  دينار 3,920,000 الهندسيةم بقيمة مالية وقدرها

روابــط للتقنيــة، بــالرغم وجــود تقــارير تفيــد بعــدم إمكانيــة  شـــركةالمصــممة مــن قبــل 
  أســـــاس التصـــــميم

  تـــــم اإلشـــــارة إليهـــــا أعـــــاله،  التطـــــوير لوجـــــود عيـــــوب فنيـــــة فن
والـــــبر

لجنـــة فنيـــة مـــن قبـــل وزارة الماليـــة لدراســـة العـــروض الفنيـــة  باإلضــافة لعـــدم تشـــكيل
الئحة بشأن  (563)من قرار  (68)قبل التكليف، بالمخالفة للمادة  شـركةوالمالية لل

 العقود اإلدارية. 

 % من القيمة التعاقدية لصال 50دينار وما نسبته  1,930,000 ف مبلل وقدره  -
  تقيــيم الب تطــوير لألبحــاث شـــركة

 نيــة التحتيــة وبيئــة عمــل النظــام الســابقتمثلــ  فن
نـا توجـد بـه عيـوب يصـعب اال   عليهـا إضـافة عتمـاد )منظومة روابـط(، والـذي كمـا ارسر

 عـــــىل  جـــــوهر التعاقـــــد وأســـــاس النظـــــام وهـــــو وظـــــائف نظـــــام إل 
ن كـــــت 
أنـــــه لـــــم يـــــتم التر
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  تنفيــــــذ  شـــــــركةضــــــمانات واضــــــحة الســــــتمرار ال وجــــــود المرتبــــــات باإلضــــــافة لعــــــدم
ن
ف

 من قيمة العقد.  %50صولها عىل نسبة بعد ح مشـروعال

 شــــركةقيـــام وزارة الماليـــة بـــابرام ملحـــق لعقـــد إصـــالح نظـــام معلومـــات المرتبـــات مـــ   -
( دينــــار وهــــو عبــــارة عــــن تطبيــــق ألجهــــزة 478,400بقيمــــة وقــــدره ) تطــــوير لألبحــــاث

  القيمة لمثل هذه الخدمات. إل  النقال المحمول، وتجدر اإلشارة
ن
 المبالغة ف

 –عقــــدين )نظــــام المرتبــــات إل  تطــــوير  شـــــركةبتجزئــــة العقــــد مــــ   الماليــــة قيــــام وزارة -
نظـــام الماليـــة العامـــة( بغـــرض التهـــرب مـــن الرقابـــة المســـبقة بالمخالفـــة لـــنص المـــادة 

ن  ،م2013لســـــنة ( 19)مـــــن القـــــانون رقـــــم  (24) ن مـــــرتبطي  وبـــــالرغم مـــــن أن النظـــــامي 
  كافة العمليات واإل 

ن
 .المالية جراءاتببعضهما ف

بالرغم مـن وجـود عـدة تحفظـات مـن قبـل  تطوير لألبحاث شـركةتحقات  ف مس -
كتــاب إل   ، باإلضــافةالصـــرفعــىل التعاقــد وتوصــياتها بايقــاف  هيئــة الرقابــة اإلداريــة

دون مراعـاة االختصاصـات  الصــرفعـدم إتمـام عمليـات بشـأن  ديوان المحاسـبةمن 
ن المنظمةمركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية إل  المسندة  .وفقا للقواني 

مكتــب المراجعــة الداخليــة بــالوزارة والتقــارير  عــدم األخــذ بالمالحظــات الصــادرة عــن -
  تشــت   الصــادرة عــن مركــز المعلومــات والتوثيــق بــوزارة الماليــة

يحــب أن  أنــهإل  والــبر
جم كافـة    جديـد مــرن يـتر

ونن ات وزارة الماليــة احتياجـيـتم العمـل عـىل بنــاء نظـام إلكـتر
روابـــط( عبـــارة عـــن تطبيـــق لنظـــام  شــــركةتهـــا، وذلـــك لكـــون النظـــام الحـــال  )ومتطلبا

   تشغيل وينـدوز
يحتـاج إل  تيبيـ  النظـام عـىل  كـل جهـاز حاسـوب بشـكل مسـتقل فن

ن أن وزارة  جميـــ  المؤسســــات والجهـــات ذات العالقــــة   حــــي 
  كافـــة أنحــــاء الـــبالد، فن

فن
  حاجة

ن  )إل  المالية فن  .(Web-Applicationنظام يعمل عىل  االنتر

سـواء كانـ  اقتصـادية أم تنظيميـة  كما تجدر اإلشارة الفتقار العقود لدراسة جـدوى -
 المزايـــا والمنــاف  المنتظـــرة مــن التنفيـــذ مــ  عـــدم وجــود وصـــف أم تقنيــة، وذكـــر أهــم

اتهــــا وأهــــدافها وآليــــة عملهــــا ومــــدى تلبيتهــــا لمتطلبــــات حيــــث  مــــن للمنظومــــات ن ممت 
  مـــــ  العمـــــل، وغيـــــاب أي معلومـــــة حـــــول األع

ونن مـــــال الفنيـــــة لعمليـــــة الـــــربط اإللكـــــتر
باإلضــافة لعــدم تحديــد  الجهــات، وبــهــذا يــتم قبــول نتــائأ التنفيــذ بــأي شــكل كانــ ،

( الستضــــافة الخــــوادم Data Center) الموقــــ  والمكــــان المخصــــص كمركــــز بيانــــات
 .(Database( و قاعدة البيانات )Serversالرئيسية )
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 املالية بالبلديات مراقبات
 اخلدمات املالية ترهونة مراقبة

 نظام الرقابة الداخلية :  

 :  
  اآلنر
ن
  نظام الرقابة الداخلية يتمثل ف

ن
 لوحظ وجود قصور ف

  مكتـــب الخـــدمات الماليـــة حيـــث يقـــوم موظـــف -
  عمـــل مـــوظفن

ن
 لـــوحظ االزدواجيـــة ف

  آن واحد، 
ن
 ومنها عىل سبيل المثال : واحد بأكتر من عمل ف

 الوظائف الحالية اسم الموظف ت

 مدير مكتب الخدمات المالية ترهونة + مراقب بجامعة الزيتونة ا ع   م 1

انية + مراقب مال  بصندوق اضمان االجتماع   ع م اع  2
ن  رئيس قسم الحسابات والمت 

 مراج  بقسم الفحص والمراجعة + مراقب مال  مكتب التخطيط + الشؤون االجتماعية ف ن أ  3
 

-   
أقفـــــال الحســـــابات وأعـــــداد الخالصـــــة الســـــنوية  تـــــأخر مكتـــــب الخـــــدمات الماليـــــة فن

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 23بالمخالفة لنص المادة )

ضعف التعزيز المستندي ألغلب أدونات الرصف وعدم استيفاء المستندات الدالة  -
  أغلـــب الحـــاالت بالمخالفـــة لـــنص المـــادة )

انيـــة 99عـــىل الرـصــف فن ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

  القيـــام بأعمـــال الجـــرد والتفتـــيش الـــدوري والمفـــاج   للخزينـــة والمخـــازن  -
التقصـــت  فن

انيـــة والحســـابات 87/88/293وذلـــك بالمخالفـــة ألحكـــام المـــوارد)  ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخازن. 

  مـن أهمهـا إعـداد تقـارير دوريـة  -
  أداء مهامـه والـبر

تقصت  قسـم الفحـص والمراجعـة فن
الحظـات والظـواهر واإلجـراءات الالزمـة لمعالجتهـا ، عن ست  العمل واظهار أهـم الم

وعــــــــدم قيــــــــام القســـــــــم بمراجعــــــــة الســـــــــجالت الخاصــــــــة بقســـــــــم الخزينــــــــة ومقارنتهـــــــــا 
 بالتسويات المرصفية . 

يـــة عـــىل أبــــواب  -   األرصـــدة الدفتر
عـــدم قيـــام المكتـــب الخـــدمات الماليـــة باحالــــة بـــوافر

انيــــة وأغفــــال وتحويلهــــا لحســــاب اإليــــراد العــــام عــــن الســــنو  ن ات الماليــــة المنتهيــــة المت 
 ( م. 2018/2019)

ـورية والهامـة  - إهمال مكتب الخدمات الماليـة ترهونـة إمسـاك بعـض السـجالت الرصن
  منهـــــا ) ســـــجل 

انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن والـــــبر ن   الئحـــــة المت 
المنصـــــوص عليهـــــا فن

االصول الثابتة سجل دفـتر يوميـة الصـندوق، سـجل مسـاعد الرصـاف، سـجل اسـتاد 
 اذ الحسابات واالمانات(المخازن، سجل است

يات بالقطاعــــات وعــــدم درايتهــــا الفنيــــة بــــبعض االصــــناف  - عــــدم كفــــاءة لجــــان المشــــتر
ونيــة االخـرى مـن حيـث تحديــد المواصـفات وبلـد الصــن   المـوردة مثـل أجهـزة االلكتر

ن االصناف الجيدة وليس عىل أقل األسعار.   وأن تتم المفاضلة بي 

 .أذونات الرصف االصلية  العديد من  غياب -
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إغفال إرفاق صورة من الحوافظ الخاصـة بالمرتبـات مـ  اسـتمارات  ف المرتبـات  -
انية والحسابات والمخازن. 138بالمخالفة لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

  لـم تقـدم للرصـف ومـر عـىل إصـدارها  -
إغفال قسم الخزينـة عـن متابعـة الصـكوك الـبر

انيــــــة 118مخالفــــــة لــــــنص المــــــادة رقــــــم )أكــــــتر مــــــن ثالثــــــة أشــــــهر بال ن ( مــــــن الئحــــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

 التسويات المرصفية :  

  :  
ن
 م. : 31/12/2019التسويات المرصفية عن السنوات المنتهية ف

  80001حســاب البــاب األول رقــم ) -
ن
ي لهــذا الحســاب ف ( حيــث بلــل الحســاب الــدفتر

ظهــــور صــــكوك  أنه لــــوحظوقشــــ، دينــــار  3,988,384 م مبلــــل وقــــدره31/12/2019
دينـــــــار ولـــــــم تخصـــــــم مـــــــن  26,938,370)مرحلـــــــة لعـــــــدة ســـــــنوات بمبلـــــــل وقـــــــدره : )

  دون القيــام باتخــاذ االجــراءات القانونيــة بشــأنها بالمخالفــة لــنص ـالحســاب المــ
ن
رصف

انيـــة والحســـابات والمخـــازن، ونـــذكر منهـــا عـــىل ســـبيل 118المــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
 المثال : 

 تاريــــخ الصك )دينار( المبلغ رقم الصك ر.م

 م07/07/2015  15,688 37392541 1

 م18/06/2015  47,895 37392031 2

 م22/09/2016  65,249 37521059 3

 م01/03/2016  524,673 37806967 4

 م01/03/2016  112,735 37807060 5

 م31/12/2018  102,226 6978 6

 م31/12/2018  412,460 7195 7
 

  رقــــم ) - -
ي لهـــذا الحســــاب 80002حســـاب البـــاب الثـــانن ( حيـــث بلـــل الرصــــيد الـــدفتر

  
ظهــــور صــــكوك  دينــــار ، وقشــــأنه لــــوحظ 54,013م. مبلــــل وقــــدره 31/12/2019فن

  ولــم يــتم ـدينــار ولــن تخصــم مــن الحســاب المــ 404,368معلقــة بمبلــل وقــدره 
رصفن

انيـة والحسـابات ( من الئحة ال118اتخاذ أي اجراءات بشأنها بالمخالفة للمادة ) ن مت 
 والمخازن. ونذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص : 

 تاريــــخ الصك المبلغ رقم الصك ر.م

 م31/12/2018  5,918 1852 1

 م31/12/2018  10,229 1959 2

 م31/12/2018  8,909 1957 3

 م31/12/2018  4,034 1994 4
 

ي لهـذا الحسـاب 80004حساب الودائ  واالمانات رقم ) - ( حيث بلل الرصيد الدفتر
 :  
وجـــــود  دينـــــار . وقشـــــأنه لـــــوحظ 10,936,364م مبلـــــل وقـــــدره  31/12/2019فن

دينــــار تخــــص  122,889صــــكوك معلقــــة ومرحلــــة منــــذ عــــدة ســــنوات بمبلــــل وقــــدره 
تها وذلـــــك دون القيـــــام باتخـــــاذ أي إجـــــراء لتســـــويم 2013مـــــن العـــــام  ســـــنوات ســـــابقة

انية والحسابات والمخازن. 162-118بالمخالفة ألحكام المواد ) ن  ( من الئحة المت 
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ية :   انية التسيي   المي  

 م: 2018الباب االول 

  ـبلغــــ  جملــــة المــــ
ن
م مبلــــل 31/12/2018: رصوفات خــــالل الســــنة الماليــــة المنتهيــــة ف

 بلغــــــــــ  اجمــــــــــال  الحــــــــــواالت مبلــــــــــل دينــــــــــار  242,680,016وقــــــــــدره 
ن   حــــــــــي 

ن
ره وقــــــــــد ،ف

 . دينار 225,167,834

 :  
 وقد لوحظ االنر

ن القطاعـــــــات ومكتـــــــب  -   أعـــــــداد تقـــــــارير االيـــــــرادات والمرـصــــــوفات بـــــــي 
ن
عـــــــدم الدقـــــــة ف

 عن عدم استيفاء كافة البيانات بسجالت االعتماد. 
ا
 الخدمات المالية ترهونة فض 

-  
 
  يعتت  الرصف عىل أساسها صحيحا

عدم استيفاء المستندات المؤيدة للرصف والبر
 بالمخالفة لنص المادة )

 
انية والحسابات والمخازن. 99وسليما ن  ( من الئحة المت 

ن متقاعـــــدين ـقيـــــام مكتـــــب الخـــــدمات الماليـــــة ترهونـــــة بـــــ - رصف بـــــدل إجـــــازة لمـــــوظفي 
 عــــن ضــــعف 

ا
 
ا
ن لــــبعض القطاعــــات وجــــود مخصصــــات ماليــــة معتمــــدة فضــــ  تــــابعي 
( مـــن  99،8) التعزيـــز المســـتندي ألذونـــات الرـصــف وذلـــك بالمخالفـــة  لـــنص المـــواد

انية والحسابات والمخازن ونذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص :  ن  الئحة المت 

 البيان القيمة رقم المستند ت

ن لمراقبة التعليم 200,309 - 1   ف بدل إجازة لمتقاعدين تابعي 

ن لمديرية االمن 17,479 12/ 1420إل    1419/12من  2   ف بدل إجازة لمتقاعدين تابعي 

  ف بدل إجازة لمكتب الخدمات المالية ترهونة.  31,858 1397/12إل  1390/12من  3

  ف بدل إجازة لمكتب الزراعة 60,250 1168/12إل  1163/12من  4

  ف بدل إجازة لمكتب مراقبة التعليم 73,454 1386/12إل  1380/12من  5

 االمن  ف بدل إجازة لمديرية 354,526 739/12إل  729/12من  6
 

قيام مكتب الخدمات المالية بتحويـل مبـالل إل حسـابات مرصـفية مفتوحـة بـبعض  -
. وهـــذه القـــيم  القطاعــات ببلديـــة ترهونـــة تحـــ  مســـم صــندوق التكافـــل االجتمـــاع 

اكات بالصندوق بواق   إليها قيمة الغياب  تمثل خصم اشتر
 
 مضافا

 
ة دينار شهريا عشر

ن حيــث بلغــ  قيمــة  المبــالل المحالــة خــالل الســنة الماليــة المخصــوم مــن المــوظفي 
  
 . دينار 3,455,224 م مبلل وقدره31/12/2018المنتهية فن

قيــام قســم الفحــص والمراجعــة بتعــديل بعــض أدونــات واســتمارات  الرـصـف بالبــاب  -
األول دون أخطـــــار القطـــــاع الصـــــادر منـــــه أدن الرـصــــف أو االســـــتمارة لغـــــرض تعـــــديلها 

  تقريــــــــــــر االيــــــــــــرادات والمرـصـــــــــــوفات  بســــــــــــجل االعتمــــــــــــادات وتفــــــــــــادي الفروقــــــــــــات
فن
 والخالصات الشهرية ومنها عىل  سبيل المثال: 

 مالحظات البيان القيمة رقم المستند ت

 - قيمة خصيمات صندوق التكافل االجتماع  بمكتب المواصالت .  20,713 904/12 1

ن بقطاع الزراعة 5,889 1500/12 2  تعلية مرتبات موظفي 

ن بمكتب االسكان والمرافق مرتبات 14,583 1502/12 3  تعلية موظفي 

ن من قطاع التخطيط 12,883 1503/12 4 ن الموقفي   تعلية مرتبات بعض الموظفي 
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  نهايــــة  -
ن
ن ف قيــــام مكتــــب الخــــدمات الماليــــة ترهونــــة بتعليــــة مرتبــــات بعــــض المــــوظفي 

ومنهـــا عـــىل ، ت تعليـــة وعـــدم ذكـــر اســـباب التعليـــةالســـنة الماليـــة دون وجـــود ايصـــاال 
 ثال وليس الحرص: سبيل الم

 البيان القيمة رقم المستند ت

ن إل حساب الودائ  واالمانات 11،877 1496/12 1  تعلية مرتبات موقفي 

ن إل ح/ الودائ  واالمانات 20,074 1497/12 2 ن موقفي   تعلية مرتبات موظفي 

ن إل ح /الودائ  واالمانات 48,354 1498/12 3 ن موقفي   تعلية مرتبات موظفي 

ن إل ح/ الوادئ  واالمانات 123,171 1501/12 5 ن موقفي   تعلية مرتبات موظفي 

ن إل حساب الودائ  واالمانات 12,883 1503/12 6 ن موقفي   تعلية حسابات موظفي 
 

  
 م: 2018الباب الثان 

م مبلــــل  31/12/2018رصوفات خــــالل الســــنة الماليــــة المنتهيــــة مــــنـبلغــــ  جملــــة المــــ
  دينــار  1,981,953وقـدره 

ن
ن بلغــ  جملـة الحــوالت مبلـل  وقــدره   ، ف  1,997,345حـي 

 وقد لوحظ ما يىل  : ، دينار 

م تـــــــــــم  ف مبلــــــــــل وقـــــــــــدره 16/12/2018( بتــــــــــاريــــخ 15/12رصف رقـــــــــــم )ـإدن الــــــــــ -
ات واألثــــــاث  مقابــــــل توريــــــد  22,545 ن كــــــة أريــــــاف الجبــــــل للتجهــــــت  دينــــــار لصــــــال  رسر

لــــوحظ  مطبوعــــات وقرطاســــية وقــــد قرطاســــية إلدارة الخــــدمات الصــــحية عــــىل بنــــد 
  
 :اآلنر

 ( دينـار منهـا 88,580دينـار مـن أجمـال  قيمـة الفـاتورة ) 22,545 تم  ف مبلل
( مـــــن 29رصوف مســـــتحق بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة )ـمـــــل كمـــــُح  34,035مبلـــــل 

ات  ن   القيمـــــة كانـــــ  تخـــــص تجهـــــت 
انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن وبـــــافر ن الئحـــــة المت 

 . تم استبعادهادينار  32,000بقيمة 

 يــة والفــواتت  المبدئيــة الثالثــة بــدون تــاريــــخ وجميعهــا مصــدقة مــن الفــاتورة النهائ
ائب.   مصلحة الرصن

  ات هــو ن كــة أريــاف الجبــل للتجهــت  م بعــد 12/12/2018تــاريــــخ رســالة تكليــف رسر
 م. 11/12/2018تاريــــخ إدن استالم المخزن 

 ــــــالم المخازنــــــــــــــن استــــــــــــــــــــــــــــــــذعدم وجود ختم قسم المخازن عىل أ. 

م بمبلــــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــدره 31/12/2018( بتــــاريــــخ 17/12رصف رقــــــــــــــــم )ـن الــــذبموجـــب إ -
ات واألثــــاث المكتـــــب   مقابـــــل  63,680

ن كــــة أريـــــاف الجبــــل للتجهـــــت  دينــــار. لصـــــال  رسر
 :  
 توريد قرطاسية لمديرية أمن ترهونة. لوحظ اآلنر

 دون اعتمادهــا مــن قبــل المراقــب المــال  األمــر الــذي يثــت   رصفـاتمــام إجــراءات الــ
  صـــــــحة إجـــــــراءات الـــــــ

( مـــــــن الئحـــــــة 19رصف. بالمخالفـــــــة للمـــــــادة )ـالشـــــــكوك فن
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

 نفـــــس أغلـــــب االصـــــناف المـــــوردة تـــــم تكـــــرار توريـــــدها لم  
ديريـــــة األمـــــن ترهونـــــة فن

 .الشهر

كـــة أســـوار المدينـــة ال دينـــار لصـــ 150,000رصف مبلـــل وقـــدره ـالقيـــام بـــ - اد ال  رسر ســـتت 
( مقابــــــل توريــــــد مــــــواد غذائيــــــة 9/10رصف رقــــــم )ـن الــــــذالمــــــواد الغذائيــــــة بموجــــــب إ
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لمكتـــــــــب الشـــــــــؤون االجتماعيـــــــــة ترهونـــــــــة. وحملـــــــــ  القيمـــــــــة عـــــــــىل بنـــــــــد اإلعانـــــــــات 
 والمســــاعدات. با

 
حيــــث  فــــ  بــــدون وجــــود  لمخالفــــة للضــــوابط المحــــددة قانونــــا

  االمـر الـذي
  أمـوال الدولـة بالمجـان وبالمخالفـة  أساس أو سند قـانونن

ن
يعـد ترصـف ف

 ( من قانون النظام المال  للدولة . 24للمادة)

  ن قيمـــــــة إدن الرـصـــــف بســـــــجل االعتمــــــادات الماليـــــــة وال بتقريـــــــر لــــــم يـــــــتم تضــــــمي 
 االيرادات والمرصوفات الشهرية. 

  الفــــواتت  المعروضــــة للمفاضـــــلة )الثالثــــة ( مقدمـــــة مــــن نفـــــس الكوبــــون وتحمـــــل
 ل. نفس التسلس

  وزعـــ  بهـــا هـــذه المـــواد حيـــث تـــم اســـتالم البضـــاعة  
عــدم توضـــي  الطريقـــة الـــبر

  نفـــس 28/10/2018المـــوردة بتـــاريــــخ 
ن
ن المخـــزن وتـــم  فهـــا ف م مـــن قبـــل أمـــي 

 م إل المجلس البلدي ترهونة. 28/10/2018اليوم 

 م : 2019الباب االول 

  ـبلغـــــ  جملـــــة المـــــ
م مبلـــــل 31/12/2019رصوفات خـــــالل الســـــنة الماليـــــة المنتهيـــــة فن

 بلغــــــــــ  إجمــــــــــال  الحــــــــــواالت مبلــــــــــل وقــــــــــدره دينــــــــــار  240,162,104وقــــــــــدره 
ن   حــــــــــي 

، فن
 حيث لوحظ بشأنها ما يىل  : ، دينار  225,422,066

   رصفـمـــ  عـــدم وجـــود اســـتمارة الـــرصف مـــن البـــاب االول لـــبعض المرتبـــات ـالـــ -
والـــبر

 رصف عـــــىل أساســــها ـلــــيعتــــت  ا
 
 وســـــليما

 
وهــــذا بالمخالفــــة لـــــنص المــــادة رقـــــم  صــــحيحا

انية والحسابات والمخازن. 127) ن  ( من الئحة المت 

ذات ذمـة قيام مكتب الخدمات المالية ترهونة باجاز الرصف بالتجـاوز عـىل جهـات  -
 
 
من الوفر بحساب الباب االول بنـد المرتبـات االساسـية  مالية مستقلة وذلك خصما
: عىل هيئة مكافآت لألطبا   

  اآلنر
 ترهونة التعليم  وبيانها فن

ن بمستشفن  ء المتعاوني 

 رقم الصك القيمة رقم المستند ر.م

 90403إل  90385من الرقم  120,276 582/11إل  654 1

 92178إل  92163من الرقم  60,861 1546/11إل  1531 2

 91150إل  91135من الرقم  45,192 518/12إل  503 3
  

  : وقد لوحظ  -
 االنر

 ن ممــا ترتــب ع مــة مــ  االطبـــاء المتعــاوني  ليــه تحديــد قيمـــة عــدم وجــود عقــود مت 
 
 
 .المكافأة جزافيا

 رصف بالتجــــــاوز مــــــن مخصصــــــات البــــــاب األول واســــــتغالل الــــــوفر بالحســــــاب ـالـــــ
انيــــة ـإلجــــراء مــــ ن رصوفات بالمخالفــــة القــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة والئحــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

ن المتقاعـدين ـالخـدمات الماليـة ترهونـة باجـاز الـقيام مكتـب  - رصف لـبعض المـوظفي 
ومنهـــا عـــىل ســـبيل المثـــال ولـــيس ، عـــىل بـــدل اإلجـــازة دون وجـــود مخصصـــات ماليـــة

 الحرص: 
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 البيان القيمة رقم المستند ر.م

  مديرية األمن ترهونة 178,929 913/12إل  906 1
 بدل إجازة لموظفن

  قطاع الزراعة ترهونةبدل  22,255 747/12إل  743 2
 إجازة لموظفن

 

انية والحسابات والمخازن. 13وهذا بالمخالفة لنص المادة ) - ن  ( من الئحة المت 

ن  -   لعـدد مـن المـوظفي 
ن
لوحظ قيام مكتـب الخـدمات الماليـة برصـف بـدل عمـل أضـاف

ن لــــبعض القطاعــــات التابعــــة لمكتــــب الخــــدمات الماليــــة ترهونــــة دون تـــــوفر  التــــابعي 
الماليــة بهــذا البنــد حيــث تــم الرـصـف مــن الــوفر بحســاب البــاب االول المخصصــات 

 بند المرتبات االساسية ومنها عىل سبيل المثال: 

 البيان القيمة رقم المستند ر.م

ن لمديرية أمن ترهونة 35,082 1405/12إل  1400 1 ن تابعي    لموظفي 
ن
 مقابل عمل أضاف

   11,177 1697/12إل  1694 2
ن
ن لمديرية أمن ترهونةمقابل عمل أضاف ن تابعي   لموظفي 

  

انيــــة والحســــابات والمخــــازن( مــــن الئ13) بالمخالفــــة لــــنص المــــادةوذلــــك  - ن ، حــــة المت 
 عـــــن عـــــدم وجـــــود المســـــتندات المؤيـــــدة للـــــ

ا
رصف حيـــــث لـــــم يـــــتم إرفـــــاق قـــــرار ـفضـــــ 

ــــدم تحديـــد طبيعـــة  ــــالتكليـــف بالعمـــل مالمهمـــةم وعــــــــــــ حديـــد ســـاعات ، أو تلالعمـــــــــــــــــــــــــ
  
 عدم وجــــــــــــــــــــــــود توقيعة المراقب المال  . ، كما لوحظ العمل اإلضافن

دينار  27,885,760م بقيمة 31/12/2019بتاريــــخ  (1712/12) رصف رقمـن الذإ -
  مراقبــــة تعلــــيم ترهونــــة مــــن ســــنة 

 م2019بشــــأن إحالــــة مــــا تــــم خصــــمه مــــن مــــوظفن
  لصال  الصندوق القوم  الفلس

 بالرصف ـال، حيث تم طيبن
 
( 99لنص المادة ) مخالفا

انية والحسابات والمخازن من حيث :  ن  من الئحة المت 

  . عدم أرفاق المستندات المؤيدة للرصف 

  إدن الرـصــــــف ال يتضـــــــمن جميـــــــ  البيانـــــــات الالزمـــــــة إلتمـــــــام الرـصــــــف وال يحمـــــــل
ن بالرصف.  ن المختصي   توقيعات الموظفي 

  المرصوفات بشكل صحي عدم ذكر رقم الباب وبند 

  .عدم وجود ما يفيد االستالم من الجهة المستفيدة 

رصف بالرغم ـونات الذرصف لبعض إـقيام مكتب الخدمات المالية ترهونة باجازة ال -
عمليـة مـن حيـث عـدم وجـود توقيعــات المـن عـدم تضـمينها للبيانـات الالزمـة إلتمــام 

ن بالــ ن المختصــي  تندات المؤيــدة بالمخالفــة رصف وكــذلك عــدم أرفــاق المســـالمــوظفي 
انية والحسابات والمخازن. 99لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

رصف وذلـــك بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ـضــعف التعزيـــز المســـتندي لـــبعض إدونـــات الـــ  -
انية والحسابات والمخازن99) ن  .(  من الئحة المت 

  
 م. 2019مرصوفات الباب الثان 

  ـبلغـــــ  جملـــــة المـــــ
م مبلـــــل 31/12/2019رصوفات خـــــالل الســـــنة الماليـــــة المنتهيـــــة فن

ن بلغ  جملـة االيـرادات مبلـل وقـدره ، دينار  454,805وقدره    حي 
، دينـار  487,543فن

 :  
 وقد لوحظ االنر
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  مبلـل وقـدره  -
دينـار أحيـل إل مكتـب  100,000ظهر مـن ضـمن إيـرادات البـاب الثـانن

( مقابــــــــــل   33198) مالخــــــــــدمات الماليــــــــــة ترهونــــــــــة بموجــــــــــب صــــــــــك مصــــــــــدق رقــــــــــ
  وارد مـــن وزارة الداخليـــة بالحكومـــة 

مخصصـــات مديريـــة االمـــن ترهونـــة للبـــاب الثـــانن
قيةـالمنطقـــة الـــ -الليبيـــة المؤقتـــة وقـــد لـــوحظ قيـــام المراقـــب المـــال  بمديريـــة أمـــن  شر

  تقريــــر و  ترهونـــة بأثبـــات المبلــــل بســـجل االعتمــــادات الماليـــة 
ن
عـــدم إظهــــار القيمـــة ف

  فات والمعرصو ـااليرادات والم
ن
 م. 31/12/2019د ف

 88,575م.  بقيمــــة 07/12/2019( بتــــاريــــخ : 28/12رصف رقــــم  )ـن الــــذبموجــــب إ -
ات العامــــة واألثــــاث المكتــــب   بشــــأن توريــــد  دينــــار 

ن كــــة ضــــياء ليبيــــا للتجهــــت  لصــــال  رسر
ات ن بيـــة والتعلــيم ترهونـــة مـــن بنـــد التجهـــت 

ات وأثـــاث لمكتـــب شـــؤون التر ن وقـــد  ،تجهــت 
 :  
 لوحظ اآلنر

 يات كـــــــانـتـــــــاريــــخ محـــــــ ســـــــابق لتـــــــاريــــخ  وهـــــــو  م02/12/2019 رصن لجنـــــــة المشـــــــتر
م ممـــــــا يــــــــدل عــــــــىل شـــــــكلية إجــــــــراءات لجنــــــــة 04/12/2019الفـــــــواتت  المبدئيــــــــة 

  
ن
 ف
 
يات وتاريــــخ الفاتورة النهائية كان ايضا م سابق لتـاريــــخ 04/12/2019المشتر

  ـتكليـــــــف الــــــــ
كة بتوريـــــــد المــــــــواد مــــــــن قبـــــــل مســــــــؤول القطـــــــاع حيــــــــث كانــــــــ  فن شر

 م. 07/12/2019

  تم أثبات أن 
 
رصن جم  االستدالالت م  رئيس ـلمح هذه التوريدات وهمية  وفقا
 أ م( .   وحدة المخازن بمراقبة تعليم ترهونة )ا

رصوفات بعــض البنــود عــىل بنــود ـقيــام مكتــب الخــدمات الماليــة ترهونــة بتحميــل مــ -
انيـــــة والحســـــابات 13) أخــــرى ال تخصـــــها بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

 المخازن. و 

قيـام مكتــب الخــدمات الماليــة باجــازة  ف بعــض إدونــات الرـصـف بــدون وجــود  -4 -
أصـــــل المســـــتندات المؤيـــــدة للرـصــــف واالكتفـــــاء بصـــــورة ضـــــوئية منهـــــا فقـــــط وذلـــــك 

انيـة والحسـابات والمخـازن، ومنهـا عـىل  ) 9)ادة بالمخالفة لنص المــ ن مـن الئحـة المت 
 سبيل المثال: 

 مالحظات  بيانال المبلغ رقم المستند ر.م

 عدم وجود الفاتورة األصلية ( لمكتب التخطيط ADCLمقابل توريد جهاز) 1,700 24/12 1

 عدم وجود الفاتورة األصلية مقابل توريد بطاقة شحن رصيد القطاع االقتصاد 3,980 18/12 2

 عدم وجود قسمة االستهالك قيمة استهالك مياه بمكتب الثقافة 672 9/12 3

  العمل 985 6/12 4
 عدم وجود اصل المستندات مقابل توريد زيوت سيارات بمكبر

 

ن هنـــاك عـــروض مبدئيـــة  - لـــوحظ مـــن خـــالل القيـــام بأعمـــال الفحـــص والمراجعـــة تبـــي 
مقدمــة مرفقــة بــبعض أذونــات الرـصـف مســحوبة عــىل نفــس كوبــون الفــواتت  )تــرقيم 

تالعــب متسلســل ( و   تخــص أكــتر مــن جهــة )محــل تجــاري( ممــا يــدل عــىل  وجــود 
  العروض

يات فن  والبيان التال  يوض  ذلك : ، المقدمة من قبل لجان المشتر
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رقم 
 المستند

 مـــــــــــــــــــالحظات البيان المبلغ

4/8 2,885 

 ف قيمة الفاتورة لصال  مكتبة المدينة 

للقرطاسية مقابل توريد جهاز الب توب وطابعة 

 لمراقبة التعليم

 0123030المقدم من مكتبة القدس رقم الفاتورة بالعرض 

  0123030ورقم الفاتورة بالعرض المقدم من مكتبة القلم 

6/8 3,452 
 ف قيمة الفاتورة لصال  مكتبة المدينة مقابل 

 توريد قرطاسية لمكتب اإلسكان والمرافق

( ورقم  0123030رقم الفاتورة المقدمة من مكتبة القلم )

 (0123031فاتورة مكتبة القدس )
 

صـاحب  (ا م ر)دينـار لصـال   50,000( بقيمـة 36/12رصف رقـم )ـبموجب إذن الـ  -
ورشـــة أصـــالح ســـيارات وذلـــك  مقابـــل صـــيانة الســـيارات التابعـــة لمكتـــب الخـــدمات 

م  بصــــفته مــــدير مكتــــب الخــــدمات  (ع   م أمــــ  )الماليــــة ترهونــــة وفقــــا للعقــــد المــــت 
  : ، لية ترهونةالما

 وقد لوحظ اآلنر

 ( مــن العقــد تــنص 6مخالفــة لبنــود العقــد حيــث ان المــادة )تــم  ف القيمــة بال
  صاحب الورشة 

م الطرف الثانن ن ( بتحويل فاتورة نهائية بقيمـة )م ر اعىل أن يلتر
الصيانة لكـل سـيارة يـتم صـيانتها وذلـك بكتـاب يفيـد باتمـام إجـراء الصـيانة وفـق 

 المطلوب . 

  . عدم وجود تقارير فنية تفيد بانجاز عمليات الصيانة 

 نهاية السنة الماليةـال  
ن م 31/12/2019رصف جاء فن ن الطـرفي  م بي  والعقد المت 

يــــــة  بــــــنفس التــــــاريــــخ وهــــــذا يــــــدل عــــــىل أن القصــــــد هــــــو أســــــتنفاد األرصــــــدة الدفتر
  وذلـــك بالمخالفـــة 

والمرـصــفية وتفـــادي إحالتهـــا ال  حســـاب االيـــراد العـــام كبـــوافر
انيــة  (13( مــن قــانون النظــام المــال  للدولــة والمــادة )21للمــادة ) ن مــن الئحــة المت 

 والحسابات والمخازن . 

 حساب الودائع واالمانات. 

 :  
 وقشأنه لوحظ االنر

االحتفــــــا  بمبـــــــالل ماليــــــة بحســـــــاب الودائــــــ  واالمانـــــــات تجــــــاوزت المـــــــدة القانونيـــــــة  -
انيـــة والحســـابات والمخـــازن ولقـــرار 162بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 

م. بشــــأن تســــوية حســــاب 2018( لســــنة 196) رئــــيس ديــــوان المحاســــبة الليــــب   رقــــم
 الودائ  واألمانات. 

انيـــــــة والحســـــــابات 164عـــــــدم التقيـــــــد بمـــــــا نصـــــــ  عليـــــــه المـــــــادة ) - ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
  عمليات الرصف من هذا الحساب. 

 والمخازن فن

دينــار  3,775,352قيــام مكتــب الخــدمات الماليــة ترهونــة باجــاز  ف مبلــل وقــدره  -
صــال  صــندوق التكافــل االجتمــاع  مــن مبــالل تخــص مــن حســاب الودائــ  االمانــات ل

ن بــــــــبعض القطاعـــــــات التابعـــــــة للمراقبــــــــة عـــــــن  الســـــــنوات الماليــــــــة  مرتبـــــــات مـــــــوظفي 
 ( قـد تـم 2018،2017،2016)

ا
عـن عـدم وجــود   تعليتهـا إل حسـاب األمانـات فضـ 

 والبيان التال  يوض  ذلك :  ، و ذكر أسباب التعليةإيصاالت التعلية أ
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 القطاع اسم المستفيد المبلغ رقم المستند ر.م

 مكتب الخدمات المالية صندوق التكافل االجتماع   6,412 1/1/2020 1

 مكتب التعليم صندوق التكافل االجتماع   2,073,661 2/1 2

 مكتب الثقافة صندوق التكافل االجتماع   20,074 3/1 3

 مديرية أمن ترهونة صندوق التكافل االجتماع   857,566 4/1 4

 مكتب القوى العاملة صندوق التكافل االجتماع   11,877 5/1 5

 مكتب الزراعة صندوق التكافل االجتماع   5,889 6/1 6

 مكتب المواصالت صندوق التكافل االجتماع   168,309 7/1 7

 إدارة الخدمات الصحية صندوق التكافل االجتماع   623,169 1/2 8

 مكتب االقتصاد صندوق التكافل االجتماع   8,392 2/2 9
 

 مراقبة اخلدمات املالية براك
 نظام الرقابة الداخلية

ن فيــه المبلــل المفــوض اليــه ب - ه ومــا صـــرفعــدم مســك ســجل لالعتمــادات الماليــة يبــي 
  بالمخالفــــة لــــنص المــــادة ) صـــــرفي

انيــــة 21منــــه والرصــــيد المتــــبفر ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

المرتبــــات الســــنوية تــــدون فيــــه جميــــ  البيانــــات عــــدم وجــــود بطاقــــات متابعــــة حركــــة  -
المتعلقة بوض  الموظف من حيث تاريــــخ تعيينه ودرجته ومرتبه والمصلحة التاب  
  
لهــا وغـــت  ذلـــك مـــن البيانـــات الالزمـــة وكــل تغيـــت  يطـــرأ عـــىل وضـــ  الموظـــف الـــوظيفن

انية والحسابات والمخازن. 126وذلك بالمخالفة لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

 صــــــرفوجـــــود توقيـــــ  المراقـــــب المـــــال  عـــــىل الكشـــــوفات التحليليـــــة الخاصـــــة ب عـــــدم -
ن بالمخالفــــــــة لــــــــنص المــــــــادة ) انيــــــــة 128مرتبــــــــات بعــــــــض العــــــــاملي  ن ( مــــــــن الئحــــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

 صــرفبالطريق( بمذكرات تسوية حساب ال –ظهور العديد من المعلقات )صكوك  -
 إل  تعـود 

 
-161-136لمــا نصـ  عليــه المــادة ) ســنوات سـابقة وعــدم معالجتهــا وفقـا

انية والحسابات والمخازن. 162 ن  ( من الئحة المت 

 دارةعدم قيام المراج  الداخىل  باعـداد تقـارير دوريـة عـن سـت  العمـل المـال  ترفـ  لـإل  -
  عملية التخطيط والرقابة. 

 الستخدامها فن

قيــامهم باعــداد تقــارير قصــور المراقــب المــال  والقســم المــال  بالقطــاع وذلــك لعــــــــــــدم  -
  حينها وذلك مخالفة لنص المادة )

 ( من القانون المال  للدولة. 18شهرية فن

ـــ  المهـــام واالختصاصـــات الماليـــة بالقســـم المـــال  واقتصـــار  -  أغلـــبلـــوحظ عـــدم توزيــــ
 رئــــيس القســــم المــــال  والمراقــــب المــــال  واحتفــــاظهم ب

ن الســــجالت  أغلــــبالعمــــل بــــي 
ن يـتم اعـدادهم وتمكيـنهم مـن والمستندات وعدم اسـناد المهـام  المسـاعدة لمـوظفي 

انيــــة 96المهــــام الماليــــة ممــــا يعــــد مخالفــــة  يحــــة لــــنص المــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 
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يات ويـــتم ال - الــــذي  األمـــر بطريقـــة التكليـــف المبــــارسر  شـــــراءعـــدم وجـــود لجــــان للمشـــتر
 .شـروطوانسب ال سعار بأقل األ  شـراءيفوت عىل المراقبة بال

 لمالحظات عن نتائج فحص الحساباهم ا

  تســجيل ارقــام الصــكوك عــىل اســتمارات الرواتــب الشــهرية حيــث تــم  -
ن
عــدم الدقــة ف

تســـجيل نفـــس رقـــم الصـــك عـــىل مجموعـــة مـــن االســـتمارات الشـــهرية تمثـــل مرتبـــات 
 مصارف مختلفة وبقيم مختلفة. 

 صــرفمظهور العديد من المعلقـات )صـكوك بـالطريق( بمـذكرات تسـوية حسـاب ال -
 سنوات سابقة. إل  تعود 

وعـدم قيامـة بالتأكـد  صــرفعدم قيام المراج  الداخىل  بالتأشت  عىل جميـ  قـوائم ال -
 صــــــرفمــــن صــــحة العمليــــــــــــات الحســــابية الــــواردة بالقســــائم ومطابقتهــــــا بطلبــــــــات ال

 ونات استالم المخازن أمتله ذلك: واذ

 حبر ال يتكرر  صـرفت بأذن العدم وجود ختم دف  بصك عىل جمي  المستندا
 هذه المستندات  صـرف

  يات ضـرائبعدم وجود ما يفيد سداد   .الدمغة عىل بعض المشتر

 المخازن

المســــتديمة واالســـتهالكية والخــــردة مرتبــــة  صـــنافعـــدم تصــــنيف المخـــازن وفقــــا لأل  -
 يعـــــرف بـــــرقم الصـــــنف 

ا
 مسلســـــ 

 
حســـــب حروفهـــــا األبجديـــــة ويعـــــل كـــــال منهـــــا رقمـــــا

انية والحسابات والمخازن. 218ص المادة )بالمخالفة لن ن  ( من الئحة المت 

 عليها من التلف وذلك  -
 
عدم مراعاة وسائل الوقاية التامة لبعض المخزونات حفاظا

انية والحسابات والمخازن. 220بالمخالفة لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

للتلــف دفــتر المخــازن الممســوك ال يــؤدى الغــرض مــن مســكة عــالوة عــن انــه معــرض  -
انية والحسابات والمخازن. 231والضياع بالمخالفة لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

 مراقبة اخلدمات املالية جادو
 نتائج تقييم انظمة الرقابة الداخلية

المخـــازن بالمخالفـــة و  الجـــرد الســـنوي للخـــزائن اجراءعـــدم قيـــام جميـــ  القطاعـــات بـــ -
انية( من الئحة ا292المادة )و  (91ألحكام المادة ) ن  المخازن. و  الحساباتو  لمت 

  مســــك ســــجالت لألصــــول الثابتــــة بالمخالفــــة و  تقصــــت   -
اهمــــال جميــــ  القطاعــــات فن
 لمنشور رئيس ديوان المحاسبة. 

ن للقطاعـات - ن الماليي  كـذلك مراقـب و  لم يتم إعداد التقارير الدورية من قبل المراقبي 
انيـــــــة( مـــــــن الئ25المـــــــادة )و  (24الخـــــــدمات الماليـــــــة بالمخالفـــــــة ألحكـــــــام ) ن  حـــــــة المت 

 المخازن. و  الحساباتو 
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القطاعـــــات األخـــــرى ببطاقـــــة مرتـــــب لكـــــل و  الماليـــــة بالمراقبـــــة دارةعـــــدم احتفـــــا  اإل  -
انيـــــة126موظـــــف ممـــــا يعـــــد مخالفـــــة لـــــنص المـــــادة ) ن  الحســـــاباتو  ( مـــــن الئحـــــة المت 

 المخازن. و 

تيبات الماليةنتائج م  تابعة تنفيد الي 

ن ال -   الســـنتي 
ن
ن ارتفـــاع قيمـــة الصـــكوك المعلقـــة ف م حيـــث بلغـــ  2020-2019مـــاليتي 

  ســـــــــنة 
ن
  ســـــــــنة و دينـــــــــار، 10,965,710قـــــــــدره و  م مبلـــــــــل2019قيمتهـــــــــا ف

ن
م 2020ف

 دينار.  10,302,782

  نهايــــة 2014وجــــود معلقــــات مــــن ســــنة  -
 2,374,195قــــدره و  م بمبلــــل2020م حــــبر

  استقطاعات الضمان والتضامن والجهاد.  دينار
ن
 و   تتمثل ف

باســـــم مراقبـــــة الخـــــدمات  دينـــــار  586,825بقيمـــــة  5747وجـــــود صـــــك معلـــــق رقـــــم  -
  عـــن ســنة و  الماليــة

ر
  بــواف

ن
  حســـاب 2019تتمثـــل هــذه القيمـــة ف

ن
م لـــم يــتم إيـــداعها ف

 .العام يراد اإل 

ن وجود صك معلق رقم  - باسم مراقبة الخدمات  دينار  793,105بقيمة  37433تبي ّ
  عـــن ســنة و  الماليــة

  بــوافر
  حســـ2020تتمثـــل هــذه القيمـــة فن

اب م لـــم يــتم إيـــداعها فن
 العام.  يراد اإل 

   مانــــــاتاأل و  تمــــــ  تعليــــــة حســــــاب الودائــــــ  -
م 2020و م2019بمبــــــالل خــــــالل ســــــنبر

دينــار، عــىل التــوال  دون وجــود مســتندات مؤيــدة  73,191و دينــار  59,912وبقيمــة 
انية والحسابات والمخازن161لها ما يعد مخالفة لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

 مراقبة اخلدمات املالية صرباتة
 نظام الرقابة الداخلية

ومنهـــا )ســـجل الودائـــ   ،الـــدفاتر المســـاعدةو  المراقبـــة عـــن مســـك الســـجالت إغفـــال -
امات( بالمخالفة لل مانات،واأل  ن  ات النافدة بالخصوص. تشـريعسجل االلتر

ة ساســــــياألصــــــول الثابتــــــة وتــــــدوين البيانــــــات األ  حصـــــــر عــــــدم مســــــك ســــــجل خــــــاص ل -
ث اإلضـــافة واالســـتبعاد منـــه أول المتعلقـــة بكـــل أصـــل عـــىل حـــدى ومتابعتـــه مـــن حيـــ
 بأول وبما يتماسر م  قواعد وأعراف المحاسبة. 

 إجـــراءدون  ،فقـــط حصــــر واالكتفـــاء بعمليـــة ال ،عـــدم القيـــام بـــالجرد الفعـــىل  لألصـــول -
ية بدفتر اسـتاذ المخـازن لتحديـد أوجـه  ن كشوف الجرد واألرصدة الدفتر المطابقة بي 

انيــــة والحســـــابات 299االخــــتالف إن وجــــدت بالمخالفـــــة للمــــادة ) ن ( مــــن الئحـــــة المت 
 والمخازن. 

مــــن  (231قصــــور المراقبــــة عــــن مســــك ســــجل المخــــزن ممــــا يخــــالف احكــــام المــــادة ) -
انية والحسابات والمخازن فضال عىل عـدم مراعـاة وضـ  بطاقـة الصـنف  ن الئحة المت 

انيــــة 219الموجــــودة بــــالمخزن بالمخالفــــة للمــــادة ) صــــنافعــــىل األ  ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والمخازن.  والحسابات
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  مراقبـة الخـدمات الماليــة  -
  االختصاصـات حيـث لـوحظ قيـام مـوظفن

ن
عـدم الفصـل ف

 .مما يضعف احكام الرقابة حيث بأكتر من مهام

ات يـــــرادالمراقبـــــة عـــــن اعـــــداد الخالصـــــات الشـــــهرية والتجميعيـــــة لحســـــاب اإل  إغفــــال -
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 23بالمخالفة لنص المادة )

  متابعـــــة اإل  تقصـــــت  الجهـــــة -
ن
إل  ات المجبـــــاة عـــــن طريـــــق القطاعـــــات وتوريـــــدها يـــــرادف
انيــــة 64أول بــــأول وفــــق مــــا تــــنص عليــــه المــــادة ) الخزانــــة الرئيســــية ن ( مــــن الئحــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

ن  مانــــاتقيــــام المراقبــــة بتعليــــة حســــاب الودائــــ  واأل  - بمبــــالل ماليــــة لمرتبــــات مــــوظفي 
أو  يفيـــــة ســـــواء كـــــان بالتقاعـــــد االختيـــــاريلـــــبعض القطاعـــــات انتهـــــ  عالقـــــتهم الوظ

  نهايــــة الســــنة  يــــراد حســــاب اإل إل  االنقطــــاع بــــدال مــــن تحويلهــــا أو  االســــتقالة
ن
العــــام ف

 المالية. 

-   
ن
  إحالــــة قيمــــة االســــتقطاعات للجهــــات المســــتفيدة أوال بــــأول وف

ن
  المراقبــــة ف

تــــراجن
 مواعيدها. 

ن بأحكــــــــام المــــــــادة ) - ن المــــــــاليي  انيــــــــة مــــــــن  (20دم تقيــــــــد بعــــــــض المــــــــراقبي  ن الئحــــــــة المت 
والحسابات والمخازن بمسك سجل االعتماد بطريقة تمكـن مـن التعـرف عـىل قيمـة 

امـــات مـــ  بيـــان قيمـــة التفويضـــات الماليـــة ن   ،االلتر
ا
ة الكشـــط والشـــطب  فضـــ  عـــن كـــتر

 فيه. 

 م(2019مصـروفات السنة المالية )

ن بالمخالفـة للمـادة ) صـرف - ( مـن القـانون المـال  للدولـة، 10مكافأت مالية للمـوظفي 
 صــرفعىل الرغم من عدم وجود مخصصات ماليـة واردة عـىل البنـد و  حيث لوحظ
ة بـدال مـن بنـد المكافــأت ساسـيات بنـد المرتبـات األ مصــروفهـا ضـمن ادراجمكافـأت و 
  والعمــل اإل 

ة مصـــروفمكافــأت الماليــة البلغــ  جملــة الو  ،األوللحســاب البــاب  ضــافن
ة  دينار.  1,167,648موضوع الفحص ما جملته  خالل الفتر

استغالل مراقب مراقبة الخدمات المالية لسلطات الوظيفة لقيامه باصدار قرارات  -
 ن يــتم التكليــف مــن الــرئيس االعــىلأت ماليــة لنفســه دون آمكافــ صـــرفترتــب عليهــا 

  وزيـــــر الماليـــــةو 
المكافـــــأت لمـــــدة تجـــــاوزت  إل صــــــرف افةوكيلـــــه، اضـــــأو  المتمثـــــل فن

  السنة المالية
  مستندات ال ،الثالثة أشهر فن

-202-198أرقام  صـرفويظهر ذلك فن
203-207/9. 

-   
  مكافــأت ماليــة وبعــض التســويات الماليــة والعمــل اإل  صـــرفإجــازة المراقبــة فن

 ضــافن
ة ساســـــــيدون وجـــــــود مخصصـــــــات ماليـــــــة لهـــــــذه البنـــــــود وتحميـــــــل بنـــــــد المرتبـــــــات األ 

ن )صــــروفمب ( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  19(،)10ات تلـــك البنـــود بالمخالفـــة للمـــادتي 
  ه عـــــىل المكافـــــأت والعمـــــل اإل صــــــرفمـــــا تـــــم  إجمـــــال  للدولـــــة، وبلـــــل 

والفروقـــــات  ضـــــافن
دينـــــــار، و   مبـــــــالل كـــــــان مـــــــن  3,270,160والتســـــــويات وبـــــــدل االجـــــــازة مـــــــا جملتـــــــه 

ض احالتها لحساب اإل   العام.  يراد المفتر
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كوك صــادرة مــن الع عــىل كشــف الصــكوك المعلقــة لــوحظ وجــود صــمــن خــالل االطــ  -
 يـــراد حســـاب اإل إل  احالتهـــا أو  م( لـــم يـــتم تســـويتها 2018 - م2012ســـنوات ســـابقة )

دينـار، ممـا يعـد مخالفـة الحكـام المـادة  9,412,443العام حيث بلغ  قيمتها مبلل 
انية والحسابات والمخازن. 118) ن  ( من الئحة المت 

 م(2020مصـروفات السنة المالية )

دينار بالرغم من  212,201ه عىل بند المكافأت المالية مبلل صـرفما تم  إجمال  بلل  -
 ات المكافأت لصال  المراقبة. مصـروفعدم وجود مخصص لهذا البند وكان  أكتر 

  مــا تــم  صـــرفتكـرار  -
ن
مكافــأة ماليــة لمراقــب مراقبــة الخــدمات الماليــة حيــث كــان صــاف

  خــالل الســنة موضــوع الفحــص مبلــل  هصـــرف
دينــار، وذلــك بنــاء عــىل  9,493للمعــبن

وكيلــه، وقيــام مراقــب المراقبــة أو  قــرارات صــادرة منــه شخصــيا بــدال مــن وزيــر الماليــة
  مقابل العمل اإل  صـرفايضا بتكليف نفسه و 

ن
ما  إجمال  بالمخالفة وبالتال  فان  ضاف
  من مكافأت مالية ومقابل ال

  عمـل اإل تحصل عليه المعبن
ن
دينـار  23,174مبلـل  ضـاف

 خالل السنة المالية. 

( لســنة 680مكافـأة ماليـة لمســؤول التعلـيم بنـاء عـىل قــرار وزيـر التعلـيم رقـم ) صــرف -
 1000مكافـــــأة لمـــــراقب   التعلـــــيم بالبلـــــديات بقيمـــــة شـــــهرية  بشـــــأن صــــــرف م،2018

  أن بشـأن  دينـار، لـوحظ 3,600ه صــرفمـا تـم  إجمال  دينار، وبلل 
مرتباتـه تـرد المعـبن

 
 
 لعضويته بالمجلس.  ضمن حوالة المجلس البلدي نظرا

ة عمـــل  داريلـــوحظ مظـــاهر التســـيب اإل  -   المراقبـــة فمـــن خـــالل فـــتر
مـــن قبـــل مـــوظفن

 أغلـــــبلجنـــــة الفحـــــص المكلفـــــة مـــــن رئاســـــة ديـــــوان المحاســـــبة لـــــوحظ عـــــدم تواجـــــد 
ن   عالوة عن مغادرة مكان العمل قبل نهاية الدوام الرسم  بسـاعتي 

ن اكـتر أو  الموظفي 
  المقابل تصدر قرارات بالعمل اإل 

  وفن
 .ضافن

( لســــــنة 21( الفقــــــرة )أ( مــــــن قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم )2مخالفــــــة نــــــص المــــــادة ) -
  مــــن حيــــث تجــــاوز بعــــض التكليفــــات نســــبة 2013

م، بشــــأن تنظــــيم العمــــل اإلضــــافن
  المراقبة20

 .% من عدد موظفن

-   
  المراقبـــ صــــرفعـــدم تقيـــد المراقبـــة فن

ة بمـــا هـــو وارد حســـب مرتبـــات بعـــض مـــوظفن
 .الكشوفات من وزارة المالية

مــن خــالل المتابعــة لــبعض القطاعــات لــوحظ ورود مرتبــات تــرد لحســابات المراقبــة  -
أو  اجــــازة بــــدون مرتــــبأو  بــــالرغم مــــن انتهــــاء عالقــــتهم بالوظيفــــة ســــواء كــــان بالوفــــاة

 .التقاعد االختياريأو  االستقالة

ن وردت مــــن وزارة الماليــــة ولــــم يــــتم  - ها صـــــرفقيــــام المراقبــــة بتعليــــة مرتبــــات لمــــوظفي 
خالل السنة المالية واالحتفا  بالبعض منها بحساب الودائ  ولمدة تتجاوز السنة 

انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن حيـــــث بلـــــل 162بالمخالفـــــة للمـــــادة ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
حســـــــــاب الودائـــــــــ  مبلـــــــــل إل  األولمـــــــــا تـــــــــم احالتهـــــــــا مـــــــــن حســـــــــاب البـــــــــاب  إجمـــــــــال  

ن موقوفـة لعـدة اشـهر تجـاوز بعضـها  1,046,036 دينار و   تمثل مرتبات لمـوظفي 
ة   .شهرأالعشر
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 م2019لودائع واألمانات عن سنة حساب ا

  مســـــك ســـــجلإغفـــــال  -
ن
وفـــــق المـــــادة  مانـــــاتتحلـــــيىل  خـــــاص بـــــالودائ  واأل  المراقبـــــة ف

انيــة والحســابات والمخــازن، واال163) ن كتفــاء بمســك كشــف يتمثــل ( مــن الئحــة المت 
  اسم المستفيد والقيمة دون توضي  تاريــــخ التعلية

ن
من الحساب حـبر  صـرفالأو  ف

  
ن
ة الزمنيــــة المنصــــوص عليهــــا ف   تجــــاوزت الفــــتر

يــــتم مــــن خاللــــه تحديــــد المبــــالل الــــبر
  شـــأن ذلــــك لــــوحظ 162المـــادة )

ن
انيــــة والحســـابات والمخــــازن، وف ن ( مــــن الئحـــة المت 

 :  
  اآلنر

 م. 2014م، هو رصيد تراكم  من سنة 2019تتاج  لسنة ن الرصيد االفأ 

  حســـاب األول إل دينـــار تـــم تحويلـــه مـــن حســـاب البـــاب  787,278وجـــود مبلـــل
  لـــــم ت مانـــــاتالودائـــــ  واأل 

ن الـــــبر   قيمـــــة مرتبـــــات المـــــوظفي 
ن
لهـــــم  صــــــرفيتمثـــــل ف

تظهــت  القيمــة أو  م، حيــث لــم تقــم المراقبــة بقيــد 31/12/2019مرتبــاتهم حــبر 
  نهايـــــة  مانـــــاتبالحســـــاب الختـــــام  لحســـــاب الودائـــــ  واأل أو  اتر المعـــــالة بالـــــدف

ن
ف

 .عدم اظهار رصيد الحساب بقيمته الحقيقيةإل  ما سيؤدي ،السنة المالية

 تسوية  
صــرف المعلقـات الظـاهرة بمـذكرات تسـوية حسـاب الم تأخر المراقبة فن

  تجاوزت عدة اعوام
 .والبر

 قيمة الصكو  المعلقة السنة المالية

 2,645 م2012

 11,087 م2015

 1,720 م2017

 10,526 م2018

 25,978 اإلجمال  
 

 م2020الودائع واألمانات عن سنة حساب 

حساب الودائ  األول إل دينار تم تحويله من حساب الباب  206,959وجود مبلل  -
   مانــاتواأل 

اتة بــدون  31/12/2020فن م، و   مبــالل خاصــة بــالمجلس البلــدي صــت 
تظهــت  القيمــة المعــالة أو  حيث لــم تقــوم المراقبــة بقيــد ،كشــف تحلــيىل  لهــذه القيمــة

  نهايـــة الســـنة الماليـــة مانـــاتبالحســـاب الختـــام  لحســـاب الودائـــ  واأل أو  بالــدفاتر 
 ،فن

 م. 31/12/2020قية وبالتال  سيؤثر ذلك عىل اظهار الرصيد بقيمته الحقي

ن  -   )خصـم الغيـاب، خصـم التكافـل، التـأمي 
  إحالة االستقطاعات المتمثلة فن

التأخر فن
اتة، صـندوق الرعايـة االجتماعيـة طـرابلس،  ، صندوق الرعاية االجتماعيـة صـت  الطب  

  حينـــه لمســـتحقيها، وبقيمـــة  ،ةالشــــرطاتحـــاد 
 90,471ة إجماليـــخصـــم الشـــهداء( فن

 .دينار

 املالية غدامسمراقبة اخلدمات 
.  شـراءمعظم عمليات ال -  والتوريد تم  عن طريق التكليف المبارسر

ن عىل مواصفاتها برسالة التكليف بالمخالفة للمـادة  شـراء - كت 
أجهزة حاسوب دون التر

 .ةداري( من الئحة العقود اإل 13)



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

130 
 

 39,600وجــود أرصــدة عهــد ماليــة غــت  مقفلــة ومرحلــة مــن ســنوات ســابقة وبقيمــة  -
انيــــــة 188العمــــــل عــــــىل  تســــــويتها بالمخالفــــــة للمــــــادة )دينــــــار دون  ن ( مــــــن الئحــــــة المت 

 .والحسابات والمخازن

ن أن معظمهــــم  - ن للمراقبــــة حيــــث تبــــي  ن التــــابعي  ن المــــاليي    المــــراقبي 
ن
الــــنقص الواضــــ  ف

  وقــ  واحــد 
ن
فضــال عــن أن بعضــهم لــه وظيفــة  ،مكلــف مراقبــا ماليــا لــثالث جهــات ف

 ة ومهام أخري بديوان المراقبة. إداري

ن لــــ - ن المــــاليي  ن  ،وحظ عــــدم تــــدوير المــــراقبي  ن المــــاليي  ن أن معظــــم المــــراقبي  حيــــث تبــــي 
 مراقــــب مــــال  لــــنفس الجهــــةأو  لــــديهم خمــــس ســــنوات

   األمــــر  ،أكــــتر
ن
الــــذي شســــاهم ف

 لدي المراقب.  صـرفالتأثت  بشكل سلب   عىل صفة الضبط وأحكام الرقابة عىل ال

ن قيمـــــة المرتبـــــات الـــــواردة مـــــن وزارة ا - لماليـــــة مـــــ  قـــــيم المرتبـــــات وجـــــود اخـــــتالف بـــــي 
 المرتبات بالمراقبة.  صـرفباستمارات 

  بـالرغم مـن انتهـاء عالقــتهم  -
ن بمنظومـة الــرقم الـوطبن ورود مرتبـات لـبعض المـوظفي 

هاأو  االستقالةأو  بالوظيفة سواء بالتقاعد   .غت 

اكات ضـمانيه لـم تحـال لمسـتحقيها،  - وجود صكوك معلقة تمثل استقطاعات واشـتر
 .دينار 4,282,000بما يزيد عن 

 مراقبة اخلدمات املالية مزدة 
  لوحظ عدم قيام  -

  متابعة مراقبة الخدمات المالية مزدة والبر
تقصت  وزارة المالية فن

ن بالقطاعـات التابعـة لمراقبـة الخـدمات الماليـة مـزدة بمسـك سـجل  ن المـالي  المراقبي 
  االعتماد. 

ن  - ن  إدارةمن  عدم وجود قرار تمكي  ن المـاليي  ن  غلـبأل  ،بـوزارة الماليـة المـراقبي  المـراقبي 
ن بالقطاعات التابعة لمراقبة الخدمات المالية مزدة.   الماليي 

عــــــدم قيــــــام وزارة الماليــــــة بــــــالزام مراقبــــــة الخــــــدمات الماليــــــة مــــــزدة باحالــــــة األرصــــــدة  -
  
يــة فن مصـــرف ليبيــا ب إل حســاب اإليــراد العــام م2020-2019-31/12/2018الدفتر

: المركزي وكنتيجة لذلك قا  م  بالتال 

 ات تم ايداع جزء من يرادتح  مسم  مكتب الخدمات المالية لإل  فت  حساب
انيـة بـه والبـالل قيمتهــا  ن   المت 

ســاب حإل  دينـار، بـدال مـن احالتهـا  688,388بـوافر
 ليبيا المركزي.  صـرفالعام بم يراد اإل 

 صـــرفالت   
ي فن   الرصــيد الــدفتر

 2,116,542ة إجماليــبقيمــة  م31/12/2018فن
 .م2019دينار خالل السنة المالية 

 –نســـمة  –واهمـــال مراقبـــة الخـــدمات الماليـــة مـــزدة ومـــراقب   التعلـــيم )مـــزدة  إغفـــال -
بتحــــديث المنظومــــة وتصــــحي  وضــــ  عــــالوة التــــدرطس مــــ   (القريــــات –المشاشــــية 

مبـالل بالتجـاوز  صـرف الذي ترتيب عليه األمر  ،لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية
 .)عالوة التدرطس( لغاءهاإوة تم مقابل عال 

عدم قيام وزارة الماليـة بـالزام مراقبـة الخـدمات الماليـة مـزدة باحالـة المبـالل المعـالة  -
  حسـاب الودائـ  واأل 

 يـراد حسـاب اإل إل  منـذ سـنوات سـابقة مانـاتوالمحتفظ بها فن
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انيـة والحسـابات ولقـرار رئـيس ديـوا162العام، بالمخالفة لـنص ) ن ن ( مـن الئحـة المت 
، مانـــاتتســـوية حســـابات الودائـــ  واأل بشـــأن  م،2018( لســـنة 196المحاســـبة رقـــم )
: وبيان ذلك   
  اآلنر

 المبالغ المعال  تاريــــخ التعلية الباب

 693,616 2014-2013 األول

  
 50,546 2014-2013 الثانن

ن وتطوير العالج  337,214 31/12/2013 حساب التحسي 

1,081,476  
 

الماليــة بــالزام مراقبــة الخــدمات الماليــة مــزدة باحالــة المبــالل الماليــة عــدم قيــام وزارة  -
)بـــــدون مســــميات( مــــن عـــــدة جهــــات بـــــدون  مانــــاتحســــاب الودائـــــ  واأل إل  الــــواردة

ليبيـــا المركـــزي  صــــرفالعـــام بم يـــراد حســـاب اإل إل  ها،صــــرفتفويضـــات ماليـــة لغـــرض 
انيـة والحسـاب162بالمخالفة لنص المـادة ) ن ات ولقـرار رئـيس ديـوان ( مـن الئحـة المت 

 مانــــات،تســــوية حســــابات الودائــــ  واأل بشــــأن  م2018( لســــنة 196المحاســــبة رقــــم )
: بيانها ك  

 اآلنر

 البالغ الواردة تاريــــخ االيداع المصـدر

  113,012 14/1/2018 وزارة المالية

  150,000 8/3/2020 الحكومة المؤقتة –وزارة الصحة 
 

 املركز  مراقبة اخلدمات املالية الزاوية
الــــــدورات إل  قلــــــة العنــــــا  الماليــــــة المؤهلــــــة مــــــن ذوي الكفــــــاءة العاليــــــة والحاجــــــة -

 التدريبية للمتوفر منهم. 

اقتصار دوره عىل المراجعة المستندية و  عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية -
ية والســــــجالت الماليــــــة صـــــــرفالتفتــــــيش عــــــىل الحســــــابات المإل  دون أن يمتــــــد دوره

لجـــــرد المفـــــاج   للخـــــزائن والمخـــــازن وابـــــداء رأيـــــه برـصــــاحة عـــــىل التوريـــــدات ا اجـــــراءو 
 عن عدم تقديم تقارير دورية لنشاط وأعمال المراقبة. 

ا
يات فض   والمشتر

  المراقبــــة  -
ن بــــبعض القطاعــــات بـــأكتر مــــن وظيفــــة فن ن المـــاليي  تكليـــف بعــــض المــــراقبي 

 حيث تم تكليف البعض منهم كرنساء اقسام. 

  مســـك ســـجالت  -
ة ساســـيوتســـجيل االصـــول تـــدون بـــه البيانـــات األ  حصــــر القصـــور فن

المتعلقـــة بكـــل اصـــل عـــىل حـــدة ومتابعتـــه مـــن حيـــث االضـــافة واالســـتبعاد اوال بـــأول 
 وبما يتماسر م  القواعد المحاسبية. 

 إجـــــراءفقــــط دون  حصــــــر عــــدم القيـــــام بــــالجرد الفعـــــىل  لألصــــول واالكتفـــــاء بعمليــــة ال -
( مــن الئحــة 299وجــه االخــتالف ان وجــدت بالمخالفــة للمــادة )المطابقــة لتحديــد ا

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

لضـــمان  صــــرفوالمســـتندات المؤيـــدة لهـــا بمـــا يفيـــد ال صــــرفخـــتم أذونـــات ال إغفـــال -
انيـة والحسـابات 105ها بالمخالفة ألحكام المـادة )صـرفعدم تكرار  ن ( مـن الئحـة المت 
 والمخازن. 
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ن فيـــه  صـــرفســجل متابعــة  إمســاك إغفــال - بطاقــات الــدف  المســبق )اتصــاالت( يبــي 
ة ومــــا تــــم  انه خــــالل الفــــتر ه عــــىل المســــتفيدين صـــــرفاالرصــــدة االفتتاحيــــة ومــــا تــــم رسر

  منها
 .والرصيد المتبفر

ن مـــن وزارة العمـــل والتأهيـــل بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة  - عـــدم اعتمـــاد عقـــود المـــوظفي 
 .عالقات العملبشأن  م2010( لسنة 12)

ن مصـــــــروفب األولتحميــــــل بنــــــد المرتبــــــات بالبــــــاب  - ات تخــــــص بنــــــد مكافــــــآت للعــــــاملي 
  والعمل اإل  عاشةواإل 

ن
 ات النافذة بالخصوص. تشـريعبالمخالفة لل ضاف

-   
ن
امـات الماليـة المسـتحقة حصــر قصور المراقب المال  بالتنسـيق مـ  القطـاع ف ن  االلتر

انية ل ن وع المت   لسنة المالية الجديدة. القائمة عىل القطاعات وتضمينها ضمن مشر

رات لـذلك،  - الـذي يعـد اسـاءة  األمـر التعاقد بطريقـة التكليـف المبـارسر دون وجـود مـت 
اهـة وتكـافؤ  ن الستعمال السلطة فضال عىل انـه ال يوافـق ابسـط مبـادي الشـفافية والتن

الســوق  أســعار عادلــة ومتوافقــة مــ   أســعار الفــرص كمــا انــه ال يضــمن الحصــول عــىل 
 السائدة. 

 مـن تحويلهـا  األولية بحسـاب البـاب صــرفرصدة المترحيل األ -
ا
 لحسـاب الودائـ  بـد 

  نهايــــة ال صـــــرفالعــــام بم يــــراد حســــاب اإل إل 
م 2019ســــنة الماليــــة ليبيــــا المركــــزي فن

  صكوك مند سنة  56,315وبقيمة 
م، وعدم القيام بتحويل 2015دينار، تمثل  فن

انيـــة عـــن ســـنة  ن   المت 
  تقـــدر قيمتهـــا م و 2019بـــوافر

حســـاب إل  دينـــار  188,131الـــبر
 .ليبيا المركزي صـرفالعام بم يراد اإل 

  الجهـاد والتضـامن( إل  وجود مبالل مستقطعة لم يتم احالتهـا  -
مسـتحقيها )صـندوفر

   4,131,723ة جماليبلغ  قيمتها اإل 
 م. 2016-2015دينار عن سنبر

ن ولمـــدة تصـــل - بمبلـــل الســـنة إل  قيـــام مـــدير امـــن الزاويـــة بمـــن  مكافـــآت لغـــت  العـــاملي 
بشــــــأن  م2010( لســــــنة 12دينــــــار شــــــهريا بالمخالفــــــة إلحكــــــام القــــــانون رقــــــم ) 1000

 .عالقات العمل والئحته التنفيذية

ة مــــــــن  2,000,000( بمبلــــــــل 1485اســــــــتنادا للتفــــــــويض المــــــــال  رقــــــــم ) - دينــــــــار للفــــــــتر
مـــــن الزاويـــــة بتكليـــــف أقامـــــ  مـــــدير مديريـــــة  ،م31/12/2019م وحـــــبر 1/1/2019

هـــــــــا إجماليبلـــــــــل  ،التموينيـــــــــة لتـــــــــوفت  وجبـــــــــات غذائيـــــــــة البشـــــــــائر للخـــــــــدمات شــــــــــركة
 :دينار لوحظ بشأنها ما يىل   2,020,000

  دينار 20,000تجاوز قيمة المخصص المسيل وذلك بمبلل. 

 الـــذي يفـــوت  األمـــر  ،التعاقـــد بطريقـــة التكليـــف المبـــارسر بـــدال مـــن مناقصـــة عامـــة
بالمخالفــــــة لــــــنص  ســــــعار فرصــــــة الحصــــــول عــــــىل افضــــــل الخــــــدمات بأنســــــب األ 

ن )  .ةداري(من الئحة العقود اإل 10) ،(9المادتي 

   
ن كـــــل فـــــاتورة  أســـــعار االخـــــتالف والتبـــــاين الواضـــــ  فن الوجبـــــات المقدمـــــة مـــــا بـــــي 

رات لذلك.  شـركةواخرى ولنفس ال  المنفدة ودون وجود مت 

ي بحســـاب الودائـــ  -  م30/11/2020بالمراقبـــة حـــبر  مانـــاتاأل و  بلـــل الرصـــيد الـــدفتر
 :ذلك ما يىل  بشأن  ار هذا وقد لوحظدين 68,845,284مبلل وقدره 
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 عدم تقيد المراقبة بمسك سجل للودائ  عن السنوات السابقة. 

  . عدم وجود كشوفات تحليلية توض  المبالل المعاله بحساب الودائ 

 56,315وبقيمـــة  األولية بحســـاب البـــاب صـــرفترحيـــل االرصـــدة المإل  اللجــوء 
ليبيــا  صـــرفالعــام بم يــراد ســاب اإل حإل  دينــار لحســاب الودائــ  بــدال مــن احالتهــا 

  نهايـــة ســنة 
ن
وتمثـــل صــكوك تجـــاوزت المــد ة القانونيـــة  م و   2019المركــزي ف
 م. 2015صدرت سنة 

 مراقب اخلدمات املـاليـة بـاطن اجلـبل 
 نظام الرقابة الداخلية

 الضعف والقصور الواض  بأداء قسم المراجعة الداخلية وذلك من حيث: 

المرتبات  إجمال  عىل مقارنة قيمة  األولاقتصار اعمال المراجعة فيما يخص الباب  -
، امــا صـــرفعــن الشــهر ومقارنتــه بقيمــة الحوالــة دون النظــر للتفاصــيل باســتمارات ال

  تقترص عىل الفحص المستندي دون متابعة قيمة وأرصدة 
فيما يتعلق بالباب الثانن

 ارير دورية. االعتمادات، عالوة عن عدم اعداد التق

ن إ - ن غــــت  مــــؤهلي  مــــنهم مــــن يحمــــل شــــهادة ليســــانس  ســــناد مهــــام المراجعــــة لمــــوظفي 
 آداب. 

  األمـر تفتقـد لقـوة التعزيـز المسـتندي،  صــرفمسـتندات ال أغلب -
 
الـذي يعتـت  مخالفـا

انيــــة والحســــابات والمخــــازن وســــماح النظــــام المطبــــق 99للمــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 
 ها. صـرفبتمرير 

 المصـروفات

   األولية لحســــــاب البــــــاب صـــــــرفالتســــــويات الم أظهــــــرت -
صـــــــكوك  31/12/2020فن

يعـود تـاريــــخ بعـض  دينار والذي يمثل صكوك معلقة 9,0548,817بالطريق بقيمة 
  شجراءولم تتخذ اإل  م2012سنة إل  منها 

 نها. أات الالزمة فن

المجلــس البلــدي الســابق كبــدل إجــازة  أعضــاءلعميــد ووكيــل و  صـــرفمــا  إجمــال  بلــل  -
: دينار  120,000  وقد لوحظ بشأنه ما يىل 

 ن العمــداء  صـــرف بــدل االجــازة قــد تــم دون وجــه حــق كــون العالقــة القانونيــة بــي 
المجالس البلدية عىل سبيل )الندب( فق قرار وزير الحكم المحىل  رقم  أعضاءو 
المجــــالس البلديــــة، وقــــد تــــم  أعضــــاءنــــدب عمــــداء و بشــــأن  م2016( لســــنة 38)

جهـــــات عملهــــــم إل  ألخـــــت  وملفــــــاتهم وارصـــــدة اجــــــازاتهماحالـــــة شـــــهائد الــــــدف  ا
 .صليةاأل 

  السيد )م ا ح ج( وطشغل وظيفة مراقب تعليم باطن الجبـل، تـم تكليفـه كوكيـل
( 38لبلدية باطن الجبل عىل سبيل التفرغ عمال بقرار وزير الحكم المحىل  رقم )

م، وصــــدر لــــه مـــن مراقبــــة التعلــــيم شــــهادة الـــدف  األخــــت  عــــن شــــهر 2016لســـنة 
نـه اسـتمر ألديـة غـت  م، وبالرغم من انه قد بـارسر العمـل بالب2016دشسمت  لسنة 

  
  ممارســـة عملـــة كمراقـــب للتعلـــيم واســـتمر فن

المراقبـــة واصـــدار الرســـائل  إدارةفن
  اسـتئناف 

ها، كمـا اسـتعمل سـلطاته فن مرتبـات ومكافئـات  صــرفوالقرارات وغت 
مرتباتــه  صـــرفبالمزامنــة مــ   صـــرفدينـار  33,452لــه  صـــرفلـه، حيــ  بلــل مــا 
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افهـا،     بمعرفةصـرفبالبلدية وان جميعها  مكتب الخدمات الماليـة وتحـ  ارسر
مكافــاة مراقـــب التعلـــيم لصــال  عـــادل األصـــفر دون تكليفـــه  صــــرفامـــر ان تو  كمــا 

  السـنوات السـابقة  صـرفمن الوزارة، حي  لم تقدم مستندات 
ن
تلـك العـالوة ف

دينـار، وعنـد انتهـاء عملـه بالبلديـة  45,000 صـرف أظهرتغت  ان بطاقة مرتبه 
  لــــه بــــدل صـــــرفم و 2020دفــــ  أخــــت  عــــن شــــهر أغســــطس صــــدرت لــــه شــــهادة 
  أيضـــــا مـــــن حســـــابات مكتـــــب الخـــــدمات صــــــرفدينـــــار  12,000إجـــــازة بقيمـــــة 

 
 
افهـــــا، وعنـــــد عودتـــــه رســـــميا للعمـــــل بمراقبـــــة التعلـــــيم خـــــالل شـــــهر  الماليـــــة وبارسر

شهر وارفق موافقة وكيل وزارة أ 8مكافاة له عن  صـرفن تأمر أم 2020سبتمت  
  ظـــــــل عـــــــدم وجـــــــود صــــــــرفة بشــــــــروطالتعلـــــــيم م

ن
ها مـــــــن مخصصـــــــات المراقبـــــــة ف

 مخصصات مالية. 

دينــــار  232,820مبلــــل  صـــــرفم 2020لســــنة  69/12رقــــم  صـــــرفظهــــر بمســــتند ال -
مرتبـــات  صــــرفموظـــف بمراقبـــة تعلـــيم بـــاطن الجبـــل وقـــد تضـــمن  25لصـــال  عـــدد 

ن بنــاء عــىل رســـالة مراقــب التعلــيم رقــم )   2020-1-214بعــض المــوظفي 
ن
( المـــؤر  ف

مســـتحقاتهم  صــــرفطلـــب بشـــأن  المراقـــب المـــال  إل  م، والموجهـــة31/12/2020
ة نظرا لظروفهم الخاصة ومن خالل المراجعة اتض   : من تاريــــخ المبارسر  
 اآلنر

 ات العمل ادي  تلك المبالل بغت  وجه حق.  إل صـرف التالعب بالعقود ومبارسر

 ن مـنهم صــرفان جـل مـن تـم ال مكتــب ابـن مراقـب  :لهـم هـم مــن أقـارب مسـئولي 
الصــيد واخــ  مراقــب تعلــيم بــاطن الجبــل/ ا   /الخــدمات الماليــة بــاطن الجبــل

البيانات واالحصاء، و  عداد المرتبات/ اخ  رئيس وحدة اإلحصاءإرئيس وحدة 
همو   .غت 

 عالوة التدريس

دينـــــار، عـــــن الســـــنة الدراســــــية  2,866,556ات عـــــالوة التـــــدرطس مصــــــروف إجمـــــال  بلـــــل 
: م لوحظ بشأنها 2018/2019  

 اآلنر

قيام كل من مراقب تعليم باطن الجبل والمراقب المال  بالمراقبـة بأعمـال نـتأ عنهـا  -
شـــــــبهات باســـــــتغاللهم لمنظومـــــــة المرتبـــــــات التابعـــــــة لمراقبـــــــة تعلـــــــيم بـــــــاطن الجبـــــــل 

 . ن  وبمساعدة عدد من الموظفي 

  اعتمــــاد كشـــوفات وقــــوائم مــــزورة  -
التالعـــب بأختــــام المـــدارس وذلــــك باســـتخدامها فن

 اء تلك المدارس. دون علم مدر 

  و  -
ن ضـــــمن قـــــوائم  ادراجوجـــــود شـــــبهات متعلقـــــة بـــــالمالك الـــــوظيفن أقـــــارب مســـــئولي 

  باإلضافة صـرفال
 لبعض مدخىل  البيانات.  صـرفلل ليسوا ضمن المالك الوظيفن

 مراقبة اخلدمات املالية زلينت 
مسـك بعـض السـجالت الالزمـة لصـيانة وحفـظ المـال العـام )سـجالت العهـد  إغفال -

ســـجل األصـــول(،  –ســـجل االرتباطـــات  – مانـــاتســـجل األ  –المؤقتـــة و  المســـتديمة
( مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــال  للدولـــــة ونصـــــوص المـــــواد 18بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة )

انية والحسابات والمخازن. 163-181-187-207) ن  ( من الئحة المت 
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ن بأعمـــال ال إجـــراءعـــدم  -   مراقبـــة الخـــدمات الماليـــة القـــائمي 
ن مـــوظفن  صــــرفتـــدوير بـــي 

 التحصيل والمراجعة. و 

عدم قيام قسم المراجعة الداخليـة باعـداد تقـارير دوريـة بنتـائأ إعمالـه يوضـ  مـدى  -
 .ات النافذة والمنظمة للعمل المال  تشـريعتطبيق ال

ـــا لتكـــرار صــــرف ومؤيـــداتها بمـــا يفيـــد بال صــــرفعـــدم الخـــتم عـــىل المســـتندات ال - تفادي 
انيــة105) ها مــرة أخــرى بالمخالفــة ألحكــام المــادةصـــرف ن الحســابات  ( مــن الئحــة المت 

 والخازن. 

 .عدم وجود نظام جيد لحفظ الملفات والمستندات المالية -

ن بالقطاعـات بـ - ن المـاليي  الجـرد والتفتـيش الـدوري والمفـاج    اجراءعدم قيام المـراقبي 
ن  مــــــــن الئحــــــــة الحســــــــابات  (88-77)للخــــــــزائن وذلــــــــك بالمخالفــــــــة ألحكــــــــام المــــــــادتي 

 .والمخازن

-   
  مراقبـــة الخـــدمات  2االختصاصـــات حيـــث تــم تكليـــف عـــدد التــداخل فن

مــن مـــوظفن
  قطاعات تابعة لها

 .المالية بصفة رئيس قسم باإلضافة لمهام مراقب مال  فن

ن عــــدم احتفــــا  مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة بالمراقبــــة ببطاقــــات تحتــــوي عــــىل  - تبــــي 
ن بالمخالفــــة للمــــادة    تطــــرأ عــــىل أوضــــاع المــــوظفي 

ات الــــبر ئحــــة مــــن ال  (126)المتغــــت 
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

ن إجـــراءعـــدم اتخـــاذ المراقبـــة ألي  -   تطـــرأ عـــىل المـــوظفي 
ات الـــبر   متابعـــة المتغـــت 

ات فن
ن الـــــذين انتهـــــ  عالقـــــتهم الوظيفيـــــة  وذلـــــك بـــــابالغ وزارة الماليـــــة بأوضـــــاع المـــــوظفي 

لســنة  (12)مـن القـانون رقـم  (11)مرتبـاتهم بالمخالفـة لــنص المـادة  صــرفوايقـاف 
 .عالقات العملبشأن  م2010

 لــوحظ شــغل العديــد مــن العنــا  الوطنيــة لوظــائف بموجــب محــا ن اتفــاق مقابــل -
ت 124لـــنص المـــادة ) مكافـــآت شـــهرية، بالمخالفـــة ( مـــن قـــانون العمـــل والـــذي اعتـــت 

ن داريــــشــــغل الوظــــائف بمالكــــات الوحــــدات اإل  أو  التعاقــــد أو  ة يــــتم عــــن طريــــق التعــــي 
قيــــة  هــــذه المكافــــأة دون التقيــــد لــــوحظ مــــن  النقــــل، كمــــاأو  اإلعــــارةأو  النــــدبأو  التر

  للتحقــق مــن حالــة االزدواجيــة مــن عــدمها بالمخالفــة لــنص 
باســتخدام الــرقم الــوطبن

  حيـــــث قيـــــد بشـــــأن  م2014( لســـــنة 8( مـــــن القـــــانون رقـــــم )7المـــــادة )
الـــــرقم الـــــوطبن

الـرقم ة المالية عن طريـق داريات اإل جراءجمي  المرتبات والمكافآت وكافة اإل  صـرف
  
 .الوطبن

 1000ا( التـــاب  لمراقبـــة الخـــدمات الماليـــة وبقيـــة م  عهـــدة ماليـــة للســـيد )ع صــــرف -
 ة. ساسيوتم خصمها بالمخالفة عىل بند المرتبات األ  عاشةدينار لغرض اإل 

( 163عــدم مســك ســجل تحلــيىل  لرصــيد حســاب الودائــ  بالمخالفــة لــنص المــادة ) -
انية والحسابات والمخازن ن  .من الئحة المت 
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 مراقبة اخلدمات املالية سبها 
 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

  اعداد التقـارير الدوريـة لمـا لهـا مـن  -
ن
  أقصور عمل مكتب المراج  الداخىل  ف

ن
هميـة ف

( مــن الئحــة 88معالجــة المشــاكل واتخــاد القــرارات الالزمــة بالمخالفــة لــنص المــادة )
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

ية وذلــــك صـــــرفوالصــــندوق بالمراقبــــة بمتابعــــة الحســــابات المتقصــــت  قســــم الخزينــــة  -
 بالمخالفة لنص المادة صـرفباهمال اعداد مذكرات التسوية للحسابات الم

 
ية شهريا

انية والحسابات والمخازن89) ن  .( من الئحة المت 

اف عــىل ألقســام الماليــة بالقطاعــات  - ن مــن حيــث االرسر ن المــاليي  ضــعف اداء المــراقبي 
فضـال عـن عـدم  صـرفت المالية الالزمة والمنظمة لعمليات الوعدم مسك السجال 

( مــــــن الئحــــــة 24 ،18تقــــــديم تقــــــارير شــــــهرية للمراقبــــــة مخالفــــــة لنصــــــوص المــــــواد )
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

م، 2019الجــرد السـنوي لمراقبــة الخـدمات الماليــة عـن الســنة الماليــة  إجـراءلـم يــتم  -
( مـــــن الئحـــــة 292) لـــــنص المـــــادة مخالفـــــة بـــــالرغم تـــــم تشـــــكيل لجنـــــة للجـــــرد وذلـــــك

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

وجـــود عـــدد مـــن العهـــد الماليـــة لقطـــاع التعلـــيم لـــم يـــتم اقفالهـــا والمخصصـــة لمـــدراء  -
( مـن الئحـة 188بالمخالفة لنص المـادة ) دينار  243,988ة إجماليالمدارس بقيمة 

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

لمنـــ  تكـــرار  صــــرفوالمســـتندات المرفقـــة بمـــا يفيـــد ال صــــرفخـــتم اذونـــات ال إغفـــال -
بالمخالفــــة لــــنص  صـــــرفالإذن  ها واالكتفــــاء بكتابــــة رقــــم الصــــك وتاريخــــه عــــىلصـــــرف
انية والحسابات والمخازن105المادة ) ن  .( من الئحة المت 

  إمســـــاكاالقســـــام الماليـــــة عـــــن  إغفـــــال -
 
الســـــجالت الماليـــــة المنصـــــوص عليهـــــا قانونـــــا

  دفـــــــ
انيـــــــة  –تر يوميـــــــة الصـــــــندوق المتمثلـــــــة فن ن  حســـــــابات خـــــــارج المت 

ســـــــجل  –دفـــــــتر
امات  ن  .سجل العهد والسلف المالية –سجل متابعة الدفعات  –االلتر

بطاقـات تــدون بهــا البيانــات أو  االصــول الثابتــة والمنقولــة حصــر عـدم مســك ســجل ل -
 .ة المتعلقة بكل اصل عىل حدةساسياأل 

 المصـروفات

م وبالمقارنــة كعينــة عشــوائية 2019ســنة الماليــة لل األولبفحــص مســتندات البــاب  -
ن المرتبـــــات الـــــوارد مــــن وزارة الماليـــــة واســـــتمارات المرتبـــــات  ألحــــد القطاعـــــات مـــــا بــــي 

ن القيــام ب ،المعــدة مــن قبــل المراقبــة تختلــف بالزيــادة تــارة  المرتبــات بقــيم صـــرفتبــي 
ن القرص واالستمارات  .وبالنقصان بما يظهر الفرق فيما بي 

ة التخطــــيط جهــــات غــــت  مختصــــة بتنفيــــذ اعمــــال ال تخضــــ  لنشــــاطها تكليــــف مراقبــــ -
وادى ميمـــون للبنـــاء والصـــيانة بتوريـــد تلفزيـــون وفـــرش  شــــركةحيـــث لـــوحظ تكليـــف 

 .ممرات
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-   
ن
قيــام مــدير مديريــة أمــن  ات عاديــةمصـــروف إجــراءاســتخدام مخصصــات الطــوارئ ف

  غــــــت   508,075مبلــــــل مـــــال  مــــــن حســــــاب الطـــــوارئ وقــــــدره  صـــــــرفســـــبها ب
ن
دينــــــار ف

( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  17االغـــراض المخصصـــة لهـــا بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة )
  حـــدود المبـــالل المقـــررة  صــــرفللدولـــة حيـــث ال يجـــوز ال

ن
مـــن حســـاب الطـــوارئ اال ف

انيـــــة ن ، طـــــرأت ،بالمت  بعـــــد إقـــــرار و بقصـــــد مواجهـــــة حالـــــة مفاجئـــــة ال تحتمـــــل التـــــأخت 
انية ن  :مثال ذلك ،المت 

 المستفيد البيان قيمة رقم إذن الصـرف

27/10 59,700 
توريد وتركيب منظومات حسابات 

ن   + ش. عاملي 
مركز الرقميات لتقنيات الحاسوب 

ات المكتبية ن  والتجهت 

56/11 94,525   
ن وفرش أر،ن ات العامة دفايات بطاطي  ن  شـركة االمنية للتجهت 

ن  7,000 59/11  ع ع ع مكافآت مالية للموظفي 

كية لخدمات النظافة اعمال نظافة بالمديرية 29,850 67/11  اللمسة التر

 فندق العاصمة دفعة عىل الحساب 40,000 73/11
 

 مراقبة اخلدمات املالية مسالتة 
 نظام الرقابة الداخلية

عــــــىل المهــــــام  يقتصـــــــر رغــــــم وجــــــود مكتــــــب للمراجعــــــة الداخليــــــة إال أن عملــــــه مــــــازال  -
  تن
  المراجعـة المسـتندية حصــر التقليديـة والـبر

إل  والحسـابية دون أن يمتـد عملــه فن
المــــال  واعـــــداد تقــــارير دوريـــــة  األداءعمليــــات تقـــــيم أنظمــــة الرقابـــــة الداخليــــة وتقـــــيم 

 .بالخصوص

ام مراقبـــة الخـــدمات الماليـــة مســـالته باحالـــة صـــور مـــن معظـــم المراســـالت  - ن عـــدم الـــتر
( 19ال  لديوان المحاسبة بالمخالفة لقـانون ديـوان المحاسـبة رقـم )ذات الطاب  الم

 .ديوان المحاسبةبشأن  م وتعديالته2013لسنة 

اف عـــــىل ســـــت  العمـــــل بقســـــم الشـــــؤون الماليـــــة  -   اإلرسر
ضــــعف دور المراقـــــب المـــــال  فن

الماليـة المنجـزة بينهمـا ودون مراعـاة االختصاصـات المسـندة لهمـا  األعمـالوتداخل 
انية والحسابات والمخازن24لمادة )بالمخالفة ا ن  .( من الئحة المت 

ن بمراقبة الخدمات المالية مسـالته بـأكتر مـن مهمـة عمـل بالمخالفـة  - تكليف موظفي 
ن واللوائ    تنظم ذلك للقواني 
 االستقاللية وفصل االختصاصاتبشأن  البر

 إجـــــراءفقــــط دون  حصــــــر اإلكتفـــــاء بعمليــــة الو  عــــدم القيـــــام بــــالجرد الفعـــــىل  لألصــــول -
يـــة بــــدفتر أســـتاذ المخــــازن لتحديــــد  ن كشـــوفات الجــــرد واألرصــــدة الدفتر المطابقـــة بــــي 

انيــــة 299أوجــــه اإلخــــتالف إن وجــــدت وذلــــك بالمخالفــــة المــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 
 .والحسابات والمخازن

كـــروت الـــدف  المســـبق للهـــاتف النقـــال بنـــاء عـــىل تعليمـــات شـــفوية غـــت    صــــرفيـــتم  -
ن الو  مكتوبة .  مصـروفال يوجد سجل يبي   

 والمتبفر

 عــن  -
ا
ة طويلــة فضــ  احتفــا  مراقبــة الخــدمات الماليــة مســالته بصــكوك جــاهزة لفــتر
ات إجــراءظهورهــا بمــذكرة التســوية بــالطريق منــذ عــدة ســنوات لــم يتخــذ بشــأنها أي 

انية والحسابات والمخازن.  ن  المنصوص عليها بالقانون المال  للدولة والئحة المت 
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يكـــــون األســـــاس والمرجـــــ  بمتابعـــــة  مانـــــاتاأل  عـــــدم وجـــــود ســـــجل تحلـــــيىل  لحســـــاب -
امات عند القيـد  ن انيـة  (163)المـادة  اإلنفـاق بالمخالفـة ألحكـامو  االلتر ن مـن الئحـة المت 
 والحسابات والمخازن

ة المتعلقــة بكــل أصــل ساســيعــدم مســك ســجل األصــول الثابتــة وتــدوين البيانــات األ  -
ع الفحـــــــص عـــــــىل حـــــــدا وذلـــــــك لمتابعتـــــــه والمحافظـــــــة عـــــــىل أصـــــــول الجهـــــــة موضـــــــو 

 والمراجعة. 

 .سناد أكتر من مهمة عمل للموظف الواحد مما يضعف احكام الرقابة الداخليةإ -

ن )و  عـــدم القيـــام بـــالجرد المفـــاج   للخزينـــة - -293المخـــازن بمخالفـــة ألحكـــام المـــادتي 
انية والحسابات والمخازن310 ن  .( من الئحة المت 

حــبر ال يــتم  صـــرفالوالمســتندات المرفقــة بخــتم يفيــد  صـــرفعــدم خــتم أذونــات ال -
انية. 99ـ  105تكرارها بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

اكات الضـــمانية واســـتقطاعات الضـــمان االجتمــــاع   إحالـــةعـــدم  -
اســـتقطاعات االشــــتر

ن والضـريبو    حينه لمستحقيها بالمخالفة للقواني 
 .ات النافذةتشـريعة الجهاد فن

طاقـــــــات المرتبــــــــات الشــــــــهرية مراقبــــــــة الخــــــــدمات الماليـــــــة مســــــــالته مســــــــك ب إغفـــــــال -
  القيـــــد والتســــجيل بالمخالفـــــة 

ونيــــة فن ن واالعتمـــــاد عــــىل المنظومـــــة االلكتر للمــــوظفي 
انية والحسابات والمخازن126للمادة ) ن  .( من الئحة المت 

 المصـروفات

ن وجــود مبــالل ماليــة تــم  صـــرفعنــد مراجعــة مــذكرة تســوية حســاب الم - هـــا إدراجتبــي 
  األصـل لـم ضمن دفتر يومية الصندوق عـىل أسـ

اس أنهـا تـم تحويلهـا لجهاتهـا و   فن
:  يتم أعداد لها   إذن صـرف ولم تخصم وبيانها كالتال 

 السنة القيمة البيان ت

 م2016 437,668 م2016ة الجهاد مرحل من سنة ضـريبخصم  ـ1

 م2019  285,166 م2019خصم الغياب عن سنة  ـ2

ن عن سنة ضـريبخصم  3  م2019 15,929 م2019ة فلسطي 
 

 مــن خــالل مطابقــة عينــة مــن اســتمارة مرتبــات مكتــب االقتصــاد مســالتة لشــهر مــايو -
ن 2019 ن بقيمـــــة أعــــىل مــــن مـــــا هــــو موجـــــود  صـــــرفم تبــــي  مرتبـــــات لــــبعض المــــوظفي 

 بالحوالة الواردة من وزارة المالية: 

   الرقم المال   ت
  حسب المراقبة الرقم الوطن 

 
 المرتب حسب الحوالة الصاف

1 2651845 *****1197502 778 742 

2 9769067 *****1197502 763 730 

3 2651874 *****1197504 714 685 

4 2651877 *****2198704 714 685 
 

-  :  الطــــن  
ن  التــــامي   ن الخــــدمات الصــــحية مســــالته والدوليــــة للتــــأمي  حســــب العقــــد بــــي 

ن المحالـــة مـــن الخـــدمات الصـــحية مســـالتة الدوليـــة إل  بلغـــ  قيمـــة اقســـاط التـــأمي 
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ن عــــــن ســــــنبر دينــــــار والبيــــــان التــــــال   622,843مبلــــــل وقــــــدره  م2020-2019للتــــــأمي 

 :يوض  ذلك

جع  قيمة أقساط التامي    السنة  %65نسبة المسي 

2019 307,810 200,076 

2020 315,033 204,771 

 404,848 622,843 المجموع
 

   
ن
.  صـرفالتوس  ف ن ج  التامي 

ن من مستر  مرتبات األطباء المتعاوني 

   
ن
ن حيـــــــث بلغـــــــ  قيمـــــــة العهـــــــد  صــــــــرفالتوســـــــ  ف ج  التـــــــامي 

العهـــــــد مـــــــن مســـــــتر
ن مبلل وقدره مصـروفال  دينار.  40,000ة من التامي 

  وجــود مبـــالل ماليـــة خصــم  مـــن الحســـاب الم -
ن
مقابــل لهـــا بالـــدفاتر بقيمـــة   وال صــــرف

 م. 2018مرحلة منذ سنة  1,138

-   
ن
الطريق رصـــــــيد الصـــــــكوك بـــــــ م بلـــــــل31/12/2019مـــــــن خـــــــالل مـــــــذكرة التســـــــوية ف

ن مـــــن هـــــذه الصـــــكوك مبـــــالل تمثـــــل اســـــتقطاعات يرجـــــ   14,410,113 دينـــــار، تبـــــي 
ات الالزمــة حيالهــا وفقــا ألحكــام جــراءالــبعض منهــا ألكــتر مــن ســنة، لــم يــتم اتحــاذ اإل 

انيـــة162-161-118المـــواد ) ن الحســـابات والمخـــازن، ومنهـــا عـــىل و  ( مـــن الئحـــة المت 
 سبيل المثال: 

 بيانال التاريــــخ رقم الصك القيمة ت

 م29/12/2016 ال يوجد 437,668 1
م إل 2016تحويل قيمة ضـريبة الجهاد عن سنة 

مصـرف الجمهورية الرئيي  حساب وزارة المالية رقم 
(57600) 

 م31/12/2015 7748 1,775,499 2
ة من  إل  1/1سداد القيمة المستحقة عن الفتر

  تمثل حصة الجهاد المخصومة31/12/2015
 م والبر

 م2014قيمة خصم الدمغة عن سنة  م29/12/2014 55004 1,780 3
 

انيـــــــة لســـــــنة  - ن   المت 
وبمبلـــــــل وقـــــــدره  األولم البـــــــاب 2019عـــــــدم القيـــــــام باحالـــــــة بـــــــوافر

 .ليبيا المركزي صـرفالعام بم يراد ح/اإل إل  دينار، 2,895,000

موظـــف ال تـــرد مرتبـــاتهم  11مرتبـــات بالتجـــاوز لعـــدد  صــــرفقيـــام مســـؤول الزراعـــة ب -
 مرتبــــات الشــــهرية بالقطــــاعبــــالحواالت الــــواردة مــــن وزارة الماليــــة ويــــتم تضــــمينهم بال

 :وهم

   االسم ت
   الرقم الوطن 

 
 الصاف

 554 1197701***** ج ر ش 1

 554 1198301***** ع ص ع 2

 554 2197801***** إ ا ا 3

 554 21988055***** ام  ح 4

 461 1197102*****   ر س 5

 461 1197403***** م ر س 6

 461 1197202***** س ر س 7

 461 1197801***** ب ع س 8

 461 1197702***** ا ر س 9

 461 1197201***** أ ع س 10

 461 1195601***** ام  ع 11
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  مبلغــــا وقــــدره ات امصـــــروفبلغــــ   -
دينــــار، وذلــــك مــــن جملــــة  352,266لبــــاب الثــــانن

دينـار ومـن خـالل القيـام بأعمـال الفحـص لـوحظ  438,804.450المخصص بمبلل 
 :  
 اآلنر

 صـــــرفعــــىل المســــتندات المرفقــــة بأذونــــات ال صـــــرفعــــدم وجــــود خــــتم يفيــــد ال 
 ها مرة أخرى. صـرفلضمان عدم تكرار 

  ن أتحميــــل بنــــد ن تــــابعي  ن بمكافــــآت ماليــــة لمــــوظفي  تعــــاب ومكافــــآت لغــــت  العــــاملي 
 للجهة، أمثلة ذلك: 

 القيمة اسم المستفيد إذن الصـرف ت

 500 ي أ ا 1/8 1

 500 ع ع ا 2/8 2

 500 ي أ ا 1/10 3

 500 ع ع ا 2/10 4

 500 ع ع ا 8/12 5

 500 ن ع إ ا 10/12 6
 

  نهايـــة الســـنة الم مانـــاتبلـــل رصـــيد حســـاب الودائـــ  واأل  -
م مبلـــل وقـــدره 2019اليـــة فن

خـــذ الموافقـــة مـــن أمـــن الحســـاب دون  صــــرفدينـــار، لـــوحظ بشـــأنها ال 3,146,606
م 2018( لســـــــنة 196ديـــــــوان المحاســـــــبة، بالمخالفـــــــة لقـــــــرار رئـــــــيس الـــــــديوان رقـــــــم )

وضــ  ضــوابط رقابيــة عــىل حســابات بشــأن  م2015( لســنة 23المعــدل للقــرار رقــم )
 يـــتم رفـــ  القيـــود عـــىل  حســـاب األ 

، مانـــاتالجهـــات الممولـــة مـــن الخزانـــة العامـــة حـــبر
  مـــــن صــــــرفدينـــــار،  337,500ومـــــن تلـــــك الحـــــاالت وجـــــود عهـــــد تشـــــغيلية بقيمـــــة 

 الحساب للمدارس. 

انيــــــة لســــــنة  - ن   المت 
 3,770,910( وبقيمــــــة األولم )البــــــاب 2020عـــــدم تحويــــــل بــــــوافر

 ليبيا المركزي.  صـرفالعام بم يراد ح/اإل إل  دينار،

 مراقبة اخلدمات املالية نالوت 
ن ال - اف عــىل  االقســام الماليــة بالقطاعــات ضــعف اداء المــراقبي 

ن مــن حيــث االرسر مــاليي 
(، 24ات ممـــا يعـــد ذلـــك مخالفـــا للمـــواد ارقـــام )مصــــروفات واليـــرادعـــداد تقـــارير اإل او 
انية والحسابات والمخازن25) ن  .( من الئحة المت 

ربـــ  سـنوية أو  عدم وجود تقارير مالية صادره عن اقسام المراجعة الداخليـة شـهريه -
 .مل المال  بالقطاعاتتوض  ست  الع

  القيـــــــام بـــــــالجرد المفـــــــاج   للخزينـــــــة والمخـــــــازن وكـــــــذلك العهـــــــد الماليـــــــة  غفـــــــالاإل  -
فن

انيــــة والحســــابات  (177)ة بالمخالفــــة لــــنص المــــادة رقــــم مصـــــروفال ن مــــن الئحــــة المت 
 والمخازن. 

م حيـــث لـــم يـــتم 2019/2020ضـــعف اعمـــال لجـــان الجـــرد فن نهايـــة الســـنة الماليـــة  -
 .الجرد الفعىل   إجراءقة بعد عداد مذكرات المطابإ

  قســــم الخزينــــة بالقيــــام  -
عــــدم مراعــــاة مبــــدا تقســــيم العمــــل وانفــــراد موظــــف واحــــد فن

يــــــد  األعمــــــالبجميــــــ   عــــــداد او  صـــــــرفاعــــــداد أذونــــــات الإل  الماليــــــة مــــــن اســــــتالم الت 
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  دفــــاتر اليوميــــة للحســــابات المختلفــــة وكــــذلك 
ن
عــــداد مــــذكرات إالمرتبــــات والقيــــد ف

 .ا يضعف الرقابة الداخلية عىل  الخزينةية ممصـرفالتسوية الم

المجلس البلدي نالوت دون ورود أسمائهم من لجنة  أعضاءمرتبات عميد و  صـرف -
 78,000مبلل  صـرفحيث تم  2019ترشيد المرتبات عن شهري نوفمت  ودشسمت  

 :دينار عىل  النحو التال  

 دينــــار كمرتــــب شــــهرين خــــالل نــــوفمت  وهــــو يمثــــل مرتــــب 52,000مبلــــل  صـــــرف 
 .للمجلس البلدي نالوت أعضاءالعميد وخمس 

 أعضـــاءمرتـــب شـــهر دشســـمت  لعميـــد البلديـــة و  دينـــار وهـــو 26,000مبلـــل  صـــرف 
 .المجلس البلدي نالوت

   
ن
  حوالة المرتبـات لشـهر نـوفمت  ودشسـمت  مـن الفـائض ف

ن
وتم  تغطية العجز ف

  الحساب الم
ن
 . للمرتباتصـرف

  مصــــروفجميـــ  ال -
  الـــبر
م تمـــ  بـــدون 2019تمـــ  خـــالل ســـنة  ات عـــىل  البـــاب الثـــانن

انيـــــة 13تفويضـــــات ماليـــــه تقابلهـــــا بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة رقـــــم ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 .والحسابات والمخازن

دينـار وهـو  5,000مبلـل وقـدره  صــرفم تم 2019لسنة  2/7 صـرفالإذن  بموجب -
مــل جــزء مــن قيمــة اصــالح ســيارة تويوتــا دفــ  ربــاع  التابعــة لمديريــة امــن نــالوت تح

  رسالة التكليـف الصـادرة مـن مـدير مديريـة امـن  1532رقم اللوحة 
حسب ما جاء فن

كشــف المركبــات االليـــة التابعــة لمديريـــة إل   م وبـــالرجوع1/8/2018نــالوت بتــاريــــخ 
امـــــن نـــــالوت فـــــان هـــــده المركبـــــة ال توجـــــد مـــــن ضـــــمن قـــــوة المركبـــــات االليـــــة التابعـــــة 

  المال العام بال صـرفللمديرية مما يعد ت
 .مجان واهدار للمال العامفن

 صـــــرفتــــم  2019لســــنة  77،76،75،79،78/12ارقــــام  صـــــرفبموجــــب أذونــــات ال -
  عـــىل  بنـــد 

ات ســـنوات ســـابقة لمجموعـــة مـــن مصــــروفمبـــالل ماليـــة مـــن البـــاب الثـــانن
   شـركاتال

ة لصال  مديرية امن نالوت وفيما إداريمقابل قيامها بأنشاء وصيانة مبانن
 :يىل  بيان تفصيىل  بذلك

وع قم إذن الصـرفر   القيمة الشـركة المنفذة اسم المشر

  74,690 طريق األمانة للمقاوالت العامة انشاء بوابة امنية بمنطقة الحوامد 75/12

احة مديرية امن نالوت 76/12   60,000 عبد بانون للمقاوالت العامة شـركة صيانة مقر استر

طة وازن 77/12   60,195 جش الحياة للمقاوالت العامة شـركة صيانة وتحوير مركز رسر

  تكوت 78/12
  140,000 عبد بانون للمقاوالت العامة شـركة صيانة مركز االمن الوطبن

  الروطس 79/12
  37,442 طريق االمانة للمقاوالت العامة شـركة صيانة نقطة االمن الوطبن

 

للمشاريــــ  سـابقة الـذكر لـوحظ بشـأنها  صـرفومن خالل مراجعة وفحص مستندات ال
 :  
 اآلنر

 ن مديرية أمن نـالوت وال المنفـذة بالمخالفـة  شــركةعدم وجود عالقة تعاقدية بي 
 ة. داريلالئحة العقود اإل 

 بالمخالفــة للمــادة رقــم ) صـــرفتــم ال  
( 6عــىل المشــاريــــ  خصــما مــن البــاب الثــانن

وجـــود تفـــويض مـــال  تـــم دون  صــــرفمـــن القـــانون المـــال  للدولـــة عـــالوة عـــن ان ال
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انيـــــة والحســـــابات مصــــــروفيخـــــص  ن ات ســـــنوات ســـــابقة بالمخالفـــــة لالئحـــــة المت 
 والمخازن

  مـن قيمـة  األعمـاللم يتم خصـم قيمـة ضـمان  
ن النهـان  المنفـذة  األعمـالوالتـامي 

 ةداريبالمخالفة لالئحة العقود اإل 

  .عدم تكليف لجان فنية لالستالم 

مبلــــــــل  صـــــــــرفتــــــــم  م31/12/2019بتــــــــاريــــخ  12/149رقــــــــم  إذن صـــــــــرف بموجــــــــب -
اد المـــــواد الغذائيـــــة مقابـــــل األول  االنـــــدلس  شــــــركةدينـــــار لصـــــال   449,550  الســـــتت 

قيامهــا بتوريــد مالبــس لمديريــة امــن نــالوت ومــن خــالل فحــص ومراجعــة مســتندات 
: لوحظ  صـرفال  

 اآلنر

 كلفــ  بتوريــد هــذه المالبــس نشــاطها األ  شـــركةأن ال  
المــواد الغذائيــة  ســاس  الــبر

 .وليس المالبس والمنسوجات

 صـرف. رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول م  مستندات الإرفاق  لم يتم 

 2018 عم سنة ضـريب   شهادة السداد الإرفاق  لم يتم. 

المائــــدة  شـــــركةدينــــار لصـــال   84,795بمبلــــل  10/10رقـــم  صـــــرفالإذن  بخصـــوص -
يامهـــا بتوريـــد مـــواد غذائيـــة لصـــال  مديريـــة المتناســـقة للخـــدمات التموينيـــة مقابـــل ق

: أمن نالوت لوحظ   
 اآلنر

 صـــرفات الإجــراءالمســتندات المرفقــة تــم اعــدادها شــكليا لغــرض اتمــام  أغلــب ،
يات  محضـر حيث يظهر ان المستندات ) لتوريـد  شــركةتكليـف ال –لجنـة المشـتر

( اعـــــدت القســـــم المـــــاإل  إحالـــــة الفـــــاتورة –اســـــتالم المـــــواد المـــــوردة  –المـــــواد  ل 
ن العروض المقدمـة  بتواريــــخ سابقة لتاريــــخ انعقاد اللجنة المكلفة بالمفاضلة بي 

 .شـركاتمن ال

  المرفـق بالمعاملــة ال يخصـها ويرجـ  لمعاملـة اخــري  ضــرائبال إيصـاللـوحظ ان
ورقــم  1092م تحــ  رقــم تســجيل 24/9/2011دينــار بتــاريــــخ  84,545بقيمــة 
مـن معاملـة ســابقة ولصـقه عــىل   صــاليحيـث تــم نـزع هـذا اإل  0299419 إيصـال

هــده المعاملــة، ويظهــر جــزء مــن الخــتم الســابق بكــل وضــوح عــىل  الجــزء الســفىل  
ن جديدين  يصالمن اإل    وثـائق  األمـر تم التغطية عليه بختمي 

الـذي يعـد تزويـر فن
 .ةضـريبرسمية والتهرب من دف  ال

  تم  خالل  -
  جمي  التكليفات البر

يات فن  .م2020سنة لوحظ تغييب لجنة المشتر

 مراقبة اخلدمات املالية يفرن 
 نظام الرقابة الداخلية

   الداخلية المراجعة مكتب قصور -
ا، المكلف بها المهام أداء فن

 
أعماله  واقتصار قانون

( 292-88بالمخالفـــة للمـــادة ) فقـــط الحســـابيةوالفحص المســـتندي عـــىل العمليـــات
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

يــة بالطريقــة الصــحيحة واهمــال مســك بعــض الــدفاتر عــدم مســك  - المجموعــة الدفتر
 ات واألصول. يرادمثل سجل اإل 

  الحسابات الم -
 ية والقيام بالتحويل فيما بينها. صـرفانتفاء مبدأ االستقاللية فن
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 المصـروفات

البيــان التــال  يوضــ  المبــالل المســيلة مــن وزارة الماليــة لمراقبــة الخــدمات الماليــة يفــرن 
م وفيمـا يـىل  الموقـف التنفيـذي 2020و 2019اإلنفاق خـالل السـنوات الماليـة  وحجم
ن ع ن الماليتي   :م2020-2019 ن السنتي 

 الباب
 م2020سنة  م2019سنة 

 م. الفعل   المسيل م. الفعل   المسيل

 35,743,323 33,773,580 41,384,126 39,987,024 األول

  
 44,714 173,815 204,772 205,231 الثانن

 

  البــــــاب 
ن
ن  األوليالحـــــظ مــــــن البيــــــان الســــــابق وجـــــود عجــــــز ف ن المــــــاليتي  -2019للســــــنتي 

الجمهوريـة القلعـة باالسـتحواذ عـىل   صــرفقيـام مإل  م عىل  التوال  ويعـزي ذلـك2020
  
ن
 14800دينــار مــن حســـاب  2,569,366.000م بلغــ  25/11/2019قيمــة ماليــة ف
ن بالخ األولالخاص بالباب    سنة وذلك بحجة ورودها مرتي 

ن
 م. 2015طأ ف

 بند المرتبات

ن الــــواردة مرتبــــاتهم مـــــن وزارة 2020ارنــــة لشــــهر ينــــايرقبم - ن أعــــداد المــــوظفي  م مــــا بـــــي 
ن حسب المرتبات الو  المالية ن أعداد الموظفي   مصـروفبي 

 
ن و  ة فعليا : تبي   

 اآلنر

 القطاع ت
إعداد الموظفي   حسب 

 منظومة مرتبات وزارة المالية
أعداد الموظفي   حسب 

 المصـروفة الحوافظ
الفار  الغي  مصـروف من 

 مرتبات

 1262 1310 التعليم 1
فقط ورد  6منها  48

 بالتحليىل  أنها موقوفة. 

 15 344 359 الصحة 2

 3 110 113 الزراعة 3

 3 70 73 الثقافة 4

 2 44 46 الشؤون االجتماعية 5

 3 45 48 المواصالت 6

 1 24 25 المالية 7
 

حيــل قيــام المرا -   الســـنة  1,674,257مبلــل بقيمـــة قبــة بتر
دينــار كرصــيد أول المــدة فن

 مـــن ترحيلهـــا 2020الماليـــة الجديـــدة 
ا
ليبيـــا  صــــرفالعـــام بم يـــراد حســـاب اإل إل  م بـــد 

( لســــنة 4)و م2019( لســــنة 8المركــــزي بالمخالفــــة لمنشــــوري رئــــيس الــــديوان رقــــم )
 م. 2020

 ماناتحساب الودائع واأل 

م 2020م 2019خـــالل الســـنوات  صــــرفتعليـــة و مـــن خـــالل تتبـــ  حركـــة الحســـاب مـــن 
هــذا الحســاب وأن المراقبــة تســتخدم  دارةيتضــ  أنــه ال توجــد آليــة واضــحة للمراقبــة إل 

انيــــة والحســـــابات  ن  لطبيعتــــه ولمــــا نصــــ  عليــــه مــــواد الئحــــة المت 
 
هــــذا الحســــاب خالفــــا

:  164-163-162-161والمخازن   
 ويتض  ذلك فن

 يوضـــــ  القـــــيم وتـــــواريــــخ تعليتهـــــا الرصـــــيد بالحســـــاب غـــــت  مفصـــــل بكشـــــف تحلـــــيىل   -
 م. 2012بالتحديد فبعض المبالل بالحساب ترج  لسنة 
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اماتها تلجـأ  - ن حسـاب الودائـ  إل  عند مواجهة المراقبة ألي أمر وتعجز عن الوفاء بالتر
ان األرصـــــدة والقـــــيم الموجـــــودة إل  لتغطيـــــة هـــــذا العجـــــز وهـــــو مـــــا يقـــــود  مانـــــاتواأل 

ام فعـــــىل  مســـــتح
ن انيـــــة بالحســـــاب ال تمثـــــل الـــــتر ن ق الـــــدف  روع  فيـــــه مـــــواد الئحـــــة المت 
 للتعلية.  164-163-162-161والحسابات والمخازن 

الصـــكوك بـــالطريق )المعلقـــة( الصـــادرة مـــن الحســـاب والظـــاهرة بمـــذكرات التســـوية  -
  نهاية سنة صـرفالم

ن
 7إل  سنوات سابقة قـد تصـلإل  م ترج 2020م و2019ية ف

 يـراد حسـاب اإل إل  صـها مـن إلغـاء واحالـةبخصو  إجـراءسنوات لم تتخذ المراقبـة أي 
 ليبيا المركزي.  صـرفالعام بم

م بتغذيـــة 2019لـــوحظ قيـــام مراقبـــة الخـــدمات الماليـــة يفـــرن خـــالل الســـنة الماليـــة  -
  حكمهـــا( رقـــم  األولحســـاب البـــاب 

ن
الجمهوريـــة  صــــرفبم 14800)المرتبـــات ومـــا ف

مهوريــــة القلعــــة الج صـــــرفبم 14803رقــــم  مانــــاتالقلعــــة مــــن حســــاب الودائــــ  واأل 
 قــوي عــىل  بطــالن القــيم المعــالة بالحســاب 

ن الحســابات مــؤرسر وهــذه التحــويالت بــي 
، وبيان هذا المبلل ك ام فعىل 

ن : وأنها ال تمثل التر  
 اآلنر

ـــخ  رقم الصك رقم إذن الصـرف القيمة التاريـ

11-7-2019 95,788 1/7 31752 

31-12-2019 128,535 10/12 31763 

31-12-2019 7,692 14/12 31767 

 224,324.432 اإلجمال  
 

الحســـــــاب إل  يــــــتم إحالــــــة خصــــــم الغيــــــاب المحــــــال مــــــن القطاعــــــات وتــــــم توجيههــــــا  -
  الم

  الرئي صـــــرفبالم 051-202-35 رقــــم صـــــرفن
ن  ،ســـــ التجــــاري الــــوطبن حيــــث تبــــي 

  دينار 31,899ه مبلل حصـر الحساب باسم مكتب االتصال باللجنة وبلل ما تم 

 ية والصكو  بالطريق )الصكو  المعلقة(صـرفمذكرات التسوية الم

الصـــــــكوك بـــــــالطريق )الصـــــــكوك المعلقـــــــة( ترجـــــــ  لعـــــــدة ســـــــنوات ماضـــــــية دون اتخـــــــاذ 
  تجــــــاوز أجالهــــــا مــــــا جــــــراءاإل 

  بيــــــان للصــــــكوك المعلقــــــة والــــــبر
ات الالزمــــــة بشــــــأنها، واالنر

 سمح  به الالئحة المالية للقانون المال  للدولة: 

 ر(القيمة )دينا عدد الصكو  البيان

 571,796 109 باب اول

  
 41,744 14 باب ثانن

 37,917 22 الوداع

 651,457 145 اإلجمال  
 

 مراقبة اخلدمات املالية احلرابة 
ية األرصدة تمثل ال للمراقبة التابعة يةصـرفالم للحسابات التسويات كافة -    الدفتر

 فن
  الصندوق يومية دفتر  ترصيد عدم عن ناتأ وذلك التاريــــخ ذلك

 
 .شهريا

 ضـــــــمن الحـــــــواالت و  اتيـــــــراداإل  مســـــــتندات وتـــــــرقيم صـــــــحيحة بصـــــــورة القيـــــــد عـــــــدم -
ة التحصيل مستندات صيدو  والشطب الكشط وكتر  يومية بدفتر  الرصاص بقلم التر
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حيل انتظام وعدم الصندوق  ذات غـت   جعلها الذي األمر الممسوكة للسجالت التر
 بالمخالفــــــة وذلــــــك أرصــــــدتها دقــــــة لعــــــدم المطلوبــــــة المصــــــداقية ويفقــــــدها جــــــدوى
ن  انية الئحة من (85) (،84) للمادتي  ن  والمخازن.  والحسابات المت 

ن  أداء ضـــــعف - ن  المـــــراقبي   االختصاصـــــات بجميـــــ  القيـــــام وعـــــدم بالقطاعـــــات المـــــاليي 
   عليها المنصوص

ن
 الئحة من(24)  والمادة للدولة المال   القانون من (18) المادة ف

انيـــــــة ن اف المتابعـــــــةبشـــــــأن  والمخـــــــازن والحســـــــابات المت   المـــــــال   القســـــــم عـــــــىل واإلرسر
 حي  عليها الداخلية الرقابة نظام واحكام المالية القواعد تطبيق ومدي والمخازن
والقيـام بأعمـالهم مـن  الماليـة، الخـدمات بمراقبة دائم بشكل تواجدهم لوحظ عدم

 خالل المراقبة. 

 عـــــن حســـــاب صــــــرفو  األولتوســـــيط حســـــاب البـــــاب  -
ا
 الودائـــــ  مرتبـــــاتهم منـــــه بـــــد 

   ،ماناتواأل 
ن
ن  مخصصات إيداع ف  مرتباتهم.  صـرفو  المنقولي 

  صـــرفللحســابات الم يةصـــرفالم التســويات بأعــداد المراقبــة قيــام عــدم -
ن
نهايــة كــل  ية ف

انية الئحة من (89) المادة لنص بالمخالفة شهر ن  والمخازن.  والحسابات المت 

 زيـادةبال مخصـومة صـكوك األول الباب بالحساب الخاصة التسوية مذكرة أظهرت -
   وصــــــل  م حــــــبر 2019شــــــهر ينــــــاير  دينــــــار، عــــــن 9,429وقــــــدرها  صـــــــرفالم مــــــن

فن
 تحلـــيىل   مرفـــق وجـــود دينـــار، مـــ  عـــدم 1,072,205م مبلـــل وقـــدره 31/12/2019

 وتسـوية القانونيـة اتجـراءاإل  باتخـاذ المراقبـة قيـام دون البنـد لهـذا التسوية بمذكرة
 .صـرفالم م  حساباتها

 لحســـــاب المســـــاعدة التحليليـــــة والســـــجالت الـــــدفاتر امســـــاكب المراقبـــــة قيـــــام عـــــدم -
   خــــالل الودائــــ 

 للمــــادة بالمخالفــــة الحســــاب هــــذا مكونــــات لمعرفــــة الفحــــص ســــنبر
انية الئحة من (163) ن  والمخازن.  والحسابات المت 

  به المناطة والواجبات بالقيام بالمهام بالمراقبة المراجعة تقصت  قسم -
 
 للمادة وفقا

 التنظيميــــــــة التقســــــــيماتم بشــــــــأن 2007 لســــــــنة( 102) رقــــــــم القــــــــرار مــــــــن (9) رقــــــــم
 الرقابــــة أنظمــــة تقيــــيمإل  عملــــه للمراقبــــات، حيــــث كــــان ضــــعفه واضــــ  فلــــم يمتــــد

.  األداء وتقيم الداخلية  المال 

 عىل القيود ورف  تحليلها دون ماناتواأل  الودائ  حساب من صـرفبال المراقبة قيام -
 بمرجعتهـــا المخــتص الـــديوان فــرع قيـــام يفيــد مــا وجـــود عــدم كـــذلك الحســاب هــذا
 .مسبقا

 بقطـــاع المـــال   المراقـــب قبـــل مـــن المعـــد اتمصــــروفوال اتيـــراداإل  تقريـــر دقـــة عـــدم -
   التعليم
   فارق وجود لوحظ حي  م2019/12/31 فن

 المالية المخصصات قيمة فن
   بالبــــاب للقطــــاع

ن  بينـــــة الثــــانن  م31/12/2019 المـــــؤر  2078 رقــــم التفــــويض وبــــي 
 .دينار  11,495وبفارق

 الئحـة مـن (124) المـادة لـنص بالمخالفة القيمة ذات المستندات بحفظ اإلهمال -
انيــــة ن الحمايــــة  شـــــروطوالحســــابات والمخــــازن بعــــدم وجــــود خزينــــة تتــــوفر فيهــــا  المت 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

146 
 

   والحفــظ وهــذا ششــكل خطــر
ن
 تــم المســتندات ذات القيمــة وقــدو  الصــكوك حفــظ ف

 جرد الخزينة.  محضـر و  واقعة ثباتإ محضـرب ذلك ثباتإ

 نصـــ  لمـــا بالمخالفـــة الماليـــة الخـــدمات مراقبـــة داخـــل االختصاصـــات فصـــل عـــدم -
ن  عليــــة  لقســــم المراجعــــة  (  ام )تكليــــف  واللــــوائ ، ومــــن امثلــــه ذلــــك القــــواني 

 
رئيســــا

 بالمراقبــة اآلل   الحاســب قســم رئــيس بالمراقبــة ومراقــب مــال  بقطــاع الصــ  وتــول 
 والصناعة.  االقتصاد بقطاع مال   ومراقب

ة -  الصـك ظهـر عـىل وكتابتـه اإللغـاء سبب تحديد دون يةصـرفالم الصكوك إلغاء كتر
 وغـت   بيـاض عـىل   صـكوك ووجـود مسـتعملة غت   و    إلغاءها تم صكوك وجود م 
 الئحـة مـن (112) رقـم المـادة لـنص بالمخالفة وذلك الصكوك كعوب ضمن ملغاة
انية ن  والمخازن.  والحسابات المت 

ن  كافـــة قيـــام - ن  المـــراقبي     بالقطاعـــات المـــاليي 
 ادراجبـــ المراقبـــة طريـــق عـــن صــــرفت الـــبر

ن  )مخصصـــــــات المصـــــــلحية التفويضـــــــات  الخاصـــــــة االعتمـــــــاد بســـــــجالت) المنقـــــــولي 
انيـــة تنفيـــذ بمتابعـــة ن  بنـــد وخاصـــة المنـــاف  قيمـــة تضـــخمإل  يـــودي الـــذي األمـــر المت 
 المنقــول للجهــة الصــادر التفــويض تضــمنه المصــلح   التفــويض إن حيــ  المرتبــات
 .للدولة الختام   بالحساب المرتبات بند للتضخيم أعاله ذكر ماإل  يؤدي مما منها

   التوســ  -
بلغــ   حيــث لهــا التابعــة والقطاعــات بالمراقبــة الماليــة المكافــآت صـــرف فن
 لهـــــا الماليـــــة التغطيـــــة وجـــــود دينـــــار، دون 174,724ة مصــــــروفة الجماليـــــالقيمـــــة اإل 
ن  لــــــــبعض ةمصـــــــــروفال القيمــــــــة وتجــــــــاوز    عليهــــــــا المنصــــــــوص الحــــــــدود المــــــــوظفي 

 فن
 مـــــن الغـــــرض تحديـــــد وعـــــدم الســـــنة خـــــالل أشـــــهر ثالثـــــة النافـــــدة، و    اتتشــــــريعال

   مسئول  القطاعات عن الصادرة بالقرارات المكافأة
المراقبـة  طريـق عـن صــرفت البر

 والالئحة العمل عالقات من قانون (12) رقم القانون من (129) للمادة بالمخالفة
ن  ةمصــــروفال المكافــآت حصــــر تــم العمـــل حيـــثلقـــانون عالقــات  التنفيذيــة  للعـــاملي 
   الحرابــــة الماليــــة الخــــدمات بمراقبــــة

 ةجماليــــاإل  بقيمــــة أشــــهر الثالثــــة تجــــاوزت والــــبر
 دينار.  71,937

   الــــرقم إدراج عــــدم -
ن  المرتبــــات صـــــرف باســــتمارة الــــوطبن  االقتصــــاد بقطــــاع لمــــوظفي 

)و و ب ج(، )ص  وهـم الماليـة بـوزارة التوثيـق من الوارد بالكشف وكذلك والصناعة
 .األسباب ذكر دونس ب( 

 لجميـ  المراجعة وبطاقات (12ح م) المرتبات إعداد بطاقات امساكب القيام عدم -
 مــن (126) المــادة لـنص بالمخالفــة فقـط اآلل   الحاســب عـىل واالعتمــاد القطاعـات
انية الئحة ن  .والمخازن والحسابات المت 

 مـــن صــــرفال ويـــتم لهـــا الماليـــة التغطيـــة وجـــود دون مســـتمرة ماليـــة مكافـــآت صــــرف -
   لـه شـارةاإل  سبق الذي الفائض

ن  السـابق فن  وتضـمينها القطاعـات بـبعض للمسـئولي 
  
 ة. ساسياأل  المرتبات فن

 التعلـــيم بقطـــاع 84/12 رقـــم مكافـــأة ماليـــة وذلـــك بموجـــب المســـتند صــــرفالقيـــام ب -
ن م 2019/11/6بتاريــــخم 2020 لسنة( 20) رقم القرار بموجب  انقطع  لموظفتي 
   الــــدف  شــــهادة واصــــدار لهــــم نقــــل قــــرارات صــــدور بعــــد بالقطــــاع صــــلتهم

ة فن  األخــــت 
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ن  بمخالفــــة)و   س(  والســــيدة ،)ج ك ش( م، وهــــم الســــيدة2019/8/31  للقــــواني 
 .النافدة اتتشـريعوال

  بقطــــاع الزراعــــة ومــــن خــــالل  صـــــرفتــــم  3/12 وفــــق المســــتند رقــــم -
مرتبــــات مــــوظفن

ن وجـود فـارق  ن الفحص تبـي    المرتبـات وفـق بـي 
ن
 والكشـف المرفقـة االسـتمارات صـاف

 .بتعديلها للقطاع الداخىل   المراج  قيام دون التحليىل  

)إ ف(  للدكتورة 110/12 رقم صـرفالإذن  وفق دينار  22,800 مبلل صـرفالقيام ب -
ب بعقـــــــــــــداجنبيـــــــــــــة  ة عـــــــــــــن الصـــــــــــــحة بقطـــــــــــــاع مغـــــــــــــتر إل  م2019/4/1 مـــــــــــــن الفـــــــــــــتر

 التوثيق.  من مرتباتها ورود دونم 2019/12/31

ة عالوة مقابلصـرف ب القيام - ن )س ص  سـابقة للسـيد  سـنوات عـن التعلـيم بقطـاع مت 
والمسـتند  2/93رقـم  صــرفدينـار، بموجـب المسـتند ال 21,378وآخرون بمبلل م( 
 لها.  مالية مخصصات دينار، دون وجود 5,120بمبلل  98/12رقم 

  الم الحســـاب كشـــف مراجعـــة خـــالل مـــن -
ن
ن  الحســـاب لهـــذا صــــرف  مبلـــل ورود لنـــا تبـــي 

 الواردة الحواالت  ضمن أدرجاها يتم م لم2019/2/3بتاريــــخ  دينار  25,000وقدره 
  
 التســويات دقــة عــدم عــىل يــدل ممــا التســوية بمــذكرة إظهارهــا وعــدم الخالصــات فن
ن  المتابعــــة خــــالل ومــــن يةصـــــرفالم  لمكتــــب واردة حوالــــة عــــن عبــــارة المبلــــل ان تبــــي 

 .االجتماعية الشؤون

 (اليابانيــــة الســــيارات غيــــار قطــــ  محــــل لصــــال ) دينــــار 6,000 مبلــــل صـــــرفالقيــــام ب -
 إن يفيـــــد مـــــاإرفـــــاق  دون للمركبـــــة الخـــــارج    الهيكـــــل عـــــىل تمـــــ  الصـــــيانة إن لـــــوحظ
 .المرور( محضـرالعمل ) أتناء ست   لحادت تعرض  المركبة

ن  وديعــة لكــل صــفحة بــه تخصــص الودائــ  لحســاب تحلــيىل   ســجل وجــود عــدم -  تبــي 
   وترصـيدها الماليـة السـنة خالل تعليةأو  خصم من الحركة

ة كـل نهايـة فن  زمنيـة فـتر
انية الئحة من (163) المادة لنص بالمخالفة ن  .والمخازن والحسابات المت 

   الحسابات من ماناتواأل  الودائ  حساب إن رغم -
 خـارج الحسـابات مـن تصـنف الـبر

انية ن    المت 
 الحسـاب لهـذا قيمتهـا أحالـ  بـلق المسـتندية الدورة كافة استكمال ينبعن

ن  نــــهأ الإ أو  المراقبــــة عــــن صــــادرة صــــكوك عــــن عبــــارة المعــــالة المبــــالل كافــــة بــــأن تبــــي 
ن  مبلـل باحالـة صــرفللم موجهـة رسـائل صـــرف أو الإرفـاق إذن  عـدم عـن ناهيـك معــي 
 منـه المحـال بالبـاب المتعلقـة صــرفال مسـتندات ضمن بها الخاص الخصم إشعار
 .المبلل ذلك

 تعديلبشأن  م2018 لسنة (196) رقم المحاسبة ديوان رئيس بقرار التقيد يتم لم -
 .م2015 لسنة( 23) رقم القرار بموجب العمل آلية

ن  - ــــبيه التموينيـــــة للتعهــــدات البدايـــــة شـــــركةلمصــــــروف ال المبلـــــل إخضــــاع لنـــــا تــــي  ـ  برصن
 ات. يراداإل  بجانب الصندوق يومية بدفتر  ثباتهاإ تم دينار 670.000 قدرها الدمغة

 م31/12/2020حــــــــبر  يةصـــــــــرفالم بالتســــــــويات المعلقــــــــة الصــــــــكوك قيمــــــــة ارتفــــــــاع -
  األول  البــاب بحســاب

 اتخــاد دون ســابقة ســنواتإل  تاريخهــا  يرجــ  صــكوك والثــانن
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انيـــــــــة الئحـــــــــة مـــــــــن (118) للمـــــــــادة بالمخالفـــــــــة حيالهـــــــــا القانونيـــــــــة اتجـــــــــراءاإل  ن  المت 
 حصـر. لل ال ذلك أمتله ومن والمخازن والحسابات

 القيمة )دينار( البيان

 315,257 باب اول

  
 4,896 باب ثانن

 320,163 اإلجمال  
 

ام  داريالتســيب اإل  - ن   مراقبــات وعــدم الــتر
ن بالســاعات الــدوام  أغلــبلمــوظفن المــوظفي 

ن يحملون مؤهالت علمية غت  متخصصة بمجـاالت  ، كما تم تكليف موظفي  الرسم 
ن  ن داخليــي  ن و  المحاســبة بمهــام مــراجعي  ن مــاليي  بالقطاعــات، وكــذلك االعتمــاد مــراقبي 

  العمليــــات التعاقــــد 
ن
   وشـــــراء عـــىل  التكليــــف المبــــارسر ف

ن
بــــدل مــــن مناقصــــات العامــــة ف

  ت
 .عن طريقها صـرفمراقبات القطاعات البر

  يحملــــــــون مــــــــؤهالت علميــــــــة غــــــــت  متخصصــــــــة بمجــــــــاالت  -
القيــــــــام بتكليــــــــف مــــــــوظفن

ن  ن داخليي  ن بالقطاعات. و  المحاسبة بمهام مراجعي  ن ماليي   مراقبي 

  ت أغلبجد تو  -
ن لقطاعات الـبر ن الماليي   المراقبـة عـن طريقهـا بالمراقبـة صــرفمراقبي 

 .بالمراقبة ىتكليفهم مهام أخر و 

  مجال المحاسب   و  قلة -
 .افتقار المراقبة للعنا  المالية المتخصصة فن

الحســاب و  المراجعــةو  جــود منظومـات كافيــة بالمراقبــة مثـل منظومــة األعـداد و  عـدم -
 .الختام  

يات بالمراقبــــة بــــرغم مــــن إصـــــدار القــــرار رقــــم عــــدم تفعيــــل  -  لســـــنة (1)لجنــــة المشـــــتر
يات.  م2019  بتشكيل لجنة مشتر

 مراقبة اخلدمات املالية الزنتان 
 نظام الرقابة الداخلية

لمــدة تجــاوز الســتة اشــهر دون اتخــاذ  مانــاتاأل و  وجــود مبــالل ماليــة بحســاب الودائــ  -
( مـــــن الئحـــــة 162لـــــنص المـــــادة )ات القانونيـــــة بشـــــأنها وهـــــذا يعـــــد مخالفـــــة جـــــراءاإل 

انية ن   .المخازنو  الحساباتو  المت 

مــ  بيــان  صـــرفالمســتندات المؤيــدة لهــا، بمــا يفيــد الصـــرف و خــتم اذنــات ال إغفــال  -
انية105التاريــــخ، كما نص  عليه المادة ) ن  .المخازنو  الحساباتو  ( من الئحة المت 

  المبـــارسر ل  -
  تقـــديم االســـناد الفـــبن

مراقبـــات الخـــدمات الماليـــة تقصـــت  وزارة الماليـــة فن
  اســــطوانات مغنطيســــية تعمــــل بهــــا ابالمنــــاطق ب

عــــداد بــــرامأ منظومــــات موحــــدة فن
 عـداد الحسـاب الختـام  للدولـةإهذا القصور لها اثار سلبية عـىل  ، و جمي  المراقبات

انياتو  االستخدماتو  عىل  الموارد و  ن   .عىل  تنفيذ المت 

ن   إجـــــراءدون  حصــــــر الاالكتفـــــاء بعمليـــــة و  عـــــدم القيـــــام بـــــالجرد الفعـــــىل   - المطابقـــــة بـــــي 
ذلـــك لتحديـــد اوجـــه االخـــتالف ان وجـــدت و  جـــرد الســـنة الســـابقةو  كشـــوفات الجـــرد 

انية299استنادا لنص المادة ) ن  .والمخازن الحساباتو  ( من الئحة المت 
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ن  - ن الموقــوفي  ن عــن الوظيقــةو  وجــود بعــض المــوظفي  ن عــىلآو  المســتقلي   خــرين محــالي 
م دون 2020 ،م2019م بالحوالــــة الشــــهرية لســــنة الضــــمان االجتمــــاع  تــــرد مرتبــــاته

  اتخــــــاذ إجــــــراء ي أاتخــــــاذ 
ن
ات تســــــوية عــــــن ســــــنة إجــــــراء، عــــــدا قطــــــاع التعلــــــيم بــــــداء ف

  .م2020

 الفحص المستندي

ن  - ن المســــــــتقيلي  ، والمتقاعــــــــدين وايضــــــــا و  اســــــــتخدام مرتبــــــــات المــــــــوظفي  ن المنقطعــــــــي 
ن عــىل اجــازة ســنوية بــدون مرتــب، ولــم يــتم اخطــار لجنــة  ترشــيد المرتبــات الحاصــلي 
فيهــا دون  صـــرفالتو  بــوزارة الماليــة بايقــاف مرتبــاتهم ممــا جعــل ســهولة اســتخدامها 

 .رقابة

ن للتقاعد  - ن المحالي  ن اسـتكمال المسـتندات تصـل إل  استخدام مرتبات الموظفي  حي 
  البعض

ن
 .اكتر أو  نصف السنةإل  ف

 عـــىل  اجـــازات ســـنوية دون مرتـــب -
ن ن الحاصـــلي  لـــم يـــتم و  اســـتخدام مرتبـــات المـــوظفي 

التســــويات  اجراءابــــالغ لجنــــة ترشــــيد المرتبــــات بــــوزارة الماليــــة فــــامكن اســــتخدامها بــــ
  الجهه

 .المالية لموظفن

دقيــق عـــىل  و  تمشــيط فعــىل   اجراءعــدم قيــام لجنــة ترشــيد المرتبــات بـــوزارة الماليــة بــ -
تبـــة عـــىل  البــــاب 

امـــات المتر ن ن مــــن  األول،االلتر فلـــم تـــتم المطابقــــة لمرتبـــات المـــوظفي 
 .م2015سنة تاريــــخ 

   23/12/2019رقـم  صـرفذن إ -
م تـم تحميـل بنـد نفقـات 31/12/2019المـؤر  فن

ن )م ض ف( إل   صـــــرفدينــــار  560بمبلــــل  المهــــام الرســــميةو  المبيــــ و  الســــفر  تبــــي 
تقريـر و  رسـالة تكليـفأو  من حيث قـرار التكليـفصـرف لل نقص المستندات المؤيدة

 .بالذهاإذن  عىل تم االعتماد ، و انجاز المهمة

   8/12/2019 صـــــرفذن إ -
ات 29/12/2019المــــؤر  فن ن م تــــم تحميــــل بنــــد التجهــــت 

ن ســـداد قيمـــة   لمحـــالت األ صــــرفدينـــار  4,600بمبلـــل  صـــدقاء للتســـويق العـــام تبـــي 
اعد و  م26/12/2019ذن استالم مخازن بتاريــــخ او  م20/1/2020ة بتاريــــخ ضـريبال
تــــــرخيص و  ضـــــــريب   شــــــهادة الســــــداد الإرفــــــاق  وعــــــدم م29/12/2019ذن بتــــــاريــــخ اإل 

 .مزاولة المهنة

بيـة دون تـاريــــخ لشـؤون 14/10/2019رقم  صـرفذن إ -  التعلـيم بنـد مطبوعـاتو  التر
 لعـــــــابلمحـــــــالت العالميـــــــة لبيـــــــ  األ دينـــــــار  25,000مبلـــــــل صــــــــرف قرطاســـــــية تـــــــم و 
ن و   :القرطاسية تبي 

 مصــروفعىل  بنود تخص السنة بدال من  صـرفتحميل ال  
ات سـنوات سـابقة، فن

ن ان ال ( 13ذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة )و  م2018تخــص ســنة  اتروفمصـــحــي 
انيــــة ن رقــــم  إذن صـــــرف مثلــــة ذلــــكأالمخــــازن ومــــن و  الحســــاباتو  مــــن الئحــــة المت 

 16/10/2019 صـــرفذن او  2019/ 12/12رقـم  ، إذن صــرف14/10/2019
بية والتعليمدينار  10,000الذي دون بقيمة   .لدى شؤون التر

 رقـــــــــــم إيصـــــــــــال م بموجـــــــــــب 1/9/2019يــــخ ة بتـــــــــــار ضــــــــــــريبتـــــــــــم االعفـــــــــــاء مـــــــــــن ال
 0004568ذن اسـتالم مخـازن رقـم او  الزنتـان ضـرائبمكتب  00168088/13
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ن االســـتالمأ ،م8/12/2018بتـــاريــــخ  ة الزمنيـــة الطويلـــة بـــي 
عفـــاء مـــن اإل و  ن الفـــتر

ن ضـريبال   كتابة البيانات ب ال ةن الجهأة تبي 
ن
  صـرف. ذن الاتهتم بالتدقيق ف

بيـة 12/12/2019رقم  صـرفذن إ -  التعلـيم بنـد مطبوعـاتو  دون تـاريــــخ لشـؤون التر
 ابســون ليبيــا للمعــدات المكتبيــة شـــركةل دينــار  25,000مبلــل صـــرف قرطاســية تــم و 
ن و   :القرطاسية تبي 

 و  عـــىل  بنـــد مطبوعـــات صــــرفتحميـــل ال 
ا
ات ســـنوات مصــــروفمـــن  قرطاســـية بـــد 

ن ان ال ،ســـابقة   حـــي 
ن
ك بالمخالفـــة لـــنص ذلـــو  م2018تخـــص ســـنة  اتمصــــروفف
انية13المادة ) ن  .المخازنو  الحساباتو  ( من الئحة المت 

  00356713/16رقــــم  إيصــــالة بموجــــب ضـــــريبال إيصــــالتــــم ســــداد   
ن
المــــؤر  ف

يات ، و يفـــــــرن ضــــــــرائبم بمكتـــــــب 20/10/2019 بـــــــالرغم مـــــــن اســـــــتالم المشـــــــتر
ة الزمنيـــــة  ،م18/12/2018بتـــــاريــــخ  0004570اســـــتالم إذن  بموجـــــب ان الفـــــتر
ن االسـتالمالطويل    ضــريباالعفـاء مـن الو  ة بـي 

ن
ن ان الجهـه التهـتم بالتـدقيق ف ة تبـي 

 صـرف. كتابة البيانات باذن ال

 حساب األمانات والعهد

  حســاب الودائــ  -
تجــاوزات مــدتها الســتة اشــهر  بمبــالل ماليــة مانــاتاأل و  االحتفــا  فن

  و  اتيــرادحســاب اإل إل  بعــد انتهــاء الســنة الماليــة دون ان تضـــاف
ارصـــدة  تمثلــ  فن

 االرصـــــــدة حصــــــــر الـــــــذي شســـــــتوجب العمـــــــل عـــــــىل   األمـــــــر  م2014مرحلـــــــة مـــــــن ســـــــنة 
انيــــة162لــــنص المــــادة ) تخفــــيض الحســــاب امتثــــاالو  ن  الحســــاباتو  ( مــــن الئحــــة المت 
  .المخازنو 

ليــــس و  الودائــ مانــات و عــــىل  صــــور المســتندات بحســاب األ  صـــرفظــاهرة القيــام بال -
ـــو  عـــىل  اصـــول المــــستند  مـــن الئحـــة  (1الفقـــرة  – 99ـنص الـــــمادة )ذلـــك بالمخالفـــة لــ

انية ن  .المخازنو  الحساباتو  المت 

 20100 رقم صـرفظهرت عدد من الصكوك المعلقة بمذكرة التسوية بحساب الم -
لــم ، و م2018 ،م2017سـنة إل  يرجــ  تـاريــــخ خصــمها م 31/12/2019تـاريــــخ  حـبر 

ان161يـــتم بشـــانها تطبيـــق مانصـــ  عليـــه المـــادة ) ن  الحســـاباتو  يـــة( مـــن الئحـــة المت 
 .المخازنو 

 مراقبة اخلدمات املالية بني وليد 
 نظام الرقابة الداخلية

الـــدفاتر المســـاعدة لكـــل نـــوع بحســـاب  امســـاكعـــدم قيـــام مراقبـــة الخـــدمات الماليـــة ب -
مـن الئحـة  (163الودائ  لمعرفـة مكونـات رصـيد الحسـاب بالمخالفـة لـنص المـادة )

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

 –مســك الســجالت الماليــة المســاعدة مثــل )ســجل االصــول الثابتــة  المراقبــة إغفــال -
امــــــــات  ن نــــــــ    صـــــــــرفســــــــجل  –ســـــــجل االلتر كــــــــروت الــــــــدف  المســــــــبق للهــــــــاتف واالنتر

 والوقود(. 

  بعض أذونات ال عدم تعبئة -
 .صـرفالجزء الخاص بقسم االعداد فن
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  اعداد الت -
ن
ام مكتب المراجعة الداخلية بالدور المناط به ف ن  قارير الدورية. عدم التر

  نهايــــة كــــل صــــفحة باإلضــــافة -
ن
  ســــجل يوميــــة الصــــندوق ف

ن
صــــيد ف عــــدم إل  عــــدم التر

وضــوح البيانــات المســجلة بصــفحات دفــتر يوميــة الصــندوق وكشــط وشــطب بعــض 
  بعــض صــفحات الــدفاتر بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم )

ن
مــن  (83االرقــام المدرجــة ف

انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

ية للمراقبـة خـالل صــرفقيام بأثبات المبالل الـواردة والمودعـة بالحسـابات المعدم ال -
بحسـب تسلسـلها  صــرفالسنة بناء عىل قسائم االيداع الموقعة والمختومـة مـن الم

ة بــدفتر    أخــر كــل شــهر بالصــفحات االخــت 
ن
بالتــاريــــخ حيــث يــتم إثباتهــا كتلــة واحــدة ف

انيـة والحسـابات ( 84يومية الصندوق بالمخالفـة لـنص المـادة رقـم ) ن مـن الئحـة المت 
 والمخازن

حـبر  صــرفبنـود ال غلبعدم اكتمال القيد والتسجيل بسجل االعتمادات المالية أل  -
مـن الئحـة ( 21بالمخالفـة لـنص المـادة رقـم ) ،نهاية السنة الماليـة موضـوع الفحـص
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

ري والمفاج   للخزينة وذلك بالمخالفة الجرد والتفتيش الدو  اجراءتقصت  المراقبة ب -
ن ) انية والحسابات والمخازن (88-87ألحكام المادتي  ن  .من الئحة المت 

وعدم استيفاء المسـتندات المؤيـدة  صـرفضعف التعزيز المستندي لبعض اذون ال -
انيـــة والحســـابات  (99)بالمخالفـــة إلحكـــام المـــادة  صــــرفلعمليــات ال ن مـــن الئحـــة المت 
 .والمخازن

انيـــة تقديريـــة دادعـــدم اعـــ - ن ( مـــن 5م بالمخالفـــة لـــنص المـــادة )2020خـــالل ســـنة  مت 
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

ية انية التسي   المي  

االشـــــكالية  نتيجـــــة م2020عـــــدم اقفـــــال حســـــابات المراقبـــــة خـــــالل الســـــنة المنتهيـــــة  -
م وورود الحوالـــة 14/1/2021الحاصــلة للمراقـــب الحــال  حيـــث تــم تكليفـــه بتــاريــــخ 

م ممــا تعــذر معــه اقفــال الســنة 17/1/2021م بتــاريــــخ 2020لماليــة لشــهر دشســمت  ا
  2020مرتبات شـهر دشسـمت   صـرفالذي اسفر عنه عدم  األمر المالية السابقة 

م فن
 م. 2020حينها وعدم اقفال حسابات السنة المالية 

ن بالمراقبة - ن  لوحظ عدم قيام قسم شؤون العاملي  ن التـابعي  لهـا بفت  ملفات للعـاملي 
ن مــــن  صــــليةتحتــــوي عــــىل البيانــــات األ  والمســــتندات الشخصــــية الخاصــــة بــــالموظفي 

ورة فـــت   الـــذي شســـتوجب األمـــر التقاعـــد إل  تـــاريــــخ صـــدور قـــرار تمكينـــه بالعمـــل  ن
 . ن  ومسك ملفات لجمي  العاملي 

المرتبـــات بالمخالفـــة  صــــرفبطاقـــة المرتـــب مـــ  المســـتندات الخاصـــة بإرفـــاق  عـــدم -
انية والحسابات والمخازن( م126ألحكام المادة ) ن   .ن الئحة المت 

عــدم قيــام قســم الفحــص والمراجعــة بأعــداد تقــارير دوريــة عــن نشــاطه خــالل الســنة  -
  تم أتخاذها. جراءيوض  اهم المالحظات والظواهر واإل 

 ات البر
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-    
ن
ن الفاصلة والنقطة ف ن مصـروفتقارير الأغلب عدم التفرقة بي  ن المـاليي  ات للمـراقبي 

ن بالقط  .اعات التابعة للمراقبةالمكلفي 

ها صـــرفعــدم القيــام بخــتم بعــض المعــامالت الماليــة والمســتندات المرفقــة بمــا يفيــد  -
انية والحسابات والمخازن105بالمخالفة إلحكام المادة ) ن  .( من الئحة المت 

ن  صــــرفيـــتم  األوللـــوحظ مـــن خـــالل الفحـــص المســـتندي للبـــاب  - المرتبـــات للعـــاملي 
  بمنظومــة المرتبــات بالمخالفــة لمنشــور رئــيس الــرق إدراجبالقطاعــات دون 

م الــوطبن
 .م2020لسنة  (4)الديوان رقم 

  غت  صحي  صـرف -
ن برقم وطبن  .مرتبات لبعض الموظفي 

  بقسـم المراجعـة الداخليـة حيـث  -
  أداء وحـدة فحـص ومراجعـة البـاب الثـانن

ن
قصور ف

حة قانونيــــــة وصــــــإل  يــــــتم الفحــــــص المــــــال  بمســــــتندات المحالــــــة اليــــــة دون التطــــــرق
عــــــدم قيامــــــة بأعــــــداد تقــــــارير دوريــــــة توضــــــ  اهـــــــم إل  باإلضــــــافة صـــــــرفات الإجــــــراء

 .ات المعالجة لهاجراءالمالحظات بالظواهر واإل 

  دفـــتر الصـــندوق اإل  -
ات الـــواردة والتفويضـــات المحالـــة للجهـــات يـــراديــتم التســـجيل فن

 (84من غت  توضي  وبيان لمصدر التفويض والغرض منـه بالمخالفـة لـنص المـادة )
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

   2,000بقيمــة  5/11رقــم  إذن صـــرف بموجــب -
م لصــال  25/10/2020المــؤر  فن

مقابل توريد قرطاسية ومطبوعات لمراقبة تعليم  الرسوه للرقميات والطباعة شـركة
  وليد حيث انه لم يتم تحميل القيمة عىل  أي بند

 .ببن

   1,280بقيمــــة  4/11رقــــم  إذن صـــــرف بموجــــب -
م 25/10/2020دينــــار المــــؤر  فن

عــــالوة ســــفر ومبيــــ  حيــــث لــــوحظ انــــه ال يوجــــد قــــرار  صـــــرفمقابــــل )أ م إ( لصــــال  
انيـــــــة 99بالمهمـــــــة المكلـــــــف بهـــــــا بالمخالفـــــــة بـــــــنص المـــــــادة رقـــــــم ) ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

   7,510بقيمــــة  1/12رقــــم  إذن صـــــرف بموجــــب -
م 18/11/2020دينــــار المــــؤر  فن

  واالعـــالم  مقابـــل توريـــد أدوات مكتبيـــة لمراقبـــة  شــــركةل  لصـــا
الـــنجم لإلنتـــاج الفـــبن

  خــتم ال
  وليــد حيــث لــوحظ وجـود اخــتالف فن

المــوردة والمســتلمة  شـــركةالتعلـيم بــبن
 لصك. 

   3,800بقيمــــة  7/12رقــــم  إذن صـــــرف بموجــــب -
م 10/11/2020دينــــار المــــؤر  فن

يـة مقابـل توريـد ادوات مكتبيـة دوات المكتبلصال  محالت الطالب للقرطاسـية واأل 
ن عــــدم وجــــود عــــروض مــــن    وليــــد حيــــث تبــــي 

اخــــري  شـــــركاتلمكتــــب التخطــــيط بــــبن
يات بالمخالفة بنص المادة  محضـر للمفاضلة بينهم وكذلك عدم وجود  لجنة مشتر

انية والحسابات والمخازن. 99رقم ) ن  ( من الئحة المت 

   26,860بقيمـــــــــة  2/12 إذن صــــــــــرف بموجـــــــــب -
م 18/11/2020دينـــــــــار المـــــــــؤر  فن

ن للمقاوالت مقابل صيانة مدرسة تابعة لمراقبة تعليم  شـركةلصال   القبطان المتمت 
  وليـــد حيـــث لـــوحظ عـــدم وجـــود عقـــد مرفـــق و 

 محضــــر المبلـــل بنـــاء عـــىل   صــــرفبـــبن
 اتفاق بالمخافة لالئحة العقود. 
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مـــن خـــالل الفحـــص المســـتندي لحســـاب الودائـــ  تكشـــف لنـــا ظهـــور صـــكوك يرجـــ   -
انيـــــــة 162م بالمخالفـــــــة لـــــــنص المـــــــادة )2018ســـــــنة إل  تاريخهـــــــا  ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 

  .والحسابات والمخازن

( 163عدم فت  سجالت مساعدة لكل نوع من الحسابات بالمخالفـة لـنص المـادة ) -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

واالكتفـــاء بالكشـــف  إذن صــــرف مـــن حســـاب الودائـــ  دون موافقـــة ومـــن غـــت   صــــرف -
 .ىل  التحلي

  نهاية السنة.  يراد حساب اإل إل  اتيرادعدم تحويل اإل  -
ن
 العام بوزارة المالية ف

  جبايــــة اإل  -
ن
 630م 2020مــــا تــــم تحصــــيله خــــالل ســــنة ات حيــــث بلــــل يــــرادضــــعف ف
 دينار. 

 مراقبة اخلدمات املالية القره بوللي 
 نظام الرقابة الداخلية

  مكتــــب الخــــدمات الماليــــة القــــره -
  عمــــل مــــوظفن

، وذلــــك بتــــول   االزدواجيــــة فن بــــولىل 
  آن واحـد، وكأمثلـة عـىل ذلـك )شـغل وظيفـة مراقـب 

موظف واحد أكتر من مهمـة فن
+ رئيس قسم المراجعة والفحص بمراقبة الخدمات المالية(.   مال 

ام مراقبـــة الخـــدمات الماليـــة  - ن   منهـــا  إمســـاكعـــدم الـــتر
بعـــض الســـجالت الالزمـــة والـــبر

  والودا مانــاتســجل األ  –)ســجل األصــول الثابتــة 
  مــن شــأنها المســاهمة فن

ئــ ( والــبر
 .صـرفضبط واحكام الرقابة عىل عمليات ال

عدم تقيد قسم الفحص والمراجعة باعداد تقارير دورية ترصـد بـه أهـم المالحظـات  -
ات الــــالزم اتخاذهــــا نحــــو معالجتهــــا ومخاطبــــة القطاعــــات بتلــــك جــــراءوالظــــواهر واإل 

 .
ا
 االنحرافات للعمل عىل تالفيها مستقب 

عديـــــد مـــــن القطاعـــــات بـــــابرام عقـــــود واصـــــدار تكليفـــــات دون اخـــــذ الموافقـــــة قيـــــام ال -
انيــة 26المسـبقة مــن المراقــب المـال  بالمخالفــة لــنص المــادة رقـم ) ن ( مــن الئحــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

يات المكلفـــة بــــبعض القطاعـــات، وعـــدم إلمــــامهم  أعضـــاءعـــدم كفـــاءة  - لجــــان المشـــتر
ية وخاصة عند دراسة العروض والمفاضلة فيما ات المالية والفنجراءومعرفتهم باإل 

 واهمال المواصفات الفنية.  سعار بينها، حيث لوحظ عند المفاضلة األخذ بأقل األ 

م لحســـــابات 2019ظهــــور العديـــــد مـــــن الصـــــكوك المعلقـــــة بمـــــذكرات تســـــوية العـــــام  -
   - األول)الباب 

( تخـص سـنوات سـابقة، دون القيـام ماناتالودائ  واأل  -الباب الثانن
( مـــــن الئحـــــة 162-118ات القانونيـــــة بشـــــأنها وفقـــــا ألحكـــــام المـــــواد )جـــــراءاتخـــــاذ اإل ب

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ن  -   2019/2020عدم قيام العديد من الجهات بأعمال الجرد السنوي للعامي 
م والبر

 الثقافة(.  –من بينها )مديرية األمن 
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لخزينــــة والمخــــازن وذلــــك عــــدم القيــــام بأعمــــال الجــــرد المفــــاج   والتفتــــيش الــــدوري ل -
انية والحسابات والمخازن. 293-88-87بالمخالفة ألحكام المواد ) ن  ( من الئحة المت 

ن باألقسام المالية أل  إمساكعدم  -  غلـبالبطاقات المالية الخاصة بمرتبات الموظفي 
انيـــة والحســـابات 134الجهـــات وهـــذا مخـــالف لـــنص المـــادة رقـــم ) ن ( مـــن الئحـــة المت 

 والمخازن. 

ن اإل عـــــدم إلمـــــا - ن بـــــبعض األقســـــام داريـــــم العديـــــد مـــــن المـــــوظفي  ن العـــــاملي  ن والمـــــاليي  ي 
  تــــنظم تشـــــريعواإلدارات )الماليــــة والمخــــازن( بنصــــوص ال

 صـــــرفات الإجــــراءات الــــبر
الـــذي ترتـــب عنـــه ظهـــور بعـــض المالحظـــات والمخالفـــات والتجـــاوزات بقطـــاع  األمـــر 

ن  –)التعلـــيم    البـــابي 
ن
   األولالصـــحة( ف

   2019والثـــانن
ســـلب   عـــىل أثـــر  كـــان لهـــا م والـــبر

  تم  للعديد من ال صـرفات الإجراء
 ات. مصـروفوالتسوية البر

ن مـــــن ذوي  -   مـــــن العـــــاملي 
ن
افتقـــــار مكتـــــب الخـــــدمات الماليـــــة القـــــره بـــــولىل  لعـــــدد كـــــاف

 التخصصات والمؤهالت المالية. 

تكليـــــف رنســـــاء أقســـــام ماليـــــة بـــــبعض القطاعـــــات لـــــيس لـــــديهم المـــــؤهالت العلميـــــة  -
انية والحسابات والمخازن. المطلوبة والمنصوص  ن   الئحة المت 

 عليها فن

قيـــــام بعـــــض القطاعـــــات بتكليـــــف أمنـــــاء خـــــزائن ال تتـــــوفر فـــــيهم المـــــؤهالت العلميـــــة  -
انيــة والحســابات والمخــازن،  ن   الئحــة المت 

أثــر  الــدي كــان لــه األمــر المنصــوص عليهــا فن
 .األداءسلب   عىل 

 أعمال المراقبي   الماليي   

ن مراقبــ - ن ضــعف قنــاة التواصــل بــي  ن المــاليي  ة الخــدمات الماليــة القــره بــولىل  والمــراقبي 
 بالقطاعات بالبلدية وأحيانا. 

ن بالمكتـــب بـــ - ن المـــاليي  ن  اجراءعـــدم قيـــام قســـم المـــراقبي  ن المـــاليي  ن المـــراقبي  تـــدوير بـــي 
 .األداءايجان   عىل أثر  بالقطاعـات والجهات العامة لما له من

ن بمســـاعدين بالجهــــات - ن المــــاليي    تكــــتر وتتنـــوع فيهــــا أعمــــال  عـــدم دعــــم المـــراقبي 
الـــبر

مثـــــل )مكتـــــب الخـــــدمات التعليميـــــة، مكتـــــب الخـــــدمات الصـــــحية( لضـــــبط  صــــــرفال
  التجـاوزات، وهـذا مخالفـا لـنص المـادة صـرفالرقابة عىل أعمال ال

، وعدم الوقوع فن
انية والحسابات والمخازن.  ( من24رقم ) ن  الئحة المت 

ن لمكتــــب - ن التــــابعي  ن المــــاليي     ضــــعف أداء المــــراقبي 
الخــــدمات الماليــــة القــــره بــــولىل  فن

  ضـــــــــبط ال
ات مصــــــــــروفالقيـــــــــام بالواجبـــــــــات والمهـــــــــام الموكلـــــــــة إلـــــــــيهم والمتمثلـــــــــة فن

ن بهــا وقيــامهم باعتمــاد بعــض المعــامالت الماليــة غــت  مســتوفية  بالقطاعــات المكلفــي 
 األولمـــن مخصصـــات البـــاب  صــــرفات الإجـــراءالقانونيـــة الالزمـــة التمـــام  شــــروطال

( مـــن 24( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة والمـــادة )18ام المـــادة )بالمخالفـــة إلحكـــ
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

اف عـــىل االقســـام الماليـــة والمخـــازن التابعـــة  -   اإلرسر
ن فن ن المـــاليي  ضـــعف أداء المـــراقبي 

يات والتوريــــــدات مــــــن أجهــــــزة   عــــــن عــــــدم متابعــــــة حركــــــة المشــــــتر
ُ
للقطاعــــــات، فضــــــ 

  مختل أصنافومعدات و 
القطاعـات والتأكـد بالسـجالت مـن سـالمة إل  تـورد  فـة الـبر
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ذات الطــــــاب   صــــــنافوخاصــــــة األ  صـــــــرفالقيــــــد والتوريــــــدات وأذونــــــات االســــــتالم وال
..الــــخ كعهــــدة . المســـتديم مثــــال أجهــــزة الحاســــب المحمــــول، أجهـــزة الهــــاتف النقــــال

 شخصية. 

ية انية التسيي   م(2020-2019) المي  

-   
ن
عـــىل بنــد المرتبـــات والمهايــا بيانهـــا   األولمخصصـــات البــاب  صـــرفظهــور تجـــاوز ف

: ك  
 اآلنر

 قيمة التجاوز السنة المالية الجهة

 مراقبة الخدمات المالية القره بولىل  
2019 32,137 

2020 57,885 

  و  مكتب الثقافة
 المجتم  المدنن

2019 37,524 

2020 2,510 

 3,527 2019 المرافقو  مكتب االسكان
 

، ومراقبـة الخـدمات  -  
  مخصصـات مكتـب الثقافـة والمجتمـ  المـدنن

وظهر التجاوز فن
  
العـــالوات الســـنوية، تـــم تغطيتـــه مـــن الـــوفر الـــذي  صــــرفالماليـــة بســـبب التوســـ  فن

  
ز أهمها فن : تحقق بالمخالفة من مخصصات قطاعات أخرى نت   

 اآلنر

 القيمة  م بقيمة أقل من12/2019مرتبات عن شهر  صـرفقيام قطاع التعليم ب
الــواردة مــن وزارة الماليـــة ممــا ترتــب عنـــه ظهــور وفــر ببنـــد المرتبــات، نــذكر منهـــا 

 عىل سبيل المثال: 

  ن ورود مرتبات لعدد موظف سبق وان عملـوا بقطـاع  التعلـيم والصـحة  32تبي 
تقاعـد(  –القره بولىل  وقـد انتهـ  عالقـتهم الوظيفيـة بجهـات عملهـم )اسـتقالة 

قـد بلغـ  قيمـة المرتبـات الـواردة و  مرتبـاتهم تـرد، خالل سنوات سابقة والزال 
 دينار.  19,712حوال  

 القيــام بت  
ات ماليـة مخالفــة لقواعــد صـــرفاسـتغالل الــوفر المتحقــق بالمخالفـة فن
  
انيـــــة وتظهـــــر ابرزهـــــا فن ن   تنفيـــــذ المت 

المكافـــــأت الماليـــــة وبـــــدل  صــــــرفالتوســـــ  فن
انيـــــــة، االجـــــــازة ومكافـــــــأت اللجـــــــان دون التقيـــــــد بالمخصصـــــــات المعتمـــــــ ن دة بالمت 

  ذلك الوفر الذي تحقق
ن فن   .مستغلي 

 ن بمراقبـة التعلـيم  صـرف مكافـأة ماليـة مسـتمرة بالمخالفـة للجنـة شـؤون العـاملي 
ن  75,600قـدره  اجمــال  دينــار شــهريا وب 450بواقـ   ن المــاليي  دينــار خــالل العــامي 
 .م2019/2020

 دارس مكافـــــــــأة ماليـــــــــة بالتجـــــــــاوز للمخصصـــــــــات المســـــــــيلة لمـــــــــدراء المـــــــــ صــــــــــرف
  250دينـــار للمــــدراء و 300ومســـاعديهم وبقيمــــة 

 
  دينـــار لمســــاعديهم شــــهريا
، فن

ن ان ماتم إحالته من وزارة المالية ) دينـار  100( دينار لمدير المدرسة و150حي 
 لنائب المدير. 

   
مرتبات للسيدة )ن ص إ ا(، حيث ظهر قيام مراقبة التعليم  صـرفازدواجية فن
 وبواقـ   16دينار عن مـدة  9600قيمة مرتبات ب صـرفالقره بولىل  ب

 
 600شـهرا

 
 
م( دون 11/2020إل  1م( و)مــن 5/2019إل  1عــن االشــهر )مــن  دينــار شــهريا

ن الحقـــا أن المعنيـــة موظفـــة بقطـــاع الصـــحة القـــره  وجـــود رقـــم منظومـــة لهـــا، تبـــي 
 بولىل  ولديها مرتبات ترد إليها وفقا لصحي  القانون. 
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ن بالتجـــاوز  صـــرفبــولىل  بقيــام مراقبــة التعلــيم القـــره  - عــالوة الحصـــة لــبعض المعلمــي 
  .م2018/2019عن العام الدراس  عن ما يرد من وزارة المالية 
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 املصاحل والصناديق التابعة لوزارة املالية
 مصلحة اجلمارك

 جباية الموارد السيادية

رت بمبلـل و  2020خالل العام لم تحقق مصلحة الجمارك المستهدفات  ـدق
ُ
  ق
 400البر

  تم ايداعها بحساب االيراد العـام بقيمـة مل
يون دينار حيث كان  اإليرادات الفعلية البر

 بـأن مصـلحة الجمـارك %67دينار فقط بـانحراف سـلب   نسـبته  131,705,795
 
، علمـا

  إيرادات الزالـ   72,127,289احتفظ  بمتحصالت جمركية قيمتها 
ن
دينار، تتمثل ف

:  كما   بالمخالفةالمراكز الجمركية  ىلد  الجدول التال 
ن  يبي 

 

 اسم المركز ر.م
  لغ االمب

لم تحال إل حساب الن 
 اإليراد العام

 5,730 مركز جمرك ميناء طرابلس 1

 49,139,297 مركز جمرك ميناء بنغازي 2

يقة 3  1,220,560 مركز جمرك ميناء الت 

 3,176,519 مركز جمرك ميناء مرصاته 4

 1,169,962 مركز جمرك ميناء مرصاته 5

 1,522,411 مركز جمرك المنطقة الحرة مرصاته 6

 14,279,266 مركز جمرك ميناء الخمس 7

 1,972 مركز جمرك ميناء الزاوية 8

 129,716 مركز جمرك ميناء راس النوف 9

 14,442 مركز جمرك ميناء زواره 10

 129,716 مركز جمرك ميناء راس اجدير 11

ق 12  898,019 مركز جمرك ميناء طت 

 12,150 مركز جمرك الكفرة 13

 58,569 مركز جمرك ميناء امساعد 14

 25,858 مركز جمرك ميناء وازن 15

 399,628 مركز جمرك ميناء بنينه 16

 8,787 مركز جمرك ميناء مليته 17

 3,480 مركز جمرك ميناء معيتيقة 18

 72,127,289 اإلجمال   
 

  
  فن
ن بشأن هذا التدنن : وقد تبي   تحصيل اإليرادات الجمركية المقدرة ما يىل 

  تحديـــــــد الرســـــــوم  -
شـــــــادية فن عـــــــدم تقيـــــــد بعـــــــض المراكـــــــز الجمركيـــــــة بـــــــالقوائم اإلستر

 الجمركية عىل البضائ . 

قيـام بعـض المــوردين باعـداد إقـرارات وهميــة وخـروج بضـائ  مــن الحظـائر الجمركيــة  -
 دون أي إجراءات. 
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نتيجــة ضــعف الســيطرة عــىل المنافــد  ارتفــاع حجــم التهريــب الجمــرك  واتســاع رقعتــه -
 الجمركية وحراسة الحدود. 

  تعد ليبيا طرفا فيها.  -
 عدم دراسة مدى العائد من االتفاقات الجمركية البر

  السنوات السابقة.  -
ن
 غياب الضوابط المشددة عىل االعتمادات المستندية ف

 نظام الرقابة الداخلية

لحسـاب الودائـ  الجمركيـة  صــرفعـدم مسـك المصـلحة دفـتر يوميـة الصـندوق والم -
انيــــــــــة والحســــــــــابات  (82-81-78بالمخالفــــــــــة لنصــــــــــوص المــــــــــواد ) ن مــــــــــن الئحــــــــــة المت 

 .والمخازن

ن من  اختصـاص اسـتالم وتوزيـــــ  دفـاتر  - ات إيـرادت )أ.ق( الخاصـة بجبايـة إيصـاال تبي 
ن االحتفا  بهـا بخزينـة القسـم  ن كان من المتعي    حي 

ن
المصلحة لمخازن المصلحة، ف

ظام الرقابة الداخلية عليها ومتابعتها باعتبارها مستندات ذات قيمة المال  ألحكام ن
 لنص المادة 

 
انية والحسابات والمخازن.  (54)طبقا ن  من الئحة المت 

ن خصــم المصــارف التجاريــة عمولــة م - ات بــالرغم مــن يــرادية عــىل حســاب اإل صـــرفتبــي 
 إجمــــال  ات لــــإلدارات المختصــــة بهــــذا الشــــأن، حيــــث بلــــل يــــرادمخاطبــــات مكتــــب اإل 

ثــم إثباتهــا عجــز عــىل  دينــار  19,601م مبلــل وقــدره 2020ية للعــام صـــرفالعمولــة الم
 .المراكز الجمركية

، بينمـــــا بلغـــــ  دينـــــار  8,825,760ات عوائـــــد البلديـــــة بمبلـــــل إيـــــرادإحالـــــة المصـــــلحة  -
لــــــوحظ  دينـــــار  1,311,060م مبلــــــل 2020ة الدمغــــــة خـــــالل الســـــنة ضــــــريبات إيـــــراد

  ضـرائب. مصلحة الإل  لعام بدل من إحالتها يراد إحالتها لحساب اإل 

اتهـــــا بـــــالرغم مـــــن التســـــوية المســـــتندية مـــــ  مكتـــــب إيرادعـــــدم إحالـــــة بعـــــض المراكـــــز  -
  لــــــم يــــــتم تحصــــــيلها بمبلــــــل يــــــراداإل  إجمــــــال  ات، حيــــــث بلــــــل يــــــراداإل 

ات للمراكــــــز الــــــبر
ات منهـا مـا يرادم كما ورد بتقرير مكتب اإل 31/12/2020حبر  دينار  72,127,291

 دينار.  51,789,244قيمة 

اف عـىل القسـم المـال  للمصـلحة للتحقـق مـن حسـن  -
  اإلرسر
تقصت  المراقب المال  فن

انيـــــة 24تطبيــــق القواعــــد الماليــــة الســــارية مخالفـــــة لــــنص المــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 
 . ن  والحسابات والمخازن حيث تبي 

لـــنص  عـــدم القيـــام بـــالتفتيش والجـــرد المفـــاج   لخـــزائن المراكـــز الجمركيـــة بالمخالفـــة -
انية والحسابات والمخازن. 91المادة ) ن  ( من الئحة المت 

ها ومراجعتهــا صـــرفومرفقاتهــا بخــتم يفيــد  صـــرفعــدم القيــام بخــتم جميــ  أذونــات ال -
( مـن الئحـة 105ها مـرة اخـرى بالمخالفـة لنصـوص المـادة )صــرفلضمان عدم تكـرار 

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

  إظهــار نقــاط الضــعف بالــدورة المســتندية غيــاب دور مكتــب المراجعــة  -
الداخليــة فن

 ومعالجته واحكام نظام الرقابة الداخلية عليه.  صـرفإلذن ال
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( 24عـــىل جهـــات تتمتــ  بذمـــة ماليـــة مســتقلة بالمخالفـــة لنصـــوص المـــادة ) صـــرفال -
 من قانون النظام المال  للدولة. 

عهــــد وســـلفة عــــالوة ات الالزمـــة لقفـــل الجــــراءالمصـــلحة عــــن اتخـــاذ اإل  إدارةتقـــاعس  -
حيلها من سنة آلخري.   السفر والمبي  واالكتفاء بتر

امــــــات عـــــىل المصــــــلحة نتيجـــــة  - ن ات دون وجــــــود مصــــــروف إجــــــراءتضـــــخيم حجـــــم االلتر
انية 26الذي يعد مخالفا ألحكام المادة رقم ) األمر تغطية مالية لها  ن ( من الئحة المت 

امــات والحسـابات والمخــازن فضــال عـن ذلــك عــدم التقيــد بسـداد ال ن اماتهــا ومــن  التر ن تر
ات سنوات سابقة حيث مصـروفخصما من بند  صـرفوية الاألولالسنوات السابقة 

امـــات مصــــروفلـــوحظ اســـتنفاذ جـــل رصـــيد البنـــد عـــىل  ن ات لـــم تـــدرج أصـــال ضـــمن التر
انيـــــة والحســـــابات 200المصـــــلحة بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة رقـــــم ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

 والمخازن. 

ن وجـــود مخـــزون راكـــد  -   بضـــاعة مـــوردة )أقمشـــة بـــدل  تبــي 
ن
بمخـــزن المصـــلحة يتمثـــل ف

جمركيــة( غــت  مطابقــة للمواصــفات، تــم تخزينهــا مــن ســنوات ســابقة ولــم يــتم اتخــاد 
ن المخزن. جراءاإل   ات الالزمة حيالها حسب إفادة أمي 

ية انية التسيي   المي  

ية للسنة المالية  انية التسيت  ن  م: 2020فيما يىل  الموقف التنفيذي للمت 

 الرصيد المنصـرف المسيل المفوض به نالبيا

 1,125,880 212,574,320 179,013,320 213,700,200 األولالباب 

  
 3,072,250 9,202,000 12,274,248 12,274,250 الباب الثانن

 4,198,130 221,776,320 191,287,569 225,974,450 اإلجمال  
 

: من خالل الفحص والمراجعة اتضح   
 اآلن 

 األولالبــــــاب 

ن  : ومن خالل فحص المرتبات تبي   
 اآلنر

إصـــدار وزيـــر الماليـــة لقـــرارات نـــدب مفتوحـــة غـــت  محـــددة بمـــدة بالمخالفـــة لقـــانون  -
  .عالقات العمل

شــــيد المرتبــــات بــــوزارة الماليــــة  - عــــدم مخاطبــــة مصــــلحة الجمــــارك للجنــــة الدائمــــة لتر
  
ي فن ن ظهــور رصــيد دفــتر للبــاب م 31/12/2020واخطارهــا بالمتقاعــدين حيــث تبــي 

العـــام وحيـــث اتضـــ  ان  يـــراد دينـــار تـــم إحالتـــه لإل  1,831,445)مرتبـــات( بلـــل  األول
جــل القيمــة يمثــل مرتبــات متقاعــدين تــم إحــالتهم للتقاعــد لبلــوغهم الســن القانونيــة 

 م. 2019لسنة  (156)م و2019لسنة  (469)بموجب قراري وزير المالية رقم 

  
 الباب الثان 

  ال -
دينـــــار لصـــــال   400,000مبلـــــل  صــــــرفتـــــم  203/12-202 صــــــرفبموجـــــب إذنن

 محضــر بناء عىل  شـركةالصخور للسفر والسياحة يمثل قيمة دفعة مقدمة لل شـركة
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ن وزارة الماليـــــة خـــــالل ســـــنة  م بينهـــــا وبـــــي  ن بشـــــأنه القيـــــام 2018االتفـــــاق المـــــت  م تبـــــي 
ن أن الــدفعات مصـــروفبتحميــل القيمــة عــىل بنــد )   حــي 

ن
ة ف ات ســنوات ســابقة( مبــارسر

انيــة بهــا  ن التســويات الالزمـــة  اجــراءمتابعتهــا و و  المقدمــة يــتم فــت  حســاب خــارج المت 
جاع مصــــروفنهايـــة الســـنة الماليـــة بتحميـــل الســـنة بمـــا يخصـــها مـــن  ات فعليـــة واســـتر

 .  
ر
 الباف

 بند اإليجارات

دينـــــــــار، بينمـــــــــا بلغـــــــــ  جملـــــــــة  1,300,000بلغـــــــــ  جملـــــــــة مخصصـــــــــات البنـــــــــد مبلـــــــــل 
امـات  676,545البند مبلل ات الفعلية عىل هذا مصـروفال ن دينار، كما بلغ  جملة االلتر

دينــار، ومـن خـالل الفحــص  16,678,729مبلـل م 31/12/2020عـىل هـذا البنــد حـبر 
: تض  اوالمتابعة لهذا البند   

 اآلنر

بشـــأن  م2013( لســـنة 346( مــن قـــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم )2مخالفــة المـــادة رقـــم ) -
ة تحديـــد قيمــــة بعـــض الخــــدمات بـــديوان الــــوزا ن رات والــــذي نـــص عــــىل مـــن  هــــذه مــــت 

ل لشــاغىل  الوظــائف القياديــة وذلــك مــن خــالل قيــام المصــلحة باإليجــار 
ن ايجــار المــتن
غــــت   صـــــرفالــــذي يعــــد ت األمــــر اللــــذين ال ششــــغلون وظــــائف قياديــــة  عضــــاءلــــبعض األ 

  بالمال العام حيث تم أنفاق مبلل 
بالتجاوز لشاغىل  الوظائف  دينار  82,000قانونن

( لســـــنة 346( مـــــن قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم )2لمخالفـــــة للمـــــادة رقـــــم )القياديـــــة با
تحديــــد قيمــــة بعــــض الخــــدمات بــــديوان الــــوزارات، منهــــا عــــىل ســــبيل بشــــأن  م2013
 -المثال: 

 د أتعاب ومكافأت لغي  العاملي   بن

ات خـالل مصــروفدينار، بينما بلغ  جملة ال 800,000المفوض به بمبلل  إجمال  بلل 
: دينار ومن خالل الفحص والمراجعة لهذا البند أتض   732,754السنة مبلل   

 اآلنر

ة والماليــة بصــفته ممثــل داريــالقيــام بــابرام محــا ن اتفــاق مــن قبــل مــدير الشــؤون اإل  -
( مــن قــانون عالقــات 126لمصــلحة الجمــارك واعتمادهــا مخالفــة لنصــوص المــادة )

  نصــــ  عـــــىل أن يكـــــون شــــغل الوظـــــائف الشــــاغرة بمالكـــــات ال
وحـــــدات العمــــل والـــــبر

ن دارياإل   التدريب. أو  التعاقد أو  ة بطريق التعيي 

-   
 األمـــر  ،قيــام المصـــلحة بتجديـــد العقـــود ومـــن  صــفة لـــبعض عقـــود التجديـــد التلقـــان 

( والــــذي خصــــص لغــــرض  ن الــــذي يتعــــارض مــــ  طبيعــــة البنــــد )مكافــــآت لغــــت  العــــاملي 
كمـــــا يتعـــــارض مـــــ  مـــــا ورد   ،العمـــــل الموســـــم  أو  العمـــــل العـــــارضأو  العمـــــل المؤقـــــ 

ن بالوحـــــــدات بشـــــــأن  م2010( لســــــنة 12العمــــــل رقـــــــم ) قــــــانون عالقـــــــاتب المــــــوظفي 
( مـــن قـــانون عالقـــات 8ويتعـــارض مـــ  نصـــوص المـــادة ) ســـاس  والمرتـــب األ  ،ةداريـــاإل 

ن بشأن  العمل  .مكاتب التشغيل )القوى العاملة(إل  تقديم االحتياجات من العاملي 

ن بموجــب هــذه العقــود يعــد مــن قبيــل التهــرب  -   توظيــف هــؤالء العــاملي 
االســتمرار فن

  رقـم 
م ممـا يثـت  الشـك حـول أوضـاع 2014لسـنة  (8)من تنفيذ قـانون الـرقم الـوطبن

ن من حيث ازدواجية العمل.   هؤالء العاملي 
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 ضــــريبعـــدم إخضـــاع محـــا ن االتفـــاق ل -
ا
عـــن عـــدم اعتمـــاد محـــا ن  ة المحـــررات فضـــ 

بـــــــوزارة العمـــــــل لمنـــــــ  االزدواجيـــــــة الوظيفيـــــــة  ســـــــجيلها بمكاتـــــــب العمـــــــلاالتفـــــــاق وت
 االتفاق.  محضـر للموظف المتعاقد معه بموجب 

 مـــــن عقـــــود  إدارةلجـــــوء  -
ا
ن بـــــابرام محـــــا ن اتفـــــاق بـــــد  الجمـــــارك لتوظيـــــف المـــــوظفي 

ن ودون  توظيـف ومنحهـا صــفة االسـتمرارية وتحميلهــا عـىل بنـد مكافــآت لغـت  العــاملي 
ا. االستقطاعات  حصـر 

 
 المنصوص عليها قانون

ن حـــبر  - امـــات عـــىل بنـــد مكافـــأة لغـــت  العـــاملي  ن
م مـــن 31/12/2019بلغـــ  جملـــة االلتر

الــذي يــدل عــىل  األمــر  دينــار 464,550واقــ  البيــان المعــد مــن قبــل المصــلحة مبلــل 
 االتفـــاق دون الرجـــوع للمراقـــب المـــال  

ارتبـــاط المصـــلحة بنفقـــات بموجـــب محـــا ن
انية والحسابات والمخازن. م 26بالمخالفة لنص المادة  ن  ن الئحة المت 

ن بموجــــــب محــــــا ن  - امــــــات القائمــــــة كمكافــــــأة لــــــبعض المتعــــــاوني  ن
تضــــــخم قيمــــــة االلتر

 .االتفاق

 بند العـــــالج

اته مبلـل مصــروف إجمـال  بينمـا بلـل  دينـار  75,000المعتمـد لهـذا البنـد مبلـل  إجمال  بلل 
ن  دينار  65,000 : من خالل فحص البند تبي   

 اآلنر

  وجـــــود  -
صـــــندوق للرعايـــــة االجتماعيـــــة لمصـــــلحة الجمـــــارك يقـــــدم خـــــدمات لمـــــوظفن

ن عـــىل المصـــلحة دعـــم الصـــندوق مـــن بنـــد العـــالج  األمـــر المصـــلحة.  الـــذي كـــان يتعـــي 
 إلزدواجيــة ال

 
عــىل  صـــرفواحكــام نظــام الرقابــة الداخليــة عــىل عمليــة ال صـــرفتفاديــا

: هذا البند، ومن خالل فحص المستندات اتض    
 اآلنر

 392/12رقــــم  صـــــرف إذن بموجــــب   
 3500بقيمــــة  م31/12/2020المــــؤر  فن

ن ان )م م(تعــــويض مصــــاريف عــــالج الموظــــف دينــــار بشــــأن   إجمــــال  ، حيــــث تبــــي 
ي عـــدم تطـــابق أفـــواتت  لســـنوات ســـابقة.  دينـــار  2645الفـــواتت  المقدمـــة بقيمـــة 

 .صـرفة ألذن المصـروفالفواتت  م  القيمة ال إجمال  وتوافق قيمة 

  ن ات العـــالج لفـــواتت  تعـــود لســـنوات ســـابقة أي مصــــروفقيمـــة بعـــض  صــــرفتبـــي 
 لمالية بما ال يخصها من مصـروفات. تحميل السنة ا

 406/12رقـم  إذن صـرف بموجب   
مبلـل  صــرفم تـم 31/12/2020المـؤر  فن

ن االســــــتناد ) س م أ( للمســــــتفيد  دينــــــار  3,000 قيمــــــة ترجيــــــ  فــــــواتت  عــــــالج تبــــــي 
اســتمرار إل  الــذي ششــت   األمــر م 2021م المــال  عــىل فــواتت  تخــص العــا صـــرفبال

 حبر بداية السنة المالية وتحميلها عىل سنة سابقة.  صـرفالمصلحة بال

 العهد

دينــــــار، ومــــــن خــــــالل  661,000ة خــــــالل الســــــنة مبلــــــل مصـــــــروفبلغــــــ  جملــــــة العهــــــد ال
: الفحص ومراجعة   بشأنها ما يىل 

ن  بند العهد تبي 

الـــذي  األمـــر النقـــدي،  صــــرفماليـــة كأســـلوب للالمصـــلحة عـــىل العهـــد ال إدارةاعتمـــاد  -
ن الموظـف مـن أداء  صــرفالعهد حيث أن العهـد ت صـرفيتعارض م  مفهوم  لتمكـي 

  مصـروفبعض ال
ية القليلة القيمة والـبر   تقضــ ات النتر

 
ورة أدائهـا فـورا ، بطبيعتهـا  ن
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انيـــــة والحســـــابات 175-180-187بالمخالفـــــة لنصـــــوص المـــــواد ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
  العهــــــد تمثــــــل نســــــبة مصـــــــروفأي أن ال خــــــازنوالم

ن
% مــــــن 7ات النقديــــــة المتمثلــــــة ف

  مصـروف
 .ات الباب الثانن

  تفيــد 185مخالفــة نــص المــادة ) -
انيــة والحســابات والمخــازن والــبر ن ( مــن الئحــة المت 

  تقــديم الموظــف المعهــود إليــه بالعهــد إقــرار بمــا 
ا
  عهدتــه مــن رصــيد العهــدة، فضــ 

ن
 ف

الـــذي يتعـــارض مـــ  مبـــدأ تحميـــل  األمـــر  ،عهـــد الماليـــةعـــن ذلـــك عـــدم إقفـــال بعـــض ال
ات جــراءالمصــلحة عــن اتخــاذ اإل  إدارةات، وتقــاعس مصـــروفالســنة بمــا يخصــها مــن 
انيـــة والحســـابات والمخـــازن وبيانهـــا  188حيالهـــا كمـــا تـــنص المـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 

: كا  لتال 

 المستفيد المبلغ المستفيد المبلغ

 ع ف ا 3000 شم  ح 5000

 عم ع 3000 مم  ع 1000

 ا   ال 3000 ه ع ال 10,000

 م ع ال 3000 ام ع 5000

 ن ع ال 1000 ع ا ال 5000
 

ن ظهور رصـيد للعهـد الماليـة المرحلـة مـن سـنوات سـابقة ) - م( 2019إل  م2010تبي 
لم يتم إظهارها كرصيد أول المدة بسجل العهد دينار  442,277ها مبلل إجماليبلل 
الــذي يتعــارض مــ  أهــم المبــادئ المحاســبية أال وهــو مبــدأ اإلثبــات المحاســب    األمــر 

  اتخـــاذ أي  إدارةوتقـــاعس 
إلقفالهـــا حـــبر تـــاريــــخ الفحـــص  إجـــراءمصـــلحة الجمـــارك فن

 .والمراجعة

 ،دينـــــــار  481,277م مبلــــــل 31/12/2020العهــــــد الغــــــت  مقفلــــــة حــــــبر  إجمــــــال  بلــــــل  -
  عملية خصـم قيمـة العهـد الغـت  مقفلـة إال  إدارةولوحظ قيام 

ة فن المصلحة بالمبارسر
رات  أنــــه تــــم إيقــــاف عمليــــة الخصــــم بنــــاء عــــىل تعليمــــات دون توضــــي  أســــباب ومــــت 

  الخصــم
ورة اإلســتمرار فن طبقــا ألحكــام  ،إيقــاف عمليــة الخصــم مــ  التأكيــد عــىل  ن

انية والحسابات والمخازن. 188المادة ) ن  ( من الئحة المت 

 حساب عالوة السفر والمبيتسلف عل 

انيــــة كســــلف 2020ات للعــــام المــــال  مصـــــروفال إجمــــال  بلــــل  ن م عــــىل حســــاب خــــارج المت 
ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة لــوحظ تقــاعس  دينــار  10,332للســفر والمبيــ  مبلــل 

ات الالزمــة حيــال تســوية الســلفة ترتــب عــىل ذلــك جــراءمصــلحة الجمــارك عــن اتخــاذ اإل 
تيـب سـنوات ظهورها كأرصدة افتتاحي ة ترحل من سنة ألخرى نوضحها كالتال  وفقـا لتر

 ها: صـرف

 المبلغ السنة

 17,928 م2017

 54,551 م2018

 57,260 م2019
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 الرسوم المقيدة

ن  ( لســـنة 32بموجـــب قـــرار وزيـــر الماليـــة رقـــم ) مـــن خـــالل متابعـــة الرســـوم المقيـــدة تبـــي 
م تـــــــم إعفـــــــاء واردات الجهـــــــات الممولـــــــة مـــــــن الخزانـــــــة العامـــــــة مـــــــن أداء الرســـــــوم 2012

مـــن قـــانون الجمـــارك رقــــم  (5)الـــذي يعـــد مخالفـــة ألحكــــام المـــادة رقـــم  األمـــر الجمركيـــة 
  أعطــــــ  صــــــالحية إصــــــدار قــــــرارات باإلعفــــــاءات الجمركيــــــة 2010لســــــنة  (10)

م والــــــبر
الــذي يتطلــب مــن وزارة الماليــة  األمــر لــوزراء بنــاء عــىل عــرض الــوزير المخــتص لمجلــس ا

 العرض عىل مجلس الوزراء إلصدار القرار. 

 الحسابات المصـرفية

الجمهوريـــــــة  ية لمصــــــلحة الجمــــــاركصـــــــرفمــــــن خــــــالل فحــــــص ومتابعــــــة الحســــــابات الم
القانونيـة ات جـراءاالستقالل اتض  تقاعس المصلحة عـن متابعـة المعلقـات واتخـاذ اإل 

انيــــــة 118-108حيالهــــــا بالمخالفــــــة لنصــــــوص المــــــواد ) ن ( مــــــن الئحــــــة الحســــــابات والمت 
  
ن
م كمــا 31/12/2020والمخـازن وخصوصـا المرحلـة مـن سـنوات سـابقة حيـث كانـ  ف

 :  يىل 

   مبلغ لم تظهر بالدفاتر البيان
 
 خصم من الدفاتر لم تخصم بالحساب المصـرف

 35,292,742 667,701 األولالباب 

  
 7,793,965 17,029 الباب الثانن

 83,344 - الباب الثالث

 1,016,765 450,635 الودائ 
 

امات : االلي  
ً
 ثامنا

امـــــــــــات القائمــــــــــــة عـــــــــــىل المصـــــــــــلحة حـــــــــــبر  إجمـــــــــــال  بلـــــــــــل  ن مبلــــــــــــل م 31/12/2019االلتر
امـات  صــرفومن خالل الفحـص والمراجعـة لـوحظ  دينار  201,859,003 ن بعـض االلتر

ة بــدال مــن  حصـــر الــواردة بتقريــر لجنــة  انيــة مبــارسر ن امــات عــىل بنــود المت  ن
ات مصـــروفااللتر

انيــة ب ن ات ســنوات مصـــروفســنوات ســابقة )البنــد المخصــص لهــا( أي تحميــل بنــود المت 
 .سابقة

  ضـرائبمصلحة ال
 نظام الرقابة الداخلية

مــــن خــــالل عمليــــة الفحــــص المســــتندي لحســــابات المصــــلحة تكشــــف للــــديوان بعــــض 
  
: المالحظات عىل نظام الرقابة الداخلية نوردها فن  

 اآلنر

ام المصـــلحة بـــنص المـــادة ) - ن ( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة، والمـــادة 20عـــدم الـــتر
  الحصـــول عـــىل إقـــرار كتـــان   26)

انيـــة والحســـابات والمخـــازن فن ن  مـــن ( مـــن الئحـــة المت 
 المراقب المال  لتوفت  التغطية المالية قبل االرتباط م  أي جهة. 

  مسك سـجل ل إدارةقصور  -
ومتابعـة األصـول الثابتـة إلثبـات كافـة  حصــر المصلحة فن

 ة المتعلقة بكل أصل ومتابعتها من حيث اإلضافة واالستبعاد. ساسيالبيانات األ 
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 عـــــن  رفصــــــبمـــــا يفيـــــد ال صــــــرفعـــــدم خـــــتم المســـــتندات المعـــــززة لل -
ا
بموجبهـــــا فضـــــ 

انيـة والحسـابات والمخـازن 105مخالفته لنص المادة ) ن الـذي  األمـر ( من الئحة المت 
تب عنه تكرار ال  .صـرفيتر

امات رغم تراكمها عىل المصلحة من سنوات سابقة  - ن عدم مسك سجل لمتابعة االلتر
 ها. صـرفمما يضعف احكام الرقابة عليها وقد يكون مدعاة لتكرار 

انية ية المي    التسيي 

ة  األولبلغــ  قيمــة الحــواالت الماليــة الــواردة لحســابات المصــلحة عــن البــاب  - للفــتر
 وقدره 31/12/2019حبر  01/01من 

 
ن بلغـ   39,114,342م مبلغا   حي 

ن
دينار ف

 وقـــــدره مصــــــروفال
 
ة مبلغـــــا دينـــــار أي بعجـــــز بلــــــل  46,555,600ات عـــــن نفـــــس الفـــــتر

 دينار.  7,441,258

ن بلغــ  قيمــة الحــو  -   حـي 
ن
ة ف   للفــتر

االت الــواردة لحســابات المصــلحة عــن البــاب الثــانن
 وقــــــــــدره 31/12/2019حــــــــــبر  01/01مــــــــــن 

 
دينــــــــــار وبلغــــــــــ   9,829,998م مبلغــــــــــا

 وقدره مصـروفال
 
ة مبلغا  55,818دينار أي بوفر بلل  9,774,180ات عن نفس الفتر

 دينار. 

ة  - انيــــــــــــة عــــــــــــن الفــــــــــــتر ن حــــــــــــبر  1/1البيــــــــــــان التــــــــــــال  يوضــــــــــــ  الموقــــــــــــف التنفيــــــــــــذي للمت 
 .م31/12/2019

 الرصيد المصـروفات قيمة الحواالت  الباب

 (7,441,258) 46,555,600 39,114,342 األول

  
 55,818 9,774,180 9,829,998 الثانن

 (7,385,440) 56,329,780 48,944,341 المجموع
 

: ومن خالل ما تقدم نالحظ   
 اآلنر

ن لديها والذين  إدارةقيام  - جاع مصاريف لبعض العاملي 
المصلحة باتباع اسلوب استر
الذي يصعب مـن عمليـة أحكـام الرقابـة  األمر يقومون باإلنفاق من حسابهم الخاص 
 عىل هذه النفقات ومن أمثلة ذلك: 

ـــخ اذن الصـرف  البيان القيمة التاريـ

 600 م16/07/2019 20/7
جاع مصاريف للسيد  إدارة، مقابل تزويد (ام ا) مقابل استر

 ترهونة ومسالته بالمياه.  ضـرائب

جاع قيمة تذكرة سفر للسيد  465 م27/10/2019 113/10  (ا ع ا. )مقابل استر

 2,375 م30/04/2019 44/4
جاع قيمة   هاتف محمول دفع  شـراءمقابل استر
 (  ع ا.  )للسيد  

 1,105 م02/10/2019 1/10
جاع قيمة صيانة مولد  ن زارةمقابل استر  بمكتب عي 

 (ا ز  .  )للسيد  

جاع مصاريف صيانة سيارة للسيد  751 م27/10/2019 52/10  (ص ا ص.  )مقابل استر

 3,629 م27/10/2019 55/10
جاع مصاريف للسيارات  ضـرائبالتابعة لمكتب  مقابل استر
 (ا. م  ع )االسكان دفع  للسيد 

 

انيـــة ب إدارةقيــام  - ن ات ال تخصــها وتخـــص مصـــروفالمصــلحة بتحميـــل بعــض بنــود المت 
 .( من قانون النظام المال  للدولة10بنود أخرى وذلك بالمخالفة ألحكام المادة )
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المصـــلحة  إدارةدينـــار قامـــ   94,585بقيمـــة  144/12رقـــم  صــــرفالإذن  بموجـــب -
ن الشـــامل للمركبـــات التابعـــة للمصـــلحة لعـــدد حـــبر  01/09مـــن مركبـــة  339 بالتـــأمي 

 التكافىل  المساهمة وذلك بالمخالفـة ـاليس شـركةم دفع  ل31/12/2019
ن ر للتأمي 

ن 201ألحكـــــام المـــــادة )   ال تجـــــت 
انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن والـــــبر ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

ن عىل ممتلكات الحكومة التابعة والمنقولة   ال باستثناء محدد. إالتأمي 

ن وجود سيارات  ضـرائبكة لمصلحة المن خالل متابعة كشف السيارات المملو  - تبي 
الـذي شسـتوجب العمـل  األمر بعهدة اشخاص انته  عالقتهم الوظيفية بالمصلحة 

جاع هـذه السـيارات والجراءعىل اتخاذ اإل  بيـان ات المناسبة من قبل المصلحة الستر
 :التال  يوض  ذلك

 مكان العمل الحال   نوع المركبة الصفة مستلم العهدة

  نائب ن ع ا 
 
 العامة/ نقل دارةاإل  6اودي  المدير العام / سابقا

 غت  معروف كامري غت  معروف مم ن

 وزارة المالية هونداي سوناتا منقول ط ج

 وزارة المالية تويوتا اورين مراقب مال  / سابق م ا

 وزارة المالية تويوتا كامري مراقب مال  / سابق ع   
 

انية / العهد حسابات   الماليةخارج المي  

 وقــــــدره 2019ة خــــــالل الســــــنة الماليــــــة مصـــــــروفبلغــــــ  قيمــــــة العهــــــد الماليــــــة ال
 
م مبلغــــــا

ن  دينار 152,500 : ومن خالل متابعة وفحص هذه العهد تبي   
 اآلنر

الــــذي  األمــــر النقــــدي  صـــــرفالمصــــلحة عــــىل العهــــد الماليــــة كأســــلوب لل إدارةاعتمــــاد  -
وسيط حسـاب المخـازن ات من حيث تمصـروفال ضعف الرقابة عىل هذهإل  يؤدي

يات.   اثناء عمليات التوريد لبعض المشتر

امات  االلي  

امات القائمة عىل ن  وقـدره  بلغ  قيمة االلتر
 
والبيـان  دينـار 3,861,468المصـلحة مبلغـا

 التال  يوض  ذلك: 

ام ام بيان االلي    قيمة االلي  

 124,133 واإلقامة( سنوات سابقة عاشة)اإل  األولالباب 

  
 19,901 م2013ات مصـروفالباب الثانن

  
 351,750 م2015ات مصـروفالباب الثانن

  
 132,745 م2016ات مصـروفالباب الثانن

  
 190,248 م2017ات مصـروفالباب الثانن

  
 3,042,690 م2018ات مصـروفالباب الثانن

  
 376,355 م2019ات مصـروفالباب الثانن

امات  3,861,468 إجمال  االلي  
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 الدولة أمالكمصلحة 
 
ً
 اإليرادات :أوال

ات المعد من قبـل يرادات المحصلة خالل السنة من واق  بيان اإل يراداإل  إجمال  بلغ  
ن كانـــــــــ  اإل  11,164,556ات بالمصـــــــــلحة مبلـــــــــل يـــــــــراداإل  إدارة   حـــــــــي 

ن
ات يـــــــــراددينـــــــــار، ف

  حســــــاب اإل 
ن
  حــــــبر  صـــــــرفبم 2045ات رقــــــم يــــــرادالمحصــــــلة فعــــــال ف

التجــــــاري الــــــوطبن
 دينار.  2,662,234م مبلل 31/12/2020

العــام عــن  يــراد ات المقــدرة بــالمحقق بالمبــالل المحالــة لإل يــرادوفيمــا يــىل  بيــان مقارنــة اإل 
 :م2020-2017السنوات 

 نسبة المحقق إل المقدر المحال إل حساب اإليراد العام المحقق وفق بيان اإليرادات التقديرات السنة

 %108 9,229,443 13,027,106 12,000,000 م2017

 %105 15,895,447 12,552,756 12,000,000 م2018

 %105 15,956,109 12,567,034 12,000,000 م2019

 %102 صفر 12,253,392 12,000,000 م2020

 %105 41,080,999 50,400,288 000,000 ,48 اإلجمال  
 

  جباية 
ن إيرادومن خالل تقييم اداء المصلحة فن : اتها تبي   

 اآلنر

تيبـات الماليـة يرادعدم قيام المصلحة باحالة اي مبلل من قيمة اإل  - ات المدرجة بالتر
انيــة العامــة ممــا 2020لســنة  ن ســلبا عــىل تنفيــذ أثــر  م كمصــدر مــن مصــادر تمويــل المت 

 لعـــدم قيامهـــا بمتابعـــة والـــزام المصـــارف باحالـــة ارصـــدة هـــذه 
ا
انيـــة وذلـــك نتيجـــة ن المت 

حساب المصلحة شهريا بالرغم من وجـود هـذا إل  ات(يراد)حسابات اإل الحسابات 
 .إدارة الحسابات بوازرة الماليةبرسائل  الشـرط

اف عـىل القسـم المـال  مـن حيـث متابعـة  -
عدم قيام المراقب المـال  بـأداء دوره بـاإلرسر

انيـــة24ات بالمخالفـــة ألحكــام المـــادة )يـــرادتحصــيل اإل  ن  ( الفقـــرة )ه( مــن الئحـــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

ة داريـــــالشـــــؤون اإل  إدارةات دون التنســـــيق مـــــ  يـــــرادات بمتابعـــــة اإل يـــــراداإل  إدارةقيـــــام  -
ن  2020ات المحصلة خالل سنة يرادالذي نتأ عنه تغت  قيمة اإل  األمر والمالية  م بي 
  تتم م  مكاتب األ  وآخر كل بيان 

 مالك. نتيجة للتسويات البر

  قيمة  -
 تية: اآل  الدولة ويرج  ذلك لألسباب أمالكرنة بات المصلحة مقاإيرادتدنن

  ات القانونية حيال المتأخرين عن السدادجراءعدم قيام المصلحة باتخاذ اإل. 

  قيمة تسعت  اإليجارات مقارنة باأل  
 السائدة سعار تدنن

 ( لســـــنة 246صـــــدور قـــــرار المجلـــــس الرئـــــاس  رقـــــم )ن 2020 م باعفـــــاء المنتفعـــــي 
 داء حــــــــق االنتفــــــــاع اعتبــــــــار ألدولــــــــة مــــــــن بالعقــــــــارات التجاريــــــــة المملوكــــــــة ل

 
مــــــــن  ا

ات المصـلحة، نظـرا إيـرادعـىل أثـر  انـهشـارة إل م والذي تجدر اإل 01/04/2020
 أعمـــال التجـــارة إلعـــدم 

 
يقـــاف العمـــل بـــه بـــالرغم مـــن ان اوضـــاع الشـــارع وتحديـــدا

الــــــذي يتطلــــــب اتخــــــاذ  األمــــــر  ،تعتــــــت  مســــــتقرة كمــــــا كــــــان الوضــــــ  قبــــــل الجائحــــــة
  من شأنها تنبيه المجلس الرئاس  بهذه المشكلة اتجراءالمصلحة لإل 

 .البر
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 وص عقـــــود اإليجـــــار وفـــــق عـــــدم قيـــــام مكاتـــــب ووحـــــدات المصـــــلحة بتنفيـــــذ نصـــــ
ن عـــن ســــداد  إدارةعــــد مـــن قبــــل النمـــوذج الم الشـــؤون القانونيــــة حيـــال المتخلفــــي 

 تراكم هذه الديون المستحقة لصالحها. إل  اإليجارات، مما أدى

  جبايـــــــة الجـــــــزء األكـــــــت  مـــــــن  
ن
اتهـــــــا حيـــــــث بلغـــــــ  جملـــــــة إيرادتـــــــأخر المصـــــــلحة ف

  
ن
امــات القائمــة لصــال  المصــلحة عــىل بعــض الجهــات المتمثلــة ف ن  شـــركات) االلتر

م مبلــــــــــــل 2009اجنبيــــــــــــة( حــــــــــــبر نهايــــــــــــة ســــــــــــنة  شـــــــــــــركات –مصــــــــــــارف  –عامـــــــــــة 
امــــات لـــم يـــتم تحـــديثها وذلــــك أدينـــار فضـــال عـــىل  338,190,103 ن ن هـــذه االلتر

امــات لــدى  حصـــر جــود لعــدم و  ن  م2010ات عــن الســنوات مــن يــراداإل  إدارةبااللتر
 إدارةضياع بعـض هـذه الحقـوق، بـالرغم مـن قيـام إل  م مما قد يؤدي2020إل 

المـــــــوارد الماليـــــــة بمطالبـــــــة المصـــــــلحة بموافاتهـــــــا ببيـــــــان تفصـــــــيىل  عـــــــن المبـــــــالل 
مصـــلحة  األجنبيـــة إال أنو  الوطنيـــة شــــركاتالو  المســـتحقة عـــىل الجهـــات العامـــة

  3662-1-الدولــــــــــــــــة وبموجــــــــــــــــب كتابهــــــــــــــــا رقــــــــــــــــم )م.أ.د.ح أمـــــــــــــــالك
ن
( المــــــــــــــــؤر  ف

 م قام  باحالة كشف يتضمن جزء من الديون القائمة. 21/12/2017

 سجيل العقارات المملوكة للدولةوت حصـر 

  عملية ال أمالك حصـريتض  عدم إنجاز المصلحة ل
وع فن  حصـر الدولة بالرغم من الشر

ن وتشـــكيل اللجـــان منـــذ أكـــتر    إنهـــاء  ، مـــن ســـنتي 
حيـــث يالحـــظ عـــدم جديـــة المصـــلحة فن

واللجــــــــان المشــــــــكلة  مــــــــالكوذلــــــــك بعــــــــدم إلــــــــزام ومتابعــــــــة مكاتــــــــب األ  حصـــــــــر عمليــــــــة ال
  عمليـة الـبالخصوص بالتسـ

  إل  ، باإلضـافةحصــر ريــــ  فن
العقـارات والشـؤون  إدارةتـراجن

  متابعــة بعــض مكاتــب األ 
المنجــز ومــن  صـــر حبال دارةوالزامهــا بموافــاة اإل  مــالكالفنيــة فن

ن  حصـر خالل دراسة  : العقارات المعد من المصلحة تبي   
 اآلنر

 العقــارات والشـؤون الفنيــة قبــل إدارةحســب مـا أفــاد بـه مــدير  حصـــر ثـم إعــداد هـذا ال -
 .م2008سنة 

  لمكاتـــب  حصــــر بيانـــات  إدراجعـــدم  -
العقـــارات الموجـــودة ضـــمن اإلختصـــاص المكـــانن

ق، ابوســـليم، القبـــة، ج  األنـــدلس، الجـــوش،  أمـــالك الدولـــة )طرابلــــس المدينـــة، طـــت 
 .بنغازي، خليأ السدرة، غريان، األبيار، درنة، الكفرة(

   األمـر  ،قلة العقارات المحصورة لدى بعض المكاتـب -
الـذي يـدل عـىل وجـود خلـل فن

  وليد، مكتب حصـر أو عملية ال
مرصاتة، اإلحالة ومنها عىل سبيل المثال )مكتب ببن

 .مكتب سـرت(

 عــن عــدم إســتيفاء بيانــات بعــض  -
ا
عــدم تطــابق البيانــات عــىل بعــض العقــارات، فضــ 

 .
ا
 العقارات من حيث المساحة مث 

ونيـــة تمكـــن مـــن  مـــالكالـــوارد مـــن مكاتـــب األ  حصــــر ال إدراجعـــدم  - عـــىل منظومـــة إلكتر
كـــل   إل حصــــر  أي معلومـــة بســـهولة بحيـــث يكـــون مـــن الســـهل الوصـــولإل  الوصـــول

الــــذي تعــــذر معــــه تحليــــل هــــذه  األمــــر  كــــل نــــوع مــــن العقــــاراتو  مكتــــب عــــىل حــــدى،
 البيانات. 
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 جأمال  الدولة بالخار 

الدولــة الصــادر ببنــاء  أمــالكمصــلحة  إدارةبموجــب التعمــيم الصــادر عــن رئــيس مجلــس 
الدولـــــة بالخـــــارج وتحديــــــد  مــــــالكأل  إدارةنشـــــاء إادارات ومكاتـــــب ديـــــوان المصــــــلحة تـــــم 

: الل اختصاصاتها، ومن خ  
ن اآلنر  متابعة أعمال اإلدارة تبي 

  أمــالك إدارةتــدار  -
 
الدولــة بالخــارج بواســطة موظــف واحــد يقــوم بجميــ  أعمالهــا بــدءا

 عـــــن  دراجالتوثيـــــق واإل حصــــــر إل مـــــن عمليـــــة ال
ا
ة داريـــــاإل  األعمـــــالبالمنظومـــــة فضـــــ 

 .دارةلإل 

  ـر حصـــم تـــم تشـــكيل لجنـــة ل2015( لســـنة 334بموجـــب قـــرار وزيـــر الخارجيـــة رقـــم ) -
الدولــة  أمــالك إدارةكافــة العقــارات التابعــة لــوزارة الخارجيــة وتوثيقهــا بعضــوية مــدير 

ن أن اللجنـة عقــدت عـدد  ة كـان  12بالخـارج تبــي  خرهــا المنعقــد آاجتماعــا خـالل الفــتر
عقـارات وزارة  حصــر م حيث اسفرت هـذه االجتماعـات عـىل 16/01/2019بتاريــــخ 

: الخارجية ك  
 اآلنر

 عقارات التوجد لها مستندات عقارات كاملة المستندات عدد العقارات القارة

 5 61 66 االفريقية

 27 18 45 العربية

 2 57 59 االوروبية

 9 8 17 يكيةاألمر 

اليا  5 7 12 اسيا واستر

 48 151 199 اإلجمال  
 

  موافــــاة مصــــلحة  -
الدولــــة بمســــتندات ملكيــــة بعــــض  أمــــالكتــــأخر وزارة الخارجيــــة فن

 حصــر عقاراتها بالخارج بالرغم من مرور حوال  خمسة سنوات عىل تشـكيل لجنـة ال
  أعالهالمشكلة بموجب قرار وزير الخارجية المذكور 

، حيث بلـل عـدد العقـارات الـبر
مبــــــبن موزعــــــة حــــــول العــــــالم وفــــــق البيانــــــات  48لــــــم يــــــتم اســــــتيفاء مســــــتنداتها عــــــدد 

 المتوفرة. 

ة   المؤجراتتسعي 

م فــ ن 2018( لســنة 187الدولــة رقــم ) أمــالكمصــلحة  إدارةوفقــا لقــرار رئــيس مجلــس 
 للمســـــتوى )أ( 

ا
ة المـــــؤجرات للمواقـــــ  الخدميـــــة واألنشـــــطة التجاريـــــة مـــــث  قيمـــــة تســـــعت 

إال أن هذا السعر ال  ،%10دينار للمتر المربــ  بنسبة زيادة سنوية  10منطقة )أ( بمبلل 
ة المــــؤجرات يمثـــل القيمـــة الحقيقيـــة ل هــــذه المـــؤجرات ومـــن خـــالل دراســــة قـــرار تســـعت 

 التال  
ن مة تبي   :ونماذج العقود المت 

الذي شستدع   األمر  ات المصلحةإيرادعقود االنتفاع الغالبية من جملة  إيراد ششكل  -
ة بمــــا يــــتالءم مــــ  أهميــــة المــــؤجرات، وعــــىل الــــرغم مــــن ذلــــك هنــــاك  تعــــديل التســــعت 

  
امــاتهم بــالرغم مــن انخفــاض القيمــة تقــاعس كبــت  مــن قبــل المــؤجرين فن ن  االيفــاء بالتر

 المحددة لتلك المؤجرات. 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

169 
 

  دراســــة  -
ن
المــــؤجرات بالمقارنــــة مــــ   أســــعار هــــدر المــــال العــــام نتيجــــة لعــــدم الجديــــة ف

ضياع مصدر من أهم المصادر الفعالة إل  الذي أدى األمر السوق ومتطلباته  أسعار 
  تمويل الخزانة العامة للدولة. 

ن
 ف

وجــود اوجــه فســاد وعــدم تحقيــق إل  زيــة المعتمــدة للمــؤجرات قــد تــؤديالقــيم الرم -
ه  العدالة والمساواة المجتمعيـة مـن خـالل وجـود فـارق شسـم  للمنتفـ  باعـادة تـأجت 

 .باعتماد معايت  موضوعية تمثل الواق  واالنتفاع به عوضا من جعل المنفعة عامة

مثــل القيمــة الحقيقيــة ن القــرارات المتخــذة بخصــوص تعــديل ســعر المــؤجرات ال تإ -
 للعقارات المملوكة للدولة. 

 التعدي عل أمال  الدولة

ن  : من خالل متابعة أعمال المرصد تبي   
 اآلنر

  منظومــــة الرصــــد الخاصــــة وذلــــك عــــن طريــــق قيــــام مكاتــــب  حصـــــر يــــتم  -
ن
التعــــديات ف

واعـــــداد وصـــــف لحالـــــة العقـــــار المتعـــــدي عليـــــه والجهـــــة المتعديـــــة  حصــــــر ب مـــــالكاأل 
 مة التعديات. ها بمنظو ادراجو 

تعـــــــد لـــــــدى بعـــــــض المكاتـــــــب بمنظومـــــــة الرصـــــــد حـــــــبر تـــــــاريــــخ  40عـــــــدد  حصــــــــر تـــــــم  -
 .م21/3/2021

  تمـ  عـىل  -
 أمـالكلم يتم إعداد التقـديرات واالنعكاسـات االقتصـادية للتعـديات الـبر

 لعدم اكتمال المعلومات المتعلقة بالتعديات من النواج  الفنية. 
 
 الدولة نظرا

  توا -
  اإلتصــاالت باحالــة مســتندات التعــديات عــدم قيــام المكاتــب الــبر

جــه صــعوبة فن
ن مـن خــالل البيـان المعــد مـن المرصــد إل  الواقعـة ضــمن نطاقهـا  المرصــد، حيـث تبــي 

: اتها وبيانها كإجراءتعدي لم تستكمل  426وجود عدد   
 اآلنر

 عدد التعديات اسم المكتب ت

 85 مكتب مرصاتة 1

 20 مكتب إجدابيا 2

 44 مكتب رست 3

 50 غات مكتب 4

 65 مكتب طرابلس 5

 7 مكتب العزيزية 6

 125 مكتب الزاوية 7

 8 إوباري 8

 16 مرزق 9

 6 غدامس 10
 

 التوصيات

ة المؤجرات العامة بما يحقق مورد فعال ويتالءم م  قيمة المـؤجرات  - تعديل تسعت 
ورة متابعة المكاتب وحثهم عىل التشيــــ  من عملية  وتوثيق  حصـر السائدة، م   ن

 المصلحة.  أمالك
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ورة اتخـــــاذ اإل  -   يـــــرادات الالزمـــــة لجبايـــــة اإل جـــــراء ن
ن
ات وتطبيـــــق الجـــــزاءات الـــــواردة ف

  حال إخالل ب
ن
 الدف .  شـروطالعقود وعدم تجديد العقود ف

ن المصلحة ووزارة االقتصاد وعدم مـن  تـراخيص لمزاولـة المهـن  - وجوب التنسيق بي 
ام ن  الذي عليه لصال  المصلحة.  إال بعد إحضار المنتف  ما يفيد تسديد االلتر

ورة العمل عىل اتخاذ اإل  -   مواجهـة  إدارةات القانونية والتعاون م  جراء ن
ن
القضايا ف

 الدولة.  أمالكالتعديات عىل 

الموجــودات العقاريــة  حصـــر االعتمــاد عــىل الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لمتابعــة و  -
 واحكام الرقابة عليها. 
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 صـري: القطاع املالرابعالفصل 

 ليبيا املركزي مصـرف
تيبات الماليةاتنفيذ   م2020للدولة  لي 

ن الحســابات ال ات يــرادية الرئيســية لإل مصـــرفمــن خــالل متابعــة حركــة تحويــل المبــالل بــي 
  واضــ  يمكــن  مصـــرفات بمصـــروفوال

ن عــدم وجــود تسلســل تــاريحن ليبيــا المركــزي يتبــي 
 ية ممــا ادىمصـــرفابات المــن خاللــه إعمــال الفحــص والمراجعــة للمبــالل الــواردة للحســ

والصــــــكوك المخصــــــومة المتعلقــــــة بتنفيــــــذ  الصـــــــرف أذونــــــاتعــــــدم حفــــــظ وارشــــــفة إل 
تيبات المالية.   التر

الصــــــادرة مــــــن ادارة الخزانــــــة بــــــوزارة الماليــــــة  الصـــــــرف أذونــــــاتتــــــأخر تنفيــــــذ معظــــــم  -
  
ن
  تنفيـــذها واخضـــاع بعضـــها لتأشـــت  المحـــافظ قبـــل التنفيـــذ مـــ  تـــأخره ف

ن
والتبـــاطؤ ف

 التأشت  وعدم مراعاة االولوية حسب الوارد من ادارة الخزانة بوزارة المالية. 

العـام  د يـراحساب اإل إل  عملة محلية ومن ثمإل  ات بالعملة األجنبيةيرادتحويل اإل  -
اف عــىل حســابات اإل    اإلرسر

ات بالمخالفــة لــنص يــراددون مراعــاة دور وزارة الماليــة فن
 ( من قانون المصارف. 44المادة )

  تنفيذ بعض  -
عـدم إل  المحالة من وزارة المالية مما يـؤدي الصـرف أذوناتالتأخر فن

تبة عىل قوة األمـرقدرة الجهات المستفيدة من الوفاء  اماتها المتر ن بتحويـل هـذه  بالتر
  الوق  المحدد

 .المبالل والقيام بأعمالها المناطة بها فن

 ف وعـــدم  أذونـــاتليبيـــا المركـــزي ب مصــــرفية بمصــــرفحتفـــا  إدارة العمليـــات الا -
   فها. 

اتبية فن  تنفيذها وعدم مراعاة التر

ن إدارة الخزانــــــــة بــــــــوزارة الماليــــــــة وادارة  - عــــــــدم إجــــــــراء المطابقــــــــات والمصــــــــادقات بــــــــي 
ية فيمــــا يخــــص المبــــالل المعلقــــة عــــىل الحســــابات وخاصــــة فيمــــا مصـــــرفالالعمليــــات 

ة وينطبـــق    تخـــص ســـنوات ســـابقة ولـــم تنفـــذ خـــالل نفـــس الفـــتر
يتعلـــق بالمبـــالل الـــبر
  شــــأن اال 7عليهــــا نــــص المــــادة )

ات غــــت  عتمــــاد( مــــن قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة فن
 المنفذة خالل السنة المالية. 

 الصـــرف أذونــاتية بمــا يفيــد التنفيــذ عــىل مصـــرفلعــدم وجــود خــتم إدارة العمليــات ا -
 المنفذة. 

  ف بشكل دقيق.  أذوناتعدم مسك سجل تسليم  -

ية ال تحتـــوي عـــىل مبـــالل ماليـــة رصـــيدها صـــفر ممـــا يتطلـــب مصــــرفوجـــود حســـابات  -
 القانونية حيالها باقفالها.  جراءاتاتخاذ اإل 

لحسـابات المعلقـة مـن خـالل اسـتعمال ا مصـرفتسوية سلف الخزانة العامة عىل ال -
ات ســـابقة وبــهـــا مبـــالل مخصـــومة ومنفـــذة بـــدفاتر بـــوزارة    تـــم فتحهـــا خـــالل فـــتر

الـــبر
 .المالية
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ات العمـــالت االجنبيـــة بالـــدينار الليـــب   بأســـعار مخالفـــة إيـــراداســـتخدام أســـعار تقيـــيم  -
ة اليومية وضياع فرص تحقيق اإل  ات عىل للخزانة العامـة يرادلألسعار الواردة بالنشر

  التقارير السابقة. رغم تنبيه
ن
 ات الديوان ف

 مجلس ادارة المرصف المركزي

باســـتثناء م 2020ليبيــا المركــزي نهائيـــا خــالل عــام  مصــــرف إدارةمجلــس لــم يجتمــ   -
م، بشـــأن المصـــارف، 2005( لســـنة 1مـــرة واحـــدة بالمخالفـــة ألحكـــام القـــانون رقـــم )

ورة 19م المــــادة )2012( لســــنة 46المعــــدل بالقــــانون رقــــم )   تــــنص عــــىل  ن
( والــــبر

يرجــ  عــدم و كــل شــهر،   األقــلليبيــا المركــزي مــرة عــىل  مصـــرف إدارةاجتمــاع مجلــس 
د مجلـــــس  دارياإل االنقســـــام الســـــياس  و إل  اجتمـــــاع هـــــذا المجلـــــس

ّ
 إدارةحيـــــث حـــــد

  هذا االجتمـاع سـعر  مصـرف
ن
 عنـد  صــرفليبيا ف

 
 جديـدا

 
دنـانت  للـدوالر  4.48موحـدا

 مـــن الســـعر القــديم 
ا
ك  الواحـــد بــد  ر، بتخفـــيض قيمــة العملـــة بنســـبة دينـــا 1.4األمــت 

70% . 

 الحوكمة وادارة المخاطر

لصــــادر عنــــه مــــن حيــــث ليبيــــا المركــــزي بأحكــــام دليــــل الحوكمــــة ا مصـــــرفعــــدم تقيــــد  -
  نــص عليهــا 

ن مــن خــالل الفحــص عــدم وجــود اللجــان الــبر تكــوين اللجــان. حيــث تبــي 
  
الــدليل ومنهــا لجنــة المراجعــة، لجنــة التعيينــات والمكافئــات، ولجنــة الحوكمــة والــبر

  إل  تهدف
  وتعزيز أداء  مساعدته فن

افن  ات الحوكمة. إجراءدوره اإلرسر

المخــاطر، لــوحظ عــدم وجــود الئحــة تنفيذيــة  ادارةبــالرغم مــن وجــود لجنــة معنيــة بــ -
 ات عملها. اجراءتتضمن الضوابط و 

عـــــدم تقيـــــد لجنـــــة المخـــــاطر بعـــــدد االجتماعـــــات وفـــــق قـــــرار إنشـــــائها أو وفـــــق دليـــــل  -
ورة أن تكـــــون االجتماعـــــات  مصـــــرفالحوكمــــة الصـــــادر عـــــن ال والـــــذي يـــــنص عــــىل  ن

ن قيام اللجنة بعقد ثال  األقلدورية وعىل  ثـة اجتماعـات فقـط ربــ  سنوية، حيث تبي 
ن انعقاد أحد اجتماعاتها. 2020خالل عام   م م  عدم وجود تاريــــخ يبي 

  
 نظام المدفوعات الوطن 

   مجموعــــــة مــــــن األدوات واإلجــــــراءات والقواعــــــد الخاصــــــة بنقــــــل  نظــــــم المــــــدفوعات
ن ومشــــغل    األنظمــــة. وطشــــمل نظــــام المــــدفوعات المشــــاركي 

ن فن ن المشــــاركي  األمــــوال بــــي 
 لــذلك زمــة للقيــام بالمعــامالت الماليــةبوضــ  اإلجــراءات الالالنظــام الــذي يقــوم 

 
، ووفقــا

  سنة تبن   الدولة الليبية 
 بحيث يهدف ال :  2007نظام مدفوعات وطبن

  ونيـــــة موحـــــد واللغـــــاء المقاصـــــة ربـــــط كافـــــة المصـــــارف بنظـــــام مـــــدفوعات االلكتر
ونيــــة لتتحــــول الصــــكوك والحــــواالت ال  اليدويــــة والتحــــول ال المقاصــــة االلكتر

 انظمة سداد فورية. 

  .  
ونن  الحد من التعامل بالنقد والتحول ال نظام السداد االلكتر

  .زيادة نقاط البي  و التشجي  عىل استخدامها 

  
 :التال   وكل ذلك كان سيساهم فن
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  القــــدرة عــــىل توظيــــف فــــوائض النقــــد بالمنظومــــة االقتصــــادية وفــــق السياســــات
 التحكم بالسياسات النقدية. االقتصادية المعتمدة بالدولة، من خالل 

  .الحد من عمليات غسيل االموال وتتب  عمليات الفساد والمشبوهة 

  فعـــال  رصف المركـــزي نحـــو ـوبـــاالطالع عـــىل اجـــراءات المـــ
تـــوفت  نظـــام مـــدفوعات وطـــبن

من االستقرار المال  نجده قد اخفق بهـذا الجانـب ، وذلـك قـد يكـون راجـ  السـباب يض
غيــــاب رداة وفقــــدان الرنيــــة و االام الســــياس  وضــــعف عديــــدة ولكــــن مــــن اهمهــــا االنقســــ

ك لدى مجلس ادارة مآ  رصف ليبيا المركزي. ـليات العمل المشتر

قية بمـا ـرصف ليبيا المركزي طرابلس بقفل المقاصة عىل فروع المنطقـة الــقيام م - شر
امـات وسـبب  ن ن فروع المصارف، واثر سـلبا عـىل الوفـاء بااللتر اخل بتوازن االرصدة بي 

  فـروع مصـارف المنطقـة الغربيـة بالمقارنـة  مخاطر 
ن
ونقص االحتياطيات القانونيـة ف

ن ذلك: م   قية والجدول التال  يبي 
 الشر

 )المبلل مليون دينار(

 المصارف 
أرصدة المصارف 

بالعمليات المرصفية 
 طرابلس

أرصدة المصارف 
بفرع مرصف ليبيا 
 المركزي بنغازي

الخصوم 
 اإليداعية

نسبة االحتياط  
 %20المطلوب 

نسبة الفائض أو 
 العجز

 %281 6,001 30,005 17,906 4,968 الجمهورية

  
 %174 3,696 18,481 6,257 3,857 التجاري الوطبن

 %134 2,178 10,889 1,357 3,736 الصحارى

 %133 3,300 16,498 6,057 1,646 الوحدة

 %184 806 4,032 1,314 974 شمال افريقيا

 %160 2,149 10,747 5,573 18 التجارة والتنمية

 %224 256 1,278 - 828 الليب   الخارج   

 %1953 226 1,131 3,604 1,084 األمان

 %339 208 1,040 381 532 الواحة

 449 الخليأ االول الليب   
 

1,106 221 103% 

 %48- 283 1,415 138 9 االجماع العرن   

 %328 56 279 - 239 التجاري العرن   

 %405 197 984 2 992 للتجارة واالستثمارالمتحد 

 %583 147 733 511 490 الشاي للتجارة واالستثمار

 %359 157 786 469 252 المتوسط

 %296 43 213 - 169 الوفاء

 %433 203 1,014 - 1,082 النوران

 %326 630 3,150 456 2,230 اإلسالم  الليب   

ن   %430 139 696 - 739 اليقي 

 %1088 6 29 - 68 االندلس

 - 20,901 104,507 44,026 24,361 المجمـــــــــــــــوع
 

 :  
 من خالل دراسة البيانات الواردة بالجدول السابق لوحظ األنر

  رصف ليبيــا المركــزي ـأرصــدة االحتيــاط  الظــاهرة مــ -
فر عبــارة عــن أرصــدة  القســم الـــشر

يـــة    تصـــدرها الحكومـــة دفتر
نشـــأت نتيجـــة ضـــمان المــــرصف المركـــزي للصـــكوك الـــبر

  لــم تكــن تملــك أي أمــوال ويــتم ســحبها أو ايــداعها بحســابات 
المؤقتــة بالبيضــاء والــبر

تم تبويبهـا مـن واقـ  إسـتثمارات تـم إحالتهـا مـن المستفيدين عىل مدار ستة سنوات 
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رصف المركــــــزي ـالمـــــية ولــــــيس مـــــن حســــــابات قشر ـالمصـــــارف التجاريـــــة بالمنطقــــــة الـــــ
 .  بنغازي وال تعتت  فعلية وبالتال  نسبة الفائض والعجز ال تعت  عن الواق  الفعىل 

 المقاصة

ن المنطقـة الـ - قية والغربيـة ، تـم تنفيـد  ـنظرا لإلنقسام اإلداري وايقـاف المقاصـة بـي  شر
رصفية عـــــىل أرصـــــدة المصـــــارف التجاريـــــة المحـــــتفظ بهـــــا بـــــادارة ـكافـــــة العمليـــــات المـــــ

ات المرصفية طرابلس ممـا أدي إل عـدم قـدرة بعـض المصـارف عـىل مواجهـة العملي
الطلب وفق التغطية المقررة من الخصوم اإليداعية ، ولمعالجة هذه المشـكلة قـام 
مجلــس إدارة مرـصــف ليبيـــا المركـــزي بالموافقـــة عـــىل مـــن  المصـــارف التجاريـــة قـــرض 

  أرصـــدة المصـــ 5حســـن بمبلـــل 
ارف وذلـــك بتـــاريــــخ مليـــار دينـــار لحلحلـــة مشـــكل تـــدنن

1/2/2020 :  م وبيانه كالتال 

 مليون دينار المبلل

 قيمة القرض إسم المرصف

 1,775.3 مرصف الجمهورية

  
 912.2 المرصف التجاري الوطبن

 1,106.9 مرصف الوحدة

 756.7 مرصف التجارة والتنمية

 128.6 مرصف شمال أفريقيا 

 13.9 مرصف اإلجماع العرن   

 50.7 للتجارة واإلستثمارمرصف الشايا 

 46.7 مرصف المتوسط

 119.3 مرصف الصحاري

 37.8 مرصف الواحة 

 44.9 المرصف اإلسالم  الليب   

 5,000 اإلجمال  
 

  تمـــ  عليهـــا تحديـــد قيمـــة القـــرض وحصـــة كـــل  -
لـــم يـــتم تقـــديم للجنـــة الدراســـة الـــبر

  ـمــ
رصف مــن المصــارف التجاريــة المبينــه بــالقرار ومــدي قــدرة المصــارف التجاريــة فن
  ظل ظهور أرصـدتها بفـرع مرصـف 

تغطية العجز الحاصل عىل أرصدتها بطرابلس فن
 .  
 ليبيا المركزي فرع بنغازي برصيد غت  حقيفر

من خـالل البيانـات الـواردة مـن قسـم التحليـل والمراجعـة بشـأن إسـتعماالت القـرض  -
 :  
 الحسن نورد األنر

   عدم معرفة أسباب من  القرض لبعض المصـارف بـالرغم مـن ظهـور اإلحتيـاط
  
  اإللــــزام  فــــوق المعــــدل المطلــــوب فن

م  ، وعــــىل ســــبيل 31/12/2020القــــانونن
  تاريخمثال المرصف اإلسالم  الليب   ، حيث لم 

 ه. شستلم القرض حبر

 رصف اإلجمــــــاع العــــــرن   ـعــــــدم وجــــــود أي بيانــــــات أو معلومــــــات تخــــــص قــــــرض مــــــ
 ومرصف الشايا للتجارة واإلستثمار. 

  .غياب البيانات المتعلقة بأوجه إستعماالت القرض لبعض المصارف 
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ونية:   المقاصة العادية واإللكي 

ونيــة لعــدم قدرتــه عــىل  رصف ليبيــا المركــزي بــالتحول ال نظــام المقاصــةـفشــل مــ االلكتر
توحيـــد االنظمـــة المرـصــفية االليـــة وعـــدم ربـــط كافـــة فـــروع المصـــارف بنظـــام ال مواحـــد 
ونيـــة وفيمـــا يـــىل  اهـــم نتــــائأ 

ادى اســـتمرار نظـــام المقاصـــة العاديـــة مـــ  المقاصــــة االلكتر
 اعمال الفحص والمراجعة: 

 أوال: المقاصة العادية 

  2020م المحصــلة خــالل عــا بلــل إجمــال  الصــكوك
 
 2,502,409,629وقــدره   م مبلغــا

، بنسـبة إنخفـاض تقـدر دينـار  3,472,558,999 م البالل 2019العام  دينار مقارنة م 
 م . 2020و  2019% ، والبيان التال  يوض  حركات التداول باألرباع خالل عام  28

 البيان
 الصكو  المحصلة

2020 
 الصكو  الراجعة

2020  
 الصكو  المحصلة

2019  
 الصكو  الراجعة

2019  
 77,035,545 1,273,888,753 144,411,685 814,695,319 الربــ  األول

  
 51,434,799 656,840,204 68,224,815 490,851,938 الربــ  الثانن

 45,033,178 807,455,517 68,929,161 617,430,291 الربــ  الثالث

 60,588,539 734,374,525 65,668,175 579,432,080 الربــ  الراب 

 234,092,063 3,472,558,999 347,233,838 2,502,409,629 اإلجمال  
 

 م:  2020وفيما يىل  بيان بقيمة الصكوك المحصلة إل الصكوك الراجعة خالل عام 

 

 

ونية   ثانيا: المقاصة اإللكي 

ونيــة خــالل عــام    أدنــاه إجمــال  قيمــة الصــكوك اإللكتر
م  2020يوضــ  المخطــط البيــانن

ونيــــــة خــــــالل عــــــام  م ، حيــــــث بلــــــل ماقيمتــــــه 2020مقارنــــــة مــــــ  قيمــــــة الصــــــكوك اإللكتر
دينــار  80,745,692,084م مقارنــة مــ   2020دينــار خــالل عــام  78,106,279,441

ة داتها من عام  % ، فيمـا بلـل 3م ، أي بنسبة إانخفـاض تقـدر بحـوال  2019خالل الفتر
   م مقارنـــة2020خـــالل  5,870,278إجمـــال  عـــدد الصـــكوك 

 2019بعـــدد الصـــكوك فن

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

0.000
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 الصكوك الراجعة الصكوك المحصلة
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ونيـــــة ، والمخطــــــط التـــــال  يوضــــــ  بيـــــان بتلــــــك  4,149,944والـــــذي بلـــــل 
مقاصــــــة إلكتر

 م. 2019، م 2020الحركات خالل عام  

 
 

 تداول النقد المحل  

 أن إجمــــال   -
ن مــــن خــــالل فحــــص ومراجعــــة التقــــارير الصــــادرة عــــن إدارة االصــــدار تبــــي 

  التـــــــــــــداول عـــــــــــــن الســـــــــــــنة الماليـــــــــــــة المنتهيـــــــــــــة
   العملـــــــــــــة فن

م  بلـــــــــــــل 31/12/2020فن
  التــــداول عــــن الســــنة الماليــــة   40,862,326,450

دينــــار بمقارنتــــه بحجــــم العملــــة فن
  
  التــــــــداول  39,047,666,450 م 31/12/2019المنتهيــــــــة فن

دينــــــــار، أي بزيــــــــادة فن
  العملـة عـن  1,814,660,000قدرها 

دينار ، والبيان التال  يوضـ  نسـبة التـداول فن
  م مقارنة بالسن2020سنة 

 م. 2019ة المالية المنتهية فن

-  
 

إل  م2018مليـار خـالل عـام  36ارتفاع حجم النقد المتداول من العملة الليبية من  -
 م. 2020مليار دينار خالل عام  40أكتر من 

  التـــداول عـــام   يقتصــــر  -
م عـــىل مـــا تـــم إصـــداره مـــن 2019م 2020الرصـــيد النقـــدي فن

  تمـ  طباعتهـا 
الخزينة الرئيسية بمركزي طرابلس فقط وال ششمل قيمة العملة البر

  مـــن قبـــل المركــــزي 
  أليــــات )البيضـــاء( والـــبر

أصــــبح  أمـــر واقـــ  مــــن حيـــث التـــأثت  فن
  االقتصــــاد الكــــىل  للدولــــة باإلضــــافة

ات إجــــراءعــــدم اتخــــاذ أي إل  الســــوق ومــــن تــــم فن
 المركزي.  مصـرفقبل ال رسمية بشأنها من

لوحظ عدم وجـود خطـة للنقـد المعـروض للتـداول وعـىل األخـص العملـة المطبوعـة  -
ة باصـدار العملـة شــرقيبروسيا وحسم موضـوع تـداولها، حيـث يقـوم فـرع المنطقـة ال

 اإلجمالــــــــــي 
78,106,279,441 

 اإلجمالــــــــــي 
80,754,692,084 

 عدد الصكو  
5,870,278   

 عدد الصكو  
4,149,944   

 2019السنة  2020السنة 

ونية المتداولة  م2020- م2019  الصكو  اإللكي 

36,306,586,450 

39,047,666,450 

40,862,326,450 

34,000,000,000

36,000,000,000

38,000,000,000

40,000,000,000

42,000,000,000

2018 2019 2020

  التداول
 
 حجم العملة ف
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  القطــاع ال
ن
  بشــكل مســتقل، وبالتــال  ضــخ ســيولة ف

ن
 مصـــرف ال تخضــ  لرقابــة مصـــرف

 ليبيا المركزي. 

ية ثابتــــة )غــــت  متحركــــة( مــــن ســــنوات ســــابقة بخــــزائن إصــــدار مصـــــرفوجــــود أرصــــدة  -
  تمر به الدولة الليبيـة، 

الجفرة، رست، وبنغازي نتيجة لحالة االنقسام السياس  البر
ة ال العامـــة بطـــرابلس  دارةلنشـــاطه اعتمـــادا عـــىل اإل  مصــــرفوترتـــب عـــىل ذلـــك مبـــارسر
 ت  مشوهه وغت  حقيقية. ية لهذه الخزائن تعتمصـرففقط، وبالتال  ف ن األرصدة ال

ليبيــا المركــزي بتوريــد عملــة محليــة مــن دار الطباعــة بلنــدن  مصـــرفبــالرغم مــن قيــام  -
رصــيد العملــة المحليـــة إال أن  ،م2020ام دينــار خــالل عــ 1,300,000,000 قيمتهــا

  
ن
 مقارنــــة %22انخفــــض بنســــبة تقــــدر بحــــوال  م 31/12/2020الورقيــــة المخزنــــة ف

  برصيد العملة المحلية الو 
ن
  .م31/12/2019رقية المخزنة ف

  الرصــيد المحــتفظ بــه لعملــة الــدوالر  -
ن
م 2020يك  خــالل األمــر االنخفــاض البســيط ف

م الـــــــــــذي بلـــــــــــل 2019مقارنـــــــــــة برصـــــــــــيد نهايـــــــــــة العـــــــــــام  79,270,000والـــــــــــذي بلـــــــــــل 
  عـــالوات ســـفر  إل صــــرف ، ويرجـــ  ســـبب هـــذا االنخفـــاض81,170,000

العملـــة فن
 ومبي  للجهات التابعة للدولة. 

  التوزيـــــــ   -
  الدولـــة الليبيـــة وعـــدم تـــوجن

ن المنـــاطق فن غـــت  العـــادل للســـيولة النقديـــة بـــي 
  ألية التوزيــــ . 

 الدقة والموضوعية فن

  إعـــداد سياســـة واضـــحة مـــن قبـــل ال -
  تحديـــد الحجـــم المركـــزي  مصــــرفالقصـــور فن

فن
 وخلق ادوات الدارته

 
 .االمثل اقتصاديا

ونيــة المتعلــق ببط -   والــذي يعــد ضـعف برنــامأ الميكنــة اإللكتر
ونن اقـات الــدف  اإللكــتر

 من أحد أدوات معالجة ظاهرة ش  السيولة النقدية. 

ونيــة  - عــدم وجــود تقــارير متابعــة دوريــة أو ســنوية مــن قســم نظــم المــدفوعات اإللكتر
ونيــة المتعلــق ببطاقــات  بالمصـــرف المركــزي لمتابعــة مشــاكل برنــامأ الميكنــة اإللكتر

 .  
ونن  الدف  اإللكتر

الفحــــص والمراجعــــة عــــدم وجــــود خطــــة مــــن المصـــــرف المركــــزي لــــوحظ مــــن خــــالل  -
  وزيــادة 

  إصــدار بطاقــات الســحب الــذانر
بشــأن إلــزام المصــارف بــاإلرساع والتوســ  فن

 عدد آالت السحب. 

ونية  الدفع اإللكي 

  نظـــــام 
مــــن المتعـــــارف عليـــــه بـــــان مـــــن اهـــــم االدوات الفعالـــــة لنظـــــام المفوعـــــات الـــــوطبن

ونيـــة اال ان هـــذ رص اهـــم نقـــاط ـا النظـــام مـــازال ضـــعيف ، ويمكـــن حـــالمـــدفوعات االلكتر
 :  الضعف والقصور بمايىل 

يعات الــــبر تــــنظم وتقلــــل مــــن مخــــاطر هــــذا ـفقــــدان الرصــــانة و اكتمــــل وشــــمول التــــ - شر
النظـــــــام وتحـــــــدد المســـــــؤوليات والعقوبـــــــات والتســـــــويات القانونيـــــــة الـــــــبر تحـــــــد مـــــــن 

عـن هـذا النظـام، االستعمال الخـاط  او االخطـأ المقصـودة وغـت  المقصـودة الناتجـة 
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حيــــث توجــــد شــــكاوي عديــــدة مــــن حــــاالت تعــــدي عــــىل الحســــابات وفقــــدان ارصــــدة 
ة بسبب هذا النظام.   وخصومات مرصوفات بقيم كبت 

عــدم توحيــد ومراقبــة الرســوم مقابــل خــدمات هــذا النظــام وكــل مرـصـف يقــر برســوم  -
 بمعرفته. 

ة والمتعــــددة ممــــا ادى ال ف - قــــدان الثقــــة ضــــعف بنيــــة االتصــــاالت والتوقفــــات الكثــــت 
ن ال استعماله.  ن المواطني   بالنظام وعدم تحفت 

ونيــــة  وضــــعف ارصــــدة الحســــابات  - عــــدم العمــــل بنظــــام البطاقــــات االئتمانيــــة االلكتر
ته عند فئة معينة من افراد المجتم .  ن ن جعل حت   المرصفية  لدى المواطني 

كــــة تــــداول للتقنيــــة المفعلــــة خــــالل عــــام   -  174,966بلــــل م 2020عــــدد بطاقــــات رسر
بطاقة ،واجمال   161,100دينار مقارنة م   495,653,482بطاقة باجمال  وقدره 

 م . 2019دينار خالل عام  363,912,019قدره 

ونيـــــة لخدمـــــة -  29856م 2020المفعلـــــة خـــــالل عـــــام ســـــداد  عـــــدد المحـــــافظ اإللكتر
محفظـــــة   10048دينـــــار مقارنـــــة مـــــ   71,625,795ظـــــة بقيمـــــة ماليـــــة قـــــدرها محف

 م . 2019خالل عام  83,250,962بقيمة مالية 

ونيــة الميكنــة برنــامأ ضـعف -    الــدف  ببطاقـات المتعلــق اإللكتر
ونن والــذي يعــد  اإللكــتر

 النقدية  السيولة ش  ظاهرة من أحد أدوات معالجة

ونيــة  - عــدم وجــود تقــارير متابعــة دوريــة أو ســنوية مــن قســم نظــم المــدفوعات اإللكتر
ونيــة ميكنـــةال برنــامأ بالمرـصـف المركـــزي لمتابعــة مشـــاكل  ببطاقـــات المتعلـــق اإللكتر

.  الدف   
ونن  اإللكتر

لوحظ من خالل الفحص والمراجعة عدم وجود خطة من المرصف المركزي بشأن  -
  وزيـــادة عـــدد 

  إصـــدار بطاقـــات الســـحب الـــذانر
إلـــزام المصـــارف بـــاإلرساع والتوســـ  فن

 أالت السحب. 

اتيجيةعــــدم وجــــود خطــــة  -   خــــدمات الــــدف   لــــدي واضــــحة إســــتر
المركــــزي للتوّســــ  فن

  اإل
ونن  . لكتر

عدم وجود خطة مـن إدارة الرقابـة عـىل المصـارف بشـأن تشـجي   األسـواق التجاريـة  -
  ، األمــــر الــــذي جعــــل معظــــم األســــواق تفــــرض 

ونن التعامــــل ببطاقــــات الــــدف  اإللكــــتر
  عملية  ات ماليةفروق

ن فن   البي  بي 
 .والكاش  بطاقة السحب الذانر

 المصارفالرقابة عل 

  شــأن تحديــد  مصـــرفقصــور  -
  متابعــة القــرارات الصــادرة فن

الخــدمات  أســعار ليبيــا فن
م ممـــا 2013( لســـنة 1ية بعـــد صـــدور قـــانون منـــ  المعـــامالت الربويـــة رقـــم )مصــــرفال
 .تفاقم مشكلة عزوف عمالء المصارف التجارية عن إيداع مدخراتهمإل  أدى
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 المساهمات الخارجية

 مصــــرفارير المتابعـــة الدوريـــة والســـنوية لمســـاهمات البـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض تقـــ -
 إال أن  الخارجيـــة،

 
وال تســـاعد الوصـــول لـــرأي مـــن متخـــذي هـــذه التقـــارير مـــوجزة جـــدا

  عىل العائد والجدوى وتقييم المخاطر
 . القرار مببن

ية العربية البحرين خسائر خـالل الربـــ  االخـت  مـن السـنة مصـرفتكبدت المؤسسة ال -
  الماليــة المنتهيــ
ن
مليـــون  33مليـــون دوالر، مقارنــة مــ   33م نحــو 31/12/2020ة ف

ة نفســها مــن العــام  يــر هــذه م 2019دوالر مــن األربــاح الصــافية عــن الفــتر حيــث تــم تت 
  إل  الخســائر 

ن
ى الغــت  متوقعــة، واالنهيــار ف إل  الــنفط، أســعار حــاالت االحتيــال الكــت 

  .19جانب تأثت  جائحة كوفيد 

ة للمؤسســة البلغــ  مخصصــات القــروض ال - ة العربيــة البحــرين خــالل يمصـــرفمتعــتر
  الربــــ  األ 

ن
مليــون دوالر  95 نحــو م31/12/2020خــت  مــن الســنة الماليــة المنتهيــة ف

ة نفســـها مـــن عـــام  36بالمقارنـــة مـــ   الـــذي  األمـــر م، 2019مليـــون دوالر خـــالل الفـــتر
 عدم استقرار هذه المساهمة وبالتال  ارتفاع نسبة المخاطر. إل  ششت  

  كريـــدت أحـــد مســـاهمات ان -
ليبيـــا  مصــــرفخفـــاض قيمـــة األربـــاح الصـــافية لبنـــك يـــبن

حيـــث بلغـــ   ،مقارنـــة بالســـنة الســـابقة %61بنســـبة فاقـــ   م2020 المركـــزي لعـــام
ن بلغــــ   ،مليــــار يــــورو  1.3 نحــــو م2020قيمــــة األربــــاح الصــــافية خــــالل ســــنة    حــــي 

فن
ة  مــ  مالحظــة أنــه لــم يــتم  ،مليــار يــورو  3.4م 2019األربــاح الصــافية عــن نفــس الفــتر
ن   م. 2020خالل  توزيــــ  أية أرباح عىل المساهمي 

ن غــــت   - مــــن خــــالل الفحــــص والمراجعــــة لــــوحظ أن وضــــ  المجموعــــة العربيــــة للتــــأمي 
ن للعــــام    الــــربــ  الموحــــد للمســــاهمي 

 وقــــدره 2019مســــتقر حيــــث بلــــل صــــافن
 
م مبلغــــا

 ليون دوالر. م 55.3م بقيمة 2018مليون دوالر مقارنة بخسارة صافية لعام  17.5

لتقيــــــيم عوائــــــد م 2020لســــــنة  مصـــــــرفتكشــــــف عــــــدم جاهزيــــــة القــــــوائم الماليــــــة لل -
  المســـــاهمات  مصــــــرفعوائـــــد اســـــتثمارات الإل  مســـــاهماته الخارجيـــــة، وبـــــالرجوع

فن
  
اجمــال  قــدره م، ظهــر العائــد ب2019/ 31/12الخارجيــة للســنة الماليــة المنتهيــة فن

اجعا بنسبة  85,003,032 مقارنة م  العائد المسجل خالل نفس %، 53دينار، متر
ة من العام   دينار.  183,600,056إجمال  قدره والذي بلل م 2018الفتر

  المســـــــاهمات الخارجيـــــــة لعـــــــام  -
م مبلـــــــل وقـــــــدره 2019بلـــــــل رصـــــــيد مخصـــــــص تـــــــدنن

 وقـــدره 2018دينـــار، بينمـــا بلغــــ   300,000,000
 
دينــــار،  200,000,000م مبلغـــا

  تصاحب هذه االستثمارات.  ارتفاع نسبة المخاطر إل  مما ششت  
 البر

 المساهمات المحلية

  إعداد تقارير المتابعة السنوية لعام  -
م من قبل وحدة المسـاهمات 2020القصور فن

ن مــــــــن خــــــــالل الفحــــــــص  مصـــــــــرفوالقــــــــروض لمســــــــاهمات ال المحليــــــــة، حيــــــــث تبــــــــي 
  إل  والمراجعــة، أن جميــ  المســاهمات المحليــة تفتقــر 

تقــارير النشــاط الســنوية الــبر
ض أن يتم تقييم من ا تلك المساهمات عىل أساسها ومـدي اتفاقهـا مـ   أوضاعلمفتر

اتيجية ال  وأهدافه.  مصـرفاستر
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  اعتمـــاد القـــوائم الماليـــة للمســـاهمات المحليـــة، حيـــث يظهـــر أخـــر اعتمـــاد  -
ن
التـــأخر ف

   ،م2017الجمهوريـــــة  مصــــــرفللقـــــوائم الماليـــــة ل
شـــــمال  م،2018التجـــــاري الـــــوطبن

 أمـوالبينما صندوق  ،م2009الليب   لالستثمار والتنمية  الصندوق ،م2018أفريقيا 
ن وال ة الليبية للخدمات المالية ال توجد بها بيانات حديثـة توضـ  أخـر شـركالمودعي 

 اعتماد للقوائم. 

  ال -
 أمـــــــوالة الليبيـــــــة للخـــــــدمات الماليـــــــة وصـــــــندوق ضـــــــمان شــــــــركلـــــــوحظ عـــــــىل ملـــــــفن

ن افتقـــــــاره للقـــــــوائم الماليـــــــة الحديثـــــــة، حيـــــــث ت ن مـــــــن خـــــــالل الفحـــــــص المـــــــودعي  بـــــــي 
م، ويرجــ  هــذا 2014م و2015والمراجعــة أن أخــر قــوائم ماليــة متــوفرة ترجــ  لعــام 

  متابعـــة هـــذه المســـاهمات خـــالل األمـــر إل 
ن
قصـــور وحـــدة المســـاهمات والقـــروض ف

  إعـــــــداد اإلحصـــــــائيات والتقـــــــارير 2020
ن
ض أن تقـــــــوم بـــــــدورها ف   مـــــــن المفـــــــتر

م والـــــــبر
  أرشيفها. السنوية لهذه المساهمات وتوفت  الب

ن
 يانات ف

عــدم قيــام وحــدة القــروض والمســاهمات بتحـــديث بيانتهــا مــن خــالل تعــديل نســـبة  -
  ال
  بعـــــــــد رســـــــــملة االحتياطيـــــــــات  مصــــــــــرفمســـــــــاهمة المركـــــــــزي فن

التجـــــــــاري الـــــــــوطبن
والتوزيعــات حيــث أصــبح  نســبة مســاهمة المركــزي بعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة 

  بتـاريــــخ  مصــرفالعمومية العادية والغت  عاديـة لل
م 04/10/2020التجـاري الـوطبن

 عـــن 75.66
ا
مليـــون دينــار بـــدال عـــن  700%، بينمــا رأس المـــال أصــب  74.20% بــد 

 مليون دينار.  371

الجمهوريـة  مصــرفاجتماع الجمعيـة العموميـة ل حضـر من خالل فحص ومراجعة م -
  تبلـل نسـبة مسـاهمته فيـه  مصـرفأحد مساهمات ال

ن  ،%81.63المركـزي والـبر  تبـي 
  بنـــد توزيـــــــ  األربـــاح

ولجنـــة المراقبـــة  دارةحيـــث بلغـــ  حصـــة مجلـــس اإل  ،التوســـ  فن
ة   م 2017-2011والمدير العام ونائبه عن الفتر

 
 دينار.  5,017,696 وقدره مبلغا

-   
  أحــــــد  مصـــــــرفالمكافئــــــات والمزايــــــا الماليــــــة بال صـــــــرفالتوســــــ  فن

التجــــــاري الــــــوطبن
  تبلـل نسـبة مصـرفمساهمات 

حيـث  %،74.20مسـاهمته فيـه  ليبيا المركزي والـبر
بلغ  قيمة المكافئات مقابل حضور االجتماعات لرئيس مجلس إدارته عىل أساس 

وعضــــو مجلــــس  ،دينــــار  4,750 دارةدينــــار ونائــــب رئــــيس مجلــــس اإل  5,000شــــهري 
ة  ،دينــــــــــــــار  3,000دينــــــــــــــار، ورئـــــــــــــــيس هيئــــــــــــــة المراقبـــــــــــــــة  4,500 دارةاإل  عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتر
 م. 30/09/2020إل  م01/08/2013

  التو  -
شمال أفريقيا أحد مسـاهمات  مصـرفالمكافئات والمزايا المالية ب صـرفس  فن
  تبلل نسبة مساهمته فيه  مصـرف

حيث بلغ  قيمـة  %،81.86ليبيا المركزي والبر
دينـار وأعضـاء  5,000 دارةالمكافئات مقابـل حضـور االجتماعـات لـرئيس مجلـس اإل 

وأعضـــاء هيئـــة  ،دينـــار  4,000ورئـــيس هيئـــة المراقبـــة  ،دينـــار  4,500 دارةمجلـــس اإل 
 م. 01/09/2019واحتساب قيمة الزيادة من  دينار 3,000المراقبة 

شـمال  مصــرفمـن خـالل فحـص ومراجعـة محـا ن اجتماعـات الجمعيـة العموميـة ل -
ن أن الســــيد  تــــرأس اجتمـــاع الجمعيــــة العموميــــة بصــــفته رئــــيس )ع   ق( أفريقيـــا تبــــي 

  نفــس ا مصـــرف إدارةمجلــس 
المحاســبة  إدارةلوقــ  ششــغل مــدير شــمال أفريقيــا وفن

 الذي يعد مخالفا لمعايت  الحوكمة الرشيدة.  األمر ليبيا المركزي،  مصـرفب
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 مـــن خـــالل مراجعـــة بنـــد احتيـــاط  المســـاهمات المحليـــة بـــالقوائم الماليـــة لعـــام  -
ن تبـــي 
م، 2018دينــــار عبــــارة عــــن رصــــيد مرحــــل مــــن عــــام  138,000,000م بمبلــــل 2019

م بمبلـــل وقـــدره 2019بينمـــا يظهـــر هـــذا البنـــد بـــنفس المســـم بـــالقوائم الماليـــة لعـــام 
 مـــــن ســـــنوات ماليـــــة  310,000,000

 
الـــــذي  األمـــــر ســـــابقة، دينـــــار وهـــــو مرحـــــل أيضـــــا

 المختصة.  دارةالتوضي  والتفست  من اإل إل  يحتاج

 الودائع والقروض الخارجية

عـــــدم إدراج المخـــــاطر القانونيـــــة والسياســـــية مـــــن ضـــــمن المعـــــايت  المحـــــددة ألهليـــــة  -
  تحديـد أسـقف حجـم المبـالل المسـتثمرة لـدى المصـارف 

ن
النظراء المتعامل معهم ف

ن    يتعامـــل معهـــا، فقـــد تبـــي 
 5تجـــاوز حجـــم الودائـــ  لـــدى بعـــض المصـــارف مبلـــل  الـــبر

  بعـض المصـارف األ 
ن
 خـرىمليار دوالر كبنك دي فرنس، مقارنـة مـ  حجـم الودائـ  ف

  لـــم تتجـــاوز 
  الخطـــورة خاصـــة بعـــد  األمـــر مليـــون دوالر،  50والـــبر

ن
الـــذي يعـــد غايـــة ف

 الحصـــــول عـــــىل موافقـــــة باصـــــدار قـــــرار يـــــدين 
 
ليبيـــــا  مصــــــرفمحاولـــــة فرنســـــا مـــــؤخرا

 للقرار المرك
 
 .م1970زي تطبيقا

  قيمــة إيــرادات ال -
الودائــ   إجمــال  مــن الفوائــد المتحصــلة عــىل  مصـــرفتراجــ  كبــت  فن

نحو  م2020م، فقد بلغ  الفائدة المتحصلة خالل عام 2020بالدوالر خالل عام 
ة ذاتهــا  132,893,783 دوالر فقــط بالمقارنــة مــ  22,641,123 دوالر خــالل الفــتر

 %. 80بنسبة انخفاض بلغ  أي  ،م2019من عام 

  شـــكل ودائـــ ، كوديعـــة  مصــــرفعـــدم تقيـــد ال -
ة المســـتثمرة فن بالســـقف المبـــالل الكبـــت 

  تبلــــ  حــــوال  
ك  وبنــــك زراعــــات تركيــــا والــــبر

مليــــار يــــورو،  2مــــثال البنــــك المركــــزي الــــتر
وارتفــــــاع نســــــبة المخــــــاطر غــــــت  مســــــتقرة جيوسياســــــية  حيــــــث تواجــــــه تركيــــــا ظــــــروف
كية. القانونية والسياسية م   ة التر  ضعف اللت 

ن قيـــام  إدارةمـــن خـــالل االطـــالع عـــىل محـــا ن اجتماعـــات لجنـــة  - ة شــــركالمخـــاطر تبـــي 
كيــة بحجــز أرصـدة  ن التر ك  وبنــك  مصـــرفجنكـت 

ليبيــا المركـزي لــدي البنــك العـرن   الــتر
  بــــارطس، 

  س  زراعــــات عــــىل خلفيــــة الحكــــم الصــــادر مــــن قبــــل محكمــــة التحكــــيم فن
نر

ن التر شــــــركحيـــــث قامـــــ   ليبيـــــا المركـــــزي  مصــــــرف أمـــــوالكيـــــة بالتنفيـــــذ عـــــىل ة جنكـــــت 
ك  و  مصـــرفبحســاباته لــدي ال

ك  بمبلــل يقــدر  مصـــرفالعــرن   الــتر
  س  زراعــات الــتر

نر
اماتهـــا المحـــددة  404,502,742بحـــوال   ن ة تركيـــة للوفـــاء بالتر مقابـــل ديونهـــا عـــىل لـــت 

 .الدولة الليبية

  بشــأن ســداد ا -
  التواصــل مــ  الجانــب البــوركيبن

لــدين، وايجــاد اليــة مالئمــة القصــور فن
  
م، 14/09/2003لعمليـــة الســـداد علمـــا بـــأن تـــاريــــخ اســـتحقاق القـــرض األول كـــان فن

  
  فن
م، بينمــــا لــــوحظ عــــدم وجــــود أي بيانــــات توضــــ  27/02/1999والقــــرض الثــــانن

 تاريــــخ أخر مطالبة من قبل المركزي. 

 رةادابـــــالرغم مـــــن أن أحـــــد واجبـــــات المركـــــزي المحـــــددة بموجـــــب القـــــانون إصــــــدار و  -
  تعقــــدها الدولــــة، لــــوحظ عــــىل ال

   إدارةعــــدم  مصـــــرفالقــــروض الــــبر
قــــرض البــــوركيبن

ن أن تاريــــخ االستحقاق لتحصيل قيمة هذا  ثبشكل جيد، حي القرض قد تجاوز تبي 
 عام 20

 
 .بعد المالحقة القضائية إجراءالمركزي لم يتخذ أي ، و ا
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  20جاوز بالرغم من تقادم تاريــــخ االستحقاق لقيمة بعض الودائ  والذي ت -
 
إال  ،عامـا

ة والمالحقـة القضـائية لهـذه يخص المساءلة القانوني إجراءالمركزي لم يتخذ أي أن 
 .الدول

  دليــل  -
ن
محــددات السياســة االســتثمارية بــالمركزي تشــت  بــأن الدرجــة المســموح بهــا ف

المركـــــــــزي قـــــــــام ، إال أن -BBBاالســـــــــتثمار المنبثـــــــــق عـــــــــن السياســـــــــة االســـــــــتثمارية    
  سند

ن
  بالدخول ف

   -BB ات تركيـا الـذي يعتـت  تصـنيفها االئتمـانن
ويعـد تصـنيف متـدنن
  دليــل االســتثمار. هــذا 

ن
 وهــو أقــل مــن الدرجــة االســتثمارية المســموح بهــا ف

 
 األمــر جــدا

  الخطــورة وخاصــة أن هنــاك مشــاريــــ  تركيــة لــم تســتكمل 
ن
  ظــل وجــود يعــد غايــة ف

ن
ف

  
ن
 .الدولةسوابق حول منازعات قانونية واحتجاز الموال المرصف ف

ن ظهــور بعــض الســندات المســتثمر فيهــا بنســب  - مــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبــي 
  أجـــل يصـــل ثمانيـــة ســـنوات ومـــن أمثلـــة هـــذه الســـندات، 

ن
فائـــدة ســـالبة وتســـتحق ف

  
ن
  تستحق ف

 م. 15/05/2029السندات اإليرلندية بالمملكة المتحدة والبر

حفظــة ســـندات وجــود تذبـــذبات بــبعض الســـندات المســتثمرة، فعـــىل ســبيل مثـــال م -
  نهايــــــــــــة 

م عـــــــــــىل خســــــــــــائر بلغــــــــــــ  31/12/2020الحكومـــــــــــة األلمانيــــــــــــة اغلقـــــــــــ  فن
 معادل بالدوالر.  1,115,993

  عــــــدد  مصـــــــرفقيــــــام ال -
ســــــند بعمــــــالت مختلفــــــة ال يوجــــــد بهــــــا أي  47باالســــــتثمار فن
  وفق نمـوذج 

المخـاطر وبقـيم  إدارةالمعتمـد مـن قبـل  Bloombergتصنيف ائتمانن
ة، حيـــث بلغـــ  ق  8,549,229,091مـــا يعـــادل بالــــدوالر يمتهــــا الســـوقية ماليـــة كبـــت 

 دوالر.  7,673,715,179ما يعادل بالدوالر دوالر، بينما بلغ  قيمتها اإلسمية 

  تـــوفت  وتحــــديث بيانــــات قــــرض ال إدارةالقصـــور مــــن قبــــل  -
ة شـــــركاألســــواق الماليــــة فن

ن من خالل مراجعـة هـذا ال 280الوطنية لنقل البحري  ملـف مليون يورو، حيث تبي 
  تحصــيل قيمــة أصــل القــرض مــ  ال مصـــرفعــدم جديــة ال

شـــركة الوطنيــة المركــزي فن
ن أن ، النقــل البحــري وزارة الماليــة مــن قبــل مــدير إل  خــر مراســلة موجهــةآحيــث تبــي 

 .م02/01/2018األسواق المالية/ المكلف كان  بتاريــــخ  إدارة

رج   بكشـــــف الليـــــب   الخـــــا مصــــــرفمطابقـــــة كشـــــف الودائـــــ  الـــــوارد مـــــن المـــــن حـــــالل  -
الليــــب   المركــــزي، لــــوحظ أن قيمــــة الودائــــ   مصـــــرفالودائــــ  القائمــــة المســــتلم مــــن ال

  األمــــــــر بالــــــــدوالر 
مصـــــــــرف م حســــــــب الكشــــــــف المقــــــــدم مــــــــن ال31/12/2020يك  فن
   1,486,500,000المركـــــزي بلغــــــ  

دوالر، بينمـــــا بلغــــــ  قيمـــــة الودائــــــ  القائمــــــة فن
  الليـــب   الخــــارج   بالـــدوال مصـــــرفالكشـــف المقــــدم مـــن ال

م مبلــــل 31/12/2020ر فن
 214,500,000دوالر، أي أن هنـــــــــــاك فـــــــــــرق يقـــــــــــدر ب  1,272,000,000وقـــــــــــدره 
 المختصة.  دارةالذي يحتاج تفست  من اإل  األمر دوالر، 

  سياســــة تســـييل ودائعــــه  مصــــرفلـــوحظ مـــن خــــالل الكشـــف اســــتمرار ال -
المركـــزي فن

لودائـــ  عنـــد الليـــب   الخـــارج   مـــن خـــالل عـــدم قيامـــه بتجديـــد بعـــض ا مصــــرفلـــدي ال
 647,000,000تـــاريــــخ االســـتحقاق حيـــث بلغـــ  قيمـــة هـــذه الودائـــ  بعملـــة اليـــورو 

 عـىل  األمـر دوالر،  875,000,000يورو، وبقيمـة الـدوالر بلغـ  
و
الـذي قـد يـوثر سـلبا

 الخارج   من حيث مخاطر السيولة.  مصـرفالمركز المال  لل
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ن قيـــام المركـــزي خـــالل شـــهر نـــوفمت  بتســـييل ودائـــ  أخـــري  - لـــدي الليـــب   الخـــارج   تبـــي 
  دوالر.  691,000,000قبل تاريــــخ االستحقاق بقيمة 

إل  يـــــورو  647,000,000 المركـــــزي بتحويـــــل ودائـــــ  بقيمـــــة مصــــــرفلـــــوحظ قيـــــام ال -
  عنـد تـاريــــخ اسـتحقاقها، كمـا قـام ال

يطـانن المركـزي  مصــرفالبنـك التجـاري العـرن   الت 
البنـــك االحتيـــاط  الفـــدرال  مـــن إل  دوالر  541,000,000 بتحويـــل مبلـــل أخـــر قـــدره

  تم تسييلها.  إجمال  
 قيمة الودائ  البر

م ببيـان عـن 28/03/2021األسـواق الماليـة بتـاريــــخ  إدارةمـدير محاطبـة بالرغم من  -
  موعـد اسـتحقاقها ولـم  مصـرفودائ  المركزي بال

ن
  تـم تسـييلها ف

الليـب   الخـارج   الـبر
  تم
تسييلها قبل موعـد اسـتحقاقها، إال  يتم تجديدها، وكذلك ببيان عن الودائ  البر

ويــد أ ن نــه لــم شســتجب المركــزي بتــوفت  تلــك البيانــات حــبر تاريخــه، باســتثناء قيامــه بتر
  
ن
 م. 31/12/2020اللجنة بالودائ  القائمة فقط ف

 السياسة النقدية

اللجنـة مصــرف، إال أن بالرغم من وجود لجنة عليا معنية برسم السياسـة النقديـة لل -
 م. 2016تماع لها منذ عام لم تعقد أي اج

بممارســة اختصاصــاتها الــواردة  مصـــرفعــدم قيــام اللجنــة العليــا للسياســة النقديــة لل -
م بالرغم من حصـولهم عـىل مكافـأت شـهرية مسـتمرة 2011( لسنة 63بالقرار رقم )

 . مصـرفلمن هم خارج ال

لـم  مصــرفوضـ  إطـار واضـ  للسياسـة النقديـة كمـا أن الم 2020لم يتم خالل عام  -
  اســتقرار األ 

 ســعار يحــدد أيــة أهــداف تشــغيلية أو نهائيــة لهــذه السياســة تحقــق هــدفن
  وســالمة النظــام ال

ن مــن خــالل الفحــص والمراجعــة وجــود أي دراســة  مصـــرفن لــم يتبــي 
 أوضـاعم خاصة بدراسة ادوات السياسة النقدية القائمـة ومتابعـة 2020خالل عام 
  واتخـــاذ الو  عـــرض النقـــود 

  االقتصـــاد الـــوطبن
ات الالزمـــة لتنظيمهـــا جـــراءســـائل واإل فن

( 2مـــن المـــادة ) (4)و (3). الفقـــرة م2005( ســـنة 32بالمخالفـــة لقـــرار إنشـــائها رقـــم )
م 2012( لســـــنة 46( بالقــــانون المعـــــدل رقــــم )16ومخالفــــة الفقـــــرة )أ( مــــن المـــــادة )

ورة قيــام ال باختيــار ادوات  مصـــرفالخــاص بالسياســة النقديــة والــذي يــنص عــىل  ن
  يمكــن اتباعهــا جــراءسياســة النقديــة وتحديــد وســائلها وصــياغة اإل ووســائل ال

ات الــبر
 .((وتنفيذها

 ادارة النقد االجنن   

  الســيطرة عــىل تــداول النقــد االجنــب   خلــق  -
ســوق فقــدان المـــرصف المركــزي لــدوره فن

 مصــرفموازي للعملة األجنبية وقيام التجار بتوريد السل  والمواد خارج منظومـة ال
 المركزي. 

م وعـــدم 2020بيـــ  النقـــد األجنـــب   بـــأكتر مـــن ســـعر خـــالل عـــام  أســـعار تعـــدد  بســـبب -
ن األفــــــراد والكيانــــــات، أدي   عمليــــــات التــــــداول خــــــارج إل  المســــــاواة بــــــي 

االســــــتمرار فن
 .مصـرفيةالمنظومة ال
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  اتســبب وقـــف إنتـــاج الـــنفط  -
ن
م 2020نخفـــاض كبــت  لمبيعـــات النقـــد األجنـــب   لعـــام ف

  بلغــــ  
خــــالل  المســــجل 17,737,735,730مــــ   مقارنــــة 7,102,027,853والــــبر

ة ذاتها من العام   %.60م، أي بنسبة انخفاض تقدر بحوال  2019الفتر

% مــــــن 76اســــــتحوذ بنــــــد االعتمــــــادات والمســــــتندات برســــــم التحصــــــيل عــــــىل نســــــبة  -
ة 45بالمقارنــة مــ   ،م2020مبيعــات النقــد األجنــب   خــالل عــام  % فقــط خــالل الفــتر

الشخصـــية للنقــد األجنـــب    غــراضبينمــا بلــل بنـــد مبيعــات األ  ،م2019ذاتهــا مــن عـــام 
ة 11المبيعات بالمقارنة م   إجمال  % من 20م ما نسبته 2020لعام  % خالل الفـتر

ات أثـــرت تـــأثت  نســـب    م،2019ذاتهـــا مـــن العـــام 
وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــ ن هـــذه المـــؤرسر

  احتواء األزمة المالية القائمة. 
ن
 ضئيل ف

جنـــب   المفـــروض عليهـــا الرســـوم اإلضـــافية خـــالل عـــام اســـتحوذت مبيعـــات النقـــد األ  -
ن بلغـــ   إجمـــال  % مـــن 97م مـــا نســـبته 2020   حـــي 

ن
المبيعـــات  إجمـــال  المبيعـــات، ف
% فقـط خـالل السـنة الماليـة 3النقد األجنب   الغت  مفروض عليها الرسوم مـا نسـبته 

 م. 2020

   المركـــزي القيـــود للحـــد مـــن الحصـــول عـــىل النقـــد األجنـــب   ســـبب مصــــرففـــرض ال -
فن

 .  السوق الموازي والسعر الرسم  بشكل كبت 
ن  اتساع الفجوة بي 

 مكافحة جرائم غسل االموال

  مكافحة  -
  اطار تقييم اجراءات المـرصف المركزي فن

ومنـ   مـوالمكافحة غسيل األ فن
تــــم رفــــض  إال أنــــهتــــم طلــــب البيانــــات والمســــتندات الالزمــــة لــــذلك  ،تهريبهــــا للخــــارج

وحـــدة المعلومـــات تـــم الــرد برســـالة رســـمية مــن قبـــل حيـــث  تزويــد لجنـــة الـــديوان بهــا 
م تفيـــــد بتعـــــذر تزويـــــد اللجنـــــة بالبيانـــــات 24/03/2021بتـــــاريــــخ  الماليـــــة بالمــــــرصف

 للقــــانون رقــــم الــــذي يعــــد  األمــــر والمعلومــــات المطلوبــــة، 
 
م 2013لســــنة  19مخالفــــا

حجـب البيانـات والمعلومـات أمـام يعتـت  اإلفصـاح والشـفافية و ويتعارض م  مبادئ 
 . جريمة يعاقب عليها القانون جهزة الرقابيةاأل 

 الشركة الليبية للخدمات املالية
ة الليبيـة للخـدمات الماليـة أحـد مسـاهمات شــركمـن خـالل فحـص ومراجعـة ملـف ال -

 ة أنهـــا تمـــر بظـــروف صـــعبة وغـــت  قـــادرة عـــىلشــــركالمركـــزي، لـــوحظ عـــىل ال مصــــرفال
  نظامه غراضأعمالها وفق األ أداء 

  المحددة لها فن
، أهمهـا عـدم نجاحهـا فن ا األسـاس 

 وتحصيل الديون.  شـراء

ن مــن خــالل فحــص تقــارير ال - تتكبــد ة شـــركة الليبيــة للخــدمات الماليــة، أن الشـــركتبــي 
   ،م(2010خســائر متتاليــة منــذ التأســيس )باســتثناء عــام 

بســبب الضــعف الشــديد فن
ة ـركشـحيـث لـم تحقـق ال م2016م و2015تحصيل اإليـرادات وخاصـة خـالل عـام  

 لتوقــف تحصــيل الــديون وعــدم توظيــف الودائــ  لــدي المصــارف
 
 ،أي إيــرادات نظــرا

  .ةشـركوعدم تنوع مصادر دخل ال

ة الليبيــــــة للخــــــدمات الماليــــــة منــــــذ تأسيســــــها شـــــــركوفــــــق تقــــــارير المركــــــزي، قامــــــ  ال -
ملــــف، ولــــوحظ عــــىل هــــذه  88ملــــف مــــن أصــــل  12بتحصــــيل ديــــون وتســــوية عــــدد 
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جاع الديون، وعدم وجود إل  الملفات أنها تفتقر    تضمن استر
الضمانات الكافية البر

وط وضــــوابط مــــن  االئتمــــان الواجــــب إتباعهــــا،  مســــتندات الكافيــــة المؤيــــدة لهــــا ورسر
 ونقص عناوين وبيانات المستفيدين. 

 الليبي اخلارجي صـرفامل
 الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

انعقـاد الجمعيـة  تعـذرإل  لـةعـىل مؤسسـات الدو  االنقسام السياس  وتداعياتـه ىأد -
ن لجان مصـرف لل ن كـل مـن  والخالف مصـرفال دارةة مؤقتة إل إداريوتعيي    بي 

القانونن
  و 
ليبيــــا المركــــزي حــــول تمثيــــل  مصـــــرفالمجلــــس الرئــــاس  لحكومــــة الوفــــاق الــــوطبن

والتــــأثت   مصـــــرفلل داريحالــــة عــــدم االســــتقرار اإل مصـــــرف إل الجمعيــــة العموميــــة لل
  .ل  وتعامالته الخارجيةعىل مركزه الما

 مصـرف بشكل عامنتائج عملية الفحص لمساهمات ال

يتض  تدهور حال المساهمات حيث للمـرصف من خالل التحليل للبيانات المالية  -
  
،  يالحــظ تــدنن متوســط العائــد عــىل حقــوق الملكيــة فن ة بشــكل كبــت  الســنوات األخــت 

  يم مصــــرفالمســـاهمات التابعـــة لل أنإل  ضـــافةإ
تلـــك فيهـــا حـــق الســـيطرة تمـــر والـــبر

  بعضها االخر. 
ة فن   عوائد بعضها والخسائر الكبت 

ات صعبة م  تدنن  بفتر

الـــدعم المـــال  المســـتمر والمتواصـــل، ممـــا يـــدل عـــىل إل  يالحـــظ حاجـــة المســـاهمات -
مزمنة، قد تكـون نتيجتهـا النهائيـة الحجـز والتصـفية وضـياع  إدارةأزمة سيولة وأزمة 

  السـابقإل  اف هذا المبالل، حيث ستضمصـرفال أموال
  تـم ضـخها فن

 ،المبـالل الـبر
  شكل قروض دعم أو ودائ  ومـن ثـم 

  شكل أسهم رأس المال أو فن
سواء أكان ذلك فن
الــــــــذي يــــــــؤرسر عــــــــىل عــــــــدم الجــــــــدوى االقتصــــــــادية والماليــــــــة لهــــــــذه  األمــــــــر رســــــــملتها. 

  لـم تحقـق الغايـة األساسـية مـن
 المساهمات خصوصا المسـاهمات االفريقيـة، والـبر

.  مصـرفتأسيسها وأصبح  تشكل عبئا عىل ال  الليب   الخارج  

الليـــب    مصــــرفعـــىل الـــدعم المقـــدم مـــن قبـــل ال مصــــرفاعتمـــاد معظـــم مســـاهمات ال -
بدال من االعتماد عىل توظيف مواردها الذاتية، ممـا يجعلهـا عرضـة لمخـاطر فقـدان 

وبالتال  مواجهة مخاطر نقـص السـيولة وعـدم قـدرتها  ،أو كلها  موالجزء من هذه األ 
، كما أنها غت  قادرة عىل خلق فرص حقيقية تمكنهـا  اماتها تجاه الغت  ن

عىل الوفاء بالتر
هـــــا وعـــــدم  أموالمحدوديـــــة رنوس إل  مـــــن زيـــــادة الربحيـــــة وتعظـــــيم رأس مالهـــــا نظـــــرا 

  تغطية عملياتها. 
 كفايتها فن

 ت بشكل عامالفحص إلدارة المساهمانتائج عملية 

اتيجية أو رنية واضحة من قبـل اإل  - إلعـادة هيكلـة المسـاهمات  دارةغياب خطة استر
ة.   المتعتر

 دارةالمســاهمات باعـــداد خطــط وآليـــات مناســبة لتنفيـــذ العمــل بـــاإل  إدارةعــدم قيـــام  -
 ومتابعة المساهمات لضمان حسن األداء وتحقق األهداف وفق األسس العلمية. 
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  إعـداد التقـارير ذات جـودة وتقـديمها المساهم إدارةقصور وضعف  -
ن
 دارةاإل إل  ات ف

إل   العامـــة، حيـــث يالحـــظ احتــــواء هـــذه التقـــارير عـــىل العديــــد مـــن االخطـــاء، اضــــافة
 ال تحتـــــــــوي عـــــــــىل مالحظـــــــــات جوهريـــــــــة حـــــــــول األداء العـــــــــام حصــــــــــر كونهـــــــــا تقـــــــــارير 

  عملية اتخاذ القرارات. 
ن
 للمساهمات وال تساعد ف

قـــــوائم الماليــــة للمســــاهمات بشــــكل دوري، واســـــتخراج بتحليــــل ال دارةعــــدم قيــــام اإل  -
ات الالزمـــــة لتقيـــــيم المســــاهمات ومتابعتهـــــا، واقتصـــــار ذلـــــك عـــــىل  النســــب والمـــــؤرسر

ة.   بعض المساهمات المتعتر

بمتابعــة وتقيــيم السياســات االئتمانيــة للمســاهمات والتحقــق مــن  دارةعــدم قيــام اإل  -
قـــــــــروض المســـــــــاهمات فعاليتهـــــــــا ومـــــــــن مـــــــــدى احتوائهـــــــــا عـــــــــىل الضـــــــــوابط الالزمـــــــــة ل

جاعها.   وتسهيالتها وعىل الضمانات الكافية الستر

م  طبيعة العمـل ومتطلباتـه، حيـث  دارةالقائم عىل اإل  بشـريعدم تناسب المورد ال -
 للهيكـــل التنظـــيم  إل  يالحـــظ افتقـــاره

 
  وفقـــا

  والـــوظيفن
متطلبـــات التخصـــص المهـــبن

 المعتمد. 

  االختصاصــات والوظــائف داخــل ا -
ضــياع إل  ، ممــا يــؤديدارةإل عــدم وجــود فصــل فن
 الهدف والجهد. 

 العاملي   بالمصـرف

تضـمن عمليـة االحـالل  مصــرفيالحظ عدم وجـود سياسـة توظيـف واضـحة لـدى ال -
  
  ابرمـــ  خـــالل ســـنبر

م 2020، 2019والتطـــوير حيـــث أن معظـــم عقـــود العمـــل الـــبر
ن مؤهالتهم ال تتناسب م  طبيعة العمل ال   ترج  لموظفي 

الفعىل   واالحتياج مصـرفن
وافتقار عملية التعاقد للشفافية  .)ثانوية عامة + دبلوم متوسط + شهادة اعدادية(

 تاحة الفرص. او 

  كمـــا يالحـــظ وجـــود تخصصـــات غـــت  ذات عالقـــة بالعمـــل ال -
 والجـــدول التـــال  مصــــرفن

ن عينة منها:   يي 

 الصفة اإلدارة تاريــــخ التعيي    المؤهل

 رئيس قسم ةداريالشؤون اإل  01/03/2004 بكالورطس تربية بدنية

ة ةبشـريالموارد ال 12/02/2020 بكالورطس تربية خاصة  سكرتت 

 معار اليوباف الدول  البحرين 12/01/1987 بكالورطس رياضيات

 موظف العمليات النقدية 31/05/1994 بكالورطس رياضيات

ة العامة دارةاإل  02/09/2007 بكالورطس زراعة  سكرتت 

 موظفة يةمصـرفالعمليات ال 02/05/2018 بكالورطس زراعة

ة العامة دارةاإل  02/09/2007 بكالورطس زراعة  سكرتت 

 موظفة يةمصـرفالعمليات ال 02/05/2018 بكالورطس زراعة

 مراسل ةداريالشؤون اإل  11/02/2009 بكالورطس فنون وأعالم

  إدارةنائب مدير  ةبشـريالموارد ال 02/11/1993 بكالورطس مكتبات ومعلومات

 إدارةنائب مدير  التسويق والعالقات الخارجية 19/01/1985 بكالورطس مكتبات ومعلومات

 عامل خدمات ةداريالشؤون اإل  17/07/2019 دبلوم متوسط بيطرة

 مراسل ةداريالشؤون اإل  01/03/2009 دبلوم متوسط ميكانيكا وكهرباء



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

187 
 

 الصفة اإلدارة تاريــــخ التعيي    المؤهل

 مراسل ةداريالشؤون اإل  02/08/2009 دبلوم متوسط ميكانيكا وكهرباء

 رئيس قسم  االعتمادات المستندية 01/10/1997 دبلوم معلمات

يد وتكييف   تت 
 مراسل ةداريالشؤون اإل  03/03/2008 دبلوم مهبن

 

  ال 237بلل مجموع من يحملون صفات قيادية عدد  -
 مصــرفيمثلون نصف مـوظفن

يحـــــة المــــــدراء ونــــــوابهم  74تقريبـــــا، مــــــنهم    فهـــــم يمثلــــــون رسر
ر
رئـــــيس قســــــم امـــــا البــــــاف

ن بهــــــاإل  ومســـــاعديهم باإلضـــــافة  عـــــدم تناســـــب مـــــؤهالتهم مـــــ  الوظـــــائف المكلفـــــي 
 والكشف التال  يوض  عينة منهم: 

 الصفة اإلدارة المؤهل االسم

 إدارةمساعد مدير  المساهمات شهادة ثانوية م ع ع ا

 إدارةمساعد مدير  المساهمات ثانويةشهادة  ام ا ن

 إدارةمساعد مدير   ةداريالشؤون اإل  ثانية ثانوي/ منازل ام  ف ع

 إدارةمساعد مدير  المدفوعات والتسويات الثانوية العامة م ب ف ا

 رئيس قسم ةداريالشؤون اإل  شهادة ثانوية ع مم  ع

 قسمرئيس  االعتمادات المستندية  شهادة ثانوية س ع ا ل

 رئيس قسم يةمصـرفالعمليات ال  شهادة ثانوية ب حم  س

 رئيس قسم دارةامانة رس مجلس اإل  شهادة ثانوية آ ع ص ا

 رئيس قسم  االعتمادات المستندية دبلوم معلمات أم م ع ب

 رئيس قسم ةداريالشؤون اإل  ثانية ثانوي ر ع ا ل

 رئيس قسم المدفوعات والتسويات ثانية ثانوي/ منازل ب ع ا 

 رئيس قسم ةبشـريالموارد ال ثانوية العلوم الهندسية عم  ش ل
 

 السندات

  ســـنة  -
م ثـــم التخـــارج مـــن مجموعـــة مـــن الســـندات منهـــا المدرجـــة المنتظمـــة 2019فن

ة وغـــت  المدرجـــة فكانـــ  النتيجـــة خســـائر بقيمـــة تقـــارب 
 مليـــون دوالر  5.4والمتعـــتر
إل  اليورو، ويرج  جزء مـن رقـم الخسـارةمليون يورو لسندات مصدرة بعملة  1.5و

  للســـندات إل  أن قيمـــة البيـــ  كانـــ  أقـــل مـــن التكلفـــة، وطشـــار 
ان التصـــنيف االئتمـــانن

 AA) المحافظ فكان تصـنيفها:  إدارةالمتخارج منها ال يعكس سياسة واضحة لدى 
 /  A / BB / B / CCC / NR) 

   غياب -
ة فيمـا يتعلـق بعمليـة التخـارج المخاطر والمراجعة الداخليـ دارةإل  أي دور فبن

ة   من السندات غت  المتعتر

ديـــوان المحاســـبة إل  المحـــافظ االســـتثمارية بتقـــديم بيانـــات وافيـــة إدارةعـــدم قيـــام  -
ة، إضــافة عــدم تــوفت  تقــارير للنشــاط عــن إل  حــول الســندات غــت  المدرجــة والمتعــتر

  .م2020و م2019سنة 

 المخصصات

  تقــــدير بعــــض  -
دون  مصـــــرفالمخصصــــات مــــن قبــــل اللجنــــة المكلفــــة بالالمبالغــــة فن
 . مصـرفالذي يؤثر عىل نتيجة نشاط ال األمر دراسة، 
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ات مالية  مؤشر

ليبيا المركزي خالل الربــ  االخت  من سنة  مصـرفبقيام  مصـرفتأثر المركز المال  لل -
مليــــار  2.43بمــــا يقــــارب  مصـــــرفر مجموعــــة مــــن ودائعــــه بالـبســــحب وكســــ م2020
ة االجـل وم .دوالر اماته قصـت  ن

ن ضمنها مخاطر السيولة وعدم القدرة عىل سداد التر
  ودائ  خارجية مقابل معدالت فائدة.  موالنظرا الستثماره تلك األ 

ن
 ف

  دخـــل ال -
ن
  ســـنة  مصــــرفانخفـــاض صـــاف

ن
 19.3م وبقيمـــة 2019م عـــن ســـنة 2020ف

اب دوالر )دون احتســ 47.472مليــون دوالر تقريبــا حيــث بلغــ  اربــاح الســنة فقــط 
ن  ــــائب لوجـــــود قيمـــــة دفعـــــ  بالزيـــــادة مـــــن ســـــنوات ســـــابقة( ومـــــن بـــــي  ـ  أســــــبابللرصن
% 0.25إل  االنخفـــاض تراجـــ  معـــدالت الفائـــدة المحـــددة مـــن قبـــل البنـــك الفـــدرال  

 وكذلك انخفاض االعتمادات المستندية الممنوحة خالل السنة عن سابقتها. 

ن 73.7بة مقارنـة مـ  مجمـوع اصـوله نسـ مصــرفة للســريعتمثل النقدية ال -   حـي 
ن
% ف

 مصـرفوهو هامش بسيط لل %72.6مثل  نسبة  مصـرفان ايداعات الغت  لدى ال
  السيولة. 

 لمواجهة اي مخاطر جزئية فن

ام ال - ن والمســـــاهمات  مصــــــرفباعـــــداد القـــــوائم الماليـــــة المجمعـــــة لل مصــــــرفعـــــدم الـــــتر
 ( من القانون التجاري. 254لنص المادة ) التابعة له بالمخالفة

يبــــة الـــدخل نتيجــــة لقيـــام الال يـــتم خصــــم  - ســـابقا بتقــــديم اقــــرارات  مصـــــرفقيمـــة  ن
يبة عن ارباح اكتشف الحقا بان تلك السنوات حقق  خسائر حيث بغ  قيمة   ن

ائب المدفوعة بالزيادة  مليون دوالر.  137.94 الرصن

 لنقديةالعمليات ا إدارة

مدمجــة  دارةتحــ  هــذا المســم حــديثا، حيــث كانــ  اإل  دارةثــم اســتحداث هــذه اإل  -
الخزينة والعمليات النقدية( ولم  إدارةالمحافظ االستثمارية تح  مسم ) إدارةم  

ات يحــدد اختصاصــاتها بشــكل تفصــيىل  إجــراءالعمليــات النقديــة دليــل  دارةيصــدر إل 
  الودائ .  مصـرفال أموالعىل الرغم من انها تدير اغلب 

 والمتمثلة فن

-  
 
  اتخاذ قـرار  دارةف ن هذه اإل  دارةلطبيعة عمل اإل  نظرا

ة وقشكل منفرد فن تقوم مبارسر
  تقوم بتوظيـف 

فيهـا مسـتندة عـىل التصـنيفات  مصــرفال أمـوالاختيار المصادر البر
التســــويق والعالقــــات الخارجيــــة وحــــدود االئتمــــان  إدارةاالئتمانيــــة المعــــدة مــــن قبــــل 
 للمصارف.  دارةالممنوحة من قبل مجلس اإل 

  ســــنة مـــن خـــالل االطـــالع عـــىل الحــــدود االئتما -
ن فن م 2020نيـــة الممنوحـــة للمراســـلي 

ن وضــــ  اســــقف عاليــــة لــــبعض المصــــارف   لــــيس مرتفــــ  إال أن  تبـــي 
تصــــنيفها االئتمــــانن

ن عينة منها: )التصنيف وفق وكالة   ( FITCHوالجدول التال  يي 

 السقف الممنوح التصنيف التصنيف المصـرف

Intesa Sanpaolo SPA BBB- BBB- 1.3 $ مليار 

Banco Billao Vizcaya Argentaria SA BBB- A- 1.15 $ مليار 

Arab Jordan Investment Bank  (9.091)مساهمة% NR NR 305 $ مليون 

Bank Muscat SAOG BB+ BB 400 $ مليون 
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وتوديع  ة مصـرف شمال افريقيا بي 

حيـث تعـذر  دوالر  515,830,003قيمـة م 31/12/2021ئمـة حـبر بلغ  الودائ  القا
داد قيمــة الوديعــة خــالل ســنة  ة الســداد وال 2020اســتر م والوضــ  الحــال  لهــا انهــا متعــتر

  الوق  القريب.  يوجد اي مؤرسر لتسييلها
ن
 ف

وت  مصـرفوديعة   (Bank of Beirut SAL)بي 

  للدولة هو
( ولل RDالتصنيف االئتمانن )غت  مصنف(.قيمة الوديعـة  NRمصـرف)متعتر

الوديعــــة لــــدى  الليــــب   الخــــارج   بفــــت  مصـــــرفيالحــــظ قيــــام ال مليــــون يــــورو، حيــــث 65
   مصــــــرف

ن
وت ف % وفـــــام بتجديـــــدها 2أشـــــهر وبفائـــــدة  3م ولمـــــدة 2019يونيـــــو  27بـــــت 

ات واضـــحة لســـوء 2020مـــارس  9الحقـــا حـــبر    وقـــ  االيـــداع كانـــ  هنـــاك مـــؤرسر
ن
م وف

  عــــدآالــــذي انعكســــ   األمــــر لدولــــة لبنــــان.  الوضــــ  االقتصــــادي
ن
 فمصـــــر  قــــدرة مثــــاره ف

وت عــــىل الســــداد ومطالبتــــه بالتمديــــد، ورغــــم قيــــام ال    مصـــــرفبــــت 
ن
 6الليــــب   الخــــارج   ف

وت قـام بتجديـدها مـرة  إال أن مصــرف م بطلـب التسـييل مجـددا 2020بريـل أ  أخــرىبـت 
  طلـب  مصــرفنظـرا لتــأخر ال

  الوقـ  المحــدد الــذي  إجــراءالليــب   الخــارج   فن
التســييل فن

  ضوء تإجراءتطلبه 
 %2.5وبمعـدل فائـدة  أخـرىالوديعة مرة  جديدات السويف ، وفن

% ومـن بعـدها ثـم البـدء 1تمديدها لمدة اسبوع وبمعدل فائدة و  م2020يونيو  11إل 
  تجديد الوديعة دوريا مقابل تحصيل الفوائد وبنسب متفاوتة. 

 فن

ات حاليـــا تشـــت     ظـــل وجـــود مـــؤرسر
 أخـــرىقيـــام الســـلطات اللبنانيـــة بوضـــ  قيـــود إل  وفن

اط مـــدة عـــىل الودائـــ   شـــهر لحـــد ادنن لمـــدة الوديعـــة وهـــو مـــا  18لـــديها مـــن خـــالل اشـــتر
وت. فان  الـالزم  يتطلب تكوين المخصـص األمر يزيد من المخاطر المتعلقة بوديعة بت 

  بيئة عالية المخاطر مصـرفلها وتحمل مسؤول  ال
 .مسؤولياتهم تجاه االستثمار فن

 إدارة التسويات والمدفوعات

ن وجــــود معلقــــات ضــــمن لعــــدد مــــن حســــابات المصــــارف يرجــــ   مــــذكرات التســــوية تبــــي 
ليبيا  مصـرف 000001578سنة كما هو الحال بالحساب رقم ) 12اكتر من إل  بعضها 
  مذكرات التسوية حيث ان المنظومة تظهر قيم ببنـد  المركزي(

ن وجود خلل فن كما تبي 
(Pseudo charges  ومـــــن خـــــالل التواصـــــل مـــــ )ن ان لـــــيس لهـــــم  إدارة التســـــويات تبـــــي 

  
ن عليـــه عـــىل الـــرغم مـــن ظهـــوره فن كـــت 

معرفـــه بـــه وانـــه امـــر يخـــص المنظومـــة وال يـــتم التر
مذكرات التسوية الشهرية لكل حساب، كما ان هناك جزء من المعلقات يتعلق بقضايا 

تتعلق بفروقات غت  معروفـه، ويالحـظ القصـور  أخرىو  مصـرفقانونية مرفوعة عىل ال
  
 ة المخصصة لتسوية المعلقات. شـركعمل ال الواض  فن

 السيارات التابعة للمصـرف

  يناير  مصـرفمن خالل متابعة كشوفات الجرد الخاصة بسيارات ال
م 2021والمعد فن

ن وجـــــود ســــيارات لـــــيس لهــــا اي ملفـــــات لــــدى ال ن ســــيارات بحـــــوزة   مصــــــرفتبــــي  كمــــا تبـــــي 
  الوق  الحال  واخرون استلموا  مصـرفمن خارج ال اشخاص

اكتر من سيارة واحدة،  فن
 والتال  بيان بعينة منها: 
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 نوع السيارة الصفة االسم

 المدير العام أ ر

 فولكس فاجن باسات

 
ن
 هونداي سانتاف

BMW X5 

 السابقة دارةلجنة اإل  ع ا

BMW 535 

BMW X5 

 فولكس فاجن باسات

 فولكس فاجن باسات

 A6اودي  مدير عام سابق م ب ي

 فولكس فاجن باسات سابق إدارةمدير  ع ل
 

 اللين   الخارج    مصـرفالحوكمة بال

( 12وجود العديد من حاالت تعارض المصال  بالمخالفة لقانون عالقات العمل رقم )
م والئحــــة حوكمــــة المصــــارف 2005( لســــنة 1م وقــــانون المصــــارف رقــــم )2010لســــنة 

بشــــــان تعــــــارض المصــــــال  م 2018( لســــــنة 7ومنشــــــور رئــــــيس ديــــــوان المحاســــــبة رقــــــم )
  حكمها شـركبمجالس ادارات ال

وقـرار مجلـس الـوزراء لحكومـة الوفـاق  ،ات العامة وما فن
  رقم )

ن 2018( لسنة 15الوطبن   الجـدول التـال  والـذي يبـي 
م بشأن تقرير احكام، كمـا فن

  مجالس اإل 
 :مصـرفللمساهمات والوظائف القيادية بال دارةالعضويات فن

 المنصب وتاريخه العضوية بالمساهمة ـرفالوظيفة بالمص االسم

 2017عضو مجلس إدارة  المصـرف العرن   الدول  /القاهرة مدير إدارة إدارة المحاسبة ع ا س م

 م ب ع
العمليات النقدية نائب ومكلف 

 بتسيت  اعمال اإلدارة
 2017عضو مجلس إدارة مصـرف شمال افريقيا التجاري /تونس

 نائب المدير العاماإلدارة العامة  ع ي ا
المصـرف العرن   لالستثمار والتجارة 

 الخارجية/ ابوظب   
 2015عضو مجلس إدارة 

 عضو مجلس إدارة مصـرف اليوباف العرن   الدول  /البحرين مدير إدارة المعلوماتية م ا ج

 ام ف
مساعد مدير إدارة العمليات 

 المصـرفية
  /عمان

 2013مجلس إدارة عضو  مصـرف االستثمار العرن   االردنن

 2017عضو مجلس إدارة بنك قناة السوطس / القاهرة نائب مدير إدارة  التمويل الدول   رم ا

/ تونس نائب مدير إدارة المساهمات م س ف  2017رئيس مجلس إدارة المصـرف التوني  الليب  

/ تونس نائب مدير إدارة المخاطر م ح ا  2016إدارةعضو مجلس  المصـرف التوني  الليب  

 ه ح ا
مساعد مدير إدارة العمليات 

 المصـرفية
/ تونس  2012عضو مجلس إدارة المصـرف التوني  الليب  

 م ا س
مساعد مدير إدارة العمليات 

 المصـرفية
/ تونس  2013عضو مجلس إدارة المصـرف التوني  الليب  

/تونس رئيس لجنة إدارة سابقا أ ن ا ك  2019مجلس إدارةرئيس  مصـرف اليوباف الدول 

/تونس مدير وحدة االمتثال أ ا ا  2019عضو مجلس إدارة مصـرف اليوباف الدول 

/تونس مدير إدارة الموارد البشـرية م س ا  2015عضو مجلس إدارة مصـرف اليوباف الدول 

 ع إ ا
مساعد مدير إدارة االعتمادات 

 المستندية

مصـرف المغرب العرن   لالستمثار والتجارة/ 

 الجزائر
 2015عضو مجلس إدارة

 نائب مدير إدارة المخاطر ج ع ا
مصـرف المغرب العرن   لالستمثار والتجارة/ 

 الجزائر
 2015عضو مجلس إدارة

 موظف بادارة المساهمات م ع م
مصـرف المغرب العرن   لالستمثار والتجارة/ 

 الجزائر
 2016عضو مجلس إدارة
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 المنصب وتاريخه العضوية بالمساهمة ـرفالوظيفة بالمص االسم

 مدير إدارة المراجعة الداخلية ع ع م
مصـرف المغرب العرن   لالستمثار والتجارة/ 

 الجزائر
 2020عضو مجلس إدارة

 2007نائب رئيس مجلس إدارة مصـرف شنقيط / نواكشوط نائب مدير إدارة التمويل الدول   أ أ م

  المحدود/ كمباال مدير إدارة التمويل الدول   س ا س
 2014عضو مجلس إدارة المصـرف االستوان 

  المحدود/ كمباال إدارة وحدة االمتثالنائب مدير  ع ع ا
 2016عضو مجلس إدارة المصـرف االستوان 

 2016عضو مجلس إدارة مصـرف الساحل التجاري / باماكو نائب مدير إدارة المحاسبة ع ا ا

 2013عضو مجلس إدارة مصـرف الساحل التجاري / باماكو مساعد مدير إدارة الشؤون اإلدارية م ا ن

 أ ا ع
مدير إدارة وحد الدينار نائب 

 الليب   
 2020عضو مجلس إدارة مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو

 ه ع ا
نائب مدير إدارة العمليات 

 المصـرفية
 2019عضو مجلس إدارة مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو

 ه ع أ
نائب مدير إدارة وحدة الدينار 

 الليب   
 2015إدارةعضو مجلس  مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو

 2012عضو مجلس إدارة مصـرف بوركينا التجاري/واغادوغو مساعد مدير إدارة المساهمات ع ع آ

 2017عضو مجلس إدارة مصـرف شاري التجاري / انجامينا نائب مدير إدارة الشؤون اإلدارية ع ا

 ص أ س
مساعد مدير إدارة التسويق 

 والعالقات الخارجية
 2018عضو مجلس إدارة انجامينامصـرف شاري التجاري / 

 أم أ
نائب مدير إدارة وحدة امن 

 المعلومات
/لندن  

يطانن  2014عضو مجلس إدارة المصـرف التجاري العرن   الت 

 مدير إدارة اإلدارة العامة ر ي أ
 مصـرف اليوباف / بارطس

اسو/ فرنسا  اليوباك كت 

 2014عضو مجلس إدارة

 2017عضو مجلس إدارة 

 نم أ
إدارة المصـرف الليب    عضو مجلس

 الخارج   
 2016عضو مجلس إدارة مصـرف النيجر التجاري / نيام  

 أ ا م
نائب المدير العام )المدير العام 

 المكلف(
 2019رئيس مجلس اإلدارة االرطسبنك / مدريد

 2019عضو مجلس اإلدارة االرطسبنك / مدريد مدير إدارة المساهمات ف أ س

 م ع ا
اعمال إدارة نائب ومكلف بتست  

 العمليات المصـرفية
 2019عضو مجلس اإلدارة االرطسبنك / مدريد

 مساعد المدير العام اإلدارة العامة ا ا ع
 مصـرف اليوباي / روما

 شـركة معامالت للخدمات المالية

 2018عضو مجلس اإلدارة

 2014عضو مجلس إدارة

 2015عضو مجلس اإلدارة رومامصـرف اليوباي /  نائب مدير إدارة التمويل الدول   أ ع أ

 ص ع ا
نائب مدير إدارة المدفوعات 

 والتسويات
 2018عضو مجلس اإلدارة مصـرف اليوباي / روما

/اسطنبول مدير إدارة المدفوعات والتسويات أ ال ك 
 2019عضو مجلس إدارة المصـرف العرن   التر

/اسطنبول نائب مدير إدارة ص ع ب ك 
 2020مجلس إدارةعضو  المصـرف العرن   التر

 عم ا
مساعد مدير إدارة العمليات 

 المصـرفية
 2015عضو مجلس إدارة شـركة استخالص الديون / تونس

 ا ا ش
اإلدارة –مساعد المدير العام 

 العامة
 2012عضو مجلس إدارة شـركة االستثمارات النفطية / ليبيا

   ع ا
ن رس مجلس اإلدارة  امانة رس  –امي 

 مجلس اإلدارة
 2015عضو مجلس إدارة النوران/ ليبيا مصـرف

 2020عضو مجلس إدارة مصـرف النوران/ ليبيا نائب مدير وحدة االمتثال م ب ن
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 لجنة المخاطر 

  لجنة مصـرف يالحظ عدم التقيد بدليل الحوكمة المعتمد بال -
ن
حيث يوجد اعضاء ف

 المخاطر يمارسون مهام تنفيذية. 

المؤقتـة والمشـكلة بموجـب القـرار  دارةلجنة اإل عقدت لجنة المخاطر المنبثقة عن  -
   (2019/39-8-18)رقــم 

وهــو مـــا  م2020-2019 اجتمـــاع واحــد فقـــط خــالل ســـنبر
الليــــب   الخـــــارج   المعتمــــد بموجــــب قـــــرار  مصـــــرفيعتــــت  مخالفــــة لــــدليل الحوكمـــــة لل

والـذي يــنص عــىل ان تعقـد اجتماعاتهــا بنــاء  (338/2013-4-3)رقــم  دارةمجلـس اإل 
 ربــ  سنوي.  األقلعىل دعوة من رئيسها وذلك بشكل دوري عىل 

 لجنة المراجعة واالمتثال

-   
م وهـذا مخـالف 2020-2019عقدت هذه اللجنة اجتماع واحد فقـط خـالل سـنبر

رقـم  دارةالليب   الخـارج   المعتمـد بموجـب قـرار مجلـس اإل  مصـرفلدليل الحوكمة لل
ن تعقـــــد اجتماعاتهـــــا بنـــــاء عـــــىل دعـــــوة مـــــن أوالـــــذي يـــــنص عـــــىل  (3-4-338/2013)

ي أعـداد إربـــ  سـنوي، كمـا يالحـظ أنـه لـم يـتم  األقلرئيسها وذلك بشكل دوري عىل 
ة.   تقارير من قبل اللجنة خالل تلك الفتر

 لجنة الحوكمة

لـــــــــم تعقـــــــــد لجنـــــــــة الحوكمـــــــــة اي اجتمـــــــــاع منـــــــــذ تشـــــــــكيل لجـــــــــان الحوكمـــــــــة بتـــــــــاريــــخ  -
الصــادر  (2019/39-8-18)المؤقتــة رقــم  دارةم وفقــا لقــرار لجنــة اإل 10/12/2019

 م. 10/12/2019بتاريــــخ 

 الهيكل التنظيم  

  ســـنة  -
ه فن م، 2018مـــن خـــالل االطـــالع عـــىل الهيكـــل التنظـــيم  لـــوحظ بانـــه تـــم تغيـــت 

أي  مالحظـة عـدم اعتمـاد مـ  أخـرىحيث تم الغـاء ادارات ودمـأ ادارات مـ  ادارات 
  دارةكـــــ  مصــــــرفعمـــــال اإلدارات بالأيخـــــتص بتنظـــــيم  اتجـــــراءدليـــــل للسياســـــات واإل 

 العمليات النقدية والمخاطر والمحافظ االستثمارية. 

 المخاطر إدارة

عــــن دارة المخــــاطر باعــــداد اي تقــــارير دوريــــة وتقــــديمها لمجلــــس اإل  إدارةعــــدم قيــــام  -
  تـم الت مصـرفوض  البيئة الرقابية لل

ات الـبر عـرف وعن المخاطر المكتشـفة والتـأثت 
  يـتم دارة م  مالحظة غياب دور اإل  ،عليها 

  متابعة ومراقبة الحـدود االئتمانيـة الـبر
فن

، إضـــــــافة ن غيـــــــاب التنســـــــيق مـــــــ  االدارات المعنيـــــــة بالحـــــــدود إل  وضـــــــعها للمراســـــــلي 
  قد تتعرض لها م 

بعـض الـدول عنـد مـن  ودائـ  لمصـارف  االئتمانية والمخاطر البر
  من مشاكل اقتصادي

  دول تعانن
 ة. تق  فن

  قــد تصــيب الــدول  -
كــذلك لــوحظ عــدم القيــام باعــداد اي تقريــر بشــأن المخــاطر الــبر

  
  توجــــد بهــــا مســــاهمات للمصـــــرفتمثــــل اهميــــة لل الـــبر

 مصـــــرف، خصوصــــا تلـــك الــــبر
وتركيــــا ولبنــــان وبعــــض  مصـــــر ظــــروف اســــتثنائية مثــــل إل  الليــــب   الخــــارج   وتتعــــرض

 الدول االفريقية 
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 إل إدارة ونقـل الـدور الـذي كانـ  تقـوم بـه مصــرفاالئتمـان بال إدارةبالرغم من الغاء  -
المخـاطر بهـذا الـدور وفـق مـا  إدارةالمخاطر إال إنه يالحـظ عـدم وجـود مـا يفيـد قيـام 

 .مصـرفاالئتمان بال إدارةهو متعارف عليه لوظيفة 

 المراجعة الداخلية  إدارة

-   
ن
ـــ  الرابـــ  لســـنة اعـــداد تقريـــر المراجعـــة الداخليـــة عـــن ا يالحـــظ التـــأخر ف  م2019لربــ

  لسـنة 
( مـن النظـام 49ممـا يعـد مخـالف للمـادة ) م2020وكذلك الربــ  األول والثانن

المراجعـة  ادارةات الخاص بـجراءومخالفة لدليل السياسات واإل  مصـرفاالساس  لل
 الداخلية. 

 ة والخدماتداريالشؤون اإل  إدارة

ضـــمن تقريـــر  دارةلمتعلقـــة بـــاإل مـــن خـــالل متابعـــة عمليـــات الضـــبط الـــداخىل  والتقـــارير ا
ن    المراجعة الداخلية تبي 
 :اآلنر

الشـــؤون  إدارةتـــتم بالموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل مـــدير  دارةن معظـــم أعمـــال الـــدف  بـــاإل أ -
 ة والخدمات دون أن تكون لديه صالحيات ممنوحة بالخصوص. دارياإل 

ن المعمـول بهـا ب شـراءمعظم عمليات ال -  مصــرفالتتم بطرق مخالفة للـوائ  والقـواني 
  لم تعقد اي اجتماعات 

يات والبر حيث يالحظ غياب دور لجنة العطاءات والمشتر
 م. 2020خالل سنة 

وتضـخم العديـد مـن بنـود  دارةبـاإل  صــرفيالحظ غياب المتابعة والرقابة لعمليـات ال -
 وفات خالل السنة. مصـر ال

-   
 مصــرف التوزيــــ  بعض المزايا العينية مثـل السـيارات والهواتـف النقالـة عـىل مـوظفن

 بطريقة غت  منظمة وبدون أسس واضحة. 

 القانونية  دارةاإل 

  تحصــل  عليهــا اللجنــة المشــكلة مــن قبــل ديــوان المحاســبة 
مــن خــالل الكشــوفات الــبر

ن  مصـرفوالمتعلقة بالقضايا المرفوعة من ال   الليب   الخارج   وضده تبي 
 :اآلنر

 قضية 33امام القضاء المحىل  عدد  مصـرفبلل عدد القضايا المرفوعة ضد ال. 

 قضية 6امام القضاء المحىل  عدد  مصـرفبلل عدد القضايا المرفوعة من ال. 

 قضية 15امام القضاء االجنب   عدد  مصـرفبلل عدد القضايا المرفوعة من ال. 

   مصـــــرفالقضــــايا المرفوعــــة ضــــد ال عــــدد حيــــث يالحــــظ ارتفــــاع
داخليــــا وخارجيــــا والــــبر

  قيمة مطالبات مالية 
  األداءإل  الذي ششت   األمر تتمثل معظمها فن

ـ  قصور فن المؤسي 
 بشكل عام.  مصـرفالأداء  والذي تنعكس أثاره عىل

 مساهمات المصـرف اللين   الخارج   

 دوالر 3,071,622,295الليـب   الخـارج   محفظـة مسـاهمات بتكلفـة  مصــرفال يمتلك
 :مساهمات حسب نسبة ملكيتها إلإل  مقسمة
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 المساهمات التابعة

  يمتلـــك ال
  رأســـمالها نســـبة أكـــتر مـــن  مصــــرف   المؤسســـات الـــبر

ن
ويبلـــل رصـــيد  %50ف

  دفــــــاتر ال
ن
مــــــن  %50وبنســــــبة  دوالر 1,556,983,666 مــــــا يعــــــادل مصـــــــرفتكلفتهــــــا ف
 .قيمة المحفظة إجمال  

 المساهمات الشقيقة

  يمتلــــك ال
اوح مصـــــرف   المؤسســــات الــــبر   رأســــمالها نســــبة تــــتر

ن
ن  ف  %50إل  %20بــــي 

  دفاتر ال
ن
 %30وبنسبة  دوالر 909,133,574 ما يعادل مصـرفويبلل رصيد تكلفتها ف

 قيمة المحفظة.  إجمال  من 

 المساهمات المتاحة للبيع

  يمتلـــك ال
  رأســـمالها نســـبة أقـــل مـــن مصــــرف   المؤسســـات الـــبر

ن
ويبلـــل رصـــيد  %20 ف

  دفـاتر ال
ن
 إجمــال  مـن  %20وبنسـبة  دوالر 600,350,526 مـا يعـادل فمصــر تكلفتهـا ف

 قيمة المحفظة. 

 
ً
  ال :أوال

 
 ات التابعةشـركاالستثمارات ف

 عددها
 نسبة 

 المساهمة

  تكلفة المساهمة

 2019 الدوالرب

 تكلفة المساهمة 

 2020 بالدوالر

ن  13  1,556,983,666 1,430,619,235 %100%، 72ما بي 
 

  ال :ثانيا
 
 ات الشقيقة شـركاالستثمارات ف

 عددها
 نسبة 

 المساهمة
  تكلفة المساهمة

 2019 الدوالرب
  تكلفة المساهمة

 2020 الدوالرب

11 20 %- 50% 909,233,575 909,233,575 
 

 
ً
 االستثمارات المتاحة للبيع :ثالثا

 عددها
 نسبة 

 المساهمة
 تكلفة المساهمة 

 2019 بالدوالر
 تكلفة المساهمة 

 2020 بالدوالر

17 0.01 %– 20% 605,505,055 605,505,055 
 

 عينة من المساهمات األوروبية

 مدريد – ARESBANKمصـرف 

م، وبنســــــبة 1975ترجــــــ  مســــــاهمة المصـــــــرف الليــــــب   الخــــــارج   بهــــــذا المصـــــــرف لســــــنة 
دوالر، ويمثــل أعــىل تكلفــة مســاهمة مــن  436,626,176% وبتكلفــة 99.86مســاهمة 

ن محفظــة  مســاهمات المصـــرف الليــب   الخــارج   وبلــل مجمــوع العوائــد المســتلم منــذ بــي 
  دخـل خـالل سـنة  44,679,964تأسيس المساهمة 

دوالر، وقد حقـق المصــرف صـافن
 .دوالر 8,499,000م بمقدار 2019

ات الربحيـــــــة لـــــــدى مصــــــــرف  مدريـــــــد لســـــــنة  -ARESBANKويالحـــــــظ انخفـــــــاض مـــــــؤرسر
 م. 2018م مقارنة بالسنة السابقة 2019
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  توليـد األربـاح مـن األمـوال إن معدل العائد عىل حقوق 
ن
الملكيـة يعكـس كفـاءة اإلدارة ف

المســـتثمرة ومـــن خـــالل النظـــر إل معـــدالت العائـــد نجـــد أن المصــــرف تـــدهورت حالتـــه 
ة حيـــث انخفضـــ  األربـــاح بنســـبة تزيـــد عـــن  وهـــذا يعـــل   %50خـــالل الســـنوات األخـــت 

  إدارة هذ األموال. 
ن
 ف
ا
ا أن هناك خل   مؤرسر

 روما – مصـرف اليوباي

م، وبنســــــبة 1972ترجــــــ  مســــــاهمة المصـــــــرف الليــــــب   الخــــــارج   بهــــــذا المصـــــــرف لســــــنة 
دوالر، وقد بلل مجموع العوائد المستلم منذ  225,056,993وبتكلفة  %80مساهمة 

دوالر، ولكن يالحظ استمرار تكبد المصـرف خسائر  40,260,750تأسيس المساهمة 
 .  للسنة الثانية عىل التوال 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 *السنة

  الدخل
ن
 751,532-▼ 76,572,108-▼ 9,463,998 4,098,442 6,901,146 9,382,732 صاف

  1,313,680 955,361 1,804,444 2,593,148 - العوائد المستلمة
 

  ســـــنة 
مقارنـــــة  2019عــــىل الـــــرغم مـــــن أن المســــاهمة اســـــتطاع  تخفـــــيض الخســــائر فن

أن هــذا التحســن الــذي حققتــه المســاهمة كــان  م، إال أنــه يجــدر اإلشــارة إل2018بســنة 
  مخصصـــــات المصـــــرف محـــــل المســــاهمة حيـــــث ان 

  حصــــل  فن
ات الـــــبر نتيجــــة للتغــــت 

 .م2018نتيجة النشاط التشغيىل  لم تختلف عن سنة 

  
يطان   لندن –ثالثا: المصـرف التجاري العرن   الي 

وبنســــــبة م، 1972ترجــــــ  مســــــاهمة المصـــــــرف الليــــــب   الخــــــارج   بهــــــذا المصـــــــرف لســــــنة 
 دوالر وفيما يىل  توضي  لوض  المساهمة: 177,751,433  % وبتكلفة87مساهمة 

دوالر، وقــد  102,424,091بلــل مجمــوع العوائــد المســتلم منــذ تأســيس المســاهمة  -
  ســــــنة 

 9,717,000م عوائــــــد بمقــــــدار 2019حقــــــق المصـــــــرف محــــــل المســــــاهمة فن
 دوالر. 

يطا ات الربحية المصـرف التجاري العرن   الي 
  مؤشر

 
 لندن –ن

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشر 

 0.003-▼ 0.0100-▼ 0.0020 0.0006- 0.005- 0.001 العائد عىل األصول

 0.054▼ 0.243-▼ 0.0389 0.0085- 0.0790- 0.026 العائد عىل حقوق الملكية

 0.069 0.055 0.043 0.021 0.032 0.038 معيار الصناعة
 

ة، إال أنـــه  عـــىل الـــرغم مـــن أن المســـاهمة اســـتطاع  تحقيـــق أربـــاح خـــالل الســـنة األخـــت 
  حصل  

ات البر   حققتها المساهمة كان  نتيجة للتغت 
يجدر اإلشارة إل أن األرباح البر

  مخصصـــــات المصــــــرف محــــــل المســـــاهمة حيـــــث ان نتيجــــــة النشـــــاط التشـــــغيىل  لــــــم 
فن

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشر 

 0.0044▼ 0.0074 0.0050 0.0095 0.0068 0.0285 العائد عىل األصول

 0.0243▼ 0.0304 0.0182 0.0363 0.0158 0.0729 العائد عىل حقوق الملكية 

 0.067 0.066 0.05 0.07 0.082 ▼0.076 (ROEمعيار الصناعة ) 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

196 
 

يـون دوالر كـدعم للمسـاهمة وتـم مل 150م. كمـا تـم ضـخ مبلـل 2018تختلف عن سـنة 
 المركــز المــال  للمصـــرف. أنــه لــم تحقـق أي أمليــون منهــا غــت   100رسـملة 

ن   تحســي 
ن
 ثــر ف

ن قيـــــام المصــــــرف بـــــاجراء أي تقيـــــيم  و دراســـــة لضـــــخ هـــــذا المبلـــــل او العوائـــــد أولـــــم يتبـــــي 
 المرجوة منه. 

 المساهمات العربية

 المنامة –اوال: مصـرف اليوباف العرن   الدول  

م، وبنســــــبة 1982  مســــــاهمة المصـــــــرف الليــــــب   الخــــــارج   بهــــــذا المصـــــــرف لســــــنة ترجــــــ
  أعــىل تكلفــة مســاهمة  248,750,400% وبتكلفــة 99.50مســاهمة 

دوالر، ويمثــل ثــانن
، وفيمـــــا يـــــىل  توضـــــي  لوضـــــ    محفظـــــة مســـــاهمات المصــــــرف الليـــــب   الخـــــارج  

ن مـــــن بـــــي 
 المساهمة: 

دوالر، وقــد  113,692,259بلــل مجمــوع العوائــد المســتلم منــذ تأســيس المســاهمة  -
  ســــنة 

م عوائــــد بقيمــــة 2019حققــــ  نتيجــــة نشــــاط المصـــــرف محــــل المســــاهمة فن
 دوالر.  28,741,000

ات الربحية لدى مصـرف اليوباف العرن   الدول    المنامة –مؤشر

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشر 

 0.032 0.0136 0.0097 0.0124-▼ 0.0174 0.0338 العائد عىل األصول

 0.11 0.0296 0.0345 0.0486-▼ 0.0760 0.1226 العائد عىل حقوق الملكية

 - 0.0950 0.1308 0.1426 0.0562 0.1115 المصـرف المقارن
 

 القاهرة –ثانيا: مصـرف قناة السويس 

م، وبنســــــبة 1996ترجــــــ  مســــــاهمة المصـــــــرف الليــــــب   الخــــــارج   بهــــــذا المصـــــــرف لســــــنة 
دوالر، ويمثل ثـامن أعـىل تكلفـة مسـاهمة مـن 125,601,483 وبتكلفة  %27مساهمة 

، وفيمــــــــا يــــــــىل  توضــــــــي  لوضــــــــ    محفظــــــــة مســــــــاهمات المصـــــــــرف الليــــــــب   الخــــــــارج  
ن بــــــــي 

 المساهمة: 

دوالر، وقــــد   15,180,489بلـــل مجمـــوع العوائــــد المســـتلم منـــذ تأســــيس المســـاهمة  -
 : مقابل العوائد الموزعة عىل النحو التال   كان  نتيجة نشاط

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

  الدخل
ن
 542,206,000 420,190,000 355,777,000 209,669,0000 156,300,000 143,900,000 صاف

 0 0 0 0 0 0 العوائد المستلمة
 

ات الربحية لدى مصـرف قناة السويس   القاهرة:   –مؤشر

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشر 

 0.001 0.0096 0.0089 0.0067 0.0068 0.0071 العائد عىل األصول

 0.16 0.156718 0.146632 0.104236 0.086543 0.075872 العائد عىل حقوق الملكية

 ROE 0.1469 0.2122 0.1427 0.1316 0.1618 0.184معيار الصناعة 
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عــىل الــرغم مــن أن المســاهمة اســتطاع  تحقيــق إعــادة تــوازن لمركزهــا المــال  وحققــ  
  أربــاح 

ة، إال أنــه يجــدر اإلشــارة إل أن معظــم األربــاح الــبر ســنوية خــالل الســنوات األخــت 
ة كانــــــ  نتيجــــــة للعوائــــــد المتحصــــــلة مــــــن  حققتهــــــا المســــــاهمة خــــــالل الســــــنوات األخــــــت 
نشاطات االستثمار بالعمالت األجنبية، مستفيدين من قرار تحرير سعر صـرف الجنيه 

  أواخـر سـنة 
ن
أن هـذه المسـاهمة تواجـه بعـض المشـاكل م، إال 2016المصـري الصـادر ف

  قضـــية 
ن
  الصـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة ف

  الحكـــم القضـــان 
ن
القضـــائية متمثلـــة ف

  بـــــالحجز عـــــىل ودائـــــ  المصــــــرف الليـــــب   2019عائلـــــة غرغـــــور خـــــالل ســـــنة 
م، والقـــــا،ن

الخـــارج   طـــرف بنـــك قنـــاة الســـوطس، كمـــا أن هنـــاك حاليـــا عـــددا مـــن دعـــاوى حجـــز عـــىل 
  أحكام مساهمة المصـ

ن
  بنك قناة السوطس ناتجة عن مطالبات لرسوم قضائية ف

ن
رف ف

ســابقة ضــد الدولــة الليبيــة وعــدم قيــام الســلطات الليبيــة بمعالجــة هــذه المشــاكل األمــر 
اف أمـــوال المصــــرف الليـــب   الخـــارج   وقـــد يصـــل األمـــر إل بيـــ  

ن الـــذي ســـيؤدي إل اســـتتن
  المساهمة. 

ن
 أسهمه ف

 المساهمات األفريقية

  كمباالالمصـر 
 ف االستوان 

م، وبنســــبة 1972ترجــــ  مســــاهمة المصـــــرف الليــــب   الخــــارج   بهــــذا المصـــــرف لســــنة  -
دوال، وقد تكبد المصـرف خسائر متتاليـة  27,291,331 وبتكلفة %99.9مساهمة 

: عىل مدار األربــ  سنوات األ  ة كالتال   خت 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

  الدخل
ن
 (23,953,855) ▼ (5,782,763) ▼ (5,517,719) ▼ ▼(13,438,907) 1,910,089 صاف

 0 0 0 0 0 العوائد المستلمة
 

  كمبـــــــاال عنـــــــد  -
  المصــــــــرف االســـــــتوان 

نســـــــبة مســـــــاهمة المصــــــــرف الليـــــــب   الخـــــــارج   فن
% رغم مخاطرها العالية والذي انعكس 99.9% وتبلل حاليا ما نسبته 51التأسيس 

ة، باإلضــــافة لإلشــــكاليات    نتيجــــة نشــــاط المصـــــرف خــــالل الســــنوات األخــــت 
فعــــال فن

  اثبـات ح
ـيك الليـب   بحجـة القانونية القائمـة مـ  السـلطات االوغنديـة فن

ن أصـة الشر
  راس المال لم تتم وفق الخطوات اإلداري

 . ة القانونيةالزيادات فن

  ســـنة  -
  فن
ويـــر خطـــاب ضـــمان 2020قيـــام نائـــب مـــدير عـــام المصــــرف االســـتوان  ن م بتر

مليــون دوالر ومــن ضــمن  1.8شــلن حــوال   مليــار  6.9لصــال  شـــركة أوغنديــة بمبلــل 
وط خطـاب الضـمان تغـريم المصــرف ب % تبـدأ مــن 5فائـدة شـهرية مركبـة بمعـدل رسر

  
م وتــــم رســــملة مبلــــل مليــــون دوالر مــــن 09/07/2020تــــاريــــخ طلــــب التســــييل أي فن

القــرض الممنــوح مــن الجانــب الليــب   ليــبفر راس المــال موافقــا لمتطلبــات الســلطات 
وغنديــة بســبب انخفاضــه بســبب تكـــوين مخصصــات لخطــاب الضــمان المصـــدر األ

  هذا الملف. آاة ديوان المحاسبة ببالمخالفة، ولم يتم مواف
 خر المستجدات فن

مـن المصــرف  م13/07/2017نتيجة لطلب هيئـة االسـتخبارات االوغنديـة بتـاريــــخ  -
( ايقـاف التعامـل مـ  حسـاب الشــركة القابضـة   

محل المساهمة )المصـرف االستوان 
إال  %(.100للتمويـل واالســتثمار )شـــركة مملوكــة لجمعيــة الــدعوة اإلســالمية بنســبة 

مليـون دوالر إل حسـاب  6.4أن المصــرف قـام بتحويـل كامـل رصـيد الشــركة والبـالل 
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شـــركة أخــرى مملوكــة للشـــركة القابضــة للتمويــل واالســتثمار. ونتيجــة لــذلك طالبــ  
  كـــان 

  هيئــة االســتخبارات، العديــد مــن المــرات والــبر
ن
الســلطات االوغنديــة متمثلــة ف

مليون  6.4محل المساهمة بتحويل مبلل م المصـرف 02/10/2020اخرها بتاريــــخ 
دوالر إل حســــاب الهيئـــــة االوغنديـــــة لـــــدى المصــــــرف المركـــــزي االوغنـــــدي ولـــــم يـــــتم 

  هذا الملف. 
ن
 موافاة ديوان المحاسبة باخر المستجدات ف

ن  -   يحققها المصـرف اال انه تم توظيف العديـد مـن المـوظفي 
بالرغم من الخسائر البر

. الجـــدد بمرتبـــات عاليـــة مخالفـــة  ن  للسياســـات والضـــوابط المعمـــول بهـــا عنـــد التعيـــي 
ن فقط بالنسبة للمصارف األخرى  % لسنة 40حيث كان  نسبة مصاريف الموظفي 

دوالر لكـــل عضـــو يقـــوم بحضـــور  4900م، كمـــا يالحـــظ صــــرف مبلـــل 2019و 2018
 اجتماعات المصـرف محل المساهمة. 

ف الكفــاءات وضــعف وبالتــال  فــ ن ســوء إدارة أمــوال المصـــرف محــل المســاهمة وضــع
المتابعــــة، أدى إل حــــدوث خســــائر متتاليــــة وتحميــــل المصـــــرف العديــــد مــــن المخــــاطر 
الناجمة عـن سـوء اسـتعمال السـلطة وضـعف الرقابـة وغيـاب الرنيـة الواضـحة لحلحلـة 

 المشاكل العالقة. 

 الصحاري مصـرف
  تعزيــز ودعـــم نظـــام الرقابـــة الداخليـــ مصــــرف إدارةغيــاب دور مجلـــس  -

ة الصـــحارى فن
وذلــك مــن خــالل دراســة تقــارير المراجعــة الداخليــة وايجــاد حلــول لكــل المالحظــات 
 دارةالمتكـــررة ضـــمن التقـــارير الصـــادرة عنهـــا ولمـــا لهـــا مـــن آثـــار ســـلبية عـــىل نشـــاط اإل 

 .مصـرفوالفروع التابعة لل

  إعــــــداد التقــــــارير الدوريــــــة عــــــن نشــــــاط ال إدارةتــــــأخر  -
 مصـــــــرفالمراجعــــــة الداخليــــــة فن

ــ  الرابــ  لســنة  دارةلــس اإل وعرضــها عــىل مج  م، وضــعف2020وبــاألخص تقريــر الربــ
ن بأغلب الفروع.  دارةالتقارير الدورية إل  ن الداخليي   المراجعة الصادرة عن المراجعي 

المنظومة ال توفر الحمايـة لحسـابات الزبـائن حيـث يمكـن تكـرار سـحب الصـك أكـتر  -
ن بال األمر من مرة  . كمـا ال مصــرفالذي ششكل مخاطر عاليـة عـىل حسـابات المـودعي 

  المنظومة مما يعرض حسابات الزبائن للخطر. 
 يوجد توقي  الزبون وصورته فن

  أغلـب الفـروع وبـاألخص المعلقـات  -
ونيـة واليدويـة فن تـراكم معلقـات المقاصـة اإللكتر

 روع. العامة م  الف دارةالمدينة والدائنة والمتعلقة بجاري اإل 

  المـــدرج أداء  قصـــور  -
  متابعـــة النشـــاط االئتمـــانن

عمـــل أقســـام االئتمـــان لـــدى الفـــروع فن
 ككل.   مصـرفضمن المحفظة عىل مستوى ال

التســويات  إجـراءولــم يـتم  مصــرفهمـال وتكـدس الصـكوك الراجعــة بأغلـب فـروع الإ -
 لها. 

الصــــــحارى ومــــــدى امتثــــــال  مصـــــــرفب مــــــوالتقيــــــيم عمــــــل وحــــــدة االمتثــــــال وغســــــيل األ 
امــــــه بــــــاإل  صــــــرفمال ن   تحكــــــم العمــــــل الجراءوالتر

ن الــــــبر   ات والقــــــواني 
 والتعليمــــــات مصـــــــرفن

 الصادرة من مصـرف ليبيا المركزي
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ضــعف وقصــور تقــارير وحــدة االمتثــال وفقــا لالختصاصــات المســندة لهــا مــن حيــث  -
المراجعــة لعــدم وجــود  إدارةمتابعـة نقــاط الخلــل والضـعف الموجــودة عــىل مسـتوى 

  مراقبـة العمـل اليـوم   دارةضحة لإل دليل ومنهجية عمل وا
ن
ن ف ششتغل بها المـراجعي 

 .مصـرفللفروع واإلدارات عىل مستوى ال

حيـــال متابعـــة عمـــل وحـــدة االمتثـــال  مصــــرفال إدارةوجـــود قصـــور مـــن قبـــل مجلـــس  -
ام إدارات ال ن   تحكـــــم  مصــــــرفومتابعـــــة مـــــدى الـــــتر

وفروعـــــه بالمعـــــايت  والضـــــوابط الـــــبر
  العمـــــل ال

ن
الوحـــــدة مـــــن قبـــــل المجلـــــس وتصـــــحي  ومعالجـــــة  ودراســـــة تقـــــارير مصــــــرف

ضـعف عمـل وحـدة االمتثـال وايجـاد حلــول لتطويرهـا بحكـم أن وحـدة االمتثـال تتبــ  
ة.  دارةمجلس اإل   مبارسر

م 2020لـــــوحظ مـــــن خـــــالل تقريـــــر وحـــــدة االمتثـــــال الصـــــادر عـــــن الربـــــــ  األول لســـــنة  -
ايــــة بالم م والمتعلــــق بمالحظــــات ميدانيــــة عــــن فــــرع31/03/2020الصــــادر بتــــاريــــخ 

  
 :اآلنر

  حيــث ال يوجــد بــالفرع إال عــدد  
  الكــادر الــوظيفن

ن مــ  عــدم  3الــنقص فن مــوظفي 
 وجود رنساء أقسام )المحاسبة، االئتمان(. 

   
  إجـــازة ســـنوية( بعـــد واقعـــة االخـــتالس فن

عـــدم التحـــاق مـــدير الفـــرع بالعمـــل )فن
الفــرع لتســيت  العمــل ونظــرا لوجــود نائبــه ورئــيس قســم الحســابات الجاريــة عــىل 

 التحقيق.  ذمة

  ن أن الموظـف الـذي إجـراءمن خالل قيام لجنة التفتيش بمراجعة ات الفـرع تبـي 
ن اآلخرين.   قام بعملية االختالس شستخدم أرقام وصالحيات الموظفي 

  الفــرع بتعليمــات و  
  تقيــد مــوظفن

ات العمــل الخاصــة والمتمثلــة اجــراءاإلهمــال فن
 . ن   أرقام وصالحيات الموظفي 

 فن

  ات واألفـــــــراد بـــــــالفرع ممـــــــا يرفـــــــ  مخـــــــاطر شــــــــركالعـــــــدم وجـــــــود ملفـــــــات لمعظـــــــم
وير.  ن  االختالس والتر

  مصـــــرفال إدارةم تـــم التنبيــــه لتقصـــت  2018بـــالرجوع لتقريـــر الــــديوان عـــن ســــنة 
ات المناسـبة حيــال جــراءوان عــدم اتخـاذ اإل  مصــرفتشـكل تهديــدا عـىل اصــول ال

  تنبـــه بأرتفـــاع و  التقـــارير الطارئـــة الـــواردة مـــن المراجـــ  الـــداخىل  بفـــرع المايـــة
الـــبر

الــذي لــم تلتفــ  اليــه  األمــر  مصـــرفال أمــوالالمخــاطر التشــغيلية للفــرع وضــياع 
ةوادى لوقوع اختالسات   مصـرفال إدارة  الماية.  مصـرفبفرع  كبت 

  ة للمبـالل المعلقـة ضـمن جماليـعدم وجود تقارير أو إحصـائيات توضـ  القـيم اإل
نا بكشوفات تحليلية فقط مـا الكشوفات المقدمة لفريق الفحص بل تم موافات

ن اإل   إجـــراءوفروعـــه والوكـــاالت التابعـــة لـــه، ومـــن خـــالل  مصــــرفالعامـــة لل دارةبـــي 
ن أن  حصـــــر  اجــــراءعمليــــة الفحــــص والمراجعــــة و  لقيمــــة المعلقــــات المحليــــة تبــــي 

ن اإل  إجمال   :  مصـرفالعامة لل دارةالمعلقات القائمة ما بي   وفروعه كما يىل 
  
 
م والمتمثلة 31/12/2019قيمة المعلقات ف

  الفر  ما بي   األرصدة المدينة والدائنة
 
 ف

  
 
م والمتمثلة 31/12/2020قيمة المعلقات ف

  الفر  ما بي   األرصدة المدينة والدائنة
 
 ف

فر  المجاميع ما بي   أرصدة 
 م2020م و2019

 دينار ليب    17,266,935 دينار ليب    116,339,560 دينار ليب    133,606,495
 

  تســــــوية  مصـــــــرفقصــــــور قســــــم التســــــويات وكــــــذلك الفــــــروع التابعــــــة ل -
الصــــــحارى فن

  مض
  ـالمعلقات البر

  عليها العديد مـن السـنوات وأصـبح  أرصـدة تاريخيـة و   فن
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   إل أخـــــــــــــرى الواقـــــــــــــ  ترحـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــنة
ن
والمدرجـــــــــــــة ضـــــــــــــمن المبلـــــــــــــل الظـــــــــــــاهر ف

 .دينار 116,339,560.319م والبالل 31/12/2020

خاصـــــة بالتســـــويات  إدارة الصـــــحارى باســـــتحداث مصــــــرف إدارةمجلـــــس  عـــــدم قيـــــام -
   المحاسـبةإدارة المحلية والخارجية، والقصور الواض  من قبـل 

ن
 التسـويات إجـراءف

ية لتســــوية حســــابات مصـــــرفالعمليــــات ال إدارةوغيــــاب التنســــيق الــــالزم مــــ   الالزمــــة
 .  بشكل يوم 

ن  المراسلي 

ات فاعلــة مــن إجــراء باتخــاذ أي التنفيذيــة دارةاإل مصـــرف و ال إدارةعــدم قيــام مجلــس  -
ن بمتابعـــة موضـــوع المعلقـــات الظـــاهرة  شـــأنها التشـــديد عـــىل مـــدراء الفـــروع والمعنيـــي 

تراكم المعلقات بمذكرات التسوية إل  الدي أدى األمر  .بمذكرات التسوية وتسويتها
  مضــــمونها عــــىل عمليــــات اخــــتالس أو فســــاد مــــال  

ن
  مــــن الممكــــن أن تحتــــوي ف

والــــبر
  بعض 

ن
 العامة.  دارةالفروع أو اإل منفذة ف

 قسم تسويات المراسلي   بالخارج

ن ذوي   إدارةقصـــور  - ن بالخـــارج بمـــوظفي    دعـــم قســـم تســـويات المراســـلي 
المحاســـبة فن

حيـــث لـــوحظ بـــأن القســـم ششـــتغل بعــدد موظـــف واحـــد يصـــعب عليـــه القيـــام  كفــاءة
ن بالخــارج. اجــراءبالعمليــات و  ذي الــ األمــر ات التســويات داخــل القســم ومــ  المراســلي 

ن بالخــــــارج  انعكســــــ  أثــــــاره عــــــىل تــــــراكم المعلقــــــات المدينــــــة والدائنــــــة مــــــ  المراســــــلي 
  الجدول التال  حبر 

 :م31/12/2020 والمبينة فن

 إجمال  المعلقات الدائنة إجمال  المعلقات المدينة الفئة العملة

 USD -92,297,779 760,201 يك  األمر الدوالر 

 EUR -66,188,138 144,613 اليورو

 TND -1,182,238 0 الدينار التوني  

  
ن اليابانن  JPY -612,977 0 الي 

  
ليبن  GBP -551,977 5,962 الجنيه اإلستر

 CHF -5,880 0 الفرنك السوطشي

 SEK -1,937 0 الكرونة السويدية

 SAR 0 0 الريال السعودي

 CAD 0 1,289 الدوالر الكندي
 

  عمليات سالمة إدارتها وعدالصكو  المصدقة )المعلقة( والتأكد من 
 
م استغاللها ف

 مشبوهة

  تعتــت  قيــد  -
ات التســوية إجــراءارتفــاع قيمــة أرصــدة الصــكوك المصــدقة المعلقــة والــبر

  
  بلغـــ  فن

  الفـــرق مــــا  وتتمثــــل دينـــار  196,463,752م نحــــو 31/12/2020 والـــبر
فن

ن  قيمــة  اجمــال  قيمــة الصــكوك المصــدقة المعلقــة عــىل مســتوى الفــروع و  إجمــال  بــي 
 والبيان التال  يوض  ذلك:  العامة.  دارةالصكوك المصدقة المعلقة عىل مستوى اإل 
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ــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  القيمة البيـــــ

 200,279,776 المصدقة المعلقة عىل مستوى الفروع قيمة الصكوك إجمال  

 3,843,024 العامة دارةقيمة الصكوك المصدقة المعلقة عىل مستوى اإل  إجمال  

 196,463,752 الفر  
 

  تسـوية معلقـات  مصــرف إدارةمما سبق يتضـ  القصـور الواضـ  مـن قبـل 
ن
الصـحارى ف

ن والمصــــدرين  و    الصــــكوك المصــــدقة قــــيم مضــــمونة الــــدف  وينطبــــق عــــىل المخــــالفي 
  حــــــــال  ســـــــــرقةللصــــــــكوك نفــــــــس نصــــــــوص جــــــــرائم ال

ن
  قــــــــانون الجــــــــرائم االقتصــــــــادية ف

ن
ف

  عمليات مش
ن
  مصـرفبوهة أو عدم قدرة الاستغاللها ف

ا
 .عىل تسويتها مستقب 

 ات الجارية المدينة )المكشوفة(الحساب

-   
ن
قـــــــــــدرت قيمـــــــــــة حركـــــــــــة الحســـــــــــابات المدينـــــــــــة القائمـــــــــــة نهايـــــــــــة الســـــــــــنة الماليـــــــــــة ف

قصـور واضـ  إل  والـذي ششـت   دينار  626,374,239م مبلغا وقدره 31/12/2020
  األداء لعدم تسوية أرصدة هذه الحسابات. 

ن
   ف

 المدينون المختلفون

   بلــل قيمــة هــذا البنــد
 دارةمنهــا مــا يخــص اإل  108,571,718  م نحــو31/12/2020فن

  بقيمــــة  ينــــار د 98,242,90العامــــة مبلــــل 
تتعلــــق بــــالفروع،  دينــــار  10,328,813والبــــافر

 :  حيث لوحظ بشأنه مايىل 

 المصادقات م  العديد مـن الجهـات والمؤسسـات اجراءالمحاسبة ب إدارةعدم قيام  -
الداخلية والخارجية عىل صحة ومتابعة األرصدة الموجودة لديهم والمقيـدة تحـ  
ض تسـويتها أو تقـديم خـدمات    مـن المفـتر

بند أو حساب المدينون المختلفون والـبر
 الصحارى لها.  مصـرفأو منتجات ل

قيمة المبلل المعلـق منـذ  تضمن البند أرصدة مرحلة منذ سنوات دون تسوية ومنها -
 6,459,322لمراسل يو ن   زيور  والذي يعادل قيمته بالدينار الليب   سنوات لدى ا

 .ينارد

 م2020م إل 2017قضايا أو حوادث االختالس للسنوات من 

  بلغـــ   مصــــرفارتفــاع عـــدد قضــايا االختالســـات بال -
ة إجماليـــقضــية بقيمـــة  15والــبر

الصــــحاري المايــــة  مصـــــرفمنهــــا قضــــية اخــــتالس بفــــرع  دينــــار  106,932,048نحــــو 
مليـــــون دينـــــار والتـــــزال متداولـــــة لـــــدى النائـــــب العـــــام منـــــذ الســـــنة الماليـــــة  99بنحـــــو 
  أنظمــــة الضــــبط الــــداخىل  بالإل  لــــذي ششــــت   األمــــر م. 2018

 مصـــــرفخلــــل هــــيكىل  فن
  ملــــف اخــــتالس مبلــــل دارة. وســــوى اإل 

مليــــون  99حيــــث اشــــارت االبحــــاث األوليــــة فن
إل  م2018ل ســــنة الصــــحارى المايــــة الــــذي تــــم اكتشــــافه خــــال مصـــــرفدينــــار بفــــرع 

اف والمتابعــــة للعمــــل اليــــوم  للفــــرع مــــن 
  األطــــراف المعنيــــة بــــاإلرسر

ضــــعف وخلــــل فن
ناحيــة تنفيــذ صــكوك المقاصــة ومنهــا مــدير الفــرع ونائبــه والمراجــ  الــداخىل  وعضــو 

العمليـــــات  إدارةالعامـــــة مثـــــل  دارةومتابعـــــة اإلدارات المختصـــــة بـــــاإل  مـــــوالغســـــيل األ 
العامــــــة مــــــ  الفــــــروع ومــــــ  المصــــــارف  دارةالمحليــــــة والمحاســــــبة لحســــــاب جــــــاري اإل 

 التجارية. 
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 اجلمهورية مصـرف
 م2020عن سنة  مصـرفأهم مالحظات تقييم الجمعية العمومية لل

 :دارةمجلس اإل 

ن بقــرار صــادر عــن مجلــس اإل  دارةأغلــب أعضــاء مجلــس اإل  - ن  دارةمنتــدبي  وغــت  معينــي 
( مــن النظــام األســـاس  29ة العموميــة وفقــا مانصـــ  عليــه المــادة )مــن قبــل الجمعيــ

 المعدل. 

 .دارةعدم مسك سجل محا ن اجتماعات قرارات مجلس اإل  -

ن 37وفــق أحكــام المــادة ) دارةانتهــاء مــدة مجلــس اإل  - ( حيــث نصــ  عــىل إعــادة تعيــي 
، وهـــذا لـــم يحـــدث لعـــدم اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة دارةرئــيس وأعضـــاء مجلـــس اإل 

 ة تعيينهم. واعاد

مخالفــــا ذلــــك المــــادة  بدولـــة تــــونس أكــــتر مــــن مـــرة دارةمجلــــس اإل  انعقـــاد اجتماعــــات -
، حيـث نصـ  المـادة أن تكـون اجتمـاع مجلـس مصــرف( من النظـام األسـاس  لل41)
 داخل ليبيا.  دارةاإل 

 عىل اختصاصات الجمعية العمومية من حيث:  دارةتعدي مجلس اإل  -

 ا( )فـــــرع الفنـــــدق( مـــــن ســـــداد مبلـــــل  ب ل الموافقـــــة عـــــىل اعفـــــاء وكيـــــل ورثـــــة )ع
ام القــائم باإلضـــافة 48,000 ن قيمـــة الفوائـــد المحتســـبة إل  دينــار مـــن قيمـــة االلـــتر
 .دينار 30,720والبالغة 

  الموافقة عىل اعفاء وكيل ورثة المرحوم )ح أ ز( )فـرع الميـدان( مـن سـداد مبلـل
ام القائم.  دينار  100,000وقدره  ن  من قيمة االلتر

 ة بحـــار افريقيـــا للصـــيد البحـــري )فـــرع المقريـــف( مـــن شــــركىل  اعفـــاء الموافقـــة عـــ
ام القائمدينار  84,962سداد مبلل وقدره  ن  .من قيمة االلتر

 خــالل الســنوات الماليــة المنتهيـــة  مصـــرفالمصــادقة عــىل تقــاريره عــن نشـــاط ال
  
  31/12/2011فن

 (46)رقــم  دارةوفــق قــرار مجلــس اإل  م31/12/2017م حــبر
 .م2020لسنة 

  م وفــق 2019ل  إ م2014اعتمــاد مــراجع  الحســابات عــن الســنوات الماليــة مــن
 م. 2020لسنة  (46)رقم  دارةقرار مجلس اإل 

  انيــــة العموميــــة وحســـاب األربــــاح والخســــائر عــــن الســــنوات ن المصـــادقة عــــىل  المت 
  
  31/12/2011الماليـــة المنتهيـــة فن

وفـــق قـــرار مجلـــس  م31/12/2017م حـــبر
 م. 2020لسنة  (46)رقم  دارةاإل 

  ية. الشـرععرض ومناقشة تقارير لجنة المراقبة وهيئة الرقابة 

 (46)رقــــم  دارةوفــــق قــــرار مجلــــس اإل  دارةبــــراء ذمــــة رئــــيس وأعضــــاء مجلــــس اإل إ 
 م. 2020لسنة 

  ة وفـق قـرار مجلـس اإل رقـم  دارةالمصادقة عىل اعدام بعض المساهمات المتعتر
 .م2020لسنة  (46)
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  لســـنة  (46)رقـــم  دارةوفـــق قـــرار مجلـــس اإل  دارةاعتمـــاد نـــدب أعضـــاء مجلـــس اإل
 .م2020

 المعلقات الداخلية والخارجية

:  التسويات إدارةمن خالل عملية الفحص والتقييم بخصوص   
ن اآلنر  تبي 

تــم إعتمــاد اليــة العمــل )بنظــام الحســاب الواحــد( حســاب اســتاد واحــد لكــل نــوع مــن  -
ن الفـروع والوكـمصـرفالعمليات ال   يـتم تنفيـذها بـي 

االت مـ  اإلدارات التنفيذيـة ية الـبر
 – حســــابات الخزينــــة – العامــــة ومــــن تلــــك الحســــابات )حســــابات المقاصــــة دارةبــــاإل 

ن  –حسابات المحاسبة  ( ولكـن لـوحظ أخـرىحسابات  –حسابات شؤون الموظفي 
  تعمل بمنظومة فلكسكيوب. 

ن الفروع البر  أن هذه االلية يتم تنفيذها بي 

  تعمــــل بمنظومــــة فلكســــكيوب  -
عــــدد  إجمــــال  مــــن  103لــــوحظ أن عــــدد الفــــروع الــــبر

 فرع ووكالة.  167البالل عددها  مصـرففروع ال

برغم من أن مزايا العمل بألية الحساب الواحد هو الحد من تفاقم وتراكم المعلقات  -
إال  ية عـىل حسـاب واحــد مصـــرفوضـمان تسـويتها أول بـأول وتمريــر قيـود العمليـات ال

عقل عمليــــة  أن   والــــربط الكامــــل لجميــــ  الفــــروع ســــت 
ونن عــــدم توحيــــد النظــــام اإلكــــتر
اكمة.   تسوية هذه المعلقات المتر

ومن خالل ماذكر أعاله تم أخد عينات مـن بعـض الفـروع وفـق األهميـة النسـبية وذلـك 
  حســــاب األســــتاد 

لفحــــص وتقــــيم ومطابقــــة ارصــــدة الحســــابات وطبيعتهــــا وتســــويتها فن
انيــــة العامــــة بتســــوية حســــابيةالعــــام وذلــــك ألن ار  ن   المت 

 صــــدة هــــذه الحســــابات تظهــــر فن
  لــوحظ فيهــا وجــود أرصــدة مكشـــوفة وحســابات عكــس طبيعتهــا وبالتــال  نوضـــ  

والــبر
 :لكم عينة من هذه الفروع

 فرع الميدان

 المالحظة القيمة بيان الحساب

 حسب ع الكشوف (دينار 5,840,840) االعتمادات المستندية وخطابات الضمان

 حساب الطوارئ بالديانر وبالعملة االجنبية
 دينار 55,735,612
 دوالر 48,226,170

ظهوره عكس طبيعته ويمثل معلقات 
 لم يتم تسويتها

 حسب ع الكشوف دينار 7,832,017 حساب الطوارئ فليكسكيوب

 حسب ع الكشوف دينار 23,522,487 مقاصة الفروع

 الكشوفحسب ع  دينار 55,724,520 مدينون مختلفون

ن  المعامالت تبادل  حسب ع الكشوف 7,977,773,479 كيوب فليكس- الفروع بي 

 حسب ع الكشوف دينار 461,154 تجارية مقاصة

ن   دينار 29,949.16 دينار 29,949 معامالت شؤون الموظفي 

 المستندية االعتمادات عىل دمغة رسوم
 مصـرفعكس طبيعتها برغم من أنها تمثل إيردادات لل

ن حساب   الدمغة عىل الحسابات الجارية مقيمي 
 

  ال 205من خالل مراجعتنا لحسـابات المنـتأ  -
ن  مصــرفحسـابات جاريـة مـوظفن تبـي 

ي للمـدين  2696الحسابات المفتوحة  إجمال  ن أ  78,689فحساب الرصيد الدفتر
ي الـــدائن  دينـــار  لـــوحظ  ومـــن خـــالل المطابقـــة دينـــار 18,554,483والرصـــيد الـــدفتر
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  حســـــــــاب األســـــــــتاد العـــــــــام والـــــــــذي كـــــــــان بقيمـــــــــة 
ن
 وجـــــــــود إخـــــــــتالف مـــــــــ  رصـــــــــيده ف

ي المدين بقيمة  دينار 88,858 ن الرصيد الدفتر  .دينار 10,168ف ن الفرق بينه وبي 

  الدولــة  202-201مــن خــالل مراجعتنــا للحســابات المنــتأ  -
حســابات جاريــة مــوظفن

ن  لوحظ  لمطابقةومن خالل ا 1001و 14445الحسابات المفتوحة  إجمال  ن أتبي 
  مطابقــة

ن
  تقريــر عـرض المنتجــات وكـذلك ف

ن
ن االرصــدة ف  أرصــدة وجـود إخــتالف بـي 

ن الر  األســتاذ مــ  التجزئــة منتجــات ي المــدين العــام فــ ن الفــرق بينــه وبــي  صــيد الــدفتر
 .دينار 16,106بقيمة 

:  تم  
 تصنيف عملية الفحص للمعلقات كاآلنر

 دارة العامةالتسويات بي   الفروع واإل 

  ن خالوم
 :ل عملية الفحص لوحظ اآلنر

 باستخدام التسوية الحسابية لتسوية الحسابات المعلقة.  مصـرفال إدارةقيام  -

شـــارية حـــبر يـــتم تســـويتها إوجـــود مبـــالل غـــت  محـــددة المصـــدر أي اليوجـــد بهـــا أرقـــام  -
 فرع.  117معاملة لعدد  4839ظهرت بعدد 

 .م1980وجود مبالل معلقة ترج  لسنوات سابقة من سنة  -

   خــــــالل مــــــاذكر أعــــــاله تــــــم إعــــــداد جــــــداول توضــــــ  األرصــــــدة المعلقــــــهومــــــن 
الظــــــاهرة فن

: و     117والمبالل المعلقه الغت  محددة المصدر لعدد م 31/12/2020  
 كاآلنر

 تسويات الفروع  إدارةتقييم عمل 

  الجدول 
   فرع 177األرصدة المعلقه لعدد  يوض  اآلنر

  :م31/12/2020الظاهرة فن

 حساب اإلدارة لدي الفروع ارة العامةحساب الفروع طرف اإلد

 4مدين  3مدين  2مدين  1مدين 

45,215,797,349 49,325,619,695 60,768,911,464 56,637,528,044 
 

ن وجــود مبــالل معلقــه غــت  محــددة  إدارةومــن خــالل اعمــال المتابعــة مــ   التســويات تبــي 
  الجدول  117المصدر لعدد 

: فرع نوردها فن  
 اآلنر

 العدد
 حساب اإلدارة العامة طرف الفروع حسابات الفروع طرف اإلدارة العامة

ـــــدين ) ـــ ــن ) (1مـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدين ) (2دائــ ـــ ــن ) (3مـــ ـــ ـــ ـــ  (4دائــ

4839 479,189,424 67,503,500 470,813,814 3,262,515,541 
 

 تسويات المراسلي   

الخزينـــــة لـــــوحظ وجـــــود مبـــــالل  إدارةمـــــن خـــــالل مـــــدكرات التســـــوية المحالـــــة مـــــن قبـــــل 
: ( و    A.B.C LONDONاليورو( وتخص )-مكشوفة )بالدوالر  

 كاآلنر

OPENING BALANCE (USD) OPENING BALANCE (EUR) 

100,685,004 - $ 69,188,529 -€ 
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تمثـــل عمليـــات مخصـــومة ومضـــافة مـــن  المبـــالل المكشـــوفة فـــ    بخصـــوص رصـــيد -
التســـــويات عـــــىل التســـــوية الحســـــابية وهـــــذا  إدارةبدايـــــة اإلفتتـــــاح أي بمعـــــبن إعتمـــــاد 

 اليعطيك تفصيل دقيق بهذه المديونية. 

  إعتمــــادات مســــتندية  -
ن
هــــذه المبــــالل المكشــــوفة تتضــــمن معــــامالت ماليــــة متمثلــــة ف

امـــــات عـــــىل ليبيـــــا المركـــــزي بتغطيتهـــــا وتمثـــــل عليهـــــ مصــــــرفصـــــدرت ولـــــم يقـــــم  ن ا التر
  حســـابات ال مصــــرفال

ن
اكمـــة عليهـــا فـــبعض  مصــــرفف المراســـل وكـــذلك الفائـــدة المتر

 هذه المبالل من سنوات سابقة. 

لـــوحظ وجـــود  (اليـــورو -ليبيـــا )الـــدوالر  مصــــرفمـــن خـــالل مـــذكرة تســـوية حســـابات  -
جيـــــ  اعتمـــــادت مكـــــررة وبالتـــــال  ربمـــــا نـــــتأ عنهـــــا تحميـــــل 

 مصــــــرفمبـــــالل تتعلـــــق بتر
 وبالتـــال  تحتـــاج لعمليـــة فحـــص تفصـــيليةالجمهوريـــ

ومـــدة زمنيـــة  ة بـــدف  فوائـــد أكـــتر
 أطول. 

ة(التمويالت الممن  وحة )التسهيالت الغي  المباشر

ن وجـــود أرصـــدة مرحلـــة مـــن الســـنة الماليـــة  م وذلـــك بعـــد 2016مـــن خـــالل الفحـــص تبـــي 
  4/2016ليبيــــــا المركــــــزي رقــــــم ) مصـــــــرفمنشــــــور 

م بايقــــــاف 07/4/2016( المــــــؤر  فن
  التمـــــوي

  الســـــنة الماليـــــة المنتهيـــــة فن
م ومـــــن خـــــالل 31/12/2020 الت، و   ظـــــاهرة فن

  تـــــم طلبهـــــا والحصـــــول عليهــــا لـــــوحظ أن نســـــبة التغـــــت  
  تحصـــــيل هـــــذه  البيانــــات الـــــبر

فن
  
ن ســــنبر قليلــــة جــــدا حيــــث لــــوحظ عكــــس قــــيم هــــذه  م2020و م2019التمــــويالت بــــي 

التمويالت لجعلها ضمن السحب عىل المكشوف بناء عىل كتاب المدير العام المكلف 
م بالرغم من أن هذه التمويالت تقابلها رهائن قائمـة، وارتفعـ  08/11/2016بتاريــــخ 

  الســابق بســبب عــدم اســتحقاقها
اكمــة ولــم يتخــذ حيالهــا  قيمتهــا فن نتيجــة للفوائــد المتر
 :والجدول التال  يوض  ذلك إجراءأي 

ـــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  م2020ديسمي   31حن   م2019ديسمي   31حن   البيـــــ
 معدل التغي  انخفاض 

 أو زيادة

 %5.4- 2,744,190,521 2,900,507,858 سحب عىل المكشوف

 %0.3- 891,710,325 894,221,125 القروض العقارية

 %1.2- 1,855,265,346 1,878,703,812 التجاريةالقروض 

 %98.5- 5,795,973 398,923,582 القروض االجتماعية

 %7.4 5,795,973 5,395,494 أقساط مستحقة

 %58.3 1,418,825,302 896,080,317 البي  بالمرابحة

ام أمانة اإلسكان( ن ة )التر  %0.0 62,118,074 62,118,074 قروض متعتر

 - 7,373,731,605 7,035,950,232 اإلجمال  
 

ة الزالــــــــــ  كمــــــــــا    مــــــــــن -
م بمبلــــــــــل 31/12/2018 كمــــــــــا أن رصــــــــــيد الــــــــــديون المتعــــــــــتر

وهــــو  دينــــار  929,149,661ووضــــ  لهــــا مخصــــص بقيمــــة  دينــــار  1,993,303,427
 ات أو حلول بشأنها. إجراءتخاذ أي ايمثل رصيد تراكم  ولم يتم 

  منهــا يعتــت  متعــتر القــروض االجتماعيــة تتضــمن قــيم ســلف ماليــة  -
ن والبــافر للمــوظفي 
 دارةة وقامـــــ  اإل جماليــــلــــذلك طلبــــ  لجنــــة الفحــــص بيانــــات تفصــــيلية بالقيمــــة اإل 
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اغلـــب الفـــروع غـــت  مربوطـــة ولـــم يـــتم موافاتنـــا إال أن  المختصـــة بتعمـــيم عـــىل الفـــروع
 بها. 

بتـاريــــخ  (656/2016)بخصوص الكتاب الصادر من قبل المدير العام المكلف رقم  -
امات المستحقة عىل زبائن ال08/11/2016 ن  مصــرفم بخصوص عكس قيمة االلتر

تـــم  م31/12/2016بغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة الحســـاب قبـــل نهايـــة الســـنة الحاليـــة 
هــذا الكتـــاب لــه تـــأثت   اعتبــار ب دارةأي محـــا ن اجتمــاع لمجلـــس اإل إل  بــدون اإلشــارة

 بمدى دقة وصحة وعدالة المركز المال  لل
در القرار بدون وكذلك أص مصـرفمبارسر

ة حيــث لــوحظ بعــد صــدور  دراســة لهــذه الــديون فربمــا تكــون ديــون معدومــة ومتعــتر
  سنة 

ن
   م2016هذا القرار ف

ن
ة كما    ف

م 31/12/2018 الزال رصيد الديون المتعتر
 .حبر تاريخه دينار  1,993,303,427بمبلل 

  قيمـة السـحب عـىل المكشـوف بلغـ   بخصوص نسبة -
ن
 % وهـوا 5.4معدل التغت  ف

 معدل قليل مقارنة بقيمة هذه الديون. 

  قيمة القروض التجارية بلغ   -
% وهو معدل قليل 1.2كذلك نسبة معدل التغت  فن
 مقارنة بقيمة هذه القروض. 

 دينـــار  522,744,985% أي بقيمـــة 58.3بخصـــوص البيـــ  بالمرابحـــة زادت بنســـبة  -
  سنة واحدة بالرغم من أن نسبة المديونية عالية لدى ال

 .مصـرففن

ومن خالل معرفة الرصيد المحال لمكتب متابعة وتحصيل الديون اتض  أن هناك  -
 فحص تفصيىل  لهذه القيم.  األمر مبلل لم يتم إحالته لذلك يتطلب 

 متابعة وتحصيل الديون

إل  من خالل عملية الفحص والتقييم تم تحليل البيانات وفق الرصيد القائم والمحال
  وكـذلك رصــيد الـ

دين المتعــتر بمنطقــة بنغـازي علمــا بأنـه يــتم تســويتها المكتـب القــانونن
 :فروع منطقة بنغازي ورئيس القسم الخاص بالمنطقة إدارةومتابعتها من خالل مدير 

ـــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمة البيـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  القيــــ

 دينار 910,466,811 الرصيد القائم

  المكتب إل  المحال
 دينار 235,532,539 القانونن

 دينار 73,128,251,325 رصيد الدين المتعتر بمنطقة بنغازي
 

% مــــــن المجمــــــوع القــــــائم لــــــدى مكتــــــب 25.86ومــــــن خاللــــــه يالحــــــظ أن مــــــا نســــــبته  -
  
 .المتابعة وتحصيل الديون تم احالته للمكتب القانونن

 ة. شـرقي% من الرصيد القائم يخص المنطقة ال8كما أن ما يعادل نسبة  -

 % من الرصيد القائم الزال قيد العمل والدراسة66.14وان ما نسبته  -

ن وجود  - ة بقيمة  17تبي  عىل  الرغم  دينار 235,532,539ملف متعلقة بديون مثعتر
  
  قــــام باحالــــة عــــدد إال أن  مــــن احالتهــــا للمكتــــب القــــانونن

ملفــــات  2المكتــــب القــــانونن
 .ملف 15حيال  إجراءفقط ولم يقم باتخاذ أي 
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  2011لســـنة  دد ملفـــات يرجــ  تـــاريــــخ إحالتهـــاهنــاك عـــ -
م ولــم يقـــم المكتـــب القـــانونن

 حيالها.  إجراءباتخاذ أي 

 لمحالة لمكتب المتابعة للتسهيالتالديون ا

ة وتحــــــــــــ  التحصــــــــــــيل والمســــــــــــدد حــــــــــــبر  الجــــــــــــدول التــــــــــــال  يوضــــــــــــ  الــــــــــــديون المتعــــــــــــتر
 م: 21/03/2021

ــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة البيـــــ  الديون المتعير

 3,247 عدد الحسابات  إجمال  

 1,922 ع.ر.ق الحجز

 976,363,579 الرصيد المحال إجمال  

 65,896,767 المسدد إجمال  

 910,466,811 الرصيد الحال   إجمال  
 

 ون المسددة سداد كامل للتسهيالتالدي

حــــبر  الجــــدول التــــال  يوضــــ  الــــديون المســــددة ســــداد الكامــــل عــــىل مســــتوى المنــــاطق
 :م21/03/2021

ــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الديون المسددة البيـــــ

 532 عدد الحسابات إجمال  

 211 ع.ر.ق الحجز

 152,318,445 الرصيد المحال إجمال  

 152,318,445 المسدد إجمال  

 0 الرصيد الحال   إجمال  
 

  للتسهيالتالدي
 ون المسددة سداد جزن 

  هــــذا الجانــــب ســــيتم تحليلهــــا بشــــكل مفصــــل وفــــق تــــاريــــخ اإلحالــــة وتــــاريــــخ اإلصــــدار 
فن

: وكذلك الضمانات    
 كاآلنر

 :ات عىل مستوى المناطقجماليالجدول التال  يوض  اإل 

ـــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  المبلغ البيـــــ

 1157 عدد الحسابات  إجمال  

 643 ع.ر.ق الحجز

 365,502,577 الرصيد المحال إجمال  

 65,896,767 المسدد إجمال  

 299,605,809 الرصيد الحال   إجمال  
 

حســــاب لديــــه ارصـــــدة حاليــــة وبـــــدون أي  60ومــــن خــــالل الجـــــدول الســــابق لـــــوحظ أن 
ي ضــمانات أضــمانات ومــن خــالل تصــنيفها وتجميعهــا بلــل المبلــل الغــت  المســدد بــدون 

 حبر تاريخه.  دينار  29,209,867مستوى المناطق بقيمة  عىل

اوح مــن ســنة ) - م 2000لــوحظ أن هــذه األرصــدة متضــمنة مبــالل تاريخيــة قديمــة تــتر
 دينـــار  29,209,867 اجمـــال  حـــبر تاريخـــه ب إجـــراءم( ولـــم يتخـــذ بهـــا اي 2021حـــبر 

 وعينة عىل  هذه االرصدة ومن خالل الجدول يالحظ: 
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 31رقــــم حجــــز وتــــاريــــخ إصــــدار بعــــدد   اليوجــــد بهــــاالمبــــالل الغــــت  مســــددة والــــبر

 معاملة. 

 ال  
 معاملة.  30 بعدد توجد بها إثبات هوية المبالل الغت  مسددة والبر

  لمــدير العــام للــوحظ وجــود قيمــة وبــدون تــاريــــخ اصــدار وبــدون ضــمانات صــادرة
 وغت  مسددة حبر تاريخه.  دينار  75,272وقيمتها )ع م ت(  المكلف

 تاالقضايا واإلختالس

ن وجــــود العديــــد مــــن  مصـــــرفمــــن خــــالل المتابعــــة للقضــــايا المرفوعــــة مــــن وعــــىل ال تبــــي 
النائــب العــام والنيابــات العامــة، إل  محالــة أغلبهــا  قضــية جنائيــة 89القضــايا منهــا عــدد 

  القضايا نورد منها عىل  سبيل الذكر والبيان ال ال
ر
   حصـرأما باف

 :اآلنر

 
ً
 رفوعة ضد المصـرفقضايا م :أوال

 ة  المرحل
 نوع الدعوة
 او القضية

  
 
   استئنافية ابتدان

 
   جزن

 
 محكومة طعن مدن

 4   6 17 عقارية

ن  ن والمستخدمي   2  1 6 13 منازعات الموظفي 

 1    1 مصـرفقضايا مساهمات 

 1   2 3 مصـرفقضايا حجوزات 

  
ن
قضايا منازعات التقرير بما ف

الذمة مشاكل الحجز والتنفيذ عىل 
 مصـرفولدى ال

11 5  1 5 

 2 1  7 6 قضايا تسهيالت ائتمانية

 2 1  8 15 قضايا اعتمادات مستندية

    1 16 قضايا خطابات الضمان

     2 قضايا توزيــــ  ثروة

 1   3 15 قضايا صكوك

فة   1   1 2 يةإسالمقضايا صت 

 7   14 59 قضايا اخري

 19 3 1 39 101 اإلجمال  
 

 المصـرفانيا: قضايا مرفوعة من ث

 المرحلة
 نوع القضية

  
 
   استئنافية ابتدان

 
   جزن

 
 محكومة طعن مدن

 1   2 1 قضايا عقارية

ن  ن والمستخدمي   1 1  1  قضايا موظفي 

 1 1  4  قضايا حجوزات

  الذمة
ن
  التقرير بما ف

ن
 3   6 3 قضايا منازعة ف

 8 1  10 32 قضايا تسهيالت ائتمانية

    1  قضايا اعتمادات مستندية

    1  قضايا توزيــــ  ثروة

    3 2 قضايا صكوك

 3   9 8 قضايا اخري

 17 3  37 46 جمال  اإل 
 

 ولوحظ بالخصوص: 
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  متابعـــــــة القضـــــــايا المرفوعـــــــة ضـــــــد  -
ن
تقصـــــــت  مـــــــن قبـــــــل مكتـــــــب الشـــــــؤون القانونيـــــــة ف

 الوضــ  الحــال  لعــدد مــن القضــايا حســب تقريــر النشــاط لســنة  مصـــرفال
ن   تبــي 
والــبر

م وجـــــود جلســـــات مأجلـــــة منـــــذ ســـــنوات طويلـــــة ولـــــم يـــــتم ذكـــــر نتيجـــــة هـــــذه 2020
 .جلسات او تحديث حالة هذه القضاياال

 إدارة التدقيق الشـرع  

ن بـــــاإل  - لـــــوحظ وجـــــود  دارةمـــــن خـــــالل تحليـــــل البيانـــــات المتعلقـــــة بمـــــؤهالت العـــــاملي 
  السليم للوظائف موضحا بعضا منها تخصصات 

بعيدة كليا عن التوصيف الوظيفن
: و      

 كاآلنر

  ن  6 لـــــوحظ وجـــــود الشــــــرع  بخصـــــوص وظيفـــــة رئـــــيس قســـــم التـــــدقيق مـــــوظفي 
 .يحملون شهادت اعدادية و ثانوية

  هناك من لديهم الشـهادة الشـرع   والمراقب الشـرع  بخصوص وظيفة المدقق 
 الثانوية واإلعدادية. 

   
فــــروع منطقــــة الجبــــل المؤهــــل العلــــم   إدارةرئــــيس قســــم التقــــارير والمتابعــــة فن

 .  بكالوريوس اقتصاد زراع 

  فـرع رأس حسـن المؤهـل العلـم  بكـالوريوس علـوم الشـرع  رئيس قسم التدقيق 
 إحصاء. 

  بكالوريوس رياضيات.   فرع وازن المؤهل العلم  الشـرع  رئيس قسم التدقيق 

-   
 وعــــــدم دعمهــــــا الشـــــــرع  المراجعــــــة والتــــــدقيق  دارةإل  وجــــــود عجــــــز بالكــــــادر الــــــوظيفن

ن ذو كفـــاءة عـــىل مســـتوى اإل  وادارات المنـــاطق والفـــروع والوكـــاالت كمـــا  دارةبمـــوظفي 
 المعتمــــد بقــــرار مجلــــس الشـــــرع  المراجعــــة والتــــدقيق  دارةهــــو بالهيكــــل التنظــــيم  إل 

 و م06/2/2017م الصادر بتاريــــخ 2017لسنة  (3رقم ) دارةاإل 

  أغلــب الفــروعالشـــرع  بــالرغم مــن غيــاب وظيفــة التــدقيق  -
هنــاك معــامالت إال أن   فن

اة. سالمتتم بالمرابحة اإل   ية فيما يتعلق بالسل  المشتر

  والثالث لوحظ  بعد
: اإلطالع عىل التقارير الربــ  السنوية و   الربــ  األول والثانن  

 اآلنر

  توضـــــ  أوجـــــه  عـــــدد مـــــن المالحظـــــالشــــــرع  التـــــدقيق  إدارةتضـــــمن  تقـــــارير  -
ات الـــــبر

فة اإل    اســتيفاء متطلبــات الصــت 
غيــاب معــايت  وضــوابط وآليــات و  يةســالمالقصــور فن

جاع التمــويالت الممنوحة.وعــدم متابعــة  ُمحكمــة وكــذلك ضــمانات بمــا يضــمن اســتر
اه بــــبعض الفــــروع والوكــــاالت.   وتســــوية األرصــــدة الموجــــودة بمحــــافظ الســــل  المشــــتر

وع فيمــا يخــص تخويــل التعليمــات المســتديمة وعــدم اإلنظبــاط وتهــاون لــبعض الفــر 
 إدارةعدم خصم قيمة أقساط هامش الربــ . يتطلب من إل  لهامش الربــ  مما أدى

 .معالجتها مصـرفال

ة  التمويالت المتعير

التـدقيق  إدارةمن خالل عملية الفحص والتقييم وبناءا عىل البيانات المحالـة مـن قبـل 
  بلغـ  قيمـة األقسـاط و الشـرع  

ة بهـا  المبـالل والـبر  دينـار  457,646,169.495المتعـتر
ة : وفق  تم تصنيف وتحليل التمويالت المتعتر  

 اآلنر
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 فراد(لمرابحة والتقسيط )األتمويالت البيع با

  التتــاب  تحصــيل 
ة وقيمتهــا بــبعض الفــروع والوكـاالت الــبر بيـان بعــدد الحســابات المتعـتر

  
ن
ة كما    ف

  نورد  اجمال  م ب31/12/2020اقساطها المتعتر
 :اآلنر

 اسم فـرع / وكالة
ة  قيمة األقساط  عدد ح. المتعير

ة  المتعير
 اســــم الفــــرع 
 أو الوكالة

ة  قيمة األقساط  عدد ح. المتعير
ة    المتعير

 
   31/12/2020كما ه  ف

 
 31/12/2020كما ه  ف

 3,045,570 429 فرع درنة 242,084 48 فرع المغاربة

 141,642 14 فرع الحوامد 131,188 36 فرع جنوب طرابلس

 365,152 145 فرع المجابرة 247,326 38 فرع الزهراء

 112,120 16 فرع الزنتان 16,335 6 وكالةم القلب
 

: ومن خالل الفحص لوحظ   
 اآلنر

  متابعــة التمــويالت البيــ  بالمرابحــة والتقســيط )األفــراد( مــن الفــروع  -
ن
  وقصــور ف

تـدنن
حيـــث بلغـــ  قيمتهـــا الماليـــة  مصـــرفاإلدارات المختصـــة بالومكاتــب التحصـــيل مـــن 

 الـــــــذي أدى لتنـــــــام  حجـــــــم التمـــــــويالت )الـــــــديون( األمـــــــر دينـــــــار  10,167,933.495
ة وذلك وفق الجدول السابق.   المستحقة والمتعتر

ة  من خالل الجدول السابق لوحظ - حيـث لـوحظ  1852أن عدد الحسـابات المتعـتر
.  429حيث بلل  األكت  من هذا التمويالتبأن فرع درنة كان له العدد   حساب متعتر

 ت والمشـروعات الصغرى والمتوسطةاشـركتمويالت ال

ات شـــركلتحصــيل األقســاط فيمــا يتعلــق بتمــويالت ال مصـــرفلــوحظ عــدم متابعــة ال -
  سياسـة المشـروعوال

ن ضعف فن لتحصـيل  مصــرفات الصغرى والمتوسطة مما يبي 
: ديونه وعينة عىل  ذلك    

 كاآلنر

 فروع ووكاالت منطقة طرابلس

 ت
الفرع أو 
 الوكالة

 اسم المستفيد  الصيغة 
تاريــــخ 
 الـمنح 

المبالغ 
 الممنوحة

المبالغ 
ة  المـتعــــير

ادية فشلوم 1   6,640,070  19,460,518 2015/3 شـركة ليبيا الحرة لموازنة األسعار مرابحة استت 

ادية فشلوم 2   6,086,144  5,073,000 2013/12 شـركة عرب الغرب مرابحة استت 

ادية فشلوم 3   5,732,462  11,568,477 2014/3 شـركة تساهيل الخت   مرابحة استت 

ادية فشلوم 4 اد المواد الغذائية مرابحة استت    16,553,605  16,086,830 2014/6 شـركة الكسا الستت 
 

مبلـــــل وقـــــدره بلغـــــ  قيمـــــة التمـــــويالت الممنوحـــــة بفـــــروع وكـــــاالت منطقـــــة طـــــرابلس  -
ة دينــــار  375,880,985 ن بلغــــ  قيمـــــة التمــــويالت المتعـــــتر   حـــــي 

 307,208,482فن
ن قصور دينار    تحصيل ديونها طرف الغـت  حيـث أن بعـض  مصـرفال إدارةمما يبي 

فن
 تلك التمويالت يرج  للسنوات سابقة. 

ة - عـن الممنوحـة  من خالل الجـدول التـال  يالحـظ ارتفـاع قيمـة بعـض المبـالل المتعـتر
هــــــــامش الــــــــربــ  حيــــــــث بلغــــــــ  قيمــــــــة هــــــــذه الفروقــــــــات للمبــــــــالل  تيجــــــــة احتســــــــابن

 .دينار 19,786,995  الممنوحة
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  منحـــــ  بـــــدون -
  قيمتهـــــا الممنوحـــــة  بينمـــــا المبـــــالل الـــــبر

احتســـــاب هـــــامش ربـــــــ  والـــــبر
 .دينار 58,028,152ة جماليوقيمتها اإل  8تساوي قيمة المبلل المتعتر عددها 

ور  4وجـــود  - ن   فــــرع الجـــتن
ن
  الجـــدول بأنهــــا معـــامالت ف

ن
النســــيأ اليوجـــد بهـــا اي بيــــان ف

ــــ  أم ال والبــــالل قيمتــــه  ة أو تــــم ســــداد جــــزء منهــــا وهــــل حســــب لهــــا هــــامش ربــ متعــــتر
 .دينار 26,031,500

ات الصـغرى والمتوسـطة مرحلـة منـد شــركظهور العديد مـن التمـويالت الممنوحـة لل -
  فـــــروع ووكـــــاال  ســـــنوات

ن
ة ف ت منطقـــــة حيـــــث بلـــــل عـــــدد المبـــــالل الممنوحـــــة والمتعـــــتر

: طرابلس وفق السنوات    
 كاآلنر

 (دينار) القيمة العدد السنة

2011 1 16,902,530  

2012 6 50,891,216  

2013 24 71,579,391  

2014 31 134,402,514  

2015 9 19,037,350  

2016 6 9,777,695  

2017 1 1,440,406  

2019 1 3,177,380  

  307,208,482 اإلجمال  
 

ومــن خـــالل الجــدول الســـابق لــوحظ أن أغلـــب هــذه المبـــالل الممنوحــة مـــن ســـنوات  -
 ات حيالها. إجراءسابقة ولم يتم إتخاذ أي 

ادية وذلــــك بعــــدد  -   المرابحــــة اإلســــتر
كــــز فن بمبلــــل مــــال   45يالحــــظ أن جــــل القــــيم متر

 دينار.  217,004,673متعتر قيمته 

 بنغازيفروع ووكاالت منطقة 

  مشــــروعت والاشــــركبيـــان عـــن تمـــويالت ال
ة كمـــا    فن

 ات الصـــغرى والمتوســـطة المتعـــتر
 :فروع ووكاالت منطقة بنغازيم 31/12/2020

ة المبالغ الممنوحة تاريــــخ المنح  اسم المستفيد  الصيغة  وكالة-فرع  ت  المبالغ المتعير

  1,145,461  1,047,751 2014/8 ة المهمة للنقل الثقيلشـرك مرابحة محلية المدينة 1

  3,031,651  3,031,651 2014/12 ة مالك المودةشـرك مرابحة محلية المدينة 2

  372,466  372,466 2015/7 ة تبارك للبيوت الجاهزةشـرك مرابحة المدينة 3

  ضوء القمر مرابحة محلية المدينة 4
  131,340  131,340 2016/3 مصورانر

ادية سوق النور 5   15,909,960  15,000,000 2015/8 للمقاوالت ة النظم الحديثة شـرك مرابحة استت 
 

ة نتيجـــة  - مـــن خـــالل الفحـــص يالحـــظ ارتفـــاع قيمـــة بعـــض المبـــالل الممنوحـــة المتعـــتر
 3,485,873 حيـــث بلغـــ  قيمـــة هـــذه الفروقـــات للمبـــالل الممنوحـــة هـــامش الـــربــ 

  قيمتهــا الممنوحــة تســاوي  دينــار 
  منحــ  بــدون هــامش ربــــ  والــبر

بينمــا المبــالل الــبر
 .دينار 63,886,271ة جماليوقيمتها اإل  15قيمة المبلل المتعتر عددها 
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ات الصـغرى والمتوسـطة مرحلـة منـد شــركظهور العديد مـن التمـويالت الممنوحـة لل -
  فـــــروع و  ســـــنوات

ن
ة ف وكـــــاالت منطقـــــة حيـــــث بلـــــل عـــــدد المبـــــالل الممنوحـــــة والمتعـــــتر

: طرابلس وفق السنوات    
 كاآلنر

 (بالدينارالقيمة ) العدد السنة

2012 3 5,460,017  

2013 7 19,574,094  

2014 18 26,137,310  

2015 11 20,568,995  

2016 5 51,879,014  

2012 3 5,460,017  

  123,619,430 44 اإلجمال  
 

ومــــن خــــالل الجــــدول الســــابق لــــوحظ أن أغلــــب هــــذه المبــــالل الممنوحــــة مــــن ســــنوات 
 .ات حيالهاإجراءسابقة ولم يتم إتخاذ أي 

ادية وذلــك بعــدد    المرابحــة اإلســتر
بمبلــل  19كمــا يالحــظ أن جــل هــذه القــيم متمثلــة فن

تــــم  خــــرىأمــــا بخصــــوص الفــــروع والــــوكالت األ  دينــــار  63,988,939مــــال  متعــــتر قيمتــــه 
ة  توضي   ن المبالل المتعتر : جدول يبي   

 كاآلنر

ة المبالغ الممنوحة البيان  المبالغ المـتعــــير

 9,777,111 17,639,595 اتهمصـر فروع ووكاالت منطقة 

 2,278,452 2,075,709 فروع ووكاالت منطقة الجنوب

 1,149,453 917,953 فروع ووكاالت منطقة الزاوية

 531,089 461,817 فروع ووكاالت منطقة جبل نفوسة
 

 المعلقات الداخلية والخارجية

ورة متابعـــة و  - وايجـــاد حلـــول للمعلقـــات الداخليـــة والخارجيـــة خاصـــة فيمـــا  حصــــر  ن
  
يتعلق بالمبالل المعلقة من سنوات سابقة واإلبتعاد عن التسوية الحسابية سواء فن

 . ن ن الفروع أو تسويات المراسلي   التسويات بي 

ورة قيـــام  -   أغلـــب الفـــروع أســـباب التســـويات بتوضـــي  إدارة ن
 المعـــامالت الماليـــة فن

  اليوجـــد بهـــا أي بيـــان تفصـــيىل  
اشـــعار  – اشـــعار خصـــم – ســـواء كانـــ  )حافظـــة الـــبر

 .الخ(...اضافة

ورة قيــــام  - التســــويات فيمــــا يخــــص المعلقــــات  إدارةبالتنســــيق مــــ   مصـــــرفال إدارة ن
  سنة 

 م. 1980الداخلية لسنوات سابقة منها يرج  فن

  لعمــل ال ن  -
ونن بالكامــل وربــط الفــروع  مصـــرفورة العمــل عــىل توحيــد النظــام اإلكــتر

 الغت  المربوطة. 

هـــــا العامـــــل اعتبار العمـــــل عـــــىل ربـــــط كافـــــة الفـــــروع ب مصــــــرفال إدارةشســـــتوجب عـــــىل  -
ن الفروع واإل ـالرئيس  العامة.  دارة  للحد من تخضم قيمة المعلقات بي 
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ورة قيــــــام  - تقنيــــــة المعلومــــــات فيمــــــا يخــــــص  إدارةبالتنســــــيق مــــــ   مصـــــــرفال إدارة ن
حيـــــل والتســـــوية فيمـــــا يخـــــص الحســـــابات  صـــــيد والتر المشـــــاكل المتعلقـــــة بعمليـــــة التر

  مـــن  مصــــرفالمكشـــوفة وظـــاهرة عكـــس طبيعتهـــا ووفـــق الـــدليل المحاســـب   لل
والـــبر

 عتمادات(. حساب رسوم دمغة عىل اال  –الطوارئ ضمنها )حساب 

ورة قيــام  - التســويات فيمــا يخــص اإلعتمـــادات  إدارةبالتنســيق مـــ   مصـــرفال إدارة ن
  لـم يقـم 

ليبيـا المركـزي بتغطيتهـا وذلـك ألنـه تمثـل  مصــرفالمستندية الصادرة والـبر
اكمــــة  مصـــــرفعــــىل ال امــــات ماليــــة بقيمــــة هــــذه االعتمــــادات وكــــذلك الفوائــــد المتر ن التر
 عليها. 

ورة قيــام  - ادات التســويات فيمــا يخــص اإلعتمـــ إدارةبالتنســيق مـــ   مصـــرفال إدارة ن
  مدكرات 

ن
ليبيا للتأكد من عدم خصمها عىل  مصـرفالمستندية المكررة والظاهرة ف

 ألكتر من مرة.  مصـرفال

 التمويالت الممنوحة

ورة قيــام  -   تــم عكــس طبيعتهــا  مصـــرفال إدارة ن
بتحديــد أليــة تحصــيل الــديوان الــبر

حظ )سـحب عـىل المكشـوف( ألنـه لـو  وفق منشور المدير العام المدكور اعـاله و   
 بان معدل انخفاضها كان بمقدار بسيط جدا. 

ورة قيـــــام  -   لـــــم تحــــــال  إدارة ن
  الـــــديون الـــــبر

اإلئتمـــــان بدراســـــة وتحليـــــل واحالــــــة بـــــافر
 حجزها.  وألمكتب متابعة وتحصيل الديون لمتابعتها والقيام بتحصيلها 

 مكتب متابعة وتحصيل الديون

اكمــة مــن اإلدارات الم - ورة متابعــة وتحصــيل الــديون المتر   الزالــ  لــم  ن
ختصــة والــبر

ة.   تدخل ضمن الديون المتعتر

ورة قيــــام مكتــــب المتابعــــة وتحصــــيل الــــديون ب - جميــــ  المبــــالل الممنوحــــة  حصـــــر  ن
أن جلهـــا مبـــالل مـــن ســـنوات  اعتبـــار بـــدون ضـــمانات ومناقشـــتها مـــ  اإلدارات العليـــا ب
 سابقة منح  دون ضمان وال حبر اثباث هوية. 

ورة قيام مكتب المتابعة وتحصي -    حصـر ل الديون ب ن
جميـ  المبـالل الممنوحـة الـبر

ات إجـراءوذلك إلتخـاذ  يقابلها رهن عقاري وتقدير قيمته لربطها م  الدين الممنوح
  ارسع وقــــــ  ممكــــــن وعــــــدم تركهــــــا هكــــــدا ممــــــا يجعــــــل مــــــن هــــــذه المبــــــالل 

الحجــــــز فن
 الممنوحة عرضة للديون راكدة ومعدومة. 

 مشال أفريقيا مصـرف
 الجمعية العمومية

-2009عــــن الســـــنوات  مصــــــرفعــــرض تقـــــارير إبــــداء الـــــرأي للقــــوائم الماليــــة للعــــدم  -
  اجتمـــــاع الجمعيـــــة العموميـــــة المنعقـــــدة 2010-2011

م والصـــــادرة عـــــن الـــــديوان فن
 م2010( لسنة 12وذلك بالمخالفة ألحكام القانون رقم )م، 04/11/2020بتاريــــخ 
 .قانون النشاط التجاريبشأن 
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  :واللجان الدائمة المنبثقة عنه دارةمجلس اإل 

( من 52ية الختصاصاتها المناطة بها وفق المادة )الشـرععدم ممارسة هيئة الرقابة  -
حيــــث لــــوحظ غيابهــــا عــــن حضــــور اجتماعــــات مجلــــس  مصـــــرفالنظــــام األســــاس  لل

   دارةاإل 
اح 2020-2019خــالل ســنبر م وذلـــك لتقــديم اآلراء والنصــ  مـــن حيــث اقـــتر
ـــيعة شـــــرعالالحلـــول والبــــدائل  ـ   ال تتوافــــق مــــ  أحكــــام الشر

ية للمعــــامالت الماليــــة الــــبر
  ية. سالماإل 

ام اللجــــان الدائمـــة المنبثقــــة عــــن مجلـــس اإل  - ن بــــدليل الحوكمــــة المعتمــــد  دارةعـــدم الــــتر
  2010( لسنة 20ليبيا المركزي رقم ) مصـرف إدارةبموجب قرار مجلس 

ن
م وذلـك ف

 ة: اآلتيالنقاط 

 المخــــاطر مــــن قبــــل  ادارةمعــــايت  الخاصــــة بــــعــــدم اعتمــــاد سياســــات المخــــاطر وال
حة من قبل  دارةمجلس اإل   المخاطر.  إدارةوالمقتر

  المخـــــاطر ألغلـــــب اجتماعـــــات اللجنـــــة  إدارةعـــــدم حضـــــور المـــــدير العـــــام ومـــــدير
 .م2020الدائمة للمخاطر خالل سنة 

  عقـــد اجتماعاتهـــا الدوريـــة خـــالل ســـنة  
م، حيـــث 2020تـــأخر لجنـــة المخـــاطر فن
  بتاريــــخ 7/7/2020ول بتاريــــخ عقد اجتماعها اال 

 .م14/7/2020م والثانن

  اجتماعهـــا الـــدوري الرابـــ  خـــالل ســـنة  
م، 2020عـــدم تـــداول لجنـــة المخـــاطر فن
  تعــرض لهـا ال

وخصوصــا المخـاطر التشــغيلية الناتجــة عــن  مصـــرفالمخـاطر الــبر
  األنظمة أو العمليات الداخلية

 .وجود خلل فن

 اجتماعهـــــا عــــدم تـــــداول لجنـــــة المراجعـــــة  
م، أوجـــــه 2020الرابـــــ  خـــــالل ســـــنة  فن

  أنظمـــة الضـــبط الـــداخىل  وكيفيـــة معالجتهـــا بال
الممكنـــة بعـــد  ســــرعةالضـــعف فن

  تعرض لها ال
اق البر  مصـرف. عمليات االختر

  الشـرع  المراجعة الداخلية والتدقيق  إدارة

ن  - ن والمــــدققي  ن الــــداخليي  ن الشـــــرععــــدم تناســــب مــــؤهالت وتخصصــــات المــــراجعي  يي 
ن لها.  مصـرفالعامة والفروع التابعة لل دارةباإل    للوظائف الشاغلي 

اقات الخارجية عىل وحدة بيانات  - ن بالفروع عىل اكتشاف االختر عدم قدرة المراجعي 
ن الفــــروع مــــن االكتشــــاف المبكــــر مصـــــرفال ، وكمثــــال عــــىل ذلــــك لــــم يــــتمكن مــــراجعي 

  شهر نوفمت  
  حدث  فن

اق البر  :هامن أسبابم، لعدة 2020لعملية االختر

  عدم التحقق من كـل عمليـة تحـدث عـىل حسـابات العمـالء، وظهـر ذلـك بوجـود
  حساب العمالء بصكوك ال توجد لها أرقام

 .إضافات بمبالل مرتفعة فن

  المراجعة قائمة لمستخدم  قواعـد البيانـات ليـتم معرفـة أي  إدارةال يوجد لدى
  الشاشــــة وهــــو غــــت  معــــروف لــــدى 

مراجعــــة ال إدارةمســـتخدم أو مخــــول يظهــــر فن
 .ليتم إيقاف العملية فورا والتحقق منها

  ايد ن   تتر
  الفروع والبر

  متابعة الحسابات الوسيطة فن
ن بالفروع فن تقصت  المراجعي 

 .  بشكل مفاج  
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عـــــدم قيـــــام مـــــراجع  الفـــــروع بمراجعـــــة عمليـــــات تصـــــنيف الـــــديون بـــــالفرع، ومتابعـــــة  -
حة من قبل اللجنة والتأكـد مـن كفايتهـا حسـب منا  مصــرفشـت  المخصصات المقتر

 .ليبيا المركزي

المراجعــــــة )قســــــم متابعــــــة تقنيــــــة المعلومــــــات( بمراجعــــــة الــــــدخول  إدارةعــــــدم قيــــــام  -
 عـــــــىل قواعـــــــد البيانـــــــات مـــــــن قبـــــــل مســـــــتخدم  النظـــــــام ومطابقتهـــــــا بملـــــــف 

المبـــــــارسر
 .الصالحيات

المراجعـــــة )قســــم متابعـــــة تقنيـــــة المعلومــــات( بمراجعـــــة آليـــــة مـــــن   إدارةعــــدم قيـــــام  -
ن باإلدارات والفروعوتداول تخويالت الم  .ستخدمي 

ن لنــــا  -   متابعــــة محــــا ن الجــــرد، فقــــد تبــــي 
ن
ن بــــالفروع ف ن الــــداخليي  عــــدم دقــــة المــــراجعي 

ن بــــالفروع دون    الفــــروع مــــن قبــــل المــــراجعي 
ن
اعتمــــاد بعــــض محــــا ن جــــرد الخــــزائن ف

  ظهرت 
التأكد من عمليات االحتساب، وكذلك دون التأكد من إثبات الفروقات البر

 .الجرد بالعجز لبعض محا ن 

  متابعة االدارات المعنية الشـرع  المراجعة الداخلية )قسم التدقيق  إدارةتقصت   -
( فن

ام بالقــــانون رقــــم ) ن   مــــدى االلــــتر
م بشــــأن منــــ  المعــــامالت الربويــــة 2013( لســــنة 1فن

  احتساب الفوائد بعد سنة مصـرفوذلك الستمرار المنظومات ال
 .م2015ية فن

 وحدة االمتثال

  بعــــــــض الفــــــــروع التابعــــــــة للافتقــــــــار مــــــــراقب   وحــــــــد -
لمــــــــؤهالت  مصـــــــــرفة االمتثــــــــال فن

االمتثــال،  إدارةأعمــالهم وفقــا للمتطلبــات وسياســات أداء  وتخصصــات تمكــنهم مــن
  بعـــــض فـــــروع 

ن فن ن المـــــؤهالت العلميـــــة وتخصصـــــات المـــــراقبي  والجـــــدول التـــــال  يبـــــي 
  مصـرف. ال

ن  - ن تــابعي  عــدم إل  ضــافةوحــدة االمتثــال، باإل إل  تفتقــر بعــض الفــروع لوجــود مــراقبي 
  
ن فن  .المناطق إدارةوجود مراقبي 

ن بالفروع القـدرة الكافيـة لـك تمكـنهم مـن التعامـل مـ  منظومـات  - ليس لدى المراقبي 
ن رصـــــد  مصــــــرفال وخاصـــــة منظومـــــة )فلـــــيكس كيـــــوب( ممـــــا يصـــــعب عـــــىل المـــــراقبي 

  عمليات غسيل األ 
 موال. حاالت االشتباه فن

  الفـــــروع لمكاتــــب  -
ن فن ن يفتقــــد بعـــــض المــــراقبي  واجهـــــزة حاســــوب مســـــتقلة، ممــــا يبـــــي 

.  دارةتقصت  اإل    دعم أنظمة الضبط الداخىل 
 العليا فن

  تنســـــــيب ونقـــــــل بشــــــــريالمـــــــوارد ال إدارةتـــــــداخل اختصاصـــــــات  -
ة ووحـــــــدة االمتثـــــــال فن

ن رغــــم انــــه اختصــــاص اصــــيل لوحــــدة االمتثــــال،  إربــــاك إل  الــــذي ادى األمــــر المــــراقبي 
 .اعمال وحدة االمتثال

البطاقات  إدارةعدم قيام وحدة االمتثال بمراقبة بعض العمليات المنفذة بمنظومة  -
ن يونيـــــــون  ا  –وبالتحديـــــــد )حـــــــواالت وســـــــتر ن بطاقـــــــات أربـــــــاب األرس(  –بطاقـــــــة الفـــــــت 

ونية المستخرجة من قبل اإل   دارة. واالكتفاء بمتابعة التقارير االلكتر
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حتيــال والمقدمــة مــن مـــزود عــدم االســتفادة مــن منظومــة )ماســتر كــارد( لمكافحــة اال  -
الخدمــــة، واالكتفــــاء بــــدخول المنظومــــة والحصــــول عــــىل كلمــــة مــــرور فقــــط حـــــبر ال 

 .لغرامات مالية من قبل المزود مصـرفيتعرض ال

امـــــه  مصــــــرفلـــــيس لـــــدى وحـــــدة االمتثـــــال القـــــدرة عـــــىل متابعـــــة مـــــدى امتثـــــال ال - ن والتر
  تحكم العمل ال

  بالمعايت  البر
ن
  يتم إحالتها  ،لمالرأس ا مالءة وبالتحديد مصـرف

والبر
المحاســبة دون أن يــتم تقييمهــا مــن قبــل وحــدة االمتثــال مــن حيــث كفايــة  إدارةمــن 

  .رأس المال ودقة األصول المرجحة بالمخاطر

 إدارة المخاطر 

  ب -
ن فقط.  6بواق   دارةالمخاطر، حيث تعمل اإل  ادارةقلة الكادر الوظيفن  موظفي 

قســـــــم  -المخـــــــاطر )قســـــــم مخـــــــاطر االئتمـــــــان  دارةعـــــــدم تفعيـــــــل األقســـــــام التابعـــــــة إل  -
 قســم مخــاطر التشــغيل(، حيــث تســتند أعمــال هــذه األقســام -المخــاطر التســويقية 

ة دون تفعيل األقسام حسب هيكلية  دارةمدير اإل إل  المخاطر وتنسيب  إدارةمبارسر
ن لها  .موظفي 

 .عدم وجود منظومات خاصة بقياس المخاطر -

 .المخاطر بادارات فروع المناطق إدارةعدم وجود مكاتب أو إدارات تتب   -

 لعـــدم ربـــط الفـــروع بمنظومـــة )فلـــيكس كيـــوب( نـــتأ عنـــه صـــعوبة وصـــول  -
 
 إدارةنظـــرا

 بعض الفروع الغت  مربوطة بالمنظومة. إل  المخاطر 

 مصــرفالمحفظة االئتمانية حسب مناشت   بالتأكد من صحة تكوين دارةلم تقم اإل  -
  
ليبيـــا المركـــزي، وكـــذلك التأكـــد مـــن صـــحة تكـــوين مخصصـــات الـــديون المشـــكوك فن

 .تحصيلها

  2020المخــاطر خــالل ســنة  إدارةلــم تتضــمن التقــارير المعــدة مــن  -
م تقريــر اســتثنان 

اق المنظومــــــة ال ية الموحــــــدة )فلــــــيكس كيــــــوب( وتحديــــــد مصـــــــرفحــــــول واقعــــــة اخــــــتر
 ،
ا
اق وكيفية إدارتها وتجنبها مستقب   الثغرات المسببة لعملية االختر

التوجيـــه  ،م2020المخـــاطر خـــالل ســـنة  إدارةلـــم تتضـــمن التقـــارير المعـــدة مـــن قبـــل  -
  المنظومـــــة والـــــذي أدى

ظهـــــور بنـــــود إل  المحاســـــب   الخـــــاط  أو األخطـــــاء التقنيـــــة فن
ظهــور بنــود ذات طبيعــة صــفرية إل  ت  طبيعتهــا، باإلضــافةبعــض الحســابات عــىل غــ

  نهاية سنة 
 .م2020بمبالل مرتفعة جدا فن

 شهائد اإليداع

ام ال - ن بشـأن منـ  المعـامالت الربويـة م 2013( لسنة 1بالقانون رقم ) مصـرفعدم التر
   مصــــرفية للمصــــرفواســـتمرار المنظومـــة ال

باحتســـاب الفوائـــد مـــن خـــالل تعليتهـــا فن
: حساب اإليرادات وذلك من خالل إل  ات دون إضافتها عدة حساب  

 اآلنر

 يصــــدرها ال  
  شــــهائد اإليــــداع والــــبر

تصــــدر  مصـــــرفالزالــــ  اســــتمارة االكتتــــاب فن
 م. 2020بسعر الفائدة حبر نهاية سنة 
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 شــهادة اإليــداع  
ن
ليبيــا المركــزي يــتم إثبــات شــهادة  مصـــرفلــدى  عنــد االكتتــاب ف

 
ن
  حسـاب  اإليداع متضمنة قيمة الفائـدة وف

ن
المقابـل يـتم إضـافة قيمـة الفائـدة ف

(، حيــــث بلغــــ  قيمـــة الفوائــــد المحتســـبة عــــىل شــــهائد 
 
)فوائـــد مقبوضــــة مقـــدما
  
ن
  بلـــــل 31/12/2020اإليـــــداع القائمـــــة ف

شـــــهادة مـــــا قيمتـــــه  13عـــــددها م والـــــبر
  .دينار 857,997

  احــــدى الصــــيل إل  ليبيــــا المركــــزي بقلـــب منــــتأ شــــهائد اإليـــداع مصــــرفلـــم يقــــم
 لقــانون رقــم )مســال اإل 

 
  الــدعوة لالكتتــاب م 2013( لســنة 1ية وفقــا

ن
بــل اســتمر ف

  تلـــك الشـــهائد 
ن
  االكتتـــاب ف

ن
  شـــهائد اإليـــداع واســـتمرت المصـــارف التجاريـــة ف

ن
ف

   مصـــــرفومــــن بينهــــا 
ن
شــــمال أفريقيــــا، والــــذي قــــام بــــدوره بتعليــــة تلــــك الفوائــــد ف

 
 
ن )فوائـــد معلقـــة عـــىل شـــهائد اإليـــداع( متجنبـــا تعليتهـــا لحســـاب حســـاب الـــدائني 

  إيـــــراد فوائـــــد شـــــهائد إيـــــداع، حيـــــث ظهـــــر هـــــذا البنـــــد 
ن
م بمبلـــــل 31/12/2020ف

 دينار.  32,034,480

 القروض التجارية المشاركة

أظهـــرت أرصـــدة األســـتاذ المســـاعد رصـــيد القـــروض التجاريـــة بالمشـــاركة مـــ  المصـــارف 
  خـــرى التجاريـــة األ 

وحظ دينـــار، وقـــد لــــ 70,294,510م مبلـــل وقـــدره 31/12/2020فن
 بشأنها: 

باحتســــــــاب الفوائــــــــد عــــــــىل القــــــــروض التجاريــــــــة حــــــــبر  مصـــــــــرفاســــــــتمرار منظومــــــــة ال -
 كـ يراد والخصـم عـىل حسـاب م29/08/2019

 
، بحيث يـتم احتسـاب الفوائـد شـهريا

  حسـاب األربـاح 
  نهايـة السـنة فن

)فوائد مستحقة قروض تجارية( والقيـام باقفالهـا فن
بشــأن منــ  المعــامالت  م2013( لســنة 1والخســائر ممــا يعــد مخالفــة للقــانون رقــم )

 الربوية. 

م مما تظهـر هـذه القـروض 2020ال يوجد حركة عىل حسابات القروض خالل سنة  -
ة.   بحكم المتعتر

ام  - ن الرقابــــــــة عــــــــىل المصــــــــارف والنقــــــــد رقــــــــم  إدارةبمنشــــــــور  مصـــــــــرفال إدارةعــــــــدم الــــــــتر
( لســنة 47ليبيــا المركــزي رقــم ) مصـــرف إدارة( بشــأن تعمــيم قــرار مجلــس 2/2007)

 .م بشأن أسس ومعايت  تصنيف الديون وتكوين المخصصات المطلوبة2006

  مـــــن   مصـــــرفعــــدم قيـــــام  -
شـــــمال إفريقيـــــا وكــــذلك المصـــــارف التجاريــــة المشـــــاركة فن

ة إل  وتحويلهــــا  القــــروض التجاريــــة بالســــع  لمعالجــــة وضــــعية تلــــك القــــروض المتعــــتر
  احتســاب الفوائــد المحصــلة ية، بــل قامــســالمالصــيل اإل  إحــدى

 آ  باالســتمرار فن
 
ليــا

  رصـــيد القـــرض وتـــارة مصــــرفعـــن طريـــق المنظومـــة ال
ية وتـــارة مـــن خـــالل رســـملتها فن

  خصــوم ال أخــرى
وأحيانــا باقفــال الفوائــد المســتحقة  مصـــرفباحتســابها وتعليقهــا فن

  عن سنوات سابقة. 

 قرض شـركة الغزالة/ 1

داد القــــرض حســــب دراســــة الجــــ - ة اســــتر دوى انتهــــ  منــــذ حــــوال  ثــــالث ســـــنوات فــــتر
ت كفوائـد لـم تكـن مـن    تمـ  واعتـت 

والزال القرض متعتر وحبر عمليات السداد البر
 .حساب القرضة الذاتية بل دفع  من شـركموارد ال
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ضــعف الضــمانات المقدمــة مقابــل القــروض الممنوحــة وذلــك لعــدم وجــود مــا يفيــد  -
ض عـــن رهـــن العقـــار مـــن هـــا ضـــامناعتبار موافقـــة مصـــلحة األمـــالك العامـــة ب ة للمقـــتر

الدرجـــة األول  لصـــال  المصـــارف المشـــاركة وكـــذلك الشـــهادة العقاريـــة المرفقـــة غـــت  
 مصـرف. مثقلة بالرهن من الدرجة األول لصال  ال

تمويــــــل مخــــــاطر االســــــتثمار  ادارةكــــــان يتوجــــــب عــــــىل لجنــــــة تكــــــوين المخصصــــــات و  -
لــــديون الرديئــــة وتكــــوين ة الغزالــــة مــــن اشـــــركقــــرض  اعتبــــار شــــمال أفريقيــــا  مصـــــرفب

ن بدقـــة القـــرض 100مخصـــص  % بعـــد الحصـــول عـــىل شـــهادة مـــن مـــدير القـــرض تبـــي 
 من 
ا
 يتطلب اهتمام وتكـوين مخصـص بنسـبة اعتبار الغت  مستعمل، بد 

 
 عاديا
 
ه دينا

 . % فقط2

 قرض شـركة الخطوط الجوية الليبية/ 2

انات م، والضـــــــم2020التوجــــــد إطالقـــــــا حركـــــــة عــــــىل حســـــــاب القـــــــرض خــــــالل ســـــــنة  -
رسالة من وزارة الماليـة بضـمان قيمـة القـرض بـالرغم مـن إن هـذا  المقدمة عبارة عن

  نــص عليهــا منشــور 
الرقابــة عــىل المصــارف  إدارةالضــمانة ليســ  مــن الضــمانات الــبر

 .(17/2007والنقد رقم )

ة الســـماح عـــدة مـــرات مـــن قبـــل المصـــارف المشـــاركة والقيـــام بجدولـــة  - تـــم تمديـــد فـــتر
  التعتر عن سداد ديونها باستثناء مبالل بسيطة تم  ةشـركالإال أن  القرض

استمرت فن
  تـم دفعهـا خـالل 

ة والـبر االتفاق عىل دفعها حبر ال يصنف الدين من الديون المتعـتر
دينــار وبمــا نســبته حــوال   918,549 إجمــال  بمبلــل  م2019-2018-2016ســنوات 
 .% من قيمة القرض2.5

ة الخطـوط الجويـة الليبيـة عـىل سـداد شــركأصب  القرض بحكم المتعتر وعدم قـدرة  -
  منهــــا ال

  تعــــانن
  منهــــا شـــــركاألقســــاط المســــتحقة عليهــــا بســــبب المشــــاكل الــــبر

ة، والــــبر
  عـــــدة محطـــــات بأوروبـــــا وبعـــــض الـــــدول العربيـــــة شــــــركفقـــــدان ال

ة لحـــــق التشـــــغيل فن
، باإلضـافة ان الليـب   ر جـزء كبـت  مـن أسـطول ـتـ إل بسـبب قـرار حظـر تحليـق الطـت  رصن

م، وكـان معظـم الطـائرات 2014ة بمطار طرابلس العالم  خالل أحداث سـنة شـركال
 .الجمهورية مصـرفمن ضمن الطائرات المرهونة لصال  مدير القرض  متضـررةال

 ة الخطوط الجوية األفريقية شـركقرض / 3

لضــــــمانات م، وا2020ال توجــــــد إطالقــــــا حركــــــة عــــــىل حســــــاب القــــــرض خــــــالل ســــــنة  -
المقدمة عبارة عن رسالة من وزارة الماليـة بضـمان قيمـة القـرض بـالرغم مـن ان هـذا 

  نــص عليهــا منشــور 
الرقابــة عــىل المصــارف  إدارةالضــمانة ليســ  مــن الضــمانات الــبر

 .(17/2007والنقد رقم )

ة الســـماح عـــدة مـــرات مـــن قبـــل المصـــارف المشـــاركة والقيـــام بجدولـــة  - تـــم تمديـــد فـــتر
  التعتر عن سداد ديونها باستثناء مبالل بسيطة تم  ةشـركال إال أن القرض

استمرت فن
  تـم دفعهـا خـالل 

ة والـبر االتفاق عىل دفعها حبر ال يصنف الدين من الديون المتعـتر
دينــــــار، وبمــــــا نســــــبته  1,968,815إجمــــــال  بمبلــــــل  م2019-2018-2014ســــــنوات 
 .% من قيمة القرض8.5 حوال  
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 بند المساهمات

  رنوس  مصــــرفواســـتثمارات البلغـــ  مســـاهمات 
ن
ات المســـاهمة شــــركبعـــض ال أمـــوالف

:  117,631,900الليبية مبلل وقدرة   دينار، وقشأنها لوحظ ما يىل 

  لــم تحقــق أي عوائــد وبقيمــة  -
 62,500,000وجــود بعــض المســاهمات الواعــدة الــبر

  )سـوق األوراق الماليـة  إجمـال  % مـن 53دينار، وبنسبة 
ن
 –المسـاهمات، ومتمثلـة ف

(. شـركال –الصندوق الليب   لالستثمار   ة الوطنية للتأجت  التمويىل 

 ،م1998و م1997ســـــــنة إل  ســـــــنوات قديمـــــــة منهـــــــا إل  تعـــــــود بعـــــــض المســـــــاهمات -
ة تبلــل قيمتهــا  دينــار وبنســبة  51,631,900وتعتــت  هــذه المســاهمات رديئــة ومتعــتر

عـىل  مسـاهمة متوزعـة 12المسـاهمات، وعـدد هـذه المسـاهمات  إجمـال  % من 44
  المسـاهمات الرديئـة مخصـص هبـوط 

ر
بعض المدن الليبية، تـم تخصـيص لهـا ولبـاف

 %.100بنسبة 

  عوائـــد ســـنوية وتعـــود ل -
ن
ن بقيمـــة شــــركمســـاهمة واحـــدة فقـــط تحقـــق ف ة ليبيـــا للتـــأمي 

  ال إجمـــــال  % مـــــن 3دينـــــار، وبنســـــبة  3,500,000
، خـــــرىات األ شــــــركالمســـــاهمات فن

  حيث بلغ  األرباح المحققة من هذه الم
م مبلل 2018-2017ساهمة خالل سنبر

 .% من تكلفة المساهمة13.1بما نسبته حوال   ،دينار  458,500وقدرة 

 
 

 بند عجز االندماج

انيــــة ال 150,523,799البنــــد والبــــالل قيمتــــه الزال هــــذا  ن   مت 
   مصـــــرفدينــــار، يظهــــر فن

فن
ات، وســــبب إجــــراءدون أن تتخــــذ بشــــأنه أي  خــــرىجانــــب األصــــول مرحــــل مــــن ســــنة أل 

  ظ
هــــــور هــــــذا الرصــــــيد جــــــاء نتيجــــــة انــــــدماج المصــــــارف األهليــــــة بعــــــد إعــــــادة تقييمهــــــا فن

، و   عبارة عن خسائر إعادة تقييم، دون أن تتخذ مصـرفالمؤسسة ال
 
ية األهلية سابقا

  اجتماعهـــا األخـــت  أي قـــرار بشـــأن تســـويتها وفـــق المعـــايت  الدوليـــة 
الجمعيـــة العموميـــة فن
  جدول االعمالبالرغم  إلعداد التقارير المالية

 .من عرضه فن

3% 

53% 

44% 

 تصنيف المساهمات

 مساهمات جيدة

 مساهمات واعدة

ة  مساهمات رديئة ومتعير
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 ئبند حسابات الطوار 

  أغلـــــب فـــــروع ال
ن
وذلـــــك نتيجـــــة  مصــــــرفظهـــــور أرصـــــدة مرتفعـــــة بحســـــابات الطـــــوارئ ف

  عمليـــة تمريـــر بعـــض القيـــود المحاســـبية، دون قيـــام ال
ن
بمعالجـــة هـــذه  مصــــرفأخطـــاء ف

 بأول، ومنها عىل سبيل المثال ال ال
ا
 :حصـراألرصدة أو 

 المالحظات الرصيد رقم الفرع اسم الفرع

 القيمة مدينة 4,860,331 01 العامة دارةاإل 

 القيمة دائنة 4,758,010 02 درنة

 القيمة مدينة 2,394,315 04 سبها

 القيمة مدينة 3,385,708 11 تاجوراء

 القيمة دائنة 4,417,643 28 األبيار

 القيمة دائنة 1,400,934 35 اجدابيا

ور ن  مدينةالقيمة  2,313,315 45 جتن

 القيمة مدينة 2,160,118 51 وكالة السالوي

 القيمة مدينة 7,820,571 55 طرابلس الرئيي  

 القيمة مدينة 5,898,270 14 سوق الجمعة
 

 حسابات تبادل المعامالت بي   الفروع )فليكس(

  نهايــــة العمــــل 
بــــالرغم مــــن ان هــــذه الحســــابات تعــــد حســــابات صــــفرية يــــتم تســــويتها فن

ن الفـروع وفلـيكس كيـوب( اليوم  اال انه  لوحظ ظهـور ارصـدة بهـا )تبـادل المعـامالت بـي 
  أغلـــــب الفـــــروع، وتظهـــــر هـــــذه المبـــــالل نتيجـــــة  259003000الـــــرقم 

بمبـــــالل مرتفعـــــة فن
ن ذلــك  حيــل دون أن يـتم معالجتهــا، والجــدول التـال  يبــي 

أخطـاء تقنيــة أثنـاء عمليــات التر
 :حصـرعىل سبيل المثال ال ال

 المالحظات الرصيد رقم الفرع اسم الفرع

 القيمة دائنة 21,585,370 01 العامة دارةاإل 

 القيمة دائنة 25,254 02 درنة

 القيمة مدينة 288,671 04 سبها

 القيمة مدينة 122,375 07 رست

 القيمة مدينة 110,404 08 تاورغاء

 القيمة دائنة 943,363 09 اتهمصـر 

 القيمة مدينة 31,728 10 قمينس

 القيمة مدينة 6,347,626 55 الرئيي  طرابلس 

 القيمة دائنة 259,933 25 غريان

ور ن  القيمة مدينة 614,227 45 جتن

 القيمة دائنة 38,138 30 قرص األخيار

 القيمة دائنة 25,356 41 وادي ربي 

 القيمة دائنة 13,213,987 66 بنغازي

ن   القيمة مدينة 4,926,987 36 زليير
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 م2020محاض  الجرد لسنة 

 /  
 
 أجهزة الحاسوب(/ثاثأسيارات/ جرد األصول الثابتة )مبان

لوحظ عدم توفر منظومة خاصة باألصول الثابتة بحيث يتم استخراج نمـاذج موحـدة 
تكلفــة األصــل، قســط  شــراء،تحــدد نـوع األصــل، تــاريــــخ ال لتصـنيف كــل أصــل عـىل حــدى

. ومكان تواجده ،مجم  استهالك ،االستهالك يث يتم مطابقته مـ  بح ،الرصيد الحال 
 عمليات الجرد الفعىل  وتحديد الفروقات إن وجدت. 

 جرد خزائن العملة المحلية

ن    من خالل االطالع عىل محا ن الجرد ومقارنتها باألستاذ المساعد تبي 
 :اآلنر

  خزائن بعض الفروع بيانها   -
ن
 ف
 
  ظهور عجز بقيم متفاوتة نسبيا

 :كاآلنر

 الفر  )عجز( خزينة الفرع األستاذ المساعد المنطقة الفرع

 - 48,910 40,748 89,658 منطقة طرابلس والغربية قرص الخيار

اتة  - 47,122 83,203 130,325 منطقة طرابلس والغربية صت 

 - 9,380 382,778 392,158 منطقة الوسل الخمس

 - 4,340 33,750 38,090 منطقة الوسل مسالته

 - 83,815 285,000 368,815 ةشـرقيمنطقة ال بنغازي

 - 83,284 1,804,696 1,887,980 ةشـرقيمنطقة ال درنة

 - 5,990 281,354 287,344 ةشـرقيمنطقة ال اجدابيا

 - 7,528 753,797 761,325 ةشـرقيمنطقة ال قمينس

ق  - 1975 630 2605 ةشـرقيمنطقة ال طت 

 - 34780 3,420 - 38,200 منطقة الجبل الغرن    غريان

 - 122,876 1,346,690 1,469,566 منطقة الجنوبية سبها

 - 450,000 إجمال  العجز لدى الفروع
 

  خزائن بعض الفروع وبيانها   -
: هناك فائض فن  

 كاآلنر

 الفر  / فائض خزينة الفرع االستاذ العام المنطقة الفرع

 1,275 117,808 116,533 منطقة طرابلس والغربية قرص بن غشت  

 10 7,208 7,198 طرابلس والغربية منطقة وادي الربي 

 5 7,090 7,085 منطقة طرابلس والغربية تاجوراء

 2,912 21,003 18,091 منطقة الوسل رست

 4,202 إجمال  الفائض لدى الفروع
 

  
 
 :ATMجرد خزائن آالت السحب الذان

(  
( ATMمــــــن خــــــالل االطــــــالع عــــــىل محــــــا ن الجــــــرد الخاصــــــة بـــــــاآلت الســــــحب الــــــذانر

ن    ومقارنتها باألستاذ العام تبي 
 :اآلنر

  لدى الفروع وبيانها   -
  معظم اآلت السحب الذانر

: ظهور عجز فن  
 كاآلنر
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 الفر  )عجز( خزينة الفرع االستاذ العام رقم اآللة المنطقة الفرع

 - 12,080 000 - 12,080 100003030 منطقة طرابلس والغربية الرئيي  طرابلس

 - 77,840 47,440 125,280 100003070 طرابلس والغربيةمنطقة  الرئيي  طرابلس

 - 50 000 - 50 100003030 منطقة طرابلس والغربية قرص بن غشت  

 - 400 000  400 100003010 منطقة طرابلس والغربية صالح الدين

 - 3,665 000 - 3,665 100003010 منطقة طرابلس والغربية ابو سليم

 - 36,335 000 - 36,335 100003030 والغربيةمنطقة طرابلس  تاجوراء

 - 24,615 000 24,615 100003020 منطقة طرابلس والغربية الزاوية

 - 1,315 000 1,315 100003010 منطقة الوسل اتهمصـر 

 - 435 000 435 100003020 منطقة الوسل اتهمصـر 

 - 19,455 000 - 19,445 100003010 منطقة الوسل مسالته

  لدى الفروع
 
  آالت السحب الذان

 
 - 176,190 إجمال  العجز ف

 

  لدى الفروع -
  بعض آالت السحب الذانر

ن
 :ظهور فائض ف

  

  فــرع ابــو ســليم، بــدون  100003040لــم يــتم جــرد آلــة الســحب الــرقم  -
المتواجــدة فن

 .بو سليمأعدم الجرد من قبل اللجنة الفرعية بفرع  أسبابذكر 

 :العامة والفروع دارةالمعلقات بي   اإل 

م، وذلــك لتســوية 2019بــالرغم مــن تشــكيل لجنــة عليــا لتســوية المعلقــات خــالل ســنة 
  ، إال أن المعلقــات المرحلــة مــن ســنوات قديمــة

  تزايــد خــالل ســنبر
المعلقــات الزالــ  فن

   اجراءم وذلـــك نتيجـــة لتقـــاعس اغلـــب الفـــروع عـــن القيـــام بـــ2019-2020
التســـويات فن

ن اإل إل  ا باإلضـــافةحينهـــ ونتيجـــة لمـــا  ،العامـــة والفـــروع دارةعـــدم توحيـــد اليـــة العمـــل بـــي 
 المتعلقــة بالمقاصــة والــذى كــان 

 
تحتويــه هــذه المعلقــات مــن مخــاطر مرتفعــة خصوصــا

تفعيل دور إدارات المحاسبة واإلدارات الرقابية بالمنـاطق  مصـرفال إدارةيتوجب عىل 
من مذكرات تسـوية الفـروع وتشـطيب المعلقـات  حبر يمكن استيعاب هذا الكم الهائل

  الوق  المناسب ثم بعد ذلك تحويلها 
وفيما يىل   ،العامة دارةالمحاسبة باإل  إل إدارة فن

 :بيانها كالتال   حصـر عينة من المعلقات عىل سبيل الذكر ال ال

 إدارة الفروع بالمنطقة الشـرقية

  قيــــــــــــود مدينــــــــــــة  -
بقيمــــــــــــة  دارةاإل  مــــــــــــن قبــــــــــــل أجريــــــــــــ وجــــــــــــود معلقــــــــــــات متمثلــــــــــــة فن

إل  م2009دينار، تعود بعضها لسنوات قديمة مرحلة من سنة  2,304,310,485
 .م2018سنة 

 1,517,785,649الفرع بقيمة  من قبل أجري وجود معلقات متمثلة بقيود دائنة  -
  .م2018سنة إل  م2009دينار، تعود بعضها لسنوات قديمة مرحلة من سنة 

 الفر  / فائض خزينة الفرع االستاذ العام رقم اآللة المنطقة الفرع

 150 75 - 75 100003020 منطقة طرابلس والغربية سوق الجمعة

 560 280 - 280 100003040 منطقة طرابلس والغربية سوق الجمعة

 450 450 000 100003010 منطقة الجنوبية سبها

  لدى الفروع
 
  آالت السحب الذان

 
 1,160.000 إجمال  الفائض ف
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 فرع مصـراته

مـــــن قبـــــل  أجريـــــ دينـــــار متمثلـــــة بقيـــــود مدينـــــة  200,599,834 معلقـــــات بقيمـــــةال -
 .م2018إل  م2010، وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة دارةاإل 

مــن قبــل  أجريــ دينــار متمثلــة بقيــود دائنــة  265,193,076وجــود معلقــات بقيمــة  -
 .م2018إل  م2010الفرع، وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 

 فرع الزاوية

مـن قبــل  أجريـ متمثلـة بقيـود مدينـة  دينـار  132,339,100وجـود معلقـات بقيمـة  -
 .م2018إل  م2008، وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة دارةاإل 

مــن قبــل  أجريــ متمثلــة بقيــود دائنــة  دينــار  104,579,986وجــود معلقــات بقيمــة  -
 .م2018إل  م2008ابقة مرحلة من سنة الفرع، وتعود هذه العمليات لسنوات س

مـــــن قبـــــل  أجريـــــ متمثلـــــة بقيـــــود مدينـــــة  دينـــــار  714,635بقيمـــــة وجـــــود معلقـــــات  -
 .م2018إل  م2015، وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة دارةاإل 

مــــن قبــــل  أجريــــ متمثلــــة بقيــــود دائنــــة  دينــــار  1,148,909وجــــود معلقــــات بقيمــــة  -
 .م2018إل  م2016الفرع، وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة 

 فرع سو  الجمعة

مــــن قبــــل  أجريــــ متمثلــــة بقيــــود مدينــــة  دينــــار  7,789,027وجـــود معلقــــات بقيمــــة  -
 .م2018إل  م2010، وتعود هذه العمليات لسنوات سابقة مرحلة من سنة دارةاإل 

مــــن قبــــل  أجريــــ متمثلــــة بقيــــود دائنــــة  دينــــار  6,624,006وجــــود معلقــــات بقيمــــة  -
ســــنة إل  م2010الفــــرع، وتعــــود هــــذه العمليــــات لســــنوات ســــابقة مرحلــــة مــــن ســــنة 

 .م2018

 والمراسلي    مصـرفالمعلقات بي   ال

لـــوحظ مــــن خـــالل الفحــــص والمراجعــــة وجـــود معلقــــات مرتفعــــة ومرحلـــة مــــن ســــنوات 
:  حصـربيل الذكر ال الم ومنها عىل س2019إل  م2017سابقة تعود لسنوات من   

 اآلنر

ك  حـ )الدوالر( مصـرفال
 العرن   الي 

مـــــن قبـــــل  أجريـــــ دوالر متمثلـــــة بقيـــــود مدينـــــة  109,000وجـــــود معلقـــــات بقيمـــــة  -
ســنة إل  م2018المراســل، وتعــود هــذه العمليــات لســنوات ســابقة مرحلــة مــن ســنة 

 ة الشخصي غراضم، ولها عالقة باالعتمادات المستندية وبطاقات األ 2019

 ية )فـرنـكــوارت(مصـرفالمؤسسة العربية ال

  ســــجالت  34,235 وجــــود معلقــــات بقيمــــة -
يــــورو ظهــــرت لــــدى حســــاب المراســــل فن

 .فريقيا، وعدم ورود كشف الحساب من قبل المراسلأشمال  مصـرف
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 :ية المنامةمصـرفالمؤسسة ال

، دارةمن قبل اإل  أجري دوالر متمثلة بقيود دائنة  267,000وجود معلقات بقيمة  -
م، ولهــــــا عالقــــــة 2019وتعــــــود هــــــذه العمليــــــات لســــــنوات ســــــابقة مرحلــــــة مــــــن ســــــنة 

 .بمستندات رسم التحصيل

 :اللين   التونس   مصـرفال

مـــن  أجريـــ متمثلـــة بقيـــود مدينـــة تونســــ   دينـــار  110,600وجـــود معلقـــات بقيمـــة  -
م، 2018، وتعـــود هـــذه العمليـــات لســـنوات ســـابقة مرحلـــة مـــن ســـنة مصــــرفقبـــل ال
 .ة باالعتمادات المستنديةولها عالق

مـــن  أجريـــ متمثلـــة بقيـــود مدينـــة تونســــ   دينـــار  663,580ات بقيمـــة وجـــود معلقـــ -
إل  م2016قبــل المراســل، وتعــود هــذه العمليــات لســنوات ســابقة مرحلــة مــن ســنة 

 م، ولها عالقة باالعتمادات المستندية. 2019سنة 

مـــــــن قبـــــــل  أجريـــــــ يــــــورو متمثلـــــــة بقيـــــــود مدينــــــة  61,163وجــــــود معلقـــــــات بقيمـــــــة  -
م، ولهــــا 2019المراســــل، وتعــــود هــــذه العمليــــات لســــنوات ســــابقة مرحلــــة مــــن ســــنة 

 الشخصية.  غراضعالقة باالعتمادات المستندية وبطاقات األ 

مـــــــن قبـــــــل  أجريـــــــ دوالر متمثلـــــــة بقيــــــود مدينـــــــة  67,500وجــــــود معلقـــــــات بقيمـــــــة  -
ولهــــا م، 2019المراســــل، وتعــــود هــــذه العمليــــات لســــنوات ســــابقة مرحلــــة مــــن ســــنة 

 .الشخصية غراضعالقة ببطاقات األ 

 بنك ابوظن   

مـــــــن قبـــــــل  أجريـــــــ دوالر متمثلـــــــة بقيـــــــود دائنـــــــة  19,849وجـــــــود معلقـــــــات بقيمـــــــة  -
م، ولهــــا 2019المراســــل، وتعــــود هــــذه العمليــــات لســــنوات ســــابقة مرحلــــة مــــن ســــنة 

 .الشخصية غراضعالقة ببطاقات األ 

مـــــن قبـــــل  أجريـــــ ة دوالر متمثلـــــة بقيـــــود مدينـــــ 267,160وجـــــود معلقـــــات بقيمـــــة  -
ســنة إل  م2018المراســل، وتعــود هــذه العمليــات لســنوات ســابقة مرحلــة مــن ســنة 

 الشخصية.  غراضم، ولها عالقة باالعتمادات المستندية وبطاقات األ 2019

مـــــــن قبـــــــل  أجريـــــــ دوالر متمثلـــــــة بقيـــــــود دائنـــــــة  80,091وجـــــــود معلقـــــــات بقيمـــــــة  -
سـنة إل  م2018ة مـن سـنة ، وتعود هـذه العمليـات لسـنوات سـابقة مرحلـمصـرفال

 .الشخصية غراضم، ولها عالقة ببطاقات األ 2019

اتيجية ال إدارة   ربط جميع الفروع بالمنظومة  مصـرفتقنية المعلومات ودراسة اسي 
 
ف

  للفروعالموحدة، وكذل
 
 ك تقييم التوزيــــع الجغراف

 تقنية المعلومات ووحدة امن المعلومات:  إدارة -

  ية )فلــيكس كيــوب( نهايــة  مصـــرفاحتياطيــة للمنظومــة اليــتم االحتفــا  بنســخة
 ال يوجــــد مركــــز احتيــــاط   مصـــــرفكــــل يــــوم عمــــل لــــدى 

ن   حــــي 
ليبيــــا المركــــزي، فن

 .شمال أفريقيا مصـرفلحفظ نسخه من البيانات ل
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  تقنيــــــــــة المعلومـــــــــات ووحــــــــــدة امــــــــــن  إدارةات وضـــــــــوابط لــــــــــدى إجــــــــــراءال توجـــــــــد
 .المعلومات لمتابعة منظومة فليكس كيوب

 زحـلتأخر ب(  
  إحالة النسخ االحتياطية للعمل اليـوم  بمنظـومبر

ن
 ،عض الفروع ف

 .)  الدول 

  عــــدم االحتفــــا  بنســــخة احتياطيــــة لمنظومــــة )ســــويف ( بصــــورة يوميــــة خــــارج
 ية. مصـرفالعمليات ال إدارة

اتيجية ال -   ربط جمي  الفروع بالمنظومة الموحدةمصـرف استر
ن
 :ف

ة مـــــ  بعضـــــها الـــــبعض تســـــع جميـــــ  المصـــــارف التجاريـــــة لـــــربط جميـــــ   فروعهـــــا مبـــــارسر
بحيـــــث تجعـــــل جميـــــ  العمـــــالء شســـــتفيدون مـــــن جميـــــ  الخـــــدمات  ،بمنظومـــــة واحـــــدة

  مـــن بينهـــا خدمـــة مـــون   نـــاب المقدمـــة مـــن 
ونيـــة، والـــبر المقدمـــة منهـــا الخـــدمات االلكتر

ها موالمثل تحويل األ  خرىشمال أفريقيا وكذلك الخدمات األ  مصـرف  .وغت 

  
ن
 مصــرفعـىل الـبعض، حيـث إن  يقتصــر شمال أفريقيا  صـرفمإال أن ربط المنظومة ف

، (الزحــــل ،فلـــيكس كيـــوب، الـــدول  )شـــمال أفريقيـــا يعمـــل بعـــدد ثــــالث منظومـــات و   
  تســع  (فلــيكس كيــوب)وتعتــت  

ربــط كامــل مصـــرف إل ال إدارةالمنظومــة الموحــدة الــبر
/ الزحل   )الدول 

 (.فروعها بهذه المنظومة، وانهاء أعمالها بمنظومبر

، بنســبة  32لمنظومــة فلـيكس كيــوب  دد الفــروع المسـتخدمةعـ
 
 إجمــال  مـن  %58فرعـا

 فـروع ووكالـة، بنسـبة 3الفـروع والوكـاالت، وعـدد الفـروع المسـتخدمة لمنظومـة الـدول  
  20الفـروع والوكــاالت، وعـدد الفــروع المسـتخدمة لمنظومــة زحـل  إجمــال  %مـن 6

 
فرعــا

 :وكاالت، والشكل التال  يوض  ذلكالفروع وال إجمال  من  %27 ووكالة، بنسبة

 
 

تبة عىل عدم استخدام منظومة موحدة لكافة فروع ال -  مصـرف: اآلثار المتر

  صــعوبة وصــول لبيانــات دقيقــة لــبعض الفــروع مــن قبــل اللجــان الرقابيــة بســبب
 .تنوع المنظومات وعدم توحدها

  عـــــــة المراج إدارةاالمتثـــــــال وكــــــذلك  إدارةات الرقابيــــــة مـــــــن قبــــــل جـــــــراءضــــــعف اإل
 والتدقيق. 

 انية المجمعة لل ن   إعداد المت 
 مصـرف. التأخر فن

58% 

36% 

6% 

 نسبة الفروع المستخدمة للمنظومات

 الفروع  المستخدمة لمنظومة فليكس كيوب

 الفروع المستخدمة لمنظومة الزحل 

 الفروع المستخدمة لمنظومة الدول  
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 الفــروع الغــت  مربوطــة مــن عــدة خــدمات منهــا مصـــرف عــدم اســتفادة عمــالء ال  
ن
ف

 .خدمة مون   ناب الخاصة بالفروع المربوطة

   
ن
ن الحسابات داخل فروع ال إجراءالتأخر ف  مصـرف. المقاصة والتحويل بي 
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 السيادية: الصناديق اخلامسالفصل 
 املؤسسة الليبية لالستثمار 

  ليبيــا )المؤسســة الليبيــة لالســتثمار( 
ن
بلغــ  اجمــال  اصــول الصــندوق الســيادي االول ف

  
ن
كـــة المراجعـــة  68.4م مـــا قيمتـــه 31/12/2019ف مليـــار دوالر حســـب تقريـــر تقيـــيم رسر

  ا،  Deloitteالدوليـــــة 
ن
،   2012لعـــــام مقابـــــل آخـــــر تقيـــــيم اجـــــري الصـــــول المؤسســـــة ف

   ،مليــــار دوالر  67  قيمتهــــا كانــــ
أن مقــــدار النمــــو الــــذي حققتــــه خــــالل ســــب  هــــذا يعــــبن

 % فقط. 2 أي بنسبة مليار دوالر فقط ،  1.4سنوات بلل 

  تمـر 
  معـدل النمـو يرجـ  بعضـه لحالـة عـدم االسـتقرار الـبر

ن
  ف
وبالرغم من أن هذا التدنن

مجلـــــس االمــــــن بهـــــا الدولــــــة الليبيـــــة وانعكســــــ  عـــــىل المؤسســــــة باالضـــــافة ال قــــــرارات 
  
ن
، إال أن هنـاك اسـباب أخـرى شـارك  ف ها سـلب     كان تأثت 

بتجميد اصول المؤسسة البر
  تراكمات سـوء االدارة والمنازعـات الداخليـة والفسـاد النـاتأ 

ن
  معدل النمو تمثل  ف

تدنن
كات ، حيـــــث أن هـــــذه العوائـــــد ال التابعـــــة لهـــــا  عـــــن ضـــــعف الحوكمـــــة بالمؤسســـــة والــــــشر

 مــ  حجــم 
 
اكم  العــالم  مــا تتناســب مطلقــا

ونــوع االســتثمارات ومســتويات التضــخم الــتر
ن  ن بــــي    تقــــدر بنســــبة   2019و  2012 العــــامي 

ض ان ترفــــ  اصــــول 11.35والــــبر % ويفــــتر
مليار دوالر  إال أنها لم تنعكس عىل قيمة  7المؤسسة بهذا المعدل وبقيمة ال تقل عن 

 لتقييم 
 
 . Deloitteاصول المؤسسة وفقا

  انتهــ  تسـبب قـرار التجميـد 
  منــ  المؤسسـة مـن اعـادة اســتثمار اصـولها السـائلة الـبر

فن
  المصــــارف االجنــــب   و 

ذلــــك ال حرمانهــــا مــــن تحقيــــق عوائــــد عــــىل اصــــول أدى مــــدتها فن
  بهــا هــذه  20سـائلة تقــدر قيمتهــا بمبلــل 

مليــار دوالر وعــىل العكــس تقــوم المصــارف الــبر
صــاريف ســنوية تتســبب االمــوال بتحويلهــا ال حســابات جاريــة مجمــدة وتخصــم منهــا م

  تآكلها دون تحقيق منفعة. 
 فن

  الجهات التابعة التالية: 
 تتوزع استثمارات المؤسسة الليبية لالستثمار فن

 كة الليبية لالستثمار ـال  )الفيكو(ات الخارجية شر

  ليبيا أفريقيامحفظة (LAP ، .) 

  مدى ال ةطويل اتمحفظة االستثمار(LTP) 

  كة االستثمار  (Oilinvest) ةالنفطي اترسر

 ( الصندوق الليب   لالستثمار الداخىل  والتنميةLLIDF.) 

و   تتكون من انواع مختلفة مـن االصـول السـائلة والمقيـدة والثابتـة حسـب البيـان  -
 :  التال 

 الوزن النسن    )مليون دوالر(القيمة السوقية  نوع االستثمارات

 %48.9 33,454 النقد والودائ 

 %29.4 20,090 المحافظ االستثمارية

كات والعقارات  %16.7 11,385 الشر

 %5 3,424 اصول اخرى 

 % 100 68,353 المجموع
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  المركز المال  للمؤسسة الليبية االستثمار 
 
 م: 31/12/2020 ف

  
ن
 للقـوائم غــت  م، 31/12/2020بلـل إجمـال  أصـول المؤسسـة الليبيــة لالسـتثمار ف

 
وفقـا

 للبمليار دوالر،  70المدققة المعدة بالتكلفة التاريخية بنحو 
 
 : التال  يان وفقا

      )  الوزن النسن    31/12/2020   البيان )القيم بالدوالر امريك 

 األصول

  حكمه  
 %32       22,153,074,828 النقد ومافر

 %16       11,306,467,710 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  

 %13       8,939,506,213 موجودات مالية متاحة للبي   

 %3       1,874,780,054 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

 %0       0 موجودات مالية محتفظ بها لتاريــــخ االستحقاق  

 %0       277,202,286 محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية  

كات  تابعة وحليفة     رسر
 %36       24,874,400,493 استثمارات فن

وعات تح  التنفيذ    %1       402,629,730 مشر

 %0       174,251,863 موجودات غت  ملموسة  

     
 %0       1,485,396 موجودات ثابتة بالصافن

 %100       70,003,798,574 مجموع الموجودات  
 

 
    

 الخصوم

 %0.2       127,206,458 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  

 %0.0       1,093,170 مخصصات  

 %0.2       128,299,627 مجموع المطلوبات  

 %93.2       65,265,080,045 الموارد  

 %2.9       2,039,256,298 احتياط  إعادة تقييم موجودات مالية متاحة للبي   

 %6.7       4,662,919,659 األرباح المجمعة  

 %3.5-       2,456,172,354- مجموع األرباح الموزعة  

ة    %0.5       364,415,299 أرباح الفتر

 %100.0       70,003,798,574 مجموع حقو  الملكية  
 

   األصـوليالحظ ان القوائم لم تعكـس 
كات،  النـاتأ عـن  االنخفـاض فن أو عـدد مـن الــشر

، أو للودائــــــ  بالعملــــــة المحليــــــة الخســــــائر مــــــن انخفــــــاض قيمــــــة الــــــدينار مقابــــــل الــــــدوالر 
  تحصـــــيلها مثـــــل 

  تـــــأخر موعـــــد ض و قـــــر المخصـــــص الـــــديون المشـــــكوك فن
القديمـــــة الـــــبر

  تزيد عن تحصيلها من عدة سنوات ولم تحصل و 
 مليار دوالر.  5.6البر

فيمــــا يــــىل  بيــــان مقارنــــة لحجــــم توظيــــف األمــــوال، مــــ  العوائــــد المحققــــة عــــن كــــل نــــوع 
  نهاية 

 م : 2020توظيف فن
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 معدل العائد اإليراد المحقق 31/12/2020 البيان

  النقد   
حكمه ومافر  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% 

مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات    1,874,780,054       580,180 0,03% 

االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها لتاريــــخ     0       0 0% 

االئتمانيةمحفظة القروض والتسهيالت     277,202,286       17,000,000 6% 

كات  تابعة وحليفة استثمارات     رسر
فن  24,874,400,493       750,000 0,003% 

وعات تح  التنفيذ   مشر  402,629,730       0 0 

موجودات غت  ملموسة    174,251,863       0 0% 

     
موجودات ثابتة بالصافن  1,485,396       0 0% 

مجموع الموجودات    70,003,798,574       438,498,847 0,6% 
 

مـــن الجـــدول الســـابق الـــذي يقـــيس معـــدل العائـــد عـــىل كـــل نـــوع اســـتثمار والعائـــد الكـــىل  
 :  يالحظ ما يىل 

الودائـ  والـذي من الف وهو اقـل مـن العائـد عـىل  6أن معدل العائد الكىل  ال يتجاوز  -
  ودائــــ   8كـــان بحــــدود 

  أن المؤسســــة لــــو وضــــع  كــــل أموالهــــا فن
مــــن الــــف أي بمعــــبن

 لكان  حقق  معدل عائد افضل وبدون أي مخاطر وال تكلفة إدارة. 

اكـــــت  معـــــدل عائـــــد كـــــان عـــــىل القـــــروض وهـــــذا قـــــد يكـــــون راجـــــ  إل انخفـــــاض حجـــــم  -
  القــروض الــذي لــم يتجــاوز 

العلــم يوجــد تحفــظ  مليــون دوالر، مــ  277االســتثمار فن
عىل معـدل العائـد عـىل القـروض فلـم يـتم التحقـق مـن قـوة هـذه القـروض مـن حيـث 

 التحصيل. 

  محفظــة األســهم حقــق معـــدل عائــد مقبــول بحــدود  -
% ولكــن هـــذا 2.7االســتثمار فن

العائــد اقــل بكثــت  مــن العائــد التقــديري الــذي عــىل أساســه تــم الموافقــة عــىل توظيــف 
%، وجودة هذا االستثمار تتطلب دراسـات موسـعة 7ود هذه األموال و المقدر بحد

عــــــىل مســــــتوى التحقــــــق مــــــن القيمــــــة العادلــــــة، والتــــــدفقات النقديــــــة التقديريــــــة مــــــن 
 عن عشر سنوات.  لالتوزيعات خالل مدة ال تق

-   
كات التابعــة والزميلــة ـالــيعــد االســتثمار فن  شر

 
والــذي بلـــل  أعــىل االســتثمارات مخــاطرا

% ويعـد اعـىل نـوع اسـتثمار إال أن 36سـتثمارية بحـدود كوزن نسب   مـن المحفظـة اال 
 العائد المحقق من هذا االستثمار مقارب للصفر. 

 الجمعية العمومية للمؤسسة )مجلس األمناء(

  أداء المهام المناطة به وفـق القـانون رقـم )
م 2010( لسـنة 13قصور مجلس األمناء فن
 :  ويتمثل ذلك فيما يىل 

( مــــــــن القــــــــانون المــــــــذكور والمتعلقــــــــة 8المــــــــادة )مخالفــــــــة مجلــــــــس األمنــــــــاء ألحكــــــــام  -
باختصاصــــات المجلــــس، وعــــىل وجــــه الخصــــوص الفقــــرة األول بشــــأن الحــــد األدنن 
ن بــأن مجلــس  الجتماعــات مجلــس األمنــاء الواجــب عقــدها خــالل الســنة، حيــث تبــي 

 بـــذلك 2020األمنـــاء لـــم يعقـــد ســـوى اجتمـــاع واحـــد لـــه فقـــط خـــالل ســـنة 
 
م مخالفـــا
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  مضمونها بالمادة المشار إليه
ن
  تنص ف

أن ميعقد مجلس األمناء  ضـرورةا أعاله والبر
( 9ومخالفتــــه ألحكــــام المــــادة ) اجتماعاتــــه بواقــــ  مــــرة كــــل ثالثــــة أشــــهر عــــىل األقــــلم. 

ن عدم قيامه باعداد تقرير سنوي عـن األداء  والمتعلقة بواجبات المجلس حيث تبي 
امالـــــتقيـــــيم مـــــدى إل  االســـــتثماري للمؤسســـــة وتقييمـــــه باإلضـــــافة ن  دارةمجلــــــس اإل  تر

  قانون تنظيم المؤسسة. 
ن
 بالضوابط والقيود المنصوص عليها ف

التنفيذية للمؤسسة حيث لوحظ عـدم  دارةعدم تفعيل آليات المراقبة عىل أداء اإل  -
  ظــل عــدم وجــود 2017قيــام المجلــس بتشــكيل لجــان فنيــة منــذ ســنة 

ن
م وخاصــة ف

ة لمجلس األمناء.   هيئة مراقبة تكون تبعيتها مبارسر

عــدم قيــام مجلــس األمنــاء باســتعراض نتــائأ أعمــال اللجنــة المشــكلة بموجــب القــرار  -
المؤسســة الليبيــة  إدارةم بشــأن تقيــيم ومتابعــة عمــل مجلــس 2017( لســنة 2رقــم )

  ســـــــنة 
ن
م، ولـــــــم يجـــــــرى بعـــــــدها 2018لالســـــــتثمار منـــــــذ االجتمـــــــاع األول للمجلـــــــس ف

  
ن
حقــــة لمجلــــس األمنـــــاء مـــــن االجتماعــــات الال أي  اســــتعراض نتــــائأ اعمــــال اللجنــــة ف

  
   م. 2020-2019خالل سنبر

عـــدم قيـــام مجلـــس األمنـــاء باعتمـــاد الهيكـــل التنظـــيم  للمؤسســـة والمحـــال مـــن قبـــل  -
  شهر يوليو  دارةمجلس اإل 

  م. 2020فن

  اعتمـاد العديـد مـن اللـوائ  الماليـة واإل  -
ة والالزمـة لتسـيت  داريـتأخر مجلس األمنـاء فن

( مـــن القـــانون 7بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) نشـــاط عمـــل المؤسســـة الموضـــحة أدنـــاه
م بشـــــــأن تنظـــــــيم المؤسســـــــة الليبيـــــــة لالســـــــتثمار والمتعلقـــــــة 2010لســـــــنة  13رقـــــــم 

 (.10، 8، 7، 3باختصاصات مجلس األمناء وعىل وجه الخصوص الفقرات )

  .ح سياسة االستثمار بالمؤسسة الليبية لالستثمار  مقتر

  ح ميثاق مجلس اإل  ية لالستثمار. بالمؤسسة الليب دارةمقتر

  ح مدونة قواعد السلوك وأخالقيات المهنة لمجلس اإل  . دارةمقتر

 م. 2020عدم اعتماد الموازنة التقديرية للمؤسسة عن سنة  -

 التنفيذية دارةواإل  دارةمجلس اإل 

اإلخـــالل بقواعـــد ومبـــادئ الحوكمـــة الداخليـــة للمؤسســـة نتيجـــة قيـــام رئـــيس مجلـــس  -
ن صــــفة رئا إدارة ســــة المجلــــس والمــــدير التنفيــــذي بالمخالفــــة المؤسســــة بــــالجم  بــــي 

م بشــأن تعـارض المصـال  بمجــالس 2018( لسـنة 7لمنشـور ديـوان المحاســبة رقـم )
  حكمهـــــا، والمنشــــور رقــــم ) شـــــركاتإدارات ال

م بشـــــأن 2019( لســــنة 4العامــــة ومــــا فن
  حكمها.  شـركاتتطبيق مبادئ أنظمة الحوكمة الرشيدة بال

 العامة وما فن

  القيـــام بمســــؤولياته الوظيفيـــة تجـــاه فصـــل االختصاصــــات  دارةقصـــور مجلـــس اإل  -
فن
ن مجلـــــس اإل  دارةوالمســـــؤوليات بـــــاإل  التنفيذيـــــة وتكليـــــف مـــــن  دارةواإل  دارةالعليـــــا بـــــي 

امششــــغل وظيفــــة المــــدير العــــام بالمؤسســــة، حيــــث لــــوحظ عــــدم  ن  إدارةمجلــــس  الــــتر
اء رقـم ( مـن قـرار مجلـس األمنـ4المؤسسة بتنفيذ ما نص  عليه أحكام المـادة رقـم )

  2020( لســـــنة 2)
 إدارةم والمتعلقــــــة بمطالبـــــة مجلــــــس 18/11/2020م المـــــؤر  فن

ن المــدير جــراءاتخــاذ اإل  ضـــرورةب ســرعةالمؤسسـة عــىل وجــه ال ات الالزمـة بشــأن تعيــي 
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من  (13)( فقرة 11التنفيذي للمؤسسة الليبية لالستثمار وذلك بالمخالفة للمادة )
 نظيم المؤسسة الليبية لالستثمار. م بشأن ت2010لسنة  (13)القانون رقم 

المؤسســـــــة الليبيـــــــة لالســـــــتثمار وأن تقـــــــدم ببيـــــــان خـــــــالل  إدارةلـــــــم شســـــــبق لمجلـــــــس  -
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للمؤسســة )مجلــس األمنــاء( حــول المرتبــات والمزايــا 

  تحصل عليهـا 
المجلـس خـالل السـنة وذلـك بالمخالفـة  أعضـاءالنقدية والعينية البر

  م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23القانون رقم ) ( من183للمادة )

المؤسســـة باعـــداد قـــوائم ماليـــة مجمعـــة ألي مـــن الســـنوات الماليـــة  إدارةعـــدم قيـــام  -
( 254ة منذ تاريــــخ تأسيسها وحبر تاريخه وذلك بالمخالفة ألحكام المادة )منصـرفال

 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23من القانون )

ة لمجلــــــس  - المؤسســــــة  إدارةعــــــدم تشــــــكيل هيئــــــات المراقبــــــة تكــــــون تبعيتهــــــا مبــــــارسر
التابعة(  شـركات)بصفته الجمعية العمومية عىل الصناديق السيادية اإلستثمارية وال
 .  
 للوقوف عىل أداء تلك المؤسسات ومتابعة أداءها المال  والقانونن

 تثمارالمعلومات داخل المؤسسة الليبية لالس إدارةنظام ميكنة 

ونيـــــة بالمؤسســـــة نتيجـــــة تعـــــدد المنظومـــــات العاملـــــة  - ضـــــعف أنظمـــــة الرقابـــــة اإللكتر
 ة موحدة. اداريبالمؤسسة وعدم وجود منظومة عمل مركزية مالية و 

جميــــ  المنظومــــات العاملــــة بالمؤسســــة غــــت  مربوطــــة مــــ  المؤسســــات االســــتثمارية  -
ؤسسة عـىل متابعـة التابعة، األمر الذي من شأنه أن يضعف من قدرة الم شـركاتوال

 أداء الجهات التابعة لها عن بعد. 

اتيجية واضــــــــحة لــــــــدى  - تقنيــــــــة المعلومــــــــات بشـــــــــأن  إدارةعــــــــدم وجــــــــود خطــــــــة اســــــــتر
ود بمنظومــــات عمـــــل موحــــدة حديثــــة تالئــــم طبيعــــة عمـــــل مشـــــروع ن ات وبــــرامأ الــــتر

 التابعة.  شـركاتالمؤسسة بما يمكنها من الربط م  المؤسسات االستثمارية وال

وكـــذلك منظومـــة التقـــارير متطلبـــات عمـــل  (GP)نظومـــة الماليـــة العاملـــة ال تلـــب   الم -
المؤسســــة مــــن حيــــث الحــــد األدنن للتقــــارير الماليــــة الواجــــب عرضــــها كمــــا أن تــــاريــــخ 
ـــء، ناهيـــك عـــن أن   

ن يعتـــت  متقـــادم بعـــض الير قيـــة أو التحـــديث لكلتـــا المنظـــومتي 
التر

ات الماليـــــة العالميـــــة المنظومـــــة الماليـــــة العاملـــــة بالمؤسســـــة ال تعتـــــت  مـــــن المنظومـــــ
  هــــــــــذا المجــــــــــال بالمؤسســــــــــات 

الحديثــــــــــة إذا مــــــــــا قورنــــــــــ  بالمنظومــــــــــات العاملــــــــــة فن
 االستثمارية والجهات األخرى. 

 نتائج النشاط 

 ات نشاط المؤسسة الليبية لالستثمارإيراد

ات المؤسســــة الظــــاهرة بالحســــابات الختاميــــة غــــت  المدققــــة عــــن إيــــرادفيمــــا يــــىل  بيــــان 
 ا بالجدول أدناه: السنوات المشار إليه
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 البيان

 معدل التغي   السنة

 م2020 م2019 م2018
 م 20 سنة

 م18بالمقارنة 
 م 20 سنة
 م2019 بالمقارنة

 %67- %64- 188,152,181 565,360,367 526,217,748 الفوائد إيراد 

  دخل المحافظ
ن
 صاف

 )أسهم +صناديق(
246,084,716 289,348,262 244,112,982 -1% -16% 

 %99.8- %99.8- 2,272 992,946 1,085,589 ات أخرىإيراد

 %53- %43- 398,806,653 854,686,205 693,888,027 اإليراداتاجمال  
 

ات المؤسســــة الليبيــــة لالســــتثمار عــــن الســــنوات إيـــرادومـــن خــــالل تحليــــل أرصــــدة بنــــود 
 :  المشار إليها لوحظ ما يىل 

ات النشــاط للمؤسســة الليبيــة إيــرادالفوائــد الــوزن النســب   األكــت  مــن  إيــراد يمثــل بنــد  -
ن لــــــــوحظ انخفــــــــاض العوائــــــــد 2019-2018لالســــــــتثمار خــــــــالل الســــــــنوات    حــــــــي 

ن
م ف

م عمـــــا كــــان عليـــــه بالســــنوات الســـــابقة 2020المحققــــة مــــن هـــــذا البنــــد خـــــالل ســــنة 
م، ويرج  2019% مقارنة بسنة 67م و2018% عن سنة 64بمعدل انخفاض بلل 

هــــــذا البنــــــد  جمــــــال  لفرعيــــــة المكونــــــة إل انخفــــــاض معظــــــم أرصــــــدة البنــــــود اإل  ذلــــــك
ات إيـــرادوالموضـــحة بالجـــدول التـــال  أدنـــاه حيـــث نـــذكر منهـــا عـــىل وجـــه الخصـــوص 

  مـــن 
الفوائـــد المحققـــة مـــن أمـــوال المؤسســـة المودعـــة لـــدى البنـــوك الخارجيـــة والـــبر

ليبيـا المركـزي والـذي بـدوره أعـاد توظيـف تلـك  مصـرفأبرزها ودائ  المؤسسة لدى 
األمـــوال بـــالبنوك الخارجيـــة مقابــــل الحصـــول عـــىل عوائـــد، حيــــث تبلـــل قيمـــة ودائــــ  

 إجمـال  مليار دوالر فيما تبلل قيمة  18ليبيا المركزي حوال   مصـرفالمؤسسة لدى 
 إيـراد ن العوائـد المحققـة مـإل  مليـار، وبـالنظر  20الودائ  لدى كـل البنـوك مـا قيمتـه 

 حيــث ال يتجــاوز معــدل العائــد 
 
الفوائــد مقارنــة بأصــل المبلــل ف نهــا تعتــت  ضــئيلة جــدا

  أغلب األحوال 
  %.2المحقق فن

 البيان
 معدل التغي   إيراد الفوائد

 م2020 م2019 م2018
 م 20 سنة

 م18بالمقارنة 
 م 20 سنة
 م2019 بالمقارنة

 -%61 -%51 171,178,406 438,483,955 352,088,981 ودائ 

 -%96 -%96 72,599 1,854,100 1,695,832 حسابات جارية

 -%86 -%90 16,901,176 125,022,312 172,015,450 قروض

   - - 417,485 سندات وأذونات خزانة

 -%67 -%64 188,152,181 565,360,367 526,217,748 إجمال  إيراد الفوائد
 

دخـل المحـافظ االسـتثمارية )أسـهم ات المؤسسة المحققة مـن إيرادانخفاض قيمة  -
م كمـا أن 2019% عمـا كانـ  عليـه بسـنة 17م بمعـدل 2020وصناديق( خالل سنة 

 جمــــــال  ارتفــــــاع الــــــوزن النســــــب   لعوائــــــد المؤسســــــة مــــــن دخــــــل المحــــــافظ بالنســــــبة إل 
  زيــادة قيمــة اإل يــراداإل 

ات المحققــة مــن دخــل المحــافظ بالقــدر الــذي يــرادات ال يعــبن
الفوائــد األمــر الــذي تناســب معــه عكســيا  إيــراد لمؤسســة مــن تراجــ  دخــل اإل  ششــت  

ات، والجــدول التــال  يــراداإل  جمــال  ارتفــاع الــوزن النســب   لــدخل المحــافظ بالنســبة إل 
 دخل المحافظ.  جمال  يوض  البنود الفرعية المكونة إل 
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 البيان

 معدل التغي   توزيــــع المحافظ

 م2020 م2019 م2018
 م 20سنة

 م18بالمقارنة 
 م 20 سنة
 م2019 بالمقارنة

توزيــــ  ارباح موجودات 

 أسهممالية لبي  
255,361,345 298,424,531 248,917,662 -3% 17%- 

 -%84 -%69 580,180 3,546,146 1,847,949 ارباح لبي  صناديق

إيرادات محافظ دخل 

 ثاب 
1,405,592 125,022,312 16,901,176 90%- 86%- 

 -%17 %4- 249,497,842 301,970,677 258,614,886 إجمال  إيراد الفوائد
 

أنـه  تمثل عوائد توزيعات أرباح األسـهم الـوزن النسـب   األكـت  مـن دخـل المحـافظ كمـا -
تكلفـــــة  اجمـــــال  قيمـــــة األربـــــاح المحققـــــة مـــــن دخـــــل المحـــــافظ مقارنـــــة بإل  وبـــــالنظر 

األســهم والصــناديق ف نهــا تعتــت  ضــئيلة جــدا حيــث ال يتجــاوز معــدل العائــد المحقــق 
  أغلــــب األحــــوال 

ن
تكلفــــة محفظــــة األســــهم والصــــناديق البــــالل  اجمــــال  % مقارنــــة ب3ف

  نهايــــــــة ســــــــنة 
ن
  رصــــــــيدها كمــــــــا ف

ن
مليــــــــار، كمــــــــا أن القيــــــــود  8,9م حــــــــوال  2020صــــــــاف

تجميد الصادرة عن مجلـس األمـن المفروضة عىل أصول المؤسسة نتيجة قرارات ال
  محفظـــة األســـهم األمـــر أي  حالـــ  دون قيـــام المؤسســـة باحـــداث

تغيـــت  لألحســـن فن
الـــــذي ترتـــــب عليـــــه انخفـــــاض القيمـــــة الســــــوقية لعـــــدد كبـــــت  مـــــن األســـــهم المملوكــــــة 

ات معالجــة للحــد مــن أثــر إجــراءدون وجــود مــا يقابلهــا مــن  شـــركاتللمؤسســة لــدى ال
  ومخصص الهبوط بمحفظة االنخفاض الحاصل، حيث بلغ

  قيمة خسائر التدنن
 مليار.  4األسهم والصناديق حوال  

  المجمل يالحـظ انخفـاض قيمـة 
م عمـا كانـ  2020ات المؤسسـة خـالل سـنة إيـرادوفن

 دوالر.  455,879,552% وبقيمة بلغ  53م بمعدل بلل 2019عليه خالل سنة 

 الموازنة التقديرية للمؤسسة 

 م2020 اتيراداإل / 1

 المحقق $  االنحراف $ التقديري $  الفعل   يانالب

 %58 (136,085,754) 324,237,935 188,152,181 الفوائد إيراد  إجمال  

  دخل المحافظ
ن
 %149 80,213,206 163,899,776 244,112,982 )أسهم +صناديق( صاف

 - 2,271 ات أخرىإيراد
 

- 

   + أ.  بالقيمة العادلة
ن
حصة الربــ  ف

 الرصف أسعار ش التابعة + ف 
(33,460,782) (7,593,896) (25,866,886) 441% 

 %83 (81,739,434) 480,543,815 398,806,652 اإليراداتاجمال  
 

م مقارنـة بمـا هـو متوقـ  2020ات الفوائد المحققة خـالل سـنة إيرادانخفاض قيمة  -
  ذات الســــنة بمبلــــل وقــــدره 

دوالر، حيــــث بلغــــ   136,085,754أن تكــــون عليــــه فن
%، وذلـــك نتيجـــة انخفـــاض معـــدالت 58المبلـــل المقـــدر  إل إجمـــال   نســـبة المحقـــق

 م. 2020الفوائد عىل ودائ  المؤسسة لدى عدة بنوك اجنبية خالل سنة  أسعار و 

   إجمـــال  ارتفـــاع قيمـــة  -
  ـالـــ أســـعار خســـائر التغـــت  فن

رصف وحصـــة خســـائر المؤسســـة فن
  ذات م م2020التابعـــــة خـــــالل ســـــنة  شــــــركاتال

قارنـــــة بمـــــا متوقـــــ  ان تكـــــون عليـــــه فن
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دوالر ومعــــدل انحــــراف عمــــا هــــو مقــــدر بواقــــ   25,866,886الســــنة بقيمــــة بلغــــ  
441.% 

ات المؤسسة الليبيـة لالسـتثمار المحققـة خـالل سـنة يرادالعام إل  جمال  انخفاض اإل  -
دوالر  81,739,434م مقارنــــة بمــــا هــــو متوقــــ  أن تكــــون عليــــه بقيمــــة بلغــــ  2020

     %.83المبلل المقدر  إل إجمال   حيث بلغ  نسبة المحقق

 2020 اتمصـروفال/ 2

 المحقق $  االنحراف $ التقديري $  الفعل   البيان

  حكمها
ن
 %137 (2,364,136) 6,401,070 8,765,206 المهايا والمرتبات وما ف

 %88 (90,712) 766,164 675,451 واألمناء دارةمكافأت مجلس اإل 

 %1 (1,436,145) 1,449,630 13,485 مصاريف التدريب والتطوير

 %119 (220,374) 1,134,384 1,354,757 مهمات عمل )سفر ومبي (

 %32 4,889,654 7,175,719 2,286,065 ة والعموميةداريالمصاريف اإل 

 %91 2,224,041 23,520,430 21,296,388 مصاريف استشارية

 %85 6,056,044 40,447,397 34,391,353 للمصـروفاتاإلجمال  العام 
 

  حكمهــا خــالل ســنة  مصـــروفارتفــاع قيمــة  -
م مقارنــة 2020المرتبــات والمهايــا ومــا فن

  ذات الســــنة بقيمــــة بلغــــ  
   2,364,136بمــــا هــــو متوقــــ  أن تكــــون عليــــه فن

دوالر فن
ن بلغ  نسبة المحقق  %.137المبلل المقدر  إل إجمال   حي 

ات الســفر والمبيــ  بالمؤسســة الليبيــة لالســتثمار خــالل ســنة مصـــروفارتفــاع قيمــة  -
عـــــن ذات الســـــنة بقيمــــــة  دارةم مقارنـــــة بالتقـــــديرات الموضـــــوعة مـــــن قبـــــل اإل 2020
ن بلغــــ  نســــبة المحقــــق 220,374بلغــــ     حــــي 

المبلــــل المقــــدر  إل إجمــــال   دوالر فن
119.% 

 مالية للمؤسسةمراجعة القوائم ال لتحديد الفجوى بشأن E&Yالتعاقد مع مكتب 

ن أنها عبارة عـن دراسـة  ن أطراف التعاقد تبي  مة بي  من خالل االطالع عىل االتفاقية المت 
مبدئية لحسابات ونشاطات المؤسسة لمراجعـة القـوائم الماليـة للمؤسسـة عـن السـنة 

  نهايـة شـهر ينـاير لسـنة 2019المالية 
 المكتـب العمـل الفعـىل  فن

م 2021م، حيث بـارسر
 األمـــر الـــذي أثـــر 

 
  تقـــديم تقريـــر بشـــأن مهمـــة  ســـلبا

عـــىل ســـت  األعمـــال المطلوبـــة وتـــأخر فن
 دراسة الفجوى. 

 دعم الخزانة العامة 

ألق  قرارات التجميد المفروضة من قبـل مجلـس األمـن عـىل أصـول المؤسسـة الليبيـة 
  تحقيـــق 

لالســتثمار بضـــاللها عــىل أداء المؤسســـة، حيـــث انعكســ  ســـلبا عــىل أداءهـــا فن
  تعـدد مصـادر  أهدافها المتمثلة

  تنويــــ  أوجه االستثمار وتنمية األموال بما شسـاهم فن
فن

 باإلضـافة
 
  ودعـم مـوارد الخزانـة العامــة سـنويا

الحـد مـن تـأثت  تقلبــات إل  الـدخل الـوطبن
انيـــة يـــرادالـــدخل واإل  ن ات النفطيـــة، حيـــث لـــوحظ بـــأن أخـــر دعـــم قدمتـــه المؤسســـة للمت 

  إل  العامة للدولـة يرجـ  تاريخـه
 2,456,172,354م بقيمـة ماليـة 2008-2007سـنبر

  تعـــــدد مصـــــادر 
ن لـــــم تســـــاهم المؤسســـــة الليبيـــــة لالســـــتثمار فن دوالر، ومنـــــذ ذلـــــك الحـــــي 
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  وذلــــــك بســــــبب تــــــأثت  قــــــرارات التجميــــــد الصــــــادرة عــــــن مجلــــــس األمــــــن 
الــــــدخل الــــــوطبن

   والمفروضة عىل أصول المؤسسة. 

 القروض

ة ومتــــــ   تســــــديد إن معظــــــم الجهــــــات المســــــتفيدة مــــــن قــــــروض المؤسســــــة متعــــــتر
ن
أخرة ف

ســـنة إل  والفوائـــد المســـتحقة عليهـــا، حيـــث يرجـــ  تـــاريــــخ اســـتحقاق بعضـــها  قســـاطاأل
 م وفيما يىل  عينة من هذه القروض: 2009

 تاريــــخ االستحقا  الجهة
األقساط 
 المستحقة

 األقساط المسددة
حالة 
 القرض

 متعتر  02/09/2009 13,596,027 1,244,863 (Propinvestبروب انفس  )

 متعتر  0 512,513,521 31/12/2011 اإلنماء االقتصادي واالجتماع  صندوق 

 متعتر  0 1,146,705,828 31/12/2012 وزارة المالية

 متعتر  0 355,852,288 31/12/2017 محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار

 متعتر  Lap Green 31/12/2018 31,644,073 0 شـركة

 متعتر  558,805,000 3,600,458,550 31/12/2020 المؤسسة الوطنية للنفط

  - 5,660,770,287  االجمال  
 

 حيث لوحظ حولها: 

 رقــم ) -
 
  7880بموجــب كتــاب الكاتــب العــام للجنــة الشــعبية العامــة ســابقا

( المــؤر  فن
 محـــــل 16/09/2009

 
م حلــــ  اللجنـــــة الشــــعبية العامـــــة للتخطــــيط والماليـــــة ســــابقا

المؤسســــــة الوطنيــــــة للــــــنفط فيمــــــا يخــــــص ارصــــــدة القــــــروض الممنوحــــــة للمؤسســــــة 
بنود اتفاقية القرض  تعديل أو تحوير عىلإجراء أي والفوائد المستحقة عليها، دون 

 : ن  بما يتوافق م  ما صدر بموجب الكتاب المشار إليه، حيث تبي 

  ح بشأن سداد قيمة القرض وذلك بـأن تقـوم المؤسسـة تقدم وزارة المالية بمقتر
  قيمـــــــة المبلــــــــل المســــــــتحق مــــــــن رأس مــــــــال 

ال صــــــــافن ن الليبيـــــــة لالســــــــتثمار باســــــــتتن
لظـــروف المصـــاحبة المؤسســـة بعـــد العـــرض عـــىل مجلـــس األمنـــاء وذلـــك نتيجـــة ا
  قيمة المبلل المستحلق. 

  تحول دون استكمال سداد بافر
 والبر

  اف رئيس مجلس   قيمة المبلـل المسـتحق مـن  إدارةاعتر
المؤسسة الليبية بصافن

ح وقـدرها  دوالر، وذلـك عـىل نحـو  641,195,000قيمة القـرض الـواردة بـالمقتر
ن األطــــراف ذات العالقــــ مــــة بــــي    ال تمثــــل مخــــالف التفاقيــــة القــــرض المت 

ة، والــــبر
ض بـــــأن يـــــتم  ض، حيـــــث كـــــان يفـــــتر  عـــــىل المقـــــتر

 
  القيمـــــة المســـــتحقة فعليـــــا

صـــــافن
  قيمــة القــرض

المســتحقة وفــق بنــود االتفاقيــة بنــاءا عــىل الحصــة  احتســاب صــافن
  ســبق وأن طالبــ  بهــا المؤسســة 

المتفــق عليهــا مــن اإلنتــاج والتأكيــد عليهــا والــبر
لــنفط بموجــب كتــاب رئــيس مجلــس الليبيــة لالســتثمار مــن المؤسســة الوطنيــة ل

  94رقم )ر.م/  دارةاإل 
    م. 08/06/2020( المؤر  فن

ح بشأن مطالبة سداد قيمة القرض الممنوح لها، وذلك بأن  - تقدم وزارة المالية بمقتر
  قيمــة المبلــل المســتحق مــن ر 

ال صــافن ن س أتقــوم المؤسســة الليبيــة لالســتثمار باســتتن
األمنــاء وذلــك نتيجــة الظــروف المصــاحبة مــال المؤسســة بعــد العــرض عــىل مجلــس 

  قيمة المبلل المستحق. 
  تحول دون استكمال سداد بافر

 والبر
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  تنفيـــذ بنـــود القــرض الممنـــوح لصـــندوق  إدارةقصــور  -
ن
المؤسســـة الليبيـــة لالســتثمار ف

  
ن
اإلنمـــــاء االقتصـــــادي واالجتمـــــاع  عـــــىل النحـــــو الـــــذي يمكنهـــــا مـــــن حفـــــظ حقوقهـــــا ف

جاع قيمة القرض بالطرق ا   اآلجـال استر
ن
  حـال تعـتر سـداد قيمـة القـرض ف

ن
لقانونية ف

ن عــــــــدم قيــــــــام المؤسســــــــة بتفعيــــــــل اتفاقيــــــــة  المحــــــــافظ  إدارةالمحــــــــددة، حيــــــــث تبــــــــي 
االستثمارية المملوكة للصندوق والمرهونة لديها ضمانا لسداد قيمة القرض، حيث 

الليـــب   الخـــارج   وفـــق اتفاقيـــة وكالـــة  مصــــرفتلـــك المحـــافظ مـــن قبـــل ال إدارةاســـتمر 
ن الصـندوق وال إدارة مـة بــي  م، االمـر الــذي 26/2/2007بتــاريــــخ  مصــرفاألمـوال المت 

ترتــــب عليــــه عــــدم تمكــــن المؤسســــة الليبيــــة لالســــتثمار مــــن تســــييل تلــــك المحــــافظ 
 .  لقيمة القرض المتعتر

 
   سدادا

( مـن اتفاقيـة القـرض بتسـييل جـزء مـن 11قيام صندوق األنماء وبالمخالفـة للمـادة ) -
  حســــاب معلــــق بالالمحــــافظ االســــتث

ن
الليـــــب    مصـــــرفمارية المملوكــــة لــــه وايـــــداعها ف

الخـــارج   كوديعـــة وذلـــك عـــىل نحـــو مخـــالف لمـــا نصـــ  عليـــه المـــادة الســـالف ذكرهـــا 
  تــــــنص بفقرتهــــــا األول عــــــىل وجــــــوب معــــــدم 

  المحــــــافظ  تصـــــــرفوالــــــبر
ن
الصــــــندوق ف
المؤسسـة إل  االستثمارية المرهونة ضمانا لقيمة القـرض أو تسـييلها إال بعـد الرجـوع

 والحصول عىل إذن مكتوب منها بذلكم. 

القضــــايا فــــرع طــــرابلس  إدارةالمؤسســــة بمخاطبــــة رئــــيس  إدارةقيــــام رئــــيس مجلــــس  -
  54بموجـــــب الكتـــــاب رقـــــم )ر.م/ 

م وذلـــــك بشـــــأن طلـــــب 08/03/2021( المـــــؤر  فن
  عــــىل وديعــــة صــــندوق األنمــــاء لــــدى ال

الليــــب    مصـــــرفاستصــــدار أمــــر حجــــز تحفــــلن
دوالر استيفاءا لجزء مـن مبلـل الـدين المسـتحق مـ   266,500,000الخارج   بقيمة 

  إل  الفوائد م  إخطاره بالمذكرة المحالة
رئيس محكمة شمال طرابلس االبتدائية فن
  عــىل وديعــة الصـــندوق 

نفــس الشــأن والمتعلقــة أيضــا بطلــب استصـــدار أمــر تحفــلن
.  مصـرفلدى ال      الليب   الخارج  

ات المتعلقــــة بحفــــظ جــــراءلالســــتثمار باتخــــاذ اإل المؤسســــة الليبيــــة  إدارةعــــدم قيــــام  -
جاع قيمة القرض الممنوح لمحفظة ليبيا أفريقيا لالسـتثمار بـالطرق    استر

حقوقها فن
مـــــــة مـــــــ  المحفظـــــــة نتيجـــــــة اخـــــــالل    االتفاقيـــــــة المت 

القانونيـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا فن
ض بسداد اال امالمقتر ن   آجالها المحددة. لتر

تبة عليه فن  ات المتر

 شــــركةســـة الليبيـــة لالســـتثمار بتســـييل كامـــل قيمـــة القـــرض لصـــال  عـــدم قيـــام المؤس -
Lap Green  مـــة، حيـــث قامـــ  المؤسســـة عـــىل النحـــو المشـــار إليـــه باالتفاقيـــة المت 

دوالر فقـــــط لصـــــال   25,185,246بتحويـــــل جـــــزء فقـــــط مـــــن قيمـــــة القـــــرض بواقـــــ  
تحـــويالت أخـــرى حـــبر تاريخـــه وفـــق الكشـــف أي  المســـتفيد كقســـط أول ولـــم يتبعـــه

 المالية بالمؤسسة.  دارةدم من اإل المق

الب قــرين والمرهونــة ضــمانا  شـــركةعــدم بيــان عــدد ونــوع وقيمــة األســهم المملوكــة ل -
لقيمــة القـــرض لصـــال  المؤسســة الليبيـــة لالســـتثمار األمـــر الــذي يـــؤثر عـــىل محافظـــة 
جاع قيمة القرض الممنوح بـالطرق القانونيـة المشـار    استر

المؤسسة عىل حقوقها فن
 التفاقية. إليها با
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ات المتعلقــــة بحفــــظ جــــراءالمؤسســــة الليبيــــة لالســــتثمار باتخــــاذ اإل  إدارةعــــدم قيــــام  -
جاع قيمـــــة الجـــــزء المـــــدفوع مـــــن قيمـــــة القـــــرض بـــــالطرق القانونيـــــة    اســـــتر

ن
حقوقهـــــا ف

مة كما أن    االتفاقية المت 
ن
 شــركةالب قـرين آلـ  ملكيتهـا لل شـركةالمنصوص عليها ف

وضوع سداد القيمة المستحقة محل نزاعه قـائم مـ  القابضة لالتصاالت وال يزال م
المؤسســـة الليبيـــة لالســـتثمار بحجـــة تســـييل جـــزء فقـــط مـــن قيمـــة القـــرض ولـــم يـــتم 

 دوالر.  184,000,000والبالل  شـركةتحويل كامل قيمة القرض لل

ن إل  تفتقــــر بعــــض اتفاقيــــات القــــروض - ضــــي 
توضــــي  للضــــمانات المقدمــــة مــــن المقتر

المؤسســة الليبيــة لالســتثمار إل  ليــة أيلولــة تلــك الضــماناتوكيفيــة تقييمهــا عنــد عم
مثــــال ذلــــك القــــرض الممنــــوح لمحفظــــة ليبيــــا أفريقيــــا لالســــتثمار والــــذي لــــم توضــــ  
  لنــــــدن )محــــــل 

ن
اتفاقيــــــة القــــــرض الخاصــــــة بــــــه المحــــــافظ االســــــتثمارية المســــــتثمرة ف

  حالـــة عـــدم الســـ
ن
داد الضـــمان( وكيفيـــة تقيـــيم تلـــك المحـــافظ )التكلفـــة أم الســـوق( ف

 .
 
 والذي أصب  أمرا واقعا

  متابعـــة القـــروض الممنوحـــة للغـــت  بشـــكل عـــام والجهـــات  إدارةضـــعف  -
المؤسســـة فن

  ســـــنة 
  ال تتبـــــ  المؤسســـــة بشـــــكل خـــــاص ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك القـــــرض الممنـــــوح فن

الـــــبر
  لندن.  شـركةم ل2009

 بروب إنفس  الموجودة فن

نوحــــة للجهــــات عـــدم تكــــوين المخصصـــات الالزمــــة لمقابلـــة مديونيــــة القـــروض المم -
  ســـداد قيمـــة 

  تحصـــيلها، عـــىل الـــرغم مـــن التعـــتر القـــائم فن
المســـتفيدة والمشـــكوك فن

  تواجـــه إل  المســـتحقة عـــىل تلـــك الجهـــات باإلضـــافة قســـاطاأل
 إدارةالصـــعوبات الـــبر

ح تكـــــــــــوين  جاع قيمتهــــــــــا بـــــــــــالطرق القانونيــــــــــة، حيــــــــــث أن مقــــــــــتر   اســــــــــتر
المؤسســــــــــة فن

يـزال قيـد الدراسـة ولـم يجـرى اعتمـاده الماليـة ال  دارةالمخصصات المعد مـن قبـل اإل 
  صورته النهائية من قبل 

 المؤسسة.  إدارةبعد فن

 القضــــــايا

تكبــــــدت المؤسســــــة الليبيــــــة لالســــــتثمار مبــــــالل طائلــــــة نتيجــــــة العديــــــد مــــــن القضــــــايا  -
  
المرفوعــة مــن وعــىل المؤسســة الليبيــة لالســتثمار ســواء خــارج ليبيــا أو داخلهــا والــبر

ركزهـــــا المـــــال  خاصـــــة وان هنـــــاك عـــــدد مـــــن الحجـــــوزات تهـــــدد ســـــمعة المؤسســـــة وم
 القضائية قد وقع  عىل أموال المؤسسة بالخارج بسبب هذه الدعاوى. 

تكبــــدت المؤسســــة الليبيــــة لالســــتثمار مبــــالل طائلــــة فيمــــا يخــــص القضــــايا الخارجيــــة  -
المرفوعــــــة عــــــىل المؤسســــــة وبــــــاألخص قضــــــية الشـــــــرعية المرفوعــــــة أمــــــام المحكمــــــة 

ية العليا  ن  من األطراف الليبية لتمثيل المؤسسة الليبية لالستثمار.  اإلنجلت 

  فيما يخص األتعاب القانونية لكـل قضـية  -
ضعف المتابعة الدورية للحارس القضان 

 عىل حدا حيث يصعب تحديد ومراجعة مصاريف كل قضية عىل حدا. 

 المراجعة الداخلية إدارة

  اصـــدار تقاريرهـــا الدوريـــة عـــن ســـنة  إدارةتـــأخر  -
م، حيـــث لـــوحظ 2020المراجعـــة فن

  دشســمت   دارةصــدور تقريــر اإل 
م فيمــا لــم تقــم 2020عــن النصــف األول مــن الســنة فن

  مـن ذات السـنة  دارةاإل 
بعد وحبر تاريخه باصدار تقريرها الدوري عن النصف الثانن
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  صـــلب التقريـــر م، األمــر الـــذي يفقـــد األهميـــة النســـبية للمالحظـــات الـــ2020
ن
واردة ف

  إعـــــداد التقـــــارير وعـــــدم إحاطـــــة العلـــــم بهـــــا 
ن
وذلـــــك لعـــــدم مراعـــــاة خاصـــــية الوقتيـــــة ف

  الوقـــ  المناســـب وذلـــك لغـــرض متابعتهـــا واتخـــاذ مـــا 
ن
لمتخـــذي القـــرار بالمؤسســـة ف

ات والعمــــل عــــىل تصــــحي  االنحرافــــات كلمــــا دعــــ  الحاجــــة إجــــراءيلــــزم بشــــأنها مــــن 
 لذلك. 

ســـام فنيـــة وانمـــا يـــتم اســـناد المهـــام الوظيفيـــة المناطـــة بهـــا عـــىل اق دارةال تحتـــوي اإل  -
ة، األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يـــوثر ســـلبا عـــىل أداء  عضـــاءاأل دارة إل اإل  ن مبـــارسر العـــاملي 
المراجعــــــة الداخليـــــــة مــــــن حيـــــــث عـــــــدم القــــــدرة عـــــــىل تحديــــــد وتحميـــــــل مراكـــــــز  إدارة

  أداء الم دارةالمســـئولية داخـــل اإل 
ن
هـــام الوظيفيـــة بـــأي قصـــور أو تـــراجن قـــد يحـــدث ف

ن باإلضـــــافة عضـــــاءالمناطـــــة باأل  عـــــدم القـــــدرة عـــــىل تحليـــــل نقـــــاط القـــــوة إل  العـــــاملي 
 الضعف داخل الهيكلية الجديدة. 

 دارةيـــتم فيهـــا تحديـــد مســـبق ألنشـــطة اإل  دارةعـــدم وجـــود خطـــة عمـــل تشـــغيلية لـــإل  -
  
 المستهدف القيام بها خالل السنة داخل اإلدارات الفنية وغت  الفنية بما شساهم فن

خالل السنة من حيث الجوانب  دارةتحديد أوجه القصور وبيان انحرافات عمل اإل 
  تعذر متابعتها. 

 البر

 االستثمار إدارةتقييم أداء 

االسـتثمار واألقسـام التابعـة  إدارةعدم وجود سياسة استثمارية معتمدة تنظم عمـل  -
  لإل 
 .دارةلها، وكذلك عدم وجود مالك ووصف وظيفن

  رسـم السياسـات االسـتثمارية واالئتمانيـة حيـث تأخر المؤسسة اللي -
بية لالستثمار فن

مجلس إل  أن السياسة الموجودة لم يتم اعتمادها حبر اآلن عىل الرغم من إحالتها 
  شهر يوليـو 

( 7لـنص المـادة السـابعة النقطـة ) م بالمخالفـة2019أمناء المؤسسة فن
الليبيــــة لالســــتثمار م بشــــأن تنظــــيم المؤسســــة 2010( لســــنة 13مــــن القــــانون رقــــم )

والــــــذي يــــــنص عــــــىل أنــــــه مــــــن واجبــــــات مجلــــــس أمنــــــاء المؤسســــــة اعتمــــــاد سياســــــات 
ــ  األصــول عــىل المجــاالت واألنشــطة االســتثمارية المختلفــة  االســتثمار ونســب توزيــــ

اح مجلس   المؤسسة.  إدارةبناء عىل اقتر

-   
ن والمـــدرا  إجـــراءتـــأخر المؤسســـة فن ء المطابقـــات الالزمـــة بشـــكل دوري مـــ  الحـــافظي 
 . ن  الخارجيي 

ة األمــر الــذي يزيــد  -   بعــض الــدول بنســب كبــت 
  محفظــة األســهم فن

تمركــز االســتثمار فن
  حــــال تعــــرض تلــــك الــــدول محــــل االســــتثمار )إيطاليــــا(

إل أي  مــــن حــــدة المخــــاطرة فن
 مشاكل مالية أو اقتصادية. 

دوالر حيــــث  805,542,415انخفــــاض القيمــــة الســــوقية لمحفظــــة األســــهم بقيمــــة  -
  بلغــــــــــــــــ  القيمــــــــــــــــة 

م مــــــــــــــــا قيمتــــــــــــــــه 31/12/2019الســــــــــــــــوقية للمحفظــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا فن
 دوالر  8,604,588,472دوالر مـــن أصـــل مبلـــل مســـتثمر قيمتـــه  7,799,046,057

م لتشـــــكل نســـــبة 2020% وكـــــذلك هـــــو الحـــــال لســـــنة 9بنســـــبة انخفـــــاض بلغـــــ  أي 
 % تقريبا. 12االنخفاض 
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  بعــــــــض المصــــــــارف  -
ن
  القيمــــــــة الســــــــوقية ألســــــــهم المؤسســــــــة ف

ن
االنخفــــــــاض الكبــــــــت  ف

ات والمعالجات الخارجيـة نتيجـة جراءدون قدرة المؤسسة عىل اتخاذ اإل  شـركاتلوا
 قيود التجميد المفروضة عىل المؤسسة من قبل لجنة العقوبات بمجلس األمن. 

  القيمــــــــة الســــــــوقية لــــــــبعض ال أســــــــبابعــــــــدم وضــــــــوح  -
ن
 شـــــــــركاتاالنخفــــــــاض الحــــــــاد ف
  شكل أسهم. 

ن
 والمصارف المكتتب فيها ف

اليـورو قــد حــازت عــىل النصـيب األكــت  مــن تكلفــة االســتثمار  عـىل الــرغم مــن أن عملــة -
  محفظــــــة األســــــهم بنســــــبة 

ن
أن عملــــــة  % إال 25ليهــــــا عملــــــة الــــــدوالر بنســــــبة % ت60ف

الــــدوالر قــــد اســــتول  عــــىل النصــــيب األكــــت  مــــن القيمــــة الســــوقية لــــذات المحفظــــة 
ن 30% تليهــا عملـة اليــورو بنســبة 61بنسـبة  م األمــر 2020م 2019% خـالل الســنتي 

  توزيــــ  العمالت للمحفظة. 
ن
 الذي قد شستوجب إعادة النظر ف

-   
ن
ن كـــل مــــن كشــــف محفظــــة األســــهم كمــــا ف   البيانــــات بــــي 

ن
وجـــود بعــــض االختالفــــات ف

  تقريــــــر نشــــــاط  إدارةم المقــــــدم مــــــن 31/12/2019
ن
االســــــتثمار والبيانــــــات الــــــواردة ف

 شـــــــركةم ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك األســــــهم المكتتــــــب فيهــــــا لــــــدى 2019عــــــن ســــــنة  دارةاإل 
(DuPont de Nemours.) 

( بشـــــكل كبـــــت  Fundsانخفـــــاض القيمـــــة الســـــوقية لمحـــــافظ االســـــتثمارات البديلـــــة ) -
  هذا النوع من االسـتثمارات حيـث  

مقارنة بحجم األموال المستثمرة عند الدخول فن
  
. 42% و49م )2020م و2019كان  نسبة االنخفاض خالل سنبر  %( عىل التوال 

ن كل من المطابقات ب اجراءضعف التواصل و  - الماليـة فيمـا  دارةاالسـتثمار واإل  إدارةي 
 يخص المبالل المستثمرة والعوائد المحققة. 

انخفــاض معــدالت الفائــدة للودائــ  بشــكل عــام والمــدارة مــن قبــل المؤسســة بشــكل  -
  2020خــاص خــالل ســنة 

 خــالل  أســعار م نتيجــة االنخفــاض العــام فن
 
الفائــدة عالميــا

 السنة. 

  عملــة الــدوالر األمــريك  األمــر الــذي يزيــد مــن تكتــل الجــزء األكــت  مــن قيمــ -
ة الودائــ  فن

 نسبة المخاطرة وعدم تنوع الودائ  من حيث العمالت والفرص المتاحة. 

تـــأثر األصـــول الماليـــة للمؤسســـة الليبيـــة لالســـتثمار بالتجميـــد المفـــروض عليهـــا منـــذ  -
 عــىل قــدرة المؤسســة عــىل إعــادة هيكلــة وت2011ســنة 

 
وجيــه م األمــر الــذي أثــر ســلبا

 استثماراتها لتحقيق عوائد أفضل وتفادي الخسائر المحتملة. 

 متابعة االموال المجمدة

 الصـــح  األمـــر  -
ن اخـــيص الممنوحـــة للمؤسســـة تمثـــل ســـداد لمصـــاريف التـــأمي 

جـــل التر
بســـــمعة المؤسســـــة أمـــــام لجنـــــة العقوبـــــات التابعـــــة لمجلـــــس األمـــــن يضــــــر  الـــــذي قـــــد 

  الحفا  ع
 ىل األموال المجمدة لدى الدول. وكذلك مصداقية وجدية المؤسسة فن

ن عــىل  -  دارةاإل إل  المتابعــة موجهــة مشـــروععــدم وجــود تقــارير فنيــة مــن قبــل القــائمي 
  مجلس 

 عـن تقصـت   إدارةالعليا متمثلة فن
ا
المؤسسة ومجلس أمنـاء المؤسسـة فضـ 

  متابعة ملف األموال المجمدة من واق  محا ن اجتماعاته. 
 مجلس األمناء فن
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 ـــــــــاتالتوصيــــــ

تنفيـــذ  ســـرعةالمؤسســـة االضــطالع بمســؤولياته الوظيفيـــة اتجــاه  إدارةعــىل مجلــس  -
م بشــأن مطالبــة 2020( لســنة 2احكــام المــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس األمنــاء رقــم )

ن المـــــــدير التنفيـــــــذي  ضــــــــرورةب ســــــــرعةالمؤسســـــــة عـــــــىل وجـــــــه ال إدارةمجلـــــــس  تعيـــــــي 
الختصاصات الوظيفية المناطة بالمجلس للمؤسسة الليبية لالستثمار وذلك وفق ا

م بشـأن 2010لسـنة  (13)مـن القـانون رقـم  (13)( فقرة 11بموجب أحكام المادة )
نهــــــاء مظــــــاهر االخــــــالل بقواعــــــد الحوكمــــــة اتنظــــــيم المؤسســــــة الليبيــــــة لالســــــتثمار، و 

ن صفة رئيس مجلس اإل   والمدير التنفيذي للمؤسسة.  دارةوالمتعلقة بالجم  بي 

  مـ  طبيعــة عمـل المؤسسـة وعــىل وجـه الخصــوص تفعيـل أنظمـة ا -
ونيــة تتمـاسر لكتر

ود بمنظومات عمل موحدة حديثة تالئم طبيعة عمل المؤسسـة  ن دراسة امكانية التر
التابعـة لهـا، وذلـك لمـا  شــركاتبما يمكنها مـن الـربط مـ  المؤسسـات االسـتثمارية وال

  تسهيل عملية متابعة أداء تلك الجهات عن بعد
ن
 .لها من أهمية ف

التابعــــة المملوكــــة  شــــركاتتشـــكيل هيئــــات المراقبـــة عــــىل الصـــناديق االســــتثمارية وال -
والتأكــد مــن ســت  أعمــال  داريللمؤسســة الليبيــة لالســتثمار لمتابعــة األداء المــال  واإل 
 تلك الجهات عىل النحو المطلوب بصورة مستمرة. 

  ات القانونيـــــة المتخـــــذة بشـــــأن حفـــــظ حقـــــوق المجـــــراءمتابعـــــة وتعزيـــــز اإل  -
ؤسســـــة فن

جاع قيمة القروض الممنوحة للجهات المستفيدة.   استر

المؤسســـة بتعـــديل واعتمـــاد الئحـــة اإليفـــاد وعـــالوة المبيـــ  وفـــق  إدارةقيـــام  ضــــرورة -
  رقـم )

م بشـأن تعـديل 2020( لسـنة 19قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفـاق الـوطبن
 بعض األحكام بشأن الئحة اإليفاد وعالوة المبي . 

المؤسســــة رســــم السياســــات االســــتثمارية واالئتمانيــــة واعتمادهــــا مــــن يتوجــــب عــــىل  -
  السياســــــة االســــــتثمارية 

  أقــــــرب وقــــــ  ممكــــــن، واعــــــادة النظــــــر فن
مجلــــــس األمنــــــاء فن

المعروضــــــــة أمــــــــام مجلــــــــس األمنــــــــاء مــــــــن حيــــــــث الحــــــــدود االســــــــتثمارية واالئتمانيــــــــة 
ن باتخاذ وتنفيذ القرار االستثماري.   والمخولي 

-   
   للمؤسسة وتوزيــــ  لالختصاصات الوظيفية. إعداد واعتماد مالك وظيفن

ن و  - ن والحـافظي  المطابقـات الالزمـة بشــكل  اجــراءمتابعـة المؤسسـة للمــدراء الخـارجيي 
 دوري. 

  محفظـة األسـهم وتقييمهـا وعـرض النتـائأ السـلبية لقـرارات التجميـد  -
إعادة النظر فن

 المفروضـــة عـــىل المؤسســـة مـــن أجـــل التواصـــل مـــ  لجنـــة العقوبـــات بمجلـــس األمـــن
  
بشــأن اآلثــار الســلبية لتلــك القــرارات عــىل أصــول المؤسســة، وكــذلك إعــادة النظــر فن

 الوعاء االستثماري من حيث العمالت األجنبية وتنوعها. 

ن كل من  اجراءالتواصل الدوري و  - المالية فيما  دارةاالستثمار واإل  إدارةالمطابقات بي 
 يخص المبالل المستثمرة والعوائد المالية المحققة. 

  فيمــا يخــص األتعــاب  ســـرعةالمؤسســة  إدارةجــب عــىل يتو  -
متابعــة الحــارس القضــان 

 القانونية لكل قضية عىل حده. 
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ن كـــل مـــن اإل  اجـــراءالتواصـــل الـــدوري و  - الماليـــة  دارةالقانونيـــة واإل  دارةالمطابقـــات بـــي 
 فيما يخص حرص المبالل المدفوعة والقضايا الخاصة بها. 

  ال تتبــــــ  المتابعــــــة الجديــــــة للقــــــروض الممنوحــــــة لل -
غــــــت  بشــــــكل عــــــام والجهــــــات الــــــبر

 المؤسسة بشكل خاص، وتكوين المخصصات الالزمة. 

ات التصــــحيحية جــــراءاإل  ذ تخــــااالعمـــل عــــىل معالجــــة المالحظــــات الــــواردة بــــالتقرير و  -
ن مستوى أداء المؤسسة.   الالزمة بما يكفل تحسي 

 االستثمارات االفريقية شـركة
  
 
 الجانب القانون

ن 25بالمـادة الرابعـة بمـدة ) سـاس  وفق نظامهـا األ  شـركةحددت مدة ال -   حـي 
ن
( سـنة ف

 ( سنة. 50المدة ) شـركةيظهر السجل التجاري لل

م بالمخالفـــة 2020اجتمـــاع خـــالل ســـنة شــــركة أي عـــدم عقـــد الجمعيـــة العموميـــة لل -
( مــــــن قــــــانون النشــــــاط التجــــــاري الــــــذي يــــــنص عــــــىل ميجــــــب ان تعقــــــد 163للمــــــادة )

  الســــنة عــــىل االقــــل خــــالل أربعــــة أشــــهر الجمعيــــة العموميــــة العاديــــة 
 مــــرة فن

 
اجتماعــــا

 م.شـركةعقب انتهاء السنة المالية لل

   شــــركةعـــدم قيـــام ال -
قابضـــة رغـــم تملكهـــا عـــدد مـــن  إل شــــركة بتغيـــت  شـــكلها القـــانونن

( لســــنة 23( مــــن القــــانون رقــــم )249%. بالمخالفــــة للمــــادة )100بنســــبة  شـــــركاتال
% 50مساهمة إمتالك أكتر من  شـركةوز ألي م بشأن النشاط التجاري )اليج2010
  ...  أي شـركة من

 قابضة(.  إل شـركة ما لم تقم بتغيت  شكلها القانونن

ــــة لـــنص المـــادة  - ــــاري وذلـــك بالمخالفــــ ن هيئـــة المراقبـــة بالســـجل التجــــ عـــدم قيـــد تعيـــي 
 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23( من القانون رقم )198)

( مـن قـانون النشـاط 200المراقبة بالمهام المناطة بها وفقا للمـادة ) عدم قيام هيئة -
  ســــــنة 

م باإلضــــــافة لعــــــدم وجــــــود مــــــا يفيــــــد لعقــــــد 2019التجــــــاري منــــــذ تشــــــكيلها فن
 ( من ذات القانون. 201اجتماعاتها الدورية وفقا لنص المادة )

 مصادر التمويل: 

اتها مصــروفر مـال  و   غـت  قـادرة عـىل تغطيـة ـتواجـة عسـ شـركةغلب استثمارات الأ -
  تكبــد الخســائر ممــا أدى

 شـــركاتتآكــل رونس أمــوال هــذه الإل  الثابتــة واســتمرارها فن
اض ســــواء كــــان مــــن ال شـــــركاتواعتمــــاد هــــذه ال األم أو مــــن الســــوق  شـــــركةعــــىل االقــــتر

  الدول المضيفة لالستثماروذلك أل 
 مختلفة من اهمها:  سبابالمحىل  فن

   رنوس امـــوال هـــذه العـــدم  
وعـــدم تناســـبها  شــــركاتكفايـــة األمـــوال المســـتثمرة فن
 م  حجم االستثمار المطلوب. 

  .   جائحة كورونا وكساد السوق السياج 
 تفير

  العقوبــــــــات الدوليــــــــة المفروضــــــــة عــــــــىل االســــــــتثمارات الليبيــــــــة وخاصــــــــة الحظــــــــر
. و األ  رون  
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  أغلــــب ال ســــبابوبــهــــذه األ 
ل  وصــــعوبة ســــداد ش المــــاـمــــن العــــ شـــــركاتمجتمعــــة تعــــانن

امــاال ن ات القائمــة ممــا يزيــد مــن ضــياع هــذه االســتثمارات نتيجــة وضــ  اليــد عليهــا مــن لتر
 قبل الدول المضيفة. 

 م: 2019التابعة خالل سنة  شـركاتداء الأ

هـا  2019التابعة خالل سنة  شـركاتتكبدت معظم ال - م خسائر بنسب متفاوتة، أكت 
  كل مـن 

ن
، اليكـو  شــركاتكان ف الغانيـة الليبيـة  شــركةتشـاد واليكـو كينيـا، الاليكـو مـال 

  هـــذا الصـــدد أن أوضـــاع 
ن
القابضـــة، اليكـــو برازافيـــل واليكـــو بيســـاو. وتجـــدر اإلشـــارة ف

  كــل مــن دول  شـــركاتبعــض هــذه ال
ن
، خصوصــا ف

 
  الــدول الحاضــنة لهــا خطــت  جــدا

ن
ف

  أصـــبح  مخـــاطر تصـــنيف حســـابات القـــروض ومصـــادرة أصـــولها 
مـــال  وتشـــاد، الـــبر

امـلحدوث، نتيجة عدم قدرتها عـىل سـداد االوشيكة ا ن   مـن لتر
ات القائمـة عليهـا والـبر

  ال .ضمنها ديون سيادية لصال  الدولة
ر
،  شـركاتفيما كان  نتائأ باف

 
متواضـعة جـدا

 اليكو بوركينا.  شـركةإنسامبل بجنوب أفريقيا،  شـركةباستثناء 

 :
ً
 شـركات إقليم جنوب وشر  قارة افريقياأوال

اليكـــو مدغشـــقر وعـــدم وجـــود عراقيـــل  شــــركةالســـتقرار النســـب   لوضـــ  بـــالرغم مـــن ا -
  التــدفقات النقديــة نتيجــة لمحدوديــة مصــادر إال أنهــ شـــركةتواجــه ال

  مــن تــدنن
ا تعــانن
  بالكاد لـدف  إيراد الدخل بها، وتعتمد عىل 

  تكفن
بعـض  بعض األصول المؤجرة والبر

اماال ن  ات القائمة. لتر

ة فكتوريــــا وعــــدم وجــــود عراقيــــل  شـــــركةبــــالرغم مــــن االســــتقرار النســــب   لوضــــ   - بحــــت 
  إال أنه شـركةتواجه ال

  فن
  تدنن
 .نسبة االشغاالت  ا تعانن

اليكو )طرابلس( والبـالل  شـركةقرض  أقساطاليكو زامبيا من سداد  شـركةلم تتمكن  -
الســـــــــــنة  فوائــــــــــد القـــــــــــرض البالغــــــــــة حـــــــــــبر نهايــــــــــةإل  دوالر، باإلضــــــــــافة 4,043,602
 .شـركةدوالر، بسبب الحظر األورون   المفروض عىل ال 1,448,000

-   
   شـركةتعانن

اليكـو زامبيـا مـن شـ  السـيولة نتيجـة للركـود والمشـاكل االقتصـادية الـبر
  منهـــا دولـــة زامبيـــا ممـــا أتـــر عـــىل مصـــادر الـــدخل بهـــا، وحيـــث انهـــا تعتمـــد عـــىل 

تعـــانن
  بالكاد تغل  بعض اال

ن األصول المؤجرة والبر  ات القائمة. املتر

امانســـــامبل القابضـــــة بتســـــوية  شــــــركةعـــــدم قيـــــام  - ن األم  شــــــركةاتهـــــا الماليـــــة تجـــــاه الالتر
 50القــروض والفوائــد المســتحقة والــبر تبلــل قيمتهــا  أقســاط)اليكــو( المتكونــة مــن 

 مليون.  15مليون يورو والفوائد البالغة حوال   7.3مليون دوالر 

تقر بســبب ســوء وانخفــاض نســبة اشــغاالت اليكــو كينيــا غــت  مســ شـــركةيعتــت  وضــ   -
 الفندق. 

 نيا: اقليــــم غرب قارة إفريقياثا

اكمـــــة عـــــىل  -   بلغـــــ   شــــــركةارتفـــــاع نســـــبة الـــــديون الســـــيادية المتر
اليكـــــو غامبيـــــا والـــــبر

 لصال  الموردين.  ديونإل  دوالر، باإلضافة 4,063,038
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م ملبـــــــــل 2019اليكـــــــــو غينيـــــــــا بيســـــــــاو خـــــــــالل العـــــــــام  شــــــــــركةات إيـــــــــراد إجمـــــــــال  بلـــــــــل  -
  نتيجـــــــــة  3,369,110

ن
دوالر، بســـــــــبب ضـــــــــعف نســـــــــب  2,006,939دوالر، وصـــــــــاف

  بالدولـــة وتحمـــل الاأل 
ر
ات التشـــغيل مصــــروفل شــــركةشـــغال وضـــعف النشـــاط الفنـــدف

ارتفـــاع قيمـــة االســـتهالكات الســـنوية إل  ية العاليـــة باإلضـــافةضــــريبعبـــاء الالثابتـــة واأل 
   شـــــركةالثابتــــة الناتجــــة عــــن ارتفــــاع تكلفــــة األصــــول ممــــا أثــــر عــــىل قــــدرة اللألصــــول 

ن
ف

ام سداد ن  اتها. التر

يـــــــا( دفعـــــــ  شــــــــركةبـــــــالرغم مـــــــن أن  - الحكومـــــــة مبلـــــــل قـــــــدره إل  البـــــــارك )اليكـــــــو ليبت 
ا لـــــم تـــــتمكن مـــــن إال أنهـــــدوالر مقابـــــل االنتفـــــاع بـــــأرض فنـــــدق ديكـــــور،  1,050,000

ن الرض الفنـــــدق اســـــتغاللها للفنـــــدق حـــــبر االن بســـــبب اســـــت ن محليـــــي  غالل مـــــواطني 
 واقامة مساكن عليها. 

يـــا( قطعـــة ارض بشـــارع اشـــومن منـــذ عـــدة ســـنوات  شــــركةتملـــك  - البـــارك )اليكـــو ليبت 
ا لم تتمكن من استغاللها لظهور عدد من األفراد يدعون إال أنهبموجب سند ملكية 

 الملف لدى القضاء اآلن.  ملكيتهم لهذه األرض وان

اكمة عىل  ـرائبضارتفاع قيمة ال - غرامـات التـأخت  إل  اليكو مـال  باإلضـافة شـركةالمتر
 دوالر.  330,997حيث بلغ  

ية مصـــرفارتفــاع نســبة المخــاطر الناجمــة عــن تــراكم الفوائــد عــىل القــروض واألعبــاء ال -
  مواجهـة  شـركةالشهرية المحملة والسحب عىل المكشوف مما جعل 

اليكـو مـال  فن
امــاال إجمــال  قــد بلــل خطــر الحجــز عــىل اصــولها و  ن دوالر  14,274,957ات حــوال  لتر

 تجاه المصارف. 

 شـــــركةقيـــام الســـلطات المحليــــة بمصـــادرة قطعـــة ارض )كــــورا دي ســـود( المملوكـــة ل -
ن وعدم قيامها بتعويض  حبر تاريخه.  شـركةال اليكو بيني 

   شــــــركةلـــــيس ل -
اليكـــــو النيجـــــر نشـــــاط يحقـــــق أغـــــراض التأســـــيس ويقترـصــــ نشـــــاطها فن

.  ل  عىل ايجار بعض مرافقالوق  الحا ن  المجم  الصناع  سولي 

اليكـــو النيجـــر مـــن اســـتثمار مزرعـــة كولـــو لبعـــدها عـــن العاصـــمة  شــــركةعـــدم إمكانيـــة  -
 زراعية عليها.  وعدم توافر مصادر المياه القامة مشاريــــ 

 ثالث
ً
 : اقليم شمال ووسط قارة افريقياا

ســـكنية وقـــد تـــم منحهـــا الفلـــل ال مشــــروعاليكـــو تشـــاد فـــيال تقـــ  ضـــمن  شــــركةتمكلـــك  -
ة انعقـاد قمـة )س، ص( أواخـر سـنة  لإلقامـة وال  م2010للرئيس التشادي خـالل فـتر

  عهــدة رئاســة الجمهوريــة التشــادية دونمــا وجــود ألي مســتندات تـــدل 
تــزال الفــيال فن

 عىل وضعية هذه الفيال من الناحية القانونية. 

 شـركات التابعةالصعوبات والعراقيل عل مستوى ال

-   
 األورون   من قرارالحظر المفروض من مجلس االمـن واالتحـاد  شـركاتأغلب ال تعانن

 عــــىل عمــــل ال
 
وقيــــد حركــــة نشــــاطها التجــــاري داخليــــا وخارجيــــا  شـــــركاتالــــذي اثرســــلبا
  من بينها: 

 والبر
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 يقاف التحويالت الداخلية والخارجية بالعملة الصعبة. إ 

  اد احتياجـات الفنـادمصـرفصعوبة فت  اعتمادات العاملـة  شــركاتق والية السـتر
  والتوريدات إلعادة التاهيل. 

 كافـــــــة المـــــــدفوعات الخارجيـــــــة ية وحجـــــــز  مصــــــــرفإيقـــــــاف التعامـــــــل بالبطاقـــــــات ال
 .للفنادق

انيــــا  شـــــركةالزالــــ   - ن ( خــــارج ســــيطرة  –)اليكــــو تتن  شـــــركة إدارةاليكــــو افريقيــــا الوســــل 
 الستعادة السيطرة عليهم.  شـركةاليكو طرابلس، واستمرار جهود ال

امـالا - ن ات القائمـة عـىل عـدد منهـا تجـاه سـلطات الـدول المضـيفة وبعـض المصـارف لتر
، تشاد، كينيا، غينيا بيساو، غانا(.    دول )مال 

ن
، خصوصا ف ن  المقرضة والمقاولي 

  بعض من الدول نتيجة االوضاع االقتصادية بها م  يرادانخفاض اإل  -
ن
ات المحققة ف

 العالية اليقاف التشغيل.  التكلفة

  العديـــــــد مـــــــن الارتفـــــــاع تك -
ن
 مصــــــــروفممـــــــا زاد مـــــــن قيمـــــــة  شــــــــركاتلفـــــــة االســـــــتثمار ف

 .شـركاتنتائأ ال االستهالك وأثر ذلك بشكل كبت  عىل

   أســعار خســائر فــروق العملــة الناتجــة عــن عــدم اســتقرار  -
 ف العمــالت األجنبيــة فن

 .شـركةالستثمارات ال عدد من الدول الحاضنة

  عـــدد ا -
  عـــدد مـــن  شــــركاتمـــن الرتفـــاع تكلفـــة العمالـــة المحليـــة فن

  ال تتناســـب فن
والـــبر

  تحققهـــــا مـــــ  ارتفـــــاع تكلفـــــة التمويـــــل للـــــتخلص مـــــن هـــــذه 
الفنـــــادق مـــــ  النتـــــائأ الـــــبر

 العمالة. 

 راقيل عل مستوى إدارة االستثمارالصعوبات والع

 .دارةصعوبة استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة للعمل باإل  -

مــــن المهــــارات المطلوبــــة ألداء مــــن حيــــث الحــــد األدنن  دارةضــــعف عنــــا  فريــــق اإل  -
 .العمل

 تائج والمالحظات عل االستثماراتالن

  ال إدارةمن خالل االطالع عىل تقرير 
: لوحظ  شـركةالنشاط واالستثمارات فن  

 اآلنر

االسـتثمار بطـرابلس  إدارةالتابعـة مـن حيـث التواصـل مـ   شـركاتال إدارةضعف أداء  -
   شــركاتويظهر ذلـك مـن خـالل تـأخر ال

 إفن
 
الرهنيـة  رسـال التقـارير الدوريـة )خصوصـا

و االستثنائية او المصادقات مما يزيد من مخـاطر اتخـاد القـرارات الغـت  أ( ضـرائبوال
   إدارةمناسبة او بدون علم 

االستثمار )اليكـو طـرابلس( وهـدا ششـت  لوجـود ضـعف فن
 التابعة لها.  شـركاتم عىل الاأل  شـركةسيطرة ال

لمخــــاطر وضــــ  اليــــد أوســــحب هــــده  شـــــركةممــــا يعــــرض الوجـــود اتفاقيــــات لــــم تنفــــد  -
ن    اليكـــو بنـــي 

حيـــث تـــم الغـــاء  (قضـــية أرض كـــروا دي ســـود)االتفاقيـــات كمـــا حـــدث فن
ات القضــاء وارض إجـراءمليــون يـورو و   االن تحـ   4.5العقـد المتعلـق بهـا بقيمـة 

ن  ن تم وض  الفته عليها من قبل حكومة بني  ن )أخرى لاليكو بني   .(ملك حكومة بني 
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ة وذات أداء ضعيف لسنوات طويلة ربمـا يـتم تصـنيفها عـىل  - توجد استثمارات متعتر
ة مثل اليكو النيجر.   انها استثمارات او اصول مرصن

هــا   2019التابعــة خــالل ســنة  شـــركاتتكبــدت معظــم ال  - خســائر بنســب متفاوتــة اكت 
  كال من 

ن
، اليكو تشـاد، اليكـو كينيـا، ال شـركاتكان ف انيـة الليبيـة الغ شــركة)اليكو مال 

لــــيس لــــديها  شـــــركاتالقابضــــة، اليكــــو برازافيــــل، اليكــــو بيســــاو( حيــــث اغلــــب هــــذه ال
امالقـدرة عـىل سـداد  ن  شـــركاتاتهـا القائمـة عليهـا، ويرجـ  اغلـب ذلـك لعـدم قـدرة الالتر

اليكـــو  شــــركةعـــىل  األورون   االتحـــاد  حضــــر  مواردهـــا الماليـــة بســـبب فـــرض إدارةعـــىل 
 التابعة لها.  شـركاتوال

امـــــلغــــ  قيمــــة االب - ن  أقســـــاط)انســــابل القابضــــة( المتكونـــــة مــــن  شــــــركةات الماليــــة للتر
مليـــون  50االم اليكـــو قيمتهـــا  شــــركةالقـــروض الممنوحـــة والفوائـــد المســـتحقة لهـــا لل

 دفــ  شــركةمليـون لـم تسـتطي  ال 15مليـون يـورو والفوائـد البالغـة حــوال   7.3دوالر 
 شــركةقـرض  أقسـاطلـم تـتمكن مـن سـداد  )اليكو زامبيـا( شـركةجزء منها، كذلك أي 

فوائــد القــرض والبالغــة حــبر إل  دوالر باإلضــافة 4,043,602اليكــو طــرابلس البــالل 
 األورون   االتحـاد  حضــر  دوالر، بسـبب فـرض 1,448,000مبلل  م2019نهاية سنة 
 .م2011منذ سنة 

( بلغـــ  قيمـــة ال شــــركة - اكمـــة باإلضـــافة ضــــرائب)اليكـــو مـــال  امـــات التـــاخت  غر إل  المتر
امـــاال إجمــــال  دوالر كمـــا بلغـــ   330,997مبلـــل وقـــدرة  ن ات تجـــاه المصـــارف مبلــــل لتر
  مواجهـــــــة خطـــــــر  شــــــــركةم، ممـــــــا جعـــــــل ال2019دوالر حـــــــبر ســـــــنة  14,274,957

فن
 صولها. أالحجز عىل 

 عل الشـركة والشـركات التابعة لهاتقييم مدى تاثي  الحظر األورون   

والـــذي فـــرض  (1970/2011)المتحـــدة القـــرار رقـــم  أصـــدر مجلـــس األمـــن التـــاب  لألمـــم
بموجبـه جـزاءات وتـدابت  ضـد أفـراد ومؤسسـات ليبيـة وتجميـد أصـولها ثـم تـاله االتحــاد 

الليبيــــــــة  شـــــــــركةحظــــــــر عــــــــىل ال (204/2011)األورون   حيــــــــث أوقــــــــ  بموجــــــــب المــــــــادة 
  ل ثــبحجــة أنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق مــ  النظــام الســابق ويتم لالســتثمارات األفريقيــة

فن
كة بشـكل تـام، وقـد  شــركاتالتابعـة وال شــركاتاالم وال شــركةحظـر التعامـل مـ  ال المشـتر

ن ال   من  نقل وتحويل االموال بي 
التابعـة وقـد أدى  شــركاتوال شـركةترتب عن الحظر فن

: إل  ذلك  ما يىل 

 .شـركةتدابت  تقييدية عىل نشاط ال -

  تعتمـد ، وخاصة وكاالت السفر والشـركاتعزوف الكثت  من ال -
سـياحة األوروبيـة الـبر

  تسويق فنادقها، عن التعامل معها بل وصل األمر  شـركةعليها ال
امتنـاع بعـض إل  فن

الليبيــــــة لالســــــتثمارات األفريقيــــــة  شـــــــركةاألوروبيــــــة عــــــن تســــــديد ديونهــــــا لل شـــــــركاتال
ن استمرار وجود هذه القيود عىل ال  .شـركةمستغلي 

ومواقـــــ  الحجـــــز  شــــــركاتعـــــىل تحصـــــيل ديونهـــــا التجاريـــــة مـــــن  شــــــركةعـــــدم قـــــدرة ال -
 .  
ونن  االلكتر

 كاملة من الزبائن والواردة من حجوزات مواق  أكسبيديا.   شـركةفقدان  -
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 التشغيل من التعامل م  اليكو.  شـركاتنفور  -

   شـركةعدم قدرة ال -
ن
التابعة  شـركاتعدم ايفاء الإل  مواردها المالية ومما أدى إدارةف

ام ومجابهة ن  اتها امام الدائنون. التر

التابعـة ومخـاطر وشـيكة بمصـادرة  شـركاتنزاعات قانونية ورف  قضايا عىل بعض ال -
داد حقوقهم.  شـركاتأصول ال  التابعة من قبل الدائنون الستر

  التعامـل مـ  اليكـو   شـركاتمراسلة بعض البنوك ل -
ن
اليكو تطلـب فيهـا عـدم رغبـتهم ف

 كزبائن لتلك البنوك. 

ة وربمـــا إل  ه العقوبـــات كبـــت  جـــدا عـــىل اليكـــو وســـوف يـــؤديان أثـــر هـــذ - خســـائر كبـــت 
 .شـركة من افريقياطرد الإل  اليكو وكأنها تسع شـركاتقفل عدد من إل  يؤدي

  تجديـد هـذا الحظـر ســنويا  -
ن
  المجلـس االتحـاد األورون   ف

ن
وطسـتمر لجنـة العقوبـات ف

. تعود ملكيتها وال تزال تح   شـركةمستندا عىل أن ال  
ن
 سيطرة أرسة القذاف

رةال ة والمترص   شـركات المتعير

 اليكو افريقيا الوسىط 

المنتهيـة اعارتـة باالسـتحواذ )ز   ز(  شـركة اليكو افريقيا الوسـلقيام المدير العام  -
حيــــث اســــتغل ، اجراءات تعســــفيةبــــ)  م م(  شـــــركة وترحيــــل المــــدير البــــديلعــــىل ال

  عالقتــه بحكومــة افريقيــا الوســل مــن
 شـــراءل شـــركةخــالل اســتغالل مــوارد ال المعــبن

حيـــل وتهديـــد  فريقيـــا الوســـل ولـــه أإل  شـــخص يحـــاول الـــدخولأي  الـــذمم وقـــام بتر
 النائب العام. إل  وقد تم إحالة الموضوع شـركةعالقة بال

  عــــىل الفنــــدق ويتوقــــد اســــ -
  مــــوارده بطريقــــة غــــت  قانونيــــة مــــن  تصـــــرفحوذ المعــــبن

فن
باســمه و ف امــوال غــت  شـــركة ة وقــد ســجل اليمصـــرفخــالل التالعــب بحســاباته ال

 .معروفة

 بغينيا كوناكري سلجيديا شـركة

ن  شـــــركةو    - كة بــــي 
% وقــــد رفــــض 25% والحكومــــة الغينيــــة 75اليكــــو  شـــــركةمشــــتر

  )وزارة الصـــناعة( تفعيـــل مجلـــس 
بحجـــة إنفـــاق امـــوال   شــــركةال إدارةالجانـــب الغيـــبن
ة عــــىل  ودون علــــم  دارةتاهيــــل مصــــن  العصــــائر دون الرجــــوع لمجلــــس اإل  إعــــادةكثــــت 

 .  
 المساهم الغيبن

 .تيةاإمار  شـركةوقد تم اصدار مرسوم رئاس  بأيلولة حصة اليكو ل -

 االوغندية لألسكان بدولة أوغندا شـركةال

كة مــ  الجانــب االوغنــدي ورئــيس مجلــس اإل  شـــركةو    - هــو وزيــر الماليــة  دارةمشــتر
  تفعيـل عمـل مجلـس اإل االوغندي مازالـ  

ك بحجـة  دارةالحكومـة تماطـل فن المشـتر
امـــام  شــــركةورفضـــهم لقبـــول ممثـــل اليكـــو وهنـــاك قضـــية رفعتهـــا ال دارياالنقســـام اإل 

 المحاكم االوغندية. 
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 الحوكمة

امعــدم  - ن   رقــم ) شـــركةال الــتر
( 15بتنفيــد قــرار مجلــس الــوزراء لحكومــة الوفــاق الــوطبن

  مادته االول الفقرة األول م بشأن تقرير أحكام إص2018لسنة 
ن
الحية، حيث ورد ف
باسـتثناء مـا تقـرر  شــركة إدارة)عدم تعدد تسمية االشخاص ألكتر من عضـو مجلـس 

ن وظيفــة رئــيس أو عضــو مجلــس  أو  إدارةبحكــم الصــفة(، باالضــافة لعــدم الجمــ  بــي 
   إدارةمـــدير 

ن
تابعـــة، وذلـــك  شــــركةل إدارةمـــ  وظيفـــة رئـــيس أو عضـــو مجلـــس  شــــركةف

 :    وفق البيان التال 

  الشـركة اإلسم
 
  شـركة اخرى الوظيفة ف

 
 الوظيفة ف

  ال م م ك
ن
 الغانية للتطوير شـركةال إدارةرئيس مجلس  الغانية القابضة شـركةعضوف

 العالمية لخدمات الكهرباء شـركةعضو ال الغانية للتطوير العقاري شـركةعضو ال م ال ج

   الغانية القابضة شـركةال إدارةرئيس مجلس  م م ال
ن
 افرمبكس بلجيكا شـركةعضو ف

   اليكو برازافيل إدارةرئيس مجلس    م ال
ن
 اليكو تشاد شـركةعضو ف

 مفوض عام اليكو التوجو.مفوض عام اليكو غينيا كوناكري اليكو افريقيا الوسل إدارةرئيس مجلس  ال ال ال

 الوطنية لإلسكان والبناء شـركةال إدارةرئيس مجلس  اليكو مال   إدارةرئيس مجلس  ف م ال

 افرمبكس مالطا شـركةعضو  انسامبل القابضة إدارةرئيس مجىل   م م ال

 الغانية لتطوير الفنادق والسياحة المحدودة شـركةعضو ال افرمبكس مالطا إدارةرئيس مجلس  م ف ال
 

 النتائج والتوصيات

 شــــــركاتالعامـــــة وال دارةيتعلـــــق باعـــــداد الحســـــابات لـــــإل  ضـــــعف االداء وخاصـــــة فيمـــــا  -
ات ســـــابقة  شــــــركاتالتابعـــــة حيـــــث يـــــتم تـــــأخر عـــــدد مـــــن ال   اقفـــــال حســـــاباتها لفـــــتر

فن
( من القانون رقم 254بإلضافة لعدم اعداد قوائم مالية مجمعة بالمخالفة للمادة )

  تنـنص )عــىل ال2010( لسـنة 23)
ضــة أن القاب شــركةم بشـأن النشــاط التجـاري والــبر

انيـة مجمعـة وبيانـات االربـاح والخسـائر أو التـدفقات  ن   نهاية كل سنة ماليـة مت 
تعد فن

( ...التابعــة لهــا وأن تعرضــها عــىل الجمعيــة العموميــة شـــركاتالنقديــة لهــا ولجميــ  ال
 مما نتأ عنه تأخر المعلومة لمتخذ القرار. 

اف عـــــــىل ال - ج عـــــــدد مـــــــن خـــــــرو إل  التابعـــــــة ممـــــــا أدى شــــــــركاتضـــــــعف الرقابـــــــة واالرسر
ة نتيجه لذلك.  شـركةال إدارةعن سيطرة  شـركاتال  وتكبد بعضها لخسائر كبت 

التابعــــــة بالعقوبــــــات الدوليــــــة وخاصــــــة الحظــــــر  شـــــــركاتاالم وأغلــــــب ال شـــــــركةتــــــأثر ال -
ات بـــل يـــرادالعجـــز شـــبه تـــام عـــن تحويــل األمـــوال وأســـتالم اإل إل  الــذي أدى األورون   
  التعامــل مــ  ال شـــركاتعــزوف ال

التابعــة لهــا االمــر الــذي قــد  شـــركاتاالم وال كةشـــر فن
 المجموعة إذا لم يتم رف  هذا الحظر.  شـركاتاألفالس ألغلب إل  يؤدي

  العنا  المؤهلة والمدربـة للقيـام باألعمـال المختلفـة بال -
  مختلـف  شــركةنقص فن

فن
  مـــــد إل  المجـــــاالت المحاســـــبة واالقتصـــــاد والقـــــانون واالســـــتثمار ممـــــا أدى

 التـــــاخر فن
   دارةاإل 

العليا ومتخذ القرار بالبيانات والمعلومات الالزمة ألتخاذ القرار المناسـب فن
 الوق  المناسب. 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

248 
 

  تواجهها  
 اإلدارة العامة والشـركات التابعةالمخاطر الن 

امعن دف   شـركةمخاطر عجز ال - ن  اتها. التر

وعدم قدرتها  التابعة لها  شـركاتالعامة وعدد من ال دارةنتيجة الصعوبات المالية لإل  -
امعىل دف  اال ن ات بسبب الحظر والوض  االقتصادي وجائحة كورونا من مخاطر لتر

امـــمرتفعـــة ولعـــل أبـــرز هـــذه اال ن ممـــا قـــد يـــؤدي  ضــــرائبات المرتبـــات والضـــمان واللتر
 لصال  تلك الجهات.  شـركةالحجز عىل اصول ال

 التابعة.  شـركاتمخاطر فقدان السيطرة عىل إحدى ال -

التابعــــة مرتفــــ  جــــدا وهــــذه  شـــــركاتقــــدان الســــيطرة عــــىل إحــــدى المــــازال أحتمــــال ف -
 التابعة بشكل دائم.  شـركاتالمخاطر تواجه ال

 .مخاطر عدم القدرة عىل التمويل -

  ظـــل الوضـــ  الحــــال  لل -
ن
التابعـــة ومــــ   شـــــركاتوعـــدم المقــــدرة عـــىل تمويـــل ال شــــركةف

  مــن عــدم التابعــة ت شـــركاتجائحــة كورونــا ازداد الوضــ  ســوء حيــث ان اغلــب ال
عــانن

لقضايا الحجـز  شـركاتات الثابتة مما قد يعرض هذه المصـروفالقدرة عىل تغطية ال
امعىل اصولها لعدم قدرتها عىل سداد اال ن  .اتلتر

  تواجه الشـركة
 التحديات الن 

نتيجـــــــة  (تشـــــــغيل الفنـــــــادق)المجموعـــــــة  شــــــــركاتل الرئيســــــــ شـــــــبه توقـــــــف النشـــــــاط  -
ورونــــــا وصــــــعوبة التنبــــــوء لهــــــذه التــــــداعيات   وبــــــاء كـالتــــــداعيات االقتصــــــادية وتفشــــــ

 .مستقبال

امــــملــــف اال - ن   الزالــــ  قائمــــة عــــىل عــــدد مــــن اللتر
  تهــــدد  شـــــركاتات الــــبر

التابعــــة والــــبر
بمخاطر المصادرة او وض  اليـد عـىل اسـتثماراتها مـن قبـل سـلطات الـدول الحاضـنة 

انيا  –همها )مال  ألها او الخصوم التجارية ومن  ن  .(الكونغو –كينيا  –تشاد  –تتن

  إطـار اتفاقيـات  شـركاتعدم قدرة ال -
التابعة عىل تمويل مشاريــــ  تم التعاقـد عليهـا فن

  
  عـــدد مـــن إل  دتأاســـتثمارية ســـابقة مـــ  الـــدول المضـــيفة لهـــا والـــبر

ة فن قيـــام االخـــت 
ن  –التوغـو )الحاالت بوض  اليد عىل هذه المشـاريــــ  المتوقفـة منهـا   –رونـدا  –بينـي 

يا –السنيغال   .(ليبت 

 .األورون   مواردها المالية نتيجة الحظر  إدارةعىل  شـركةعدم قدرة ال  -

ن  المســـتثمر بهـــا لدولـــة المحليـــة صـــعوبة الـــتخلص مـــن العمالـــة  - نقابـــة  بســـبب قـــواني 
تبـــــة عليهـــــا واســـــتمرار تكبـــــد مصـــــاريف دوريـــــة  العمـــــال وايضـــــا بســـــبب التكـــــاليف المتر

 .هاواستمرار التكاليف الثابتة مثل الحراسة والطاقة وغت  

 التوصيات 

ن بالءالعمــل عــىل رفــ  مــن كفــا  - اعــداد  ســـرعةالماليــة ل دارةوخاصــة اإل  شـــركةة العــاملي 
  وقتهــا وبالدقــة الالزمــة حــبر يــتم تــوفت   شـــركاتوال شـــركةالحســابات لل

التابعــة لهــا فن
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  الوقــ  المناســب لمتخــذ القــرار وكــذلك 
ن
اعــداد القــوائم الماليــة  ضـــرورةالمعلومــة ف
 .م بشأن النشاط التجاري2010( لسنة 23تنفيدا للقانون رقم ) ةشـركالمجمعة لل

المراجعـــة  إدارةالعمـــل عـــىل تفعيـــل دور لجنـــة المراجعـــة واالمتثـــال وكـــذلك  ضــــرورة -
ن بـــ ن بهـــا وكـــذلك العـــاملي  االســـتثمار لفـــرض  ادارةالداخليـــة والرفـــ  مـــن كفـــاءة العـــاملي 

التابعــة للتنبــؤ بــالخطر قبــل  شـــركاتوال شـــركةرقابــة فعالــة عــىل االدارات المختلفــة لل
  حينها. 

ن
  المشاكل والصعوبات ف

ن
 حدوثه والعمل عىل تالف

  الخــروج مــن  شـــركاتالعمــل عــىل دراســة أوضــاع ال -
ن
التابعــة والعمــل عــىل مســاعدتها ف

امـــنفـــق اال ن   الـــدول لتر
ن
ات ومخـــاطر وضـــ  اليـــد عليهـــا مـــن قبـــل الســـلطات المحليـــة ف

  تمــر ـالمضــيفة نتيجــة العســ
  شـــركاتبــه هــذه الر المــال  الــبر

ا
عــىل ان  والعمــل مســتقب 

مناســـب لحجـــم ونـــوع النشـــاط الـــذي تمارســـه  شــــركاتيكـــون رأس المـــال المـــدفوع لل
بحيــث يمكنهــا مــن االعتمــاد عــىل نفســها وتحقيــق الهــدف منهــا وهــو  شـــركاتهــذه ال

وة  .تعظيم التر

مار ومــ  بالعمــل مــ  المحفظــة والمؤسســة الليبيــة لالســتث شـــركةال إدارةقيــام  ضـــرورة -
أجهــزة الدولــة المختلفــة وخاصــة وزارة الخارجيــة الليبيــة باالتصــال بلجنــة العقوبــات 

التابعة  شـركاتوال شـركةلرف  الحظر المفروض عىل ال األورون   الدولية وم  االتحاد 
 فالس ألن استمرار هذا الحظر سـوف يـؤديمن اإل شـركاتلها حبر يتم انقاد هذه ال

 .ضياع جهد استثماري طويلإل  قارة االفريقية ويؤديمن ال شـركةخروج الإل 

ن بال -  شـركة. العمل عىل الرف  من كفاءة العاملي 

 احملفظة االستثمارية طويلة املدى
 قرارات رئ س مجلس اإلدارة

  عدد 2020لسنة  دارةتلخص  قرارات رئيس مجلس اإل 
قرار تركزت معظمها  11 م فن

  مهـــــام عمـــــل للخـــــارج لتســـــوية أوضـــــاع ال
المســـــاهمة أو متابعـــــة القضـــــايا ضـــــد  شــــــركاتفن
   ســــاس  مــــن النظــــام األ  (17للمــــادة )بالمخالفــــة التابعــــة  شـــــركاتال

بــــأن مهمــــة  تشــــت  الــــبر
كـان معظـم الموفـدين لهـذه المهـام ، و أصدار قرارات االيفاد مـن اختصـاص المـدير العـام

 والجـــدول التـــال   دارةمجلـــس اإل  أعضـــاءمـــن رئـــيس و 
ن يوضـــ  والمـــدير العـــام والمـــوظفي 

 تصنيف القرارات والمخالفات بشأنها: 

 البيان رقم القرار

 أيفاد مهمة عمل لدولة مرص 1

 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها للمكتب التمثيىل  باألردن 2

 دولة االردن أيفاد لجنة لمهمة عمل 5

 لمدير العاملأيفاد مهمة عمل لدولة فرنسا  6

 مملكة المتحدةإل  أيفاد مهمة عمل للسيد/ ع ح ا  7

ن  9  مملكة االردنإل  ايفاد مهمة عمل لبعض الموظفي 

 دارةمجلس اإل  أعضاءايفاد للسادة رئيس و  10

 دارةرئيس مجلس اإل لايفاد  11
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

250 
 

   م2019المحفظــة عــن ســنة  إدارةالقــرارات الصــادرة عــن مجلــس  معظــم -
ســواء الــبر

جــوهري وذلــك  او بعــده مشــوبة بعيــب شــكىل  ســاس  صــدرت قبــل تعــديل النظــام األ 
  ديباجة القرارات

ن
حبر  ساس  قانون النشاط التجاري والنظام األ إل  بعدم اإلشارة ف

م رغـــم انـــه جـــزء ال يتجـــزأ وواجـــب التطبيـــق وفقـــا 23/8/2019بعـــد تعديلـــه بتـــاريــــخ 
،( مـــــن النظـــــام األ 29لـــــنص المـــــادة ) القـــــرارات عرضـــــة  ممـــــا يجعـــــل مـــــن هـــــده ســـــاس 

 .للطعن

مــن  11بالمخالفــة ألحكــام المــادة  دارةمجلــس اإل  الحــظ عــدم تســمية نائــب لــرئيسي -
  تـــنص عـــىل ســـاس  النظـــام األ 

 إدارةالمحفظـــة مجلـــس  إدارةأن يتـــول )) المعـــدل الـــبر
ونائبـه يصـدر بتسـميتهم أو  دارةبما فيهم رئيس مجلس اإل  أعضاءيتكون من خمسة 

 المؤسسة الليبية لالستثمار((.  إدارةاعفانهم قرار من مجلس 

 م2020اإلدارة لسنة قرارات مجلس 

 10 بلغــ  منهــا عـــدد م2020قــرار خــالل ســنة  33عــدد  دارةبلغــ  قــرارات مجلــس اإل 
تابعة للمحفظة، وعدد  شـركاتقرارات متعلقة باعفاء مديرين وتسمية أخرون لمراكز و 

: وتفويضه وفق  دارةرئيس مجلس اإل لقرارات متعلقة بتفويض  5  
 اآلنر

 يىل  باألردن. تفويضه بمهمة تسيت  المكتب التمث -

 تفويضه بمهمة توقي  الحسابات للمكتب التمثيىل  باألردن.  -

 تفويضه لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمركز التجارة العالم  لمرص.  -

  برامأ التطوير.  -
 تفويضه بمهمة التواصل م  المؤسسات الدولية فن

 المخالفة البيان رقم القرار

لسنـــــة  5

 م2020

للمحفظة  ارةدتكليف رئيس مجلس اإل 

االستثمارية الطويلة المدى بمهمة تسيت  

 المكتب التمثيىل  باألردن

( المتعلقة بالحوكمة وتعارض 18مخالف ألحكام نص المادة)

ن بأنه ال يجوز لرئيس و    تبي 
المجلس  أعضاءالمصال  البر

 ة أو رقابية أو تنفيذية. إداريمناصب أي  تول  

لســـنة  16

 م2018

 إدارةكعضو مجلس ( س ا )تسمية 

لمركز التجارة العالم  بجمهورية مرص 

 العربية. 

( المتعلقة بالحوكمة وتعارض 18مخالف ألحكام نص المادة)

ن بأنه ال يجوز لرئيس و    تبي 
المجلس  أعضاءالمصال  البر

ة أو رقابية أو تنفيذية وصدور قرار من إداريمناصب أي  تول  

 .الديوان بخصوص إيقافه وعدم االمتثال له

لسنـــة  32

 م2020

كعضو هيئة المديرين   (إ أ م )تسمية 

اإلسكان لالستثمارات السياحية  شـركةب

 والفندقية. 

( المتعلقة بالحوكمة وتعارض 18مخالف ألحكام نص المادة)

ن بأنه ال يجوز لرئيس و    تبي 
المجلس  أعضاءالمصال  البر

 ه أو رقابية أو تنقيديه. إداريمناصب أي  تول  
 

المحفظـــة طويلـــة المـــدى بانتهـــاء المـــدة المحـــددة )ثـــالث  إدارةواليـــة مجلـــس انتهـــاء  -
ــــــص المـــــادة )  ســـــاس  ( مـــــن النظـــــام األ 11ســـــنوات( وان اســـــتمرارهم يعـــــد مخالفـــــا لنــــــــــــ

  تنص عىل )
تكون مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد ويجوز ...المعدل البر
أو رئيســــــه قبــــــل  دارةاء مجلــــــس اإل المؤسســــــة الليبيــــــة لالســــــتثمار اعفــــــ إدارةلمجلــــــس 

( مـــــن قــــــانون 174) (، وأيضــــــا مخالفـــــا لـــــنص المــــــادة...انقضـــــاء مـــــدة تــــــالت ســـــنوات
ن  م2010لســـــنة  (23)النشـــــاط التجـــــاري رقـــــم  حيـــــث صـــــدر قـــــرار بتســـــمية المعنيـــــي 

 إدارةم بموجــــــــــب قــــــــــرار مجلــــــــــس 5/12/2017المحفظــــــــــة بتــــــــــاريــــخ  إدارةبمجلــــــــــس 
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م ينــــــــت   رسيانــــــــه بتــــــــاريــــخ 2017نة لســــــــ (20المؤسســــــــة الليبيــــــــة لالســــــــتثمار رقــــــــم )
تـــــب عنـــــه أن جميـــــ  الاأل  م5/12/2020 ة داريـــــات والقـــــرارات اإل تصــــــرفمـــــر الـــــذي يتر

لكـــل ذي مصـــلحة ألبطالهـــا  الصــادرة عـــنهم بعـــد التـــاريــــخ المشـــار اليــه عرضـــة للطعـــن
وفق صحي  القانون األمر  أمام القضاء النتهاء واليتهم وصدورها من غت  ذي صفة

تــب عليــه عـدم مــنحهم مســتخرج سـجل تجــاري، وهــو مـا قــد يعــرض أصــول  الـذي يتر
بعــــد  شـــــركةال إدارةالمحفظــــة للخطــــر بالخــــارج حيــــث ال يجــــوز تجديــــد قيــــد مجلــــس 

   القــــــــــــانون إدارةوهــــــــــــو مــــــــــــا أكــــــــــــدت عليــــــــــــه  ،انتهــــــــــــاء مدتــــــــــــه
ن
  فتواهــــــــــــا المؤرخــــــــــــة ف

ن
ف

  السـجل التجـاري  ( بشـأن مـدى جـواز 37-4-2م رقم )13/8/2020
ن
تجديـد القيـد ف

انتهـــــــ  المـــــــدة المحـــــــددة لـــــــه دون تجديـــــــدها بســـــــبب تعـــــــذر انعقـــــــاد  إدارةلمجلـــــــس 
  ذلــك  شـــركةالجمعيــة العموميــة لل

ن
 إدارةأن مــدة مجلــس إل  القــانون إدارةوانتهــ  ف

أو نظامهـا  شــركةالمساهمة تكون تالث سنوات مالم ينص عقد تأسـيس ال شـركاتال
بعــــد انتهــــاء  شـــــركةال إدارةذلــــك و ال يجــــوز تجديــــد قيــــد مجلــــس عــــىل غــــت   ســــاس  األ 
 .مدته

المحفظــــة المنعقــــدة بعــــد تــــاريــــخ تعــــديل النظــــام  إدارةمخالفــــة اجتماعــــات مجلــــس  -
  تنص عىل ) ساس  ( من النظام األ 11م لنص المادة )23/8/2019 ساس  األ 

أن )البر
م رئـــــيس بمـــــا فـــــيه أعضـــــاءيتكـــــون مـــــن خمســـــة  إدارةالمحفظـــــة مجلـــــس  إدارةيتـــــول 

المؤسسـة  إدارةونائبه يصدر بتسميتهم أو اعفانهم قرار من مجلـس  دارةمجلس اإل 
ولمـــا كـــان االمـــر كـــدلك  6الليبيـــة لالســـتثمار(( ودلـــك لعـــدم قانونيـــة االجتمـــاع بعـــدد 

  حالـة تعـارض  سـاس  وحيـث ان النظـام األ 
حكامـه أتعتـت  احكامـه واجبـة التطبيـق وفن

  األنظمــــ
والجهــــات المملوكــــة  شـــــركاتة للساســــية األ أو نصوصــــه مــــ  نــــص أو حكــــم فن

 .بعد انتهاء مدته قد تجعلها عرضة للطعن أمام القضاء للمحفظة

( مـن النظــام 19لـنص المـادة ) عـدم تسـمية هيئـة مراقبــة للمحفظـة ممـا يعـد مخالفــا -
  تــــنص عــــىل ))يكــــون للمحفظــــة هيئــــة مراقبــــة يــــتم تشــــكيلها وتحديــــد  ســــاس  األ 

الــــبر
وأعضــــــــائها بقـــــــــرار يصــــــــدر مــــــــن الجمعيــــــــة العموميـــــــــة  المكافــــــــآت الخاصــــــــة برئيســــــــها 

   مــن قـانون النشــاط التجـاري (196)( وأيضــا بالمخالفـة لــنص المـادة (للمحفظـة
الــبر
ن هيئــــة المراقبــــة وتتــــول تحديــــد  تــــنص عــــىل )...تخــــتص الجمعيــــة العموميــــة بتعيــــي 

  4)( الفقــــرة 163....( وأيضــــا المــــادة ).المكافــــآت الخاصــــة برئيســــها واعضــــائها
( الــــبر

 سبق ان ذكرناها. 

عدم اجتماع الجمعية العمومية العادية وممارستها الختصاصاتها المنصوص عليها  -
ومـــن  ممـــا يعـــد مخالفـــا لصـــحي  القـــانون ( مـــن القـــانون التجـــاري163بـــنص المـــادة )

( مــن القــانون 163وتصــفيتها حيــث تــنص المــادة ) شـــركةالموجبــة لحــل ال ســباباأل 
 
 
يجـب أن تعقـد الجمعيـة العموميـة العاديـة اجتماعـا )) أنـه التجاري المشـار اليهـا انفـا

  الســـنة عـــىل األقـــل خـــالل أربعـــة اشـــهر عقـــب انتهـــاء الســـنة الماليـــة لل
 (شــــركة(مـــرة فن

   سـبابيعتـت  ذلـك مـن األ  األمر الذي
ن حـل ال الـبر وتصـفيتها اسـتنادا لـنص شــركة تجـت 

 .ن قانون النشاط التجاري( م238المادة )
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 م2020نة قرارات المدير العام لس

  اإليفـا 65عـدد م 2020بلغ  قرارات المـدير العـام لسـنة 
ن
لغـرض  د قـرار جلهـا تركـزت ف

: إداري وتليها قراراتالتدريب   ة والجدول التال  يوض  ما يىل 

 النسبة العدد البيان

 %56.9 37 قرارات أيفاد لغرض التدريب

 %7.6 5 قرارات لمهام رسمية بالخارج

 %33.8 22 ةإداريقرارات 

 %1.5 1 قرارات عالج
 

تعدد قرارات النذب واالعارة والنقل من جهات اخـرى حيـث تركـزت قـرارات االعـارة  -
للعمل بالمكتب التمثيىل  باألردن وقـرارات النقـل مـن جهـات أخـرى منهـا عـىل سـبيل 

 .  المثال جامعة رست وصندوق االقتصادي واالجتماع 

 تنظيم  ونظام الرقابة الداخليةالهيكل ال

ة والماليــة داريــأن الهيكــل التنظــيم  للمحفظـة طويلــة المــدى وكافـة اللــوائ  اإل الحـظ  -
المؤسســة الليبيــة لالســتثمار ممــا يعــد مخالفــا للنظــام  إدارةغــت  معتمــدة مــن مجلــس 

مــــن  (12)( الفقــــرة 12حيــــث تــــنص المــــادة ) ،المعــــدل ولصــــحي  القــــانون ســــاس  األ 
  تـــــــنص عـــــــىل ان يخـــــــتص مجلـــــــس اإل  ســـــــاس  النظـــــــام األ 

))باصـــــــدار الهيكـــــــل  رةداالـــــــبر
المؤسســة  إدارةمجلــس إل  ة والماليــة للمحفظــة واحالتهــا داريــالتنظــيم  واللــوائ  اإل 

 .الليبية لالستثمار لالعتماد((

  الهيكــل التنظــيم  شــاغرة مثــل مــدير  -
ـية  إدارةكمــا أن بعــض اإلدارات فن ـ المــوارد البشر

 مدير تقنية المعلومات.  ،قسم الخزينة ،ةداريوالشؤون اإل 

  نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق داخــل المحفظــة تبــ -
ن لنــا وجــود ضــعف وقصــور فن ي 

ن بعض اإلدارات، وكذلك ضعف    االختصاصات بي 
من حيث عدم مراعاة الفصل فن

ن لنــــا    مراجعــــة نشــــاط أي  أداء مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة حيــــث لــــم يتبــــي 
دور لــــه فن

 ات داخل المحفظة. مما يؤثر عىل كفاءة عمل اإلدار  ،االدارات والتعليق عليه

 باألردن المكتب التمثيل  

تأســس المكتـــب التمثـــيىل  للمحفظـــة االســـتثمارية طويلـــة المـــدى طبقـــا لقـــرار المؤسســـة 
نتيجـــــــة للظـــــــروف األمنيـــــــة واالســـــــتثنائية،  م2015( لســـــــنة 1) الليبيـــــــة لالســـــــتثمار رقـــــــم

 األزمــــة لتســــيت  أعمــــال المحفظــــة مــــن خــــارج ليبيــــا، واتخــــذت مــــن دارةوشــــكل  لجنــــة إل 
 .العاصمة األردنية مقرا لها كونها توفر بيئة أمنة ومستقرة

  رقــــم شـــــركاتووفقــــا ألحكــــام قــــانون ال
 ومــــا تتضــــمنه المــــادة م1997( لســــنة 22) األردنن

  تتخـذ مــن المملكـة مقــرا لهـا لتمثيــل أعمـال المركــز 245)
( عـىل: ان مكاتــب التمثيـل الــبر

عمـــل او نشـــاط أي  امـــل أن يـــزاولر عـــىل المكتـــب التمثـــيىل  غـــت  العـف نـــه يحضـــ الرئيســــ 
  ذلك أع

. تجاري داخل المملكة بما فن ن  مال الوكالء والوسطاء التجاريي 

ن المكتب التنفيذي و  وتتلخص العالقة   النقاط التالية:  ادارةالقانونية بي 
 المحفظة فن
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ة. إل  تبعية المدير التمثيىل  للمكتب -  المدير العام مبارسر

مــــــدير المكتــــــب التمثــــــيىل  بالتنســــــيق مــــــ  إل  تبعيــــــة الوحــــــدات الموجــــــودة للمكتــــــب -
 كل حسب اختصاصه.   الرئيسـ االدارات العامة بالمركز 

 عــىل المكتــب التمثــيىل  التعامــل مــ ـيحــ -
مســاهمات خاصــة بالمحفظــة باســم أي  رصن
مســـــتندات اال بعلـــــم أي  العامـــــة، وال يـــــتم التواصـــــل معهـــــم واســـــتالم وتســـــليم دارةاإل 

 العامة للمحفظة كتابيا.  دارةوموافقة اإل 

ة تـــدرج مـــ  الموازنـــة التقديريـــة داريـــات اإل مصــــروفيكـــون للمكتـــب موازنـــة تقديريـــة لل -
 . اح من المكتب التمثيىل 

 للمحفظة بناء عىل اقتر

يجـــب عـــىل مـــدير المكتـــب بالتنســـيق مـــ  المـــدير العـــام ارســـال المســـتندات االصـــلية  -
مسـتندات اخـرى خاصـة بالمكتـب لكل المعامالت المالية والمحاسبية واي تقارير و 

 بطرابلس بطريقة تضمن رسية المعلومات.  الرئيسـ لمقر المحفظة 

ومـــن خـــالل فحـــص مـــا تـــوفر لـــدينا مـــن مســـتندات بخصـــوص المكتـــب التمثـــيىل  عـــن  -
ة ما قبل استعادة السيطرة وخاللها عليه نورد  : الفتر  
 اآلنر

  ة مــــــن  دارةلــــــم تتحصــــــل اإل  م05/12/2017حــــــبر تــــــاريــــخ  م2015خــــــالل الفــــــتر
  تمـــــ  مـــــن طـــــرف أي  الماليـــــة عـــــىل

بيانـــــات ومســـــتندات مؤيـــــدة للعمليـــــات الـــــبر
 دارةكـل مـن مــدير اإل الرسـمية مـن   اإلفــادةالمكتـب أو عـن طريقـه، وذلـك حسـب 

 العامة للمالية ومدير مكتب المراجعة الداخلية. 

  صــــــدرت المؤسســــــة الليبيــــــة لالســــــتثمار قــــــرار باعــــــادة أ م05/12/2017بتــــــاريــــخ
  ارةإدتشــــكيل مجلــــس 

 
مــــن  المحفظــــة وأنهــــ  خــــدمات الممثــــل الســــابق اعتبــــارا

 م2018لسنة  (3 ،2المحفظة القرارين ) إدارةواصدر مجلس  م01/01/2018
 (19)المكتــب كمــا صــدر القــرار رقــم  إدارةعفــاء الممثــل الســابق مــن مهــام إبشــأن 
ن المعــارين م2018لســنة  وقــد امتنــ  الممثــل  ،باقفــال المكتــب وعــودة المــوظفي 

المحفظة  إدارةمن هذه القرارات، وقد نتأ عن ذلك فقد أي  السابق عن تنفيذ 
الســــيطرة عـــــن المكتـــــب التمثــــيىل  وعـــــىل جميـــــ  االســــتثمارات الموجـــــودة بدولـــــة 
األردن، وقـــــد ســـــاعد عـــــىل ذلـــــك االنقســـــام الســـــياس  الحاصـــــل بالدولـــــة وظهـــــور 

  خــــــال
  االجســــــام الموازيــــــة، وقــــــد قــــــام الطــــــرف الثــــــانن

ة بالــــــدخول فن ل هــــــذه الفــــــتر
  المـــرج للـــنفط والغـــاز والـــدخو  شــــركةاســـتثمارات جديـــدة مثـــل: تأســـيس 

ل بهـــا فن
اكة بقيمة   معلومات بخصوصها. أي  لحصول عىلا يتمولم  70,000,000رسر

  المحفظـــــــة الســـــــيطرة عـــــــىل المكتـــــــب  إدارةاســـــــتعادت  م31/12/2019بتـــــــاريــــخ
 بصــــــدور ســــــجل تجـــــــاري التمثــــــيىل  واالســــــتثمارات بدولــــــة االردن بشــــــكل رســــــم  

، وقـــــد صـــــدر قـــــرار مجلـــــس  (ع م ا)باعتمـــــاد   إدارةممـــــثال عـــــن المكتـــــب التمثـــــيىل 
 .بشأن تشكيل لجنة تسليم واستالم م2020لسنة  (2)المحفظة رقم 

   بالمكتـــــب التمثـــــيىل 
ن ن العـــــاملي  ن للجنـــــة التســـــليم واالســـــتالم قيــــام المـــــوظفي  تبــــي 
  بحـــوزتهم

مكـــان مجهـــول، بنـــاء إل  بـــاخراج المســـتندات واجهـــزة الحاســـوب الـــبر
ة، وعنــــــد قيــــــام داريــــــالشــــــؤون اإل  إدارةعــــــىل تعليمــــــات مــــــدير  ة خــــــالل تلــــــك الفــــــتر

ن للجنــة االســتالم انــه تــم محــو جميــ  محتويات ن بارجــاع االجهــزة تبــي  هــا المــوظفي 
 .وان المستندات لم يتم ترجيعها

 تية: التوصيات اآل إل  وقد توصل  لجنة التسليم واالستالم
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  ومـــال  وفحـــص كـــل الجوانـــب تطبيـــق قاعـــدة الف -
  للجهالـــة بتقيـــيم قـــانونن

ن
حـــص النـــاف

  السـابق، ومراجعتهـا إلزالـة
ن
  تمـ  ف

غمـوض أي  الغامضة لكامل أعمال المكتب الـبر
  مستقبال خاصة ان المكتب كان

 
ن تقريبا  من سنتي 

 .خارج السيطرة ألكتر

 تشــكيل لجنـــة مـــن المحفظـــة والجهـــات االخـــرى ذات العالقـــة للتحقـــق مـــن االعمـــال -
 .السابقة للمكتب

  الحسابات ال -
ن
 ية الخاصة بالمكتب. مصـرفتكليف مراج  خارج   مختص بالتدقيق ف

ن تنفيذ  -  من تلك التوصيات. أي  ولم يتبي 

لســـــــنة  5باصـــــــدار قـــــــرار رقـــــــم  دارةقـــــــام رئـــــــيس مجلـــــــس اإل  م16/02/2020بتـــــــاريــــخ  -
، و  14بتشكيل وايفاد لجنة لمدة  م2020 قـد يوما لتسوية أوضاع المكتـب التمثـيىل 

ت اللجنة أعمالهـا بتـاريــــخ  مجموعـة مـن النقـاط إل  توصـل و  م16/02/2020بارسر
  منها: 

 والبر

  ن عـــىل العمـــل ن المنقطعـــي  ن وغـــت  الليبيـــي  ن الليبيـــي  وجـــود مجموعـــة مـــن المـــوظفي 
  تم اتخاذها بخصوصهم. جراءدون ان يتم تحديد اإل 

 ات البر

 مــــدى اســــتيفاء ات دون ان تقــــوم اللجنــــة بتحديــــد مصـــــروفوجــــود العديــــد مــــن ال
 ات بدقة. مصـروفمرفقاتها من عدمه، او تحديد قيمة تلك ال

 تقريرهـــــا أ  
  تـــــاريــــخ اعـــــداد مصــــــرفرصـــــدة الحســـــابات الأإل  شـــــارت اللجنـــــة فن

ية فن
ن لنــا إال أنــهتقريرهــا،     تبــي 

عنــد االطــالع عــىل صــورة مــن كشــوفات الحســاب الــبر
دينـــار  لـــفأ 20تمكنـــ  لجنـــة الفحـــص مـــن الحصـــول عليهـــا وجـــود فـــرق بقيمـــة 

  
 وضاع. ص عن ماهو موجود بتقرير تسوية األبالناق أردنن

ة فيمـا  ومن خالل فحـص مـا تـوفر مـن مسـتندات بخصـوص المكتـب التمثـيىل  عـن الفـتر
: بعد استعادة السيطرة عليه نورد   
 اآلنر

 عىل الرغم من صدور قرار من المؤسسة الليبية لالستثمار باقفال المكتـب التمثـيىل   -
 م2020باالجتمـــــــاع الرابـــــــ  لســـــــنة  دارة ان رئـــــــيس مجلـــــــس اإل ال إللمحفظـــــــة والغـــــــانه 
أ  عــىل بقــاء المكتــب مفتوحــا متحججــا بوجــود  م30/12/2020المنعقــد بتــاريــــخ 

ط  ، وقـد اشـتر مجلـس  أعضـاءمجموعة من القضايا المرفوعـة عـىل المكتـب التمثـيىل 
  الحصـــول عـــىل قـــرار مــــن المؤسســـة الليبيـــة لالســــتثمار شســـم  باســـتمرار فــــت دارةاإل 

، ومراسلة الجهات الرقابية بالموضوع،  ن لنـا حصـول إال أنهالمكتب التمثيىل   لم يتبي 
انه ال إل  من ذلك وبالتال  يعد استمرار عمل المكتب مخالفا للقانون، باإلضافةأي 

  ،   تكليــف مكاتــب للــدفاع عــن المحفظــة بشــكل مبــارسر
يحــق لمــدير المكتــب القــانونن

ن كمـا ان القضـايا المرفوعــة    عبـار  ة عـن قضــايا عماليـة مرفوعـة مــن اشـخاص ليبيــي 
ن لنــــا وجـــود  ة، ولــــم يتبـــي  قضــــايا أي  الجنســـية بخصـــوص مرتبــــاتهم وبمبـــالل غــــت  كبـــت 

ة قد تسبب ب ر كبت  للمحفظة وتستدع  بقاء المكتب التمثيىل  مفتوحا. ـخطت 
 رصن

المحفظة بشغل وظيفة مدير المكتـب التمثـيىل  للمحفظـة  إدارةقيام رئيس مجلس  -
  بــــاألرد

ن وذلــــك بالمخالفــــة لالئحــــة الخاصــــة بالمكتــــب، حيــــث ان هنــــاك تعــــارض فن
  
تبعيــــة المكتــــب )كيــــف يكــــون المكتــــب التمثــــيىل  تابعــــا للمــــدير العــــام للمحفظــــة وفن

(، وعــىل الــرغم مــن أن مجلــس دارةنفــس الوقــ  مــدير المكتــب هــو رئــيس مجلــس اإل 
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ان إل  ،دارةجلـس اإل مإل  المحفظة اصدر قرار بتغيت  تبعيـة المكتـب التمثـيىل   إدارة
ن وألنـــه  االمـــر اليـــزال محاطـــا بشـــبهة تحقيـــق منـــاف  ومصـــال  أخـــرى بشـــغل وظيفتـــي 

  تمنـــــ  رئـــــيس و  ســـــاس  مـــــن النظـــــام األ  (13)مخـــــالف للمـــــادة 
 أعضـــــاءالمعـــــدل والـــــبر

  التابعة لها.  شـركاتوظائف اخرى بالمحفظة او الأي  من شغل دارةمجلس اإل 

ن وجـود  - ة  م2020المكتـب لتمثـيىل  عـن سـنة تقريـر نشـاط عـن أي  لم يتبـي  و   الفـتر
  اســـتلم خاللهـــا رئـــيس مجلـــس اإل 

، وقـــد تـــم دارة الـــبر منصـــب مـــدير المكتـــب التمثـــيىل 
تم تزويدنا بتقرير عن  إال أنهمن مرة من قبل لجنة الفحص  أكتر طلبه بشكل رسم  
ن انه نسخة مـن تقريـر مقـدمم08/03/2021المكتب معد بتاريــــخ  مجلـس إل  ، تبي 

وضـــــاع مـــــا قبـــــل ، وهـــــو عبـــــارة عـــــن تقريـــــر يخـــــص األم15/11/2020بتـــــاريــــخ  رةدااإل 
ةمصـروفتفصيل للأي  استعادة السيطرة ولم يتم ذكر   .ات خالل الفتر

ن لنـــا وجـــود  - انيـــة تقديريـــة للمكتـــب التمثـــيىل  عـــىل الـــرغم مـــن أي  لـــم يتبـــي 
ن  ضــــرورةمت 

  تم االطالع عليها مـن ق
بـل لجنـة الفحـص اعدادها وفقا لالئحة المالية للمكتب البر

ن لنا اعتمادها من عدمه.   ولم يتبي 

تقــارير ماليــة أو مســتندات أي  بــالقرارات وعــدم احالــة دارةاســتفراد رئــيس مجلــس اإل  -
يــــا مــــن قبــــل   ف مـــن قبــــل المكتــــب التمثــــيىل  حـــبر يــــتم اعــــداد القيــــود واثباتهـــا دفتر

 المالية للمحفظة.  دارةاإل 

عــىل الــرغم مــن اســتعادة الســيطرة عــىل االســتثمارات بــاألردن ووجــود رئــيس مجلــس  -
ر عــدد الحســابات ـاال ان لــم يحصــ ،المحفظــة كمــدير للمكتــب التمثــيىل  بــاألردن إدارة
وجــــود احتماليــــة بقيــــام إل  ية الموجــــودة بــــاألردن بشــــكل قطــــع  وخصوصــــا مصـــــرفال
ذكور بتقريـر لجنـة االسـتالم، السابقة بفت  حسابات جديدة حسب ما هـو مـ دارةاإل 

ن لنــــا وجـــود عــــدد  ية بعمــــالت )دوالر ويــــورو ودينــــار مصــــرف تأربعــــة حســــاباوقـــد تبــــي 
( لـــــــيس لـــــــدى أ  
معلومــــــــات عنهـــــــا او عــــــــن أي  المحفظــــــــة بمدينـــــــة طـــــــرابلس إدارةردنن
 .رصدتها و   حسابات غت  مجمدةأ

 ةدار وعــــىل الــــرغم مــــن اســــتعادة الســــيطرة عــــىل المكتــــب مــــن قبــــل رئــــيس مجلــــس اإل  -
الماليــة بالمحفظــة ال  دارةبشــكل رســم  اال ان اإل  م13/01/2020واســتالمه بتــاريــــخ 

 معلومات او مستندات عن المبالل المسحوبة من هذه الحسابات. أي  تمتلك

 إدارة المساهمات

اف عــىل ال إدارةتخــتص  التابعــة للمحفظــة ومتابعتهــا، ويــتم  شـــركاتالمســاهمات بــاإلرسر
: إل  تصنيف هذه المساهمات  التال 

  تمتلــك فيهــا المحفظــة أكــتر مــن  شـــركات   تلــك ال :التابعــة شـــركاتال -
% مــن 50الــبر

 رأسمالها. 

ن  شـــــركاتالزميلــــة:    تلــــك ال شـــــركاتال -   تمتلــــك فيهــــا المحفظــــة مــــابي 
إل  %20الــــبر

 % من رأسمالها. 50

  تمتلــــك فيهــــا المحفظــــة أقــــل مــــن  شـــــركات   تلــــك ال المتاحــــة للبيــــ :  شـــــركاتال -
الــــبر

 ن رأسمالها. % م20
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ن
بحســب نســب ملكيتهــا فيهــا، والغــرض مــن  شـــركاتهــذه ال إدارةوتشــارك المحفظــة ف

تحقيــق عوائــد مــن خــالل توزيعــات األربــاح الســنوية، وكــذلك االســتفادة  شـــركاتهــذه ال
المســـــاهمات  إدارةمـــــن ارتفـــــاع قيمـــــة حقـــــوق المـــــالك عـــــىل المـــــدى الطويـــــل، كمـــــا تقـــــوم 

مشــاكل متعلقــة بهــا، أي  ومتابعــة أعمالهــا وعــرض تشـــركابالتواصــل مــ  إدارات هــذه ال
ن اإل  التنفيذيـــــة للمحفظـــــة إليجـــــاد حلـــــول لهـــــذه المشــــــاكل إن  دارةوالتنســـــيق بينهـــــا وبـــــي 

  تحــول دون ذلــك، وكــذلك البحــث عــن
 وجــدت ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا والعراقيــل الــبر

 .ةفرص استثمارية جديدة كمساهمات ضمن السياسة العامة لالستثمار بالمحفظأي 

  هــــــذا التقريــــــر عــــــىل المســــــاهمات التابعــــــة كليــــــا أو جزئيــــــا للمحفظــــــة 
ن
ن ف كــــــت 

وقــــــد تــــــم التر
  دفاتر 

ن
:  إدارةوالمسجلة ضمن االصول المثبتة ف  المساهمات و   كالتال 

 اسم الشـركة ر.م
نسبة 

 المساهمة
 مالحظات نوع النشاط الدولة

 عقاراتتدير مجموعة  تجاري بريطانيا Sabtina Ltd. 100% شـركة 1

 تدير عقار واحد عقار سياج   فرنسا FinancierCER 100% شـركة 2

 تح  التصفية مال   هولندا SirtSecurities 100% شـركة 3

 تدير فندق مقفل عقار سياج   األردن %90 اإلسكان لالستثمارات الفندقية شـركة 4

 تقاريراليتوفر عليه  عقار سياج   مرص %49 مركز التجارة العالم   شـركة 5

 اليتوفر عليها تقارير مال   األردن %42 االتحاد االسالم   شـركة 6

 استثمار جديد عقار سياج   تونس stc 33%السياحة والمؤتمرات  شـركة 7

 اليتوفر عليه تقارير عقار سياج   السودان %50 برج ليبيا مشـروع 8

 اليتوفر عليها تقارير نفل   مرص %6 ول انرج    شـركة 9

 اليتوفر عليه تقارير مال   األردن %20 بنك االتحاد 10

 اليتوفر عليه تقارير مال   األردن غت  مبارسر  بنك صفوة 11
 

ال  إال أنــــهبدولــــة األردن  شـــــركةوعــــىل الــــرغم مــــن اســــتعادة الســــيطرة عــــىل اســــتثمارات ال
معلومـــات عـــن وضـــعها، اال مـــا هـــو موجـــود بــــالموق  أي  المســـاهمات إدارةيتـــوفر لـــدى 

  لمراقبة ال
ونن  األردنية. كما هو موض  بالجدول السابق.  شـركاتااللكتر

  نتائأ فحص وتقييم بعض هذه المساهمات: 
 واآلنر

 :Financier CER شـركة

وقد تـم  Financier CER شـركة% من أسهم 100تمتلك المحفظة االستثمارية نسبة 
 شـركة Financier CER شـركةم وتمتلك 24/08/1992هذه المساهمة بتاريــــخ  شـراء

CER SAS  تمتلك بدورها مبـبن تجاريـا شسـم %،100بنسبة  
( Etoile Center) والبر

  1991منـــذ  FNAC شـــــركةالـــذي تشــــغله 
م 2014ينــــاير  1م، وقــــد تــــم تجديـــد العقــــد فن

%. 2بحيث ال يزيد أو يقل عـن  ILCمليون يورو سنويا، زائد أو ناقص مؤرسر  10 بقيمة
  عام  ومن المرج  أنه سيتم

 وفيما يىل  األرباح التالية:  ،م2022تجديد العقد فن

 نوع النشاط البلد السنة النسبة
التكلفة 
 التاريخية

)  األرباح والخسائر )دوالر أمريك 

2016 2017 2018 

 6,540,473 6,556,441 5,528,992 157,581 عقاري فرنسا 1992 100%
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: وقشأن هذه المساهمة نورد   
 اآلنر

 6 تابعــــة لهــــا بالكامــــل تمتلــــك مبــــبن تجــــاري مكــــون مــــن شـــــركة شـــــركةهــــذه التمتلــــك  -
وبالتـــال  تعتـــت   ،التابعـــة لهـــا بـــأي نشـــاط اخـــر  شــــركةطوابـــق مـــؤجر، وال تقـــوم    او ال

المحفظـــــة دراســـــة مـــــدى امكانيـــــة الغـــــاء هـــــذه  إدارةويجـــــب عـــــىل  ،غـــــت  ذات جـــــدوى
   شـركةوتكليف  شـركةال

ن
 العقارات إدارةمتخصصة ف

 :SirtSecurities (N.V) شـركة

انهـــــا مـــــن ال م22/03/2006وبتـــــاريــــخ  م1992عـــــام  شــــــركةتأسســـــ  ال  مصــــــرفتـــــم رسر
  ودائـــ   دوالر، 33,107,107الليـــب   الخـــارج   بمبلـــل 

ن
ويقـــوم نشـــاطها عـــىل االســـتثمار ف

  هــــذا البنــــك(  زمنيــــة وحســــابات جاريــــة لــــدى بنــــك اإلتحــــاد
ن
)تمتلــــك المحفظــــة أســــهم ف

  
)يــــدير إحــــدى المحــــافظ الماليــــة الخارجيــــة للمحفظــــة(،  DBومحفظــــة البنــــك األلمــــانن

مــــن قبــــل المحفظــــة، وقســــبب  شـــــركةم صــــدر قــــرار بتصــــفية ال26/03/2015وبتــــاريــــخ 
أنـه إل  ات التصـفية. تجـدر اإلشـارةإجـراءقرارات التجميد لم يـتم الـتمكن مـن اسـتكمال 
  بنـــك ا SirtSecurities شــــركةقـــد تـــم نقـــل األســـهم واألرصـــدة المملوكـــة ل

إل  إلتحـــاد فن
 المحفظة بالقيمة السوقية. 

 نوع النشاط البلد السنة النسبة
التكلفة 
 التاريخية

)  األرباح والخسائر )دوالر أمريك 

2016 2017 2018 2019 

 519,617 360,654 19,788,347 3,088,171 33,107,107 مال   هولندا 1992 100%
 

: وقشأن هذه المساهمة نورد   
 اآلنر

  ســــنة  ان األربــــاح -
   اربــــاح صــــورية ألنهــــا ناتجــــة عــــن نقــــل ملكيــــة  م2017الــــواردة فن

اف  إدارةالمحفظــة ويجــب عـــىل  إل إدارة بنــك االتحـــاد  أســهم المحفظــة عــدم االعـــتر
 .ات تخص السنة يرادبها ك

محفظـــة األورانـــأ إل  ونقـــل ارصـــدتها  شــــركةعـــىل الـــرغم مـــن صـــدور قـــرار بتصـــفية ال -
نتيجـــة لقـــرارات مجلـــس األمـــن بخصـــوص تجميـــد جميـــ   إال أنـــه)محفظـــة مجمـــدة( 

 األرصدة قد تعرقل  عملية التصفية. 

  تقريـــــــر المســـــــاهمات(  المحفظـــــــة إدارةعـــــــىل الـــــــرغم مـــــــن قيـــــــام  -
)بحســـــــب مـــــــا ورد فن

بمخاطبــــة وزارة الخارجيــــة والتعــــاون الــــدول، بشــــأن طلــــب مراســــلة لجنــــة العقوبــــات 
 شـــركةحســابات ال أحــد إل  دةبــاألمم المتحــدة لطلــب الســماح بنقــل المبــالل الموجــو 

الليبية لالستثمارات الخارجية م  بقائها عىل وضـعها مجمـدة. اال ان الـوزارة لـم تقـم 
 باالستجابة. 

لتصــب   ضـــرائبارتفــاع الإل  تــاريــــخ االن ســيؤديإل  ان عــدم اتمــام عمليــة التصــفية -
  بخصـوص ال3 %، بعد ان كانـ  بواقـ 22بـ

 اتشــرك%، نتيجـة لوجـود تعـديل قـانونن
  تأسس  قبل 

  دولة هولندا. م1999البر
 ، فن
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 Sabtina Ltd شـركة

   شــــركةتأسســـ  ال
ن
  المملكـــة المتحـــدة ف

ن
ايـــر  24ف م، واســـتحوذت المحفظـــة 1984فت 
 إدارةعـىل  شــركةر عمـل الـيورو، ويقتص 4,000,000م بمبلل 2000عليها بالكامل عام 

  
ن
 بريطانيـــــا ودول الســـــوق العقـــــارات المملوكـــــة للمحفظـــــة االســـــتثمارية طويلـــــة المـــــدى ف

ن وأي أعمــال  األوروبيــة األخــرى بمــا فيهــا التــأجت  وتحصــيل اإليجــارات والصــيانة والتــأمي 
 . دارةتكلف بها من قبل اإل 

 

، وذلــك بســبب أن شــركةنالحـظ مــن الجـدول الســابق بـأن هنــاك خســائر متتاليـة لــدى ال
  الحقيقــة – شـــركةال

ن
عقــارات المحفظـــة حســب قـــرار  ادارةعبـــارة عــن وكالــة تقـــوم بــ – ف
  األســـــــاس وأن إل  خســـــــائرها تعـــــــود  أســـــــبابإنشـــــــائها، وأن 

ن
تعـــــــتر عقـــــــارات المحفظـــــــة ف

انهــا.  إل  إن ســبب الخســائر مــن ســنة ويمكــن القــولنشــاطها التجــاري متوقــف منــذ رسر
  لتلـك الأي  دون وجود  ،أخرى نتيجة الرتفاع مصاريفها 

وقـد  ،اتمصــروفمردود حقيفر
نــتأ عــن تلــك الخســائر انخفــاض حقــوق الملكيــة عــن رأس المــال بحــوال  مليــون جنيــه 

  
ليبن  .استر

 لالستثمارات السياحية والفندقية اإلسكان شـركة

 43م، وقد بلل رأس مالها 21/05/1997محدودة المسؤولية بتاريــــخ  شـركةتأسس  ك
، وتمتلـــك المحفظـــة   

إقامـــة وتملـــك شــــركة إل % منهـــا. وتهـــدف ال90مليـــون دينـــار أردنن
المنقولـــــة وغـــــت  ة، وتملـــــك األمــــوال داريــــالفنــــادق الســـــياحية والمجمعــــات التجاريـــــة واإل 

والقيــــــام بكافــــــة أعمــــــال االســــــتثمارات الســــــياحية والتجاريــــــة  شـــــــركةالمنقولــــــة لغايــــــات ال
 شـــمال  وجنـــون   ومبـــبن  5فنـــدق  شــــركةوالعقاريـــة، وتمتلـــك ال

ن نجـــوم مكـــون مـــن جـــزيي 
  أرض، وعىل الرغم من أن المحفظة تمتلك هذه ال تجاري وآخره

 شـركةعقاري وقطعبر
المساهمات  إدارةحظنا ضعف وقدم التقارير المتعلقة بها داخل شبه بالكامل إال اننا ال 
المشـــــغلة  شـــــركةإعــــادة تأهيــــل ليـــــتالءم مــــ  معــــايت  ومواصــــفات الإل  ويحتــــاج الفنــــدق

 للفندق. 

 

 بخصوص هذه المساهمة نورد: 

 .اخرى بشكل يتضاعف م  مرور الوق إل  ارتفاع حجم الخسائر من سنة -

  دولـــة األردن،  -
إال عــىل الــرغم مـــن اســتعادة الســـيطرة عــىل االســـتثمارات الموجــودة فن

ن لنا تسجيل أنه  اإلسكان بمنظومة المحفظة.  شـركةعمليات متعلقة بأي  لم يتبي 

 التكلفة التاريخية نوع النشاط البلد السنة النسبة
)  األرباح والخسائر )دوالر أمريك 

2015 2016 2017 2018 

 (381,793) (410,293) (283,380) (310,546) 5,877,200 تجاري بريطانيا 1984 100%

 البلد السنة النسبة
نوع 
 النشاط

 التكلفة
 التاريخية

)  األرباح والخسائر )دوالر أمريك 

2015 2016 2017 2018 

 (4,129,890) (2,979,963) (585,804) 951,339 54,648,729 عقاري األردن 1997 90%
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تــــــراكم الخســـــــائر ومطـــــــاردة إل  وهـــــــذا يـــــــؤدي م01/01/2020الفنــــــدق مقفـــــــل منــــــذ  -
 المحفظة للمطالبة بحقوق عماله.  دارةالنقابات العمالية إل 

مليــــون دوالر وفــــق مــــا جــــاء بدراســــة قامــــ  بهــــا  45تتطلــــب أعمــــال التجديــــد بمبلــــل  -
  شــهر دشســمت    شـــركة

ن
ز ف ان هــذا الــرقم يعتــت  غــت  صــحي  نتيجــة أي  م2017كــوليت 

 تقادم هذه الدراسة. 

  الصـــــيانة، وقـــــد نـــــتأ عنهــــــا  إدارةقامـــــ   -
ن
المحفظـــــة بتوقيـــــ  عقـــــود تمهيــــــدا للبـــــدء ف

امــــ ن    1,454,709جبــــة الســــداد تقــــدر بقيمــــة ات ماليــــة واالتر
ن
دوالر حســــب مـــــا ورد ف

 المساهمات.  إدارةتقرير 

املنتيجة لال - ن الفنـدق،  صـيانةات القائمة وعدم قـدرة المحفظـة عـىل تمويـل عمليـة تر
اض مــن البنــوك للحصــول عــىل التمويــل،  إدارةتقــوم  الفنــدق بدراســة موضــوع االقــتر

 دراسات مسبقة. إل  وهو موضوع خطت  يحتاج

 شـركة مركز التجارة العالم  القاهرة

  11/06/1991ساهم  المحفظة االسـتثمارية طويلـة المـدى بتـاريــــخ 
مركـز  شــركةم فن

 شــركة% مـن رأس مـال ال49.16مليـون دوالر تقريبـا وبنسـبة  59التجارة العالم  بمبلـل 
  يبلـــــل رأســـــمالها مبلـــــل 

ن ال 120الـــــبر العـــــرن   الـــــدول   مصــــــرفمليـــــون دوالر، مشـــــاركة بـــــي 
االســتثمارات الســياحية بنســبة ضــئيلة،  شـــركةوالمحفظــة االســتثمارية طويلــة المــدى و 

ج الشمال   الرئيسـ من المببن  شـركةموجودات الثابتة للوتتكون ال ج الجنون   والت  والت 
ج اإل  شـــركةالــذي تــديره  انه عــام  داريهيلتــون، والــت   مصـــرفم مــن ال1999الــذي تــم رسر

ن  62العـرن   الـدول  بمبلـل  مليـون دوالر عـن طريـق الحصـول عـىل قـرض مـن المســاهمي 
  ع قساطوقد ُسددت آخر األ

، مما شـركةم من الموارد المالية لل2008ام م  الفوائد فن
  قيـــادة ال دارة، وقـــد اســتمر نجــاح اإل شـــركةال إدارةيــدل عــىل حســـن كفــاءة 

حـــبر  شـــركةفن
  2012عــــام 

م حيــــث بــــدأ تــــدهور العوائــــد بشــــكل كبــــت  بســــبب أوضــــاع الســــوق المــــال  فن
  
األعمــال  الصــيانة، وفيمــا يــىل  بيانــات المســاهمة مــ  نتــائأإل  المنطقــة وحاجــة المبــانن
 للسنوات محل التقييم: 

 

ن لنا من خالل الرسـالة الموجهـة مـن قبـل رئـيس مجلـس  المحفظـة ذات الـرقم  إدارةتبي 
المؤسســـــــة الليبيـــــــة لالســـــــتثمار، الصـــــــادرة  إدارةرئـــــــيس مجلـــــــس إل  (03ر.م/ )االشـــــــاري 
مركز التجارة العالم  خارجة عن السيطرة وخاضعة  شـركةن أ م17/01/2021بتاريــــخ 

  بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة االقتصاد بالحكومـة المؤقتـة رقـم 
للطرف الثانن
ن 4211 المحفظــــة تخــــص هــــذه  إدارةعمليــــات مســــجلة لــــدى أي   لنــــا وجــــود ، ولــــم يتبــــي 
المحفظـــة  إدارةعـــىل الـــرغم مـــن تكليـــف  ،م2019بـــدفاتر المحفظـــة منـــذ ســـنة  شــــركةال

ن لنا هل تم  إال أنهمركز التجارة  شـركة إدارةاشخاص ليكونوا من ضمن مجلس  لم يتبي 
 تمكينهم من عدمه. 

 البلد السنة النسبة
نوع 
 النشاط

 التكلفة 
 التاريخية

)  األرباح والخسائر )دوالر أمريك 

2015 2016 2017 2018 

 405,198 763,301 176,826 (66,037) 59,000,000 عقاري مرص 1991 49.16%
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 برج ليبيا بالسودان مشـروع

ن التــم توقيـــ   ( والمحفظـــة LAFICOالليبيـــة لالســـتثمارات الخارجيـــة ) شــــركةاتفاقيـــة بـــي 
% وبلغــــ  50م للمشــــاركة بنســــبة 22/08/2002االســــتثمارية طويلــــة المــــدى بتــــاريــــخ 

   72,933,375 تكلفة المساهمة
ن
 :شـركةم، وفيما يىل  بيانات ال31/12/2015دوالر ف

 نوع النشاط البلد السنة النسبة
التكلفة 
 التاريخية

)  األرباح والخسائر )دوالر أمريك 

2015 2016 2017 2018 

 - - - - 72,933,375 عقاري السودان 2002 50%

بيانات حول هذه المساهمة وذلك بسبب أي  من الجدول السابق نالحظ أنه ال توجد 
ن المحفظــــة االســــتثمارية طويلــــة المــــدى و  االســــتثمارات الخارجيــــة،  شـــــركةالمشــــاكل بــــي 

  
ن
، نتيجــة مشـــروعهــذا ال إدارةحيــث لــم تســتط  المحفظــة إرســال ممثليهــا للمســاهمة ف

اكة بل كقرض، عىل الرغم  شـركةألن ال ف بها كشر الليبية لالستثمارات الخارجية ال تعتر
 .االتفاق يوض  عكس ذلك محضـر من ان 

 عقارات المحفظة: 

JardinHouse: 

  وسط 
  يق  فن

  المملوكة للمحفظة، تم إنشـانه فن
العاصمة لندن ويعتت  من أكت  المبانن

  عــــام  م. 1988عــــام 
انه فن ، وكــــان  54,235,825بقيمــــة  م1991تــــم رسر  

ليبن جنيــــه إســــتر
 4,250,000بعقد إيجار بقيمـة  Services Limited insurance JLT شـركةمؤجرا ل

  ســــنوي المــــدة 
ليبن وانتهــــ  مــــدة العقــــد  م1988 ســــنة منــــذ شــــهر مــــايو 25جنيــــه إســــتر
ومنـــذ ذلـــك الوقـــ  لـــم يـــتم تـــأجت  المبـــبن بســـبب خطـــط  ،م2013ســـبتمت   29بتـــاريــــخ 

  المنطقـــة. 
األمـــر الـــذي  الصـــيانة المزمـــ  تنفيـــذها عليـــه ليتوافـــق مـــ  الســـوق العقـــاري فن

. إل  ششت     استثمار هذا المببن
 التأخر فن

Oakwood Mantions: 

  منطقــة 
  تعتــت   Holland Parkيقــ  فن

 مــن أهــم منــاطق العاصــمة لنــدن، وآل هــذا الــبر
ن أمانـــــــة الخزانـــــــة والإل  العقـــــــار  الليبيـــــــة  شــــــــركةالمحفظـــــــة بموجـــــــب عقـــــــد بيـــــــ  تـــــــم بـــــــي 

، ومنــــذ أن آل  900,000 بقيمــــةم  1988لالســــتثمارات الخارجيــــة عــــام  
ليبن جنيــــه إســــتر

  
عقود أي  لم يتم إبرام م2016أبريل  25هذا العقار للمحفظة وحبر تاريــــخ استالمه فن

أو دفــ  إيجـــارات مــن قبـــل وزارة الخارجيـــة حيــث كانـــ  تشـــغله الســفارة الليبيـــة بلنـــدن، 
ينتــه األمــر بحــل أو تســوية والزالــ  المطالبــة  وبعــد عقــد عــدة اجتماعــات مــ  الــوزارة لــم

  .بقيمة اإليجارات مستمرة حبر تاريــــخ هذا التقرير دون تسوية

Red Lion St 24 

  أنشـــــــ
  أواخـــــــر الـهــــــو مبـــــــبن تــــــاريحن

ــــــائه ـقــــــرن التاســـــــ  عشـــــــئ فن ـ ر، قامــــــ  المحفظـــــــة بشر
  سنة   700,757بمبلل

ليبن إليـه مـن  JANA من أجل نقل وكالة األنباء1998جنيه إستر
  عـدة 

  لندن. تم استغالل المببن كمكتب تاب  للسـفارة الليبيـة فن
مببن السفارة الليبية فن

، وقــد تــم اســتالمه مــن الســفارة بتــاريــــخ  م 2016ل أبريــ 25أعمــال آخرهــا كمكتــب صــح 
 بعد تدخل محام  المحفظة ووزير الخارجية. 
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وقـــد تــــم تكليــــف مكتـــب هنــــدس  إلعــــادة تأهيـــل المبــــبن وجــــدير بالـــذكر أنــــه منــــذ تملــــك 
تســـــــــوية معهـــــــــا إل  عقـــــــــود ولـــــــــم يـــــــــتم التوصـــــــــلأي  العقــــــــار لـــــــــم تـــــــــدف  وزارة الخارجيـــــــــة

 بالخصوص، والزال  المطالبة بقيمة اإليجارات قائمة حبر هذا التاريــــخ. 

 ظات عل العقاراتالمالح

ة امـــتالك هـــذه  -   فـــتر
ن
  المحفظـــة ف

ن
ن الـــذين كـــانوا ف يالحـــظ مـــن اللقـــاءات مـــ  المـــوظفي 

المحفظة كان  قرارات غت  مدروسة الجدوى إل  العقارات أن أيلولة هذه العقارات
  النظـــام 

ن
وال مـــن خطـــط المحفظـــة، وانمـــا    عبـــارة عـــن أوامـــر مـــن الجهـــات العليـــا ف

  عــــــدم اســــــتطاعة الســــــابق، ألغــــــراض سياســــــية 
ن
وغــــــت  سياســــــية، وهــــــو مــــــا تســــــبب ف

ة طويلة.   المحفظة السيطرة عىل بعض العقارات لفتر

  تــــــم عقــــــدها مــــــ  مــــــدير  إدارةمــــــن خــــــالل تقــــــارير  -
 إدارةالمســــــاهمات واللقــــــاءات الــــــبر
ن أن أحـــد العقـــارات متوقـــف منـــذ  ســـنوات وعقـــاران آخـــران منـــذ  6المســـاهمات تبـــي 

  
ن
  عمليات لم تبدأ فيها أ م2016استالمهما ف

ن
عمال الصيانة حبر اآلن. وان التأخر ف

الصــيانة هــو بســبب قــرارات التجميــد المفروضــة عــىل المحفظــة، حيــث يجــب أخــذ 
يطانيــــة مــــن أجــــل كــــل خطــــوة مــــن  تــــرخيص مــــن وحــــدة العقوبــــات بــــوزارة الماليــــة الت 
  
ن بأعمال الصيانة، وأن تباطؤ اللجنـة المـذكورة فن خطوات الصيانة واختيار المكلفي 

   الرئيســــ عـــىل مراســـالت المحفظـــة بالخصـــوص هـــو الســـبب  الـــرد 
  عـــدم البــــدء فن

فن
 الصيانة حبر اآلن. 

عـــــدم تحصـــــيل جميـــــ  اإليجـــــارات مـــــن  Sabtina شــــــركةلـــــوحظ مـــــن خـــــالل تقـــــارير  -
العقارين المؤجرين، وذلك بسبب عدم الحصول عىل تـرخيص مـن لجنـة العقوبـات 

 الستالم المبالل. 

  تــــدف  عــــىل -
ة جــــدا باعتبــــار انهــــا متوقفــــة  تعتــــت  المصــــاريف الــــبر هــــذه العقــــارات كبــــت 

ات عليه مصـروفالذي بلغ  ال JardinHouseوبعضها غت  مؤجر، ومن ذلك عقار 
ة من   .دوالر 8,632,233مبلل وقدره  م2019إل  م2015خالل الفتر

 الحظات عامة عن إدارة المساهمات م

ن بيانات اإل  - المسـاهمات ممـا يـدل عـىل عـدم  ادارةالمالية و  دارةعدم وجود تطابق بي 
ن  العامــــة للماليــــة، األمــــر الــــذي  دارةالمســــاهمات واإل  إدارةوجــــود تواصــــل مســــتمر بــــي 

 دارةيؤثر سلبا عىل عرض البيانات الماليـة وعـدم دقـة القـرارات المتخـذة مـن قبـل اإل 
 العليا بسبب االعتماد عىل تلك البيانات. 

  اســـتثمارات دون إعـــداد دراســـات جـــدوى -
ن أن  الـــدخول فن اقتصـــادية لهـــا، حيـــث تبـــي 
فقــــط، وأن  دارةتــــم إنشــــانها لالســــتفادة مــــن عضــــويات مجــــالس اإل  شـــــركاتبعــــض ال

انها )نقل ملكية( من جهات محلية ممـا أدى لوجـود  أغلب تلك االستثمارات تم رسر
  الحصص االستثمارية وملكية بعضها. 

 بعض المشاكل فن

تنظيم  عىل دارةمات تساعد اإل المساه دارةعدم وجود سياسة استثمارية واضحة إل  -
 أعمالها بشكل يتماسر م  سياسات وأهداف المحفظة ككل. 
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ن بــ- - ن لنــا وجــود مــوظفي  ، حيــث لــم يتبــي  ن   عــدد المــوظفي 
ن
المســاهمات  ادارةالــنقص ف
ممــا  ،المسـاهمات دارةفقـط، عـىل الــرغم مـن وجـود وظــائف تابعـة إل  دارةإال مـدير اإل 
 مــــــــ  طبيعــــــــة المجــــــــال المــــــــال  للمــــــــؤهالت ا دارةافتقــــــــار اإل إل  يــــــــؤدي

  تتمــــــــاسر
لــــــــبر

 واالستثماري. 

أي  المســاهمات بتحليــل نتـــائأ اســتثماراتها، فضــال عــن عــدم إعـــداد  إدارةعــدم قيــام  -
  مسـاهمات 

ن
خطط أو دراسات مستقبلية لتطوير المسـاهمات القائمـة أو الـدخول ف

 جديدة. 

امــــــصــــــعوبة تغطيــــــة اال - ن تبــــــة عــــــىل بعــــــض اللتر   والع شـــــــركاتات الماليــــــة المتر
ن
قــــــارات ف
  األموال واالسـتفادة منهـا 

ن
ها، نظرا لعدم القدرة عىل التحكم ف بريطانيا واألردن وغت 

 بسبب قرارات التجميد الصادرة عن مجلس األمن. 

 القـــــــــــــروض

حفظة االستثمارية الطويلة اتفاقية التمويل بي   المؤسسة الليبية لالستثمار والم
 االجل

ن قيـــام المحفظـــة بتـــاريــــ  دوالر  15,000,000 هم بمـــن  تمويـــل قـــدر 7/12/2019خ تبـــي 
لصال  المؤسسة الليبية لالستثمار بناء عىل طلب قدمتـه المؤسسـة الليبيـة لالسـتثمار 

لمعدل للمحفظة ووفقا ا ساس  المحفظة وهو مخالف ألحكام النظام األ  إدارةلمجلس 
: لآل  
 نر

ن أغـــــراض  ســـــاس  ( مـــــن النظـــــام األ 2) مخالفـــــة المـــــادة - المعـــــدل للمحفظـــــة الـــــذي يبـــــي 
  هــذا االتفــاق بــأن هنــاك عائــد ســيتحقق لصــال  

ن فن المحفظــة حيــث ال يوجــد مــا يبــي 
 المحفظة. 

 ساس  ( من النظام األ 9أن طريقة دف  هذا المبلل ال تتفق م  ما تنص عليه المادة ) -
اض من المحفظة.  ن أغراض االقراض واالقتر  المعدل الذي تبي 

المعــدل للمحفظــة  ســاس  ( مــن النظــام األ 22ال يتمــاسر مــ  المــادة )أن هـذا التمويــل  -
  
  تـــنص أنـــه مال يجـــوز للمحفظـــة أن تشـــارك فن

عمليـــة مـــن شـــأنها أن تتعـــارض أي  الـــبر
ار بالبيئةم.    اال ن

 بأي وجه من الوجوه م  أهدفها وأغراضها أو تسبب فن

 منوح لشـركة االستثمارات النفطيةالقرض الم

االســـــتثمارات  إل شــــــركة ظـــــة االســـــتثمارية طويلـــــة المـــــدىتـــــم مـــــن  القـــــرض مـــــن المحف
ن كــال مــن المحفظــة والمؤسســة الوطنيــة  النفطيــة بموجــب اتفاقيــة قــرض بالمشــاركة بــي 

   مصـــرفللــنفط وال
مليــون دوالر  420 إجمــال  م بمبلــل 25/9/1993الليــب   الخــارج   فن

 :  وقد لوحظ بشانه ما يىل 

  مليــون  420تــم أعــادة جدولــة القــرض مــن قيمــة  -
 54,741,000إل  1993دوالر فن

  
االســــــــتثمارات عـــــــن الســــــــداد ألي مبــــــــالل  شــــــــركةعـــــــىل رغــــــــم مـــــــن توقــــــــف  م1998فن

 ،مستحقة

ن األلية -   تم  بها أعادة جدولة القرض.  لم يتبي 
 البر
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  تـنص عـىل فـرض غرامـات 8للمادة ) المحفظة إدارةعدم تطبيق  -
( من االتفاقيـة الـبر

 .   حالة التأخت 
ن
 التأخت  ف

 أو اللجوء للقضاء لسبيل تسديد القرض.  أي إجراء محفظة باتخاذ عدم قيام ال -

  حســــابات  -
ن
  لــــم يــــتم بهــــا الســــداد وأدراجهــــا ف

ة الــــبر عــــدم احتســــاب الفوائــــد عــــن الفــــتر
 المحفظة. 

يد واالتصاالت قرض ا  لشـركة الليبية للي 

   إدارةبعد موافقة لجنة  م02/09/2015القرض بتاريــــخ  ةتم توقي  اتفاقي
ن
المحفظة ف

 بقيمـــــــــــةم 31/8/2015المنعقـــــــــــد بتـــــــــــاريــــخ  م2015عهـــــــــــا الطـــــــــــارئ األول لســـــــــــنة اجتما
  دوالر  50,000,000

 
% مـن المطالبـة بتعـويض 2للمحفظـة بقيمـة  لهـامش ربـــ  مضافا

: أحكومة زامبيا. وقش  نه لوحظ ما يىل 

جميـــ  المســـتندات المتعلقـــة بموضـــوع القـــرض الموجـــودة بمقـــر المحفظـــة بمدينـــة  -
ضـــــوئية ولـــــم تـــــتمكن مـــــن االطـــــالع عـــــىل أصـــــل هـــــذه طـــــرابلس    عبـــــارة عـــــن صـــــور 

 المستندات. 

التجــــــــارة والتنميــــــــة تــــــــم تجديــــــــده بتــــــــاريــــخ  مصـــــــــرفخطــــــــاب الضــــــــمان الصــــــــادر مــــــــن  -
ن لنـــــا قيـــــام  م1/9/2019صـــــالحيته انتهـــــ  بتـــــاريــــخ  م27/8/2018  إدارةولـــــم يتبـــــي 

  إل  وبالتــــال  أن عــــدم تجديــــده يــــؤدي المحفظــــة بتجديــــده
ضــــياع حــــق المحفظــــة فن

 منه والحصول عىل ضمانات للقرض. االستفادة 

أي  الليبيــــــة لالتصــــــاالت وتقنيــــــة المعلومــــــات امتنعــــــ  عــــــن ســــــداد  شـــــــركةال إدارةان  -
تعـويض مـن الحكومـة الزامبيـة وأنهـا أي  للقرض متحججة بأنها لم تستسـلم أقساط

اف حكومة زامبيا  ستقوم بالدف  بمجرد استالمها للتعويض المستحق بموجب اعتر
  
  لإ م2016غسطس أفن

القرض حيث أن عملية السـداد غـت   شـروطال أن ذلك منافن
 % كربــ  من التعويض. 2ة بالحصول عىل تعويض اال فيما يتعلق بهامش شـروطم

يــــــــد واالتصــــــــاالت أقــــــــرت بموجــــــــب رســــــــالتها ذات االشــــــــاري شـــــــــركةأن ال -  الليبيــــــــة للت 
 ال أنإمليــــــون دوالر  48بأنهــــــا اســــــتلم  مبلــــــل  م25/11/2018بتــــــاريــــخ  (59.02أ. )

بفــارق أي  مليــون دوالر  45قيمــة القــرض المــدفوع وفقــا لســجالت المحفظــة بقيمــة 
 مليون.  3

مبلـــل كســـداد أي  نتهـــاء مـــدة القـــرض وعـــدم تحصـــل المحفظـــة عـــىلاعـــىل الـــرغم مـــن  -
   تصـــــــرفالمحفظــــــة لــــــم تقــــــم بــــــأي  إدارةأال أن  أقســــــاط

  للمطالبــــــة بحقهــــــا فن
قــــــانونن

جاع القرض  .أستر

 األصول تحت التسوية

اتة –نتجع السياج  تليل مشـروع م  صي 

  
طـار مــا تـم االتفــاق عليـه بمقــر أمانـة اللجنــة الشـعبية العامــة سـابقا بمدينــة طــرابلس إفن
  
وبنـــاء عـــىل كتـــاب الكاتـــب العـــام باللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقا بشـــأن 19/4/2006فن
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تكليف عدد من المؤسسات الليبية ببناء مرافق وقرى سياحية داعمة لقطاع السـياحة 
 ليبيا بالمواق  المخصصة لها. ب

ت اإل    تنفيـــد جـــراءالتنفيذيـــة للمحفظـــة باتخـــاذ اإل  دارةبـــارسر
ن
ات األوليـــة الالزمـــة للبـــدء ف

اته تليـــل مشـــروعال المحفظـــة   إدارةاســـتلم   ،بـــالموق  الـــذي خصـــص لهـــا بمنطقــة صـــت 
المتضــمن  5/1/2010المؤسســة الليبيــة لالســتثمار بتــاريــــخ  إدارةكتــاب رئــيس مجلــس 

( المــــــــؤر  70) تــــــــاب الكاتــــــــب العــــــــام باللجنــــــــة الشــــــــعبية العامــــــــة ســــــــابقا رقــــــــمفحــــــــوى ك
  الـداخل عـىل جميـ  الجهـات التابعـة للمؤسسـة  م4/1/2010

ن
بشأن حظر االستثمار ف
عـــىل أن يـــتم تســـليم كافـــة المشــــاريــــ   4/1/2010الليبيـــة لالســـتثمار اعتبـــارا مـــن تــــاريــــخ 

  تــــم تأسيســــها مــــن قبــــل محفظــــة ليبيــــا  شـــــركاتوال
فريقيــــا والمحفظــــة االســــتثمارية أالــــبر
المحفظـة  إدارةوافقـ   الصندوق الليب   لالستثمار الـداخىل  والتنميـةإل  طويلة المدى

جاع كــل  مشـــروعاالســتثمارية طويلــة المــدى عــىل تســليم ال وكــل مــايتعلق بــه مقابــل اســتر
 النفقات المدفوعة من قبلها. 

ن كــــل مــــن المحفظــــة التســــليم واالســــتال  محضـــــر توقيــــ   م10/3/2010تــــم بتــــاريــــخ  م بــــي 
 إدارةاالســـــــتثمارية طويلــــــــة المـــــــدى والصــــــــندوق الليــــــــب   لالســـــــتثمار الــــــــداخىل  اســــــــتلم  

والمـــــــدير التنفيـــــــذي للصـــــــندوق الليــــــــب    دارةالمحفظـــــــة رســـــــالة مـــــــن رئـــــــيس مجلــــــــس اإل 
الصــــندوق قــــرر  إدارةمفادهــــا بــــأن مجلــــس  م26/1/2011لالســــتثمار الــــداخىل  بتــــاريــــخ 
بحجـة انهـا غـت  ذات جـدوى اقتصـاديا ووظيفيـا  ـروعمشـعدم تحمل تكـاليف تصـاميم ال

المحفظـــة بـــالرد عـــىل هـــذا الكتـــاب  إدارةوهــم عـــىل اســـتعداد إلعادتهـــا للمحفظـــة قامـــ  
قيــــــام الصــــــندوق بســــــداد المبــــــالل وبــــــدون تأجيــــــل تنفيــــــذا للقــــــرارات الصــــــادرة  ضـــــــرورةب

ح ترجيــــــ  ال   حالــــــة عــــــدم القيــــــام بــــــذلك فأنهــــــا تقــــــتر
 ات كــــــامال مشـــــــروعبالخصــــــوص وفن

 بتصميمه وبأرضه لك  تتول المحفظة بتنفيذه بمعرفتها. 

تحــ  مســم األصــول المنقولــة للغــت  تحــث  مشـــروعدراج الاالمحفظــة تقــوم بــ إدارةن أ
  ظـــل عـــدم قيامهـــا باتخـــاذ اإل  دوالر  15,796,732 التســـوية بمبلـــل

ات القانونيـــة جـــراءفن
جاع امــــوال ال الضــــعيفة  دارةىل اإل ممــــا يــــدل عــــ مشـــــروعالالزمــــة واللجــــوء للقضــــاء الســــتر

ر.    ضياعها دون مت 
 ألموال المحفظة والمساهمة فن

 شـركة الليبية لالستثمارات الخارجيةاألصول المنقولة لل

( 6559المؤسســـــة الليبيــــــة لالســـــتثمار رقــــــم ) إدارةبنـــــاء عـــــىل كتــــــاب رئـــــيس مجلــــــس  -
ة صـول المملوكـنهـاء نقـل األ ات الالزمة إل جراءبشأن أتمام اإل  م13/7/2010بتاريــــخ 

  الجزائــر 
الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة  شـــركةالإل  للمحفظــة االســتثمارية طويلــة فن
يـــة وتـــم توقيـــ   ن وتـــم بموجبهـــا  محضــــر بقيمتهـــا الدفتر ن الطـــرفي  تســـليم واالســـتالم بـــي 
ية ن القيمة الدفتر عىل أن تتول المؤسسة الليبية  دوالر  13,151,679 قبول الطرفي 

 تعلقة بكيفية المعالجة الخاصة بنقل هذه األصول. صدار القرارات المإلالستثمار 

انيات المحفظة تحـ  مسـمهذه  زال ال - ن   مت 
أصـول منقولـة تحـ   القيمة تظهر فن

 التســـــوية مـــــ  العمـــــل عـــــىل تســـــويته ومطابقتـــــه مـــــ  األطـــــراف ذات العالقـــــة. واتخـــــاذ
جاع حقوقهاجراءاإل   .ات القانونية الالزمة الستر
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انية   التقديريةالمصـروفات والمي  

انيـــة تقديريـــة عـــن ال إدارةقامـــ   ن  5,964,320ات بمبلـــل مصــــروفالمحفظـــة باعتمـــاد مت 
دون  م2019دوالر عـن مـاهو مقـدر عـن سـنة  1,257,290قـدرها  بزيادةدوالر، وذلك 

ن المصـاريف الفعليـة   لنا سبب هذه الزيـادة، والجـدول التـال  يوضـ  مقارنـة بـي 
ن ان يتبي 

  
 :م2019/2020والتقديرية عن سنبر

 البيان

2019 2020 

 فعل  وفقا 
  
 للتقرير للمبدن 

 االنحراف تقديري
 فعل  وفقا 

 للتقرير المبدئ
 االنحراف تقديري

  حكمها
ن
 %1- 2,218,241 2,234,307 %16- 1,794,720 2,149,120 مرتبات وماف

 صح  
ن  394,420 تأمي 

  
491,821 

  
 11,601 قرطاسية ومطبوعات

  
17,910 

  
 %155 1,228,978 481,702 %18 846,379 715,423 تدريبيةدورات 

 2,624 كهرباء
  

2,349 
  

 17,178 اصالحات وصيانة ونظافة
  

31,330 
  

 اتعاب استشارات فنية
 

150,000 
  

150,000 
 

 %401 531,762 106,153 %104 371,853 182,396 سفر وانتقال ومبي 

 اتعاب مراجعة واستشارات مالية
 

40,000 
  

40,000 
 

 12,670 ضبافة
  

13,705 
  

اكات قانونية  %594 59,964 8,645 %98 50,000 25,214 اتعاب اشتر

 اتعاب استشارات طبية
 

13,000 
    

 20,546 بريد وهاتف
  

14,814.49 
  

 35,918 ات وسائل نقلمصـروف
  

13,935 
  

 تكاليف عالج
 

400,000 
  

550,000 
 

 ايجار المقر
 

215,067 
  

213,523 
 

ج اك منظومة بلومت 
 %29 370,000 286,177 %1- 200,000 202,600 اشتر

ن  اكات انتر  %154 45,000 17,742 %93 35,000 18,150.04 اشتر

 صيانة منظومة المحاسبة
 

20,000 
  

20,000 
 

 %7 296,423 276,604 %13- 227,330 259,971 ات اخرىمصـروف

 %16- 240,427 285,774 %59- 343,680 837,468 دارةات مجلس اإل مصـروف

 - - ةإدارياتعاب خدمات 
 

14,261 - 
 

 %39 5,964,320 4,297,235 %4- 4,707,030.00 4,885,305 المجموع
 

عىل الـرغم مـن ان االنحـراف بصـفة عامـة يعتـت   م2019خالل سنة  نهأ ويالحظ كذلك
  بعضها،  إال أنه%، 4بسيط جدا 

ة فن وباالطالع عىل البنود نجد ان هناك تجاوزات كبت 
  يعتت  

ها أ والبر   تجاوزت المقدر بنسبة ات مجلس اإل مصـروفكت 
 .%59دارة البر

فقـــــد كـــــان انخفـــــاض المصـــــاريف  م2020أمـــــا بخصـــــوص الـــــوفر الحاصـــــل خـــــالل ســـــنة 
ب وخصوصــــا مصــــاريف الـــــدورات التدريبيــــة ونفقـــــات الســــفر واالنتقـــــاالت وذلــــك بســـــب

 جائحة كورونا. 

انيــة تــم إبــداء الــرأي فيهــا مــن قبــل الــديوانإل  كمــا تجــدر اإلشــارة ن انيــة  ان أخــر مت  ن    مت 
  اعداد مراكزها المالية إدارة، ويتض  ان هناك تأخت  من قبل م2009

 .المحفظة فن
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  مصـروفوبفحص عينة من القيود الخاصة بال
: م نورد 2019/2020ات عن سنبر  

 اآلنر

  كثت  من القيود ومن ذلك: نقص التعزيز  -
ن
 المستندي ف

  الـــــدورات التدريبيـــــة، ومهـــــام  
ن
القيـــــود الخاصـــــة باثبـــــات بـــــدل الســـــفر والمبيـــــ  ف

تقارير عن هذه المهام، عىل الرغم من أن الئحـة االيفـاد أي  لم يتم ارفاق العمل
اعـــــــداد تقـــــــارير بالخصــــــوص، وعـــــــدم وجـــــــود مايفيـــــــد ســـــــفر  ضــــــــرورةتــــــنص عـــــــىل 

 ليها. إتم الدخول للدولة الموفد الشخص الموفد، كصورة خ

 يــة لــم يــتم ارفــاقمصـــروفالقيــود الخاصــة باستعاضــة عهــدة ال فــواتت  أي  ات النتر
  فقط. 

ن انه يتم استعاضتها بناء عىل الكشف التفريعن  خاصة بالعهد، وقد تبي 

الخـــاص بتوريـــد أجهـــزة حاســـب أل   م31/08/2020بتـــاريــــخ  1111701233القيــد  -
 ر العالمية، نورد: ـنس شـركةدوالر من  57,159 واحبار طابعة بقيمة

  ن لنـــا وجـــود  إدارةعـــروض مرفقـــة مـــ  القيـــد عـــىل الـــرغم مـــن ان مـــدير أي  لـــم يتبـــي 
  رسالته الموجهة للمدير العام. إل  ة قد اشار داريالشؤون اإل 

ن
 وجود عروض ف

دوالر لصــــــــــال   62,200بقيمــــــــــة  م02/11/2020بتــــــــــاريــــخ  1111701369القيــــــــــد  -
  المحفظــــــة أزاليـــــا لال  شــــــركة

ستشـــــارات والتــــــدريب، مقابـــــل دورات تدريبيـــــة لمـــــوظفن
 لوحظ بشأنه: 

  .ن لهذه الدورات  عدم وجود ما يفيد اجتياز الموظفي 

  ن أن المطالبـــة صـــادرة مـــن   حـــي 
  تركيـــا وبريطانيـــا، فن

الـــدورات التدريبيـــة نفـــذت فن
  دولة تركيا أ شـركة

ن هل لديها فرع فن م ال،  أزاليا مقرها دولة األردن، دون ان يتبي 
وعــدم التعامــل مــ  مراكــز  شـــركةكــذلك لــم يتضــ  لنــا ســبب التعامــل مــ  هــذه ال
  التكاليف. 

ة تفاديا للزيادة فن   تركيا مبارسر
 تدريب فن

  دوالر  3000أغلــــــــب قـــــــــيم هــــــــذه الـــــــــدورات تعتــــــــت  ذات تكلفـــــــــة عاليــــــــة تتجـــــــــاوز
  المطالبـــــة الصـــــادرة مـــــن 

للشـــــخص، دون ان يـــــتم تحديـــــد عـــــدد ايـــــام الـــــدورات فن
 ليا. ازا شـركة

الخــــاص بتغطيــــة قيمــــة عــــالج دفعــــ  مــــن قبــــل  21/8/2019بتــــاريــــخ  8045القيـــد  -
 لوحظ بشأنه:  17,844موظف بقيمة 

  دينــار وذلــك مقابــل دفعــة  17,625وجــود ايصــال قــبض دفعــه الموظــف بقيمــة
المحفظــــــــة  إدارةإليـــــــواء عمليـــــــة حســـــــب البيــــــــان الموجـــــــود باإليصـــــــال، وقامـــــــ  

فــــاتورة توضــــ  قيمــــة العمليــــة أو هــــل تــــم أي  عــــىل أساســــه دون وجــــود  بالصـــــرف
 م ال. أإجرائها أساسا 

 توصياتال

امإ - ن ســـــاس  األ  المحفظـــــة باالختصاصــــات المناطـــــة بـــــه وفــــق النظـــــام إدارةمجلـــــس  لــــتر
 .للمحفظة

المحفظــة إعــادة تصــنيف المشــاريــــ  والقــروض الممنوحــة لجهــات اخــرى  إدارةعــىل  -
ة وتكــــوين لمصــــادقات والمطابقــــات ا واجــــراء الالزمــــةتكــــوين المخصصــــات  والمتعــــتر
 رصدتها. أللتحقق من صحة 
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داد قيمــــة جــــراءالمحفظــــة اتخــــاد اإل  إدارةعــــىل  - ات القانونيــــة واللجــــوء للقضــــاء الســــتر
 القروض وتكاليف المشاريــــ  الممنوحة لمؤسسات أخرى. 

ة والماليـــــة مـــــن قبـــــل داريـــــالعمـــــل عـــــىل اعتمـــــاد الهيكـــــل التنظـــــيم  وكافـــــة اللـــــوائ  واإل  -
 لليبية لالستثمار. المؤسسة ا إدارةمجلس 

ام - ن المحفظــــة بمتطلبــــات الحوكمــــة وايقــــاف العمــــل  إدارةمجلــــس  أعضــــاءرئــــيس و  الــــتر
  تتعارض م  هذه المتطلبات.  دارةبقرارات مجلس اإل 

 البر

 . ساس  بما يتماسر م  متطلبات النظام األ  دارةمجلس اإل  أعضاءتقليص عدد  -

العمـــل عـــىل تـــدعيم ، و إدارةالعمـــل عـــىل اعتمـــاد اختصاصـــات واضـــحة لكـــل  ضــــرورة -
مــ  شــمولية أداء هــذا المكتــب لكــل مــا  ،مكتــب المراجعــة الداخليــة بالعنــا  الفنيــة

ة األخـــرى المصـــاحبة للعمـــل داريـــيتعلـــق باألعمـــال الماليـــة واالســـتثمارية واألعمـــال اإل 
 .  المال 

مراســـلة لجنــــة  ضــــرورةمخاطبـــة رئاســـة الــــوزراء بحكومـــة الوحـــدة الوطنيــــة ب ضــــرورة -
مم المتحدة بخصوص الحصول عىل ترخيص لصيانة واستالم األجار العقوبات باأل 

  المملوكــة للمحفظــة، وذلــك لتفــادي الخســائر الناتجــة عــن الفوائــد 
الخــاص بالمبــانن
  المغلقة والعديد من الخسائر األخرى. مصـروفالدائنة وال

 ات المدفوعة عن المبانن

-   
  جــدوى االســتثمار فن

   شـــركةإعــادة النظــر فن
ســابتينا، والتعــديل مــن وضــعها القــانونن

 العقارات فقط.  دارةبحيث تصب  وكالة إل 

ويد اإل  إدارةقيام  ضـرورة - ن المالية بالمستندات والعمليات المالية  دارةالمساهمات بتر
 لهـــا إظهـــار الوضـــ  المـــال  ونتيجـــة النشـــاط بشـــكل 

بشـــكل دوري ودقيـــق حـــبر يتســـبن
 صحي . 

الليبيــــــة لالســــــتثمارات الخارجيــــــة  شـــــــركةخاطبــــــة الالمحفظــــــة بم إدارةقيــــــام  ضـــــــرورة -
ــاكة القائمــة ب افهــا بالشر بــرج ليبيــا افريقيــا مــن عدمــه وتزويــدنا  مشـــروعبخصــوص اعتر

 بردها بالخصوص. 

المساهمات بدراسة الوضـ  الحـال  لجميـ  االسـتثمارات، ومـدى  إدارةقيام  ضـرورة  -
 .امكانية التخلص من االستثمارات غت  ذات الجدوى

ات، واســـتيفاء جميـــ  مرفقـــات القيـــود مصــــروفتحـــري الدقـــة عنـــد تســـجيل ال رةضـــرو  -
 بشكل يجعلها غت  قابلة للشك. 

اماال ضــــــرورة - ن بــــــاللوائ  المنظمـــــة للعمـــــل، مثــــــل اعـــــداد تقـــــارير عــــــن مهـــــام العمــــــل  لـــــتر
 والدورات التدريبية وتضمينها بالقيود. 
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 الليبية لالستثمارات اخلارجية شـركةال
يـــــ الليبيـــــة لالســـــتثمارات الخارجيـــــة، مبلـــــل  شــــــركةة االســـــتثمارات البلغـــــ  القيمـــــة الدفتر

ن  70دينــار، موزعــة عــىل عــدد  3,844,838,714وقــدرة  عاملــة  شـــركاتمســاهمة مــا بــي 
 :رئيسية، و    شـركات، تتم إدارتها عن طريق ثالث وغت  عاملة

ــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـركات غي  العاملةعدد الش عدد الشـركات العاملة البيـــــ

 2 19 القابضة والتجارية شـركاتال

 1 24 السياحية والعقارية شـركاتال

 2 22 الصناعية والزراعية والخدمية شـركاتال

 5 65 جمال  اإل 

 70 الكل   اإلجمال  
 

  
 
 الجانب القانون

ة والمالية غت  معتمدة من مجلس داريوكافة اللوائ  اإل  شـركةأن الهيكل التنظيم  بال -
المعـدل  سـاس  المؤسسة الليبية لالستثمار وذلك بالمخالفـة ألحكـام النظـام األ  إدارة

م وتحديـــدا 2019( لســـنة 01بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العموميـــة الغـــت  العاديـــة رقـــم )
  أكــــــــدت عــــــــىل 12( الفقــــــــرة )12المــــــــادة )

 إدارةمجلـــــــــس إل  إحالتهــــــــا  ضــــــــــرورة( الـــــــــبر
 بية لالستثمار لالعتماد. المؤسسة اللي

المشـــكل بموجـــب قـــرار المؤسســـة الليبيـــة لالســـتثمار  شــــركةال إدارةســـتمرار مجلـــس ا -
وذلــــك  أعضــــاء 7بعــــدد  م05/12/2017م الصــــادر بتــــاريــــخ 2017( لســــنة 19رقــــم )

  م25/8/2019بتاريــــخ  شـركةالمعدل لل ساس  بالمخالفة الحكام النظام األ 
 
 وتحديدا

  حددت ع11المادة )
 فقط.  أعضاء( 5) دارةمجلس اإل  أعضاءدد ( البر

( مــن 11وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادة ) دارةعـدم تســمية نائــب لــرئيس مجلــس اإل  -
 المعدل.  ساس  النظام األ 

ن للتقاعـــــد لبلـــــوغ الســـــن القانونيـــــة واســـــتمرارهم ك -  أعضـــــاءتســـــمية عـــــدد مـــــن المحـــــالي 
( 1المحاسـبة رقـم ) ، بالمخالفة ألحكام قانون العمل ومنشور ديـواندارةبمجلس اإل 
ن للتقاعــد  م2020لســنة  والــذي وجــه بموجبــه كافــة الجهــات بعــدم تســمية المحــالي 

  عضوية مجالس 
  حكمها، وفيما يىل  بيان بهم:  شـركاتال إدارةفن

 العامة وما فن

 تاريــــخ التسمية تاريــــخ التقاعد الصفة االسم

 م15/12/2017 م2011 دارةرئيس مجلس اإل  م ال

 م15/12/2017 م2011 دارةعضو مجلس اإل  ح ال
 

وذلــك بالمخالفــة  شـــركةلل دارةعــدم تســمية نائــب للمــدير العــام مــن قبــل مجلــس اإل  -
 المعدل.  ساس  النظام األ من  (17( الفقرة )12ألحكام المادة )

مـــــن القـــــانون  (196)بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة  شــــــركةعـــــدم تســـــمية هيئـــــة مراقبـــــة لل -
( مـن النظـام 19التجاري بشأن تكوين هيئة المراقبة كذلك بالمخالفة لنص المادة )

 ، االمر الذي من شأنه اضعاف الرقابة الداخلية. شـركةالمعدل لل ساس  األ 
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مــن  (163)عــدم انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة بشــكل دوري بالمخالفــة للمــادة  -
ن أن معظـــم اجتماعـــات  القـــانون التجـــاري بشـــأن االجتماعـــات الدوريـــة لهـــا حيـــث تبـــي 

 كان  غت  عادية مما ششت  لضعف المتابعة.   شـركةالجمعية العمومية لل

الليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة  شـــركةال إدارةمجلــس  أعضــاءاحتكــار الســادة رئــيس و  -
  يكون  شـركاتوال ركةشـومديرها العام، ألغلب المناصب والعضويات بال

التابعة البر
 من ورائها عائدا ماديا. 

 تعارض المصالح

( 7عــدم مراعــاة مبــادئ الحوكمــة ومخالفــة منشــور رئــيس ديــوان المحاســبة الليــب   رقــم )
  حكمها،  شـركاتم بشأن تعارض المصال  بمجالس إدارات ال2018لسنة 

ن
العامة وما ف

ن م 2018( لسنة 15وقرار مجلس الوزراء رقم ) بشأن تقرير احكام إصالحية، حيث تبي 
 :  ما يىل 

الليبيـــــــة لالســـــــتثمارات الخارجيــــــــة  شــــــــركةال إدارةمجلــــــــس  أعضـــــــاءاســـــــتمرار رئـــــــيس و  -
، األمـــر  بعضـــوياتهم الصـــادر بحقهـــم قـــرار ايقـــاف مـــن رئـــيس ديـــوان المحاســـبة الليـــب  

بشــــأن إعــــادة تنظــــيم  م2013لســــنة  (19)الــــذي يعــــد مخــــالف ألحكــــام القــــانون رقــــم 
: ديوان و   المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية، وبيانها كالتال 

 العضوية الصفة االسم

 م ال
رئيس مجلس إدارة الشـركة الليبية 

 لالستثمارات الخارجية
عضو مجلس إدارة الشـركة العربية 

 مرص –لالستثمار 
عضو مجلس إدارة بشـركة القاهرة 

 لالستثمارات السياحية

 ح ال
الشـركة الليبية عضو بمجلس إدارة 

 لالستثمارات الخارجية
رئيس مجلس إدارة شـركة ليبيا 

 مرص –لالستثمار 
رئيس مجلس إدارة شـركة ليك سايد 

 لالستثمارات السياحية

 ح ال
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية 

 لالستثمارات الخارجية
رئيس مجلس إدارة شـركة الفيكو 

 تونس
رئيس مجلس إدارة شـركة الفيكو 

 السودان

 ج أ
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية 

 لالستثمارات الخارجية
عضو مجلس إدارة شـركة ليبيا 

 مرص –لالستثمار 
 

 أ ال
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية 

 لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس شـركة ليبيا 

 مرص –لالستثمار 
 

 ك ال
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية 

 لالستثمارات الخارجية
عضو بمجلس إدارة شـركة فندق 

 مالطا –قرص كورنييا 
 

 ح أ
عضو بمجلس إدارة الشـركة الليبية 

 لالستثمارات الخارجية
رئيس مجلس إدارة الشـركة الليبية 

 المالطية القابضة
 

 

 شــــركةاســـتفادة المـــدير العـــام )س، ا( مـــن منصـــبه وعنـــد اســـتالمه مهـــام مـــدير عـــام ال -
التابعـة ناهيـك عـن العضـويات غـت   شــركاتال إدارةبالعديد من العضويات بمجـالس 

:  شـركاتالظاهرة بال  القابضة و   كما يىل 

 تاريــــخ منح العضوية نوع التكليف الصفة اسم الشـركة

 م2018 رسالة إدارةعضو مجلس  مرص –ليبيا لالستثمار  شـركة

ولية ابيكوب شـركةال  م2018 غت  موجود إدارةعضو مجلس  العربية للصناعات البتر

   شـركةال
ر
 م2019 غت  موجود إدارةعضو مجلس  الدولية لإلستثمار الفندف

 

القاهرة لالستثمارات  شـركة إدارةم عضو بمجلس 2019تسمية )ر، ال( خالل سنة  -
صـــــندوق االنمـــــاء  إدارةالســـــياحية والعقاريـــــة والـــــذي ششـــــغل وظيفـــــة رئـــــيس مجلـــــس 

 .  االقتصادي واالجتماع 
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الدوليـة لالسـتثمار  شـركةال إدارةم كعضو بمجلس 2019تسمية )س، ا( خالل سنة  -
، وكــــذلك ترشــــي  نفســــه بــــدال مــــن )م، ع، س( الــــذي ششــــغل وظيفــــة مــــدير   

ر
الفنــــدف
 العامة لالستثمار.  دارةاإل 

م بشأن إعارة 2020( لسنة 13باصدار القرار رقم ) شـركةال إدارةقيام رئيس مجلس  -
العربيـة المغربيـة القابضـة  شــركة)م، م، ج، ال( )عمل حر( عىل وظيفة مدير عام لل

 أن المؤهـــل العلـــم  للســـيد المـــذكور هـــو بكـــالوريوس  –
ن ســـليما القابضـــة، حيـــث تبـــي 

هـا عـىل نقطة من أربعة نقاط، وفيما يىل  بيـان بعضـوياته ومن 2.42محاسبة بمعدل 
: سبيل المثال ال الحرص وفق   
 اآلنر

 تاريــــخ منح العضويه العضوية تاريــــخ االعارة

 - مدير عام )تنفيذي( ش/ العربية المغربية القابضة   م02/05/2020

 م حبر تاريخه08/2015 ليبيا لالستثمار شـركة إدارةعضو بمجلس  م02/05/2020

 حبر تاريخه 10/2016 اويا لالستثمار شـركة إدارةرئيس مجلس  م02/05/2020
 

  لل -
بــــــالمغرب بالعديــــــد مــــــن  شـــــــركةاســــــتفادة )س، ح، أ( مــــــن منصــــــبة كممثــــــل قــــــانونن

التابعـــة للمكتـــب بالســـاحة المغربيـــة، وفيمـــا يـــىل  بعـــض هـــذه  شــــركاتالعضـــويات بال
 العضويات عىل سبيل الذكر: 

 الصفة اسم المساهمة

   مكتب الفيكو المغرب
 الممثل القانونن

 إدارةعضو مجلس  دروة العقارية شـركة

 شـركةال إدارةرئيس مجلس  الفيكو طنجه شـركة

 شـركةال إدارةرئيس مجلس  قرص المنارة شـركة
 

  لل -
بمالطــــا وعضــــو بمجلــــس  شـــــركةاســــتفادة )ص، ع، د( مــــن منصــــبه كممثــــل قــــانونن

يد القابضة ومديرها العام من تسمي  نفسيه بعضـويات بمجـالس  شـركة إدارة الفتر
يــد القابضــة بالســاحة المالطيــة، و   كمـــا  شـــركةالتابعــة ل شـــركاتجميــ  ال إدارة

الفتر
 :  يىل 

 الصفة

  لمكتب الفيكو 
 مالطا –الممثل القانونن

يد القابضة شـركة إدارةعضو بمجلس   الفتر

يد القابضة شـركةمدير عام   الفتر

 ماجري  اليف شـركة إدارةعضو بمجلس 

 إنمو الحمراء شـركة إدارةعضو بمجلس 

 اسكاالهوتيل شـركة إدارةعضو بمجلس 

 قرص الحمراء شـركة إدارةعضو بمجلس 

 Euroaf Consult and trade limited شـركة إدارةعضو بمجلس 
 

أويا لالستثمار العقـاري، بـالرغم مـن تمتعـه بعضـوية  شـركةتسمية )م، م، ا( كرئيس ل -
  تعتـــــت  ال م08/2015ليبيـــــا لالســـــتثمار مـــــن تـــــاريــــخ  شــــــركة إدارةمجلـــــس 

 شــــــركةوالـــــبر
اويــــا لالســــتثمار العقــــاري، والــــذي يعتــــت  مخالفــــة لمبــــادئ  شـــــركةالمالكــــة والقابضــــة ل

 والحوكمة. 
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  شـركةال إدارةمجلس 

م حـــبر تاريخـــه 2017خـــالل الســـنوات  شــــركةال إدارةمـــن خـــالل متابعـــة أعمـــال مجلـــس 
ن  : تبي   
 اآلنر

 ومؤهالتهم العلمية.  شـركةال إدارةكشف بأسماء مجلس  -

 المؤهل العلم   الصفة االسم ت

 علوم زراعية  رئيسا للمجلس م ال ال 1

 محاسبة عضوا ح ال ال 2

 د. محاسبة عضوا ج ع ا 3

 بكالوريوس هندسة عضوا أ م ال 4

 بكالوريوس هندسة عضوا ح ب ال 5

 بكالوريوس محاسبة عضوا ك م ال 6

 ماجستت  هندسة اتصاالت  عضوا ح ش أ 7
 

 شـــركةال إدارة)م، ال( باصــدار قــرارات عــن مجلــس  شـــركةال إدارةقيــام رئــيس مجلــس  -
  محــــــا ن إجتمــــــاع مجلــــــس 

بقيامــــــه باصــــــدار القــــــرارات  شـــــــركةال إدارةدون تــــــداولها فن
  ينظم هذا اإل  شـركةال إدارةمجلس  أعضاءبالتمرير عىل 

 جراءدون وجود سند قانونن
ن المنظمة لعمل ال   القواني 

 م. 2010أو القانون التجاري عن سنة  شـركةسواء فن

ه، رغـم  دارةقيام رئيس مجلس اإل  -   مهام رسـمية لنفسـه ولغـت 
باصدار قرارات ايفاد فن
  حــددت  اس  ســ( مــن النظــام األ 16عــدم اختصاصــه بــذلك بالمخالفــة للمــادة )

والــبر
 ســـــــاس  ( مـــــــن النظـــــــام األ 17رئـــــــيس المجلـــــــس، كمـــــــا حـــــــددت المـــــــادة ) اختصاصـــــــات

 :   مهام رسمية للمدير العام، وبيانها كالتال 
 اختصاص االيفاد فن

 المدة الغرض من المهمة جهة صدور  الصفة االسم

 ايام 4 ورشة عمل حول تقييم األصول رئيس المجلس رئيس المجلس م ال

 ايام 3 بتونس شـركة إدارةاجتماع مجلس  رئيس المجلس المجلسرئيس  م ال

اء االمم المتحدة رئيس المجلس رئيس المجلس م ال  يام 3 حضور االجتماع التقابىل  م  لجنة خت 

 ايام 4 االستثمارات الخارجية بتونس شـركةحضور االجتماع االول ل رئيس المجلس رئيس المجلس م ال

 ايام 4 اجتماع تقابىل  م  المؤسسة الليبية معتمدغت   عضو المجلس ح ال

 ايام 4 اجتماع تقابىل  م  المؤسسة الليبية غت  معتمد عضو المجلس ح أ

 ايام 4 اجتماع تقابىل  م  المؤسسة الليبية غت  معتمد عضو المجلس ح ال

 ايام 4 اجتماع تقابىل  م  المؤسسة الليبية غت  معتمد رئيس المجلس م ال
 

 التنفيذية بالشـركة اإلدارة

ن  : من خالل المتابعة تبي   
 اآلنر

ات سـابقة  شـركةتقصت  مدير عام ال -   تـم توليهـا مـن فـتر
  متابعـة قـرارات اإلعـارة الـبر

فن
ات بشـــــأنها، وذلـــــك بالمخالفــــــة ألحكـــــام قـــــانون العمــــــل أي إجــــــراء وذلـــــك دون اتخـــــاذ 

 ومنها عىل سبيل المثال:  شـركةال إدارةالمنظم لإلعارة، واحالتها لمجلس 
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 الشـركة الوظيفة رقم القرار تاريــــخ بداية االعارة االسم

 مدير عام م2012/  83 م01/05/2012 إ م ال
 سوريا-السورية الليبية  شـركةال

 لبنان-ارطسكو  شـركة

 ع ال
 م01/06/2014

 م01/09/2014
 مدير عام م2014/  23

 الجزائر –التنمية الفندقية  شـركة

 الفيكو الجزائر شـركة

 العربية اليمنية القابضة شـركةال مدير عام م2014/ 56 م13/07/2014 م ال

 الليبية المالطية القابضة شـركةال موظف م16/2015 م01/09/2015 أ أ ع
 

ن مجلــــس اإل  -   اصــــدار القــــرارات المتعلقــــة  دارةالتخــــبط الواضــــ  بــــي 
ن
والمــــدير العــــام ف

وانهــاء إعـارتهم، واســتمرار العديــد مــنهم نتيجــة هــذا  شـــركاتبتكليـف واعفــاء مــدراء ال
مـــ  المصــــارف  شــــركةالتخـــبط بـــالرغم مـــن اعفــــاءهم ممـــا قـــد يـــؤثر عــــىل معـــامالت ال

 التابعة.  شـركاتوال

تقــــارير عــــن هــــذه المهــــام أي  قيــــام )س، أ( بايفــــاد نفســــه لمهــــام خارجيــــة دون وجــــود  -
السفر والمبي  وتحديـدا  بها وذلك بالمخالفة ألحكام الئحة دارةإلحاطة مجلس اإل 

وتحويل قيمة أغلب  شـركةال إدارة( وكذلك بالمخالفة لتوصيات مجلس 14المادة )
 (BANK OF VALLETTA P. L. Cبـــدل المهـــام الخارجيـــة لحســـابه الخـــاص ببنـــك )

 بمالطا ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص: 

 المدة الغرض من المهمة السنة

 ايام 3 متابعة المساهمات بتونس م2020

 ايام 5 بمرص شـركةمتابعة استثمارات ال م2020

  لجمهورية نيكاراجوا م2020
 ايام 3 استكمال الوفد الفبن

 ايام 5 الجمعية العمومية / ش/العربية لبناء السفن م2019

 ايام 5 سندس مشـروعمتابعة  م2019

ن إل  الموفد  دارةوفد اإل  م2019  ايام 7 الصي 

 أيام 4 االعمال المتعلقة بمساهمات المغربمتابعة  م2019

 ايام 3 وفد رسم  لدولة األردن م2018

 أيام 4 بمالطا شـركاتمتابعة االعمال المتعلقة بال م2018
 

ن جـدد بال شــركةقيـام مـدير عـام ال - ن مـوظفي  بالمخالفـة لنصــوص  شــركة)س، أ( بتعيــي 
ن بال   تــنظم الضــوابط العامــة للتعاقــد مــ  7المــادة ) شـــركةالئحــة شــؤون العــاملي 

( الــبر
ن الجدد والمادة )   دراسـة 11العاملي 

ن فن   تحدد اختصاص لجنة شـؤون العـاملي 
( البر

ن للعمل والتوصية بشأنهاملفات   .المتقدمي 

امعــدم  - ن ن المعــارين، باإلضـــافة شـــركةمــدير عــام ال الــتر  )س، أ( بتطبيــق الئحــة العــاملي 
التابعــــة  شــــركاتال إدارةمعـــايت  لمــــن  عضـــويات مجــــالس أي  عـــدم االســـتناد عــــىلإل 

  ال
 ومنها عىل سبيل المثال:  التابعة، شـركاتوتسمية االعارات للعمل بالخارج فن

 الموظيفة األساسية الوظيفة الممنوحة االسم

 االنماء االقتصادي واالجتماع  رئيس مجلس إدارة صندوق  عضو بمجلس إدارة بشـركة القاهرة للمنشأت العقارية والسياحية ر ال

 مديرا عاما للشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية )الفيكو تونس( م ب
مدير عام شـركة االنماء للنفط والغاز التابعة لصندوق االنماء 

 االقتصادي واالجتماع  

 ر ال
موظف للعمل بالشـركة الليبية لالستثمارات الخارجية بتونس 

 )الفيكو تونس(
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م باصــــدار القــــرار 15/02/2020)م، ال( بتــــاريــــخ  شـــــركةال إدارةقيــــام رئــــيس مجلــــس  -
الفيكــــو تــــونس  شـــــركةم بشــــأن إعــــارة )م، م، ب( مــــديرا عامــــا ل2020لســــنة  (7رقــــم )

  
ن
( مـن 3( الفقـرة )6إجتماع المجلس بالمخالفة لـنص المـادة ) محضـر دون عرضه ف

 إدارةمجلـــــس  أعضـــــاءقـــــة مـــــن الئحـــــة المعـــــارين للعمـــــل بالخـــــارج، وقبـــــل أخـــــد المواف
ن رد األ  شـــركةال م وعـــدم 18/02/2020-17عـــىل الموافقـــة بتـــاريــــخ  عضـــاءحيـــث تبـــي 

عـدم توافـق مـا نـص عليـه القـرار إل  مـر الـذي ششـت  المجلـس، األ  أعضاءالرد من أحد 
 وانعدام مصداقية القرارات الصادرة عنه. 

ة مهامه ب -   مبارسر
ن
وظيفة نائب رئـيس مجلـس  كورنييا عىل  شـركةاستمرار )ا، ال، م( ف

 إدارةم رغـــــــم صـــــــدور تعليمـــــــات مجلـــــــس 31/03/2020حـــــــبر تـــــــاريــــخ  شــــــــركةال إدارة
م واسـتالمه لمرتبـه بالكامـل خـالل هـذه 21/01/2020بانهاء اعارته بتاريــــخ  شـركةال

ة، باإلضــافة التخــاذ     شـــركةات بالمخالفــة للــوائ  الإجــراءالفــتر
بتســوية غيــاب المعــبن

ة مــــــن  م ومــــــن تــــــم منحــــــه 31/03/2020م وحــــــبر تــــــاريــــخ 22/01/2020عــــــن الفــــــتر
ة، هذا باالضـافة   السـابق إل  مرتباته بالذاخل عن هذه الفتر

ن
  تقاضـاها ف

مرتباتـه الـبر
ة وهـــو    01/12/2019بالـــداخل مـــن تـــاريــــخ المبـــارسر

م وقبـــل اكتشـــاف اســـتمراريته فن
 العمل بالخارج. 

ن ال الليبيــــة لالســــتثمارات  شـــــركةمــــن خــــالل الفحــــص والمراجعــــة للحســــاب الجــــاري بــــي 
ن  : الخارجية، والمؤسسة الليبية لالستثمار، تبي   
 اآلنر

الليبيـة لالســتثمارات الخارجيــة  شـــركةعـدم وجــود ضـمانات للمبــالل المدفوعــة مـن ال -
شــــــــــــركة الليبيــــــــــــة يــــــــــــورو لصـــــــــــال  ال 4,090,000دوالر، وقيمـــــــــــة  326,007بقيمـــــــــــة 

امـ، مقابـل سـداد السياحة والمؤتمرات شـركةفريقية، و لإلستثمارات األ ن ات قائمـة التر
جاع أي  اليكــــو تــــونس، وعــــدم وجــــود  شـــــركةعــــىل  ن هــــذه االطــــراف الســــتر اتفاقيــــة بــــي 

 المبالل وتسويتها. 

 ينغ&  عقد مكتب المراجع الخارج   ارنست

 :  قد لوحظ بشأنه ما يىل 

الختصاصـــــاته والتعـــــدي عـــــىل اختصاصـــــات الجمعيـــــة  شــــــركةال إدارةتجـــــاوز مجلـــــس  -
  اختيـــار 

ومـــدير عـــام  دارةالمـــدقق الخـــارج   حيـــث قـــام عضـــو مجلـــس اإل  العموميـــة فن
انيــــــات لل شـــــــركةال ن الليبيــــــة  شـــــــركةالســــــابق ) ، ال( بــــــابرام عقــــــد مراجعــــــة واعــــــداد مت 

  مؤسســـة ارنســـ  ويونـــل  شــــركةلالســـتثمارات الخارجيـــة مـــ  
المتضـــامنون )عضـــو فن

 العالمية( بقيم مختلفة بعملة الدوالر. 

الصــــــــــــادر بتــــــــــــاريــــخ  م2017( لســــــــــــنة 8قــــــــــــم )بموجــــــــــــب القــــــــــــرار ر  شـــــــــــــركةتكليــــــــــــف ال -
 لماليـــة المجمعـــة عـــن الســـنواتباعـــداد القـــوائم ا دارةمـــن مجلـــس اإل  م15/4/2017
دوالر، ومراجعـــــة القـــــوائم  165,000 إجمـــــال  ، مقابـــــل مبلـــــل (م2016 -2012) مـــــن

 إجمــــــــال  مقابــــــــل مبلــــــــل  (م2016-، 2013مــــــــن ) الماليــــــــة المنفــــــــردة عــــــــن الســــــــنوات
 دوالر.  540,000
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 ثيل بمالطا مكتب التم

ن  : من خالل متابعة مكتب التمثيل )المحفظة االستثمارية مالطا( تبي   
  اآلنر

)س، أ( عنــــد قيامـــه بتكليــــف )ص، ع، د( بمهـــام الممثــــل   شــــركةتجـــاوز مـــدير عــــام ال -
  لل
( لسـنة 3042شـاري )ذلك مـن خـالل التكليـف ذو الـرقم اإل بمالطا و  شـركةالقانونن
مر الذي يتعارض م  مبادئ الحوكمة وكذلك المخالف للمنشور الصادر األ  م2018

  وكــذلك المنشــور الصــادر عــن رئــيس 
عــن المجلــس الرئــاس  لحكومــة الوفــاق الــوطبن

 شــــركةال إدارةم باعتبـــاره عضـــو بمجلـــس 2018ديـــوان المحاســـبة الليـــب   خـــالل ســـنة 
ليبيــة لالســتثمارات ال شـــركةال إدارةالقابضــة ومــديرها العــام وذلــك وفــق قــرار مجلــس 

 م. 2018( لسنة 59الخارجية رقم )

مالطـا  –رف مبـالل مـن حسـاب مكتـب التمثيـل ـ)س، أ( بصـ شـركةتجاوز مدير عام ال -
 :  بالمخالفة من خارج الموازنة المعتمدة و   كما يىل 

ـــخ الخصم  المبلغ البيان التاريـ

 يورو 6,000 ا ق  والسيد /مج   ف  للسيد /  م10/10/2019

 يورو 1,060 الحمراء اسبانيا شـركةتغطية أتعاب المحام  ل م24/10/2019

 يورو 5,000 ج   ف  للسيد /   م10/01/2020

 يورو 6,500 الحمراء شـركةات طارئة وقشكل عاجل لمصـروف م16/03/2020

 يورو 18,560 اإلجمال  
 

مكتـــب التمثيـــل بالموافقـــة عـــىل اســـتغالل مـــدير  )س، ا( شــــركةمخالفـــة مـــدير عـــام ال -
بمالطا بمنطقـة سـان جـوان كسـكن لـه مقابـل  شـركةبمالطا للعقار )فيال( المملوك لل

اف ومتابعـة، وعـدم  1,100خصـم مبلـل  يـورو مـن المبلـل المخصـص لـه كمكافـأة إرسر
ام ن امبــاال شـــركةالعامــة لل دارةالمكتــب واإل  إدارة الـتر ن بخصـم قيمــة االيجــار، ممــا يعــد  لتر

  حالــه تــوفر ســكن مــن قبــل المؤسســة مخــالف لالئحــة المعــاري
ن للعمــل بالخــارج )فن

المعــار إليهــا الموفـــد للعمــل بالخـــارج أو منحــه ســـكن تــاب  للمؤسســـة الموفــد إليهـــا ال 
ن بالخارج(.   يتم  ف عالوة السكن المبية بجدول مرتبات العاملي 

م حـــبر 2017ة مـــن ســـنة المكتـــب عـــن الفـــتر إل  القابضـــة شــــركةالمبـــالل المحالـــة مـــن ال
 :م30/06/2020

 الفائض )التجاوز( المصارف الفعلية بالدينار اللين    المبالغ المدفوعة بالدينار اللين    السنة

 2,891 514,571 517,462 م2017

 12,347 541,390 553,737 م2018

 (89,065) 1,156,781 1,067,716 م2019

30/06/2020 582,022 441,195 140,827 
 

  تم  إحالتها ومن خالل متابعة 
ن إل  المبالل البر : مكتب التمثيل بمالطا تبي   

 اآلنر

  المبـالل ال -
م وذلـك بعـد تـول  2019ة للمكتـب خـالل سـنة مصــروفهناك تضاعف فن

  لل
م، عــــىل 12/11/2018بمالطــــا بتــــاريــــخ  شـــــركة)ص، د( منصــــب الممثــــل القــــانونن

أصــل ثابــ  للمكتــب وانمــا هــو عبــارة أي  المكتــب باضــافة إدارةالـرغم مــن عــدم قيــام 
 ات عمومية للمكتبمصـروفات مرتبات و مصـروفعن 
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رصف قيمــــــة تفــــــوق القيمــــــة ـم قيــــــام مكتــــــب التمثيــــــل بــــــ2019نالحــــــظ خــــــالل ســــــنة  -
دينــار االمـــر  89,065وذلـــك بواقــ  زيـــادة بلغــ  قيمتهـــا  شـــركةالمدفوعــة مــن قبـــل ال

  للمكتــب بصــ
 دارةلقيمــة دون موافقــة اإل رف اـالــذي يعــد تجــاوز مــن الممثــل القــانونن

 .شـركةالعامة لل

مالطـا بعمليـة صـيانة عـىل فـيال مادلينـا التابعـة للمكتـب  –قيام مدير مكتب التمثيل  -
ون أخــد ديــورو وذلــك  127,450بالتجــاوز مــن خــارج موازنــة المكتــب بقيمــة بلغــ  

  الليبية لالستثمارات الخارجية.  شـركةال إدارةموافقة مسبقة من مجلس 

 التمثيل بإيطاليا )روما(مكتب 

ن  : من خالل متابعة أعمال مكتب التمثيل بايطاليا )روما( تبي   
 اآلنر

اماالعــــدم  - ن الليبيــــة لالســــتثمارات  شـــــركةال إدارةبقــــرار القفــــل الصــــادر عــــن مجلــــس  لــــتر
 م بشأن قفل مكتب التمثيل. 2009لسنة  (8)الخارجية رقم 

 عدم وجود لوائ  تنظم عمل المكتب.  -

ســس لنظـــام الرقابــة الداخليــة بالمكتـــب حيــث أن جميــ  العمليـــات أأي  عــدم وجــود  -
  تتم بمكتب التمثيل بايطاليا يقوم بها مدير المكتب منفردا. 

 البر

للمكتب والمصاريف الفعلية وذلك وفـق مـا تـم تزويـدنا بـه مـن  المدفوعةبيان بالمبالل 
 العامة للمالية.  دارةمدير عام اإل 

 فائض )تجاوز( المصاريف الفعلية بالدينار اللين    بالدينار اللين   المبالغ المدفوعة  السنة

 143,162 545,556 688,719 م2017

 43,950 924,621 968,572 م2018

 (143,054) 688,597 545,542 م2019

30/06/2020 215,996 183,388 32,608 
 

ن  : ومن خالل متابعة أعمال مكتب التمثيل بروما تبي   
 اآلنر

م برصف قيمة تفوق القيمة المدفوعة مـن 2019التمثيل خالل سنة  تجاوز مكتب -
 دينار والزيادة تمثل مستحقات مالية.  143,054وذلك بمبلل  شـركةقبل ال

  المبالل المدفوعة للمكتب خالل سنة  -
اضـافات أي  م دون وجود 2018تضاعف فن

 للمكتب من الناحية االستثمارية. 

 مكتب تمثيل المغرب 

ن  من خالل متابعة : المحفظة االستثمارية بالمغرب تبي   
 اآلنر

م 2017المبالل المدفوعه لمكتب التمثيـل والمصـارف الفعليـة للمكتـب عـن السـنوات 
 م30/06/2020حبر 
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  المكتب بالدينار المبالغ المدفوعة إل المكتب بالدينار السنة
 
 الفائض )التجاوز( المصاريف الفعلية ف

 210,759 1,042,208 1,252,967 م2017

 (126,001) 1,638,181 1,512,180 م2018

 174,142 1,361,918 1,536,060 م2019

 149,118 0.000 149,118 م30/06/2020
 

ن مصـرفومن خالل متابعة المبالل ال : ة تبي   
 اآلنر

رف قيمة تفوق القيمة المدفوعة من ـم بص2018تجاوز مكتب التمثيل خالل سنة  -
 دارةدينــار دون موافقــة اإل  126,001وذلــك بواقــ  زيــادة بلغــ  قيمتهــا  شـــركةقبــل ال
 .شـركةالعامة لل دارةاإل 

اف والمتابعـــــة لالســـــتثمارات القائمـــــة ودراســـــة  ومـــــن خـــــالل متابعـــــة أعمـــــال لجنـــــة االرسر
ن  : الفرص االستثمارية بالساحة المغربية المشكلة من قبل مديرها العام تبي   
 اآلنر

امــوتجديــدات قــام بهــا المكتــب و   مــن صــميم  ةاعمــال صــيان إجــراءيالحــظ  - ن  اتالتر
ن    مـــن العقـــد  ((3)5–(2)5)المســـتأجر تنفيـــذا للمـــادتي 

 5,000,000عـــن  تزيـــد  والـــبر
ج فقط. دوالر ل  فندق الت 

ر مثـــل الســـماح باعفـــاء مـــا نســـبته تـــم تقـــديم تنـــازالت  - % مـــن 25للمســـتأجر دون مـــت 
تقـــدر ضـــافات عـــىل الفنـــدق وتنفيـــذ بعـــض مـــن اال  ال فيكـــو االيجـــار لمجموعـــة فنـــادق 

 .( ألف دوالر500ب)

تمديــد عقـــد ايجـــار فنـــدق قرـصـ المنـــارة قبـــل تـــاريــــخ انتهائــه بـــثالث ســـنوات مـــ  مـــن   -
ن بدون مقابل  إيرادات تقدر هدر فرصة أمما المستأجر استغالل الفندق لمدة سنتي 

 مليون دوالر.  6 نحوب

اتيجيةالقــــرارات  اتخــــاذ جملــــة مــــن - فيكــــو،  ال إدارةو   مــــن اختصــــاص مجلــــس  اســــتر
 ومنها: 

  دارةســـنوات دون أخـــد الموافقـــة مـــن اإل  10توقيـــ  عقـــد ايجـــار للفنـــادق ولمـــدة 
اف أو مجلس   .شـركةال إدارةالتنفيذية أو لجنة االرسر

  ة أعمــــال الصــــيانة والتجديــــدات دون وجــــود إقفــــال فنــــدق فــــرح مــــراكش ومبــــارسر
 .شـركةال إدارةالتنفيذية أو مجلس  دارةتفويض من اإل 

  مليـــــون دوالر  15القيمـــــة الفعليـــــة للصـــــيانة عـــــىل الفنـــــادق مبلـــــل وقـــــدرة  تجـــــاوز
  تتحملهـــــا الإل  اضـــــافة

ن والتعويضـــــات الـــــبر نتيجـــــة  شــــــركةقفـــــل الفنـــــدق لســـــنتي 
 مليون دوالر تقريبا.  20تكلفة تبلل  اجمال  بأي  ملحق العقد 

  للمكتب بتوقي  عقود جديدة و   كما يىل  
ن قيام الممثل القانونن  :كما تبي 

  للمكتـــب بـــالمغرب بعـــدة تنـــازالت بعـــد عمليـــة الصـــيانة كمـــا 
ن قيـــام الممثـــل القـــانونن تبـــي 

  عقــود االيجــار الجديــدة وبموجــب عقــد ايجــار فنــدق فــرح مــراكش اعطيــ  
للفنــادق فن

 التنازالت االتية: 

أشــــهر مــــن تــــاريــــخ تســــليم الفنــــدق بعــــد  6يعــــفن المســــتأجر مــــن ســــداد االيجــــار لمــــدة  -
 الصيانة. 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

277 
 

ن والمصـــاريف التحمـــل مرتبـــات ومزايـــا  -   )كهربـــاء  المتمثلـــةابتـــة االخـــرى ثالعـــاملي 
ن
 -ف

ن  –حراسة   .م حبر تسليم الفندق01/03/2019بالفندق من تاريــــخ  (تأمي 

دوالر إل  3,500,000ارتفاع التكلفة المبدئية لصيانة فنـدق فـرح مـراكش مـن مبلـل  -
درهـــــم مغـــــرن    120,000دوالر حيـــــث تجـــــاوزت تكلفـــــة الغرفـــــة  8,400,000مبلـــــل 
درهـــم  55,000الرغم مــن وجــود عــرض مقــدم عــن طريــق اللجنــة بتكلفــة تقديريــة بــ

، ناهيــــك عــــىل ذلــــك عــــدم خضــــوع  أعمــــال إل  غــــرف مــــن نفــــس الفنــــدق 102مغــــرن  
 الصيانة. 

  البنوك المغربية وكان  كما يىل   شـركةالمملوكة لل بالسيولةفيما يتعلق 
ن
 :ف

تثمارات الخارجيــــة لـــــدى الليبيــــة لالســــ شــــــركةبلغــــ  الســــيولة المتاحــــة لحســــابات ال -
  فاق  مبلل وقدرة 

 .دوالر 34,000,000البنوك المغربية بالعملة األجنبية والبر

-   
ن
م مبلــــل 30/06/2019بلغــــ  الســــيولة المتاحــــة لــــدى مكتــــب التمثيــــل المغــــرب ف

 .دوالر 17,000,000 ما يفوقأي  درهم مغرن    165,000,000وقدرة 

: وحيث لوحظ   
 اآلنر

 شـركةال إدارةالعامة لالستثمار لمجلس  دارةن مدير عام اإل ات المقدمة مجراءكل اإل  -
ن من تاريــــخ القيام بعملية الصيانة. أي  ات الحقةإجراء     بعد حوال  سنتي 

العامة لالستثمار بتفويض مدير عام الفيكو المغرب بخصم قيمة  دارةقيام مدير اإل  -
م 2019( لســنة 11ات، االمـر الــذي يخـالف القــرار رقـم )يــرادالموازنـة مــن حسـاب اإل 
ن  شــــركةال إدارةالصـــادر عـــن مجلـــس  الليبيـــة لالســـتثمارات الخارجيـــة بشـــأن المخـــولي 

 الليبية لالستثمارات الخارجية.  شـركةبالتوقي  عىل الحسابات الخارجية لل

ق خـالل ســنة بلغـ  قيمـة الموازنـة التقديريـة االسـتثمارية لصــيانة واعـادة تأهيـل الفنـاد
ج –فرح مراكش )م 2018 : وذلك وفق  (اغادير الت   

  اآلنر

 قيمة الموازنة بالدوالر قيمة الموازنة بالدينار اسم الفند 

 دوالر 8,418,113 دينار 12,003,768 فندق فرح مراكش

 دوالر 378,947 دينار 514,447 فندق اوروبا اغادير

ج  دوالر 1,642,105 دينار 2,229,271 فندق الت 
 

بلغـ  قيمـة الموازنـة التقديريـة االسـتثمارية لصــيانة واعـادة تأهيـل الفنـادق خـالل ســنة 
ج –فرح مراكش )م 2019 : وذلك وفق  (اغادير الت   

  اآلنر

 قيمة الموازنة بالدوالر قيمة الموازنة بالدينار اسم الفند 

 دوالر 2,463,458 دينار 3,474,288 فندق فرح مراكش

 دوالر 246,346 دينار 347,429 اغاديرفندق اوروبا 

ج  دوالر 1,202,167 دينار 1,695,453 فندق الت 
 

امعــدم  ن   نــص المــادة الثانيــة مــن القــرار  الــتر
مــدير عــام مكتــب الفيكــو المغــرب بمــا ورد فن

والمكاتــــب التابعــــة  شـــــركةم بشــــأن إعتمــــاد الموازنــــة التقدريــــة لل2020( لســــنة 10رقــــم )
درهــــم  20,905,411وذلــــك بقيامــــه برـصـــف مبــــالل مــــن خــــارج الموازنــــة بلغــــ  قيمتهــــا 
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، عــىل أعمــال إعــادة التأهيــل والصــيانة للفنــادق بالســاحة المغربيــة وذلــك خصــما  مغــرن  
  تعتــت  حســابات يــرادمــن حســاب اإل 

ة للمصـــرفات والــبر القابضــة، وفيمــا  شـــركةية مبــارسر
 شــــــركةال إدارةة دون أخـــــد موافقـــــة مـــــن مجلـــــس مصــــــروفبـــــالل اليـــــىل  بيـــــان تفصـــــيىل  بالم

 والرصف من خارج الموازنة: 

مة إجمال  المبلغ بالدرهم شامل الضـريبة إجمال  المبلغ بالدرهم دون الضـريبة الفند   العقود المي 

 2019 – 2018 11,999,671 10,013,671 فرح مراكش

 2020 8,217,241 6,855,613 فرح مراكش

ج  2020 -2018 688,499 573,749 الت 

  20,905,411 17,443,033 اإلجمال  
 

( يــرادقيـام مـدير عــام الفيكـو المغـرب بالرـصـف مـن حسـاب اإل  - ات )الحسـاب المبــارسر
الليبيــــة لالســــتثمارات الخارجيــــة لكــــل مــــن الفنــــادق  شـــــركةالعامــــة لل دارةالخــــاص بــــاإل 

ج( خـــــــــــــالل الســـــــــــــنوات  –أغـــــــــــــادير  –)فـــــــــــــرح مـــــــــــــراكش  ـــــــــــــت  حـــــــــــــبر تـــــــــــــاريــــخ  م2017ال
 م. 30/06/2020

 المصـرفات اإليرادات السنة

 13,483,425 11,777,488 فندق مراكش

 5,794,904 6,529,418 فندق أغادير

ج  11,087,790 22,936,898 فندق الت 
 

ح  دارةاالطـــالع التقـــارير المقدمـــة مـــن مـــدير عـــام اإل ومـــن خـــالل  العامـــة للماليـــة والمقـــتر
  وض  فيها  شـركةال إدارةعرضها عىل مجلس 

: والبر  
 اآلنر

العامــــــة للماليــــــة باصــــــدار التفويضــــــات الماليــــــة بشــــــأن التحــــــويالت  دارةلــــــم تقــــــوم اإل  -
درهــم مغــرن    25,000,000رف مــن حســاب ايجــارات فنــادق المغــرب بمبلــل ـوالصــ

ة النصف االول من عام   م لغرض تجديد والتأهيل فندق مراكش. 2020خالل فتر

  سقف الموازنة التقديرية المعتمـدة بشـأن التأهيـل والتجديـد فنـدق  -
وجود تجاوز فن
.  34,361,899م بمبلل حوال  2019نة مراكش عن س  درهم مغرن  

  تنفيــذ بنــود الموازنــة االســتثمارية )التجديــد والتأهيــل(  شـــروعال -
عــن النصــف االول فن
، 14,410,593م بمبلل وقدرة 2020ام من الع قبل اعتمادها من قبل  درهم مغرن  

  حسابات الفيكو ليبيا حبر تاريخه.  دارةمجلس اإل 
 وهذه المبالل غت  مثبتة فن

ة للقيـــام بالتســـويات واالثباثـــات المحاســـبية داريـــات اإل جـــراءعـــدم اســـتيفاء بعـــض مـــن اإل 
  عدم توفت  

التفويضات مـن  الموافقـات والتصـديقات الالزمـة مـن المالـك والمتمثلة فن
  انفقـــــ  عـــــن التجديـــــدات والتـــــاهيالت 

بشـــــأن تســـــوية المبـــــالل بالـــــدرهم المغـــــرن   والـــــبر
ة  ج( عـــن الفـــتر م حـــبر 01/01/2018واحـــالل متالشـــيات فنـــادق )مـــراكش، أغـــادير، الـــت 

30/06/2020 :   بيانها عىل النحو التال 
 م والبر

 إجمال  المبالغ المثبته والغي  مثبته المبالغ الغي  مثبتة بدفاتر الفيكو ليبيا فاتر الفيكو ليبياالمبالغ المثبتة بد

 درهم مغرن    115,358,802 درهم مغرن    15,136,292 درهم مغرن    100,222,510
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 )الفيكو تونس( احملفظة االستثمارية تونس

يــــة للمحفظــــة االســــتثمارية لل    شـــــركةبلغــــ  القيمــــة الدفتر
ن
 35نحــــو  م31/12/2018ف

 :  مليون دوالر بيانها كما يىل 

 الشـركة قيمة المساهمة 2017إل  2001اإليراد من سنة 

 الصناعية شـركاتال 19,057,331 مليون دوالر 1,670

 السياحية شـركاتال 12,768,163 دوالر ألف 44

 العقارية شـركاتال 2,060,169 دوالر ألف 906

 التجارية شـركاتال 200,000 41,477

 بيع  شـركات - 4,723

 تح  التصفية شـركات 235,389 -

 المجموع 34,321,052 48,820,000
 

ن  : حيث تبي   
 اآلنر

ن ال -   وتطويرهـــا لعـــدم تـــوفر الســـيولة، وعـــدم  شــــركةعـــدم تمكـــي 
مـــن اســـتغالل االرا،ن

اض امـــوال اضـــافية الرتفـــاع قيمـــة القـــروض المثقلـــة بهـــا ال االمـــر ، شــــركةامكانيـــة اقـــتر
 شـراءبعمل دراسة جدوى اقتصادية قبل  شـركةالذي يطرح سؤال مهم هل قام  ال

، وهل تم ال  
  تنفيـذ مشـاريــــ   شــروعهذه االرا،ن

، خاصـتا إفن  
نشـاء عـىل هـذه االرا،ن

ضة.   م  الحجم الكبت  لألموال المقتر

)  المحفظة االستثمارية للمؤسسة الليبية لالستثمار )استثمارات لصالح الغي 

  تتــول 
بلغــ  قيمــة المحفظــة االســتثمارية المملوكــة للمؤسســة الليبيــة لالســتثمار والــبر

 1,471,151,171الليبية لالستمارات الخارجية إدارتها ومتابعتها حوال  مبلـل  شـركةال
 دينار. 

  مصر –احملفظة االستثمارية 
رصية ـة المــالليبيــة لالســتثمارات الخارجيــة بالســاح شـــركةفيمــا يــىل  عينــه بمســاهمات ال

 :  و   كما يىل 

 اوال: شـركة ليبيا لالستثمار

   إجمـــال  بلـــل  تمتلـــك ليبيـــا لالســـتثمار محفظـــة اســـتثمارية
االســـتثمارات طويلـــة االجـــل فن

، سـب  شــركة 13، موزعة عـىل جنيه مصـري 9,337,574,851مبلل  م31/12/2019
تشــمل المبــالل  منهــا مملوكــة بالكامــل، وخمــس شــقيقة، وتكلفــة االســتثمار المــذكورة ال 

جنيـه  2,254,730,607ب الجـاري بمبلـل المسددة تح  حساب االستثمار، والحسا
 .مرصي

ليبيـا لالسـتثمار  شــركةاجتماع الجمعية العامة العاديـة ل محضـر من خالل االطالع عىل 
ن الموافــــق  ن قيــــام )ح ب ال( عضــــو بمجلــــس 18/02/2019المنعقــــد يــــوم االثنــــي  م تبــــي 

لــيس لــه الصـــفة  شــــركات 2ة لالســتثمارات الخارجيـــة، بتمثيــل عــدد الليبيــ شـــركةال إدارة
:  شـركاتلتمثيلها وهذه ال    
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 ات السياحية. مشـروعالعربية لل شـركةال -

 الدولية للخدمات االستثمارية.  شـركةال -

 اهرة للمنشأت العقارية والسياحيةالق شـركة /1

  تمــر بســبب انخفــاض نســبة اشــغال الفنــادق لل شـــركةات الإيــرادضــعف  -
ظــروف الــبر

  مرص بشكل عام. 
ن
 بها السياحة ف

لعـــدم تـــوفر التمويـــل الـــالزم  ،اتها لمرحلـــة التشـــغيلمشــــروععـــدم دخـــول العديـــد مـــن  -
 إلستكمالها. 

  تمارســـها جهـــات االختصـــاص بالدولـــة المرـصــية عـــىل المســـتثمرين  -
الضـــغوطات الـــبر

 .او التعرض لسحب هده المشاريــــ  ،استكمال المشاريــــ  ضـرورةب

 .شـركةسياسة التوس  ألصول ال شـركةكت  بالري المساهم األ ـريك المصـالشيتببن  -

 ات السياحيةمشـروعالعربية لل شـركةال /2

مســاهمة مرـصـية غرضــها القيــام باالســتثمار  شـــركة :م13/5/1990تـاريــــخ التأســ س  -
  كافــــــــة المجــــــــاالت الســــــــياحية واالنشــــــــطة المكملــــــــة والمرتبطــــــــة بهــــــــا. بــــــــرأس مــــــــال

 فن
والمــــــــــــــدفوع بمبلــــــــــــــل ري ورأس المــــــــــــــال المصــــــــــــــدر ـجنيــــــــــــــه مصــــــــــــــ 3,000,000,000
 .ريـجنيه مص 964,661,900

  مشـــــــــــــروعبلغــــــــــــ  قيمــــــــــــة ال مشـــــــــــــروعات تحــــــــــــت التنفيــــــــــــذ:  -
ات تحــــــــــــ  التنفيــــــــــــذ فن

  ـجنيــــــــــه مصــــــــــ 16,183,704 وقــــــــــدرهمبلــــــــــل  31/12/2018
ن بلغــــــــــ  فن   حــــــــــي 

ري فن
ري، بانخفـــــــــاض وقـــــــــدره ـجنيـــــــــه مصـــــــــ 40,536,326مبلـــــــــل وقـــــــــدره  31/12/2017

   مشـــــروعومعظمهــــا نــــاتأ عــــن رفــــ   ،-24,352,622
تطــــوير وتجديــــد غــــرف نفــــرتيبر

اتون القـاهرة الـدي تـم خـالل السـنوات مـن  واقفـال  م2011حـبر  م2008فندق شت 
ج كامال   حساب االصول. إل  الت 

   اســـتثمارات ماليـــة مـــتحفظ عليهـــا:  -
بلـــل رصـــيد اســـتثمارات ماليـــة مـــتحفظ عليهـــا فن

  المحفظـــــــــــــة  ،جنيـــــــــــــه 17,886,340مبلـــــــــــــل  31/12/2018
واصـــــــــــــل االســـــــــــــتثمار فن

 1,001,474امــــل عليهــــا لتصــــب  بمبلــــل مليــــون دوالر وتــــم اقفــــال التع 3,500,000
و    ،كونكورد(  شـركةري )مدارة بمعرفة ـجنيه مص 17,866,340ما يعادل  ،دوالر 

مجمـــدة بموجـــب القـــرار االمـــم  الصـــادر بشـــأن االســـتثمارات الليبيـــة )حســـب تقريـــر 
( وهــــو رصــــيد شـــــركةالخــــاص بال دارةصــــادر عــــن مجلــــس اإل ال م2018النشــــاط لســــنة 

  وغت  قابل للتداول وتقوم ال
  مـن اجـل االفـراج عـن  شـركةنهان 

االن بمراسلة المصـفن
  لــديها ايضــا مبــالل  شـــركةالمبلــل بالتعــاون مــ  ال

الدوليــة للخــدمات االستشــارية والــبر
 محجوزة

   شـــــركةنوحــــة للبلــــل رصــــيد قــــروض طويلــــة االجــــل المم جــــل: القــــروض طويلــــة األ  -
فن

 1,975,103,579مقابــل  مصـــري جنيــه 1,031,771,165مبلــل  م31/12/2018
   مصـري جنيه

 ،مصــري جنيـه -943,332,414نخفاض وقـدره اب 31/12/2017فن
ن الممنـــوح مـــن ال48وبنســـبة انخفـــاض   شــــركة% ومعظمـــه نـــاتأ عـــن رســـملة القرضـــي 

  -:الليبية لالستثمارات الخارجية
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-   
ن
 صول االستثمارية المملوكة بالكامل: ر( تشغيل األ رباح )خسائأصاف

اتون القاهرة هيلتون الغردقة سويسان دهب المركز السياج    البيان شي 

 ارباح )خسائر( تشغيل العام 92,473,208 20,007,564 8,112,034 3,763,575

0 2,876,826 11,813,270 19,133,485 
ات محتجزة لتدعيم مخصص إيراد

 والتجديد والتطويراالحالل 

 ة وعموميةإداريم.  يخصم 0 (14,090) (95,426) (5,137,075)

 عقارية ضـرائب (372,422) (235,021) (11,089) (199,374)

 اهالك االصول التابته (127,197,745) (6,702,244) (2,608,653) (1,271,762)

(2,844,636) 8,174,692 24,779,179 (15,963,474) 
  
ن
  صاف

ن
االرباح )الخسائر( ف

31/12/2018 
 

ة والعموميـــــة الخاصـــــة داريـــــمـــــن الجـــــدول الســـــابق تالحـــــظ لنـــــا ارتفـــــاع المصـــــاريف اإل  -
  بلغــــــــــــ  

   5,137,075بــــــــــــالمركز الســــــــــــياج  التجـــــــــــــاري بالغردقــــــــــــة، والـــــــــــــبر
ن
دينـــــــــــــار ف

  فاقـــــ  اربـــــاح تشـــــغيل العـــــام والبالغـــــة ،م31/12/2018
 جنيـــــه 3,763,575 والـــــبر

   %136وبنسبة  ،مصـري
ن
  هـده  ،نفـس التـاريــــخف

ن
االمـر الـدي يتطلـب اعـادة النظـر ف

 المركز.  إدارةالمصاريف من قبل 

-   
اتون القــــاهرة والــــدي بلــــل فن ارتفــــاع اهــــالك االصــــول الثابتــــه فيمــــا يخــــص فنــــدق شــــت 

يليهــا فنــدق الغردقــة هيلتــون بقيمــة  ،دينــار  127,197,745مبلــل  م31/12/2018
  نفس التاريــــخ  6,702,244

 مليون جنيه فن

  الإيراد
 
 االخرى شـركاتات المساهمات ف

  إيـــــرادبلـــــل رصـــــيد 
   شــــــركاتات المســـــاهمات فن

مبلـــــل وقـــــدره  م31/12/2018اخـــــرى فن
   6,937,458ري مقابــــــــــل ـجنيــــــــــه مصــــــــــ 10,820,556

بزيـــــــــــادة أي  م31/12/2017فن
 .ريـمليون جنيه مص 3,883,098وقدرها 

  
 
 البيان قيمة المساهمة نسبة المساهمة 2018إيراد ف

 (العالمية لإلستثمارات السياحية )كونراد 43,200,112 14 0

اج للفنادق )ج   دبليو ماريوت( 57,160,547 15.21 10,648,575  مت 

 الجولف للفنادق شـركة 47,500,000 20 0

ناشيونال شـركة 856,162 20 0  سوطس ان انتر

 ات الزراعيةمشـروعالعربية لل شـركةال 833,300 0.416 171,981

 ليبيا لإلستثمار شـركة 600,000 0.02 0

 اويا لإلستثمار العقاري شـركة 10,000 1 0

 الدولية للخدمات االستشارية 1,500 0.001 0

وة النباتية والحيوانية 10,000 0.075 0  االسالمية للتنمية للتر

 جمال  اإل  150,171,621  10,820,556

 مركز التجارة العالم  )لم يتم دف  قيمة المساهمة( شـركة 5,700,000 0.8 0

 اإلجمال   155,871,621 - 10,820,556
 

  
انيـــــــة فن ن ن لنــــــا ظهـــــــور بنــــــد اربــــــاح محتجــــــزة ضــــــمن بنــــــود المت  مــــــن خــــــالل الفحــــــص تبــــــي 

ري مرحــــل مــــن عــــدة ـمليــــون جنيــــه مصــــ 50,000,000بمبلــــل وقــــدره  م31/12/2018
   ةضــــــريبعـــــىل هـــــدا المبلـــــل حيـــــث بلغـــــ  ال ضــــــرائبســـــنويا  شــــــركةســـــنوات وتتكبـــــد ال

فن
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 1,471,687مقابـل  ،ريـمليـون جنيـه مصـ 1,082,056مبلل وقدره  م31/12/2018
   ريـجنيــــه مصــــ

ن
ية الخاصــــة بهــــا ضـــــريبالرســــوم الشـــــركة وتتحمــــل ال ،م31/12/2017ف

انيــــة ال ،لســــنوات ن   مت 
ن
   شـــــركةحيــــث انهــــا ظهــــرت ف

ن
تحــــ   م31/12/2010المنتهيــــة ف

 شـــركة)نصــيب ال الليبيــة لإلســتثمارات الخارجيــة شـــركةتجــزة لصــال  المســم اربــاح مح
 .من االرباح الموزعة(

 أسبانيا -احلمراء شـركة
ن  شـركةمن خالل متابعة أعمال ال : تبي   

 اآلنر

العامـــــة  دارةالحمـــــراء اســـــبانيا لمراســـــالت مـــــدير عـــــام اإل  شــــــركةتجاهـــــل مـــــدير عـــــام ال -
العامـة بأوجـه  دارةالخارجيـة بشـأن موافـات اإل الليبيـة لالسـتثمارات  شــركةللمالية بال

  تم تحويلها لل
 الحمراء اسبانيا.  شـركة ف المبالل البر

 :رصف ومنها عىل سبيل المثالـدف  مبالل دون وجود مستندات مؤيدة ل -

 الغرض من الرصف )يورو( القيمة

 دارةتركيب هوائيس لسكن رئيس مجلس اإل   500

  ف  للمدير العام  5,000

  ف عالوة سفرللمدير العام 25/1/2017بتاريــــخ   2,300

  ف عالوة سفر للمدير العام.  24/3/2017  2,000

 . ف عالوة سفر للمدير العام 17/3/2017بتاريــــخ   2,000

 دارة ف  مكافأة لمجلس اإل   36,000

  مهمة للهند. ل مقابل سفر   3,000
ن
 لمدير العام ف

 مقابل تذاكر سفر واقامة بالفنادق 20/4/2016بتاريــــخ   10,000

 مهمة سفر للمدير العام 20/5/2016بتاريــــخ   3,000
 

رف ـر الصـــاتكـــر و  TITCO شــــركةيـــورو ألشـــخاص وفـــق مراســـلة  10,000 ف مبلـــل  -
ة المستحق عنها.   ألكتر من مرة دون بيان الغرض والفتر

الحمـــــراء اســـــبانيا )ع، ب( عنـــــد انتهـــــاء واليتـــــه كمـــــدير عـــــام  شــــــركةقيـــــام مـــــدير عـــــام ال -
رصف وكـــذلك اجهـــزة الحاســــوب ـباخفـــاء اغلـــب المســــتندات الدالـــة عـــىل الــــ شــــركةال

وكذلك بمس  االيميالت وايضا القيام بتغطية جمي   شـركةوكذلك النظام المال  بال
  ال توجــــــد لهــــــا مســــــتندات عــــــن طريــــــق رســــــائل مــــــن مصـــــــروفال

تكــــــو تي شـــــــركةات الــــــبر
ية الخاصـــــة مصــــــرفالتونســـــية وذلـــــك لتغطيـــــة ســـــحوباته النقديـــــة مـــــن الحســـــابات ال

 .شـركةبال

يـورو وذلـك مقابـل  164,204راء اسـبانيا بتحويـل مبلـل الحمـ شـركةقيام مدير عام ال -
 شقة باسم شـراءسداد قيمة كدفعة أول ل

 
)ع، ب( وذلك وفقا لحسـابات  ه شخصيا

   ،Groupo SCA شــركةال
 شـــركةبمحاولـة تغطيـة التحويــل بفـواتت  مـن  وقيـام المعــبن

 .شـركةتيتكو التونسية عىل اساس أنها تمثل قرض من ال
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  احملدودة لالستثمار هولبورن شـركة
هولبـــورن لالســـتثمار المحـــدودة  شــــركةمــن خـــالل عمليـــة فحـــص ومراجعـــة وتقيــيم أداء 

ن المالحظات التالي شـركاتوال ة التابعة لها تبي   ة: المبارسر

ن المؤسســـة الليبيـــة لالســـتثمار و عـــدم  - هولبـــورن لإلســـتثمار  شــــركةوجـــود تواصـــل بـــي 
مســــتندات  عـــدم وجـــود أيإدارة المســـاهمات بالمؤسســـة  حيـــث افـــادتالمحـــدودة 
 .الشـركةخاصة ب

   وجــود حــاالت تعــارض مصــال  -
ن
 التابعــة شـــركاتوال القابضــة الشـــركة إدارة مجلــس ف

القـرار ومـن أمثلـة تلـك الحـاالت  ذاتخا عند المجموعة أداء عىل ؤثري الذي األمر لها
 :  
 اآلنر

  ن عضــوية مجلــس إدارة هولبــورن لالســتثمار  شـــركةالقابضــة ) الشـــركةالجمــ  بــي 
( حيـــث يعتـــت   شــــركةالتابعـــة ) الشــــركةالمحـــدودة( و  هولبـــورن للتســـويق األورون  
 التابعة.  الشـركةالقابضة هو نفسه مجلس إدارة  الشـركةمجلس إدارة 

  ن  الجمــــــ  هولبــــــورن شـــــــركة) القابضــــــة الشـــــــركة إدارة مجلــــــس وظيفــــــة رئــــــيس بــــــي 
 شــــركة) التابعـــة الشــــركةمـــ  وظيفـــة رئـــيس مجلـــس إدارة ( المحـــدودة لالســـتثمار
 القابضــة الشـــركة إدارة رئــيس مجلــس يعتــت   حيــث( األورون    للتســويق هولبــورن

 التابعة.  الشـركة إدارة رئيس مجلس نفسه )الجمعية العمومية( هو

  كــل مــن  
ن عضــوية مجلــس اإلدارة فن  شـــركةالقابضــة والتابعــة ) الشـــركةالجمــ  بــي 
(. هولبورن للتسويق األ شـركةهولبورن لالستثمار المحدودة و   ورون  

 ن وظيفــة  لالســتثمار هولبــورن شـــركة) القابضــة شـــركةالعــام لل المــدير الجمــ  بــي 
هولبــورن للتســويق  شـــركةالتابعــة ) شـــركةالمــدير العــام لل وظيفــة المحــدودة( مــ 
 .)  األورون  

 قبــل مجلــس التابعــة مــن شـــركاتالئحــة التوظيــف الخاصــة لكــل مــن ال اعتمــاد عــدم -
  .شـركةلكل  التنفيذي المدير قبل عتمادها مناكتفاء بالشـركة القابضة واال ادارة

  القـــوائم الماليــــة المجمعـــة واجمــــال  اخــــتالفوجـــود  -
ن إجمــــال البنـــود الظــــاهرة فن بـــي 

ــكة بخصـــوص ذلـــك بـــالتابعـــة شــــركاتالبنـــود للقـــوائم الماليـــة لل ـ أن ، وقـــد افـــادت الشر
تـــام اويـــل  شــــركةو  HERمصـــفاة هولبـــورن   شــــركةالقـــوائم الماليـــة الخاصـــة بكـــل مـــن 

  دولـــــة ألمانيـــــايـــــتم إعـــــدادها وفقـــــا للمعـــــايت  المحاســـــبية المع DTألمانيـــــا 
 مـــــول بهـــــا فن

PcAG ehc teeD  ومـــن ثـــم ترجمـــة تلـــك القـــوائم إل المعـــايت  المحاســـبية الدوليـــة
 Consolidated Financialوذلــــــــك لغــــــــرض إعــــــــداد القــــــــوائم الماليــــــــة المجمعــــــــة )

Statementsالقابضة  شـركة( للHICL. 

  شـكل عمليـات عرضـية ال تحكمهـا عالقـة عمـالء حيـث  -
تضـطر شـراء الـنفط الخـام فن

كة لتقديم خطاب ضمان  عن طريق المصـرف مما يكبدها   Letter of Creditالـشر
ة مقابـــل الحصـــول عـــىل خطـــاب الضـــمان وعـــىل ســـبيل المثـــال تـــم اصـــدار  مبـــالل كبـــت 

ميـــــل يكلـــــف الشــــــركة  950,000خطـــــاب ضـــــمان مـــــن المصــــــرف لشـــــحنة بكميـــــة  للت 
ميل أي بقيمة  0.08تكاليف إضافية بقيمة   يورو.  76,000سن  للت 
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عــىل اقسـاط وعــىل عــدة ايــام وذلــك  مصـــرفعملــة الـدوالر مــن ال بشـــراء الشـــركةقيـام  -
  اليــورو والــدوالر الصـــرف  لتفــادي تقلبــات أســعار 

ن عملــبر حيــث بلغــ  قيمــة ، مــا بــي 
  سعر 

ن
ات ف  يورو.   3,070,662ما قيمته  م2018خالل سنة الصـرف  خسائر التغت 

ورون   عـىل أيـة شـحنات مـن الـنفط الخـام هولبـورن للتسـويق األ شــركةعدم حصـول  -
 
 
، من دولة ليبيا عىل الرغم من ان خام النفط الليب   يعتـت  مـن أجـود الخامـات عالميـا

كة أفـــادت  وقــد  بـــأن هنـــاك مســـتحقات ســـابقة لصـــال  المؤسســـة الوطنيـــة ادارة الــــشر
ن أقــــد ســــددت جــــزء كبــــت  مــــن الــــدين و  الشـــــركةن أو ، للــــنفط لــــم يــــتم تســــديدها بعــــد 

  حبر تاريــــخ نوفمت  
 يورو.  198,000,000ما قيمته  م2019المبلل المتبفر

   الشــركةلجـوء  -
ة وذلــك لتغطيـة المبـالل الــبر إل السـحب عــىل المكشـوف بمبـالل كبـت 

ائـــــب عـــــىل المـــــوارد    شـــــكل  ن
ن
  منتصـــــف كـــــل شـــــهر ف

ن
يـــــتم  Mineral Taxتـــــدف   ف

  نهايـة الســنة الماليــة ،  أيـام 10تغطيتهـا خــالل 
ن
  شــهر دشســمت  كمــا أنــه ف

ن
وبالتحديـد ف

 الشــركةبدف  مايخص شهري نوفمت  ودشسمت  األمر الذي تضطر فيـه  الشـركةتقوم 
حيـث  ytcleG F eedeGCإل تجاوز الحد المسموح بـه مـن السـحب عـىل المكشـوف 

   المكشوف عىل السحب بلل بند
يورو  81,325,000 قيمته مام 31/12/2018 فن

 يورو.  481,413 قيمته ما تلك السنة خالل بلغ  وبتكلفة

 9,724,294مـا قيمتـه  م2018خالل سنة  Finance Costبلل بند تكلفة التمويل  -
  خسائر تقييم العملـة ومصـ

روفات وعمـوالت عمليـات تجاريـة ـيورو والذي يتمثل فن
  بلغـــ  أويـــل أتـــام  شــــركةمـــ  

لمانيـــا وكـــذلك تكـــاليف الســـحب عـــىل المكشـــوف والـــبر
ســـــباب الســـــحب عـــــىل أعـــــىل  الشــــــركةناقشـــــة إدارة ومـــــن خـــــالل م، يـــــورو  481,413

ن أن    كل شهر بدف  ما يقارب  الشـركةالمكشوف تبي 
يـورو  135,000,000ملزمة فن
ائــب عــىل المعــادن     ن

تلجــأ إل  الشـــركةمــر الــذي جعــل األ  Mineral Taxمتمثلــة فن
  حــــال احتفـــا  

بمبلـــل مــــن عملـــة اليــــورو فــــ ن  الشـــــركةالســـحب عــــىل المكشـــوف وفن
 .Negative Interest Rateملزمة أيضا بدف  العمولة السالبة  الشـركة

  المجــال الــنفل  إال أنــه لــوحظ  -
ــكة تعمــل فن   هــا قيامبــالرغم مــن أن الشر

باالســتثمار فن
وبتكلفـــــــة  EFG Private bank limited مصــــــــرفمحفظـــــــة ســـــــندات عـــــــن طريـــــــق 

  القيمـــــــة الســـــــوقية  30,000,000بلغـــــــ  
  صـــــــافن

يـــــــورو لـــــــوحظ بشـــــــأنه انخفـــــــاض فن
  
مــــــــــــــا قيمتــــــــــــــه  م31/12/2018للمحفظــــــــــــــة حيــــــــــــــث بلغــــــــــــــ  القيمــــــــــــــة الســــــــــــــوقية فن

يـــــورو تـــــم تحميلهـــــا كخســـــائر  202,845يـــــورو أي بانخفـــــاض وقـــــدره  29,797,000
  حســـاب األ

م 2019 الماليـــة الســـنة . وخـــاللم2018ربـــاح والخســـائر لســـنة تقيـــيم فن
 بأربــــاح أي يــــورو 30,725,046 مبلــــل الســــندات محفظــــةل الســــوقية القيمــــة بلغــــ 
أن بعـــــض مـــــن تلـــــك الســـــندات ذات تصـــــنيف لـــــوحظ كمـــــا ،  يـــــورو  725,046 بلغـــــ 
  
. اوالبعض اآلخر ال يوجد له تصنيف +( BB & -BB) متواض إئتمانن  

 ئتمانن

ان المراجعـــة ولـــم تظهـــر ضــــمن مصــــرفوجـــود عـــدد مـــن الحســـابات ال - ن ية ظهـــرت بمـــت 
 .الشـركةية المقدمة من رفمصـقائمة الحسابات ال

   التجاري التبادل عملية أن -
 خـرىاأل  شــركاتبال الخاصـة المحطـات تزويـد عمليـات فن

 تفــادي خــالل مــن فائــدة ذو يعتــت   اويــل تــام شـــركة لمحطــات شـــركاتال هــذه وتزويــد
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 ، البعيدة ماكناأل  إل النقل تكاليف
ّ
ن  عـىل االعتمـاد مـن النـوع هذا أن إ     المنافسـي 

ن
 ف

 مـــــن% 85 وأن خاصـــــة المخـــــاطرة مـــــن نـــــوع يصـــــاحبه قـــــد الشــــــركة محطـــــات تزويـــــد
األخــرى حيــث أنــه  شـــركاتال طريــق عــن تزويــده يــتم ألمانيــا أويــل تــام شـــركة محطــات
ن م 2019 ســـنة خـــالل  بالـــديزل الخاصـــة الكميـــات مـــن فقـــط% 15 نســـبته مـــا أن تبـــي 

ن     هولبــورن مصــفاة مــن تزويــده األكــت  يــتم الحصــة يمــثالن واللــذان والجــازولي 
ر
 والبــاف

  .خرىاأل  شـركاتال م  التجاري التبادل طريق عن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

286 
 

 : قطاع النفطالسادسالفصل 
 املؤسسة الوطنية للنفط

 النفط الخام والغاز والمكثفات  إنتاج

م 2020إنتـــاج الشــــركات المشـــغلة مـــن الـــنفط الخـــام والغـــاز المكثفـــات خـــالل ســـنة  بلـــل
: اعىل  النحو م 2019مقارنة بالعام   لتال 

 وحدة القياس 2019 انتاج 2020 انتاج  النوع

 برميل 423,336,147 142,496,217 نفط خام

 برميل 25,393,814 16,768,365 الغاز المكثف

 مليون قدم مكعب 979,225 773,408 الغاز
 

 مـن خـالل مقارنـة إنتـاج الـنفط الخـام خـالل السـنة الحاليـة مـ  إنتـاج السـنة السـابقة ان
ويرجــــــــ  أســــــــباب  برميــــــــل 280,839,930م بمــــــــا يعـــــــادل 2020خفاضـــــــه خــــــــالل ســــــــنة 

حالــــة االغــــالق  انخفــــاض اإلنتــــاج خــــالل الســــنة الحاليــــة إل عــــدد مــــن األســــباب اهمهــــا 
  
ة مــن شــهر  القـــشي الــذي تعرضــ  لــه الحقــول والمــوانن   1/2020خــالل الفــتر

م وحــبر
  اثـرت سـلبا عـىل قـدرة المؤسسـة الوطنيـة للـنفط فن الوصـول إل  م9/2020شهر 

والـبر
بســـــبب التوقفـــــات واألنابيـــــب رر المعـــــدات ـالمســـــتهدف مـــــن اإلنتـــــاج باإلضـــــافة إل تضـــــ

  خسائر اخرى الفجائية
ر الناتأ عن االقفال لهذا الحد انما تسبب فن ، ولم يقتـرص الـرصن

 منظورة وغت  منظورة أهمها: 

  تــــ -
  انتــــاج الغــــاز المصــــاحب وتــــتســــبب االقفــــال فن

ر مكامنــــه والــــذي شســــتعمل ـدنن رصن
كـة الكهربـاء بالغـاز الـذي  لمحطات انتاج الكهرباء مما أدى ال انخفاض تزويدات رسر

  توقفهـــا عـــ
، وقـــد تحتاجـــه والتســـبب فن ن انخفــــض ن العمــــل وزيـــادة معانـــاة المـــواطني 

اج الســـنة مليـــون قــدم مكعــب مقارنـــة بانتــ 205,817بكميـــة بلغــ  نحــو الغــاز  نتــاجا
 السابقة. 

  يتم إغالقها فجأة  -
ار الجسـيمة نتيجـة تعرض مكامن إنتاج النفط البر ات لأل ن لتغـت 

ميكانيكيــة وهيكليــة وكيميائيــة وحــبر مكروبيولوجيــة يمكــن أن تــؤدي إل إنتــاج مبكــر 
 للمياه وخسارة آبار النفط بالكامل. 

  المكــــــامن مــــــن نفــــــط ومكثفــــــات ومــــــ -
تشــــــكل لاء قــــــد تخــــــتلط الســــــوائل الموجــــــودة فن

 مستحلبات سميكة تحد من إنتاج النفط من المكمن. 

  بعـض الحقـول، -
  سـتغت  خصـائص الــنفط فن

يـا الــبر   مــن خـالل التســبب  نمـو البكتت 
فن

ي ، مما   أقل قيمةالنفط الليب    يجعلسرف  مستوى الكت 

  كانـــ  ستحســـن مـــن اإلقفـــال تســـبب  -
  تـــأخر تنفيـــذ خطـــط الصـــيانة والتطـــوير الـــبر

فن
  ل واالبار والرف  من كفاءتها. إنتاجية الحقو 

ار ـتســبب االقفــال الــ -   ا ن
انيــة ضــخمة لصــيانة بــار تتطلــب باآل قشي فن ن تخصــيص مت 

 .واصالح المعدات السطحية وشبكة خطوط األنابيب الرئيسية
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-   
ة لتوريــــد المحروقــــات الــــبر ترتــــب عــــىل اســــتمرار االقفــــال تكبــــد الدولــــة لنفقــــات كبــــت 

ن والكهر  ها. تستعمل بالداخل للمواطني   باء والمستشفيات وغت 

وس كورونــــا )كوفيــــد ـتفشــــ - ( انخفــــض بســــببه الطلــــب العــــالم  عــــىل الــــنفط 19  فــــت 
 .   االتجاه التنازل 

ن
  اثرت عىل السوق ف

 بشكل حاد وهذا من أحد اهم العوامل البر

اســـتمرار توقـــف اإلنتـــاج مـــن شـــهر ينـــاير وحـــبر بدايـــة الربـــــ  الرابـــ  مـــن الســـنة الماليـــة  -
عـــــــىل وضــــــ  الخامـــــــات الليبيـــــــة ورســــــم صـــــــوره ضـــــــبابية عنـــــــد  م الــــــفر بظاللـــــــه2020

  السوق النفطية. 
ن
ن ف يي 

 المكررين والمشتر

  بداية الربــ  الراب  من السنة المالية  -
ن
م قد واجه  2020رغم إعادة فت  التصدير ف

الشـــركات المشـــغلة العديـــد مــن المشـــاكل والتحـــديات الفنيــة الناتجـــة عـــن التوقفـــات 
 ت. آحرس المنشالفجائية لإلنتاج من قبل 

ة مــــا يقــــارب عــــن  - مانيــــة أشــــهر ترتــــب عليــــه مشــــاكل تغيــــت  ثاســــتمرار التوقفــــات ولفــــتر
ال ال الحصــــــر تغـــــت  مواصـــــفات خـــــام ثـــــمواصـــــفات بعـــــض الخامـــــات عـــــىل ســـــبيل الم

  
الزويتينــة حيــث تقــدم  أحــد الشـــركات مــؤخرا باحتجــاج مــن ارتفــاع نســبة الزئبــق فن

 المعدالت االعتيادية. م عن 2020/ 16/11الشحنة المنفدة بتاريــــخ 

  التسويق

وكيماويــــــــات  بلــــــــل اجمــــــــال  الصــــــــادرات مــــــــن الــــــــنفط والخــــــــام والغــــــــاز والمكثفــــــــات والبتر
دوالر بيانها  5,944,669,007م مبلل 31/12/2020ال  1/1/2020والمنتجات من 

 :  
 كاآلنر

 القيمة بالدوالر وحدة القياس الكمية المصدرة البيان

 4,976,020,500 برميل  112,362,374 النفط الخام

 الغاز والمكثفات
 وحدة حرارية من الغاز والزي  الثقيل  4,796,200

845,570,934 
ي من المكثفات 2,386,384  طن متر

وكيماويات ي  154,061 البتر  10,884,239 طن متر

ي  250,519 المنتجات  112,193,333 طن متر

 5,944,669,007  االجمال   
 

حققـــ  المؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط إيـــرادات مـــن مبيعاتهـــا مـــن الـــنفط الخـــام والغـــاز  -
وكيماويـــــــــــات خـــــــــــالل ســـــــــــنة  م بلغـــــــــــ  نحـــــــــــو 2020والمكثفـــــــــــات والمنتجـــــــــــات والبتر

دوالر قيمــــــة  370,457,784دوالر باإلضــــــافة إل مبلــــــل وقــــــدره  5,944,591,180
والغاز الطبيع  االيجارات السطحية واالتاوات والضـرائب عن مبيعات النفط الخام 

 دوالر.  6,315,048,964م ليصب  إجمال  اإليرادات 2020عن السنة المالية 

تشمل كميات النفط الخام المدرجة بكشـف مبيعـات وفق بيانات الجدول السابق   -
المؤسســــة حســــب تسلســــل الفــــواتت  الكميــــات المصــــدرة للخــــارج لصــــال  المؤسســــة 

مــــة للكهربــــاء لتشــــغيل محطــــة اوبــــاري باإلضــــافة إل الكميــــات المســــلمة للشـــــركة العا
برميـــــل إال أنـــــه مـــــن خـــــالل  112,643,911حســــب ورودهـــــا بتقريـــــر الفـــــواتت  حـــــوال  

ن انهـــا اقـــل  مقارنتهـــا بالكميـــات الـــواردة بتقـــارير اإلدارة العامـــة للتفتـــيش والقيـــاس تبـــي 
 برميل.  1,611,188بحوال  
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ميـــل عــدم توضــي  المعادلــة الخاصـــة بتحديــد قيمــة الزيـــادة او النقصــا -   ســعر الت 
ن
ن ف

للــــنفط الخــــام ، فضــــال عــــن خلــــو التقــــارير الصــــادرة بخصــــوص التســــعت  مــــن تــــواريــــخ 
 اصدارها رغم انها معززة بتوقي  رئيس مجلس االدارة. 

م الـــــواردة بتقريـــــر 2020اخـــــتالف الكميـــــات المصـــــدرة لصـــــال  الشــــــركاء خـــــالل ســـــنة  -
 تقرير 

ن
إدارة تسويق النفط الخام اإلدارة العامة للتفتيش والقياس عن تلك الواردة ف

برميــل  16,446,847حيــث بلــل إجمــال  الكميــات الــواردة بتقريــر التفتــيش والقيــاس 
 تقريـــــــــــر إدارة تســـــــــــويق الـــــــــــنفط الخـــــــــــام نحـــــــــــو 

ن
ن بلغـــــــــــ  حصـــــــــــة الشــــــــــــركاء ف  حـــــــــــي 

ن
ف

برميل عن الكميات الواردة بتقرير التفتـيش  967915ي بفارق بلل أ 17,414,762
 والقياس. 

صيله من إيرادات مبيعات المؤسسة الوطنية للنفط الخارجية بلل إجمال  ما تم تح -
وكيماويــــات خــــالل ســــنة  م مبلغــــا 2020مــــن الــــنفط الخــــام والغــــاز والمكثفــــات والبتر

دوالر، بلل ما تم توريده منها إل حسـاب اإليـراد السـيادي  5,527,708,679وقدره 
وقـــــــدره  دوالر متضـــــــمنا مبلغـــــــا  3,422,969,286لــــــدي المصــــــــرف الليـــــــب   الخـــــــارج   

وحســـب البيانـــات م 2019دوالر تمثـــل تحصـــيالت فـــواتت  ســـنة  1,588,339,077
جمال  اإليرادات المحتفظ بها فن حسابات ان  ف الواردة من ادارة حسابات التسويق

 .دوالر 2,095,061,440المؤسسة ولم تحول إل الحساب السيادي 

( 65فـة لـنص المـادة )قيام المؤسسة باستخدم اإليرادات واجراء مدفوعات بالمخال -
مــن الالئحــة الماليــة والحســابات والمخــازن وذلــك مــن خــالل قيامهــا بشـــراء شــحنات 

 فن ذلـــك قيمـــة 
ا
وكـــذلك ســـداد  بعـــض شـــحنات المكثفـــات تحصـــيلوقـــود مســـتخدمة

 .ايجارات النواقل وغرامات التاخت  

ن كــــل مــــن المؤسســــة الوطنيــــة 9/12/2019بتــــاريــــخ  - م تــــم توقيــــ  اتفاقيــــة تســــوية بــــي 
  قامـــــ  بـــــ ط وشــــــركة توتـــــالللـــــنف

كـــــة الواحـــــة للـــــنفطـالـــــبر   رسر
اء حصـــــة مـــــاراثون فن  شر

  احـــــدى حســـــابات المؤسســـــة الوطنيـــــة للـــــنفط لتســـــوية 
المبلـــــل المعلـــــق والظـــــاهر فن

كة ماراثون  اال ان لم تنفذ التسوية حبر نهاية السنة   .م 2020والخاص بحصة رسر

ن من كشف صادرات المؤسسـة  - لم للشــركة العامـة كميـات الـنفط الخـام المسـ  أنتبـي 
ة مــــن  لتشــــغيل محطــــة  م30/11/2020م وحــــبر 1/1/2020للكهربــــاء خــــالل الفــــتر
كة ـقـــــد تـــــم تحميـــــل الـــــبرميـــــل و  3,568,435اوبـــــاري الغازيـــــة بلغـــــ  نحـــــو  مـــــة بقيشر

نتيجــة عــدم اســتكمال تنفيــذ خــط الغــاز  دوالر  146,068,918إجماليــة بلغــ  نحــو 
ويد المحطة بالغاز الطبيع  الذي صمم  أل 

ن  .جله لتر

ة مــن الغــت  بلــل إجمــال  الفــواتت   - م حســب مــا 2020 حــبر  م2009محصــلة عــن الفــتر
ورد بالكشــف المســتلم مــن إدارة حســابات التســويق التابعــة لــإلدارة العامــة للشــؤون 

: دوالر  3,085,201,868المالية مبلل وقدره   
 بيانها كاآلنر
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 )دوالر( القيمة السنة

2011 247,743,104 

2012 22,841,589 

2014 47,802,857 

2015 115,820,121 

2016 14,679,825 

2017 82,701,578 

2018 187,917,861 

2019 294,122,685 

2020 2,071,572,243 

 3,085,201,868 اإلجمال  
 

  المحليــة مــن الــنفط الخــام مبلغــا وقــدره  -
ن
  التكريــر بالمصــاف

ن
 257بلــل قيمــة العجــز ف

  الســوق الخــارج   نتيجــة 
ن
مليــون دوالر وهــو يمثــل مــا تــم تـــرصيفه مــن الــنفط الخــام ف

  
ن
  األســــــاس مخصــــــص للتكريــــــر بالمصــــــاف

ن
  المحليــــــة والــــــذي يعتــــــت  ف

ن
توقــــــف المصــــــاف

 المحلية. 

% ،  64 المحروقــــات مـــا تعــــادل  نســــبته ان حجـــم التوريــــدات الخارجيـــة مــــن اجمـــال   -
  36و

ن لــــدينا عــــدم تطــــوير المصــــافن   المحليــــة و مــــن هنــــا يتبــــي 
% مــــن إنتــــاج  المصــــافن

 .  المحلية لتغطية احتياجات السوق المحىل 

ن الكميات المستلمة من مختلف المصادر المحليـة و الخارجيـة عـن   الجدول التال  يبي 
 م: 2020شهر دشسمت  

 

ن  - كات تـوكيالت مالحيـة خاصـة معينـة دون التوزيـــــ  العـادل بـي  قصور التعامل م  رسر
كات   التوكيالت المالحية . جمي  رسر

ن حيث  - وسي    عملية توزيــــ  منتأ الكت 
يقة فن كة الت    اختصاصات رسر

لزمـ  أتدخل فن
يقـــة بقـــالمؤسســـة  كـــة الت  رص التوزيـــــــ  عـــىل المنـــاطق الجبليـــة فقـــط ممـــا نـــتأ عنـــه ـرسر

  السـوق المـوازي بـالرغم مـن توفرهـا و انتاجهـا 
  هذه المادة و ارتفاع سعرها فن

ازمة فن
  الحلي

 .ةمن المصافن

 م2020القطاع عن سنة  مصـروفات

انيــــــــة المعتمــــــــدةبلــــــــل إجمــــــــال   ن م نحــــــــو 2020للمؤسســــــــة الوطنيــــــــة للــــــــنفط لســــــــنة  المت 
ن بلغـــــــــ  مصــــــــــروفات المؤسســـــــــة الوطنيـــــــــة للـــــــــنفط  دينـــــــــار  3,172,500,000  حـــــــــي 

فن
  والثالــــــث 2020والشـــــــركات التابعــــــة لهــــــا خــــــالل ســــــنة 

م بابوابهــــــا الثالثــــــة )األول والثــــــانن
   دينار  2,781,538,000العادي والتنموي( نحو 

 :والذي يعتت  رقم غت  نهان 

 المنتج
مصفاة 
 الزاوية

مصفاة 
يقة  الي 

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 
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انيـات والتقـارير  - ن ة الربـــ  االول حـبر نهايـ من خالل التقرير المحال الينـا مـن إدارة المت 
يتض  ان أغلب مصـروفات الشـركات الفعلية الـواردة بالبيـان حـبر  م2021من سنة 

ـــ  الثالـــث مـــن الســـنة وذلـــك بســـبب تـــ ام أغلـــب الشــــركات باعـــداد أالربــ ن خر وعـــدم الـــتر
  مواعيدها المحددة

ن
 ،واحالة التقارير الدورية الشهرية والربــ  سنوية للمصـروفات ف

 أغلــــــب  م2020ســــــنة  حيــــــث تجــــــدر االشــــــارة إل ان
ن
قــــــد شــــــهدت توقــــــف اإلنتــــــاج ف

ض ان يصاحبه  ،الحقول وبالتال  توقف العملية اإلنتاجية األمر الذي كان من المفتر
 فن المصـروفات

 
 .التشغيلية والرأسمالية عىل وجه الخصوص انخفاضا

تيبات المالية  انية القطاع المعتمدة بموجب الي   :م2020مي  

ح البيان  المعتمد المقي 
المنفذ حن  

31/12/2021 
 المصـروف

 1,402,785 1,129,525 1,177,000 2,845,369 الباب األول

  
 1,040,464 447,500 1,495,500 3,100,000 الباب الثانن

 219,507 396,120 396,120 1,663,694 الباب الثالث عادية

 118,782 103,880 103,880 737,071 الباب الثالث تنموي

 2,781,538 2,077,025 3,172,500 8,346,134 اإلجمال  
 

ن اهم المالحظات :   وقد تبي 

للمبالل المعتمـدة للشــركة لـنفس  م2020تجاوز مصـروفات شـركة الخليأ عن سنة  -
 بلــل إجمــال   427,348,000الســنة حيــث بلــل إجمــال  مــا تــم اعتمــاده 

ن   حــي 
دينــار فن

ة  بزيادة عن المبلـل المعتمـد بنحـو دينار  491,897,000مصـروفاتها عن نفس الفتر
 % من المبلل المعتمد. 15دينار وبنسبة زيادة بلغ   64,549,000

ة لســـنة  - م 2020بلـــل إجمـــال  مـــاتم  فـــه كـــدعم لشــــركات القطـــاع الخدميـــة المتعـــتر
 56,850,000دينار من إجمال  المبلل المعتمد والبـالل  26,850,000مبلل وقدره 

انية التقديرية لسنة  150,000,000دينار كما خصص لها مبلل  ن  المت 
دينار كدعم فن

م ومــــن ذلــــك يتضــــ  ان هــــذه الشـــــركات بــــدال مــــن ان تكــــون داعمــــا للمؤسســــة 2021
انيتها ويتم التعامل معهـا كانهـا  ن  عىل  مت 

 
وتساهم فن تحقيق عوائد وارباح صارت عبئا
حــددة فن تجــاوز خســائرها النســبة الموقــد يوحــدة اداريــة ممولــة مــن الخزانــة العامــة، 

 بشأن النشاط التجاري.  م2010لسنة  (23)القانون رقم 

-   
انيـــة المركـــز الرئيــــي  فن بنـــد مســـتقل المبـــالل المخصصـــة للمراكـــز الــــبر

ن تضـــمن  مت 
انيـــــة المركـــــز الرئيــــــي  و   مصـــــحة الـــــنفط طـــــرابلس، المركـــــز النـــــوع  

ن تمـــــول مـــــن مت 
  بلغــــ  

 100,000,000للتــــدريب الزاويــــة، معهــــد الــــنفط للتاهيــــل والتــــدريب والــــبر
دينار دون وجود تفصيل لهذه المبالل يمكن من خالله تحديد ما خصص لكل بـاب 
ن انـــه يــتم اعتمادهـــا كتلـــة واحـــدة لكـــل  انيـــات هـــذه الجهــات حيـــث تبـــي  ن مــن ابـــواب مت 

  .الرغم من ان هذه الجهات تعتت  وحدات ادارية ممولة من وزارة الماليةب جهة

ام المؤسســــة بــــادراج مرتبــــات ا - ن ن عــــدم الــــتر ن والعــــاملي    عــــدد مــــن الجهــــات  لمــــوظفي 
فن

التابعــــة لهــــا وأرقــــامهم الوطنيـــــة ضــــمن منظومــــة المرتبـــــات الموحــــدة بــــوزارة الماليـــــة 
، 2014( لســــنة 8( مــــن القــــانون رقــــم )7بالمخالفــــة للمــــادة )  

م بشــــأن الــــرقم الــــوطبن
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  صـــــــرف مرتبــــــاتهم مــــــن مخصصــــــات البــــــاب الثــــــانن

ن
واالســــــتمرار عــــــالوة عــــــن ذلــــــك ف

انيـة والحسـابات بالمخالفة لما يـ ن نص عليـه قـانون النظـام المـال  للدولـة والئحـة المت 
 والمخازن. 

 تحميــل مصــروفات مصــحة الــنفط عـىل شـــركات القطــاع والمســتفيدة  -
ن
عـدم الدقــة ف

،وذلـك نتيجـة عـدم تسـعت  الخـدمات الصـحية  من الخدمات المقدمة من المصـحة
كة فيها  كات المشتر   الشر

 تحديـد نصـيب كـل موظـف وبالتال  عـدم، المقدمة لموظفن
كـــة   اســـتفاد فعليـــا مـــن  قيمـــة خـــدمات المصـــحة الفعليـــة بحيـــث يـــتم تحميـــل كـــل رسر
ن لهــا ،وانمــا يــتم العمــل عــىل   ن التــابعي  بقيمــة المرـصـوفات الفعليــة المفنــدة للمــوظفي 
  المصحة 

ن
كة ف كات القطاع المشتر   رسر

تحميل تلك المرصوفات عىل  جمي   موظفن
  من قيمة الخدمات الصحية.  بغض النظر عدد المستفيدين

 للمركـز الرئيــي  خـالل سـنة  -
ن بلل إجمال  المبلـل المصــروف عـىل  بنـد مرتبـات الليبيـي 

ة بقيمــــة  54,460,616 دينــــار والــــذي يفــــوق مــــاتم اعتمــــاده لهــــذا البنــــد لــــنفس الفــــتر
( 30% بالمخالفة لنص المادة )44دينار وبنسبة زيادة بلغ  حوال   16,710,616
  نصـــ  عـــىل انـــه )ال يجـــوز ان مـــن الالئحـــة ال

ماليـــة للمؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط والـــبر
يزيــد حجــم االنفــاق عــىل  االحتياجــات الالزمــة لتســيت  النشــاط عــن البمــالل المحــددة 

انية التقديرية المعتمدة(.  ن  بالمت 

تيبات المالية اإلستثنائية لقطاع النفط والغاز لعام  
 م2020-2019الي 

  بموجـــــب قـــــراره رقـــــم )قـــــام المجلـــــس الرئـــــاس  لحكومـــــة ا
( لســـــنة 1080لوفـــــاق الـــــوطبن

م، بــــاقرار ترتيبــــات ماليــــة إســــتثنائية لــــدعم 2019 إكتــــوبر 05م والصــــادر بتــــاريــــخ 2019
 1,500,000,000م، بقيمة إجمالية قدرها 2020م و2019قطاع النفط والغاز لعام  

 لخطــة قــدمتها المؤسســة الوطنيــة للــنفط تتضــمن جــزء يهــدف دينــار 
 
للمحافظــة ، وفقــا

عـــــىل معــــــدالت اإلنتـــــاج الحــــــال  وزيـــــادة القــــــدرة اإلنتاجيـــــة مــــــن خـــــالل تنفيــــــذ عـــــدد مــــــن 
خــر فهــو يتعلــق دينــار، أمــا الجــزء اآل  1,200,500,000المشــاريــــ  قــدرت تكلفتهــا بقيمــة 

كـــات  امـــات القائمـــة عـــىل رسر ن   قـــدر البســـداد اإللتر
بمبلـــل  تتشـــغيل التابعـــة للقطـــاع والـــبر

 دينار.  299,500,000

البنـــــــود المعتمـــــــدة والمـــــــوزع عليهـــــــا القيمـــــــة الـــــــواردة بـــــــالقرار  التـــــــال  يوضـــــــ  والجـــــــدول
 ضات الصادرة بمقتضاه والحواالت: يوالتفو 

 المعتمد البند
المفوض حن  

31/3/2021 
 تاريــــخ التحويل التحويالت تاريــــخ التفويض

امات  ن سداد التر
 شـركات التشغيل

 م26/12/2019 299,500,000 م18/12/2019 299,500,000 299,500,000

مشاريــــ  اإلنتاج 
 وزيادته

 م2020 1,020,425,000 م2020 1,020,425,000 1,200,500,000

    

تيبات المالية اإلستثنائية المقررة لقطاع النفط والغازتنفيذ موقف عن وفيما يىل    التر
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 مـن  -
ا
عدم قيام وزارة المالية بايداع المبالل المذكورة بحساب الطـواري، وقيامهـا بـد 

  والمبلـــــل الخـــــاص 
امـــــات بحســـــاب البـــــاب الثـــــانن ن ذلـــــك بايـــــداع المبلـــــل الخـــــاص بااللتر

 بالمشاريــــ  بحساب الباب الثالث للمؤسسة. 

عدم قيام وزارة التخطيط والماليـة بتنفيـذ جـزء مـن المبلـل اإلجمـال  للقيمـة للمقـررة  -
 دينار.  180,075,000وقدره 

  تنفيــــذ خطــــة  -
ن
المحافظــــة عــــىل معــــدالت التــــأخر المبــــالل فيــــه مــــن قبــــل المؤسســــة ف

اإلنتاج وزيادتها عىل الرغم من أن معظم القيمة المقررة لهـذا الشـأن قـد تـم تنفيـذها 
من وزارة التخطيط ووزارة المالية، والبيان التال  يوض  القيمـة المعتمـدة والمسـيلة 
ة مـــن صـــدور  للمؤسســـة والمســـيلة للشــــركات والمنفـــذ منهـــا مـــ  العلـــم أنهـــا عـــن الفـــتر

 م. 2020 نهاية الربــ  الثالث من عام القرار إل

كات كات المرصوف من الشر  المعتمد المسيل من وزارة المالية المحول من المؤسسة للشر

187,681,000 504,566,000 1,020,425,000 1,200,500,000 
 

 الحسابات الختامية للمؤسسة الوطنية للنفط

ن تأخر المؤسسة فن اعداد حساباتها الختامية  انيتها العمومية المجمعة، حيث تبي  ن ومت 
انيــة عموميـة مجمعــة للمؤسسـة معتمــدة مـن قبــل الـديوان كانــ  عـن الســنة  ن ان اخـر مت 

انيـــة مقدمـــة للـــديوان و   حاليـــا تحـــ  31/12/2007الماليـــة المنتهيـــة فن 
ن م واخـــر مت 
انية السنة المالية المنتهية فن  ن لفا األمر الذي يعد مخا م31/12/2011الفحص    مت 

ن النافذة.  يعات والقواني   للتشر

 الحسابات المصـرفية

حســــابا  36أظهــــرت البيانــــات المســــتلمة مــــن اإلدارة العامــــة للماليــــة امــــتالك المؤسســــة 
: مصـرفيا موزعة عىل عدد من المصارف المحلية والخارجية وقشأنها نورد اآل  
 نر

ن وجـــود حســـابات مصــــرفية اخـــرى تـــتم ادارتهـــا مـــن قبـــل اإلدارة ال - عامـــة للتســـويق تبـــي 
ن بـالتوقي  عليهـا  الدول  بالمصــرف الليـب   الخـارج   لـم تـدرج بهـذه القائمـة والمخـولي 

 :من نفس اإلدارة غت  مدرجة بالكشف و   كالتال  

 الغرض منه نوع العملة رقم الحساب

 لتحصيل اإليرادات السيادية دوالر 22918

 حساب المحروقات دوالر 27944

 الفواتت  المبدئية وتحصيل عمولة اعادة البي لتسوية  دوالر 28808

 عمولة اعادة البي  يورو 28452

يقة  28754  حساب شـركة الت 
 

  المنظومــــة الماليــــة للمؤسســــة الوطنيــــة للــــنفط أدى إل ظهــــور  -
وجــــود خلــــل كبــــت  فن

ة مخصـومة مـن المصـــرف ولـم تيبـ  بالـدف اتر وصـل  إل مـا قيمتــه مبـالل ماليـة كبـت 
 .دينار 1,033,859
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عـــدم اعـــداد مـــذكرات تســـوية المصــــرف لعـــدد مـــن الحســـابات المصــــرفية بالمخالفـــة  -
 ( من الالئحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط. 42لنص المادة )

 اإلدارة العامة لمحاسبة الشـركات

ن وأصــــول 2015( لســــنة 277إصــــدار قــــرار رئيـــــس مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) م بنقــــل عــــاملي 
المـــادة األول  منـــه معـــىل أن ينقـــل العـــاملون وكافـــة األصـــول وموجـــودات، حيـــث نصـــ  

امـــــات وكـــــذلك الجهـــــات العامـــــة التابعـــــة لـــــوزارة الـــــنفط والغـــــاز إل  ن والموجـــــودات وااللتر
المؤسســــــة الوطنيــــــة للــــــنفطم. وبنــــــاء عــــــىل هــــــذا القــــــرار تــــــم نقــــــل تبعيــــــة اإلدارة العامــــــة 

انتهــاك  يــــــ  لتطبيــق لمحاســبة الشـــركات إل المؤسســة الوطنيــة للــنفط. وهــذا يعتــت  
ممارســـة العمـــل الرقـــان   ب المكلفـــةاإلدارة هـــا قواعـــد ومبـــادئ الحوكمـــة الرشـــيدة، بحكـــم أن

يعـــــد إخـــــالال  ممـــــا  لمؤسســـــة الوطنيـــــة للـــــنفطاإدارة  وتتبـــــ عـــــىل شــــــركات قطـــــاع الـــــنفط 
 عــدم ادراجهــا ضــمن الهيكـل التنظــيم  مــ  العلــم  بمبـادئ الحيــاد واالســتقاللية،

ن كمـاتبي 
ن وزارة المالية ان هذه االد  من جهة بي 

ات السابقة ألكتر ت تبعيتها خالل الفتر -ارة تغت 
 وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط. 

عــدم تنفيــذ بعــض االختصاصــات المســندة لــإلدارة العامــة لمحاســبة الشـــركات وفقــا  -
مستوى التدريب والتطوير  رف  منهام، 2012( لسنة 32لقرار مجلس الوزراء رقم )

ن  ، وذلــــك لغــــرض الرفـــــ  مــــن كفــــاءة األداء خاصـــــة فيمــــا يتعلــــق باســـــتخدام للمــــوظفي 
األنظمـــة المحاســـبية المتبعـــة مـــن قبـــل شــــركات صـــاحبة عقـــود اإلمتيـــاز والمشـــاركة، 

 .(SAP)حيث أن أغلب الشـركات حاليا تعمل وفقا لمنظومة 

بلــــل إجمــــال  مــــا تــــم اســــتالمه مــــن االيجــــارات الســــطحية واالتــــاوات والضـــــرائب عــــن  -
الطبيع  من قبل اإلدارة العامة لمحاسبة الشـركات عـن  ات النفط الخام والغازمبيع

 2020الســـــــــــــنة الماليـــــــــــــة 
 
دوالر والـــــــــــــذي يعـــــــــــــادل  346,983,933وقـــــــــــــدره  م مبلغـــــــــــــا

ودعــــــ  فن حســــــاب اإليــــــرادات النفطيــــــة إال المبلــــــل المقــــــدر أدينــــــار  484,818,965
ئيــــس مجلـــس اإلدارة دوالر فلـــم يـــتم اســـتالمه بنـــاء عـــىل تعليمـــات ر  23,473,850ـبـــ

 م. 1955لسنة  (25)من القانون رقم  (15)األمر الذي يعد مخالفا للمادة 

  احالـــة اقـــراراتهم الضــــريبية -
األمـــر الـــذي يعـــد مخالفـــا لـــنص  لســـنوات تــأخر الشــــركاء فن

  نصـــــ  عـــــىل انـــــه )عـــــىل 1955لســـــنة  25مـــــن القـــــانون رقـــــم  1ف 14المـــــادة 
م الـــــبر

ارة النفط فن اقـرب وقـ  عقـب انتهـاء كـل سـنة  صاحب عقد االمتياز أن يقدم إل وز 
شـهر مـن تـاريــــخ انتهـاء كـل سـنة كاملـة أربعـة أية حـال فن ميعـاد ال يجـاوز أكاملة وعىل  

ن  ومـــــن ذلـــــك يتضـــــ  عـــــدم قيـــــام إدارة محاســـــبة  ربـــــاح تلـــــك الســـــنة(. أحســـــابات تبـــــي 
 :  
 الشـركات بأغلب المهام واالختصاصات الموكلة وذلك من خالل عدم قيامها باآلنر

  تحقيــــــق الرقابــــــة الماليــــــة والتفتــــــيش عــــــىل الشـــــــركات صــــــاحبة عقــــــود االمتيــــــاز أو
اماتهـا  ن شـركات المشـاركة لضـمان إتباعهـا الـنظم المحاسـبية السـليمة ووفائهـا بالتر

ول وعقود االمتياز.   لقانون البتر
 
  المواعيد المقررة طبقا

 فن

  للتكلفــــة تحقيــــق الرقابــــة عــــىل تكــــاليف المشـــــروعات للتاكــــد مــــن عــــدم تجاوزهــــا
 المخطط لها. 
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  انيـــات الســــنوية للجهـــات التابعـــة للــــوزارة للتأكـــد مـــن ســــالمة ن متابعـــة تنفيـــذ المت 
 تنفيذها. 

  تيبـــات الكفيلـــة بالمحافظـــة عـــىل حقـــوق الدولـــة وتحديـــد اتخـــاذ اإلجـــراءات والتر
 معدالت استهالك المصـروفات الرأسمالية والموجودات المادية للشـركات. 

 عن ست  عمل اإلدارة ونشاطها السنوي.  إعداد التقارير الدورية 

 الطن   بالمؤسسة الوطنية للنفط والشـركات التابعة لها
 برنامج التأمي  

 الصـــــح  ابرمـــــ  بالمخالفـــــة للقـــــانون رقـــــم  -
ن م 2010لســـــنة  20أغلـــــب عقـــــود التـــــأمي 

لســـــــنة  531والئحتـــــــه التنفيذيـــــــة الصـــــــادرة بموجـــــــب قـــــــرار المجلـــــــس الرئـــــــاس  رقـــــــم 
 م. 2019

ن شــركات القطـاع لوحظ عـدم تحقيـق  -  الصـح  بـي 
ن   تقـديم خـدمات التـأمي 

ن
العدالـة ف
 وحرمان بعض الشـركات منها. 

كما لوحظ أن المؤسسة الوطنية للنفط ال تحتفظ بقاعدة بيانات للمستفيدين من  -
 الصح  لدى الشــركات التابعـة لهـا، وبالتـال  ال يتسـبن لهـا التأكـد مـن 

ن خدمات التأمي 
  االســـــت

 الصــــح  مــــن قبـــــل ذوي مــــدى وجــــود ازدواجيــــة فن
ن فادة مــــن خــــدمات التـــــأمي 

  أكتر من شـركة نفطية
ن فن ن العاملي   .المستخدمي 

إضـافة إل مبلـل  مليون دينار 140تض  أن هذه الشـركات لوحدها أنفق  أكتر من ا -
 الصح  لمستخدميها.  91

ن  مليون دوالر، لتوفت  التأمي 

نفط، حيـث بلغـ  عــىل كمـا أن هـذه الشــركات لــديها مـدفوعات أخـرى إل مصـحة الــ -
 مليون دينار.  15ا يقارب مسبيل المثال مدفوعات شـركة الواحة لمصحة النفط 

ن شــــــركة وأخـــــرى فـــــبعض  -   نوعيـــــة المصــــــروفات الفعليـــــة بـــــي 
لـــــوحظ وجـــــود تبـــــاين فن

الشـــــــركات خصصــــــ  المصــــــاريف المحليـــــــة بالعملــــــة المحليــــــة والخارجيــــــة بالعملـــــــة 
  كامـل نفقاتهــا بالعملـة األجنبيــة، الصـعبة أمـا بعــض الشــركات األخــرى فقـد خصصــ

ر لذلك.  ح أو مت   دون وجود أي رسر

  قطــاع الــنفط  -
 الصــح  فن

ن اف عــىل ملــف التـأمي  لـوحظ تعــدد الجهــات المعنيـة بــاإلرسر
اف داخــل نفــس الشـــركة  مــن شـــركة إل أخــرى إضــافة إل تغــت  الجهــة المعنيــة بــاإلرسر

الـــــداخىل  داخـــــل مـــــن ســـــنة إل أخـــــرى، ممـــــا يضـــــعف مـــــن قواعـــــد الحوكمـــــة والضـــــبط 
 الشـركات. 

ن شــركات القطـاع، وعـدم وجـود آليـة محـددة وموحـدة  - ن اختالف آلية التعاقد بي  تبي 
ن للتعاقد م  شـركات التأم  .الصح   ي 

ن  -  صـــح  مـــ  شــــركات التـــأمي 
ن قيـــام بعـــض شــــركات قطـــاع الـــنفط بتجديـــد عقـــود تـــأمي 

ن البـــدائل المتاحـــ ودون  ةلعـــدة ســـنوات دون طـــرح عطـــاء جديـــد ودون المفاضـــلة بـــي 
 .الحصول عىل موافقة الديوان المسبقة

اخــتالف الجهــة المتعاقــد معهــا مــن شـــركة إل أخــرى، حيــث قامــ  بعــض الشـــركات  -
ن بينمــا قامــ  شــركات أخــرى باالتفـاق وابــرام تعاقــدات  بـابرام عقــود مـ  شـــركات تـأمي 

 .  م  مصحات طبية عن طريق التكليف المبارسر
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نامج التنموي للتطوير وإعادة    مجال النفط والغازالي 
 
 التأهيل ف

 االهمية النسبية مليون دوالر مليون دينار البيان

 %12 1,014,3 539,1 االستطالع واالستكشاف

 %22 1,854.3 985.5 الحفر التطويري

نامأ التنموي )تطوير حقول مكتشفة وغت  مطورة، اعادة  مشاريــــ  الت 

 واستغالل الغاز(تأهيل وتطوير حقول قائمة، تطوير إنتاج 
2,976,0 5,600,0 66% 

 %100 8,468,6 4,500,6 اإلجمال  العام
 

( 44وفقا للتدفقات النقديـة المطلوبـة لتنفيـذ المشـاريــــ  والمرفقـة بقـرار التمويـل رقـم )
ووفقــــــا للبيانــــــات المقدمــــــة مــــــن المؤسســــــة الوطنيــــــة للــــــنفط المتعلقــــــة  م2010لســــــنة 

ة مــن حســاب بالمخصصــات المصـــروفة لكــل الشـــركات عــىل  نــامأ التنمــوي عــن الفــتر الت 
والبيانات المقدمة حول بيان الوض  الحال  للمشاريــــ  ونسب االنجاز  م2010-2019

  مــن واقــ  بيانــات المؤسســة، قــام الــديوان بــاجراء التح
لــيالت والمقارنــات الالزمــة الفــبن

 :   كان  كالتال 
  تنفيذ المشاريــــ  المستهدفة والبر

ن
ات االداء العام ف  لقياس مؤرسر

 

تضــــــارب البيانــــــات المقدمــــــة مــــــن المؤسســــــة مــــــ  البيانــــــات المقدمــــــة مــــــن الشـــــــركات  -
 .المشغلة من حيث المصـروف الفعىل  

تضــــــارب البيانــــــات المقدمــــــة مــــــن المؤسســــــة مــــــ  البيانــــــات المقدمــــــة مــــــن الشـــــــركات  -
  للمشاريــــ 

 .المشغلة المتعلقة بنسب االنجاز الفبن

  عدة شـركات، م  تجاوز الصـرف عىل بعضها تعتر  -
  لبعض المشاريــــ  فن

االنجاز الفبن
 .للقيم المقدرة لها

، حيـث لـم يـتم تغطيـة إال قسـط  - ن نامأ )التنموي( مـن قبـل المقرضـي  توقف دعم الت 
 .واحد من التمويل

ء التصدير لسنة الجرد السنوي   موان 
 
 م: 2020 لمخزون النفط الخام ف

ن معظم خزانات الـنفط لـ - اوح بـي 
سـنه والـبعض منهـا  15-10م يـتم صـيانتها لمـدة تـتر

  حالــة فنيــة ســيئة جــدا ال يمكــن تحميلهــا بســعتها التخزينيــة تجنبــا لحــدوث انهيــار 
فن

 .بجسم الخزانات

 اسم الشـركة
المطلوبات المقـدرة 

( لتنفيذ مشاريــــع 44بالقرار)
 كل شـركة بالعملة المحلية

المصـروف الفعلية 
بالعملة المحلية 

 (2019-2010عن)

نسبة المصـروف الفعل  لكل 
شـركة بالعملة المحلية إل 
إجمال  المطلوبات المقدرة 
 لكل شـركة بالعملة المحلية

نسبة االنجاز 
العام لمجموع 
 مشاريــــع كل شـركة
 )متوسط مرجح(

 %28 %26 669,353,000 2,582,550,000 الواحة

 %39 %67 1,718,090,000 2,555,650,000 الخليأ العرن   

 %32 %141 1,053,479,000 743,250,000 مليتة

 %60 %32 194,266,000 590,900,000 اكاكوس

وك  ال تتوفر معلومات %56 200,198,000 357,500,000 المت 

 %13 %72 197,604,000 271,750,000 الهروج

 %35 %42 223,681,000 527,000,000 الزويتينة

 %19 %64 898,169,000 1,390,650.000 رست

 %32 %54 5,154,841.000 9,019,250,000 اإلجمال  العام
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  مينايء السدرة وراس النوف ال الحريـق  -
ن
تعرض عدد كبت  من الخزانات النفطية ف

  شــاهدتها منطقــة نتيجــة األحــداث ا والتخريــب وخروجهــا عــن الخدمــة
لمتتاليــة الــبر

ة   السنوات االخت 
ن
 .الهالل النفل  ف

م وحسـب توصـيات 2008رير لم تتم معايرتها منـذ سـنة ـعدادات النفط بحقل الس -
ن عىل األقل  .المعايت  الدولية يجب معايرتها كل سنتي 

ن  -  من سنتي 
 .أجهزة المعايرة بميناء الحريقة لم يتم معايرتها ألكتر

ن الـــنفط الصـــادر مـــن حقـــل يوجـــد معـــدل انحـــر  -  مـــن المســـموح بهـــا بـــي 
اف بنســـبة أكـــتر
 الشير والخزانات بميناء الحريقة. 

ء إلنتاج النفط وما تحتويه من مواد مشعة وغازات سامة المياه المصاحبة  -   موانن
ن
ف

يتم تصـريفها بالوادي المجاور للمينـاء بـدون معالجـة أو موافقـة مـن الهيئـة  التصدير 
ة جــــدا العامـــة للبيئــــة مــــ  ا ممــــا ادى ال  لعلــــم أنهــــا تحتــــوي عـــىل مــــواد مشــــعة وخطــــت 

  تلك المناطق
ن
 .مشكلة تلوث المياه الجوفية ف

  مينــــاء الســــدرة وكــــذلك حــــبر  -
ة الخزانــــات فن تعتــــت  منظومــــة إطفــــاء الحرائــــق بحضــــت 

 ومتهالكــة ومتكــررة األعطــال وتحتــاج إل تجديــد بالكامــل 
 
داخــل المينــاء قديمــة جــدا

إمــا متوقفــة عــن  ولة إطفــاء الحرائــق بالمحطــات التابعــة للحقــمنظومــباالضــافة ال 
 .العمل أو أنها ال تعمل بالشكل الصحي 

يتم التخلص من مخلفات تنظيـف األنابيـب والخزانـات بطريقـة بعيـدة عـن المعـايت   -
ة ومــــن ثــــم ردمهــــا داخــــل    حفــــر صــــغت 

الســــليمة و الصــــحيحة ، حيــــث يــــتم وضــــعها فن
 نطاق منطقة الخزانات. 

ل عــىل تركيــب وحــدات معالجــة الغــاز لــبعض المحطــات بــدال مــن أن يــتم عــدم العمــ -
ار بيئيــة وكــذلك خســائر ماديــة كــان مــن الممكــن    الهــواء ممــا ينــتأ عنــه أ ن

اتالفهــا فن
ها.    كوقود وغت 

 االستفادة منها سواء باعادة ضخها باآلبار أو استخدامها فن

  ة بالخزانــــات منظومــــة قيــــاس كميــــات الــــنفط بغرفــــة الــــتحكم الخاصــــعــــدم اعطــــاء  -
فن

 دقيقة صحيحة. قراءات  ميناء رس النوف

ء قواعد األمن والسالمة بداخل العدم التقيد باتباع   - ة الخزاناتموانن  .وحظت 

 إدارة المشـروعات 

تقديم دراسات بشأن شـركة المعال  للهندسة التونسية مصحة النفط مع اتفاقية 
 وأعمال هندسية لصالح المصحة. 

ن بشأنها   :التالية المالحظاتتبي 

كيــــة وتطــــوير اقيــــام مصــــحة الــــنفط ب - زدواجيــــة التعاقــــد مــــ  شـــــركة مســــ  قــــروب التر
 المركز العالم  للهندسة التونسية لتنفيذ أعمال الصيانة للمصحة. 

مـــة مـــ  المركـــز العـــالم  للهندســـة مـــن خـــالل تحديـــد  - تـــم تحديـــد ســـعر االتفاقيـــة المت 
ن لـــم يـــتم نســـبة مئويـــة مـــن أعمـــال تنفيـــذ تطـــوير وبنـــاء    حـــي 

مبـــبن مـــن عـــدة طوابـــق فن
  تم بها تحديد السعر. 

 اعداد الدراسات الهندسية وبالتال  عدم دقة الطريقة البر
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رات قانونية.  -  إبرام االتفاقية بطريقة التكليف المبارسر دون مت 

ض وجودهــــا ضــــمن المخطــــط العــــام  - التعاقــــد عــــىل بعــــض األعمــــال الهندســــية المفــــتر
  المصـحة ومرافقهـار األمـر الـذي للمؤسسة، ومـن ذلـك أعمـال الر 

فـ  المسـاج  لمبـانن
  التخطيط، وكذلك عدم وجود خطط وبرامأ لمشاريــــ  المصحة 

ن
يعكس القصور ف

وعـــدم اســـتيفاء الدراســـة لتنفيـــذ بعـــض األعمـــال األمـــر الـــذي أدى إل تعـــارض بعـــض 
 األعمال داخل المصحة. 

-   
 تــم موافاتنــا بهــا مــن اخــتالف تــاريــــخ توقيــ  االتفاقيــة حيــث إن تــاريــــخ االتفاقيــة الــبر

  
ن
  كتــاب رئيـــس م16/2/2017قبــل الشـــركة بــالتظلم المرفــق مؤرخــة ف

ن
، بينمــا ورد ف

مجلــــس اإلدارة بالمؤسســــة الوطنيــــة للــــنفط الموجــــه إل مصــــحة الــــنفط ذات الــــرقم 
(6565  

ن
مة أم 16/8/2020( المؤر  ف  م. 10/11/2016ن االتفاقية مت 

  كشـــف  عنهـــا أعمـــال لجنـــة عـــدم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة تجـــاه  -
المخالفـــات الـــبر

  خصوص الموضوع. 
ن
 التحقيق المشكلة ف

 توريد بدنات تحميل من شـركة روزافيل  المالطية : شـركة راس النوف

ن بشـــــــأن موضـــــــوع   المالطيـــــــة بقيمـــــــة توريـــــــد بـــــــدنات تحميــــــل مـــــــن شــــــــركة روزافـــــــيىل  تبــــــي 
 :التالية المالحظات، يورو  1,200,000

-   
يات فن تقييم أقل األسعار، وتقـدير أفضـل العـروض مـن الناحيـة  قصور لجنة المشتر

الماليـــة حيـــث أغفلـــ  اللجنـــة مراعـــاة مكـــان التســـليم وتكـــاليف الشـــحن وبيـــان ذلـــك  
 :  
 كاآلنر

  مكان التسليم دولة التفيا.  يورو  1,200,000قيمة العرض المرس  عليه 

  يــورو  1,376,000قــرب عــرض مقــدم أقيمــة   
يقــة، وباألخــذ فن  مكــان التســليم الت 

يقة مـن دولـة التفيـا  حسـب  دينـار  2,128,101االعتبار قيمة الشحن لميناء الت 
مــا ورد بكتــاب مــدير إدارة المــواد الموجــه إل رئيـــس لجنــة اإلدارة بالشـــركة )راس 

  
  للشـركة المرس  عليهـا أي أم 21/6/2020النوف( المؤر  فن

ن السعر الحقيفر
ســــــية عــــــىل الشـــــــركة ذات وبالتــــــال  كــــــان مــــــن األفضــــــل  %100مرتفــــــ  بنســــــبة  التر

يقة   ومكان التسليم الت 
تيب الثانن  .التر

تـــــاس ليبيـــــا( رقـــــم صـــــدور  - و فت  شـــــهادة التفتـــــيش الخـــــارج   مـــــن شــــــركة التفتـــــيش )بـــــت 
(BV.LY-017-2019-RASCO-LATVI)   

ن أم مفادهــــــــــــــــا 7/10/2019مؤرخــــــــــــــــة فن
ن المـــــــــواد المـــــــــوردة غـــــــــت  مطابقـــــــــة    حـــــــــي 

المـــــــــواد المـــــــــوردة مطابقـــــــــة للمواصـــــــــفات فن
 للمواصفات من حيث المقاسات والمواد المكونة للبدنات

رة ممـا ترتـب عليـه تكـاليف  - استجابة شـركة راس النوف لمطالبات المقـاول الغـت  مـت 
  من ضمنها: 

 إضافية وطول مدة التوريد، وبيان هذه المطالبات والبر

 طـا المطالبة المورد بالغاء االعتماد المسـتندي المفتـوح لصـالحه ببنـك فاليتـا مال
  ايطاليـــا ممـــا ترتـــب عليـــه تكـــاليف إضـــافية 

 20,000واعـــادة فتحـــه ببنـــك آخـــر فن
 .دينار

  .استجابة شـركة راس النوف لتأجيل موعد الشحن أربعة أشهر 
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 : شـركة اكاكوس للعمليات النفطية

: عقود المظلة
ا
 أو 

وستال وعدم تمديده حبر تاريخه.  -  انتهاء مدة عقد شـركة فت 

م بســـبب القـــوة القـــاهرة واســـتمرار 11/2014منـــذ  J&Pة توقـــف العمـــل بعقـــد شــــرك -
 م. 2018التوقف حبر تاريخه بسبب إفالس الشـركة نهاية سنة 

ن  - وســــــتال بمشــــــاريــــ  تحــــــ  ســــــقف المظلــــــة عــــــن طريــــــق  J&Pتكليــــــف الشـــــــركتي  وفت 
التفـــاوض عـــىل الســـعر أي بطريقـــة التكليــــف المبـــارسر واعـــداد أوامـــر تعديليـــة لقائمــــة 

 االسعار. 

  نظا -
ن
م الرقابة الداخلية لـإلدارات الفنيـة حيـث يـتم اعتمـاد المستخلصـات القصور ف

ن يتوجب األمر اعتمادها من قبل    حي 
ن
( من قبل مدير اإلدارة الفنية فقط ف )الفواتت 

م مدير الحقل. 
ُ
 مدير المشـروع ث

  إيجــاد البــديل لشـــركة  -
   J&Pتــأخر شـــركة اكــاكوس فن

بعــد اإلفــالس لســد الفــراغ الفــبن
 المتوق . 

 
 
 :J&P: إفالس شـركة ثانيا

بــدون أي مســتندات تســليم واســتالم وبــالرغم مــن  J&Pتخــزين المــواد بموقــ  شـــركة  -
تحســن الظــروف األمنيــة أكــتر مــن مــرة إال أن شـــركة اكــاكوس لــم تقــم بنقــل المــواد إل 

 .J&Pمكان يخص شـركة 

  تعمــل عــىل حراســة الموقــ  منــذ  -
م، لنقــل 2019-2-26االكتفــاء بمراســلة الجهــة الــبر
جاع هــذه المــواد  J&Pهــذه المــواد مــن موقــ   دون اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة الســتر
  تعمـــل عـــىل الحراســـة  -بعـــد امتنـــاع الجهـــة 

عـــن نقـــل المـــواد بحجـــة أن لـــديهم  -الـــبر
 .J&Pديونا عىل شـركة 

ة.  - ة األخت 
  الفتر
 عدم جرد المواد بشكل دقيق م  انعدام ما يفيد وجودها بالموق  فن

بحقــــــل الشــــــرارة دون أي رابطـــــة قانونيــــــة  J&Pل بموقـــــ  شــــــركة وجـــــود شــــــركة الجبــــــ -
ة وال قبــول أو موافقــة مــن شـــركة اكــاكوس وال تصــاريــــ  نفطيــة تســوغ وجودهــا  مبــارسر

 
 
  بالموق  مما يجعل وجودها أمرا

 
 .واقعا

عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل شــركة اكـاكوس تلقـاء وضـ  اليـد عـىل موقـ   -
J&P  لحــــق األولويــــة المنعقــــد بحقــــل الشـــــرارة ضــــد  

شـــــركة الجبــــل وتجــــاوز المصــــفن
لشـــركة اكــاكوس لشـــراء هــذا الموقــ  إضــافة إل أن عقــد البيــ  تشــوبه بعــض العيــوب 

  خارج ليبيا وعدم قيده بالسجل التجاري. 
 مثل انعقاده من قبل المصفن

بالســـجل التجـــاري الليـــب   وبالتـــال   J&Pعـــدم وجـــود مـــا يفيـــد تســـجيل مصـــفن شــــركة  -
  تمكنـــه مـــن ممارســـة أي إجـــراءات قانونيـــة تخـــص 

ف نـــه فاقـــد لألهليـــة القانونيـــة الـــبر
 داخل ليبيا.  J&Pأصول شـركة 

عدم وجود ما يفيد اتخاذ إجراءات إعالن السلطات القضائية بافالس الشـركة عمال  -
 .  بنصوص القانون التجاري الليب  
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-   
ن
حيــث لــم  J&Pاتخــاذ اإلجــراءات القضــائية الخاصــة بشـــركة تــأخر شـــركة اكــاكوس ف

يــتم القيــام بــأي إجــراء يضــمن حــق الشـــركة بــالرغم مــن وجــود أكــتر مــن ســبب للقيــام 
 بذلك. 

 دعم احملروقات 
ــــــــ 2018لدولـــــــة عـــــــىل المحروقـــــــات خـــــــالل الســـــــنوات بلغـــــــ  نفقـــــــات ا م نحـــــــو 2020م ـ

 مليار دينار والجدول التال  يوض  ذلك:  11,800

 السنة
 الفعلية المحروقات دعم نفقات

 )مليار دينار(

2018 4.200 

2019 4.200 

2020 3.400 

 11.800 االجمال  
 

 بيان المخصصات المالية المقدرة و المعتمدة للمحروقات 

انيـــــة المقـــــدرة مـــــن المؤسســـــ ن ن المت  ة و المعتمـــــدة مـــــن وزارة الماليـــــة الجـــــدول التـــــال  يبـــــي 
 نسبة االنحراف: و 

 السنة
 المعتمد لتقديريا

 نسبة التخفيض
 دوالر دينار دوالر دينار

2107 5,319 3799 4200 3000 -21% 

2018 7,208 5223 4325 3134 - 40% 

2019 6182 4480 4000 2899 -35% 
 

 بيان بالكميات الواردة 

يقــة  كــة الت  ي( المــوردة لصــال  رسر
ن كميــات المحروقــات )بــالطن المــتر الجــدول التــال  يبــي 

ة من  االستالماتحسب   :2020- 2018وحركة الناقالت خالل الفتر

ين  السنة  ان 95بي   وسي   طي   غاز سائل زيت ثقيل وقود الديزل كي 

2018 4,051,148 164,239 3,514,566 1,328,222 275,317 

2019 3,988,351 216,889 3,416,313 1,262,103 289,228 

2020 3,919,366 151,173 3,041,783 962,167 280,217 
 

 اجلهاز التنفيذي لتطوير املشـروعات واملناطق النفطية
أدى االنقسام اإلداري الذي كان سببه التنازع عىل منصـب المـدير التنفيـذي للجهـاز  -

 (381إل فــرض الرقابــة المصــاحبة عليــه وذلــك بنــاء عــىل  قــرار رئيـــس الــديوان رقــم )
بتجميــد الحســابات المصـــرفية للجهــاز م وذلــك 28/9/2016م بتــاريــــخ 2016لســنة 
بموافقــة ديــوان المحاســبة ولمنــ  أي تصـــرف  يــتم اإلفــراج عــن أي مبلــل إال حيــث ال

  حسابات الجهاز بالمخالفة
 .فن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

300 
 

تم رف  التجميد عىل  الحسابات المصــرفية وذلـك بموجـب قـرار رئيــس الـديوان رقـم  -
 م. 12/3/2018م بتاريــــخ 2018لسنة  (141)

ة مـــــــــن يـــــــــىل  بيـــــــــان ب فيمـــــــــا - انيـــــــــة المعتمـــــــــدة والمصــــــــــروفات الفعليـــــــــة عـــــــــن الفـــــــــتر ن المت 
1/1/2018  

: 31/12/2018م وحبر  
 م وفق اآلنر

 المصـروف الفعل   المعتمد البيان

 2,514,430 3,200,000 الباب األول

  
 200,000 400,000 الباب الثانن

     

 :  
ن اآلنر  ومن خالل الفحص والمراجعة للمصـروفات الفعلية للجهاز تبي 

ن جــدد خــالل الســنة الماليــة  - ن مــوظفي    اســتحداث مكاتــب وتعيــي 
ن
م 2018التوســ  ف

ن ســـــنة  ن كـــــان عـــــدد  174م عـــــدد 2018حيـــــث بلـــــل عـــــدد العـــــاملي    حـــــي 
ن
مســـــتخدما ف

ن ســــــنة  مســــــتخدما، والمالحــــــظ عــــــىل الجهــــــاز عــــــدم  90م ال يتجــــــاوز 2014العــــــاملي 
ن أنــه شــبه متوقــ ف ولــم ممارسـة أي نشــاط قــائم خــالل الســنوات الســابقة حيــث تبــي 

  أنشـــــ
لســـــنة  (20) ئ مـــــن أجلهـــــا وفـــــق القـــــرارـيبـــــارسر أي نشـــــاط مـــــن النشـــــاطات الـــــبر

 م. 2013

ن دون وجـــود مـــا يفيـــد بـــأنهم ممـــن تـــم التعاقـــد  - تـــم بصــــرف مرتبـــات لـــبعض المـــوظفي 
  
ن بالكـادر الــوظيفن ن العـاملي  ن الفعليـي  معهـم، كمـا أنهـم لــم يكونـوا مـن ضـمن المــوظفي 

 للجهاز. 

ز بصــــــرف مبـــــالل مـــــن حســـــاب البـــــاب األول بالمخالفـــــة قيـــــام المراقـــــب المـــــال  للجهـــــا -
ألوجه المشـروعية مـن حيـث كونـه دون تفـويض مـال  بالصــرف وهـذه المبـالل تمثـل 

 مصـروفات سنوات سابقة ومنها: 

  دينـــار وذلـــك بموجـــب إذن صــــرف  66,000بقيمـــة  (أ م أ)صــــرف مبلـــل للســـيدة
ســابقة للمعنيــة  م وتمثــل القيمــة مكافــآت ســنوات5/8/2018بتــاريــــخ  7/8رقــم 

  
ن رس لجنـــــة  2017-2016عـــــن ســـــنبر بصـــــفتها مستشـــــارة قانونيـــــة وكـــــذلك أمـــــي 
 اإلدارة. 

  ة مـــــــن   1/4/2016صــــــــرف مكافـــــــأة لرئيــــــــس مجلـــــــس اإلدارة عـــــــن الفـــــــتر
م وحـــــــبر

م 18/4/2018بتـــــاريــــخ  8/8م وذلـــــك بموجـــــب أذن صــــــرف رقـــــم 31/3/2018
 دينار.  72,000بمبلل 

  :كما تم صـرف مبالل ألعضاء لجنة اإلدارة عن السنوات السابقة لكل من 

 )دينار( المبلغ المستفيد

  24,000 أ  أ  أ

  24,000 م ح م

  24,000 ع ا أ

  24,000 أ أ د

  33,183 ا  ا
 

  ن لــــم تــــرد مرتبــــاتهم مــــن منظومــــة وزارة الماليــــة القيــــام بصـــــرف مرتبــــات لمــــوظفي 
ة  م 1/2017ومنهم: المدير التنفيذي للجهاز حيث  ف  له مرتبات عن الفتر



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

301 
 

  
وكـــذلك المـــدير التنفيـــذي الســـابق  ،دينـــار  21989م بمبلـــل 28/2/2018وحـــبر

ة    1/1/2018للجهـــاز مـــن الفـــتر
 21,560م وذلـــك بمبلـــل 30/8/2018م وحـــبر

 دينار. 

 6الصـــرف بالمخالفــة مــن حســاب البــاب األول وذلــك مــن خــالل القيــام بشـــراء عــدد  -
والمالحـــظ  ،م7/8/2018دينـــار وذلـــك بتـــاريــــخ  1,004,951ســـيارات بمبلـــل وقـــدره 

عىل ذلك قد تم  عملية الشـراء من قبل اللجنة المشكلة من قبل المدير التنفيذي 
 :  للجهاز و   كالتال 

 الصفة االسم

 مدير اإلدارة المالية ع ا ل

 موظف عالقات أ ع ب

 موظف ص أ ا

ية م ع ع  مديرة الموارد البشر
 

مبــالل فيهــا ولــم تقــم اللجنــة بالبحــث عــن أفضــل العــروض  االســعار لــوحظ أن حيــث  -
حيـــــث إنـــــه وفـــــق إفـــــادة رئيــــــس اللجنـــــة كانـــــ  العـــــروض المقدمـــــة مـــــن قبـــــل المـــــدير 

 التنفيذي ومساعد المراقب والمراقب المال  فقط. 

تم  عملية صـرف المبلـل لشــركات التوريـد دون توريـد السـيارات إل مخـازن الجهـاز  -
سـيارات فقـط  5حيـث تمـ  عمليـة االسـتالم لعـدد  بهـا  نإذن استالم المخز  وتحرير 
  بلغـ  قيمتهــا  6مـن أصـل 

ســيارات ولـم يــتم اسـتالم هــذه السـيارة حــبر تاريخـه والــبر
ووفــق إفــادة المــدير المــال  أن المراقـب المــال  هــو مــن قــام بتســليم  ،دينـار  160,000

ن قيــــام إدارة الجهــــاز ب فــــت  محضـــــر الصــــك للمــــورد ولــــم يــــتم توريــــد الســــيارة وقــــد تبــــي 
 م. 23/9/2019بمركز الشـرطة بالخصوص بتاريــــخ 

مكلـــف مـــن قبـــل وزيـــر الماليـــة بموجـــب كتـــاب رقـــم الالمراقـــب المـــال  الحـــال  حصــول  -
خــــالل ســــنة المكلــــف م.وكــــذلك مســــاعد مراقــــب مــــال  16/5/2019بتــــاريــــخ  (532)

  سيارة لكل من المراقب المال  2018
م عىل  مناف  خاصة من قبل الجهاز متمثلة فن

كمقــر ســكن للســيد  تــم إبــرام عقــد إيجــار لشــقة ســكنية كمــا و مســاعد المراقــب المــال   
 م. 1/4/2018لمدة سنة تبدأ من دينار  27,820  بقيمة إجمالية المراقب المال  

 اكاكوس النفطية شـركة
 ابة الداخليةنظام الرق 

م حــبر 2020عــدم قيــام هيئــة المراقبــة بالشـــركة باعــداد تقريرهــا عــن الســنة الماليــة  -
ن  ن المــــــاليتي    إعــــــداد تقريرهــــــا عــــــن الســــــنتي 

م، 2018تاريخــــــه، عــــــالوة عــــــىل التــــــأخر فن
 م. 2019

ضعف أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشـركة وعدم إعدادها لتقـارير دوريـة لمجلـس  -
أداء اإلدارة المالية واإلدارات األخرى بشكل دوري ومنتظم، عالوة إدارة الشـركة عن 

عــــــىل عــــــدم قيامهــــــا بمراجعــــــة بعــــــض المســــــتندات الماليــــــة مــــــن ذلــــــك قيــــــود اليوميــــــة 
 ومذكرات تسوية المصـرف. 
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ضـــــعف أداء الرقابـــــة الداخليـــــة عـــــىل مخـــــازن الشــــــركة بـــــالمركز الرئيــــــي  فيمـــــا يتعلـــــق  -
ن القرطاســــية والمــــواد والمهمــــات الخاصــــة بمخــــازن إدارة الخــــدمات المعنيــــة بتخــــزي

 .بالمركز الرئيـي  

عـدم قيـام قسـم مراقبـة األصـول والمــواد بمتابعـة مـا يتعلـق باألصـول الثابتـة للشـــركة  -
 .ومتابعتها من حيث الوجود الفعىل  

ن أن آخــــر عمليــــة جــــرد  - عــــدم القيــــام بأعمــــال الجــــرد لموجــــودات الشـــــركة، حيــــث تبــــي 
  ســنة فعليــة لكــل مواقــ  الشـــركة تمــ

ن
  تمــ  2012  ف

م، باســتثناء أعمــال الجــرد الــبر
  سـنة 

ن
ة مينـاء الزاويـة ف م، مـ  العلـم أنـه تمـ  الموافقـة 2018لموق  الشـركة بحظـت 

عـــــىل التســـــويات الجرديـــــة لمـــــا تعرضـــــ  لـــــه مخـــــازن الشــــــركة مـــــن نهـــــب مـــــن طـــــرف 
مليــــــون دوالر( مــــــن قبــــــل  17م )مــــــا يقــــــارب عــــــن 2012مجموعــــــات مســــــلحة ســــــنة 

يــة للــنفط األمــر الــذي يطــرح تســانال عــن مــدى صــالحية لجنــة إدارة المؤسســة الوطن
  ضــــوء وثــــائق 

ن
  هــــذا الشــــأن وآليــــة تســــوية وشــــطب تلــــك المفقــــودات ف

ن
المؤسســــة ف

ن عىل تلك الموجودات.   التأمي 

ازيـــــة الخاصـــــة بجائحـــــة كورونـــــا إال أنـــــه بـــــاالطالع عـــــىل   - بـــــالرغم مـــــن اإلجـــــراءات االحتر
  الخاص بالم

  الشـركة لوحظ صــرف مبـالل  كشف عالوة العمل اإلضافن
ن فن ستخدمي 

ن بالعمـــــل خـــــارج ســـــاعات دوام العمـــــل  ة لهـــــذا البنـــــد حيـــــث إن تكليـــــف العـــــاملي  كبـــــت 
ن دون التنسيق م     يتبعها هؤالء العاملي 

الرسم  يتم من قبل اإلدارات واألقسام البر
 مجلس إدارة الشـركة. 

  أكــتر  -
مــن لجنــة، دون صـــرف مكافــآت مســتمرة ألعضــاء اللجــان ممــن لهــم عضــوية فن

  لتلك اللجان. 
 تحديد عمر زمبن

عدم وجود نسخة باللغـة العربيـة التفاقيـات مشـاركة ومقاسـمة اإلنتـاج مـ  الشــريك  -
األجنــب   وكــذلك الالئحــة الماليــة للشــــركة بالمخالفــة لإلعــالن الدســتوري وتعديالتـــه 

 والئحة العقود اإلدارية ونصوص تلك االتفاقيات. 

 م2020-م2018المصـروفات الفعلية للشـركة خالل السنوات المالية  

ة، حيـــث بلـــل المعتمـــد مـــا مجموعـــه  -   صــــرف )المرتبـــات( خـــالل تلـــك الفـــتر
التجـــاوز فن

ة مـــــــــــا مجموعـــــــــــه دينـــــــــــار  202,972,000 ، ومـــــــــــا تـــــــــــم تســـــــــــييله خـــــــــــالل نفـــــــــــس الفـــــــــــتر
ة مــــا دينــــار  195,106,000 ن بلغــــ  المصـــــروفات الفعليــــة عــــن نفــــس الفــــتر   حــــي 

 ، فن
ة ينــار د 290,804,000مجموعــه  اكم  لــنفس الفــتر

، وبــذلك يكــون رصــيد العجــز الــتر
 دينار.  95,698,000للمصـروف عما هو معتمد ما مجموعه 

ة، حيث بلل المعتمـد مـا  -   صـرف )المصـروفات العمومية( خالل تلك الفتر
التجاوز فن
ة مـــا مجمينـــار د 252,340,000مجموعـــه  وعـــه ، ومـــا تـــم تســـييله خـــالل نفـــس الفـــتر

ة مــــا دينــــار  180,819,000 ن بلغــــ  المصـــــروفات الفعليــــة عــــن نفــــس الفــــتر   حــــي 
، فن

ة ينــار د 315,595,000مجموعــه  اكم  لــنفس الفــتر
، وبــذلك يكــون رصــيد العجــز الــتر

 دينار.  134,932,000للمصـروف عما هو معتمد ما مجموعه 
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انيـــة الرأســـمالية - ن   المت 
ن
المعتمـــدة  عـــدم قيـــام الشــــريك األجنـــب   بايـــداع كامـــل حصـــته ف

  بعض المشاريــــ  المزمـ  تنفيـذها، حيـث  2020لسنة 
ن
م بحجة عدم البدء الفعىل  ف

انية الرأسمالية لسنة  ن   تمويل المت 
ن
م 2020كان  حصة الشـريك األجنب   المعتمدة ف

ن أن مــا قــام بتســييله مــا قيمتــه  25,650,000مــا قيمتــه    حــي 
ن
 14,347,000دينــار ف

نـــود اتفاقيـــة مقاســـمة اإلنتـــاج فيمـــا يتعلـــق بهـــذه ، األمـــر الـــذي يتطلـــب تنفيـــذ بينـــار د
انية الرأسمالية.  ن  الجزئية من المت 

  الشــركة التشـغيلية والرأسـمالية،  -
انيـبر ن   تمويل مت 

ن
عجز المؤسسة عن دف  حصتها ف

األمر الذي اضطرها إل عقد اتفاقيات تمويل )قروض( م  الشـريك األجنب   لتمويل 
م( ترتــب عــن ذلــك تنازلهــا عــن 2019 -2018-2017ذلــك العجــز خــالل الســنوات )

جــــزء مــــن إنتاجهــــا لصـــــال  الشـــــريك األجنــــب   دون الرجـــــوع للجهــــات المختصــــة عنـــــد 
اماتهــا  ن ــوط المبينــة بتلــك االتفاقيــات للوفــاء بالتر امــات، ووفقــا للشر ن ترتيــب تلــك االلتر
  قيمـة ذلـك الجـزء 

ن
  اإليـرادات السـيادية المتمثلـة ف

ن
األمر الذي ترتب عليه تصــرفها ف

المتنازل عنه بالمخالفة لمنشور الكاتب العام باللجنـة الشـعبية العامـة )سـابقا( رقـم 
(9957  

المتعلــــــــــق بآليــــــــــة توريــــــــــد اإليــــــــــرادات النفطيــــــــــة  03/04/1424( المــــــــــؤر  فن
 وخصوصا ما يتعلق بالفقرات )د، و، ز( من ذلك المنشور وهو واض  بذاته. 

ة المالية من   م2020 م إل2018اإليرادات الخاصة بالفي 

ن توريد قيمة اإليرادات الناتجة عن تعريفة نقل وتخزين النفط الخام باستخدام  - تبي 
ة حبر شهر يونيـو/    2017مرافق المؤسسة عن الفتر

م بموجـب إشـعار دائـن مـؤر  فن
   م2021/ينــاير/ 12

، األمــر الــذي يتضــ  معــه تــأخر أحــد أطــراف الشـــريك األجنــب   فن
 توريد هذه القيمة. 

  احتســـــــــا -
ب وتســـــــــوية وتحصـــــــــيل التعريفـــــــــة الخاصـــــــــة باســـــــــتخدام مرافـــــــــق التـــــــــأخر فن

وليــــوم وك ليبيــــا(  – المؤسســــة مــــن أحــــد مكونــــات الشـــــريك األجنــــب   )ســــاجا بتر المــــت 
باإلضـــــافة إل اخـــــتالف تفســـــت  اتفاقيـــــة نقـــــل وتخـــــزين الخـــــام المنبثقـــــة عـــــن اتفاقيـــــة 

  احتســاب تلــك التعريفــة وفقــا للت
فســت  التشــغيل األمــر الــذي ترتــب عليــه الشـــروع فن

الــوارد بكتــاب رئيـــس المؤسســة الوطنيــة للــنفط  وتســوية أيــة مســتحقات للمؤسســة 
 .طرف الشـريك األجنب   وفقا لذلك التفست  

الشـريك( خالل السنوات من  –الكميات المنتجة والمصدرة للنفط الخام )المؤسسة 
 م2020م إل 2018

ة المؤسســـــة والشــــــريك مـــــن خـــــالل البيانـــــات الـــــواردة مـــــن اإلدارة الماليـــــة إلجمـــــال  حصـــــ
األجنــــب   لجميــــ  مواقــــ  اإلنتــــاج وكــــذلك البيانــــات الــــواردة مــــن إدارة العمليــــات إلجمــــال  

م وكـذلك 2020 م،2019 م،2018الكميات المنتجة والمصدرة عـن السـنوات الماليـة 
ة   توليد الكهرباء مليتة، أوبـاري، أكـاكوس( عـن ذات الفـتر

 المصدر داخليا )المستهلك فن
 :ابقة البيانات المشار إليها تتض  الفروقات التاليةوبتحليل ومط
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 مطابقة كميات اإلنتاج

 2018إجمال  كمية اإلنتاج  2019إجمال  كمية اإلنتاج  2020إجمال  كمية اإلنتاج  البيان

 97,524,495 81,261,203 23,564,621 حسب كشف المالية

 97,702,228 83,116,867 27,785,488 حسب كشف العمليات

 177,733 1,855,664 4,220,867 الفر 
 

 مطابقة كميات الصادرات

 2018إجمال  الصادرات  2019إجمال  الصادرات  2020 إجمال  الصادرات البيان

 99,424,498 80,436,354 23,905,611 حسب كشف المالية

 97,645,277 81,261,203 23,965,484 حسب كشف العمليات

 1,779,221 824,849 59,873 الفرق

يطرح المصدر داخليا 
  توليد الكهرباء(

ن
 )المستهلك ف

3,792,093 1,839,396 209,277 

  الصادرات
 
  الفر  ف

 
 1,569,944 1,014,547 3,732,220 صاف

 

 م31/12/2020االعتمادات المستندية القائمة حن  

ن  من خالل الفحص -   هـذا التـاريــــخ،  46أن ما مجموعه  تبي 
اعتماد مستندي قائمة فن

الجــزء األكــت  منهــا منــت   الصــالحية إمــا لتوقــف المشـــروعات ذات العالقــة أو لتــأخر 
  انتظـــار الموافقـــة مـــن المؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط 

ن أو فن التنفيـــذ مـــن بعـــض المقـــاولي 
 عىل فتحها وتسييلها. 

  حـق  -
  إنجـاز مـا عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية فن

ن ممـن تـأخر فن المـوردين والمقـاولي 
 أسند إليه من أعمال. 

  
 
 م31/12/2020المشاريــــع تحت التنفيذ القائمة ف

-   
  الزالــ  تحــ  التنفيــذ    مشــاريــــ  متــأخر فن

أغلــب المشــاريــــ  المتعاقــد عليهــا والــبر
تنفيـــــذها بمـــــا فيهـــــا المشـــــاريــــ  المنتهيـــــة، حيـــــث إن أغلبهـــــا قـــــد تجـــــاوز مـــــدة التنفيـــــذ 

ن والمــــوردين المتعاقــــد المتعاقــــ د عليهــــا دون اتخــــاذ إجــــراءات قانونيــــة ضــــد المقــــاولي 
 معهم بما يضمن الحفا  عىل حقوق المشغل. 

  مــــن  الموافقــــة عــــىل فــــت   -
تــــأخر تنفيــــذ بعــــض المشــــاريــــ  بســــبب تــــأخر المؤسســــة فن

ن المنفــــذين، األمــــر الــــذي قــــد يرتــــب  اعتمــــادات مســــتندية كوســــيلة للــــدف  للمقــــاولي 
امات قانونية  ن ن طرف الشـركة وخصوصا أن بعضها جاري العمل به قبل  التر للمقاولي 

 .كتاب رئيـس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشار إليه أعاله

  اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات لرســـملة المشــــروعات المنـــت   مـــن تنفيـــذها  -
التـــأخر فن

ن اإلدارات المختصـة واإلدارة   كانـ  تحـ  اإلنجـاز وضـعف التنسـيق بـي 
الماليـة  والبر

انيـة المجمعـة  ن   المت 
بالشـركة األمر الذي ال يعكس قيمة األصـول الثابتـة الحقيقيـة فن

 للمؤسسة. 
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 الدعاوى القضائية المرفوعة من وعل الشـركة

قضـــية حيـــث بلـــل إجمـــال   49بلـــل عـــدد القضـــايا المرفوعـــة مـــن وعـــىل الشــــركة عـــدد  -
دينـــــار،  198,692,583ه القيمــــة التعويضـــــية التقديريــــة لهـــــذه القضـــــايا مبلغــــا وقـــــدر 

افــ  عنهــا  ن الخــواص للتر والمالحــظ أن الشـــركة قــد قامــ  بتكليــف عــدد مــن المحــامي 
افـــــ  أمـــــام المحـــــاكم فيمـــــا يتعلـــــق بالقضـــــايا  ن خـــــول القـــــانون إدارة القضـــــايا للتر   حـــــي 

ن
ف

تــــــب عليـــــه تحمــــــل الشــــــركة لتكــــــاليف  الخاصـــــة بمؤسســــــات الدولـــــة، األمــــــر الـــــذي يتر
 إضافية. 

  قامــ  الشـــركة برفعهــا كانــ  ضــد شـــركة الجبــل للخــدمات مــن ضــمن الــدعاوى  -
الــبر

عت  البحار المحدودة، حيث قام  شـركة أكاكوس  J&Pالنفطية )الوطنية( وشـركة 
  شــــركة 

  لهـــا  J&Pباخطـــار مصـــفن
عـــىل يـــد محضــــر بنـــاء عـــىل طلـــب الممثـــل القـــانونن

ه الــذي تربطــ J&Pم وذلــك بســبب إفــالس وتصــفية المقــاول 13/12/2020بتــاريــــخ 
ة م  المشغل )أكاكوس( وأيلولة فرعه بليبيـا إل شــركة  عالقة تعاقدية لمشاريــــ  كبت 
  
الجبـــل للخـــدمات النفطيـــة، وكنتيجـــة لعـــدم تبليـــل شــــركة أكـــاكوس بالوضـــ  القـــانونن
الجديد للمقاول األمر الذي أ ن بمصال  الشـركة،عالوة عىل أن قـدرة شــركة الجبـل 

امات  ن  تسانل من الناحية التقنية واللوجستية.  موضوع J&Pعىل اإليفاء بالتر

واألرض المقــام عليهــا لشـــركة الجبــل م الشـــركة  J&Pأيلولــة المخــيم الخــاص بشـــركة  -
ت أصـــــول شــــــركة    اشـــــتر

بـــــالرغم مـــــن أن األرض المقـــــام عليهـــــا  -فـــــرع ليبيـــــا  J&Pالـــــبر
 المخيم    ملك للمؤسسة الوطنية للنفط وتدخل ضمن نطاق حقل الشـرارة. 

  شـــــركة  عــــدم إفصــــاح -
   J&Pمصــــفن

عــــن محتويــــات موقــــ  الشـــــركة بمنطقــــة الســــوانن
  ترجـ  ملكيتهـا ألكـاكوس بشـكل مبـارسر عـالوة عـىل عـدم وجـود 

ومخيم الشـرارة والـبر
   J&Pمـــــا يفيـــــد اســـــتالم شــــــركة 

ات مـــــن أكـــــاكوس لتخزينهـــــا فن ن لهـــــذه المـــــواد والتجهـــــت 
 مواقعها. 

 األصول الثابتة

ن المصــــروفات التشـــغيلية ألكـــاكوس عـــدم إظهـــار أقســـاط إهـــالك تلـــك األصـــول ضـــم -
ة مالية بما يخصها مـن  لتحقيق مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصـروفات وتحميل كل فتر
  هــــذا النــــوع مــــن المصـــــروفات وفقــــا 

  االعتبــــار حصــــة الشـــــريك فن
مصـــــروفات أخــــذا فن

التفاقيـة مقاســمة ومشــاركة اإلنتــاج، األمــر الـذي يتضــ  معــه إعفــاء الشـــريك األجنــب   
  هذا النوع من المصـروفات. من حص

 ته فن

ن عـــىل األصـــول )باســـتثناء  قيــام - المؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط بتســـديد مصــاريف التـــأمي 
السيارات( وتحميل شـركة أكاكوس بقيمة تلك المصاريف بموجب إشعارات خصـم 
  قامـ  بتسـديد 

ن الـبر دون اإلفصاح بشكل كامل عن البيانات الظاهرة بوثـائق التـأمي 
حصــة الشـــريك األجنــب   والمؤسســة فيهــا مــ  مالحظــة عــدم إحالــة  قيمتهــا، وتوضــي 

 نسخة من تلك الوثائق لإلدارة المالية بالشـركة. 
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 العمالة الوطنية واألجنبية بالشـركة

ة التعيينات الجديدة للشـركة  -    وبالتال  ارتفاع قيمةازدياد وتت 
ن
تكاليف ثابتـة تتمثـل ف

ن الجدد   .مرتبات وحقوق المعيني 

ن ا - تــــب عليــــه تحمــــل تعيـــي  ة األمــــر الــــذي يتر ن عــــن نفــــس الفــــتر لكثــــت  مــــن غــــت  المــــؤهلي 
 الشـركة لتكاليف إضافية لتأهيلهم للقيام بما أسند إليهم من أعمال. 

-  . ن  بعض الوظائف الفنية التخصصية ششغلها أشخاص غت  متخصصي 

-  . اكات الضمان االجتماع 
  تسديد اشتر

ن
 التأخر ف

اف   وعالوة اإلشر
 
 العمل اإلضاف

  الصــــرفلـــوح
ن
افيـــة ظ المبالغـــة ف   والعـــالوة االرسر

ن
قـــرار حســـب  عـــىل بنـــد العمـــل االضـــاف

  2012( لســنة 6رئيـــس مجلــس إدارة الشـــركة رقــم )
ن
م بشــأن صـــرف بــدل العمــل اإلضــاف

 
 
افيــة والقياديــة خصوصــا ة فــرض لحالــة   م2020ســنة  لشــاغىل  الوظــائف اإلرسر كانــ  فــتر
  ظـل القوة القاهرة وتوقف اإلنتاج بمرافـق الشــرك

ة وكـذلك إجـراءات تقلـيص العمالـة فن
ازية لجائحة كورونا.   اإلجراءات االحتر

يات  لجنتا العطاءات والمشي 

-   
ن بعــــض القصــــور يتمثــــل فن ششــــوب نطــــام الرقابــــة الداخليــــة المــــنظم لعمــــل اللجنتــــي 
ســــــية حيــــــث أن    المفاضــــــلة والتر

  تــــــدخل فن
حصـــــــرية أو تكــــــرار بعــــــض العــــــروض الــــــبر

شــــــروع أو طالبـــــة الخدمـــــة مـــــن واقـــــ  كشـــــف المـــــوردون مصـــــدرها اإلدارة صـــــاحبة الم
 والمقاولون المعتمدون. 

ال يـــتم العمـــل باألســـعار النمطيـــة الخاصـــة بالعطـــاءات بشـــكل عمـــىل  ومـــدروس وفقـــا  -
 للقـــيم التقديريـــة للتوريـــدات 

 
لدراســـة مســـحية ألســـعار الســـوق إنمـــا يـــتم العمـــل وفقـــا

 محـــــــددة لألســـــــعار والمشـــــــاريــــ  المزمـــــــ  البـــــــدء فيهـــــــا دون وجـــــــود ضـــــــوابط ومعـــــــايت  
 التقديرية المستخدمة. 

  إطـــار الئحـــة التعاقـــد الموحـــد  -
عـــدم وجـــود دليـــل عمـــل مكتـــوب ومحـــدد ومعتمـــد فن

يوض  اإلجراءات التنفيذية بشكل علم  وواض  ومحدد، حيث يـتم العمـل بمـا ورد 
  نشــــــاط كــــــل شـــــــركة بمــــــا ال 

بتلــــــك الالئحــــــة دون إعــــــداد دليــــــل يــــــراع الخصوصــــــية فن
 ك الالئحة، وم  أحكام اللوائ  والنظم الداخلية بالشـركة. يتعارض وأحكام تل

ن  - الئحـــة التعاقـــد الموحـــد بقطـــاع الـــنفط، والمنبثقـــة مـــن الئحـــة  عـــدم التناســـق مـــا بـــي 
ن ا العقـــــود اإلداريـــــة   بعـــــض البنــــــود   تفاقيـــــة المقاســــــمة مـــــ  الشــــــريك األجنــــــب   وبــــــي 

فن
   الرئيسية منها 

  والنهان 
ن االبتدان   .توقي  احتساب التأمي 

 اهلروج ركةشـ
  بمبـــالل تجــاوزت  -

  البــاب الثـــانن
انيـــة التشـــغيلية فن ن   60تحميــل المت 

% عـــن المعتمـــد فن
  ســنة 208م وكــذلك تجــاوز بنســبة  2019سـنة 

م يرجــ  لتحميــل مبــالل   2020% فن
انية الرأسمالية  ن ويوض  الجدول التال  قيمة كان يتوجب تحميل جزء منها عىل المت 

كة: التقديرات والمرصوفات الفعلية   بالشر
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 المسيل المعتمد السنة
المرصوف 
 الفعل  

الفر  بي   المعتمد 
 والفعل  

الفر  بي   المسيل 
 والمصـروف

2019 197,459,000 181,344,297 245,465,000 48,006,000 64,120,703 

2020 84,121,000 40,691,690 104,004,000 19,883,000 63,312,310 
 

:  فيما  - يك األجنب  
كة من الشر   تحصل  عليها الشر

 يوض  الجدول التال  المبالل البر

 بالدوالر القيمة السنة

2019 25,366,535  

2020 24,058,825  
 

 م21/05/2020م بتـــاريــــخ 2019تـــأخر اعتمـــاد الموازنـــات التقديريـــة للشــــركة لســـنة  -
 أشهر من تاريــــخ بداية السنة المالية.  5أي بعد حوال  

إدارة الشــــركة المخصصـــات المعتمـــدة مـــن طـــرف المؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط  تجـــاوز  -
 .م2019بموجب رسالة اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 

يالحــظ أن كافــة المبــالل المســيلة مــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط فيمــا يخــص البــاب  -
ن مخصصات  انية العادية دون الفصل بي  ن   حسابات المت 

  يتم وضعها فن
األول والتانن

  مما يؤدي إل ضعف متابعة هذه المبالل. ا
 لباب األول ومخصصات الباب التانن

ــيك االجنــب   بتســييل مبــالل دون تحديــد هــذه المبــالل ألي  بــاب مــن ابــواب  -
قيــام الشر

 .  
انية  فيما يتعلق بالباب االول والتانن ن  المت 

ــكة بتنفيــد  كامــل  -   ســنة عــدم قيــام الشر
م بنســبة 2019مخصصــات البــاب الثالــث فن

  سنة 81
  تاريــــخ  2020% ، وفن

 %.63بنسبة  30/09/2020حبر

  كــــان مــــن األ  م2019لســــنة  يالحــــظ ارتفــــاع بنــــد اإليجــــارات -
جــــدر قيــــام الشـــــركة والــــبر

بانتهاج سياسـة اقتنـاء األصـول وخصوصـا السـيارات واآلالت والبيـان الموضـ  أدنـاه 
ض عـــــىل  ال

  مـــــن المفـــــتر
شــــــركة يوضـــــ  المصــــــروفات المعتمـــــدة والفعليـــــة للبنـــــود الـــــبر

 
ا
 عن إيجارها بمبالل عالية:  اقتنائها فض 

 النسبة الفر  المبلغ المصـروف المبلغ المعتمد اليبان السنة

2019 
 %144 2,423,000 4,101,000 1,678,000 ايجار سيارات نقل

 %18 154,000 1,004,000 850,000 ايجار أالت ومعدات

30/09/2020 
 %198 606,000 911,000 305,000 ايجار سيارات نقل

 %231 774,000 1,109,000 335,000 ايجار أالت ومعدات
 

مبلــل وقــدره  2019بلغــ  نفقــات التمــوين واالعاشــة بــالحقول النفطيــة خــالل ســنة  -
  الموزانــة التقديريــة لهـــذا دينــار  20,168,000

ن بلغــ  النفقـــات المعتمــدة فن   حــي 
فن

 .%78وبنسبة زيادة  دينار  8,857,000أي بفارق  دينار  11,311,000البند 

  اإليــــرادات المحصــــلة مــــن خطــــوط النقــــل والمــــوانن  دون  -
قيــــام الشـــــركة بالتصـــــرف فن

تحميله عىل  الطلبات النقدية األمر الذي أدى إل تجاوز المخصصات بنسب عالية 
  بعض البنود. 

 جدا فن

لوحظ ان المبالل المدفوعة عىل  بند استبدال المضخات يتم تحميلها عىل  حساب  -
ا ن ض تحميلــه عــىل  الحســـابات الرأســمالية حـــبر المت 

نيــة التشــغيلية والـــذي مــن المفـــتر
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يـــتم تحميـــل كـــل شــــريك بمـــا عليـــه مـــن مصــــروفات شســـتوجب دفعهـــا والبيـــان التـــال  
انية التشغيلية يلخص اآل  ن   المت 

ن
تبة عىل  تحميلها ف

 ثار المتر

ض تحميلها  المفي 
الحصة الالزمة 

 للشـريك
 تحميل الشـركة

 السنة المعتمد الفعل  
حصة الشـريك 

 االجنن   
50% 

 حصة الشـريك 
 %12االجنن   

 حصة المؤسسة
88% 

468,160 616,000 147,840 1,084,160 1,232,000 750,000 2019 

852,720 1,122,000 269,280 1,974,720 2,244,000 225,000 30/09/20 
 

استبدال المضخات خـالل سـنة حيث يالحظ أن الشـريك االجنب   استفاد من تصنيف 
2019   

 .م30/09/2020وحبر

األمـــر الــــذي شســـتوجب تســــوية تلـــك المبــــالل ومراجعـــة آليــــة تحميلهـــا مــــن حيـــث كونهــــا 
 رأسمالية بدال من تشغيلية 

انية االستثنائية  المي  

كة فيمــــــــا يتعلـــــــق بالبـــــــاب الثالـــــــث مبلـــــــل وقــــــــدره ـبلغـــــــ  قيمـــــــة المبـــــــالل المســـــــيلة للـــــــ شر
مايعادلــــه دوالر  دينــــار  25,542,000ص مــــن هــــذا المبلــــل وخصــــدينــــار  33,488,000

  القيمة و 
ن بلغ  المبالل المسيلة  7,946,000بافر   حي 

دينار خاص بالعملة المحلية فن
  
  5,137,817دينـار جـزء مايعـادل دوالر ويبلـل مبلـل وقـدره  12,908,170للباب الثانن
   دينار 

 .دينار 7,770,353والبافر

انية االستثنائية المبالغ المسيلة  م فيما يخص الباب 2020خالل سنة خصما من المي  
 :الثالث

رصوفات عـــــىل  المشـــــاريــــ  الموضـــــحة أدنـــــاه  مبلـــــل وقـــــدره ـبلغـــــ  اجمـــــال  قيمـــــة المـــــ -
ن بلغـــ  المبـــالل االمســـيلة  مبلـــل وقـــدره دينـــار  24,906,000   حـــي 

 36,490,000فن
 لم يتم انفاقها بعد. دينار  11,584,000أي بفارق دينار 

 

انيــة االســتثنائية )للبــاب  - ن   إجمــال  المبــالل المســيلة بالمت 
لــوحظ بــأن هنــاك تضــارب فن
دينار بحسـب الحـواالت المسـتلمة مـن  33,488,000الثالث(، حيث كان اإلجمال  

بحســب كشــف المبــالل المســيلة المســتلم مـــن  36,490,000مــدير اإلدارة الماليــة، 
انية االستثنائية.  ن  لجنة متابعة المت 

انية االستثنائيةالمبالغ المسيلة  فيما يخص الباب  2020خالل سنة  خصما من المي  
  
 :الثان 

 

  تغطيــة ديــون الشـــركات  -
  تــم انفاقهــا فن

لــوحظ بــان كافــة المبــالل المســيلة للبــاب الثــانن
  كان أغلبها تمثل ديون لشـركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. 

 والبر

 م2020و م2019نة متنوعـــــة لألبـــــار خـــــالل ســـــنة قامـــــ  إدارة الشــــــركة بـــــاجراء صـــــيا -
يـــا لـــم يـــتم    تـــم اســـتهالكها دفتر

ن أعـــادة تقيمهـــا و إويالحـــظ أن العديـــد مـــن اآلبـــار الـــبر
يــــــا تحمــــــل بمصــــــاريف  أغلــــــب المصـــــــروفات المنفقــــــة عليهــــــا بعــــــد أن اســــــتهلك  دفتر
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 تاريخه األمر الذي يوج  بتهاون إدارة الشـرك
ة تشغيلية وعىل  الرغم من إنتاجها حبر

  عمليـــــة تصـــــنيف 
ن
  عمليـــــة اعـــــادة تقيـــــيم االصـــــول واتبـــــاع اإلجـــــراءات الصـــــحيحة ف

ن
ف

  يتحملها وفـق االتفاقيـات 
المصـروفات والزام الشـريك االجنب   بدف  المصاريف البر

مة معه.   المت 

  قامــ   -
مــن ضــمن المبــالل المصـــروفة ومجــال العمــل المنفــذ مــن قبــل الشـــركات الــبر

% مــــن 12جنــــب   وف يــــتم تحميلــــه عــــىل  الشـــــريك األ بصــــيانة اآلبــــار يالحــــظ أن مــــا ســــ
  تبلــــل 

دوالر  167,191دوالر أي بقيمــــة  1,393,265إجمــــال  تكلفــــة الصــــيانة والــــبر
ض تحم 1,226,073والجانـــــب الليــــــب   يتحمـــــل  ن كـــــان مــــــن المفـــــتر   حــــــي 

ن
يــــــل دوالر ف

مليــــة التصــــنيف مبلــــل وقـــــدره دوالر اي اســــتفاد مـــــن ع 696,632الشـــــريك األجنــــب   
 ر. دوال 529,440

 االتفاقيات الخاصة باحتساب تعريفة نقل وتخزين النفط الخام

لـــــــوحظ بـــــــأن الشــــــــركة تقـــــــوم بتقـــــــديم مطالبـــــــات ماليـــــــة تقديريـــــــة للشــــــــريك االجنـــــــب    -
SunCore  قانونية. التفاقية اال  قبل توقي 

-   
  اإليــرادات المتحصــلة مــن األنابيــب والمــوانن

لــوحظ بــأن الشـــركة تقــوم بالتصـــرف فن
لطلبــــات النقديــــة  حيــــث تعتــــت  هــــذه اإليــــرادات ســــيادية ويجــــب دون تحميلــــه عــــىل  ا

  حســــاب اإليــــراد العــــام بمصـــــرف ليبيــــا المركــــزي وذلــــك بكونهــــا أن جميـــــ  
ايــــداعها فن

% للدولــة الليبيــة 100عمليــات التمويــل ممولــة مــن الخزانــة العامــة ومملوكــة بنســبة 
  عمليـــــة

اقتنائهـــــا  فيمـــــا يتعلـــــق بخطـــــوط النقـــــل والمينـــــاء دون مشـــــاركة اي شــــــريك فن
  بعــــــض 

هــــــا مــــــن العمليــــــات علمــــــا بــــــان يــــــتم التعاقــــــد مــــــ  الشـــــــركات فن وصــــــيانتها وغت 
( ويتم سداد جزء من قيمة التعاقد من  المجاالت بالعملة االجنبية )الدوالر األمريك 

 حساب اإليرادات. 
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 إنتاج النفط الخام من الحقول

 الشهر
ميل(  اإلنتاج حسب الحقل )بالي 

   الفريــــغ آمال
   تيبسن 

 
 الناقة الغان

1/2020 660,829 105,782 70,950 143,986 0 

2/2020 206,721 7,544 5,918 143,994 0 

3/2020 42,399 5,208 1,973 69,359 0 

4/2020 35,510 0 676 36,457 0 

5/2020 39,707 0 391 0 0 

6/2020 42,598 3,043 3,112 0 0 

7/2020 44,309 9,663 913 0 0 

8/2020 42,579 0 473 0 0 

9/2020 36,833 0 410 0 0 

10/2020 166,355 34,760 534 21,485 0 

11/2020 518,529 128,146 20,978 83,597 0 

12/2020 647,098 124,471 68,466 125,125 0 

1/2021 776,219 114,922 82,937 131,162 0 

 0 755,165 257,731 533,539 3,259,686 اإلجمال  
 

  الحقـــول التاببلـــل  -
  شـــهر عـــاجمـــال  الكميـــة المنتجـــة مـــن الـــنفط الخـــام فن

ــكة فن ـ ة للشر
  شـــــهر  981,547عـــــدد  2020ينـــــاير مـــــن ســـــنة 

ن بلـــــل االنتـــــاج فن   حـــــي 
ألـــــف برميـــــل فن

ألف برميـل عـن  944,304ألف برميل  أي بفارق  37,243سبتمت  من االلعام ذاته 
الــنفط االمــر الــذي % وذلــك بســبب ايقــاف تصــدير 96شــهر ينــاير وبنســبة انخفــاض 

ض تحقيقهـا خـالل ســنة    كـان مـن المفــتر
ادي ال  فقـدان جـزء كبــت  مـن االيـرادات الــبر

كة.  2020  حسب ماهو مخطط من قبل ادارة الشر
 

  الكميــات المنتجــة مــن الحقــول تــدريجيا مــن شــهر أكتــوبر  -
لــوحظ بــأن هنــاك زيــادة فن

  شهر يناير من سـنة  م2020لسنة 
  الحقـول إل  م حيـث رجـ  اإلنتـاج2021وحبر

فن
 ماكان عليه بعد رف  القوة القاهرة عىل  الحقول والموانن  النفطية. 

 

توقــف عمليــة اســتالم اإلنتــاج المصــدر للحقــول وكــذلك اإلنتــاج المصــدر مــن المينــاء  -
  مســتوي اإلنتــاج المصــدر  6إل الخــارج لمــدة حــوال  

أشــهر ممــا أدى إل انخفــاض فن
  النفطية. للخارج وسبب العديد من المشاكل الفن

 ية داخل الحقول والموانن

استئنف عملية تصدير النفط الخام من ميناء رأس النوف خالل شهر أكتوبر حيث  -
  
 6,775,997عـدد  31/12/2020بلغ  الكميات المصدرة مـن شـهر أكتـوبر وحـبر

ن بلل اإلنتاج المصدر من خام رستيكا    حي 
 برميل.  366881برميل من خام امنة فن

 مليته شـركة
  قيمـــة المرتبـــات خـــالل الســـنوات التنـــ -

م، حيـــث 2020-2019-2018ام  الواضـــ  فن
،45-%34-%32بلغـــــــ  نســـــــبتها إل إجمـــــــال  المصــــــــروفات  وذلـــــــك  % عـــــــىل التـــــــوال 

  سياســــة التوظيــــف بالشـــــركة والتنســــيب المبــــارسر مــــن المؤسســــة 
بســــبب القصــــور فن
 الوطنية للنفط. 
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-   
  بنــــــــــــد المرتبـــــــــــــات عــــــــــــن ســــــــــــنبر

ن
والبــــــــــــالل قيمتـــــــــــــه  م2020-2019وجــــــــــــود عجــــــــــــز ف
، وتـــتم تغطيتـــه مـــن البــــاب  دينـــار  81,461,000، دينـــار  59,463,000 عـــىل التـــوال 

  الدولة. 
ن
يعات واألنظمة المعمول بها ف   مما يعد مخالفا للتشر

 الثانن

ن والنقــــل خــــالل الســــنوات  - م حيــــث بلــــل 2020-2019-2018قيــــام الشـــــركة بــــالتعيي 
ة  ن خــــالل هــــذه الفــــتر يعــــد مخالفــــا لمنشــــور رئيـــــس  موظــــف، ممــــا  685عــــدد المعينــــي 

 م. 2014مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الصادر خالل سنة 

ن لفرع النفط  - ن األجانب التابعي  إحالة مرتبات من قبل وزارة المالية لبعض الموظفي 
بـــالرغم مـــن انتهـــاء عقـــودهم ولـــم يـــتم ترجيـــ  هـــذه المبـــالل لـــوزارة الماليـــة، ممـــا يعـــد 

ن واللوائ     الدولة. مخالفا للقواني 
ن
 المعمول بها ف

  والثالــــث وخاصــــة خــــالل ســــنة  -
م حيــــث 2020الصـــــرف بالتجــــاوز عــــىل البــــاب الثــــانن

  مبلغا وقدره 
 .دينار 131,743,000بلغ  قيمة العجز عن الباب الثانن

  نيابــة عــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط لفــرع  -
بلغــ  المبــالل المســتلمة مــن شـــركة ايــبن

دوالر، حيث لوحظ  118,115,000قدره م مبلغا و 2019-2018النفط للسنوات 
  
ن شــــــركة ايـــــبن   إجـــــراء التســـــوية بـــــي 

عـــــدم وجـــــود آليـــــة واضـــــحة )دور شــــــركة مليتـــــه( فن
والمؤسســــة الوطنيــــة للـــــنفط، واقتصــــار األمـــــر بأثبــــات المبـــــالل المســــتملة واظهارهـــــا 

 بالدفاتر المالية كمبالل مستملة من الطرف األول مالمؤسسةم. 

ن  - امـــــــات القائمـــــــة مبلـــــــل قصـــــــور الشــــــــركة بمتابعـــــــة التر ن اماتهـــــــا حيـــــــث بلـــــــل إجمـــــــال  االلتر
 –م، حيـــــث يمثـــــل الـــــدائنون )رأســـــمال  31/12/2020دينـــــار حـــــبر  218,525,585

امــــات حيــــث بلــــل  ن ( الجــــزء األكــــت  مــــن إجمــــال  االلتر دينــــار،  163,543,183تشــــغيىل 
امـــات القائمـــة اتجـــاه الجهـــات العامـــة للدولـــة ممصـــلحة الضــــرائب  ن صـــندوق  –وااللتر

امــــات قائمــــة مــــن ســــنة  الضــــمان ن م، حيــــث أن هنــــاك التر ولــــم يــــتم  م2017االجتمــــاع 
 سدادها حبر تاريخه. 

-   
-2018لوحظ قيـام الشــركة باالحتفـا  بـايراد خطـوط النقـل مالتعريفـةم عـن سـنبر

، وعـــــــــدم إحالتـــــــــه رصوفات التشـــــــــغيليةـمخصـــــــــص للمـــــــــم بحســـــــــاب الشــــــــــركة 2019
 لحسابات المؤسسة الوطنية للنفط فور تحصيلها. 

 م،2020يتم تحصيل قيمة إيراد خطوط النقل مالتعريفةم المستحقة عن سنة لم  -
 م. 2010وعدم تحديث آلية احتساب التعريفة منذ سنة 

 شـركة الواحة

كة   للشر
 الوضع القانون 

  حــبر ســنة  -
ة انتهــاء العمــر القــانونن   مــن فــتر

لــم يــتم اجــراء  أي تعــديل للوضــ  القــانونن
كة فقط. م وانما يتم االكتفاء بتمديد 2019   للشر

 العمر القانونن

كةـعــدم اســـتكمال المؤسســـة اإلجـــراءات القانونيـــة الخاصـــة لتأســـيس الـــ - كة المشـــتر  شر
كة. الجديدة    الشر

 م  العلم قرب انتهاء العمر القانونن
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ن قـــرب انتهـــاء صـــالحيإبـــالنظر  - ــكة ةل تـــواريــــخ انتهـــاء يتبـــي  ـ ة  عقـــود االمتيـــاز للشر الفـــتر
ســــنة  13و   71ســــنة لعقــــد االمتيــــاز رقــــم  11ســــنوات و 9عقــــود  5المتبقيــــة لعــــدد 

 .59لمنطقة مضافة للعقد رقم 

ـــكة حاليــــا ال تشــــكل القيمــــة ـأن  القــــوة الــــ - ـ   رأســــمال الشر
ن
ائية لألمــــوال المســــتثمرة ف شر

  تزيد 
اء األصول البر و عىل األقل تحـافظ عـىل القـدرة أالحقيقة لألموال المتاحة لشر
  االعتبــــار 

ن
ـــكة مــــ  األخــــذ ف ـ ال تقــــادم قيمــــة األصــــول المنتجــــة حاليــــا التشــــغيلية للشر

رة نتيجة الحروب  .وتهالكها وارتفاع قيمة األصول المفقودة والمترصن

 نظام الرقابة الداخلية

ــكة واعتمادهــا مــن المؤسســة الوطنيــة للــنفط  - عــدم اقفــال الحســابات الختاميــة للشر
 م. 2014منذ سنة 

ــــــكة  - ـ   الـــــــزام إدارة الشر
ن
  اقفـــــــال غيـــــــاب دور لجنـــــــة المـــــــالك الســـــــابقة ف

ن
عـــــــىل اإلرساع ف

كة .   الحسابات الختامية للشر

انيـــــــات )التشـــــــغيلية - ن  -عـــــــدم اعـــــــداد تقـــــــارير المرـصــــــوفات الفعليـــــــة نهايـــــــة الســـــــنة للمت 
االســـتثنائية( بقيمـــة المرـصــوفات الفعليـــة بالمخالفـــة  لقواعـــد الرـصــف  –الرأســـمالية 

انية والحسابات والمخازن وبالمخالفة  ن   احكام الئحة المت 
عىل ما نص  المذكورة فن
كة .  35عليه المادة   من النظام األساس  للشر

ــكة  والخزينــــة  وانمــــا اكتفــــاء بــــالجرد عــــىل  - ـ عـــدم القيــــام بــــالجرد الســــنوي ألصــــول الشر
يــة  والــنفط الخــام فقــط والــتحجأ بعــدم وجــود أرصــدة مرحلــة لألصــناف  العهــد النتر

  تقــــاريرهم  بالمخــــازن وقــــد نبــــه اليهــــا ديــــوان المحاســــبة كمــــا هيئــــة المراقبــــة  تكــــر 
ارا فن

 السابقة. 

  غت  األغراض المخصص لها -
 .استعمال الحسابات المرصفية فن

ــــكة الناتجـــــة عـــــن رســـــوم تعريفـــــة خطـــــوط  - ـ   متابعـــــة إيـــــرادات الشر
القصـــــور الشـــــديد فن

ــكة واالعتمــاد عــىل عائــدات ايجــار    تعتــت  مــورد تمويــل هــام للشر
ــكة والــبر أنابيــب الشر

ومنخفض القيمـة بالمقارنـة مـ  تكـاليف  كةالقاطرات والذي يعتت  عائد عارض للشر 
 . االرساء والتمويل الخاصة بالقاطرات

  تعتـــت  متهالكـــة   -
ــكة الخاصـــة بعمليـــات اإلنتـــاج والـــبر ـ عـــدم إعـــادة تقيـــيم ألصـــول الشر
 بقيمتها الحقيقية لك  تعكس القيمة الحقيقة لتكلفة اإلنتاج. 

كة خـالل سـنة  - قائمـة األسـعار او م مـن حيـث 2020تعديل لعدد كبت  من عقود الشر
كات المحلية بحيث يتم الدف  بالعملة األجنبيـة وبالتـال  

طريقة الدف  وخاصة للشر
كة  تضخيم قيمة المرصوفات وزيادة العبء عىل المقدرة المالية للشر

ـكة ضـمن المنظومـة الماليـة وحـرق  - امـات الشر ن   لاللتر
عدم التأكد من الرصيد الحقـيفر
  عـىل قسـم األرشـيف لـإلدارة العديد من المستندات المالية أث

ناء القصف الصاروجن
ب أيضـــــا 2014الماليـــــة خـــــالل ســـــنة  للمنظومـــــة الرئيســـــية  DATA CENTERم و ن

كة آنذاك  .المعمول بها باإلدارة المالية للشر
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م باإلضــــافة ال 2020تــــأخر إحالــــة هيئــــة المراقبــــة تقريرهــــا النصــــف الســــنوي لســــنة  -
  
خــالل م ال لجنــة اإلدارة2019عــن ســنة  عــدم احالــة التقريــر النصــف الســنوي الثــانن

 م. 2020سنة 

ـية بـدال مـن اإلدارة الماليـة والــذي  - تبعيـة قسـم اعـداد المرتبـات ال إدارة المــوارد البشر
ينشـــــأ عنهـــــا عـــــدم احكـــــام الســـــيطرة عـــــىل بيانـــــات وكشـــــوفات المرتبـــــات المعـــــدة ومـــــا 

ن يخصـــها مـــن مزايـــا و مكافـــآت وبـــدالت ورصـــيد اجـــازات النقـــدي الممنوحـــة  للعـــاملي 
كة.  كة وتتبعها وفق ما نص  عليه الالئحة الداخلية للشر  بالشر

ن خارج رصيد اإلجازات، بالمخالفة لقانون العمل.  -  من  إجازات براتب للموظفي 

  وصـل عـددها إل  -
  صــرف المـن  والبـدالت والعـالوات والـبر

ن
قيام الشــركة بالتوسـ  ف

انيـــة الشــــركة حـــوال  عـــالوة كلفـــ  م 20أكـــتر مـــن 
ن دينـــار خـــالل ســـنة  67,363,734ت 

 .الباب األول مرصوفات % من إجمال  58أكتر من  ةنسببم 2019

قســــم المــــدينون( بــــاجراء  –عــــدم اجــــراء مراقبــــة الحســــابات الماليــــة )قســــم الــــدائنون  -
 مصادقات لمطابقة األرصدة للعمالء والموردين. 

ن بعـدم متابعـة أرصـدة المـدينون كـل سـنة و عـدم  - تحصـيل ضعف أداء قسم المـديني 
كة ودراسة ما يعتت  ديون معدومة التخاذ اإلجراءات الالزمة لها.   مستحقات الشر

عدم مسك سجالت محا ن اجتماعات لجنة اإلدارة ولجنة المالك وهيئة المراقبة  -
  اكســـل يحتـــاج ال 

ونن   ملـــف الكـــتر
بينمـــا عمليـــة تســـجيل قـــرارات لجنـــة اإلدارة تـــتم فن

 غت  مفصل فيه كل سنة عىل حدى . تحديثه باخر قرارات اللجنة كما انه 

  شـركة الواحة للنفط
 
 اإلنتاج والصادرات النفطية ف

 م2020الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز خالل سنة 

 الشهر
 الغاز النفط الخام

 النسبة المئوية اإلنتاج /   م النسبة المئوية المتوسط الشهري اإلنتاج/مليون برميل

 %39.9  6,856  %24.22  175,575   5,442,832  يناير

اير  %8.0  1,379  %0.94  7,275   210,986  فت 

 %1.3  226  %0.03  229   7,084  مارس

 %1.2  198  %0.08  586   17,575  أبريل

 %1.3  219  %0.12  860   26,670  مايو

 %1.2  200  %0.13  998   29,948  يونيو

 %1.6  273  %1.69  12,261   380,097  يوليو

 %1.2  205  %0.40  2,981   89,441  أغسطس

 %1.2  200  %0.13  988   29,693  سبتمت  

 %1.2  206  %0.46  3,329   103,185  أكتوبر

 %17.7  3,035  %31.58  236,606   7,098,184  نوفمت  

 %24.4  4,197  %40.22  291,546   9,037,927  دشسمت  

 %100  17,194  %100  733,234   22,473,622  اإلجمال  
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يالحــــظ انخفــــاض الكميــــات المنتجــــة مــــن الــــنفط الخــــام والغــــاز لشـــــركة الواحــــة للــــنفط 
  
ن
ينــــاير ســـــنة  17بشــــكل حــــاد عقــــب اإلغــــالق المفـــــروض للحقــــول والمــــوانن  النفطيــــة ف

 م. 2020أشهر حبر أكتوبر سنة  9م، ولمدة 2020

 م 2019الكميات المصدرة من النفط الخام خالل سنة 

 المؤسسة الوطنية للنفط الشهر
 الشـركاء

ادا ماراثون كونوكو  أمي 

 599,960 - 998,564 6,773,246 يناير

اير  599,579 - 1,199,423 5,198,435 فت 

 599,992 - 1,599,934 6,796,808 مارس

 998,513 - 999,938 7,395,183 أبريل

 600,247 - 1,648,859 5,843,842 مايو

 599,644 - 1,046,032 6,334,370 يونيو

 629,410 - 1,678,694 6,056,474 يوليو

 629,362 - 1,049,708 7,073,788 أغسطس

 1,049,593 - 1,678,226 5,742,486 سبتمت  

 599,244 - 1,678,619 6,315,469 أكتوبر

 629,335 - 1,049,005 6,422,663 نوفمت  

 599,726 - 1,595,176 6,366,692 دشسمت  

 8,134,605 - 16,222,178 76,319,456 اإلجمال  
 

 م 2020الكميات المصدرة من النفط الخام خالل سنة 

 المؤسسة الوطنية للنفط الشهر
 الشـركاء

ادا ماراثون كونوكو  أمي 

 - - 599 3,796,928 يناير

اير  - - - 25,350 فت 

 - - - - مارس

 - - - - أبريل

 - - - - مايو

 - - - - يونيو

 - - - 737,519 يوليو

 - - - - أغسطس

 - - - - سبتمت  

 599,249 - - 1,171,321 أكتوبر

 - 1,258,886 1,258,644 3,309,343 نوفمت  

 1,278,820 1,073,416 1,258,533 4,945,317 دشسمت  

 1,878,069 2,332,302 2,517,776 13,985,778 اإلجمال  
 

م لصـــــال  2019عـــــدم وجـــــود أي كميـــــات مشـــــحونة مـــــن الـــــنفط الخـــــام خـــــالل ســـــنة  -
  مقابـــل ارتفـــاع الكميـــات المشـــحونة لصـــال  المؤسســـة الوطنيـــة 

الشــــريك مـــاراثون فن
م حـول بيـ  حصـة مـاراثون 2018للنفط، ويرج  ذلك إل الخـالف القـائم منـذ سـنة 

من امتيـاز الواحـة إل شــركة توتـال، ونتيجـة لهـذا بالمئة  16.33أويل البالغة نسبتها 
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الخالف قام  المؤسسة الوطنية للنفط بتصـريف شحنات الشـريك وبايـداع قيمـة 
  حساب المؤسسة الوطنية للنفط 

ن
ن حل ذلك الخالف. ال  هذه الشحنات ف  حي 

توقـف كامـل الصـادرات النفطيـة منـذ مـارس حـبر يونيـو وذلـك عقـب إقفـال الحقـول  -
  والمــــوانن  
ن
م واعــــالن القــــوة القــــاهرة مــــن قبــــل المؤسســــة الوطنيــــة 2020ينــــاير  18 ف
 للنفط. 

انية التشغيلية  المي  

كانـ  نسـبة المسـيل مـن حصـة المؤسسـة الوطنيـة للـنفط فيما يتعلـق بالبـاب االول   -
ـكاء األجانـب 99من حصتها من قيمة المخصصات المعتمدة  بواق   %، كمـا ان الشر

% مـن حصـتهم ويرجـ  ال الطلبـات النقديـة الصـادرة 112قاموا بتسـييل  مـا يقـارب 
  الرصـف عـن المعتمـد 

ن
من اإلدارة المالية  بتلك القيم، وم  ذلـك كـان هنـاك تجـاوز ف

 % من قيمة المخصصات المعتمدة للباب األول . 22بنسبة 

ن  ســـنة   -   تشــمل المرتبــات األساســـية 2020انخفــاض قيمــة المرتبــات الليبيــي 
م والــبر

ــكة  وجميـــ  المزايـــا  ـ ترجـــ  األســــباب و والبـــدل والعـــالوات الممنوحــــة وفـــق لـــوائ  الشر
 الرئيسية ال: 

  ازديـــاد اعـــداد المتقاعـــدين و ف مكافـــآت نهايـــة الخدمـــة المســـتحقة عـــن ســـنة
 م  . 2019

  ــكة بموجـــب اســـتقاالت فرديـــة واســـتقطابهم مـــن ـ ارتفـــاع عـــدد تـــارك  العمـــل بالشر
  قطاع النفط  وعىل رأسها 

كات أخرى منافسة فن كة الزالف النفطية. رسر  رسر

ن أثـــرا بشـــكل مبـــارسر عـــىل ارتفـــاع نســـبة  ف مكافـــأة نهايـــة  - ن الســـابقي  كمـــا أن الســـببي 
ن عن العمل بال كة بقيمة ـالخدمة و ف بدل االجازات للمتقاعدين و للمستقيلي  شر

ة عــــــن ســــــنة 242عاليــــــة وصــــــل    %. عــــــدا  ف مســــــتحقات تكــــــريم ســــــنوات خــــــت 
ن . 2019  م للموظفي 

انيـــــــة ـمجمـــــــوع مـــــــارتفـــــــاع نســـــــبة  - ن رصوفات البـــــــاب األول ال اجمـــــــال  مرـصــــــوفات المت 
انيــــة وازديــــاد قيمــــة النســــبة ســــنة 2019ســــنة لالتشــــغيلية   ن م بمــــا يقــــارب نصــــف المت 
)عـــــدا  ساســـــية فقـــــطاأل مرتبـــــات ال% عـــــىل الـــــرغم مـــــن  ف قيمـــــة 64م نحـــــو 2020

، يعتـت    
مـؤرسر هـام العالوة الحقلية( لمدة تسعة أشـهر تقريبـا لجميـ  الكـادر الـوظيفن

ـكة والنقديـة المتاحـة لهـا مـن خـالل  انية التشغيلية للشر ن ينذر بتآكل مخصصات المت 
ن  مرـصـوفات إداريــة  عاليــة نتيجــة ارتفــاع قيمــة المزايــا والبــدالت الممنوحــة للمــوظفي 
وفـــق لـــوائ  داخليـــة معدلـــة و غـــت  معتمــــدة مـــن لجنـــة المـــالك والمؤسســـة الوطنيــــة 

ـــكة وقــــرار المجلــــس الرئــــاس  للــــنفط بالمخالفــــة ال النظــــام األ  ـ
لســــنة 270ســــاس  للشر

2017  
  كانـــ  مســـندة ال وزارة الـــنفط والغـــاز فن

م بشـــأن توزيـــــــ  االختصاصـــات الـــبر
ة ســنويا تفـــوق  ،مجــال الــنفط وتقريــر بعــض األحكــام ن أعــداد كبــت  باإلضــافة ال تعيــي 

 .جرامهم باجازات مدفوعة األ الطاقة االستيعابية لإلدارات وخاصة الفنية مقابل الز 

-   
  ســــنة ـانخفــــاض مــــفيمــــا يتعلــــق بالبــــاب الثــــانن

م بمــــا ال 2020رصوفات البــــاب الثــــانن
انيــة وذلــك النخفــاض قيمــة المســيل مــن ـ% مــن اجمــال  مــ36يتعــادى  ن رصوفات المت 

  بلغ  نسبة التسييل من اجمال  قيمة المعتمـد 
% 35المخصصات المعتمدة والبر
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% مــن حصــة 25مــا نســبته فقــط ، حيــث قامــ  المؤسســة الوطنيــة للــنفط بتســييل 
  مـــا نســـبته 

% ممـــا أدى ال ضـــعف الرـصــف 50المؤسســـة المعتمـــدة  والطـــرف الثـــانن
  عىل الرغم  من تجاوز الرصف قيمة المسيل . 

 عىل بنود الباب الثانن

  تخص صيانة اآلبار النفطية  وجـزء مـن نفقـات  -
  والبر
تغطية مرصوفات الباب الثانن

انيـة الرأسـمالية اإلنتاج التشغيلية من التدفقات  الن ن قدية المسيلة لمخصصات المت 
انيــة االســتثنائية  ن انيــة ـالتقيــد بالــوعــدم ومخصصــات المت  ن رصف مــن مخصصــات المت 

انية .  ن   المت 
ن
 الرأسمالية واالستثنائية عىل المشاريــــ  المخصصة لها ف

ـكاء مـن قبـل اإلدارة الماليـة حيـث كـان  - عدم انتظام طلـب التـدفقات النقديـة مـن الشر
طلب بشكل شهري وبقيم منتظمة تتوافق م  القيمة المعتمدة مـن حصـة  يتوجب 

يـــــــك اآلمـــــــر الـــــــذي يجعـــــــل تـــــــوفت  الســـــــيولة المتاحـــــــة لســـــــت  األنشـــــــطة اإلدارة  كـــــــل رسر
 .واإلنتاجية غت   منظمة

انية الرأسمالية    المي  

انيـة المعتمـدة رغـم إعـادة توزيـــــ  أرصـدة البنـود  - ن كـة الواحـة بـالبنود المت  عدم تقيد رسر
  كانـ  تحكـم آنـذاك باإلضـافة وفق مت

طلبـات العمـل اإلنتـاج   والظـروف األمنيـة الـبر
كة.  ها عىل نشاط الشر  ال اجتياح جائحة كورونا وتأثت 

انيـة بـل تجـاوزت نسـبة الـ عدم التقيد  - ن رصف ال ـبالرصف وفـق الرصـيد المعتمـد للمت 
انيـة الرأسـمالية العاديـة ال مـا يقـارب ن سـبة اجمـال  % بينمـا كانـ  ن133المعتمد للمت 

نـــامأ التنمـــوي لـــم تتعـــدى  انيـــة الت  ن   مت 
%، ممـــا يـــدل عـــىل 69الرـصــف ال المعتمـــد فن

انيــــــة الرأســــــمالية العاديــــــة مــــــن  ن   الرـصـــــف عــــــىل المت 
ـــــكة تغطيــــــة العجــــــز فن ـ لجــــــوء الشر

نــــامأ التنمــــوي بالمخالفــــة ال أحكــــام المــــادة رقــــم ) انيــــة الت  ن ( مــــن 10مخصصــــات مت 
 القانون المال  للدولة . 

انيــــــة الرأســــــمالية حــــــبر نهايــــــة شــــــهر تــــــأخر اعتمــــــ - ن اد المؤسســــــة الوطنيــــــة للــــــنفط للمت 
م وبالتــــــــال  تــــــــأخر اســــــــتكمال المشــــــــاريــــ  القائمــــــــة و تــــــــأخر إجــــــــراءات فــــــــت  5/2020

 االعتمادات المستندية خصما من بنود تلك المشاريــــ . 

انيـــة االســـتثنائية  وبالتـــال  توجـــد  -
ن ك مـــ  المت 

يات الرأســـمالية بنـــد مشـــتر تعتـــت  المشـــتر
  بنــــــــد  أخطــــــــاء

يات عــــــــىل المشــــــــاريــــ  المدرجــــــــة فن   تحميــــــــل طبيعــــــــة تلــــــــك المشــــــــتر
فن

ن  انيــــــة الرأســــــمالية ،كمــــــا لــــــوحظ عــــــدم التنســــــيق بــــــي  ن   المت 
يات الرأســــــمالية فن المشــــــتر

ياتها م  اإلدارة المالية والرجوع اليها لمعرفة الرصيد    تحديد مشتر
اإلدارات الفنية فن

  . المتاح لها وامكانية توفت  السيولة الحتياجاتها

انيــة ـتحميــل مــ - ن    بنــود المت 
  المشــاريــــ  المعتمــدة فن

رصوفات لمشــاريــــ  غــت  مدرجــة فن
  المشـــــاريــــ  المعتمــــــدة وارصــــــدتها مــــــن 

دون االفـــــادة بالمســــــتندات بطلــــــب تعــــــديل فن
 المؤسسة الوطنية للنفط وموافقتها . وقد كان  أهمها: 

يات الرأســـــــــــماليةـقيمـــــــــــة المـــــــــــ -   بنـــــــــــد المشـــــــــــتر
 رصوفات لمشـــــــــــاريــــ  غـــــــــــت  معتمـــــــــــدة فن

 دينار.  23,301,000

  بند نفقات ـقيمة الم -
 دينار.  215,000اإلنتاج رصوفات لمشاريــــ  غت  معتمدة فن
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  بنـــــد األمـــــن والســـــالمة ـقيمـــــة المـــــ -
ن
 3,182,000رصوفات لمشـــــاريــــ  غـــــت  معتمـــــدة ف

 دينار. 

ة مــن الســنة ممــا يجعــل عمليــة  النقديــة ُيالحــظ تركــز تــاريــــخ طلبــات -   األشــهر األخــت 
ن
ف

انيــة الرأســمالية غــت  منظمــة ومتــأخرةتــوفت  الســيولة  لمشــ ن كمــا أن مطالبــة ،اريــــ  المت 
  بالتدفقات النقدية مـ  قـرب البـدء االقفـاالت النهائيـة لحسـابات تلـك 

الطرف الثانن
  موقــف ـالــ

ن
ــكاء ف   نهايــة الســنة الماليــة واعــداد القــوائم الماليــة لهــا يضــ  الشر

ن
كات ف شر

 .يعجز فيه عن تلبية كاملة لتلك الطلبات

نــــامأ التنمــــوي وعــــدم فــــت   - اعتمــــادات مســــتندية بقيمــــة المشــــاريــــ  الرأســــمالية والت 
يا .    لتلك المشاريــــ  دفتر

 تسوية قيمة الغطاء النقدي النهان 

يات الرأســمالية ممــا يـــؤدي ال  - اعتمــاد  طريقــة الــدف  البيــ  برســـم التحصــيل للمشــتر
انية بكامل قيمة البضاعة مقدما دون اجراء اية تسويات ن  . تحميل المت 

انية االستثنائية  المي  

امات الـ - ن اماتهـا حـبر ـتم تحديد قيمة التر ن كات الخدميـة المطلوبـة  المـراد تسـديد التر شر
انيــــــة االســــــتثنائية  بموجــــــب رســــــالة 31/10/2019 ن م خصــــــما مــــــن مخصصــــــات المت 

كة الواحة ذات رقم اشاري أم م /     510عضو مجلس رسر
م 14/11/2019المؤر  فن

اإلدارة للشــؤون الماليــة واإلداريــة للمؤسســة الوطنيــة ردا عــىل رســالة  عضــو مجلــس 
  
امات القديمة لـ11/11/2019للنفط المؤر  فن ن كات حـددها ـم بتحديد قيمة التر شر

جت  تابعــــــة للمؤسســــــة الوطنيــــــة للــــــنف كــــــة شــــــلومبت  بمراجعــــــة و   ،ط باإلضــــــافة ال رسر
امـــات القائمـــة لتلـــك الـــ ن كات حـــبر ـااللتر ن األليـــة لت31/12/2020شر حديـــد م لـــم يتبـــي 

كات حــــبر ـارصــــدة تلــــك الــــ   الرصــــيد الظــــاهر 31/10/2019شر
م لوجــــود اخــــتالف فن

  كتـاب عضـو مجلـس االدارة كمـا الزالـ  تظهـر ـللـ
كات المحـددة مـ  تلـك الـواردة فن شر

ة و ف ن ـبمراجعة قائمة المدفوعات لتلك الـواتت  مستحقة تعود لتلك الفتر كات تبـي  شر
 م. 2019م وجزء من 2020ص سنة ان أغلب عمليات الدف  تم  عىل فواتت  تخ

  الجـــــوف للتقنيـــــة النفطيـــــة و قيمـــــة مـــــا تـــــم ســـــداده مـــــن مســـــتحقا -
كـــــبر التقنيــــــة ت رسر

ن المحليـــة واالجنبيـــة فاقـــ  المخصـــص  لهـــا مـــن  لألعمـــال الهندســـية مقابـــل العملتـــي 
انية.  ن  بند المت 

ـكة بالـدينار وبـالعمالت المحليـة عـىل الـرغم مـن سـداد جـزء مـن  - تعاظم مديونيـة الشر
انية االستثنائيةبعض  ة مديوني ن كات خصما من المت   .الشر

كة  أصول الشر

رص للمـــواد ـم     عبـــارة عـــن حـــ2011أعمـــال  اللجـــان المشـــكلة لجـــرد المخـــازن بعـــد  -
م نتيجــة تلــف المنظومــة الماليــة بعــد تلــك 2014الموجــودة بالمخــازن بأســعار ســنة 

ة  وعـــدم اســـتكمال ادراج األرصـــدة للحســـابات الخاصـــة باألصـــول   المنظومـــة  الفـــتر
فن

  تقريـــر المراجعـــة فـــأن آخـــر   ERPالجديـــدة 
وحســـب افـــادة اإلدارة الماليـــة ومـــا ورد فن

  سنة 
 .م2018حرص كان فن
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ــكة مــن بعــد ـرص األصــول المتـــلــم يــتم حــ -   حقــل الظهــرة وهــو أكــت  حقــول الشر
ن
رة ف رصن

ة  را بالغا . 2020حبر  2013فتر   فيها ويعد أكتر الحقول ترصن
دي الوض  األمبن  م لتر

تضخم قيمة األصول بمبالل طائلة غت  حقيقية بقيمة األصول المشوقة والتالفة  - -
  تعـــود لســـنة 

ــكة والـــبر ـ ولـــم يـــتم  م والســـنوات الالحقـــة2011مـــن أرصـــدة اصـــول الشر
اال ان لـم يـتم مـن  االذن بـاجراءات وعـىل الـرغم مـن تقـدير قـيم تلـك األصـول  شطبه
 .الشطب

كة المالية والتقارير الفنية: الحال  وأثره عىل اق ERPوض  منظومة  -  فاالت الشر

ــــكة ال  bullتوقـــــف تشـــــغيل منظومـــــة  م2014منـــــذ ســـــنة  - ـ نتيجـــــة تعـــــرض مقـــــر الشر
القصف وتدمت  مركز البيانـات للمنظومـة وبالتـال  توقـف اجـراء االقفـاالت الختاميـة 

كة منذ تلك السنة.   لحسابات الشر

نظام  الشـركة الواحة للنفط عملية التحول الرقم  لمنظومة تم االتفاق عىل تغيت   -
  التنفيـــذ  ERP تخطـــيط مـــوارد المؤسســـة

ن
ممـــا   2019حـــبر ســـنة  اال ان تـــم التـــأخر ف

  النظـــام ال 
  النظـــام فجــوة التاريخيـــة للبيانـــات الماليـــة احــدث االدخـــال المتـــأخر فن

فن
ن أرصــدة  شــهر  34لمــدة  ممــا أدى ال تــأخر االقفــاالت القديمــة حــبر تــتم التســوية بــي 

 . BULLاالفتتاحية وآخر ارصدة ظاهرة بالمنظومة  ERPالمنظومة

  ا يؤخذ لم عند العمل عىل تصميم قوالب المنظومة  -
المنظومات األخـرى  عتبارال فن

  ال تنــدرج ضــمن تطبيقــات نظــام 
وأدى ذلــك إل توقــف العمــل للعديــد مــن  ERPالــبر

بعــــــة حالــــــة التقــــــارير المهمــــــة مثــــــل تقــــــارير متابعــــــة أداء اآلبــــــار والمكــــــامن وتقــــــارير متا
ة بيانـات تاريخيــة طويلـة جــدا تحتــاج إل  المضـخات الغاطســة، إضـافة إل ظهــور فــتر
  المنظومــــــة الســــــتخراج التقـــــــارير 

  عمليــــــات اإلدخــــــال والمعالجــــــة فن
وقــــــ  وجهــــــد فن
 .المطلوبة

يالحظ غياب األثر الفعال للمؤسسة الوطنية للنفط وعدم تقديمها ألي مالحظات  -
إقفــــال حســــابات  كمــــا انــــه أثــــر ســــلباعىل ركة الواحــــة ،  بشــــأن البيانــــات التاريخيــــة لشـــــ
القفاالتهـــا بتقـــديم شــــركة الواحـــة للـــنفط  نتيجـــة ارتباطـــهالمؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط 

 .الختامية

  البـــدء اســـتخراج -
المحالـــة إل  مـــن لمنظومـــة الجديـــدة و  بيانـــات شــــركة الواحـــة تـــم فن

لكــون دفــتر الحســابات  نظــرا و المؤسسـة الوطنيــة للــنفط بعملــة الــدينار الليــب   فقــط، 
  
تهـا، خصوصــا إقفاال بالـدوالر األمـريك  فــ ن المؤسسـة ال تســتطي  أن تعتمـد عليهــا فن

 وأن تلك البيانات لم يتم المصادقة عليها من الشـريك األجنب   حينها. 

  اعتمـــــاد التحـــــديث -
بـــــالرغم أن إدارة تقنيـــــة المعلومـــــات  للمنظومـــــة تـــــأخر الشــــــركة فن

  05/08/2020ث منـذ أوص  بأهمية إجراء التحدي
م ووافـق رئيــس لجنـة اإلدارة فن

م عـــــىل إجــــــراء هـــــذا التحــــــديث وأصـــــدر تعليماتــــــه بالخصــــــوص إال أن 17/08/2020
 .الشـركة لم تقم بالتحديث حبر تاريخه
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 (ERP)تكاليف مشـروع 

انيـة قـدرها  - ن مليـون دينـار معتمـد،  17مليـون دينـار وثـم وصـل إل  4المشـروع بدأ بمت 
عيـــة العموميـــة لشــــركة الواحـــة إل أن اعتمادهـــا كـــان عـــىل طلبـــات وأشـــار عضـــو الجم

ن المبــالل المحالــة إل لجنـة الفحــص مــن  رات كمــا يالحـظ وجــود فروقــات بـي  دون مـت 
  
ن
  اجتمــــاع اســــتعراض النشــــاط للشـــــركة ف

ن
 29قبــــل اإلدارة الماليــــة، ومــــا تــــم عرضــــه ف

 م. 2018دشسمت  

 شـركة الزويتينة 

  لشـركة ال
 زويتينةاإلطار والقانون 

إشـــــارة إل قــــــرار انشـــــاء الشـــــــركة ونظامهــــــا األســـــاس  تعتــــــت  الشــــــركة مملوكــــــة للمؤسســــــة 
الوطنية للنفط بكامل رأسمالها، أي أنهـا شــركة عامـة وذلـك بموجـب أحكـام المـادة رقـم 

م واشارة إل قرار المجلس الرئاس  2010( لسنة 23) ( من القانون التجاري رقم256)
لـــذي نـــص عـــىل أن يــتم تمثيـــل الشــــريك األجنـــب   بلجنـــة إدارة م ا2019( لســـنة 16رقــم )

، وهـذا  يتعـارض  ن الشـركة وأن الجمعية العمومية    لجنة المالك المكونة من الطرفي 
  .م  النص الخاص بملكية المؤسسة الوطنية للنفط لكامل رأس المال كما جاء أعاله

 ةنظام الرقابة الداخلي

  تحقيــق وانجــاز متطلبــات الكفــاءة ضــعف نظــام الرقابــة الداخليــة المت -
بــ  بالشـــركة فن

 من معايت  الرقابة الداخلية.  9100والفعالية واالقتصاد كما بينها المعيار 

عــداد محــا ن اجتماعاتهــا المنصــوص عليهــا إعــدم قيــام هيئــة المراقبــة بالشـــركة مــن  -
 م. 2010لسنة  (23)( من القانون 201بموجب المادة رقم )

يــــة معتمــــدة بالشـــــركة، حيــــث تــــم تشــــكيل لجنــــة متخصصــــة عــــدم وجــــود الئحــــة مال -
 للقـــرار رقـــم  لتحـــديث الالئحـــة الماليـــة للشــــركة

 
  األصـــل( وفقـــا

  غـــت  موجـــودة فن
)الـــبر

 عداد الالئحة حبر تاريخه. إم، ولم يتم االنتهاء من 2016( لسنة 13)

واكتفاءهــا بعــد عمليــة الصـــرفم مقيــام إدارة المراجعــة الداخليــة بالمراجعــة الالحقــة  -
باعــداد تقــارير عــن ســت  األعمــال ممــا يفقــد عمليــة المراجعــة الحياديــة واالســتقاللية، 

 عىل  نظام الرقابة بالشـركة. 
 
 ويؤثر سلبا

عـــدم قيـــام الشــــركة بـــالجرد الـــدوري لألصـــول الثابتـــة والمنقولـــة وكـــذلك عـــدم قيامهـــا  -
 ذا
 
  تحوي أصنافا

ة. بعمليات الجرد المفاج   لمخازن الشـركة والبر  ت قيم مالية كبت 

، دون رســملتها واحتســاب  -
 
يــا اكتفــاء الشـــركة بــادراج قيمــة رصــيد االصــول الثابتــة دفتر

  نهايـة السـنة الماليـة، بحجـة 
أقساط االستهالك لهـا، وعـدم قيامهـا بـالجرد الفعـىل  فن

ان الشـــــركة ال تمتلــــك األصــــل، حيــــث يـــــتم إحالــــة اإلضــــافات للمؤسســــة عــــىل  شـــــكل 
الــخ، لــك  تــتمكن المؤسســة مــن ادراجــه ...وع األصــل وقيمتــهإجمــال  دون تفصــيل لنــ

 من ضمن األصول ورسملته. 

  فت  حسابات مصــرفية حيـث بلـل عـددها  -
حسـابات مصــرفية،  15توس  الشـركة فن

حسابات بالعملة األجنبية، عىل  الرغم من فـت   6حساب بالعملة المحلية و 9منها 
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، مــــــ  و   مــــــن حســــــاب لــــــنفس الغــــــرض محــــــىل  وخــــــارج  
جــــــود حســــــابات خاصــــــة أكــــــتر

ة بالمخالفـــــة لألســـــس والمبـــــاد المحاســـــبية  ئباإليـــــداعات يـــــتم الصــــــرف منهـــــا مبـــــارسر
ن النافذة.   المتعارف عليها ومخالفة للقواني 

  الرصـــيد مكشـــوف وبمبـــالل   -
يـــة الخاصـــة للبـــاب األول والثـــانن ان جـــل األرصـــدة الدفتر

ة تصل إل أكتر من    النظ وتعتت  مليون،  7,000,000كبت 
ن
ام المال  المتب  مشكلة ف

 ان الشــركة عبــارة عــن مشـغل يــتم الصـــرف فيهـا بموجــب طلبــات 
 
للشــركة وخصوصــا

 نقدية. 

  فـــــت  حســـــابات بالعملـــــة األجنبيــــة خـــــارج الـــــبالد، وعـــــدم اســـــتفادة  -
ن
توســــ  الشــــــركة ف

المصــارف الليبيــة مثــل المصـــرف الليــب   الخــارج   مــن العمــوالت، بــالرغم مــن امــتالك 
  الشـركة حسابات مصـرف

يطـانن ن وجـود مشـاكل مـ  المصــرف الت  ية طرفه، حيـث تبـي 
  عدم توضي  الكود الخاص بكـل عمليـة مصــرفية( منـذ  ABCالخارج   

ن
)والمتمثلة ف

 ثالثة سنوات واليزال الصـرف يتم عن طريقه. 

احتفا  الشـركة بحسابات بها أرصـدة وال توجـد عليهـا حركـة، ممـا ترتـب عليهـا دفـ   -
 هذه الحسابات. عموالت مصـرفية عىل 

 بعضـــها  عـــدم وجـــود سياســـات واضـــحة مـــن قبـــل الشــــركة لتحصـــيل الـــديون و ترجـــ  -
  عملية التحصيل تلك الديوان. بالتال   ولسنوات سابقة 

 تهاون الشـركة فن

عــدم قيـــام الشــــركة بـــاجراء المصـــادقات االزمــة ألثبـــات صـــحة رصـــيد المـــدينون حـــبر  -
  حســـابات الشــــركة وعـــدم م، ممـــا يـــؤثر عـــىل  صـــحة الـــدين الظـــاه30/11/2020

ر فن
 القدرة عىل  تحصيله. 

  متابعـــــة المشـــــاريــــ  حيـــــث لـــــوحظ ذلـــــك مـــــن خـــــالل ظهـــــور  -
ضـــــعف إدارة الشــــــركة فن

مشــاريــــ  تجــاوزت مــدة تنفيـــذها المــدة المحــددة بالعقــد وال زالـــ  تظهــر ضــمن بنـــد 
 مشـروعات تح  التنفيذ. 

 النظام المال  بالشـركة

انية التشغيلية خالل سنة  ن  م 2020المت 

 البيان
انية المعتمدة للسنة   المي  

 كاملة /مليون
)المخصص حن  

30/09/2020) 
المصـروف الفعلية 

 30/9/2020حن  
 االنحراف

نسبة 
 االنحراف

 (%155) (24,222) 67,947 43,725 58,300 الباب األول

  
 (%269) (26,556) 42,306 15,750 21,000 الباب الثانن

 %(185) (38,586) 110,253 59,475 79,300 اإلجمال  
 

انيــة )المعتمــدة والمخصصــة( عــن  - ن   المصـــروفات الفعليــة لبنــود المت 
وجــود تجــاوز فن
ة مــــــــن   30/09/2020وحــــــــبر  م01/01/2020الفــــــــتر

 
م، األمــــــــر الــــــــذي يعــــــــد مخالفــــــــا

يعات النافذة.  ن والتشر  للقواني 

  بـدون وجـود أي ألوحظ  -
نه تـم الصــرف عـىل بعـض البنـود البـاب األول والبـاب الثـانن

ـــــيعات  ـ ن والتشر  للقـــــواني 
 
انيــــــة، األمـــــر الــــــذي يعـــــد مخالفــــــا ن مخصصـــــات معتمـــــدة بالمت 

 النافذة ومنها: 
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 ( مكافـــــأة نهايـــــة  –مكافـــــأة ســـــنوية )عيـــــد العمـــــال(  –عقـــــود مؤقتـــــه )البـــــاب األول
 (.(الخدمة وبدل اإلجازة

 (  
ن  – يجار آالت ومعـداتإالباب الثانن  –أتعـاب االستشـارات  – أتعـاب المحـامي 
مـواد تنظيـف  – مصــروفات مهنيـة وفنيـة أخـرى –التفتيش والمعـايرة مصاريف 

ات الحاســـب  –مـــواد قرطاســـية ونســـخ  –عـــدد وأدوات خفيفـــة  – ن مـــواد وتجهـــت 
 .)  اآلل 

دينـــار، أي باجمــــال   3,409,284م مبلـــل وقـــدره 2020يجـــار الفعـــىل  لســـنة قيمـــة اإل  -
وهو المبلل  دينار،  10,227,852م مبلل وقدره 2020-2019-2018ثالثة سنوات 

 داري للشـركة. إكاف لشـراء مببن 

 مـن الشــراء ممـا يكلـف الشــركة زيـادة باهظـة  -
ا
قيام الشــركة باتبـاع سياسـة االيجـار بـد 

  المصـاريف التشـغيلية، حيــث أن الشــريك يقـوم بــدف  
ن
% مـن هـذه المصــاريف 12ف

 من دف  
ا
  حالة الشـراء. 50بد 

ن
 % ف

انية الرأسمالية خالل سنة  ن  (30/9/2020م )2020المت 

انية المعتمدة البيان ة المي    نسبة االنحراف االنحراف المصـروفات مخصصات الفي 

 %24 17,097 5,314 22,411 29,882 الباب الثالث
 

 اإلنتاج بالشـركة

 م 2020الكميات المنتجة خالل سنة 

قة د - 102حقل االنتصار د -ا 103حقل االنتصار البيان  171حقل  حقل اشبطرة حقل محي 

 4,651 49,546 50,200 106,834 2,484,718 برميل
 

 م2020الكميات المصدرة خالل 

 بروبان بيوتان نافطة نفط البيان

 184,794 225,972 256,065 2,520,065 برميل
 

ة من )  (م. 2020-2019-2018اإليرادات المحصلة والمستحقة خالل الفتر

 السنوات
 األناب ب )التعريفة(اإليرادات من الميناء وخطوط 

 المجموع عن السنة المستحقة المحصلة

2018 63,159,845 233,237,441 296,397,286 

2019 15,130,805 23,949,953 39,080,759 

30/09/2020 8,527,866 4,420,757 12,948,624 

 348,426,669 261,608,151 86,818,517 اإلجمال  
 

المحصــــــــلة  وخطــــــــوط األنابيــــــــب )التعريفــــــــة( بلغــــــــ  قيمــــــــة اإليــــــــرادات مــــــــن المينــــــــاء -
م مبلـــــــــــــل وقـــــــــــــدره 30/09/2020-2019-2018والمســـــــــــــتحقة خـــــــــــــالل الســـــــــــــنوات 

ن بلغــ  قيمــة  دينــار  86,818,517حصــل منهــا قيمــة  دينــار  348,426,669   حــي 
فن

 
 
ة مبلغـا دينـار، أي أن  261,608,151وقـدره  اإليرادات المستحقة خالل نفـس الفـتر

% ممــــا يــــدل عــــىل عــــدم انتهــــاج 75إجمــــال  اإليــــراد  نســــبة اإليــــرادات المســــتحقة مــــن
  تحصيل اإليراد. 

 الشـركة لسياسة ناجعة فن
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عـــدم قيـــام الشــــركة بــــاجراء المصـــادقات االزمـــة إلثبـــات صــــحة رصـــيد اإليـــرادات مــــ   -
صحة هذا اإليراد الظاهر  عىلم، مما يؤثر 30/11/2020الشـركات المستفيدة حبر 

  ظل عدم القد
ن
  حسابات الشـركة ف

ن
اض ف رة عىل  تحصيله، خصوصا م  وجـود اعـتر

 :  
 عىل  الية احتساب اإليراد )التعريفة( من قبل شـركبر

 ENI NORTH AFRICA LIBYAN BRANCH  

 WINTERSHALL ELWAREA 

 اإليرادات من الخدمات المقدمة للشـركات )غي  النفطية(

( بلغـــ  قيمـــة اإليـــرادات مـــن الخـــدمات المقدمـــة للشــــركات )المحصـــلة والمســـتحقة -
دينـار،  50,202,669م مبلل وقـدره 30/09/2020-2019-2018خالل السنوات 

قيمـــــــــة اإليــــــــــرادات المحصــــــــــلة مــــــــــن الخــــــــــدمات المقدمــــــــــة للشـــــــــــركات مبلــــــــــل وقــــــــــدره 
ن بلغــــــــ  قيمــــــــة اإليــــــــرادات مــــــــن الخــــــــدمات المقدمــــــــة  24,160,034   حــــــــي 

ن
دينــــــــار ف

ة مبلـــل وقـــدره للشــــركات المســـتحقة خـــالل ن دينـــار، أي أن  26,042,634فـــس الفـــتر
% ممــــا يــــدل عــــىل عــــدم انتهــــاج 52نســــبة اإليــــرادات المســــتحقة مــــن إجمــــال  اإليــــراد 
  تحصيل اإليراد. 

 الشـركة لسياسة واضحة فن

  حســـاب جـــاري المـــالك بالمؤسســـة،  -
 عـــىليـــتم تقييـــد اإليـــرادات مـــن قبـــل الشــــركة فن

ة مـــن قبـــل الشــــركة، بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة  الـــرغم مـــن اســـتعمال اإليـــرادات مبـــارسر
انية والحسابات والمخازن. 64رقم ) ن  ( من الئحة المت 

  حســـاب -
  تغطيـــة خـــارج    يـــتم إيـــداع اإليـــرادات فن

، ويـــتم اســـتخدام هـــذه اإليـــرادات فن
  تدف  بالنقد األجنـب   نـذكر منهـا )التـدري

يات  –ب المصـروفات المختلفة البر المشـتر
أخرى(، مما يعد مخالفة  يحة لألسـس والمبـادئ المحاسـبية وكـذلك ...الخارجية

يعات النافذة.  ن والتشر  القواني 
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 ةاالقتصادي ات: القطاعالسابعالفصل 
 والصناعة وزارة االقتصاد

 نظام الرقابة الداخلية بالوزارة تقييم

وتـاريــــخ اقتنائـه ومكـان  يتضـمن نـوع األصـل ،عدم مسك الـوزارة لسـجل قيـد األصـول -
تشغيله، ليتسبن التأكد من وجـوده عنـد إعـداد المطابقـة ولمنـ  حـدوث أي رسقـات 

 أو ضياع قد تحدث ألي من هذه األصول. 

ن  - عدم وجود خطة عمـل كاملـة وواضـحة المعـالم تتضـمن نسـب إنجـاز مرحليـة وتبـي 
  تحـــول دون الوصـــول إل 

المســـتوى مـــن خاللهـــا األهـــداف والعراقيـــل والمشـــاكل الـــبر
  العمــــــل باإلضــــــافة إل العمــــــل دون 

ن
المطلــــــوب والمخطــــــط لــــــه، أدى إل عشــــــوائية ف
األمـــر عـــىل إعـــداد موازنـــة  يقتصــــر أهـــداف عـــىل مســـتوى القطـــاع االقتصـــادي، حيـــث 

 من خاللها دون أي أهداف عىل مستوى اقتصاد الدولة. الصـرف  تقديرية ليتم

 المصـروفات

  خـــــالل الســـــنة الماليـــــة قيمـــــة التفويضـــــات المال إجمـــــال  بلغــــ  
ن االول والثـــــانن يـــــة للبـــــابي 

:  102,074م مبلل وقدره 2020  دينار، مفصلة عىل النحو التال 

 م2020الموازنة السنوية لوزارة االقتصاد لسنة 

 اإلجمال   مراقبات االقتصاد بالمناطق ديوان الوزارة البيان

 96,524,686 91,151,225 5,373,461 الباب األول

  الباب 
 5,550,000 1,575,000 3,975,000 الثانن

 102,074,686 92,726,225 9,348,461 اإلجمال  
 

: ولوحظ بشأنها   
 اآلنر

ات فعليــــة مصـــــروفقيــــد قيمــــة التفويضــــات الماليــــة الخاصــــة بالمراقبــــات بالمنــــاطق ك -
تــب عنــه عــدم تتبــ  أوجــهبســجل المراقــب المــال  واغفــال قيــدها    كارتباطــات ممــا يتر

يعات النافذة. الصـرف   للتشر
 
 وعدم التأكد من القيد السليم لها وفقا

دينــــــار،  86,664,207ات البــــــاب األول كمرتبـــــات مــــــا قيمتـــــه مصــــــروفبلغـــــ  جملــــــة  -
 دينار.  99,029وتحقق وفر بمخصصات ديوان الوزارة بلغ  قيمته 

  خــــالل  كافـــآتمات بنــــد اتعــــاب و مصــــروفبلغـــ  جملــــة  -
ن بالبـــاب الثــــانن لغــــت  العــــاملي 

 دينار.  14,316دينار، وبلل الوفر بهذا البند قيمة  726,891السنة 

   ف  60053,بقيمة  9/4رقم إذن الصـرف بموجب  -
ن التكرار فن  مكافآتدينار تبي 

لهـــم ســـابقا وذلـــك عــــن  مكافـــآتشـــخص كقـــوة لحمايـــة الـــوزير، تــــم  ف  15لعـــدد 
ة )ينـــاير وف ايــر ومـــارس( بموجــب نفــس الفــتر ، وبلغــ  قيمـــة 4/4رقـــم إذن الصـــرف ت 

 .دينار 36,000مصـروفة بالمخالفة ال مكافآتال
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ات لصـــيانة مصــــروف دينـــار 3,500ات صـــيانة الســـيارات بقيمـــة مصــــروفتحميــل بنـــد  -
  الوزارة دون وجه حق حيـث بلغـ  القيمـة بموجـب 

إذن سيارة خاصة بأحد موظفن
 .10/6رقم الصـرف 

امات   القائمة عل الوزارةااللي  

امــات القائمــة عــىل الــوزارة حــبر نهايــة الســنة الماليــة  إجمــال  بلغــ   ن م 2018قيمــة االلتر
امات لصال   20,911,062مبلل وقدره  ن ن  شــركةدينار، وكان أبرز هذه االلتر ليبيـا للتـأمي 

  اإليجـــــــار الســـــــنوي بمبلـــــــل 
ن
دينـــــــار مقابـــــــل إيجـــــــار مبـــــــبن الـــــــوزارة  720,000والمتمثلـــــــة ف

امــــات بــــالنظر ال اســــتنفاذ بأبوه ن ريــــدة، دون وجــــود أي بــــوادر لســــداد الــــوزارة لتلــــك االلتر
  أوجـــــه  ف 

ن
إل  شــــــركةخـــــرى، ممـــــا دفـــــ  الأوترحيـــــل مـــــا يخصـــــص لبنـــــد اإليجـــــارات ف

امات موزعا عىل السنوات المالية ن ، وفيما يىل  بيان بااللتر
 :مطالبة الوزارة باخالء المببن

 القيمة السنة المالية

 5,794,921 م2013

 8,327,082 م2014

 961,290 م2015

 972,659 م2016

 1,433,347 م2017

 3,421,763 م2018

امات  20,911,062 إجمال  االلي  
 

  
تبة عن سنبر امات المتر ن ها بعـد حـبر نهايـة حصــر م لم يـتم 2020-2019علما بأن االلتر

 م. 2020السنة المالية 

مة مع الوزارةبيان   بكافة العقود المي 

مـــة مقابـــل خـــدمات لـــوحظ ومـــن خـــالل االطـــالع عـــىل العقـــود  -   المت 
التمديـــد التلقـــان 
  بعــــض 

  تفعيــــل أهــــم البنــــود فن
  الــــوزارة فن

لهــــذه العقــــود بعــــد انتهــــاء كــــل ســــنة وتــــراجن
  التقيــيم المســتمر للخــدمات المقدمــة مــن قبــل ال

   شـــركاتالعقــود والمتمثلــة فن
والــبر
  مســتوي الخــدمات المقدمــة، ممـــا أدى ال 

  ضــياع حقــوق الــوزارة وتـــدنن
ســاهم  فن

  بعض ال
  أداء خدماتها.  شـركاتتراجن

 المقدمة لخدمات النظافة والمق  فن

: ومن خالل االطالع عىل عقود اإليجار الخاصة بم -  
  الوزارة لوحظ بشأنها اآلنر

 وظفن

 ( ام بقرار مجلس الوزراء رقم ن م بشأن تحديد قيمة 2013( لسنة 346عدم اإللتر
بعض الخدمات بديوان الوزارات، حيث لوحظ من  مساكن مدفوعة األجر من 
ن مقر العمـل  ط المسافة بي  ن عىل الرغم من عدم تحقق رسر قبل الوزارة لموظفي 

 والمسكن لذات الشخص. 

  ن وعددهم م 31/12/2020مساكن مدفوعة األجر حبر  2من  بعض الموظفي 
ن مــن منــاطق مــن قبــل الــوزار   لكــونهم نــازحي 

 
ة بموافقــة وكيــل الــوزارة وذلــك نظــرا

 وقع  بها اشتباكات خالل العام المنرصم. 
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  الــوزارة  
دفــ  إيجــار مــن قبــل الــوزارة لمســكن جمــاع  يقطــن بــه عــدد مــن مــوظفن

، وذلــــك لكــــونهم يقيمــــون بمنــــاطق بعيــــدة عــــن العاصــــمة طـــــرابلس 5وعــــددهم 
 وذلك بموافقة وكيل الوزارة.  

  ن لـــــوزارة تحمـــــل ن التـــــابعي  ن المـــــاليي  الـــــوزارة لنفقـــــات اســـــتئجار خاصـــــة بـــــالمراقبي 
 المالية. 

 السيارات المملوكة للوزارة

 فيما يىل  بيان بالسيارات التابعة للوزارة: 

ــــان ـــيـــ  عدد السيارات بـ

 18 السيارات المشوقة

ن  كة لموظفي 
َ
 80 السيارات الُممل

  تح  
 52 التمليك إجراءاتالسيارات البر

  بعهدة المراقبات بالمناطق
 41 السيارات البر

  ال يوجد عنها أي معلومة
 85 السيارات البر

 276 إجمال  عدد السيارات
 

لــــوحظ عــــدم وجــــود ســــجل للســــيارات يوضــــ  عــــدد الســــيارات الفعليــــة والموجــــودة  -
  وحالتهـــــا وتـــــاريــــخ اقتنائهـــــا 

ا،ن لضـــــمان تتبـــــ  بحـــــوزة الـــــوزارة ونوعهـــــا وعمرهـــــا االفـــــتر
 حركتها وعدم ضياعها. 

م تـــم تغيـــت  عـــدد خمســـة إطـــارات لســـيارة تويوتـــا النـــد كـــروزر 02/12/2019بتـــاريــــخ  -
  يفيــد بأنهــا بحالــة جيــدة،  5-1154635لوحــة رقــم 

عــىل الــرغم مــن أن التقريــر الفــبن
 تم  ف مبلل وقدره 21/01/2020وبتاريــــخ 

 
 تقريبا

 
ن يوما  11,040م أي بعد أربعي 

 دينــار لصــيان
 
بـــأن الســيارة المــذكورة ليســـ  مــن ضــمن كشـــف  ة نفـــس الســيارة، علمــا

 السيارات المعد والمقدم من إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة. 

  الـــوزارة دون تقيـــيم الســـيارات، بـــل تـــم مراســـلة  80تـــم تمليـــك عـــدد  -
ســـيارة لمـــوظفن

(  وزارة المواصالت بالتمليك، وذلك بالمخالفة لقرار اللجنـة الشـعبية
 
العامـة )سـابقا

اء واســـــتعمال الســـــيارات المملوكــــــة 2007( لســـــنة 918رقـــــم ) م، بشـــــأن ضــــــوابط رسر
 للمجتم . 

 صندو  موازنة األسعار

امات القديمة للصندوق تبين  العديد مـن  - ن من خالل مراجعة الديوان لملفات االلتر
 المالحظات والمخالفات أهمها: 

مة  - م والمتعلقة بالتوريـدات 2011لسنة عدم احالة النسخ األصلية من العقود المت 
 ضــــــرائبإلتخـــــاد االجـــــراءات الالزمـــــة وفـــــق قـــــانون ال ضــــــرائبالخارجيـــــة لمصـــــلحة ال
 % من قيمة العقود عند فت  االعتمادات المستندية. 1واالكتفاء بخصم نسبة 

  معالجــــة وتســــوية مصــــاريف فــــت  االعتمــــادات المســــتندية  -
  إدارة الصــــندوق فن

تــــراجن
  ســنة الخارجيــة عــىل  العقــو 

مــة فن م والمحملــة عــىل  الصــندوق بخصــمها 2011د المت 
  وفـــق نصـــوص العقـــد وترجيـــ  القيمـــة

خزينـــة الصـــندوق ومـــن إل  مـــن الطـــرف الثـــانن
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يــورو والعقــد رقـــم  114,750القيمــة المســتحقة  54/2011ذلــك العقــد رقــم  أمثلــة
 .يورو 516,375 القيمة المستحقة 51/2011

  التســـــــوية النهائيـــــــة -
ن
إلتمـــــــام اإلجـــــــراءات الجمركيـــــــة واستصـــــــدار  قصـــــــور الصـــــــندوق ف

االقرارات الجمركية النهائية للشحنات المـوردة عـىل  مينـاء طـرابلس البحـري للعقـود 
مة سنة   م والمتعلقة بتوريد السل  من الخارج. 2011المت 

كــــــة الخــــــدمات الضــــــمانية الطبيــــــة المســــــاهمة  -   متابعــــــة رسر
ن
قصــــــور إدارة الصــــــندوق ف

  جمي  إنحاء ليبيا والزامها بتوزيــــ  سلعة حليب 
ن
األطفال الموردة عىل  الصيدليات ف

  إيصـــال الســـلعة الشــــركةوفـــق كشـــف التوزيـــــــ  المتفـــق، مـــ  تحمـــل 
ن
إل   المســـئولية ف

  المـــــادة الثانيــــة مــــن االتفاقيـــــة 
ن
  المنـــــاطق والمنصــــوص عليهــــا ف

ن
كافــــة الصــــيدليات ف
مة بتاريــــخ   :م، االمر الذي ترتب عنه المالحظات التالية16/1/2012المت 

  منتهيـــة الصـــالحية تقـــدر   الشــــركةكميـــات مـــن الحليـــب الزالـــ  متبقيـــة بمخـــازن
   إجمــــال  علبـــة حليــــب مـــن أصـــل  3,986,627كميتهـــا بــــ

الكميـــة المســـتلمة والــــبر
فيهـــــــا  صــــــــرفالكميـــــــة المت إجمـــــــال  علبـــــــة، حيـــــــث بلغـــــــ   7,595,075تقـــــــدر بــــــــ

 علبة حليب.  3,608,448

   
  إلـــــزام تـــــراجن

كـــــة الصـــــندوق موازنـــــة األســـــعار فن الخـــــدمات الضـــــمانية الطبيـــــة  رسر
  تقــــــديم خطــــــاب ضــــــمان حســــــن التنفيــــــذ بواقــــــ  

% مــــــن القيمــــــة 2المســــــاهمة فن
 ة للكميات الموردة والمقرر تسلمها بمخازنه. جمالياإل 

  تشكيل لجان فحص لأل  
  الصندوق فن

صناف الموردة لمخازنها والمتعلقـة تراجن
عتمـــــد مـــــن م محضــــــر بـــــالعقود المحليـــــة والخارجيـــــة ومحـــــا ن االتفـــــاق وتحريـــــر 

 ( مـــــــــــن الئحــــــــــة المخـــــــــــازن13-12-11أعضــــــــــائها بــــــــــالقبول وفقـــــــــــا للمــــــــــواد مــــــــــن )
 م. 2006( لسنة 8المستودعات رقم )و 

  ة جماليـــــقيـــــام الصـــــندوق بـــــابرام عقـــــود دون تحديـــــد الســـــعر والقيمـــــة النهائيـــــة اإل
( مــن الئحــة العقــود 33-21-14-11للتعاقــد بالمخالفــة لنصــوص المــواد ارقــام )

( والمحمـــــل عـــــىل  االعتمـــــاد لـــــرقم 2011-24عقـــــد رقـــــم )االداريـــــة، أمثلـــــة ذلـــــك ال
كة مرصاته الجديدة للصناعات الغذائية.  1609  لصال  رسر

  إبرام محا ن اتفاق واتمام إجراءات السداد عليها دون إتمام إجراءات التصديق
اتفــاق موضــوع االعتمــاد  محضـــر ومــن أمثلــة ذلــك  ضـــرائبعليهــا مــن مصــلحة ال

ن واللوائ .  ضـرائبلم يخض  لل 1826رقم   المستحقة وفق القواني 

  لـــم  
  اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بانهـــاء محـــا ن االتفـــاق الـــبر

  الصـــندوق فن
تـــراجن

 الحصــراالتفـاق وعـىل سـبيل المثـال ال  محضــر تورد كامل الكمية المتفق عليهـا ب
ن  1626االتفـاق لالعتمــاد المسـتندي رقــم  محضــر  كــة الريـاحي  حيــث  ،لصـال  رسر

ن مــــا تــــم توريــــده  ،طــــن مــــن ســــلعة الســــكر  9000 توريــــد تــــم االتفــــاق عــــىل   حــــي 
فن

 .طن 2171
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 الزراعة  قطاع
 احليوانية والبجريةوالثروة  الزراعة وزارة
 
ً
 نظام الرقابة الداخلية :أوال

  النظـام 
ن
ن وجود قصور ف   الوزارة تبي 

ن
من خالل فحص نظام الرقابة الداخلية المطبق ف

  
ن
: تمثل ف  

 اآلنر

-   
ن
  للوزارة. الم اعتماد التأخر ف

 الك الوظيفن

  الفحص والمراجعة بالقسم المال   -
ن
 .قلة العنا  المهنية المتخصصة ف

انفراد موظف واحد بالقسم المـال  بـاجراء العمليـة الماليـة بأكملهـا ممـا يصـعب معـه  -
  حينهـا بالمخالفـة للمـادة )

ن
انيـة والحسـابات 96اكتشاف األخطاء ف ن ( مـن الئحـة المت 

 .والمخازن

  األغراض الغـت  مخصصـة لهـا بالمخالفـة للمـادة )من ال الصـرف -
( 180عهد المالية فن

انية والحسابات والمخازن ن  .من الئحة المت 

  تجــاوزت المــدة القانونيــة لهــا بالمخالفــة  -
وجـود مجموعــة مــن الصــكوك المعلقــة الــبر

انية والحسابات والمخازن118للمادة ) ن  .( من الئحة المت 

  نهاية السـنة الماليـة بالمخالفـة من  دفعات مقدمة لبعض الفنادق دو  -
ن تسويتها فن

انية والحسابات والمخازن200للمادة ) ن  .( من الئحة المت 

 
ً
ية :ثانيا  النفقات التسيي 

  تمــ  مصـــروفالحــواالت الماليــة الــواردة للــوزارة وال إجمــال  البيــان التــال  يوضــ  
ات الــبر

 :عليها

 الباب
 الرصيد المصـروفات إجمال  الحواالت الواردة

 المشاريــــع ديوان الوزارة المشاريــــع ديوان الوزارة المشاريــــع ديوان الوزارة

 906,170 3,068,180 6,893,830 45,931,820 7,800,000 49,000,000 األول

  
 287,620 462,410 1,256,380 3,397,590 1,544,000 3,860,000 الثانن

 1,193,790 3,530,590 8,150,210 49,329,410 9,344,000 52,860,000 اإلجمال  
 

ن  : ومن خالل الفحص تبي   
 اآلنر

عن طريق التكليف المبارسر دون طلب عروض والمفاضلة بينها للوصول إل  الشـراء -
أنسـب وأجـود العــروض وأقـل األسـعار بالمخالفــة لالئحـة العقـود اإلداريــة ومـن أمثلــة 

 :  ذلك مايىل 

 المستفيد القيمة تاريخه إذن الصـرف

 محالت المصدر لبي  المحركات 4,750 03/11/2019 14/11

 وادي القطف للمقاوالت  شـركة 65,000 29/09/2019 34/9

 التواصل للخدمات شـركة 12,670 13/11/2019 39/11

 العالمية لبي  األجهزة المكتبية شـركة 12,400 11/11/2019 29/11
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 المستفيد القيمة تاريخه إذن الصـرف

 التواصل للخدمات شـركة 2,280 13/11/2019 40/11

 م ش 5,985 03/11/2019 17/11

 مزايا  شـركة 24,300 13/11/2019 38/11
 

( 99بالمخالفــة  للمــادة ) عتمــاد مــن بيانــات اال اذن الصـــرف عــدم اســتيفاء البيانــات بــ -
انية والحسابات والمخازن الفقرة )ب( ومن أمثلتها:  ن  من الئحة المت 

 المستفيد القيمة تاريخه إذن الصـرف

 ليبيا المركزي( مصـرفعالوة مبي  )  3,500 22/09 27/9

 ع ا س 20,000 18/11 54/11

77/12 
25/12 

 ا ا ت 38,872

 ع اس 4,000 79/12
 

ن خـــــارج  الصــــــرف - ن المقيمـــــي  مقابـــــل عقـــــود إيجـــــار مســـــاكن اإلقامـــــة لـــــبعض المـــــوظفي 
طــــرابلس دون تحديــــدي اســــمائهم وصــــفاتهم بالمخالفــــة لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

م بشـــأن تحديـــد بعـــض المزايـــا بـــالوزارات والبيـــان التـــال  يوضـــ  2013( لســـنة 364)
 :ذلك

ـــان المستفيد اإليجارقيمة  ـــ  البيـــــ

 ع ا س 2,000

ن خارج طرابلس ن المقيمي   ف ا ع 2,000 إقامة بعض الموظفي 

 ه ف م 2,000

   ح م ح 1,300
 مدير إدارة االنتاج الحيوانن

 ص ص و 1,500

ن خارج طرابلس ن المقيمي   إقامة بعض الموظفي 

 ع ا س 2,000

 ي م ا 6,000

 ع م ن 1,500

 ع م ع 1,500

 ا م ع 3,000
 

  تخــالف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )
( 364األمــر الــذي يتطلــب إلغــاء جميــ  العقــود الــبر

 .م2013لسنة 

دينــــار  8,900 م بقيمــــة25/11/2019بتــــاريــــخ  64/11رقــــم إذن الصـــــرف بموجــــب  -
 عمر الزايط بشأنه لوحظ ما يىل  

ن  :لصال  حسي 

  والــــوزارة إلزالــــة المخلفــــات وأعمــــال النظافــــة  االتفــــاق محضـــــرإبــــرام  
ن المعــــبن بــــي 
إنجــاز العمــل صــيانة عــدد اثنــان مــن  محضـــر الخاصــة بجهــاز التنميــة بينمــا يــنص 

  الجاهزة. 
 المبانن

  ( مـن 99بالمخالفـة للمـادة ) الصــرف، أذونـاتضعف التعزيز المستندي لـبعض
انية والحسابات والمخازن ومن أمثلة ذلك مايىل  

ن  : الئحة المت 
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 صالنواق المستفيد القيمة تاريخه إذن الصـرف

 ضـرائبشهادة إثبات سداد  الوطنية للمطاحن شـركةال 5,880 27/10/2019 29/10

 فاتورة مبدئية لالتصاالت  LTT شـركة 1,440 29/10/2019 34/10

  للخدمات شـركة 48,500 28/11/2019 67/11
ر
 ضـرائبشهادة إثبات سداد  الراف

 

 السفر والمبيتنفقات 

ن م : ن خالل فحص مستندات تسوية عالوة السفر والمبي  يتبي   
 اآلنر

 بالمخالفــة للمــادة ) -
ا
ة ( مــن الئحــة 9تحميــل عــالوة الســفر والمبيــ  عــىل البنــد مبــارسر

االمـــر الـــذي كـــان يتوجـــب عـــىل  ،م2007( لســـنة 751االيفـــاد وعـــالوة المبيـــ  رقـــم )
ن التسوية. الوزارة تحميل القيمة سلف عىل المستفيدين   ال حي 

قفـل بعــض عــالوات السـفر والمبيــ  دون إرفــاق مـا يفيــد تنفيــذ المهمـة تقريــر بشــأن  -
 .المهمة

انية :ثالثا  حسابات خارج المي  

 العهـد المالية

ن  : ومن خالل الفحص تبي   
 اآلنر

االكتفـــاء بقفلهـــا بتوقيـــ  )و ا ج ا( و دينـــار باســـم  20,000 ف عهـــدة ماليـــة بقيمـــة  -
( دون وجود مستندات مؤيدة للرصف. الوزير ) ف    

 بمعرفبر

االكتفــاء بقفلهــا بتوقيــ  )ع ط ه( و دينــار باســم  10,000 ف عهــده ماليــة بقيمــة  -
( دون وجود مستندات مؤيدة للرصف.   

 الوزير ) ف  بمعرفبر

ومـــــــــن خــــــــالل فحـــــــــص )م ع ج( دينـــــــــار باســــــــم  10,000 ف عهــــــــد ماليـــــــــة بقيمــــــــة  -
 .باب األولمستندات القفل اتض   ف العهدة من ال

طة الزراعيـــــة ووحـــــدة األمـــــن والســـــالمة ـ ف العهـــــدة مقابـــــل االعاشـــــة ألفـــــراد الـــــ - شر
 بالوزارة. 

اء مواد غذائية مختلفة بالقيمة  -  دينار دون وجود ما يفيد االستالم.  10,000رسر

 الدفعات المقدمة

  نهايـــــــة الســـــــنة   70,000 ف مبلـــــــل  -
كـــــــدفعات مقدمـــــــة للفنـــــــادق دون تســـــــويتها فن

انيـــــــة والحســـــــابات والمخـــــــازن 200خالفـــــــة للمـــــــادة )بالم ،الماليـــــــة ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
 :  وتفصيلها كالتال 

 المستفيد قيمة الدفعة

 فندق المهاري 20,000

 فندي بوابة أفريقيا 50,000
 

 
ً
 يةمصـرفالحسابات ال :رابعا

وة الحيوانية والبحرية بالحسابات التالية:  -  تحتفظ وزارة الزراعة والتر



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

330 
 

   نوع الحساب المصـرف رقم الحساب
 
ي ف  م31/12/2019الرصيد الدفي 

585-202 

  الرئيي  
 التجاري الوطبن

 60,199,450 الباب األول

2739-203   
 425,774 الباب الثانن

 2,177,185 الباب الثالث التحول 592-202

 33,489,934 الودائ  واألمانات 602-202

 صـــفـــر الدعم  2595-203

 صـــفـــر يراداتاإل  695-202
 

وال مقابـــــل لهـــــا بالـــــدفاتر بيانهـــــا   مصــــــرفوجـــــود مبـــــالل خصـــــم  بكشـــــف حســـــاب ال -
 :  كالتال 

 الحساب القيمة

 التحول 250

 الباب األول 577,441

3,980   
 الباب الثانن

 الودائ  واألمانات 12,089
 

 مصـرف. األمر الذي يتطلب متابعتها م  ال

 
ً
 الخــزيـنـــــة :خامسا

انيــــة 47تيبيــــ  الخزنــــة بجــــدار الحــــائط بالمخالفــــة للمــــادة )عــــدم  - ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

لتجنـــــب  فهـــــا مـــــره أخـــــرى الصــــــرف  بخـــــتم يفيـــــد الصــــــرف  عـــــدم خـــــتم مســـــتندات -
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

 
ً
 المخـــــــــازن :سادسا

 .صنافوط حفظ األ عدم مالئمة المخزن لشر  -

 أصـــــــــنافمســـــــــتديمة و  أصـــــــــنافعـــــــــدم تقســـــــــيم المخزونـــــــــات حســـــــــب طبيعتهـــــــــا إل  -
انيــــــــــة 218خــــــــــرده بالمخالفــــــــــة للمــــــــــادة ) أصــــــــــنافاســــــــــتهالكيه و  ن ( مــــــــــن الئحــــــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

( 220عدم توفر وسائل الحماية الكافية وسائل مكافحة الحرائق بالمخالفة للمادة ) -
انية والحس ن  ابات والمخازن. من الئحة المت 

تزيــــد عــــن حاجــــة الـــــوزارة ممــــا يعرضــــها للتلــــف وســــوء التخـــــزين  أصــــنافاالحتفــــا  ب -
انية والحسابات والمخازن. 222بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

الموجودة بالمخازن بالمخالفة للمادة  صنافعدم وجود بطاقات لكل صنف من األ  -
انية والحسابات والمخاز 232) ن  ن. ( من الئحة المت 

( مـن 233عدم اعداد المقاشسـات السـنوية باحتياجـات المخـازن بالمخالفـة للمـادة ) -
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 
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 قطاع السياحة
 اهليئة العامة للسياحة

 
ً
 تقييـم نظــام الرقـابة الداخليـة :أوال

 القسـم المـال  بالهيئة

امــات الماليــة بالمخالفــة - ن ( مــن الالئحــة 18للمــادة ) عــدم إمســاك ســجل خــاص بااللتر
 م بشأن التخطيط. 2000( لسنة 13التنفيذية للقانون رقم )

انيـة التحـول بالمخالفـة عتمادعدم إمساك سجل خاص باال  - ن ات المالية الخاصـة بمت 
م بشــــــــأن 2000( لســــــــنة 13( مــــــــن الالئحــــــــة التنفيذيــــــــة للقــــــــانون رقــــــــم )15للمــــــــادة )
 التخطيط. 

ل بـــــأول بـــــدفتر الصـــــندوق وتســـــجيلها نهايـــــة عـــــدم إدراج االســـــتقطاعات القانونيـــــة أو  -
انية والحسابات والمخازن. 84السنة المالية بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

والمسـتندات المؤيـدة لهـا أذونـات الصــرف عدم القيام بالتوقي  أو الختم عىل بعض  -
ا105وذلــك بالمخالفــة للمــادة )الصـــرف  بمــا يفيــد إتمــام عمليــة ن نيــة ( مــن الئحــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

عــدم إقفــال الســلف عــىل حســاب عــالوة الســفر والمبيــ  بالســجل الخــاص بالســلف  -
واقتصــار عمليــة التســجيل بالمنظومــة المســتخدمة بالقســم، وعنــد مطابقــة بيانــات 
 ف الســـلف بالســـجل  مـــ  المنظومـــة وجـــدت غـــت  مطابقـــة لعـــدم تســـجيل بعـــض 

 قيود  ف السلف بالمنظومة. 

  إ -
عـــداد الحســـاب الختـــام  للهيئـــة، حيـــث لـــم يـــتم إعـــداد الحســـاب الختـــام  التـــأخر فن

 بـــأن آخـــر حســـاب ختـــام  تـــم تحويلـــه لـــوزارة الماليـــة 
 
حـــبر تـــاريــــخ هـــذا التقريـــر، علمـــا

 م. 2019يخص السنة المالية 

 مكتب المراجعة الداخلية بالهيئة

ضــــعف أداء المكتـــــب مــــن حيـــــث قيامــــه باعـــــداد تقــــارير نصـــــف ســــنوية فقـــــط لســـــنة  -
م بيانـــــــات عـــــــن 2020م، تضـــــــمن تقريـــــــر النصـــــــف األول مـــــــن الســـــــنة الماليـــــــة 2020
  ال تـزال قائمـة لـدى عتماداال 

ات المستندية القديمة للهيئة المنتهية الصالحية والبر
 بـــــــأن  مصــــــــرف – ليبيــــــا المركــــــزي مصـــــــرفالمصــــــارف )

 
الجمهوريــــــة المقريــــــف( علمــــــا

ن 2019د لســــــنة البيانــــــات الــــــواردة بــــــالتقرير وردت بتقــــــارير محــــــا ن الجــــــر    حــــــي 
م، فن

  مــن الســنة الماليــة 
العمــل بــادارة الشــؤون م ســت  2020تضــمن تقريــر النصــف الثــانن

 .) ن  اإلدارية والمالية )إدارة شؤون الموظفي 

 المراقب المـال  بالهيئة

عـــدم قيــــام المراقـــب المــــال  بالهيئـــة بـــالختم عـــىل بعـــض أذونـــات الصــــرف، منهـــا عـــىل  -
 سبيل الذكر: 
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 المبلغ تفاصيل الصـرف المستفيد اإلذن

 1,500 مكافأة مالية أ، م، ب 11/6

 2,250 مكافأة مالية ع، ع، ع 10/10

ن  404/5  2,023 (1،2،3شهر ) (ع ا ع)مرتب  مصـرف الجمهورية سوف الجي 
 

 
ً
 يةمصـرفالحسابات ال :ثانيا

   مصـرفحسابات 
ن
  ال تزال مفتوحة ف

 م: 31/12/2020الجمهورية فرع المقريف البر

 البيان
 رقم الحساب

ي    الرصيد الدفي 
 
 الرصيد المصـرف

 فليكس كيوب المنظومة القديمة

 194,257 صفر 213-1133 59711 المرتبات :الباب األول

 2,367 صفر 213-1140 59713 الودائ  واألمانات )مجمد(
 

ن بالتوقي :  -  المخولي 

  .)
 
 ع، م،م        مدير اإلدارة المالية )سابقا

  ع، ا، ص       .)
 
 المراقب المال  )سابقا

مــــن قبــــل الهيئــــة بخصــــوص إقفــــال هــــذه الحســــابات بتــــاريــــخ  مصـــــرفتــــم مراســــلة ال -
 .مصـرفم إال أن الحسابات لم تقفل بعد من قبل ال21/12/2016

ن بـالتوقي  عــىل هـذه الحســابات لـم تعــد لهـم صــلة بالهيئـة العامــة  -  بـأن المخــولي 
 
علمـا

 للسياحة. 

 
ً
انيـة ال :ثالثا  عـامـة للهيئـة العـامة للسيـاحةالمي  

 الرصيـد المصـروف الفعل   المسيـل المفـوض البـاب

 626,900 55,603,700 46,715,828 56,230,600 المرتبات والمهايا

 630 2,145,870 2,146,500 2,146,500 النفقات التشغيلية

ية انية التسيت  ن  627,530 57,749,570 48,862,328 58,377,100 المت 

 2,000,000 صفر 2,000,000 2,000,000 التحول
 

 :المرتبـات والمهايـا -البـاب األول 

 الرصيد المصـروف الفعل   المفوض البنود

 563,230 49,890,050 50,453,280 المرتبات األساسية

ن اإلعاشة واإلقامة   صفر 98,500 98,500 للعاملي 

  الضمان االجتماع  
ن
 63,670 5,615,150 5,678,820 المساهمة ف

 626,900 55,603,700 56,230,600 إجمال  البـاب األول
 

مبـالل خصــم   1850 المتعلقـة بالبـاب األول رقـم مصــرفظهـرت مـذكرة تسـوية الأ -
تخـــــص مرتبـــــات  دينـــــار  13,670مقابـــــل لهـــــا بالـــــدفاتر بمبلـــــل وال  مصــــــرفبكشـــــف ال

ن وقد قام  الهيئة بمراسلة ال بشـأنها إال أن التسـوية لـم تحـدث ولـم  مصـرفالعاملي 
 تتم المتابعة من الهيئة وترك المبالل ترحل من سنة ألخرى. 
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ـقية  - ن مـن المنطقـة الشر ن وجـود صـكوك مرتبـات مـوظفي  من خـالل جـرد الخزينـة تبـي 
ن مــن الهيئــة إل جهــات أخــرى عــن األشــ م ومرتبــات ســنة 12/2019-11هر المنتقلــي 

شـــــــخص  وعـــــــدد  42م لـــــــم يـــــــتم اســـــــتالم مرتبـــــــاتهم وتراكمهـــــــا بالخزينـــــــة عـــــــدد 2020
، مرفــــق   ينــــار د 228,719 قيمــــة المرتبــــات أكــــتر مــــن اجمــــال  صــــك و  321الصــــكوك 

 كشف بالمرتبات الموجودة بالخزينة. 

  شــهر  -
ن
بعــض مــن الصــكوك المتعلقــة بمرتبــات  ســـرقةم ل6/2020تعرضــ  الهيئــة ف

ليبيـا  مصــرفوظفيها بالجنوب الليب   وتزويرها وتحويل مبالل من حسـاب الهيئـة بم
الالزمــــــة بــــــابالغ  جراءاتالمركــــــزي، وقــــــد قامــــــ  إدارة الهيئــــــة والمراقــــــب المــــــال  بــــــاإل 

جاعه مـن الصـكوك قبـل عمليـة  جاع مـا يمكـن اسـتر الجهات المختصة ومحاولة استر
ويـر التحويل والجدول التال  يوض  قائمة بالصكوك ا ن لحقيقيـة وقيمتهـا وعمليـة التر

جاعه من مبالل  :وما تم استر

وير بيانات الصكو  الحقيقية  عملية الي  
 المالحظات

 رقم الصك ت
القيمة 
 الحقيقية

  بالصك
 القيمة المزورة المصـرف الحقيق 

 اسم المصـرف
 بالصك المزور 

  خصم   المتحد الجميل 346,900 الجمهورية أم األرانب 2,045 974411 1
المبالل البر

من حساب الهيئة 

و   تح  المتابعة 

من قبل الهيئة 

 والجهات المختصة

 الجمهورية جادو 249,290 الجمهورية تراغن 1,434 974377 2

 الصحاري الجميل 246,500 الجمهورية مرزق 2,855 974356 3

 المتحد الجميل 346,720 القطرون شمال أفريقيا وكالة 3,537 974250 4

 الوحدة المختار بنغازي 476,025 شمال أفريقيا مرزق 4,810 974222 5

 0 الجمهورية زويلة 649 974358 6

 تح  اإلجراء
تم إيقاف الصكوك 

 م  المتابعة
 346,315 الجمهورية الدشسة مرزق 2,781 974386 7

 0 الزراع  مرزق 851 974284 8

  2,011,752 إجمال  ما تم خصمه من الحساب
 

  
 النفقـات التشغيليـة :البـاب الثـان 

ن من خالل الفحص المستندي للبنود  :تبي 

 لغي  العاملي    مكافآت

ن مـ  الهيئـة مـن قبـل رئـيس الهيئـة والـذي يصـل  -   إصـدار قـرارات للمتعـاوني 
التوس  فن
  الســنة الماليــة، دون الحصــول عــىل إذن كتــان   مــن 51إل عــدد 

المراقــب  متعــاون فن
المــــال  بالهيئــــة بمــــا يفيــــد تــــوفر التغطيــــة الماليــــة الالزمــــة، باإلضــــافة إل أن األعمــــال 
 عــن وجــود الكــم الهائــل 

ا
المتعاقــد عليهــا    مــن صــميم عمــل اإلدارات بالهيئــة فضــ 
  الذي يقدر 

ن عىل المالك الوظيفن ن المسكني   موظف.  9518من الموظفي 

مقابــــــل مكافــــــأة متعــــــاون  دينــــــار  4,000تــــــم  ف مبلــــــل  43/7بموجــــــب اإلذن رقــــــم  -
م، حيـــث لـــوحظ قيـــام رئـــيس الهيئـــة 2020عـــن شـــهري مـــايو، يونيـــو لســـنة  (ا.ف.أـ)لـــ

كمتعـاون لـرئيس الهيئـة ( ا.ف.أ) م بشـأن تكليـف2020( لسنة 58باصدار قرار رقم )
  مجـــال تقنيـــة المعلومـــات بمكافـــأة ماليـــة وقـــدرها 

 لمـــدة ســـتة  ينـــار د 2,000فن
 
شـــهريا

م، باإلضــافة إل شــغله منصــب مــدير مركــز المعلومــات 4/5/2020 أشـهر مــن تــاريــــخ
 بأنـــــــه قـــــــد تــــــم اســـــــتحداث مكتـــــــب تقنيـــــــة 

 
والتوثيــــــق الســـــــياج  التـــــــاب  للهيئــــــة، علمـــــــا

 لقـــرار المجلـــس الرئـــاس  رقـــم )
 
م 2019( لســـنة 19المعلومـــات بهيكليـــة الهيئـــة وفقـــا
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( لسـنة 12رقـم )بشأن إصدار التنظيم الداخىل  للهيئة، وهو ما يعد مخالفة للقانون 
 م بشأن عالقات العمل. 2010

  تـــــم تحميلهـــــا عـــــىل البنـــــد  ذونـــــاتبعـــــض األ  -
ن  مكافـــــآتالـــــبر بالمخالفـــــة،  لغـــــت  العـــــاملي 

 :وبعضها ال يتضمن توقي  المراقب المال  

 المبلل بيان  ف المكافأة المستفيد اإلذن

 أ، م، ب 11/6
 م2019إلقفال الحساب الختام  

1,500 

 1,500 )المراقب(ا، ع، ا  12/6

انية 2019لجنة الجرد  أ، م، ا 11/12 ن م + لجنة إعداد المت 

 م2020التقديرية 

2,500 

 3,000 ا، ع، ا )المراقب( 10/12

13/6 
 ط،ع، ع

  شهر مايو قرار )
ن
 1,000 ()منقول(63العمل اإلضاف

  قرار ) 87/12
ن
 2,000 11،12( شهر 63العمل اإلضاف

14/7 
 ل، م، ا

  مقابل 
ن
 1,000 العمل االضاف

89/12   
ن
 2,000 11,12العمل اإلضاف

 م، ع، ز 94/12

  وزارة العمل وذلك إلعداد 
 مشـروعموظفن

،  ف  المكافأة حسب   
المالك الوظيفن

 م. 2020( لسنة 181القرار )

2,000 

 2,000 م، ن،ا 95/12

 2,000 م،ا،ا 96/12

 2,000 س، ح،ا 97/12

 2,000 ن،  ، ب 98/12

  )موظف( ه، ع، ع 109/12
ن
 2,000 العمل اإلضاف

 

 نفقات السفر والمبيت

من خالل فحص ومراج  السجل الخاص بالسلف عـىل بنـد عـالوة السـفر والمبيـ   -
ن عـــدم إقفـــال أغلـــب الســـلف بالســـجل واقتصـــارهم عـــىل التســـجيل بالمنظومـــة،  تبـــي 

ومطابقتهـا ببيانـات وعند التحقق من البيانات الواردة بالمنظومة الخاصـة بالسـلف 
ن عـــدم تســـجيل بعـــض الســـلف بالمنظومـــة والمســـجلة بالســـجل أي أنـــه  الســـجل تبـــي 

 عدم تطابق بيانات السجل بالمنظومة. 

لصــال  فنــدق القــوس وذلــك  دينــار  15,110تــم  ف مبلــل  49/11بموجــب اإلذن  -
  للثقافـة التباويـة 

  لضيوف الهيئـة لحضـور احتفاليـة اليـوم الـوطبن
مقابل حجز فندفر

  
ن عـــدم وجـــود توقيـــ  أو خـــتم بمـــا يفيـــد فن بالمخالفـــة الصــــرف   مدينـــة طـــرابلس، تبـــي 

انية والحسابات والمخازن. 105للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  لمدة  دينار  22,639تم  ف مبلل  27/8بموجب اإلذن  -
وذلك مقابل حجز فندفر

يق نظـــرا للظـــروف األمنيـــة بـــالطر  (ع، إ، ج)لسيد ـم لـــ6/6/2020شـــهرين مـــن تـــاريــــخ 
  الســــاحىل  علمــــا بــــأن ســــكن 

، لــــوحظ عــــدم وجــــود خــــتم المعــــبن بمنطقــــة القــــره بــــولىل 
، وهـــــو مـــــا يعـــــد   

  المعاملـــــة بحجـــــز فنـــــدفر
، باإلضـــــافة إل المبالغـــــة فن المراقـــــب المـــــال 

  تــــنص عــــىل 9مخالفــــة للمــــادة )
انيــــة والحســــابات والمخــــازن والــــبر ن ( مــــن الئحــــة المت 

  اإلنفاق. 
 االقتصاد فن

محملـــة  دينـــار  14,800منهـــا دينـــار  24,800مبلـــل  تـــم  ف 21/9بموجـــب اإلذن  -
القـــــــوس للخـــــــدمات الفندقيـــــــة  شــــــــركةعـــــــىل بنـــــــد نفقـــــــات الســـــــفر والمبيـــــــ  لصـــــــال  
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ن  40والســــياحية وذلــــك مقابــــل اإلقامــــة واإلعاشــــة ليــــوم واحــــد لعــــدد  موظــــف تــــابعي 
للهيئة بمدينة زوارة لحضور احتفالية افتتـاح قريـة )تيبـودا( السـياحية، لـوحظ عـدم 

  بنـد نفقـات مصـاريف وجود خت
، باإلضافة إل تحميل البـاب الثـانن م المراقب المال 

ن  ال تخصه حيث أن البند الواجب التحميل عليه هـو بنـد اإلعاشـة واإلقامـة للعـاملي 
. 10بالباب األول بالمخالفة للمادة )  ( من قانون النظام المال 

محملـــة  نـــار دي 11,500منهـــا دينـــار  20,500تـــم  ف مبلـــل  12/9بموجـــب اإلذن  -
القـــــــوس للخـــــــدمات الفندقيـــــــة  شــــــــركةعـــــــىل بنـــــــد نفقـــــــات الســـــــفر والمبيـــــــ  لصـــــــال  

ن لعـدد  ن إقامـة كاملـة ليـومي  ن للهيئـة  30والسياحية وذلك مقابـل تـأمي  موظـف تـابعي 
لزيـــارة مدينـــة غـــدامس األثريـــة لمناقشـــة كيفيـــة تنشـــيط الســـياحة بالمدينـــة، لـــوحظ 

م إرفــــــاق تقريــــــر إنجــــــاز للمهمــــــة عــــــدم وجــــــود خــــــتم المراقــــــب المــــــال  إضــــــافة إل عــــــد
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  و 
 ات النقل والشحنمصـروفإيجار المبان 

نســـمات الحيـــاة  شــــركةلصـــال  دينـــار  65,500تـــم  ف مبلـــل  3/5بموجـــب اإلذن  -
اد األدوية والمعدات وذلك مقابل توفت  أجهزة قياس الحرارة عن  بعد وبعض الستت 

المعـــــدات الطبيـــــة للوقايـــــة مـــــن فـــــايروس كورونـــــا، حيـــــث أنـــــه قـــــد تـــــم تحميـــــل البنـــــد 
ات بالمخالفـة للمـادة ) ن ( 10بمصاريف ال تخصه والواجـب تحميلـه عـىل بنـد التجهـت 

 .  من قانون النظام المال 

 دينـــــــار  3,750منهـــــــا مبلـــــــل دينـــــــار  5,500تـــــــم  ف مبلـــــــل  15/11بموجـــــــب اإلذن  -
القوس للخدمات الفندقية والسياحية وذلك  شـركةلصال   محملة عىل بند اإليجار 

ن وسيلة نقل لعدد  راتة لالجتمـاع ـموظف ورئيس الهيئـة لمدينـة مصـ 15مقابل تأمي 
راتة واقامــة جولـــة بالمدينــة، لــوحظ عــدم إرفــاق تقريــر بنتـــائأ ـمــ  مــدير مكتــب مصــ

انيـــــة ( مـــــن الئحـــــة ا99المهمـــــة ومـــــا تلخـــــص إليـــــه االجتمـــــاع بالمخالفـــــة للمـــــادة ) ن لمت 
 والحسابات والمخازن. 

محملـــة  دينـــار  10,000منهـــا  دينـــار  24,800تـــم  ف مبلـــل  21/9بموجـــب اإلذن  -
القـوس للخـدمات الفندقيـة والسـياحية وذلـك مقابـل  شـركةعىل بند اإليجار لصال  

ن للهيئـــة بمدينـــة زوارة لحضـــور احتفاليـــة افتتـــاح قريـــة  40نقـــل لعـــدد  موظـــف تـــابعي 
 .  )تيبودا( السياحية، لوحظ عدم وجود ختم المراقب المال 

محملة عىل  دينار  9,000منها  دينار  20,500تم  ف مبلل  12/9بموجب اإلذن  -
ن  شـركةبند اإليجار لصال   القوس للخدمات الفندقية والسياحية وذلك مقابل تأمي 

ن للهيئــة لزيــارة مدينــة غــدامس األثريــة لمناقشــة كيفيــة  30نقــل لعــدد  موظــف تــابعي 
تنشيط السياحة بالمدينة، لوحظ عدم وجود ختم المراقـب المـال  إضـافة إل عـدم 

انيــة والحســابات ( مــن الئحــة ا99إرفــاق تقريــر إنجــاز للمهمــة بالمخالفــة للمــادة ) ن لمت 
 والمخازن. 

 إعالن وعالقات عامة وضيافة

لصال  فندق طرابلس الدول   دينار  2,200تم  ف مبلل  147/12بموجب اإلذن  -
ن عـــدم وجـــود أي  (أ،م،سـ )يـــوم لـــ 14وذلـــك مقابـــل حجـــز غرفـــة بالفنـــدق لمـــدة  تبـــي 
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م اثبــــات هويــــة للســــيد ومــــا صــــفته ومــــا يفيــــد ســــبب حجــــز الغرفــــة لــــه باإلضــــافة لعــــد
 )إنما وجود تعهد بالتصديق فقط(.  ضـرائبتصديق الفاتورة من ال

 دينـــــــار  1,750منهـــــــا مبلـــــــل  دينـــــــار  5,500تـــــــم  ف مبلـــــــل  15/11بموجـــــــب اإلذن  -
القــوس للخــدمات الفندقيــة  شـــركةمحملــة عــىل بنــد إعــالن وعالقــات عامــة لصــال  

  الغـــذاء والعشـــاء لعـــدد 
ن وجبـــبر يس موظـــف ورئـــ 15والســـياحية وذلـــك مقابـــل تـــأمي 

  مهمـــة لالجتمـــاع مـــ  مـــدير مكتـــب مصـــ
ن
راتة واقامـــة جولـــة ـالهيئـــة بمدينـــة مرـصــاتة ف

( من الئحـة 99بالمدينة، لوحظ عدم إرفاق تقرير بنتائأ المهمة بالمخالفة للمادة )
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

 األخرى ذوناتبعض األ 

  الهيئــــة نظــــت  صــــيانة  -
جيــــ  مبــــالل لمــــوظفن ســــياراتهم الخاصــــة، قيــــام إدارة الهيئــــة بتر

  تـــم صــيانتها غــت  مملوكــة للهيئـــة العامــة للســياحة ممــا يعـــد 
حيــث أن الســيارات الــبر

عــىل كــل مــن بنــد الصــيانة وبنــد  ذونــاتإهــدارا للمــال العــام، وقــد تــم تحميــل قيمــة األ 
 :قط  الغيار وبند وقود وزيوت، والجدول التال  يوض  ذلك

 تالمالحظا المبلغ بالدينار المستفيد اإلذن

 عدم وجود ختم المراقب المال   2,260 م، ع، ا 22/9

 (5-2101799رقم اللوحة ) 2,160 أ، ا، غ 59/10

 - 3,390 ع، ع، ط 15/12

 - 4,400 ا، ش، ا 18/12

 - 690 ط، أ، ع 36/12

 - 3,700 م، م، أ 58/12

  17,100 اإلجمال  
 

ليبيــا لصــيانة الســيارات الحديثــة، قيـام إدارة الهيئــة بصــيانة ســيارات تابعــة لهــا بمركــز  -
  تم  صيانتها

 :والجدول التال  يوض  السيارات البر

 المالحظات المبلغ رقم اللوحة نوع السيارة اإلذن

14/8 

  وبند الوقود والزيوت  2,830 5-537034 تويوتا كوروال
تم تحميل المبالل عىل بند إيجار المبانن

 والصيانة وبند قط  الغيار. 
توقي  أو ختم بما يفيد اتمام الصـرف بالمخالفة للمادة عدم وجود 
انية والحسابات والمخازن. 105) ن  ( من الئحة المت 

  النش
 3,990 6-5-500627 متير

هونداي أزيرا تح  إجراءات التمليك حسب قرار رئيس لجنة  18,990 5-1158765 هونداي أزيرا
م 29/11/2019تقدير قيمة السيارات بوزارة المواصالت بتاريــــخ 

 57/10 دينار( 4,600رئيس الهيئة وبمبلل ) -للسيد  ، ب، م
 5,845 5-1158765 هونداي أزيرا

  النش
 وزيوت وبند قط  الغيار.  التحميل عىل بند الصيانة وبند وقود  8,495 6-5-500627 متير

 11,985 5-1190397 هونداي سوناتا 5/9

 التحميل عىل بند الصيانة وبند وقود وزيوت وبند قط  الغيار. 
السيارة تح  إجراءات التمليك حسب قرار رئيس لجنة تقدير 

م للسيد 18/3/2020قيمة السيارات بوزارة المواصالت بتاريــــخ 

 .دينار( 3,700ع، م، ب وبمبلل )

 12,175 45-5-774137 مازدا زوم 6/9

 التحميل عىل بند الصيانة وبند وقود وزيوت وبند قط  الغيار. 
السيارة تح  إجراءات التمليك حسب قرار رئيس لجنة تقدير 

م للسيد 20/11/2019قيمة السيارات بوزارة المواصالت بتاريــــخ 

 .دينار( 1,200أ، ا، ا وبمبلل  )

  64,310 اإلجمال  
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 األعمال الجديدة )التحول( :البـاب الثـالث

نامج ر.م  القيمة رقم العقد المشـروع / الي 

 800,000 15/17 التدريب والتطوير 1

ويــــأ السياج  )انتاج مواد دعائية واعالمية( 2
 350,000 16 التر

 500,000 14 إعادة تأهيل مببن الهيئة ومرافقها 3

ن المركز  4 ن ذوي اإلعاقة بغدامستجهت   350,000 13 السياج  الذك  لتنمية قدرات ودعم وتمكي 

 2,000,000 اإلجمال  
 

تــم تجزئــة المبلــل المخصــص بــالتفويض للتــدريب والتطــوير عــىل عقــدين بــالرغم مــن  -
 م  نفس المركز.  االتفاقأنه قد تم 

ن مـ  األكاديميــة اإلشــارة إل  - مــي  م بتــاريــــخ  االتفــاق محضــرلـوحظ بالعقــدين المت  المــت 
التعاقـــد مـــ  األكاديميـــة مـــن حيـــث قـــرار  إجـــراءاتم مـــ  عـــدم توضـــي  29/8/2018

( لســـــنة 163تشـــــكيل لجنـــــة التـــــدريب وتحديـــــد اختصاصـــــاتها حســـــب القـــــرار رقـــــم )
ة إل محـــــــــا ن م بشـــــــــأن تقريـــــــــر بعـــــــــض األحكـــــــــام بشـــــــــأن التـــــــــدريب، باإلضـــــــــاف2010

 اجتماعات اللجنة. 

عــدم توضــي  كيفيــة اســتجالب عــرض أكاديميــة ســيجما للتعلــيم والتــدريب، ومــا إذا   -
 كان  هناك عروض من مراكز أو أكاديميات تدريبية أخرى. 

 تم تعلية قيمة العقدين بحساب الودائ  واألمانات.  -

ويــــج السياج  )إنتاج مواد دعائية واعالمية(/ 1  الي 

، لـم يـتم الحصـول عـىل أي 16/2020الكادر بنـاءا عـىل العقـد رقـم  شـركة  تم التعاقد م
 التعاقد.  إجراءاتبيانات عن 

 إعادة تأهيل مبن  الهيئة ومرافقها/ 2

الرنية الهندسية للمقاوالت واالستثمار العقاري حسب العقـد  شـركةتم التعاقد م   -
ن تـــــــــاريــــخ بحيـــــــــث أ ينـــــــــار د 500,000م بقيمـــــــــة 22/11/2020بتـــــــــاريــــخ  14/2020

بطريقــــة التكليــــف  شــــركةم، وقــــد تـــم التعاقــــد مــــ  ال31/12/2020االســـتالم بالعقــــد 
 .  المبارسر

   شـــــركةوقــــد قامــــ  ال -
 75,000بقيمــــة  0001/2021بتقــــديم خطــــاب ضــــمان نهــــان 

قيمــة  شـــركةباإلضــافة إل دفــ  ال ،م9/5/2021تنــت   صــالحية الضــمان عنــد دينــار 
 م. 9/2/2021احة بتاريــــخ % من قيمة العقد للهيئة العامة للسي2

( 563مخالفـــة قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة رقـــم ) :التعاقـــد إجـــراءاتلـــوحظ بشـــأن  -
( مـــن حيـــث أولويـــة 8المـــادة ) :صـــدار  الئحـــة العقـــود اإلداريـــةإم بشـــأن 2007لســـنة 

 ،( حاالت التعاقد بطريقة التكليف المبارسر 10طرق التعاقد، كذلك مخالفة المادة )
( بخصـــوص قيــــام لجنـــة فنيــــة مشـــكلة بقــــرار رئـــيس الهيئــــة رقــــم 19مخالفـــة المــــادة )

، مخالفــة المــادة ) اجراءاتم بــ2020( لسـنة 252) ن ( 68فحــص عطــاءات المتقــدمي 
.   اجراءاتالخاصة ب  التعاقد بطريق التكليف المبارسر
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 تجهي   المركز السياج  الذك  لتنمية القدرات ودعم وتمكي   ذوي اإلعاقة/ 3

ات اإلدارية حسـب العقـد  شـركةتم التعاقد م   - ن   للتجهت 
ن
 13/2020السحاب الصاف

بحيــث أن تــاريــــخ االســتالم بالعقــد دينــار  350,000م بقيمــة 22/11/2020بتــاريــــخ 
.  شـركةم، وقد تم التعاقد م  ال31/12/2021  بطريقة التكليف المبارسر

( 563مخالفــة لقــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم ) :التعاقــد إجــراءاتلــوحظ بشــأن  -
( مـــن حيـــث أولويـــة 8المـــادة )  :م بشـــأن إصـــدار  الئحـــة العقـــود اإلداريـــة2007لســنة 

، 10طرق التعاقد، كذلك مخالفة المادة ) ( حاالت التعاقد بطريقة التكليف المبارسر
ئــــة ال ( قواعــــد وضــــ  تقــــديرات األســــعار حيــــث أن مقاشســــة الهي14مخالفــــة المــــادة )

( بخصـــوص قيــــام لجنــــة فنيــــة مشــــكلة بقــــرار 19توجـــد بهــــا أســــعار، مخالفــــة المــــادة )
،  اجراءاتم بــــ2020( لســــنة 252رئــــيس الهيئــــة رقــــم ) ن فحــــص عطــــاءات المتقــــدمي 
.   اجراءات( الخاصة ب68مخالفة المادة )  التعاقد بطريق التكليف المبارسر

اماتمشاريــــع أ/   منتهية التنفيذ وعليها الي  

ام تاريــــخ االنتهاء تاريــــخ التعاقد قيمة العقد رقم العقد الشـركة المنفذة المشـروع  قيمة االلي  

 720,155 13/7/2020 21/3/2019 720,155 5 الفوالذ للمقاوالت واالستثمار صيانة السياج البحري

توريد وتركيب معدات 
 وأجهزة أمنية

 مكامن لخدمات األمن
(2) 

 وملحقه
704,435 3/3/2020 17/8/2020 - 

 

الفـــــــوالذ  شــــــــركةصـــــــيانة الســـــــياج البحـــــــري لمبـــــــبن الهيئـــــــة تـــــــم التعاقـــــــد مـــــــ   مشــــــــروع -
( لسـنة 5بنـاءا عـىل العقـد رقـم )دينار  720,155للمقاوالت واالستثمار وذلك بمبلل 

م 2018( لسـنة 238م، عن طريق لجنة فنية مشـكلة مـن رئـيس الهيئـة رقـم )2019
( مـــن الئحـــة العقـــود اإلداريـــة، مـــن حيـــث 68، 14، 10وقـــد لـــوحظ مخالفـــة المـــواد )

التعاقـــــــد بطريقـــــــة التكليـــــــف المبـــــــارسر باإلضـــــــافة ألســـــــس تقـــــــدير األســـــــعار  إجـــــــراءات
 بالمقاشسة. 

  التنفيذمشاريــــع متعب/ 
 
 اقد عليها ولم تبدأ ف

( مـــــن 108، حــــبر المــــادة 100عــــدم قيــــام إدارة الهيئــــة بتفعيـــــل المــــواد )مــــن المـــــادة  -
  التنفيــــذ  إجــــراءاتالئحـــة العقـــود اإلداريــــة مـــن حيـــث 

  لـــم تبـــدأ فن
 ،إلغـــاء العقـــود الــــبر
 :واحالة قيمة العقود لإليراد العام، والجدول التال  يوض  ذلك

 قيمة العقد رقم العقد المنفذةالشكرة  المشـروع

  االستشاري ( مواق  سياحية بليبيا4إعداد مخططات لعدد)
 2,362,450 17/2013 المكتب الوطبن

  ليبيا
ن
  االستشاري تحديث واعداد المخطط العام للتنمية السياحية ف

 2,150,000 18/2013 المكتب الوطبن

  االستشاري (34إعداد الخرائط المساحية الطبوغرافية لعدد )
 1,868,600 19/2013 المكتب الوطبن

 281,310 31/2013 بي  الشمس لالتصاالت  شـركة توريد أجهزة حاسب آل  وملحقاته

 1,363,600 21/2013 ليبيا اآلن للورق والطباعة شـركة إنتاج مطبوعات سياحية

  توعوي
 135,000 23/2013 البالد للخدمات االعالمية شـركة إنتاج برنامأ مرن 

طة برامأ مرئية  120,800 29/2013 أودشسا لإلعالم والدعاية شـركة إنتاج أرسر

 100,000 32/2013 الزنبقة الذهبية للعالقات شـركة القيام بحملة دعائية اعالمية لقطاع السياحة

طة وبرامأ وثائقية    شـركة إنتاج أرسر
 110,000 30/2013 اإلضاءة لإلنتاج الفبن

 8,491,760 اإلجمال  
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 ات المستنديةعتماداال ج/ 

 :ات المستندية من واق  تقرير الجرد السنوي للهيئةعتمادالجدول التال  يوض  اال 

 رقم االعتماد رقم العقد الشـركة المشـروع
المصـرف فاتح 

 االعتماد
 قيمة االعتماد

رصيد 
 االعتماد

صالحية 
 االعتماد

طة وبرامأ  إنتاج أرسر
 وثائقية

ش. إضاءة لإلنتاج 
  
 الفبن

 31/12/2015 210,000 210,000 ليبيا المركزي 140360003 22/2013

 توريد وتركيب أثاث مكتب   
ش. البشائر 
للخدمات 
 اإلعالمية

 31/12/2015 240,000 240,000 ليبيا المركزي 140360009 25/2013

إنشاء سياج حديدي 
للطريق السياج  آلثار 

 شحات

األشغال ش، 
 العامة

 31/12/2015 240,000 240,000 ليبيا المركزي 140360012 27/2013

  سياج  
 إنتاج برنامأ مرن 

ش، البالد 
 للخدمات

 31/12/2015 192,000 192,000 ليبيا المركزي 140360006 28/2013

اث توريد مطبوعات سياحية  02-108-2010 26/2010 ش. المت 
الجمهورية 
 المقريف

397,965 273,123 14/4/2011 

 تنفيذ دورات تدريبية
اكاديمية الدراسات 

 العليا
22/2010 2010-122-02 

الجمهورية 
 المقريف

60,000 60,000 31/12/2015 

 02-132-2010 31/2010 دار هنيبال إصدار دليل الفنادق
الجمهورية 
 المقريف

36,000 36,000 30/3/2011 

تطوير بعض المناطق 
 السياحية

 بال فرنس ش. اودي 
6014117-07-
02 

الجمهورية 
 المقريف

506,575 263,078 31/5/2011 

 تجمي  المقتنيات
النقابة العامة 
 للصناعات

9/2009 2009_223_02 
الجمهورية 
 المقريف

250,000 56,275 30/6/2010 

  1,570,476 2,132,540 اإلجمال  
 

ات المستندية بالهيئة العامة للسياحة بناءا عـىل مطالبتنـا عتمادومن خالل المتابعة لال 
ات المفتوحــة عتمــادات فيمــا عــدا  بعــض مــن ملفــات اال عتمــادلــم يــتم تــوفت  ملفــات اال 

  ذكرها:  مصـرفلدى 
 ليبيا المركزي واآلنر

طــة وثائقيـــة، صــالحية اال  شــــركةلصــال   اعتمــاد  -  120 عتمـــادإضــاءة مقابـــل إنتــاج أرسر
ة صـــالحية عتمـــاد يـــوم مـــن واقـــ  طلـــب فـــت  اال  ، مـــ  عـــدم وجـــود مـــا يفيـــد تمديـــد فـــتر

 .عتماداال 

األشــغال العامــة مقابــل إنشــاء ســياج حديــدي طريــق شــحات،  شـــركةلصــال   اعتمــاد  -
، مـ  عـدم وجــود مـا يفيــد عتمــاد يــوم مـن واقـ  طلــب فـت  اال  120 عتمـادصـالحية اال 

ة صالحية اال   .عتمادتمديد فتر

، صـــالحية اال  شــــركةلصـــال   اعتمـــاد -   ســـياج 
 عتمـــادالـــبالد مقابـــل إنتـــاج برنـــامأ مـــرن 

ة عتمـــاد )ســـتة أشـــهر( مـــن واقـــ  طلـــب فـــت  اال  ، مـــ  عـــدم وجـــود مـــا يفيـــد تمديـــد فـــتر
 .عتمادصالحية اال 

ة العمـــــــل مـــــــ  إدارة  الجمهوريـــــــة فـــــــرع المقريـــــــف ومتابعـــــــة  مصــــــــرفومــــــن خـــــــالل مبـــــــارسر
واقــ  بياناتــه لعــدم تــوفت  المســتندات مــن ات المســتندية المفتوحــة لديــه مــن عتمــاداال 

 : ن  الهيئة تبي 
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لصــــال  أكاديميــــة الدراســــات العليــــا مقابــــل تنفيــــذ دورات تدريبيــــة، صــــالحية  اعتمــــاد  -
باإلضــافة لعــدم وجــود مــا  عتمــاد مــن اال الصـــرف  لــم يــتم ،م20/10/2011 عتمــاداال 

ة صالحيته.   يفيد تمديد فتر

 عتمــــادصـــدار دليــــل للفنــــادق، قيمــــة اال لصــــال  دار هنيبــــال للطباعــــة مقابــــل إ اعتمـــاد  -
غــــــــــت  ســــــــــاري  عتمــــــــــاد لــــــــــوحظ أن اال  ،م26/3/2011 عتمــــــــــادصــــــــــالحية اال  36,000

وط فت  اال  أن يقوم المستفيد بدف  قيمة عموالت  عتماد المفعول حيث أن من رسر
  لـم يقـم المسـتفيد بـدفعها  أي أنـه لـم يـتم عتماد مصاريف فت  اال 

مـن الصــرف  والبر
ة صالحية اال باإلضافة  عتماد اال   .عتمادلعدم وجود ما يفيد تمديد فتر

اث للخــــــدمات الســـــياحية مقابــــــل توريـــــد مطبوعــــــات  اعتمـــــاد  - لصـــــال  تشــــــاركية المـــــت 
 عتمـــــاد م، تـــــم  ف جـــــزء مـــــن قيمـــــة اال 15/4/2011 عتمـــــادســـــياحية، صـــــالحية اال 

 (ع، ع، ن)برسالة من كل مـن المراقـب المـال  السـابق دينار  124,842.450بقيمة 
حيــــث تعتــــت  الدفعــــة الوحيــــدة  (ح،م،ك)ومــــدير الشــــؤون اإلداريــــة والماليــــة الســــابق 

ة الصالحية قبـل انتهـاء صـالحية  المقدمة للتشاركية، وال يوجد ما يفيد التمديد لفتر
 .عتماداال 

ن المخــازن الخاصــة  اعتمــاد  - لصــال  النقابــة العامــة للصــناعات التقليديــة مقابــل تجهــت 
تــــــم  ،م30/6/2010 عتمــــــادديــــــة بتــــــاجوراء، صــــــالحية اال بتجميــــــ  المقتنيــــــات التقلي

بنـــــاءا عـــــىل رســـــائل  دينـــــار  193,725مبلـــــل  اجمـــــال  دفعـــــات للنقابـــــة ب 3 ف عـــــدد 
 ومدير الشؤون اإلدارية والمالية.  (ع، ع)المراقب المال  السابق 

 إل أتــوت فــرنس(  شـــركةأوديــ  فــرنس )تــم تغيــت  اســم ال شـــركةلصــال   اعتمــاد  -
 
الحقــا

م، مــــن 31/5/2011 عتمــــادمقابــــل تطــــوير بعــــض المنــــاطق الســــياحية، صــــالحية اال 
 مصـــــــرفمــــــن  02-07-6014117رقــــــم  عتمــــــاد خــــــالل فحــــــص الملــــــف الخــــــاص باال 

ن أن قيمــــــة اال  بمــــــا يعــــــادل دينــــــار  273,575 عتمــــــادالجمهوريــــــة فــــــرع المقريــــــف تبــــــي 
أقفـــــل برصـــــيد  عتمــــاد وأن اال  يــــورو ولـــــم يـــــتم  ف أي قيمــــة مـــــن المبلـــــل 156,000
الصـــــــــــــــرف بتــــــــــــــاريــــخ  يــــــــــــــورو بســــــــــــــعر  156,000أي مــــــــــــــا يعــــــــــــــادل  دينــــــــــــــار  263,078

 .م29/12/2016

ن أن اال    تـــم فتحهـــا بعتمـــادممـــا ســـبق يتبـــي 
الجمهوريـــة فـــرع  مصــــرفات المســـتندية الـــبر

منهـــا أي أن قيمـــة هـــذه  الصــــرف المقريـــف منتهيـــة الصـــالحية جميعهـــا وبعضـــها لـــن يـــتم
للهيئة العامة للسـياحة وطسـتوجب إحالتهـا إل  مصـرفنقدية لدى ال ات تمثلعتماداال 

 اإليراد العام. 

 
ً
 يراداتاإل  :رابعا

ن 2020الهيئة لسنة  إيراداتمن خالل فحص   :م تبي 

 يراداتبينما كان  اإل  دينار  42,161الهيئة خالل السنة المالية مبلل  إيراداتبلغ   -
تيبـــــات الماليـــــة  ، ممـــــا ششـــــت  إل ينـــــار د 150,000م مبلـــــل 2020المقـــــدرة حســـــب التر

  تحصيل 
 ها المقدرة. إيراداتضعف الهيئة فن
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  شـــهر  -
ن
إل  دينـــار  41,769المحصـــلة مبلـــل  يـــراداتم تحويـــل قيمـــة اإل 7/2020تـــم ف

 .190031حساب اإليراد العام وزارة المالية رقم 

 14م    عبــارة عــن عوائــد التمليــك لعــدد 2020الهيئــة خــالل ســنة  إيــراداتمعظــم  -
  الهيئة. 

 سيارة للهيئة لموظفن

المحصلة هو عبارة عن رسوم إذن مزاولة نشاط سياج   يراداتالجزء القليل من اإل  -
  مجـال السـياحة حسـب 

ن
ن بطلـب لالسـتثمار ف الذي تمنحـه الهيئـة العامـة للمتقـدمي 

  المـادة م بشأن السياحة وال 2004( لسنة 7قانون السياحة رقم )
ن
ئحتـه التنفيذيـة ف

 ( من الالئحة المذكورة. 25)

 
ً
 السيارات :خامسا

 لنا ما يىل  
ن  :من خالل االطالع عىل كشف السيارات تبي 

  الهيئـــة بموجـــب  19م تمليـــك عـــدد 2020تـــم خـــالل الســـنة الماليـــة  -
ســـيارة لمـــوظفن

  تقــرر تخريــدها أو بيعهــ
ا قــرارات صــادرة مــن رئــيس لجنــة تقــدير قيمــة الســيارات الــبر

 بوزارة المواصالت. 

ن وانتهــــ  خــــدمتهم  - ن ســــابقي    ال تــــزال بعهــــدة مســــؤولي 
وجــــود بعــــض الســــيارات الــــبر

 ، ( ولـــــم شســـــلموا مـــــا بعهـــــدتهم حـــــبر الوقـــــ  الحـــــا ن
 
بالهيئـــــة )خـــــارج القطـــــاع حاليـــــا
 :والجدول التال  يوض  ذلك

 الصفة المستلم اللون سنة الصنع رقم اللوحة نوع السيارة

 أبيض E300 1114693-5 2013مرسيدس
  أ، ب، إ

 
 الوزيرة سابقا

   Q3 1211038-5 2013أودي 
 ببن

  م، ي، ك رصا،   Q5 1134206-5 2013أودي 
 
 الوكيل المساعد سابقا

   ،  ، ح رصا،   Q5 1134626-5 2013أودي 
 
 الوكيل المساعد سابقا

 وكيل الوزارة سابقا ج، أ، ا رصا،   2013 5-1190377 هونداي سوناتا

اهونداي   وكيل الوزارة سابقا ن،م،ا أبيض 2013 5-1198086 النتر

  ع، إ، ج أبيض 2006 45-5-537034 تويوتا كوروال
 
 مدير مكتب رئيس الهيئة سابقا

ا  رئيس قسم الجوازات م، م، ا أبيض 2013 5-1197824 هونداي النتر
 

 
ً
 المخازن :سادسا

:  من خالل الزيارة الميدانية للمخازن واختصاصات األمناء ن  وادارة المخازن تبي 

للمخــزن متآكــل مــن الصــدأ وهنــاك احتماليــة لوقوعــه ممــا الرئيســـ   لــوحظ أن البــاب -
 .سـرقةيضعف عملية حماية المخزن من ال

عدم جاهزية المكان المخصص بحفظ أصول الهيئة كأجهزة الحاسوب والطابعـات  -
هـــا لعـــدم وجـــود تكييـــف أو تهوئـــة للمخـــزن كـــذلك عـــدم وجـــود اإلنـــارة واإلضـــاءة  وغت 

انيــــة والحســــابات 220بــــالمخزن ممــــا يعــــد مخالفــــة لــــنص المــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والمخازن. 
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ن األ  - الخــردة  صــنافلجديـدة وتكــدشس األ ا صــنافالخــردة واأل  صـنافعـدم الفصــل بــي 
ن ) اق والتلــف بالمخالفــة للمــادتي 

-219بطريقــة عشــوائية ممــا يجعلهــا عرضــة لإلحــتر
انية والحسابات والمخازن. 220 ن  ( من الئحة المت 

 الخردة والمستهلكة.  صنافعدم قيام إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لتخريد األ  -
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 الشركات العامة
 تمدة وقف عن القوائم املالية املعم

ــكات العامـــة الخاضـــعة  75م اعتمـــاد عـــدد 2020تـــم خـــالل العـــام  ـ انيـــة خاصـــة بالشر ن مت 
 :  لرقابة ديوان المحاسبة كما يوض  الجدول التال 

   تقرير نظيف م2020سنة عدد الجهات
 تقرير معاكس تقرير تحفىط 

 صفر 42 4 م2020  19

 صفر 26 3 2021م 12
 

   والظـــواهر  المالحظـــات أهـــم
خـــالل أعمـــال الدراســـة للقـــوائم الماليـــة تكشـــف  مـــن  الـــبر

  
 :نوردها عىل النحو التال  م 2020المعتمدة خالل سنبر

ضـــــعف أنظمـــــة الرقابـــــة الداخليـــــة المطبقـــــة بالجهـــــات موضـــــوع الدراســـــة وافتقارهـــــا  -
  تجعــــل منهــــا أنظمــــة محكمــــة تــــوفر الحمايــــة 

للعديــــد مــــن المقومــــات األساســــية الــــبر
ـــــعف وقصـــــور مكاتـــــب  ،ر منهـــــا لممتلكـــــات وأصـــــول تلـــــك الجهـــــات ونخـــــص بالـــــذك

ُ
ض

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 

  إتخاذ القرارات المناسبة
 .اإلدارات الُعليا بها لمساعدتها فن

ــــيعات النافـــــذة  عـــــدم تشـــــكيل هيئـــــات مراقبـــــة لعـــــدد  - ـ مـــــن الجهـــــات بالمخالفـــــة للتشر
 .بالخصوص

مليــون  238الجمهوريــة والبالغــة نحــو  مصـــرفضــعف إجــراءات متابعــة مســاهمات  -
 .دينار

ة  مصــــرفتنـــام  وتـــراكم أرصـــدة الســـحب عـــىل المكشـــوف ب - الجمهوريـــة وبمبـــالل كبـــت 
 بســـــبب تجــــاوز الســـــقف المســـــموح بــــه

 
 عـــــن ضــــعف التحصـــــيل لتلـــــك  ،نســــبيا

ا
فضـــــ 

 .األرصدة

مليـــــار دينـــــار  6.7الجمهوريـــــة والبالغـــــة  مصـــــرفتنــــام  رصـــــيد المحفظـــــة االئتمانيـــــة ب -
عادل ما نسـبته 

ُ
  ت
   مصــرف% مـن إجمـال  أصـول ال22والبر

ومـا صـاحب ذلـك تعـتر فن
 .أعمال التحصيل

 لتضـارب مصـرفعدم حرص  -
 
 ،المصـال  النوران عىل العمل بمبـدأ اإلسـتقالية تفاديـا

  إمتثــــــال 
ن إســـــناد مهمـــــة إدارة مكتـــــب المراجعـــــة الداخليـــــة وادارة وحـــــدنر حيـــــث تبـــــي 

 .والمعلومات المالية لنفس الشخص

ل بتحويــل نشــاط ال مصـــرفتــأخر  -
ّ
  إعتمــاد النظــام األســاس  المعــد

 مصـــرفالنــوران فن
  رأس المال المرصح به ،إسالم   مصـرفإل 

 عن عدم إستكمال سداد بافر
ا
 .فض 

ات الفنيــة المســاندة شـــركات قطــاع االتصــاالت وقشــكل كبـت  عــىل دعــم الشـــركاد اعتمـ -
  
  الرفــ  وتوظيــف المــوارد الماليــة  اســتخداموذلــك نتيجــة لقصــورها فن

المتاحــة لهــا فن
  بــــــالموارد ال قتصــــــاد ة وبمــــــا يــــــدعم االبشـــــــرية كوادرهــــــا الاءمـــــن كفــــــ

  بشـــــــريالــــــوطبن
ة فن

 .القطاع
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  المـــــدار الجديــــــد و شـــــــركعـــــدم أتبـــــاع  -
ليبيانـــــا للهـــــاتف المحمــــــول لسياســـــة واضــــــحة بر

  تقيــــــيم المخــــــزون
ن
حيــــــث لجــــــأت لطريقــــــة المتــــــتم الحســــــان   لمعالجــــــة  ،ومكتوبــــــة ف

  نهايـــة الســـنة
ن
ممـــا يصـــعب معـــه إحكـــام الرقابـــة عـــىل المخـــزون واظهـــار  ،المخـــزون ف

ويصــــعب معــــه كــــذلك اإلقــــرار بصــــحة األرصــــدة الــــواردة  ،الكميــــات المفقــــودة بدقــــة
 .بالقوائم المالية

ية بالمنطقــة مصـــرفات اإلتصــاالت الســيطرة عــىل حســاباتها الشـــركفقــدان بعــض مــن  -
  مــــرت بهــــا الــــبالد  م2011ية منــــذ العــــام شـــــرقال

وحــــبر تاريخــــه بســــبب األحــــداث الــــبر
ية بفـــت  شــــرقات بالمنطقـــة الشــــركحيـــث قامـــ  فـــروع تلـــك ال ،م2011خـــالل العـــام 

اإليـرادات للحسـاب التجمـيع  بـاإلدارة حسابات لإليرادات خاصة بها ولم يتم إحالة 
العامـــــة بطـــــرابلس منـــــذ ذلـــــك التـــــاريــــخر حيـــــث بلغـــــ  قيمـــــة اإليـــــرادات غـــــت  المحالـــــة 

ة ليبيانا للهاتف المحمـول شـركللحساب التجمع  لإليرادات بطرابلس حبر تاريخه ل
  .مليار دينار 1.1وحدها نحو 

 مـن  -
ا
  كـ 
  المـشــركعدم توافـق رأس مـال المكتتـب فيـه فن

ة ليبيانـا شــركدار الجديـد و بر
  األصـــــول

ورة  ،للهـــــاتف المحمـــــول مـــــ  القيمـــــة الموظفـــــة فن األمـــــر الـــــذي يتطلـــــب  ن
  األصــــــــول 

دراســــــــة زيــــــــادة رأس المــــــــال بمــــــــا يتناســــــــب وحجــــــــم األمــــــــوال الموظفــــــــة فن
ن شـركبال  .تي 

ة الليبيـة للكهربـاء االقابضـة شـركرأس المال عند التأسيس لل 3/10عدم سداد قيمة  -
 عــــن  ،م2010( لســــنة 23( مــــن القــــانون رقــــم )252)ص المــــادة بالمخالفــــة لــــن

ا
فضــــ 

  إجــــراءات نقـــــل ملكيــــة أســـــهم شــــــركتــــأخر ال
ظم لإلنشــــاءات واألعمـــــال شـــــركة فن

ُ
ة الـــــن

 .ة القابضةشـركالكهربائية لل

روقات والمفقــــودات ـومعالجــــة قيمــــة المســــ حصـــــر عــــدم اتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة ل -
  ات إبـــــان حـــــرب التشــــــركبالعديـــــد مـــــن ال

واجـــــراء القيـــــودات الالزمـــــة  م2011حريـــــر فن
واســـتبعاد المفقـــود منهـــا مـــن الـــدفاتر بحيـــث تـــنعكس النتـــائأ عـــىل الحســـابات ذات 

نأهيــــك عــــن عــــدم قيــــام بعــــض الجهــــات بمطابقــــة قيمــــة  ،بــــالقوائم الماليــــة العالقــــة
  لحق  بها م  ما هو مثب  بدفاترها

ار البر  .األ ن

ات دون القيـام شــركوالتالف بالعديـد مـن ال ظهور العديد من أرصدة المخزون الراكد  -
 .بتقييمها وتكوين المخصصات المناسبة لها واظهاره بقوائمها المالية

  وعقــارات مختلفــة مــن  -
  ومبــانن

عــدم تحقيــق الملكيــة للعديــد مــن األصــول مــن أرا،ن
  شـركخالل تسجيلها بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ضمان لحق تلك ال

ات فن
 تلك األصول وت

ا
 .فادي لحدوث أي نزاعات بشأنها م  الغت  مستقب 

ة شـــركات منــذ ســنوات نخــص منهــا شـــركعــدم انعقــاد الجمعيــات العموميــة لــبعض ال -
 .نش للحاسبات

ات التابعـــــة لهـــــا شــــــركات القابضـــــة والشــــــركعـــــدم إعـــــداد القـــــوائم الماليـــــة المجمعـــــة لل -
بشــــأن النشــــاط  م،2010( لســــنة 23بالخالفــــة لمــــا ورد بالخصــــوص بالقــــانون رقــــم )

 .التجاري
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ات التابعــــة لهــــا شـــــركات القابضــــة بأحالــــة القــــوائم الماليــــة للشـــــركعــــدم قيــــام بعــــض ال -
( 19( مـــن القـــانون رقـــم )3للـــديوان لغـــرض مراجعتهـــا بالمخالفـــة لـــنص المـــادة رقـــم )

 .بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية م،2013لسنة 

المـــــــال الظـــــــاهر بـــــــالقوائم الماليـــــــة مـــــــ  رأس المـــــــال الـــــــوارد عـــــــدم توافـــــــق قيمـــــــة رأس  -
ة خـــدمات شــــركة اإلنشـــاءات الكهربائيـــة وكـــذلك شــــركل بمســـتخرج الســـجل التجـــاري
 .النظافة العامة مرصاته

ات النفطيــة عــىل إيجــار األصــول لممارســة أنشــطتها دون العمــل شـــركاعتمــاد بعــض ال -
حيــث تكبــدت نظــت  ذلــك  ،ا مــتالك أصــول خاصــة بهــاعــىل إحــالل وتطــوير أصــولها و 

ة مقابل إيجار تلك األصول  .دف  مبالل كبت 

ات شـــــركعــــدم وجــــود هياكــــل تنظيميــــة وتوظيــــف ووصــــف للوظــــائف بالعديــــد مــــن ال -
 .معتمدة من جمعياتها العمومية

فتقــــــــار الصــــــــندوق الليــــــــب   لإلســــــــتثمار الــــــــداخىل  والتنميــــــــة لوجــــــــود رنيــــــــة وأهــــــــداف ا -
 لألغراض المحددة بق

 
اتيجية وفقا وهو نتيجة لعدم إتباع الصندوق  ،رار إنشانهإستر
 عـن عـدم  ،ستثمارية تهـدف إل توظيـف أموالـه بالشـكل المطلـوبالسياسات 

ا
فضـ 

( 107إســــتغالل الصــــندوق لكافــــة األغــــراض المنصــــوص عليهــــا بقــــرار اإلنشــــاء رقــــم )
د ُجملـــــة مـــــن األهـــــداف واألغـــــراض المتعلقـــــة باســـــتثمار  م،2009لســـــنة 

ّ
والـــــذي حـــــد

  ا
 لمتطلبـــــات العمـــــل بالصـــــندوق ومقتضـــــيات أموالــــه فن

 
لعديـــــد مـــــن المجـــــاالت وفقـــــا

 .السوق المنافسة

عدم وجود نظام متكامل للحوكمـة بالصـندوق ُيمكـن مـن خاللـه ضـمان األداء المـال   -
 .والتشغيل الفّعال لموارد الصندوق

انية العامة للدولة بـدفاتر ال - ن   إثبات تكلفة المشاريــــ  الممولة من المت 
ة كشــر التأخر فن
  عمليات التشغيلللكهرباء بالرغم من اإلستالم اال  العامة

  لها ودخولها فن
 .بتدان 

قـود عـىل إنشـاء ال - حتكارهـا اة العامـة للكهربـاء و شــركبالرغم من مرور أكتر مـن ثالثـة عُ
إال أنهـا لـم  ،لعمليات إنتاج وتوزيــــ  الكهربـاء وعـدم وجـود منـافس لهـا بالسـوق الليـب   

  تقديم الخدمة
فل  فن
ُ
 .وتوفت  الطاقة بالقدر الذي ُيلب   إحتياجات المستهلك ت

إرتفـــــــاع تكـــــــاليف الوقـــــــود المســـــــتخدم إلنتــــــــاج الطاقـــــــة الكهربائيـــــــة وخاصـــــــة الوقــــــــود  -
ن  ،الخفيــف مليــون  602.9نحــو  م2011-2010حيــث بلغــ  تكلفتــه خــالل الســنتي 

  عمليــات توليــد الطاقــة 85دينـار وبنســبة 
% مــن إجمــال  تكلفــة الوقــود المســتخدم فن

  عمليــات إنتــاج  ،بالمحطــات
وذلــك بالمقارنــة مــ  تكلفــة الغــاز الطبــيع  المســتخدم فن

% 3.5مليـون دينــار وبنســبة  25.2والبــالل نحــو م 2011-2010الطاقـة خــالل العـام 
  عمليات توليد الطاقة بالمحطات

 .من إجمال  تكلفة الوقود المستخدم فن

ن إثبـــــا ،اتشــــــركضـــــعف متابعـــــة إســـــتثمارات بعـــــض ال - ت إيـــــرادات لـــــبعض حيـــــث تبـــــي 
ات لشـهائد شــركناهيك عن عـدم إمـتالك بعـض ال ،اإلستثمارات غت  المثبتة بالدفاتر 

 عــن إظهــار قيمــة الــبعض منهــا بأقــل  ،أســهم تفيــد ملكيتهــا لتلــك اإلســتثمارات
ا
فضــ 
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  اال  ،مــــن قيمتهــــا الحقيقيــــة
ن
  طــــرأت عــــىل  عتبــــار بســــبب عــــدم األخــــذ ف

ات الــــبر التغــــت ّ
 .اهم فيهاات المسشـركرونس أموال ال

نحلة شـركاتصندوق تصفية ال
ُ
 العامة واألجهزة امل

قــام الــديوان بتنفيــذ مهمــة رقابيــة تتــول الرقابــة عــىل مخرجــات أعمــال صــندوق تصــفية 
  تكشـــف لنـــا  شــــركاتال

العامـــة واألجهـــزة المنحلـــة وفـــق االختصاصـــات المناطـــة بـــه والـــبر
 :وفقها ما يىل  

 بالحل والتصفيةألجهزة المشمولة وا شـركاتبيان بعدد ال

 العدد البيـــان

 68 شـركات أنهت أعمالها وتم شطبها

 15 شـركات أنهت أعمالها وأشكالها القانونية

  
 42 شـركات تحت إجراءات االستالم النهان 

  
 8 شـركات تحت إجراءات االستالم المبدن 

 47 شـركات تحت أعمال التصفية

 11 شـركات ال توجد لها بيانات

 5 قائمة، أهلية أو تم استثنائهاشـركات 

 196 اإلجمال  

  شأنها ما يــــــــىل  
  نورد فن

 :والبر

  أنهــ  أعمالهــا وتــم شــطبها مــن الســجل التجــاري العــام  شـــركاتيتضــمن ملــف ال -
الــبر

امــات وحســابات  شـــركات ن انيــات معتمــدة وبوجــود التر ن عامــة وأجهــزة منحلــة بــدون مت 
  تتطلـب عـدم شـطب صـرفم

ية قائمة وبمـا يتنـافن مـ  أسـس وضـوابط التصـفية والـبر
. إجراءجهاز إال بعد التأكد من أو  عامة شـركةأي   

 ات اإلنهاء القانونن

  أنه  أشكالها القانونية أجهـزة  شـركاتيتضمن ملف ال -
العامة واألجهزة المنحلة البر

ية مفتوحــة صـــرفســابات مال يوجــد لهــا ملــف بالســجل التجــاري العــام والزالــ  لهــا ح
  ج. س. ص حيث يقـارب رصـيد الم حصـر وبــها أرصدة وعىل سبيل الذكر ال ال

 صــرفن
دينار، وجاري العمل عىل استدعاء لجنة التصـفية للوقـوف عـىل الوضـ   500,000

  لهذه األجهزة وأرصدتها الم
 ية. صـرفالقانونن

  ات إجــراءالعامــة واألجهــزة المنحلــة تحــ   شـــركاتيتضــمن ملــف ال -
االســتالم النهــان 

  عـــدد 
انيـــة محالـــة لـــديوان المحاســـبة والزالـــ  بـــاإل  379والمبـــدن  ن المختصـــة  دارةمت 
 بالديوان. 

امــات القائمـــة عــىل صـــندوق تصــفية ال - ن حلـــة  شـــركاتبيــان بااللتر
ُ
العامـــة واألجهــزة المن

  بلغ  قيمتها اإل  حصـر وفق تقارير لجان ال
  2,857,173,764 ةجماليوالتقييم والبر

 :م، وفق التال  2020-2007ن دينار م

 القيمة البيان

امات المسددة حبر  ن   دينار 900,605,908 م2013قيمة االلتر

امات قائم ن   التر
  دينار 1,956,567,855 المتبفر
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وبموجـــــــب أعمـــــــال الفحـــــــص والمراجعـــــــة والتقيـــــــيم للمراحـــــــل التاريخيـــــــة لتكـــــــون هـــــــذه 
ن لنا  امات تبي  ن

: االلتر  
 اآلنر

ن  -   اخـــــــــتالف القيمـــــــــة مـــــــــا بـــــــــي 
ن
قيمـــــــــة أعمـــــــــال لجـــــــــان االســـــــــتالم والتســـــــــليم المـــــــــؤر  ف

امـات بنحـو جماليـم بقيمة اإل 24/07/2013 ن مليـون دينـار ليـب   وال يوجـد  27ة لاللتر
  القـــيم ال

ن
امـــاتأو  ةمصــــروفلهـــا أي بيـــان ف ن مـــا أو  المعروضـــة عـــىل لجـــان تســـوية االلتر

 يفيد الشطب و   قيد الدراسة واالستيفاء من قبل اللجنة. 

، واخفــــــاء شـــــــركات 7المشــــــمولة بالتصــــــفية والحــــــل بنحــــــو  شـــــــركاتالاخـــــتالف عــــــدد  -
ملفاتهــا عــن أعمــال التصــفية والحــل ممــا يرفــ  مــن درجــة شــبهات الفســاد والتحايــل 

 والتدليس. 

امــــات ال - ن    أو  المســــددةأو  ةمصـــــروفومــــن خــــالل فحــــص عينــــة مــــن االلتر
القائمــــة والــــبر

ت م قرض الممنوح منف. س فيما يخص آليات تسديد ال شـركةكان  منها معاملة 
انيـــــة التصـــــفية وتضـــــارب  حولـــــه  6,600,000بقيمـــــة  ن دينـــــار ليـــــب   والـــــذي ظهـــــر بمت 

ا ومـــا بيـــن
 
ن ل. ش. ع للماليـــة ســـابق   عمليـــة الســـداد حيـــث م الـــردود مـــا بـــي 

ت ذاتـــه فن
ا قامـــ  بســــداد القـــرض بموجـــب الكتـــاب رقــــم م افـــاد

 
ت أن ل. ش. ع للماليـــة ســـابق

210/28280   
ام 05/11/2019والمــــــؤر  فن ن م عــــــىل الــــــرغم مــــــن ظهــــــور هــــــذا االلــــــتر

ا 
 
  الوقـــ  الـــذي أفـــادت فيـــه ل.ش.ع للتخطـــيط والماليـــة ســـابق

انيـــة التصـــفية، فن ن بمت 
   7432-24 -م2بموجب كتابها رقم 

م والمحال بموجبـه 09/12/2009والمؤر  فن
  تــم الســداد عنهــا ولــم يكــن مــن بينهــا 

   شـــركةكشــف يتضــمن الجهــات الــبر
ف س، فن

-م رقــم م14/01/2021ديــدة صــادرة عــن وزارة الماليــة بتــاريــــخ ظــل وجــود إفــادة ج
  ســددت ع 1/211

نهــا وزارة الماليــة والمحــال بموجبهــا كشــف يتضــمن الجهــات الــبر
ا وحالي

 
 سابق

 
  لم تتضمن أن  شـركاتالموارد المالية ومحاسبة ال إدارةمن خالل  ا

والبر
 األمـــــر  ف س بموجـــــب كـــــل هـــــذا التضـــــارب نجـــــد أن شــــــركةالقـــــرض تـــــم ســـــداده عـــــن 

ام قائم بدفاتر وسجالت  ن   ظل وجود التر
يتطلب استيفاء عملية السداد من عدمه فن

 ت. م التصفية والمطابقة مع

 ج ســابقس.ن، ش.  شـــركةملــف  -
 
ن مــن خــالل دراســة بعــض ال ا ات مصـــروفوالــذي تبــي 

ام عـــىل ال ن   ال شــــركةالمقيـــدة كـــالتر
يوجـــد بهـــا شـــبهات  صــــرفوالمســـتندات المرفقـــة فن

  التــواريــــخ واألرقــام اإلشــارية والتكليفــات فســاد وتحايــل مــن
بشــأن  حيــث التضــارب فن

  حدود  األعمال
 .دينار 5,000,000المطلوب تنفيذها فن

امات   القائمةااللي  

امـــات  ن القائمـــة عـــىل صـــندوق تصـــفية الشــــركات العامـــة واألجهـــزة الخارجيـــة بلغـــ  االلتر
  تم حصـرها ولم يـتم إحالتهـا للجنـة تسـوية 

امـات بالصـندوق، وعـدد المنحلة والبر ن االلتر
42   

امــات ممثلـة فن ن ملفــات شـاب جميعهــا  5جهـة مدينـة وبفحــص عينـة مــن هـذه االلتر
ملفـــات تضـــمن  جميعهـــا مخالفـــات وشـــبهات  10الفســـاد وعنـــد توســـعة العينـــة لعـــدد 

  المســتندات، ممــا يضــطر اللجنــة إل نظــام المســ  الشــامل لكافــة هــذه 
فســاد وخلــط فن

امات، وبقيمة إج ن :  143,853,862مالية االلتر   شأنها ما يىل 
ن فن   تبي 

 دينار والبر
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انيـــــات ودفـــــاتر ال - ن امـــــات الخارجيـــــة مبـــــالل ماليـــــة غـــــت  مثبتـــــة بمت  ن
 شــــــركةتتضـــــمن االلتر

ــات م صـــرفة معادلــة بســعر إجماليــالمنحلــة وبقيمــة   صـــرفالــدينار الليــب   وفــق نشر
  نورد منها عـىل سـبيل 18,044,200ليبيا المركز قدرها 

 حصــر الـذكر ال ال دينار والبر
 :ما يىل  

ام الجهة الدائنة الجهة المدينة  قيمة االلي  

 1,069,237 $ ق.م.ع.م. ت شـركة العامة أ. م. ز شـركةال

  200,000 €  إ. ط شـركة و. س شـركةال

  2,700,000 $  م ت.  أ.  شـركة ه. ت. م شـركةال
 

ن مطالبــات غــت  محــددة القيمــة مــن عــدة  - امــات الخارجيــة  شـــركاتتضــمي  ن ضــمن االلتر
  لم يتم الرد عليهـا 

مصـادقتها مـن قبـل الجهـات الدائنـة وعـىل سـبيل الـذكر ال أو  والبر
 حصـر: ال

 الجهة الدائنة الجهة المدينة

 ر. ص. ح. ت شـركة التسويق المحىل   شـركة

 د.س. أ شـركة خـ. جـ شـركة
 

امــات القائمــة عــىل الصــندوق  - ن ن االلتر   بالمقارنــة مــا بــي 
  2020-2017خــالل ســنبر

م فن
امات  ن انية التمويلية لتصفية وسداد هذه االلتر ن ظل عدم وجود مخصصات عىل المت 
امــات جديــدة دون وجــود مســتندات مؤيــدة تيبــ   ن امــات وظهــور التر ن نجــد زيــادة االلتر

  ظـــــل عـــــدم وجـــــود أي أعمـــــال تصـــــفية نهائيـــــة
ام فن ن قيمـــــة حيـــــث بلغـــــ   صـــــحة االلـــــتر
ن  ن  حصـر االختالف ما بي    .دينار 3,390,476مبلل  م2020، 2017امات االلتر

ام عــــــــىل ال شـــــــــركةالمطالبــــــــة المقدمــــــــة مــــــــن  - ن م.م.ز بقيمــــــــة  شـــــــــركةم.ت.ع.م.ق كــــــــالتر
  شـــأنها بأنـــه ال تتـــوفر لـــدى الصـــندوق 1,069,237

  اتضـــ  فن
 شــــركةالأو  دوالر والـــبر

ام المسـتحق لل ن  إدارةق بموجـب كتـاب مـدير  شــركةالمنحلة أي مستند يتعلـق بـااللتر
   3/121/382متابعـــــة بالصـــــندوق ذو الـــــرقم ص.ت ال

م 21/02/2020والمـــــؤر  فن
ام.  ن  عىل الرغم من استمرار ظهور االلتر

امـــــــــــات - ن امـــــــــــات الداخليـــــــــــة غـــــــــــت  المنظـــــــــــورة أمـــــــــــام لجنـــــــــــة تســـــــــــوية االلتر ن
 قيمـــــــــــة االلتر

  ترتفــ  مخــاطر الغــش والتالعــب واإلضــافة النــاتأ عــن دينــار  145,505,406
، والــبر
 ها. حصـر عدم مطابقتها وتدقيقها و 

 اإليرادات

 القيمة البيان

  أصول وموجودات الشـركات العامة واألجهزة 
إجمال  قيمة اإليرادات الخاصة بالتصـرف فن

 م من قبل لجان التصفية. 2015المنحلة والموردة إل حسابات الصندوق حبر 
  دينار 126,330,935

 دينار 779,858,804 إيرادات مقيدة لصال  الشـركات المنحلة
 

امات المقيدة عىل صندوق تصـفية ال ن واألجهـزة المنحلـة  شــركاتوحيث تعد قيمة االلتر
امــات  صـــرفمخــاطر عاليــة عــىل أي عوائــد تحققهــا لجــان التصــفية والت ن باعتبــار أن االلتر

اف هـذه األمـوال، و   قيـد البحـث والدراسـة لمـا بهـا مـن تــداخل 
ن القائمـة جـاهزة السـتتن

 ت أخرى ذات عالقة. العامة وجها مالكم  مصلحة األ 
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 األصول

مقيمـــــة بســـــعر  دينــــار  1,129,209,654ة مبلــــل وقـــــدره جماليـــــحيــــث بلغـــــ  قيمتهــــا اإل 
  شــ
ن
  نــورد ف

  تــاريــــخ التصــفية ممــا يعكــس عــدم واقعيتهــا والــبر
ن
نها المالحظــات أالســوق ف
 :التالية

امــــــات الظـــــــاهرة بالمســـــــتندات المرفقـــــــة  شــــــــركةملــــــف ال - ن د ت س فيمـــــــا يتعلـــــــق بااللتر
ن مــن خــالل فحــص عينــة منهــا    تبــي 

انيــة التصــفية والقائمــة عــىل الصــندوق والــبر ن بمت 
ت لهــم ال امــات قائمــة عــىل أشــخاص اشــتر ن عقــارات متنوعــة ولــم  شـــركةبــأن هنــاك إلتر

 أعــــالهر إليهـــا يـــتم تحديـــد الجهـــة المعنيـــة بالســـداد، وحيــــث أن كـــل العقـــارات المشـــا
والتقيـيم المشـكلة مـن  حصــر عينة ذكرت ضمن المستندات المرفقـة لتقريـر لجنـة ال

الصندوق بعكس ما ورد بتقـارير لجنـة التصـفية ممـا يحتـاج لمتابعـة وتقيـيم وتحقـق 
  ظل االخفاء المتعمد للمستندات. 

ن
 ف

يــة بــدون المنحلــة والمسـتغلة مــن جهــات اعتبار  شـــركاتالمقـرات التابعــة لألجهــزة وال -
  عـــدد ـوجـــه حـــق وبمـــا أفضـــ

جهـــة  34  لعرقلـــة أعمـــال لجـــان التصـــفية والمتمثلـــة فن
 .تها لعدم إمكانية وض  اليد عليهاعقار، وال يمكن تقدير قيم 40تتضمن أكتر من 

العامة واألجهزة المنحلة وتقديم أعمـال تصـفية نهائيـة  شـركاتتصفية العديد من ال -
  ظـل الـرفض المتعمـد لعـدم تـوفت  محـا ن منقو أو  ال تتضمن أي اصول )ثابتة

لة( فن
 .صـرفوالتقييم واالستالم والتسليم م  لجان الت حصـر لجان ال

ن مـا تـم اسـتالمه مـن  -   إدارةيوجد اختالف بـي 
 
ضـمن ملفـات  االصـول والموجـود فعليـا

االصـول والمـوارد،  إدارةمدير إل  واالجهزة المنحلة وفق المذكرة المقدمة شـركاتال
العامــــة عــــىل ســــبيل الــــذكر ال  مــــالكمصــــلحة األ إل  توجــــد اصــــول لــــم تحــــالكمــــا انــــه 

 الوطنية لصيد األسماك.  شـركةأصول وموجودات ال حصـر ال

ن وجـود بضـاعة بـالطريق ) - شـاحنة نـوع   100من خالل دراسة عينة من الملفـات تبـي 
  تـم تســليمها للجنـة المؤقتــة  دينــار  30,022,799كامـازا( و)قطـ  غيــار( بقيمـة 

والـبر
تســــليم واســــتالم، وحيــــث تمــــ  مخاطبــــة  محضـــــر لــــدفاع بــــالرغم مــــن عــــدم وجــــود ل

ــا بتــاريــــخ  ا وزارة الماليــة حالي 
 
م مــن 26/05/2008ل.ش.ع للماليــة والتخطــيط ســابق

صـــندوق التصـــفية باســـتالم شـــحنة  إدارةتكليـــف بشـــأن  قبـــل الكاتـــب العـــام المكلـــف
التصــــــفية  إدارة االليـــــات بمينــــــاء طــــــرابلس البحــــــري ثــــــم وبنـــــاء عليــــــه تمــــــ  مخاطبــــــة

ن لجنـــــة  اكية للمـــــوانن  بتـــــاريــــخ  شــــــركةال إدارةالســـــتالم الشـــــحنة مـــــن قبـــــل امـــــي  االشـــــتر
صـــــندوق التصـــــفية بالغـــــاء مـــــا جـــــاء  إدارةتمـــــ  مخاطبـــــة  م ومـــــن ثـــــم15/07/2008

 صــــرفالتأو  بكتــاب تكليــف االســتالم وال هــذه اللحظـــة ال توجــد مــا يــدل باســتالمها 
 بها. 

ن  10.5671مســــاحة تــــم تســــليم أرض )منفعــــة عامــــة( ب -   حــــي 
ن المســــاحة أهكتــــار فن

ــوعات اعمـــال 242هكتـــار وفـــق قـــرار رقـــم ) 11.4768الفعليـــة  ـ ( باعتبارهـــا مـــن مشر
 المنفعة العامة. 

ال مبــالل ماليــة بمــا قيمتــه  - ن مــن  دينــار  3,854,240قيــام بعــض لجــان التصــفية باســتتن
.  شـركاتقبل ال  

 لصال  بعض الوزارات دون وجود سند قانونن
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 459,812,574قيمة القروض الممنوحة للشــركات العامـة واألجهـزة المنحلـة مبلـل  -
دينار لم تشملها أي اعمال للمتابعة أو التقييم مـن قبـل لجـان التصـفية والصـندوق، 

ن وجود مبالل تتعلق بقروض  مما  لصال  مصـرف التنمية ضمن المستنداتوقد تبي 
 يتطلب متابعة م  المصارف. 

 القتصادي واالجتماعيصندوق االمناء ا
  
مــن خــالل قيــام الــديوان بدراســة ومراجعــة عمليــات مــن  القــروض بالنقــد االجنــب   الــبر

كات التابعـــة لـــه والتحقـــق مـــن ـيقـــوم بهـــا صـــندوق االنمـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاع  للـــ شر
أن صــــندوق اإلنمــــاء االقتصــــادي واالجتمــــاع   باعتبــــار هــــذه العمليــــات  تصــــحة إجــــراءا

ن ليس له أي عوائد  :  بالعملة األجنبية حيث تبي   مايىل 

قيام الصندوق بتسييل عدد من المحافظ االستثمارية بالخارج المرهونة للمؤسسة  -
كضـــمانة مقدمـــة مـــن الصـــندوق للمؤسســـة مقابـــل قـــرض ممنـــوح   ر الليبيـــة لالســـتثما

، وذلك  500,000,000للصندوق من المؤسسة بقيمة  عقـد  ببموجدوالر أمريك 
ن  ن الطرفي   .م29/08/2010 بتاريــــخ قرض ابرم بي 

ف ن أجل سداد قيمة  ا مدة العقد سنة واحدة يبدأ احتسابها من تاريــــخ توقيعه وبــهذ -
  عليـه مـا يقـار ـهذا القرض قـد مـ
سـنوات دون أن يـتم اتخـاد أي إجـراءات  عشــر  بصن

 بالخصوص من المؤسسة الليبية لالستثمار. 

  المحـــافظ المرهونـــة ـنـــص العقـــد عـــىل عـــدم تـــ -
أو تســـييلها إال بعـــد رصف الصـــندوق فن

والحصــول عــىل إذن مكتــوب منهــا بــذلك أو  ر الليبيــة لالســتثما ةالرجــوع إل المؤسســ
ســــــــداد القــــــــرض وفوائــــــــده إال أن إدارة الصــــــــندوق قامــــــــ  بتســــــــييل هــــــــذه المحــــــــافظ 

 والترصف فيها دون الرجوع إل المؤسسة. 

  حــــــال عــــــدم ســــــداد كمـــــا نــــــص بأنــــــه  -
للمؤسســـــة حــــــق تســــــييل المحــــــافظ لصـــــالحها فن

ندوق مبلـــــل القــــــرض المحـــــددة مدتــــــه بســـــنة واحـــــدة مــــــن تـــــاريــــخ منحــــــه، إال أن الصـــــ
ن  جاع القــــرض او تســــييل المحــــافظ،  القــــائمي  عــــىل إدارة المؤسســــة لــــم يقومــــوا باســــتر

 ا
 
ا   أداء واجباتهم الوظيفية  ألمر الذي يعتت  إهماال وتقصت 
 فن

اف ارصــدة النقــد االجنــب   دون اي عائــد يــذك -
ن  الســتتن

 
ر حيــث شســع الصــندوق جاهــدا

  قيمــة القــرض بالمجــان مــن خــالل منحهــا لعــدد ـالتــبالصــندوق ة ادار قامــ  
رصف فن

  من عـمن ال
  تعانن
كات التابعة البر   شـكل ـشر

ش مال  وال يرج  منها ترجيعها وذلـك فن
يعات ويعد قروض    أمـوال  بالنقد االجنب   بالمخالفة للتـشر

ترصفا بدون وجه حـق فن
 .  الغت 

 ان اجمــــــال  ـالحســــــابات المــــــومــــــن خــــــالل دراســــــة كشــــــوفات  -
ن رصفية للصــــــندوق تبــــــي 

كات ـالقروض الممنوحة لل دوالر  90,000,000التابعـة حـبر تاريخـه مبلـل وقـدرُه شر
  :وبيانها كالتال  

  ُكة اإلنماء للنفط والغاز مبلل وقدره  دوالر  30,000,000رسر

  ُكة اإلنماء للصناعات الصوفية مبلل وقدره  دوالر 10,000,000رسر

  كة  دوالر 50,000,000الوطنية للمطاحن واالعالف مبلل وقدرهُ الشر
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ـــــة  - األمــــر الــــذي يعــــد  (الــــدوالر)جميــــ  هــــذه القــــروض قــــد تــــم منحهــــا بالعملـــــة األجنبيـ
يعات الليبيــــة النافــــدة، حيــــث أن القــــانون رقـــــــــم )ـمخالفــــة  يحــــة ألحكــــام التــــ ( 1شر

  المــادة )2005لســنة 
ن
للجهــات  ز ال يجــو  ( عــىل )أنــه42م بشــأن المصــارف قــد نــص ف

كمـــا متأتيـــا مـــن عائـــد نشـــاطها(،   العامـــة الليبيـــة االحتفـــا  بالنقـــد األجنـــب   إال إذا كـــان
هذا القانون عىل أن )يكون التعامل بالنقد األجنب   عـن  ن( م47نص  أيضا المادة )

 .بذلك من قبل مرصف ليبيا المركزي(طريق المصارف والجهات المرخص لها 

 أن صــندوق اإلنمــا  -
ُ
غــت  مــرخص لــه هــو األجنــب   و  د ء لــيس لــه أي عوائــد بالنقــوحيــث

روض بعملــــة الــــدوالر يعتــــت  بالتعامــــل بالنقــــد األجنــــب   وبــــذلك فــــ ن منحــــه لهــــذه القــــ
 
 
يعات النافـدة ذلـك أن المــللت مخالفا ع عنـدما أوجـب بـأن ـشر  يـتم التعامـل النقـديشر

. حرصا منه عىل حماية االقتصاد  الليب    ر داخل دوله ليبيا بالدينا  
 الوطبن

  حكمهـــا الصـــادر بتـــاريــــخ  -
ن
ــــد أكـــدت المحكمـــة العليـــا الليبيـــة ف   02/04/2005وقـــــ

ن
م ف

 128/48الطعن رقـم )
 
  الـداخل يعتـت  مخالفـا

ن
( عـىل أن التعامـل بعملـة غـت  وطنيـة ف

  هــذا الحكــم أنــه
ام  )مــن :للنظــام العــام حيــث أوردت المحكمــة فن ن المقــرر إذا كــان االلــتر

 
 
  ليبيــــــا وجــــــب دفعــــــه بعملــــــة وطنيــــــة وفــــــق بعملــــــة أجنبيــــــة و  مقــــــدرا

ن الــــــدف  فن متعــــــي 
  التــــ
  ـاإلجــــراءات المنصــــوص عليهــــا فن

يعات المتعلقــــة بمراقبــــة النقــــد، وذلــــك أن فن شر
  الداخل مخالفا للنظام العام(. 

 التعامل بعملة وطنية فن

ـــــا أن اإلدارة العامــــة للقــــانون بتــــاريــــخ  - م أصــــدرت فتــــوى بنــــاءا عــــىل 29/09/2013كمـــ
كةـطلــب الـــ ـكات التابعـــة  شر ـ الوطنيــة لصـــناعة مــواد البنـــاء الحاضــنة و   إحـــدى الشر

 :لصندوق اإلنماء االقتصادي االجتماع  خلص  إل  

   :إن صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماع  ال يعد من الجهات المـرخص -أوال
( من القانون رقم 47لها بالتعامل بالنقد األجنب   داخل ليبيا وفقا لحكم المادة )

 م بشأن المصارف. 2005لسنة ( 1)

  :ام داخــــل ليبيــــا بالــــدينا -ثانيــــا ن باعتبــــار أن التعامــــل  الليــــب    ر وجــــوب دفــــ  أي الــــتر
 ةبعملـــة غـــت  وطنيـــة بالـــداخل يعـــد مخالفـــا للنظـــام العـــام ومساســـا بســـيادة الدولـــ

 واقتصادها. 

 إلجراءات من  القروض 
ا
 وفيما يىل  نستعرض تفصي 

كة اإلنماء   للنفط والغاز. القرض الممنوح لشر

كــــة اإلنمــــاء للــــنفط والغــــاز بموجــــب   م30/05/2018بتــــاريــــخ  - خاطــــب مــــدير عــــام رسر
  رأس  س( مجلــ2018-165كتــاب رقــم )

إدارة الصــندوق وطلــب مــنهم اســتكمال بــافر
كة بقيمة  .  56,500,000مال الشر  دينار ليب  

م، عقــــــد مجلــــــس إدارة صــــــندوق اإلنمــــــاء اجتماعــــــه العــــــادي 02/07/2018بتــــــاريــــخ  -
ومــن خاللــه تــم االتفــاق عــىل مــن  تمويــل مــال  لشـــركة اإلنمــاء للــنفط والغــاز الســاب  
ط أن يــــتم موافــــاة المجلــــس ـ، وبــــئــــة قــــرض ولــــيس اســــتكماال لــــرأس المــــالعــــىل هي شر

 :  
  اآلنر
 بالمعلومات والبيانات الالزمة لمن  القرض والمتمثلة فن

  .تقرير عن نشاط الشـركة بما يوض  الوض  المال  للشـركة 

 جدوى االقتصادية للخطة. دراسة ال 
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  .رأي شـركة اإلنماء لالستثمارات المالية القابضة بخصوص من  القرض 

  .القضايا المرفوعة من الشـركة 

  ثم تحويلها إل بنغازي 15االستيضاح عن قيمة  
 .بالمخالفة مليون دينار البر

م خاطــــب مــــدير مكتــــب رئــــيس المجلــــس الرئــــاس  بموجــــب  17/07/2018بتــــاريــــخ  -
مجلــــس إدارة صــــندوق اإلنمــــاء االقتصــــادي واالجتمــــاع   س( رئــــي2575)كتابــــه رقــــم 

كة اإلنماء للنفط والغاز .    لشر
 وطلب منه تقديم الدعم المال  واللوجسبر

م وجــــــــه رئــــــــيس مجلــــــــس إدارة الصــــــــندوق )ر أ( كتــــــــاب رقــــــــم 22/07/2018بتــــــــاريــــخ  -
كــة اإلنمــاء لالســتثمارات الماليــة القابضــة و 2755) الــذي ( إل  رئــيس مجلــس إدارة رسر

 بموجبه ثم مطالبته بالبيانات والمعلومات الالزمة لمن  القرض. 

م أعد مدير عام الصندوق وعضو مجلـس االدارة )ص ي ع( 28/10/2018بتاريــــخ  -
كة اإلنمـاء للـنفط والغـاز  مـذكرة عـرض عـىل مجلـس اإلدارة بشـأن التمويـل المـال  لــشر

كة األنماء  : وخلص فيها إل أن البيانات المطلوبة من رسر  
 لم يحال منها اآلنر

  كة  تقرير عن نشاط الشر

  دراسة الجدوى االقتصادية للخطة 

  .كة االنماء لالستثمارات المالية  رأي رسر

-   
كة فن   هــــــذه المــــــذكرة عــــــىل  الوضــــــ  المــــــال  للـــــــشر

كمـــــــــا أكــــــد مــــــدير عــــــام الصــــــندوق فن
ن م 30/06/2018   حـــــدود  الــــذي يبـــــي 

كة فن  11وجــــود خســـــائر مرحلـــــة بنشــــاط الــــــشر
  منـه مليون دينا

 13,000,000ر ليب   كما أن المبلل المحال إل  مدينة بنغازي متبفر
 النائب العام.  مندينار ليب   الزال  مجمدة 

-   
كة متعـتر كمـا أوضـ  المـدير العـام فن ويالحظ أنـه وبـالرغم مـن ان الوضـ  المـال  للــشر
ب   مذكرتــه لوجــود خســائر مرحلــة وتجميــد النائــب العــام لثالثــة عـــشر مليــون دينــار ليــ

وكــذلك عــدم موافــاة إدارة الصــندوق بكافــة المســتندات المطلوبــة والبيانــات الالزمــة 
  طالــــــــــــب بهــــــــــــا رئــــــــــــيس  مجلــــــــــــس إدارة الصــــــــــــندوق بتــــــــــــاريــــخ 

لمــــــــــــن  القــــــــــــرض والــــــــــــبر
  محـــــرصن االجتمــــاع 22/07/2018

م،،، إال أن  مجلــــس إدارة الصــــندوق قــــد أو، فن
ة عـىل  تمويـل جـزء م بالموافقـ02/07/2018م المنعقـد بتـاريــــخ 2018الساب  لسنة 

ط أن تقـوم  من المبلل المطلوب عىل  هيئـة قـرض ولـيس اسـتكماال لـرأس المـال، بــشر
اإلدارة التنفيذيــة بتجميــ  كافــة البيانــات والمعلومــات الالزمــة لمــن  القــرض المشــار 

 اليها. 

لمـــن  البيانـــات والمعلومـــات الالزمـــة لـــم يـــتم حـــبر تاريخـــه موافـــاة صـــندوق االنمـــاء ب -
  هذا المحرصن قيمة القرض ، هذا القرض

باإلضافة إل أن مجلس اإلدارة لم يحدد فن
كة.  ض منحه للشر  المفتر

رصن أتفــاق مــ  ـمحــ)ر أ( م أبــرم رئــيس مجلــس إدارة الصــندوق 09/10/2018بتــاريــــخ  -
كـــة اإلنمــاء لالســـتثمارات الماليــة القابض بشــأن مـــن  )أ ك( ة ــــــــــــرئــيس مجلــس إدارة رسر

كة اإلنماء  منـه مبلـل   دوالر دف 30,000,000للنفط والغاز بقيمة قرض لصال  رسر
 لمـــا يقدمــــ 10,000,000

 
  وفقــــا

  مـــن دراســــات وخطــــط  هدوالر والبـــافر
الطـــرف الثــــانن

: يرتضيها الطرف األول  ،،، ويالحظ عىل  هذا االتفاق مايىل 
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ن
  موافقـــة مجلـــس إدارة الصـــندوق عـــىل  مـــن  القـــرض  الفقـــرة التمهيديـــةورد ف

ن
ف

ن  كــر ـقــه مــأنهــا كانــ  موافحــي 
ُ
وطة كمــا ذ ، هــذا باالضــافة ال أنــه  شر

 
لــم يــتم ســابقا

ام بال ن وط الواردة بنص المادة الخامسة من المحـااللتر لزام الطرف إرصن بشأن ـشر
  
  موافاة الطرف األول بتقارير ربــ  سنوية توض  البيانات والمعلومات البر

الثانن
 .عكس اإلجراءات التنفيذية بالخصوصت

 اريــــخ تسييل القرض لـم يـتم موافـاة الصـندوق بـأي تقـارير خالل سنه كامله من ت
كـة اإلنمــاء الماليـة القابضـة حيـال اســتخدامات القـرض بـالرغم مــن  مـن طـرف رسر
مراســـلة اإلدارة التنفيذيـــة للصـــندوق عـــدة مـــرات ومـــا يؤكـــد ذلـــك التقريـــر المعـــد 

 م. 07/01/2020بالخصوص من قبل مدير إدارة المتابعة بتاريــــخ 

 مـــن رئــيس مجلـــس إدارة الصـــندوق المكلـــف15/11/2018بتــاريــــخ  -
ا
)ر أ(  م وجـــه كـــ 

 إل المــــ)ص ي ع(  والمــــدير العــــام للصــــندوق
 
رصف الليــــب   الخــــارج   بتحويــــل ـخطابــــا

كــــة األنمــــاء للـــنفط والغــــاز عــــىل الحســــاب  10,000,000مبلـــل  دوالر إل حســــاب رسر
ت ( بعملــــــة الــــــدوالر رغــــــم عــــــدم اســــــتيفاء البيانــــــات والمســــــتندا000135477رقــــــم )

 الالزمة لمن  القرض. 

ل تجـــــــــاوز المـــــــــذكورين أعـــــــــاله لمجلـــــــــس ادارة الصـــــــــندوق أنـــــــــه بتـــــــــاريــــخ إومـــــــــا ششـــــــــت   -
عقـــد المجلـــس اجتماعـــه العـــادي الحـــادي )أي بعـــد مـــن  القـــرض( م 03/12/2018
 والذي كان أحد بنوده مذكرة عرض بشأن التمويل المال  لـع
كة اإلنماء للنفط ـشر شر

ض أحــد أعضــاء م امــات واســتكمال والغــاز وقــد اعــتر ن جلــس اإلدارة عــىل  تســديد أي التر
كــة األنمــاء للــنفط ـرأس مــال الــ كات التابعــة ، كمــا أكــد عــىل  عــدم رضــاه عــن أداء رسر
شر

ة إل  الصـندوق ـوالغاز ويتوجب تصحي  أوضاع ال
ح نقـل تبعيتهـا مبـارسر كات واقتر شر

جلـس واعادة تشكيل مجلس إدارتها واستكمال رأس مالها أو تخفيضه، حيث قـرر م
كـــة اإلنمـــاء لالســـتثمارات  ةاإلدار    هـــذا االجتمـــاع إحالـــة مـــذكرة المـــدير العـــام إل  رسر
فن

 المالية القابضة وموافاة المجلس بتوصيات اإلدارة التنفيذية . 

والمــــدير العــــام وعضـــــو )ر أ(  ويالحــــظ عــــىل هــــذا االجتمــــاع أن رئــــيس مجلــــس اإلدارة -
ين لهــذا االجتمــاع الــذ)ص ي ع(  مجلــس اإلدارة ي ينــاقش فيــه مجلــس اإلدارة حــا ن
كة ولــــــم يــــــذكروا بــــــأنهم قــــــاموا بتحويــــــل مبلــــــل ـتمويــــــل الــــــ دوالر إل   10,000,000شر

كة األمـــر الـــذي يؤكـــد عـــدم علـــم المجلـــس إقـــراره بهـــذا التمويـــل الـــذي ســـبق وأن ـالـــ شر
طو  الزمـــة لهـــذا التمويـــل كمـــا لبشـــأنه موافـــاة الصـــندوق بالبيانـــات والمعلومـــات ا ا اشـــتر

 بـــــأ
 
شر لســـــنة ـرصن اجتمـــــاع مجلـــــس إدارة الصـــــندوق الحـــــادي عــــــن محـــــيالحـــــظ أيضـــــا

م لــــم يصـــادق عليــــه رئــــيس مجلــــس اإلدارة 03/12/2018م المنعقـــد بتــــاريــــخ 2018
  محــــ
  تاريخــــه بــــالرغم مــــن اعتمــــاده مــــن مجلــــس اإلدارة فن

رصن اجتماعــــه العــــادي ـحــــبر
وعية 07/01/2019م المنعقد بتاريــــخ 2019األول لسنة  م مما ششت  ال عـدم مــشر

 ن  القرض وأن كل االجراءات تم  بالتجاوز. م

كة الوطنية للمطاحن واالعالف. ا  لقرض الممنوح للشر

كة الوطنيــة ـبــأبرام اتفــاق تمـويىل  اســتثماري مــ  الــ 4/9/2019قـام الصــندوق بتــاريــــخ  شر
مليـــــــــون دوالر وقـــــــــد اســـــــــتخدم مـــــــــن القـــــــــرض مبلـــــــــل  50للمطـــــــــاحن واالعـــــــــالف بقيمـــــــــة 

16,340,808   
كة بالمـمليون دوالر حوالة لحسابات ال 10دوالر والمتمثل فن رصف ـشر
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دوالر قيمة اعتماد توريـد قمـ   6,340,808ومبلل  (رصف فيهاـتم إيقاف الت)اإلسالم  
:  ،طري  

 ومن خالل أعمال الفحص لوحظ االنر

ن  - اء القمــ  الطــري حيــث تبــي  ــكة لــم تكــن بحاجــة لقــرض لتمويــل عمليــات رسر ان الشر
وكـــذلك أرصـــدة  2019جـــرد المخـــازن عـــن ســـنة خـــالل االطـــالع عـــىل كشـــوفات مـــن 

  مخـــزون القمـــ  الطـــري حيـــث بلغـــ  كميـــة 
ن
ة وجـــود وفـــرة ف المخـــازن عـــن ذات الفـــتر

طـــن ويعـــزز ذلـــك ان اجمـــال  حركـــة  31252نحـــو  31/12/2019المخـــزون بتـــاريــــخ 
مـــذكرة إل مـــا أكدتـــه طـــن باإلضـــافة  33446.7لـــم تتجـــاوز  2019المبيعـــات لســـنة 

كة بتــــاريــــخ ـشــــاري بالــــرئــــيس فريــــق العمــــل االست الــــذي خلــــص فيهــــا  20/2/2020شر
ة بسـبب ركـود  10000بالتوصية ببي  كمية  طن من القم  الطري من الميناء مبارسر

 المبيعات وتكدس المخزون. 

 ممثىل  الصندوق وال 10/6/2019عقد اجتماع بتاريــــخ  -
ن كة الوطنية للمطاحن ـبي  شر

كة خالله مرفض ارجاع قيمة ـواالعالف ذكرت ال االستثمار بنفس العملة لطبيعة شر
ن تـــم تجاهـــل األســـاس ـالعمليـــات المـــ   حـــي 

رصفية واللـــوائ  المعمـــول بهـــا بالدولـــةم فن
 عاله. ة إليه أوهو مدى جواز من  القرض بعملة أجنبية كما تم االشار 

ن محــــ  - رصن االتفــــاق أليــــة رد القــــرض مــــن حيــــث نــــوع العملــــة او قيمــــة الرســــم. ـلــــم يبــــي 
انيــة التقديريــة لالســتثمار فقــد ـات المحــمــن ذ 5باســتثناء المــادة  ن رصن المتعلقــة بالمت 

 دينار مقابل الدوالر الواحد.  3.9وضع  عىل أساس سعر  ف 

كات والمصـارفـأصدر مدير اإلدارة العامة لتقييم أداء ال 22/8/2019بتاريــــخ  - )م  شر
رصن ـأبـرام محـمـن ممانعـة ال( والـذي أبـدى فيـه عـدم 19-19-4315كتابه رقـم )  ع م(
ط رد القيمــــة بــــنفس نــــوع العملــــة او بــــدف  قيمــــة الرســــم ا التفــــاق التمــــويىل  ولــــم ششــــتر

رئــــيس الــــديوان عــــىل مــــذكرة مــــدير اإلدارة تعليمــــات لخزانــــة الدولــــة متجــــاهال بــــذلك 
كات والمصــــارف )المكلـــــف( رقـــــم )ـالعامــــة لتقيـــــيم أداء الـــــ   19-4-243شر

( المـــــؤر  فن
7/8/2019   

طوالبر  :تضمن  رسر

 رصف هـــــو الســـــعر الســـــائد ـبالعملـــــة الصـــــعبة وان ســـــعر الـــــ ان يـــــتم ســـــداد الـــــدين
 والمعلن من المرصف المركزي

  ــكة أو ـ أن الفـــرق هـــو رســـم مفـــروض لصـــال  الخزانـــة العامـــة ولـــيس مـــن حـــق الشر
 الصندوق الترصف فيه اال للخزانة العامة

كة الوطنيــــة للمطــــاحن واالعــــالف ـتــــم اثبــــات قيمــــة القــــرض بــــدفاتر الصــــندوق والــــ - شر
 ة انتاج الطن وفق السعر الرسم  بدون إضافة قيمة الرسم. واحتساب تكلف

كة الوطنية للمطاحن واالعالف بتوجيـه كتـاب تحـ  رقـم )م.عـقام مدير عام ال - -شر
لمــدير إدارة الرقابــة عــىل المصــارف والنقــد يــنص ضــمن   29/3/2020( بتــاريــــخ 61

د إما بالـدوالر أعىل ا 6الفقرة  لـة الليبيـة مضـافا و مـا يعادلـه بالعمن قيمة القرض ستر
 ليها قيمة الرسم المفروض. إ

ــ - كات والمصــارف )المكلــف( رقــم )ـمــذكرة مــدير اإلدارة العامــة لتقيــيم أداء ال -243شر
4-19  

للعــرض عــىل رئـــيس الــديوان حــددت المــورد للقمـــ   7/8/2019( المؤرخــة فن
كات العامــة والخاصــة بدولــة روســيا وهــو مــالم يــرد بمســودة ـالطــري عــن طريــق الــ شر
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رصن االتفاق وكتاب مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالصندوق رقـم ـمح
(08/19/1886). 

كة بالمخالفــة لقـرار مجلــس الصــندوق ـتحميـل مســؤولية دراسـة الجــدوى إلدارة الـ - شر
ليـه أعـاله والـذي يـنص إالمشـار  2019رصن اجتماعه الراب  لسـنة ـالمعتمد ضمن مح

ممـــا ششـــت  إل عـــىل تقيـــيم دراســـة الجـــدوى مـــن قبـــل اإلدارات المختصـــة بالصـــندوق 
 عــــىل شــــكل االســــتثمار المــــال  ـالمختصــــة ليقتــــ تانحــــراف دور اإلدارا

ن كــــت 
رص عــــىل التر
 وكيفية احتساب العوائد وضمان ارجاعه للصندوق. 

ق دون دراسـة مخـاطره تم الموافقة عىل من  القرض من قبل مجلـس أدارة الصـندو  -
  ظـــل عـــدم وضـــوح المركـــز المـــال  

ن
وتقيـــيم الجـــدوى االقتصـــادية منـــه وكـــل ذلـــك تـــم ف

  اعـــداد قوائمهـــا الماليـــة حيـــث أن آخـــر قائمـــة معـــدة كانـــ  لســـنة ـللـــ
ن
كة وتأخرهـــا ف شر

 ولم تعتمد حبر تاريخه.  2015

كة بفــت  اعتمــاد مســتندي معــزز وغــت  قابــل لاللغــاء بتــاريــــخ ـقيــام الــ -  23/1/2020شر
كة باكز قرين هانديلزي النمساوية لتوريد  طن مـن القمـ  الطـري  25670لصال  رسر

كة بتـــــــاريــــخ ـقبـــــــل صـــــــدور قـــــــرار موافقـــــــة مجلـــــــس إدارة الـــــــ وذلـــــــك  02/02/2020شر
يات.  39بالمخالفة للمادة   من الئحة العقود والمشتر

كة ببي  جزء من المـادة المـوردة عـىل االعتمـاد كقمـ  خـام للقطـاع اـقيام ال - لخـاص شر
  تلـــزم الـــ3بالمخالفـــة لـــنص المـــادة )

  ـ( مـــن االتفاقيـــة الـــبر
كة باســـتخدام التمويـــل فن شر
توريـــد احتياجاتهـــا مـــن القمـــ  الطـــري لتنفيـــذ خطتهـــا التشـــغيلية وقـــد بلغـــ  الكميـــة 

دينـــار ليــــب   للطـــن الواحــــد. وكــــذلك  980أالف طـــن وقســــعر قــــدره  10المباعـــة نحــــو 
والمخـازن بشـأن  ف أصـناف مـن خـارج  من الئحة المبيعات (11)مخالفة المادة 
 المخازن. 

كة بســـــداد قيمـــــة الشـــــحنة حـــــبر تاريخـــــه بالمخالفـــــة للمـــــادة ـعـــــدم قيـــــام الـــــ - مـــــن  6شر
ة أقصــاها أربعــون    تــنص عــىل ســداد قيمــة كـل شــحنة منفــردة خــالل فــتر

االتفاقيـة الــبر
 .  
 يوما من تاريــــخ اصدار شهادة االفراج النهان 

ك ال  - ن وجود فريـق عمـل مشـتر  5حتسـاب عوائـد الصـندوق بالمخالفـة للمـادة لم يتبي 
كة بالتـــــمــــن االتفــــاق بــــل عــــدم درايــــة الصــــندوق بقيــــام الــــ رصف بجــــزء مــــن القــــرض ـشر

ن )وانتهاكهــا لعــدد مــن بنــود محــ ، 11ـرصن االتفــاق وفــق مــا تمــ  اإلشــارةإاليه بــالفقرتي 
( 03/20/1212وفـــــق مـــــا ورد بكتـــــاب مـــــدير عـــــام الصـــــندوق المكلـــــف اشـــــاري ) (12

 م. 9/6/2020بتاريــــخ 

   5توصية رئـيس فريـق العمـل االستشـاري رقـم  -
ورد بهـا ان  20/2/2020المؤرخـة فن

  
سبب البي  هو تكدس المخزون وتوقف مصن  جنوب طرابلس لغـرض الصـيانة فن

ن توزيـــــ  قرابــة   أن كشــف توزيـــــ  شــحنات القمـ  للبــاخرة مـاراو  يبــي 
ن طــن  5071حـي 

 .للمصن 

كة بالمطالبة بتغيت  االتفاق التمويىل  االستثماري بهدف إعادة اسـتخدام ـقام  ال -
شر

  قـــــدم  بشـــــأن نفـــــاذ 
  أغـــــراض أخـــــرى وهـــــو مـــــا يـــــنفن جميـــــ  الحجـــــأ الـــــبر

التمويــــل فن
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  القــــــوم  وفــــــق مــــــا جــــــاء ب
ـــــكة تكامالمخــــــزون او االمــــــن الغــــــذان  ـ بــــــات ومناقشــــــات الشر

 والصندوق. 

 للنفط والغازشـركة اإلمناء 
شــــــركة مليـــــون دوالر ل 30مـــــن  قـــــرض بقيمـــــة م المرتبطـــــة بعمليـــــة المخالفـــــات والجـــــرائ

لالسـتثمارات الماليـة القابضـة مـن أمـوال شــركة اإلنمـاء للنفط والغـاز عـن طريـق اإلنماء 
 :ع  االقتصادي واالجتمااإلنماء  صندوق

كة االنمـــاء للـــنفط والغـــاز بـــالرغم مـــن وجـــود عــــش  - مـــن  صـــندوق االنمـــاء القـــرض لــــشر
  
  مال  بها وتعانن

ن
 11م وقـ  مـن  القـرض 30/6/2018 مـن خسـائر متكـررة بلغـ  ف

  بقيمــــة 
  قضــــية تحويــــل غــــت  قــــانونن

ن
 15مليــــون دينــــار ، هــــذا باالضــــافة إل التــــورط ف

  منها 
مليون دينار تم تجميدها من قبل مكتب النائـب العـام،  13مليون دينار متبفر
وبـــــة والبيانـــــات عـــــدم موافـــــاة إدارة الصـــــندوق بكافـــــة المســـــتندات المطلناهيـــــك عـــــن 

  طالــــــب بهــــــا رئــــــيس مجلــــــس إ
دارة الصــــــندوق بتــــــاريــــخ الالزمــــــة لمــــــن  القــــــرض والــــــبر

.   م22/07/2018
 
 كما سبق ذكره سابقا

  تحصلت عليها بللنفط والغاز بالمبالغ شـركة اإلنماء  تصـرفكيفية 
 النقد االجنن   الن 

   تصـــــرفبال شـــــركةقامــــ  ال -
  األمــــوال الــــبر

حيلــــ  إليهــــا فن
و
مــــن خــــالل  بعملــــة الــــدوالر أ

الليـب   الخـارج   بعملـة الـدوالر  مصـرفم بال15/11/2018حساب تم فتحه بتاريــــخ 
والـذي يعتــت  الوعــاء الــذي شسـتقبل هــذه األمــوال ومــن ثـم يــتم تحويلهــا إل حســابات 

للــنفط والغــاز فــت  بالمخالفــة للقــانون شـــركة اإلنمــاء أخــرى بدولــة تــونس باســم فــرع 
كة اال ويدار من خالل   .نماء للنفط والغاز بنفسه )م م إ ه ب(مدير عام رسر

للـــــنفط والغـــــاز شــــــركة اإلنمـــــاء ية لمصــــــرفمـــــن خـــــالل مراجعـــــة وفحـــــص الحســـــابات ال -
ن أن حركــــة الحســــاب   135477الليــــب   الخــــارج   رقــــم  مصـــــرفبال بعملــــة الــــدوالر تبــــي 

 :  كان  كما يىل 

 البيان العملية المبلغ

 حساب المالية القابضةإيداع استكمال رأس المال من  إيداع 6,250,000

 إيداع قرض صندوق االنماء إيداع 30,000,000

 بتونس ببنك الزيتونةشـركة اإلنماء تحويالت إل حساب فرع   ف 6,950,000

 الوفاق بتونس مصـرفب شـركةتحويالت لحساب فرع ال  ف 21,250,000

اء  شـركةتحويالت ل  ف 4,900,000  شاحنة 20الصناعات التقنية باألردن القيمة الكاملة لشر
 

  تــم تحويلهــا إل تــونس مــن حســاب اللــوحظ  -
الليــب   الخــارج    مصـــرفأن األمــوال الــبر

  حســـــان   فـــــرع  28.2بلغـــــ  
للـــــنفط والغـــــاز شــــــركة اإلنمـــــاء مليـــــون دوالر، أودعـــــ  فن

 :  بتونس حسب البيان التال 
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ـــخ ر.م  انالبي المبلغ بالدوالر التاريـ

 بتونس ببنك الزيتونةشـركة اإلنماء تحويل إل حساب فرع  2,500,000 28/02/2019 1

 بتونس بنك الزيتونة شـركةفرع ال 2,000,000 14/03/2019 2

 بتونس بنك الزيتونة شـركةفرع ال 2,450,000 10/04/2019 3

 الوفاق بتونس مصـرفب شـركةلحساب فرع ال 6,250,000 28/04/2019 4

 الوفاق مصـرفبتونس ب شـركةلحساب فرع ال 15,000,000 05/05/2020 5

 - 28,200,000 المجموع 
 

  شـركة اإلنماء فرع مدير  تصـرفكيفية 
 
 المحولة األموال للنفط والغاز بتونس ف

  تم تحويلها إل  تصـرفالأ: 
  األموال الن 

 
 مصـرف الوفا  بتونسف

  
دوالر،  21,250,000الوفــــاق مــــا قيمتــــه  مصـــــرفبإيــــداعها  تــــمبلغـــ  التحــــويالت الــــبر

  ومن خالل دراسة وتحليل حركة الحساب ال
ن
 والمعلومـات الـواردة بالخصـوص، مصـرف
ن أن المبــالل الماليــة المحالــة إل حســابات فــرع  للــنفط والغــاز بتــونس شـــركة اإلنمــاء تبــي 

كـة تم  كة خاصـة بتـونس يملكهـا مـدير عـام رسر االنمـاء للـنفط والغـاز )م تحويل جلها لـشر
:   م إ ه ب(  كالتال 

 البيان عملية مدينة )دوالر( المستفيد من الدفع

 18,385,395 )م م إ ه ب(مجم  التجارة الدولية  شـركة
ة  09عدد  تحويالت تم إنجازها خالل الفتر

 م30/06/2020م، إل 15/05/2020من 

 DELTA EXPRESS LINE 32,837 شـركة
شـركة تحويالت ليس لها عالقة بأعمال 

 للنفط والغازاإلنماء 

  بالحساب
 تم تجميده من السلطات التونسية 2,832,471 رصيد متبفر

 

ن أن    تـــم تحويـــل أكـــتر مـــن  شــــركةوقــد تبـــي 
مليـــون دوالر  18مجمـــ  التجـــارة الدوليـــة الــبر

إل الحســابات تحــويالت  9مــن خــالل عــدد )م م إ ه ب( إليهــا مملوكــة بالكامــل للســيد 
 التالية: 

مجمــــ  التجـــارة الدوليـــة المفتــــوح  شــــركةتحـــويالت بنكيـــة لفائــــدة حســـاب  06عـــدد  -
 دوالر.  10,148,741أورو، ما يعادل  9,313,920الوفاق باليورو بقيمة  لدى بنك

مجمــــ  التجـــارة الدوليـــة المفتــــوح  شــــركةتحـــويالت بنكيـــة لفائــــدة حســـاب  03عـــدد  -
 8,236,654.00أورو، مـــــا يعـــــادل  9,313,920مـــــة الوفـــــاق بـــــاليورو بقي لـــــدى بنـــــك
 دوالر. 

 DELTA شــــــــــركةم، لفائـــــــــدة 01/07/2020كمـــــــــا تـــــــــم اجـــــــــراء تحويـــــــــل واحـــــــــد بتـــــــــاريــــخ 
EXPRESS LINE  دوالر.  32,837بقيمة 

  تم تحويلها إل  تصـرفالب/ 
  األموال الن 

 
 مصـرف الزيتونة بتونسف

  تم
دوالر، ومن  6,250,000قيمته  الزيتونة ما  مصـرفبإيداعها  بلغ  التحويالت البر

  خـالل دراسـة وتحليـل حركـة الحســاب ال
ن مصــرفن  والمعلومـات الـواردة بالخصـوص تبــي 
للـــنفط والغـــاز بتـــونس تـــم شــــركة اإلنمـــاء أن المبـــالل الماليـــة المحالـــة إل حســـابات فـــرع 

كات خاصة يملكها )م م إ ه ب(  فيها  تصـرفال :   كذلك لصال  رسر  كالتال 
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 البيان عملية مدينة )دوالر( الدفعالمستفيد من 

 3,921,119 )م م إ ه ب(مجم  التجارة الدولية  شـركة
ة  09عدد  تحويالت تم إنجازها خالل الفتر

 30/06/2020إل  15/05/2020من 

 239,000 )م م إ ه ب(العرصية التونسية  شـركة
شـركة تحويالت ليس لها عالقة بأعمال 

 للنفط والغازاإلنماء 

 ( دوالر نقدا8,272منها مبلل ) 529,272 متنوعة شـركات

  بالحساب
 تم تجميده من السلطات التونسية 1,560,137 رصيد متبفر

 

ن أن    تـــــم تحويـــــل إل مبلـــــل ـالعـــــ شــــــركةوقـــــد تبـــــي 
ألـــــف دوالر،  239رصية التونســـــية الـــــبر

 ، شأنها شأن مجم  التجارة الدولية. )م م إ ه ب(مملوكة بالكامل للسيد 

  تمت عل حسابات خ
  الصة التحويالت الن 

 
شـركة  الوفا  والزيتونة التابعة لمصـرف

 االنماء

  تـــم تحويلهـــا مـــن 
م( بطـــرابلس حســـان   الوفـــاق والزيتونـــة شــــركة اإلنمـــاء )األ المبـــالل الـــبر

:  28.2بتونس بلغ    دوالر، عىل النحو التال 

 البيان المبلغ )دوالر(

 بتونس ببنك الزيتونةشـركة اإلنماء تحويالت إل حساب فرع  6,950,000

 الوفاق بتونس مصـرفب شـركةتحويالت لحساب فرع ال 21,250,000

 المجموع 28,200,000
 

  اســــــتحوذ عليهــــــا 
وتحويلهــــــا إل اإلنمــــــاء  مـــــن أمــــــوال صــــــندوق)م م إ ه ب( القيمـــــة الــــــبر

  ال 22,545,515شـــــركات يملكهــــا بلغــــ  
فيهــــا بطريقــــة  تصـــــرفدوالر ومــــن ثــــم بــــارسر فن

ن مــن خـــالل تحليـــل حركـــة  شخصــية وألغـــراض شخصـــية أو مشــوبة بالفســـاد حيـــث تبـــي 
:  شـركاتحسابات هذه ال  ما يىل 

دوالر لخاصــة  168,672يــورو،  3,336,058عــىل مــا قيمتــه )م م إ ه ب( اســتحوذ  -
  أو أي غــرض خــاص بأعمــال 

للــنفط والغــاز شـــركة اإلنمــاء نفســه دون أي ســند قــانونن
ويلها إل حساباته الشخصية بالمصارف التونسية )الزيتونة، الوفاق، حيث قام بتح

 .)  بنك تونس العرن   الدول 

كتـه الخاصـة )مجمـ  التجـارة الدوليـة( بال)م م إ ه ب( قيام  -    تصــرفمن خـالل رسر
فن

للــنفط والغــاز المتحصــلة عليهــا مــن شـــركة اإلنمــاء يــورو مــن أمــوال  721,405مبلــل 
 شــــركةذ عمليـــات توريـــدات لـــيس لهـــا عالقـــة بأعمـــال اللتنفيـــاإلنمـــاء  قـــرض صـــندوق

: )عصـــت  فواكـــه، مـــوز، تفـــاح( تـــم تفـــريغهم بمينـــاء طـــرابلس لفائـــدة   
حيـــث تمثلـــ  فن
 .ASDARA ALJDEDA CO FOR FOOD IMPORTS شـركةالمستفيد 

كتـــه مجمــــ  التجـــارة الدوليــــة، بال)م م إ ه ب( قيـــام  -   أمــــوال  تصــــرفعــــت  رسر
شـــــركة فن

اجــــراء معــــامالت وعمليــــات ماليــــة أخــــرى ذات خلفيــــة اقتصــــادية مــــن خــــالل اإلنمــــاء 
ـــــــــــك مـــــــــــ     صـــــــــــحتها وجـــــــــــديتها، وذل

بقيمـــــــــــة  BLACK STONE شــــــــــــركةمشـــــــــــكوك فن
 لف دوالر. أ 193بقيمة  J.A WORLD CO. LTD شـركةيورو، و  1,250,000
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بـــاجراء تحـــويالت ماليـــة  )م م إ ه ب(مجمـــ  التجـــارة الدوليـــة لصـــاحبها  شــــركةقيـــام  -
  صــــــحتها وجــــــديتها، وذلــــــك مــــــ  

ن
 شـــــــركةأخــــــرى ذات خلفيــــــة اقتصــــــادية مشــــــكوك ف

.  2,097,110بقيمة )م م إ ه ب(  هو نفسه رصية التونسية وكيلها ـالع  دينار توني 

بــاجراء تحــويالت ماليــة  )م م إ ه ب(مجمــ  التجــارة الدوليــة، لصــاحبها  شـــركةقيــام  -
  تملكهــا زوجــة ـالوطنيــة العصــ شـــركةلصــال  

 )ن ب ع(الســيدة )م م إ ه ب( رية الــبر
 دوالر.  78,824يورو،  39,673تونسـ ، دينار  150,000بقيمة 

  يملكهـــــا )م م إ ه ب( مجمـــــ  التجـــــارة الدوليـــــة،  شــــــركةاســـــتغل   -
شــــــركة أمـــــوال الـــــبر

  تحقيـق عوائــد ماليـة، تقــاإلنمـاء 
ن
 8,097,039در بمبلــل للــنفط والغـاز فــرع تــونس ف

للـــــنفط شـــــركة اإلنمـــــاء دون أن يـــــتم احالتهــــا لفائـــــدة  تونســـــ ،دينـــــار  21,074يــــورو، 
والغــــاز، وذلــــك عــــىل إثــــر تنفيــــذها لصــــفقات تجاريــــة وماليــــة ذات خلفيــــة اقتصــــادية 

شـــــركة اإلنمــــاء واضــــحة وجديــــة ومتطابقــــة مــــ  المشــــاريــــ  المزمــــ  إنجازهــــا مــــن قبــــل 
 للنفط والغاز. 

  يديرها  شـركاتقائمة بالفيما يل  
  تم ذات العالقة ب)م م إ ه ب( الن 

أموال الدولة الن 
 النفط والغاز فرع تونس:  شـركةتحويلها عن طريق 

 االسم التجاري
بداية 
 النشاط

 الوكيل الصفة رأس المال موضوع النشاط

Emna oil and 
gaz الليبية 

 النفط والغاز 2009
200,000 
 دينار

 )م م إ ه ب( ليبية شـركة اجنبية

 مجم  التجارة
 الدولية

2011 
وسطاء تجارة مواد متنوعة 
 التجارة الدولية للتصدير الكىل  

150,000 
 دينار توني  

 شـركة الشخص الواحد، 
 غت  مقيمة

 )م م إ ه ب(

 Enmaشـركة 
oil and gaz 
 فرع تونس

2018 
أنشطة الخدمات الملحقة 
 باستخراج النفط والغاز

100,000 
 دينار توني  

 فرع شـركة اجنبية
 مقيمةغت  

 )م م إ ه ب(

شـركة كورماكس 
 كنسلتينق

- 
ذات مسؤولية محدودة، غت  

 مقيمة
 الخدمات خصوصا للمؤسسات

دينار  10,000
 توني  

 %(45)وكيل مساهم  )م م إ ه ب(
 الجنسية%(، مرصي 45) )ه ط(
 (00328562%(، )ب، ت، و: 10) )م ت(

 )م م إ ه ب(

شـركة العرصية 
 التونسية

- 
الواحد، غت  شـركة الشخص 

 دراسات، استشارات  - مقيمة
دينار  10,000
 توني  

 )م م إ ه ب( %(100) )م م إ ه ب(

الشـركة الوطنية 
 العرصية

- 
 ذات مسؤولية محدودة، مقيمة
 أصناف أخرى من تجارة الجملة

دينار  8,000
 توني  

 %(40) )م م إ ه ب(
 %(40) )م م ه(

 %(20)وكيل مساهم  )ن ب ع(
 %(20) )م ه(

 )ن ب ع(
 )م م إ ه ب(

 

 الوطنية للمطاحن واألعالف املساهمة شـركةال
  المواعيــد المقـررة قانونـا وفقــا لمـا نصــ   شــركةتـأخر انعقـاد الجمعيــة العموميـة لل -

فن
 م بشأن النشاط التجاري.  2010( لسنة 23( من القانون رقم )163عليه المادة )

واخطــــار  شـــــركةبمراقبــــة أداء إدارة العــــدم قيــــام هيئــــة المراجعــــة بــــدورها المنــــاط بهــــا  -
ن  مجلس اإلدارة بأي مالحظات أو تقصت  وفقـا لالختصاصـات المسـندة لهـا بالمـادتي 

 ( من قانون النشاط التجاري. 201، 200)
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  إعــداد قوائمهــا الماليــة بالمخالفــة لنظامهــا األســاس  حيــث أن آخـــر  شـــركةتــأخر ال -
ن
ف

  
ن
م ممــا 31/12/2016قائمــة مركــز مــال  تــم إعــدادها ترجــ  للســنة الماليــة المنتهيــة ف

 .شـركةيتعذر معه الوقوف عىل المركز المال  لل

اتيجية معتمدة بما يمكن ال - من استدامة المنافسة  شـركةغياب أي رنية وخطة استر
 .ا سواء بالسوق المحىل  أو الخارج   ويق منتجاتهوتس

  متابعــــة الــــدعاوى والقضــــايا المرفوعــــة مــــن وعــــىل ال -
ن
 14) شـــــركةالقصــــور الواضــــ  ف
( ومتابعــة  شـــركةقضــية مرفوعــة مــن ال 11و  شـــركةقضــية مرفوعــة عــىل ال ضــد الغــت 

حيـث أن بعـض القضـايا ترجـ  لسـنوات سـابقة ولـم يـتم الفصـل  شـركةأداء محامو ال
ات طويلة. في  ها لفتر

وغــت   شــركةلخسـائر ماليــة متتاليـة وفــق البيانـات الماليــة المعـدة مــن ال شـــركةتكبـد ال -
  2019م وحـبر سـنة 2015المدققة، حيث لـوحظ تـراكم الخسـائر منـذ سـنة 

م والـبر
 دينار.  10,991,236بلغ  نحو 

خزانـة لـدى الغـت  وبـاألخص لـدى الجهـات الممولـة مـن ال شــركةارتفاع حجم ديـون ال -
  بلغ  نحو الع

ام الجهات المعنية بسداد  237,280,590امة، والبر ن دينار، دون التر
 ديونها والجدول التال  يوض  ذلك: 

 قيمة الدين الجهة ت

 172,689,715 صندوق موازنة األسعار 1

 23,624,939 وزارة الزراعة 2

 26,685,072 الوطنية للمطاحن بنغازي شـركةال 3

4   
 2,831,083 االنتقال  مرصاتة المجلس الوطبن

اد المواد الغدائيةشـركة اإلنماء  5   الستت 
 841,083 الوطبن

 608,695 الهيئة العامة لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية 6

 10,000,000 وزارة المالية 7

  237,280,590 إجمال  الديون المستحقة
 

  كميات المخزون  -
اتيح   من مادة القم التذبذب فن

  الطـري االستر
 
حيـث ينفـذ احيانـا

  
 أخرى وقد سجل عجز فن

 
، حيث لم تتعدى الكمية م29/11/2020ويفيض احيانا

طـــــــن بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود ســـــــعات تخزينيـــــــة  8831.8 شــــــــركةالموجـــــــودة بمخـــــــازن ال
 شــــركةوكــل ذلــك نتيجــة عــدم اتبــاع ال ،ألــف طــن 500تفــوق  شـــركةللحبــوب لــدى ال

اتيح   مـــــــن مـــــــادة  لسياســــــة واضـــــــحة فيمــــــا يتعلـــــــق بالحفـــــــا  عــــــىل
المخـــــــزون االســــــتر

 .الحبوب

لوحظ من خالل الزيارة الميدانية أن صوام  التخزين خالية من مادة القم  الطري  -
باســــتثناء مطحــــن جنــــوب طــــرابلس حيــــث كانــــ   شـــــركةوكــــذلك المخــــازن التابعــــة لل

طن من القمـ  الطـري، وهـذه الكميـة ال تعتـت  احتياطيـة  3400السعة التخزينية له 
اتيجية وذلــــك ألن الســــعة العاملــــة بالطاقــــة القصــــوى لهــــذا المطحــــن تصــــل وال اســــتر 
  مـــدة  150طـــن دقيـــق،  450إلنتـــاج 

طـــن نخالـــة، وبــهـــذا يكـــون المخـــزون قـــد نفـــذ فن
 أقصاها أسبوع. 

 3400  = طن 3600أيام =  6طن *600طن 
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 600  = طن نخالة 150دقيق + 450طن قم  طري 

  2019سنة  عدم دقة تقديرات الموازنة التقديرية خالل -
ن
م حيث لوحظ المبالغـة ف
  المــواد الخــام 

ن
تحديــدها خاصــة فيمــا يتعلــق ببنــد المســتلزمات الســلعية والمتمثلــة ف
  ســـــنة 

ن
مبلغـــــا م 2019والتعبئـــــة حيـــــث بلغـــــ  التقـــــديرات للمســـــتلزمات الســـــلعية  ف

دينــــــار كتقــــــديرات  793,675,415دينــــــار منهــــــا مــــــا قيمتــــــه  817,609,229وقــــــدره 
ن بلـــل المنفـــذ مـــن المســـتلزمات الســـلعية  ســـية والمســـاعدةللمـــواد الخـــام الرئي   حـــي 

ن
ف

 2019خالل سنة 
 
% عـن 91دينار أي بنسبة انحـراف  70,610,417وقدره  م مبلغا

   شـــركةالتقــديرات المحــددة مــن قبــل ال
ن
  ســلعة القمــ  ف

ن
دون أن تكــون هنــاك أزمــة ف

 م. 2019سنة 

يتعلــــق باإلنتــــاج التــــام  بتخفــــيض قــــيم تقــــديراتها فيمــــا  شـــــركةعــــىل الــــرغم مــــن قيــــام ال -
انية التقديرية لسنة  ن   المت 

ن
إال م 2020والمستلزمات السلعية من مواد خام وتعبئة ف
  االعتبــار البيانــات الفعليــة لســنة 

ن
م عنــد إعــدادها، حيــث تعــد 2019أنهــا لــم تأخــذ ف

انيـــة التقديريـــة م 2019البيانـــات الفعليـــة لســـنة  ن أحـــد األســـس الرئيســـية إلعـــداد المت 
  بنـــــــــد اإلنتـــــــــاج التـــــــــام م 2020لســـــــــنة 

ة فن ـــــــــذي نـــــــــتأ عنـــــــــه انحرافـــــــــات كبـــــــــت  األمـــــــــر ال
  86والمســـــــتلزمات الســـــــلعية تصـــــــل إل نســـــــبة 

م، وعـــــــدم 30/9/2020% وذلـــــــك فن
.  يراداتالوصول للمستهدفات المأمولة فيما يتعلق بتنمية اإل   من النشاط التشغيىل 

   شـــركةعـدم تحقيــق الوحــدات اإلنتاجيـة لل -
  نســب لمســتهدفاتها حيـ  يوجــد تــدنن
فن

ة مقارنــــة بالكميــــات المســــتهدفة  الكميــــات لإلنتــــاج المحقــــق خــــالل الســــنوات األخــــت 
  صناعة الدقيق والسميد والمكرونة وصناعة األعالف  شـركةلمصان  ال

والمتمثلة فن
ن   :م للوحدات اإلنتاجية2020اإلنتاج لثالث أرباع سنة والجدول التال  يبي 

 النسبة المحققة  اإلنتاج المحقق )طن( اإلنتاج المستهدف )طن( نوعية اإلنتاج

 % 16.19 30,538.75 188,608 القم  المطحون

 % 16.32 23,079 141,456 دقيق

 %15.77 7,437 47,152 النخالة

 %8.87 7,449 83,955 القم  المطحون

 %9 4,920.72 54,570.75 السميد إجمال  

 %8.64 1,812.60 2,088.75 النخالة

  782.80  دقيق قم  صلب

 %39 869.850 2,180.250 كسكي  

 %8.5 1,439.118 16,944 مكرونة

 %13.26 33,672.889 253,952 عالفأ
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 جملس الوزراءالفصل الثامن: 
 حلكومة الوفاق الوطنياجمللس الرئاسي ديوان 

 نظام الرقابة الداخلية

ن وجــــود بعــــض أوجــــه الضــــعف  مــــن خــــالل دراســــة وتقيــــيم نظــــام الرقابــــة الداخليــــة تبــــي 
 :  
  اآلنر
ن
 والقصور تتمثل ف

  بـالمجلس بتقـارير الـديوان  -
تكرار مالحظة عـدم وجـود هيكـل تنظـيم  ومـالك وظـيفن

ر يحـــــول عـــــن إعـــــداد و  الهيكـــــل التنظـــــيم  والمـــــالك  اعتمـــــاد الســـــابقة دون وجـــــود مـــــت 
  الخــاص، االمــر الــذي

اإلداريــة  جــراءاتيضــعف أحكــام الرقابــة عــىل أغلــب اإل  الــوظيفن
 .والمالية

منـذ  القانونيـة حيـال العهـد غـت  المسـوية جـراءاتعدم قيام إدارة المجلس باتخاذ اإل  -
انية والحسابات والمخازن (188) سنوات سابقة بالمخالفة للمادة ن  .من الئحة المت 

ة م   - ن بابرام عقود إيجار مبارسر ن قيام بعض الموظفي  ن كـان يتعـي    حـي 
المستأجرين فن

 .إبرام العقود م  اإلدارة المختصة بالمجلس

م  الصـرف  وجمي  المستندات المرفقة به بختم يفيد الصـرف  إغفال ختم أذونات -
انيـــــــة والحســـــــابات 105المـــــــادة ) بالمخالفـــــــة لـــــــنص بيـــــــان تاريخـــــــه ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
  . والمخازن

يـــدل عـــىل  عـــدم  مـــن ســـنة إلخـــري ممـــا ات إســـتئجار الطـــائراتمصــــروفارتفـــاع حجـــم  -
 .وض  برامأ مسبقة لتحديد وتنسيق الزيارات الرسمية

 حيـــــث أنعاشــــة، ات اإل مصــــــروف عتمــــادعــــدم وجـــــود آليــــة واضـــــحة مــــن المجلـــــس ال  -
 .يتم بطريقة عشوائية وغت  منظمةالصـرف 

  )حجوزات تـذاكر سـفر -
واقامـة  قيام المجلس بتكبد مصاريف وأعباء مالية تتمثل فن

وعائليــة ألشــخاص ليسـ  لــديهم تبعيــة للمجلـس( ممــا يــدل عـىل عــدم وجــود  فرديـة
  
 اإلنفاق. سياسة رشيدة فن

  ترتـــب عنهـــا  ف مبـــالل ماليـــة -
دون الرجـــوع ، إبـــرام العديـــد مـــن العقـــود اإلداريـــة الـــبر

انيــة26مــا نصــ  عليــه المــادة ) للمراقــب المــال  وفــق ن  الحســاباتو  ( مــن الئحــة المت 
 .المخازنو 

انية الت ية المي    م2020سيي 

جملــــــة المبــــــالل م 2020ات خــــــالل الســــــنة الماليــــــة مصـــــــروفوال يــــــراداتتقريــــــر اإل  أظهــــــر 
 دينـــار، بينمـــا بلغــــ  جملـــة الحـــواالت الماليــــة 42,110,930المعتمـــدة والمفـــوض بهــــا 

 وفيمـا يـىل  بيـان دينـار، 41,881,050 دينار، فيما بلل ما تم  فـه نحـو 41,471,343
انية بالم ات الفعليةمصـروفات بالعتمادمقارنة اال  ن   :جلسعىل أبواب المت 
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 البيان المعتمد المسيل المصـروف الفعل   الرصيد

 الباب األول 3,698,700 3,059,113 3,635,300 63,400

166,480 32,833,520 33,000,000 33,000,000   
 الباب الثانن

 المتفرقات 5,412,230 5,412,230 5,412,230 0

 المجموع 42,110,930 41,471,343 41,881,050 229,880
 

الظـــــواهر و  الفحـــــص والمراجعــــة تكشـــــف  جملــــة مـــــن المالحظــــاتأعمــــال  مــــن خـــــاللو 
 :  نوردها فيما يىل 

ن البنـــــود  -   نهايـــــة الســـــنة الماليـــــة تعـــــدد المنـــــاقالت بـــــي 
ن
حيـــــث تـــــم  م31/12/2020ف

 7,425,000 ±بنـــد بالزيـــادة والتخفـــيض وبقيمـــة اجماليـــة بلغـــ   14تحريـــك عـــدد 
% من قيمة المخصصات المعتمدة مما ششت  ال تغيت  جوهري 35دينار أي بنسبة 

  توزيــــ  المخصصات. 
ن
 ف

ر لذلك ىأخر  د بنو إل  بنقل مخصصات بنود بالكامل القيام -  :ومنها دون وجود مت 

 البند المبلغ المعتمد قبل المناقلة الرصيد بعد المناقلة

 مؤتمراتنفقات إنعقاد  2,000,000 0

 إعانات 100,000 0
 

ن البنـــود بطريقـــة عشـــوائية وغـــت  مدروســـة نـــتأ عنهـــا  -  انتهـــاج أســـلوب المنـــاقالت بـــي 
 عىل بعض البنود بأرصدة سالبة )تجاوز( كان باإلمكان تداركها. الصـرف 

 نفقات السفر والمبيت بند

حجـوزات مقابـل  ومكاتـب الخطـوط السـفر والسـياحة شــركاتبلل إجمال  مـاتم  فـه ل
  خــــارج ليبيــــا( خــــالل ســــنة  – )تــــذاكر ســــفر

 2,574,964م ماقيمتــــه 2020حجــــز فنــــدفر
 
 
 : وفق البيان التال   وذلك دينار تقريبا

 البيان القيمة اإلجمالية

ن للخدمات السياحية 2,214,355 كة المقام األمي   رسر

كة الخطوط اآلفريقية 48,119  رسر

كة الخطوط الليبية 36,323  رسر

كة 276,166  الحدوة للخدمات السياحية رسر

 اإلجمال   2,574,964
 

 :لوحظ بشأنها التال   حيث

  التعامــــــل بطريــــــق التكليــــــف المبــــــارسر مــــــ  عــــــدد مــــــن ال -
 شـــــــركاتاســــــتمرار المجلــــــس فن

  حجــوزات التــذاكر واالقامــة
بالمخالفــة لالئحــة العقــود االداريــة  الفندقيــة الخاصــة فن
  تقاريرم، بالرغم من التنويه عن2007( لسنة 563رقم )

  .الديوان السابقة ها فن

  تــــم الحجــــز عــــن  شـــــركاتعــــدم إرفــــاق الفــــواتت  الصــــادرة عــــن مكاتــــب أو  -
ان الــــبر الطــــت 

  .طريقها

الخــــدمات الســــياحية مقابــــل حجــــز تــــذاكر ســــفر  شـــــركات ف مبــــالل ماليــــة لصــــال   -
  الخــــارج دون إرفــــاق قــــرارات اإليفــــاد 

 حيــــث يــــتم ذلــــك بموجــــب، واقامــــة بالفنــــادق فن
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رف مـــــدير مكتـــــب رئـــــيس المجلـــــس الرئـــــاس  دون مراعـــــاة الضـــــوابط رســـــائل مـــــن طـــــ
  تحكم هذا 

 اإلنفاق. القانونية البر

 عالن وعالقات عامةإبند 

  اعــداد واســعار  -
ن
  الوجبــات المقدمــة ألفــراد الحمايــة المبالغــة ف

ن
وضــعف الضــوابط ف

دينــار لعــدد يصــل ال  311,640م قيمــة 11/2020 فهــا حيــث تبلــل فــاتورة شــهر 
 دينار للوجبة.  40وجبة، أي بمتوسط  7800

-   
ن
 ف مبــــالل ماليــــة نظــــت  ســــفريات وتــــنقالت خارجيــــة واقامــــة  اســـتمرار المجلــــس ف

بالداخل والخـارج ألشـخاص ال تـربطهم عالقـة وظيفيـة بـالمجلس بـالرغم مـن تبعيـة 
انية مستقلة ن  :ومثال عىل ذلك، البعض منهم إل جهات ذات مت 

 المستفيد المكان البيان القيمة رقم االذن

49/6 

 ه غ –و غ  تونس إقامة فندقية كاملة 15,300

 غ ز تونس إقامة فندقية كاملة 2,435

 أ ج بارطس إقامة فندقية كاملة 12,897

41/6 

 أ ش المنامة -اسطنبول -المنامة حجز تذاكر 19,425

 حجز تذاكر 4,097
-طرابلس/تونس -تونس -طرابلس

 تونس -الجزائر
 أ ج

 ع م ش روندا-سكرتت  اول بالسفارة الليبية حجز تذاكر 28,064
 

 بند أتعاب ومكافآت لغي  العاملي   

قيام المجلس باصدار العديد من القرارات بشأن تشكيل لجان لتنفيذ بعض المهـام  -
ن للمجلس  ومن  مكافأت مالية شهرية دون إخضـاعها للقـانون  ألشخاص غت  تابعي 

  م بشأن الرقم 2014( لسنة 8رقم )
 :ومن أمثلة ذلك، الوطبن

ـــخ رقم األذن  البيان المبلغ التاريـ

6/12 7/12/2020 410,000 
عضو بمعدل  136 الشؤون األمنية لعدد أعضاءمقابل مكافأت 

ة  1,000 وفق قرر  م(2020/ 12-11-10)دينار شهريآ عن الفتر
 م2020لسنة ( 726) الرئاس رقم

18/12 9/12/2020 179,385 
ن عددالغت  للمستشارين  دينار  3000من  مكافاه شهرية   متفرغي 

 مستشار 12

23/12 10/11/2020 76,700 
ن بعقود لعد ن  7د يمثل قيمة مكافاءت شهرية للمتعاوني  متعاوني 

 م2020( 11-10-9)شهر عن األ 

29/12 15/12/2020 194,000 
للجنة العطاءات الفرعية  أعضاء 10من  مكافاه شهرية لعدد 

 (353)لالدوية والمعدات المشكلة بقرار المجلس الرئاس  رقم 
 م31/12/2020حبر  1/1 من م2020لسنة 

99/12 31/12/2020 33,000 
ة من  م2019لسنة  (155) قرار المجلس الرئاس رقم عن الفتر

 أعضاء 7لعدد  م31/12/2020حبر  1/8
 

 قطع غيار ومهمات وأدوات بند

اء قطــ  غيــار -  عــن  رسر
ا
ات مصــــروفبشـــكل مبــالل فيـــه لســيارات تابعـــة للمجلــس فضـــ 

ات تتعلــق ببنــد مصـــروفمقارنــة بأســعار الســوق باإلضــافة إل تحميــل البنــد ب الصــيانة
ن ذلــــك وفــــق الفــــاتورة المعــــدة بتــــاريــــخ  (الصــــيانة )اليــــد العاملــــة م 23/6/2020وتبــــي 
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كة األفضل لصيانة دينار  151,600بمبلل  41/11الصـرف  بموجب إذن لصال  رسر
 التفاصيل:  والبيان التال  يوض  ،السيارات

 اإلجمال   قيمة قطع الغيار قيمة اليد العاملة رقم اللوحة نوع المركبة

 18,550 17,800 750 / تويوتا الندكروزر

 43,100 35,750 7,350 / تويوتا الندكروزر

 21,700 21,000 700 1950078/5 تويوتا لكشن مصفحة

ول  50,000 44,000 6,000 1708459/5 نيسان بتر

 9,000 7,450 1,550 1699429/5 هونداى كريتا

 9,250 7,500 1,750 1711121/5 شفرلي  سود برين
 

  
 بند إيجار المبان 

  مصـروف تكبد المجلس الرئاس   -
ن
  لـم الصـرف  ات ضخمة ف

عـىل نفقـات إيجـار المبـانن
انيــة التقديريــة خــالل ســنة ضــمن بنــود  يتضــ  إدراجهــا بشــكل تفصــيىل   ن  م2020المت 

إل التحميــــل عليـــه نفقــــات  باإلضـــافة لعــــدة ســـنواتالصــــرف  والمالحـــظ تكـــرار هــــذا 
  )الخــدمات األرضــية 

اســتئجار الطــائرات ومــا يصــاحبه مــن مصــاريف اخــرى تتمثــل فن
م حـبر 2017 حيث بلل إجمال  ماتم  فه عن السنوات مـن العبور(، –التموين  –

 :وفق البيان التال   دينار 19,643,288م نحو 2020

 عدد األذونات قيمة التكاليف السنة

2017 1,121,066 12 

2018 3,988,451 11 

2019 6,441,018 21 

2020 8,092,752 24 

 19,643,288 اإلجمال  
 

ات بند  التجهي  

كـة بيــ   48,675تـم  ف مبلـل  2/11رقــم الصــرف  بموجـب إذن - دينــار لصـال  رسر
: الجودة   

ن اآلنر  للمقاوالت مقابل توفت  فرش لمكاتب أحد نواب المجلس، وقد تبي 

  عمليــة إحضــار العــروض واســنادها  
يات فن رئيس قســم لــغيــاب دور لجنــة المشــتر

 .الشؤون اإلدارية

  كـة  شــركاتجمي  العروض المقدمة من   تـوفت  المطلـوب )رسر
غـت  متخصصـة فن
كـــــة األداء ا كة، رسر ، رصى للمقـــــاوالت العامـــــةـلعـــــمـــــيم للمقـــــاوالت العامـــــة المشـــــتر

كة بي  الجود  .للمقاوالت( رسر

 االعتبار مالحظات  
مكتب المراجعة الداخلية بالمجلس عىل إذن  عدم األخذ فن
 .الرصف

عـــدم إرفــــاق تقـــارير مــــن لجنـــة فنيــــة متخصصـــة مــــن قبـــل المجلــــس وذلـــك لمطابقــــة  -
( مـــــن 252بالمخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة ) المواصـــــفات الفنيـــــة المـــــوردة عنـــــد االســـــتالم

انية والحسابات والمخازن ن  :ومثال ذلك، الئحة المت 
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 البيان المبلغ التلريــــخ رقم االذن

اء  162,870 19/8/2020 21/10  ومعدات أجهزةرسر

اء  182,350 21/10/2020 بال  حفظ الطاقة أجهزةرسر

اء  182,120 31/12/2020 62/12 ون أجهزةرسر  يةإلكتر

اء  260,820 31/12/2020 146/12  محمولة أجهزةطابعات ملونة و رسر
 

 ات سنوات سابقة مصـروف بند 

ن أعمال  من خالل  :الفحص والمراجعة تبي 

-  
 
ة نســـبيا ن بمبلـــل مستشـــارين  5لعـــدد  ســـداد قيمـــة مكافـــآت بمبـــالل كبـــت  غـــت  متفـــرغي 

ة )مـــــــــن  34/12رقــــــــم الصــــــــــرف  دينـــــــــار بموجـــــــــب إذن 394,330وقــــــــدره  عـــــــــن الفـــــــــتر
ة (م31/8/2017حــــــــــــــــــــــــــبر  م1/1/2017 حــــــــــــــــــــــــــبر  م1/8/2019)مــــــــــــــــــــــــــن  والفــــــــــــــــــــــــــتر
 (م31/12/2019

 
ن لـــم يـــتم أبـــ ، علمـــا ( لســــنة 8خضــــاعهم للقـــانون رقـــم )إن المعنيــــي 

 :والبيان التال  يوض  ذلك، م2014

 اإلجمال   قيمة المكافاة الشهرية عدد األشهر االسم

 22,330 1,595 14   ط إ

 108,000 3,000 36 م م ق

 75,000 3,000 25 إ س د

 114,000 3,000 38 ه ع أ

 75,000 3,000 25 إ س ع
 

دينار  658,155 م والبالل31/12/2020بتاريــــخ  160/12رقم  أذن  فبموجب  -
أحـد نـواب المجلـس لصـال   صيانة وتحوير القاط  الخـاص بمكتـب يمثل مصاريف

كة كروم الخيل لإل   :وقد لوحظ بشأنه مايىل  ، اتنشاءرسر

  ولـــــيس للمجلـــــس  (مجلـــــس الـــــوزراء)ديـــــوان  القيـــــام بأعمـــــال الصـــــيانة لمقـــــر تـــــاب
 .الرئاس

 المـــذكورة بـــدآل مـــن إبـــرام  الشــــركةنتهـــاج المجلـــس طريـــق التكليـــف المبـــارسر مـــ  ا
ن   .عقد لضمان حق الطرفي 

  عدم إرفاق اقرار كتان  من المراقب المال  قبل االرتبـاط باصـدار التكليـف وذلـك
انية والحسابات والمخا26بالمخالفة للمادة ) ن  .زن( من الئحة المت 

 أعمـــــال  لغـــــرض إجـــــراءالصــــــرف  الـــــديوان بعـــــد إل  عـــــدم إحالـــــة المعاملـــــة الماليـــــة
م 2013( لســــنة 24( مــــن القــــانون رقــــم )2الرقابــــة الالحقــــة بالمخالفــــة للمــــادة )

 م. 2013( لسنة 19المعدل للقانون رقم )

 مالحظات عامة

 بالمخالفـة ألحكـام المـادةالصــرف  لوحظ ضعف التعزيز المستندي لبعض عمليات -
انية99) ن  :المخازن ومثال ذلك ما يىل  و  والحسابات ( من الئحة المت 
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 رقم األذن القيمة المستفيد البيان النواقص

يات.  -  محرصن لجنة المشتر
 عروض المفاضلة.  -

كة بي  الجودة للمقاوالت توريد سجاد ممرات للجناح الرئاس    10/9 18,900 رسر

يات.  -  محرصن لجنة المشتر
 عروض المفاضلة.  -

  الخاص 
ونن مصاريف الموق  اإللكتر
 بمكتب النائب/ )أ.م(

كة المتكامل المساهمة لالدارة  رسر
 وخدمات تقنية المعلومات

19,000 7/10 

يات.  -  محرصن لجنة المشتر
 عروض المفاضلة.  -

 32/10 9,720 الواحة للطباعة طباعة وصناعة أختام

يات.  - ن وفرش محرصن لجنة المشتر كة  توريد بطاطي  اقةرسر  22/10 49,800 االرائك الت 
 

 تخـــص الســـنة الماليـــة مصــــروفم ب2020تحميـــل الســـنة الماليـــة  -
 
ات مدفوعـــة مقـــدما

 مـــــن بنـــــد االيجـــــارات2021
و
األمـــــر الـــــذي يظهـــــر البنـــــد عـــــىل  غـــــت  حقيقتـــــه ، م خصـــــما

( مـــن الئحـــة 13( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة والمـــادة )10بالمخالفـــة للمـــادة )
انية  ن  :ومن أمثلة ذلك، والحسابات والمخازنالمت 

ـــخ رقم االذن  البيان المبلغ التاريـ

ة من  21,600 30/9/2020 16/9  30/6/2021حبر  1/7/2020إيجار سكن عن الفتر

ة من  72,000 5/10/2020 11/10  1/5/2021حبر  1/5/2020إيجار سكن عن الفتر

ة من  21,000 18/11/2020 26/11  1/5/2021حبر  1/5/2020إيجار سكن عن الفتر

ة من  21,000 18/11/2020 28/11  1/5/2021حبر  1/5/2020إيجار سكن عن الفتر

ة من  24,000 31/12/2020 77/12  30/11/2021حبر  1/12/2020إيجار سكن عن الفتر
 

ن الموظــف المســتأجر بصــفته الشخصــية - ن أن أغلــب عقــود إيجــار الســكن تــتم بــي   تبـي 
)  
  غيــاب دور اإلدارة المختصــة بــالمجلس والمــؤجر )صــاحب المبــبن

إل  باإلضــافة، فن
ة للمستفيد )المستأجر( بناء عىل طلبات مقدمة منهم   فها  .مبارسر

)م.ع.ع( دينــار لصــال   57,000تــم  ف مبلــل  31/12رقــم الصـــرف  ذنأبموجــب  -
ة مـــــــــن مقابـــــــــل إيجـــــــــار عقـــــــــ ، م31/12/2020 م حـــــــــبر 1/1/2020ار )ســـــــــكن( للفـــــــــتر
 .كر اسم وصفة المستفيدوالمالحظ فيه عدم ذ 

 (12الدمغــة بالمخالفــة للقــانون رقــم ) ضـــريبةلالصـــرف  عــدم إخضــاع بعــض أذونــات -
 :  ومن أمثلة ذلك الدمغة ضـريبةم بشأن 2004لسنة 

 البيان القيمة رقم اإلذن

كة ليبيا للنفط 200 عدد قيمة توريد 34,000 48/6  كوبون وقود من رسر

اء كروت  15,000 60/11 كة ليبيا لالتصاالت قيمة رسر ن  من رسر  انتر

كة ليبيانا للهاتف المحمول 15,000 4/12 اء كروت اتصاالت من رسر  قيمة رسر

كة ليبيانا للهاتف المحمول 15,000 5/12 اء كروت اتصاالت من رسر  قيمة رسر
 

-   
، شـــهر الســـابقةخـــالل شـــهر دشســـمت  مقارنـــة باأل  اإلنفـــاقلـــوحظ الزيـــادة الواضـــحة فن

( مــــــن الئحــــــة 13مخصصــــــات البنــــــوذ بالمخالفــــــة للمــــــادة ) ســــــتنفاذ اوذلــــــك بغــــــرض 
انية والحسابات والمخازن ن : ، المت   ومن أمثلة ذلك مايىل 
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  شهر نوفمي   المعتمد خالل السنة البند ت
 م خالل شهر ديسمي   م حن 

ن آأتعاب ومكاف 1  1,280,680 1,043,520 2,327,900 ت لغت  العاملي 

 381,460 182,940 564,460 مطبوعات وقرطاسية 2

  و  3
 7,219,440 3,060,370 10,279,810 ات نقلمصـروفإيجار مبانن

 550,760 322,380 906,040 الصيانة 4

 4,914,650 2,160,120 7,100,400 ات سنوات سابقةمصـروف 5
 

   رف عــىل جهــةـلــوحظ قيــام إدارة المجلــس بالصــ -
ن
انيــة مســتقلة والمتمثلــة ف ن ذات مت 

  13/10/2020دينــــار بتــــاريــــخ  150,150 بمبلـــــل 20/10رقــــم الصـــــرف  إذن
 م والـــــبر

كــة  دينــار لمجلــس الــوزراء 59,600بقيمــة  تــوفت  )تــرخيص ونــدوز( تضــمن  مــن رسر
اد األ األوائل ال  وناإل جهزةستت   .يةلكتر

 العهد المالية

دينـار، ومــن  130,000مبلـل  م2020ة خـالل سـنة مصــروفال بلـل اجمـال  العهـد الماليـة
ن اآلل عملية الفحص خال   والمراجعة تبي 

 :نر

حيـث بلــل  ة مـن ســنوات سـابقة،مصــروفعـدم إقفـال وتســوية بعـض العهـد الماليــة ال -
  تاريخــه

  15,000قيمتــه  مــا مــالم شســوي حــبر
 
حكــام أل  دينــار، األمــر الــذي يعــد مخالفــا

انيــــة188المـــادة ) ن حســــب  وفيمــــا يــــىل  بيــــان، المخـــازن الحســــاباتو  ( مــــن الئحــــة المت 
 :السنوات

 السنة القيمة االسم

 2016 10,000 ن ر ا

 2019 5,000 ج ع ع

 - 15,000 اإلجمال  
 

نــــ  اســــتغالل تســــوية بعــــض العهــــد الماليــــة - ، بفــــواتت  خاصــــة بكــــروت الهــــاتف واالنتر
 . 45/11رقم الصـرف  ومثال ذلك إذن بالرغم من توفرها بالخزينة

 ةالمصـرفيالحسابات 

 :كالتال   هابيان ةمصـرفي حسابات 5 عددب المجلسيحتفظ  

 
 
 الرصيد المصـرف

 م31/12/2020
ى  الرصيد الدفي 

 م31/12/2020
 ت نوع الحساب

 1 الباب األول 655 684,035

16,344,077 253,304   
 2 الباب الثانن

 3 الباب التالث 0 0

 4 الطوارئ 7,156 481,628

 5 الودائ  واألمانات 333,580 406,459
 

  ة لحســـابات الالمصـــــرفيمـــن خــــالل فحـــص ومراجعــــة مــــذكرات التســـوية و 
 مجلــــس حــــبر

ن  م31/12/2020 : اآل تبي   
 نر
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  كشـف حسـاب  وجود -
ن
ن المصــرف و مبالل خصـم  مـن الـدفاتر ولـم تظهـر ف لـم يتبـي 

 وذلـــك لتجاوزهـــا المـــدة المحـــددة، الالزمـــة بشـــأنها جـــراءات اإل  باتخـــاذ مجلـــسقيـــام ال
ا (118) بالمادة ن  :أمثلة منو  والحسابات والمخازن نيةمن الئحة المت 

ـــخ القيمة المستفيد  ت لحسابا التاريـ

 24/4/2017 9,239 الجمهورية بالخت  
 1 الباب األول

 31/12/2018 14,782 الجمهورية جامعة طرابلس

كة بسام حداد  28/12/2016 157,624 رسر
 2 الطوارئ

Fcm travel solutions 285,645 29/1/2017 

قفنذق   3 الودائ  واالمانات 10/4/2018 123,831 الشر

  

امات القائمة  االلي  

امات الماليـة القائمـة عـىل  المجلـس الرئـاس  لح
ن   بلغ  جملة االلتر

كومـة الوفـاق الـوطبن
 :وفق البيان التال   دينار، وذلك 10,218,877مبلل  م31/12/2020 حبر 

 البيان القيمة

كة الخطوط االفريقية 10,069,813  رسر

كة اإل  98,084  نجازرسر

كة اإل  41,740  عالم للخدمات السياحيةرسر

كة التاج الملك   9,240
 رسر

 اإلجمال   10,218,877
 

امات دون وجود مخصصات ويالحظ بشأنها ن تيب التر  .قيام إدارة المجلس بتر

 المتفرقات

   36/6رقــــــــم الصـــــــــرف  بموجــــــــب إذن
ن قيــــــــام المجلــــــــس 16/6/2020المــــــــؤر  فن م تبــــــــي 

 190495حســــــاب وزارة الماليــــــة رقــــــم إل  دينــــــار  5,412,230بتحويــــــل مبلــــــل الرئــــــاس  
األمم المتحدة  مخصصات مكتب حيث أن القيمة تمثل، رف ليبيا المركزيـطرف مص

م وكتاب رئيس 2020( لسنة 217لخدمات المشاريــــ  وفق قرارالمجلس الرئاس  رقم )
والمالحــظ ، بالخصــوص قســم التحقيقــات بمكتــب النائــب العــام الموجــه لــوزير الماليــة

 :  
 عىل  ذلك اآلنر

لمراجعـــة ( للمشـــاريــــ  مـــم المتحـــدةاأل  مـــ  )مكتـــب عقـــد اتفـــاققيـــام المجلـــس بـــابرام  -
قــــــانون  ألحكــــــام بالمخالفــــــةحســــــابات المـــــــرصف المركــــــزي دون ان يكــــــون مخــــــتص و 

لمــواد م ودون المصــادقة مــن ديــوان المحاســبة وفقــا ل2005لســنة  1المصــارف رقــم 
( لســــــنة 19م المعــــــدل للقــــــانون رقــــــم )2013( لســــــنة 24رقــــــم )مــــــن القــــــانون  (1-2)

 .م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والمتعلقة بمراجعة وفحص العقود2013

م ضمن المستندات -  .المؤيدة لعملية الرصف لم يتم إرفاق نسخة من االتفاق المت 

 م9/11/2020م الصـــادر بتـــاريــــخ 2020لســنة  2600تــم إصـــدار تفــويض مـــال  رقـــم  -
 .دينار 5,412,230عملية التحويل بقيمة  قبع
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 ديوان جملس وزراء حكومة الوفاق الوطني
 نظام الرقابة الداخلية 

ن وجـــود  مـــن خـــالل متابعـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة المطبـــق بـــديوان مجلـــس الـــوزراء تبـــي 
: أوجه  العديد من  القصور نورد اهمها فيما يىل 

  معتمـــــد لـــــديوان رئاســـــة  -
ن عـــــدم وجـــــود مـــــالك وظـــــيفن الـــــوزراء يحـــــدد عـــــدد المـــــوظفي 

ن عليهــــــــا، وكـــــــــذلك الوظــــــــائف الشــــــــاغرة حســــــــب المـــــــــؤهالت  والوظــــــــائف المســــــــكني 
والتخصصـــات العلميـــة والدرجـــة الوظيفيـــة، وذلـــك للحـــد مـــن التعيينـــات العشـــوائية 

انية بأعباء اضافية ال طائل منها.  ن   اثقل  كاهل المت 
 البر

  أداء المهام  -
ن
م المناطـة بـه عـىل أكمـل وجـه بـالرغضعف مكتب المراجعة الداخلية ف

ن بالمكتب 10من وجود عدد   .موظفي 

( دون التوقيــــ  صــــرفوالمســــتندات المرفقـــة بخــــتم )أذونــــات الصــــرف القيـــام بخـــتم  -
انيـــــة والحســـــابات 105وكتابـــــة التـــــاريــــخ عليـــــه بالمخالفـــــة للمـــــادة ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

 والمخازن. 

  تصــــرفالــذي يعـــد  األمـــر وزراء صــيانة ســـيارات ال تعــود ملكيتهـــا لــديوان مجلـــس الــ -
ا فن

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 24المال العام بالمجان، بالمخالفة للمادة )

ن من وزارة المالية إل  مساعدين باإلضافة 3وجود عدد  - المراقب المال  العام مكلفي 
للعمــل برئاســة مجلــس الــوزراء لالســتفادة مــن فــرق المرتبــات اســتناد للقــرار الصــادر 

معاملــــــة المراقــــــب المــــــال  بشــــــأن  م2013( لســــــنة 867ن مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم )عــــــ
ن بديوان رئاسة الوزراء من ناحية المرتبات.   ومساعديه معاملة العاملي 

ية انية التسيي   المي  

ات عـــــن الســـــنة الماليـــــة مصــــــروفالبيـــــان التـــــال  يوضـــــ  التفويضـــــات الصـــــادرة مقارنـــــه بال
 م: 2020

 الرصيد المصـروف المسيل المفوض البيان

 101,490 27,187,110 22,662,950 27,288,600 األولالباب 

  
 171,900 9,125,600 9,297,500 9,297,500 الباب الثانن

 273,390 36,312,710 31,960,450 36,586,100 اإلجمال  
 

 :  ما يىل 
ن  ومن خالل الجدول السابق وأعمال الفحص والمراجعة تبي 

ن  -    األولعدم الدقة عند إعادة توزيـــــ  مخصصـات ديـوان رئاسـة الـوزراء للبـابي 
والثـانن

  إل  والتخصـــيص بشـــكل ســـليم لكـــل بنـــد مـــن البنـــود واالســـتناد 
المعـــايت  العلميـــة الـــبر

انيــــة 9تحقــــق األهــــداف المــــراد الوصــــول اليهــــا بالمخالفــــة للمــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والحسابات والمخازن مما ترتب عليه: 

 نهايـــة الســـنة الماليـــة وفـــق القـــرار الصـــادر عـــن المجلـــس اجراء لقيـــام بـــا  
مناقلـــة فن

 بشأن اإلذن م31/12/2020م الصادر بتاريــــخ 2020( لسنة 989الرئاس  رقم )
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  وذلـك لتحميـل بعـض إل  بنقل مبالل ماليـة مـن بنـد 
بنـد أخـر داخـل البـاب الثـانن

  الوقـــــ  الـــــذي كـــــانإات للبنـــــود المنقـــــول مصــــــروفال
ن
إجـــــراء يتوجـــــب فيـــــه  ليهـــــا ف
 .  
ن
 المناقلة قبل نهاية السنة بوق  كاف

 مخصصـــــات بعـــــض البنــــــود بالكامـــــل لبنـــــود اخـــــرى دون مســــــاهمة  القيـــــام بنقـــــل
  األ 
ن
:  غراضمخصصات تلك البنود ف   خصص  من أجلها و  

 البر

 المخصص المعدل المخصص البند

ن   0 100,000 أغذية لغت  العاملي 

 0 2,000 والرسوم ضـرائبات والأمينالت
 

  :  من مخصصات البند المنقول إليه و  
 القيام بنقل مبالل بأكتر
 المخصص بعد المناقلة المناقلة له المخصص البند

ات ن  567,560 310,000 257,560 التجهت 
 

  االنفـــاق خـــالل شـــهر دشســـمت  مـــن الســـنة مقارنـــة باألشـــهر الســـابقة وذلـــك  -
ن
التوســـ  ف

انيـة بالمخالفـة للمـادة )لغرض استنفاذ مخصصات بعض بنـود  ن ( مـن الئحـة 13المت 
 : انية والحسابات والمخازن و  

ن  المت 

ــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  البيـــــ
  01/01المصـروفات من 

 م2020لسنة  30/11إل 
 المصـروفات 

 خالل شهر ديسمي  

ن   774,000 800,000 اتعاب ومكافأة لغت  العاملي 

 133,350 136,840 وأدوات مكتبيةمطبوعات وقرطاسية 

 97,160 15,200 نفقات السفر والمبي  والمهام الرسمية

 248,940 296,460 اعالن وعالقات عامة وضيافة

 186,000 375,900 ات النظافةمصـروف

ات ن  285,360 202,430 تجهت 

انيات جهات أخرى ن  2,850,000 ـــــــــ دعم مت 
 

: من خالل اعمال الفحص  ن  والمراجعة تبي 

  حكمها(: الباب األول
 
 المرتبات األساسية )المرتبات األساسية وما ف

 الرصيد المصـروف المعتمد البيان

 40,711 24,312,560 24,353,271 ةساسيالمرتبات األ 
 

ن انتهـــ  عالقـــتهم الوظيفيـــة  احالـــةقيـــام وزارة الماليـــة ب - مرتبـــات عـــدد مـــن المـــوظفي 
هــا( عــن أشــهر  عمــل بالخــارج/  برئاســة مجلــس الــوزراء )المتقاعــدين/  اســتقاالت وغت 

  31/12/2020م حبر 2019م، بعضها يرد من سنة 2020مختلفة خالل سنة 
م فن

ن كان يتوجب  العـام واعـالم وزارة الماليـة  يـراد حساب اإل إل  القيمة إجمال   إحالةحي 
ات إليقاف   تلك المرتبات لرئاسة الوزراء والبيان التال  يوض  ذلك:  إحالةبالمتغت 
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 البيان المدة العدد إجمال  المرتبات

 المتقاعدين أشهر مختلفة 15 556,052

 إجازة بدون مرتب شهر أكتوبر 1 9,313

 االستقاالت  نوفمت   1 9,978

ن مؤق  مختلفةأشهر  3 42,219  الموقوفي 

 الموفدين للعمل بالخارج أشهر مختلفة 6 54,153
 

  مرتبات  -
ن
  ترد من وزارة المالية المتمثلة ف

قيام المجلس باستغالل المخصصات البر
ن والـــــــذين انتهـــــــ  عالقـــــــتهم الوظيفيـــــــة بـــــــالمجلس )متقاعـــــــدين/  دراســـــــة  المـــــــوظفي 

بــــدل نهايــــة خدمــــة للســــادة ها صـــــرفإجــــازة بــــدون مرتــــب( ب عمــــل بالخــــارج/  بالخــــارج/ 
  المتقاعـــدين

ا
ن   األولة البـــاب ساســـيعـــن تحميلهـــا عـــىل بنـــد المرتبـــات األ فضـــ    حـــي 

ن
ف

ات إليقاف  تلك المرتبات وذلك  إحالةكان يتوجب اعالم وزارة المالية بتلك المتغت 
 التالية: أذونات الصـرف وفق 

ـــخ اإلذن رقم  البيان القيمة التاريـ

ن المتقاعدين  100,243 م14/10/2020 2/10  بدل إجازة لعدد من الموظفي 

ن المتقاعدين 98,400 م6/12/2020 1/12  بدل إجازة لعدد من الموظفي 

ن المتقاعدين 227,520 م31/12/2020 16/12  بدل إجازة لعدد من الموظفي 
 

  
ن من مالحظات حول هذه األذونات تمثل  فن  عما تبي 

ا
 :فض 

  باخطــــار وزارة الماليــــة بقــــرارات التقاعــــد االختيــــاري عــــدم قيــــام ديــــوان المجلــــس
ن التخاذ اإل   مرتباتهم.  إحالةعدم بشأن  القانونية جراءاتلبعض الموظفي 

  ب إرفاقعدم  
ن مـن المسـؤول المخـتص  صـرفالسند القانونن بدل اجازة للمعنيي 

خـــــالل الســـــنة بـــــالرغم مـــــن مراجعتهـــــا مـــــن مكتـــــب المراجعـــــة الداخليـــــة واعتمـــــاد 
. ها من قصـرف  بل المراقب المال 

 الصـــرف  عــدم وجــود مــا يفيــد خــتم وتوقيــ  المراقــب المــال  عــىل كافــة اســتمارات
 الفردية بالرغم من وجود االسم والصفة عىل االستمارات. 

ن مــــؤهالتهم ال تتناســــب مــــ  طبيعــــة  - ن بعــــض المــــوظفي  قيــــام ديــــوان المجلــــس بتعيــــي 
  ظــل  صــيدلة/  العمــل بالــديوان منهــا )طــب اســنان/ 

هــا فن تــاريــــخ/ طــب جراحــة( وغت 
  
وتوصــــيف الوظــــائف غيــــاب التنظــــيم الــــداخىل  للمجلــــس وكــــذلك المــــالك الــــوظيفن

الــذي يحكــم ويــوزع العمــل داخــل المجلــس كــال حســب االختصاصــات المســندة إليــه 
  ومنهم عىل النحو 
 : اآلنر

 اسم الموظف التصنيف الوظيفة المؤهل العلم  

ن  موظفة بك/ صيدلة  س بم  ت تعيي 

ن  موظف بك/ اسنان  م بم  ع تعيي 

ن  موظف دبلوم متوسط/ نجارة مسلحة  س ع م تعيي 

ن  موظف بك/عالج طبيع    م ع ع ر تعيي 

ن  موظف بك/ طب وجراحة  الم  م ال تعيي 
  

  
ية والتشغيلية( الباب الثان   )النفقات التسيي 

 :  ما يىل 
ن  ومن خالل اعمال الفحص والمراجعة تبي 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

373 
 

دينــــــار،  1,427,000ة إجماليــــــقيــــــام مجلــــــس الــــــوزراء بمــــــن  مكافــــــآت ماليــــــة بقيمــــــة  -
ن بمكتب الحماية بديوان مجلس الوزراء لوحظ حولها:   للعاملي 

  األولالشؤون األمنية غت  محدد العدد واالكتفـاء بـذكر االسـم  إدارةكتاب مدير 
 واألخت  المرفق بالكشف فقط دون تحديد العدد. 

  داراتالفرديــــــة للمرتبــــــات مــــــن اإل الصــــــرف  قيــــــ  اســــــتماراتاســـــتيفاء اعتمــــــاد وتو 
مكتب المراجعة( باستثناء خـتم وتوقيـ  المراقـب  –المختصة )الشؤون المالية 

 .  المال 

 ( لســـــنة 452( مـــــن قـــــراره رقـــــم )1قيـــــام مجلـــــس الـــــوزراء بمخالفـــــة المـــــادة رقـــــم )
  نصـــــ  بـــــأن 2012( لســـــنة 436م الصـــــادر بتعـــــديل القـــــرار رقـــــم )2012

م والـــــبر
ن بحمايـــــة ال فصــــــر  المرتبـــــات إل  ات باإلضـــــافةشخصــــــيتلـــــك المكافـــــأة للعـــــاملي 

  500المقررة لهم من وزارة الداخلية تكون قيمتها 
 
مكافـأة  صـرف، وذلك بشهريا

( لعدد  ن ن للمجلس )ندب/تعيي  ن التابعي   موظف.  34مالية شهرية للموظفي 

ن ومــن  مكافــأة ماليــ - ة إجماليــة بقيمــة قيــام مجلــس الــوزراء بــابرام عقــود مــ  متعــاوني 
 م لوحظ حولها: 2020دينار خالل سنة  18,000

  المؤهــل  
  بالعقــد والمتمثلــة فن

عــدم اســتيفاء البيانــات الــواردة عــن الطــرف الثــانن
  العلم  والتخصص وتاريــــخ الحصـول عليـه

ا
دارة عـن عـدم اإلفصـاح عـن اإل فضـ 

 القسم المراد االستفادة من خدماته. أو 

 ن لتجـــاوز مـــدة العقـــود أكـــتر مـــن عـــدم تطبيـــق منظومـــة المرتبـــا ت عـــىل المتعـــاوني 
 المدة المحددة وبلوغهم السن القانونية. 

  .عدم وجود ما يفيد اعتماد العقود من وزارة العمل والتأهيل 

 شــــــرارةال شـــــركةدينــــار، مـــــن  88,000ة إجماليــــالقيــــام باقتنــــاء كتيبـــــات وقــــود بقيمـــــة  -
  ةفـواتت  نهائيـ إرفـاقالذهبية للخدمات النفطيـة دون 

ا
مـا يفيـد  إرفـاقعـن عـدم فضـ 

 االستالم. 

ويــــــد ديــــــوان مجلــــــس الــــــوزراء بكــــــروت الــــــدف  المســــــبق )ليبيانــــــا  - ن المــــــدار  –القيــــــام بتر
  )ليبيانـا للهـاتف النقـال 98,080ة )إجماليالجديد( بقيمة 

كـبر  –( دينار، من قبـل رسر
 :  المدار الجديد( لوحظ حولها ما يىل 

  مــــا يفيــــد اســــتالم الكميــــة  إرفــــاقعــــدم  الفــــواتت  النهائيــــة، عــــالوة عــــن إرفــــاقعــــدم
 الموردة بالرغم من مراجعتها من مكتب المراجعة الداخلية

  كــــــروت دفــــــ  مســــــبق  
اســــــتفادة المراقــــــب المــــــال  والمســــــاعدين بمزايــــــا تتمثــــــل فن

كتيبــــــات للوقــــــود بالمخالفــــــة لقــــــرار وزيــــــر الماليــــــة إل   )ليبيانــــــا، مــــــدار( باإلضــــــافة
  القـرار رقـم ) م بتعـديل2017( لسـنة 354المفوض رقم )

( لسـنة 329الحكـم فن
ن ومســــــــــاعديهم بالجهـــــــــــات بشــــــــــأن  م2017 ن المـــــــــــاليي  تحديــــــــــد مزايـــــــــــا للمــــــــــراقبي 

  م و   ك2020ة العامة خالل سنة داريوالوحدات اإل 
 :اآلنر

  نهاية السنة كروت مدار( -كروت )ليبيانا  الصفة
 كتيبات الوقود حن 

 ( 150) المراقب المال  
 
 اشهركل ثالثة  دينار 1800 شهريا

  240( 3×80) (3المساعدين عدد )
 
 كل ثالثة اشهر دينار 2880 شهريا
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ن ألغلــــــب  - ن التـــــابعي    مـــــن  كـــــروت الــــــدف  المســـــبق للعديـــــد مــــــن المـــــوظفي 
ن
التوســـــ  ف

اخـــر  إل  المكاتــب بالـــديوان بشــكل غـــت  مــنظم وذلـــك مـــن حيــث العـــدد )مــن موظـــف
يات بالمخالفــة القــرار إل  كمزايــا( باإلضــافة م 2013( لســنة 104رقــم )لجنــة المشــتر

بتنظــــيم بعــــض الخــــدمات بــــديوان رئاســــة مجلــــس الــــوزراء وفــــق الفقــــرة الرابعــــة مــــن 
  تتطلـــب طبيعـــة عملهـــا ذلـــك يـــتم 4المـــادة )

  نصـــ  )الوظـــائف االخـــرى والـــبر
( والـــبر

ن المكتـب المخـتص أل دارة أو تقـديم مـذكرة مـن مـدير اإل  ط  مـي  شـؤون التنظـيم وطشـتر
  السنة(.  480ال تتجاوز أ

ن
 ف

الة تصوير وعدد من حت  الطابعات بأنواع مختلفة وعدد من بطاريات  شـراءلقيام با -
المختصــــــــــــة  داراتالمطالبــــــــــــات مــــــــــــن اإل  إرفــــــــــــاقبنوســــــــــــونيك قابلــــــــــــة للشــــــــــــحن دون 

  باالحتياجات
ا
عن عدم تشكيل لجنة فنية متخصصة السـتالم تلـك األصـناف فض 

انيـة 252)االستالم بالمخـازن بالمخالفـة للمـادة  أذوناتواالكتفاء ب ن ( مـن الئحـة المت 
 التالية: أذونات الصـرف والحسابات والمخازن وفق 

ـــان القيمة تاريــــخ اإلذن اإلذن قمر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  البيـــــ

 األجواء شـركةمقابل توريد الة تصوير وعدد من حت  الطابعات لصال   98,945 م07/07/2020 4/7

 االرتقاء شـركةمقابل توريد عدد من حت  طابعات لصال   28,400 م22/07/2020 8/7
 

   مانـــــــاتحســـــــاب الودائـــــــ  واأل إل  دينـــــــار  130,323القيـــــــام بتعليـــــــة مبلـــــــل وقـــــــدره  -
فن

فـــــــــــــارس  شـــــــــــــركةلصـــــــــــــال   46/12رقــــــــــــم إذن الصــــــــــــــرف  م بموجــــــــــــب31/12/2020
للقرطاســـية واألدوات المكتبيـــة مقابـــل توريـــد قرطاســـية بأنواعهـــا المختلفـــة، لـــوحظ 

 :  بشأنه ما يىل 

 ن  القيـام بالتعليــة وفــق الكتــاب الموجــه مــن مــدير مكتــب الشــؤون الماليــة  إل أمــي 
ة  ح فيه بتعلية القيمة معزز بتأشت 

ن شؤون التنظيم يقتر عام مجلـس الـوزراء  أمي 
 تعلية المبلل.  ابأسببالموافقة دون ذكر 

  162,923ة إجماليــــبقيمــــة  45، 44، 43، 42 أرقــــامالفــــاتورة النهائيــــة المرفقــــة 
  
( وليس  أصل م  عدم 25/11/2020دينار المؤرخة فن م صورة ملونة )سكتن

بـالرغم مـن اذن الصـرف دينار المدون ب 130,323الفاتورة النهائية بمبلل  إرفاق
 ة. مراجعتها من مكتب المراجعة الداخلي

  ما يفيد االستالم بالمخازن.  إرفاقعدم 

ن تـــــذاكر ســـــفر وعـــــودة لعائلـــــة/ )ال، ا، ع( بصـــــفته  اصـــــدار القيـــــام ب - عـــــام مجلـــــس  أمـــــي 
( لســنة 104( مــن القــرار رقــم )3الــوزراء خــط القــاهرة إســطنبول بالمخالفــة للمــادة )

  م بتنظـــيم بعـــض الخـــدمات بالـــديوان2013
ا
ن بدولـــة تـــونس فضـــ  عـــن حجـــز غـــرفتي 

 التالية: أذونات الصـرف قرار بالمهمة وفق  إرفاقدون 

 البيان القيمة تاريــــخ اإلذن رقم اإلذن

 15,198 م04/10/2020 3/10
 مقابل حجز تذكرة سفر وعودة لعائلة/ )ال، ا، ع( 

ن بصفته   عام مجلس الوزراء أمي 

 8,400 م21/12/2020 10/12
ن بدولة تونس   )ال، ا، ع( لـحجز غرفتي 

ن بصفته   عام مجلس الوزراء أمي 
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الوطنية لتمويل الحقول والموانن  النفطية  شـركةقيام رئاسة المجلس بالتعاقد م  ال -
م بتـــــاريــــخ  لغــــرض تقـــــديم خـــــدمات النظافـــــة وخـــــدمات المقـــــ  حســـــب العقـــــد المـــــت 

م بقيمــــــــة تقديريــــــــة 30/06/2020م حــــــــبر 1/1/2020م يبــــــــدأ مــــــــن 14/11/2019
ن مـــن  وتـــم تجديـــد دينـــار  671,000للعقـــد وقـــدرها  إل  م1/7/2020اتفـــاق الطـــرفي 

دينــــــار عــــــىل ان يــــــدف   726,000م بقيمــــــة تقديريــــــة للعقــــــد وقــــــدرها 31/12/2020
  مبلــــــــل  األولالطــــــــرف 

 دينــــــــار  121,000للطــــــــرف الثــــــــانن
 
لخــــــــدمات النظافــــــــة  شــــــــهريا

ه خالل السنة الحالية والسنوات صـرفوخدمات المق  والبيان التال  يوض  ما تم 
 السابقة، لوحظ حوله: 

   نشــاطها عــىل تمويــل الحقــول  قتصـــر ي شـــركةقيــام رئاســة المجلــس بالتعاقــد مــ
ن نــوع    تبــي 

والمــوانن  النفطيــة وذلــك بالمخالفــة لشــهادة اثبــات قيــد بالغرفــة والــبر
 .شـركةنشاط ال

  ن واعــــــداد التقــــــارير الدوريــــــة عــــــىل جــــــودة شـــــــرفمــــــا يفيــــــد تكليــــــف م إرفــــــاقعــــــدم ي 
باعــــداد رســــائل مــــن مــــدير مكتــــب واالكتفــــاء الصـــــرف  الخــــدمات المقدمــــة قبــــل
 العمل.  انجاز الخدمات بالديوان ب

   دينـار  121,000تحديد قيمة المبلل المدفوع بواقـ 
 
للخـدمات المقدمـة  شـهريا

نظافة( دون االفصاح عن تكلفـة كـل  –( من العقد )سفرجة 3وفق نص المادة )
 خدمة عىل حدا. 

  م مقتضـــب يفتقـــر   تضـــمنإل  العقـــد المـــت 
ن منهـــا  بعـــض المـــواد الـــبر حـــق الطـــرفي 

  حـــال وجـــود ضـــعف
  تقـــديم الخـــدمات بالمخالفــــة أو  فـــرض غرامـــات فن

ســـوء فن
 .ةداريلالئحة العقود اإل 

  ة السـابقة والحاليـة بالرغم من ان الدولة الليبية تمر بجائحة كورونـا خـالل الفـتر
  الدولــة لنســبة تصــل

ن بالجهــات العامــة فن  ممــا ترتــب عليــه تقلــيص عــدد العــاملي 
( لســــــــنة 470، 326%( بنــــــــاء عــــــــىل قــــــــراري المجلــــــــس الرئــــــــاس  )30%، 10)إل 

  مثـــل هـــذه إجـــراء أي لـــم يـــتم  إال أنـــهم، 2020
تخفيضـــات للتكـــاليف الشـــهرية فن

  لــــم يــــتم تضــــمينها 
الحــــاالت )القــــاهرة واالســــتثنائية والكــــوارث الطبيعيــــة( والــــبر

 ة. داريبالعقد بالمخالفة لالئحة العقود اإل 

 ديـوان ات المتعلق بتمصـروفتحميل ال  
قـديم خـدمات تشـغيل المقـا   لمـوظفن

  و   تخـص البـاب 
 األولالمجلس عىل بند )اعالن وعالقات عامة( الباب الثانن

 ( من قانون نظام المال  للدولة. 10بالمخالفة للمادة )

 :قطعة ارض فضاء ما يىل   جارستئالو حظ عىل اذن الـرصف التال  الخاص ب -

 البيان القيمة تاريــــخ اإلذن

 18,000 م09/11/2020 2/11
ة  إيجار مقابل    01/01/2020عقار )قطعة ارض( خالل الفتر

م حبر

 م لصال / )م،  ، ا، ال(. 30/06/2020
 

  يجـــار فضـــاء دون االفصـــاح عـــن الغـــرض مـــن اإل أرض  قطعـــة إيجـــار التعاقـــد عـــىل 
 بمواد العقد. 

  بينمـــــا نصـــــ  م 25/6/2020 الفضـــــاءأرض  قطعـــــة إيجـــــار تـــــاريــــخ التعاقـــــد عـــــىل
رجــع  بــأثر التعاقــد أي  م2020\1\1( مــن العقــد ســته أشــهر تبــدأ مــن 3)المــادة 

 .يامأدة المقررة بالعقد بخمسة قبل انتهاء الم
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-   
ن
ن ف كت 

عـــــىل ســــيارة تابعــــة لرئاســـــة الصـــــرف  قيــــام ديــــوان رئاســــة مجلـــــس الــــوزراء بــــالتر
ة وبعضـــها يعــــود لســـنة  م نــــوع هونــــداي 2019المجلـــس بشــــكل متكـــرر وبمبــــالل كبــــت 

  رقــــم ال
ن
ة داريــــتابعــــة للشــــؤون اإل  م2014تــــاريــــخ الصــــن   5-1138881لوحــــة ســــنتاف

 كمـــا م،  2020دينـــار خـــالل ســـنة  7390ه صــــرفم( حيـــث بلـــل مـــا تـــم  م بعهـــدة/ )ص
ن حولها:   تبي 

  المخـتص عـن حالـة السـيارة قبـل وبعـد الصـيانة ومـا  إرفاقعدم  
تقارير من الفـبن

تمـــدة مـــن المـــدير يفيـــد تركيـــب قطـــ  الغيـــار واالكتفـــاء باعـــداد نمـــاذج صـــيانة مع
ن المبارسر ومدير مكتب الخدمات و  شؤون التنظيم باألعطال المراد صيانتها  أمي 

 واالعتماد عىل كتاب مدير مكتب الخدمات بان السيارات بحالة جيدة. 

 عــــــــىل بنــــــــد  19/12رقــــــــم إذن الصـــــــــرف  قيــــــــام المراقــــــــب المــــــــال  بتحميــــــــل قيمــــــــة
أي  م2020الماليـــــة  ات ســـــنوات ســـــابقة بينمـــــا الفـــــواتت  تتعلـــــق بالســـــنةمصــــــروف

 ات ال تخصه. مصـروفتحميل البند ب

  تحميل قيمة قط  الغيار بالكامل عىل بند الصيانة بالرغم من ان تكاليفها تفوق
ما يفيد تركيبها حيث كـان أو  ما يفيد استالم قط  الغيار  إرفاقالصيانة م  عدم 

 يخصه. يتوجب توزيــــ  التكلفة عىل بندي الصيانة وقط  الغيار كال فيما 

  ال تعـــود ملكيتهـــا لـــديوان مجلـــس الـــوزراء حيـــث بلغـــ   -
صـــيانة بعـــض الســـيارات الـــبر

  أمـــوال الـــديوان  تصــــرفالأي  دينـــار، 15,320عليهـــا  صــــرفة للمنجماليـــالقيمـــة اإل 
فن

. 24عىل غت  االوجه المخصصة بالمخالفة للمادة )  ( من قانون النظام المال 

   19/12رقـــــم إذن الصــــــرف  بموجـــــب -
 19,275م، بقيمـــــة 28/12/2020المـــــؤر  فن

ن  لصــــال  مركــــز بغـــــداد لصــــيانة الســــيارات، مقابـــــل صــــيانة عــــدد مـــــن الســــيارات، تبـــــي 
ســـنوات ســـابقة  م. دينــار عـــىل بنـــد 7,600( بمبلـــل 200تحميــل قيمـــة الفـــاتورة رقـــم )
تحميـــــــــــل البنـــــــــــد المـــــــــــذكور أي  م20/11/2020إل  فيمـــــــــــا يرجـــــــــــ  تـــــــــــاريــــخ الفـــــــــــاتورة

 ات ال تخصه. مصـروفب

   30/12الصـــــرف رقــــم بموجــــب إذن  -
 584,176م بمبلـــــل 31/12/2020المــــؤر  فن

 132دينــــار، لصــــال  شـــــركة الفرســــان البــــيض، مقابــــل تــــوفت  وجبــــات غذائيــــة لعــــدد 
ن تجــاوز العــدد المتفــق 12/2018موظــف بــديوان المجلــس عــن شــهر  م، حيــث تبــي 
م بعـــدد 2018موظـــف عـــن شـــهر دشســـمت   65عليـــه بمحضــــر تجديـــد االتفـــاق بعـــدد 

 دينار.  147,551بة وبقيمة إجمالية وج 4032

دينـــار  96,862م بمبلـــل 31/12/2020بتـــاريــــخ  44/12رقـــم إذن الصــــرف  بموجـــب -
امـــات  إجمــال  جــزء مــن  صـــرفالحــدوة للســفر والســياحة مقابــل  شـــركةلصــال   ن االلتر
  سـداد األولمليون دينار، دون وجود برنامأ معـد مسـبق بتحديـد  15والبالغة 

ويـة فن
امـا ن ام، مـ  مالحظـة عـدم تلك االلتر ن   ظـل ضـخامة قيمـة االلـتر

المسـتندات  إرفـاقت فن
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة للمادة ) صـرفالمؤيدة لل ن  ( من الئحة المت 

 213,500م بمبلــــــــل 31/12/2020بتــــــــاريــــخ  32/12رقــــــــم إذن الصـــــــــرف  بموجــــــــب -
مــن والســالمة، بوابــة األمــان، مقابــل توريــد وتركيــب معــدات اال  شـــركةدينــار، لصــال  

انيــة 99بعــض المســتندات المؤيــدة بالمخالفــة للمــادة ) إرفــاقدون  ن ( مــن الئحــة المت 
 والحسابات والمخازن. 
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  نهايـة السـنة الماليـة بتـاريــــخ  2عدد  اصدار قيام مجلس الوزراء ب -
ن
تفـويض مصـلح  ف

دينار، لصال  مفوضية المجتم   2,850,000ة إجماليم بقيمة 10-31/12/2020
  
انيــات جهــات أخــرى، بــالرغم مــن ورود مخصصــات المــدنن ن خصــما مــن بنــد دعــم مت 

 البند المذكور خالل كل ربــ  سنة. 

-   
ن
   إحالةالتأخر ف

ن
ي الظاهر ف م لكل مـن حسـان   البـاب 31/12/2019الرصيد الدفتر

  واإلبقاء عليهـا حـبر شـهر  األول
أذونـات الصــرف م وتـم ذلـك وفـق 11/2020والثانن
 التالية: 

 البيان القيمة تاريــــخ اإلذن رقم اإلذن

ي من الحساب رقم ) إحالة 413,500 م15/11/2020 206/11  وزارة الماليةإل  (1207الرصيد الدفتر

ي من الحساب رقم ) إحالة 3,906,468 15/11/2020 4/11  وزارة الماليةإل  (2538الرصيد الدفتر
 

ن    من خالل االطالع عىل مذكرات التسوية الشهرية تبي 
 :اآلنر

وال مقابــل  صـــرفدينــار خصــم مــن حســاب كشــف الم 260,624ظهــور مبلــل وقــدره  -
خصم القيمـة  أسبابالبحث ببشأن  القانونية جراءاتله بالدفاتر م  عدم اتخاذ اإل 

حيلهــــا مــــن ســــنةصـــــرفمــــ  الم أخــــرى، بــــالرغم مــــن التنويــــه عليهــــا إل  ، واالكتفــــاء بتر
 م. 2019بتقرير الديوان لسنة 

ة المحـــــددة لهـــــا بعـــــد وجـــــود صـــــكوك معلقـــــة بـــــ - الطريق تجـــــاوزت مـــــدة قطعهـــــا الفـــــتر
انيــــــة والحســــــابات والمخــــــازن، 118تحريرهــــــا بالمخالفــــــة للمــــــادة ) ن ( مــــــن الئحــــــة المت 

دينـار عـىل حسـان    7,592,805القيمـة والمقـدرة بمبلـل  إجمـال  بالرغم من ضخامة 
  يرجــ  بعضــها لســـنة  األولالبــاب 

، والـــبر  
ســـوية م والظــاهرة بمــذكرة الت2016والثــانن

  
حيلها من سنة31/12/2020المعدة فن  أخرى. إل  م واالكتفاء بتر

 حساب الودائع واألمانات

   2/12رقــــم  إذن صـــــرف بموجـــب -
 3,000,000م، بقيمــــة 31/12/2020المــــؤر  فن

إل  دينــــار، قــــام المجلــــس بتعليــــة مبلــــل متعلــــق ببنــــد التــــدريب مــــن حســــاب التحــــول
   مانــاتحســاب الودائــ  واأل 

التعليــة، بــالرغم  أســبابم وعــدم ذكــر 31/12/2020فن
  نهايـــة الســـنة الماليـــة 

   شــــروعم، دون ال2019مــن أن عقـــود التـــدريب تـــم ابرامهـــا فن
فن

ة التدريب.   مبارسر

   46/12رقـــــم  إذن صــــــرف بموجـــــب -
 130,323م، بقيمـــــة 31/12/2020المـــــؤر  فن

  دينــار، قــام المجلــس بتعليــة مبلــل متعلــق بتوريــد قرطاســية مــن حســ
 اب البــاب الثــانن

   ماناتحساب الودائ  واأل إل 
 م، لوحظ حوله: 31/12/2020فن

 ن  تمــ  التعليــة بنــاء عــىل كتــاب موجــه مــن مــدير مكتــب الشــؤون الماليــة  إل أمــي 
ة  ح فيه بتعلية القيمة معزز بتأشت 

ن شؤون التنظيم يقتر عام مجلـس الـوزراء  أمي 
 دينار.  130,323تعلية المبلل وقدرة  أسباببالموافقة دون ذكر 

  المكتــب توضــ  دارة أو المطالبــات لألصــناف المــراد توريــدها مــن اإل  إرفــاقعــدم
 االصناف والكميات ومدى احتياجه لها. 
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  دينار المدون ب 130,323الفاتورة النهائية بمبلل  إرفاقعدم 
ا
اذن الصـرف فض 

م مـــن مراجعتهـــا مـــن مكتـــب مـــا يفيـــد االســـتالم بالمخـــازن بـــالرغ إرفـــاقعـــن عـــدم 
 .  المراجعة الداخلية واعتمادها من المراقب المال 

دينار يمثل  50,815م بمبلل 19/08/2020بتاريــــخ  1/8رقم إذن الصـرف  بموجب -
ة مــــن    مرتبــــات/ )م، ا، ع( عــــن الفــــتر

ن
م. 30/10/2019م حــــبر 01/08/2019صــــاف

 لوحظ حولها: 

 ( لسنة 20صدور قرار رقم )عـىل التقاعـد اإل ا بشأن إحالة م2018  
 جبـاريلمعبن

ديـوان المجلـس دون إل  مرتباته الزالـ  تـرد  إال أنم، 30/11/2018اعتبارا من 
ة مــــا بعــــد التقاعــــد مــــن  م حــــبر 1/1/2019ايقافهــــا مــــن وزارة الماليــــة خــــالل فــــتر

 دينــــــار  5,500م بواقــــــ  31/10/2019
 
دينــــــار خــــــالل  55,000 اجمــــــال  ب شــــــهريا

 ة اشه. عشـر 

  مانـــاتحســـاب الودائـــ  واأل إل  دينـــار  55,000المبلـــل  ال  إجمـــالقيـــام بتعليـــة   
ن
ف

  وفـقصــرفم ومن ثـم 31/12/2019
  إذن الصــرف  ها للمعـبن

المـذكور، ممـا يعـبن
  المبلـــل دون وجـــه حـــق بـــالرغم مـــن مراجعتهـــا مـــن مكتـــب المراجعـــة  تصــــرفال

فن
 .  الداخلية واعتمادها من المراقب المال 

انية التحول  مي  

انية الباب الثالث المتعلقة )التـدريب موقف بالتفويضات ا ن  شــراء –لمالية الصادرة لمت 
 .م2020-2019-2018صيانة( وفق التفويضات التالية لسنة  –االت ومعدات 

ـــخ رقم التفويض  مالحظات البيان القيمة التاريـ

 تدريب 3,000,000 20/12/2018 2018/  216

لسنة وتم ترحيل المبلل  2018لم يتم الصـرف خالل سنة 
بنفس الحساب وكذلك  م2019( لسنة 80وفق قرار ) 2019

باإلضافة إل عدم صدور  2019لم يتم الصـرف خالل سنة 
 م. 2019تفويض غت  مسيل لسنة 

لسنة  221
2019 

20/11/2019 741,308 
 الت ومعداتآ

 صيانة

لم يتم الصـرف خالل السنة وتم تعلية المبلل وفق قرار 
م وقيده بحساب الودائ  2019 ( لسنة1579الرئاس  رقم )

( دينار تدريب 3,000,000واألمانات بكامل القيمة بمبلل )
( دينار تشييدات ولم يتم تعليته لحساب الودائ  741,308و)

 واألمانات

 3,741,308 9/11/2020 2020لسنة  15
 تدريب

 الت ومعداتآ
 صيانة

اإلبقاء عىل القيمة بحساب الباب الثالث ولم يتم الصـرف 
  توريد االت 212,778باستثناء مبلل وقدره )

ن
( دينار المتمثل ف

 م2020تصوير لسنة 
 

 :  من البيان السابق يتض  ما يىل 

بتاريــــخ  م2018( لسنة 216التفويض رقم ) اصدار بالرغم من قيام وزارة التخطيط ب -
دينــــار، كمخصــــص للتــــدريب وترحيــــل المبلــــل  3,000,000م بمبلــــل 20/12/2018
   ششــرعديوان المجلس لـم  إال أنم، 2019لسنة 

امأ التدريبيـة  إجـراءاتفن تنفيـذ الـت 
نامأ التدريب لسنة   .م2019-2018بالرغم من وجود خطة معتمدة لت 

-   
المتقدمـــة لتنفيـــذ الـــدورات التدريبيـــة  شــــركاتالعقـــود مـــ  الإبـــرام  تـــأخر المجلـــس فن

ام عــىل الم األمــر م 2019حــبر نهايــة الســنة الماليــة  ن جلــس بقيمــة تلــك الــذي رتــب الــتر
  ظل عدم صدور تفويض خالل سنة 

 م. 2019العقود فن

 والجدول التال  يوض  القيمة التعاقدية لكل جهة عىل حدا: 
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ــــة ـــ ـــ ـــ ـــ  قيمة العقد تاريــــخ التعاقد الجهــــ

 420,000 16/12/2019 معهد التخطيط

 153,000 16/12/2019 سدرة النور للتدريب واالستشارات

 333,700 16/12/2019 ايضاح للتدريب والتطويرمركز 

  واإل كاديمياأل 
 126,000 16/12/2019 دارية الليبية للتحكم والتدريب القانونن

 264,000 16/12/2019 الشهاب للتعليم والتدريب المحدودة

كة للتطوير واالستشارات والتدريب  شـركة مجموعة الجهود المشتر

 والتأهيل
16/12/2019 920,400 

 782,900 16/12/2019 ةبشـريالموارد ال ادارةاالداء المتوازن للتدريب والتأهيل و  شـركة

 3,000,000 جمال  اإل 
 

بنقــل  بشــأن اإلذن م عــن المجلــس الرئــاس  2019لســنة  (1579)صــدور القــرار رقــم  -
   مانــــــاتمبــــــالل ماليــــــة وقيــــــدها بحســــــاب الودائــــــ  واأل 

ن
م والمتعلــــــق 31/12/2019ف

  
ن
م عـن 2019( لسـنة 221تحـ  رقـم ) م20/11/2019بـالتفويض المـال  الصـادر ف

  الذي يعد  األمر المجلس الرئاس  
 
:  شـروطلمخالفا  التعلية و  

 امأ التدريبيـــــــة واالكتفــــــاء بــــــابرام العقــــــود وترتيـــــــب  شـــــــروععــــــدم ال   تنفيــــــذ الــــــت 
فن
امات لذلك.  ن  التر

 م يتعلـــــــق بالتـــــــدريب لتحميـــــــل تلـــــــك 2019ة عـــــــدم وجـــــــود تفـــــــويض خـــــــالل ســـــــن
 ات. مصـروفال

  وتفاصيلها ك
 :اآلنر

 3,000,000  تدريب.  –دينار 

 741,308  تشييدات )االت ومعدات(.  –دينار 

  حســاب التحــول وذلــك 
مــ  العلــم انــه لــم يــتم تنفيــذ ذلــك القــرار واإلبقــاء عــىل القيمــة فن
وص مـــ  عـــدم وجـــود مـــا بنـــاء عـــىل مالحظـــات مـــدير مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة بالخصـــ

 م. 31/12/2019العام حبر تاريــــخ  يراد يفيد ترجي  القيمة لإل 

الئحـة التـدريب  اصـدار م ب2008( لسـنة 77( من القرار رقـم )6مخالفة للمادة رقم ) -
أو  م للجنـــة التـــدريب2020محـــا ن اجتماعـــات خـــالل ســـنة إرفـــاق أي وذلـــك لعـــدم 

  نهايــة ســنة 
مــة فن م وكــذلك مــن  مكافــأة شــهرية 2019مواقــف تنفيذيــة للعقــود المت 

 دينــــــــار  500بمبلــــــــل 
 
م حـــــــــبر 01/01/2020اللجنــــــــة مــــــــن  أعضــــــــاءلـــــــــرئيس و  شــــــــهريا

م بمبلـــــل 21/12/2020بتـــــاريــــخ  11/12رقـــــم إذن الصــــــرف  م وفـــــق31/12/2020
 دينار.  30,000

ن قيـــام  - شـــؤون التنظـــيم بـــديوان رئاســـة الـــوزراء بمخاطبـــة وكيـــل وزارة التخطـــيط  أمـــي 
ن  تفـــــويض غـــــت  مســـــيل  اصـــــدار م ب09/09/2020انيـــــة بتـــــاريــــخ للشـــــؤون الفنيـــــة والمت 

لصــــال  ديــــوان مجلــــس الــــوزراء اســــتناد عــــىل تفــــويض مــــال  منــــت  مدتــــه صــــادر مــــن 
دينـــــــار المتعلـــــــق  3,000,000بمبلـــــــل  م2018لســـــــنة  (216رقـــــــم ) ســـــــنوات ســـــــابقة

م المتعلــــق بالصــــيانة 2019( لســــنة 221بالتــــدريب وكــــذلك التفــــويض المــــال  رقــــم )
( 15التفــــويض المــــال  رقــــم ) إصــــدار اآلالت والمعــــدات، وبنــــاء عــــىل ذلــــك تـــم  شــــراءو 

م بنفس الكتاب سالف الذكر أعاله علما بأنـه 09/11/2020م بتاريــــخ 2020لسنة 
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دينـــــار  212,778باســــتثناء بنـــــد اآلالت والمعــــدات والبــــالل قيمتــــه الصـــــرف  لــــم يــــتم
 دينـــار  3,000,000ب تـــم تعليـــة المبلـــل المتعلـــق بالتـــدري م31/12/2020وبتـــاريــــخ 
 .ماناتحساب الودائ  واأل إل 

 : ن  ومن ذلك يتبي 

عدم وجود دراسة محكمة لخطة التدريب قبل اعتمادها وخاصة من حيـث الوقـ   -
الـذي ترتـب عليـه  األمـر والمراكـز المـراد التعاقـد معهـا  شـركات( م  النجاز)مواعيد اإل 

  الوقــ  والــزمن المحــددين حــبر إل  ترحيلهــا مــن ســنة
ن
أخــرى دون االســتفادة منهــا ف

حســـاب إل  ة ترجيـــ  القيمـــةضــــرور  األمـــرم ممـــا يتطلـــب 2020نهايـــة الســـنة الماليـــة 
 العام.  يراد اإل 

   7قيـــام المجلـــس بـــابرام عـــدد  -
ن
امأ ف عقـــود تـــدريب بأشـــكال مختلفـــة وعـــدد مـــن الـــت 

اماتالذي رتب عىل رئاسة المجلس  األمر م 2019نهاية سنة  ن    والدولة التر
ن
بلغ  ف

مختلفــة علمــا  شـــركاتمراكــز و  دينــار بالتعاقــد مــ  3,000,000مجملهــا مبلــل وقــدره 
( 80بأنه لم يصدر تفويض غت  مسيل بالمبلل المخصـص والمرحـل وفـق قـرار رقـم )

  الوق  الذي كان يتوجب فيـه 2019لسنة 
حسـابات المجلـس وترجيـ   إقفـالم وفن

  
م 2019( لســـنة 1579اتضـــ  صـــدور القـــرار رقـــم ) ،العـــام د يـــراحســـاب اإل إل  البـــوافر

ولـم يـتم التنفيـذ بالتعليـة وابقـاء القيمـة  مانـاتحساب الودائ  واأل إل  بتعلية المبلل
  حساب التحول خالل سنة 

 .م2020فن

القيــــــام بــــــادراج بــــــرامأ تتعلــــــق بأعــــــداد نــــــدوات وكــــــذلك ورش عمــــــل ضــــــمن الخطــــــة  -
د اقامتهــا وخصــص لهــا مبــالل ضــمن العقــود التدريبيــة المعتمــدة دون تحديــد مواعيــ

مة م  الجهات المتعاقد معها بخصوص التـدريب بالمخالفـة باعتبـار مثـل تلـك  المت 
 :   وبيانها كالتال 

امأ تخصص لها مبلل ضمن بنود الباب الثانن  الت 

ـــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  القيمة التعاقدية الجهــــ
ما خصص للندوات 

 العمل ومؤتمرات وورش

كة للتطوير شـركة  336,900 920,400 مجموعة الجهود المشتر

 336,900 782,900 ةبشـريالموارد ال ادارةاالداء المتوازن للتدريب والتأهيل و  شـركة
 

مـــة للجنـــة التـــدريب خـــالل أي  بـــالرغم مـــن عـــدم بيـــان - مواقـــف تنفيذيـــة للعقـــود المت 
ة  أعضـاءلـرئيس و  500قدرها م، تم من  مكافأة شهرية 2020سنة  اللجنـة عـن الفـتر

بتــــــاريــــخ  11/12رقــــــم إذن الصـــــــرف  م وفــــــق31/12/2020 حــــــبر  1/1الماليــــــة مــــــن 
( 77( للقـرار رقــم )6دينـار بالمخالفـة للمـادة رقـم ) 30,000م بمبلـل 21/12/2020
 الئحة التدريب.  اصدار م ب2008لسنة 

تفــويض غــت   إصــدار  بشــأن بــالرغم مــن تــأخر المجلــس بمخاطبــة جهــات االختصــاص -
م وبناء عىل 2020مسيل لصال  ديوان رئاسة الوزراء حبر نهاية الربــ  الثالث لسنة 

  2020( لسنة 15التفويض رقم ) إصدار ذلك تم 
دينار  3,000,000م. والمتمثل فن

 لـــــم يـــــتم إال أنـــــهصـــــيانة،  –الت ومعـــــدات آدينـــــار  741,308تـــــدريب وكـــــذلك مبلـــــل 
مــة  األمــر م 2020خــالل ســنة الصـــرف  امــات ماليــة بتلــك العقــود المت  ن

الــذي رتــب التر
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 شـــراءدينــار يتعلــق ب 212,717مبلــل  صـــرفومراكــز التــدريب باســتثناء  شـــركاتمــ  ال
 بعض االت تصوير فقط. 

  تنفيــــذ الــــدورات التدريبيــــة مــــ  ال
ن
 شـــــركاتوبــــالرغم مــــن تــــأخر ديــــوان مجلــــس الــــوزراء ف

دينــــار مــــن ســــنة  3,000,000ل ومراكــــز التــــدريب المتعاقــــد معهــــا والمخصــــص لهــــا مبلــــ
م ونظــــرا لعـــدم وجــــود دراســــة محكمـــة لخطــــة التــــدريب قبــــل 2020م حـــبر ســــنة 2018

 شــــركات( مـــ  النجـــازاعتمادهـــا وخاصـــة مـــن حيـــث تحديـــد اوقـــات تنفيـــذها )مواعيـــد اإل 
أخــرى دون إل  الــذي ترتــب عليــه ترحيلهــا مــن ســنة األمــر والمراكــز المــراد التعاقــد معهــا 

  
ن
م ممـــا يتطلـــب 2020المواعيـــد المحـــددة حـــبر نهايـــة الســـنة الماليـــة  االســـتفادة منهـــا ف

 العام.  يراد حساب اإل إل  ة ترجي  القيمةضـرور  األمر

 العهد المالية

م لــــم يــــتم 2011ســــنة إل  ة منــــذ ســــنوات ســــابقة ترجــــ مصـــــروفوجــــود عهــــد ماليــــة  -
حيلهـــا مـــن ســـنة دون أخـــرى إل  تســـويتها بـــالرغم مـــن ضـــخامة ارصـــدتها واالكتفـــاء بتر

القانونيـة حيالهـا وذلـك بتطبيـق  جـراءاتقيام رئاسة ديوان مجلس الوزراء باتخـاذ اإل 
انيــة والحسـابات والمخــازن وتركهـا ترحــل مـن ســنة188المـادة ) ن إل  ( مــن الئحـة المت 

  تقــــارير الــــديوان الســــابقة، حيــــث وصــــل 
 إجمــــال  أخــــرى بــــالرغم مــــن التنبيــــه عليهــــا فن

 دينار، وفيما يىل  عينه منها:  848,911حوال  إل  العهد غت  المقفلة

 السنة القيمة الصفة االسم

 م2011 10,000 رئيس القسم المال  سابقا ا ص ع

 م2012 19,942 مستشار رئيس الوزراء ع ا ب

 م2012 81,090 مدير مكتب ديوان رئاسة الوزراء بنغازي ام ع

 م2013 185,231 مدير مكتب ديوان رئاسة الوزراء بنغازي بم ر 

 م2014 20,000 ة والمالية بنغازيداريرئيس قسم الشؤون اإل    ع د

ن  الم خ  م2014 100,000 شؤون التنظيم سابقا أمي 

 م2015 24,128 مدير مكتب النائب الراب  مم ج

 م2015 200,000 مدير مكتب رئيس الوزراء ا ع ال

 م2019 10,000 موظف بمكتب الدولة لهيكلة المؤسسات ع ع ب

ن  ع ال  م2019 10,000 موظف بمكتب الدولة لشؤون النازحي 
 

دينـــــار يمثـــــل  4,000 م بمبلـــــل12/10/2020بتـــــاريــــخ  4/10إذن الصــــــرف  بموجـــــب -
( لســـــنة 7)ه، ال، ع( الممنوحـــــة وفـــــق قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم )لــــــتســـــوية عهـــــدة 

2019 :   لوحظ بشأنها ما يىل 
 م والبر

  تســـوية العهـــدة حـــبر  
( مـــن 188خالفـــة للمـــادة )م بالم31/12/2019التـــأخر فن

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

  صــــيانة( فيمــــا كــــان يتوجــــب  –تحميلهــــا عــــىل بنــــدي )قرطاســــية وأدوات مكتبيــــة
( مـن قـانون 10ات سـنوات سـابقة بالمخالفـة للمـادة )مصــروفتحميلها عىل بند 

 النظام المال  للدولة بالرغم من مراجعتها من مكتب المراجعة الداخلية. 

  شــركةبالقيمـة واحالتهـا لل صـــرفذن اعـداد صـك و إحيـث كـان يتوجـب 
ا
ها صـــرفمـن  بـد 

 
 
 ة. جماليبكامل القيمة اإل  نقدا
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 مبيتالسلف عل حساب عالوة السفر وال

ة عـــىل حســـاب عـــالوة الســـفر والمبيـــ  مصــــروفوجـــود العديـــد مـــن الســـلف الماليـــة ال -
الالزمـة عليهـا منـذ سـنوات سـابقة التسـويات إجـراء وذلك لتنفيـذ بعـض المهـام دون 

حيلهـا مـن سـنة 618,836م وصل  قيمتها 2013تعود لسنة   دينار، تم االكتفـاء بتر
وعــالوة  يفــاد الئحــة اإل بشــأن  م2007( لســنة 751أخــرى بالمخالفــة للقــرار رقــم )إل 

 السفر والمبي  والبيان التال  يوض  ذلك: 

 إجمال  القيمة السنوية العدد السنة

2013 54 326,740 

2014 61 200,314 

2015 17 70,638 

2017 1 2,160 

2018 4 8,634 

2019 5 10,350 
 

القيام بمن  أكتر من سلفة مالية عىل حساب عالوة السفر والمبي  لموظف واحد  -
 م2007( لسنة 751ة له سابقا بالمخالفة للقرار رقم )مصـروفقبل تسوية السلفة ال

 وعالوة المبي  والبيان التال  يوض  ذلك:  يفاد الئحة اإل بشأن 

 2014 2013 اسم المستفيد

 3,024 6,630 ف ال ال

 4,320 11,265 م ع ق

 6,060 4,680 س ص ال

 6,375 1,644 م ف ال

 4,320 4,530 ف إ ال

 1,845 9,369 مم  ع

 6,777 7,749 م ع ز

 3,900 7.749 م س ع

 3,900 7,749 م ا م

 5,166 7,749 إ س س

 4,110 3,024 ع ال ال
 

 صندوق جرب الضرر
  تــم تخصيصــها وتســييلها بنــاء عــىل 

ن  اتفــاقفيمــا يــىل  بيــان بالمبــالل الــبر لجنــة الحــوار بــي 
  تفاقوتاورغـاء منــذ إبـرام اال  مصــراته

ن اللجـان المـذكورة و 31/8/2016يـة فن  اعتمــاد م بــي 
وتاورغـــــاء ورئـــــيس المجلـــــس الرئـــــاس  لحكومـــــة  هراتـالمجلـــــس المجـــــالس البلديـــــة لمصـــــ

  
 .الوفاق الوطبن
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 الغي  مسيل اجمال  المسيل لجنة تاورغاء لجنة مرصاته المخصص السنة

2018 225,000,000 103,383,261 46,616,739 150,000,000 75,000,000 

2019 50,000,000 34,449,244 15,550,756 50,000,000 0 

2020 100,050,000 68,932,950 31,117,050 100,050,000 0 

  300.050,000 93,284,545 206,765,455 375,050,000 اإلجمال  
 

  ومن خالل المتابعة لوحظ 
 :اآلنر

ن يوجــــد هيئــــة تخــــتص  تفــــاقتضــــمن اال  -   حــــي 
ن
ن ف  ف مبــــالل للمفقــــودين والمتــــوفي 

بذلك و   هيئة رعاية أرس الشـهداء والمفقـودين موجـودة وقائمـة قبـل وبعـد إنشـاء 
شســـتوجب إدراج ذلـــك ضـــمن بنـــد  األمـــر وفيمـــا يتعلـــق بـــالمحتجزين كـــان  ،الصـــندوق

 .األحكام القضائية

ار تفاقتــم  ف هــذه المبـــالل بنــاء عـــىل مــا تضـــمنته اال  - أو  ةبشــــرييــة ســـواء كانــ  ا ن
ن نــــص القــــرار رقــــم )   حــــي 

ن
   2019( لســــنة 88ممتلكــــات ف

ن
م باختصــــاص الصــــندوق ف

ها ر الممتلكات دون غت   .جت   ن

رئــيس إل  تـتم بنــاء عــىل مطالبـات موجهــه مــن عمـداء البلــديات الصـــرفإن عمليـات  -
 المجلـــــس الرئـــــاس  مـــــ  عـــــدم وجـــــود مـــــا يفيـــــد مـــــا تـــــم تنفيـــــذه مـــــن أعمـــــال بموجـــــب

 .يةتفاقاال 

م ليــتم تخصــيص  تفــاقعــدم وجــود برنــامأ واضــ  وقيمــة واضــحة واجماليــة لال  - المــت 
  تخصـــيص المبـــالل والكيفيـــة إل  المبـــالل بنـــاء عليـــه باإلضـــافة

عـــدم وجـــود برنـــامأ فن
  المبـــالل المخصصـــة ســـنويا مـــ  

  يـــتم بهـــا التخصـــيص حيـــث لـــوحظ التفـــاوت فن
الـــبر

رة حسب البيان    :التال  بعض التعديالت الغت  مت 

 الزيادة أو النقص التعديل المخصص السنة

2018 450,000,000 225,000,000 (225,000,000) 

2019 50,000,000 50,000,000 0 

2020 50,000 100,050,000 100,050,000 
 

ورة الوقــــوف عــــىل أليــــة  ف هــــذه المبــــالل ومــــا تــــم تنفيــــذه  األمــــر  الــــذي شســــتوجب  ن
 .يةتفاقة حسب اال مصـروفبالمبالل ال
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 الفصل التاسع: قطاع اخلارجية
 وزارة اخلارجية

  الخارج و  وزارة الخارجيةتختص 
ن
ورعاية مصالحها ها الدفاع عن حقوقبتمثيل الدولة ف

  الخـــــارج وكـــــذلك متابعـــــة القضـــــايا و 
ن
ن ف ن الليبيـــــي   األعمـــــالوتقـــــديم خـــــدمات للمـــــواطني 
  الداخل والخارج

ن
تنفيد السياسات والخطط ووض   باالضافة ال  ،المتعلقة بالوزارة ف

  مجــال الخارجيـة بمــا يتفــق مــ  األهـداف الوطنيــة وتنســيق العالقــات 
ن
امأ الالزمــة ف الـت 

ة كافـــة اإل  الكفيلـــة بتوثيقهـــا والحفـــا  عليهـــا  جـــراءاتالخارجيـــة مـــ  دول العـــالم ومبـــارسر
  تهــــدف

امأ الــــبر ربــــط وتعزيــــز إل  وجلــــب كــــل منفعــــة ممكنــــة لهــــا ووضــــ  الخطــــط والــــت 
ن العال ن ليبيــا ودول العــالم وخلــق عالقــات بــي  قــات السياســية واالقتصــادية والتعــاون بــي 

الكفيلـة بـدعم التعـاون معهـا مـن  جـراءاتالشعب الليب   وكافة شعوب العالم واتخـاد اإل 
  االخرى. 

مة وكافة جوانب التعاون الفبن  خالل متابعة تنفيد االتفاقيات المت 

 نظام الرقابة الداخلية

تكشـف  جملـة مـن  ،م2020ابات وزارة الخارجية للسنة المالية خالل فحص حس من
  حــولالمالحظــات 

 
  مــن شــأنها التــأثت  ســلبا

  أنظمــة الرقابــة الداخليــة  االداء المــال  والــبر
فن

  الحفـــا  عـــىل المـــال العـــام ويضـــعف
ة معالجـــة ضــــرور الـــذي يتطلـــب  األمـــر  ،كفاءتهـــا فن

  بيانها كالتال  
 :تلك المالحظات والبر

-   
( مـن قـانون النظـام 23إعداد الحسـاب الختـام  للـوزارة بالمخالفـة للمـادة )التأخر فن

ن أن أخر   م. 2012حساب ختام  معد عن سنة المال  للدولة حيث تبي 

  اداء دوره المنـــاط  -
اســـتمرار أدى إل  والـــذي بـــهقصـــور مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة فن

  
  ظهور المالحظات البر

 .لسابقةتقاريره انبه عليها ديوان المحاسبة فن

ية انية التسيي   المي  

ن    خـــــالل الســـــنة  األولبلغـــــ  المخصصـــــات الســـــنوية المعتمـــــدة الماليـــــة للبـــــابي 
والثـــــانن

حيـث بلــل مـا تـم تسـييله خـــالل السنــــة  ،دينـار  80,750,000م ما قيمته 2020المالية 
ات العمومية عن مصـروفبينما بلغ  ال ،دينار  76,062,388 موضوع التقرير ما قيمته

ة المالية ما قيمتهنف  :وفيما يىل  بيان بذلك ،دينار  76,967,160 س الفتر

ـــــان ـــ ـــ ـــ انية البيـــــ ـــل المفوض به المخصص بالمي   ـــ  الرصيد المصـروفات الفعلية المسيـــ

 (1,266,022) 17,821,910 16,555,888 19,936,300 20,050,000 األولالباب 

  
 361,250 59,145,250 59,506,500 59,506,500 60,700,000 الباب الثانن

 (904,772) 76,967,160 76,062,388 79,442,800 80,750,000 اإلجمال  
 

: وقشأنها لوحظ   
 اآلنر

ه فعليــة يزيــد عــن المســيل مــن جملــة المعتمــد والمفــوض بــه ترتــب عليــة صـــرفمــا تــم  -
 .بالباب األول عجز ظهور
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  يتم تحصيلها  -
ات عدم ترجي  المبالل البر   بي  التأشـت 

ن
من إيراد الطواب  والمتمثلة ف

الالصــقة ووثــائق الســفر المؤقتــة وطوابــ  القنصــلية إل حســاب اإليــراد العــام، حيــث 
  
  حســـاب البـــاب الثـــانن

ن
  اســـتعمال المبـــالل المحصـــلة وايـــداعها ف

ن
تـــم اســـتناد الـــوزارة ف

انيــة بــوزارة الماليـــة، بال ن مخالفــة للمــادة رقـــم بــالوزارة بنــاء عــىل رســـالة مــدير إدارة المت 
انية والحسابات والمخازن. 64) ن  ( من الئحة المت 

ن  -   أوجــــه الصـــــرف  تــــركت 
ن
 ،نهايــــة الســــنة الماليــــة الســــتنفاذ المخصــــص لــــبعض البنــــود ف

 :والبيان التال  يوض  ذلك

ـــد ث ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  المفوض البنـــــ
 إجمال  

 المصـروفات
 مصـروفات 

 12شهر 
شهر  نسبة مصـروفات

 إل إجمال  المصـروف 12

انيات جهات اخرى 1 ن  %100 162,500 162,500 162,500 دعم مت 

 %100 49,500 49,500 110,529 التدريب والبعثات  2

 %97 74,000 76,650 85,529 قط  غيار ومهمات وادوات 3

 %99 470,000 473,400 475,000 ورسوم ضـرائبات و أمينت 4

 %71 16,730 23,490 170,760 ات خدميةمصـروف 5
 

-   
وذلـك بالمخالفـة  شــراءعمليـات الأغلـب  انتهاج الوزارة ألسلوب التكليف المبارسر فن

  الئحـة العقـود اإل 10لنص المادة رقـم )
ذلـك عـىل سـبيل المثـال  أمثلـةة ومـن داريـ( فن

 :ما يىل   حصـر ال ال

ـــخ رقم اإلذن  اسم المستفيد البيان القيمة التاريـ

ن وصيانة لإل  143,791 م29/12/2020 111/12  االعمار الهندسية شـركة والمكاتب داراتتجهت 

ن احتياجات بعض اإل  162,949 م31/12/2020 131/12  االعمار الهندسية شـركة داراتتوريد وتجهت 

 االعمار الهندسية شـركة مقابل صيانة بعض المقرات 44,894 م31/12/2020 130/12

 زهرة الوطن شـركة توريد مستلزمات مكافحة كورونا 17,412 م29/11/2020 1/12
 

 المراجعة الداخلية شسبق تاريــــخاعتماد تاريــــخ لوحظ بخصوص بعضالمعامالت أن  -
ضـــعف نظـــام الرقابـــة ششـــت  إل الـــذي  األمـــر  ،والمســـتندات المرفقـــة لـــهإذن الصــــرف 

  احكـام الرقابـة والمراج
 عـة عـىل  عمليـاتالداخلية وقصور دور المراجعـة الداخليـة فن

انيــة والحســـابات 99وذلــك بالمخالفـــة لــنص المـــادة رقــم )الصـــرف  ن ( مــن الئحـــة المت 
 :ذلك ما يىل   أمثلةومن  ،والمخازن

 القيمة تاريــــخ ختم المراجعة الداخلية تاريــــخ إذن الرصف اذن صـرف

 5,345 م16/04/2019 م13/03/2020 24/6

 370,000 م23/11/2020 م21/12/2020 58/12
 

وذلـــك بالمخالفـــة لـــنص المـــادة أذونـــات الصــــرف عـــدم خـــتم المراقـــب المـــال  لـــبعض  -
انية والحسابات والمخازن19) ن   .( من الئحة المت 

  )ال -
ات مصــــــروفاالحتفـــــا  بصـــــكوك مصـــــدقة مخصـــــومة مـــــن حســـــاب البـــــاب الثـــــانن

-2018-2017مــــن ســــنة جهــــات عامــــة ودوليــــة العموميــــة( بخزينــــة الــــوزارة تخــــص 
أذونــات الصـــرف الجهــات ذات العالقــة وفيمــا يــىل  بيــان بإل  م وعــدم إحالتهــا 2019

 :الخاص بهم
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ـــــان القيمة إذن الرصف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  البيـــــ

 م2017مقابل دمغة مخالصة لسنة  44,420 214/12

 م2018تحويل قيمة دمغة المخالصة لستة  13,166 272/12

 م2019لسنة  ة المخالصةضـريبتحويل قيمة  60,461 359/12

 األمم المتحدةمركز  170,000 1/9
 

ثــار( بــالرغم أذونــات الصـــرف الخاصــة )مطعــم اآل ة بــبعض ضـــريبعــدم خصــم قيمــة ال -
   ضــرائبمن تصديقها من قبل مصلحة ال

ن
وفيمـا  ،سـابقة صــرف أذونـاتوخصـمها ف

 :يىل  بيان بها

ـــان إذن الرصف ـــ ـــ   إذن الرصف قيمة الضـريبة قيمة الفاتورة البيـــــ
 
 صاف

 10,212 103.500 10,212 توفت  مأدبة غداء 134/12

 7,486 75,500 7,486 توفت  مأدبة غداء 135/12
 

 :، وفيما يىل  بيان بهاضـرائبوجود فاتورة لم يتم التصديق عليها بمصلحة ال -

 البيان القيمة المستفيد إذن الرصف

 تزويد الوزارة بكروت الدف  المسبق 20,000 ليبيا لالتصاالت والتقنية شـركة 83/12
 

 العهد المالية

  
ه صــرفبينما بلـل مـا تـم  ،دينار  43,000م ما قيمته 1/1/2020بلل رصيد أول المدة فن
  خــــــالل ســــــنة 

رصــــــيد العهــــــد  إجمــــــال  دينــــــار ليصــــــب   44,000م مــــــا قيمتــــــه 2020حــــــبر
  :دينار، والبيان التال  يوض  تفاصيل العهد بالكامل 87,000المفتوحة 

  
 
   ما تم تسويته م2020العهد المصـروفة خالل سنة  م01/01/2020رصيد العهد ف

 الرصيد المتبق 

43,000 44,000 77,000 10,000 
 

 لنا جملة من المالحظات بيانها كالتال  
ن  :ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة تبي 

 ( مـــن181عـــدم مســـك ســـجل خـــاص بالعهـــد الماليـــة بالمخالفـــة لـــنص المـــادة رقـــم ) -
انية والحسابات والمخازن ن   .الئحة المت 

  تســـــوية العهـــــد ال -
إل  والمرحلـــــة ،م2019 ة خـــــالل الســـــنة الماليـــــةمصــــــروفالتـــــأخر فن

انيــــة 185م وذلــــك بالمخالفـــة لـــنص المــــادة )2020الســـنة الماليـــة  ن ( مـــن الئحـــة المت 
 :وفيما يىل  بيان بذلك ،والحسابات والمخازن

 القيمة تاريــــخ قفل العهدة تاريــــخ استالم العهدة اسم المستفيد ث

 10,000 م27/10/2020 م26/05/2019 ع ر م 1

 10,000 م29/11/2020 م28/07/2019 ا   ع 2

 5,000 م28/06/2020 م16/07/2019 م ر ا 3

 5,000 م28/06/2020 م07/08/2019 م ع ا 4

 3,000 م28/06/2020 م07/08/2019 ا ف ع 5

 10,000 لم تسوى م05/05/2019 م ا ا 6
 

  غــت  األ  صـــرف -
المخصصــة لهــا بالمخالفــة  غــراضبعــض المبــالل مــن العهــد الماليــة فن

انيــــة والحســــابات والمخــــازن180لــــنص المــــادة ) ن الــــذي كــــان  األمــــر  ،( مــــن الئحــــة المت 
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ن عـــىل الـــوزارة االعتمـــاد عـــىل انيـــةالصــــرف  يتعـــي  ن ومـــن  ،المبـــارسر مـــن خـــالل بنـــود المت 
 :ذلك ما يىل   أمثلة

ــــان اذن صـرف ث ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  القيمة البيـــــ

1 45/10 

 1,050 وقود وزيوت

 2,350 قط  غيار ومهمات

 920 ات خدميةمصـروف

 2,309 بريد

ن   650 اتعاب ومكافأة لغت  العاملي 

2 146/12 

 645 غسيل سيارات وتغيت  زيوت

 5,495 مقابل قط  غيار

ن  اتعاب ومكافأة  390 لغت  العاملي 
 

 السلف )عالوة السفر والمبيت(

 3,141,360مـــا قيمتـــه  ،م2020ات الســـفر والمبيــ  خـــالل ســـنة مصــــروف إجمـــال  بلــل 
: ومـن خالل الفحص لوحظ ، دينار   

  اآلنر

تحميل بعض المعامالت الخاصة بعالوة السفر والمبي  عـىل البنـد المخصـص لهـا  -
 
ا
انيــة( وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ) بــد  ن ( 9مــن تحميلهــا كســلفة )خــارج المت 

وعـــالوة المبيـــ  الصـــادرة بموجـــب قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة  يفـــاد مـــن الئحـــة اإل 
 
 
 :ما يلــــ  ذلك أمثلةومن  ،م2007( لسنـــــــة 751( رقم ))سابقا

 القيمة رقم القرار االسم رقم إذن 

 2,583 764/2019 ع ا ع ت 40/7

 2,583 17/2020 ح س ح 37/7
 

جاع قيمـــة تـــذاكر ســـفر لمهمـــة ســـابقة لتـــاريــــخ  صــــرفلـــوحظ  - مبلـــل مـــال  مقابـــل اســـتر
 :صدور قرارها وبيانها كالتال  

 تاريــــخ تنفيد المهمة تاريــــخ صدور القرار المبلغ أذن صـرف

 م29/09/2018 م9/10/2019 576 91/12
 

 ماناتالودائع واأل 

ي لحساب الودائع الرصيد  الدفي 
  
 
 31/12/2020واألمانات ف

  
 
الرصيد بالمصـرف ف

 م31/12/2020
الفر  بينهم يمتل قيمة الصكو  

 م31/12/2020المعلقة حن  

 934,470- دينار 9,441,824 دينار 8,507,354
 

:  من خالل الفحص لوحظ  
 اآلنر

-   
ي فن   31/12/2020الرصـــيد الـــدفتر

باســـتثناء خصـــم  ،م31/12/2016م كمـــا هـــو فن
وذلك إليقاف حركة الحساب من قبل الديوان لعدم  ،يةصـرفات الممصـروفمبالل لل

موافــــــــاة الــــــــديوان بكشــــــــف تحلــــــــيىل  للمبــــــــالل الموجــــــــودة برصــــــــيد حســــــــاب الودائــــــــ  
 مانات. واأل 
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خالفـــــة االحتفـــــا  بمبـــــالل ماليـــــة تجـــــاوزت مـــــدتها ســـــتة اشـــــهر بحســـــاب الودائـــــ  بالم -
انية والحسابات والمخازن162للمادة رقم ) ن  .( من الئحة المت 

-   
ن
حســــب طبيعــــة بنــــوده  ،م31/12/2020عــــدم القيــــام بتحليــــل رصــــيد الحســــاب ف

انية والحسابات والمخازن163بالمخالفة للمادة ) ن  .( من الئحة المت 

-   
ن
م عـــــن وجـــــود صــــــكوك 31/12/2020أظهـــــرت مـــــذكرة تســـــوية حســـــاب الودائـــــ  ف

  تعميمـــه رقـــم )أ ن الـــديوان أم بـــالرغم مـــن 2016ة معلقـــة مـــن ســـن
ن
-19-5225كـــد ف

  ســنة 15
ن
ممــا يعتــت   ،صــك بعــد تــاريــــخ التعمــيمأي  م بعــدم اعــداد 2015( الصــادر ف

 :حصـروعىل سبيل المثال ال لل للتعميم مخالفإجراء 

 المبلغ تاريــــخ الصك رقم الصك

 223,457 م26/12/2016 3207

 86,724 م26/12/2016 3209

 600,000 م29/12/2016 3211
 

-   
م عـــــن وجـــــود صــــــكوك 31/12/2020أظهـــــرت مـــــذكرة تســـــوية حســـــاب الودائـــــ  فن

م ولم تخصم من الحساب لم يتم تسويتها بالمخالفة للمادة 2015معلقة من سنة 
انية والحسابات والمخازن ومن ذلك118) ن  :( من الئحة المت 

 )دينار(  المبلغ تاريــــخ الصك رقم الصك

 2,250 م03/05/2015 473

 1,343 م03/05/2015 477

 1,949 م03/05/2015 78
 

 نفقات التحول

ي للباب الثالث   الرصيد الدفي 
  
 
 م2020-1-1ف

 تفويض غي  مسيل
 والواردة  التفويضات المسيلة

 م2020خالل سنة 
 المصـروفات فعلية 
 كمشـروعات جديدة

3,887,895 3,887,895 13,200,000 11,700,000 
 

-  :
ا
 م2020التفويضات المسيلة  أو 

 قيمة التفويض رقم التفويض المال   المشـروع ت

 8,600,000 م2020( 132-131) الصيانة 1

 400,000 م131/2020 تصميم خرائط 2

 1,300,000 م133/2020 وسائل نقل شـراء 3

ات 4 ن  400,000 م131/2020 التجهت 

 1,000,000 م131/2020 التدريب 5

 11,700,000 اإلجمال  
 

-  
 
 م2020مسيلة ال: التفويضات غت  تانيا

 قيمة التفويض رقم التفويض المشـروع ت

 انشاء وتطوير البوابات االمنية للوزارة بالداخل 1

 م36/2020

300,000 

  القطاع 2
 100,000 تدريب موظفن

 988,688 صيانة مقر الوزارة بالداخل 3

  الوزارة 4
 2,500,000 تحوير وتطوير مبانن

 3,888,688 اإلجمال  
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 لنا جملة من المالحظات بيانها كالتال  
ن  :ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 

-   
ن
تحويل مبالل خاصة بالصيانة للسفارات بالخـارج بطريقـة تقديريـة دون االعتمـاد ف

ن بمكتـــب الم ات عـــن المبـــبن شـــروععمليــة التحويـــل عــىل تقـــارير فنيـــة مــن المختصـــي 
أي  للصـــيانة وتـــم االعتمـــاد عـــىل كتـــاب مـــن رئـــيس البعثـــة بـــدون توضـــي المســـتهدف 
 :والبيان التال  يوض  ذلك ،مبالل للصيانة

 القيمة بإذن الرصف البعثة ت

تغال  1  250,000 لشبونة –الت 

ص  2  400,000 نيقوسيا -قت 

 200,000 كوبنهاجن  -الدنمارك  3
 

الســــفارة إل  دينــــار  500,000تــــم تحويــــل مبلــــل  15/12رقــــم إذن الصـــــرف  بموجـــب -
الليبية لندن لغرض صيانة مقر السـفارة بالمخالفـة لمـا جـاء بـالتقرير المعـد مـن قبـل 

  زارت مقــــر الســــفارة الليبيــــة لنــــدن
 بــــأن التقريــــر لــــم يــــو،  ، حيــــث اللجنــــة الــــبر

ن تبــــي 
  حالـة تــم الموافقـة عــىل صـيانة مبــبن أي  بتحويـل

مبلـل للســفارة بـل قــام بالتوصـية فن
  مــــــن وديعــــــة الصــــــيانة موجــــــود بالســــــفارة قيمتــــــه الســــــفارة 

فانــــــه يوجــــــد مبلــــــل متــــــبفر
 .دينار 350,000

دينــار للســفارة الليبيــة  300,000تــم تحويــل مبلــل  2/12رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
بــــالرغم مــــن ان كتــــاب القــــائم  رسيالنكــــا لغــــرض صــــيانة مقــــر الســــفارة وبيــــ  الضــــيافة

   األعمــالب
 3 تحويــل قيمــة الصــيانة اوضــ  عــدد بالوكالــة والــذي تــم االعتمــاد عليــه فن

وفيمـــا يـــىل  اذن الصــــرف تـــم تحويلـــه بـــ ا بقـــيم مختلفـــة ومخالفـــة لمـــ شــــركاتعـــروض ل
 :بيان ذلك

 القيمة بإذن الرصف قيمة العرض اسم الشـركة ت

1 Reliable 190,000 

300,000 2 Dream House Builders 130,000 

3 Sles 140,000 
 

الســـــفارة إل  دينـــــار  200,000تـــــم تحويـــــل مبلـــــل  3/12رقـــــم إذن الصــــــرف  بموجـــــب -
ن ان ،الليبيـــة أذربيجـــان بنـــاء عـــىل مراســـلة مـــن قبـــل القـــائم تـــم تحديـــدها القيمـــة  تبـــي 

( 1/9/20/160)إشـاري  م تحمـل رقـم16/05/2013بالسفارة من تـاريــــخ  األعمالب
 األعمال. سنوات عىل كتاب القائم ب 7باعتبار انقضاء اكتر من 

 السياس  بند العمل 

ة مــــــن  فيمـــــا يـــــىل  بيـــــان بالمبــــــالل المخصصـــــة والمســـــيلة خصـــــما مــــــن البنـــــد خـــــالل الفـــــتر
 :م2020/12/31إل  م2020/01/01

   المخصص السنوي
ــل حن  ـــ ـــ ـــ ـــر م31/12/2020المسيـــ ـــ ـــ ـــ  نسبة التنفيذ الوفــ

5,000,000 560,000 4,440,000 11% 
 

  ومن خالل الفحص 
ن اآلنر  :والمراجعة تبي 
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يـــــتم التخصـــــيص والخصـــــم والتســـــييل مـــــن البنـــــد بموجـــــب رســـــائل واردة مـــــن رئـــــيس  -
 
 
مــن البنــد )نفقــات إنعقــاد المــؤتمرات رقــم  المجلــس الرئــاس  ويــتم التفــويض خصــما

ة2/8واعــــــــالن وعالقــــــــات عامــــــــة وضــــــــيافة ) ،(2/13) إل  ( واحالــــــــة المبــــــــالل مبــــــــارسر
  رســـــــــائل المجلـــــــــس الرئـــــــــاس   ،الســـــــــفارات

ن
طبيعـــــــــة هـــــــــذه إل  مـــــــــ  عـــــــــدم اإلشـــــــــارة ف

  التفـــــويض بـــــالبنود المـــــذكورة وزارة وال مـــــا أســـــتندت ،اتمصــــــروفال
ن
مـــــ   ،الماليـــــة ف

 
 
مـــن بنــد العمـــل الســياس  عـــىل  مالحظــة عــدم إخـــتالف المبــالل المفـــوض بهــا خصــما

زال الغمـــــوض األخـــــرى مثـــــل بنـــــد الزيـــــارات والمـــــؤتمرات والزيـــــارات وال نفـــــاقبنـــــود اإل 
رات إلقـــراره فجميـــ  المبـــالل إنفاقـــيكتنـــف هـــذا البنـــد وأوجـــه  ه، مـــ  عـــدم وجـــود مـــت 

المخصــومة مــن بنــد العمــل الســياس  يوجــد مخصصــات تتفــق مــ  طبيعتهــا ويمكــن 
 .تمريرها من خاللها

اكات   الدولية والمساهماتبند االشي 

ة مــــــن فيمـــــا يـــــىل  بيـــــان بالمبــــــالل المخصصـــــة والمســـــيلة خصـــــما مــــــن البنـــــد خـــــال ل الفـــــتر
 :م2020/12/31 إل م2020/01/01

ـــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل حن   المخصص السنوي  البيـــــ ـــر م2020/09/30المسيـــ ـــ  النسبة الوفــ

 %100 0 50,000,000 50,000,000 وزارة الخارجية

 %0 20,000,000 0 20,000,000 وزارة المالية
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 باخلارجالبعثات الدبلوماسية 

ســـــفارة  150بلــــل عـــــدد الســـــفارات والقنصـــــليات والبعثــــات الليبيـــــة بالخـــــارج المعتمـــــدة 
:   وقنصلية ومندوبية وبعثة دبلوماسية  .كما بالكشف التال 

 العدد البعثة

 114 السفارات

 14 القنصليات

 1 المندوبيات

 11 البعثات

 10 السفارات والقنصليات والبعثات المقفلة

 150 اإلجمال  
 

 السفارات والبعثات المقفلة

القنصـلية  القنصـلية الليبيـة طنجه،السـفارة الليبيـة صـنعاء، القنصلية العامة السـودان،
كوريــــا  الليبيــــة الســــفارة الســــفارة الليبيــــة انجـــوال، الســــفارة الليبيـــة ســــوريا، العامـــة عــــدن،
ويال، الشمالية، ن  السفارةالليبية غويانيا.  السفارة الليبية كوبا، السفارة الليبية فتن

ية انية التسيي   للسفارات والقنصليات بالخارج  المي  

ن مصـــروفبلغــ  مخصصــات و    للســفارات والقنصــليات بالخــارج  األولات البــابي 
والثــانن

: بالدينار ك م2020 -2017 عن السنوات المالية  
  اآلنر

 2020 2019 2018 2017 البيان الباب

 األولالباب 
 256,144,800 287,000,000 - 370,000,000 المخصص

 237,358,290 251,556,524 255,508,176 331,332,772 المسيل
      

  
 الباب الثانن

 75,000,000 65,000,000 - 40,000,000 المخصص

 75,000,000 59,621,016 45,000.000 40,000,000 المسيل

 154,869,082 - - - - الطوارئ
 

 المالحظات التالية:  ه السنواتذات عن همصـروفنتائأ المراجعة لل أسفرتوقد 

وزارة إل  عــــــــدم تقيــــــــد وزارة الماليــــــــة باحالــــــــة مخصصــــــــات الســــــــفارات والقنصــــــــليات -
الخارجيـــة بموجـــب تفـــويض مـــال  حـــبر يتســـبن لـــوزارة الخارجيـــة بحكـــم االختصـــاص 

 
 
 .تفويض السفارات مصلحيا

ضــمن  بــالرغم مــن عــدم وجودهــا عــىل بعــض القنصــليات و البعثــات الليبيــة الصـــرف -
  للســـفارات و القنصـــليات بالخـــارج وذلـــك حســـب الجـــدول 

جـــداول المـــالك الـــوظيفن
 بشــــأن اعتمــــاد  م2018( لســــنة 70المرفــــق بقــــرار المجلــــس الرئــــاس  ورقــــم ) 31رقــــم 

  
يـــــة بالخـــــارج الليب للســـــفارات و القنصـــــليات و البعثـــــات الوظـــــائف بـــــالمالك الـــــوظيفن
 :  مبينة بالجدول كالتال 
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 المسيل البيان

 29,219 لدى االلكسو/ تونس-المندوبية الدائمة لليبيا 

 524,75 لدى االلكسو/ المغرب-المندوبية الدائمة لليبيا 

 794,778 لدى جامعة الدول العربية / مرص-المندوبية الدائمة لليبيا 

 167,735 المندوبية اليونسكو فرانسا / بارطس

 718,900 القنصلية العامة / تونس

 1,710,632 االجمال  
 

تفويضــات ماليــة للســفارات بالخــارج تفــوق مخصصــاتها نتيجــة إحالــة مبــالل  إصــدار  -
 مـــن بنـــد العـــالج بالخـــارج وتفـــويض الســـفارات المحالـــة إليهـــا 

 
للخـــارج كودائـــ  خصـــما

 من بند 
 
ة خصما بالخـارج المخصـص للسـفارة ات عالج مصـروف 26/2المبالل مبارسر

وذلــك نتيجــة عـــدم تفــويض وزارة الصــحة بالمخصـــص لتكليــف الســفارات باجراءهـــا 
 لمصلحتها. 

غيـــاب التفويضـــات الماليـــة عـــن الســـفارات بالخـــارج نتيجـــة عـــدم تقيـــد وزارة الماليـــة  -
عــىل برقيــات صــادرة مــن الــوزارة مــن قبــل إدارة الخزانــة بمــا  عتمــاد باحالتهــا إلــيهم واال 

  التفويضــــــات يمكــــــن مــــــن
  الســــــيولة أو  إتاحــــــة الفــــــرص إلســــــتعمال بــــــوافر

الترـصـــــف فن
 المحالة إليها بدون تفويض. 

جـدوى مـن فـت  هـذه أي  مبـالل ماليـة لهـا دون صــرفيوجد عدد من السـفارات يـتم  -
 أسباب: السفارات مما ششكل عبء مال  عىل الدولة الليبية لعدة 

  جالية ليبية بهده الدولأي  عدم وجد. 

  خـــــــالف التفاقيـــــــة فيينـــــــا  ،ا تمثيـــــــل دبلومـــــــاس  داخـــــــل الدولـــــــة الليبيـــــــةيقابلهـــــــ ال
  نصــــــــ  المــــــــادة الثانيــــــــة منهــــــــا 

تنشــــــــأ العالقــــــــات )للعالقــــــــات الدبلوماســــــــية الــــــــبر
ن الــدول وتوفــد البعثــات الدبلوماســية الدائمــة بنــاء عــىل االتفــاق  الدبلوماســية بــي 

 .(المتبادل بينهما

   أمثلة هذه السفاراتدي ومن تعاون اقتصاأي  ال تربط الدولة الليبية بها. 
 اإلجمال   2020 2019 2018 محليي    دبلوماسيي    جالية السفارة

 2,760,661 680,586 673,854 1,406,221  3 0 وبرنسيب ساوتوم  

 5,533,156 1,983,193 1,533,947 2,016,016 7 12 0 روندا

 6,599,125 1,395,638 1,736,928 3,466,559 6 6 0 السيشل

 4,754,076 944,633 1,032,763 2,776,680 7 6 0 بيساوغينيا 

 4,237,455 1,353440 1,269,989 1,614,026 4 9 0 ليسوتو

 23,884,473 اإلجمال  
 

ن مــن خــالل عمليــة الرقابــة المصــاحبة للتحــويالت الخارجيــة  - لبنــد المرتبــات العــاملي 
ن والعمالــة المحليـة بالســفارات والقنصــليات   والبعثـات الليبيــة بالخــارجالدبلوماسـيي 

  تم بموجبها مطابقة المبالل المحالة م  الوجود الفعىل  
 ف مبالل  ايقافتم والبر

  م2020من خالل عملية الرقابة المصاحبة عـن سـنة  دينار  8,737,409مجموعها 
 : ن ن التاليي   كما بالجدولي 

   ن والمال  إجمـــــال  جـــــدول يوضـــــ ن المـــــاليي  ن والمـــــراقبي  حـــــق مرتبـــــات الدبلوماســـــيي 
 م: 2020العسكرية عن سنة 
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 البيان
 عدد 

 الموظفي   
 قيمة المرتبات المحالة 
 من وزارة الخارجية

 الفروقات القيمة المفرج عنه العدد المفرج عنها

 96,527 49,841,420 1,485 49,937,947 1,490 األولالربــ  

  
 1,736,858 47,078,980 1,416 48,815,838 1,421 الربــ  الثانن

 1,437,957 45,488,289 1,376 46,926,246 1,377 الثالثالربــ  

 1,694,837 47,335,627 1,487 49,030,464 1,491 الربــ  الراب 

 4,966,179 189,744,316 - 194,710,495 - اإلجمال  
 

   2020عن سنة  مرتبات العمالة المحلية فيما يوض  الجدول التال 

 عدد الموظفي    البيان
 قيمة المرتبات المحالة 
 من وزارة الخارجية

 الفروقات القيمة المفرج عنها العدد المفرج عنه

 25,986 8,343,321 1,552 8,369,307 1,555 األولالربــ  

  
 2,584,745 6,649,069 1,209 9,233,814 1,540 الربــ  الثانن

 943,541 7,625,251 1,450 8,568,792 1,534 الربــ  الثالث

 216,958 7,625,251 1,463 7,842,209 1,486 الراب الربــ  

 3,771,230 30,242,892 - 34,014,122 - اإلجمال  
 

   لــــــــوحظ غيــــــــاب الرنيــــــــة والتخطــــــــيط الســــــــليم -
الــــــــوزارة وانعــــــــدام الدراســــــــات  إدارةفن

اتيجيات لملف اإل   بالخارج  يفاد واالستر

( لســنة 2للقــانون رقــم )( مــن الالئحــة التنفيذيــة 34عــدم تقيــد الــوزارة بــنص المــادة ) -
 يفــاد تنظــيم العمــل الســياس  والقنصــىل  الــذي حــدد ميعــاد حركــة اإل بشــأن  م،2001

قيام الوزير ومدير الشؤون ، و من كل عام وعدم تركها عىل مدار السنة 8خالل شهر 
ة والماليـــــة بـــــالوزارة وقســـــم القيـــــودات واالحصـــــاء بمهـــــام اختصاصـــــات لجنـــــة داريـــــاإل 

( مـــــــن الالئحـــــــة 24تصاصـــــــات المحـــــــددة بـــــــنص المـــــــادة )وفقـــــــا لالخ يفـــــــاد شـــــــؤون اإل 
 .التنفيذية للقانون المذكور أعاله

بالمخالفة لقانون العمل بالخـارج واسـتمرار العمـل  يفاد العديد من قرارات اإل  إصدار  -
وســــجل األســــبقية الــــذي  يفــــاد بآليــــة القــــرارات الفرديــــة دون تفعيــــل لجنــــة شــــؤون اإل 

دون و للعمـــل بالخــــارج  يفـــاد قـــرارات اإل  صـــدار المعتمــــدة إل  يفـــاد تنبثـــق عنـــه قائمـــة اإل 
ن للعمـــــــل بالخـــــــارج  إيفـــــــاد مراعــــــاة المـــــــدة الزمنيـــــــة المحـــــــددة قانونـــــــا إلعـــــــادة  مـــــــوظفي 

تنظـيم بشـأن  م2001( لسـنة 2( مـن القـانون رقـم )32بالمخالفة لـنص المـادة رقـم )
  تخــتص بال

  تـــراع  عنــد اإل  شــــروطالعمــل الســـياس  والقنصــىل  والـــبر
للعمـــل  يفـــاد الــبر

  ـخارج حيث نص  الفقرة )ه( من القانون المشار إليه أعاله )أن يكون قد أمضبال
 .(نتهاء مدة عمله بالخارجامدة أربــ  سنوات من تاريــــخ 

ن ب وجــــود  - والســــفراء انتهــــ  مــــدة عملــــه بالخــــارج طبقــــا  األعمــــالالعديــــد مــــن القــــائمي 
  عمله 

لنصوص القانون، والكثت  منهم بلل السن القانونية للتقاعد والزال مستمرا فن
حيث يتقاضـون  ،عالقات العملبشأن  م2010لسنة  (12)بالمخالفة للقانون رقم 

  الحواالت ال
  .نقديةمرتباتهم من الودائ  المالية بالسفارات الليبية بالخارج وبوافر

فن
ة والماليـــة بـــالوزارة لغـــرض داريـــظـــل تجـــاوز الـــوزير الختصاصـــه بمخاطبـــة الشـــؤون اإل 

 .خرصـرف مرتبات البعض اآل التمديد لبعضهم و 
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ة مــــن قبــــل المجلــــس الرئــــاس  ممــــا داريــــعــــدم التقيــــد بــــالمالك المعتمــــد للوظــــائف اإل  -
  زيادة االنفاق والبيان التال  يوض  عينة لذلك

ن
 :سبب ف

 العدد الفعل   فائض الزيادة )دينار( ية للفائضمرتبات السنو 
 عدد الوظائف اإلدارية

 وفق المال 

1,311,776 32 52 20 
 

  المعتمــــد و   قنصــــلية تــــونس، ممــــا  -
وجــــود قنصــــلية غــــت  مدرجــــة بــــالمالك الــــوظيفن

وتعديالته، عالوة عىل اثقال   م2018لسنة  (70)عدم التقيد بالمالك رقم ششت  ال 
ن  إجمــال  كاهــل الدولــة بالنفقــات، وفيمــا يــىل   ة  األولالبــابي    للقنصــلية عــن فــتر

والثــانن
ة:   الثالث سنوات األخت 

   السنوات
 
 إجمال  المصـروفات للباب األول والثان

 14,268,298 2018سنة 

 6,910,514 2019سنة 

 4,600,509 2020سنة 
 

امات مالية - ن   تخلـف الدولـة الليبيـة عـن  وجود التر
قائمة عـىل الدولـة الليبيـة متمثلـة فن

  المنظمـــــات الدوليـــــة المختلفـــــة ســـــداد
   ،مســـــاهمتها فن

ممـــــا يحجـــــب عنهـــــا حقهــــــا فن
  تلك المنظمات

ونذكر عىل سبيل  ،التصوي  وامكانية عضويتها للجان التنفيذية فن
  حيــــث نصــــ  المــــادة )ـالمثــــال القــــانون التأسيســــ

المتعلقــــة  (23  لالتحــــاد االفــــريفر
  تفــرض عــىل

دولــة عضــو تتخلــف عــن أي  بالعقوبــات )يحــدد المــؤتمر العقوبــات الــبر
انية االتحاد عىل النحو  ن   مت 

: سداد مساهماتها فن  
 اآلنر

  .االجتماعات  
 حرمانها من حق التصوي  والتحدث فن

  أو أي  أخـــــرى أعضـــــاءروابـــــط للنقـــــل واالتصـــــاالت مـــــ  دول  إقامـــــةحرمانهـــــا مـــــن
امـات  (سياس  أو  ت طاب  )اقتصاديأخرى ذا إجراءات ن وفيمـا يـىل  توضـي  لاللتر

 : م2020-2019-2018-2017المدفوعات عن السنوات إل  القائمة باإلضافة

 اسم المنظمة
 المساهمات المسددة من 

 (2019إل غاية  2017سنة )
 قيمة المساهمات الغي  مسددة. 
امات( بالعملة المحلية  )االلي  

 68,901,477 43,744,610 المنظمات الدولية

 287,129,221 24,604,201 المنظمات العربية

  
 149,825,792 16,210,872 منظمات االتحاد االفريفر

 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  
 

دينــــار مــــن  50,000,000م فقــــد تــــم تخصــــيص مبلــــل 2020امــــا فيمــــا يخــــص ســــنة  -
انية وتم اإل ن  .المركزي صـرفلم يتم تنفيذها من الم إال أنهعليها  فراجالمت 

ن للخـــــارج لوظــــائف سياســـــية مـــــن جهـــــات غـــــت   ايفـــــاد قيــــام وزارة الخارجيـــــة ب - مـــــوظفي 
  رقـــم 

الـــذي  األمــر وتعديالتــه  م2018لســنة  (70)منصــوص عليهــا بــالمالك الــوظيفن
ن العبث وعدم التقيد بالقانون رقم  بشـأن  والئحتـه التنفيذيـة م2001لسنة  (2)يبي 
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  أداء الســـفاراتإل  تنظـــيم الســـلك الـــدبلوماس  أضـــف
ن
جانـــب إل  ذلـــك انخفـــاض ف

 :تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة والجدول التال  

شيح العدد )دينار(مرتبات السنوية   ر جهات الي 

 1 االمن الداخىل   11  1,083,772

 2 ةداريالرقابة اإل هيئة  13 1,104,328

 5 وزارة المواصالت 2 302,132

 6 وزارة الزراعة 4 551,712

 7 الشباب والرياضة 1 11,4432

  تاريــــخ 
ن
 8 الهيئة العامة لالتصاالت  1 2020\12بارسر ف

 9 رئاسة الوزراء 2 254,744

 10 مصلحة الجمارك 1 135,968

 11 الليبية للموانن   شـركةال 1 134,784

 12 مجلس النواب 1 171,464

 13 وزارة الكهرباء 1 123,896

 14 خارج القطاع 12 1,491,468

 15 الهيئة العامة لإلعالم  3 310,640

  اإلجمال   53 5,779,340
 

   بالوظائفحصـر وفيما يىل  عىل  سبيل الذكر ال ال
  البر

 :الجدول التال   نسبوا اليها كما فن

 الجهة التابع لها اسم البعثة الوظيفة االسم ت

 ةداريالرقابة اإل  المغرب رباط وزير مفوض   ع ب ا 1

 ةداريالرقابة اإل  تونس تونس وزير مفوض حم  ن ع 2

 خارج القطاع بولندا سفت   ام  ص 3

 الداخىل   االمن المغرب الدار البيضاء قنصل مكلف م س ع ا 4

 مجلس النواب سوطشا سفت   ش ا ع ا  5

ازيل األعمالقائم ب أ إ ص 6  الليبية للموانن   شـركةال الت 

 وزارة التعليم جوبا السودان األعمالقائم ب ا ع ا ا 7

 وزارة الكهرباء رومانيا مستشار م ا ع ا 8

 وزارة الدفاع روسيا البيضاء األعمالقائم ب ر ي ا 9
 

ن  -   الخــارجداريــمــن الرقابــة اإل  وجــود مــوظفي 
   ة يعملــون فن

بالمخالفــة للمــالك الــوظيفن
 تنظـــيم عمـــل الســـفارات والبعثـــات الليبيـــة بالخـــارجبشـــأن  م2018( لســـنة 70رقـــم )

تسـكينهم عـىل وظـائف إل  إضـافة ،م2013لسـنة  (20)ة رقم داريوقانون الرقابة اإل 
والجــدول  وزارة الخارجيـة ممـا يفقـد الهيئــة االسـتقاللية تجـاهتخـص وزارة الخارجيـة 

 :ذلكامثلة عىل التال  يوض  

 ت االسم الوظيفة البعثة الجهة التابع لها

   كندا ةداريالرقابة اإل 
 1 اح س ا سكرتت  ثانن

 2   ع ب ا وزير مفوض المغرب ةداريالرقابة اإل 

 3 ا ام  م مستشار الدار البيضاء المغرب ةداريالرقابة اإل 

 4 ر أ ا مستشار جوبا السودان ةداريالرقابة اإل 

 5 ح ع اح ا مستشار صفاقس تونس ةداريالرقابة اإل 
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ن  - ة عملهـــم بالخـــارج ومرتبـــاتهم موقوفـــة وال زالـــوا مـــدرجي 
وجـــود موفـــدين انتهـــ  فـــتر

ن حســــب كشــــوفات قســــم القيــــودات واإلحصــــاء.  الــــذي يعــــد  األمــــر بقائمــــة المــــوظفي 
  تحــديث البيانـــات الــواردة بمنظومـــة القيــودات، كمـــا ان اإل 

ن
يـــتم  يفــاد قصــور شـــديد ف

  قـانون العمـل السـياس  والـذي يحـدد مـبر 
ن
بصورة عشوائية خـالف لمـا هـو محـدد ف

  :من كل عام وفيما يىل  عينة توض  ذلك 8بالخارج وهو شهر  يفاد يتم اإل 

ة العودة  ر/ت االسم الصفة البعثة المباشر

 1 ع ا ا مراقب مال   اليونسكو بارطس 2014/10/31 2018/10/31

 2 ام ا مراقب مال   سفارة غينيا بيساو 2012/12/8 2016/12/31

 3 ا ا أ مراقب مال   سفارة السويد 2010/11/24 2014/11/30

اليا 2013/5/1 2017/4/30  4   ز ع مراقب مال   سفارة استر

 7 ه ا ا األعمالقائم ب لوسياسانتا  2015/3/6 2019/11/30
 

لوظــائف غــت  موجــودة  ،م2020( لســنة 640بــالقرار رقــم ) موظــف 171عــدد  إيفــاد  -
  ممـا 

بالمخالفـة لقـانون عالقـات العمـل وقـانون العمـل الـدبلوماس  بالمالك الوظيفن
  تنظم عملها، ومما ينجم عنه 

للمال العام بدون تحقيق منفعة والجـدول  إهدار البر
 :التال  يوض  ذلك

 ر.  االسم البعثة وتصنيفها الوظيفة

  
 1 ام  س موريتانيا )ا( سكرتت  ثانن

  
 2 ام  ا إيران)ا( سكرتت  ثانن

 3 ر ا ا قنصلية ابشا)ج( سكرتت  ثالث

 4 ع ع ع الكونغو)ج( إداريملحق 

 5 ث أ ا كرواتيا )ج( إداريملحق 
 

ن بــالقرار رقــم ) إيفــاد  - وظــائف تمثــل وظيفـــة  أرقــامعــىل  م2020( لســـنة 640مــوظفي 
  
ن عدم تحرى الدقة والموثوقية فن  داراتالقـرارات وضـعف اإل  إصدار أخرى، مما يبي 

ن عينة من تلك الوظائف المعنية بالمتابعة  :والجدول التال  بي 

  تحمل الرقم 
 الوظيفة الن 

 وفق المال  المعتمد
 اسم الوظيفة

 الوظيفة رقم
 وفق القرار

 البعثة  تصنيف
 وفق المال 

 ر.  االسم البعثة

   وزير مفوض
 1 ام  س موريتانيا -السفارة الليبية  )ا( 2 سكرتت  ثانن

 2 ن ا ع دن    -القنصلية العامة  )ب( 3 إداريملحق  سكرتت  اول 

يا -السفارة الليبية  )ب( 5 إداريملحق  سكرتت  ثالث   3 ا ع ع اريتر

ن  -السفارة الليبية )ج( 4 إداريملحق  إداريمستشار    4 ع ر ا بني 

 5 م ب ا كندا  -السفارة الليبية  )ا( 7 سكرتت  ثالث إداريمستشار  
 

 العمالة المحلية

  
  تقيــيم إطــار  فن

لعمالــة المحليـــة بالخــارج وفقــا لمنهجيـــات ا إدارةالسياســـات المتبعــة فن
التعاقـــد مـــ  العمالـــة المحليـــة ومـــا  شــــروطبغيـــة التحقـــق مـــن مـــدى توافـــق  ،رقابـــة األداء 

  الخارج
:  ،تتطلبه السفارات والبعثات فن  تم التوصل ال التال 

ة والماليــــــة بــــــوزارة الخارجيــــــة الكشــــــوفات داريــــــالشــــــؤون اإل  إدارةمــــــدير عــــــدم تقــــــديم  -
ن بالبعثـــة لعـــدد  بعثـــات  3التحليليـــة للعمالـــة المحليـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل المســـؤولي 
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وذلـــــك  المســـــاءلة القانونيـــــة عليهـــــا تقتضــــــ ممـــــا يعـــــد مـــــن المخالفـــــات الماليـــــة الـــــبر

 .إعــادة تنظيمــهبشــأن  (2013-19رقــم ) ( مــن قــانون الــديوان46بالمخالفــة للمــادة )
  :يان التال  يوض  ذلكوالب

 

 

 
 

بعثـــــــــــــــــــــــــــة  17 مخالفــــــــــــــة  -
  الخــاص بالعمالــة المحليــة المعتمــد مــن وزارة الخارجيــة 

 ،بالخــارج للمــالك الــوظيفن
ن وكـذلك  األقصــ من حيـث الحـد  التقيـد بمـا جـاء كتـاب الـديوان  عـدملعـدد العـاملي 

  19-5542رقــــــــم )
ن
االفصــــــــاح عــــــــن كشــــــــوفات . بشــــــــأن م12/11/2020( المــــــــؤر  ف

  المعتمـــد ســماء العمالــة بأ
أســماء العمالــة المحليـــة و  ،المحليــة وفقـــا للمــالك الــوظيفن

  تعتت  فائض مالك،  
ن االمثلة التالية: البر  كما تبي 

 البعثة ر.ت
 العدد وفق 
 المال 

 عدد الموظفي   
 وفق كشف المرتبات

 فائض 
 المال 

 المال 

 أ -التصنيف  2 16 14 الجزائر/ الجزائر -السفارة الليبية  1

 أ -التصنيف  15 29 14 ا / تشادأمينانج -الليبية  السفارة 2

 أ -التصنيف  7 21 14 نيام  / النيجر -السفارة الليبية  3

 أ -التصنيف  1 15 14 بريتوريا / جنوب افريقيا -السفارة الليبية  4

 أ -التصنيف  2 18 16 أنقرة / تركيا -السفارة الليبية  5
 

  القيمــــة المدرجــــة بكشــــف المرتبــــات موظــــف  61لــــوحظ االخــــتالف لعــــدد  -
محــــىل  فن

المعتمد من قبل وزارة الخارجية م  القيمـة المدرجـة بالكشـوفات المحالـة مـن قبـل 
 اجمــال  ال الــذكر ب حصـــر البعثــات بالخــارج. والبيــان التــال  يوضــ  ذلــك عــىل  ســبيل ال

 :دينار 72,591 فروقات للشهر

 البعثة اإلسم ر.ت
المرتب وفق كشف 

 )$( الخارجيةالوارد من 
المرتب وفق الكشف 

 )$( المحال من البعثة
 الفر 
 بالدوالر

 1,071 2,471 3,542 مانشستر / بريطانيا -القنصلية العامة  س ع ب ن 1

2 Gunawan  2,335 213 2,548 أندونيسيا -السفارة الليبية 

 630 1,500 2,130 القاهرة / مرص -السفارة الليبية  ح م ع ب 3

 630 1,500 2130 القاهرة / مرص -السفارة الليبية  ص م   ب 4

 250 1250 1500 تونس/ تونس -القنصلية العامة  ن ب م أ 5
 

  7980مخالفـــــــة عـــــــدد مـــــــن الســـــــفارات لمنشـــــــور وزارة الخارجيـــــــة رقـــــــم ) -
( المـــــــؤر  فن

ن وفقا لجدول حدد ، بشأن م11/10/2016 ن المحليي  التقيد بدف  رواتب الموظفي 
للمرتــب لتلــك المنطقــة والبيــان التــال  يوضــ   قصـــ وقيمــة الحــد األفيــه كــل منطقــة 
 :عينه لذلك

 البعثة ر.ث
 إجمال  قيمة المرتبات

 بالدينار بالدوالر

انيا -السفارة الليبية  1 ن  15,762 11,100 دار السالم / تتن

 14,013 9,870 كينشاسا/الكونغو الديمقراطية  -السفارة الليبية  2

 12,159 8,565 بوجومبورا/ بورندي -السفارة الليبية  3

 41,940 29,535  جمال  اإل 
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 البعثة الجنسية االسم ر.ت
المرتب وفق كشف 
 )$( الوارد من الخارجية

 الحد االقىص 
 وفقا للمنشور

الفر  
 بالدوالر

 200 3,000 3,200 دن    -القنصلية العامة  ليب    و ع ح ه 1

 500 2,500 3,000 مسقط  -السفارة الليبية  ليب    ه ع   ا 2

 592 1,600 2,192 ج كوريا   –السفارة الليبية  كوري جنون    ل ج ب 3

   ص ف ا 4
 2,700 1,550 4,250 االردن -السفارة الليبية  اردنن

 400 1,600 2,000 أنقرة -السفارة الليبية  ليب    ع أ 5
 

ن مرتبــات عــدد مــن العمالــة المحليــة  - بــالرغم مــن أن هــذه العمالــة غــت  مدرجــة تضــمي 
بيــانهم   ،البعثــات الليبيــة بالخــارجو  بالكشــوفات الــواردة مــن الســفارات والقنصــليات

 :كالتال  

 اإلجمال  بدوالر البعثة الجنسية االسم ر.م

 4,500 واشنطن / امريكيا -السفارة الليبية  اثيوبب    ر ا ب ح 1

 1,338 السنغال دكار/  -السفارة الليبية  سنغال   د ا 2

 4,050 الرباط / المغرب -السفارة الليبية  ليب     م ع ع 3

 1,695 عمان/ االردن -السفارة الليبية  مرصي ط ا ع 4

 3,000 اسطنبول / تركيا -القنصلية العامة  ترك   ج ه د 5
 

ن مرتبات عدد  - موظف بالرغم من كتاب السفارة أن المعنية ترك  الخدمة  1تضمي 
 :وفيما يىل  بيان بها ،عقدها، دون توضي  تاريــــخ االستقالةوتم فسخ 

 قيمة المرتب بالدينار قيمة المرتب بالدوالر البعثة الجنسية اإلسم ر. ت

 9,069 6,387 سيول / كوريا –السفارة الليبية  كورية ه د ب 1
  

مـــة لعـــدد  - ن وجـــود عقـــود مت  المـــدة المقـــررة  مـــن العمالـــة المحليـــة تجـــاوزت 514تبـــي 
ة العمل بالسـفارة وذلـك بالمخالفـة لمنشـور الـوزير رقـم )   73/1354لفتر

( الصـادر فن
م الخــاص بتحديــد مــدة العمــل للعمالــة المحليــة و   خمـــس 04/12/2016تــاريــــخ 
الـذي يثـت  العديـد مـن الشـكوك حـول مصـداقية وجـود أصـحاب تلـك  األمـر سـنوات، 

لجــدول التــال  يوضــ  عينــه العقــود وقــدرتهم عــىل تأديــة أعمــالهم بكفــاءة وفاعليــة وا
 من أصحاب تلك العقود. 

ـــم ر.ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  بداية التعاقد البعثة اإلســـ
 عدد سنوات الخدمة 

ة  من أول مباشر

 7 2013 األمارات –السفارة الليبية  أ أ 1

 31 1989 إسبانيا -السفارة الليبية  م ج ا 2

 16 2004 فرنسا -السفارة الليبية  ن ع غ 3

 45 1975 أنقرة -السفارة الليبية  ر ك ع أ 4

 42 1978 مالطا -السفارة الليبية  ل ب 5

 17 2003 بارطس -بعثة ليبيا لدي اليونسكو م ش ب م 6
 

  الســـــفارة الليبيـــــة اندونيســـــيا إ -
وعنـــــد  ،دراج قيمـــــة مرتـــــب شـــــهري بالمعاملـــــة لمـــــوظفن

ن ان القيمــة الشـــهرية  مراجعــة البيانــات المدرجــة بالكشــف المحــال مــن الســفارة تبــي 
 .المرتب السنوي للموظف إجمال  المدرجة تعادل 
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 البعثة الجنسية االسم ر.ث
 قيمة الشهر 

 بكشف الخارجية
 القيمة السنوية 
 بكشف السفارة

1 Gunawan 2,548 2,548 اندونيسياجاكارتا /  -السفارة الليبية  اندونيسيا 

 2,548 2,548 جاكارتا / اندونيسيا -السفارة الليبية  اندونيسيا أماك رطسون 2

 2,548 2,548 جاكارتا / اندونيسيا -السفارة الليبية  اندونيسيا عبدالحميد جايدي 3

 3,312 3,312 جاكارتا / اندونيسيا -السفارة الليبية  اندونيسيا أسيب سيف   4

 3,312 3,312 جاكارتا / اندونيسيا -السفارة الليبية  اندونيسيا أنورالدين دنيدن 5
 

  الخــاص بالعمالــة  -
وجــود عمالــة محليــة شــغل  وظــائف لــم تحــدد بــالمالك الــوظيفن

 الذي يزيد من حجم االعباء المالية عىل  الدولة:  األمر المحلية 

 ر/ت االسم السفارة الجنسية نوع الوظيفة إجمال  السنوي

 1 ل بم أ المغرب الرباط مغرن    موظف بقسم المراقب المال   18,600$

   دينار64,750
  كندي مستشار قانونن

ر
 2 ب ا كندا عراف

 3 و ع ص ع القنصلية االسكندرية ليب    التصديقات إجراءات ديار8,532

 4 ر ف ر سفارة القاهرة مرصي موظف بالقسم المال   2,904دينار

   السفارةمحام   دينار18,408
 5 ص ف ا االردن أردنن

 

 مما يخــالف قــرار المجلــس الرئــاس  رقــم،وجــود عمالــة محليــة شــغل  وظــائف مهمــة -
  للعمالــــــة المحليــــــة للســــــفارات بشــــــأن  م2016لســــــنة  (291)

اعتمــــــاد مــــــالك وظــــــيفن
ن لخصوصــــــية تلــــــك    يجــــــب ان يقــــــوم بهــــــا دبلوماســــــيي 

والقنصــــــليات بالخــــــارج والــــــبر
 :والجدول التال  يوض  عينةالوظائف ورسية المعلومات بها 

 ر/ت االسم السفارة الجنسية نوع الوظيفة

 1 ك ر ا الجابون مغربية ة رسأمين

ن   2 ه ع ا ج انقرة تركيا تركية رس مكتب السفت   أمي 

ة وكاتبة القسم القنصىل    3 ش ا م ا انقرة تركيا عراقية تركية سكرتت 

 4 ك ع ا انقرة تركيا تركية ة رس مكتب الوزيرأمين

 5 ع ع ا ه القنصلية اإلسكندرية ليبية األحوال المدنية

 6 س ج ا القنصلية اإلسكندرية ليبية الشؤون القنصلية
 

  المعتمـد  -
  )المخـابرات( بالمخالفـة للمـالك الـوظيفن

ن وظيفة ملحق امـبن زيادة تسكي 
 األمـــر  دينـــار، 2,318,676وجمـــال  مرتبـــات  وظيفـــة 21 اجمـــال  بم 2018 لســـنة 70

رهــاق كاهــل الدولــة بأعبــاء ماليــة اضــعف أداء الســفارات والبعثــات و إل  الــذي يــؤدي
 :إضافية. والجدول التال  يوض  ذلك

مرتبات السنوية 
 )دينار( للفائض

 العدد الفعل   فائض المال 
عدد وظائف المخابرات 

 وفق المال 
 ر/ت البعثة

 1 روما 1 3 2 139,624

 2 سفارة تونس 1 3 2 140,612

 3 سفارة القاهرة 1 3 2 123,896

 4 األردن 1 2 1 141024

 5 باكستان 1 2 1 130,084
 

-   
العمـل بالخــارج عـن المسـار المحـدد بقـرار لمجلــس  يفـاد اإل  آليـاتانحـراف واضـ  فن
   ،م2018 لسنة (70)الرئاس  رقم 

ن زيـادة فن وظيفـة ملحـق صـح  ووجـود  حيث تبي 
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ن  ن الصـحيي    وظـائف الملحقـي 
ن
  المـالك  تجاوز كبت  ف

ن
بالسـفارات عـن مـا هـو محـدد ف

  والجدول يوض  ذلك
 :الوظيفن

مرتبات السنوية 
 )دينار( للفائض

 ر/ت البعثة العدد وفق المال  العدد الفعل   الفائض

 1 المغرب رباط 1 2 1 116,084

 2 عمان االردن 3 6 3 376,836

 3 انقرة تركيا 2 13 11 1,844,920

 4 والهرسكالبوسنة  2 3 1 111,356

 5 روما 2 3 1 108,132
 

  ســـــفارات دول غـــــت  موجـــــودة بقـــــرار رقـــــم  إيفـــــاد  -
ن
 لوظيفـــــة ملحـــــق صـــــح  ف

ن مـــــوظفي 
  شأن القرار رقم  األحكامبتقرير بعض  م2018لسنة  (745)

ن
م، 2018لسنة  (70)ف

   يفــــاد ممــــا يــــدل عــــىل ان قــــرارات اإل 
ن االعتبــــار المــــالك الــــوظيفن تــــتم دون االخــــذ بعــــي 

 : المعتمد والجدول التال  يوض  ذلك

ة )دينار( مرتبات السنوية  ر/ت االسم البعثة الوظيفة تاريــــخ المباشر

 1 م أ ب كرواتيا ملحق صح   2019\4\30 134,784

 2 أ ا ا كرواتيا ملحق صح   2019\4\30 124,424

 3 م ب ا تايالند ملحق صح   2019\1\1 142,500

 4 ع ع ا إيران ملحق صح   2019\5\6 119,984

 5 ام  ع رومانيا ملحق صح   2019\6\24 118,940
 

وجــــود كثــــت  مــــن الســــفارات األوروبيــــة تقــــوم بســــداد أجــــور العمالــــة المحليــــة بعملــــة  -
   (1/1/7980)تختلــــــــف عـــــــــن العملـــــــــة المحـــــــــددة بمنشــــــــور الـــــــــوزير رقـــــــــم 

المـــــــــؤر  فن
  كيفيــــــة حســــــاب فروقــــــات ســــــعر 14/11/2016

م، ممــــــا قــــــد يثــــــت  الشــــــك والريبــــــة فن
 ، والجدول التال  يوض  عينة من تلك االنحرافات: صـرفال

 ر/ت االسم البعثة المبلغ المحدد المبلغ الفعل  

 1 ا ع م روما 2,800يورو 3,505دوالر

 2 ف ز ع ه اسبانيا 2,800يورو 4,032دوالر

 3 م ج م اسبانيا 2,800يورو 4,207دوالر
 

  أجور العمالة بحيث تجاوزت الحد األ -
الصادر من  للمنشور قصـ انحراف واض  فن

   (1/1/7980)وزارة الخارجيـــــة رقـــــم 
ممـــــا ترتـــــب عليـــــه  ،م14/11/2016المـــــؤر  فن

 ،دوالر  148,656قيمـــة االنحــراف الســـنوي  إجمــال  حيــث تقـــدر للمــال العـــام  إهــدار 
ن عينة والجدول التال    :يبي 

إجمال  االنحراف 
 )$( سنوي

الزيادة 
 )$( الشهرية

المبلغ 
 )$( الفعل  

المبلغ 
 )$( المحدد

 ر/ت االسم البعثة

يا   1200  1,680  660 7,920  1 ب ا ت سفارة ليبت 

  طوكيو  1,600  2,678  1078 12,936
ن
 2 م ا ا السفرة ف

 3 نم  ع الدول العربيةالمندوبية لدى جامعة   1,550  2,000  450 5,400

  اوغندا  1,200  1,500  300 3,600
ن
 4 م ن ا السفارة ف

  طوكيو  1,600  1,841  241 2,892
ن
 5 م س ر السفارة الليبية ف
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ن وجود تضخم كبت  بعدد العمالة حيث بلل مجملها  - ان هنـاك إل  إضافة 1354تبي 
اليا وسـفارة أي  سـفارتان لـيس لـديهما  بيانـات عـن العمالـة المحليـة، و   سـفارة اسـتر

ســـاوتوم  وبرنســـيب والجـــدول التـــال  يوضـــ  مقارنـــة نســـبة العمالـــة المحليـــة الليبيـــة 
بالعمالة المحلية األجنبية بالسـفارات ومـدى التقيـد بتطبيـق منشـور وزيـر الخارجيـة 

جنبيـــة مقيمـــة األســـبق، والـــذي يـــنص عـــىل ان تكـــون العمالـــة المحليـــة مـــن جنســـية ا
  البلد المضيفة فيها السفارة.  إقامة

ن
 دائمة ف

 البيان جنسية ليبية جنسية اجنبية جنسية ليبية مزدوجة اإلجمال  

 العدد 214 1080 60 1354

 النسبة % 15.8 % 79.7 % 4.4 100%
                    

 م2020( لسنة 640القرار رقم )

 قــرار وزيــر الخارجيــة المفــوض رقــممــن خــالل بحــث ودراســة اجــراءات وخلفيــة اصــدار 
  الخـــارج  م2020لســـنة  (640)

ن
ن بالبعثـــات ف ن دبلوماســـيي  تبينــــ  بشـــأن إيفـــاد مـــوظفي 

 :المالحظات والمخالفات التالية

  ممـــا يوضـــ   إيفـــاد  -
ن لوظـــائف غـــت  موجـــودة بـــالمالك الـــوظيفن الـــوزارة  إغفـــالمـــوظفي 

ن والقــــرا   تــــنظم عملهــــا، وممــــا يــــنجم عنــــه للقــــواني 
للمــــال العــــام بــــدون  إهــــدار رات الــــبر
 :لجدول التال  يوض  هذه التجاوزاتتحقيق منفعة وا

 ر.  االسم البعثة وتصنيفها الوظيفة

  
 1 ام  س موريتانيا )ا( سكرتت  ثانن

  
 2 ام ا إيران)ا( سكرتت  ثانن

  
 3 ش ع ا ابوظب   )ا(  سكرتت  ثانن

  
 4 و ن أ هولندا)ب( سكرتت  ثانن

  
 5 س إ ا بعثة نيويورك)ه( سكرتت  ثانن

 

ن  - ن عىل وظيفة ملحق  إيفاد تبي    نفس السفارة  إداريموظفي 
بعضـهم أكتر من مرة فن

 والجدول التال  يوض  ذلك: ال يحمل مؤهالت تؤهلهم للوظيفة 

 ر.  االسم البعثة اسم الوظيفة المؤهالت

  أبو  إداريملحق  اعدادي
ن
 1 سم  ط ظب   السفارة ف

  ابوظب    إداريملحق  ثانوي
ن
 2 ن س م السفارة ف

 3 فم ا قنصلية دن    إداريملحق  /////

 4 ن ا ع ك قنصلية دن    إداريملحق  ///

  إيران إداريملحق  ////
ن
 5 ل ا اب السفارة ف

  إيران إداريملحق  //
ن
 6     م السفارة ف

 

ن عــىل  إيفـاد  - ن عــدم تحـرى الدقــة  أرقـاممـوظفي  وظــائف تمثـل وظيفــة أخـرى، ممــا يبـي 
  
والجـدول التـال   .المعنية بالمتابعة داراتالقرارات وضعف اإل  إصدار والموثوقية فن

ن عينة من تلك الوظائف  :يبي 
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 ر.  االسم البعثة وتصنيفها اسم الوظيفة رقم الوظيفة وفق القرار رقم الوظيفة وفق المال  المعتمد

   2 وزير مفوض 2رقم تمثل وظيفة 
 1 ام  س موريتانيا)ا( سكرتت  ثانن

)ب( إداريملحق  3 سكرتت  اول 3تمثل وظيفة رقم   2 ن ا ع ق دن  

يا)ب( إداريملحق  5 سكرتت  ثالث 5تمثل وظيفة رقم   3 ع ع ج اريتر

)ج( إداريملحق  4 إداريمستشار  4تمثل وظيفة رقم  ن  4 سع ر  بني 

 5 م ب اب كندا)ا( سكرتت  ثالث 7 إداريمستشار  7تمثل وظيفة رقم 
 

 السفارة الليبية بكني الصني
ن بالســـفرة - ن بلـــل عـــدد العمالـــة  15 بلـــل عـــدد العـــاملي    حـــي 

ن
موظـــف ليـــب   الجنســـية، ف

ن كلهم من الجنسية الصينية، مرفق الكشوفات بالخصوص.  10المحلية   عاملي 

ن ســــنوية،  - ن المحليــــي  ن عقــــود العــــاملي  اوح مرتبــــاتهم مــــا بــــي 
 1000إل  دوالر  600وتــــتر

 دوالر 
 
 .شهريا

ن بالســفارة  - ن الليبيــي  ن تقلــيص عــدد العــاملي    حيــث   تبــي 
ن
ن ف ن الليبيــي  كــان عــدد العــاملي 

 موظف وتتجاوز مرتباتهم مبلل ثالثة مليون دوالر  32م عدد 2015 سنة
 
 .شهريا

 م2019م وحن  2012ات السفارة من سنة إيراد 

ات، والتصـــديق عـــىل شـــهائد المنشـــأ، اإيـــرادتمثلـــ   ت الســـفارة مـــن رســـوم مـــن  التأشـــت 
ية، كمــا هــو وارد بيوميــة الصــندوق المعــدة صـــرفات مــن الفوائــد مإيــرادوجــود إل  اضــافة

  م وفق 2017عن شهر دشسمت  
 :اآلنر

 المبلغ باإليوان البيان خالل ديسمي   ت

 606,462 اول الشهر()رصيد اول المدة  1

اتات إيراد 2  37,260 التأشت 

 19,647 رسوم تصديق شهائد المنشأ 3

 402 يةصـرفات فوائد مإيراد 4

 663,771 )نهاية الشهر( جمال  اإل  *
 

ن القيـــــام باســـــتخدام حســـــاب اإل  حســـــابات اخـــــرى، إل  ات وتحويــــل مبـــــالل منـــــهيـــــرادتبــــي 
حســاب إل  ات والمحولـةيــرادالمبـالل المخصــومة مـن حسـاب اإل  إجمــال  بحيـث بلغـ  
، بلغــ   صـــرفبعملــة االيوانــة بم 2002الســفارة رقــم  ن أي  ايوانــة، 24,795,000الصــي 
 وفيما يىل  اهم حركات الخصم من الحساب رقم ،دينار  14,000,000ما يعادل تقريبا 

، والخاص باإل  صـرفبم 9979 ن  ات: يرادالصي 

مــــا يفيــــد إل  عــــدم وجــــود تخــــويالت بالموافقــــة عــــىل الخصــــم مــــن الحســــاب، اضــــافة -
ن   هذه المبالل ضمن المخصصات المالية للسفارة.  تضمي 

عـــىل بنـــود مرتبـــات العمالـــة المحليـــة ومصـــاريف العـــالج وبعـــض المصـــاريف  صــــرفال -
ن تحويـــل مبلـــل  االخـــرى، بالمخالفـــة لنصـــوص القـــانون المـــال  للدولـــة وذلـــك بـــان تبـــي 

ات بالعملـة مصــروفحسـاب الإل  9979ات رقـم يـرادايوانة من حسـاب اإل  32,000
   02-01رقم إذن الصـرف  ية بموجبالمحل

  .م06/02/2017المؤر  فن
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 اعتماد شهائد المنشأ: 

 2530عدد  م2019غاية إل  م2014بلغ  عدد شهائد المنشأ عن السنوات المالية )
 .شهادة مختلفة السل 

  :ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ مايىل  

  ،سفارةعدم تواجد الملحق التجاري نتيجة النتهاء مدة عمله بال -

ضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي، عنـــــد القيـــــام باحتســـــاب رســـــوم اعتمـــــاد شـــــهائد المنشـــــأ  -
حيــــث لــــوحظ غيــــاب المســــتندات الدالــــة عــــىل  صــــحة تحصــــيل  ،وتحصــــيل الرســــوم
بـــــالفواتت  الخاصـــــة بهـــــا وكـــــذلك بنمـــــاذج  شـــــهائد المنشـــــأ ارفـــــاقب الرســـــوم والمتمثلـــــة
 (. 5ح.التحصيل )م

الســـــوق الليـــــب   المدرجـــــة بشـــــهائد إل  عــــدم وجـــــود مايفيـــــد لـــــبعض الســـــل  المصـــــدرة -
، بنــاء عــىل القـــرارات إل  المنشــأ مــن ضــمن الســل  المســموح بتوريـــدها  الســوق الليــب  

اد    تــــــــنظم نشــــــــاط عمليــــــــة االســــــــتت 
والمناشــــــــت  الصــــــــادرة عــــــــن وزارة االقتصــــــــاد والــــــــبر

ليبيــــا المركـــــزي  صـــــرفمــــدى حصـــــولها عــــىل موافقــــات مـــــن مإل  والتصــــدير، اضــــافة
     
عبارة عن )مالعق بالستيكية، سجائر، اكسسوارات دراجات،  بالخصوص والبر

  .صحون بالستيكية(

 شــهائد المنشــأ بالســفارة بــان لــوحظ ان التالعــب والتهــرب مــن دفــ  الرســوم العتمــاد -
ة و   تخـــص أغلـــب  هـــذه الفـــواتت  المحالـــة للقســـم التجـــاري بالســـفارة، قيمهـــا صـــغت 

هذه الفواتت  تتضمن أغلب  بأناعتمادات مستنديه مفتوحة بعدة مصارف ليبية، و 
 :ذلك أمثلةومن  ،اعتمادات مستندية أرقام

 قيمة الفاتورة الجهة المرسل اليه  رقم االعتماد السنة

2015 239/1143/3939/60 Lcno  الزاوية صـرفالم  
 $ 31,000 التجاري الوطبن

2015 2015/55/0165 lc no:lc 35,028  رئيسـ شمال افريقيا الفرع ال $ 

2015 15  /537 /51B  /13503:lC 44,248 انوار المتوسط  شـركة $ 

2015 143/645/3868/60LC no  صـرفالم   
 $ 31,500 التجاري الوطبن

2015 267/1343/3927/60 lc no  الزاوية صـرفالم  
 $ 31,500 التجاري الوطبن

  

 الحقائب السياسية وديعة 

   تصـــــرف، تــــم الدينــــار  400,000يــــورو مــــا يعــــادل  235,105إجمــــال  قيمــــة الوديعــــة 
فن

  غت  األ 
  المخصصة لها، وفق  غراضبعض منها فن

 :اآلنر

 المبلل باليورو البيان

 76,507 شـراء الحقائب الدبلوماسية

 1,615 ماسحة ضوئية لوزارة الخارجية 2عدد  شـراء

 5,680 عالوة سفر ومبي  لرئيس وعضو لجنة الحقائب صـرف

 2,254 رئيس وعضو لجنة الحقائب إقامةعىل  صـرفال

 9,300 مصاريف شحن الحقائب

 35,000 تحويل مبلل لتونس

 130,357 ةمصـروفالمبالل ال إجمال  
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 مبن  للسفارة شـراءالوديعة المخصصة ل

  لحســـــاب الســـــفارة صــــــرفمبلـــــل الوديعـــــة الماليـــــة وفـــــق كشـــــف حركـــــة الم إجمـــــال  بلـــــل 
ن رقم  صـرفبم    2045الصي 

ن
  يورو.  5,823,085.46 م01/01/2012ف

  :ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ مايىل  

  الوديعـــــــة الماليـــــــة  تصــــــــرفالمراقـــــــب المـــــــال  بالو  األعمـــــــالقيـــــــام كـــــــل مـــــــن القـــــــائم ب -
ن
ف

مبـبن للسـفارة، وتحويلهـا لجهـات اخـرى، بنـاء عـىل توجيهـات مـن  شـراءالمخصصة ل
  وزيـــــر الخارجيـــــة، بـــــالرغم ان الســـــفارة الزالـــــ  تشـــــغل 

ن
مبـــــبن مـــــؤجر منـــــذ افتتاحهـــــا ف

الســنوي مــرات عديــدة خــالل هــذه  يجــار الســبعينات، ناهيــك عــن تضــاعف قيمــة اإل 
فيهـــا  تصــــرفوذلـــك بالمخالفـــة للقـــانون المـــال  والئحتـــه التنفيذيـــة وتـــم ال الســـنوات،
  وفق 
 :اآلنر

  
ا
حســــــاب الســــــفارة الليبيــــــة واشــــــنطن إل  دوالر  4,000,000: تحويــــــل مبلــــــل أو 

 06/04/2017المراقــب المــال  بتــاريــــخ إل  الســفت  بموجــب مراســلة 
 
 م، مســتندا

   (778)عىل كتاب وزير الخارجية رقم 
 م. 03/04/2017المؤر  فن

  
 
ســـفارة ليبيـــا بـــأبوظب   بنـــاء عـــىل كتـــاب إل  دوالر  110,000: تحويـــل مبلـــل ثانيـــا

   (958-06-07)وزير الخارجية المفوض رقم 
 م. 27/06/2018المؤر  فن

  
 
سـفارة ليبيـا عمـان االردن بنـاء عـىل كتـاب إل  دوالر  25,000مبلـل : تحويـل ثالثا

   (959-06-07) وزير الخارجية المفوض رقم
 م. 27/06/2018المؤر  فن

  
 
ســــفارة ليبيــــا مســــقط بنــــاء عــــىل كتــــاب إل  دوالر  258,000: تحويــــل مبلــــل رابعــــا

   821 وزير الخارجية المفوض رقم
 م. 30/04/2018المؤر  فن

  
 
ســفارة ليبيــا البوســنة والهرســك بنــاء إل  دوالر  300,000لــل : تحويــل مبخامســا

  
 م. 29/07/2018عىل كتاب وزير الخارجية المفوض المؤر  فن

  
 
   تصــــرف: السادســـا

  المبلـــل المتـــبفر
حســـاب إل  دوالر، بتحويلـــه 1,829,285فن

   1068رقـــــم األعمـــــال إشـــــاري الســـــفارة، وذلـــــك وفـــــق كتـــــاب القـــــائم ب
المـــــؤر  فن

 .نه لم يتم ترجي  المبلل لحساب الوديعةأالعلم بم، م  29/10/2018

جيـــ  قيمــــة المرتبـــات ال - ة مــــن رصـــيد الوديعــــة مصــــروفعـــدم قيـــام المراقــــب المـــال  بتر
حســـــــاب الوديعـــــــة، وفــــــق التعليمـــــــات الصـــــــادرة اليـــــــه إل  دينـــــــار  1,476,928بمبلــــــل 

   220-04-03( 119رقـــــــم )إشـــــــاري )ص م ب(بموجـــــــب كتـــــــاب الســـــــفت  
المـــــــؤر  فن

 .م20/03/2019

ن رقــــم  صـــــرفحســــاب الوديعــــة بم اقفــــالقيــــام الســــفت  ب -   2054الصــــي 
، وتحويــــل بــــافر

 حســـاب الســـفارة، بـــالرغم مـــن التعليمـــات الـــواردة بكتـــاب وزارة الخارجيـــةإل  المبلـــل
   14رقم إشاري 

نقـل تعليمـات المجلـس الرئـاس  بشـأن  م،03/04/2016المؤر  فن
  
  الود تصـــــــــــرفال حضـــــــــــر م، ب30/03/2016المؤرخــــــــــة فن

ائــــــــــ  طــــــــــرف الســــــــــفارات فن
 بالخارج. 

 الرقـــــــــــابة الداخـــــلية 

عـــدم تصـــديق إل  إضـــافة صــــرف،ال أذونـــات ضـــعف التعزيـــز المســـتندي للعديـــد مـــن -
واالكتفـاء بـالتوقي   ذونـات،عىل صحة البيانات الواردة بجل هذه األ  المراقب المال  
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انيــــةمــــن الئحــــة ا (2)( فقــــرة 99فقــــط، بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة ) ن  والحســــابات لمت 
 والمخازن. 

 –يونيـو  –مـايو  –بريـل أ)لألشـهر أذونـات الصــرف عدم قيـام المراقـب المـال  باعـداد  -
ة الحســـــــابات ( مـــــــن الئحـــــــ99بالمخالفـــــــة لـــــــنص المـــــــادة ) ،مـــــــن ذات الســـــــنة (يوليـــــــو

انية والمخازن.  ن  والمت 

خالفــة بالم ،ات الفعليــة لقيمــة المخصصــات المعتمــدة للبنــد مصـــروفتجــاوز قيمــة ال -
انية والحسابات والمخازن. 13ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

إل  مــن تصــديق المراقــب المــال  واالكتفــاء بــالتوقي  فقــط، إضــافةإذن الصـــرف  خلــو  -
عـدم تعبئـة البيانــات الخاصـة بالمســتلم، وتـاريــــخ اسـتالم للقيمــة، بالمخالفـة ألحكــام 

انية والحسابات والمخازن. 104المادة ) ن  ( من الئحة المت 

اذ يــــتم   رقــــام،بــــالحروف عمــــا    عليــــه باألاذن الصـــــرف اخـــتالف القيمــــة المدرجــــة بــــ -
.  كتابة القيمة المدرجة بالدوالر عىل انها  بالدينار الليب  

بالمخالفــة  ،ات الفعليــة لقيمــة المخصصــات المعتمــدة للبنــد مصـــروفجــاوز قيمــة الت -
انية والحسابات والمخازن13ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

إل  إضــافة ،مــن تصــديق المراقــب المــال  واالكتفــاء بــالتوقي  فقــطإذن الصـــرف  خلــو  -
 .عدم تعبئة البيانات الخاصة بالمستلم وتاريــــخ استالمه للقيمة

  مــن شــهر نــوفمت  لســنة  2،3، 1 أذونــات الصـــرف أرقــاممــن خــالل االطــالع عــىل
ن خلو مستند  ،م، لوحظ ضعف نظام الرقابة الداخلية المتب 2018 إذن  اذا تبي 
اذن اخــتالف القيمــة المدرجــة بــإل  إضــافة ،مــن توقيــ  المســتلم للمبلــلالصـــرف 
 عما    عليه بالحروف.  رقامباألالصـرف 

  ن بمهـام رسـمية دون تحميـل حسـابات السـفارة بأعبـاء ماليـة تخـص وفـود مكلفـي 
انيــــة  154وجـــود تفويضـــات مصـــلحية بالمخالفـــة لـــنص المـــادة  ن مـــن الئحـــة المت 

 والحسابات والمخازن

  ن قيــــام الســـفت  بالتأشــــت  بالموافقــــة عـــىل كتــــاب مـــدير ة داريــــالشــــؤون اإل  إدارةتبـــي 
   (1795)والماليـة رقــم 

الســفارة الليبيــة إل  هم، الموجـ30/08/2018المــؤر  فن
، بطلــــب  ن لمعــــال  وزيــــر  شخصـــــ عــــالوة الســــفر والمبيـــ  للحــــرس ال صـــــرفبكـــي 

  مهمة رسـمية
دولـة اندونيسـيا، لمـدة اسـبوع خـالل سـنة إل  الخارجية الموفد فن

 م. 2016

  حســاب الســفارة بـــاليورو إل  يــورو مــن المبلـــل المحــول 150,000تحويــل مبلــل
حســـــاب الســـــفارة بعملـــــة االيوانـــــة إل  كو،مـــــن حســـــابات الســـــفارة الليبيـــــة موســـــ

امــــــات عــــــىل الســــــفارة، بــــــالرغم مــــــن ان التعليمــــــات  ن المحليــــــة لســــــداد بعــــــض االلتر
ة والماليـــــة بـــــوزارة الخارجيـــــة، تفيـــــد داريـــــالشـــــؤون اإل  إدارةة مـــــن مـــــدير صــــــريحال

 فيها.  تصـرفبتجميد هذه المبالل وعدم ال

 الفحص المستندي

  المــؤر  02-15رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
ن القيــام ب20/02/2017  فن صـــرف م تبــي 

نظــت  شــحن حاويــة  ،الــنجم الــذهب   للشـحن البحــري إل شـــركة دوالر  15,000مبلـل 
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 6,000قـــــدم بهـــــا ســـــيارة بمبلـــــل  20دوالر وحاويـــــة  9,000قـــــدم بمبلـــــل  40بضـــــائ  
  الحاويــــــة 

ن
( 3م 56 بلغــــــ  )األولدوالر. والمالحــــــظ ان وزن البضــــــائ  المشــــــحونة ف

بشــأن  1369( لســنة 2( فقــرة )ه( مــن القــانون رقــم )51كــام المــادة )بالمخالفــة ألح
اذ تجــاوزت قيمـة األثــاث المشـحون للــوزن المحـدد بالمــادة  ،تنظـيم العمــل السـياس  

 .متر مكعب 30وهو 

   01/09رقـــم إذن الصــــرف  بموجـــب -
ن
ن 01/09/2018المـــؤر  ف  بمبلـــل صــــرفم تبـــي 

مقابـــــــل عـــــــالوة ســـــــفر ومبيـــــــ  ، 7952دوالر مـــــــن الحســـــــاب رقـــــــم  1,455و 3,900
ن والعودة، لوحظ بشأنها  :المراقب المال  وترجي  قيمة تذكرة بانكوك بكي 

 لــم يــتم ذكــر رقــم الحســاب الم  
ن
   صـــرف
ن
ة الســفت  عــىل إذن الصـــرف   ف كمــا ان تأشــت 

  اشعار الخصم الم
ن
 .صـرف كان  الحقة لعملية الصـرف

 االختصاصــات  
ن
ن قيــام المر حيــث  عــدم القيــام بالفصــل ف اقــب المــال  باعــداد تبــي 

ه. إذن الصـرف  واعتماد   بصفته كمراقب مال  دون غت 

  كمســــــــؤول اعــــــــىل( طلــــــــب عــــــــالوة الســــــــفر والمبيــــــــ ، )قيامــــــــه باعــــــــداد واعتمــــــــاد
 القيام بمراجعتها من طرف اخر.  واحتساب القيمة، ودون

  ن انفراده القيام بالتأشت  عىل ايصال التذكرة واحتساب المعادل لقيمة  شـراءتبي 
 ة واستالم المبلل. العالو 

  التكليـف، ومـا مـدى وجـود تفـويض بالقيمـة، كمـا لـم يفـاد أو قـرار اإل  إرفاقلم يتم
  صورة من الصك الم إرفاقيتم 

 الم الصك. ت، وما يفيد اسصـرفن

   02/09رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
  02/09/2018المــؤر  فن

م، لــوحظ التجــاوز فن
 ة لمخصصــات البنــد مصـــروفالقيمــة ال

ا
اذن خــتالف القيمــة المدرجــة بــعــن اال ، فضــ 

ن الحروف واألالصـرف   رقامبي 

 0    مجموع االعتمادات المفوض بها 

 353,971     ات الفعليةمصـروفمجموع ال 

  339,433  اإلذن  صـرفالرصيد قبل 

عــالوة الســفر والمبيــ  موقــ  مــن طــرف المســتفيد دون كتابــة  صـــرفكمــا ان طلــب  -
 التاريــــخ كما انه غت  معتمد من قبل رئيس المصلحة وال توجد به اختام معززة. 

خالفـة،  أو  عـىل حسـاب الجهـة الموفـدة قامـةالعالوة نـوع اإل صـرفلم يوض  طلب  -
 فقط.  كما تم  تعبئة وتوقي  طلب البيانات المالية من قبل المراقب المال  

 عملية السفر.  إتمامكما ال يوجد ما يفيد الصـرف   ة تعزز شخصـيال توجد إثباتات  -

   09-09رقـم إذن الصــرف  بموجب -
ن القيـام بتحويـل 04/09/2018المـؤر  فن م تبـي 

حســاب الســفارة بعملــة إل  7952 دوالر مــن حســاب الســفارة رقــم 100,000مبلــل 
والمالحـظ  1358086، بالصك رقم ايوانة 682,220ما يعادل  2202االيوانة رقم 

 اتمــــامكمــــا ال يوجــــد تفــــويض بذن الصـــــرف  ة إل ساســــياأل  شـــــروطهــــو عــــدم اســــتيفاء ال
 عملية التحويل. 

ن القيـــــام ب04/08/2018المـــــؤر   08-04رقـــــم إذن الصــــــرف  بموجــــب -  صــــــرفم تبـــــي 
دوالر،  1,964بمبلـــل )م ط س( عـــالوة الســـفر والمبيـــ  لـــوزير الخارجيـــة المفـــوض 
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ة والماليــة بــالوزارة رقــم داريــالســفارة، بنــاء عــىل كتــاب مــدير الشــؤون اإل مــن حســابات 
5-1329   

ن
  الـــــــذي يعـــــــد  األمـــــــر م، 08/07/2018المـــــــؤر  ف

 
للقـــــــانون المـــــــال  مخالفـــــــا

 .للدولة

   12-04رقـــــــــم إذن الصــــــــــرف  بموجـــــــــب -
ن
ن تحميـــــــــل 31/12/2018المـــــــــؤر  ف م تبـــــــــي 

لمراقـب لوالمبيـ  ات العمومية نفقات سفر ومبيـ  بقيمـة عـالوة السـفر مصـروفال
ن والعــودةإل  دوالر، نظــت  ســفره مــن تايالنــد  4,315المــال  بمبلــل  والمالحــظ  ،الصــي 

العـــالوة تمـــ   صــــرفواعتمـــاد النمـــوذج الخـــاص بإذن الصــــرف  ان كـــل مراحـــل اعـــداد 
مـن  صــرفعـدم وجـود تخـويالت للإل  اضـافة ،من قبله دون الرجوع للرئيس االعـىل

 .حساب السفارة

ام  عــدم - ن   كتــاب وزيــر الماليـــة المفــوضالــتر
ن
 429-6إشـــاري  المراقـــب المــال  بمـــا ورد ف

  
ن
ن ومســـــــاعديهم بشـــــــأن  م03/07/2017المـــــــؤر  ف ن المـــــــاليي  قيـــــــام بعـــــــض المـــــــراقبي 

بالبعثـــات والقنصـــليات  عـــىل اللجـــان الموفـــدة للقيـــام بمهـــام عمـــل رســـمية صــــرفبال
ن  صـــرفبالخــارج، وذلــك ب عــالوة الســفر والمبيــ  للموفــدين مــن الحســابات المكلفــي 

ن ان مســـــتحقات هـــــذه اللجـــــان أدرجـــــ  ضـــــمن مخصصـــــات    حـــــي 
بالرقابـــــة عليهـــــا، فن

ن لهــــا، ممــــا يعــــد مخالفــــة  ــــ بــــه أحكــــام صـــــريحالــــوزرات والجهــــات التــــابعي   
ة لمــــا تقصن

 ات المكملة لها. تشـريعالقانون المال  للدولة والئحته التنفيذية وال

  6/11رقــــم إذن الصـــــرف  فحــــصمــــن خــــالل  -
والخــــاص  م،2/11/2018، المــــؤر  فن

مقابــل فـواتت  عــالج  ،طلبـة موفــدين بالسـاحة 6، لعــدد ينـار د 29,136مبلــل  صــرفب
  نورد  ،الملحقيات وشؤن الموفدين إدارةاستنادا لموافقة مدير 

 : اآلنر

 عـــدم وجـــود مـــا يفيـــد اســـتالم المبلـــل مـــن قبـــل المســـتفيدين، بالمخالفـــة ألحكـــام 
انية والحسابات والمخازن. 104المادة ) ن   ( من الئحة المت 

  7/11رقم إذن الصـرف  من خالل فحص -
 ، بشـأن صــرفم2/11/2018، المؤر  فن

ن  ومــــن خــــالل الفحــــص  ،دينــــار  204,202.020بقيمــــة  ،بــــدل تــــذاكر ســــفر للمــــوظفي 
: نورد   
 اآلنر

  مـــــــن تصـــــــديق المراقـــــــب المـــــــال  واالكتفـــــــاء بـــــــالتوقي  فقـــــــطإذن الصــــــــرف  خلـــــــو، 
انية والحسابات والمخازن. 24بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  عدم وجود ما يفيد استالم المبلل من قبل المستفيد، بالمخالفة ألحكـام المـادة
انية والحسابات والمخازن. 104) ن  ( من الئحة المت 

   16/11رقـــــــم إذن الصــــــــرف  مـــــــن خـــــــالل فحـــــــص -
، بشـــــــأن م5/11/2018المـــــــؤر  فن

، دينـار  6,006وترجي  قيمة تذكرة سفر للمراقب المـال  بقيمـة  عالوة مبي  صـرف
: ذلك نورد بشأن  ،ر دوال 4,290ما يعادل   

 اآلنر

  صـــرفقيــام المراقــب المــال  بتعبئــة نمــوذج   
عــالوة المبيــ  وانفــراده بــالتوقي  فن

 عمليـــــة اتمـــــامو  ،خانـــــة الموظـــــف المســـــتحق للعـــــالوة وخانـــــة المحاســـــب المعـــــد 
 . (يس األعىل )السفت  دون موافقة الرئالصـرف 

 بـذل العنايـة المهنيـة الالزمـة  
ن خلـو  ،الـدورة المسـتندية تمامإل ،اإلهمال فن  اذ تبـي 

، إضـــافةإذن الصــــرف  اخـــتالف القيمـــة إل  مـــن توقيـــ  وتصـــديق المراقـــب المـــال 
 عما    عليه بالحروف.  رقامالمدرجة باأل
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مبلـــــــل  صــــــــرفتـــــــم  م،5/11/2018والمـــــــؤر   39/11رقـــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
مقابل تكاليف الجراحة والمنحة  دينار  263,932، أي ما يعادل ايوان 1,306,465

)ا ع ب ش(  م للمـــــريض12/2018-11-10عـــــن اشـــــهر  قامـــــةالشـــــهرية وتكـــــاليف اإل
  ومرافقيه، وقشأن ذلك نورد 
 : اآلنر

 اذن عــــدم بــــذل العنايــــة المهنيــــة الكافيــــة للحفــــا  عــــىل دقــــة البيانــــات الــــواردة بــــ
 عدم قيام المراقب المال  بالتوقي  عىل، رصفـال

ن  . إذن الرصف اذ تبي 

 ات الفعلية للبند لقيمة االعتمادات المفوض بها. مصـروفتجاوز ال 

   
ن
 األولالمستشــــفن  باســـمإذن الصــــرف  اخـــتالف بيانـــات المســـتفيد حيـــث ورد ف

  تيــــنجن عمــــا هــــو مــــدرج بكشــــف حركــــة الحســــاب الم
ن
بتــــاريــــخ  2002 رقــــم صـــــرف

  ، ممــــــا يعــــــزز ان الصــــــك الم)ع ع( ورد باســــــم اذ م 5/11/2018
ن
 لــــــم يــــــتم صـــــــرف

 .  تحريره باسم المستشفن

 ح تفاصـــــيل   رسر
ن
 اقامـــــةان القيمـــــة مقابــــل تكـــــاليف جراحــــة و إذن الصـــــرف  جــــاء ف

  ومـن خـالل تتبـ  كشـف الحسـاب الم إال أنـهومنحة شـهرية، 
ن
ن تحويـل  صــرف  تبـي 

ضمن  لرغم منه وردايوان، لعبد العالم عبد الرب، با 1,306,465كامل القيمة 
 تفيـــــــد بـــــــأن تكـــــــاليف الجراحـــــــة فقـــــــط األولالمرفقـــــــات كتـــــــاب مـــــــن المستشـــــــفن 

 .ايوان 1,274,465

 - يفيـــــد باســـــتالم  ،إقـــــرار مكتـــــوب بخـــــط اليـــــد  رصف،ـإذن الـــــ ورد ضـــــمن مرفقـــــات
ايوانـــــــة مـــــــن المـــــــدعو عبـــــــد العـــــــالم بتـــــــاريــــخ  6000مبلـــــــل ا ع ب ش( المـــــــريض )

عــن طبيعـــة عمـــل الملحـــق الصـــح   الـــذي يثـــت  التســـانل األمــر م، 15/10/2018
  ظـــل قيـــام المـــدعو 

تيبـــات مـــن وصـــول المـــريضع(  ع)بالســـفارة فن إل  بكافـــة التر
 مغادرته. 

   12-21رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
جيــ  18/12/2017المــؤر  فن ن القيــام بتر م تبــي 

والمالحـــــــظ ان البيـــــــان التفصـــــــيىل   ،ايوانـــــــة 25,000قيمـــــــة مصـــــــاريف عـــــــالج بمبلـــــــل 
  عـــــىل ذكـــــر

نمـــــا االكتفـــــاء ببيـــــان كونـــــه اتفاصـــــيل العـــــالج و  للفـــــواتت  المرفقـــــة لـــــم يـــــأنر
 خدمات طبية. 

ن وفـــق -    12-25رقـــم إذن الصــــرف  تبـــي 
م ترجيـــ  مصـــاريف 25/12/2017المـــؤر  فن

 م. 2016-2015ايوانة تخص سنوات  38,568عالج عىل نفس البند بمبلل 

   08-10 رقــمف إذن الصـــر  بموجــب -
ن القيــام ب22/08/2017المــؤر  فن  صـــرفم تبــي 

جهــاز البحــوث حســاب طلبــة إل  يــورو مــن حســاب الســفارة 80,000 ســلفة بقيمــة
 .التطبيقية والتطوير

ة مــن صـــرفعــدم القيــام باعــداد مــذكرات التســوية لحســابات الســفارة الم - ية، عــن الفــتر
 م. 12/2018م وحبر شهر 04/2018شهر 

ن  -    صــرفرة تسـوية المعداد مـذكإتبي 
، 28/02/2019فن م مـن طـرف المراقـب المـال 

المحاســــبية إلعــــدادها  شـــــروطاهــــم الإل  ا تفتقــــد ، إال أنهــــلحســــاب التعلــــيم بااليوانــــة
 وفق الطرق السليمة ومنها: 

 لـــــم تتضـــــمن مـــــذكرة التســـــوية رقـــــم الحســـــاب الم  
 ونـــــوع العملـــــة، انمـــــا تـــــم صــــــرفن

 اعطائها رقم حسان   اخر بالمنظومة. 
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  ه، تــم اعــداد واعتمــاد مــذكرة التســوية فقــط مــن طــرف المراقــب المــال  دون غــت 
  احكام الرقابة عىل الحسابات الم

ن
 ية. صـرفمما يفقدها الغرض الرقان   ف

ن القيـــام ب م،2017لســـنة  16/02رقـــم إذن الصــــرف  بموجـــب -  400مبلـــل  صــــرفتبـــي 
، مقابـــــل  ،دوالر  عـــــالوة مـــــن حســـــاب وديعـــــة وزارة الصـــــحة الخاصـــــة بعـــــالج المـــــر،ن

  مما يعد  ،مبي  للملحق الصح  
 
  .المخصصة للوديعة غراضلأل مخالفا

، بمــا يعــادل ايــوان 1,308,208مبلــل  صـــرفتــم  40/11رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
والمنحـــة  قامـــةتكـــاليف عـــالج واإل  م، مقابـــل5/11/2018بتـــاريــــخ  دينـــار  264,298
  وقشأن ذلك نورد  ،للمريضة )ف س م( الشهرية

 : اآلنر

  اذن بــــذل العنايــــة المهنيــــة الكافيــــة للحفــــا  عــــىل دقــــة البيانــــات الــــواردة بــــعــــدم
 عــــــدم قيـــــام المراقـــــب المــــــال  بـــــالتوقي  والمصـــــادقة رصف،ـالـــــ

ن إذن  عــــــىل اذ تبـــــي 
 .الرصف

 الــذي يعــد  األمــر ات الفعليــة للبنــد لقيمــة االعتمــادات المفــوض مصـــروفتجــاوز ال 
 
 
انية و 13ألحكام المادة )مخالفا ن  الحسابات والمخازن. ( من الئحة المت 

   
 األول)المستشـــفن  باســـمإذن الصـــرف  اخــتالف بيانـــات المســتفيد حيـــث ورد فن

  تيــــــــــــــنجن( عمــــــــــــــا هــــــــــــــو مــــــــــــــدرج بكشــــــــــــــف حركــــــــــــــة الحســــــــــــــاب الم
 رقــــــــــــــم صـــــــــــــــرفن

 اذ ورد باسم )ع ا ع(.  م،5/11/2018بتاريــــخ  778350022002

 ح تفاصـــــيل   رسر
 اقامـــــةان القيمـــــة مقابــــل تكـــــاليف جراحــــة و إذن الصـــــرف  جــــاء فن
  ومـن خـالل تتبـ  كشـف الحسـاب الم إال أنـه ،حة شـهريةومن

ن تحويـل  صــرفن  تبـي 
ضــــــــمن  ورد بــــــــالرغم مــــــــن ذلــــــــك (،)ع ا عـايــــــــوان لــــــــ 1,308,280كامــــــــل القيمــــــــة 

 تفيـــــــد بـــــــأن تكـــــــاليف الجراحـــــــة فقـــــــط األولالمرفقـــــــات كتـــــــاب مـــــــن المستشـــــــفن 
 .ايوان 1,286,675

 عمليــة  
إذ  ،المرضــيةعــىل الحــاالت الصـــرف  عـدم وجــود اليــة واضــحة ودقيقــة فن

 ،ال يكاد يخرج عن كونه حسبه تقليدية ال تعتمد عىل مستندات معززة األمر ان 
ن ذلـــــك مــــن خـــــالل االطـــــالع عـــــىل ن قيـــــام إذن الصــــــرف  مرفقــــات وقــــد تبـــــي  اذ تبـــــي 

والمــــن  الشـــــهرية  قامــــةالمراقــــب المــــال  بــــادراج تكــــاليف العمليــــة الجراحيــــة واإل
  ورقة مكتوبة بخط اليـد مصـادق عل

دون وجـود فـواتت   ،يهـا مـن قبلـهللمريض فن
   إل إرفـــــاق إضـــــافة رقـــــام،معـــــززة لتلـــــك األ

ورقـــــة مكتـــــوب عليهـــــا بشـــــكل عشـــــوان 
 من المدعو عبد العالم عبد الرب.  عاشةاستالم المريض لمبالل اإل 

   9/5رقـــــم اإلذن بموجـــــب  -
 366,358صــــــرف مبلــــــل تـــــم  ،م15/5/2017المــــــؤر  فن

ن األمــر لصــال  المستشــفن  ،دينــار  74,011، بمــا يعــادل ايوانــه مقابــل ســداد  ،يك  بكــي 
  
ن القيـــام بتحميـــل   ،م2013/2014 الســـفارة عـــن الســـنوات قيمـــة عـــالج مـــوظفن تبـــي 

ات العـــــالج للســـــنة مصــــــروفكامـــــل المبلـــــل والـــــذي يخـــــص ســـــنوات ســـــابقة عـــــىل بنـــــد 
   الذي، و الحالية

 .عىل غت  حقيقته ات البند لذات السنةمصـروف إظهارشساهم فن

   10/5رقــم إذن الصـــرف  مــن خــالل فحــص -
ن تحويــل  ،م15/5/2017المــؤر  فن تبــي 

قطعـة األرض المدرجـة  شــراءالوديعـة المخصصـة ل دوالر من قيمـة 150,000مبلل 
  بالحســاب الم

بنــاء عــىل كتــاب  (،Bank of chinaطــرف ) 77835007952 صـــرفن
   ،المراقــــــــب المــــــــال  إل )ص ب( الســــــــفت  

لتغطيــــــــة بعــــــــض م 15/5/2017المــــــــؤر  فن
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ن    الكتــابااللتر
ن
  ممـا يعــد  ،امـات الماليــة حســب مــا جــاء ف

 
مــن  رئيســـ للغــرض المخالفــا

.  صـرف  الوديعة، وبالمخالفة لنصوص القانون المال 

   18/5رقـــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
ن
مبلــــــــل  صــــــــرفتـــــــم  ،م16/5/2017المــــــــؤر  ف

 ،النجم الـذهب   للشـحن البحـري شـركة، لدينار  21,000ايوانه، بما يعادل  15,000
ن )حاوية مقابل  للموظـف المنقـول  (ثاث وحاوية سيارةأتسديد قيمة شحن حاويتي 

ن ان عمليــــــة)ص ب ح( لســــــابق عملــــــه تمــــــ  الصـــــــرف  ، ومــــــن خــــــالل الفحــــــص تبــــــي 
بشــأن  1369( لســنة 2( فقــرة )ه( مــن القــانون رقــم )51بالمخالفــة ألحكــام المــادة )
حـدد بالمــادة اذ تجــاوزت قيمـة األثــاث المشـحون للــوزن الم ،تنظـيم العمــل السـياس  

 .متر مكعب 30وهو 

   6/7رقـــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
ن
مبلــــــــل  صــــــــرفتـــــــم  ،م06/07/2017المــــــــؤر  ف

الخــــدمات الدبلوماســــية  شـــــركةل ،دينـــار  254,826، بمــــا يعــــادل ايوانـــه 1,261,393
ن  ة مــن  إيجــار نظــت   ،بكـي  وحــبر م 1/7/2017مبـبن الســفارة وبيــ  الضــيافة عـن الفــتر
: وقشأن ذلك نورد  م،31/12/2017  

 اآلنر

   المســتحق  يجــار بتكليــف المراقــب المــال  بســداد قيمــة اإل  )ص ب( قيــام الســفت
تكليفــــه بتحويــــل مبلــــل إل  المقــــر، إضــــافة شـــــراءمــــن حســــاب الوديعــــة الخاصــــة ب

بعملـــة  7952حســـاب الســـفارة رقـــم إل  مـــن حســـاب الوديعـــة دينـــار  150,000
  يعــد  الــذي األمــر  ،الــدوالر 

 
 الوديعــة، إضــافة صـــرفمــن  رئيســـ الللغــرض مخالفــا

  مبلل الوديعة.  تصـرفانه ال يملك حق الإل 
 فن

   117/12رقـم إذن الصــرف  من خالل االطالع عىل -
م، تـم 28/12/2012المـؤر  فن

اللجنـــــة الموفــــــدة مـــــن وزارة الماليــــــة لقفــــــل  عضــــــاءأل  ،ايوانـــــه 15,500مبلــــــل  صــــــرف
( 511جـــب قـــرار وزيـــر الماليـــة رقـــم )بمو  ،حســـابات الســـفارة الليبيـــة بكوريـــا الشـــمالية

  وقشأن ذلك نورد  ،اللجنة عضاءم، كمساعدة أل 2012لسنة 
 : اآلنر

 )اح و  ،ان قيـام المراقــب المـال  )ع ب ع دوالر كمســاعدة  500مبلــل  صــرفبــاقتر
  اللجنــــة يعــــد  أعضــــاءلكــــل عضــــو مــــن 

 
مــــن الئحــــة  (154)ألحكــــام المــــادة مخالفــــا

انيــة والحســابات والمخــازن ن   نصــ  عــىل عــدم جــواز ارتبــاط الســـفارة  ،المت 
والــبر

جهة حكوميـة مـالم تكلـف مـن وزارة الماليـة وبنـاء عـىل أي  لصال  مصـروفبأي 
 تفويض مصلح  بذلك. 

  طلـــــب أعضــــاءعــــدم احقيــــة  
اذ انهــــم وبحكـــــم  ،مبلــــل مــــن الســــفارةأي  اللجنــــة فن

  مهمــــة رســــمية
ســــابقا رقــــم  (ووفقــــا ألحكــــام قــــرار )ل.ش.ع ،القــــانون موفــــدين فن

بالتال   ،لهم عالوة مبي  عن كامل مدة سفرهم تصـرفم، 2008( لسنة 751)
ره.  ،ف ن قيامهم بهذا الطلب   ليس له ما يت 

   ،108/12رقـــم إذن الصــــرف  مـــن خـــالل االطـــالع عـــىل -
 م،28/12/2012المـــؤر  فن

مقابــــل تــــذاكر ســــفر ينــــار د 6,363ايوانــــه، بمــــا يعــــادل  31,500 ترجيــــ  قيمــــةبشــــأن 
  وقشأن ذلك نورد  ،)و ص ق(للموظفة 

 : اآلنر

   
عـــــىل الـــــرغم مـــــن طلـــــب الموظفـــــة  بعـــــض الحســـــابات، اذ إقفـــــالعـــــدم الدقـــــة فن

 إال أنـهالمذكورة أعاله خصم قيمة السلفة الممنوحة لزوجها من قيمـة التـذاكر، 
 لقيمة السلفة الممنوحة.  إقفالتم ترجي  كامل المبلل دون 
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ن القيــام بمــن  ســلفة  م،20/4/2012المــؤر   59/4رقــم إذن الصـــرف  بموجــب - تبــي 
ن  ،ايوانــه عــىل ان يــتم ســدادها عــىل أقســاط مريحــة 20,000بقيمــة  مــن خــالل تمكــي 
بالسـفارة بمرتـب شـهري، وبـدون عقــد،  ( مـن العمـلص ق و )زوج الموظفـة )ص م( 

 م. 2010( لسنة 12وبالمخالفة ألحكام قانون العمل رقم )

   151/12رقـــم إذن الصــــرف بموجـــب  -
ن
مبلـــل  صــــرفتـــم  ،م31/12/2012المـــؤر  ف

   دينــــار  1,237، بمــــا يعــــادل ايوانــــه 6,128
نظــــت  ضــــيافة ضــــيوف  ،للمطعــــم الصــــيبن

، ولـوحظ ان عمليـة تمـ  دون الرجـوع للسـفت  الـذي الصــرف  مكتب المراقب المال 
  إعطاء 

ن
ه ف  .صـرفبال اإلذنله الحق دون غت 

ن تكـــرار 12/2012-11عـــن شـــهري أذونـــات الصــــرف مـــن خـــالل االطـــالع عـــىل  - م تبـــي 
ح تفاصيل 9805مبالل من حساب وزارة الدفاع رقم  صـرف   رسر

ن
انها الصـرف  جاء ف

  نظت  عالج طلبة التعليمإل    بالخطاءصـرف
  اليابانن

   المستشفن الصيبن
ن
وصـل  ف

   87,682مجموعها 
ن
  ايوانه، تفاصليها ف

 :اآلنر

ـــخ  ا باللين   ما يعادله القيمة باإليوانة إذن الصـرف رقم التاريـ

07/11/2012 11/11 67,548 13,646 

31/12/2012 13/12 20,133 4,067 
 

  وقشأنه نورد 
 :اآلنر

   
المهـــام المســـندة اليـــه، اذ ان خطـــاء   إنجـــاز عـــدم دقـــة مكتـــب المراقـــب المـــال  فن

  ظـــــل وجـــــود دورة مســـــتنديه محكمـــــة
 ،كالـــــذي حـــــدث كـــــان باإلمكـــــان تفاديـــــه، فن

ن ارجاع المبالل المخصوم بالخطاء حبر تاريخه. إل  إضافة  انه لم يتبي 

م 2012لسـنة  11/12 عـن شـهريذونـات الصــرف من خـالل الفحـص المسـتندي أل  -
ن    مجموعها  صـرفتبي 

ن  ،ايوانه 105,589مبالل وصل  فن  العائىل  بكي 
 ،للمستشفن

المؤقتــة ، خصــما عــىل حســاب اللجنــة العامــة )م م(نظــت  عــالج الملحــق العســكري، 
   ،تح  بنود مختلفة 9805للدفاع 

  تفصيلها فن
 :اآلنر

ـــخ  ما يعادلها باللين    القيمة بااليوان البند الباب ر.إذن الرصف التاريـ

 1,253 6,207 الوفود العسكريه اللجنة المؤقتة للدفاع 1/11 7/11/2012

21/11/2012 6/11 // // 39,758 8,031 

 7,841 38,815 الدفاع متدرن   وزارة // 1/12 10/12/2012

31/12/2012 10/12 // // 21,079 4,258 
 

  وقشأن ذلك نورد 
 : اآلنر

  اذ كــــــان مــــــن االجــــــدر  ،مخالفــــــة المراقــــــب المــــــال  للتبويــــــب المحاســــــب   الصــــــحي
 تحميل تلك المبالل عىل بند العالج. 

 ( لسـنة 2( من القانون رقم )54بالرغم من ان المادة )تنظـيم ، بشـأن و.ر  1369
العمـــل الســـياس  والقنصـــىل  نصـــ  عـــىل ان يكـــون تغطيـــة نفقـــات عـــالج الموفـــد 

مـــن ذلـــك وال  أكـــت  دور الملحـــق العســـكري  إال أن ،عـــىل حســـاب الجهـــة الموفـــدة
 ة. شخصـيينصب فقط عىل االهتمام بالمصال  ال
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   5/11رقــم إذن الصـــرف  -
ن
ســلفة ماليــة لعــدد  صـــرفتــم  ،م13/11/2012المــؤر  ف

ن موفــــدين بموجــــب قــــرار رئــــيس  العامــــة للجــــيش الليــــب   رقــــم  األركــــانخمســــة متــــدربي 
بنـاء  ،دوالر لكـل عضـو  1000بقيمـة  م،28/8/2012بتـاريــــخ م 2012( لسنة 522)

وقشـأنها نـورد  ،عىل مذكرة الملحق العسكري الموجهة للمراقـب المـال  بـدون تـاريــــخ
  
 : اآلنر

 نــــه ال يمتلــــك إعطــــاء أذ إ ،صــــالحيات الممنوحــــة لــــهتجــــاوز الملحــــق العســــكري لل
مـــن حســـاب الـــدفاع منفـــردا دون الرجـــوع للســـفت  باعتبـــاره اعـــىل  صــــرفبال اإلذن

  السفارة. 
ن
 سلطة ف

  ن المشـــار  إيفـــاد بموجـــب قـــرار  إليـــه آالمتـــدربي 
 
  كـــل  ،نفـــا

يتحمـــل الجانـــب الصـــيبن
ل الجانـب الـذي كـان مـن االجـدر عـدم تحميـ األمـر النفقات الخاصة بالموفدين، 

ن ترجيــــ  قيمـــة الســــلف الممنوحــــة حــــبر  ،مبلــــلأي  الليـــب   بســــداد  هـــذا ولــــم يتبــــي 
 تاريخه. 

   2/2رقــــــم إذن الصـــــــرف  -
ن
 10,000مبلــــــل  م، بشــــــأن صـــــــرف14/2/2012المــــــؤر  ف

نظـــــــت  تركيـــــــب منظومـــــــة خاصـــــــة  اآلل  االجنـــــــدة لخـــــــدمات الحاســـــــب  شــــــــركةدوالر ل
 :لوحظ بشأنه مايىل   ،بحسابات وزارة الدفاع

  ن   اختيــــار العــــدم اتبــــاع اآل تبــــي 
وفقــــا لمــــا جــــاء  ،المنفــــذة شـــــركةليــــة الصــــحيحة فن

ض ،ةداريــبنصــوص الئحــة العقــود اإل  جلــب مجموعــة عــروض  اذ كــان مــن المفــتر
 والمفاضلة بينها الختيار األنسب. 

 دوليــة شـــركةنهــا ليســ  أبمعــبن  (،طــرابلس/ زرقــاء اليمامــة /)ليبيــا شـــركةمقــر ال ،
ن    الصي 

 .وان مقرها ليس فن

 )له مبلل مال  عىل انه مواطن ليب   يمر  صـرفتارة ي ،تكرر ظهور اسم )ط ع س
ة  ،بظروف صعبة ويحتاج لمساعدة مالية من السفارة وأخرى عىل انه لديه خت 

  تحــــديث المنظومــــات
ا صــــاحب  ،فن االجنـــــدة لخــــدمات الحاســـــب  شـــــركةوأخـــــت 

 .اآلل  

   121/11رقــــم إذن الصـــــرف  مــــن خــــالل االطــــالع عــــىل -
م، 30/11/2012 المــــؤر  فن

لمعهد يوكان لتعليم  ،دينار  20,202بما يعادل  ايوانه 100,000مبلل  بشأن صـرف
يـــة ن يـــة للمراقـــب المـــال  و إنظـــت  تســـديد قيمـــة كـــورس لغـــة  ،اللغـــة اإلنجلت 

ن رستـــه أنجلت 
ن رقــــم  لــــوحظ بشــــأنه تجــــاوز  ،الخــــاص بالمراقـــب المــــال   379خصـــما مــــن التفويضــــي 

اذ بلــــل  ،رج بــــالتفويض المــــال  المعتمــــد ذي للبنــــد ات الفعليــــة لمــــا هــــو مــــدمصـــــروفال
ن ان ال دينـــــار  15,000مجمـــــوع القيمـــــة المخصصـــــة للبنـــــد    حـــــي 

الفعـــــىل   مصــــــروففن
  ممــــا يعــــد  دينــــار  20,000تجــــاوز 

 
انيــــة 13ألحكــــام المــــادة )مخالفــــا ن ( مــــن الئحــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

 جهاز البحوث التطبيقية والتطوير وديعة طلبة

 إدارةومـــــدير  ،جهـــــاز البحـــــوث التطبيقيـــــة والتطـــــوير  إدارةرئـــــيس مجلـــــس  قيـــــام كـــــل مـــــن
لســــفت  لم 03/05/2018ربــــــ  مخاطبــــات بتــــاريــــخ أبتوجيــــه  ،الشــــؤون الماليــــة بالجهــــاز 

، ن مــن مبلــل الوديعــة المخصصــة بشــأن الصـــرف  والمراقــب المــال  بالســفارة الليبيــة بكــي 
 غـــراضأل  (Bank of chinaبعملـــة الـــدوالر المفتـــوح طـــرف ) 8707للطلبـــة بالحســـاب 
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( لســنة 916الــواردة بقــرار المجلــس الرئــاس  رقــم ) غــراضمختلفــة وذلــك بالمخالفــة لأل 
، مـــــن بنــــــد المتفرقـــــات، لتغطيــــــة دينــــــار  3,527,150تخصــــــيص مبلـــــل م، بشـــــأن 2017

: تم  وفق ، طالب موفد من الجهاز للدراسة بالساحة الصينة 46مصاريف عدد   
 اآلنر

تاريــــخ 
 المخاطبة

 موضوع المخاطبة االشاريالرقم 
رقم إذن 
 الرصف

 التاريــــخ
قيمة إذن 

 (دوالر)الرصف 

3/5/2018 
-587ج ب ت 
111 

دوالر لكل  4280صـرف عالوة مبي  بقيمة 
 (ف ع، ع ق ، ا ا ) من

2/5 7/5/2018 12,840  

3/5/2018 
-580ج ب ت 
111 

 دوالر، للسيد 3000صـرف مكافأة بقيمة 
 موفد عىل حساب التعليم.  (م ا)

3/5 7/5/2018 3000  

3/5/2018 
-582ج ب ت 
111 

دوالر كعهدة شخصـية  2000صـرف مبلل 
 لرئيس الوفد لغرض إجراء عملية جراحية. 

5/5 7/5/2018 2000  

3/5/2018 
-578ج ب ت
111 

دوالر لتغطية مصاريف  6000صـرف مبلل 
 اإلقامة وبعض المصارف األخرى

8/5 7/5/2018 6000  

 

عـــالوة مبيـــ  لـــرئيس الجهـــاز  صــــرفقيـــام المراقـــب المـــال  للســـفارة، بالموافقـــة عـــىل  -
  قــــرار  غــــراضبمخالفــــا لأل  ومرافقيــــه مــــن الوديعــــة الخاصــــة بالطلبــــة،

ن
المشــــار اليهــــا ف

 م. 2017( لسنة 916المجلس الرئاس  رقم )

 الملحقية التعليمية بالسفارة 

ة الملحــق الســابق خــالل ســنة  أكــاديم  عــدم تكليــف ملحــق  -  م،2010منــذ انتهــاء فــتر
 م. 26/8/2015ل غاية إ

  مختلـف التخصصـات عـن  -
بلل عدد الطلبة الموفـدين للدراسـة بالسـاحة الصـينية فن

ة مــن  وقشــأن ذلــك نــورد  ،طالــب وطالبــة 50، وحــبر تاريخــه، عــدد 1/1/2012الفــتر
  
 : اآلنر

 ة، بشـــــريخــــص تنميــــة المــــوارد العــــدم اتبــــاع وزارة التعلــــيم سياســــة رشــــيدة فيمــــا ي
ن ان نســـبة  ، اذ تبـــي 

% 70بحيـــث تتســـاوى قيمـــة التكلفـــة مـــ  المنفعـــة كحـــد ادنن
من الطلبة الموفدين تجاوزت أعمارهم الحد المسموح به لنيل الدرجة العلمية 

  الموفدين إليها، ممـا يعـد 
 
 يفـاد ( مـن الئحـة اإل 8( فقـرة )9ألحكـام المـادة )مخالفـا

( لســـــنة 43ســـــابقا رقــــم ) (ع.ش.الخـــــارج الصــــادرة بقــــرار )لللدراســــة بالــــداخل و 
  م. 2005

  المــن  الماليــة لــبعض الطلبــة، دون  احالــةالملحقيــات بــوزارة التعلــيم ب إدارةقيــام
ممـــا  ،لـــذلك كـــاديم  تواجـــدهم بالســـاحة الصـــينية، بـــالرغم مـــن تنبيـــه الملحـــق األ 

  يعـــــد 
 
لســـــنة  (43)ســـــابقا رقـــــم ( ( مـــــن قـــــرار)ل.ش.ع23ألحكـــــام المـــــادة )مخالفـــــا
( من قرار المجلس 22والمادة ) ،للدراسة بالخارج يفاد الئحة اإل بشأن  م 2005
  رقـــــم ) الرئـــــاس  

تعـــــديل بشـــــأن  م2018( لســـــنة 1310لحكومـــــة الوفـــــاق الـــــوطبن
 .يفادالئحة اإل 

 :م25/8/2019وفيما يىل  بيان بالقيم المحالة حبر  -
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   االسم
 مالحظات القيمة المنح بالدوالر الرقم الوطن 

 لم يلتحق بعد 30,195 1198802*****  ا ا  ا

 لم يلتحق بعد 30,195  2196401*****  ب ا

 لم يلتحق بعد 30,195 1199004*****  أ ن ا

 لم يلتحق بعد 21,789 2197703*****  ب ا ف

 لم يلتحق بعد 21,789 1197404*****  ب ا م

 لم يلتحق بعد 39,270 2197301*****  ا ع ا

 لم يلتحق بعد 87,120 2198603*****  ام  ن

 لم يلتحق بعد 75,735 1197900*****  إ ا  
 

ن وزارة الماليـــة، و  - اذ بلـــل عـــدد  ،الملحقيـــات بـــوزارة التعلـــيم ادارةضـــعف التنســـيق بـــي 
طلبـة  5عـدد  الطلبة المتواجدين حاليا بالساحة الصينية السـتكمال دراسـتهم حاليـا

ن  ،بتخصصــــــات مختلفــــــة   حــــــي 
ن
الحــــــواالت الماليــــــة الخاصــــــة بالمنحـــــــة بلــــــل قيمــــــة  ف

ة مـن  م 1/1/2019الدراسية المحالة مـن وزارة التعلـيم بعملـة )الـدوالر( خـالل الفـتر
 فيما يىل  تفصيل ببياناتهم:  ،دوالر  171,765مبلل م 30/9/2019وحبر 

 نهاية الصـرف الفعل   بداية الصـرف الفعل   رقم القرار التخصص الدرجة االسم

 1/4/020 1/4/017 2013/294 اضاألمر علم  ماجستت   ا ا ر

 1/8/020 1/9/014 2014/139 حاسب ال   دكتوراة س ا ح

ونية ماجستت   ا ا ع  1/2/021 1/2/019 639 هندسة الكتر

 1/7/021 1/7/018 502 هندسة اتصاالت  دكتوراة ا غ إ

 1/7/022 1/7/018 2013/337 اعمال إدارة دكتوراة مم س
 

ة التفويض  عدد الطلبة إجمال  قيمة المنحة في 

 9 61,545 األولالربــ  

  
 8 55,110 الربــ  الثانن

 8 55,110 الربــ  الثالث
 

 الصحية وإجراءات عالج مرض  الكلالملحقية 

ن  -  ،والملحقيــة الصــحية بالســفارة وزارة الصــحة، العشــوائية وغيــاب التنســيق فيمــا بــي 
إليـــة واضـــحة لعـــالج  وعـــدم إتبـــاع  بالســـفارة،والمرقـــب المـــال   وزارة الماليـــة، وكـــذلك
  
 .المر،ن

قيــات المتعلقــة بعــالج المــر،ن بالســفارة احــداهما  - ن الســتالم الت  لــوحظ وجــود قنــاتي 
  بالســــفارة،

ونن يـــد االلكــــتر قيـــات عــــن طريــــق وزارة  عـــن طريــــق الت  والـــذي تــــرد اليــــه الت 
ة ودون ع لـم الشـؤون الخارجية، والقناة األخرى عن طريق الملحقية الصحية مبارسر

ة والماليـــــة بـــــوزارة داريـــــالشـــــؤن اإل  إدارةة بالســـــفارة، بالمخالفـــــة لكتـــــاب مـــــدير داريـــــاإل 
   2082رقم إشاري  الخارجية

 م. 21/02/2019المؤر  فن

  مــن بينهـــا/  -
ا ا ا )قيــام الملحــق الصـــح  بعــالج بعــض الحـــاالت الغســيل الكلــوي والـــبر

قســـــم الشـــــؤون  طريـــــقبرقيـــــة واردة للســـــفارة عـــــن أي  بـــــالرغم مـــــن عـــــدم وجـــــود  ،ف(
 .ةدارياإل 
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  انتقــاء الحــاالت للعــالج حســب الرغبــة ا -
ن
تبــاع الملحقيــة الصــحية لــنهأ العشــوائية ف

قيـات للسـفارة وذلـك ،ةشخصـيال  وتجاهل عالج الحاالت حسـب أولويـة وصـول الت 
قية واهمال ذكر بعض الحاالت األخرى  . بادراج بعض الحاالت الواردة بالت 

ن قيام الملحقية ال - ( حالة و   المريضة )ي ط 2ات لعدد )مصـروفصحية بدف  تبي 
 ع(م )ايـــــ والمريضـــــة ،دوالر  5,470مايعـــــادل أي  ايوانـــــة صـــــينية 38,288م( بمبلـــــل 
تـوفر لهمـا  دوالر بـالرغم مـن عـدم 4,570مايعادل أي  ايوانة صينية 32,000بمبلل 

  عالجهما
ن
ة ف  .تغطية مالية والمبارسر

باخفــاء  وكــذلك قيامــه ،الخاصــة بالملحقيــة عمــالاأل بجميــ   انفــراد الملحــق الصــح   -
 .المساعدجمي  المراسالت الخاصة بالملحقية عن 

يــوان، بمــا يعــادل ا 1,308,208مبلــل  صـــرفتــم  40/11رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
 .قامةمقابل تكاليف عالج واإل م،5/11/2018بتاريــــخ  ينار د 264,298

ف بيانـــات المســـتفيد حيــــث اخـــتال لـــوحظ، والمنحـــة الشـــهرية للمريضـــة )ف س م( -
   وردة
( عما هو مدرج بكشف حركة  األول)المستشفن  باسمإذن الصـرف  فن ن تيانجي 

  الحســـاب الم
اذ ورد باســــم م، 5/11/2018بتــــاريــــخ  778350022002 رقـــم صـــــرفن

 .)ع ا ع(

م، تــــــم تحويــــــل مبلــــــل مــــــال  وقــــــدره 2018لســــــنة  55/7رقــــــم إذن الصـــــــرف  بموجـــــب -
ســـفارة تايلنـــد، وذلـــك خصـــما مـــن مخصصـــات عـــالج حســـابات إل  يـــورو  100,000

 المر،ن دون وجود موافقات وزارة المالية بالخصوص. 

 لـف يـورو أ 104,000عدم اعتمـاد الكشـف التحلـيىل  المعـد بخصـوص تحويـل مبلـل  -
المراقــــب المــــال   –حســــابات الســــفارة الليبيــــة تايلنــــد مــــن قبــــل كــــال مــــن )الســــفت  إل 

لســـنة  56/7رقـــم الصــــرف  ( وذلـــك حســـب ادنالمراقـــب المـــال  المســـلم –المســـتلم 
 .م6/7/2018م المؤر  2018

   تصــــرفال -
  المـــر،ن

  بـــوافر
ة تلقـــيهم العـــالج بالســـاحة الصـــينية مـــن أ الـــذينفن نهـــوا فـــتر

حسـاب السـفارة إل  يـورو  117,299قبل السفارة وذلك بان ثم تحويل مبلل وقدره 
  وال قيمـــــة هـــــذه مســـــتند يوضـــــ  قيمـــــة هـــــذه الأي  الليبيــــة بتايالنـــــد دون وجـــــود 

بـــــوافر
 عدم وجود توقيـ  وخـتم المراقـب المـال  عـىلإل  هذا وباإلضافة ،التفويضات أصال 
  2018لســـنة  13/7رقـــم إذن الصــــرف  وثـــم ذلـــك بموجـــبإذن الصــــرف 

م المـــؤر  فن
 .م13/7/2018

  وديعــــة خاصــــة  تصـــــرفقيــــام المراقــــب المــــال  بالســــفارة ودون موافقــــة الســــفت  بال -
فن

  تقـــــدر بمبلـــــل  بــــالمريض ابـــــراهيم
إل  ن قـــــام باحالتهـــــا أيـــــورو بـــــ 36,000مـــــروان والـــــبر

ان المـــريض  مـــ  العلـــم(حســـابات الســـفارة الليبيـــة تايالنـــد لصـــال  المـــريض )ص ح م
ن دون  )ص ح م( موافقــــة وزارة  إرفـــاقمتحصـــل عـــىل الموافقــــة للعـــالج بدولـــة الصــــي 

 .المالية بالخصوص

  مــن شــأ -
نها المحافظــة عــىل المــال العــام عــدم اتبــاع الطــرق الصــحيحة والســليمة الــبر

 40,000حيـــث قـــام المراقـــب المـــال  بتســـيلم مبلـــل قـــدره ، مـــن قبـــل المراقـــب المـــال  
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وكـذلك تـم التسـليم عـن طريـق  ،تسليم واستالم محضـر الصح  دون  قدوالر للملح
  .إفادة الملحق الصح  بالسفارة ىل  يحمل الجنسية الصينية بناء عىلموظف مح

ن   - كــــل مــــن اللجنــــة االستشــــارية المعنيــــة بمــــن  موافقــــات العــــالج غيــــاب التنســــيق بــــي 
والملحــق الصــح  بالســفارة وبــوزارة الصــحة، وكــذلك وزارة الماليــة، بشــأن  بالخــارج،

، قبـــــل اتخـــــاذ اإلجـــــراءات المتعلقـــــة  ضـــــمان تـــــوفت  التغطيـــــة الماليـــــة لعـــــالج المـــــر،ن
  العـــالج، األمـــر الــذي تســـبب عـــودة الكثـــت  

مـــن حـــاالت بافــادهم للخـــارج لغـــرض تلـــفر
 المر،ن دون تلقيهم العالج. 

عدم قيام الملحق الصح  باعداد سجل متابعة لرصيد الوديعة بالرغم من استالمه  -
 دينار.  2,000,000لوديعة بمبلل 

  العــالج بالخــارج  -
عشــوائية عمــل اللجنــة االستشــارية المعنيــة بمــن  الموافقــات لــتلفر

  
  إحالـــة الموافقـــات لغـــرض تلـــفر

ن
ن لعـــدد وذلـــك بـــان اســـتمرت ف العـــالج بدولـــة الصـــي 

  لتغطية سوى  30تجاوز 
  ان الوديعة لتكفن

ن
 مر،ن فقط.  6حالة مرضية ف

 االسفارة الليبية اوكراني
  وزارات  -

غيـــــــاب دور المؤسســـــــات المعنيـــــــة بعمـــــــل الســـــــفارات بالخـــــــارج المتمثلـــــــة فن
مجموعات من هذه المؤسسات لتقييم  يفاد الخارجية والصحة والتعليم والمالية إل 

المخالفـات أوجـه  عمل السفارة خالل السنوات كل حسب تخصصه للحـد مـنأداء 
 حلول لها خالل السنوات الماضية. إيجاد  ومظاهر الفساد ومحاولة

 :
ً
 بالسفارة الليبية بدولة أوكرانياة داريقسم الشؤون اإل  أوال

ن الموفـدين للعمـل بالسـفارة الليبيـة بدولـة أوكرانيـا مقرانـ -   عدد الموظفي 
ة المبالغة فن

  تقدم بشأنهم
 .بالجالية الليبية والمر،ن والجرج والخدمات البر

عدم وجود نظام متب  لست  عمل الملحقيات التابعة للسفارة من حيث تمريـر كافـة  -
ن بالســـفارة المســـتندات   يخـــتص عرضـــها عـــىل المســـؤولي 

ن بـــالتوقي  أو  الـــبر المخـــولي 
 .صـرفيةعىل الحسابات الم

ن أغلب  تجاوز  - ن المحليي    المدة القانونيـة الموظفي 
 
المتعلـق  (2للقـانون رقـم )مخالفـا

بالعمل السياس  والقنصىل  والئحته التنفيذية حيث بلغ  مدة عمل البعض منهم 
 سنة( بالعمل بالسفارة.  6-18)

الصــادر مــن وزارة الخارجيــة  تكليــف بعــض العمالــة المحليــة باعمــال تخــالف التعمــيم -
ن ممــــن يإل  والــــذي ششــــت     وظــــائف عــــدم وضــــ  المــــوظفي 

حملــــون جنســــية الدولــــة فن
  ذات أهميـــة وعـــدم إطالعهـــم عـــىل أرسار العمـــل بالســـفارة وهـــذا يعـــد 

 
لقـــانون مخالفـــا

 .العمل بالسفارات والبعثات بالخارج

 نظام الرقابة الداخلية

ن ضــمن ســنوات الفحــص مــن ســنة  - ن المــاليي  م 2019إل  م2012عــدم قيــام المــراقبي 
  سـجل اإلعتمـادات الماليـة بمسك السجالت والدفاتر المنصوص علي

ها المتمثلة فن
ة)سلفة شخصــــــــــيوســـــــــجل الخزينـــــــــة ودفـــــــــتر يوميـــــــــة الصـــــــــندوق وســـــــــجل الســـــــــلف ال
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ونيـا بالمخالفـة للمـواديراداإلستقرار( وسجل اإل   ات وتم اإلكتفاء بالعمـل عليهـا إلكتر
انية والحسابات والمخازن. 76،75،21،20) ن  ( المنصوص عليها بالئحة المت 

ن اإل  - ختصاصــــــات والوظــــــائف وقيـــــام المراقــــــب المـــــال  بتــــــول عــــــدة عـــــدم الفصــــــل بـــــي 
ها بالمخالفة لإلختصاصات المسـندة  ادارةوظائف تنفيذية كاإلعداد و  الخزائن وغت 

انية والحسابات والمخازن. 22،23،24،25،26) أرقامله بالمواد  ن   ( من الئحة المت 

  الــذي يعتــت   األمــر تفتقــد لقــوة التعزيــز المســتندى الصـــرف  أغلــب مســتندات -
 
مخالفــا

انية والحسابات والمخازن 100،99،105،106) للمواد ن  ( من الئحة المت 

 القسم المال  

  قيـــــد  -
ن
عــــدم مســــك ســــجل االعتمـــــادات الماليــــة واالعتمــــاد عـــــىل جــــداول االكســــيل ف

  الكثــــــت  منهــــــا بيــــــان التفويضــــــات واالعتمــــــادات للبنــــــود 
ن
  لــــــم يــــــدرج ف

المبــــــالل، والــــــبر
ن ) المختلفـــــة بالمخالفـــــة لـــــنص انيـــــة والحســـــابات 21، 20المـــــادتي  ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

 والمخازن. 

عدم مسـك سـجالت متابعـة حركـة السـلف والودائـ  الـواردة مـن الـوزارات والجهـات  -
المختلفة عالوة عىل عدم وجود ما يفيد موافاة الجهات الـواردة منهـا بـأي بيـان عـن 

انيـة 157حركة تلك التفويضات والودائ  بالمخالفـة لـنص المـادة ) ن ( مـن الئحـة المت 
 والحسابات والمخازن، 

ات المحصلة عن سنوات الفحص بالسفارة الليبيـة بأوكرانيـا يرادعدم إيداع قيمة اإل  -
انيـــة الحســـابات (64ات وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة يـــرادبحســـاب اإل  ن ( مـــن الئحـــة المت 

 .م تحصيلها بحساب السفارة الدوالروالمخازن وأنه يت

اف وزارة قيـــام القنصـــلية باســـتع - مال إيصـــاالت غـــت  قانونيـــة طبعـــ  خـــارج نطـــاق إرسر
ن )   الجبايـــــــــة بالمخالفـــــــــة لـــــــــنص المـــــــــادتي 

انيـــــــــة 74-72الماليـــــــــة فن ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 
إيصـــاالت الجبايـــة ))غـــت  القانونيـــة(( اتضـــ   أرقـــاموالحســـابات والمخـــازن. وبمتابعـــة 

 .وجود إيصاالت لم تورد لخزينة السفارة

  يراداستعمال اإل  -
 ( من الالئحة. 64المبارسر بالمخالفة لنص المادة )رف الصـ ات فن

  اتباع أسلوب الدف  النقدي المبارسر عن السنوات مـن  -
إل  م2012التوس  الكبت  فن

  ظــــل وجــــود بيانــــات    نقــــداصـــــرفه مــــن أمــــوال حصـــــر م حيــــث بلــــل مــــا تــــم 2016
فن

 مفقودة عن بعض األشهر ما يىل: 

 4,430,057  .دوالر 

 1,288,965  .يورو  

 2,182,092  .)عملة محلية )قريفن 

 حساب المراقب المال  

 :التالية مايىلأذونات الصـرف ظهر بموجب 
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فـــــوب  شــــــركةم تكليـــــف 2017/1/24بتـــــاريــــخ  1/5رقـــــم إذن الصــــــرف  تـــــم بموجـــــب -
  5,306.40خاصـــة بالمراقـــب المـــال  بقيمـــة  صــــرف أذونـــاتطباعـــة بشـــأن  لكمينـــك
 قريفن. 

قـريفن عـن  10,000م بقيمـة 2017/3/23وبتـاريــــخ  3/3إذن الصــرف  تم بموجـب -
  أميك مقابل كوبونات وقود.  شـركة

قرطاســــية مــــن  شـــــراءم مقابــــل 2015/5/20بتــــاريــــخ  5/4 إذن صـــــرف تــــم بموجــــب -
ن بقيمة  شـركة ن   حقائب وورق للسفارةقر  25,428شاتت 

ن
 .يفن تتمثل ف

 فـوب أفاجيتكـا بقيمـة شــركةم ل2015/8/13بتـاريــــخ  8/4إذن الصــرف  تم بموجـب -
 عدد طاولة وأربعة كراس  لمكتب المراقب.  بشأن شـراء قريفن 21,170

: مما ذكر ب  ما يىل 
ن  أذونات الصـرف السابقة تبي 

  .عدم وجود فواتت  نهائية مختومة واالكتفاء بفاتورة عرض 

  .عدم وجود ما يفيد استالم مخازن ألغلب المعامالت 

  .يات  عدم وجود عروض ألغلب المشتر

 ة الليبية بأوكرانيالسفار الملحقية الصحية با

  الخارجيــة والصــحة مــن حيــث  -
  وزارنر

لــوحظ وجــود ضــعف وقصــور ذريــــــ  متمثــل فن
  
القــــرارات لألشــــخاص الموفــــدين الــــذين تولــــوا تســــيت  مهــــام  إصــــدار عــــدم التوافــــق فن

هم والمـــــدد المســـــموحة لهـــــم وفقـــــا لتـــــاريــــخ إيفـــــادالســـــفارة وذلـــــك لتـــــداخل تـــــواريــــخ 
 .همإيفاد

 يةالملحقية الصح تقييم

ن عـــىل الملحقيـــة الصـــحية وفـــق لالختصاصـــات المســـندة إلـــيهم  - ضـــعف دور القـــائمي 
وتعليمــــــات الجهـــــــات الرقابيــــــة خـــــــالل الســـــــنوات الماضــــــية مـــــــن حيــــــث عـــــــدم تـــــــوافر 
المعلومـــات لـــديهم عـــن الجـــرج والمـــر،ن لســـنوات الفحـــص واقتصـــار عملهـــم عـــىل 

المراقـب إل  مها الواردة من لجان الجرج وتسلي استالم فواتت  العالج من الملحقية
 .صـرفالمال  لل

مــة مــ  المصــحات والمستشــفيات انتهــ  مــدتها وال تأخــذ  - وجــود بعــض العقــود المت 
 م. 2019الصفة القانونية، م  العلم بأنها لم تجدد حبر تاريــــخ نهاية السنة المالية 

 اصــدار م ب2018وجــود العديــد مــن الرســائل الصــادرة عــن وزارة الصــحة خــالل ســنة  -
ن لعالج العديد من الحاالت المدنية عـىل الودائـ  المحالـة للجنـة العليـا  رسائل تمكي 

  السادة: 
 للجرج طرابلس متمثلة فن

 االسم صفة مصدر التمكي   

 ع ب ا وزير الصحة المفوض

 م ه ع وزير الصحة المكلف )وكيل وزارة الصحة( 

 ع ا ا وكيل وزارة الصحة 
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

419 
 

-   
ن
  الخارجيــة والصــحة ف

  القــرارات الصــادرة مــن وزارنر
ن
همــا ألشــخاص إيفادالتخــبط ف

ن بأنـــه تـــم  ن بالســـفارة الليبيـــة بدولـــة أوكرانيـــا حيـــث تبـــي  ن صـــحيي   إيفـــاد بصـــفة ملحقـــي 
وتوكـــول العمـــل  ـــ  ســـنوات وفقـــا لت  ملحـــق صـــح  لـــم شســـتكمل مدتـــه القانونيـــة األربــ

ه بملحـــــق صـــــح  آخـــــر وأيضـــــا  قـــــرارات بتكليـــــف لجـــــان  ر إصـــــداالســـــياس  وتـــــم تغيـــــت 
اف عىل الجرج بالساحة تتضمن االختصاصات المسـندة للملحقيـة الصـحية  لإلرسر

 م الصادر عن وزير الصحة المفوض. 2017( لسنة 260ومنها القرار رقم )

قيـــام المراقبـــون المـــاليون الســـابقون عـــىل مـــدى ســـنوات الفحـــص بالتســـليم النقـــدي  -
 بعالج بعض الحـاالت سـواء كانـ  مـن ليبيـا للحواالت والتفويضات المالية الخاصة 

ن النافـــذة أو  مـــن ســـاحات أخـــرى وذلـــك مـــن خزينـــة القســـم المـــال  بالمخالفـــة للقـــواني 
 .وتعليمات وزارة الصحة بالخصوص والجهات الرقابية

 م 2019إل  م2012الملحقية الثقافية خالل سنوات الفحص من 

  عــــــدم اتخــــــاذ البعثــــــات وكــــــذلك وزارة التعلــــــيم  إدارةقصــــــور واهمــــــال  -
ن
بشــــــكل عــــــام ف

  بشـــــكل رســـــم  بعـــــد انتهـــــاء مـــــدة  إجـــــراءات
  تكليـــــف ملحـــــق ثقـــــافن

وحلـــــول جذريـــــة فن
  شهر 

  السابق/ )ح ح ا( فن
 م. 10/2019الملحق الثقافن

  تكليف/ )م -
  م  مخالفة وزارة التعليم وكذلك وزارة الخارجية فن

ا( بصفة ملحق ثقـافن
ن لل2016وحـبر نهايـة  م2013من سنة  جنـة الجهـة التـاب  لهـا ومـن م حيـث لـم يتبـي 

  الملحقيــة الثقافيــة أفـــادوا 
ن المســتمرين بالعمـــل فن خــالل استفســاراتنا مـــن المــوظفي 

  
الذي ال يؤهله لتول  صـفة ملحـق  األمر شفاهة بتبعيته لوزارة الداخلية كعضو أمبن

  بالســـاحة األوكرانيـــة خـــالل الســـنوات المـــذكورة ممـــا يعـــد 
  ثقـــافن

 
للقـــانون رقـــم مخالفـــا

العمــــل الســــياس  والقنصــــىل  وكــــذلك بشــــأن  م والئحتــــه التنفيذيــــة2001ة ( لســــن2)
 بالخارج.  يفاد الئحة اإل 

  الســـــابق/ )م -
  وضـــــعف الملحـــــق الثقـــــافن

وكـــــذلك مســـــاعد المراقـــــب المـــــال   (ام  تـــــدنن
ع( بقيــــامهم .ح.المكلــــف المخــــول بــــالتوقي  عــــىل حســــابات الملحقيــــة الثقافيــــة )ب

جيــــــ  الرســــــوم الدراســــــية المســــــتحقة الــــــدف  عــــــىل الطلبــــــة بجامعــــــات األوكرانيـــــــة  بتر
ة وتسليمها  حسـابات الجامعـات وعـدم إل  الطلبة وعدم تحويلهـا إل  بصكوك مبارسر

قيـــــام الملحقيـــــة الثقافيـــــة بالتواصـــــل بشـــــكل مبـــــارسر واالطـــــالع عـــــىل أوضـــــاع الطلبـــــة 
  أو  ه الرسـوم واجبـة الـدف ذبالجامعات وهل ه

ال وهـل الطالـب مسـتمر بالدراسـة فن
ز المراحل الدراسية للحصول عىل الشهادة الموفد من أجلها، وكل ما الجامعة واجتا
 يعد 
 
  ذكر سالفا

 
 بالخارج.  يفاد لالئحة اإل مخالفا

 

ن ب - اف  األعمــالقصــور وضــعف القــائمي  ن الــذين تولــوا اإلرسر ن الثقــافي  وكــذلك الملحقــي 
ن  ن ســـواء كـــانوا الســـابقي  ن المـــاليي  مر المســـتأو  عـــىل ســـت  الملحقيـــة الثقافيـــة والمـــراقبي 

المـــن  الدراســـية لطلبـــة والـــزامهم  صــــرفعـــىل عمليـــات  إجـــراءاتحاليـــا لعـــدم اتخـــاذ 
المن  الدراسية لطلبة  حالةإل  ية لدى البنوك األوكرانية وذلكصـرفبفت  حسابات م

ة ن لدى اللجنة إل  مبارسر المن  الدراسية بصكوك باسم  صـرفحساباتهم حيث تبي 
ة من الحسابات  التابعة للملحقية الثقافية بعملة الـدوالر الطالب يتم سحبها مبارسر
  وكـــــذلك العملـــــة المحليـــــة القـــــريفن ممـــــا يعـــــد 

 
الصــــــرف  وضـــــوابط جـــــراءاتإل مخالفـــــا
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المـن   إحالـةالرقابـة الداخليـة وهـو بـأن يـتم  اجـراءاتوكذلك القانون المال  للدولة و 
ة. إل  السفاراتإل  الدراسية عند ورودها   حسابات الطلبة مبارسر

  وضعف ا -
تحديـد الجامعـات بشـأن  لملحقية الثقافيـة خـالل السـنوات الماضـيةتدنن

الحكوميـــة المعتمـــدة وليســـ  الجامعـــات الخاصـــة حـــبر يتســـبن للملحقيـــة الثقافيـــة 
توجيـــه الطالـــب الليـــب   للدراســـة بالجامعـــات الحكوميـــة والحصـــول عـــىل الشـــهادات 

ين والـــذ ين لـــم العلميـــة منهـــا حيـــث لـــوحظ مـــن خـــالل االطـــالع عـــىل ملفـــات المتعـــتر
يتحصــــلوا عــــىل شــــهائد خــــالل كامــــل مــــدة الدراســــة أنهــــم كــــانوا يدرســــون بالجامعــــات 
  هدفها الحصول عىل المال وليس التحصيل العلم  الموفد مـن أجلـه 

الخاصة والبر
 الطالب. 

  ومســــاعد المراقــــب المــــال  ب -
ن
عــــدة أشــــهر كمــــن  دراســــية   صـــــرفقيــــام الملحــــق الثقــــاف

عدم وجود الطالب بساحة الدراسة عند ل إ كدفعة واحدة لبعض الطلبة مما ششت  
إل  جميـ  األشـهر بمجـرد وصـول الطالـب صــرفتحويـل تفويضـاته الماليـة وأنـه يـتم 

  الدولة مما يعد 
 
 للدراسة بالخارج.  يفاد لالئحة اإل مخالفا

 نظام الرقابة الداخلية بالملحقية الثقافية

 والمراقـــــب المـــــال   -
ن ن الســـــابقي  ن المـــــاليي  الحـــــال  المســـــتمر بفـــــت   عـــــدم قيـــــام المـــــراقبي 

هم إيفــادملفــات ماليــة لكــل طالــب عــىل حــدى ســواء كــانوا الطلبــة الــذين انتهــ  مــدة 
 للقســــم المــــال  معرفــــة مــــا تــــم أو  بالســــاحة

المســــتمرين بالدراســــة حاليــــا حــــبر يتســــبن
  اإل صــــرف

 جـــراءاته عـــىل كـــل طالـــب والمبـــالل المســـتحقة مســـتقبال لـــك  تســـاعدهم فن
 الطلبة والتسوية النهائية لكل طالب.  إيفاد النهائية عند انتهاء مدد 

حســـــاب إل  عـــــدم قيـــــام المراقـــــب المـــــال  بمســـــك ســـــجل خـــــاص بـــــالحواالت الـــــواردة -
ه مـن الحسـاب لـك  يـتم معرفـة مـا تـم صــرفالملحقية الثقافية وتبويبه وخصم مـا تـم 

 الحساب. إل  ه من قيم الحواالت الواردةصـرف

حيــث ال توجــد بهــا مرفقــات مــن رســالة ذونــات الصـــرف ضــعف التعزيــز المســتندي أل  -
  للقســـم المـــال  تفيـــد الغـــرض مـــن

والتخويـــل وعـــدم اعتمـــاد الصــــرف  الملحـــق الثقـــافن
  إل  وتوقيـــ  الكشـــوف التحليليـــة المحالـــة

المراقـــب المـــال  مـــن قبـــل الملحـــق الثقـــافن
  حالــة  أكــاديم  تقريــر  إرفــاقوكــذلك عــدم 

الرســوم والمــن  الدراســية حيـــث  صـــرففن
  يرفــــق بهــــا الصــــك المســــتلم فقــــط ممــــا يعــــد ذونــــات الصـــــرف أغلــــب أ لــــوحظ

 
مخالفــــا

انية والحسابات والمخازن. 99للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

حــــــبر  م2012مخالفــــــة الملحقيــــــة الثقافيــــــة وكــــــذلك القســــــم المــــــال  بالســــــفارة مــــــن  -
ن م بخصـوص ترجيــ  الرسـوم الدراســية ومخصصــات التـ2015 الطلبــة إل  الطــب    أمي 

ة عــــن طريــــق ال ن أن هــــذا اإل صـــــرفصــــكوك الممبــــارسر   يعــــد جــــراء ية حيــــث تبــــي 
 
مخالفــــا

  تفيد دف  الرسوم الدراسية يفاد لالئحة اإل 
ة ليـتم إل  بالخارج والبر الجامعات مبارسر

  الدراســةأو  معهــا معرفــة أوضــاع الطلبــة مــن مســتوياتهم الدراســية
هم فن أنهــم أو  تعــتر

ن من الجامعات حبر ال يكون  بالمخالفة. الصـرف  مفصولي 
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ا عل الشهادة الموفدين كامل المدة عليهم ولم يتحصلو   صـرفيان بالطلبة الذين تم ب
 من أجلها

 التخصص الدرجة الموفد من أجلها نهاية الصـرف بداية الصـرف رقم القرار االسم ت
 جهة 
شيح  الي 

 التعليم طب بشـري الجامعية 12/2015 4/2009 7/2009 ك ع ب 1

 ضم طب عيون الدكتوراه 1/2015 1/2013 655/2012 ا ب ش 2

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ص ع د 3

 ضم طب أسنان ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ر ر ك 4

 ضم حاسب آل   دكتوراه 1/2015 1/2013 655/2012 س م د 5

 ضم إدارة مشاريــــ  الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 م ع م 6

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 م م ز 7

 ضم حاسب آل   الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 م   ه 8

 ضم طب أسنان الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ص ع ح 9

 ضم إدارة الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ا م غ 10

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ف   ش 11

 ضم اقتصاد الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ا ف س 12

 ضم إدارة الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ع م ب 13

 ضم طب أسنان الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ا ع ق 14

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ا م ع 15

 ضم بشـريطب  الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 م ط ا 16

 ضم جراحة فك ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 م ف ف 17

 ضم إدارة مشاريــــ  ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ا م و 18

 ضم محاسبة ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ا ص د 19

ونيه دكتوراه 1/2015 1/2013 655/2012 ج ع ج 20  ضم هندسة الكتر

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ع م ا 21

 ضم إدارة مشاريــــ  ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ا ع ص 22

 ضم طب أسنان الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ن ع ط 23

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ص ر ب 24

 ضم هندسة مدنية ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ع ع س 25

 ضم طب عيون ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ق ح ح 26

 ضم هندسة مدنية ماجستت   1/2015 1/2013 655/2012 ف م ح 27

 إيفاد طب بشـري الجامعية ــــــ ـــــ 294/2008 ع ع ح 28

 ضم طب بشـري الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 م د ع 29

 إيفاد صيدلة دكتوراه 12/2018 1/2015 606/2013 م ا ع 30

 ضم احياء دقيقة دكتوراه 1/2015 1/2013 655/2012 م م ع 31

 ضم محاسبة ماجستت   7/2014 2/2011 34/2011 م ع ا ن 32

ان ماجستت   7/2014 2/2011 34/2011 ح ز ز 33  ضم هندسة طت 

 ضم هندسة مدنية دكتوراه 7/2014 2/2011 34/2011 ا ع ص 34

 ضم طب بيطري ماجستت   7/2014 2/2011 34/2011 م ا ف 35

 ضم اداره دكتوراه 7/2014 2/2011 34/2011 ر ع ب 36

 ضم هندسة مدنية دكتوراه 1/2015 1/2013 655/2012 م ط ح 37

 ضم اقتصاد الجامعية 1/2015 1/2013 655/2012 ا ص غ 38
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 38عــدد الطلبــة البــالل  إجمــال  طالــب مــن  35يالحــظ مــن الكشــف الســابق أن عــدد  -
  الحصـــول عـــىل الشـــهادة الموفـــدين مـــن أجلهـــا هـــم مـــن 

ن
طالـــب والـــذين لـــم يوفقـــوا ف

 الطلبة الذين تم ضمهم عىل حساب الدولة. 

  الساحة الدراسية أثناء إل  الفشل يرج  أسبابإن أحد  -
ن
عدم وجود الطالب أصال ف

  صـــدور القـــرار وهـــو مـــا يعـــد 
 
ضـــم الطلبـــة الـــذين  فيمـــا يخـــص يفـــاد لالئحـــة اإل مخالفـــا
 يدرسون عىل حسابهم الخاص. 

م 2013متخصـص مـن العـام  أكـاديم  قصور الملحقية الثقافية وعدم وجـود ملحـق  -
 العــام الــدراس  

م حيــث إن المبعــوث مــن قبــل الدولــة هــو شــخص يعمــل 2016حــبر
درايــــة بــــأمور الطلبــــة ومتابعــــة الجامعــــات كطلــــب تقريــــر أي  بــــاألمن العــــام ولــــيس لــــه

 طالب موفد بالساحة.  لكل أكاديم  

-   
ن
ن بالساحة حيـث لـم يـتم  إحالةالتأخر ف إحالـة أي الرسوم الدراسية للطلبة الدارسي 

م من قبل الجهات المختصة بالدولة الليبيـة 2016رسوم دراسية للطلبة منذ العام 
ن إل  تعرض العديد مـن الطلبـةإل  الذي يؤدي األمر  الفصـل مـن الجامعـات الدارسـي 
 بها. 

 التقدم الليبية الخاصةمدرسة 

ة أعمالها بالساحة األوكرانية بدون الحصول عىل - المزاولة إذن  قيام المدرسة بمبارسر
التعلــــيم الخــــاص( وكــــذلك الجهــــات المعنيــــة بالدولــــة  إدارةمــــن وزارة التعلــــيم بليبيــــا )

قيمـــة  صــــرفاألوكرانيـــة عـــالوة عـــىل قيـــام المراقـــب المـــال  بالســـفارة الليبيـــة بكييـــف ب
  تعــــادل نســــبة  45,000

% مــــن قيمــــة المطالبــــة الــــواردة مــــن مدرســــة 50دوالر والــــبر
  يعـــد جـــراء المســـتقبل للقســـم المـــال  بالســـفارة وهـــذا اإل 

 
ن  جـــراءاتلإل مخالفـــا والقـــواني 

  مــن/ )مــ
اف ضــمبن ية شـــروعف( بصــفته المراقــب المــال  لم.مالمتعــارف عليهــا واعــتر

 .المدرسة بالساحة

فحـــــص ومراجعـــــة القســـــم المـــــال  وجـــــود لـــــوحظ لـــــدى اللجنـــــة المشـــــكلة مـــــن خـــــالل  -
/ اجراءات الصــــرف اختالفـــات وفروقـــات عنـــد القيـــام بـــ   قـــام بهـــا المراقـــب المـــال 

الـــبر
المطالبـــــة والكشـــــف المقــــدم مـــــن مـــــدير مدرســـــة المســـــتقبل/  صــــــرفف( عنـــــد .م)مــــ
ن بالمدرســة وأعــدادهم وأعمــارهم ومــا .)ع   تتضــمن بيانــات الطلبــة الدارســي 

ج( والــبر
مدرســة المســتقبل لــوحظ  إدارةمــن خــالل الكشــف المقــدم مــن  تــم إفــادة اللجنــة بــه

ن بالســـفارة لـــم يلتحقـــوا بالدراســـة  ن دبلوماســـيي  ن لمـــوظفي  وجـــود أســـماء لطلبـــة تـــابعي 
  تـــم 
بالمدرســـة والـــبعض مـــنهم غـــت  موجـــود بالســـاحة األوكرانيـــة ورســـوم الطلبـــة الـــبر

  لـم تـد 45,000ها بالمخالفـة تقـدر قيمتهـا صـرف
ف  حـبر تـاريــــخ دوالر المتبقيـة والـبر

  تعــادل 
% مــن قيمــة 50انتهــاء اللجنــة المكلفــة مــن ديــوان المحاســبة بــالفحص والــبر

 المطالبة بالكامل. 

وجود غموض وعدم مصداقية عند قيام المراقب المال  بمطالبة الرسـوم والكشـف  -
المرفــق بالمطالبــة ومــا تــم إحالتــه مــؤخرا بشــكل رســم  بأنــه يوجــد أســماء تــم إحالتهــا 

البة وغت  موجودين ضـمن كشـف الطلبـة المسـتمرين بالدراسـة حـبر من ضمن المط
 م. 5/2020تاريــــخ 
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 الطن   الت 
 أمي  

-   
ن
ن مخصصـــــات التـــــ صــــــرفسياســـــة الملحقيـــــة الثقافيـــــة ف عـــــن الســـــنوات  الطـــــب    أمي 

م تــــــتم عـــــن طريــــــق توزيعهـــــا عــــــىل الطلبـــــة حســــــب المخصصــــــات 2018حـــــبر 2012
  المحالة مما يعد 

 
 ارج. الطلبة بالخ إيفاد لالئحة مخالفا

ن مخصصــــــات التــــــ إحالــــــةم تــــــم 12/1/2018بتــــــاريــــخ  - الطــــــب   للطلبــــــة الموفــــــدين  أمي 
 159,816م بلغــــ  قيمتهـــــا 2018-2017 بالســــاحة األوكرانيــــة عـــــن العــــام الـــــدراس  

 طالب.  140دوالر لعدد 

ن لتــ شـــركةاختيــار بشــأن  الســفارة أعضــاءقامـ  اللجنــة المشــكلة مــن  - الطــب   بعقــد  أمي 
ســـية  عـــدة اجتماعـــات ودراســـة العـــروض المقدمـــة والمفاظلـــة بينهـــا حيـــث تمـــ  التر

شــــــــا للتــــــــ شـــــــــركةعــــــــىل العــــــــرض المقــــــــدم مــــــــن  ن بت  ة إجماليــــــــالمحــــــــدودة وبتكلفــــــــة  أمي 
 وتغـــل   79,500قريفنـــا مـــا يعـــادل حـــوال   1,906,500

ن دوالر تـــدف  عـــىل مـــرحلتي 
شــــخص يمثلــــون الطلبــــة  93 أشــــهر تغــــل  خــــدمات الرعايــــة الصــــحية لعــــدد 6مــــدة 

 ومرافقيهم. 

ن القيمــة المتبقيــة مــن مخصصــات التــ - الطــب   بحســاب الملحقيــة الثقافيــة بلغــ   أمي 
 دوالر.  80,300قيمتها مبلل 

 اتحاد الطلبة

 بلغــ  قيمــة مــا تــم اســتقطاعه مــن المــن  الدراســية  -
 
م وحــبر 2013مــن العــام  شــهريا

 دوالر.  112,185م مبلل وقدره 2019نهاية الربــ  الراب  للعام 

  تـــم  -
دوالر  6,000ها مـــن مخصصـــات اتحـــاد الطلبـــة بلغـــ  قيمتهـــا صــــرفالقيمـــة الـــبر

  قام  بها الملحقية الثقافية. 
 دفع  كرسوم عىل األنشطة الرياضية البر

ال يوجـــد حســـاب مســـتقل التحـــاد الطلبـــة يـــتم إيـــداع المبـــالل المخصـــومة مـــن المـــن   -
لحســــاب الخــــاص بالملحقيــــة أنــــه يــــتم االحتفــــا  بهــــا با الدراســــية بــــه حيــــث لــــوحظ

 الثقافية. 

 الملحقية العسكرية للسفارة الليبية بأوكرانيا

أوكـــر  صــــرفتـــدير الملحقيـــة العســـكرية عـــدد تـــالت حســـابات لم.يةصــــرفالحســـابات الم
  exam bank (ukre) أوكسيم بنك

ن عـــىل آليـــات الصــــرف بيانـــات عـــن أي  عـــدم وجـــود  - والنظـــام المتبـــ  مـــن قبـــل القـــائمي 
م حيــث اتضــ  أن قيمــة االمــوال 2018لعســكرية للســنوات مــا قبــل ســنة الملحقيــة ا

 تصــرفحسـابات الملحقيـة العسـكرية كانـ  إل  والحواالت المالية الواردة من ليبيـا 
ة واجتهـــادا مـــن اللجنـــة  ليـــاتوفـــق درايـــتهم واآل   تلـــك الفـــتر

الموضـــوعة مـــن قـــبلهم فن
  المشــــكلة مـــــن قبــــل ديـــــوان المحاســــبة تـــــم تجميــــ  كافـــــة حركــــة اال 

مـــــوال المودعـــــة فن
  تمــ  عليهــا للســنوات مــن مصـــروفحســابات الملحقيــة العســكرية وال

 2012ات الــبر
  تــم موافاتنــا بهــا مــن قبــل صـــرفمــن واقــ  كشــوفات الحســابات المم 2018إل 

ية الــبر
 .القسم المال  بالسفارة
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دوالر عــن مرتــب  11,777مبلــل  صـــرف 1/7/2018رقــم إذن الصـــرف  تــم بموجــب -
م وقــــد لـــــوحظ أنــــه قــــد ســـــلم 2018بريــــل أ)ع س ا( عــــن شـــــهر  /ريالملحــــق العســــك
ة عملــــه وتــــم إشــــعاره بــــذلك بكتـــــاب  م19/3/2018الملحقيــــة بتــــاريــــخ  وأنهيــــ  فــــتر

   2/4/504رقـــم  (ام بالوكالـــة/ )عـــ األعمـــالالقـــائم ب
ن
م، وأنـــه 2018/ 19/3المـــؤر  ف

تــــــم دون وجــــــه حـــــــق مــــــن قبــــــل القـــــــائم م 4/2018  مرتبــــــات لــــــه عـــــــن شــــــهر صـــــــرف
/  / )ع ا(األعمالب  .ف( م) والمراقب المال 

ن  صــــرفقامـــ  الملحقيـــة العســـكرية بتـــول   - مـــن  دراســـية لعـــدد مـــن الطلبـــة الدارســـي 
بدولـــة بيالروســــيا نتيجـــة االنقســــام الســــياس  وضـــم طلبــــة بالروســـيا تــــاب  الملحقيــــة 

أو  ةأكاديميـطلبة، غت  انه ال يوجد لهم ملفات  6العسكرية بدولة أوكرانيا وعددهم 
   تقارير باستمرارهم بالدراسة من عدمه لدى الملحقية العسكرية. 

عمـــــل الســـــفارة  آليـــــاتق( حـــــول م المكلـــــف/ )مـــــ األعمـــــالقصـــــور وضـــــعف القـــــائم ب -
والملحقيــات التابعــة لهــا مــن ذلــك الحســابات التابعــة للســفارة وقيمــة ونــوع الودائــ  

 آليــاتحســابات و والحــواالت الماليــة المحالــة للســاحة وقيمــة األرصــدة المتبقيــة بال
مــــة مــــ  المصــــحات إجــــراءات الصـــــرف عمــــل الملحقيــــة الصــــحية مــــن  والعقــــود المت 

 والمستشـــفيات وأعـــداد الجـــرج والمـــر،ن بالســـاحة معلـــال ذلـــك شـــفاهة بقولـــه أنـــه
  تزويــــــــده 

ممهمــــــــش مــــــــن قبــــــــل المراقــــــــب المــــــــال  والملحقيــــــــات التابعــــــــة للســــــــفارة فن
يــه مــن ممارســة صــالحياته وفــق الــذي ال يعف األمــر بالمعلومــات وفقــا الختصاصــهم. 

 .القانون صـريــــ 

  أداء 
 لذين تولوا مهام رئاسة السفارةا األعمالالقائمي   بتدن 

مــــــن خــــــالل فحــــــص ومراجعــــــة الســــــفارة الليبيــــــة/ أوكرانيــــــا والملحقيــــــات التابعــــــة لهــــــا  -
م والوقــوف عــىل 2019( لســنة 408رقــم ) للســنوات المحــددة بقــرار رئــيس الــديوان

الصـــــعوبات والتمثيـــــل الـــــدبلوماس  للدولـــــة الليـــــب   بالســـــاحة العديـــــد مـــــن المشـــــاكل و 
األوكرانيـــــة وخصوصـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بموضـــــوع صـــــيانة الطـــــائرة األنتينـــــوف بالســـــاحة 

االســـــتثمارات الخارجيـــــة وكـــــذلك مبـــــبن  شــــــركةوكـــــذلك المبـــــبن االســـــتثماري التـــــاب  ل
انه منــــذ ســــنة  م ولــــم شســــتغل حــــبر 2004المدرســــة الليبيــــة الحكوميــــة الــــذي تــــم رسر

اف  تاريخـــه ويعتــــت  اآلن المبـــبن آيــــل للســـقوط وعــــدم وضـــ  ضــــوابط تخـــتص بــــاإلرسر
الـــذي يضـــمن  األمـــر والمتابعـــة عـــىل الملحقيـــة الصـــحية ولجـــان الجـــرج التابعـــة لهـــا 

  األ  صـرف
  خصص  مـن أجلهـا  غراضالمخصصات والودائ  فن

ن  ،البر وكـذلك تمكـي 
ات للــدخول للســ ن مــن الحصــول عــىل التأشــت  ن الليبيــي  احة األوكرانيــة ســواء  المــواطني 

وتوكـــول العالقـــات الدبلوماســـية   ،ســـياحةأو  عـــالجأو  كانـــ  عمـــل كـــل ذلـــك وفقـــا لت 
ن ب الـذين  األعمـالالمتعارف عليها دوليا كل ذلك يتض  معـه ضـعف وقصـور القـائمي 

  تقريرنـــــــــا العـــــــــام مرفقـــــــــا 
ـــــــــك تفصـــــــــيليا فن ـــــــــوا مهـــــــــام رئاســـــــــة الســـــــــفارة وســـــــــنورد ذل تول

 بالمستندات. 

  الليبيةإل  وعدم رجوعها  AN–124ئرة األنتونوف موضوع صيانة الطا
 األراض 

بمتابعـــة الطـــائرة األنتونـــوف بالدولـــة األوكرانيـــة لغـــرض الصـــيانة  قـــام ديـــوان المحاســـبة
 :والحظ
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  ليبيـا للقيـام بـاإل  -
ن
   جراءاتعدم جدية الجهات المعنية ف

ن
  تسـاهم ف

عمليـة  إتمـامالـبر
 .الوطنإل أرض  الصيانة والعمرة واإلرساع بها للعودة بها 

عـــدم متابعـــة وزارة الخارجيـــة لموضـــوع الطـــائرة ومخاطبـــة الحكومـــة األوكرانيـــة عـــىل  -
   أكـــــت  الـــــرغم مـــــن أن الطـــــائرة ذات مواصـــــفات عالميـــــة و  مـــــن 

ن
طـــــائرات الشـــــحن ف
  حاجة ماسـة لهـا و  أصـل مـن أصـول الدولـة الليبيـة 

ن
العالم وتعتت  الدولة الليبية ف
م االســــتيالء عليهــــا واســــتغالل الوضــــ  الــــراهن وهــــو عــــدم وال يجــــوز تركهــــا حــــبر ال يــــت
 .االستقرار السياس  بالدولة

  أوكرانيا وا -
ن
 األعمـالعىل تكليف قـائم ب قتصـر عدم وجود سفت  يمثل الدولة الليبية ف

  محطـــة 
ن
  كانـــ  بهـــا الطـــائرة رابضـــة ف

مـــن قبـــل وزارة الخارجيـــة خـــالل الســـنوات الـــبر
ألوكرانيــــــة ال تعـــــــل أهميــــــة لقيمــــــة الدولـــــــة الــــــذى جعـــــــل الحكومــــــة ا األمــــــر  شـــــــركةال

 .والتعامل معها بصفة رسمية

-   
ن
ان الخــاص ف  جــراءاتاإل  إتمــامعــدم جديــة ومتابعــة وزارة الــدفاع وجهــاز تنفيــذ الطــت 

 العديــــــد مــــــن المحــــــإل  الــــــذى عــــــرض الطــــــائرة األمــــــر وتحويــــــل األمــــــوال 
ا
ت لبيعهــــــا أو 

  افــــاد بهــــا شــــفويا وكتابيـــا كــــل مــــن تصــــرفوال
لــــه عالقــــة بموضــــوع الطــــائرة  فيهــــا والــــبر
 بالساحة األوكرانية. 

 االستثمار اللين   التابع لل
العربية الليبية لالستثمارات الخارجية  شـركةتقرير مبن 
 بدولة أوكرانيا )الفيكو(

 م2019( لسـنة 408من خالل قيام اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم )
الليبيــة بدولــة أوكرانيــا تكشــف للجنــة وجــود فحــص ومراجعــة حســابات الســفارة بشــأن 

 العربيـــــــــة الليبيـــــــــة لالســـــــــتثمارات الخارجيـــــــــة مبلـــــــــل شــــــــــركةمبـــــــــبن اســـــــــتثماري يخـــــــــص ال
 14مـــتر مربـــــ  وعنوانـــه  862دوالر وهـــو عبـــارة عـــن عقـــار عـــىل مســـاحة  21,179,657

  قلـــب العاصـــمة األوكرانيـــة كييـــف بـــالقرب مـــن القصـــ
ر الجمهـــوري ـشـــارع لـــوثرا نســـكا فن

  ومقــــــر مح
طــــــابق ودور تحــــــ  األرض كمــــــرآب  عشـــــــر افظــــــة كييــــــف. ويتكــــــون مــــــن اثــــــبن

 متر مربــ .  221إل  ة للمرآب تصلجماليموقف مساحته اإل  18للسيارات بعدد 

  اسـتكمال المبـبن  شـركةحيث لوحظ قصور ال
العربية الليبيـة لإلسـتثمارات الخارجيـة فن
ائــــه وتســــجيله بــــدائرة الســــجل    واســــتغراق وقــــ  طويــــل منــــذ تــــاريــــخ رسر

بـــــدائرة األرا،ن
م بنــــــــاء عــــــــىل قــــــــرار مجلــــــــس مدينــــــــة كييــــــــف رقــــــــم 4/9/2009لمدينــــــــة كييــــــــف بتــــــــاريــــخ 

 م. 18/12/2008بتاريــــخ  868/868

  بالساحة األوكرانيةمبن  المدرسة الليبية وال
 
 مركز الثقاف

انهـــــا ســـــنة    تــــم رسر
م 15/2/2005زيــــارة المدرســـــة الحكوميـــــة بالســــاحة األوكرانيـــــة الـــــبر

  بعــــــد موافقــــــة وزارة الخارجيــــــة لالســــــتفادة منهــــــا كمقــــــر 
للمدرســــــة الليبيــــــة ومركــــــز ثقــــــافن

: حاطتكم بإاألوكرانية بالخصوص نود   
 اآلنر

ن عــــىل الملحقيـــــة  - ن عــــىل الســــفارة وكــــذلك القــــائمي  ضــــعف وقصــــور واهمــــال القــــائمي 
  ســــــــنة  شـــــــــراءالثقافيــــــــة خــــــــالل الســــــــنوات مــــــــا بعــــــــد 

وحــــــــبر شــــــــهر  م2005المبــــــــبن فن
 واالســـتفادة منـــه كمقـــر للمدرســـة ومركـــز م لعـــدم تحـــوير واســـتكمال المبـــبن 5/2020



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

426 
 

  وفقــا أل 
ن
  تــم  غــراضثقــاف

 مــن أجلهــا عــالوة عــىل  ذلــك أن المقريبعــد  شـــراءالــبر
المبــبن

عن مركـز العاصـمة كييـف وذلـك لوجـوده ضـمن منطقـة صـناعية ال يصـل  ان يكـون 
 ومعايت  الجودة المتعارف عليها.  شـروطكمقر للمدرسة وفقا ل

  شـــــكل المبـــــبن وتصـــــدعه  -
ن
وقـــــ  كـــــذلك تواجـــــد عـــــدد مـــــن أي  واحتماليـــــة ســـــقوطه ف

ـــدين تســــكن مقــــر المبــــبن كمــــا يــــتم  ـ الكــــالب داخــــل المبــــبن تعــــود لمجموعــــة مــــن المشر
  بعض االحيان ألشياء مخالفة للنـواج  واإل 

ن
القانونيـة المتعـارف  جـراءاتاستغالله ف

  حالـــــة انهيـــــاره
ن
ه ســـــقوطه للقضـــــاء عليـــــأو  عليهـــــا ممـــــا قـــــد يعـــــرض الدولـــــة الليبيـــــة ف
حيث ينص قانونها عـىل التملـك الحيـازي  –واستغالله من قبل الحكومة األوكرانية 

  حالـــــة ســــــقوط المبـــــبن يصـــــب  تلقائيــــــا ملكيتـــــه للدولــــــة 
ن
  مـــــا فــــــوق األرض وف

للمبـــــانن
  الم – األوكرانيــــة

ات شـــــروعوذلــــك لفشــــل الجهــــات المعنيــــة بالدولــــة الليبيــــة كــــ دارنر
ن لكـــــل مـــــن وزارة الخارجيـــــة ووزارة  ن عـــــىل الســـــفارة خـــــالل التـــــابعتي  التعلـــــيم والقـــــائمي 

الكفيلة الستكماله كمرفق حيوي تربوي تعليم   جراءاتالماضية التخاذ وحلحلة اإل 
 يعود بالنف  مستقبال ألبناء الجالية الليبية بالساحة األوكرانية. 

 السفارة الليبية بأثيوبيا 
 نظام الرقابة الداخلية

انيــــة المخصصــــة للســــفارة  - ن   مــــايخص العــــدم تقســــيم المت 
إل  اتمصـــــروفالمعنيــــة فن

( مـن القـانون المـال  6) بنود عـىل النحـو الـذي جـاء بالمـادةإل  أبواب وتقسيم الباب
ا بجميـ  إجماليـ( من الالئحة التنفيدية حيـث يـتم تحويـل المبـالل 3) للدولة والمادة

ن ات ومن تم تقوم السفارة بتوزيعها حسب احتياجاتهـا بالمخالفـة للمـادتمصـروفال ي 
 . ن  المذكورتي 

بعــــض أو  وزارة الخارحيــــة تفويضــــات مصــــلحية للســــفارة متضــــمنة كــــل إصــــدار عــــدم  -
( 15) اإلعتمادات البر أخطرت بها الوزارة لصال  السفارة المعنية بالمخالفة للمادة

انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

ات فمصــــــرو عــــدم إمســـــاك المراقـــــب المـــــال  ســـــجل إعتمـــــادات تســـــجل فيـــــه جميـــــ  ال -
المفــوض بانفاقهــا موزعــة عــىل بنودهــا المختلفــة مــ  بيــان التفــويض المــال  ممــا يعــد 

ن 20مخالفـــة للمـــادة ) انيـــة والحســـابات والمخـــازن وكـــذلك المـــادتي  ن  ( مـــن الئحـــة المت 
(21-23.) 

عدم إمساك سـجل حسـابات السـلف بأنواعهـا مـن المراقـب المـال  بالسـفارة حسـب  -
انية والحسابات والمخازن. ( من الئح182مانص  عليه المادة ) ن  ة المت 

عــدم قيــام الســفارة بمســك ســجل يوميــة الصــندوق واإلكتفــاء بمخرجــات المنظومــة  -
ونيـــــــــة بالمخالفـــــــــة للمـــــــــادة ) انيـــــــــة والحســـــــــابات   (94إل 81اإللكتر ن مـــــــــن الئحـــــــــة المت 

 والمخازن. 

  شكل عملة محلية وعملة  -
ة تزيد عن الحاجة فن إحتفا  السفارة بنقدية بمبالل كبت 

  شــكل مرتبــات تــدف  نقــدا وكــذلك الصـــرف  لــة للتحويــل ويــتمقاب
مــن هــذه المبــالل فن
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ترجيـــ  فـــواتت  قيمـــة عـــالج بالعملـــة المحليـــة واألجنبيـــة وكـــذلك دفـــع مهمـــات ســـفر 
ن للسفارة.  ن التابعي   المراقب المال  وبعض الموظفي 

يذيــة ( والئحتــه التنف2) عــدم تقيــد الســفارة بشــكل عــام بتنفيــد مــا ورد بالقــانون رقــم -
ن بالســـفارة وذلـــك مـــن حيـــث عـــدم وجـــود تقـــارير طبيـــة  فيمـــا يتعلـــق بعـــالج المـــوظفي 
معتمــــدة مــــن الســــفارة تفيــــد بتعــــذر العــــالج داخــــل أثيوبيــــا واإلكتفــــاء فقــــط بموافقــــة 

 ة والمالية بوزارة الخارجية عىل العالج. داريالشؤون اإل 

  القــــانو  -
ن
  الالئحــــة التنفيذيــــة ف

ن
لســــنة  (2) ن رقــــمتجــــاوز الســــن القانونيــــة المحــــددة ف

تنظـــيم العمـــل الســـياس  ألرس بعـــض الموفـــدين للعمـــل بالخـــارج فيمـــا بشــأن  م2001
 يخص العالج. 

عــدم قيــام الســفارة بمســك الســجالت الالزمــة مــن الموجــودات الثابتــة مــن عقــارات  -
عـــــدم اإلحتفـــــا  بملــــــف إل  وســـــيارات واإلكتفـــــاء بـــــالجرد الســـــنوي فقـــــط باإلضـــــافة

 متكامل. 

  عــــالوة ســـفر ومبيـــ  لــــبعض الوفـــود مــــن مصــــروفقيـــام الســـفارة بــــدف   -
ات تتمثـــل فن

جهــــات مختلفــــة التــــربطهم عالقــــة وظيفيــــة بالســــفارة بحضــــور إجتماعــــات وبعـــــض 
مساعدات نقدية وعينية واقامات بالفنـادق وتـذاكر سـفر  صـرفالمؤتمرات وكذلك 

 .صـرفوكذلك مكافأت دون وجود مستندات مؤيدة لعملية ال

ة إيرادمــــــن  صـــــــرفات لــــــوحظ أن الســــــفارة تقــــــوم باليــــــراديخــــــص اإل فيمــــــا  - اتهــــــا مبــــــارسر
انيــــة والحســــابات والمخــــازن حيــــث قامــــ  64) بالمخالفــــة للمــــادة ن ( مــــن الئحــــة المت 

  سـيارات وعـددها)
( سـيارة بموجـب 14السفارة بتخريد بعض أوصولها والمتمثلة فن

زارة الخارجيـة مقابـل مبلـل ة والماليـة بـو داريـالشـؤون اإل  إدارةبرقية موافقة من مـدير 
( وتم إيداع المبلل بخزينة السفارة وتم 4,245.740) ة الصـرف  بر أثيون   منها مبارسر

  تم تحصيلها إيرادالمبارسر من  صـرفوكذلك قيام السفارة بال
ات البر ات من  التأشت 

 ( بالمخالفة للمادة المشار إليها سلفا. 5)م.ح.  بموجب إيصاالت قبض

كة اليف  كو بأثيوبياحسابات شر

الليبيـــة  شــــركةاســـتالم مبـــالل مقيـــدة بحســـابات البالســـفارة الليبيـــة بدولـــة أثيوبيـــا قامـــ  
:  لإلستثمارات األفريقية  )الفيكو( وذلك عىل النحو التال 

 .دوالر 309,715يعادل  بر أثيون   ما 5,489,400 مبلل -

ون وتـــــم ذلــــــك بموجـــــب خطـــــاب وكيــــــل وزارة الخارجيـــــة والتعــــــا دوالر 5,460 مبلـــــل -
الدول  عىل أن يـتم اسـتالم المبلـل واشـعار وزارة الخارجيـة بمـا يعادلـه بالـدينار الليـب   
وســـــيتم خصـــــمه مـــــن مـــــن المخصصـــــات المعتمـــــدة للســـــفارة الليبيـــــة للســـــنة الماليـــــة 

 مايفيد القيام بهذا اإلجراء.  حيث اليوجد م2012

( 712-102 -030رقــم ) مــن حســاب الســفارة دوالر  850,000 تحويــل مبلــل بقيمــة -
بالبنـــك  712096 حســـاب الســـفارة الليبيـــة بالقـــاهرة حســـاب رقـــمإل  بعملـــة اليـــورو 
مسـتند يفيــد الموافقــة أي  طــالع عــىلدول  القــاهرة حيـث لــم نــتمكن مـن اال العـرن   الــ
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   الغــرض مــن هــذا التحويــل وقــد أوضــ أو  عــىل تحويــل هــذا المبلــل
ن
المراقــب المــال  ف

حه عىل يومية الصندوق أن هذا   المبلل يخص وزارة المالية. رسر

  يــــورو مــــن الحســــاب الم 4,300خصـــم مبلــــل  -
ن
بالبنــــك  0007-712-102 رقــــم صـــــرف

العــــــــــرن   الـــــــــــدول  القـــــــــــاهرة والخــــــــــاص بالســـــــــــفارة الليبيـــــــــــة بأثيوبيــــــــــا وذلـــــــــــك بتـــــــــــاريــــخ 
ن أن وزيـــــــر الخارجيـــــــة المفـــــــوض قـــــــام بمخاطبـــــــة البنـــــــك 23/2/2017 م حيـــــــث تبـــــــي 

  ( المـؤر  407المـذكور بموجــب الكتــاب رقــم )
ن
م بتجميــد هــذا المبلــل 6/2/2017ف

وفـــت  حســـاب خـــاص بـــوزارة الخارجيـــة الليبيــــة ووضـــ  المبلـــل المـــذكور كوديعـــة بــــه 
للســــــــــفارة  0007-713-104-030حيــــــــــث فــــــــــت  حســــــــــاب لــــــــــوزارة الخارجيــــــــــة رقــــــــــم 

ن منهــا بــالتوقي  عــىل هــذا الحســاب واســتمر المبلــل معلــق بــدفاتر الســفارة  والمخــولي 
م حيـــث ورد كتـــاب وزيـــر الخارجيـــة بشـــطب 13/2/2019مـــن تـــاريــــخ الخصـــم حـــبر 
  ا تصـــــرفالــــذي يعــــد  األمــــر هــــذا المبلــــل مــــن ســــجالتها 

 
قــــام بــــه وزيــــر الخارجيــــة مخالفــــا

  مخاطبة الم
ن
بتجميد مبلل بحساب السفارة وفت  حسـاب باسـم  صـرفوالمتمثل ف

الحســـــاب الجديـــــد دون علــــم الســـــفارة صـــــاحبة الحســـــاب إل  الوزارة.تحويــــل المبلـــــل
ن عليه.  ودون موافقة  المخولي 

ن نقـــدا وبالعملـــة األجنبيـــة صــــرفقيــام المراقـــب المـــال  ب - )الـــدوالر(  مرتبـــات المــوظفي 
ن ذلك ومخالفة اللوائ .    تجت 

رات البر  دون وجود المت 

اتها وكذلك مرتبات لبعض مصـروفقيام السفارة باإلعتماد عىل الدف  النقدي لغلب  -
  بعض األحيان رغم وجود 

ن بالسفارة فن  ية لهم. صـرفحسابات مالموظفي 

  مســــــاعدات وهبــــــات وهــــــدايا ألشــــــخاص  -
قيــــــام الســــــفارة بــــــدف  مصــــــاريف تتمثــــــل فن

ن    أمـــوال الدولـــة بالمجـــان وفقـــا لمـــا نصـــ  عليـــه  تصــــرفالـــذي يعـــد  األمـــر مختلفـــي 
فن

 ( من القانون المال  للدولة. 24) المادة

المقـدرة  % مـن التكلفـة50عمليـات صـيانة بمبناهـا ودفـ  قيمـة اجراء قيام السفارة ب -
  
األحيــان أغلــب  لهــا قبــل بــدء العمــل بعمليــات الصــيانة مــن قبــل المقــاول المكلــف فن

 ة. داريوطرق التعاقد المنصوص عليها بالئحة العقود اإل  جراءاتدون التقيد باإل 

المنفــذة والمكتــب  شـــركةقضــية مرفوعــة مــن الدولــة الليبيــة متمثلــة بالســفارة ضــد ال -
رة الجديــــد بــــأدشس أبابــــا لتعــــتر تســــليمه وظهــــور لمبــــبن الســــفا شـــــرفاإلستشــــاري الم

 .م20/12/2012لقضية للقضاء بتاريــــخ عيوب فنية بالمببن وأحيل  ا
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 الداخليةالفصل العاشر: قطاع 
  تـــــم الوقـــــوف عليهـــــا إثنـــــاء عمليـــــة الفحـــــص  جـــــراءاتاإل وتقيـــــيم مـــــن خـــــالل دراســـــة 

الـــــبر
ية والتنمويـــة والوقـــوف عـــىل  مخرجـــات النفقـــات والمراجعـــة ومتابعـــة النفقـــات التســـيت 

  توظيــــــف 
ن
ن عــــــىل الجهــــــة ف وابــــــداء الــــــرأي بشــــــكل ملخــــــص حــــــول مــــــدى قــــــدرة القــــــائمي 

  قشــــرياإلمكانيـــات المتاحـــة مـــن مـــوارد ماليـــة و 
ن
ن ولـــوائ  ف وزارة الداخليـــة  إدارةة وقـــواني 
ومـــــــن خـــــــالل الفحـــــــص  ،والجهـــــــات التابعـــــــة لهـــــــا وتحقيـــــــق األهـــــــداف المنشـــــــودة منهـــــــا 

  والمراجعة لوحظ 
 :اآلنر

بيان بالمخصصـات الماليـة وفـق التقسـيمات الـواردة بقـرار المجلـس الرئـاس   فيما يىل  و 
تيبــــــــات الماليــــــــة للعــــــــام المــــــــال  ، بشــــــــأن م2020( لســــــــنة 208رقــــــــم )

م 2020 إقــــــــرار التر
ية للوزارة والجهات التابعة لها:  انية التسيت  ن  والمتعلقة بأبواب المت 

   الباب األول اإليرادات اسم الجهة ر.م
 
 الباب الثان

 24,000,000 1,732,000,000 10,000,000 ديوان وزارة الداخلية والمديريات بالمناطق 1

 6,700,000 6,950,000 0 جهاز قوة العمليات الخاصة 2

 6,100,000 41,700,000 0 جهاز المباحث الجنائية 3

 1,900,000 47,686,000 0 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 4

 750,000 14,785,000 0 السياحية وحماية اآلثار الشـرطةجهاز  5

 15,000,000 15,000,000 0 جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب 6

 8,400,000 18,300,000 0 جهاز األمن العام والتمركزات األمنية 7

 3,000,000 79,493,000 0 ةالشـرعيجهاز مكافحة الهجرة غت   8

 9,150,000 141,463,000 100,000 الوطنيةهيئة السالمة  9

 7,650,000 374,109,000 3,000,000 مصلحة األحوال المدنية 10

 7,650,000 143,800,000 25,000,000 والجنسية مصلحة الجوازات 11

 3,800,000 50,000 20,000,000 مصلحة امن المرافق والمنشآت 12

 400,000 240,000 0 مركز المعلومات والتوثيق 13

 94,500,000 2,615,576,000 58,100,000 اإلجمال  
 

 ديوان وزارة الداخلية
 نظام الرقابة الداخلية

 ضعف النظام المحاسب    -
 
 محكمـا

 
  تجعل منـه نظامـا

وافتقاره للضوابط والمعايت  البر
ن بالكفاءة والفاعلية   .يتمت 

-   
 األموال العامة.  إدارةضعف األداء المال  فن

  الدقـــــة والموضـــــوعية واتبـــــاع األســـــس واألســـــاليب العلميـــــة عنـــــد إعـــــداد  -
عـــــدم تـــــوجن

  بعـــض البنـــود مـــن حيـــث تحقيـــق وفـــر  
انيـــة التقديريـــة، حيـــث لـــوحظ التبـــاين فن ن المت 

  
ن يتمأو  كامل فن   حي 

  البعض اآلخر. الصـرف  بعض االعتمادات فن
 بالتجاوز فن

ات عــىل بنــود غــت  مختصــة وليســ  مــن ذات طبيعــة البنــد مصـــروفض التحميــل بعــ -
 ات عىل غت  حقيقتها. مصـروفمما يظهر ال
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 مـن تحميلهــا  الصـــرف  القيـام بتحميـل التفويضــات المصـلحية عــىل بنـود  -
ا
ة بــد  مبـارسر

انية ن ن تسويتها. إل  كارتباطات خارج المت   حي 

إل  ات النافـذة، باإلضـافةتشــريعية المفتوحـة بالمخالفـة للصـرفتعدد الحسابات الم -
ظهــور العديــد مــن األرصــدة المعلقــة منــذ ســنوات بمــذكرات التســوية دون اتخــاذ مــا 

 يلزم حيالها وفق محددات القانون. 

انية مستقلة مما يعد تعلية اعتمادات تلك الجهات.  صـرفال - ن  عىل جهات ذات مت 

ام بعـــــض الجهـــــات  - ن دفاتر الرقابيـــــة بمســـــك الســـــجالت والـــــالتابعـــــة للقطـــــاع عـــــدم الـــــتر
امـــــات  –ســـــجل العهـــــد  –واإلحصـــــائية مثـــــل )ســـــجل األصـــــول  ن ســـــجل  –ســـــجل االلتر

ســــــجل متابعــــــة خطابــــــات  –ســــــجل االعتمــــــادات المســــــتندية  –الــــــدفعات المقدمــــــة 
 إلخ(. ...الضمان

-   
ن
  اســــــتخدام العهــــــد ف

ن
  تســــــويتها وترحيــــــل مصـــــــروفالإجــــــراء التوســــــ  ف

ن
ات والتــــــأخر ف

  لــــــم تســــــوى مــــــن ســــــنة
  أخــــــرى،إل  أرصــــــدة العهــــــد الــــــبر

ا
عــــــن ضــــــعف التعزيــــــز فضــــــ 

 المستندي لبعض ما تم  تسويته. 

تيبــات الماليــة للعــام  إحالــةعــدم  -   االعتمــادات المقــررة بالتر
لالحتيــاط   م2020بــوافر

 .العام

  يـــــرادعـــــدم كفـــــاءة األنظمـــــة المتعلقـــــة بتحصـــــيل اإل  -
ات ممـــــا ترتـــــب عـــــىل ذلـــــك التـــــدنن

  حجم اإل 
 ات مقارنة بما هو مقدر. يرادالواض  فن

أو  أعمـــــــال أو إنجـــــــاز  التكليـــــــف المبـــــــارسر لتـــــــوفت  متطلبـــــــات واحتياجـــــــاتإل  اللجـــــــوء -
 مــــن طــــرح عطــــاء عــــن طريــــق المنافســــة للحصــــول عــــىل جــــودة أفضــــل 

ا
خــــدمات بــــد 
 وبأقل األسعار. 

  أداء مهامهـــا المناطـــة بهـــا وممارســـة  -
قصـــور مكاتـــب المراجعـــة الداخليـــة بالجهـــات فن

 أعمالها دون تخطيط مسبق. 

بتســــجيل وتوثيــــق بعــــض األصــــول المملوكــــة للدولــــة لــــدى الجهــــات عــــدم االهتمــــام  -
 المختصة. 

-   
الحصـــــول عـــــىل الموافقـــــات  خطـــــة واضـــــحة ودون الســـــيارات دون شــــــراءاإلفـــــراط فن
  التغطيــة الماليــة وبأســعار مرتفعــة أو تــوفر الالزمــة 

ا
عــن عــدم قيــدها وتســجيلها فضــ 

ا لجهـــات وأشـــخاص تســـليم الـــبعض منهـــإل  ممـــا يفقـــد القـــدرة عـــىل متابعتهـــا إضـــافة
  أصول وأمالك الدولة. تصـرفخارج القطاعات مما يعد 

 بالمجان فن
 
 ا

ة ممـــا يظهـــر المصــــروفقيـــد االعتمـــادات المســـتندية ك - ات عـــىل غـــت  مصــــروفات مبـــارسر
  حقيقتهـــا،

ا
عـــن عـــدم االهتمـــام بمتابعتهـــا وتســـوية أرصـــدتها الســـيما المفتوحـــة فضـــ 

 منذ سنوات سابقة. 

  د الذي ينأي بها عن الرقابة المسبقة من الديوانتجزئة قيمة العقود للح -
ا
عن فض 

ام ب ن ة لـــــديوان المحاســـــبة الصـــــرف  المعــــامالت الماليـــــة بعـــــد  احالـــــةعــــدم االلـــــتر مبـــــارسر
  تفــــوق قيمتهــــا 

ألــــف دينــــار بالمخالفــــة  500لغــــرض المراجعــــة الالحقــــة للعقــــود الــــبر
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بشــأن  م2013( لســنة 19م المعــدل للقــانون رقــم )2013( لســنة 24للقــانون رقــم )
 إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. 

  إعــداد الحســابات الختاميــة للدولــة واهمــال   -
ن
تــأخر بعــض الجهــات التابعــة للــوزارة ف

  المواعيد المحددة. 
ن
  تقديم التقارير والبيانات لوزارة المالية ف

ن
 بعضها ف

ات لـبعض الجهـات شــروععدم توفر المعلومات والبيانات وتقارير متابعة تنفيـذ الم -
  صدرت لها تفويضات مالية. 

 البر

  عــــدم مالءمــــة المخــــازن لطبيعــــة األصــــناف المخزنــــة -
ا
 أســــبابعــــن عــــدم تــــوافر فضــــ 
انيــــــة  (220)الوقايــــــة التامــــــة لألصــــــناف بالمخالفــــــة ألحكــــــام المــــــادة  ن مــــــن الئحــــــة المت 

 .والحسابات والمخازن

ام مــــن قبـــــل بعــــض الجهـــــات التابعــــة للـــــوزارة بامســــا - ن ك بعـــــض الســـــجالت عــــدم االلـــــتر
ن  –ســتاذ المخــزن أ) بطاقــات الصــنف( وانتظــام القيــد بهــا بالمخالفــة ألحكــام المــادتي 
انية والحسابات والمخازن231-132) ن  .( من الئحة المت 

مخـــــازن بالمخالفـــــة ألحكـــــام المـــــواد الـــــدوري والمفـــــاج   للالجـــــرد اجراء عـــــدم القيـــــام بـــــ -
انية والحسابات 292-293-294-295) ن  والمخازن. ( من الئحة المت 

  عمليــة قيــد المعــامالت الماليــة  دارةاعتمــاد اإل  -
ونيــة فن الماليــة عــىل المنظومــة االلكتر

   اغفالو 
  مسك بعض السجالت اليدوية والمتمثلة فن

 :اآلنر

  األصــــول ألحكــــام الرقابــــة والمحافظــــة عليهــــا مــــن التلــــف والضــــياع  حصـــــر ســــجل
 ( من القانون المال  للدولة. 18بالمخالفة لنص المادة )

  .امات المالية ن  سجل االلتر

  ن ) مانـــاتســـجل الودائـــ  واأل مـــن الئحـــة  (165-163بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادتي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

  خارجية.  -سجل متابعة االعتمادات المستندية محلية 

( مـــــن الئحـــــة 81( بالمخالفـــــة للمـــــادة )6عـــــدم مســـــك دفـــــتر يوميـــــة الصـــــندوق )م.ح.  -
انية ن  المخازن. الحسابات و و  المت 

لعــدم تكــرار الصـــرف  والمســتندات المؤيــدة لهــا بمــا يفيــد أذونــات الصـــرف عــدم خــتم  -
انيــة 105الـذي يعــد مخالفــة لـنص المــادة ) األمــر ها مــرة أخـرى صــرف ن ( مـن الئحــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

  تطبيــــق اإل  -
  الــــوزارة واخــــتالف فن

 جــــراءاتعــــدم اكتمــــال الــــدورة المســــتندية للعمــــل فن
انية والحسابات والمخازن. 100-99) لنص المواد بالمخالفة ن  ( من الئحة المت 

-   
ن كافة البيانات فن الصـرف  عملية تمامواالزمة إل أذونات الصـرف عدم القيام بتضمي 

انيـــة والحســـابات 99( مـــن نـــص المـــادة )3-2بالمخالفـــة للفقـــرات ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخازن. 

  تــنص بـــأن ال 20عــدم التقيـــد بــنص المـــادة ) -
( مــن قـــانون النظــام المـــال  للدولــة والـــبر

تـــب عليـــه ارتبـــاط مـــال  اال بعـــد الحصـــول عـــىل اقـــرار كتـــان   مـــن إجـــراء يجـــوز اتخـــاذ 
يتر
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انيـة والحســابات 25المراقـب المـال  وكــذلك مخالفـة لــنص المـادة ) ن ( مـن الئحــة المت 
ام بعدم بشأن  والمخازن ن  ية ارتباطات دون ما يقابلها من اعتماد. اإجراء االلتر

  اختصاصات اإل  -
ن
الـذي  األمر  ،والمكاتب المعتمدة داراتقيام الوزارة احداث تغيت  ف

  يعــد 
 
اعتمـــاد الهيكـــل م بشـــأن 2012( لســـنة 145لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــم )مخالفـــا

 .التنظيم  للوزارة

  إعداد التقارير الدورية -
ن
عـن سـت  العمـل بالصـورة  قصور مكتب المراجعة الداخلية ف

  بالغرض. 
 المطلوبة، حيث أن التقارير المعدة ال تفن

ين  -   )أســــماء الحـــــا ن
ن
 –الصـــــفة  –غيــــاب بيانـــــات محــــا ن االجتماعـــــات والمتمثلـــــة ف

 إلخ(. ...التاريــــخ – عضاءاأل 

ر لـــذلك -   دون وجـــود مـــت 
ن
  صـــدور قـــرارات العمـــل االضـــاف

ن
  التوســـ  ف

ا
عـــن عـــدم فضـــ 

 وجود مردود مقابل ذلك. 

المتهالكــــة مالخــــردةم و  القانونيــــة حيــــال الســــيارات العاطلــــة جراءاتعــــدم القيــــام بــــاإل  -
 لـــنص المـــادة )

 
 رقـــم )18وفقـــا

 
( لســـنة 918( مـــن قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقا

 .المملوكة للمجتم  لياتواستعمال السيارات واآل شـراءضوابط م بشأن 2007

ال السـيارات المســلمة ال شـخاص خــارج القانونيــة حيـ جـراءاتعـدم القيـام باتخــاذ اإل  -
( 918القطــــاع وآخــــرين انتهــــ  عالقــــتهم الوظيفيــــة بــــالوزارة بالمخالفــــة لقــــرار رقــــم )

المملوكــــــــة  ليـــــــاتواســـــــتعمال الســــــــيارات واآل شـــــــــراءضـــــــوابط م بشــــــــأن 2007لســـــــنة 
 .للمجتم 

 القوة العمومية لوزارة الداخلية

 :فصلة عىل النحو التال  م 284430بلل عدد القوة العمومية لوزارة الداخلية 

 الضباط
 ضباط الصف
 واالفراد

 الموظفي   
 موظفي   محالي   من وزارة
 العمل " غي  منسبي   "

 المجموع الموظفي   بعقود

17340 144232 92134 29697 1027 284430 
 

 :  ويالحظ بشأنهم ما يىل 

  للـــوزارة بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم ) -
لســـنة ( 12عـــدم العمـــل عـــىل اعـــداد مـــالك وظـــيفن

 عالقات العمل والئحته التنفيذية. بشأن  م2010

ن مـن وزارة العمــل  - ن المحــالي  عـدم قيـام الــوزارة بالعمـل عـىل معالجــة أوضـاع المـوظفي 
م االســتفادة مــن خــدماتهم ن التنســيق مــ  وزارة العمــل أو  منــذ ســنوات مغــت  المنســبي 

 سابق أعمالهم. إل  إلعادتهم

ن بعقـــود بالمخالفـــة - ( مـــن القـــانون رقـــم 28، 24لـــنص المـــواد ) ارتفـــاع عـــدد المـــوظفي 
  عالقات العمل،بشأن  م2010( لسنة 12)

ا
ام بنصـوص المـواد فض  ن عن عـدم االلـتر

ن بعقود. بشأن  م2012( لسنة 217الواردة بالقرار رقم )  الئحة الموظفي 
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 الحساب الختام  للوزارة

ة عــن الســنة بــالرغم مــن قيــام مكتــب الحســاب الختــام  باعــداد الحســاب الختــام  للــوزار 
 إلحكـام المـادة )2020المالية 

 
ن  إال أنـه( مـن قـانون النظـام المـال  للدولـة 23م، وفقـا تبـي 

  تتطلــــب المعالجــــة لكافـــــة الحســــابات الم
ية صــــــرفوجــــود العديــــد مـــــن المالحظــــات الـــــبر

 ات الفعليـــــة عـــــن ذات الســـــنةيـــــرادات واإل مصــــــروفوبيانـــــات ال
ا
عـــــن عـــــدم وجـــــود ، فضـــــ 

 . قفالهل عملية التسوية واإلمنظومة حسابات مالية تس

 مصـروفات الفعليةالمخصصات السنوية وال

م جملـــــــــــــة المخصصـــــــــــــات الماليـــــــــــــة بنحـــــــــــــو 2020أظهـــــــــــــرت التقـــــــــــــارير الماليـــــــــــــة لســـــــــــــنة 
ن بلغــ  جملــة ال 3,175,230,399   حــي 

ن
ات الفعليــة لــذات العــام نحــو مصـــروفدينــار، ف

للعــام المــال  دينــار، وفيمــا يــىل  جــدول يوضــ  المخصصــات الماليــة  2,322,977,187
التبـــــاين مانخفـــــاض، ارتفـــــاعم مقارنـــــة مـــــ  الســـــنة الماليـــــة الســـــابقة،  أســـــبابم، و 2020
  وبيانها ك

 :اآلنر

انية السنوات  الرصيد المصـروفات المخصصات أبواب المي  

 م2020

 1,183,024 885,088,280 886,271,304 األولالباب 

  
 236,341 13,971,037 14,207,378 الباب الثانن

 - 13,528,280 - الباب الثالث

 22,776,434 164,282,566 187,059,000 الطوارئ

 - 1,250,000,000 - 2019استثنائية 

  - 1,000,000,000 2020استثنائية 

 -239,332,481 2,326,870,163 2,087,537,682 اإلجمال   
    

 م2019

 13,461,474 1,114,473,811 1,127,935,285 األولالباب 

  
 2,663,969 34,488,531 37,152,500 الباب الثانن

 1,727,923 874,927,781 876,655,704 الباب الثالث

 10,841,829 396,158,171 407,000,000 المتفرقات

 - - 1,250,000,000 2019استثنائية 

 28,695,195 2,420,048,294 3,698,743,489 اإلجمال   
 

 األول(الباب )ات الفعلية مصـروفالمالية والالمخصصات 

 م2020 م2019 السنة

 الرصيد المصـروفات المخصصات الرصيد المصـروفات المخصصات البنود

 1,838,067 580,902,702 582,740,849 (4,090,846) 631,093,264 627,002,418 المرتبات األساسية

 (5,750) 5,750 0 1,345,702 329,298 1,675,000 عالوة التدرطس

ن   (3,617,895) 196,985,475 193,367,580 (1,543,714) 232,035,923 230,501,209 عالوة التميت 

 0 0 0 14,000,000 0,000 14,000,000 مكافأة نهاية الخدمة 

 0 0 0 (9,149,301) 75,261,333 66,112,032 اإلعاشة واإلقامة 

  
 4,315 21,595,685 21,600,000 54,845 23,945,155 24,000,000 مقابل العمل اإلضافن

 0 0 0 6,567,894 57,144,138 63,712,032 المالبس والقيافة

  الضمان
 2,964,287 85,598,588 88,562,875 6,267,894 94,664,700 100,932,594 المساهمة فن

 1,183,024 885,088,280 886,271,304 13,641,474 1,114,473,811 1,127,935,285 اإلجمال  
 

 :ولوحظ بشأنه ما يىل  
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% 20تخفــيض بشــأن  قــرار المجلــس الرئــاس  لحكومــة الوفــاقإل  يرجــ  االنخفــاض -
 المرتبات.  إجمال  من 

بالمخالفــة تحميــل بنــد عــالوة تــدريب بمبــالل ماليــة دون وجــود اعتمــاد للبنــد وذلــك  -
ن )  ( من قانون النظام المال  للدولة. 11-10للمادتي 

  
 
 الباب الثان

  الوزارة مصـروفالبيان بالمخصصات وال
 م: 2020ات الفعلية فيما يخص الباب الثانن

  
 
 بنود الباب الثان

تيبات   المعتمد بالي 
 م2020المالية 

 المصـروفات الفعلية 
 م2020خالل السنة 

 الرصيد

ن اتعاب ومكافات   2,200 47,800 50,000 لغت  العاملي 

 985 574,015 575,000 وقود وزيوت

 0 0 0 كهرباء

 44 228,956 229,000 بريد

 3,015 806,985 810,000 مطبوعات وقرطاسية

 767 999,233 1,000,000 نفقات السفر والمبي 

 4,512 165,488 170,000 اعالن وعالقات عامة

 0 25,000 25,000 ات النظافةمصـروف

  و إيجار 
ن ات النقل والشحن والتمصـروفات المبانن  58,954 1,681,546 1,740,500 أمي 

 160,194 89,806 250,000 ضـرائبات والأمينت

ات واغطاء ومفروشات ن  2,785 1,297,215 1,300,000 تجهت 

 754 211,936 212,690 قط  غيار ومهمات

  
 12 699,988 700,000 صيانة المبانن

 2,119 772,881 775,000 ات الخدميةمصـروفال

 0 6,370,188 6,370,188 مخصصات مديريات االمن بالمناطق

 236,341 13,971,037 14,207,378 المجموع
 

  
 
 الفحص المستندي للباب الثان

   16/6رقـــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
مبلـــــــل  صــــــــرفم تـــــــم 17/06/2020المـــــــؤر  فن

اد الحاســــــب اآل شـــــــركةدينــــــار لصـــــــال  ) 45,445 ( مقابـــــــل تـــــــوفت  الفهـــــــرس الســـــــتت  ل 
 :  احتياجات لوزارة الداخلية، حيث لوحظ ما يىل 

  ن اســـــتالم األصـــــناف مـــــن قبـــــل لجنـــــة فنيـــــة حســـــب  إرفـــــاقعـــــدم   يبـــــي 
تقريـــــر فـــــبن
 المواصفات المطلوبة. 

   1/6رقــــــــم إذن الصـــــــــرف  بموجــــــــب -
مبلــــــــل  صـــــــــرفم تــــــــم 03/06/2020المــــــــؤر  فن

 األولدينار لصال  )مديريات االمن بالمناطق( مقابل مخصص الربـــ   1,811,968
 : ، حيث لوحظ ما يىل   

 للباب الثانن

 مــن تحمليهــا كارتبــاط 
ا
ة بــد  ن تســويتها إل  تحميــل القيمــة عــىل البنــود مبــارسر حــي 

 ات المطلوبة من المناطق. مصـروفبتقارير ال

  مــن قبــل مــديريات االمــن بالمخالفــة  اتمصـــروفات واليرادبيــان بــاإل  إحالــةعــدم
انية والحسابات والمخازن. 25,22لنصوص المواد ) ن  ( من الئحة المت 
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   8/11 رقـــــــمإذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
ن
مبلـــــــل  صــــــــرفم تـــــــم 03/11/2020المـــــــؤر  ف

دينـــــار لصـــــال  )ه، ال، م( مقابـــــل ترجيـــــ  قيمـــــة اســـــتكمال متطلبـــــات نيـــــل  42,098
  القانون، حيث لوحظ

ن
:  درجة الدكتوراه ف  ما يىل 

  ات سنوات سابقة. مصـروفتحميل القيمة عىل 

  ما يفيد تبعية المذكور لوزارة الداخلية.  إرفاقعدم 

  مــــا يفيــــد اســـــتكمال أو  مــــا يفيـــــد الحصــــول عــــىل الموافقــــة بالدراســـــة إرفــــاقعــــدم
 الدراسات العليا الدكتوراه. 

  ات الســـفر وعــــالوة المبيـــ  عــــىل بنـــد نفقــــات الســـفر والمبيــــ  مصـــــروفتحميـــل
ة دون قيــــدها كارتبــــاطمبـــا ن تســــويتها إل  رسر   حــــي 

ا
التقــــارير  إرفــــاقعــــن عــــدم فضــــ 

صــــور مــــن جــــوازات الموفــــدين  إرفــــاقالمهــــام الخارجيــــة وعــــدم  انجــــاز المتعلقــــة ب
 توض  تواريــــخ الدخول والخروج للدولة الموفد إليها ومنها عىل سبيل المثال: 

 القيمة رقم الصك المستفيد إذن الرصف

 3,450 799066 س م  م 12/8

 3,450 799067 ص ع  ف 13/8
 

انية التنمية "التحـول"  مي  

دينار،  7,492,953م، بقيمة 2020( لسنة 19بموجب تفويض مال  غت  مسيل رقم )
 إجمــــال  بلغــــ  جملــــة مــــا تــــم تســــييله بــــذات الحســــاب مــــن مبــــالل ماليــــة أخــــرى ليصــــب  

  دينار، وذلك وفق البيان  13,528,280
 :اآلنر

 المعتمد البيان

 1,736,149 م2019رصيد مرحل عن سنة 

 4,581,500 ترجي  قيمة اعتماد مستندي

 5,581,695 ترجي  قيمة اعتماد مستندي

 3,039 دمغة مخالصة

 1,625,896 ترجي  قيمة اعتماد مستندي

 13,528,279 اإلجمال  
 

تم تحويل مبالل مالية من حساب التحـول ال  حسـابات الطـوارئ وال  حسـاب الودائـ  
 م2000لســنة  (13) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون (12)واالمانــات بالمخالفــة للمــادة 

 بشأن التخطيط: 

 القيمة البيان

 493,532 حساب الودائ 

 3,784,795 حساب الطوارئ

 4,278,327 المجموع
 

انيـــة مصــــروفبلغـــ  جملـــة ال ن انيـــة التحـــول لـــذات الســـنة عـــن مخصصـــات مت  ن ات عـــن مت 
  دينار وبيانها ك 9,415,145م، مبلل 2020التحول خالل السنة المالية 

 : اآلنر
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ـــخ رقم إذن الرصف  المستفيد القيمة التاريـ

اد وسائل النقل المختلفة.  607,800 9/12/2020 1/12 كه ادري الستت   رسر

2/12 14/12/2020 115,472 
 وزارة المالية تفويض مال  للسفارة الليبية سلطنة عمان

  بالسفارة. 
 مقابل شـراء سيارة للمحلق األمبن

3/12 31/12/2020 450,715 
 (101.200.24تعلية إل حساب الودائ  واألمانات رقم)

  للمقاوالت العامة. 
 لصال  شـركة التضامن العمرانن

4/12 31/12/2020 42,817 
 (101.200.24تعلية إل حساب الودائ  واألمانات رقم )

 لصال  شـركة البنائون الجدد للمقاوالت العامة. 

2/2 01/02/2020 1,394,257 
 ( مقابل فت  اعتماد مستندي لتوريد اثاثGNLشـركة )

 مكتب   بالقاعات والمنظومة الخاصة بالمشح. 

 ستندي مصـرف ليبيا المركزي. تغطية قيمة اعتماد م 2,487 13/04/2020 ¼

 تغطية قيمة اعتماد مستندي مصـرف ليبيا المركزي.  640,000 13/04/2020 2/4

 تغطية قيمة اعتماد مستندي مصـرف ليبيا المركزي.  2,369,646 13/04/2020 ¾

 تحويل إل حساب الطوارئ بمصـرف ليبيا المركزي.  3,784,795 31/12/2020 5/12

6/12 31/12/2020 4,117 
 توريد احتياجات للوزارة (SSTEKتحويل إل شـركة )

 مصـرف ليبيا المركزي. 

 مصلحة الضـرائب ضـريبة دمغة.  3,039 31/12/2020 7/12

 - 9,415,145 اإلجمال  
 

 :  ويالحظ بشأنها ما يىل 

اد الســـــــيارات بالمخالفــــــــة  شــــــــركةالتعاقـــــــد بطريــــــــق التكليـــــــف المبــــــــارسر ل - أدرى الســــــــتت 
تنظيم عمـل لجنـة بشأن  م2013( لسنة 492( من قرار رقم )9-8لنصوص المواد )

 ة. داريالئحة العقود اإل إل  العطاءات وبالمخالفة

انيـــة  صــــرفتغطيـــة قيمـــة اعتمـــاد مســـتندي مفتـــوح بم - ن ليبيـــا المركـــزي مـــن حســـاب مت 
األمنيـــــة مختلـــــف  غـــــراضدربـــــة لأل مـــــن الكـــــالب الم 60التحـــــول مقابـــــل توريـــــد عـــــدد 

ن واللوائ  المعمول بها.  غراضاأل   بالمخالفة للقواني 

التعليــــــــة  شــــــــروطال تتـــــــوفر بهــــــــا  مانـــــــاتتعليـــــــة مبـــــــالل ماليــــــــة بحســـــــاب الودائــــــــ  واأل  -
 .
 
 المنصوص عليها قانونا

البنــــائون  شـــــركةلصــــال   مانــــاتحســــاب الودائــــ  واأل إل  دينــــار  42,817تعليــــة مبلــــل  -
طـة سـوق الخمـيس بموجـب قـرار الـوزير رقـم الجدد مقابل اعمـ ال الصـيانة لمركـز رسر

ن 2020( لسنة 2430)   م ومن خالل المراجعة للموقف التنفيذي تبي 
 :اآلنر

  ضـمن المشـاريــــ  بـالموقف التنفيـذي المعـد مـن قبـل  شــروعاسـم الم إظهار عدم
.  نجاز ات للتأكد من نسبة اإل شـروعمكتب الم   والمال 

 الفبن

 ودراسته من عدم القيام بتشكي -
 
 دقيقا

 
ل لجان فنية لتحديد موضوع التعاقد تحديدا

 األمـــر النـــواج  الفنيـــة والماليـــة واعـــداد المواصـــفات والرســـومات والبنـــود والكميـــات 
 ة. داريالذي يعد بالمخالفة ألحكام الئحة العقود اإل 

أثنــــاء اعمــــال التنفيــــذ ويرجــــ  ذلــــك لعــــدم دراســــة ملفــــات  شـــــركاتتعــــتر بعــــض مــــن ال -
  تم تكليفها باعمال االنشاءات والصيانة.  اتشـركال

 البر



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

437 
 

 مـن )اإل  -
ا
ن كــ  أدى  الــذي األمـر ات( شـــروعمكتـب الم –الماليــة  دارةغيـاب التنســيق بـي 

ات ونفقــات شـــروعضــعف مخرجــات التقــارير الماليــة والفنيــة وتقريــر متابعــة المإل 
 وتقارير المتابعة.  نجاز الباب الثالث من حيث نسب اإل 

  ن المتق إرفاقعدم ن لبعض المشـرفارير المهندسي   ات. شـروعي 

  ما يفيد تسليم المواق  لبعض المشاريــــ .  إرفاقعدم 

  ة للمراجعــــــة الالحقـــــــة الصـــــــرف  المعــــــامالت الماليــــــة عقـــــــب إحالــــــةعــــــدم مبــــــارسر
( 19م المعــــدل مــــن القــــانون رقــــم )2013( لســــنة 24بالمخالفــــة للقــــانون رقــــم )

 المحاسبة. إعادة تنظيم ديوان بشأن  م2013لسنة 

ن تغطيـــــــة مبـــــــالل خصـــــــم  بكشـــــــف حســـــــاب الم - منـــــــذ ســـــــنوات تخـــــــص  صــــــــرفتبـــــــي 
 K9 poIice Dogs) شـركةليبيا المركزي لصال   صـرفاعتمادات مستنديه طرف م

Centre B.V 2,825,00بقيمـة  غـراضكلب اثر مختلف األ   60( مقابل توريد عدد 
 :يورو، وبيانه كالتال  

 القيمة تاريــــخ خصم القيمة

03/10/2013 2,487 

3/11/2013 640,000 

12/2018 2,369,646 

 3,012,133 اإلجمال  
 

  حيث لوحظ 
 :اآلنر

التســـــوية مـــــن حســـــاب التحـــــول دون الحصـــــول عـــــىل الموافقـــــات الالزمـــــة مـــــن إجـــــراء  -
ن واللوائ  المعمول.  األمر الجهات المختصة   الذي يعد مخالفة للقواني 

ن ان االعتماد، لم ينفذ بالكامل. من واق  كشف  -  االعتمادات المستندية تبي 

 حساب الطوارئ

  تتســم بطبيعـــة الحســاب 
  غـــت  الحــاالت الــبر

الـــذي  األمــر اســتخدام حســاب الطــوارئ فن
  يعــد 

 
 عـــىلالصـــرف  ( مــن قــانون النظـــام المــال  للدولــة حيـــث لــوحظ17للمـــادة )مخالفــا

ات وتوريدات( حيـث  –السيارات  شـراء –عهد مالية  صـرف –مشاريــــ  التحول ) ن تجهت 
  تم تمويل الحساب وفق البيان 
 :اآلنر

ـــخ  البيان المبلغ التاريـ

 م2019رصيد مرحل عن سنة  7,248,512 م01/01/2020

 حوالة واردة من وزارة المالية 1,408,246,228 م31/01/2020

 - 1,415,494,740 اإلجمال  
 

ن بلغــــــــــــــــ  جملــــــــــــــــة ال   حــــــــــــــــي 
م نحــــــــــــــــو 2020ات خــــــــــــــــالل الســــــــــــــــنة الماليــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــروففن

1,414,282,566  :  دينار وبيانها كالتال 

 الرصيد المصـروف م2020إيرادات الحساب لسنة 

1,415,494,740 1,414,282,566 1,212,174 
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: بشأن  وقد لوحظ  ذلك ما يىل 

حســـاب إل  دينـــار  100,000,000تحويـــل مبلـــل معـــىل هيئـــة حوالـــة ماليـــةم بقيمـــة  -
 عــــــىل قــــــرار وزيــــــر الداخليــــــة رقــــــم ) وزارة

 
 ســــــباب( دون إيضــــــاح األ 65الــــــدفاع اســــــتنادا

رات.   والمت 

ات، اعمــال  شــراءات عــىل الحسـاب )العهــد الماليــة، إجـراء مصـــروف - ن الســيارات، تجهــت 
  والتمـــوين( ال تتعلـــق طبيعتهـــا بطبيعـــة الحســـاب عاشـــةالصـــيانة واالنشـــاء، اإل 

ا
فضـــ 

  تخص طبيعة مثل تلك ال ولاألعن اعتماد مبالل مالية بالباب 
 ات. مصـروفوالثانن

 مصـروفة من حساب الطوارئالعهد المالية ال

عهــدة بمبلــل  278 عــدد م،2020ة خــالل الســنة الماليـة مصــروفالعهــد الماليــة ال  بلغـ
ن اللجـــــــوء 77,039,975 إجمـــــــال     إل  دينـــــــار حيـــــــث تبـــــــي 

ن
اســـــــتخدام أســـــــلوب العهـــــــد ف

  عمليـات اإلنفــاق والتوســ  فيهــا 
ا
، وعــدم متابعتهــا صـــرفالأوجــه  عــن عـدم تحديــد فضــ 
القانونية والمحاسبية عن تقديم مسـتندات  جراءاتوالحرص عىل تسويتها، واتخاذ اإل 

عهــــد أخــــرى دون تســــوية العهــــد الســــابقة، وقــــد لــــوحظ  صـــــرفالخاصــــة بالتســــوية مــــ  
 :  بشأنها ما يىل 

 استعمال مخصصات الطوارئ  -

انيـــة والحســـابات والمخـــازن( مـــن الئحـــة 180عـــدم تطبيـــق نـــص المـــادة ) - ن بشـــأن  المت 
 تسوية العهد خالل السنة. 

عــدم قيــام الـــوزارة بامســاك ســـجل للعهــد الماليـــة لغــرض متابعتهـــا بالمخالفــة للمـــادة  -
ونية. 181) انية والحسابات والمخازن واالكتفاء بالمنظومة اإللكتر ن  ( من الئحة المت 

انيـة والحسـا188عدم تطبيق المادة ) - ن تسـوية بشـأن  بات والمخـازن( مـن الئحـة المت 
  مصـروفالعهد المالية ال

 الموظف وتخصم من مرتباته.  ةمذة وتعتت  دين فن

  الحساب األ 
 من 

  مبلـــــــــــل م بالحســـــــــــاب األ 2020بلـــــــــــل جملـــــــــــة الحـــــــــــواالت خـــــــــــالل الســـــــــــنة الماليـــــــــــة 
مـــــــــــبن

:  ،دينار  35,835,273  وبيانها كالتال 

 الرصيد المصـروف المبلغ

35,835,273 34,707,000 1,128,273 
 

 حيث لوحظ: 

  اســــتخدام العهــــد الماليــــة كأســــلوب لل االســــهاب -
حيــــث وصــــل عــــدد العهــــد  صـــــرففن

 129إل ) ةمصـــــــروفال
ا
أوجــــــه  تلــــــك العهــــــد دون تحديــــــد  صـــــــرفعــــــن ( عهــــــدة، فضــــــ 

  يصـــــل بعضـــــها إل  الغـــــرض إضـــــافةأو  اإلنفـــــاق
 3إل  ارتفـــــاع قيمـــــة تلـــــك العهـــــد والـــــبر

العهــــد الســــابقة. وقــــد  اقفــــالدون تســــوية و الصـــــرف  زيــــادة عــــىل تكــــرار  دينــــار مليــــون 
 :  لوحظ بشأنها ما يىل 
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  عــــدم قيـــــام الــــوزارة بامســـــاك ســــجل للعهـــــد الماليــــة لغـــــرض متابعتهــــا بالمخالفـــــة
انيــة والحســابات والمخــازن واالكتفــاء بالمنظومــة 181للمــادة ) ن ( مــن الئحــة المت 

ونية.   اإللكتر

 ( انيــــة 188عـــدم تطبيـــق المــــادة ن بشــــأن  والحســـابات والمخـــازن( مـــن الئحـــة المت 
  لم يتم تسويتها و مصـروفالعهد المالية ال

 م. 31/12/2020ها حبر اقفالة والبر

 الودائع الخارجية )التدريب(

ن وجـــــود عـــــدد مـــــن الودائـــــ  والحـــــواالت الماليـــــة  ومـــــن خـــــالل الفحـــــص والمراجعـــــة تبـــــي 
  تخـــص برنـــامأ التـــدريب الخـــاص بـــالوزارة 

نـــورد عينـــة بالســـفارات الليبيـــة بالخـــارج والـــبر
 منها: 

 وفق بيانات وزارة الداخلية وفق بيانات وزارة المالية اسم المستفيد

 51,650,323 59,371,502 سفارة ليبيا /األردن

 - 1,365,508 سفارة ليبيا / الجزائر

 - 269,185 سفارة ليبيا / القاهرة

 - 12,986 سفارة ليبيا / اليونان

 737,683 642,463 سفارة ليبيا / إيطاليا

 - 2,390,779 سفارة ليبيا / بريطانيا

 20,123,355 5,159,232 تركيا-سفارة ليبيا

 - 27,000 القنصلية العامة/تركيا

 3,394,968 724,500 سفارة ليبيا/تونس

 - 368,030 سفارة ليبيا / فرنسا

 - 222,333 سفارة ليبيا / كندا

 - 233,199 سفارة ليبيا / مالطا

/بريطانياالمكتب   19,013,626 - الشعب   العرن   الليب  

/أمريكا  6,676,378 - المكتب الشعب   العرن   الليب  
 

ن    ومن خالله تبي 
 :اآلنر

  الماليــــــة والداخليــــــة -
ن كــــــل مــــــن وزارنر الودائــــــ  بشــــــأن  تضــــــارب البيانــــــات الــــــواردة بــــــي 

 بالخارج. 

  مســـــك ســــجل خـــــاص لمتابعــــة الودائـــــ   -
بالخـــــارج ضــــعف وقصـــــور وزارة الداخليــــة فن

 ومتابعة حركتها. 

التســــوية اجـــراء القانونيــــة حيالهـــا و  جـــراءاتعـــدم القيـــام بالعمـــل عــــىل اتخـــاذ كافـــة اإل  -
ن المعمـــــول بهـــــا بـــــالرغم مـــــن أن بعضـــــها يعـــــود لســـــنة  الالزمـــــة وفقـــــا للـــــوائ  والقـــــواني 

 م. 2010

العامة للتدريب  دارةعدم وجود ما يفيد تنفيذ الدورات التدريبة بالخارج من قبل اإل  -
 الوزارة. ب
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 213-950رقم  ماناتحساب الودائع واأل 

الخـــاص بـــالوزارة رقــــم  مانـــاتمـــن خـــالل القيـــام بفحـــص ومراجعـــة حســـاب الودائـــ  واأل 
:  صـرفطرف م 950-213  الجمهورية المقريف، وفقا للتال 

 الرصيد ايداعات خالل السنة المصـروف رصيد اول المدة

188,767,634 143,837,564 10,879,794 55,809,864 
 

تـــأخر اللجنـــة المشـــكلة مـــن قبـــل الـــوزارة بتحليـــل ارصـــدة ومكونـــات حســـاب الودائـــ   -
  الحساب. 

ن
 واعداد تقرير مفصل للمبالل الموجودة ف

دينـــــــار ظهـــــــر بكشـــــــف حســـــــاب  22,227.087عـــــــدم قيـــــــام الـــــــوزارة بمعالجـــــــة مبلـــــــل  -
  الدفاتر.  صـرفالم

ن
 ولم تسجل ف

القانونيـة  جـراءاتلـم يـتم اتخـاذ اإل صك معلق منذ سنوات سـابقة  449وجود عدد  -
انية والحسابات والمخازن. 118حيالها بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

انيــــــة والحســـــــابات والمخـــــــازن 162عــــــدم التقييـــــــد بــــــنص المـــــــادة ) - ن ( مــــــن الئحـــــــة المت 
  يــــتم تعليتهــــا 

حســــاب الودائــــ  إل  والمتعلقــــة بمــــدة االحتفــــا  بالمبــــالل الماليــــة الــــبر
 .اناتمواأل 

 200-24رقم  حساب الودائع واألمانات

-24الخاص بالوزارة رقم  ماناتمن خالل القيام بفحص ومراجعة حساب الودائ  واأل 
:  صـرفطرف م 200  ليبيا المركزي، وفقا للتال 

 الرصيد المصـروف رصيد اول المدة

153,074,522 88,616,459 64,458,062 
 

  ومن خالل أعمال الفحص المستندي لوحظ 
 :اآلنر

   9/270رقـــــم  إذن صــــــرف بموجـــــب -
مبلــــــل  صــــــرفتـــــم  م،2020/09/20المـــــؤر  فن

اد السـيارات وقطـ  غيارهـا المحـدودة  شـركةدينار لصال   3,240,715 رياس الستت 
ومــن  ،مديريــة امــن الشــاط  الغــرن   إل  ســيارة مختلفــة االنــواع 66مقابــل تــوفت  عــدد 

مــــن حيــــث اســــتالم  ليــــاتالعامــــة لشــــؤون اآل دارةمراجعــــة والمطابقــــة مــــ  اإل خــــالل ال
ن  ،وتسجيل السيارات بالمنظومة التابعة لوزارة الداخلية : تبي   

 اآلنر

  من الشاط  الغرن   أاالستالم تم عن طريق مديرية. 

  سيارة.  53السيارات المسجلة بالمنظومة عددها 

  الســـيارة 13ســـيارات لـــم يـــتم اســـتالمها وعـــددها  
ا
مـــن أي  عـــن عـــدم اتخـــاذ فضـــ 

انهـا و جراءات بشأن اإل    تـم رسر
ضـافتها ألصـول الـوزارة انقل ملكية السيارات الـبر

 :  وبيانها كالتال 
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 رقم الهيكل النوع ر.م

 436570 تويوتا كأمري 1

 H1 612858سيارة اسعاف  2

 H1 612566سيارة اسعاف  3

 H1 612891سيارة اسعاف  4

 01390479 تويوتا أفالون 5

 4319169 تويوتا أفالون 6

 58132 تويوتا كاروال 7

 D241453 شاحنة افيكو 8

 D241437 شاحنة افيكو 9

 H1 645995هونداي  10

 H1 646350هونداي  11

 60634 ركاب 24حافلة  12

اليون 13  32898 تويوتا ست 
  

ن    ومن خالله تبي 
 :اآلنر

  اصـول  تصــرفبالمديريـة بال لياتمكتب اآلقيام مدير امن الشاط  الغرن   ومدير  -
فن

للقـــانون المـــال   بالمخالفـــة وممتلكـــات وزارة الداخليـــة ممديريـــة امـــن الشـــاط  الغـــرن   
انية والحسابات.  ن  للدولة والئحة المت 

ام بمـــا نصـــ  عليـــه المـــادة ) - ن ( 4عــدم االلـــتر
 
( مـــن قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة )ســـابقا

 ليـــــاتواســـــتعمال الســـــيارات واآل شــــــراءضـــــوابط ، بشـــــأن م2007( لســـــنة 918رقـــــم )
  تتضمن مصادر تمويل 

 .السيارات شـراءالمملوكة للمجتم  والبر

القانونيـة بتسـجيل السـيارات باسـم  جراءاتعدم تقيد مدير امن الشاط  الغرن   باإل  -
العامــــة لشـــــؤون  دارةعــــن طريــــق اإل  ليـــــاتوزارة الداخليــــة ضــــمن القــــوة العموميــــة لآل

( مـن قـرار اللجنـة 8كتيبات تحمل اسـم الـوزارة بالمخالفـة للمـادة)  واستخراج لياتآل
( رقـم )

 
واسـتعمال  شــراءضـوابط بشـأن  م2007( لسـنة 918الشعبية العامـة )سـابقا

 .المملوكة للمجتم  لياتالسيارات واآل

ةالصـــرف  المعاملــة عقــب احالــةعــدم التقيــد ب - الــديوان للتحقــق مــن صــحة إل  مبــارسر
( لسنة 24بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم ) شـركةبال المستندات المتعلقة

إعـــــادة تنظـــــيم ديـــــوان بشـــــأن  م،2013( لســـــنة 19م، المعـــــدل للقـــــانون رقـــــم )2013
 المحاسبة. 

م م  ال محضـر ما يفيد  إرفاقعدم  - وذلك  شـركةالمعاينة بالمخالفة لبنود العقد المت 
 مواصفات السيارات.  للتأكد من

 لجان العطاءات المركزية بوزارة الداخلية: 

تختص لجنة العطاءات مركزية بديوان الـوزارة بالقيـام بأعمـال التوريـد والتعاقـد لصـال  
  تتمت  بالذمة المالية المستقلة، وشكل  

اف الوزارة والبر الوزارة والجهات التابعة إلرسر
  باعـــــادة م 2020( لســـــنة 1679لجنـــــة العطـــــاءات بموجـــــب قـــــرار الـــــوزير رقـــــم )

القـــــا،ن
م وتضـــمينه 2020( لســـنة 555تشــكيل لجنـــة العطـــاءات المشـــكلة ســابقا بـــالقرار رقـــم )
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ــــ بالغــــاء كافــــة لجــــان 1679ايضــــا القــــرار رقــــم )  
( بأحكــــام إضــــافية حســــب ديباجتــــه يقصن

العطــــاءات الفرعيــــة المشــــكلة بالجهــــات ذات الدمــــة الماليــــة المســــتقلة التابعــــة للــــوزارة 
أعمـــال العطـــاء  إتمـــامبـــديوان الـــوزارة يـــتم عـــن طريقهـــا  وتشـــكل لجنـــة عطـــاءات مركزيـــة

والتوريــد للــوزارة والجهــات التابعــة لهــا، ومــن خــالل مراجعــة عينــة مــن محــا ن اجتمــاع 
 :  اللجنة الخاصة بالعطاءات نورد منها ما يىل 

 القيمة يورو دوالر  العملة القيمة  اسم الشـركة البيان ت

1 
ونية 10توريد ) ومناولة ( خزائن الكتر

 ملفات إدارية
   1,711,500 نش ليبيا

   1,855,750 صخر ليبيا ( سيارة20توريد سيارات عدد ) 2

 توريد وتركيب انظمة أتصال 3
شـركة تقنيات الوسائط لمعدات 
  
 السالمة وأنظمة الكشف األمبن

____ ____ ____ 

 توريد قرطاسية وأدوات مكتبية 4
اد الشـركة الدولية المتقدمة  الستت 
 اجهزة الحاسوب

1,568,320   

5 
ادو عدد  توريد سيارات نوع سيلفت 

(205) 
ى   8,630,500 ____ الشـركة صحاري الكت 

  TOP CAR ____ 2,489,350 توريد آليات صحراوية 6

7 
( الية نوع تويوتا 40توريد عدد )

 مجهزة بمعدات مكافحة الشغب
TOP CAR 3,340,000   

ات توريد احتياجات 8 ن  مالبس وتجهت 
ات  ن شـركة التواصل للخدمات والتجهت 

 االمنية
321,500   

 3,063,000  ____ شـركة أوقس العالمية للتجارة ( عربات مكافحة شغب9توريد ) 9

10 
( ساحبة مثبتة عىل 22توريد )

 سيارات نوع افيكو
 3,035,000  ____ شـركة أوقس العالمية للتجارة

 6,098,000 11,119,850 8,797,070 اإلجمال  

 

  ومن خالله لوحظ 
 :اآلنر

الــذي يعتــت  مخالفــة  األمــر عــدم ابــالغ الــديوان عــن مواعيــد اجتمــاع لجنــة العطــاءات  -
 إلحكام الفقـرة رقـم )

 
( لسـنة 19( مـن القـانون رقـم )6( مـن المـادة رقـم )2مالية طبقا
 انشاء ديوان المحاسبة وتعديالته. بشأن  م2013

والمواصــــــــفات بشــــــــكل ســــــــليم ومســــــــتوفاه لجميــــــــ   شـــــــــروطعــــــــدم اعــــــــداد كراســــــــة ال -
( لسنة 563ة رقم )داريالمتطلبات الالزمة مما يعد مخالفة إلحكام الئحة العقود اإل 

 م. 2007

اجتماعات موحد وشـامل لعـرض كافـة البيانـات  محضـر عدم اعتماد اللجنة لنموذج  -
المظــاريف  المنفــذة مــن تــاريــــخ االعــالن عــن المناقصــة حــبر تــاريــــخ فــض جــراءاتواإل 

ســـــية   واعتمـــــاد التر
ا
  طريقـــــة التوثيـــــق محضــــــر إل عـــــن االختالفـــــات مـــــن فضـــــ 

اخـــــر فن
 وعرض البيانات. 

عــدم قيــام اللجنــة بــالزام المــوردين بتقــديم الضــمانات المبدئيــة الالزمــة والمنصــوص  -
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريعليها بالئحة العقود اإل 

  اللجنــة خــالل تنفيــذ أعمالهــا ضــعف الــدورة المســتندية المتبعــة مــن قبــل  -
ا
عــن فضــ 

امها اتباع االلية المنصوص عليها بالئحة العقود اإل  ن ( لسـنة 563ة رقـم )داريـعدم التر
عمل اللجنة  قتصـر فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اعمال العطاء العام، حيث ي ،م2007

عمليـــة  تمـــامشســـتجلب مـــ  عـــروض إضـــافية مـــن قبـــل اللجنـــة إل  أســـاس  عـــىل عـــرض 
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  إن تلــك اإل المفاضــل
ن
تمــ  بطريقــة  جــراءاتة ممــا يــدل عــىل وجــود شــبهات جديــة ف

 .تعلية

عــــدم وجــــود مــــا يفيــــد اســــتكمال موافقــــة مجلــــس الــــوزراء فيمــــا يتعلــــق بالتعاقــــد مــــ   -
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريالئحة العقود اإل إل  االجنبية بالمخالفة شـركاتال

  تتجـاوز قي عرضعدم وجود ما يفيد  -
، لـديوان  دينـار( مليـون 5متهـا )العطاءات الـبر

بشـــــأن  م2013( لســـــنة 24لرقابـــــة المســـــبقة بالمخالفـــــة للقـــــانون رقـــــم )لالمحاســـــبة 
 إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. بشأن  م2013( لسنة 19تعديل القانون رقم )

المتقدمـــــة  شـــــركاتعــــدم اعتمــــاد اللجنـــــة ســــجل مــــوردين يـــــتم فيــــه قيــــد وتســـــجيل ال -
إل  الذي يعد مخالفة األمر ها القانونية إجراءاتمن صحة  المحلية واألجنبية والتأكد 

 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريالئحة العقود اإل 

 االعتمادات المستندية

يات وكــذلك اعمــال  ومــن خــالل أعمــال الفحــص والتقيــيم ألداء مكتــب العقــود والمشــتر
بشـــــأن  م2020( لســـــنة 1889اللجنـــــة المشـــــكلة بقـــــرار وزيـــــر الداخليـــــة المفـــــوض رقـــــم )

  مراجعة العقود واالعتمادات المستندية الخاصة بوزارة الداخلية، حيث لوحظ 
 :اآلنر

عدم وجـود قاعـدة بيانـات سـليمة ودقيقـة لالعتمـادات المسـتندية المفتوحـة يمكـن  -
 الوثوق بها. 

ام بتقـــديم خطابـــات الضـــمان متضـــمنة التـــ - ن ن عـــدم االلـــتر   لـــبعض العقـــود  أمي 
االبتـــدان 

مة.   المت 

ام - ن مـــــة عـــــىل ســـــبيل المثـــــال ال ال عـــــدم االلـــــتر  حصــــــر بتطبيـــــق بعـــــض بنـــــود العقـــــود المت 
  للتوريــــد 

تكليــــف لجنــــة تفتــــيش معتمــــدة لمطابقــــة المواصــــفات(  -)الجــــدول الــــزمبن
 ة. داري( من الئحة العقود اإل 90حسب ما نص  عليه المادة )

  اتبــاع الــدورة المســتندية الصــحيحة لعمليــة فــت  االعتمــادات المســتندية  -
القصــور فن
 قبل الوزارة. من 

  ارصــــــــدة االعتمــــــــادات منتهيــــــــة  جــــــــراءاتعــــــــدم اتخــــــــاذ اإل  -
القانونيــــــــة لتســــــــييل بــــــــوافر

 الصالحية. 

يات الخاصـــــــــة   - تضـــــــــارب البيانـــــــــات المقدمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل مكتـــــــــب العقـــــــــود والمشـــــــــتر
 باالعتمادات المستندية. 

يات للكوادر المالية والمهنية.  -  افتقار مكتب العقود والمشتر

تمـــــادات المســـــتندية تحتـــــوي عـــــىل المعلومـــــات عـــــدم وجـــــود منظومـــــة خاصـــــة باالع  -
والبيانــات واالحصــائيات والتقــارير الماليــة لكــل اعتمــاد عــىل حــده ومــا يطــرأ عليــه مــن 

  
 وق  عىل تفاصيل حركة االعتماد. أي  تغيت  بحيث يمكن التعرف فن

فت  االعتمادات  جراءاتالمالية باتباع الدورة المستندية الصحيحة إل  دارةقصور اإل  -
 ية )المحلية والخارجية(. المستند
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ام بنصوص الئحة العقود اإل  - ن بابرام عقـود م 2007( لسنة 563ة رقم )داريعدم االلتر
 . ن  لبعض االعتمادات المستندية المفتوحة للحفا  عىل حقوق الطرفي 

ن عـــدم إلـــزام الجهـــات بتقـــديم تـــ - ام والتقيـــد  أمي  ن   إلثبـــات الجديـــة وااللـــتر
  ونهـــان 

ابتـــدان 
 للمطلو 

 
 ب. بالتنفيذ وفقا

عــن قيمــة  فــراجالتفتــيش المعتمــدة لإل شـــركاتعــدم التقيــد بتقــديم شــهادة مــن أحــد  -
 الشحنات الموردة من الخارج. 

ام بتكليـف لجنـة لمطابقـة المواصـفات بالمخالفـة لـنص المـادة رقـم ) - ن ( 90عدم االلتر
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريمن الئحة العقود اإل 

ة لقيــام الــوزارة بفـــت  اعتمــادات مســتنديه  - أجنبيـــة  شـــركاتبنـــاء عــىل تكليفــات مبـــارسر
توريدات لمتطلبات واحتياجات الوزارة دون الحصول عىل قرار صـادر إجراء لغرض 

، بشــأن اإلذن عــن مجلــس الــوزراء   بالتعاقــد بطريــق التكليــف المبــارسر
ا
عــن عــدم فضــ 

أجنبيـــــة صـــــادرة عـــــن مجلـــــس  شــــــركاتالتعاقـــــد مـــــ  بشـــــأن  الحصـــــول عـــــىل الموافقـــــة
 الوزراء. 

للتأكد  شـركةدون وجود تقارير للجان فنية مشكلة لدراسة عروض ال شـركةكليف الت -
 من الجوانب الفنية. 

الئحـــة العقـــود إل  المـــوردة بالمخالفـــة شــــركاتعـــدم قيـــام الـــوزارة بـــابرام عقـــود مـــ  ال -
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )دارياإل 

 .ائبضـر الموردة بتصديق الفواتت  لدى مصلحة ال شـركاتعدم قيام ال -

 لمـــا تـــنص عليـــه الئحـــة  -
 
عـــدم وجـــود تفعيـــل لجنـــة العطـــاءات بالشـــكل الســـليم ووفقـــا

( لســنة 492م وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2007( لســنة 563ة رقــم )داريــالعقــود اإل 
 م. 2013

 عدم القيام بتشكيل لجان فنية لالستالم.  -

 ومواصفات يتم عىل أساسها التوريد.  شـروطعدم وجود كراسة  -

 .صـرفما يفيد االستالم م  مستندات ال إرفاقعدم  -

ة عـــــىل قـــــوة االعتمـــــادات للمراجعـــــة مصــــــروفالـــــدفعات ال احالـــــةعـــــدم قيـــــام الـــــوزارة ب -
م المعــدل مــن 2013( لســنة 24الالحقــة مــن قبــل الــديوان بالمخالفــة للقــانون رقــم )

إعــادة تنظــيم ديــوان المحاســبة وتعديالتــه بشــأن  م،2013( لســنة 19القــانون رقــم )
 التنفيذية.  والئحته

 االعتمادات المستندية: 

مقابــل  (F.T.O) شـــركة( لصــال  LINF-193040003-101االعتمــاد المســتندي رقــم )
ن ، 76توريد طائرة نوع يوشن    من خالل الفحص المستندي تبي 

 :اآلنر

سية.  -  عدم وجود ما يفيد االعالن اعطاء ومحا ن فض مظاريف والتر

.  شـركةعدم وجود ما يفيد جنسية ال -  
 الموردة وملفها القانونن
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إل  الطــائرة حســب الكتــاب الموجــه مــن وزيــر الداخليــة شـــراءتــم تحديــد احتياجــات  -
  برنـــامأ تقـــديم اإل بشـــأن  رئاســـة الـــوزراء

ن
 غاثـــاتالموافقـــة عـــىل اســـاس اســـتخدامها ف

ن والاإل  ن متضـرر نسانية للنازحي  ن بعد التوريد ثم االتفاق بي  ان  إدارةين، حيث تبي  طت 
تشغيل الطائرة من قبـل بشأن  وصندوق الرعاية االجتماعية التابعة للوزارة الشـرطة

  مجال االستثمار وتقـديم خـدمات الشـحن المحليـة 
ن
صندوق الرعاية واستخدامها ف

ن واللــوائ  وقــرار انشــاء صــندوق الرعايــة  األمــر والخارجيـة  الــذي يعــد مخالفــة للقـواني 
 االجتماعية. 

مقابــل  (F.T.Oلصــال  شـــركة )( LINF-193040004-101االعتمــاد المســتندي رقــم )
:  ((LEGCY600توريد طائرة نوع   

ن اآلنر  من خالل الفحص المستندي تبي 

 ما يفيد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.  إرفاقعدم  -

سية.  إرفاقعدم  -  ما يفيد اعالن العطاء ومحا ن فض مظاريف والتر

صــــــــالحية االعتمــــــــاد عــــــــدم اســــــــتكمال عمليــــــــات التوريــــــــد بشــــــــكل كامــــــــل رغــــــــم انتهــــــــاء  -
 المستندي. 

.  شـركةما يفيد جنسية ال إرفاقعدم  -  
 الموردة وملفها القانونن

ى LINF-192040002-101االعتماد المستندي رقم ) ( لصال  شـركة الصحاري الكـت 
من خالل الفحص المسـتندي  مقابل توريد احتياجات اإلدارة العامة لعمليات الشـرطة

 :  
ن اآلنر  تبي 

سية.  عدم وجود ما يفيد  -  اإلعالن عن العطاء ومحا ن فض مظاريف والتر

.  شـركةعدم وجود ما يفيد جنسية ال -  
 الموردة وملفها القانونن

  اصــــــل  -
  المــــــواد المــــــوردة عــــــىل االعتمــــــاد عــــــىل مــــــا هــــــو متعاقــــــد عليــــــه فن

اختالفـــــات فن
 االعتمــاد، حيــث كانــ  المــواد المتعاقــد عــىل توريــدها تمثــل )مــواد مكافحــة الشــغب

اتزي خــاص بو  بــدلو  ن  العمليــات( ادارةالمعــدات للوحــدة الخاصــة بــو  كامــل التجهــت 
  و 

  غالبهـــا 2019م توريـــدها عـــىل االعتمـــاد خـــالل ســـنة تـــكانـــ  المـــواد الـــبر
م تمثـــل فن

 .نيسان باترول( دودج/  كاديالك/ )سيارات نوع و  مركبات

اف عىل استالم المواد وتوريدها للمخازن.  -  عدم وجود ما يفيد تشكيل لجنة لإلرسر

  ســـــنة وجـــــود اخ -
  تـــــاريــــخ فتحـــــه فن

  قيمـــــة االعتمـــــاد المحجـــــوزة فن
م 2013تالفـــــات فن

بينمـــــــا كانـــــــ  قيمـــــــة االعتمـــــــاد  ،دوالر  57,000,000حيـــــــث كانـــــــ  القيمـــــــة تســـــــاوي 
  ســــنة 

يات فن   فيهــــا التوريــــد 2019الظــــاهرة بكشــــوفات قســــم العقــــود والمشــــتر
م الــــبر

 الفارق الظاهر. بشأن  من دون وجود توضيحاتدوالر  46,209,500تساوي 

ة عـــــىل قـــــوة االعتمـــــادات للمراجعـــــة مصــــــروفالـــــدفعات ال احالـــــةعـــــدم قيـــــام الـــــوزارة ب -
م المعــدل مــن 2013( لســنة 24الالحقــة مــن قبــل الــديوان بالمخالفــة للقــانون رقــم )

إعــادة تنظــيم ديــوان المحاســبة وتعديالتــه بشــأن  م،2013( لســنة 19القــانون رقــم )
 والئحته التنفيذية. 
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ن ان تاريــــخ االعتماد س - ( شـهرا، وتفعيـل االعتمـاد 24م بصالحية توريد )2013نة تبي 
  سنة 

ن
تعـتر التوريـد عـىل  أسـبابم، م  عدم ايضـاحات 2019والتوريد عليه قد ثم ف

 قوة االعتماد طول هذه المدة. 

ن احتســاب - ( مـــن 14غرامــات تــأخت  عـــىل المــورد كمــا نصــ  المــادة رقــم )أي  لــم يتبــي 
م معـــه مـــن قبـــل الـــوزارة   كانـــ  بشـــأن  العقـــد المـــت 

التوريـــد خـــالل مـــدة االعتمـــاد والـــبر
 ( شهرا. 24)

  مـــن القيمـــة اإل  -
ة جماليـــعـــدم وجـــود مـــا ييبـــ  تقـــديم المـــورد لقيمـــة الضـــمان االبتـــدان 

 شــــروطلالعتمـــاد تقـــدم كخطـــاب ضـــمان صـــادر مـــن احـــدى المصـــارف الليبيـــة غـــت  م
م. 4وغت  قابل لإللغاء كما نص  المادة رقم )  ( من العقد المت 

  تحــدد فيــه عــدم و  -
  للتوريــد مــن قبــل الطــرف الثــانن

جــود مــا يفيــد تقــديم برنــامأ زمــبن
  سـيتم بهـا 

التوريـد وفـق  إنجـاز مدة كل مرحلـة مـن مراحـل التوريـد وطـرق التوريـد الـبر
م بالخصوص. 6لما نص  عليه المادة رقم )  ( من العقد المت 

يــــــة مقابــــــل تنفيــــــذ برنــــــامأ اس ن ن اإلنجلت 
تشــــــاري للـــــــدعم االعتمــــــاد المســــــتندي روز بــــــارتتن

 دوالر  29,466,109والتطوير بمبلل 

ن    من خالل الفحص المستندي تبي 
 :اآلنر

 مراحل.  3% من االعتماد المستندي عىل 75تم سداد ما قيمته  -

ام بكتــــــــــاب رئــــــــــيس ديــــــــــوان المحاســــــــــبة رقــــــــــم ) - ن   19-1567عــــــــــدم االلــــــــــتر
( المــــــــــؤر  فن

( 19نون رقـم )( من القا46الذي يعد مخالفة لنص المادة ) األمر م، 11/03/2020
 انشاء ديوان المحاسبة وتعديالته وذلك من حيث: م بشأن 2013لسنة 

  واســـــس تحديـــــد  شــــــروعة وجـــــود دراســـــة توضـــــ  الجـــــدوى الفنيـــــة مـــــن المضــــــرور
 األسعار. 

 وما يفيد قيدها بالسجالت.  شـركةتوفر المستندات القانونية لل 

  ة توضــي  مجــال العمــل ضـــرور–   
نــامأ الــزمبن المكــان  –المســتهدف العــدد  –الت 

 التكلفة المالية لكل مرحلة.  –

ان  دارةاإل   الشـرطةالعامة لطي 

ان  دارةتمتلك اإل   طائرة لوحظ حولها:  15عدد  الشـرطةالعامة لطت 

  طائرات صالحة لالستعمال وبيانها ك 2عدد  -
 :اآلنر

 مكان الطائرة عالمة التسجيل نوع الطائرة

 IL76 TD 5A-POLاليوشن 
 مطار مرصاتة

King Air 350i 5A-MIS 
 

، تـــــم  13عـــــدد  -  
ان المـــــدنن طـــــائرة غـــــت  صـــــالحة لالســـــتعمال مســـــجلة بمصـــــلحة الطـــــت 

ن هــــا بوثيقــــة تــــأمينت ن أجســــام ومســــؤوليات واضــــافة وثيقــــة تــــ أمي  أخطــــار الحــــروب  أمي 
م لمـــدة ســـنة كاملـــة، 21/06/2014لجميـــ  الطـــائرات ابتـــداء مـــن تـــاريــــخ مـــن تـــاريــــخ 

  يــوم  2014وخــالل أحــداث المطــار ســنة 
أغلــب  م أصــيب 14/07/2014-13م فن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

447 
 

ار متفاوتــة، حيــث بلــل عــدد الطــائرات ال ة متضـــرر الطــائرات المتواجــدة بالمطــار بــأ ن
ة ممــــا   الضـــــرر طـــــائرات، وكانــــ  نســـــبة  7م 2014ســــنة  أدى إل إتـــــالف بعضـــــها  كبـــــت 

اق البعض اآل   خر، والبيان التال  يوض  ذلك: واحتر

 مكان تواجدها نسبة الضـرر مبالغ التأمي   باليورو حروف التسجيل نوع الطائرة ت

1 Agusta A109E 5A-DTC 4,000,000 ار جزئية يورو  مطار طرابلس ا ن

2 Agusta A109E 5A-DTI 4,000,000 ر  يورو  مطار طرابلس كامل  ترصن

3 Agusta A109E 5A-DTL 4,000,000 مطار طرابلس خسارة كلية تقديرية يورو 

4 Agusta A109E 5A-DTM 4,000,000 ار جزئية يورو  مطار طرابلس أ ن

5 Agusta AW139 5A-DTO 12,000,000 ار جزئية يورو  مطار طرابلس أ ن

6 Agusta AW139 5A-DTP 12,000,000 ر   يورو  مطار طرابلس كاملترصن

7 ATR42-500 5A-DTN 28,000,000 ر كامل يورو  مطار طرابلس ترصن
  

 :  ومن خالله لوحظ التال 

ن ليبيـــــا للتـــــ شــــــركةاالتفـــــاق مـــــ   - ن ومعيـــــدي التـــــ أمي  عـــــىل تعـــــويض كافـــــة الطـــــائرات  أمي 
 يورو.  60,000,000ة بمبلل متضـرر ال

ام  - ن ن ليبيا للت شـركةعدم التر  ة. متضـرر بسداد قيمة التعويض الخاص بالطائرات ال أمي 

ن ليبيا للتـ شـركةتم رف  قضية ضد  - الشـؤون  إدارةقضـايا الدولـة عـن طريـق  ادارةبـ أمي 
 القانونية بالوزارة. 

ن ليبيــا للتــ شـــركةتقــدم   - بطلــب ســحب القضــية مقابــل دفــ  قيمــة التعويضـــات  أمي 
ن ليبيا لت شـركةوالمخالصة النهائية وابراء الذمة من قبل  ن ومعيدي الت أمي   .أمي 

ان ) - السـالمة الجويـة( لمتابعـة القطـ   إدارةعدم قيام الوزارة بمخاطبة مصلحة الطت 
 (.ATR42-500المشوقة من الطائرة )

ان وال شـــركاتعــدم القيــام باالتصــال ب - المصــنعة ومقــار العمــرة واإلصــالح  شـــركةالطــت 
يمهـا عـىل الجهـات المختصـة للطائرات وارسال نسـخة مـن كشـف المشـوقات وتعم

  حال تم تركيبها عىل إحدى طائراتهم. 
 وتحميلهم المسئولية فن

 عتماد المستندي الخا  بالطائراتاال 

ن وجود اعتمـاد المسـتندي مفتـوح منـذ سـنة  ز  شــركةم، لصـال  2012تبي  ايروسـيموليتر
ان للطــــائرات، ان تشــــبي   جديــــد وجهــــاز محــــاو  طــــت   مقابــــل توريــــد وتركيــــب جهــــاز طــــت 

: 80إل  تصل إنجاز وبنسبة   % وبيانه كالتال 

 البيان القيمة )باليورو( المستفيد رقم العقد

ز شـركة 19/2014  3,998,00 ايروسيموليتر
ان تشبي   جديد   توريد وتركيب جهاز طت 

ان للطائرات  وجهاز محاو  طت 
 

ان  دارةومــــن خــــالل المراجعــــة والمتابعــــة مــــ  اإل  ومكتــــب العقــــود  الشـــــرطةالعامــــة لطــــت 
يات واللجنـــة المكلفـــة بموجـــب قــــرار وزيـــر الداخليـــة رقـــم ) م 2021( لســــنة 52والمشـــتر

ز( والخـــاص بشـــأن  ان )ســـيموليتر الكشـــف الـــدقيق عـــىل مكونـــات جهـــاز محاكـــات الطـــت 
مــــ  ملحقاتــــه للتــــدريب عــــىل اإلخــــالء الطــــب    (AW 139-A 109E-ATR42)بطــــائرات 
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والتصــــــوير الجــــــوي، ومــــــن واقــــــ  المســــــتندات  والرافعــــــة الجانبيــــــة للطــــــائرات العموديــــــة
  لمحتويـــــات العقــــــد حيــــــث أن كافــــــة هــــــذه إل  وكشـــــوفات التعبئــــــة تشــــــت  

وصــــــول جــــــزن 
  حاويــة 

ن
عربــة مجــرورة  2قــدم وعــدد  40قــدم وحاويــة  20المعــدات المــذكورة تتمثــل ف

  متواجدة بداخل مطار امعيتيقة ومن خالله لوحظ 
 :اآلنر

 .((AW 139ونية الخاصة بطائرة عدم وصول المعدات واالجهزة االلكتر  -

ان لطائرة ) -  .(ATR 42عدم وصول االجزاء الخاصة بمحاكات الطت 

ام ال - ن ــــمة اإل  شــــركةعـــدم الـــتر ــــث أن القيــ ــــد حيــ   العقــ
ن
ــــوص ف ـــــة جماليبالتـــدريب والمنصــ

  85يـــورو دفعـــ  منهـــا قيمـــة  3,998,00للعقــــــد 
% كاملـــة بمخالفـــة للعقـــد والمتـــبفر

  التجــــريب   والتــــدريب % مــــن قي15نســـبة 
مــــة العقــــد تــــدف  مقابـــل االســــتالم االبتــــدان 

ة الضمان مما    .عدم وصول جزء من المعداتأدى إل  وبعد انتهاء فتر

 لبنــود العقــد للتفتــيش عــىل المعــدات قبــل الشــحن  -
 
عــدم تكليــف لجنــة تفتــيش وفقــا
 د. ( من العق10الذي يعد مخالف لنص المادة ) األمر ومطابقتها م  بنود العقد 

  جماليـــتشـــمل القيمـــة اإل  شــــركةلـــوحظ ان الفـــواتت  المقدمـــة مـــن ال -
ة للمعـــدات بمـــا فن

  لم يتم شحنها وكذلك قيمة التدريب لم يتم تنفيذها. 
 ذلك المعدات البر

 عىل العقد.  ضـرائبما يفيد دف  ال إرفاقعدم  -

  المـادة 2عدم وجود ما يفيـد بابـداع مـا قيمـة  -
% مـن قيمـة العقـد المنصـوص عليـه فن

 لرابعة من العقد ك يداع ضمن التنفيذ. ا

ام بــــنص المــــادة رقــــم ) - ن   تــــنص عــــىل 9عــــدم االلــــتر
الــــدف  والمســـــتندات  شـــــروط( الـــــبر

 المطلوبة مقابل الدف . 

 إدارة شؤون اإلمداد

ن باإل  بلل :  430نحو  دارةعدد العاملي   موظف ولوحظ حولها ما يىل 

بالهيكــــــــل  اإلمــــــــداد  إل إدارة االختصاصــــــــات الموكلــــــــةأغلــــــــب  قيــــــــام الــــــــوزارة بســــــــحب -
  الهيكـــل 

  االختصاصـــات المدرجـــة فن
المعتمـــد التنظـــيم  عـــن طريـــق إحـــداث تغيـــت  فن

مجلـــس إل  دون الرجـــوع م،2012( لســـنة 145رقـــم )بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
   صــــدار الــــوزراء إل 

قــــرارات بهــــذه التعـــــديالت كونــــه صــــاحب االختصــــاص للتعـــــديل فن
، حيث تم    اآلتغت  وفق الالهيكل التنظيم 

 :نر

  البيان
ً
 الجهة التابعة لها حسب الهيكل التنظيم   الجهة التابعة لها حاليا

 لياتتح  مسم مكتب شؤون اآل اإلمداد شؤون  إدارة الوزير لياتالعامة لشؤون اآل دارةاإل 

 اإلمدادشؤون  إدارة العامة للشؤون المالية دارةاإل  اتشـروعمكتب الم

 اإلمدادشؤون  إدارة العامة للشؤون المالية دارةاإل  مكتب الخدمات واالشغال

 اإلمدادشؤون  إدارة صندوق الرعاية االجتماعية مصن  المالبس
 

  حيث لوحظ 
 :اآلنر

إل  قيـــــام صـــــندوق الرعايـــــة االجتماعيـــــة بالتعاقـــــد عـــــىل توريـــــد القيافـــــة دون الرجـــــوع -
 صاحب االختصاص وفق الهيكل التنظيم  للوزارة.  اإلمداد مكتب شؤون 
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قيـــام صـــندوق الرعايـــة االجتماعيـــة بارســـال عينـــة المـــراد توريـــدها قبـــل اســـتالم عـــدم  -
 الكمية المتعاقد عليها للمطابقة من المواصفات. 

  لجنــــة  اإلمــــداد عــــدم قيــــام صــــندوق الرعايــــة االجتماعيــــة بمشــــاركة مكتــــب شــــؤون  -
ن
ف

التعاقد الخاصة بالقيافة لضمان جودة القيافة وتوحيدها مـن حيـث الشـكل واللـون 
 والتصميم. 

عــــدم القيــــام باعــــداد المقاشســــات الســــنوية والدراســــات الفعليــــة الحتياجــــات الــــوزارة  -
 والجهات التابعة لها من القيافة. 

ت التابعـــة لهـــا عـــدم القيـــام باعـــداد المقاشســـات الســـنوية الحتياجـــات الـــوزارة والجهـــا -
انية والحسابات والمخازن. 233بالمخالفة لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

  االمـــاكن المخصصـــة لهـــا  -
ن
  عـــدم وضـــ  اســـطوانات إطفـــاء الحرائـــق ف

ا
عـــن عـــدم فضـــ 

 وجود تهوية بالمخزن. 

تكــــدشس محتويــــات المخــــزن دون ترتيــــب أدى إل  عــــدم وجــــود أرفــــف بــــالمخزن ممــــا  -
انيـــة والحســـابات 219ة لـــنص المـــادة )بصـــورة صـــحيحة بالمخالفـــ ن ( مـــن الئحـــة المت 

 والمخازن. 

  المكــان المخصــص لهــا بالمخالفــة لــنص  -
عــدم وجــود بطاقــات األصــناف ووضــعها فن

انية والحسابات والمخازن. 231المادة ) ن  ( من الئحة المت 

أصــناف مســتديمة واصــناف إل  عــدم تصــنيف محتويــات المخــزن بحســب طبيعتهــا  -
انيــــــــة والحســــــــابات 218فــــــــة لــــــــنص المــــــــادة )اســــــــتهالكية بالمخال ن ( مــــــــن الئحــــــــة المت 

 والمخازن. 

  التعامـل مـ  البضـاعة المخزنـة حيـث يوجـد بعـض منهـا  -
عدم بدل العنايـة الالزمـة فن

انية والحسابات والمخازن. 221قابل للتلف بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  تســـــتهلك  -
بشـــــكل مســـــتمر عـــــدم متابعـــــة األصـــــناف وتحديـــــد طلـــــب مـــــن المـــــواد الـــــبر

انية والحسابات والمخازن. 222بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

 والمركبات لياتاآل

 والمركبات التابعة لوزارة الداخلية:  لياتفيما يىل  بيان باآل

 العدد البيان

 15,727 العامة بالداخلية والجهات التابعة لها داراتاإل 

 29 بالمخزن لياتاآل

 81 دراجات بالمخزن

 1,869 مشوقة آليات

 293 خردة آليات

 2,895 مملكة آليات

 1,020 ةشخصـيعهدة 

 21,914 المجموع
 

ن  لياتمن خالل متابعة عينة من ملف اآل   تبي 
 :اآلنر
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ام الوزارة بفت  سجل خاص لآل - ن والمركبات وذلك لقيد وتسـجيل كافـة  لياتعدم التر
  الســيارات والمركبــات

ا
عــدم فــت  ملــف خــاص لكــل ســيارة يمكــن متابعتهــا عــن فضــ 

 من خالله. 

ســــيارة منهــــا مــــا تــــم تمليكــــه خــــالل الســــنة الماليــــة  2895قيــــام الــــوزارة بتمليــــك عــــدد  -
   تصـــرفم دون إيضــاح كافــة البيانــات الخاصــة بكــل ســيارة ومركبــة ممــا يعــد 2020

ن
ف

ل  للدولـــــة ( مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــا24أمـــــوال الدولـــــة بالمجـــــان بالمخالفـــــة للمـــــادة )
 رقـــم )

 
بشـــأن  م2007( لســـنة 918وبالمخالفـــة لقـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقا

 واستعمال السيارات المملوكة للدولة.  شـراءضوابط 

ن ارتفـــاع عـــدد الســـيارات المـــ - ســـيارة  1869شوقة مـــن الـــوزارة حيـــث بلـــل عـــددها ـتبـــي 
 مختلفة األنواع. 

ن و  - ن المـــاليي  ن بمكـــاتبهم عـــدد مـــن قيـــام الـــوزارة بتســـليم المـــراقبي  مســـاعديهم ومـــوظفي 
ســيارة مختلفــة األنــواع منهــا ســيارة واحــدة مصــفحة واحتفــا   13وعــددها  ليــاتاآل

ن بهـــــا بـــــالوزارة  الـــــبعض مـــــنهم بتلـــــك الســـــيارات بـــــالرغم مـــــن انتهـــــاء أعمـــــالهم المكلفـــــي 
: إل  باإلضافة  من سيارة وبيانها كالتال 

 استالم بعضهم أكتر

 تاريــــخ الصـرف رقم اللوحة نوع السيارة الصفة االسم

 م3/6/2014 5-1316624 تويوتا كامري مراقب مال  عام أ ع ال 

 م25/2/2018 5-1443980 تويوتا كامري مراقب مال  عام م   أ

 م25/2/2018 5-1443985 تويوتا كامري مراقب مال  عام م   أ

 م25/2/2018 ال يوجد تويوتا كامري مراقب مال  عام م   أ

 م25/2/2018 ال يوجد تويوتا كامري مراقب مال  عام م   أ

 م14/1/2018 5-1225679 هونداي اكسن  مكتب المراقب المال   م ع ال

 م15/1/2018 1217552 هونداي اكسن  مكتب المراقب المال   عم  ع

 م20/3/2018 5-1254178 هونداي اكسن  مكتب المراقب المال   أ ا م

 م20/3/2018 ال توجد هونداي اكسن  مكتب المراقب المال   صم ع

 م29/1/2018 ال توجد هونداي اكسن  مكتب المراقب المال   ع إ ع

 م5/2/2018 ال توجد هونداي اكسن  مكتب المراقب المال   أ ر ال

ا مكتب المراقب المال   الم  س  م5/2/2018 ال توجد هونداي النتر

( بدون اسم  م5/3/2018 ال توجد كيا كيورس مكتب المراقب المال   )المراقب المال 
 

 يراداتاإل 

دينـار،  7,431,908م، بلغـ  2020ات المحصلة خالل السـنة الماليـة يرادإن قيمة اإل 
 م: 2020-2019-2018 -2017ات خالل السنوات يرادوفيما يىل  مقارنة اإل 

 2020 2019 2018 2017 البيـــــان

 2,227,923 1,127,974 476,418 340,912 األولالربــ  

  
 301,293 483,876 875,581 331,889 الربــ  الثانن

 1,853,041 541,243 393,424 266,246 الربــ  الثالث

 3,049,651 1,724,865 777,694 506,110 الربــ  الراب 

 7,431,908 3,877,958 2,523,116 1,445,157 اإلجمال  
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: يرادلوحظ حول اإل   ات ما يىل 

  يـتم يرادبأعداد الئحة موحدة لإل عدم قيام الوزارة  -
ات يحـدد فيهـا قيمـة الرسـوم الـبر

 تحصيلها. 

  تســـليم الكميــــة المطلوبـــة مــــن دفـــاتر ايصــــاالت )م ح -
ن
( 5عـــدم تعـــاون وزارة الماليــــة ف
 ات. يرادوبما يتمير م  حجم اإل 

ات بمراقبــات الخــدمات يــرادحســاب اإل إل  ات المــديرياتإيــرادايــداع قيمــة محصــلة  -
 اطق محساب توسيطم. المالية بالمن

ام المـــــديريات ب - ن  ات يـــــرادتقريـــــر اإل  احالـــــةعـــــدم الـــــتر
 
إعـــــداد تقريـــــر أدى إل  ممـــــا  شـــــهريا

الفعـىل   يراد ات ومذكرة التسوية الشهرية من كشوفات الحساب وليس من اإل يراداإل 
 للمديريات. 

ات خــــالل الســــنوات إيــــرادمــــا تــــم تحصــــيله مــــن  احالــــةقيــــام بعــــض مــــديريات األمــــن ب -
 الحكومة المؤقتة.  إل السابقة

 األمـر ة شخصــيات بصـكوك يـرادقيام بعض المديريات بايداع مـا تـم تحصـيله مـن اإل  -
  يعد 

 
ن المالية المعمول بها. مخالفا  للوائ  والقواني 

  قامـ  ب -
ات لحسـاب يـراداإل  احالـةوجود حواالت ماليـة واردة بـدون بيـان الجهـة الـبر

 زي. ليبيا المرك صـرفات الخاص بالوزارة بميراداإل 

عـــدم متابعـــة بعـــض مـــديريات األمـــن للحســـاب الوســـيط بمراقبـــة الخـــدمات الماليـــة  -
 ات بالوزارة. يرادات لحساب اإل يرادبالمناطق لتنفيذ تحويل قيمة اإل 

 لقضايا المرفوعة من وعل الوزارةا

 للبيانات  1676بلل عدد القضايا المرفوعة من وعىل الوزارة 
 
قضية مجزئة، وذلك وفقا

:  إدارةالواردة من   الشؤون القانونية، وبيانها كالتال 

الدفوع القانونية لصالح 
 الوزارة

األحكام القضائية لصالح 
 الوزارة

األحكام القضائية ضد 
 الوزارة

قضايا متداولة وقيد 
 الدراسة

 اإلجمال  

1488 40 14 134 1676 
 

امات القائمة  االلي  

ن أن  دارةمـــن خـــالل الكشـــوفات التحليليـــة المقدمـــة مـــن اإل  الماليـــة بـــوزارة الداخليـــة تبـــي 
امـات القائمـة لصـال  الغـت  بلغـ   ن

دينـار،  1,619,682,878قيمتهـا  إجمـال  رصـيد االلتر
عــدم وجـــود سياســة ماليـــة واضــحة مـــن قبــل الـــوزارة لجدولــة وتســـديد إل  ويرجــ  ذلـــك

امات القائمة عليها.  ن  االلتر

 مديريات األمن باملناطق
ات مــــديريات االمــــن بالمنــــاطق عــــن ايــــرادات و وفمصـــــر مــــن خــــالل الفحــــص والمرجعــــة ل

ن 2020السنة المالية    م، تبي 
 :اآلنر
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مــــديريات إل  قيــــام وزارة الداخليــــة بتحميــــل قيمــــة التفويضــــات المصــــلحية المحالــــة -
 من تحميلها ارتباطات عىل المديريات. مصـروفاالمن ك

ا
ة بد   ات مبارسر

 للتفويضــات مصـــروفلات وايــرادتقريــر اإل  احالــةعــدم قيــام مــديريات االمــن ب -
 
ات وفقــا

انيــــــة والحســــــابات 25 ،22المصــــــلحية بالمخالفــــــة لــــــنص المــــــواد ) ن ( مــــــن الئحــــــة المت 
   والمخازن. 

-   
ن
ها دون وجـود موافقـة مـن وكيـل صــرفالعهد المالية خـالل السـنة و  صـرفالتوس  ف

بشـأن  م،2017( لسـنة 1وزارة المالية، وذلـك بالمخالفـة لمنشـور وزيـر الماليـة رقـم )
  الصـــــرف  بطضــــوا

  قيمــــة العهــــد الــــبر
ن
والحصــــول عــــىل موافقــــة وكيــــل وزارة الماليــــة ف

انيـــــة والحســــــابات 187دينـــــار ومخـــــالف للمــــــادة ) 1,000تتجـــــاوز  ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
الســلفة بموافقــة وكيــل وزارة الخزانــة بنــاء عــىل طلــب مقــدم  صـــرفوالمخــازن تكــون 
 رئيس الهيئة. أو  من وكيل الوزارة

انيـــة والحســـابات والمخـــازن180المـــادة )عـــدم تطبيـــق نـــص  - ن بشـــأن  ( مـــن الئحـــة المت 
 تسوية العهد خالل السنة. 

ة للمـــــديريات لغـــــرض مصــــــروفعـــــدم قيـــــام الـــــوزارة بامســـــاك ســـــجل للعهـــــد الماليـــــة ال -
انيـــــــة والحســــــابات والمخـــــــازن 181متابعتهــــــا بالمخالفـــــــة للمــــــادة ) ن ( مـــــــن الئحــــــة المت 

ونية فقط.   واالكتفاء بالمنظومة اإللكتر

انيـة والحسـابات والمخـازن188عدم تطبيق المادة ) - ن تسـوية بشـأن  ( مـن الئحـة المت 
  دم  الموظف وتخصم من مرتباته. مصـروفالعهد المالية ال

 ة وتعتت  دين فن

 قيــام مديريــة امــن القــره بــولىل   -
ن م مــ  تبـي   األولالمتحــدة  شـــركةبموجــب العقــد المــت 

مبــالل خصــما عــىل  صـــرفديريــة بللخــدمات المحــدودة لتقــديم خــدمات تموينيــة للم
ن وبقيمــة  عاشــةبنــد اإل  األولالبــاب  دينــار، وذلــك  306,000ة بلغــ  إجماليــللعــاملي 

  30/09/2019م حــــبر 01/07/2019عــــن المــــدة مــــن 
ويــــر فن ن م، لــــوحظ بشــــأنها التر

-817/12و 2019-88/9ألرقــــام ا صـــــرفية المرفقــــة بأذونــــات الضـــــريبات الجــــراءاإل 
ت والملصــقات واالختـــام والرســائل المرفقـــة يصـــاال ت واإل ن كافــة التوقيعــاأ، و 2019

ور، ولمــــا كانــــ  هــــذا  ضـــــرائبال إدارةمــــزورة ولــــم تصــــدر عــــن  صـــــرفبأذونــــات ال ن جــــتن
  قيام الجراء و اإل 

  مستندات رسمية.  شـركةالمتمثل فن
وير فن ن  بالتر

  ظهــــور حســــاب م -
( مفتــــوح قبــــل عـــــام صـــــرفن

 
 يخــــص مديريــــة األمـــــن المرقــــب )ســــابقا

  2011مرحـــــــــل مـــــــــن العـــــــــام  م وبـــــــــه رصـــــــــيد 2010
مبلـــــــــل  م31/12/2020م بلـــــــــل فن

دينار، وهو حساب غت  معلن لدى وزارة المالية مـا يعـد مخالفـة  يحـة  111,103
انية والحسابات والمخازن. 64المادة ) ألحكام ن  ( من الئحة المت 

 جهاز املباحث اجلنائية
 نظام الرقابة الداخلية

 الداخليـة للجهـاز لـوحظ وجـود بعـض مـنمن خالل اعمال فحص وتقييم نظام الرقابة 
: أوجه   الخلل والقصور نورد اهمها فيما يىل 
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-   
ن
الــذي يعــد مخالفــة  األمــر وزارة الماليــة إل  الحســاب الختــام   احالــةعــداد و إالتــأخر ف

انية حسابات والمخازن. 23لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

وي لمحتويات المخـازن عدم مراعاة األسس السليمة عند القيام بعملية الجرد السن -
الجــرد الســنوي للموجــودات دون القيــام  محضـــر واألصـول الثابتــة، حيــث يــتم إعــداد 

ية والفعلية  ن األرصدة الدفتر  الذي يفقد الجرد أهميته.  األمر بالمطابقة بي 

الجــــرد المفــــاج   للخزينــــة والمخــــازن اجراء عــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة بــــ -
م بالمخالفـــة ألحكـــام المـــواد 2020خـــالل الســـنة الماليـــة ة مصــــروفوالعهـــد الماليـــة ال

انية والحسابات والمخازن. 87-88-177-182) ن  ( من الئحة المت 

( 99بالمخالفــة ألحكــام المــادة )الصـــرف  ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض عمليــات -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

و  دارةاعتمــاد اإل  -   عمليــة قيــد المعــامالت الماليــة الماليــة عــىل المنظومــة االلكتر
ن
نيــة ف

امـــات الماليـــة،  اغفـــالو  ن   )ســـجل االلتر
ن
مســـك بعـــض الســـجالت اليدويـــة والمتمثلـــة ف

( 18األصــول( بالمخالفــة للمــادة رقــم ) حصـــر ســجل االعتمــادات المســتندية، ســجل 
 من القانون المال  للدولة. 

 بخـــــتم يفيـــــد  والمســـــتندات المرفقـــــة بهـــــا أذونـــــات الصــــــرف عـــــدم القيـــــام بخـــــتم كافـــــة  -
( 105ها، وذلك بالمخالفة لـنص المـادة )صـرفوذلك حرصا عىل عدم تكرار الصـرف 

انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

  نهايــــة الســــنة الماليــــة وذلــــك الصـــــرف  التوســــ  وزيــــادة نســــبة -
انيــــة فن ن عــــىل بنــــود المت 
ن 13بقصد استنفاد البنـد بالمخالفـة ألحكـام المـادة ) انيـة الحسـابات ( مـن الئحـة المت 

 .والمخازن

ية انية التسيي   المي  

م، وفــــق البيـــــان  2020ات خــــالل الســـــنة الماليــــة مصـــــروفبلغــــ  جملــــة االعتمـــــادات وال
 :  كالتال 

 النسبة الرصيد المصـروف المعتمد البيان

 %90 4,188,160 37,308,440 41,496,600 األولالباب 

  
 %99 42,780 4,806,720 4,849,500 الباب الثانن

 %91 4,230,940 42,115,160 46,346,100 اإلجمال  
 

 ومن خالل اعمال الفحص المستندي والتدقيق تبين  المالحظات التالية: 

 األولالباب 

  دفــاتر  -
يـا فن   طريقـة احتسـاب االســتقطاعات الضـمانية دفتر

وجـود اخطـاء حســابية فن
 وسجالت القسم المال  بالجهاز. 

ن اســــــتمرار مــــــن  اعفــــــاءات ضــــــمانيه ل - ن وعــــــددهم تبــــــي   8فئــــــة معينــــــة مــــــن المــــــوظفي 
، بالمخالفة ألحكام القانون.  ن  موظفي 
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  ماليـة عـىل بنـد المرتبـات بقيمـة  -
ر
  تمثـل مرتبـات  4,188,160وجود بـواف

دينـار والـبر
ن للجهاز حيث تم  تعليتها  ن التابعي  حساب الودائ  إل  موقوفة لعدد من الموظفي 

 ها فيما بعد. ة وتسويتدارياإل  جراءاتالستكمال اإل  ماناتواأل 

  تجــــاوزت المــــدة القانونيــــة -
مبلــــل إل  ارتفــــاع قيمــــة الصــــكوك المعلقــــة بــــالطريق والــــبر

القانونيــة لمعالجتهــا بالمخالفــة لــنص  جــراءاتدينــار، ودون اتخــاذ اإل  13,078,856
: 118المادة ) انية والحسابات والمخازن وبيانها كالتال 

ن  ( من الئحة المت 

 الرصــيد البيــان

31/12/2020 10,753,187 

31/12/2019 2,325,669 

 13,078,856 اإلجمال  
 

  
 الباب الثان 

   38/8رقــــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب -
ن
 86,102م، بمبلــــــــل 25/08/2020المـــــــؤر  ف

مبــالل ماليــة عــىل بنــد نفقــات الســفر والمهمــات الرســمية مقابــل  بشــأن صـــرف دينــار،
  أل 
:  عضاءحجز فندفر  الجهاز، حيث لوحظ بشأنها ما يىل 

  فواتت  المطالبة بالقيمة المستحقة.  إرفاقعدم 

  اتمـــــامب شــــــركةتكليـــــف البشـــــأن  عـــــدم وجـــــود رســـــالة تكليـــــف صـــــادر مـــــن الجهـــــاز 
 الجهاز.  أعضاءالحجوزات لصال  

  .عدم وجود رسالة تخويل للمندوب المستلم لقيمة الصك 

ات والمعامل  دارةمبالل مالية من بند الصيانة مقابل اعمال صيانة إل  صـرف - المختت 
التاب  للجهاز بنـاء عـىل  رئيسـ وصيانة المقر ال 286الجنائية بناء عىل التكليف رقم 

ن وفق التكليف المبارسر دون شـروع، وحيث لوحظ ان تنفيذ الم287التكليف رقم  ي 
  العطاءات والتعاقد وحيث كان بيانها كبشأن  المتعارف عليها  جراءاتاتباع اإل 

 :اآلنر

 مالحظات البيان القيمة الرصفرقم إذن 

 (8/7/2020) تنفيذ اعمال صيانة 210,490 5/7

 (11/7/2020) تنفيذ أعمال صيانة 281,520 6/7
 

   225/12رقـــم إذن الصــــرف  بموجـــب -
 45,000م، بمبلـــل 31/12/2020المـــؤر  فن

منيــــــة دون أات مصـــــــروف)أ، ش، ع( تحــــــ  مســــــم  /دينــــــار، لصــــــال  رئــــــيس الجهــــــاز
ات، وحيــــث ثــــم تحميلهــــا عــــىل بنــــد المكافــــآت لغــــت  مصـــــروفماهيــــة الاالفصــــاح عــــن 

، وهو بند غت  مختص.  ن  العاملي 

ات المكتبيـــة صــــرف - ن اجهـــزة  بشـــأن شــــراء مبـــالل ماليـــة عـــىل بنـــد القرطاســـية والتجهـــت 
، مــــــ  عـــــدم  التكليــــــف إجــــــراء عــــــروض مبدئيـــــة للمفاضــــــلة واتبـــــاع  إرفــــــاقحاســـــب آل 

:  شـراءالمبارسر عند ال  وبيانها كالتال 

ـــخ البيان القيمة رقم إذن الرصف  التاريـ

 (25/8/2020) قرطاسية وادوات مكتبية 10,150 38/8
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مزايـــــا عينيــــة )كوبونـــــات رصــــيد اتصــــاالت وكربونـــــات وقــــود( لصـــــال   صـــــرفلــــوحظ  -
ن للجهاز دون تحديد صفاتهم اإل  ن تابعيي   ة. داريموظفي 

 ماناتالودائع واأل 

ي ن وجــود رصــيد دفــتر مــن  دينــار  13,000,000بقيمــة  مانــاتبحســاب الودائــ  واأل  تبــي 
امــات ومرتبــات  م2020-2019-2018-2017-2016ســنوات ســابقة  ن تمثــل مقابــل التر

ن للجهــاز، مــ  عــدم  ن تــابعيي  تســوية بشــأنها بالمخالفــة ألحكــام المــادة إجــراء أي مــوظفي 
انية والحسابات والمخازن162) ن   ( من الئحة المت 

ا
امفض  ن الجهـاز بقـراري  عـن عـدم الـتر

بشـــــــأن  م2018( لســـــــنة 196)م و2015( لســـــــنة 23رئـــــــيس ديـــــــوان المحاســـــــبة رقـــــــم  )
 حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة. 

 العهد المالية

: 2020ة خالل السنة المالية مصـروفبلغ  جملة العهد ال  م وبيانها كالتال 

 ةالمسواالعهد غي   العهد المسوا  المصـروفات اإلجمال  الكل  

241,800 241,800 150,958 90,842 
 

 :  وقد لوحظ بشأنها مايىل 

 مــــن -
ا
انيــــة بــــد  ن عــــىل بنــــود لهــــا الصـــــرف  اتخــــاذ العهــــد كأســــلوب لإلنفــــاق وتنفيــــذ المت 

 مخصصات مالية معتمدة. 

( 181عــدم القيــام بمســك ســجل للعهــد الماليــة لغــرض متابعتهــا بالمخالفــة للمــادة ) -
انية  ن ونية. من الئحة المت   والحسابات والمخازن واالكتفاء بالمنظومة اإللكتر

انيــة والحســابات والمخــازن188، 180عــدم تطبيــق المــواد ) - ن بشــأن  ( مــن الئحــة المت 
  دم  الموظف وتخصم من مرتباته. مصـروفتسوية العهد المالية ال

 ة وتعتت  دين فن

امات القائمة  االلي  

امـــات حســـب الكشـــف المقـــدم مـــن قبـــل القســـم المـــال  بالج ن هـــاز لـــوحظ أن رصـــيد االلتر
:  7,851,879قيمتها  إجمال  القائمة لصال  الغت  بلغ    دينار وبيانها كالتال 

 النسبة القيمة البيان

 %6 468,161 ت مقاوال الصيانة وال شـركات

 %55 4,309,200 عاشةالنظافة واإل  شـركات

ات والمعدات والمهام شـركات ن  %39 3,074,518 توريد التجهت 

 %100 7,851,879 اإلجمال  
 

امات من سنة ن وعدم وجود سياسة مالية إل  اخرىإل  حيث لوحظ ارتفاع رصيد االلتر
امات القائمة عليه.  إدارةواضحة من  ن  الجهاز لجدولة وتسديد االلتر

 االعتمادات المستندية

ليبيا المركـزي وفـق البيـان  صـرفتم فت  االعتمادات المستندية لصال  الجهاز طرف م
 :  التال 
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 القيمة البيان السنة

 2,786,700 توريد معدات قط  اتصال ومعدات تفكيك متفجرات 2018

 501,386 توريد اجهزة ومعدات كيميائية 2018

 235,984 توريد اجهزة كشف المتفجرات 2018

 537,768 توريد مواد البصمة 2018

 1,401,450 والمقذوفاتجهاز مقارنة االسلحة  2018

 1,362,700 توريد سيارات تويوتا 2018

 922,828 توريد سيارات هونداي 2018

2018   
ن
 104,860 توريد سيارات سانتاف

 2,663,200 توريد سيارات هونداي 2018
 

  حيث لوحظ بشأنهم 
 : اآلنر

 عدم وجود لجنة عطاءات بالجهاز.  -

 للجهاز.  عدم وجود قسم اعتمادات بالهيكل التنظيم   -

ام اإل  - ن الماليــة بالجهــاز بمســك الســجالت الخاصــة بمتابعــة االعتمــادات  دارةعــدم الــتر
 المستندية. 

 عدم وجود سجل خاص للموردين بالجهاز.  -

  الســنة الماليــة  -
 2م مــ  وجــود عــدد 2018لــوحظ ان جميــ  االعتمــادات مفتوحــة فن

 بند. أي  اعتماد لم يتم عليها توريد 

 يه منتهية الصالحية م  عدم اكتمال التوريد. اعتمادات مستند 4وجود عدد  -

 المخازن

مــــن خــــالل الزيــــارة الميدانيــــة لمخــــازن الجهــــاز لــــوحظ وجــــود بعــــض المالحظــــات نــــورد 
 اهمها: 

ي فقـط بمــا هــو موجــود  - قيـام لجنــة الجــرد بجـرد محتويــات المخــزن عـىل أســاس دفــتر
الذي يفقد الجرد مصدقتيه وأهميته بالمخالفة  األمر دون مطابقتها للرصيد الفعىل  

انية والحسابات والمخازن. 182-88لنص المواد ) ن   ( من الئحة المت 

ن عـــــدم قيـــــام  -   االحتياجـــــات  أمـــــي 
المخـــــزن باعـــــداد المقاشســـــات الســـــنوية والمتمثلـــــة فن
( مـــن الئحـــة 233الفعليــة للجهـــاز عـــىل مختلــف األصـــناف بالمخالفـــة لــنص للمـــادة )

انية والح ن  سابات والمخازن. المت 

عـــــدم ترتيـــــب وتصـــــنيف البضـــــاعة الموجـــــودة بالمخـــــازن الخاصـــــة بـــــالمالبس ومـــــواد  -
التنظيـــف وكـــذلك عـــدم وجـــود أرفـــف بالمخـــازن حيـــث لـــوحظ تكـــدشس المحتويـــات 

الجرد عليها بصورة صحيحة بالمخالفة لنص إجراء الذي يصعب  األمر دون ترتيب 
انية والحسابات و 219المادة ) ن  المخازن. ( من الئحة المت 

انيــة 231عــدم وجــود بطاقــات األصــناف بالمخالفــة لــنص المــادة ) - ن ( مــن الئحــة المت 
 والحسابات والمخازن. 
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 ةالشـرعيجهاز اهلجرة غري 
 نظام الرقابة الداخلية

  اداء المهــام الموكلــة اليــه بموجــب احكــام  -
ن
تقصــت  واهمــال المراقــب المــال  بالجهــاز ف

انية والحسابات والمخازن. قانون النظام المال  للدولة والئحة  ن  المت 

  عمليــة قيــد المعــامالت الماليــة  دارةاعتمــاد اإل  -
ن
ونيــة ف الماليــة عــىل المنظومــة االلكتر

األصـــول،  حصــــر ية والمهمـــة منهـــا )ســـجل ضــــرور مســـك بعـــض الســـجالت ال اغفـــالو 
امات المالية، سجل الودائ  واأل  ن ( من 18( بالمخالفة للمادة رقم )ماناتسجل االلتر

انيـــــــة والحســـــــابات 165، 163المـــــــال  للدولـــــــة والمـــــــواد ) القـــــــانون ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
 والمخازن. 

  تجــاوزت المــدة القانونيــة  دارةعــدم قيــام اإل  -
الماليــة بمتابعــة الصــكوك المعلقــة والــبر

( مــن 118القانونيــة لمعالجتهــا بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ) جــراءاتدون اتخــاذ اإل 
انية والحسابات والمخا ن  زن. الئحة المت 

الجهــــــاز بتشــــــكيل لجــــــان الجــــــرد الســــــنوي ألصــــــول الجهــــــاز الثابتــــــة  إدارةعــــــدم قيــــــام  -
انية والحسـابات 297-292-91) أرقاموالمنقولة بالمخالفة للمواد  ن ( من الئحة المت 

 والمخازن. 

  يـــــديرها الجهـــــاز صــــــرفعـــــدم إعـــــداد مـــــذكرات التســـــوية الم -
ية لكافـــــة الحســـــابات الـــــبر

( مــــن الئحــــة 89بالمخالفــــة لــــنص المــــادة رقــــم ) صـــــرفوالمطابقــــة الشــــهرية مــــ  الم
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ها مـــرة أخـــرى صــــرف م لتجنـــب تكـــرار صــــرفبخـــتم مالصــــرف  عـــدم خـــتم مســـتندات -
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة ألحكام المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

عــــىل البنــــد  مصـــــروف بــــدال مــــن تحميــــل كــــل صـــــرفاالعتمــــاد عــــىل العهــــد كأســــلوب لل -
ة.   المختص مبارسر

انيــة الجهــاز ب - ن ( 13ات ســنوات ســابقة بالمخالفــة ألحكــام المــادة )مصـــروفتحميــل مت 
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

ية انية التسيي   المي  

: مصـروفحيث بلغ  جملة ال  ات الفعلية عىل المخصصات وفق البيان كالتال 

 الرصيد المصـروف المعتمد البيان

 52,190 79,000,510 79,052,700 األولالباب 

  
 1,657 2,383,343 2,385,000 الباب الثانن

 53,847 81,383,853 81,437,700 إجمال  البابي   
 

 :األولالباب 

الخاصــة بحســاب البــاب  صـــرفوجــود بعــض المالحظــات المتعلقــة بمــذكرة تســوية الم
:  األول  وبيانها كالتال 
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 الرصـيد البيان

   صـرفالرصيد حسب شهادة كشف الم
ن
 51,257,593 31/12/2020ف

 74,115 لم تسجل بالدفاترو  تطرح ايداعات وردت بالكشف

  كشف الم
ن
 59,143,051 صـرفتطرح صكوك خصم  من الدفاتر ولم تظهر ف

 4,999,122 صـرفات مسجلة بالدفاتر ولم تظهر بكشف المإيرادتضاف 

 1,258,316 وال مقابل لها بالدفاتر صـرفتضاف مبالل خصم  بكشف ح/الم

 1,290 فروقات سحب

  رصيد المصـرف بعد المطابقة
 
 (1,703,325) صاف

 

دينـــــــار، تحـــــــ  بيـــــــان مبـــــــالل خصـــــــم  بكشـــــــف  1,258,316ظهـــــــور رصـــــــيد بقيمـــــــة  -
إيضــــــاحات بخصــــــوص هـــــــذه أي  وال مقابــــــل لهــــــا بالــــــدفاتر، وال توجــــــد  صـــــــرفح/الم
  الرصيد. 

ي بمــدكرة  -    1,703,325التسـوية بقيمـة ظهـور رصـيد دفـتر
ن
دينــار، تحـ  بيـان )صــاف

 صــــرفالــذي يـــدل عــىل أن رصـــيد حســاب الم األمـــر بعـــد المطابقــة(  صـــرفرصــيد الم
  مكشــــــوف

ا
إيضـــــــاحات أي  عـــــــن عـــــــدم قيـــــــام القســــــم المـــــــال  بالجهـــــــاز بتقـــــــديمفضـــــــ 
 بالخصوص. 

 59,071,469الماليـــة بمتابعـــة الصـــكوك المعلقـــة والبـــالل قيمتهـــا  دارةعـــدم قيـــام اإل  -
  تجــــاوزت المــــدة القانونيـــة دون اتخــــاذ اإل 

القانونيــــة لمعالجتهــــا  جــــراءاتدينـــار، والــــبر
انية والحسابات والمخازن. 118بالمخالفة لنص المادة رقم ) ن  ( من الئحة المت 

  ارصـــــــدة  -
يـــــــة فن ن حيـــــــث تقريـــــــر مـــــــ األولات البـــــــاب مصــــــــروفوجـــــــود اختالفـــــــات دفتر

دينــار، نــتأ  5,186,506ات المراقــب المــال  ودفــتر يوميــة الصــندوق بقيمــة مصـــروف
اكات الضـــمانية،    أليــة تحويــل المســاهمات واالشــتر

عــن تغــت  سياســة وزارة الماليــة فن
ن و  الذي أثر بدوره عىل طرق اعداد    السـجالت والـدفاتر الماليـة بـي 

عرض البيانات فن
  مراقبي

دفــــاتر الجهــــات المعــــدة مــــن قبــــل ، و هــــا بالجهــــات مــــن جهــــةالــــوزارة متمثلــــة فن
 اقسامها المالية من جهة أخرى. 

  
 
 الباب الثان

الســــبق العــــالم  لالســــتثمارات  شـــــركةات لصــــال  يجــــار مبــــالل ماليــــة عــــىل بنــــد اإل  صـــــرف
 :  والخدمات السياحية وبيانها كالتال 

ـــخ البيان القيمة رقم إذن الرصف  التاريـ

 (12/2020-10/2019) السبق العالم   شـركة 44,250 82/12

 (12/2020-7/2019) السبق العالم   شـركة 63,000 100/12
 

 حيث لوحظ حولها: 

  تـم عـىل اساسـها  -
وعـدم وجـود العـروض  شــركةالعقـد مـ  الإبـرام  عدم بيان االلية البر

  تم المفاضلة عىل اساسها. 
 البر

  تم عىل اساسها القيام  -
 بعملية التعاقد. عدم وضوح االحتياجات البر

 من قبل الجهاز.  يجار عدم وضوح طبيعة العمل الذي تم به استغالل هذا اإل  -
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ات ســنوات ســابقة مصـــروفعــىل بنــد دينــار  75,000بقيمــة  84/12رقــم  صــرفإذن  -
لـــوحظ  م2000هنقـــر مســـاحة مســـتحق  إيجـــار  مصــــروفلصـــال  )ع، ال، م( تمثـــل 

  بشأنه 
 :اآلنر

  شهادة عقارية تفيد ملكية العقار.  إرفاقعدم 

  مسقط لبيان موق  العقار. أو  رسم كروك   إرفاقعدم 

  مالك العقار. أو  ة عن المستفيد شخصـيبيانات أي  عدم توفر 

  تــم االســتناد اليهــا اثنــاء القيــام بعمليــة التعاقــد لغــرض  
عــدم وضــوح االســس الــبر

 .يجاراإل 

 من قبل الجهاز.  يجار ا اإل عدم وضوح طبيعة العمل الذي تم به استغالل هذ 

ن لصـــال  عـــىل 48,000 بمبلـــل 125/12 رقـــم صــــرفإذن  -  بنـــد مكافـــآت لغـــت  العـــاملي 
()ع، ع، م(    قد لوحظ بشأنها ، مراكز ايواء)لمحمية/وادي الح 

 :اآلنر

  عدم بيان نوعية وطبيعـة العمـل الـذي قدمـه المسـتفيد للجهـاز واالكتفـاء ببيـان
 ى المنظمات الدولية. االستعانة به كمستشار للجهاز لد

  آليـــة احتســـاب قيمـــة المكافـــأة حيـــث أن المكافـــأة المحتســـبة بشـــكل  
اخـــتالف فن

ســـــــنوي بقيمـــــــة  اجمـــــــال  دينـــــــار، و  4,000كانـــــــ  إذن الصــــــــرف   شـــــــهري حســـــــب
دينار، بينمـا كـان االحتسـاب حسـب بطاقـة احتسـاب المكافـأة المرفقـة  48,000

 دينار  1,500بقيمة اذن الصـرف ب
 
 .شهريا

ن لصـــال   300,000 بمبلـــل 120/12 رقـــم صــــرفإذن  - عـــىل بنـــد اغديـــة لغـــت  العـــاملي 
)ابوســـــليم/الفئات المستضـــــعفة/ إيـــــواء  بمراكـــــز  عاشـــــةالصـــــنوبر لخـــــدمات اإل  شــــــركة

 :  طريق السكة( لوحظ بشأنها مايىل 

ن بمركــز  إرفــاقعــدم  - طريــق إيــواء  قــوائم اســتالم وتقيــيم الوجبــات مــن قبــل المســؤولي 
 السكة. 

طريــــق إيــــواء  الخاصــــة بمركــــز دينــــار  150,000المطالبــــة بقيمــــة فــــواتت   إرفــــاقعــــدم  -
 السكة. 

 ماناتحساب الودائع واأل 

ن الرصيد لحساب الودائ  واأل   :ماناتالبيان التال  يي 

 الرصيد الدائن الرصيد المدين تاريــــخ اخر عملية

12/10/2015 1,925,051 2,101,215 
 

  وقد لوحظ بشأنه 
 :اآلنر

ام بقــــراري  - ن ( لســــنة 196م ورقــــم )2015( لســــنة 23رئــــيس الــــديوان رقــــم )عــــدم االلــــتر
 الحسابات الممولة من الخزانة العامة للدولة. ، بشأن م2018

القانونيــــة للتعليــــة بالمخالفــــة  شـــــروطتعليــــة المبــــالل للحســــاب دون مراعــــاة تــــوفر ال -
انية والحسابات والمخازن. 161لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 
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تجاوزت المدة القانونية المحددة بالمـادة  ماناتبحساب األ االحتفا  بمبالل مالية  -
انية والحسابات والمخازن. 162) ن  ( من الئحة المت 

ام بمســك دفــتر اســتاد مســاعد خــاص بالحســاب بالمخالفــة لــنص المـــادة  - ن عــدم االلــتر
انية والحسابات والمخازن163) ن  ( من الئحة المت 

ن بـــالتوقي  عــــىل لتح صـــــرفالجهـــاز بالتواصــــل مـــ  الم إدارةعـــدم قيــــام  - ديـــد المخــــولي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  الحساب بالمخالفة للقانون المال  للدولة والئحة المت 

امات القائمة عل الجهاز  االلي  

الماليـــــة بالجهـــــاز لـــــوحظ أن رصـــــيد  دارةحســـــب الكشـــــف المعـــــد والمقـــــدم مـــــن قبـــــل اإل 
امــات القائمــة عــىل الجهــاز لصــال  الغــت  يمثــل المعضــلة ا ن

ة بالجهــاز حيــث ساســيأل االلتر
   780,990,379 قيمة الديون إجمال  بلغ  

ن
دينار و   قيمة ال تعتت  نهائية، تمثل  ف

 :  طبيعتها حسب البيان التال 

 النسبة القيمة طبيعة الدين

 %97 759,996,410 عاشةاإل  شـركات

 %2.864 19,927,425 النظافة شـركات

 %0.136 1,066,544 اتيجار اإل 

 %100 780,990,379 اإلجمال  
 

 :  ويالحظ من ذلك ما يىل 

امـات  إدارةعدم وجود سياسة مالية واضحة من  - ن الجهاز لجدولة وتسديد تلـك االلتر
 القائمة عىل الجهاز. 

امــــات القائمـــــة عــــىل الجهـــــاز بمبلــــل  - ن خاصـــــة  دينـــــار  4,793,900تحميــــل رصـــــيد االلتر
ن أن اسـتقالل الذمـة الماليـة 2013بالسنة المالية    حـي 

م حسب الكشف المقـدم، فن
 م. 2014للجهاز حسب تاريــــخ قرار تشكيله    سنة 

خاصــة بالوافــدين غــت  إيــواء  وباعتبــار أن طبيعــة عمــل الجهــاز تتطلــب اســتحداث مراكــز 
ن الشـــــرعي ة لغــــت  الــــذي ترتــــب عليــــه انشــــاء مخصصــــات ماليــــة تحــــ  بنــــد اغديــــ األمــــر ي 

، لتقـــديم خـــدمات اإل  ن الء مراكــز  عاشـــةالعــاملي  ن ارتفـــاع رصـــيد أدى إل  وهـــو مـــا اإليـــواء  لـــتن
 .دينار 759,996,410 مبللإل  م،2020الديون عىل هذا البند ليصل بنهاية 

  ومن خالله يالحظ 
 :اآلنر

امــــات بشــــكل متتــــال  عــــىل مــــدار الســــنوات الســــابقة حيــــث يتبــــاين  -
ن تنــــام رصــــيد االلتر

  سـنة  مصـروفالمبلل ال
ن من سـنة ألخـرى، حيـث كـان فن عىل بند أغذية لغت  العاملي 

  ســـــنة  3.6مبلـــــل  م2013
مـــــا صــــــرف إل م وصـــــل المن2018مليـــــون دينـــــار، ولكـــــن فن

  نهايــــة ســــنة 242.6يقــــارب )
 صـــــرفم، لــــم يتجــــاوز المن2020( مليــــون دينــــار، أمــــا فن

  قيمة المن 23.2مبلل 
ول فن ن : إل  صـرفمليون دينار، ويرج  هذا التن  ما يىل 
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-2019-2018المتعاقـــــد معهـــــا خـــــالل الســـــنوات  عاشـــــةاإل  شــــــركاتانخفـــــاض عـــــدد  -
  اعـداد مراكـز 2020

ن
، تزامنـا مـ  االنخفـاض الملحـو  ف حسـب اإليـواء  م عىل التوال 

:  دارةالكشوفات المقدمة من قبل اإل   المالية بالجهاز كالتال 

 عدد مراكز االيواء عدد الشـركات السنة المالية

 غت  متوفر 43 2018

2019 29 26 

2020 5 9 
 

،  أســــبابوهنــــا يتضــــ  أن  امــــات القائمــــة عــــىل الجهــــاز لصــــال  الغــــت  ن
ارتفــــاع رصــــيد االلتر

 :   التال 
ن
 تتلخص وقشكل عام ف

م 2018عــدم وجــود ارشــيف مــال  للمســتندات والــدفاتر والســجالت الخاصــة بســنة  -
 وما قبلها تعزز صحة الديون والقيم المجدولة منها. 

خــــــــاص باإلحصـــــــائيات المتعلقــــــــة بأعــــــــداد المهــــــــاجرين  إداريعـــــــدم وجــــــــود ارشــــــــيف  -
الوافـدين ونســب التــدفق الســنوي عــىل مــدار الســنوات الســابقة، للتأكــد مــن االعــداد 

 .عاشةالحقيقية للوافدين المستفيدين من خدمات اإل 

ؤكـد المفتوحة واتساع الرقعة الجغرافية م  عدم تـوفر مـا ياإليواء  ارتفاع عدد مراكز  -
ن بها. أو  الوجود الفعىل  لهذه المراكز   مدى صحة اعداد المهاجرين المقيمي 

 االعتمادات المستندية: 

 صـــــرفمــــن خــــالل مراجعــــة االعتمــــادات المســــتندية المفتوحــــة باســــم الجهــــاز لــــدى الم
 :   التال 

 المركزي وحسب ما تم التوصل اليه من معلومات نوردها فن

 القيمة البيان السنة

طة(توريد  2018  دينار 4,459,590 مهمات )مالبس رسر

 $ 3,106,250 (224توريد سيارات عدد ) 2018

 3,300,000 توريد سيارات صحراوية 2020
 

 :  حيث لوحظ حولها ما يىل 

أو  بخصـوص االعتمـاد وعـدم تحديـد الجهــة شــراءعـدم وجـود مـا يفيـد تحريـر طلبيـة  -
 بالجهاز.  شـراءالطالبة لل دارةاإل 

 جــراءاتمتكامــل لالعتمــاد يفيــد تــاريــــخ فــت  االعتمــاد وتسلســل اإل عــدم وجــود ملــف  -
  تم  عليه ونسب اإل 

 التوريد. نجاز أو البر

تأكيـــــد عـــــىل كفايـــــة أو  عـــــدم تحديـــــد البنـــــد الـــــذي تـــــم عليـــــه تحميـــــل قيمـــــة االعتمـــــاد  -
 المخصص بتاريــــخ فت  االعتماد. 

 
ً
طة(: االعتماد المستندي أوال  الخا  بتوريد مهمات )مالبس شر

  لوحظ بشأنه 
 :اآلنر
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بشـــــأن  م20/3/2019( بتـــــاريــــخ 624وجـــــود قـــــرار صـــــادر عـــــن وزيـــــر الداخليـــــة رقـــــم ) -
( 2/30/2799ة، وكذلك كتاب الوزير رقم )الشـرعيتسمية رئيس لجهاز الهجرة غت  

  
ن
الغــاء تكليــف وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤون الهجــرة بشــأن  م31/3/2019المــؤر  ف

عية بتسيت  اعمال الجها  ز واعتباره كأن لم يكن. الغت  رسر

  34/735-4)إشـــاري  وجـــود مراســـلة ذات رقـــم -
ن
م، موجهـــة 10/9/2019( مؤرخـــة ف

عيــــــة موجهــــــة ليبيــــــا  إل شـــــــركة مــــــن وكيــــــل وزارة الداخليــــــة لشــــــؤون الهجــــــرة الغــــــت  رسر
الحاويــــات الخاصــــة  إجـــراءاتواســــتكمال  فـــراجللتـــوكيالت المالحيــــة، تفيـــد طلبــــه اإل

 (.ARKIST0000270782بالبوليصة رقم )

  34/167-4)إشــــاري  وجــــود مراســــلة ذات رقــــم -
ن
م، موجهــــة 12/9/2019( مؤرخــــة ف

ليبيـــا للتـــوكيالت المالحيـــة، تفيـــد  إل شــــركة ةالشــــرعيمـــن رئـــيس جهـــاز الهجـــرة غـــت  
البوليصــــــــــــــــــــة  إجــــــــــــــــــــراءاتواســــــــــــــــــــتكمال  فراجيتعلــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــاإلأي إجــــــــــــــــــــراء  بايقــــــــــــــــــــاف
طة(.  ( الخاصة باعتماد )توريد مهمات ومالبسARKIST0000270782رقم)  رسر

ليبيـا للتـوكيالت المالحيـة ذات  شــركةوجود مراسلة عىل االعتماد المفتـوح مـن قبـل  -
  53/19)إشـــاري  رقـــم

رئـــيس الجهـــاز، تفيـــد إل  م موجهـــة9/2019/ 15( مؤرخـــة فن
  تـــم توريـــدها عـــىل حســـاب االعتمـــاد عـــدد 

حاويـــة تحتـــوي عـــىل  13بـــأن الشـــحنة الـــبر
طة، قد قام  بتـاريــــخ  وكيـل وزارة إل  م بتسـليمها 12/9/2019مهمات ومالبس رسر

، وذلـك مقابـل 9376ة، تحـ  امـر تسـليم رقـم الشـرعيالداخلية لشؤون الهجرة غت  
ليبيــــــا المركــــــزي بخصــــــوص  صـــــــرفمعتمــــــدة مــــــن م أصــــــليةبــــــواليص  3حيازتــــــه عــــــدد 

 موضوع االعتماد المذكور. 

 مــــداد اإل  إدارةعــــدم وجــــود مــــا يفيــــد اســــتالم المــــواد المــــوردة عــــىل االعتمــــاد مــــن قبــــل  -
  5/2019والمخـــازن بالجهـــاز حســـب تقريـــر مـــديرها ذا الـــرقم االشـــاري )

( والمـــؤر  فن
ن 24/9/2019  عـــــــىل تعليمــــــات المخـــــــولي 

م بــــــالرغم مــــــن ســـــــداد قيمــــــة التوريـــــــد بنــــــاءا
بـــــالتوقي  نيابـــــة عـــــن الجهـــــاز وهـــــم المراقـــــب المـــــال  ورئـــــيس القســـــم المـــــال  بالجهـــــاز 

 ة. الشـرعيجرة غت  وكذلك تعليمات وكيل وزارة الداخلية لشؤون اله

 224ي الخا  بتوريد سيارات عدد ثانيا: االعتماد المستند

  لوحظ بشأنه 
 :اآلنر

:  لياتاآل  الموردة عىل االعتماد المستندي وعددها كالتال 

 العدد النوع

 120 هونداي اكسن 

 i10 100هونداي 
 

ن حولها    حيث تبي 
 :اآلنر

بوزارة الداخليـة  لياتالعامة لشؤون اآل دارةمركبة مدونة ضمن قيودات اإل  35عدد  -
 بالسابق و   ضمن قوة الجهاز. 
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بـالوزارة ضـمن  ليـاتالعامـة لشـؤون اآل دارةمركبة تـم تـدوينها بقيـودات اإل  141عدد  -
مركبــــــات الــــــوزارة المفقــــــودة وقــــــد تــــــم التعمــــــيم عليهــــــا لــــــذى الجهــــــات ذات العالقــــــة 

 لضبطها،

بالوزارة ضمن قوة جهات  لياتشؤون اآلالعامة ل دارةمركبة مدونة لدى اإل  27عدد  -
 ة. الشـرعيتابعة للوزارة وال تتب  جهاز الهجرة غت  

بالوزارة ضمن مركبات تم  لياتالعامة لشؤون اآل دارةمركبة مدونة لدى اإل  17عدد  -
  توزيعها لبعض مكونات الوزارة وغت  تابعة للجهاز بناء عىل تعليمات وزير الداخلية. 

  اآل -
ر
معلومـــات وعـــددها حســـب أي  دة عـــىل االعتمـــاد ال يوجـــد بشـــأنها المـــور  ليـــاتبـــاف

 :   االعتماد كالتال 
ن
 الفاتورة الموردة عليها ف

 القيمة النوع

ة  356,655 باصات نقل كبت 
 

نوع هونداي موردة عىل االعتماد لصال  الجهاز ثم استبدالها بمركبات  آلياتوجود  -
:  شـركةمملوكة ل اد وسائل النقل المختلفة وبيانها كالتال   صخر ليبيا الستت 

 اللون العدد نوع المركبة

   6 تويوتا الند كروزر
 جيير

  

 العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية دارةاإل
( لســـــنة 142قيــــام وزارة الداخليـــــة ووزارة الماليــــة بمخالفـــــة قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقـــــم )

  مادتـه بشأن  م2012
حل جهـاز مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة والـذي نـص فن

 عــــىل أن م يحــــل جهــــاز مكافحــــة المخــــدرات والمــــؤثرات العقليــــة وتغــــل يــــده عــــن األول
نشـــاط وتـــؤول أصـــوله وموجوداتـــه وأرصـــدته واختصاصـــاته والموظفـــون بـــه أي  مزاولـــة

الزمـــة لتنفيـــذ أحكـــام القـــرار ال جـــراءاتلـــوزارة الداخليـــة، عـــىل أن تتـــول الـــوزارة اتخـــاذ اإل 
م ششـان اعتمـاد الهيكـل 2012( لسـنة 145المـذكور، وكـذلك قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )
  التنظيم  لوزارة الداخلية، ومن خالله يتض  
 :اآلنر

م الصــــادر عــــن مجلــــس الــــوزراء يعتــــت  الجهــــاز 2012( لســــنة 142وفقــــا للقــــرار رقــــم ) -
 منحل. 

 للهيكل التنظيم  للوزارة رقم  -
 
م الصادر عن مجلس الوزراء 2012( لسنة 145)وفقا
 عامة تابعة لوزارة الداخلية.  إدارةيعتت  

 من المجلس الرئاس  ووزارة الماليـة يعاملونـه طيلـة هـذه السـنوات كجهـاز  -
ا
ال زال ك 
 ة االعتبارية والذمة المالية المستقلة. شخصـييتمت  بال

ن  - انيــات مــن ضــمن مت  ن ن وتخصــيص مت  ن مــاليي  انيــة الدولــة واخرهــا قــرار تكليــف مــراقبي 
تيبات المالية. بشأن  م2020( لسنة 208المجلس الرئاس  رقم )  إقرار التر

 ية بالمصارف التجارية العاملة بالدولة. صـرفبعدد من الحسابات الم دارةتحتفظ اإل  -
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العامة  دارةالشعارات الرسمية عىل المستندات والسيارات واالختام تحمل اسم ماإل  -
 ت والمؤثرات العقليةم. لمكافحة المخدرا

تكشـــف  بعـــض المالحظـــات  دارةمـــن خـــالل أعمـــال الفحـــص والمراجعـــة لحســـابات اإل 
 المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية المتب  نورد منها: 

( مـن 99بالمخالفة لـنص المـادة )أذونات الصـرف ضعف التعزيز المستندي لبعض  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

إجـــراء فقـــط، دون  حصــــر لجرد الفعـــىل  لألصـــول، واالكتفـــاء بعمليـــة العـــدم القيـــام بـــا -
ية بدفتر إسـتاد المخـازن لتحديـد  ن كشوف الجرد واألرصدة الدفتر أوجـه  المطابقة بي 

انيــــة والحســـــابات 299االخــــتالف إن وجــــدت بالمخالفـــــة للمــــادة ) ن ( مــــن الئحـــــة المت 
 والمخازن. 

  مســـك بعـــض الســـجالت والـــدفاتر ال إدارةقصـــور  -
ن
ية والالزمـــة ومنهـــا ضــــرور الجهـــاز ف

وسـجل األصــول الثابتـة وذلــك لتـدوين كافــة  مانــاتسـجل العهـد وســجل الودائـ  واأل 
ة المتعلقــــة بكــــل أصــــل عــــىل حــــده ومتابعتــــه مــــن حيــــث اإلضــــافة ساســــيالبيانــــات األ 
 واالستبعاد. 

  سوء تصنيف بعض األصناف -
ا
ة تـتالءم وطبيعتهـا مـ  عـن عـدم حفظهـا بطريقـفض 

ن كــل صــنف وأخــر عــىل نحــو مقبــول وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة  عــدم الفصــل بــي 
انية والحسابات والمخازن. 219) ن  ( من الئحة المت 

 ألي طـــارئ بالمخالفــة لـــنص المـــادة -
 
 عــدم تـــوفر وســائل الحمايـــة بمقـــر الجهــاز تفاديـــا

انية والحسابات والمخازن. 220) ن  ( من الئحة المت 

ا ية: المي    نية التسيي 

انية للجهة عن السنة المالية  ن  48,253,400م نحو 2020بلغ  جملة اعتمادات المت 
ن بلغــــــ  جملــــــة ال   حــــــي 

مــــــا نســــــبته أي  دينــــــار  47,146,183ات نحــــــو مصـــــــروفدينــــــار فن
:  1,107,217% وبوفر قدره 97.7  دينار، بيانها كالتال 

 النسبة الرصيد المصـروف الفعل   المبلغ المعتمد الباب السنة المالية

2020 
 97.7% 1,063,587 45,679,312 46,742,900 األول

  
 97.1% 43,629 1,466,870 1,510,500 الثانن

 %97.7 1,107,216 47,146,182 48,253,400 اإلجمال  
 

ن عـــىل اإل  -   ضـــبط وترشـــيد اإلنفـــاق وحوكمـــة المـــال العـــام حيـــث  دارةافتقـــار القـــائمي 
فن

 ك 780,000بســداد مبلــل  دارةلــوحظ قيــام اإل 
 
ور  دارةمقــر لــإل   يجــار دينــار ســنويا ن بجــتن

. 41وهو ما يمثل نحو   
 % من مخصصات الباب الثانن

 صـرفيةالحسابات الم

  ومن خالل المراجعة لوحظ 
 :اآلنر

رقــــم  األولبخصــــم عــــدد مــــن الصــــكوك بالخطــــأ مــــن حســــاب البــــاب  صـــــرفقيــــام الم -
:  15,280بقيمة  9000  دينار بيانها كالتال 
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 القيمة تاريــــخ الخصم رقم الصك

11424 03-12-2020 7,000 

45122 06-07-2020 2,527 

148674 28-09-2020 2,228 

450011 16-08-2020 1,451 

944768 05-07-2020 2,072 
 

 المستندي: الفحص 

بقيمـــــــة  مانـــــــاتوجـــــــود رصـــــــيد مرحـــــــل عـــــــن ســـــــنوات ســـــــابقة بحســـــــاب الودائـــــــ  واأل  -
العــــام  يـــراد دينـــار، وتجاوزهـــا للمــــدة القانونيـــة وعــــدم إحالتهـــا لحســــاب اإل  826,909

انية والحسابات والمخازن. 162بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

 ليات والمركباتاآل

  من خالل الفحص والمراجعة لوحظ 
 :اآلنر

ن وجود  211تمليك عدد  - مواصفات لها باستثناء البيانات )النوع أي  سيارة، لم يتبي 
 العدد( فقط.  –

التمليـــك تمـــ  عـــن طريـــق وزارة الداخليـــة دون الحصـــول عـــىل الموافقـــات  إجـــراءات -
ي( بالمخالفـــة –الالزمــة مــن )وزارة المواصـــالت  قــرار اللجنـــة إل  مصــلحة النقـــل الــت 

 
 
واســـتعمال  شــــراءضـــوابط بشـــأن  م2007( لســـنة 918رقـــم ) الشـــعبية العامـــة ســـابقا

 السيارات المملوكة للمجتم . 

 عــدم وجــود ســجل خــاص لقيــد وتســجيل كافــة الســيارات والمركبــات التابعــة للجهــاز  -
 
ا
 عن عدم فت  ملف خاص لكل سيارة. فض 

ســيارة مختلفــة،  29روقة مــن الجهــاز حيــث بلــل عــددها ـارتفــاع عــدد الســيارات المســ -
 .الشـرطةواالكتفاء بفت  محا ن لدى مراكز 

 مركز املعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية
 نظام الرقابة الداخلية

مــن خــالل اعمــال الفحــص وتقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة بــالمركز لــوحظ وجــود بعــض 
:  الخلل والقصور نورد اهمها فيما أوجه  من  يىل 

  للمركــز عــن طريــق الجهــات ذات العالقــة بالدولــة  -
  اعتمــاد المــالك الــوظيفن

التــأخر فن
( مـــن القـــانون 125الـــذي يعـــد مخالفـــة لـــنص المـــادة ) األمـــر )وزارة العمـــل والتأهيـــل( 

 عالقات العمل والئحته التنفيذية. بشأن  م،2010( لسنة 12رقم )

جرد السنوي لمحتويات المخـازن عدم مراعاة األسس السليمة عند القيام بعملية ال -
الجــرد الســنوي للموجــودات دون القيــام  محضـــر واألصـول الثابتــة، حيــث يــتم إعــداد 

ية والفعلية  ن األرصدة الدفتر  الذي يفقد الجرد أهميته.  األمر بالمطابقة بي 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

466 
 

الجــــرد المفــــاج   للخزينــــة والمخــــازن اجراء عــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة بــــ -
بالمخالفـــة ألحكـــام المـــواد م 2020ة خـــالل الســـنة الماليـــة مصــــروفوالعهـــد الماليـــة ال

انية والحسابات والمخازن. 87-88-177-182) ن  ( من الئحة المت 

( 99بالمخالفــة ألحكــام المــادة )الصـــرف  ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض عمليــات -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

  عمليــة قيــد المعــامالت الماليــة الماليــة عــىل المنظومــة  دارةاعتمــاد اإل  -
ن
ونيــة ف االلكتر

:  اغفالو   
ن
 مسك بعض السجالت اليدوية والمتمثلة ف

  األصــــول ألحكــــام الرقابــــة والمحافظــــة عليهــــا مــــن التلــــف والضــــياع  حصـــــر ســــجل
 ( من القانون المال  للدولة. 18بالمخالفة لنص المادة )

  .امات المالية ن  سجل االلتر

  ن )بالمخا مانـــاتســـجل الودائـــ  واأل ( مـــن الئحـــة 165-163لفـــة ألحكـــام المـــادتي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

والمستندات المرفقـة بهـا بخـتم أذونات الصـرف المركز بختم كافة  إدارةعدم القيام  -
( مــن 105ها، وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة )صـــرفوذلــك لعــدم تكــرار الصـــرف  يفيــد 

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

  نهايــــة الســــنة الماليــــة وذلــــك الصـــــرف  ســــ  وزيــــادة نســــبةالتو  -
انيــــة فن ن عــــىل بنــــود المت 
انيـة الحسـابات 13بقصد استنفاد البنـد بالمخالفـة ألحكـام المـادة ) ن ( مـن الئحـة المت 

 .والمخازن

ية انية التسيي   المي  

 558,000نحــو م 2020بلغــ  جملــة المخصصــات الماليــة للمركــز عــن الســنة الماليــة 
ن    حـــــي 

% 86مـــــا نســـــبته أي  دينـــــار  552,980ات نحـــــو مصــــــروفبلغـــــ  جملـــــة ال دينــــار فن
 دينار، بيانها كما يىل   5,050 وبوفر قدره

 % الرصيد المصـروف الفعل   المبلغ المعتمد الباب السنة المالية

2020 
 %98 5,020 234,980 240,000 األول

  
 %100 0 318,000 318,000 الثانن

 %99 5,020 552,980 558,000 اإلجمال  
 

 الفحص المستندي: 

  تـــــم مصــــــروفالمركـــــز وقشـــــكل ملحـــــو  آلليـــــة ترجيـــــ  ال إدارةاتبـــــاع  -
ات الخاصـــــة الـــــبر

 بالمركز بالمخالفة للقانون النظام المال  للدولة، نـورد منهـا 
ن سدادها لبعض العاملي 

 :  ما يىل 

 المستفيد البيان القيمة ن الصـرفذا

 ع ح    ترجي  قيمة قط  غيار مركبة 8,885 11/12

 ع م ع ب ترجي  قيمة صيانة مركبة 5,170 4/12

 ج ع ج سكن إيجار ترجي  قيمة  11,700 02/11

 س ق د ترجي  قيمة صيانة مركبة 5,000 20/12
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الصـــــرف  التعزيــــز المســــتندي المؤيــــدة لعمليــــةإل  افتقــــار بعــــض المعــــامالت الماليــــة -
 
ا
بالمخالفــة لــنص ذن الصـــرف ة إل ساســياســتيفاء بعــض البيانــات األ  إغفــالعــن فضــ 

انية والحسابات والمخازن( من الئ100، 99المواد رقم ) ن  .حة المت 

 مصلحة األحوال املدنية
 
ً
 نظام الرقابة الداخلية :أوال

ن ) - ( مـــــــن الئحـــــــة 100-99ضـــــــعف التعزيـــــــز المســـــــتندي بالمخالفـــــــة ألحكـــــــام المـــــــادتي 
انية والحسابات  ن  والمخازن. المت 

 أذونــــاتعــــدم تعبئــــة البيانــــات الخاصــــة بخانــــة بيانــــات االعتمــــادات الماليــــة بــــبعض  -
 .صـرفال

 عدم وجود بطاقات األصناف عىل كل صنف بالمخازن.  -

ة رقـــــم داريـــــعـــــدم وجـــــود لجنـــــة عطـــــاءات بالمصـــــلحة بالمخالفـــــة لالئحـــــة العقـــــود اإل  -
 م. 2007( لسنة 563)

عقــــود إبــــرام  احتياجــــات المصــــلحة دون طريــــق التكليــــف المبــــارسر لتــــوفت  إل  اللجــــوء -
ن بالمخالفة لالئحة العقود اإل   م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريتضمن حق الطرفي 

القانونيـة  جـراءاتلوحظ وجود صكوك معلقة منـذ سـنوات سـابقة لـم يـتم اتخـاذ اإل  -
 حيالها. 

 وجميــــ  المســــتندات المرفقــــة لهــــا بخــــتم يفيــــد أذونــــات الصـــــرف عــــدم القيــــام بخــــتم  -
 ألحكـــام المـــادة ) صــــرافوكـــذلك توقيـــ  ال الصــــرف

 
( مـــن 105بجانـــب كـــل خـــتم وفقـــا

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

 ات يراداإل  احالةتأخر العديد من الفروع التابعة للمصلحة ب -
 
العامة مما  دارةلإل  شهريا

ات بنهايــة الســنة الماليــة وانجــر عليــه ترحيــل يــرادترتــب عــىل ذلــك تــأخر تســجيل اإل 
 ات للسنوات الالحقة. يراداإل تلك 

  مسك سجل خاص باألصول الثابتة.  -
 قصور المصلحة فن

  آالت تصـــــــوير أحبـــــــار منتهيـــــــة  -
وجـــــــود أعـــــــداد مـــــــن األصـــــــناف الخـــــــردة والمتمثلـــــــة فن

( 309بالمخالفـة للمـادة )أي إجـراء  ولـم يتخـذ بشـأنها إل  الصـالحية، أجهـزة حاسـب
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

يةثانيا  انية التسيي   : المي  

لفعليـــة خـــالل الســـنة ات امصــــروفوفيمـــا يـــىل  بيـــان بالمخصصـــات المعتمـــدة مقارنـــة بال
 :م2020المالية 

 الرصيد المصـروف الفعل   المعتمد البيان السنة

2020 
 1,248,230 374,402,770 375,651,000 األولالباب 

  
 22,110 6,059,640 6,081,750 الباب الثانن

 1,270,340 380,462,410 381,732,750 المجموع
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( 99بالمخالفـة ألحكـام المـادة )الصــرف  ضعف التعزيز المستندي لبعض معامالت -
انية والحسابات والمخازن وعىل سبيل المثال:  ن  من الئحة المت 

 مالحظات البيان القيمة نذرقم اال 

يات.  محضـر  إرفاقعدم  صيانة  9,670 6/10  لجنة المشتر

يات.  محضـر  إرفاقعدم  توريد حت  تصوير 63,200 6/21  لجنة المشتر

يات.  محضـر  إرفاقعدم  توريد احبار 3,755 2/10  لجنة المشتر
 

ة لتـــوفت  االحتياجـــات دون اصـــدار قيـــام المصـــلحة ب - عقـــود مـــ  إبـــرام  تكليفـــات مبـــارسر
م، وعـىل 2007( لسنة 563ة رقم )داريالجهات الموردة بالمخالفة الئحة العقود اإل 

 سبيل المثال: 

 البيان القيمة نذرقم اال 

 مكتب   إل  توفت  اجهزة حاسب 38,160 12/11

 توفت  قرطاسية  58,600 1/8

 قيمة صناعة اختام 34,600 30/6
 

ن  صــرفأظهرت مذكرة تسوية حساب الم -   وجـود صـكوك مقيـدة  األولللبـابي 
والثـانن

دينار،  2,228,674منذ سنوات سابقة بقيمة  صـرفبالدفاتر ولم تظهر بكشف الم
 القانونية حاليها.  جراءاتدون اتخاذ اإل 

بالمصــــلحة لــــوحظ وجــــود صــــكوك  مانــــاتمــــن خــــالل مراجعــــة حســــاب الودائــــ  واأل  -
 ءاتجــــــرا دينــــــار، لــــــم يــــــتم اتخــــــاذ اإل  109,452معلقــــــة مــــــن ســــــنوات ســــــابقة بقيمــــــة 

 القانونية حيالها. 

: اإل 
ً
 يراداتثالثا

ات يراددينار، بينما بلغ  اإل  1,500,000م نحو 2020ات المقدرة لسنة يرادبلغ  اإل 
  دينار، والبيان  1,722,657المحققة خالل السنة 

 :يوض  ذلك اآلنر

انية السنة   اإليراد المحقق المقدر بالمي  

2020 1,500,000 1,722,657 
 

 :
ً
 العهد الماليةخامسا

إال دينـار تـم تسـويتها،  76,000م نحـو 2020ة خالل سنة مصـروفالعهد ال إجمال  بلل  
:  أنه  لوحظ ما يىل 

-   
 العهد المالية خالل السنة.  صـرفالتوس  فن

ة للمـــــديريات مصــــــروفالمصـــــلحة بامســـــاك ســـــجل للعهـــــد الماليـــــة ال إدارةعـــــدم قيـــــام  -
انية والحسابات والمخـازن ( من 181لغرض متابعتها بالمخالفة للمادة ) ن الئحة المت 

ونية فقط.   واالكتفاء بالمنظومة اإللكتر
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 مصلحة أمن املرافق واملنشآت
 نظام الرقابة الداخلية: 

  نظــام الرقابــة الداخليــة 
ن
ن القصــور الواضــ  ف مــن خــالل فحــص ومراجعــة المصــلحة تبــي 
 عىل األداء العام للمصلحة ومن أهم نقاط القصور 

 
  اآلمما أثر سلبا

 :نر

انيــــة 23عــــدم مســــك ســــجل االعتمــــاد بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة ) - ن ( مــــن الئحــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

عدم قيامه باعداد التقارير الشهرية عن أعمال المصـلحة بمـا تـم تحصـيله ومـا جـرى  -
انيـــــــــة 25ات بالمخالفـــــــــة ألحكــــــــام المـــــــــادة )مصـــــــــروفإنفاقــــــــه مـــــــــن  ن ( مــــــــن الئحـــــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

( 99بالمخالفـة ألحكـام المـادة ) صـرفالمعتمد والمنإذن الصـرف  كتابة بيانات  عدم -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

 عدم قيامه بالجرد المفاج   للخزينة والمخازن.  -

 احالــــةعــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة باعــــداد التقــــارير االنتقاديــــة الشــــهرية و  -
شاد بها.  دارةلإل   العليا لالستر

 ات. يرادعدم قيامه بالجرد المفاج   للخزينة ومتابعة اإل  -

انيـــــة 81عـــــدم مســـــك دفـــــتر يوميـــــة الصـــــندوق بالمخالفـــــة للمـــــادة ) - ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 والحسابات والمخازن واالكتفاء بسجل مساعد. 

 بالمخالفـة صــرفعـىل كافـة المسـتندات المؤيـدة للالصــرف  عدم الختم بما يفيـد تـم -
انية والحسابات والمخازن. 105ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

ية انية التسيي   المي  

انيـــــــــة للمصـــــــــلحة عـــــــــن الســـــــــنة الماليـــــــــة  ن م نحـــــــــو 2020بلغـــــــــ  جملـــــــــة اعتمـــــــــادات المت 
ن بلغــ  جملــة ال 40,873,982   حــي 

أي  دينــار  40,708,652ات نحــو مصـــروفدينــار فن
: دينار، بيان 165,330% وبوفر قدره 99ما نسبته   ها كما يىل 

 % الرصيد المصـروف الفعل   المبلغ المعتمد الباب السنة المالية

2020 
 100% 0 37,852,982 37,852,982 األول

  
 94.5% 165,330 2,855,670 3,021,000 الثانن

 99.5% 165,330 40,708,652 40,873,982 اإلجمال  
 

 صـرفيةالحسابات الم

 157-204-106ومـــن خـــالل المراجعـــة واالطـــالع عـــىل مـــذكرة التســـوية للحســـاب رقـــم 
ن يرادالخاص باإل  : ات تبي   

 اآلنر

 22,206بقيمـــة  164ات رقـــم مصــــروفخصـــم عـــدد مـــن الصـــكوك تخـــص حســـاب ال -
 دينار. 
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حسـاب إل  صكوك وتـم تحويلهـا  أرقامخصم عدد من الصكوك من الحساب بدون  -
 .164ات رقم مصـروفال

  ت -
ن
ي بمبلل  صـرفسوية حساب المفرق ف  دينار  321,055م  الرصيد الدفتر

 مصلحة اجلوازات واجلنسية
 
ً
 : نظام الرقابة الداخلية: أوال

  نظــــام الرقابــــة أوجــــه  مــــن خــــالل اعمــــال الفحــــص والمراجعــــة لــــوحظ بعــــض
ن
القصــــور ف

  
ن
  الداخلية تمثل  ف

 :اآلنر

( مـــــن الئحــــــة 105)بالمخالفــــــة للمـــــادة الصــــــرف  عـــــدم خـــــتم المســـــتندات بمــــــا يفيـــــد  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ي مرة عىل االقل كل  - عدم القيام بالجرد المفاج   للخزينة ومطابقتها بالرصيد الدفتر
انية والحسابات والمخازن. 88شهر بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

  اعــداد الحســاب الختــام  واحالتــه لــوزارة الماليــة   -
كمــا نصــ  عليــه تــأخر المصــلحة فن

 ( من القانون المال  للدولة. 23المادة )

 صـــــليةالمســـــتندات األ  إرفـــــاق إغفـــــالضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي وذلـــــك مـــــن حيـــــث  -
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

ية:  انية التسيي   ثانيا: المي  

م حيـــث بلغـــ  2020نتـــائأ فحـــص ومراجعـــة حســـابات المصـــلحة عـــن الســـنة الماليـــة 
ات بالمقارنــة مــ  التفويضــات المعتمــدة والحــواالت الــواردة مــن واقــ  مصـــروفال إجمــال  
: مصـروفتقرير ال  ات وفق البيان التال 

 الرصيد المصـروفات المعتمد البيان

 (545,340) 143,737,540 143,192,200 األولالباب 

  
 431,550 5,650,200 6,081,750 الباب الثانن

 

  مصـــروفاالطــالع عــىل تقريــر ال ومــن خــالل
ات البــاب مصـــروفات لــوحظ وجــود عجــز فن

ن  545,340بقيمــــة  األول   بنــــد المهايــــا والمرتبــــات وبنــــد عــــالوة التمــــت 
دينــــار، وتمثلــــ  فن

 :  وفق الجدول التال 

 الرصيد المصـروف االعتماد البند

 (97,413) 86,250,920 86,153,507 المهايا والمرتبات

ن   (480,620) 43,021,420 42,540,800 عالوة التمت 
 

 الفحص المستندي

اتبـــاع سياســـة التكليـــف المبــــارسر وعـــدم االعـــالن عـــن مناقصــــة عامـــة الختيـــار أفضــــل  -
 ة. ومثال ذلك: داري( من الئحة العقود اإل 10االسعار بالمخالفة للمادة )
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ـــخ إذن الرصف  البيان المستفيد القيمة التاريـ

ات مجموعة السالم شـركة 20,730 4/10/2020 4/10  توريد وتركيب منظومة كامت 

 توريد مواد غذائية ومواد تنظيف االمانة الدائمة شـركة 133,467 30/12/2020 60/12
 

  نهايــة الســنة الماليــة وذلــك بتوريــد و  اصــدار قيــام المصــلحة ب -
ن
مــواد  شـــراءتكليفــات ف

  للمصــلحة  األمــر وادوات 
الــذي يعــد اســتنفاذ للبنــد ولــيس لغــرض االحتيــاج الحقــيفر

انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن، وعـــــىل 17، 13بالمخالفـــــة للمـــــادة ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 سبيل المثال: 

ـــخ إذن الرصف  البيان المستفيد القيمة تاريــــخ التكليف التاريـ

 توريد مواد غذائية االمانة الدائمة شـركة 133,467 30/12/2020 30/12/2020 6/12

 توريد طابعات المنوال لقرطاسية شـركة 41,000 31/12/2020 31/12/2020 205/12

 توريد زيوت محركات المتوفق للقط  غيار السيارات 27,000 31/12/2020 31/12/2020 209/12

 توريد قرطاسية األولالمتكاملة  شـركة 1,200 31/12/2020 31/12/2020 218/12
 

 العهـــد

-   
العهـــد ألشـــخاص ال تتـــوفر فـــيهم صـــفة امنـــاء الخـــزائن بالمخالفـــة  صــــرفالتوســـ  فن
انيــــة والحســــابات والمخــــازن. وعــــىل ســــبيل المثــــال ال 178للمــــادة ) ن ( مــــن الئحــــة المت 

 .حصـرال

ـــخ إذن الرصف  البيان القيمة التاريـ

 ال. م عهدة لمكتب المراقب المال باسم /هـ 5,000 20/7/2020 4/7

 م. عهدة لمكتب الشؤون القانونية باسم/ع ال 5,000 20/9/2020 3/9

 عهدة لمكتب المحفوظات باسم /ه ن ت.  5,000 20/9/2020 29/9
 

العهد المالية السابقة ومثـال عهد مالية ألشخاص لم يقوموا بتسوية  صـرفالقيام ب -
 :ذلك

 تاريــــخ صـرف العهدة قيمة العهدة االسم إذن الرصف

 26/7/2020 5,000 أم  ج 7/7

 28/9/2020 3,000 الم  ع 21/9

 1/12/2020 3,000 الم  ع 1/12
 

  نهايــــــة الســــــنة الماليــــــة  صـــــــرف -
انيــــــة  األمــــــر عهــــــد ماليــــــة فن ن الــــــذي يعــــــد اســــــتنفاذ للمت 

ان13بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ن يـــة والحســـابات والمخـــازن ومثـــال ( مـــن الئحـــة المت 
 :ذلك

ـــخ إذن الرصف  المستفيد القيمة رقم القرار التاريـ

 عو  ف 2,000 350/12 22/12/2020 38/12

 ع ال س 2,000 352/12 22/12/2020 39/12

 ر ف ال 3,000 369/12 29/12/2020 53/12

 أ ع ب 3,000 370/12 29/12/2020 54/12

 أم  ج 5,000 371/12 31/12/2020 95/12
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والكشــف التحلــيىل  للعهــد ات يــرادات واإل مصـــروفمــن خــالل االطــالع عــىل خالصــة ال -
ن ان هنـــــاك 2020ة خـــــالل العـــــام مصــــــروفالماليـــــة ال عهـــــدة ماليـــــة لـــــم يـــــتم  44م تبـــــي 
( مـــن 188بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) دينـــار  175,000هـــا إجماليهـــا حيـــث بلـــل إقفال

انيـــة والحســـابات والمخـــازن، حيـــث يتطلـــب  ن مـــن المصـــلحة باتخـــاذ  األمـــر الئحــة المت 
ن واللوائ  المنظمة لذلك. تسوية هذجراءات بشأن اإل   ه العهد حسب القواني 

 ابات المصـرفيةالحس

: صـرفومن خالل االطالع عىل مذكرات التسوية للحسابات الم  ية لوحظ ما يىل 

 صـرف الجمهورية )الميدان(م األولحساب الباب 

  كشـف حسـاب الم -
ن
وتجـاوزت  صــرفوجـود مبـالل خصـم  مـن الـدفاتر ولـم تظهـر ف

هــــذه المبــــالل لحســــاب  إحالــــةالــــذي يتطلــــب مــــن المصــــلحة  األمــــر المــــدة القانونيــــة 
 إلحالتها لحساب اإل  ماناتالودائ  واأل 

 
 العام.  يراد تمهيدا

وال مقابــل لهــا بالــدفاتر بلغــ   صـــرفوجــود مبــالل خصــم  مــن كشــف حســاب بالم -
 دينار.  256,886,472قيمتها 

  )م
 ورية الميدان(الجمه صـرفحساب الباب الثان 

  كشـف حسـاب الموجـود مبـالل خصـ -
وتجـاوزت  صــرفم  مـن الـدفاتر ولـم تظهـر فن

أي  احالهـــا جـــراءات بشـــأن مـــن المصـــلحة ان تتخـــذ اإل  األمـــر المـــدة القانونيـــة يتطلـــب 
 إلحالتها لحساب اإل  ماناتحساب بالودائ  واأل 

 
 العام.  يراد تمهيدا

 ات: يراداإل 

وقـــــــــــدره م مبلـــــــــــل 2020ات المحصـــــــــــلة عـــــــــــن الســـــــــــنة الماليـــــــــــة يـــــــــــرادبلغـــــــــــ  جملـــــــــــة اإل 
ات المقـــــررة حســـــب التفويضـــــات الـــــواردة يـــــراد( دينـــــار، فيمـــــا بلغـــــ  اإل 11,295,534)

دينــــــار، والشــــــكل التــــــال   25,000,000م مبلــــــل وقــــــدره 2020للمصــــــلحة خــــــالل العــــــام 
 يوض  ذلك: 

 البند اإليرادات المحققة اإليرادات المقررة

25,000,000 11,295,534 45% 
 

امات  االلي  

امــات المســتحقة للمصــلحة فيمــا يتعلــق بالبــاب  - ن م حــبر 2015مــن  األولبلغــ  االلتر
  فروقات ترقية.  62,352,383م قيمة 2020

 دينار، وتتمثل فن

  للمصـــلحة مبلـــل وقـــدره  -
امـــات المتعلقـــة بالبـــاب الثـــانن ن  7,063,370كمـــا بلغـــ  االلتر

 دينار. 
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 هيئة السالمة الوطنية
 
ً
 الرقابة الداخلية: نظــــام أوال

  نظــام الرقابـــة الداخليـــة أوجــه  مــن خـــالل الفحــص والمراجعـــة لــوحظ بعـــض
ن
القصـــور ف

  
ن
  تتمثل ف

 :اآلنر

ي مرة عىل االقل كل  - عدم القيام بالجرد المفاج   للخزينة ومطابقتها بالرصيد الدفتر
انية والحسابات والمخازن. 88شهر بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

امــــات، الـــــدفعات عــــدم مســــك الســـــجالت المتعــــ - ن ارف عليهـــــا )األصــــول، العهـــــد، االلتر
ن ) انيـــة والحســـابات 165-163المقدمـــة، الـــخ( بالمخالفـــة للمـــادتي  ن ( مـــن الئحـــة المت 

 والمخازن. 

عـــدم قيـــام لجنـــة الجـــرد بأعمـــال الجـــرد الفعـــىل  بالطريقـــة المحاســـبية الســـليمة ويـــتم  -
ن اإجــــراء الموجــــودات فقــــط دون  حصـــــر االعتمــــاد عــــىل  لرصــــيد الفعــــىل  المطابقــــة بــــي 
ي.   والدفتر

( مـــــن الئحــــــة 105بالمخالفــــــة للمـــــادة )الصــــــرف  عـــــدم خـــــتم المســـــتندات بمــــــا يفيـــــد  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

عدم قيام المراج  الداخىل  باعداد تقارير دورية بنتائأ عملـه واحالتهـا للنتـائأ عملـه  -
 العليا.  دارةواحالتها لإل 

 
ً
 م2020الهيئة عن السنة المالية ت : نتائج فحص ومراجعة حساباثانيا

ات مقارنـــة مـــ  التفويضـــات المعتمـــدة والحـــواالت الـــواردة مـــن مصــــروفال إجمـــال  بلغـــ  
: مصـروفواق  تقرير ال  ات كالتال 

 الرصيد المصـروف الحواالت  المعتمد البيان

 13,736,570 132,726,430 122,648,582 146,463,000 األولالباب 

  
 182,988 7,048,210 7,274,248 7,231,198 الباب الثانن

 

 :  وقد لوحظ بشأنها ما يىل 

-   
( مــــن 10عــــىل بعــــض االعتمــــادات المقــــررة بالمخالفــــة للمــــادة )الصـــــرف  التجــــاوز فن

انيــــــــة والحســــــــابات 13قــــــــانون النظــــــــام المــــــــال  للدولــــــــة والمــــــــادة ) ن ( مــــــــن الئحــــــــة المت 
 والمخازن، ومثال عىل ذلك: 

   
 دينار.  475,955ة( بمبلل ساسيالمرتبات األ عىل )بند الصـرف  التجاوز فن

   
( بمبلل الصـرف  التجاوز فن ن  دينار.  718,190عىل )بند عـــــــــــالوة التمت 

   
( بقيمــة الصـــرف  التجــاوز فن ن  15,500عــىل )بنــد اتعــاب ومكافــآت لغــت  العــاملي 
 دينار. 

   
 دينار.  377,154)بند قطــــ  غيار ومهات( بقيمة الصـرف  التجاوز فن
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دينار مما يعكس  168,052الخصم عىل بند التدريب والبعثات والبالل قيمته  عدم -
  تقدير 

ن
انية التقديرية. مصـروفعدم الدقة ف ن  ات البند بالمت 

 الفحص المستندي

بعــــض المســــتندات مــــ   إرفــــاق إغفــــالضـــعف التعزيــــز المســــتندي وذلــــك مــــن خـــالل  -
اني99بالمخالفة للمادة )أذونات الصـرف  ن  ة والحسابات والمخازن. ( من الئحة المت 

اذن 
 صـرف

 البيان مالحظات المستفيد القيمة التاريــــخ

 عدم إرفاق عقود العمل م  إذن الرصف مجموعة اسماء 15,000 3/5/2020 7/5
ن بناء عىل  مكافأة لغت  العاملي 

 م. 2019( لسنة 547القرار رقم )

 شـركة الليبو 34,325 30/12/2020 44/12
. عدم إرفاق مايفيد  ن  التأمي 

 عدم إرفاق بيانات السيارات وعددها. 
ن اإلجباري لعدد من  قيمة التأمي 
 اآلليات وشاحنات اإلطفاء. 

51/12 30/12/2020 30,000 
 شـركة ليبيانا 
 للهاتف المحمول

 عدم إرفاق إذن االستالم،
 عدم إرفاق الفاتورة النهائية

المبلل المذكور يمثل شـراء كروت 
 دف  مسبق. 

 إم ال /لـعهدة  8,000 30/12/2020 61/12

عدم إرفاق تقرير بحالة السيارة 
ة وحاجتها للصيانة من الشؤون اإلداري

عدم بيان نوع السيارة ورقم ، والخدمات
 اللوحة للسيارة المراد صيانتها

 للسيد )إ م ل(عهدة مالية 

 

ة لتـــوفت  بعـــض االحتياجـــات بالمخالفـــة إل  اللجـــوء - للمـــادة طريقـــة التكليـــف المبـــارسر
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داري( من الئحة العقود اإل 10)

 البيان المستفيد القيمة التاريــــخ اذن صـرف

ات اإلطفاء.  شـركة مجموعة االمان القابضة 450,000 3/5/2020 1/5 ن  مقابل توريد معدات وتجهت 

 شـركة الدائم المساهمة 428,000 3/5/2020 4/5
ات وقط   ن غيار مقابل توريد تجهت 
 واسطوانات إطفاء. 

52/12 3/5/2020 215,140,000 
شـركة الواحة للطباعة والخدمات 

 االعالنية
 ( جهاز كمبيوتر. 62قيمة توريد عدد )

 

ن عـدم  صـرف - ن حيث تبي  مـا يفيـد  إرفـاقمبالل عىل بند اتعاب ومكافآت لغت  العاملي 
 بها، وفيما يىل  بيان بيها:  األعمال إنجاز

ن  المكلفي 

 البيان المستفيد رقم القرار القيمة التاريــــخ صـرفاذن 

 الرائد/م ع م 298/19 5,000 م2020/5/3 11/5
ن بموجب  تمثل مكافأة مالية لغت  العاملي 

 م. 2019( لسنة 298القرار رقم )

 مجموعة أسماء 455/2020 9,000 10/12/2020 14/12
ن بموجب  تمثل مكافأة مالية لغت  العاملي 

 م. 2020لسنة  (455القرار رقم )

 مجموعة أسماء 461/2020 36,000 8/12/2020 20/12
ن بموجب  تمثل مكافأة مالية لغت  العاملي 

 م. 2020( لسنة 461القرار رقم )
 

   13/5رقم  إذن صـرف بموجب -
دينار،  24,000م، بقيمة 03/05/2020المؤر  فن

بالمخالفـة لقـرار لمراقب المال  للهيئـة وذلـك لسكن  إيجار ن( مقابل .ع.لصال  )ص
 م. 2017( لسنة 354وزير المالية رقم )

( مـن قـانون النظـام المـال  للدولـة، وفيمـا 21مبـالل مقـدما بالمخالفـة للمـادة ) صــرف -
 يىل  عينة منها: 
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 رقم إذن 

 الصـرف
 البيان رقم الصك المستفيد القيمة تاريخه

 الهيئة. قيمة إيجار سكن لرئيس  357793 م    ح 36,000 3/5/2020 14/5

 قيمة إيجار سكن لمدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة.  357794 س أ  ك 18,000 3/5/2020 15/5

 قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب الحسابات بالهيئة.  357795   ح  م 18,000 3/5/2020 16/5

 قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب المرتبات بالهيئة.  357797 م م  س 18,000 3/5/2020 17/5

 رئيس مكتب الشؤون الشية بالهيئة. لقيمة إيجار سكن  357798 ر ن  م 18,000 3/5/2020 18/5

 357799 ص أ  ف 18,000 3/5/2020 19/5
قيمة إيجار سكن لرئيس مكتب المراجعة الداخلية 

 بالهيئة. 

4/12 3/5/2020 9,000 
اد  شـركة الهودج الستت 
 المواد الغذائية

. يمثل قيمة إيجار  357842
 
 لمدة ثالثة أشهر مقدما

 

   48/12رقـــــــم  إذن صــــــــرف بموجـــــــب -
ن
 49,000م، بقيمـــــــة 30/12/2020المـــــــؤر  ف

ة مــن  إيجــار دينــار، لصــال  )ن، ال، ال( مقابــل   01/06ســكن رئــيس الهيئــة عــن الفــتر
  القيمــــة بالمخالفــــة لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم صـــــرفم. حيــــث 31/12/2020إل 
بعــــــض الخــــــدمات بــــــديوان الــــــوزارات بمبلــــــل م، بتحديــــــد قيمــــــة 2013( لســــــنة 346)

 دينار.  6,000

 العهـد: 

 من خالل الكشف التحلـيىل  للعهـد الماليـة ال -
ن م بـأن 2020ة خـالل سـنة مصــروفتبي 

دينــار  551,205هــا تبلــل قيمتهــا اقفالعهــدة ماليــة لــم يــتم تســويتها و  25هنــاك عــدد 
انية والحسابات والم188بالمخالفة للمادة ) ن  خازن. ( من الئحة المت 

 عهد مالية ألشخاص لم يقوموا بتسوية العهد المالية السابقة:  صـرفالقيام ب -

ـــخ رقم إذن الرصف رقم القرار القيمة االسم  التاريـ

 ع ال ال
20000 353 5/11 16/11/2020 

1200 2400 8/12 3/12/2020 

 ال ع م

500 1800 23/12 16/12/2020 

1600 4800 41/12 28/12/2020 

95000 2400 58/12 30/12/2020 
 

عهــد ماليــة عنــد نهايــة الســنة الماليــة ممــا يعــد اســتنفاذ لالعتمــادات المدرجــة  صـــرف -
انية بالمخالفة ألحكام المادة ) ن انيـة والحسـابات والمخـازن 13بالمت  ن ( مـن الئحـة المت 

  عىل النحو 
 :اآلنر

ـــخ رقم إذن الرصف رقم القرار القيمة االسم  التاريـ

 30/12/2020 50/12 520/20 29500 ع ع ال

 30/12/2020 55/12 495/20 3000 الم  ف

 30/12/2020 57/12 524/20 100,000 م س ب

 30/12/2020 58/12 523/20 95000 ال ع م

 30/12/2020 59/12 518/20 230,000 م ع س
 

ة ال تتـــوفر فـــيهم  صــــرف -    شــــروطعهـــد ماليـــة ألشـــخاص بمبـــالل كبـــت 
 الخـــزائن صــــرافن

انية والحسابات والمخازن. 178الحكومية بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 
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ـــخ القيمة إذن الرصف  المستفيد التاريـ

 نقيب ال ع م 16/12/2020 5000 23/12

 س بم نقيب 30/12/2020 100,000 57/12

 ع سم موظف 30/12/2020 230,000 59/12
 

 صـرفيةالحسابات الم

  ية لوحظ صـرفمذكرات التسوية للحسابات المومن خالل االطالع عىل 
 :اآلنر

  كشــف حســاب الم -
ن
ة  صـــرفوجــود مبــالل خصــم  مــن الــدفاتر ولــم تظهــر ف منــذ فــتر

بشـــأنها ومنهـــا مـــا  إجـــراءاتطويلـــة تجـــاوزت المـــدة القانونيـــة دون اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 
 :  يىل 

 القيمة تاريــــخ الصك رقم الصك

297097 21/10/2017 923,430 

307967 10/5/2018 81,828 

311956 11/2/2019 2,465,923 

311957 11/2/2019 1,650 

360520 24/3/2020 49,883 
 

هـــا بالـــدفاتر بلغـــ  وال مقابـــل ل صــــرفوجـــود مبـــالل خصـــم  مـــن كشـــف حســـاب الم -
ن اتخـــــــاذ الهيئــــــــة اإل  202,658قيمتهـــــــا  القانونيـــــــة الالزمــــــــة  جـــــــراءاتدينـــــــار لــــــــم يتبـــــــي 

جاع المبلل  الموضوع بدال من ترحيله من سنة ألخرى. معالجة و  الستر

  كشــــف الم -
بلغــــ  قيمتهــــا  صـــــرفوجــــود مبــــالل خصــــم  مــــن الــــدفاتر ولــــم تظهــــر فن

 قانونية.  إجراءاتدينار دون اتخاذ ما يلزم من  67,440
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 الفصل احلادي عشر: قطاع الدفاع
 وزارة الدفاعديوان 

 
ً
 نظام الرقابة الداخلية :أوال

اف عــىل القســم المــال  عــدم قيــام المراقــب المــال   -
  اإلرسر
ن
بــالوزارة بالــدور المنــاط بــه ف

( مــن 23والتحقــق مــن حســن تطبيــق القواعــد الماليــة وفــق مــا نصــ  عليــه المــادة )
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

والوحـــــــدات التابعـــــــة لهـــــــا وقيـــــــدها  داراتاإل إل  قيـــــــام الـــــــوزارة بتحويـــــــل مبـــــــالل ماليـــــــة -
ة دونمصـروف ن إل  تفويضات مصلحية وقيـدها كارتبـاط إصدار  ات فعلية مبارسر حـي 

ن )مصـــروفالحصــول عــىل تقــارير ال انيــة 25، 15ات بخــالف المــادتي  ن ( مــن الئحــة المت 
  إنفـــاق تلـــك  داراتوالحســـابات والمخـــازن، ممـــا مـــن  الفرصـــة لتـــك اإل 

ن
والوحـــدات ف

  غـت  األ 
  اداء مدفوعات دون ضوابط وفن

ر المخصصـة لهـا ممـا يظهـ غـراضالمبالل فن
 ات عىل غت  حقيقتها. مصـروفال

ن اإل  - الماليــــة بــــوزارة الــــدفاع  دارةازدواجيــــة بعــــض المهــــام وتــــداخل االختصاصــــات بــــي 
 الحسابات العسكرية مما يضعف نظام الرقابة الداخلية.  ادارةو 

  مســك دفــتر يوميــة الصــندوق بالمخالفــة لــنص  إدارةقصــور  -
الحســابات العســكرية فن

انية والحسابات والمخازن83 ،82 ،81المواد ) ن   .( من الئحة المت 

  القيـــام ب ادارةقصـــور مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة بـــ -
 األعمـــالالحســـابات العســـكرية فن

المناطــــة بــــه عــــىل أكمــــل وجــــه مــــن حيــــث إعــــداد التقــــارير الدوريــــة عــــن نتــــائأ أعمالــــه 
شاد بها.  دارةواحالتها لإل   العليا لالستر

مــــن  (23المخالفــــة لمــــا نصــــ  عليــــه المــــادة )عــــدم القيــــام بمســــك ســــجل االعتمــــاد ب -
انيــــــة والحســــــابات والمخــــــازن والمــــــادة ) ن ( مــــــن قــــــانون النظــــــام المــــــال  18الئحــــــة المت 

 للدولة. 

قيم  إدارةعدم قيام  - بالمخالفة لنص المادة أذونات الصـرف الحسابات العسكرية بتر
انية والحسابات والمخازن. 100) ن  ( من الئحة المت 

بتحميل المرتبات المحالة لمكاتب االرتباط العسكرية بالخارج  مازال  الوزارة تقوم -
ن بالخــــــارج عــــــىل نفقــــــة الجــــــيش عــــــىل أســــــاس  الخاصــــــة بالموفــــــدين الطلبــــــة الدارســــــي 

انيــــة مــــن بنــــد الســــلف وعــــدم تســــويتها بنهايــــة الســــنة الماليــــة مصـــــروف ن ات خــــارج المت 
ن ) انيـــــة ( مـــــن الئحـــــة الم157 ،154للســـــنوات الماضـــــية بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادتي  ن ت 

والحســـــابات والمخـــــازن، ممـــــا يضـــــخم حســـــاب الســـــلف للســـــفارات الليبيـــــة بالخـــــارج 
  .ات الفعلية عىل حقيقتهامصـروفويرحل ارصدتها من سنة ألخرى وال يظهر ال

عدم وجود رنية وخطط واضحة لتفعيل الجيش وبناءه وجم  السالح الخارج عـن  -
 السيطرة بالرغم من حجم األموال والنفقات. 
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  إعـــداد الحســـابات الختاميـــة للـــوزارة عـــن الســـنوات الماضـــية قصـــور وز   -
ن
ارة الـــدفاع ف

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 23بخالف المادة )

  إعداد مذكرات التسوية للحسابات الم -
ن
ية للجهات التابعة للوزارة مما صـرفالتأخر ف

 يتعذر معه متابعتها واحكام الرقابة عليها. 

مـــــدير مكتــــب المراجعـــــة الداخليـــــة  العســــكرية بتكليـــــف الحســـــابات إدارةقيــــام مـــــدير  -
ن واللوائ  المالية النافـذة وبالمخالفـة لمـا  دارةإل  الحسابات وذلك بالمخالفة للقواني 

 ( من التنظيم الداخىل  للوزارة. 8نص  عليه المادة )

  مراجعة  -
ن
وأعداد التقارير المالية أذونات الصـرف عدم استقاللية المراج  الداخىل  ف

انيـــــــــة والحســـــــــابات 96وص بالمخالفـــــــــة لـــــــــنص المـــــــــادة )بالخصـــــــــ ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 
 والمخازن. 

ام  - ن ( لســـــنة 24الحســـــابات العســـــكرية بمـــــا نـــــص عليـــــه القـــــانون رقـــــم ) إدارةعـــــدم الـــــتر
( 2م والئحتـــه التنفيذيـــة المـــادة )2013( لســـنة 19م المعـــدل بالقـــانون رقـــم )2013
  تزيـد قيمتهــا عــىل أذونــات الصــرف  احالـةب

ة الصـــرف  ف دينــار بعـد لـأ 500الــبر مبــارسر
 .الالحقة للديوان لغرض المراجعة

ن وجــود مبــالل صـــرفمــن خــالل االطــالع عــىل مــذكرات التســوية للحســابات الم - ية تبــي 
حيالهــا بالمخالفــة لــنص  إجــراءاتماليــة معلقــة مــن ســنوات دون اتخــاذ مــا يلــزم مــن 

انية والحسابات والمخازن118المادة ) ن  .( من الئحة المت 

 لالئحــة العقــود اإل عــدم وجــ -
 
( لســنة 563ة رقــم )داريــود لجنــة عطــاءات بــالوزارة طبقــا

 م. 2007

 
ً
ية :ثانيا انية التسيي   المي  

  مصـروفبيان بالمبالل المفوض بها وال
 م31/12/2020ات الفعلية فن

 الرصيد المصـروفات الفعلية المفوض به الباب

 64,424,458 2,420,487,642 2,484,912,100 األول

  
 22,771,322 55,586,178 78,357,500 الثانن

 صفر 1,380,400 1,380,400 الثالث م التدريبم

 59,392,376 1,615,516,187 1,674,908,563 الطوارئ

 146,588,156 4,092,970,407 4,239,558,563 اإلجمال  
 

ن    ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 
 :اآلنر

ات ومتطلبـــات أمنيـــة باســـتخدام أســـلوب  صــــرفالقيـــام بال - ن عـــىل بنـــد معـــدات وتجهـــت 
 العهد المالية بناءا عىل قرار من وزير الدفاع 

 مـن بنـد المكافـآت  8,140,200مبلـل وقـدره  صــرفقيام وزارة الـدفاع ب -
 
دينـار خصـما

ن كمكافآت مالية بموجب قرارات صادرة عن وكيل الوزارة  .لغت  العاملي 

 عاشــةالمتعلقــة ببنــد اإل أذونــات الصـــرف ل المراجعــة المســتندية لعينــة مــن مــن خــال -
ن قيام   دينار.  149,527,033مبلل وقدره  صـرفالحسابات العسكرية ب إدارةتبي 
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انيـــــة والحســـــابات  إدارةإخـــــالل  - ن الحســـــابات العســـــكرية بمـــــا نصـــــ  عليـــــه الئحـــــة المت 
  يومية الصندوق. ( فيما يخص استعمال دفتر 84-83-82-81) والمخازن بالمواد

ن قيـــام  -  جـــراءاتدون إتبـــاع اإل  صـــرف أذونـــاتالحســابات العســـكرية بتحريــر  إدارةتبــي 
انية والحسابات والمخازن.  ن   نص  عليها الئحة المت 

 البر

انيـــــة والحســـــابات 24عـــــدم تقيـــــد المراقـــــب المـــــال  بـــــنص المـــــادة ) - ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
  القيــــام باختصاصــــاته المســــندة إليــــه مــــن 

ن
اف عــــىل القســــم والمخــــازن ف حيــــث اإلرسر

 المال  والتحقق من تطبيق القواعد المالية السارية. 

إذن  وختمهــــا باســــتثناءأذونــــات الصـــــرف عــــدم قيــــام المراقــــب المــــال  بــــالتوقي  عــــىل  -
 الجرمة الذهبية للخدمات التموينية(.  شـركة)يخص  واحد صـرف

ندات المؤيــــدة الحســــابات العســــكرية عــــىل موافــــاة الــــديوان بالمســــت إدارةعــــدم قــــدرة  -
 .عاشةالمتعلقة باإل ذونات الصـرف أل 

ة دون  - المســتندات  إرفــاقالقيــام باعــداد واعتمــاد وتمريــر معــامالت ماليــة بمبــالل كبــت 
 ات. مصـروفالمؤيدة لتلك ال

ة داريـــتمـــ  بطريـــق التكليـــف المبـــارسر بالمخالفـــة لالئحـــة العقـــود اإل  جـــراءاتكافـــة اإل  -
 م. 2007( لسنة 563رقم )

 ئحساب الطوار 

م مبلــل 31/12/2020بلغـ  قيمــة المخصصـات الماليــة والمسـيلة لــوزارة الـدفاع حــبر 
ن بلغـــــــــــــــ  قيمـــــــــــــــة ال 1,615,516,187وقـــــــــــــــدره    حـــــــــــــــي 

ات نحـــــــــــــــو مصــــــــــــــــروفدينـــــــــــــــار، فن
 ة: اآلتيتم تحميلها عىل البنود  1,615,516,187

 قيمة المصـروفات البند

ات ومتطلبات أمنية ولوجستية ن  1,073,507,867 معدات وتجهت 

 542,008,320 العمليات العسكرية واألمنية دعم

 1,615,516,187 جمال  اإل 
 

ن    ومن خالل الفحص والمراجعة المستندية تبي 
 :اآلنر

مبــالل ماليــة عــىل هيئــة عهــد ماليــة لــبعض  صـــرفالحســابات العســكرية ب إدارةقيــام  -
م وبيانهـا 31/12/2020ها حـبر اقفالوالوحدات التابعة لها دون تسويتها و  داراتاإل 

 :  كما يىل 

 القيمة الوحدة

 2,000,000 العامة األركانرئاسة 

 200,000 الهيئة العامة للقضاء العسكري

يات العسكرية إدارة  200,000 المشتر

 400,000 المراسم العسكرية إدارة

 50,000 التفتيش العسكرية إدارة

 500,000 العامة للحسابات العسكرية دارةاإل 

 500,000 االستخبارات العسكرية إدارة
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 القيمة الوحدة

 100,000 صندوق السلف )اللجنة الغربية( إدارة

 200,000 المجلس األعىل للقضاء العسكري

 200,000 المحكمة العسكرية العليا

 500,000 مكتب المدع  العام العسكري

 300,000 لجنة الهواتف العسكرية

 100,000 لجنة استحقاق الجنداء

 200,000 األلغام ومخلفات الحروبمركز 

اتيجية  150,000 مركز ليبيا للدراسات والبحوث االستر

 5,600,000 اإلجمال  
 

 عــىل قــرار وزيــر الــدفاع  صـــرفقيــام وزارة الــدفاع ب -
 
مبــالل ماليــة )كعهــد ماليــة( اســتنادا

( بتـــــاريــــخ 32م، وقـــــرار وكيـــــل وزارة الـــــدفاع رقـــــم )2020/مـــــايو/ 1( بتـــــاريــــخ 62رقـــــم )
تشــكيل لجنــة لتغطيــة االحتياجــات الالزمــة والمســتعجلة بشــأن  م،2020/مــايو/ 10

  تستلزم التغطية النقدية لديوان الوزارة واستالم القيمة من 
قبل عميد/ ع إ ال والبر

يات والطــــوارئ الخاصــــة لمواجهــــة مقتضــــيات حالــــة  المكلــــف برئاســــة لجنــــة المشــــتر
 الطوارئ، والبيان التال  يوض  ذلك: 

 رقم الصك بيان العهدة القيمة رقم إذن الرصف

19/5 5,000,000 

 كعهدة
 
 سحب مبلل نقدا

يات الخاصة  للجنة المشتر

511394 

20/5 5,000,000 511395 

21/5 5,000,000 511936 

22/5 5,000,000 511397 

24/5 5,000,000 511400 

26/5 15,000,000 511402 
 

ن  ها مقابـــل صــــرفومـــن خـــالل الفحـــص والمراجعـــة لمســـتندات تســـوية تلـــك المبـــالل تبـــي 
 ذخائر وأسلحة من الداخل.  شـراء

منهـا عـىل  صــرفلل العامة األركانرئاسة إل  مليون دينار كعهدة مالية 8مبلل  صـرف -
 إرفــاقم دون 2020( لســنة 13مراســم الــدفن حســب قــرار وكيــل وزارة الــدفاع رقــم )

 المستندات المؤيدة لذلك. 

ر تفويضـــات اصـــدإكعهـــد ماليـــة دون مليـــون دينـــار لـــبعض الجهـــات   92مبلـــل  صــــرف -
:  نفاقاإل أوجه  مصلحية تحدد   حسب البيان التال 

 القيمة الوحدة

 13,500,000 المنطقة العسكرية الغربية

 10,000,000 المنطقة العسكرية الوسل

كة بالمنطقة الغربية  50,000,000 غرفة العمليات المشتر

 5,000,000 غرفة العمليات لحماية رست الجفرة

 13,500,000 المنطقة العسكرية طرابلس

 92,000,000 جمال  اإل 
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

481 
 

مبــالل عــىل هيئــة عهــد ماليــة لصــال  المركــز التنفيــذي للخــدمات  احالــةقيــام الــوزارة ب -
 من )حـ/ الطوارئ( منها وعىل سبيل المثال: 

 
 والصيانة واالنشاءات وذلك خصما

 البيان القيمة رقم اإلذن

 م218/2020ه بناءا عىل قرار وزير الدفاع رقم صـرفتم  6,532,305 9/12

 م220/2020وزير الدفاع رقم  ه بناءا عىل قرار صـرفتم  6,918,146 8/12

 م18/2020ه بناءا عىل قرار وزير الدفاع رقم صـرفتم  5,000,000 5/12

 مشاه 52لصال  اللواء  إعاشةمستخلص  357,000 13/12

 م167/2020ه بناءا عىل قرار وزير الدفاع رقم صـرفتم  5,000,000 11/11

 م176/2020الدفاع رقم ه بناءا عىل قرار وزير صـرفتم  120,000 5/11

 م139/2020ه بناءا عىل قرار وزير الدفاع رقم صـرفتم  5,000,000 1/11
 

 ح صـرفقيام الوزارة ب -
 
رقم إذن الصـرف  وفق الطوارئساب مبلل مليار دينار خصما

امات  18/12 ن ات ومتطلبات أمنية وذلك لسداد قيمة االلتر ن عىل بند معدات وتجهت 
امـــــات لحســـــاب  ن تبـــــة عـــــىل الـــــوزارة دون ان يـــــتم تحديـــــد قيمـــــة تلـــــك االلتر الجهـــــة المتر

 عـــــــــــــىل المســــــــــــتفيدة
 
  960) قـــــــــــــرار المجلـــــــــــــس الرئـــــــــــــاس  رقـــــــــــــم اســـــــــــــتنادا

( المـــــــــــــؤر  فن
  290م وكتــــــــاب وزارة الماليــــــــة رقــــــــم )28/12/2020

م 24/12/2020( والمــــــــؤر  فن
  كتــــاب ديــــوان و المركــــزي  صـــــرفالمإل  الموجــــه

قــــد لــــوحظ عــــدم التقيــــد بمــــا ورد فن
المحاســـبة مـــن حيـــث عـــرض كافـــة المعـــامالت المتعلقـــة بالموضـــوع واســـتيفانها مـــن  

  مدة أقصاها اسبوعان من تاريخه. 
 كافة الجوانب المتعلقة بها فن

 االعتمادات المستندية

 مـــن بنـــد الطـــوارئ حيـــث بلغـــ  قامـــ  وزارة الـــدفاع بفـــت  اعتمـــادات 
 
مســـتنديه خصـــما
دينـــــــــــــــار حـــــــــــــــبر  44,886,063جملـــــــــــــــة االعتمـــــــــــــــادات المســـــــــــــــتندية المفتوحـــــــــــــــة نحـــــــــــــــو 

 م وقد لوحظ بشأنها: 31/12/2020

ة بالمخالفـة لالئحـة العقـود  - تم فت  االعتمادات المستندية بناءا عىل تكليفات مبارسر
 ة. دارياإل 

( 563ة رقــم )داريــئحــة العقــود اإل عــدم وجــود لجنــة عطــاءات بــالوزارة بالمخالفــة لال  -
 م. 2007لسنة 

  فتح  بها االعتمادات.  -
 عدم وجود ضمانات كافية بالمبالل البر

عدم مسك سجل متابعة االعتمادات المسـتندية بالمخالفـة لمـا نصـ  عليـه الئحـة  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

 لـــنص المـــادضــــريبعـــدم القيـــام بســـداد الرســـوم ال -
 
( مـــن الئحـــة 24ة )ية المقـــررة وفقـــا

 الدخل.  بشأن ضـرائب م2010( لسنة 7ة وبالمخالفة للقانون رقم )داريالعقود اإل 

كراسة مواصفات فنية يتم عىل اساسها التوريد فيما يخص )السيارات/  عدم وجود -
ات االخرى(.  ن  التجهت 

عـــــــدم وجـــــــود لجـــــــان لالســـــــتالم للتأكـــــــد والتحقـــــــق مـــــــن تطـــــــابق المواصـــــــفات الفينـــــــة  -
 المطلوبة. 
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 تفتيش للتفتيش عىل تلك التوريدات.  شـركةتكليف  عدم -

 احلسابات العسكرية إدارة
م 2020العامــــة للحســــابات العســــكرية خــــالل ســــنة  دارةمــــن خــــالل متابعــــة وفحــــص اإل 

ن    تبي 
 :اآلنر

 األول بالباب  :المرتبات والمهايا

 بلغــ  قيمــة المقبوضــات والمحالــة مــن وزارة الماليــة لصــال  وزارة الــدفاع عــىل حســاب
م مبلـــــــــــــــــــل 31/12/2020الحســـــــــــــــــــابات العســـــــــــــــــــكرية، حـــــــــــــــــــبر  ادارةبـــــــــــــــــــ األولالبـــــــــــــــــــاب 

 م. 2020م وحبر 2018دينار، وفيما يىل  بيان عن السنوات من  2,070,508,015

 اإلجمال   م2018 م2019 م2020 البيان

المهايا والمرتبات وعالوة 

  
ن
ن واالضاف  التميت 

2,076,232,643 2,891,518,831 2,237,804,347 7,205,555,821 

 799,584,094 349,650,983 300,000,000 149,933,111 والتموين عاشةاإل 

 106,254,985 33,512,500 52,750,000 19,992,485 المالبس والقيافة

 8,111,394,900 2,620,967,830 3,244,268,831 2,246,158,239 اإلجمال  
 

ن    ومن خالل فحص ومتابعة المرتبات والمهايا تبي 
 :اآلنر

  الوحــــدات  -
ن عـــن العمـــل فن اســـتمرار ورود مرتبـــات مـــن وزارة الماليـــة ألفـــراد منقطعـــي 

ن إليها دون اتخاد   حيال ذلك.  أي إجراءات التابعي 

ارتفـــاع قيمـــة المهايـــا المرتـــدة مـــن الجهـــات التابعـــة لـــوزارة الـــدفاع بشـــكل كبـــت  خـــالل  -
  حســابات البـاب 

ة فن ، واغلبهـا تخــص وحـدات خـارج الســيطرة األولالسـنوات األخـت 
 حيال ذلك.  إجراءاتولم يتم اتخاد 

  تـم إيقـاف  تصــرفال -
  مبـالل المهايـا المرتـدة )المرتبـات الراجعـة( مـن الوحـدات الـبر

فن
 مرتباتها من قبل وزارة الدفاع. 

 وجهـــاتالحســـابات العســـكرية بتجميـــد المبـــالل المخصصـــة ألفـــراد  إدارةعـــدم قيـــام  -
 تصـرفالعام وال يراد حساب اإل إل  عىل رواتبهم من جهات أخرى وارجاعها  تحصلوا 

انيــــــــة والحســــــــابات  ن فيهــــــــا بالمخالفــــــــة لقــــــــانون النظــــــــام المــــــــال  للدولــــــــة والئحــــــــة المت 
 والمخازن. 

  إجـــراء قيمـــة مرتبـــات لجهـــات تـــم إيقـــاف مرتبـــاتهم قبـــل  صــــرف -
ن وزارنر التســـوية بـــي 

ط  الحــدودي اجــدابيا، دون التأكــد مــن مرتبــات للقــا صـــرفالماليــة والــدفاع، ومنهــا 
 عدم حصولهم عىل مرتباتهم من وزارة المالية الموازية خالل السنوات السابقة. 

ن مبلل  - دينـار خـالل  149,933,111بلغ  قيمة اإلعاشة والتموين واإلقامة للعاملي 
ة نحــــو 2020ســــنة   799,584,094م، بينمــــا بلغــــ  خــــالل الثالثــــة الســــنوات األخــــت 
 دينار. 
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  قيمــــــــــة المصـــــــــــروفات مــــــــــن البــــــــــاب األول لبنــــــــــد المالبــــــــــس والقيافــــــــــة مبلــــــــــل بلغــــــــــ -
م، بينمــــا بلــــل قيمــــة البنــــد خــــالل الســــنوات 2020دينــــار خــــالل ســــنة  19,992,485

 دينار.  106,254,985الثالثة السابقة نحو 

م خــالل الشـهر األخــت  مــن نهايــة 2020القيمــة كاملـة مــن مخصصــات  صـــرفلـوحظ  -
م، وتــــم تحميــــل 2021تمــــ  خــــالل ســــنة  صـــــرفليــــف والعمليــــة التك إال أنالســــنة، 

 م. 2020القيمة عىل مخصصات المالبس لسنة 

  عطاء عام )لجنة العطاءات(.  شـركاتالتكليف المبارسر لل -
ن
 وعدم عرضها ف

العامــة  األركــانمبــالل ماليــة بشــكل مبــارسر لصــال  المنــاطق العســكرية ورئاســة  صـــرف -
عليمــــات شــــفوية مــــن وزيــــر الــــدفاع مــــن مخصصــــات المالبــــس والقيافــــة، بنــــاء عــــىل ت

 الحسابات العسكرية.  إدارةحسب إفادة مدير 

ن  داراتالحسـابات العسـكرية واإل  ادارةمن خالل مـتابعة العمـل اليـوم  بـ التابعـة لهـا تبـي 
  
 :اآلنر

  المعــــــامالت  دارةضــــــعف نظــــــام الرقابــــــة الداخليــــــة المطبــــــق بــــــاإل  -
وعــــــدم التــــــدقيق فن

 واستيفائها. 

  العمــــــل  -
ن وزارة الــــــدفاع واإل وجــــــود تــــــداخل فن العامــــــة للحســــــابات العســــــكرية  دارةبــــــي 

 .األولات الباب مصـروفوخاصة فيما يتعلق ب

-   
الحســـابات العســـكرية، وعـــدم توزيـــــــ   أغلـــب إدارات عـــدم وجـــود ارشـــفة للبيانـــات فن

 بشكل فاعل.  دارةاالختصاصات داخل اإل 

 األعمـــــــــــالالحســـــــــــابات العســـــــــــكرية وتـــــــــــداخل  إدارةعـــــــــــدم وجـــــــــــود التنظـــــــــــيم داخـــــــــــل  -
 .دارةواالختصاصات باإل 

ات والكوادر المتخصصة داخل اإل  - العامـة للحسـابات العسـكرية وال  دارةنقص الخت 
  مجال المحاسبة والمراجعة. 

 سيما فن

   األعمـــالتكـــدس  -
   إدارةفن

ن الـــبر الحســـابات العســـكرية وعـــدم اتبـــاع اللـــوائ  والقـــواني 
 .دارةتنظم العمل داخل اإل 

-   
 م. 2021م حبر منتصف شهر مارس لسنة 2020ة الحسابات لسن إقفالالتأخر فن

اكمــة عــىل  - الحســابات العســكرية  إدارةعــدم وجــود أليــة واضــحة لتســديد الــديون المتر
 والمستحقات لألفراد والجهات التابعة للوزارة.  عاشةالتموين واإل  شـركاتوخاصة ل

 :الصكو  المعلقة

العامـة  دارةم باإل ألولامالباب  بلغ  قيمة الصكوك المعلقة بحسابات وزارة الدفاع -
 دينار.  960,385,171م، نحو 31/12/2020للحسابات العسكرية حبر تاريــــخ 

القانونيــــة  جــــراءاتوجــــود صــــكوك معلقــــة تعــــود لســــنوات ســــابقة لــــم يــــتم اتخــــاد اإل  -
 حيالها. 
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ام ب - ن حيـث بلغــ   ضــرائبلصـال  مصــلحة ال ضــرائباســتقطاعات ال احالـةعـدم االلـتر
  حســــــا

ن
لصــــــال  المصــــــلحة حــــــبر تــــــاريــــخ  األولب البــــــاب قيمــــــة الصــــــكوك المعلقــــــة ف

 دينار.  4,814,946م، مبلل 31/12/2020

صــــكوك أخــــرى  اصـــدار الحســــابات العســــكرية بالغـــاء الصــــكوك المعلقــــة و  إدارةقيـــام  -
  قيمتها بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة وعىل سبيل المثال:  تصـرفوال

ن
 ف

 ة وعـدم وجود صـكوك لجهـات ووحـدات منحلـة وتـم إعـادة ه يكلتهـا بمبـالل كبـت 
 يـراد حسـاب اإل إل  ارصـدتها  احالـةحيال تلك الصـكوك والتقيـد ب إجراءاتاتخاذ 
 العام. 

  إلغـــــاء و  
ن
ام بقـــــانون  صــــــرفالعشـــــوائية ف ن الصـــــكوك المعلقـــــة دون التقيـــــد وااللـــــتر

انية والحسابات والمخازن.  ن  النظام المال  للدولة والئحة المت 

 ماناتحساب الودائع واأل 

العامـة للحسـابات  دارةم، بـاإل 2020لسـنة  مانـاتخالل متابعة حساب الودائ  واأل من 
ن    العسكرية تبي 
 26999979 :اآلنر

 م2018 م2019 م2020 البيان

 63,355,533 16,516,477 783,115,090 االيداعات

 - 26,999,979 624,681,622 المدفوعات

  نهاية السنة
 
 63,355,533 52,872,031 211,305,500 الرصيد ف

 

  نهاية ماناتبلل رصيد الودائ  واأل  -
دينـار نظـت   63,355,533م مبلـل 2018سـنة  فن

مهايــــا مرتــــدة مــــن عــــدد الجهــــات التابعــــة لــــوزارة الــــدفاع، تــــم ترحليهــــا بالكامــــل لســــنة 
 م. 2019

  نهايـــة  مانـــاتظهـــر رصـــيد الودائـــ  واأل  -
 دينـــار مرحلـــة 52,872,031م مبلـــل 2019فن

 16,516,477بلغ  القيمة المقبوضة خالل السـنة مبلـل م، حيث 2020سنة إل 
 دينار نتيجة مهايا مرتدة واردة من الجهات التابعة لوزارة الدفاع. 

م 2019م، 2018خـــــالل ســـــنة  مانـــــاتمـــــن حســـــاب الودائـــــ  واأل الصــــــرف  انخفـــــاض -
  الباب الصـرف  نتيجة تبويب

انية.  األولفن ن  تح  بند خارج المت 

  تســديد مالحــق مرتبــات  29,244مبلــل  صـــرف -
مــن المهايــا المرتــدة مــن الحســاب فن

 ومرتبات مستحقة باإلضافة للمهايا المرتدة. 

  اســتخدام الحســابات فيمــا يتعلــق بالمهايــا المرتــدة حيــث يــتم تقســيم  -
االزدواجيــة فن

ن حساب الباب   بالمخالفة.  ماناتوحساب الودائ  واأل  األولالقيمة بي 

  نهايــــة بلــــل رصــــيد حســــاب ا -
   211,305,500م مبلــــل 2020لودائــــ  واألمانــــات فن

فن
ن بلغ  القيمة المقبوضة خالل السنة مبلل   دينار.  723,638,929حي 

نتيجــة المبــالل الماليــة  م2020خــالل ســنة  مانــاتارتفــاع رصــيد حســاب الودائــ  واأل  -
  تخـــص مرتبـــات  608,682,778نحـــو البالغــة  األولالمرحلــة مـــن البـــاب 

دينـــار والــبر
 أشهر متأخرة وكذلك المهايا المرتدة المتعلقة بالوحدات خارج السيطرة.  عن
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تخـــــص ركـــــن حـــــرس  مانـــــاتأغلـــــب المهايـــــا المرتـــــدة المودعـــــة بحســـــاب الودائـــــ  واأل  -
 75,226,465م نحـو 2020إل  م2018الحدود، حيث بلغ  خالل السنوات من 

 دينار. 

لتســوية أوضــاع جهــات إنفــاق قيمــة المهايــا المرتــدة الــواردة مــن ركــن حــرس الحــدود  -
 أخرى بالمخالفة. 

العامــة  األركــاندينــار، مــن المهايــا المرتــدة لصــال  رئاســة  16,784,432مبلــل  صـــرف -
 من حساب الودائ  واأل 2020خالل سنة 

 
 .ماناتم خصما

  تسـديد عقـود  11,411,861مبلل  صـرف -
ن
 الشــرطة إدارةدينار من المهايا المرتدة ف

 لمهايا مرتدة تخص أفراد وجهات أخرى. والسجون والمقر، و   مبالل 

ة مــن المهايــا المرتــدة لعــدد مــن االفــراد خــالل ســنة  صـــرف - م، 2020مبــالل ماليــة كبــت 
 ش(. م  دينار لصال  )ع 129,113ومنها مبلل 

العامة للحسابات  دارةباإل  ماناتبلغ  قيمة الصكوك المعلقة بحساب الودائ  واأل  -
 دينار.  23,390,388بلل م، م31/12/2020العسكرية حبر تاريــــخ 

 11,837,935بقيمة  ماناتة من حساب الودائ  واأل مصـروفوجود صكوك معلقة  -
دينــــار تخــــص دليــــل المهايــــا )وحــــدات مســــتقلة(، و   تخــــص أفــــراد تــــم فصــــلهم مــــن 

ن عن العمل والزال  ترد مرتباتهم من وزارة المالية. أو  وحداتهم  منقطعي 

العامــة مقابــل ســداد مرتبــات  األركــانســة دينــار لصــال  رئا 7,986,699مبلــل  صـــرف -
م، بـــالرغم مـــن أن القيمـــة تعتـــت  مهايـــا مرتـــدة 2017م حـــبر 2014عــن الســـنوات مـــن 
 لصال  جهات أخرى. 

م مــــــــن حســــــــاب الودائــــــــ  2017إل  م2014مرتبــــــــات عــــــــىل الســــــــنوات مــــــــن  صـــــــــرف -
 الـذي ششـت   األمـر بالرغم من عدم وجود مبالل مرحلة مـن تلـك السـنوات،  ماناتواأل 
   تصــــرفأنـــه تـــم ال إل

  قيمــــة تلـــك المرتبـــات خـــالل تلــــك الســـنوات فن
إنفــــاق أوجـــه  فن

 أخرى. 

ســـداد قيمــــة مرتبــــات المتقاعــــدين بالمخالفــــة لقــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة، وذلــــك  -
 مـــــــن حســـــــاب 

 
ــــــقية و   مبـــــــالل  إدارةخصـــــــما ـ

الحســـــــابات العســـــــكرية بالمنطقـــــــة الشر
 مخصصة لعدة جهات وأفرد أخرين. 

التســــويات الماليــــة للمتقاعــــدين ضــــمن منظومــــة التوثيــــق والمعلومــــات عــــدم ظهــــور  -
 مليون دينار.  87بوزارة المالية حيث بلغ  قيمة تلك التسويات نحو 

 العامة األركانرئاسة 
 نظام الرقابة الداخلية

  عــــــدم  -
  فن
تفويضــــــات  إصــــــدار تعّمــــــد وزارة الــــــدفاع التابعــــــة لحكومــــــة الوفــــــاق الــــــوطبن

  الضـــــــبط والرقابـــــــة عـــــــىل أدى إل  العامـــــــة ممـــــــا  األركـــــــان)مصـــــــلحية( لرئاســـــــة 
خلـــــــل فن

 عىل مصـروفال
 
  تعتمد اساسا

  يـتم مـن خاللهـا  إصدار ات والبر
هـذه التفويضـات والـبر

   التفويضات إصدار عدم أدى  التوزيــــ  عىل البنود وقد 
 :إل اآلنر
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  ة. أذونات الصـرف تبويب  عىل البنود مبارسر

 ن واللوائ .  األولعهد عىل الباب  إل صـرف االتجاه  بالمخالفة للقواني 

 جـــــراءاتوالقيافـــــة( دون اتخـــــاذ اإل  عاشـــــةمعـــــامالت ماليـــــة عـــــىل بنـــــد )اإل  صــــــرف 
 ة. داريالمنظمة وفق الئحة العقود اإل 

   
ن
 يجـار ات السـفر والمبيـ  واإل مصـروفعىل بنود قط  الغيار و الصـرف  التوس  ف

ماليـة لبنـد دون وجـود آيـة مخصصـات  مصـروفاصول ثابتة وتحميلها ك شـراءو 
وســــائل النقــــل وتســــليم واســــتالم هــــذه االصــــول دون وجــــود أيــــة ضــــوابط تحــــدد 

 الجهة المستلمة والمسلمة. 

  الديوان للمراجعة الالحقة بالمخالفة للمادة الثانية من إل  الدفعات إحالةعدم
 م. 2013( لسنة 19م المعدل للقانون رقم )2013( لسنة 24القانون رقم )

ن )عــدم قيــام المراقــب ال -  ألحكــام المــادتي 
 
( مــن 18/20مــال  بالمهــام المناطــة بــه وفقــا

  تشــت  جميعهــا 26-20قــانون النظــام المــال  للدولــة والمــواد مــن )
 ( مــن الالئحــة والــبر

 .المال العام دارةمهام ووظائف يلزم القيام بها إل إل 

ن )بعقــود( بالمخالفــة للقــانون رقــم ) صـــرفال - ( لســنة 8عــىل مجموعــة مــن المتعــاوني 
  وقانون عالقات العامل رقم )بشأن  م2014

 م. 2010( لسنة 12الرقم الوطبن

تجــــــاوزت المـــــــدة القانونيـــــــة  مانـــــــاتاالحتفــــــا  بمبـــــــالل ماليـــــــة بحســــــاب الودائـــــــ  واأل  -
 ( من الالئحة. 162بالمخالفة لنص المادة )

ة عـىل البنـد بالمخالفـة لـنص المـادة ) - ( 21تحميل الـدفعات المقدمـة للفنـادق مبـارسر
 لنظام المال  للدولة. من قانون ا

-   
ن  صـــرفالتوسـ  فن االعانــات والمســاعدات دون وجــود ضــوابط لتحديــد المســتحقي 

  لتلك االعانات
ا
 عن عدم وجود مخصصات للبند. فض 

 يةصـرفالحسابات الم

 إحالـــةة لـــوحظ عـــدم رئيســــيية صــــرفحســـابات م 7العامـــة بعـــدد  األركـــانتحـــتفظ رئاســـة 
  
  مخصصـــات الســـنة الماليـــة فن

 يـــراد وزارة الماليـــة حســـاب اإل إل  م31/12/2020بـــوافر
عــــدم و  ( مــــن قــــانون المــــال  للدولــــة7ليبيــــا المركــــزي بالمخالفــــة للمــــادة ) صـــــرفالعــــام بم

  تجـــــــاوزت المـــــــدة  األولالقيـــــــام بمتابعـــــــة الصـــــــكوك المعلقـــــــة بحســـــــان   )
( والـــــــبر  

والثـــــــانن
نونية لمعالجتها حيث يرج  تاريــــخ بعض منها سنة القا جراءاتالقانونية دون اتخاذ اإل 

ض 2015 ن كــان مــن المفــتر   حــي 
  يــراد )اإل  حســابإل  تلــك المبــالل إحالــةم فن

ا
العــام( بــد 

 ( من الالئحة. 118أخرى بالمخالفة لنص المادة )إل  من ترحيلها من سنة

انية ية لرئاسة  المي    األركانالتسيي 

ن )وزارة  الحـــواالت الماليـــة المحالـــة مـــن ( لســـنة  األولالـــدفاع عـــن البـــابي   
م 2020والثـــانن

  دينار وفق  351,435,280نحو 
 :اآلنر
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 الرصيد المصـروفات الحواالت  البيان

 8,464,955 295,661,864 304,126,819 األول

  
 0 47,308,461 47,308,461 الثانن

 8,464,955 342,970,325 351,435,280 المجموع
 

 :  حيث لوحظ عىل ذلك ما يىل 

( مــــن 23العامــــة بالمخالفــــة للمــــادة ) األركــــانعــــدم اعــــداد الحســــاب الختــــام  لرئاســــة  -
 قانون النظام المال  للدولة. 

وزارة المالية بالمخالفة إل  اتيرادات واإل مصـروفتقارير ال إحالةعدم وجود ما يفيد  -
 ( من الالئحة. 25للمادة )

-   
ن
أدى إل  الــذي األمــر م 2020لســنة  12-11مرتبــات شـهري  إحالــةالتـأخر الواضــ  ف

  الكشف الخـاص بإعدم 
ن
 بـان مرتبـات شـهري  األولات البـاب مصــروفدراجها ف

 
علمـا

 م. 2020دراجها ضمن كشف بيان الحواالت لعام إم تم 2019سنة  11-12

العامـة للحســابات العسـكرية التابعــة لـوزارة الــدفاع تحــ   دارةصـك مــن اإل  إحالــةتـم  -
دينـــــار يمثـــــل قيمــــــة  24,000,000م بمبلـــــل 28/10/2020بتـــــاريــــخ  877947رقـــــم 
 العامة.  األركان( لرئاسة قامةواإل عاشة)اإل 

بنــــد )المالبــــس إل  (قامــــةواإل عاشــــةدينــــار مــــن بنــــد )اإل  5,000,000تــــم نقــــل مبلــــل  -
مكتــب رئــيس المجلــس الرئــاس  لحكومــة الوفــاق  والقيافــة( بكتــاب صــادر عــن مــدير 
  دون صدور قرار بذلك. 

 الوطبن

   إدارةقيـــــام  -
الحســـــابات العســـــكرية التابعـــــة لـــــوزارة الـــــدفاع لحكومـــــة الوفـــــاق الـــــوطبن

ة  األركانوحدة تابعة لرئاسة  56حوالة مالية لعدد  11عدد  احالةب العامـة عـن الفـتر
دينـــار لـــوحظ  228,063,6339م بمبلـــل 31/12/2020وحـــبر  01/01/2020مــن 

 :  بشأنها ما يىل 

  انية وذلك فيما يتعلق ن   شأن تنفيذ المت 
ن واللوائ  النافذة فن عدم التقيد بالقواني 

 تفويضات مصلحية صادرة عن وزارة الدفاع.  إصدار بعدم 

  ام رئاســـة ن    األركــانعــدم الـــتر
الصــكوك مرفقـــة بـــالحوافظ الماليـــة  إصـــدار العامـــة فن
  تحـــــدد المســـــتفيدين وا

 صـــــكوك باســـــم الوحـــــدات إحالـــــةالمتبـــــ  جـــــراء ن اإل الـــــبر
  الحسابات المو 

 ية الخاصة بها مما يفقد الرقابة عليها. صـرفايداعها فن

  يضــعف  ية ممــاصـــرفات والتســويات الممصـــروفالوحــدات لتقــارير ال إحالــةعــدم
 الرقابة عىل تلك المبالل. 

 الفحص المستندي

 (المالبس /قامةواإل عاشةبندي )اإل 

/ المالبـــــس( خـــــالل الســـــنة الماليـــــة قامــــةواإل عاشـــــةات بنـــــدين )اإل مصــــــروف إجمـــــال  بلــــل 

  دينار وفق  24,000,000م نحو 2020
 :اآلنر
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 المبلغ البيان

 19,000,000 قامةواإل عاشةاإل 

 5,000,000 المالبس
 

  ومن خالل الفحص والمراجعة يالحظ 
 :اآلنر

 عـــىل بنـــد صـــدينـــار خ 3,256,450نحـــو  اجمـــال  معـــامالت ماليـــة ب 6عـــدد  صــــرف -
 
ما

  وفق البيان  قامةواإل عاشةاإل 
 :اآلنر

ـــخ رقم اإلذن  اسم الشـركة المبلغ التاريـ

 بانوراما للخدمات شـركة 329,400 م14/11/2020 7/11

19/12 
 م29/12/2020

 دانا للخدمات شـركة 28,000

 بانوراما للخدمات شـركة 76,650 20/12

34/12 

 م31/12/2020

 صفاء الجبل للتعهدات شـركة 549,000

 المذاق االصيل للتعهدات شـركة 850,500 35/12

 االعماق الليبية للتموين شـركة 1,422,900 37/12
 

كافــة المعــامالت المــذكورة تمــ  بــالتكليف المبــارسر بالمخالفــة لمــواد الئحــة العقــود  -
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )دارياإل 

الـــــديوان للمراجعـــــة الالحقـــــة بمـــــا الصــــــرف إل  المعـــــامالت الماليـــــة بعـــــد  إحالـــــةعـــــدم  -
م المعـــدل للقـــانون رقـــم 2013( لســـنة 24يخـــالف المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم )

 عىل ذلك:  مثلةم واأل 2013( لسنة 19)

ـــخ رقم اإلذن  اسم الشـركة المبلغ التاريـ

34/12 

31/12/2020 

 صفاء الجبل للتعهدات شـركة 549,000

 المذاق االصيل للتعهدات شـركة 850,500 35/12

 االعماق الليبية للتموين شـركة 1,422,900 37/12
 

ات مصـــروفات ســنوات ســابقة ممــا يظهــر المصـــروفم ب2020تحميــل الســنة الماليــة  -
( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة 11-10عـــىل غـــت  حقيقتهـــا وبمـــا يخـــالف المـــادة )

: ( من 13والمادة ) انية والحسابات والمخازن وفق البيان التال 
ن  الئحة المت 

 البيان المستفيد المبلغ إذن الرصف

 صفاء الجبل للتعهدات شـركة 549,000 34/12
مقابل توفت  وجبات تموينية لصال  كتيبة سوف 

 م2019تواو خالل سنة 
 

 :  كما لوحظ عىل المعامالت المالية التال  بيانها ما يىل 

ـــخ إذن الرصف  البيان اسم المستفيد المبلغ التاريـ

 2,838,400 م14/11/2020 6/11
 الكلية العسكرية

 عهدة مالية/تموين

 عهدة مالية / مالبس 2,000,000 م31/12/2020 29/12
 

ن وجــود  - عاشـــة أو مطالبـــة باحتياجــات الكليــة العســـكرية مــن التمــوين واإل أي  لــم يتبــي 
 القيافة. 
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  نهاية السنة المالية ممـا يـدل عـىل ان القصـد مـن ذلـك اسـتنفاد  صـرف -
ن
عهد مالية ف

انية والحسابات والمخازن. 13) المبلل بالمخالفة للمادة ن  ( من الئحة المت 

ة عنـــد نهايــة الســـنة الماليـــة مصـــروفمســتندات تفيـــد تســوية العهـــد الإرفـــاق أي عــدم  -
انية والح188بالمخالفة للمادة ) ن  سابات والمخازن. ( من الئحة المت 

 الرقابـــــة الالحقـــــة عقـــــبإجـــــراء لغـــــرض الصــــــرف  المعاملـــــة الماليـــــة بعـــــد  إحالـــــةعـــــدم  -
بالمخالفـــة الثانيـــة مـــن القـــانون بمـــا يخـــالف المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم الصــــرف 

 م. 2013( لسنة 19م المعدل للقانون رقم )2013( لسنة 24)

 األولة من حساب الباب مصـروفالعهد المالية ال

  عمليـات االنفـاق والتوسـ  فيهـا 
ن
استمرار استخدام اسـلوب العهـد لألفـراد والوحـدات ف

وعدم متابعتها والحرص عىل تسويتها وتحميلها عىل بنودها المختصة بمجرد تقديمها 
القانونيـــة والمحاســـبية عنـــد تقـــديم المســـتندات  جـــراءاتواتخـــاذ اإل  قفـــالللتســـوية واإل

ن بلل ى إل أد الذي األمر الخاصة بالتسوية    حي 
ن
ظهور العديد من المخالفات المالية ف

( لصـال  الوحـدات واألفـراد عـىل هيئـة )عهـد قامـةواإل عاشـةات بنـد )اإل مصــروف إجمال  
معاملـــــة  53لعـــــدد  دينـــــار  19,000,000م بمبلـــــل 2020ماليـــــة( خـــــالل الســـــنة الماليـــــة 

 :يالحظ عىل ذلك

الـــذي  االنتهـــاء مـــن الغـــرضتلـــك العهـــد عنـــد  اقفـــالعـــدم تقـــديم مســـتندات تســـوية و  -
( مـــن 188  مـــن اجلـــه وعنـــد انتهـــاء الســـنة الماليـــة ممـــا يعـــد مخالفـــة للمـــادة )صــــرف

 الالئحة. 

  حـال تجـاوز قيمـة التعاقـدات  -
ام بالحصول عىل الموافقات المسـبقة فن ن  5عدم االلتر

 لنص القانون رقم ) دينار مليون 
 
 م وتعديالته. 2013( لسنة 19وفقا

ام بكتـــــــــاب رئـــــــــيس الـــــــــديوان رقـــــــــم )عـــــــــدم التقيـــــــــد  - ن ( الصـــــــــادر بتـــــــــاريــــخ 3683وااللـــــــــتر
طلـــــــــب وضـــــــــ  ضـــــــــوابط عـــــــــىل بشـــــــــأن  وزيـــــــــر الـــــــــدفاعإل  م الموجـــــــــه10/07/2019

 والتموين بالوزارة والجهات التابعة لها.  عاشةات اإل مصـروف

  
 :الباب الثان 

  ات البـــاب مصــــروفبلغـــ  
ة مـــن ينـــار د 47,308,461الثـــانن م 01/01/2020 عـــن الفـــتر

  :م لوحظ ما يىل  31/12/2020وحبر 

  عـــــدم  -
تفويضـــــات المصـــــلحية  إصـــــدار تعّمـــــد وزارة الـــــدفاع لحكومـــــة الوفـــــاق الـــــوطبن

الصـــــــرف  العامــــــة ممــــــا ســــــن  الفرصــــــة امامهــــــا لعــــــدم التقيــــــد بأوجــــــه األركــــــانلرئاســــــة 
 داراتاإل إل  تحويـــل مبـــالل ماليـــةإل  ذلـــك وأدىالمتعلقـــة بتلـــك المبـــالل  غـــراضواأل 

ط األركانوالوحدات التابعة لرئاسة   قيد. أو  دون رسر

  عمليات جراءاتالضعف الواض  وعدم التقيد باإل  -
 :منهاالصـرف  فن

  أذونات الصـرف تبويب . ة دون وجود تفويض مصلح 
 عىل البنود مبارسر

 ن  إل صــــــرف اللجـــــوء  عـــــىل البـــــابي 
 
  لكـــــل مـــــن اإل  األولعهـــــد خصـــــما

 داراتوالثـــــانن
 ها. اقفالتسويتها و بشأن  القانونية جراءاتإل والوحدات دون اتخاذ ا
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 القانونيـة  جـراءاتوالقيافـة دون اتبـاع اإل  عاشـةمعـامالت ماليـة تخـص اإل  صـرف
  الئحة العقود اإل 

ن
 ة. داريف

   
ن
 ات السفر والمبي . مصـروفعىل بندي قط  الغيار و الصـرف  التوس  ف

 ماليــة  دون وجــود آيــة مخصصــات مصـــروفاصــول )ســيارات( وتحميلهــا ك شـــراء
 لبند وسائل النقل. 

 بند اتعاب ومكافآت لغي  العاملي   

  مصـروفبلل رصيد البند بتقرير ال
ن
 م31/12/2020ات خالل السنة موضوع الفحص ف

74,326  / ن   مكافآت( وفق  دينار تح  مسميات )متعاوني 
 :اآلنر

دينــار عــىل هيئــة مكافــآت شــهرية  206,100نحــو  صـــرفالعامــة  األركــانقيــام رئاســة  -
 عىل عقود عمل حيث لوحظ بشأنهاعدم تصديق العقود لـدى وزارة العمـل است

 
نادا

عالقـــــــات العمـــــــل بشـــــــأن  م2010( لســـــــنة 12والتأهيـــــــل بالمخالفـــــــة للقـــــــانون رقـــــــم )
ام بالقـــانون رقـــم ) ن بشــــأن  م2014( لســـنة 8والئحتـــه التنفيذيـــة وعـــدم التقيـــد وااللـــتر

 .  
 الرقم الوطبن

 بند مطبوعات وقرطاسية

  مصـروفتقرير البلل رصيد البند ب
 م31/12/2020ات خالل السنة موضوع الفحص فن

بالمخالفة لنص المـادة ذونات الصـرف دينار دون التعزيز المستندي أل  130,725نحو 
انية والحسابات والمخازن99/100) ن  .( من الئحة المت 

 بند نفقات السفر والمبيت

دينار حيث لـوحظ  801,820ات بند نفقات السفر والمبي  نحو مصـروف إجمال  بلل 
 :  عىل ذلك ما يىل 

 اقامـةاالمانة للسفر والسياحة مقابـل تـذاكر سـفر و  شـركةمبالل مالية لصال   صـرف -
  الخارج بأسماء عائالت. 

 بالفنادق فن

 .م2007( لسنة 751وعالوة المبي  رقم ) يفاد مخالفة مواد الئحة اإل  -

ات  التجهي  

دينــار  4,260,591موضــوع الفحــص نحــو خــالل الســنة  ات البنــدمصـــروفبلغــ  قيمــة 
التكليـــف إل  اللجـــوء معاملـــة ماليـــة ومـــن خـــالل الفحـــص والمراجعـــة لـــوحظ:  27لعـــدد 

م واســــــــتالم 2007( لســــــــنة 563ة رقــــــــم )داريــــــــالمبــــــــارسر بالمخالفــــــــة لالئحــــــــة العقــــــــود اإل 
التوريــــدات عــــىل اوراق خارجيــــة دون التقيــــد بــــاذن اســــتالم المخــــازن ممــــا يعــــد مخالفــــة 

  ( من الالئحة243للمادة )
ا
 عن االستالم من جهة غت  مخولة باستالم المواد. فض 

 قطع غيار ومهمات

م موضــــــوع الفحــــــص نحــــــو 2020الماليــــــة  خــــــالل الســــــنة ات البنــــــدمصـــــــروفبلــــــل قيمــــــة 
  لوحظ بشأنها  إذن صـرف معامالت 4دينار لعدد  765,005

 :اآلنر
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  العامـة األركـانسـة قط  غيار وقشـكل مبـالل فيـه لسـيارات غـت  تابعـة لرئا شـراء -
ا
فضـ 

  االسعار مقارنة باالسعار السائدة. 
ن
 عن المبالغة الواضحة ف

ن باالستالم.  -  استالم قط  الغيار من قبل اشخاص غت  مخولي 

 لمـا تـنص عليـه المـادة  -
 
عدم الحصول عىل اقرار كتـان   بموافقـة المراقـب المـال  طبقـا

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 20)

ات ســــــــــنوات ال تخصــــــــــها ممــــــــــا يظهــــــــــر مصـــــــــــروفم ب2020الماليــــــــــة  تحميــــــــــل الســــــــــنة -
 ات عىل غت  حقيقتها. مصـروفال

 بند المتفرقات: 

م نحــــو 2020الماليــــة موضــــوع الفحــــص  خــــالل الســــنة ات البنــــدمصـــــروفبلــــل قيمــــة  -
 شـــراءات ال تخصــه مــن خــالل مصـــروفدينــار حيــث لــوحظ تحميــل البنــد  755,424

ن   .اتتشـريع والعدد من السيارات بالمخالفة للقواني 

م مـن حيـث اتخـاذ التكليـف 2007( لسـنة 563ة رقـم )داريـمخالفة الئحة العقـود اإل  -
 للتعاقد ومن حيث عدم

 
 عقد يحفظ حقوق الدولة. إبرام  المبارسر طريقا

 رقم  -
 
 لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا

 
عدم الحصول عىل الموافقات الالزمة طبقا

 واستعمال السيارات المملوكة للمجتم .  شـراءضوابط بشأن  م2007( لسنة 918)

( 563ة رقـــم )داريـــطريـــق التكليـــف المبـــارسر بالمخالفـــة لالئحـــة العقـــود اإل إل  اللجـــوء -
  م،2007لسنة 

ا
 عقود بما يضمن حقوق الدولة. إبرام  عن عدمفض 

( 20عــدم الحصــول عــىل الموافقــة المســبقة مــن المراقــب المــال  بالمخالفــة للمــادة ) -
 النظام المال  للدولة. من قانون 

-  )
 
 لقــرار اللجنــة الشــعبية العامــة )ســابقا

 
عــدم الحصــول عــىل الموافقــات الالزمــة طبقــا

واســـــتعمال الســــيارات المملوكـــــة  شـــــراءضــــوابط بشـــــأن  م،2007( لســــنة 918رقــــم )
 للمجتم . 

أعمال الرقابة الالحقة بالمخالفة جراء الديوان إل إل  ةمصـروفالدفعات ال إحالةعدم  -
( لســنة 19م، المعــدل للقـانون رقـم )2013( لسـنة 24( مـن القــانون رقـم )2دة )للمـا
 م. 2013

ن اســـتالم مـــدير مكتـــب رئـــيس  - ســـيارات نـــوع تويوتـــا النـــد   10العامـــة عـــدد  األركـــانتبـــي 
 من استالمها من 

ا
 العسكرية وفق االختصاص.  لياتاآل إدارةكروز بد 

  تصـرفللعالج بالخارج، مما يعد  اللجنة العليا إل  تيدا()نيسان  تسليم سيارة نوع -
 فن
 
ا

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 24أصول الدولة بالمجان بالمخالفة للمادة )

 بند الطوارئ

الماليــــة موضــــوع  دينــــار خــــالل الســــنة 1,601,414مبلــــل  ات البنــــدمصـــــروفبلــــل قيمــــة 
  م وفق 2020الفحص 

 :اآلنر
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ن برئاســـة  - د واعتمـــاد وتمريـــر المعـــامالت الماليـــة العامـــة باعـــدا األركـــانقيـــام المســـؤولي 
 ة: اآلتي

ـــخ رقم إذن الرصف  البيان اسم المستفيد القيمة التاريـ

38/6 
 م07/06/2020

272,000 

 هديل البحر  شـركة

اد السيارات  الستت 

 ( سيارة2توريد عدد )

 ( سيارة2توريد عدد ) 150,000 37/6

 سيارات( 3توريد عدد ) 160,500 م80/03/2020 33/3

 ( سيارة2توريد عدد ) 370,000 م11/08/2020 45/8
 

  حيث لوحظ 
 :اآلنر

( 563ة رقـــم )داريـــطريـــق التكليـــف المبـــارسر بالمخالفـــة لالئحـــة العقـــود اإل إل  اللجـــوء -
  م،2007لسنة 

ا
 عقود بما يضمن حقوق الدولة. إبرام  عن عدمفض 

 لمـا تـنص عليـه المـادة عدم الحصول عىل اقرار كتـان   بموافقـة المراقـب المـال   -
 
طبقـا

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 20)

-  )
 
 لقــرار اللجنــة الشــعبية العامــة )ســابقا

 
عــدم الحصــول عــىل الموافقــات الالزمــة طبقــا

واســـــتعمال الســــيارات المملوكـــــة  شـــــراءضــــوابط بشـــــأن  م،2007( لســــنة 918رقــــم )
 للمجتم . 

ن استالم مدير مكتب رئيس  -  مـن اسـتالمها مـن العامة ا األركانتبي 
ا
 إدارةلسيارات بـد 

 العسكرية وفق االختصاص.  لياتاآل

ـــخ إذن الرصف  اسم المستفيد البيان القيمة التاريـ

 ش. المذاق للتعهدات توفت  وجبات غذائية 4,086,990 20/05/2020 102/5

 ش. التواصل للخدمات مالبس عسكرية شـراء 940,000 18/05/2020 86/5

 ش. النجو للخدمات  توفت  وجبات غذائية 3,847,000 12/05/2020 65/5
 

( 563ة رقـــم )داريـــطريـــق التكليـــف المبـــارسر بالمخالفـــة لالئحـــة العقـــود اإل إل  اللجـــوء -
  م،2007لسنة 

ا
 عقود بما يضمن حقوق الدولة. إبرام  عن عدمفض 

 لمـا تـنص عليـه المـا -
 
دة عدم الحصول عىل اقرار كتـان   بموافقـة المراقـب المـال  طبقـا

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 20)

ةالصـــرف  المعــامالت الماليــة بعــد  إحالــةعــدم  - ديــوان المحاســبة للمراجعــة إل  مبــارسر
 م. 2013( لسنة 24الالحقة بالمخالفة للقانون رقم )

( 10ات سنوات سابقة بالمخالفـة للمـادة )مصـروفتحميل السنة موضوع الفحص ب -
 ة. من قانون النظام المال  للدول

ـــخ إذن الرصف  البيان المستفيد المبلغ التاريـ

 الفلك المشحون  شـركة 42,029 م06/04/2020 7/4

 للتوكيالت المالحية

 ( سيارة100مصاريف استخراج عدد )

 ( سيارة45مصاريف استخراج عدد ) 45,267 م06/05/2020 35/5
 

حيث يالحظ من خالل االطالع عىل المستندات المرفقة فـت  اعتمـادات مسـتندية  -
مـدير  إال أنسيارة نوع تويوتـا النـد كـروزر وتـم اسـتخراجها  145خارجية لتوريد عدد 
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  155العسكرية افاد بموجب كتابه رقـم ) لياتاآل إدارة
ن
م 10/02/2021( المـؤر  ف

 م. 2020م وحبر سنة 2015آلية منذ سنة أي  لم تستلم دارةان اإل 

 اللجان.  شـرفمإل  عداد تقرير بالخصوص واحالتهإتم  -

انية  خارج المي  

ن برئاســــة  العهــــد الماليــــة  داراتعهــــد ماليــــة لــــإل  صـــــرفالعامــــة ب األركــــانقيــــام المســــؤولي 
  عـن السـنة الماليـة 

 مـن البـاب الثـانن
 
ة إجماليـم بقيمـة 2020والوحدات واالفـراد خصـما

:  110د دينار بعد 12,172,431  ولوحظ بشأنها ما يىل 

-   
ن
ة داراتواإل  العهــد الماليـــة للوحـــدات صــــرفالتوســ  ف   بمبــالل كبـــت 

ا
عـــن عـــدم فضــ 

ة. مصـروفتلك العهد وتحميلها عىل ال أوجه صـرف تحديد   ات مبارسر

-   
ن
 ة. مصـروفالعهد الأغلب  عدم وجود قرارات ف

متابعتهــــــا عــــــدم امســــــاك ســــــجل العهــــــد الماليــــــة بالطريقــــــة الصــــــحيحة ممــــــا يصــــــعب  -
 ( من الالئحة. 181بالمخالفة ألحكام المادة )

  تسوية العهد المالية و  -
  الغرض منها  تلك العهد فور انتهاء اقفالالتأخر فن

ا
عـن فضـ 

العهــد الغــت   إجمــال  عــدم المطالبــة بتســويتها عنــد انتهــاء الســنة الماليــة حيــث بلغــ  
 عهدة مالية.  102دينار لعدد  69,713,435نحو  2019مسواه عن السنة المالية 

  فحص ومراجعة مستندات العهد المقدمة للتسوية لوحظ 
 :اآلن 

عهــد ماليــة بنحــو  7العهــد المســتلمة مــن الكليــة العســكرية طــرابلس عــدد  إجمــال  ن أ -
 دينار.  7,606,060

 منوحة عدم وجود آلية لتسوية العهد الم -
ا
 صـرفبأول مما ترتب عىل ذلك تكرار  أو 

 العهد دون تسوية. 

  مخاطبـــــــة الكليـــــــة مصــــــــروفللعهـــــــد ال ضـــــــعف المتابعـــــــة الدوريـــــــة -
ة وعـــــــدم الجديـــــــة فن
  موعد اقصاه نهاية السنة المالية. 

 العسكرية بتسوية تلك العهد فن

لفـــة الـــذي يعـــد مخا األمـــر ضـــعف التعزيـــز المســـتندي المرفـــق ببيانـــات تســـوية العهـــد  -
انية والحسابات والمخازن99لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

واســــــتالم المــــــواد المخزنيــــــة واالكتفــــــاء  صـــــــرفعــــــدم االعتمــــــاد بــــــالنموذج المعتمــــــد ل -
 .
 
 بنموذج معد داخليا

 عـىل فـواتت  التسـوية العهـد والكشـف التحلـيىل   -
ن عدم وجود توقي  واعتمـاد المخـولي 

  ماليــــة فقــــطالتجمــــيع  واالكتفــــاء باعتمــــاد ضــــابط ال
ا
عــــن عــــدم تصــــديق تلــــك فضــــ 

 .ضـرائبالفواتت  لدى مصلحة ال

 قطـ  الغيـار  شــراءعدم وضوح البيانات الخاصة بتقديم خدمات صـيانة السـيارات و  -
 
ا
  فضــــ 

التابعــــة  ليــــاتاآل إدارةعــــن عــــدم اعــــداد النمــــاذج الخاصــــة بــــذلك وحفظهــــا فن
 لمتابعتها وفرض الرقابة عليها.  األركانلرئاسة 
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 تالسيارا

  العامة لوحظ  األركانبرئاسة  لياتاآل إدارةمن خالل متابعة  
 :اآلنر

  155بموجـب كتابـه رقـم ) ليـاتاآل إدارةفـاد مـدير أ -
ن
بــان  م10/02/2021( المـؤر  ف

م موضـــوع الفحـــص 2020وحـــبر ســـنة  م2015آليـــة منـــذ عـــام أي  لـــم تســـتلم دارةاإل 
ن    ومن خالل عملية الفحص تبي 
 :اآلنر

 ة دون قيد وتسجيل بيانتها ب شـراء وفق  لياتاآل ادارةسيارات تم تسلميها مبارسر
 االختصاص. 

  ســــيارة وردت بموجــــب اعتمــــادات مســــتندية خارجيــــة  145تــــم اســــتخراج عــــدد
 .لياتاآل ادارةدون قيدها وتسجيلها ب

  عــدد مــن الســيارات مــن خــالل )تمليكيهــا( للغــت   تصـــرفبال ليــاتاآل إدارةقيــام  
ن
ف

 رقــم 19مــا حددتــه المــادة )بالمخالفــة ل
 
( مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا

 ليـــــــاتواســـــــتعمال الســــــيارات واآل شـــــــراءضـــــــوابط بشــــــأن  م2007( لســــــنة 918)
 المملوكة للدولة. 

 اإلمداد والتموينهيئة 
ن قيـام  عاشـةالمتعلقة ببنـد اإل ذونات الصـرف من خالل الفحص والمراجعة أل   إدارةتبـي 

تموين لوحظ بشأنها  شـركة 15دينار لعدد  70,340,800ل وقدره مبل صـرفالتموين ب
 :ما يىل  

 .عدم اعتماد التعاقدات من قبل وزارة الدفاع -

 عدم وجود تفويض من وزارة الدفاع بالتعاقد -

 .التقرير اليوم  بما بفيد االستالم إرفاقعدم  -

جــاري ســجل ت شـــركةمــن )عقــد تأسـيس لل شـــركةالمســتندات القانونيـة لل إرفــاقعـدم  -
 (. ضـريب   بشهادة السداد ال ضـرائبما يفيد تسجيلها بال

( مـــن الئحـــة 563كافـــة العقـــود بطريقـــة التكليـــف المبـــارسر بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) -
 م. 2007ة لسنة داريالعقود اإل 

م الصــادر 01/04/2020والتمــوين بــالبالغ الصــادر بتــاريــــخ  اإلمــداد عــدم تقيــد هيئــة  -
 التموين.  شـركاتايقاف التعاقد م  بشأن  العامة األركانعن رئيس 

 م14/07/2019( بتــــاريــــخ 19-3683عــــدم التقيــــد بكتــــاب ديــــوان المحاســــبة رقــــم ) -
 والتموين.  عاشةوض  ضوابط عىل عقود اإل بشأن 

  تزيــد قيمتهــا عــن أذونــات الصـــرف  احالــةعــدم القيــام ب -
 500للــديوان المحاســبة الــبر

 بــــنص الصـــــرف  دينــــار بعــــد  ألــــف
ا
ة عمــــ  ( لســــنة 24( مــــن القــــانون )2المــــادة )مبــــارسر

اعــادة بشــأن  م والئحتـه التنفيذيــة2013( لســنة 19م المعـدل بالقــانون رقــم )2013
 تنظيم ديوان المحاسبة. 

  القيـــام بالمهـــام المناطـــة بـــه وانمـــا تـــم االكتفـــاء فقـــط  -
غيــاب دور المراجـــ  الـــداخىل  فن

 بختم قسيمة الدف . 
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العقـــــود الخاصـــــة إبـــــرام  لهيئـــــة عنـــــد عـــــدم القيـــــام بتشـــــكيل لجنـــــة عطـــــاءات فرعيـــــة ل -
هــــا مــــن العقــــود بالمخالفــــة لــــنص المــــادة ) عاشــــةباإل  ( مــــن الئحــــة 19والتمــــوين وغت 

 م. 2007لسنة  (563) ة رقمداريالعقود اإل 

  ممارســة اختصاصـــاته  -
ن
  القيـــام بــدوره المنــاط بــه ف

ن
قصــور المراقــب المــال  بالهيئــة ف

اف عىل القسم المال  والتحقق من تطبيق ا
لقواعد المالية السارية وفق نـص واإلرسر

انيـــة والحســـابات والمخـــازن والمـــادة )24المـــادة ) ن ( مـــن القـــانون 18( مـــن الئحـــة المت 
 المال  للدولة. 

 المرتبـات

ة  اإلمــداد ة مـــن هيئــة مصـــروفة الساســيبلغــ  قيمــة المرتبــات األ  - والتمــوين عــن الفـــتر
دينــــــار،  75,199,546م مبلــــــل وقــــــدره 31/12/2020م وحــــــبر 01/01/2020مــــــن 

 4/5/6شــهر )دينــار عــن األ  958,791فيمــا بلغــ  مرتبــات المتقاعــدين مبلــل وقــدره 
 م(. 2020لسنة 

 .المرتبات صـرفوجود حاالت تكرار  -

إجــراءات مرتبــات ألشـخاص ال يتبعــون الهيئـة دون اتخــاذ مـا يلــزم مـن  إحالـةاسـتمرار  -
 يقاف تلك المرتبات. إبشأن 

ة إداريـ سـبابالحسابات العسكرية أل  إل إدارة بلغ  قيمة المهايا المرتدة من الهيئة -
  تـم  وفـاة، ةحال ،استقالة هروب،مختلفة )

 ،ليهـا إالمرتـب  إحالـةال يتبـ  الوحـدة الـبر
دينــار  4,864,354خـارج الســيطرة( مبلـل وقـدره  ،تقاعـد  مرتبــه،السـتالم  حضــر ي ملـ

 م وقد لوحظ بشأنها: 11/2020وذلك حبر شهر 

  الحسـابات العســكرية  ادارة)حــ/ المرتبـات( بـإل  قيمـة المهايـا المرتـدة إحالـةيـتم
 مــن إحالتهــا 

ا
انيــة  مانــات)حـــ/ األ  إل بــد  ن والودائــ ( وذلــك بالمخالفــة لالئحــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

   ن وجــــود حــــاالت مــــا زالــــ مــــن خــــالل االطــــالع عــــىل كشــــف المهايــــا المرتــــدة تبــــي 
حاالت وفاة( لم يتم اتخـاذ  استقالة، تقاعدين،لها مرتبات ومن بينها )م تصـرف
 القانونية حيالها.  جراءاتاإل 
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 الـعـدل الفصل الثاني عشر: قطاع
 ديوان وزارة العدل

 الرقابة الداخلية

قصـــور نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بـــالوزارة مــــن حيـــث عـــدم مســـك الســـجالت المنصــــوص 
انيةو  عليها بالئحة الحسابات ن   اداء الدور غياب دور مكتب المر و  المت 

ن
اجعة الداخلية ف

 .المناط بها وفق اللوائ  المعمول بها

انية الـتسـيـيـريـة  المي  

 الباب
 االعتمادات وفق 
تيبات المالية  الي 

 االعتمادات 
 المفوض بها

 الرصيد جملة المصـروفات المسيل

 (12,463,030) 481,463,030 390,021,682 469,000,000 440,000,000 األول

  
 151,850 13,298,185 13,450,000 13,450,000 11,450,000 الثانن

 (12,311,180) 494,761,215 403,471,682 482,450,000 451,450,000 اإلجمال  
 

 األولــــات الــــبـــاب مصـروف

انيــة لعــام   إحالــةعــدم  -
ن   المت 
  تمثــل بــوافر

يــة والــبر إل  م2019 ،2018األرصــدة الدفتر
( مــن قــرار المجلـس الرئــاس  رقــم 15العـام بالمخالفــة ألحكــام المـادة ) يــراد حسـاب اإل 

تيبــات الماليـة للعــام بشـأن  م2019( لسـنة 375) ( 19وألحكـام المــادة ) ،م2019التر
تيبــات الماليــة للعــام بشــأن  م2020( لسـنة 208مـن قــرار المجلــس الرئــاس  رقــم ) التر

  م والجدول 2020
ن ذلك اآلنر  :يبي 

 القيمة السنة

2018 5,173,581 

2019 9,474,408 

 14,647,990 اإلجمال  
 

 صدور تفويض مال  رقم  -
ن للربـــ   م7/10/2020من وزارة المالية بتـاريــــخ  1925تبي 

 صدور تفويض مال  أخر بنفس دينار   139,728,970 إجمال  األخت  بمبلل 
ن كما تبي 

 م7/10/2020وبنفس التـاريــــخ دينار  135,580,220وبنفس القيمة  1925الرقم 
 .خت  للربــ  األ 

 ،الهيئـــــات القضــــــائية أعضـــــاء% مـــــن مرتبـــــات 20عـــــدم قيـــــام الـــــوزارة بخصـــــم نســــــبة  -
ممــــا تســــبب تجــــاوزا  م2020( لســــنة 270بالمخالفــــة لقــــرار المجلــــس الرئــــاس  رقــــم )

وقــد تــم تغطيــة دينــار  31,049,720 ة( بقيمــةساســيمــن بنــد )المرتبــات األ  صـــرفبال
 :النحو التال  العجز عىل 

  بنـــود البـــاب  
منـــاقالت بالمخالفـــة للمـــادة إجـــراء دون  األولالـــوفر الحاصـــل ببـــافر

 .( من قانون النظام المال  للدولة10)
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ن
ي االفتتـاج  ف

  العجز من الرصيد الدفتر
ر
البـالل قيمتـه  م1/1/2020تغطية باف
انيــــة  دينــــار  9,474,408 ن   مت 

ر
ه والــــذي لــــم يــــتم احالتــــ م2019الــــذي يمثــــل بــــواف

 .العام يراد لإل 

  ن من خالل االطالع عىل تقرير ات المراقب المال  عن السنة المالية مصـروفتبي 
 12ة( لشـهر ساسـيبنـد )المرتبـات األ  األولات البـاب مصـروفكت  حجم   م2020

  األشهر والبيان التال  يوضــ  ذلك
ر
 :مقارنة بباف

 النسبة 12مرتبات شهر  11حن  شهر  جملة المرتبات البند

 %29.8 81,034,910 271,754,560 ةساسيالمرتبات األ 
 

  والثالــث  األولومــن خــالل متابعــة التفويضــات الماليــة للربــــ  
تضــ  أن متوســط اوالثــانن

  دينــــار 25,000,000ة الــــواردة بالتفويضــــات مبلــــل ساســــيالمرتبــــات األ 
 
ن  شــــهريا   حـــــي 
ن
ف

 3أكــــتر مــــن مــــا يعــــادل أي  دينــــار  81,034,910مــــا قيمــــة  12ات شــــهر مصـــــروفبلغــــ  
 .أضعاف الشهر الواحد

ن بــــالوزارة رغــــم  احالــــةاســــتمرار وزارة الماليــــة ب - ن الســــابقي  مرتبــــات عــــدد مــــن المــــوظفي 
وذلــك بســبب عــدم  ،م2020انتهــاء عالقــتهم بالوظيفــة بســبب التقاعــد خــالل عــام 

ن المتقاعــــدين  مخاطبــــة الــــوزارة للجنــــة ترشــــيد المرتبــــات حيــــث بلــــل عــــدد المــــوظفي 
والتــــزال هــــذه  ،موظــــف 50الــــوزارة إل   زالــــ  مرتبــــاتهم تــــرد وال  م2020خــــالل ســــنة 

 .االرصدة تستخدم لتغطية العجز

الخلــــيأ للنظافـــة والخــــدمات  شــــركةبالتعاقـــد مــــ   م2019قيـــام الــــوزارة خـــالل ســــنة  -
لمقــــر ديــــوان وزارة العــــدل ومــــن خــــالل  عاشــــةالعامــــة لتقــــديم خــــدمات التمــــوين واإل 
ن أنه تم التعاقد   6ولمدة  م20/5/2019بتاريــــخ  شـركةم  ال الفحص والمراجعة تبي 

 بــأن الــوزارة قامــ   ،أشــهر دون بيــان تــاريــــخ بدايــة رسيــان العقــد وتــاريــــخ انتهائــه
 
علمــا

 .م1/1/2019 ابتداء من شـركةالمستحقات الشهرية لصال  ال صـرفب

 ـــــات البـــــاب الثـــــانــــيمصـروف

ام الـــوزارة ب - ن ي للبـــ احالـــةعـــدم الـــتر   نهايـــة عـــام الرصـــيد الـــدفتر
  فن
إل  م2019اب الثـــانن

( مـن 19بالمخالفـة وألحكـام المـادة ) ،دينـار  3,844,399العام والبالل قيمتـه  يراد اإل 
تيبـــــات الماليــــة للعـــــام بشــــأن  م2020( لســـــنة 208قــــرار المجلــــس الرئـــــاس  رقــــم ) التر

 .م2020

المــوردة للمخــازن ومطابقتهــا عــدم وجــود تقــارير عــن المعاينــة والمطابقــة لألصــناف  -
انيــــــــة 252المتفــــــــق عليهــــــــا بالمخالفــــــــة للمــــــــادة ) شـــــــــراءلفــــــــواتت  ال ن ( مــــــــن الئحــــــــة المت 

 .والحسابات والمخازن

( مــن 10ات ال تخصــه بالمخالفــة للمــادة )مصـــروفات الصــيانة بمصـــروفتحميــل بنــد  -
ض تحميلهـــا عـــىل بنـــد التجهـــ   كـــان مـــن المفـــتر

ات قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة والـــبر ن ت 
 :ومثال ذلك

 مبلـــل  صــــرفتـــم  م29/12/2020بتـــاريــــخ  167/12رقـــم إذن الصــــرف  بموجـــب
ت مقــــاوال المرمــــرة لل شـــــركةلصــــال   585بموجــــب الصــــك رقــــم دينــــار  89,000

ن قاعة االجتماعات ب العالقـات العامـة والتعـاون  ادارةالعامة مقابل توريد وتجهت 
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ات مصــروفلـة عـىل بنـد تم تحميـل القيمـة كام 1290-112حسب التكليف رقم 
 .الصيانة

  أســـعار -
ن
 79/12رقـــم إذن الصــــرف  بعـــض الحجـــوزات الفندقيـــة بموجـــب المغـــاالة ف
 496بموجــب الصــك رقــم دينـار  14,420مبلــل  صـــرفتــم  م20/12/2020بتـاريــــخ 

غـرف شـاملة  7وذلك لصـال  فنـدق الماسـة للخـدمات السـياحية مقابـل حجـز عـدد 
  نـــدوة  اءأعضـــ 7أيـــام لعـــدد  3لمـــدة  عاشـــةاإل 

ن
الهيئـــات القضـــائية وذلـــك للمشـــاركة ف

 علمية بمدينة بنغازي. 

مكافــآت ماليـــة مســتمرة لعـــدد مــن األشـــخاص بموجــب قـــرارات  صــــرفقيــام الــوزارة ب -
ن بهــــــا خــــــالل المــــــدة المحــــــددة بــــــالقرار  األعمــــــالأغلبهــــــا ال تتضــــــمن طبيعــــــة  المكلفــــــي 

  ومنشــــور الــــرقم بشــــأن  م2014لســــنة  (8)بالمخالفــــة ألحكــــام القــــانون رقــــم 
الــــوطبن

 .م2016( لسنة 1ديوان المحاسبة رقم )

 .نـفـقـــات الـسـفـــر والمـبـيـــ  والمـهـمـــات الـرسـمـيـــة ألشــخاص ال يتبعــون الــوزارة صـــرف -
 :أمثلة ذلكومن 

ـــخ إذن الرصفرقم   القيمة التاريـ

 دينار 97,913 م15/6/2020 14/6

 دينار 148,588 م31/12/2020 193/12
 

 حيــث لــوحظ أن الحجــز يــتم بنــاء  ،ها بــدون قــراراتصـــرفات تــم مصـــروفأغلــب ال
 عىل تعليمات الوزير. 

 ن حقيقة سفرهم من عدمه  .عدم وجود صور لجوزات المسافرين تبي 

  تكليفــات بمهــام خارجيــة لألشــخاص المحجــوز لهــم إيفــاد أو عــدم وجــود قــرارات
 تذاكر. 

  ن الــــوزراء رقــــم  بالمخالفــــة لقــــرار مجلــــس بــــالوزارة تــــأجت  شــــقق لــــبعض المــــوظفي 
 .تحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزاراتبشأن  م2013( لسنة 346)

  صــحة قيمــة  
 بمــا شســاعد فن

 
 دقيقــا

 
عــدم تحديــد مكــان العقــارات المــؤجرة تحديــدا

 يجار هذه اإل 
ا
 .ات ووجودها فع 

 إل  37 الصــرف أرقـام بموجـب أذوندينـار  270,540مبلـل  صــرفقيام الـوزارة ب
 208838إل  208826بموجـــــــــب الصـــــــــك رقـــــــــم  31/3/2020بتـــــــــاريــــخ  49/3

  مهمــة رســمية لدولــة الجزائــر حســب قــرار وزيــر  13عــدد  إيفــاد مقابــل 
ضــابط فن

ومرفقاتــــه إذن الصــــرف  وبمراجعــــة ،م2017( لســـنة 781العـــدل المكلـــف رقــــم )
ن قيام الوزارة ب ات سنوات سابقة رغم أن قـرار مصـروفالقيمة من بند  صـرفتبي 

 بشــأن إيفــاد  م27/11/2017الصــادر بتــاريــــخ  م2017( لســنة 781)الــوزير رقــم 
  المــــــادة )الثانيــــــة( منــــــه بــــــأن 

  مهمــــــة رســــــمية، نــــــص فن
عــــــالوة الســــــفر  تصـــــــرففن

انيــة جهــاز  ن  لالئحــة المعمــول بهــا  الشـــرطةوالمبيــ  مــن مت 
 
علمــا  ،القضــائية وفقــا

 .تم بناء عىل كتاب مدير مكتب الوزيرالصـرف  بأن
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 الـسـلــف المالية

 م2020ة عىل حساب عالوة السفر والمبي  خالل سنة مصـروفالسلف ال إجمال  ل بل
  نهاية السنة قيمة 

ن
  لم تسوى ف

( 9بالمخالفـة ألحكـام المـادة رقـم ) دينار  25,473والبر
  م. 2007( لسنة 751)رقم  من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا

 الـــــــعــــهـــــد المالية

  خـــالل الســـنة مبلـــل  ة عـــىل البـــابمصــــروفعهـــد القيمـــة ال إجمـــال  بلـــل  
 355,651الثـــانن

ن  دينار  : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

بســــــجل العهــــــد الممســــــوك بــــــالوزارة لــــــبعض العهــــــد  عـــــدم اســــــتيفاء متطلبــــــات القيــــــد -
ات عــــىل مصـــــروفالخــــاص بتوزيــــــــ  الإذن الصـــــرف  ة بالشــــكل الــــذي يوضــــ مصـــــروفال

انيـــــة والحســـــابات 181ة للمـــــادة )بنودهـــــا )االستعاضـــــة( بالمخالفـــــ ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 والمخازن. 

-    
انيـة حيـث بلغـ  جملـة الالصــرف  المبالغة فن ن ات مصــروفمـن العهـد عـىل بنـود المت 

  تمــــ  مــــن العهــــد مبلــــل 
مــــرة خــــالل  24تــــم استعاضــــتها بعــــدد  دينــــار  355,651الــــبر

 .السنة

 62,291مبلـل ات من عهدة رئيس قسم الخدمات والصيانة مصـروفبلغ  جملة ال -
 مرات.  6استعيض  دينار 

  نهايــة الســنة والبــالل عــددها  -
ام الــوزارة بقفــل العهــد فن ن بالمخالفــة  ةعهــد 16عــدم الــتر

انية والحسابات والمخازن. 188للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  نهايـــــة ســـــنة -
ســـــجل العهـــــد لســـــنة إل  م2019 عـــــدم ترحيـــــل العهـــــد غـــــت  المقفلـــــة فن

 .دينار 15000بشأنها والبالل قيمتها  جراءاتلبيان رصيدها واتخاذ اإل  م2020

  نهايــة الســنة تــم -
( 188بالمخالفــة للمــادة ) ،ترحيلهــا  وجــود عهــد ماليــة غــت  مقفلــة فن

انية والحسابات والمخازنمن الئ ن  .حة المت 

 الديون المستحقة

   تصـرفقام  الوزارة بال
ي  إجمال  فن م 31/12/2019ن المرحل مقيمة الرصيد الدفتر

  الحســـــاب م 2020دينـــــار خـــــالل العـــــام  3,844,399والبـــــالل 
حيـــــث ظهـــــرت القيمـــــة فن

انيــة  ن وهــو بنــد مســتحدث مــن  (ديــون مســتحقة)بمســم الختــام  تحــ  بنــد خــارج المت 
ات هـــــذا البنـــــد )ديـــــون مصــــــروف ومـــــن خـــــالل فحـــــص ومراجعـــــةوال اســـــاس لـــــه،  الـــــوزارة
ن  (مستحقة : تبي   

 اآلنر

مبلـــــــــــل  صــــــــــــرفتـــــــــــم  م28/6/2020بتـــــــــــاريــــخ  81/6م رقـــــــــــإذن الصــــــــــــرف  بموجـــــــــــب -
 62الــردع للمعــدات األمنيــة بموجــب الصــك رقــم  شـــركةلصــال  دينــار  1,500,000

ونيـة  ن ديوان وزارة العدل والمحاكم والنيابات بالبوابات والحواجز االلكتر نظت  تجهت 
ومســـتندات إذن الصــــرف  وبمراجعـــة مرفقـــات، (529-44-9حســـب التكليـــف رقـــم )

: لوحظ  عشـرو الم  
 اآلنر

  بطريقة التكليف المبارسر  شـركةتم التعاقد م  ال. 
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  م26/12/2019بتاريــــخ  شـركةتم تكليف ال. 

   استالم موق  وتاريــــخ بداية التنفيذ محضـر عدم وجود      . 

  عدم وجود مقاشسة لألعمال. 

  من المهندس الم  
كيب شـرفعدم وجود تقرير فبن  .بما يفيد التر

 43,800مبلــل  صـــرفتــم  م21/7/2020بتــاريــــخ  18/7رقــم إذن الصـــرف  بموجــب -
معــــــالم البيئــــــة لخــــــدمات النظافــــــة  شـــــــركةلصــــــال   81بموجــــــب الصــــــك رقــــــم  دينــــــار 

والبستنة نظت  قيامها بأعمال نظافة وسفرجة لمقر محكمة استئناف بنغازي وقاعة 
ة مــــن بواقــــ  أي  م2019( لســــنة 30/6حــــبر  18/4) المحكمــــة بالكويفيــــة عــــن القــــتر

 ينار د 600
 
وجـود كتـاب اآلتيومن خالل مراجعة المستندات المرفقـة لـوحظ  .يـومـيا

ـــــاب محكمـــــة اســـــتئناف بنغـــــازي رقـــــم )
ّ
 م10/10/2019( بتـــــاريــــخ 703-1-1كبـــــت  كت

  العقد وأن أعمال ال
ن
 شــركةوالذي يفيد فيه عدم تقديم بعض الخدمات المذكورة ف
 بمحكمة استئناف بنغازي وقاعة المحكمـة بالكويفيـة ضـعي

 
 شــركةوال توجـد  فة جـدا

 طالق. ألعمال السفرجة والنظافة عىل اإل 

 الباب الثالث

: ات هذا الباب لوحظ مصـروفمن خالل فحص ومراجعة   
 اآلنر

بموجــــــب  دينــــــار  2,124,000مبلــــــل  صـــــــرفتــــــم  3/10رقــــــم إذن الصـــــــرف  بموجــــــب -
اد السيارات وقطـ  غيارهـا األ شـركةلصال   54الصك رقم  مقابـل فق الجديد الستت 
قيمـــة الســـيارة الواحـــدة  م2020ســـيارة نـــوع تويوتـــا مزدوجـــة موديـــل  12 توريـــد عـــدد
ومـــــــن خـــــــالل  ،م2019( لســـــــنة 139وبموجـــــــب التفـــــــويض رقـــــــم )دينـــــــار  177,000

: الفحص والمراجعة لوحظ   
 اآلنر

  بالمخالفــــة لقـــــرار المجلـــــس  م2019حملــــ  القيمـــــة عـــــىل تفــــويض صـــــادر ســـــنة
( وبالمخالفـــــــة لقـــــــرار المجلـــــــس 7المـــــــادة ) م2019لســـــــنة  (558الرئــــــاس  رقـــــــم )
 (.4م المادة )2020لسنة ( 387)الرئاس  رقم 

 ( لســـنة 139وفـــق التفـــويض رقـــم )ن مـــن  م2019 توريـــد ســـيارات نقـــل المســـاجي 
ن أن الســــيارات المـــوردة عبـــارة عـــن ســــيارات ذات او    حـــي 

ل جلســـات المحـــاكم فن
لســـنة ( 387س  رقـــم )دفــ  ربـــاع  )دبـــل قابينـــه( بالمخالفـــة لقـــرار المجلـــس الرئـــا

 (.4م المادة )2020

  تزيــد قيمتهــا عــن األولالدفعــة  احالــةتــأخر الــوزارة ب -
 للعقــود لــديوان المحاســبة والــبر

بحيــث يصــل التــأخت  ألكــتر مــن ســتة أشــهر ونــذكر منهــا عــىل ســبيل دينــار  500,000
 حصـر: المثال ال ال

 إدارةصــــــــيانة مقــــــــر بشــــــــأن دينـــــــار  3,932,132بقيمــــــــة  16/2019 العقـــــــد رقــــــــم 
  بجهــــاز العمليــــات واأل 

مبلــــل  صـــــرفالقضــــائية حيــــث تــــم  الشـــــرطةمــــن القضــــان 
 م31/12/2019 بتــــاريــــخ 20بموجــــب الصـــك رقـــم دينـــار  1,500,000 إجمـــال  
 .م16/6/2020الديوان بتاريــــخ إل  الدفعة إحالةوتم 
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 ماناتالـودائـع واأل 

  
ن
ي بحســـاب الودائـــ  ف  22,985,136.463مبلـــل  م31/12/2020بلـــل الرصـــيد الـــدفتر

ومن خالل متابعة حركة  م31/12/2020حسب مذكرة التسوية المعدة بتاريــــخ  دينار 
: هذا الحساب لوحظ   
 اآلنر

ام اإل  - ن  مانـــــــاتالماليـــــــة بمســـــــك ســـــــجل تحلـــــــيىل  لحســـــــاب الودائـــــــ  واأل  دارةعـــــــدم الـــــــتر
انية والحسابات والمخازن. 163بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

المبالل بالمخالفة وذلك لعدم وجود تفويضات بهـا خـالل  قيام الوزارة بتعلية بعض -
بشـــأن  م2020( لســـنة 1020حيـــث صـــدر قـــرار وزيـــر العـــدل المفـــوض رقـــم ) ،الســـنة

تعلية مبـالل لحسـاب بشأن  م2020( لسنة 1019تصويب خطأ مادي بالقرار رقم )
مـــــــن مخصصـــــــات البـــــــاب الثالـــــــث  دينـــــــار  11,534,571بمبلـــــــل  مانـــــــاتالودائـــــــ  واأل 
  )التنمية

 .م2019-2018( لسنبر

 حــســاب الــطـوارئ

  مصـــــروفبلغــــ  
مبلــــل وقــــدرة  م31/12/2020ات الطــــوارئ خــــالل الســــنة المنتهيــــة فن

ن دينار  1,668,037 : ومن خالل متابعة حركة هذا الحساب تبي   
 اآلنر

  رقـــم ) -
 م2020( لســـنة 930صـــدور قـــرار المجلـــس الرئـــاس  لحكومـــة الوفـــاق الـــوطبن

مــــن البــــاب الخــــامس )نفقــــات الطــــوارئ( بمبلــــل وقــــدره تخصــــيص مبلــــل مــــال  بشــــأن 
 4/12رقــــم إذن الصـــــرف  ومــــن خــــالل مراجعــــة ،لــــوزارة العــــدلدينــــار  10,000,000
عـالم التصـميم لصـيانة  شــركةلصال  دينار  998,103مبلل وقدره  صـرفعبارة عن 

  حيـــث تـــم
ن المبـــانن  3,049,336بمبلـــل وقــــدره  22/2020العقـــد رقـــم إبـــرام  وتجهـــت 

وهـــــــــذا المبلـــــــــل يفـــــــــوق قيمـــــــــة المخصـــــــــص لمبلـــــــــل الطـــــــــوارئ والبـــــــــالل قيمتـــــــــه دينـــــــــار 
وتـــاريــــخ  م12/11/2020بتـــاريــــخ  شــــركةوتـــم تســـليم الموقـــ  لل .دينـــار 1,000,000
حيـــث تـــم ســـداد المبلـــل المـــذكور دون وجـــود بعـــض  م11/3/2021االنتهـــاء المقـــرر 

 :ومنهاالصـرف  المستندات الالزمة لعملية

 ومتابع  
 .شـرفة من المهندس المعدم وجود تقرير فبن

  المنجزة األعمال حصـرعدم وجود دفتر. 

  ضـريب   عدم وجود شهادة سداد. 

  ضـريب   يصال الاإل  إرفاقعدم. 

 االعـــتـــمـــادات الـــمـــســـتــنـديــة

 ( 190860004االعتماد المستندي رقم )

 شـــــركةبشــــأن تنفيــــذ وتعبيــــد ورصــــف الســــاحة المجــــاورة لمطبعــــة وزارة العــــدل مقاولــــة 
ة لل ن حيــــث كانــــ  قيمــــة  ،2837ت العامــــة المخصــــوم عــــىل الحســــاب رقــــم مقــــاوال الــــركت 

ن دينــار  1,351,265مبلــل  شـــروعالخــاص بالم م2018لســنة  48التفــويض رقــم    حــي 
فن

أن قيمـة أي دينـار  1,899,900بمبلـل  م2018لسـنة  1تم التعاقد بموجب العقد رقم 
 .العقد تتجاوز قيمة التفويض
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 .دينار 1,351,265مدة العقد سنة بمبلل  م18/3/2019تم فت  االعتماد بتاريــــخ  -

 .م16/6/2019تاريــــخ االنتهاء  م16/1/2019تاريــــخ استالم الموق   -

 .دينار 600,844ما قيمته  بشأن صـرف (1شهادة الدف  رقم ) -

  م -
 .المنفذة األعمالعن  شـرفن المهندس المعدم وجود تقرير فبن

عـىل نفـس  1,700,000بمبلـل  مانـاتبحساب الودائـ  واأل  شـروعتم تعلية قيمة الم -
 .م2018( لسنة 48المدرج بالتفويض رقم ) شـروعالم

 (190860003االعتماد رقم )

الفضــــــيل  شـــــــركةلصــــــال   10/1/2021بتــــــاريــــخ  دينــــــار  299,735مبلــــــل  صـــــــرفتــــــم  -
 .العامةت مقاوال لل

 مـــن أربـــــ  ســـنوات دون وجـــود أمـــر كتـــان   مـــن الـــوزارة بتوقـــف  شــــروعتوقـــف الم -
ألكـــتر

 .العمل

 2,544,202المدرجـــة بالمقاشســـة بقيمـــة  األعمـــالاســـتالم موقـــ  جديـــد واســـتكمال  -
 .دينار

 .دينار 1,174,137بقيمة  م2018لسنة  49تفويض رقم  -

 .م2013لسنة  58عدم وجود العقد رقم  -

بتــــاريــــخ  دينــــار  30,000ت  االعتمــــاد مــــن طــــرف الــــوزارة بمبلــــل تــــم دفــــ  مصــــاريف فــــ -
 شـــــركةبتحمــــل هــــذه المصــــاريف  شـــــركةبالمخالفــــة للعقــــد وتعهــــد ال م27/3/2019

  :الفضيل

  .عدم وجود مقاشسة لألعمال المنفذة 

 (  1عدم وجود شهادة الدف.) 

 شـروععىل الم شـرفعدم وجود رسالة تكليف مهندس م. 

  عن  
 المنفذة.  األعمالعدم وجود تقرير فبن

  ديوان المحاسبة للمراجعة الالحقة. إل  الدفعة إحالةعدم 

 االعـــتــمـــادات الــخــارجــيــة 

: وهو ك م2020تم فت  اعتماد خارج   واحد خالل سنة   
 اآلنر

 البيان تاريــــخ فتح االعتماد قيمة االعتماد المستندي رقم االعتماد نوع االعتماد

 Linf3310501101 خارج   
1,459,000 
 دوالر

26/11/2020 
توريد سيارات لصال  وزارة العدل 

 Akashi))المتعاقد معها  شـركةال
 

 دينار.  1.35الصـرف  بسعر  ينار د 1,978,841الغطاء النقدي 

: حيث تم الخصم من الباب الثالث دون وجود   
 اآلنر

 ال يوجد تفويض مال  لتوريد سيارات بالباب الثالث.  -

ن  -  وزارة العدل والجهة الموردة. عدم وجود عقد بي 
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  لجنة العطاءات. أو  ترسيه محضـر عدم وجود  -

 ـــاتشـروعالــعــقـــود والــمــ

بمختلـــف  شــــروعم 49بلـــل عـــدد عقـــود اإلنشـــاء والصـــيانة المنجـــزة والمســـتلمة عـــدد  -
 .دينار 51,652,636ة قدرها إجماليأنحاء ليبيا وبقيمة 

مختلفـــة بمختلـــف أنحـــاء  إنجـــاز بنســـب  شــــروعم 49ات الجـــاري تنفيـــذها شــــروعالم -
 . دينار 98,779,068ة وقدرها إجماليليبيا بقيمة 

ن  : ومن خالل مراجعتنا لهذه التعاقدات تبي   
 اآلنر

  محـــا ن لجنـــة العطـــاءات بملفـــات المشـــاريــــ  وعـــدم الحصـــول عـــىل  إرفـــاقعـــدم
 .المحا ن رغم المطالبات المستمرة

 معظمهــا بطريقــة المناقصــة  تمــ  هــذه التعاقــدات عــن طريــق لجنــة العطــاءات
 .المحدودة وجزء بسيط عن طريق التكليف المبارسر 

  لتنفيـــذ  شــــركةتجزئـــة بعـــض عقـــود الصـــيانة حيـــث لـــوحظ التعاقـــد مـــ  أكـــتر مـــن
 .واحد شـروعم

 م2020 2019، 2018مخصصات التحول لوزارة الـعـدل عـن الـسنـوات الـمالـيـة 

  تمــ  عليهــا حســب بيانــات روفمصـــالبيــان التــال  يوضــ  مخصصــات الــوزارة وال
ات الــبر

 :م2020-2019-2018خالل السنوات المالية  ،الوزارة

 الرصيد المصـروف المسيل المفوض به السنة المالية

2018 28,500,000 28,500,000 15,161,275 13,338,725 

2019 27,500,000 27,500,000 24,705,785 2,794,215 

2020 33,897,139 33,897,139 63,908,829 (30,011,690) 
 

  الحســاب الختــام   16 عــدد اظهــار قيــام الــوزارة ب -
ومــن  ،م2018اعتمــادا مســتنديا فن

  الســنة الماليــة  هــااظهار لغائهــا و إثــم 
  شــكل  م2019فن

دة وبمبلــل مصـــروففن ات مســتر
ن أن المبلـــل لـــم يـــتم خصـــمه  ،دينـــار  12,635,873وقـــدره  ومـــن خـــالل الفحـــص تبـــي 
يا فقطعليا من الحساب بل ف  .تم دفتر

  تخـص السـنة الماليـة  صـرفقيام الوزارة بال -
بـأكتر  م2018عـىل  بعـض المشـاريــــ  الـبر

( مــن قــانون 13ألحكــام المــادة رقــم ) بالمخالفــة شـــروع،للم مــن القيمــة المفــوض بهــا
  الجدول التال  ،  التخطيط

  :كما موض  فن

 رقم العقد اسم المشـروع
 المبلغ

 المفوض به
 سنة الصـرف

 المبلغ
 المصـروف

 الفر 

ة بنغازي   لمركز الخت 
 (402,964) 1,135,460 2019 732,496 2014/63 اضافة دور ثانن

 

جيــ  مبــالل -   لــم يــتم تنفيــذها شـــروعالم عــدم قيــام الــوزارة بتر
  أو  ات الــبر

تــم تنفيــذ  الــبر
   يــراد حســاب اإل إل  م2018 جــزء منهــا لســنة

  تجــاوزت المــدة القانونيــة فن
العــام والــبر

بالمخالفــــة  دينــــار  11,145,169ة بلغــــ  إجماليــــالحســــاب )البــــاب الثالــــث( بقيمــــة 
( مــن قــرار 19-10م والمــادة )2019( لســنة 80ألحكــام قــرار المجلــس الرئــاس  رقــم )

تيبات المالية  (208رقم ) مجلس الرئاس    م. 2020بشأن اعتماد التر
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  تن -
ن
   م2020,2019,2018ات شــــــروعفيــــذ متــــأخر الــــوزارة ف

ن
حيــــث يصــــل التـــــأخت  ف

( مــن الالئحــة التنفيذيــة 25أكــتر مــن ســنة ماليــة بالمخالفــة للمــادة رقــم )إل  التنفيــذ 
 ......التخطيطبشأن  م2000( لسنة 13من قانون )

م تــــــــــم تعليـــــــــــة مبلـــــــــــل 31/12/2020بتـــــــــــاريــــخ  8/12رقــــــــــم إذن الصــــــــــــرف  بموجــــــــــب -
مانــــــات حســــــاب الودائــــــ  واأل إل  اب الثالــــــثدينــــــار مــــــن حســــــاب البــــــ 11,534,564

 ،م2019و 2018للســنة الماليــة  المبلــل يمثــل ارصــدة تفويضــات بعــض المشــاريــــ و 
وبالمخالفـة ألحكـام  م2019( لسـنة 80بالمخالفة ألحكام قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )

انيـــة والحســـابات والمخـــازن وبالمخالفـــة ألحكـــام 161المـــادة رقـــم ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
مــن قــرار مجلــس ( 19-10)، والمــادة 2019لســنة  (558)( مــن القــرار 7رقــم ) المــادة
تيبات الماليةبشأن  (208رقم ) الرئاس    م. 2020 اعتماد التر

م تــــــــــم تعليـــــــــــة مبلـــــــــــل 31/12/2020بتـــــــــــاريــــخ  9/12رقــــــــــم إذن الصــــــــــــرف  بموجــــــــــب -
حيث  مانات،حساب الودائ  واأل إل  دينار من حساب الباب الثالث 33,897,139

م بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة 2020أن المبلـــل يمثـــل كافـــة التفويضـــات الماليـــة لســـنة 
انيـــة والحســـابات والمخـــازن161رقـــم ) ن وبالمخالفـــة لقـــرار مجلـــس  ،( مـــن الئحـــة المت 

 م. 2020( لسنة 224الرئاس  رقم )

تـــدوير مبـــالل بالحســـاب بشـــأن  م2020( لســـنة 902صـــدور قـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم ) -
  لــــم يــــتمشـــــروعلــــث وذلــــك باســــتخدام ارصــــدة المالبــــاب الثا

عليهــــا الصـــــرف  ات الــــبر
  أرصدة بعض الم

ات آخـري واردة وغـت  واردة شــروعمإل  ات واضـافتها شــروعوبوافر
 ،القانونيــة الصــحيحة جــراءاتدون اتبــاع اإل  ،ات الــوزارة المفــوض بهــا شـــروعضــمن م

ن رقـــــــم ) ، م2020( لســـــــنة 429( مـــــــن القــــــرار رقـــــــم )3،4بالمخالفــــــة ألحكـــــــام المــــــادتي 
 ط. لالئحة التنفيذية لقانون التخطي( من ا26ألحكام المادة رقم )و 

  آرصدة بعض  -
انية التحول وذلك باستخدام بوافر ن   مت 

قيام الوزارة باستحداث بند فن
( من 22المادة )و  ( من قانون التخطيط13بالمخالفة ألحكام المادة ) ،اتشـروعالم

 .الالئحة التنفيذية به

 مالحظة القيمة المشـروعاسم 

انية 2,050,000 توريد سيارات لوزراة العدل ن  غت  مدرج ضمن المت 
 

حيـل ارصـدة المشــاريــــ  وال - عليهـا دون صـدور تفويضـات ماليــة  صــرفقيـام الـوزارة بتر
( مـــن القـــرار 4غـــت  مســـيلة مـــن قبـــل وزارة التخطـــيط بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة رقـــم )

 .كما موض   م2020( لسنة 387رقم )

م بتــدوير 2020( لســنة 322قيــام الــوزارة بموجــب قــرار وزيــر العــدل المفــوض رقــم ) -
لــــبعض  مانــــاتدينــــار للمشــــاريــــ  المعــــالة بحســــاب الودائــــ  واأل  16,337,276مبلــــل 
ات أخـــــــري دون وجـــــــود موافقـــــــة مـــــــن شــــــــروعات بالقطـــــــاع وتخصيصـــــــها لمشــــــــروعم

 .الجهات ذات االختصاص
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 اخلارجيةالقضايا واملنازعات 
اوح القضــــايا المرفوعــــة مــــن وعــــىل الدولــــة اللبيبــــة بحســــب إفــــادة ادارة القضــــايا مــــن  تــــتر

 ان قورن باإلمكانيات المتاحة لإلدارة 50,000إل  40,000
 
، قضية وهو رقم كبت  جدا

ويرجــ  ، وال يمكــن التعامــل معــه بالشــكل المطلــوب ســواء مــن االدارة العامــة أو فروعهــا 
والقــرارات  قضــايا ال  التخــبط المســتمر مــن الحكومــات المتعاقبــةعــدد كبــت  مــن هــذه ال

تبــة عليهــا  وهــو مــا يعكــس وجهــة نظــر الفريــق ، الصــادرة عنهــا دون أي دراســة لآلثــار المتر
  قرار 

ن
م 2021( لسنة 37الديوان رقم ) رئيـسمن استحالة تنفيذ المهمة وفق ما ذكر ف

 او حـبر ، ليهإالمشار 
 
 فـت  ملـف كـل قضـية عـىل حـدى  ألنه من غت  الممكن عمليا

 
نظريـا

لمعرفــة مكــامن القصــور فيــه والوقــوف عليهــا نظــرا لتنــوع ظــروف وخلفيــات كــل قضــية 
ها من القضايا  الصـادرة  حكـامولهذا عمل الفريق عىل تجمي  البيانـات حـول األ ، عن غت 

 2020-2019لصال  أو ضد الدولة الليبية خالل عام  
 
م لما سيمثله هـذا العمـل الحقـا

هميـــة باعتبـــاره ســـيكون نـــواة لوضـــ  قاعـــدة بيانـــات تمكـــن صـــان  القـــرار مـــن اتخـــاذ أن مـــ
  .القرار االنسب

  أالصادرة ضد الدولة الليبية  حكامحيث بلغ  القيمة االجمالية لأل 
مام القضاء الـوطبن

ن    2020-2019خالل السنتي 
 :م كاآلنر

 االجمال   م2020 م2019 البيان

 275 113 162 عدد رسائل التنفيذ

 419,657,534 25,697,878 393,959,656 (دينارالقيمة )
 

 المنازعات الخارجية

هـــا إدارة القضـــايا مـــن خـــالل    تبارسر
الحـــظ الـــديوان تنـــام  عـــدد المنازعـــات الخارجيـــة الـــبر

 م،2020وعـام  م2019مكاتب محاماة دولية تـم التعاقـد معهـا بالخصـوص خـالل عـام 
 ( مرفوعة من قبل الدولة 11)و منازعة ضد الدولة 55حيث بلغ  عدد 

 المنازعات المتداولة ضد الدولة المنازعات المرفوعة ضد الغي  

 م2020سنة  م2019سنة  م2020سنة  م2019سنة 

11 2 20 22 
 

 األحكام الصادرة

 البيان
 م2020-م2019األحكام خالل عام  

 القيمة عدد

 20 لصال  الدولة الليبية أحكام
 مليون يورو 805

 مليار دوالر 1.763

 25 ضد الدولة الليبية أحكام
 مليون يورو 2.6

 مليون دوالر 420
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  نتج عنها تنام  عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة الليبية ف

أهم األسباب الن 
 الداخل والخارج

  صــــدرت فيهــــا  -
هــــا إدارة القضــــايا أو الــــبر   تبارسر

بــــالتعويض   أحكــــاممعظــــم القضــــايا الــــبر
كانــــــ  أســــــبابها طعـــــــن ومطالبــــــة بـــــــالتعويض عــــــن قــــــرارات صـــــــادرة مــــــن الحكومـــــــات 
المتعاقبــة واألجهــزة التنفيذيــة التابعــة للدولــة حيــث أن هــذه القــرارات صــدرت دون 
دراسة مسبقة من قبل مراكز استشارية متخصصـة والسـيما مركـز دعـم القـرار التـاب  

ض أن يقوم بدراسة تبة عليه.  للحكومة والذي من المفتر وع القرار واآلثار المتر  مشر

  مواجهة الخصوم -
ن
 .ضعف أداء المؤسسات الحكومية واهمالها لحقوق الدولة ف

امـــات  - ن ة طويــة، ومـــا نـــتأ عنــه مـــن التر   منـــه الــبالد لفـــتر
اإلنقســام الســـياس  الــذي تعـــانن
 وقرارات ارهق  كاهل الدولة. 

ايدة المتعلقة بزيادة المرتبات لبعض ا - ن ن القرارات المتر ن والعاملي  لفئات من الموظفي 
انيـة العامـة ومـا رتبتـه هـذه القـرارات  ن   المت 

ن
  الدولـة دون وجـود مخصصـات ماليـة ف

ن
ف

 .من دعاوى من أصحاب المصال 

 تواطؤ أطراف ليبية م  بعض الخصوم للحصول عىل مكاسب شخصية.  -

ية واإلمكانيات المادية لدى إدارة قضايا الدولة حيث أنـنقص الموارد الب - ها تفتقـر شر
  مجــــال المحامــــاة، ناهيــــك عــــن 

  مــــن العنــــا  الجيــــدة والمتخصصــــة فن
للعــــدد الكــــافن

  مــــن بينهــــا عــــدم وجــــود مبــــبن 
افتقارهــــا للبيئــــة المالئمــــة لتســــهيل عمــــل اإلدارة والــــبر

 خاص باإلدارة. 

  الجهات العامة للمراسالت الواردة إليها من قبل  -
إهمال معظم المكاتب القانونية فن

ولــــة حيــــث أنهــــا ال تقــــوم بــــالرد عــــىل اإلدارة كمــــا أن معظمهــــا ال يحيــــل إدارة قضــــايا الد
 المستندات الداعمة لموقف الدولة. 

ن الدولــــة الليبيــــة ودول أو  - عــــدم مراجعــــة االتفاقيــــات الدوليــــة أو الثنائيــــة الموقعــــة بــــي 
  تعتـــت  الســبب األســاس  لتنـــام  دعــاوى التحكــيم والمنازعـــات 

منظمــات دوليــة والــبر
 الخارجية. 

تهــــا للقضــــايا التجــــا -   الخــــارج مــــن حيــــث مبارسر
  ترتكبهــــا بعــــض الســــفارات فن

وزات الــــبر
بمنــــــــأى عــــــــن إدارة القضــــــــايا صــــــــاحبة االختصــــــــاص، باإلضــــــــافة إل  قيامهــــــــا باســــــــتالم 

 .ات النافذةتشـريعاإلعالنات واإلخطارات بالمخالفة لل

ات النافــــذة تشـــــريعات األجنبيــــة بالمخالفــــة للشـــــركإبــــرام محــــا ن صــــل  مــــ  بعــــض ال -
  ترتب عليها رفـ  دعـاوى سوا 

، والبر ء من حيث االختصاص أو وجود مخصص مال 
ت بمصال  الدولة بالخارج  .تحكيمية ا ن

قانون النظام المال  للدولـة )ات النافذة تشـريعإبرام العقود والتكليفات بالمخالفة لل -
انية العامة  – ن ن المت   .(الئحة العقود اإلدارية –قواني 

  هــذه القضــايا يجعــل مــن اإلفــالت المتكــرر مــن  -
ن فن ن أو المتســببي  العقــاب للمســؤولي 

ام والحرص عىل تطبيق ال ن  .ات النافذةتشـريعالصعب االلتر
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 التوصيات

  التقـارير السـنوية لسـنة 
ن
  سـبق وأن أوردهـا ف

يؤكد ديوان المحاسبة عىل التوصيات الـبر
2015-2016 :  م والمتمثلة فيما يىل 

ن ديــــوان المحاســــبة - القضــــايا لدراســــة وتحديــــد مــــواطن الضــــعف  ادارةو  التنســــيق بــــي 
ن المنظمــة لعمـــل الجهـــاز اإلداري بالدولـــة تشــــريعوالثغــرات القانونيـــة بال ات والقـــواني 

  مـن  حكاموطبيعة القصور المستنتأ من خالل األ 
الصادرة ضـد الدولـة الليبيـة والـبر

ويــــر برســــائل األ  ن الماليــــة المحالــــة مــــن إدارة القضــــايا إل وزارة  حكــــامبينهــــا شــــبهات التر
تب عليها تنفيذ الحكم أكتر من مرة.    يتر

 بالتنفيذ والبر

ام إدارة القضـــايا باحالـــة صـــورة عـــن كـــل رســـالة حكـــم محالـــة  - ن ورة إلـــتر التأكيـــد عـــىل  ن
لـــــوزارة الماليـــــة فـــــور التأشـــــت  عليهـــــا بالتنفيـــــذ لـــــديوان المحاســـــبة لضـــــمان مراجعتهـــــا 

وير ومطابقتها م  الرسائل الموجودة لدى وزارة المالية وذ ن لك للحد من شبهات التر
ر واهدار للمال العام تب عليها من  ن  .بالرسائل وما قد يتر

ات مـن وزارات العـدل والماليـة  - دراسة كافة االتفاقيات من قبل لجان فنية تضم خت 
واالقتصــاد والخارجيــة وادارة قضــايا الحكومــة وذلــك لضــمان حقــوق الدولــة الليبيــةر 

.   لوض رئيـي  باعتبارها السبب ال  ليبيا تح  مقصلة غرف التحكيم الدول 

ن إدارة قضـايا الحكومــة ووزارة الخارجيـة فيمــا يخــص  - ورة وضـ  إطــار للتنسـيق بــي   ن
  تـــــرد إل الســـــفارات ضـــــد الدولـــــة بمـــــا يضـــــمن متابعـــــة إدارة 

إخطـــــارات الـــــدعاوى الـــــبر
ة إعداد الدفوع بشكل مستمرة.    وتت 

 القضايا للقضايا الخارجية من حيث اإلرساع فن

لتخفـــيض  حكـــامالعمـــل عـــىل مســـاعدة وزارة الماليـــة لتخصـــيص مبلـــل لبنـــد تنفيـــذ األ  -
اكمة عىل الدولة الليبية.  الديون العامة  المتر

  مجــــــال التحكــــــيم والعمــــــل عــــــىل تــــــدريب  -
دعــــــم إدارة القضــــــايا بالعنــــــا  المؤهلــــــة فن

  تـــــنظم 
ن الدوليـــــة الـــــبر العنـــــا  القانونيـــــة والمهنيـــــة األخـــــرى عـــــىل القواعـــــد والقـــــواني 
، بما يمكنها من التصدي للحجم الهائل من المنازعات والعمل عىل  التحكيم الدول 

م بشـــــأن إنشـــــاء إدارة القضـــــايا بمـــــا يواكـــــب 1971لســـــنة  (87)تطـــــوير القـــــانون رقـــــم 
 .
 
 ودوليا

 
  محليا

  أسلوب العمل القضان 
 التطور فن

عىل القواعد تنظيم دورات تدريبية لإلدارات القانونية بالقطاعات اإلدارية للتعرف   -
، باإلضـــــافة إل كيفيـــــة إبــــرام العقـــــود اإلداريـــــة   المتعلقـــــة بـــــالتحكيم الــــدول 

ن والقــــواني 
  تلحـــق 

  مجـــال التحكـــيم لتجنـــب الخســـائر الـــبر
واإلطـــالع عـــىل مـــا يطـــرأ مـــن جديـــد فن

مــــة ســــواء مــــ  ال   ظــــل التعاقــــدات المت 
ات األجنبيــــة أو مــــ  أشــــخاص شـــــركبالدولــــة فن

اط إحالـــة موضـــوع ا  للوقـــ  الـــذي تســـتغرقه بـــذاتهم باشـــتر
 
اع إل التحكـــيم تفاديـــا ن لـــتن

  المحاكم العادية. 
 الدعاوى فن

 إدارة قضايا الدولة نتائج التنسيق والتعاون ما بي   الديوان و  

انطالقا من دور ديوان الحاسـبة االستشـاري بالتعـاون مـ  وادارة القضـايا والـذي كـان لـه 
  كســب العديــد مــن القضــايا والمنازعــ

ات بالــداخل والخــارج لصــال  الدولـــة بــالل االثــر فن
ــــــــــة خســــــــــارة أمــــــــــوال تقــــــــــدر بقيمــــــــــة  الليبيــــــــــة وبالتــــــــــال  تجنيــــــــــب الخزانــــــــــة العامــــــــــة للدول
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تبة عن تلك األ  دينار 12,257,470,300   تقـدر  حكـامدون احتساب الفوائد المتر
والـبر

  قضـــية ال5بنســـبة 
ن
ازيليـــة، وقضـــية شــــرك% ســـنويا، ولعـــل أهمهـــا التعـــاون ف ة الليبيـــة الت 

  سليم غنية، وقضية سوريليك الذي أكد عليه حكم الخر 
، وقضية المستثمر األلمانن  

ن
اف

  االســـتناد عـــىل تقـــارير ـمحكمـــة اســـتئناف بـــارطس، والـــذي كـــان عـــون للقضـــاء الفرنســـ
ن
  ف

م حـــــول عمليـــــات االحتيـــــال مـــــن قبـــــل 2016-2015عـــــوام ديـــــوان المحاســـــبة خـــــالل األ 
   بقيامهــــــا  ات االجنبيــــــة والمحليــــــةشـــــــركالعديــــــد مــــــن ال

ن
باالدعــــــاء عــــــىل الدولــــــة الليبيــــــة ف

  ، مطالبــــات ماليــــة وتعويضــــات
ن
ثبــــ  للــــديوان التــــواط  مــــن اطــــراف ليبيــــة وخارجيــــة ف
ن  االستحواذ عىل المال العام دون وجه حق من خالل اللجوء للتحكيم الدول  مستغلي 

  مؤسسات الدولة
ن
 .حالة عدم االستقرار السياس  واالنقسام ف

 مصلحة التسجيل العقاري
خالل أعمـال الفحـص لحسـابات المصـلحة عـن السـنة الماليـة تكشـف  مالحظـات  من

 :نوردها فيما يىل  

 نظام الرقابة الداخلية

قــــرار المجلــــس  ( مــــن4تــــدار المصــــلحة مــــن قبــــل رئــــيس فقــــط خالفــــا لــــنص المــــادة ) -
باعـــــادة تنظـــــيم مصـــــلحة التســـــجيل العقـــــاري م 2018( لســـــنة 1579الرئـــــاس  رقـــــم )

تــــدار المصــــلحة بــــرئيس ومســــاعد رئــــيس ...م عــــىل )28/11/2018صــــادر بتــــاريــــخ ال
 . (يصدر بشغلهما للوظيفة قرار من مجلس الوزراء بناء عىل عرض من وزير العدل

( والئحتـــه التنفيذيـــة 12المصـــلحة بأحكـــام قـــانون عالقـــات العمـــل ) إدارةعــدم تقيـــد  -
ن  شـروطفيما يتعلق ب  .من  المكافآت التشجيعية ومكافآت لجنة شئون الموظفي 

  إعداد الحسـاب الختـام  للمصـلحة  -
الجهـات إل  الفحـص واحالتـه م2019التأخر فن
 .( من قانون النظام المال  للدولة23وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ،المختصة

  باعــــداد قــــرارات تشــــكيل اللجــــان وتضــــمينها  -
مكافــــآت  صـــــرفقيــــام المكتــــب القــــانونن

والئحتــــــــه  م2010لســــــــنة ( 12بالمخالفــــــــة ألحكــــــــام قــــــــانون عالقــــــــات العمــــــــل رقــــــــم )
 .التنفيذية

 ،مكتــب المراجعــة الداخليــة قيامــه بالمهـام المناطــة بــه عــىل الوجــه المطلــوب إغفـال -
م باعــــادة تنظــــيم مصــــلحة 2019( لســــنة 1579( مــــن القــــرار رقــــم )18وفقـــا للمــــادة )

انيـــة والحســـابات 99والعمـــل بأحكـــام المـــادة ) ،التســـجيل العقـــاري ن ( مـــن الئحـــة المت 
  .اتمصـروفما يتعلق بالتعزيز المستندي للوالمخازن في

  عملية من  العهد المالية النقدية بمبالل تفـوق القيمـة المحـددة بمنشـور  -
التوس  فن
  م،2017( لسنة 1المالية رقم ) وزير

ا
عـن عـدم التسـوية لبعضـها خـالل السـنة فضـ 

 .ة خاللهامصـروفال

   12شــــهر أذونــــات الصـــــرف المدرجــــة ب اســــتيفاء بعــــض البيانــــات إغفــــال -
المتمثلــــة فن

توقي   ،ما يفيد االستالم للصك إذن الرصف، رقم ،بيانات االعتماد المال   ،التاريــــخ)
ن ) صــــراف(ال انيـــة والحســـابات 100-99وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادتي  ن ( مـــن الئحـــة المت 
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 والمخــــازن
ا
مــــن خــــتم وتوقيــــ  مكتــــب المراجعــــة  عــــن خلــــو بعــــض المرفقــــات، فضــــ 

  .الداخلية

  عــــــدم اســــــتيفاء ب -
ن
عــــــض البيانــــــات المدرجــــــة عــــــىل اســــــتمارات المرتبــــــات والمتمثلــــــة ف

 المراقـــب المـــال   –المراجـــ  الـــداخىل   –اعتمـــاد المعـــد )
ا
 أرقـــامعـــن عـــدم قيـــد (، فضـــ 

 .بالسجل ذوناتبعض األ 

ن مــــ  )عــــدم تناســــب المــــؤهالت العلميــــة  - مــــن حيــــث االختصــــاص( لــــبعض المــــوظفي 
ن بهــــا  مــــن قــــانون العمــــل رقــــم  7فقــــرة ( 128بالمخالفــــة للمــــادة ) ،الوظــــائف المكلفــــي 

 .الذي يؤثر سلبا عىل جودة االداء ومخرجات الوظيفة األمر  ،م2010( لسنة 12)

ليهــا واعــادة التنســيب إالمصــلحة التقيــد بمــا جــاء بالمــادة المشــار  إدارةويتطلــب مــن  -
 .وفق االختصاصات

 م 2019الحساب الختام  

 األولالباب 

-   
  الخالصـــة التجميعيـــة  األولات بنـــود البـــاب مصــــروفظهـــور فـــرق كبـــت  فن

الظـــاهر فن
 تقرير المراقب المال  حسب 

ن : وبي   
 اآلنر

 الفر   تقرير المراقب المال   الخالصة التجميعية  البند

  26,196,825 31,105,141 ة ساسيالمرتبات األ 

ن   7,517,687 7,517,687  0 عالوة التميت 

  
ن
 66,870 0 66,870 مقابل العمل االضاف

 

ن  - ن منقــــــولي  ظهــــــور مبــــــالل مودعــــــة بالحســــــاب تمثــــــل تفويضــــــات مصــــــلحية لمــــــوظفي 
ض انــــه تــــم ســــداد قيمــــة هــــذه  ،توجــــد عليهــــا حركــــة للمصــــلحة ال ن مــــن المفــــتر   حــــي 

فن
  تحميـــــل قيمـــــة  األمـــــر  ،المرتبـــــات ألصـــــحابها 

  قيـــــام المصـــــلحة فن
الـــــذي يـــــتر الشـــــك فن

أدى إل  الـــــذي ألمــــر اات هــــذه التفويضــــات المصــــلحية عـــــىل بنــــد المرتبــــات مصـــــروف
 .ات غت  حقيقيةمصـروفتضخيم البند ب

ن ترجي  قيمتها  500ظهور مبلل  -  يراد حساب اإل إل  دينار يمثل خصم عهدة لم يتبي 
 .العام

ن ترجيـ  قيمتهـا  دينار يمثل خصم غياب 232,838ظهور مبلل  - حسـاب إل  لم يتبـي 
 .العام يراد اإل 

  دينار  29,927ظهور رصيد اخر المدة بمبلل  -
والبيـان التـال   ،وهو رصيد غت  حقيفر

ن ذلك  :يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات حسب الخالصة إجمال  جانب المصـروفات حسب الخالصة

31,687,207 34,496,898 2,809,691 
 

انيــــة وهــــو صـــــرفدينــــار يمثــــل عمولــــة م 5,528ظهــــور مبلــــل  - ن ية تحــــ  بنــــد خــــارج المت 
ض تغطية هذا ال ،شاد  مصـروف   مصـروفوكان من المفتر

 .ات من الباب الثانن
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 الباب الثان

ن مصــروف ظهور فـرق كبـت   -   الخالصـة التجميعيـة وبـي 
ن
  الظـاهر ف

ات بنـود البـاب الثـانن
: حسب  حصـر،تقرير المراقب المال  وكما مثال عىل ذلك ال ال  

 اآلنر

 تقرير المراقب المال   الخالصة التجميعية  البند

ن   99,850 87,601 اتعاب ومكافاة لغت  العاملي 

 50,000 62,133 وقود وزيوت

 76,593 109,883 الكهرباء 

 202,294 144,667 مطبوعات وقرطاسية 

 45,800 86,551 نفقات السفر

 0 5,100 مواد خام  شـراء

 0 11,980 تدريب وبعثات 

ن أغذ  0 2,097 ية لغت  العاملي 

 265,440 6,272 ات خدمية مصـروف
 

دينـــار تمثـــل تفويضـــات  511,439ة إجماليـــظهـــور مبـــالل مودعـــة بالحســـاب بقيمـــة  -
ن للمصلحة ال توجـد عليهـا حركـة ن منقولي  الـذي يـتر الشـك  األمـر  ،مصلحية لموظفي 

  تحميــــل قيمـــة 
  قيـــام المصـــلحة فن

ات هـــذه التفويضــــات المصـــلحية عــــىل مصـــــروففن
 .خرىأبنود 

ن  - ن حــواالت وزارة الماليــةمصـــروف إجمــال  ظهــر فــرق بــي    وبــي 
والبيــان  ،ات البــاب الثــانن

 :التال  يوض  ذلك

 الفر   حواالت وزارة المالية إجمال  مصـروفات بالخالصة

2,243,613 1,611,498 632,115 
 

ن فيمــا تتمثــل هــذه  ،دينــار تحــ  بنــد دفعــات الحســاب 5,068ظهــور مبلــل  - لــم يتبــي 
 .الدفعة

   15,686ظهور رصيد اخر المدة بمبلل  -
والبيـان التـال   ،دينار وهو رصيد غت  حقيفر

ن ذلك  :يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات بالخالصة إجمال  جانب المصـروفات بالخالصة

2,398,308 2,423,053 24,745 
 

 الباب الثالث 

   2,373ظهـور رصــيد اخــر المـدة بمبلــل  -
والبيــان التــال   ،دينــار وهـو رصــيد غــت  حقـيفر

ن ذلك  :يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات بالخالصة إجمال  جانب المصـروفات بالخالصة

1,500,542 1,502,992 2,458 
 

 الودائع

  جانب اإل  -
 4561 إجمال  ات تمثل االستقطاعات القانونية بمبلل يرادظهور مبالل فن

  الجانب ال
 .اتمصـروفدينار دون وجود حركة فن
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  جانـب اإل  -
ن
دينــار دون  474 إجمـال  ة دمغـة بمبلـل ضــريبات تمثــل يـرادظهـور مبـالل ف

  الجانب ال
ن
 .اتمصـروفوجود حركة ف

ن  ،دينـــار  30,556,566ات بالخالصــــة بمبلــــل مصــــروفظهـــور جانــــب ال -   حــــي 
ن
 نــــه الأف

 .يةصـرفدينار يمثل عمولة م 256توجد حركة بالجانب ما عدا مبلل 

  دينار وهو  30,556,310ظهور رصيد اخر المدة بمبلل  -
والبيـان  ،رصيد غـت  حقـيفر

ن ذلك  :التال  يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات بالخالصة إجمال  جانب المصـروفات بالخالصة

30,556,566 18,850,154 21,706,412 
 

 م 2020الحساب الختام  

 األولالباب 

-   
ن
ن رصــــــيد اخــــــر المــــــدة للحســــــاب ف ن الرصــــــيد  م31/12/2019ظهــــــور فــــــرق بــــــي  وبــــــي 

 :والبيان التال  يوض  ذلك ،م2020االفتتاج  لسنة 

 الفر   2020رصيد اول المدة  2019رصيد اخر المدة 

29,927 33,305 3,377 
 

ن  - ن منقــــــولي  ظهــــــور مبــــــالل مودعــــــة بالحســــــاب تمثــــــل تفويضــــــات مصــــــلحية لمــــــوظفي 
ض انـه  ،دينار ال توجد عليها حركة 2,885,713للمصلحة بمبلل  ن من المفتر   حي 

فن
   األمر  ،تم سداد قيمة هذه المرتبات ألصحابها 

  قيام المصـلحة فن
الذي يتر الشك فن

 الـذي األمر ات هذه التفويضات المصلحية عىل بند المرتبات مصـروفتحميل قيمة 
 .ات غت  حقيقيةمصـروفتضخيم البند بأدى إل 

ن  500ظهور مبلل  -  يراد حساب اإل إل  ترجي  قيمتها دينار يمثل خصم عهدة لم يتبي 
 .العام

ن ترجيــ  قيمتهــا  دينــار يمثــل خصــم غيــاب 76,053ظهــور مبلــل  - حســاب إل  لــم يتبــي 
 .العام يراد اإل 

ن دفــ  مبــالل  - عيــة)تبــي  ن  (نفقــة رسر  ممــا تــم خصــمه مــن المــوظفي 
وذلــك حســب  ،بــأكتر

 :البيان التال  

 الفر   بالخالصة إجمال  جانب اإليرادات إجمال  جانب المصـروفات بالخالصة

21,392 17,421 3,971 
 

   دينـــــار ســـــالبة 93,973خـــــر المـــــدة بمبلـــــل آظهـــــور رصـــــيد  -
 ،وهـــــو رصـــــيد غـــــت  حقـــــيفر

ن ذلك:   والبيان التال  يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات حسب الخالصة إجمال  جانب المصـروفات حسب الخالصة

34,206,668 34,132,442 74,226 
 

انيـــة وهـــو صــــرفدينـــار يمثـــل عمولـــة م 18,286ظهـــور مبلـــل  - ن ية تحـــ  بنـــد خـــارج المت 
ض تغطية هذا ال ،شاد  مصـروف   مصـروفوكان من المفتر

 .ات من الباب الثانن
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انيــة مســم ) - ن  6,192بمبلـــل  (دخــل ضـــرائبظهــور بالخالصــة تحــ  بنــد خــارج المت 
 .دينار

  
 
 الباب الثان

  وهـــــو  دينـــــار ســـــالبة 93,973خـــــر المـــــدة بمبلـــــل آظهـــــور رصـــــيد  -
 ،رصـــــيد غـــــت  حقـــــيفر

ن ذلك:   والبيان التال  يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات حسب الخالصة إجمال  جانب المصـروفات حسب الخالصة

1,538,234 1,557,684 19,450 
 

ن  - ن حــواالت وزارة الماليــةمصـــروف إجمــال  ظهــر فــرق بــي    وبــي 
والبيــان  ،ات البــاب الثــانن

 :التال  يوض  ذلك

 الفر   وزارة المالية حواالت  بالخالصةإجمال  مصـروفات 

1,333,645 940,498 393,147 
 

 مانات. تم بند حواالت وزارة المالية تح  مسم الودائ  واأل  -

 الودائع

  جانــب اإل  -
ن ات تمثــل االســتقطاعات )تــيــرادظهــور مبــالل فن ( بمبلــل  أمي   

 إجمــال  نهــان 
  الجانــــــب ال 2,800

تحويــــــل مــــــن البــــــاب ، أو اتمصـــــــروفدينــــــار دون وجــــــود حركــــــة فن
 .الثالث

   دينار 29,198,821خر المدة بمبلل آظهور رصيد  -
والبيان  ،وهو رصيد غت  حقيفر

ن ذلك  :التال  يبي 

 الفر   إجمال  جانب اإليرادات حسب الخالصة إجمال  جانب المصـروفات حسب الخالصة

0 30,559,110 30,559,110 
 

 يةصـرفالحسابات الم

ية ومـذكرات التسـوية الشـهرية تكشـف  صــرفللحسـابات الممـن خـالل اعمـال الفحـص 
  :لنا مالحظات نوردها فيما يىل  

 األول: ( خا  بالباب 2117الحساب رقم )

 .دينار 2,628,733الدفتر لم تظهر بالكشف ات قيدت بإيراد -

 .دينار 531,734ولم تظهر بالدفاتر  مبالل خصم  من الكشف -

ســنوات ســابقة إل  يــــخ تحريــر عــدد منهــا وجـود عــدد مــن الصــكوك المعلقــة يرجــ  تـار  -
القانونيــة المنصــوص عليهــا  جــراءاتولــم يتخــذ حيالهــا اإل  ،م2017 ،2015 ،2014
انيــة والحســابات والمخــازن118بالمــادة ) ن توضــ   أمثلــةوفيمــا يــىل   ،( مــن الئحــة المت 
 :ذلك
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 القيمة رقم الصك تاريــــخ تحرير الصك

3/07/2014 64491 10,215 

3/07/2014 64651 17,120 

1/09/2014 65343 11,981 

13/08/2015 503461 15,889 

13/08/2015 503715 9,714 

1/09/2016 693369 13,121 

1/11/2016 694311 19,633 

29/12/2016 694630 13,848 

12/03/2017 988977 11,527 

1/05/2017 990109 19,714 

2/12/2018 505778 18,083 

2/12/2018 505503 15,739 
 

  2124الحساب رقم )
 ( خا  بالباب الثان 

دينــار والبيــان التــال  يوضــ   19,370صـــرف ولــم تظهــر بالــدفاتر مبــالل خصــم  مــن الم
 :لها أمثلة

 القيمة تاريــــخ الصك رقم الصك

20201 1/12/2019 2487 

20202 1/12/2019 8089 

122003 11/12/2018 485 

506450 1/5/2019 1877 

711200 1/10/2019 1108 

712200 1/10/2019 1385 

941770 1/10/2019 2592 

941611 14/2/2019 1297 
 

  الحساب الم
 
 ( الخا  بالتحول2131 رقم )صـرف

بنــاء عــىل قـــرار  2148حســـاب الودائــ  رقــم إل  دينــار  1,181,570تــم تحويــل مبلــل  -
يخص  ،م31/12/2019الصادر بتاريــــخ  م2019( لسنة 316رئيس المصلحة رقم )

  (.رسالة التحويل إرفاق)عدم  التابعة للمصلحة داراتاإل  صيانة مقرات

 (2148رقم ) ماناتحساب الودائع واأل 

ام المصـــلحة بمـــا جـــاء بأحكـــام المـــواد ) - ن ( مـــن الئحـــة 164-163-162-161عـــدم الـــتر
انيـــة ن  الـــذي األمـــر  مانـــات،والحســـابات والمخـــازن والمتعلقـــة بالقيـــد بحســـاب األ   المت 
امــــات لصــــال  عـــدة جهــــات ولــــم تســـدد لهــــم المســــتحقات حــــبر ظأدى إل  ن هـــور االلتر

 .نهاية السنة

-   
ي للحساب فن  دينار.  30,556,310 م بلل31/12/2019الرصيد الدفتر
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 صـــــــرفدينــــــار مــــــن الحســــــاب الســــــابق لــــــه بم 11,963,594حــــــول للحســــــاب مبلــــــل  -
  قيمـــة م12بشـــهر  1022الجمهوريـــة رقـــم 

ن
 تطـــوير المصـــلحة لعـــدد  شــــروع، يتمثـــل ف

امات( و    شـركاتمن ال
ن  :)التر

 اسم الشـركة القيمة بالدينار رقم االعتماد

 ازري 3,596,478 2948

 االسطرالب  920,000 3288

3499 48,900   
 الزريفر

 االتحاد العرن    395,274 3488

 االتحاد العرن    439,795 3487

 الدنيا للتكنولوجيا 59,675 4039

4210 6,114,000 KPMG 

 االستثمار للخدمات 50,960 4036

 االستثمار للخدمات 338,512 4077

 اإلجمال    11,165,511 -
 

ية  انية التسيي   المي  

انيـــة المصـــلحة مبلـــل  بلغـــ  جملـــة المخصصـــات الماليـــة ن    ،دينـــار  42,627,000لمت 
فن

ن بلغــــ  جملــــة ال والبيــــان  ،دينــــار  39,535,614ات الفعليــــة مبلغــــا وقــــدره مصـــــروفحــــي 
 :التال  يوض  ذلك

 الرصيد المصـروفات المعتمد المبلغ المقدر التبويب

  2,533,766  37,466,233  40,000,000  47,044,800 األول

  
  557,618  2,069,382  2,627,000  7,750,000 الثانن

  3,091,385  39,535,614 42,627,000  54,794,800 اإلجمال  
 

 :خالل الفحص لوحظ ما يىل  ومن 

 األولات الباب مصـروف

  مرتبــات )متقاعــدين  -
  تتمثـل فن

  بنــد المرتبــات والــبر
اجــازة بــدون  –اسـتخدام الــوفر فن

  تغطيـــــة ...وفـــــاة –مرتـــــب 
انيـــــة مصــــــروف( فن ن ات لبنـــــود غـــــت  مخصـــــص لهـــــا بنـــــد بالمت 
( مـــن 13)المـــادة و ( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  لدولـــة 10لمـــادة )ابالمخالفـــة الحكـــام 

انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

 البند المختص البند المحمل عليه البيان المبلل اإلذنرقم 

29/30/32/33 
34/36/37/38 
39/41/42 

28,484 
مكافآت لجنة شؤون 
ن دورة  ن ومدربي  الموظفي 

 .تدريبية
   ةساسيالمرتبات األ 

ن
 المكافآت والعمل االضاف

 

ن المصلحة بمن  مكافآت مالية  إدارةقيام  -  لموظفي 
 
عدم مستوفية االجـراءات  شهريا

يعاتبالمخالفة أو   :والبيان التال  يوض  ذلك ،للتشر
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 رقم 
 اإلذن

 المالحظات البيان القيمة

5/11 8,439 
موظف نظت  عمل قاموا به  29مكافآت مالية لعدد 

 بادارة المصلحة اجدابيا
ن بها  ن العمل المنجز والمكلفي   عدم إرفاق تقرير يبي 

6/11 3,880 
  
مكافآت مقابل دراسة المشاكل والصعوبات البر
تعرقل عمل لجان التعويضات بجهاز تنفيذ 

 مشـروعات االسكان والمرافق. 
 2016مكافآت ترج  لسنة 

7/11 1,940 
موظف من مكتب شئون اللجنة  2مكافأة لعدد 

 بالمصلحة
 إرفاق تقرير بالعمل المنجز. عدم 

8/11 15,655 
ن عن  محا ن  4مكافآت أعضاء لجنة شئون الموظفي 

 .2019اجتماع / 
عدم تطابق بعض االسماء الواردة بقرار اعادة تشكيل 
 اللجنة م  االسماء المدرجة بمحا ن االجتماع. 

24/11 8,730 
ن نظت  حضورهم بشكل  9مكافآت لعدد  موظفي 

 رسم  للمصلحة. 
 مخالفة لقانون العمل فيما يخص شـروط من  المكافآت

 )  إ( ( مرتبات للموظف 6عدد )  5,246 54/11
( سنوات واحتسب  5منقط  عن العمل لمدة خمس )
اجازة  2019( لسنة 235المدة بقرار رئيس المصلحة )

 بدون مرتب ولم يرفق أي مستند يؤيد ذلك. 
 

  مصـروف
 ات الباب الثان 

 :لوحظ ما يىل  من خالل الفحص 

( مـن 13بالمخالفـة ألحكـام المـادة )الصــرف  ذونأضعف التعزيـز المسـتندي لـبعض  -
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

( بمبلـــل A50جهـــاز هـــاتف نقـــال سامســـونأ ) 30عـــدد  شــــراءالمصـــلحة ب إدارةقيـــام  -
قيمـــــــة  م17/12/2019بتـــــــاريــــخ  941958دينـــــــار بموجـــــــب الصـــــــك رقـــــــم  34,327
( 13بالمخالفة ألحكـام المـادة ) ،بقصد استنفاد المخصصات ،دينار  1,144الجهاز 

انية والحسابات والمخازن ن  .من الئحة المت 

 :ولوحظ بشأنها ما يىل  

 ( ن انية والحسابات والمخازن17-13المخالفة ألحكام المادتي  ن  ،( من الئحة المت 
 .من حيث عدم ترشيد االنفاق

  ن الغرض من ال إرفاقعدم   المؤيد لذلك شـراء،ما يبي 
 .والسند القانونن

  بــدون تــاريــــخ وغــت  معتمــدة مــن  (الفــاتورة النهائيــة –العــروض )الفــواتت  المرفقــة
 .المسئول المخول

  ( بتـاريــــخ إل ) جهـاز  29تم توزيعها عـدد ن وفـق م 31/12/2019مـدراء ومـوظفي 
 .وبقاء عدد واحد جهاز بالمخزن ،المقيد بسجل المخزن

  عمليــة  -
 –بقصــد اســتنفاد المخصصــات  –طاقــات الــدف  المســبق ب شـــراءالتوســ  فن

 :والبيان التال  يوض  ذلك ،دينار  76,719 وكوبونات الوقود بمبلل

 البيان تاريــــخ الشـراء القيمة

 كروت ليبيانا والمدار 5/2019شهر  10,000

 وقود–المدار –كروت ليبيانا  2019شهر /  50,520

 كوبونات وقود 10/2019-9شهر  16,199
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 العهد المالية

دينــــار، ولـــــوحظ  67,345نحـــــو  ة خــــالل ســـــنة الفحــــصمصــــــروفبلغــــ  جملـــــة العهــــد ال
بالمخالفة ألحكام  ،ة خاللها مصـروفبشأنها عدم قفل وتسوية العهد قبل نهاية السنة ال

انيـــــــــة والحســـــــــابات والمخـــــــــازن188المـــــــــادة ) ن حيـــــــــل ،( مـــــــــن الئحـــــــــة المت   واالكتفـــــــــاء بالتر
 % مــن المخصــص للبنــد 38نوات بنسـبة ات ســمصـــروفوالتحميـل عــىل بنــد 

ا
عــن ، فضــ 

انيـــة 100-99بالمخالفـــة ألحكـــام المـــواد ) ،ضـــعف التعزيـــز المســـتندي ن ( مـــن الئحـــة المت 
ة تســـويتها ضــــرور العهـــد ب صــــرفوالحســـابات والمخـــازن ومـــا تـــنص عليـــه بعـــض قـــرارات 

 :توض  ذلك أمثلةوفيما يىل   ،اتتشـريعوفق ال

 المالحظات البيان )دينار( المبلغ التاريــــخ رقم اإلذن

ــ    3000 2011 ــــ
 عهدة لغرض الصيانة

 (ي ف)

د من العهدة حسب  2000تم رسقة مبلل 
استالم نقدية للعمالة ما يفيد ، عدم ارفاق المرفقات

 .العارضة بدون تاريــــخ وال اعتماد المخول

ــ  2017 ـــــ
15,000  
 

لحضور اجتماعات  )ه أ ض(عهدة 
 ببنغازي والجبل االخرصن 

  التسوية.   -
ن
 كت  حجم العهدة والتأخر ف

، كشف مصـروفات العهدة غت  معتمد وبدون ختم-
  )مواد غذائية وسفر واقامة 

ن
تمثل  المصـروفات ف

ات بالمخالفة ن  .ونظافة وتجهت 
 9شهر  

39,480  
واستعاضتها  قيمة عهدة مالية

 (ح كالشئون اإلدارية )

فواتت  بدون تاريــــخ وغت  معتمدة من المدير -
  قبل وبعد الصيانة-، المختص

، عدم إرفاق تقرير فبن
عدم إرفاق المطالبة من المخازن بشأن توفت  -

 .القرطاسية الالزمة
عدم اعتماد ايصاالت استالم النقدية للعمالة وبعض 

 .الفواتت  من المدير المخول بذلك

5/12 1/12 
10/10 9/10 

 ـــــــ 30/11

ــ   قفل العهد إل سنة الفحص .)س د ك(عهدة    4000 2017 ـــــــــ
ن
 .التأخر ف

ــ    10,000 4شهر  2018 ــــــــ
عهدة مصـروفات مهمة إل تشيىل  / 

 )م ب ش(

  التسوية إل سنة الفحص-
ن
 التأخر ف

صـرف  مقابل شـراء تذاكر سفر واقامة وخدمات -
 )بالدوالر( .للموفدين

 

 بند/ نفقات السفر والمبيت

ن  ،من خالل اعمال الفحص ( 751مـن القـرار رقـم ) (5العمل بأحكام المادة ) إغفالتبي 
 والبيان التال  يوض  ذلك:  لصادر عن اللجنة الشعبية العامةا م2007لسنة 

 رقم 
 اإلذن

 المالحظات البيان )دينار( القيمة

7/12 
20,187  

قيمة العقد اإلجمالية 
299,000  

% من مستحقات دورة تدريبية 25قيمة 
( موظف بتونس. بناء عىل عقد 16لعدد )

  
م فن  م2015مت 

 عدم إرفاق ما يفيد تنفيذ المهمة. 
تم اعداد التقرير عن الدورة من قبل موفد -

 فقط، بدون توقي  االخرين. 
10/12 

قيمة  دينار 38,058
 ( 153,000العقد        )

% من قيمة دورة تدريبية بتونس 25قيمة 
ن   لبعض الموظفي 

11/12 68,157  

% من قيمة مستحقات دورة 50سداد قيمة 
كيا بناء عىل  17تدريبية لعدد  موظف بتر
م بسنة  ويتم تمديده من  2013عقد مت 

 2020سنة ألخرى حبر نهاية 

ن عدم إرفاق ما يفيد تنفيذ - الدورة للمستهدفي 
 بها. 

عدم إرفاق تقرير مفصل عن الدورة ونتائجها -
 من قبل الموفدين. 

 93من 
 123/12ال 

10,880  
قيمة نفقات سفر ومبي  مهام داخلية 

ن   لبعض الموظفي 

عدم إرفاق قرار التكليف بالمهام والمدة -
عدم قيام بعض الموفدين بالتوقي   -، المحددة

 عىل طلب عالوة المبي . 

 41من 
 12/ 48ال 

7,980  
ن إلدارات  قيمة عالوات سفر ومبي  موظفي 

 المصلحة خارج طرابلس

 عدم إرفاق تقرير بشأن المهمة. -
اإليفاد لجهات تق  بمنطقة الحرب  -

 واالشتباكات )ترهونة الجفرة سبها( بشهر
 9-10-11/2019. 
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 بند العالقات 

  المصـلحة بعـد  قامـةرسائل للفنـادق إل إصدار عمال الفحص لوحظ أمن خالل 
مـوظفن

 انتهــاء مــدة اإل
ا
 اغفــالو  ،بالمرفقــات قامــةعــن عــدم توضــي  الغــرض مــن اإلقامــة، فضــ 

يـل ن -99بالمخالفـة ألحكـام المـواد ) ،التوقي  عىل قوائم الحسـاب مـن قبـل الموظـف التن
انية والحسابات والمخازن100 ن  :يىل  عىل ذلك ما  مثلةومن األ  ،( من الئحة المت 

 رقم
 اإلذن 

 المالحظات البيان الصك المبلل التاريــــخ

 941715 د 6,378 27/2 6/6
ن بفندق أويا  8إقامة عدد  موظفي 

 خالل شهر يناير. 
عدم توضي  الغرض من اإلقامة بالفندق 

 والمدة. 

 941716 د 11,839 24/1 7/6
بفندق أويا  12حجز غرف لعدد 
 12/2018بشهر 

 المدة.  رسالة الحجز بدون تحديد -
ن برسالة الحجز  2عدد - موظف غت  مدرجي 

 الجماعية المرفقة

 941750 د 11,215 12/9 3/9
( موظف لمدة 13إقامة عدد )

 11/2018ثالثة ايام خالل شهر 

ن الغرض من اإلقامة  عدم إرفاق ما يبي 
فواتت  حساب اإلقامة غت  موقعه ، بالفندق

 من الموظف المستفيد
 د 7,972 1/12 27/11

 إقفال دفعة 
 عىل الحساب

إقامة رئيس المصلحة بفندق 
 هارون

 عدم إرفاق الغرض من اإلقامة بالفندق. 
 إغفال التوقي  عىل قوائم الحساب. 

 د 8,772 1/12 28/11

 د 9,340 1/12 29/11
 

امات  اإللي  

ة  امـــات ماليـــة عـــىل المصـــلحة وبمبـــالل كبـــت  ن
ن وجـــود التر مـــن خـــالل اعمـــال الفحـــص تبـــي 

 أســــبابوتوضــــي   ،الالزمــــة حيالهــــا وتســــديدها لمســــتحقيها  جــــراءاتيتطلــــب اتخــــاذ اإل 
حيلهـا مـن سـنة ماليـة ألخـرى   عمليـة السـداد وعـدم االكتفـاء بتر

والبيـان التـال   ،التأخر فن
  :يوض  ذلك

ام البيان ن ام قيمة االلتر ن  سنوات االلتر

 2019حبر نهاية  2014من   476,673 األولالباب 

  
 ات(يجار لإل  2020حبر نهاية ) 2014من   3,519,7656 الباب الثانن

 

  تنص عىل عدم االرتباط  من القانون المال  للدولة (26)بالمخالفة ألحكام المادة 
والبر

بـــأي عقـــد اال بعـــد الحصـــول عـــىل موافقـــة خطيـــة مـــن المراقـــب المـــال  بوجـــود التغطيـــة 
 .المالية لذلك

انية التحول  مي  

 بلغ  جملة التفويضات المال
 
انية عن سنة الفحـص مبلغـا ن  1,500,000وقـدره  ية للمت 

ن بلغـــــ  جملـــــة ال   حـــــي 
 مصــــــروفدينـــــار فن

 
دينـــــار  1,064,464وقـــــدره  ات والتعليـــــة مبلغـــــا

 والبيان التال  يوض  ذلك: 

 البيان قيمة التفويض التفويض رقم

ات ،اتأمينت .خدمات استشارية ،سيارات شحن ،التشييدات  955,000 161 ن  .تجهت 

 .التشييدات فقط  545,000 162
 

  تم  تعليتها وال 
انية كما يىل   مصـروفوقد بلغ  جملة المبالل البر

ن  :من المت 
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  تم  تعليتها إجمال  
 الرصيد اتمصـروفال إجمال   المبالل البر

  435,536 ينارد 318,429 ينارد 746,034
 

وقـــــــدره مبلـــــــل  تـــــــم تعليـــــــة م31/12/2019رقـــــــم )بـــــــال( بتــــــاريــــخ إذن الصــــــــرف  بموجــــــب
 مانات. حساب/ الودائ  واأل إل  دينار من حساب التحول 1,181,570

ن  : ومن خالل الفحص المستندي تبي   
 اآلنر

 رقم
 اإلذن

ـــخ  المالحظات البيان المبلغ التاريـ

57/10 21/10 15,000 
قيمة خدمات استشارية واجتماعات 

التطوير خالل السنوات  شـروعم
(2017-2018-2019) 

 شـروع. اللجنة العليا للم محضـر عدم اعتماد وتوقي  
 .عروض المفاضلة إرفاقعدم 

3/12 2/12 48,750 
( خاص 1سداد مستخلص رقم )

السجل العقاري جنوب  إدارةبصيانة 
 .الزاوية

 العقد إرفاقعدم 
 (24/11/2019تاريــــخ التكليف بالعمل ) -

 .15/9تاريــــخ استالم الموق  
 22/7تاريــــخ التعاقد 

 .عروض المفاضلة إرفاقعدم -

4/12 2/12 19,500 
 إدارةلصيانة مببن  1سداد مستخلص 

 .المصلحة قرص االخيار
 .بدون مرفقات

2/12 3/12 202,980 
سيارات عدد  شـراءمقابل سداد قيمة 

 .2( سيارة جيىل  12)
 

 .12بنهاية شهر جراء تم اإل  -
بعكس ما جاء إطار  سيارات دبل 4حسب الفاتورة  -

 بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لالستالم
ن بدون تاريــــخ -  عرضي 

السيارات المحددة وفقا للتفويض سيارات  -
 .الشحن

السيارات المستلمة حسب افادة رئيس وحدة  -
 .2( نوع جيىل  12الحركة    )

افادة االستالم من قبل رئيس وحدة الحركة فقط  -
 .31/12بتاريــــخ 

 

  المصلحة بشت تبي    دارةالصيانة إل اعمال بشأن  مالحظات
 اآلن 

 المالحظات البيان المبلل التاريــــخ اإلذنرقم 

6/7 30/4 29,220  
قيمة اعمال صيانة إلدارة رست من 
قبل شـركة صقور االرياف 
 للمقاوالت واعمال الحفر

 (2019 -2018تكرار عملية الصيانة )-
  مسبق من المهندس المشـرف. 

 عدم إرفاق تقرير فبن

1/12 25/12 44,206  
قيمة صيانة إدارة المصلحة بشت 
من قبل شـركة المزاد للمقاوالت 

 (.2018العامة )

  -م. 2018المرفقات ترج  لسنة  -
عدم إرفاق تقرير فبن

تم تشكيل لجنة - بتفاصيل أعمال الصيانة المطلوبة. 
بنفس تاريــــخ  21/1/2018لدراسة العروض بتاريــــخ 
  - وتاريــــخ العروض. استالم األعمال المنجزة 

التأخر فن
 دف  مستحقات الشـركة حبر سنة الفحص

 

 ات المصلحةشـروعمبشأن  مالحظات

من خالل اعمال الفحص واالطالع عىل الموقـف التنفيـذي والتعاقـدي المعـد مـن قبـل 
بعــــض تكشــــف  لنــــا  م2020-2019-2018ات عــــن الســــنوات شـــــروعمــــدير مكتــــب الم

 :المالحظات نوردها فيما يىل  

وعات الجارية بالمصلحة:  -  يوض  الجدول التال  بيان بالمشر
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ـــــان ـــ  عدد المشاريــــع البيـــــ
إجمال  قيمة 
 المشاريــــع

 مدة التنفيذ تاريــــخ التعاقد

 - 2013  23,571,305 10 (ات جارية )انشاءاتشـروعم

 2015حبر  2014  1,287,339 10 ات جارية )مكاتب استشارية(شـروعم

 2015-2014 2013  21,268,680 9 متوقفةات شـروعم

 غت  موضحة باالستمارة 2013 - 15 ات متوقفة ومسحوبةشـروعم

 ــــــــــــ 2019، 2018  1,192,927 10 .منتهية (ات جارية)صيانةشـروعم
 

  عـىل مشـاريــــ  االنشـاءات حـبر  -
ر
ام الباف ن  21,599,505 بقيمـة م31/12/2018االلتر

ن ) إنجاز بنسبة  ،دينار  اوح بي 
 %(.30 ،%6متدنية تتر

ام عــــىل عقــــود المكاتــــب االستشــــارية حــــبر  - ن   االلــــتر
ر
مبلــــل وقــــدره  م31/12/2018بــــاف

ن  إنجاز بنسب  ،دينار  992,389 اوح بي 
 .%(85 ،صفر )تتر

ام عىل  المشاريــــ  المتوقفة حبر  -
ن   االلتر

ر
م بنفس القيمـة ولـم ينفـذ 31/12/2018باف

ء  
 .صفر% نجاز ونسبة اإل  منها سر

لتنفيــــذ  شــــروعم 15ات التنميـــة المتوقفـــة والمســـحوبة لغـــرض تنفيـــذ عـــدد شــــروعم -
  إل 
 :التسجيل العقاري و   كما يىل   داراتمبانن

  م2013عقودها سنة إبرام  متوقف تم شـروعم 13عدد . 

 ام م ن   التر
 561,692بمبلل  م31/12/2018ات الصيانة المنتهية حبر شـروعبافر
ن شـروعوم ،% لثمانية مشاريــــ 100 إنجازبنسبة  ينارد  .%50ي 

المصـلحة القيـام بتنفيـذ المشـاريــــ  واالنتهـاء منهـا بـأقرب  إدارةومما ذكر يتطلب من  -
امــات القائمــة عليهــا تجــاه ال ،وقــ  ممكــن ن المنفــذة للمشــاريــــ   شـــركاتوتســديد االلتر
 المنتهية. 

 السيارات

 .سيارة مشوقة 52 يوجد عدد -

ن عدم وض  صورة من وثائق الت -  .للسيارات بالملفات جبارياإل  أمي 

  تمـــ  صـــيانتها م وضـــ  صـــورة مـــن فـــواتت  الصـــيانة وقطـــ  الغيـــار للســـدعـــ -
يارات الـــبر

 .بالملفات

ة شخصــيكعهـدة )عدم استيفاء بعض البيانات المدرجـة بمحـا ن التسـليم للسـيارة  -
ة العمــــــل بالمصــــــلحة  خـــــالل فــــــتر

ا
وضــــــ  الخــــــتم والتــــــاريــــخ عــــــىل  إغفــــــالعــــــن (، فضــــــ 

 محضـر. ال

اه مستعملة من معرض االخوة للسيارات  -  (.ليس  جديدة)اغلب السيارات مشتر

ـــيد )ي ع م( ( نــوع هونــداي المســلمة 1617010/5عــدم ترجيــ  الســيارة رقــم ) - للســــــ
 .م2016ة سنة داريللعمل بهيئة الرقابة اإل وانتقل موظف بالمصلحة 

 :لوحظ ما يىل   المتعلقة بصيانة السياراتأذونات الصـرف من خالل فحص بعض 
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ـــخ رقم اإلذن  المالحظات البيان المبلغ التاريـ

68/10 1/4 8089 
قيمة صيانة سيارة مسلمة إلدارة 

 المصلحة بالزاوية. 

ار من الخلف حسب - تعرض السيارة لحادث ست  وا ن
ن  تقرير قسم المرور بالزاوية وتم  صيانتها من الجهتي 

 وارتفاع تكلفة الصيانة. ، االمامية والخلفية
  بعد إتمام عملية الصيانة. 

 عدم إرفاق التقرير الفبن

4/11 30/10 5423 
قيمة صيانة السيارة المسلمة 

 .  للمراقب المال 
  من المدير المخول. 

 عدم اعتماد التقرير الفبن
 الفاتورة بدون اعتماد وال تاريــــخ

 13,995 دشسمت   38/12
( سيارات 4قيمة صيانة عدد )
 للمصلحة. 

  بعد االنتهاء من اعمال الصيانة وما  عدم إرفاق التقرير 
الفبن

 الفواتت  بدون تاريــــخ. ، يفيد استالم السيارات
 

 المخــــــــازن

مــن خــالل االطــالع عــىل تقريــر الجــرد الســنوي لســنة الفحــص والجــرد المفــاج   مــن قبــل 
 :مكتب المراجعة الداخلية والزيارة الميدانية للمخازن لوحظ ما يىل  

ي لصــال  المصــلحة الزال بمخــازن الجهــة المــوردة وجــود كميــات مــن  - االثــاث المشــتر
 . م11/11/2019

حيالهـا  تصــرفتكدس عدد من االجهزة بالمخازن غت  صالحة لالستعمال يتطلـب ال -
 .ات بالخصوصتشـريعوفق ال

بالمخالفــــة لقــــرار تشــــكيل لجــــان  ،والمكاتــــب داراتلــــم يــــتم جــــرد المخــــزن لــــبعض اإل  -
 .والفرعيةة رئيسـيالجرد ال

  ثاث مستلم مستنديا بالمخازن يخص مكتب تاجوراء وسوق الأ -
جمعة والزال متبفر

 .بمخزن المصلحة

تـــــب عليـــــه تلـــــف وهـــــالك االصـــــناف -  األمـــــر يتطلـــــب  ،وجـــــود رطوبـــــة بـــــالمخزن ممـــــا يتر
 .وقشكل عاجل القيام بمعالجتها والمحافظة عىل محتويات المخزن

ترحـــل مــن ســـنة ألخـــرى ومســـتندات وجــود اصـــناف راكـــدة وغــت  مجهـــزة لالســـتعمال  -
ن بــالمخزن تخــص بعــض اإل  اتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا مــن  األمــر يتطلــب  داراتتشــغل حــت 

 .ات النافذة بالخصوصتشـريعوفق ال إجراءات،

ن به ومحتويات إل  يحتاج المخزن - النظافة الدورية والتهوية الالزمة لسالمة العاملي 
 .المخزن

ة )من أقالم الحت   - ( ومرحلـة مـن  وجود كميات كبت  الجاف نوع بريما واالثاث المكتب  
والمكاتـــــــب التابعـــــــة  داراتولـــــــم تـــــــوزع وفـــــــق االحتيـــــــاج الـــــــالزم لـــــــإل  ،ســـــــنوات ســـــــابقة

 .ا للمال العامإهدار الذي يعرضها للتلف واالهالك مما يعد  األمر  ،للمصلحة
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 التخطيط والتنميةعشر: قطاع  الثالثالفصل 
  العقود واملشروعات التنموية

  رســـم السياســـات ووضـــ  الخطـــط التنمويـــة كمــــا تخـــتص و 
ن
زارة التخطـــيط بالمشـــاركة ف

  الموازنــة 
ن
  تقــدمها الجهــات العامــة وادراجهــا ف

امأ الــبر وعات والــت  تتــول اعتمــاد المـــشر
العامة ضمن بنودالباب الثالث الخاص بالتنمية باالضافة ال تـول  اصـدار التفويضـات 

مـــدى تنفيـــذها وتحقيقهـــا لالغـــراض المنشـــأة  الالزمـــة لتنفيـــذها ومتابعتهـــا للتحقـــق مـــن
  سجالت وقواعد 

ر
الجلها من خالل تقارير االنجاز المالية والفنية وتسجيلها وتوثيقها ف

 .  بيانات الدولة عىل المستوى الكىل 

ـــوعات وبــــرامأ التنميــــة وتقيــــيم دور وزارة  ـ ومــــن خــــالل متابعــــة ديــــوان المحاســــبة لمشر
 تالية: التخطيط بشأنها تبين  المالحظات ال

لـــــ  ل حق
و
  أ
للرقابـــــة الخاضـــــعة لمراجعتهـــــا مـــــن قبـــــل الجهـــــات لـــــديوان بلغـــــ  العقـــــود الـــــبر

 للقــــانون رقــــم المســــبقة 
 
 م وتعديالتــــه والئحتــــه التنفيذيــــة خــــالل2013لســــنة  19وفقــــا
ة مــــــــــــن  ة تعــــــــــــادل إجماليــــــــــــبقيمــــــــــــة عقــــــــــــد  135عــــــــــــدد م 31/12/2020إل  1/1الفــــــــــــتر

حســـــب متوســـــط ســـــعر الــــــرصف الرســـــم  خـــــالل العـــــام دينـــــار ليـــــب    3,293,026,454
: تفاصيلها م 2020  التال 

 نواقص ومالحظات تعذر المصادقة مصادقة بتحفظ
 نوع العملة

 القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد

53 

554,365,874 

43 

558,051,884 

38 

 دينار ليب    422,893,654

 دوالر 198,104,480 35,846,229 123,902,153

 يورو 39,895,668 36,823,559 649,520,615

5,100,834 42,280,000 -   
ليبن  جنية استر

 % 28.3 % 32.1 % 39.6 النسبة المئوية 
 

ليبيا المركزي تح   صـرفمن خالل متابعة مذكرة تسوية الباب الثالث المفتوح بم -
بقيمــــــــــــــــــة  م31/12/2020معلقــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــبر ضــــــــــــــــــهرت إجمــــــــــــــــــال  ال( 471رقــــــــــــــــــم )

  :دينار وفقا الجدول التال   161,555,469

 القيمة البيان

 39,537,240 صـرفرصيد حسب شهادة كشف الم

 161,555,469 قيمة الصكوك المعلقة

ي  -122,018,228 الرصيد الدفتر
 

ي بــــوزارة الماليــــة مكشــــوف بقيمــــة  - ( -122,018,228)حيــــث ضــــهر الرصــــيد الــــدفتر
دون التأكـد مـن تـوفر التغطيـة  الصــرفاذونات نتيجة اصدار صكوك بموجب دينار 
ن التفويضات المالية الصادرة عن وزارة التخطيط لعدم إ المالية جراء المطابقات بي 

 .والتحويالت المقابلة لها الصادرة عن حسابات وزارة المالية

يــــة المرجعــــة خــــالل العــــام لحســــاب اإل  رصــــدةعــــدم تحويــــل األ - يــــرادات العامــــة الدفتر
  تمويــل مخصصــات البــاب الثالــث حيـــث  190031

ة فن واســتعمال حصــيلتها مبــارسر
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جيعـات المحالـة لحسـاب البـاب الثالـث انيـات  بلغ  التر ن   تنفيـذ مت 
ر
  بـواف

ن
المتمثلـة ف

دينــار، وترتــب عــىل ذلــك عــدم مطابقــة تحويــل حســاب  32,436,286ســابقة مبلــل 
 .يراد العام للباب الثالثساب اإل حالباب الثالث م  التحويالت الواردة من 

تيبـات الماليـة االسـتثنائية  - عدم فصل المبالل المودعة حساب الباب الثالث عـن التر
تيبـــــات 2019( لســـــنة 1080المقــــررة بموجـــــب قـــــرار المجلـــــس الرئــــاس  رقـــــم ) م والتر
ن تحويلها إل حساب اإليراد  ،المالية االستثنائية لدعم قطاع النفط والغاز  حيث تبي 

تيبــــات تعــــد و  مالعــــا مــــن ثــــم تحويلهــــا لحســــاب البــــاب الثالــــث رغــــم أن مثــــل هــــذه التر
تيبات المالية المعتمدة.   منفصلة عن التر

-   
ن
ة وزارة الماليــة ف ن مبــارسر  صـــرفتــأخر تســييل مخصصــات البــاب الثالــث حيــث تبــي 

م 1/4/2020الربـــــ  األول للمـــن  الشـــهرية للطلبــــة )بنـــد الدراســـات العامـــة( بتــــاريــــخ 
م وعـدم تنفيـذ أي أعمـال تتعلـق 1/6/2020ب المـدرس  نهايـة تـاريــــخ وطباعة الكتـا

 .م15/10/2020بمشاريــــ  التنمية إل غاية 

  كل سنة مـن خـالل  المستمر التخبط  -
  تنفيذ وتسييل مخصصات الباب الثالث فن

فن
  ســـبيل اســـتنفاد هـــذه المخصصـــات،  م12/2020تأجيـــل التســـييل إل غايـــة شـــهر 

فن
 م2020للعـــــام  236-235تفويضـــــات الماليـــــة أرقـــــام فعـــــىل ســـــبيل المثـــــال تســـــييل ال

دينـــــــــــــــــــار لصـــــــــــــــــــال  وزارة الشـــــــــــــــــــؤون االجتماعيـــــــــــــــــــة بتـــــــــــــــــــاريــــخ  9,820,867بقيمـــــــــــــــــــة 
، وكــــــذلك م30/12/2020ومخصصــــــات الطلبــــــة الجــــــدد بتــــــاريــــخ  م31/12/2020

العامــــــة للكهربـــــاء مقابــــــل  الشــــــركةمخصصـــــات الهيئـــــة الوطنيــــــة لمكافحـــــة الفســــــاد و 
ومركـــز المعلومـــات والتوثيـــق  دينـــار  3,072,633 بقيمـــة 218التفـــويض المـــال  رقـــم 

 1,850,000بقيمـة  م2020لسـنة  230بوزارة التعليم مقابـل التفـويض المـال  رقـم 
 .دينار 2,810,000بقيمة  218دينار وجامعة طرابلس مقابل التفويض المال  رقم 

  تســـــييل مخصصـــــات البـــــاب الثالـــــث نالحـــــظ وجـــــود العديـــــد مـــــن  -
ونتيجـــــة للتـــــأخر فن

  ظلــــ  بــــالطريق خــــالل الســــنة الماليــــة الصــــكوك 
صــــك  139م وعــــددها 2020الــــبر

 .دينار 161,555,469بقيمة 

لغـــرض التنفيـــذ منهـــا صـــك رقـــم  صــــرفوهـــذه الصـــكوك منهـــا صـــكوك لـــم تحـــال للم -
(121389  

( لصـــــــال  ديـــــــوان وزارة 16,000,000بقيمـــــــة ) 1/6/2020( المـــــــؤر  فن
  121459وصــــــــــــــــك رقــــــــــــــــم ) ،المواصـــــــــــــــالت

م بقيمــــــــــــــــة ) 5/10/2020( المــــــــــــــــؤر  فن
  لـــم  ،( دينــار لصــال  الســفارة الليبيــة أنقــرة1,522,488

  لــم الــبر
  الصــكوك الــبر

وبــافر
  تــــــــــاريــــخ   صـــــــــــرفشســــــــــعف فيهــــــــــا الوقــــــــــ  احالتهــــــــــا للم

  الصــــــــــكوك المعــــــــــدة فن
كمــــــــــا فن

 م30,31/12/2020

ن  471عــدم صــحة خالصــات الحســابات رقــم  - ن أالخــاص بالبــاب الثالــث حيــث تبــي 
يـــة المســـتخرجة مـــن  رصـــدةاأل   الدفتر

ة غـــت  ثابتــــة فن اليوميــــة العامـــة للحســـاب متغـــت 
  هـــذه الـــدفاتر  م31/12/2020

واخضـــاعها لتعـــديالت تتعـــارض مـــ  طريـــق القيـــد فن
  اليـــــــــوم الـــــــــذي تـــــــــم اجراءهــــــــا فيهـــــــــا 

  تجـــــــــري فن
فعـــــــــىل ســـــــــبيل المثـــــــــال رصـــــــــيد  ،والــــــــبر
دينــــــــــــــار وبتــــــــــــــاريــــخ  31,949,886بمبلــــــــــــــل  م1/3/2020بتــــــــــــــاريــــخ  م31/12/2020
بمبلــــــــــــــــــل  م5/1/2020دينــــــــــــــــــار وبتــــــــــــــــــاريــــخ  135,018,228بمبلــــــــــــــــــل  م3/1/2020
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دينار، ويرج  سبب ذلك إل إجراء تعـديالت باليوميـة بـالرجوع إل  122,018,228
  اليـــوم الـــذي 

ن
تـــاريــــخ المعاملـــة وحـــذفها مـــن ذلـــك التـــاريــــخ بـــدل مـــن اجـــراء التعـــديل ف

 عــىل الحســاب  ،أو قيــد تعــديىل  بــالفرق عكســـ تقــرر اجــراءه إمــا بقيــد 
 
وهــذا أثــر ســلبا

 ى إل عدم صحة أي تقارير تتعلق بسنة مالية منقضية. وأد

قيــــــام وزارة التخطــــــيط باصــــــدار تفويضــــــات خــــــالل الســــــنة بــــــدون تــــــوفر المســــــتندات  -
، باالضـــافة ال الالزمـــة وفـــق الضـــوابط والشــــروط الموضـــوعية إلصـــدار التفويضـــات

 نقص بعض البيانات بالتفويضات الصادرة وعدم توحيد مضمون التفويضات. 

أغلـــــب الجهـــــات المفـــــوض لهـــــا باحالـــــة تقـــــارير المتابعـــــة للـــــوزارة وتقـــــارير  عـــــدم قيـــــام -
عـــدم قيـــام وزارة التخطـــيط ، و 2019األرصـــدة والحســـابات والمصــــروفات عـــن ســـنة 

 تقارير. الاحالة ها باعداد و بالزام

  إعداد تقرير المتابعة العام عن سنة  -
ن
م حيث تم تشكيل لجنـة 2019تأخر الوزارة ف

ولـــم تبــــارسر أعمالهــــا حــــبر  م2020لســــنة  (87)ب قـــرار الــــوزير إلعـــداد التقريــــر بموجــــ
 .م2020نهاية سنة 

نقـص بعـض البيانـات والمسـتندات الالزمـة بتقـارير المتابعـة الماليـة والفنيـة وتقــارير  -
  تم إحالة  م2019األرصدة والحسابات والمصـروفات عن سنة 

ألغلب الجهات البر
 تقاريرها. 

  متابعــة االعتمــ -
تهــا متابع ، وكــذلك عــدمادات المســتندية المفتوحــةتقصــت  الــوزارة فن

 .المعالة عىل قوة الباب الثالث ألرصدة حسابات الودائ 

  الوزارة بشأن إدارة مخصصات التنمية.  -
ن اإلدارات المختلفة فن  غياب التنسيق بي 

  تنفيــــــــذ المخصصــــــــات و   وزارة  -
ن الجهــــــــات ذات العالقــــــــة فن غيــــــــاب التنســــــــيق بــــــــي 

 ومصـرف ليبيا المركزي. التخطيط ووزارة المالية 

امأ التنمويــة بمــا شســهل  - قصــور اإلدارة بمســك منظومــة متكاملــة لكــل المشــاريــــ  والــت 
متابعتهــــــا واتخــــــاذ القــــــرار بشــــــأن المخصصــــــات وبمــــــا يضــــــمن المحافظــــــة عــــــىل هــــــذه 

 األصول. 

  مـــا يخـــص بنـــد الدراســـات العليـــا بالخـــارج  -
  إحالـــة المخصصـــات وخاصـــة فن

التـــأخر فن
  مواعيدها المحددة. ا حيث لوحظ عدم إحالة

 لمن  للطلبة فن

  تنفيــــذ ال -
  االختصاصــــات فن

ن مختلــــف الجهــــات مشـــــروعالتــــداخل فن امأ بــــي  ات والــــت 
 اإلدارية. 

تفويضات لصال  وزارة الداخلية لمشاريــــ  جديدة بناء عىل قرار دون  اصدار القيام ب -
امات ن ن بحيث تضمن الحقوق وااللتر ن الطرفي  مة بي   .وجود عقود مت 

امأ بالتفويضات الصادرة غياب التوصيف -  .الدقيق للمشاريــــ  والت 

انيــــات والمتابعــــة والتقيــــيم بــــالوزارة بمخاطبــــة اإلدارة  - ن قيــــام مــــدير إدارة مشــــاريــــ  المت 
انيــة بموجــب كتابــه  ن بشــأن  م25/10/2020بتــاريــــخ  85/1056العامــة لمتابعــة المت 
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مـة لمشـاريــــ  جديـدة كمتطلبـات إل  ض المـال  التفـوي صـدار استثناء طلب العقود المت 
 :اإلجراء اختصاص أصيل للوزارة لوحظ وحيث ان هذا

  اإل  
ن
ن كافــة الجهــات ف تفويضــات  إصــدار حيــث لــوحظ  جــراءاتعــدم المســاواة بــي 

ن خانة رقم العقد  .لمشاريــــ  جديدة دون تضمي 

 للهيئة العامة للثقافة مشـروعنفس العقد ألكتر من  لوحظ تكرار. 

 للتنفيـذ لعـدم قـدرة الـوزارة ات الجاريـة مـ  مشـروععدم توافق ال  
نـامأ الـزمبن الت 

 للمتابعة واحالة المخصصات حيث المستخلصات الجاهزة للدف . 

  مشـروعوجود  
ام وجاهزة للتسليم دون وض  برنامأ زمبن ن ات منتهية وعليها التر

 .لتسييلها

  والموحـد لسنتــــــــــــــــ  من حـالل مراجعـة  -
 م2018-2017تقريـر المتابعـة المـال  والفـبن

: لوحظ المعد من قبل الوزارة   التال 

   مجلـد واحـد دون فصـل  
ن
  التقرير حيث لوحظ دمأ التقريـر ف

ن
غياب التنسيق ف
 .كل سنة عىل حدا

  لكـــــــل  
عـــــــدم إظهـــــــار كشـــــــف تجمـــــــيع  موحـــــــد لتقريـــــــري المتابعـــــــة المـــــــال  والفـــــــبن

امأ.   المشاريــــ  والت 

 عدم شمول التقارير لكافة الجهات الصادرة لها تفويضات. 

 ن الجهات نقص   تقارير المتابعة الواردة بي 
 .بعض البيانات والمعلومات فن

   غياب بعض البيانات المالية األساسية من حيث األرصدة بحسابات الودائ– 
 .خطابات الضمان - الدفعات المقدمة –ات المستندية عتماداال 

امأ بقــــــيم عامــــــة دونمشـــــــروعقيــــــام الــــــوزارة باحالــــــة قــــــيم ماليــــــة لــــــبعض ال -  ات والــــــت 
 .تحديدها وتوزيعها

ات المتوقفة مشـروعلكافة عقود التنمية بوزارة التخطيط وخاصة )ال الحصـر غياب  -
  لــم تبــدأ( ودراســة الجــدوى لهــا،و 
حيــث لــوحظ قيــام المجلــس الرئــاس  بتشــكيل  الــبر

آلليـات وأسـس  وذلك لوضـ  اإلطـار العـام م2020( لسنة 112لجنة بموجب قرار )
 ات التنموية. مشـروعلة للومعايت  دراسة األوضاع الحا

عــدم قيــام وزارة التخطــيط بالتنســيق والتشــاور مــ  الجهــات اإلداريــة المعنيــة خــالل  -
ـــ  واإل   صـــدار المراحـــل المختلفـــة للمخصصـــات مـــن حيـــث إعـــداد التقـــديرات والتوزيــــ
وزارة )حيــث لــوحظ قيــام بعــض الجهــات بمخاطبــة الرئــاس  بتخصــيص مبــالل منهــا 

 –وزارة الصـــحة  –وزارة الداخليـــة  –زارة الحكـــم المحـــىل  و  –وزارة التعلـــيم  –الـــدفاع 
 .)وزارة المواصالت

ان الخـاص بشـ إصدار  - رط ـتفويضات لصال  وزارة الخارجية والجهاز التنفيذي للطـت 
 صـدار ال بعد الحصول عىل الموافقات الرقابية وكـان األول عـدم اإل إال يتم التسييل أ

 .وع وتعذر المصادقة عليهحيث قد يتم رفض المشر  اال بعد الموافقات

دينـار لصـال  وزارة التعلـيم بنـد  22,408,936بقيمة  209تفويض مال  رقم  إصدار  -
طالــب جديــد وذلــك مقابــل مــن  شــهرية  3132يفــاد إالدراســات العليــا وذلــك مقابــل 

أشـهر حيـث لـم يـتم تسـييل المبلـل لعـدم وجـود تنسـيق والموافقـات الالزمـة   3لمدة 
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  المزايا للطلبة ضمن التفويض و   التذاكر كما لوحظ عدم احتساب
ر
ن  – باف التأمي 

 رسوم اللغة.  – الطب   

باصـدار تفــويض وزارة التخطـيط قيـام تحميـل البـاب الثالـث بنفقـات ال تخصــه مثـل  -
عــىل بــاب التنميــة دينــار لصــال  وزارة التعلــيم  5,317,788( بقيمــة 237مــال  رقــم )

ن أن بنـــــد الدراســـــات العليـــــا و  ن  القيمـــــةقـــــد تبـــــي  تمثـــــل رســـــوم دراســـــية ألبنـــــاء النـــــازحي 
 ر. ـبجمهورية مص

مليــــون دينــــار لصــــال  المؤسســــة  375بقيمــــة  123-122-121بموجــــب تفويضــــات  -
  والثالـث والرا

أنــه  م لـوحظ2020بـ  لســنة الوطنيـة للـنفط مقابــل إحالـة الربـــ  الثــانن
م بــدون 18/11/2020تــم إحالــة المبلــل بنــاءا عــىل مراســلة رئــيس المؤسســة بتــاريــــخ 

، باالضـافة إل التفـويض صـدار رفاق ما يفيد إحالـة البيانـات والمسـتندات الالزمـة إل إ
ات محـددة حسـب الضـوابط المعمـول مشــروععدم توزيــــ  المخصص عـىل بـرامأ و 

 بها. 

 وزارة التخطيطديوان 
 نظام الرقابة الداخلية

  
النظـام  من خالل دراسة نظام الرقابة الداخلية المطبـق بـالوزارة اتضـ  وجـود قصـور فن

 :  نذكر منها ما يىل 

  للوزارة.  -
  اعتماد المالك الوظيفن

 التأخت  فن

-   
 . الفحص والمراجعة بالقسم المال  قلة العنا  المهنية المتخصصة فن

 العمليــــة الماليــــة بأكملهــــا ممــــا يصــــعب اجراءانفــــراد موظــــف واحــــد بالقســــم المــــال  بــــ -
  حينهـا بالمخالفـة للمـادة )

انيـة والحسـابات  ( مـن الئحـة96اكتشاف األخطاء فن ن المت 
 .المخازن

لــــوحظ عــــدم وجــــود عنـــــا  ماليــــة بمكتــــب المراجعــــة حيـــــث يــــدار المكتــــب بمـــــدير  -
 المكتب فقط. 

  األ  صـرفال -
الغـت  مخصصـة لهـا بالمخالفـة ألحكـام المـادة  غـراضمن العهد المالية فن

انية والحسابات والمخازن. 180) ن  ( من الئحة المت 

الجـــرد المفـــاج   والـــدوري للخزينـــة والمخـــازن بالمخالفـــة ألحكـــام  اجراءعـــدم القيـــام بـــ -
انية والحسابات والمخازن292المادة ) ن  ( من الئحة المت 

بنـــــاء عـــــىل  صــــــرفوالقيـــــام بال صــــــرفال أذونـــــاتضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي لـــــبعض  -
انيـــــــة 99مســــــتندات صــــــورة ضــــــوئية بالمخالفــــــة إلحكـــــــام المــــــادة ) ن ( مــــــن الئحــــــة المت 

 زن. والحسابات والمخا

بخــتم المراجعــة الداخليــة واالكتفــاء  صـــرفخــتم المســتندات المرفقــة بــاذن ال إغفــال -
 فقط.  صـرفالإذن  بختم
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 صــــــــرفوالمســـــــتندات المرفقـــــــة لـــــــه بخـــــــتم تفيـــــــد ال صــــــــرفال أذونـــــــاتخـــــــتم  إغفـــــــال -
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

ية  النفقات التسيي 

م مبلـــــــل 2020ة االعتمــــــادات المفــــــوض بهـــــــا للــــــوزارة عــــــن الســــــنة الماليــــــة بلغــــــ  جملــــــ
ن بلغــ  جملــة ال 4,039,969   حــي 

ن
ة مبلــل مصـــروفدينــار، ف ات الفعليــة عــن نفــس الفــتر

 دينار والبيان التال  يوض  ذلك:  3,701,521

 الرصيد المصـروفات الفعلية المعتمد البيان

 8,709 1,805,260 1,813,969 األول

  
 329,739 1,896,261 2,226,000 الثانن

 338,448 3,701,521 4,039,969 اإلجمال  
 

 :ومن خالل الفحص اتض  جملة من المالحظات نورد أهمها فيما يىل  

ن الــذين انقطعــ  عالقــتهم الوظيفيــة بــالوزارة  - ورود مرتبــات مجموعــة مــن المــوظفي 
ات جـــراءوفـــاة( وعـــدم اتخـــاذ اإل  ،نقـــل اســـتقالة ،نـــدب ،إجـــازة بـــدون مرتـــب ،)انقطـــاع

  إليقاف مرتباتهم.  القانونية بشأن إحالتهم للجنة ترشيد المرتبات

بنـــاءا عـــىل مســـتندات صـــور ضـــوئية بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة  صــــرفقيـــام الـــوزارة بال -
انية والحسابات والمخازن99) ن  .( من الئحة المت 

مـــــن المراقـــــب المـــــال  والمراجـــــ   صــــــرفواذن ال صــــــرفاعتمـــــاد اســـــتثمارات ال إغفـــــال -
انيــــة والمخــــازن ومــــن 128الــــداخىل  بالمخالفــــة لــــنص المــــادة رقــــم ) ن ( مــــن الئحــــة المت 

 :ذلك أمثلة

ات مــن مصـــروفمــن بيانــات االعتمــاد ومجمــوع ال صـــرفن الاذعــدم اســتيفاء بيانــات بــ -
الخاصـــة بالســـنة الماليـــة  صــــرفبجميـــ  أدونـــات ال صــــرفاالرتباطـــات ورصـــيد بعـــد ال

انيـــــــة والحســـــــابات 99الفحـــــــص بالمخالفـــــــة لـــــــنص المـــــــادة ) موضـــــــوع ن ( لالئحـــــــة المت 
 .والمخازن

  عمليـة ال -
  المستندات المؤيـدة فن

( مـن 99بالمخالفـة لـنص المـادة ) صــرفالنقص فن
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

إل  عـــــن طريـــــق التكليـــــف المبـــــارسر دون القيـــــام بعمليـــــة المفاضـــــلة للوصـــــول شــــــراءال -
ذلك ما  أمثلةة، ومن داريروض وأقل األسعار بالمخالفة لالئحة العقود اإل أنسب الع
 :  يىل 

 المستفيد القيمة تاريخه رقم إذن الصـرف

15-12 2020.12.20 10,975 

 كيان لإلعالن  شـركة
11-11 2020.11.9 13,630 

11-8 2020.7.29 39,402 

10-8 2020.7.27 9,750 
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  والبــالل قيمتـــه  -
ي لحســـاب البــاب الثـــانن دينـــار  538,078عــدم إحالـــة الرصــيد الـــدفتر

  تغطيـــة  ،ليبيـــا المركـــزي صــــرفللحســـاب المنـــاظر لـــه بم
ن
ات مصــــروفواســـتخدامها ف

 .خالل السنة بالباب

م بشـــأن 20/5/2020م بتــاريــــخ 2020( لســـنة 39وجــود قــرار وزيـــر التخطــيط رقــم ) -
  21دينــار لعــدد  2000مكافــأة ماليــة مقطوعــة قــدرها  صـــرف

 
، لــوحظ بشــأنها موظفــا

 :ما يىل  

  ن  .وجود المراقب المال  ضمن الموظفي 

  ن بها مقابل  األعمالعدم وجود ما يفيد  المكافأة.  صـرفالمكلفي 

دينـــار لصـــال  اإلخـــوة  5,400م بقيمـــة 6/9/2020بتـــاريــــخ  14/10رقـــم  صــــرفإذن  -
: أنها لصيانة المصاعد لوحظ بش  

 اآلنر

 المذكورة لمدة سنة لخـدمات صـيانة  شـركةقيام الوزارة بابرام عقد صيانة م  ال
 المصاعد التابعة للوزارة. 

  العمل نجاز عدم وجود تقارير فنية إل. 

  .مة  تحميل الوزارة لقيمة قط  الغيار حسب العقد المت 

الرئـاس   مستشارين بـوزارة التخطـيط ممـا يعـد مخالفـة لقـرار المجلـس 3وجود عدد  -
 .م2018( لسنة 717رقم )

  تقرير ال -
 تقريـر المراقـب المـال  والخالصـة مصــروفوجود فروقات فن

ن ات الظـاهرة بـي 
 :   التال 

 التجميعية وتتمثل فن

 الفر  الختام   المراقب البند الباب

 82,772 1,542,328 1,625,100 المرتب األساس   األول

  
 الثانن

 11,514 101,825 113,339 نفقات السفر والمبي 

 6,974 14,238 21,212 التدريب والبعثات

 18,480 1,877,781 1,896,261 اإلجمال   
 

 عالوة السفر والمبيت

  :  من خالل مراجعة بند عالوة السفر والمبي  لوحظ التال 

ة بالمخالفـــة للمــــادة رقــــم )  - ( مــــن 9تحميـــل بعــــض عــــالوات الســـفر عــــىل البنــــد مبــــارسر
 :ذلك أمثلةومن  م2007( لسنة 751رقم )عالوة والمبي   الئحة

ـــخ رقم إذن الصـرف  المستفيد القيمة التاريـ

 ع ق  ع 1,725 2020.4.14 15/8

 أ م  م 1,725 2020.4.14 5/7
 

مـــــا يفيـــــد تنفيـــــذ المهمـــــة )خـــــتم  إرفـــــاققفـــــل بعـــــض عـــــالوات الســـــفر والمبيـــــ  دون   -
 .ل والخروج & تقارير بشأن المهمة(الدخو 

 23,235مبلـــل  صــــرفم تـــم 13/5/2020بتـــاريــــخ  23/5رقـــم  إذن صــــرف بموجـــب -
:  شـركةدينار لصال    أطيب األوقات للخدمات السياحية لوحظ بشأنه ما يىل 
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  3لعـدد  ،غانـا( والعـودة –اسـطنبول  –القيمة تمثل حجز تذاكر سفر )طـرابلس 
 . ن  من الموظفي 

 ن ذلــك مــن مــذكرة مــدير مكتــب  ،  القيمــة دون القيــام بمهمــة الســفر صـــرف وتبــي 
  يفيــــد بتأجيــــل االجتمــــاع حــــبر اشــــعار أخــــر 

بســــبب انتشــــار  ،شــــؤون الــــوزارة والــــبر
وس كورونا والبيان التال  يوض  ذلك:   فت 

 قيمة التذاكر المستفيد

 10,655 ال ال .ال

 6,290 م ب ال

 6,290 ن ال س

 23,235 اإلجمال  
   

: سفر  عالوة ضافة إل صـرفباإل   ومبي  للسادة المذكورين عىل النحو التال 

 المالحظات القيمة المستفيد

 2,052 م ب ال

وس كورنا  2,052 ن ال س عدم تنفيذ المهمة نظرا النتشار فت 

 4,105 اإلجمال  
 

جاع القيمــة ن باســتر مــن مرتبــاتهم  الخصــمأو  ممـا يتطلــب قيــام الــوزارة بمخاطبــة المعنيـي 
  لهـــمة مصـــروفحســب العملـــة ال

 
( مـــن قــرار اللجنـــة الشــعبية العامـــة 9للمـــادة رقــم )وفقــا

 . م2007لسنة  (751)عالوة والمبي  رقم  سابقا بشأن الئحة

م بشــــأن إفــــادة 2019( لســــنة 1323مخالفــــة الــــوزارة لقــــرار المجلــــس الرئــــاس  رقــــم ) -
  مهمــة عمــل

ن فن الجمهوريــة اللبنانيــة حيــث لــوحظ عــدم قيــام الموفــدين إل  مــوظفي 
 :حسب البيان التال   ،دولة تركيا إل  الجمهورية اللبنانية إنما تم السفر إل  بالسفر 

 المالحظات المستفيد القيمة تاريــــخ رقم إذن الصـرف

ن  الم  ع 1,476 26/2 3/4   حي 
ن
المهمة حسب قرار دولة لبنان ف

 م ا ك 1,476 26/2 6/4 تركيا إل  مستندات الدخول تشت  
  

عـــالوة الســـفر والمبيـــ  عـــىل بنـــد التـــدريب والبعثـــات بالمخالفـــة قيـــام الـــوزارة بقفـــل  -
 :( من قانون النظام المال  للدولة10للمادة رقم )

 المالحظات المستفيد القيمة تاريــــخ رقم إذن الصـرف

لسنة  138عالوة السفر ومبي  وفق قرار وزير التخطيط رقم  م ع ال 1,512 28-6-2020 6 -32

ةتركيا خالل  7لمدة  2019  ع ع ق 1,438 2020-6-28 6- 34 2020يناير  21 –15 الفتر
 

عـدم تســوية الســلف عــىل بـدل الســفر والمبيــ  لــم يـتم تســويتها حــبر تاريخــه ومثــال  -
 (751)مــن قــرار اللجنــة الشـعبية العامــة ســابقا رقــم  (9)ذلـك بالمخالفــة للمــادة رقـم 

 .م2007لسنة 

 :االيجارات

مــن خــالل متابعــة ملــف االيجــارات بــالوزارة اتضــ  قيــام الــوزارة بايجــار عــدد مــن المنــازل 
 .دينار 204,000مبلل  م2020االيجارات خالل السنة المالية  إجمال  حيث بلل 
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 .شهادة ملكية العقار للمستأجر إرفاقعدم  -

 .ما يفيد محل إقامة المستأجر لتحديد المسافة القانونية إرفاقعدم  -

م ممــا يعــد 2020الــوزارة تــوفت  ســكن لصــال  المراقــب المــال  ومســاعده لســنة قيــام   -
    م2017( لسنة 295مخالفا لقرار وزير المالية رقم )

ن
: كما موض  ف  

 اآلنر

 شــــــرطة والماليـــــة بالمخالفـــــة لداريـــــقيـــــام الـــــوزارة بايجـــــار مســـــكن مـــــديرة الشـــــؤون اإل  -
ة داريــالشــؤون اإل  دارةإمــدير  كمــا لــوحظ أن اســتالم الصــكوك كــان مــن قبــل  ،المســافة

( مــن 104بالمخالفــة للمــادة ) (والماليــة ولــيس مــن قبــل المســتفيد )صــاحب العقــار
انية للحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

 السيارات

ســـيارة خاصــــة بـــالوزارة وفـــق الكشــــف  58الســــيارات( عـــدد )بلغـــ  القـــوة العموميـــة  -
: ة والمالية بالوزارة داريالشؤون اإل  إدارةالمقدم وفق   وبيانها كالتال 

 البيان عدد السيارات

 سيارات جديدة تح  الخدمة 47

 سيارات مشوقة 9

 سائق الوزير 1

 حراسات الوزير 1
 

 من سيارة وبيانها كالتال   -
ن بالوزارة ألكتر  :استالم موظفي 

 رقم اللوحة نوع السيارة اسم المستفيد

 م ع ال
ا  هونداي إلنتر

 هونداي سوناتا

5-1115355 

5-989009 

 ف ن ال
 تويوتا كامري

 هونداي اكسن 

5-883013 

5-2260359 

 م ع ال
ا  هونداي إلنتر

ا  هونداي إلنتر

5-1105382 

5-2260340 

 

حصــول كـــل مــن المراقـــب المــال  ومســـاعده عــىل ســـيارة مــن الـــوزارة بالمخالفــة لقـــرار  -
  :م وبيانها كتال  2017( لسنة 295وزير المالية رقم )

 اللوحة رقم الصفة االسم

 1115343-5 مراقب مال  عام الم ا

 مساعد المراقب المال   ج ال ال
5-2260606 

5-882998 
 

 استالم المراقب المال  ا
ن  :ال لسيارة من وزارة المالية حسب البيان التال  م كما تبي 

 رقم اللوحة اللون النوع

 5-1213634 أبيض سامسونأ
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 المخازن

 .حفظ األصناف شـروطعدم مالئمة المخزن ل -

أصــناف معمــرة وأصــناف اســتهالكية إل  عــدم تقســيم المخزونــات حســب طبيعتهــا  -
انية والحسابات والمخازن. 218وأصناف خردة بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

عــــدم تــــوفت  وســــائل الحمايــــة الكافيــــة ووســــائل مكافحــــة الحرائــــق بالمخالفــــة للمــــادة  -
انية والحساب220) ن  ات والمخازن. ( من الئحة المت 

االحتفــــا  بأصــــناف تزيــــد عــــن حاجــــة الـــــوزارة ممــــا يعرضــــها للتلــــف وســــوء التخـــــزين  -
انية والحسابات والمخازن. 222بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

( مـن 233عدم إعداد المقاشسـات السـنوية باحتياجـات المخـازن بالمخالفـة للمـادة ) -
انية والمخازن.  ن  الئحة المت 

لكل صنف من األصناف الموجودة بالمخازن بالمخالفة للمادة عدم وجود بطاقات  -
انية والحسابات والمخازن232) ن  .( من الئحة المت 

انية التحول )ديوان وزارة التخطيط(  مي  

 المبالغ الغي  مسيلة المبلغ المسيل المبلغ المخصص

14,293,250 3,600,000 10,693,250 
 

ن ات مصـروفومن خالل الفحص والمراجعة ل  :التحول تبي 

مـــــن مخصصـــــات  مكافـــــأة ماليـــــة عـــــل لجـــــان داخليـــــة دينـــــار  293,491مبلـــــل  صــــــرف -
  غــــــت   التحــــــول بنــــــد المكاتــــــب االستشــــــارية

ممــــــا يعكــــــس اســــــتخدام المخصصــــــات فن
 تلك اللجان. أعمال  نتائأ إرفاقفضال عن عدم  ،المخصصة لها  غراضاأل 

  ن المكافـــــاة  صــــــرفمـــــن ضـــــمن هـــــذه اللجـــــان )للجنـــــة المكاتـــــب االستشـــــارية( تبـــــي 
  األ  ،للعضــــو مــــن وزارة التخطــــيط

ن أن بــــافر   حــــي 
الــــذين هــــم مــــن جهــــات  عضــــاءفن

 .لهم صـرفخرى ال تأ

 2030أهداف التنمية املستدامة 
  2020واكب الديوان عمل لجنة الحكومة خالل سنة 

م وتقديمها للتقرير االستعرا،ن
  الطوع  األول ليبيا 

المالحظـات، أهمهـا م، حيث أبدى حوله العديد مـن 2020الوطبن
 :  ما يىل 

لــــم يتطــــرق التقريــــر إل تجــــاوب الحكومــــة مــــ  مبــــدأ عــــدم إهمــــال أحــــد، وكــــذلك مــــ   -
  
طبيعــة االهـــداف المتكاملـــة وغـــت  القابلـــة للتجزئــة، ولـــم يـــتم تحديـــد المجـــاالت الـــبر
تحتــاج فيهــا الدولــة إل الــدعم مثــل مجــاالت التمويــل، بنــاءا القــدرات، جمــ  البيانــات 

اكات. وتحليلها، التك  نولوجيا، عقد رسر

اتيجيات اإل 2030عـــدم ابـــراز انعكـــاس خطـــة  -   الخطـــط واالســـتر
نمائيـــة الوطنيـــة، م فن

  دعم تحقيق التنمية المستدامة باألبعا
ليات د الثالثة والمحددة للسياسات واآلوفن
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  تخـــــدم هـــــذه 
  ســـــمح  بهـــــذا التكامـــــل، وكـــــذلك االتفاقيـــــات ذات العالقـــــة الـــــبر

الـــــبر
 األهداف. 

بالجهـــات ذات العالقـــة بـــبعض االهـــداف، للحصـــول عـــىل البيانـــات  عـــدم االســـتعانة -
 والمعلومات المتوفرة بشأنها. 

، األمــــر الــــذي يحــــد مــــن قــــدرة الدولــــة عــــىل وضــــ   -  
ن
عــــدم وجــــود نظــــام معلومــــات كــــاف

امأ الكفيلة بانجاح تنفيذ األجندة بالشكل المأمول، بالرغم مـن وجـود  الخطط والت 
يعات ومؤسسات حكومية متخصصة.   تشر

ومـن خــالل تقيــيم العمــل عــىل االهـداف المختــارة والــواردة بــالتقرير الطــوع  األول ليبيــا 
2020 :  م، لوحظ ما يىل 

  بعـــــض أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة،  -
ن
ابط ف   تحديـــــد أوجـــــه التكامـــــل والـــــتر

ن
قصـــــور ف

  تنفيذ 
ن
وبالتال  األطراف ذات العالقة من حيث المسؤوليات واألدوار المناطة بها ف

ابطا  ت والتقاطعات. هذه التر

ات  -   اسـتخراج المـؤرسر
  تم االعتماد عليهـا فن

عدم اإلشارة ألغلب مصادر البيانات البر
ات غت  محدثة،    التقرير، باإلضافة إل أن أغلب هذه البيانات والمؤرسر

المتضمنة فن
 سنة مض .  15حيث يرج  بعضها ألكتر من 

  يمكــن االعتمــاد عليهــا كخــط -
ات الــبر   تقــديم بعــض المــؤرسر

أســاس لقيــاس  ضــعف فن
 التقدم المحرز فيما بعد. 

رسد بعــض األهــداف بشــكل نظــري، ممــا يــدل عــىل ضــعف أداء عمــل الفــرق المكلفــة  -
ات.    تغل  المؤرسر

  التجمي  والبحث عن البيانات البر
 بها فن

 التوصيات

ن االعتبـار  بناء عىل ما سبق من مالحظات تم صياغة جملة من التوصيات ألخذها بعي 
  إطار تقويم عمل

الحكومة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة، و   كمـا  فن
 :  يىل 

  األهــــداف تحتـــــوي عــــىل توصــــيف واضـــــ   -
القيــــام باعــــداد تكليفــــات رســـــمية لمنســــفر

لــدورهم يــتم مــن خاللــه تحديــد مســؤولياتهم وصــالحياتهم اتجــاه تحقيــق األهــداف 
  الـــذي يتمـــاسر مـــ  تطلعـــات الدولـــة الليبيـــة وظرو 

فهـــا، وبالشـــكل وفـــق اإلطـــار الـــزمبن
  الرقابـة عـىل تحقيـق هـذه األهـداف ويمكنـه 

الذي يضمن للـديوان ممارسـة مهامـه فن
ن بها.  ن إلعداد التقارير بشأن األعمال المكلفي   من التواصل م  المنسقي 

تـــأطت  عمـــل اللجنــــة بشـــكل ســــليم بحيـــث يــــتم تحديـــد صــــالحيات اللجنـــة الرئيســــية  -
اف والمتابعة واال ام بما أنيط بها مـن مهـام وفـق قـرار ومسؤولياتها من حيث اإلرسر ن لتر

  األهـــــداف كعمـــــل مســـــتقل يخضـــــ  للمتابعـــــة 
إنشــــائها وأن يـــــتم فصـــــل عمـــــل منســـــفر

ورة  ن عىل اعمـال اللجنـة الرئيسـية، وكـذلك  ن اف والمسائلة من قبل القائمي  واالرسر
ن وأعضـــــاء فـــــرق  العمـــــل عـــــىل تحديـــــد مكافـــــآت أعضـــــاء اللجنـــــة الرئيســـــية والمنســـــقي 

حة. تحقيق األهداف ال  مقتر
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ام  - ن   األهــداف وأن يــتم االلــتر
وضــ  ضــوابط ومعــايت  واضــحة ومكتوبــة لتســمية منســفر

 بها لضمان حسن االختيار من أجل تعزيز القدرة عىل النجاح. 

  أهـــــداف األجنـــــدة  -
  عمـــــل منســـــفر

ن
العمـــــل عـــــىل إدمـــــاج العنـــــا  التنفيذيـــــة الفاعلـــــة ف

  تــــرتبط ارتبــــاط وثيــــق ومبــــارسر بــــبعض األهــــ
داف مثــــل الهــــدف الوطنيــــة الســــيما الــــبر

  والتنفيـذي 
ن الـدور الفـبن الثالث والراب  والسـاب  والثـامن، وذلـك لضـمان التكامـل بـي 

  تذليل الصعاب أمام مرحلة التنفيذ وتحقيق المستهدفات. 
ن
 بالشكل الذي شسهم ف

إيجــاد رنيــة وخطـــط واضــحة تعــبن بتنفيـــذ جملــة األهــداف، بحيـــث يــتم العمــل مـــن  -
ات. خاللها للوصول إل غايات محدد   التقرير من مؤرسر

ن
 ة استنادا لما ورد ف

  الخطــط القطاعيـــة االمـــر الــذي يتطلـــب تمثيـــل أدراج إ -
ن
هــداف التنميـــة المســـتدامة ف
 .   فرق العمل بشكل أكت 

ن
 القطاعات ف

  العمل عىل تنفيـذ  -
ن
  تواجه الحكومة ف

العمل عىل معالجة المشاكل والصعوبات البر
  بعـــــض 

ن
  لـــــم تقـــــدم مـــــا هـــــو األجنـــــدة، والعمـــــل عـــــىل إعـــــادة النظـــــر ف

فـــــرق العمـــــل الـــــبر
 مطلوب منها إذا لزم األمر. 

اك جميــــ   - تفعيـــل المنتـــدى الليــــب   للتنميـــة المســــتدامة والعمـــل مـــن خاللــــه عـــىل إرسر
 أصحاب المصلحة لتنفيذ األجندة. 

ن مكونـــات المجتمـــ  لتعزيـــز قـــدرة الدولـــة  -   بـــي 
تفعيـــل ســـبل التواصـــل الـــرأس  واألفـــفر

 عىل تنفيذ األهداف. 

  للمعلومـــــــات والتواصـــــــل مــــــــ  الهيئـــــــة العامـــــــة للمعلومــــــــات تفعيـــــــل النظـــــــا -
م الــــــــوطبن

 والتخطيط ومراكز المعلومات القطاعية بالخصوص. 

جراء المسوحات الالزمة لقياس مستوى الفقر وفجوة الفقر لتتمكن الحكومـة مـن إ -
 اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الفئات المهمشة. 

 خمصص تنمية وتطوير اجلنوب
ســــــــت  عمــــــــل اللجنــــــــة المشــــــــكلة بقــــــــرار المجلــــــــس الرئــــــــاس  رقــــــــم عــــــــدم وضــــــــوح أليــــــــة  -
انيـــة االســـتثنائية لتنميـــة وتطـــوير الجنـــوب430/2019) ن ، ( بشــأن متابعـــة تنفيـــذ المت 

المجلـــــس  يقـــــرار لـــــم تـــــتم دعـــــوة عضـــــو الـــــديوان المكلـــــف كمراقـــــب بموجـــــب حيـــــث 
 اجتماع. أي إل ورئيس ديوان المحاسبة الرئاس  

 مــــن مــــرة عــــىل  المخصصـــــات  -
القيــــام باصــــدار العديــــد مــــن القــــرارات بالتعــــديل ألكــــتر

المعتمـــــــــدة بقـــــــــرارات المجلـــــــــس الرئـــــــــاس  )بـــــــــدون عرضـــــــــها عـــــــــىل  اللجنـــــــــة المشـــــــــكلة 
 أبالخصوص( مما 

 
انيـة االسـتثنائية  عىل ثر سلبا ن ست  تنفيذ وتسييل مخصصـات المت 
  تاريخــــه، ممــــا ششــــت  

  تلــــب   عــــدم وجــــود قاعــــدة بيانــــات عــــن الإل  حــــبر
متطلبــــات الــــبر

 حاجات المرحلة. 

 اللجنــة المشــكلة مــن المجلــس الرئــاس  وعمــداء البلــديات بشــأن  -
ن غيــاب التنســيق بــي 

أولويـــة وأهميـــة المشـــاريــــ  المدرجـــة بـــالقرارات واتضـــ  ذلـــك مـــن خـــالل إفـــادة بعـــض 
 عمداء البلديات بالخصوص. 
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  حجم المشاريــــ  المدرجة دون وجود ما يفيد القيام بالد -
ن
راسات المسبقة التوس  ف

القــــدرة عــــىل   مــــدىتلــــك االرتباطــــات أو تقيــــيم إل  بمــــدي حاجــــة المنطقــــة الجنوبيــــة
ناهيــك عــن أن بعــض المشــاريــــ  المدرجـة بالكشــوفات قــد تــم االرتبــاط بهــا  ،تنفيـذها 
 
 
 متوقفة(.  ،)جارية مسبقا

عـــــدم وجــــــود منظومــــــة معلومــــــات وبيانـــــات بــــــوزارة التخطــــــيط تتضــــــمن المعلومــــــات  -
ح مشــــــــروعلتقـــــــارير الفنيـــــــة حـــــــول الواالحصـــــــائيات وا ات التنمويـــــــة القائمـــــــة والمقـــــــتر

  التنفيـــذ ومتابعـــة العمـــل 
ن
  تحديـــد االنحرافـــات ف

ن
تنفيـــذها، وذلـــك لالســـتفادة منهـــا ف

امأ التنموية.   ووض  اإلجراءات الكفيلة بضمان فاعلية متابعة الخطط والت 

  العمــــــل  شـــــــروعال -
ن
ريقــــــة مخصصــــــات لمســــــميات بــــــرامأ ومشــــــاريــــ  بطعــــــىل إدراج ف

حيــث تكشــف القيــام بــادراج بعــض  ،تصــعب عمليــة مراقبتهــا ومتابعــة أوجــه أنفاقهــا 
  
ن
 مـــــن مســـــم  ولـــــنفس الغـــــرض مـــــ  مالحظـــــة وجـــــود تكـــــرار ف

المشـــــاريــــ  تحـــــ  أكـــــتر
 ادراجها. 

ن قيام المنظمات الدوليـة -   المنطقـة مشــروعوالـدول المانحـة بالقيـام بعـدة  تبي 
ات فن

ات وتوريـــد  ن   أعمـــال الصــيانة واالنشـــاءات وكــذلك أعمـــال التجهــت 
الجنوبيــة تمثلــ  فن
، ويالحظ عىل  الشـربحفر االبار ومياه إل  الصح  باإلضافة الصـرفمضخات مياه 

ة لـــبعض المشـــاريــــ  المدرجـــة  بعـــض مســـميات تلـــك المشـــاريــــ  التشـــابه لدرجـــة كبـــت 
انية االستثنائية ن  .بمخصصات المت 

القيام باالرتباط عىل  تعاقدات جديدة ودون وجود أذن مسبق ودون وجود ما يؤكد  -
  ترهــق  إل إبــرام  أدىتــوفر التغطيــة الماليــة والــذي مــن شــأنه 

تعاقــدات جديــدة والــبر
  غيــاب تـــوفر المحصصــات الماليـــة ونقصــها ومراعـــاة التقيــد بقـــانون 

كاهــل الدولـــة فن
يعات النافذة  .النظام المال  للدولة والتشر

   شـــروعال -
دراج مشــاريــــ  ســبق وأن تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل الحكومــة بالمنطقــة إفن

ات ميــــاه مشـــــروع، حيــــث تكشــــف للــــديون وجــــود تعاقــــدات لغــــرض تنفيــــذ شـــــرقيةال
  منطقــــة وادي الشــــاط   صـــــرفو 

بلغــــ  مــــا  ،صــــح  وربــــط طــــرق وصــــيانة مــــدارس فن
المشــــــاريــــ   دينــــــار وتراوحــــــ  نســــــب اإلنجــــــاز الفنيــــــة لمعظــــــم 20,811,655قيمتــــــه 
100%. 

  ادراج مخصصــــات لــــبعض ال شـــــروعال -
قبـــــل م ات المتعاقــــد عــــىل  تنفيــــذهامشــــــروعفن

  المنطقــــة ال
ومنهــــا عــــىل  ســــبيل المثــــال معقــــد صــــيانة االنجــــراف  شـــــرقيةالحكومــــة فن

.  –الواقــــــــ  بطريــــــــق بــــــــراك  م صــــــــيانة إل مشـــــــــروع باإلضــــــــافة بــــــــرقن بــــــــوادي الشــــــــاط 
 .الشويرفم –االنجرافات الواقعة بأكتاف طريق براك 

القيـــام بـــادراج مخصصـــات لتنفيـــذ مشـــاريــــ  لقطـــاع الحكـــم المحـــىل  متعلقـــة بتجديـــد  -
ن ان تلــــك  الصـــــرفشــــبكات  الصــــح  تكشــــف بوجــــود تعاقــــدات مســــبقة عليهــــا وتبــــي 

تنفيــــذ  مشـــــروعالمشــــاريــــ  توجــــد عليهــــا تعاقــــدات جاريــــة ومنهــــا عــــىل  ســــبيل المثــــال 
  لمدينــــة  الصـــــرفشــــبكات خطــــوط 

الصــــح  الرئيســــية الواقــــ  بطريــــق الــــدائري الثــــانن
اف جهـــــاز تنفيـــــذ  كـــــة تحـــــ  ارسر  ســـــكانات اإل مشــــــروعســـــبها والمنفـــــذة مـــــن قبـــــل رسر

 .والمرافق سبها
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وبـــاري أالقيـــام بتخصـــيص مبـــالل لغـــرض صـــيانة الطـــرق الرئيســـية والفرعيـــة منطقـــة  -
 ،دينــــار  9,000,000 ةإجماليــــكــــم وبقيمــــة   29 بمســــافات مختلفــــة مجزئــــة بمجمــــوع

 مشـــــروعوجــــود تعاقــــدات ســــابقة لهــــذه الطــــرق ومنهــــا  وتكشــــف مــــن خــــالل الدراســــة
 ،%50قـائم ونسـبة انجـازه تجـاوزت  مشــروعأوبـاري وهـو  – تنفيذ طريق من الرقيبة

متعاقـــــد عليـــــه  بـــــيضاأل  –والعقـــــد تنفيـــــذ طريـــــق مـــــن الرقيبـــــة  إل مشــــــروع باإلضـــــافة
كة   الراهنة.  جنبية ومتوقف للظروفأومتوقف حاليا م  رسر

القيـــام بتخصـــيص مبلـــل ألنشـــاء مركـــز للتوحـــد ومدرســـة للقـــدرات الذهنيـــة بأوبـــاري  -
دينـار وتكشــف مـن خـالل المتابعــة بانـه سـبق التعاقــد عـىل  هــذا  3,000,000بقيمـة 
كـــة منـــارة أوبـــاري للمقـــاوالت  مشــــروعال مـــن قبـــل صـــندوق التضـــامن بالتعاقـــد مـــ  رسر

% وجــاري العمــل عــىل  تســليم 95  ونســبة االنجــاز فيــه بلغــ 12/2017تحــ  رقــم 
 .مشـروعال

  حسـاب التنميـة رقـم  صـرفنتيجة لعدم قيام م -
ن
ليبيـا المركـزي بايـداع مبلـل المليـار ف

ولضــــمان االســــتفادة المـــثىل  مــــن المبلــــل  ،وفقـــا للقــــرارات الصــــادرة بالخصـــوص 471
انيـــة االســـتثنائية لتنميـــة وتطـــوير  ن المخصـــص نـــري أن يـــتم فـــت  حســـاب خـــاص بالمت 

اف لجنــــة خاصــــة الجنــــو  ب يــــودع فيــــه المبلــــل المخصــــص عــــىل  أن يكــــون تحــــ  أرسر
 لمراقبة ألية إنفاقه بما يحقق الغرض من أجله. 

 مصلحة اإلحصاء والتعداد
 تقييم نظام الرقابة الداخلية :أوال

  للمصلحة بقرار اعتمـاد رقـم  -
 بتـاريــــخ م2020لسـنة  (12)تم اعتماد المالك الوظيفن

 350للدراسـة واالعتمـاد بعــدد  2/2/2020بتــاريــــخ  واإلحالـة للجهـة م29/1/2019
ن بالمالك حبر تاريــــخ إعداد التقرير.   موظف من غت  تسكي 

ن بياناتهم بالكامل وقشكل دوري.  - ن تبي   عدم وجود منظومة مستحدثة للموظفي 

عــــدم إدراج االســــتقطاعات القانونيــــة أوال بــــأول بــــدفتر الصــــندوق كــــال حســــب شــــهره  -
( مــــــن الئحــــــة 84ليــــــة دفعــــــة واحــــــدة مخالفــــــة للمــــــادة )وتســــــجيلها نهايــــــة الســــــنة الما

ط بــان تــتم عمليـــة تســجيل المقبوضـــات    تشـــتر
انيــة والحســابات والمخـــازن الــبر ن المت 

 ات عمليات الدف . إجراءبشكل متسلسل م  

 عدم مسك سجل خاص بدفاتر الصكوك يدون به ما تم استالمه وما لم شستلم.  -

( عـــىل البـــاب صــــرف)أذون ال صــــرفعـــدم اســـتعمال النمـــاذج المخصصـــة لعمليـــات ال -
  تــــنظم عمليــــات ال9المرتبــــات نمــــوذج )م ح  األول

ومــــا  صـــــرف( مخالفــــة للمــــواد الــــبر
انيــة والحســابات 108حــبر  99مــن المــادة ) صـــرفتحتويــه أذون ال ن ( مــن الئحــة المت 
 والمخازن. 

عدم استعمال النماذج المخصصة إلعداد بطاقـة المرتـب لكـل موظـف النمـوذج )م   -
  تـــدون بهـــا كــل البيانـــات وكـــذلك نمــوذج )م ح ( 12ح 

( المخصـــص لكشـــف 13والــبر
عمليــة  إجــراءالمرتبــات والــذي يعــد مــن واقــ  بطاقــات مرتبــاتهم ممــا شســقط قانونيــة 
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ض بــان تعــد  جــراءالمقارنــة بيــنهم بســبب غيــاب اإل  الرســم  والمتعــارف عليــه والمفــتر
انيـة والحسـابات  ( من الئحة127، 126عىل أساسه المرتبات مخالفة للمادة ) ن المت 

 والمخازن. 

امــات الماليــة رغــم المــذكرات المتكــررة  - ن ن مســك الجهــاز لســجل خــاص بااللتر لــم يتبــي 
 لذلك. 

 عدم قيام الجهاز بمسك السجل التحليىل  لحساب الودائـ  واأل  -
ن ن  مانـاتتبي  مكتفـي 

ة مــن الودائــ  عــن كــل ســنة ومــا تــم صـــرفبامســاك ســجل حركــة تــدون بــه المبــالل المن
انيــة والحســابات 163العــام بالمخالفــة للمــادة ) يــراد منهــا لإل  إحالتــه ن ( مــن الئحــة المت 

 والمخازن. 

انيـــة  - ن عـــدم إمســـاك ســـجل مســـتقل باالعتمـــادات الماليـــة الخـــاص بالبـــاب الثالـــث )مت 
 ( من الئحة قانون التخطيط. 15التحول( مخالفة للمادة )

ندات المؤيــدة بمــا المســتصـــرف و ال أذونــاتعــدم القيــام بخــتم والتوقيــ  عــىل اغلــب  -
انيـــة  (105)وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة  صــــرفيفيـــد إتمـــام عمليـــات ال ن مـــن الئحـــة المت 

 المخازن. و  والحسابات

وشــــــؤون  دارةمحــــــا ن الجــــــرد ســــــواء الخاصــــــة باجتماعــــــات مجلــــــس اإل  إرفــــــاقعــــــدم  -
ن  يات والجــــــرد الســــــنوي بأو  المــــــوظفي  خاصــــــتها وحفظهــــــا  صـــــــرفال أذونــــــاتالمشــــــتر

 ب عملية الربط ومتابعتها. مستقلة عنها مما يصع

والئحـــــة اجتماعـــــات  مكافـــــآتعـــــدم وجـــــود لـــــوائ  وقـــــرارات مضـــــبوطة تـــــنظم مـــــن  ال -
  قـــرار إنشـــاء المصـــلحة ممـــا جعـــل 5تنظيميـــة للمصـــلحة كمـــا نصـــ  المـــادة رقـــم )

( فن
 دون آلية تنظم ذلك.  مكافآتالجهة تنتهأ إصدار قرارات عشوائية لمن  

ن من خالل الجرد السـنوي لسـنة  -  دارةت عـىل اإل اقتصــر أن عمليـة الجـرد  م2019تبي 
  مـن الجـرد الفـرع الخـاص ببنغـازي رئيسـيال

ة للمصلحة وفرعها بمدينة سبها واستثبن
  اثر مراجعتها من فروع الديوان المتواجدة بتلك المناطق 

وهذا ما شستدع  النظر فن
 والنظر لدرجة خضوعها للفحص السنوي طرفهم )فرع الديوان للمنطقة(. 

اإلعــارة( عــىل بعــض المعلومــات و  تيفاء عــدد مــن القــرارات الصــادرة )للنــدبعــدم اســ -
ض إدراجها بكل قرار يصدر عن المصلحة.  الخاصة   والمفتر

 بالمعبن

 أنظمة التدقيق الداخل  

 :ضعف أداء مكتب المراجعة الداخلية بالمصلحة والذي يتض  من خالل -

حبر  م1/1/2020سنوية من )عداد تقارير نصف ابالمراجعة الداخلية مكتب قيام  -
ن م30/6/2020 ( حيــــــث تــــــم فيهــــــا رسد مــــــا تــــــم مراجعتــــــه مــــــن اســــــتمارات المــــــوظفي 

ن باتمـــــام اإل  ن للمصـــــلحة ومــــا ينقصـــــها مـــــن توقيعــــات مـــــن المســــئولي  ات جـــــراءالتــــابعي 
حيــث تــم ذكــر عــدد مــن  م25/8/2020ومــا يفيــد جــرد الخزينــة بتــاريــــخ  ،بالمصــلحة

  يجــــب عــــىل المصــــلحة إمســــاكها الســــجالت دون التطــــرق للســــجالت الرســــمي
ة الــــبر

جـــــرد  إجـــــراءتـــــم  م4/11/2020وبتـــــاريــــخ  حســـــب القـــــانون واللـــــوائ  المعمـــــول بهـــــا،
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العليا عن  دارةتوصيات لإل أو  دون تقديم أي مالحظات  مفاج   كما موض  بالتقرير
 ست  العمل. 

  تـــم الـــداخىل  المراجـــ   مشـــاركة -
لهـــا بقـــرار مـــن  مكافـــآت صــــرفبعـــدد مـــن اللجـــان الـــبر

( ممـا يحـد  رةإدا ن ( )لجنـة شـؤون المـوظفي  المصلحة )لجنة إعـداد الحسـاب الختـام 
  ممارسة دوره الرقان    من استقالليته
ن
 .ف

ه لـــــبعض إغفالـــــضـــــعف أداء المراقـــــب المـــــال  بالمصـــــلحة والـــــذي يتضـــــ  مـــــن خـــــالل  -
ن شـــــهر  ض تســـــجيلها أوال بـــــأول )مـــــا يخـــــص مرتبـــــات العـــــاملي 

  يفـــــتر
 (4البيانـــــات الـــــبر

ممــا  صــىل  التفويضــات أكــتر مــن القيمــة المبينــة بــالتفويض األ  وكــذلك إدخالــه لــبعض
ن بســـجل االعتمادات البنـــد ،يظهـــر جملـــة التفويضـــات بـــأكت  مـــن قيمتهـــا كمـــا هـــو مبـــي 

  الضــــمان( وكــــذلك 
ن
ه لقيمــــة ماليــــة لــــم يــــتم تســــجيلها إغفالــــالخــــاص )بالمســــاهمة ف

 ات. مصـروفوال يراداتبتقرير اإل 

ن وجــــــود قصــــــور باختصاصــــــات المراقــــــب ا - اف عــــــىل القســــــم المــــــال  تبــــــي 
لمــــــال  لــــــإلرسر

بــالطرق الرســمية عــن  صـــرفات عمليــة الإجــراءوالتــدخل باختصاصــات القســم أثنــاء 
( بالبــــاب 9ح م )نمــــاذج صـــــرفال أذونــــاتطريــــق إجبــــار الجهــــة عــــىل عــــدم اســــتعمال 

ة الفحــــــص بالمخالفــــــة للمــــــادة ) األول ن خــــــالل فــــــتر ( مــــــن الئحــــــة 24وتعنتــــــه كمــــــا تــــــي 
انية والحسابات و  ن . المت   حدود اختصاصات المراقب المال 

ن   تبي 
 المخازن والبر

   مكافــــآتتمتــــ  المراقــــب المــــال  بــــبعض ال -
 الماليــــة خــــالل الســــنة وذلــــك بالمشــــاركة فن

 ) و )لجنـة )مجموعة من اللجان بالمصلحة من بينها )لجنة إعداد الحساب الختـام 
انية التقديرية للسنة الحالية( بعضها يعتت  جزءا من اخت ن صاصاته مسـبقا  إعداد المت 

 كما سيتم تناولها فيما بعد. 

انية العامة ثانيا:   المي  

  والثالث  األولللباب  م2020بيان بالمخصصات المعتمدة للمصلحة عن سنة 
والثانن

 .م31/12/2020حبر 

 الباب
 المخصص
2020 

 1/1المفوض من 
 31/12/2020حن  

ة من  1/1المسيل للفي 
 31/12/2020حن  

 1/1المصـروفات من 
 31/12/2020حن  

 الرصيد

 278,478 2,021,521 1,887,611 2,300,000 2,300,000 األول

  
 901- 517,641 516,748 516,740 650,000 الثانن

 3,743,195 406,805 499,999 4,150,000 0 الثالث

 4,020,771 2,945,968 2,904,359 6,966,740 2,950,000 اإلجمال  
 

 األولالباب 

  بالحســـاب الختـــام  عـــن ســـنة  -
ن مـــن خـــالل الرصـــيد المتـــبفر  األولللبـــاب  2019تبـــي 
تم تغطيته عن طريق طرح خصومات  دينار  45,624وجود مبلل عجز يقدر بقيمة 

ن نتيجـــــــــة غيـــــــــابهم ليكـــــــــون نهايـــــــــة الســـــــــنة الماليـــــــــة  مـــــــــن مرتبـــــــــات بعـــــــــض المـــــــــوظفي 
 .ينارد 26,701بقيمة  م31/12/2020
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 صـــــرفتــــم خصــــمه بالخطــــأ وتــــم مراســــلة المدينــــار  1202وجــــود مبلــــل يقــــدر بقيمــــة  -
 بخصوصه. 

ن تـــرد أســـماءهم مـــن وزارة الماليـــة والبـــا -  5لل عـــددهم وجـــود مجموعـــة مـــن المـــوظفي 
 كشف بهم.   إرفاقأسماء وسيتم 

  
 
 الباب الثان

ن عـن سـنة  مكافـآت دينـار 203,131صـرف مـا قيمتـه تم  -  م2019متنوعـة للمـوظفي 
مــن بنــد غــت  مخصــص وتحمــيلهم  2013/ 2018 /2019بقــرارات لســنوات ســابقة 

  دون وجــــود مخصــــص معتمــــد مصـــــروفعــــىل بنــــد )
ات ســــنوات ســــابقة( البــــاب الثــــانن

انيـــة  ن ( مـــن 11)و (10وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة ) األولبالبـــاب  مكافـــآتلهـــذه البالمت 
  توجــــب التقيــــد بحــــدود التقســــيمات المدرجــــة باالعتمــــاد 

قــــانون النظــــام المــــال  الــــبر
 :وبيانها كالتال  

 بنــــــــد  صـــــــــرفمــــــــ  تجــــــــاوز المصــــــــلحة بال  
مــــــــن مخصصــــــــات بــــــــاب )البــــــــاب الثــــــــانن

انيـــة ( غـــت  مكافـــآتات ســـنوات ســـابقة( لتغطيـــة نفقـــات )مصــــروف ن مدرجـــة بالمت 
% 106)أي مـــا يعـــادل  دينـــار  203,131( بقيمـــة األولببنـــد مســـتقل بهـــا بالبـــاب 

ض أن يكـون مخصـص بال إجمـال  من قيمة تتعدى  ات السـابقة مصــروفبنـد يفـتر
ن عــــدة تشــــملها  مكافــــآتومــــ  أن اغلــــب قــــرارات ال  2013قــــد تفرقــــ  عــــىل ســــني 

بنـــــد غـــــت  مخصـــــص ات مصــــــروفإال انـــــه تـــــم اســـــتقطاعها مـــــن  م2019و 2018و
)محــا ن اجتماعــات مجــالس  صـــرفمحــا ن تيبــ  وتعــزز ال إرفــاقلــذلك ودون 

يات( )ودون وجـــــــود لـــــــوائ  إدارة ن ولجـــــــان مشـــــــتر تـــــــنظم االجتماعـــــــات  ومـــــــوظفي 
 المالية(. مكافآت الرسمية ومن  ال

 ال  
حســــب القـــرارات واختيــــار نهايــــة  ذونـــاتلتسلســــل األ  صــــرفعـــدم االنتظــــام فن

ليـــــتم تحميلهـــــا عـــــىل الســـــنة الماليـــــة  مكافـــــآتال صــــــرفل الســـــنة الماليـــــة الســـــابقة
إل  ات سنوات سابقة كـل ذلـك يظهـر مصـروفالمصاحبة وليتم خصمها من بند 

اف اعتمـــاد )بنـــد( نفاقإن المصـــلحة تتبـــ  نفـــس السياســـة اإل  ن يـــة كـــل ســـنة الســـتتن
ض أن  انيـــة )يفـــتر ن ( بنفقـــات بنـــد غـــت  مـــدرج بالمت   

انيـــة )بالبـــاب الثـــانن ن مـــدرج بالمت 
( مـــن 13( بقصـــد اســـتنفاذه بالتجـــاوز مخالفـــة للمـــادة رقـــم )األولبالبـــاب  يكـــون

انيــة والحســابات والمخــازن ن النظــر بفحــص الســنوات  إعــادةممــا يلــزم  الئحــة المت 
  حــــال تكــــرر هــــذا التجــــاوز وتعــــويض النفقــــات 

القليلــــة الســــابقة عــــىل اقــــل حــــد فن
المتكررة بمبالل واشعار وزير الخزانة بوض  قيم محدودة لهذا البند للتجاوزات 

ة ال تم  بصلة لأل   ية المخصصة للبند. نفاقاإل  غراضمالية كبت 

ات مصـــــــروفبعضـــــها حمــــــل عـــــىل )بنـــــد  مكافـــــآتللمراقـــــب المــــــال  )ع ال ال(  صــــــرف -
( وذلـــك مخـــالف للمـــادة  مكافـــآتســـنوات ســـابقة( وبعضـــها عـــىل )بنـــد  ن لغـــت  العـــاملي 

انية والحسابات والمخازن المال  24)
ن   ( من الئحة المت 

  لــــم شســــجل عليهــــا أي حركــــة ممــــا يلــــزم  -
   إعــــادةوجــــود عــــدد مــــن البنــــود الــــبر

النظــــر فن
 تقديرها وأسس إدراج قيمها من قبل الجهة والخزانة العامة عىل وجه الخصوص. 

  بنـــــــد  -
نتيجـــــــة  دينـــــــار  37,570ات ســـــــنوات ســـــــابقة بقيمـــــــة مصــــــــروفوجـــــــود عجـــــــز فن

   مكافـــآتلتحميلهـــا بعـــدة مبـــالل ال تـــرتبط بأســـاس البنـــد واغلبهـــا كانـــ  نتيجـــة ال
الـــبر

 تم  خالل السنوات السابقة. 
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   دينــــــــار  11,843بقيمــــــــة  1/2رقــــــــم  صـــــــــرفالإذن  بموجــــــــب -
المــــــــدرج بالبــــــــاب الثــــــــانن

انيـــة الخـــاص بمصــــروف) ن بـــدل  صــــرفات عموميـــة( تحـــ  بنـــد الحســـابات خـــارج المت 
  رقــم 

إليجــار مبــبن لفــرع مــن فــروع المصــلحة  م30/8/2019اريــــخ بتــ 5/9صــك ملــعن
 :ببنغازي بسبب ضياع الصك لوحظ بشأنه

  م فقــــط ن قيمــــة المبلــــل واقتصــــارهم عــــىل إدراج العقــــد المــــت  ال توجــــد فــــاتورة تبــــي 
 (.99مخالفة للمادة رقم )

  لـــم يـــتم إدراج أي مســـتند يفيـــد باســـتالم المســـتفيد المبلـــل مـــ  العلـــم أن الصـــك
  
قــــــد تــــــم ضــــــياعه  5/9رقــــــم  صـــــــرفالإذن  حســــــب 698185رقــــــم  لاألو الملــــــعن
ن حســب والصــك   المبــي 

لــم يرفــق بــه صــورة مــن الصـــك  1/2 صـــرفالإذن  الثــانن
( مــــــن الئحــــــة 103الضــــــائ  مخالفــــــة للمــــــادة رقــــــم ) األولالمحــــــرر بــــــدل الصــــــك 

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

  إن تجـــاوزت ال يوجـــد صـــورة مـــن اإلخطـــار الـــذي يجـــب أن يخطـــر بـــه المســـتفيد
فـــــان  صــــــرفشـــــهر ولـــــم يـــــتم ســـــحب القيمـــــة لالســـــتعجال بال صــــــرفالإذن  مـــــدة

ة شهرين أعيد اإلذن للجهة نفسها مخالفة للمادة رقم ) ( من 108تجاوزت الفتر
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

فضـال  صـرفالتعزيز المستندي المؤيد لعملية الإل  افتقار بعض المعامالت المالية -
( مــن 100)و (99اســتيفاء بعــض البيانــات األساســية بالمخالفــة للمــادة ) غفــالإعــن 

 .الئحة الحسابات

ن )بــدل صــيانة ســيارات( مصـــروفانتهــاج المصــلحة آلليــة ترجيــ  ال - ات لــبعض العــاملي 
  مـن  ،بالمخالفة للنظم المحاسبية ونصوص قانون النظام المـال  للدولـة وهذا

والـبر
ات إلثبـات صـرفسبقة الخاصة باألذن بمثل هده التات المجراءأهمها عدم وجود اإل 

يبة الدمغة بأغلب األذون المحررة لهذا الغرضمشـروع  .يتها وعدم استقطاع  ن

( دون وجـــــود دينـــــار  9000مبلـــــل  صــــــرف - ن ن وعـــــاديي  افيـــــي  ن )إرسر بـــــدل نقـــــل لمـــــوظفي 
ي وعـدم وجـود بنــد مخصـص إدارةموافقـة مسـبقة مـن  لـذلك وعـدم بيــان  النقــل الـت 

  تم  عىل البند المخصوم المناقلة
منـه القيمـة وكلهـا سـجل  عـىل نهايـة السـنة  البر

( 17مخالفــة للمــادة ) م2020مــن الســنة الجديــدة  1الماليــة بــأثر رجــع  خــالل شــهر 
 شـــــراءبشــــان ضــــوابط  م2007( لســــنة 918مــــن قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة رقــــم )

 .تعمال السيارات المملوكة للمجتم واس

ســـيارة حســـب الكشـــف المرفـــق بالســـيارات  40عـــدد ال يقـــل عـــن بـــالرغم مـــن وجـــود  -
ن ال يتجـاوز الـم2019)كشف الجرد عن سنة  موظـف حسـب  205ـ( وبعدد مـوظفي 

 الدسكة الواردة من وزارة المالية. 

انية )العهد المالية(  حسابات خارج المي  

قــم حســب قــرار ر  دينــار  5,000بقيمــة  م2020عهــدة ماليــة نهايــة الســنة الماليــة  إقفــال
م 6/11/2020بتــاريــــ   12/ 5بموجــب أذن الرصـف رقـم   صــرف م2018( لسـنة 13)
ات ســــنوات ســــابقة مخالفــــة للمــــادة رقــــم مصـــــروفمخصــــومة مــــن بنــــد لســــيد )ي م ق( ل
انية والحسابات والمخازن. 188) ن  ( من الئحة المت 
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 ماناتحساب الودائع واأل 

الوحــــدة الفــــرع  صـــــرفومراســـلة م 1/9 إذن صـــــرف تــــم تحريــــر  م8/9/2020بتـــاريــــخ  -
كــــــان   دينــــــار  334,347,005طــــــرابلس بشــــــان إتمــــــام عمليــــــة تحويــــــل مبلــــــل  رئيســــــ ال

العــام  يــراد لــدى المصــلحة لإل  204-369رقــم الحســاب  مانــاتبحســاب الودائــ  واأل 
ن بـاإلذن والمرفقـات بـه بعـد اإلشـارة لكتـاب مــدير اإل  1900031ح  دارةحسـب المبـي 

بــــديوان المحاســــبة الليــــب   بتــــاريــــخ  العامــــة لفحــــص حســــابات الهيئــــات والمؤسســــات
 .م1/7/2018

لـم يـتم إحالتهـا  م2014دينار عن سنة  9,000,000مببن بقيمة  شـراءتعلية وديعة  -
لــــدى المصــــلحة مخالفــــة للمــــادة  مانــــاتالعــــام الزالــــ  بحســــاب الودائــــ  واأل  يــــراد لإل 
انية والحسابات والمخازن. 162) ن  ( من الئحة المت 

 المخازن

المخـــازن مـــن حيـــث  ادارةلميدانيـــة للمخـــازن واختصاصـــات األمنـــاء و مــن خـــالل الزيـــارة ا
  تمــ  خــالل الســنة  شـــراءوعمليــات ال صـــرفتــدعيم المســتندات المؤيــدة لعمليــة ال

الــبر
انية التحول( لعدد ال يقل عن  ن ن أجهزة كمبيوتر وطابعات  45من )مت  صنف متفرقة بي 

ن  وبرامأ : تبي   
 اآلنر

 ص بحفــظ المســتندات وبطاقــات الصــنف ومــا ضــيق الســعة التخزينيــة للمكــان الخــا -
ذلـــــــك وعـــــــدم جاهزيـــــــة المكـــــــان المخصـــــــص بحفـــــــظ أصـــــــول المصـــــــلحة كـــــــأجهزة إل 

ها لعدم وجود تكييف وأرضية صالحة لحفظها بالمكـان  الحاسوب والطابعات وغت 
انيـــــة والحســـــابات 220الـــــذي يعـــــد مخـــــالف لـــــنص المـــــادة ) األمـــــر  ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

 والمخازن. 

ن  -    ادارةالمخــازن و عــدم إعــداد أمــي 
ن المقاشســات الــبر المخــازن والمعهــود إلــيهم بتجهــت 

ن مدى حاجة المصلحة لألصناف المختلفة وما يفيد إعداد  مسـبقة  شــراء أوامـرتبي 
انيــة 222)و (221)و (220مخالفــة للمــواد رقــم ) شـــراءتعــد قبــل ال ن ( مــن الئحــة المت 

  والحسابات والمخازن. 

 التخطيط العمرانيمصلحة 
 :
ً
   لو تشـريع  تقييم اإلطار الأوًل

 اقع عمل مصلحة التخطيط العمران 

م اختصاصــات تنظــيم 2001( لســنة 3مــن حيــث االختصــاص: أســند القــانون رقــم ) -
  
الجهــات المختصــة دون اإلفصــاح عنهــا، ثــم جــاءت الالئحـــة إل  التخطــيط العمــرانن

التنفيذيــــة للقــــانون المــــذكور ونصــــ  عــــىل أن الجهــــة المختصــــة بــــذلك    مصــــلحة 
، وعنــدما صــدر قــانون اإل   

م 2012( لســنة 59المحليــة رقــم ) دارةالتخطــيط العمــرانن
اف عـــــــىل إعـــــــداد المخططـــــــات  اعتـــــــت  أن البلـــــــديات    الجهـــــــات المختصـــــــة بـــــــاإلرسر

   األمـــر العمرانيـــة بـــل وتنفيـــذها أيضـــا، 
الـــذي ترتـــب عليـــه تـــداخل وتعـــارض  يـــــــ  فن

 االختصاصات. 
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  بعــــض القــــر  -
ن
ارات المتعلقــــة بتبعيــــة المصــــلحة وفــــق المخالفــــات القانونيــــة الــــواردة ف

 :الجدول التال  للتوضي 

 مالحظات رقم القرار وتاريخه

  رقم )
( 694قرار المجلس الرئاس  لحكومة الوفاق الوطبن

م بشأن إعادة تنظيم مصلحة 6/8/2017الصادر بتاريــــخ: 
  ونقل تبعيتها إل مجلس الوزراء. 

 التخطيط العمرانن

( 25القانونيةر ألنه مخالف للمادة )قرار معيب من الناحية 
( من الالئحة التنفيذية 82من قانون اإلدارة المحلية والمادة )

( من المادة 7للقانون المذكور، ومخالف أيضا لنص الفقرة )
(9 .  ( من أحكام االتفاق السياس 

  رقم )
( 1001قرار المجلس الرئاس  لحكومة الوفاق الوطبن

بشأن نقل تبعية مصلحة   م31/12/2020الصادر بتاريــــخ: 
 .   إل وزارة اإلسكان والتعمت 

 التخطيط العمرانن

( 25قرار معيب من الناحية القانونيةر ألنه مخالف للمادة )
( من الالئحة التنفيذية 82من قانون اإلدارة المحلية والمادة )

( من المادة 7للقانون المذكور، ومخالف أيضا لنص الفقرة )
.  ( من أحكام االتفاق9)  السياس 

 

المصـلحة الحـال   إدارةالداخلية للمصلحة: إن تكليف رئيس لجنـة  دارةمن حيث اإل  -
   )ف ع ل(

حيــــث أوعــــز إليــــه رئيســــه الســــابق مهمــــة تســــيت   ،قــــد تــــم بشــــكل اســــتثنان 
قــــدار أن تكــــون تلــــك شــــؤون المصــــلحة مؤقتــــا ريثمــــا تنــــت   إجازتــــه، لكــــن شــــاءت األ

من قبل السلطة السياسـية قبـوال ضـمنيا بـه اعتت  أن السكوت  حيث ،اإلجازة دائمة
ن دارةدون أن يصــدر قــرار بتســميته رئيســا لمجلــس اإل  ، و   مخالفــة  يحــة للقــواني 

 إدارةباصـدار قـرار جديـد بتسـمية رئـيس لمجلـس  معالجـة فوريـةإل  النافذة وتحتـاج
  المصلحة قبل عام  ،المصلحة

الذي شهد إصدار م 2011تماشيا م  واق  العمل فن
ديــــد مــــن القــــرارات مــــن الجهــــات المختصــــة والمتعلقــــة بتســــمية رئــــيس لمجلــــس الع
 . دارةاإل 

( م2011المصلحة )غت  الموجود أصال منذ  إدارةأما فيما يتعلق بآلية عمل مجلس  -
  القيـــام بكافـــة إل  فتجـــدر اإلشـــارة

 األعمـــالأن رئـــيس المصـــلحة قـــرر اإلنابـــة عـــنهم فن
( مـــن قـــرار مجلـــس 5يحـــة لـــنص المـــادة )الـــذي يعـــد مخالفـــة    األمـــر  ،المناطـــة بهـــم

شســـتوجب مر لـــذا 1993( لســـنة 18الـــوزراء ماللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقام رقـــم )
ال هـــذا  ،مـــن جديـــد  دارةتشـــكيل مجلـــس اإل  إعـــادة االمـــر ن وعـــدم الســـماح ألحـــد بـــاختر

 المجلس مطلقا.  عضاءالدور الجماع  أل 

 الجيل الثالث مشـروعثانًيا: تقييم 

 مشـــــروعالتعــــديل ل أوامــــر ة و ضــــافيمــــ  القيمــــة اإل  صــــليةة للعقــــود األ البيانــــات الماليــــ -
 :للمخططات الجيل الثالث

  العقود نسبة الزيادة إجمال  قيمة العقود دينار قيمة األوامر التعديل قيمة العقود بعد اإلضافة دينار
 
 ف

204,779,500 60,039,053 264,818,553 51% 
 

-   
باعتماد طريقة دف  للمكاتب االستشارية بناء عىل قيام مصلحة التخطيط العمرانن

 :  
 عرض من اللجنة المشكلة لمراجعة واعتماد المستخلصات والمتمثلة فن

 أ 
ا
 .األعمالمقابل تقديم  تعاب% من األ60: يتم دف  ما نسبته و 

  
 
مقابـــل عنـــد المراجعـــة واالعتمـــاد  تعـــاب% مـــن األ30: يـــتم دفـــ  مـــا نســـبته ثانيـــا

 .  
 االبتدان 

  
 
.  تعاب% من األ10يتم دف  ما نسبته  :ثالثا  

 مقابل االعتماد النهان 
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% مقابـــل تســـليم دراســـات لـــم 60ن بقيمـــة الدفعـــة المقدمـــة المدفوعـــة ونســـبة أى أ
تراجـ  ولــم يــتم تحديــد مــا مــدي صــالحيتها وهــل تعكــس العمــل المطلــوب يكــون قــد 

ق )ب( الماليــة الملحــ شـــروط% مــن قيمــة البنــد وهــذا يعتــت  مخــالف ل80تـم تســديد 
  نظت  ما يقوم بتنفيذه 3الفقرة )

  نص  عىل يتم دف  مستحقات الطرف الثانن
( البر

المنجــــزة فعــــال  األعمــــالمــــن خــــالل مستخلصــــات وشــــهادات دفــــ  نظــــت  أعمــــال  مــــن
  الملحق )أ(. 

ن
 ومعتمدة طبقا لمراحل العمل المنصوص عليها ف

  الجدول  نجاز قيمة المسدد ونسب اإل  -
ن
 :تال  الالمالية كما هو موض  ف

إجمال  الدفعات 
 %25 المقدمة المسددة

إجمال  المستخلصات 
 المسددة

إجمال  المستخلصات المسددة 
 *% 30مخصوما منها 

إجمال  القيم 
 المسددة

نسبة 
 اإلنجاز%

51,176,875 60,531,386 42,377,970 93,554,845 45.6 

 %5 األعمال% وضمان 25% تشمل الدفعة المقدمة 30  (*)
 

  االستشاري بقيمة  صـرفتم  -
   3سلفة للمكتب الوطبن

مليـون دينـار مـن البـاب الثـانن
ية والتشـــغيلية بنـــد المتفرقــــات بنـــاء عـــىل موافقـــة رئـــيس المجلــــس  النفقـــات التســـيت 

 لدولة. لم بما يخالف قانون المال  19/12/2019الرئاس  بتاريــــخ 

 مالحظات عل مراحل تنفيذ العقود

 قليم  عداد المخطط اإلإ -أ

  ال -
 100000: 1( تحــــــــــديث الخــــــــــرائط المســــــــــاحية بمقيــــــــــاس رســــــــــم 1) بنــــــــــد رقــــــــــمفن

باســـــتخدام االقمـــــار الصـــــناعية وتقنيـــــة االستشـــــعار عـــــن بعـــــد حيـــــث قامـــــة مصـــــلحة 
  
% لمكتـــــــب الجامعـــــــة 100مـــــــن قيمـــــــة البنـــــــد بنســـــــبة  صــــــــرفبال الـــــــتخطط العمـــــــرانن

( إقلـيملالستشـارات الهندسـية ) للمكتـب االستشـاري الهنــدس  و  الخلـيأ التخطـيل 
( ونسـبة  إقليمللمرافق )   االستشـاري )92فـزان التخطـيل 

 إقلـيم% للمكتـب الـوطبن
( ونســبة   إقلــيم% لمكتــب العمــارة لالستشــارات الهندســية )80طــرابلس التخطــيل 

( ولم يتم اعتماد من قبل مصلحة المساحة وفق ما نص  عليـه  بنغازي التخطيل 
  نصــ  عـــىل التخــريط الفقـــ( أعمـــال 6) الفنيــة للعقـــود رقــم شـــروطال

رة رقــم )و( الـــبر
تحـــــديث الخــــــرائط واعـــــداد الخــــــرائط الجديـــــدة وفــــــق المواصـــــفات المعتمــــــدة لــــــدى 

 مصلحة المساحة وان يكون معتمدة منها. 

  البند رقم )  -
المسـوحات المبدئيـة والجـرد الحقـىل   اجـراءتقييم الوض  القـائم و  (2فن

  
% 100بة مــــن قيمــــة البنــــد بنســــ صـــــرفبال حيــــث قامــــة مصــــلحة الــــتخطط العمــــرانن

  االستشـــــــاري )
( إقلـــــــيمللمكتـــــــب الـــــــوطبن لمكتـــــــب الجامعـــــــة و  طـــــــرابلس التخطـــــــيل 

( إقلــيملالستشــارات الهندســية ) لمكتــب العمــارة لالستشــارات و  الخلــيأ التخطــيل 
( ونســبة  إقلــيمالهندســية ) % للمكتــب االستشــاري الهنــدس  85بنغــازي التخطــيل 
( حيـــــث ان الدراســـــات ا إقلـــــيمللمرافـــــق ) لمقدمـــــة بهـــــا العديـــــد مـــــن فـــــزان التخطـــــيل 

  االعــــداد وفــــق المنهجيــــة المتفــــق عليهــــا ونصــــوص 
المالحظــــات الفنيــــة والقصــــور فن

الفنيـة للعقـد ولـم يـتم االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة المكلفـة بالمراجعــة  شــروطال
 ألى دراسات للوض  القائم. 
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  البند رقم ) -
ن
تماعية حيث الدراسة االقتصادية واالج اجراء( اعداد االحصائيات و 3ف

  
للمكتــب  %100مـن قيمــة البنـد بنســبة  صـــرفبال قامـ  مصــلحة الـتخطط العمــرانن

  االستشــــاري )
( إقلـــيمالـــوطبن لمكتــــب الجامعـــة لالستشــــارات و  طــــرابلس التخطـــيل 

( إقلـــــيمالهندســـــية ) لمكتـــــب العمـــــارة لالستشـــــارات الهندســـــية و  الخلـــــيأ التخطـــــيل 
( ونســــبة  إقلــــيم) ستشــــاري الهنــــدس  للمرافــــق % للمكتــــب اال 80بنغــــازي التخطــــيل 
   إقلــيم)

ن ان جميــ  االحصــائيات المقدمــة والدراســات الــبر   حــي 
ن
( ف فــزان التخطــيل 

روجع  من قبل اللجان الفنية المكلفة لم يتم اعتمادها وبما يخالف الملحق )ب( 
  نصـــ  عـــىل يـــتم دفـــ  مســـتحقات 3الماليـــة للعقـــود الفقـــرة ) شــــروطملحـــق ال

( الـــبر
  نظــت  مــا 

مــن خــالل مستخلصــات وشــهادات أعمــال  يقــوم بتنفيــذه مــن الطــرف الثــانن
المنجــزة فعــال ومعتمــدة طبقــا لمراحــل العمــل المنصــوص عليهــا  األعمــالدفــ  نظــت  

  الملحق )أ(. 
ن
 ف

  البنـــد رقـــم ) -
ن
حـــات (4ف تـــم االنتقـــال مـــن البنـــد  األعمـــالنتـــائأ و  اعـــداد مســـودة المقتر

  هذا البند قبل ان يتم االنتهـاء مـن اال إل  السابق
عتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة والـبر
تعتـــــت  البنـــــود الســـــابقة اســـــاس النطـــــالق العمـــــل بهـــــدأ البنـــــد حيـــــث قامـــــ  مصـــــلحة 

  
  90مــــــــن قيمـــــــــة البنــــــــد بنســــــــبة  صـــــــــرفبال الــــــــتخطط العمــــــــرانن

% للمكتــــــــب الـــــــــوطبن
( إقلـيماالستشـاري ) لمكتـب الجامعــة لالستشـارات الهندســية و  طــرابلس التخطـيل 

( وب إقلــيم) % لمكتــب العمــارة لالستشــارات الهندســية 70نســبة الخلــيأ التخطــيل 
( إقلـــيم) فــــزان  إقلـــيمللمكتـــب االستشــــاري الهنـــدس  للمرافـــق )و  بنغـــازي التخطـــيل 

( وبما يخالف الملحق )ب(   (.3المالية للعقود الفقرة ) شـروطالبشأن التخطيل 

  البنـــــــد رقـــــــم ) -
  هـــــــذا البنـــــــد ال يمكـــــــن ان يـــــــتم 5فن

 إنجـــــــاز ( اعـــــــداد النتـــــــائأ النهائيـــــــة فن
المطلوب عىل الوجه الصحي  اال بعد االنتهاء بشكل كامل من البنود السـابقة ويـتم 

  
مــن قيمــة البنــد بنســبة  صـــرفبال اعتمادهــا حيــث قامــ  مصــلحة الــتخطط العمــرانن

  االستشــــــاري )90
( وبنســــــبة  إقلــــــيم% للمكتــــــب الــــــوطبن % 20طــــــرابلس التخطــــــيل 

( وبمـــا يخــــالف بنغـــ إقلـــيملمكتـــب العمـــارة لالستشـــارات الهندســـية ) ازي التخطـــيل 
 (.3المالية للعقود الفقرة ) شـروطالملحق )ب( ملحق ال

دينــار  26,398,751 مبلــل قلــيم  ه عــىل مرحلــة اعــداد المخطــط اإلصـــرفمــا  إجمــال   -
 العقود.  شـرطودون اعتمادها ومخالف ل

 ية الفرعية(قليماعداد المخططات المحلية )اإل -ب 

  البند رقم ) -
باسـتخدام  25000: 1ئط المسـاحية بمقيـاس رسـم ( تحديث الخـرا1فن
قمـــــار الصـــــناعية وتقنيـــــة االستشـــــعار عـــــن بعـــــد حيـــــث قامـــــ  مصـــــلحة الـــــتخطط األ

  
% للمكتــــــب االستشــــــاري الهنــــــدس  80مــــــن قيمــــــة البنـــــد بنســــــبة  صـــــــرفبال العمـــــرانن
( ونســــــبة  إقلــــــيمللمرافــــــق ) % لمكتــــــب الجامعــــــة لالستشــــــارات 21فــــــزان التخطــــــيل 
(الخلـــي إقلــــيمالهندســـية )   االستشــــاري 17نســـبة و  أ التخطــــيل 

% للمكتــــب الـــوطبن
( ولـــم يـــتم اعتمـــاد مـــن قبـــل مصـــلحة المســـاحة وفـــق مـــا  إقلـــيم) طـــرابلس التخطـــيل 

  أعمــال  (6الفنيــة للعقــود رقــم ) شـــروطنصــ  عليــه ال
التخــريط الفقــرة رقــم )و( الــبر
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نص  عىل تحديث الخرائط واعداد الخرائط الجديـدة وفـق المواصـفات المعتمـدة 
 ى مصلحة المساحة وان يكون معتمدة منها. لد

  البنـــد رقـــم ) -
ن
باســـتخدام  25000: 1اعـــداد الخـــرائط المســـاحية بمقيـــاس رســـم  (2ف

االقمـــــار الصـــــناعية وتقنيـــــة االستشـــــعار عـــــن بعـــــد حيـــــث قامـــــ  مصـــــلحة الـــــتخطط 
  
% لمكتـــــب الجامعـــــة لالستشــــــارات 60مــــــن قيمـــــة البنـــــد بنســــــبة  صــــــرفبال العمـــــرانن

( ونســـبة الخلـــ إقلـــيمالهندســـية ) % لمكتـــب العمـــارة لالستشـــارات 70يأ التخطـــيل 
( ونســــبة  إقلــــيمالهندســـية )   االستشــــاري 53بنغـــازي التخطــــيل 

% للمكتـــب الــــوطبن
( ونســـبة  إقلـــيم) % للمكتـــب االستشـــاري الهنـــدس  للمرافـــق 51طـــرابلس التخطـــيل 
( ولم يتم اعتمـاد مـن قبـل مصـلحة المسـاحة وفـق مـا نصـ   إقليم) فزان التخطيل 

  نصــ  عــىل و  التخــريط الفقــرة رقــمأعمــال  6الفنيــة للعقــود رقــم  شـــروطالعليــه 
الــبر

تحـــــديث الخــــــرائط واعـــــداد الخــــــرائط الجديـــــدة وفــــــق المواصـــــفات المعتمــــــدة لــــــدى 
 مصلحة المساحة وان يكون معتمدة منها. 

  البنـد رقــم ) -
المســوحات المبدئيــة والجــرد الحقــىل   اجـراءتقيــيم الوضــ  القــائم و  (3فن

  
% 60مـــــن قيمـــــة البنـــــد بنســـــبة  صــــــرفبال حيـــــث قامـــــة مصـــــلحة الـــــتخطط العمـــــرانن

( إقلـــــيملمكتـــــب الجامعــــــة لالستشــــــارات الهندســــــية ) لمكتــــــب و  الخلــــــيأ التخطــــــيل 
( ونســــــبة  إقلــــــيماالستشــــــاري الهنــــــدس  للمرافــــــق ) % للمكتــــــب 40فــــــزان التخطــــــيل 

  االستشـــــاري )
( طـــــرابلس إقلـــــيمالــــوطبن لمكتـــــب العمـــــارة لالستشـــــارات و  التخطــــيل 

( حيـث ان الدراسـات المقدمـة بهـا العديـد إقلـيمالهندسية ) مـن   بنغـازي التخطـيل 
  االعــــداد وفــــق المنهجيــــة المتفــــق عليهــــا ونصــــوص 

المالحظــــات الفنيــــة والقصــــور فن
الفنيـة للعقـد ولـم يـتم االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة المكلفـة بالمراجعــة  شــروطال
 ى دراسات للوض  القائم. أل

  البنــــــــــد رقــــــــــم ) -
الدراســــــــــة االقتصــــــــــادية  اجــــــــــراء( القيــــــــــام بأعمــــــــــال االحصــــــــــائيات و 4فن

  
مــــن قيمــــة البنــــد  صـــــرفبال واالجتماعيــــة حيــــث قامــــ  مصــــلحة الــــتخطط العمــــرانن

( إقلــيم% لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية )60بنســبة   الخلــيأ التخطــيل 
( ونســـــبة  إقلـــــيمللمرافـــــق )للمكتـــــب االستشـــــاري الهنـــــدس  و  % 40فـــــزان التخطـــــيل 

  االستشــــاري )
( ونســــبة  إقلــــيمللمكتــــب الــــوطبن % لمكتــــب 30طــــرابلس التخطــــيل 

ن ان جميــــــ   إقلــــــيمالعمــــــارة لالستشــــــارات الهندســــــية )   حــــــي 
( فن بنغــــــازي التخطــــــيل 

  روجعـ  مـن قبـل اللجــان الفنيـة المكلفـة لــم 
االحصـائيات المقدمـة والدراسـات الــبر

 (.3المالية للعقود الفقرة ) شـروطوبما يخالف الملحق )ب( ملحق اليتم اعتمادها 

  البنـــد رقـــم ) -
حـــات (5فن تـــم االنتقـــال مـــن البنـــد  األعمـــالنتـــائأ و  اعـــداد مســـودة المقتر

  إل  السابق
هذا البند قبل ان يتم االنتهـاء مـن االعتمـاد مـن قبـل اللجـان الفنيـة والـبر

بهـــــدأ البنـــــد حيـــــث قامـــــ  مصـــــلحة  تعتـــــت  البنـــــود الســـــابقة اســـــاس النطـــــالق العمـــــل
  
% للمكتـــــب االستشــــــاري 60مـــــن قيمـــــة البنــــــد بنســـــبة  صـــــــرفبال الـــــتخطط العمـــــرانن

( ونســــــــــبة  إقلــــــــــيمالهنــــــــــدس  للمرافــــــــــق ) % لمكتــــــــــب العمــــــــــارة 52فــــــــــزان التخطــــــــــيل 
( ونســبة  إقلــيملالستشــارات الهندســية ) % لمكتــب الجامعــة 50بنغــازي التخطــيل 
( ونســبة الخلــيأ  إقلــيملالستشــارات الهندســية )   40التخطــيل 

% للمكتــب الــوطبن
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( وبما يخالف الملحـق )ب( ملحـق ال إقليماالستشاري )  شــروططرابلس التخطيل 
 (.3المالية للعقود الفقرة )

  البنـــــــد رقـــــــم ) -
ن
  هـــــــذا البنـــــــد ال يمكـــــــن ان يـــــــتم  (6ف

ن
 إنجـــــــاز اعـــــــداد النتـــــــائأ النهائيـــــــة ف

من البنود السـابقة ويـتم المطلوب عىل الوجه الصحي  اال بعد االنتهاء بشكل كامل 
  
مــن قيمــة البنــد بنســبة  صـــرفبال اعتمادهــا حيــث قامــ  مصــلحة الــتخطط العمــرانن

( وبمـــــا  إقلـــــيم% لمكتـــــب العمـــــارة لالستشـــــارات الهندســـــية )20 بنغـــــازي التخطـــــيل 
 (.3المالية للعقود الفقرة ) شـروطيخالف الملحق )ب( ملحق ال

يــــة الفرعيـــة( مبلــــل قليمحليـــة )اإله عــــىل اعـــداد المخططــــات المصــــرفمـــا تــــم  إجمـــال   -
 العقود.  شـرطودون اعتمادها ومخالف ل دينار  13,694,491

 :تحديث المخططات الحظرية المعتمدة -جـ 

  البند رقم ) -
ن
 ،5000: 1، 1000: 1( تحـديث الخـرائط المسـاحية بمقيـاس رسـم 1ف
1 :10000   

مـن قيمـة البنـد بنسـبة  صــرفبال حيث قامـة مصـلحة الـتخطط العمـرانن
( وبنسـبة  إقلـيم% مكتب العمارة لالستشارات الهندسـية )41.5 بنغـازي التخطـيل 
( ونســبة  إقلــيم% لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية )29 الخلــيأ التخطــيل 
  االستشــــــــــاري )28

( إقلــــــــــيم% للمكتــــــــــب الــــــــــوطبن للمكتــــــــــب و  طــــــــــرابلس التخطــــــــــيل 
( ولـــم يـــتم اعتمـــاد مـــن قبـــل  فـــزان إقلـــيماالستشـــاري الهنـــدس  للمرافـــق ) التخطـــيل 

أعمـــــال  6الفنيـــــة للعقـــــود رقـــــم  شــــــروطمصـــــلحة المســـــاحة وفـــــق مـــــا نصـــــ  عليـــــه ال
  نصــ  عــىل تحــديث الخــرائط و و  التخــريط الفقــرة رقــم

عــداد الخــرائط الجديــدة االــبر
 ن يكون معتمدة منها. أوفق المواصفات المعتمدة لدى مصلحة المساحة و 

  البنــــد رقــــم ) -
رد الحقــــىل  وتقيــــيم الوضــــ  القــــائم وتحديــــد المشــــاكل الجــــأعمــــال  (2فن

  بال
مـــــن قيمـــــة البنـــــد  صــــــرفوالصـــــعوبات حيـــــث قامـــــ  مصـــــلحة الـــــتخطط العمـــــرانن

(  إقلـــيم% لمكتـــب العمـــارة لالستشــــارات الهندســـية )65بنســـبة  بنغـــازي التخطــــيل 
(  إقلــيم% لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية )50ونســبة  الخلــيأ التخطــيل 
(  إقلــــيمللمكتــــب االستشــــاري الهنــــدس  للمرافــــق )% 45.5ونســــبة  فــــزان التخطــــيل 
  االستشــاري )19ونســبة 

ن ان  إقلــيم% للمكتــب الــوطبن   حــي 
( فن طــرابلس التخطــيل 

  روجعـــــ  مـــــن قبـــــل اللجـــــان الفنيـــــة 
جميـــــ  االحصـــــائيات المقدمـــــة والدراســـــات الـــــبر

للعقـود الماليـة  شــروطالمكلفة لم يتم اعتمادها وبما يخالف الملحـق )ب( ملحـق ال
 (.3الفقرة )

  البنـــد رقـــم ) -
( اعـــداد بـــدائل مخططـــات التحـــديث حيـــث تـــم االنتقـــال مـــن البنـــود 3فن

  إل  السابقة
  تعتت  البنود السابقة اساس لتـوفت  المعلومـات للبـدء فن

هذا البند والبر
  بال األعمــــال إنجـــاز

مــــن  صـــــرفلهـــذا البنــــد حيـــث قامــــ  مصـــلحة الــــتخطط العمـــرانن
بنغــــازي  إقلــــيملمكتــــب العمــــارة لالستشــــارات الهندســــية ) %60قيمــــة البنــــد بنســــبة 
( ونسبة    االستشاري )07التخطيل 

(  إقليم% للمكتب الوطبن طرابلس التخطـيل 
 (.3المالية للعقود الفقرة ) شـروطوبما يخالف الملحق )ب( ملحق ال

مـــدة مبلـــل ه عـــىل مرحلـــة تحـــديث المخططـــات الحظريـــة المعتصــــرفمـــا تـــم  إجمـــال   -
 العقود.  شـرطودون اعتمادها ومخالف ل ينار د 7,974,375
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 اعداد المخططات الحظرية -د

  البنــد رقــم  -
ن
: 1 ،5000: 1، 1000: 1عــداد الخــرائط المســاحية بمقيــاس رســم إ 1ف

10000   
مــن قيمـــة البنـــد بنســـبة  صــــرفبال حيــث قامـــ  مصـــلحة الــتخطط العمـــرانن

( ونســـبة  إقلـــيم% لمكتـــب العمـــارة لالستشـــارات الهندســـية )40 بنغـــازي التخطـــيل 
( ونســبة  إقلــيم% لمكتــب الجامعــة لالستشــارات الهندســية )29 الخلــيأ التخطــيل 
  االستشـــــــاري )28

( ونســـــــبة  إقلــــــيم% للمكتــــــب الـــــــوطبن % 11طـــــــرابلس التخطـــــــيل 
( ولم يـتم اعتمـاد مـن  إقليمللمكتب االستشاري الهندس  للمرافق ) فزان التخطيل 
أعمـال  (6الفنيـة للعقـود رقـم ) شــروطعليـه القبل مصلحة المساحة وفق ما نص  

  نصــــــ  عــــــىل تحــــــديث الخــــــرائط واعــــــداد الخــــــرائط 
التخــــــريط الفقــــــرة رقــــــم )و( الــــــبر

الجديـــدة وفـــق المواصـــفات المعتمـــدة لـــدى مصـــلحة المســـاحة وان يكـــون معتمـــدة 
  
ن
 طــرابلس التخطــيل  مــن إقلــيممــدن مــن  6منهــا اال هنــاك بعــض المــدن المتمثلــة ف

الخلـيأ التخطـيل   إقلـيمتجمعا من  41أصل  مدينة واحدة منو  105مدينة أصل 
فــزان التخطــيل  ومدينـة واحــدة مــن  إقلـيمتجمعــا مــن  52أصـل  ومدينـة واحــدة مــن

.  إقليمتجمعا من  127 صلأ  بنغازي التخطيل 

  البنــد رقــم  -
القيــام بأعمــال الجــرد الحقــىل  وتقيــيم الوضــ  القــائم قامــ  مصــلحة  2فن

  بال
  78مــــــــن قيمـــــــــة البنــــــــد بنســــــــبة  رفصـــــــــالــــــــتخطط العمــــــــرانن

% للمكتــــــــب الـــــــــوطبن
( ونســــــــــبة  إقلــــــــــيماالستشــــــــــاري ) % لمكتــــــــــب الجامعــــــــــة 34.6طــــــــــرابلس التخطــــــــــيل 

( ونسـبة  إقليملالستشارات الهندسية ) % لمكتـب العمـارة 5.84الخلـيأ التخطـيل 
ن ان جميــ  االحصــائيات  إقلــيملالستشــارات الهندســية )   حــي 

( فن بنغــازي التخطــيل 
  روجع  من قبـل اللجـان الفنيـة المكلفـة لـم يـتم اعتمادهـا المقدمة والدراس

ات البر
 (.3المالية للعقود الفقرة ) شـروطوبما يخالف الملحق )ب( ملحق ال

  البند رقم -
هـذا إل  اعداد بدائل المخطط حيث تم االنتقال مـن البنـود السـابقة 3 فن

  تعتــت  البنــود الســابقة اســاس لتــوفت  المعلومــات للبــد و  البنــد 
  الــبر

 األعمــال إنجــازء فن
  
مـن قيمـة البنـد بنســبة  صـــرفبال لهـذا البنـد حيـث قامــ  مصـلحة الـتخطط العمـرانن

  االستشــــاري )13
( ونســــبة  إقلــــيم% للمكتــــب الــــوطبن % 5.84طــــرابلس التخطــــيل 

( وبمـــا يخــــالف  إقلـــيملمكتـــب العمـــارة لالستشـــارات الهندســـية ) بنغـــازي التخطـــيل 
 (.3عقود الفقرة )المالية لل شـروطالملحق )ب( ملحق ال

ه عــــــــــــىل مرحلــــــــــــة اعــــــــــــداد المخططــــــــــــات الحظريــــــــــــة مبلــــــــــــل صـــــــــــــرفمــــــــــــا تــــــــــــم  إجمــــــــــــال   -
 العقود.  شـرطودون اعتمادها ومخالف ل دينار  10,982,718.856

 م2001لسنة  (3)العامة للعقد والالئحة التنفيذية لقانون  شـروطمخالفات 

  كـل مـن  -
ة فن  رئيســـ بنغـازي ال اقلـيمو  رئيســ طـرابلس ال إقلـيملقـد تـم اعتمـاد الحـا ن

مــــن قبــــل اللجنــــة الشــــعبية العامــــة ســــابقا بنــــاء عــــىل عــــرض مــــن مصــــلحة التخطــــيط 
  
  رقـــم )و  العمـــرانن

والالئحـــة  م2001( لســـنة 3لقـــد حـــدد القـــانون التخطـــيط العمـــرانن
  ال يوجــــد بهــــا 

ن مســــتويات التخطــــيط المختلفــــة والــــبر التنفيذيــــة كيفيــــة االنتقــــال بــــي 
ة( لــــو فرضــــنا جــــدال أننــــا ســــنعامل معاملــــة المدينــــة  وحــــبر  ،مســــتوى شســــم )الحــــا ن

ى )وهـــذا هـــو الصـــحي ( ف ننـــا ســـنحتاج   إل  الكـــت 
ات المرحلـــة الـــبر توصـــيات ومـــؤرسر
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مـا أو  يـة الفرعيـةقليميـة والدراسـات اإلقليمتسبق هذا المستوى و   )الدراسـات اإل
  دراســات الجيــل الثالــث

ن
  العقــد بالدراســات المحليــة( وهــذا لــم يتــوفر ف

ن
إل  شســم ف

  ولــم يــتم إل  هــذه اللحظــة لعــدم الوصــول
ات بشــكل نهــان  هــذه التوصــيات والمــؤرسر

اعتمــــاد أي دراســـــات لهــــذه المســـــتويات وقــــد حـــــددت المــــادة الســـــابعة مــــن الالئحـــــة 
  البنــــــد م2001لســـــنة  (3)التنفيذيـــــة للقــــــانون رقــــــم 

ن
يــــــتم  -.. ج.ذلــــــك حيــــــث جـــــاء ف

  تحــديث واعـــداد المخططــات ال شـــروعال
ن
ةحضـــريف التخطيطيــة المســـتهدفة  ة للفـــتر

ة التخطيطية السابقة وبعد اعتماد المخططات اإل يـة والمحليـة قليمقبل نهاية الفتر
ة التخطيطيـــــــة المســـــــتهدفة ...... .عـــــــىل أن ينـــــــت   مـــــــن إعـــــــدادها قبـــــــل دخـــــــول الفـــــــتر

ات الســـــــابقة لـــــــه وفـــــــق  -....د.والفقـــــــرة يجـــــــب أن يعـــــــد كـــــــل مخطـــــــط طبقـــــــا للمـــــــؤرسر
 .مستويات التخطيط

  المــادة ) -
ن
تــذكر  2001( ســنة 3( مــن الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بالقــانون رقــم)12ف
  تشـهد .بأنه

.. )يجب أن يـتم تحديـد أمـاكن بديلـة السـتيعاب السـكان مـن المـدن الـبر

ا     ،تضخما سـكانيا كبـت 
  لتخفيـف التضـخم السـكانن

بقصـد خلـق منـاطق جـذب سـكانن
ى( وما حـدث هـو زيـادة مشـاكل التضـخم للمـدن ال ى باعتمـاد مـا عىل المدن الكت  كـت 

  تتكون من مجموعة مدن متداخلة م  بعضها البعض. 
ة( والبر  شسم )بالحا ن

ية الفرعية( دون االنتهـاء قليممرحلة اعداد المخططات المحلية )اإلإل  تم االنتقال -
( مـــن الئحـــة 17 بمـــا يخـــالف المـــادة )قلـــيم   اعـــداد المخطـــط اإلاألولمـــن المرحلـــة 

  نصــــــــ  عـــــــىل تتـــــــول مصــــــــلحة م و 2001لســـــــنة  (3التنفيذيـــــــة للقـــــــانون رقــــــــم )
الـــــــبر

  ال
  اعــداد المخططــات المحليــة بعــد االنتهــاء مــن اعتمــاد  شـــروعالتخطــيط العمــرانن

فن
ة التخطيطيـــة المســتهدفةقليمالمخططــات اإل كمـــا   (يــة بوقـــ  كــاف قبـــل بدايــة الفــتر

ة اعــداد المخططــات    نفــس فــتر
  المخططــات المحليــة فن

اجــازة نفــس المــادة البــدء فن
   شــــرطيـــة بليمقاإل

  المـــادة المـــذكورة والـــبر
مراعـــاة عـــدة متطلبـــات واضـــحة بـــذاتها فن

ام بها.  ن  اخفق  المصلحة بااللتر

ة قبــل االنتهــاء مــن مرحلــة اعــداد حضـــريمرحلــة اعــداد المخططــات الإل  تـم االنتقــال -
( مـــــن الالئحـــــة 16يــــة الفرعيـــــة( بمــــا يخـــــالف المــــادة )قليمالمخططــــات المحليـــــة )اإل

  لــــــم تجــــــز لمصــــــلحة التخطــــــيط م و 2001لســــــنة  (3للقــــــانون رقــــــم )التنفيذيــــــة 
الــــــبر

  ال
  دراســــــــة المخططــــــــات ال شـــــــــروعالعمــــــــرانن

ة إال بعــــــــد أن يصــــــــدر مجلــــــــس حضـــــــــريفن
  قـــرارا باعتمـــاد المخططـــات اإل

  حالـــة قليمالتخطـــيط الـــوطبن
يـــة المعروضـــة عليـــه وفن
  
النقطــة الموافقــة عليهــا يجــب أن يتضــمن القــرار عــدة نقــاط مهمــة ومنهــا مــا جــاء فن

  إعـــــــداد المخطـــــــط الـــــــذي يليـــــــه طبقـــــــا لتـــــــدرج  شــــــــروع.. )اإلذن للمصـــــــلحة بال.)د(
فن

 .(مستويات التخطيط

حــــددت أنــــه م 2001( لســــنة 3مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة للقــــانون رقــــم ) (22)المــــادة  -
  التصـميم ال شــروعيجـب التقيـد عنـد ال

  بعـد اعتمـاد المخططــات  حضــريفن
  تـأنر
الـبر

  ذلــــــك عــــــدة نقــــــاط منهــــــايــــــة والمحليــــــة أن قليماإل
..... التقيــــــد بتوصــــــيات .يــــــراع فن

  والمخططـــــــات اإل
  إعـــــــداد قليمالمخطــــــط الــــــوطبن

يــــــة والمحليــــــة وأيضـــــــا االســــــتناد فن
ة عـــىل بيانـــات واحصـــائيات مـــن مصـــادر معتمـــدة وعـــن طريـــق حضــــريالمخططـــات ال

مســوحات ميدانيــة تتطــابق مــ  الواقــ . وكــل هــذا لــم يتحقــق فلــم يــتم أصــال اعتمــاد 
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توصـــــياتها وأيضـــــا لـــــم تقـــــم أغلـــــب إل  يـــــة والمحليـــــة لـــــك  يصـــــلو قليمت اإلالمخططـــــا
المكاتـــب االستشـــارية بمســـوحات ميدانيـــة تتطـــابق مـــ  الواقـــ  )مـــن خـــالل مراجعـــة 
  
ت مصـلحة التخطـيط العمـرانن أغلب التقارير المقدمة من المكاتب( وم  ذلك بارسر

إذن  صــــل عــــىلة بــــدون اعتمــــاد مــــا قبلهــــا وبــــدون التححضـــــريبدراســــة المخططــــات ال
 شـروع... ال يجوز ألي جهة ال.من نفس الالئحة بأنه (24)لذلك، وقد أكدت المادة 

  المخططات ال
ن
مسـبق مـن مصـلحة التخطـيط إذن  ة إال بعـد الحصـول عـىلحضــريف

ات ومخططات اإل  ية والمحلية. قليمويكون اإلذن طبقا لمؤرسر

  المـادة ) -
ن
( 3ة التنفيذيـة للقـانون رقـم )( مـن الالئحـ22عدم التقيد بالنقاط الواردة ف

  التصميم ال شـروععند الم 2001لسنة 
ن
   حضـريف

ن
: والمتمثلة ف  

 اآلنر

  .الزراعية والطرق واالثار وحماية البيئة  
ن حماية االرا،ن  التقيد بقواني 

   تحديد المحميات الزراعيـة واالثريـة والتاريخيـة وذلـك مـن خـالل دراسـة الوضـ
  اعـــداد المخططــــات  شــــروعراســـة قبـــل الالقـــائم ووضـــ  خـــرائط دقيقـــة لكــــل د

ن
ف

 ة. حضـريال

 تحليـــل نتائجهــــا إل  القائمــــة بقـــدر االمكـــان وعرضــــها والوصـــول وضـــاعدراســـة األ
 ة. حضـريعند اعداد المخططات ال

  ذلك مناطق التأثت   حضـريتحديد الوظائف المناطة بكل مخطط  
وان يرع فن

 المجاورة. 

  بما ال يودي حضـرياستعماالت المخطط الفصل المناطق الصناعية عن بقية 
 ثلوث البيئة المجاورة لها. إل 

  تحديــــــــد متطلبــــــــات المخططــــــــات العــــــــادات والتقاليــــــــد واأل  
عــــــــراف للمجتمــــــــ  فن

 ة. حضـريال

  الفقـــــرة ) شــــــروطمخالفـــــة ال -
  2العامـــــة للعقـــــد فن

  نصـــــ  عـــــىل الطـــــرف الثـــــانن
( والـــــبر

  اعداد المخططـ شـروع)المكاتب االستشارية( وقبل ال
ح حضــريات الفن ة تقـديم مقـتر

معايت  فنية، معايت  مقتبسة من نتائأ  –بديل للمعاير التخطيطية وذلك من حيث 
  اعــداد المخططــات ال شـــروعالدراســات الســكانية حيــث تــم ال

عــداد إة قبــل حضـــريفن
 المعايت  التخطيطية. 

  البنـد ) شــروطمخالفة  -
 ( نظـم المعلومـات الجغرافيـة وقاعـدة8العقـد حيـث نـص فن

  )المكاتـــــــب االستشـــــــارية( اســـــــتخدام الـــــــنظم 
ن عـــــــىل الطـــــــرف الثـــــــانن البيانـــــــات )يتعـــــــي 

منظومــة  مشــروعالجغرافيـة وقاعــدة بيانـات واعتبارهــا مكـون اســاس  مـن مكونــات ال
  شـــكل شـــبكة موحـــدة تغـــل  المقـــر ال

والفـــروع  قلـــيملإل رئيســــ معلومـــات متكاملـــة فن
( ...رئيســـ مركــز المعلومــات الوالمكاتــب والوحــدات التابعــة لــه عــىل ان تــربط بمقــر 

ن لل حيـــــث  مشــــــروعوتـــــدخل هـــــذه المنظومـــــة مـــــن ضـــــمن خطـــــوات االنشـــــاء والتجهـــــت 
هــا وتغــذيتها بجميــ   ن المصــلحة لــم تلــزم المكاتــب االستشــارية المتعاقــد معهــا بتجهت 

 المعلومات. 
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ً
 الفنية للعقود لدراسات المطلوبة شـروط: بعض المخالفة لملحق الثالثا

 رئ سـيمخططات االقاليم العل مستوى اعداد 

  ومخـــاطر التلـــوث ومصـــادره ومســـتوياته وعنـــا ه )تقريـــر  -
عـــدم تنـــاول الوضـــ  البيـــب 

 .(رئيسـ طرابلس ال إقليم

استخدام احصائيات قديمة ال يمكن االعتمـاد عليهـا ألعـل رنيـة مسـتقبلية تحقـق  -
 )كل التقارير لألقاليم(.  المطلوب لسنة الهدف

ات عدم العمل عىل تحليل الب - يانات المتحصل عليها والخـروج باسـتنتاجات ومـؤرسر
ة المســتهدفة بالجيــل الثالــث خاصــة فيمــا  اتيجيات تخطيطيــة للفــتر يؤخــذ بهــا كاســتر

 .(رئيسـ طرابلس ال إقليميتعلق بالبنية األساسية الفنية )تقرير 

ا عبـــارة )عـــدم تـــوفر معلومـــات( المعلومـــات مطلـــوب مـــن المنفـــذ )المكتـــب  - ورو كثـــت 
  الدراســــــات. االستشـــــار 

ن
هــــــا ليـــــتم االســــــتعانة بهـــــا ف طــــــرابلس  إقلــــــيمتقريـــــر )ي( لتوفت 

 .(رئيسـ ال

بنـــــد االســـــكان بصـــــفة عامـــــة ضـــــعيفة جـــــدا وبنـــــال  ال يـــــتم  صـــــياغة وتحليـــــل ودراســـــة -
 (.رئيسـ طرابلس ال إقليمتقرير )االعتماد عليها لتأسيس لدراسة صحيحة 

 وقـد تـرفر هـذه المخالفـةتقريـر آخـر إل  بوجود نصوص منقولـة )بـالنص( مـن تقريـر  -
 .درجةإل 

البنيــة التحتيــة  2.14لبنــد )ا .الغــش وتقــديم معلومــات مضــللة إذا تــوفر فيهــا القصــد -
 .الفنية

   4.14نــــــــد والب 252-248لنطــــــــاق طــــــــرابلس الفــــــــرع  صــــــــفحة  -
اســــــــتعماالت األرا،ن

 .منطقة

ة طرابلس صفحة  -  .254-252حا ن

اح معــدالت نمــو للتجمعــات العمرانيــة غــت  واقع -
يــة وغــت  صــحيحة وتتعــارض مــ  اقـتر

 (.رئيسـ طرابلس ال إقليمالواق  )تقرير 

)بديمومــــة  رئيســـــ طـــرابلس ال قليمالمكتــــب االستشــــاري رنيتـــه الخاصــــة بــــاإل إعطـــاء -
أن  منظومـات النقــل وتكاملهـا(. وصــحي  والواضــ  مـن خــالل العديـد مــن الدراســات

  مــــن حــــدة االختناقــــات المروريــــة ال
وان جــــل المحــــاور  ةرئيســـــينطــــاق طــــرابلس يعــــانن

المروريــة ذات نهايــة ميتــة وال توجــد محــاور امتــداد لشــبكة الطــرق بمســتوياتها تــؤمن 
 .سهولة المرور

  والــذي حـث عــىل  -
دراســات متكاملــة  إجـراءعـدم التقيــد بمخرجـات المخطــط الـوطبن

ة طـــرابلس كجـــزء مـــن المخطـــط اإل  الفـــرع  )تقريـــر قلـــيم   واإلقلـــيم  وشـــاملة لحـــا ن
 .(ئيسـ ر طرابلس ال إقليم

ن شـــبكات ال - الصـــح  والســــكك  صـــــرفبعـــدم اســـتيفاء الخــــرائط الخاصـــة بالعالقــــة بـــي 
  تـــربط اإلإل  لتطـــرقاالحديديـــة وعـــدم 

باألقـــاليم المجـــاورة  قلـــيمهـــذه الشـــبكات الـــبر
 .(رئيسـ طرابلس ال إقليم)تقرير 
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االكتفاء ببعض النصوص الهزيلة ودون تقديم أي خرائط للمناطق خارج المخطـط  -
  تـــــم
طـــــرابلس  إقلـــــيمفيهـــــا البنـــــاء بـــــالقرب مـــــن منـــــاطق صـــــناعية ملوثـــــة )تقريـــــر  الـــــبر
 .(رئيسـ ال

تقــديم معلومــات مــن مصــادر غــت  معروفــة وغــت  محــددة بالســنوات ومراجــ  قديمــة  -
 .عىل سبيل المثال ال الحرص( 160صفحة  رئيسـ بنغازي ال إقليم)تقرير 

ن تقريــــر البنيــــة األساســــية الفن -   المعلومــــات بــــي 
ن
يــــة وتقريــــر الوضــــ  القــــائم التعــــارض ف

 .(رئيسـ بنغازي ال إقليمالمعد من نفس المكتب )

  عـــدم تقـــديم معلومـــات وافيـــة وكافيـــة أطـــوال الطـــرق و  -
مســـافات الطـــرق الكليـــة والـــبر

 (.بنغازي قليمتقرير اإل )صيانة كاملة وجزئية  تحتاج

عـــدم تنـــاول بنـــود فنيـــة حســـب منهجيـــة وعـــدم مراعـــاة التسلســـل محـــدد المنهجيـــة  -
 .فزان( إقليمواالفتقار للصور واألشكال والخرائط التوضيحية )

بــة - يــة والبحريــةو  األخطــار الطبيعيــةو  عــدم ورود لدراســات مهمــة مثــل التر  الحيــاة الت 
 رست(.  رئيسـ ال قليممصادر الطاقة بالتقرير )اإلو 

لـــــــبعض التجمعـــــــات الســـــــكانية مـــــــن حيـــــــث األهميـــــــة وســـــــبل  همـــــــال وعـــــــدم دراســـــــةإ -
 رست(.  رئيسـ ال قليمبقائها ونخص بالذكر بزيمة والفقهاء )اإلالمحافظة عىل 

  مســاحة اإل -
  البيانــات حيــث يوجــد اخــتالف فن

   قلــيمعــدم الدقــة فن
والتعــداد الســكانن

 رست(.  رئيسـ ال قليمبالتقارير المقدمة )اإل

 عل مستوى اعداد المخططات المحلية )االقاليم الفرعية(

/فرد/يـــوم  828ل اســـتهالك الفــرد للميــاه تقــديم معلومــات متضـــاربة )مثــال: معــد - لتر
/يــــــوم )تقريــــــر  313الميــــــاه للفــــــرد  إنتــــــاج.. معــــــدل .209صــــــفحة  طــــــرابلس  إقلــــــيملتر
 .)  الفرع 

طـرابلس  قلـيمعدم تقديم معلومات وافية وكافية )خرائط البنية األساسية الفنية إل -
 .)  الفرع 

الحـــرارة واألمطـــار إهمـــال الكثـــت  مـــن الخـــرائط المهمـــة واالكتفـــاء بمعلومـــات نصـــية ) -
.  صـــــرفمحطــــات ال 291صــــفحة  ،59صــــفحة  ،9صــــفحة  بنغــــازي  )إقلــــيم الصــــح 
)  الفرع 

عــــدم وجــــود مقدمــــة وال خالصــــة لكــــل قطــــاع وتقــــديم دراســــة قطــــاع القــــوى العاملــــة  -
وة الحيوانيــــــة    تحليـــــل قطــــــاع الزراعـــــة والــــــتر

مخالفـــــا للمنهجيــــــة تمامـــــا مــــــ  قصــــــور فن
 إقلـــيمأعـــدت مـــن شـــخص غـــت  متخصـــص( )ومخالفتهـــا أيضـــا للمنهجيـــة )يبـــدو أنهـــا 

 .)  الفرع 
 الجبل األخرصن

-  .)  م  المنهجية المطلوبة )بنغازي الفرع 
 تقديم دراسة ببند اإلسكان ال تتماسر

  التبويــــــب والفهــــــارس وفــــــق المنهجيـــــة المتفــــــق عليهــــــا وعــــــدم دقــــــة  -
وجـــــود قصــــــور فن

الجفــــــرة  إقلــــــيم( )21صــــــفحة 10البيانــــــات بالجــــــداول والمعلومــــــات )مثــــــال جــــــدول 
(. ا  لفرع 
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ام بالمنهجيـــــة لدراســـــات اإلســــــكان )تصـــــنيف الســـــكان، الحركـــــة للركــــــاب  - ن لعـــــدم االلـــــتر
  
ن
  األرقـــام والبيانـــات ف

ن
والبضـــائ  وحجـــم حركـــة الســـفن بســـنوات مختلفـــة وقصـــور ف

 .) ي )الخمس الفرع   النقل البحري والت 

يـــــة والبحريـــــة والمصـــــادر  - بـــــة والحيـــــاة الت 
لـــــم يتضـــــمن التقريـــــر المنـــــا  والتصـــــحر والتر

(. ا   لمعدنية )الخمس الفرع 

  حاجــة وضــاععــدم دقــة النســب باأل -
ن
تفاصــيل عــىل المســتوي إل  الســكنية كمــا أنهــا ف

 .)  المحىل  )الخمس الفرع 

إلخ وعدم ...عدم تقديم المعلومات نهائيا حول قطاعات التعليم والصحة والتجارة -
ات الهجـرة وتطـور اإل  الـزراع  والـنفط والغـاز  نتـاجوجود بيانات حـول الـزالزل ومـؤرسر

والمرافق السياحية والعمالة والزوار والدخل الخـاص بالسـياحة كمـا أنـه ال يوجـد أي 
  دراســـــات المواصـــــالت كـــــأطوال الطـــــرق وحالتهـــــا 

ن
دراســـــة لواقـــــ  اإلســـــكان وقصـــــور ف

(.  إقليمالمعبد منها وغت  المعبد وتطور المركبات ) اجمال  الفنية و   المرج الفرع 

  خاصـة لإلسـكان بعدم وجود معلو  -
مات عن السياحة وعـدم القيـام بالمسـ  الميـدانن

وة إل  كمـــــــا أن هنـــــــاك قطاعـــــــات معلوماتهـــــــا تحتـــــــاج التحـــــــديث مثـــــــل الزراعـــــــة والـــــــتر
(.  إقليمالحيوانية )  درنة الفرع 

  وتطـــــــور عـــــــدد  -
  قطاعـــــــات الســـــــكن باســـــــتخدام المبـــــــانن

ام بالمنهجيـــــــة فن ن عـــــــدم االلـــــــتر
ائ  وحجـــــم ونـــــوع البضـــــائ  للمينـــــاء لعـــــدة المركبـــــات وكثافـــــة الحركـــــة للركـــــاب والبضـــــ

  تقــديرات 
سـنوات كمـا أن قطــاع المواصـالت يفتقــد للكثـت  مـن المعلومــات خاصـة فن

 .)   الطرق )زوارة الفرع 
 حجم المرور فن

- )   )رست الفرع 
 تحديد نسب مختلفة لإلسكان دون القيام بعمليات تقص  ميدانن

انات واخراجها الخاصة بالمركبات لم يتم التقيد بالمنهجية فيما يتعلق بتجمي  البي -
والحـــوادث وعــــدد الركــــاب وحجـــم البضــــائ  وســــعة المـــوانن  والعمالــــة كــــذلك الوضــــ  

 .)  بالنسبة لإلسكان )رست الفرع 

  بالقطاعات االقتصادية حسب المنهجية مـن  -
لم يتم تقييم مخططات الجيل الثانن

 .)  المصلحة )رست الفرع 

  النتـائأ -
  وتشــابه كبــت  فن

ن اإل هنـاك نقــل حــرفن  األخــرىواألقــاليم  قلــيموالتوصــيات بــي 
 .)  )رست الفرع 

  مجـــال التنميـــة المكانيـــة مـــن  -
م المكتـــب االستشـــاري بمـــا نـــص عليـــه العقـــد فن ن لـــم يلـــتر

 .) اح بدائل للتنمية المكانية )الجفرة الفرع 
 حيث استنتاج الرنية التخطيطية واقتر

تشــاد وبعــض الــدول لــم يتنــاول المكتــب االستشــاري موضــوع الهجــرة العشــوائية مــن  -
المجــــاورة ممــــا ســــينتأ عــــن ذلــــك بطالــــة وبعــــض المشــــاكل االجتماعيــــة واالقتصــــادية 

 .)  )الجفرة الفرع 

  األقاليم  -
  تكرار ما جاء فن

(.  األخرىتقييم الجيل الثانن  )الكفرة الفرع 
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  توصــــل لهــــا المكتــــب االستشــــاري    كــــالم عــــام مكــــرر غــــت  دقيــــق ولــــم  -
النتــــائأ الــــبر

(. توض  فيه األرقام )  الكفرة الفرع 

التوصــــيات لــــيس لهــــا عالقــــة بالوضــــ  القــــائم والنتــــائأ ومخططــــات الجيــــل الثالــــث.  -
  بمتطلبـــــات مخططـــــات الجيـــــل الثالـــــث( 

)دراســـــة غـــــت  علميـــــة وغـــــت  دقيقـــــة وال تـــــفن
 .)  )الكفرة الفرع 

  كان  عبارة عـن نقـل فقـط ولـم يقـوم  -
دراسة الوض  القائم لمخططات الجيل الثانن

(. المكتب االستشاري ب   يمكن االستفادة منه )الكفرة الفرع 
 وض  أي راي فبن

 ة )الوضع القائم(حضـريجـ عل مستوى اعداد المخططات ال

 ضعف المنهجية المتبعة لتقييم من قبل اللجان المشكلة من قبل المصلحة.  -

نســب مختلفــة لمســتوى الدراســات المقدمــة للوضــ  القــائم للمخططــات  إعطــاءتــم  -
ة حسب التقييم اللجان الفنيـة المشـكلة مـن قبـل المصـلحة وحسـب نتـائأ حضـريال

  تـــــم االطـــــالع عليهـــــا كـــــان االجـــــدر رفـــــض الدراســـــات المقدمـــــة واعادتهـــــا 
التقيـــــيم الـــــبر

 .إنجازأي نسب  إعطاءللمكاتب الستكمال الدراسات وفق ما هو مطلوب دون 

عىل مستوى  الفرع  وليس قليمالدراسات المقدمة تخص دراسات عىل مستوى اإل -
 -طـــرابلس الفـــرع   إقلـــيمالقـــوة العاملـــة، المواصـــالت( ) ،التعليم،المدينـــة )االقتصـــاد 

 مخطط غريان الشامل(. 

لــــم يــــتم دراســــة العوامــــل الطبيعيــــة وفــــق المنهجيــــة المطلوبــــة مــــن مقارنــــة البيانــــات  -
 مخطط غريان الشامل(.  -طرابلس الفرع   إقليمودراسة عنا  المنا  )

اطر الطبيعيـــة مـــن تلـــوث الميـــاه وكـــذلك النفايـــات مـــن تحديـــد لـــم يـــتم دراســـة المخـــ -
مخطــــط  -طــــرابلس الفـــرع   إقلـــيماالمـــاكن واوجـــه الــــتخلص منهـــا وحســــاب كمياتهـــا )

 غريان الشامل(. 

مخطــط  -طــرابلس الفــرع   إقلــيمتقــديم خــرائط ذو مقيــاس صــغت  ال يمكــن تقيمهــا ) -
 .)  بن غشت 

  وكان مجرد  -
 -طـرابلس الفـرع   إقلـيموصف فقط)لم يتم تقييم استعماالت االرا،ن

 .)  مخطط بن غشت 

 -طـــــرابلس الفـــــرع   إقلـــــيملـــــم يقـــــدم التقريـــــر دراســـــة متكاملـــــة للمنـــــاطق الصـــــناعية ) -
 .)  مخطط بن غشت 

طــرابلس  إقلــيمضــعف الدراســة المقدمــة بخصــوص الســكان وكــذلك القــوة العاملــة ) -
(.  -الفرع    مخطط بن غشت 

-   
  النتــــائأ ) لــــم يــــتم دراســــة الوضــــ  القــــائم بشــــكل كــــافن

 إقلــــيميمكــــن االســــتناد عليــــه فن
( -طرابلس الفرع    .مخطط القره بول 

ضــــــعف االحصــــــائيات لجميــــــ  القطاعــــــات مثــــــال االســــــكان والتعلــــــيم والمواصــــــالت(  -
( -طرابلس الفرع   إقليم)  .مخطط القره بول 
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 ألغلــــــب التقــــــارير المقدمــــــة مــــــن المكاتــــــب عـــــــن تشـــــــريع  لــــــم يــــــتم التطــــــرق االطــــــار ال -
 .المخططات

 إقليم) العتماد عىل إحصائيات وبيانات قديمة ولم يتم تجديدها بما يخص المنا ا -
( -طرابلس الفرع    

 .مخطط السوانن

المـــــوارد الطبيعيـــــة لـــــم تـــــدرس بشـــــكل كامـــــل وواضـــــ  حســـــب مـــــا هـــــو مطلـــــوب وفـــــق  -
(.  -طرابلس الفرع   إقليمالمنهجية )  

 مخطط السوانن

  الثقاف -
يــة والدينيـــة وعرضــها عـــىل خـــرائط لــم يـــتم تقــديم دراســـة متكاملــة عـــن المبـــانن

(.  -طرابلس الفرع   إقليمواضحة )  
 مخطط السوانن

لـــــم يــــــتم دراســــــة المخــــــاطر البيئيــــــة المختلفـــــة وتقــــــديم احصــــــائيات وتحديــــــد حجــــــم  -
ار ) (.  -طرابلس الفرع   إقليمالمشاكل واال ن  

 مخطط السوانن

  بنـــــد الســـــكان وفـــــق المنهجيـــــة المحـــــددة ) -
ن
 إقلـــــيملـــــم يـــــتم تقـــــديم دراســـــة متكاملـــــة ف

(.  -طرابلس الفرع    
 مخطط السوانن

ضعف وعدم دقة المعلومات الواردة بالتقرير وبيانات المسوحات الحقلية للعديـد  -
  حصــول عــىل نتــائأ جيــدة لتقيــيم الوضــ  

مــن البنــود ممــا يصــعب االعتمــاد عليهــا فن
( قليمالقائم)اإل ن  .الفرع  الخمس/ مخطط زليير

ن عــــــىل الخــــــرائط لتوضــــــي  البي - كــــــت 
ام بالمواصــــــفات المطلوبــــــة عــــــدم التر ن انــــــات وااللــــــتر

الفـــرع  الخمـــس/ مخطـــط  قلـــيم)اإل العقـــد شــــروطألعـــدادها وفـــق مـــا هـــو مطلـــوب ب
 .) ن  زليير

كيـب ال -   دراسـة التر
مـن بيانـات ومعلومـات ال يمكـن االسـتناد  حضــريقصور واض  فن

(.  قليمعليها للحصول عىل نتائأ صحيحة )اإل ن  الفرع  الخمس/ مخطط زليير

لـــواردة بـــالتقرير عـــن المخـــاطر الطبيعيـــة واالثـــار البيئـــة معلومـــات عامـــة المعلومـــات ا -
ة لتوضــي  حجــم المشــاكل ضـــروريالخــرائط الو  االحصــائياتإل  ووصــف عــام تفتقــر 
(.  قليموالصعوبات )اإل ن  الفرع  الخمس/ مخطط زليير

الدراســة المقدمــة عــن بنــد الســكان ضــعيفة وتفتقــر للمعلومــات الهامــة مــن معــدالت  -
  والفئـــات العمريـــة ونســـبة النمـــو وكـــذلك عـــدم وجـــود بيانـــات تحليليـــة النمـــو ال

ســـكانن
(.  قليمللوض  القائم للسكان )اإل ن  الفرع  الخمس/ مخطط زليير

ة والمرافـق الصـحية داريـالدراسة المقدمـة لبنـد االسـكان والقـوة العاملـة والمرافـق اإل  -
التأســــيس عليهــــا لتقيــــيم والثقافيــــة والتعليميــــة والبنيــــة التحتيــــة ضــــعيفة وال يمكــــن 

(. / الفرع  الخمس قليمالوض  القائم )اإل ن  مخطط زليير

 تقييم المشاريــــع االسكانية والتنموية

  لدراسة أ -
ام اللجان الفنية المشكلة من قبل مصلحة التخطيط العمرانن ن وال: عدم التر

: المقدمة ب المخططات االسكانية  
 اآلنر

 ال  
أو  الفــرع  أو  قلـيم  مخطـط اإلان تكـون المخططـات المعروضـة مــو،  بهـا فن

 موافق عىل اعدادها. 
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  .أن يكون الموق  مرفوع عنه الصبغة الزراعية 

 ثار. المقدم بموافقة الهيئة العامة للبيئة ومصلحة اآل  مشـروعبأن بدعم ال 

 ن يكــون المخطـــط مطبـــق عليـــه المعـــايت  التخطيطيـــة وطبقـــا لالئحـــة اســـتعمال أ
 وتصنيف المناطق. 

  المساحية من مصلحة المساحة. اعتماد الخرائط 

-  
 
ن اللجــــان المشــــكلة لدراســــة واعتمــــاد الثانيــــا ات مشـــــروع: غيــــاب التنســــيق الكامــــل بــــي 

  تعتـت  هـذه ال مشـروع ادارةاالسكانية والتنموية و 
ات مـن مشــروعالجيل الثالث والـبر
 ضمن مخرجات الجيل الثالث ومتعاقد عليها مسبقا. 

-  
 
ام الجهـــــــات المتعاقـــــــد ثالثـــــــا ن معهـــــــا عـــــــىل اعـــــــداد المخططـــــــات بالمعـــــــايت   : عـــــــدم الـــــــتر

التخطيطيــة المعتمــدة رغــم مراجعتهــا واعتمادهــا مــن قبــل اللجــان المشــكلة لدراســة 
: ات االسكانية والتنموية حيث لوحظ مشـروعواعتماد ال  

 اآلنر

  دراســــــة  مشـــــــروععـــــدم ادراج جــــــداول اســـــتعماالت االرض ونســــــبها مثــــــال ذلـــــك(
المنطقـــــة التخطيطيـــــة الجبـــــل  وعمشــــــر  -نـــــالوت وحـــــدة ســـــكنية 240وتصـــــميم 
ق مجم  مليته للغاز( 5000تنفيذ  مشـروع -الغرن     .وحدة سكنية رسر

  االعتبار زوايا الرنية للسيارات مثال ذلك  
دراسة وتصميم ) مشـروععدم اخد فن
 .تخطيط الح  الصناع  رست( مشـروع -نالوت وحدة سكنية 240

  وحـــدة  300ة وتصـــميم دراســـ) مشــــروععـــدم وجـــود ممـــرات المشـــاة مثـــال ذلـــك
ن  ق مجم  مليته للغاز( 5000تنفيذ  مشـروع -سكنية رقدالي   .وحدة سكنية رسر

 ( وحــدة ســـكنية  5000تنفيــذ  مشـــروععــدم كفايــة الخــدمات العامــة مثــال ذلــك
ق مجم  مليته للغاز(  .رسر

 ( ة التقاطعــات الرباعيــة مثــال ذلــك وحــدة  1000تخطــيط وتصــميم  مشـــروعكــتر
)   منطقة تيح  

 .فن

  ة للموقــــــ  مثــــــال ذلــــــك )تخطــــــيط وتصــــــميم رئيســـــــييــــــتم تحديــــــد المــــــداخل اللـــــم
 .ة رست(داريالمنطقة اإل 

 ( تخطــيط الــح   مشـــروععــدم الحفــا  عــىل ســالمة المشــاة والمــرور مثــال ذلــك
 .الصناع  رست(

 ( مشــــروعضـــعف مســـارات الســـت  عـــىل االقـــدام وتموضـــ  الخـــدمات مثـــال ذلـــك 
ق مجم  مليته 5000تنفيذ   .للغاز( وحدة سكنية رسر

  ن مداخل الطرق مثال ذلك )دراسـة   تحديد المسافة بي 
ام بالمعايت  فن ن

عدم االلتر
 .نالوت( وحدة سكنية 240وتصميم 

 ( مشـروعضعف انسياب الحركة مثال ذلك )تخطيط الح  الصناع  رست. 

  ن  200 )مشــــروععـــدم كفايـــة محطـــات الوقـــوف مثـــال ذلـــك  -وحـــدة ســـكنية زليـــير
 نالوت(.  كنيةوحدة س 240دراسة وتصميم 

 اللجان الفنية لدراسة وتقييم المخططات التطبيقأعمال  تقييم

محا ن اللجان الفنية لدراسـة وتقيـيم المخططـات التطبيـق مـن سـنة حصـر  من خالل
 وتجميعها ومراجعة العديد من السنوات حيث لوحظ: م 2017سنة م إل 1998
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عــن أو  وتحــال للجنــةيــتم قبــول طلبــات التعــديل بشــكل مبــارسر مــن رئــيس المصــلحة  -
( الفقـرة 77المكتب التاب  للمصلحة بما يخـالف المـادة )أو  طريق االحالة من الفرع

 م. 2001لسنة  (3))أ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 ( مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم75قيــام اللجــان الفنيــة بمخالفــة المــادة رقــم ) -
  نصـ  عـىل )ال 2001( لسنة 3)

  اسـتعماالت المخطـط  إجـراءيجـوز م والبر
ن
تغيـت  ف

  الحاالت إالمعتمد  صىل  األ 
ن
 :اآلتيةال ف

  .االعتبار أثناء اعداد المخططات  
ن
 ظهور مستجدات جديدة لم تؤخذ ف

 ادخال تحسينات بما يحقق مصلحة عامة. أو  تصحي  أخطاء 

 ات وتصاميم ذات صفة ابداعية. مشـروعقامة إ 

( مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم 77ادة رقــم )قيــام اللجــان الفنيــة بمخالفــة المــ -
ة ضــروريم الفقرة )ب( اال يكون التعديل عـىل حسـاب اسـتعماالت 2001لسنة  (3)

  المخطــــــط
ن
ن يخــــــدم التعــــــديل المصــــــلحة العامــــــة ويلــــــب   أ)ج(  الفقــــــرةو  وأساســــــية ف

احتياجــات المخطــط الفعــىل  والفقــرة )د( اال يـــؤثر تعــديل المخطــط التفصــيىل  عـــىل 
ن المخطــط واال يحــدث  صــىل  المخطــط األ    تحســي 

وان يكــون مــن شــأنه المســاهمة فن
ر بــأمالك الغــت  والفقــرة )ه( تقترـصـ طلبــات التظلمــات مــن اعتمــاد المخططــات   ن

  المشيدة قبل اعتماد المخطط وق
ان يكـون موضـوع الـتظلم مؤيـد  شــرطعىل المبانن

 قة. ات ومرافقات رسمية سابقة من الجهات ذات العالاجراءب

  المحا ن )تعديالت مخالفة للقانون( -
 حيث وحسب ما ورد فن

  اء )تغيت  تصنيف من   ( إل )منطقة خرصن
 .(سكبن

 استثناء  .  
 موق  من تصنيف ديبن

   إل  تعديل تصنيف من زراع .  
 سكبن

   إل  تغيت  تصنيف من تعليم .  
 سكبن

    إل  تغيت  تصنيف قطعة ارض مقام عليها مساكن من ترفي .  
 سكبن

   تجاري. إل  تصنيف من موقف سياراتتغيت 

  إل  تغيت  تصنيف من غابات ومنطقة حماية .  
 تصنيف سكبن

  إداري إل تغيت  تصنيف من .  
 سكبن

   إل  تعديل التصنيف من صح .  
 ديبن

 إل  تغيت  تصنيف من محطة وقوف .  
 سكبن

 إل  تغيت  تصنيف من مرافق عامة .  
 سكبن

   إل  تغيت  تصنيف جزء من الصح .  
   سكبن

 اءتعد   تجاري. إل  يل التصنيف من تعليم  ومناطق الخرصن
  سكبن

مـــــن خـــــالل االطـــــالع عـــــىل العديـــــد مـــــن المحـــــا ن وجـــــد اتبـــــاع اللجـــــان الفنيـــــة اســـــس  -
  التصــنيف  شـــروطومعـايت  مخالفــة لألصــول الفنيــة المتبعــة وال

المعتمــدة لتعــديل فن
 :)عىل سبيل الذكر ال الحرص(

  . ان والمجلس المحىل   موافقة الجت 
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   مستندات الملكية. توفت 

 فادة كن المجلس البلدي بعدم وجود منازعات عىل الموق . إ 

  رســــالة مــــن جهــــة عامــــة )وزارة التعلــــيم مــــثال( بــــان الموقــــ  المخصــــص للمدرســــة
 ليس بحاجة له ألنشاء مببن مدرسة. 

   
 سكن. إل  طلب الموافقة من االوقاف لتغيت  التصنيف من ديبن

 لوضــــــ  القــــــائم )الوضــــــ  القــــــائم جــــــاء الموافقــــــة عــــــىل التعــــــديل للحفــــــا  عــــــىل ا
 صال   (أبالمخالفة للمخطط 

   بحجة ان الموق  اغلبه مقام عليه إل  الموافقة عىل التعديل من تعليم  
سكبن

  ســـــكنية وكـــــذلك بحجـــــة ان المســـــاحة غـــــت  كافيـــــة إلقامـــــة مبـــــبن المدرســـــة 
مبـــــانن

 ووجود مدارس اخرى قريبة من الموق . 

 ا  
لزراعيـــــة لتعـــــديل مـــــن تصـــــنيف غابـــــات طلـــــب موافقـــــة مكتـــــب حمايـــــة االرا،ن

. إل  ومنطقة حماية  
 سكبن

  ليبيابشـريالمتحدة للمستوطنات ال األمماتفاقية برنامج  مشـروع
 
 ة )الهابيتات( ف

  ) إدارةتنمية مشـروع  -
 .LIB/01/X01)وبناء قدرات مصلحة التخطيط العمرانن

  دوالر.  3,205,000.00: م2006-2002قيمة االتفاقية 

 دعــم مرحلــة اعــداد مخططــات الجيــل الثالــث بمــا يتمــاسر مــ  رئيســـ الهــدف ال :
   مشـروعال أهدافالسياسة الوطنية، من 

ة المذكورة والمتمثلة فن  :خالل الفتر

  : الجيـــل الثالـــث مشــــروعيجـــاد المعلومـــات الالزمـــة لإ
المخطـــط  إنجـــاز تـــم المســـاعدة فن

  الطبيع  
  .الوطبن

 .تد استحداث أي مراكز معلوماال يوجد ما يفي استحداث مراكز معلومات: 

ن بالمصلحة:  ن بالمصـلحة  تنمية وتطوير قدرات العاملي  القيام بدورات تدريبية للعـاملي 
امـاكن أو  برامأ التـدريبأو  وال توجد أي بيانات للعنا  الذين تم استهدافهم بدورات

 التدريب. 

  عــام  -
   وذلــك لتقــديم الــدعمم 2014حــبر عــام  مشـــروعتــم تمديــد ال م2010فن

الفــبن
بمقابـل عـن م 2010( لسنة 56لنطاق أوس  وفق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )

-2013دوالر وعـــــــن ســـــــنة  3,200,000.00ة إضـــــــافيبقيمـــــــة  م2012-2011ســــــنة 
 دوالر.  3,345,216.00بقيمة  م2014

 بعد التمديد.  مشـروعال أهدافال يوجد ما يفيد تحقيق  -

ن بدايــة عمــل LIB/01/X01-105) مشـــروع تــم توقيــ  ملحــق وثيقــة لل - ( لمــدة ســنتي 
  مجـــــــال التخطـــــــيط و م 01/09/2012

  تقـــــــديم دعـــــــم فن
التأهيــــــــل  اعـــــــادةوتتمثـــــــل فن

ة إضــــافية لمرحلــــة مـــا بعـــد التحريـــر بتكلفـــة حضــــرية بالمنـــاطق الحضــــريبالمنـــاطق ال
 دوالر.  3,996,000

 رئيسـيال هدافال يوجد ما يفيد تحقيق األ  
: ة للوثيقة المتمثلة فن  

 اآلنر

 فرعية.  أهدافوما يتبعه من  حضـرياالعمار والتأهيل ال إعادة
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 فرعية.  أهدافالتنمية المؤسساتية وبناء القدرات بعد التحرير وما يتبعه من 

  بتمديـــد االتفاقيــة بمـــا يخــالف المـــادة  
قيــام رئـــيس المصــلحة التخطـــيط العمــرانن

  نصــ  عــىل أن مجلــس الــوزراء هــداريــ( مــن الئحــة العقــود اإل 5)
و المخــول ة الــبر
 ة. أجنبيبمن  اإلذن بالتعاقد م  أي جهة 

   
مـــــا يعادلـــــه  دينـــــار  784,452 مبلـــــل صـــــرفقيــــام المصـــــلحة التخطـــــيط العمـــــرانن

ن  11/15رقــم  م إذن صـــرف12/11/2013بالــدوالر بتــاريــــخ  بالمخالفــة للقــواني 
 ات. تشـريعوال

ى دوالر ال توجــــــد لــــــد 11,163,015ه عــــــىل االتفاقيــــــة مبلــــــل صـــــــرفمــــــا تــــــم  إجمــــــال   -
فقـــــط مرفـــــق طلـــــب التحويـــــل المبلـــــل دون وجـــــود أي  صــــــرف أذونـــــاتالمصـــــلحة اال 

 ة. صـرفمستندات توض  بيانات للمبالل الم

ة بشــــــــريالمتحـــــــدة للمســــــتوطنات ال األمــــــممــــــن خــــــالل االطـــــــالع عــــــىل نظـــــــرة برنــــــامأ  -
مــا ذكـــر  لــوحظ عــىلم 2018 للــدول العربيــة لســنة قلــيم  المكتــب اإل –)الهابيتــات( 
ة )الهابيتـات( ان ليبيـا اسـتفادت بشــريالمتحـدة للمسـتوطنات ال األممبتقرير برنامأ 

رغـم انـه ال يوجـد  (التأهيـل اعـادةالحد مـن المخـاطر و و  من )البحوث وبناء القدرات
مـــــا يفيـــــد االســـــتفادة المـــــثىل مـــــن هـــــذه وبالتـــــال  يوضـــــ  قصـــــور مصـــــلحة التخطـــــيط 

امأ   باالســـتفادة مـــن جميـــ  الـــت 
مـــدن ليبيـــا بـــالرغم مـــن والتعمـــيم عـــىل كافـــة  العمـــرانن
ام ن   سداد المساهمات المقررة التر

 .دولة ليبيا فن
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 البنية التحتية اتعشر: قطاع الرابعالفصل 
 قطاع االسكان واملرافق

 وزارة االسكان والتعمري
 
ً
 نظام الرقابة الداخلية :أوال

  نظــــام الرقابــــة الداخليــــة أعمــــال  مــــن خــــالل
ن
ن وجــــود قصــــور ف الفحــــص والمراجعــــة تبــــي 

 :بالقطاع ومن أوجه القصور ما يىل  المطبق 

  إعـــــداد وقفـــــل الحســـــاب الختـــــام  عـــــن الســـــنة الماليـــــة  -
ن
م بالمخالفـــــة 2020التـــــأخر ف
انية والحسابات والمخازن. 23للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  أداء المهــام المناطــة بهــا مــن حيــث -
ن
عــدم القيــام  قصــور مكتــب المراجعــة الداخليــة ف
ن )بـــالجرد المفـــاج   عـــىل الخزينـــة  ( مـــن 185 ،88والعهـــد الماليـــة بالمخالفـــة للمـــادتي 

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

 
ً
ية :ثانيا انية التسي   المي  

 ديوان الوزارة

 نسبة الرصيد للمفوض نسبة الصـرف الرصيد المصـروف المفوض الباب

 %15 %85 1,226,797 6,845,675 8,072,472 األولالباب 

  
 %39 %61 2,759,200 4,398,300 7,157,500 الباب الثانن

 %26 %74 3,985,997 11,243,975 15,229,972 اإلجمال  
 

  إل  الـــذي ششـــت   األمـــر عـــىل  بعـــض البنـــود نهائيـــا  صــــرفلـــوحظ عـــدم ال -
عـــدم الدقـــة فن

انيــة دون االســتناد عــىل األســس العلميــة  ن الــذي نــتأ عنــه وفــر بنســبة  األمـر اعـداد المت 
 % والبيان التال  يوض  ذلك: 100

 الرصيد المصـروف المفوض البند الباب

ن  األول  250,000 0 250,000 االعاشة واالقامة للعامليي 

  
 الثانن

 5,838 0 5,838 نفقات السفر والمبي 

 29,194 0 29,194 بعثاتو  تدريب
 

 المناطق

 نسبة الصـرف الرصيد المصـروف المفوض الباب

 %99 949,600 82,162,561 83,112,161 األول

  
 %100 43 742,457 742,500 الثانن

 %99 949,643 82,905,018 83,854,661 اإلجمال  
 

ن  -   صـــــيانة الســـــيارات، حيـــــث تبـــــي 
صـــــيانة  إجـــــراءضـــــعف أحكـــــام الرقابـــــة والمبالغـــــة فن

  تعتـت  متهالكـة،  دينـار 104,170لسـيارات قديمـة بمبـالل مرتفعــة بلغـ  
 األمــر والــبر

الـــذي يتطلـــب تقـــدير قيمـــة تكلفـــة الســـيارة بســـعرها الحـــال  بالســـوق ومقارنتهـــا مبلـــل 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

558 
 

ض القيـام بتطبيـق المـادة ) انيـة 309الصيانة، حيث كـان مـن المفـتر ن ( مـن الئحـة المت 
 .والحسابات والمخازن

مـن حيــث  صـــرفال أذونـاتيــز المسـتندي لــبعض المسـتندات المرفقــة بضـعف التعز  -
( 105التاريــــخ، بالمخالفة للمـادة رقـم )صـرف و ختم المستندات المرفقة بما يفيد ال

انية والحسابات والمخازن، ومن األ  ن  :عىل ذلك ما يىل   مثلةمن الئحة المت 

 البيان القيمة إذن الصـرف ت

 الدراية للحاسب االل   شـركة 27,060 25/12 1

 ح ع ر  5,000 38/12 2

 ورشة المنصور 4,600 28/12 3

ن  شـركة 869,591 35/12 4  المهاري للتمويي 

 ح ط ج  18,000 39/12 5
 

 
ً
انية :ثالثا  حسابات خارج المي  

 العهد

م، بقيمـــة 31/12/2020هـــا منـــذ ســـنوات ســـابقة حـــبر إقفالوجـــود عهـــد ماليـــة لـــم يـــتم 
انيـــة والحســـابات والمخـــازن188بالمخالفـــة للمـــادة )دينـــار  41,000 ن  ،( مـــن الئحـــة المت 

 :والبيان التال  يوض  ذلك

 تاريــــخ العهدة قيمة العهدة المستفيد ر.ت

 م2016 10,000 ا ا ا 1

 م2015 10,000 س ع 2

 م2015 10,000 ع ا ال 3

 م2014 3,000 ابم ا 4

 م2020 3,000 ح ع ال 5

 م2020 5,000 أن ع ال 6

  41,000 اإلجمال   
 

 
ً
امات :رابعا  االلي  

امــات ماليــة مرحلــة عــن ســنوات ســابقة لصــال   ن ن وجــود التر ســفرجة بلغــ   شـــركاتتبــي 
ن ) دينــــــار 185,000 ( مــــــن قــــــانون النظــــــام المـــــــال  20 ،10بالمخالفــــــة ألحكــــــام المــــــادتي 

ن ) انية والحسابات والمخازن29 ،26للدولة، والمادتي  ن  .( من الئحة المت 

 
ً
  ماناتاأل و  الودائع: خامسا

   مانـاتبلل رصيد الودائـ  واأل 
ويالحـظ  دينـار 315,525,433م نحـو 31/12/2020فن

:  عىل   ذلك مايىل 

 عدم وجود كشف تحليىل  للحساب بالمخالفة لقانون النظام المال  ولوائحه.  -
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ن عــــدم وجــــود بعـــض عمليــــات ال - وعــــدم موافاتنـــا بهــــا ن   يوميــــة الصــــندوق  صـــــرفتبـــي 
  
ن
م بيـانهم كمـا 23/3/2021للحساب فضال عن مخاطبتنـا لهـم بمـذكرتنا المؤرخـة ف

 :  يىل 

ـــخ المستفيد القيمة اذن الصـرف  التاريـ

 م28/6/2020 الخدمات العامة الجبل االخرصن  شـركة 556,559 7/10

 // الخدمات العامة الجبل االخرصن  شـركة 250,468 3/5

 م21/10/2020 الخدمات العامة الجبل االخرصن  شـركة 200,163 13/3

 // الخدمات العامة الجبل االخرصن  شـركة 19,952 60/1

 م29/1/2020 الخدمات العامة الجبل االخرصن  شـركة 750,000 62/1
 

ن  شـــركاتيالحــظ تزويــر بالصــكوك الصــادرة لــبعض ال  مــن خــالل الفحــص والمتابعــة تبــي 
المدينـة النظيفـة مقابـل  شــركةدينـار لصـال   3,030بمبلـل  994247صدور صك رقم 

  عـن 
ن نهان    28/9/2020نقـل مخلفـات القمامـة بتـاريــــخ  مشــروعترجي  قيمة تامي 

ن
م ف

ن تم خصم   دينار.  240,700حي 

 
ً
 حساب الطوارئ :سادسا

ن قيد مبلل  يومية حساب الطوارئ تبي 
دينـار  2,999,999 من خالل االطالع عىل دفتر

 مــن البــاب الخــامس )نفقــات 
 
 للتفــويض المــال  الصــادر عــن وزارة الماليــة خصــما

 
اســتنادا

تيبــــات الماليــــة وصــــكوك  صـــــرف أذونـــاتم، إال إنـــه لــــوحظ إعــــداد 2020 الطـــوارئ( بالتر
لــبعض الجهـــات دون الحصـــول عــىل الســـيولة الماليـــة المتعلقــة بـــالتفويض وفـــق البيـــان 

 :  
 اآلنر

ـــخ المستفيد القيمة اذن الصـرف  التاريـ

اد السيارات شـركة 2,251,000 1/12  م30/12/2020 المهام الستر

 م30/12/2020 ارمادا للمقاوالت  شـركة 700,000 2/12
 

: نتائج مراجعة دفعات العقود ل
ً
 والتعمي   سكانوزارة اإل سابعا

 20,035,535ة إجماليـــمعاملــة ماليـــة بقيمــة  49والتعمــت  عـــدد  ســـكانأحالــ  وزارة اإل 
ة، الصـــرفلغــرض المراجعــة الالحقــة عقــب  دينــار  وخلصــ  نتــائأ المراجعــة إل  مبــارسر
  
 :اآلنر

ويــد الــديوان بالمســتندات  - ن   الــوزارة وعــدم الــرد عــىل المالحظــات والمماطلــة بتر
تــراجن

  تمــــ  بالخصــــوص، 
والوثــــائق المطلوبــــة وفــــق مخاطبــــات اإلدارة واالجتماعــــات الــــبر

م 28/1/2019( بتـــــــــاريــــخ 2019-19-700رقـــــــــم )وكـــــــــان آخرهـــــــــا موضـــــــــوع الكتـــــــــاب 
  .م5/12/2019( بتاريــــخ 2019-19-6612وموضوع الكتاب رقم )

( من القانون رقـم 2مخالفة المراقب المال  والمراج  الداخىل  بالوزارة لنص المادة ) -
بشــأن عــدم عــرض المعــامالت الماليــة م 2013( لســنة 19( والمعــدل للقــانون )24)

  تزيــــد قيمــــة عقودهــــا 
 الصـــــرفألــــف دينــــار للمراجعــــة الالحقــــة عقــــب  500عــــن  الــــبر

ة،   قامـــــ  الـــــوزارة باتمـــــام إجـــــراءات ســـــدادها خـــــالل الســـــنوات و  مبـــــارسر
م 2015الـــــبر
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  االجتماع الثالث والرابـ  باحالتهـا ولكـن دون  وقد تعهد مسؤول  الوزارةم 2016و
ن
ف

 جدوى. 

حصــر   وزارة عـنتقاعس قسم الموازنة وادارة التخطيط والمتابعـة وقسـم العقـود بـال -
انيـة العامـة واعــداد تقريـر المتابعـة الفنيــة  ن كافـة العقـود والتكليفـات الممولــة مـن المت 

( 13( مـــن قــــانون التخطـــيط رقــــم )6لــــنص المـــادة ) الســـنوي والنصـــف ســــنوي وفقـــا
 . م2000لسنة 

للمراجعـــة  الصــــرفالحـــظ الـــديوان إخضـــاع الـــوزارة لـــبعض المعـــامالت الماليـــة قبـــل  -
امهـــا  ن  ومـــن أمثلـــة ذلـــك وعـــدم التر

 
  تـــم التنبيـــه عليهـــا ســـابقا

بمعالجـــة المالحظـــات الـــبر
  لعمــارات قــدح  مشـــروع 307/15/2009العقــد رقــم 

أعمــال صــيانة التجمــ  الســكبن
كــــــة ســــــحر العمــــــارة للمقــــــاوالت تحــــــ  إذن  بتــــــاريــــخ  رقــــــم )بــــــال(، صـــــــرفمقاولــــــة رسر

 .دينار 88,593قيمة  اجمال  م، ب24/03/2020

 املائيةاهليئة العامة للموارد 
ام بتسوية العهد بعـد االنتهـاء مـن الغـرض ال - ن ة مـن أجلـه بالمخالفـة مصــروفعدم االلتر

  .( من الالئحة188للمادة )

جاع الســـــيارات )خـــــارج الهيئـــــة( لـــــدى جـــــراءعـــــدم اتخـــــاذ اإل  - ات القانونيـــــة بشـــــأن اســـــتر
( مــن قــرار 10أشــخاص إنتهــ  عالقــتهم الوظيفيــة بالهيئــة بالمخالفــة لــنص المــادة )

م رقــم )اللجنــ
 
الســيارات  شـــراءم، بشــأن ضــوابط 2005( لســنة 32ة الشــعبية مســابقا

 .واستعمال السيارات المملوكة للدولة

  القيـام بـدوره المنـاط بـه مـن حيـث التـدقيق  -
ضعف أداء المراج  الـداخىل بالهيئـة فن

فن عمليـــة المراجعـــة والحـــد مـــن القصـــور واألخطـــاء المتكـــررة وعـــدم إعـــداده التقـــارير 
  .الصحيحةبالصورة 

  
ً
انية العمومية -ثالثا  المي  

 التفويضات المالية

  الربــــ   4الهيئــة عــدد إل  وردت
   األول،تفويضــات ماليــة تتمثــل فن

الثالــث، الرابــ   ،الثــانن
  .دينار 9,875,500ة إجماليبقيمة  2348-1871-559-16وأرقامها عىل التوال 

 الحواالت المالية

ن إل  دة من وزارة الماليةبلل قيمة الحواالت المالية الوار  والثـانن  األولالهيئـة عـن البـابي 
:  9,875,500ة إجماليبقيمة   دينار وبيانها كالتال 

 القيمة الباب

 7,720,000 األول

 2,155,500 الثانن 

 9,875,500 اإلجمال  
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انية   موقف تنفيذ المي  

ية عــــــن  انيــــــة التســــــيت  ن م نحــــــو 2020الســــــنة الماليــــــة بلغــــــ  إجمــــــال المخصصــــــات للمت 
دينـــــــــــار برصـــــــــــيد  9,615,363ات نحـــــــــــو مصـــــــــــروفدينــــــــــار فيمـــــــــــا بلغـــــــــــ  ال 9,871,500
 دينار وبيانها كالتال:  256,137

 نسبة الصـرف الرصيد المصـروف المعتمد البيان

 %99 88,470 7,631,530 7,720,000 األولالباب 

 %92 166,977 1,984,523 2,151,500 الباب الثانن 

 %97 255,447 9,616,053 9,871,500 االجمال
 

يةأهم الم انية التسيي   الحظات عن المي  

ن  : من خالل الفحص المستندى تبي   
 اآلنر

م لصــــــــال  فنـــــــدق البحـــــــر بقيمــــــــة 28/12/2020بتـــــــاريــــخ  21/12رقـــــــم  صــــــــرفإذن  -
مايفيـــد الغـــرض مــــن  إرفــــاقدينـــار مقابـــل إقامـــة فندقيــــة حيـــث لـــوحظ عـــدم  9,975

 للحجـز 
 
  والفواتت  النهائية حيـث تـم السـداد اسـتنادا

الحجزعدم وجود الحجز النهان 
  
 .المبدن 

م بشـــــــأن ســـــــداد قيمـــــــة خـــــــدمات 30/12/2020بتـــــــاريــــخ  24/12رقـــــــم  صــــــــرفإذن  -
المنـارة  شــركةدينـار لصـال   195,816ظافة العامـة والسـفرجة وتشـغيل المقـا   الن

صورة مـن  إرفاقالليبية للخدمات التموينية لوحظ ضعف التعزيز المستندى لعدم 
ن الهيئة وال م بي    .المذكورة بشأن تقديم الخدمة شـركةالعقد المت 

ونيـــجهـــزة اإلالبـــديل لأل  شــــركةم لصـــال  14/9/2020بتـــاريــــخ  1/9 صــــرفإذن  - ة لكتر
 إرفـــاقحيــث لـــوحظ عــدم  دينـــار  17,280أجهـــزة هــاتف نقـــال بقيمــة  3 عــدد شـــراءل

يات وعروض مفاضلة محضـر   .لجنة مشتر

دينــــار لصــــال   16,000م بقيمــــة 30/12/2020( بتــــاريــــخ 30/12رقــــم ) صــــرفإذن  -
ر بـــدر للمقـــاوالت العامـــة بشـــأن فـــك وتركيـــب ونقـــل أثـــاث حيـــث لـــوحظ ـقصـــ شــــركة

  العـروض  محضـر عدم وجود 
سية عـىل أقـل األسـعار فن يات ولم يتم التر لجنة المشتر

رة لذلك   .المقدمة دون ذكر األسباب المت 

 
ً
 التحول :رابعا

 ات الفعلية: مصـروفالبيان التال  يوض  حجم المعتمد وال

   مصـروفال المسيل التفويض المخصص البيان
 المتبفر

 19,507,451 10,411,047 29,918,498 29,918,498 74,100,000 التحول 
 

-   
ي فن  .دينار 51,855,277م نحو 31/12/2020كما بلل الرصيد الدفتر

 31/12/2020وبلغ  قيمة الصكوك المعلقة حبر  -
 
 91,995,4690وقدره  م مبلغا

 دينار. 

 :ومن خالل الفحص لوحظ مايىل   -
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  اد  شـــــــركةم لصــــــال  25/6/2020بتــــــاريــــخ  1/6رقــــــم  صـــــــرفإذن المنــــــار إلســــــتت 
 .دينار لوحظ بشأنه 2,372,755 يمةاالالت والمستلزمات الزراعية بق

  دينـــار مقابـــل  3,057,038م بقيمـــة 13/9/2020بتـــاريــــخ  1/9رقـــم  صــــرفإذن
 ارجان لمعالجة المياه لوحظ بشأنه:  شـركةفت  إعتماد مستندى محىل  لصال  

  اى مســــــتندات معـــــــززة  إرفــــــاقدون  202540001فــــــت  اعتمــــــاد مســــــتدى رقـــــــم
  .لذلك

 االعتمادات

دينــار لعــدد  120,983,667قيمــة االعتمــادات المســتندية المفتوحــة نحــو  إجمــال  بلــل 
ن بلغــــــ  قيمــــــة ال 38   حـــــي 

ن
دينــــــار  79,870,633ات نحــــــو مصــــــروفاعتمـــــاد مســــــتندى ف
  وقدره 

  :لوحظدينار حيث  41,113,034برصيد متبفر

 كافة االعتمادات منتهية الصالحية.  -

  متوقــــف عــــن العمــــل بســــبب الظــــروف األمنيــــة ومغــــادرة  -
ر
ثالثــــة منهــــا مســــتمر والبــــاف

ات الالزمــــة حيالهــــا وقفلهــــا وترجيعهــــا جــــراءدون اتخــــاذ اإل  المنفــــذة للدولــــة شـــــركاتال
 العام.  يراد لحساب الهيئة ومن ثم لإل 

ن تـم قفـل  29اعتمادات خارجية وعدد  9يوجد عدد  -   حـي 
اعتماد مستندي محىل  فن

 ات الالزمة حيال االعتمادات المفتوحة. جراءهذا الحساب دون اتخاذ اإل 

 رئيسـ . الواحة ال صـرفاعتماد مستندي بم 11لوحظ فت  عدد  -

 خطابات الضمان

 ،خطــــاب ضــــمان منــــت  الصــــالحية 17خطــــاب ضــــمان منهــــا عــــدد  21يوجــــد عــــدد  -
م 31/12/2021إل  منها تم إعـداد رسـائل تمديـد  والبعض ،تم التمديد لها  4وعدد 

 حسب الكشف المقدم من القسم المال. 

امات  االلي  

امـات القائمــة عــىل الهيئـة لصــال  الغــت  حـبر تاريخــه حســب البيانـات المقدمــة مــن  ن
االلتر

: القسم المال  وفق   
  اآلنر

 المالحظات القيمة البيان

 إجارات محفوظة  مكافآت، ،مرتبات متأخرة 1,708,000 األولالباب 

 اإلعاشة واإلقامة عن سنوات سابقة  518,420 )إعاشة( األولالباب 

 4,312,500 الباب الثانن 
  عن سنوات سابقة )

( 2017-2016-2015إيجارات مبانن

 .الليبية لإلستثمار شـركةلصال  ال

  6,538,820 اإلجمال
 

 ماناتالودائع واأل 

ى لحســــــــاب     19,909,075مبلــــــــل  مانــــــــاتالودائــــــــ  واأل بلــــــــل الرصــــــــيد الــــــــدفتر
دينــــــــار فن

ن وجــــود  19,995,780 صـــــرفم كمــــا بلــــل رصــــيد حســــاب الم31/12/2020 دينــــار تبــــي 
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  كشــف حســاب الم
ن
 86,705بقيمــة  صـــرفصــكوك خصــم  مــن الــدفاتر ولــم تظهــر ف

 .دينار

 :العهد الماليــــة

ــــــــــم يــــــــــتم تســــــــــويتها حــــــــــبر  صـــــــــــرف ســــــــــلف عــــــــــىل حســــــــــاب عــــــــــالوة الســــــــــفر والمبيــــــــــ  ل
: م، وفق البيان 31/12/2020  

 اآلنر

 مالحظات قيمة السلفة اسم المستفيد صـرفالإذن  رقم ت

 لم يتم التسوية 3,690 م س ن 30/12 1

 لم يتم التسوية 3,450 أ ط ك 33/12 2

 لم يتم التسوية 2,583 ع أ ك 65/12 3

 لم يتم التسوية 2,583 ر ح ف 67/12 4

 التسويةلم يتم  2,583 ن م د 68/12 5
 

 الواحة صـرفحساب م

ن وجــــود عــــدة اعتمــــادات مســــتندية مفتوحــــة خصــــما عــــىل حســــاب رقــــم   300440تبــــي 
دينـار  32,560,442وقـدره  إجمـال  م بمبلـل 2007منذ سـنة  رئيسـ الواحة ال صـرفبم

ن تم قفل هذا الحساب بناء عىل كتاب ديوان المحاسبة من سـنة    حي 
م وبنـاء 2014فن

ن وجـــود رصـــيد قـــائم لهـــذه االعتمـــادات حـــبر هـــذا التـــاريــــخ  عـــىل كشـــف االعتمـــادات تبـــي 
 .بشأنهم إجراءدون اتخاذ 
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 قطاع املواصالت
 وزارة املواصالت

 
ً
 نظام الرقابة الداخلية :أوال

  لديوان وزارة المواصالت. عدم  -
 اعتماد المالك الوظيفن

امـــــــات القائمـــــــة عـــــــىل الـــــــوزارة منـــــــذ ســـــــنوا - ن   بلغـــــــ  نحـــــــو عـــــــدم تســـــــوية االلتر
ت والـــــــبر

م، عالوة عن عدم مسـك سـجل 2020دينار حبر نهاية السنة المالية  4,307,430
امات المالية رغم تراكمها منذ سنوات ن  .االلتر

 األمــرعــدم تــوفر أرفــف كافيــة بــالمخزن  ضــيق الســعة التخزينيــة للمخــزن فضــال عــن -
( 219نــتأ عنــه تكــدس البضــاعة مــ  عــدم تصــنيفها بالمخالفــة لــنص المــادة ) الــذي

 .من الئحة الحسابات والمخازن

وجـــود أصـــناف منتهيـــة الصـــالحية بالمخـــازن مـــن ســـنوات ســـابقة لـــم يـــتم اتخـــاذ أي  -
 ات بشأنها. إجراء

 
ً
ية :ثانيا انية التسيي   المي  

ية لديوان الوزارة خالل سنة فيما يىل  موقف  انية التسيت  ن  م: 2020تنفيذي للمت 

 الرصيد المصـروف التفويضات البيان

 220,649 2,897,993 3,118,642 األولالباب 

  
 164,670 1,663,830 1,828,500 الباب الثانن

 385,319 4,561,823 4,947,142 اإلجمال  
 

 :  لوحظ بشأنها مايىل 

ات تخص سنوات سابقة يعود تاريــــخ البعض منها صـرفمبالل لت صـرفقيام الوزارة ب -
    م،2013لســـنة 

ن وتســـويات عـــالوات ســـفر ومبيـــ   مكافـــآتتتمثـــل فن لغـــت  العـــاملي 
وخــدمات ســياحية )تــذاكر ســفر وحجــوزات فنــادق(، فضــال عــن عــدم وجــود ســجل 

امات،  ن امات يمكن الرجوع اليه والتحقق من صحة تلك االلتر ن  ذلك:  أمثلةالتر

  تخصها القيمة الصـرفاذن 
 البيان السنة الن 

 ر(  مكافآت للجنة االستشارية )م م2013 15,000 120/12

 مقابل توفت  إقامة لعدد من األشخاص لمدة شهر 2014 56,112.750 24/12
 

 مكافـــآت صـــرفويمثــل  دينـــار، 47,850وبقيمــة  52/12رقــم  صــــرفلــوحظ بــاذن ال -
   والحراســـة،ألفــراد االمــن 

  فن
مـــا  مكافــآتتلـــك ال صـــرفعــدم اســتخدام الـــرقم الــوطبن

الــــرقم  بشــــأنم 2014( لســــنة 8( مــــن القــــانون رقــــم )7يعــــد مخالفــــة ألحكــــام المــــادة )
  
 .الوطبن
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 االعتمادات المستندية

مســتندية )محليــة وخارجيــة( مفتوحــة مــن ســنوات ســابقة لــم تجــري  وجــود اعتمــادات
 ذلك:  أمثلةات ومن إجراءم ولم يتخذ بشأنها أي 2020عليها حركة حبر العام 

 رقم العقد تاريــــخ االعتماد اسم المشـروع
  فتح بها 

القيمة الن 
 االعتماد

 450,000 7/2017 27/8/2017 انشاء غرفة تفتيشية وانارة الحقل الجوي بمطار معيتيقة

 499,504 اتفاقية 30/1/2017 معايرة أجهزة الرصد الجوي

ن  صيانة مببن المركز ومحطة الهضبة ومكتب التلقي 

 بمطار معيتيقة
6/2/2018 1/2017 253,000 

 157,500 14/2017 3/5/2017 اعمال إزالة األتربة الزاحفة ام االرانب
 

 ات املواصالت مشـروعجهاز تنفيذ 
 ات المواصالت مشـروعجهاز تنفيذ مراجعة دفعات العقود لنتائج 

مبلــــــــل معاملــــــــة تقــــــــدر ب 18ات الموصــــــــالت باحالــــــــة عــــــــدد مشـــــــــروع تنفيــــــــذقــــــــام جهــــــــاز 
ة وقــــــد  الصـــــــرفدينــــــار بشــــــأن طلــــــب المراجعــــــة الالحقــــــة عقــــــب  36,429,615 مبــــــارسر

 :خلص  نتائأ المراجعة إل المالحظات التالية

المناقصــــــة المحــــــدودة عنــــــد التعاقــــــد وعــــــدم طــــــرح هــــــذه تتبــــــ  إدارة الجهــــــاز طريقــــــة  -
ن ال   عطاء عام لتجسيد روح المنافسة بي 

( 9طبقا لنص المادة ) شـركاتالمشاريــــ  فن
 .من الئحة العقود

بشــأن عــدم احالــة  م2013لســنة  (24)( مــن القــانون رقــم 2مخالفــة الجهــاز للمــادة ) -
  حــــددتها بمــــدة التتجــــاوز  الصـــــرفالدفعــــة للمراجعــــة الالحقــــة عقــــب 

ة والــــبر مبــــارسر
 ف. الصـر أسبوعان من تاريــــخ 

  تطبيـق نـص المـادة ) -
  الجهاز فن

ن عـىل األعمـال 16( والمـادة )15تراجن ( بشـأن التـأمي 
الطريــــق  تنفيــــذ  مشـــــروعالــــديوان عــــىل ذلــــك، ومــــن أمثلــــة ذلــــك  المنجــــزة رغــــم تنبيــــه

ن قريـــة الســـالمات ومحطـــة ميـــاه الرحيبـــات  كـــة الســـعد الجـــبىل  الـــرابط بـــي  مقاولـــة رسر
  .5/2017للعقد رقم  الدائم للمقاوالت العامة

  تطبيق الجزءات واستحقاق غرامة التـأخت  عنـد تـأخر المتعاقـد عـن  -
  الجهاز فن

تراجن
عـــــن المـــــدة المقـــــررة بالعقـــــد ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك العقـــــد رقـــــم  مشــــــروعتنفيـــــذ أعمـــــال ال

ن الزرقاء مقاولة  مزو  –تنفيذ طريق قرية الجماري  مشـروعوالخاص ب 12/2014 عي 
كة مسار الجبل للمقاوالت.   رسر

  نص   احة  -
  بعض البنود بالمخالفة لنصوص مواد العقد والبر

تعديل األسعار فن
يل المثــال عــىل ثبــات أســعار العقــد دون األخــذ بتقلبــات أســعار الســوق منهــا عــىل ســب

كـة طريق الجماري اندباس مقاولـة رسر  تنفيذ  مشـروعوالخاص ب 9/2016العقد رقم 
 للمقاوالت العامة المساهمة.  ـ وادي شينش

وذلك لوجود مالحظات  الصـرفعدم تقيد الجهاز بمراسالت الديوان بشأن إيقاف  -
الخمـس  طريـق الحلـق امتـداد الحاجيـة/  تنفيـذ  مشــروععن التنفيـذ ومـن أمثلـة ذلـك 
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كــــــة الشــــــكران للمقــــــاوالت الجــــــزء الثالــــــ  مــــــن الدفعــــــه األول  للعقــــــد رقــــــم  تنفيــــــذ 
رسر
285/2014. 

 مصلحة الطرق واجلسور

 ات المواصالت مشـروعجهاز تنفيذ نتائج مراجعة دفعات العقود ل

مبلل ـة تقـدر بـإجماليـمعامالت بقيمة  10قام  مصلحة الطرق والجسور باحالة عدد 
ة وقـد خلصـ   الصـرفبشأن طلب المراجعة الالحقة عقب دينار  5,819,932 مبـارسر

 :التاليةنتائأ المراجعة إل المالحظات 

ن القـــرار القيمـــة التعاقديـــة وهـــذا يخـــالف  اإلذنصـــدار قـــرارات إ - بالتعاقـــد دون تضـــمي 
 أحكام الئحة العقود االدارية. 

  إحالة المعامالت المالية المرصوفة عقب  -
ن
  المصلحة ف

ة طبقـا  الصـرفتراجن مبـارسر
( بشـأن إعــادة 19( للقـانون رقــم )27( مـن الالئحــة التنفيذيـة رقــم )35لـنص المــادة )

 تنظيم ديوان المحاسبة. 

  تنفيــذ أعمــال التوســعة المحيطــة ب مشـــروع 11/2018العقــد رقــم  -
 الجســـر )البــدء فن

كـــة اإلقـــدام للمقـــاوالت العامـــة الجســــرمخـــارج و  طريـــق المطـــار مـــداخل ( مقاولـــة رسر
  :وحظ بشأنهحيث ل

 ( لــــم يــــتم تنفيــــذ طبقــــة األســــاسBase Course الــــذي يعــــد مخــــالف لألصــــول )
  تنفيــــذ 

ات رصــــف الطــــرق، حيــــث تعتــــت  طبقــــة األســــاس أهــــم مشـــــروعالفنيــــة فن
  توزيـــــ  ونقـل اإلجهـادات الناتجـة 

طبقة من طبقات الرصـف وتكمـن وظيفتهـا فن
  
حمايــة ســط  عــن ضــغط المركبــات عــىل الطبقــات الســفلية، كمــا أنهــا تســاعد فن

بــــة األصــــلية وصــــعود الميــــاه و  النــــاتأ عــــن إنتفــــا  الضـــــرر الطريـــق مــــن  هبــــوط التر
 الجوفية إل أعىل. 

  ن الرصف القديمو  بعض التشققاتوجود   القـاط  )و  الفواصل بي 
 (Aالجديد فن

  تلــــف الطبقــــة اإلســــفلتية العليــــا بســــبب عوامــــل التعريــــة 
والــــذي قــــد يتســــبب فن

ب معالجتهــا لضــمان حســن تنفيــذ األعمــال جــو  وحركــة المركبــات عليهــا، حيــث
 للمـــادة رقـــم )و  المنفـــذة الشــــركةمـــن قبـــل 

 
( مـــن الئحـــة العقـــود اإلداريـــة 126فقـــا

  إداري جديـــــــد تــــــاب  للمصـــــــلحة  مشـــــــروع 119/2013العقــــــد رقـــــــم 
إنشـــــــاء مبــــــبن

فون للمقاوالت العامة لوحظ بشأنه كة المحتر   :بمنطقة الدريب   مقاولة رسر

  الحـائط فــوق مـدخل البـاب الرئيسـشب ميـاه األمطـاـوجـود تـ
ممـا أدى إل رطوبــة  ـ ر فن

  
  .الحائط داخل المببن

  غرفة السلم من الخارج. 
 وجود تصدعات فن

  أدى إل دخـول 
وجود تصدعات فـوق شـبابيك غرفـة السـلم مـن الجهـة الخلفيـة للمبـبن

 .  
 مياه األمطار إل داخل المببن
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 اخلطوط اجلوية الليبية شـركة
 لداخليةنظام الرقابة ا

ب مــــن الواقــــ  الفعــــىل   -
انيــــة التقديريــــة بشــــكل علـــم  ودقيــــق يقــــتر

ن لـــم يــــتم اعــــداد المت 
 اهميتهــــــا كــــــأداة للتخطــــــيط والرقابــــــة أفقــــــدها الــــــذي  األمــــــر  يــــــراداتات واإل مصـــــــروفلل

 .وتصحي  االنحرافات

ونيــــعــــدم وجــــود منظومــــة  -  شـــــركةة ذات كفــــاءة عاليــــة تــــربط جميــــ  قطاعــــات الإلكتر
ن كافــــة داريــــالتشــــغيلية والماليــــة واإل    انســــياب البيانــــات والمعلومــــات بــــي 

ن
ة وتســــهم ف

 .دوائر واإلدارة والمكاتب بالشـركةال

ن ومنظومــة - ن بمنظومــة المرتبـات ومنظومـة شــؤون العـاملي   عـدم ربـط منظومــة االمـي 
 .المداوس

 الــذي ترتــب األمــر التكــاليف ودعمــه بالعنــا  المؤهلــة  عــدم تفعيــل فســم محاســبة -
 .عليه عدم قيام بالدور المناط به

  الحصــــول عــــىل صـــــرفعــــدم اعــــداد مــــذكرات التســــوية لجــــل الحســــابات الم -
ية يــــؤثر فن

 .يةصـرفالم شـركةال أرصدةبيانات ومعلومات دقيقة ومراقبة 

انيات العمومية - ن   إفقال المت 
 .م2020إل  2013من  التأخر فن

ن المقبوضــات و  -   الوظــائف بــي 
المــدفوعات بحيــث ان المســؤول عــن عــدم الفصــل فن

تـب عنـه عـدم القـدرة عـىل  األمـر  صــرفتحصيل المبالل غت  مسـؤول عـىل ال الـذي يتر
 .ضبط وتسوية الحسابات

ية بالعملــة المحليــة عــن قســم صـــرفعــداد تســوية الحســابات المإعــدم فصــل وظيفــة  -
 .الخزينة

خاصــــــــة المنــــــــاطق الخارجيــــــــة رســــــــال المســــــــتندات مــــــــن المكاتــــــــب و إالتــــــــأخت  وعــــــــدم  -
 .)اسطنبول(

ن  -  .عدم وض  سقف للتذاكر المجانية والمخصصة لغت  العاملي 

  لظـــــاهرة -
الحجــــوزات الوهميــــة عــــن طريــــق مكاتـــــب  عــــدم وضــــ  حــــل جــــدري ونهــــان 

 :لتاليةاات جراءوالوكاالت المعتمدة باتخاذ اإل  شـركةال

  ساعة من موعد الرحلة 72تفعيل عملية تأكيد الحجز قبل 

 ســاعة مــن تــاريــــخ الرحلــة  72مســ  للركــاب المغــت  مؤكــد حجــوزاتهم قبــل  إجــراء
 .والغاء بكل الحجوزات وأتحتها للتداول مرة اخرى

  هــــذه الحجـــــوزات خاصـــــة عـــــن طريـــــق  
ن فن توقيــــ  الغرامـــــات المناســـــبة للمســـــببي 

 .الوكالء المعتمدين

 شـركةال إدارةتقييم اداء مجلس 

  وضــــ  خطــــة اســــ شـــــركةال إدارةتقصــــت  مجلــــس  -
اتيجية لتوظيــــف مــــوارد الفن  شـــــركةتر

 .واستخدامها بكفاءة وفاعلية واقتصاد
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   شــــــركةال إدارةتقصـــــت  مجلـــــس  -
  ووصـــــف وتوصـــــيف وظـــــيفن

  اعـــــداد مـــــالك وظـــــيفن
ن
ف

 بأقسامها ومكاتبها المختلفة.  ادارةوتحديد المسؤوليات والصالحيات لكل دائرة و 

ة تطبيـق خطــة انقـاد ال شــركةال إدارةتقصـت  مجلــس  -   مبــارسر
ن
المعـدة مــن قبــل  شـــركةف

  تم اعتمادها من الجمعية العمومية لل شـركةال
 .شـركةالقابضة والبر

 2016وحن   2013نوات المالية من عن الس شـركةال إيراداتات و مصـروف

 2016 2015 2014 2013 السنة

 158,116,283 152,322,280 191,295,462 277,882,569 يراداتاإل  إجمال  

 250,760,829 164,805,385 296,669,497 349,336,481 اتمصـروفال إجمال  

  
 
 <92,644,546> <12,483,105>  <105,374,035> <71,453,912>  الصاف

 

 2020وحن   2017نوات المالية من عن الس شـركةال إيراداتات و مصـروف

 2020 2019 2018 2017 السنة

 33,350,922 192,268,916 268,208,040 156,588,886 الركاب إيراد 

 357,006 2,729,596 81,959 2,184,671 الوزن الزايد إيراد 

 6,996,727 النقل العارض إيراد 
 

17,899,540 54,188,000 

 28,620,356 قيمة تعويضات الوقود
 

43,278,234 
 

 6,920,000 12,781,550 14,163,669 الحأ إيراد 
 

 5,424,495 5,452,358 3,457,935 5,653,375 الشحن إيراد 

 جنب   رسوم النقد األ  إيراد 
  

95,424,165 15,956,705 

 النفط شـركاترحالت  إيراد 
 

8,412,586 
  

 غرامات ترجي  تذاكر إيراد 
  

3499543 541,036 

 أخرى إيرادات
  

2,966,868 
 

 109,818,164 370,439,220 292,942,070 214,207,684 إجمال  اإليرادات
     

  حكمهاالمرتبات 
ن
 108,567,957 106,002,447 112,398,593 149,916,709 وماف

 13,599,629 18,627,815 14,099,455 25,846,851 ات العموميةمصـروفال

 16,363,306 94,729,693 58,104,939 130,872,537 ات التشغيلمصـروف

 1,419,177 2,854,257 1,295,061 1,767,137 ات رأسماليةمصـروف

 13,995,069 222,214,212 185,898,048 308,403,234 المصـروفاتإجمال  

  
 
 <30,131,905> 148,225,008 107,026,022 <94,195,550> الصاف

 

: أ
ً
 :م2020-2013خالل السنوات  شـركةات المصـروفوال

  حكمها سقف مئة مليـون دينـار فيمـا عـادا سـنة  مصـروفتجاوز بند  -
المرتبات وما فن

ن بال شـــركةال إدارةقيــام مجــالس إل  مـردهم 2015  بزيــادة مرتبــات العــاملي 
 
شـــركة وفقــا

 :للقرارات التالية

  مــــــن 100بزيــــــادة تبلــــــل نســــــبة  م2008لســــــنة  (2)رقــــــم  دارةقــــــرار مجلــــــس اإل %
 األولالمرتبــات عــىل ان يــتم التنفيــذ عـىل مراحــل بحيــث تكــون المرحلــة  إجمـال  
  حدود 

مقرار مجلس  م01/06/2008المرتبات اعتبارا من  إجمال  من  %25فن
ن بال2009لســــنة  (1)رقــــم  دارةاإل   %50بنســــبة  شـــــركةم بزيــــادة مرتبــــات العــــاملي 
  01/02/2009المرتبــات عــىل أن يــتم التنفيـذ اعتبــارا مــن  إجمــال  مـن 

م، أمــا بــافر
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تنفـــذ فيمـــا بعـــد وحســـب مـــا تســـم  بيـــه إمكانيـــات  %25الزيـــادة والبالغـــة نســـبة 
 .شـركةال

  إعتبـارا  %25م بزيادة المرتبات بنسبة 2010لسنة  (8)قم ر  دارةقرار مجلس اإل
 .م01/01/2011من 

  ية رقــــم  (394)بتعــــديل القــــرار رقــــم م 2011لســــنة  (405)قــــرار اللجنــــة التســــيت 
المرتــب يــتم تنفيــذها مــن  إجمـال  % مــن 50م بحيــث تكــون الزيــادة 2011لسـنة 
بعـد  م01/12/2011والزيادة الباقية يتم تنفيذها اعتبـارا مـن م 01/12/2011

 .شـركةالمالية لل وضاعتحسن األ

  ية رقــم % 25بزيــادة المرتبــات بنســبة  م2012لســنة  (383)قـرار اللجنــة التســيت 
 .م01/07/2012المرتب  إجمال  من 

  الوقــ  الــذي تكبــدت فيــه ال
ن
 شـــركةوقــد تــم تنفيــذ جميــ  القــرارات المتعلقــة بالزيــادة ف

  
ن
م 31/12/2012لخسائر متتالية منذ تاريــــخ نشأتها حيث بلغ  الخسائر المجمعة ف

مليــــون  88مبلــــل وقــــدره م 2012وخســــائر عــــن العــــام  دينــــار  مليــــون 275وقــــدره  مبلــــل
 دينار. 

اتها زيــــــادة مصــــــروفو  شـــــــركةال يـــــراداتو مـــــن خــــــالل البيانـــــات المبدئيــــــة الغـــــت  مدققــــــة إل 
لـــــك بقيمـــــة تجـــــاوزت مليـــــار دينـــــار وذلـــــك خـــــالل هـــــا وذإيراداتعـــــن  شــــــركةات المصــــــروف
  لنــا تأكــل كــل رأس مــال الم 2020-2013الســنوات 

وعجزهــا عــن ســداد  شـــركةممــا يعــبن
المجـالس المتعاقبـة  إدارةالذي ششت  لسـوء  األمر مرتبات عامليها لمدة تجاوزت السنة. 

ة قصــت   شـــركةعــىل ال
ن باصــدار قــرارات متتاليــة بزيــادة المرتبــات وذلــك خــالل فــتر ة مــا بــي 

ة خــــــالل مصـــــــروفب شـــــــركةواثقــــــال كاهــــــل الم 2012وحــــــبر ســــــنة  م2008ســــــنة  ات كبــــــت 
  مصـــروفالســنوات الالحقــة بحيــث شـــكل  

م 2020و 2019ات المرتبــات خــالل ســـنبر
اوح   ات. مصـروفال إجمال  عىل التوال  من  %78% و48نسبة تتر

  اجتماعهــا الغــت  العــادي بموجــب قرارهــا  -
( لســـنة 3رقــم )قيــام الجمعيــة العموميــة فن

إل  الليبيـة لهندسـة وصـيانة الطـائرات شــركةموظف مـن ال 672بنقل عدد م 2013
ان  الليبيـة األفريقيــة شـــركةالخطــوط الليبيـة وكــذلك قــرار المـدير العــام لل شــركة الطــت 

 شــركة إل شــركةموظفـا مـن ذات ال 42بنقل عدد م 2018لسنة  (10)القابضة رقم 
بمرتبـــــــات  شــــــــركةالـــــــذي زاد مــــــن األعبـــــــاء الماليــــــة ل األمـــــــر الخطــــــوط الجويـــــــة الليبيــــــة 

 . ن ن المنقولي   الموظفي 

-2019-2018بالعديــد مــن التوظيفــات خــالل الســنوات الماليــة  شـــركةال إدارةقيــام  -
الذي ترتب عنه األمر مستخدم  120التوظيفات بعدد  إجمال  م حيث بلغ  2020

إل  س ســبها بنغــازي ليصــلطــرابل – شـــركةارتفــاع عــدد العمالــة عــىل مســتوى فــروع ال
 مستخدم.  3727عدد 

ة مــن شــهر  شـــركةعجـز ال - حــبر م 2020لســنة  3عــن ســداد مرتبــات عامليهــا عــن الفــتر
 شـــركةية للصـــرفلعــدم تــوافر الســيولة النقديــة بالحســابات المم 2021لســنة  3شــهر 
التقاعــــــد إل  الــــــذي ترتــــــب عنــــــه خــــــروج العديـــــد مــــــن الكــــــوادر الفنيــــــة والماليــــــة األمـــــر 
 م.  2020 – 2019ا خالل سنة عنصـر  128تياري بعدد االخ
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   ظهـــــر رصـــــيد احتيـــــاط  مســـــتحقات -
ن
ن نظـــــت  المقابـــــل االنقـــــدي إلجـــــازاتهم ف العـــــاملي 

ن وجــود  ،دينــار  5,591,959بمبلــل م 31/12/2020 برصــيد غــت  صــحي  حيــث تبــي 
ن مـــن  شــــركةقضـــية مرفوعـــة مـــن عـــامىل  ال الليبيـــة لهندســـة وصـــيانة  شــــركةالمنقـــولي 

  بتعويضــــهم عــــن  360البــــالل عــــددهم  الطـــائرات
مســـتخدم تــــم صــــدور حكـــم قضــــان 

دينــــــار مـــــن محكمــــــة  12,285,979المقابـــــل النقــــــدي إلجـــــازاتهم المســــــتحقة بمبلـــــل 
دينــار لكــل مــدع    500بــدف  مبلــل وقــدره  شـــركةشــمال طــرابلس االبتدائيــة والــزام ال

  دفــ  مقابــل اإلجــازات وقــد قامــ  
ن
ايا بــالطعن القضــ إدارةكتعــويض نتيجــة التــأخت  ف

ن    الحكم المذكور أمام المحكمة العليا بموجـب الطعنـي 
ن
/ق وقـد قـررت 655/735ف

الفصــل إل  بوقــف تنفيــذ الحكـم المطعــون فيــهم 24/01/2019المحكمـة بجلســ  
  الطعن. 

ن
 ف

كبنــد مســتقل  اتمصـــروفاالهــالك ضــمن ال باحتســاب مصــاريفشـــركة عــدم قيــام ال -
تـــب عـــن ظهـــور نتـــائأ نشـــاط ال الـــذي األمـــر ات التشـــغيل مصــــروفوضـــمن ال  شــــركةيتر

 .عىل غت  حقيقتها

 م2020-2013عن السنوات  شـركةال إيرادات

   ايراداتبــــــ يـــــراداتعـــــىل تحميــــــل حســــــاب اإل  شـــــــركةدأبـــــ  ال -
غـــــت  محققــــــة تتمثــــــل فن

  سـنة 
ة بلغـ  فن  43,278,234مبلـل وقـدره م 2019تعويضات الوقود وبمبالل كبـت 
  بصــــحة 

  ســــتتحمل قيمــــة  جــــراءهــــذا اإل دينــــار دون وجــــود ســــند قــــانونن
والجهــــة الــــبر

 التعويضات. 

   شــــركةقيـــام ال -
 95,242,165بمبلـــل  يـــراداتبتعليـــة اإل م 2020-2019خـــالل ســـنبر

   15,956,705دينــار وبمبلـــل 
دون وجـــود  جنـــب   رســـوم النقــد األ  إيــراد دينــار تتمثـــل فن

ر هذا اإل    يت 
 .جراءسند قانونن

  سنة 
 
 م 2019بيان باالنحرافات بند المصـروفات ف

 االنحراف الفعلية التقديرية البيان

 %29- 106,002,447 148,329,032 مرتبات

 %17- 18,627,815 22,317,737 عمومية

 %69- 94,729,693 306,594,584 م. تشغيلية

 %62 2,854,257 1,767,145 ات رأسماليةمصـروف

 %54- 222,214,212 479,008,498 إجمال  المصـروفات

 0.56- 192,268,916 432,966,140 التذاكرمبيعات 

 1.98 17,899,540 5996727 النقل العرض إيراد 

 0.78- 6,920,000 31,296,245 الحأ والعمرة إيراد 

 0.77- 43,278,234 18,620,355 تعويضات الوقود

 0.24- 2,729,596 3,608,864 الوزن الزائد إيراد 

 0.04- 5,452,358 56,533,75 الشحن إيراد 

 0.40 12,324,543 8,825,000 متنوعة إيرادات

 -0.45 280,873,187 506,966,706 إجمال  اإليرادات
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  سنة 
 
 م 2020بيان باالنحرافات بند المصـروفات ف

 االنحراف الفعلية التقديرية البيان

 -0.21 108,567,957 136,860,975 مرتبات

 -0.26 13,599,629 18,255,355 عمومية

 -0.89 16,363,306 152,094,849 تشغيليةم. 

 -0.49 1,419,177 2,801,290 ات رأسماليةمصـروف

 -0.55 139,950,069 310,012,469 إجمال  المصـروفات
 

انيـــة التقديريـــة المتعلقـــة بال ن ن لنـــا أن المت  ن أعـــاله يتبـــي  اتعن مصــــروفمـــن خـــالل الجـــدولي 
واضـــحة تعـــت  بالفعـــل عـــن و  وفـــق أســـس ســـليمة عـــدادهاإلـــم يـــتم  م2019/2020 ســـنة

 .شـركةنشاط ال

 :يةصـرفالحسابات الم

  
 
 31/12/2020كشف بأرصدة الحسابات المصـرفية للشـركة ف

 المعادل بالدينار المبلغ البيان

 11,703,827 11,703,827 عملة الدينار مصارف محلية

 1,685,046 1,685,046 المحطات الخارجية بالمعادل بالدينار الليب    أرصدة

( صـرفعملة الدوالر )الم  471,139 336,480 الليب   الخارج  

( صـرفعملة اليورو الم  65,739 42,032 الليب   الخارج  

 13,925,751 اإلجمال  بالدينار
 

ن مــــن البيــــان  - ة جنبيــــعــــاله شــــ  الســــيولة النقديــــة بالعملــــة المحليــــة والعملــــة األ أبتبــــي 
تـــب   األخـــرىات مصــــروفالتشـــغيلية وال شــــركةات المصــــروفالالزمـــة لمجابهـــة  كمـــا يتر

ة عــن الخـــدمات المقدمـــة جنبيـــعنــه فـــرض غرامــات مـــن الجهـــات الدائنــة بالعملـــة األ 
  المطارات المختلفة نتيجة لعدم وفاء ال شـركةللطائرات ال

اماتهافن ن  .شـركة بالتر

ة مـن شـهر  شـركةعجز ال - حـبر شـهر  م3/2020عن سداد مرتبات موظفيها عن الفـتر
 م. 3/2021

ية الشــــهرية لجــــل حســــاباتها صـــــرفبأعــــداد مــــذكرات التســــوية الم شـــــركةعــــدم قيــــام ال -
 .يةصـرفالم

 المدينون

  الجــــــــــدول التــــــــــال  يوضــــــــــ   
كشــــــــــف برصــــــــــيد المــــــــــدينون القائمــــــــــة بالعملــــــــــة المحليــــــــــة فن

31/12/2020 

 المبلغ بالدينار البيان

ان التشبي      الطت 
 33,487,395 وزارة المواصالت والنقل تعويض مببن

 13,905,207 حكوم  الوفاق المجلس الرئاس  

   شـركة
 13,316,587 االستثمار الوطبن

 7,586,833 الخليأ العرن   للنفط شـركة

 5,839,251 وزارة الدفاع

 1,873,176 القطاع الخاص شـركات

 3,918,239 مدينون متنوعون

  
 
 79,926,688 31/12/2020إجمال  رصيد المدينون ف

 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

572 
 

المــدينون وبالتــال  عــدم إمكانيــة التحقــق  أرصــدةبالمصــادقة عــىل  شـــركةقيــام ال عــدم -
 من صحة أرصدتها. 

-   
ن
  تحصيلها ف

ن
دينار وهو  108,355م 31/12/2020بلل رصيد الديون المشكوك ف

ا جوهريـا عـىل  رصيد مرحل من سنوات سابقة حيـث أن تكـون المخصـص يـؤثر تـأثت 
. وكـــــان عـــــىل ال شــــــركةالأعمـــــال  ســـــالمة نتـــــائأ إعـــــداد جدولـــــة  شــــــركةومركزهـــــا المـــــال 

تاريخيـــــــة بالـــــــديون وتصـــــــنيفيها مـــــــن حيـــــــث إمكانيـــــــة تحصـــــــيلها مـــــــن عدمـــــــه وتكـــــــون 
  تحصـــــــيلها وفـــــــق المبـــــــادئ المحاســـــــبية 

ن
المخصـــــــص الـــــــالزم لمجابهـــــــة المشـــــــكوك ف

 المتعارف عليها. 

لعـــدد مـــن الجهـــات الســـيادية ضـــمن المـــدينون المتنوعـــون نـــذكر منهـــا  أرصـــدةظهـــور  -
ووزارة الداخليــة دينــار  1,275,721عــىل ســبيل المثــال مجلــس رئاســة الــوزراء بمبلــل 

ك للنقـــــل الجـــــوي بمبلـــــل  شــــــركةخاصـــــة ك شــــــركاتو دينـــــار  1,979,532بمبلـــــل  ن النـــــت 
 دينار.  1,138,832

 الدائنون

  الجدول التال  يوض   
امات القائمة بالعملة المحلية فن ن  31/12/2020كشف بااللتر

 بالدينارالمبلغ  البيان

يقة لتسويق النفط شـركة  249,232,761 الت 

 54,188,512 مصلحة المطارات

ن  شـركة  11,855,052 ليبيا لتامي 

 17,427,208 دائنون محليون متنوعون

  
 
 332,703,533   31/12/2020إجمال  الدائنون بالعملة المحلية ف

 

امـــــــات القائمـــــــة عـــــــىل ال إجمـــــــال  بلـــــــل  - ن    شــــــــركةااللتر
مبلـــــــل وقـــــــدره م 31/12/2020فن

يقـة لتسـويق الـنفط مبلـل معلـق قيمتـه  شــركةدينار يمثل رصيد  332,703,533 الت 
الــدائنون المحليــون وهــو رصــيد  إجمــال  مــن  %75دينــار مــا نســبته  249,232,761

 مرحل من سنوات سابقة. 

امـــــات القائمـــــة عليهـــــا نظـــــرا لصـــــعوبة الوضـــــ  المـــــال   شــــــركةعجـــــز ال -
ن عـــــن ســـــداد االلتر

 .شـركةلل

  
 
امات القائمة بالعملة الجنبية ف  31/12/2020كشف بااللي  

 المعادل بالدينار المبلغ بالعملة األصلية العملة

 27,258,717 20,403,231 يك  األمر الدوالر 

 2,256,123 6,210,082 الريال السعودي

 11,394,163 6,939,198 اليورو

 10,412,107 21,432,910 الدينار التوني  

  
ليبن  97,143 53,317 الجنيه اإلستر

 923,259 611,430 الفرنك السوطشي

 52,341,512 اإلجمال  بالدينار اللين   
 

امــات القائمــة عــىل ال - ن  90ة مختلفــة لعــدد أجنبيــبعمــالت  شـــركةوجــود عــدد مــن االلتر
ة برصــــيد مصـــــريالمطــــارات ال شـــــركةجهــــة نــــذكر منهــــا عــــىل ســــبيل المثــــال ال الحرـصـــ 
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ك  مبلــل  1,887,776
  الــتر
ان المــدنن دوالر والخـــدمات  69102دوالر أمــريك  والطــت 

ريــــال ســــعودي ونظــــرا لعــــدم وجــــود التغطيــــة  2285841األرضــــية الســــعودية مبلــــل 
امــات  شـــركةالة لحســابات جنبيــالنقديــة بالعملــة األ  ن فــ   عــاجزة عــن ســداد تلــك االلتر

تب عليه فرض غرامات تأخت  من بعض تلك الجهات.  األمر 
 الذي يتر

 الجمهورية صـرفقرض م

 مصـرف الجمهورية -بيان بالقرض طويل األجل لشـراء الطائرات 

 القيمة بالدينار البيان

 791,636,591 الطائرات شـراءأصل قيمة قرض 

 87,840,773 سنوات السماحالفوائد عن 

 202,400,722 قيمة الفوائد عن القرض

 1,081,878,087 قيمة القرض إجمال  

 -36,287,907 الخطوط الجوية الليبية شـركةالفوائد المسددة من قبل 

 -18,800,000 31/12/2019قيمة األقساط المسددة حبر 

  
 
 1,026,790,180 31/12/2020قيمة القرض المستحق ف

 

ن ال م2010م اتفاقيــة القــرض خــالل العــام تــم ابــرا الجمهوريــة وعــدد  صـــرفوم شـــركةبــي 
طـــائرات  شــــراءدينـــار لتمويـــل  791,636,591  بمبلـــل األخـــرىمـــن المصـــارف المحليـــة 

ســـــنوات عـــــىل أن شســـــحب عـــــىل دفعـــــات  عشــــــرةجديـــــدة حـــــددت مـــــدة ســـــداد القـــــرض ب
ة سماح 4وطسدد عىل أقساط بفائدة  األقساط المسددة مـن  سنوات وبلغ  3% وفتر

دينــــار والفوائــــد المســـــددة  18,800,000 مبلــــل وقــــدرهم 31/12/2019القــــرض حــــبر 
دينــــار هــــذا ولــــم تطــــرأ أي حركــــة ســــداد عــــىل القــــرض خــــالل ســــنة  36,287,907 مبلــــل
 .م2020

 القيمة بالدينار البيان

ان القابضة شـركةقرض ال  148,932,906 الليبية األفريقية للطت 

 36,288,022 وزارة المالية دعم المرتبات

 185,220,928 إجمال  
 

ان القابضـــة هــــو قـــرض لمســــاعدة ال شـــــركةقـــرض ال -    شـــــركةالليبيـــة األفريقيــــة للطــــت 
فن

  
أصـــــل  الطـــــائرات الجديـــــدة ويعـــــود  شــــــراءتمويـــــل عمليـــــات التشـــــغيل والمســـــاهمة فن

 .م2020-2019القرض لسنوات سابقة ولم تطرأ أي حركة سداد خالل 

وهـو عبـارة عـن م 2012مرتبات وزارة المالية هو رصيد مرحـل منـذ سـنة قرض دعم  -
 .م2020-2019خالل سنة  دعم لسداد مرتبات ولم تطرأ أي حركة سداد

 م30/3/2021حن   شـركةموقف عن الطائرات المملوكة لل

 اثنـان  عشــرةيبلل عدد الطائرات المشغلة والمؤهلة لتشغيل 
 
طـائرات تعمـل منهـا حاليـا

  تح  الصيانةفقط والب
  خطط الصيانة بالأو  افر

: لوحظ بشأنها  شـركةمجدولة فن  
 اآلنر

لــدعم  شـــركةبشــكل كبــت  خــالل الحــروب الســابقة وتحتــاج ال شـــركةرر اســطول الـتضــ -
  عــــادةمــــال  كبــــت  إل 

 
ة بطيئــــة جــــدا اســــطولها للخدمــــة وعمليــــات الصــــيانة تســــت  بــــوتت 

ة ألسباب مالية  .ومتعتر
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  صـــــيانة ا -
ن
   3( ذات الـــــرقم المسلســـــل 5A-LAH-A320لطـــــائرة )التـــــأخر الشـــــديد ف

ن
ف

  دولة تونس ومنه نالحظ
ن
 :الجدول السابق والموجودة ف

 صيانة الطائرة ألسباب مالية وال  
ن
   شـروعالتأخر الشديد ف

ن
الصيانة دون التأكد  ف

   بقــــاء هــــذه الطــــائرةإل  ممــــا ادى ،مــــن وجــــود مخصصــــات ماليــــة
ن
خــــارج ليبيــــا ف

بســـبب رســـوم االرضـــية ة وزيـــادة تكـــاليف صـــيانتها يـــأجنبصـــيانة  شــــركاتحيـــازة 
 .بتلك المطارات

  إل  م،23/03/2021ارتفاع تكاليف صيانتها حيث وصل  هذه التكاليف حبر
الف يــــــــــــورو هــــــــــــذا بالنســــــــــــبة للتكــــــــــــاليف آ 5ضــــــــــــافة إل دوالر، باإل  7,555,778

ة مثــل ارضــية الطــائرة بمطــار تــونس   عــن التكــاليف غــت  المبــارسر
ا
ة، فضــ  المبــارسر

الخطـــوط الليبيـــة وتكــــاليف  شــــركةوتكـــاليف لجـــان الفحـــص والمتابعـــة التابعـــة ل
  
ن
الخســائر عــن عــدم تشــغيل الطــائرة مــ  العلــم ان الطــائرة تــم ترحيلهــا لتــونس ف

منــــــذ ســــــنة  صــــــىل  م، لغــــــرض فحــــــص الطــــــائرة وانتهــــــاء العقــــــد األ 11/11/2015
   1شــــهر  م2016

ر
 بمعرفــــة أعمــــال  وبــــاف

 
ة بطيئــــة جــــدا  شـــــركةالصــــيانة تــــتم بــــوتت 

  االيربـــــاص
 
م بالخصـــــوص إل وفقـــــا عمـــــرة  اجـــــراءات و صـــــالحاإل  جـــــراءللعقـــــد المـــــت 

 للطائرة. 

 م2020خالل سنة  شـركةالفنية بال دارةتقييم اداء اإل 

تتمثــــل هــــذه  دوالر  1,652,397أمــــر عمــــل بقيمــــة  73الفنيــــة عــــدد  دارةصــــدرت اإل أ -
  توريد قط  غيار واستشارات فنية وامر األ

 .فن

 :م2020د عليها خالل سنة   المتعاقالمشاريــــ -

  5عقـــد صـــيانة الطـــائرةA-LAN   دوالر  747,150ادريـــا تكنـــك بقيمـــة  شــــركةمـــ 
 .م، بدولة سلوفينيا3/2021وجاري العمل منذ شهر 

  5عقد صيانة الطائرةA-LAR   ان مصـ شــركةمـ ر للصـيانة الهندسـية بقيمـة ـطـت 
 .%100 إنجازوتم  الصيانة بدولة مرص بنسبة  دوالر  4,000

 شـركةالفنية بال دارةمالحظات عل اإل 

  كافـــــة الـــــورش -
  نقـــــص الـــــدورات التدريبيـــــة لالطقـــــم الفنيـــــة فن

 
لمتطلبـــــات دليـــــل وفقـــــا

.  شـروطالصيانة وال  
  الكادر الفبن

 الواجب توفرها فن

  المؤهل والمرخص له بـ -
  الكادر الفبن

الكشـف عـىل الطـائرات بسـبب  اجراءالنقص فن
  طريقهم للتقاعدتقاعد الكثت  منهم والبعض االخر 
 .فن

  الحـرب وعــدم  -
توقـف بعـض ورش العمـل المسـاندة بسـبب تـدمت  معـداتها وآالتهـا فن

  تقــــــديم  األمــــــر وجــــــود خطــــــط وبــــــرامأ لتعويضــــــها 
الــــــذي ترتــــــب عليــــــه عجــــــز كبــــــت  فن

 عــن توقــف 
ا
  كانــ   إيــراداتالخـدمات الروتينيــة لتشــغيل الطــائرات فضــ 

الــورش الــبر
ان العاملة بمطار معيتيقةال شـركاتتحصل نظت  تقديم خدمات ل  .طت 

  مخـــــزون قطـــــ  الغيـــــار بســـــبب تـــــدمت  واتـــــالف جميـــــ  المخـــــازن  -
الـــــنقص الشـــــديد فن

  اإل 
  داريوالمبانن

 .ة للكادر الفبن

إل  تحليـــل مـــال  دقيـــق وال شســــتند إل  التقيـــيم المـــال  للخســـائر جـــراء الحـــرب يفتقـــر  -
 .معايت  موضوعية
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  عــدم وجــود خطــط وبــرامأ تــدريب تأهيليــة -
 
لالحتياجــات التدريبيــة المســتقبلية وفقــا

ن بســـبب تقاعـــدهم ن المـــؤهلي    ظـــل تنـــاقص الفنيـــي 
ن
  ف
أو  إلعـــداد كـــوادر الصـــف الثـــانن
  
ر
 .قرب مدة تقاعد العدد الباف

 المحطات الخارجية

محطــــات ومــــن خــــالل الفحــــص  6 شـــــركةبلــــل عــــدد المحطــــات الخارجيــــة التابعــــة لل -
ن  : والتقييم تبي   
 اآلنر

 ال  
 يفــاد محطــات للمــدة القانونيــة المحــددة بالئحــة اإل تجــاوز العديــد مــن مــوظفن
يــــة أ شـــــركاتال إدارةســــنوات دون ان يتخــــذ مجلــــس  4للعمــــل بالخــــارج والبالغــــة 

 .ات بشأن ذلكإجراء

 ن بالمحطــات الغــت   شـــركةقيــام الجمعيــة العموميــة لل بتخفــيض مرتبــات العــاملي 
  
ن
 %.50بنسبة  م2020لسنة  األولاجتماعها العادي  محضـر عاملة ف

 الخالصة

انيـــــــة التقديريـــــــة ل - ن تتناســـــــب   العـــــــام بقـــــــيم يـــــــراداتات واإل مصــــــــروفعـــــــدم وضـــــــ  المت 
والمبالغــــة التقــــديرات بشــــكل كبــــت   دول  بســــبب حائجــــة كورونـــا والظـــروف الســــائدة

انيــة افقــدا الــذي األمــر  ن التقديريــة دورهــا كــأداء للرقابــة وتوظيــف المــوارد بكفــاءة  المت 
 .وفاعلية واقتصادية ومعالجة

  عـرض موضـوع شـطب وتخريـب الطـائرات ال شــركة مجلـس التقصت   -
ة كليـا متضــرر فن

 بشأنها.  عىل الجمعية العمومية ال تخاد القرارات المناسبة

  ووصـــــف شــــــركةال إدارةتقصـــــت  مجلـــــس  -
  وضـــــ  مـــــالك وظـــــيفن

   فن
وتوصـــــيف وظـــــيفن

 .ومكتب ادارةوتحديد المسؤوليات والصالحيات لكل دائرة و 

يــــرع فيـــه عـــدم التوســـ  والعمـــل عـــىل تعــــديل  شــــركةللعـــدم وضـــ  هيكـــل التنظـــيم    -
 واعتمادها من الجمعية العمومية.  شـركةلعمل ال ة والمالية المنظمةدارياللوائ  اإل 

مــــن حيــــث عــــدم اعــــدد مــــذكرات  شـــــركةضــــعف نظــــام الرقابــــة الداخليــــة المطبــــق بال -
المــــــــدينون وتكــــــــوين  أرصــــــــدةية وعــــــــدم المصــــــــادقة عــــــــىل صــــــــحة صـــــــــرفالتســــــــوية الم

ات البـــــدل النقـــــدي لإلجـــــازات ومخصـــــص مصــــــروفالمخصصـــــات الالزمـــــة لمجابهـــــة 
  تحصــــيلها فضــــال عــــن قيــــام مكتــــب الخزينــــة باعــــداد مــــذكرات 

الــــديون المشــــكوك فن
 شـركةالذي بعرض حسابات ال األمر ية بالعملة المحلية صـرفالتسوية للحسابات الم

 للتالعب واالختالس وضياع ارصدتها. 

ة مــن الحـرب والمتوقفــة متضــرر عــىل صـيانة الطــائرات ال صــرفاولويــة ال إعطـاءعـدم  -
 لمدة طويلة تجاوزت الخمس سنوات داخل وخارج ليبيا. 

ة خـالل السـنوات مـن  شــركةتكبـد ال - م 2020وحـبر سـنة  م2013لخسـائر ماليـة كبـت 
  اإل إيرادات انخفاضبسبب 

 خرى. أالعموم  والتشغيل من جهة  نفاقها والتوس  فن

اكمـــــة بســـــبب شــــــركةتأكـــــل راس مـــــال ال - وحـــــبر ســـــنة  شــــــركةمنـــــذ نشـــــأة ال خســـــائر المتر
 .حجم الخسائر المليار دينار قارب  حيث حبر  الخسائر شبة كامل بشكلم 2020
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-   
عـن السـنوات  م2020بالعملـة الصـعبة خـالل سـنة  شــركةالحسـابات ال أرصـدةتدنن

امــات األمــر الســابقة  ن ة جنبيــالقائمــة بالعملــة األ  الــذي يجعلهــا عــاجزة عــن ســداد االلتر
 ونعرضها لغرامات تأخت  من قبل الجهات الدائنة. 

تــراكم الــديون الداخليــة والخارجيـــة وفوائــد القــروض مــن ســـنة ألخــرى لتتجــاوز هـــذه  -
امات مبلل  ن  .مليار دينار 10,439االلتر

   شــــركةال إدارةتقصـــت  مجلـــس  -
ن
انيـــات ال إقفـــالف ن وحســـاباتها الختاميـــة عـــن  شــــركةمت 

 .م2019وحبر سنة  م2013سنة 

  المحطـات الخارجيـة جـراءاإل  باتخاذ دارةتقصت  مجلس اإل  -
ات الالزمـة حيـال مـوظفن

للعمل بالخارج ولمدة سنوات فضال عن  هم للعمل بالخارجإيفادالذين انته  مدة 
 للعمل بالخارج.  يفاد عدم اعتماد الئحة اإل 

 اخلطوط اجلوية األفريقية شـركة
 شـركة الخطوط الجوية األفريقية إدارةلس مج

 شـركةال إدارةالمالية والمزايا العينية الممنوحة لمجلس  مكافآتمن خالل متابعة بند ال
ن لنا حصول رئـيس ونائـب مجلـس  الخطـوط الجويـة األفريقيـة وكـل مـن  شــركة إدارةتبي 

 شــركةالسـنوس  عـىل مزايـا ماليـة مـن الجمـال الحجـاج ورجـب / عضوي المجلس وهمـا
( بشــــأن النشــــاط التجــــاري لســــنة 23( مــــن القــــانون رقــــم )407بالمخالفــــة للمــــادة رقــــم )

دينــار اعتبــارا  2000وذلــك نظــرا لحصــولهم عــىل مكافــأة ماليــة شــهرية بقيمــة  م،2010
ة إجماليــــأي بقيمــــة م 2020وحــــبر شــــهر يوليــــو لســــنة م 2019مــــن شــــهر مــــارس لســــنة 

رقم  شـركةال إدارةدينار لكل منهم وذلك حسب قرارهم )قرار مجلس  34,000وقدرها 
 م( دون أخذ الموافقة من الجمعية العمومية. 2019لسنة  (51)

دينار  3500يتقا،ن بالمخالفة مرتب شهري وقدره  )م ر( دارةكما أن نائب مجلس اإل 
فريقية وبيانـه  الخطوط األ شـركةوذلك عىل وظيفة مستشار للمدير العام ل شـركةمن ال
 :كما يىل  

منصـــبه بـــالمجلس قـــام بتوقيـــ  عقـــد متعـــاون )م ر(  دارةقبـــل تـــول  نائـــب مجلـــس اإل  -
 2500عىل وظيفة مستشار المـدير العـام لمـدة سـنة واحـدة وبمرتـب شـهري وقـدره 

 م. 01/01/2018دينار وذلك اعتبار من 

   شــــركة إدارةمنصـــبه كنائـــب مجلـــس )م ر(  بعـــد تـــول   -
الخطـــوط األفريقيـــة وذلـــك فن

)م ر(  شــركةال إدارةقام المـدير العـام بتمديـد عقـد نائـب مجلـس م 2019بداية سنة 
  الراتـــــب والمزايـــــا بموجـــــب قـــــرار المـــــدير العـــــام ل

 شــــــركةلمـــــدة ســـــنة أخـــــرى وبزيـــــادة فن
)داللــــة عــــىل وجــــود اســــتغالل ســــلطة م 2019( لســــنة 87الخطـــوط األفريقيــــة رقــــم )
 .وكذلك تضارب مصال (

كمستشــار للمــدير   دارةحيــث أصــب  الراتــب الشــهري الــذي يتقاضــاه نائــب مجلــس اإل  -
منحـــه جميـــ  المزايـــا الماليـــة والعينيـــة ضـــافة إل دينـــار باإل  3500العـــام مبلـــل وقـــدره 

  ال شـركةالمقررة للمستشارين والمعمول بها بال
( أي أن شــركة)يعامل معاملة موظفن
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  عضــــو هيئــــة تــــدرطس  مضــــمون العقــــد لــــيس عقــــد متعــــاون بــــل عقــــد 
عمــــل والمعــــبن

 .مرتب(بجامعة طرابلس )ازدواجية 

  تحصـــل عليهـــا نائـــب مجلـــس  إجمـــال  إن  -
الخطـــوط الجويـــة  شــــركة إدارةالمبـــالل الـــبر

الخطــوط األفريقيــة بالمخالفــة  شـــركةاألفريقيــة عــىل وظيفــة مستشــار المــدير العــام ل
ارض المصــــال  بشــــأن تعــــم 2018( لســــنة 7لمنشــــور رئــــيس ديــــوان المحاســــبة رقــــم )

  حكمهــا مبلــل وقــدره شـــركاتال إداراتبمجــالس 
ن
دينــار وذلــك  66,500 العامــة ومــا ف

 م. 31/07/2020حبر تاريــــخ م 1/1/2019من تاريــــخ 

ن لنا تقصت  عضو هيئة المراقبة شـركةومن خالل متابعة نشاط هيئة المراقبة بال )إ  تبي 
وهمــــــا  شـــــــركةال ارةإدلقيــــــام بمهامــــــة وتغيبــــــه عــــــن حضــــــور اجتماعــــــات مجلــــــس س ع( ا

مخالفــة بــذلك م 2020االجتمــاع الــدوري الخــامس( لســنة  -)االجتمــاع الــدوري الثالــث 
   م2010( لسنة 23( من القانون رقم )202المادة رقم )

بشـأن النشـاط التجـاري، والـبر
ن مــن  أعضــاءأحــد أو  نصــ  عــىل م إذا تخلــف رئــيس هيئــة المراقبــة عــن حضــور جلســتي 

ن عـــن مهمـــتهمم شــــركةل الســـنة الماليـــة للخـــال دارةجلســـات مجلـــس اإل  وا متخلـــي  ، اعتـــت 
  من ضمن 

  سنة  أعضاءواستمرار المعبن
بالمخالفـة وحصـوله م 2021هيئة المراقبة فن

 .دينار شهريا 2000عىل مزاياه المالية بالمخالفة 

والقــرارات الصـــادر  شـــركةال إدارةكــذلك مــن خــالل متابعـــة محــا ن اجتماعــات مجلـــس 
ن لنـــا قيـــام مجلـــس م 2020وســـنة  م2019عنـــه خـــالل ســـنة  باصــــدار  شــــركةال إدارةتبـــي 

  ظـــــل  شــــــركةمصـــــلحة الأو  مجموعـــــة مـــــن القـــــرارات لـــــم تـــــراع بهـــــا المصـــــلحة العامـــــة
فن

  تمـر بهـا ممـا يعـد إهـدار للمـال العـام وت
   صــرفالظروف الماليـة الصـعبة الـبر

بالمجـان فن
 :وبيان ذلك كما يىل   شـركةأموال ال

 أعضــــاءرئــــيس و  إيفــــاد بشــــأن م 2019( لســــنة 30رقــــم ) دارةصــــدور قــــرار مجلــــس اإل  -
ن رس مجلــس اإل  شـــركةال إدارةمجلـس  ومــدير مكتــب رئــيس  دارةوهيئــة المراقبــة وأمــي 
  مهمــة رســمية للجمهوريــة التونســية لمــدة  دارةمجلــس اإل 

أيــام عمــل اعتبــارا مــن  3فن
دون تحديــــــد الغــــــرض المحــــــدد مــــــن المهمــــــة، ومــــــن خــــــالل م 15/06/2019تــــــاريــــخ 

ن أن قـــــرار اإل  دارةالطـــــالع عـــــىل محـــــا ن اجتماعـــــات مجلـــــس اإل ا تـــــم لعقـــــد  يفـــــاد تبـــــي 
بتـــــــاريــــخ م 2019الـــــــدوري العـــــــادي الخـــــــامس للعـــــــام  شــــــــركةال إدارةاجتمـــــــاع مجلـــــــس 

 رئيســـــــ ال شـــــــركةبفنــــــدق رامــــــادا قمــــــرت بتــــــونس بــــــدال عــــــن مقــــــر الم 16/06/2019
رات لذلك    غبن عنهـا مصاري شـركةالذي حمل ال األمر بطرابلس دون وجود مت 

ف فن
 مما يعد إهدار للمال العام. 

مـــــدير مكتـــــب رئـــــيس  ايفـــــاد بم 2019( لســـــنة 24رقـــــم ) دارةصـــــدور قـــــرار مجلـــــس اإل  -
كيــة لمــدة ) دارةمجلــس اإل  ات نقــل إجــراء( أيــام وذلــك للقيــام باتمــام 6للجمهوريــة التر
( نـوع تويوتـا كـاروال، وتـم نقلهمـا لمقـر ال شــركةأصول ال ن  ركةشــبمحطـة تركيـا )سـيارتي 

ن لــرئيس المجلــس ونائبــه إلســتعمالهما الخــاص ممــا أدى  بطــرابلس وتســليم الســيارتي 
ة تركيـة  47,440بمنطقة تركيا مصــــاريف نقل بقيمـة  شـركةتحميل حساب الإل  لـت 

ن بقيمـــة م 2020خـــالل ســـنة  دوالر وذلـــك  620عـــدا عـــن مصــــاريف شـــحن الســـيارتي 
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ن ممــــا إجماليــــبمصــــاريف    الحــــاق  ة تعــــادل تكلفــــة الســــيارتي 
ن
بــــأموال  الضـــــرر تســــبب ف

 .دارةلتحقيق مناف  خاصة لرئيس ونائب مجلس اإل  شـركةال

إعانـــــة ماليـــــة قـــــدرها  صــــــرفبم 2019لســـــنة  (54رقـــــم ) دارةصـــــدور قـــــرار مجلـــــس اإل  -
المـــدير العــــام الســـابق والـــذي يتقــــا،ن راتـــب شــــهري لســــيد )  ا ع( مرتـــب شـــهرين ل

االجتماعية )وفاة زوجته( مخالفة اللـوائ  دينار وذلك تقديرا لظروفه  4962وقدره 
  ال
ن
  المال العام.  صـرفالذي يعد ت األمر  شـركةالمعمول بها ف

ن
 بالمجان ف

ن  صــــرفبم 2020( لســـنة 36رقـــم ) دارةصـــدور قـــرار مجلـــس اإل  - مكافـــأة شـــهرية ألمـــي 
م 2020لسـنة  11إعتبـار مـن شـهر  دينـار 1,500بمبلل وقـدره  شـركةال إدارةمجلس 

  المخالفة بذل
ن
ار بالمـال  األمـر  شــركةك اللوائ  المعمول بهـا ف الـذي يعـد إهـدار وا ن

 .شـركةالعام لل

ن وذلــك شـــركة إدارةمجلــس  أعضــاءبــالرغم مــن أن  -  الخطــوط األفريقيــة غــت  متفــرغي 
 
 
  سـنة  شــركة( مـن النظـام األسـاس  لل32لما نص  عليه المادة رقم )وفقا

ن
المعـدل ف

ن لنــا توســ  م 2019   المهــام الرســمية الخارجيــة وارتفــاع  دارةمجلــس اإل إال أنــه تبــي 
فن

 شــــركةتكـــاليف اإلقامـــة الفندقيـــة لـــرئيس المجلـــس وأعضـــائه دون مراعـــاة مصـــلحة ال
  تمر بها وكان بيان عينة منها ك

: والظروف المالية البر  
  اآلنر

 اإلجمال   سعر الليلة نوع الغرفة الفند  االسم

   م م  
 15,000 2,500 جمي  الطلباتجناح ممتاز م   هيلتون بومونبر

   م م 
 17500 2,917 جناح ممتاز م  جمي  الطلبات هيلتون بومونبر

اتون داكا ر ب   14,400 2,400 جناح ممتاز م  وجبة افطار شت 

 3,960 1,980 غرفة ديلوكس م  وجبة االفطار موفنبيك الالك إ ر

   إ ر
 9,000 1,500 غرفة ديلوكس م  وجبة االفطار هيلتون بومونبر

 9,750 1,950 غرفة ممتازة مطلة عىل الفسفور بارك CVKفندق  م ر

 4,080 1,360 جناح ممتاز م  جمي  الطلبات الكورال سوي  أ ت

 30,000 1,200 غرفة ديلوكس م  افطار وعشاء صفاقس سنتر  ح ب س
 

ن لنــا م 2020-2019خــالل ســنة  شـــركةال إدارةوعنــد قيامنــا بمتابعــة نشــاط مجلــس  تبــي 
  القيــــــام بالمهــــــام الموكــــــل بهــــــا  شـــــــركةال إدارةضــــــعف وتقصــــــت  مجلــــــس 

  فن
 
للنظــــــام وفقــــــا

  سنة  شـركةاألساس  لل
  مايىل   م2019والمعدل فن

 :ويمكن بيان أهم نواج  القصور فن

  لســنة  شـــركةال إدارةتـأخر مجلـس  -
  عقـد إجتماعــه الـدوري الثـانن

ألكـتر مــن م 2020فن
  نصــ   شـــركة( مــن النظــام األســاس  لل37رقــم )مخالفــة بــذلك المــادة  أشــهر 7

والــبر
مــرة عــىل األقــل كــل شــهرينم وكــذلك  إجتماعــات دوريــة دارةعــىل م يعقــد مجلــس اإل 
عـــــــىل المكافـــــــأة الشـــــــهرية المحـــــــددة مـــــــن الجمعيـــــــة  شــــــــركةال إدارةحصـــــــول مجلـــــــس 

امهم بحضــور 33العموميــة بالمخالفــة للمــادة ) ن ( مــن النظــام األســاس  نظــرا لعــدم إلــتر
   الحـــــد 

( مـــــن النظـــــام 37المـــــادة رقـــــم ) األدنن مـــــن اإلجتماعـــــات المنصـــــوص عليهـــــا فن
 .شـركةاألساس  لل

  إعـــداد  شــــركةال إدارةتقصـــت  مجلـــس  -
انيـــة التقديريـــة  مشــــروعفن ن م 2021-2020المت 

( مــــن النظـــــام األســـــاس  36مخالفـــــة بــــذلك البنـــــد الثالـــــث مــــن المـــــادة رقـــــم ) شـــــركةلل
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  عــدم قــدرة ال شـــركةلل
ن
ة داريــات اإل مصـــروفعــىل ضــبط ومراقبــة ال ـركةشــممــا ســاهم ف

 والعمومية. 

  إعـــداد القـــوائم الماليـــة المتـــأخرة مـــن ســـنة  شــــركةال إدارةتقصـــت  مجلـــس  -
ن
م 2013ف

بـالرغم  شــركة( مـن النظـام األسـاس  لل36مخالفة بذلك البند الراب  من المادة رقم )
، ن  من تول  المجلس مهامه لمدة عامي 

امأ الكفيلـــة بتحقيــــق  كةشــــر ال إدارةتقصـــت  مجلــــس  -   وضــــ  الخطـــط والــــت 
ن
 أهــــدافف

( مـــــن النظـــــام األســـــاس  36مخالفـــــة بـــــذلك البنـــــد التاســـــ  مـــــن المـــــادة رقـــــم ) شـــــركةال
 .شـركةلل

  واللـــوائ  والـــنظم الداخليـــة  شــــركةال إدارةتقصـــت  مجلـــس  -
  إعـــداد المـــالك الـــوظيفن

ن
ف

 بذلك البند العارسر وذلك لعرضها عىل الجمعية العمومية لالعتماد مخالفة  شـركةلل
 .شـركة( من النظام األساس  لل36من المادة رقم )

بالتعدي عىل صالحيات المدير العام فيما يتعلق باصدار  شـركةال إدارةقيام مجلس  -
ن و  والمكاتــــب التابعــــة للمــــدير العــــام ومنهــــا عــــىل  داراتمــــدراء اإل  اعفــــاءقــــرارات تعيــــي 

م، مخالفــة بــذلك البنــد 2019( لســنة 14/35/36/38ســبيل المثــال القــرارات رقــم )
  نصــ  عــىل  شـــركة( مــن النظــام األســاس  لل36مــن المــادة رقــم ) رـالحــادي عشــ

والــبر
ن و  والمكاتب وذلك بنـاء  داراتمدراء اإل  اعفاءأن مسئولية المجلس    اعتماد تعيي 

 عىل عرض من قبل المدير العام. 

   شـــــركةعهــــد ماليــــة بالمخالفــــة مــــن حســــاب ال صـــــرفب شـــــركةال إدارةقيــــام مجلــــس  -
فن

قيمـــة )إ س ر( ب دارةمنطقـــة تركيـــا بالعملـــة الصـــعبة لصـــال  مـــدير مكتـــب مجلـــس اإل 
بالمنظومــــــــة  13435م حســــــــب القيــــــــد رقــــــــم 16/09/2019دوالر بتــــــــاريــــخ  7,000

م 4/10/2019بتـــــاريــــخ  دوالر 2,000يـــــة بقيمـــــة عهـــــدة مال صــــــرفالماليـــــة وكـــــذلك 
 بالمنظومة المالية.  12800حسب رقم القيد 

بالتعاقــــد مــــ  محــــالت حــــاتم للمالبــــس الرجاليــــة بقيمــــة  شـــــركةال إدارةقيــــام مجلــــس  -
لتوريــد الــزي  شـــركةدينــار دون عــرض عــىل لجنــة العطــاءات بال 1,655,250 ةإجماليــ

  ال
فت  الــــزي الرســـــم  لمــــن تطلـــــب طبيعـــــة ودون التقيـــــد بتـــــو  شـــــركةالرســــم  لمـــــوظفن

، بالمخالفـــــة ة وقـــــرار داريـــــألحكــــــام الئحـــــة العقـــــود اإل            أعمـــــالهم الـــــزي الرســـــم 
( 492( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8مجلــس الــوزراء مخالفــة بــذلك المــادة رقــم )

( مــن 257بشــأن تنظــيم عمــل لجــان العطــاءات، وكــذاك المــادة رقــم )م 2013لســنة 
 .شـركةمالية بالالالئحة ال

للســــاعات وذلــــك  1948بالتعاقــــد مــــ  محــــالت الشــــيخ  شـــــركةال إدارةقيــــام مجلــــس  -
دينـــار دون عرضـــها عـــىل  310,000ة إجماليـــبقيمـــة  شــــركةســـاعات بشـــعار ال شــــراءل

ة، وكـــذلك عـــدم داريـــألحكــــام الئحـــة العقـــود اإل  بالمخالفـــة شــــركةلجنـــة العطـــاءات بال
  ظل الوض  المال  للامصـروفلمثل هذه ال شـركةحاجة ال

يعد هدر للمال  شـركةت فن
 .  العام وشكل من أشكال الفساد المال 

  النفقــــات العموميــــة واإل  شـــــركةال إدارةتوســــ   -
وخاصــــة م 2019خــــالل ســــنة  ةداريــــفن

  ال
 الصــــح  عــــىل مــــوظفن

ن وعــــائالتهم وذلــــك دون اعتمــــاد  شـــــركةفيمــــا يتعلــــق بالتــــأمي 
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ن مـــن الجمعيـــة العموميـــة ضـــمن انيـــة التقديريـــة لســـنة  مصــاريف التـــأمي  ن م 2019المت 
 شـــــركة، ممــــا أثقــــل الشـــــركة( مــــن الالئحـــة الماليــــة بال19مخالفـــة بــــذلك المــــادة رقــــم )
  ســــنة 24) بمصــــاريف تأمينيــــة بقيمــــة

ن
وتعــــد هــــذه القيمــــة م 2019( مليــــون دينــــار ف
  قيمتها مقارنة بالمبالل المدفوعة من 

ن
ن  شـركةمبالل ف الخطوط الليبية وذلك للتأمي 
  بلغــ  قيمتهــا مبلــل  موظفيهــا وعــائالتهمعــىل 

دينــار وذلــك بــالرغم  151,500والــبر
  ل
  ل شـــــركةمــــن أن الكــــادر الــــوظيفن

 شـــــركةالخطــــوط اللليبيــــة ضــــعف الكــــادر الــــوظيفن
 .شـركةبأموال ال الضـرر  لحقأالخطوط األفريقية مما يعد فساد واهدار مال  

لـــة الصـــعبة وذلـــك فيمـــا ات بالعممصــــروفبضـــبط ال شــــركةال إدارةعـــدم قيـــام مجلـــس  -
ن لنـــــا تحمـــــل ال بمصـــــاريف مرتبـــــات  شــــــركةيتعلـــــق بالمحطـــــات الخارجيـــــة حيـــــث تبـــــي 

  هـذه المحطـات 
ن
ن الموفدين للعمل بالخارج بالرغم مـن توقـف التشـغيل ف الموظفي 

ر  –جـــدة  –و   محطـــة )نيـــام  م 2019منـــذ ســـنة    هـــدر و ن
ن
عمـــان( ممـــا تســـبب ف

 .شـركةبأموال ال

 شـركةلداخلية والضبط الداخل  بالتقييم نظام الرقابة ا

  تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة، وذلــك مــن خــالل  شـــركةال إدارةغيــاب دور مجلــس  -
فن

الــذي  األمــر دراســـة واعتمـــاد التقاريـــر الدوريــة لمكتــب المراجعــة والمراقبــة الداخليــة، 
  القيــــام بــــدوره بالشــــكل المطلــــوب ونــــتأ عنــــه

 اثــــر ســــلبا عــــىل فاعليــــة أداء المكتــــب فن
  أغلـــــب التقـــــارير الدوريـــــة لمكتـــــب المراجعـــــة والمراقبـــــة 

تكـــــرار نفـــــس المالحظـــــات فن
الداخليـة، وذلـك بـالرغم مـن أن أغلـب المالحظــات تشـكل مخـاطر عاليـة عـىل أمــوال 

 م2010لســــنة  (23)( مــــن القــــانون رقــــم 182مخالفــــة بــــذلك المــــادة رقــــم ) شـــــركةال
 .شـركةالالئحة المالية بال ( من190بشأن النشاط التجاري ومخالفة المادة رقم )

  متابعة وتدقيق جمي  العمليات المالية نتيجة لعدم  -
تقييـــد دور مكتب المراجعة فن

ه كافـــة الصـــالحيات لالطـــالع عـــىل العمليـــات والمعـــامالت بالمنظومـــة الماليـــة إعطـــاء
 الــذي األمــر ، شـــركةوذلــك للتأكيــد مــن دقــة وســالمة التســجيل بالمنظومــة الماليــة لل

فــرص أداءه لــدوره المطلــوب بكفــاءة وفاعليــة مخالفــة بــذلك المــادة رقــم  يقلــص مــن
 .شـركة( من الالئحة المالية بال189)

انيات التقديريـة لل شـركةال إدارةتقصت   - ن   وض  واعتماد المت 
خـالل السـنوات  شــركةفن

يضــي  فـرص اســتخدامها كـأداة فعالــة لتقيــيم األداء  م2020وحــبر سـنة  م2015مـن 
والقيـــــام بالمقارنـــــات الالزمـــــة وتحديـــــد االنحرافـــــات  شــــــركةعمليـــــات ال والرقابـــــة عـــــىل

ن عنها وذلك التخاذ اإل  ات التصحيحية الالزمـة مخالفـة جراءوتوجيه نظر المسؤولي 
 . شـركة( من الالئحة المالية بال15-9بذلك المواد رقم )

لــك دون تمريرهــا عــىل مكتــب المراجعــة والمراقبــة وذ صـــرفتنفيــذ عمليــات ماليــة بال -
 صـرفالعتمادها قبل ال للتأكد من سالمتها وأنها مؤيدة بجمي  المستندات المؤيدة

  والتحقـــق مــــن صـــحة تســــجيلها 
 
  الوفقـــا

 شـــــركةللمبــــادئ المحاســـبية المعمــــول بهـــا فن
 .شـركة( من الالئحة المالية بال37مخالفة بذلك المادة رقم )

  القيـام بالتعدي عىل اختصاصات مكتب المراجع دارةقيام مجلس اإل  -
ة والمراقبـة فن

م، حيــث أصــدر المجلــس 2019بعمليــات تــدقيق المحطــات الخارجيــة خــالل ســنة 
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( بتشكيل لجنة لمتابعة ست  المحطات الخارجية من أعضائه دون أن 9القرار رقم )
ة العملية والعلمية للقيام بمهمة المتابعة وهم   :تتوفر لديهم الخت 

  اللجنة االسم ر
 
 التخصص الصفة ف

 هندسة رئيسا ج ي ح 1

 القانون عضو ص م ر 2

ونيتجارة  عضو ر س ر 3  ةإلكتر
 

عنـــد  كـــذلك لـــم يـــتم إعـــداد تقـــارير عـــن المحطـــات الخارجيـــة مـــن قبـــل اللجنـــة المشـــكلة
  مهمــة رســمية وتــم 

ن
عــالوات المهمــة لهــم مخالفــة بــذلك المــادة رقــم  صـــرفخروجهــا ف

 .شـركةبال يفاد ( من الئحة اإل 9)

المراجعــــــة والرقابـــــة الداخليـــــة بمهــــــام التـــــدقيق عـــــىل المحطــــــات  عـــــدم قيـــــام مكتـــــب -
محطة االسكندرية(  –محطة اسطنبول  –)محطة تونس  شـركةالخارجية التابعة لل
 م. 2020وذلك خالل سنة 

ام مــدراء المحطــات الخارجيــة التابعــة لل - ن باحالــة المســتندات المؤيــدة  شـــركةعــدم الــتر
ـــــ  األخـــــت  مـــــن ســـــنة ( حـــــبر اصــــــرفال أذونـــــات) صــــــرفلعمليـــــات ال  دارةإل م 2020لربــ

( مـــن 146المراجعـــة حـــبر يـــتم مراجعتهـــا بشـــكل دوري مخالفـــة بـــذلك المـــادة رقـــم )
 .شـركةالالئحة المالية بال

  متابعــة واحكــام الرقابــة الفوريــة لحســابات ال شـــركةالماليــة لل دارةتقصــت  اإل  -
 شـــركةفن

ن لنــا عــدم ية وذلــك مــن خــالل إعــداد مــذكرات التســوية الشــهريةصـــرفالم ، حيــث تبــي 
 األمـــر لعـــدة ســـنوات  شــــركةية ألغلـــب حســـابات الصــــرفإعـــداد مـــذكرات التســـوية الم
ية صـــرفلالختالســات والتالعــب وضــياع أرصــدتها الم شـــركةالــذي يعــرض حســابات ال

ة   فتر
 .شـركةلل دارياالنقسام اإل  وخاصة فن

  إعـــــــداد حســـــــابات المراقبـــــــة اإل  دارةتقصـــــــت  اإل  -
ســـــــاب مراقبـــــــة ة )حجماليـــــــالماليـــــــة فن

 –حســـــابات مراقبـــــة المـــــدينون  –حســـــاب مراقبـــــة األصـــــول الثابتـــــة  –ات مصــــــروفال
  النظـــام 

  تعـــد أحـــد أهـــم أدوات الضـــبط الـــداخىل  فن
حســـابات مراقبـــة الـــدائنون( والـــبر

 .شـركة( من الالئحة المالية لل147المحاسب   مخالفة بذلك المادة رقم )

ان الم دارةتقصــــت  اإل  - ن   إعـــــداد مـــــت 
 أرصـــــدةراجعـــــة وذلــــك للتأكـــــد مـــــن تـــــوازن الماليـــــة فن

  تؤثر عىل توازنه حبر يتم تصـحيحها 
الحسابات وذلك بهدف اكتشاف األخطاء البر

 .شـركة( من الالئحة المالية بال192بشكل دوري، مخالفة بذلك المادة )

 :الخطوط األفريقية شـركةالمالية ل دارةتقييم أداء اإل 

انيـات  - ن   اعـداد المت 
م 2020حـبر سـنة  م2015التقديريـة خـالل السـنوات التقصت  فن

  تنـام   شــركة( من الالئحة المالية لل13-12مخالفة بذلك المادة رقم )
ممـا سـاهم فن

رمصــــــروفحجـــــم ال بـــــأموال  ات دون تخطـــــيط ورقابـــــة ونـــــتأ عنـــــه إلحـــــاق هـــــدر و ن
 .شـركةال
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انيــات العموميــة و  - ن   إعــداد المت 
ن
خــالل  ـركةشــالحســابات الختاميــة لل اقفــالالتقصــت  ف
( من الالئحة 196مخالفة بذلك المادة رقم )م 2020م وحبر سنة 2013السنوات 
 شـركة. المالية لل

-   
ن
م 2019-2014بنـــــد العهـــــد الماليـــــة خـــــالل الســـــنوات  إقفـــــالالتقصـــــت  واإلهمـــــال ف

، حيـث شــركة( من الالئحـة الماليـة بال45وتنام  قيمة البند بالمخالفــــة للمــــادة رقم )
دينــار وفيمــا  10,150,450م مبلــل وقــدره 31/12/2020مــة البنــد بتــاريــــخ بلغــ  قي

 :م31/12/2020يىل  عينة من رصيد العهد القائمة حبر تاريــــخ 

 م31/12/2020رصيد العهدة بتاريــــخ  االسم ت

 5,624,963 ع ح ع 1

 1,316,752   إ ع 2

 523,622 ب ع م 3

 421,589 ل ع ب  4

 195,382 ر ع آ 5

 68,898 إ م ب 6
 

بالمنظومــة الماليــة  3666مكافــاة ماليــة تحــ  رقــم قيــد  صـــرفب قيــام المــدير المــال   -
  اســــــطنبول بالمخالفــــــة  10,488بقيمــــــة م 2020لســــــنة 

دوالر للمحاســــــب المــــــال  فن
)بدون قرار( وعدم اعتمادها من مكتب المراجعة والمراقبة الداخلية مخالفة بذلك 

 .شـركةبال ( من الالئحة المالية37المادة رقم )

  اعــــداد مــــذكرات التســــوية الم -
ن لنــــا أغلــــب الحســــابات صـــــرفالتقصــــت  فن ية حيــــث تبــــي 

( مـن 136مخالفـة بـذلك المـادة رقـم )م 2015ية لـم يـتم تسـويتها منـذ سـنة صـرفالم
 .شـركةالالئحة المالية لل

  تســـوية حســـابات المـــدينون والـــدائنون وحســـابات امنـــاء الخـــزائن وعـــدم  -
التقصـــت  فن
  
م 2020حـــبر ســـنة  م2014خـــالل الســـنوات  شــــركةالمنظومـــة الماليـــة لل ترحيلهـــا فن

 .شـركة( من الالئحة المالية بال137مخالفة بذلك المادة رقم )

  تحديث المنظومـة الماليـة لل شـركةال إدارةاهمال وتقصت   -
وعـدم ربطهـا مـ   شــركةفن
ات ضــــــــعف مخرجــــــــإل  الماليــــــــة، أدى دارةبــــــــاإل  يــــــــراداتقســــــــم المرتبــــــــات ودائــــــــرة اإل 

  
بعــــــض البنــــــود  أرصــــــدةالمنظومــــــة الماليــــــة )التقــــــارير( وكــــــذلك وجــــــود اختالفــــــات فن
زيــــادة الوقــــ  ضــــافة إل الظــــاهرة بالمنظومــــة الماليــــة ومنظومــــة قســــم المرتبــــات باإل 

  نهايـــة كـــل 
والجهـــد المبـــذول مـــن خـــالل اتكـــرار عمليـــة إدخـــال قيمـــة بنـــد المرتبـــات فن

 شهر. 

  ار  شـــــركةالماليــــة بال دارةتقصـــت  اإل  -
شــــفة المســــتندات المؤيــــدة للمعــــامالت الماليــــة فن

مما أدى لضياع بعد المستندات للقيود م 2019حبر سنة  م2014خالل السنوات 
  المنظومـة الماليـة بال

( 139مخالفـة بـذلك المـادة رقــم ) شـــركةالمحاسـبية المثبتـة فن
 شـركة. من الالئحة المالية لل

  القيـــــام بمهامـــــه شــــــركةتقصـــــت  قســـــم التكـــــاليف بال -
مـــــن تحديـــــد تكـــــاليف الـــــرحالت  فن

الجويـــة ومقارنتهـــا بالتكـــاليف الفعليـــة وتحديـــد اإلنحرافـــات الالزمـــة واعـــداد التقـــارير 
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( مـــن 161-160مخالفـــة بـــذلك المـــادة رقـــم ) شــــركةالعليـــا بال دارةالالزمـــة بشـــأنها لـــإل 
 شـركة. الالئحة المالية لل

ن بال - ة  شــــــركةمـــــن  الســـــلف للعـــــاملي   شــــــركةللوضـــــ  المـــــال  للدون مراعـــــاة بقـــــيم كبـــــت 
( مـــــن الئحـــــة الســـــلف 4( والمـــــادة رقـــــم )8( الفقـــــرة رقـــــم )2وبالخالفـــــة المـــــادة رقـــــم )

 :وفيما يىل  عينة من السلف الممنوحة شـركةبال

 االسم
  
 
رصيد السلفة ف

 م30/9/2020
القسط 
 الشهري

مدة السداد 
 )شهر(

 170 500 84,991 ر ع ق 

 142 500 70,855 ع ا ر

 65 1000 65,394 ح ك ب س

 95 650 61,921 ك ر ا

 186 300 55,705 س   ع

 92 600 55,145 س ن ا د
 

 الخطوط الجوية األفريقية  شـركة إيراداتتقييم  

انيــة تقديريــة معتمــدة لل ن  (2020-2014خــالل الســنوات ) شـــركةنتيجــة لعــدم وجــود مت 
تـــــم إتبـــــاع أســـــلوب  شــــــركة( مـــــن الالئحـــــة الماليـــــة بال15-9مخالفـــــة بـــــذلك المـــــادة رقـــــم )
  لتقييم 

  تنقسمشـركة ال إيراداتالتحليىل  األففر
:  والبر  

 إل اآلنر

 مبيعات تذاكر الرحالت العادية إيرادات

 المجموع BSPمبيعات  الوكاالت الداخلية الوكاالت الخارجية مكاتب الشـركة السنة

2013 41,166,848 13,879,308 119,008,634 5,097,014 179,151,804 

2014 73,742,727 17,888,135 87,419,666 7,968,864 187,019,392 

2015 58,692,490 6,752,834 89,298,067 4,100,855 158,844,245 

2016 32,830,110 3,406,670 95,734,304 2,847,051 134,818,136 

2017 38,248,757 2,945,158 124,859,707 900,861 166,954,482 

2018 31,649,873 4,589,446 142,614,545 0 178,853,864 

2019 37,281,347 9,294,849 205,184,098 0 251,760,293 

2020 39,385,678 2,564,808 25,838,279 0 67,788,766 
 

ن من خالل متابعة حساب   :للرحالت العادية شـركةمبيعات تذاكر ال إيراد يتبي 

  حجم اإل  -
   شــركةالمحققة مـن نشـاط ال يراداتتذبذب فن

وذلـك نتيجـة الظـروف الـبر
ار حـــــرب وانقســـــام  شــــــركةمـــــرت بهـــــا ال خـــــالل  شــــــركةال إدارةلمجـــــالس  إداريمـــــن أ ن
  ســــنة انخفاضــــوكــــذلك م 2018-2014الســــنوات 

بســــبب م 2020ها بشــــكل كبــــت  فن
 جائحة كرونا. 

بســـبب  م2020-2018خـــالل الســنوات  BSPمــن مبيعــات  شــــركةال إيــراداتتوقــف  -
ان وذلــــك نتيجـــــة لعــــدم قيـــــام   شــــــركةال إدارةتوقــــف العمـــــل مــــ  منظمـــــة اآلياتــــا للطـــــت 

 الخطوط الجوية األفريقية بسداد الديون المستحقة عليها لمنظمة اآلياتا. 
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رئيســـ  إل ويرجــ  ذلــك بشــكل م 2019لهــا خــالل ســنة  إيــراد ألعــىل  شـــركةتحقيــق ال -
  قيمــة

ن
  قيمـــة تــذاكر رحـــالت أســـعار التــذاكر حيـــث وصــل  نســـبة  الزيــادة ف

ن
الزيــادة ف

  سنة 
ن
 م. 2013% عن سنة 118نسبة م 2019بعض الخطوط ف

  تقـوم بهــا ال انخفـاض -
  عــدد الــرحالت الجويــة الــبر

ن
بســبب  م2014بعــد ســنة  شـــركةف

لعــدت ســـنوات وذلـــك نتيجـــة  شــــركة% مــن األســـطول الجـــوي لل75توقــف أكـــتر مـــن 
مبلـل وقـدره  شــركةغم مـن اسـتالم البصـيانتها، وذلـك بـالر  شــركةال إدارةلعدم اهتمام 

  ســـنة  191
ن
ار الحـــرب ف ، ممـــا أثـــر ســـلبا عـــىل م2014مليـــون دوالر كتعويضـــات أل ن

  الخدمة ال يتجاوز شـركةال إيراداتزيادة حجم 
ن
  ف
عدد  حيث أن عدد الطائرات البر

 ضمن أسطولها الجوي.  شـركةطائرة تمتلكها ال 17أصل  طائرات من 3

بنشـاط  شــركةال إدارةتكاد تكون معدومة نظرا لعدم اهتمـام الشحن الجوي  إيرادات -
  تســـــتطي  ال

مـــــن خاللهـــــا  شــــــركةالشـــــحن الجـــــوي وعـــــدم البحـــــث عـــــن االســـــواق الـــــبر
طـائرة شـحن  شــراءبشــركة ال إدارةالمطلوبة وذلك بالرغم من قيام  يراداتتحقيق اإل 
  سنة 

 مليون دوالر.  16.7بقيمة م 2016فن

عـــىل الشـــحن الـــوارد والصـــادر وارتفـــاع أســـعاره بســـبب  عــىل الـــرغم مـــن ازديـــاد الطلـــب -
لـــــم شســـــتط  مواكبـــــة الطلـــــب  شـــــركةجائحــــة كورونـــــا إال أن مركـــــز الشـــــحن الجـــــوي بال

  السوق وذلك نتيجة لتقصت  
   شـركةال إدارةالموجود فن

: فن  
 اآلنر

   القيـــــام بصـــــيانة طـــــائرة الشـــــحن  شــــــركةال إدارةتقصـــــت  
وتوقفهـــــا  A300-600فن
ات طويلــــــة تتجــــــا ن ممــــــا أدىلفــــــتر  شـــــــركةضــــــياع فــــــرص تحقيــــــق الإل  وز الســــــنتي 
 بالعملة الصعبة.  يراداتالشحن وخاصة اإل  إيراداتلمعدالت عالية من 

   كيــــة  شـــــركةتوقــــف اتفاقيــــة المحاصصــــة مــــ الخطــــوط األردنيــــة والخطــــوط التر
ــــــون المســـــتحقة عليهـــــا مـــــ   شــــــركةال إدارةوذلـــــك بســـــبب تقصـــــت     تســـــديد الديـ

فن
 IATA CLEARING HOUSE شـركةتجميد حســــاب الإل  أدىاآلياتا مما  شـركة
(ICH ) كــل مــن أوروبــا وكوريــا  األمــر  

  توقــف مبيعــات الــوكالء فن
الــذي كــان ســببا فن

 واإلمارات. 

  كيـا نظـرا لخـروج الطـائرة عـن الخدمـة  A330ضعف مبيعـات محطـة الشـحن بتر
 م. 2019م  نهاية شهر سبتمت  

 تأجي  الطائرات إيراد 

ن شــــركة األســـاس  لل يتـــي  النظـــام القيـــام بعمليـــات تـــأجت  طائراتهـــا وذلـــك بهـــدف تحســـي 
  تواجـــــه ال شــــــركةالعوائـــــد الماليـــــة لل

 شــــــركةوخاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالعملـــــة الصـــــعبة الـــــبر
اف الودائ  بالعملة الصعبة وكذلك مبـالل التعويضـات  ن   ظل استتن

ها فن   توفت 
صعوبة فن

 عن حرب المطار. 

  تـــأجت  طـــائرات ةشــــركومـــن خـــالل متابعـــة نشـــاط ال
م 2020-2013 خـــالل الســـنوات فن

ن لنا قيام   إدارةتقصـت  إل  ر ـالـذي ششـ األمـر بتوقي  عقدين إيجار فقـط  شـركةال إدارةتبي 
  المــــــادة الثالثــــــةشـــــــركة ال

  القيــــــام بنشــــــاط تــــــأجت  الطــــــائرات والمحــــــدد فن
مــــــن النظــــــام  فن
خدمـــة لســـنوات عـــن ال شــــركةوذلـــك بســـبب توقـــف أغلـــب طـــائرات ال شــــركةاألســـاس  لل

لعقـدين إيجــار بالعملـة الصــعبة لـم يــتم االسـتفادة مــن عوائــد  شـــركةوبـالرغم مــن إبـرام ال
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  صيانة طائرات ال
ن
ومعالجـة المشـاكل الفنيـة لألسـطول الجـوي وقـد تـم  شــركةاإليجار ف

  أغلــــــب اإل  صــــــرفالت
ن
ة االنقســــــام اإل  يــــــراداتف   فـــــتر

ن
أو  دون وجــــــود أي معلومــــــاتداري ف

  تـــم توقيعهــا مــ  ال يمــابيانــات عنهــا، وف
ة جنبيـــاأل  شـــركاتيــىل  بيـــان بعقــدي اإليجــار الــبر

 :وهما

كيةل A330 عقد تأجي  طائرة  شـركة الخطوط الي 

ن  كية( شـركةل A330تأجت  طائرة  إيرادات)جدول يبي   الخطوط التر

 قيمة اإليرادات الحساب السنة

 دوالر BACB LONDON 6,210,000 31/12/2015حبر  1/4/2015

2016 Sata Bank Malta 8,280,000 دوالر 

2017 Sata Bank Malta 8,280,000 دوالر 

2018 BACB LONDON 8,280,000 دوالر 

 دوالر 8,280,000 الشايا 2019

 دوالر 8,280,000 الشايا 2020
 

 لنا ما يىل   شـركةتأجت  الطائرة ل إيراداتمن خالل تتب  
ن  :الخطوط الجوية تبي 

   إيــراداتتــم إيــداع أغلــب  -
ة االنقســام اإل  إيجــار الطــائرات فن   حســابات تقــ   داريفــتر

فن
  طرابلس وقد تم الت دارةخارج سيطرة اإل 

  أغلبها من قبل مجلـس  صـرفبمقرها فن
فن

  تمـــ  عـــىل هـــذه الحســـابات  دارةاإل 
األســـبق وال يوجـــد بيانـــات عـــىل المعـــامالت الـــبر

  طرابلس.  شـركةلدى ال
 فن

  القيام بالتحقيق من مدى سالمة العمليات  دارةمجلس اإل إهمال وتقصت   -
الحال  فن

  أودعـ  بهــا 
  تمـ  عـىل الحسـابات الـبر

ة االنقســام  إيـراد الـبر إيجـار الطـائرة خـالل فـتر
ن عنها. إجراءاتخاذ أي داري أو اإل   ات قانونية ضد المسؤولي 

  إعـــــداد مـــــذكرات التســـــوية الم شــــــركةال إدارةتقصـــــت  واهمـــــال  -
ســـــابات ية للحصــــــرففن

 Bacbهــــــا مــــــن قبــــــل المصــــــارف و   )إقفالالمعنيــــــة بايجــــــار الطــــــائرات بــــــالرغم مــــــن 
London - Sata Bank Malta.) 

 SMALL PLANT اللتوانية شـركةمع ال A 320عقد تأجي  طائرتي   

ن  ن  إيراد )جدول يبي   (SMALL PLANT اللتوانية شـركةم  ال A320إيجار تأجت  طائرتي 

  2018/ 11وحن  شهر  2015

 مبلغ اإليراد الحساب

Sata Bank Malta 1,490,000 

UBE ROMA 500,000 

BACB LONDON 3,696,359 

TURKIYE GARANTI BANK 350,000 

 يورو 6,036,359 اإلجمال  
 

ن متوسط  ة إيجارهم لل إيراد )جدول يبي  ن خالل فتر  اللتوانية( شـركةالطائرتي 
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ان اسم الطائرة انعدد دورات  ساعات الطي   متوسط إيراد الدورة متوسط إيراد الساعة الطي 

A-ONL5 7,430 2,984 408 يورو 1005 يور 

A-ONJ 5 7,357 3,020 408 يورو 1005 يور 
 

ن  ن و  إيراد )مقارنة بي  ة االيجار  مصـروفإيجار الطائرتي  ن خالل فتر  (استهالك الطائرتي 

   الطائرتي   بالدينار مصـروف استهال  إيراد ايجار الطائرتي   بالدينار السنة
 
 الصاف

2015 852,732 7,525,851 (6,673,119) 

2016 1,211,067 7,525,851 (6,314,784) 

2017 2,366,230 7,525,851 (5,159,621) 

2018 5,529,961 6,271,542 (741,581) 

 (18,889,105) 28,849,095 9,959,990 اإلجمال  
 

 ما يىل  SMALL PLANTاللتوانية ) شـركةتأجت  الطائرة ل إيراداتمن خالل تتب  
ن  :( تبي 

  القيــــام بدراســــة الجــــدوى االقتصــــادية لعقــــد إيجــــار  شـــــركةال إدارةتقصــــت  مجلــــس  -
ن
ف

ن  ن ل األمــــر الطــــائرتي    مشــــاكل ماليــــة  شـــــركةوالقيــــام بــــابرام عقــــد تــــأجت  الطــــائرتي 
تعــــانن
 شــــركةات وتحميـــل الوبمعـــدالت عائـــد متدنيـــة ال تغـــل  مصـــاريف اســـتهالك الطـــائر 

وكــذلك جعــل أصــول  مليــون دينــار 18إل  بخســائر ماليــة بســبب عقــد اإليجــار تصــل
المســـتأجرة  شــــركة( تواجـــه مخـــاطر عاليـــة بســـبب إفـــالس الشــــركةالدولــة )طـــائرات ال

(SMALL PLANT ذلـــــك طـــــائرات  
الخطـــــوط  شــــــركة( والحجـــــز عـــــىل أصـــــولها بمـــــا فن

 األفريقية. 

اللتوانيــة تــم إيــداعها  شـــركةإيجــار الطــائرات لل إيــرادات ذلــك فــ ن أغلــبضــافة إل باإل  -
  حســابات خــارج ســيطرة مجلــس اإل 

   دارةفن
  طــرابلس وال يوجــد أي بيانــات عنهــا فن

فن
الحــال  بــالتحقق مــن  دارة، كمــا أنــه يوجــد تقصــت  واهمــال مــن مجلــس اإل شـــركةمقــر ال

 اإليجار.  ايراداتب صـرفمدى سالمة عمليات الت

 التعويضات إيراد 

دوالر مــــن  191,750,000الخطــــوط الجويــــة األفريقيــــة مبلــــل وقــــدره  شـــــركةاســــتلم  
ن وذلــك كــ شـــركة وفيمــا يــىل  بيانهــا م 2014تعويضــات عــن حــرب ســنة   يراد الثقــة للتــأمي 
 :منها صـرفوأوجه ال

ــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الجهة المصـروف لها المبلغ المستلم البيـــــ

( شـركة )األولالدفعة  تعويضات إيرادات يمةق ن   96,750,000 الثقة للتأمي 

( شـركة تعويضات الدفعة الثانية إيراد  قيمة ن   95,000,000 الثقة للتأمي 

 100,000,000  (330ايرباص )دفعة نهائية الستالم طائرتان  شـركةدفعة لصال  

 18,500,000  ة الجمهوريةصـرفحوالة لصال  م

  لندن صـرفبالم شـركةحساب الإل  حوالة
يطانن  67,000,000  العرن   الت 

 3,604,331  حوالة لإليرباص

 2,795,669  الليب   الخارج    صـرفربط ودائ  بالم

 191,900,000 191,750,000 اإلجمال  
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ن لنـا إســاءة ت    م2018-2015 شـــركةال إدارةمجلــس  صـــرفومـن الجــدول الســابق يتبــي 
ن
ف

 :التعويضات وذلك عىل النحو التال  قيمة 

ة متضـــرر التعويضــات عــىل صــيانة الطــائرات ال إيــراد مــن  صـــرفأولويــة ال إعطــاءعــدم  -
ار لبعضـــها نتيجـــة بقائهـــا   زيـــادة األ ن

ن
  مطـــار طـــرابلس وتعرضـــها  ســـاهم ف

ن
متوقفـــة ف

  حرب 
ن
ر كبت  ف  .م 2019لرصن

ة متضـــرر لطــائرات الالتعويضــات عــىل صــيانة ا إيــراد مــن  صـــرفأولويــة ال إعطــاءعــدم  -
ن )إل  أدى ألمانيـــــــــا  –والمتواجـــــــــدة بهـــــــــامبورج  (A330 5A-ONPخـــــــــروج الطـــــــــائرتي 

بلغاريا لمدة زمنية طويلة تتجاوز  –المتواجدة بصوفيا A-ONI5  (A319)والطائرة 
  قيمـــــة تكـــــاليف األرضـــــيةإل  خمســـــة ســـــنوات ممـــــا أدى

ن
وذلـــــك  Parking)) تزايـــــد ف
ن حــــبر االن حيــــث أن نتيجــــة لعــــدم تــــوفت  المــــوارد المال يــــة الالزمــــة لصــــيانة الطــــائرتي 

  تزايـــد مســـتمر كـــل يـــوم وتصـــل قيمـــة الوقـــــــوف
ن
 حجـــم الـــديون عليهمـــا كبـــت  جـــدا وف
  مطار هامبورج

ن
 يورو عن كل يوم.  1200إل  للطائرة المتواجد ف

  اســـــــتعمال مـــــــوارد الم 2015خـــــــالل ســـــــنة  دارةمجلـــــــس اإل  صــــــــرفإســـــــاءة ت -
 شــــــــركةفن
 صــــــــــرفمليـــــــــون دوالر لم 18.5 بالعملـــــــــة الصـــــــــعبة والقيـــــــــام بتحويـــــــــل مبلـــــــــل وقـــــــــدره

دون  شــــــركةالجمهوريــــة عليهــــا شــــبه فســــاد وذلـــــك لســــداد قيمــــة القــــرض الممنــــوح لل
ن  شـــــــركةمراعــــــاة لحاجــــــة ال م بــــــي  للعملــــــة الصــــــعبة ومخالفــــــة التفاقيــــــة القــــــرض المــــــت 
  نصـ  عـىل سـداد قيمـة القـرض بالـدينا شـركةالمصارف وال

ر الليـب   وكـان بيانهـا  والـبر
: ك  

 اآلنر

  بلغ  قيمة األقساط والفوائد المستحقة عىل القرض م 31/12/2014بتاريــــخ
الخطــــــوط األفريقيــــــة مبلــــــل وقـــــــدره  شـــــــركةالممنــــــوح مــــــن المصــــــارف التجاريــــــة ل

 .دينار 31,088,888

 مليــــون دوالر مــــن قيمــــة  22.5الجمهوريــــة بــــالتحفظ عــــىل قيمــــة  صـــــرفقيــــام م
  لحقــ  بأســطول التعويضــات التأمينيــ

ار الحــرب الــبر الخطــوط  شـــركةة عــن أ ن
  سنة 

  تعادل قيمة األقساط والفوائد المستحقة عىل م 2014األفريقية فن
والبر

 القرض. 

  صـــرفالجمهوريــة بمطالبــة الم صـــرفقــام مــدير عــام مم 26/10/2015بتــاريــــخ 
الجمهوريــــة  صـــــرفالليــــب   الخــــارج   بتحويــــل المبلــــل المــــتحفظ عليــــه لحســــاب م

 الليب   الخارج   بالدوالر.  صـرفم لدى

  شــركةمليون دوالر من حسـاب  18.5تم تحويل مبلل م 03/12/2015بتاريــــخ 
 صـــــــــرفحســــــــاب مإل  الليــــــــب   الخــــــــارج    صـــــــــرفالخطــــــــوط األفريقيــــــــة لــــــــدى الم
.  5665الجمهورية بعملة الدوالر رقم   طرف الليب   الخارج  

  مـــــن حســـــاب  والرمليـــــون د 18.5تـــــم تحويـــــل المبلـــــل م 14/12/2015بتـــــاريــــخ
  مإل  الجمهورية لدى الليب   الخارج    صـرفم

 صــرفحساب خاص تم فتحه فن
بعملــــة الــــدوالر  1000418788االســــتثمار والتجــــارة الخارجيــــة باإلمــــارات رقــــم 

 وذلك لغرض استالم الحوالة. 

  الجمهورية  صـرفمليون دوالر من الحساب الخاص لم 18.5تم تحويل المبلل
  م
إل  بالــــــدوالر  1000418788والتجــــــارة الخارجيــــــة رقــــــم االســــــتثمار  صـــــــرففن
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عــــىل ثالثــــة  1000135721رقــــم  حســــابه الجــــاري لــــدي نفــــس البنــــك بالــــدوالر
: حواالت بيانها ك  

 اآلنر

 قيمة الحوالة تاريــــخ الحوالة ت

 دوالر 10,000,000 م 15/12/2015 1

 دوالر 2,000,000  م 15/12/2015 2

 دوالر 6,500,000  م 17/12/2015 3

 دوالر 18,500,000 اإلجمال  
 

  تـــاريــــخ دخولهـــا للحســـاب بالمخالفـــة 
ن
وقـــد تـــم اســـتخدام كامـــل مبلـــل الحـــواالت اعـــاله ف

امــات الم ن ســواء كانــ   صـــرفلتغطيــة عــدد كبــت  مــن المعــامالت بالعملــة الصــعبة مــن التر
 اعتمادات مستنديه. أو  تنفيذ حواالت خارجيةأو  مستندات برسم التحصيل

الجمهوريـــــة بتحويـــــل حصـــــة المصـــــارف مـــــن  صــــــرفقـــــام مم 04/01/2016بتـــــاريــــخ  -
، وذلــــك حســــب نســــبة مســــاهمة كــــل  األقســــاط والفوائــــد المســــتحقة بالــــدينار الليــــب  

  القرض الممنوح ل صـرفم
  كان  ك شـركةفن

: الخطوط األفريقية والبر  
 اآلنر

 المبلغ المسدد المصـرف المبلغ المسدد المصـرف

 927,984 الواحة 947,318 شمال افريقيا

 2,151,234 الليب   لخارج    2,126,128 الصحارى

  
 1,286,024 الوحدة 5,193,546 التجاري الوطبن

 

مليــون دوالر مــن قيمــة التعويضــات مــن  67بتحويــل مبلــل وقــدره  شـــركةال إدارةقيــام  -
  الم شــــــركةحســــاب ال

العـــــرن    صــــــرفحســـــابها لـــــدى المإل  الليـــــب   الخــــارج    صــــــرففن
  
يطانن  .الت 

 شــــراءمليـــون دوالر ل 16.7مبلـــل وقـــدره  صــــرف   
طـــائرة الشـــحن المتقادمـــة والـــبر

  ال
ت مشــاكلها حــبر اآلن، وكــان مــن األجــدى واألجــدر لل شـــركةتعــانن  شـــركةمــن كــتر

  تحتــــاج صــــيانتها مبــــالل أقــــل مــــن المبلــــل المــــدفوع ل
 شـــــراءصــــيانة الطــــائرات الــــبر
 طائرة الشحن. 

 ض   شــــــركةتشــــغيل ال مليـــــون دوالر عــــىل مصـــــاريف 33مبلــــل  صـــــرف كــــان المفـــــتر
 .شـركةالنشاط التشغيىل  لل إيراداتسدادها من 

  ـــ صـــرفال توجــد بيانــات عــن أوجــه   تقــدر بـ
  الحســاب والــبر

 17المبــالل الباقيــة فن
ة  شــــــركةمليـــــون دوالر مـــــن حســـــاب ال   وذلـــــك خـــــالل فـــــتر

يطـــــانن لـــــدى العـــــرن   الت 
س وتقصـت  مجلـس بطـرابل شــركةال إدارةاالنقسام وخروج الحساب عـن سـيطرة 

  القيــــام بــــالتحقق والتأكــــد مــــن قانونيــــة  دارةاإل 
المبلــــل بالعملــــة  صـــــرفالحــــال  فن

 الصعبة. 

 المساهمـــــــات إيراد 

  بيانهـــا   شــــركةتمتلـــك 
الخطـــوط لجويـــة العديـــد مـــن المســـاهمات داخليـــا وخارجيـــا والـــبر

: ك  
 اآلنر
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 المالحظات  نسبة المساهمة قيمة المساهمة البلد البيان ر

  %30 90,000 ليبيا االماديوس 1

 ال توجد بيـــانات %20 3,878,448 تونس ATCTمركز تدريب الطيارين  2

 ال توجد بيـــانات - - مالطا بان أفريقية 3

 إيراداتال توجد  - - ليبيا فندق ج  دمشق 4
 

-2013خـــــالل الســـــنوات  شــــــركةمـــــن خـــــالل تتبـــــ  العوائـــــد المحققـــــة مـــــن مســـــاهمات ال
 لنا ما يىل   م2020

ن  :تبي 

  متابعـــــة مســـــاهمة بـــــان أفريقيـــــة شــــــركةال إدارةمجلـــــس  تقصـــــت   -
ن
وعـــــدم وجــــــود أي  ف

 شـركة. ال إدارةبيانات عنها لدى 

  متابعـة  شـركةال إدارةمجلس  تقصت   -
ن
لـدى مركـز تـدريب شــركة مسـاهمة ال إيـراداتف

 الطيارين. 

   شـركةال إدارةتقصت   -
ن
 توجد أي عوائـد مساهمتها بفندق ج  دمشق حيث ال  إدارةف

ن  شـركةكذلك عدم استفادة ال من المساهمة شـركةلل   إقامـة المـوظفي 
من الفندق فن

مبــالل عاليــة  صـــرفب شـــركةالــذين تطلــب طبيعــة مهــامهم اإلقامــة الفندقيــة، وقيــام ال
 فندق القرص(. -فندق جاكارتا )لصال  فنادق أخرى 

ئــــد مرتفعــــة جــــدا مقارنــــة لــــدى االمــــاديوس وتحقيقهــــا لعوا شـــــركةكفــــاءة مســــاهمة ال -
 :فيها وفيما يىل  بيان عوائد المساهمة شـركةال بقيمة مساهمة

 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 1,602,146   805,756   ال يوجد 5,209,604   1,419,614  ( Euroالعوائد )
 

 م2020-2013 الخطوط الجوية األفريقية شـركةات مصـروف

انيــة  ن  م2020-2014خــالل الســنوات  شـــركةتقديريــة معتمــدة للنتيجــة لعــدم وجــود مت 
تـــــم إتبـــــاع أســـــلوب  شــــــركة( مـــــن الالئحـــــة الماليـــــة لل15-9مخالفـــــة بـــــذلك المـــــادة رقـــــم )

  لمتابعـــــــة بنـــــــد ال
ــــــــات مصـروفوتصـــــــنف شــــــــركة ات المصــــــــروفالتحلـــــــيىل  األفـــــــفر  شــــــــركةـــــ

  الخطوط الجوية األفريقية
 
 :لما يىل  وفقا

 ةــة وعموميإداريات مصـروف

ة والعامـة ولـيس داريـها لخدمـة العمليـة اإل صــرفات عامة وثابتة نسبيا يـتم مصـروفو   
ة بنشاط التشغيل وفيما يىل  بيانها

 :لها عالقة مبارسر
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ــــة  2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنـــ

 17,364,723 15,419,656 15,811,613 14,131,333 15,016,570 12,156,655 مرتبات

ن   23,230,196 16,887,955 14,579,032 8,616,916 3,585,566 1,551,337 تأمي 

 2,074,954 458,711 718,166 509,675 2,329,448 228,521 مكافآت

 608,194 527,639 556,050 493,642 416,751 264,390 بدل نقل

 1,957,135 1,763,479 1,103,303 1,434,184 957,822 1,583,504 ايجار مببن 

 137,527 26,659 45,360 7,303 38,360 455,964 وضيافة اقامة

ن   303,968 107,486 166,993 417,534 475,439 344,825 اقامة موظفي 

 4,283,169 3,043,901 3,981,268 3,438,368 4,651,013 3,141,624 م. أخرى

 49,959,866 38,235,486 36,961,785 29,048,955 27,470,969 19,726,820 المجموع
 

  بال
 م2019-2014خالل السنوات  شـركةة والعمومية للداريات اإل مصـروفرسم بيانن

 
 

  لبنـــــد 
 2019 - 2013خـــــالل الســـــنوات  شــــــركةات المصــــــروفمـــــن خـــــالل الرســـــم البيـــــانن

: السابق نالحظ   
 اآلنر

  ضبط ال شـركةال إدارةتقصت  واهمال مجلس 
  سـنة مصــروففن

م 2019ات والنفقـات فن
  حجــــم ال  حيــــث نالحــــظ ارتفــــاع

ض ثباتهــــا داريــــات اإل مصـــــروفكبــــت  فن   مــــن المفــــتر
ة والــــبر

ة  شــركةنشـاط ال انخفـاضنسبيا حسب طبيعتها، ولكـن بـالرغم مـن    السـنوات األخـت 
فن

  لحقـــ  بأســـطولها الجـــوي 
ار الـــبر بســـبب توقـــف أغلـــب الـــرحالت الجويـــة نتيجـــة األ ن

ان المفــــــروض عـــــىل الدولـــــة، وصـــــعوبة اضـــــافة إل باإل  لوضـــــ  المــــــال  ذلـــــك حظـــــر الطـــــت 
  ســنة 153ة بنســبة داريــات اإل مصـــروفعــىل ال نفــاقنالحــظ زيــادة حجــم اإل  شـــركةلل

% فن
:  والذي يرج م 2014عن سنة م 2019  

  إل اآلنر

 الصح  لصال   -
ن ن  شـركةزيادة المبالل المدفوعة بالمخالفة عىل التأمي  الواثقة للتأمي 

ن ال التعاقـــــــد  شـــــــروطة لوعـــــــائالتهم، وذلــــــك بالمخالفـــــــ شـــــــركةالصــــــح  عــــــىل مـــــــوظفي 
 :القانونية و   

  الصـح  عـىل ديـوان المحاسـبة لتجـاوزه قيمتـه خمسـة 
ن عدم عرض عقود التأمي 

ن دينـــــار مخالفـــــة بـــــذلك المـــــادة رقـــــم ) ( لســـــنة 19( مـــــن القـــــانون رقـــــم )24ماليـــــي 
 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة.  م2013
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 ن عــــــىل مكتــــــب العقــــــود بال ومكتــــــب الشــــــؤون  شـــــــركةعــــــدم عــــــرض وثــــــائق الـــــــتأمي 
  العقـــود قبـــل التعاقـــد وافـــادة اإل 

ن
العليـــا  دارةالقانونيـــة ولجنـــة العطـــاءات للنظـــر ف
( 492( مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )8لالعتمـــاد، مخالفـــة بـــذلك المـــادة رقـــم )

( 248بشــأن تنظــيم عمــل لجــان العطــاءات، وكــذاك المــادة رقــم )م 2013لســنة 
 .شـركةمن الالئحة المالية بال

   الصـــح  خـــالل الســــنوات 63,314,099مبلـــل وقـــدره  رفصــــتـــم 
ن  دينــــار لتـــأمي 

انيـــــــــات  م2016-2019 ن دون اعتمادهـــــــــا مـــــــــن الجمعيـــــــــة العموميـــــــــة ضـــــــــمن المت 
ن رقم ) ( من الالئحـة 29-19التقديرية لسنوات المذكورة مخالفة بذلك المادتي 

ر بأموال ال شـركةالمالية بال   هدر و ن
ن
 .شـركةمما تسبب ف

 الصـح  رقــم )عـدم قانونيــة وثيقـ 
ن    15( بقيمـة 1905ة التــأمي 

مليــون دينـار والــبر
ة مــــن  وذلــــك لعــــدم توقيعهــــا م 30/06/2020م إل 01/10/2019تغــــل  الفــــتر

  لل
المفوض عنـه أو  (شـركةال إدارة)رئيس مجلس  شـركةمن قبل الممثل القانونن

( لســنة 23( مــن القــانون رقــم )180)المــدير العــام( مخالفــة بــذلك المــادة رقــم )
 .بشأن النشاط التجاريم 2010

 ( الصـــــح  للمـــــادة رقـــــم 
ن ( مـــــن الالئحـــــة الماليـــــة 247مخالفـــــة كـــــل وثـــــائق التـــــأمي 

  نصـــ  عـــىل  شــــركةلل
امـــات  ضــــرورةوالـــبر ن الخطـــوط األفريقيـــة  شــــركةوضـــوح التر

  القيمــــة 
ن لنــــا وجــــود اختالفــــات جوهريــــة فن والجهــــة المتعاقــــد معهــــا حيــــث تبــــي 

  نهايـــة الواتقـــة ل شــــركةالمتعاقـــد عليهـــا مـــ  
  بدايـــة الوثيقـــة وفن

 الصـــح  فن
ن لتـــأمي 

  عــدد المــؤمن علــيهم خــالل مــدة 
الوثيقــة وذلــك نتيجــة لكــت  حجــم االضــافات فن

  بيانها كما يىل  
 :التغطية التأمينية بـأعداد مبالل فيها والبر

  1807     1703        1605    1516-1515 رقم الوثيقة

  
ن
 القيمة ف
 بداية العقد

 دينار 15,000,000 دينار 11,584,000 دينار 14,278,213 دوالر 3,958,000

 االضافات 
ة  خالل الفتر

 دينار  9,201,820 دينار 3,048,642 دينار 687,917  دوالر 1,042,394

 المبلل المستحق
 نهاية المدة 

 دينار 24,201,820 دينار 14,632,642 دينار 14,966,130 دوالر 5,000,394

 

  ن بال إدارةقيــام ن منتهيــة خــدماتهم  شـــركةالتــأمي  ن بالمخالفــة عــىل مــوظفي  بالتــأمي 
عـــــــائالت ضـــــــافة إل الوفـــــــاة باإل أو  االســـــــتقالةأو  ســـــــواء باالنقطـــــــاع شــــــــركةمـــــــ  ال

ن المنتهيـــة خـــدماتهم وكــــذلك وجـــود بعـــض المــــؤمن علـــيهم لـــيس مــــن  المـــوظفي 
  عــــدد المــــإل  ممــــا ششــــت   شـــــركةضــــمن القــــوى العاملــــة بال

ؤمن تزويــــر وتالعــــب فن
ر واهدار بأموال ال    ن

 .شـركةعليهم مما تسبب فن

 م 2020الواثقــــة خــــالل ســــنة  شـــــركةبالتمديــــد مــــ  )ل م ع(  قيــــام المــــدير العــــام
ــــبالمخالفـــة وذلـــك بـــالرغم مـــن تنبيهـــات المـــدير المـــال  األس مجلـــس )  ش( بقــــــــــــ

الماليـــــة عـــــىل تحمـــــل األعبـــــاء  شــــــركةقـــــدرة ال والمـــــدير العـــــام بعـــــدم شــــــركةال إدارة
ن وكــــذلك ب الماليــــة قبــــل القيــــام بالتعاقــــد  دارةاخــــذ رأي اإل  ضـــــرورةلوثيقــــة التــــأمي 

امــات ماليــة عــىل ال ن تــب عــىل ذلــك مــن التر مخالفــة بــذلك المــواد رقــم  شـــركةلمايتر
، وكـــذلك شــــركة( مـــن الالئحـــة الماليـــة بال17/18/19/24/28/29/413/414)

ن لنـا نتحفظ عىل رسالة تمديـد الوثيقـة لوجـود شـبه    الرسـالة حيـث تبـي 
تزويـر فن

  
وجـــود رســـالة أخـــرى تحمـــل نفـــس الـــرقم اإلشـــاري لرســـالة التمديـــد ومســـجلة فن

 سجل الصادر لمكتب المدير العام. 
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 لل  
 شــركة باخطـار  (دارة)رئـيس مجلـس اإل  شــركةبالرغم من قيـام الممثـل القـانونن

ن بانهاء التعاقد اعتبارا من  اط دف  قيمة تم اشم 28/11/2019الواثقة للتأمي  تر
 الصــح   شـــركةاألقســاط المســتحقة مــن قبــل 

ن واعتمــاده كتــاريــــخ  الواثقــة للتــأمي 
الــذي يجعــل الوثيقــة التأمينيــة تحــ  عقــود اإلدعــان  األمــر لبدايــة إنهــاء التعاقــد 

 الباطلة قانونا. 

-   
ن
افيـة والضـافيالعـالوات اإل  صـرفالتوس  ف   بنـد المرتبـات خـالل  مكافـآتة واإلرسر

ن
ف

  م 2014 مقارنــــــــة بســــــــنةم 2019-2016الســــــــنوات 
ن
 صـــــــــرفبالمخالفــــــــة التوســــــــ  ف

  بنــــد المرتبــــات خــــالل الســــنوات ضــــافيالعــــالوات اإل 
ن
افيــــة ف م 2019-2016ة واإلرسر

ن لنـــا م 2014 مقارنـــة بســـنة بالمخالفـــة )دون اعتمـــاد الجمعيـــة العموميـــة( حيـــث تبـــي 
افيــــة شـــــركةال إدارةتوســــ     اســــتحداث الوظــــائف اإلرسر

ن
ف موظــــ 261وذلــــك بعــــدد  ف

افية ودون مراعاة الوض  المال  لل
 .شـركةششغلون وظيفة ارسر

  مكافأة مالية صـرفب)ل ع(  قيام المدير العام -
 
 م2019( لسنة 327للقرار رقم )وفقا

  ال 1000بالمخالفـــة بقيمــــة 
ة تتجــــاوز إجماليــــوبقيمــــة  شـــــركةدينــــار كعيديــــة لمـــوظفن

 .ركةشـصعوبة الوض  المال  للدون مراعاة لدينار  1,500,000

  قـــــــرارات التوظيـــــــف بعـــــــد ســـــــنة  -
  االعتبـــــــار م 2014التوســـــــ  فن

وذلـــــــك دون األخـــــــذ فن
  القدرة التشغيلية وصعوبة الوض  المال  لل شـركةمصلحة ال

  ظل تدنن
 .شـركةفن

 ات التشغيليةمصـروفال

  تتحملهــا الأو  اتمصـــروفو   ال
ـــا وتســيت  رحالتهــا  شـــركةالنفقــات الــبر لتشــغيل طائراتهــ
 :الجوية حيث تتضمن ما يىل  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 52,209,438 51,134,131 54,653,785 50,408,127 55,272,263 53,518,061 مرتبات

 3,259,566 1,062,695 2,276,639 1,495,952 5,140,023 4,223,479 م. التدريب

 7,886,704 3,210,342 15,466,625 17,534,888 10,272,019 9,128,432 م. الصيانة

ن   7,128,585 4,648,988 1,765,543 5,690,516 1,057,662 7,482,135 م. التأمي 

 700,193 629,986 960,408 844,091 1,031,045 1,097,785 مكافآت

 7,027,533 8,806,756 9,245,683 5,780,679 4,525,558 8,576,851 خدمات مطار

 1,858,623 1,486,328 1,803,126 2,069,075 2,948,003 5,463,442 رسوم عبور

 0 0 658,131 6,531,019 2,014,907 7,333,104 ايجار طائرات

 11,683,454 11,171,387 12,328,602 11,200,956 12,551,353 18,437,540 مناولة ارضية

 13,025,222 8,045,460 7,605,507 6,691,745 7,138,381 8,992,099 تموين

 7,436,600 6,049,367 5,109,084 3,660,374 6,605,419 7,099,242 م. األطقم

 177,066 231,475 329,896 1,419,596 1,211,167 2,846,942 تراخيص

اكات  465,870 410,334 - 570 638 1,171,479 اشتر

 8,399,458 8,777,009 5,708,313 2,380,672 9,209,482 11,295,577 م. منظومة

 9,433,446 10,378,056 7,726,368 5,213,109 6,468,650 7,928,558 تذاكر ع. بي 

 13,722,630 14,295,069 11,780,078 11,105,242 15,137,069 40,853,498 وقود

 16,394,279 5,670,119 8,482,642 8,469,818 11,410,375 14,307,631 م. أخرى

 153,680,082 141,677,384 145,900,430 140,496,429 151,994,014 209,755,855 اإلجمال  
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

593 
 

 م2020وط الجوية األفريقية لسنة الخط شـركةات مصـروف

الماليـة عـن العمـل ألكـتر مـن أربعـة أشـهر  دارةالحسابات التابعة لـإل  إدارةنتيجة لتوقف 
  ســـــنة 

ن
ات مصــــــروفجانـــــب كبـــــت  مـــــن البســـــبب جائحـــــة كورونـــــا وعـــــدم إدراج م 2020ف

( تــم االعتمــاد عــىل التقريــر المعــد مــن قبــل  شـــركةبالمنظومــة الماليــة لل ن )منظومــة األمــي 
م 2020ونفقاتهــــــــا خــــــــالل ســــــــنة  شـــــــــركةات المصـــــــــروفالماليــــــــة وذلــــــــك لمتابعــــــــة  دارةاإل 
  بلغ  مصـروفلل

  دينار.  69,948,965ات العمومية والبر

 ما يىل   شـركةم لل2020 خالل سنةات مصـروفمن خالل الجدول السابق لل
ن  :يتبي 

مرتبــــات  صـــــرفنظــــرا لتــــأخر م 30/09/2020المرتبــــات حــــبر تــــاريــــخ  مصـــــروفبنــــد  -
ن بال نتيجـــة جائحـــة كورونـــا ممـــا زاد مـــن  شــــركةبســـبب توقـــف نشـــاط الشــــركة العـــاملي 
ن بها.  شـركةلل القدرة المالية صعوبة   تغطية بند مرتبات العاملي 

ن
 ف

 الصح  خالل سنة ال مصـروفبند  انخفاض -
ن عن  شـركةنظرا لتوقف الم 2020تأمي 

ن بهــــــا، وذلــــــك  الصــــــح  للعــــــاملي 
ن  شـــــــركةبســــــبب عــــــدم قــــــدرت  تمديــــــد وثــــــائق التــــــأمي 

(  شــركةالخطوط الجوية األفريقيـة عـىل دفـ  المسـتحقات الماليـة ل ن )الواثقـة للتـأمي 
اف  ن ن لمــوارد ال مصـــروفوذلــك بعــد اســتتن ن و  شـــركةالتــامي  اللــوائ  بالمخالفــة للقــواني 

ر جسيم للمال العام.    إلحاقه برصن
 المعمول بها مما تسبب فن

   مصـــــروفزيــــادة بنــــد  -
اكم رصــــيد االجــــازات لمــــوظفن ن نظــــرا لــــتر بــــدل اجــــازات العــــاملي 

  الــــ شـــــركةال
كـوتجــــاوزه مــــدة ســــتة أشــــهر لعــــدد كبــــت  مــــن مــــوظفن مخالفــــة بــــذلك ة شر

ن )   أصــــــحاب م بشــــــأن تمتــــــ2010( لســــــنة 12( مــــــن القــــــانون رقــــــم )30/32المــــــادتي 
 اإلجازات باجازاتهم. 

  بند  -
م وذلـك بسـبب زيـادة 2020االقامات الفندقيـة خـالل سـنة  مصـروفالزيادة فن

حجم الحجوزات الفندقية بسبب جائحة كورونا من ناحية ومن ناحيـة أخـرى قيـام 
النقطـة الدوليـة للسـفر والسـياحة باألجـل وارتفـاع  شــركةعن طريـق  بالحجز شـركةال

  11إل  نســــــبة العمولــــــة
% وكــــــذلك إلختيــــــار فنــــــادق مرتفعــــــة القيمــــــة دون األخـــــــذ فن

بتحميل قيمة مصـاريف  شـركةال إدارةلقيام  ضافةباإل  شـركةاالعتبار الوض  المال  لل
ن بالمخالفة.   اقامة بعض الموظفي 

  المصـروفات التشغيلية

 1,612,450 خدمات المطارات  313,237 مصاريف منظمات دولية 

افية  شـركاتخدمات ال 160,184 م تنظيف الطائرات   1,277,601 االرسر

 148,397 مصاريف عبور األجواء  117,926 صيانة الهنجر بمطار معتيقة 

 314,149 مصاريف الخرائط المالحية  6,393,748 مصاريف صيانة وقط  غيار الطائرات 

 3,575 الهندسيةمصاريف المعدات  2,301,702 مصاريف وقود الطائرات 

 4,336,242 مصاريف سنوات سابقة  4,281,507 مصاريف مناولة أرضية 

 16,924 مصاريف تجديد تراخيص 2,228,491 مصاريف التموين 

 6,605,365  جنب   رسوم النقد األ  637 تموين تأخت  الرحالت للركاب 

ن الطائرات   12,700 مصاريف تأمينات  11,000,000 مصاريف تأمي 

اك للسالمة الجوية   134,052  األولصالة الدرجة  15,242 مصاريف اشتر

 41,274,137 اإلجمال   
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  بلغـــ  ات التشـــغيليةمصــــروفمـــن خـــالل الجـــدول الســـابق لل
 دينـــار   1,274,137 والـــبر

 لنا ما يىل   شـركةم لل2020 خالل سنة
ن  :يتبي 

معـــد عـــىل األســــاس  ألنـــهم 2020ات ســـنة مصـــــروفالماليـــة اليعـــت  عـــن  دارةتقريـــر اإل  -
الالئحـة الماليـة  ( مـن145النقدي وليس أساس اإلستحقاق كمـا نصـ  المـادة رقـم )

ة خالل سنة مصـروف، حيث أن توجد شـركةبال ات مصـروف   م 2020ات بقيم كبت 
 شـركة. وانعدام السيولة المالية لل شـركةر المال  الذي تمر به الـنظرا للعس مستحقة

  سنة إيراد مصاريف جمي  مصاريف الصيانة     -
ن
ية وذلك بـادراجها بكاملة قيمتها ف

  تزويـــــد اإل  إدارةنظــــرا لتقصــــت  م 2020
ن
الماليــــة بالبيانـــــات  دارةالهندســـــة والصــــيانة ف

  تم  عىل الطائرات حـبر يـتم 
والمعلومات حول تفاصيل الصيانة وقط  الغيار البر

المحاســــــــبية  رأســــــــمالية مخالفــــــــة بــــــــذلك المبــــــــادئأو  يــــــــةإيرادتصــــــــنيفها كمصــــــــاريف 
 المتعارف عليها،

 م2019-2013خالل السنوات  استهال  الطائرات مصـروف

 م2019-2013خـــالل الســـنوات  شــــركةاســـتهالك طـــائرات ال مصــــروففيمـــا يـــىل  بيـــان ب
ضــافة طــائرات خــالل ســنوات توقفهــا، باإل  7 اســتهالك عــدد مصـــروفوقـد تــم اســتبعاد 

  حإل 
قتان فن  :م2014رب استبعاد استهالك طائرتان محتر

 مصـروف االستهال  السنة

2013     56,871,569 

2014     43,555,542  

2015       53,555,427   

2016     53,555,427  

2017     53,555,427  

2018     50,287,111  

2019     50,287,111  

2020     50,287,111  
 

  سنة شـركة الخطوط أرصد المدينون والدائنون ل
 
 م2020األفريقية ف

 مدينون مؤسسات الدولة

 اسم الجهة ت
المبلغ المستحق 

 بالدينار
المبلغ المستحق 

 باليورو
المبلغ المستحق 

 بالدوالر

 229,097 7,101,071 7,588,925 المجلس الرئاس   1

   6,270,453 وزارة المواصالت 2

   1,583,722 رئاسة الوزراء 3

   1,100,000 وزارة المالية 4

   5,153,484 مؤسسات أخرى 5

 229,097 7,101,071 21,696,584 اإلجمال  
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 مدينون الشـركات

 اسم الجهة ت
المبلغ المستحق 

 بالدينار

ان 1  1,273,542 القابضة للطت 

اق 2  760,393 الت 

 3,970,353 األجنحة الليبية 3

ان 4  404,065 غدامس للطت 

ان الراحلة 5  368,712 طت 

 6,777,067 اإلجمال  
 

  متابعـــــــة الـــــــديون خـــــــالل الســـــــنوات  شــــــــركةالماليـــــــة لل دارةتقصـــــــت  اإل 
ن
م 2019-2015ف
 إجمــــال  ، حيــــث بلــــل شـــــركة( مــــن الالئحــــة الماليــــة بال128مخالفــــة بــــذلك المــــادة رقــــم )

مبلــل وقــدره م 31/12/2020الخطــوط األفريقيــة بتــاريــــخ  شـــركةرصــيد بنــد المــدينون ل
% مــن قيمــة 27دينــار وطشــكل رصــيد مديونيــة المجلــس الرئــاس  نســبة  28,473,651

مبـالل ضافة إل دينار باإل  7,588,925رصيد المدينون بالعملة المحلية وبمبلل وقدره 
 يــــورو 7,101,071مســــتحقة بالعملــــة الصــــعبة عــــىل المجلــــس الرئــــاس  بلغــــ  قيمتهــــا 

 .م2017دوالر متأخرت السداد من سنة  229,097ومبلل وقدره 

 م30/10/2020الخطوط األفريقية بتاريــــخ  شـركةالدائنون ل أرصدةبيان ب

 اليورو الدوالر الدينار البيان

 - - 613,120,398 قرض المصارف

يقة شـركةديون   - - 130,498,274 الت 

 - - ال يوجد بيانات دقيقة ديون محلية أخرى

 6,947,317 10,062,509 - جهات تشغيل خارجية

 -  2,185,6760 - قط  الغيار العالمية شـركات

  30,000,000  30,240,000 - صيانة الطائرات شـركات

 36,947,317 62,159,269 743,618,654 اإلجمال  
 

امـــات عـــىل ال ن ن لنـــا تـــراكم الـــديون وااللتر مـــن ســـنة ألخـــرى  شــــركةمـــن الجـــدول أعـــاله يتبـــي 
م، وذلك دون وجود أي سياسة واضحة  30/10/2020بتاريــــخ  دينار لتتجاوز )مليار( 

يقــة( برفــ  القضــايا عــىل  شـــركةالدائنــة ) شـــركاتلســدادها وقيــام بعــض ال شـــركةمــن ال الت 
الخطـــــــوط  شــــــــركةية والمطالبـــــــة بتصـــــــفية صــــــــرفوالحجـــــــز عـــــــىل حســـــــاباتها الم شــــــــركةال

اماتهـا والبــالل  ن   ظــ 130األفريقيـة إلســتيفاء التر
عــىل  شـــركةل عــدم قـدرة المليــون دينـار فن

امات المستحقة عليها.  ن  دف  االلتر

امــــات  ن صــــيانة  شـــــركاتالخطــــوط الجويــــة األفريقيــــة مــــ   شـــــركةكــــذلك فيمــــا يتعلــــق بالتر
  سداد قيمة الصيانه للطائرة المتوقفـة  شـركةالطائرات االيرباص )لوفتهانزا( وتأخر ال

فن
  مطـــار هـــامبورج مـــن ســـنة 

  تقـــدم 2016فن
اكمـــة وحـــبر األن والـــبر ر قيمـــة االتزامـــات المتر

الصـــــيانة )لوفتهـــــانزا( بـــــابالغ  شـــــركةمليـــــون يـــــورو وقيـــــام  38عــــىل الطـــــائرة مبلـــــل وقــــدره 
   ضـــــرورةب شـــــركةال إدارةمجلــــس 

ســــداد القيمــــة المســــتحقة واال ســــيتم عــــرض الطــــائرة فن
 .  
 المزاد العلبن
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 م 2020-2013اتها خالل السنوات مصـروفب شـركةال إيراداتمقارنة 

انيــة معــدة لل شـــركةال إدارةلتــأخر نظــرا  ن   إعــداد قوائمهــا الماليــة حيــث أن أخــر مت 
ن
 شـــركةف

( لســنة 23والقـانون رقـم ) شــركةمخالفـة بـذلك النظــام األسـاس  للم 2012تعـود لسـنة 
 بشأن النشاط التجاري.  م2010

اكمــــــة حســــــب القــــــوائم الماليـــــــــــــــة المعــــــدة لل ـــــــائر المتر بتــــــاريــــخ  شـــــــركةوقــــــد بلغــــــ  الخســـ
ـــــــل وقــــــدرهم 31/12/2012  إدارةان توســــــ  ضــــــافة إل دينــــــار، باإل  117,463,766 مبلــــ
  اإل  شـــــركةال

ن
دون وجـــــود مايقابلهــــا مـــــن م 2020وحــــبر  2013خـــــالل الســــنوات  نفــــاقف
هــا إيراداتعــن  شـــركةات المصـــروفزيــادة إل  أدى ذلــك شـــركةمصــاريف ال تغــل   إيــرادات

  م 2020-2013ر خــــالل الســــنوات دينــــا 447,667,628بمبلــــل وقــــدره 
تاكــــل  ممــــا يعــــبن

ة من رأس مال ال  .شـركةالذي يهدد بقاء واستمرارية ال األمر  شـركةنسبة كبت 

ار حــرب المطــار ســنة إل  ونــود اإلشــارة   االعتبــار تعويضــات أ ن
ن
أن المقارنــة لــم تأخــذ ف

  القيام م 2014
ن
  وذلك نظرا لتقصت  اللجنة المشكلة من وزارة المواصالت ف

ن
بمهامها ف
ار حـــــرب المطـــــار بالتعويضـــــات المســـــتلمة  ار الحـــــرب حـــــبر يـــــتم مقابلـــــة أ ن تقيـــــيم أ ن

  ذات السنة.  شـركةوالمستحقة لل
 فن

  االعتبـــار نظـــرا جنـــب   النقـــد األ  ايـــراداتعـــدم أخـــذ قيمـــة الرســـوم و إل  وتجـــدر اإلشـــارة
 فن

  تقيـد  دارةلتقصت  اإل 
وكـذلك  جنـب   أل ات رسـوم الحـواالت عـىل النقـد امصــروفالمالية فن

مـــن تـــأجت  الطـــائرات منـــذ تـــاريــــخ صـــدور قـــرار الرســـم عـــىل النقـــد  جنـــب   النقـــد األ  إيـــرادات
  نهاية السنة المالية  جنب   األ 

 م. 31/12/2020 وحبر  م2018فن

  شـركةية للصـرفالحسابات الم

يا بعمــــالت مختلفــــة وموزعــــة عــــىل مصــــارف صـــــرفحســــابا م 134عــــدد  شـــــركةتمتلــــك ال
 :وبيانها كالتال  ة أجنبيمحلية و 

 العدد عملة الحساب

 29 الدينار الليب   

 31 الدوالر 

 28 يورو

 16 سيفا

  
ليبن  3 جنيه االستر

 2 مصـريجنيه 

 25 ة متنوعةأجنبيعملة 
 

ن لنــا مــا  شـــركةية لصـــرفالم ومــن خــالل متابعــة الحســابات الخطــوط األفريقيــة فقــد تبــي 
  :يىل  

  متابعـــــة حســـــاباتها الم شــــــركةالماليـــــة لل دارةتقصـــــت  اإل  -
ية مـــــن خـــــالل الرقابـــــة صــــــرففن

ن لنـا عــدم  ،الفوريـة لهـا وذلـك مـن خــالل إعـداد مـذكرات التسـوية الشــهرية حيـث تبـي 
 األمـــر لعـــدة ســـنوات  شــــركةية ألغلـــب حســـابات الصــــرفإعـــداد مـــذكرات التســـوية الم
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ية صـــرفلالختالســات والتالعــب وضــياع أرصــدتها الم شـــركةالــذي يعــرض حســابات ال
  ظل االنقسام اإل 

ن
 .شـركةلل داريوخاصة ف

ت الحسابات الم -   ظـل االنقسـام  صــرفوعدم مركزية ال شـركةية للصـرفكتر
ن
خاصـة ف

 األخـرىو  يـرادات، وال يوجد تصنيف للحسـابات بحيـث يخصـص بعضـها لإل دارياإل 
ت الحســابات الراكــدة نظــرا لتوقــف التشــغيل دون أن ضــافة إل  ات باإل مصـــروفلل كــتر

 .شـركةالمالية لل دارةات بخصوصها من قبل اإل إجراءذ أي يتم اتخا

 (SATA BANK) صـرفية لدى مصـرفاألسبق بفت  حسابات م دارةقيام مجلس اإل  -
ة االنقســام اإل  شـــركةمالطــا باســم ال إيجــار  إيــراد ، وقــد تــم إيــداع داريوذلــك خــالل فــتر
كيـــ شــــركاتوالمـــؤجرة لـــدى  شــــركةطـــائرات ال   الحســـاب، الخطـــوط اللتوانيـــة والتر

ن
ة ف

  أغلــــب اإل  صـــــرفوقيامـــه بالت
ن
   يــــراداتف

ن
وال توجــــد بيانــــات عــــن أغلــــب المعــــامالت ف

 بطرابلس.  شـركةال إدارة

بنغـازي المدينـة  –الجمهوريـة  صــرفبم شــركةقيام مكتب بنغازي بفـت  حسـابات لل -
 شـــركةال إيــراداتبطــرابلس، حيــث يـتم مــن خاللهــا تحصـيل  دارةوذلـك بــدون علـم اإل 

 بطرابلس.  شـركةال إدارةبها دون سيطرت  صـرفوالت شـرقيةات المنطقة المبيع من

 دارةخـــــارج ســـــيطرت اإل  شــــــركةالواحـــــة لل صــــــرفية لـــــدى مصــــــرفوجـــــود حســـــابات م -
ور( وتـم الت دارةاإل  الفعلية بطرابلس، حيث يوجد بها توقيعات ن  صــرفالموازية )جـتن

 .بها بالمخالفة

  ســـنة  صــــرفلـــدى الم شــــركةحســـاب ال إقفـــال -
  فن
يطـــانن مـــن قبـــل م 2018العـــرن   الت 

 .داريوذلك بسبب المشاكل الناجمة عن االنقسام اإل  صـرفالم

الليــــب   الخـــــارج    صـــــرفلــــدى م شـــــركةبتســــييل أغلــــب ودائــــ  ال دارةقيــــام مجلــــس اإل  -
قيمـــــة  صــــــرفمســـــتندات عـــــن أوجـــــة أو  دون تـــــوفر أي بيانـــــاتم 2018خـــــالل ســـــنة 

مكتــب المراجعــة الداخليـة مخالفــة بــذلك المــادة  الودائـ  ودون تمريــر المعاملــة عـىل
 .شـركة( من الالئحة المالية بال37رقم )

 حجم الودائ  السنة

2013 20,200,000  

2014 20,200,000 

2015 19,800,000 

2016 19,800,000 

2017 15,800,000 

2018 2,300,000 

2019 - 

2020 - 
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 قطاع االتصاالت
 لالتصاالت واملعلوماتيةاهليئة العامة 

 
ً
 نظام الرقابة الداخلية -اوال

كـات القطـاع فيمـا  - اف والمتابعـة عـىل رسر   ممارسـة اختصاصـها بـاالرسر
ن
ضعف الهيئة ف

 يتعلق بالزامها بوفاء حقوق الدولة ومن أهم المالحظات بالخصوص: 

  ـــــدم امعــ ن انياتهــــا القطــــاع ا شـــــركات الــــتر ن ـــــة باقفــــال مت  ـــــة للدولــ   لمملوكــ
ن
العموميــــة ف

 حينها. 

  ـقية بتوريـد اإل  تصـاالت اال  شــركاتعدم توريد بعـض فـروع  اتيـرادبالمنطقـة الشر
 شـركة. التجميع  بال يراد حساب اإل إل 

 اخيص الممنوحة لها من الهيئة العامة  شـركاتتقاعس بعض ال بسداد رسوم التر
  العــام بــوزارة الماليــة لل يــراد ومــن ثــم إيــداعها بحســاب اإل  تصــاالت لال 

ن
مســاهمة ف

 .ات العامة للدولةيرادرف  اإل 

  تصـاالت اال  شــركاتات عىل مبيعـات يراد% من إجمال  اإل 1عدم تحصيل نسبة 
 .
 
 تحصيال مسبقا

مة م   - ن عـدم  شـركاتمن خالل االطالع عىل  العقود المت  القطاع العام والخاص تبـي 
  شســتند عليــه لتحديــد قيمــة اإل 

الواجــب تحصــيلها مقابــل  يــراداتوجــود ســند قــانونن
اخــيص وتقــديم خــدمات تلــك ال ن مــا  شـــركاتابــرام عقــود مــن  التر حيــث تراوحــ  بــي 

  الـــربــ  2( و)شــــركةدخـــل ال إجمـــال  % مـــن 1) %( منهـــا2% و1نســـبته )
% مـــن صـــافن

الخاصـة الفيئـة الثالثـة كمـا ان قيمـة  شــركات% من الـدخل السـنوي( لل1المحقق( و)
اخــــيص للقطــــاع العــــام إصــــدار  اخــــيص الصــــادرة بمبلــــل  التر مــــة والتر وفــــق العقــــود المت 
 دينار.  105,000,000وقدره 

اخـــــيص  -   اعتمـــــاد اللـــــوائ  الداخليـــــة للهيئـــــة والعمـــــل وابـــــرام عقـــــود مـــــن  التر
التـــــأخر فن

م بشـأن 2010( لسـنة 22( للقـانون رقـم )39وفـق نـص المـادة ) يـراداتوتحصيل اإل 
 .اللوائ  التنفيذية لالتصاالت 

اخـــيص عـــدم مســـك بعـــض الـــدف -   متابعـــة التر
اتر والســـجالت المســـاعدة والمتمثلـــة فن

 الواجب تحصيلها سنويا.  يراداتالخاصة واإل  شـركاتالصادرة لل

ن بتســوية مــا بــذمتهم مــن عهــد وســلف بــالرغم مــن انتهــاء  - عــدم قيــام بعــض المــوظفي 
انيــــــة 188المــــــدة القانونيــــــة للتســــــوية وبالمخالفــــــة لــــــنص المــــــادة ) ن ( مــــــن الئحــــــة المت 

 والمخازن.  والحسابات

  عـــن طريـــق الجهـــات ذات العالقـــة )وزارة العمـــل  -
  اعتمـــاد المـــالك الـــوظيفن

التـــأخر فن
م، بشــــأن 2010( لســـنة 12( مـــن القـــانون رقـــم )125والتأهيـــل( بالمخالفـــة للمـــادة )

 عالقات العمل والئحته التنفيذية. 
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ن بال - عـىل الســيارات التابعـة للهيئـة مـن حسـابهم الخــاص  صــرفقيـام بعـض المـوظفي 
جي  تلك المبلل داريالشئون اإل  إل إدارة ون الرجوعد ة والمالية بالهيئة والمطالبة بتر

 .الذي يعد مخالفة للقانون المال  للدولة والئحته التنفيذية األمر 

 
ً
ية :ثانيا انية التسيي   المي  

تيبـــــات الماليـــــة بمـــــا تـــــم  ه خـــــالل الســـــنة الماليـــــة صــــــرفالبيـــــان التـــــال  يوضـــــ  مقارنـــــة التر
 م: 2020

 الرصيد المصـروفات الفعلية المعتمد لبيانا
نسبة المصـروف 
 الفعل  إل المقرر

 %90 1,318,530 11,697,470 13,016,000 األولالباب 

  
 %90 126,021 1,225,720 1,351,741 الباب الثانن

 %90 1,444,551 12,923,190 14,367,741 اإلجمال  
 

 المالحظات العامة

ن ) انيـة 100 -99ضعف التعزيز المسـتندي بالمخالفـة ألحكـام المـادتي  ن ( مـن الئحـة المت 
 :  والحسابات والمخازن كما يىل 

رقم إذن 
 الصـرف

ـــخ المستفيد القيمة البيان  النواقص التاريـ

 م31/5/2020 ف م ز  1,990 ترجي  قيمة صيانة سيارة 7/9
 امر تكليف بالصيانة. 
 والصيانة. تقرير حالة السيارة 

 استالم الهيئة م30/12/2020 شـركة الوكيل األمثل  42,770 توريد هواتف نقالة 14/14

15/6 
مكافأة مالية بنا عىل  قرار 
( 39رئيس الهيئة رقم )

 202لسنة 
 م31/5/2020   م إ   3,000

دون وجود أسباب صـرف هده 
 المكافاة. 

14/6 
مقابل مكافأة مالية بنا عىل  

( 37الهيئة رقم )قرار رئيس 
 م2020لسنة 

 م31/5/2020 إ م ع   3,000
دون وجود أسباب صـرف هده 

 المكافاة. 

 دون إرفاق عقد االيجار.  م31/5/2020 ع م ح   6,000 )ع م ح(مقابل ايجار سكن  4/6
 

 : يراداتاإل  -ثالثا

ن  314,966,932م نحـــو 2020خـــالل العـــام يـــرادات المحصـــلة بلغـــ  اإل    حـــي 
دينـــار فن

دينــــــار  498,716,932يــــــراد العــــــام نحــــــو المحالــــــة لحســــــاب اإل  يــــــراداتبلغــــــ  قيمــــــة اإل 
التابعـــــة لقطـــــاع االتصـــــاالت  شــــــركاتتـــــم تحصـــــيله مـــــن ال فيمـــــا  يـــــراداتوتتمثـــــل هـــــده اإل 
اخــــــيص الممنوحــــــة لهــــــم شـــــــركاتوالمعلوماتيــــــة وال رســــــوم عــــــن أو  الخاصــــــة مقابــــــل التر

ن مــا تــم تحصــيله ومــا تــم إحالتــه لحســاب اإل الخــدمات المقدمــة ويتمثــل الفــارق   يــراد بــي 
ليبيانـا عـن سـنة  شــركةمحالـة مـؤخرا مـن  إيـراداتدينار هو  183,750,000العام مبلل 
  .م2019

مــا تــم تحصــيله مــن القطــاع العــام والخــاص ومــا تــم تحويلــه ويوضــ  الجــدول التــال   -
 .العام يراد لحساب اإل 
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 اسم الشـركة ت
 ما تم تحصيله

ةخالل الف   ي 
لحساب  المحال

 اإليراد العام
تاريــــخ 
 التحصيل

تاريــــخ اإلحالة إل 
حساب اإليراد 

 العام
 مالحظــــــــــات

1 
شـركة ليبيا لالتصاالت 

 والتقنية
 م23/06/2020 08/06/2020 21,250,000 21,250,000

ة من  رسوم مستحقة عن الفتر
م إل 01-01-2018
 م31/12/2018

2 
شـركة االتصاالت 
 الدولية

 م18/02/2020 15/01/2020 9,375,000 9,375,000
ة من  رسوم مستحقة عن الفتر

م إل 01-10-2019
 م31/12/2019

 م2020-06-23 06/03/2020 4,501,035 4,501,035 شـركة المدار الجديد 3
رسوم مستحقة مقابل الوصالت 
م  الميكروبية وفق العقد المت 

4 
شـركة االتصاالت 
 الدوليـــة

 م23-06-2020 06/03/2020 1,500,000 1,500,000
رسوم مستحقة مقابل الوصالت 
م  الميكروبية وفق العقد المت 

5 
اإليرادات المحققة 
من الشـركات الصغرة 

 م2019
 م23-06-2020 06/03/2020 2,113,917 2,113,917

اإليرادات المحققة من الشـركات 
 م2019الصغرة لسنة 

6 
للهاتف شـركة ليبيانا 
 المحمــول

 م13/07/2020 12/07/2020 52,500,000 52,500,000
ة من  رسوم مستحقة عن الفتر

م إل 01-01-2020
 م30/06/2020

7 
 شـركة االتصاالت
 الدوليــة

 م17/10/2020 24/09/2020 3,750,000 3,750,000
جزء من رسوم النصف األول 

 م2020لسنة 

8 
شـركة االتصاالت 
 الدوليــــة

 م17/10/2020 12/10/2020 18,750,000 18,750,000
  لسنة 

رسوم النصف الثانن
 م2020

9 
شـركة ليبيا لالتصاالت 

 والتقنية
 م08/11/2020 26/10/2020 11,250,000 11,250,000

رسوم النصف األول لسنة 
 م2019

10 
شـركة ليبيانا للهاتف 
 المحمــــول

 م2011% لسنة 2% و1 م08/11/2020 28/10/2020 6,226,980 6,226,980

11 
 23/11/2020 5/11/2020 50,000,000 10,000,000 شـركة المدار الجديد

جزء من اإليرادات المستحقة عن 
 م2020م / 2019

 - - 22/11/2020  40,000,000 شـركة المدار الجديد

12 
 28/12/2020 21/12/2020 81,250,000 15,000,000 شـركة المدار الجديد

جزء من اإليرادات المستحقة عن 
 م كاملة2020سنة 

 - - 23/12/2020  66,250,000 شـركة المدار الجديد

شـركة ليبيانا للهاتف  13
 المحمـــــول

52,500,000 52,500,000 2020/12/31 2021/01/19 
رسوم مستحقة عن حوالة بالطريق 

  لسنة 
 م2020عن النصف الثانن

 تم تحصيلها عن سنوات سابقة  2019 /2018 183,750,000 0 14

 - 498,716,932 314,966,932 اإلجمال  
 

  و  %( مـن القطـاع العـام2% و1المحصلة مقابـل نسـبة ) يراداتاإل  -
 شــركةالمتمثلـة فن

دينـار عـن  36,650,230االتصاالت الدولية بمبلل  شـركةليبيانا للهاتف المحمول و 
 إجمـــال  % مـــن 1م فقـــط بيـــان بمـــا تــم تحصـــيله مـــن 2013م و2012م و2011ســنة 
  الــــدخل الســــنوي عــــن 2الســــنوي و يــــراد اإل 

القطــــاع مــــن تــــاريــــخ  شـــــركات% مــــن صــــافن
 :كما يىل   م31/12/2020م وحبر 01/01/2011
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 إجمال  اإليراد م2020-2014 م2013 م2012 م2011 اسم الشـركة

 -- -- -- -- -- شـركة هاتف ليبيا

 -- -- -- -- -- شـركة ليبيا لالتصاالت والتقنية

 -- -- -- -- -- شـركة الجيل الجديد

 6,226,980 -- -- -- 6,226,980 شـركة ليبيانا للهاتف المحمول

 -- -- -- -- -- شـركة المدار الجديد

 30,423,250 -- 7,503,308 8,305,064 14,614,877 شـركة االتصاالت الدولية

 -- -- -- -- -- شـركة االتصاالت النوعية

 36,650,230 -- 7,503,308 8,305,064 20,841,857 اإلجمال  
 

 شــــركاتالقطـــاع الخـــاص: بلـــل مـــا تـــم تحصـــيله مقابـــل خـــدمات وتـــراخيص ال شــــركات -
إدارة شؤون التنظيم نحـو م وفق البيان المعد والمقدم من 2020الخاصة عن سنة 
 :يىل  دينار كما  1,484,801

خيص خيص المبلغ الي   المبلغ الي 

ددي  529,401 مزاولة نشاط 438,665 الطيف التر

 193,235 الخدمة المضافة 123,500 اعتماد نوع  

 - - 200,000 مزاولة نشاط بريد

 1,484,801 اإلجمال  
 

  اخيص الصـادرة عـن سـنة  إجمال  بلل م وفـق الموقـف المعـد والمقـدم 2020التر
 :التنظيم كما يىل   إدارةمن 

اخيص الصادرة البيان ت  عدد الي 

ن  1  9 تراخيص تقديم خدمات انتر

 7 تراخيص تقديم خدمات مضافة 2

اد أجهزةو  تراخيص بي  3  24 استر

 18 اساطيل السيارات إدارةتراخيص  4

ن  5  61 تراخيص خدمات االنتر

ا تراخيص خدمات  6 ن  9 فت 

 34 تراخيص خدمات المضافة 7

 3 تراخيص النقل الشيــــ  8

  162 المجموع
 

  ن ما تم تحصيله من القطـاع الخـاص ومـا تـم ايداعـه  شــركاتتضارب البيانات بي 
 629,116شـــؤون التنظـــيم بمبلـــل نحـــو  إدارةالعـــام المقـــدم مـــن  يـــراد بحســاب اإل 

ن الخزينة بالهيئة ومن ثم التحويل لإل   العام اول بأول.  يراد دينار وبي 

  رســـــــــــوم تـــــــــــراخيص  إيـــــــــــرادات
 القطـــــــــــاع العـــــــــــام شــــــــــــركاتمســـــــــــتحقة الســـــــــــداد تتمثـــــــــــل فن

 م31/12/2020م وحبر 01/01/2015من تاريــــخ  
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 اسم الشـركة
قيمة العقد 

م  المي 

المستحق 

 م2015

المستحق 

 م2016

المستحق 

 م2017

المستحق 

 م2018

المستحق 

 م31/12/2019

المستحق 

31/12/2020 

إجمال  اإليراد 

 المستحق

 150,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 هاتف ليبيا

ليبيا 
 لالتصاالت 

ــ (22,500,000) ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  35,000,000 22,500,000 11,250,000 1,250,000 ـــ

ــ 16,000,000 الجيل الجديد ـــ ـــ  80,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ـــ

ــ 105,000,000 ليبيانا  ـــ ـــ ــ 15,021,085 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  15,021,085 ـــ

ــ 105,000,000 المدار  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــ  ـــ

االتصاالت 
 الدولية

ــ 37,500,000 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  15,000,000 15,000,000 ـــ

االتصاالت 
 النوعية

ــ 750,000 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ـــ

 298,021,085 79,250,000 53,000,000 43,000,000 41,750,000 56,021,085 25,000,000 311,750,000 اإلجمال  
  

  متابعـــة وتحصـــيل المســـتحقة لهـــا طـــرف الغـــت  حيـــث  
ن
  وتقـــاعس الهيئـــة ف

تـــراجن
دينـــــار دون اتخـــــاذ  298,021,085المســـــتحقة حـــــبر تاريخـــــه  يـــــراداتبلغـــــ  اإل 

 ات القانونية حيال تخصيل حقوق الهيئة. جراءاإل 

 
ً
 السيارات :رابعا

ن عــــدم وجــــود عــــدد  ســــيارة مــــن ســــيارات الهيئــــة  12مــــن خــــالل الفحــــص والمتابعــــة تبــــي 
شــخاص انتهــ  عالقــتهم الوظيفيــة بالهيئــة ولــم يــتم تســليمها بعــد انتهــاء هــذه أبعهــدة 

 :  العالقة بيانها كما يىل 

 الصفة رقم اللوحة اسم المستلم نوع السيارة ت

 سابقاوكيل الوزارة  4-94785 ع ي م تويوتا كامري 1

 وكيل الوزارة سابقا 4-94787 ب أ ر ع تويوتا كامري 2

 وكيل الوزارة سابقا 5-1133316 م ب ع تويوتا افالون 3

 وكيل الوزارة سابقا 5-1133308 ع م ب تويوتا افالون 4

 وكيل الوزارة سابقا 5-1133324 أ م م تويوتا افالون 5

 بمكتب الوزير 5-1149703 و   ر FJتايوتا  6

 بمكتب الوزير 1-25-32102 م ب ع تويوتا الند كروزر 7

 مكتب الوزير 25-32098 و   ر تويوتا الند كروزر 8

 مكتب الوزير 5-816033 أ ع ح س مرسيدس 9

 مكتب الوزير 12-5-795188 و   ر  كيا اوبتما 10

 مستشار الوزير سابقا 12-5-795286 ح أ م ع v6كيا اوبتما  11

اتو 12  مكتب الوزير إداريمندوب  12-5-795243 م م م أ كيا ست 
 

 الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة شـركةال
: الجمعية العمومية للشـركة

ً
 أوال

ن  شـركةقيام الجمعية العمومية لل -  شــركة)ع، ع، ال( كرئيس لهيئة المراقبـة بال بتعيي 
  
الوظيفيـة والمهـام المناطـة بـه كعضـو لجنـة أداء واجباتـه  عىل الـرغم مـن تقاعسـه فن
 المراقبــة الســـابقة لل

 
م بشـــأن 2010لســـنة  (23)القـــانون رقــم  لمتطلبـــاتشــــركة وفقــا

( مـــــن خـــــالل الغيـــــاب 204( )202( )201( )200)أرقـــــام  بـــــالمواد  النشـــــاط التجـــــاري
   دارةالمتكــــرر عــــن اجتماعــــات مجلــــس اإل 

م ولعــــدد خمســــة 2020-2019عــــن ســــنبر
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، وعـــدم اســـتيفاء الحـــد األدنن الجتماعـــات هيئـــة اجتماعـــات متتال يـــة دون عـــذر كتـــان  
ه الماليــة خــالل مكافآتــكامــل   صـــرفب شـــركةال إدارةورغــم ذلــك فقــد قامــ   ،المراقبــة

  دينار.  55,000ة مقدارها إجماليالمدة المشار إليها وبقيمة 

  عقد اجتماعها السنوي لسنة  شـركةتأخر الجمعية العمومية لل -
ن
تم  م حيث2020ف

  منتصف شهر أكتوبر لسنة  األولعقد االجتماع 
ن
( 34م بالمخالفـة للمـادة )2020ف

  تـــنص عـــىل م انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة  شــــركةمـــن النظـــام األســـاس  المعـــدل لل
والـــبر

 م.شـركة النتهاء السنة المالية للاألولخالل األربــ  أشهر  شـركةالعمومية لل

 مجلس إدارة الشـركة

القابضــــــة لالتصــــــاالت ببيــــــان خــــــالل اجتماعــــــات  شـــــــركةال رةإداعــــــدم تقــــــدم مجلــــــس  -
  تحصـــل  شــــركةالجمعيـــة العموميـــة لل

حـــول المرتبـــات والمزايـــا النقديـــة والعينيـــة الـــبر
( من القانون رقم 183المجلس خالل السنة وذلك بالمخالفة للمادة ) أعضاءعليها 
  م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23)

بشــأن  شـــركة( مــن النظــام األســاس  لل50للمــادة رقــم ) ركةشـــال إدارةمخالفــة مجلــس  -
  تنص عىل م شـركةال إدارةالحد األدنن الجتماعات مجلس 

 ضـرورةخالل السنة والبر
ن بــأن مجلــس  دارةعقــد مجلــس اإل  لجلســاته مــرة عــىل األقــل كــل شــهرينم حيــث تبــي 

  م إال مرة واحدة فقط. 2019لم يعقد اجتماعاته العادية خالل سنة  شـركةال إدارة

م باصــدار قــرارات دون العــرض 2019خــالل ســنة  شـــركةال إدارةقيــام رئــيس مجلــس  -
  .شـركة( من النظام األساس  لل52عىل المجلس بالمخالفة للمادة )

اكــة مــ   شـــركةال إدارةقيــام مجلــس  -   اســتثمار رسر
اإليطاليــة ريتليــ   شـــركةبالــدخول فن

كة تكــــون مســــاهمة ال شـــــركةوتأســــيس  القابضــــة لالتصــــاالت فيهــــا مبلــــل  شـــــركةمشــــتر
 شـــــركةاالســـتثمار والمســــاهمات بال إدارةيــــورو، دون العـــرض عــــىل  205,000وقـــدره 

 المعنية.  دارةمستندات حول االستثمار لدى اإل أو  ودون وجود اي بيانات

 شـركةال إدارة

 شـــــركةاد قــــوائم ماليــــة مجمعــــة منــــذ تــــاريــــخ تأســــيس الباعــــد شـــــركةال إدارةعــــدم قيــــام  -
( 254والمــادة ) شـــركة( مــن النظــام األســاس  لل66وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادة )

 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23من القانون )

 نظام الرقابة الداخلية: 

  بعــــض اللــــواإل  ، وافتقــــارهشـــــركةقصــــور نظــــام الرقابــــة الداخليــــة المطبــــق بال -
ئ  الــــبر
يات، والئحـة المسـؤولية االجتماعيـة، الئحـة الجـزاءات،  تنظم العمل كالئحة المشتر

عدم وجود ضـوابط تـنظم مـن  ضافة إل الئحة الرعاية الصحية، الئحة السلف باإل 
 وقيمها.  مكافآتال

ن عدم وجود دورة مستنديه إل  -  دارةقصور نظام الرقابة عىل األصول الثابتة، فقد تبي 
ن ومعرفـــة بياناتهــا كالتســـجيل ومكــان تواجـــد  هــذه األصــول مــت 

قـــيم والتر مـــن حيــث التر
 األصل. 
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  اإل  -
ن
ات المتخـــذة بخصـــوص متابعـــة وتســـوية العهـــد بنهايـــة كـــل ســـنة جـــراءالقصـــور ف
 مالية. 

  إصدار تقارير دورية واالكتفـاء باصـدارها خـالل  -
ن
ضعف مكتب المراجعة الداخلية ف

 
 
ات زمنيـــة متفاوتـــة وغـــت  محـــددة مســـبقا

حيـــث يالحـــظ تـــداخل أحـــداث واقعـــة ، فـــتر
  تليها بصورة تفقد األهميـة النسـبية 

ات زمنية عن سنوات سابقة م  السنة البر بفتر
  صـــــلب التقريـــــر، وعـــــدم إحاطـــــة العلـــــم بهـــــا لمتخـــــذي القـــــرار 

ن
للمالحظـــــات الـــــواردة ف

  الوقــــ  المناســــب وذلــــك بغــــرض متابعتهــــا واتخــــاذ مــــا يلــــزم بشــــأنها مــــن  شـــــركةبال
ن
ف

 عىل تصحي  االنحرافات كلما دع  الحاجة.  ات والعملإجراء

 القابضة شـركةال إيرادات

(  م2019، 2018، 2017بالحسابات الختامية عن السنوات ) شـركةال إيراداتظهرت 
 :  كما يىل 

 2019 2018 2017 البيان

 صفر صفر 57,213,092 النشاط إيرادات

 صفر 65,775 602,466 أخرى إيرادات

 صفر 65,775 57,815,558 اإلجمال  
 

القابضـــة لالتصـــاالت عـــن الســـنوات  شــــركةال إيـــراداتبنـــود  أرصـــدةومـــن خـــالل تحليـــل 
 :  المشار إليها لوحظ ما يىل 

   شــــــركةاســــتثمار ال إيـــــراد النشـــــاط تمثـــــل  إيــــراداتإن  -
االتصـــــاالت  شــــــركاتالقابضـــــة فن

  سنة 
دينار تمثل  57,213,092م بواق  2017التابعة، حيث أن القيمة الظاهرة فن

المـدار الجديــد فقـط فيمـا لـم تحـدد بعـد قيمــة  شــركةالنشـاط المحققـة مـن  إيـرادات
   رباحاأل

 م. 2017االتصاالت التابعة عن سنة  شـركاتالمستحقة عىل بافر

-   
النشــــاط لعـــدم انتهــــاء  إيـــراداتم لـــم تحــــدد قيمـــة 2019، 2018فيمـــا يخـــص ســــنبر

   إقفـــــالالتابعـــــة مـــــن  شــــــركاتال
حســـــاباتها الختاميـــــة والمصـــــادقة عليهـــــا بشـــــكل نهـــــان 

 القابضة.  شـركةالمستحقة عليها اتجاه ال رباحلتحديد قيمة األ

 أربـــــاحالقابضـــــة ناتجـــــة عـــــن  شــــــركةعرضـــــية لل إيـــــراداتتمثـــــل  األخـــــرى يـــــراداتإن اإل  -
 65,775م ومبلـل 2017دينـار خـالل سـنة  602,466بقيمـة  صـرففروقات أسعار 

  النـــات  يراد دينـــار كـــ
وذلـــك خـــالل ســـنة  شــــركةأ عـــن تخريـــد وتمليـــك ســـيارات لمـــوظفن

  م حيث لوحظ حولها عدم التقيد باللوائ  المنظمة بالخصوص. 2018

ة لـــدعم ال يـــراداتتوجيـــه جـــزء كبـــت  مـــن اإل  - ة،  األخـــرىالتابعـــة  شــــركاتمبـــارسر المتعـــتر
 عـــــىل أداء ال األمـــــر 

 
ية القابضـــــة ويحـــــد مـــــن فرصـــــها االســـــتثمار  شــــــركةالـــــذي أثـــــر ســـــلبا

  تطـوير قطـاع االتصـاالت، وخاصـة بـأن الـدعم المقـدم هـو دعـم تشـغيىل  
 فن
ا
مستقب 

ن بتلــــك  اســـتثماري والـــذي يتمثـــلأو  ولـــيس دعـــم رأســـمال     ســـداد مرتبـــات العـــاملي 
فن

البنيـة لالسـتثمار  شــركةبريد ليبيـا و  شـركة، نذكر منها عىل وجه الخصوص شـركاتال
 شــــركاتالقابضـــة لهـــذه ال شــــركةمـــن ال الـــدعم المقـــدم إجمـــال  والخـــدمات حيـــث بلـــل 
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دينـــــار موزعـــــة عـــــىل النحـــــو  1,153,017,535م مـــــا قيمتـــــه 2019حـــــبر نهايـــــة ســـــنة 
 :  التال 

 517,165,842 البنية لالستثمار والخدمات.  شـركةدينار ل 

 635,851,693 بريد ليبيا.  شـركةدينار ل  

ة وبــــاألخص باتــــ  محــــل شــــك بنســــبة ك شـــــركاتان اســــتمرارية تلــــك الضــــافة إل باإل  بــــت 
اف أموال ال شـركة ن القابضـة  شـركةبريد ليبيا، وذلك نتيجة تآكل رأس مالها، كما أن استتن

  دعــم هــذه ال
ن
 شـــركاتال يــزال ســاري حــبر تاريخــه حيــث بلــل الــدعم المقــدر لل شـــركاتف

م حســــــب الموازنــــــة التقديريــــــة 2020هــــــاتف ليبيــــــا لســــــنة  شـــــــركةل ضــــــافةالمــــــذكورة باإل 
دينــار أي قرابــة ربــــ  مليــار دينــار موزعــة عــىل النحــو  217,000,000مــا قيمتــه  شـــركةلل

 :  التال 

 القيمة التقديرية للدعم اسم الشـركة

 98,000,000  البنية لالستثمار والخدمات شـركة

 89,000,000  بريد ليبيا شـركة

 30,000,000  هاتف ليبيا شـركة

 217,000,000  اإلجمال  
 

 مصـروفات الشـركة

  حكمها  مكافآتالمرتبات وال
 
 وما ف

ن بال مصــروفارتفاع قيمة  - م مقارنـة بالسـنوات 2019بسـنة  شــركةمرتبـات المـوظفي 
ن بال2018-2017الســــــابقة    ســــــنة  شـــــــركةم حيــــــث بلغــــــ  قيمــــــة مرتبــــــات العــــــاملي 

فن
% مقارنـة 68دينار وبمعدل تغت  بالزيادة مقداره  8,984,200م مبلل وقدره 2019
  قيمـــــــــة 2018مقارنـــــــــة بســـــــــنة  %65م و2017بســـــــــنة 

ة فن م وترجـــــــــ  الزيـــــــــادة الكبـــــــــت 
ن  شــــــــركةال إدارةقيـــــــام مجلـــــــس إل  المرتبـــــــات باعتمـــــــاد الالئحـــــــة التنظيميـــــــة للتســـــــكي 
  بال
والئحـــة مرتبـــات جديـــدة بنســـبة  م2019( لســنة 20بـــالقرار رقـــم ) شــــركةالــوظيفن

ن بال20ـزيـــــادة تقـــــدر بـــــ مـــــايو اعتبـــــارا مـــــن شـــــهر  شــــــركة% مـــــن قيمـــــة مرتبـــــات العـــــاملي 
بشأن  شـركةالفقرة الثامنة من النظام األساس  لل (133بالمخالفة للمادة ) ،م2019

 اختصاصات الجمعية العمومية. 

   شـــركةال إدارةتوسـ   -
ن بال مكافــآت صــرففن م 2019خــالل ســنة  شــركةماليـة للعــاملي 
ن بال مكافــــــــآتحيــــــــث بلغــــــــ  قيمــــــــة    ســــــــنة  شـــــــــركةالعــــــــاملي 

م مبلــــــــل وقــــــــدره 2019فن
ن بال 1,975,572 لمهـــــام  شـــــركةدينــــار، يمثــــل جــــزء كبــــت  منهـــــا مقابــــل تأديــــة العــــاملي 

 وظيفية تعتت  من صميم عملهم. 

  المن -
  مكافــآتعــىل بنــد ال صـــرفوجــود تجــاوز فن

، حيــث بلــل المخصــص لهــذا البنــد فن
الفعـــىل  عليـــه مبلـــل  صــــرفدينـــار، فيمـــا بلـــل المن 134,550الموازنـــة التقديريـــة مبلـــل 

بتحميــــل البنــــد بمبــــالل  شـــــركةال إدارةلتجــــاوز نتيجــــة لقيــــام دينــــار، وهــــذا ا 870,000
  ال شـــراءماليــة مقابــل 

واعتبارهــا مكافــأة لعيــد  شـــركةأجهــزة نقــال نــوع ايفــون لمــوظفن
  حكم الت

  المال العام بالمجان.  صـرفاألضح، بالمخالفة وتعتت  فن
 فن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

606 
 

ة دينـــــار خـــــالل ســـــن 467,481بمبلـــــل  شــــــركةال إدارةمجلـــــس  مكافـــــآتكامـــــل   صــــــرف -
ن فقــــــط 2019   كانــــــ  بواقــــــ  اجتمــــــاعي 

م، بــــــالرغم مــــــن محدوديــــــة اجتماعاتــــــه والــــــبر
( مـــن النظـــام األســـاس  50اجتمـــاع طـــاري( بالمخالفـــة للمـــادة رقـــم )-)اجتمـــاع عـــادي

 .شـركةلل

عات )المسؤولية االجتماعية + المنح والتعويضات(  م. التي 

  مصـروفال إجمال  بلغ  قيمة 
ن
الجتماعية خالل سنة المسؤولية ا أغراضات المنفقة ف

ن ظهر خـالل سـنة  4,973,361م مبلل وقدره 2019   حي 
ن
مبلـل وقـدره م 2020دينار ف

3,923,551  :  دينار وقد لوحظ بشأنه ما يىل 

   شـــــركةال إنفــــاقتركــــز  -
ن
المســــؤولية االجتماعيــــة عـــــىل  أغــــراضالقابضــــة لالتصــــاالت ف

ن ممــا ششــت     معــي 
  ومنــاطفر

  عــدم مراعــاة العدالــة اإل  نطــاق مكــانن
  تبــبن
ن
الجتماعيــة ف

  مجال المسؤولية االجتماعية. 
ن
امأ المستهدفة ف  الت 

ــــــا التحميــــــــل علــــــــ  بنــــــــد  -  يــــــــتم بموجبهــ
 
محددة مســـــبقا ــــــايت  ــــــدم وجــــــــود أســــــــس ومعــ عــ

  الموازنــات التقديريــة، ضــافة إل المســـــؤولية االجتماعيــة باإل 
وضــ  تقــديرات البنــد فن

ن عــىل قضــايا محــددة بمــا ووجــود بــرامأ وخطــط محــددة  كــت 
 يــتم بموجبهــا التر

 
مســبقا

  أنفق  ألجلها تلك المبالل.  غراضيضمن الوفاء باأل 
 البر

متمـثال  م2019خـالل سـنة  وزارة الـدفاعتخص  دينار  2,783,540تم تحميل مبلل  -
  دعم فريق االمداد والتموين تاجوراء، عىل بند المسؤولية االجتماعية. 

 فن

 مبالل مالية لجهات تتمت  بالذمة المالية المستقلة، فيما يىل  عينة منها:  صـرف -

 الغرض القيمة الجهة

 حجوزات تذاكر سفر وحجوزات فندقية 38,000 المجلس األعىل للقضاء

 قط  غيار سيارات 123,070 بلدية العزيزية
 

ن أن جـــل الم -   حــــي 
ات صـــــرفتحميـــل مبـــالل ماليــــة عـــىل بنــــد المســـؤولية االجتماعيـــة فن

 المشابهة تم تحميلها كمديونية عىل الحكومة فيما يىل  عينه منها: 

 الغرض القيمة الجهة

 معدات وقائية لمجابهة وباء كورونا 250,000 جمعية جنان الخت  

 سداد مبالل مالية 500,000 الخدمات العامة شـركة

 برامأ إذاعية خالل شهر رمضان 200,000 ارت سليوطشن
 

 عموميةرصوفات م

  ســنة  إجمــال  بلــل 
دينــار، ومــن خــالل  1,366,144م مبلــل وقــدره 2019رصــيد البنــد فن

 بأنه ششتمل عىل بند فرع   جمال  االطالع عىل البنود الفرعية المكونة إل 
ن هذا البند تبي 

 :  تحث مسم مصاريف الهدايا وقشأن الحساب لوحظ ما يىل 
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 الغرض القيمة البند

 232,850 هدايا مصـروف
 شـركةجهاز هاتف ايفون ماكس برو كهدايا لضيوف من خارج ال 25عدد 
أجهزة هاتف ايفون اكس ماكس تم منحها لمدراء  10عدد ضافة إل باإل 

 شـرقيةمكاتب الفروع بالمنطقة ال

 برو ماكس11أجهزة ايفون  10عدد  شـراء 120,250 هدايا مصـروف

 برو 11و برو ماكس11جهاز ايفون  15عدد  شـراء 98,500 هدايا مصـروف

 شـركةلمدراء ال 20جهاز هاتف سامسونأ نوت  25عدد  شـراء 133,075 هدايا مصـروف

 المجموع 584,675 -
 

 حيث لوحظ حولها: 

أجهــزة هواتــف محمولــة كهــدايا لضــيوف مــن خــارج  شـــراء  مقابــل صـــرفأن المبــالل  -
  اصول الصـرفالذي يعتت  هدرا للمال العام وت األمر ، شـركةال

ن
 بالمجان.  شـركةا ف

  قيمة الهواتف حيث تصل -
ن
أسعار مضاعفة مقارنة باألسـعار السـائدة إل  المبالغة ف
  األسواق. 

ن
 ف

 م. خدمية

عـــىل بنـــود فرعيـــة حيـــث لـــوحظ توســـ  مضـــاعف مـــن قبـــل  رئيســــ ششـــتمل هـــذا البنـــد ال
  اإل  شـــــركةال إدارة

  ســــنة  عــــىل هــــذا  نفــــاقفن
م مبلــــل وقــــدره 2019البنــــد البــــالل رصــــيده فن

:  جمال  دينار، وقشأن البنود الفرعية المكونة إل  7,085,417  لهذا البند بيانها كالتال 

 القيمة البند

 1,203,542 مصاريف المق  والضيافة

 1,425,931 مصاريف السفر والمبي 

 346,149 ة والقانونيةداريمصاريف االستشارات اإل 

 408,033 مصاريف الرعاية الصحية والعالجية

 

 حيث لوحظ حولها: 

  اإل  
  الجدول.  نفاقالتوس  فن

 عىل البنود المذكورة فن

  ســنة  
م بمعــدل زيــادة 2019ارتفــاع بنــد مصــاريف الرعايــة الصــحية والعالجيــة فن

 م. 2018% عن سنة 44م و2017% عن سنة 28

   شـركةال إدارةتوس   -
  غ صـرففن

 مثال ذلك:  شـركةال أغراضت  العهد المالية فن

 الغرض المبلغ قرار مدير عام الشـركة

  احتفاالت بأعياد وطنية دينار 50,000 2019( لسنة 5)
ن
 المشاركة ف

  احتفاالت بأعياد وطنية دينار 75,000 2020( لسنة 8)
ن
 المشاركة ف

 

 م2020م/ 2019الدعم الحكوم  

القابضة لالتصاالت خـالل سـنة  شـركةالدعم الحكوم  المقدم عن طريق ال إجمال  بلل 
دينـــار، مـــوزع عـــىل النحـــو الموضـــ  بالجـــدول ادنـــاه،  9,611,841مبلـــل وقـــدره م 2019

 :شـركةال أرباححيث تم تسوية المبلل خصما من 
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 المبلغ البيان

 1,269,946 مجلس النواب

 3,188,419 المجلس الرئاس  

 187,000 المكتب اإلعالم  بوزارة الخارجية

 2,907,948 تابعة للدفاع جهات

 76,787 جهات تابعة للدفاع

 2,130,379 جهاز مكافحة اإلرهاب

 9,760,479 اإلجمال  
 

، موزعـــة عـــىل دينـــار  70,200,345نحـــو م 2020الـــدعم خـــالل ســـنة  إجمـــال  فيمـــا بلـــل 
 :شـركةال أرباحالنحو الموض  بالجدول ادناه حيث تم تسوية المبلل خصما من 

 القيمة البيان

 45,195,390 مركز االستجابة الشيعة لمكافحة وباء كورونا

  لمكافحة 
 15,000,000 اضاألمر المركز الوطبن

 158,375 اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة جائحة كورونا

 844,900 مجلس النواب

 5,000,000 وزارة الداخلية

 130,000 بلدية الرياينة

 2,356,980 جهات تابعة للدفاع

 1,000,000 اللجنة العليا للطفولة

 455,000 جمعية من اجل ليبيا

 59,700 منتدى نساء ليبيا

 70,200,345 اإلجمال  
 

المتعلقـــة بالـــدعم  صــــرفات الإجـــراءومتابعـــة  نفـــاقومـــن خـــالل االطـــالع عـــىل أوجـــه اإل 
 :  الحكوم  يالحظ ما يىل 

مبـــالل ماليـــة لعـــدة جهـــات مـــن ضـــمنها جهـــات حكوميـــة  صــــرفب شــــركةال إدارةقيـــام  -
ممولــة مــن الخزانــة العامــة للدولــة بموجــب مكاتبــات صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة 

 ات النافذة. تشـريعوبالمخالفة لل

يــــد واالتصــــاالت وتقنيــــة  شـــــركةالمحصــــلة مــــن ال ربــــاحتوزيــــــــ  جــــزء مــــن األ - الليبيــــة للت 
  المعلومات القابضة عـن القـوائم الماليـة 

م بمبلـل 31/12/2013للسـنة المنتهيـة فن
،  دينار مليون  50وقدره  إجمال   تخصص لتغطية النفقات الفعليـة للـدعم الحكـوم 

ــــ  جــــزء مــــن م 2020( لســــنة 7بنــــاء عــــىل قــــرار الجمعيــــة العموميــــة رقــــم ) بشــــأن توزيــــ
 م. 2013عن السنة المالية  رباحاأل

صــــــــــادر بتــــــــــاريــــخ الم 2020لســــــــــنة  (740)أصــــــــــدر المجلــــــــــس الرئــــــــــاس  قــــــــــراره رقــــــــــم  -
بشــأن تخصــيص مبلـــل مــال  وتقريـــر بعــض االحكــام وقـــد نــص عـــىل م 08/11/2020

مليـون دينـار لتمويـل احتياجـات مراكـز العـزل  30القابضة دفـ  مبلـل  شـركةمتتول ال
، شــركةالطب   الخاصة بجائحة كورونام وأن تقوم وزارة الماليـة بتسـوية القيمـة مـ  ال

 .شـركةوالمحملة كمديونية عىل ال
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عــــىل جهــــات حكوميــــة، بــــدون ضــــوابط وتحميلهــــا عــــىل بنــــد  صـــــرفبال شـــــركةقيــــام ال -
 مديونية الحكومة، نورد بعض منها عىل سبيل المثال ال الحرص: 

 مستلم القيمة القيمة بيان المستفيد

 الفضاء الرقم  المساهمة شـركة 187,000 دعم المكتب اإلعالم  بوزارة الخارجية

 االتصاالت النوعية شـركة 76,787 جهات تابعة للدفاعدعم 

يكية jones group internationalشـركة  3,188,419 دعم المجلس الرئاس  لحكومة الوفاق  االمت 

 الرنية الذكية لتقنية المعلومات شـركة 1,085,024 توفت  احتياجات مجلس النواب

ات ا شـركة 184,922 توفت  احتياجات مجلس النواب ن  لعامةبال حدود للتجهت 

ات العامة شـركة 2,130,379 دعم جهاز مكافحة اإلرهاب توريد سيارات مصفحة ن  نجمة الخت  للتجهت 

 الطيف لالتصاالت  شـركة 59,700 وزير الدولة لشؤون المهجرين –منتدى نساء ليبيا 

 االمن الداخىل   جهاز  –حوالة مالية لصال  وزارة الداخلية  5,000,000 وزارة الداخلية –جهاز االمن الداخىل  

 ديوان مجلس الوزراء –حوالة مالية  1,000,000 اللجنة العليا للطفولة

 ونزريك للخدمات التموينية شـركة 844,900 إقامة واعاشة غدامس –مجلس النواب الليب   
 

 العهد المالية 

-   
عهد مالية لقسم الخـدمات  صـرفالعهد المالية، فعىل الرغم من  صـرفالتوس  فن

% منها، و   70ما نسبته  صـرفالمساندة بواق  ثالثون ألف دينار، تستعاض عند 
ة ضــروريالجهة المخولة وفـق جـدول االختصاصـات بتـوفت  المسـتلزمات اليوميـة وال

، إال انـه لـوحظ تعـدد  ن اخـرين مـن خـارج  صــرفلتسيت  العمـل اليـوم  العهـد لمـوظفي 
: أعمال  المثال ال الحرص، ومن خاللالقسم، فعىل سبيل   الفحص نورد ما يىل 

 القيمة الوظيفة المستفيد قرار مدير عام الشـركة

 دينار 100,000 دارةسائق رئيس مجلس اإل  إ ح م  ع 2019لسنة  58

 دينار 100,000 دارةسائق رئيس مجلس اإل  إ حم  ع 2020لسنة  01

 دينار 20,000 العامموظف بمكتب المدير  ش ر ال 2020لسنة  14

    ، م، ز 2020لسنة  27
 دينار 10,000 مدير المكتب القانونن

 

ن بال صـــــــرفب شـــــــركةال إدارةقيــــــام  - نقــــــدا، بحجــــــة عــــــدم تــــــوفر  شـــــــركةمرتبــــــات العــــــاملي 
م 2020لسنة  (25)و (18)أرقام  السيولة بالمصارف، بموجب قرارات المدير العام

ن عن أشهر وبقيم مختلفة.  صـرفبشأن   عهدة مالية مقابل مرتبات العاملي 

ة ) -  –ألف دينار  200ظهور عهد مالية للجنة اإلغاثة بقطاع االتصاالت وبمبالل كبت 
 ألف دينار( مرحلة منذ سنوات، وال زال  تظهر بكشف العهد تح  التسوية.  750

  شـركةالموازنة التقديرية لل

عـن السـنوات المشـار إليهـا  شــركةالتشـغيىل  لل نفـاققديريـة لإل فيما يىل  بيان الموازنـة الت
 :   بشأنها لوحظ ما يىل 

 بالجدول أدناه والبر
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 م2020 م2019 البيان

 59,680,000 60,858,466 شـركةال إدارةالتشغيىل  بالموازنة التقديرية المعدة والمعتمدة من قبل  نفاقاإل 

 59,680,000 31,105,000 شـركةالتشغيىل  بالموازنة التقديرية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية لل نفاقاإل 

 %100 %51 شـركةال إدارةالمقدر من قبل  إل إجمال   نسبة المبلل المعتمد من قبل الجمعية العمومية

 - 26,010,431 اإلنفا  الفعل  
 

التشــــغيىل  بالموازنــــة  نفــــاقلإل  شـــــركةال إدارةافتقــــار التقــــديرات الموضــــوعة مــــن قبــــل  -
  اعدادها 

ن
 التقديرية للدقة وعدم استنادها عىل أسس موضوعية ف

  غــــــت   صــــــرفششـــــتمل عــــــىل مبـــــالل ماليــــــة ت شـــــــركةالفعــــــىل  التشـــــغيىل  لل نفـــــاقإن اإل  -
ن
ف

 ات الهدايا. مصـروفمثل  شـركةة والالزمة لتسيت  نشاط الضـروريال غراضاأل 

م 2020لســنة  شـــركةالتشــغيىل  لل نفــاقباعتمــاد اإل  شـــركةلقيــام الجمعيــة العموميــة ل -
عـــدم اضـــطالع إل  الـــذي ششـــت   األمـــر ، شــــركةال إدارةبــنفس القيمـــة المقـــدرة مـــن قبـــل 

عـــىل النحـــو الـــالزم  شــــركةبال نفـــاقالجمعيـــة العموميـــة بمســـؤولياتها حيـــال ترشـــيد اإل 
  اعتمــــاد الموازنــــة التقدضــــافة إل لتســـيت  النشــــاط باإل 

م 2020يريــــة لســــنة تأخرهــــا فن
  االعتمـاد عليهـا كـأداة للرقابـة  األمر حبر منتصف شهر أكتوبر 

الـذي يفقـد أهميتهـا فن
قرت بعد ال شـركةال إنفاقوتقييد 

ُ
 
و
   وليس قبله.  صـرفباعتبار أنها أ

ن اإل  - الفعــــىل  ومــــا تــــم تقــــديره فيمــــا يخــــص نفقــــات الــــدعم  نفــــاقوجــــود انحرافــــات بــــي 
 م: 2020الحكوم  خالل سنة 

 الفعل   المقدر البيان

 70,200,345 25,000,000 الدعم الحكوم  
 

 المحفظة االستثمارية للشـركة

يـــد واالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات  شــــركةتتكـــون المحفظـــة االســـتثمارية لل الليبيـــة للت 
   2القابضــة مــن عـــدد 

  أســواق البورصـــة  شـــركاتاســتثمارات ماليـــة فن
مدرجــة أســـهمها فن

  االستثمارات تمثل استثمارات مالية  شـركة-انمارسات  شـركةالعالمية )
ريتل (، اما بافر

نـورد بشـأنها  دوالر  144,859,572قيمـة المحفظـة نحـو  إجمـال  غت  متداولـة وقـد بلـل 
 :  ما يىل 

  تــــــم توظيفهــــــا ضــــــمن محفظــــــة ال -
 شـــــــركةعــــــىل الــــــرغم مــــــن كــــــت  حجــــــم األمــــــوال الــــــبر

حــبر تاريخــه عــىل أي عوائــد ناتجــة القابضــة لــم تتحصــل  شـــركةاالســتثمارية إال أن ال
عــدم كفــاءة إل  مــن اســتثماراتها الماليــة بشــقيها المتداولــة وغــت  المتداولــة ممــا ششــت  

  المحفظـة  شـركةال إدارات
  تـم توظيفهـا فن

  استغالل الموارد المادية الـبر
المتعاقبة فن

 .شـركةاالستثمارية لل

  آل  إليها عن طريق القابض شـركةعدم اتمام نقل ملكية بعض استثمارات ال -
ة والبر

( حيـــــــــث لـــــــــوحظ أن بعـــــــــض شـــــــــهائد ملكيـــــــــة تلـــــــــك  شــــــــــركةال
 
يـــــــــد )ســـــــــابقا العامـــــــــة للت 
   شـــــركةاالســــتثمارات التــــزال باســــم ال

يــــد ولــــم تنقــــل ملكيتهــــا بشــــكل نهــــان  العامــــة للت 
  األمـر القابضـة،  شــركةلل

 
عـىل متابعـة تلـك المســاهمات  الـذي مـن شــأنه أن يـؤثر سـلبا

  نذكر منها استثمار الوممارسة تمثيلها ال
   شـركةقانونن

 انمارسات.  شـركةالقابضة فن
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العامــــة  شـــــركةالقابضــــة عــــن طريــــق ال شـــــركةوجــــود اســــتثمارات ماليــــة أخــــرى آلــــ  لل -
( يتم متابعتها من ال

 
يد )سابقا  القابضة دون توفر أي بيانات عنها وبيانها:  شـركةللت 

 الدولة تكلفة االستثمار اسم الشـركة

كة شـركةال  ليبيا-ايطاليا دوالر 33,750 الليبية االيطالية المشتر

   اعادةالمساهمة الستقبال و  شـركةال
 ليبيا دينار 1,000,000 البث المرن 

 ليبيا دينار 150,000 التنمية السياحية صـرفم

 ليبيا دوالر 1,000,000 ايكو شـركة

NINE.COM 63,636 المغرب دوالر 
 

  القــــيم الســــوقية  -
ن
  ف
  دولــــة ليبيــــا  شـــــركاتلكامــــل التــــدنن

ن
المســــتثمر بهــــا والمتواجــــدة ف

ن إجماليــــــبقيمــــــة  شـــــــركات3وذلــــــك لعــــــدد  دوالر كتكلفــــــة  1,653,159ة تباينــــــ  بــــــي 
  ظل عدم الوضوح   دوالر  1,476,000و

ن
كقيمة سوقية لهذه االستثمارات، وذلك ف

  تــــم بنــــاء عليهــــا تحديــــد القــــيم الســــوقية لهــــذه االســــتثمارات نتيجــــة 
  السياســــة الــــبر

ن
ف

 .  غياب سوق المال الليب  

  متابعــــة اســــتثماراتها الماليــــة خــــالل الســــنوات الســــابقة  شـــــركةضــــعف أداء ال -
 األمــــر فن

 100,125,000ى استثماراتها المالية بقيمة ألحد شـركةالذي ترتب عليه خسارة ال
 شـــــركةأحـــد اســــتثمارات ال ادارةدوالر كنـــدي وذلــــك نتيجــــة انفـــراد المــــدعو )ع، ال( بــــ

  استثمار 
،  شـركة( الكندية، وتم تصفية الI.M.S) شـركةالقابضة والمتمثلة فن

 
قانونيا

 القابضة عىل أي مبالل من ناتأ التصفية.  شـركةولم تتحصل ال

  مجملهــا اســتثمارات ماليــة راكــدة منــذ  شـــركةمارات الإن اســتث -
غــت  المتداولــة تعتــت  فن

ة زمنيـــة طويلـــة وال يـــرج  الحصـــول مـــن خاللهـــا عـــىل أي عوائـــد خـــالل الســـنوات  فـــتر
 القادمة. 

يـــا لالتصـــاالت الفضـــائية والبـــالل  شــــركةالقابضـــة مـــن اســـتثمارها ب شــــركةخـــروج ال - التر
المتكـــــــررة خـــــــالل الســـــــنوات  شــــــــركةئر النتيجـــــــة لخســـــــا دوالر  25,000,000قيمتـــــــه 

ن قيــــام مجلــــس  االســــتثمار  إدارةباعتمــــاد توصــــية  شـــــركةال إدارةالســــابقة، حيــــث تبــــي 
 دوالر امـــــريك  بخســـــارة تقــــــدر  شــــــركةبال

ن بشـــــأن بيـــــ  الحصــــــة بقيمـــــة خمســـــة ماليــــــي 
  شـــركة رين مليــون دوالر، وذلــك بالمخالفــة لمــا نــص عليــه النظــام األســاس  للـبعشــ

فن
 شـــــــركةال يجــــــوز لل)حيــــــث نصــــــ  عــــــىل انــــــه  (44)والمــــــادة  ،(6)فقــــــرة  (43)المــــــادة 
   صــــــرفالت

ة اال بموافقــــــة الجمعيــــــة رئيســــــيمـــــن أصــــــول مجـــــاالت نشــــــاطها الأصــــــل  فن
 .(...العمومية غت  العادية

  ال شـركةضعف تمثيل ال -
المساهم بها لمتابعة مسـتجدات عملهـا  شـركاتالقابضة فن

وذلــــــك بغيــــــة تــــــدارك وضــــــعية تلــــــك  ونتــــــائأ نشــــــاطها عــــــن قــــــرب خــــــالل كــــــل ســــــنة،
  خسائر مالية وتعتر نشاطها باإل 

 الضـرر تقليل ضافة إل المساهمات حال وقوعها فن
 شــركةالقابضـة خسـارة كامـل المبلـل المسـتثمر، حيـث أن متابعـة ال شــركةوتجنيـب ال

القابضـــــة لمعظـــــم المســـــاهمات تـــــتم عـــــن بعـــــد وبواســـــطة تقـــــارير صـــــادرة عـــــن تلـــــك 
  مجالس إدارتها.  شـركاتال

 دون وجود عضويات تمثلها فن
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 م2020-2019التعاقدات خالل سنن 

ة تتمثل  شـركةال إدارةلوحظ قيام    إبرام عقود خدمية مختلفة، وبمبالل كبت 
ن
بالتوس  ف

  وتقـــــديم خـــــدمات ســـــفر وحجـــــوزات تـــــذاكر وفنـــــادق، واعاشـــــة 
ــــــار مبـــــانن   عقـــــود ايجــــــ

ن
ف

، وتدريب،  
  تقبن
، ودعم فبن  نورد هنا عىل سبيل المثال ال الحرص:  ومقا  

 قيمة العقد تاريــــخ التعاقد العقد ت

ن  شـركةعقد ايجار مقر ال 1   منطقة النوفليي 
  25,000 2017 مببن

 
 دينار شهريا

ن  شـركةعقد ايجار مقر ال 2   منطقة النوفليي 
  30,000 2020 مببن

 
 دينار شهريا

 دينار 180,000 2019 عقد ايجار مببن الضيافة شارع الجرابة 3

 2019 الهزار خدمات سفر وسياحة شـركةعقد  4
 دينار 450,000

 دفعة عىل الحساب

 دينار 200,000 2019 بارطس خدمات سفر وسياحة شـركةعقد  5

 دينار سنويا 955,200 2019 بانوراما خدمات اعاشة ومق  شـركةعقد  6

 دينار 1,628,214 2019 الطيف توريد وتركيب وتشغيل معدات شـركةعقد  7

  لل شـركةعقد  8
 دينار 684,000 2019 شـركةالطيف دعم فبن

 دينار 2,166,400 2019 االيادي للتدريب لتصميم وتنفيذ منظومة شـركةعقد  9

 دينار سنويا 2,580,000 2020 عالقات عامة مشـروعدار االمان تنفيذ  شـركةعقد  10

 دينار 2,710,000 2020 محاور لتقنية المعلومات لتصميم منظومة شـركةعقد  11

 دينار 100,000 2019 المحركات الليبية لخدمات السيارات شـركةعقد  12
 

 املدار اجلديد شـركة
انية التقديرية  المي  

نحــــــــــــو م 2020ات المقـــــــــــدرة للســــــــــــنة الماليـــــــــــة موضـــــــــــوع الفحـــــــــــص مصــــــــــــروفبلغـــــــــــ  ال
الســـــــــــنة ذاتهـــــــــــا  المقـــــــــــدرة خـــــــــــالل يـــــــــــراداتبلغـــــــــــ  اإل بينمـــــــــــا  دينـــــــــــار 1,027,453,902
:  دينار 1,700,000,000  المقدر والفعىل 

ن  والبيان التال  يوض  المقارنة بي 

 نسبة االنحراف مقدار التغي   الفعل   المقدر البند

 %6 98,365,909 1,798,365,909 1,700,000,000 يراداتاإل 

 %77 1,532,419 3,532,419 2,000,000 أخري إيرادات

 %-19 149,631,170 656,333,630 805,964,800 المحمول إنتاجتكلفة 

 %-5 8,273,757 152,725,984 160,999,741 التكلفة التسويقية والبيعية

 %11 6,898,197 67,387,559 60,489,362 ة والعموميةداريالتكلفة اإل 

  الدخل قبل اإلستهالك وال
ن
 %37 249,372,638 921,918,736 672,546,098 ضـرائبصاف

  الدخل بعد اإلستهالك وال
ن
 %31 146,879,727 618,085,825 471,206,098 ضـرائبصاف

 %-29 73,510,134 182,021,460 255,531,594 النفقات الرأسمالية

 %-72 482,184,245 194,886,345 667,070,590 ات المستقبليةمشـروعال
 

 :  ويالحظ بالخصوص مايىل 

  اإل بلغـــــ  نســـــبة  -
وكـــــذلك  %6الفعليـــــة عـــــن التقديريـــــة مـــــا نســـــبته  يـــــراداتالزيـــــادة فن

  بلغــــ  نســــبة الزيــــادة فيهــــا نحــــو  األخــــرى يــــراداتاإل 
 نخفــــاضال  ضــــافة% باإل 77الــــبر

المحمـــول والتكلفـــة التســـويقية والبيعيـــة الفعليـــة عـــن التقديريـــة ورغـــم  إنتـــاجتكلفـــة 
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  التكلفة اإل 
ن
  سجل  زيـدارياالنحراف ف

الفعـىل عـىل  مصــروفادة الة والعمومية والبر
م 2020خــالل ســنة  إجمــال  إيــراداتحققــ   شـــركة% إال أن ال11التقــديري بنســبة 
  15بنســـبة  م2019تجـــاوزت ســـنة 

ن
 دينـــار  620,550,458وقـــدرها  أربـــاح% وبصـــاف

  ادت لـــذلك 2019%عـــن ســـنة 28وبنســبة نمـــو تجـــاوزت 
م ولعـــل أهـــم العوامـــل الـــبر

 :  تمثل  فيما يىل 

  ن بنســـــــبة كي 
عـــــــدد  إجمـــــــال  م. ليصـــــــل 2019%عـــــــن ســـــــنة 6زيـــــــادة عـــــــدد المشـــــــتر
ن بال كي 

ك خالل سنة التقييم. شـركة إل المشتر  ما يزيد عن الخمسة مليون مشتر

  م مــــ  2019% عــــن ســــنة 71خدمــــة ألــــو ليبيــــا المطــــورة وبنســــبة  إيــــراداتزيــــادة
ن    تخفـــــيض تكلفـــــة االتصـــــاالت الدوليـــــة عـــــىل المســـــتخدمي 

ن
مالحظـــــة اهميتهـــــا ف

 عـــــن طريـــــق ال
 
بالعملـــــة  شــــــركةوبالتـــــال  تخفـــــيض قيمـــــة مـــــا يـــــتم ســـــداده خارجيـــــا

 ه. جنبياأل 

  المنـــاطق  
ن
وصــول تغطيــة الجيــل الرابــ  وتقـــديم هــذه الخدمــة لمعظــم المــدن ف

 الجنوبية(.  –الوسل  – شـرقيةال –الغربية )

 سلف العاملي   

  
ن فن ل ومـــــــن خـــــــال دينـــــــار  35,274,673م نحـــــــو 31/12/2020بلغـــــــ  ســـــــلف العـــــــاملي 
ن تــأخر ال ن رصــيد الســلف وفــق مخرجــات اإل  شـــركةالفحــص تبــي    تســوية الفــرق بــي 

 دارةفن
  المنظومــة القديمــة بــبشـــريالمــوارد ال ادارةالماليــة و 

   ادارةة نتيجــة القصــور فن
المـــوارد فن
تــــوفت  التقــــارير التفصــــيلية بالســــلف والــــذي ظهــــرت نتائجــــه اثنــــاء اســــتبدالها بمنظومــــة 

: ك ة مما نتأ عنه ظهور هذا الفرقة المحدثبشـريالموارد ال  
 اآلنر

 القيمة البيان

 دينار 35,274,038 الشؤون المالية إدارةمخرجات 

 دينار 32,700,634 ةبشـريالمواردال إدارةمخرجات 

 دينار 2,574,038 الفر 
 

  ظــل قيــام ال
  تــم نقلهــا لمنظومــة  رصــدةعمليــة مراجعــة شــاملة لأل اجراءبــ شـــركةوفن

الــبر
يتطلـــــب  األمـــــر التعـــــديالت الالزمـــــة فـــــ ن  اجـــــراءو  رصـــــدةالمـــــوارد الجديـــــدة ومطابقـــــة األ
التســــويات الالزمــــة ليــــتم اظهــــار حســــاب الســــلف  اجــــراءاســــتكمال عمليــــات المطابقــــة و 

  قائمة المركز المال  لل
 م. 2021 شـركةبقيمته الحقيقية فن

 األصول المتداولة

  النقديــــــة  إجمــــــال  بلــــــل 
 دينــــــار  1,164,214,845م نحــــــو 31/12/2021 بالمصــــــارف فن

 %.31 نســبته وهــذا يمثــل مــا دينــار  247,418,241ة الماضــية بقيمــة بزيــادة عــن الســن
لــــدى  شـــــركةحســــاب مفتوحــــة مــــن قبــــل ال 120حيــــث كــــان رصــــيد النقديــــة مــــوزع عــــىل 

  هذا الجدول
 :المصارف المختلفة المبينة فن
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 زيادة أو النقصنسبة ال الفر  2020 2019 المصـرف

 -%83 -170,186,048 34,129,474 204,315,522 الجمهورية

 -%29 -25,892,211 62,062,527 87,954,738 الليب    األولالخليأ 

 %69 142,582,227 349,552,182 206,969,955 التجارة والتنمية

 -%10 -5,321,193 47,573,882 52,895,075 ليبيا المركزي

  
 %370 437,920,593 556,256,386 118,335,793 التجاري الوطبن

 -%48 -18,674,856 20,223,546 38,898,402 شمال أفريقيا

 -%92 -20,225,253 1,737,311 21,962,564 الصحاري

 %0.33 8,766 2,627,560 2,618,794 الليب   الخارج   

 -%100 -1,355,563 - 1,355,563 روما -يوباي

 -%93 -39,422,147 3,134,816 42,556,963 الوحدة

 %637 783,058 905,822 122,764 أبوظب   الدول  

 -%25 -27,081,677 82,615,106 109,696,783 النوران صـرفم

 %62 1,271,929 3,321,255 2,049,326 لندن -أي ن   س  

 %17 10,615 74,978 64,363 بطاقات إتمان

 %31 274,418,240 1,164,214,845 889,796,604 اإلجمال  
 

 120-208-362الجمهوريــة فــرع ج  األنــدلس رقــم حســاب  صـــرفمــذكرة تســوية م -
ن أن هنـاك معلقـات تمثـل مقبوضـات بالـدفاتر لـم تـرد بكشـف حسـاب الم  صــرفتبي 

العمــل عــىل تســويتها مــ  المصــارف  األمــر يتطلــب  دينــار 2,657,871بلغــ  قيمتهــا 
 .المعنية

الجمهوريـــــــــة فـــــــــرع الميـــــــــدان حســـــــــاب رقــــــــــم  صــــــــــرفبلغـــــــــ  المعلقـــــــــات لحســـــــــاب م -
00001518-208-001   

 نحــوم 31/12/2020حســب مــذكرة التســوية المعــدة فن
 حـــــــــواالت لمركـــــــــز خــــــــدمات تـــــــــاجوراء عـــــــــن شـــــــــهري 59,482منهـــــــــا  دينــــــــار  80,399

  م2/2020و1
  األســــــــاس يرجـــــــــ  لتــــــــأخر المصـــــــــارف فن

قيمـــــــــة  إضــــــــافة. وظهورهــــــــا فن
 الحواالت وتسويتها. 

  فـــــرع االســـــتقالل تجمـــــيع  حســـــاب رقــــــم  صــــــرفمـــــذكرة تســـــوية م -
التجـــــاري الـــــوطبن

م مبلغـــــــــا وقـــــــــدره 2020( بلغـــــــــ  المعلقـــــــــات لهـــــــــذا الحســـــــــاب خـــــــــالل ســـــــــنة 6858)
  مقبوضـــات بالـــدفاتر لـــم تـــرد  دينـــار 60,027,479

حيـــث تمثلـــ  هـــذه المعلقـــات فن
  تسويتها.  صـرفنتيجة تاخر الم صـرفبكشف حساب الم

 فن

ن أن هنـــــــاك معلقـــــــات بمبلـــــــل  1950020028 النـــــــوران حســـــــاب رقـــــــم صــــــــرفم - تبـــــــي 
  قيمــــة مقبوضــــات بالــــدفاتر ولــــم تظهــــر بكشــــف  ينــــار د 2,301,683.467

تتمثــــل فن
  حســـــابات خدمــــــة ســــــداد  ضــــــافةباإل  صــــــرفالم

لتســـــويات مبــــــالل مودعـــــة بالخطــــــأ فن
  متابعتها وتسويتها بشكل دوري.  األمر يتطلب 

 اتمصـروفال

د اولويـــات وتصـــنيفات عـــدم وجـــود أســـس ومعـــايت  محـــددة مســـبقا تـــنظم عمليـــة تحديـــ
عــــــــىل بنــــــــد المســــــــؤولية االجتماعيــــــــة باســــــــيتناء القيمــــــــة المرصــــــــودة بالموازنــــــــة  صــــــــرفال

  تقــديم المســؤولية االجتماعيــة لكــل المنــاطق 
التقديريــة، كمــا لــم يــتم مراعــاة العدالــة فن
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ن
ن عـــىل منـــاطق وجهـــات ومـــن  عـــىل حـــد الســـواء والتوزيـــــــ  الجغـــراف كـــت 

حيـــث أنـــه تـــم التر
  ذلك: 

 الليب   ال دينار  20000 مبلل صـرف -
شيد االستثمار.  مصـريلدعم الملتفر  لتر

لصـــــال  المكتـــــب اإلعـــــالم   دينـــــار  18915 توريـــــد معـــــدات وأجهـــــزة حاســـــوب بقيمـــــة -
 .09/2020وفق أمر التكليف  بمصلحة الجوازات والجنسية

تصــــــــميم وطباعــــــــة دروع خشــــــــبية وقــــــــالدات وشــــــــهادات تقــــــــدير لمكتــــــــب النشــــــــاط   -
 .دينار 8400بقيمة  03-2020رقم  شـراءبنغازي بناء عىل أمر ال -المدرس  

  مدينــــة بنغــــازي كتعزيــــة 6*3لوحــــات إعالنيــــة مقــــاس  4طباعــــة وتركيــــب عــــدد ) -
ن
( ف

 .دينار 4500للفنان الراحل صال  األبيض بقيمة 

إل  حســــاب فريــــق عمـــل جائحــــة كورونــــا بكليــــة  دينـــار  10,000تحويـــل مبلــــل وقــــدره  -
التقنية الصناعية، حيث كان األجدر هنا توفت  النواقص للجنة وعدم تحويـل أمـوال 

  هذه األموال.  صـرفحبر يتم ضمانة وحسن الت
 فن

  رعايــة دراســة بحثيــة بعنــوان إشــكالية العالقــة  دينــار  11,523صـــرف مبلــل وقــدره  -
فن

ن التنميــة والفــر  ن بأنهــا قيمـــة بــي    ليبيــا، ومــن خــالل فحـــص المرفقــات تبــي 
  فن
اغ األمـــبن

  ســـنة  شــــركةتـــذاكر ســـفر مـــن 
ــاع طـــرابلس للســـفر والســـياحة صـــادرة فن ـ  م2019الشر

  لمقــــدم الورقــــة البحثيـــــة، ومجموعــــة بريـــــد 
ونن ولــــم يرفـــــق الخطــــة والمنهجيـــــة  إلكــــتر

  ستستفيد من هذه ا
 لورقة. المتبعة واهمية هذا البحث للمجتم  والجهات البر

ن أن هــذه  -   حــي 
  ببنغــازي فن

توريــد أجهــزة حاســوب وطابعــات لمكتــب البحــث الجنــان 
 الجهة ذات ذمة مالية مستقلة وممولة من الخزانة العامة. 

ات لمركز الطاقات المتج شـراءتم  - ن دينـار  73,950بمبلل  مصـراتهددة بجامعة تجهت 
ن أن هذا المركز له ذمة مالية مستقلة وممول من الخز    حي 

 .انة العامةفن

عات تحت التنفيذ  مشر

  نهاية سنة مشـروعبلل رصيد 
ومن  دينار 805,099,082 م2020ات تح  التنفيذ فن

ن مشـروعخالل متابعة ال : ات تبي   
 اآلنر

 :توقف ثالثة مشاريــــ  لم تحدث عليها حركة خالل السنة تحليها كالتال   -

 مالحظة القيمة بالسجل أسم المشـروع م

 متوقف 3,244,399 اريكسون شـركةبالمنطقة الوسل  شـرقيةربط شبكة المنطقة ال مشـروع 1

 متوقف 3,500,460 الكتيل بنغازي شـركةالتغطية ل إعادة مشـروع 2

 متوقف 77,075 ببنغازي داريتطوير تنفيذ اإل  مشـروع 3

 6,821934 اإلجمال  
 

رج  ال
ُ
  مـرت بهـا الـبالد، إل  توقـف بعـض المشـاريــــ  المشـار إليهـا  شـركةوت

األحـداث الـبر
ن لنا عند بداية ن أعمال  هذا وقد تبي    تدفق البيانـات بـي 

التقييم وجود بعض الضعف فن
ن قد بـدات مشـروعال ادارةالشؤون المالية و  إدارة ، غت  إن اإلدارتي   

ات والتخطيط التقبن
  إتخاد جملة من اإل 

 ات والخطوات العملية لتغطية هذا العجز. جراءفن
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ا ام الإل  البد من اإلشارة واخت  ن   مواعيـدها المحـددة  شــركةالـتر

ن
باعـداد قوائمهـا الماليـة ف

  نظامها االسـاس  واحالتهـا للـديوان للمراجعـة وابـداء الـرأي وال تجاوزهـا المسـتهدف 
ن
ف

 م. 2020خالل سنة  يراداتمن اإل 

 ليبيانا للهاتف احملمول شـركة
 حوكمةشـركة وأنظمة النظام الرقابة الداخلية بال

  اعتمــاد القــوائم الماليــة لل -
ن
مــن النظـــام  (18)بالمخالفــة لــنص المــادة  شـــركةالتــأخر ف
حيـث إن آخـر القـوائم ماليـة المصـادق عليهـا كانـ  خاصـة بالسـنة  شـركةاألساس  لل

  
ن
 م. 22/09/2020بتاريــــخ م 31/12/2012المالية المنتهية ف

  إعـــــداد واعتمـــــاد الموازنـــــة التقديريــــة بالمخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة  -
ن
مـــــن  (77)التــــأخر ف

 
ا
  إحكــــام الرقابــــة بالشــــكل الســــليم نظامهــــا األســــاس  مــــا يمثــــل خلــــ 
ن
ن أن ،ف حيث تبــــي 
م بموجــــــب قــــــرار 22/9/2020بتــــــاريــــخ م 2020اعتمــــــاد الموازنــــــة التقديريــــــة لســــــنة 

للجمعية  األولتماع العادي االج محضـر م حسب 2/2020الجمعية العمومية رقم 
 .العمومية

 شــــركةمـــن قبـــل الجمعيـــة العموميـــة لل شــــركةلـــوحظ عـــىل تعـــديل النظـــام األســـاس  لل -
 :، مايىل  م22/9/2020بتاريــــخ 

  من النظـام عـىل   (38)تناقض بعض مواد النظام المعدل من ذلك نص  المادة
والعطـاءات مـن اختصـاص ة والئحة الجزاءات داريأن اعتماد اللوائ  المالية واإل 

ن أن اعتمـــــاد  (23)، بـــــالرغم مـــــن أن المـــــادة دارةمجلـــــس اإل  مـــــن ذات النظـــــام تبـــــي 
امــات ماليــة ضــمن اختصاصــات  ن تــب عليهــا أعبــاء والتر   يتر

اللــوائ  والضــوابط الــبر
 دارةناهيـــــك عـــــن مخالفـــــة اعتمادهـــــا مـــــن قبـــــل مجلـــــس اإل  ،الجمعيـــــة العموميـــــة
 .لمبادئ الحوكمة

  ن النظــام األســاس  المعــدل المتعلقــة بتعــدد العضــويات مــ (34)مخالفــة المــادة
ن صـفة رئـيس مجلـس اإل  (50)والمادة  والمـدير  دارةمن حيث إمكانية الجم  بـي 

م بشــــأن تقريــــر أحكــــام 2018لســــنة  (15)التنفيــــذي لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
 .يةإصالح

 النظــــام األســــاس  والالئحــــة الماليــــة حيــــ 
ن ث عــــدم مراعــــاة االتســــاق والتكامــــل بــــي 

باعتمـاد الموازنـة  دارةمن الالئحة عـىل اختصـاص مجلـس اإل  (15)نص  المادة 
ن عدم  (14)التقديرية وذلك مخالف ألحكام المادة  من النظام األساس  كما تبي 

  تحديـد المــدة الالزمــة لعــرض القــوائم 
 النظــام األســاس  والالئحــة فن

ن التطـابق بــي 
  الماليـة وتقريــر النشـاط والمراجــ  الــداخىل  

 
مــن النظــام  (18)ألحكــام المـادة وفقـا

 .  األساس 

بمـــا يضـــمن عـــدم  إدارةعـــدم وجـــود هيكـــل تنظـــيم  يحـــدد بوضـــوح اختصاصـــات كـــل  -
تـــداخلها وعـــدم وجـــود توصـــيف للوظـــائف لتحديـــد المســـؤوليات والصـــالحيات ممـــا 

 يؤثر عىل نظام الرقابة الداخلية. 
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ة الداخليـــــة وعـــــدم ضــــعف نظـــــام الرقابــــة الداخليـــــة وقصـــــور تقــــارير مكتـــــب المراجعــــ -
انتظام إصدارها بشكل دوري عدم تقديم المشورة المالية ودراسة القوائم والتقـارير 

 .المالية

 العهد المالية

م وفـق الجـدول 2020حيث ششكل ذلك رصيد العهـد غـت  المقفلـة حـبر نهايـة سـنة  -
 :  
 اآلنر

 2020 2019 2018 البيان

 1,521,722 1,351,735 105,081 العهد المستديمة

 335,596 168,903 228,778 العهد المؤقتة

 2,448,650 1,523,515 333,860 المجموع
 

   شـــــركةتوســــ  ال -
ن
  اتبــــاع أســــلوب العهــــد ف

ن
األصــــول  شـــــراءاتها اســــتخدامها لمصـــــروفف

ة صـرفالثابته وال عهـدة ماليـة  صــرفمنهـا  عىل مشاريــــ  اإلنشـاءات والصـيانة الكبـت 
منهــــا عــــىل صـــــيانات  صـــــرفلل (57/2020)بموجــــب القــــرار رقـــــم  150,000بقيمــــة 

ن لمكاتـــب االتصـــال و  لحـــاالت وأوجـــه  ات أخـــرى دون مراعـــاةمصــــروفوتحـــوير وتجهـــت 
  العهـــــد  صــــــرف

 
  المـــــواد )وفقـــــا

( حيـــــث بلـــــل 47إل  40لمـــــا قررتـــــه الالئحـــــة الماليـــــة فن
  شـكل عهـد ماليـة مـا قيمتـه مصــروفال إجمال  

خـالل سـنة  دينـار  19,000,000ات فن
م بــــــالرغم مــــــن تنظــــــيم الالئحــــــة 2020خــــــالل ســــــنة  دينــــــار  12,000,000و م2019
  المــــواد ) صـــــرفآلليــــة  شـــــركةالماليــــة لل

( وبيــــان حــــاالت 47إل  40العهــــد الماليــــة فن
  تقتصن طبيعتها أدائها فورامصـروفها بتخصيصها للصـرفوأوجه 

ية البر  .ات النتر

ة حيـــث نـــص مصـــروفعــدم وضـــوح الضــوابط الخاصـــة بالحــد األعـــىل لقيمــة العهـــد ال -
م بشــأن تحديــد صــالحيات المــدير العــام 2018لســنة  (10)رقــم  دارةقــرار مجلــس اإل 
  مادتـــــــه 

ة بقـــــــرارات المـــــــدير العـــــــام مصــــــــروف عـــــــىل أن الحـــــــد األعـــــــىل للعهـــــــد الاألولفن
للعهـــد المســـتديمة دون  ينـــار د 150,000و بالنســـبة للعهـــد المؤقتـــة ينـــار د 50,000

د األعــىل للعهــدة الواحــدة أم أنــه الحــد األعــىل بيــان مــا إذا كانــ  تلــك القــيم تمثــل الحــ
 .ة خالل السنةمصـروفالعهد ال جمال  إل 

االستعاضــــة ألكـــــتر مـــــن مــــرة خـــــالل الســـــنة لــــبعض العهـــــد المســـــتديمة  تكــــرار عمليـــــة -
قيمـــــــة العهـــــــد  إجمـــــــال  ارتفـــــــاع إل  ة بقـــــــرارات مـــــــن المـــــــدير العـــــــام مـــــــا أدىمصــــــــروفال
 .ةة لبعض االشخاص خالل السنة الواحدمصـروفال

 قيمة العهدة  نوع العهدة
المبلغ المدفوع خالل السنة 

 لمستلم العهدة
 مستلم العهدة

 مستديمة
25,000 
50,000 

 ح.ب.ا 431,880

 مستديمة
50,000 
150,000 
150,000 

 ض.ا 1,800,604

 مؤقتة
50,000 
98,000 

350187 
 

 ع.ن

 ح.م.ه 603,530 50,000 مستديمة

 ع.ا 695,330 150,000 مستديمة

 أ.ا.ا 1,493,422 500,000 مستديمة
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هـا وذلـك بالمخالفـة أو إقفال ضـعف التعزيـز المسـتندى عنـد استعاضـة العهـد الماليـة -
المراجعــــــــة  ادارةالماليــــــــة و  دارةمــــــــن الالئحــــــــة الماليــــــــة وقصــــــــور دور اإل  (43)للمــــــــادة 

  متابعتهـــــــا وذلـــــــك بالمخالفـــــــة للمـــــــواد 
ن
عـــــــىل التـــــــوال  مـــــــن  (106)و (44)الداخليـــــــة ف

 الالئحة المالية. 

باصـــــدار قـــــرار بشـــــأن مـــــن  عهـــــدة ماليـــــة بمبلـــــل  شــــــرقيةقيـــــام مـــــدير فـــــرع المنطقـــــة ال -
  هــــو ـدينــــار، بــــالرغم مــــن أن الســــقف المحــــدد للمــــدير العــــام كحــــد أقصــــ 500,000
  .دينار 150,000

وذلـــك نظـــت  تـــوفت  بعـــض مســـتلزمات األغطيـــة وأكـــواب  80/5بموجـــب القيـــد رقـــم  -
للجنة األزمة والطوارئ ببلدية أبو سليم  دينار  114,114ة بقيمة للجنة األزم المياه

ن أن عمليــــة ال مـــن قبــــل الموظـــف المـــذكور تمــــ  دون وجـــود ثالثــــة  شــــراءحيـــث تبـــي 
 (131)عــروض بمـــا يضـــمن الحصـــول عـــىل أفضــل األســـعار وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة 

ملية استعاضة العهد المالية ، عالوة عىل عدم انتظام عشـركةمن الالئحة المالية بال
 22/5 بموجــــب القيــــد األول  واثباتهــــا أول بــــأول حيــــث تــــم استعاضــــة العهــــدة للمــــرة 

ن تـــم استعاضـــتها للمـــرة الثانيـــة بموجـــب القيـــد  م23/4/2019بتـــاريــــخ    حـــي 
 80/5فن
ز ضعف إحكام الرقابة عىل  م األمر 22/4/2019بتاريــــخ سابق وهو   صـرفالذي يت 
 ها. اقفالضتها و العهد المالية واستعا

 مدينون

 2020 2019 تفصيل الحساب مدينون النشاط

خدمات الرسائل 
 الدولية

ن الشـركة  و  المديونية البر تنشأ من التعامالت التجارية بي 
  بخصوص الرسائل الدولية

 والشـركات العالمية للتحاسب البيبن
 1,860,548 

مدينون التجوال 
 الدول  

ن الشـركة  و  المديونية البر تنشأ من التعامالت التجارية بي 
  بخصوص التجوال الدول  

 والشـركات العالمية للتحاسب البيبن
 687,127 

 خدمات هاتفية
ن الشـركة  و  المديونية البر تنشأ من التعامالت التجارية بي 
 والجهات االعتبارية المحلية نتيجة استخدام خدمات الشـركة

2,621,910 3,071,160 

 5,618,836 المجموع
 

 رصدة. مطابقات عىل األو  جود مصادقاتو  عدم -

الســنوات   مرحلــة منــذ عـدة ســنوات ولــم تطــر أ عليهـا أي حركــة خــالل أرصــدةوجـود  -
 العمـل عـىل تسـويتها  شــركةال إدارةالـذي يتطلـب مـن  األمـر المالية موضوع الفحص، 

حيلها من سنة ألخرى عدمو   .االكتفاء بتر

 بند السيارات

 3,718,423حــوال  م 2020هــذا البنــد خــالل الســنة الماليــة  بلغــ  اإلضــافات عــىل -
سيارة مختلفة األنـواع والمواصـفات ومـن خـالل االطـالع عـىل  بعـض  39دينار لعدد 
ن بعض المالحظات صـرفال أذوناتالقيود و   :تبي 

   
  أســـــعار بعـــــض الســـــيارات كمـــــا فن

 27674رقـــــم  صــــــرفالإذن  االرتفـــــاع الكبـــــت  فن
نــــوع فــــولكس  دارةدينــــار عــــن توريــــد ســـيارة لــــرئيس مجلــــس اإل  228,987بقيمـــة 
 واجن. 

  يات وال  صـــــــرفال أذونـــــاتبعـــــض القيــــــود و ال يوجـــــد بهــــــا محـــــا ن لجنــــــة المشــــــتر
  
دينـار عـن  215,000بقيمة  27299رقم  صـرفالإذن  عروض للمفاضلة كما فن
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اـالســ شــــركةتوريــد ســيارة نـــوع تويوتــا مــن  ، .د الســـيارات وقطــ  الغيـــارراب الســتت 
 21دينار عن توريد عدد  2,153,130بمبلل  27121رقم  صـرفالإذن  وكذلك

 . المحركات الليبية شـركةسيارة نوع فولكس واجن من 

 ات تحت التنفيذمشـروعال

  مشــــــــــــــــروعبلغـــــــــــــــ  قيمـــــــــــــــة ال -
 م مبلــــــــــــــــل31/12/2020ات تحــــــــــــــــ  التنفيـــــــــــــــذ حـــــــــــــــبر

ن ظهور عدد من الدينار  133,620,142  .ات مرحلة من سنوات سابقةروعمشـتبي 

   شـــــركةتــــأخر ال -
ن
  تــــم التعاقــــد عليهــــامشـــــروعبعــــض ال إقفــــالف

  نهايــــة العــــام  ات الــــبر
ن
ف

والمنطقــة  شـــرقيةات لتطــوير الشــبكة تســتهدف المنطقــة المشـــروعوتمثــل م 2017
  عقـــــود معـــــدات الجنوبيـــــة

ن
ات بعملـــــة اليـــــورو مشــــــروع 2خـــــدمات بعـــــدد و  متمثلـــــة ف

: وفق  لدوالرواحد بعملة ا مشـروعو   
 اآلنر

 نسبة اإلنجاز القيمة المصـروفة إجمال  القيمة بيان بعدد المشـروعات

 %92 90,370,536 يورو 92,736,663 ات بعملة اليورومشـروع 2

 %90 46,541,515 دوالر 46,541,515 بعملة الدوالر مشـروع
 

  متابعـــة اغلـــب المشـــاريــــ  وعـــدم وجـــود ملفـــات لـــبعض المشـــاريــــ   شــــركةقصـــور ال -
فن

تطــــوير خــــدمات  مشـــــروع ،توســــعة الــــرخص مشـــــروع ،توريــــد نضــــائد ليبيانــــا  مشـــــروع)
اســتعادة الشــبكة  مشـــروع، HUAWEIاســتعادة الشــبكة  مشـــروع ،تقنيـة المعلومــات

ZTE.) 

 شـركةال إيرادات

 االنحراف الفعلية المقدرة البيان

2018 1,540,000,000 1,223,779,834 20% 

2019 1,540,000,00 1,302,517,095 15% 

2020 1,459,882,474 1,443,158,474 11% 
 

: وقشأنها لوحظ   
 اآلنر

 يـــراد،اإل  إجمـــال  % مـــن 1لـــم يـــتم ســـداد المبـــالل المتعلقـــة بـــاإليردات الســـيادية نســـبة  -
ة، وأن أخــر مــا تــم 2و   الــربــ  الســنوي خــالل الســنوات األخــت 

ه مــن صـــرف% مــن صــافن
 م2011قيمــــة مســــتحقة للهيئــــة العامــــة لالتصــــاالت والمعلوماتيــــة كــــان خــــالل ســــنة 

 .  
  اعتماد القوائم المالية بشكلها النهان 

 وذلك بسبب التأخر فن

ل بتقنيـات تم سداد الرسم السنوي مقابل ترخيص تقديم خدمات الهـاتف المحمـو  -
2G-G3  وذلـــــــك حســـــــب دينـــــــار  105,000,000وذلـــــــك بمبلـــــــل  م2020عـــــــن ســـــــنة

مة م  الهيئة العامة لالتصاالت والمعلوماتية  .العقود المت 

ام فــروع ال - ن بتحويــل المبــالل النقديــة مــن حســابات  شـــرقيةبالمنطقــة ال شـــركةعــدم الــتر
  شــــركةالتجمـــيع  لل يـــراد حســـاب اإل إل  الفرعيـــة يــراداتاإل 

 
عـــدم ضـــافة إل ، باإل شـــهريا

وأرصدتها النقديـة ومـذكرات التسـوية الشـهرية لهـذه  شـركةإحالة بيانات حسابات ال
  .الحسابات
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باحالـة تقـارير المبيعـات وقسـائم  شــرقيةعدم انتظام نقاط ومراكز البي  بالمنطقة ال -
 العامة.  دارةلإل  صـرفاإليداعات وأوذونات ال

 مصـروفات الشـركة

 2020 2019 2018 البيان

 681,612,398 687,408,759 602,649,951 ات النشاطمصـروف

 122,537,377 113,405,569 98,939,536 ة والعموميةداريات اإل مصـروفال

 804,149,775 800,814,328 701,589,488 اإلجمال  
 

 :ات المتنوعة.بند حساب احتفاالت وهدايا بيانهامصـروفمن ضمن ال

 2020 2019 2018 البيان

 797,874 975,239 55,594 خالل العام مصـروفال
 

ايـــر حســـب القـــرار رقـــم دينـــار  150,000مبلـــل  صــــرف -   احتفاليـــة فت 
ن
 11للمشـــاركة ف

  بتشـــكيل لجـــان مـــن  شــــركةالصـــادر عـــن  2020لســـنة 
االتصـــاالت القابضـــة والقـــا،ن

ايـر حيـث تـم  شـركاتال   احتفالية فت 
بتـاريــــخ  أ.د()ـلـ المبلـل صــرفالتابعة للمشاركة فن

اير م  عدم وجود ما يفيد بتشكيل 24/02/2020 م وهو تاريــــخ الحق الحتفالية فت 
مـن الالئحـة الماليـة  (32)ليبيانا من األساس بالمخالفـة للمـادة  شـركةلجنة من قبل 

 شـركة. بال

ن من خالل متابعة حساب االحتفاالت والهدايا )مركز التكلفة المدير العام( قيام  - تبي 
ة بلغــ  إجماليــبقيمــة  جهــاز هــاتف نقــال بــأنواع مختلفــة 143د عــدد بتوريــ شـــركةال

: دينار  588,477  لوحظ بشأنها ما يىل 

 ن بال   شـــكل هـــدايا ولـــم  شــــركةتســـليم بعـــض أجهـــزة الهواتـــف لـــبعض المـــوظفي 
فن

 .شـركةتظهر ضمن أصول ال

 شـركة. أن بعض الهواتف سلم  ألشخاص ال يتبعون ال  

عات ومساعدات وهبات )بند الم  سؤولية االجتماعية(تي 

عـــىل بعـــض الجهـــات والمنظمـــات بالدولـــة بحيـــث يعتـــت   صــــرفهـــذا البنـــد مخصـــص لل
  تقــدمها ال

  المجتمــ  شـــركةذلــك أحــد اإلســهامات الــبر
والجــدول التــال  يوضــ  بعــض  فن

 .م2020-2019-2018هذا البند خالل السنوات  عىل نفاقعمليات اإل  إجمال  

 2020 2019 2018 البيان

 6,312,065 6,522,333 7,849,582 الفعليةالقيمة 
 

 .          من هذا البند صـرفضعف التعزيز المستندي ألغلب القيود المتعلقة بال -

 تدريب وتأهيل وتطوير

 الوزن النسن    المبلغ اسم الحساب

 %0.01 7,200 تدريب بالداخل

 %99.9 9,102,271 تدريب بالخارج

 %100 9,109,471 المجموع
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

621 
 

: وقشأنها لوحظ   
 اآلنر

عـــىل الـــدورات  نفـــاقعـــىل الـــدورات الخارجيـــة حيـــث بلـــل مجمـــوع اإل  شــــركةاعتمـــاد ال -
 اغفـــالات عـــىل بنـــد التـــدريب، و مصــــروفال إجمـــال  مـــن  %99.9الخارجيـــة مـــا نســـبته 

امأ التدريبية تنفيذها بالـداخل، ومـن األ   مثلـةالتدريب بالداخل خاصة أن أغلب الت 
   –بيعــات وخدمـة العمــالء التسـويق والم)عـىل ذلــك 

ن
  المصــغر ف

 إدارةالـدبلوم المهــبن
هــــا مــــن  (تنميــــة مهــــارات األمــــن والســــالمة – األعمــــال   تمــــ  بدولــــة تــــونس وغت 

الــــبر
امأ التدريبية بالخارج  .الت 

الخـــارج وذلـــك أو  عـــدم وجـــود خطـــة تدريبيـــة معتمـــدة للتـــدريب ســـواء كـــان بالـــداخل -
 .(2/2020)بالمخالفة لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 
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 قطاع الطاقة
 العامة للكهرباء شـركةال

 الموارد المالية المتاحة: 

ة خــــالل العــــام  كة العامــــة للكهربــــاء عــــىل تــــدفقات ماليــــة مبــــارسر م 2020تحصــــل  الـــــشر
جـــدول التـــال  مليـــار دينـــار مـــن مصـــادر مختلفـــة كمـــا يوضـــ  ال 1,7بلغـــ  نحـــو اجماليهـــا 
 م: 2019المقارن م  موارد العام 

 2020 2019 المصدر

 305,712,770 245,094,752 الجباية من االفراد والمؤسسات

انية العامة الباب الربــ  )دعم الكهرباء( ن  720,000,000 820,000,000 المت 

انية العامة دعم الدولة لخطة الطوارئ العاجلة ن  149,472,914 511,488,388 المت 

انية العامة )الباب الثالث ن  559,979,274 645,696,873 التنمية(-المت 

 3,752,189 42,196,163 إيرادات متنوعة 

 1,738,919,167 2,264,478,195 اجمال  الموارد المتاحة
 

م يرجـــ  ال اســـتقطاع 2019م عـــن العـــام 2020تحســـن الجبايـــة خـــالل العـــام  -
الماليـــة أقســـاط الكهربـــاء مـــن الجهـــات العامـــة الممولـــة مـــن الخزانـــة مـــن  وزارة

مليــون  100المنبــ ، حيــث بلغــ  اجمــال  األقســاط المحالــة مــن وزارة الماليــة 
 دينار. 

  العــام  -
  مــوارد 2020انخفـاض دعــم الخزانـة فن

م عــن العـام الســابق يرجـ  لتــدنن
  النفط. 

 الدولة بسبب اغالق حقول وموانن

 لخدمات المستهلكي   العامة  دارةاإل 

ن والتقســيمات التابعـة لهــا  دارةتنظــيم وهيكلـة اإل  إعـادةتـم  العامــة لخـدمات المسـتهلكي 
( 14العامـــة للكهربـــاء رقـــم ) شــــركةال إدارةوتحديـــد اختصاصـــاتها بموجـــب قـــرار مجلـــس 

  منها دارةم حيث نص  المادة الثانية من القرار عىل اختصاص اإل 2015لسنة 
 :والبر

حــات تطـوير اإل إجـراءمتابعـة إتمــام  - ن واعـداد مقتر ات جــراءات التعاقــد مـ  المســتهلكي 
 المصاحبة للتعاقد. 

كيــــــــــب وقــــــــــراءة العــــــــــدادات واعــــــــــداد جــــــــــراءمتابعــــــــــة اإل   - ات والضــــــــــوابط المنظمــــــــــة لتر
 المواصفات الفنية لألجهزة والمعدات والعدادات والمعامل. 

ن إ - حــات تخفــيض الفاقــد عــداد الدراســات الالزمــة لتطــوير خــدمات المســتهلكي   ومقتر
 التجاري. 

ن نشاط اإل إ -   تبي 
 التابعة لها.  داراتواإل  دارةعداد التقارير الدورية البر

اف والمطابقـة الماليـة مـ  اإل اإل  - لإلصـدارات  األخـرىالعامـة للماليـة والجهـات  دارةرسر
 .يراداتواإل 
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ارنتهــا بنشــاط الــواردة بــالقرار ســالف الــذكر ومق دارةومــن خــالل دراســة وتقيــيم مهــام اإل 
  القيـــام ب دارةم لـــوحظ قصـــور اإل 2020الفعـــىل  خـــالل ســـنة  دارةاإل 

ن
المســـندة  األعمـــالف

: شـركةال إدارةليها بموجب قرار مجلس إ  ، متمثال فيما يىل 

ن اإل  - ن واإل  دارةضعف التواصل والتنسـيق بـي  العامـة  دارةالعامـة لخـدمات المسـتهلكي 
ك من خالل عدم تطابق البيانات الخاصة للمالية واالقسام التابعة لها وقد ظهر ذل

ن اإل    بندي )المتحصالت النقدية والمدينون(. بذات البنود بي 
ن
 ف
 
ن وخصوصا  دارتي 

  تعتـــت  مـــن المهـــام ال -
ة تركيـــب العـــدادات والـــبر ، دارةة المســـندة لـــإل رئيســــيتبـــاطؤ وتـــت 

ن اإلصـــــدارات إضـــــافة   تضـــــييق الفجـــــوة بـــــي 
ن
)المبيعـــــات(  لمـــــا لـــــذلك مـــــن دور هـــــام ف

  تم تركيبها خالل اخر ثـالث عدد تجاوز يلم  إذ المتحققة،  يراداتواإل 
العدادات البر

، دارةالعدادات المسلمة لإل  إجمال  % من 55نسبة  م2018/2019/2020سنوات 
ة للعـــدادات المـــوردة خـــالل جماليـــ% مـــن الكميـــة اإل 53فضـــال عـــن وجـــود مـــا نســـبته 

ض   المخــــازن والــــذي كــــان مــــن المفــــتر
ن
ســــحبها كونهــــا  دارةاإل  عــــىل الــــثالث ســــنوات ف

ها، والتال  بيان لذلك كيب دون غت 
 :الجهة المخولة بعملية التر

 الموردة  الرصيد  الكمية المستلم  تم تركيبها 

27,122 48,285 54,015 102,300 
 

 م2020كميـة خـالل سـنة الارتفاع نسـبة الفاقـد التجـاري للطاقـة المرسـلة، اذ بلغـ   -
ميغاوات، حيث وصل  نسبة الطاقة المصدرة ال  الطاقة  10,948,464 ما قيمته
   األمـــــر %، 43المرســـــلة 

  تـــــدنن
وتعـــــتر  شــــــركةال إيـــــراداتالـــــذي شســـــاهم بشـــــكل كبـــــت  فن

  ظل ازدياد ال
 .اتمصـروفموقفها المال  فن

مــن تحقيـق الهــدف مـن نــص المـادة الســابعة مــن  شـــركةشسـتنتأ ممــا تقـدم عــدم قـدرة ال
هــــو تحمــــل  ،م بشــــأن فــــرق التعريفــــة1984( لســــنة 1071رقــــم ) شـــــركةقــــانون انشــــاء ال

ن التكلفــة الفعليــة وســعر الــدعم للمــواطن ن  ،الخزانــة العامــة أعبــاء الفــرق بــي  حيــث يتبــي 
  شـــكل فاقـــد الشـــبكة العامـــة نتـــاجأعبـــاء اإل  تحميـــل

شــــركة ممـــا يتحـــتم عـــىل ال ،المهـــدر فن
   عىلالعمل 

 .والتوزيــــ  نتاجاإل  إدارةمعالجة القصور فن

انية  .العامة للكهرباء شـركةالتشغيلية لل المي  

انيــــة التشـــــغيلية لل ن  العامــــة للكهربـــــاء للســـــنواتشــــــركة الموقــــف التنفيـــــذي المقـــــارن للمت 
  تقـــوم بهـــا مصــــروف، وتقيـــيم بنـــد الم2019-2020

ات التشـــغيلية مـــن ناحيـــة االليـــة الـــبر
انيـــة وايضـــا معرفـــة مـــا تـــم  شــــركةال ن   تحديـــد المخصصـــات ببنـــود المت 

العامـــة للكهربـــاء فن
  اوجه الصـرف

المخصصة مـ  مراعـاة مـا تـم تفويضـه وكـذلك  صـرفه من مخصصات فن
 عدم استغالله. أو  ما تم تجاوزه
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 البند
 م2020 م2019

 م. الفعل   المخصص م. الفعل   المخصص

  حكمها
 1,027,071,533 1,062,000,000 1,026,447,342 1,052,848,000 المرتبات وما فن

 437,100,119 543,400,000 436,600,202 575,160,000 مواد تشغيل المحطات

 7,183,522 19,200,000 13,731,060 23,000,000 مواد ومستلزمات التشغيل

 168,587,065 247,588,500 131,457,030 168,920,000 قط  الغيار والصيانة

 25,004,130 52,990,000 27,584,433 59,250,000 مصـروفات خدمية متنوعة

يات للطاقة  53,329,947 183,650,000 46,866,472 45,620,000 المصـروفات المالية والمشتر

 25,298,843 63,600,000 18,968,066 55,400,000 النفقات الرأسمالية

 62,071,684 92,400,000 39,973,167 182,418,000 مصـروفات سنوات سابقة

 1,805,646,843 2,264,828,500 1,741,627,772 2,162,616,000 اإلجمال  
 

انية التشغيلية نورد اآلمن خالل تحليل ب ن   نود المت 
 :نر

  حكمهـــــا نســـــبة  -
ن
انيـــــة التشـــــغيلية  إجمـــــال  مـــــن  %55يمثـــــل بنـــــد المرتبـــــات ومـــــا ف ن المت 

الجـــزء االكـــت  مـــن  م2020,2019,2018خـــالل الســـنوات  العامـــة للكهربـــاء شــــركةلل
انيــة التشـــغيلية بال ن   مصــــروفوكــذلك ايضـــا فيمـــا يتعلــق بعمليـــات ال شــــركةالمت 

ات الـــبر
ويـد الوقـود والصـيانة مصـروفتتسم بالدورية مثل ال ن   لهـا عالقـة بتر

ات التشـغيلية الـبر
 .والنفقات الرأسمالية

  اللجـان م 2019/2020 الماليـة خـالل سـنة مكافـآتارتفاع قيمـة ال -
حيـث ارتكـزت فن

 شـركة. الدائمة بال

  محطات االنتاج:  -
 الجدول التال  يوض  كمية وتكلفة الوقود المستخدم فن

 (دينارالتكلفة ) السعر (3الكمية )م الوقود المستخدم

 120,008,766 282 425,563 خام

 13,419,756 36 372,771 ثقيل

 206,290,500 150 1,375,270 خفيف

 40,053,268 0.008 5,006,658,557 غاز

 379,772,290  االجمال   
 

  مـــن حـــرق الغـــاز الطبـــيع   -
الـــذي يعتـــت  هـــو و  معظـــم الطاقـــة الكهربائيـــة المنتجـــة تـــأنر
الخـــام وفـــق األســـعار المحليـــة للوقـــود و  الخفيـــفو  األرخـــص مقارنـــة بـــالوقود الثقيـــل

  محطــــات  إجمــــال  % مــــن 10حيــــث ال تتعــــدى تكلفتــــه 
تكلفــــة الوقــــود المســــتخدم فن

 .التوليد

  محطـات اإل  -
مليـون دينـار خـالل  380حـوال   نتـاجبلغ  تكلفة الوقود المستخدم فن

ة  شـمال بنغـازيو  كانـ  لمحطـات أوبـاري معظمهـا م2020سبتمت   –يناير من  الفتر
ن أن تكلفـة الوقـود  و  ذلك بسبب استخدامها للوقود الخفيـفو  شير ـالو    حـي 

الخـام فن
  تستخدم الغاز الطبيع  كوقود لها. و  ان  منخفضة للوحداتك

 المحطات البر

انيــة خــالل  - ن   كــل مت 
بنــد المصـــروفات لســنوات ســابقة يالحــظ ان هــذا البنــد متكــرر فن

ن    بعدها حيث تصل نسبة الزيادة بي 
ايد كل سنة عىل البر ن السنوات السابقة وهو متر

 .%300إل  م2020وسنة  م2018سنة 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

625 
 

  المخصصات للسنوات الفحـص  -
ن
الـذي يـؤثر  األمـر عدم وض  التقديرات السليمة ف

 عـــىل االداء المـــال  لل
 
مـــن ناحيـــة اهمـــال بعـــض البنـــود عـــىل حســـاب بنـــود  شــــركةســـلبا

  ممـــا يــــؤثر عـــىل فاعليــــة أو  أخـــرى لالســـتفادة منهــــا 
ان االســـتفادة تكـــون بشــــكل جـــزن 

 شـركة. واداء عمل ال

  ســــنة بنــــد المر  انخفــــاضبــــالرغم مــــن   -
ن
م، اال ان لــــوحظ ارتفــــاع قيمــــة 2020تبــــات ف

،ال ن  وفيما يىل  بيان لذلك  مكافآت التشجيعية وحوافز للعاملي 

 البيان القيمة

 تشجيعية مكافآت 1,602,870

ن  12,113,814  حوافز للعاملي 
 

  الهيكليـة الجغرافيـة المتبعـة اذ وصـل  عـدد المنـاطق التابعـة لل -
ن
شــركة إل التوس  ف

   دارةتســتخدم جــزء منهـا بعــد موافقــة اإل  هـاإيراداتمنطقـة، لكــل منطقــة  16
ن
العامــة ف

العامــــة  دارةاإل اضــــافية مــــن انــــه يــــتم إحالــــة مبــــالل  وقــــد لــــوحظاتها، مصـــــروفتغطيــــة 
  
  ســــنة مصـــــروفلتغطيــــة االزديــــاد الملحــــو  فن

  زادت فن
م 2020ات المنــــاطق، والــــبر

  مقابل 2019% عن سنة 29بنسبة 
 المتحققة.  يراداتاإل  انخفاضم، فن

، بنـــــــــد تمويـــــــــل حســـــــــابات شــــــــــركةات التشـــــــــغيلية للمصــــــــــروفظهـــــــــر ضـــــــــمن رصـــــــــيد ال -
 دينــــار  7,265,167 بقيمــــة م2020ات، والــــذي بلــــل رصــــيده خــــالل ســــنة مصـــــروفال

، هـــذا ويمثـــل البنـــد قيمـــة %29م بنســـبته 2019بارتفـــاع عـــن رصـــيد البنـــد عـــن ســـنة 
 السنة. ة خالل مصـروفالمؤقتة( ال/العهد )المستديمة

عــــىل بنــــد االعاشــــة، بــــالرغم مــــن تعاقــــد  صـــــرفعهــــد مؤقتــــة لغــــرض ال صـــــرف لـــوحظ -
 نيه. يتعهدات تمو  شـركةم  أكتر من  شـركةال

واثـــرا ســـلبا عـــىل  صــــرفممـــا نـــتأ عنـــه ازدواجيـــة ال صــــرفعـــدم وجـــود اليـــة واضـــحة لل -
ن القيام بمصـروفارتفاع مؤرسر ال عهـد مسـتديمة وأخـرى  صــرفات التشغيلية، اذ تبي 
 :دارة، والتال  بيان لذلكمؤقتة لذات اإل 

 الجهة البيان السنة القيمة

 العهد المستديمة إجمال   م2020 350,000
 العامة للخدمات دارةاإل 

 العهد المؤقتة إجمال   م2020 370,000

 العهد المستديمة إجمال   م2020 20,000
كيبات إدارة  التر

 العهد المؤقتة إجمال   م2020 27,000

 العهد المستديمة إجمال   م2020 50,000
 العالقات إدارة

 العهد المؤقتة إجمال   م2020 100,000
 

امـــــــــــات القائمـــــــــــة عـــــــــــىل ال - ن م مبلـــــــــــل 2020خـــــــــــالل ســـــــــــنة  شــــــــــــركةبلغـــــــــــ  قيمـــــــــــة االلتر
%، وفيمـــــــا يــــــــىل  21م، بنســــــــبة 2019بارتفـــــــاع عــــــــن ســـــــنة  دينـــــــار  8,571,274,554
 :تفصيل لذلك
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 البند 2019 2020 نسبة االرتفاع

 مواد تشغيل المحطات 5,658,703,858 6,178,386,672 9%

  حكمها 118,218,688 212,735,304 80%
ن
 المرتبات وما ف

يات المحلية 94,479,592 96,575,576 2%  المشتر

 موردي الخدمات 176,654,134 236,482,239 34%

 اإلقامة بالفنادق 18,717,140 30,168,937 61%

 موردي مقاوالت  161,429,643 193,661,128 20%

 احكام قضائية 3,865,650 3,865,650 

اكات صندوق الضمان 34,605,177 47,092,668 36%  اشتر

 ضـرائبمستحقات ال 550,667,698 663,403,972 20%

 صندوق التضامن 47,260,747 56,766,036 20%

 االعتمادات المستنديه 200,519,169 852,134,256 325%
 

امــات، لــوحظ  ن وجــود تنــام  مســتمر نــاتأ عــن عــدم قــدرة مــن خــالل التحليــل لبنــود االلتر
  السيطرة عليها

ن
كة ف  .ادارة الـشر

وعات  العقود والمشر

 ات التنميةمشـروع علالتدفقات النقدية 

ات مشـــروع عـىلالجـدول التـال  يوضـ  قيمــة المخصصـات الماليـة والتــدفقات النقديـة 
الــثالث الســابقة حيــ  تــم تســييل جميــ  التفويضــات الصــادرة التنميــة خــالل الســنوات 

 :من وزارة التخطيط و   كما يىل  

 المبلغ بالدينار اللين    السنة 

2018 1,672,998,662 

2019 645,696,873 

2020 559,979,274 

 2,878,674,809 اإلجمال  
 

  :حي  لوحظ بشأنه مايىل  

امـــات تعاقديـــة قديمـــة دينـــار عـــىل  1,076,415,489يالحـــظ إنفـــاق مبلـــل  - ن يرجـــ  التر
   م دون2007-2005-2004-2002تاريخهــــــــا إل 

االســــــــتفادة مــــــــن هــــــــذه المبــــــــالل فن
 معالجة االزمة القائمة حاليا. 

 م،2000العامـــة للكهربــاء مــن ســـنة  شـــركةالعقــود الحاليــة بالعــدد مـــن يرجــ  تــاريــــخ  -
مــة بال العقــود  إجمــال  بلــل  حيــ  العامــة للكهربــاء الخاصــة بالتنميــة عــدد  شـــركةالمت 
ن ) 160 ة جماليـوالتحكم( اذ بلغ  قيمتها اإل  لالنق ،التوزيــــ  ،نتاجاإل عقد موزعة بي 
 :دينار و   كما يىل   25,110,587,448حوال  
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 اإلجمال   اإلدارة ت

 11,599,830,870 نتاجاإل  1

 7,772,658,843 النقل والتحكم 2

 5,738,097,734 التوزيــــ  3

 25,110,587,448 اإلجمال  
 

 نتاجالعامة لل  دارةات إإل مشـروع

مة باإل  إجمال  بلل   إجمال  من  %25عقد أي بنسبة  40 نتاجالعامة لإل  دارةالعقود المت 
 :و   كما يىل   شـركةالعقود بال

 القيمة عدد العقود البيان ت

 10,565,048,827 32 عقود جاري تنفيذها 1

 54,561,370 1 عقود لم يفت  اعتمادها 2

 980,220,673 7 للتعاقد جراءعقود تح  اإل  3

 11,599,830,870 40 اإلجمال  
 

العامـــة  شــــركةالعقـــود الجـــاري تنفيـــذها بال إجمـــال  عـــاله يتضـــ  ان أ مـــن خـــالل الجـــدول
العامة  دارةعقود اإل  إجمال  من  %80عقد اي بنسبة  32للكهرباء حيث بلغ  عددها 

حيــــــث ان هنــــــاك عقــــــود تحــــــ   دينــــــار، 10,565,048,827ة إجماليــــــوبقيمــــــة  نتــــــاجلإل 
ة إجماليـــــــــعقـــــــــود وبقيمـــــــــة  7اي بعـــــــــدد  %17ات التعاقـــــــــد قـــــــــد بلغـــــــــ  النســـــــــبة إجـــــــــراء

 دينار.  980,220,673

 العامة للنقل والتحكم دارةات اإل مشـروع

مة باإل  إجمال  بلل  من  %36عقد أي بنسبة  57العامة للنقل والتحكم  دارةالعقود المت 
موضــــحة   دينــــار، 7,772,658,843 ة قــــدرهاإجماليــــوبقيمــــة  شـــــركةالعقــــود بال إجمــــال  

: ك  
 اآلنر

 القيمة عدد العقود البيان ت

 6,480,727,904 51 عقود جاري تنفيذها 1

 1,222,184,190 3 عقود لم يفت  اعتمادها 2

 69,746,749 3 للتعاقد جراءعقود تح  اإل  3

 7,772,658,843 57 اإلجمال  
 

العقـود الجـاري تنفيـذها بالشـكة العامـة للكهربـاء  إجمـال  ومن الجدول اعاله يتضـ  ان 
  %90عقد اي بنسبة  51العامة للنقل والتحكم بلغ  عددها  دارةوالخاصة باإل 

 
تقريبا

 6,480,727,904ة إجماليـالعامـة للنقـل والـتحكم وبقيمـة  دارةالعقـود بـاإل  إجمـال  من 
ن ان هناك عقود تح   دينار،   حي 
 3اي بعدد  %5ات التعاقد قد بلغ  بنسبة إجراءفن

ة للعقـود جماليكما بلغ  القيمة اإل   دينار، 69,746,749ة بلغ  إجماليعقود وبقيمة 
  لم يفت  لها اعتماد قيمة 

  .دينار 1,222,184,190البر
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 العامة للتوزيــــع دارةات اإل وعمشـر 

مـــة بــاإل  إجمــال  بلــل   %39عقــد أي بنســـبة  63العامــة للنقـــل والتوزيــــــ   دارةالعقــود المت 
 :موضحة كالتال   ،دينار  5,738,097,734وبقيمة  شـركةالعقود بال إجمال  من 

 القيمة عدد العقود البيان ت

 5,170,355,571 50 عقود جاري تنفيذها 1

 497,718,792 12 اعتمادهاعقود لم يفت   2

 70,023,371 1 للتعاقد جراءعقود تح  اإل  3

 5,738,097,734 63 اإلجمال  
 

العامـة للكهربـاء  شــركةالعقود الجاري تنفيذها بال إجمال  ومن الجدول اعاله يتض  ان 
وبقيمـــــة  %79عقــــد اي بنســــبة  50العامــــة للتوزيــــــــ  بلغـــــ  عــــددها  دارةوالخاصــــة بــــاإل 

   إجمال  كما بلل   دينار، 5,170,355,571ة إجمالي
لم يفت  لها اعتماد قيمة  العقود البر

عقـــــــود  إجمـــــــال  مــــــن  %19عقـــــــد وبنســـــــبة  12وتمثـــــــل عــــــدد  دينــــــار،( 497,718,792)
 التوزيــــ . 

: ات مشـروعحيث لوحظ عىل تنفيذ هذه ال  
 اآلنر

توزيـــــــــ ( تـــــم  ،نقـــــل وتحكـــــم إنتـــــاج،) %100هـــــا الفعليـــــة إنجاز هنـــــاك مشـــــاريــــ  نســـــبة  -
 .ااالعتمادات الخاصة به أرصدةنتهاء منها ولم يتم تسوية اال 

عاليـة ولـم تنـت   ويرجـ  تـاريــــخ التعاقـد  إنجاز وجود العديد من المشاريــــ  بها نسب  -
وتعــود  %50هــا لــم تتجــاوز إنجاز فضــال عــن مشــاريــــ  نســبة م 2007عليهــا مــن ســنة 

 إجـراءسنوات ولم يتم تنفيـذها حـبر االن ولـم يتخـذ اي  5لسنوات سابقة تجاوزت 
 .تعاقدات جديدة لم يتم البدء بها جراءإل  ضافةحيالها باإل 

ة بسـبب -  ولعقـود أخـرى أ مخصصـاتهااسـتغالل  وجود العديـد مـن المشـاريــــ  المتعـتر
   اســـــتخدام موادهـــــا

دون  التشـــــغيلية اتدار الصـــــيانة الخاصـــــة بـــــاإل أعمـــــال  المـــــوردة فن
 .تعويض هذه المواد

-   
 توريــــد وتركيــــب يــــتم توريــــد المــــواد  تتضــــمن أعمــــاللـــوحظ ان اغلــــب المشــــاريــــ  الــــبر

كيــــب  كيــــب  %90حيــــث بلغــــ  نســــبة التوريــــدات ويــهمــــل التر  %10بينمــــا نســــبة التر
  
 ة. جنبيلية التعاقد م  األ آوذلك لوجود خلل فن

  اعتمـــادات بـــبعض العقـــود  -
ض ان يـــتم االســـتفادة المنتهلـــوحظ وجـــود بـــوافر يـــة يفـــتر

  منها 
  الموارد المالية بالاحتياجات أخرى فن

 .شـركةظل ش  فن

وعات التنموية بقطاع الكهرباء  المشر

المتعاقـد  نتـاجالعامة للكهرباء بتنفيد عدد مـن المشـاريــــ  المتعلقـة باإل  شـركةتقوم ال -
هــــــده  عاليــــــة والجــــــدول التـــــال  يوضــــــ  إنجـــــاز عليهـــــا خــــــالل ســـــنوات ســــــابقة بنســــــبة 

 :المشاريــــ 
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 قيمة العقد زاإلنجانسبة  القدرة اإلنتاجية بالميقا وات اسم المشـروع

 مليار 1.7 %75 1400 محطة خليأ رست البخارية مشـروع

 1400 محطة غرب طرابلس البخارية
 توريدات 75%
 تركيبات 10%

 مليار 1.7

 مليون 500 %50 250 محطة الزويتينة

 مليون 600 %95 640 محطة اوباري

 مليار 4.5  3690 اإلجمال  
 

 :حيث لوحظ عىل تنفيذ هذه المشاريــــ  ما يىل   -

خــالل الســنوات الســابقة  نتــاجات اإل مشـــروعمليــار دينــار عــىل  3.8 حــوال   إنفــاقتــم  -
 نتاج. عىل وحدات اإل تذكر  إضافةدون دخول أي 

  تعتــت  2007ســنة إل  ه المشــاريــــ ذيرجــ  تــاريــــخ التعاقــد عــىل هــ -
  طويلــةم والــبر

 
 جــدا

 .شهرا 50قصاها أن مدة التعاقد أرغم 

   شــــركةعـــدم جديـــة الدولـــة وال -
ن
الســـتكمال مشـــاريعها  شــــركاترجـــاع هـــده الإالعامـــة ف

  الشبكة العامة للكهرباء
 .رغم العجز الكبت  فن

-   
عــىل  %85-80الــدف  لهــده العقــود حيــث انــه يــتم دفــ   شـــروطوجــود خلــل كبــت  فن
كيـــمــة التوريـــدات وال يــتم احيــث تســـدد قي تنفيـــذ التوريــدات دون  عـــدم ب بســبب لتر
كيـب والـذي ادى بـدورهم  عمليـات التوريد تزامن سداد قيمة  تكـدس المـواد إل  التر

 .قائها بالعراء وتلفها لطول المدةبالمواق  دون االستفادة منها وب

عــــــدم تخــــــزين المــــــواد المــــــورده بــــــالمواق  بالشــــــكل الصــــــحي  ادي ال  تلفهــــــا والــــــذي  -
  حال استئناف هده المشاريــــ سيكلف الدولة 

  .مبالل طائلة فن

مة م   شـركةالعقود بال إدارةضعف  - العامة للكهرباء فيما يتعلق بمتابعة العقود المت 
ها الماليـــــة والفنيـــــة وخاصـــــة أوضـــــاعالمحليـــــة لتنفيـــــذ المشـــــاريــــ  وتســـــوية  شــــــركاتال

اوح تاريــــخ التعاقد عليها    يتر
 .عشر سنواتإل  العقود القديمة والبر

ة الالزمـــة ضــــرورياالحتياجـــات الإل  العامـــة لعقـــود وحســـابات التنميـــة دارةتقـــار اإل اف -
العقــــود  دارةرغــــم ضــــخامة العمــــل المنــــاط بهــــا حيــــث تــــدير هــــذه اإل  األعمــــال نجــــازإل 

 دينار. مليار  28ة إجماليبقيمة 

العنـا  الفنيـة وذوي المـؤهالت إل  العامة لعقـود وحسـابات التنميـة دارةافتقار اإل  -
ة إل   .هذه االموال ومتابعة هذا الكم من المشاريــــ  دارةالعالية وذوي الخت 

ضــعف العقــود وموادهــا القانونيــة المنصــوص عليهــا بهــذه العقــود حيــث لــوحظ ان  -
  حالـة تعـتر ال

تـب عليهـا نصـوص قانونيـة رادعـة فن المنفـذة  شــركاتهذه العقود ال يتر
 .لهذه العقود

  اإل  -
 دارةلعقــود وعــدم تــدريب عنــا  مــن هــذه اإل العامــة ل دارةوجــود ضــعف لمــوظفن

 .بمراكز تدريب عالية الكفاءة
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العامـــة عـــىل االتجـــاه نحـــو ابـــرام عقـــود لمشـــاريــــ  جديـــدة رغـــم  شــــركةيالحـــظ ا ار ال -
وجود العديد من المشاريــــ  المتعاقد عليها خالل السنوات السابقة والجدول التال  

 .يوض  هذه العقود

 تاريــــخ التعاقد قيمة العقد بالدينار بالميجاواتالقدرة اإلنتاجية  المشـروع

ق  2017 مليون 550 740 محطة طت 

 2019 مليون 489 640 محطة مرصاته

 2019 مليون 604 690 محطة غرب طرابلس

 2019 مليار 2.6 1300 محطة جنوب طرابلس

 - مليار 4,243 3,370 المجموع
 

 :حيث لوحظ عىل هذه العقود

  تنفيــــــــــذ هــــــــــذه العقــــــــــود عــــــــــدم ا -
ن
  ســــــــــنة اآل حــــــــــبر لبــــــــــدء ف

ن
ن رغــــــــــم التعاقــــــــــد عليهــــــــــا ف

 .م2017/2019

ن مـ  وجـود فوائـد عـىل السـلفة  - ة لهذه العقود بالحسابات مـن سـنتي  حجز مبالل كبت 
  عملية التنفيذ حبر تاريخه ،من صندوق الجهاد 

 .دون البدء فن

  رغـم ان سـنوات التعاقـد بهـا  شـركاتتلك ال  -
المنفـذة لهـذه المشـاريــــ  بالوضـ  االمـبن

 .بها شـركاتغت  مستقر وعلم ال أمبن وض  

  التنفيـــذ رغـــم مخاطبـــات الـــديوان المتكـــررة ب -
  التنفيـــذ  ضــــرورةعـــدم البـــدء فن

البـــدء فن
 .لهذه المشاريــــ 

 المركــزي ســوف يضــاعف اســعار هــذه العقــود  صـــرفالــدوالر بالم صـــرفزيــادة ســعر  -
 .بالدينار الليب   

العامـــة للكهربـــاء لعقـــود جديـــدة غـــت  هـــذه العقـــود رغـــم علمهـــا بـــان  شــــركةمطالبـــة ال  -
  التنفيذ ولن تتقيد بالمدة المحددة بالعقود.  شـركاتال

 لن تبارسر فن

كة العامة الكهرباء  سلفة وزارة المالية للشر

 (2/1/5648)العامـــة للكهربـــاء ذو الـــرقم  شــــركةبموجـــب كتـــاب المـــدير التنفيـــذي لل -
  
ة االزمــة ضـــروريبشــأن الحاجــة لتغطيــة ماليــة للطلبيــات ال ،م5/8/2019المــؤر  فن

م، بـاألذن 2019( لسـنة 1018الستقرار الشبكة، صدر قرار المجلـس الرئـاس  رقـم )
  مانـاتمـن حسـاب الودائـ  واأل دينار  326,773,914مالية باستخدام مبلل لوزارة ال

ة المشــار اليهــا ضـــروريالعامــة للكهربــاء لتغطيــة االحتياجــات ال شـــركةكســلفة ماليــة لل
  كتاب المدير التنفيذي لل

: ، وقشأن ذلك نورد شـركةفن  
 اآلنر

 حســـــــاب ال  
قيمـــــــة  إجمـــــــال  وقـــــــد بلغـــــــ   شــــــــركةتـــــــم تســـــــييل المبلـــــــل وايداعـــــــه فن

، والتــــال  دينــــار  184,915,827هــــذا الحســــاب حــــبر تاريخــــه  عــــىلات مصـــــروفال
 :بيان لذلك
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 البيان بالدينارالقيمة 

 القيمة 326,773,914

 ما تم خصمه 184,915,827

 الرصيد 141,858,086
 

حيـــث لـــوحظ عـــىل تنفيـــذ الخطـــة المزمـــ  تنفيـــذها لحـــل مشـــكلة انقطـــاع الكهربـــاء مـــن 
: المحلية  شـراءال وأوامر  خالل متابعة تنفيذ االعتمادات المستندية  

 اآلنر

طلبيـة مـ  وجـود عـدد  123لعـدد  دينـار، 184,915,827تم فت  اعتمـادات بقيمـة  -
 من الطلبيات غت  مدرجة بالجداول المحدودة بالخطة. 

نسبة التنفيذ للخطة المزم  تنفيذها تعتت  ضئيلة مقارنة بالهدف الموضوع والذي  -
 .من شأنه المحافظة عىل استقرار الشبكة الكهربائية

  الموافقة عىل فت  االعتمادات المستندية من قبل  -
ن
الرقابة عىل  إدارةوجود تأخت  ف

 ليبيا المركزي.  صـرفالنقد بم

ن م -   المعـامالت بـي 
ر فن ليبيـا المركـزي  صــرفالصـحاري وم صــرفوجود تأخت  غت  مـت 

 .يوم 30إل  يصل

  الجانــــب الخــــاص باســــتكمال المشــــاريــــ  المتوقفــــة بــــ إجــــراءعــــدم اتخــــاذ اي  -
الجزء فن
 .الخاص بمشاريــــ  التنمية

ام بها من قبل ال - ن العامة للكهرباء م  وجـود  شـركةتعتر الخطة بشكل عام وعدم االلتر
 شـركة. المخصص المال  بحسابات ال

تغيت  عدد كبت  من الطلبيات الواردة بالجداول المعدة بالخطة بطلبيات اخرى غت   -
 .واردة بالجداول

فيما يتعلق بالمشاريــــ  تح  التنفيذ الواردة بالخطة مما يؤكـد  إجراءعدم اتخاذ اي  -
  .العامة للكهرباء إليجاد حلول جدرية بالشبكة العامة للكهرباء شـركةعدم جدية ال

  غـــــت   صــــــرفبال شــــــركةقيـــــام ال -
امـــــات القائمـــــة، فن ن مـــــن الحســـــاب لتغطيـــــة بعـــــض االلتر

فـــــا لقـــــرار المجلـــــس مــــن المبلـــــل المحـــــال، ممـــــا يعــــد مخال صــــــرفاألوجــــه المحـــــددة لل
العامة لتقييم أداء قطاع الطاقة بالديوان  دارة(، وكتاب مدير اإل 1018الرئاس  رقم )

   (5204/19رقـــــــم )
  بم8/10/2019المــــــــؤر  فن

التقيـــــــد بأوجــــــــه  ضـــــــــرورة، والقـــــــا،ن
  كتـاب المـدير التنفيـذي لل صـرفال

مصــروف وعـدم تغطيـة أي  شــركةالمشار اليهـا فن
ام غت  وارد بالجأو  ن
  .دولالتر

 البيان €القيمة 

   14توريد عدد  5,093,574
ن
 سيارة مطاف

 استجالب عمالة متخصصة 1,256,610 
 

 صـــرفية خارجيــة طــرف مصـــرفبتقــديم طلبــات فــت  اعتمــادات م شـــركةال إدارةقيــام  -
عـــــــىل الـــــــرغم مـــــــن مخاطبـــــــة ديـــــــوان  ،محليـــــــة شــــــــركاتلصـــــــال   رئيســــــــ الصـــــــحاري ال
م، عـــىل 1/8/2016( بتـــاريــــخ 3585/2016بالكتـــاب ذو الـــرقم ) شــــركةالمحاســـبة لل
ن واللوائ  الم جراءعدم صحة اإل  : ومخالفته للقواني   عمول بها، ومن ذلك ما يىل 
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 محليـــــة  شــــــركاتبفـــــت  اعتمـــــادات مســـــتندية خارجيـــــة وداخليـــــة ل شــــــركةقيـــــام ال
وضـــعف التعزيـــز  ،ة، عـــىل الـــرغم مـــن عـــدم اكتمـــال المســـتندات المؤيـــدةأجنبيـــو 
مـــــة مـــــن مصـــــلحة الم ســـــتندي لبعضـــــها، فضـــــال عـــــن عـــــدم تصـــــديق العقـــــود المت 
 .ضـرائبال

 الئحــــة العقــــود القيــــام بــــابرام العقــــود عــــن طريــــق التكليــــف المبــــارسر بالمخالفــــة ل
وللتهـرب مـن المراجعـة المسـبقة مـن  شـركةة والالئحة المالية الخاصة بالدارياإل 

 أمثلة ذلك: قبل ديوان المحاسبة يتم تجزئتها ال عدة عقود ومن 
 (دينارالقيمة ) العدد البيان

 5,778,000 8100 توريد اعمدة خشبية

 5,319,500 97 توريد سيارات

 11,097,500  اإلجمال  
 

المفتــــوح  20/037/1/19173مــــن خــــالل االطــــالع عــــىل االعتمــــاد المســــتندي رقــــم  -
لغـــرض توريـــد عمالـــة مســـاعدة  2000295151 رئيســــ الصـــحاري ال صــــرفطـــرف م

 شـــــــركةلصــــــال   ،دينــــــار  588,975و يــــــورو 1,256,610، بقيمــــــة نتــــــاجلمحطــــــات اإل 
: الجيك ومن خالل فحص مستندات االعتماد لوحظ   
 ـ اآلنر

  دير لمـالمـدير التنفيـذي االجراء تم بالتكليف المبارسر بموجب كتاب تكليف مـن
بالمخالفـــة لتــوفت  العمالـــة المطلوبـــة  الجيـــك شــــركةبشـــأن مخاطبــة  نتـــاجعــام اإل 

 .وتجاوزا للجنة العطاءات ةداريالئحة العقود اإل ل

  وصــف العمالــة المــراد اســتجالبها، تناقضــاتعــدة عــىل  احتــواء العقــد  
، ســواء فن

البيانـــات المدرجـــة بالعقـــد وانعـــدام  وتضـــاربعـــدم تطـــابق التـــواريــــخ إل  وصـــوال 
  المادة )ارتباط معظم المواد الواردة فيه بالمطلو 

ه، اذ انه ورد فن ( من 4ب توفت 
بــالرغم مــن انــه تــوفت  العقــد تســليم موقــ  العمــل وان يكــون خاليــا مــن العوائــق، 

  المـــادة )إضـــافة إل  عمالـــة ولـــيس انشـــاءات
  تحـــث الطـــرف 33مـــا ورد فن

( والـــبر
  عــىل اســتخدام المــواد 

وجــاء  ،يــة ومــواد البنــاء مــن المنتجــات الوطنيــةاألولالثــانن
  المــــاد

  تكـــــاليف 49ة )فن
( الحــــديث عــــن تكــــاليف االختبــــارات وان الطــــرف الثــــانن

تحليــل العينــات واالختبــارات وان تكــون المــواد مصــنعة مطابقــة ألحكــام العقــد، 
  المــــــــواد )

  46/48ناهيــــــــك عــــــــن ماجــــــــاء فن
  والنهــــــــان 

( بشــــــــأن التســــــــليم االبتــــــــدان 
 لألعمال. 

  المــــــادة الثانيــــــ ،م13/7/2020وقــــــ  العقــــــد بتــــــاريــــخ  
  وقــــــد جــــــاء فن

ة منــــــه والــــــبر
ة مـتحـــدث  عـــن تفاصـــيل القيمــــة، اســـتنادها عـــىل نــــ    صــــرفشر

ليبيـــا المركــــزي فن
ال  تــــأخر تصــــديق العقــــد مــــن  إضــــافة، جنــــب   م، لتحويــــل الجــــزء األ 16/4/2020
 .م24/11/2020اذ تم التصديق عليه بتاريــــخ  ضـرائبال

   النســخة األ  شـــروطاخـتالف  
  النسـخة العربيــة عمــا    عليـه فن

ة، جنبيــالــدف  فن
  
  النســــخة العربيــــة ) جنــــب   دفــــ  الجــــزء األ  شـــــروطحيــــث جــــاء فن

% مقابــــل 95فن
  لل5مســـــــتندات 

  النســـــــخة  مشــــــــروع(% عنـــــــد االســـــــتالم النهـــــــان 
ن جـــــــاء فن   حـــــــي 

فن
جمة )  (.%5..%90المتر

 ( المـادة  
  بمـا جـاء فن

ام الطـرف الثـانن ن   5عدم التر
( بخصـوص تقـديم الطـرف الثـانن

  شـــكل إيـــداع م ،ة للعقـــد جماليـــة اإل مـــن القيمـــ %5تأمينـــا نهائيـــا قـــدره 
  فن

أو  صــــرفن
ن قيام ال ،خطاب ضمان  حيال ذلك.  إجراءباي  شـركةولم يتبي 
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 ن ان 19/10/2019رصاف ابتدأت من ـلوحظ ان نماذج الحضور واالن   حـي 
ن
م، ف

   شـركةعرض ال
ن
الـذي يـنم عـىل ان كـل مـا تـم  األمـر م، 30/6/2020تم تقديمـه ف

وفــــت  االعتمـــاد جـــاءت الحقـــة لموضـــوع العقــــد  ات التقيـــيم والتعاقـــد إجـــراءمـــن 
 وانها ال تخرج عن كونها شكلية. 

 العامة للكهرباء شـركةاالحتياجات التشغيلية المحدودة لل شـراءاللجنة الدائمة ل

-  .   توثيق واعداد المحا ن
ن
 عدم اتباع الجانب الشكىل  ف

  بعــض المحــا ن و  عــدم وجــود مــدة الضــمان ومــدة التســليم  -
ن
 ممــا صــالحية العــرض ف

. عىل  يدل   بعض المحا ن
ن
 فقدان بعض البيانات ف

عــــدد كبــــت  مــــن محــــا ن عــــىل  اللجنــــة أعضــــاءعــــدد مــــن و  عــــدم توقيــــ  رئــــيس اللجنــــة -
سية دون ذكر االسباب  .التر

  بعـض المحــا ن ووجــود هـذه االصــناف ككتلــة  -
ن
عـدم وجــود تفصـيل لــبعض المــواد ف

ســـــية رغـــــم اخـــــتالف االصـــــناف    بعـــــض محـــــا ن التر
ن
  العـــــروض المقدمـــــة ف

ن
واحـــــدة ف

 واالنواع ضمن هذه المواد. 

ام اللجنـــة بالمـــادة الثامنـــة مـــن الالئحـــة الماليـــة ل - ن   تـــنص شــــركةعـــدم الـــتر
ال عـــىل  والـــبر

تـــب  إجـــراءيجـــوز اتخـــاذ  اقـــرار كتـــان   مـــن عـــىل  عليـــه ارتبـــاط مـــال  اال بعـــد الحصـــوليتر
  لمواجهـــــة  دارةاإل 

الماليـــــة ببيـــــان االعتمـــــاد الجـــــائز الخصـــــم منـــــه وان االعتمـــــاد يكـــــفن
ام ويجـــــب االمتنـــــاع عـــــن تقـــــديم االقـــــرار  ن كـــــان االرتبـــــاط مـــــن شـــــانه االخـــــالل   إذا االلـــــتر

انية ال ن  .أي وجهشـركة عىل بمت 

-   
  الدقــة المطلوبـة فن

سـية مــن قبـلو  تحريــر عـدم تـوجن مقــرر  توثيـق بعـض محــا ن التر
  بعــــــض المحــــــا ن 

  بعـــــض البيانــــــات الموجـــــودة فن
اللجنـــــة وذلــــــك بوجـــــود تنــــــاقض فن

  بعــــض المحــــا ن ممــــا يعـــــد 
  بعــــض البيانـــــات الموجــــودة فن

ووجــــود كشــــط وتغيــــت  فن
 .مخالفا للمهام الموكلة له حسب قرار تشكيل اللجنة

  رقـم من قرار ال (18)مخالفة اللجنة المادة  -
مجلس الرئاس  لحكومـة الوفـاق الـوطبن

ات الخاصـــــة بالعطـــــاءات جـــــراءتشـــــكيل لجنـــــة تتـــــول  اإل  بشـــــأنم 2020لســـــنة  (46)
انية التشغيلية لل ن  شـركة. الممولة من المت 

ام اللجنة بمقارنة اسعار العروض المقدمة م  االسعار السـابق التعامـل بهـا  - ن عدم التر
  الئحــة العقــود االســعار التقديريــة االر و  واســعار الســوق

شــادية للممارســة كمــا وردة فن
 ة. دارياإل 

  لعينة من 
 نتاجمحطات اإل الوضع الفن 

 محطة كهرباء الخمس

عمــرة جسـيمة وقــد تجـاوزت الحــد المــو،  إل   بحاجـة ماســةاألولالوحـدة الغازيــة  -
م مــ    شـــركةبــه مــن قبــل المصــن  وأن الوحــدة قــد تــم إدراجهــا مــن ضــمن العقــد المــت 

GE  ولـــم يتخـــذ أي  6/2019 عمـــرة للوحـــدات الغازيـــة بلجنـــة العطـــاءات رقـــم جـــراءإل
 .لذلك إجراء
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عمــــــرة جســـــيمة نظــــــرا لتجـــــاوز الحــــــد إل  الوحـــــدة الغازيــــــة الثانيـــــة    أيضــــــا بحاجـــــة  -
  الحمولة حيث أنها تعمل بقدرة 

ن
  من نقص ف

ميجاوات  45المو،  به وأيضا تعانن
العامة  دارةمن اإل إل إذن  تاجيح األمر فقط بسبب اتساع مصفيات مداخل الهواء و 

 نتــاجالعامــة لإل  دارةللــتحكم الســتبداله حيــث قــام مــدير المحطــة بمخاطبــة مــدير اإل 
بــــــذلك و   أيضــــــا مــــــن ضــــــمن العطــــــاء رقــــــم  إجــــــراءبخصوصــــــها ولــــــم يــــــتم اتخــــــاذ أي 

6/2019. 

الوحـــدة الثالثـــة الغازيـــة متوقفـــة عـــن العمـــل وذلـــك بســـبب تجـــاوز ســـاعات التشـــغيل  -
بـالرغم مــن م 30/08/2020ث توقفــ  الوحـدة عــن العمـل بتــاريــــخ المـو،  بهــا حيـ

 بعـــض اجـــراءبشـــأن الكشـــف و  نتـــاجالعامـــة لإل  دارةقيـــام مـــدير المحطـــة بمخاطبـــة اإل 
أي قبـــل توقـــف الوحـــدة تماشـــيا م 06/06/2020الكشـــف والصـــيانة بتـــاريــــخ أعمـــال 

  أقـــرت 
عمليـــة الكشـــف عـــىل الوحـــدة عنـــد بلوغهـــا  إجـــراءمـــ  توصـــيات المصـــن  الـــبر

 .ساعة ولم يتم األخذ بالمخاطبة حبر توقف  الوحدة عن الخدمة 8000

الوحـدة الرابعـة الغازيـة متوقفـة بسـبب حــدوث عطـب بـرطش الضـاغط وهنـاك عــدد  -
ن    عمليــــة  GE شـــــركةو  شـــــركةال إدارةمــــن المخاطبــــات بــــي 

 إصــــالحبشــــأن التفــــاوض فن
 .بعد ذلك إجراءالوحدة ولم يتم اتخاذ أي 

ن تعمــالن بقــدرة األولالوحــدة  - بســبب  ميجــاوات لكــل وحــدة 80 والثانيــة البخــاريتي 
عمـــرة جســـيمة وتـــم إعـــداد إل  تجـــاوز ســـاعات التشـــغيل المـــو،  بهـــا وأنهمـــا بحاجـــة

  ســــــنة األولنطــــــاق للتعاقــــــد عــــــىل عمــــــرة للوحــــــدات 
عقــــــد رقــــــم م 2012 والثانيــــــة فن

بينـــــــة  1/2012 ســـــــينمس وعقـــــــد بلفنجـــــــر رقـــــــم  شــــــــركةل (انيـــــــة والثاألوللعمـــــــرة التر
 شــــــركةونظـــــرا للظـــــروف األمنيـــــة اعتـــــذرت  ، والثانيـــــةاألوللعمـــــرة الغاليـــــة  2/2012

  تســـــتوجب تنفيـــــذها وجـــــود الشـــــ
ن معـــــا )ســـــيمنس ـبلفنجـــــر عـــــن العمـــــرات والـــــبر ركتي 

 685/2019تغيـــت  المســـتفيد وشـــكل  لجنـــة بقـــرار رقـــم  شــــركةوقـــررت ال (وبلفنجـــر
  
 .اللجنة بعدأعمال  ولم تستكملم 15/08/2019المؤر  فن

إل  الوحدة الثالثة والرابعة أيضا تجاوزتا الحد المو،  به مـن قبـل المصـن  وتحتـاج -
ن أعمــــال  عمــــرة جســــيمة وتــــم إعــــداد نطــــاق تربينــــة وغاليــــات( وتــــم ) عمــــرة للوحــــدتي 

بينـــات وهـــو قيـــد الدراســـة ولـــم  شــــركةالحصـــول عـــىل عـــرض مـــن  ســـيمنس لعمـــرة التر
 اء. إجر يتخذ أي 

  :محطة كهرباء الجبل الغرن   "الرويس"

الوحـدة الرابعـة  اسـتثناءميجـاوات ب 120الوحدات تعمل عىل الشـبكة بقـدرة   جمي -
ازي لتفــادي حــدوث اإلظــالم التــام علمــا بــأن   جراءميجــاوات كــ 50تعمــل بقــدرة  احــتر

 .العمرات جراءجمي  وحدات المحطة تجاوزت ساعات التشغيل المو،  بها إل 

بشــأن اتفاقيــة الصــيانة طويلــة  شـــركاتات لطلــب العــروض مــن الجــراءاتمــام اإل تــأخر  -
  زيـــــادة اإل 

  تســـــاهم فن
يـــــة وتطـــــوير أنظمـــــة الـــــتحكم والمحافظـــــة عـــــىل نتاجاألجـــــل الـــــبر

  تركيـب مـنظم الجهـد لمولـد اإلظـالم ضافة إل ديمومة هذه الوحدات باإل 
التأخت  فن

 األمــــر كيلوفولــــ    400هــــد التـــام كــــذلك عــــدم اســــتكمال دائــــرة الـــروطس بوعرقــــوب ج
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  خــروج وحــدات التوليــد بالمحطــة عــدة مــرات بســبب فصــل إحــدى 
ن
الــذي تســبب ف

 .ريف الطاقة من محطة تحويل الروطسـدوائر تص

والذي تم   21/2019رقم  تأخر توريد قط  غيار لمنظومة الشواحن وفق العطاء -
سية عليه ولم يتم اتخاذ أي   .إجراءالتر

بينـة ولـم  شـركةغيار من تأخر توريد طلبية قط  ال - إلجيك والمتعلقة بتوريد رطش التر
 .يتم التوريد حبر تاريخه ألسباب غت  واضحة

 محطة كهرباء الزاوية المزدوجة

عمــــرة جســــيمة و   إل   تعمــــل عــــىل الشــــبكة إال أنهــــا بحاجــــةاألولالوحــــدة الغازيــــة  -
 GE شــركةعمـرة خـالل فصـل الخريـف وتـم توريـد قطـ  الغيـار مـن  جـراءمستهدفة إل 
 .ةإضافيميجاوات  60واالستفادة من  األعماللتنفيذ  GE شـركةوالتنسيق م  

  مــن وجــود عطــب بصــمامات الــتحكم  -
الوحــدة الثانيــة تعمــل عــىل الشــبكة و   تعــانن

% مـــن طاقتهـــا 80بـــالوقود الســـائل وتمـــ  تشـــغيل الوحـــدة بالغـــاز وتحميلهـــا بقـــدرة 
  انتظـــــار نتاجاإل 

كيبهـــــا واالســـــتفادة بكامـــــل توريـــــد صـــــمامات ا إجـــــراءيـــــة وفن لـــــتحكم لتر
 المصنعة.  شـركةالأو  GE شـركةية سواء من نتاجطاقتها اإل 

-   
  كانــ  مســتهدفة فن

الوحــدة الثالثــة متوقفــة و   حاليــا وتحتــاج عمــرة جســيمة والــبر
 األمــر م ونتيجــة تركيــب العضــو الــدوار المخصــص لهــا بالوحــدة الثانيــة 2019خريــف 
أن يـتم تـوفت  العضـو الـدوار حيــث م إل 2020ربيـ   إل تأجيـل العمـرةإل  الـذي أدى

ن من  وتم اسـتبعاد عـرض الجيـك نتيجـة  GE شـركةالجيك و  شـركةتم استالم عرضي 
ة التوريـــــــــد وتــــــــــم البـــــــــدء بأعمــــــــــال العمـــــــــرة الجســــــــــيمة للوحـــــــــدة بتــــــــــاريــــخ  لطـــــــــول فــــــــــتر

 .م29/08/2020

ضـــمن  عمـــرة جســـيمة و   حاليـــا إل  الوحـــدة الرابعـــة والخامســـة والسادســـة بحاجـــة -
 13والـــذي يتضـــمن  6/2019العطـــاء المتـــداول لـــدى لجنـــة العطـــاءات ضـــمن عقـــد 

 .عمرة جسيمة عىل مستوى المحطات

 محطة كهرباء جنوب طرابلس

  مــن عــدة مشــاكل ميكانيكيــة ومتجــاوزة الحــد المــو،  بــه مــن  -
أغلــب الوحــدات تعــانن
 ولاألوتـــم توريـــد قطـــ  غيـــار للوحـــدة  ،عمـــرات جســـيمةإل  قبـــل المصـــن  وبحاجـــة

  صيانة أعطال الوحدة الثانية. 
 للعمرة واستخدام قط  غيار العمرة فن

ود بالغــاز الطبــيع  لــم يــتم  -
ن االختبــارات النهائيــة عليهــا منــذ إنشــائها  إجــراءمحطــة الــتر
ونيــمــ  عــدم تــوفر الكــروت اإلم 2002ســنة  غرفــة إل  ة وعــدم تفعيــل اإلشــاراتلكتر

صـــيانة الغاليـــات إل  كــذلك محطـــة تزويـــد الغــاز الطبـــيع  بحاجــة  ،ةرئيســــيالــتحكم ال
لطـــرد الرطوبـــة والشـــوائب بعـــرض مقـــدم تمــــ  الموافقـــة عليـــه ومتوقـــف عـــىل فــــت  

 االعتماد. 

  لهــــا  GEمواســــت  عــــوادم الوحــــدات  -
ا،ن ار نتيجــــة تجــــاوز العمــــر اإلفــــتر   مــــن أ ن

تعــــانن
وفت  المــــواد تــــأو  متخصصــــة لصــــيانتها  شـــــركاتاســــتجالب عــــروض مــــن إل  وتحتــــاج

 األخرى. العديد من المشاكل ضافة إل الصيانة باإل  اجراءة و ضـروريال
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 خط نقل الطاقة الكهربائية الخا  بمحطة أوباري الغازية

بــرج مــن قبــل  12المدنيــة لعـدم تــوفر الزوايــا المدفونــة لعـدد  األعمــالعـدم اســتكمال  -
 العامة للكهرباء شـركة ال

أثنـــاء التصـــنيف و  العامـــة للكهربـــاء شــــركةقبـــل ال تـــم نقـــل جـــزء مـــن حديـــد األبـــراج مـــن -
ن أن جميــ  األبــراج بهــا نــواقص  الــذي تعــذر معــه تركيــب أبــراج كاملــة والــذي  األمــر تبــي 

كيب. أعمال  أثر سلبا عىل  التر

عـــدم الحصـــول عـــىل الكميـــات الكافيـــة مـــن الوقـــود بصـــفة مســـتمرة مـــن مســـتودعات  -
يقـــة بتســـهيل اإل  شــــركة ذلـــك حســـب و  العامـــة للكهربـــاء ةشــــركات مـــن قبـــل الجـــراءالت 

 المتفق عليه

منـــــه عـــــىل  صــــــرفالعامـــــة للكهربـــــاء لل شــــــركةلـــــدى ال شــــــركةعـــــدم دفـــــ  مســـــتحقات ال -
 مشـروعمتطلبات واحتياجات ال

 .م2019المنت   بتاريــــخ يونيو و  االعتماد المستندي للعقد  عدم تجديد -

  ليبياالوضع الحال  لمنظومة 
 
 إنتاج الكهرباء ف

  أن بياناتهـــا )مـــن المعـــروف أن منظومـــة توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة 
 ديناميكيـــة( ممـــا يعـــبن

اتهــا تتغـــت  بتغــت  الـــزمن. و  التشـــغيلية لمحطـــات و  بعـــد تحليــل البيانـــات األساســيةو  مؤرسر
ة مـــن بدايـــة شـــهر ينـــاير    ليبيـــا للفـــتر

 نهايـــة شـــهر ســـبتمت  إل  توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة فن
  تــــم ، و للعــــام م2020

العامــــة  شـــــركةبال نتــــاجالعامــــة لإل  دارةالحصــــول عليهــــا مــــن اإل الــــبر
 للكهرباء نخلص للنتائأ التالية: 

  ليبيـــــا منـــــذ الســـــبعينات إنتـــــاجعـــــدد محطـــــات  -
 اآلن يصـــــل إل  و  الكهربـــــاء فن

 22حـــــبر
بقــــــدرة و  األعمــــــار و  التقنيــــــاتو  وحــــــدة توليــــــد مختلفــــــة الحجــــــم 93 محطــــــة تتضــــــمن

 ميجاوات.  12000ة حوال  إجمالي

ة حـــوال  إجماليـــوحـــدة توليــد بقـــدرة  23القـــدرات المركبــة توجـــد حـــوال   إجمـــال  مــن  -
973   

ا،ن    متوقفــــة عــــن و  ميجــــاوات تمثــــل وحــــدات قديمــــة انــــت  عمرهــــا االفــــتر
 لم تساهم بتوليد أي كهرباء خالل السنوات الماضية. و  العمل

  لــم ينــت   عمرهــا و  ميجــاوات مــن وحــدات التوليــد الجديــدة 948توجــد حــوال   -
الــبر

  لكنهـــا متوقفـــة عـــن العمـــلاإلفـــ
ا،ن   توليـــد أي كهربـــاء خـــالل العـــام و  تر

لـــم تســـاهم فن
 صيانات.  جراءلحاجتها إل  م2020

  محطـــات الخمـــس 1895توجـــد حـــوال   -
 أوبـــاريو  ميجـــاوات مـــن وحـــدات التوليـــد فن

  مراحل متقدمة من اإل  الخليأو 
ن التشغيل بعد. نجاز و فن  لكنها لم تدخل حت 

  لها القدرةأن  نجد م2020خالل العام  -
توليـد الطاقـة الكهربائيـة عـىل  الوحدات البر

   70يبلــــــل عــــــددها 
  حــــــدود إجماليــــــبقــــــدرة و  محطــــــة 14وحــــــدة توليــــــد فن

 8000ة فن
 ميجاوات. 

  لهــــا القـــدرة نجــــد عمليـــا م2020خـــالل العــــام  -
توليــــد الطاقــــة عــــىل  أن الوحــــدات الــــبر

  االعتبار قيـود وفـرة الوقـود ) الكهربائية
أمكانيـة و  جـات الحـرارةتـأثت  در و  بعد األخذ فن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

637 
 

اوح مــــــن و  احتياجاتهــــــا للعمــــــراتو  تحميــــــل الوحــــــدات  5000-4500الصــــــيانات( تــــــتر
 .ميجاوات

  االســـتخدام تليهـــا تقنيـــة الـــدورة  -
ن
تعتـــت  تقنيـــة المحطـــات الغازيـــة    األكـــتر شـــيوعا ف

 .خصوصا خالل العقود الماضيةو  لتقنية المحطات البخارية وانحسار  المزدوجة

  سـيمن -
كـبر كتان المهيمنتـانـهمـا الـ GEو ستعتـت  رسر سـوق الطاقـة الكهربائيــة عـىل  شر
  ليبيا

ن
 %.80إل  من حيث التقنيات المركبة بنسبة تصل ف

ة ) -   محطـــات أكـــت  و  ميجـــاوات 100تمثـــل وحـــدات التوليـــد الكبـــت 
ن
( النســـبة األعـــىل ف

ة ال تتجــاوز نســبتها  ن أن المحطــات الصــغت    حــي 
ن
القــدرات  إجمــال  % مــن 5التوليــد ف
ة تعتـــــــت  متدنيـــــــة ألســـــــباب غـــــــت  ، و بــــــةالمرك البيانـــــــات التشـــــــغيلية للوحـــــــدات الصـــــــغت 
 .واضحة

  حدود  -
ن
ام بـو  سنة 20متوسط أعمار الوحدات ف ن   حـال االلـتر

ن
 الصـيانة اجراءبالتال  ف

  مواعيدها ف ن القدرة اإل و 
ن
 ية لهذه الوحدات ستكون جيدة. نتاجالعمرات ف

ن منــــاطق ليبيــــا مــــ  نقــــص تتــــوزع القــــدرات المركبــــة بنســــب تكــــاد تكــــون متســــاوي - ة بــــي 
  منطقـــة الجنـــوب

  القـــدرات المركبـــة فن
الـــذي سيتحســـن بـــدخول محطـــة و  واضـــ  فن

 ية. نتاجاوباري بكامل طاقتها اإل 

   (availability factorمتوسط معامل االتاحيـة ) -
  ليبيـا كـان فن

لمحطـات التوليـد فن
  العام  %60حوال   إلهبط ، و م2010% سنة 80 حدود

 . م2020فن

  ليبيـــــاCapacity factor) نتـــــاجمعامـــــل الســـــعة لمحطـــــات اإل متوســـــط  -
   ( فن

كـــــان فن
  العـــام  %45هـــبط إل  حـــوال  ، و م2010ســـنة  %46حـــدود 

  العمـــوم و ،م2020فن
فن
  الخليأ

  المدى المقبول ماعدا محطبر
 الشير. و  يعتت  معامل السعة للمحطات فن

  ليبيـــــــا  لمحطـــــــات التوليـــــــد  (Thermal efficiencyمتوســــــط الكفـــــــاءة الحراريـــــــة ) -
فن

  حــدود  ،م2020خــالل العــام 
و   قــيم مقبولــة حيــث أن متوســط الكفــاءة  ،%30فن

  تــــونس حــــوال  
  حــــدود و %32لمحطــــات الكهربــــاء فن

  معظــــم الــــدول الصــــناعية فن
فن

35-40%. 

ة ينـاير  إجمـال  يلـل  - حــوال   م2020سـبتمت   –الطاقـة الكهربائيــة المنتجـة خـالل الفــتر
اوات 26   حـوال  ال.تـت 

ن منهـا مـن محطـات سـاعة يـأنر شــمال و  الزاويـة المزدوجـة)ثلثـي 
هـــــــذه  إعطـــــــاءبالتـــــــال  يجـــــــب و  راتة المزدوجـــــــة(ـمصـــــــو  الـــــــروطسو  بنغــــــازي المزدوجـــــــة

  األولالمحطات 
 العمرات ألهميتهم النسبية. و  الصيانات إجراءوية فن

  ـشهدت السنوات الع -
  اسـتخدام الغـاز الطبـيع  كوقـود فن

ا فن شر الماضـية توسـعا كبـت 
% مـــن 41فبينمـــا كـــان  ،بيئيـــةو  اقتصـــاديةو  ذلـــك العتبـــارات فنيـــةو  التوليـــد محطـــات 

  العــام 
  مــن الغــاز الطبــيع  فن

  65 أصــبح  حــوال   ،م2010الطاقـة المنتجــة تــأنر
% فن

مـــن الطاقـــة  %40ش اســـتخدام الوقـــود الخفيـــف فبينمـــا كانـــ  ـانحـــ. و م2020العـــام 
  
  من حرق الوقود الخفيـف فن

 %،15حـوال   إلأنخفـض  م2010العـام  المنتجة تأنر
  مقــدار الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن و 

مــن خــالل اإلحصــاءات كــذلك نالحــظ تــدنن
  محطات الدورة المزدوجة. 

 الوحدات البخارية فن
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  نســـــــبة الطاقـــــــة الكهربائيـــــــة المولـــــــدة مـــــــن  م2010مقارنـــــــة بالعـــــــام  -
ن
يالحـــــــظ زيـــــــادة ف

  العـــــــام  %48إل  %37محطـــــــات الـــــــدورة المزدوجـــــــة مـــــــن 
ن
   م2020ف

ن
 مـــــــ  ثبــــــــات ف

  مســـاهمة المحطـــات البخاريـــة مـــن  وانخفـــاض %45مســـاهمة المحطـــات الغازيـــة 
ن
ف

 %.7إل  20%

  محطـات اإل  -
ن
مليـون دينـار خـالل  380حـوال   نتـاجبلغ  تكلفة الوقود المستخدم ف

ة  شــــمال بنغــــازيو  كانــــ  لمحطــــات أوبــــاري معظمهــــا م2020ســــبتمت   –ينــــاير  الفــــتر
ن أن تكلفـة الوقـود  و  لوقود الخفيـفذلك بسبب استخدامها لو  شير ـالو    حـي 

ن
الخـام ف

  تستخدم الغاز الطبيع  كوقود لهاو  كان  منخفضة للوحدات
 .المحطات البر

  محطــــة اوبــــاري  -
ن
 إجمــــال  % مــــن 32يالحــــظ التكلفــــة المرتفعــــة للوقــــود المســــتخدم ف

الــــذي شســــتوجب معــــه  األمــــر تكلفــــة الوقــــود للمحطــــات بســــبب ارتفــــاع ســــعر الخــــام 
ن  اإلرساع ضــــرورة   إمـــداد المحطـــة بالغـــاز الطبـــيع  خصوصـــا قبـــل دخـــول الوحـــدتي 

ن
ف
ن للعمـــل،    واألمـــر  االخـــريي 

ن
التحـــول مـــن  ضــــرورةنفســـه ينطبـــق عـــىل محطـــة الـشــير ف

. إل  الوقود الخفيف  الغاز الطبيع 

  المحطات -
ما تنتجه هذه المحطات من طاقة  و  بمقارنة تكلفة الوقود المستخدم فن
الزاويـــــــة و  الـــــــروطسو  راتة المزدوجـــــــةـمصـــــــ)مـــــــن  كهربائيـــــــة نالحـــــــظ أن محطـــــــات كـــــــل

ن أن محطـــات ( جنـــوب طـــرابلسو  المزدوجـــة   حـــي 
   المحطـــات األكـــتر اقتصـــادية فن

   المحطــــات األكـــــتر  (غــــرب طـــــرابلس الغازيــــةو  شـــــمال بنغــــازيو  رير ـالســــو  )أوبــــاري
  الوقود نظت  ما تنتجه من كهرباء. 

 تكلفة فن

/م.و.س( إذا مـــا 3م 0.32نســـبيا )تعتـــت  معـــدالت حـــرق الوقـــود بالمحطـــات مرتفعـــة  -

  تـونس مـثال معـدل حـرق الوقـود حـوال  
 م.و.س/3م 0.24قورن  بـدول الجـوار فـفن

 طســــتثبن مــــن ذلــــك محطــــات مرـصـــاتة المزدوجــــةو  الكفــــاءة.  نخفــــاضيرجــــ  ذلــــك ال و 
 .الروطسو  الزاوية المزدوجةو 

 العامة لألعمال الكهربائية شـركةال
العامـة للكهربـاء لسـداد مسـتحقات  شــركةلعدم استجابة الجهات المدينة وخاصة ا -

تكليـف  أوامـر الصـادر بشـأنها أو  لديها مقابل تنفيذ المشاريــــ  المتعاقد عليها  شـركةال
 عــــىل المركــــز المــــال  لل األمــــر 

 
حــــدوث اختناقــــات إل  وأدى شـــــركةالــــذي انعكــــس ســــلبا

 عىل معدل نشاط ال
 
   بشكل عام وكان  السبب الُمبارسر  شـركةمالية أثرت سلبا

  :فن

 مـــــة مـــــ  ال العامـــــة  شــــــركةانتهـــــاء صـــــالحية االعتمـــــادات المســـــتندية للعقـــــود المت 
  
ات تمديــــدها ممــــا أثــــر عــــىل تــــوفر التــــدفقات الماليــــة إجــــراءللكهربــــاء، والتــــأخر فن

 المطلوبة مقابل الفواتت  المحالة للمشاريــــ  المنجزة. 

 ة ماليـــــة عـــــىل وزارة الماليـــــة )الخزانـــــة العامـــــة( بقيمـــــ شــــــركةعـــــدم ســـــداد ديـــــون ال
كة بموجب قرار دينار  3,989,416وقدرها    تم بشأنها تشكيل لجنة مشتر

والبر
  رقــــم )

( لســــنة 216صــــادر مــــن وزيــــر الماليــــة المفــــوض بحكومــــة الوفــــاق الــــوطبن
ات الالزمـــــة لتعليـــــة المديونيـــــة المســـــتحقة جـــــراءم تتـــــول مهـــــام اتخـــــاذ اإل 2018
 ضـــــرائبمــــ  مصــــلحة ال المقاصــــة الالزمــــة اجــــراءعــــىل الخزانــــة العامــــة و  شـــــركةلل

وصــــندوق الضــــمان االجتمــــاع  وقــــد أنهــــ  اللجنــــة أعمالهــــا وتــــم إحالــــة تقريرهــــا 
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  لوزارة الماليـة لالعتمـاد وال
  التنفيـذ إال أنـه لـم يـتم االعتمـاد حـبر  شــروعالنهان 

ن
ف

 تاريخه. 

  3,877,923عدم سداد الديون المستحقة عىل وزارة اإلسكان والمرافق بقيمة 
االمـدادات المائيـة بالمنطقـة الغربيـة  مشــروعمنجـزة لتنفيـذ ال أعمـ مقابـلدينار 

 م. 2008والمتعاقد عليه منذ العام 

  عدم سداد الديون المستحقة عىل الجهاز التنفيذي للطاقات المتجـددة بقيمـة
توريــد وتركيــب مزرعــة  مشـــروعخاصــة بأعمــال  مقابــل تنفيــذ دينــار  2,006,572

 ميغاوات.  60الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة 

وخضــــــوع فــــــرع  شـــــــرقيةمــــــوازي )بالمخالفــــــة( بالمنطقــــــة ال إدارةاســــــتحداث مجلــــــس  -
 عىل معدل أداء ال شـرقيةبالمنطقة ال شـركةال

 
 شـركة. له، مما أثر سلبا

 عىل مركزها المـال   حبر تاريخه أعباء مالية أثقل  كاهلها وأثرت شـركةتحّمل ال -
 
سلبا

  حلحلـة موضـوعها 
ن
  معالجـة أو  وعدم تجاوب الجهـات ذات العالقـة ف

ن
المسـاهمة ف

 :  
ن
 ما ترتب عنها والمتمثلة ف

 ( 220تأجت  مخـازن بطـرابلس وبنغـازي لتخـزين معـدات ومـواد محطــــات جهـد-
م العامة للكهرباء بالمخالفة للعقد المـت   شـركةك.ف( تم توريدها من قبل ال 66

 بشأنها. 

  الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية والمتعاقد عليه م  الجهاز  مشـروعتوقف تنفيذ
ن الجهــاز )المالــك( و )التنفيــذي للطاقــات المتجــددة   شـــركة)بســبب اخــتالف بــي 

ســـــداد مصـــــاريف النقـــــل مـــــن المـــــوانن   شــــــركةالســـــويدي بـــــاور المـــــورد(( وتكبـــــد ال
ق-البحريــة )طــرابلس ســواءا بمنطقــة الفتــائ   مشـــروعالمواقــ  إل  الخمــس(-طــت 

بالمحميـــة بمدينـــة مســـالته، وكـــذلك ســـداد قـــيم ماليـــة تتعلـــق بالغفـــارة أو  بدرنـــه
 .مشـروعوتسوية المواق  والمحافظة عىل المعدات والمواد داخل مواق  ال

  صعوبات المشاكل و ال
 شـركة: واجهتها الالن 

ات زمنيـة طويلـ شــركةالغيـاب االضـطراري لكـوادر ال -   فــتر
ة وُمتكـررة وذلـك ألســباب فن

  
: عده يمكن ايجازها فن  

  اآلنر

 ـــــــا فــــــروع ال ـــــــافة المــــــدن الواقعــــــة فيهــ ـــــــات مســــــلحة فـــــــ  كــ  شـــــــركةحــــــدوث اشتباكـــ
  
 سبها(.  –الزاوية  –الكريمية  – )السوانن

  ن بهــا )منطقة ن من مقر سكنــاهم بالمنــاطق والمدن القاطني  نزوح أغلب العاملي 
مدينــة ســبها( باعتبارهــا بــؤر تــوثر  –مدينــة القرضــة  –ويــة مدينــة الزا –ورشــفانة 

  سنوات سابقة. 
 واشتباكات فن

  التعـــــدي بالنهـــــب والـشــــقة إل  تعـــــرض المقـــــرات والمخـــــازن ومواقـــــ  المشـــــاريــــ
 والتخريب. 

  هيــــب باإل إل  تعــــرض الفــــرق المكلفــــة بتنفيــــذ المشــــاريــــ ضــــافة إل التهديــــد والتر
اثنـاء نقلهــا لمواقـ  المشـاريــــ  بالمنــاطق التعـدي عـىل المـواد والمعــدات بالشـقة 

. شـرقيةوال – والجنوبية – )الغربية  
 ( نتيجة سوَء الوض  األمبن

  والمخـــــــازن والـــــــورش الكائنـــــــة بمنطقـــــــة الكريميـــــــة  داريالســـــــيطرة عـــــــىل المقـــــــر اإل
  مـــــن قبـــــل جهـــــات أمنيـــــة بســـــبب الحـــــرب عـــــىل العاصـــــمة )منـــــذ تـــــاريــــخ 

بالســـــوانن
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مــــــن االلتحــــــاق بمقـــــــرات  شـــــــركةال م حــــــبر تاريخــــــه ومنــــــ  كـــــــوادر 04/04/2019
 أعمالهم. 

عـــىل  صــــرفارتفـــاع أســـعار المـــواد الخـــام وعـــدم تـــوفر الســـيولة النقديـــة بالمصـــارف لل -
 مراحل تنفيذ المشاريــــ . 

  وتذبذب  -
ن بالباطن عن تنفيذ المشاريــــ  لعدم توفر االستقرار األمبن عزوف المقاولي 

 .  األسعار بالسوق المحىل 

 شــرقيةبالمنطقة ال شـركةالمنجزة من قبل فرع ال األعمالعدم إحالة الفواتت  مقابل  -
 وعدم استجابة الفرع للتعليمات والمناشت  والتوصيات الصادرة لهم. 

عــــدم قيـــــام الجهـــــات المالكـــــة للمشـــــاريــــ  بتـــــوفت  المـــــواد الخاصـــــة بتنفيـــــذ المشـــــاريــــ   -
 المتعاقد عليها )تركيبات(. 

  تسليم مواق  ا -
ن
اضات  شـركةلعمل للتأخر الجهات المالكة للمشاريــــ  ف بسبب )اعتر

ن  (. -مواطني   
 الوض  األمبن

 المنجزة بالمشاريــــ  لعمليات السطو والشقة.  األعمالتعرض بعض  -

عـــــــن المرتبـــــــات المســـــــتحقة  شــــــــركةعـــــــدم اســـــــتجابة وزارة الماليـــــــة بشـــــــأن تعـــــــويض ال -
  
ن بها عن سنبر  .دينار 24,654,599 م والبالغة2012-2011للعاملي 

 (جيسكو)ت الكهرباء العاملية خلدما شـركةال
انيــــــة الختاميــــــة لل - ن   المت 

ن الظــــــاهر فن والبــــــالل قيمتهــــــا  شـــــــركةان ارتفــــــاع قيمــــــة المــــــديني 
  دينــــار   (6,727,120

ار الــــبر كانــــ  ناتجــــة عــــن ارتفــــاع القيمــــة التعويضــــية عــــن اال ن
  كل من موق  محطة أوباري الغازية وموق  محطة الشـير  شـركةلحق  بمواق  ال

فن
ة مـــن ســـنة  األخـــرىقـــ  الغازيـــة وبعـــض الموا م وحـــبر نهايـــة ســــنة 2011خـــالل الفـــتر

ة المشــار إليهــا2014   نــتأ عنهــا مــن توقفــات لألعمــال خــالل الفــتر
  أدت م والــبر

 والــبر
  تكــــاليف إل 

التقيــــيم واســــتبدال للعديــــد مــــن قطــــ  الغيــــار واألدوات  إعــــادةارتفــــاع فن
  تقـــوم والمـــواد كمـــا أن هـــذه القيمـــة تتضـــمن المســـتحقات عـــن قيمـــة التعاقـــدا

ت الـــبر
   شـــركةال

كيبــاتأعمــال  بتنفيــذها والمتمثلــة فن لخ يتضــ  مــن ذلــك أن ...االصــيانة والتر
ن وهمــــا  ن هـــامي    جــــزئي 

انيــــة المـــذكورة تتمثـــل فن ن ارتفـــاع قيمـــة المديونيــــة الـــواردة بالمت 
  إطــار ذلــك قامــ  ال ،)التعويضــات والمســتحقات(

بالعمــل عــىل المطالبــة  شـــركةوفن
ة منهــا خــالل بقيمــة الــديون المســتحقة  المــذكورة حيــث قامــ  بتحصــيل نســبة كبــت 

  المتابعـــــة مـــــ  الجهـــــات المدينـــــة إلتمـــــام تحصـــــيل 
ة الماضـــــية و   مســـــتمرة فن

الفـــــتر
العامة للكهرباء بطلب المصادقة ولم  شـركةال أنها خاطب  القيمة المتبقية منها كما
  .يتم الرد حبر تاريخه

م ال - ن انياتهـا  شــركةلم تلـتر ن  بتقـديم مت 
 
ديـوان المحاسـبة )أو األجهـزة المنـاظرة إل  مطلقـا

عــــــىل الــــــرغم مــــــن أن  النافــــــذة،ات تشـــــــريعللفحــــــص بالمخالفــــــة لل (م2011لــــــه قبــــــل 
الليبيـــة لالســـتثمارات األفريقيـــة  شــــركةالعامـــة للكهربـــاء وال شــــركةمســـاهمة كـــل مـــن ال

( من القـانون 2( الفقرة )3% من رأس المال وذلك بالمخالفة لنص المادة )51تبلل 
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تنظــيم ديــوان المحاســبة وتعديالتــه والئحتــه  إعــادةم بشــأن 2013( لســنة 19رقــم )
 التنفيذية. 

 الصناعات الكهربائية شـركة
م ال - ن انياتهـا  شــركةلم تلـتر ن  بتقـديم مت 

 
ديـوان المحاسـبة )أو األجهـزة المنـاظرة  إل مطلقـا
بـالرغم مـن أن  ،ات النافـذةتشـريعم( للفحص بالمخالفة لل2011له بمسمياتها قبل 

% مـــــــن رأس المـــــــال وذلـــــــك 51الليبيـــــــة للكهربـــــــاء القابضـــــــة تبلـــــــل  شــــــــركةمســـــــاهمة ال
م بشــأن 2013( لســنة 19( مــن القــانون رقــم )2( الفقــرة )3بالمخالفــة لــنص المــادة )

 تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية.  إعادة

  ســــنة شـــــركةمــــن خــــالل المتابعــــة اتضــــ  أن أعــــىل قيمــــة مديونيــــة لل -
ن
   2018ف

م والــــبر
يقـــــارب رأس مــــــال دينـــــار  17,385,177بلغـــــ  نحـــــو  شــــــركةكانـــــ  حســـــب إفـــــادة ال

ا ســـلبيا  شــــركةال الـــذي يكـــون معـــه العمـــل عـــىل تخفـــيض الـــذمم  األمـــر ممـــا يعـــد مـــؤرسر
  تحديــــــد نوعيــــــة الــــــديون  شـــــــركةينــــــة بزيــــــادة فعاليــــــة التحصــــــيل وأن توســــــَ  الالمد

ن
ف

  نصـ  عـىل85وتفعيل المادة )
م يجـوز بقـرار مـن مجلـس :( مـن الئحتهـا الماليـة الـبر

  يتعــذر تحصــيلها  شـــركةال إدارة
  تقــل قيمتهــا عــن مصــاريف أو  إعــدام الــديون الــبر

الــبر
  تحصــيلها بعــد اســتيفاء كافــة وســائل طــرق تحصــيلها

 
لمــا يــتم عرضــه مــن مــدير وفقــا

 م.شـركةعام ال

ن  مشـروععىل استكمال شـركةعجز ال - محطة اوباري الغازية حيث تم تشغيل وحـدتي 
 .وحدات بالمحطة أربــ أصل  من

 دينــار لــف أ 150تقــدر بحــوال   شـــركةلل جنــب   ريك األ ـالشــإل  الســلطة شـــركةال إعطــاء -
 شـركة. وذلك بالمخالفة الالئحة المالية لل

  معتمـد بالمخالفـة لـنص المـادة ) شـركةال إدارةتهاون  -
  عدم وجود مالك وظيفن

-5فن
 شـركة. ة للداري( من الالئحة اإل 7-8

دينـار تـم اسـتالمهم مـن قبـل رئـيس قسـم الخزينـة  8000وجود ايصال قـبض بقيمـة  -
  والــذي يعـد مخالفـة االحكـام المــادة )

( مـن الالئحـة الماليــة 43بـدون اي سـند قـانونن
 ة. شـركلل

محطـة اوبـاري الغازيـة مـ   مشــروععىل االئتالف الخاص بتنفيـذ  ضـرائبتم سداد ال -
كية دون ان يـتم اسـتقطاع هـذه القيمـة مـن ال شـركة   تقـدر  شــركةانكا التر

كيـة والـبر التر
 .مليون دوالر 6بحوال  

 ات الكهربائيةشـروعامل شـركة
  طــو  شـــركةوفقــا إلفــادة ال -

انيــات ســنوات العينــة فن ن  شـــركةر اإلعــداد ولــم تقــم الفــ ن مت 
انياتهــــا للســـــنوات الماليــــة مــــن  اقفــــالب ن م وبالتــــال  ال وجـــــود 2019م وحـــــبر 2014مت 
( مــن الفصــل الســادس مــن الالئحــة الماليــة 63خســائر بالمخالفــة للمــادة )ربــاح أو أل
  تنص عىل:  شـركةلل

الشئون الماليـة والتجاريـة خـالل ثالثـة أشـهر مـن  إدارةمتعد  البر
انيــة العموميــة والحســابات الختاميــة للانتهــاء ال ن   وذلــك شـــركةســنة الماليــة المت 

 
وفقــا

 .لألسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليهام
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  أدت -
هــا إل  مــن األســباب الـــبر لـــم يبــدأ البـــدء فيهــا حســـب أو  توقــف المشـــاريــــ  وتعتر

  الجــداول المرفقـــة شـــركةإفــادة ال
ن
  تــم إيضـــاحها ف

  جملــة مـــن األســباب الـــبر
ن
 تتمثـــل ف

ن عــىل التنفيــذ  ،للمشــاريــــ  منهــا عــىل ســبيل المثــال اض المــواطني 
وكــذلك لعــدم  ،اعــتر

وكـــذلك عـــدم تـــوفر الســـيولة  ،ليبيـــا المركـــزي صــــرفات مـــن قبـــل مجـــراءاســـتكمال اإل 
 األخرى. المالية وبعض المعوقات 

  أدت
هــــا  توقــــف بعــــضإل  ومــــن األســــباب الــــبر لــــم يبــــدأ البــــدء فيهــــا أو  المشــــاريــــ  وتعتر
  الجـــــداول  شــــــركةلحســـــب إفـــــادة ا

ن
  تـــــم إيضـــــاحها ف

  جملـــــة مـــــن األســـــباب الـــــبر
ن
تتمثـــــل ف

 :المرفقة للمشاريــــ  منها عىل سبيل المثال

  .ن عىل التنفيذ اض المواطني 
 اعتر

  ليبيا المركزي.  صـرفات من قبل مجراءعدم استكمال اإل 

  .عدم توفر السيولة المالية 

  األمنيةلم يتم تحديد الخطوط المراد صيانتها بسبب الظروف 

  .عدم توفر المواد 

   .نقص العمالة الفنية 

  .عدم تمديد صالحية االعتماد المستندي 

  .العمل متوقف بسبب المطالبة بزيادة األسعار 

 ة عن التنفيذجنبياأل  شـركاتعزوف ال. 

 األعمالالنظم لإلنشاءات و شـركة
 نظام الرقابة الداخلية

انيـــة التقديريـــة للعـــام  - ن   اعتمـــاد المت 
  تـــاريــــخ 2019التـــأخر فن

م، حيـــث تـــم اعتمادهـــا فن
 م مما يفقد الموازنة التقديرية لدورها كأداة للتخطيط والرقابة. 23/07/2019

انيــــات للفحـــص والمراجعــــة مـــن ديـــوان المحاســــبة حيـــث اخــــر  - ن   احالـــة المت 
التـــأخر فن

انيــة معتمــدة مــن قبــل الــديوان كانــ  عــن ســنة  ن بالمخالفــة لــنص  وذلــك م،2014مت 
تنظــــيم  إعــــادةم بشــــأن 2013( لســــنة 19مــــن القــــانون رقــــم )( 2ة )الفقــــر  (3المــــادة )

مـــــن الالئحـــــة  (20المـــــادة )ديـــــوان المحاســـــبة وتعديالتـــــه والئحتـــــه التنفيذيـــــة ونـــــص 
 .ذلكالذي يتوجب معه معالجة  األمر  ،شـركةللالمالية 

  عمليـــــة الـــــربط الـــــ شــــــركةتـــــأخر ال -
، ـفن يب  

يـــــب   عـــــن ســـــنة آ حيـــــث كـــــانرصن
خـــــر ربـــــط  ن

 م. 2009

المــواد موجــودة خــارج المخــزن  لــوحظ وجــود عــدد كبــت  مــن المخــزن كمــا ســوء حالــة -
 ( مما يعرضها للتلف والشقة. شـركة)سياج ال

ضـــعف اداء مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة وعـــدم مراعـــاة للمهنيـــة حيـــث يقـــوم باعـــداد  -
  تقـــــــــويم ال

وتحديـــــــــد  شــــــــــركةتقـــــــــارير نمطيـــــــــة ضـــــــــعيفة ال يمكـــــــــن االســـــــــتفادة منهـــــــــا فن
 .رة منها()مرفق صو االنحرافات. 
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  احالـــــــــــة اســـــــــــتقطاعات  شــــــــــــركةال إدارةتـــــــــــأخر  -
ن
والضـــــــــــمان االجتمـــــــــــاع   ضــــــــــــرائبال)ف

   والتضامن(
ن
  بلغ  ف

 .دينار 411,098 مبلل وقدره م31/12/2019والبر

ضــيق الســعة التخزينــة للخزينــة حيــث بلغــ  القيمــة المســوح االحتفــا  بهــا حســب  -
دينار وهدا مبلل ال يمكن االحتفا   300,000مبلل قدره  شـركةال إدارةقرار مجلس 

 . شـركةبه بالخزينة الحالية لل

يـة حيـث بلـل  رصـدةمصادقات أل اجراءب شـركةال لم تقم -  إجمـال  دائنـة ومدينـة الدفتر
ن بلــــــل دينــــــار  3,622,199المديونيــــــة    حــــــي 

ن
 3,251,238إجمــــــال  الــــــدائنون مبلــــــل ف

 .ينارد

 االعتمادات المستندية

م حــــــــبر تــــــــاريــــخ 1/1/2018مــــــــن تــــــــاريــــخ  شــــــــركةعــــــــدد االعتمــــــــادات المســــــــتندية للبلـــــــل 
 شـــركاتاعتمــادات عــن طريــق  7اعتمــادات حيــث مــول عــدد  8م عــدد 31/12/2019

مــــن خــــالل القيــــام بفحــــص االعتمــــادات المــــذكورة دينــــار  42,595,690خاصــــة بلغــــ  
: لوحظ   
 اآلنر

 .ممولة قبل عملية المشاركةال شـركاتبعقد اي اتفاقيات م  تلك ال شـركةلم تقم ال -

ن وعــدم تحديـد الكثـت  مـن التفاصــيل   محضــر ضـعف  - االتفـاق المعــد مـن قبـل الطـرفي 
ه.    حالة حدوث اي تلف للبضاعة الموردة كالحريق والشقة وغت 

 كما فن

 شـــــركةعنــــد وصــــلها وبعــــدها يــــتم تســــليمها ال  ال شـــــركةاســــتالم البضــــاعة مــــن قبــــل ال -
  البضاعة وا

 التخزينو  لقيام بعملية البي الخاصة للتحكم فن

  اتمام  -
ات تقسيم الحصة من البضاعة الموردة حبر تاريــــخ كتابة هذا إجراءالتأخر فن
 .التقرير

  بعــــض االعتمــــادات نســــبة  ربــــاحارتفــــاع نســــبة قســــمة األ -
% لصــــال  60وتتجاوزهــــا فن

 الخاصة.  شـركةال

ن ال -   عمليــــة قســــمة البضــــاعة بــــي 
ات والممــــو  شـــــركةنالحــــظ ان هنــــاك تــــأخت  فن ل لفــــتر

مــن ســنة وان جميــ  البضــاعة المســتوردة لــدى الطــرف الممــول خــارج  أكــتر تجــاوزت 
فـرع ديـوان المحاسـبة بمرصـاتة لتفتـيش أو  مدينة طرابلس وعليه نـرى تكليـف لجنـة

 عىل المخازن وجردها. 

 مدينون ال

 مبلــل وقــدره م31/12/2019بلغــ  قيمــة المــدينون عــىل الجهــات العامــة حــبر تــاريــــخ 
 دينار.  1,380,278

-   
ن كـــل مـــن ال إجـــراءالتـــأخت  فن  شـــــركةعمليـــة المصــــادقات لتســـوية الـــديون العالقـــة بــــي 

 األمر  م2017عام  شـركةحيث كان اخر تاريــــخ للمقاصة تقوم بها ال والجهات العامة
 .دينار 1,380,278الذي أدي ارتفاع قيمة مديونية الجهات العامة حبر بلغ  
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  عمليــة تحصــيل الــديون مــن خــالل عــدم تقــديم  ـركةشــالإدارة لــوحظ ضــعف اداء  -
ن
ف

حـــــات لتحصـــــيل الـــــديون المســـــتحقة لل الـــــذي يتطلـــــب  األمـــــر  شــــــركةالحلـــــول والمقتر
  عملية تحصيل مديونيتها. 

ن
 انتهاج سياسة جيدة ف

 اجليك للطاقة  شـركة
انياتهــا  شـــركةلــم تقــم ال ن  بتقــديم مت 

 
ه ديــوان المحاســبة )أو األجهــزة المنــاظرة لــإل  مطلقــا

ات النافــــذة عــــىل الــــرغم مــــن أن مســــاهمة تشـــــريعللفحــــص بالمخالفــــة لل (م2011قبــــل 
 -الجانب الليب   

ا
 % من رأس المال. 51 تبلل-الليبية للكهرباء القابضة  شـركةبال ممث 

 ات الكهربائية وامليكانيكيةمشـروعاألفريقية لل شـركةال
انياتهــا  شـــركةلــم تقــم ال ن  بتقــديم مت 

 
محاســبة )أو األجهــزة المنــاظرة لــه ديــوان الإل  مطلقــا

عــــىل الـــرغم مــــن أن مســــاهمة  النافــــذة،ات تشــــريعللفحــــص بالمخالفــــة لل (م2011قبـــل 
 -الجانـــب الليـــب   

ا
% مـــن رأس المـــال 51 تبلـــل-الليبيـــة للكهربـــاء القابضـــة  شــــركةبال ممـــث 

م 2013( لســــنة 19( مــــن القــــانون رقــــم )2( الفقـــرة )3وذلـــك بالمخالفــــة لــــنص المــــادة )
 تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته والئحته التنفيذية.  إعادة بشأن
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 عشر: قطاع الصحة اخلامسالفصل 
 وزارة الصحة

 ديوان وزارة الصحة
 م31/12/2020إل  /1/1لموقف المال  لوزارة الصحة من ا

 المصـروفات الفعلية المسيل المفوض به البيان

 5,746,715 5,296,382 6,354,078 ديوان الوزارةالباب األول 

 212,003,618 212,003,620 - المناطقالباب األول 

  
 73,469,710 74,808,333 3,975,000 الباب الثانن

 5,197,231 0 34,021,706 الباب الثالث

ن الخدمات  53,474,305 53,550,000 80,000,000 تحسي 

 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

 ةالســليمة وفــق دورة مســتندي جــراءاتالرشــيدة وعــدم اتبــاع اإل اإلدارة  نتيجــة لغيــاب -
  الغـــت  مـــدروس وفـــق الخطـــط 

منظمـــة ومنضـــبطة وانتهـــاج مســـلك العمـــل العشـــوان 
ن اإل داريـــــــالتشـــــــغيلية اإل  المختلفـــــــة بـــــــالوزارة،  داراتة وغيـــــــاب التكامـــــــل الصـــــــحي  بـــــــي 

  األ
ية خالل الربــ  األ  رصدةتكشف عجوزات فن م 2020خت  من السنة المالية الدفتر
 دينار. مليون  75ية تجاوزت مصـرفألربعة حسابات 

حب اختصاصــــــات لجنــــــة العطـــــاءات المركزيــــــة واالستعاضــــــة عنهـــــا بلجنــــــة فنيــــــة ســـــ -
ســـيات المشـــكلة بموجـــب قـــراري وكيـــل عـــام الـــوزارة رقـــم  )

( 246 ،165لدراســـة التر
 .م2019لسنة 

  تحديد االحتياج الفعىل  للمستلزمات -
  .والمعدات الطبية غياب آليات واضحة فن

بــالوزارة وجميــ  المخــازن المركزيــة بهــا ن هنــاك ضــعف لنظــام الرقابــة الداخليــة أكمــا  -
  نهايــــــة الســــــنة 

والمستشــــــفيات العامــــــة حيــــــث لــــــم يالحــــــظ وجــــــود محــــــا ن جــــــرد فن
  تم  زيارتها

 .بالمستشفيات البر

مــن المعـــدات والمســـتلزمات  صـــنافاأل لمواصـــفات التحديـــد الوضــ  غيـــاب يالحــظ  -
طلبـــــات الطبيــــة المـــــراد توريــــدها ممـــــا يضـــــعف مراقبــــة التوريـــــد ومــــدى مطابقتـــــه للمت

 .الفعلية

 الباب االول

دينـــار  5,746,715مبلـــل وقـــدره األول  ات الفعليـــة عـــىل البـــابمصــــروفبلغـــ  جملـــة ال
 م مبلـــــل وقـــــدره2020والحـــــواالت الماليـــــة مـــــن قبـــــل وزارة الماليـــــة عـــــن الســـــنة الماليـــــة 
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   دينـــــار والمحالـــــة لحســـــاب الـــــوزارة 5,606,378
ن
ليبيـــــا المركـــــزي تحـــــ  رقـــــم  مصــــــرفف

  حكمهـــــــــا لهـــــــــذا ا 2001513
ن
يـــــــــىل  تفصـــــــــيل  وفيمـــــــــا لبـــــــــاب الخـــــــــاص بالمرتبـــــــــات ومـــــــــا ف

 :م وبيانه عىل النحو التال  2020ات الفعلية عن سنة مصـروفال

 النسبة القيمة المصـروفة البيان

  وزارة الصحة
ن
ن ف  %61 3,477,637 مرتبات الموظفي 

ن خارج وزارة الصحة + المنقولي  ن قية النازحي   %23 1,3399,82 مرتبات المنطقة الشر

 %16 929,095 (200-1551) حساب الودائ  رقمإل  تعلية القيمة

 %100 5,746,715 م2020إجمال  المصـروفات عل الباب األول لسنة 
 

( الئحــة 24ممـا يعــد مخالفـة لــنص المـادة )األول  عـدم فـت  ســجل اعتمـادات للبــاب -
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

خصــم  مـن الــدفاتر ولــم دينـار  2,792,420تظهـر مــذكرة التسـوية معلقــات بقيمــة  -
انيــــة والحســــابات  ن   إطــــار الئحــــة المت 

ن
تخصــــم مــــن الــــدفاتر دون معالجــــة محاســــبية ف

 خازن. موال

ن بــالوزارة عــن شــهر خــذ عينــة مــن مأمــن خــالل  - بريــل لــوحظ وجــود أرتبــات المــوظفي 
و ف ، ردة مـــــــن وزارة الماليـــــــةمرتبـــــــات  فـــــــ  بالزيـــــــادة عـــــــن قيمـــــــة الحوالـــــــة الـــــــوا

ن بالنقص من قيمة الحوالة الواردة من وزارة المالية.   المرتبات لبعض الموظفي 

ن بالوزارة تم اقاف مرتباتهم بوزارة الصحة ولـم يـتم ايقافهـا 23ورود  -  مرتب لموظفي 
 م. 12/2020من وزارة المالية حبر شهر 

  
 الباب الثان 

  ماالإجراءات الصـرف  فحصاسفرت نتائأ 
:  خاصة بالباب الثانن  يىل 

-   
  اتخـــاذ كافـــة التـــدابت  فن

  مـــن قبـــل وزارة الصـــحة فن
اجن الشـــحنات  إجـــراءات إتمـــامالـــتر

ممـــــــا ترتـــــــب عنـــــــة تســـــــديد غرامـــــــات تـــــــأخت  بلغـــــــ  ، المـــــــوردة عـــــــت  المـــــــوانن  البحريـــــــة
 رض المواد الموردة للتلف والضياع. دينار فضال عن تع 776,815

   ف رقـــــم  أمـــــن خـــــالل فحـــــص  -
م بقيمـــــة 15/4/2020 بتـــــاريــــخ 4/30 ،4/29ذنن

عــىل التــوال  لصــال  ش المتخصــص الطــب    دينــار  4,604,000و دينــار  4,800,000
اد األ  ومعدات لصال  الخدمات الصحية  أجهزةنظت  توريد مستلزمات و  دويةالستت 
:  الخمس  

ن اآلنر  تبي 

 عدم وجود حرص فعىل  لالحتياج. 

  الشــــركةم شســـبق تـــاريــــخ تكليـــف 15/3/2020تـــاريــــخ اســـتالم المـــواد المـــوردة   
فن

 .م25/3/2020

  الفــــاتورة المبدئيــــة والنهائيــــة وادراج  أســــعار عــــدم تطــــابق  
بعــــض بنــــود الــــواردة فن

  .بنود مستحدثة بالفاتورة النهائية

  وشـــهادة ســـداد  مرصاتــــه ضــــرائبيالحـــظ تصـــديق فـــاتورة النهائيـــة مـــن مصـــلحة
 .الزاوية ضـرائبصادرة من مكتب  ضـرائبال
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 4,373,242م بقيمــــة 11/3/2020بتــــاريــــخ  35/3رقــــم أذن الصـــــرف يالحــــظ عــــىل  -
 177,472بقيمـة  olicionomelشاي الطبيـة عـدم توريـد البنـد ـلصال  ش الدينار 
 دينار. 

  األ  -
ن
ن من خالل الزيارة الميدانية المبالغة الشديدة ف والجـدول التـال   سعار حيث تبي 

ن  الســـــوق  أســـــعار مبـــــالل فيهـــــا بشـــــكل جســــيم مقارنـــــة ب أســــعار عينـــــة مـــــن البنـــــود بيبــــي 
 .  المحىل 

 سعر السو  اإلجمال   السعر الكمية البيان
اإلجمال  بسعر 

 السو 
 الفر 

 13,260 2,340 30 15,600 200 78 رضيات الفنيلأبالمتر المربــ / إزالة 

بالمتر المربــ / فك وازالة االسقف 
 المعلقة القديمة

810 150 121,500 25 20,250 101,250 

بالمتر المربــ / توريد تركيب ارضيات 
يا للوزارة   سم 10فاينل ضد البكتت 

40 1,300 52,000 100 4,000 48,000 

 

 الج والخدمات الصحية والعالجيةبند تحسي   الع

ن الخدمات الصحية والعالجية خالل  فيما يىل  بيان بالمبالل المخصصة من بند تحسي 
ة  :م31/12/2020إل  م2020/01/01 من الفتر

ـــــل المخصص السنوي البيان ـــ ـــ ـــ ـــر المسيـــ ـــ ـــ ـــ  نسبة التنفيذ الوفــ

ن الخدمات الصحية والعالجية  %85 11,666,667 68,333,333 80,000,000 تحسي 
 

ن اآل : ومن خالل الفحص تبي   
 نر

ن  -   تســـــييل المخصصـــــات بــــي 
المستشـــــفيات والمراكـــــز عــــدم وجـــــود اســـــس واضــــحة فن

 .والعيادات الصحية وحجب بعضها

ة مـــــن إدارة الخزانـــــة للمستشـــــفيات عـــــن طريـــــق الرســـــائل  - تـــــتم إحالـــــة المبـــــالل مبـــــارسر
وزيـر الماليـة ويــتم التهمـيش بــاإلجراء إلدارة إل  المحالـة مـن قبــل وكيـل وزارة الصــحة

انيــــة والخزانــــة بــــدل مــــن إحالــــة المخصــــص الشــــهري لــــوزارة الصــــحة مــــ ن ن حيــــث المت 
 اإلختصاص. 

  بند اإليجارات الخاصة بالسكن 
 الوظيق 

الخاصـــة بســـداد إيجـــار ســـكن مـــن حســـابات الـــوزارة أذونـــات الصــــرف وجــود العديـــد مـــن 
ن ال تنطبـــق علـــيهم الالئحـــة رقـــم  الصـــادر عـــن مجلـــس  م،2013( لســـنة 346)لمـــوظفي 

بشأن تنظيم العمل داخل مؤسسات الدولـة سـواء مـن عـدم االحقيـة مـن حيـث  ءالوزرا 
القيادية وتم  ف مقابل  الوظيفةالمسافة القانونية أو عدم االحقية من ناحية صفة 
تنظـــيم إعـــادة  بشـــأنم 2013( لســـنة 19اإليجـــارات بالمخالفـــة لنصـــوص القـــانون رقـــم )

  المحاسبة. ديوان 

اما   ب القائمة عل البا تااللي  
 الثان 

امــــــاعــــــىل كشــــــف  االطــــــالعمــــــن خــــــالل  - ن ن وجــــــود  تااللتر   تبــــــي 
الخاصــــــة بالبــــــاب الثــــــانن

ة مــــــن المعـــــامالت خاصــــــة ب االســــــتثمار والخـــــدمات وكــــــذلك  شــــــركاتمجموعـــــة كبـــــت 
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ن بمبلـــــــل   حجـــــــوزات فندقيـــــــة للطلبـــــــة النـــــــازحي 
ن
 وقـــــــدرةإجمـــــــال   الفنـــــــادق متمثلـــــــة ف

ام، وهـــذا المبلـــل يمثـــل دينـــار  1,406,450 ن  الـــذياألمـــر  الصـــحة،وزارة قـــائم عـــىل  الـــتر
ة والماليـة ديـن عـىل الخزانـة العامـة داريـرتب به وكيل عام وزارة الصحة والشؤون اإل 

اماتهابه  ا وأثقلو الوزارة  واختصاصاتليس  له أي عالقة بنشاط  ن  .التر

امـــاتمـــن ضـــمن المعـــامالت المدرجـــة بكشـــف  - ن دار ليبيـــا لخـــدمات دفـــن  شــــركة االلتر
( بمبلـــــل وقـــــدرة 11/56)تـــــرقيم منظومـــــة الصــــــرف  أذنالمـــــونر ومـــــن خـــــالل فحـــــص 

ن لدولة أوكرانيا لوحظ بشأنه ما  2 عبارة عن ترحيل عدددينار  50,000 : جثامي   يىل 

  ن بالرغم من أن  سعار عدم تطابق األ ن الفاتورتي  والدولـة المرحـل إليهـا  الشــركةبي 
ن  طالبات وفق الم سعار جدول مقارنة للبنود واأل  وفيما يىل   نفس الدولة للمعنيي 

 المالية: 
 2 السعر بالفاتورة 1 السعر بالفاتورة البند

 2,700 5,000 جراءاتكافة اإل   إتمام

 12,300 5,000 صندوق نقل بكامل احتياجاته

 20,000 5,000 أوكرانيا عن طريق تونسإل  الشحن الجوي من طرابلس
 

درج مــــ( وال45/10رقــــم )تــــرقيم منظومــــة أذن الصـــــرف مــــن خــــالل فحــــص ومراجعــــة  -
اماتبكشف  ن الغت  دقيقة لوحظ عـدم تطـابق الكميـات للوجبـات وكـذلك عـدم  االلتر

ن  ، القيمـة الحقيقـة الشــركةوالفـاتورة المعـدة مـن قبـل أذن الصــرف تطابق القيمة بـي 
 .دينار 105,000 أذن الصـرفبينما القيمة الموجودة ب ينار د 99,925المستحقة 

امـــاتمـــن ضـــمن  - ن مقابـــل عقـــد إيجـــار  دينـــار  36,500ة مبلـــل القائمـــة عـــىل الـــوزار  االلتر
:  بشأنهالسبق العالم  لوحظ  شـركةلجزء من قرية المغرب العرن   لصال    ما يىل 

  ن الــوزارة والقريــة ن الــوزارة والقريــة وتــم إبــرام العقــد بــي  ة بــي  عــدم التعامــل المبــارسر
الســـبق العالميـــة كوســـيط للحصـــول عـــىل نســـبة مـــن المعاملـــة  شــــركةعـــن طريـــق 

  إدارته. وهو شكل من أشكال إهدار المال العام وسوء 

  االســتخدامتــم إيجــار الشــقق كنــوع مــن   
ن فن والرفاهيــة للوكيــل وبعــض المســؤولي 

المنظمــة  لالئحــةيعــد تجــاوز  الــذياألمــر  الــوزارة بــالرغم ســكنهم داخــل طــرابلس
 للمــــــال العــــــام  م2014( لســــــنة 346رقــــــم )

 
الصــــــادر عــــــن مجلــــــس الــــــوزارة وهــــــدرا

  الشخصية. وطستوجب سددها من حساباتهم 

 لجنة االحتياجات المشكلة بقرار وكيل عام الوزارة

 م2019لســنة  (165) الصــحةوزارة  مصـادر عــن وكيــل عــا تـم تشــكيل لجنــة فنيــة بقــرار
لدراســـة االحتياجـــات العاجلـــة المحالـــة مـــن المرافـــق الصـــحية للـــوزارة ودراســـة العـــروض 

ضــافة جــواز للجنــة طلــب مــن إل م 2019 لســنة( 246) تشــكيل اللجنــة بقــرارإعــادة  وتـم
ن لهــا مخالفــة إعــادة  ي لجنــة فرعيــةأ   حــال تبــي 

الئحــة العقــود  ألحكــامطــرح الممارســة فن
 اجمال  بمحا ن  ثالث ن اللجنة البالغة عددها محا ومن خالل االطالع عىل ،ةدارياإل 

  تكشف أومن دينار،  1,051,421,812
 :هم المالحظات البر
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وســــحب اختصاصــــات ومهــــام لجنــــة  تعطيـــل لجنــــة العطــــاءات عــــن القيــــام بمهامهــــار -
مــداد الطــب   العطــاءات المركزيــة ومنحهــا للجنــة الفنيــة. وكــذلك اختصــاص جهــاز اإل 

 .مختصةالفنية بالوزارة عن طريق لجان غت   اتدار به من قبل اإل  واالستئثار 

وادراج  عــــــــدم وجــــــــود وتوثيــــــــق االحتيــــــــاج الفعــــــــىل  للمرافــــــــق والمؤسســــــــات الصــــــــحية -
 
ا
ذلــــك مستشــــفن بــــت  الغــــنم القــــروي الجــــاري  عــــىل مستشــــفيات خــــارج الخدمــــة مــــث 

ةر م2014صــيانته منــذ ســنة    والمتعــتر
ا
الغــت   شـــركاتعــن تكليــف العديــد مــن ال فضــ 

 .مقيده بسجل الموردين بالوزارة

عشـــــر  حــــدىإتعطيــــل العطــــاء العــــام لتوريــــد الــــدواء والمعــــدات الطبيــــة لمــــد جــــاوزت  -
 
 
 .عاما

  معــدات و  -
ن
 بهــذا الحقيقــة أدرجــ   لقيمتهــا مضــاعفة  أســعار ب أجهــزةتــوريط الدولــة ف

 ثمـ  قيـام بسـداد مسـتحقات لـثال  تاريخـهمحضـر حـبر دون اعتماد هذا ال محضـر ال
ن غت  درجة بال كاتشـر   محضـر. منها اثني 

ن  الثالـــث محضـــربدراســة الكشــوفات المرفقــة بال - ن جــل العــروض صــدرت بعـــد أتبــي 
 .بشكل صوري محضـر عد الأنه أالذي يتأكد معه بمحضـر األمر تاريــــخ انعقاد ال

غــــــت  درجــــــه بــــــه  محضـــــــر الثالــــــث عــــــىل  قــــــوة ال محضـــــــر تكليــــــف بال 17 تحميــــــل عــــــدد -
  
بلغـــــــــ   إجماليـــــــــةوبقيمـــــــــة  صـــــــــوريالتكليـــــــــف بشـــــــــكل  جـــــــــةدباواالســـــــــتناد عليهـــــــــا فن
 دينار.  47,545,252

يات   لجنة المشي 

يات لسنة األول  االجتماع محضـر  : 2020للجنة المشي   م ويضم ما يل 

 رقم إذن الرصف القيمة اسم الشـركة البيان ت

ج العالمية شـركة 450توريد جرار افيكو  1  6/4 دينار 125,000 الت 

 1/8 98,030 الحداثة الجديدة شـركة لجنة االزمةاحتياجات  2

 223,030 اإلجمال  
 

ن  : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

 125,000 بقيمـة 450مقابـل توريـد جـرار افيكـو  6/4رقـم أذن الصــرف عدم وجـود  -
 مانات. الذي تم سداد قيمته من حساب الودائ  واأل دينار 

   1/8رقــــم أذن  ف بموجــــب  -
اء وتوريــــد معــــدات 12/4/2020المــــؤر  فن م تــــم رسر

 دينـار  98,030رياضية بلغـ  قيمتهـا 
 
   شــركةبـأن  علمـا

الحداثـة الجديـدة مختصـة فن
اد  المكتــب   وتـم سـداد القيمــة مـن حسـاب الطــوارئ ومـن خـالل الفحــص  األثـاثاسـتر

ن  : والمراجعة تبي   
 اآلنر

 رفقات من ضمن م ضـرائبعدم وجود فاتورة نهائية اصلية مصدق عليها من ال
 .إذن الرصف

  ســـــجل أســـــتاذ المخـــــزن بالمخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة  صـــــنافعـــــدم تســـــجيل األ  
فن

انية والحسابات والمخازن243) ن  .( من الئحة المت 
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  اء معـدات ن التنفيـذين بهـا بتوريـد ورسر يات بالوزارة والمسؤولي 
قيام لجنة المشتر

توريـــداها وعـــدم ثبـــوت ، رياضـــية ليســـ  لهـــا عالقـــة بنشـــاط واختصـــاص الـــوزارة
تب عليه عملية توريد وهميةاألمر  للوزارة  .الذي يتر

يات لسنة  محضـر    للجنة المشي 
 
 :م ويضم مايل  2020االجتماع الثان

 مالحظات رقم إذن الرصف القيمة اسم الشـركة البيان ت

1 
 أجهزةتوريد قرطاسية و 

 األثاثو 
  5/8 501,475 المتحد أطلس شـركة

2 
توريد مستلزمات 

 األثاثابواب و  وتركيب
  4/8 98,880 الحداثة الجديدة شـركة

3 
توفت  مستلزمات ومواد 

 غذائية
الخيار االفضل للقرطاسية 

 المكتب    األثاثو 
119,275 3/8  

4 
يد  تركيب منظومة الت 

  
ونن  االلكتر

الرازي لخدمات  شـركة
 الحاسوب

 تم الغاء الصك 2/7 10,000

 729,630 اإلجمال  
 

ن اآلمن خالل الفحص و    عىل سبيل المثال ال الحرص: والمراجعة تبي 
 نر

   4/8رقــم أذن  ف بموجـب  -
الحداثــة  شـــركةتــم تكليـف ، م12/4/2020المـؤر  فن

  توريــد 
الــذي مارســ  فيــه األمــر  المكتــب   والقرطاســية األثــاثالجديــدة المختصــة فن

 مخالفة ألحكام التجـاري رقـم الشـركةاختصاص غت  الذي أسس  من أجله  الشـركة
  ســــــــوء، م2010( لســــــــنة 23)

المــــــــال العــــــــام وانفاقــــــــه مــــــــن اللجنــــــــة إدارة  وتســــــــبب فن
  سجل  صنافوعدم تسجيل األ ، ومسؤول  الوزارة

ستاذ المخزن مخالفة أالموردة فن
انية والحسابات والمخازن243ألحكام المادة ) ن   .( من الئحة المت 

اضـلة عدم وجود عـروض المف م12/4/2020المؤر   5/8رقم أذن  ف بموجب  -
ة، وعـدم وجـود  شـركةالمتقدمة وتم تكليف  شـركاتلل االطلس المتحد بشكل مبـارسر

  بلغ  قيمتها  صنافإذن استالم المخازن أل 
مما يعـد دينار  279,300الموردة والبر

انية والحسابات والمخازن243مخالفا للمادة ) ن  . ( من الئحة المت 

يات لسنة  محضـر   م 2019االجتماع السادس للجنة المشي 

   3/8رقـــم أذن  ف بموجــب  -
بشـــأن ســداد مبلـــل بقيمـــة ، م12/4/2020المــؤر  فن

 ،الخيـــار األفضـــل العالميـــة شــــركةمقابـــل توريـــد القرطاســـية لصـــال   دينـــار  626,700
ن  : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

  و   قيمــــة توريــــد ، م2020تــــم ســــداد القيمــــة عــــىل مخصصــــات الســــنة الماليــــة
اء تخــص الســنة  ( مــن الئحــة 13م، بالمخالفــة للــنص المــادة )2019الماليــة ورسر

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

 ب( مختلفـــة ال يوجـــد بهـــا موصـــفات فنيـــة و )البتـــإل  حاســـب أجهـــزة تـــم تســـليم
ا إداريــــجهــــات خــــارج وزارة الصــــحة ومســــتقلة إل  وتــــم  فهــــا  بالفــــاتورة النهائيــــة

  
، هيئـــة الرقابـــة مرصاتــــهالجـــرج رة ، إداوماليـــا ومـــن بينهـــا )جهـــاز الطـــب الميـــدانن

 (.اللجنة العليا للعطاء، ةدارياإل 
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  لجراحة وعالج أمراض القلب 
 تاجوراءالمركز الوطن 

  إلوحظ هناك  -
ن
  تمـ  عـىل هـذا إسـهاب كبـت  ف

ة الـبر بـرام العقـود والتكليفـات المبـارسر
  المخصــومة مصـــروفالمركــز وعنــد تجميــ  

ات وزارة الصــحة الخاصــة بــالمركز الــوطبن
ن وتطــــوير  )حســــابية مصـــــرفعــــىل مختلــــف الحســــابات ال الطــــوارئ، حســــاب تحســــي 

، المتفرقات(  
 .العالج، الباب الثانن

   1/3رقـــــــــم  أذن الصــــــــــرفبموجـــــــــب  -
ن
م بشـــــــــأن ســـــــــداد قيمـــــــــة 2/3/2020المـــــــــؤر  ف

صـيانة وتحـوير  مشــروعمقابـل دينـار  3,430,775 بمبلـل وقـدره 1المستخلص رقم 
  لجراحــــة القلــــب تــــ

 178/2019 جوراء عــــن عقــــد رقــــماقســــم الكلــــة بــــالمركز الــــوطبن
الجمــــــل للمقـــــــاوالت العامــــــة واالســـــــتثمار  شـــــــركةلصـــــــال   دينــــــار  4,599489بقيمــــــة 
:  ،العقاري  التال 

ن  ومن خالل فحص ومراجعة والزيارة الميدانية للمركز تبي 

 مــة مــ   تجزئيــه مــن مراقبــة ديــوان المحاســبة  هــربللتالجمــل  شـــركةالعقــود المت 
  نفس السنة ولنفس الغرض بقيمة 

ن
 21,000,000جاوزت  إجماليةالمسبقة ف

 .دينار

  تكشف من خالل الزيارة الميدانية والمطابقة الفنية للمقاشسة من ناحية قياس
 عشـــــر  وجــــود ثالثــــة د والبنــــو  ســــعار األ 

 
غــــت  منفــــد عــــىل أرض الواقــــ   فــــ   بنــــدا

 وجه حق بالمجان.  بغت   دينار  350,650مالية كامال وباجمال  قيمته ال

  مشـــروعومعتمــدة بالمقاشســة الفنيــة لل منفــذةالغــت   د تكشــف وجــود بعــض البنــو 
% مـن 25نسـبته  مثـل مـادينـار ت 873,280إجماليـة دفع  قيمتها كاملة بقيمـة 

 قيمة المستخلص. 

  ن  أسـعار لبنـود ومقارنتهـا با سـعار التقيـيم العـام أل  إجـراءاتمـن خـالل  للشـركةتبي 
  األ  شــركاتالسوق و 

ضـعاف مضـعفة عـن أوب سـعار المقـاالت أن هنـاك مبالغـة فن
  دينار.  1,364,400سعر السوق بلغ  مجملها 

   2/3رقم أذن  ف بموجب  -
الديكور الخـارج   إزالة  م مقابل2/3/2020المؤر  فن

  للقلب 
بموجـب عقـد  ءرا تاجو وصيانة ومعالجة الوجهات الخارجية بالمركز الوطبن

الجمل للمقـاوالت  شـركةلصال   دينار  3,305,000 ةم بقيم2019لسنة  175رقم 
مــن دينــار،  1,440,300العقــاري وبلــل قيمــة المســتخلص الختــام   الســتثمار العامــة 

: خالل الفحص والمراجعة تكشف لنا   ما يىل 

  تفصــــيل أعمــــال بنــــد  تالمشـــــروعاقصــــور إدارة  
وتواطــــؤ المهنــــدس المشـــــرف فن

  واجهـــة المستشـــفن )الـــديكوررضـــية األ الخرســـانيةرائ  ـالشـــ إزالـــة
( الموجـــودة فن

 دينار.  192,00حبر وصل الحال إل تقدير هذا البند بالمقطوعية 

  تفســــــــت   المشـــــــــرفات وتواطــــــــؤ المهنــــــــدس مشـــــــــروعالإدارة  همــــــــالاقصــــــــور و  
فن
 وتربيـــ  اليآســـةوتفصـــيل بنـــد معالجـــة أمـــاكن التكســـت  والرطوبـــة والعمـــل ششـــمل 

  بالمقطوعيـــــــة 
أمـــــــاكن األعمـــــــدة حـــــــبر وصـــــــل الحـــــــال لتقـــــــدير هـــــــذا البنـــــــد الثـــــــانن

 دينار.  1,460,000

  مشــــــروعالإدارة  قصـــــور  
  المســـــتخلص الختـــــام   احتســـــابات فن

البنـــــد الثالـــــث فن
ومــــن خــــالل الزيــــارة الميدانيــــة  ،الخــــاص بتوريــــد الرخــــامدينــــار  609,000بقيمــــة 

ن  التكلفــــــة وســــــعر الســــــوق    واجــــــراء عمليــــــة المطابقــــــة نالحــــــظ انــــــا الفــــــرق بــــــي 
% مـــــــن قيمـــــــة 26، أي ان قيمـــــــة ســـــــعر الســـــــوق تمثـــــــل نســـــــبة دينـــــــار  449,500
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الـذي األمر  % تم  فها بالزيادة عىل قيمة سعر السوق74المستخلص وتمثل 
  إنفاق المال  هدرا واهماليعد 

ن
 العام. ف

   3/3رقــم  أذن الصـــرفبموجــب  -
ن
م، بشــأن ســداد مبلــل وقــدره 2/3/2020المــؤر  ف

للمستخلص الخامس الختام  مقابل صيانة المخازن والممـر الـرابط دينار  76,160
ن المــدخل   للقلــب تــاجوراء بموجــب عقــد رقــم الرئيســـ   بــي 

والمطــبخ بــالمركز الــوطبن
الجمـــــــل  شــــــــركةلصـــــــال  دينـــــــار  2,372,635 إجماليـــــــةم بقيمـــــــة 2019لســـــــنة  174

ومـــــن خـــــالل الفحـــــص والمراجعـــــة والزيـــــارة  ،العقـــــاري واالســـــتثمار للمقـــــاالت العامـــــة 
: الميدانية وتكشف لنا ما   يىل 

  رض الواقـــــ  والغـــــت  منفـــــذة عـــــىل أوجـــــود العديـــــد مـــــن البنـــــود الغـــــت  منفـــــذة عـــــىل
ن المـداخل مشـروع والمطـبخ بـالمركز الرئيســ   صيانة المخازن والممر الـرابط بـي 

  للقلب تاجوراء و   تتمثل 
 .%25الوطبن

 األ وجــــود العديــــد مــــن البنــــ  
ن
  يوجــــد بهــــا مبالغــــة شــــديدة ف

 ســــعار ود المنفــــذة الــــبر
 813,820بلغـ   إجماليـةالمتعاقدة عليها عن سـعر السـوق بأضـعاف مضـعفة 

 دينار. 

تــــــــــم ســــــــــداد مبلــــــــــل وقــــــــــدره  ،م2/3/2020بتــــــــــاريــــخ  4/3رقــــــــــم أذن  ف بموجــــــــــب  -
ن  مشــــــروعمقابـــــل دينـــــار  213,820 صـــــيانة موقـــــف الســـــيارات والطريـــــق الـــــرابط بـــــي 

  للقلـــب بموجـــب أمـــر تكليـــب رقـــم المستشـــفن ودا
 17044ر الرحمـــة للمركـــز الـــوطبن

الجمــل  شـــركةلصــال  دينــار  4,867,890للتكليــف  إجماليــةم، وبقيمــة 2019لســنة 
ن ما  ،للمقاوالت العامة : ومن خالل الفحص تبي   يىل 

  صـــــيانة موقـــــف الســـــيارات والمهـــــبط  مشــــــروعبنـــــود غـــــت  منفـــــذة عـــــىل  7وجـــــود
  للقلـــب تـــاجوراء بقيمـــة الطـــائرات ودار الرحمـــة بـــالم

بلغـــ   إجماليـــةركز الـــوطبن
 .دينار 259,880

  الكميــــــــات المنفــــــــذة والكميــــــــات المعتمــــــــدة  اخــــــــتالف بــــــــهوجــــــــود بنــــــــد واحــــــــد  
فن

ن   ذلك: بالمقاشسة النهائية والجدول التال  يبي 

 بيان األعمال
كمية 
 التعاقد

الكمية 
 المنفذة

سعر 
 الوحدة

سعر 
 السو 

إجمال  سعر 
 السو 

 الفر  اإلجمال  

بالعدد توريد وتركيب أعمدة انارة 
 حول موقف السيارات

5 3 4,600 200 5,700 42,750 37,050 

 

  األ  40وجــود  
واهــدار المــال  ســعار بنــد مــن البنــود المنفــذة بهــا مبالغــة شــديدة فن

 :نورد بعض منهادينار  1,392,505بلغ   إجماليةالعام بقيمة 

 الوحدة بيان األعمال
كمية 
 التعاقد

الكمية 
 المنفذة

سعر 
 الوحدة

 اإلجمال  
سعر 
 السو 

إجمال  سعر 
 السو 

 الفر 

توريد وتركيب بالط معشق 
  المتظررة وممرات 

للماسر
الخارجية المحيطة 
 بالمستشفن 

 680,000 408,000 60 1,088,000 160 6800 6800 م

توريد وتركيب بردورة طرق 
 لزوم موقف السيارات

 13,000 12,000 60 25,000 125 200 200 م ط

توريد وطالء الغرف من 
 الداخل بالطالء المطلوب

 20,800 10400 20 31,200 60 520 520 م
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   5/3 رقــــمأذن  ف بموجــــب  -
ن
بشــــأن ســــداد مبلــــل وقــــدرة  م،2/3/2020المــــؤر  ف

  للقلــــب بموجــــب  دينــــار  78,000
مقابــــل صــــيانة العمــــال الخارجيــــة بــــالمركز الــــوطبن

لصــــال  دينــــار  4,979,920 إجماليــــةم بقيمــــة 2019لســــنة  (17045) رقــــم فتكليــــ
وجـود تكـرار لـوحظ الجمل للمقاوالت العامة ومن خالل الفحص والمراجعة  شـركة

  البند الخامس 
ن
المقاشسة المتعلق بأعمال ترميم ومعالجة الرطوبة بالواجهة  بهدةف

  ، هــو نفــس البنــد الدينــار  875,000 إجماليــةالرئيســية للمستشــفن بقيمــة 
ن
موجــود ف

م مـــ  نفـــس 2019لســـنة  175العقـــد رقـــم    البنـــد رقـــم الشــــركةم المـــت 
ن
وبقيمـــة  2، ف

   7وجـود دينار  1,460,000 إجمالية
ن
بنـود مـن البنـود المنفـذة بهـا مبالغـة شـديدة ف

 .دينار 2,264,420بلغ   إجماليةواهدار المال العام بقيمة  سعار األ 

   7/39رقم أذن  ف بموجب  -
ن
م، بشأن سـداد مبلـل وقـدرة 28/7/2020المؤر  ف

مقابـــل توريـــد مســـتلزمات ومـــواد تشـــغيل لمعامـــل التحاليـــل مـــن دينـــار  4,920,941
ن  شـركة : العماد ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   

 اآلنر

  وتــم إلغــاء قيمــة أذن الصـــرف عــدم وجــود مــا يفيــد التــدريب مــن ضــمن مرفقــات
 .دينار 492,0949التدريب من قبل المراج  الداخىل  للوزارة بقيمة 

  احتيــاجتـم توريـد مســتلزمات ومـواد تشــغيل مـن قبــل وزارة الصـحة بــدون وجـود 
 .فعىل  لها من قبل المركز

  انتهــــاءتوريــــد مســــتلزمات ومــــود تشــــغيل منتهيــــة الصــــالحية لجــــزء منهــــا، وقــــرب 
 .خرصالحية الجزء اآل 

  يوجد جهاز واحد يعمل م  النقص الشديد للمواد التشغيل وهوChemistry 
AN480  األ  

 .يلال يوجد بها مواد تشغ جهزةوبافر

خالل فحص المراجعة والتدقيق والمطابقة بالمواد المستلمة للمستشـفن القلـب  ومن
  بمعامل التحاليل 

ن م  رئيس القسم والفبن : نتائأ الفحص عىل النحو  تبي   
 اآلنر

منتهيـة الصـالحية وترجيعهـا مـن قبـل المستشـفن  الشــركةالمواد المسحوبة من قبل  -
تـاريــــخ الزيـارة الميدانيــة  م وهـو 15/3/2021حـبر تـاريــــخ  اسـتبدالها ولـم يـتم  للشــركة

% من قيمة الفاتورة 31أي نسبة دينار  1,535,823والجرد الفعىل  وقيمتها المالية 
 .النهائية

  مخــــــازن و  اســــــتالمتــــــم  -
  المسأمــــــواد موجــــــودة فن

تشــــــفن وقيمتهــــــا قســــــام التحاليــــــل فن
ويوجـــــد بهـــــا مـــــواد  % مـــــن قيمـــــة الفـــــاتورة النهائيـــــة24أي نســـــبة دينـــــار  1,170,045

 .منتهية الصالحية

 الجحاواتمنطقة  الشفاء(العيادة المجمعة )

   96/7رقــــــــم أذن  ف بموجــــــــب 
ات 28/7/2020المــــــــؤر  فن ن م بشــــــــأن توريــــــــد تجهــــــــت 
المتخصـص  شــركةل  لصادينار  4,400,000ومعدات طبية بالعيادة المجمعة بقيمة 

ومـــن خـــالل الفحـــص والمراجعـــة والزيـــارة الميدانيـــة  ،اد المعـــدات الطبيـــةت  الطـــب   الســـت
: تكشف لنا ما   يىل 
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 4,400,000م وقيمتهــا 26/7/2020طبيــة بتــاريــــخ  جهــزةســتالم المعــدات واأل اتــم  -
واالســــتفادة منهــــا حـــــبر  اســــتعمالها عــــام ولــــم يـــــتم  اســــتالمها   عـــــىل ـوقــــد مضــــدينــــار 
 تاريخه. 

  ا -
ن
توريـــــد هــــــذه المعـــــدات الطبيـــــة حيـــــث بلغـــــ  قيمتهــــــا  أســـــعار لمبالغـــــة الشـــــديدة ف

 وقـــــــــدره 
 
ن تـــــــــم توريـــــــــدها بمبلـــــــــل وقـــــــــدر دينـــــــــار  365,122الســـــــــوقية مبلغـــــــــا   حـــــــــي 

ن
 هف

 .دينار 4,400,000

   )الشــــــفاء(عــــــدم وجــــــود كتــــــاب مــــــدير العيــــــادة المجمعــــــة  -
ن
م 15/3/2020المــــــؤر  ف

  التكليـــف الصــــادر مـــن وكيــــل وزارة هالمشـــار إليــــ
ن
  تــــاريــــخ 11681الصـــحة رقــــم ) ف

ن
( ف

 م. 28/4/2020

ومعـــدات طبيـــة مخزنـــة بطريقـــة غـــت  صـــحيحة وال يالئـــم طبيعـــة هـــذه  أجهـــزةوجـــود  -
 والمعدات ولم يتم االستفادة منها.  جهزةاأل 

 الثالثاءمركز عزل سو  

   ةالمؤرخــ 11/7-10-9-8أرقــام أذونــات الصـــرف بموجــب 
م تحــ  أرقــام 7/6/2020فن

 دينـــــار لصـــــال  14,409,052إجماليـــــة م بقيمـــــة 2020لســـــنة  92-91-90-89العقـــــود 
  ســـددت بالكامـــل مـــن حســـاب الطـــوارئ.  مشــــروع

ومـــن  مركـــز عـــزل ســـوق الثالثـــاء والـــبر
ن  : خالل الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

يـــــوان دقة داك  يـــــتم التهـــــرب مـــــن مصـــــ أربعـــــة عقـــــودإل  تـــــم تجزئـــــة وتقســـــيم القيمـــــة -
 بشـأنم 2013لسـنة  (19)( من قانون رقم 024)المحاسبة بالمخالفة لنص المادة 

  المحاسبة. تنظيم ديوان إعادة 

عــــىل   ح( ل )االمشـــــرفمــــن قبــــل المهنــــدس  92تــــم تعــــديل بعــــض بنــــود العقــــد رقــــم  -
 1ولـــم يـــتم تعـــديل المقاشســـة والمســـتخلص رقـــم دينـــار  730,529بقيمـــة  مشــــروعال

لمبـــبن  ةالكهـــرو ميكانيكيـــعمـــال أعمـــال الطـــرق والحـــدائق واأل جـــاري الخـــاص بتنفيـــذ 
مـن قبـل القسـم المـال  والمراجـ  الـداخىل  الصـرف  العزل سوق الثالثاء طرابلس وتم
   المشــــرفدون أخـــذ تعـــديل المهنـــدس 

 730,529وهـــو تخفـــيض بقيمـــة  االعتبـــار فن
  دينــار األمــر 

 مــن القســم المــال  والمراجــ  الــداخىل  فن
 
ا أذن  مراجعــة الــذي يعــد تقصــت 

  مرفقاته. الصـرف 
 والتدقيق فن

  نفــــــس اليــــــوم األحــــــد الموافــــــق  8/9/10/11تــــــاريــــخ توقيــــــ  العقــــــود األربعــــــة و    -
فن

  نفس اليوم  92-91-90-89األربعة و   أذونات الصـرف م واعداد 21/6/2020
فن

 عشـر  م أي قبل توقي  العقود بخمسة7/6/2020األحد الموافق 
 
 .يوما

  49وجــــود عــــدد  -
 
  تقــــدير مصـــــروفبنــــدا

ها بنســــبة أســــعار ة تمــــ  المبالغــــة الشــــديدة فن
اف عىل الموق  نورد بعض ولجنة ا مشـروع% بالتواطؤ م  الجهة المالكة لل71 إلرسر
 :منها
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 البيان
الكمية 
 بالعقد

الكمية 
 بالمنفذة

 إجمال  المنفذة سعر الوحدة
سعر 
 السوق

إجمال  سعر 
 السوق

 الفرق

  م/ توريد وبناء بلوك 
/  40*20اسمنبر

 م رمل1كجم أسمن    350من 
52 52 700 36,400 66 3,432 32,968 

  ممرين 
م.ط / توريد وتركيب عازل مان 

 سم20بعرض 
680 680 800 544,000 225 153,000 391,000 

بالمقطوعية / توريد وتركيب مولد  
  
 كهربان 

1 1 1,150,000 1,150,000 350,000 350,000 800,000 

 

 (الخمس)مركز مكافحة وعالج داء السكري والغدد الصماء 

   41/6أذن  ف بموجــــــــــب  -
ن
 دينــــــــــار  4,950,000م بقيمــــــــــة 3/5/2020المــــــــــؤر  ف

اد اقتنـــاء  شــــركةلصـــال   المعـــدات الطبيـــة مقابـــل توريـــد معـــدات طبيـــة لمركـــز  الســـتت 
ومن خـالل الفحـص والمراجعـة  ،مكافحة وعالج داء السكر والغدد الصماء الخمس

ن  :  تبي   
 اآلنر

 مــن95وجــود مــا نســبته  تكشــف مــن خــالل الزيــارة الميدانيــة للمخــازن المركــز % 
المستلزمات الطبية الموردة للمركز تم توزيعها عىل مرافق صـحية خـارج المركـز 

 الخمـــس التعلـــيم  ، مستشـــفن ســـوق الخمـــيس)ومنهـــا 
مستشـــفن بـــن ، مستشـــفن

 .(نا  القروي، مستشفن مسالته

  أذن الصــــــرف المـــــوردة باالســـــتالم عـــــىل  شــــــركةمـــــن عـــــدم توقيـــــ  مســـــتلم الصـــــك
انية والحسابات والمخازن99مخالفا لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

 5مالحظـــات وتعـــديالت المراجـــ  الـــداخىل  بخصـــم ضـــمان أعمـــال  ذ عـــدم أخـــ %
  المبلل دينار  247,500بقيمة 

 .وتم اضافتها عىل صافن

   32/6رقــم أذن  ف بموجــب  -
دينــار  4,786,000 بقيمــةم 7/6/2020المــؤر  فن

اد زيـــن  شــــركةلصـــال   طبيـــة  أجهـــزةالمعـــدات الطبيـــة مقابـــل توريـــد معـــدات و  الســـتت 
ن  ،لمركز السكر الخمس : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   

 اآلنر

  المصــدر للمـواد والمعــدات المــوردة وتــاريــــخ الصــالحية  الشـــركةعـدم وجــود اســم
  الفاتورة

  الفاتورةوال يوجد أي تفصيل للمعدات و ، فن
 .المستلزمات الطبية فن

  تم  فهـا مـن قبـل مركـز السـكر  
توزيــــ  المستلزمات ومواد التشغيل الطبية البر

والغـــدد الخمـــس عـــىل بعـــض المستشـــفيات ومركـــز العـــزل والعيـــادات المجمعـــة 
اإلدارة  داخــــــل نطــــــاق بلديــــــة الخمــــــس وخارجهــــــا دون وجــــــود موافقــــــة مــــــن جهــــــة

 .ه جهاز امداد بمدنية الخمسوكأن صنافبالتوزيــــ  وتدوير هذه األ 

  حـدود مــا نســبة  
% 2لـم يــتم االسـتفادة مــن التوريــدات بمركـز عــالج الســكر إال فن

المركــز    مــن قامــ  بتأكيــد االحتيــاج إدارة  علمــا بــاندينــار  95,720أي بقيمــة 
  إنفاق المال العام وانفاقه بالمجان

سية وبالتال  فان هذا يعتت  هدرا فن
 . والتر

  أغلبهـا تصـدر إن تواريــــخ اس -
تالمات المخازن كان  قبل تـاريــــخ إصـدار التكليـف والـبر
ة ونص المادة داريعن وكيل وزارة الصحة بشكل مبارسر بالمخالفة لالئحة العقود اإل 

 :ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص، ( من قانون النظام المال  للدولة20)

  دينـــــــــار  4,800,000بقيمـــــــــة ، م15/4/2020والمـــــــــؤر   55/4رقـــــــــم أذن  ف
بشــــأن ، والمعــــدات الطبيــــة دويــــةاد األ ت  المتخصــــص الطــــب   الســــت شـــــركةلصــــال  

لــوحظ ان تــاريــــخ اســتالم ، توريــد معــدات طبيــة لمركــز عــالج داء الســكر الخمــس
 .م25/3/2020م بينما كان تاريــــخ التكليف 15/3/2020كان بتاريــــخ   صنافاأل 
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  دينـــــــــــار  4,604,000م بقيمـــــــــــة 15/4/2020والمـــــــــــؤر   57/4رقـــــــــــم أذن  ف
اد المتخصــص الطــب    شـــركةلصــال   بشــأن توريــد معــدات طبيــة دويــة، األ  الســتت 

ن اســــــــــتالم األ ، لمركــــــــــز عــــــــــالج داء الســــــــــكر الخمــــــــــس كــــــــــان بتــــــــــاريــــخ   صــــــــــنافتبــــــــــي 
 .م25/3/2020صدار التكليف إم وكان تاريــــخ 15/3/2020

  جميــــ  هــــذه التوريــــدات تمــــ  بالمخالفــــة وال تســــتند عــــىل احتيــــاج فعــــىل  لمركــــز
يات لغرض اإلثراء  ة الحجم وتم  هذه التوريدات والمشتر يقدم خدمات صغت 

  .وتحقيق المكاسب و ف أموال الدولة بالمجان 

   ف رقــــم   -
 شـــــركةلصــــال   دينــــار  9,404,000بقيمــــة  30/4، 29/4بموجــــب إذنن
اد المتخصـــص   طبيـــة لمركـــز أجهـــزةالمعـــدات الطبيـــة مقابـــل توريـــد معـــدات و  الســـتت 

ومـــــــن خـــــــالل الفحــــــــص ، الســـــــكر الخمـــــــس بتكليـــــــف مـــــــن وكيـــــــل عـــــــام وزارة الصـــــــحة
ن  : والمراجعة تبي   
 اآلنر

   عـــــــدو وجـــــــود مطالبـــــــة مـــــــن مركـــــــز الصـــــــح  الخمـــــــس تتضـــــــمن االحتيـــــــاج الفعـــــــىل
 .الطبية جهزةللمعدات واأل 

 عقدين للتهرب مـن الرقابـة إل  عقد قيام وكيل عام وزارة الصحة بتجزئة قيمة ال
( مــــن 24الــــذي يعــــد مخالفــــة لــــنص المــــادة )األمــــر  المســــبقة لــــديوان المحاســــبة

 تنظيم ديوان المحاسبة. إعادة  بشأن، م2019( لسنة 19قانون رقم )

  كيــــب إتــــم  940,400% مــــن قبــــل المراجــــ  الــــداخىل  بقيمــــة 10لغــــاء ضــــمان التر
ن دينار إجمال    .المعاملتي 

 العام  ـراءالخضمستشق  

 4,000,000م، بقيمـــــة 8/7/2020المـــــؤر  بتـــــاريــــخ  4/7رقـــــم أذن  ف بموجـــــب  -
ومن خالل  الخضـراءامل الغد مقابل توريد بدل عزل لمستشفن  شـركةلصال  دينار 

ن وجــود كميــة األ  منهــا الصـــرف  المــوردة كاملــة لــم يــتم صــنافالفحــص والمراجعــة تبــي 
   ف وادارة المـال  إسـاءةن هنـاك أد الذي يؤكـ، األمر م21/3/2021حبر تاريــــخ 

فن
العـــام والعمـــل عـــىل هـــدره دون وجـــود احتيـــاج فعـــىل  لهـــذه المســـتلزمات والتوريـــدات 

 .ولم يتم االستفادة منها

   6/7و 33/7و 34/7أرقـــام أذونـــات الصــــرف بموجـــب  -
م، 22/6/2020المؤرخـــة فن

المعــدات  اد الســتت  أدس الدوليــة  شـــركةلصــال  دينــار  12,775,000 إجماليــةبقيمــة 
ن  35الطبيــة مقابــل توريــد  جهــاز تــنفس صــناع  ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبــي 
 الثالثـــة المـــذكور ذونـــات الصــــرف التـــنفس الصـــناع  أل  أجهـــزةجميـــ  تـــواريــــخ اســـتالم 

  مخــــازن مستشــــفن أعــــاله 
  نفــــس اليــــوم بتـــــاريــــخ  كــــان  الخضــــــراءفن

، م16/4/2020فن
ممـا يعـد مخالفـة ألحكـام ، المحاسـبةوهـذا تهـرب  يـــــ  مـن رقابـة المسـبقة لـديوان 

 .تنظيم ديوان المحاسبةإعادة  م بشأن2013( لسنة 19( من القانون )24المادة )

   26/7رقــم أذن  ف بموجــب  -
دينــار  1,937,050م بقيمــة 5/7/2020المــؤر  فن

 الخضــــراءالطبيـــة مقابـــل توريـــد مســـتلزمات طبيـــة لمستشـــفن  الســــرايا  شــــركةلصـــال  
ن ومن خالل الفحص و  : المراجعة تبي   

 اآلنر
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  وهـــــــده  الخضــــــــراءلـــــــم يـــــــتم اســـــــتالم المســـــــتلزمات الطبيـــــــة مـــــــن قبـــــــل مستشـــــــفن
المستلزمات تم  ف قيمتهـا بالكامـل وتـم اسـتالمها مـن قبـل مكتـب الخـدمات 

 .الصحية زوارة

   
ن
ن ان تاريــــخ اذن استالم المخازن من قبل مكتب الخدمات الصـحية زوارة ف تبي 

 .التكليف المبارسر  م قبل إصدارأمر 7/5/2020يوم 

 مستشق  األطفال طرابلس

   55/6أذن  ف بموجـــب 
ن
لصــــال  دينــــار  822,250م بقيمـــة 28/7/2020المــــؤر  ف

اد العمــاد  شـــركة  ،طبيــة لمستشــفن األطفــال طــرابلس أدويــةمقابــل توريــد  دويــةاأل  الســتت 
ن تــم اســتالم   (acid) Survanta / Aminoأدويــةومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبــي 

مـــر الـــذي يعـــد األ  منتهيـــة الصـــالحية منـــذ شـــهر يوليـــو وأكتـــوبر،دينـــار  472,250ة بقيمـــ
 .و فها بالمجان األموالاستخدام هذه  إساءة

 مستشق  الحوادث ابو سليم

   40/7رقم أذن  ف بموجب  -
دينار  4,980,235م بقيمة 28/7/2020المؤر  فن

اد العمـــاد  شــــركةلصـــال   والمعـــدات الطبيـــة مقابـــل توريـــد مســـتلزمات  دويـــةاأل  الســـتت 
ومــــن  ،بــــو ســـليمأالـــدم لمختـــت  الطــــب   مستشـــفن الحـــوادث  مصـــــرفومـــواد تشـــغيل ل

ن  : خالل الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

  38تـــم توريـــد واســـتالم مســـتلزمات ومـــواد تشـــغيل منتهيـــة الصـــالحية نســـبتها %
: الموردة لمستشفن الحوادث أبو سليم بيانها ك صنافمن األ   

 اآلنر
 النسبة الكمية البيان ت

 kit 38% 86 مواد التشغيل منتهية الصالحية 1

 kit 62% 140 مواد التشغيل غت  منهية الصالحية 2

 kit 100% 226 اإلجمال  
  

   العمــاد  شـــركةمــن قبــل المستشــفن للمــواد المســتلمة مــن  ال يوجــد احتيــاج فعــىل
  ذلك المستلم للمواد ومدير المستشفن 

 .ويتحمل المسؤولية القانونية فن

  ة من قبل داريالعماد بشكل مبارسر بالمخالفة لالئحة العقود اإل  شـركةتم تكليف
 .وكيل عام وزارة الصحة

   44/7رقــم أذن  ف بموجــب  -
دينــار  3,259,322م بقيمــة 7/6/2020المــؤر  فن

اد أويــــا فارمــــا  شـــــركةلصــــال   لمخــــازن مستشـــــفن  أدويــــةمقابــــل توريــــد  دويــــةاأل  الســــتت 
  :الحوادث ابوسليم ومن خالل الفحص والمراجعة

  ة  أدويــةوجــود  مكدســة بكميــات كبــت 
  المستشــفن

الــذي األمــر  ‘غــت  مســتهلكة فن
تــب عليــه عــدم وجــود احتيــاج فعــىل  أل 

 و    دويــةيتر
  تــم توريــدها للمستشــفن

الــبر
 :عىل النحو التال  

 البيان قيمةال الكمية ت

 CHL ORPHENAMINA دينار 52,162 قطعة 25,000 1

 PROCAINEPENCILLIN دينار  239,209 قطعة 42,000 2

 ONDANSE TRONE دينار 1,030,662 قطعة 62,400 3

 دينار 1,322,000 اإلجمال  
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

658 
 

 ن أن تــاريــــخ التكليــف مــن وكيــل عــا   تبــي 
ن
بعــد  ،م8/6/2020م وزارة الصــحة كــان ف

  
ن
الــذي يؤكــد أن هــذه األمــر  م،14/5/2020تــاريــــخ اســتالم المخــازن الــذي كــان ف

التوريــدات ال تســـتند عــىل األســـس العلميــة والطبيـــة وكــأن مقصـــدها الــربــ  الغـــت  
  بــــالتكليف المبــــارسر مــــن قبــــل وكيــــل عــــام وزارة  مشـــــروع

واإلنفــــاق الغــــت  القــــانونن
 .يةالصحة بالتواطؤ م  مدير المستشفن والشؤون الطب

   ف رقــــــم   -
ن قيمتهمــــــا  7/6، 23/3بموجــــــب إذنن  8,479,790تــــــم ســــــداد مبلغــــــي 

مقابل إنشاء وتشطيب مبـبن سـكبن مـن دوريـن لمستشـفن الحـوادث ابـو سـليم دينار 
للمقاوالت واالستثمار العقـاري وبلغـ  قيمـة  (  موسـ)منس شـركةوتم التعاقد م  

للمقـــــاوالت  ()تـــــاكنس الغـــــرب شــــــركةوتـــــم التعاقـــــد مـــــ   دينـــــار، 3,950,000العقـــــد 
  مــــــن دوريـــــن وبلغــــــ  قيمــــــة العقــــــد 

واالســـــتثمار العقــــــاري لتشــــــطيب المبـــــبن الســــــكبن
ن  ،دينار  4,529,790 : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   

 اآلنر

  عقدين للتهرب مـن الرقابـة إل  قيام وكيل عام وزارة الصحة بتجزئة قيمة العقد
( مــــن 24مخالفــــة لــــنص المــــادة )الــــذي يعــــد األمــــر  المســــبقة لــــديوان المحاســــبة

 .تنظيم ديوان المحاسبةإعادة  بشأن، م2019( لسنة 19قانون رقم )

  مـــــن بنـــــد دينـــــار  3,950,000بقيمـــــة  192/2019تـــــم  ف قيمـــــة العقـــــد رقـــــم
  مخالفة لقانون التخطيط

 .المتفرقات الباب الثانن

  مــن حســاب دينــار  4,529,790بقيمــة  191/2019تــم  ف قيمــة العقــد رقــم
األمــــر الــــذي ، دولــــةلوارئ يعــــد مخالفــــا لقــــانون التخطــــيط والقــــانون المــــال  لالطــــ

اف مصادر الصـرف  يؤكد أن الغرض من ن و فها عـىل أيـة بنـود  األموالهو إستتن
 .رصفلوخصمها من أي حساب دون ضوابط وأسس صحيحة ل

   20/4رقم أذن  ف بموجب  -
لصـال   353,000م بقيمـة 29/4/2020المـؤر  فن

اد يبيـــا شـــهد ل شــــركة والمعـــدات الطبيـــة مقابـــل توريـــد وتركيـــب جهـــاز  دويـــةاأل  الســـتت 
ن )طب    اساوند( ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 
: إلتر  

 اآلنر

 دون ترســـــية وعطـــــاء عـــــام مـــــن قبـــــل وكيـــــل عـــــام وزارة  شــــــركةالتكليـــــف المبـــــارسر ل
  ســــــعر 

  هــــــدر المــــــال العــــــام بالزيــــــادة والمبالغــــــة الشــــــديدة فن
الصــــــحة وتســــــبب فن

 .الجهاز

  اســاوندلـو المـورد للمستشــفن موجـود داخــل غرفـة اإلنعــاش  (حظ ان الجهـاز )إلتر
  )نوعه 

  الفاتورة النهائية بلد الصن   (صيبن
  )وليس كما مذكور فن

 .(المانن

 الخمس مستشق  سو  الخم س/ 

   ف رقـــــــم -
 م22/3/2022م و12/4/2020بتـــــــاريــــخ  34/4و 16/4 بموجـــــــب إذنن

 
 
مقابـــــل توريـــــد  دينـــــار 4,978,000 دينـــــار، 3,739,720وقـــــدره  بشـــــأن ســـــداد مبلغـــــا

ات ومعـــــدات طيبـــــة لمعامـــــل التحليـــــل و  ن )فامـــــا  شــــــركةالـــــدم لصـــــال   مصــــــرفتجهـــــت 
اد المعــدات الطبيــة ات ومعــدات طيبــة ل الطبيــة( الســتت  ن  شـــركةومقابــل توريــد تجهــت 

تــــاريــــخ حـــبر  ن المعـــدات لــــم يـــتم االســـتفادة منهــــا أالحـــظ  عـــىل  التــــوال   دورب الخـــت  
  و م 29/4/2021

  المــــال إالــــذي ســــبب األمــــر  م1/4/2021تــــم اســــتالمها فن
هــــدار فن

 .العام



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

659 
 

 وبلغــــ  قيمتهــــا %12قيمــــة الفــــاتورة النهائيــــة إجمــــال   نســــبة المــــواد المفقــــودة مــــن -
 .فاما الطبية شـركةبالنسبة لدينار  435,000

 339,480بشأن سداد مبلل  م28/7/2020بتاريــــخ  41/8رقم أذن  ف بموجب  -
ن  مقابـــــل توريـــــد دينـــــار  اد وســـــائل  شــــــركةلصـــــال   إســـــعافســـــيارتي  دورب ليبيـــــا الســـــتت 
تــاريــــخ إعــداد هــذا التــاريــــخ  ي ســيارة حــبر أالحــظ بشــأنه لــم شســتلم مستشــفن  النقــل،

والطوارئ و إهمـال المراقـب المـال  والمراجـ  الـداخىل   سعافوتم التسليم لجهاز اإل 
  مراجعــة مســتندات

ن
الخمــيس ن التكليــف صــادر لمستشــفن ســوق أحيــث الصـــرف  ف

 والطوارئ.  سعافوتم تسليمها لجهاز اإل 

 )الكفرة( مستشق  شهداء الهوارى

دينــــــــار  4,525,090بشــــــــأن  ف  م3/5/2020بتــــــــاريــــخ  5/5أذن  ف بموجــــــــب  -
نـور االصـالة  شــركةطبية لمخازن وزارة الصحة لصـال   أجهزةمقابل توريد معدات و 

ن  اد المعدات الطبية ومن خالل الفحص والمراجعة تبي  : الستت   
 اآلنر

 لم يتم استالمها من قب مخزن )ابوسته( التاب   صنافقيمه األ إجمال   بلل  
البر

  ذن% مـن قيمـه اإل 19ي بنسـبة دينـار أ 865,432مبلـل  الصحةلوزارة 
 
ن أبـ علمـا

  تــــم تقـــــديمها مــــن قبـــــل 
 دينـــــار  3,668,228كانـــــ  بقيمــــه   الشـــــركةالفــــاتورة الـــــبر
  األ 
  صـــــــنافتتمثـــــــل فن

ا
بســـــــداد هـــــــذه اإلدارة  وقـــــــد قامـــــــ  جهـــــــة المســـــــتلمة فعـــــــ 
 عـــىل  قيمـــه العـــرضر

بشـــكل مبـــارسر دون  الشــــركةتـــم التكليـــف  المســـتحقات بنـــاءا
 
 
احتيـــاج مستشـــفن الهـــوارى وبالتنســـيق مـــ  فـــرع ديـــوان  عـــىل عطـــاء عـــام اســـتنادا

ي شــــحنة مــــن أبعــــدم اســــتالم  المستشــــفن فــــاده مــــدير أ يالكفــــرة الــــذ المحاســــبة
  .والمعداتدوية األ 

 اآلجال واديإدارة الخدمات الصحية 

بشــــــــــــــأن ســــــــــــــداد مبلــــــــــــــل  م5/7/2020بتــــــــــــــاريــــخ  12/7لــــــــــــــرقم أذن  ف  بموجـــــــــــــب -
ات ومعـــــدات لصـــــال   دينـــــار  4,941,250 ن زيـــــن الطبيـــــة  شــــــركةمقابـــــل توريـــــد تجهـــــت 

ن تم الغاء خصم قيمة  اد المعدات الطبية ومن خالل الفحص والمراجعة تبي  الستت 
كيب من قبل المراج  الداخىل  بقيمة 

ولم يتم  دينار  741,187ضمان االعمال والتر
واهمـــــال المراقـــــب المـــــال  مـــــن  جهـــــزةوتشـــــغيل هـــــذه األ  وضـــــمان التأكـــــد مـــــن تركيـــــب
  تخص الصـرف  مراجعة مستندات

 .ركة الزينشـالبر

 مستشق  النساء والوالدة طرابلس

 4,928,359بشـــأن ســـداد  م28/7/2020بتـــاريــــخ  8/9رقـــم أذن الصــــرف بموجـــب  -
 العمـــــاد شــــــركةالـــــدم لصـــــال   مصــــــرفمقابـــــل توريـــــد مـــــواد تشـــــغيل للمعمـــــل و  دينـــــار 

اد األ    لــم يــتم اســتالمها  دويــةالســتت 
ن المــواد الــبر ومــن خــالل الفحــص والمراجعــة تبــي 

ن مــن  دينــار.  827,266س قســم المختــت  الطــب   وقيمتهــا مــن قبــل رئــي وجــود قــائمتي 
 دينار.  1,310,787العماد للمواد منتهية الصالحية بقيمة  شـركة

 مستشق  مسالته

م 5/8/2020بتـــــــاريــــخ  53/8رقـــــــم  ذن الصــــــــرفمـــــــن خـــــــالل الفحـــــــص والمراجعـــــــة أل  -
ت  الـذهب   ثـاأل شــركةلصـال   دينـار  4,130,000والمخصوم من بنـد الطـوارئ بقيمـة 
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  تضــارب مــ  وجــود  عــام،بشــكل مبــارسر دون عطــاء  الشـــركةبشــأنه تكليــف  لــوحظ
ن
ف

  رأذن الصــــــرفجـــــال آتـــــواريــــخ و 
ا
كيـــــب  باســـــتكمال الشــــــركةعـــــن عـــــدم قيـــــام  فضـــــ  التر

 منها.  لالستفادةوالتدريب لهذه المعدات وكذلك عدم وجود مشغالت 

ن أبشـــــ م7/6/2020المــــؤر  بتــــاريــــخ  49/6رقــــم  أذن الصــــــرفمــــن خــــالل الفحــــص  -
الشعلة مقابل توريد مسـتلزمات طبيـة  شـركةلصال   دينار  1,049,400سداد مبلل 

  تــواريــــخ التكليــف 
ن
م 22/4/2020لعــدة مواقــ  حجــر صــح  الحــظ بشــأنه تضــارب ف

  م22/4/2020وتــاريــــخ االســتالم م 30/4/2020والفــاتورة النهائيــة 
ا
عــن عــدم  فضــ 

 عملية التوريد.  االجتماع لتأييد  محضـر رفاق صورة من إ

دينــــــــار  1,329,288ســــــــداد مبلــــــــل م 7/6/2020بتــــــــاريــــخ  45/7رقــــــــم أذن الصـــــــــرف  -
ن  أدويـةالمناهل الطبية مقابـل توريـد  شـركةلصال   نـه تـم ألمخـازن وزارة الصـحة تبـي 

  القيمةسداد كامل 
 
 .دون وجود إذن استالم مخازن نهائيا

ن أذونات الصـرف اآلمن خالل فحص  -   بيانها تبي 
توريـد واحـد مـ  العلـم تخص ا نهأنر

ربعـــة أإل  تـــم تجزئتـــه ن جميـــ  البنـــود التوريـــد    نفســـها وتـــم تكرارهـــا بالمعـــامالتأ
 منمعامالت 

 
  تهربا

 
 :من قبل ديوان المحاسبة فحصها مسبقا

ـــخ رقم اذن الرصف  المبلغ المستفيد البيان التاريـ

 3,063,750 دار الحكمه شـركة تزويد مخازن وزارة الصحة  01/07/2020 99/7

 3,225,000 دار الحكمه شـركة تزويد مخازن وزارة الصحة  01/07/2020 100/7

 3,225,000 دار الحكمه شـركة تزويد مخازن وزارة الصحة  01/07/2020 101/7

 1,858,200 دار الحكمه شـركة تزويد مخازن وزارة الصحة  01/07/2020 102/7
 

 ماناتحساب الودائع واأل 

رف بالتجـــاوز وفـــت  اعتمـــادات مســـتندية تـــم تغطيتـــه مـــن حســـاب ـوالصـــتــم التعـــدي  -
 مانات. الودائ  واأل 

بمبلـــــــــــــل  م2020لســـــــــــــنة  19/6رقـــــــــــــم أذن  ف مـــــــــــــن خـــــــــــــالل فحـــــــــــــص ومراجعـــــــــــــة  -
لصــال  فنــدق العاصــمة مقابــل جــرج المنطقــة الجنوبيــة الحــظ  دينــار  1,200,000
ن وجــود عنرـصـ  بشــأنه مــا   يفيــد طبيعــة هــؤالء االشــخاص ووجــودهم مــ  تبــي 

 النســان 
 . ن  من ضمن الجرج المقيمي 

 4,321,046بســـــداد مبلـــــل  م2020 لســـــنة 1/3رقــــم أذن  ف مــــن خـــــالل فحـــــص  -
   دينـار 

مقابـل تـذاكر سـفر للجـرج الحـظ بشـأنه معظـم تـذاكر السـفر للعنرصـ النسـان 
 .متفاوتةبقيم  27عدد مطالبات  اجمال  ب

  المـؤر   16/7رقـم أذن  ف بموجب  -
 4,920,926وقـدره لـل ببمم 3/5/2020 فن

 والعيـادات الخارجيـة مستشـفن األطفـال عقـد رقـم دارياإل  نشاء المببن إمقابل دينار 
الحظ نسبة التنفيذ  مشـروعحيث من خالل الزيارة الميدانية لل م2019 لسنة 134
مـــن خـــالل مســـتخلص أعـــاله  القيمـــة% بينمـــا تـــم  ف كامـــل 60 التتجـــاوز الفعليـــة

 ختام  واحد. 
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 االعتمادات 

ة دينــار  480,953,291غــ  جمــل االعتمــادات المســتندية مبلــل وقــدره بل - عــن الفــتر
 .م31/3/2021م إل 01/10/2019

-   
ن وتعتــــت   5جـــاوزت تبلغـــ  قيمـــة االعتمـــادات الــــبر فتحهـــا مخالفــــة  إجـــراءاتماليـــي 

 .دينار 57,925,455 م2013لسنة ( 19)لقانون ( 24)لنص المادة 

  تـــم فتحهـــا والصـــ -
 الصـــحةرف منهـــا عـــىل  جهـــات خـــارج وزارة ـبلغـــ  االعتمـــادات الـــبر

( بقيمــ  
 9,859,376إجماليــة  ةولهــا الذمــة الماليــة المســتقلة )جهــاز الطــب الميــدانن

 :النحو التال   بيانها عىل دينار 

 تاريــــخ فتح االعتماد قيم االعتماد اشم الشـركة البيان

 22/04/2020 3,923,064 دورب ليبيا h1هونداي  إسعاف( سيارة 100توريد )

 28/04/2020 3,550,500 دورب ليبيا h1هونداي  إسعاف( سيارة 100توريد )

 26/07/2020 2,385,812 دورب ليبيا h1هونداي  إسعاف( سيارة 64توريد )
 

 هم المالحظاتأوبيانها عىل  النحو التال  م  ذكر  المفتوحةقيمة االعتمادات  إجمال  

 نسبتها عدد االعتمادات القيمه المصـروفة إجمال   اسم الحساب

  
 %12.5 15 59,781,972 الباب الثانن

 %36 53 174,275,714 ماناتالوادئ  واأل 

 %3 5 14,066,952 التحول

 %30 37 144,890,670 الطوارئ

 %4 9 19,378,657 العالج

ن والتطوير  %4.5 6 21,300,792 التحسي 

 %10 11 47,258,309 الطوارئ العزل
 

  االعتمــاد إعــداد رســائل فــت  االعتمــاد مــن رئــيس قســم  -
 
دون الرجــوع للمراقــب  منفــردا

  حســـــاب 
ي فن   الرصــــيد الــــدفتر

  عجــــز مــــال  فن
المــــال  لمعرفــــة الرصــــيد ممــــا تســــبب فن

دون دراســــــة االحتيــــــاج الفعــــــىل  بســــــبب  دينــــــار  71,003,141 بلــــــل قيمتــــــه الطــــــوارئ
 .ش(.والمراقب المال  )أ (ه )م تعليمات وكيل الوزارة

بهـا  الخزينـةبـالغ وحـدة إمخصومة ليس لها مقابل وعند  مستنديهوجود اعتمادات  -
 .ماناتخصم  من حساب الودائ  واأل 

 سينا ابن شـركة

ســــينا الجديــــدة  ابــــن شـــــركةمــــن خــــالل الفحــــص والمراجعــــة المطالبــــات الماليــــة لصــــال  
اتر حيــث رة ســنو ـمشــفن الصــفوة لمــدة عشــإدارة  للخــدمات الطبيــة اســتنادا عــىل  عقــد 

  العقــــد 
اء الخدمــــة واإل يإ األول  تــــم فن   رسر

  العقــــد الثــــانن
دارة وقــــد جــــار المبــــبن ومــــن ثــــم فن

ن بنــود العقــود ومحــا ن االجتمــاعر ن أكمــا رصــد  رصــدت اللجنــة هنــاك تضــارب كبــت  بــي 
مـرات  ثـالثهناك ثالثة سبل أمنتها الوزارة بالتواطؤ م  الجهـة المتعاقـد معهـا للرصـف 

 :مرفق واحد عىل
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جـــــار يك دينـــــار   7,200,000 وبقيمـــــة دينـــــار 600,000جـــــار شـــــهري بقيمـــــة يإ  ف -
ن المشار   .باإليجارليهما بالعقد الخاص إسنوي للمبنيي 

مرفق إدارة  وهو عقد  م2020 لسنة 7 ف مقابل أداء الخدمة استنادا للعقد رقم  -
  تهميد العقد والمادة الثانية  ما ورد  عىلصح  وليس عقد تقديم خدمة بناء 

ن
 منه. ف

االجتمــــــاع  محضـــــــر والتمــــــريض اســــــتناد ل عاشــــــة ف مقابــــــل الخــــــدمات العامــــــة واإل  -
 طفال طرابلس. وملحقه بشأن مستشفن األ 

عــن رقابــة الــديوان المســبقة وهــو دأب اإلدارة  ن هــذا العقــد نــأت بــه جهــةأإل  كمــا أشــت  
  كثت  من العقود والتكليفات بالوزارة ولم يتم المصادقة علب   هذا 

ن
العقد من انتهجته ف
 قبل الديوان. 

 أصول الوزارة وحرص المركبات

  ـالتصــ -
ن
ائهــا مــن حســاب  8 مــالك الدولــة بالمجــان لعــددأرف ف  الــوزارةســيارات تــم رسر
ن بالوزارة بأسماءوتم تسجليها   .موظفي 

ن غـــــادرو الــــوزارة مــــنهم عــــىلعــــدم ترجيــــ  الســــيارا -  (ص.ســــبيل الـــــذكر )م ت لمــــوظفي 
 ن(. .)م

   بولل  الصحية القر  الخدمات إدارة

ن  -  2138الخدمات الصحية القره بـولىل  بـابرام عقـود عمـل لعـدد  إدارةقيام مدير تبي 
م، بالمخالفــــة 2019لــــك خــــالل العــــام ذمــــن العنــــا  الطبيــــة والطبيــــة المســــاعدة و 

( مــن قــانون نظــام المــال  للدولــة، حيــث لــوحظ أن الموافقــة 22-20ألحكــام المــواد )
م وأن العقود أبرم  بتـاريــــخ 24/03/2019 الصادرة عن وزارة الصحة تم  بتاريــــخ

ن ابـرام العقـود مـن تـاريــــخ الموافقـة الممنوحـة مـن 01/01/2019 م، حيث كـان يتعـي 
 الوزارة: 

  للقطاع السنة المالية عدد العقود
 
 قيمة المرتبات الواردة بالصاف

 2,568,347 م2019 3-2-1االشهر  2138
 

 العالج باخلارج
  تكشـف  مـن خـالل الفحـص والمراجعـة 

إلدارة الشـؤون العالجيـة اهم المالحظات الـبر
 :  مايىل 

 .ضمن الرسائل العالجية مراضالتشخيص الدقيق لأل إدراج  عدم -

ن  -   الخـارج ترتـب إدارة  ضعف التواصل بي 
الشؤون العالجية والملحقيـات الصـحية فن

 :  عليه مايىل 

  الخــــارج بضــــم مــــر،ن  
 وتحميــــل مصــــاريفهم عــــىل قيــــام الملحقيــــات الصــــحية فن
الشؤون العالجية بذلك مـ  عـدم التأكـد مـن ان إدارة  العالج بالخارج بدون علم

 العالج بالخارج.  شـروطتنطبق عليها  مراضاأل 
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  تخـتص بمتابعـة ملفـات المـر،ن بعـد االنتهـاء  
عدم تفعيل بعـض الوحـدات الـبر

أســـــعار  مـــــن مـــــن العمليـــــات العالجيـــــة وكـــــذلك مراجعـــــة فـــــواتت  المـــــر،ن والتأكـــــد 
 .العمليات الطبية والخدمات الصحية المقدمة

 الســـــاحات المختلفـــــة اإلدارة  عـــــدم قيـــــام  
ن
بتقيـــــيم المصـــــحات المتعاقـــــد معهـــــا ف

 .بالخارج

-   
ن
  نهايــــة الســــنة الماليــــة ف

ن
  مخصصــــات العــــالج بالخــــارج ف

ر
عـــدم االســــتفادة مــــن بــــواف

اكمة عىل وزارة الصحة بالخارج  .تسوية الديون المتر

الصـــــحة باصـــــدار تفويضـــــات ماليـــــة فرديـــــة لـــــبعض المـــــر،ن لدولـــــة تركيـــــا قيـــــام وزارة  -
  ســـــــنة 2019( لســـــــنة 15بالمخالفــــــة لقـــــــرار رقــــــم )

ن
م وهـــــــذه التفويضــــــات صـــــــدرت ف

: م وبيانها ك2020  
 اآلنر

 الرصيد المصـروف قيمة الوديعة

357,242 179,957 177,284 
 

 ية العليا للعالجستشار اللجنة اال 

ومتابعــــة الملــــف الخــــاص بمحــــا ن اجتماعــــات  بالخــــارجفيمـــا يتعلــــق بحــــواالت العــــالج 
ن قيــــام وكيـــل وزارة الصـــحة باصــــدار القـــرار رقــــم  ،ية العليــــا للعـــالجستشـــار اللجنـــة اال  تبـــي 

  2019( لسنة 15)
  27/01/2019م المـؤر  فن

تشـكيل اللجنـة بشـأن إعـادة  م والقـا،ن
  عشــرونية العليـا للعـالج حيـث تتكـون اللجنـة مـن رئـيس و ستشار اال 

 
 7مـ  عـدد  ،عضـوا

ن   .أعضاء تم االستعانة بهم ك داريي 

 :وعىل ما سبق ذكره اتض  ما يىل  

ن ستشـار ية العليا بنـاء عـىل اجتهـادات مـن بعـض اال ستشار اختيار أعضاء اللجنة اال  - يي 
 .األعضاء وموافقتهم عىل العمل من ضمن اللجنةإل  دون الرجوع

توقي  عـــــىل محـــــا ن لـــــوحظ وجـــــود أعضـــــاء تـــــم اســـــتبدالهم وال يزالـــــون يقومـــــون بـــــال -
 .االجتماعات دون إن يكونو أعضاء بها

األعضـاء أغلـب  ية بـالرغم مـن أنستشـار ماليـة ألعضـاء اللجنـة اال  مكآفـاتيتم  ف  -
 ال يجتمعون باللجنة وال يقومون بالتوقي  عىل محا ن االجتماعات. 

ة  - قيام وزير الصحة باصدار رسائل للعـالج بالخـارج لـبعض المـر،ن بتعليمـات مبـارسر
 .ية العلياستشار اللجنة اال إل  إلدارة الشؤون العالجية دون الرجوع

ويـــر عـــىل محـــا ن اجتمــاع اللجنـــة اال  - ن ية العليـــا للعـــالج حيـــث ستشـــار وجــود شـــبهة التر
  بعض المحـا ن أن اللجنـة توافـق عـىل عـدد مـن المـر،ن وبعـد اال 

يـتم  عتمـاد ثب  فن
ممــا حمــل وزارة الصــحة واصــدار رســائل للعــالج لهــم  محضـــر أســماء أخــرى بال إضــافة

امات ومنها  ن الـذي ورد مـن  محضــر حيـث إن ال 231اجتمـاع رقـم  محضــر أعباء وااللتر
 شــــــاريوبــــــنفس الــــــرقم اإل  231االجتمــــــاع  محضـــــــر محفوظــــــات الــــــوزارة بــــــنفس رقــــــم 

 12الــوارد مــن المحفوظــات تــم الموافقــة عــىل عــدد  محضـــر الإال أن  وبــنفس التــاريــــخ
ية العليـــــا للعـــــالج ستشـــــار الـــــوارد مـــــن اللجنـــــة اال  محضــــــر مـــــريض للعـــــالج بالخـــــارج وال
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 محضــر غـت  مطـابق لل محضــر ان الأي  مـريض للعـالج بالخـارج 384موجود بـه عـدد 
 .الذي موجود بمنظومة المحفوظات ليتم تسجيله بها

  شخاصلوحظ توقي  بعض األ  -
ا
 عـن وكيـل وزارة الصـحة بصـفة )عنـه( بـد 

 
مـن  نيابتـا

هــــــا ذات أهميــــــة دون ذكــــــر صــــــفة اعتبار توقيعـــــه شخصــــــيا عــــــىل الرســــــائل العالجيـــــة ب
 .الموق 

امات القائمة عل العالج بالخارج   لمانيا(أ –تركيا  – ردناأل)االلي  

امات المالية ن   تم مخاطبة وزارة  بلغ  االلتر
القائمة عىل السفارات الليبية بالخارج والبر

اماتالصحة بها لتحويل قيمتها لسداد  ن  :بيانها كالتال   ،االلتر

ام الساحة  قيمة االلي  

 دوالر 61,613,764 األردن

كية  ة تركية 343,598,121 التر  لت 

 يورو 4,848,4343 االلمانية
 

  غت  االوجه اللمخصصة لها التصـرفب
 .بودائ  عالج المر،ن بالخارج فن

  غي  االغراض المخصصة للعالج الساحة
 
 قيمة المصـروف ف

 €213,014 االلمانية

 ج.م 3,183,148 المرصية
 

  تكشف  عىلأهم  ومن
  :الملحقية الصحية الليبية بالساحة المرصية المالحظات البر

ج.م مـن  100,000)ع ف ا( بقيمـة  رـوجود عهد مالية للملحـق الصـح  بدولـة مصـ -
 .اوأوجه صـرفه بيان كيفية تسويتها  وديعة عالج المر،ن دون

جاعلوحظ وجود فواتت   - ة مـن وديعـة العـالج دون  استر لمجموعة من المر،ن مبـارسر
وجــود مطالبــة بالقيمــة مــن قبــل المستشــفن او المصــحة المتعاقــد معهــا وهــذا يفــت  

  ا
نهــــــا غــــــت  معتمــــــدة مـــــــن لفــــــواتت  وعــــــدم التأكــــــد مـــــــن صــــــحتها أل البــــــاب للتالعــــــب فن

 .المستشفن المتعاقد معها من قبل الملحقية الصحية

 حظات عامة عل وزارة الصحةمال 

  الخـــارج بالتعاقـــد مـــ  المصـــحات والمستشـــفيات دون  -
قيـــام الملحقيـــات الصـــحية فن

  هذي المصحات وكذلك عدم علم وزارة 
وجود معايت  لتقييم الخدمات المقدمة فن

مة  الصحة بهذه التعاقدات وعىل أي اسس تم  وعدم المصادقة عىل العقود المت 
 م  هذه المصحات. 

الســــفارات الليبيــــة بالخــــارج مــــ  عــــدم درايــــة الــــوزارة إل  الــــوزارة باحالــــة الودائــــ قيــــام  -
  السابق وعدم بيان كيفية 

 .قفالهاإبأرصدة الودائ  المحالة فن

كراســــة ألســـعار العمليــــات الطبيــــة والخــــدمات الصــــحية   اعتمــــاد عـــدم قيــــام الــــوزارة ب. -
  الخارج وذلك لبيان واظهار اية فروقات مالية ب

 الخصوص. المقدمة فن
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 ودائع الساحة االوكرانية

ة المستفيد  يورو دينار الفي 

اف  99,865 9,700,000 م3/2020 -م2017 للجنة العليا لإلرسر

 558,636 3,503,000 م 2019 -م 2017 للجنة جرج البنيان المرصوص
 

الخاصـــة اجراءات الصــــرف المتعلقـــة بـــذونـــات الصــــرف ضـــعف التعزيـــز المســـتندي أل  -
اف ومتابعة الجرج ولجنة طرابلس التابعة لها.   بالودائ  المحالة للجنة العليا لإلرسر

ن بـأنهم عـائالت بالكامـل تـم  -   تـم عالجهـا بالسـاحة تبـي 
وجود العديد من الحاالت البر

  العالج لفئة معينة
ن
 .عالجها عىل نفقة الدولة بالساحة مما يتض  وجود محاباة ف

دوالر  29,386م  ف قيمـة 22/04/2019بتاريــــخ  4/4إذن الصـرف  تم بموجب -
ن للجنــة جــرج طــرابلس إيجــار  مقابــل شــقق وتــذاكر ســفر للمــر،ن والجــرج التــابعي 

  اإل 
ن
حيــــث ال يوجــــد مــــا يفيــــد إقامــــة الصـــــرف  عــــىل عمليــــة جــــراءاتلــــوحظ ضــــعف ف

  تلك الشقق
ن
 .الجرج أو المر،ن ف

البنيـان المرصـوص مـن تـاريــــخ عملهـا لوحظ من خالل الفحص للودائـ  المحالـة للجنـة 
 :م ما يىل  2019م وحبر 2017بالساحة من سنة 

ن إحالة بعض الحواالت المالية من ساحات أخرى للجنة البنيـان المرصـوص لـم  - تبي 
  كشـــوفات الودائـــ  المحالـــة مـــن قبـــل 

ليبيـــا المركـــزي المســـتلمة مـــن  مصــــرفتظهـــر فن
تها   لسفارة الليبية بدولة أوكرانيا. الفحص با إجراءاتقبل لجنة الفحص قبل مبارسر

ة مــــــــــن  60,000عهــــــــــدة بقيمــــــــــة  - م حــــــــــبر 21/02/2017ألــــــــــف يــــــــــورو خــــــــــالل الفــــــــــتر
  تــم منحهــا مــن قبــل لجنــة عــالج جــرج العمليــات العســكرية 16/04/2017

م والــبر
رست الخاصة بساحة تونس تم تسـليمها نقـدا للجنـة البنيـان المرصـوص  – مصـراته

 اء سفرهم من تونس. المكلفة بالساحة األوكرانية أثن

دوالر  39,069.96م  ف قيمـة ماليـة 2018لسـنة  5/2إذن الصـرف  تم بموجب -
  التعزيـــز 

خصـــما مـــن مخصصـــات لجنـــة جـــرج البنيـــان المرصـــوص لـــوحظ ضـــعف فن
المســــتندي مــــن حيــــث عــــدم إرفــــاق رســــائل تمكيــــنهم مــــن العــــالج مــــن جهــــات ذوي 

 .ختصاصاال 

 كرانيةلجــــــــــــــان الجرج بالساحة األو 

  الســــاحة األوكرانيــــة 
كشــــف بقيمــــة الودائــــ  الماليــــة المحالــــة للجــــان الجــــرج العاملــــة فن

 :م2016إل  م2012للسنوات المالية من 

 الرصيد قيمة الوديعة البيان

 صفر 4,523,661 هيئة جرج البيضاء

 صفر 603,800 هيئة جرج اجدابيا

 أهم المالحظات

والمســـتندات والقـــرارات المتعلقـــة باللجـــان لـــدى قســـم عـــدم وجـــود بعـــض البيانـــات  -
 .بالسفارة وكذلك القسم المال   داريةالشؤون اإل 
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  اال  -
ن
ن الملحقــــة الصــــحية ولجــــان الجــــرج مــــن ختصاصــــلــــوحظ التــــداخل ف ات مــــا بــــي 

لعــــــــالج اأســــــــعار  حيــــــــث توقيــــــــ  العقــــــــود مــــــــ  المستشــــــــفيات والمصــــــــحات وتحديــــــــد 
 .والخدمات العالجية األخرى

للجــــرج بمبلــــل وقــــدره  أدويــــةم وذلــــك مقابــــل عــــالج و 2014نة لســــ 7/3إذن  ف  -
قريفن حيث أن جل فواتت  العالج ال تخص عمليـات جراحيـة للعيـون أو  100,000

 للعالجات التجميلية لألسنان. تصـرف  إصابات تخص الجرج بل كان  مبالل

يـــورو نقـــدا وارفـــاق مجموعـــة  4,650 ف مبلـــل مـــال  مـــن الخزينـــة  6/6إذن  ف  -
 للجرج أو صور لجوازات سفرهم.  وال يوجد بها أسماء من الفواتت  مجهولة

  الساحة األوكرانية مشـرفةاللجان ال
 
  عملها ف

 
 عل عالج الجرج والمستمرة ف

ة وتعــــدد اللجــــان ال -   الســــاحة األوكرانيــــة مقارنــــة بأعــــداد  مشـــــرفةكــــتر
ن
عــــىل الجــــرج ف

  
 .تعالأ عىل حساب الودائ  والحواالت المحالة للجرج الجرج والمر،ن البر

  بلــــل  مشـــــرفةكــــت  حجــــم وأعــــداد اللجــــان ال -
عــــىل الجــــرج بالســــاحة األوكرانيــــة والــــبر

 :دوالر والمتعلقة بكل من 38,100ها نحو مكآفاتمرتباتها و  إجمال  

اف عىل الجرج بالساحة األوكرانية.  -  اللجنة العليا لإلرسر

 لجنة جرج طرابلس.  -

. الم -  
ن لمركز الطب الميدانن ن التابعي  في   شر

ن م  اللجنة العليا واللجنة الفرعية.  - جمي 
ن والمتر  المتعاوني 

 وزارة الصحة: مراجعة دفعات عقود 

دينـــار،  189,225,887ـة تقـــدر بـــإجماليـــمعاملـــة بقيمـــة  85أحالـــ  وزارة الصـــحة عـــدد 
ة، وخلصــ  نتـــائأ المراجعـــة إل  الصـــرفبشــأن طلـــب المراجعــة الالحقـــة عقـــب  مبـــارسر

 العديد من المالحظات أبرزها: 

بالدراســـــــــات االقتصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة والفنيـــــــــة والهندســـــــــية  عـــــــــدم قيـــــــــام الـــــــــوزارة -
  نطــــاق اختصــــاص الــــوزارة بالمخالفــــة لــــنص المــــادة )مشـــــروعلل

  تــــدخل فن
( 6ات الــــبر

 الفقرة )أ( من الئحة العقود اإلدارية. 

( مــــن الئحــــة العقــــود اإلداريــــة لعــــدم قيامهــــا 10(، )9لمــــادة )مخالفــــة الــــوزارة لــــنص ا -
تــب عليـه بطــالن العقـود مــن الناحيــة  اإلذنباصـدار  المســبق للتعاقـد، األمــر الـذي يتر

والخــــاص بتوريــــد جهــــاز  2019-37529القانونيــــة، ومــــن أمثلــــة ذلــــك التكليــــف رقــــم 
 راء العـــــام، والعقـــــد رقـــــمـقيـــــاس ضـــــغط حموضـــــة المـــــريء لصـــــال  مستشـــــفن الخضـــــ

ور القروى.  138/2019 ن  الخاص باستكمال مستشفن جتن

( مـن الئحـة العقـود اإلداريـة بعـدم إصـدارها قـرارات 22مخالفة الوزارة لنص المـادة ) -
مهــــا، منهــــا عــــىل ســــبيل المثــــال    تت 

ســــية للتكليفــــات والعقــــود الــــبر إعتمــــاد محــــا ن التر
  طـــــــرابلس  صــــــــرفالخـــــــاص بصـــــــيانة م 792/2019التكليــــــف رقـــــــم 

الـــــــدم بمستشـــــــفن
 لمركزي. ا
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ه من طرق التعاقد بالمخالفـة لـنص  - انتهاج الوزارة أسلوب التكليف المبارسر دون غت 
 ( من الئحة العقود. 10المادة )

  اإلجـــراءات بالمخالفـــة  شـــروطعــدم تقيـــد الـــوزارة ب -
ن
ومتطلبـــات التعاقـــد قبــل البـــدء ف

 من الئحة العقود اإلدارية.  (11)لنص المادة 

ام الــــوزارة باعــــداد - ن وائم الجــــرد للمرافــــق الصــــحية التابعــــة لهــــا عنــــد قيامهــــا قــــ عـــدم الــــتر
 بالتعاقد عىل التوريدات السنوية أو احتياجها من المستلزمات والمعدات الطبية. 

( مـــن الئحـــة العقـــود اإلداريـــة عنـــد تعاقـــدها وعـــدم 13مخالفـــة الـــوزارة لـــنص المـــادة ) -
ياســـــية مراعاتهـــــا وضـــــ  مواصـــــفات تفصـــــيلية ودقيقـــــة ومتفقـــــة مـــــ  المواصـــــفات الق

 ات والتوريدات. مشـروعألعمال ال

( من الئحة العقود اإلدارية بعدم توقي  الجزاءات 102مخالفة الوزارة لنص المادة ) -
  المــــدة المقــــررة والمتفــــق عليهــــا بموجــــب 

ن
عــــىل المتعاقــــد الــــذي يتــــأخرعن التنفيــــذ ف

 العقد. 

( 246ادة )( مــن الئحــة العقــود اإلداريــة ونــص المــ130مخالفــة الــوزارة لــنص المــادة ) -
مــــن الئحــــة المخــــازن بعــــدم قيامهــــا باعــــداد محــــا ن إســــتالم األصــــناف والتأكــــد مــــن 
  الـــــوزارة 

مطابقتهــــا للمواصـــــفات وعـــــدم مخالفتهـــــا للعينـــــات المعتمـــــدة حيـــــث تكـــــتفن
  منها عىل سبيل حصـر  بتشكيل لجان تتول  

التوريدات من حيث العدد فقط، والبر
هـــزة أشـــعة مقطعيـــة ومعـــدات طبيـــة الخـــاص بتوريـــد أج 2022المثـــال التكليـــف رقـــم 

  الوالدة. 
 خاصة بالعناية وحديبر

  إحالة الدفعات للمراجعة الالحقة عقب  -
  الوزارة فن

ة بالمخالفة  الصـرفتراجن مبارسر
( 19م والمعــدل للقــانون رقــم )2013( لســنة 24( مــن القــانون رقـم )2لـنص المــادة )

 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة. 

ات المتعاقــد عليهــا بقصــد إنقــاص مشـــروعود للعديــد مــن القيــام الــوزارة بتجزئــة العقــ -
قيمتهــا إل الحــد الــذي ينــأى بهــا عــن الرقابــة، األمــر الــذي يعــد مخالفــة لــنص المــادة 

  شأن إعادة 19م والمعدل للقانون رقم )2013( لسنة 24( من القانون رقم )1)
( فن

لمــذكور، ومنهــا ( مــن القــانون ا8( فقــرة )46تنظــيم ديــوان المحاســبة ونــص المــادة )
 الحصـر: عىل سبيل المثال ال 

 الجهة م
 الشـركة 
 المتعاقدة

 سنة 
 التعاقد

 نسبة 
 اإلنجاز

 القيمة 
 التعاقدية

 2,500,000 %45 2020 النهضة صيانة قسم إيواء الرجال بقاط  الحوادث بمستشفن طرابلس المركزي 1

 2,900,00 %40 2020 النهضة صيانة عمليات المسالك بمستشفن طرابلس المركزي 2

 2,980,000 %100 2020 النهضة صيانة وترميم قسم الكىل بمستشفن طرابلس المركزي 3

 3,300,000 %50 2020 فخامة االعمار صيانة قسم عمليات العظام بمستشفن طرابلس المركزي 4

 4,150,000 %60 2020 فخامة االعمار صيانة قسم األعصاب بمستشفن طرابلس المركزي 5

 3,430,000 %45 2020 فخامة االعمار صيانة مصـرف الدم المركزي بمستشفن طرابلس المركزي 6
 

  ممارســـــة اختصاصـــــاته الموكلـــــة إليـــــه  -
قصـــــور مكتـــــب المراجعـــــة الداخليـــــة بـــــالوزارة فن

م بشـــــــــــأن اعتمـــــــــــاد الهيكـــــــــــل التنظـــــــــــيم  2013( لســـــــــــنة 11بموجـــــــــــب القـــــــــــرار رقـــــــــــم )
واختصاصــــــــــات وزارة الصــــــــــحة وتنظــــــــــيم جهازهــــــــــا اإلداري بشــــــــــأن إعتمــــــــــاد وتوقيــــــــــ  
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لخاصــــــة المعــــــامالت الماليــــــة دون مراجعتهــــــا واالحتفــــــا  بالملفــــــات والمســــــتندات ا
  عمـل اإلدارة عنـد 

ن
مها الوزارة وعـدم وجـود ضـوابط ف   تت 

بعقود هذه المعامالت البر
 القيام بعملية المراجعة المالية لدفعات العقود. 

( مــــن الئحــــة الحســــابات وذلــــك بخــــتم كافــــة 105عــــدم تقيــــد الــــوزارة بــــنص المــــادة ) -
للمعــــامالت الماليــــة المرـصـــوفة لضــــمان عــــدم تكــــرار  الصـــــرفالمســــتندات بمــــا يفيــــد 

 ها. صـرف

   1/8 رقــــــــم الصـــــــــرفمــــــــن خــــــــالل مراجعــــــــة المعاملــــــــة الماليــــــــة موضــــــــوع إذن 
ن
المــــــــؤر  ف

دينار، المعد بناء عىل الفاتورة المقدمة من  3,498,750ة إجماليم بقيمة 1/8/2019
باالتفاقيـــة دوالر والخاصـــة  2,500,000م بقيمـــة 29/3/2019البنـــك الـــدول  بتـــاريــــخ 

 كــــل مــــن وزارة التخطــــيط كطــــرف أول والبنــــك الــــدول  لإلنشــــاء والتعمــــت   
ن المبدئيــــة بــــي 

  بتــاريــــخ 
ة إجماليــم بقيمــة 11/2/2019م، والمعدلــة بتــاريــــخ 10/4/2014كطــرف ثــانن

دوالر بشـــــأن بنـــــاء القـــــدرات المؤسســـــية إلدارة قطـــــاع الصـــــحة وتقـــــديم  10,000,000
  
 :حزمة الخدمات األساسية لوحظ اآلنر

عــــــدم عــــــرض موضــــــوع االتفاقيــــــة عــــــىل اإلدارة المختصــــــة بالــــــديوان باعتبــــــار القيمــــــة  -
 مليون دينار.  5تجاوزت 

-   
/ 3لوحظ بشأن العقد المؤر  فن كة إدارة الخـدمات 2013/دشسمت  م م  رسر م والمت 

 : يطانية )إتش إم إس( بغرض تطوير منظومة الملف الصح  مايىل   الطبية الت 

 بموجــــب الكتــــاب رقــــم  الشـــــركةنيابــــة عــــن  رائبضـــــقيــــام وزارة الصــــحة بســــداد ال
370/1-1   

 356,011.500ة تقــــــــدر إجماليــــــــم بقيمــــــــة 5/1/2014والمــــــــؤر  فن
جاع هذه  شـروط( من 7بالمخالفة لنص المادة ) دينار    تفيد باستر

الملحق والبر
 .الشـركةالقيمة من مستحقات 

 مــة معهــ شـــركاتالحــظ الــديوان تقــاعس بعــض ال ا وعــدم عــن تنفيــذ العقــود المت 
  توريــد ال

امهــا بالعقــد، ولعــل أبــرز أوجــه القصــور تتمثــل فن ن أجهــزة غــت   شـــركاتالتر
  العقــــــد، إضــــــافة إل تنفيــــــذ بعــــــض  مطابقــــــة

للمواصــــــفات المنصــــــوص عليهــــــا فن
ام بالمواصــــــفات الفنيــــــة، كمــــــا لــــــوحظ ن تنفيــــــذ األعمــــــال دون  األعمــــــال دون االلــــــتر

اف بما يتوافق م  نص المادة ) م.  ( من21تشكيل لجان إرسر  العقد المت 

 العالج بالداخل
   وتنظـيم  فيمـا يخـص 

ن وجـود قصـور مهـبن من خالل تقيـيم ملـف العـالج بالـداخل تبـي 
 :  
  االنر
 االجراءات و الدورة المستندية  وتتمثل  فن

عــــــدم اعتمــــــاد محــــــا ن اجتماعــــــات اللجنــــــة العليــــــا االستشــــــارية للعــــــالج مــــــن الــــــوزير  -
بشـأن إعـادة تشـكيل  2019لسـنة  15م بالمخالفة لقـرار وكيـل عـام وزارة الصـحة رقـ

 اللجنة االستشارية العليا للعالج. 

 عدم تفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمتابعة المر،ن .  -
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-   
  تسـتدع  العـالج بالخـارج )األمـراض الـبر

عدم اعتماد القائمة النمطية لألمراض الـبر
( مخالفــة للمــادة رقــم )

 
رة الصــحة ( مــن قــرار وكيــل عــام وزا3ال يتــوفر عالجهــا محليــا

 م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة االستشارية العليا للعالج. 2019لسنة  15رقم 

قيــــــام رئــــــيس اللجنــــــة المكلــــــف باحالــــــة المــــــر،ن  ال إدارة الشــــــؤون العالجيــــــة بــــــدون  -
لســنة  15محــا ن ) إحــاالت فرديــة ( بالمخالفــة لقــرار وكيــل عــام وزارة الصــحة رقــم 

 شارية العليا للعالج. م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة االست2019

عـــدم توقيـــ  جميـــ  اعضــــاء اللجنـــة عـــىل المحـــا ن واتضــــ  ذلـــك  مـــن خـــالل بعــــض  -
ن عــىل المحــا ن ال يتجــاوز نصــف  محــا ن االجتماعــات ، حيــث لــوحظ أن المــوقعي 

  غالبها . 
ن
 العدد ف

 عـىل ضـعف تقـارير  -
ا
عدم قيام اللجنة االستشـارية بتقيـيم جميـ  المصـحات  ، فضـ 

  تم  
( مصحات، ولم يتطرق ال مستوى و قدرات  االطباء  و 3لعدد )التقييم البر

 اصحاب المهن الطبية المساعدة . 

ن بــــــبعض  - لــــــوحظ وجــــــود عــــــدد مــــــن اعضــــــاء اللجنــــــة االستشــــــارية هــــــم اطبــــــاء فــــــاعلي 
 المصحات ، االمر الذي يحد من استقاللية اللجنة . 

ن إدارة الشــــــؤون العالجيــــــة   و اللجنــــــ -   المهــــــام بـــــــي 
ة العليـــــــا لــــــوحظ وجــــــود تعــــــارض فن

( مـن القـرار وكيـل عـام وزارة  2االستشارية للعالج  وخاصة  ما نصـ  عليـه المـادة ) 
م، بشــــأن إعــــادة 11/6/2020م  بتــــاريــــخ  2020( لســــنة  115الصــــحة قــــراره رقــــم ) 

اف المبـــــارسر عـــــىل تنفيـــــذ الخطـــــة مـــــن حيـــــث تنظـــــيم إدارة الشـــــؤون العالجيـــــة   االرسر
  تحديــــد قنــــوات العــــالج وضــــ العالجيــــة بالــــداخل و الخــــارج والمشــــاركة 

 بفاعليــــة فن
 الخارج . معايت  تقييم المصحات بالداخل و 

عدم بذل العناية المهنية من طرف اللجنة المشكلة لمراجعة  مطالبات المصحات  -
و ذلــك لمقارنــة فــواتت  العــالج  مــ  كراســات اســعار المصــحات واالكتفــاء بالمراجعــة 

  فقــط(،  
( مـــن المــادة رقـــم  6بالمخالفـــة للفقــرة ) الفنيــة و اعــداد انجـــاز العمــل )فـــبن

بشـــأن إعـــادة تنظـــيم  2020لســـنة  115( مـــن قـــرار وكيـــل عـــام وزارة الصـــحة رقـــم 2)
 إدارة الشؤون العالجية. 

امــات و تصــنيفها حســب المصــحات  ـعــدم مســك ســجل  يــدوي  لحــ - ن رص و قيــد االلتر
 لمتابعة حركتها . 

  تــراكم  -
   ف المطالبــات ممـــا تســبب فن

، ون وتناميهــا وصــعوبة تتبعهـــا الـــديالتــأخر فن
 عن عدم وجود مصادقات م  المصحات للتأكد من االرصدة الفعلية . 

ا
 فض 

(  15عـدم رد الــوزارة عـىل المصــحات بالمالحظـات الماليــة والفروقـات خــالل مــدة  ) -
  )  7( مـــــــن المـــــــادة ) 5يـــــــوم بالمخالفـــــــة لـــــــنص الفقـــــــرة )

( مـــــــن العقـــــــود مـــــــ  مصـــــــحبر
، و ذلك كما ظهر بمطالبات و فـواتت  أيادي الرحمة ( –بية االستقالل للخدمات الط

 المصحات وهذا وفق كشوف القسم المال  بالوزارة . 

ن الصـ -   حوزة صندوق التأمي 
ح  العـام ولـم يـتم وجود عدد من المطالبات ال زال   فن

جاعها منه  .استر
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الكفـــــاءة خليـــــة  فـــــ   لـــــم تعـــــد وفـــــق المعـــــايت  و ضـــــعف تقـــــارير مكتـــــب المراجعـــــة الدا -
المطالبـات المعنيـة  م يـتم تحديـد الحـاالت والفـواتت  و ية  للوظيفة  حيث أنه لالمهن

ن لنا وجود أي بطاقات متابعة  لديون المصحات لمتابعة و   عىل أنه لم يتبي 
ا
، فض 

 ضبط حركة الرصف و االرصدة . 

   ف المطالبــات و تســديد الــديون قبــل اجــراءات ايقــاف الــ -
ن
رصف ـتقصــت  الــوزارة ف
 أنه تم فت  اعتمادات لصال  بعض المصحات و بعضها ال من النائب 

ا
العام ، فض 
 يوجد عليها حركة . 

رص لمحــــا ن لجنـــة  التفـــاوض مـــ  المصــــحات بشـــأن تخفـــيض قــــيم ـعـــدم وجـــود حـــ -
 عـن 
َ
   بـالوزارة   ، عوضـا

 عـن عـدم وجـود تمثيـل للمكتـب القـانونن
ا
المطالبات ، فضـ 

  استند اليهـا عدم  وجود آلية لقيد المحا ن وعدم وجود م
عايت  تحدد االسس  البر

   التخفيض . 
ن
 ف

 االمــر الــذي ال يمكــن معــه حرـصـها و تحديــد  -
ا
 
َ
عــدم قيــد وتصــنيف العقــود تسلســليا

 11الجهات المتعاقد معها بالمخالفة للمادة رقم )
ا
( من الئحة العقود اإلدارية فض 

  
   اغلـــب العقـــود  مـــ  وجـــود ضـــعف  فن

الصـــياغة عـــن عـــدم تحديـــد تـــاريــــخ التعاقـــد فن
القانونيــة لهــذه العقــود بالشــكل الــذي يحــدد واجبــات ومســؤوليات المصــحات فنيــا 
(  15وماليا ، م  عدم اعتماد الوزير أو الوكيل للعقود وفق لما نص  عليه الفقـرة ) 

م بشأن إعادة هيكلة إدارة الشؤون  2020( لسنة  115( من القرار )  3من المادة ) 
 العالجية. 

انية ية: التس  المي    يي 

ن  أظهـــرت التقـــارير الماليـــة جملـــة المبـــالل الماليـــة المعتمـــدة والمفـــوض بهـــا عـــن الســـنتي 
ن  دينـــار عـــىل  70,000,000دينـــار ،  170,000,000 بمبلـــل م2020-م 2019المـــاليتي 

ن بلغ  جملة الم   حي 
ن ـالتوال  فن ن المـاليتي   169,992,040رصوفات عن نفس السـنتي 
 35,787,429دينـار،  7,960التوال  بفـائض وقـدره  دينار، عىل 34,212,570دينار ، 

، وفق البيان التال  :   دينار، عىل التوال 

   المرصوف المسيل المعتمد والمفوض به السنة المالية
 المتبق 

 7,960 169,992,040 170,000,000 170,000,000 م2019

 35,787,429 34,212,570 70,000,000 70,000,000 م2020

 35,795,389 204,204,610 240,000,000 240,000,000 االجمـــالـي
                

  :  
 وبشأنها لوحظ االن 

م بمرـصــوفات ال 2019قيـــام الـــوزارة بتحميـــل حســـاب العـــالج خـــالل الســـنة الماليـــة  -
 تخصه، وفق البيان التال  : 
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 القيمة البيان المستفيد

اف فة عىل عالج الجرج حسب قرار الوزير  لجنة االرسر  23,330 48/2014أتعاب ومكافآت اللجان المشر

 33,050 394/2017مكافأة المراجعة الداخلية لمراجعة المصحات قرار رقم  لجنة المراجعة

كة األمازون للسفر والسياحة  3,456,710 حجز تذاكر رسر

 5,000 اللجنة المشكلة بزيارة المصحات والمستشفياتمكافأة  مصارف مختلفة

 الصح  العام
ن  632,950 القيمة تمثل مصاريف التدقيق والمراجعة صندوق التأمي 

  هالل للخدمات السياحية
كة ،ن  181,020 تذاكر سفر إلدارة شؤون الجرج الزاوية رسر

 81,000 مكافئات اللجنة االستشارية العليا للعالج اللجنة االستشارية

كة الزاوية للسفر والسياحة  81,530 حجز تذاكر رسر

 4,494,590 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــال  
 

م، ال جهــات ذات  2019قيــام الــوزارة بــأجراء  تحــويالت ماليــة خــالل الســنة الماليــة  -
ن المبـالل البيان ون اصدار تفويضات مصلحية  لها، و ذمة مالية مستقلة د التال  يبـي 

 و الجهات  : 

 القيمة البيان المستفيد

 1,000,000 مخصصات عالج جرج البنيان غرفة العمليات العسكرية الخاصة

  
 40,000,000 2019لسنة  158 ف   بناء عىل قرارالوكيل رقم  مركز الطب الميدانن

كة الفت   جهاز المباحث العامة م م  رسر  1,500,000 للخدمات الطبيةتغطية العقد المت 

ـــــال   ـــ  42,500,000 اإلجمــ
 

دينـــار مـــن الحســـاب خـــالل الســـنة  14,000,000لـــوحظ قيـــام الـــوزارة بتعليـــة قيمـــة  -
  رصــيد الســنة بالمخالفــة للمــادة)2019الماليــة 

  بــوافر
( مــن الئحــة 162م ، تتمثــل فن

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

تسـديد الـديون رصف المطالبات و ـ، بم2020السنة المالية عدم قيام الوزارة  خالل  -
 قبل اجراءات ايقاف الرصف من النائب العام . 

تمادات لصال  بعض المصـحات  م، بفت  اع2020قيام الوزارة خالل السنة المالية  -
 
 
انية السنة المالية  خصما ن ن وجود حركة عىل بعضها . 2020من مت   م ، ولم يتبي 

امات  القائمة عل  ملف العالج بالداخل : الفحص المستندي  لال  لي  

امات القائمة عليها والناتجة عن تراكم  ن أظهرت الكشوفات المعدة من قبل الوزارة االلتر
حــــــبر  2017مصــــــحة، خــــــالل الســــــنوات الماليــــــة  مــــــن  (88)مطالبــــــات و ديــــــون لعــــــدد 

:  154,876,472، والبالغة قيمتها م2020  دينار، وفق البيان التال 

 القيمة البيان

  119,613,548 مطالبات جماعية

  35,262,923 مطالبات فردية

 154,876,472 اإلجمال  
 

  
 :وقشأنها لوحظ االنر

عـــدم بـــذل العنايـــة المهنيـــة الكاملـــة  مـــن كـــل مـــن القســـم المـــال   و مكتـــب المراجعـــة   -
ن بتعــــديل  قــــيم بعــــض  بــــالوزارة وفــــق أصــــول المهنــــة ، حيــــث  لــــوحظ قيــــام المعنيــــي 
انيـة( واعتمـاد المبــالل  ن المطالبـات  حسـب )تهميشــات مكتـب المراجعـة ووحــدة المت 
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تعديليــة توضــ   الفروقــات و بعــد التعــديل بكــل إذن  ف ، بــدون  إعــداد مــذكرات 
ها .    ادرجتها المصحات بدون سند أو المتكررة أو غت 

 القيم البر

-   
ن
   اتمــــام اجــــراءات الرـصـــف  وفــــق  المعــــايت  المهنيــــة و المماطلــــة ف

ن
تقصــــت  الــــوزارة ف

 اتمام االجراءات، قبل  تحفظ مكتب تحقيقات النائب العام . 

المصحات لتخفيض قيم المطالبات قيام الوزارة بتشكيل لجنة بشأن التفاوض م   -
  هــذا الشــأن عــدم  وجــود آليــة لقيــد محــا ن التخفــيض  واعتمادهــا 

ن
، فقــد لــوحظ ف

من الوكيل  وعدم وجود معايت  تحدد اسس التخفيض ، اآلمر الذي انت  بموافقـة 
اض بالرغم من إخضاع بعض من المصحات  المصحات عىل التخفيض  دون االعتر

ن ذلك :  لنسب تخفيض تتجاوز ربــ   قيمة المطالبة ، والبيان التال  يبي 

 القيمة بعد التخفيض نسبة التخفيض القيمة قبل التخفيض اسم المصحة تاريــــخ المحرص  

كة أنوار السالم 7/5/2020  3,202,016 %8 3,480,452 رسر

كة رويال العالمية 22/5/2019  7,538,440 %20 9,423,050 رسر

 17,325,000 %25 23,100,000 المشة التخصصية 12/6/2019

كة الفؤاد للخدمات الطبية 12/6/2019  20,254,153 %30 28,934,504 رسر

 11,913,227 %27 16,319,490 مصحة االستقالل 16/9/2019
 

اجراءات حيال مالحظات  مكتب المراجعة الداخلية  لوحظ عدم اتخاذ الوزارة ألي -
  وردت بتقرير المكتب من سنة 

 م. 2020حبر  2018البر

ن من خالل فحص عينة من مطالبات مصحة المشة المالحظات التالية :   -  تبي 

  .ات متقاربة  تكرار التحاليل الطبية لعدة مرات خالل اليوم الواحد وبفتر

 دمات إضـافية( و)خـدمات تمـريض( بقـيم وجود قـيم بـالفواتت  تخـص بنـدي )خـ
مرتفعــة بالمقارنــة ال اجمــال  فــاتورة المــريض دون بيــان تفاصــيلها  وهــذه عينــة 

 منها : 
 خدمات تمريض خدمات اضافية القيمة اإلجمالية رقم المطالبة

40766 27,373 16,322  

10248 17,375 8,630  

10248 12,541 2,653  

10248 102,611 40,210  

10248 94,662 1,335  

10248 38,817  3,920 

10248 22,986  1,840 

40765 156,016  1,200 

40760 97,303  6,480 
 

وجود قيم خاصة بتقديم )أدوية ومعدات اإليواء( و)أدوية من الصيدلية( دون بيان  -
ها.   تفاصيلها وفواتت 
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 أدوية من الصيدلية أدوية ومعدات اإليواء القيمة اإلجمالية رقم المطالبة

10248 12,541 1376  

10248 102,611 16,938  

10248 38,817 1761 1079 

10248 22,986 1738  

40765 156,016 4750  

40765 23290 9250  

  ال يوجد أي مرفقات 101883 40765
 

لوحظ تحميل فواتت  الحاالت بقيم مالية لخدمات عالجية ليس  مطابقـة ألسـعار  -
 المصحات والبيان التال  يوض  عينة منها. 

 الفاتورة  كراسة أسعار المصحة نوع العملية   رقم الملف

 29,250 19,500 استبدال الصمام األورط   709910

 15,000 4,350 تيبي  الحوض      688787

773075 ) ن ايي  ن )ثالثة أو أربعة رسر ايي   33,750 22,500 عملية زرع رسر

 11,595 6,000 من الكلية بالمنظارإزالة حص  768244

 12,450 10,790 عملية عىل الركبة 774779

ن  138979  33,750 22,500 عملية استبدال صمامي 

ن  762048  33,750 22,500 عملية استبدال صمامي 

ن  765966  33,750 22,500 عملية استبدال صمامي 
 

ن المصحات،  - ن أسعار الخدمات المقدمة للمر،ن بي  لوحظ وجود تباين وتفاوت بي 
  السـنوات مــن 

 عـن عـدم اتخــاذ وزارة الصـحة أي إجـراءات حيالهــا لتوحيـدها فن
ا
فضـ 
 م )قبل األسعار النمطية(، وهذه عينة منها:  2020م حبر 2017

 سعر الخدمة اسم المصحة البيان

يان  واحد  35,935 الخليلمصحة   زراعة رسر

ن  ايي   61,000 أنوار السالم زراعة رسر

يان  40,000 االستقالل زرع رسر

  

  عام  -
م،  بشـكل مبـالل فيـه، 2020لوحظ قيام الوزارة باعداد كراسة اسعار نمطية فن

  بعــض الحــاالت بالمقارنــة بأســعار الخــدمات  300حيــث وصــل  إل أعــىل مــن 
% فن

  
ة ارتفـــاع أســـعار 2017فن   فـــتر

العمـــالت االجنبيـــة  بالســـوق المـــوازي ممـــا ترتـــب م، فن
  حينها. 

 عليه ارتفاع أسعار الخدمات فن

ـــ -   ظـــل توحيـــد ســـعر ال
ر لتحديـــدها بهـــذه األســـعار فن رصف ـوبـــذلك ف نـــه ال يوجـــد مـــت 

ن الفـــارق الكبـــت  لعمـــالت األجنبيـــة بالســـوق المـــوازيوانخفـــاض ا ، والبيـــان التـــال   يبـــي 
  
ن اسعار المصحات فن  مة األسعار النمطية المعدة من قبل الوزارة: م،  وقائ2017بي 
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ة مصحة المشة و قائمة األسعار النمطية ن تسعت   مقارنة بي 

 البيان
ة  تسعي 
 المصحة

األسعار 
 النمطية

نسبة  
 الزيادة

يان 1قسطرة  عالجية   %148 12,750 8,630 رسر

يان 2قسطرة  عالجية   %142 15,750 11,100 رسر

يان 3قسطرة  عالجية  %139 18,750 13,500 رسر

يان 4قسطرة  عالجية   %136 21,750 16,050 رسر

ن )  ايي   ( 1&  2عملية زراعة رسر
19,500 59,000 303% 

19,500 68,000 349% 

ن )  ايي   %302 68,000 22,500 (4& 3عملية زراعة رسر

  
ال  و إصالح الصمام الثالنر

 %328 98,350 30,000 عملية استبدال الصمام األورط  و الصمام الميتر

ال  
 %308 92,500 30,000 عملية استبدال الصمام األورط  و الصمام الميتر

ال  
 %384 115,250 30,000 عملية إعادة استبدال الصمام األورط  و الصمام الميتر

ن  ايي   %265 79,500 30,000 عملية إعادة زرع رسر

     

 االعتمادات المستندية : 

 مــن 
 
قيــام الــوزارة بفــت  اعتمــادات مســتندية   لصــال  المصــحات المتعاقــد معهــا خصــما

انية العام  ن  وبيانها كالتال  :  م،2020مت 

كة رقم االعتماد  اسم الشر
قيمة 
 االعتماد

 رصيد االعتماد المرصوف 

LINF191750003101 كة الرويال العالمية الطبية  107,469 2,892,530 3,000,000 رسر

LINF191750004101 كة الجزيرة للخدمات الطبية  1,511,146 1,488,853 3,000,000 رسر

LINF191750005101 كة قدور للخدمات الطبية  147,251.41 3,852,748 4,000,000 رسر

LINF191750006101 كة دار الخليل للخدمات الطبية  0 3,000,000 3,000,000 رسر

LINF193100001101  كة الحكمة  1,000,000 0 1,000,000 الحديثة الطبيةرسر

LINF193100002101 كة التضامن للخدمات الطبية  1,000,000 0 1,000,000 رسر

LINF193300002101 كة النش الذهب   للخدمات الطبية
 1,000,000 0 1,000,000 رسر

LINF201120502101 كة الرويال العالمية الطبية  3,000,000 0 3,000,000 رسر

LINF201390003101 كة الرعاية الشاملة الطبية  2,500,000 0 2,500,000 رسر

LINF201390004101 كة النبالء الطبية للخدمات الطبية  1,000,000 0 1,000,000 رسر

LINF201730002101 كة دار الخليل للخدمات الطبية  2,733,767 266,233 3,000,000 رسر
 

مدفوعات من بعض االعتمادات حيث ال  لوحظ عدم قيام وزارة الصحة باجراء أي -
  
ن  بالجــدول أعــاله منــذ تــاريــــخ فتحهــا فن يوجــد عليهــا أي حركــة ، حســب مــا هــو مبــي 

 م . 2019-2020

-   
بــــالرغم مـــــن فـــــت  اعتمــــادات للمصـــــحات المتعاقـــــد معهــــا إال أن الـــــوزارة مســـــتمرة  فن

  ضــــبط و  ف بعــــض المطالبــــات عــــن طريــــق ا
 فن
 
احكــــام  لصــــكوك ، ممــــا ُيعــــد ضــــعفا

 قابة الداخلية . الر 

  عـــــــدم مطابقـــــــة كشـــــــف  -
لـــــــوحظ عـــــــدم دقـــــــة ووضـــــــوح بيانـــــــات الـــــــوزارة والمتمثـــــــل فن

 االعتمادات المستندية لبيانات المرصف . 
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 تقييم العقود مع المصحات 

مـن خــالل االطــالع عــىل عــدد مــن العقـود مــ  المصــحات الخاصــة، ومــن خــالل مراجعــة 
 :  
ن اآلنر  هذه العقود تبي 

 االمــــر الـــذي ال يمكـــن معــــه حرـصــها و تحديــــد عـــدم قيـــد وتصــــنيف العقـــود  -
َ
تسلســـليا

 ( من الئحة العقود اإلدارية. 11الجهات المتعاقد معها بالمخالفة للمادة رقم )

 عـن عـدم تحديـد سـقف للتعاقـد  -
ا
   اغلب العقود فضـ 

ن
عدم تحديد تاريــــخ التعاقد ف

. 

ضــــــعف الصــــــياغة القانونيــــــة للعقــــــود بالشــــــكل الــــــذي يحــــــدد واجبــــــات ومســــــؤوليات  -
 لمصحات فنيا وماليا . ا

( مـن المـادة  15عدم اعتماد الوزير أو الوكيـل للعقـود وفـق لمـا نصـ  عليـه الفقـرة )  -
 م، بشأن إعادة هيكلة إدارة الشؤون العالجية. 2020( لسنة  511( من القرار )  3) 
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 االجهزة واملراكز التابعة لقطاع الصحة
 جهاز االمداد الطبي

 واهر العامةلرقابة الداخلية والظنظام ا

ن ضــــعف نظــــام الرقابــــة الداخليــــة المطبــــق  مــــن خــــالل أعمــــال الفحــــص والمراجعــــة تبــــي 
  :الضعف والقصور ما يىل  أوجه  بالجهاز ومن

( مــن القــانون 10بالتجــاوز عــن بنــد المرتبــات األساســية بالمخالفــة للمــادة ) الصـــرف -
 .المال  للدولة

انيــة دون وجــود المخصصــات الصـــرف - ن الالزمــة لهــا بالمخالفــة  عــىل  بعــض بنــود المت 
 .( من القانون المال  للدولة11للمادة )

  عمليـة  -
ن
  وضـ  آليـة دقيقـة ومحكمـة ف

ن
الحاويـات  اسـتخراجضعف سياسة الجهـاز ف

  مـــن المـــوانن  الليبيـــة
ا
  فضـــ 

  إحالـــة المخصصـــات الماليـــة فن
عـــن تـــأخر وزارة الماليـــة فن

تلـــــــك  اســـــــتخراجحينهــــــا، ممـــــــا نـــــــتأ عنـــــــه  ف العديـــــــد مـــــــن غرامـــــــات التـــــــأخت  عـــــــن 
 .الحاويات

انيـــة جهـــاز اإلمـــداد الطـــب   بتوريـــدات تمـــ  عـــن طريـــق وزارة الصـــحة  -
ن تـــم تحميـــل مت 

  عــــدم قــــدرة الجهــــاز عــــىل تــــوفت  كافــــة االحتياجــــات مــــن 
وهــــذا كــــان لــــه األثــــر البــــالل فن

ض أن يقـــــــــوم بتوريـــــــــدها وفقـــــــــا  دويـــــــــةاأل    مـــــــــن المفـــــــــتر
والمســـــــــتلزمات الطبيـــــــــة والـــــــــبر

 .ليهللمخصصات المالية المحالة إ

ن بأنهــا تحــال  -   حينهــا حيــث تبــي 
  إحالــة المخصصــات الماليــة فن

قصـور وزارة الماليــة فن
عــــىل هيئــــة حــــواالت ماليــــة متقطعــــة وليســــ  عــــىل أربــــاع ســــنوية يضــــمن مــــن خــــالل 

والمســــتلزمات  دويــــةتوريــــد األ  شـــــركاتتحقيــــق سياســــة توريــــد واضــــحة المعــــالم مــــ  
 .الطبية

ن وجود  -    مصـرفتوحة وقائمة بالات مستندية ال تزال مفاعتمادتبي 
التجـاري الـوطبن
من سنوات قديمة ولم يتم معالجتها بشكل جدري واالستفادة من أرصدتها بالرغم 

 .من مرور عدد من السنوات عليها

تـــراكم الـــديون عـــىل جهـــاز اإلمـــداد الطـــب   وترحيلهـــا مـــن ســـنة ألخـــرى، ممـــا يـــدل عـــىل  -
  وضـــ  ضـــوابط دقيقـــة للتوريـــدات 

  تتعلـــق بكـــل ســـنة ضـــعف سياســـة الجهـــاز فن
الـــبر

  
اك وزارنر ماليــة مــ  مــا هــو مخصــص لهــا، ووضــ  برنــامأ لتلــك الــديون القديمــة وارسر

  عملية معالجتها وتسويتها والتخلص منها
 .الصحة والمالية فن

مانــات تجــاوزت مــدة ســتة أشــهر ولــم يــتم إحالتهــا  -
َ
وجــود مبــالل بحســاب الودائــ  واأل

انيــــة والحســــابات 162العــــام بالمخالفــــة للمــــادة ) اإليــــراد لحســــاب  ن ( مــــن الئحــــة المت 
 .والمخازن

  متابعة الحسابات الإدارة  ضعف -
ن وجـود مصــرفالجهاز فن ية بشـكل فعـال حيـث تبـي 

  ظهــرت بكشــف حســاب ال
ولــم تظهــر بالــدفاتر، كــذلك  مصـــرفبعــض العمليــات الــبر
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ة زمنيــة ولــم يــتم متابعتهــا ومعالجتهــا بشــكل  وجــود بعــض المعلقــات الماليــة مــن فــتر
 .جدري

  إدارة  نتيجــة لعــدم وجــود عطــاء عــام وقصــور  -
ن
عقــود ووضــ  ضــوابط إبــرام  الجهــاز ف

ام بعض ال شـركاتتوريد محكمة م  كافة ال ن  شــركاتالموردة ترتب عىل ذلك عدم التر
  منها شـروطبالعديد من ال

 :الالزمة لعمليات التوريد والبر

 شـــركاتعـدم تقيــد بعـض ال   
بأنـه غــت  معــد المـوردة بالكتابــة عــىل الصـنف الــدوان 

  السوق السوداء
ن
 .للبي ، وهذا مما يجعل األصناف الدوائية عرضة للبي  ف

 يتم توريدها  
 .عدم وجود تاريــــخ التصني  عىل بعض عبوات األصناف البر

   
ط بقـــاء ثلـــبر وجـــود أصـــناف تـــم اســـتالمها وصـــالحيتها قريبـــة وال تتـــوفر فيهـــا رسر

 .الصالحية

  صدور قرار الجر إدارة  تأخر  -
ن
 م، للجـان الرئيسـية والفرعيـة2020د السـنوي الجهاز ف

 
ا
  وضــــ  اليــــة محكمــــة وواضــــحة فضــــ 

ن
عــــن ضــــعف أداء دور اللجنــــة العليــــا للجــــرد ف

المعــالم ألعمــال الجــرد بشــكل كامــل ممــا نجــم عنــه وجــود عــدد مــن المالحظــات عــىل 
 .أعمال وتقارير الجرد السنوي

المقومـــات األساســـية  ضـــعف الرقابـــة الداخليـــة عـــىل المخـــازن وافتقارهـــا للعديـــد مـــن -
والمســــــتلزمات  دويــــــةلضــــــمان عمليــــــات التخــــــزين والحفــــــظ واالســــــتالم والتوزيــــــــــ  لأل 

  :الطبية، ومن ذلك ما يىل  

  عدم وض  بطاقات الصنف عىل أرفف حفظ اصناف المخزون وفق ما حددته
انية والحسابات والمخازن219المادة ) ن  .( من الئحة المت 

  الصيدلة بوزارة الصحةإدارة  عدم توفر منظومة حديثة مربوطة م. 

  تراكم الغبار واألتربة عىل بعض األصناف والمستلزمات الطبية. 

 افتقـــار بعـــض المخــــازن للتهويـــة الجيـــدة  
ا
عـــن عـــدم تــــوفر التكييـــف الــــالزم فضــــ 

 دويــةلــبعض غــرف المخــازن والــذي مــن شــانه أن يحــافظ عــىل ســالمة وجــودة األ 
انيـــــــة 220) والمســــــتلزمات الطبيـــــــة وفـــــــق مـــــــا حددتـــــــه المـــــــادة ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 

 .والحسابات والمخازن

  عــــدم تناســــق ورود بعــــض مشــــغالت  إشــــكاليةوجــــود  
ن ألخــــر فن متكــــررة مــــن حــــي 

ض أن تــــورد بشــــكل    تكمــــل بعضــــها حيــــث مــــن المفــــتر
ومســــتلزمات المعامــــل الــــبر

  عمليــــــة األمـــــر  متـــــوازي
ا وتوزيعهـــــا عــــــىل صــــــرفهالـــــذي ترتــــــب عليهـــــا عـــــرقلتهم فن

د احد األصناف التشغيلية ال يمكـن العمـل بـه دون المستشفيات حيث أن وجو 
 .المكمل لهاآلخر  وجود الصنف

  مدة صالحية الصنف أدويةوجود  
ط بقاء ثلبر  .مستلمة ال تتوفر فيها رسر

  ن الصـيدلة بـوزارة الصـحة وجهـاز اإلمـداد الطـب   إدارة  لوحظ ضـعف التنسـيق بـي 
   مـــن حيـــث آليــــة

  ،تحديـــد االحتيــــاج والتوريـــد والتوزيــــــــ  الـــدوان 
ا
عـــن عــــدم فضــــ 

اقتصـــار أعمـــال التوريـــد عـــىل جهـــة واحـــدة حيـــث يـــتم التوريـــد عـــن طريـــق جهـــاز 
تـــب عليــــه وجــــود أرصــــدة مخزنيــــة األمــــر  اإلمـــداد وكــــذلك وزارة الصــــحة الــــذي يتر

  المستشــــــــفيات باإل 
إل  ورود نفــــــــس األصــــــــنافضــــــــافة إل لــــــــبعض األصــــــــناف فن

شــفيات عــن اســتالم مخــازن جهــاز اإلمــداد الطــب   وهــذا يــنجم عنــه عــزوف المست
 .تلك األصناف وبالتال  تكدسها بمخازن جهاز اإلمداد الطب   
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  تقتصـــر لــوحظ عــىل لجنــة الفحــص واالســتالم والمطابقــة بالمخــازن أن أعمــالهم 
ســــنة  – الشـــــراءأرقــــام أوامــــر  – عــــىل التحقــــق مــــن الشــــق الكــــم  النــــوع  )الكميــــة

فيمــا عــدا األشــياء الظــاهرة  .....الــخ( وال تــتم المطابقــة الفنيــة لألصــناف .الصــن 
اق   .الخ...كالرطوبة أو االحتر

تيبات المالية انية/ الي   متابعة تنفيذ المي  

ية انية التسيي   المي  

ن    خـالل الســنة الماليـة األول  بلـل حجـم اإلنفــاق المـال  عــىل البـابي 
م، وفــق 2020والثــانن

 :التال   البيان

 االنفا  المسيل المخصص الباب

 5,986,620 5,400,171 6,533,600 األول

  
 7,281,660 7,274,250 7,274,250 الثانن

 

 :ومن خالل عرض الجدول السابق يمكن مالحظة ما يىل  

دينــــار  (153,491-بالتجــــاوز عــــن بنــــد المرتبــــات األساســــية بمبلــــل وقــــدره ) الصـــــرف -
 .( من قانون المال  للدولة10بالمخالفة للمادة )

  الضـــمان االجتمـــاع  بمبلـــل بـــالرغم مـــن وجـــود مخصصـــات ماليـــة لبنـــد  -
المســـاهمة فن

 .م2020عليه خالل السنة المالية الصـرف  لم يتم إال أنهدينار،  650,632

 جهــــاز اإلمــــداد الطـــب   بتحميــــل التفويضــــات المصـــلحية المتعلقــــة بالبــــابإدارة  قيـــام -
ة عىل البند للسنة المالية األول    2020والمحالة لفروع الجهاز بتحميلها مبارسر

م، فن
ن  ن إتمـام عمليـة  حـي  ض ان يـتم تعليتهـا كارتبـاط لحـي 

مـن قبـل الصــرف  كـان مـن المفـتر
ات الشـــهري أو الربـــــ  الســـنوي بحســـب التفـــويض مصــــروفالفـــرع واحالتـــه لكشـــف ال

ومـن األمثلـة عـىل ذلـك مـا  مصــروفالمصلح  ومـن تـم تحميـل البنـد بمـا يخصـه مـن 
 :يىل  

 البيان رقم الصك المبلغ رقم إذن الصـرف

 لفرع جهاز اإلمداد بنغازياألول  مقابل تفويض مصلح  عن الباب 155913 129,332 6/4

 لفرع جهاز اإلمداد طرابلساألول  مقابل تفويض مصلح  عن الباب 155851 318,466 2/3

 لفرع جهاز اإلمداد سبهااألول  مقابل تفويض مصلح  عن الباب 155912 43,139 5/4

 مصـراتهلفرع جهاز اإلمداد األول  مصلح  عن الباب مقابل تفويض 156061 33,373 2/7
 

 باب الطوارئ

دينـار خـالل  5,950,830ب الطـوارئ بمبلـل وقـدره بلل حجم اإلنفاق المال  عىل  حسـا
دينــار، مــن  7,000,000م، حيـث تــم تخصــيص مبلـل مــال  وقـدره 2020السـنة الماليــة 

تيبــــات الماليــــة  م، لجهــــاز اإلمــــداد 2020للعــــام البــــاب الخــــامس )نفقــــات الطــــوارئ( بالتر
 
 
، وذلـــــك وفقـــــا م، الصـــــادر عـــــن قبـــــل المجلـــــس 2020( لســـــنة 304للقـــــرار رقـــــم ) الطـــــب  

،  
دفـــــ  مســـــتحقات الوكـــــاالت المالحيـــــة عـــــن بشـــــأن  الرئـــــاس  لحكومـــــة الوفـــــاق الـــــوطبن
والمسـتلزمات والمعـدات  دويـةحاويـات األ  اسـتخراجالسنوات السابقة الخاصة بتكلفة 

  يوض  ذلكالطبية لدى الموانن  
 :الليبية والجدول اآلنر
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 القيمة البيان

 1,041,100 الضمانات

 5,950,832 غرامات التأخت  عن سنوات سابقة للوكاالت المالحية

 8,067 العام اإليراد ترجي  مبلل لحساب 

 7,000,000 المجموع
 

  عمليــــــة إدارة  نتيجـــــة لقصــــــور  -
ن
  وضــــــ  آليـــــة دقيقــــــة ومحكمــــــة ف

ن
 اســــــتخراجالجهــــــاز ف

  الليبيــة، ممــا نــتأ عنــه  ف العديــد مــن غرامــات التــأخت  عــن 
الحاويــات مــن المــوانن

دينـار عـىل  5,950,832.445تلك الحاويات، حيـث تـم تحميـل مـا قيمتـه  استخراج
 :حساب باب الطوارئ وأمثلة ذلك

 البيان المبلغ رقم إذن الصـرف ت

  لتوكيالت المالحية شـركةمقابل غرامات تأخت  لصال   27,720 2/6 1
 الخط اإلفريفر

 الهيبلو العالمية لتوكيالت المالحية شـركةمقابل غرامات تأخت  لصال   52,840 9/6 2

 البحر المتوسط لتوكيالت المالحية شـركةمقابل غرامات تأخت  لصال   563,130 3/6 3

 الليبية للموانن   شـركةمقابل غرامات تأخت  لصال   652,648 19/6 4
 

 دويةالباب الرابع دعم األ 

تيبــــــات الماليــــــة لســـــــنة  م، 2020بلغــــــ  المخصصــــــات الماليــــــة للبــــــاب الرابــــــ  وفــــــق التر
نفاق عىل هذا البـاب خـالل السـنة الماليـة  دينار، 850,000,000  بلل حجم اإلق

ن   حي 
فن

 :دينار، والبيان التال  يوض  ذلك 847,688,650م ما قيمته 2020

المخصصات وفق 
تيبات الم  2020الية الي 

إجمال  اإلنفا  
 2020الفعل  

 المسيل 
 الفر  بي   المخصصات 

 واإلنفا  الفعل  
الفر  بي   المسيل واإلنفا  

 الفعل  

850,000,000 847,688,650  849,866,588  2,311,350  -2,177,938- 
 

انيــة المقــدرة للبــاب الرابــ  عــن الســنة الماليــة  ن م مــ  مــا تــم 2020مــن خــالل مقارنــة المت 
 ما يىل   صـرفهتسييله م  ما تم 

ن  :عن نفس السنة المالية تبي 

انيــــة الجهــــاز عــــن ســــنة  - ن  1,346,624,437للبــــاب الرابــــ   م2020مــــا تــــم تقــــديره بمت 
 دينار. 

 مبلـــــــــــلم 2020يـــــــــــة مـــــــــــا تـــــــــــم تســـــــــــييله بحســـــــــــاب البـــــــــــاب الرابـــــــــــ  عـــــــــــن الســـــــــــنة المال -
 .دينار 849,866,588

( عـــــن الســـــنة الماليـــــة  – عـــــن طريـــــق تكليفـــــات الجهـــــاز )محـــــىل   صــــــرفهمـــــا تـــــم  - أجنـــــب  
 .دينار 366,473,277م، مبلل 2020

 :وبالتال  نستنتأ ما يىل  

بمقارنـــة حجــــم المبلــــل المســــيل مقارنــــة بمــــا تــــم تقــــديره  -
𝟗𝟒𝟖,𝟗𝟖𝟖,𝟖𝟗𝟗

𝟏,𝟔𝟒𝟖,𝟖𝟐𝟒,𝟒𝟔𝟒
 % وهــــذا 63=  

  عــــىل وزارة الماليــــة الحــــرص عــــىل 
المعــــدل لــــيس بالنســــبة الجيــــدة، حيــــث كــــان ينــــبعن

انيــة التقديريــة للجهــة مناقشــة دقيقــة والتحقــق مــن أســس وضــ  تلــك  ن مناقشــة المت 
  تمــر بهــا الــبالد ومــن تــم 

 للظــروف الــبر
 
هــا والتقيــد اعتمادالتقــديرات ومناقشــتها وفقــا
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  حينهـا حـبر ال تقـ  ال
ن
 ال سـيما فيما بعد بتسييلها ف

ا
  مشـاكل التنفيـذ مسـتقب 

ن
جهـة ف

ة دويةموضوع توريد األ    تمس بحياة المواطن مبارسر
 .والمستلزمات الطبية البر

( مــ  مــا تــم  – بموجــب تكليفــات الجهــاز )محــىل   صـــرفهبمقارنــة مقــدار مــا تــم  - أجنــب  

تقـــديره 
𝟔𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟔,𝟐𝟒𝟒

𝟏,𝟔𝟒𝟖,𝟖𝟐𝟒,𝟒𝟔𝟒
 وتعـــل داللـــة واضـــحة 27=  

 
% وهـــذه النســـبة متدنيـــة جـــدا

  تـــم تقـــديرها الســـيما بعـــض البنـــود إدارة  عـــىل تعـــتر 
  تنفيـــذ التوريـــدات الـــبر

ن
الجهـــاز ف
  منها 

  هذا  أدويةالحساسة والبر
ن
األورام ومستلزمات غسيل الكىل، ويرج  السبب ف

ب   تــــــــــدخل وزارة الصــــــــــحة وتحميــــــــــل مخصصــــــــــات جهــــــــــاز اإلمــــــــــداد الطــــــــــإل  التعــــــــــتر 
ض مصــــروفب انيـــة صــــرفهن يـــتم أات تمـــ  عـــن طريـــق الـــوزارة كـــان مـــن المفـــتر ن ا مـــن مت 

 .الوزارة وطلب المخصصات الالزمة بشأنها

 :ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة تكشف ما يل  

المتعلقــــة بتوريــــد الصـــــرف  قيــــام وكيــــل وزارة الصــــحة باحالــــة العديــــد مــــن مســــتندات -
توريــــــدها عــــــن طريــــــق وزارة الصــــــحة وقــــــام ومســــــتلزمات ومعــــــدات طبيــــــة تــــــم  أدويــــــة
   للصـرفباحالتها 

  مجملهـا عـن سـنبر
من حسابات جهاز اإلمـداد الطـب   حيـث بلـل فن

  حــــــــــدود مبلــــــــــل 2019-2020
دينــــــــــار، ومبلــــــــــل  582,867,363م، عــــــــــىل التــــــــــوال  فن

 دينــار، كمــا إن هــذا اإلجــراء كــان لــه األثــر البــالل عــىل حســابات جهــاز 429,424,706
  
والمســـــتلزمات الطبيــــــة المختلفــــــة، ومــــــن خــــــالل  دويــــــةتوريــــــده لأل  اإلمـــــداد الطــــــب   فن

الفحـــص والمراجعـــة لعينـــة مـــن تلـــك المعـــامالت الماليـــة المحالـــة مـــن وزارة الصـــحة 
  تم 
، تكشف  لنا جملة من المالحظات صـرفهوالبر انية جهاز اإلمداد الطب  

ن ا من مت 
  سنتناولها 

لـك المالحظـات مـا تأهـم  ونـذكر مـن ،مـن التفصـيل فيمـا بعـد  بشـ ءوالبر
 :يىل  

  انية جهـاز اإلمـداد الطـب   بتوريـدات تمـ  عـن طريـق وزارة
ن ترتب عىل تحميل مت 

  عـــــــدم قــــــــدرة الجهـــــــاز عــــــــىل تـــــــوفت  كافـــــــة االحتياجــــــــات مـــــــن األ 
 دويــــــــةالصـــــــحة فن

ض أن يقـوم بتوريـدها وفقـا للمخصصـات    مـن المفـتر
والمستلزمات الطبية والبر
  الماليــــة المحالــــة إليــــه،

ا
عــــن ان وزارة الصــــحة وجهــــاز اإلمــــداد الطــــب   ذات فضــــ 

  .ية وذمة مالية مستقلةاعتبار شخصية 

  لـــوحظ أن المعــــامالت المحالـــة مــــن الـــوزارة مؤيــــدات بالمرفقـــات ومحالــــة إلدارة
، الصـرف  الجهاز ولم تنص  احة باتمام عملية انية جهاز اإلمداد الطب  

ن من مت 
الجهـاز بارجـاع تلـك المعـامالت للتحقـق مـن إدارة  وعىل الـرغم مـن ذلـك لـم تقـم

ا وتحميلهـــا عـــىل صــــرفهوجـــه إحالتهـــا ومخاطبـــة الجهـــات ذات العالقـــة إلمكانيـــة 
انية الجهاز وايضاح  ن تبة عىل ذلك اآلثار مت   .المتر

  التحقــق مــن صــحة إدارة  إن مثـل هــذا اإلجــراء ترتــب عليــه ضـعف دور  
الجهــاز فن

تــتم عــن طريقــه ولــيس لديــه ســوابق  تلــك المعــامالت والتوريــدات حيــث أنهــا لــم
  المستندات

ا
عن أنها توريدات لمستشفيات ومراكز صحية ومخـازن لعـدد  فض 
 .كبت  من مناطق ليبيا

  تـــواريــــخ عمليـــات التوريـــد حيـــث  
اتبيـــة فن لـــوحظ عـــىل تلـــك المســـتندات عـــدم التر

تكشــــــف أن تــــــواريــــخ االســــــتالم للتوريــــــدات بمخــــــازن الطــــــوارئ واألزمــــــات بــــــوزارة 
سية وتاريــــخ تكليف ال محضـر بقة لتاريــــخ الصحة سا  .بالتوريد شـركاتالتر
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  ومثــــال ذلــــك 
 
وجــــود عــــدد مــــن التوريــــدات تاريخهــــا يرجــــ  لســــنوات قديمــــة جــــدا

الرنيــــــــا الدقيقــــــــة بمبلــــــــل  شـــــــــركةرســــــــالة إحالــــــــة مســــــــتندات التوريــــــــد المتعلقــــــــة ب
 دينــار، والمحالــة لــرئيس لجنــة جهــاز اإلمــداد الطــب   مــن قبــل مــدير  2,502,000

( 34231) شــــاريوالماليــــة بــــوزارة الصــــحة ذات الــــرقم اإل  داريــــةالشــــؤون اإل رة إدا
ات طبيــــــة 22/12/2020بتــــــاريــــخ  ن م، و   تتعلــــــق بمســــــتندات توريــــــدات تجهــــــت 

 .م2014لمستشفن القلب تاجوراء يرج  تاريخها لسنة 

 ا مـــــن الجهـــــاز لـــــوحظ أن صــــــرفهالعديـــــد مـــــن المســـــتندات المحالـــــة مـــــن الـــــوزارة ل
ات تتعلــق بالبــاب الثالــث )وال يوجــد للجهــاز مخصصــات فمصـــرو طبيعــة تلــك ال

ن أنه تم تحميلها بالمخالفة عىل الباب الراب  )الدعم(   حي 
ن
 .عن الباب الثالث( ف

ن مـــن خـــالل -  10,324,000 باحالـــة مبلـــل 2019لســـنة  63/8رقـــم إذن الصــــرف  تبـــي 
شـــأن ب دينـــار مـــن حســـاب البـــاب الرابـــ  بجهـــاز اإلمـــداد الطـــب   لصـــال  وزارة الصـــحة،
  توريــد عــدد 

ن
  والــدعم، ومتمثلــة ف

ات خاصــة بمركــز الطــب الميــدانن ن ســيارات  4تجهــت 
 
 
والماليــة بــوزارة الصــحة  داريــةعــىل كتــاب مــدير عــام الشــؤون اإل  إســعاف، وذلــك بنــاءا

  30735رقــم ) إشــاري
رئــيس لجنــة جهـــاز إل  م والمحـــال26/08/2019( المــؤر  فن

، ارة الصـحة بتنفيـذ حوالـة ماليـة بالقيمـة تعليمات وكيل عـام وز بشأن  اإلمداد الطب  
المذكورة أعاله، حيث كان يجب أن يتم هذا اإلجراء بطلب المبلل من وزارة الماليـة 

 أدويــــــةولــــــيس مــــــن حســــــاب البــــــاب الرابــــــ  بجهــــــاز اإلمــــــداد الطــــــب   المتعلــــــق بتــــــوفت  
 .ومستلزمات طبية

ن وجود العديد من التوريدات المحالة من وزارة الصـحة )محليـة  -    (وأجنبيـةتبي 
والـبر

م 2020تم سدادها من حساب الباب الراب  لجهاز اإلمداد الطب   عن السنة المالية 
 :و   كما يىل  

  ن وجــود توريــدات عــن طريــق )كورونــا( تــم إحالتهــا مــن وزارة  محليــة شـــركاتتبــي 
ان2020الصـــحة لســـنة  ن  5,597,501يـــة البـــاب الرابـــ  بقيمـــة م و فـــ  مـــن مت 

  :دينار، و   كما يىل  
 م2020توريدات كورونا شـركات محلية تم إحالتها من وزارة الصحة لسنة 

إذن 
 الصـرف

   رقم الصك المستفيد التاريــــخ
 
 البيان الصاف

9/40 21/09/2020 
شـركة المحور 
 الطب   

594669 3,409,062 
مقابل توريد مستلزمات طبية لصال  
مخازن وزارة الصحة كورونا )تكليفات وزارة 

 .13843رقم الصحة( تكليف 

9/24 20/09/2020 
شـركة المحور 
 الطب   

594670 2,160,451 
مقابل توريد مستلزمات طبية لصال  
مخازن وزارة الصحة كورونا )تكليفات وزارة 

 .13844الصحة( تكليف رقم 
 

   تـم إحالتهـا مـن وزارة الصـحة و فـ  
التوريدات المحلية للمعدات الطبية البر

( مـــــن القـــــانون المـــــال  11م بالمخالفـــــة للمـــــادة )2020مـــــن البـــــاب الرابـــــ  لســـــنة 
 ،دينـار  86,297,787ثالث، وبلغ  ما قيمته للدولة حيث أنها تتعلق بالباب ال

  :ما يىل   ومن األمثلة عىل ذلك
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 توريدات المعدات الطبية تم إحالتها من وزارة الصحة

 ت
 رقم إذن 
 الصـرف

   المستفيد التاريــــخ
 
 البيان رقم الصك الصاف

1 9/68 24/09/2020 
شـركة الصدى 
للمستلزمات 
 والمعدات الطبية

4,960,075 595445 
مقابل توريد جهاز تصوير مقطع  لصال  
 الزاوية التعليم  )تكليفات وزارة 

مستشفن
 .35170الصحة( تكليف رقم 

2 5/2 07/05/2020 
شـركة الصدى 
للمستلزمات 
 والمعدات الطبية

8,032,500 595131 
 معناطيي  لصال  مقابل توريد 

ن جهاز رني 
 عىل  عمر عسكر )عقود وزارة 

مستشفن
 .2020لسنة  31الصحة( عقد رقم 

3 9/12 02/09/2020 
شـركة شهد ليبيا 
لألدوية والمعدات 

 الطبية
4,470,535 595083 

مقابل توريد معدات الطبية لصال  
اتة  المعهد القوم  لعالج األورام صت 
رقم )تكليفات وزارة الصحة( تكليف 

46079. 

4 9/67 24/09/2020 
شـركة ليبيا الزكية 
اد األدوية  إلستت 
 والمعدات الطبية

4,712,769 595454 
مقابل توريد معدات الطبية لصال  إدارة 
الخدمات الصحية الجفارة )تكليفات وزارة 

 .30522الصحة( تكليف رقم 

5 9/41 23/09/2020 
شـركة اليمامة 
 الذهبية

4,058,853 595458 
مقابل توريد معدات طبية لصال  
مستشفن الجميل العام )تكليفات وزارة 

 .14698الصحة( تكليف رقم 

6 8/9 07/08/2020 

شـركة وادي الكوف 
للمعدات 
والمستلزمات 
 الطبية

4,291,433 595137 

مقابل توريد معدات طبية لصال  
  وليد العام )تكليفات وزارة 

مستشفن ببن
 .2389الصحة( تكليف رقم 

 

ن تكليف  - الصقر الذهب   من قبل جهاز اإلمداد الطب   لتوريد معدات طبيـة  شـركةتبي 
ات بطبيعتهـــا تخـــص مصــــروفدينـــار، و    4,762,305م بقيمـــة 2014خـــالل ســـنة 

( مــن 11البــاب الثالــث وتــم تحميلهــا عــىل البــاب الرابــ  )الــدعم( بالمخالفــة للمــادة )
  القانون المال  للدولة،

ا
دات المرفقة يرج  تاريــــخ توريدها لسنة عن أن المستنفض 

 مما يتعذر معه التحقق من صحة عملية التوريد.  م2014

التجـاري مـن سـنوات  مصــرفات مستندية ال تـزال مفتوحـة وقائمـة بالاعتمادوجود  -
قديمــة ولــم يــتم معالجتهــا بشــكل جــدري واالســتفادة مــن أرصــدتها بــالرغم مــن مــرور 

  :التال  يوض  ذلكوالبيان  عدد من السنوات عليها،

 البيان
عدد 

 االعتمادات
إجمال  قيمة 
 االعتمادات

إجمال  القيمة 
 المسددة

إجمال  قيمة 
امات القائمة  االلي  

اعتمادات محلية قائمة بالمصـرف التجاري 
  حسب قرار 

 2010من سنة  191الوطبن
 . )بالدينار(. 2014حبر 

258 564,340,177  395,619,791  96,282,236  

اعتمادات مفتوحة لدى المصـرف التجاري 
  حسب قرار )

 2012( من سنة 191الوطبن
 نوع العملة )دوالر(.  2014حبر 

 دوالر 4,478,636 دوالر 23,329,831 دوالر 28,487,099 11

اعتمادات مفتوحة لدى المصـرف التجاري 
  حسب قرار )

 2012( من سنة 191الوطبن
 نوع العملة )يورو(.  2014حبر 

 يورو 56,169,992 يورو 253,907,180 يورو 325,602,546 198

 

ن تعــتر بعــض ال -   توريــد األصــناف الدوائيــة المطلوبــة وتعــذرها  شـــركاتتبــي 
المحليــة فن

  األسـاس عـىل توريـد  إال أن األمـر  بعدد من األسباب،
  الواقـ  يرجـ  لعـدم قـدرتها فن

فن
الحــرص الكامــل  الجهــازإدارة  كامــل األصــناف الدوائيــة المطلوبــة، وهــذا يتطلــب مــن

  لهـا سـمعة جيـدة وقـدرة عـىل تنفيـذ أمـر  شــركاتعىل اختيـار ال
   الشــراءاألكفـأ والـبر

فن
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المطلوبــــة، والبيــــان التــــال  يوضــــ  عينــــة مــــن تلــــك  شـــــروطالوقــــ  المحــــدد ووفــــق ال
  عمليات توريدها لأل  شـركاتال

ن
ت ف   تعتر

 :والمستلزمات الطبية للجهاز دويةالبر

 حالة التوريد أمر الشـراء رقم اسم الشـركة ت

 TIP-DO19-454- شـركة النش لألدوية 1
  مستلم بتاريــــخ 

وتعذر  2020-2-25توريد جزن 
  األصناف

 الشـركة عن توريد بافر

2 
اد األدوية  شـركة الشدى الستت 
 والمستلزمات الطبية

-TIP-DO20-174 
وتعذر  2021-1-05توريد كامل مستلم بتاريــــخ 

  
الشـركة عن توريد الصنف الدوان 

(INSULATARDF HM 100IU/ML) 
 

 الحاويات استخراج إجراءاتضمانات الوكاالت المالحية و 

  إتمــــام إدارة  لــــوحظ قصــــور 
ن
الحاويــــات مــــن  اســــتخراج إجــــراءاتجهــــاز اإلمــــداد الطــــب   ف

، ممـــا أدى اف قيمـــة إل  المـــوانن  ن خطابـــات الضـــمان عـــن الحاويـــات، وارتفـــاع قيمـــة اســـتتن
، باإل    ضـــافة إل غرامـــات التــــأخت 

ن
والمســــتلزمات الطبيــــة  دويـــةاأل  اســــتخراجأن التــــأخت  ف

  الوق  المناسب ويتسبب 
ن
وركودها بالموانن  يعرضها للتلف وعدم وصولها للمريض ف

  انتهاء صالحية بعض األصناف الدوائية، وقد بلغ  قيمة غرامات ا
لتأخت  عـن ذلك فن

 م مبلــل وقــدره2020والمســتلزمات الطبيــة عــن ســنة  دويــةحاويــات توريــد األ  اســتخراج
 :دينار، ومن األمثلة عىل ذلك ما يىل   2,743,695.417

 ت
رقم إذن 
 الصـرف

 المبلغ
رقم 
 الصك

 البيان

ينيان للتوكيالت المالحية شـركةغرامات تأخت  لصال   595524 124,967 5/11 1  مديتر

 الهيبلو العالمية للتوكيالت المالحية شـركةغرامات تأخت  لصال   595504 847,925 38/10 2

 طوروس ليبيا للتوكيالت المالحية شـركةغرامات تأخت  لصال   595502 68,486 34/10 3

 طوروس ليبيا للتوكيالت المالحية شـركةمصاريف مالحية وغرامات تأخت  لصال   595482 701,837 10/10 4
 

 ابات المصـرفيةالحس

   مصــــــــرفمـــــــن خـــــــالل متابعـــــــة مـــــــذكرات تســـــــوية ال
لحســـــــابات جهـــــــاز اإلمـــــــداد الطـــــــب   فن

 :م تبين  بعض المالحظات نذكر من أهمها ما يىل  31/12/2020

دينار وال يوجد  1,455,160بمبلل  مصـرفوجود مبالل خصم  بكشف حساب ال -
  مــا يؤيــدها بالــدفاتر تتعلــق بالحســـاب ال

ليبيــا المركـــزي  مصـــرفب 2411 رقــم مصـــرفن
 .(دويةحساب الباب الراب  )دعم األ 

دينــار، وال يوجــد مــا  9,626بمبلــل  مصـــرفوجــود مبــالل خصــم  بكشــف حســاب ال -
  يؤيدها بالـدفاتر تتعلـق بالحسـاب ال

   مصــرفبال 1381 رقـم مصــرفن
التجـاري الـوطبن

 األول. حساب الباب 

دينـار، وال يوجـد مـا  1,028بمبلـل  مصــرفات وردت بكشـف حسـاب الإيـداعوجود  -
  يؤيـــــدها بالـــــدفاتر تتعلـــــق بالحســـــاب ال

ليبيـــــا المركـــــزي  مصــــــرفب 3137 رقـــــم مصــــــرفن
 .  
 حساب الباب الثانن
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دينـار وال يوجـد مـا  10,232بمبلـل  مصـرفات وردت بكشف حساب الإيداعوجود  -
  يؤيدها بالـدفاتر تتعلـق بالحسـاب ال

ن
   مصــرفبال 1374 رقـم مصــرف

التجـاري الـوطبن
 .حساب الودائ  واألمانات

دينــــار، باحالــــة المبلــــل مــــن  355,897 بمبلــــل م30/12/2018وجــــود صــــك بتــــاريــــخ  -
 مصـرفحساب الودائ  واألمانات بإل  التجاري مصـرفحساب الودائ  واألمانات ب

ن ولــم يــتم  ة تجــاوزت الســنتي 
ن أن الصــك ال يــزال معلـق لفــتر ليبيـا المركــزي، حيــث تبــي 

 .خصمه

  كشـــف حســـاب ال -
ن
تعـــود  مصــــرفوجـــود صـــكوك خصـــم  مـــن الـــدفاتر ولـــم تظهـــر ف

: الالزمة حيالها ومثال عىل ذلك  جراءاتلسنوات قديمة ولم يتم اتخاذ اإل   
 اآلنر

ـــخ الصك القيمة رقم الصك اسم المصـرف رقم الحساب  المستفيد التاريـ

  الرئيي   1367
 ASTRA ZENECA 12/12/2016 243,829 120072 مصـرف التجاري الوطبن

  الرئيي   1367
 PFIZER 12/12/2016 296,667 120043 مصـرف التجاري الوطبن

  الرئيي   1367
 FRESENIUS 17/01/2019 4,549,632 100003 مصـرف التجاري الوطبن

 شـركة األمل 26/02/2019 324,370 20003 الودائ  واألمانات بمصـرف ليبيا المركزي 2590

 شـركة ألفا الطبية 25/04/2017 241,287 400008 واألمانات بمصـرف ليبيا المركزيالودائ   2590
 

امات المالية  اإللي  

امات المالية القائمة عىل الجهاز    كما يىل  
ن  :االلتر

 :م31/12/2020 دينار حبر تاريــــخ 1,255,353بقيمة األول  الباب -

ـــــان ت ام البيـــــ  قيمة االلي  

ن غت   مكآفات 1  753,707 ةمصـروفمالية للموظفي 

 501,646 فروقات المهن الطبية والطبية المساعدة 2

 1,255,353 اإلجمال  
 

  بقيمة  -
:  م31/12/2020حبر تاريــــخ  3,607,629الباب الثانن  و   كتال 

ام  البيان ت  غي  مسدد 2020قيمة االلي  

 12شهر  19,750 العامة / اإلدارة الميار  شـركةعقد نظافة  1

 12و 11شهر  77,000 فرع طرابلس/ عقد نظافة المجتهدون 2

 12و 11شهر  18,400 / مصـراتهعقد نظافة 3

 12و 11شهر  50,000 بنغازي/ عقد نظافة 4

 12و 11و 10شهر  42,000 فرع طرابلس/ المببن اإلداريإيجار  عقد  5

 12و 11و 10شهر  60,000 مصـراتهمخازن إيجار  عقد  6

 12و 11و 10شهر  56,250 ابوهادي/ مخازن بنغازيإيجار  عقد  7

وناتإيجار  عقد  8  12إل  4من شهر  1,440,000 مخازن االلكتر

ن  شـركة 9    1,844,229 اليش للتأمي 
 2020-2019عن سنبر

  3,607,629 اإلجمال   
 

 :ديون عىل الباب الراب  و   كما يىل   -

  أدويـــــــةوجـــــــود ديـــــــون محملـــــــة عـــــــىل جهـــــــاز اإلمـــــــداد الطـــــــب   و   تتعلـــــــق بتوريـــــــد 
ها عن طريـق وزارة الصـحة )عبـارة عـن إجراءاتتم   ومستلزمات ومعدات طبية
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ا مــن حســابات صـــرفهمحالــة مــن قبــل وزارة الصــحة ل للصـــرفمســتندات جــاهزة 
  مجملهــــا 

ن
وبمتابعــــة عينــــة منهــــا  دينــــار  194,721,409الجهــــاز( حيــــث بلغــــ  ف

 :اتض  ما يىل  

 أن البعض منها يرج  لسنوات قديمة سابقة

ة حملــــة   شــــركاتوجـــود تكليفـــات ل محليــــة صـــادرة عـــن وزارة الصـــحة بمبــــالل ماليـــة كبـــت 
المناسـبة  جراءاتالجهاز اإل إدارة  كديون عىل جهاز اإلمداد الطب   بالمخالفة ولم تتخذ 

أو طلـــب المخصصـــات الالزمـــة لســـدادها وذلـــك  حيالهـــا ســـواء بارجاعهـــا لـــوزارة الصـــحة
 :والتوريدات، ومن األمثلة عليها ما يىل   جراءاتبعد التحقق من صحة تلك اإل 

  تتعلق بتوريد أدوية 
 ديون الشـركات المحلية المحالة من وزارة الصحة الن 

 ومستلزمات ومعدات طبية

 ت. التكليف القيمة اسم المستفيد ت

 2019/07/28  4,365,000 أكمم للتقنية الطبية شـركة 1

 2019/07/28  4,893,306 ليبيا التقدم للمعدات الطبية شـركة 2

 2019/09/04  4,162,063 دلتا الدولية 3

 2020/06/08  3,756,876 شمال أفريقيا 4

 2020/02/11  4,863,600 المغرب الدولية القابضة 5

 2020/04/19  4,900,000 المغرب الدولية القابضة 6
 

    وجود ديون تخص تكليفات صادرة من جهاز اإلمداد الطب 
ن توريد  شـركاتل تبي 

دينــار، لــم  37,206,670بقيمــة  م،2020إل  2013 محليــة عــن الســنوات مــن
 تاريخه ومن األمثلة عىل ذلك كما يىل  

 :يتم تسويتها حبر
 تاريــــخ التكليف القيمة اسم المستفيد ت

 29/08/2013 1,443,550 القمة 1

ان 2  26/11/2013 2,126,549 ست 

 03/02/2014 4,960,000 الشاملة الطبية 3

 13/05/2014 2,065,254 طريق الريان 4

أ 5  13/03/2017 1,011,847 الت 

 12/06/2019 1,208,294 الفا الطبية شـركة 6

 28/10/2019 4,999,934 الفا الطبية شـركة 7

 11/02/2020 1,938,445 أمل الغد 8
 

 واألمانات الودائع

  بلــــل رصــــيد حســــاب الودائــــ  واألمانــــات كمــــا 
 3,610,318مبلــــل  31/12/2020هــــو فن

 :دينار، وبمتابعة عينة من المعامالت المتعلقة بهذا الحساب لوحظ ما يىل  

 اإليـــراد وجــود مبـــالل بالحســـاب تجـــاوزت مـــدة ســـتة أشـــهر ولـــم يـــتم إحالتهـــا لحســـاب  -
انيــة والحســابات والمخــازن، والبيــان 162العــام بالمخالفــة للمــادة ) ن ( مــن الئحــة المت 

 :التال  يوض  ذلك
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 تاريــــخ التعلية بالحساب القيمة المستفيد ت

 2014 101,599 الضـرائبمصلحة  1

 2014 100,893 الليبية الصحية 2

 2014 324,370 األمل شـركة 3

 2014 78,469 ارغان شـركة 4

 2014 241,287 ألفا الطبية شـركة 5

 2014 32,179 الضـرائبمصلحة  6

7 
تعلية القيمة بدون وجود مستندات تناظر تم 

هذا المبلل حيث أن المستندات المتبقية قيمتها 
 تفوق بكثت  القيمة المعلقة

799,186 2014 

 

 خازن وأعمال اإلستالم والمطابقةالم

واالطــــالع عــــىل الظــــروف التخزينيــــة لهــــا وحركــــة  مــــن خــــالل الزيــــارة الميدانيــــة للمخــــازن
 ما يىل  

ن  :التخزين وعمليات االستالم والمطابقة تبي 

 .عدم وض  بطاقات الصنف عىل األصناف الموجودة بالمخازن -

 وجود منظومـة معمـول بهـا داخـل مخـازن جهـاز اإلمـداد الطـب   و   منظومـة قديمـة -
 ســــنوات 10تجـــاوز العمــــل بهــــا مــــدة 

ا
غــــت  مربوطــــة بــــادارة الصــــيدلة  عــــن أنهــــا، فضــــ 

بـــــوزارة الصـــــحة والمستشـــــفيات والمراكـــــز الصـــــحية وذلـــــك لضـــــبط حركـــــة المخـــــزون 
 .الطلب ومخزون األمانإعادة  وتحديد نقطة

تـــــراكم الغبـــــار واألتربـــــة عـــــىل بعـــــض األصـــــناف والمســـــتلزمات الطبيـــــة وكـــــذلك أمـــــاكن  -
 تخزينها مثل األرفف المعدنية. 

  جيــدةافتقــار بعــض المخــازن للتهويــة ال -
ا
عــن عــدم تــوفر التكييــف الــالزم الــذي فضــ 
 .والمستلزمات الطبية دويةمن شانه أن يحافظ عىل سالمة وجودة األ 

( أفـــــاد بوجـــــود ع ع جمـــــن خـــــالل مناقشـــــة رئـــــيس قســـــم المعامـــــل بـــــادارة المخـــــازن ) -
  عــدم تناســق ورود بعــض مشــغالت ومســتلزمات  إشــكالية

ن ألخــر فن متكــررة مــن حــي 
  تكمــل بع

ض أن تــورد بشــكل متــوازيالمعامــل الــبر الــذي األمــر  ضــها حيــث مــن المفــتر
  عملية 

ا وتوزيعهـا عـىل المستشـفيات حيـث أن وجـود صــرفهترتب عليها عرقلتهم فن
المكمــل لــه اآلخــر  احــد األصــناف التشــغيلية ال يمكــن العمــل بــه دون وجــود الصــنف
وسية.   ومثال عىل ذلك تحاليل فصائل الدم والتحاليل الفت 

  شــهر Ferbasi200mlن الصــنف مــ أدويــةوجــود  -
م 03/2021 تنــت   صــالحيتها فن

 193تتبـــــ  مخــــــازن فــــــرع طـــــرابلس حيــــــث بلــــــل عـــــدد الصــــــناديق المتبقيــــــة بــــــالمخزن 
الفحــص واالســتالم  محضــر وحـدة، ومــن خــالل االطـالع عــىل  9264صـندوق بواقــ  

   017795الخــــاص بهــــذا الصــــنف، فــــرع طــــرابلس رقــــم 
 م،04/10/2020المــــؤر  فن

ن عــــدم  ذكــــر اللجنــــة ألي مالحظــــات تخــــص هــــذا الصــــنف المســــتلم بــــالرغم مــــن تبــــي 
  مدة صالحية الصنف

 .انقضاء ثلبر

ن إدارة  أفــاد مــدير  - الصــيدلة بــوزارة الصــحة وجهــاز إدارة  المخــازن بضــعف التنســيق بــي 
، اإلمداد الطب   من حيث آلية  

  تحديد االحتياج والتوريد والتوزيــــ  الدوان 
ا
عـن فضـ 
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وريــد عـــىل جهـــة واحــدة حيـــث يـــتم التوريــد عـــن طريـــق جهـــاز عــدم اقتصـــار أعمـــال الت
تـب عليـه وجــود أرصـدة مخزنيـة لــبعض األمــر  اإلمـداد وكـذلك وزارة الصـحة الـذي يتر
  المستشـــــفيات باإل 

ن
مخـــــازن جهـــــاز إل  ورود نفـــــس األصـــــنافضـــــافة إل األصـــــناف ف

اإلمـــداد الطـــب   وهـــذا يـــنجم عنـــه عـــزوف المستشـــفيات عـــن اســـتالم تلـــك األصـــناف 
ـــــــــك الصـــــــــنف وبال تـــــــــال  تكدســـــــــها بمخـــــــــازن جهـــــــــاز اإلمـــــــــداد الطـــــــــب   ومثـــــــــال عـــــــــىل ذل

Microscope slids,Double frosted end،Pre-cleand. المـــــــــــــــــــورد بكميــــــــــــــــــــة 
يحة وهذه الكمية تغل  احتياجات عدة سنوات هذا إن لم ينتأ  10,000,000
رسر

 .عن تخزينها انتهاء صالحيتها قبل عملية استخدامها

عـىل  تقتصــر االسـتالم والمطابقـة بالمخـازن أن أعمـالهم لوحظ عىل لجنـة الفحـص و  -
الــخ( ...ســنة الصــن – الشـــراءأرقــام أوامــر  – التحقــق مــن الشــق الكــم  النــوع  )الكميــة

األشـــــــــياء الظـــــــــاهرة كالرطوبـــــــــة أو  وال تـــــــــتم المطابقـــــــــة الفنيـــــــــة لألصـــــــــناف فيمـــــــــا عـــــــــدا 
اقاال   .الخ...حتر

 محاض  االستالم والفحص واإلضافة

الفحـــص والمتابعـــة مـــ  قســـم متابعـــة التوريـــد ومتابعـــة عينـــة مـــن مـــن خـــالل أعمـــال  -
 دويـــــةعـــــن بعـــــض التوريـــــدات مـــــن األ  ضـــــافةنمـــــاذج محـــــا ن االســـــتالم والفحـــــص واإل 

ن عـــــدد مــــــن 2020)المحليــــــة واألجنبيـــــة( خـــــالل ســــــنة  والمســـــتلزمات الطبيـــــة م تبـــــي 
  كان من أهمها: 

 المالحظات عىل عينة منها والبر

 بأنـه غــت  معــد المـور  شـــركاتعـدم تقيــد بعـض ال  
دة بالكتابــة عــىل الصـنف الــدوان 

  السوق السوداء
 .للبي ، وهذا مما يجعل األصناف الدوائية عرضة للبي  فن

 يتم توريدها  
 .عدم وجود تاريــــخ التصني  عىل بعض عبوات األصناف البر

   
ط بقـــاء ثلـــبر وجـــود أصـــناف تـــم اســـتالمها وصـــالحيتها قريبـــة وال تتـــوفر فيهـــا رسر

 .الصالحية

  بعــض الكميــات المســتلمة ممــا يتطلــب اتخــاذ اإل وجــود  
الالزمــة  جــراءاتعجــز فن

المــوردة ومعالجــة هــذا العجــز، كخصــم القيمــة أو توريــد األصــناف  شـــركاتمــ  ال
  الكمية

  بها عجز فن
 .البر

 م2020الجرد السنوي 

ن وجـود عـدد 2020من خالل الفحـص والمتابعـة ألعمـال وتقـارير الجـرد السـنوي  م تبـي 
 :المالحظات نذكر من أهمها ما يىل  من 

تشـــــكيل بشـــــأن  (52جهـــــاز اإلمـــــداد الطـــــب   رقـــــم )إدارة  لـــــوحظ أن قـــــرار رئـــــيس لجنـــــة -
  30/11/2020اللجنة العليا للجـرد صـدر بتـاريــــخ 

ن التـأخر الشـديد فن ن تبـي    حـي 
م، فن

تشكيل اللجـان الرئيسـية والفرعيـة لـإلدارة العامـة للجهـاز وفروعـه بشأن  صدور قرار 
م، وهــذا ممــا 31/12/2020( بتــاريــــخ 57حيــث صــدر بــذلك القــرار رقــم ) المختلفــة

  تـــاريــــخ انتهـــاء 
  القيـــام بمهـــام الجـــرد فن

  عـــدم تمكـــن تلـــك اللجـــان فن
يكـــون لـــه األثـــر فن
  الواقـ  الصـورة 2020السنة المالية 

  يتم جردها ال تعكس فن
م وبالتال  األرصدة البر

  ذلك التاريــــخ
  .الصحيحة للجرد فن
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ات بالمكاتــب ولــم يــتم إرفــاق مــا حصـــر  الجــرد عــىلت اعمــال اقتصـــر  - ن األثــاث والتجهــت 
ية ن األرصدة الفعلية والدفتر  .يفيد إجراء المطابقات الالزمة بي 

  ومدى توثيقها -
  وأرا،ن

 .لم يتم جرد وبيان ممتلكات فرع الجهاز من عقارات ومبانن

ن األرصدة الدفتر  - ية والفعلية بجرد لم يتم إرفاق ما يفيد إجراء المطابقات الالزمة بي 
 .والمستلزمات الطبية دويةمخازن األ 

-   
ن
ن مخـــــــــازن المســـــــــتلزمات التخصصـــــــــية المـــــــــؤر  ف  لـــــــــوحظ مـــــــــن خـــــــــالل كتـــــــــاب أمـــــــــي 

يـــر الزيـــادة والنقصـــان ، بشـــأن لجنـــة الجـــرد الفرعيـــةإل  م، المحـــال04/02/2021 تت 
  كميات بعض األصناف الدوائية

ن
فعىل سبيل المثال  ،وتعديلها بمنظومة المخازن ف
  الكميـــة المســـجلةش

ن
 01-320-13بمســـودة الجـــرد للصـــنف رقـــم  شـــت  بوجـــود خطـــأ ف

  تــم اســـتالمها     PS 1400 بكميــة
    PS 1380بينمـــا الكميــة الصـــحيحة والـــبر

ن
كمـــا ف

ممــا يــدل عــىل أن األرصــدة الــواردة بمنظومــة المخــازن  ،018185االســتالم  محضـــر 
  يـــتم اال 

  عمليـــة الجــرد دون إجـــراء  عتمــاد والــبر
ن
  عليهـــا ف

ن
مطابقــة فعليـــة، ال تعكـــس ف

 الواق  الصورة الصحيحة للجرد. 

  بقطاع الصحة
 تقييم أداء سلسلة اإلمداد الدوان 

قــام الــديوان بتنفيــذ مهمــة رقابيــة وفـــق لــنهح   النظــام والنتــائأ بهــدف لدراســة وتقيـــيم 
  بقطــــاع الصــــحة، بدايــــة مــــن عمليــــة  داريــــةمراحــــل اإل 

ـــــة اإلمــــداد الــــدوان  والفنيــــة لسلسلــ
 التوزيــــ . إل  يد االحتياج ومن ثم التوريد واالستالم والتخزينتحد

  
وذلــك مــن خــالل التحقـــق مــن مــدى فعاليــة وزارة الصـــحة ودراهــا التنفيــذي الممثـــل فن

  إطـــــار تنفيـــــذ السياســـــة  دويـــــةجهـــــاز اإلمـــــداد الطـــــب   لتـــــوفت  األ 
والمســـــتلزمات الطبيـــــة فن

 الدوائية بالدولة. 

 النتائج الرئ سية

 دويــــــــةالتنفيذيــــــــة المتعلقــــــــة بعمليــــــــات تحديــــــــد االحتياجــــــــات مــــــــن األ  جــــــــراءاتأن اإل  -
ُسس وضوابط دقيقة والمستلزمات الطبية

ُ
 أل
 
 .ال تعمل بفاعلية كافية وفقا

داء -
َ
  أ
  قيامها بمهامها المناطـة بهـا إدارة  الضعف الشديد فن

الصيدلة بوزارة الصحة فن
كمــــل وجــــه، حيــــث لــــم تقــــم باعــــداد كافــــة االحتياجــــات الدو 

َ
 عــــىل أ

 
ائيــــة الالزمــــة وفقــــا

ســـس وضـــوابط دقيقـــة،
و
ونيـــة شـــاملة وأ   لقاعـــدة بيانـــات الكتر

ا
عـــن عـــدم إتمـــام فضـــ 

  
 لألرصـــدة المتـــوفرة والـــبر

 
ن المخـــازن والمستشـــفيات وفقـــا   بـــي 

حلقـــة التوزيـــــــ  الـــدوان 
    بالطريق م  ما تم طلبه من احتياجات بالخصوص. 

  تحديــد احتياجاتهــا قصــور المراكــز الصــحية والمستشــفيات العامــة  -
والتخصصــية فن

  دويةمن األ 
 
عىل  والمستلزمات الطبية وفق قاعدة بيانات حقيقية يتم إعدادها بناءا

  للمريض. 
 االسم والرقم الوطبن

ن وجــــود قائمــــة نمطيــــة لأل  -   الدولــــة الليبيــــة لــــدى وزارة الصحــــــة وقــــد تـــــم  دويــــةتبــــي 
فن

  157تحــــــــديثها بموجـــــــــب لجنـــــــــة مشـــــــــكلة بقــــــــرار وزيـــــــــر الصـــــــــحة رقـــــــــم )
( الصـــــــــادر فن

 عضـو مـن مختلــف التخصصـات الطبيــة، 15م، وتضـم اللجنـة عــدد 11/03/2018
  15426وقـــــــد انتهـــــــ  اللجنـــــــة مـــــــن مهامهـــــــا حســـــــب كتابهـــــــا ذو الـــــــرقم )

( المـــــــؤر  فن
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إدارة  والموجــه لمــدير ا م   ( م، والمحــال عــن طريــق رئــيس اللجنــة )17/05/2018
عمــال اللجنــة الصــيدلة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة، والــذي ششــ

َ
ت  فيــه بانتهــاء أ

 لمعــايت  منظمــة الصــحة العالميــة  دويــةبتحــديث القائمــة النمطيــة الخاصــة باأل 
 
وفقــا

(WHO( لـنص المـادة 
 
 لما تحتاجه المستشفيات الليبية، وذلك وفقـا

 
( مـن 2( ووفقا

ليه  .قرار تشكيل اللجنة المشار إق

ونيــــة ومنظو  - نــــه ال تتــــوفر قاعــــدة بيانــــات الكتر
َ
ن بأ مــــة مركزيــــة لــــدى وزارة الصــــحة تبــــي 

مربوطـة مـ  جهـاز اإلمـداد الطـب   وكافـة المراكـز والمستشـفيات العامـة والتخصصــية 
الطلـــــب إعـــــادة  يـــــتم عـــــن طريقهـــــا تحديـــــد االحتيـــــاج للوقـــــوف عـــــىل الفواقـــــد ونقطـــــة

 .وتنظيم عملية التوزيــــ 

  إحالة االحتياجات من األ إدارة  قصور دور  -
ن
طبيـة من المسـتلزمات ال دويةالصيدلة ف

  تم الحصول عليها من المراكز الصـحية والمستشـفيات
جهـاز اإلمـداد الطـب   إل  البر

  األ
ن
ة التوريد ف  .المناسبة، ومثال عىل ذلك مستلزمات غسيل الكىل وقاتلمبارسر

ن أن اإل  التنفيذيــــة المتعلقــــة بعمليــــات التوريــــد المختلفــــة بسلســــلة اإلمــــداد  جــــراءاتتبــــي 
  ال تعمل بفاعلية كافي

 :والمستلزمات الطبية حسب التال   دويةة عىل  توريد األ الدوان 

لــوحظ وجــود وتعــدد القــرارات المنظمــة لعمــل اللجــان الفنيــة لعمليــات التوريــد ممــا   -
ن عمليــات 

َ
  إربــاك عمليــات التكليــف والتوريــد واليــة متابعتهــا، حيــث أ

ثــر فن
َ
كــان لــه األ

ن تتم بناءا عىل عطاء عام للدولة ككل
َ
  أ
 .التوريد كان ينبعن

مــــداد  الشـــــراءال يــــتم وضــــ  ضــــوابط واضــــحة ودقيقــــة بــــأوامر  - الصــــادرة عــــن جهــــاز اإلق
  سلسـة  سـرعةالموردة بما يضمن  شـركاتالطب   لل

انجازها وعدم حدوث فجوات فن
 .  
 اإلمداد الدوان 

ات المســتندية بمـــا يضــمن تـــوفت  عتمـــاددقيقـــة وكافيــة عنـــد فــت  اال  شـــروطال توجــد  -
  حينها من قبل ال والمستلزمات الطبية دويةاأل 

ن وضـ   شـركاتفن الموردة، حيث تبي 
المســـتندي ومـــن الســـهل الموافـــاة بهـــا مـــن  عتمـــاد عامـــة للتوريـــد عنـــد فـــت  اال  شــــروط
  شـــــــركاتقبــــــل ال

 
ن
َ
مــــــة لــــــوحظ بــــــأ  لــــــذلك وعــــــدم وجــــــود عقــــــود مت 

ا
المــــــوردة، ونتيجــــــة

  الوقـــ  الــذي تختـــاره، وعمليــات خصـــم المبــالل مـــن قبـــ شـــركاتال
ل المـــوردة تــورد فن

  تـم توريـدها، وال توجـد  مصـرفال
تتم بناءا عـىل المسـتندات المقدمـة للشـحنات الـبر

ية 
َ
 الموردة.  شـركاتجزائية عىل ال شـروطأ

ن  دويةال توجد ضوابط محددة لعمليات توريد األ  -
َ
والمستلزمات الطبية مـن شـأنها أ
و لفقد 

َ
تضمن عدم ركود الشحنات الموردة بموانن  الوصول مما قد يعرضها للتلف أ

  يـــــتم توريـــــدها تتعـــــرض 
 بعـــــض الشـــــحنات الـــــبر

 
ن
َ
محتــــوى فاعليتهـــــا، حيـــــث لـــــوحظ أ

  
ها من الموانن  الليبيـة ويرجـ  استخراجتشيحها و  إجراءات استكماللعملية تأخت  فن
  وضـــــــ  برنـــــــامأ محكـــــــم ال  ذلـــــــك لضـــــــعف

مـــــــداد فن تلـــــــك  ســـــــتكمالسياســـــــة جهـــــــاز اإلق
  إحالـة  جراءاتاإل 

  عـدد مـن الحـاالت يرجـ  لتـأخر وزارة الماليـة فن
ن كـان السـبب فن واق
  ذلك إدارة  تلك الشحنات، ولكن عىل ستخراجالمخصصات المالية ال 

الجهاز لتالفن
 من ميناء الوصول

ا
ط التسليم بد  ن تستبدل رسر

َ
و التعاقد م   مخازنإل  أ

َ
الوصول أ
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  هــذا المجــال لتتحمــل مســؤولية اال  شـــركة
ن
  الوقــ  المحــدد  ســتخراجمتخصصــة ف

ن
ف

 .جرمة للتوكيالت المالحية شـركةمثل 

 لضعف الضوابط المتعلقـة بعمليـات التوريـد وقصـور دور  -
ا
وزارة الصـحة إدارة  نتيجة

  
ن
مـــداد الطـــب   ف والمســـتلزمات  دويـــةالمـــوردة لأل  شــــركاتعقـــود مـــ  الإبـــرام  وجهـــاز اإلق
مــــداد الطــــب   بتوريــــد إدارة  الطبيــــة، حيــــث قامــــ  ومســــتلزمات طبيــــة  أدويــــةجهــــاز اإلق
بمــــــــــــــــــا ُيجــــــــــــــــــاوز مــــــــــــــــــا قيمتـــــــــــــــــــه  م2020-2019-2018-2017خــــــــــــــــــالل الســــــــــــــــــنوات 
المـــــوردة باســـــتثناء جـــــزء  شــــــركاتعقـــــود مـــــ  الإبـــــرام  دينـــــار، دون 3,850,000,000

  واللـوائ  المنظمــة، داريــةإل ودون التقيــد بالئحــة العقـود ا شــركاتبسـيط مــن ال
ا
فضــ 

  وضـــــعها ديـــــوان المحاســـــبة عنـــــد مـــــن   شــــــروطعـــــن عـــــدم مراعـــــاة ال
والضـــــوابط الـــــبر

ثــــرت عــــىل فاعليــــة 
َ
موافقــــات التوريــــد، وقــــد نجــــم عــــن هــــذا القصــــور عــــدة ســــلبيات أ

 :عمليات التوريد، ومن ذلك ما يىل  

جـــــات بالتوريـــــد الـــــدقيق حســـــب المواصـــــفات واالحتيا شــــــركاتعـــــدم تقيـــــد بعـــــض ال -
 والمستلزمات الطبية.  دويةالمطلوبة من األ 

  المــدة لأل  شـــركاتعــدم تقيــد بعــض ال -
ط بقــاء صــالحية ثلــبر  دويــةالمــوردة بتــوفت  رسر

 والمستلزمات الطبية الموردة. 

المـــوردة بالطباعــة عــىل عبــوات األصــناف الدوائيـــة  شـــركاتعــدم تقيــد العديــد مــن ال -
  غــــت  مخصــــص

غلفتهــــا بــــأن هــــذا الصــــنف الــــدوان 
َ
وال  NOT FOR SALE)للبيــــ  ) وأ

 بذلك،
 
  يوجد ما يلزمها قانونا

ا
عن إن عدم وجود مثل هذا القيد عـىل العبـوات فض 

  السوق السوداء. 
غلفتها يجعلها عرضة للبي  فن

َ
 الدوائية وأ

داء دورهــــا بالشـــكل المطلــــوب  -
َ
  أ
قصـــور دور لجـــان الفحــــص واالســـتالم والمطابقـــة فن

ن  مــــــة بــــــي  ن بحيــــــث تكــــــوننتيجــــــة لعــــــدم وجــــــود عقــــــود مت  الفحــــــص أســــــاس   الطــــــرفي 
عمال تلك اللجان ،والمطابقة حسب ما تم التعاقد عليه

َ
ن أ
َ
  غياب ذلك لوحظ أ

وفن
المــــوردة ومتابعــــة بعــــض  شـــــركةتســــتند عــــىل المطابقــــة مــــ  الفــــاتورة الصــــادرة عــــن ال

 مــا يلـزم تلــك ال شــروطال
 
  ال يوجـد قانونيـا

نهــا  ،للتقيـد بهــا  شــركاتالعامـة والــبر
َ
حيـث أ

  إدارة  ضــوابط وضــع  بمخاطبــات مــن قبــل
ونن يــد االلكــتر مــداد الطــب   بالت  جهــاز اإلق

  عملية التوريد شـركاتوتم إحالتها لل
  .الموردة للتقيد بها فن

  عمليات التوريـد حيـث أن الـبعض مـن عمليـات التوريـد اسـتغرق  -
 التأخر الشديد فن

 المدد الزمنية التالية: 

  استغرق  مدة عالج مر،ن  أدويةتوريد ) ن نسولي 
َ
 يوم.  578 السكر )أ

  حدود  أدويةتوريد  
 يوم.  545تخصصية استغرق  مدة زمنية فن

  حدود  
 يوم.  503توريد مطهرات ومواد تعقيم استغرق  مدة زمنية فن

  حدود  
 يوم.  398توريد مستلزمات طبية عامة استغرق  مدة زمنية فن

  حدود  أمراض أدويةتوريد  
 يوم.  309الكلــــــــــ  استغرق  مدة زمنية فن

   جــراءاتأن اإل 
التنفيذيــة المتعلقــة بعمليــات التوريــد المختلفــة بسلســلة اإلمــداد الــدوان 

 الطب   والمستلزمات  دويةال تعمل بفاعلية كافية عىل  توريد األ 
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مات والمســـــتلز  دويـــــةتوريـــــد األ  إجـــــراءاتلـــــوحظ قيـــــام جهـــــاز اإلمـــــداد الطـــــب   باتخـــــاذ  -
الصيدلة بوزارة الصـحة مـ  مراجعتـه إدارة  من احتياج منإليه  الطبية وفق ما يحال

  بعــض األحيــان لعــدد مــن اإلحتياجــات المحالــة مــن
ن
 الكتشــاف إدارة  ف

 
الصــيدلة نظــرا

  تحديــدها ومــن ذلــك احتياجــات مــر،ن غســيل الكــىل حيــث أوجــه  بعــض
ن
القصــور ف

ن أن االحتياج المحال هو عبارة عن أعدا  د مـر،ن غسـيل الكـىل بـالمراكز الصـحيةتبي 
  من األصناف الدوائية

  .وليس احتياج حقيفر

لــوحظ تعــدد القـــرارات المنظمــة لعمــل اللجـــان الفنيــة لعمليــات التوريـــد ممــا كــان لـــه  -
ن يـــتم 

َ
  أ
  إربـــاك عمليـــات التكليـــف والتوريـــد واليـــة متابعتهـــا، حيـــث كـــان ينـــبعن

ن
ثـــر ف
َ
األ

ا عىل عطاء عام للدول  .ة ككلالعمل بناء 

خـــذ الموافقـــات المســـبقة لعمليـــات توريـــد  -
َ
ن وجـــود بعـــض الضـــوابط المتعلقـــة بأ تبـــي 

خـــــذ  دويـــــةاأل 
َ
بالتعاقـــــد مـــــن قبـــــل المجلـــــس إذن  والمســـــتلزمات الطبيـــــة، ومـــــن ذلـــــك أ

الرئـــاس  وموافقـــة ديـــوان المحاســـبة، وبـــالرغم مـــن ذلـــك لـــم يـــتم التقيـــد بالعديـــد مـــن 
 .تلك الضوابط

نــــه يــــتم تســــجيل ال -
َ
ن بأ    دويــــةالمــــوردة لأل  اتشــــــركتبــــي 

والمســــتلزمات الطبيــــة بـــــوزارنر
  .الصحة واالقتصاد

حالتها من الجهات المختصة - سية يتم إق
ن محا ن التر

َ
ن بأ مداد الطب   إل  تبي  جهاز اإلق

ديــــــــوان -وزارة الصــــــــحة-للتنفيــــــــذ بموجــــــــب مخاطبــــــــات رســــــــمية )المجلــــــــس الرئــــــــاس  
 .المحاسبة(

ن -
َ
ن بأ عقـود إبـرام  سـتلزمات الطبيـة ال يـتم فيهـا والم دويـةالتوريـدات مـن األ أغلب  تبي 

مـــداد الطـــب   مـــ  ال  وزارة الصـــحة أو جهـــاز اإلق
ن المـــوردة، بالمخالفـــة  شــــركاتتوريـــد بـــي 

ذن المجلـــــس الرئـــــاس  والموافقـــــة الم داريـــــةلالئحــــة العقـــــود اإل  ة شــــــروطوبالتجـــــاوز إلق
 .الصادرة عن ديوان المحاسبة

مــــداد  الشـــــراءال يــــتم وضــــ  ضــــوابط واضــــحة ودقيقــــة بــــأوامر  - الصــــادرة عــــن جهــــاز اإلق
  سلسـة  سـرعةالموردة بما يضمن  شـركاتالطب   لل

انجازها وعدم حدوث فجوات فن
  
 .اإلمداد الدوان 

ات المســتندية بمـــا يضــمن تـــوفت  عتمـــاددقيقـــة وكافيــة عنـــد فــت  اال  شـــروطال توجــد  -
  حينهــــا، وتضــــمن كافــــة مصــــال  الجهــــاز مــــن ح دويــــةاأل 

يــــث والمســــتلزمات الطبيــــة فن
 .الجودة ونوع الصنف والصالحية حبر وصولها للمخازن

صـــناف المـــوردة مـــن األ  -
َ
نـــه توجـــد لجـــان متخصصـــة لفحـــص واســـتالم األ

َ
ن بأ  دويـــةتبـــي 

عمالهــــا إال أن  والمســــتلزمات الطبيــــة،
َ
مــــر  تقتصـــــر أ

َ
 أل
 
و  الشـــــراءعــــىل المراجعــــة وفقــــا

َ
أ

مــــة شـــــركةالفــــاتورة الصــــادرة عــــن ال لكافــــة التوريــــدات  المــــوردة، وال توجــــد عقــــود مت 
 لل
 
  .المدرجة بعقد التوريد شـروطليتسبن للجنة عملية المطابقة الفنية وفقا

ن  دويةال توجد ضوابط محددة لعمليات توريد األ  -
َ
والمستلزمات الطبية مـن شـأنها أ
و لفقد 

َ
تضمن عدم ركود الشحنات الموردة بموانن  الوصول مما قد يعرضها للتلف أ

 .محتوى فاعليتها
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فراج عىل  دويةمركز الرقابة عىل األغذية واأل  قصور  - بوض  آلية وضوابط محددة لإلق
تضـــمن ســـالمة اســـتخدامها وتـــداولها داخـــل الدولـــة  محـــل التقيـــيم دويـــةشـــحنات األ 

ن قيــام  دويــةالرقابــة الدوائيــة بمركــز الرقابــة عــن األغذيــة واأل إدارة  الليبيــة، حيــث تبــي 
لهــــذا تــــتم معاملــــة  قــــة الرقابــــة الالحقــــةبمتابعــــة شــــحنات جهــــاز اإلمــــداد الطــــب   بطري

اكم   حفاظــــا عليهــــا مــــن التلــــف ولــــك  ال تــــتر
شــــحنات اإلمــــداد الطــــب   بــــاإلفراج المبــــارسر

 بالمنافذ. 

  عل المراكز الصحية  جراءاتتبي   أن اإل 
التنفيذية المتعلقة بآلية التوزيــــع الدوان 

وصولها والمستشفيات العامة والتخصصية ل ست ذات فاعلية كافية بما يضمن 
 .للمرض  دون تأخي  

  يـتم تخـزين األصـناف المسـتلمة بهـا مـن األ  -
ن أن المخازن البر والمسـتلزمات  دويـةتبي 

 .الطبية تابعة لجهاز اإلمداد الطب   

 جهـــاز اإلمـــداد الطـــب   وادارة الصـــيدلة بـــالوزارة عنـــد وصـــول  -
ن ضـــعف التنســـيق مـــا بـــي 

طــــب   وذلــــك نتيجــــة لعــــدم األصــــناف واســــتالمها بالمخــــازن التابعــــة لجهــــاز اإلمــــداد ال
ونية شاملة  .وجود منظومة الكتر

الجهــــاز المخــــازن الكافيــــة لحفــــظ األصــــناف الدوائيــــة المختلفــــة إدارة  ال توجــــد لــــدى -
  الفنيــــة الالزمــــة للتخــــزين، شـــــروطومراعاتهــــا لل

ا
ن ُجــــل  المخــــازن مــــؤجرة فضــــ 

َ
عــــن أ

دارة الجهاز  .وليس  ملك إلق

نه تم -
َ
ن بأ ن وزارة إبرام  تبي  االسـتثمار للتقنيـة والـذي مـن شـأنه  شـركةالصحة و عقد بي 

ونيــــــــــة شــــــــــاملة بقطــــــــــاع الصــــــــــحة تتعلــــــــــق باأل   دويــــــــــةأن يكــــــــــون قاعــــــــــدة بيانــــــــــات الكتر
عـداد االحتياجـات وعمليـات التوريـد ومتابعـة    إق

والمستلزمات الطبية يعتمد عليهـا فن
ن  صـــناف وربـــط وضـــبط الحركـــة الدوائيـــة بشـــكل عـــام بـــي 

َ
رصـــدة المخـــازن وتوزيـــــــ  األ

َ
أ
،و   زارة الصحة والمستشفيات والمراكـز الصـحية التابعـة لهـا مـ  جهـاز اإلمـداد الطـب  

ة ولم يتم انجازها والعمل بها حبر تاريخهإال أن    .هذه المنظومة ال تزال متعتر

- (  
  عمليــــــة التوزيــــــــــ  الــــــدوان 

بنــــــاءا عــــــىل  الصـــــــرفال توجــــــد ضــــــوابط وآليــــــة واضــــــحة فن
ن  اإلمــــــداد الطــــــب   وادارة الصــــــيدلة بــــــوزارة  المخــــــازن بجهــــــاز إدارة  االحتيــــــاج( فيمــــــا بــــــي 

ن عمليات،الصحة
َ
ن بأ حيان الصـرف  حيث تبي 

َ
  العديد من األ

  من المخازن فن
الدوان 

ا عـــــــىل نـــــــوع مـــــــن االجتهـــــــادات الشخصـــــــية بالتعـــــــاون مـــــــ  بعـــــــض األطبـــــــاء  تـــــــتم بنـــــــاء 
  بعض المجاالت الطبية

ن فن  .المتخصصي 

  آليــة ســت   إجــراءاتضــعف  -
مــن لحظــة اســتالمها  دويــةاأل الضــبط الــداخىل  للــتحكم فن

ن إل  مـــــن قبـــــل المراكـــــز الصـــــحية والمستشـــــفيات العامـــــة والتخصصـــــية ا صــــــرفهحـــــي 
 .ووصولها للمريض قساملأل

  وض إدارة  قصور  -
آلية واضحة تمكنها مـن التحقـق مـن عـدم  جهاز اإلمداد الطب   فن

ن عـــدم إحكـــام  ا بطـــرق غـــت  قانونيـــة، حيـــثصــــرفهأو  دويـــةوجـــود أي تـشــيب لأل  تبـــي 
غلفتهـا بـأن  المـوردة شــركةعملية إلـزام ال

َ
بالطباعـة عـىل عبـوات األصـناف الدوائيـة وأ
  غـت  قابـل للبيـ  وأنـه مصـن  لـوزارة الصـحة الليبيـة

غـت  ذلـك إل  هذا الصنف الدوان 
 .والضوابط شـروطمن ال
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  نمـــوذج   يمكـــن مـــن خاللـــه إدارة  قصــور  -
  وضـــ  نظـــام مخـــزنن

ن
جهـــاز اإلمـــداد الطـــب   ف

ركة األصناف وتحديد مخزون األمان والحجم االقتصادي أو األمثل الوقوف عىل ح
الطلـــب لكـــل صـــنف عـــىل حـــدة، وذلـــك نتيجـــة لعـــدم وجـــود منظومـــة إعـــادة  ونقطـــة

 وزارة الصـــــحة وجهــــــاز اإلمـــــداد الطــــــب   وكافـــــة المستشــــــفيات والمراكــــــز 
ن مربوطـــــة بــــــي 
 .الصحية

 مرا املركز الوطني ملكافحة األ
 نظام الرقابة الداخلية

 :م لوحظ ما يىل  2020خالل الفحص والمراجعة لحسابات المركز عن من 

امــــــــات، - ن الثابتــــــــة، ســــــــجل األصــــــــول  إغفــــــــال المركــــــــز مســــــــك بعــــــــض الســــــــجالت )االلتر
 الضمانات المالية(. 

ن بعقــــود ســــنوية -   التعاقــــد مــــ  مجموعــــة مــــن المتعــــاوني 
ن
وذلــــك بالمخالفــــة  التوســــ  ف

  م بشـــأن 2014( لســنة 8للقــانون رقـــم )
قـــانون عالقــات العمـــل رقـــم و  ،الـــرقم الــوطبن

عــــدم مراجعــــة العقــــود مــــن قبــــل مكتــــب ، و والئحتــــه التنفيذيــــةم 2010( لســــنة 12)
 .الشؤون القانونية

  ترتــب عليــه  ف مبــالل ماليــة داريــةإبــرام العديــد مــن العقــود اإل  -
دون الرجـــوع  والــبر

انيــة26للمراقــب المــال  وفــق مــا نصــ  عليــه المــادة ) ن  الحســاباتو  ( مــن الئحــة المت 
 .المخازنو 

  بعــض  -
وذلــك  ،م2020خــالل الســنة الماليــة أذونــات الصـــرف الشــطب والتعــديل فن

  يعتت  
 
انية والحسابات والمخازن ( من الئحة20للمادة )مخالفا ن  .      المت 

   مكتــــب المراجعــــة قصــــور  -
ضـــــعف ضــــافة إل باإل  ،تقيــــيم نظـــــام الرقابــــة الداخليــــةفن

 جــــــراءاتاإل  شـــــكل الصــــــحي  كافــــــةبحيــــــث لــــــم تغــــــل  بال مــــــن قبلـــــه التقـــــارير المعــــــدة
ة وال يمكن اال     عليها  عتماد والمعامالت عن الفتر

 .                                                عملية المتابعة والفحصفن

بجانب كل  الصـرافوتوقي  الصـرف  م  بيان تاريــــخ الصـرفعدم وجود ختم يفيد ب -
 بالمخالفـــة للمـــادة ،لمرفقـــة لهـــا وجميـــ  المســـتندات اأذونـــات الصــــرف خـــتم لـــبعض 

انية والحسابات والمخازن (105) ن  .   من الئحة المت 

-   
 .الصـرف أذوناتبعض  عدم تعبئة الجزء الخاص بالمراقب المال  فن

  ضـــبط -
ن جديـــة المركـــز فن   إحالـــة أرصـــدة حســـاباتها  لـــم يتبـــي 

  تتقـــاعس فن
الفـــروع الـــبر

 يرادات. الحساب التجميع  لإل اإليرادات إل الخاصة ب

   المركزيــة -
  قيــام مــدير المركــز  الصـــرفباألمــر  فن

لمعظــم المعــامالت الماليــة متمثلــة فن
 .مان  وفق السياق المتب ( )الأذونات الصـرف بالتوقي  عىل  

  إعــداد  -
 بالمخالفــة لنصــوص المــوادم 2020محــا ن الجــرد لســنة  واعتمــاد  التــأخر فن

انية والحسابات 295-296-297-298-299) ن  .والمخازن( من الئحة المت 
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عـــدم القيـــام بارفـــاق بطاقـــات الصـــنف عـــىل  المـــواد واألصـــناف الموجـــودة بالمخـــازن  -
انية والحسابات219بالمخالفة لنص المادة ) ن  .المخازنو  ( من الئحة المت 

ر المتناع مدير المركز عن تقديم بعض البيانات المتعلقة بالسيارات -  عدم وجود مت 
  يمتلكها المركز. و 

 االليات البر

 داتاإليرا

، دينــــار  569,895 قيمــــة م2020المحصــــلة خــــالل الســــنة الماليــــة  اإليــــراداتبلغــــ   -
  مقابــلو 

ن
الخلــو مــن الــدرن حيــث لــوحظ انخفاضــها خــالل  شــهائدإصــدار  المتمثلــة ف
مكافحــــة جائحــــة   تعليمــــات لجنــــة بنــــاء عــــىل الشــــهائدإصــــدار  إيقــــاف الســــنة بســــبب

نـــــد مراجعـــــة حســـــاب ع، و م2020ول مـــــارس أمـــــن  اعتبـــــار كورونـــــا لمنـــــ  التجمعـــــات 
ن عـدم قيـام المركـز باظهـار اإليرادات  المحققـة فعليـا لكـل سـنة  اإليـراداتبالمركز تبـي 
 :يرج  ذلك لألسباب التاليةو  عىل حدى

 تــــأخر معظــــم الفــــروع   
ن
كشــــوفات ضــــافة و موافــــاة المركــــز بتحويــــل اشــــعارات اإل ف

 بغـــــت   اإليـــــراداتممـــــا يظهـــــر  ،م2020خـــــالل الســـــنة الماليـــــة  اإليـــــراداتحســـــاب 
 .حقيقتها

  ام عـدد ن ن الــتر بــالمركز فيمـا يخــص  اإليـراداتفــرع بالتواصـل مـ  قســم  17لـم يتبـي 
 احالـــة كشـــوفات الحســـاب ألســـباب غـــت  واضـــحةو  (5)م ح /  إيصـــاالت اســـتالم 

  ) المتمثلـــةو  م2020ذلـــك خـــالل ســـنة و 
إجـــدابيا، البيضـــاء، الجفـــارة، الكفـــرة، فن

المـــــرج، الواحـــــات، بنغـــــازي، بـــــبن وليـــــد، مـــــرزق، الزاويـــــة، ترهونـــــة، درنـــــة، ســـــبها، 
ق،   (.، نالوتمصـراتهطت 

  المركـز إدارة  قصـور   
  تتقـاعسفن

   ضــبط الفـروع الــبر
 إحالــة كشـوفات الحســابفن

 ضافة. كذلك اشعارات اإل و 

  ام ن بتحويل المبالل المودعة لديه بفرع  مصـراتهالجمهورية فرع  مصـرفعدم التر
العـــام الخـــاص بـــالمركز بـــالرغم مـــن مطالبـــات  اإليـــراد حســـاب مصــــراته إل المركـــز 

  بلــــــل رصــــــيده ،المركــــــز بالخصــــــوص
   والـــــــبر

م مبلـــــــل 08/11/2020تــــــاريــــخ  حـــــــبر
 .دينار 814,941

  اإليــراداتات إيــداعأغلــب  
 
 ذلــك بنــاء عــىل تعليمــاتو  تمــ  بصــكوك ولــيس نقــدا

 المالية. اإلدارة  مدير  كز حسب إفادةمدير عام المر 

    الطب 
ن اإليرادات، حساب إل  قيام المركز باحالة مبالل مالية من حساب التأمي 

 .اتتشـريعالو  مخالف للوائ و  غت  مسؤولتصـرف  الذي نرى معهاألمر 

ية  انية التسيي   المي  

م، جملـــــة المبـــــالل 2020ات خـــــالل الســـــنة الماليـــــة مصــــــروفوال اإليـــــراداتأظهـــــر تقريـــــر 
دينـــار، بينمــــا بلغـــ  جملـــة الحــــواالت  45,499,741الماليـــة المعتمـــدة والمفــــوض بهـــا 

ن بلغ  ال 41,161,648المالية    حي 
دينار، برصيد  34,661,287ات مصـروفدينار، فن

  
  دينار.  10,838,460متبفر
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 البيان المعتمد المسيل المصـروف الفعل   الرصيد

 األولالباب  18,150,000 15,163,250 15,950,760 2,199,240

166,543 7,013,457 7,179,998 7,180,000   
 الباب الثانن

 التحول 3,818,400 3,818,399 0 3,818,400

 )رصيد + حوالة مالية( الطوارئ 16,351,347 15,000,000 11,697,070 4,654,277

 المجموع 45,499,747 41,161,648 34,661,287 10,838,460
  

 :وقشأنها لوحظ ما يىل  

انيـة  مشــروعأسس سـليمة وواقعيـة عنـد اعـداد إل  عدم مراعاة الدقة واالستناد  - ن المت 
ن 2020 التقديريــة للســنة الماليــة ية ممــا نــتأ األول  م، للبــابي  انيــة التســيت  ن   للمت 

والثــانن
ن    بعـــــــض بنـــــــود البـــــــابي 

ن
وعـــــــدم االســـــــتفادة مـــــــن بعـــــــض البنـــــــود عنـــــــه تحقيـــــــق وفـــــــر ف
 :% مثال ذلك100وفرآ بنسبة  المخصصة محققا بها

 نسبة الوفر الرصيد المنصـرف المعتمد المقدر البيان

  التقاعد االجتماع  
ن
 %100 1,820,930 0 1,820,390 1,703,000 المساهمة ف

  و 
 %52 83,500 76,500 160,000 80,000 ات النقل والشحنمصـروفايجارات المبانن

 

 الفحص المستندي

 (99بالمخالفــة ألحكــام المــادة )الصـــرف  ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض عمليــات -
انية ن   المخازن. و  الحساباتو  من الئحة المت 

 (12بالمخالفــة للقــانون رقــم ) الدمغــة ضـــريبةلأذونــات الصـــرف عــدم إخضــاع بعــض  -
 .الدمغة م بشأن ضـريبة2004لسنة 

جيــ  ال - ن  ات المدفوعــة مــن قبــل بعــضمصـــروفالقيــام بتر الــذي يفقــد ، األمــر المــوظفي 
 ات وسياسة ترشيد اإلنفاق. مصـروفمعه أحكام الرقابة الداخلية عىل مثل هذه ال

  توريــــــد  مــــــن قبــــــل المبالغــــــة -
 مكتبيــــــة أجهــــــزةحواســــــيب محمولــــــة و  أجهــــــزةالمركــــــز فن

ونية بيانها كالتال   جهزةبعض األ و  طابعاتو 
 :اإللكتر

 البيان القيمة رقم األذن

 جهاز حاسوب 100توريد عدد  402,000 4/11

 مكتبية وطابعات أجهزةتوريد  208,125 7/11
 

إل  ات عـــىل بنـــود غـــت  مختصـــة بهـــا ممـــا يـــؤدىمصــــروفقيـــام المركـــز بخصـــم بعـــض ال -
إظهار قيمـة تلـك البنـود عـىل غـت  حقيقتهـا واخفـاء مـا قـد يحـدث مـن تجـاوز فيمـا لـو 

 (10الــذي يعــد مخالفــة ألحكــام المــادة رقــم )، األمــر الصــحيحةحملــ  عــىل بنودهــا 
 .من قانون النظام المال  

  شــــــركاتقيـــــام المركـــــز بالتعاقـــــد مـــــ   -
 
جهـــــزة ذلـــــك لتوريـــــد بعـــــض األ و  تأسســـــ  حـــــديثا

 .دينار 15,000المعدات، ولم يتجاوز رأس مالها و 

   6/11 رقــمإذن الصـــرف  بموجــب -
 الجــود  شـــركةم لصــال  18/10/2020المــؤر  فن

اد المعدات الطبية مقابل توريد وتركيب منظومة حفظ تداول الصور لجهـاز  الستت 
 (13دينــار، وفقــا للمــادة رقــم ) 153,500 ةإجماليــاألشــعة لصــال  فــرع زوارة بقيمــة 
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م حـــــددت نهايـــــة العقـــــد بنهايـــــة الســـــنة الميالديـــــة  م ويجـــــوز 2007مـــــن العقـــــد المـــــت 
جد ما ييب  تجديد العقد حيث وال يو  ،م2008تجديده لمدة سنة أخري أي لسنة 
 سنة.  12أن العقد منت   صالحيته منذ 

 لغي  العاملي    مكآفاتأتعاب و 

 الرصيد المصـروف المعتمد

1,600,000 1,594,340 5,660 
 

: حيث لوحظ بشأنها   
  اآلنر

وظيفــتهم يوميــة  أشــخاصات هــذا البنــد تمثــل تعاقــدات المركــز مــ  مصـــروفمعظــم  -
 لما نص عليه قانون عالقات العمل رقم )و  البند مغاير لمسم  بالمركز

ا
( 10مخالفة

 بالخصوص.  والئحته التنفيذيةم 2010لسنة 

-   
ن
 إجمـال  % مـن 83 بنسـبة م2020عـىل البنـد خـالل شـهر دشسـمت  الصـرف  التوس  ف

( 13ات المفوض بها وذلك الستنفاذ قيمة البند بالمخالفة ألحكام المـادة )عتماداال 
انية  ن  والحسابات والمخازن. من الئحة المت 

ن من قبل وزارة العمل والتأهيل بالمخالفة  اعتماد عدم  - مة م  المتعاوني  العقود المت 
والئحتــــــه م 2010( لســـــنة 10( مـــــن قـــــانون عالقـــــات العمـــــل رقـــــم )7لـــــنص المـــــادة )
  .التنفيذية

-   
ن ال يــــتم إعــــدادها أو مراجعتهــــا مــــن قبــــل المكتــــب القــــانونن جميــــ  عقــــود المتعــــاوني 

ن واعتماد يــــث يــــتم الموافقــــة عليهــــا بــــالمركز، ح هــــا مــــن قبــــل لجنــــة شــــؤون المــــوظفي 
 بالمركز. 

ن بمهام قيادية -  .عضوية لجانضافة إل باإل  ،تكليف بعض من المتعاوني 

عــدم وجــود ضــافة إل باإل  ،المتعاقــد معهــم بتقــديم أرقــامهم الوطنيــةأغلــب  تجاهــل -
 .لهم بالمركز إداريةملفات 

 المتعاقــد معهــم ال  شــخاصبعــض األ  -
 
ضــافة إل باإل  ،يحملــون مــؤهالت علميــة مطلقــا

 .عدم وجود معايت  لتحديد قيمة المقابل المادي

انية  حسابات خارج المي  

 العهد المالية

بيانهـا  دينـار 346,000م مبلـل وقـدره 2020ة خـالل سـنة مصــروفبلغ  قيمة العهـد ال
  :كالتال  

ـــخ رقم القرار الباب القيمة مستلم العهدة رقم االذن  المالحظات التاريـ

 لم تسوى 27/9/2020 136 الطوارئ 150,000 ر. ع. ال 10/9

 لم تسوى 2020 27 الطوارئ 100,000 ال .ن. ال 1/4

 لم تسوى 2020/12/03 194 الطوارئ 5,000 ب. ال. ش 18/12

 لم تسوى 2020/12/03 196 الطوارئ 5,000 ح.ه. ع 22/12

 لم تسوى 2020 182 الطوارئ 2,000 ال.ا.ك.  4/12
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ـــخ رقم القرار الباب القيمة مستلم العهدة رقم االذن  المالحظات التاريـ

 لم تسوى 2020 181 الطوارئ 5,000 ال .ر. ع 20/12

 لم تسوى 2020/12/02 189 الطوارئ 5,000 ع  .م.  19/12

 لم تسوى 2020 178 الطوارئ 5,000 ف.س. ب 13/12

 لم تسوى 2020 176 الطوارئ 5,000 ال.ع.   11/12

 لم تسوى 2020 179 الطوارئ 3,000 ص  .ع. س 12/12

 لم تسوى 2020/12/03 193 الطوارئ 5,000 س.   س 21/12

 لم تسوى 2020/12/09 200 الطوارئ 5,000 ال .م. ع 32/12

 لم تسوى 2020/12/10 201 الطوارئ 3,000 م. ج. ال 29/12

 لم تسوى 2020/12/10 202 الطوارئ 5,000 ع. ل. ال 73/12

 لم تسوى 2020/12/24 251 الطوارئ 5,000 ع. ال 57/12

 لم تسوى 2020/12/17 207 الطوارئ 5,000 م.ا. ف 58/12

 لم تسوى 2020/12/31 274 الطوارئ 5,000 م. م. س 42/12

 لم تسوى 2020/12/31 273 الطوارئ 5,000 م. ر. د 43/12

 لم تسوى 2020/12/31 287 الطوارئ 5,000 ف. م. ع.  75/12

 تسوىلم  31/12/2020 289 الطوارئ 5,000 ال.ع. أ 77/12

 لم تسوى 2020/12/09 200 الطوارئ 5,000 م. ع. ال 76/12

 لم تسوى 2020 180 الطوارئ 3,000 م.  . س -

 لم تسوى 2020/12/31 288 الطوارئ 5,000 ق .ع. أ 74/12

 دينار 346,000اإلجمال                 
 

 :  
 وقشأنها لوحظ اآلنر

صــحيحة تقيــد فيــه أصــل العهــدة ســجل خــاص بالعهــد الماليــة بصــورة إمســاك  عــدم -
  
انية 181بالمخالفة إلحكام المادة ) وما ينفق منها والرصيد المتبفر ن ( من الئحة المت 

 المخاز. و  والحسابات

  تســـوية العهـــد الماليـــة -
مـــن الئحـــة  (188بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) ،قصـــور المركـــز فن

انية والحسابات ن ن ح شخاصالمخازن علما بأن بعضها أل و  المت    .اليا بالمركزقياديي 

مـــــــن العهـــــــد  الصــــــــرفرئـــــــيس قســـــــم الخزينـــــــة ب ،الماليـــــــةاإلدارة  قيـــــــام كـــــــآل مـــــــن مـــــــدير  -
انيـــــــة  (180-179ة لهـــــــم بالمخالفـــــــة لنصـــــــوص المـــــــواد )مصــــــــروفال ن مـــــــن الئحـــــــة المت 

 .المخازنو  والحسابات

ة بالكشـــــف المحــــال مــــن قبــــل القســــم المـــــال  مصـــــروفبعــــض العهــــد الإدراج  يــــتم لــــم -
  
 :بالمركزوالمتمثلة فن

ـــخ المالحظات  إذن الصـرف مستلم العهدة القيمة رقم القرار التاريـ

 60/12 ن م ك  5,000 271 28/12/2020 لم تسوي

 14/12 إ ع م  5,000 175 14/12/2020 لم تسوي

 10/12 أ ث  أ  3,500 172 26/11/2020 لم تسوي

 72/12 ن ج م  5,000 297 31/12/2020 لم تسوي

 59/12 ف م ر 5,000 205 15/12/2020 لم تسوي
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 الدفعات المقدمة

دينـــــار و    672,000 مبلــــل م31/12/2020 بلــــل رصــــيد الــــدفعات المقدمــــة حــــبر  -
ن عــــدم القيــــام المركــــز  شـــــركاتتمثـــل دفعــــات تحــــ  الحســـاب لفنــــادق و  خدميــــة تبـــي 
  .( من القانون المال  للدولة21باجراء التسويات الالزمة بالمخالفة للمادة )

 المصـرفيةالحسابات 

  والثالــث، األول  ية لكــل مــن البــابمصـــرفأظهــرت مــذكرة تســوية الحســابات ال -
والثــانن

المركـــــز إدارة  ولـــــم تســـــجل بالـــــدفاترن دون قيـــــام مصــــــرفمبـــــالل خصـــــم  بكشـــــف ال
وفيمـــــا يـــــىل   مصــــــرف،الإدارة  مـــــ  بشـــــأنها القانونيـــــة والمحاســـــبية جـــــراءاتباتخـــــاذ اإل 
 :  أمثلة

ـــخ القيمة  ت البيان رقم الحساب التاريـ

16,573 1/3/2017 846007   
 1 الباب الثانن

11,582 1/2/2017 846007   
 2 الباب الثانن

 3 الباب الثال  846015 1/12/2014 1,803
 

ن األول  ية لكل من البابمصـرفأظهرت مذكرة تسوية الحسابات ال -   والتحسـي 
والثـانن
  كشـــف حســـاب ال

لـــم مصــــرف و والتطـــوير مبـــالل خصـــم  مـــن الـــدفاتر ولـــم تظهـــر فن
ن قيــام المركــز باتخــاذ اإل  ، بالمخالفــة مصـــرفالإدارة  الالزمــة بشــأنها مــ جــراءات يتبــي 

انية118للمادة رقم ) ن  :  وفيما يىل  أمثلة ،الحسابات والمخازنو  ( من الئحة المت 

ـــخ القيمة  ت البيان رقم الحساب التاريـ

 1 األولالباب  2845997 15/7/2015 12,740

 2 األولالباب  2845997 28/12/2016 31,966

 3 األولالباب  2845997 2/4/2018 40,460

48,200 31/12/2018 2846007   
 4 الباب الثانن

198,213 31/12/2019 2846007   
 5 الباب الثانن

ن والتطوير 5213506 31/12/2018 105,470  6 التحسي 
 

 المخازن

ن  من خالل الزيارة الميدانية لمخزن المعدات والقرطاسية : تبي   
    اآلنر

  ان تكــون شـــروط و ومطــابق لل مخــزن جيــدإل  افتقــار المركــز  -
  ينــبعن
المواصــفات الــبر

 .متوفرة بها من حيث السعة التخزينية

  وســــائل اإلطفــــاء  -
لــــوحظ عــــدم وجــــود وســــائل اآلمــــن والســــالمة المهنيــــة المتمثلــــة فن

انيـــــــــة والحســـــــــابات 220بالمخالفـــــــــة لـــــــــنص المـــــــــادة ) ،بـــــــــالمخزن ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 
 .والمخازن

ولـم  ،قديمة بالمخزن ال يمكن االستفادة منها و  غت  مستعملةو  وجود أصناف راكدة -
ن ) إجـــــراءاتتتخــــذ حيالهـــــا أي  انيـــــة314-313بالمخالفـــــة للمــــادتي  ن  ( مـــــن الئحـــــة المت 

 .المخازنو  الحساباتو 
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عـــدم وضـــ  ضـــافة إل ترتيبهـــا وفقـــا لطبيعتهـــا باإل و  عـــدم االهتمـــام بحفـــظ األصـــناف -
ن ) بطاقات الصنف انيـة232-231عليها بالمخالفة ألحكام المادتي  ن  ( من الئحـة المت 

  .المخازنو  الحساباتو 

 اجمللس الوطني لتحديد املسؤولية الطبية

 الرقابة الداخلية

ح ودراســته مــن وزارة العمــل  اعتمــاد عــدم  - الهيكــل التنظــيم  بــالرغم مــن اعــداد المقــتر
  عام 

ن
 م. 2014والتأهيل ف

  جاوزت مدتها العام بالمخالفة للمادة )عدم الغاء الصكوك  -
( من 118المعلقة والبر

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

بالمخالفـــة الصــــرف  والمســـتندات المؤيـــدة لهـــا بخـــتم يفيـــد إذن الصــــرف  عـــدم خـــتم -
انية والحسابات والمخازن. 105للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

جلــــــــس( بالمخالفــــــــة للمــــــــواد ماليــــــــة شــــــــهرية مســــــــتمرة )ألعضــــــــاء الم مكآفــــــــات ف  -
عالقــات العمـل وتحميلهــا بشـأن  م2010( لسـنة 12( مـن القـانون رقــم )130،131)

  بالمخالفة للمادة )أتعاب  عىل بند 
ن بالباب الثانن انية 3لغت  العاملي  ن ( من الئحة المت 

 والحسابات والمخازن. 

الماليـــة المرتبـــات وفـــق الحـــواالت الشـــهرية الصـــادرة عـــن وزارة  بصــــرفعـــدم التقيـــد  -
  الحوالة. 

ن بالعالوات الغت  مدرجة فن    ف مرتبات العاملي 
 وذلك باالستمرار فن

( مـــــن 99بالمخالفـــــة للمـــــادة )أذونـــــات الصــــــرف ضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي لـــــبعض  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

ية انية التسيي   المي  

 البيان
 الرصيد المصـروف المعتمد والمفوض به

 م2019 م2018 م2019 م2018 م2019 م2018

 55,447 32,449 744,553 667,550 800,000 699,999 األولالباب 

  
 30 35,020 192,970 164,980 193,000 200,000 الباب الثانن

 55,477 67,469 937,523 832,530 993,000 899,999 اإلجمال  
 

: وقشأنها لوحظ   
 اآلنر

انيـــــــة التقديريـــــــة  - ن عـــــــدم قيـــــــام المجلـــــــس بالدقـــــــة المهنيـــــــة الالزمـــــــة عنـــــــد تقـــــــديم المت 
 إلحكــام المــادة )

 
( مــن قــانون النظــام المــال  للدولــة والمــادة 5ومناقشــتها وذلــك وفقــا

انيـة والحسـابات والمخـازن، ح5) ن يـث لـوحظ قيـام المجلـس بـاجراء ( من الئحة المت 
ن خــالل الســنة الماليــة  مكآفــاتو أتعــاب  بنــد إل  منــاقالت مــن عــدة بنــود  لغــت  العــاملي 

  بعض البنود2019
 .م لتغطية العجز فن

 للقانون رقم إليه  ات المسندةختصاصبالرغم من تكليف مجلس طب   يتول اال  -
 
وفقا

  ذات الشــأن،  داريــةم والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات اإل 1986( لســنة 17)
الصــادرة فن

المجلـــــس إدارة  لـــــوحظ قيـــــام إال أنـــــهبـــــوزارة الصـــــحة، األصـــــىل   عملهـــــمضـــــافة إل باإل 
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ومكافــــــأة لغــــــت  أتعــــــاب  المســــــتمرة ألعضــــــاء المجلــــــس عــــــىل بنــــــد  مكآفــــــاتبتحميــــــل ال
ن ) ن بالمخالفــــة للمــــادتي   م،2010( لســــنة 12( مـــن القــــانون رقــــم )147،148العـــاملي 

 .عالقات العملبشأن 

 يةمصـرفالحسابات ال

  أظهـرت مـذكرة تسـوية الحسـاب ال -
ن
( طـرف 142رقـم )األول   المتعلـق بالبـابمصــرف

صكوك خصم   م31/12/2019الجمهورية وكالة مستشفن الهضبة حبر  مصـرف
 م2018-2017-2016منــــذ ســــنوات ســــابقة  مصـــــرفمــــن الــــدفاتر وال مقابــــل لهــــا بال

  تجاوزت المدة القانونية لتقديمها 
وفـق مـا هـو محـدد  ودون تسويتها، صـرفللوالبر

انية والحسابات والمخازن118بالمادة ) ن  .( من الئحة المت 

 صندوق التأمني الصحي العام
قـــام الـــديوان بتنفيـــذ مهمـــة رقابـــة أداء تتـــول التقيـــيم مـــدى كفـــاءة وفعاليـــة واقتصـــادية 

  أنشـــئ 
 الصــح  العــام وفــق األغــراض الــبر

ن مــن أجلهــا اإلطــار المؤسســـ  لصــندوق التــأمي 
  
والقــرارات المصــاحبة لــذلك، بمــا يضــمن المســاواة وحوكمــة الخــدمات التأمينيــة موالــبر

 :  أفض  لما يىل 

م صــــدر مــــن المجلــــس الرئــــاس  2017( لســــنة 854إن قــــرار انشــــاء الصــــندوق رقــــم ) -
بالمخالفـــة للمـــادة الثامنـــة والتاســـعة مـــن االتفـــاق الســـياس  وبالتعـــارض مـــ  القـــانون 

 التجاري. 

 الصـــــح  العـــــام بموجـــــب قـــــرار الرئـــــاس  رقـــــم تســـــمية مجلـــــ -
ن س إدارة صـــــندوق التـــــأمي 

م قــــد صــــدر مــــن جهــــة غــــت  مختصــــة بالمخالفــــة وقبــــل إصــــدار 2017( لســــنة 896)
تبــة عــىل  ، هــذا باإلضــافة إل تكليفــه بمراجعــة وتــدقيق الــديون المتر النظــام األســاس 

كــــات إدارة الدولــــة الليبيــــة جــــراء العــــالج بالــــداخل والخــــارج وكــــذلك تقيــــيم أعمــــال رسر 
م 2005( لسـنة 3النفقات الصحية العاملة لصـال  الدولـة بالمخالفـة للقـانون رقـم )

كـــات  هـــا بمتابعـــة وتقيـــيم أعمـــال رسر ن دون غت  اف عـــىل التـــأمي  الختصـــاص هيئـــة اإلرسر
 صــــح  عــــام 

ن ن صــــندوق تــــأمي  إدارة النفقــــات الطبيــــة، باإلضــــافة إل أن الجمــــ  مــــا بــــي 
ن ورسر  كي 

كة إدارة أموال المشتر ( لسـنة 20كة نفقات طبية يخـالف القـانون رقـم )ورسر
 م والئحته التنفيذية. 2010

  إدارة الصـــــندوق بشـــــكل كامـــــل، حيـــــث لـــــم يـــــتم إل اآلن تشـــــكيل  -
غيـــــاب الحوكمـــــة فن

الجمعية العمومية وال لجنة المراقبة، مما ترتب عليه استفراد رئيس مجلس اإلدارة 
  كافــــة األمــــور واألنشــــطة التخطي

طيــــة والتنظيميــــة والتنفيذيــــة بالســــلطة المطلقــــة فن
  أعضاء مجلس اإلدارة. 

 دون رقابة أو متابعة م  التغييب الواض  لبافر

ن بالسـجل  - ن بالمخالفـة وبـالتواطؤ مـن المسـؤولي  ن تجاريي  استصدار الصندوق سجلي 
كـة  ن العـام، رسر ن لكيـان واحـد )صـندوق التـأمي  ن قـانونيي  التجاري لالستفادة من شكلي 

( حيــث يــتم ن إبــراز الســجل الخــاص بالشــكل الــذي يحقــق المصــلحة   صــندوق التــأمي 
ن المســتخرجات لبيانــات غــت  صــحيحة للتــدليس  كلمــا لزمــ  الحاجــة كمــا تــم تضــمي 
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والتضــليل، ودون اســتيفاء المتطلبــات األساســية للتســجيل أو القيــد وذلــك بالســجل 
ائب.  ن أو مصلحة الرصن اف عىل التأمي   التجاري أو هيئة اإلرسر

  تطــوير وتقــديم الخــدمات الصـــحية  إغفــال الصــندوق لنشــاطه -
ن
األســاس  المتمثـــل ف

  
ن
ن عن طريق الرعاية التأمينية حيـث عكـف الصـندوق مـن تـاريــــخ إنشـاءه ف للمواطني 

م وحبر اآلن عىل ممارسة أنشطة تجارية واختصاصات أخرى تتعارض 2017العام 
ـ   الصـح  العـام مثـل المراجعـة اإلجرائيـة وانشـاء الشر

ن كات م  أهداف صناديق التـأمي 
  تتجــــاوز نصــــف المليــــار 

واالســــتحواذ عــــىل أصــــول وموجــــودات جهــــاز التحــــدي والــــبر
  ظل افتقاره إل أي مـن 

ن
دينار بالرغم من وجود أحكام قضائية صادرة بالخصوص ف

 . يع 
 مقومات إدارة المخاطر وعدم االمتثال لما به من خلط وتضارب تشر

كــات إدارة النفقـات الطبيــة بسـجال  - اف، وعــىل مخالفـة ضــوابط قيـد رسر ت هيئــة اإلرسر
وجــــــه الخصــــــوص المــــــادة األول والثانيــــــة منــــــه حيــــــث أن الصــــــندوق مــــــدرج بالهيئــــــة  

كة إدارة نفقات طبية.   صح  فقط وليس رسر
ن  كصندوق تأمي 

-   
ن بالصــندوق للمتطلبــات القانونيــة الواجــب توافرهــا فن مخالفــة تســميات المســؤولي 

ن باإلضـــــافة إل م   تـــــزاول اعمـــــال التـــــأمي 
مارســـــة الصـــــندوق ألعمـــــال المؤسســـــات الـــــبر

ار  اء المعاينــــــــة وتقــــــــدير اال ن التــــــــدقيق والمراجعــــــــة الطبيــــــــة دون قيــــــــد اي مــــــــن خــــــــت 
ن ووزارة االقتصاد.  اف عىل التأمي   بسجالت هيئة االرسر

  إنجاز أعمـال التـدقيق والمراجعـة لمطالبـات المصـحات المقدمـة  -
تأخر الصندوق فن

اســـــتالم الصـــــندوق ألعمـــــال للخـــــدمات العالجيـــــة بالـــــداخل والخـــــارج ممـــــا ششـــــت  إل 
مراجعة طبية ليس لديه القدرة عىل إنجازها األمر الذي ترتب عليه لجونه للتجـاوز 
والتحايـــل بالقيـــام بمراجعـــة مســـتندية واالدعـــاء بأنهـــا طبيـــة هـــذا باإلضـــافة إل قيامـــه 
ـــكة تونســــية أخــــرى  ـ كــــة وهميــــة بدولــــة تــــونس تتــــول إســــناد األعمــــال لشر بتأســــيس رسر

  رأس المــال،  %20بة بالبــاطن مقابــل نســ
يتحصــل عليهــا الصــندوق تمثــل حصــته فن

از ومســــاومة  ن ن مــــن تعـــرض بعــــض المصــــحات لحــــاالت ابــــتر هـــذا باإلضــــافة إل مــــا تبــــي 
 مقابل  ف مستحقاتهم المتأخرة بالصندوق. 

  المعــامالت لعــدة أشــهر إل تفــاقم حــاالت بعــض  -
كمــا تســبب تــأخر بــث الصــندوق فن
  المر،ن والجرج الذين ارتبط استك

مال عالجهم بسداد المستحقات مما تسبب فن
حــاالت بــتر لألعضــاء بعــد ان كــان باإلمكــان عالجهــم، هــذا باإلضــافة إل زيــادة تكلفـــة 
ة    تسبب فيها التأخت  وتكبد الدولة لقيمة عـالج كبـت 

العالج نتيجة المضاعفات البر
  وق  مناسب. 

 فيما لو تم البث فيها فن

  تم مراجعتهـا مـن قبـل الصـندوق حيـث وجود العديد من الشبهات بالمعامال  -
ت البر

لــــوحظ تكــــرار أســــماء الحــــاالت بــــنفس البيانــــات بتقــــارير المراجعــــة والتــــدقيق كمــــا أن 
تقـــاريره ال تحـــوي أي بيانـــات يمكــــن الرجـــوع إليهـــا مـــن حيــــث عـــدد حـــاالت الفحــــص 

ها.   والمدة الزمنية واسم المصحة وقائمة األسعار النمطية وغت 

مراجعــــــــة واالعتمــــــــاد عــــــــىل العشــــــــوائية واالجتهــــــــادات عــــــــدم وضــــــــ  دليــــــــل واضــــــــ  لل -
  الغالـــــب 

  قبـــــول أو رفـــــض المعـــــامالت ألســـــباب شـــــكلية، حيـــــث يـــــتم فن
الشخصــــية فن

  تم إيقافها بعد استيفاء المستفيد للمستند النـاقص ممـا 
الموافقة عىل المعاملة البر
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  يعلـــن عنهـــا الصـــندوق بوســـائل االعـــالم غـــت  حقيقيـــة 
يوضـــ  بـــأن التخفيضـــات الـــبر

 همية(. )و 

م  - اســتمرار قبــول المعــامالت وتــأخت  البــث فيهــا بــالرغم مــن انتهــاء مــدة االتفــاق المــت 
ن الصندوق ووزارة الصحة.   بي 

ن تسـديدها  - الموافقة عىل تسديد مبـالل ضـخمة نظـت  ديـون ومسـتحقات قديمـة تبـي 
  السابق وتعهد المستفيد بعدم المطالبة بأي مستحقات إضافية. 

ن
 وتسويتها ف

 صندو  التأمي   الصح  العامل ت البناء التنظيم  تقييم مكونا

 الصـــــح  العـــــام باتخـــــاذ كافـــــة القـــــرارات إدارة  نفـــــراد رئـــــيس مجلـــــسا -
ن صـــــندوق التـــــأمي 

بتكليــــف وتغييــــب االعضــــاء باالضــــافة ال قيامــــه المتعلقــــة بتهيئــــة البيئــــة التنظيميــــة 
ن مستشــارين  لتــول  صــياغة ومتابعــة النظــام األســاس  دون أدنن دور  غــت  متخصصــي 
.  ختصاصلجهات اال  ن اف عىل التأمي   من وزارة الصحة وهيئة اإلرسر

 الصح  العام بتأسيس  -
ن ونيـة تحـ  مسـم  شـركةقيام صندوق التأمي  خـدمات إلكتر

ونيـــة بالتعـــاون مـــ   شــــركة ا للخـــدمات الماليـــة بنســـة  شــــركةحلـــول الصـــحة اإللكتر ن مـــت 
 الصح  العام و% لصال20

ن ا حسب ما ورد  شـركة% لصال  80  صندوق التأمي  ن مت 
  م، والذي يعـد 2018لسنة اإلدارة  االجتماع الثامن لمجلس محضـر ب

 
لقـانون مخالفـا

ن وكـــــــــذلك القـــــــــانون رقـــــــــم بشـــــــــأن  (3/2005رقـــــــــم ) اف والرقابـــــــــة عـــــــــىل التـــــــــأمي  اإلرسر
 الصح  العام. بشأن  (20/2010)

ن  نظام التأمي 

 الصــــح  العــــام باال  اطــــالع إدارة عــــدم -
ن ات ختصاصــــالشــــؤون الفنيــــة بصــــندوق التــــأمي 

( مــن 61المناطــة بهــا وفــق الهيكــل التنظــيم  والتنظــيم الــداخىل  ومتطلبــات المــادة )
( لســـــنة 3الالئحـــــة التنفيذيـــــة للقـــــانون رقـــــم )بشـــــأن  م2006( لســـــنة 4القـــــرار رقـــــم )

ن بشـــــأن  م2005 اف والرقابـــــة عـــــىل التـــــأمي  ساســـــية مســـــك الســـــجالت األ بشـــــأن  اإلرسر
  و   )سـجل

سـجل  – سـجل التعويضـات – الوثـائقإصـدار  لمزاولة النشاط التأميبن
 اإلستثمارات(. 

  قصـبشـأن  م2010( لسـنة 12مخالفة القـانون رقـم ) -
رت مادتـه ـعالقـات العمـل الـبر

جداول مرتبات الجهات التابعة لمجلس الوزراء لمجلـس  اعتماد ( سلطة 182رقم )
ن أســـــ   حـــــي 

( مـــــن المـــــادة السادســـــة مـــــن قـــــرار 11ندت الفقـــــرة )الـــــوزراء دون ســـــواه فن
النظــــــام األســـــاس  للصــــــندوق بشـــــأن  م2017( لســـــنة 530المجلـــــس الرئـــــاس  رقــــــم )

ن بالصــــــــندوق لمجلــــــــس اعتمــــــــاد  اختصــــــــاص  اإلدارة  جــــــــدول مرتبــــــــات العــــــــاملي 
 
 ســــــــلبا

 ات مجلس الوزراء. ختصاصال 

ـــــا والمشــــ -  الصــــح  نهائي 
ن إليهـــــا  ار عــــدم إجتمــــاع الجمعيـــــة العموميــــة لصـــــندوق التــــأمي 
 بنصوص المواد الواردة بالنظام األساس  لصندوق. 

اللجنـــــة المشـــــكلة بخصـــــوص إعـــــداد اللـــــوائ   إل اســـــتكمال عـــــىل الـــــرغم مـــــن اإلشـــــارة -
إال م 2018( لســـنة 5رقــم )اإلدارة  الداخليــة للصــندوق بموجـــب قــرار رئــيس مجلـــس

  )الالئحــة اإل  أنــه
والالئحـــة  داريـــةلـــم يـــتم موافاتنــا بـــأي مـــن هــذه اللـــوائ  والمتمثلـــة فن
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اكات والئحــــــة التعويضــــــات والمنــــــاف  والتنظــــــيم  الماليــــــة والئحــــــة التســــــجيل واالشــــــتر
 .)  اإلداري الداخىل 

 بصندو  التأمي   الصح  العام بشـريةالموارد ال

 الصـــــح  العـــــام مـــــن وزارة العمـــــل  اعتمـــــاد عـــــدم  -
ن   لصـــــندوق التـــــأمني 

المـــــالك الـــــوظيفن
 والجهات ذات العالقة. 

  خـــاص بوصـــف الوظـــائف المدرجـــة بالهيكـــل عـــدم وجـــود وصـــف  -
وتوصـــيف وظـــيفن

 الصح  العام. 
ن  التنظيم  والتنظيم  الداخىل  بصندوق التأمي 

ن أن  - الشــؤون الفنيــة بمؤهــل علــم  دبلــوم عــال  طــب نــووي والــذي ال إدارة  مــدير تبــي 
ينطبـــق عـــىل المتطلبـــات القانونيــــة لشـــغل الوظيفـــة المكلـــف بهــــا بمـــا يخـــالف لــــنص 

ن بشأن  م2005( لسنة 3القانون رقم )( من 47المادة ) اف والرقابة عىل التأمي  اإلرسر
ن وتكليفهم بمهام والمواد رقم ) اء التأمي  ( 24-23والمتعلق بحيييات اإلستعانة بخت 

اف والرقابة والصادرة بموجب قرار  ذات العالقة من الالئحة التنفيذية لقانون اإلرسر
ا رقم )

 
( من الالئحة 27المادة ) متطلباتم، وكذلك 2006( لسنة 4ل. ش. ع سابق

  شـــأنلعـــدم اال 
ن متطلباتهـــا فن وتقيـــيم المخـــاطر والمؤهـــل العلـــم  إدارة  نطبـــاق مـــا بـــي 

  األداء. 
 لشاغر الوظيفة وما ترتب عن ذلك من سوء فن

بشـــأن  م2005( لســـنة 3( مـــن القـــانون رقـــم )44-42-40مخالفـــة نـــص المـــواد رقـــم ) -
ن والمتعل اف والرقابـة عــىل التــأمي  ة القيــد والتســجيل بســجالت هيئــة ضــرور قــة باإلرسر

ن  ن إلمكانيـــة مزالـــة األنشـــطة التأمينيـــة، وحيـــث أن كافـــة القـــائمي  اف عـــىل التـــأمي  اإلرسر
تحـــ   شــــركاتعـــىل أعمـــال الصـــندوق غـــت  وارد ذكـــرهم بـــأي مـــن ســـجالت القيـــد بال

اء أو  ن أو وســــــطاءاستشــــــار تصــــــنيف خــــــت  إلــــــخ مــــــن المهمــــــن المتعلقــــــة بالنشــــــاط ...يي 
 .  
  التأميبن

اف بشـــأن  م2005( لســنة 3( مــن القـــانون رقــم )10مخالفــة نــص المـــادة رقــم ) - اإلرسر
ن والئحته التنفيذية والمتعلقة ب إدارة  ة أن يتضمن مجلـسضـرور والرقابة عىل التأمي 

ة التأمينيـــة عـــىل أن  ن عضـــوان مـــن ذوي الخـــت    تـــزاول أعمـــال التـــأمي 
المؤسســـات الـــبر

 االكتتـــــــابإدارة  يـــــــة، وكـــــــذلك مســـــــؤوليكـــــــون أحـــــــدهم قـــــــائم بأعمـــــــال اإلدرة التنفيذ
  مجـال و 

ة والمؤهـل العلـم  فن  واإلسـتثمار مـن ذوي الخـت 
ن التعويضات واعادة التـأمي 

ن حسب األحوال.  ن واعادة التأمي   التأمي 

 الصــح  العــام ممارســة أعمــال التــدقيق والمراجعــة الطبيــة  -
ن ال يجـوز لصــندوق التــأمي 

ن ( مــــن الئحــــة قــــانون اإل 30بموجــــب نــــص المــــادة رقــــم ) اف والرقابــــة عــــىل التــــأمي  رسر
ار، اء المعاينة وتقدير األ ن لعدم قيد أي مـنهم بسـجالت هيئـة  والمتعلقة بدور خت 

تـــــــب عـــــــن ذلـــــــك مـــــــن أثـــــــار جســـــــيمة  ن ووزارة االقتصـــــــاد ومـــــــا يتر اف عـــــــىل التـــــــامي  اإلرسر
 ومسؤوليات طبية. 

ونية المعتمدة لدى صندو  التأمي   الصح  العام
 المنظومة اإللكي 

 الصـــح  العـــام مـــا    إال منظومـــة أن المنظومـــة -
ن   يعمـــل وفقهـــا صـــندوق التـــأمي 

 الـــبر
 الطـب   وبالتـال  ال إدارة 

ن نفقات طبية وليس منظومة خاصة بتقديم خدمات التـأمي 
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 الصــــح  
ن ونيــــة ومتطلبــــات تقــــديم خــــدمات التــــأمي 

ن المنظومــــة اإللكتر عالقــــة مــــا بــــي 
، حيــث أن المنظومــة غــت  قــادرة عــىل تأمينيــة أو تســجيل أي وثــائق إصــدار  األســاس 

ن  قواعــــد بيانــــات بالخصــــوص وفــــق التعريفــــات البدائيــــة لتطبيقــــات خــــدمات التــــأمي 
 صح  عىل المـدى القريـب 

ن ، وبالتال  لن يتمكن من تقديم أي خدمات تأمي  الصح 
 أو المتوسط لعدم توفر مقومات البيئة التنظيمية له. 

-   
ن
ونيــــة المســــتخدمة ف ن النفقــــات الإدارة  أن المنظومــــة اإللكتر طبيــــة بصــــندوق التــــأمي 

ال تعكــس أي مــن متطلبــات الجــودة عبــارة عــن منظومــة أالشــفة فــ   الصــح  العــام 
  مجــال

ن
عليهــا أو  عتمــاد النفقــات الطبيــة وان مخرجاتهــا ال يمكــن اال إدارة  والكفــاءة ف

  إتخـــاذ 
ن
ن فـــال يوجـــد لهـــا أدنن دور ف ـــا ألراء المســـتخدمي  الوثـــوق بهـــا فـــ   خاضـــعة كلي 

هـــا للمتطلبـــات الرئيســـية  القـــرار وتعزيـــز الشـــفافية والحوكمـــة، عـــالوة عـــىل عـــدم توفت 
 واألساسية من حيث ضوابط اإلدخال والمعالكة والمخرجات وأمن التطبيق. 

  وعقــد تصــميم كمــا انــه ال يوجــد بهــا أي مســتندات تــ -
ام القــانونن ن راع  متطلبــات اإللــتر

  من ال
المقدمة للخدمة، بما يجعلها عرضة  شـركةالمنظومة ومتطلبات الدعم الفبن

  أي وق  ويمكن تصنيفها عىل أنها برمجية مشوقة. 
 للتلف والخروج عن العمل فن

 الموارد المالية للصندو  ومدى مالءتها لممارسة األنشطة التأمينية

الالئحـــــة بشـــــأن  م2006( لســـــنة 4الصـــــندوق لمتطلبـــــات القـــــرار رقـــــم ) ثـــــالامتعـــــدم  -
ن بشأن  م2005( لسنة 3التنفيذية للقانون رقم ) اف والرقابة عىل التأمي  بشأن  اإلرسر

. 59نص المادة رقم ) ن اف عىل التأمي   ( وتقديم التقارير المالية لهيئة اإلرسر

 الصــح  العـــام بتقــديم تقريــره ا -
ن م صــندوق التــأمي  ن

لســنوي لــديوان المحاســـبة لــم يلــتر
ا رقـــــم )60وفـــــق متطلبـــــات نـــــص المـــــادة رقـــــم )

 
( لســـــنة 4( مـــــن قـــــرار ل. ش. ع ســـــابق

بشـــــأن  م2005( لســـــنة 3الالئحـــــة التنفيذيـــــة للقـــــانون رقـــــم )بشـــــأن إصـــــدار  م2006
، وكـــذلك المـــادة ) ن اف والرقابـــة عـــىل التـــأمي    تلـــزم الصـــندوق بمســـك 61اإلرسر

( والـــبر
نشـــــــــاطه و   )ســـــــــجل اإلصـــــــــدار، ســـــــــجل ســـــــــجالت متخصصـــــــــة والزمـــــــــة لمزاولـــــــــة 

 التعويضات، سجل االسثمارات(. 

 الصـــح  العـــام تتجـــاوز الـــثالث  -
ن عـــىل الـــرغم مـــن مـــدة مزاولـــة نشـــاط صـــندوق التـــأمي 

انيــــــــــات وحســــــــــاب بــــــــــ إال أنــــــــــهســــــــــنوات  ن  اإليراداتلــــــــــم يقــــــــــدم أي تقــــــــــارير ماليــــــــــة ومت 
ن والمخصصــــــــات الفنيــــــــة بشــــــــأن  ات وأي بيــــــــانمصـــــــــروفوال ــــــــ  أقســــــــاط التــــــــأمي  توزيــــ
الستثمارات الخاصة بالصندوق وتقارير عن المركز المال  بما يخالف نص المادة وبا

ا رقــــــم )59رقــــــم )
 
بشــــــأن إصــــــدار  م2006( لســــــنة 4( مــــــن مــــــن قــــــرار ل. ش. ع ســــــابق

اف والرقابـــــة عـــــىل بشـــــأن  م2005( لســـــنة 3الالئحـــــة التنفيذيـــــة للقـــــانون رقـــــم ) اإلرسر
 . ن  التأمي 

 الصــــــح  العــــــام أل -
ن ي مــــــن الضــــــوابط الــــــواردة بالئحــــــة عــــــدم أمتثــــــال صــــــندوق التــــــأمي 

  شــــــــأن اإل 
انيــــــــة والمخــــــــازن فن ن ودفــــــــتر يوميــــــــة الصــــــــندوق  يصــــــــاالت الحســــــــابات والمت 

والرقابـــة عليهـــا عـــىل الـــرغم مـــن خضـــوعه لقـــانون النظـــام المـــال  اجـــراءات الصــــرف و 
انيــة والمخــازن ب ن ه جهــة حكوميــة تعمــل عــىل اعتبــار للدولــة والئحــة الحســابات والمت 
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ن  اللصــــح  األساســـــية والخدمــــة العامــــة، وبمــــا يخــــالف نـــــص  تقــــديم خــــدمات التــــأمي 
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 24المادة رقم )

م الــــذي 2010لســــنة  (23)( مــــن القــــانون التجــــاري رقــــم 103مخالفـــة نــــص المــــادة ) -
نـــص عـــىل: )تكـــون حصـــة المســـاهم نقـــدا، مـــا لـــم يـــنص عقـــد التأســـيس عـــىل خـــالف 

ن أســـــاس  ته عـــــىلذلـــــك، واذا تعهـــــد المســـــاهم بتقـــــديم حصـــــ ء معـــــي   
نقـــــل ملكيـــــة سر

  
فيمـــــا يتعلـــــق بضـــــمان الحصـــــة إذا  تســــــريبالـــــذات، فـــــ ن أحكـــــام عقـــــد البيـــــ     الـــــبر

 (....هلك ، أو استحق ، أو ظهر فيها عيب أو نقص

  
 
 :النفقات الطبية وأعمال التدقيق والمراجعة ما يل  إدارة  تقييم دور الصندو  ف

 الصح  العام     -
ن شادية ال يجوز لـه استشار  أعمال إن أعمال صندوق التأمي  ية إستر

ا، حيـث أن تفاقحق اإلفراج أو اإليقاف بموجب نصوص المواد باال 
 
ات المذكورة أنف

  متخصـــــص غـــــت  ملـــــزم يمكـــــن األخـــــذ بـــــه ويمكـــــن 
تكليـــــف مستشـــــار لتقـــــديم رأي فـــــبن

 تجاوزه. 

 الصـــح  العـــام بحســـب النصـــوص الـــواردة بنظامـــه األســـاس  ذو  -
ن إن صـــندوق التـــأمي 

( ونـــــص المـــــادة الثالثـــــة عـــــىل وجـــــه التحديـــــد خولـــــ  الصـــــندوق 530/2019)الـــــرقم 
 الصـــــح  والنفقـــــات الصـــــحية وليســـــ  أعمـــــال استشـــــار بتقـــــيم 

ن   مجـــــال التـــــأمي 
ات فن

 التدقيق والمراجعة الفنية المتخصصة. 

  مجال -
 الصح  العام فن

ن النفقـات الطبيـة تفقـر للدقـة إدارة  أن أعمال صندوق التأمي 
 والصحة. 

 الصــــــــح  العــــــــام  لــــــــم يــــــــراع صــــــــندوق -
ن   أعمــــــــال التــــــــدقيق  اإلنجــــــــاز  ســـــــــرعةالتــــــــأمي 

فن
  لمطالبـــــــات 

والمراجعــــــة، حيــــــث تجـــــــاوزت مــــــدة الفحـــــــص والتــــــدقيق المـــــــال  والفــــــبن
المصـــــحات المقدمـــــة للخـــــدمات العالجيـــــة بالـــــداخل والـــــبعض منهـــــا بالخـــــارج لمـــــدة 

تـــاريــــخ البـــث والموافقـــة مـــن خـــالل فحـــص إل  يـــوم مـــن تـــاريــــخ اإلحالـــة 218تتجـــاوز 
  يمكـــن عينــة 

مـــن هــذه المطالبـــات المحالــة مـــن مركــز الطـــب الميــدان والـــدعم، والــبر
 :م وفق البيان التال  08/08/2020م حبر 08/08/2019التعبت  عنها من تاريــــخ 

 
 

85% 

15% 

 المطالبات المحالة من مركز طب الميدان والدعم بالداخل والخارج

ا   تم البث بها ومراجعتها مستندي 
 المطالبات البر
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  يقوم بها الصندوق    مراجعات مستندية فقـط  -
إن أعمال التدقيق والمراجعة البر

، وبالتــال  فــ ن الموافقــة عــىل المطالبــات    الطــب  
ولــم يــتم التطــرق آليــة التــدقيق الفــبن

المالية قابلة للتغت  ودف  كافة القيم وان عمليات التخفيض    تخفيضات وهميـة 
  
  حـال وغت  حقيقية لعدم القيام بتدقيق فبن

ن
المسـتندات يحـق لمقـدم  اسـتيفاء، وف

  القــــيم المســـتحقة لكــــون
ر
 عــــدم اإلســــتحقاقأســـباب  الخدمـــة الطبيــــة المطالبـــة ببــــاف

ات تفاقـغت  مستندة عىل معـايت  حقيقيـة وواقعيـة بعكـس مـا نصـ  عليـه اال أسباب 
  
ن وزارة الصـــحة ومركـــز الطـــب الميـــدان والـــدعم، وحيـــث أن المبـــالل الـــبر مـــا بينـــه وبـــي 

مليـــون  83لصـــندوق تخفيضـــها والمحافظـــة عليهـــا مـــن الهـــذر بقيمـــة تتجـــاوز يـــدع  ا
   2020 -060ر. م. إ  شــــــــــــــاريدينــــــــــــــار بموجــــــــــــــب كتابــــــــــــــه ذو الــــــــــــــرقم اإل 

ن
والمــــــــــــــؤر  ف

م ما    إال أرقام مؤجلـة الـدف  فقـط ال غـت  لكـون التقيـيم مسـتندي 15/04/2020
  مـدى اكتمـال الملــف الطـب   للمـريض فقـط وهــذا مـا يؤكـد مال 

ن
حظاتنـا عــن ويبحـث ف

  يعمل وفقها ما    إال منظومة أرشفة. 
 أن المنظومة البر

 19.4لمطالبة المقدمة مـن مصـحة المختـار بقيمـة تتجـاوز من خالل االطالع عىل ا -
، وكـذلك لمصـحة رويـال فـ ن دينار مليون  4.2وأن قيمة المستحق     دينار مليون 

ألف دينار فقـط، ومـن  43وأن قيمة المستحق  دينار مليون  4.6قيمة المطالبة    
خــالل فحــص ملفــات المصــحات تــم تأكيــد أن المراجعــة مســتندية فقــط )حيــث أن 
 ،  
ر رســالة التكليـــف، الــرقم الـــوطبن   عـــىل ضــوءها تمـــن  الموافقــة   

المســتندات الــبر
، الفاتورة النهائية(جواز السفر، ال  .تقرير الطب  

شــــاد بهــــا نمطيــــة متفــــق عليهــــا يمكــــن أســــعار  لــــيس لــــدى الصــــندوق أي قــــوائم - اإلستر
 والمراجعة والتدقيق وفقها. 

 تدقيق الصندو  عل معامالت مركز طب الميدان

حـبر  دينـار  354,885,774م نحـو 2020ن سنـــــة بلغ  مديونية العالج بالداخل ع -
م وأن كامل هذه المديونية لم يتم مراجعتها أو البث 2020نهاية شهر نوفمت  لسنة 

ن الصـ ن أن قسـم المراجعـة الفنيـة بطــب بهـا مـن قبـل صـندوق التـأمي    حـي 
ح  العـام فن

الميدان والـدعم قـام بمراجعـة هـذه المطالبـات مـن الناحيـة الماليـة والطبيـة والفنيـة 
ــا بــأن  29,000كافــة المتطلبــات المســتندية بنحــو   اســتيفاءالمتخصصــة و  فــاتورة علم 

  
نحـو نهـا للصـندوق بلـل م، وأن المحـال م01/06/2020بداية عمل القسم كان  فن

دينـــــار  6,000,000والـــــذي قـــــام الصـــــندوق بمراجعتـــــه نحـــــو  دينـــــار  148,741,286
  المراجعــــة والمطالبــــات الماليــــة جعــــل مــــن مركــــز 

مراجعــــة إنتقائيــــة، وهــــذا التــــأخت  فن
ا عــىل الخطــط    محــك المســؤولية الطبيــة ويــؤثر ســلب 

الطــب الميــدان والــدعم يقــ  فن
  تعاملهــــا 

مــــ  المصــــحات وضــــمان حصــــول  العالجيــــة وقفــــل األبــــواب أمــــام المركــــز فن
الــــذي األمـــر  الجـــرج عـــىل الخـــدمات العالجيــــة المطلوبـــة وبـــالجودة المناســــبة لهـــم،

ة وذات اإلمكانيــــات العاليــــة مــــ  المركــــز  ترتــــب عنــــه عــــدم تعامــــل المصــــحات الطبــــت 
 كفاءة وجودة بالعالج.   األقلواإلتجاه للمصحات 

ن أن  -   صـــدرت مـــن طـــرف صـــندوق التـــأتبـــي 
 الصـــح  العـــام بعـــض الموافقـــات الـــبر

ن مي 
  تـــــم
مراجعتهـــــا مـــــن قبـــــل قســـــم المراجعـــــة الفنيـــــة بمركـــــز طـــــب الميـــــدان إعـــــادة  والـــــبر
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  أفضــ 
 95,074,970عــىل اإلفــراج عــن قيمــة  موافقــة الصــندوقإل  والــدعم والــبر

  الطــــــب    دينــــــار 
و   قــــــيم غــــــت  مســــــتحقة للمصــــــحات وفــــــق ألعمــــــال التــــــدقيق الفــــــبن

  تعد 
  المال العام بتصـرف  المتخصص والبر

ن
همـال المجان وهدر مال  نـاتأ عـن اإلف

 .اختصاصوالتقصت  وسوء األداء لممارسات اعمال بغت  

منحــه الموافقــة بشــأن  إن عــدد المراســالت المحالــة مــن مركــز طــب الميــدان والــدعم -
واإلفـــــراج عـــــىل القـــــيم والمطالبـــــة الماليـــــة المدرجـــــة بهـــــا وفـــــق الفـــــواتت  والمطالبـــــات 

  لم ير 
د عليها من قبل الصندوق حبر تاريــــخ هذا الكتـاب المرفقة بالمراسالت، والبر

  تضـــــــمن  عـــــــدد  63 والبــــــالل عـــــــددها
جــــــريــــ  مـــــــن ذوي حـــــــاالت  278رســـــــالة والــــــبر

اإلصــابات الحرجــة والخطـــرة والــذي يعـــد عــدم الـــرد بذاتــه )مســـؤولية طبيــة حيـــالهم 
المســــــؤولية بشــــــأن  (16/1987بموجــــــب نصــــــوص المــــــواد الــــــواردة بالقــــــانون رقــــــم )

تبـة عـىل تـأخر البـث وعـدم الـرد لهـذه الحـاالت، كمـا أن ذلـك  اآلثـار الطبية( وفـق  المتر
  بعض األحيان وتوقف الخدمات العالجيـة إل  يؤدي

ن
مضاعفة المطالبات المالية ف

  مســـــتواها ونقـــــل الحـــــاالت 
مصـــــحات ومستشـــــفيات مـــــن الدرجـــــة الرابعـــــة إل  وتـــــدنن

  تشــــويه صــــورة الدولــــة الليبيــــة والــــدف  ب
مــــزودي الخــــدمات والخامســــة والتســــبب فن

السـلبية وعـىل كافـة المسـتويات، ويمكـن  اآلثـار إلخ من ...القضاءإل  العالجية للجوء
: وفق البيان  األعمالتلخيص هذه   

 اآلنر

 مالحظــــات اإلجراء المتخذ من قبل الصندو  عدد الحاالت 

 يوم 280لمدة تتجاوز  لم يتم الرد 278
 

  الموافقات الممنوحة يمكن 
ن كما أن بافر إيجازها عينة المراسالت والقيم المالبة مـا بـي 

 الصح  العاممركز طب الميدان وال
ن  التالية:  دعم وصندوق التأمي 

 القيم المالية المعادلة بالعملة الليبية النسبة  اإلجراء المتخذ من قبل الصندو  عدد الحاالت المحالة

  2,060,219 %3 الصـرفعدم  186

  24,825,803 %40 اإلفراج 251

  7,448,927 %12 لم يتم الرد 316

44   
  19,948,075 %32 إفراج جزن 

  7,985,304 %13 حجب القيمة 297

  62,268,332  االجمال   
 

-   
ن وجـــود حـــاالت عـــدم  ف وحجــــب القيمـــة الماليـــة لمطالبـــات قـــد  فــــ  فن تبـــي 
  تقريرنـا 

ا فن
 
السابق بموجب موافقات من الصندوق وهذا ما يؤكد عىل ما ورد مسبق

 الصــح  العــام حــول كفــاءة وفعاليــة  المؤسســـ الرقابــة عــىل اإلطــار 
ن لصــندوق التــأمي 
ض أن ال ت   من المفتر

ونية والبر سم  بتكرار نفس المطالبـة الماليـة المنظومة اإللكتر
وتضــمن الــتحكم والضــبط الــداخىل  وفــق نظــام ســليم إلدارة النفقــات الطبيــة، وعــىل 

 :الحالة التاليةالحصـر  سبيل الذكر ال 

 الرقم اإلشاري
 تاريــــخ المراسلة 
 من المركز

عدد 
 الحاالت

 القيمة
 )يورو(

رقم 
 اإلفادة

 الرقم اإلشاري
تاريــــخ الرد من 
 الصندو 

 الساحة

 ألمانيا م21/05/2020 3030-096  ر.م.أ 24 96,000 1 م20/04/2020 -2020 1202

  اإلفادة رقم أ
ا فن
 
ا بأنه تم اإلفراج عىل إجمال  القيمة سابق

 16و، الصندوق بعدم  ف القيمة علم 
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 :المكتب الصح  تونسعل معامالت أعمال تدقيق الصندو  

الماليـــــة بشــــكل كــــىل  ودون تـــــدقيق طــــب   ومقارنـــــة مــــن  الموافقــــات عـــــىل المطالبــــات  -
شـــادية عـــىل الـــرغم مـــن توفرهـــا، وباإلشـــارة تقريـــر صـــندوق إل  بقـــوائم األســـعار اإلستر

ن المتعلــق بملخــص نتــائأ التــدقيق والمراجعــة ل ملــف  29األريــــــأ لعــدد  شـــركةالتــأمي 
المتطلبــــات المتعلقــــة بالتــــدقيق  ســــتيفاءال  16نجــــد أن =ه تــــم مــــن  الموافــــق لعــــدد 

  تمثل 
فيـتم إليـه  مستندي وليس طـب   وفـق التقريـر المشـار  استيفاءوالمراجعة والبر

من  الموافقة إلحتواء الملف عىل رسالة تكليف وصورة جواز السفر والتقرير الطب   
ن أن بعـــد هـــذه الملفـــات مـــن العينـــة المـــذكورة لـــم يوافـــق    حـــي 

ن
والفـــاتورة النهائيـــة، ف

الطبيــة ودرجــة ترابطهــا وفــق التقريــر  اءاتجــر عليهــا المكتــب الصــح  لعــدم صــحة اإل 
المرفــق وفــق كتــاب نائــب رئــيس المكتــب الصــح  وبالتــال  يؤكــد عشــوائية المراجعــة 

 والتدقيق. 

عض المطالبـــــــــات الماليـــــــــة    تخضـــــــــ  لألهـــــــــواء بالـــــــــرفض المتعلقـــــــــة بـــــــــأســـــــــباب  إن -
الشخصــية فمنهــا عــدم وضــوح صــورة جــواز الســفر ومنهــا كتابــة التقريــر الطــب   بخــط 

عــــدم وضــــوع اللغــــة، عــــىل الــــرغم مــــن مــــن  الموافقــــة لــــبعض التقــــارير الطبيــــة اليــــد و 
ن بالصـــــندوق ال  ن أن جميــــ  العـــــاملي    حـــــي 

المكتوبــــة بخـــــط اليــــد وباللغـــــة الفرنســــية فن
  التـدقيق  عتمـاد يوجد لديهم مـن يجيـد اللغـة الفرنسـية وال يمكـن اال 

جم فن عـىل المـتر
 .وجود مصطلحات طبية يصعب ترجمتهاوالمراجعة ل

 افقة عىل مطالبات لتقارير طبية باللغة الفرنسية. المو  -

ن الموافقـــــة عـــــىل بعـــــض  -   حـــــي 
عـــــدم الموافقـــــة لعـــــدم وضـــــوح صـــــورة جـــــواز الســـــفر فن

 الحاالت م  عدم وجود صور جواز السفر. 

  اســتغرقها  -
عــدم وضــوح التقريــر الطــب   كمــا أن التقريــر الطــب   التــال  يوضــ  المــدة الــبر

  المعــــامالت والمحالــــة
والمطالبــــة  ،م23/07/2019مــــن تــــاريــــخ  الصــــندوق للبــــث فن
تقريـــر طــب   لمـــن  الموافقـــة دون جـــدوى  آالف 10أكــتر مـــن  اعتمـــاد باعــادة طباعـــة و 

 تفـاقاال  محضــر ودون توفر الفريق القادر عىل المراجعة والتدقيق كمـا ان وبموجـب 
  حالـــة أن نســـبة اال 

للتـــدقيق الطـــب   ال  نحـــرافيـــتم قبـــول تـــدقيق المكتـــب الصـــح  فن
ه عــــىل تــــدقيق مســــتنذي عتمــــاد% وأن الصــــندوق خــــالف هــــذه الفقــــرة ال 10تتجــــاوز 

 .  فقط ال غت 

-   
  يتطلــب عالجهــا بدولــة  إجــراءاتأدى تــأخر البــث فن

الموافقــة لــبعض الحــاالت الــبر
ار إل  إسبانيا بموجب مراسالت طب الميـدان والـدعم حـدوث مشـاكل صـحية وأ ن

ية جعل  مـن الحالـة الصـحية   بـتر  ناشئة عن إنتقال عدوى بكثت 
تسـوء والـدخول فن

 ألـف يـورو  125بعض األجزاء مـن السـاق، عـالوة عـىل زيـادة فـواتت  عـالج الحالـة مـن 
 % من قيمة الفاتورة. 150ما يزيد عن إل 

ايح   والتشغيل  للطالع بخدمات التأمي   الصح  وتفعيل أحد   تقييم التخطيط االسي 
 أهم أدوات شبكة الحماية االجتماعية

اتيجية أو تشـغيلية يمكـن مـن  ال يتوفر لصندوق -  الصح  العـام أي خطـة إسـتر
ن التأمي 

 .  الصح 
ن  خاللها أستقراء مالم  أولية لمراحل تفعيل خدمات التأمي 
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لإلطــــــالع  المؤسســـــــ ال يوجــــــد أي خطــــــوات جــــــادة نحــــــو تهيئــــــة البنــــــاء التنظــــــيم  أو  -
ن عــىل الــرغم مــن انهــا خــدمات إلزاميــة بموجــب   الصــح  للمــواطني 

ن بخــدمات التــأمي 
  20/2010القــانون رقــم )

ن
( وبتواجــد الالئجــة التنفيذيــة لــه يصــب  للمــواطن الحــق ف

هم عتبــــــــار رفــــــــ  دعــــــــاوي قضــــــــائية ضــــــــذ الدولــــــــة ووزارة الصــــــــحة ووزارة االقتصــــــــاد ال 
ات النافــذة، وبالتــال  إن أي دعــاوي قضــائية تشـــريعالقطاعــات المختصــة بموجــب ال

 الصـح  
ن عيتـه القانونيـة نجـد إال أن  ترف  يتحمل مسؤليتها صـندوق التـأمي  بعـدم رسر

  كل مرة المواطن هو الضحية لعـدم إمكانيـة الحكـم عـىل جسـم 
ن
أنه وكما هو الحال ف
 . تشـريع  ليس لوجوده أصل 

  الشــــق المــــال  واإلداري مــــا    إال لغــــرض الحصــــول  -
ن
إن كافــــة مراســــالت الصــــندوق ف

شـــاد بهـــا وتقيـــيم و  اقـــ  عـــىل أمـــوال دون أهـــداف واضـــحة ومســـتهدفات يمكـــن االستر
 .  الصح 

ن  التأمي 

 الصـــح   -
ن   شـــأن نـــوع وكـــم ومحتـــوى خـــدمات التـــأمي 

ن
ال توجـــد أي مخرجـــات أعمـــال ف

ائ  بالمجتم .   األساس  والتكميىل  وحسب الفئات والشر

 الصـح    -
ن   تقدم خدمات التـأمي 

ن القطاعات البر ال توجد أي آليات عمل لدمأ ما بي 
هـــا مـــن القط شــــركاتكالمصـــارف التجاريـــة وال  مشــــروعاعـــات بالدولـــة و النفطيـــة وغت 

 الصـــح  عـــىل مســـتوى الدولـــة بمـــا يفضـــ
ن وتخفـــيض األعبـــاء  زدواج  لمنـــ  االـالتـــأمي 

 المالية عىل الموازنة العامة. 

 املركز الوطني للقلب بتاجوراء
 نظام الرقابة الداخلية

( 76( بالمخالفــة ألحكــام المــادة )5)م ح  إيصــاالت عــدم مســك ســجل بجميــ  دفــاتر  -
 من القانون المال  للدولة. 

 المركز لتوفت  كافة احتياجاته. إدارة  اتباع سياسة التكليف المبارسر من قبل -

  مـــن خاللهـــا  -
عـــدم قيـــام مـــدير مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة باعـــداد تقـــارير دوريـــة والـــبر

ن   لمعالجتها. القصور والصعوبات والمشاكل ووض  الحلول أوجه  تبي 

 بالمخالفــة ألحكــام  األقــلمــرة واحــة عــىل  القيــام بــالجر المفــاج   للخزينــة عــدم -
 
شــهريا

 ( من القانون المال  للدولة. 88المادة )

افه عىل المخازن بالمخالفة للمادة ) -   إرسر
( من 24القصور من قبل المراقب المال  فن

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

الثابتــــــة وتــــــدوين البيانــــــات األساســــــية ـر األصــــــول لحصــــــعــــــدم مســــــك ســــــجل خــــــاص  -
  ضـــافةالمتعلقـــة بكـــل أصـــل عـــىل حـــدى ومتابعتـــه مـــن حيـــث اإل 

ا
واالســـتبعاد منـــه أو 

 .بأول وبما يتماسر م  قواعد وأعراف المحاسبة

بالمخالفـة الصــرف  والمسـتندات المرفقـة بخـتم مـا يفيـد أذونات الصــرف عدم ختم  -
انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة 105ألحكام المادة ) ن  المت 
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م 2018( لســــنة 28بمهــــام رئاســــة وحــــدة الخزينــــة بموجــــب قــــرار ))ع ع ح( تكليــــف  -
إل  م من قبل مدير عام المركز، سيما أن القـرار ششـت  26/06/2018الصادر بتاريــــخ 

ن  وهــو مــالم يــتم، مــا يعــد مخالفــة )م ش( و)ع ح(  تشــكيل لجنــة تســليم واســتالم بــي 
انية والحسابات والمخازن. 94ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

  يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا معرفـــــة الـــــوارد  -
ونيـــــة للمخـــــازن والـــــبر عـــــدم وجـــــود منظومـــــة الكتر

 بأول. 
ا
 والصادر والرصيد او 

ية انية التسيي   المي  

انيــــــة  ن أظهــــــرت التقــــــارير الماليــــــة جملــــــة المبــــــالل الماليــــــة المعتمــــــدة والمفــــــوض بهــــــا للمت 
ية للمركــــــــــــز خــــــــــــالل ا ة مــــــــــــن 2018لســــــــــــنة التســــــــــــيت  م وحــــــــــــبر 01/01/2019م والفــــــــــــتر

،  21,046,000 دينـــار، 21,200,000 م30/09/2019 إضــــافة إل دينـــار عــــىل التـــوال 
ة  1,383,914دينـار،  4,331,898 تخصيص مبلل مـن بنـد المتفرقـات عـن نفـس الفـتر

ن بلغــ  ال دينــار   حــي 
ن
، ف ة مصـــروفعــىل التــوال  دينــار،  23,914,583ات عــن نفــس الفــتر

ة  11,939,114 دينـــار،  1,617,315دينـــار عـــىل التـــوال  بفـــارق وقـــدره عـــن نفـــس الفـــتر
، وفق البيان التال   10,490,800  :دينار عىل التوال 

 البيان
 الرصيد المصـروف المعتمد والمفوض به

 م2018
ة من  -1/1الفي 

 م30/9/2019
 م2018

ة من  -1/1الفي 
 م30/9/2019

 م2018
ة من  -1/1الفي 

 م30/9/2019

 7,875,120 1,194,490 8,924,880 16,005,510 16,800,000 17,200,000 األولالباب 

  
 2,615,680 411,970 1,630,320 3,588,030 4,246,000 4,000,000 الباب الثانن

 - 10,855 1,383,914 4,321,043 1,383,914 4,331,898 متفرقات

 10,490,800 1,617,315 11,939,114 23,914,583 22,429,914 25,531,898 اإلجمال  
 

 :وقشأنها لوحظ ما يىل  

  أظهــــرت مــــذكرة تســــوية الحســــاب ال -
ن مصــــــرفن   طـــــرف األول   المتعلــــق بالبــــابي 

والثــــانن
صـــكوك خصـــم   م31/12/2019الجمهوريـــة وكالـــة بحـــوث الطاقـــة حـــبر  مصــــرف

  تجــــاوزت المــــدة  مصـــــرفمــــن الــــدفاتر وال مقابــــل لهــــا بال
منــــذ ســــنوات ســــابقة والــــبر

( مــن 118وفــق مــا هــو محــدد بالمــادة ) ودون تســويتها، للصـــرفالقانونيــة لتقــديمها 
انية والحسابات والمخازن ومن أمثلة ذلك ن  :الئحة المت 

  رقم )الباب األو 
 
  رقم ) (11621458ل الحساب المصـرف

 
  الحساب المصـرف

 
 (116214302الباب الثان

 القيمة تاريــــخ الصك رقم الصك القيمة تاريــــخ الصك رقم الصك

 7,711 م1/11/2017 33881581 111,310 م19/12/2017 288

 24,129 م19/12/2017 33881630 60,294 م16/5/2017 33993534

 12,039 م19/12/2017 33881629 41,007 م28/11/2017 249
 

م 2018المركــز خــالل الســنة الماليــة إدارة  انتهــاج سياســة التكليــف المبــارسر مــن قبــل -
يات مشــــكلة بموجــــب قــــرار مــــدير  لتــــوفت  احتياجاتــــه بــــالرغم مــــن وجــــود لجنــــة مشــــتر

 :م، وعىل سبيل المثال2014( لسنة 111المركز رقم )
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 المستفيد البيان المبلغ اذن الصـرف

 دويةنور السالم لتوفت  األ  شـركة توفت  مستلزمات طبية 185,373 1/8

ن لتوزيــــ  األ  شـركة أدويةتوفت   147,595 2/8  دويةالشاهي 

اد المعدات الطبية شـركة توفت  مستلزمات طبية 129,756 4/8  طيب الفردوس الستت 

اد األ  شـركة أدويةتوفت  مستلزمات و  108,725 8/10  والمعدات الطبية دويةجمانة الستت 
 

ائهـــا ومطابقتهـــا للمواصـــفات  دويـــةعـــدم وضـــ  آليـــة لفحـــص ومعـــايرة األ  -   تـــم رسر
الـــبر
انيـة والحسـابات 252والعينات المعتمدة بما يوافق أحكام المادة ) ن ( من الئحـة المت 

 والمخازن. 

م مـــ  11مخالفـــة المركـــز ألحكـــام المـــادة ) - رابلس للنظافـــة طـــ شــــركة( مـــن العقـــد المـــت 
القيـــــام بأعمـــــال النظافـــــة وتشـــــغيل بشـــــأن  م1/5/2018والخـــــدمات العامـــــة بتـــــاريــــخ 

  
  تنص عىل ان يودع الطرف الثانن

  عن اعمال العقـد 2المغاسل والبر
ن نهان  % كتأمي 

 .خالل ثالثون يوم من اليوم التال  إلخطاره بقبول عطائه

م12مخالفــة المركــز ألحكــام المــادة ) - ونزريــك للخــدمات  شـــركةمــ   ( مــن العقــد المــت 
الء بشــــأن  م1/5/2017التموينيــــة بتــــاريــــخ  ن القيــــام بخــــدمات االعاشــــة للمــــر،ن والــــتن

  بتقــديم 
  تشــت  لقيــام الطــرف الثــانن

  عــن اعمــال العقــد خــالل 2والــبر
ن نهــان  % كتــأمي 

 .ثالثون يوم من اليوم التال  إلخطاره بقبول عطائه

آليــــــة تنفيـــــــذ بشــــــأن  م،2018ســــــنة ( ل1عــــــدم التقيــــــد بمنشــــــور وزيــــــر الماليـــــــة رقــــــم ) -
تيبــــات الماليــــة للعــــام  ن  ف عهــــدة ماليــــة بقيمــــة 2018التر  50,000م، حيــــث تبــــي 

لصادق قبقـوب مـن بنـد المتفرقـات وذلـك لتغطيـة وتـوفت  احتياجـات الفريـق لدينار 
( 188م بالمخالفة للمادة )2018الطب   االمريك  ودون تسويتها نهاية السنة المالية 

ن   انية. من الئحة المت 

ن لنقـــل العنـــا  الطبيـــة مـــن وال  5المركـــز بـــابرام عـــدد إدارة  قيـــام - عقـــود مـــ  ســـائقي 
 وان مــا تــم  10,000المركــز بواقــ  

 
م 2018خــالل الســنة الماليــة  صـــرفهدينــار شــهريا

ة مــــــــن  دينــــــــار عــــــــىل  60,000دينــــــــار،  120,000م، 30/9/2019حــــــــبر  1/1والفــــــــتر
، كــان مــن االفضــل صــيانة الســيارات    يمتلكهــا المركــز بــدال مــن التعاقــد مــ  التـوال 
الـبر

ن ذلك: بشأن  اخرين  نقل العنا  الطبية والبيان التال  يبي 

 المبلغ السنوي المبلغ الشهري اسم السائق

 24,000 2,000 ه غ

 24,000 2,000 ب ح

 24,000 2,000 أ ص

 24,000 2,000 إ م

 24,000 2,000 ع م

 120,000 10,000 اإلجمال  
 

ن  : وقشأن ذلك تبي   
 اآلنر

  .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. 

  عـــــدم وجـــــود تقـــــارير لـــــرئيس الحركـــــة بخصـــــوص مـــــدى صـــــالحية الســـــيارات مـــــن
 ألحكام الفقرة )

 
 .تفاقاال  محضـر ( من 7عدمها وفقا

  صـقر   -
ن
بالرغم من وجود مكتب شؤون قانونية بالمركز تم التعاقد م  سليمان الخاف

  بالمركز لمـدة سـنة 
 مـن شـهر نـوفمت  اعتبـار كمستشار قانونن

 
 1,000م بمبلـل 2017ا

 .
 
 دينار شهريا

  بقيمة إيجار  المركز بابرام عقد إدارة  قيام -
دينار سنوي يحتوي  66,000مببن سكبن

م ســـالم دقــدق إلقامـــة عنـــا  طبيـــة ودون بيـــان تفصـــيىل  ( شـــقق مـــ  ابـــراهي5عــىل )
ن بهــــا عــــالوة عــــىل تعــــديل قيمــــة عقــــد االيجــــارخالل الســــنة الماليــــة  بأســــماء المقيمــــي 

رات ذلــك، بــالرغم مــن أســباب  دينــار ســنوي دون بيــان 79,200 م بمبلــل2019 ومــت 
هــا وحــدات ســكنية متواجـدة داخــل المركــز، تــم االســتيالء علي 5امـتالك المركــز لعــدد 
 بشأنها من قبل المركز.  إجراءاتولم يتم اتخاذ اي  شخاصمن قبل بعض األ 

دينـار خـالل السـنة الماليـة  41,100المركز بتحميل بنـد القرطاسـية مبلـل إدارة  قيام -
ن أن المبلــــل المعتمــــد والمفــــوض بــــه للبنــــد 2019   حــــي 
 دينــــار مــــا يؤكــــد  10,000م فن
ن )دينـار  31,100بالتجـاوز بمبلـل الصـرف  ( مـن 26(،)13بالمخالفـة ألحكـام المـادتي 

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

  قيمة العقدين -
خدمات النظافة وخدمات االعاشة م  كل بشأن  التعديل بالزيادة فن

خــــالل الســــنة  ،ونزريــــك للخــــدمات التموينيــــة شـــــركةطــــرابلس للنظافــــة و  شـــــركةمــــن 
ن د مــــ  كــــل مــــن مــــدة التعاقــــمضـــــ   بــــالرغم مــــن ،م2019الماليــــة  ألكــــتر مــــن  الشـــــركتي 

  قيمـــــة التعـــــديل بالزيـــــادة، 
رات فن خمســـــة ســـــنوات، دون توضـــــي  المســـــببات والمـــــت 

ن المركــز بطــرح مناقصــة عامــة بعــد انتهــاء عقــد كــل مــن إدارة  ودون قيـام يــتم  الشـــركتي 
عــالن لجميــ  أدوات التنفيــذ بموضــوع التعاقــد للحصــول عــىل أفضــل مــن خاللهــا اإل 

  بمــا وأصــل  العــروض عــال 
ن النهــان  وة عــىل عــدم تطــرق العقــود المعدلــة لقيمــة التــأمي 

 لل2يعادل نسبة 
 
 لتنفيذ العقد بصفة نهائية طبقـا

 
 شــروط% من قيمة التعاقد ضمنا

  العقدين
 :والبيان التال  يوض  القيم المعدلة فن

 القيمة المعدلة القيمة السابقة المستفيد العقد

  50,000 افةطرابلس للنظ شـركة خدمات النظافة
 
  75,000 دينار شهريا

 
 دينار شهريا

 دينار للوجبة 26 دينار للوجبة 19 ونزريك للخدمات التموينية شـركة خدمات االعاشة
 

: وقشأن تلك العقود لوحظ   
 اآلنر

  ن مــن   تبـي 
عـدم وجـود تقــارير شـهرية معـدة مــن قبـل رئــيس قسـم الخـدمات والــبر

اماتها التعاقدية.  شـركةخاللها مدى تقيد  ن   االيفاء بالتر
 طرابلس للنظافة فن

  ن مـدى ايفـاء ـف التغذيـة باعـداد تقـارير شـهرية تبـي  ونزريـك  شــركةعدم قيام مشر
اماتهــــا التعاقديــــة بالتنســــيق مــــ  رنســــاء األ ن   قســــام للخــــدمات التموينيــــة بالتر

الــــبر
 يوجد بها االيواء. 
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 عاقــد مــ  حميــدة خليفــة بــالرغم مــن وجــود مكتــب شــؤون قانونيــة بــالمركز تــم الت
 مـــن شـــهر مـــارس اعتبـــار ابوكنـــده كمستشـــارة قانونيـــة بعقـــد لمـــدة ســـنة 

 
م 2019ا

 دينار شهري.  1,000بملل 

 حساب تحسي   العالج

ن العـالج  أظهرت التقارير المالية جملة المبالل المعتمدة والمفوض بها لحساب تحسـي 
ة مـــن     3,500,000م 30/09/2019م وحـــبر 01/01/2019عـــن الفـــتر

ن
ن بلغـــ  ف  حـــي 

ةمصـــروفال إجمــال    دينــار 1,694,740دينــار، برصــيد  1,805,260 ات عــن نفــس الفــتر
 :وبيانها كالتال  

 الرصيد المصـروفات الفعلية الحواالت الواردة االعتمادات المفوضة البيان

ن العالج  1,694,740 1,805,260 3,499,998 3,500,000 حساب تحسي 
 

ن  : وقشأنه تبي   
 اآلنر

م 2019المركــز خــالل الســنة الماليــة إدارة  سياســة التكليــف المبــارسر مــن قبــلانتهــاج  -
يات مشــــكلة بموجــــب قــــرار مــــدير  لتــــوفت  احتياجاتــــه بــــالرغم مــــن وجــــود لجنــــة مشــــتر

 شـــــركاتعــــدم وجــــود مــــا ييبــــ  ان الضــــافة إل م، باإل 2019 ( لســــنة37المركــــز رقــــم )
 :اجنبية، عىل سبيل المثال شـركةوكيل ألي  المتعاقد معها

 المستفيد البيان المبلغ اذن الصـرف

 دار الحكمة للمعدات ولمستلزمات الطبية شـركة تزويد المركز بمستلزمات طبية 167,000 7/4

اد الدوية والمعدات شـركة أدويةتزويد المركز ب 262,510 1/5  جمانة الستت 

ن لأل  شـركة أدويةتزويد المركز ب 142,000 1/4  دويةالشاهي 

 الشايا الطبية شـركة قسطرة أجهزةتزويد المركز ب 97,000 15/9
 

امات  االلي  

ظهـــر البيـــان المعـــد والمعتمـــد مـــن قبـــل رئـــيس القســـم المـــال  والمراقـــب المـــال  بـــالمركز أ
امـــات قائمـــة عـــىل المركـــز حـــبر نهايـــة الســـنة الماليـــة  ن ض الجهـــات م لصـــال  بعـــ2018التر

 :وفق البيان التال   ،دينار  1,150,219األخرى بمبلل 

 مالحظات المستفيد المبلغ البيان

ن  ونزريك للخدمات التموينية شـركة 851,302 األولالباب   خدمات للعاملي 

  
 الباب الثانن

اد المعدات الطبية شـركة 231,150  توفت  مستلزمات طبية جود الطبية الستت 

 طب   توفت  عقار  والمستلزمات دويةاالنماء لأل  شـركة 3,233

اد المعدات الطبية شـركةال 17,250  توفت  مستلزمات طبية الهندسية الستت 

   العامة للكهرباء شـركةال 47,283
 استهالك تيار كهربان 

 1,150,219 اإلجمال  
 

: وقشأنها لوحظ   
 اآلنر

( مــــــن القــــــانون المــــــال  للدولــــــة وذلــــــك 20المركــــــز بأحكــــــام المــــــادة )إدارة  عــــــدم تقيــــــد  -
 ألحكــــام المـــــادة بتحميلــــه بأعبــــاء 

 
دون وجــــود اقــــرار كتــــان   مـــــن المراقــــب المــــال  وفقــــا

 المذكورة. 
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امات عىل المركز لصال  ال - ن    47,283لكهربـاء بقيمـة العامة ل شـركةوجود التر
ن
دينـار ف

ن وجود وفر بالبند بقيمة  ن تبي  ض سداده.  124,780حي   دينار وكان من المفتر

 اإليرادات

ة 2018المحصــلة لصــال  المركــز خــالل الســنة الماليــة  اإليــراداتبلغــ  جملــة  م والفــتر
دينـــــــــار عـــــــــىل  4,300 دينـــــــــار، 10,750م 30/09/2019م وحـــــــــبر 01/01/2019مـــــــــن 

 :التوال  وبيانها كالتال  

 البيان
 المبلغ

ة من  م2018  م30/9/2019-1/1الفي 

 3,500 6,000 ايجار مق  داخل المركز

 800 4,750 عالج اجانب

 4,300 10,750 اإلجمال  
 

 :وقشأنها لوحظ ما يىل  

ن أن مــــا تــــم  -   الحســــاب 2018خــــالل ســــنة  المحصــــلة اإليــــراداته مــــن إيداعــــتبــــي 
م فن

  ال
ن  8,250 ، مبلـل وقــدرهاإليرادات المتعلـق بـمصــرفن   حـي 

  أدينـار فن
ن المبلـل المتــبفر

  ســـنة أدينـــار  2,500
( مـــن الئحـــة 64م، بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة )2019ودعـــ  فن

ن   انية والحسابات والمخازن. المت 

 المخـــازن

: من خالل الزيارة الميدانية لمخازن المركز لوحظ   
 اآلنر

والمعدات الطبية بالمخالفة للمادة  دويةعدم مسك دفتر استاذ المخازن لمخزن األ  -
انية والحسابات والمخازن231) ن  .( من الئحة المت 

والمعدات الطبية  دويةعدم وض  بطاقات الصنف عىل ارفاف االصناف بمخزن األ  -
انية والحسابات والمخازن. 219بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

 السـيارات

من خالل االطالع عـىل كشـف السـيارات المعـد مـن قبـل رئـيس قسـم الحركـة والمعتمـد 
ســـيارة تابعـــة للمركـــز،  22 والماليـــة والـــذي أظهـــر عـــدد داريـــةالشـــؤون اإل إدارة  مـــن مـــدير 

: وقشأنها لوحظ   
 اآلنر

  عهدة  -
المنتـدب لـوزارة الصـحة ودون )  ع( الزل  السيارة نوع )هونداي سونتا( فن
انيـــــــــة والحســـــــــابات 212ترجيعهـــــــــا للمركـــــــــز بالمخالفـــــــــة للمـــــــــادة ) ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 

 والمخازن. 
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 املراكز الطبيةاملستشفيات العامة و
  بلـــــل اجمـــــال  المخصـــــص لهـــــذا البنـــــد 

ةمـــــن البـــــاب الثـــــانن إل  م1/1/2020 خـــــالل الفـــــتر
مـن هـذا البنـد خـالل نفـس  وبلل المسـيلدينار  240,946,500مبلل م 31/12/2020

ة مبلل   :دينار وفق الجدول التال   231,431,750الفتر

 نسبة التنفيذ غي  المسيل المسيل المخصص البيان

  
 %96 9,514,750 231,431,750 240,946,500 إجمال  المستشفيات الباب الثانن

 

   ومن
ن اآلنر  :خالل أعمال الفحص يتبي 

  وجـــــود مستشــــــفيات لــــــم تســـــيل مخصصــــــاتها  -
ة مــــــن عــــــىل البــــــاب الثـــــانن خــــــالل الفــــــتر

 :نورد منهام 31/12/2020 م حبر 1/1/2020

 م31/12/2020 حن  المخصص  الجهة ر.ت

 1,510,500.000 مستشفن الشهيد سهيل االطرش لطب وجراحة العيون 1

 3,577,500.000 والحوادث بنغازيمستشفن الجالء للجراحة  2

 556,500.000 بنغازي المختت  الطب   المرجع   3

 119,250.000 الدم الزنتان مصـرف 4

 278,250.000 مستشفن قورينا القروي 5

 278,250.000 مستشفن القيقب القروي 6

 119,250.000 مستشفن العزيزية القروي 7

 119,250.000 مستشفن القرضة الشاط   8

 119,250.000 مستشفن عمر المختار ربيانة القروي 9

 119,250.000 مستشفن قندولة القروي 10

 119,250.000 مستشفن مراوة القروي 11

 119,250.000 مستشفن الفائدية القروي 12

 119,250.000 مستشفن مرتوبة القروي 13

 119,250.000 مستشفن تمنهن  القروي 14

 119,250.000 مستشفن بطة القروي 15

 119,250.000 مستشفن دريانة القروي 16

 119,250.000 مستشفن القرطبة القروي 17

 119,250.000 مستشفن بالخاتر القروي 18

 119,250.000 مستشفن مسوس القروي 19
 

ة موضوع التقرير لبعض المستشفيات والمراكز الطبيـة    نسبة التسييل خالل الفتر
تدنن

: 31بعضها  حيث لم تتجاوز نسبة  % وهذا ما يبينه الجدول التال 

 نسبة التنفيذ غت  المسيل المسيل 31/12مخصص  اسم الجهة ر.م

 %31 545,000.000 250,000.000 795,000.000 مستشفن الجغبوب 1

 %31 299,750.000 137,500.000 437,250.000 مستشفن قمينس 2

 %31 163,500.000 75,000.000 238,500.000 مستشفن قرص الجدي القروي 3
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 سبها الطبيمستشفى 
 نظام الرقابة الداخلية

  لســــنة  -
صــــيد الصــــحي  للقيــــود بــــدفتر اليوميــــة للبــــاب الثــــانن ة 2019عــــدم التر م، وكــــتر

صـــيد الغـــت  صـــحي  ممـــا 
المحـــو والكشـــط للقيـــود والتمزيـــق للصـــفحات وتعـــديل التر

انية الحسابات 83يخالف المادة ) ن  والمخازن. ( من الئحة المت 

ة الشـــطب والتغيـــت  ألرقـــام الصـــكوك عـــىل -
بالغـــاء صـــك واســـتبداله إذن الصــــرف  كـــتر

انية والحسابات111بآخر بالمخالفة للمادة ) ن  المخازن. و  ( من الئحة المت 

انيـــة والحســـابات والمخـــازن،  - ن عـــدم مســـك الســـجالت المنصـــوص عليهـــا بالئحـــة المت 
انيـــــــــــــة  ( مـــــــــــــن181،232،231،201بالمخالفـــــــــــــة لنصـــــــــــــوص المـــــــــــــواد ) ن الئحـــــــــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

  دفــــتر يوميـــة الصــــندوق وتــــاريــــخ اســــتالم كــــل مبلــــل  -
ن
عـــدم تقييــــد كافــــة المقبوضــــات ف

وقيمتـــه ومصـــدره والبنـــد الـــذي يـــدرج فيـــه والـــرقم المسلســـل إلشـــعار اســـتالم المبلـــل 
انية والحسابات والمخازن. 84بالمخالفة لنص المادة ) مصـرفبال ن  ( من الئحة المت 

  رصـــيد آخـــر المـــدة لســـنة  جـــراءاتتخـــاذ اإل عـــدم ا -
جيـــ  المبـــالل الظـــاهرة فن الالزمـــة لتر

ية لحساب 2020 انية التسيت  ن  .ليبيا المركزي مصـرفالعام ب اإليراد م بالمت 

  القيـام بأعمـال المراجعـة الحسـابية عـىل جميـ   -
عدم قيام المراج  الداخىل  بـدوره فن

وذلك بالمخالفة لنص المـادة ف إذن الصـر  جمي  نسخ اعتماد وعدم الصـرف  قوائم
انية والحسابات والمخازن.  (99) ن  من الئحة المت 

المكلفــة مــن حيــث طلــب  شـــركاتالمســتندات عنــد  ف الــدفعات لل اســتيفاءعــدم  -
يبـ شهادة السداد  يبـ أو اإلقرار  الرصن  الدخل.  ضـريبةبما يفيد سداد  شـركةلل الرصن

  ت -
تنظـــيم بســـبب ضـــيق إل إعـــادة  حتـــاجعــدم تـــوفت  وســـائل الحمايـــة بالمخـــازن والـــبر

تكدس المواد بالمخزن ناهيك عن تخزينها بالقرب من مجمـ   إل  المكان مما يؤدي
ـــــ والـــــذي يحتـــــاج صـــــيانة وتيبيـــــ  ومعالجـــــة األســـــالك المكشـــــوفة إل  كهربـــــاء رئيي 

انية والحسابات220بالمخالفة لنص المادة ) ن  والمخازن.  ( من الئحة المت 

انيـــــــة 188ة بالمخالفـــــــة للمـــــــادة )روفمصــــــــعـــــــدم تســـــــوية العهـــــــد ال - ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

  أذونـــات الصــــرف بيانـــات  اســـتيفاءعـــدم  -
والمســـتندات المرفقـــة خاصـــة بالبـــاب الثـــانن

عـــدم ضـــافة إل ( مـــن الئحـــة الحســـابات باإل 99للمـــادة ) والطــوارئ وذلـــك بالمخالفـــة
ن عـــىل اإلذن و  ن المختصـــي  انـــات عـــن المبلـــل المطلـــوب البي اســـتكمالتوقيـــ  المـــوظفي 

ات مصــــروفات الصـــادرة مـــ  بيـــان قيمـــة التفـــويض ومجمـــوع العتمـــادوفـــق اال  صــــرفه
  الخانـــة المخصصـــة 

واالرتباطـــات وعـــدم توقيـــ  شـــاهد الـــدف  وكتابـــة رقـــم الصـــك فن
 وتاريخه. 

  بيانـــــــــات اإلذن كـــــــــرقم اإلذن البـــــــــاب والبنـــــــــد ال -
منـــــــــه  مصــــــــــروفالكشـــــــــط والتغيـــــــــت  فن
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 
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 ثانيا/ الفحص المستندي

 األولالباب 

بمطابقـــة العينـــة المختـــارة للمرتبـــات الـــواردة مـــن وزارة الماليـــة بـــالقرص المـــدمأ مـــ   -
ن الــــــــــوارد  م5/2019اســــــــــتمارة  ف المرتبــــــــــات لشــــــــــهر  لــــــــــوحظ وجــــــــــود فــــــــــارق بــــــــــي 

 من المرتب.  مصـروفوال

-   
ن
م لـوحظ أنـه تـم 31/12/2020من خالل اإلطالع عىل مذكرة التسوية للحساب ف

دينـــار  300,000 اجمـــال  ب م2018مبـــالل خصـــم  مـــن الحســـاب عـــن ســـنة  إضـــافة
 .م2018/2019ظهور هذه القيمة بمذكرة التسوية لسنة  دون

  دفــــتر اليوميــــة لســــنة  -
ن
 53667بجانــــب المقبوضــــات بقيمــــة  م2019وجــــود قيمــــة ف

   إيــداع مثــلدينـار، ت
ن
ن بــالمركز غـت  موجــودة بكشــفمصــرف حســاب   لصــكوك منقــولي 

ة ولم يتم  مصـرفال  .ها بحساب األماناتإيداعخالل الفتر

 القيـــام بتغطيـــة مرتبـــات العمالـــة الموســـمية والعارضـــة مـــن مبـــالل خصـــميات الغيـــاب -
دون وجـــــــود  م12/2019-11-1-9-8وكـــــــذلك األشـــــــهر  م4/2019-3-2-1لألشـــــــهر 

، واالكتفــــــاءإدارة  هــــــم مــــــ عقــــــود موســــــمية ل بــــــالتكليف  المركــــــز، أو أي إجــــــراء رســــــم 
 والتعليمات الشفوية من قبل مدير المركز. 

يـا  - ن للمركز مـن كافتت  ن التابعي  تغطية وجبات يومية لبعض العنا الطبية والموظفي 
بموجــــب فــــاتورة مقدمــــة مــــن الصـــــرف  يــــتمو  الســــندباد دون وجــــود عقــــد أو تكليــــف،

يا بالمخالف  .داريةة لالئحة العقود اإل الكافتت 

عــــن الســــنة الماليــــة األول  وجــــود صــــكوك معلقــــة بمــــذكرة التســــوية لحســــاب البــــاب -
م لـــم تظهـــر ضـــمن الصـــكوك 2018صـــك مـــن الســـنة الماليـــة  12منهـــا عـــدد  م2020

  السنة المالية 
  جـراءاتوعدم اتخـاذ اإل م 2019المعلقة فن

و
القانونيـة لمعالجتهـا وفقـا

ن  انية والحسابات والمخازن (162، 118)للمادتي  ن  .من الئحة المت 

  
 
 الباب الثان

ن عـــىل  الصــــرف - ات ســـنوات ســـابقة بالمخالفـــة مصــــروفمـــن بنـــد أغذيـــة لغـــت  العـــاملي 
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10لنص المادة )

إذن  والمعــدات الطبيــة بموجــب دويــةدينــار مــن بنــد األ  191389,000 ف مبلــل  -
  ال 29/12رقــــــــم الصـــــــــرف 

 دويـــــــــةاإلنمــــــــاء لأل  شـــــــــركةلصـــــــــال   م7/1/2020مــــــــؤر  فن
تخـدير لـوحظ عـدم وجـود مـا يفيـد اسـتالم الصـك  أدويـةوالمستلزمات مقابل توريـد 

عـــدم إرفـــاق الفـــاتورة النهائيـــة إذن الصــــرف  المـــوردة عـــىل شــــركةمـــن قبـــل منـــدوب ال
 .وتم السداد عىل الفاتورة المبدئية للصـرفالمقدمة 

رقــــم إذن الصــــرف  ار مـــن بنـــد المعــــدات الطبيـــة بموجـــبدينـــ 426372 ف مبلـــل  -
37/6   

اد األ  شــــــركةم لصـــــال  17/5/2020المـــــؤر  فن دويـــــة المعتمـــــد الطـــــب   الســـــتت 
إتبــــاع أســــلوب  وقــــد لــــوحظ تزويــــد المركــــز بطلبيــــه طبيــــة المعــــدات الطبيــــة مقابــــلو 

ام بقرار وزير الصحة رقـم ن ( 87) التكليف المبارسر عند التعاقد عىل التوريد دون االلتر
اء األ بشأن  م2008لسنة   . دويةرسر
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  بالمخزن لكافة األصناف المـوردة إذن  الصيدلة باعداد إدارة  قيام مدير  -
استالم نهان 

ن أن احـــد األصـــناف لـــم يـــورد منـــه إال  شــــركةمـــن ال   حـــي 
ن
فقـــط مـــن عـــدد  ةحقنـــ 200ف

 .ةحقن 1000

 بتـــــــــــــــــاريــــخ 1/11رقـــــــــــــــــم إذن الصــــــــــــــــــرف  بموجـــــــــــــــــبدينـــــــــــــــــار  290000 ف مبلـــــــــــــــــل  -
اد المعـــدات الطبيـــة مقابـــل تــــوفت  األولبيـــان  شــــركةلصـــال   م12/7/2020  الســــتت 
(  فـــــ  مـــــن بنـــــد معـــــدات طبيـــــة وقـــــد 19( الخـــــاص بتحليـــــل كوفيـــــد )(PCRجهـــــاز
كافــة البيانــات حــول الجهــاز مــن حيــث بلــد الصــن  ومواصــفاته   اســتيفاءعــدم  لــوحظ

 ورقمه واإلكتفاء بالفاتورة المكتوبة بخط اليد. 

 حساب الطوارئ

 مـــن مــن المبلــل المفـــوض بــه لحســاب الطــوارئ للصـــرف تحديــد أو وضــ  آليـــة عــدم -
. إدارة   المركز والقسم المال 

  القيـام بأعمـال المراجعـة الحسـابية عـىل جميـ   -
ن
عدم قيام المراج  الداخىل  بـدوره ف

أذونــــات الصـــــرف ه جميــــ  نســـخ اعتمـــادمـــن الحســــاب، كـــذلك عــــدم الصـــــرف  قـــوائم
انية والحسابات والمخازن.  (99)وذلك بالمخالفة لنص المادة  ن  من الئحة المت 

دينـار مـ   687677حسـاب األمانـات والودائـ  بقيمـة إل  إصدار صك من الحساب -
حســـب إفـــادة القســـم  م2016مالحظــة عـــدم وجـــود حركــة عـــىل الحســـاب منـــذ ســنة 

 .  المال 

   شـــــركةدينــــار لصــــال   1373334إصــــدار صــــك بقيمــــة  -
العــــاج للمقــــاوالت العامــــة، فن

ن أن صـــيانة قســـم بشـــأن  18/2018العقـــد المرفـــق بالمســـتندات الحامـــل للـــرقم  حـــي 
م مـــــ  مـــــدير  4,053,603 ةإجماليـــــالعنايـــــة الفائقـــــة بقيمـــــة  م مـــــت  إدارة  دينـــــار والمـــــت 

 حبر تاريخه.  مشـروعات بوزارة الصحة بحكومة الوفاق لم ينفذ المشـروعال

حصون  ـركةشدينار لصال   900,000 م بقيمة26/12/2019إصدار صك بتاريــــخ  -
 بنـــاء عـــىل مقابـــل صـــيانة المطـــبخ شــــركةفـــزان للمقـــاوالت كقيمـــة محجـــوزة لصـــال  ال

 شــــركةم دون وجــود عقـــد أو تكليــف لل15/1/2020كتــاب المـــدير المســاعد بتـــاريــــخ 
 بذلك. 

م كتحويــل 15/4/2020بتـاريــــخ  دينــار  30973بقيمـة  مصـــرفوجـود قيــد بكشـف ال -
 داخىل  غت  مقيد بدفتر يومية للصندوق. 

يبــــ الســـداد  دم إرفـــاق ايصـــالعـــ -   تـــم أذونـــات الصــــرف مـــن ضـــمن مرفقـــات  الرصن
الـــبر

( 7( مــن القــانون رقــم )89مــن الحســاب بالمخالفــة لــنص المــادة )الصـــرف  بموجبهــا 
ائـب الـدخل والمـادة )بشـأن  م2010لسـنة  انيـة والحسـابات 99 ن ن ( مـن الئحـة المت 

 والمخازن. 

وجــود مخصصــات ماليــة  مالحظــةات ال تخصــه مــ  مصـــروفتحميــل بنــد الطــوارئ ب -
انية المستشفن للسنة الماليـة  ن   2020-2019بمت 

لتغطيـة البنـود الـبر  م بالبـاب الثـانن
 .ا من مخصصات الطوارئصـرفهتم 

 التعاون الدائم لخدمات النظافة.  شـركة ف مبالل من بند الطوارئ ل -
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امـات سـنوات سـابقة تخـص  - ن البـدوي  شــركة ف مبالل من بند الطـواري لسـداد التر
 للتموين والخدمات العامة )اإلعاشة(. 

 بالمركز بند النظافة

التعــاون الــدائم  شـــركةالمقدمــة مــن  مــن خــالل القيــام بتقيــيم أعمــال وخــدمات النظافــة
:ـ لوحظ لخدمات النظافة المتعاقد معها من قبل المركز  

 اآلنر

العقد رقم بالمخالفة لنص المادة )أ( لملحق  شـركةضعف الخدمات المقدمة من ال -
  تنص عىل نظافة األ2)

واألماكن المتعاقد عىل نظافتها بصورة مستمرة  قسام( والبر
 ودائمة. 

عدم توفت  معدات التنظيف لألماكن ذات الطاب  الخاص كغرفة العمليات والعناية  -
  الوالدة بالمخالفة لنص المادة )

 ( من العقد. 7الفائقة وحديبر

ضـــافة إل والطرقـــات واألمـــاكن المجـــاورة باإل عـــدم تنظيـــف مبـــبن المركـــز مـــن الخـــارج  -
ــاء ومواقـــ  الحـــدائق  ـ عـــدم البســـتنة وتقلـــيم األشـــجار واألعشـــاب بالمســـاحات الخرصن

راء مـــن حيـــث ـبـــالمركز وعـــدم زرع الحـــدائق باألشـــجار واالهتمـــام بالمســـاحات الخضـــ
م. 14الري الدائم بالمخالفة لنص المادة )  ( من العقد المت 

  تنظيـف   زجاج األبواب والنوافد الداخليـةعدم تنظيف وتلمي  وتطهت   -
والضـعف فن

 وتطهت  دورات المياه والممرات الداخلية. 

ام بفصل المخلفات الطبية وتـوفت  الصـناديق الطبيـة الخاصـة بالمخالفـة  - ن
عدم اإللتر

م. 9لنص المادة )  ( من العقد المت 

   عتمــاداال شـــركة و متابعــة أعمــال البشــأن  عــدم إرفــاق أي تقــارير فنيــة -
عــىل الصـــرف  فن

قام  بأعمال النظافـة خـالل الشـهر  شـركةالنظافة بأن ال رفـمن مش إفادات شكلية
  يتم بها  جراءاتترفق م  اإل 

 م. 2019/2020خالل السنوات المالية الصـرف  البر

 م2019/2020ات الجارية والمنتهية للعام مشـروعال

ن مشـروعبمتابعة العقود والملفات الخاصة بال : ات القائمة بالمركز تبي   
 اآلنر

  التعاقـــد عـــىل هـــذه الا -
  مشــــروعتبـــاع أســـلوب التكليـــف المبـــارسر فن

ات دون طرحهـــا فن
 عطاء عام للحصول عىل أفضل العروض. 

المكلفــة مــن حيــث طلــب  شـــركاتالمســتندات عنــد  ف الــدفعات لل اســتيفاءعــدم  -
يبـ شهادة السداد  يبـ أو اإلقرار  الرصن  الدخل.  ضـريبةفيد سداد بما ي شـركةلل الرصن

ا كدفعـــة صــــرفهدينـــار و  218048أم الباقـــل بأعمـــال إضـــافية وبقيمـــة  شــــركةتكليـــف  -
 .م2020خالل سنة  مشـروعلل األعمالواحدة ختامية دون خصم قيمة ضمان 

 الخزينة

ن  : من خالل القيام بجرد الخزينة تبي   
 اآلنر

المبـارسر مـن النقديــة  الصــرف دينـار ناتجــة عـن 14400وجـود عجـز بالخزينـة بقيمـة  -
  الخزينة لتغطية 

  يتم جبايتها فن
ية بنـاء عـىل كتـاب مـن المـدير مصــروفالبر ات تسـيت 
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( مـــــن الئحـــــة 64بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة )الصــــــرف  إجـــــازةبشـــــأن  المســـــاعد للمركـــــز 
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

دينــار غــت  مقيــدة بــدفتر يوميــة الصــندوق أو  25800 وجــود نقديــة بالخزينــة قيمتهــا -
  يــــتم اســــتالمها مـــــن  ،(5ح)م  قــــبض إيصــــاالت اعــــداد 

و   تمثـــــل قيمــــة المبــــالل الـــــبر
  كضـــمان ال 

جاعالمــر،ن ن بعـــد الشــفاء بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) ســـتر ( مـــن 78البالتـــي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

  مسك وترتيب المستندات ذات  -
ن
القيمة وذلك مـن حيـث عـدم التسلسـل القصور ف

لــــنص  القــــبض والــــدفاتر، وكــــذلك التسلســــل لــــدفاتر الصــــكوك بالمخالفــــة يصــــاالت إل 
انية والحسابات والمخازن.  (75) المادة ن  من الئحة المت 

ة طويلــة تصــل يــراداتعــدم التوريــد اليــوم  لإل  - إل  واالحتفــا  بالنقديــة بالخزينــة فــتر
انية الحسابات والمخازن. 64)لنص المادة  ( أشهر بالمخالفة10) ن  ( من الئحة المت 

عـــدم وجـــود أي بيانـــات عـــن حركـــة حســـاب األمانـــات والودائـــ  بالخزينـــة مـــن حيـــث  -
 دفاتر صكوك غت  المستعملة أو المستعملة. 

 المخـــــازن

 ما يىل  
ن ة الفحص تبي 

 :من خالل متابعة حركة المخازن وسجالتها عن فتر

المتعارف عليها كأستاذ مخزن أو بطاقة صـنف أو عدم مسك السجالت المحاسبية  -
صيد األ  ونية لتر بالمخالفـة إليها  بالمخازن لتسهيل عملية الرجوع دويةمنظومة الكتر

انية والحسابات والمخازن. 248للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

لكافـــــة األصـــــناف  اســـــتالمإذن  الصـــــيدلية بـــــالمركز باصـــــدار إدارة  قيـــــام مـــــدير مكتـــــب -
ن أن كةشــــر المـــوردة مـــن    حـــي 

بالكامـــل  احـــد األصـــناف لـــم يـــورد المعتمـــد بالمخـــازن فن
 .(24بالمخالفة لنص المادة )

االهتمام بتوفت   المنتهية الصالحية بالمخازن بسبب عدمدوية وجود كميات من األ  -
ســنوية يــراع فيهــا معــدالت  مقاشســاتأســاس  عــىلدويــة احتياجــات المخــازن مــن األ 
ـــــ  للحـــــدين األدنن  انيـــــة 233  بالمخالفـــــة للمـــــادة )ـواألقصـــــ التوزيــــ ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

 .والمخازن والحسابات

تكدس المواد بالمخازن وعدم ترتيبها بشكل شسهل التعامـل معهـا بالمخالفـة للمـادة  -
انية والحسابات219) ن  .والمخازن ( من الئحة المت 

دة المنتهيـــة الصـــالحية بالمخالفـــة للمـــا الالزمـــة حيـــال المـــواد جـــراءاتعـــدم اتخـــاد اإل  -
انية والحسابات221) ن  .والمخازن ( من الئحة المت 

وأن السـعة التخزينيـة ال تسـتوعب كــل  عـدم تـوفت  وسـائل الحمايـة بالمخـازن خاصـة -
تكدس المواد بالمخزن ناهيك عـن تخزينهـا بـالقرب مـن إل  المواد المخزنة مما أدي
الجـــــة صـــــيانة وتيبيتــــه بصـــــورة جيـــــدة ومعإل  ي  والــــذي يحتـــــاجـمجمــــ  كهربـــــاء رئيـــــ

انيـة والحسـابات220األسالك المكشوفة بالمخالفة لنص المادة ) ن  ( مـن الئحـة المت 
 .والمخازن
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 مستشفى ترهونة العام
 نظام الرقابة الداخلية : 

ن لهــــــا بقســــــم الشــــــؤون الماليــــــة  - عــــــدم وجــــــود قســــــم للخزينــــــة ولــــــم يــــــتم تســــــمية أمــــــي 
حيــث لــوحظ تــرك بالمستشــفن وذلــك ليــتم حفــظ النقــود والمســتندات ذات القيمــة 

 مثل دفاتر الصكوك عىل  أرفف المكاتب. ذات القيمة المستندات 

احتفــــا  رئــــيس القســــم المــــال  بالمستشــــفن بمبــــالل ماليــــة بالخزنــــة الخاصــــة بمكتبــــه  -
  37بالمخالفـــــــة لـــــــنص لمـــــــادة )

ن
انيـــــــة متمثلـــــــة ف ن   دينـــــــار  120,000( مـــــــن الئحـــــــة المت 

ن  دينـــــار  25,675كـــــ يرادات، و   دينـــــار  50,000، ومبلـــــل مكافـــــآت لألطبـــــاء المتعـــــاوني 
قية وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة )ـســيوله واردة مــن المنطقــة الــ ( مــن الئحــة 37شر

الحســــابات، وكــــل هــــذه المبــــالل مثبتــــة بافادتــــه بشــــأن المفقــــودات والموجهــــة لمركــــز 
طة ترهونة بتاريــــخ   م . 2020-6-6رسر

لثابتـة عدم مسك بعض الدفاتر والسجالت  المحاسبية مثال ذلك سـجل األصـول ا -
امات المالية .  ن  والمنقولة وسجل االلتر

  القيــام بالمهــام المنوطــة بــه وذلــك بمــد االدارة العليــا  -
غيــاب دور مكتــب المراجعــة فن

بالتقارير الدورية عىل  سالمة ست  العمل وضـعف اجـراءات المتابعـة مـن قبلـه حيـث 
 يقترص دوره عىل  اعتماد أذونات الرصف فقط 

( مــن 23د الحســاب الختــام  وذلــك بالمخالفــة للمــادة )اغفــال ادارة المستشــفن اعــدا -
انية والحسابات والمخازن .  ن  الئحة المت 

( من 99ضعف التعزيز المستندي ألغلب أذونات الرصف وذلك بالمخالفة للمادة ) -
انية والحسابات والمخازن .  ن  الئحة المت 

 هرية. عدم القيام قيام المراقب المال  باعداد مذكرات التسوية المرصفية الش -

ن المخـزن ممــا ترتـب عليــه عــدم احكـام الرقابــة عـىل المخــازن حيــث ال  - غيـاب دور أمــي 
رص االمر عىل  إعـداد أذن اسـتالم للبضـاعة فقـط ـتوجد بها دفاتر او سجالت أنما يقت

انيــة والحســابات 232رصف لألقســام وذلــك بالمخالفــة للمــادة )ـوالــ ن ( مــن الئحــة المت 
 والمخازن . 

رصف من حساب الودائ  واألمانات بالمخالفة لقرار رئيس ـبال قيام ادارة المستشفن  -
 م . 2015( لسنة 23الديوان رقم )

عـــدم اتبـــاع ادارة المستشـــفن االجـــراءات الســـليمة المنصـــوص عليهـــا بالئحـــة العقـــود  -
  التعاقد. 

 االدارية فن

ية  انية التسيي   المي  

م 2018 بلغــــــــــــ  جملــــــــــــة التفويضــــــــــــات الماليــــــــــــة الصــــــــــــادرة مــــــــــــن وزارة الماليــــــــــــة لســــــــــــنة
انيــــــــة 11,303,705 ن م 2019ســــــــنة الماليــــــــة ، كمــــــــا بلغــــــــ  بالدينــــــــار لكافــــــــة ابــــــــواب المت 
  فقـــط ومـــن ضـــمنها حوالـــة ماليـــة واردة  8,022,510

ن االول والثـــانن دينـــار تشـــمل البـــابي 
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ن الخـــــدمات الطبيـــــة بقيمـــــة ـمـــــن المنطقـــــة الـــــ قية أودعـــــ  بحســـــاب تطـــــوير وتحســـــي  شر
 -ــها كاآلتــــــــ  : تفصيلـ، م12/1/2019دينار بتاريــــخ 975,013

 البيان
 2019سنة  2018سنة 

 الرصيد المرصوف المسيل الرصيد المرصوف المسيل

 53,995 4,502,836 4,556,831 (52,964) 3,856,669 3,803,705 الباب االول

  + متفرقات
 (1,486) 2,492,152 2,490,666 27,264 4,472,736 4,500,000 الباب الثانن

ن بند تطوير   212 974,801 975,013 156 1,499,844 1,500,000 وتحسي 

انية الطواري ن  - - - (3,001) 1,503,001 1,500,000 مت 
 

  بنــد للــ
ن
  المخصــص لتغطيــة ـتــم اســتخدام وفــر ف

ن
  مــن عجــز ف

رصف عــىل  بنــد أخــر يعــانن
  عـىل  التـوال  

المرصوف داخل الباب الواحد وقد بلل التجاوز للباب األول والباب الثـانن
 بالحصـول عـىل   150,000، 125,000

دينار دون وجود ما يفيد قيـام ادارة المستشـفن
الموافقــــات الالزمــــة للمناقلــــة مــــن وزارة الصــــحة بحكــــم االختصــــاص وذلــــك بالمخالفـــــة 

انية .  30 -28( من القانون المال  للدولة والمواد )10للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

دينـــــار ،  125,000مبلـــــل وقـــــدره األول عـــــىل البـــــاب رصف بالتجـــــاوز ـبلـــــل إجمـــــال  الـــــ -
وتعــزى اســبابه لقيــام ادارة المستشــفن باســتخدام الفــائض ببنــد المرتبــات االساســية 

ن والمالبس والقيافة ـلل  رصف عىل  بنود اخري مثل عالوة التميت 

ن مــــا هـــــو وارد مــــن الخزانــــة العامـــــة  -   بنــــد المرتبــــات االساســـــية بــــي 
ن وجــــود وفـــــر فن تبــــي 

ن الــذين رصوف الفعــىل  ـوالمــ نــاتأ عــن ورود حــواالت تخــص مرتبــات بعــض المــوظفي 
ن بعض هذه الحاالت :   والبيان التال  يبي 

 -انته  عالقتهم الوظيفية بالمستشفن

 ت
االسم الوارد من 
 وزارة المالية

المرتب الشهري 
 بالدينار

 الجنسية
اجمال  القيمة 
 المترصف بها

 مالحظة

 شهر .  42حوالة مرتبات تمثل   41,160 ليبية  980 ا م م ع 1

 شهر .  36تمثل حوالة   68,400 ليب     1,900 ع ص أ 2

 شهر .  36تمثل حوالة   23,400 ليبية  650 س ا ع 3

    931 م س 4
 شهر .  39تمثل حوالة   36,309 فلسطيبن

 أشهر .  9تمثل حوالة   13,544 أوكرانية  1,506 ن ا 5
 

ن الـــذين انتهـــ  عالقـــتهم الوظيفيـــة  - بـــي 
ن وجـــود عـــدد مـــن العنـــا  الطبيـــة المغتر تبـــي 

 ال زال  مرتباتهم ترد من وزارة المالية باجمال  
 دينار.  22,887بالمستشفن

ن عىل الضمان )تقاعد اختياري وحالة وفـاة(  - ن المحالي  ن وجود عدد من الموظفي  تبي 
 .  مرتباتهم ترد من وزارة الماليةال زال

  لـــــوح -
  بنـــــد المرتبـــــات األساســـــية فن

ظ قيـــــام إدارة المستشـــــفن باســـــتخدام الـــــوافرات فن
قيـــــة والعـــــالوات الســـــنوية بالمخالفـــــة للمـــــادة ) ( مـــــن 7اجـــــراءات  ف فروقـــــات التر

  . 2014( لسنة 8القانون رقم )
 م بشأن الرقم الوطبن

كمــا لــوحظ مــن خــالل حــوافظ  واســتمارات المرتبــات قيــام إدارة المستشــفن بــبعض  -
  التجــ

  االنر
  المستشــفن نوردهــا فن

  إجــراءات الرـصـف الخاصــة لــبعض مــوظفن
اوزات فن

:-  
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  . ن يتقاضوا مرتبات بأعىل مما هو وارد من وزارة المالية  موظفي 

 اسم الموظف
 قيم المرتبات المرصوفة حسب استمارات المرتبات

10/2018  12/2018 10/2019 12/2019 

  2379  1872  2544  786 ع م س ا

  2181  3988  2361  2181 أ ع ف ص
 

 المالية . يتقاضوا مرتبات من المستشفن ولم ترد أسمائهم من قبل وزارة  ونموظف -

اسم 
 الموظف

المرتب المرصوف 
10/2018 

المرتب المرصوف 
12/2018 

المرتب المرصوف 
10/2019 

المرتب المرصوف 
12/2019 

  3583  2894  1136  994 ف ج أ

  2550  1061  2610  806 م ف ع
 

ن يتقاضـــوا مرتبـــات بــأعىل ممـــا هـــو وارد مـــن وزارة الماليــة مـــ  أوجـــه اخـــتالف  - مــوظفي 
 الستمارات الرواتب والقيمة المرصـوفة عـن طريـق 

 
قيمة مرتباتهم مما هو معد وفقا

  حساباتهم . 
ن
 الحافظة المرصفية المودعة ف

ن بالمستشفن ) - مرتبـاتهم مـن بنـد  ( متعاون ويتم سـداد 65بلل اجمال  عدد المتعاوني 
 باجمال  

ن  .دينار 1,479,420اتعاب ومكافآت لغت  العاملي 

 :  
 -الفحص المستندي للباب الثان 

-  .  بتوريد األدوية والمعدات الطبية دون وجود احتياج فعىل 
 قيام ادارة المستشفن

ن مــا هــو وارد بالفــاتورة المرفقــة بــأذن الرـصـف  -   كميــات بعــض األصــناف بــي 
اخــتالف فن
 رصف باستالم المرفق الذن الرصف . ـلمستلمة بالمخازن حسب اذن الوالكميات ا

ن اذن  ف وأخـــر خـــالل نفـــس  - ة لـــنفس الصـــنف بـــي    االســـعار بنســـبة كبـــت 
التبـــاين فن

  تكشـــــف  
ـــــء مــــن التفصــــيل للمالحظــــات الــــبر  

ة ، والجــــدول التــــال  يوضــــ  بير
الفــــتر

 للجنة من واق  الفحص المستندي ألذونات الرصف .   

رقم اذن 
 الرصف

 مالحظة المستفيد  القيمة التاريــــخ

6/8 16/8/2018 311,000  
اد االدوية  كة االهرام الجديد الستت  رسر
 والمعدات وبيانه توريد معدات

 اذن استالم المخزن غت  معتمد وال يوجد به تاريــــخ . 

33/12 
31/12/

2018 
200,000  

اد االدوية  كة االهرام الجديد الستت  رسر
 أدويةوالمعدات وبيانه توريد 

ن الفاتورة وأذن استالم المخازن .   يوجد اختالف ما بي 

5/8 16/8/2018 400,000  
اد االدوية  كة االهرام الجديد الستت  رسر
 والمعدات وبيانه توريد أدوية

ن الفاتورة وأذن استالم المخازن .   يوجد اختالف ما بي 

4/10 8/10/2019 216,370  
اد االدوية كة االهرام الجديد الستت   رسر
والمعدات الطبية وبيانه توريد حقن 

 طبية

مىل  5( دينار وحقنة 0.65مىل   )10سعر الحقنة الواحدة 
مىل   20( دينار وحقنة 9.5مىل  ) 50( دينار وحقنة 0.75)
 اسعار الحقن الحال  8)

ن ( دينار  ويالحظ من المقارنة بي 
  السعر . 

 وأذن الرصف السابق المبالغة فن

2/10 
15/10/

2018 
298,500  

وق المصن  لخدمات النظافة  الشر
 العامة

مرصوفات سنوات سابقة وال يوجد مخصص ، عدم 
وجود عقد والتكليف المبارسر تم بالمقطوعية بقيمة 

 بالمخالفة للمادة )53,746)
 
( من الئحة 23( دينار شهريا

 عقود االدارية فقرة )ب( . ال

15/11 
22/11/

2018 
267,476  

  أذن واحد وعدم وجود عقد  2دمأ عدد 
أذن  ف فن

(دينار 53,746والتكليف المبارسر تم بالمقطوعية بقيمة )
 بالمخالفة للمادة )

 
 ( من الئحة العقود االدارية 23شهريا
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اد االدويــــة والمعــــدات الطبيــــة عــــىل  - كــــة االهــــرام الجديــــد الســــتت  لــــوحظ اســــتحواذ رسر
الطبيـــــة والبيـــــان التـــــال  يوضـــــ  قيمـــــة المبـــــالل اغلـــــب توريـــــدات االدويـــــة والمعـــــدات 

كة المذكورة:  المعتمدة وبيان ما   تم  فه لصال  الشر

 البيان
السنة 
 المالية

 المبلغ المسيل
المرصوف لبند األدوية 

 لصالح االهرام والمعدات الطبية
نسبة ما تم ضفه 
 من المبلغ المسيل

  
 الباب الثانن

 %52  1,974,402  3,766,665 م2018

 %41  1,723,940  4,183,000 م2019

 المتفرقات
 %57  289,620  500,000 م2018

 -- -- -- م2019

ن وتطوير  تحسي 

 الخدمات الطبية

 %100  1,500,000  1,500,000 م2018

 %100  975,013  975,013 م2019

 الطوارئ
 %106  1,587,638  1,500,000 م2018

 -- -- -- م2019
 

رصف عـــــــىل توريـــــــد األدويـــــــة ـالجــــــدول الســـــــابق ارتفـــــــاع نســـــــبة الــــــلــــــوحظ مـــــــن خـــــــالل  -
انية العامة واالستثنائيات  ن والمعدات الطبية والمحاليل من اجمال  الرصف من المت 

( ، وفيمــــا يــــىل  بيــــان مــــا تــــم  فــــه لــــ
ن كة االهــــرام ـ)المتفرقــــات، الطــــوارئ، التحســــي  شر

انيـــــات للســـــ ن اد المعـــــدات واألدويـــــة مـــــن مختلـــــف المت  ن الجديـــــد الســـــتت  م ، 2018نتي 
كـــة االهــــم ، بـــ2019 ء مـــن التفصـــيل مـــ  ايضـــاح نســـبة حصـــة رسر  

رام الجديـــد مـــن ير
 مخصصات المستشفن : 

  للســـنوات ـبيـــان بالمبـــالل المـــ -
كـــة االهـــرام الجديـــد مـــن البـــاب الثـــانن رصوفة لصـــال  رسر

 -م و   كالتال  : 2019م ، 2018المالية 

 مـن المسـيل( ـنسبة مـا  ف للـ(  
كة مـن البـاب الثـانن م كـان 2018خـالل سـنة شر

 %(  45ما نسبته )

 مـن المسـيل( خـالل سـنة ـنسبة ما  ف لل(  
كة من الباب الثانن م  كـان 2019شر

 %( 39ما نسبته )

ن والتطــوير  - كــة االهــرام الجديــد مــن بــاب التحســي  بيــان بالمبــالل المرـصـوفة لصــال  رسر
 م و   كالتال  2019م ، 2018للسنوات المالية 

  كـنســــبة مــــا  ف  للــــ ن )مــــن المســــيل( شر انيــــة بــــاب التطــــوير والتحســــي  ن ة مــــن مت 
 %( .99م كان ما نسبته ) 2018خالل سنة 

 ن )من الـنسبة ما  ف لل انية باب التطوير والتحسي  ن كة من مت  سيل( خـالل مشر
 %( 99م كان ما نسبته )2019سنة 

كــــة االهــــرام الجديــــد مــــن بــــاب الطــــوارئ للـبيــــان بالمبــــالل المــــ - ســــنة رصوفة لصــــال  رسر
 م و   كالتال  : 2018المالية 

  انيــــة بــــاب الطــــوارئ )مــــن المســــيل( خــــالل ســــنة ن ـــكة مــــن مت  ـ نســــبة مــــا  ف للشر
 %( .106م كان ما نسبته )2018
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 االيـــــرادات : 

ن مقابـل الخـدمات الطبيـة لوحظ  -  بفرض رسـوم عـىل المـواطني 
قيام إدارة المستشفن

ن ذلــك ، والــيكم بعــض قـيم    يجـت 
ونوعيــة االيــرادات والخــدمات بـدون أي ســند قــانونن

 -المقابلة لها : 

 القيمة البيان ت

ة 1 وف كبت    2700 عمليات غرصن

ة 2 وف صغت    1300 عمليات غرصن

  300 عملية المرارة 3

  200 عملية الزائدة 4

  250 عملية الوالدة 5

 مغناطيي   6
ن   130 رني 

  75 المنظار 7
 

بمطــــاب  القطــــاع الخــــاص وذلــــك اســــتخدام ايصــــاالت قــــبض خاصــــة تمــــ  طباعتهــــا  -
انية والحسابات والمخازن . 74بالمخالفة لنص المادة ) ن  (من الئحة المت 

  تمـــ  جبايتهـــا والــــالتـــ -
  المبـــالل الـــبر

 خـــارج حســـابات وبنـــود ـرصف فن
 
رصف منهـــا نقـــدا

انية .  ن  المت 

عـــــــدم توريـــــــد المبـــــــالل المحصـــــــلة نظـــــــت  الخـــــــدمات الصـــــــحية ال  الخزينـــــــة الخاصـــــــة  -
( مـن الئحـة 64رصفية وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة )ـسابات المبالمستشفن أو الح

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

( ايصــــال 50( مــــن كعــــوب ايصــــاالت القــــبض ذو فئــــة )550تــــم الــــتحفظ عــــىل عــــدد ) -
ن عينـة مـن تلـك  593,447بقيمة اجمالية  الكعـوب وقيمـة دينار ، والبيان التال  يبي 
 ما تم جبايته بها : 

ـــخ المقبوضات اجمال   تسلسل  الموظف المسؤول عن الجباية التاريـ

 ع س ا م27-10-2019 1,860 1-50

 ب ا م29-10-2019 1,105 451-500
 

 حساب الودائع واالمانات 

  خاص بالودائ  واألمانات بلل رصيده المـيحتفظ المستشفن بحساب م
  ـرصفن

  فن
رصفن

 عــــــدم وجــــــود كشــــــف تحلــــــيىل   101,034 مبلـــــلم ، 31-12-2018
ن   تبــــــي 

دينــــــار ، والــــــبر
اكم مـن سـنوات سـابقة ويـتم الرصـف منـه عـىل  

بتعليتها والمبلل الموجـود بالحسـاب مـتر
اء بالمخالفــــة لقــــرار رئــــيس ديــــوان المحاســــبة رقــــم )ـعمليــــات التوريــــد والــــ ( لســــنة 23شر

ن مـن قبـل رئـيس لجنـة 2015 ن الماليي  متابعـة الحسـابات م ، والتعميم الصادر للمراقبي 
  
م ، وكــــذلك 2017-10-9المرـصـــفية للجهــــات الممولــــة مــــن الخزانــــة العامــــة المــــؤر  فن

انيــة والحســابات والمخــازن 164-163-162-161بالمخالفــة للمــواد ) ن ( مــن الئحــة المت 
  تـــنظم القيـــد والـــ

  بيـــان لـــبعض عمليـــات ـوالـــبر
رصف مـــن الحســـاب المشـــار اليـــه ، واالنر

 -حساب : رصف بالمخالفة من  الـال
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 مالحظة القيمة البيان رقم الصك تاريــــخ الصك

 37611068 م31-12-2016
كة المحيط  رسر
 المتجدد

 م ،وال توجد معالجة تذكر 2016لم يرصف معلق من   5,179

 37611076 م31-12-2018
ن  كة اليقي  رسر
 الساط  للتدريب

17,940  
  
م ، ولم يتم ارفاق أي مستندات م  2019تم الرصف فن
الرصف عدا كتاب مدير المستشفن بأنه تم تعلية اذن 

كة. 2013المبلل من سنة   م لصال  الشر

 37611077 م31-12-2018
كة أرطس  رسر
 لألدوية

54,826  
تم توريد أدوية وتم بيان بأن القيمة تخص استقطاعات 
ن وبأن هذه القيمة تم  كة التأمي   الطب   الخاصة بشر

ن التأمي 
كة  ن الحصول عىل  إعفاء من رسر  % بها . 45التأمي 

 

 االصول المشوقة

م وذلـك بنـاء عـىل 6/2020بيان باألصول المفقودة ) المشوقة ( خالل شهر فيما يىل  
طة ترهونة :   ما ورد ببالغ مركز رسر

 المالحظات رقم الهيكل رقم اللوحة نوع السيارة ت

 صالحة ال يوجد 996-1 اسعاف H1هونداي 1

 صالحة ال يوجد 6338-1 نقل المونر   H1هونداي 2

 صالحة 52130992 85498 شفرلي  اسعاف 3

 صالحة ال يوجد 58480 شفرلي  اسعاف 4

 صالحة ال يوجد 28121 مرسيدس ست  نتر اسعاف 5

 صالحة 382489 1914-1 اسعاف  H1هونداي 6

 صالحة ال يوجد 51815 مرسيدس ست  نتر اسعاف 7

 صالحة يوجدال  51109 مرسيدس ست  نتر اسعاف 8

 -- ال يوجد 1376-1 اسعاف  H1هونداي 9

 -- ال يوجد 31243-27 اسعاف  H1هونداي 10

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الراكب 12تويوتا 11

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد سيارة ايفكو 12

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد هونداي بورتا ثالجة 13

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد نيسان حافظة 14

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد رافعة شوكية )فركة( 15

16   
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مولد كهربان 

 

 الخالصة

-   
 باإلهمـال والتقصــت  فن

مـن خـالل المالحظـات السـابقة يتضــ  قيـام ادارة المستشـفن
  القـــــيم ، ادارة امـــــوال الدولـــــة والمحافظـــــة عـــــىل  أصـــــول المستشـــــفن 

وذلـــــك يتضـــــ  فن
اد االدويـــــة والمعـــــدات ـالـــــالمرـصــــوفة لـــــبعض  كـــــة االهـــــرام الجديـــــد الســـــتت  كات )رسر شر

كـــة الــ-الطبيــة وق المــــرسر ء لخــدمات النظافـــةـشر  
كــة -صن النســـوم الهادئــة لخـــدمات رسر

  مرافقالتموين(
  من االهمال ، وذلك عىل حساب بافر

  تعانن
 .المستشفن البر

، إنما توريد األدوية والمعدات بدون وجود طلبيات فعلية و تحديد االحتياج  - الفعىل 
وط األساســية مثــل أمــاكن ـيــتم توريــد وتكــدشس األدويــة والمعــدات دون مراعــاة للــ شر

ممــا يعــل  مــؤرسر عــىل ان التوريــد عبــارة عــن التخــزين وصــالحية األدويــة والمحاليــل 
كات الخاصة  .ترصيف البضائ  الراكدة للشر
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ــ -   بــدون دراســة او تحديــد االحتيــاج الفعــىل  عــىل األدو ـال
يــة والمعــدات رصف العشــوان 

  البنــــود وذلــــك بنــــاءا عــــىل 
ر
)طلبيــــات( واســــتنفاذ االرصــــدة بــــالبنود، عــــىل  حســــاب بــــاف

اء االدويــــة ممــــا    بنــــود للرـصـــف عــــىل  بنــــود رسر
ن
ل اهمــــال أهــــم إدى أاســــتخدام الــــوفر ف

 لغـــرض الصـــيانة 
 
  المستشـــفن المغلـــق حاليـــا

مرافـــق المستشـــفن ومنهـــا جـــزء مـــن مبـــبن
  مــن اقــوبــاألخص الصــيدلية ومخــازن االدويــة 

ص درجــات االهمــال فـــال ـحيــث تعـــانن
  الممــرات وبموقــف 

ن
توجــد أمــاكن تخــزين صــالحة فــالمخزون يوضــ  عــىل  االرض وف

ســـيارات محـــور وكـــذلك ال توجـــد مكاتـــب او ســـجالت او منظومـــة، انمـــا يـــتم التوريـــد 
  المخــــازن مــــن ســــوء التخــــزين 

والرـصـــف ال  االقســــام والتخــــزين بطــــرق بدائيــــة وتعــــانن
  االســقف و الحــوائط  وتــوالرطوبــة والــتع

ن
شب ميــاه االمطــار مــ  وجــود انابيــب ـفن ف

  اغلب الحجر والممرات المستخدمة لتخزين االدوية . 
ن
 المجاري ف

مــــــة مــــــ  جميــــــ  الــــــ - كات معيبــــــة قانونيــــــة ولــــــم تــــــراع فيهــــــا الـــــــالعقــــــود المت  وط ـشر شر
ن واللوائ  المنظمة إلجراءات التعاقد.  يعات والقواني   الجوهرية بالتشر

 شفى اجلامعي طرابلس املست
 م2019عن السنة المالية 

 
ً
 نظام الرقابة الداخلية/ اوال

 الجــامع  طــرابلس لــوحظ 
مــن خــالل أعمــال الفحــص والمراجعــة لحســابات المستشــفن

  أوجه  بعض
  أحكام الرقابة الداخلية تمثل  فن

: القصور فن  
 اآلنر

انيـة ( مـن ال 105مخالفـة للمـادة )الصــرف  عدم ختم المستندات بمـا يفيـد  - ن ئحـة المت 
 والحسابات والمخازن. 

المستشــفن تشــكيل لجنــة إدارة  الــذي يتطلــب مــناألصــول األمــر  عــدم مســك ســجل -
 بحيث يتم متابعتها. لحصـر األصول 

 
ونيا  وترقيمها وتسجيلها الكتر

ي مره عىل  - كـل   األقلعدم القيام بالجرد المفاج   للخزينة ومطابقتها بالرصيد الدفتر
انية والحسابات والمخازن. 88ة )شهر بالمخالفة للماد ن  ( من الئحة المت 

  معتمـــد لســـنة  -
ن ان آخـــر مـــالك وظـــيفن   معتمـــد حيـــث تبـــي 

عـــدم وجـــود مـــالك وظـــيفن
 م. 2007

  اتخاذ اإل  -
  المسـتلزمات  جراءاتالقصور فن

حيال تكدس بعـض االصـناف المتمثلـة فن
 حيالها.  إجراءاتالذي يتطلب اتخاذ األمر  المنتهية الصالحية دويةالطبية واأل 

-   
هـــا  أجهـــزةوجـــود بعـــض األصـــناف والمتمثلـــة فن الحواســـيب العاطلـــة واألبـــواب وغت 

ن كبــت  مــن المخــازن دون االســتفادة منهــا  الــذي يتطلــب اتخــاذ األمــر  حيــث تشــغل حــت 
 ألحكام المواد )

 
انية والحسابات والمخازن. 311-310مايلزم وفقا ن  ( من الئحة المت 

 مصـرفيةالحسابات ال :ثانيا

: ها لوحظ وقشأن  
 اآلنر
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  أظهـــرت مـــذكرة تســـوية الحســـاب ال -
ن
 9720811رقـــم األول   المتعلـــق بالبـــابمصــــرف

صـــــــــكوك  م31/12/2019طـــــــــرابلس الطـــــــــب   حـــــــــبر  –الجمهوريـــــــــة  مصــــــــــرفطـــــــــرف 
دينــــار، يرجــــ   7,837,482بقيمــــة  مصـــــرفخصــــم  مــــن الــــدفاتر وال مقابــــل لهــــا بال

  تجـــاوزت المـــدإل  تـــاريــــخ الـــبعض منهـــا 
ة القانونيـــة لتقــــديمها ســـنوات ســـابقة، والـــبر

 .دينار 1,138,021 ودون تسويتها والبالل قيمتها للصـرف

  أظهـــرت مـــذكرة تســـوية الحســـاب ال -
ن
 9720811رقـــم األول   المتعلـــق بالبـــابمصــــرف

م، مبـالل خصـم  31/12/2019طرابلس الطـب   حـبر  –الجمهورية  مصـرفطرف 
 دينار.  15,299مقابل لها بالدفاتر بقيمة وال  مصـرفبكشف حساب ال

  أظهرت مذكرة تسوية الحساب ال -
ن
  رقم مصـرف

 972080200 المتعلق بالباب الثانن
م، مبـالل خصـم  31/12/2019طرابلس الطـب   حـبر  –الجمهورية  مصـرفطرف 

دينـــــار،  24,440,039بقيمـــــة  مصــــــرفمـــــن الـــــدفاتر ولـــــم تظهـــــر بكشـــــف حســـــاب ال
الرئــاس  بموجــب دينــار، المخصــص مــن المجلــس  17,000,000لمبلــل  والمتضــمن
 م من بند المتفرقات. 2019( لسنة 1528القرار رقم )

  أظهرت مذكرة تسوية الحساب ال -
ن والتطـوير رقـم مصـرفن  المتعلق بحساب التحسي 

م 31/12/2019طــــرابلس الطــــب   حــــبر  –الجمهوريــــة  مصـــــرفطــــرف  97208035
  تجــاوزت  مصـــرفصــكوك خصــم  مــن الــدفاتر ولــم تظهــر بكشــف حســاب ال

والــبر
انيـة والحسـابات118القانونية المحددة بالمـادة ) المدة ن والمخـازن  ( مـن الئحـة المت 

 جـــراءاتالمستشـــفن اتخـــاذ اإل إدارة  دينـــار ممـــا يتطلـــب مـــن 45,270والبـــالل قيمتهـــا 
 حيالها. 

-    
يــة فن   م لكــل مــن الحســاب ال31/12/2019بلغــ  االرصــدة الدفتر

تعلــق  الممصـــرفن
  مبلـــــــل 

  دينـــــــار والحســـــــاب ال 989,079بالبـــــــاب الثـــــــانن
ن مصــــــــرفن  المتعلـــــــق بالتحســـــــي 

، ممـــا شســـتوجب عـــىل 41,430 والتطـــوير المستشـــفن إحالـــة إدارة  دينـــار عـــىل التـــوال 
ية  .العام اإليراد حساب إل  تلك االرصدة الدفتر

 
ً
يةثالثا انية التسيي   / المي  

 الجــامع  جملــة المبــالل المعتمــدة 
 116,122,500أظهــرت التقــارير الماليــة للمستشــفن
ن بلغـــــــــ  جملـــــــــة ال   حـــــــــي 

   113,936,150ات مصــــــــــروفدينـــــــــار فن
دينـــــــــار برصـــــــــيد متـــــــــبفر

2,186,350  :  دينار، وقد لوحظ بشأنها مايىل 

امــات إدارة  قيـام - ن ن ممــا ترتـب التر ن الـوطنيي   بـابرام عقــود اسـتخدام للعــاملي 
المستشــفن

انيـــــة 26دون وجـــــود مخصصـــــات ماليـــــة مخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 بات والمخازن. والحسا

بالمخالفـة الصــرف  للتعزيـز المسـتندي المؤيـد لعمليـةأذونـات الصــرف افتقار بعض  -
: 99للمادة ) انية والحسابات والمخازن، وبيانها كالتال 

ن  ( من الئحة المت 
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 مالحظات المستفيد القيمة اذن الصـرف

 عدم إرفاق صورة من العقد.  مطبعة الدليل 4050 2/11

 التكليف. عدم إرفاق أصل 

 .شـركةعدم إرفاق مطالبة ال
 ونزيك للخدمات التموينية شـركة 499,345 38/12

 

 :عقـــود الخدمــات

خدميــة للقيــام بأعمــال النظافــة ونقــل  شــركاتعقــود مــ   3قيـام المستشــفن بــابرام عــدد 
المخلفــات واإلعاشــة، ومــن خــالل التقــارير المقدمــة مــن رئــيس قســم الرعايــة والتغذيــة 

ونزيــك لخــدمات التغذيـة واإلعاشــة المنــت   التعاقــد معهــا لــوحظ  شـــركةالعالجيـة عــىل 
 :  
 اآلنر

 وعدم وض  آلية لمعالجتها.  شـركةتكرار نفس المخالفات من قبل ال -

الفــاتورة  إجمــال  % مــن 30نســبة  إضــافةيــتم  شـــركةعنــد ســداد مســتحقات اللــوحظ  -
ات الوجبــــات كمــــا يــــتم  مقابــــل الوجبــــات المفاجئــــة نتيجــــة الــــدخول لإليــــواء بعــــد فــــتر

% غرامة المالحظات كنسبة ثابتة وال تتغت  هذه النسبة عـىل حسـب 5خصم قيمة 
  حالــة وجــود مال 5المالحظــات وحيــث نســبة الزيــادة بعــد خصــم 

حظــات يتــبفر % فن
عـــــىل األخـــــذ بالمالحظـــــات ومعالجتهـــــا حيـــــث  شــــــركةالـــــذي ال ششـــــج  الاألمـــــر  25%

  حالـــة تكـــررا المالحظـــات  إجـــراءاتالمستشـــفن اتخـــاذ إدارة  يتطلـــب مـــن
أكـــتر حـــزم فن

 ومنها عىل سبيل المثال: 

  . ن   عدد الوجبات المقدمة للمر،ن أو للعاملي 
 النقص المتكرر فن

 كمية االوزان للموا  
د المقدمة مخالفـة لجـدول المقننـات الغذائيـة مـن النقص فن

 حيث الجودة واألوزان المحددة لكل عنرص. 

 شـركة إدارة عدم موافاة ال  
المستشفن بأعداد وأسـماء وجنسـيات الكـادر الـوظيفن

 بالمطبخ وكذلك البطاقات الصحية لهم. 

  .ام بالمالحظات المتعلقة بالنظافة ن  عدم االلتر

  ةوغــــت  صـــــالح ةفاســــدوم بتوزيــــــــ  لحــــ شـــــركةالم قامــــ  26/10/2019بتــــاريــــخ 
  كتـــــاب رئـــــيس قســـــم الرعايـــــة والتغذيـــــة العالجيـــــة رقـــــم 

ن فن لألكـــــل كمـــــا هـــــو مبـــــي 
(155/18364  

م الموجــــه لمــــدير مكتــــب المراجعــــة 23/12/2019( المــــؤر  فن
 الشؤون الطبية. إدارة  الداخلية عن طريق مدير 

 المتفرقات

 17,000,000تــم تخصــيص مبلــل  م2019( لســنة 1528بموجــب قــرار الرئــاس  رقــم )
 :  دينار من بند المتفرقات لـوحظ بشأنه التال 

ن أنه لم يتم عـن طريـق  محضـر من خالل االطالع عىل  - سية ودراسة العروض تبي 
التر

 .  لجنة العطاءات الفرعية بالمستشفن

المتقدمـــــة  شــــــركاتكمـــــا يالحـــــظ قيـــــام لجنـــــة العطـــــاءات الفرعيـــــة بدراســـــة عـــــروض ال -
ســـــي ســـــية بتــــــاريــــخ  محضــــــر بموجــــــب  شــــــركاتهـــــذه الإحــــــدى  ة عـــــىلللتوريـــــد والتر التر

م، بالمخالفـــة للغـــرض المشـــكلة مـــن أجلــــه هـــذه اللجنـــة عـــالوة عــــىل 19/12/2018
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تشـكيل لجنـة بشـأن  م2017( لسـنة 111مخالفة قـرار وزيـر الصـحة المفـوض رقـم )
، ممــا يعــد تجــاوز  يــــــ  وتعــدي عــىل  لجنــة  اختصــاصعطــاءات فرعيــة بالمستشــفن

 ت. العطاءا

 حساب التحسي   والتطوير

   دينـــار، 11,000,000مبلـــل م 2019بلغـــ  جملـــة التفويضـــات الماليـــة خـــالل العـــام 
ن
ف

ن بلغ  جملة ال    10,998,430ات مصــروفحي 
دينـار، وقـد  1,570دينـار برصـيد متـبفر

لـــوحظ اتبـــاع سياســـة التكليـــف المبـــارسر وعـــدم اإلعـــالن عـــن مناقصـــة عامـــة بالمخالفـــة 
 .داريةحة العقود اإل ( من الئ10للمادة )

 ات المستنديةعتماداال 

م 31/12/2019غاية إل  ات المستندية المفتوحة من قبل المستشفن عتمادبلغ  اال 
 بالعملة المحلية، وفيما يىل  اعتماد 35

 
 المالحظات بالخصوص: أهم  ا

: الصـرف  ات متوقفة ولم يتماعتماد -
 
 عليها نهائيا

 الرصيد (ديناراالعتماد )قيمة  الجهة المنفذة اسم المشـروع

 189,500 189,500 المتكاملة المساهمة شـركة رقميةإقفال  توريد وتركيب

 347,500 347,500 االمتياز الليب    شـركة دويةتوريد ثالجات لحفظ األ 

  
 321,275 321,275 الدقة الهندسية لألعمال الكهربائية شـركة توريد وتركيب مولد كهربان 

وساتستلزمات طبية   753,100 753,100 الفا الطبية شـركة لقسم الفت 

 211,062 211,062 مجموعة األمل الطبية شـركة صيانة جهاز تصوير ثاب 
 

ن عـــــىل ة ضــــــرور المنفـــــذة ب شــــــركاتالمستشـــــفن العمـــــل عـــــىل إخطـــــار الإدارة  حيـــــث يتعـــــي 
أخـــرى قــادرة عـــىل  شـــركاتات واســـتبدالها بعتمــادهـــذه اال إقفــال  االنتهــاء مــن أعمالهـــا أو 

 التنفيذ. 

ة طويلةاعتماد ة لم تقفل منذ في   ات متعير

ة عــــدد عتمــــاداال  إجمــــال   بلغــــ   32,821,607ة إجماليــــبقيمــــة  اعتمــــاد  18ات المتعــــتر
 مــن  جــراءاتالمستشــفن اتخــاذ اإل إدارة  دينــار ممــا شســتوجب عــىل

ا
المناســبة حيالهــا بــد 

 ترحليها من سنة ألخرى. 

 اإليرادات

 الماليةالسنة 
 اإليرادات المحصلة

 اإلجمال  
 ايجارات عالج اجانب

 84,229 64,100 20,129 م2018

 109,250 95,760 13,490 م2019
 

 :  ولوحظ بشأنها ما يىل 

  المستشـفن حيـث كـان آخـر 
يد الواق  بالقرية السـكنية لمـوظفن  تراكم ايجارات محل الت 

 للشـهر الواحـد حيـث يتطلـب مـن دينـار  175م بواقـ  2013لسـنة  12دف  شـهر إيجار 
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مكتب الشؤون القانونية التخاذ ما يلزم حسب إل  المستشفن إحالة عقد اإليجار إدارة 
. تشـريعما نص عليه العقد وال  ات النافذة والحفا  عىل حقوق المستشفن

 دفعات تحت الحساب

  تتـــول تقـــديم خـــدمات إدارة  قيــام
المستشـــفن بـــدعم حســـابها لـــدى بعــض الجهـــات الـــبر

ن تحميــل مبلـــل الـــدعم ك  مـــن تحميلـــة  مصـــروفحيــث تبـــي 
ا
ة عـــىل البنـــد بــد  فعـــىل  مبــارسر

انيـة )دفعــة مقدمــة( بالمخالفــة للمـادة ) ن ( مــن قــانون النظــام 21عـىل حســاب خــارج المت 
 :  المال  للدولة وبيانها كالتال 

ـــخ اذن الصـرف  المستفيد المبلغ التاريـ

2/4 21/04/2019 50,000 
يقة شـركة  الت 

3/9 04/09/2019 37,500 

 هاتف ليبيا شـركة 60,000 18/09/2019 5/9

ن  شـركةال 300,000 23/11/2019 2/11  الليبية لألكسجي 

يقة شـركة 50,000 05/12/2019 1/12  الت 

 مصن  غاز طرابلس 5534,970 22/12/2019 14/12

يقة شـركة 50,250 31/12/2019 41/12  الت 
 

 المخـــــــــــازن

ومخــــازن المســــتلزمات الطبيــــة  دويــــةخــــالل القيــــام بــــاجراء جــــرد مفــــاج   لمخــــازن األ مــــن 
منتهية الصـالحية يـتم االحتفـا  بهـا بالمخـازن ولـم  أدويةلوحظ أن هناك مستلزمات و 

الجهــــــات المختصــــــة لنقــــــل هــــــذه المــــــواد  اســــــتجابةيــــــتم الــــــتخلص منهــــــا وذلــــــك لعــــــدم 
  تـم توجيههـا إلـيه

م حيـث أن الجهـة المسـؤولة عـن والتخلص منها رغم المراسالت الـبر
  لجنـــة الـــتخلص مـــن المخلفـــات 

الـــتخلص مـــن هـــذه المـــواد    وزارة الصـــحة متمثلـــة فن
 الطبية. 

 مستشفى األطفال طرابلس
 م2020 نظام الرقابة الداخلية

 (99عـــدم التقيـــد بالنمـــاذج المخصصـــة لعمليـــة  ف المرتبـــات بالمخالفـــة للمـــادة ) -
انية والحسابات وا ن  لمخازن. من الئحة المت 

-   
يــــة بــــدفتر أســــتاذ المخــــازن فن ن كشــــوفات الجــــرد واألرصــــدة الدفتر عــــدم المطابقــــة بــــي 

انيــة والحســابات 299الجــرد الســنوي لألصــول بالمخالفــة للمــادة ) ن ( مــن الئحــة المت 
 والمخازن. 

  مســــك الســــجالت والــــدفاتر الماليــــة ال -
لحصـــــر األصــــول ية )ســــجل ضـــــرور القصــــور فن
امات  –الثابتة  ن  (.دفتر لحساب األمانات –فتر يومية الصندوق د –سجل االلتر

مـن حيـث إعـداد إليـه  قصور مكتب المراجعة الداخليـة عـن القيـام بالمهـام المسـندة -
أوجـه  الوقـوف عـىلو  تقارير دورية عن الوض  المال  وتقييم أنظمـة الرقابـة الداخليـة

 والقصور للحد من األخطاء المتكررة.  نحرافاال 
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  أ -
ن
ات المنصـــوص ختصاصـــداء مهامـــه المنـــاط بهـــا وفـــق اال ضـــعف المراقـــب المـــال  ف

  المــــادة )
ن
انيــــة 24( مــــن قــــانون النظــــام المــــال  والمــــادة )18عليهـــا ف ن ( مــــن الئحــــة المت 

اف عىل القسم المال  والمخازن بشأن  والحسابات والمخازن
 المتابعة واإلرسر

كافــــة   اســــتيفاءوعــــدم الصـــــرف  ضــــعف التعزيــــز المســــتندي المؤيــــد لــــبعض عمليــــات -
انيــــــة 100-99) بالمخالفــــــة ألحكــــــام المــــــادةإذن الصـــــــرف  بيانــــــات ن ( مــــــن الئحــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

-292-88عدم القيام بالجرد المفاج   للخزائن والمخازن بالمخالفة ألحكام المـواد ) -
انية والحسابات والمخازن. 293 ن  ( من الئحة المت 

لـــم ترفــق بهـــا شــهادة تفيـــد بأنــه تـــم  دويــةالخاصــة بتوريـــد األ أذونــات الصــــرف معظــم  -
 .دويةتحليلها واإلفراج عليها من قبل مركز الرقابة عىل األغذية واأل 

  فــت  حســاب  عــدم -
ن
  2020إيــراد ســنة  إيــداعحيــث تــم  اإليرادات خــاص بــمصـــرف

ن
م ف

 .األولحساب الباب 

  المستشفن )الدائمة 
ن  -ومن خالل متابعة اللجان المشكلة فن : اآلغت  الدائمة( تبي   

  نر

اللجــــان الدائمــــة الدائمــــة إحــــدى  اتاختصاصــــتشــــكيل لجنــــة مؤقتــــة تمــــارس نفــــس  -
ن بموجــــب  حيــــث تــــم تشــــكيل لجنــــة )مؤقته(لتســــوية األوضــــاع الوظيفيــــة للمــــوظفي 

ن )دائمـة(،86القرار رقم ) والمشـكلة  ( لسنة بالرغم من وجود لجنة شؤون الموظفي 
 م. 2/11/2020م الصادر بتاريــــخ 2020( لسنة 76بموجب القرار رقم )

 المراقــــب المــــال  بلجنــــة الجــــرد الســــنوي للخزينــــة لســــنة  -
ن م بالمخالفــــة 2020تضــــمي 
انيـــة والحســـابات والمخـــازن. حيـــث تـــم تســـميته رئيســـا 24للمـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 

  المـــــادة 2020( لســـــنة 113للجنــــة المشـــــكلة بموجـــــب القـــــرار رقــــم )
م الـــــذي نـــــص فن

 .لكل عضو من أعضاء اللجنة نار يد 500الثالثة عىل  ف مكافأة مالية بقيمة 

-  
 
صــدور قــرارات تشــكيل لجــان للقيــام بأعمــال ومهــام مــن صــميم عمــل اإلدارات وفقــا

لهـــا منهــــا عـــىل ســــبيل المثال:اللجنــــة  مكآفــــاتللهيكـــل التنظــــيم  المعمـــول بــــه ومـــن  
قفـــل الحســـاب الختـــام  بشـــأن  م،2019( لســـنة 89) المشـــكلة بموجـــب القـــرار رقـــم

 م. 2019للمستشفن لسنة 

ية انية التسيي    المي  

ات الفعلية للمستشفن خالل سنة مصـروفالجدول التال  يوض  التفويضات المالية وال
 :م2020

 الباب
تيبات  المخصص وفق الي 

 م2020 المالية
 االعتمادات 
 المفوض بها

 المصـروف الفعل   المسيل
 الوفر أو )التجاوز( 
 عن المفوض

 1,448,289 13,351,710 12,356,705 14,800,000 14,800,000 األولالباب 

  
 11,517 4,241,732 4,253,248 4,253,250 5,350,000 الباب الثانن

ن  إجمال    1,459,806 17,593,444 16,609,954 19,053,250 20,150,000 البابي 
 

: لوحظ بشأنها   
 اآلنر
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ح مـن - إدارة  تعامل المراقب المال  بالمستشفن م  المخصصات وفق التوزيـــــ  المقـتر
  التفويضات الصادرة من وزارة المالية

ن
 .المستشفن وليس كما وردت ف

 ةإجماليـــم بقيمـــة 31/12/2020بتـــاريــــخ األول  القيـــام بـــاجراء منـــاقالت عـــىل البـــاب -
عىل التقديرات المعدة من المستشـفن ولـيس عـىل مـا تـم التفـويض  ينار د 141,461

 .به من وزارة المالية

   ف ال -
ن
  المستشــــفن دون بيــــان  مكآفــــاتالتوســــ  ف

ات اإلنجـــــاز أو  األعمــــاللمــــوظفن
(مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون عالقــات العمــل وفــق 129وذلــك بالمخالفــة للمــادة )

: البيان   
 اآلنر

  الصـــرفوالتجــاوز بالصـــرف  ات المفــوض بهــا عنــد عتمــادعــدم التقيــد بحــدود اال 
  قيمــــة العديــــد مــــن البنــــود بالمخالفــــة للمــــادة )

ن
النظــــام المــــال  ( مــــن قــــانون 10ف

 للدولة 

  إعــداد  
ن
  الدقــة ف

انيــة التقديريــة واتبــاع األســس المهنيــة  مشـــروععــدم تــوجن ن المت 
  بعض البنود يفوق إل  الذي أدىاألمر  الصحيحة

  50ظهور وفر فن
% ليصل فن

 .%100اآلخر إل  بعضها 

  األشـــهر خـــالل الســـنة  
تزايـــد معـــدالت اإلنفـــاق خـــالل شـــهر دشســـمت  مقارنـــة ببـــافر

ا بــــــأن م،2020 يــــــةالمال كــــــان بقصــــــد اســــــتنفاذ بنــــــود الصـــــــرف   ممــــــا يعــــــل  مــــــؤرسر
انيـــة بالمخالفـــة ألحكـــام المـــواد ) ن انيـــة والحســـابات  (17-13المت  ن مـــن الئحـــة المت 

 .والمخازن

  اء بعــض األ اء واســتالم بعــض دويــة عــدم مراعــاة الصــالحية عنــد رسر حيــث تــم رسر
 يقارب انتهاء صالحيتها ألشهر من تاريــــخ استالمها.  دويةاأل 

  اء األ ن  دويـةرسر ، دون إجـراء مناقصـات للمفاضـلة بــي   عـن طريـق التكليـف المبــارسر
بما يضمن الحصول عىل أفضـل العـروض وأنسـب األسـعار، بحجـة أن  شـركاتال

  ليبيا.  شـركاتي للحصـر الوكيل ا شـركاتهذه ال
 أجنبية فن

 انية وذلك بالمخالفة  غت  البنود ات عىلمصـروفخصم بعض ال ن المختصة بالمت 
 .( من قانون النظام المال  للدولة10ألحكام المادة )

 خدمات النظافة

م بتــــــاريــــخ  م 1/7/2018م 28/6/2018يــــــتم تقــــــديم الخــــــدمات بموجــــــب العقــــــد المــــــت 
م لمدة سنة 1/12/2019دينار شهريا، وتم تجديد العقد بتاريــــخ  58,000بقيمة تبلل 
ونتيجــــــة لــــــدخول جــــــزء مــــــن المستشــــــفن  م،31/12/2020إل  م1/1/2020 تبــــــدأ مــــــن

دينـــــــار مـــــــن قيمـــــــة  10,000عـــــــىل خصـــــــم مبلـــــــل قيمتـــــــه  تفـــــــاقألعمـــــــال الصـــــــيانة تـــــــم اال 
 7إل  1عن األشهر من  ينار د 339,125 شـركةة للمصـروفالقيمة ال إجمال  العقد،وبلل 

: م ولوحظ بشأنها 2020/  
  اآلنر

يب   وعدم تصديق  -
تجديـد العقـد تفـاق بشـأن اال  محضــر عدم إرفاق شهادة سداد  ن

 .الضـرائبمن قبل مصلحة 

 بـــالرغم مـــن تكـــرار نفـــس المالحظـــات بتقـــارير  شــــركةعـــدم تطبيـــق خصـــومات عـــىل ال -
العمــل المعــدة مــن قبــل مكتــب الجــودة وســالمة المــريض ومكافحــة العــدوى، إنجــاز 
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  منهــــا عــــىل ســــبيل المثــــال ال
  الخــــاص بنظافــــة العربــــة الخاصــــة والــــبر

تطبيــــق الجــــزن 
  لغسل سلة المخلفات يوميا. 

 بالنظافة، والتطبيق الجزن 

دفعــــات شــــهرية لعقــــد النظافــــة تجــــاوزت قيمتــــه الســــنوية  بصـــــرفقيــــام المستشــــفن  -
 ديـوان المحاسـبة للمصـادقة عليهـا مـا يعـد إل  دينار دون إحالة الـدفعات 500,000
 
 
م 2013لسـنة ( 19)من الالئحة التنفيذية للقـانون رقـم  (35ألحكام المادة )مخالفا
  شأن

ن
 .تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالتهإعادة  ف

 مصـرفيةالحسابات ال

 مصـــرفحســاب الو  األول()البــاب  مصـــرفوجــود مبــالل خصــم  بكشــف حســاب ال -
ن وتطـــــوير العـــــالج( وال مقابـــــل لهـــــا بالـــــدفاتر دون اتخـــــاذ اإل  الالزمـــــة  جـــــراءات)تحســـــي 

 ها ومنها عىل سبيل المثال: لمعالجت

 القيمة تاريــــخ الصك رقم الصك الحساب

 األولالباب 

 17,498 م10/10/2020 2126200

 6,117 م1/12/2017 1397780

 777 م1/1/2016 147160

 1,141 م1/12/2015 947250

ن وتطوير العالج  60,974 م1/1/2020 94891 تحسي 
 

   5صـك وعـدد  52عـددها األول  ظهور صكوك المعلقـة للبـاب -
صـكوك للبـاب الثـانن

ن وتطوير العالج وعدد  5وعدد  صكوك لحسـاب الودائـ   2صكوك بحساب تحسي 
 جـــــــراءاتدون اتخـــــــاذ اإل  للصــــــــرفواألمانـــــــات تجـــــــاوزت المـــــــدة القانونيـــــــة لتقـــــــديمها 

انيـــــة والحســـــابات 118القانونيـــــة لمعالجتهـــــا، بالمخالفـــــة للمـــــادة ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
                      والمخازن. 

 مستشفى احلرابة القروي 
 نظام الرقابة الداخلية

ن وجــود ضــعف  مـن خــالل تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة لمستشـفن  الحرابــة القــروي تبــي 
  نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل 

: وقصور فن  
 اآلنر

  ادى لمهــــــام المســــــندة -
وفــــــق القــــــانون منهــــــا مســــــك إليــــــه  ضــــــعف المراقــــــب المــــــال  فن
 السجالت وتـرقيم بعـض 

ا
   ذونـاتعـن عـدم حفـظ بعـض األ أذونـات الصــرف فضـ 

فن
 الملفات المخصصة لها 

فيمــــا عـــدا خــــتم إليـــه  عـــدم قيـــام مكتــــب المراجعـــة الداخليــــة بكافـــة المهـــام المســــندة -
  اعـــداد تقـــارير شـــهرية عـــن ســـت  العمـــل و أذونـــات الصــــرف 

جـــراء الجـــرد اوالمتمثلـــة فن
مـــــن الئحـــــة  (293)حكـــــام المـــــادة ج   للخزينـــــة والمخـــــازن وذلـــــك بالمخالفـــــة أل المفـــــا

انية والحسابات والمخازن ن  المت 

مــن الئحــة  (100)و (99)مخالفــة للمــادة  ذونــاتضــعف التعزيــز المتنــدي لــبعض األ  -
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 
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ن اال  - ة حيث ات ونقص الكوادر المالية بقسم الشؤون الماليختصاصعدم الفصل بي 
الدورة المستندية، عىل الرغم من وجود عـدد  إجراءاتيقوم المراقب المال  بأغلب 

 .  
ن حسب المالك الوظيفن  من الموظفي 

 أ
ً
انية المستشق  خالل سنةوال  م2019 : مي  

انية المعتمدة وال ن ن المت   م: 2019ات الفعلية خالل سنة مصـروففيما يىل  مقارنة بي 

 الرصيد المصـروفات الحوالت  التفويضات المعتمدة البيان

 366,464 1,433,536 1,408,496 1,800,000 األولالباب 

  
 2,856 527,894 530,747 530,750 الباب الثانن

 369,320 1,961,430 1,939,244 2,330,750 اإلجمال  

ن والتطوير  602 299,397 300,000 300,000 التحسي 
 

 م2019األول  الباب

  ، بشــأن م2014لســنة  (8)عــىل الــرغم مــن تطبيــق احكــام القــانون رقــم  -
الــرقم الــوطبن

ن وجود فارق إال أنهم، 2015 من السنة المالية األولابتداء من األشهر    عـدد  تبي 
فن

موظـــف عـــن شـــهر  19مـــن وزارة الماليـــة الخاصـــة بالمرتبـــات بعـــدد  االســـماء الـــواردة
منهم منقط  وموقـف ومنقـول عـن  م12/2019موظف عن شهر  15و م2/2019

ومـــن خـــالل الفحــــص  ،الماليـــة دون ايقافهــــا  العمـــل والزالـــ  مرتبـــاتهم تــــرد مـــن وزارة
  تـــــــرد انتهـــــــ  عالقتهـــــــا الوظيفيـــــــة أغلـــــــب  والمتابعـــــــة لـــــــوحظ ان

هـــــــذه االســـــــماء الـــــــبر
  ترد من خالل إجمال  بالمستشفن حيث بلغ  

 194,160مبلـل الحصـر  القيمة البر
 .دينار

ن لسنة  مكآفات دينار 16,178 متهتم  ف ما قي - وتحميلها عىل  م2019للموظفي 
انيـــــــة لهـــــــذه ال بنـــــــد المرتبـــــــات ن وذلـــــــك  مكآفـــــــاتدون وجـــــــود مخصـــــــص معتمـــــــد بالمت 

. 10بالمخالفة للمادة )  ( من قانون النظام المال 

 القيمة اذن الصـرف  البيان

ن   4,938 2/7 لجنة شؤون العاملي 

ن   4,523 6/11 لجنة شؤون العاملي 

 6,717 13/12 لجنة الجرد
 

  
 
 م2019 الباب الثان

 الفحص المستندي

ان جمي  المعامالت الخاصة بالمستشفن كالنظافة والتغدية يـتم عـن طريـق  لوحظ -
ن خـالل السـنة دون وجـود اإل   لمحل معي 

 جـراءاتتكليف مبارسر من مدير المستشفن
ن العروض واإل  العروض. نسب أعىل  رساءالمسبقة من حيث المفاضلة بي 

 عاشةاإل 

ن  أغذيـــــةعـــــىل بنـــــد  دينـــــار  179,950 ف مبلـــــل  - ومـــــن خـــــالل  إال أنـــــهلغـــــت  العـــــاملي 
داخــــل المستشــــفن إيــــواء  ه ال يوجــــد أنــــحصــــاء لــــوحظ البيانــــات الموجــــودة بقســــم اإل 
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 إ م2019خـالل سـنة  قساملجمي  األ
 
أغلـب  بقسـم الباطنـة حيـث ال عـدد قليـل جـدا

ن إا صـــرفههــذه المبــالل تــم    الغديــة لغــت  عاشــة للعــاملي 
 بالمستشــفن مــن البــاب الثــانن

ن بالمخالفة.   العاملي 

وجــــــــود طبــــــــا  داخــــــــل المستشــــــــفن وال يتبــــــــ  المستشــــــــفن يقــــــــوم باعــــــــداد الوجبــــــــات  -
ن وال يتم سداد مرتباته من المستشفن  وال يتم إظهار قيمـة هـذه الخـدمات  للموظفي 

  
ن
لغذائيـــــة المـــــواد اأســـــعار  مـــــن ضـــــمن الفـــــواتت  المقدمـــــة، حيـــــث يـــــتم ذلـــــك بزيـــــادة ف

 الموردة. 

 المحل غت  متخصص بتقديم مثل هذه الخدمات.  -

عــــــىل ســــــوق الجبــــــل للمــــــواد الغذائيــــــة حســــــب رســــــائل لجنــــــة  رســــــاءواإل تفــــــاقتــــــم اال  -
يات دون وجود عروض للمفاضلة   المشتر

 وال يوجد رقم التسلسلأذونات الصـرف ذن االستالم بشكل صوري لجمي  إ -

  مــن حيـث  عـدم وجـود طلــب باالحتياجـات مـن المخــازن -
يـتم التوريــد بشـكل عشـوان 

ة  خرى. أإل  فتر

 عدم ارفاق ترخيص ساري المفعول للجهة المتعاقد معها.  -

 النظافة

والحــظ بشـــأنه  دينـــار 89,964مبلــل  م2019ات عــن ســـنة مصــــروفال إجمــال  بلغــ   -
  
 م: 2020 ذكره م  تكررها عن سنة اآلنر

  ن عىل اعمال 4عدد العمالة الخاصة بالنظافة النظافة بالمستشـفن  عمال قائمي 
 يتبعون محالت النورس. 

  .المحل غت  متخصص بتقديم مثل هذه الخدمات 

  ال تظهـــر قيمـــة هـــذه الخـــدمات ضـــمن الفـــواتت  المقدمـــة مـــن المحـــل حيـــث يـــتم
إدراج  سداد مرتبات العمالة الخاصـة بالنظافـة عـن طريـق محـالت النـورس دون

  قيمــــة الخــــدمات مــــ  الفــــاتورة ويــــتم ذلــــك عــــن طريــــق زيــــاد
البضــــاعة أســــعار  ة فن

 الموردة. 

  يات دون عىل محالت النورس حسـب رسـائل لجنـة ا رساءواإل تفاقتم اال لمشـتر
 .وجود عروض للمفاضلة

 حيـث  عدم وجـود طلـب باالحتياجـات مـن المخـازن  
يـتم التوريـد بشـكل عشـوان 

ة  .خرىأإل  من فتر

 عدم ارفاق ترخيص ساري المفعول للمحل. 

ويـــــد  ينـــــار د 28,084اجمـــــال  ب 19/12,29/12الصــــــرف أذونـــــاتبموجـــــب  ن الخاصـــــة بتر
 شـــــركةوالمســــتلزمات الطبيــــة عــــن طريــــق  دويــــةالمستشــــفن بــــبعض االحتياجــــات مــــن األ 

 :ة لألدوية والمعدات الطبية يالحظرنية الحيا

 صورة وليس  االصلأذونات الصـرف جمي  المستندات المرفقة ب -

 دة بالكمية المطلوبة عدم وجود طلب احتياجات المخزن او القسم او العيا -
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 عدم وجود لجنة مطابقة للبضاعة الموردة واالكتفاء بأذن استالم بشكل صوري -

 م2019التحسي   والتطوير 

 قـروي حسـب الهيكـل التنظـيم  
 الحرابة يعتـت  مستشـفن

إال عىل الرغم من ان مستشفن
ن الخدمات الص 776قام  وزارة المالية باصدار تفويض مال  رقم  أنه حية عىل تحسي 

دينار والبيان التال  يوضـ  تفاصـيل  300,000بقيمة  18/8/2019بتاريــــخ  والعالجية
 هذا التفويض: 

ن ذونات الصـرف من خالل الفحص المستندي أل   :تبي 

العلــوم للتعلــيم والتــدريب بمــن  دورة تدريبيــة  شـــركةالمستشــفن بتكليــف إدارة  قيــام -
شـــــفن بنـــــاء عـــــىل رســـــالة مـــــدير للعنـــــا  الطبيـــــة والطبيـــــة المســـــاعدة العاملـــــة بالمست

 وفـــق ينـــار د 65,600وبمبلـــل  م21/11/2019بتـــاريــــخ  (336/11)المستشـــفن رقـــم 
ن  76001451وبصـــــك رقـــــم  1/12إذن الصــــــرف  ن والتطـــــوير تبـــــي  حســـــاب التحســـــي 

 :  
 اآلنر

  األ  
ن مطالبـــة الالتضـــارب فن موظـــف  40تفيـــد بعـــدد  شــــركةعـــداد المســـتهدفة بـــي 

قاموا بحضور الدورة التدريبية والكشف المرفق من المستشفن يفيد بأن العـدد 
عــــن  فصـــاحموظـــف وعـــدم بيـــان مـــا يفيـــد الحضـــور الفعـــىل  ورفـــق الجهـــة اإل 50

  تنفيد الدورة
  .الحضور مما ششكك فن

لصال   دينار  90,000وبمبلل  م31/12/2019بتاريــــخ  4/12إذن الصـرف  بموجب -
اء  دويــــــةقــــــراص لأل األ ةشـــــــرك ومعــــــدات طبيــــــة لــــــوحظ عــــــىل لجنــــــة  أدويــــــةمقابــــــل رسر

ســـية وتكليـــف ال يات المكلفـــة غـــت  متخصصـــة وغـــت  مؤهلـــة للقيـــام بالتر
 شــــركةالمشـــتر

 :المؤهل العلم  والبيان التال   وذلك من حيث

 الوظيفة الصفة

 مفتش صح   رئيس اللجنة

 القسم المال   عضوا

 سائق عضوا
 

دينـــار مقابـــل  24,000بمبلـــل  31/12/2019بتـــاريــــخ  9/12إذن الصــــرف  بموجـــب -
ر للمنــاوالت ويالحــظ ـمنــارة العصــ شـــركةبالمستشــفن لصــال   قســامصــيانة بعــض األ

بشأنه ان عروض االسعار الثالثة عبارة عن نفس العـروض بـنفس الشـعار والطباعـة 
 .وال يوجد بها أختام )عروض شكلية(فقط  شـركةباختالف اسم ال

 (م2020، 2019ية لسنتي   )مصـرفالحسابات ال

: لو حظ بشأنه   
 اآلنر

   وجـــود مجموعـــة مـــن الصـــكوك المعلقـــة -
ن البـــاب  م31/12/2019فن  األوللحســـابي 

  بلغــــــــــ  قيمتهــــــــــا
ــــــــــبر   وال

  دينــــــــــار  285,944و دينــــــــــار 595,033 والثــــــــــانن
وكــــــــــذلك فن

  بلــل قيمتهــا  م31/12/2020
التـــوال   عــىلدينــار  274,257، دينـــار  894,672والــبر

قانونيــــة حـــــول تلــــك الصـــــكوك لتســـــويتها  إجـــــراءاتالمستشـــــفن بــــأي إدارة  دون قيــــام
  مـــذكرة التســـوية حيـــث يرجـــ  تـــاريــــخ بعـــض كتفـــاء بأظهارهـــا مـــن ســـنة أل واال

خـــرى فن
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وذلـــــك بالمخالفـــــة للمـــــادة  التـــــوال   عـــــىل م2017و م 2014 ســـــنةإل  تلـــــك الصـــــكوك
انية والحسابات والمخازنمن الئ (118) ن  .حة المت 

انية   م2020مي  

 الرصيد المصـروفات الحوالت  التفويضات المعتمدة البيان

 457,422 1,292,577 1,548,884 1,750,000 األولالباب 

  
 28,264 289,735 318,000 318,000 الباب الثانن

 485,686 1,582,313 1,866,883 2,068,000 اإلجمال  
 

انية  تقييم المي  

انيـة وذلـك بالمخالفـة للمـادة  الصـرف - ن  10بالتجاوز عىل بعض البنـود المدرجـة بالمت 
 عىل سبيل المثال: ،من قانون النظام المال  للدولة

 الرصيد المصـروف المعتمد البيان

 (6,450) 18,450 12,000 عالوة السكن

ن   (16,416) 46,416 30,000 عالوة التميت 
 

انية  - ن   مت 
مـن التفويضـات  %21بنسـبة  دينـار 485,686بمبلـل  م2020ظهور وفر فن

  إعــــداد التقــــديرات بالمخالفــــة للمــــادة )
  المبالغــــة فن

( مــــن الئحــــة 9الصــــادرة مــــا يعــــبن
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

انيـــــة  تركـــــز اإلنفـــــاق - ن خـــــالل شـــــهر دشســـــمت  ألغلـــــب البنـــــود بقصـــــد اســـــتنفاذ بنـــــود المت 
ــ مصــــروف إجمـــال  بالمقارنـــة مـــ   ـ ة شـــهرا الســـابقة مـــن الســـنة الماليـــة ات اإلحـــدى عشر

انيـة والحســابات والمخـازن، وفيمــا 13نفسـها، دون مراعـاة للمــادة ) ن ( مـن الئحــة المت 
 :يىل  أمثلة بذلك

 البند
  1/1المصـروفات من 

 30/11/2018حن  
المصـروفات خالل 

 12شهر 
االعتمادات 
 المفوض بها

ن  مكآفاتاتعاب و   88,334 58,293 30,040 لغت  العاملي 

ن   88,334 49,144 0 اغدية لغت  العاملي 

  العمل 
ن
 40,000 39,757 0 اإلضاف

 29,500 29,350 0 المالبس والقيافة

 40,000 39,757 0 مكافأة نهاية الخدمة
 

 م2020األول  الباب

ن تكــــرار نفـــس المالحظــــة   ســــنة  مـــن خـــالل متابعــــة بنـــد المرتبــــات تبـــي 
  ثــــم ذكرهـــا فن

الـــبر
  عـدد األسـماء الـواردة مـن وزارة الموجود  من حيث 2019

اليـة الخاصـة فـارق بزيـادة فن
ن عــن العمــل والزالــ  مرتبــاتهم تــرد مــن وزارةم 2020بالمرتبــات لســنة  الماليــة  موقــوفي 
 دون إيقافها. 

التاليــة تــم التحميــل عــىل بنــود غــت  مختصــة وذلــك لنفــاذ أذونــات الصـــرف بموجــب  -
انية وذلك  قيمة البند المختص ن بالمخالفة ألحكام قانون النظام المال  والئحة بالمت 

انية والحسابات والمخازن والبيان التال  يوض  ذلك: 
ن  المت 
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ـــخ اذن الصـرف  البند المختص البند المحمل عليه البيان القيمة التاريـ

 مكافأة نهاية الخدمة المرتبات بدل اجازة اودينا 7,989.041 31/12/2020 16/12

 مكافأة نهاية الخدمة المرتبات نهاية خدمة 10,800 31/12/2020 15/12
  

يات ولجنـة إل  ماليـة مكآفـاتتـم  ف  11/12إذن الصــرف  بموجب - لجـان المشـتر
ن ولجنة الجرد بمبلل   :ويالحظ بشأنه دينار 16,631العاملي 

 م. 2020ي بعد انتهاء السنة المالية م أ9/1/2021كان إذن الصـرف   تاريــــخ 

  تــم تحميــل هــذه القيمــة عــىل بنــد العمــل  
ن
بالمخالفــة وذلــك لعــدم وجــود  اإلضــاف

انية  ن .  مكآفاتبند مختص بالمت  ن  للعاملي 

  
 م2020الباب الثان 

  مبلـــل  إجمـــال  بلغـــ  
انيـــة للبـــاب الثـــانن ن وبلغـــ   318,000التفويضـــات المعتمـــدة بالمت 

بــــاب عــــىل الات خــــالل الســــنة مصـــــروفال إجمــــال  وكانــــ   318,000الحــــواالت  إجمــــال  
  مبلل 

 ينار. د 289,735الثانن

 الفحص المستندي

ن  النظافـة بالمستشـفن لـوحظ تكـرار نفـس و  من خالل متابعـة بنـدي اغديـة لغـت  العـاملي 
  سنة المال 

  سبق ذكرها فن
 م. 2019حظات البر

ن مبلـــل مصــــروف إجمـــال  حيـــث بلغـــ   - بـــاذن  ينـــار د 49,144ات االغديـــة لغـــت  العـــامي 
لصــــال  ســــوق أبنــــاء البــــا   للتســــوق م 31/12/2020بتــــاريــــخ  22/12 ف واحــــد 
 :د المستشفن بمواد غذائية، ويالحظمقابل تزوي

 وذلك لعدم وجود األول  ات تخص البابمصـروف  
 يتم تحميلها عىل الباب الثانن

 م. 2020داخل المستشفن خالل سنة إيواء 

  ق أبنـــاء البـــا   يقـــوم باعـــداد وجـــود طبـــا  ومســـاعد داخـــل المستشـــفن يتبـــ  ســـو
ن ويتم سداد مرتباته من الجهة المتعاقد معها وال يتم إظهار  الوجبات للموظفي 
  
 قيمـــة هـــذه الخـــدمات مـــن ضـــمن الفـــواتت  المقدمـــة، حيـــث يـــتم ذلـــك بزيـــادة فن

  المـــواد الغذائيـــة المـــوردة،أســـعار 
ا
عـــىل إن المحـــل غـــت  متخصـــص بتقـــديم فضـــ 

 مثل هذه الخدمات. 

  عىل سوق أبناء البا   للمواد الغذائية حسب رسائل لجنـة  رساءواإل قتفاتم اال
يات دون وجود ثالثة عروض للمفاضلة.   المشتر

ن بلغ   -   حي 
  سنة مصـروف إجمال  فن

 مـ دينـار  79,340مبلل  م2020ات النظافة فن
 م. 2019تكرر نفس المالحظات عن سنة 

 
ً
 : تقييم االداءثالثا

قـــــــام مــــــدير المستشـــــــفن بتشــــــكيل لجنـــــــة  2020-12-270بموجــــــب الخطـــــــاب رقــــــم  -
ويالحظ بشأنه ضعف المؤهالت العلميـة للجنـة  م30/12/2020عطاءات بتاريــــخ 

  المشكلة
ا
ن للقيام بهذه فض  ، والبيـان األعمـالعن إن أعضاء اللجنة غت  متخصصي 

 التال  يوض  ذلك: 
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 المؤسسة التعليمية المؤهل العلم  

 معهد الصح  الجميل دبلوم متوسط تمرص

 معهد الصح  يفرن دبلوم متوسط مفتش صح  

 معهد الدراسات المالية تيح    دبلوم متوسط ادارة
 

   قســامداخــل المستشــفن بجميــ  األإيــواء  ال يوجــد  -
ال إ م2020، م2019خــالل ســنبر

  ســنة 
ن
  م2019عــدد قليــل جــدا بقســم الباطنــة ف

 
  تــم تفعيلــه مــؤخرا

 وقســم الكــىل الــبر
 .ية بالمستشفن وجود السعة الشير  عىل الرغم من

والمعــــــدات  جهــــــزةعـــــدم تــــــوفر الكــــــوادر الطبيــــــة والفنيــــــة الالزمــــــة لتشــــــغيل بعــــــض األ  -
 .  بالمستشفن

بالمستشــــــفن ال تعمــــــل وذلــــــك نظــــــرا الن المستشــــــفن يعتمــــــد عــــــىل  قســــــاماألأغلــــــب   -
بـــــة بشــــكل كبــــت   العنــــا  الطبيــــة

هــــذه العنـــــا  غــــادرت نظـــــرا أغلــــب  حيـــــث ،المغتر
دية  لألوضاع المتر

كيــــب اآلالت والمعــــدات داخــــل المستشــــفن ومنهــــا عــــدم تهيئــــة  - االمــــاكن المتاحــــة لتر
 .  ثالجة المونر

ها ويرجــ  ذلــك امــا لعــدم وجــود مبــالل إصــالحمعطلــة دون العمــل عــىل  أجهــزةوجــود  -
 لصيانتها او عدم وجود ورش متخصصة. 

-  .   عدم وجود محرقة للنفايات بالمستشفن

  الميــــاه وذلــــك الن المن -
  المستشــــفن مــــن نقــــص فن

طقــــة جبليــــة وتنقطــــ  الميــــاه تعــــانن
ات طويلة.   لفتر

 
ً
اماتسابعا  : االلي  

تبة عىل المستشفن لوحظ:  مات المتر ن  من خالل متابعة االلتر

مـــــات  - ن امـــــات الماليـــــة يـــــتم فهـــــا تســـــجيل كافـــــة االلتر ن عـــــدم مســـــك ســـــجل خـــــاص بااللتر
تبة وما تم سداده وما لم يتم.   المتر

امـــات المتر  إجمـــال  بلغـــ   - ن والبيــــان  336,719المستشـــفن مبلـــل تبـــة عـــىل قيمـــة االلتر
 الثال  يوض  ذلك: 

 
ً
 الطن   ثامنا

 : التأمي  

 الطب   للعنا
ن  :  الطبية والطبية المساعدة الحظمن خالل متابعة عقود التأمي 

   والرصــيد  مصـــروف عــدم وجــود ســجالت تــنظم اليــة مــا هــو وارد ومــا هــو  -
  فن
المتــبفر

 .الحساب

ن  ن فـــرع  شــــركةعاقـــدة مـــ  ان المستشـــفن مت حيـــث ومـــن خـــالل الفحـــص تبـــي  ليبيـــا للتـــأمي 
ة مـــــن  جاعبنســـــبة  م31/12/2019إل  م1/1/2017غريـــــان خـــــالل الفـــــتر قيمتهـــــا  اســـــتر

ن ونســــــبة  إل شـــــــركة والبيـــــان التــــــال  يوضــــــ  قيمــــــة المبــــــالل المحالــــــة 55% ليبيــــــا للتــــــأمي 
جاعاال  :  ستر  

جعة فعال بشكل عيبن  والمبالل المستر
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جاعنسبة  المبالغ المحالة السنة جع فعال %55االسي   المستحق للمستشق   البلغ المسي 

2017 43,752 24,063 - 24,063 

2018 50,587 27,823 - 51,886 

2019 39,808 21,894 30,500 43,281 
 

 مستشفى اخلمس التعليمي 
 م2020 أوال: تقييم نظام الرقابة الداخلية

تحقيقهــا، إل  المستشـفن إدارة  عـدم وجـود خطـط وأهـداف واضـحة ومكتوبـة تسـع -
  وغـت  مـنظم، 

حيث يقوم المسؤولون بالمستشـفن بممارسـة مهـامهم بشـكل عشـوان 
ســــوء اســــتخدام المــــوارد واإلمكانــــات المتاحــــة، واتخــــاذ القــــرارات غــــت  إل  ممــــا يــــؤدي
 الصحيحة. 

عــدم ضــافة إل عــدم القيــام بــالجرد المفــاج   للخــزائن والعهــد الماليــة والمخــازن، باإل  -
تب عنه مشاركة م ، مما يتر   أعمال الجرد السنوي للمستشفن

دير مكتب المراجعة فن
ضـــــــعف نظـــــــام الرقابـــــــة الداخليـــــــة وتعـــــــريض أمـــــــوال وأصـــــــول المستشـــــــفن لإلهمـــــــال 

  والضياع. 

غيـــاب التقـــارير الدوريـــة الماليـــة وغـــت  الماليـــة لمكتـــب المراجعـــة الداخليـــة ممـــا يفقـــد  -
  المراجعة الداخلية أهميتها. 

لمـــــن يتـــــول وظيفـــــة مـــــدير المكتـــــب ال تتناســـــب وطبيعـــــة عمـــــل  إن المؤهـــــل العلـــــم   -
  
ن أن مــدير المكتــب حاصــل عــىل شــهادة ماجســتت  فن المراجعــة الداخليــة، حيــث تبــي 

  العلوم السياسية،
ا
ته بطبيعة عمل المراجعة الداخلية،فض   عن حداثته وعدم خت 

  القيام ااألمر 
 لمهام الموكلة لها. الذي أثر سلبا عىل كفاءة دور المراجعة الداخلية فن

  عــــــــــدم متابعتــــــــــه  -
اإلهمــــــــــال والتقصــــــــــت  مــــــــــن قبــــــــــل المراقــــــــــب المــــــــــال  للمستشــــــــــفن فن

  اعتمــــــادللمخصصــــــات الماليــــــة المســــــيلة ومـــــــا يخــــــص كــــــل بنـــــــد و 
عـــــــىل الصـــــــرف  ه فن

  القيمـة مـن الـوفر المـال  المتحقـق 
التفويضات المالية، حيث تم  تغطيـة الفـرق فن

 . ن   من مرتبات الموظفي 

التجـــــاري  مصـــــرفية مفتوحــــة باســـــم المستشــــفن لــــدى المصـــــرفحســــابات  6وجــــود  -
  
  فـــــرع الخمـــــس وبــهـــــا أرصـــــدة بلغـــــ  قيمتهـــــا فن

 783,598 م31/12/2020الـــــوطبن
العــــام وقفلهــــا، عــــىل الــــرغم مــــن مزاولـــــة  اإليــــراد حســــاب إل  ، لــــم يــــتم تحويلهــــا ينــــار د

  تــم  مصــرفالمستشـفن ألنشـطته مـن خــالل حسـاباته ب
الجمهوريـة فــرع المرقـب الـبر

 م. 01/01/2018حها بتاريــــخ فت

  ســـنوات 3ية مفتوحـــة منـــذ مصــــرفإن بقـــاء هـــذه الحســـابات ال -
ا
عـــن العمـــوالت فضـــ 

  يــتم خصــمها طيلــة هــذه الفــتر مصـــرفال
  فاقــ  مــا قيمتــه ية الــبر

، ينــار د 2,500ة والــبر
ء ف نمـــا يـــدل عـــىل  

المستشـــفن إدارة  اإلهمـــال والتقصـــت  الواضـــ  مـــن إن دل عـــىل سر
نتائأ جرد مراقبـة الخـدمات الماليـة السـنوي للخـزائن ضافة إل والمراقب المال  باإل 

  ية. مصـرفوالحسابات ال
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عـــن هـــذه الحســـابات عـــىل الـــرغم مـــن إعـــداد  فصـــاحالمستشـــفن باإلإدارة  عـــدم قيـــام -
، حيـــث تـــم إفادتنـــا  مـــذكرة طلـــب مســـتندات تتضـــمن الحســـابات التابعـــة للمستشـــفن

 مصــرفية لـدى مصـرفت الم بالحسابا31/01/2021 بموجب كتاب رسم  بتاريــــخ
الجمهوريــة فــرع المرقــب فقــط، وعنــد اكتشــاف لجنــة الفحــص لهــذه الحســابات تــم 

 م. 25/02/2021إفادتنا بقائمة هذه الحسابات بتاريــــخ 

انيــــــة والحســــــابات  - ن عــــــدم مســــــك الســــــجالت الماليــــــة بالمخالفــــــة ألحكــــــام الئحــــــة المت 
 والمخازن. 

يات مــــن - ســــية والمشــــتر   أي مؤسســــة عامــــة،اللجــــان اأهــــم  إن لجنــــة التر
ن
 لموجــــودة ف

  
ن
سية عىل ال إجراءاتوذلك ألن طبيعة عملها المتمثل ف المكلفة بتقديم  شـركاتالتر

 جراءاتة إلمــــــام أعضــــــائها بــــــاإل ضـــــــرور الســــــل  والخــــــدمات المختلفــــــة، ممــــــا يتطلــــــب 
  المستشــــفن تكشــــف  

ن
التنظيميــــة والقانونيــــة لهــــا، ومــــن خــــالل تتبــــ  عمــــل اللجنــــة ف

 بعضــها العديــد مــن المخالفــا
ر
  تــرف

الســلطة  اســتغاللإســاءة إل  ت والمالحظــات الــبر
عــدم درايــة أعضــاء اللجنــة بــاللوائ  المنظمــة ضــافة إل والتالعــب بالمســتندات، باإل 

 .لعملها

افتقــــار المستشــــفن ألبســــط خــــدمات تقنيــــة المعلومــــات كانعــــدام وجــــود منظومــــات  -
ونيــــــة تــــــنظم آليــــــة عمــــــل المخــــــازن العامــــــة والتخصصــــــية مــــــن حيــــــث تســــــجيل  الكتر

التقـــارير والمعلومــــات  ضـــافة إل اســــتخراج، باإل الصــــرف أذونــــاتالتوريـــدات واعـــداد 
ف المخــازن بدقــة الــذي يصــعب معــه الرقابــة والمتابعــة ألصــنااألمــر  حــول المخــازن،

 .   ظل تضخم حجم العمل بالمستشفن
 وخاصة فن

 
ً
انية العامة للمستشق  : ثانيا  تنفيذ المي  

ن الــــذين انتهــــ  عالقــــتهم الوظيفيــــة بالمستشــــفن   - ة مــــن المــــوظفي  وجــــود أعــــداد كبــــت 
هــا، حيــث مــا تــزال أســمائهم تــرد مــن وزارة الماليــة  كالتقاعــد والنقــل واالســتقالة وغت 

   المستشـــــــفن إل إدارة 
دون وجـــــــود آليـــــــة للمطابقـــــــة بيـــــــنهم، حيـــــــث بلـــــــل عـــــــددهم فن

 موظف.  121م 2020المتوسط خالل السنة المالية 

-   
ن الـــذين تقاضـــوا مرتبـــات مـــن المستشـــفن ولـــم تـــدرج أســـمائهم فن بلـــل عـــدد المـــوظفي 

  الـــــ
ن  6 األولأشـــــهر  9ـمخصصـــــات وزارة الماليـــــة فن ن زاد هـــــذا العـــــدد  مـــــوظفي    حـــــي 

فن
  شهري 

، وترج  هذه  133-61 يث بللح 12-10بشكل كبت  فن موظف عىل التوال 
ن لـم يـتم اإلفـراج عـن مرتبـاتهم بعـد، إل  الزيادة  ف سلفة لمجموعة من الموظفي 

ن مــــن خــــارج المستشــــفن بموجــــب محــــا ن   اتفــــاقومجموعــــة أخــــرى تمثــــل متعــــاوني 
ن  ، وقــد تــم ســداد هــذه المبــالل جميعهــا مــن الــوفر المــال  إدارة  بيــنهم وبــي 

المستشــفن
 قق. المتح

الوفر المال  الناتأ عن مرتبات العنا  الطبية األجنبية المنتهية عالقتهم  استغالل -
إل  منه دون إرجاعه الصـرفدينار و  936,893الوظيفية بالمستشفن والبالل قيمته 

 العام.  اإليراد حساب 
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ن الطـــب بصـــيانة  عتمـــاد المستشـــفن مــن خـــالل اال إدارة  قيــام - جعات التــأمي 
عــىل مســـتر

العــــــــالم   صـــــــالحاإل  شـــــــــركةمــــــــن قبـــــــل  دينـــــــار  85,400بن إداري بقيمــــــــة وتطـــــــوير مبـــــــ
للمقـــاوالت العامــــة والبنـــاء والــــديكور واالســـتثمار العقــــاري، بنـــاء عــــىل اختيـــار عــــرض 

اجتمــاع لجنــة العطــاءات رقــم  محضـــر عــروض وذلــك بموجــب  3مــن ضــمن  شـــركةال
ن إن عروض ال2019( لسنة 11) الفاتورة المبدئية تحمل نفس  شـركاتم، حيث تبي 

بعينهـا  شــركةوالخط م  اختالف األختام لكل عـرض، ممـا يـدل عـىل اختيـار مسـبق ل
 ،داريــةالماليــة واإل  جــراءاتاإل  ســتكمالاألخــرى ســوى عــروض شــكلية ال  شـــركاتومــا ال
  توظيفها لصال  استغالال الذي يعد األمر 

ن
 بعينها.  شـركات للسلطة ف

،  شــــركةلمقدمـــة مـــن عـــدم تنظـــيم ســـجل وملـــف خـــاص بالخـــدمات والســـل  ا - ن التـــأمي 
عند طلب المستندات ذات العالقة من خالل إليها  بحيث شسهل متابعتها والرجوع

  أماكن متعددة وعدم وجود البعض اآلخر. 
ن
 وجودها ف

  نهايـــــة الســـــنة الماليـــــة دون وجـــــود  -
ن
يـــــة المتبقيـــــة ف اف األرصـــــدة الدفتر ن أســـــباب  اســـــتتن

  إهــدار المـــال ضـــرور 
العــام وذلــك بالمخالفــة لــنص المـــادة ية ومقنعــة، ممــا شســبب فن

(13 : انية والحسابات والمخازن وبيانها كالتال 
ن  ( من الئحة المت 

مبــــالل ماليــــة مقــــدما بقيمــــة  ايــــداعم ب31/12/2020المستشــــفن بتــــاريــــخ إدارة  قيــــام -
م، وذلــك 2020الخاصــة ال تخــص السـنة الماليــة  شــركاتلــبعض ال ينـارد 125,685

، حيـــث أن الغـــرض مـــن هـــذا اإلجـــراء هـــو شــــركاتلمـــ  هـــذه ا اتفـــاقبموجـــب محـــا ن 
م، وذلـــك بالمخالفـــة 2021منهـــا خـــالل الســـنة الماليـــة  للصــــرفحجـــز هـــذه المبـــالل 

  تفيـــــد بالغـــــاء اال 7للمـــــادة رقـــــم )
ات عتمـــــاد( مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــال  للدولـــــة والـــــبر

  لـم
انيـة والــبر ن   المت 

ذه آخـر الســنة الماليـة، مــ  مالحظـة أن هــتصـــرف إل  المدرجـة فن
 م. 2020لم يتم التعامل معها خالل السنة المالية  شـركاتال

الصـــرف  القانونيـة إلذن جـراءاتعـدم توريـد معـدات طبيــة عـىل الـرغم مـن اكتمــال اإل  -
م وقطــــــ  الصــــــك الخــــــاص بالمعاملــــــة ومــــــن خـــــــالل 31/12/2020بتــــــاريــــخ  75/12

  هذه المعاملة اتض  
: التدقيق فن  

 اآلنر

 تمالحظا قيمة العرض اسم الشـركة

 المرس عليها شـركةال 26,980 نبض طرابلس شـركة

  669,430 النماء للتجارة العامة شـركة

ناشيونال للتجارة العامة شـركة   58,839 انتر
 

  يات مـــن اختصاصـــقيـــام المـــدير العـــام بالتعـــدي عـــىل ســـية والمشـــتر ات لجنـــة التر
سية عليها.  شـركةخالل تقديمه لعرض ال   تم التر

 البر

  حيــــازة الإن المعــــدات  
، وانمــــا ســــيتم شـــــركةالطبيــــة المزمــــ  توريــــدها لــــم تكــــن فن

 توريدها من دولة تركيا. 

 ن شــكلية العــروض لل الغــت  مــرس عليهمــا، حيــث تحمــل الفــواتت  المبدئيــة  شـــركتي 
  اإلمـــــارات(، – أختامـــــا توضـــــ  أن مصـــــدرها خـــــارج الـــــبالد )دن   

ا
عـــــن عـــــدم فضـــــ 

ن  اختصاص   األسعار الم الشـركتي 
. والمبالغة فن  درجة بهذه الفواتت 

  تـــــاريــــخ  
ن تـــــم تحريـــــر ال محضــــــر التالعـــــب فن   حـــــي 

ســـــية، فـــــفن   شـــــهر  محضــــــر التر
فن

  الإال أن  م2/2021
 م. 29/12/2020هو  محضـر التاريــــخ المدون فن
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  الضـرائبعدم وجود فاتورة نهائية مصدقة من . 

  تـــزود بـــالوقود بقيمـــة إدارة  قيـــام -
لصـــال   دينـــار  157,210المستشـــفن بانشـــاء نقطـــبر

بتـــــــاريــــخ  05/10رقـــــــم إذن الصــــــــرف  تيتـــــــان للخـــــــدمات النفطيـــــــة مـــــــن خـــــــالل شــــــــركة
: م حيث لوحظ 11/10/2020  

 اآلنر

 ( مـــن الئحـــة العقـــود 68-10اتبـــاع أســـلوب التكليـــف المبـــارسر بالمخالفـــة للمـــواد )
 .داريةاإل 

 إحـــــدى  عـــــىل جهـــــة عامـــــة ذات ذمـــــة ماليـــــة مســـــتلقة مـــــن خـــــالل إنشـــــاء الصــــــرف
ن للوقود المذكورة   أعاله لصال  مركز خدمات الكىل. النقطتي 

 ( مــن القــانون المــال  19عــىل بنــد الصــيانة بالمخالفــة للمــادة ) مشـــروعتحميــل ال
انية والحسابات والمخازن. 99للدولة والمادة ) ن  ( من الئحة المت 

المستشــفن بانشــاء مبــبن بســقف تركيــب )ســندوتش( مســاحته ال تتعــدى إدارة  قيــام -
تيتـــان للخـــدمات النفطيـــة مـــن  شــــركةلصـــال  نـــار دي 132,522مـــتر مربـــــ  بقيمـــة  70
: حيث لوحظ  69/12رقم إذن الصـرف  خالل  

 اآلنر

  خـــيص الصـــادر  شــــركةال اختصـــاصعـــدم بـــأغراض المقـــاوالت العامـــة حســـب التر
 لها. 

 ( مــن القــانون المــال  19عــىل بنــد الصــيانة بالمخالفــة للمــادة ) مشـــروعتحميــل ال
انية والحسابات والمخازن. 99للدولة والمادة ) ن  ( من الئحة المت 

   
 حسب ما هو متعاقد عليه.  مشـروعالإنجاز  التأخر فن

م 19/11/2020 ينــارد 30,000المستشــفن بتوريــد مــواد تنظيــف بقيمــة إدارة  قيــام -
لصـــال  محـــل المدينـــة لمـــواد التنظيـــف حيـــث  13/11رقـــم إذن الصــــرف  مـــن خـــالل

  المســــــــــتندات مـــــــــن قبــــــــــل
ويــــــــــر فن ن المستشــــــــــفن ولجنــــــــــة إدارة  لـــــــــوحظ التالعــــــــــب والتر

يات وتقديم عروض مبدئية لنفس ال    شـركةالمشتر
سـية  محضـر فن واحد، بسـبب التر

يات باللوائ  المنظمة لها.  شـركةعىل   بحد ذاتها أو لعدم كفاءة ودراية لجنة المشتر

بقيمـــــــة  68/12رقـــــــم إذن الصــــــــرف  يم مســـــــتندات غـــــــت  صـــــــحيحة مـــــــن خـــــــاللتقـــــــد -
اد المعدات الطبية مقابـل تـوفت   شـركةلصال   دينار  131,000 أيادي الشفاء الستت 
يات  محضـــــر بعينهـــا وأن  شــــركة، ممــــا يـــدل عـــىل اختيــــار دويـــةبعـــض األ  لجنـــة المشــــتر
 .الصـرفعملية  ستكمالشكلية ال  إجراءاتاألخرى ما    إال  شـركاتوعروض ال

م، حيـــث 2008ســـنة إل  ســـنوات ســـابقة بقيمـــة ماليـــة تعـــود  مصــــروفتحميـــل بنـــد  -
 مقابــل ذهابــه كمرافــق صــح  

ن بالمستشــفن اتضـ   ف هــذه القيمــة ألحــد المــوظفي 
  رحلة الحأ عن السنة المذكورة. 

 فن

متخصصـــــة بالدعايـــــة واإلعـــــالن بقيمـــــة  شــــــركةالمستشـــــفن بالتعاقـــــد مـــــ  إدارة  قيـــــام -
 دي 30,000

 
، اتفاق محضـروفق  شـركةمقابل خدمات إعالمية تقوم بها ال نار شهريا

اتضـــ  أنهـــا لـــم تقـــم  شــــركةالمنجـــزة مـــن ال األعمـــالومـــن خـــالل االطـــالع عـــىل  إال أنـــه
ن ضـــرور الــذي يعــد إنفــاق مبــالل ماليــة غــت  األمــر  بواجبهــا عــىل أكمــل وجــه،   حــي 

ية فن
قصـــــور قســـــم ضـــــافة إل ، باإل أمـــــور أخـــــرى ذات أولويـــــة أكـــــتر إل  يحتـــــاج المستشـــــفن 

 اإلعالم والتوعية عن القيام بمهامه المناطة به. 
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 مستشفى الزنتان العام 
 نظام الرقابة الداخلية: أهم المالحظات المتعلقة ب

-   
ن
ن واللــوائ   جــراءاتاإل  اســتيفاءضـعف قســم المـال  ف  للقــواني 

 
الماليـة وتنظيمهــا وفقـا

ات العلميــة للكــادر بالقســم المــال  ختصاصــعــدم مالءمــة اال إل  ذات العالقــة، بــالنظر 
  العديـــد مـــن الحـــاالت،

ن
الـــذي يتطلـــب تكليـــف مؤهـــل علـــم  مخـــتص برئاســـة األمـــر  ف

 .  القسم المال 

  عمليـــة  -
ن
  قيامـــه بالــدور المنــاط بــه مـــن حيــث التــدقيق ف

ن
ضــعف المراجــ  الــداخىل  ف

 المراجعة والحد من القصور واألخطاء. 

   التصــــــرفالمستشـــــفن بإدارة  قيـــــام  -
ن
المبـــــالل المحالـــــة مـــــن لجنـــــة ترشـــــيد المرتبـــــات  ف

ن عـن العمـل والـواردة أسـماءهم مـن ضـمن الحـواالت الشـهرية،  ن للموقوفي  للموظفي 
العـالوات السـنوية لعـدد أكـتر مـن  –حيث يتم  ف هذه المرتبات مقابـل فروقـات 

  الــذي ُيعــد األمــر  دينــار  122,204موظــف بالمستشــفن والبــالل قيمتهــا  170
 
مخالفــا

 ( من القانون. 7م فقرة )2014( لسنة 8ام القانون رقم )ألحك

ووجــود فــواتت  بقيمــة  ،تــذاكر الســفر بشــأن إصــدار  عــدم وجــود قــرار أو رســالة تكليــف -
 .بدون ختم اإلقامة وتم التصديق عليها من قبل المراج  الداخىل  دينار  6,400

( قـبض تـم طباعتهــا بمعرفتهـا )إدارة  إيصــاالت المستشـفن اسـتعمال إدارة  - المستشــفن
 الذاتية.  اإليراداتويتم بها جباية 

   التصــــرف -
ة بالمخالفــــة للمـــادة رقــــم ) إيـــراداتفن ( مـــن القــــانون 16المستشــــفن مبـــارسر

ان64المال  للدولة والمادة ) ن  ن. ية والحسابات والمخاز ( من الئحة المت 

خـــارج قطـــاع الصـــحة أو المستشـــفن  شـــخاصســـيارات تـــم تســـليمها أل  2وجـــود عـــدد  -
جاعالمستشـــــفن بإدارة  بلـــــدي الزنتـــــان( ولـــــم تقـــــم)المجلـــــس ال هـــــذه الســـــيارات  اســـــتر

ن )  حبر تاريخه مما ُيعد مخالفة للمادتي 
( من الئحة 212-209المملوكة للمستشفن

انية والحسابات والمخازن ومخالفة ن  .( من القانون المال  للدولة24للمادة )و  المت 

ن  - بــــراهيم إات والــــذي بعهــــدة مــــن خــــالل الزيــــارة الميدانيــــة لمخــــزن المهمــــات والتجهــــت 
  اشــياء مـن المخـازن و  التصــرفحيـث لـوحظ ب .عكـرة

جهـات ذات ذمــة إل  ا صــرفهفن
  أدوات وقرطاسـية لعـدد 

 التـاب  (ع دلسـيد )صـنف ل 19مالية مسـتقلة والمتمثلـة فن
طة )الزنتان(. إل   مركز التدريب بالشر

ات. لــــوحظ  - ن    التصـــــرفومــــن خــــالل الزيــــارة الميدانيــــة لمخــــزن المهمــــات والتجهــــت 
فن

: جهات ذات ذمة مالية مستقلة نذكر منها إل  ا صـرفهشياء من المخازن و أ  
 اآلنر

  صنافأ 9طلبية مستشفن الرياينة لعدد. 

  14المركز الصح  الوادي الح  لعدد   
ها أدويةصنف متمثل فن  .ومعدات وغت 

 الزنتان للحوادث واجلراحة التعليمي مستشفى 
 الزنتــان للحــوادث والجراحــة التعلــيم  

عــن الســنوات  اهــم المالحظــات حــول مستشــفن
 م: 2020وحبر  2017من 
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  اال  -
ن
 ات المســندة لــه بالمــادة رقــمختصاصــضــعف أداء المراقــب المــال  بالمستشــفن ف

ن  (24)( مــن القــانون المــال  للدولــة والمــادة رقــم 18) انيــة والحســابات مــن الئحــة المت 
اف عىل القسم المال  والمخازنبشأن  والمخازن

 .اإلرسر

  ســــجل  -
ن
ن ف   تــــرد مــــن الحكــــومتي 

 اعتمــــاد قيــــام المراقــــب المــــال  بتســــجيل المبــــالل الــــبر
ات مصـــروفواحــد بــالرغم مــن اخــتالف مصــدر التمويــل المــال  وعــدم أعــداد تقــارير ال

 .بالشكل الصحي 

عــــن طريــــق التكليــــف المبــــارسر  الشـــــراءيــــات المستشــــفن باتمــــام بعــــض عملإدارة  قيــــام -
 دارية. من الئحة العقود اإل (10-9) بالمخالفة لنص المادة

المتعاقـــد معهـــا بتقـــديم شـــهادة الســـداد  شــــركاتالمستشـــفن بـــالزام الإدارة  عـــدم قيـــام -
يبــــ  رقـــم  الضــــرائبمـــن قـــانون  (89)المســـتحقة عليـــه بالمخالفـــة لـــنص المـــادة  الرصن

 م. 2010لسنة  (7)

ية انية التسيي   م2018لسنة  المي  

ن لـــم تـــدرج و  فـــروق مرتبـــات وعـــالوات بصــــرفالقيـــام  - كـــذلك مرتبـــات لـــبعض العـــاملي 
  قائمــة المرتبــات مــن قبــل وزارة الماليــة

  تــم  أســمائهم فن
ا مــن صـــرفهبــدون رقــم وطــبن

  
انيــــة والحســــابات  (34بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة ) الفــــائض المتــــبفر ن مــــن الئحــــة المت 
 .ةمصـروفالبيان التال  يوض  المبالل الوالمخازن و 

تـم  ف مكافئـات لغـت   31/12ن  ف رقم اذ، و 28/12 ف رقم إذن  بموجب -
ن بمبلـــل  م 38/2018دينـــار بموجـــب قـــرار مـــدير المستشـــفن رقـــم  100,000العـــاملي 

ن  ف مكافئــــات ومــــن خــــالل الفحــــص والمراجعــــة بمبلــــل  (ر م ش فللســــيد ) تبــــي 
ن تـــم ا 9,552   حـــي 

م وتـــم تحميلهـــا عـــىل 2019لتعاقـــد معـــه بعقـــد عـــن ســـنة دينـــار فن
  لجنة العطـاءات ولجنـة شـؤون 

امات قانونية بالرغم من أنه متعاون فتم ذكره فن ن التر
ن بالمخالفــــة لل   نــــص عليهــــا قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  شـــــروطالمــــوظفي 

 (492)الــــبر
( 5تنظيم عمل لجنة العطاءات وذلـك بالمخالفـة للمـادة رقـم )م بشأن 2013لسنة 

  ورد فيهــــا
  الوظــــائف  مـــن القــــرار والـــبر

تهم فن   جميـــ  األحــــوال يجـــب أال تقــــل خـــت 
وفن

 .والمالية عن خمس سنوات داريةاإل 

اد األثــــاث المكتــــب    شـــــركةلصــــال   12/12 ف رقــــم إذن  بموجــــب - الراحلــــة الســــتت 
دينــار  37,000وذلــك مقابــل توريــد مكاتــب ومقاعــد تعليميــة وفــرش والبــالل قيمتهــا 

انيـــة مســـتقلة ماليـــا واداريـــا بالمخالفـــة  الصــــرفم بلـــوحظ القيـــا ن عـــىل جهـــات ذات مت 
 من القانون المال  للدولة.  (24) ألحكام المادة

تــــــم  ف مبلــــــل لصــــــال   م31/12/2018بتــــــاريــــخ  1/12 ف رقــــــم إذن  بموجــــــب -
لـــوحظ عـــدم الصــــرف  ومـــن خـــالل االطـــالع عـــىل مرفقـــاتدينـــار  154,315 شــــركةال

بالمخــــــازن بالمخالفــــــة ألحكــــــام الئحــــــة الحســــــابات  مــــــوادوجــــــود مــــــا يفيــــــد اســــــتالم ال
 والمخازن. 
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ية  انية التسيي   م2019المي  

 م2014لسـنة  (8) دون العمل بموجب القانون رقم الصـرفالمستشفن بإدارة  قيام -
  بشأن 

من وزارة المالية طـرابلس  أشخاصحيث لوحظ ورود مرتبات ، الرقم الوطبن
  نهايـــة الســـنة  بصــــرفوالقيــام 

ن
  ف
ر
ن مــن البـــواف عـــالوات وكــذلك بالتعاقـــد مـــ  مـــوظفي 

 .وكذلك سداد مرتباتهم عىل نظام سنة كاملة

ات تطــــــرأ عــــــىل بنــــــد إدارة  تقصــــــت   -   مخاطبــــــة وزارة الماليــــــة بــــــأي متغــــــت 
ن
المستشــــــفن ف

  الـــــوفر الـــــذي يطـــــرأ عـــــىل تصــــــرفالمستشـــــفن إدارة  الـــــذي جعـــــلاألمـــــر  المرتبـــــات
ن
  ف

ن مـــــن ات بالمخالفـــــة  ،إنهـــــاء خـــــدمات ،انقطـــــاع) مرتبـــــات العـــــاملي  هـــــا مـــــن متغـــــت  وغت 
ة مصـــروفوالمتعلــق بمتابعــة المبــالل ال م11/01/2017لمنشــور رئــيس الــديوان رقــم 

 .العام اإليراد حساب إل  عىل المرتبات وتحديد الوفر واتحاد اإلجراء بتحويله

  نهايـــة ا -
ن
لســـنة وبتـــاريــــخ قيـــام مـــدير المستشـــفن بـــابرام عقـــود مـــن المبـــالل المتبقيـــة ف

 . ف رجع وبموافقة المراقب المال  للمستشفن 

ن عــــن ســــنة  بصـــــرفالقيــــام  - بــــدون وجــــود تفــــويض مــــال  م 2019عــــالوات للمــــوظفي 
-17718بصــــــــكوك رقــــــــم   76/12، 68/12 ف  أذونــــــــاتخــــــــاص بهــــــــا بموجــــــــب 

 دينار.  32,638بمبلل  4246من حساب  17726

 مستشفى القربوللي 

 نظام الرقابة الداخلية  

 أظهرت عملية الفحص والمراجعة ضعف وقصور نظام الرقابة الداخلية المطبق ومـن
: أهم   وأبرز مظاهر ذلك الضعف ما يىل 

ات لجميــ  اإلدارات الــذي ختصاصــعــدم مراعــاة العمــل بالهيكــل التنظــيم  ودليــل اال  -
ن صالحيات ومهام كل إدارة.   يبي 

أذونات الصــرف م ختم ضعف التعزيز المستندي للعديد من العمليات المالية وعد -
إذن  بــــنفس رقــــم الخزينــــة عــــىلالصـــــرف  وتــــرقيم المرفقــــات بــــاذنالصـــــرف  بمــــا يفيــــد 
انيــــــــة والحســــــــابات 106-105-99)بالمخالفــــــــة للمــــــــواد الصـــــــــرف  ن ( مــــــــن الئحــــــــة المت 
 والمخازن. 

 الطـــب   عـــن الســـنوات الماليـــة  إجـــراءاتعـــدم اتخـــاذ أيـــة  -
ن -2019حيـــال عائـــد التـــأمي 

.  شـركةلالستفادة من أية مزايا وعوائد قد تمنحها  م2020 ن للمستشفن  التأمي 

  متابعــــــة األرصــــــدة المعلقــــــة الــــــواردة بمــــــذكرة التســــــوية خاصــــــة الظــــــاهرة  -
التقصــــــت  فن

انية. 118، بالمخالفة للمادة )األولبحساب الباب  ن  ( من الئحة المت 

لتكليـف المبــارسر المتعاقـد معهـا المستشـفن بطريقـة ا شــركاتملفـات ال اسـتيفاءعـدم  -
 .دارية( من الئحة العقود اإل 17-11بالمخالفة للمواد )

  تنفيـــــذ بعـــــض  شــــــركاتتكليـــــف بعـــــض ال -
( فن والمحـــــالت بطريقـــــة )التكليـــــف المبـــــارسر

 .دارية( من الئحة العقود اإل 10من عرض بالمخالفة للمادة ) األعمال
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عــدم تــرقيم  قصــور مكتــب المراجعــة الداخليــة عــن القيــام بأعمالــه المنــاط بــه ومنهــا  -
 .الصـرف أذوناتالسجالت المالية وعدم ختم كافة المستندات المرفقة ب

مثـــــل ســــــجالت  زاميـــــة والمســـــاعدة(لالســـــجالت والـــــدفاتر اليدويــــــة )اإل عـــــدم مســـــك -
امــــات وســــجل أســــتاذ الودائــــ  وســــجل ن الثابتــــة والســــجالت المســــاعدة األصــــول  االلتر

( 163-181-83-82-81) م بالمخالفـــة للمـــواد2019األخـــرى خـــالل الســـنة الماليـــة 
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

انية  ية المي    م 2019/2020عن السنوات المالية التسيي 

 القربــــولىل  البــــابإجمــــال  بلــــل 
  خــــالل الســــنة األول  المبــــالل المســــيلة لمستشــــفن

والثــــانن
ن بلـــل  ينـــار د 5,324,774م مبلـــل 2019الماليـــة    حـــي 

ن
خـــالل المبـــالل المســـيلة  إجمـــال  ف

: وفقا للبيان  ،ينار د 5,467,271.009 م2020السنة المالية   
 اآلنر

ـــــوع الحساب ـــل التفويضات المالية السنـــة الماليــــة نـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد المصـروف الفعل   المسيـــ  الرصيـــــ

 األولالباب 
2019 4,300,000 3,937,573 3,936,771 802 

2020 4,200,000 3,947,685 3,940,387 7,297 

  
 الباب الثانن

2019 1,379,950 1,387,201 1,385,588 1,612 

2020 1,510,500 1,519,585 1,517,796 1,788 
 

ن مصـروفومن خالل أعمال الفحص والمراجعة لل : ات والحسابات فقد تبي   
  اآلنر

ن للجنــة وجــود عــدد  - ، انتهــ  عالقــتهم الوظيفيــة  9تبــي  عنــا  طبيــة وحــارس مبــبن
، وذلـــك األولبالمستشـــفن والزالـــ  مرتبـــاتهم تـــرد مـــن وزارة الماليـــة لحســـاب البـــاب 

  إجمال  م، حيث بلل 2020حبر شهر دشسمت  
 
 دينـار  10,172 المبالل الواردة شهريا

ن بلل    حي 
 .ينارد 446,953م 31/1/2020 دة حبر تاريــــخالمبالل الوار  إجمال  فن

 القره بولىل  إدارة  قيام -
م 2020-2019مبالل مالية خالل السنوات  بصـرفمستشفن

ن بعقــــود مؤقتــــة )عنــــا  طبيــــة وطبيــــة دينــــار  946,450ة إجماليــــبقيمــــة  لمتعــــاوني 
( حيث تجاوز عددهم  ن ن بشأنها  43مســاعدة واداريي  : حالة تبي   

 اآلنر

  ن بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم )عــدم وجـــود أرقـــام وطنيـــة  م2014( لســـنة 8للمعنيـــي 
. بشأن   

 الرقم الوطبن

  عــدم إرفـــاق مـــا يفيـــد ماهيــة وطبيعـــة العمـــل مـــن حيــث التفـــرغ التـــام او جـــزء مـــن
  وذلــــك بالمخالفـــــة لقـــــرار المجلـــــس 

اليــــوم أو العمـــــل عـــــىل ســــبيل التفـــــرغ الجـــــزن 
ن مـــبشـــأن  م2019( لســـنة 885الرئـــاس  رقـــم ) ن ذوي الئحـــة اســـتخدام العـــاملي 

 المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وقانون عالقات العمل. 

وال مقابــــل لهــــا بالــــدفاتر وبقيمــــة  مصـــــرفظهــــور مبــــالل خصــــم  بكشــــف حســــاب ال -
 األول. من حساب الباب  دينار  103,331ة قدرها إجمالي

)حسـاب البـاب  مصــرفظهور صكوك قيدت بالـدفاتر ولـم تظهـر بكشـف حسـاب ال -
 عن سنوات سابقة. ( األول

 القــره بــولىل  إدارة  قيــام -
  الفحــص  بصـــرفمستشــفن

-2019مبــالل ماليــة خــالل ســنبر
ة للنظافـة ومكافحـة اآلفـات  دينار  411,837م وقدرها 2020 لصـال  تشـاركية الخـت 
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ة مـــن )شـــهر  شــــركةمقابـــل خـــدمات النظافـــة المقدمـــة ن ال إل  م2019/ 1عـــن الفـــتر
 – 9/2 ف أرقـــــام ) أذونـــــاتبموجـــــب م( حيـــــث تـــــم  ف القيمـــــة 6/2020شـــــهر 
 أذوناتم  وجود  (م2020سنة  8/7 – 6/21)و (م2019سنة  12/26 – 10/24

إل  7تمثــــــل مقابــــــل األشــــــهر )مــــــن  ينــــــارد 137,011إجماليــــــة  ف جــــــاهزة بقيمــــــة 
12/200 :  بشأنها التال 

ن  م( لم تستلم من التشاركية، ومن خالل الفحص تبي 

 اف والمتابعــــة عــــىل أع   مــــال النظافــــة،ضــــعف اإلرسر
ا
عــــىل عــــدم وجــــود اليــــة فضــــ 

اطات الصـحية  صحيحة للتخلص من المخلفات الباثولوجية تتوفر فيهـا االشـتر
 والبيئية. 

  ــــف المكلـــــف ـ وجــــود عـــــدة مراســـــالت صــــادرة عـــــن مـــــدير عــــام المستشـــــفن والمشر
  للمســــــتوى المطلــــــوب  شـــــــركةبمتابعــــــة أعمــــــال ال

تفيــــــد بــــــأن الخــــــدمات ال تــــــرتفر
الالزمــــة  جــــراءاتلــــم يــــتم اتخــــاذ اإل  لعقــــد. ومــــ  ذلــــكوالمتفــــق عليــــه بنصــــوص ا

 .شـركةوالمناسبة حيال حاالت التقصت  المسجلة عىل أداء ال

  و  جـــــراءاتعـــــدم تأكيـــــد المستشـــــفن عـــــىل ســـــالمة اإل  
يبــــــ والوضـــــ  القـــــانونن  الرصن

 تلك المستندات.  استيفاءدون  شـركةيتم للالصـرف  للتشاركية حيث إن

 الطـــب   خـــالل  شــــركةالمبـــالل المحالـــة لل إجمـــال  بلـــل  -
ن ن مقابـــل التـــأمي  الدوليـــة للتـــأمي 

ومــــــــــن خــــــــــالل الفحــــــــــص  دينــــــــــار  219,284م، مــــــــــا قيمتــــــــــه 2020-2019ات الســــــــــنو 
ن  : والمراجعة تبي   
 اآلنر

 جعة(إدارة  عـــدم قيـــام  شــــركةمـــن ال المستشـــفن باالســـتفادة مـــن أيـــة مبـــالل )مســـتر
ن والبالغة قيمتها الدولية   .ينارد 120,606للتأمي 

 م مـ  ال  من مزايـا العقـد المـت 
جاعمـن حيـث  شــركةعدم استفادة المستشفن  اسـتر

ن بــــــأي طريقــــــة مــــــن  شـــــــركة% مــــــن المبــــــالل المحالــــــة لل55قيمــــــة  الدوليــــــة للتــــــأمي 
جاعتسهيالت اال    دعـــم للمستشفن أو المساهمة تطوير خدماته ستر

 .فن

 القره بولىل  بـاجراء عـدة منـاقالت عـىلإدارة  قيام -
   13 المستشفن

  البـاب الثـانن
بنـد فن

ن البنــــود )بالزيــــادة( لبنــــد  ات النظافــــة وبقيمــــة قــــدرها مصـــــروفمنهــــا إجــــراء مناقلــــة بــــي 
 ( من القانون المال  للدولة. 10بالمخالفة لنص المادة ) ينار د 75,400

محــــالت  لصــــال  دينــــار  4,975وبقيمــــة ماليــــة قــــدرها  6/9 ف رقــــم إذن  بموجــــب -
ن بشــأنها الشـعلة للمـواد الكهربائيــة م  حيــث تبـي 

اء مــواد كهربائيـة للمستشـفن قابـل رسر
يات.  الشـراءعملية   تم  بطريقة التكليف المبارسر بالرغم من وجود لجنة مشتر

مقابـــل  (إ.ج.ع ) لصـــال دينـــار  4,776وبمبلـــل وقـــدره  5/7 ف رقـــم إذن  بموجـــب -
، وبموجـب أجهزةصيانة  وبمبلـل قـدره  27/12 ف رقـم إذن  التعقيم بالمستشـفن
ن بشأنها عدم إرفاق ما يفيد دينار  5,970 أية إنجاز  لصال  ذات الشخص حيث تبي 
 أعمال. 

 مستشفى كاباو 
 نظام الرقابة الداخلية

  نظام الرقابة المالية من حيث 
ن قصور فن عدم قيام )من خالل الفحص والمراجعة تبي 

، عـــــدم  قســـــم المراجعـــــة بالمستشـــــفن باعـــــداد تقـــــارير دوريـــــة توضـــــ  نشـــــاط المستشـــــفن
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  اال 
ن
 أن رئيس القسم المال  يقوم بانجاز أكتر من عمـل ختصاصالفصل ف

ن ات حبث تبي 
عــــدم وجــــود خــــتم  ،مــــن إعــــداد المرتبــــات واعــــداد الصــــكوك واعــــداد الخــــالص الشــــهرية

إدارة  والمســــــتندات المرفقــــــة بــــــه، عــــــدم قيــــــامأذونــــــات الصـــــــرف الخزينــــــة عــــــىل جميــــــ  
 قيــــام المراقــــب المــــال  بالمستشــــفن المستشــــفن بــــاجراء الجــــرد المفــــاج   للخزينــــة، عــــدم 

  سجل اال 
ن
  (.عتمادبتسجيل ف

انية  تنفيذ المي  

ن بلغ  الموارد المالية الموردة بالحسابات خالل السـنة الماليـة المنرصـمة مبلـل    حي 
ن
ف

  بياناها عىل النحو دينار  2,771,351وقدرة 
: ، ويأنر  

 اآلنر

 الرصيد المصـروف المسيل المفوض البيان

 32,848 1,570,855 1,603,703 2,000,000 األولالباب 

  
 39,118 1,128,530 1,167,648 1,167,650 الباب الثانن

 71,966 2,699,385 2,771,351 3,167,650 اإلجمال  
 

 الباب األول

ة مــن مصـــروفال إجمــال  بلغــ   م مبلـــل 31/12/2019إل  م1/1/2019ات خــالل الفــتر
  ومـــن خـــالل دينـــار  1,570,855وقـــدرة 

عمليـــة الفحـــص والمراجعـــة للمســـتندات ويـــأنر
ن لنا العديد من المالحظات يندرج بياناها عىل النحو األول  المتعلقة بالباب : تبي   

 اآلنر

 المستشـــــفن باعـــــداد بطاقـــــات المرتبـــــات، بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادةإدارة  عـــــدم قيـــــام -
انية والحسابات والمخازن. 126) ن  ( من الئحة المت 

  حســــاب البــــابالمستشــــفن إدارة  عــــدم قيــــام -
جيــــ  بــــوافر  اإليــــراد حســــاب األول إل  بتر

 .العام

  احتســـــاب مرتبـــــات  -
  عـــــدم الدقـــــة فن

لـــــوحظ التقصـــــت  مـــــن لجنـــــة ترشـــــيد المرتبـــــات فن
 . ن بالمستشفن  العاملي 

األول  تـم إدراجهـا بحسـاب البـاب دينار حيث 2,587وجود تفويض مصلح  بقيمة  -
ض    حســاب الودائــ  واألمانــات، ممــإيداعــومــن المفــتر

ا يــؤثر ذلــك عــىل الحســاب ه فن
 .الختام  للدولة

  
 الباب الثان 

ة مــن مصـــروفوبلغــ  جملــة ال م مبلـــل 31/12/2019إل  م1/1/2019ات خـــالل الفــتر
ن لــن العديــد مــن أومــن خــالل  دينــار  1,128,530 وقــدره عمــال الفحــص والمراجعــة تبــي 

   المخالفات والمالحظات
  تتمثل فن

: البر  
 اآلنر

ن وبنـــد باحالــة مبـــاللالمستشـــفن إدارة  قيــام - إل  النظافـــة مـــن بنــد أغذيـــة لغـــت  العــاملي 
 دون وجـــــود أي مرفقـــــات مؤيـــــد لعمليـــــة التعليـــــة بـــــأذن ،حســـــاب الودائـــــ  واألمانـــــات

انية والحسابات والمخازن. 161بالمخالفة لنص المادة )الصـرف  ن  ( من الئحة المت 

ن تقرير مصـروفعدم تطابق ال -  تر الصندوق. ودف عتماد ات وسجل اال مصـروفات بي 
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بتـــــــــــــــــاريــــخ  2/11 ف رقـــــــــــــــــم إذن  بموجـــــــــــــــــب بصــــــــــــــــــرفالمستشـــــــــــــــــفن إدارة  قيـــــــــــــــــام -
، ذلــك مــن أجــل دينــار  2000م مكافــأة ماليــة للمراقــب المــال  قيمتهــا 28/11/2019

انية لسنة إعداد ت ن   أ م حيث2020قديرات المت 
ن
ات اختصاصـن هذا العمـل يـدخل ف

 لمــــــا نصــــــ  المــــــادة )
 
انيــــــة والحســــــابات  ( مــــــن الئحــــــة24المراقــــــب المــــــال  وفقــــــا ن المت 

 والمخازن 

ات ســـــنوات ســـــابقة مقابـــــل ســـــفر مصــــــروفعـــــىل بنـــــد  بصــــــرفالمستشـــــفن إدارة  قيــــام -
ن بالمستشفن بمبلل ومن خالل إجراء  ينار د 18,060 وقدرها ومبي  لبعض العاملي 

 لنا ما يىل  ذونات الصـرف عملية الفحص والمراجعة أل 
ن  :تبي 

 ن بالمستشـــفن يـــد ، دينـــار  1,290ع )م ع م( وقـــدرها  ف قيمـــة ألحـــد العـــاملي 
 (29/2013وأســـمه غـــت  مـــدرج بـــالقرار الصـــادر مـــن مـــدير المستشـــفن ذو الـــرقم )

ن لدورة تدريبية بجمهورية مرص. بشأن   إيفاد بعض العاملي 

  استيفاءعدم  -
ُ
  مهمـة رسـمية مـن حيـث

ن
البيانات عـىل طلـب العـالوة وأذن الـذهاب ف

 كتابة التواريــــخ. 

ن بالمستشفن مبلل وقدرة  الصـرفبالمستشفن إدارة  قيام - من بند أغذية لغت  العاملي 
م ومـــــن خـــــالل إجـــــراء عمليـــــة 2019وذلـــــك خـــــالل الســـــنة الماليـــــة  ينـــــار د 242,930

ن أن المستشـفن لــم يقـم باسـتقبال حـاالت  أو إجــراء أي إيـواء  الفحـص والمراجعـة تبـي 
وذلـــك مــــن  تـــاريــــخ إعــــداد هـــذا التقريــــر،إل  عمليـــات بالمستشـــفن منــــذ عـــدة ســــنوات

 .   خالل متابعتنا لقسم االحصاء واطالعنا عىل كشوفات حركة االيواء بالمستشفن

و    دينـار  161,500عـىل بنـد النظافـة مبلـل وقـدرة  الصــرفب المستشـفن إدارة  قيـام -
  سنة مصـروفتمثل قيمة 

م، 2019م، 2015ات نظافة لسنوات سابقة والمتمثلة فن
 والمستندات المرفقةذونات الصـرف عة أل ومن خالل إجراء عملية الفحص والمراج

ن لنا  : ومتابعة الموضوع تبي   
 اآلنر

 النظافــــة بــــالرغم مــــن أن المستشــــفن  شـــــركةالمستشــــفن بالتعاقــــد مــــ  إدارة  قيــــام
 منذ سنوات سابقة. إيواء  أي حاالت  تح  أعمال الصيانة وال توجد به

 ص أو  مــن حيــث عــدم وجــود مســتخلالصـــرف  نقــص بالمســتندات المرفقــة بــأذن
ن   الخاصة بالنظافة من قبل التشاركية.  األعمالكشف يبي 

  التوقيـــ  مـــن مفـــوض التشـــاركية بالعقـــد واإل  
 للصــــرف جـــراءاتوجـــود اخـــتالف فن
 .إذن الصـرف والمستفيد عىل

 بند التحسي   والتطوي

دينـار  399,630 هات من واق  دفتر يومية الصندوق مبلل وقـدر مصـروفال بلغ  جملة
ن لنا أذونات الصـرف عملية الفحص والمراجعة لدفتر الصندوق و ومن خالل إجراء  تبي 

 :  
 اآلنر

والـذي يتمثـل  ،م29/12/2019المؤر  بتاريــــخ  4/12رقم إذن الصـرف  عدم وجود  -
ن بالمستشـــفن تـــم خصـــم القيمـــة مـــن بنـــد    مرتبـــات لمتعـــاوني 

ومكافـــأة لغـــت  أتعـــاب  فن
ن   .دينار 18,042ـــ ويقدر المبلل ب ،العاملي 
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ن الصـــرف أذونــاتتندات المعــززة للقيــودات بنقــص بالمســ - ، بالمخالفــة لــنص المــادتي 
انية والحسابات والمخازن100( و)99رقم ) ن  .( من الئحة المت 

 الودائع واألمانات 

  تم تعليتها  بلل جملة المبالل
 404,007 هالودائ  واألمانات مبلل وقدر  حسابإل  البر

ن لنا  دينار : ومن خالل إجراء عملية الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

أستاذ مساعد لتحليل حساب الودائ  واألمانات بالمخالفة لنص المادة  عدم وجود -
انية والحسابات والمخازن ومنشور رئيس ديوان المحاسبة. 163) ن  ( من الئحة المت 

  تم تعليتها. أذونات الصـرف عدم وجود أي مرفقات ب -
 للمبالل البر

ن دفــتر يوميــة الصـندوق وكشــف الحســاب ال -   وجـود اخــتالف بـي 
ن
 ظهــرا مصــرف

ُ
، حيــث

رقم  مصـرف، وبكشف حساب الدينار  404,007بدفتر يومية الصندوق مبلل قدرة 
ه ، بفــــارق بينهمــــا مبلــــل وقــــدر دينــــار  206,016فــــرع كابــــاو، قــــدرة  الجمهوريــــة 6579

إعــداد مــذكرة تســوية  المستشــفن إدارة  الــذي شســتوجب عــىلاألمــر  .دينــار 197,991
  والحساب ال

 . مصـرفن

 العام  مستشفى جادو
 نظام الرقابة الداخلية

المستشــفن المطبــق فعــال مــ  الهيكــل  أقســامعــدم توافــق التنظــيم الــداخىل  إلدارات و  -
التنظــــــيم  المعتمــــــد للمستشــــــفيات العامــــــة والصــــــادر بموجــــــب قــــــرار وزيــــــر الصــــــحة 

 .م2019( لسنة 133) المفوض رقم

ن لمهـام بعـض األقيام مدير عا -  باصدار تكليفات لـبعض المـوظفي 
 قسـامم المستشفن

ال وجــود لهــا بالهيكليــة الخاصــة بالمستشــفيات العامــة ومنهــا قســم شــؤون األجانــب 
وقســم اإلمــداد الطــب   ومنــدون   للمستشــفن مــ  كــال مــن وزارة الماليــة ووزارة الصـــحة 

 .  وجهاز اإلمداد الطب  

  تحقيــق إليــه  ه الموكلــةعجــز المراجــ  الــداخىل  عــن أداء مهامــ -
وعــدم قيامــه بــدوره فن

 :  حيث لوحظ ما يىل 
 الرقابة المالية الفَعالة عىل أموال المستشفن

   ــــ ات ربــ عــــدم قيــــام المراجــــ  الــــداخىل  باعــــداد تقــــارير ماليــــة دوريــــة ولــــو عــــىل فــــتر
الماليــة اإلدارة  ســنوية يوضــ  بهــا نتــائأ مراجعاتــه وتقييمــه للعمــل المــال  داخــل

. ويفيد بها الم  سئول المبارسر

 ال يحمــل مؤهــل مــال  وانمــا شــهادة ثانويــة  -
لــوحظ بــأن المراجــ  الــداخىل  بالمستشــفن

 وهو ما أثر سلبا عىل ست  العمل. 

عــــدم محافظــــة المراجــــ  الــــداخىل  عــــىل الخــــتم الخــــاص بالمراجعــــة الداخليــــة حيــــث  -
 . داريةلوحظ تداوله بمكتب المراقب المال  والشؤون اإل 

ام بامســـاك ا - ن   عـــدم االلـــتر
لعديـــد مــــن الســـجالت والـــدفاتر الماليـــة ذات األهميـــة والــــبر
انيـــة والحســـابات والمخـــازن وقـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة 

ن نصـــ  عليهـــا الئحـــة المت 
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ســــجل  -والئحــــة تنظــــيم وادارة حســــابات التنميــــة ومنهــــا. ســــجالت اســــتاذ المخــــازن 
ن  –دفــــاتر الصــــكوك  اســــتعمالمتابعــــة حركــــة و  األول  ســــجل تســــليم الصــــكوك للبــــابي 

 .  
 والثانن

المستشــفن بمســك ســجل )أو بطاقــات( لألصــول الثابتــة بالمخالفــة إدارة  عــدم قيــام -
  هذا الخصوص. تشـريعللوائ  وال

ن
 ات المنظمة ف

سوء حفظ الملفات والمستندات المالية خاصة ذات القيمة ومنهـا دفـاتر الصـكوك  -
لطـــــب   ووزارة وملفـــــات عقـــــود اإلعاشـــــة والنظافـــــة وملفـــــات التوريـــــدات مـــــن اإلمـــــداد ا

  ضــــــياع العديــــــد مــــــن الملفــــــات خــــــالل الســــــنوات الخاضــــــعة 
ن
الصــــــحة ممــــــا تســــــبب ف

  م2020 -2019للفحــــــص 
ا
عــــــن عــــــدم فــــــت  ســــــجالت خاصــــــة بهــــــذا الغــــــرض فضــــــ 

انية والحسابات والمخازن. 194بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

  إعــــــــــــداد الحســــــــــــابات الختاميــــــــــــة والخالصــــــــــــة إدارة  تــــــــــــأخر  -
ن
الســــــــــــنوية المستشــــــــــــفن ف

وزارة الماليــة عــن الموعــد المحــدد قانونــا وفــق إل  واحالتهــا  اإليــراداتات و مصـــروفلل
 .( عن قانون النظام المال  23المادة )

 الســابقة والحاليــة بتكليــف موظــف بشــكل رســم  بمهــام إدارة  عــدم قيــام -
المستشــفن

ن الخزينـــــة تســـــند إليـــــة كافـــــة اال  نـــــاء ات والواجبـــــات المناطـــــة بأعمـــــال أمختصاصـــــأمـــــي 
 الخزائن. 

بتـــــوفت  خزنـــــة حديديـــــة ذات مفـــــاتي  تحفـــــظ بهـــــا كافـــــة الصـــــكوك اإلدارة  عـــــدم قيـــــام -
هــا مــن المســتندات والوثــائق ذات القيمــة الماليــة بالمخالفــة ألحكــام مصـــرفال ية وغت 

انية والحسابات والمخازن. 52-49-48-47-46المواد ) ن  ( من الئحة المت 

تيبات المالية  نتائج متابعة تنفيذ الي 

  أرصدة الحسابات ال -
  مصـرفعدم قيام المستشفن باحالة بوافر

م 31/12/2019ية فن
  بقيمة  123,755 بقيمةاألول  للباب

حساب إل  دينار  15,671دينار والباب الثانن
( مـن قـانون النظـام 7ليبيـا المركـزي بالمخالفـة ألحكـام المـادة ) مصــرفالعـام ب اإليراد 

وضــ  بشــأن  م2019( لســنة 8المحاســبة رقــم )المــال  للدولــة ومنشــور رئــيس ديــوان 
تيبات المالية لسنة إقفال  ضوابط  م2019التر

  األول  ية المعــــــــــــدة لحســـــــــــــاب البـــــــــــــابمصــــــــــــــرفمــــــــــــن خـــــــــــــالل متابعــــــــــــة التســـــــــــــوية ال -
فن

ن وجـــود عـــدد 31/12/2019   صـــك  33م تبـــي 
 مـــن ضـــمن الصـــكوك المعلقـــة مصــــرفن

العــــام  اإليـــراد ب حســـاإل    عليهـــا أكـــتر مـــن ســـتة أشـــهر ولــــم يـــتم إحالـــة قيمتهـــا ـمضـــ
انيــة والحســابات والمخــازن بلغــ  161بالمخالفــة ألحكــام المــادة ) ن ( مــن الئحــة المت 

 دينار.  43,745ة لهذه الصكوك مبلل اإلجماليالقيمة 

  مصــــــــــــرفمـــــــــــن خـــــــــــالل متابعـــــــــــة التســـــــــــوية ال -
  فن
ية المعـــــــــــدة لحســـــــــــاب البـــــــــــاب الثـــــــــــانن

ن وجـــود عـــدد 31/12/2020 بالحســـاب   عـــىل بقائهـــا ـصـــكوك معلقـــة مضـــ 8م تبـــي 
العــــام بلغــــ   اإليــــراد حســــاب إل  مــــدة تجــــاوزت ســــتة أشــــهر ولــــم يــــتم إحالــــة قيمتهــــا 

( مـــــــن الئحـــــــة 161دينـــــــار بالمخالفـــــــة ألحكـــــــام المـــــــادة ) 66,138ة اإلجماليـــــــقيمتهـــــــا 
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 
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ممن ترد مرتباتهم خـالل السـنة  عدم القيام باحالة مرتبات العنا  الطبية األجنبية -
حســـاب إل  م وانتهـــ  عالقـــتهم الوظيفيـــة بالمستشـــفن منـــذ ســـنوات2019اليـــة الم

 .عنا  طبية 10العام وعددهم  اإليراد 

ن بالمستشـــفن وفـــق القـــيم الماليـــة الـــواردة لهـــم  بصــــرفعـــدم التقيـــد  - مرتبـــات العـــاملي 
 
 
ونيــــــــة للمرتبــــــــات الشــــــــهرية والصــــــــادرة مــــــــن وزارة الماليــــــــة وفقــــــــا بالكشــــــــوفات االلكتر

 .ظومة الموحدة لمرتبات الدولةلمخرجات المن

جاععــدم القيــام ب - ن بالمستشــفن ممــن تــرد  اســتر مرتبــات العنــا  الوطنيــة مــن العــاملي 
م وانتهـــ  عالقـــتهم الوظيفيـــة 2019المستشـــفن خـــالل الســـنة الماليـــة إل  مرتبــاتهم

 العام(.  اإليراد حساب )وزارة المالية إل  م2019بالمستشفن قبل سنة 

ن واألجانـب  استغاللالمستشفن بإدارة  قيام - ن الـوطني  المبـالل الماليـة الـواردة للعـاملي 
  ســــنة 

ن
   ف مقابـــــل 2019ف

ن
م والــــذين انتهــــ  عالقـــــتهم الوظيفيــــة بالمستشــــفن ف

ن  انيــــــــة التحســــــــي  ن   مت 
ن
تعــــــــاون لعنــــــــا  طبيــــــــة وطنيــــــــة ال توجــــــــد لهــــــــم مخصصــــــــات ف

 .والتطوير

   اتمصـروفالفحص المستندي ل
 م2019الباب الثان 

   180,000 مبلـلم 2109ملة التفويضات المالية لهذا البند عن سـنة بلغ  ج
دينـار فن

ن بلغــ  جملــة ال إذن  41 دينــار وذلــك لعــدد 179000ات عــن نفــس الســنة مصـــروفحــي 
 : ف ومن خالل المراجعة المستندية تبين  المخالفات المالية اآلتية

م 2019ســنة شــخص خــالل  39المستشــفن بــابرام عقــود موســمية لعــدد إدارة  قيــام -
  الكادر اإلداري. 

 بالرغم من وجود فائض خاصة فن

ن  -   األصل موظفي 
ن يتبعون جهات عامة وهم فن القيام بابرام عقود موسمية لموظفي 

ن ) ن وذلـــــك بالمخالفـــــة ألحكـــــام الفقـــــرتي  ( مـــــن قـــــانون 12( مـــــن المـــــادة )3 ،1عمـــــومي 
 م. 2010( لسنة 12عالقات العمل رقم )

ن  61,599كهربـاء بقيمـة وز عىل بنـد البالتجاالصـرف  - دينـار بالمخالفـة لـنص المـادتي 
انيـــــة والمخـــــازن والمـــــادة )13-28) ن ( مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــال  10( مـــــن الئحـــــة المت 

 للدولة. 

اء قرطاســـــــية مـــــــن 31/12/2019بتـــــــاريــــخ  9/12رقـــــــم الصــــــــرف  لـــــــوحظ بـــــــاذن - م رسر
دينـــار بموجـــب  20,000محـــالت الجيـــل الجديـــد للقرطاســـية والمطبوعـــات بقيمـــة 

ن بــأن التوريــد تــم بطريقــة التكليــف المبــارسر ودون وجــود  8599الصــك رقــم  وقــد تبــي 
يات الختيار أنسبها.  محضـر عروض و   لجنة المشتر

  مهـام رسـمية و ف مقابـل عـالوة  -
ن بالمستشـفن بالـذهاب فن القيام بتكليف العاملي 

للمستشفن  داريةسفر ومبي  حيث لوحظ بأن التكليف صادر من مدير الشؤون اإل 
لــيس مــن مــدير عــام المستشــفن بالمخالفــة ألحكــام الئحــة الســفر والمبيــ  وفضــال و 

ن تفيد بانجازهم المهام.   عن عدم إرفاق تقارير من المكلفي 

ثـم توريـد  8556دينـار وبموجـب الصـك رقـم  8,000بمبلـل  6/12رقم إذن الصـرف  -
ة الحجـــم وقـــد لـــوحظ تـــم  1000عـــدد  ن كبـــت   بطريقـــة الشــــراءاســـطوانة غـــاز أكســـجي 
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  مخــــازن المستشــــفن إل  التكليــــف المبــــارسر وعــــدم توريــــد الكميــــة
ا
عــــن أن عــــدد فضــــ 

ن التابعة للمستشفن ال تجاوز   اسطوانة.  35اسطوانات األكسجي 

اء قرطاســية مــن محــالت الجيــل  20,000وبمبلــل  9/12رقــم إذن الصـــرف  - دينــار رسر
اء مواد ومهمات  بالرغم من الجديد للقرطاسية حيث تم تحميل القيمة عىل بند رسر
انيـة المستشـفن بالمخالفـة ألحكـام المـادة ) ن ( مـن 11وجـود بنـد للقرطاسـية ضـمن مت 

انيـــــة والحســـــابات 13,28قـــــانون النظـــــام المـــــال  للدولـــــة والمـــــواد ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 والمخازن. 

اء  12,000ومبلــــل  33/12رقــــم الصـــــرف  إذن - ومســــتلزمات تحاليــــل  أدويــــةدينــــار رسر
  الدوليـــــة لأل  شــــــركةومســـــتلزمات طبيـــــة أخـــــرى مـــــن 

ن
والمعـــــدات الطبيـــــة  دويـــــةتشـــــاف

 ( من قانون النظام. 11وتحميلها عىل بند مواد وخامات بالمخالفة ألحكام المادة )

  أعـــــداد الوجبـــــات اليوميـــــة المقدمـــــة -
ن
وجبـــــة مقارنـــــة  90والبـــــالل عـــــددها  المبالغـــــة ف

  ال يتجاوز 
الء والبر ن  حالة يوميا.  20باألعداد الفعلية للتن

المستشـــــفن باحالـــــة مرتبـــــات العنـــــا  الطبيـــــة األجنبيـــــة ممـــــن تـــــرد إدارة  عـــــدم قيـــــام -
م وانتهـــــ  عالقـــــتهم الوظيفيـــــة بالمستشـــــفن 2020مرتبـــــاتهم خـــــالل الســـــنة الماليـــــة 

، كمـا 15العـام وعـددهم  إل اإليـراد  م والسنوات السـابقة2019خالل السنة المالية 
ن عدم القيام بمخاطبة وزارة المالية  .بالخصوصبشأن  تبي 

ن بالمستشــــفن وفــــق القــــيم الماليــــة للمرتبــــات  بصـــــرفعــــدم التقيــــد  - مرتبــــات العــــاملي 
ونيــة للمرتبــات الشــهرية والصــادرة مــن وزارة الماليــة  الــواردة لهــم بالكشــوفات االلكتر

لسـنة  9وفقا لمخرجات المنظومة الموحدة للمرتبـات حيـث تمـ  المطابقـة لشـهر 
 وجد بها اختالفات. و  م2020

ن بالمستشـــفن ممـــن تـــرد عـــدم التقيـــد باحالـــ - ة مرتبـــات العنـــا  الوطنيـــة مـــن العـــاملي 
م والسـنوات 2020مرتباتهم وانقطع  عالقتهم الوظيفية بالمستشفن خـالل سـنة 

 .العام اإليراد حساب إل  السابقة

 الطـــب   للإدارة  بـــالرغم مـــن قيـــام  -
ن  باحالـــة أقســـاط التـــأمي 

المتعاقـــد  شــــركةالمستشـــفن
إدراج  لـــــم يـــــتم إال أنـــــه مصــــــروفكاألول   اليـــــة للبـــــابمعهـــــا واظهارهـــــا بالســـــجالت الم

جعة والبالغــــة  دينــــار بســــجالت خاصــــة  131647وتســــجيل القيمــــة الماليــــة المســــتر
تفـــــت  لهـــــذا الغـــــرض واالكتفـــــاء بالحصـــــول عـــــىل الخـــــدمات المقدمـــــة مـــــن توريـــــدات 

فيهـا حيـث لـوحظ  التصــرفالكفيلة باثباتها وضـبط  جراءاتوأصول وعدم اتخاذ اإل 
إل  عدم القيام بتوريد ما تـم الحصـول عليـه مـن مـواد تطهـت  وتعقـيم ومالبـس طبيـة

اســــتالم مخزنيــــه بشــــأنها كمــــا لــــوحظ عــــدم متابعــــة وجــــرد  أذونــــاتالمخــــازن واعــــداد 
يات أخرى.   واثبات ما تم الحصول عليه من سيارات ومشتر

ن إدارة  عدم قيام -  باجراء أي تسويات بينهـا وبـي 
المجموعـة الدوليـة  شــركة المستشفن
ن فيما يخص ما تم   طـب   ومـا تـم  صــرفهللتأمي 

ن جاعمـن أقسـاط تـأمي  ه مـن هـذه اسـتر
مــــة بيــــنهم حيــــث لــــوحظ قيــــام  ،األقســــاط وفــــق النســــب المقــــررة ببنــــود العقــــود المت 

جيـــــ  مـــــا نســـــبته  شــــــركة ن بتر % مـــــن جميـــــ  األقســـــاط 55المجموعـــــة الدوليـــــة للتـــــأمي 
   26,687وبمبلـــل  م2019لمستشــــفن عـــن ســــنة مـــن اإليهــــا  الماليـــة المحـــال

دينــــار فن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

756 
 

ن أن النســـبة الـــواردة بـــالفقرة ) ن 7( مـــن المـــادة )1حـــي  ن الطـــرفي  م بـــي  ( مـــن العقـــد المـــت 
ض ترجيـــ  قيمـــة % حيـــث  60م    2019والخـــاص بســـنة   29,114كـــان مـــن المفـــتر

كمــا اتضـــ  بـــأن   ،دينـــار  24,226دينــار بـــدال مـــن القيمــة المرجعـــة فعـــال وبفــارق قـــدره 
دينــار كــون  2623ويبلــل  م2018نــاك فــارق لــم يرجــ  إلدارة المستشــفن عــن ســنة ه

جي    الطب   لسنة 60نسبة التر
ن  م أيضا. 2018% تشمل عقد التأمي 

المجموعــة الدوليـــة  شــــركةالمـــوردة للمستشــفن مـــن قبــل األصــول  لــوحظ مــن ضـــمن -
ن مقابـــل نســـب اال  جاعللتـــأمي  يمـــة م بق2018ســـيارة نـــوع تويوتـــا كـــوروال موديـــل  ســـتر

دينــار تـــم تســـليمها لمـــدير المستشـــفن الســـابق وال زالـــ  بعهـــدة مـــدي حـــبر  65,000
م ورجوعــه 26/4/2020اآلن بــالرغم مــن انتهــاء عالقتــه الوظيفيــة بالمستشــفن منــذ 

 لسابق عمله. 

المستشفن بتبليل وزارة الصحة بحركة حساب الودائ  أوال بأول من إدارة  عدم قيام -
يــة مصـــروفحيــث حركــة التعليــة وحركــة ال   كــل ســنة واألرصــدة الدفتر

ن
  تمــ  ف

ات الــبر
  نهايـــة كـــل بالمخالفـــة لـــنص المـــادة )

انيـــة 161لحســـاب الودائـــ  فن ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

الماليــــة بفــــت  ســــجل أســــتاذ مســــاعد لكــــل نــــوع مــــن أنــــواع المبــــالل اإلدارة  عــــدم قيــــام -
ل لكــل مبلـل عــىل حــده المعـالة للحســاب بحيـث تفــرد صـفة مســتقلة مـن هــذا السـج

ة خــالل مصـــروفوال حيــث تــم االكتفــاء باعــداد دفــتر أســتاذ قيــدت بــه المبــالل المعــالة
انية والحسابات والمخازن163السنة بالمخالفة لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

ن مـــن خـــالل أعمــــال الفحـــص والمراجعـــة لحســـاب الودائــــ  واألمانـــات عـــن ســــنة  - تبـــي 
إل  مبــــالل تجــــاوزت ســــتة أشــــهر ولــــم يــــتم إحالتهــــا م لــــوحظ احتفــــا  الجهــــة ب2019
   10089 هاإجماليالعام بلل  اإليراد حساب 

  م. 31/12/2019دينار فن

 مـن خـالل أعمـال الفحـص الحسـان   لحسـاب الودائـ  واألمانـات ومتابعـة حركـة  -
ن تبي 

  كشـــــــــــــف الحســـــــــــــاب ال
م وحـــــــــــــبر 1/1/2015 للحســـــــــــــاب المـــــــــــــذكور مـــــــــــــن مصــــــــــــــرفن

للرقابــــة الصـــــرف  ة ولــــم تخضــــ  أعمــــالمصـــــروفم وجــــود مبــــالل ماليــــة 31/8/2018
وهو ما يعـد مخالفـة ماليـة  يحـة لقـرار  المصاحبة من قبل ديوان المحاسبة نهائيا

م. وفيمــــــــا يــــــــىل  بيــــــــان بالمبــــــــالل 2015( لســــــــنة 23رئــــــــيس ديــــــــوان المحاســــــــبة رقــــــــم )
 م. 31/12/2018م وحبر 1/1/2015ة دون موافقة الديوان من مصـروفال

مــــن حســــاب الودائــــ  واألمانــــات بشــــكل الصـــــرف  ســــتنداتعــــدم االهتمــــام بحفــــظ م -
ن ضـياع بعـض مسـتندات   السـنة الصــرف  يضمن سالمتها وع حيث تبي 

  تمـ  فن
الـبر

لـــبعض  14,877بمبلـــل  1/2/2020 ف رواتـــب  م ومنهـــا اســـتمارة2020الماليـــة 
 .  العنا  الطبية المتعاونة م  المستشفن

  ب مستشــــفن جــــادو العــــام بفــــت  حســــاإدارة  عــــدم قيــــام -
   يــــرادات لإل مصـــــرفن

وذلــــك فن
ن محـــــل الفحـــــص  ن المـــــاليتي  م وكـــــذلك الســـــنوات الســـــابقة وال 2019/2020الســـــنتي 

المحليـــــــــــة  اإليـــــــــــرادات( لجبايتهـــــــــــا وفـــــــــــق الئحـــــــــــة 5قـــــــــــبض )م.ح.  إيصـــــــــــاالت توجـــــــــــد 
المستشــــــفن إدارة  للمستشــــــفيات والمراكــــــز الصــــــحية. ونتيجــــــة لــــــذلك فقــــــد ضــــــيع 
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قيامهـــا بتقـــديم الخـــدمات العالجيـــة ذاتيـــة وذلـــك مـــن خـــالل  إيـــراداتفرصـــة تحقيـــق 
  .واإليوائية لألجانب طيلة السنوات السابقة

 مستشفى غدامس لعام 
 تقييم نظام الرقابة الداخلية

: تكشف   من خالل متابعة أعمال مستشفن غدامس العام  
 اآلنر

-  .   معتمد للمستشفن
 عدم وجود مالك وظيفن

يات داخل المستشفن ال وجود فعىل  ألي أعمال تقوم بها لجان العطاءات  - أو المشتر
  جميــــــــ  التعاقــــــــدات،إل  واللجــــــــوء

ن
الــــــــذي يضــــــــي  عــــــــىل األمــــــــر  التكليــــــــف المبــــــــارسر ف

ن العـــــروض المختلفـــــة مـــــن حيـــــث   فرصـــــة االســـــتفادة مـــــن المفاضـــــلة بـــــي 
المستشـــــفن

 األسعار والجودة. 

  عمـــل المراجـــ  الـــداخىل  وقيامـــه بالمهــام المســـندة -
عـــىل أكمـــل وجـــه، إليـــه  القصــور فن
ن قيامه باعداد أي تقارير دورية عن ست  العمل أو قيامه باجراء عملية حيث لم يتب ي 

 الجرد المفاج   للمخازن والخزائن. 

امـــات الماليـــة بالمخالفـــة ألحكـــام  - ن عـــدم مســـك بعـــض الســـجالت الهامـــة كســـجل االلتر
 (13( مـــــن الالئحـــــة التنفيذيـــــة لقـــــانون التخطـــــيط رقـــــم )81المـــــادة )

 
 ســـــجل، وأيضـــــا

( لســنة 11بالمخالفــة لمنشــور رئــيس ديــوان المحاســبة رقــم )الثابتــة وذلــك األصــول 
إليهــا  الــذي يحــول دون الرجــوعاألمــر  صــول،ســجل مراقبــة األ بشــأن إمســاك  م2018

  إحكام الرقابة عليها. 
 عند الحاجة وطسهم فن

  أداء عمـــل المراقـــب المـــال  وذلـــك مـــن خـــالل عـــدم -
ضـــبط وتـــرقيم بعـــض  القصـــور فن
 .الصـرف أذونات

ن المخــ - ن حالــة األصــنافإازن بمنظومــة عــدم تجهــت  ونيــة تبــي 
 األرصــدة المتبقيــةو  لكتر

  الصالحياتو 
 
الطلـب مـن األصـناف المختلفـة سـواء إعـادة  تتـي  معرفـة نقطـةوأيضا

 أو مستلزمات.  أدوية

 تقييم عمل المراقب المال  

الــذي ، األمــر م2016ســنوات منــذ عــام  5تــم تكليــف المراقــب المــال  لمــدة تجــاوزت  -
ن يعـــــرض المراقـــــب  لمخـــــاطر التعـــــود عـــــىل الجهـــــة وتكـــــوين عالقـــــات مـــــ  المســــــؤولي 

 .الصـرفحكام الرقابة عىل أوبالتال  غياب صفة الضبط و 

امـات الماليـة بالمخالفـة للمـادة ) - ن ( مـن الالئحـة التنفيذيـة 81عدم مسك سجل االلتر
اماتو  التخطيط،بشأن  (13للقانون رقم ) ن الـذي األمر  االكتفاء باعداد كشف بااللتر
  اعـــــداد  ،مـــــن إحكـــــام الرقابـــــة عليهـــــا يضــــعف 

حيــــث لـــــوحظ تـــــأخر المراقـــــب المـــــال  فن
امــــــــات القائمــــــــة عــــــــىل  لحصـــــــــر الكشــــــــف عنــــــــد طلــــــــب اعضــــــــاء لجنــــــــة الفحــــــــص  ن االلتر

 .  المستشفن
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  سجل اال  -
ن
كما لوحظ عدم   ،ات الماليةعتمادعدم مراعاة الدقة عند ملء البيانات ف

انيــة 100بالمخالفــة ألحكــام المــادة )أذونــات الصـــرف تــرقيم بعــض  ن ( مــن الئحــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

انية العامة  تنفيذ المي  

مـــــ  حـــــوافظ  12 ،2مـــــن خـــــالل مقارنـــــة الكشـــــف الـــــوارد مـــــن الـــــوزارة مـــــ  حوالـــــة شـــــهر 
ن ورود مرتبــات أجانــب بـــالرغم  12 ،2المرتبــات المحالــة للمصــارف لــنفس األشــهر  تبــي 

وثيـــق بـــوزارة الماليـــة وذلـــك التإدارة  الـــذي يتطلـــب مخاطبـــةاألمـــر  مـــن انتهـــاء عقـــودهم
  
ونن ن انتهـ  عالقـتهم cdلشطب أسمانهم من القرص االلكـتر . ورود مرتبـات لمـوظفي 

االنتقالة وال زال  مرتبـاتهم تـرد مـن وزارة الماليـة حـبر و  الوظيفية بالمستشفن بالتقاعد 
 .م2020شهر دشسمت  

ن بالمستشفن بقيمة أعىل من القيمـة المحا - لـة مـن وزارة  ف مرتبات بعض العاملي 
دينــار ومـنهم عــىل سـبيل المثــال  14,843قيمـة  اجمــال  موظـف ب 184الماليـة لعــدد 

 :  لحصـرال ا

  ن بقيمة أقل من القيمة المحالة مـن وزارة الماليـة  ف مرتبات بعض الموظفي 
 .دينار 4,174قيمة  اجمال  موظف ب 98لعدد 

  نت
 ائج الفحص المستندي للباب الثان 

 ابقةمصـروفات سنوات سبند 

المستشــــفن  أقســــامدينــــار وذلــــك إلجــــراء صــــيانة لــــبعض  147,775 ف مبلــــل وقــــدره 
 :وقد لوحظ بشأنهاألطباء  وبعض مساكن

، واليوجـــــــد دور للجنــــــــة العطــــــــاءات  - تمـــــــ  الصــــــــيانة عــــــــن طريـــــــق التكليــــــــف المبــــــــارسر
  بالمستشفن مما يعد 

 
 .داريةلالئحة العقود اإل مخالفا

بالعمــــل  شــــركةكراســـة مواصــــفات إللـــزام العـــدم وجـــود مقاشســـات أو بنــــود أعمـــال أو   -
   مـــــن تحـــــدد  شــــــركةالمبلـــــل المطلـــــوب مقطـــــوع  وتـــــرك ال شــــــركةعليهـــــا واعطـــــاء ال

  أمــوال الدولــةتصـــرف  مواصــفات وكميــات العمــل المطلــوب ممــا يعــد ســوء
وهــدرا  فن

المهمـة أي بيانـات حـول الكميـات والمواصـفات إنجـاز  للمال العام، ولم يظهر تقريـر 
 المنجزة.  عمالاأل الخاصة ب

لصـــــال  صـــــالة  16/7 ف رقـــــم إذن  دينـــــار بموجـــــب 41,300 ف مبلـــــل وقـــــدره  -
لية ن  الكهربائية وقد لوحظ بشأنه: و  باعيي لبي  المواد المتن

   جهزةتوريد بعض األ  -
 عـن طريـق التكليـف المبـارسر ممـا ترتـب عليـه ظهـور المبالغـة فن

  السوق. أسعار 
 األصناف الموردة عن السعر السائد فن
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 (دينار) السعر البيان ت

  3,410 كيلو  8غسالة اوتوماتيك  1

  3,260 كيلو  7غسالة اوتوماتيك  2

  3,520 لتر  3600ثالجة بيكو  3

ال قوة  4   4,460 18مكيف جتن

  1,660 ثالجة ماء )ممر( 5
 

اء عـــدد و  مـــن خـــالل متابعـــة األصـــناف - غــــاز  3التأكـــد مــــن الوجـــود الفعـــىل  لـــوحظ رسر
ن أظهــــر ســــجل أســــتاذ المخــــزن اســــتالم  ،دينــــار  2010 مســــط  هــــومر بقيمــــة   حــــي 

ن
ف

رئـــيس قســـم الشـــؤون إل  ا صــــرفهعلمـــا بأنـــه تـــم  ،غـــاز مســـط  هـــومر  2وتســليم عـــدد 
 .داريةاإل 

المكـــامن للمعـــدات الطبيـــة مقابـــل  شــــركةدينـــار لصـــال   30,000 ف مبلـــل وقـــدره  -
اســــــاوند )توريــــــد جهــــــازين  وقــــــد  1/7 ف رقــــــم إذن  بموجــــــب (ميكروســــــكوب –التر
 لوحظ بشأنه: 

  شــــركاتوعـــدم وجـــود عـــروض مـــن  شــــركةبموجـــب تكليـــف مبـــارسر لل الشــــراءتـــم 
جـودة و  افضـلأسـعار  مختلفـة ممـا يضـي  عـىل المستشـفن فرصـة الحصـول عـىل

 أعىل. 

  دينــار كجــزء مــن  30,000دينــار وتــم دفــ  مبلــل  72,000بلغــ  قيمــة الجهــازين
لمــال  بخصــوص التغطيـــة وقــد لــوحظ عــدم وجــود افـــادة مــن المراقــب ا ،المبلــل

انيــة والحســابات  (26) الماليــة المتاحــة بالمخالفــة لــنص المــادة ن مــن الئحــة المت 
 والمخازن. 

  ف إذن  دينــــار لصــــال  فنــــدق بــــن يــــدر بموجــــب 11,200 ف مبلــــل وقــــدره 
، حيــــث لــــم  10عــــدد بشــــأن إيجــــار  وذلــــك 18/7رقــــم  غــــرف لصــــال  المستشــــفن

ــ  صــلة األ 
ّ
ز الغــرف لهــم أو ذكــر اســمائهم بالمستشــفن وســبب حجــ شــخاصُيوض

 بالتكليف الصادر عن المستشفن للفندق. 

  م م ) لصــــال  11/7 ف رقــــم إذن  دينــــار بموجــــب 4,800 ف مبلــــل وقــــدره
 م حيث لوحظ: 2019كعالوة سفر ومبي  عن سنة   (س

  مهمــة ســفر لطــرابلس إلتمــام  
  فن
تخــص المستشــفن  إداريــة إجــراءاتايفــاد المعــبن

  التكليف. 
 بدون تحديد المدة فن

  طلـــب عـــالوة الســـفر والمبيـــ  لمـــدة  
يـــوم بالمخالفـــة ألحكـــام  60تقـــديم المعـــبن

  تنص عىل 
 .يامأ 10نه ال يتجاوز مدة أالئحة السفر والمبي  والبر

  ن المنجـــزة  األعمـــالعـــدم وجـــود تقريـــر مـــن الموظـــف الموفـــد لمهمـــة الســـفر يبـــي 
   جـــــراءاتومــــن قبــــل الموظـــــف وماهيــــة اإل 

  تــــم متابعتهـــــا أو الصــــعوبات الـــــبر
الــــبر

 واجهها. 

 غذية لغي  العاملي   أبند 

  إعـــــــداد الوجبـــــــات كمـــــــا ورد 
ومـــــــن خـــــــالل فحـــــــص ومراجعـــــــة البنـــــــد لـــــــوحظ المبالغـــــــة فن

، للصــــرفالمقدمـــة ووضـــ  أرقـــام خياليـــة ال تمثـــل الواقـــ  وتقـــديمها  شــــركةباحصـــائية ال
ن  إضــافة إل حيــث ، تــم تحميــل اغذيــة الــدكاترة وعــائالتهم عــىل بنــد اغذيــة لغــت  العــاملي 
: يالحظ   
 اآلنر
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-   
ن
ن حيـث تـم تقـديم كامـل الوجبـات الصـرف  المبالغة ف عىل بند االغذيـة لغـت  العـاملي 

ن وعائالتهم بالرغم من  ف مرتباتهم وبقيم عالية.   الغذائية للدكاترة المتعاوني 

  المـــــال العـــــام ب التصــــــرف -
ن
دينـــــار مقابــــــل  43,000المجـــــان حيــــــث تـــــم  ف مبلـــــل ف

وجبــات غذائيــة لممــرض قســم الرجــال وعائلتــه وكــذلك مهنــدس المنظومــة وعائلتــه 
 خالل شهر أغسطس. 

.  داريةقيام مدير الشؤون اإل  -  من مدير المستشفن
ا
 بالتكليف بد 

 عــىل أن تكــون تفــاقباال  شـــركةقيـام مــدير المستشــفن عنــد توقيــ  عقــد اإلعاشــة مــ  ال -
دينار للوجبة ممـا يزيـد مـن قيمـة  50الوجبات المقدمة لغت  نزالء المستشفن بقيمة 

 . امات عىل المستشفن ن  االلتر

 بند النظافة

ومـــن خـــالل فحـــص البنـــد يالحـــظ نقـــص التعزيـــز المســـتندي لعمليـــة  ف مســـتحقات 
ن عدم وجود ما يفيـد خضـوع أعمـال النظافـة للتقيـيم  ،المتعاقد معها  شـركةال حيث تبي 
للقيمــــة  شـــــركةقبــــل المستشــــفن وبيــــان جــــودة العمــــل المقــــدم ومــــدى اســــتحقاق ال مــــن

الماليــــة المنصــــوص عليهــــا بعقــــد النظافــــة، كمــــا اتضــــ  عــــدم وجــــود تقــــارير مــــن مكتــــب 
 .شـركةم حول تقييم أداء ال2020الجودة ومكافحة العدوى خالل سنة 

 بند الصيانة

بــرج  شـــركةنــار لصــال  دي 60,000ومــن خــالل فحــص البنــد لــوحظ  ف مبلــل وقــدره 
وعمــــل  7رقــــم األطبــــاء  غــــدامس للمقــــاوالت المســــاهمة وذلــــك إلجــــراء صــــيانة مســــكن

اميك ومواد صحية حسب المواصفات وقد لوحظ بشأنه:   دهانات وست 

  مناقصـــة ممــــا يضــــي   -
تمـــ  الصــــيانة بموجـــب تكليــــف مبـــارسر وعــــدم طـــرح العمــــل فن

 منافسة وجودة أعىل. أسعار  فرصة الحصول عىل

، حيـــث لـــم يـــتم اعـــداد مقاشســـة تـــدرج بهـــا الكميـــات تمـــ  ال - صـــيانة بشـــكل مقطـــوع 
 نجازها. إوالمواصفات المطلوب 

م 14/7/2020بتــاريــــخ  اإلنجــاز م بينمــا تــم 13/7/2020بتــاريــــخ  شـــركةتــم تكليــف ال -
هــــذه إنجــــاز  م حيــــث لــــوحظ14/7/2020بتــــاريــــخ  شـــــركةوتــــم  ف مســــتحقات ال

  يوم واحد، مما يدل عىل عدم  األعمال
 صحة هذه التواريــــخ. فن

وذلك لبيان حقـوق  داريةيكون خاض  لالئحة العقود اإل  شـركةعقد م  الإبرام  عدم -
   شـــــــــركةوواجبــــــــات ال

العمــــــــل وفــــــــق افضــــــــل إنجــــــــاز  وبالتــــــــال  ضــــــــمان حــــــــق الدولــــــــة فن
 المواصفات. 

 بند ايجارات ومصاريف النقل

الركـــــاب وذلـــــك زرق لنقـــــل النيـــــل األ شــــــركةدينـــــار لصـــــال   17,760  ف مبلـــــل وقـــــدره
 طرابلس والعكس وقد لوحظ بشأنه: إل  من غدامساألطباء  مقابل نقل
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 البيان الشـركة المنفذة القيمة اذن الصـرف

 طرابلس والعكسإل  من غدامساألطباء  نقل النيل االزرق لنقل الركاب شـركة  11,400 10/11

 طرابلس والعكسإل  من غدامساألطباء  نقل النيل االزرق لنقل الركاب شـركة  6,360 10/12
 

بــــالرغم مــــن وجــــود ســــيارات لــــدى األطبــــاء  لنقــــل شـــــركةمــــ  ال اتفــــاق محضـــــرتوقيــــ   -
 و   بحالة جيدة كما اظهر كشف الجرد لسنة 

 م. 2020المستشفن

خـــالل ســـنة  دينـــار  4,590عـــىل بنـــد قطـــ  الغيـــار بمبلـــل وقـــدره الصــــرف  وقـــد لـــوحظ -
امــات 2020 ن دينــار ضــمن بنــد قطــ   13,140قيمــة  إجمــال  م، كمــا اظهــر كشــف االلتر

  ذات الوقـــــــــ  تـــــــــم التعاقـــــــــد مـــــــــ  
ن
النيـــــــــل االزرق لنقـــــــــل الــــــــــدكاترة  شــــــــــركةالغيـــــــــار وف

 .  والممرضات التابعات للمستشفن

 بند قطع الغيار

  
ن
 .اصناف البضاعة مقارنة بأسعار السوقأسعار  المبالغة ف

 (دينار) اإلجمال   السعر العدد الصنف

  2,225  1,112 2 كوريةأمبت    90بطارية 

  850  850 1 أمبت   60بطارية 

  435  435 1 تشينغا مرسيدس

  480  480 1 صيانة ماطرينو وتركيب

  600  600 1 صيانة وتركيب مقطوعية

  4590 المجموع
 

  بالمستشق  
 الهيكل التنظيم  والكادر الوظيق 

-   
مستشــفن غــدامس العــام، مــن خــالل االطــالع عــىل الهيكــل التنظــيم  المعمــول بــه فن

 بشـأن اعتمـاد  م،2019( لسـنة 133لوحظ انه ال يتوافق م  قرار وزير الصحة رقم )
 –التخصصـــية  –التعليميـــة  –المركزيـــة  –العامـــة )الهيكـــل التنظـــيم  للمستشـــفيات 

ط عــىل المستشــفيات  (المراكــز الطبيــة ة التقيــد بالهيكــل التنظــيم  ضـــرور حيــث اشــتر
 .الموحد

ن بالمستشـــــفن حســـــب كشـــــوفاتبلـــــل عـــــدد العـــــام - ،  367المستشـــــفن إدارة  لي 
 
موظفـــــا

ن بعقود،  311منهم  ن  56موظفي  ، وقد لوحظ ارتفاع عـدد العـاملي  ن ن معيني  موظفي 
، أو حــــــــــــــبر بنظرائــــــــــــــه  قســــــــــــــامبالمستشــــــــــــــفن مقارنــــــــــــــة باأل   المستشــــــــــــــفن

الموجــــــــــــــود فن
الـــذي يـــدل عـــىل أن عمليـــة التوظيـــف لـــم تـــتم بشـــكل األمـــر  بالمستشـــفيات األخـــرى،

  مـــدرو 
س وفـــق احتياجـــات اإلدارة، وخاصـــة أن المستشـــفن لـــيس لديـــه مـــالك وظـــيفن

 معتمد من وزارة العمل والتأهيل. 

انية/   العهد المالية حسابات خارج المي  

ن وجــــود عــــدد ثــــالث عهــــد ماليــــة  فــــ  منــــذ ســــنة   ،م2009مــــن خــــالل الفحــــص تبــــي 
 ولم تقفل حبر تاريــــخ التقرير:  م2015
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 القيمة اسم مستلم العهدة تاريــــخ الصـرف

  1,916 م ع ا 2009

  20,000 ام  ق 2009

  15,000 ام  ق 2015
 

وذلك لتغطية مصاريف استجالب ونقـل  (ع ام ) /تم  ف عهدة مالية مؤقتة للسيد
 للطــــــاقم الطــــــب   

ن مســــــاكن بالمستشــــــفن إذن  العهــــــدة بموجــــــبإقفــــــال  وقــــــد تــــــم ،وتجهــــــت 
: قد لوحظ و  م31/12/2020بتاريــــخ  13/12رقم الصـرف   بشأنها ما يىل 

انية والحسابات 187ا بالمخالفة لنص المادة )صـرفهن العهدة تم أ - ن ( من الئحة المت 
ا صــرفهشـهر مـن تـاريــــخ أنـه لـم يـتم تسـوية العهـدة خـالل ثالثـة أإضافة إل والمخازن 

انية والحسابات والمخازن وهذا مـا يعكـس 188بالمخالفة للمادة ) ن ( من الئحة المت 
.  سوء أداء المراقب  المال  للمستشفن

ن مسـاكن مصــروفا لغـرض تغطيـة صــرفهن العهد قد تم أ - ات اسـتجالب ونقـل وتجهـت 
 للطــــــاقم الطــــــب   وهــــــذا ال يعــــــد مــــــن ال

ات الغــــــت  دوريــــــة أو الغــــــت  مصـــــــروفبالمستشــــــفن
  إيجــــب  األعمــــالمتوقعــــة، فمثــــل هــــذه 

نجازهــــا بطــــرق التعاقــــد المنصــــوص عليهــــا فن
 وليس عن طريق سلفة مؤقتة.  داريةقود اإل ( وما بعدها من الئحة الع8المادة )

 المخازن

ن حركة األصناف من  -  تبي 
عدم توفر منظومة إلدارة مخازن المستلزمات بالمستشفن

ن أرصـــــدة األصــــــناف بالمخــــــازن، منصــــــرفوارد و    وتبــــــي 
 
مــــــان مــــــن حـــــد األ بيــــــان وأيضـــــا

 إلعــــادة الطلــــب، 
 
فقــــد تــــم  دويــــةمــــا فيمــــا يتعلــــق بمخــــزن األ أاالصــــناف وذلــــك تمهيــــدا
  عمليــــات إال أنهــــتركيــــب منظومــــة بــــالمخزن 

ا عاطلــــة ويوجــــد بهــــا اخطــــاء برمجيــــة فن
الـــذي يتطلـــب معالجـــة الخلـــل األمـــر  وعمليـــة الجمـــ  والطـــرح دويـــةضـــبط تـــواريــــخ األ 

  قام  بتصميم المنظومة.  شـركةومراجعة ال
 البر

  عـــدم انتظـــام القيـــد ببطاقـــات الصـــنف أول بـــأول، ممـــا يعـــد  -
 
ن مخالفـــا  ألحكـــام المـــادتي 

انيــة والحســابات والمخــازن232 ،231) ن الــذي يصــعب معــه ، األمــر ( مــن الئحــة المت 
 التحقق من أرصدة االصناف الموجودة بالمخازن. 

 مستشفى طرابلس املركزي 
 
ً
 نظام الرقابة الداخلية/ أوال

مـــن خـــالل أعمـــال الفحـــص والمراجعـــة لحســـابات مستشـــفن طـــرابلس المركـــزي لـــوحظ 
 :  التال 

  مســــــك  -
ســــــجل حســــــاب  –الثابتــــــة األصــــــول  الســــــجالت الماليــــــة )ســــــجلالقصــــــور فن

امات المالية  –الودائ  واألمانات  ن سجل  –سجل أستاذ مخزن  –سجل متابعة االلتر
 العهد المالية(. 

وذلــك بالمخالفــة ألحكــام أذونــات الصـــرف ضـعف التعزيــز المســتندي المؤيــد لــبعض  -
انية والحسابات والمخا100-99المادة ) ن  زن. ( من الئحة المت 
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  إعداد الحساب الختام  واحالته لجهات اال  -
ن
  اآلجال المحددة.  ختصاصالتأخر ف

ن
 ف

.  إجراءاتضعف  - اف من قبل المراقب المال 
 التوجيه واإلرسر

مـن حيـث إعـداد إليـه  قصور مكتب المراجعة الداخليـة عـن القيـام بالمهـام المسـندة -
ليـــــة واجـــــراء الجـــــرد تقـــــارير دوريـــــة عـــــن الوضـــــ  المـــــال  وتقيـــــيم أنظمـــــة الرقابـــــة الداخ

والقصــــور للحــــد مــــن األخطــــاء  نحــــرافاال أوجــــه  المفــــاج   والمخــــازن والوقــــوف عــــىل
 المتكررة. 

م مـن تقـديم نتـائأ 2020تأخر اللجان المشكلة للقيام بأعمال الجرد السنوي لسـنة  -
 .أعمال الجرد السنوي حبر تاريخه

ن كشوف الالحصـر  اقتصار أعمال الجرد عىل - جـرد واألرصـدة فقط دون المطابقة بي 
ية بدفتر استاذ المخازن لتحديد   .أوجه االختالف إن وجدت الدفتر

انيــــة والحســــابات والمخــــازن والمتعلقــــة 26عــــدم التقيــــد بالمــــادة ) - ن ( مــــن الئحــــة المت 
ام او االرتبــــاط بــــأي نفقــــات إال بعــــد الحصــــول عــــىل موافقــــة كتابيــــة مــــن  ن بعــــدم االلــــتر

 .المراقب المال  

 
ً
انية التسيي  / ثانيا  يـــــــــةالمي  

 م2020بلغــــــــــ  جملــــــــــة المبــــــــــالل المعتمــــــــــدة والمفــــــــــوض بهــــــــــا خــــــــــالل الســــــــــنة الماليــــــــــة 
ن بلغــــــ  جملــــــة  48,717,771دينــــــار كمــــــا بلــــــل المســــــيل  55,800,000   حــــــي 

دينــــــار فن
   50,305,324ات مصـروفال

دينـار، لـوحظ بشـأنها مـا  1,587,553دينار برصيد متـبفر
 :  يىل 

بالمخالفة ألحكام المادة األول  البابعىل بعض بنود مخصصات  بالتجاوز الصـرف -
انية والحسابات والمخازن13) ن  .( من الئحة المت 

يمثـــل خصـــميات غيـــاب خـــالل الســـنة لـــم يـــتم  دينـــار 358,295وجـــود مبلـــل وقـــدره  -
 .العام بوزارة المالية اإليراد حساب إل  إحالته

 الخدمات التموينية

المسـار الجديـد للخـدمات التموينيـة مقابـل  شــركةالمستشفن بابرام عقد مـ  إدارة  قيام
دينار للوجبات  35و دينار للوجبة العادية 30تقديم خدمات التغذية واإلعاشة بواق  

 :  السكر واألطفال حيث لوحظ بشأنها ما يىل 
 الخاصة بمر،ن

ويقـــــة  -   ســـــعر الوجبـــــات مـــــن حيـــــث احتســـــاب ســـــعر وجبـــــة اإلفطـــــار والتر
المبالغـــــة فن

 .س سعر وجبه الغذاء ووجبه العشاءالصباحية والمسائية بنف

 أذونــــــــاتالمستشـــــــفن بموجـــــــب شــــــــركة إل  ف مطالبـــــــات شـــــــهرية مقدمـــــــة مــــــــن ال -
  اال الصــــــرف

بتقـــــارير وحـــــدة الرعايـــــة  المالحظـــــات الـــــواردة عتبـــــار ، مـــــ  عـــــدم األخـــــذ فن
 .  الصحية والتغذية العالجية بالمستشفن
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ً
انية/ ثالثا  حسابات خارج المي  

لـوحظ  19,867م مبلل وقدره 2020ة خالل سنة مصـروفالبلغ  قيمة العهد المالية 
 :  بشأنها التال 

-   
ن
   ف العهــــد الماليــــة دون تحديــــد الغــــرض مــــن  ف العهــــدة الماليــــة ف

ن
التوســــ  ف

 .القرار الصادر بشأنها

  مســـــــــك ســـــــــجل العهـــــــــد الماليـــــــــة بالصـــــــــورة الصـــــــــحيحة عنـــــــــد  -
ن
الصــــــــــرف  القصـــــــــور ف

اخـرى بالسـجل  إل  مرحلة من سـنةعدم ترصيد العهد الضافة إل واالستعاضة، باإل 
 .كأرصدة افتتاحية

 
ً
 يةمصـرفالحسابات ال/ رابعا

: ية لوحظ بشأنها مصـرفيحتفظ المستشفن بعدد سبعة حسابات   
 اآلنر

ية تجــــــاوزت المــــــدة القانونيــــــة مصـــــــرفظهــــــور صــــــكوك معلقــــــة لــــــبعض الحســــــابات ال -
خالفــــة للمــــادة القانونيــــة لمعالجتهــــا بالم جــــراءاتدون اتخــــاذ اإل  مصـــــرفلتقــــديمها لل

انية والحسابات والمخازن. 118) ن  ( من الئحة المت 

 مصـــــرفدينــــار بالــــدفاتر ولــــم تظهــــر بكشــــف حســــاب ال 6,500بقيمــــة  إيــــراداتقيــــد  -
 .الالزمة لمعالجتها جراءاتودون اتخاذ اإل  اإليراداتالخاص ب

 حساب الطوارئ

  بلــــــــــــــــل رصــــــــــــــــيد حســــــــــــــــاب الطــــــــــــــــوارئ ال
  مصـــــــــــــــــرفن
مبلــــــــــــــــل وقــــــــــــــــدره  م31/12/2020 فن

 :دينار بشأنه لوحظ ما يىل   3,882,817.460

ام  شــــــركةدينـــــار لصـــــال   2,310,190مبلـــــل وقـــــدره  بصــــــرفالمستشـــــفن إدارة  قيـــــام -
ن  : الجوان   مقابل أعمال الصيانة لقسم العظام ومن خالل الفحص تبي   
 اآلنر

 ( مــــــن 35عــــــدم احالــــــة الدفعــــــة للــــــديوان للمصــــــادقة عليهــــــا بالمخالفــــــة للمــــــادة )
  شأن2013لسنة ( 19)حة التنفيذية للقانون رقم الالئ

تنظيم ديوان إعادة  م فن
 .المحاسبة وتعديالته

 ( مـن الئحـة 99عدم وجود اسم وتوقي  مستلم الصك بالمخالفة لنص المـادة )
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

 بالحســــاب البــــالل عــــدم احالــــة الرصــــيد ا  
حســــاب إل  دينــــار  3,882,817لمتــــبفر

 .اليةوزارة الم

 
ً
 المخـــــــــــــــــــــــازن/ خامسا

 دويةمخازن األ 

بالمخالفــــة لــــنص المــــادة  دويــــةعــــدم مســــك ســــجل أســــتاذ مخــــزن خــــاص لمخــــزن األ  -
انية والحسابات والمخازن (232، 231) ن  .من الئحة المت 
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عىل األرفف لتسهيل عملية  ف  دويةعدم وض  بطاقات الصنف لكل نوع من األ  -
انيـــــــة والحســـــــابات 219  عليـــــــه المـــــــادة )وفـــــــق مـــــــا نصـــــــ دويـــــــةاأل  ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 

 .والمخازن

ة مــن األ  - فيهــا بطريقـــة  التصـــرفمنتهيـــة الصــالحية ولــم يـــتم  دويــةوجــود كميــات كبـــت 
 .علمية

المــوردة للمخــازن  دويــةاســتالم المخــازن لأل  أذونــاتالمخــزن بتحريــر إدارة  عــدم قيــام -
  عند توريدها واللج

استالم عند  أذوناتتحرير إل  وءمن قبل الموردين بشكل جزن 
 إتمام عملية التوريد. 

عدم مالئمة المخزن للمواصفات المطلوبة لحفظ األصناف وفق ما حددتـه المـادة  -
انية والحسابات والمخازن. 219) ن  ( من الئحة المت 

انيــة 220عــدم وجــود التهويــة الجيــدة بــالمخزن بالمخالفــة للمــادة ) - ن ( مــن الئحــة المت 
 والمخازن. والحسابات 

 مخازن المستلزمات

عدم مسك سجل أستاذ مخزن خاصة بمخزن المستلزمات بالمخالفـة لـنص المـادة  -
انية والحسابات والمخازن( 232، 231) ن  .من الئحة المت 

( 219عدم وض  بطاقات الصنف عىل ارفف األصناف وفق ما نص  عليه المادة ) -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

بعـــض مـــن أصـــناف المســـتلزمات الراكـــدة تمثـــل أصـــول كلفـــ  الدولـــة بمبـــالل وجـــود  -
 باهضه. 

تكــدس االصــناف المخزنــة عــىل بعضــها الــبعض ممــا يصــعب عمليــة جــرد المخــزن أو  -
ن   .الوصول لصنف معي 

توجد به العديد من الفتحات بالمخزن تتشب منها مياه  (المخزن عبارة عن )هنقر -
انيـة والحســابات 220الفـة للمــادة )األمطـار واألتربـة والغبــار، بالمخ ن ( مـن الئحــة المت 

 .والمخازن

  المـــادة  شــــروطعـــدم مالئمـــة المخـــزن للمواصـــفات وال -
لحفـــظ األصـــناف المحـــدد فن

انية والحسابات والمخازن. 219) ن  ( من الئحة المت 

 مخازن القرطاسية

 (219عدم وجود بطاقـات صـنف لمراقبـة حركـة المخـزون بالمخالفـة لـنص المـادة ) -
انية والحسابات والمخازنمن  ن  .الئحة المت 

تكـــدس االصـــناف المحـــتفظ بهـــا بـــالمخزن عـــىل بعضـــها الـــبعض ممـــا يصـــعب عمليـــة  -
ن   .جرد المخزن أو الوصول لصنف معي 

عــدم وجــود التهويــة الجيــدة بــالمخزن ممــا يعــرض المخــزون للتلــف بالمخالفــة لــنص  -
انية والحسابات والمخازن220المادة ) ن  .( من الئحة المت 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

766 
 

 شفى غريان العام مست
 نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية: 

  نظام الرقابة الداخلية وهذا يرج  لعدة
ن
 منها: أسباب  هناك قصور ف

  جملــة عتمـادالمراقــب المـال  لبيانــات ســجل اال  اســتيفاءعـدم  -
ن
ات الماليــة المتمثلــة ف

مـن  (20)دة بالمخالفـة للمـا ات الفعلية واالرتباطات القائمة ورصـيد البنـدمصـروفال
انيــــة والحســــابات والمخــــازن ن الــــذي يتعــــذر معــــه إجــــراء المطابقــــات األمــــر  الئحــــة المت 

 الالزمة للتحقق من األرصدة. 

عىل أكمـل وجـه واقتصـار إليه  عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المسندة -
 ات دون أن يقـوم باعـداد تقـارير دوريـة عـنمصــروفعمله عـىل المراجعـة المسـندية لل

. إل إدارة  ست  العمل تقدم  المستشفن

واســتمارات الرواتــب بالمخالفــة أذونــات الصـــرف ضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض  -
انية والحسابات والمخازن. م (99للمادة ) ن  ن الئحة المت 

تيبات المالية   م2019الي 

تيبــات الماليــة إجمــال  بلــل     دينــار 16,525,000 قيمــة المبــالل المفــوض بهــا وفــق التر
فن

ن بلــــــــــــل  م إل 01/01/2019ات خـــــــــــالل المــــــــــــدة مــــــــــــن مصـــــــــــــروفقيمــــــــــــة ال إجمـــــــــــال  حـــــــــــي 
: دينار عىل التفصيل  17,081,043 م31/12/2019  

 اآلنر

 البيان االعتماد المفوض بها المصـروفات  الرصيد

 األولالباب  10,700,00 11,174,165 (474,165)

(78,085) 4,903,085 4,825,000   
 الباب الثانن

ن والتطوير 1,000,000 1,003,793 (3,793)  بند التحسي 
 

 بشأنها التال  
ن  :وتبي 

  أرصـــــدة حســـــابات  -
انيـــــة عـــــام مصــــــرفوجــــود بـــــوافر ن م بتـــــاريــــخ 2018يه مرّحلــــه مـــــن مت 

 دينار.  284,314بقيمة  م01/01/2019

  الجــــدول الســــابق أن إنفــــاق المستشــــفن خــــالل عــــام  -
م تجــــاوز قيمــــة 2019لــــوحظ فن

المستشفن إدارة  دينار وعدم قيام 556.043 بقيمة قدرهاالمفوض بها  اتعتماداال 
  بنـــــود أخـــــرى بالمخالفـــــة للمـــــادة رقـــــم )

( مـــــن الئحـــــة 13بمناقلـــــة رغـــــم وجـــــود وفـــــر فن
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

  البابمصـروفتحميل  -
  .ات عىل غت  البنود المختصة فن

 نتائج تقييم األداء

: من خالل الفحص والتقييم لوحظ   
 اآلنر
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ورفـ  كفـاءة العنـا   بشــريةالمستشـفن لتنميـة المـوارد الإدارة  وجود خطـة مـن عدم -
ن كمـــا إن وظيفـــة مـــدير  الطبيـــة والطبيـــة المســـاعدة ممـــا أثـــر ســـلبا عـــىل  كفـــاءة العـــاملي 

.  بشـريةالموارد ال  
  المالك الوظيفن

ن
 شاغره ف

  يقـــدمها المستشـــفن حيـــث ب -
ن يعتـــت  كبـــت  بالمقارنـــة بالخـــدمات الـــبر لـــل عـــدد العـــاملي 

هم من التخصصـات باإل  1138عددهم  إجمال    85ضـافة إل طبيب وموظف وغت 
 متعاون من العنا  الطبية والطبية المساعدة. 

 تكليف مدراء إدارات بالمستشـفن بمهـام قياديـة ال تتـوفر لـديهم المـؤهالت والكفـاءة -
. ختصاصإلدارتها وفقا واال    الهيكل التنظيم 

ن
 ات الواردة ف

ام  - ن ات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمواد العدم االلتر  .بشـريةبمؤرسر

( مــن قــانون 24الماليــة، بالمخالفــة للمــادة ) مكآفــاتالتوســ  باصــدار قــرارات مــن  ال -
 النظام المال  للدولة. 

ن المتعاقــدين  - عــدم وجــود معــايت  ولــوائ  محــددة تضــبط قيمــة المكافئــة لغــت  العــامي 
 بية المساعدة. م  المستشفن من العنا  الطبية والط

 بنــاء عــىل  قــرار  -
  يقــدمها المستشــفن

ن نظــت  الخــدمات الــبر فــرض رســوم عــىل  المــواطني 
الرســـوم المحصـــلة  تصــــرفم و 2018لســـنة  (65)مـــن المجلـــس البلـــدي غريـــان رقـــم 

ن األطبــــــــــاء  لتــــــــــوفت  مســــــــــتلزمات العمــــــــــل بالمستشــــــــــفن ودفــــــــــ  مكافئــــــــــات المتعــــــــــاوني 
 و   ك

: بالمستشفن  
 اآلنر

 ن  يالحــظ أنــه تــم فــرض هــذه ن بالمخالفــة للقــواني  ن الليبيــي  الرســوم عــىل  المــواطني 
 ات النافدة. تشـريعوال

  ايصـاالت رسمية وانما تتم الجباية ب إيصاالت لوحظ أنه يتم جباية المبالل دون 
اإلدارة  بمعــزل عــن الصـــرفطبعــ  بمطــاب  خاصــه، وتــتم عمليــات التحصــيل و 

لل المحصـــــلة بالحســـــاب المبـــــا إيـــــداعالماليـــــة والمراقـــــب المـــــال  كمـــــا أنـــــه ال يـــــتم 
 .  الجاري للمستشفن

المســتلمة مــن وزارة الماليــة  (5م ح )الماليــة  يصــاالت ســجل لــدفاتر اإل إمســاك  عــدم -
بتـــــــــــــاريــــخ  5ح م  الماليـــــــــــــة يصـــــــــــــاالت واالختصـــــــــــــار عـــــــــــــىل رســـــــــــــالة تفيـــــــــــــد اســـــــــــــتالم اإل 

ن الخزينــــة الســــابق بالمخالفــــة لــــنص المــــادة 19/3/2015 مــــن  (76)م مــــن قبــــل امــــي 
انية و  ن  .الحسابات والمخازنالئحة المت 

 مستشفى برقن العام 
ن مصـــرفعــدم إعــداد مــذكرات التســوية للحســابات ال -  م2020-2019ية خــالل العــامي 

  شــــــهر 
انيـــــــة  25مـــــــن كـــــــل ســـــــنة بالمخالفـــــــة لـــــــنص المـــــــادة  12إال فن ن مـــــــن الئحـــــــة المت 

 من القانون المال  للدولة.  (18)والحسابات والمخازن والمادة 

  عمـــل المراقـــب المـــ -
مــــن  (26-25-24)ال  للمستشـــفن بالمخالفـــة للمـــواد القصـــور فن

انية والحسابات والمخازن ن   .الئحة المت 

اســـتالم المخـــازن إذن  مثلرفـــاقأذونـــات الصــــرف ضـــعف التعزيـــز المســـتندي لـــبعض  -
  حــاالت التعاقــد عــىل التوريــداتاألول  ومســتندات الطــرف

  فن
وعــدم  والتقريــر الفــبن
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ن ومستنداتهم وعدم  العقود من مكتب العمل وفق ما  اعتماد إرفاق عقود المتعاوني 
انية والحسابات والمخـازن والمـادة  (99)نص  عليه المادة  ن مـن  (8)من الئحة المت 

 .م2010لسنة  (12)قانون عالقات العمل رقم 

الثابتة وسجل المخازن الطبيـة وذلـك األصول  عدم مسك بعض السجالت كسجل -
انية والحسابات والمخازن (232 ،231)ما نص  عليه المادة وفق  ن  .من الئحة المت 

  أداء واجباتـــــه المنصوصـــــعليها الكتشـــــاف األخطـــــاء  -
ن
غيـــــاب دور المراجـــــ  الـــــداخىل  ف

  للخزينة. 
 ومعالجتها واعداد التقارير المطلوبة والجرد الفجان 

انيــــة مــــن الئحــــ (47)عــــدم تيبيــــ  الخزينــــة بالحــــائط كمــــا نصــــ  عليــــه المــــادة  - ن ة المت 
 والحسابات والمخازن. 

  لجنــة العطــاءات بالمستشــفن بالمخالفــة للمــادة  -
ن
تكليــف المراجــ  الــداخىل  كعضــو ف

انية والحسابات والمخازن.  (96) ن  من الئحة المت 

يـــــد الصـــــادر والـــــوارد الممســـــوك مـــــن  - وجـــــود فراغـــــات متتاليـــــة بالســـــجل الخـــــاص بالت 
.  داريةالشؤون اإل   بالمستشفن

  سجل الخزينة )دفـتر الصـندوق( بالمخالفـة للمـادة  -
مـن  (84)عدم بيان رقم البند فن

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

   المبالغــة -
  ممــا يعــد مصـــروفوكميــات التوريــدات الأســعار  فن

  ة مــن البــاب الثــانن
 
مخالفــا

  دارية. من الئحة العقود اإل  (14)لنص المادة 

 .ات النظافة بشكل تفصيىل  مصـروفعدم إرفاق أي تقارير فنية ب -

إتالف المخلفات الطبيـة بالطريقـة العاديـة نظـرا لتعطـل وعـدم صـيانة المحرقـة ممـا  -
  وانتشار األ 

 . مراضيعرض المنطقة للتلوث البيب 

ن غذائيــة ومــواد تنظيــف ومســتلزمات قرطاســية  - تــداخل األصــناف بــالمخزن العــام بــي 
ها انية والحسابات والمخازن (219-218)بالمخالفة للمادة  وغت  ن  .من الئحة المت 

يات حيــــث لــــوحظ عــــدم بــــذل العنايــــة  -   العطــــاءات والمشــــتر
قصــــور أداء عمــــل لجنــــبر

  المفاضلة
  األسـعار والكميـات  المهنية الالزمة فن

ن العـروض مـن حيـث المبالغـة فن بـي 
 الواحدة لعدة توريدات.  شـركةواختيار ال

  مستشفى نالوت املركزي
 اخليةنظام الرقابة الد

ن قصـــور نظـــام الرقابـــة الداخليـــة مـــن حيـــث  قصـــور )مـــن خـــالل الفحـــص والمراجعـــة تبـــي 
  القيــــام بالمهــــام المناطــــة بــــه مــــن إجــــراء الجــــرد المفــــاج   

مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة فن
 للخزينـة وعــدم خـتم مرفقــات 

ا
 ،عـن عــدم إعـداد التقــارير الدوريــةأذونـات الصـــرف فضــ 

وقســــم الخزينـــة واعــــداد الحســـاب الختــــام  ف الصــــر  قيـــام موظـــف واحــــد بمهـــام وحــــدة
فقـــط، عـــدم الحصــــر  للدولـــة، عـــدم القيـــام بـــالجرد الفعـــىل  لالصـــول واالكتفـــاء بعمليـــات

  يتم توريدها 
مخازن إل  تشكيل لجنة استالم وفحص ومعاينة مختصة للتوريدات البر
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   ،المستشــــــفن 
ن
الســــــجالت الماليــــــة المنصــــــوص عليهــــــا إمســــــاك  إغفــــــال القســــــم المــــــال  ف

 قان
 
  كـل جهـة ،ونا

ن
تخـتص بـاجراء المناقصـات العامـة  إداريـةعدم أنشأ لجنة للعطاءات ف
 (والمحددة الممارسات والمزايدات

 الفحص المستندي 

م بملـــــــل وقـــــــدره 2019خـــــــالل الســـــــنة الماليـــــــة األول  بالتجـــــــاوز مـــــــن البـــــــاب الصــــــــرف -
(600,514).  

ن الغــــــــ المرتبـــــــات بلغـــــــ  قيمــــــــة - ت  موجــــــــودين المحالــــــــة مـــــــن وزارة الماليــــــــة للمـــــــوظفي 
  خالل عام  

  .دينار 1,397,656مبلل م 2020-2019بالمستشفن

   ايــــداعالمستشــــفن بإدارة  عــــدم قيــــام -
ن
ن الــــذين خرجــــو ف بي 

المرتبــــات الخاصــــة بــــالمغتر
حســــاب إل  ولــــم يتمكنــــوا مــــن العــــودة بســــبب جائحــــة كرونــــا  (اجـــازة )خــــروج وعــــودة

رشــــيد المرتبـــات بــــوزارة الودائـــ  واألمانــــات بالمستشـــفن واجــــراء التســـوية مــــ  لجنـــة ت
ب   حال عودة المغتر

ن
 .المالية ف

  تسديد مستحقات بدل إدارة  قيام -
المستشفن باستخدام المبالل المحالة بالزيادة فن

  تـــــم انهـــــاء خـــــدمات بعضـــــها عـــــن ســـــنوات ســـــابقة
 ،اإلجـــــازات للعنـــــا  الطبيـــــة الـــــبر

ن لــــــم تـــــــرد أســـــــماءهم مـــــــن ضـــــــمن  وتســــــديد مســـــــتحقات ومرتبـــــــات بعـــــــض المـــــــوظفي 
انية والحسابات والمخازنمن الئحة ا (11بالمخالفة لنص المادة ) ت الحواال  ن  .لمت 

التغديـــــــة واالعاشـــــــة لتقـــــــديم وجبـــــــات المـــــــر،ن  شــــــــركةيـــــــتم  ف المستخلصـــــــات ل -
ض أن  ن كــــان مــــن المفــــتر   حــــي 

انيــــة فن ن   بالمت 
ن مــــن واقــــ  بنــــود البــــاب الثــــانن والمــــوظفي 

ن  ( مـــــن 10المـــــادة )بالمخالفـــــة الحكـــــام األول  مـــــن البـــــابتصــــــرف  وجبـــــات المـــــوظفي 
 .قانون نظام المال  للدولة

 اإليرادات

 نظـــت  الخـــدمات الطبيـــة المقدمـــة واعتمـــدت
إدارة  تـــم فـــرض رســـوم ماليـــة بالمستشـــفن

  ذلك عىل قرار عميد بلدية نالوت رقم )
 تحديد بشأن  م2015لسنة  (34المستشفن فن
   العـــالج والخـــدمات داخـــل مستشـــفن نــالوت المركـــزيأســعار 

 تحصـــيل وقـــد تـــم البـــدء فن
 مــــن شــــهر اعتبــــار الرســــوم 

 
ة مــــن أم و 12/2017ا ن قيمــــة الرســــوم المحصــــلة خــــالل الفــــتر

 . دينار 1,256,919م مبلل وقدره 12/2020م وحبر شهر 1/2019

ن  : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   
  اآلنر

  العمـــــل  اإليـــــراداتة مـــــن مصــــــروفتتمثـــــل المبـــــالل ال -
  فن

ن  اإلضـــــافن والمرتبـــــات للعـــــاملي 
  غـــــت  األواالطقـــــم الط

 مكآفـــــاتالرســـــمية وكـــــذلك  وقـــــاتبيـــــة والطبيـــــة المســـــاعدة فن
ن مــــن ن مــــن ومكآفــــات والطبيــــة المســــاعدةاألطبــــاء  المتعــــاوني  مــــن األطبــــاء  المتعــــاوني 

اء األ    حكمها و  دويةخارج المستشفن ورسر
ات أخرى ذات الطاب  الفوري مصـرفوما فن

ها.  اإلسعافأو العاجل كصيانة سيارات   وغت 

  (وزارة الصــحة) ختصـــاصبـــدون موافقــة جهــات اال  اإليــرادات يــتم جبايــة هـــذه -
ُ
فظـــ 

تمـ   ايصـاالت رسمية وانمـا تـتم الجبايـة ب إيصاالت بدون  اإليراداتعن جباية هذه 
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 بمعــــزل عــــن الصـــــرفطباعتهــــا بمطــــاب  خاصــــة للغــــرض وتــــتم عمليــــات التحصــــيل و 
محصـــلة بالحســــاب المبــــالل ال إيـــداعالماليـــة والمراقــــب المـــال  كمــــا أنـــه ال يــــتم اإلدارة 

ن ) الجــــاري للمستشـــــفن بالمخالفـــــة ألحكـــــام ( مـــــن الئحـــــة الحســـــابات 80-64المــــادتي 
  .والمخازن

 مـدير مكتـب المراجـ  الـداخىل  ومـدير إدارة  قيام -
ن  بتكليـف ثـالث مـوظفي 

المستشـفن
  وموظـف أخـر بتحصـيل 

ن باأل اإليـراداتالمكتـب القـانونن حيـث  قسـاممـن المحصـلي 
  500تـــم مـــنحهم مكافـــاة ماليـــة وقـــدرها 

 
% مـــن 10وكـــذلك مـــن  قيمـــة  ،دينـــار شـــهريا

ن بتحصيل  اإليرادات ن القائمي    قسام. باأل اإليراداتالمحصلة للموظفي 

الصــــرف  بخزينـــة المستشـــفن ويـــتم اإليـــراداتيـــتم االحتفـــا  بالمبـــالل المحصـــلة مـــن  -
  .بمعرفة مدير عام المستشفن 

-   
ن
ن وجود فارق ف دينـار وهـو يمثـل رصـيد مرحـل  44,680بمبلـل وقـدره  اإليـراداتتبي 

 .م2018لسنة 

امات القائمة عل المستشق    االلي  

امــات القائمــة مــن ســنة أغلــب  لــوحظ ن م تخــص النظافــة 2018لغايــة ســنة  م2015االلتر
دون  شــركاتولم يتم سداد قيمتها مما يدل عىل أن المستشفن قام بالتعاقد مـ  هـذه ال

  وجــــود أســــس ود
امــــات فن ن انيــــة  مشـــــروعراســــات للتعاقــــد أو عــــدم وضــــ  هــــذه االلتر ن المت 

امات والبيان التال  يوض  ذلكاألمر  للسنوات السابقة
ن  :الذي ترتب عليه هذه االلتر

ام السنة المالية  قيمة االلي  

2015 700,390 

2016-2017 200,000 

2018 109,908 

 1,010,298 اإلجمال  
 

 والمستلزمات والمعدات الطبية دويةمخازن األ 

ونيـــــــة تـــــــنظم حركـــــــة االصـــــــناف  - ال يوجـــــــد قســـــــم لمراقبـــــــة المخـــــــازن او منظومـــــــة الكتر
المخــــازن إدارة  عــــدم وجــــود عنــــا  مؤهلــــة ملمــــة بضــــوابطضــــافة إل وأرصــــدتها باإل 

 وبما يحقق نظام رقابة داخلية فعال. 

ن بشــــأن  ضــــعف الـــــدورة المســـــتندية -   وحركــــة المخـــــزون بـــــي 
 المخـــــازن االمـــــداد الـــــدوان 

 .والصيدلية وفق االحتياجات المطلوبة قسامالفرعية واأل

والمعـــدات الطبيـــة بمغســـلة المستشـــفن ممـــا يعرضـــها للتلـــف  دويـــةتخـــزين بعـــض األ  -
 .نتيجة وجود مياه ورطوبة بالمغسلة

  لحالتهــــا  جهــــزةتكــــدس األ  -
والمعــــدات بمخــــازن المستشــــفن وعــــدم إجــــراء تقيــــيم فــــبن

ن ظـــروف تخـــزين أكمـــا   جهـــزةالبســـيطة واالســـتفادة مـــن األ عطـــال األ  اصـــالحالفنيـــة و 
 .غت  صحي  من حيث تنظيمها وتبويبها ومكان تخزينها جهزةهذه األ 
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بكميـات   أدويـةوكـذلك وجـود  ،فيهـا  التصــرفمنتهيـة الصـالحية لـم يـتم  أدويـةوجود  -
ة تم توريدها من قبل وزارة الصحة حيث تاريــــخ صـالحيتها قاربـ  عـىل االنتهـاء  كبت 

المنتهيــــة الصــــالحية  دويــــةهــــذه األ حصـــــر  المخــــازنإدارة  مــــا كــــان شســــتوجب عــــىلوم
  قاربــ  عــىل  دويــةوكــذلك مخاطبــة وزارة الصــحة باأل  الكافيــة جــراءاتواتخــاذ اإل 

الــبر
عدم تبويبهـا بكشـوفات ضافة إل باإل  .االنتهاء لالستفادة منها قبل انتهاء صالحيتها
  .حيتهيوض  فيها اسم الصنف وتاريــــخ انتهاء صال 

  مستشفى مزدة
المراجعـة لحسـابات مستشـفن مـزدة العـام تكشـف للـديوان و  الفحـص من خالل أعمـال

 :  جملة من المالحظات و   عىل النحو التال 

عــــىل أكمــــل وجــــه إليــــه  قصــــور مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة بالقيــــام بالمهــــام المســــندة -
إعـــــداد إل  لـــــهات دون أن يمتـــــد عممصــــــروفواقتصـــــاره عـــــىل المراجعـــــة المســـــتندية لل

 تقارير دورية عن ست  العمل. 

 بمــا يفيـــد أذونــات الصـــرف المرفــق بجميــ   للصـــرفعــدم خــتم المســتندات المعــززة  -
انيـة 105ا بالمخالفة لـنص المـادة )صـرفهمنعا لعدم تكرار الصـرف  ن ( مـن الئحـة المت 

 والحسابات والمخازن. 

أذونـات الصــرف المال  عىل جميـ   عتماد بادراج بيانات اال  عدم قيام المراقب المال   -
  الـــــــذي يعـــــــد األمـــــــر 

 
انيـــــــة  (100، 99ألحكـــــــام المـــــــواد رقـــــــم )مخالفـــــــا ن مـــــــن الئحـــــــة المت 

 والحسابات. 

أذونـــات الصــــرف ألغلـــب  للصــــرفضـــعف التعزيـــز المســـتندي للمســـتندات المؤيـــدة  -
  الذي يعد األمر 

 
انية. 99-97للمواد أرقام )مخالفا ن  ( من الئحة الحسابات والمت 

بمــــا يفيــــد اتمــــام  للصـــــرفم كتابــــة رقــــم الصــــك عــــىل جميــــ  المســـتندات المؤيــــدة عـــد -
( مـــــــن الئحـــــــة الحســـــــابات 115، 105إجـــــــراءات الصــــــــرف بالمخالفـــــــة للمـــــــواد رقـــــــم )

انية والمخازن.  ن  والمت 

  بعـض البنـود مقارنـة بالمبـالل المخصصـة  الصــرفقيام المراقب المـال  ب -
بالتجـاوز فن

، بنــــــد المطبوعــــــات والقرطاســــــية، بنــــــد لغــــــت   مكآفــــــاتلهـــــا )بنــــــد األتعــــــاب و  ن  العـــــاملي 
(مصـــــروف ن  ،26 ،22)بالمخالفــــة للمــــادة رقــــم  ات النظافــــة، بنــــد أغذيــــة لغــــت  العــــاملي 
انية والحسابات والمخازن.  (29 ن  من الئحة المت 

 A4ورقـــة  اســـتالم األصـــناف بالمخـــازن عـــىل أذونـــاتالمستشـــفن بطباعـــة إدارة  قيـــام -
 للنمـــــــوذج )م  نســـــــخو  تحتـــــــوي عـــــــىل رقـــــــم متسلســـــــلال 

 
( 4 / .كربونيـــــــة أخـــــــري وفقـــــــا

 ( من الئحة المخازن. 243بالمخالفة للمادة رقم )

 A4ورقـــــة   ف األصـــــناف بالمخــــازن عـــــىل أذونـــــاتالمستشـــــفن بطباعــــة إدارة  قيــــام -
 للنمـــــــوذج )مو  تحتـــــــوي عـــــــىل رقـــــــم متسلســـــــلال 

 
( 7 / .نســـــــخ كربونيـــــــة أخـــــــري وفقـــــــا

 والحسابات والمخازن. ( من الئحة المخازن 263بالمخالفة للمادة رقم )
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  قيمــــــــة  -
ن
لــــــــوحظ قيــــــــام المراقــــــــب المــــــــال  بمستشــــــــفن مــــــــزدة العــــــــام بــــــــاجراء تعــــــــديل ف

مخصصـــات البنـــود الـــواردة بالتفويضـــات الماليـــة الصـــادرة عـــن وزارة الماليـــة بتقريـــر 
  الذي يعد األمر  ات دون إجراء مناقلة،مصـروفوال اإليرادات

 
لنص المادة رقم مخالفا

 .من القانون المال  للدولة (10)

-   
ن
 عـىل بعـض  ةمصــروفالمبالل ال إجمال  لوحظ وجود تضارب وعدم تطابق ف

 
خصـما

ن مقارنة بتقرير أتعاب  البنود ومنها بند  ات مصـروفوال اإليراداتومكافأة لغت  العاملي 
 .2020-2019-المالية  والخالصة الشهرية للحساب الختام  للسنة

 والمراقب المال  وقسم االعداد والمراجعة الداخلية عدم قيام مدير عام الم -
ستشفن

  متابعــــــة 
ن
  أداء المهــــــام الموكلــــــة لهــــــم ف

ن
ببــــــذل العنايــــــة المهنيــــــة الالزمــــــة والتقصــــــت  ف

، إجراءات ن بالمستشـفن   الـذي يعـد األمـر   ف المرتبات للعاملي 
 
للمـادة رقـم مخالفـا

انية. 128) ن  ( من الئحة الحسابات والمت 

ن ورود حوالــــــــة  -  دينــــــــار  152,674والبــــــــالل قيمتهــــــــا  م12/2019 مرتبــــــــات شــــــــهرتبــــــــي 
إدراجها بـدفتر الصـندوق  حيث لم يتم 14/01/2020بتاريــــخ األول  لحساب الباب

ا خالل السنة صـرفهوانما تم ادراجها بدفتر الصندوق و  م2019 خالل السنة المالية
ات مصــــــروفو  إيـــــراداتالـــــذي ترتـــــب عليـــــه تحميـــــل وتضـــــخيم األمـــــر  م2020الماليـــــة 

ات ال تخصـــــها بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة مصــــــروفو  ايراداتبـــــ م2020الســـــنة الماليـــــة 
 ( من القانون المال  للدولة19)

مـــة مـــ   تفـــاقمـــن خـــالل مراجعـــة محـــا ن اال  - بصـــفته مـــدير مستشـــفن  (ا ،ع، م)المت 
  تعتــت  الزمـة لتســيت  

مـزدة العـام والمتعلقــة بتـوفت  بعـض الخــدمات للمستشـفن والـبر
  الم
،العمــــــل فن ن عــــــدم قانونيــــــة محــــــا ن اال  ستشــــــفن   تقــــــوم بهــــــا  تفــــــاقتبــــــي 

إدارة  الــــــبر
تب عليها  ف مبالل مالية مقابل تقـديم خـدمات عامـة، ذلـك    يتر

المستشفن والبر
 أســــاس  ألن هــــذه المحــــا ن لــــيس لهــــا 

 
ام قانونـــــا ن ، حيــــث أن مصــــادر االلــــتر  

    قــــانونن
، عالوة عـىل اتفاقالمستشفن بتوقي  محا ن إدارة  )القرار والعقد( وليس كما تفعل

 ذلك إن هذه المحا ن ال تعتت  ورقة رسمية ألنها غت  مصدقة من محرر عقود. 

 مستشفى يفرن العام 
 نظام الرقابة الداخلية

  نظـــام الرقابـــة الداخليـــة مـــن حيـــث 
ن قصـــور فن عـــدم )مـــن خـــالل فحـــص والمراجعـــة تبـــي 

وعــــدم قيــــام المراجــــ  الــــداخىل  باعــــداد  ،ةديــــوان المحاســــبإل  إحالـــة الحســــاب الختــــام  
مـات، ،تقرير دورية عىل سالمة سـت  العمـل ن  إغفـال مسـك سـجل األصـوال الثابتـة وااللتر

ن داخـــل الصــــرف، أذونـــاتعـــدم خـــتم  عدم وجـــود مســـتندات األصـــلية لـــبعض المـــوظفي 
ن  عــــدم القيــــام بــــالجرد المفــــاج   للخزينــــة، معظــــم العقــــود يــــتم  ،مكتــــب شــــؤون العــــاملي 

(إبرامها   .بطريقة التكليف المبارسر

  كـروت ومقابـل العمـل  بصـرفالمستشفن إدارة  قيام -
مزايا للمراقب المال  وتتمثـل فن

  
 م. 2017( لسنة 354بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم ) اإلضافن
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ن  -  لجبايـــة األمـــوال دفـــ  رســـوم مـــن المـــواطني 
لـــوحظ وجـــود مكتـــب بـــادارة المستشـــفن
ن بــالعالج، وذلــك بالمخا ( لســنة 106( مـن القــانون رقــم )1لفـة لــنص المــادة )الـراغبي 

، واســـتخدام بشـــأن إصــــدار  م1973 الســـتالم النقــــود يــــتم  إيصــــاالت القـــانون الصــــح 
 بالمخالفـــة للمـــواد )

 
انيـــة والحســـابات 74، 73، 72طباعتهـــا محليـــا ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخازن. 

وذلـــــك م 2019/2020مــــن خــــالل إجــــراء مطابقــــة لبنــــد المرتبــــات األساســــية لســــنة  -
 حســب مــا هــو وارد مــن وزارة الماليــة، والمرتبــات الفعليــة بنــاءا عــىل حــوافظ مــن قبــل

ن وجــود العديــد مــن المرتبــات الــواردة مــنإدارة   ومــن خــالل الفحــص تبــي 
 المستشــفن

ن مـــنهم مـــن تـــم إنهـــاء خـــدماتهم إدارة  التوثيـــق والمعلومـــات ووزارة الماليـــة للمـــوظفي 
  باالســــتقالة والتقاعــــد االختيــــاري و 

ن
ن ومــــنهم مــــن تــــوف بــــي 

انهــــاء العقــــد بالنســــبة للمغتر
إدارة  م وعدم قيام31/12/2020والزال  مرتباتهم ترد من وزارة المالية حبر نهاية 

   إجراءاتالمستشفن بأي 
مطابقة م  لجنة ترشيد المرتبـات أو إيقـاف المرتبـات الـبر

 .ترد بالمخالفة للقسم المال  بالمستشفن 

ن وجــــود تجــــاوز ب - ات المفــــوض بهــــا خــــالل الســــنة الماليــــة عتمــــادعــــن اال  الصـــــرفتبــــي 
ن حيــث بلــل 2020 بــي 

المفــوض  عتمــاد اال  إجمــال  م لبنــد مكافــأة نهايــة الخدمــة للمغتر
 62,780ات عــىل البنــد مصـــروفال إجمــال  وبلــل دينــار  30,000بــه مــن وزارة الماليــة 

انيـة ( مـن الئحـة ال13وذلك بالمخالفـة للمـادة ) دينار  32,780فارق عجز دينار ب ن مت 
 والحسابات والمخازن. 

 الطن   
  التأمي  

 
 بند المساهمة ف

العـــام  اإليـــراد م لبنـــد 2019لـــوحظ عـــدم إرجـــاع الرصـــيد بالبنـــد خـــالل الســـنة الماليـــة  -
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 7بالمخالفة للمادة ق )

  اال   -
م بفـــــــارق 2020المفـــــــوض بـــــــه خـــــــالل الســـــــنة الماليـــــــة  عتمـــــــاد لـــــــوحظ تجـــــــاوز فن

 ( قانون النظام المال  للدولة. 10بالمخالفة للمادة ) (-36,152)

ن مستشـفن يفـرن إدارة  قام  -  طب   جمـاع  بـي 
ن  يفرن العام بابرام عقد تأمي 

مستشفن
ن )فرع غريان( خالل السنة المالية  شـركةالعام و   شـركةم ولذات ال2019ليبيا للتأمي 

: م حيث لوحظ 2020كذلك خالل سنة   
 اآلنر

ج  مـــن األقســـاط لصـــال  المستشـــفن ضـــمن بنـــود العقـــد  لـــم يـــتم بيـــان - قيمـــة المســـتر
م خالل سنة    .م2020-2019المت 

ج  خــالل ســنة  -    اتفــاق محضـــرم ب2019تــم بيــان قيمــة المســتر
ن طــرفن غــت  مــؤر  بــي 

جاععــــىل  تفــــاقالعقــــد، وتــــم اال  مــــن األقســــاط لصــــال  المستشــــفن  %50نســــبة  اســــتر
 .مصـروفات المستشفن لتغطية كل 

 م2020-2019لنظافة لسنة عقود ا -

جبــــل  شـــــركةم بــــابرام عقــــد مــــ  1/5/2018مستشــــفن يفــــرن العــــام بتــــاريــــخ إدارة  قامــــ 
تقـــــديم بشــــأن  نفوســــة ألعمــــال النظافـــــة العامــــة ومكافحـــــة األفــــات ولمـــــدة ســــنة وذلـــــك

سـنة  شــركةخدمات النظافة العامة وتشغيل المصلحة، وتم تجديد التعاقد م  ذات ال
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 بــــابرام 2020ســــنة  اتفــــاق محضـــــرالعقــــد بوتمديــــد العمــــل ب م2019
 
م كمــــا قامــــ  أيضــــا

إل  الخدمات العامة يفـرن بنقـل القمامـة مـن المستشـفن  شـركةم  مدير  اتفاق محضـر
ن  ، ومن خالل أعمال الفحص والمراجعة تبي  : المكب العموم   
 اآلنر

م مــن 2018بــالرغم مــن تشــكيل لجنــة عطــاءات فرعيــة لمستشــفن يفــرن العــام ســنة  -
النظافـــة بطريقــــة التكليـــف المبــــارسر  شــــركةتــــم التعاقـــد مــــ  إال أن  ارة الصـــحةقبـــل وز 

، 9ألســعار وذلــك بالمخالفــة للمــواد )وبــدون إعــالن الســتجالب أكــتر عــروض وأقــل ا
 .دارية( من الئحة العقود اإل 68، 10

الــنقص والقصــور أوجــه  وبيــان شـــركةرف النظافــة عــن أداء الـعــدم وجــود تقــارير لمشــ -
عـىل نظافـة المستشـفن مـن عدمـه بالمخالفـة  شــركةويوض  فيه قـدرة الإن وجدت، 
 ( من العقد. 20للمادة )

 حساب الودائع واألمانات: 

   مصــــــرفمـــــن خـــــالل مـــــذكرات تســـــوية حســـــاب ال
م ظهـــــرت صـــــكوك 31/12/2020فن
م 31/12/2017بتـــــــاريــــخ  مصــــــــرفســـــــجل  بالـــــــدفاتر ولـــــــم تظهـــــــر بكشـــــــف حســـــــاب ال

مــــــدة القانونيــــــة بحســــــاب الودائــــــ  واألمانــــــات م و   مبــــــالل تجــــــاوزت ال27/8/2018و
انية والحسابات والمخازن162بالمخالفة للمادة ) ن الذي يتطلب األمر  ( من الئحة المت 

 .العام مشفوعة بالمستندات المؤيدة لألمانة اإليراد حساب إل  إحالتها 

 اإليرادات

نـا تحصـيل ومن خالل المتابعة تكشف ل اإليراداتعن  فصاحعدم قيام المستشفن باإل
ن نظـــــت  تقـــــديم خـــــدمات طبيـــــة مـــــن كشـــــف وتحاليـــــل وتصـــــوير  إيـــــرادات مـــــن المـــــواطني 
مـ   اتفـاق محضـرذاتية بمكتب االستعالمات بالمستشفن وبابرام  ايصاالت وعمليات ب

ن بــالمجلس البلـدي وعــدم اتخـاذ اإل  القانونيــة  جــراءاتالمجلـس البلــدي يفـرن وبمــوظفي 
المستشـــــفن إدارة  المــــال  حيــــال ذلـــــك بــــابالغمــــن قبــــل المراقـــــب المــــال  ورئــــيس القســـــم 

بشـــأن إصـــدار  م1973( لســـنة 106بالمخالفـــة للقـــانون المـــال  للدولـــة، والقـــانون رقـــم )
  مادته 

 الذي نص فيها عىل أن مالرعاية الصـحية والطبيـة حـق األول  القانون الصح  فن
ن تكفله الدولة  ...م.مقرر للمواطني 

 المخازن

ن مخــزن األ  - ( للمخــزن أم 1-  دفــتر أســتاذ بنمــوذج )م  ـالرئيســ دويــةعــدم مســك أمــي 
ن مقدار الوارد وال   تبي 

  من كـل صـنف  منصـرفبطاقات الصنف البر
والرصيد المتبفر

انية والحسابات والمخازن. 232بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

ومخـــزن المعـــدات الطبيـــة وفـــق )التصـــاميم( المتعـــارف  دويـــةعـــدم مالءمـــة مخـــزن األ  -
 والمعدات الطبية.  دويةفظ األ عليها لح

وجـــود بعـــض المعـــدات الطبيـــة والمســـتلزمات راكـــدة بمخـــزن المعـــدات الطبيـــة و    -
 .تمثل أصول هامة للمستشفن وكلف  الدولة مبالل طائلة
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ن مخـــزن األ ختصاصـــلـــوحظ تـــداخل باال  - وصـــيدلية المستشـــفن الرئيســـية  دويـــةات بـــي 
 عمل يتم بطريقة عشوائية. الداخىل  والإذن الصـرف  وذلك بعدم وجود ما يعزز 

ونيــة بالمخــازن يمكــن مــن خاللهــا متابعــة الحركــة أول  - عــدم اســتخدام منظومــة إلكتر
 بأول. 

إعــداد مقاشســات أســاس  عــدم القيــام بتــوفت  احتياجــات المخــازن مــن األصــناف عــىل -
  بالمخالفـــــة للمـــــادة ـســــنوية يـــــراع  فيهــــا معـــــدالت التوزيــــــــ  للحـــــدين األدنن واألقصــــ

انية والحسابات والمخازن.  ( من الئحة233) ن  المت 

ن قيــام - ومعــدات طبيــة خــارج المخــازن وتخزينهــا  أدويــةالمستشــفن بتخــزين إدارة  تبــي 
اطات الواجـــــب توفرهـــــا    لالشـــــتر

ن
  مكـــــان منـــــاف

ن
داخـــــل مطـــــبخ اإلعاشـــــة بالمستشـــــفن ف

بالمخــازن، حيــث كانــ  معرضــة للحــرارة والرطوبــة وللعبــث وعــدم وجــود أي عامــل 
  
ن
 حســب طبيعتهــا وعــدم اتخــاذ أي احتياطــات لــتالف

ا
مــن عوامــل حفــظ األصــناف كــ 

انيــة والحســابات 220، 219مخالفــة للمــواد )وقــوع أي تلــف بهــا بال ن ( مــن الئحــة المت 
 والمخازن. 

ن عـــدم اســــتالم رئـــيس قســــم  دويـــةاســــتالم بمخـــزن األ  أذونـــاتبأخـــذ عينـــات مــــن  - تبــــي 
 الطب   حيث  دويةالصيدلية أل 

ن  من التأمي 
ومستلزمات طبية تم توريدها للمستشفن

ن وجــــود  ، دويــــةخــــزن األ موقــــ  ومعتمــــد مــــن مــــدير م 000495اســــتالم رقــــم إذن  تبــــي 
جـــــــرد الصـــــــيدلة بـــــــأن األصـــــــناف  محضــــــــر وحيـــــــث أفـــــــادت رئيســـــــة قســـــــم الصـــــــيدلة ب

لـــم يـــتم اســـتالمها ولـــم تـــدخل للصـــيدلية،  000495الموجـــودة بـــاذن االســـتالم رقـــم 
ن عدم وجودها بمخزن األ   .دويةوتبي 

 مستشفى بني وليد 
 2020، 2019 نظام الرقابة الداخلية

 للعـــدم مســـك الـــدفاتر والســـجالت  -
 
ات النافـــذة مثـــل ســـجل تشــــريعاإلحصـــائية وفقـــا

الثابتـــة وبطاقــات الصـــنف بالمخالفـــة لـــنص المـــواد األصـــول  إســناد المخـــازن وســـجل
انية والحســـــــابات والمخازن. 232 ،231) ن  ( من الئحة المت 

 األعمـــــالافتقـــــار مكتـــــب المراجعـــــة الداخليـــــة للعنـــــا  والمؤهلـــــة والكفـــــؤة للقيـــــام ب -
 
 
 ات النافدة. تشـريعلل المناط بها وفقا

ة - أخــرى بالمخالفــة لــنص إل  عــدم القيــام بــالجرد المفــاج   والــدوري للمخــازن مــن فــتر
انية والحسابات والمخازن. 293المادة ) ن  ( من الئحة المت 

 عدم إعداد تقارير دورية عـــــــــــــن ست  العمل.  -

 فقط. أذونات الصـرف اقتصار عمل المراج  الداخىل  عىل مراجعة  -

ة عدم - أخرى بالمخالفة ألحكام إل  القيام باجراء جرد دوري ومفاج   للخزينة من فتر
انية والحسابات والمخازن.  (88 ،87المواد ) ن  من الئحة المت 

انيــة المعــدة مــن قبــل - ن   تقــديرات المت 
المستشــفن وال تســتند عــىل إدارة  عــدم الدقــة فن
 أسس علمية. 
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ية انية التسيي   المي  

 مــــن  بصـــــرفقيــــام القســــم المــــال   -
 
ن عــــن عــــدة أشــــهر وذلــــك خصــــما مرتبــــات لمــــوظفي 

  من الباب
  الذي يعد األول األمر  الفائض المال  المتبفر

 
لقانون النظام المـال  مخالفا

انية والحسابات والمخازن ن  .للدولة والئحة المت 

 مـــن اعتبـــار المحـــال عـــىل التقاعـــد لســـيد )م م د( ل ف مرتبـــات  -
 
عـــن  م1/1/2020ا

 شـاريبناء عىل رسالة المدير العام للمستشفن ذات الـرقم اإل  6، 5، 4، 3، 2األشهر 
152/2020   

ن
 م بالمخالفة. 6/2/2020المؤرخة ف

  بالمخالفـــــة لمنشــــــور رئــــــيس  -
ن بــــــدون وجـــــود الــــــرقم الــــــوطبن  ف مرتبـــــات لمــــــوظفي 

 .م2020( لسنة 4الديوان رقم )

ن أبرم  معهم عقود  - وبمرتبات عاليـة بعضـها  فـ   ف مرتبات ألطباء متعاوني 
انيـــة الحســـابات 10عـــن ســـنوات ســـابقة بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة مت 

 والمخازن. 

ن العـالج أذونات الصــرف لوحظ من خالل فحص  -   وبنـد تطـوير وتحسـي 
للبـاب الثـانن

  وليـــد وذلـــك  إيصـــاالت وجـــود 
ائـــب بـــبن ائـــب مـــزورة وغـــت  صـــادرة مـــن مكتـــب  ن  ن

  وليــد رقــم إدارة  دة مــن مــدير حســب اإلفــادة الــوار 
ائــب بــبن    (46-/أ2) ن

المؤرخــة فن
 م وفيما يىل  بيان ذلك: 10/3/2021

ـــخ قيمة الضـريبة اسم الشـركة رقم اإليصال  التاريـ

 18/6/2019 938 األمجاد الدائمة لألعمال الكهروميكانيكية شـركة 540935

  للمقاوالت العامة شـركة 539681
 13/6/2019 1,377 الوفد األفريفر

 13/6/2019 1,231 صقور الفلوجة للمقاوالت  شـركة 539679

 23/6/2019 799 الهشيم ألعمال النظافة شـركة 539775

  لأل  شـركة 540936
ن
 18/6/2019 537 دويةالعقار الشاف

ن لخدمات السفر والسياحة شـركة 540929  20/6/2019 353 النيلي 

 26/6/2019 2,211 األمجاد الدائمة لألعمال الكهروميكانيكية شـركة 539659

  للمقاوالت العامة شـركة 539776
 19/6/2019 1,579 الوفد األفريفر

 17/6/2019 196 المتوكل لبي  اإلطارات والنضائد 539678

 25/3/2019 743 الرسوة للحلول التقنية شـركة 541780
 

القسم المال  ومن أمثلـة ذلـك مسـك دفـتر اليوميـة قيام المراقب المال  ببعض مهام  -
  واعداد مذكرات التسوية مما يعـد 

 
اف ختصاصـال مخالفـا   االرسر

ات المراقـب المـال  فن
انية العامة بالجهة المكلف بها.  ن  عىل تنفيد المت 

   9/12  فإذن  بموجـــــب دينـــــار  --,750 ف مبلـــــل  -
 م20/12/2020المـــــؤر  فن

ات هـــاتف محمـــول رقـــم خـــاص مصــــروفد قيمـــة المـــدار الجديـــد وذلـــك ســـدا شــــركةل
 .  بالمراقب المال  للمستشفن

  مســك ســجل تحلــيىل  لحســاب الودائــ  واألمانــات بالشــكل الصــحي  ممــا  -
القصــور فن
  يعد 

 
انية والحسابات والمخازن.  (163)ألحكام المادة مخالفا ن  من الئحة المت 
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-   
ن
قيــام المراقــب المــال  باعــداد مــذكرات التســوية لكافــة الحســابات ممــا يعــد تــدخل ف

. اختصاص  ات القسم المال 

   شــــركةالمستشــفن بــابرام عقـــد نظافــة مــ  إدارة  قامــ  -
ن
الهشــيم لخــدمات النظافـــة ف

 لــــنفس المـــدة وبــــنفس ومـــن خــــالل الزيــــارة  م1/1/2019
 
ولمـــدة ســــنة تجـــدد تلقائيــــا

ن  : الميدانية تبي   
 اآلنر

 ام ال ن ( والخاصة 5( من المادة رقم )3المتعاقد معها بالفقرة رقم ) شـركةعدم التر
 بتوفت  مجففات األيدي الكهربائية. 

 ( ام بـــــالفقرة ن اف   (6)( مـــــن المـــــادة رقـــــم 6، 4عـــــدم االلـــــتر ن ضـــــعف اإلرسر كمـــــا تبـــــي 
 الفعىل  لمغاسـل 

والمتابعة من قبل المكلف بذلك، كما ال يوجد مغسلة بالمعبن
 ومتآكلة وغت  مطابقة لمواصفات المغاسل بالمستشفيات.  المستشفيات

  التخلص من بعـض المخلفـات الطبيـة مـ  مخلفـات القمامـة العاديـة ممـا ششـكل
 خطر كبت  عىل الصحة العامة. 

 لمخــــــــــــــــــــــازنا

ن المخزن مسك سـجل اسـتاد مخـازن وبطاقـات الصـنف ممـا يعـد    عدم قيام أمي 
 
مخالفـا

انيـــــــة والحســـــــابات والمخـــــــازن واالكتفـــــــاء ( 232، 231) لـــــــنص المـــــــواد ن مـــــــن الئحـــــــة المت 
ومســــتلزمات طبيــــة منتهيــــة الصــــالحية تقــــدر  أدويــــةبالمنظومــــة، كــــذلك لــــوحظ وجــــود 

  بيان ببعض األصناف عىل سبيل المثال ال ا دينار، 98,457بمبلل 
 :لحصـروفيما يأنر

 الكمية الصنف

 2500 تغــــــــــــــــــــــــــذية وريدية

 36000 مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء مقطر

 54000 مضــــــــــــــــــــادات حيوية

 62200 مضــــــــــــــــــــــادات حيوية

 20 تغـــــــــــــــــــــــــذية وريدية

 80 صبغــــــــــــــــــــــــــــــة أشعة

 7500 حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 

 مستشفى تيجي العام 
 نظام الرقابة الداخلية

  اإل  -
اف عـــــىل المخـــــازن وضـــــمان عـــــدم قيـــــام المراقـــــب المـــــال  بالـــــدور المنـــــاط بـــــه فن رسر

المخازن، ضعف التعزيز المستندي لـبعض مسـتندات إدارة  تطبيق أحكام وضوابط
، األعمــــال، ســــوء األداء اإلداري والتنظـــيم  وقيــــام مــــدير المستشـــفن بأغلــــب الصــــرف

عـــــدم قيـــــد رقـــــم المســـــتند ورقـــــم الصـــــك بكافـــــة المســـــتندات، عـــــدم أرفـــــاق الحـــــوافظ 
اذ ال يعلــــم حقيقــــة  ف المبــــالل لمســــتحقيها مــــن الصـــــرف  ية باســــتماراتمصـــــرفال

 شــــركةقـــد مـــ  عدمـــه، عـــدم تشـــكيل لجنـــة للعطـــاءات وقيـــام مـــدير المستشـــفن بالتعا
للخدمات النظافة  .(رسوج األمجاد بالتكليف المبارسر
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   مصــرفأظهرت تسوية حساب ال -
ن
صـكوك خصـم  مـن الـدفاتر  م31/12/2020ف

مــــن ضــــمنها صــــكوك قيــــدت دينــــار  591,189بمبلــــل  مصـــــرفولــــم تظهــــر بكشــــف ال
ن هذا التاريــــخ يمثل بداية العمـل بمنظومـة أنه قد اتض  أغت   م1/1/2018بتاريــــخ 
باتخـــــاذ  دون القيـــــام ،م2014لســـــنة  حســـــابات الحاليـــــة وان تلـــــك الصـــــكوك تعـــــودال
 الالزمة حيالها.  جراءاتاإل 

 األولمراجعة بنود الباب و  نتائج فحص

ن  - ن منقــولي  بلغـ  قيمـة التفويضـات المصـلحية الـواردة لتغطيـة قـيم مرتبـات مـوظفي 
ن  األول،ها بحســــاب البــــاب إيــــداعتــــم دينــــار  4,300.100   حــــي 

ن
ض كــــان مــــن  ف المفــــتر

ظهـور الحسـاب الختـام  إل  الـذي سـيؤدياألمر  ها بحساب الودائ  واألماناتإيداع
 للدولة بغت  قيمته الحقيقية. 

 ف مقابــل تعــاون لعــدد مــن العنــا  الطبيــة والطبيــة المســاعدة وعقــود موســمية  -
ا خــارج نطــاق مــا يصــدر عــن لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارة الماليــة. عــالوة صـــرفهتــم 
ن منهـا عــىل عـىل  ن بمبـالل  فـ  لمتعـاوني  ن اسـتمارات  ف مرتبـات العـاملي  تضـمي 

دينــــار  438,636بمبلــــل  م2/5/2019مســــتند  ف رقــــم الحصـــــر  ســــبيل المثــــال ال 
ن عن األشهر )مارس  م والـذي2019 (بريـلأ -والذي بموجبه  ف  مرتبات العاملي 

  التخـــــديردينـــــار  18,630 ف ضـــــمنه مبلـــــل 
عـــــاون( عـــــن )ت لصـــــال  ع ت أخصـــــان 

ة مــــن   أذونــــاتوالجــــدول التــــال  عينــــة مــــن  ،م31/12/2018إل  م1/7/2018الفــــتر
  ف بدل تعاون بما يخالف بيانات لجنة ترشيد المرتبات: 

ـــخ رقم المستند الصـرف  (دينارالمبلغ) التاريـ

4/8/2019 29/8/2019 33,283 

1/10/2019 21/10/2019 124,815 

7/12/2019 31/12/2019 100,470 

2/6/2020 14/6/2020 37,913 

3/6/2020 30/6/2020 147,700 
 

بي   
 مكافأة نهاية الخدمة للمغي 

مســتند  دينــار 72,771 مبلــل م2020-2019ات البنــد خــالل الســنوات مصـــروف  بلغــ
وقــــد دينــــار  14,491ن المبلــــل يتضــــمن بــــدل إجــــازة بمبلــــل أم و 2/7/2019 ف رقــــم 

 :لوحظ بشأنه ما يىل  

  الحواالت. عدم توفر  -
 المخصصات و ف المبلل من بوافر

-  
 
بشكل يحفظ  عدم حفظ الملفات الشخصية وتنظيم مستنداتها وترقيمها تسلسليا

ن أحقـوق المستشـفن والعنــا  الطبيـة المسـاعدة ا حيــث ال يـتم ترصـيد اإلجــازات و 
  
عــــدد مــــن العنــــا  الطبيــــة قــــد ثبــــ  تمــــتعهم باجــــازاتهم الســــنوية دون ان تيبــــ  فن

ن المبلـــل المصــــروف عـــن بـــدل اإلجـــازة لـــم يتضـــ  مـــدى أحقيـــة  ملفـــاتهم، بالتـــال  فـــ
 الصـرف من عدمه. 
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 اإلعاشة واإلقــــامـــــة

والذي دينار  57,300 مبلل م2020-2019ات البند خالل السنوات مصـروفبلل قيمة 
المائـدة  شــركةلصـال   م11/12/2019بموجـب المسـتند رقـم  مصــروفيمتل المبلل ال

: ا  للماعة للخدمات التموينية عن خدمات إعاشة والذي لوحظ بشأنه ما يىل 

.  شـركةتكليف ال - ة من مدير المستشفن  مبارسر

 عدم التطرق ألي تفاصيل تتعلق باعداد الوجبات.  -

ام ال الصـــرفالقيــام ب - ن بتقــديم الخدمــة  شـــركةدون أثبــات تقــديم الوجبــات ومــدي الــتر
 والمواصفات.  شـروطوفق ال

 يـن الـطـبـيالــتــأمــ

 الطـب   )المسـاهمة + حصـة الموظـف( عـن السـنوات 
ن  م2020-2019بلل قيمـة التـامي 

ن دينــــار  231,744مبلـــل  وعــــىل الــــرغم مــــن  ، فــــ  لصـــال  المجموعــــة الدوليــــة للتـــامي 
جعة  مــة وبيــان بحســاب المبــالل المســتر إال عــدم تقــديم أي مالحــق إضــافية للعقــد المت 

ن المتعاقــد معهــا  شـــركاتقــد اتضــ  توريــد عــدد مــن وســائل النقــل عــن طريــق  أنــه التــامي 
 :خالل سنوات سابقة دون نقل ملكيتها بيانها التال  

 مالحظات رقم اللوحة نوع السيارة

 HD72 175085-5هونداي شاحنة
نقل ملكيتها م تسجيل السيارة باسم مدير المستشفن وعد
ن مستندات   بذلكعىل الرغم من تجهت 

اتو  ن مستندات بذلكم عد 5-1122557 2012كيا ست   نقل ملكيتها عىل الرغم من تجهت 

ن مستندات بذلكم عد 10-25-100478 2009تويوتا كامر  نقل ملكيتها عىل الرغم من تجهت 

ن مستندات بذلكم عد 5-442654 2014هونداي توسان   نقل ملكيتها عىل الرغم من تجهت 

ن مستندات بذلكم عد 5-1270728 هونداي اكسن   نقل ملكيتها عىل الرغم من تجهت 

ن مستندات بذلكم عد 1270792 2013هونداي اكسن    نقل ملكيتها عىل الرغم من تجهت 
 

 مـلـيـنأغذية لـغيـر الـعـا

وجبة  80بالتكليف المبارسر لتقديم عدد  شـركةقيام مدير المستشفن بالتعاقد م  ال -
 
 
 دينار ل 15ششمل اإلفطار والغداء والعشاء ووجبة خفيفة بمبلل  يوميا

 
 .لوجبة يوميا

اف عــــىل أعمــــال اإلعاشــــة والنظافــــةبــــاإل  (ام  ن)تكليــــف  - نــــه رئــــيس أاتضــــ  حيــــث  رسر
لقسم الغسيل الكلوي ومدير مكتب الجودة، حيث لم يقدم أي تقارير بالخصـوص 

 األعمال. تنفيد وان توليه كل تلك الوظائف قد يوتر عىل سالمة وصحة 

 مستشفى مسالته املركزي 
أسباب  نظام الرقابة الداخلية لدى مستشفن مسالته المركزي وهذا يرج  لعدة ضعف
 منها: 

   الســـــجالت الماليـــــة القانونيـــــة المســـــاعدةإمســـــاك  عـــــدم -
دفـــــتر يوميـــــة )والمتمثلـــــة فن

امـات – سجل العهد –األصول  سجل – عتمادسجل اال  – الصندوق ن  – سجل االلتر
  المنظومــة فقــط وذلــك يعــد  (ســجل الودائــ 

  واالكتفــاء بالتســجيل فن
 
للمــادة مخالفــا
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انيــــة والحســــابات والمخــــازن والمــــادة )81) ن ( مــــن الالئحــــة فيمــــا 23( مــــن الئحــــة المت 
( من الالئحة التنفيذية من القـانون رقـم 18ومخالفة المادة ) عتماد يخص سجل اال 

 .التخطيطبشأن  م2000( لسنة 13)

 وفق القانون. إليه  المراج  الداخىل  بالمهام المسندة عدم قيام -

عـــدم الحصـــول عـــىل اقـــرار كتـــان   مـــن المراقـــب المـــال  للمستشـــفن بوجـــود مخصـــص  -
امـــــــات الماليـــــــة دون وجـــــــود  ن للبنـــــــد قبـــــــل االرتبـــــــاط والتعاقـــــــد ممـــــــا ســـــــبب زيـــــــادة االلتر

انية والحسابات والمخازن26مخصص بالمخالفة لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

المســتلمة مــن وزارة الماليــة  (5م ح )الماليــة  يصــاالت ســجل لــدفاتر اإل إمســاك  عــدم -
م 19/3/2015بتاريــــخ  5ح م المالية يصاالت واالختصار عىل رسالة تفيد استالم اإل 

ن الخزينــــة الســـابق بالمخالفـــة لـــنص المــــادة  انيــــة  (76)مـــن قبـــل امـــي  ن مـــن الئحـــة المت 
 .والحسابات والمخازن

 األولالباب 

  إدارة  تــأخر -
انيــة حيــث لــوحظ تحويــل رصــيد المتــبفر ن   المت 

  احالــة بــوافر
المستشــفن فن

انية  ن   2019من مت 
 .79/12رقم الصـرف  باذنم 31/12/2020م فن

   ف الإدارة  قيــام -
م دون 2019الماليــة خــالل عــام  مكآفــاتالمستشــفن بالتوســ  فن

مرفـــــق وجـــــود مبـــــالل معتمـــــدة ومســـــيلة مـــــن وزارة الماليـــــة بالمخالفـــــة وعـــــدم وجـــــود 
 مـــــا   تلـــــك الصــــــرف  باســـــتمارة

ن   تســـــتوجب  ف تلـــــك  األعمـــــاليبـــــي 
ة الـــــبر ن الممـــــت 

 مكآفات. ال

 مستشفى الزاوية التعليمي 
( مـــــن الئحــــــة 105بالمخالفــــــة للمـــــادة )الصــــــرف  عـــــدم خـــــتم المســـــتندات بمــــــا يفيـــــد  -

انية والحسابات والمخازن  ن  المت 

ي لألصــ -  الجــرد الفعــىل  والرصــيد الــدفتر
ن ول واظهــار العجــز إن عــدم إجــراء مطابقــة بــي 

انيـــة 299وجـــد ممـــا يفقـــد الجـــرد أهميتـــه بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
 .والحسابات والمخازن

ن إمســـــــــاك  المستشـــــــــفن إدارة  إغفـــــــــال - الســـــــــجالت الواجـــــــــب مســـــــــكها بحكـــــــــم القـــــــــواني 
 .واألنظمة

-   
  نهاية السنة المالية ولمجم المكافأةقرارات  ف إصدار  التوسي  فن

وعة المالية فن
قـــانون عالقــــات بشــــأن إصـــدار  م2010( لســـنة 12معينـــة بالمخالفـــة للقــــانون رقـــم )

م بتنظـــيم العمــــل 2012( لســـنة 21العمـــل وبالمخالفـــة لقــــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم )
  
 .(30 مرفق رقم) اإلضافن

  ضــــــبط المخــــــازن وعــــــدم  -
  إعــــــداد  جــــــراءاتاإل  ذ تخــــــااالقصــــــور الواضــــــ  فن

الالزمــــــة فن
وني إضـافة  ،ة فعالـة لضـبط إثبـات و ف المـواد المخزنـةوتركيب منظومات االلكتر

عــدم العمــل حاليــا بنظــام بطاقــات الصــنف لمراقبــة حركــة المخــزون وســوء حالــة إل 
 المخازن من ناحية التنظيم وعدم مالئمة األرفف. 
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ات المنصــوص عليهــا ختصاصــالمراقــب المــال  وعــدم قيامــة بجميــ  اال إدارة  ضــعف -
ن واألنظمة    القواني 

ن
 المالية. ف

  القيام بالمهام المنوطة به.  -
ن
 قصور مكتب المراجعة الداخلية ف

مـــن الئحـــة  (184العهـــد بالصـــورة الصـــحيحة بالمخالفـــة للمـــادة ) بعـــضإقفـــال  عـــدم -
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

 مصــــــرفوجــــود العديـــــد مـــــن المبـــــالل الماليـــــة المعلقــــة بمـــــذكرة التســـــوية حســـــابات ال -
انيـــة والحســـابات والمخـــازن واالمـــر 118بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
 .االزمة حيالها جراءاتالذي يتطلب أتخاد اإل 

  الخزينــة ويرجــ  تاريخهــا  -
ن
ســنوات ســابقة لــم يــتم اســتالمها مــن إل  وجــود صــكوك ف
 .القانونية حيالها جراءاتة أتخاد اإل ضـرور الذي يتطلب األمر  قبل اصحابها 

ات ال تخصــــها وذلــــك بالمخالفــــة مصـــــروف، ب2019 قيــــام المستشــــفن بتحميــــل ســــنة -
انية والحسابات والمخازن13ألحكام المادة ) ن  .( من الئحة المت 

ن جملـــة الحـــواالت الـــواردة بمبلـــل  - ن وجـــود فـــرق بـــي  وجملـــة  دينـــار 19,026,400تبـــي 
دينـار  1,448,076ينـار وبفـارق وقـدره د 20,484,076ات الفعليـة بمبلـل مصـروفال

  الباب
  خالل سنة وااألول  فن

م موضوع الفحص بالمخالفة لـنص المـادة 2019لتانن
ما يتطلب توضي  األسباب الناتجة عـن تلـك  ،( من قانون النظام المال  للدولة10)
حيــــــث  ات والمعالجــــــات الالزمــــــة حيالهــــــا مــــــ  كيفيــــــة تغطيــــــة العجــــــز مــــــنمصـــــــروفال

 .السيولة

ن وجــــــود - ن الرصــــــيد بســــــجالت المستشــــــفن والرصــــــيد الظــــــاه تبــــــي  ر بكشــــــف فــــــرق بــــــي 
  واالهمــــال وعــــدم متابعــــة إل  الــــذى ششــــت  األمــــر  م31/12/2019 مصـــــرفال

اجن الــــتر
  تســوية الحســاب الإدارة  هــذه المبــالل مــن قبــل

  المستشــفن فن
 حيــث لــوحظ مصـــرفن

ة ويرجــ  الــبعض منهــا )ظهــور العديــد مــن المعلقــات   المدينــة والدائنــة( وبمبــالل كبــت 
انيــة والحســابات 118م و   مخالفــة لــنص المــادة )2015عــام إل  ن ( مــن الئحــة المت 

 والمخازن. 

  فــــرع  مصـــــرفوجـــود صــــكوك مخصــــومة مــــن الــــدفاتر مـــن حســــاب  -
التجــــاري الــــوطبن

 مصــرفولـم تظهـر بكشـف حسـاب ال األول. البـاب  203-214الزاوية رقم الحساب 
  
 .دينار 2,971,764مبلل وقدره  م31/12/2019حيث بلل رصيدها حبر

ن وجـــــود مبـــــالل خصـــــم  مـــــن حســـــاب  -   فـــــرع الزاويـــــة  مصــــــرفتبـــــي 
التجـــــاري الـــــوطبن

   ثوال مقابــــل لهـــا بالــــدفاتر حيــــ مصـــــرفبكشـــف ال 203-214ح/ 
بلـــل رصــــيدها حــــبر

 .دينار 110,390 مبلل وقدرهم 31/12/2019

التجـــاري  مصــــرفوجـــود صـــكوك خصـــم  مـــن الـــدفاتر ولـــم تظهـــر بكشـــف حســـاب  -
  فـــــرع الزاويـــــة رقـــــم الحســـــاب

   203-1772 الــــوطبن
  و  البـــــاب الثـــــانن

بلـــــل الرصـــــيد حـــــبر
 .دينار 684,448م مبلل وقدره 31/12/2019

  فـــرع الزاويـــة  مصــــرفوجـــود مبـــالل مخصـــومة بالخطـــأ مـــن حســـاب  -
التجـــاري الـــوطبن

ن  203-386رقــم الحســاب    و  التحســي 
م مبلــل وقــدره 31/12/2019بلــل رصــيدها فن
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ن حيــث  دينــار  17,082 م 23/3/2015بتــاريــــخ ن هــذا المبلــل مخصــوم بــالعجز أتبــي 
الليبيـة لصـناعة الغـازات الطبيـة نظـرا لتحويـل  شــركةلصـال  ال 441776رقم الصـك 
  الرصــيد ال

ن
  مصـــرف
ن
علمــا بـــان القيمــة قـــد  مصــــرفم حســـب كشــف ال11/2/2015 ف

  حســـاب الودائـــ  واألمانـــات،
ن
ن مـــناألمـــر  تمـــ  نقلهـــا ف المستشـــفن إدارة  الـــذي يتعـــي 

 اخرى. إل  ن سنةتسوية المبلل بدال من ترحيله م

نــــــوا،  الخــــــت  لخــــــدمات النظافــــــة  شـــــــركةدينــــــار ل 344,996مبلــــــل  بصـــــــرفالقيــــــام  -
 :اآلتيةأذونات الصـرف بموجب 

ـــخ رقم إذن الصـرف  القيمة التاريـ

4/10/2019 4/1/2018 115,000 

5/10/2019 21/10/2019 92,000 

6/10/2019 21/10/2019 92,000 

9/10/2019 21/01/2019 45,996 

 344,996  اإلجمال  
 

: حيث لوحظ بشأنها   
 اآلنر

  األمــــر  دينــــار  229,966بمبــــالل ماليــــة ال تخصــــها بقيمــــة  م2019تحميـــل الســــنة
  الذي يعد 

 
انية والمخازن. 13لنص المادة )مخالفا ن  ( من الئحة الحسابات والمت 

 الء ن تقــديم خــدمات النظافــة مــن رئــيس قســم بشــأن  وجــود تقريــرين مــن قســم الــتن
الء  ن يفيـــد بـــأن الخـــدمات بوجـــه عـــام األول  8ونصـــف شـــهر  7-6شـــهر عـــىل  األ الـــتن
بوجـود  والماليـة داريـةإلدارة الشـؤون اإل  تم إفادة من رئيس القسم المال   ،جيدة

ة يفيـــد بــأن جميــ  الخـــدمات  الء عـــن نفــس الفــتر ن تقريــر اخــر ســابق مـــن قســم الــتن
  العقد سيئة وال تتجـاوز نسـبة 

عـىل  الصــرف  ةضــرور و  %10المنصوص عليها فن
 .ساسهذا األ 

 الء بــــ ن بتـــــاريــــخ  م9/12/2019رقـــــم الصــــــرف  ذنالــــم يـــــتم إرفـــــاق تقريــــر قســـــم الـــــتن
 .ابصـرفهدينار عند القيام  115,000م بقيمة 4/1/2018

ن وجـــــــود مبلـــــــل وقـــــــدره  - ال يوجـــــــد لـــــــه تفصـــــــيل بحســـــــاب الودائـــــــ   3,101,249تبـــــــي 
  فــرع الزاويــة رقــم الحســاب  مصـــرفواألمانــات ب

وهــو مــا  203/238التجــاري الــوطبن
  سنوات سابقة وذلك حسب إفادة المراقب المال  بالمستشفن 

 .يمثل بوافر

  عطاءالقيام بابرام عقدي اإل  -
عام ومـن خـالل لجنـة  عاشة والنظافة دون طرحهما فن

  الـذى يعـد األمـر  العطاءات بالمستشفن 
 
( فقـرة )أ( مـن الئحـة 8لـنص المـادة )مخالفـا

  تـــنص عـــىل داريـــةالعقـــود اإل 
ي أإل  العامـــة أن ال يجـــوز العـــدول عـــن المناقصـــة والـــبر

أحكـام هـذه الالئحـة ودون  مقتضــ سند ب مقتضـ من طرق التعاقد إال ب خرآطريق 
  تســم  بالعــدول عــن المناقصــة العامــة وفقــا لمــا  أن تتــوفر االســتثناءات الالزمــة

والــبر
  .( من الالئحة المشار إليها3-2-1) (( الفقرة )ب9ورد بنص المادة )

ن قيـام  -  ايـداعجـوهرة المتوسـط للخـدمات التموينيـة والنظافـة العامـة ب شــركةلم يتبي 
 الذي يعتت  واجب اإل 

ن لدى المستشفن بنود العقد حيث  مقتضـ ب يداعمبلل التأمي 
 للطـرف جاء به ما نصـه ال يعتـت  

 
ن حيـث  هـذا إيـداع بعـد إال األول  العقـد ملزمـا التـأمي 

 :لوحظ بشأنها ما يىل  
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 جمي  الخدمات عىل المستوى الجيد شـركةوى خدمات اللم يرق مست  
ن
 .ف

 بتــوفت  حاويــات النفايــات الحــادة وفــق المواصــفات المعتــدة  شـــركةعــدم قيــام ال
  وبمختلــــف األحجــــام

 
م مــــ  4لمــــا نصــــ  عليــــة المــــادة )مخالفــــا   العقــــد المــــت 

ن
( ف

 شـركة. ال

 المـــواد يتضـــمن اســـماء األول  بتقـــديم تقريـــر مفصـــل للطـــرف شــــركةعـــدم قيـــام ال
  ها استعمالالبيئية قبل و  الصحية شـروطالمستخدمة ومدى مطابقتها لل

 
مخالفا

م الفقرة )7لنص المادة رقم )  .(3( من العقد المت 

ن قيـــام  - ن لـــدى  ايـــداعب أروقـــة العـــالم للخـــدمات التموينيـــة شــــركةلـــم يتبـــي  مبلـــل التـــأمي 
 والذي يعتت  واجب اإل 

جـاء بـه مـا نصـه بنـود العقـد حيـث  مقتضــ ب يـداعالمستشفن
 للطــــــــرف ال يعتــــــــت  

 
، كمــــــــا لــــــــوحظ  هــــــــذا إيــــــــداعإال بعــــــــد األول  العقــــــــد ملزمــــــــا ن التــــــــأمي 

 :بالخصوص أنه

 4/4/2019رقـــــــــم إذن الصــــــــــرف  بموجـــــــــب  
ن
بشـــــــــأن  م28/2/2019م المـــــــــؤر  ف

ة من  الء عن الفتر ن   1/1/2019 ف اإلعاشة للتن
م حسـب 31/1/2019م حـبر

   528/19الفــاتورة النهائيــة رقــم 
دينــار  44,343م بمبلــل 4/2/2019المــؤر  فن

أورقـــة العـــالم للخـــدمات التموينيـــة حيـــث تـــم تحميـــل المبلـــل عـــىل  شــــركةلصـــال  
ن  ن تبي    البند تغدية لغت  العاملي 

: الباب الثانن  
 اآلنر

ن النمــوذج  الء بالزيــادة بـي  ن
  عـدد الــتن

الصـــرف  المرفـق بــاذن اإلجمــال  لـوحظ وجــود فــرق فن
وبيانــه كمــا الحصـــر  التغذيــة عــىل  ســبيل المثــال ال والنمــوذج التفصــيىل  الموجــود بقســم 

 :يىل  

ـــخ رقم إذن الصـرف  التاريـ
الء وفق نموذج   عدم الي  
 المرفق بإذن الصـرف

الء وفق النموذج   عدد الي  
 الموجود بقسم التغذية

  وجبة اإلفطار 130 28/2/2019 4/4/2019
ن
  وجبة اإلفطار 82 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة اإلفطار نزيل131 2/1/2019 4/4/2019
ن
  وجبة اإلفطار 84 ف

ن
 نزيل ف

  وجبة الغذاء 105 6/1/2019 4/4/2019
ن
  وجبة الغذاء 95 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة الغذاء 109 27/1/2019 4/4/2019
ن
  وجبة الغذاء101 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة عشاء 92 30/1/2019 4/4/2019
ن
  وجبة العشاء 83 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة اإلفطار 123 1/6/2019 13/11/2019
ن
  وجبة اإلفطار 70 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة الغذاء 120 1/6/2019 13/11/2019
ن
  وجبة العشاء 70 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة اإلفطار 120 1/6/2019 13/11/2019
ن
  وجبة العشاء 70 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة اإلفطار102 4/6/2019 13/11/2019
ن
  وجبة 49 نزيل ف

ن
 اإلفطارنزيل ف

  وجبة الغذاء 99 4/6/2019 13/11/2019
ن
  وجبة الغداء49 نزيل ف

ن
 نزيل ف

  وجبة العشاء 99 4/6/2019 13/11/2019
ن
  وجبة العشاء49 نزيل ف

ن
 نزيل ف

 

الخاصــــة بتقــــديم الوجبــــات الغذائيــــة للعنــــا  أذونــــات الصـــــرف مــــن خــــالل فحــــص  -
ة مــــــــــــن  الطبيــــــــــــة والطبيــــــــــــة   الفــــــــــــتر

  1/10/2019المســــــــــــاعدة والخدميــــــــــــة فن
م حــــــــــــبر

ن 30/10/2019   وجبات غذاء وعشاء تبي 
: م والمتمثلة فن  

  اآلنر

  وجبــــة  
  عــــدد العنــــا  الطبيــــة والطبيــــة المســــاعدة والخدميــــة فن

وجــــود فــــرق فن
ن النمـــــــوذج     اإلجمــــــــال  الغـــــــذاء والعشـــــــاء بالزيــــــــادة بـــــــي 

إذن الصـــــــــرف  الموجـــــــود فن
  قسم

 .التغذية والنموذج الموجود فن
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  ن فيــــــه عــــــدد  باعــــــداد كشــــــف تفصــــــىل  مبــــــي 
تقــــــاعس قســــــم التغذيــــــة بالمستشــــــفن

  وجبـــة الغـــذاء والعشـــاء وانمـــا 
ن
العنـــا  الطبيـــة والطبيـــة المســـاعدة والخدميـــة ف

اإلعــــــــداد العنــــــــا  الطبيــــــــة والطبيــــــــة المســــــــاعدة  إجمــــــــال  قــــــــام باعــــــــداد كشــــــــف 
  اليوم الواحد

ن
 .والخدمية ف

بقيمـــــة  (ي ح ر)وكـــــذلك عهـــــدة  دينـــــار  5000بقيمـــــة  (م شم )عهـــــدة إقفـــــال  عـــــدم -
  الــذي يعــد األمــر  دينــار  5,000

 
انيــة 188)لــنص المــادة رقــم مخالفــا ن ( مــن الئحــة المت 

 .والحسابات والمخازن

ن وجـــود  اإليـــراداتمـــن خـــالل القيـــام بـــالجرد المفـــاج   للخزينـــة الرئيســـة وخزينـــة  - تبـــي 
ســنوات إل  يخهــا وجــاهزة للتســليم يرجــ  تار دينــار  22,966مجموعــة مــن الصــكوك 
يتطلب إلغاء هذه الصـكوك وتحويـل قيمتهـا لحسـاب األمر  ف ن سابقة بيانها كالتال  

 العام.  اإليراد 

اكمــــــــة عليهــــــــا جــــــــراء قيامهــــــــا إدارة  عــــــــدم قيــــــــام - امــــــــات المتر ن المستشــــــــفن بتســــــــوية االلتر
الخدمات التموينية وتوريـد و  خدمات النظافة شـركاتبارتباطات مالية م  عدد من 

امـــات البـــاب إجمـــال  المســـتلزمات الطبيـــة حيـــث بلـــل و  المعـــداتو  دويـــةاأل  ن األول  التر
امـات البــاب  اجمـال  و  دينـار  2,565,622م مبلـل وقـدره 2020حـبر نهايـة سـنة  ن االلتر
  مبلل وقدرة 

 .دينار 3,735,694الثانن

ن مـــــــن بعـــــــض الجهـــــــات دون اتخـــــــاذ إدارة  قيـــــــام -  بتوريـــــــد غـــــــاز األكســـــــجي 
المستشـــــــفن

ن او انشــــــاء مصــــــن  إلنتــــــاج غــــــاز بصــــــيا الكفيلــــــة جـــــراءاتاإل  نة مصــــــن  غــــــاز االكســــــجي 
ن بمـا يكفــل تـوفر هــذا العنصـ  أر باسـتمرار داخــل المستشـفن وبمــا يـوفر ـاالكسـجي 

 
 يضــا

  
 عىل توريده. تصـرف  للمستشفن المبالل البر
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 عشر: قطاع التعليم السادسالفصل 
 ديوان وزارة التعليم

 نظام الرقابة الداخلية

ن وجــــود عــــدد مــــن مــــن خــــالل تقيــــيم نظــــام  الرقابــــة الداخليــــة لــــديوان وزارة التعلــــيم تبــــي 
  تعكس ضعف ذلك النظام، منها

 :المالحات البر

 .مكتب المراجعة الداخليةأعمال  عدم إعداد تقارير دورية بنتائأ -

  إعداد الخالصات الشهرية للحسابات المختلفة بالمخالفـة ألحكـام المـادة  -
ن
التأخر ف

انية و 89) ن  .الحسابات والمخازن( من الئحة المت 

  )عــدم مســك الســجل الخــاص بتــدوين أصــول الــوزارة مــن  -
   –مبــانن

 (ســيارات –أرا،ن
بحيث يتم ضبط عملية الرقابة عليها وحمايتها من الضياع ما يعكس عدم الحـرص 

  حفظها
 .والجدية فن

بالمخالفـــة  الصــــرفوالمســـتندات المرفقـــة لـــه بمـــا يفيـــد  الصــــرف أذونـــاتعـــدم خـــتم  -
انية والحسابات والمخازن105دة )ألحكام الما ن  .( من الئحة المت 

( 99) بالمخالفــة ألحكــام المــادة الصـــرف أذونــاتضــعف التعزيــز المســتندي لــبعض  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

  حفــــظ األ  -
داخــــل المخــــازن بطريقــــة تالئــــم كــــل  صــــنافعــــدم بــــدل العنايــــة الالزمــــة فن
ها ليســـهل جردهـــا بالمخالفـــة ألحكـــام بعضـــصـــناف عـــىل صـــنف عـــىل حـــدة وفصـــل األ 

انية والحسابات والمخازن219المادة ) ن  .( من الئحة المت 

انيــة - ن ام بتنفيــذ اعتمــادات المت  ن
  عــدم االلــتر

 
للتقســيمات الــواردة بهــا وعــدم التقيــد وفقــا

ن  ( مــن قــانون 10) بحــدود االعتمــادات الخاصــة بكــل بنــد بالمخالفــة ألحكــام المــادتي 
 .النظام المال  للدولة

م بشــــأن تحديـــد قيمــــة 2013( لســـنة 346عـــدم التقيــــد بقـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم ) -
 بعض الخدمات بديوان الوزارة. 

بــــوي بشــــكل مبــــارسر ولــــيس مــــن  القيــــام بتحويــــل مبــــالل ماليــــة - لمصــــلحة التفتــــيش التر
 تفويضات مصلحية لها رغم أنها ذات ذمة مالية مستقلة. إصدار  خالل

ن أنــه  شـــركاتالدفعــات مقدمــة لــبعض بصـــرف  القيــام -   حــي 
  نهايــة الســنة الماليــة فن

فن
  نهاية السنة المالية. 

 يتوجب أن يتم قفل الدفعات المقدمة فن

ة الصـــــــكوك المعلقـــــــة بالحســـــــابات ال -  إل أخـــــــرى ية وترحيلهـــــــا مـــــــن ســـــــنةمصــــــــرفكـــــــتر
انية والحسابات والمخازن118بالمخالفة ألحكام المادة ) ن   .( من الئحة المت 

  عمليــــات الاعتمــــاد أســــلوب التكليــــف  -
ممــــا يهــــدر فرصــــة المنافســــة  شـــــراءالمبــــارسر فن

بالمخالفــة ألحكـــام الئحـــة العقـــود  ســـعار والحصــول عـــىل أفضـــل العــروض بأنســـب األ 
 ة. دارياإل 
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رغم انتهاء عالقتهم الوظيفية  شخاصوجود سيارات مملوكة للوزارة لدى بعض األ  -
  .حيال ذلك أي إجراء سيارة ولم تتخذ الوزارة 42بديوان الوزارة بالعمل بلل عددها 

ية  انية التسيي   المي  

  الجــــدول التــــال  بيــــان ب
ن
التفويضــــات الماليــــة الصــــادرة لــــديوان الــــوزارة ومــــا تــــم  اجمــــال  ف

 :م2020ات الفعلية خالل السنة المالية مصـروفتسييله منها وال

 نسبة الصـرف الرصيد المصـروفات الفعلية المسيل المفوض به البيان

 %99 74,243 62,317,799 56,100,585 62,392,042 الباب األول

  
 %96 510,070 13,195,180 13,705,250 13,705,250 الباب الثانن

 %99 584,313 75,512,979 69,805,835 76,097,292 اإلجمال  
 

م عـن 2020ات خـالل السـنة الماليـة مصـروفوقد أسفرت المراجعة والمتابعة لتقرير ال
 :المالحظات اآلتية

ن وطبيعـــــة العمـــــلم إل مصــــــروفتجـــــاوز ال -  جمـــــال  ات الفعليـــــة عـــــىل بنـــــد معـــــالوة التميـــــت 
بالمخالفـة  دينـار  11,804المبالل المعتمدة والمفوض بها لذات البند بقيمـة بلغـ  

انية والحسابات والمخازن (13)ألحكام المادة  ن  .من الئحة المت 

بنــــــــد إل  ثــــــــاتممــــــــن بنــــــــد مالتــــــــدريب والبعدينــــــــار  100,000مناقلــــــــة بقيمــــــــة  إجــــــــراء -
اتم دون مراعــاة لقواعــد  ن مــن حيــث إنهــا كانــ  باعتمــاد وكيــل الــوزارة  إجــراء مالتجهــت 

. 10وليس الوزير بالمخالفة ألحكام المادة )  ( من قانون النظام المال 

ن وزيــادة - انيـة خــالل شــهر دشســمت  مقارنــة باألشــهر  الصـــرف تـركت  ن عــىل بعــض بنــود المت 
كـان بقصـد اسـتنفاذ قيمـة تلـك البنـود   الصــرفأن إل  السابقة للسنة المالية ما ششت  
انية والحسابات والمخازن13بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  .( من الئحة المت 

بنــود غــت  مختصــة بالمخالفــة ألحكــام عــىل  اتمصـــروفتكــرار القيــام بتحميــل بعــض ال -
حــــة ( مــــن الئ13المــــادة رقــــم )و  ( مــــن قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة10المــــادة رقــــم )

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

 صورة ضوئية للمستندات وليس األصل بالمخالفة ألحكـام المـادة بناء عىل الصـرف -
انية والحسابات والمخازن99) ن  .( من الئحة المت 

  ال -
وعــــدم اتاحــــة الفرصــــة لتقــــديم  شـــــراءاالعتمــــاد عــــىل أســــلوب التكليــــف المبــــارسر فن
يات للــوزارة مــا يعــد  عــروض والمفاضــلة بينهــا بــالرغم مــن تكليــف  لجنــة مشــتر

 
 مخالفــا

 .ةداريألحكام الئحة العقود اإل 

دينــار  17,820م تــم  ف مبلــل 8/4/2020بتــاريــــخ  4/4 ف رقــم إذن  بموجــب -
  األ  ،قطعة معقـم يـدين 90بشأن تزويد ديوان الوزارة بعدد 

 سـعار لـوحظ المبالغـة فن
 .دينار 198من حيث إن سعر القطعة الواحدة للمعقم 

 11,537م تـــــم  ف مبلـــــل 2/9/2020بتـــــاريــــخ  81/9رقـــــم  إذن الصــــــرف بموجـــــب -
جاع مصـاريف  ،النشاط المدرس  بـوزارة التعلـيمإدارة  لصال  مدير دينار  مقابـل اسـتر

غــت  الصـــرف عــىل صــيانة للملحــق الجــانب   لمدرســة أبــو ذر الغفــاري، لــوحظ تحميــل 
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ة  الصـرفالبند المخصص حيث تم  بـالرغم مـن أنهـا الصـيانة  مـن بنـد الصـيانة مبـارسر
  سنة 

ن
( من قـانون النظـام المـال  10م، بالمخالفة ألحكام المادة رقم )2019كان  ف
انية والحسابات والمخازن. 13ألحكام المادة )و  للدولة ن  ( من الئحة المت 

تــــــــــــم  ف مبلــــــــــــل  م24/9/2020بتــــــــــــاريــــخ  46/10رقــــــــــــم  إذن الصـــــــــــــرف بموجــــــــــــب -
ونيــــةرواد الهن شـــــركةلصــــال  دينــــار  108,000  ،دســــة لبيــــ  وصــــيانة األجهــــزة االلكتر

 :لوحظ بشأنه مايىل  

  ن الـوزارة والبـالل قيمتـه 30القيمة تمثل م بـي   360,000% مـن قيمـة العقـد المـت 
وأالت التصــــــوير اآلل   وذلــــــك مقابــــــل القيــــــام بصــــــيانة ألجهــــــزة الحاســــــب دينــــــار،

ة والطابعـــات والماســـحات الضـــوئية الخاصـــة بـــالوزارة، وكـــذلك للرفـــ  مـــن كفـــاء
وسات  .الخ...ورسعة األجهزة وحمايتها من الفت 

  ة بـدال مـن تحميلهـا بنـود خـارج تحميل القيمة من العقد عىل بند الصيانة مبـارسر
انية )دفعة مقدمة ن  . (المت 

  م الوزارة بتوفت  قط  الغيـار ودفـ  مبلـل ن
 30,000باإلضافة للدفعة المقدمة تلتر

 دينار 
 
 .شهريا

 ن أن نماذج اسعىل  من خالل االطالع   قام   األعمالتالم العمال الفنية تبي 
البر

وفــــيس + أتركيــــب نظــــام تشــــغيل +  + شـــــركة    )تركيــــب حــــت  للطابعــــاتبهــــا ال
RAM...،)  بـــــــــالرغم مـــــــــن وجـــــــــود قســـــــــم شـــــــــؤون العالقـــــــــات والخـــــــــدمات ومـــــــــن

افاختصاصــــــــاته وفــــــــق التنظــــــــيم الــــــــداخىل  للــــــــوزارة   ،عــــــــىل آالت الطباعــــــــة اإلرسر
  .وصيانتها ،والنسخ والتصوير 

 139,500م تـم  ف مبلـل 9/7/2020بتـاريــــخ  74/10رقم  إذن الصـرف بموجب -
اد الحاســـب شــــركةلصـــال   دينـــار، والمعـــدات المكتبيـــة، اآلل   الـــدليل للتقنيـــة الســـتت 

 ،بمقـــــر وزارة التعلـــــيم ،مقابـــــل تركيـــــب منظومـــــة مسيســـــكوم لالجتماعـــــات عـــــن بعـــــد 
  
بشــــكل مبــــارسر دون القيــــام بعمليــــة  شـــــركةتكليــــف ال ،لــــوحظ عــــدم وجــــود تقريــــر فــــبن

 .المفاضلة

دينـار  475,310ة إجماليـبصيانة مببن ديوان الـوزارة بقيمـة  شـركاتتكليف إحدى ال -
  عىل قبول عرضها وتسديد مستحقاتها عىل ثالثة دفعات بناءا 

 
  وفقا

 :لآلنر

ـــخ رقم إذن الصـرف  القيمة المستفيد التاريـ

10/4 10/5/2020 

 قمة الجليد شـركة

200,000 

45/7 29/7/2020 175,000 

5/10 6/10/2020 100,310 
 

  
: والزيارة الميدانية لوحظ  الصـرف أذوناتومن خالل الفحص والتدقيق فن  

  اآلنر

 ن مـــــن إيصـــــال دفـــــ  ال  –شــــــركة أن ال  األعمـــــالغـــــت  مختصـــــة ب – ضــــــرائبكمـــــا تبـــــي 
  صـــــــيانة وتركيـــــــب منظومـــــــات 

موضـــــــوع التكليـــــــف حيـــــــث إن نشـــــــاطها يتمثـــــــل فن
 .التكييف

  من قبل رئيس قسم الخدمات والعالقاتإعدم  
  .عداد تقرير فبن

 الفــاتورة المقدمــة مــن قبــل ال  
مصــاعد  5قــم ر  شـــركةعــدد المصــاعد الكهربائيــة فن

ن أن عــــدد المصــــاعد  مصــــاعد أن تكلفــــة المصــــعد  4وعنــــد الزيــــارة الميدانيــــة تبــــي 
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  متابعــــة دينــــار األمــــر  18,960الواحــــد 
ن
الــــذي يعكــــس اإلهمــــال وعــــدم الجديــــة ف

 والتأكد منها.  األعمالتنفيذ 

 أظهرت الزيارة الميدانية أن المصاعد الكهربائية عاطلة. 

مقنــــاة ليبيــــا الرياضــــيةم  الصـــــرف - عــــىل جهــــة مســــتقلة غــــت  تابعــــة لــــديوان الــــوزارة و  
ن دينــار  174,780ة لمــا تــم  فــه عــىل القنــاة جماليــاإل  حيــث بلغــة القيمــة حيــث تبــي 
أكاســـيا  شــــركةلصـــال   6/12 ف رقـــم إذن  بموجـــبدينـــار  150,000 ف قيمـــة 
ن أستوديو للقناة و  األعمالللديكور و  قد لوحظ عدم وجـود مـا الخشبية مقابل تجهت 
 األعمال.  انجازب شـركةيفيد قيام ال

 20,000 إجمــال  م بمبلــل 31/12/2020الصــادر بتــاريــــخ  15/12رقــم  الصـــرفإذن  -
ن قســم شــؤون الطلبــة (ا.ا.ع)لصــال  دينــار  لــوحظ  ،مقابــل ترجيــ  قيمــة فــواتت  تجهــت 

 :بشأنه ما يىل  

 بخصوص ال  
 .شـراءال يوجد تكليف للمعبن

  ستالم من المخازن بتوريد واستالم األجهزةاإذن  ال يوجد. 

 يبة الدمغة   .لم يتم خصم  ن

دينـــار لصـــال   150,000م بمبلـــل 31/12/2020بتـــاريــــخ  53/12 رقـــم الصــــرفذن إ -
ونيـة شــركة مقابــل سـداد قيمــة الصــيانة  ،رواد الهندســة لبيـ  وصــيانة األجهــزة اإللكتر

ومــن خــالل  إذن الصـــرف، مــ المرفــق شـــركة و وفــق تقريــر الصــيانة المعــد مــن قبــل ال
ن  : الفحص تبي   
  اآلنر

 رقــــــم  إذن الصـــــــرف ة بموجــــــبمصـــــــروفعــــــدم خصــــــم قيمــــــة الدفعــــــة المقدمــــــة ال
46/10. 

  ن أنهــــا  2206صــــيانة آلــــة تصــــوير كــــانون  الصــــيانة تضــــمنأعمــــال  أن تقريــــر وتبــــي 
  .صيانةإل  جديدة لم تستعمل وال تحتاج

  ن   قامـ  بهـا ال األعمـالمن بي 
تركيـب نظـام  + تركيـب )حـت  للطابعـات شــركةالـبر

بـــــــــالرغم مـــــــــن وجـــــــــود قســـــــــم شـــــــــؤون العالقـــــــــات ( RAMوفـــــــــيس + أتشـــــــــغيل + 
اف عـىل والخدمات ومن اختصاصاته وفق التنظـيم الـداخىل  للـوزارة  آالت اإلرسر

  .وصيانتها ،والنسخ والتصوير  ،الطباعة

بــوي بـــالرغمعـــىل  مـــن مخصصــات ديـــوان الــوزارةالصـــرف  - مـــن  مصــلحة التفتـــيش التر
تمتعهــــــا بالشخصــــــية االعتباريــــــة والذمــــــة الماليــــــة المســــــتقلة وتمويلهــــــا مــــــن الخزانــــــة 

: وفق البيان  الصـرفحيث تم ،العامة  
 اآلنر

ـــخ رقم إذن الصـرف  البيان القيمة التاريـ

52/12 31/12/2020 22,700   
 توفت  مولد كهربان 

 توفت  بعض المطبوعات للمصلحة 85,810 31/12/2020 86/12
 

بتـــــــــــــــــاريــــخ  108/12 ف رقـــــــــــــــــم إذن  بموجــــــــــــــــبدينـــــــــــــــــار  100,000قيمــــــــــــــــة  ف  -
  وليد بشأن افتتاح مقرها الجديد، لوحظ 31/12/2020

م لصال  مراقبة تعليم ببن
 :بشأنه ما يىل  

 ات خدميةممصـروفتحميل القيمة عىل بند م.  
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 يفيد باحتياجات المراقبة  
 .عدم وجود فواتت  مبدئية أو تقرير فبن

  وليـــــــد عـــــــىل  بنـــــــاء الصــــــــرفتـــــــم  
بتاريــــخ ،رســـــــالة صـــــــادرة عـــــــن مراقبـــــــة تعلـــــــيم بـــــــبن

 80,000تطالــب بمبلــل  ،وزيــر التعلــيمإل  698 شــاريإبــرقم  م،19/11/2020
وقـــــد تـــــم تعـــــديل المبلـــــل مـــــن قبـــــل وكيـــــل وزارة التعلـــــيم ليصـــــب  المبلـــــل  ،دينـــــار 

 .دينار 100,000

  اليوم األخت  من السنة المالية  الصـرفأن  
ن
 .كان ف

 بند اإليجارات

  قيمــة مصــروف إجمــال  بلـل 
  61,700ات إيجــار المبـانن

 
يـتم  فهــا مـن البنــد دينـار شــهريا

  مقابــل إيجــار عــدد 
  البــاب الثــانن

ن
ل وشــقة 19المخصــص ف ن    3وعــدد  ،مــتن

ة، إداريــمبــانن
 :ات هذا البندمصـروفوقد لوحظ عىل 

يـر بالمخالفة ألحكام قـرار وز  ،القيام بتوفت  سكن باإليجار لمساعدي المراقب المال   -
 .م2017( لسنة 354المالية رقم )

مــن غـــت  العنــا  القياديـــة بالمخالفــة ألحكـــام قــرار مجلـــس  شـــخاصتــوفت  اإليجــار أل  -
 .م2013( لسنة 346الوزراء رقم )

إدارة  مـدير لالخاصـة بشـأن تـوفت  سـكن  الصــرف أذونـاتمن خالل فحص ومراجعـة  -
 .ة والماليةداريالشؤون اإل 

 الســــيارات 

اتضـــ   ،ة كشــف الســيارات المحـــال مــن وحــدة الحركـــة التابعــة للــوزارةمــن خــالل متابعـــ
 :  
  اآلنر

 .سيارة مشوقة 42وجود عدد  -

انتهـــ  عالقـــتهم الوظيفيـــة بـــالوزارة ولـــم  شـــخاصســـيارة مســـلمة أل  42وجـــود عـــدد  -
( مــــن الئحــــة 212حيــــالهم بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة رقــــم ) أي إجــــراء تتخــــذ الــــوزارة

انية والحسابات والم ن  خازن. المت 

 .تسليم أكتر من سيارة لنفس الشخصقيام الوزارة ب -
 

انية التشغيلية  المي  

انيــــــة التشــــــغيلية لــــــوزارة التعلــــــيم خــــــالل الســــــنة الماليــــــة  إجمــــــال  بلــــــل  ن مخصصــــــات المت 
  
  دينار  26,800,000م مبلل 31/12/2020المنتهية فن

ضمن مخصصات الباب الثانن
 :لما تم  فه إجمال  وفيما بيان 

 نسبة الصـرف الرصيد المصـروف المسيل المخصص البيان

انية التشغيلية ن  %99 18,000 26,782,000 26,800,000 26,800,000 المت 
  

 ة لمــا تــم توزيعــه عــىل ديــوان الــوزارة والجهــات التابعــة لــه الــوزارةجماليــبلغــ  القيمــة اإل 
 .جهات 8حيث يتب  الديوان دينار  1,020,000مبلل 
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 24,780,000ة لما تم توزيعه لمراقبات التعليم بالمناطق مبلل جماليبلغ  القيمة اإل 
 مراقبة تعليم وفق كشف معتمد من وكيل وزارة التعليم. 76لعدد دينار 

انيـــة التشـــغيلية لـــوحظ  الصــــرف أذونـــاتومـــن خـــالل فحـــص ومراجعـــة  ن المتعلقـــة بالمت 
 :  
 اآلنر

 .تفويضات مصلحيةإصدار  عدم -

  آخــر ـلمراقبــة تعلــيم قصــدينــار  709,000ة بمبلــل إجماليــ ف قيمــة  -
ن
ر بــن غشــت  ف

   ف وفق 2020/ 31/12يوم من السنة المالية 
: م بموجب إذنن  

 اآلنر

  .206/12 ف رقم إذن  بموجبدينار  100,000 ف قيمة  -

 . 181/12 ف رقم إذن  بموجبدينار  609,000 ف قيمة  -

 199/12رقـم  الصــرف إذن بموجـبدينار  1,000,000ة بمبلل إجمالي ف قيمة  -
بـوي وذلـك إل 31/12/2020بتاريــــخ  بمكاتـب  األعمـال نجـازم لمصلحة التفتيش التر

 :لوحظ بشأنه ،مكتب 33التفتيش وعددهم 

  بـــــوي ذات ذمـــــة ماليـــــة مســـــتقلة وممولـــــة مـــــن الخزانـــــة أن مصـــــلحة التفتـــــيش التر
  .العامة

  انيــة التشــغيلية المعتمــد ن مــن وكيــل المبلــل لــم يكــن مــن ضــمن كشــف توزيــــــ  المت 
  .وزارة التعليم

 الصــرفم باعتبار أن ماناتحساب مالودائ  واأل إل  القيمةإحالة  لم يتم    
كـان فن

ا خاصـــا بهـــا رغـــم أن مراســـلة مـــدير مصــــروفآخـــر يـــوم مـــن الســـنة الماليـــة ويمثـــل 
بـــوي رقـــم داريـــالشـــؤون اإل   م5/125/2021-1ة والماليـــة بمصـــلحة التفتـــيش التر
القيمة لـذلك الحسـاب إال  احالةالوزارة طالب  بم لديوان 17/1/2021بتاريــــخ 

ن أن القيمـــة تـــم إحالتهـــا  حســـاب مالبـــاب إل  أن الـــوزارة لـــم تـــراع ذلـــك حيـــث تبـــي 
م للمصــلحة بتــاريــــخ   

تــب عــىل ذلــك أن يــتم 21/1/2021الثــانن  الصـــرفم ممــا يتر
 .عىل السنة المالية الجديدة

انية   الحسابات خارج المي  

 العهد المالية

  
ات وعــــــدم الحــــــرص عــــــىل مصـــــــروف ف العهــــــد الماليــــــة لتغطيــــــة بعــــــض الالتوســــــ  فن

تســـويتها نهايـــة الســـنة الماليـــة مـــ  وجـــود عهـــد ترجـــ  لســـنوات ســـابقة لـــم يـــتم تســـويتها 
انيـة والحسـابات والمخـازن، وفيمـا يـىل  188بالمخالفة ألحكام المادة )

ن ( من الئحـة المت 
 :بيان بقيم تلك العهد

 القيمة بالدينار البيان 

 871,000 م2020ة خالل السنة المالية مصـروفالعهد ال إجمال  

 699,000 م31/12/2020م دون أن يتم تسويتها حبر تاريــــخ 2020ة خالل السنة مصـروفالعهد ال

  سنوات سابقة دون أن يتم تسويتهامصـروفعهد 
ن
 28,000 ة ف

  لم يتم تسويتها حبر 
 727,000 م31/12/2020مجموع العهد غت  المقفلة والبر
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 الدفعات المقدمة 

  مصــــــــــــروفبلغـــــــــــ  قيمـــــــــــة الـــــــــــدفعات المقدمـــــــــــة ال
ن
ة عـــــــــــن الســـــــــــنة الماليـــــــــــة المنتهيـــــــــــة ف

: لوحظ بشأنها دينار  350,000م مبلل 31/12/2020  
 اآلنر

-   
ن
  لــــــم يــــــتم تســــــويتها خــــــالل الســــــنة الماليــــــة المنتهيــــــة ف

وجــــــود دفعــــــات مقدمــــــة الــــــبر
ن أن هذه دينار  176,500م مبلل 31/12/2020 القيمة تمثل ثالث دفعات تـم تبي 

  نهايـــــة الســـــنة الماليـــــة
ن
الـــــذي يحـــــول دون تســـــويتها ويعـــــد مـــــن قبيـــــل األمـــــر   فهـــــا ف
( مــــن الئحــــة 200بقصــــد اســــتنفاد المخصــــص بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة ) الصـــــرف

انية والحسابات والمخازن وفيما يىل  بيان بالدفعات الثالث
ن  :المت 

ـــخ  المستفيد التاريـ
 الرصيد

  
 
 بيانال الصاف

 الدائن المدين

 حجز تذاكر سفر 75,000 ــــــــ 75,000 السفت  لالستثمار والسياحة شـركة 20/11/2020

 اقامة بالفندق 75,000 ــــــــ 75,000 المساحة التوفيق شـركة 31/12/2020

 اقامة بالفندق 26,500 48,500 75,000 الفصول األربعة شـركة 31/12/2020

 176,500 176,500 225,000 اإلجمال  
 

وجــود دفعـــات مقدمـــة مدفوعـــة منـــذ ســـنوات ســـابقة ولـــم تـــتم تســـويتها حـــبر تـــاريــــخ  -
 :وفيما يىل  بيان بذلكدينار  160,000م بمبلل 31/12/2020

ـــخ  المستفيد التاريـ
 الرصيد

  
 
 البيان الصاف

 الدائن المدين

 بالفندق اقامة 50,000 ــــــــ 50,000 فندق باب البحر 2/10/2019

 حجز تذاكر سفر 50,000 ــــــــ 50,000 درة المحيط 11/9/2019

 اقامة بالفندق 60,000 ــــــــ 60,000 الفصول األربعة شـركة 30/12/2019

ــ 160,000 اإلجمال   ــــ  - 160,000 ــ
 

ن ل - ن مقـــــدمتي  الفصـــــول األربعـــــة خـــــالل الســـــنة الماليـــــة موضـــــوع  شــــــركة ف دفعتـــــي 
 شـــركةتســوية الدفعــة المقدمــة لــنفس ال رغــم عــدمدينــار  125,000الفحــص بمبلــل 

  الســــنة الماليــــة الســــابقة بقيمــــة مصـــــروفوال
مــــا يعكــــس التقصــــت  دينــــار  60,000ة فن

  متابعة وحفظ المال العام
  .وعدم الحرص والجدية فن

  ماناتالودائع واأل 

ي لحساب الودائ  واأل بلل الرصي - خالل السـنة الماليـة محـل الفحـص  ماناتد الدفتر
  
وذلـك حسـب مـذكرة التسـوية دينـار  575,244 مبلـل م،31/12/2020المنتهية فن

 :للحساب وفيما يىل  بيان تحليىل  لتلك القيمة

 مالحظات القيمة البيان

  ديوان الوزارة عن سنة 
 لديهم نواقص 419,114 2018مرتبات موظفن

ن عن سنة  ن  46,130 2019/2020تفويضات منقولي   مجموعة موظفي 

 صح  للطلبة بالخارج 110,000 )لجنة العطاءات( شـركة 11عدد 
ن  تأمي 

  

   مانـاتلحسـاب الودائــ  واأل  وجـود مبـالل تمــ  تعليتهـا -
م ولـم يــتم 31/12/2020فن

  الكشف التحليىل  للحساب، كما هو موض  بالجدول 
: إظهارها فن  

 اآلنر
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ـــخ إذن الصـرفرقم   تفاصيل الصـرف)التعلية( رقم قرار التعلية القيمة التاريـ

 2020( لسنة689) 1,003,745 31/12/2020 5/12
تمثل القيمة مستحقات الطلبة الموفدين بالداخل 

  مستندات الصـرف
 ولديهم نواقص فن

 2020( لسنة 700) 5,300,000 31/12/2020 168/12
ن بالقطاع تمثل القيمة إفراجات مرتبات  العاملي 

 ومصاريف االمتحانات المختلفة

 اليوجد 15,105 31/12/2020 169/12
ن تم اإلفراج عنها شهر  تمثل القيمة مرتبات موظفي 

 ( موظف21دشسمت  ولديهم نواقص لعدد)
 

 .يةمصـرفالحسابات ال

ن  ،من خالل الفحص والمراجعة لمذكرات التسوية لحسابات ديوان الوزارة : تبي   
 اآلنر

  ية بكشــوفات الحســاب المصــرفمبـالل خصــم  مــن الحســابات ال -
ن
 وال مقابــل مصـــرف

: لها بالدفاتر بيانها ك  
 اآلنر

 قيمة المبالغ المخصومة بيان الحساب

 دينار 114,698 الباب األول

 دينار 20,000 الطوارئ

 دينار 22,671 ماناتالودائ  واأل 
 

  خصــــــم  مــــــن -
الــــــدفاتر ولــــــم تظهــــــر  وجــــــود عــــــدد كبــــــت  مــــــن الصــــــكوك المعلقــــــة الــــــبر

  وحســــان   الطــــوارئ والودائــــ  األول  للبــــاب يةمصـــــرفبكشــــفوفات الحســــاب ال
والثــــانن

دون أن تـــــتم  منهـــــا مـــــا يعـــــود لســـــنوات ســـــابقة تجـــــاوزت المـــــدة القانونيـــــة مانـــــاتواأل 
انيـــــــــة والحســـــــــابات 118تســـــــــويتها بالمخالفـــــــــة ألحكـــــــــام المـــــــــادة ) ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 

  .والمخازن

امات القائمة ع   ل ديوان الوزارة االلي  

امات المالية القائمة عىل ديوان الوزارة حبر نهايـة السـنة الماليـة  إجمال  بلل  ن قيمة االلتر
ن بشأنهادينار  15,945,591م مبلل 2020  :تبي 

اكمــة عــىل بســبب ارتباطــات تمــ  خــالل  - امــات تاريخيــة متر ن أن قيمــة المبلــل تمثــل التر
بنـــود مختلفــة ولـــم يـــتمم تســـويتها م عـــىل 2020م حــبر 2014الســنوات الماليـــة مـــن 

 .خرىحيث تم ترحيلها من سنة أل 

امــات خــالل ســنة  - ن ن االدارة الماليــة  م2020رتبــ  الــوزارة التر نتيجــة عــدم التنســيق بــي 
( مــــن قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة 20والمراقـــب المــــال  بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة )

انيـــة26وبالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ن الحســـابات والمخـــازن حيـــث و  ( مـــن الئحـــة المت 
امــات ن   تخــص البــاب بلغــ  قيمــة االلتر
ن بلغــ   دينــار، 1,163,508األول  الــبر   حــي 

فن
  
  تخص الباب الثانن

امات البر ن  . دينار 822,764قيمة االلتر

انية التحول  مي  

ن دينــار  265,917,225ة لمخصصــات نفقــات التحــول جماليــبلغــ  القيمــة اإل    حــي 
، فن

  بيانها دينار  71,026,6000لفعلية قيمة ات امصـروفال إجمال  بلل 
 
  وفقا

 :لآلنر
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 الرصيد المصـروف الفعل   المسيل المفوض البيان
 نسبة
 الصـرف

 %100 0 0 0 193,886,850 الدراسات العليا بالخارج

 %100 0 59,292,246 59,292,246 59,292,246 طباعة وتوريد الكتاب المدرس  

ات والتأثيث ن  %100 0 11,338,129 11,338,129 11,338,129 التجهت 

 %28 1,003,745 396,255 1,400,000 1,400,000 نفقات الموفدين بالداخل

 %98 1,003,745 71,026,600 72,030,375 265,917,225 اإلجمال  
 

  مــــن مخصصــــات التحــــول نــــاتأ عــــن
  بنــــد  يظهــــر أن الرصــــيد المتــــبفر

ن
الــــوفر المتحقــــق ف

ن  : منفقات الموفدين بالداخلم وبمراجعة هذا البند تبي   
  اآلنر

 .دينار 1,003,775تم تعلية مبلل بقيمة  -

( مــن 161بالمخالفــة ألحكــام المــادة ) ،لــم يــتم ارفــاق كشــف تحلــيىل  للمبــالل المعــالة -
انية ن  .الحسابات والمخازنو  الئحة المت 

(الخاصة  االعتمادات المستندية  ببند )طباعة وتوريد الكتاب المدرس 

م الصــــــادر عــــــن وزارة 2020( لســــــنة 4اعتمــــــاد بموجــــــب التفــــــويض رقــــــم ) 16تــــــم فــــــت  
ن  ،التخطــيط بشــأن الكتــاب المــدرس  والمطبوعــات التعليميــة ومــن خــالل الفحــص تبــي 

 :  
 اآلنر

من قبل مركز المناهأ التعليمية بينما لم  اعتماد 11تم اعداد موقف تنفيذي لعدد  -
اف – PRIMA – ALGA – UGI) شـــركاتاعــداد موقــف لل يــتم ( GARNET – اإلرسر

ة وتـم وضـ  الشـحنات المـوردة مـن  باعتبـار ان معامالتهـا تخـص ديـوان الـوزارة مبـارسر
ن ال ء  ALG – RIMA)) شـركتي   

  مخازن مركز المناهأ التعليمية بينما لم شستلم سر
فن

  مـذكرة مـدير مركـز العـىل  وذلـك بنـاءا  (UGI) شـركةمن 
منـاهأ التعليميـة المؤرخـة فن

 .شاري )بال(إرقم  م24/3/2021

كشف عىل   عدم تطابق الموقف المال  المعد من قبل رئيس وحدة االعتمادات بناءا  -
ة مــــن االعتمــــادات المســـــتندية مصـــــروفعــــن الـــــدفعات ال فــــراجورســــائل اإل مصـــــرفال

  ملفات االعتمادات
  :كما موض  بالجدول التال    ،الموجودة فن

 لشـركةاسم ا
 المبلغ المصـروف حسب

 الموقف المال  
  ملف االعتماد

 
 رسائل اإلفراج ف

MILASAN 1,360,620 ال يوجد 

ALGA 991,000 ال يوجد 

IMAK 1,800,405 
 (985,838بمبلل ) إفراجوجود رسالة 
 (411,657بمبلل) إفراجوجود رسالة 

RIVADENEYRA 2,227,561 ال يوجد 

YENIDEVIR 2,462,926  (966,891بمبلل ) إفراجوجود رسالة 

SEDEL 1,808,653  (571,633بمبلل ) إفراجوجود رسالة 

GARNET 0  (3,118,500بمبلل ) إفراجوجود رسالة 

BASAK 2,211,983  إفراجال توجد رسائل 

UNTI 
PRINT 

2,359,790 
 (588,677بمبلل ) إفراجوجود رسالة -
 (554,163بمبلل ) إفراجوجود رسالة -

 إفراجالتوجد رسائل  2,034,900 الرواد للنشر والتوزيــــ 
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ومن خالل فحص ومراجعة ملفات االعتمادات بشأن طباعة وتوريد الكتاب المـدرس  
: لوحظ   
 اآلنر

ســية رقــم ) عــىل محضـــر  بــالرغم مــن أنــه تمــ  الموافقــة مــن المجلــس الرئــاس    - ( 1التر
بشـــــأن طباعــــة الكتـــــاب المـــــدرس  والمطبوعــــات التعليميـــــة واعطـــــاء  ،م2020لســــنة 

وكانـــــــ   م2020/2021االذن بالتعاقـــــــد لطباعـــــــة وتوريـــــــد الكتـــــــاب المـــــــدرس  للعـــــــام 
عقــــود تحــــف حقــــوق إبــــرام  ات التعاقــــد بالمناقصــــة المحــــدودة إال أنــــه لــــم يــــتمإجــــراء

امــــات كــــل منهمــــا وانمــــا تــــم تكليــــف ال ن ن وتحــــدد بوضــــوح التر ســــائل بر  شـــــركاتالطــــرفي 
  .تكليف

  لجنـــــة أي  عـــــدم وجـــــود  -
ن
بويـــــة ف عضـــــو مـــــن مركـــــز المنـــــاهأ التعليميـــــة والبحـــــوث التر

العطاءات الخاصة بتوريد الكتاب المدرس  بـالرغم مـن اختصاصـه الكامـل بموضـوع 
 العمل. 

  التعاقــــد )الجهــــة المالكــــة/ المقــــاول( لحفــــظ حقــــوقهم إبــــرام  عــــدم -
ن
ن طــــرف عقــــود بــــي 

 .الضـريب     السداد والتهرب من إعطاء حق الدولة بدف

م باســــــــــتثناء بعــــــــــض 1/9/2020صــــــــــالحيات جميــــــــــ  االعتمــــــــــادات تنــــــــــت   بتــــــــــاريــــخ  -
 االعتمادات تم تمديد صالحيتها. 

  ملـــــف االعتمـــــادات ومنهـــــا -
ســـــية/ خطـــــاب  نقـــــص بعـــــض المســـــتندات فن )محظـــــر التر

  .الضمان(

الـــــــدفعات فـــــــراج عـــــــىل صـــــــورة مـــــــن رســـــــائل فـــــــت  االعتمـــــــاد ورســـــــائل اإلإحالـــــــة  عـــــــدم -
  .رئيس وحدة االعتماداتإل  من االعتماداتة مصـروفال

التفتـــــيش  شــــــركاتوتقـــــارير  وتقـــــارير اللجنـــــة الفنيـــــة فـــــراجعـــــدم موافاتنـــــا برســـــائل اإل -
 .بخصوص بعض التوريدات

رئــــيس وحــــدة إل  حركــــة االعتمــــادات المحالــــةعــــىل  تــــم إعــــداد الموقــــف المــــال  بنــــاءا  -
قبــــل مــــدير الشــــؤون ليبيــــا المركــــزي المكلــــف مــــن  مصـــــرفاالعتمــــادات مــــن منــــدوب 

ة والماليــة بــالرغم مــن عــدم تبعيتــه للقســم المــال  وكــذلك عــدم تبعيتــه للــوزارة داريــاإل 
ن إعىل  بناءا    .فادة رئيس قسم شؤون الموظفي 

  طباعة الكتاب المدرس  وعدم قيام الوزارة بمتابعة  -
توريد وطباعة  شـركاتالتأخر فن

  .ةالكتاب المدرس  من حيث التقيد بالمواصفات الفني

 مصلحة املرافق التعليمية
 نظام الرقابة الداخلية 

ن وجـود مظـاهر  من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية لمصلحة المرافق التعليميـة تبـي 
  إل  تشت  

: ضعف النظام المتب  نوردها فن  
 اآلنر

( مـــــن 99بالمخالفـــــة للمـــــادة ) الصــــــرف أذونـــــاتضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي لـــــبعض  -
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 
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 للصــرفبالخزينة تجـاوزت المـدة القانونيـة لتقـديمها  للصـرفوجود صكوك جاهزة  -
  .تمثل مرتبات وضمانات

تمثــــل تأمينــــات نهائيــــة وضــــمانا لألعمــــال  مانــــاتوجــــود مبــــالل بحســــاب الودائــــ  واأل  -
ن يتم ترحيلها من س  بشأن تسويتها.  إجراءدون أن يتخذ  خرىنة أل ومرتبات موظفي 

 شــركاتوجود اعتمادات مستندية محلية مفتوحة منذ سنوات سابقة لصال  عـدة  -
  .وعدم استفادة المصلحة منها م  انتهاء صالحية تلك االعتمادات

 األصـــولالثابتـــة يـــتم بـــه تـــدوين حركـــة  األصـــولعـــدم قيـــام المصـــلحة بمســـك ســـجل  -
 .لمحافظة عليها من الضياعومراقبتها بما يضمن ا

امــات واالعتمــاد  مانــاتعــدم قيــام المصــلحة بمســك ســجل الودائــ  واأل  - ن وســجل االلتر
امات ن   تخص الودائ  وااللتر

  قيد المبالل البر
ن
ونية ف   .عىل المنظومات االلكتر

ية  انية التسيي   المي  

  بيــــان ب
  الجــــدول اآلنر

ن  اجمــــال  فن   مــــن والثــــااألول  المخصصــــات المفــــوض بهــــا للبــــابي 
نن

انيــة المصــلحة ومــا تــم تســييله منهــا وال ن ات الفعليــة لهــا خــالل الســنة الماليــة مصـــروفمت 
 :م2020

 نسبة الصـرف الرصيد المصـروف المسيل المفوض به الباب

 %99 164,497 18,428,103 16,800,702 18,592,600 األول

  
 %91 183,660 1,962,840 2,146,498 2,146,500 الثانن

 %98 348,157 20,390,943 18,947,200 20,739,100 اإلجمال  
 

ن  الصـرف أذوناتومن خالل فحص ومراجعة عينات من  : تبي   
 اآلنر

جي  ال -   المصلحة بشأن مصـروفقيام المصلحة بتر
  تم  فها من قبل موظفن

ات البر
مــن حســاباتهم الخاصــة بعــد تقـــديم  األخــرىات مصـــروفصــيانة الســيارات وبعــض ال

األمــــر  المصــــلحةإدارة  مســــبق مــــنإذن  طلــــب بالخصــــوص، بــــالرغم مــــن عــــدم وجــــود 
ورة تفعيــــل دور اإل  المختصــــة  داراتالــــذي شســــتوجب الحــــد مــــن هــــذه الظــــاهرة و ن

  تم  فها مقابل صيانة السيارات
  :بالمصلحة،وفيما يىل  أمثلة عىل القيم البر

ـــخ إذن الصـرف  االسم المستفيد البيان بالدينار ةالقيم التاريـ

349/10 21/10/2020 3,765 

 صيانة سيارة المصلحة

 ع ا

 شم ل 4,590 14/12/2020 29/12

 ج ع س 3,750 14/12/2020 32/12

 ب ا ا 5,450 30/12/2020 419/12
 

 61,860م ُ ف مبلـل 31/12/2020بتـاريــــخ  489/12رقم  إذن الصـرف بموجب -
اد األ شــــركةلصـــال  دينـــار  ن  أثـــاثمقابـــل توريـــد  ثـــاثشـــاط  أويـــا الســـتت  للمصـــلحة بـــي 
 بشأنه: 

 ضـرائب. أن المبلل  ف بناء عىل فاتورة مبدئية لم يتم تصديقها من ال 

   اليوم األخت  من السنة المالية  الصـرفأن  
 .كان فن
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م تــــــــم  ف مبلــــــــل 31/12/2020بتــــــــاريــــخ  500/12رقــــــــم  إذن الصـــــــــرف بموجــــــــب -
دون إرفــاق مســتندات ملكيــة العقــار أو  ع(م ابــل إيجــار للســيد )خــمقدينــار  12,000

  اليـــوم األخـــت  مـــن   الصــــرفمــا يفيـــد اســـتالم العقــار مـــن قبـــل المصــلحة كمـــا أن 
ن
كــان ف

 السنة المالية. 

انيـة وتحميـل  - ن ات بعـض البنـود عـىل بنـود مصــروفعدم التقيد ببنود وتقسـيمات المت 
ن الخصم من الباب ( من قانون ا10بالمخالفة للمادة ) أخرى لنظام المال  حيث تبي 

  عىل 
 دينـار  14,725ة إجماليـبقيمـة األول  ات تخـص البـابمصــروفالثانن

 
م، مشـهريا

 :وفيما يىل  بيان بذلك

 المبلغ بالدينار مكان العمل اسم الشـركة
البند 
 المختص

البند المحمل 
 عليه

االيادي العامة لخدمات  شـركة
 النظافة والسفرجة

 5,500 المصلحة مقر ديوان

 عاشةاإل 
 واالقامة

يق األمثل لخدمات  شـركة م. النظافة الت 
 النظافة والمق 

مإدارة  مقر  ات مقرج  
ن  5,500 التجهت 

 3,725 ات مصالح الدينممشـروعالإدارة  مقر  طرابلس لخدمات النظافة شـركة

   14,725 اإلجمال   
  

 الحسابات المصـرفية

 للصــــــــرفتجـــــــاوز بعـــــــض الصـــــــكوك بخزينـــــــة المصـــــــلحة المـــــــدة القانونيـــــــة لتقـــــــديمها  -
انيــــة والحســــابات والمخــــ118بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة رقــــم ) ن ازن ( مــــن الئحــــة المت 
 دينار  38,157حيث بلغ  قيمة الصكوك 

وذلـك وفـق  (وجود صـكوك معلقـة قـد تجـاوزت المـدة القانونيـة )بمـذكرات التسـوية -
ن ) انيـة 162، 118الكشوفات وعـدم معالجتهـا وفـق أحكـام المـادتي  ن ( مـن الئحـة المت 

: دينار  15,435,025والحسابات والمخازن حيث بلغ  قيمتها   بيانها كما يىل 

 المدة رقم الحساب الباب
  
 
 م31/12/2020الرصيد ف

 القيمة بالدينار

 3,383,400 م2020إل  م2015من سنة  441 األول

  
 1,162,890 م2020إل  م2017من سنة  661 الثانن

 10,241,111 م2020إل  م2019من سنة  458 الثالث

 647,623 م2020إل  م2010من سنة  465 الودائ 

 15,435,025 اإلجمال  
 

  ماناتالودائع واأل 

ي لحســـــاب الودائـــــ  واأل     مانـــــاتبلـــــل الرصـــــيد الـــــدفتر
خـــــالل الســـــنة الماليـــــة المنتهيـــــة فن

منــــــــذ تأســــــــيس المصــــــــلحة خــــــــالل ســــــــنة دينــــــــار  16,921,083م قيمــــــــة 31/12/2020
حيـث .م وذلك حسب الكشف التحليىل  الصادر عن مصلحة المرافـق التعليميـة2006

  مبـــالل لصـــال  عـــدة جهـــات
ومـــن خـــالل االطـــالع عـــىل الكشـــف  ،تتمثـــل تلـــك الودائـــ  فن
: الخاص بالودائ  لوحظ   
 اآلنر
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المدفوعــــة مــــن  األعمــــالأغلــــب القيمــــة تمثــــل نســــبة التأمينــــات النهائيــــة وضــــمانات  -
  يــتم التعاقـد معهـا والمقــررة حسـب الئحـة العقــود اإل  شــركاتال

ن داريـالـبر  ة حيـث تبــي 
حيلهـــــا مـــــن ســـــنة أل     جـــــراءوعـــــدم اتخـــــاذ اإل  خـــــرىاســـــتمرار االحتفـــــا  بهـــــا بتر

القـــــانونن
 حيالها. 

أشــــــهر لعــــــدد مــــــن  9مثـــــل مرتبــــــات أساســــــية لمـــــدة يدينــــــار  174,634ظهـــــور رصــــــيد  -
ن تـــم تعليـــة مرتبـــاتهم م مـــا 2017منـــذ ســـنة  مانـــاتحســـاب الودائـــ  واأل إل  المـــوظفي 

  أنهــا تجــاوزت المــدة القانونيــة لالحتفــا  بهــا بالمخالفــة ألحكــام المــادة )
( 162يعــبن

انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

ن بعقـود جديـدة ولـم ر دينا 42,215.051ظهور رصيد بمبلل  - يمثـل مرتبـات مـوظفي 
م وذلك بسبب عدم استكمال الملفات 31/12/2020يتم تسوية هذا الرصيد حبر 

ن وهــذه المرتبــات تــم اإل   ســنة  فــراجللمعنيــي 
ن
وتــم  ف مســتحقات  م2021عنهــا ف

 
 
ن الجدد حاليا  .الموظفي 

امات القائمة  االلي  

امـات القائمـة إجمـال  بلـل  ن حـبر تــاريــــخ دينـار  200,807,608صـلحة مالعـىل  قيمـة االلتر
ن أن قيمة 31/12/2020 امـات  من مجموعدينار  152,683,446م وقد تبي  ن تلك االلتر

امـــــات ن تـــــم التعاقـــــد عليهـــــا قبـــــل إنشـــــاء مصـــــلحة المرافـــــق  أخـــــرىلجهـــــات  عبـــــارة عـــــن التر
عقــــود بعــــض الشــــعبيات )التعليميــــة ثــــم تــــم إحالتهــــا وتحميلهــــا للمصــــلحة بعــــد إنشــــائها 

 
 
ولــــم يــــتم تســــويتها أو معالجتهــــا مــــن قبــــل مصــــلحة  شـــــروط(ت  مســــتوفية للم غــــمســــابقا

 المرافق التعليمية بعد ذلك. 

انية التحول   مي  

  يعـــــرض بيانـــــا ب
المبـــــالل المفــــوض بهـــــا لنفقـــــات التحـــــول الخاصـــــة  اجمـــــال  الجــــدول اآلنر

  
م ومـــــا تـــــم تســـــييله منهـــــا 31/12/2020بالمصـــــلحة خـــــالل الســـــنة الماليـــــة المنتهيـــــة فن

  :م2020ات الفعلية للمصلحة خالل السنة المالية مصـروفوال

 الصـرف نسبة الرصيد المصـروفات الفعلية واالرتباطات المسيل المبلغ المعتمد بالتفويضات

15,000,000 14,999,999 14,894,045 105,955 99% 
 

 :حيث لوحظ بشأنها

يمثـل دينـار  1,989,378ات الفعليـة واالرتباطـات متضـمن لمبلـل مصــروفأن بيان ال -
  
م ومــــن ثــــم تكـــــون 31/12/2020قيمــــة اعتمــــادات مســــتنديه محليــــة تـــــم فتحهــــا فن

 .دينار 12,904,666ات الفعلية مصـروفالقيمة الحقيقية لل

باإلذن لمصلحة  م25/12/2017 بتاريــــخ (2082)صدور قرار من وزير التعليم رقم  -
ـط  النمطيـة سـعار %عـن األ 25المرافق التعليمية بزيـادة نسـبة  عـدم تجـاوز قيمـة بشر

واعتبـــار النســـبة تمثـــل فروقـــات مشــــروع التعاقـــد للمبلـــل المخصـــص بـــالتفويض لكـــل 
ن الشــيك والنقــدي وهــذا القــرار يعــد  شـــراء  مــواد الصــيانة بــي 

 
للقــانون ومشــوبا  مخالفــا

 .بعيب عدم االختصاص من حيث أنه من اختصاص مجلس الوزراء وليس الوزير



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

798 
 

انية الطوارئ   مي  

ات  أثــــــاثلتوريــــــد  م31/12/2020ابرام تعاقــــــدات بتــــــاريــــخ بــــــ المصــــــلحة قيــــــام ن وتجهــــــت 
مدرســية وتعاقــدات إلنشــاء وصــيانة مــدارس بــذات التــاريــــخ وفــت  اعتمــادات مســتندية 

كل ذلـك كـان بنـاء عـىل و  المتعاقد معها بنسبة من قيمة العقد ال بكامل قيمته شـركاتلل
م 31/12/2020التعلـيم بتـاريــــخ ( الصـادر لهـا عـن وزارة 101التفويض المصلح  رقـم )

ن أن تنفيــــذ تلــــك العقــــود ســــيتم خــــالل الســــنة دينــــار  41,000,000بقيمــــة  حيــــث يتبــــي 
 م. 2021المالية 

عـىل  ومن خالل مراجعة وفحص حسابات مصلحة المرافق التعليمية وكذلك االطـالع
ن  : الموقف التنفيذي لتلك التعاقدات تبي   
 اآلنر

 لمدارس التعاقدات الخاصة بصيانة وإنشاء ا

 بلغ  المشاريــــ  المتعاقد عليها بشأن إنشاء وصيانة مدارس وتوريد فصـول متنقلـة -
 .دينار 73,219,398ة إجماليبقيمة  مشـروع 99عدد 

 ات المتعاقــــــد عليهــــــا للقيمــــــة المحــــــددة بــــــالتفويضمشـــــــروعقيمــــــة ال إجمــــــال  تجــــــاوز  -
دينار  42,719,398 الخاصة باإلنشاء والصيانة والتوريد وقد بلغ  قيمة التجاوزو 

  التفويض لذلك الغرض كان  
 . دينار 30,500,000حيث أن القيمة المحددة فن

جمي  التعاقدات لمشاريــــ  الصيانة وانشاء المدارس قد تم التعاقد عليهـا بـالتكليف  -
  .ةداريالمبارسر بالمخالفة لالئحة العقود اإل 

  بعــض ال نجــاز بلغــ  نســبة اإل  -
  فن
ن 100ات مشـــروعالفــبن   حــي 

أن أغلبهــا لــم يــتم  % فن
  تنفيذها

 .البدء فن

ات المدرسية ثاثالتعاقدات الخاصة بتوريد األ   والتجهي  

ونيـة أو آليـة واضـحة يـتم بهـا تحديـد االحتياجـات الفعليـة  - عدم وجود منظومـة الكتر
  .كشوفات توزع لكل مراقبة تعليمعىل   المدارس وانما يتم االعتماد 

مــــدرس  بقيمـــــة  أثـــــاثالمصـــــلحة لتوريــــد  مـــــن قبــــل شـــــركة 16تــــم التعاقـــــد مــــ  عـــــدد  -
  دينار  9,949,410

م وتم فت  اعتمادات مستندية محليـة وذلـك 31/12/2020فن
 م. 2021لتنفيذ هذه المشاريــــ  خالل سنة 

 90إل  فنيــــة تصــــل إنجــــاز بنســــبة  ثــــاثبتوريــــد األ شـــــركات 5قامــــ    -
 
  % تقريبــــا

 
 حاليــــا

 .دارة المختصةوذلك حسب الكشف المعد من اإل 

ات بقيمـــــــة  شــــــــركة 2تـــــــم التعاقـــــــد مـــــــ  عـــــــدد  - ن مـــــــن قبـــــــل المصـــــــلحة لغـــــــرض التجهـــــــت 
2,040,000   

ن 31/12/2020دينــــار فن م لتنفيــــذ هــــذه المشــــاريــــ  بخصــــوص تجهــــت 
  تـــم توريـــدهم مـــن قبـــل   12,000عـــدد 

تركيـــة وتـــم  شــــركةكـــرس  بـــألواح خشـــبية الـــبر
  2017التعاقـــــد عليهـــــا مـــــن قبـــــل الـــــوزارة خـــــالل ســـــنة 

هـــــذا  م ولـــــم يـــــتم التنفيـــــذ حـــــبر
  .التاريــــخ

  التعاقـــــد جــــراءاإل  -
  تـــــم االعتمـــــاد عليهـــــا فن

تحديـــــد احتياجـــــات المـــــدارس مـــــن و  ات الـــــبر
ات كانـــ  عبــــارة عـــن  ثـــاثاأل ن م 2017ات عقــــود ســـابقة ترجـــ  لســــنة إجـــراءوالتجهـــت 
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  حينهــا بقيمــةعــىل  أبرمتهــا المصــلحة بنــاءا 
ن
دينــار  21,450,000  تفــويض مصــلح  ف

تفـويض مـن حسـابات المصـلحة مـن قبـل وزيـر ثم تم سحب القيمـة الـواردة بـذلك ال
 21,450,000 الغــــاء قيمــــة التعاقــــدات الســــابقةإل  ممــــا أدى التعلــــيم بــــذات الســــنة

التفـويض المصـلح  رقـم عـىل  وابرام عقود جديدة بنصف القيمة والكمية بناءدينار 
 م. 2020( لسنة 101)

بلــــــــــل فويض المصــــــــــلح  بمالتعاقــــــــــدات للمخصصــــــــــات الــــــــــواردة بــــــــــالت تجــــــــــاوز قيمــــــــــة -
حيــــــــــث أن المبلــــــــــل المحــــــــــدد بــــــــــالتفويض لهــــــــــذا الغــــــــــرض كــــــــــان دينــــــــــار  1,989,410
 .دينار 11,989,410بينما بلل مجموع االرتباطات قيمة دينار  10,000,000

 مصلحة المرافق التعليميةنتائج متابعة دفعات عقود 

ة بلغــــــــــ  إجماليــــــــــمعاملــــــــــة بقيمــــــــــة  26أحالــــــــــ  مصــــــــــلحة المرافــــــــــق التعليميــــــــــة عــــــــــدد 
ة وقـــــد  الصــــــرفنـــــار، بشـــــأن طلـــــب المراجعـــــة الالحقـــــة عقـــــب دي 17,034,264 مبـــــارسر

 :خلص  نتائأ المراجعة إل المالحظات التالية

بموجب المعامالت المالية المعروضة للمراجعة الالحقة والمتعلقة بعقود الصيانة  -
  أبرمتهــــا المصــــلحة لســــنة

 لعــــدد  368م و   بعــــدد 2018-2017 الــــبر
 
 1890عقــــدا

دينـار،  158,398,911ة إجماليـأنحـاء منـاطق ليبيـا بقيمـة  مدرسة موزعة عـىل كافـة
  
  :لوحظ اآلنر

  م بغــــــرض تعــــــديل األســــــعار وقــــــد 2017قيــــــام المصــــــلحة بتشــــــكيل لجنــــــة لســــــنة
أصــــدرت الئحــــة لألســــعار النمطيــــة واعتمــــدت مــــن قبــــل وزيــــر التعلــــيم، وقــــد تــــم 

 %25التعاقد عىل ضوئها كما قام وزير التعلـيم بزيـادة قيمـة هـذه العقـود بنسـبة 
  األســـــعار بموجـــــب

( 2082القـــــرار رقـــــم ) مـــــن قيمتهـــــا التعاقديـــــة مقابـــــل زيـــــادة فن
 م. 25/12/2017بتاريــــخ 

 ( رقــــــــم )( بتــــــــاريــــخ 2082صــــــــدور قــــــــرار بالمخالفــــــــة مــــــــن وزيــــــــر التعلــــــــيم )ع،ع،م
م عـىل الـرغم مـن عـدم 2017بشأن زيادة أسـعار العقـود لسـنة م 25/12/2017

 ود اإلدارية. االختصاص وفق النصوص الواردة بالئحة العق

  تشـــكيل لجنـــة مـــن ذوي التخصـــص لدراســـة مـــدى مالئمـــة  
قصـــور المصـــلحة فن

ح عــــىل أساســــها    يقــــتر
العقــــود وتحديــــد المواصــــفات، تمهيــــدا إبــــرام  األســــعار الــــبر

لعرضــــها عــــىل الجهــــة المختصــــة العتمادهــــا واجــــراءات التعاقــــد، مخالفــــة لــــنص 
 ( من الئحة العقود اإلدارية. 68) المادة

الخــــاص بتوريــــد  743/2010بموجــــب المعاملــــة الماليــــة للدفعــــة األول للعقــــد رقــــم  -
بتـاريــــخ  4/10رقـم  صــرفونقل وتركيب األثاث المدرس  والمكتب   والمرفق بـه إذن 

27/10/2014  
  :م، لوحظ اآلنر

 ( التعاقد لنص المادة  
  تغـل  27مخالفة طرفن

ن البر ( بشأن تقديم وثيقة التأمي 
ة تنفيــذ أعمــال ا كيــب ممــا ترتــب عنــه تحميــل فــتر لعقــد شــاملة مــدة التوريــد والتر

 إتالف هذه التوريدات أو خسارتها عىل الطرف األول. 

 ( ن انيــــــة والحســــــابات 232-231مخالفــــــة المصــــــلحة للمــــــادتي  ن ( مــــــن الئحــــــة المت 
ن دخول  والمخازن بعدم مسكها لسجالت المخازن، باعتبار هذه السجالت تبي 

 ترصيدها ها و صـرفواستالم التوريدات و 
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  معالجــــــة المالحظــــــات وتــــــوفت  النــــــواقص الــــــواردة  
ن
  المصــــــلحة وتأخرهــــــا ف

تــــــراجن
 بمكاتبات الديوان السابقة ذات العالقة بموضوع العقد. 

 ( أجهـــــز حاســـــوب وعـــــددها 95قبـــــول اللجنـــــة المشـــــكلة بـــــالقرار رقـــــم )جهـــــاز  45
م وفــــق العينـــة المعتمــــدة، ومـــن خــــالل التحقـــق والمطابقــــة 9/8/2015بتـــاريــــخ 
دانية اتض  أن هذه األجهزة مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها وقـد نبهنـا المي

بســحب هــذه األجهــزة واســتبدالها وفــق مواصــفات  الشـــركةالمصــلحة بمخاطبــة 
 ( منه. 11العقد والمبينة بنص المادة )

جيــ  نســـبة  - مقابـــل ضـــمان أعمـــال  %5%، 10بموجــب المعاملـــة الماليـــة الخاصـــة بتر
نقـل وتركيـب األثـاث المـدرس  و  خـاص بتنفيـذ عقـد توريـد ال 738/2010للعقد رقم 

 :  
اد األثاث المساهمة لوحظ اآلنر كة الصنوبر الستت   والمكتب   مقاولة رسر

  ـــــــ  األثـــــــاث عـــــــىل المرافـــــــق التعليميـــــــة   إعـــــــداد برنـــــــامأ توزيــــ
ن
قصـــــــور المصـــــــلحة ف

.  الشـركةواإلكتفاء بالكشف المعد من قبل   الذي يوض  توزيــــ  األثاث المدرس 

  العــــدد يقـــدر بــــعـــدم  
ن
كيـــب حيــــث لـــوحظ فـــارق ف  500ـإرفـــاق كامــــل محـــا ن التر

مقعــد زوج   وفــق تقريــر الزيــارة الميدانيــة للــديوان بــالرغم مــن وجــود كتــاب مــن 
.  4285المصلحة يفيد بوجود كافة المحا ن والبالل عددها   مقعد زوج  

  إحالــة مســتندات  
 الصـــرفللمراجعــة الالحقــة عقــب  الصـــرفتــأخر المصــلحة فن

 م. 2013( لسنة 24( من القانون رقم )2بالمخالفة لنص المادة )

بموجــب المعاملــة الماليــة الخاصــة بالمراجعــة الالحقــة للدفعــة )األول( للعقــد رقــم  -
اد  7/2016 كـــة الوســـيط الوحيـــد الســـتت  والخـــاص بتوريـــد ســـبورة بيضـــاء مقاولـــة رسر

 :  
 األثاث لوحظ اآلنر

  إحالة الدفعة عقب  
  المصلحة فن

ة بالمخالفـة لـنص المـادة  رفالصـتراجن مبارسر
م حيـــث ترتـــب عـــن ذلـــك التـــأخت  عـــدم 2013( لســـنة 24( مـــن القـــانون رقـــم )2)

  
تمكن أعضاء الديوان من المطابقة الميدانيـة للتوريـدات بمخـازن تـاجوراء والـبر

 اندل  بها حريق. 

   
  تم توقيعها ولم يتم تنفيذها واتخاذ  حصـر   قصور المصلحة فن

كافة العقود البر
فـــة اإلجـــراءات القانونيـــة بشـــأنها مـــن حيـــث اإللغـــاء والســـحب اإلداري حســـب كا

 الئحة العقود اإلدارية. 

  إنهــــــاء موضــــــوع االعتمــــــادات المســــــتندية  
تــــــأخر مصــــــلحة المرافــــــق التعليميــــــة فن

  تقدر بعدد 
دينـار عـىل  694,684ة إجمالياعتماد بقيمة  2343المفتوحة والبر

إل المصـــلحة نتيجـــة  عض اآلخـــر آلـــ عقـــود وتكليفـــات أبرمتهـــا المصـــلحة، والـــب
م، ومــــــن هــــــذه الجهــــــات 2009دمــــــأ بعــــــض الجهــــــات بالمصــــــلحة خــــــالل ســــــنة 

  التعليميـــــة
مصــــلحة الوســـــائل  ،)مصــــلحة الوســـــائل التعليميــــة، مصـــــلحة المبــــانن

  هذه اإلعتمادات غرامات 
ات الجامعية( حيث تمثل القيم المتبقية فن ن والتجهت 

  اعتمــــادات
لســــنوات ســــابقة لــــم تقــــم المصــــلحة  تــــأخت  وضــــمانات للغــــت  وبــــوافر

بتســــــويتها والعمــــــل عــــــىل إنهــــــاء العالقــــــة التعاقديــــــة حــــــبر تاريخــــــه واتخــــــاذ كافــــــة 
اإلجــراءات 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

المرصوف من 
االعتمادات حن  تاريــــخ 

31/12/2019 

رصيد االعتماد 
  
 
  ف

المتبق 
31/12/2019 

 59,055,289 146,507,271 205,565,551 1010 مصـرف الجمهورية جنوب طرابلس

 14,262,797 284,778,497 290,553,869 390 مصـرف الوحدة فرع الميدان

 13,013,293 87,032,278 100,134,268 535 مصـرف التجاري الظهرة

 17,492,085 80,938,911 98,430,997 364 مصـرف الجمهورية جنوب طرابلس

 108,018,803 599,256,960 694,684,687 2343 اإلجمال  
 

عىل الرغم من فرض غرامة التأخت  عىل بعض المتعاقـدين وخصـمها مـن مسـتحقاتهم، 
جي  هذه الغرامة الحقن المصلأال إ  حة قام  بتر

 
  وبالمخالفة لقواعد  ا

دون سند قانونن
، فيمـــا لـــم توقـــ  الغرامـــة أو الجـــزاءات عـــىل متعاقـــدين آخـــرين  اســـتحقاق غرامـــة التـــأخت 

توريـد وتركيـب ونقـل األثـاث مشــروع الخـاص ب 724/2010ومن أمثلة ذلك العقد رقـم 
اد األدوات والمعدات المكتبية.  كة األواصل الستت   المدرس  مقاولة رسر
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  العليا باخلارجالدراسات 
ة  يفـــاد بلغـــ  قيمـــة المبـــالل المنفقـــة عـــىل ملـــف اإل  م 2020-2012بالخـــارج خـــالل الفـــتر

  ، بيانها كمليار دينار  5اكتر من 
 :اآلنر

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 165 312 300 588 643 824 817 865 663 ة )مليون دينار(مصـروفالمبالل ال

 %3 %6 %6 %11 %12 %16 %16 %17 %13 سنوات 9خالل الصـرف  نسبة
 

  نسـبة
ن
ن أن هنـاك انخفـاض ف م عـىل 2020خـالل سـنة الصــرف  من خـالل الجـدول تبـي 

مقارنــة بالســنوات الســابقة، حيــث بلغــ  هــذه  ادنن مســتوىإل  بالخــارج يفــاد ملــف اإل 
قــــــدره  إجمــــــال  ســــــنوات بمبلــــــل  9ة خــــــالل مصـــــــروفالمبلــــــل ال إجمــــــال  % مــــــن 3النســــــبة 

   دينــار.  164,975,252
ن
اح بــرامأ ومشــاريــــ  الدراســات العليــا ف حيــث أوكلــ  مهــام اقــتر

  تقـــــديم الخـــــدمات كاديميـــــالخـــــارج إلقرارهـــــا مـــــن خـــــالل الملحقيـــــات األ 
ة بالخـــــارج الـــــبر

الملحقيات وشؤون الموفدين التابعة  دارةية للطلبة، وتحيل التقارير الدورية إل ضـرور ال
للدراسـة بالـداخل  يفـاد مهامهـا عـن طريـق الئحـة اإل  ادارةتمارس هذه اإل لوزارة التعليم، و 
  سنة 2005والخارج لسنة 

 بان هذه الالئحة قد استبدل  فن
 
م بالالئحـة 2018م، علما

للدراســـــة بالخـــــارج الصـــــادرة عـــــن المجلـــــس  يفـــــاد الئحـــــة تنظـــــيم اإل بشـــــأن  (1310رقـــــم )
  ســـــج

، وبـــــالرغم مـــــن العديـــــد مـــــن المالحظـــــات الـــــبر   الرئـــــاس 
لها الـــــديوان حولهـــــا، والـــــبر
  الســـاحات 

تـــب عليـــه فروقـــات فن تســـتوجب اعـــادة النظـــر فيهـــا نتيجـــة التغيـــت  الـــذي يتر
الدراســــية للطلبـــــة المســــتمرين بالدراســـــة، والــــذي مـــــن شــــأنه التـــــأثت  عــــىل ســـــت  العمليـــــة 

م قامـ  بادخـال هـذه الالئحـة 2019الوزارة خالل سـنة  إال أنالتعليمة لبعض الطلبة، 
ن التنف  يذ دون االخذ بمالحظات الديوان. حت 

 (الدراسات العليا بالخارج)الموقف المال  

تيبــات 4المخصــص الســنوي للبــاب الثالــث والمعتمــد بالجــدول رقــم ) إجمــال  بلــل  ( بالتر
م مـــا قيمتــــه 2020لبنـــد الدراســــات العليـــا لـــوزارة التعلــــيم خـــالل الســـنة المــــــالية  الماليـــة

 ان تفصيىل  بذلك: دينار، وفيما يىل  بي 300,000,000

 البيان
المخصص المعتمد 

تيبات المالية   2020بالي 
المفوض به من 

 12/31إل  1/1
المفوض به للدراسة 

 بالخارج
المسيل للدراسة 

 بالخارج
 فائض

 20,666,953 164,975,252 185,642,205 295,411,817 300,000,000 الباب الثالث
 

 اجمـال  % مقارنـة ب63بالخارج ما قيمتـه بلغ  قيمة المفوض به من مبالل الدراسة  -
  
ن بلـــــل المســـــيل مـــــا نســـــبته 31/12/2020بـــــالمفوض بـــــه حـــــبر   حـــــي 

% مـــــن 89م، فن
 المبالل المفوض بها للدراسة بالخارج.  إجمال  

-   
معــامالت بعــض الســاحات الدراســية ســواء مــن الملحقيــات  إحالــةنتيجــة التــأخر فن

 إتمــــــامالـــــذي ترتــــــب عليـــــه عـــــدم  األمـــــر وزارة الماليــــــة، أو  وزارة التعلـــــيمأو  ةكاديميـــــاأل 
م، وذلــك بســبب تغــت  2020تحويــل هــذ المعــامالت خــالل الســنة الماليــة  إجــراءات

 ليبيا المركزي.  صـرفجديد بم صـرفواعتماد سعر 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

803 
 

  لم  20,666,953لوحظ أن المبلل  -
  الفائض، يمثل المعامالت البر

ن
دينار المتمثل ف

 م. 2020تحال خالل السنة المالية 

 لتنفيذي )الدراسات العليا بالخارج( الموقف ا

 المنح الدراسية

الســـاحات الدراســـية إل  ة والمحالـــةمصــــروفقيمـــة المـــن  الدراســـية ال إجمـــال  بلغـــ   -
  ســاحة عــدا  52م عــىل  الطلبــة الموفــدين بالدراســة بالخــارج لعــدد 2020خــالل ســنة 

 دينار بيانها  121,511,569كندا وامريكا، مبلل 

ـــــ  مصــــــروفبلغـــــ  قيمـــــة المبـــــالل ال -  39,089,838م مبلـــــل 2020 األولة خـــــالل الربــ
ن كان عدد الطلبة    حي 

ن
% 57طالب، وقد أنخفـض هـذا العـدد بنسـبة  3778دينار ف

  الربــــ  الرابــ  لــنفس الســنة، بقيمــة 
ن
 16,681,502ة لهــا االنخفــاض قــدرها إجماليــف

 طالب.  1615وعدد 

   الربــع األول البيان
 
 الرابعالربــع  الربــع الثالث الربــع الثان

 22,408,336 28,552,061 31,461,334 39,089,838 ةمصـروفقيمة المن  ال

 2163 2710 2950 3778 عدد الطلبة

 %57 %72 %78 %100 نسبة انخفاض الطلبة
 

  تخص المن  الدراسية للطلبة بالخارج والمحالة مـن قبـل  إجمال  بلغ   -
المبالل البر

 صــرفم، وذلـك لطلـب الموافقـة بال2020وزارة التعليم لديوان المحاسبة عن سنة 
ن بلغــــ  المبــــالل المفــــرج عنهــــا والمحالــــة  121,713,574عليهــــا مبلــــل    حــــي 

دينــــار فن
دينـــار والبيـــان التـــال   121,511,570للســـاحات الدراســـية عـــدا كنـــدا وأمريكيـــا مبلـــل 

 يوض  ذلك: 

 المبالغ الخصومة القيمة المفرج عنها من الديوان القيمة المحالة من وزارة التعليم البيان

 202,004 121,511,570 121,713,574 2020المن  الدراسية عن سنة 
 

ن بالخـــــارج  ومـــــن خـــــالل عمليـــــة الفحـــــص والمطابقـــــة للمـــــن  الدراســـــية للطلبـــــة الدارســـــي 
  لوحظ 
 :اآلنر

م، بعدد 2020خالل سنة  44إل  ساحة 52انخفاض عدد الساحات الدراسية من  -
ن بهذه الساحات.  8  ساحات دراسية وذلك نتيجة استكمال الطلبة الدراسي 

  بعـــض قـــرارات تمديـــد  300لـــوحظ ان وزارة التعلـــيم تطبـــق قـــرار تصـــنيف  -
جامعـــة فن
  البعض األخر من هذا القرار، ومثال ع

 ىل ذلك: الدرجة، وتستثبن

 جامعة 300التصنيف ضمن  رقم القرار

 لم يتضمن التصنيف بصيغة القرار 68/2020

 لم يتضمن التصنيف بصيغة القرار 67/2020

 تضمن التصنيف بصيغة القرار 65/2020
 

ن ضـــــمن كشــــوفات المـــــن  الدراســـــية بـــــدون  -  أرقـــــاملــــوحظ أن بعـــــض الطلبـــــة المحـــــالي 
ن تم إضافتهم بالمن  الدراسية كتمديد درجة للدكتوراه.    حي 

 وطنية، فن
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لــبعض الصـــرف  عنـد مطابقــة أربــاع المــن  الدراسـية لــوحظ قيــام الــوزارة بتغيـت  نهايــة -
 قرار. أي  الطلبة بدون وجود 

  لمــــدة  -
  واســــتثنان 

ن
أشــــهر  4لــــوحظ ان الــــوزارة تقــــوم بمــــن  الطلبــــة تمديــــد مــــدة إضــــاف

أشــــهر، وقــــد  8لــــك بعــــد القيــــام بمــــنحهم تمديــــد مــــدة مقــــدارها لطلبــــة الــــدكتوراه، وذ
أصـب  هــذا التمديــد حــق لكـل طالــب موفــد للخــارج وأصـب  معظــم الطلبــة يتحــايلون 

  الدراســـــة والتخـــــرج بتقــــديم تقـــــارير 
ن
حيـــــث ان هـــــذا  ة تيبــــ  ذلـــــك،أكاديميـــــللتــــأخر ف

 التمديد يثقل كاهل الدولة باألعباء االضافية. 

 307م، وعدد 2020 األولطالب خالل الربــ   94بعاد عدد قيام وزارة التعليم باست -
  
أو  منها عدم وصـولهم لبلـد الدراسـة أسبابم، وذلك لعدة 2020خالل الربــ  الثانن

 تخرجهم. أو  انقطاعهم عن الدراسة

ة لعـــدد  محضــــر بنــاء عــىل  - االجتمــاع المعتمــد مـــن قبــل وزيـــر التعلــيم، تــم تمديـــد الفــتر
يطان12)   الساحة الت 

ن
م، حيـث ان هـذه 2019ية خالل الربــ  الراب  لسـنة ( طالب ف
ة بلغ      10شهر لعـدد  12طلبة و 2شهرا لعدد  36الفتر

طلبـة وقـد تـم إضـافتهم فن
ـــــــ    بـــــــأن الســـــــنة 36/2020م وذلـــــــك بموجـــــــب قـــــــرار رقـــــــم )2020 األولالربــ

 
(، علمـــــــا

نـــ  دراســـته قبـــل أان الطالـــب أي  9الدراســـية ألغلـــب الجامعـــات تبـــدأ خـــالل شـــهر 
 م. 2019لراب  الربــ  ا

ونقــل لطلبــة يوجــد بهــا أخطــاء  صـــرفبرقيــات اســتئناف  اصــدار قيــام وزارة التعلــيم ب -
 وتضمينها م  المن  الدراسية. 

 الرسوم الدراسية: 

  تخـــص الرســوم الدراســـية للطلبـــة بالخــارج والمحالـــة مـــن  إجمـــال  بلغــ   -
المبــالل الـــبر

م، وذلــــك لطلــــب الموافقــــة 2020قبــــل وزارة التعلــــيم لــــديوان المحاســــبة عــــن ســــنة 
ن بلغــ   24دينــار لعــدد  21,284,213عليهــا مبلــل  صـــرفبال   حــي 

ســاحة دراســية، فن
 التال  يوض  ذلك: دينار والبيان  18,677,347ج عنها والمحالة مبلل المبالل المفر 

 الموسم الدراس   الساحة ت
عدد 

 طلبة
 المبلغ المخصوم المبلغ عند اإلفراج المبلغ وفق المعاملة

 - 112,148 112,148 1 2019/2018-2020/2019 البحرين 1

 52,964 230,774 283,738 6 2018/2017 السويد 2

 - 69,849 69,849 13 2020/2019 الهند 3

 13,176 115,435 128,611 17 2020/2019 ايطاليا 4

 962,610 10,690,954 11,653,564 330 2020/2019-2021/2020 بريطانيا 5

 51,805 55,313 107,118 3 2019/2018-2020/2019 بلجيكا 6

 69,746 2,397,001 2,466,747 190 2020/2019 تركيا 7

 - 83,189 83,189 7 2018/2017-2019/2018-2020/2019 روسيا البيضاء 8

 370,950 2,198,511 2,569,461 395 2020/2019 مرص 9

 - 113,275 113,275 9 2020/2019 السودان 10

 31,130 138,236 169,366 34 2020/2019 اوكرانيا 11

اليا ونيوزلندا 12  139,994 167,358 307,352 3 2020/2019-2021/2020 استر

 43,052 272,371 315,423 76 2020/2019 جنوب افريقيا 13

 - 45,002 45,002 2 2018/2017-2019/2018 رومانيا 14
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 الموسم الدراس   الساحة ت
عدد 

 طلبة
 المبلغ المخصوم المبلغ عند اإلفراج المبلغ وفق المعاملة

 5,000 364,350 369,350 52 2020/2019 االردن 15

 8,806 41,669 50,476 42 2020/2019 فرنسا 16

 826,092 559,080 1,385,172 141 2020/2019  بيا 17

انيا 18 ن  - 55,446 55,446 7 2019-2020 تتن

 - 181,503 181,503 28 2019-2020 تونس 19

 17,731 101,550 119,281 7 2019-2020 مالطا 20

 - 43,683 43,683 5 2019-2020 سلوفاكيا 21

 قطر 22
2019/2018-2018/2017-

2017/2016-2016-2015 
2 158,493 158,493 - 

 3,169 15,809 18,978 1 2017/2016-2018/2017 البوسنة والهرسك 23

 10,640 466,348 476,988 18 2019-2020 ايرلندا 24

 2,606,865 18,677,347 21,284,213 1389 اإلجمال  
 

ن بالخــــارج  ومــــن خــــالل عمليــــة الفحــــص والمطابقــــة للرســــوم الدراســــية للطلبــــة الدارســــي 
  لوحظ 
 :اآلنر

 890,199م مبلــــل 2020فــــذة خــــالل ســــنة بلغــــ  قيمــــة الرســــوم الدراســــية الغــــت  من -
  إحالتها سواء من الملحقيات  6دينار لعدد 

ساحات دراسية، وذلك نتيجة التأخر فن
 إتمــــــامالـــــذي ترتــــــب عليـــــه عـــــدم  األمـــــر وزارة الماليــــــة، أو  وزارة التعلـــــيمأو  ةكاديميـــــاأل 

جديـــد  صــــرفتحويـــل هـــذ المعـــامالت، وذلـــك بســـبب تغـــت  واعتمـــاد ســـعر  إجـــراءات
 ض  ذلك: ليبيا المركزي، والبيان التال  يو  صـرفبم

 المبلغ بالدينار عدد طلبة الموسم الدراس   الساحة ت

 41,669 42 2020/2019 فرنسا 1

انيا 2 ن  55,446 7 2019-2020 تتن

 181,503 28 2019-2020 تونس 3

 101,550 7 2019-2020 مالطا 4

 43,683 5 2019-2020 سلوفاكيا 5

 466,348 18 2019-2020 ايرلندا 6

 890,199 107 اإلجمال  
 

عــــىل الرســــوم الدراســــية لســــاحة روســــيا البيضــــاء  فراجبــــالرغم مــــن قيــــام الــــديوان بــــاإل -
م، فقــد لــوحظ عـــدم 23/06/2020طلبــة بتــاريــــخ  7دينــار لعــدد  83,189والبالغــة 

  إعداد هذا التقرير. 
 تنفيذها من قبل وزارة التعليم حبر

  تخص الرسوم ارفاققيام وزارة التعليم ب -
دراسـية لمواسـم غـت   بعض المعامالت البر

  تلك المعاملة
 .مشمولة فن

الــــوزارة لــــبعض  إحالــــةضــــعف التعزيــــز المســــتندي لــــبعض المعــــامالت وذلــــك بعــــدم  -
 ة. كاديمي ومطالبات الجامعات والبعثات األ فواتت  

فـــواتت  لـــبعض الطلبـــة ضـــمن كشـــوفات الرســـوم الدراســـية  احالـــةقيـــام وزارة التعلـــيم ب -
 ة المستحقة عنها الفاتورة. المحالة للديوان دون تحدد للفتر 
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  نهايـــــة -
ن
 عـــــدم دقـــــة البيانـــــات المحالـــــة مـــــن وزارة التعلـــــيم، وذلـــــك لوجـــــود اخـــــتالف ف

 لكشــــوفات الرســــوم الدراســــية الــــواردة للــــديوان لــــبعض الطلبــــة، عــــن نهايــــةالصـــــرف 
 الواردة بمنظومة المن  الدراسية. الصـرف 

ن عنــد مطابقــة الفــواتت  الــواردة مــن الجامعــات مــ  الكشــوفات  - المحالــة للــديوان، تبــي 
  قيم بعض الرسوم الدراسية بالزيادة عن ما هو وارد بالفاتورة. 

ن
 وجود فروقات ف

  احتســـــاب ســـــعر  -
ن
الــــــدوالر إل  مـــــن عملـــــة بلـــــد الدراســـــةالصـــــــرف  لـــــوحظ اخـــــتالف ف

حســـــــب الموقـــــــ  الصــــــــرف  وبـــــــنفس الكشـــــــف المحالـــــــة للـــــــديوان، وبـــــــالرجوع لســـــــعر 
  الرســم  للم

ونن ن وجــود  صـــرفااللكــتر   ذلــك التوقيــ ، تبــي 
ن
المركــزي لبلــد الدراســة ف

ن أسعار   المحتسبة من وزارة التعليم بالزيادة. الصـرف  فروقات بي 

( مفصـولة Bench feesرسوم تسم  بالرسـوم المعمليـة ) ارفاققيام وزارة التعليم ب -
ن ان هــذه  عـن فــاتورة الرســوم الدراســية لــبعض الطلبــة، عنــد الفحــص والمراجعــة تبــي 

ية للطالب، وتدف  هذه الرسوم للتخصصات ضـرور من الرسوم ال وم تمثل جزءالرس
ة، الهندســـية( بالنســـبة للتخصصـــات الطبيـــة تـــدف  هـــذه الرســـوم ساســـي)الطبيـــة، األ 

المعملية للجامعة مقابل استخدام المرافق من معامل متخصصة لتجمي  البيانات  
  أو  كتحليـــل الخاليـــا 

 تتضـــمن اســـتخدام مـــواد عينـــات الـــدم واالنســـجة الحيويـــة والـــبر
 ، ة والهندســـية ساســـيمـــا بالنســـبة لتخصصـــات العلـــوم األ أاســـتهالكية داخـــل المختـــت 

األجهزة والمواد الالزمة لتجمي  بيانات البحوث العلمية لكل طالب  شـراءفيتضمن 
 حسب ما يتطلب بحثه. 

بيـــان  إرفــاقالــديوان دون إل  بعــض المطالبـــات الجامعيــةاحالــة قيــام وزارة التعلــيم ب -
. صـرفيوض  ما تم   

  السابق من قبل الملحق الثقافن
 ه للطالب فن

وعـن عـدة  جمـال  القيمة المسـتحقة عنهـا الرسـوم الدراسـية لـبعض الطلبـة باإل  إحالة -
 مواسم دون فصل كل سنة دراسية عن االخرة. 

  الســاحات الدراســية،  احالــةقيــام وزارة التعلــيم ب -
الرســوم الدراســية لــبعض الطلبــة فن

ابقتهـــــــا مـــــــ  منظومـــــــة المـــــــن  الدراســـــــية لـــــــوحظ عـــــــدم وجـــــــودهم ضـــــــمن وعنـــــــد مط
 المنظومة. 

ن بها، مما ترتـب أو  قيام بعض الطلبة بمخالفة بنود العقود  - ن الجامعة الدارسي  قواني 
 عليهم رسوم اضافية تم تضمينها م  الرسوم الدراسية. 

  الكشوفات المحالة للديوان بـالرغم مـن  -
رسـوم ال إحالـةلوحظ تكرار بعض الطلبة فن

 ولنفس الموسم خالل سنة 
 
 م. 2019الدراسية لهم سابقا

الرســوم الدراســية لــبعض طلبــة الــدكتوراه، تجــاوزت عــدد  احالــةقيــام وزارة التعلــيم ب -
 مرات.  4حاالتهم إ

 رسوم قفل الملف

  تخص رسوم قفل الملف للطلبة بالخارج والمحالـة مـن قبـل  إجمال  بلغ  
المبالل البر
 صــــرفم، وذلـــك لطلـــب الموافقـــة بال2020المحاســـبة عـــن ســـنة وزارة التعلـــيم لـــديوان 
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ن بلغـــــ  المبـــــالل  6دينـــــار لعـــــدد  16,683,786عليهـــــا مبلـــــل    حـــــي 
ن
ســـــاحات دراســـــية، ف

 دينار والبيان التال  يوض  ذلك:  3,669,380المفرج عنها والمحالة مبلل 

 المخصومالمبلغ  المبلغ عند اإلفراج المبلغ وفق المعاملة عدد طلبة الساحة ت

 324,424 1,420,724 1,745,148 150 المغرب 1

 - 3,705,548 3,705,548 533 تركيا 2

 - 4,960,611 4,960,611 1003 مرص 3

 3,338,183 2,856,013 6,194,196 954 بريطانيا 4

 - 12,162 12,162 1 البوسنة والهرسك 5

 6,773 59,348 66,121 10 مالطا 6

 3,669,380 13,014,406 16,683,786 2651 اإلجمال  
 

ن بالخــارج  ومــن خــالل عمليــة الفحــص والمطابقــة للرســوم قفــل الملــف للطلبــة الدارســي 
  لوحظ 
 :اآلنر

 5,185,620مبلـل م 2020بلغ  قيمة رسوم قفل الملف الغـت  منفـذة خـالل سـنة  -
  إحالتها سواء من الملحقيات  3 دينار لعدد

ساحات دراسية، وذلك نتيجة التأخر فن
 إتمــــــامالـــــذي ترتــــــب عليـــــه عـــــدم  األمـــــر وزارة الماليــــــة، أو  وزارة التعلـــــيمأو  ةكاديميـــــاأل 

جديـــد  صــــرفتحويـــل هـــذ المعـــامالت، وذلـــك بســـبب تغـــت  واعتمـــاد ســـعر  إجـــراءات
 ليبيا المركزي، والبيان التال  يوض  ذلك:  صـرفبم

 المبلغ بالدينار عدد طلبة الساحة ت

 1,420,724 150 المغرب 1

 3,705,548 533 تركيا 2

 59,348 10 مالطا 3

 5,185,620 693 اإلجمال  
 

  تنفيـــــــذها بعـــــــض معـــــــامالت قفـــــــل الملـــــــف والبالغـــــــة  -
دينـــــــار  7,243,039التـــــــأخر فن

ن  بيـــــــــا  يـــــــــا، بـــــــــالرغم مـــــــــن قيـــــــــام الـــــــــديوان بـــــــــاإلو  لســــــــاحتي  ن عليهـــــــــا بتـــــــــاريــــخ  فراجمالت 
الخزانــة بــوزارة الماليــة  إدارةالمبــالل المنفــذة مــن إل  م، عنــد الرجــوع29/03/2018

ن تنفيذها بتاريــــخ   م، والبيان التال  يوض  ذلك: 01/09/2020فقد تبي 

 المبلغ بالدينار الساحة ت

 1,835,872  بيا 1

يا 2 ن  5,407,167 مالت 

 7,243,039 اإلجمال  
 

ن كشـــــوفات وزارة  -   عـــــدد الطلبـــــة وقيمـــــة رســـــوم التـــــذاكر وبـــــدل الـــــوزن بـــــي 
اخـــــتالف فن

  بعض المعامالت. كاديميالبعثات األ  التعليم وكشوفات
 ة فن

الـــوزارة لـــبعض  إحالـــةالملـــف وذلـــك بعـــدم  إقفـــالضــعف التعزيـــز المســـتندي لرســـوم  -
 ة. كاديميمطالبات الملحقيات األ 

ن مــــــن مواليــــــد  - ، 2019، 2018قيــــــام وزارة التعلــــــيم بــــــادراج أســــــماء لــــــبعض المــــــرافقي 
 إقفـالقيمـة رسـوم    لهـم جـزء مـنصـرفم بالرغم من أن بعض الموفدين قد 2020
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  سـنوات  همصــرفالملـف والـبعض األخـر قـد انتهـ  مـدة 
ن
 م2018، 2017، 2016ف

 قبل تاريــــخ ميالد األبناء. 

ن  - ن  أكـــت  لـــوحظ ان قيمـــة رســـوم التـــذاكر لـــبعض المـــرافقي  مـــن رســـوم التـــذاكر لمـــرافقي 
 أخرين بنفس المعاملة والساحة والفئة العمرية. 

ن مـن قبــل الوطنيـة الخاصـة  رقــاماأل إرفـاقعـدم  - برســوم قفـل الملـف لــبعض المـرافقي 
 وزارة التعليم. 

 رسوم االبناء

  تخص رسوم دراسـة أبنـاء الطلبـة بالخـارج والمحالـة مـن قبـل  إجمال  بلغ  
المبالل البر

 صــــرفم، وذلـــك لطلـــب الموافقـــة بال2020وزارة التعلـــيم لـــديوان المحاســـبة عـــن ســـنة 
ن بلغـــــ  المبـــــالل ســـــاحات د 9دينـــــار لعـــــدد  17,434,713عليهـــــا مبلـــــل    حـــــي 

ن
راســـــية، ف

 .دينار 16,318,118المفرج عنها والمحالة مبلل 

 والبيان التال  يوض  ذلك: 

 المبلغ المخصوم المبلغ عند اإلفراج المبلغ وفق المعاملة عدد االبناء الموسم الدراس   الساحة ت

 - 404,093 404,093 144 2020/2019  بيا 1

 بولندا 2
2020/2019-
2019/2018 

1 15,788 15,788 - 

 - 40,814 40,814 10 2020/2019 الهند 3

 2,794 61,459 64,253 23 2020/2019 اندونيسيا 4

 مرص 5

2020/2019-
2019/2018-
2018/2017-
2017-2016 

1675 4,868,351 3,833,461 1,034,890 

 تركيا 6
2020/2019-
2018/2017 

833 8,120,383 8,115,502 4,881 

 - 53,998 53,998 6 2019-2020 سلوفاكيا 7

يا 8 ن  74,030 1,183,090 1,257,120 196 2019-2020 مالت 

 - 2,609,913 2,609,913 2634 2019-2020 بريطانيا وايرلندا 9

 1,116,595 16,318,118 17,434,713 5522 اإلجمال  
 

ن بالخـــارج  ومـــن خـــالل عمليـــة الفحـــص والمطابقـــة لرســـوم دراســـة أبنـــاء الطلبـــة الدارســـي 
  لوحظ 
 :اآلنر

 7,031,833م مبلل 2020بلغ  قيمة رسوم دراسة االبناء الغت  منفذة خالل سنة  -
  إحالتها سواء من الملحقيات  3دينار لعدد 

ساحات دراسية، وذلك نتيجة التأخر فن
 إتمــــــامالـــــذي ترتــــــب عليـــــه عـــــدم  األمـــــر وزارة الماليــــــة، أو  موزارة التعلـــــيأو  ةكاديميـــــاأل 

جديـــد  صــــرفتحويـــل هـــذ المعـــامالت، وذلـــك بســـبب تغـــت  واعتمـــاد ســـعر  إجـــراءات
 ليبيا المركزي، والبيان التال  يوض  ذلك:  صـرفبم
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 المبلغ بالدينار عدد االبناء الموسم الدراس   الساحة ت

 4,367,922 433 2018/2017 تركيا 1

 53,998 6 2019-2020 سلوفاكيا 2

 2,609,913 2634 2019-2020 بريطانيا وايرلندا 3

 7,031,833 3073 اإلجمال  
 

لوحظ وجود تكرار لعدد من ابناء الطلبة الموفدين بالخارج بالكشوفات الواردة من  -
 قبل وزارة التعليم. 

بالخارج بالكشوفات الواردة قيام وزارة التعليم بادراج اسماء ألبناء الطلبة الموفدين  -
 للديوان، بالرغم من عدم وجود أسمائهم بمطالبات المدارس بالخارج. 

  قيمــة رســوم االبنــاء بالكشــوفات الــواردة وزارة التعلــيم عــن  -
ن
لــوحظ وجــود اخــتالف ف
 مطالبات المدارس بالخارج. 

زاولــة الم أذونــات إرفــاقبعــض مــن معــامالت االبنــاء بــدون  احالــةقيــام وزارة التعلــيم ب -
 .للمدارس بالخارج

لوحظ ادراج بعض ابنـاء الطلبـة الموفـدين بسـاحات مختلفـة عـن السـاحة الدراسـية  -
 المحالة عنها المعاملة. 

الــــوزارة لــــبعض  إحالــــةضــــعف التعزيــــز المســــتندي لــــبعض المعــــامالت وذلــــك بعــــدم  -
 فواتت  ومطالبات المدارس بالخارج. 

  مـــدارس لـــوحظ وجـــود تكـــرار لـــبعض مـــن ابنـــاء الطلبـــة الموفـــ -
دين، لـــنفس الطالـــب فن

 مختلفة وبنفس الساحة الدراسية. 

 رسوم الحاسب اآلل  

  تخــص رســوم الحاســب اآلل  للطلبــة بالخــارج والمحالــة مــن  إجمــال  بلغــ  
المبــالل الــبر

م، وذلـــــــك لطلـــــــب الموافقـــــــة 2020قبــــــل وزارة التعلـــــــيم لـــــــديوان المحاســـــــبة عــــــن ســـــــنة 
ن بلغـــــ   3دينـــــار لعـــــدد  1,202,890عليهـــــا مبلـــــل  صــــــرفبال   حـــــي 

ســـــاحات دراســـــية، فن
 :دينار والبيان التال  يوض  ذلك 1,092,811رج عنها والمحالة مبلل المبالل المف

 المبلغ المخصوم المبلغ عند اإلفراج المبلغ وفق المعاملة عدد طلبة الساحة

 46,206 225,594 271,800 200 مرص

يا ن  63,873 262,287 326,160 240 مالت 

 - 604,930 604,930 427 تركيا

 110,079 1,092,811 1,202,890 867 اإلجمال  
 

ن بالخـارج  ومن خالل عملية الفحص والمطابقة لرسوم الحاسب اآلل  للطلبـة الدارسـي 
  لوحظ 
 :اآلنر

ن عـــــدم إدراجهـــــم بمنظومـــــة المـــــن   - قيـــــام وزارة التعلـــــيم باضـــــافة بعـــــض الطلبـــــة، تبـــــي 
  الربــ  الراب  

 م. 2020الشهرية لهم حبر
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  الربــ  الراب  لسنة  -
ن
م 2018لوحظ ان وزارة التعليم قد استبعدت عدد من الطلبة ف

(، وذلك نتيجة عدم التحاقهم بساحات الدراسة، وعند 1-25من طلبة تفويضات )
  الربــــ  الرابــ  لســنة 

ن
مطابقــة الكشــوفات المحالــة للــديوان مــ  الطلبــة المســتبعدين ف

منظومـــــة إل  دين، وبـــــالرجوعم، لـــــوحظ إضـــــافة بعـــــض مـــــن الطلبـــــة المســـــتبع2018
ن ورود أسـماء  المن  الشـهرية ومتابعـة الطلبـة الـذين التحقـوا بسـاحات الدراسـة، تبـي 
  منظومــــــة المـــــن  الشــــــهرية ممـــــا يــــــدل عـــــىل انهــــــم قـــــد التحقــــــوا بســــــاحات 

ن
الـــــبعض ف

  الربـــــ  
  منظومـــة المـــن  الشـــهرية حـــبر

ن
الدراســـة، والـــبعض اآلخـــر لـــم تـــرد أســـمائهم ف

 م. 2020الراب  لسنة 

  الكشــف المحــال للــديوان، بــالرغم مــن ق -
ن
يــام وزارة التعلــيم بــادراج عــدد مــن الطلبــة ف
  كشف الملحق األ 

ن
 .كاديم  عدم ورود اسمائهم ف

 الطن   
 التأمي  

  تخص الت إجمال  بلغ  
ن المبالل البر الطب   للطلبة بالخارج والمحالة من قبل وزارة  أمي 

عليهـــا  صــــرفب الموافقـــة بالم، وذلـــك لطلــ2020التعلــيم لـــديوان المحاســـبة عــن ســـنة 
ن بلغـــ  المبـــالل المفـــرج  5,707,119مبلــل    حـــي 

دينـــار لعـــدد ســـاحة دراســـية واحـــدة، فن
 دينار والبيان التال  يوض  ذلك:  3,359,312 عنها والمحالة مبلل

 قيمة التخفيض المبلغ عند اإلفراج المبلغ وفق المعاملة عدد طلبة الموسم الدراس   الساحة

 2,347,807 3,359,312 5,707,119 939 2021/2020 تركيا
 

ة بالسفارة الليبية رئيسـيقام ديون المحاسبة بتكليف لجنة لدراسة بعض الملفات ال -
  مــــن ضــــمنها رســــوم التــــ

ن أنقــــرة، والــــبر ، وذلــــك للتأكــــد مــــن صــــحة وســــالمة  أمي  الطــــب  
الـــذي ترتـــب عليـــه تخفـــيض نســـبة مـــن عقـــد  األمـــر المتعلقـــة بهـــذا لشـــأن،  جـــراءاتاإل 
ن الت م.  أمي   الطب   المت 

 رسوم اللغة

  تخـــص رســـوم اللغـــة للطلبـــة بالخـــارج والمحالـــة مـــن قبـــل  إجمـــال  بلغـــ   -
المبـــالل الـــبر

 صــرفم، وذلـك لطلـب الموافقـة بال2020وزارة التعليم لديوان المحاسبة عن سنة 
ن تـم اإل 1,512,327عليها مبلل    حي 

عـىل  فـراجدينار لعدد ساحة دراسية واحدة، فن
 بدون مالحظات والبيان التال  يوض  ذلك: هذا المبلل 

 المبلل بالدينار عدد طلبة البيان الساحة ت

1 
 تركيا

 931,479 263 25/1تفويضات 

ن  2  580,847 164 منتقلي 

 1,512,327 427 اإلجمال  
 

 رسوم طلبة جمعية ابطال ليبيا لفاقدي االطراف: 

  تخـص المـن  الدراسـية ورســوم اللغـة ورسـوم الحاســب اآلل   إجمـال  بلغـ  
المبـالل الــبر
طالــب مــن جمعيــة ابطــال ليبيــا لفاقــدي  21لعــدد  01/2020والــواردة بــالتفويض رقــم 

م، وذلــك 2020االطــراف والمحالــة مــن قبــل وزارة التعلــيم لــديوان المحاســبة عــن ســنة 
:  صـرفلطلب الموافقة بال  عليها، وفق البيان التال 
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 المبلغ بالدينار عدد طلبة البيان الساحة ت

 من  دراسية ورسوم لغة  تركيا 1

 ورسوم حاسب آل  

19 292,170 

 25,626 1 المانيا 2

 317,796 20 جمال  اإل 
 

ومن خـالل عمليـة الفحـص والمطابقـة للمـن  الدراسـية ورسـوم اللغـة ورسـوم الحاسـب 
  اآلل  لطلبة جمعية ابطال ليبيا لفاقدي االطراف لوحظ 
 :اآلنر

اسـتثناء الطلبـة بشـأن  م،2019( لسـنة 1110القرار رقـم ) اصدار قيام وزير التعليم ب -
( لســـــنة 63رقـــــم ) م مـــــن أحكـــــام القـــــرار 2013( لســـــنة 364الموفـــــدين بـــــالقرار رقـــــم )

   يفـاد قرارات اإل  إصدار  بشأن شـروط م،2018
ن
للدراسـة العليـا بالخـارج، والمتمثلـة ف

ط الحصول عىل  موافقة إحدى 
 جامعة المصنفة من وزارة التعليم.  300رسر

جمعيـــــة أبطـــــال ليبيـــــا لفاقـــــدي  إدارةإضـــــافة طالـــــب واحـــــد مـــــن قبـــــل رئـــــيس مجلـــــس  -
  القرار رقم )

ن
 م. 2013( لسنة 364األطراف، غت  مشمول ف

  بعض بيانات الطلبة الواردة أسـمائهم مـن حيـث الدرجـة  -
لوحظ وجود اختالفات فن

 .الموفد لها والقرار والتفويض المحال للديوان، وكذلك التخصص لبعض الطلبة

 المكتب الكندي 

  عـام CBIE) يم الـدول  تأسـس المكتـب الكنـدي للتعلـ
م، كمنظمـة وطنيـة غـت  1966( فن

، ويعمـل المكتـب بشـكل  ربحية، ذات عضوية غت  حكومية متخصصة بالتعليم الدول 
مؤسســة تعليميــة، وقــد قامــ  وزارة التعلــيم بــابرام اتفاقيــة مــ   150وثيــق مــ  أكــتر مــن 
  أمريكــ ادارةالمكتــب الكنــدي بــ

نــامأ الليــب   للبعثــات الدراســية فن ا الشــمالية مــن ينــاير الت 
  2015م حبر سبتمت  2010

 لمدة 2016يناير  29م، وفن
 
ع  وزارة التعليم اتفاقا

ّ
م، وق

م بتــاريــــخ  18 ، وأخرهــا االتفــاق المــت 
 
، وتــم تجديــد االتفــاق ســنويا

 
م 30/06/2020شــهرا

  الربــــ  الرابــ  
ن حــبر ، وقــد بلــل عــدد الطــالب الليبيــي  ن طالــب  194م، 2020لمــدة ســنتي 

  
  كندا 156و الواليات المتحدةمبتعث فن

 .طالب آخر فن

المبـــالل المحالـــة مـــن قبـــل وزارة التعلـــيم لـــديوان المحاســـبة عـــن ســـنة  إجمـــال  بلغـــ   -
دوالر للمكتب  12,373,442عليها مبلل  صـرفم، وذلك لطلب الموافقة بال2020

 الكندي، والبيان التال  يوض  ذلك: 

 المبلغ بالدوالر رقم الفاتورة البيان ت

 4,067,053 1 األولالمن  الدراسية للربــ   1

 المن  الدراسية للربــ  الثالث 2

4 

2,910,912 

 2,695,762 المن  الدراسية للربــ  الراب  3

 2,699,715 م2021/2020الرسوم الدراسية للموسم الدراس   4

 12,373,442 اإلجمال  
 

 مالحظات عامة 

تقـارير احالـة الـديوان ووزارة التعلـيم بتقاعس بعض الملحقيات بالخارج عن موافـاة  -
 .م(2020م حبر 2015اتها عن السنوات من )مصـروف
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-   
ة والماليــــــة والمراقــــــب المــــــال  بــــــوزارة التعلــــــيم بمطالبــــــة داريــــــالشــــــؤون اإل  إدارةتــــــراجن

يــة وتقــديم  الملحقيــات باإلفصــاح عــن البيانــات الخاصــة بحســاباتها وأرصــدتها الدفتر
 دوري. اتها بشكل مصـروفتقارير 

عـــزوف بعـــض الطلبــــة الموفـــدين للدراســــة بالخـــارج عـــن طريــــق وزارة التعلـــيم الــــذين  -
ن تســــوية إل  ملفــــاتهم والرجــــوع ألعمــــالهم إقفــــالأنهــــوا دراســــتهم بالخــــارج عــــىل  حــــي 
 .أوضاعهم المالية المتأخرة

ة والماليــة بــوزارة التعلــيم بموافاتنــا بالبيانــات المطلوبــة داريــالشــؤون اإل  إدارةتقــاعس  -
والتدقيق ومراجعة بيانـات الطـالب  حصـر مذكرات معدة من الديوان لغرض ال وفق

 الموفدين بالخارج. 

امـــات الماليـــة المســـتحقة للطلبـــة بالخـــارج ممـــا  - ن   معالجـــة االلتر
ن
  وزارة التعلـــيم ف

تـــراجن
 الدعاوي القضائية. إل  فصل الطالب واحيانا تصلإل  يؤدي

ن شـــهاداتهم ات والجامعـــات بالخـــارج كاديميـــرفـــض بعـــض األ  - تســـليم الطلبـــة الخـــرجي 
بقـائهم بالسـاحات وعــدم إل  العلميـة لعـدم تسـديد قيمـة الرســوم الدراسـية ممـا أدي
 قفل ملفاتهم وتكبدهم مصاريف باهظة نتيجة لذلك. 

أدى إل  الملحقيــات لطلبــة غــت  موجــودين بالســاحة الدراســية ممــا إل  تحويــل مبــالل -
( طالـب خـالل 94له تم استبعاد عـدد )وجود فائض بحسابات الملحقية، ومن خال

   307م، وعدد 2020 األولالربــ  
 م. 2020خالل الربــ  الثانن

ة طويلة من انتهاء مدة  -  فادهم. إيصدور قرارات تمديد مدة لبعض الطلبة بعد فتر

  عىل الرغم من الصـرف  ايقاف -
كافة   إحالةعىل بعض الطلبة من قبل الملحق الثقافن

 الساحة.  إل المن  الدراسية للطالب

الديوان دون اعتمادهـا مـن إل  بعض المطالبات الجامعية احالةقيام وزارة التعليم ب -
 .   والمراقب المال 

 قبل الملحق الثقافن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

813 
 

 اجلامعات
 الزيتونة جامعة

 الرقابة الداخلية

   واالخـــتاللمـــن خـــالل دراســـة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة للكشـــف عـــن مـــواطن الضـــعف 
ن
ف
  الرقابـــــــة عـــــــىل عمليـــــــات 

ن
الــــــدورة المســـــــتندية والـــــــدفاتر والســـــــجالت ومـــــــدى إحكامهـــــــا ف

  أتســـم بهــــا األداء المــــال   الـــــرصفالتحصـــيل و 
قـــد تكشــــف  جملــــة مـــن المالحظــــات الــــبر

  صـــــون المـــــال العـــــام 
ن
  نظـــــام الرقابـــــة الداخليـــــة وضـــــعف كفاءتهـــــا ف

ن
 ف
 
  أتـــــرث ســـــلبا

والـــــبر
ورة م عالجـــــــة تلـــــــك األوضـــــــاع حيـــــــث كانـــــــ  والحفـــــــا  عليـــــــه األمـــــــر الـــــــذي يتطلـــــــب  ن

 :  المالحظات عىل النحو التال 

  تســـجيل كافـــة البيانـــات الماليـــة  -
ن
ونيـــة ف ن أن الجامعـــة تعتمـــد عـــىل منظومـــة إلكتر تبـــي 

ومـــــن مخـــــاطر  والتســـــويات المرـصــــفية وعـــــدم العمـــــل بالســـــجالت والـــــدفاتر اليدويـــــة
ة مــن أو صــورة ضــوئي احتياطيــةرسقتهــا وال توجــد نســخة ضــعف الحمايــة حيــث تــم 

ــيعات يعـــد  بيانـــات المنظومـــة.  ـ  وعـــدم اســـتخدام الســـجالت المنصـــوص عليهـــا بالتشر
انيـــة والحســـابات 163-181-83-82-81ذلـــك بالمخالفـــة للمـــواد ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
 م. 2000( لسنة 13( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )18والمخازن والمادة )

ة عىل  ضعف أداء المراقب المال  ومساعده، حيث يتمثل  -   الرقابة المبارسر
دورهم فن

ن العديـد مـن اإلجــراءات  الــرصف اف عـىل القسـم المــال  والمخـازن ، حيـث تبــي 
واإلرسر

ن    تضمن  مخالفات مالية ال تجت 
مـن قبـل المراقـب المـال   اعتمادهـا تـم  الـرصفالبر

هم لدرجـــة    المرـصــوفات. األمـــر الـــذي  انعـــدامومســـاعده، وكـــذلك تقصـــت 
الضـــبط فن

ــــوط  واعتمـــــاد ف ترتــــب عليـــــه    ـ بعـــــض المعــــامالت الوهميـــــة الغـــــت  مســـــتوفية للشر
حجـــم المخالفـــات والتجـــاوزات. وذلـــك بالمخالفـــة  وارتفـــاع الــــرصفالالزمـــة لعمليـــة 

انية والحسابات والمخازن. 26-25-24-22للمواد ) ن  ( من الئحة المت 

وذلــك بالمخالفــة ألحكــام المــادة  الـــرصفضــعف التعزيــز المســتندي ألغلــب أذونــات  -
انية والحسابات والمخازن. 99) ن  ( من الئحة المت 

  تحقيــق رقابــة فعالــة عــىل األمــوال العامــة  انعــدام  -
أداء مكتــب المراجعــة الداخليــة فن

انيـــــــــة 293المخصصـــــــــة للجامعـــــــــة. وذلـــــــــك بالمخالفـــــــــة للمـــــــــادة ) ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

 الـــــرصفم يفيــــد وجميــــ  المســــتندات المرفقــــة لهـــا بخــــت الــــرصفعـــدم خــــتم أذونــــات  -
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

صـول مبينـة فيهـا أصـولها وذلـك للحفـا  عليهـا مـن   -
ُ
عدم مسـك الجامعـة لسـجل األ
انية والحسابات والمخازن. 83الضياع بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

رى و   مراقـب الخـدمات الماليـة تكليف المراقب المال  بالجامعة  عـىل وظيفـة أخـ -
 ة. ببلدية ترهون
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-2018عدم إقفال الحسابات المرصفية وتحويـل األرصـدة خـالل السـنوات الماليـة  -
 إل حساب اإليراد العام.  2019

انية عن السنوات المالية   2019-2018تنفيذ المي  

 لقـرار 
 
تيبـات الماليـة بلغ  جملـة المبـالل المسـيلة للجامعـة مـن الخزانـة العامـة وفقـا التر

ة مـــــن   وقـــــدره 31/12/2018وحـــــبر  1/1/2018خـــــالل الفـــــتر
 
 40,301,775م، مبلغـــــا

تيبــــــات الماليــــــة دينــــــار    التر
ن
ن بلغــــــ  جملــــــة المخصصــــــات الماليــــــة المعتمــــــدة ف   حــــــي 

ن
، ف
 وقــــدره 2018

 
،وقــــد بلغــــ  جملــــة المبــــالل المســــيلة مــــن  دينــــار  48,245,150م مبلغــــا

 لقــــــرار التر 
 
ة مــــــن الخزانــــــة العامــــــة وفقــــــا وحــــــبر  1/1/2019تيبــــــات الماليــــــة خــــــالل الفــــــتر

 وقـــــــدره 31/12/2019
 
ن بلغـــــــ  المخصصـــــــات دينـــــــار  40,620,778م مبلغـــــــا   حـــــــي 

ن
، ف

  
ن
 وقــــدره  2019الماليــــة المعتمــــدة ف

 
وذلــــك حســــب البيــــان  دينــــار  45,235,905مبلغــــا

 :  التال 

 البيان
 م2019سنة  م2018سنة 

 المرصوف المسيل المقدر المرصوف المسيل المقدر

 36,999,390 32,612,040 37,000,000 32,037,050 28,921,775 36,845,150 االول

  
 6,228,420 6,272,833 6,272,500 5,964,530 6,000,000 6,000,000 الثانن

 1,650,000 1,735,905 1,735,905 5,329,663 5,380,000 5,400,000 الثالث

 44,877,810 40,620,778 45,235,905 43,331,243 40,301,775 48,245,150 االجمال  
 

  حكمها(
 
 الباب االول )المرتبات وما ف

، من وزارة المالية والـذين  - ن بي 
ن ورود مرتبات لبعض أعضاء هيئة التدرطس المغتر تبي 

م، حيـث 2020أنته  عالقتهم الوظيفية بجامعة الزيتونة حـبر شـهر أكتـوبر لسـنة 
حيلــ  إل حســابات الجامعــة مــن وزارة الماليــة بــدون ـتــم حــ

و
  أ
رص تلــك المبــالل والــبر

ــدرت 
ُ
مشــار ـدينــار حيــث تــم التــ 1,303,712   بمبلــلوجــه حــق وق

و
  المبلــل ال

رصف فن
.  المكافأةإليه عىل   

 المقطوعية والتشجيعية والعمل اإلضافن

ن تـم إحـالتهم للتقاعـد،  - ن وجـود عـدد مـن المـوظفي  الماليـة باحالـة  وزارة واسـتمرار تبي 
  يــــتم 

مخصصــــاتهم الماليــــة للجامعــــة، حيــــث بلــــل الفــــائض مــــن هــــذه المرتبــــات والــــبر
 وقدره  المكافأة فها عىل 

 
  مبلغا

 .دينار 592,880والعمل اإلضافن

ن عــدم    -    احتفــا تبــي 
ات الــبر مكتــب الشــؤون الماليــة ببطاقــات تحتــوي عــىل المتغــت 

ن بالمخالفـــــــــة للمـــــــــادة انيـــــــــة 126) تطـــــــــرأ عـــــــــىل أوضـــــــــاع المـــــــــوظفي  ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

ن  اتخـــاذ عــدم  -   تطـــرأ عـــىل المـــوظفي 
ات الـــبر   متابعــة المتغـــت 

الجامعـــة أليـــة إجـــراءات فن
وأعضــاء هيئــة التــدرطس وذلــك بــابالغ وزارة الماليــة بأوضــاع اللــذين انتهــ  عالقــتهم 

( مـــن القـــانون 11بالمخالفـــة للمـــادة ) ،الوظيفيـــة بالجامعـــة وايقـــاف  ف مرتبـــاتهم
 .بشأن قانون عالقات العمل 2010( لسنة 12رقم )

ن قيـــام الجامعـــة بـــ -  131,842ومرتبـــات  مســـتمرة بقيمـــة إجماليـــة  تآمكافـــرصف ـتبـــي 
شـــيد المرتبـــات لعـــدد )  دينـــار  ( شـــخص، 26غـــت  مفـــرج عنهـــا مـــن اللجنـــة الدائمـــة لتر
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وزارة العمــــل والــــبعض األخــــر تــــم حيــــث تــــم إبــــرام عقــــود لبعضــــهم غــــت  معتمــــدة مــــن 
الفعليــة  االحتياجــاتالتعاقــد معهــم بموجــب رســائل تكليــف وبطريقــة ال تتوافــق مــ  

، حيـث  ، وبالرغم من وجود مكتـب للحـرس الجـامع  للجامعة ودون أي مردود فعىل 
  بالمخالفــــــة  االســــــتناد والمرتبــــــات تمــــــن  دون  المكافــــــأةأن هــــــذه 

عــــــىل الــــــرقم الــــــوطبن
م 2010( لســـنة 12م وقـــانون عالقـــات العمـــل رقـــم )2014نة ( لســـ8للقـــانون رقـــم )

 اسـتغاللوتحميلها عىل حساب البـاب االول، وذلـك عـن طريـق  والئحته التنفيذية،
ن وأعضـــاء هيئـــة التـــدرطس  ات المـــوظفي  فـــائض المرتبـــات الفعليـــة الناتجـــة عـــن متغـــت 

م ، و األمــر الــذي يعــد إهــدار للمــال العــا الـــرصفوبــدون وجــود ضــوابط تحكــم عمليــة 
 والمرتبات المذكورة أعاله.  المكافأةالكشف التال  يتضمن عينات من 

-    
ن
  والمكافأة )اللجان  الـرصفالمبالغة ف

ن
التشجيعية( حيث بلـل –عىل العمل اإلضاف

ن  ن المـــــاليتي    ومكافـــــآت اللجـــــان عـــــن الســـــنتي 
ن
مـــــا تـــــم  فـــــه عـــــىل بنـــــد العمـــــل اإلضـــــاف

 وقـــــــدره 2019م،2018
 
وبنســـــــبة عجـــــــز )المرـصــــــوف  دينـــــــار 13,225,826م مبلغـــــــا

 للمعتمد( . 

ن قيـام الجامعـة بـابرام عقـود اسـتخدام لعـدد )  - ( عقـد، دون تـوفر التغطيــة 1463تبـي 
ام قــائم حــبر تاريخــه ن مــ  اســتمرار  ،الماليــة الالزمــة، األمــر الــذي ترتــب عنــه نشــوء الــتر

 . ر أو احتياج فعىل    التعاقد م  عنا  ادارية وخدمية دون وجود مت 
 الجامعة فن

ظ ورود مرتبــــات لــــبعض الموفــــدين للدراســـة بالخــــارج كاملــــة مــــن وزارة الماليــــة، لـــوح -
ن قيام الجامعة ب  يـتم  ف ـحيث تبي 

 
 للموفد بالمخالفة وأحيانا

ا
رصف المرتب كام 

  مرصوفات أخرى. 
  المرتب فن

 ربــ  المرتب للموفد واستغالل بافر

  )المرصوفات العمومية(
 الباب الثان 

تبينـ  المالحظـات  2019-2018ة عن السـنوات الماليـة فحص والمراجعالمن خالل 
 االتية: 

-   
عىل بند الهواتف النقالة والشفرات حيـث بلـل مـا  الـرصفقيام الجامعة بالتوس  فن

 وقــدره 2019-2018تــم  فــه عــىل هــذا البنــد خــالل الســنوات )
 
 120,000( مبلغــا

  دينار

  13/11رقــــم ) الـــــرصفبموجــــب إذن  -
، وبقيمــــة ماليــــة م20/11/2019( والمــــؤر  فن

كة العامـــة للكهربـــاء لـــوحظ عـــدم وجـــود أصـــل ـ، لصـــال  الـــدينـــار  226,362قـــدرها  شر
 م  عدم وجود تعزيز مستندي.  الـرصفبنسخة من إذن  واالكتفاء الـرصفإذن 

  29/12رقــــم ) الـــــرصفبموجــــب إذن  -
م، وبقيمــــة ماليــــة 31/12/2019( والمــــؤر  فن

مقابل تسديد جزء من عقـد يجـار مركبـة لنقـل مـدير مكتـب  دينار  (12,935قدرها )
 الخزينة بالجامعة لوحظ عدم وجود ما يفيد بتسليم المركبة للمعبن . 

تـم  ف إجمـال  مــا  11/6/2019- 17/10/2018أرقـام  الــرصفبموجـب أذونـات  -
كــــة دينــــار  164,000قيمتــــه  الثقــــة المتواصــــلة لخــــدمات المقــــا   وذلــــك  لصــــال  رسر

 بعـد سـاعات الـدوام الرسـم   مقابل تقديم
ن وجبـات إفطـار ووجبـات غذائيـة للعـاملي 

  تقــام بالجامعــة ُحملــ  عــىل البــ
اب األول وتقــديم وجبــات غذائيــة لالجتماعــات الــبر
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فـــ  مـــن حســـاب الجامعـــة ، المشـــار إليهـــا  الــــرصفومـــن خـــالل فحـــص أذونـــات  ،و ر
،  مات للجــام ا مــا يفيــد بتقــديم الخــدالمشــار اليهــ الـــرصفحيــث لــم يرفــق بأذونــات 

 الصكوك المشار اليها.  باستالم( مات )ع ع مدفضال عن قيام مدير مكتب الخ

، 17/12، 3/9-2/9أذونـــــات  ف أرقـــــام )و  1/9/2018بموجـــــب إذن  ف رقـــــم  -
لصــــــال   دينــــــار  308,000، تــــــم  ف إجمــــــال  مــــــا قيمتــــــه م2018/(60/12، 3/11

كــــة الخيــــوط النظيفــــة لخــــدمات النظافــــة العامــــة نظــــت  تقــــد يم خــــدمات للكليــــات رسر
ن الحقــا االسـتحواذ عـىل امـوال عامـة بالقيمــة    التابعـة لجامعـة الزيتونـة ، تبـي 

والمبـانن
  مجملهــــــا جــــــرائم  أعــــــالهالمـــــذكورة 

ن
وعــــــدم تقــــــديم أي خــــــدمات للجامعــــــة وتشــــــكل ف

م والمعــدل بالقــانون 1979( لسـنة 2ينطبـق عليهــا قــانون الجـرائم االقتصــادية رقــم )
( مــن قــانون عالقــات العمــل رقــم 12-11كــذلك المــواد )م، و 2014( لســنة 14رقــم )
انيـــة والحســـابات 2010( لســـنة 12) ن م، وكـــذلك القـــانون المـــال  للدولـــة والئحـــة المت 

 والمخازن. 

كــة الخيــار االمثــل لخــدمات النظافــة - دون وجــه أمــوال عامــة باالســتيالء عــىل  قيــام رسر
 دينـــار 2,783,000إجمـــال  وقـــدره  عـــن طريـــق تقـــديم خـــدمات وهميـــة وبمبلـــلحـــق 

  
  .ُ ف  من حساب الباب الثانن

كـــة النســـوم الهادئـــة للخـــدمات التموينيـــة قيـــام - مبـــالل ماليـــة عـــن طريـــق  بـــاختالس رسر
 .دينار 2,694,714تقديم خدمات  وهمية وبمبلل إجمال  وقدره 

كـــة منهـــل المســـتقبل للتعهـــدات التموينيـــة   - مـــال  نـــاتأ عـــن تقـــديم  بـــاختالسقيــام رسر
ة مــن شــهر  بمبلــل إجمــال   6/2013وحــبر شــهر  1/2013خــدمات وهميــة عــن الفــتر

 .دينار 1,453,200وقدره 

ات العامــة   - ن كــة شــمس ليبيــا للتجهــت  (  بــاختالسقيــام رسر بموجــب مــال  )توريــد وهــم 
تـم  ف إجمــال   76/12/2018واذن  ف رقــم  ،71/12/2018إذن  ف رقـم 
ات العامــة وذلــك مقابــل  باســم دينــار 91,400مــا قيمتــه  ن كــة شــمس ليبيــا للتجهــت  رسر

  
مـــدير  كمـــا أفـــاد   اثـــاث مكتـــب   ومكيفـــات واجهـــزة حاســـوب ُحملـــ  عـــىل البـــاب الثـــانن

مـــــدير مكتـــــب ، وكـــــذلك الحـــــال مـــــ  باســـــتالممكتـــــب الشـــــؤون الفنيـــــة بأنـــــه لـــــم يقـــــم 
يات والمخازن  أنهم أفـادوا بـحيـث مدير مكتب الخدمات والعالقات العامة و المشتر

 لم شستلموا األصناف المبينة بالفاتورة. 

 الباب الثالث 

رصف الجمهوريــة ســوق االحــد، ـ( بمــ8801تــدير الجامعــة حســاب للتحــول تحــ  رقــم )
تبينــــــــــ   2019-2018ومــــــــــن خــــــــــالل الفحــــــــــص والمراجعــــــــــة عــــــــــن الســــــــــنوات الماليــــــــــة 

 المالحظات االتية: 

-   
ون كتابـــــــة ( بـــــــد202/12/2018)-( 201/12/2018رقـــــــم ) الــــــــرصفبموجـــــــب إذنن

ــكة الدوليـــة العريقـــة  400,000تـــاريــــخ تـــم  ف اجمـــال  مـــا قيمتـــه  ـ دينـــار بأســـم الشر
لتوريـــد الكتـــب وذلـــك مقابــــل توريـــد كتـــب لكليـــة الدراســــات العليـــا بجامعـــة الزيتونــــة 

 )التحول( لوحظ عدم اثبات ما يفيد توريد تلك الكتب .  حمل  عىل الباب الثالث
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كــة ضــياء ليبيــا -  مــال   بــاختالس قامــ  رسر
 
  مجملــه مبلغــا

ن
 نــاتأ عــن توريــد وهــم  بلــل ف

يات والمخـازن بالجامعـة الـذي دينار  3,214,425وقدره  . إفادة مدير مكتب المشتر

شكلية وهو ما اكدتـه أفـاد عميـد كليـة الدراسـات العليـا بـأن المـواد  استالمقام باعداد 
 ستلمها . المخازن المشار إليه لم تورد إل الكلية ولم ت استالمالموردة بأذن 

كة ارياف الجبل  -   مجملـه مبلـل  باختالسقيام رسر
ن
مال  عـن طريـق توريـد وهـم  بلـل ف

. بموجـــب أذونـــات  ف مـــن حســـابات جامعـــة الزيتونـــة دينـــار  2,250,842وقـــدره 

 :  وفق البيان التال 

 ن فــــ  بموجــــب دينــــار    176,934 بقيمــــة أجماليــــة قــــدرها ، 25113)الصــــكي 
  بنـــــــد المطبوعـــــــات والقرطاســـــــية، 25115

المـــــــواد ( حملـــــــ  عـــــــىل البـــــــاب الثـــــــانن
  
(والمرفقـــــة 2166-2165( )271-270) المخـــــازن رقـــــم   اســـــتالمالمـــــوردة بـــــاذنن
المشـــار إليهـــا لـــم تـــورد إل مخـــازن الجامعـــة ومـــا   إال أذونـــات  الــــرصفبأذونـــات 
 .وهمية استالم

  170,000إجماليــــــة قــــــدرها وبقيمــــــة  11/10/2018بموجــــــب إذن  ف رقــــــم 
  بنــــــد 25027 فـــــ  بموجـــــب صـــــك رقــــــم ) دينـــــار 

( مـــــن حســـــاب البـــــاب الثـــــانن
ن بــــأن المــــواد المــــوردة بموجــــب إذن  ات  قــــد تبــــي  ن المخــــازن رقــــم  اســــتالمالتجهــــت 

المشــار إليـه لـم يـورد ال مخــازن الجامعـة ومـا هــو  الــرصف( والمرفـق بـاذن 257)
 .  إال إذن استالم شكىل 

   ( وبقيمـــــــــة 7/11/2018- 24/12/2018ارقـــــــــام ) فالــــــــــرص بموجـــــــــب أذونـــــــــات
-2564 فـــــــ  بموجـــــــب صـــــــكوك أرقـــــــام ) دينـــــــار  300,000إجماليـــــــة قـــــــدرها 

ات بموجب تفويض رقـم )25034 ن   بند التجهت 
مل  عىل الباب الثانن -239( حر

ن بشــأنها عــدم إرفــاق إذن 1297/2018 ن انهــا لــم  اســتالم( قــد تبــي  المخــازن  تبــي 
 تورد ال الجامعة

 مــن  فــ  بموجــب صــكوك ارقــام  دينــار  1,553,907ماليــة قــدرها وبقيمــة اج
(، حمـــــل  عــــىل البـــــاب الثالــــث بنـــــد 3310168(، )3310166إل  3310159)

ن لنـــا بـــأن المـــواد الـــواردة بأذونـــات اســــتالم  ات الدراســـات العليـــا. وقـــد تبـــي  ن تجهـــت 
ليهـا مـا   إالمشار  الـرصف( والمرفقة بأذونات 262-261-260المخازن أرقام )

 إال اذونات استالم شكلية. 

 دينـــــار  50,000( وبمبلــــل إجمــــال  وقــــدره 98/12/2018بموجــــب أذن  ف رقــــم ) -
  بنــــــد كتــــــب ومراجــــــ  25138رصوف بصــــــك رقــــــم )ـوالمــــــ

مــــــل عــــــىل البــــــاب الثــــــانن ( حر
ن بــأن المرفقــات المؤيــدة بــأذن  ات، حيــث تبــي  المشــار اليــه    عبــارة  الـــرصفومختــت 

يات ـر أصـــناف وكــــذلك محـــعـــن فـــاتورة نهائيـــة مختومــــة بـــدون ذكـــ رصن لجنـــة المشــــتر
  
 م بدون أي توقيعات. 20/11/2018الثامن والمؤر  فن

 حساب الودائع واالمانات

رصف الجمهوريــــة ـ( بمــــ7012تحــــ  رقــــم ) للودائــــ تحــــتفظ جامعــــة الزيتونــــة بحســــاب 
 2019-2018ســــوق االحــــد، وفيمــــا يــــىل  تفصــــيل أرصــــدة أول المــــدة للســــنوات الماليــــة 

 المودعة والمرصوفة بهذا الحساب: والمبالل 
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 المبالغ المرصوفة المبالغ المودعة رصيد اول المدة تاريــــخ الرصيد

 22,578 107,983 6,727,685 2018السنة المالية 

 122,835 56,186 6,813,081 2019السنة المالية 
      

 :  
ن االنر  -ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 

( مـــن الئحـــة 163بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة )عـــدم إمســـاك ســـجل تحلـــيىل  للحســـاب  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

المبـــالل الموجـــود بحســـاب الودائـــ  واالمانـــات    مبـــالل معـــالة منـــذ ســـنوات ماليـــة  -
ن   ألحكــــام المــــادتي 

 
ســــابقة لــــم يــــتم يتخــــذ بشــــأنها أي إجــــراء، األمــــر الــــذي ُيعــــد مخالفــــا

انية والحسابات وا161-162) ن  لمخازن. ( من الئحة المت 

عـــدم وجـــود مســـتندات تعليـــة للمبـــالل الماليـــة بالحســـاب بالمخالفـــة ألحكـــام المـــواد  -
 السابق ذكرها. 

ويــــد اللجنــــة بمــــذكرات التســــوية المرـصـــفية الشــــهرية   لهــــذا  - ن عــــدم قيــــام الجامعــــة بتر
الحســاب بحجــة رسقــة المنظومــة الخاصــة بالحســابات، والــتحجأ بعــدم وجــود أيــة 

 من المنظومة.  احتياطيةنسخة 

م بشــأن تســوية 2018( لســنة 196عــدم األخــذ بقــرار رئــيس ديــوان المحاســبة رقــم ) -
  مبـــــالل مـــــن الحســـــاب دونـحســـــاب الودائـــــ  واالمانـــــات. والقيـــــام بالتـــــ

أخـــــذ  رصف فن
 .الموافقة من ديوان المحاسبة

( إل حســـــاب 7012قـــــم )قامــــ  الجامعـــــة بــــاجراء تحـــــويالت مــــن حســـــاب الودائــــ  ر  -
  تـــــم تحويلهـــــا مـــــن ، وقـــــد بلـــــل إجمـــــال  البـــــاب االول

حســـــاب الودائـــــ  إل  المبـــــالل الـــــبر
امــــــوال ســــــداد ، لغــــــرض تمــــــ  بالمخالفــــــة دينــــــار  4,417,392ول حســـــاب البــــــاب األ

كة منهـــــل المســـــتقبل للخـــــدمات التموينيـــــة نظـــــت  تقـــــديم خـــــدمات وهميـــــة تــــــم ـلـــــ شر
 .تحميلها عىل بند االعاشة لحساب الباب االول 

 .المخــــازن

بـــالرغم  2019-2018لجـــرد الســـنوي للســنوات الماليـــة عــدم قيـــام الجامعـــة بــاجراء ا -
( لســـــنة 17مـــــن صـــــدور قـــــرارات تشـــــكيل لجـــــان للجـــــرد ولـــــم تنفـــــذ و   )قـــــرار رقـــــم )

( 293-292م(، وذلــــك بالمخالفــــة للمــــواد )2018( لســــنة 433م، قــــرار رقــــم )2017
انية والحسابات والمخازن  ن  من الئحة المت 

يات والمخازن بكاف انفراد  - و ف  اسـتالممـن  المخـزنة األعمـال مدير مكتب المشتر
 وقيد بالدفاتر. 

ال يتم مسك سجل أو بطاقـات لألصـول تـدون فيهـا كافـة البيانـات المتعلقـة باألصـل  -
  نهايـة ـومكان تواجده فضال عن عدم مطابقة األصول وح

رصها عىل الطبيعة ولـو فن
 السنة المالية. 

سـبب قبولهـا أو إضـافتها قبول أصـناف بالمخـازن دون تـوفر المسـتندات الدالـة عـىل  -
 رصن الفحص والمعايرة(. ـبالمخازن )قائمة الحساب، أمر التوريد، مح
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انيـة  - ن   أمنـاء المخـازن كمـا حددتـه الئحـة المت 
ن
ـوط الواجـب توافرهـا ف عدم مراعاة الشر

يات والمخازن وهو  والحسابات والمخازن، حيث لوحظ أن المكلف بمكتب المشتر
ن خاص. من يقوم باالستالم لديه مؤهل د  بلوم معلمي 

ن المخزن عند  ف األصناف المستديمة بقيدها كعهد لمن أستلمها  - عدم قيام أمي 
  أغراض مصلحية.  باستعمالها وتعهد  باالستالممقابل إقرار 

ن
 ف

ســــــوء حالــــــة   المخــــــزن وضــــــيق ســــــعته التخزينيــــــة وعــــــدم تــــــوفر وســــــائل المحافظــــــة  -
ها. والحماية الالزمة لمحتويات المخزن من وسائل مكافحة   الحرائق وغت 

عــدم قيــام الجامعــة بتــوفت  وســائل المحافظــة والحمايــة الالزمــة لمحتويــات المخــزن  -
انية والحسابات والمخازن. 220بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  المخــازن وضــيق سـعتها التخزينيــة، ممــا يعــرض المخزونــات للتلــف  -
سـوء حالــة مبــانن
 والضياع. 

ل المخـــازن بطريقـــة تـــتالءم وطبيعتهـــا مـــ  عـــدم عـــدم مراعـــاة حفـــظ األصـــناف داخـــ  -
بوضـــ  بطاقـــة لكـــل صـــنف لتحديـــد رقمـــه والكميـــة الموجـــودة منـــه، وذلـــك  االهتمـــام

انية والحسابات والمخازن.  ن  بالمخالفة لالئحة المت 

 انتظـــامبطاقـــات االصـــناف( وعـــدم  -عـــدم إمســـاك بعـــض الســـجالت )أســـتاذ المخـــزن -
( مـــــن 232-231فـــــة ألحكـــــام المـــــواد )القيـــــد بالســـــجالت الممســـــوكة، وذلـــــك بالمخال

انية والحسابات والمخازن، األمر الذي أدى إل صعوبة تحقيق األرصدة  ن الئحة المت 
 المخزنة. 

( مـــــن 307-306-305اإلجـــــراءات المنصـــــوص عليهـــــا بـــــالمواد ) اتخـــــاذ عـــــدم مراعـــــاة  -
انية والحسابات والمخازن بشأن االصناف المفقودة والتالفة ن  الئحة المت 

 الذاتية المـــوارد 

-2018مــــن خــــالل فحــــص ومراجعــــة المــــوارد الذاتيــــة للجامعــــة عــــن الســــنوات الماليــــة  
ن بــــأن الجبايــــة والـــــرصف تــــتم بموجــــب إيصــــاالت قــــبض خارجيــــة مطبوعــــة 2019 ،تبــــي 

بمعرفــة الكاتـــب العـــام للجامعـــة وذلـــك لجبايـــة إيـــرادات األكشـــاك والمقـــا   والمحـــالت 
  تتبــ  الجامعــة، وقــد 

 وقــدره  المجــاهبلغــ  اإليــرادات  الخاصــة بالكليــات الــبر
 
 مبلغــا

 
نقــدا

 3141دينار، حيـث تمـ  جبايتهـا بموجـب تسـعة إيصـاالت عرفيـة تبـدأ مـن ) 24,573
 رصف فيها بدون مستندات. ـ( والت3149ال رقم 

 :صندو  التكافل االجتماع  

م، 2018( لســنة 348عــىل قــرار رئــيس جامعــة الزيتونــة رقــم ) تــم إنشــاء الصــندوق بنــاء 
بشـــــأن صـــــندوق التكافــــــل االجتمـــــاع  وتشـــــكيل لجنــــــة إلدارة الصـــــندوق بحيـــــث قامــــــ  

( 30056-8لجامعة الزيتونـة رقـم ) االجتماع  الجامعة بفت  حساب لصندوق التكافل 
لــــــواردة ســـــوق االحــــــد، والبيــــــان التـــــال  يوضــــــ  إجمـــــال  المبــــــالل ا -رصف الجمهوريــــــة ـبمـــــ
ة مــــــن ـوالمــــــ م وهــــــذه أخــــــر حركــــــة 3/3/2020وحــــــبر  28/01/2019رصوفة عــــــن الفــــــتر

 للحساب: 
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 الرصيد القيم المرصوفة من الحساب القيمة المالية المحالة للحساب

694,858 557,984 136,874 
 

ن      ومن خالل الفحص والمراجعة تبي 
 :االنر

 لقــرار رئــيس  اجتماعــاتعــدم وجــود محــا ن  -
 
للجنــة إدارة الصــندوق والمشــكلة وفقــا

  ترـصـف مــن 2018( لســنة 406الجامعــة رقــم )
م، أو آليــة لتحديــد القــيم الماليــة الــبر

عىل تقديرات عشوائية ومحابـاة مـن الكاتـب العـام )رئـيس لجنـة  واالعتماد الحساب 
 ن. ( أعضاء آخري4ادارة الصندوق( وتم تهميش لجنة االدارة والمتكونة من )

  تـــتم مـــن حســـاب  -
عـــدم وجـــود ســـجالت لقيـــد واثبـــات حركـــة العمليـــات الماليـــة الـــبر

 .الصندوق خالل المدة موضوع الفحص

 ال توجد أي قواعد أو ضوابط للرصف من هذا الحساب.  -

اكاتقيام الجامعة بخصم  - ن وأعضاء هيئة التـدرطس وذلـك ـق االشتر  من الموظفي 
 
شا

بشـــأن قــانون عالقـــات  2010( لســنة 12رقـــم )( مـــن القــانون 41بالمخالفــة للمــادة )
 العمل. 

 بعض المبالل المودعة بالحساب والبيان التال  يوض  ذلك:  اختالس  -

 بيان المستفيد تاريــــخ الخصم من الحساب القيمة رقم الصك

 ادارة الخدمات الصحية ترهونة 15/1/2020 150,000 3341434

3341426 235,000 18/7/2019   
ر
كة الراف اد للمعدات الطبيةرسر  الستت 

 ادارة الخدمات الصحية ترهونة 15/1/2020 150,000 3341435

 خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينار لين    535,000 االجمالـــــي
 

 ذلك من خالل التال  
ن  :حيث تبي 

دينــــــار  235,000م بقيمــــــة 15/7/2019بموجــــــب إذن  ف بــــــدون رقــــــم وبتــــــاريــــخ  -
  
ـــــــــرافر كـــــــــة ال اد لصـــــــــال  رسر المعـــــــــدات الطبيـــــــــة وهـــــــــو عبـــــــــارة لتـــــــــوفت  االدويـــــــــة  الســـــــــتت 

 بــــأن هــــذه المرفقــــات    
ن  ترهونــــة العــــام وقــــد تبــــي 

والمســــتلزمات الطبيــــة لمستشــــفن
عبــارة عــن كتــاب صــادر عــن الكاتــب العــام بالجامعــة بــدون تــاريــــخ وبــدون رقــم موجــه 

  ع ع ع( لعضـــو لجنـــة الصـــندوق )
كـــة الـــرافر يطلـــب فيـــه منـــه إعـــداد صـــك لصـــال  رسر

اد ال    235,000المعــــدات الطبيــــة مــــن حســــاب الصــــندوق بقيمــــة  ســــتت 
 
دينــــار، وبنــــاءا

( بتــــــــــاريــــخ 3341426( باعــــــــــداد صــــــــــك رقــــــــــم )ع ع عقــــــــــام عضــــــــــو اللجنــــــــــة ) عليــــــــــه
كة المــــذكورة دون ـلصــــال  الــــ دينـــار  235,000، بمبلـــل مــــال  وقــــدره 15/1/2020 شر

كة ألدوية أو معدات لمستشـفن ـإرفاق أي مؤيد ششت  إل توفت  ال وكمـا هـو  ،ترهـونشر
وبتتبـــــ  حركـــــة هـــــذا  ،(ع ع علعضـــــو الصـــــندوق المـــــدعو ) اســـــتداللرصن ـتابـــــث بمحـــــ

ن إيداعه بموجب صك مصدق رقـــــم ) كة المذكورة ـ( لصالــــ  ال40869الصك تبي  شر
  حسابها بم

. ـفن  رصف النوران فرع برج طرابلس االسالم 

ن  ف بــــدون م وكـــذلك إذ14/1/2020بموجـــب إذن  ف بـــدون رقـــم وبتـــاريــــخ   -
م، وهــو عبــارة عــن أوراق تمــ  طباعتهــا بمعرفــة الكاتــب 14/1/2020رقــم وبتــاريــــخ 

العام وعضو لجنة الصندوق مـدون بهـا بيـان )قيمـة مسـاعدة ماليـة إلدارة الخـدمات 
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هونة( مرفق معها، كتاب صادر عن الكاتب العام بالجامعة بدون تـاريــــخ  الصحية بتر
يطلـب فيـه إعــداد صـك لصــال   ع ع( ق )عوبـدون رقـم موجــه لعضـو لجنـة الصــندو 

هونة من حساب الصندوق بقيمة    دينار 300,000مكتب الخدمات الصحية بتر

 عـــــىل ذلـــــك قـــــام عضـــــو اللجنـــــة )ع -
 
ن ارقـــــام ) ع ع( وبنـــــاءا ( 3341434باعـــــداد صـــــكي 
م بمبلــــــل مــــــال  وقــــــدره 14/1/2020( بتــــــاريــــخ 3341435) - 14/1/2020بتــــــاريــــخ 

هونــة ودون إرفــاق  لكــل صــك لصــال ينــار د 150,000 مكتــب الخــدمات الصــحية بتر
ن هذا  .   ،الـرصفأي مؤيد يجت   

 كما هو تابث بمحرصن االستدالل للمعبن

ن  - مشــار إليهــا أعــاله أن ومــن خــالل تتبــ  حركــة الصــكوك تبــي 
إ
إجمــال  القيمــة الماليــة ال

تمـــــــ  إحالتهـــــــا إل حســـــــاب صـــــــندوق التكافـــــــل اإلجتمــــــــاع  إلدارة  دينـــــــار  300,000
هونة رقم )الخدمات الصحي رصف شمال أفريقيا ترهونة ـ( والمفتوح بم80229ة بتر

  نفــــس اليــــوم بتــــاريــــخ 16/1/2020بتــــاريــــخ 
ن
م 16/1/2020م وتــــم ســــحب المبلــــل ف

 ال ا( .  م ( من قبل المدعو )388376وبصك رقم )

 جامعة الزاوية 
  للجامعـــة وعـــدم تحـــديث الهيكـــل التنظـــيم  للجامعـــة  -

عـــدم اعتمـــاد المـــالك الـــوظيفن
 من وجود عيوب تنظيمية تستدع  المعالجة.  بالرغم

  متابعة أصولها وممتلكاتها -
ما يجعلها عرضة للضياع وسوء  قصور وضعف اإلدارة فن

ن عدم وجود حرص بأصول اإلدارة.  االستخدام  حيث تبي 

قصــــور مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة عــــن أداء مهامــــه عــــىل أكمــــل وجــــه وعــــدم قيامــــه  -
شـاد بهـا عنـد اتخـاذ باعداد التقارير الدوريـة عـن أعما لـه واحالتهـا لـإلدارة العليـا لالستر

 .واكتفائه باعداد تقرير سنوي فقط القرارات

وضــــــعف التعزيــــــز  الصـــــــرف أذونــــــاتعــــــدم مراعــــــاة اســــــتيفاء كامــــــل البيانــــــات لــــــبعض  -
( مــــــن الئحــــــة 99بالمخالفــــــة ألحكــــــام المـــــادة ) الصــــــرف أذونــــــاتالمســـــتندي ألغلــــــب 

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

بالمخالفــة  الصـــرفوالمســتندات المؤيــدة لهــا بمــا يفيــد  الصـــرف أذونــاتم خــتم عــد -
انية105ألحكام المادة ) ن  .المخازنو  الحساباتو  ( من الئحة المت 

 .ةداري( من الئحة العقود اإل 19عدم وجود لجنة عطاءات بالمخالفة للمادة ) -

وتجـــاوز حــدود المبـــالل المفـــوض بهـــا  أخـــرىات بنـــود مصـــروفتحميــل بعـــض البنـــود ب -
( 13( مـن قـانون النظـام المـال  والمـادة )10لبعض البنود بالمخالفة ألحكـام المـادة )
انية والحسابات والمخازن ن  .من الئحة المت 

 الصـــرفوجميــ  المســتندات المرفقــة بمــا يفيــد  الصـــرف أذونــاتعــدم التقيــد بخــتم  -
ن 105بالمخالفة لنص المادة )  انية والحسابات والمخازن. ( الئحة المت 

ام ب - ن انية احالةعدم االلتر ن   المت 
  وحساب التحولاألول  للباب بوافر

حسـاب إل  والثانن
( مـــــن 7م بالمخالفــــة للمـــــادة )2020-2019-2018للســــنوات الماليـــــة  العـــــام يــــراد اإل 

: القانون المال  للدولة وفق البيان   
 اآلنر
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 2020سنة  2019سنة  2018سنة  البيان

 580 331 1,115 األول الباب

  
 14 1,286 169,129 الباب الثانن

 779,763 1,196,350 809,600 الباب الثالث
 

ام ب - ن ن  يـراداتاإل  احالةعدم االلتر ن المـاليتي   م2020 م،2019المحصـلة خـالل السـنتي 
عـــــىل دينـــــار  2,112دينـــــار و 67,416العـــــام وقـــــد بلغـــــ  قيمتهـــــا  يـــــراد حســـــاب اإل إل 

 .  التوال 

  تمثلإحالة  عدم -
اما للغـت  مـن حسـاب التحـول االستقطاعات القانونية والبر ن

إل  التر
  الحســاب بيانهــا وفــق دينــار  162,102قيمتهـا  إجمــال  جهاتهـا بلــل 

ن
واالحتفــا  بهـا ف

 :ما يىل  

 القيمة البيان

 78,036 الضمان االجتماع  

يبة الجهاد  69,104  ن

يبة الدمغة  10,143  ن

  
ن النهان   4,819 التأمي 

 

  متابعـــــــة الحســـــــابات الماليـــــــة للجامعـــــــة و  -
المطابقـــــــات  اجـــــــراءاإلهمـــــــال والتقصـــــــت  فن

لســـــنة األول  مـــــن حســـــاب البـــــاب ممـــــا ترتـــــب عنـــــه وجـــــود صـــــكوك معلقـــــة رصـــــدةلأل
ة لـم  م2016م، 2015 سنوات سابقةإل  م ترج 2019 وما بعدها تمثل مبالل كبـت 
  .حيالها أو تسويتها أي إجراء يتم اتخاذ 

   مصــــرفظهـــرت بكشـــف الوجـــود مســـحوبات  -
منـــذ ســـنوات دون أن تكـــون مقيـــدة فن

  .دفاتر وسجالت الجامعة

ونيـــــة  - عــــدم التقيـــــد بمخرجـــــات المنظومـــــة الموحــــدة للمرتبـــــات وبالكشـــــوفات االلكتر
ن غـــت  بصــــرف  للمرتبـــات الشـــهرية الصـــادرة عـــن وزارة الماليـــة وذلـــك مرتبـــات مـــوظفي 

ن بالمنظومـــة ن الـــذين انتهـــ  عالقـــتهم اســـتغالل المرتبـــات الـــواردة للو  مـــدرجي  عـــاملي 
امـــات  الوظيفيـــة ن   تغطيـــة التر

انيـــة أخـــرىبالجامعـــة فن ن   المت 
والكشـــوفات  غـــت  واردة فن

   المحالـــــــــة
والتعيينــــــــــات  –والحـــــــــوافز  -المكافـــــــــآت  –العـــــــــالوات –)العمـــــــــل اإلضـــــــــافن

 الجديدة(. 

ن بـالرغم مـن انتهـاء عالقـتهم الوظيفيـة  -    ف مرتبـات لـبعض المـوظفي 
االستمرار فن
( مــن 24معــة ســواء باالســتقالة أو إجــازة بــدون مرتــب بالمخالفــة لــنص المــادة )بالجا

  القانون المال  للدولة، وبيانهم
 
: وفقا  

 لآلنر

ـــخ البيان االسم    رقم القرار التاريـ
 
 م12/2020حالة المرتب ف

 مستمر 539 م25/6/2019 استقالة ر.ا.م

 مستمر 540 م7/2019/ 9 استقالة ا.ك

 مستمر 862 م10/10/2019 استقالة م.أ. 

 مستمر 748 م23/10/2019 استقالة ز. ض. ا

 مستمر 672 م21/3/2019 استقالة ع.س

 مستمر 617 م21/7/2019 استقالة ف. م. ا

 م9/2019خر مرتب آ 552 م28/7/2019 استقالة ع. ا.  
 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

823 
 

   ف المكافـــــآت الماليـــــة وتحميلهـــــا عـــــىل بنـــــد المرتبـــــات األساســـــية دون  -
ن
التوســـــ  ف

ن    تـم القيـام بهـا ودون وجـود تغطيـة ماليـة خـالل السـنة المـاليتي 
تحديد لألعمال البر

: م وفق 2019،2020  
 اآلنر

 م2020سنة  م2019سنة  البيان

ن مصـروفال المكافآت المالية إجمال    ينار. د387,408 دينار 571,262 ة للموظفي 

 ينار. د337,750  دينار. 64,220 ة ألعضاء هيئة التدرطسمصـروفلمكافآت المالية ال إجمال  

 ينارد 725,158 دينار 635,482 المــــجـــــمــــوع
 

انية التحول لسنة  - ن   مت 
ر
( 80عىل القرار ) م بناءا 2019م خالل سنة 2018 ف بواف
 يــــــــراداتتــــــــداخل الســــــــنوات الماليــــــــة وظهــــــــور كشــــــــف اإل إل  مــــــــا أدىم 2019لســــــــنة 
ن مصـــروفوال   ســنة واحــدة وترتــب عليــه عــدم دقــة  ات لــدى المراقــب المــال  لســنتي 

ن
ف

ن  ن الماليتي   .البيانات الواردة بالحساب الختام  للسنتي 

تزايد التعاقدات للتعاون الدخىل  دون وجود مخصصـات ومـن غـت  مراعـاة لالحتيـاج  -
امات ن ة بقيمة بلغ   الفعىل  ترتب عنها التر  .دينار 2,500,000كبت 

ام ب  - ن االستقطاعات الضـمانية لصـندوق الضـمان االجتمـاع  واإلبقـاء  احالةعدم االلتر
  حساب الودائ  واأل 

 مانات. عليها واالحتفا  بها فن

م بمبلـــل 2015وجـــود صـــكوك معلقـــة بحســـاب الودائـــ  لســـنوات ســـابقة مـــن ســـنة   -
  . لتسويتها أي إجراء دون اتخاذ دينار  500,000تجاوز 

م المخصـــــومة مـــــن 2020لســـــنة ار دينـــــ 6,500قيمـــــة الدمغـــــة والبالغـــــة إحالـــــة  عـــــدم -
  الحساب.  ضـرائبمصلحة الإل  حساب التحول

 واالحتفا  بها فن

  القيام بفت  حساب  -
  تم  جبايتها  يرادات خاص إليداع قيمة اإل مصـرفن

الذاتية البر
( مــــــن قــــــانون 14الحســــــابات بــــــوزارة الماليــــــة بالمخالفــــــة للمــــــادة )إدارة  دون موافقــــــة

واســـــتغالل الحســـــاب  يـــــراداتمـــــن وجـــــود حســـــاب لإل  النظـــــام المـــــال  للدولـــــة بـــــالرغم
 .منه عىل بعض المتطلبات الصـرفالذاتية و  يراداتالخاص باإل 

عـــدم وجـــود ســـجل للعهـــد واعتمـــاد  فهـــا مـــن حســـاب المـــوارد لذاتيـــة دون تحديـــد  -
  الصـــــرفالغــــرض مــــن 

 
ة مصـــــروفالعهــــد ال إجمــــال  وقــــد بلــــل  وعــــدم تســــويتها مســــتنديا

 .ينارد 38,500 م مبلل2019خالل سنة 

الصـادرة عـن الجامعـة واهمـال تسـويتها  عدم الحرص عىل متابعة الصـكوك المعلقـة -
ة إجماليـحيث كشف  عملية المراجعة والفحـص عـن وجـود صـكوك معلقـة بقيمـة 

ن أن أحد الصكوك يخص السنة المالية دينار  2,301,100بلغ    .م2017وقد تبي 

جاع رواتـــب خـــالل ســـنة  إجمـــال  بلـــل  - مـــ  دينـــار  511,174مبلـــل  م2020قيمـــة اســـتر
 الحســـاب الختـــام  ومنظومـــة المرتبـــات 

ن جاع مـــا بـــي 
  قيمـــة االســـتر

وجـــود اخـــتالف فن
عـــدم إل  ممـــا ششـــت  دينـــار  548,382حيـــث بلغـــ  قيمتهـــا بالحســـاب الختـــام  مبلـــل 

  إعداد و ف المرتبات. 
 الدقة فن

جاع المرتبـاتإحالة  عدم -      يـراد اإل إل  قيمة اسـتر
ف المكافـآت العـام واسـتغاللها فن

 .  
 ومقابل العمل اإلضافن
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كقيمة   ماناتحساب الودائ  واأل دينار إل  41,419مبلل  احالةالجامعة بإدارة  قيام -
ن إن القيمة   حي 

ن
  ف
ن نهان    الحسـاب  تأمي 

ن
  حسـب مـا جـاء ف

ن نهـان  المخصومة كتـأمي 
 دينار  17,475الختام  مبلل 

 
ا  ماناتعىل تعلية حساب الودائ  واأل  مما يعل  مؤرسر

ن واللـوائ  إل  مبلـل مـن حسـاب احالةبمبالل ال تخصها و  حسـاب بالمخالفـة للقـواني 
  .المعمول بها

-   
ن
كافــة التعاقــدات بالمخالفــة ألحكــام المــادة إبــرام   اعتمــاد أســلوب التكليــف المبــارسر ف

فرصـــة الحصـــول عـــىل أفضـــل العـــروض  ممـــا يضـــي  ةداريـــمـــن الئحـــة العقـــود اإل  (10)
 .سعاربأنسب األ 

  أغلــــــب عقــــــود التوريــــــد عــــــدم وجــــــود  -
ن
مقاشســــــات وطلبــــــات احتيــــــاج مــــــن المخــــــازن ف

 والصــــيانة مــــا يعــــد 
 
انيــــة والحســــابات  ( مــــن الئحــــة233ألحكــــام المــــادة ) مخالفــــا ن المت 

 .والمخازن

   ف نفقات اإل  -
ن
هة السياج  حيث بلل  عاشةالمبالغة ف

ن واإلقامة لصال  فندق التن
ن  إجمـــال   ن المـــاليتي  م مـــا قيمتـــه 2020 ،م2019 مـــا تـــم  فـــه للفنـــدق خـــالل الســـنتي 

: وفق دينار  3,545,130  
 اآلنر

 مجموع القيم المصـروفة للفند  السنة المالية

 1,481,940 م2019

 2,063,190 م2020
 

ن  : ولدى المتابعة والتدقيق تبي   
 اآلنر

  تغطيــة  
واإلقامــة جهــات  عاشــةات اإل مصـــروفاســتغالل مخصصــات الجامعــة فن

لهــــا الشخصــــية االعتباريــــة والذمــــة الماليــــة المســــتقلة ال تتبــــ  الجامعــــة منهــــا وال 
   عالقـــة لهـــا بنشـــاطها

اللجنـــة الطبيـــة لمكافحـــة جائحـــة   –)نـــادي أســـاريا الريـــا،ن
  أمــوال الجامعــة بالمجــان ودون وجــه حــق بالمخالفــة تصـــرفمــا يعــد  (كورونــا

ا فن
 .ظام المال  ( من قانون الن24ألحكام المادة )

  هـــــة مصــــــروفالمبــــالل ال إجمـــــال  مـــــن  %52,66أن مــــا نســـــبته ن ة لصـــــال  فنـــــدق التن
ن بقيمــة بلغــ   ن المــاليتي  كانــ  مقابــل تغطيــة دينــار   1,867,000خــالل الســنتي 

  كرة القدم والطائرة لنـادي أسـاريا عـن السـنوات  إعاشةات مصـروف
واقامة فريفر

 11/12 : ف أرقـام أذونـاتوقد  ف  بموجب  م2020 ،م2019م، 2018
– 12/12 – 10/11 – 38/12 – 1/11 – 122/12 – 721/12 – 722/12 
– 723/12 – 724/12 – 725/12 – 726/12 – 727/12 – 13/9. 

  ن أن تـــوفت  اإلقامـــة واإل للنـــادي كـــان بموجـــب تكليفـــات للفنـــدق صـــادرة  عاشـــةتـــي 
 عن رئيس الجامعة دون وجود عقد م  الفندق. 

  هــــة مقابــــل تــــوفت  إقامــــة و  ف مبــــالل ماليــــة ن
ألعضــــاء هيئــــة  اعاشــــةلفنــــدق التن

ن أو  التــدرطس ورئــيس الجامعــة بدولــة المغــرب دون وجــود مــا يفيــد ســفر المعنيــي 
والضــوابط المنصــوص  شـــروطوجــود قــرار إيفــاد بمهمــة رســمية وعــدم مراعــاة ال

  الئحة السفر والمبي . 
 عليها فن
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دينار  49,654لسفر بقيمة أجراس ل شـركةلصال   17/11 ف رقم إذن  بموجب -
دينـــــار  95,222ة إجماليـــــبقيمـــــة  20/5مقابـــــل حجـــــز تـــــذاكر ســـــفر واذن  ف رقـــــم 

 :ولوحظ بشأنهما

  .  عدم كتابة اسم المراج  الداخىل 

 لمهمة رسمية ليتم حجز تذاكر عىل حساب الجامعة.  اإليفاد عدم وجود قرار ب 

  اختصــاص مكتــب عــدم اختصــاص الكاتــب العــام بحجــز التــذاكر حيــث يعــد مــن
  الخدمات وذلك

 
  تنظم عمل الجامعات. وفقا

 لالئحة الداخلية البر

  ال تــــربطهم بالجامعــــة أيــــة عالقــــة وظيفيــــة حيــــث  شــــخاصحجــــز تــــذاكر ســــفر أل
أي  وعـــائالتهم دون وجـــود  شـــخاصلـــوحظ  ف مقابـــل تـــذاكر ســـفر لـــبعض األ 

 قرار بايفاد بمهمة رسمية بالمخالفة لالئحة السفر وعالوة المبي . 

هـــة مقابـــل تقـــديم خـــدمات مقـــ  لـــإلدارة دينـــار  720,000ف قيمـــة    - ن لفنـــدق التن
 – 317/12أرقــــام   ف أذونــــاتم تــــم  فهــــا بموجــــب 2020العامــــة خــــالل ســــنة 

 :لوحظ بشأنها 319/12 – 318/1

 الئحة العقود اإل  ات التعاقد المنصوص عليهااجراءاإلخالل ب  
 .ةداريفن

 للفحــــص الالحــــق مــــن قبــــل ديــــوان ة مصـــــروفعــــدم إخضــــاع العقــــد والــــدفعات ال
م بشـــأن 2013لســـنة  (19)( مـــن قـــانون رقـــم 26المحاســـبة بالمخالفـــة للمـــادة )

م حيــث 2013لســنة  24تنظــيم ديــوان المحاســبة المعدلــة بالقــانون رقــم  إعــادة
 .دينار 720,000ة للعقد بلغ  جماليإن القيمة اإل 

  األ  
 دينــار  60,000  شــهرية للخــدمات بلغــحيــث إن القيمــة ال ســعار المبالغــة فن

 دون تحديد الكميات المستهلكة من الخدمات المقدمة. 

  ام الفندق بتقديم ن ن مستوى الخدمة المقدمة والتر عدم وجود تقارير شهرية تبي 
 .الخدمات المتفق عليها

  م و ف 4/10/2020تــــــم إعــــــداد الفــــــواتت  الشــــــهرية للفنــــــدق بــــــنفس التــــــاريــــخ
 م 31/12/2020واستالم الدفعات بنفس التاريــــخ 

  يبة عىل العقد وكذلك عدم إرفاق شهادة حديثة تفيد ال يوجد إيصال سداد  ن
ام الفندق بسداد ال ن  ضـرائب. التر

 ة مـ  أن جمالي ف بموجب صك واحد بالقيمة اإل إذن  إعداد و ف أكتر من
 .تم كل عىل حدة اعتمادها

هـــــة الســـــياج  دينـــــار  31,250ة بلغـــــ  إجماليـــــ ف مبلـــــل قيمـــــة  -
ن لصـــــال  فنـــــدق التن

   ف رقــــــــم 
ات اإلقامــــــــة مصـــــــــروفمقابــــــــل تغطيــــــــة  13/9و 728/12بموجــــــــب إذنن

: لرئيس الجامعة بدولة المغرب بيانها وفق  عاشةواإل   
 اآلنر

 البيان القيمة بالدينار رقم إذن الصـرف

13/9 17,500 
لرئيس الجامعة بدولة المغرب  عاشةمقابل توفت  اإلقامة واإل 
ة من   م 5/7/2019م حبر 22/6/2019عن الفتر

728/12 13,750 
لرئيس الجامعة بدولة المغرب  عاشةمقابل توفت  اإلقامة واإل 
ة من   م25/9/2019إل  15عن الفتر

 

 :لوحظ بشأنهما
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 ليبيــــا مــــا يثـــت  الشــــكوك حــــول وجــــود فســــاد وتالعــــب  أن مقـــر الفنــــدق  
ن
  يقــــ  ف

ن
 ف

 .المعاملة

  ة للفنــــــدق بالمخالفــــــة لالئحــــــة عــــــالوة الســــــفر تــــــم  ف القيمــــــة كاملــــــة ومبــــــارسر
  مهمات رسمية

ن
 .والمبي  واللوائ  المعمول بشأن الذهاب ف

  رئيس الجامعــة لــعــدم وجــود دعــوة مــن جامعــة محمــد الخــامس بدولــة المغــرب
 .وال يوجد ما يفيد ذهاب رئيس الجامعة لدولة المغرب

 ام ن انيــة  بصـــرف عــدم االلــتر ن   مت 
ن
م فتــارة تــم 2020القيمــة وفــق البنــد المخصــص ف

ن وتــارة تــم  فهــا مــن  إعاشــةتحــ  بنــد األول  البــاب  فهــا مــن واقامــة للعــاملي 
  تحـــــ  بنـــــد 

ن  أغذيـــــةالبـــــاب الثـــــانن ات مصــــــروفرغـــــم أنهـــــا متعلقـــــة ب لغـــــت  العـــــاملي 
 .سنوات سابقة

دينــار  202,600الســالل الذهبيــة بقيمــة  شـــركةلصــال   730/12رقــم  الصـــرفإذن  -
 :لإلدارة العامة للجامعة لوحظ بشأنه إعاشةمقابل تقديم خدمات 

 ن ال ن الجامعة وبي    .المنفذة شـركةعدم وجود عقد خدمات تموينية ما بي 

   
لشــــهري دينــــار  206,600بقيمــــة عاشــــة تقــــديم خــــدمات اإل  أســــعار المبالغــــة فن

مقارنــة بالعقــد  دينــار  103,300شــهرية بقيمــة أي  م2019مــارس وابريــل لســنة 
هـة بشــأن تقـديم نفـس الخــدمات ن م مـ  فنــدق التن   المـت 

 
م 1/1/2020مــن اعتبـارا

  دينار.  60,000بحيث كان  القيمة الشهرية بمبلل 

  اعتمـــاد القيمـــة عـــىل بنـــد إل  إضـــافة الصــــرفعـــدم وجـــود بيانـــات االعتمـــاد بـــاذن
ن أنها تخص  إعاشة   حي 

ن فن  .ات سنوات سابقةـرفمصواقامة للعاملي 

 تقـــديم خـــدمات المقـــا   حيـــث لـــوحظ قيـــام نفـــس  شــــركةال  
غـــت  متخصصـــة فن

سـنة و  م2019الصيانة والمقاوالت بالجامعة خالل سنة أعمال  بتنفيذ  شـركةال
2020 

 
كان  طبيعتها   م ما يكشف عن اقتصار تنفيذ جمي  العقود بالجامعة آيا

 
 
 .شـركاتمن ال عىل عدد محدود جدا

  ن  شــركةد ما يفيد استالم الخدمات المقدمة من العدم وجو وال تقـارير فنيـة تبـي 
 .قد قام  فعال بتقديم هذي الخدمات شـركةمستوى الخدمة وان ال

العـــــالم الـــــرقم   شــــــركةلصـــــال  دينـــــار  55,000بقيمـــــة  5/12 إذن الصــــــرف بموجـــــب -
 :جهاز لوحظ بشأنه 50أجهزة حاسوب عدد  شـراءالجديد للحاسبات مقابل 

 ن أن اإل 27/1/2020تـم بتـاريــــخ  شـركةليف التك   حـي 
مـن  للقسـم المـال   حالـةم فن

 الصـــرفإتمــام عمليــة إل  م ممــا ششــت  23/1/2020تمــ  بتــاريــــخ  الصـــرفأجــل 
 وتوريد األجهزة.  شـركةقبل تكليف ال

  يات محضـر قيم وختم لجنة المشتر يات يفتقد للتاريــــخ والتر  .المشتر

 لألجهزة عدم وجود ما يفيد حاجة الجامعة. 

-   
ن قيـــــام الصــــــرفالمبالغـــــة فن  الجامعـــــةإدارة  مقابـــــل حجـــــز تـــــذاكر الســـــفر حيـــــث تبـــــي 
أجــــراس للســــفر  شـــــركةم لصــــال  2020خــــالل ســــنة دينــــار  139,013مبلــــل بصـــــرف 
:  والسياحة  

  مقابل حجز تذاكر سفر بيانها كاآلنر
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 القيمة رقم الصك أذن الصـرف

9/12 193771 64,344.000 

10/12 193772 34,865.000 

24/12 193786 39,804.000 
 

 :لوحظ بشأنها

  صلة بالجامعة )فريق نادي أساريا(. أي  ال تربطهم شخاصحجز تذاكر سفر أل 

  ضــعف التعزيــز المســتندي وعــدم وجــود تكليــف بمهــام رســمية أو مــا يفيــد إتمــام
 
ا
 .الحجز والسفر فع 

  تمــ  مــن خــالل التكليــف المبــارسر  -
تكليفــات بقيمــة  7عــدد بلــل عــدد التعاقــدات الــبر

3,445,000  :  
  دينار بيانها كاآلنر

 القيمة األعمال المنجزة الشـركة

 1,195,000 2019كليات سنة   6صيانة عدد  الواجهة الرقمية للمقاوالت 

ن قاعات الدراسات العليا العالية للمقاوالت  النوافذ شـركة  340,000 تجهت 

ونات شـركة ات مراقبةإدارة  تزويد  الدليل لإللكتر  300,000 الدراسات العليا بمنظومة وكامت 

 300,000 صيانة كلية الطب البيطري والعلوم الزراية ذرة األساطيل للمقاوالت  شـركة

ن قاعات الدراسات العليا ثاثالجيل الصاعد لأل  شـركة  860,000 تجهت 

 300,000 علياتوريد قرطاسية وأجهزة حاسوب لإلدارة دراسات  للقرطاسية مكتبة الهداية

 150,000 طباعة ورق شعار ونماذج امتحانات طلبة دراسات عليا مطبعة السهل الرائ 

 3,445,000 اإلجمال  
 

 :لوحظ بشأنها

  الواجهــــة الرقميــــة للمقــــاوالت بأعمــــال صــــيانة لعــــدد ســــتة كليــــات  شـــــركةتكليــــف
مــــــن بينهــــــا كليــــــة الهندســــــة م 17/7/2019بتــــــاريــــخ دينــــــار  1,195,000  بقيمــــــة

ة  النوافــــــذ العاليــــــة شـــــــركةوتكليــــــف دينــــــار  25,000الزاويــــــة بقيمــــــة  بــــــذات الفــــــتر
دينــــــار  18,000بصـــــيانة معمــــــل كليــــــة الهندســـــة الزاويــــــة بقيمــــــة  م27/1/2020

  
اتم بالباب الثانن ن  .وتحميلها عىل بند مالصيانة والتجهت 

 قبــل تــوفر التغطيــة الماليــة ودون  األعمــالوتكليفهــا ب شـــركاتالتعاقــد مــ  ذات ال
( مــــن قـــــانون 20موافقــــة المراقــــب المـــــال  للجامعــــة بالمخالفـــــة ألحكــــام المـــــادة )

 .النظام المال  

  قبـل  شــركةالمراد صيانتها تحديد دقيق برسالة التكليـف لل األعمالعدم تحديد
  
 .الصيانةأعمال  البدء فن

 ( انيـــة والمخـــازن بعـــدم إعـــداد مقاشســـة ســـنوية 233مخالفـــة المـــادة ن ( الئحـــة المت 
  المخازن.  باحتياجات

  سعار. عدم وجود مقاشسات أو جداول بالكميات واأل 

امــات القائمــة عـــىل الجامعــة مبلــل  - ن تفاصـــيلها  دينــار  73,664,047بلغــ  قيمــة االلتر
: ك  

 اآلنر

  ن ية للبـــــــــابي  انيـــــــــة التســـــــــيت  ن تبـــــــــة عـــــــــىل المت 
امـــــــــات المتر ن   األول  قيمـــــــــة االلتر

والثـــــــــانن
 م. 31/12/2019حبر تاريــــخ دينار  39,581,600
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 امـا ن  دينــار  34,082,447 ت القائمــة عــىل الجامعــة للبــاب الثالــث مالتحــولمااللتر
ة لــوحظ بشــأنها امــات عــىل الجامعــة وبمبــالل كبــت  ن

نتيجــة إلبــرام عقــود  ترتيــب التر
لتنفيـــذ بعـــض المشـــاريــــ  داخـــل الجامعـــة مـــن صـــيانة  شــــركاتمـــ  العديـــد مـــن ال

ات وانشـــاءات وكـــذلك ن دراســـات عقـــود التعـــاون الجـــامع  وتعـــاون الإبـــرام  وتجهـــت 
موافقـــة المراقـــب المـــال  بالمخالفـــة  ذ ا دون وجـــود تغطيـــة ماليـــة ودون أخـــالعليـــ

 من قانون النظام المال  للدولة.  (20)لنص المادة 

 جامعة الزنتان
 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

 عـىل أداء  -
 
ـر سـلبا

ّ
  معتمد للجامعـة منـذ تـاريــــخ إنشـائها ممـا أث

عدم وجود مالك وظيفن
 العمل. 

  تكفــــل التطبيــــق الســــليم للنظــــام المحاســــب    -
يــــة الــــبر عــــدم إمســــاك المجموعــــة الدفتر

وافتقارهـــا للعديـــد مـــن الســـجالت، عـــدم امســـاك ســـجل العهـــد بالطريقـــة الصـــحيحة 
 .
 
 المنصوص عليها قانونا

  عـدم إعـداد حافظـة صـكوك -
 
( بالمخالفـة ألحكـام المــادة 10للنمـوذج رقـم )م.ح. وفقـا

انية 114) ن  والحسابات والمخازن. ( من الئحة المت 

  تستحق عىل كـل إيصـال قـبض بالمخالفـة ألحكـام  -
يبة الدمغة البر عدم احتساب  ن

انية والحسابات والمخازن. 80المادة ) ن  ( من الئحة المت 

ضـمانا  الصــرفوجمي  المستندات المرفقة لها بما يفيـد  الصـرف أذوناتعدم ختم  -
انيـــــــــة 105بالمخالفـــــــــة ألحكـــــــــام المـــــــــادة ) الصــــــــــرفلعـــــــــدم تكـــــــــرار  ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

عــد  -
ُ
  عــدم مســك بطاقــة مرتبــات ت

 
( بالمخالفــة ألحكــام المــادة 12للنمــوذج )م.ح. وفقــا

انية والحسابات والمخازن. 126) ن  ( من الئحة المت 

-   
افغيــــاب دور المراقــــب المــــال  فن عــــىل ســــت  العمــــل وذلــــك بالمخالفــــة ألحكــــام  اإلرسر

انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة الم24المادة ) ن  ت 

قصــــور نظــــام المراجعــــة الداخليــــة وعــــدم فاعليتــــه واالكتفــــاء بالمراجعــــة المســــتندية  -
ات بالمخالفـــــة لالختصاصـــــات المســـــندة إليـــــه حســـــب الهيكـــــل التنظـــــيم  مصــــــروفلل

 المعتمد للجامعة. 

المفــــــاج   والســــــنوي للخزينــــــة والمخــــــازن بالمخالفــــــة و  عـــــدم القيــــــام بــــــالجرد الــــــدوري -
انية والحسابات والمخازن. 292 ،91، 88المادة )ألحكام  ن  ( من الئحة المت 

انية التقديرية من خالل االستناد  - ن   الدقة عند إعداد المت 
ّ سليمة  إل أسس عدم توجن

ن واللوائ  المعمول بها بالمخالفة ألحكـام المـادة ) ( مـن 9وواقعية بما يتفق والقواني 
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

( 99بالمخالفــة ألحكــام المــادة ) الصـــرف أذونــاتالتعزيــز المســتندي ألغلــب ضــعف  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 
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   األعمــالعــدم وجــود تحديــد واضــ  لعمــل كــل موظــف فضــال عــن عــدم خضــوع  -
الــبر
يقوم بها موظف ما للمراجعة من قبل موظف آخر داخل اإلدارة أو القسـم الواحـد، 

  الكثت  من األحيان بحيث ينفرد موظف و 
ن
 عملية بأكملها.  انجاز احد ف

  تكفل تسوية العهد الماليـة بانتظـام فـور انتهـاء الغـرض منهـا  -
 عدم اتباع الوسائل البر

ىاألمـــر 
ّ
ممـــا يصـــعب متابعتهـــا واحكـــام  خـــرىتـــراكم أرصـــدتها مـــن ســـنة أل إل  الـــذي أد

ا188الرقابـــــة عليهـــــا بالمخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة ) ن نيـــــة والحســـــابات ( مـــــن الئحـــــة المت 
 والمخازن. 

ام بتوريــد اإل  - ن  بــأول بالمخالفــة ألحكــام  مصـــرفالإل  المحصــلة يــراداتعــدم االلــتر
ا
أو 

انية والحسابات والمخازن. 64المادة ) ن  ( من الئحة المت 

صــدور قــرارات بشــأن نــدب أعضــاء هيئــة تــدرطس مــن رئــيس الجامعــة وذلــك للعمــل  -
( بشـأن تنظـيم التعلـيم 501مـن الالئحـة ) (188بجامعة الزنتان، بالمخالفة للمادة )

 .  العال 

التــاريــــخ(ر  – بنــد التوريــد – عــدم كتابــة البيانــات المدرجــة باإليصــاالت )بــاب التوريــد -
انية والحسابات والمخازن. 78بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  ( من الئحة المت 

الـــذي ُيعـــد األمـــر  م،2019عـــدم وجـــود ســـجالت االعتمـــادات الماليـــة للســـنة الماليـــة  -
 
 
انية والحسابات والمخازن. 23ألحكام المادة ) مخالفا ن  ( من الئحة المت 

ات الشــــهرية عــــن الســــنة الماليــــة مصـــــروفوال يــــراداتعــــدم موافــــاة الــــديوان بتقريــــر اإل  -
انيــــــــة والحســــــــابات 24المخــــــــالف لــــــــنص المــــــــادة )األمــــــــر  م2019 ن ( مــــــــن الئحــــــــة المت 

 عــــن عــــدم االحتفــــا  بالتفويضــــات
ا
الــــواردة للجامعــــة عــــن الســــنة  والمخــــازن، فضــــ 

 م. 2019المالية 

  نصــ  عــىل 23عــدم مراعــاة احكــام المــادة ) -
( مــن قــانون النظــام المــال  للدولــة، والــبر

وزارة الماليـــة خـــالل ثالثـــة أشـــهر عـــىل إل  الحســـاب الختـــام   احالـــةأن تقـــوم الجهـــة ب
 األكتر من نهاية السنة المالية. 

  دون وجـــــــود مـــــــا يفيـــــــد باالرتباطـــــــات والبـــــــاب الاألول  مبـــــــالل مـــــــن البـــــــاب تعليـــــــة -
ثـــــــانن

  تمـ  عـىل 
  تم  عليها التعلية حيـث لـم يـتم إرفـاق االرتباطـات الـبر

امات البر ن وااللتر
انيـــة والحســـابات 161أساســـها التعليـــة بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخازن، والجدول التال  يوض  ذلك: 

ــــان ر.م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة الباب البيـــــ  رقم إذن الصـرف القيمــــ

 319/12 540,000 األول تعلية قيمة تعاون ولجان جرد 1

ات 2 ن    تعلية مقابل دمغة مخالصة وتجهت 
 169/12 73,800 الثانن

 

  بالمخالفــة  اجراءقيــام المراقــب المــال  بــ -
  البــاب الثــانن

تعــديالت عــىل بعــض البنــود فن
قــيم المبــالل  إجمــال  ( مــن قــانون النظــام المــال  مــن حيــث تجــاوز 10ألحكــام المــادة )

، المنقولــة للحــدود المنصــوص عليهــا قانونـــا وعــدم اعتمــاد رئــيس الجامعــة للمناقلـــة
 :  وبيانها كالتال 
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ـــان البند ـــ ـــ ـــ  االعتماد البيـــــ
 التعديل المطلـــــوب

 االعتماد بعد التعديل
ـــادة ـــ ـــ  خفـــض زيـ

ن  1  141,901 58,099 - 200,000 أتعاب ومكافآت لغت  لعاملي 

 548,389 - 398,389 150,000 مطبوعات وقرطاسية 5

 998,365 401,635 - 1,400,000 ات النظافةمصـروف 7

8   
 99,345 - 63,345 36,000 إيجارات المبانن

ات 10  14,012 32,000 - 46,012 كتب ومراج  ومستلزمات المختت 

ات 11 ن  164,240 - 17,000 147,240 التجهت 

 197,050 - 13,000 184,050 مواد وخامات شـراء 12

 2,163,302 491,734 491,734 2,163,302 اإلجمال  
 

   ف رقـــــم  -
 شــــــركةخـــــاص ب 49/12إعاشـــــة و شــــــركةخـــــاص ب 17/12بموجـــــب إذنن

بنــــاءا عــــىل صــــور ضــــوئية دينــــار  312,112بقيمــــة  إجمــــال  مقــــاوالت تــــم  ف مبلــــل 
( مــــن 115، 99للمســــتندات ولــــيس أصــــل المســــتندات دون مراعــــاة أحكــــام المــــواد )

انية والحسابات والمخازن ن  الئحة المت 

 40,000م تم القيام بتعليـة مبلـل 7/7/2020بتاريــــخ  7/7 ف رقم إذن  بموجب -
قبل انتهاء السنة الماليـة ودون وجـود مـا يفيـد بقيـام ارتبـاط  ماناتلحساب األ دينار 
  تـــم التعليـــة لصـــالحها بالمخالفـــة ألحكـــام المـــادة ) شــــركةمـــ  ال

( مـــن الئحـــة 161الـــبر
انيــة والحســابات والمخــازن وتمــ  التعليــة بنــاء عــىل ن كتــاب رئــيس الجامعــة رقــم   المت 

 .الصفوة شـركةصال  م بشأن تعلية قيمة مالية ل5/7/2020بتاريــــخ  (871)

انية التحول للسنة المالية   م 2020-2019مي  

انيــــة التحــــول لســــنة  - ن حســــاب إل  م بالكامــــل2019تــــم تعليــــة المبلــــل المخصــــص لمت 
دون إرفـــاق المســـتندات المؤيـــدة  1/12 ف رقـــم إذن  بموجـــب مانـــاتالودائـــ  واأل 

امات القائمة بالمخالفة ألحكام  ن ( من الئحة 161المادة )لإلنفاق واالرتباطات وااللتر
ن أنــــه لــــم تطــــرأ أيــــة حركــــة عــــىل حســــاب  انيــــة والحســــابات والمخــــازن حيــــث تبــــي  ن المت 

 .م2019التحول خالل السنة المالية 

ـــــخ رقم إذن الصـرف ـــ ـــ ـــــان القيمة التاريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  البيـــــ

 1,650,000 م31/12/2019 1/12
ر وذلك ماناتالودائ  واأل حساب إل  تعلية

 (2312بموجب كتاب: رئيس الجامعة رقم )
 

م تـم 22/12/2020بتاريــــخ  25/12إل  22/12من الصـرف أرقام  أذوناتبموجب  -
انيـــة التحـــول لســـنة دينـــار  440,000 ةإجماليـــ ف بقيمـــة  ن لصـــال   م2020مـــن مت 

 :الجوهرة لتوريد األجهزة والمعدات لوحظ بشأنها شـركة

  شـركةالقيمة المستحقة للتجزئة  :  
 عىل مجموعة أذونات  ف وفق اآلنر

 القيمة رقم إذن الصـرف رقم الصك

2450 22/12 50,000 

2451 23/12 50,000 

2452 24/12 46,000 

2453 25/12 147,000 

2454 26/12 147,000 
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  ن أن األ المــوردة  صــنافتحميــل القيمــة عــىل غــت  البنــد المخصــص لهــا حيــث تبــي 
جهـــاز كمبيـــوتر محمـــول  35وعـــدد  ،جهـــاز كمبيـــوتر مكتـــب    40عبـــارة عـــن: عـــدد 

رية موديل  26 وعدد ن مـا  2206آلـة تصـوير موديـل  20، وعـدد 6030طابعة لت 
  حيــــث تــــم 

  البــــاب الثــــانن
ن
اتم ف ن   أن البنــــد المخــــتص بهــــا هــــو مبنــــد التجهــــت 

يعــــبن
 ون النظام للدولة. ( من قان10تحميلها عىل باب التحول بالمخالفة للمادة )

ة إجماليــ، تــم  ف قيمــة 27/12و 21/12و 20/12أرقــام   ف أذونــاتبموجــب  -
الـــرواس  العالميـــة مقابــــل  شــــركةمـــن مخصصـــات التحـــول لصــــال  دينـــار  180,000
ن  أثاثتوريد  : وسجاد ومن خالل الفحص تبي   

 اآلنر

 ف أذوناتعىل مجموعة  شـركةتجزئة القيمة المستحقة لل   :  
 وفق اآلنر

ـــخ رقم إذن الصـرف قم الصكر  ــــة التاريـ  القيمــــ

 45,000 م22/12/2020 20/12 2448

 45,000 م22/12/2020 21/12 2449

 90,000 م22/12/2020 27/12 2455
 

  مـــــــن: الشـــــــؤون الماليـــــــة والمراجعـــــــة الداخليـــــــة الصــــــــرف أذونـــــــاتعـــــــدم اعتمـــــــاد 
انية 99بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  والحسابات والمخازن. ( من الئحة المت 

  ن أن األ المــوردة  صــنافتحميــل القيمــة عــىل غــت  البنــد المخصــص لهــا حيــث تبــي 
  أن البنــــــد المخـــــتص بهــــــا هـــــو مبنــــــد  أثــــــاثعبـــــارة عـــــن: 

مكتـــــب   وســــــّجاد مـــــا يعـــــبن
  حيــــث تــــم تحميلهــــا عــــىل بــــاب التحــــول بالمخالفــــة 

  البــــاب الثــــانن
اتم فن ن التجهــــت 
 ( من قانون النظام للدولة. 10للمادة )

 ب الودائع واألماناتحسا

بالصـورة الصـحيحة مـن حيـث:  مانـاتعدم مسك دفـتر أسـتاذ حسـابات الودائـ  واأل  -
  تقيــــد بالحســــاب أو 

ــــ  المبــــالل الــــبر منــــه وأن ُيفــــرد لكــــّل نــــوع  مــــن هــــذه  تصـــــرفتوزيــــ
انيـــــــــة 163المبـــــــــالل دفـــــــــتر أســـــــــتاذ مســـــــــاعد بالمخالفـــــــــة للمـــــــــادة ) ن ( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

  االحتفـــــا  بالمبـــــالل بالحســـــاب خاصـــــة فيمـــــا جراءد بـــــاإل عـــــدم التقيـــــ -
ات القانونيـــــة فن

  حسـاب الودائـ  واأل 
  آخر السـنة فن

ر بالمخالفـة لـنص مانـاتيتعلق بأن يتم قيدها فن
انية والحسابات والمخازن( من الئ161المادة ) ن  .حة المت 

ُل منهـــا عـــ مانـــاتتعليـــة مبـــالل لحســـاب الودائـــ  واأل  -
َ
ىل دون وجـــود مســـتندات ُشســـتد

 :  االرتباط القائم، وبيانها حسب الجدول التال 

ـــخ رقم إذن الصـرف ر.م ــــان القيمة التاريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  البيـــــ

 تعلية تشييدات 418,000 م22/12/2020 34/12 1

 مكافآت لجان الجرد - تعلية الباب األول 540,000 م27/1/2021 319/12 2

   73,800 م27/1/2021 169/12 3
ات وصيانة - تعلية الباب الثانن ن  تجهت 

 تعليـــــــــــــــــــــــــة 1,650,000 م31/12/2019 1/12 4
 

  االحتفـــــا  بالمبـــــالل والمحـــــددة بســـــتة أشـــــهر بالمخالفـــــة  -
تجـــــاوز المـــــدة القانونيـــــة فن

ن مــــن خــــالل 162للمــــادة ) انيــــة والحســــابات والمخازن،حيــــث تبــــي  ن ( مــــن الئحــــة المت 
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وجـــود مبـــالل ســـجل  بالـــدفاتر ولـــم يـــتم  مصــــرفال فحـــص مـــذكرة التســـوية لحســـاب
 .2019سنة 12شهر إل  خصمها من الحساب يرج  تاريخها 

، 152/7 ف رقــم إذن  بموجـب مانـاتمـن حســاب األ دينـار  45,000ف مبلـل    -
   المـــؤر 
ن
ات العامـــة  شــــركةم لصـــال  7/7/2020 ف ن منهـــل األصـــالة للتوريـــد والتجهـــت 

ن  : ومن خالل الفحص تبي   
 اآلنر

  رغم عدم وجود ارتباط و   مبالل   ماناتتم من حساب الودائ  واأل  الصـرفأن
ض إحالتهــــا    نهايــــة الســــنة الماليــــة حيــــث تــــم  يــــراد اإل إل  كــــان مــــن المفــــتر

ن
العــــام ف

  مقابــــــل  الصـــــــرفاســــــتغاللها و 
ن
  مصـــــــروفمنهــــــا ف

ات تنــــــدرج تحــــــ  البــــــاب الثــــــانن
م حيـــــــــــــث أن التكليـــــــــــــف كـــــــــــــان بتـــــــــــــاريــــخ 2020لمخصصـــــــــــــات الســـــــــــــنة الماليـــــــــــــة 

 .م3/6/2020

  أن التعاقد تم بالتكليف المبارسر. 

  كــــــان بتــــــاريــــخ   الصــــــرفم واذن 12/7/2020إذن اســـــتالم المخــــــازن كـــــان بتــــــاريــــخ
 م. 7/7/2020

  ( مـــن قـــانون 89ربالمخالفة للمـــادة )الضــــريب   عـــدم إرفـــاق شـــهادة إثبـــات الســـداد
يبة الدخل. 7رقم )  (، بشأن  ن

   ف رقــــم دينــــار  295,000ة إجماليــــ ف قيمــــة  -
 39/12و 38/12بموجــــب إذنن

ات مقا شــــركة،لصـــال  ماناتمـــن حســـاب الودائـــ  واأل  ن بـــل األوج للتوريـــدات والتجهـــت 
ن أعمال  ومن خالل أثاثتوريد  : الفحص والمراجعة تبي   

 اآلنر

  رغم عدم وجود ارتباط و   مبالل   ماناتتم من حساب الودائ  واأل  الصـرفأن
ض إحالتهــــا    نهايــــة الســــنة الماليــــة حيــــث تــــم  يــــراد اإل إل  كــــان مــــن المفــــتر

العــــام فن
  مقابــــــل  الصـــــــرفاســــــتغاللها و 

  ات تنــــــدرج تحــــــ  البــــــاب المصـــــــروفمنهــــــا فن
ثــــــانن

م حيـــــــــــــث إن التكليـــــــــــــف كـــــــــــــان بتـــــــــــــاريــــخ 2020لمخصصـــــــــــــات الســـــــــــــنة الماليـــــــــــــة 
 .4040شاري إم برقم 15/12/2020

 ( يب   بالفاتورة بالمخالفة للمادة
( من قانون رقم 89عدم إرفاق شهادة سداد  ن

يبة الدخل. 7)  (، بشأن  ن

  :م. 25/1/2021إذن استالم المخازن كان بتاريــــخ 

 ـــازنـــــــــــــــــــــــــالمخـ

ن كــــل  صــــنافعـــدم حفـــظ األ  - بالمخـــازن بطريقــــة تـــتالءم مـــ  طبيعتهــــا مـــ  الفصــــل بـــي 
نُ بهـــا اســــم الصـــنف ورقمــــه و  وآخـــر عــــىل نحـــو  مقبــــول   صـــنف االحتفـــا  ببطاقـــة ُيبــــي  

انيـة والحسـابات 219بالمخالفة ألحكام المادة ) والكمية الموجودة ن ( من الئحة المت 
 والمخازن. 

  المـــــادة )ات المجراءعـــــدم القيـــــام بـــــاإل  -
انيـــــة 233نصـــــوص عليهـــــا فن ن ( مـــــن الئحـــــة المت 

ورة إعــــــــــداد مقاشســــــــــات ســــــــــنوية    نصــــــــــ  عــــــــــىل  ن
والحســــــــــابات والمخــــــــــازن، والــــــــــبر

 .صنافباحتياجات المخزون من مختلف األ 

( مـــن الئحـــة 232عــدم مســـك بطاقــات لحركـــة المخـــزون بالمخالفــة ألحكـــام المــادة ) -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 
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انيـــــــة والحســـــــابات 259  عليـــــــه المـــــــادة )عـــــــدم مراعـــــــاة مـــــــا نصـــــــ - ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
حــرره الجهــة  أصــنافوالمخــازن، بشــأن  ف 

ُ
مــن المخــازن بنــاءا عــىل طلــب  ف ت

 (. 5عىل النموذج رقم )م. .  – الطالبة

 جامعة سبها 
ن أعمال  من خالل : الفحص والمراجعة عىل حسابات ومعامالت الجامعة تبي   

 اآلنر

  و  المراجعــــة الداخليــــة عــــىل المهــــام التقليديــــةاقتصــــار عمــــل مكتــــب  -
   تنحصـــــر الــــبر

ن
ف

 عمليـات تقيـيم أنظمـة الرقابـة الداخليـةإل  المراجعة المستندية دون ان يمتد عمله
إلدارة العليـــــا اإل  حالتهـــــا او  عـــــداد تقـــــارير دوريـــــة بالخصـــــوصاو  تقيـــــيم األداء المـــــال  و 

  اتخا
ن
نه تـم االكتفـاء باعـداد تقريـر حيث لوحظ أ ،القرارات بالجامعة ذ لمساعدتها ف

  نهاية السنة المالية 
ن
 م. 2020واحد ف

الجــــــرد المفــــــاج   للخزينــــــة الرئيســــــة  اجراءعــــــدم قيــــــام مكتــــــب المراجعــــــة الداخليــــــة بــــــ -
 بالجامعة والخزائن الفرعية بالكليات. 

  ســجالت االعتمـــادات الماليـــة بالمخالفـــة لـــنص  -
ة الكشـــط والتغـــت  والتصـــحي  فن

كــتر
انية والحسابات والمخازن( من ال 20المادة ) ن  .ئحة المت 

   (26)عـــدم التقيـــد بأحكـــام المـــادة  -
انيـــة والحســـابات والمخـــازن، الـــبر ن مـــن الئحـــة المت 
ورة الحصــول عــىل إقــرار كتــان   مــن المراقــب المــال  أو مســاعده قبــل

ط  ن إبــرام  تشــتر
امات إل   ـالذي أفض، األمر عقد أو ترتيب ارتباط مال  أي  ن المالية زيادة وتنام  االلتر

  ذمة الجامعة
 .فن

ن للتدرطس بجمي  الكليات دون وجود دراسة تحدد  -   التعاقد م  المتعاوني 
التوس  فن

امــات و األمــر  االحتياجــات الفعليــة للكليــات ن   التر
ات مصـــروفالــذي ترتــب عنــه زيــادة فن

 الجامعة. 

  اتخـــاذ اإل  -
ن الـــذين جـــراءالتـــأخر فن ات الخاصـــة بايقـــاف ورود مرتبـــات بعـــض المـــوظفي 

ن اســـــتمرار ورود مرتبـــــات )ان إل  ( موظـــــف53تهـــــ  عالقـــــتهم بالجامعـــــة حيـــــث تبـــــي 
يرجـــ  تـــاريــــخ انتقـــال بعضـــهم مـــنهم لســـنة أخـــرى جهـــات إل  لجامعـــة رغـــم انتقـــالهم

 م. 2018

ة الغـــــاء الصـــــكوك الصـــــادرة - عـــــدم التـــــدقيق وبـــــدل العنايـــــة إل  الـــــذي ششـــــت  األمـــــر  كـــــتر
 .المهنية الالزمة

   وجــود العديــد مــن الصــكوك المعلقــة -
ة، والــبر   حســابات الجامعــة تمثــل قيمــا كبــت 

فن
ات الماليــة لمعالجتهــا بالمخالفــة لــنص جــراءتجــاوزت المــدة القانونيــة دون اتخــاد اإل 

انيـة118المـادة ) ن عـدم التطــابق إل  الحســابات المخـازن باإلضــافةو  ( مـن الئحــة المت 
ن ما ورد بكشف الحساب ال   بي 

 .ما هو مقيد بالدفاتر والسجالتو  مصـرفن

  كشــف حســاب ال
ن حجــم المعلقــات والمبــالل المخصــومة فن  مصـــرفوالبيــان التــال  يبــي 

  دفاتر الجامعة
 :وال مقابل لها فن
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 م 2019السنة المالية 

 الحساب نوع
 قيمة الصكو 
 المعلقة

  كشف 
 
قيمة المبالغ المخصومة ف

 حساب المصـرف و ال مقابل لها بالدفاتر

 805,716 43,949,617 الباب األول

  
 209,682 8,506,155 الباب الثانن

 8,695 4,960,911 الباب الثالث التحول

 331,219 3,589,102 ماناتاأل و  حساب الودائ 

 ينارد 1,355,313 دينار 61,005,786 اإلجمال  
 

 م2020السنة المالية 

 نوع
 الحساب

 قيمة الصكو 
 المعلقة

  حساب كشف 
 
قيمة المبالغ المخصومة ف

 مقابل لها بالدفاترالمصـرف وال 

 1,766,663 41,217,835 الباب األول

  
 218,437 8,074,307 الباب الثانن

 8,695 5,458,334 الباب الثالث التحول

 830,858 6,113,882 ماناتاأل و  حساب الودائ 

  2,824,655  60,864,360 اإلجمال  
 

لتسـوية جميـ  المعلقـات الجامعـة فالمتابعـة الجديـة إدارة  مر الذي يدل عىل تقصت  األ 
 .الظاهرة بمذكرات التسوية

 د ــــــــــــــالعه

  إقفــال وتســوية بعــض العهــد ال -
 مصـــروفالتــأخر فن

 
ن أن هنــاك عهــدا ماليــة  ة، حيــث تبــي 

ات القانونيـة جراءولم يتم إقفالها أو اتخاذ اإل م 2018ة خالل السنة المالية مصـروف
انيـــــة  (188)المـــــادة م بالمخالفـــــة ألحكـــــام 2020حيالهـــــا حـــــبر ســـــنة  ن مـــــن الئحـــــة المت 
 .والحسابات والمخازن

 الفحص المستندي 

ات جـــراءوعـــدم اســـتيفاء البيانـــات واإل  الصــــرف ذونـــاتضـــعف التعزيـــز المســـتندي أل  -
انيــــــة  104و 99قانونــــــا بموجــــــب أحكــــــام المــــــواد  المقــــــررةو  المهمــــــة ن مــــــن الئحــــــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

  مكافئـــات لغـــت  و  تحميـــل بنـــد أتعـــاب -
ن لســـنبر ات مصــــروفبم 2020 م،2019العـــاملي 
انيــة13ســنوات ســابقة بالمخالفــة لــنص المــادة رقــم ) ن  الحســاباتو  ( مــن الئحــة المت 

 .المخازنو 

 جامعة صرباته 
  لســـــنة  -

م 2019عــــدم انتظــــام القيــــد بســـــجل دفــــتر الصــــندوق الخـــــاص بالبــــاب الثــــانن
  تســـــجيل إل  باإلضـــــافة

ة المحـــــ الصــــــرف أذونـــــاتوجـــــود أخطـــــاء فن و والشـــــطب وكـــــتر
انية والحسابات والمخازن( من الئ20والكشط بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  .حة المت 
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وافتقارهـــا للمســـتندات الالزمـــة  الصــــرفضـــعف التعزيـــز المســـتندي لـــبعض أدونـــات  -
 صوره ضوئية بدل من المستندات األصلية. عىل  واالعتماد 

  يجب أن يتضمنها  -
  معظـم  ـرفإذن الص عدم استيفاء جمي  البيانات البر

ن
 أذونـاتف

انية والحسابات والمخازن99بالمخالفة ألحكام المادة ) الصـرف ن  .( من الئحة المت 

  التعاقـــدات أو ال -
ن
عـــن طريـــق الطلـــب  شــــراءاالعتمـــاد عـــىل طريقـــة التكليـــف المبـــارسر ف

المبــــارسر ممــــا يضــــي  عــــىل الجامعــــة فرصــــة الحصــــول عــــىل أفضــــل العــــروض بأنســــب 
  داريـــ( مـــن الئحـــة العقـــود اإل 10) مـــادةبالمخالفـــة أحكـــام ال ســـعار األ 

ن
 عـــىل الصــــرفة ف

 .الصيانة والتوريدأعمال 

  تخــــص ســــنوات ســــابقة لحســــاب البــــاب -
 وجــــود العديــــد مــــن الصــــكوك المعلقــــة الــــبر

  دون اتخــاذ اإل األول 
ات الالزمــة لتســويتها بالمخالفــة لــنص المــادة جــراءوالبــاب الثــانن

انية ولحسابات والمخازن118) ن  .( من الئحة المت 

تخــص ســنوات ســابقة  اتمصـــروفم ب2020م والســنة 2019تحميــل الســنة الماليــة  -
انية والحسابات والمخازن. 13) بالمخالفة لنص المادة ن  ( من الئحة المت 

انيـــة الجامعـــة ب - ن انيـــات مســـتقلة وذمـــة  أخـــرىات جهـــات مصــــروفتحميـــل مت  ن ذات مت 
 .( من النظام المال  للدولة24مالية مستقلة بالمخالفة ألحكام المادة )

  تــــورد نقــــدا بخزينــــة اإل  -
يوميــــا  مصـــــرفاليــــرادات إل عــــدم إيــــداع المبــــالل الماليــــة الــــبر

انية والحسابات والمخازن64بالمخالفة المادة ) ن  .( من الئحة المت 

ن  - يــة واأل رصــدةاأل إهمــال القيــام بالمطابقــة بــي  الفعليــة ممــا يفقــد عمليــة  رصــدةالدفتر
انيــــة والحســــابات 292الجــــرد لقيمتهــــا وذلــــك بالمخالفــــة ألحكــــام ) ن ( مــــن الئحــــة المت 

 .والمخازن

  دون الحصــول اجراءقيــام المراقــب المــال  بــ -
ن بنــود البــاب الثــانن  بعــض المنــاقالت بــي 

( مـــن القـــانون المـــال  10) دةالموافقـــة مـــن وزارة الماليـــة بالمخالفـــة ألحكـــام المـــاعـــىل 
 .للدولة

ن الــــــذين انتهــــــ  جــــــراءعــــــدم اتخــــــاذ اإل  - ات الالزمــــــة إليقــــــاف ورود مرتبــــــات المــــــوظفي 
ام ب ن تــــب عــــن ذلــــك احالــــةعالقــــتهم الوظيفيــــة بالجامعــــة وعــــدم االلــــتر إل  الــــوفر المتر

.  الصـرفالعام واستغالله لتغطية  يراد اإل   
 عىل بند العمل اإلضافن

عـىل جميـ   الصــرفة الداخلية والخزينة بالختم بمـا يفيـد عدم قيام مكتب المراجع -
فقـــط  عـــىل إذن الصـــرف واالكتفـــاء بــالختم الصـــرفلضـــمان عــدم تكـــرار  المســتندات

انية والحسابات والمخازن105بالمخالفة ألحكام المادة ) ن  .( من الئحة المت 

-   
  عــدم التقيــد بالضــوابط المنظمــة للتكليــف بالعمــل اإلضــافن

 
( 16ة )لــنص المــادوفقــا

 ( من الئحته التنفيذية128من قانون عالقات العمل والمادة )

ن اإل  -   االختصاصات بي 
ن قيام رئيس  داراتالتداخل فن العليا داخل الجامعة حيث تبي 

  
الجامعة باصدار تكليف لجهات بتوريد بعض المسـتلزمات التشـغيلية والخدميـة فن

ن قام الكاتب العام بتكليف   .المستلزمات نفس الجهة بتوريد تلكحي 
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انيــــة التقديريــــة مصـــــروفتجـــاوز  - ن ات بعــــض البنــــود لمــــا هــــو مخصــــص لهــــا حســــب المت 
( مـــــن 10وعــــدم التقيـــــد بحــــدود االعتمـــــاد المقــــرر للبنـــــد بالمخالفــــة ألحكـــــام المــــادة )

انية والحسابات والمخازن13) قانون النظام المال  والمادة ن  .( من الئحة المت 

ن وأعضــاء وهيئــة التــدرطس  - تــرد مرتبــاتهم مــن وزارة الماليــة بقــيم أعــىل وجــود مــوظفي 
  يتم  فها لهم

 من الجامعة.  من البر

  (  . أ.أ)للسيد دينار  3,791 ف مبلل  -
ن
بصفته المراقب المال  مقابـل عمـل إضـاف

ة مــن  تكليــف الكاتــب العــام عــىل  بنــاءم 31/12/2019حــبر  م1/9/2019عــن الفــتر
  للمراقب المال  السلوك ا شـروطمالمكلفم بالمخالفة لقواعد و 

 .لمهبن

ن وتحميلهــــا عـــــىل بنــــد المرتبــــات االساســـــية  -    ف مكافــــآت لغـــــت  العــــاملي 
ن
التوســــ  ف

. 10بالمخالفة ألحكام المادة )  ( من قانون النظام المال 

بعــض المســتلزمات لجهــات مســتقلة ال تتبــ  الجامعــة بالمخالفــة لــنص المــادة  شـــراء -
دينــــار  16,500مضـــخة ميـــاه غاطســـة بقيمـــة  شــــراء مـــن قـــانون النظـــام المـــال   (24)

اته حيث تم  ف القيمة بموجب  .74/10رقم  إذن الصـرف لمكتب خدمات صت 

 شــــــراءمقابـــــل دينـــــار  66,917تـــــم  ف مبلـــــل  39/12رقـــــم  إذن الصــــــرف بموجـــــب -
 :مستلزمات ومواد تشغيلية لعيادة االسنان وقد لوحظ عىل المعاملة ما يىل  

  خـــازن للمـــواد التشـــغيلية دون تحديـــد الكميـــات والنـــوع اســـتالم المإذن  تـــم إعـــداد
  
 .استالم المخازنإذن  فن

 تم التوريد بناء عليها  
 .عدم تحديد تاريــــخ إعداد الفاتورة النهائية البر

 يات وعدم األخذ بتوصيتها فيما يتعلق ب  العروض احالةإهمال دور لجنة المشتر
  لتــــتمكن اللجنــــة مــــن عميـــد كليــــة طــــب األســــنان مــــن أجــــل إبـــداء الــــرأي إل 

الفــــبن
ن العــــــروض أجيــــــاد  شـــــــركةحيــــــث قــــــام رئــــــيس الجامعــــــة بتكليــــــف  ،المفاضــــــلة بــــــي 

يات.  ا دون مراعاة دور لجنة المشتر  العالمية تكليفا مبارسر

 الحصــــول عــــىل الموافقــــة بــــذلك بالمخالفــــة  دون بنــــد الصــــيانةإل  مناقلــــة إجــــراء
 .( من قانون المال  للدولة10للمادة )

انيةمصـروفتجاوز ال - ن   المت 
بالمخالفة  ات عىل بند اإليجارات للقيمة المخصصة له فن

انيـة والحسـابات والمخـازن حيـث بلغـ  القيمـة 13ألحكام المادة ) ن ( مـن الئحـة المت 
وتحـري الدقــة  سـسمـا يعكـس عـدم مراعـاة األ دينـار  140,000ة بالتجـاوز مصــروفال

انية ن   إعداد تقديرات المت 
  فن

 
انيـة والحسـابات ( 9ألحكام المادة )وفقا ن مـن الئحـة المت 

 والمخازن

  قيمــــة ال -
ع( حيــــث تــــم  ف .ات الخاصــــة بــــرئيس الجامعــــة )عمصـــــروفالمبالغــــة فن
   ف رقـــــــم دينـــــــار  120,000قيمـــــــة 

مقابـــــــل االنتفـــــــاع  2/10و 1/10بموجـــــــب إذنن
   10,000م بمعـــدل 2019بســـيارة نـــوع نيســـان 

 
كمـــا رصـــد الـــديوان دفـــ  دينـــار شـــهريا

مقابـــل إيجــــار ســـكن لــــرئيس  72/10 ف رقــــم إذن  موجـــببدينــــار  33,000مبلـــل 
ن أن   الصــــرفتـــم دن وجـــود عقـــود إيجـــار مرفقـــة بمســـتندات  الصــــرفالجامعـــة وتبـــي 

 ة بصك صادر باسم رئيس الجامعة. مصـروفوأن قيمة إيجار السكن 
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م 5/12/2019بتاريــــخ  4/12 ف رقم إذن  بموجبدينار  112,600 ف مبلل  -
مكتـــــب    أثـــــاثآفـــــاق للمقـــــاوالت لتوريـــــد  شــــــركةمقابـــــل قيمـــــة الفـــــاتورة المقدمـــــة مـــــن 

 شـركةلصال   10/12 ف رقم إذن  بموجبدينار  250,000 ف قيمة  وكذلك
اته، لوحظ بشأنهما:   أفاق صت 

 إل  اللجوء .  أسلوب بالتكليف المبارسر

 وضوع العقدم  م شـركةعدم توافق نشاط ال. 

  .عدم خصم قيمة ضمان التوريد 

 عدم وجود تقرير يوض  فيه موصفات األجهزة الموردة. 

دون بيان كشـف تحلـيىل  لهـا، وتجـاوز المـدة  ماناتتعلية مبالل لحساب الودائ  واأل  -
  حســـاب األ 

ن
والمحـــددة بســـتة أشـــهر ممـــا يعـــد  مانـــاتالقانونيـــة لالحتفـــا  بالمبـــالل ف

 
 
انية والحسابات والمخازن. 162ألحكام المادة ) مخالفا ن  ( من الئحة المت 

  قيمـــة اإل   -
ن 2019المحصـــلة خـــالل الســـنة الماليـــة  يـــراداتتــدنن م وقـــد بلـــل الفـــرق بـــي 

% مـــا 66وهـــو مـــا يمثـــل نســـبة دينـــار  162,982القيمـــة المقـــدرة والقيمـــة المحصـــلة 
  تحصيل 

ها فن  هاإيراداتيعكس عدم جدية اإلدارة وتقصت 

ن األ - يــة رصــدةإهمــال المطابقــة بــي  الفعليــة للمخــزون ممــا يفــرغ عمليــة الجــرد و  الدفتر
انيــــــــة والحســــــــابات 292بالمخالفــــــــة لـــــــنص المــــــــادة ) مـــــــن قيمتهــــــــا ن ( مــــــــن الئحـــــــة المت 

ن مــــن خــــالل االطــــالع تقريــــر مكتــــب التخطــــيط والمتابعــــة عــــىل  والمخــــازن، كمــــا تبــــي 
هامهـا الماضـية لم الكاتب العـام، عـدم إنهـاء لجـان الجـرد طـوال السـنواتإل  المحال

  للجامعة. أي  حي  ال يوجد 
 تقرير جرد نهان 

 .م2019ة خالل السنة المالية مصـروفعدم امساك سجل خاص بالعهد ال -

  لسنة  -
  حساب الباب الثانن

م خصم  من الدفاتر ولم تظهر 2019وجود صكوك فن
  كشـــف حســـاب ال

ترجـــ  لســـنوات ســـابقة وتجـــاوزت المـــدة القانونيـــة لهـــا  مصــــرففن
انيــــــــــة 118يتها بالمخالفــــــــــة لــــــــــنص المــــــــــادة )ودون أن يــــــــــتم تســــــــــو  ن ( مــــــــــن الئحــــــــــة المت 
 .والحسابات والمخازن

ن لجهــــات  - ن تـــــابعي  لهـــــا ذمتهــــا الماليــــة المســـــتقلة و ف  أخــــرىالتعاقــــد مــــ  مــــوظفي 
مكافـــآت لهـــم مقابـــل التعاقـــد معهـــم بالمخالفـــة ألحكـــام قـــانون عالقـــات العمـــل رقـــم 

  رقـم  م2010لسنة  (12)
م، وفيمـا يـىل  أمثلـة 2014ة لسـن (8)وقانون الـرقم الـوطبن

  تم  فها
 : عىل بعض القيم البر

 الجهة التابع لها رقم أذن المبلغ الرتبة االسم

طة الجامعة 89/12 500 رائد س.ع.أ  مركز رسر

طة الجامعة 81/12 500 م.ص.ا أ.م.ع  مركز رسر

طة الجامعة 90/12 500 رئيس عرفه ا.أ.ع  مركز رسر

طة الجامعة 88/12 500 رئيس عرفه ع.ع.س  مركز رسر

طة الجامعة 91/12 500 عريف س.ح.ض  مركز رسر

طة الجامعة 92/12 500 موظف و.أ.ا  مركز رسر

  .س.ع
اتة 13/7  2,000 موظف  مباح  جوازات صت 

اتة 162/12 4,000 موظف  مباح  جوازات صت 
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 للمراقـب المـال  للجامعـة )أ. .أ( بموجـبدينـار  11,200بقيمة   ف مكافأة مالية -
بالمخالفـــة لمنشــور وزيـــر الماليـــة بالخصــوص والـــذي يحـــدد  96/12 ف رقــم إذن 

ن أن ذلــك كــان بنــاء عــىل ، وتبــي    للمراقــب المــال 
قــرار رئــيس الجامعــة  الســلوك المهــبن

 م دون أن يحدد قيمة المكافأة. 2020لسنة  (266)رقم 

فق ما نص نشاء لجان دائمة لم ينص عليها القانون ولم يصدر بشأنها قرار وزاري و إ -
لهـــذه اللجـــان  تصــــرفم حيـــث 2013( لســـنة 203عليـــه قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )

ة داريــــاإل  اختصـــاص الوحـــدات المكلفـــة بهـــا تعـــد مـــن األعمـــالمكافـــأة دائمـــة رغـــم أن 
 .بالجامعة

 جامعة غريان 
 م2019نظام الرقابة الداخلية 

ام بم ن ســــك الســــجالت قصـــور نظــــام الرقابــــة الداخليــــة بالجامعــــة مــــن حيــــث )عــــدم االلــــتر
تيبـــات الماليـــةإحالـــة  عـــدم – الماليـــة   االعتمـــادات المقـــررة بالتر

قصـــور  – م2018 بـــوافر
  تأديـــة

أعمالـــه وفـــق اللـــوائ  المنظمـــة لـــذلك وعـــدم قيـــام  مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة فن
 المراقب المال  بالدور المناط به( 

 ـــــات مشـروعال

ن أن جامعة غريان قام  بالتعاقد عىل عـدة    اإل تبي 
  داريـمشـاريــــ  لصـيانة المـانن

ة ومبـانن
  19عــــدد مـــــن كليـــــات الجامعـــــة حيـــــث بلـــــل عــــدد العقـــــود 

 
ة بلغـــــ  إجماليـــــبقيمـــــة  عقـــــدا

وأظهر الموقف التنفيذي المعد بخصوصـها أن جميعهـا تـم تنفيـذه دينار  4,023,265
 :وقشأنها تم تسجيل المالحظات اآلتية ،%100بنسبة 

 .التكليف المبارسر ات تم  بطريقة مشـروعأن جمي  ال -

 .عدم تفعيل لجنة العطاءات بالجامعة فيما يتعلق بالتعاقدات -

 .نمطية( أسعار عدم وجود مقاشسة يتم عىل أساسها تحديد السعر المناسب ) -

 .قلة العنا  الفنية لمتابعة تلك المشاريــــ  -

 ية مصـرفالحسابات ال

ن قيــام ال يقابلهــا بــدفاتر  بخصــم مبــالل مــن حســاب الجامعــة دون وجــود مــا  مصـــرفتبــي 
: ومستندات الجامعة وبياناتها ك  

 اآلنر

 المبلغ بالدينار السنة المالية

2019 491,129 

2020 769,114 
 

ن مــن خــالل مراجعــة مــذكرة التســوية ال - مســجلة بالــدفاتر  إيــراداتية وجــود مصـــرفتبـي 
 .مصـرفوعدم ورودها بكشف حساب ال
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  ماناتحسـابــات الودائع واأل 

ي لحســــــــــــــاب الودائــــــــــــــ  واأل بلــــــــــــــل الرصــــــــــــــيد     مانــــــــــــــاتالــــــــــــــدفتر
ن
 م قيمــــــــــــــة2020/2/31ف

ن بلل الرصيد الدينار  14,347,253   حي 
ن
  ف

ن
 14,561,401 قيمة  بنفس التاريــــخمصـرف

ن دينار    شأنه تبي 
ن
:    وف  

  اآلنر

ي بســبب وجــود مبــالل خصــم   - ي والصــيد الــدفتر ن الرصــيد الــدفتر عــدم التطــابق بــي 
  بالــدفاتر ولــم تخصــم بكشــف الحســاب ال

ن
دينــار  1,139,293 بلغــ  قيمتهــا مصـــرف

  ومبـــالل مخصــــومة مــــن الحســـاب ال
ن
  دون أن تخصــــم بالـــدفاتر بلغــــ  قيمتهــــامصـــــرف

 .دينار 929,553

  مبالل واردة بكشف الحساب ال -
ن
 .دينار 4,407يوجد ما يقابلها بالدفاتر   ال مصـرف

ن أن المبلــــل المخصــــوم مــــن الحســــاب وال يوجــــد لــــه مقابــــل بالــــدفاتر خصــــم مــــن -  تبــــي 
بنــــاء عــــىل حكــــم محكمــــة دون علــــم الجامعــــة وبالمخالفــــة ألحكــــام المـــــادة  مصـــــرفال
  رســـــم  الطريـــــق الوحيـــــد171)

انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن الـــــبر ن  ( مـــــن الئحـــــة المت 
لتنفيــذ األحكــام القضــائية الصــادرة ضــد الجهــات العامــة وجعلــ  ذلــك مقترـصـا عــىل 

  ذلك. 
 وزارة المالية، وقد تم رف  قضية فن

 مــــات عل الجامعة االلتـــزا

امــــــات عــــــىل جامعــــــة غريــــــان حــــــبر تــــــا إجمــــــال  بلــــــل  - ن م مبلــــــل 31/12/2019ريــــخ االلتر
 :موزع عىل البنود اآلتية جمال  بيانها اإل دينار  19,176,697

ام بالدينار البند  قيمة االلي  

ن   4,281,761 أتعاب لغت  العاملي 

 522,209 كهرباء

 36,243 مطبوعات وقرطاسية

 86,696 ومبي نفقات سفر 

ات ن  3,866,906 تجهت 

 3,603,103 الصيانة

ن   6,779,777 أغدية لغت  العاملي 
 

امات القائمة ترتب  عىل الجامعة بناء عىل عقود وتكليفات مـ  قـدرة الجامعـة  - ن االلتر
ات  ن   البنـود )التجهـت 

امـات وخاصـة فن ن أغديـة لغـت   –الصـيانة  –عىل الوفاء بتلك االلتر
) ن  .العاملي 

ن  - ن تبي  تبة عىل بند أتعاب لغت  العاملي 
امات المتر ن : بخصوص االلتر  

 اآلنر

  ام تمثل مكافآت ن .  –مقابل تعاون داخىل   –قيمة االلتر  مقابل تعاون خارج  

  ( 8وطنيـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدرطس بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم )أرقـــام  عـــدم وجـــود
 .م2014لسنة 

 عدم قرارات بشأن التكليف بالتعاون. 
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 اإلسالمية رمسريةاجلامعة األ
 لمكافآت للعاملي   ولغي  العاملي   ا

ن ولغـــــــت  إدارة  الفحـــــــص توســــــ أعمــــــال  أظهــــــرت    ف المكافـــــــآت للعــــــاملي 
ن
الجامعــــــة ف

ن  ن عن السنتي  : م، وقشأنها لوحظ 2019، م2018العاملي   
 اآلنر

-   
ن
بتعلية مبلل  وبتعليمات من رئيس الجامعة، م31/12/2019قيام اإلدارة المالية ف

 1,766,003ن القيمـــــة المعـــــالة مبلــــــل دينـــــار لحســـــاب الودائـــــ ، ضــــــم 3,202,000
ن جاهزة للدف .  دينار  تمثل حوافظ مكافآت للعاملي 

ن  - ن ولغــت  العــاملي  ضــمن المرتبــات األول  بالبــاب دمــأ مــا يــتم  فــه كمكافــآت للعــاملي 
  بعــض األحيــان وبعــض بنــود البــاب

ن
  أحيــان األول  األساســية ف

ن
مثــل عــالوة الســكن ف

 .ث لم تظهر الدفاتر تحليل دقيق لما تم إنفاقه، بحيأخرى

ن إن غالبيــة القــرارات الصـــادرة عــن رئــيس الجامعـــة بشــان  ف مكافــأة ماليـــة ال  - تبــي 
  حــددت قيمــة المكافــأة، األعمــاليظهـر عليهــا 

  قـام بهــا المســتفيدين والجهــة الـبر
 الــبر

 لصـــالحيات رئــيس الجامعــة واســتخدامه لمواردهــا األمــر 
 
لتحقيـــق الــذي يعــد تجــاوزا

 .مناف  للغت  

ن  - م 2019م، 2018الحظ  اللجنة أن غالبية قرارات  ف المكافآت خالل السنتي 
  طلبــ  مــن   ،تصــدر عــن رئــيس الجامعــة

ويالحــظ عــدم تحديــد الكليــة أو اإلدارة الــبر
  قام بها المستفيد مـن المكافـأة ، واألعمالالمكافأة

خاصـة بعـض الـذين  فـ   ،البر
ن بالجامعةضمن ا لهم مكافآت ليسوا   .لعاملي 

ن تكرار  -  .ورود بعض االسماء ألكتر من حافظةتبي 

 صيانة وسائل النقل والمواصالت

ة بحجة صيانة السـيارات ووسـائل النقـلبصـرف  الجامعةإدارة  لوحظ قيام  ،مبالل كبت 
ن   وبلغــــ  جملــــة مــــا ن المــــاليتي  تــــم انفاقــــه مقابــــل قطــــ  الغيــــار والصــــيانة خــــالل الســــنتي 

ن دينار  101,130،  251,157 مبلل  م2019 ،م2018 : عىل التوال  وقشأنها تبي   
 اآلنر

دون  ،عبارة عن قط  غيار فقط الصـرف أذوناتغالبية الفواتت  المقدمة والمرفقة ب -
كيب والصيانة. أ  ن يظهر ما يفيد التر

  الصـــرفلــوحظ  -
 
ة جــدا ات متقاربــه وبمبــالل كبــت 

  فــتر
 ،عــىل صــيانة بعــض الســيارات فن

  جميـ  عمليـات أعمال  عدم وجود ما يفيد انإل  م  االشارة
 فن
 
الصـيانة تمـ  فعليـا

  ظــــل مصـــــروفالــــذي يضــــعف احكــــام الرقابــــة عــــىل مثــــل هــــذه الالصـــــرف، األمــــر 
ات فن

  شأن صيانة السياراتات والضوابجراءغياب اإل 
 .ط الكفيلة فن

ادة بالمخالفـــة للمـــ ،عـــىل ســـيارات غـــت  تابعـــة للجامعـــة الصــــرفالجامعـــة بإدارة  قيـــام -
 .من قانون النظام المال  للدولة (24)
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 :التعويضات

م بلغـ  2019تعويضـات المركـب الجـامع  خـالل السـنة الماليـة بصـرف  قيام الجامعة
: ديناروقد لوحظ  10,382,892نحو   

 اآلنر

أن قـــرار تشـــكيل لجنـــة التعويضـــات الصـــادر عـــن رئـــيس الجامعـــة صـــدر عـــن غـــت  ذي  -
 عـن عـدم تواجـد أعضــاء

ا
مصـلحة التخطــيط  ،مـن مصـلحة األمـالك اختصـاص فضـ 

  
 .العمرانن

ن األ  - الـــــذين تــــــم  شــــــخاصغالبيـــــة التنــــــازالت ومحـــــا ن التســــــليم واالســـــتالم تمــــــ  بـــــي 
 ،م2019( لســــنة 980تعويضـــهم مــــن اللجنـــة المشــــكلة بقـــرار رئــــيس الجامعـــة رقــــم )

 .دون أن يتم التصديق عليها من قبل المحكمة المختصة أو محرري العقود

  تـــم التعـــويض عليهـــا بواقـــ  حــدد ســـعر المـــتر  -
  الــبر
دينـــار دون أن  50المربـــــ  لـــألرا،ن

 .يعتمد السعر من الجهات المختصة بالتفويض

( لســـــنة 58قـــــرار نـــــزع الملكيـــــة رقـــــم )إل  بـــــالرغم أن جميـــــ  محـــــا ن التنـــــازل أشـــــارت -
لم يتسن لنا التحقق بما يفيـد نقـل ملكيـة األرض  20869م كراسة التصديق 2008

 .  الجامعة وتسجيلها بالسجل العقاري باسم الجامعةالمعوض عليها لصال

  وعقود األ 
 شغالصيانة المبان 

صــــيانة وتحــــوير خــــالل نفــــس أعمــــال  بالتعاقــــد عــــىل ســــمريةقيــــام رئــــيس الجامعــــة األ  -
ة ومــ  نفــس ال ادوار التنميــة للمقــاوالت واالســتثمار العقــاري( مــ   شـــركة) شـــركةالفــتر

وتحـوير حمامـات مشــروع إزالـة د وذلـك لبشكل واضـ  لـنفس البنـو  سعار اختالف األ 
 مشــــروعدينـــار و  51,537بقيمـــة م 2018( لســـنة 3للجامعـــة عقـــد ) رئيســــ المبـــبن ال

 .دينار 73,861للجامعة بقيمة  داريصيانة مجم  حمامات المببن اإل 

 الشــــــريعةصـــــيانة مقـــــر كليـــــة أعمـــــال  بالتعاقـــــد عـــــىل ســـــمريةقيـــــام رئـــــيس الجامعـــــة األ  -
 ســعار النمطيـة بالئحــة األ  ســعار م وتــم العمـل باأل 2018ســنة  والقـانون اوبــاري خـالل

لســـنة  (537النمطيـــة للمشـــاريــــ  التعليميـــة المعتمـــدة بقـــرار المجلـــس الرئـــاس  رقـــم )
   م2019
ة عىلإفن ن تم التعاقد خالل نفس الفتر   حي 

وتحـوير إزالـة  عداد المقاشسة فن
 داريلمبــبن اإل كــذلك صــيانة مجمــ  حمامــات او  للجامعــة رئيســـ حمامــات المبــبن ال
 .النمطية وبفرق واض  سعار بالمقاشسة تخالف األ  أسعار للجامعة وتم وض  

 أســـعار ات واعـــداد مقاشســـات بمشــــروعبتعاقـــد عـــىل  ســـمريةقيـــام رئـــيس الجامعـــة األ  -
النمطية لصـيانة المؤسسـات التعليميـة المعتمـدة مـن وزارة التعلـيم  سعار تخالف األ 
 .م2019لسنة 

انشــــاء مطـــبخ وحمــــام لحجــــرة  مشــــروعبتعاقـــد عــــىل  ســــمريةقيـــام رئــــيس الجامعـــة األ  -
اق الـوادي للمقـاوالت العامـة  شــركةوالقانون اوباري مـ   الشـريعةالحارس بكلية  ارسر
بســعر للمــتر أي  2م22.44بمســاحة  أ دينــار للمبــبن المنشــ 53,415بقيمــة مقطوعيــة 

  2,380المربــ  
 
 .دينار وهذا سعر مبالل فيه جدا
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 ء مبن  داخل مقر الجامعةشـرا اتفا  ل محضـر 

رقـــــــــــم  إذن الصــــــــــــرف دينـــــــــــار بموجـــــــــــب 62843مبلـــــــــــل بصــــــــــــرف  الجامعـــــــــــةإدارة  قيـــــــــــام
مبــبن المقــ  والمطعـــم  شـــراءلصــال / منصــور رجــب صــولبه مقابـــل  484/12/2018

   محضــــــــــــر بمقـــــــــــر القســـــــــــم الـــــــــــداخىل  بالجامعـــــــــــة وذلـــــــــــك بموجـــــــــــب 
ن
م ف االتفـــــــــــاق المـــــــــــت 

ن  محضـرم ومن خالل االطالع عىل 31/12/2018 : االتفاق تبي   
 اآلنر

 المقـ  موضـوع االتفـاق داخـل مقـر القسـم الـداخىل   -
  بانشاء مببن

قيام الطرف الثانن
الخـاص بـالطالب والــذي يعتـت  أحــد مرافـق الجامعــة دون أن يظهـر مــا يفيـد حصــوله 

 الجامعة. إدارة  عىل موافقة من

يات  لجنة المشي 

  تمــ  
ســية والتوريــدات الــبر يات مــن خــالل دراســة محــا ن التر عــن طريــق لجنــة المشــتر
م بشـــــأن إعـــــادة 2018( لســـــنة 200بالجامعـــــة والمشـــــكلة بقـــــرار رئـــــيس الجامعـــــة رقـــــم )

 .تشكيلها

 :  وقشأنها لوحظ ما يىل 

المـــــوردة بدقـــــة مـــــن حيـــــث النـــــوع وبلـــــد الصـــــن   صـــــنافعـــــدم تحديـــــد مواصـــــفات األ  -
الـــذي ترتـــب عليـــه صـــعوبة التحقـــق مـــن األمـــر  ،صـــنافوالحجـــم والشـــكل لـــبعض األ 

 بالسوق.  صنافاأل  أسعار وعدم إمكانية المقارنة م   صنافهذه األ  أسعار

يات رقـــم ) محضــــر مـــن خـــالل دراســـة  - م بشـــأن توريـــد 2018( لســـنة 13لجنـــة المشـــتر
ن اإلشارة : إل  مولد كهرباء تبي   عدة عروض و  

  اد مـواد البنـاء بمبلـل  شــركةالعرض المقدم مـن ألـف  216البنـاء الحـديث السـتت 
 دينار. 

 ات الــــورش بمبلــــل  شـــــركةدم مــــن العــــرض المقــــ ن اد تجهــــت  اللمســــة الملكيــــة الســــتت 
 ألف دينار.  215

  اد مولـدات الكهربـاء بمبلـل  شــركةالعرض المقدم من ألـف  240الطـوارق السـتت 
 دينار. 

 بحجة ال تشـمل العـروض سعار وتم رفض العروض السابقة بالرغم من أنهما أقل األ  -
كيــــب والتشــــغيل و تفاصــــيل مــــن حيــــث بلــــد الصــــن  وضــــمان أي  الفنيــــة  األعمــــالالتر

والجانبيــــــــة، وقبلــــــــ  بــــــــالعرض المقــــــــدم مــــــــن مالصــــــــان  لــــــــآلالت ومعــــــــدات الــــــــورش 
ألـــــف دينـــــار بـــــالرغم مـــــن العـــــروض الســـــابق  403والمســـــتلزمات الصـــــناعيةم وبمبلـــــل 

 وأن الســعر الــذي تــم قبولــه مبــالل 
 
  تــم رفضــها تعتــت  مناســبة جــدا

اإلشــارة إليهــا والــبر
 ل
 
 لمال العام. فيه وطشكل هدرا

المــواد والمعــدات واألجهــزة دون  شـــراءلــوحظ عــدم وجــود سياســة واضــحة لتوريــد و  -
المـــوردة  صـــنافأن يكـــون للجامعـــة الكميـــات المـــوردة خاصـــة وأن غالبيـــة المـــواد واأل 

 لبنــــــود األمــــــر  مـــــدة صــــــالحيتها محــــــدودة،
 
 للمــــــال العــــــام واســــــتنفاذا

 
الــــــذي يعــــــد هــــــدرا

انية ن  .المت 
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  بعــض  -
ن
، أســعار لــوحظ المبالغــة ف

 
األمــر  المــواد والمعــدات المــوردة بشــكل كبــت  جــدا

 للمال العام
 
 .الذي يعد هدرا

 ان امتحانات الشهادة الثانويةات لجمصـروف

ات لجــــان مصـــــروفبـــالرغم مــــن تخصــــيص وزارة التعلــــيم األمــــوال لمواجهــــة تكــــاليف و  -
توجيـــه االمتحانـــات للشـــهادة الثانويـــة العامـــة، إال أنـــه لـــوحظ قيـــام رئـــيس الجامعـــة ب

 .ومكافآت عاشةاإلدارة المالية بسداد عدة مبالل مقابل اإل 

بالرغم من تحمل وزارة التعليم لكافة نفقات وتكاليف ومكافآت امتحانـات الشـهادة  -
( شــخص 130مكافــآت لعــدد )بصـــرف  الثانويــة، إال أنــه يالحــظ قيــام رئــيس الجامعــة

 .بمن فيهم رئيس الجامعة

 عقود واتفاقيات

ات الحاســــــوب عقــــــود واتفاقيــــــات مــــــ  مركــــــز اإلبــــــداع لخــــــدم 3بــــــابرام قامــــــ  الجامعــــــة 
ن   .ومنظمة التقنية زليير

: وقشأن ذلك لوحظ   
 اآلنر

قيام اإلدارة المالية وبتعليمات من رئيس الجامعة بسداد كامل القيمة المتفق عليها  -
مة، وبيان ذلك قبل ان يتم تنفيذ   .المتعاقد عليها األعمالبالعقود المت 

  أعمــــال  فــــاق مــــا يفيــــد بتنفيــــذ لــــوحظ عــــدم إر  -
المتعاقــــد عليهــــا أو أن االســــتالم جــــاء فن

  األعمالوق  قريب من العقد بحيث يتعذر أن تكون 
 
 .نفذت فعليا

مـــــة وجـــــاءت أوامـــــر  - يالحـــــظ قيـــــام اإلدارة الماليـــــة بســـــداد كامـــــل القيمـــــة للعقـــــود المت 
 بموجب  الصـرف

ن قبـول الجامعـة بالتعامـل مـ  مركــز اإلبـداع لخـدمات  - الحاسـوب لتوريـد وتركيــب تبـي 
ن لو أنها كلف  نفسها  36,750المحتوى وبمبلل  سـرقةبرنامأ انتحال    حي 

دينار، فن
بالبحــث بشــبكة المعلومــات ألمكــنهم الحصــول عــىل نفــس الخــدمات وقســعر أقــل، 

( الــذي iThenlicateوعــىل ســبيل المثــال مــن خــالل دخــول لجنــة الفحــص برنــامأ )
ن  المحتــــوى لعــــدد  ســـــرقة أن تكلفــــة برنــــامأ انتحــــال و قــــام المــــورد بالتعامــــل معــــه تبــــي 

دوالر، وللحصـــــــول عـــــــىل برنـــــــامأ  300كلمـــــــة   75000دوالر، و 100كلمـــــــة   25000
(Talk-To-an-Export .نامأ لتحديد القيمة  ( يتطلب االتصال بالت 

نامأ يفقد قيمته بانتهاء المدة.  - نامأ سنة واحدة فقط وبالتال  ف ن الت   مدة الت 

 إيجار مبن  اتفا  ب محضـر 

ن 24/10/2014بتــاريــــخ  ن عقــد اتفــاق بــي 
المعاهــد إدارة  م وبمقــر المجلــس البلــدي زليــير

  هـــذا االتفـــاق مـــدير مكتـــب المعاهـــد التقنيـــة والفنيـــة المتوســـطة،
 المتوســـط ويمثلـــه فن

، تــــم بموجــــب هــــذا االتفــــاق إعــــارة المبــــبن المجــــاور لمعهــــد ســــمريةرئــــيس الجامعــــة األ و 
ن الســـتغالله كقاعـــات دراســـية الكهربـــاء المتوســـط والواقـــ  ب جانـــب مراقبـــة الماليـــة زليـــير

 ومعامل لكلية الهندسة بالجامعة، ومن خالل الفحص لوحظ: 
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  )الجامعة األ  -
م الطرف الثانن ن ألف  250( بتوفت  مبلل سمريةأشار االتفاق عىل أن يلتر

م  ن ية لديـــه لصـــال  البلديـــة، وتلـــتر انيـــة التســـيت  ن  البلديـــةدينـــار، عنـــدما يـــتم تســـييل المت 
  بصـرف 

ن
 المعاهد التقنية والفنية والمتوسطة. إدارة  هذه القيمة كاملة ف

انيتهـا العامـة وبالتـال   -
ن   المملوكة للدولة والمملوكة مـن مت 

المببن المعار ضمن المبانن
انيــــة ذات  ن   وخاصــــة ألحــــد المؤسســــات الممولــــة مــــن مت 

ال يحــــق إيجــــار تلــــك المبــــانن
 الدولــة، وجـــاء ذلـــك 

 
م بشـــأن 2013( لســـنة 720جلـــس الـــوزراء رقـــم )لقـــرار م مخالفـــا

( منـــــــه 9-6-5( فقـــــــرة )4تنظــــــيم مصـــــــلحة أمـــــــالك الدولـــــــة والــــــذي حـــــــددت المـــــــادة )
 اختصاصات المصلحة فيما يتعلق بأمالك الدولة. 

ن  -    تصــرفالصـالحيات بال ال يملك مكتب المعاهد التقنية والفنية المتوسطة زليـير
ن
ف

خويلــــــه مــــــن الــــــوزير المخــــــتص )وزيــــــر أمــــــوال وممتلكــــــات المصــــــلحة، كمــــــا ال يظهــــــر ت
 التعليم(. 

  االســــتفادة مــــن القيمــــة المخصصــــة باالتفــــاق أي  ال يظهــــر  -
ن
دور للمجلــــس البلــــدي ف

 وبالتال  جاء أمر السداد تح  مبدأ من ال يملك لمن ال شستحق. 

ألــــف  250( مــــن االتفــــاق المحـــدد بموجبهــــا قيمـــة االتفــــاق 3بـــالرغم مــــن إن الفقـــرة ) -
م البلديـــةدينـــار أشـــارت عـــىل أن  ن المعاهـــد إدارة  هـــذه القيمـــة كاملـــة عـــىلبصــــرف  تلـــتر

  التقنيـــة والفنيـــة المتوســـطة حســـب طلـــبهم، ويعـــد 
 
باعتبـــار إن البلديـــة  األمـــر مخالفـــا

انيــــة العامــــة وذات الذمــــة  الصـــــرفليســـ  مخولــــة ب ن عــــىل الجهــــات الممولــــة مــــن المت 
 المالية المستقلة. 

  جامعة املرقب
 نظام الرقابة الداخلية

 األصـــــــولالمختصــــــة بمســــــك الســــــجالت المحاســــــبية منهــــــا ســــــجل  داراتاإل  قصــــــور  -
  التسجيل 

 واالعتمادات وعدم الدقة فن

   ضــعف التعزيــز المســتندي -
( 105، 99) بالمخالفــة لــنص المــادة الصـــرف أذونــاتفن

انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

  إعـــــداد الحســـــاب الختـــــام  واحالتـــــه -
عـــــن الســـــنة الماليــــــة  وزارة الماليـــــةإل  التـــــأخر فن
 من قانون النظام المال  للدولة.  (23)م مخالفة بذلك نص المادة 2019

ة إلغاء الصكوك الصادرةر -   الدقـة والعنايـة إل  الذي ششت  األمر  لوحظ كتر
عدم تـوجن

 .الالزمة عند اإلعداد

  نهايــة الســنة الماليــة  -
يــا 2018القيــام بأعمــال الجــرد الســنوي فن م دون مطابقتهــا دفتر

 و 
ا
  القيــــام بـــالجرد الســــنوي عـــن الســــنة  تحديـــد العجـــز أو الزيــــادة فضـــ 

عــــن التـــأخر فن
 م. 2019المالية 

ية  النفقات التسيي 

 :  ومن خالل الفحص والمراجعات ظهرت مالحظات بيانها كالتال 
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-   
ن
ن حـبر إحالة  االستمرار ف بـي 

الحـواالت الخاصـة بعقـود أعضـاء هيئـة التـدرطس المغتر
 م2018/2019رغم مــن إنهــاء خــدماتهم للعــام الجــامع  عــىل الــم 2020بدايــة ســنة 
  الســـــــــنوات الماليـــــــــة إل  الـــــــــذي أدىاألمـــــــــر 

ن
 بقيمــــــــــة م2019 ،2018ظهـــــــــور وفـــــــــر ف

 دينار تقريبا.  24,000,000ـ

ن  - انيـة للبـابي  ن   الدقة والمهنية عند إعداد تقديرات بنـود المت 
  توجن
ن
 القصور الواض  ف

  وعـــدم مراعـــات األحكـــام المبينـــة بـــالمواد األول 
انيـــة  (9-8-7)والثـــانن ن مـــن الئحـــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

ن  الصــــــرف - ن المـــــاليتي    عـــــن الســـــنتي 
م 2018بالتجـــــاوز عـــــىل بعـــــض بنـــــود البـــــاب الثـــــانن

 الــذي يعــد األمــر  م2019
 
ن ) مخالفــا ( مــن قــانون النظــام المــال  11-10لــنص المــادتي 
  البنود التالية:  للدولة، حيث ظهر التجاوز 
ن
 ف

 ر.ت
 م2019السنة المالية  م2018السنة المالية 

 مقدار التجاوز البند مقدار التجاوز البند

   (23,750) إعالن وعالقات عامة 1
ن
 (398,140) مقابل عمل إضاف

 (780) ات خدميةمصـروف (1,200) ورسوم ضـرائبتأمينات و  2
  

م 2018عــىل بنــود لــم تــدرج لهــا اعتمــادات عــن الســنة الماليــة  الصـــرفقيــام الجهــة ب -
   5,056,605للدولــــــة حيــــــث لــــــوحظ  ف مبلــــــل 

دينــــــار عــــــىل بنــــــد العمــــــل اإلضــــــافن
ات والحصص دون إدراج مخصص معتمد لهذا البند.   والمحا ن

  الحــــــواالت الـــــواردة عـــــىل البــــــاب -
ن األول  قيـــــام الجهـــــة باســــــتخدام بـــــوافر عـــــن الســــــنتي 

ن  ن  م و فها عىل مكافآت اللجان2019 ،م2018الماليتي    للموظفي 
والعمل اإلضافن

 وأيضا لتغطية تسويات أعضـاء هيئـة التـدرطس ممـا يعـد 
 
 (19)ألحكـام المـادة  مخالفـا

انيـــــة والحســـــابات  (13)مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــال  للدولـــــة والمـــــادة  ن مـــــن الئحـــــة المت 
 والمخازن. 

 812,941سـنوات سـابقة بمبلـل قـدره  اتمصــروفعـىل بنـد  الصــرفقيام الجامعـة ب -
ن بلــــــل المخصــــــص لهــــــذا البنـــــد    حــــــي 

أعمــــــال  دينــــــار، ومــــــن خــــــالل 820,200دينـــــار فن
: الفحص لوحظ بشأنه   
 اآلنر

 ،الــذي يعــد األمــر  قيــام الجهــة باصــدار قــرارات المهــام بعــد تنفيــذ المهمــة 
 
 مخالفــا

  رقـــــم وعـــــالوة المبيـــــ اإليفـــــاد ( مـــــن الئحـــــة 5لـــــنص الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة )
 :م ومن األمثلة عىل ذلك751/2007

 تاريخه رقم إذن الصـرف القيمة تاريــــخ بدء تنفيذ المهمة  رقم القرار وتاريخه

 بال 13/09/2018 880 م07/09/2017 م31/12/2017بتاريــــخ  816

 م07/11/2017 12/09/2018 1,120 م20/07/2017 م26/10/2017بتاريــــخ  632

 بال 10/09/2018 800 م12/03/2017 18/06/2017بتاريــــخ  296

 م22/07/2017l 1,200 03/09/2018 26/11/2017 م26/10/2017بتاريــــخ  633

 م02/10/2017 02/09/2018 1,840 م 03/07/2017 26/09/2017بتاريــــخ  543
 

-   
قط  الغيـار التابعـة للجامعـة خـالل  شـراءعىل صيانة السيارات و  الصـرفالتوس  فن
  
: وقد لوحظ بشأنها  م2019م، 2018سنبر  

 اآلنر
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  ات سنوات سابقة. مصـروفحمل  عىل بند 

   
ن
قطــــــ  الغيـــــار للســــــيارات التابعــــــة  شـــــــراءالصـــــيانة و  أســــــعار التوســـــ  والمبالغــــــة ف

:  الصـرفللجامعة ومن األمثلة عىل بعض عمليات   التال 
 البيان القيمة رقم إذن الصـرف

يات )ف أ ب ع(  بعهدةصيانة سيارة نوع هونداي سوناتا  8,010 168/9/2018  رئيس لجنة المشتر

  موزا تحمل رقم  5,532 170/9/2018
 بعهدة قسم النقل والحركة 18908/6صيانة سيارة نوع متير

 )  ع ر(  بعهدة 14134/33/5صيانة سيارة نوع هونداي سوناتا تحمل رقم  8,716 171/9/2018

 )ع م أ ش(  بعهدة 192444/5/1رقم صيانة سيارة نوع تيوتا كامري تحل  9,705 158/12/2018
 

، وقـــد  الصــــرفقيـــام الجهـــة ب - ن عـــىل األســـاتذة الـــزوار مـــن بنـــد المكافـــآت لغـــت  العـــاملي 
: لوحظ عليها   
 اآلنر

 إذن  قيام القسم المال  بتجزئة القيمـة المسـتحقة لألسـاتذة الـزوار عـىل أكـتر مـن
 :، ومن األمثلة عىل ذلكالصـرف أرقام أذونات  ف وعىل نفس

ة العمل القيمة المستفيد إذن الصـرف رقم ة المستحق عنها وفق مبارسر  الفتر

38/12/2018 
 أ ع م ف

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  5760

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  7040 38/12/2018

37/12/2018 
 ن ن ع  

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  5760

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  7040 37/12/2018

36/12/2018 
 أ ع ب 

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  5760

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  7040 36/12/2018

28/9/2019 
 م ع ب ع 

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  5760

 م18/02/2018إل  م18/11/2017من  7040 27/9/2019
 

 ن عـــــىل الســـــنة الماليـــــة  تحميـــــل القيمـــــة كاملـــــة عـــــىل بنـــــد المكافـــــآت لغـــــت  العـــــاملي 
ن أن جزءا من القيمة ال2018   حي 
 م. 2017ة تخص السنة المالية مصـروفم فن

  ة عمـــل للزائـــر وتـــاريــــخ الـــدعوة، وكـــذلك تـــواريــــخ وجـــود اخـــتالف بتـــواريــــخ مبـــارسر
 بيانات الكشف المحال من عميد كلية األسنان. 

 :  بند أتعاب ومكافآت لغي  العاملي  

 (8)عىل مجموعة حماية كلية اآلداب الخمـس بموجـب القـرار  الصـرفقيام الجهة ب -
م، حيث نـص القـرار عـىل  ف مكافـأة ماليـة شـهرية مقطوعـة مـن بنـد 2018لسنة 

ة من  ن للفتر م تم 31/07/2018م حبر تاريــــخ 01/12/2017المكافآت لغت  العاملي 
ة تخص  ة رغم أنها تضم فتر ات سنوات سابقة مصـروفبند تحميلها عىل البند مبارسر

  16لعدد 
 
 .فردا

  04/10/2018رقـــــــم  إذن الصــــــــرف -
 12,000م بقيمــــــــة 28/05/2018م المـــــــؤر  فن

ات متكاملـــة  شــــركةينـــار لصـــال  د التواصـــل المتوســـط مقابـــل تركيـــب منظومـــة كـــامت 
: درجة أول وقد لوحظ به   
 اآلنر

  .كيب  لم يرفق به ما يفيد التر

  ات. ات خدممصـروفالتحميل عىل بند ن  ية والواجب التحميل عىل بند التجهت 
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  04/10/2018رقـــــــــم  إذن الصــــــــــرف -
ن
 50780بقيمـــــــــة  م29/08/2018م المـــــــــؤر  ف

: قرص لمواد البناء وقد لوحظ عليها  شـركةدينار لصال    
 اآلنر

  .تم تحميل القيمة عىل بند الصيانة 

  األ  
ن
وفــــق التقريــــر المقــــدم مــــن مكتــــب المراجعــــة الــــداخىل  دون  ســــعار المغــــاالة ف

العامــــــــة  داراتالتابعــــــــة لــــــــإل  داراتإرفــــــــاق االحتياجــــــــات المفصــــــــلة للكليــــــــات واإل 
 بالجامعة بالخصوص. 

  )بـــال( بقيمــة  3/10/2018رقــم  إذن الصـــرف -
ن
ع أح )دينــار لصـــال   5000المــؤر  ف

   ف ، وقـــــد لـــــوحظ أنهـــــا مـــــن دون إرفـــــاق األســـــاس الـــــذي تـــــم االســـــتن(ع
ن
اد عليـــــه ف

 القيمة المذكورة. 

ن  عاشــةالقيــام باصــدار حجــوزات لإلقامــة واإل  - لعــدد مــن األســاتذة والــزوار والممتحنــي 
وس عــىل الــرغم مــن وجــود عمــارات ســكنية مخصصــة ألعضــاء هيئــة  بفنــدق ســيفت 

 التدرطس. 

جاع بعض المصاريف الخدمية واتخاذها كأسـلوب  - مـ  وجـود  للصــرفالتوس  باستر
 فــــ  لهــــم عهــــد ماليــــة لــــذات الغــــرض، ومــــن األمثلــــة  أشــــخاصيــــة أو خدم إدارات
 عليها: 

جعة رقم إذن الصـرف  وجه الصـرف صفة الشخص القيمة المسي 

114/9/2018 4,000 
عميد كلية التقنية الطبية 

 ا( مسالتة )أ
شارة  ه الشر ن مخيم طالن   بمنتر

 عاشةات اإل مصـروفم  

21/12/2018 6,750 
الطبية عميد كلية التقنية 
 ا( مسالتة )أ

 مصاريف نقل أغراض الكلية
 مقر جديد بالعمامرةإل 

 

  شهر  (2،3، 1)قيام الجهة باصدار ثالث مخاطبات ذات األرقام  -
م 2018كتوبر أ فن

  للعــام إل  بشـأن طلـب تحويـل مــن بنـد 
ية البـاب الثـانن انيـة التســيت  ن م 2018بنـد بالمت 

ألف دينار معتمد من رئيس الجهة بالمخالفة لـنص المـادة  150قدره  إجمال  بمبلل 
 .من قانون النظام المال  للدولة (10)

ن  احالــةقيــام الجامعــة ب - إل  مخصصــات المتعلقــة بالتفويضــات المصــلحية للمنقــولي 
حسـاب إل  الـذي شسـتوجب إحالتهـا األول األمـر  جامعة المرقب عىل حساب البـاب

 .ماناتالودائ  واأل 

ات تخـــــص ســـــنوات مصــــــروفب م2018/2019 حميـــــل مخصصـــــات الســـــنة الماليـــــةت -
انيــــة والحســــابات والمخــــازن  (13)ســــابقة بالمخالفــــة لــــنص المــــادة  ن مــــن الئحــــة المت 

 ومنها عىل سبيل المثال: 
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 البند المحمل عليه البيان القيمة رقم القيد ر.ت

1 225/4 7,093 
ة من شهر م مقابل  ف مرتبات س ا عن الفتر

 2016 7يوليوإل  3مارس
 المرتبات األساسية

2 226/4 10,383 
ة من شهر  مقابل  ف مرتبات إ   ج عن الفتر

 2016اكتوبر  10إل  يناير 1
 المرتبات األساسية

3 52/9/2019 3,800 
مقابل  ف قيمة ألستاذ ممتحن بكلية الطب 

ة من  بشـريال   مادة الجراحة عن فتر
ن
ف

التحميل عىل بند  م11/2017نوفمت  إل  م10/2017أكتوبر

ن  مكافآت لغت  العاملي 

ن أنها    حي 
ن
ة ف مبارسر

ات مصـروفتخص 

 سنوات سابقة

4 32/9/2019 4,420 
مقابل  ف قيمة ألستاذ ممتحن بكلية الطب 

ة من  بشـريال   مادة وظائف عن فتر
ن
ف

 م05/09/2018إل  م20/08/2018

5 26/9/2019 960 
بكلية الطب مقابل  ف قيمة ألستاذ ممتحن 

ة من  بشـريال   مادة وظائف األعضاء عن فتر
ن
ف
 م07/04/2016إل  م02/04/2016

  

انية ببنود مخالفة - ن  ومن األمثلة عليها:  ،تحميل اعتمادات المت 

 مالحظات البيان القيمة رقم القيد ر.ت

 مكافأة مالية للسيد ع ن ا 1096 6/7/2018 1

تحميل القيمة 

عىل بند 

المرتبات 

 األساسية

 مكافأة مالية للسيد ع أ وآخرون 54065 21/10/2018 2

 مكافأة مالية للسيد ا ع د وآخرون 22510 31/10/2018 3

4 797/12/2018 6525 
عىل عقود التعاون  الصـرفمقابل 

 ط ع حللسيد/ 

5 801/12/2018 6900 
عىل عقود التعاون  الصـرفمقابل 

 ع م إ للسيد/ 
 

 نفقات التحول

ن  : من خالل عمليات الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

افمكافـــــآت التـــــدرطس و بصــــــرف  القيـــــام -  الصــــــرفوالمناقشـــــة وفـــــق اســـــتمارات  اإلرسر
( بالمخالفة ألحكام المادة 9-وفق النموذج رقم )وح إذن الصـرف المعدة دون تحرير 

انية والحسابات والمخازن.  (99/1) ن  من الئحة المت 

  ب احالةعدم قيام الجامعة ب -
ي فن   الرصيد الدفتر

 م بالمخالفة. 31/12/2018وافر

  القيمــــة حيــــث قامــــ  بــــابرام  -
 23قيــــام الجامعــــة بتجزئــــة بعــــض العقــــود والمبالغــــة فن

 
 
كيب تم إبرامها م  عـدد مـن أدوات التنفيـذ  عقدا   الصيانة والتوريد والتر

 –متمثلة فن
عىل الـدفعات مجزأة بحيث ال يجب إخضاعها للرقابة الالحقة  – المنفذة شـركاتال

 
ا
  يمارســـها الـــديوان متمـــث 

   الـــبر
متابعـــة العقـــود ونفقـــات التحـــول، ومـــن ذلـــك إدارة  فن

 عىل سبيل المثال: 

 اسم أداة التنفيذ موضوع العقد قيمة العقد بيانات العقد ر.ت

 صيانة أقسام كلية االقتصاد القره بولىل   125,550 4/2018عقد أشغال عامة  1

 األعمال شـركة

 الذكية للمقاوالت 

بية القره بولىل   91,180 5/2018عقد أشغال عامة  2
 صيانة أقسام كلية التر

 إضافة قاعات بكلية القانون 269,387 6/2018عقد أشغال عامة  3

بية البدنية 60,910 22/2018عقد أشغال عامة  4  الخمس -صيانة كلية التر

 547,027 إجمال  القيمة
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  كـــال قيــام بتجزئـــة  -
ن
العقـــد حيـــث إن كــال مـــن أداة التنفيـــذ وطبيعـــة العقــد لـــم تختلفـــا ف

تجزئتهــــــــا حــــــــبر ال يجعلهــــــــا خاضــــــــعة للرقابــــــــة عــــــــىل إل  العقــــــــدين فعمــــــــدت الجهــــــــة
 مستخلصات العقود: 

 اسم أداة التنفيذ الموضوع القيمة بيانات العقد ر.ت

  برج الخمس مسالتة صيانة مببن كلية التقنية الطبية 117,100 9/2018عقد أشغال عامة  1

 صيانة مببن كلية الهندسة الخمس 427,438 20/2018عقد أشغال عامة  2 للمقاوالت 

 544538 إجمال  القيمة
 

كيــب للعــدد مـــن  شــــركةأمــا فيمــا يخـــص تكليــف الجامعــة ل - روائــ  الدقــة بالتوريـــد والتر
ن مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة للكليــات أن التنفيــذ لــم يكتمــل إذ  المكيفــات فقــد تبــي 

كيـــب لــــم تقــــم بــــه ال ن أن بعــــض  شــــركةإن التر إال لعــــدد قليــــل مــــن المكيفـــات، كمــــا تبــــي 
 :ية حيث إنمشـروعفيها بطرق مخالفة ألوجه ال تصـرفالمكيفات تم ال

  منها لم يوجد. البعض 

  .البعض استبدل بأدوات 

  .البعض تم االحتفا  به من قبل المستلم ببيته 

  تـــم تســـليمها للســـيد -
 07منهـــا  27وعـــددها  (مم د. خـــ/ )فيمـــا يخـــص المكيفـــات الـــبر

لصـــال  كليـــة اآلداب أقـــر بـــأن جميعهـــا موجـــودة  20مكيفـــات لصـــال  كليـــة الطـــب، و
 ن لم يقم بنقلها لبيته. إ سـرقةببيته محتفظا بها الحتمال تعرضها لل

  اســــــتلمها عميـــــد كليـــــة االقتصــــــاد  -
تحفـــــظ عــــــىل  )م م (فيمـــــا يتعلـــــق بالمكيفــــــات الـــــبر

مكيفـــات لكونـــه ذهـــل عـــن ضـــبط العـــدد المســـتلم مـــن قبلـــه ولـــم  08اســـتالمه لعـــدد 
يتـــذكره لطـــول المـــدة، وعنـــد معاينتـــه صـــورة مـــن أنمـــوذج التســـليم الموقـــ  عليـــه مـــن 

 كان منه. قبله لم يجزم بأن التوقي  قد  

بيـة البدنيـة والقـانون و  -   تـم تسـليمها لكليـة التر
 الشــريعةأما فيما يخص المكيفات الـبر

عـىل  إثبات الواقعة المرفـق بـالملف محضـر ولم توجد ف   بناء عىل إقرار المستلم ب
 :  التفصيل التال 

 تم تسليمها لنادي الجنباز 06 عدد. 

  01عدد  .  استبدل بجهاز بروجكتر

  لم توجد.  16عدد 

 تصــرفوهـذا مـا يعــد 
 
مـن قــانون  (24)عليــه نـص المــادة  ا بــأموال الدولـة بالمجــان منطبقـا

 
 
ا   حفــظ وصــيانة المــال العــام ممــا ينطبــق  النظــام المــال  للدولــة، ومنــه مــا يعــد تقصــت 
فن

 .بشأن الجرائم االقتصادية (02/1979)من القانون  (15)عليه نص المادة 

 االعتمادات المستندية

ن وجــود اعتمــاد مســتندي مفتــوح بمــن خــالل   مصـــرفعمليــات الفحــص والمراجعــة تبــي 
ة إجماليــبقيمــة  م2018إل  م2006الجمهوريــة فــرع الخمــس ترجــ  ســنوات فتحــه مــن 

حيـــث بلـــل قيمـــة مــا تـــم  فـــه مـــن هـــذه االعتمـــادات دينـــار  12,731,407.437قــدرها 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

850 
 

ذات التـاريــــخ حـبر برصـيد متبـق  دينـار  6,029,552م مبلـل 23/11/2020اريــــخ حبر ت
 دينار.  6,701,854وقدره 

: الحظ بشأنه   
 اآلنر

ن ســــبق وأن  ف للمشـــــروعوجــــود  - ن منتهيــــي  % مــــن 15المنفــــذة مــــا نســــبته  شـــــركةي 
  حــدود المبــالل المفــوض األول  بالمســتخلص شـــركاتقيمــة العقــد وقــدم  هــذه ال

ن
ف
  التنفيذ حبر استكمال العمل

ن
جامعة الذي رتب عىل الاألمر  بها م  ذلك استمرت ف
ام مال  قدره باإل 

ن  دينار.  488,800 جمال  إنشاء التر

  تســـوية أوضـــاع بعـــض ال -
ن
   شــــركاتتـــأخر الجامعـــة ف

  أنهـــ  تنفيـــذ المشـــاريــــ  الـــبر
الـــبر

  لــبعض المشــاريــــ  إجــراءتعاقــدت عليهــا مــ  الجامعــة مــن حيــث 
ات االســتالم النهــان 

ن للـــبعض اآلخـــر رغـــم انتهـــاء مـــدة الضـــمان ح يـــث بلـــل و ف قيمـــة الضـــمان والتـــأمي 
 ا. مشـروع 13عدد هذه المشاريــــ  

 العهد المالية

ن وجـــــود عـــــدد  دينـــــار، ترجـــــ  تـــــواريــــخ  فهـــــا  306,600عهـــــدة ماليـــــة بقيمـــــة  103تبـــــي 
  تكفــــل تســــويتها جــــراءم دون أن يــــتم اتخــــاذ اإل 2001ســــنة إل  لســــنوات ســــابقة

ات الــــبر
انية والحسابات والمخازن.  (188)وفق نصوص المادة  ن  من الئحة المت 

 مصراتة جامعة
 نظام الرقابة الداخلية

رقــــم  –المبلــــل  –جميــــ  البيانــــات بصــــفحات ســــجالت االعتمــــاد )البنــــد عــــدم كتابــــة  -
انية21، 20التفويض( بالمخالفة للمادة ) ن  والحسابات والمخازن.  ( من الئحة المت 

 الصــــندوق وبالتــــال  عــــدم ترحيــــل  -
  كــــل صــــفحة مــــن صــــفحات دفــــتر

صــــيد فن عــــدم التر
يـــــــة رصـــــــدةاأل الـــــــذي يفقـــــــد هـــــــذه الـــــــدفاتر المصـــــــداقية واالعتمـــــــاد عـــــــىل مـــــــر األ  الدفتر

انيـــة والحســـابات 81بالمخالفـــة للمـــادة )اآلل   مخرجـــات الحاســـب ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخازن. 

ات مصـــروفوال يــراداتبتقريــر اإل  رصــدةبســجالت االعتمــادات ال تطــابق األ رصــدةاأل -
  
 م. 31/12/2019فن

 لمتابعتها والمحافظة عليها من الضياع. عدم إمساك سجل لألصول الثابتة وذلك  -

 .أخرى ات سنوات سابقةمصـروفات السنة بمصـروفالقيام بتحميل  -

المنوطة بـه مـن حيـث أعـداد التقـارير  األعمالعدم قيام مكتب المراجعة الداخلية ب -
ن )عــىل  الدوريــة والــرد  ( مــن 19( للمــادة )5، 4مالحظــات الــديوان بالمخالفــة للفقــرتي 
 قــــرار اللجنــــة ا

 
م بشــــأن تنظــــيم عمــــل 2008( لســــنة 22رقــــم ) لشــــعبية العامــــة ســــابقا

 الجامعات. 

ن المكاتـــــــب بالجامعـــــــة حيـــــــث لـــــــوحظ قيـــــــام بعـــــــض  -   االختصاصـــــــات بـــــــي 
التـــــــداخل فن

ن بتســــــيت  مهـــــام اكــــــتر مــــــن إدارة  ســـــبيل المثــــــال مــــــدير عــــــىل  أو مكتـــــبإدارة  المـــــوظفي 
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  نفـــس الوقـــ  مـــدير مكتـــب المـــوارد ال
ن
إدارة  مـــدير  -ة بشــــريالشـــؤون الفنيـــة ششـــغل ف

شـؤون أعضــاء هيئـة التــدرطس يـدير مكتــب أسـكان أعضــاء هيئـة التــدرطس بالمخالفــة 
 م. 2008لسنة  (22)للهيكل التنظيم  للجامعات رقم 

ن بالمخالفـــــة قيـــــام الكليـــــات با - صـــــدار أوامـــــر تكليـــــف ألعضـــــاء هيئـــــة تـــــدرطس متعـــــاوني 
ن ) ( لســنة 22ة رقــم )( مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــ10( مــن المــادة )8، 7للفقــرتي 
 م بشأن تنظيم عمل الجامعات. 2008

 اإليرادات

دينار  25,060أعضاء هيئة التدرطس بمبلل الجامعة بدعم حساب نقابة إدارة  قيام -
ن لــــــم تظهــــــر الخالصــــــة الشــــــهرية  يــــــراداتوذلــــــك حســــــب كشــــــف اإل    حــــــي 

ن
المرفــــــق ف

اكات مــــن مرتبــــات أعضــــاء أي  للحســــاب الختــــام  عــــن الســــنة موضــــوع الفحــــص اشــــتر
 يئة التدرطس. ه

  دينـــــــــــــــار  11,984ظهـــــــــــــــور مبلـــــــــــــــل  -
ن
بالخالصـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهرية للحســـــــــــــــاب الختـــــــــــــــام  ف

  الجامعــة 31/12/2019
م والــذي يمثــل مقابــل إيجــار ســكن تــم خصــمه مــن مــوظفن

بالمخالفــة  يــراداتحســاب اإل إل  المســتفيدين مــن الســكن الجــامع  ولــم يــتم إحالتــه
انية العامة.  ن  لقانون اعتماد المت 

 الخزينة

األول  بصـــكوك مصـــدقة بالخزينـــة وغـــت  مســـلمة ألصـــحابها تخـــص البـــاباالحتفـــا   -
صــــك  37إل  حيــــث يصــــل عــــددها  م،2013م، 2012 صــــادرة عــــن ســــنوات ســــابقة

ات القانونيـــــة حيالهـــــا جـــــراءولـــــم يـــــتم اتخـــــاذ اإل دينـــــار  8,880قـــــدره  إجمـــــال  وبمبلـــــل 
انية والحسابات 118بالمخالة لما نص  عليه المادة ) ن  والمخازن. ( من الئحة المت 

ومســـلمة  م2017إل  م2012تظهـــر مـــذكرة التســـوية صـــكوك عـــن ســـنوات مختلفـــة  -
ات القانونيــــة حيالهــــا وذلــــك جــــراءألصــــحابها لــــم يــــتم معالجتهــــا محاســــبيا واتخــــاذ اإل 

انيـــة والحســابات والمخـــازن120بالمخالفــة للمـــادة ) ن والكشـــوفات  .( مــن الئحـــة المت 
 المرفقة توض  ذلك. 

انية  تنفيذ المي  

ام الجامعـــــة بعــــدم ا - ن انيـــــة احالـــــةلـــــتر ن   المت 
ن  بــــوافر   نهايـــــة الســـــنتي 

ن  فن  ،م2018المـــــاليتي 
انيــــة والمــــادة 2019 ن مــــن قــــانون النظــــام المــــال   (7)م بالمخالفـــة لقــــانون اعتمــــاد المت 

: للدولة وبيانها ك  
 اآلنر

 البيان
 السنة المالية

2018 2019 

 5,733 51,685 الباب االول

  
 230,897 65,609 الباب الثانن

 2,296,823 2,592,783 (التحول)الباب الثالث 

 2,533,454 2,710,078 اإلجمال  
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لمرتبــــات المعيــــدين لــــوحظ أن  الصـــــرفبعــــض اســــتمارات عــــىل  مــــن خــــالل االطــــالع -
لســنة  (94)هنــاك الــبعض مــنهم مــن قــد تجــاوز المــدة المحــددة بموجــب القــرار رقــم 

بشـــــأن الئحـــــة تنظـــــيم أوضـــــاع المعيـــــدين بالجامعـــــات ومؤسســـــات التعلـــــيم  م2011
   ف رواتبهم وعىل سبيل المثال ال  العال  

ن
:  الحصـرم  االستمرار ف  

 اآلنر

 مدة العمل كمعيد بالجامعة الكلية االسم الرقم

 سنوات 7 كلية االقتصاد س ضم  ج 1

 سنوات 10 كلية الطب ف ض س ف 2

 سنوات 10 كلية الطب ع تم أ 3

بية م كم  س 4  سنوات 10 كلية التر

 سنوات 10 كلية الطب ع تم  ع 5

 سنوات 10 كلية الطب عم أ 6

بية ع وم  ه 7  سنوات 7 كلية التر

بية غم  ح ص 8  سنوات 10 كلية التر

 سنوات 9 كلية اآلداب ج  عم  ن 9
 

وتنفيـذ القـرار  اإليفاد ن تاريــــخ أاستمرار  ف مرتبات الموفدين بالخارج بالرغم من  -
ن إل  يرجــــ  وعــــىل ســــبيل  (الــــدكتوراه –الماجســــتت  )ســــنوات ســــابقة لنيــــل الشــــهادتي 

:  الحصـر المثال ال   ما يىل 

 الدرجة الموفد لها تاريــــخ ربــع المرتب تاريــــخ القرار رقم القرار االسم

 الماجستت   1/1/2013 2010 502 ع ع ع ع

 الماجستت   1/1/2013 2010 502 تم  أ م

 الماجستت   1/8/2008 2007 700 ح ع ب ل

 دكتوراه 1/12/2010 - 469 ع غم  ج

 دكتوراه 1/12/2009 2008 628 ر رم ح

 دكتوراه 1/3/2008 2007 700 م سم  ع

 دكتوراه 1/12/2014 2013 293 س ع ع  
 

ة المحــــــددة  - اســــــتمرار  ف مرتبــــــات الموفــــــدين بالــــــداخل بــــــالرغم مــــــن انتهــــــاء الفــــــتر
( وعىل سبيل المثال ال )بالالئحة الستفاء نيل شهادة  :  الحصـر الماجستت   ما يىل 

 تاريــــخ القرار رقم القرار االسم ر.م

 م2013 246 أ ع أ أ 1

 م2016 719 م زم أ 2

 م2017 1247 م شم أ 3

 م2015 277 ف نم  ف 4

 م2014 177 م حم  ث 5
 

  بنـــــاءا عـــــىل  -
  المكتـــــب القـــــانونن

   ف المكافـــــآت الماليـــــة لـــــرئيس ومـــــوظفن
التوســـــ  فن

قانونيـــة وحصـــولهم عـــىل  بحجـــة قيـــامهم بمهـــام قـــرارات صـــادرة مـــن رئـــيس الجامعـــة
  مـــــ  العلـــــم ان المهــــام الـــــواردة بهـــــذه القــــرارات    مـــــن مهـــــام 

مقابــــل العمـــــل اإلضــــافن
 اإلدارة. 
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  قسـم الصـيانة بموجـب قـرارات ف  -
(، 525/2017أرقـام ) مكافآت ماليـة لمـوظفن

دينـــــــار  500( صـــــــادرة عـــــــن رئـــــــيس الجامعـــــــة وبقيمـــــــة 316/2018(، )638/2017)
 
 
اف عــىللكــل موظــف نظــت  شــهريا عمــل المولــدات الكهربائيــة و   اختصــاص  اإلرسر

الجامعـــة البيانـــات الخاصـــة بـــالقرارات الصـــادرة عـــن رئـــيس عـــىل  القســـم، وبـــاالطالع
ن أنــــه لــــم يــــتم2019)كشــــف القــــرارات المرفقــــة( خــــالل ســــنة  قــــرار إصــــدار أي  م تبــــي 
  
ن
ن بالعمــــل اإلضــــاف   صــــحة  ف هــــذه األمــــر  بشــــأن تكليــــف مــــوظفي 

ن
الــــذي ششــــكك ف

 األموال. 

ن  - مراقبـــة إل  مـــن الجامعـــة مـــن خـــالل متابعـــة التفويضـــات الماليـــة الصـــادرة للمنقـــولي 
ن  مصـــراتهالتعلــيم  مراقــب التعلــيم  عــن طريــق قــرارات صــادرة عــن ءجــرا نــه تــم اإل أتبــي 
م بشــــأن 2017لســــنة  (753)اســــتنادا عــــىل قــــرار وزيــــر التعلــــيم رقــــم  مصـــــراتهببلديــــة 

ن مكاتب )تفويض مسؤول  شؤون التعليم بالبلديات ببعض االختصاصات  النقل بي 
ومــن أمثلــة  األخــرى(التعلــيم بالبلــديات فقــط دون النقــل مــن المؤسســات والهيئــات 

 .92/6 ،91/6الصـرف أرقام ستندات ذلك م

 الخالصات الشهرية للحساب الختام  

 :والودائ  ماناتمبالل متعلقة بحساب األ األول  ظهر بالخالصة الشهرية للباب -

 القيمة البيان

ن من جهات   402,003 أخرىمخصصات منقولي 

 345,962 مكافآت لجان امتحانات الشهاد الثانوية
 

ض  وذلــــك لضــــبط واحكــــام  مانــــاتإيــــداعها بحســــاب الودائــــ  واأل حيــــث كــــان مــــن المفــــتر
 الرقابة عليه. 

يبــــــة الجهــــــاد والمســــــتقط  مــــــن  - ات مصـــــــروفعــــــدم إقفــــــال وتســــــوية مبلــــــل خصــــــم  ن
  الحساب المناظر له. 

  فن
 المكافآت والعمل اإلضافن

مـــــن خـــــالل فحـــــص بنـــــد دفعـــــات مقدمـــــة الظـــــاهر بالخالصـــــات الشـــــهرية للحســـــاب  -
 دفعــات مقدمــة تحــ  الحســاب لفنــادق داخــل وخــارج مدينــة إجــراءالختــام  لــوحظ 

ن حركــة هــذه الــدفعات ان دينــار  335,000وبمبلــل مصـــراته  دون إمســاك ســجل يبــي 
  نهايـة السـنة،أم  كان  مدينة

الـذي ترتـب عليـه تحميـل األمـر  دائنة وعـدم اقفالهـا فن
ن لم شسوىمصـروفالسنة ب   حي 

خـالل ار دينـ 75,000منهـا إال مبلـل  ات ال تخصها فن
  تخــص فنــدق كليــة التقنيــة الصــناعية

بموجــب المســتند مصـــراته  نفــس الســنة والــبر
ن أن معظمهـــــــا خاصـــــــة  ،2/11رقـــــــم  ومـــــــن خـــــــالل فحـــــــص مســـــــتندات التســـــــوية تبـــــــي 
  تــــــم تحميلهــــــا عــــــىل البــــــابمصـــــــروفب

واإلقامــــــة  عاشــــــةبنــــــد اإل األول  ات البــــــاب الثــــــانن
ن بالمخالفة للمادة ) ( مـن 204مال  للدولة والمادة )( من قانون النظام ال21للعاملي 

انية.  ن انية والحسابات والمخازن وقواعد تنفيذ المت  ن  الئحة المت 
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 رقم المستند القيمة البيان

 7/4 دينار 70,000 فندق سفاري مرصاتة

 12/44 دينار 50,000 فندق سفاري مرصاتة

 12/368 دينار 45,000 فندق سفاري مرصاتة

 5/152 دينار 75,000 مرصاتةفندق كلية التقنية الصناعية 

 12/219 دينار 50,000 فندق كلية التقنية الصناعية مرصاتة

 12/149 دينار 20,000 مرصاتة التا فندق

 12/369 دينار 25,000 فندق توباكتس طرابلس
 

ن  مدرســـة  –وأن بعـــض الجهـــات المســـتفيدة مـــن هـــذه الخـــدمات    )نقابـــة المحاســـبي 
ن  –الخيالـــــــة للفروســــــــية  أعضـــــــاء هيئــــــــة تــــــــدرطس  –عــــــــن وزارة التعلـــــــيم العــــــــال   منـــــــدوبي 

 .(إلخ...زوار

عقـــــود أو محـــــا ن اتفـــــاق إبـــــرام أي  ذلـــــك أن هـــــذه الـــــدفعات تمـــــ  بـــــدونإل  باإلضـــــافة
ة رئـــــيس الجامعـــــة عـــــىل  تضـــــمن حقـــــوق الجامعـــــة وانمـــــا تـــــم إجرانهـــــا عـــــن طريـــــق تأشـــــت 

انمـــا تـــم دفـــ  العـــروض المقدمـــة مـــن قبـــل تلـــك الفنـــادق وأنـــه لـــم يـــتم المفاضـــلة بينهـــا و 
ة.   المبالل لجمي  الفنادق مبارسر

 
ً
  : ثانيا

 مصـروفات الباب الثان 

-   
( 10عـىل بعـض البنـود بالمخالفـة للمـادة ) الصــرفقيام المراقـب المـال  بالتجـاوز فن

انيـــــة والحســـــابات  (22)مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــال  للدولـــــة والمـــــادة  ن مـــــن الئحـــــة المت 
عــــداد تقــــديرات إالســــليمة عنــــد  ســــسوالمخــــازن والــــذي يكشــــف عــــن عــــدم اتبــــاع األ 

انية ن  .المت 

انيــــــــة والحســــــــابات والمخــــــــازن  - ن  ألحكــــــــام القــــــــانون المــــــــال  للدولــــــــة والئحــــــــة المت 
 
وفقــــــــا

 احالــــةدراج بنــــود و إالــــذي ترتــــب عليــــه األمــــر  ومنشــــورات وزارة الماليــــة بالخصــــوص
 .أخرىمنها بل نقلها لبنود  الصـرفتفويضات مالية لها ولم يتم 

ة بتقريــــر مصـــــروفة بســــجالت االعتمــــاد ال تطــــابق المبــــالل الصـــــروفمجملــــة المبــــالل ال -
 .المراقب المال  

 الفر  تقرير المراقب المال   سجل االعتماد البند

ن   101,105 197,238 96,133 اتعاب ومكافآت لغت  العاملي 

 54,830 65,6110 601,280 نفقات السفر والمبي 

 129,820 1,020,580 890,760 ات النظافةمصـروف

 3699 183,500 187,199 مواد وخامات شـراء

 23,569 305,900 28,2331 ات خدميةمصـروف
 

وهو رصيد دينار  65,609م والبالل قيمته 2019االحتفا  برصيد أول المدة لسنة  -
( مــــن قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة 7م بالمخالفــــة للمــــادة )2018منقــــول مــــن ســــنة 

انية.  ن  وقانون اعتماد المت 

ن الخالصة الشهرية وتقرير  -   قيمة بعض البنود بي 
ات المعد من مصـروفاالختالف فن

 :  قبل المراقب المال 
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 الفر  حسب تقرير المراقب المال   القيمة حسب الخالصة البند

 87,569 998,090 1,185,659 صيانة

 3,699 183,500 187,199 مواد وخامات

 77,254 305,900 383,154 م خدمية

 (31,210) 298,820 267,610 سابقة م سنوات
 

ي لحســــــــاب البــــــــ -   بلـــــــل الرصــــــــيد الـــــــدفتر
ن
  ف
 31/12/2019اب الثـــــــانن

 
وقــــــــدره  م مبلغــــــــا

العـام بالمخالفـة لمـا نصـ   يـراد حسـاب اإل إل  لـم يـتم إحالتـهدينار  230,897.053
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 7عليه المادة )

 
ً
 : الباب الثالث )التحول(ثالثا

واعتبـــاره افتتـــاج  أول المـــدة لســـنة م 2018خـــر المـــدة عـــن ســـنة آاالحتفــا  برصـــيد  -
( مــن قــانون النظــام 7بالمخالفــة للمــادة )دينــار  2,592,738والبــالل قيمتــه م 2019

انية.  ن  المال  للدولة وقانون اعتماد المت 

م الجامعـــة بأدائهـــا واحالتهـــا  - ن وجـــود اســـتقطاعات تـــم خصـــمها خـــالل الســـنة ولـــم تلـــتر
 :  للحسابات المختصة و   عىل النحو التال 

ـــان ـــ ـــ ـــ ـــ  القيمة البيـــــ

 دينار 23,285 خصم الضمان االجتماع  

يبة الجهاد  دينار 25,354  ن

يبة الدمغة  دينار 17,615  ن

 دينار 30,025 %5أعمال  ضمان

  
ن نهان   دينار 17,315 %2تأمي 

 

عـــىل بعــض بنــود التفـــويض بالمخالفــة للمـــادة  الصـــرفقيــام المراقــب المـــال  بتجــاوز  -
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10)

-   
ي فن   الرصـيد الـدفتر

م بـدفتر يوميـة الصـندوق عـن 31/12/2019وجـود اخـتالف فن
. مصـرفما هو وارد بالتسوية ال  ية والخالصة الشهرية بالحساب الختام 

ل كتــــب وأدوات علميــــة لموفــــدين الدراســــة بالــــداخل مقابــــل بــــد   ف مبــــالل ماليــــة -
( مــن الئحــة تنظــيم التعلــيم العــال  155بالمخالفــة لمــا هــو منصــوص عليــه بالمــادة )

: م ومثال ذلك 2010( لسنة 501رقم )  
 اآلنر

 التخصص المستفيد القيمة حسب الالئحة القيمة المصـروفة رقم المعاملة

 أعالم ف ر ق 3,000 5,000 3/4

 اعمالإدارة  ع ع ع ب 3,000 5,000 28/12

 فنون واعالم حم  أ ص 3,000 5,000 22/12

 إدارة أ ب ع ط 3,000 5,000 175/12

 أدارة أعمال حم  ن ف 3,000 5,000 224/12

 أدارة أعمال زم  ع 3,000 5,000 273/12
 

مكافــــآت ماليــــة لكــــل مــــن رئــــيس الجامعــــة ووكيــــل الجامعــــة للشــــؤون بصـــــرف  القيــــام -
( 202مـــن المـــادة ) (ب)بالمخالفـــة للفقـــرة  األعمـــالالعلميـــة مقابـــل قيامهمـــا بـــبعض 

: بشأن تنظيم التعليم العال  وبيانها ك 501من الالئحة   
 اآلنر
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 المبلغ الصفة اسم المستفيد البيان رقم السند

 500 وكيل الشؤون العلمية سم  م مناقشة رسالة ماجستت   190/12

 500 رئيس الجامعة ف ع أ تقييم رسي للماجستت   170/12

 5,000 رئيس الجامعة ف ع أ تأليف كتاب 42/12

 1,300 رئيس الجامعة ف ع أ مناقشة رسالة الماجستت   58/12
 

ضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي لـــــبعض المعـــــامالت الماليـــــة الخاصـــــة بتســـــديد الرســـــوم  -
المتعلقـة بالموفــدين للدراسـة بالــداخل حيـث لــم يـتم إرفــاق مـا يؤيــد صـحة التســديد 

 ( ومثال ذلك: 5ح  .)إيصاالت القبض م

 المستفيد القيمة رقم المعاملة

 ن أ ع ت 3,900 242/12

 مم م ع 2,700 243/12

 ت ح ع ص 2,600 245/12

 ع ز ع ع 1,700 12//246
 

 ملف االسكان الجامع  

ن مقابــل خصــم مبلــل شــهري مــن مرتبــاتهم  - قيــام الجامعــة بتخصــيص الشــقق للعــاملي 
مـــن قـــانون النظـــام المـــال   (24)بالمخالفـــة للمـــادة دينـــار  33.909يكـــاد يكـــون رمـــزي 

 للدولة

  اتخـاذ اإل  -
ات القانونيـة حيـال شــاغىل  العقـارات بـالطرق غــت  جــراءتقـاعس الجامعـة فن

 ة. مشـروعال

 المخـــــــازن

 بشكل واض  ودقيق(. )عدم توضي  نوع الصنف المسجل بسجل أستاذ المخزن  -

ة وذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة جهات غت  تابعة للجامعالصـرف عىل القيام ب -
)الهيئــة  الحصـــر ( مــن قــانون النظــام المــال  للدولــة وعــىل  ســبيل المثــال ال 24للمــادة )

عـــىل  مركـــز الرقابــة –ة ســـريع  واالســتجابة الـفريـــق الرصــد والتقصـــ -العامــة للثقافــة 
(.  –نادي السويحىل   – غذيةاأل   جهاز األمن الداخىل 

  بعض األ  -
ونيـة  صنافعدم المطابقة فن ن سـجل أسـتاذ المخـزن والمنظومـة اإللكتر بي 

ن   من الئحة المخازن. ( 232، 231)للمخازن، بالمخالفة للمادتي 

 
ً
 مانات: حساب الودائع واأل رابعا

به ومتابعتها )سجل مسـاعد بـدفتر  ماناتعدم فت  سجل خاص بالحساب لقيد األ  -
 الصندوق الممسوك(. 

امـــات قائمـــة نـــاتماالقيـــام بتعليـــة حســـاب الودائـــ  واأل  - ن  بمبـــالل ماليـــة دون وجـــود التر
  طبيعــــة هــــذا الحســــاب ويــــدل عــــىل أن الغــــرض مــــن التعليــــة حجــــز األمــــر 

الــــذي ينــــافن
انية والحسابات والمخازن. 161القيمة بما يخالف نص المادة ) ن  ( من الئحة المت 
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االحتفــــا  بمبــــالل ماليــــة بالحســــاب تجــــاوزت مــــدتها ســــتة أشــــهر بالمخالفــــة للمــــادة  -
انية والحسابات والمخازن. ( م162) ن  ن الئحة المت 

ات حيالهـا حسـب مـا جـراءتم االحتفا  بمبالل بالحساب لم تقم الجامعة باتخـاذ اإل  -
ن ) انيــة والحســابات والمخــازن و   162-161نصــ  عليــه المــادتي 

ن ( مــن الئحــة المت 
: ك  

 اآلنر

 القيمة البيان

 3,141,128 دون وجود مستندات مقابلة لها أرصدةمبالل تم  تعليتها ك

 386,771 ية أخريمصـرفتم نقلها من حسابات  أرصدة

 8,995 م2013بي  خردة تخص سنة  إيراداتمبالل تم تعليتها تمثل 

 3,536,894 المجموع
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 التعليم التقني
 اهليئة الوطنية للتعليم التقني والفني

 نظام الرقابة الداخلية

ام عــدم امســاك دفــتر الصــندوق بالصــورة الصــحيحة  - ن ة الكشــط فيــه وعــدم االلــتر وكــتر
ن ) انيــة والحســـابات 87( )83بمراجعتــه بالمخالفــة ألحكــام المــادتي  ن ( مــن الئحــة المت 

 .والمخازن

  العديد من  -
ن
والخاصة بمستلم الصك  الصـرف أذوناتعدم استيفاء كافة البيانات ف

ها بالمخالفة ألحكام المادة ) انية. 104ورقم الصك وغت  ن  ( من الئحة المت 

  حســاب الودائــ  واأل تجــ -
ن
والمحــددة  مانــاتاوز المــدة القانونيــة لالحتفــا  بالمبــالل ف
انيــــــة والحســــــابات 162بســــــتة أشــــــهر بالمخالفــــــة ألحكــــــام المــــــادة ) ن (مــــــن الئحــــــة المت 

 والمخازن. 

-   
ات طويلــة بالمخالفــة  الصـــرفالتوســ  فن   تســويتها لفــتر

عــن طريــق العهــد والتــأخر فن
انية والحسابات والمخازن. ( من الئح188 ،181ألحكام المواد ) ن  ة المت 

-  
 
  التعاقــد لتوريــد المســتلزمات خالفــا

ألحكــام المــادة  اتبــاع طريقــة التكليــف المبــارسر فن
 .ةداري( من الئحة العقود اإل 9-10)

مما يصعب معه حرصـها ويضـعف  األصولإهمال امساك بعض السجالت كسجل  -
 عملية الرقابة عليها ويــهددها بالضياع واالختالس. 

  إعــــــداد الحســــــاب الختــــــام  للســــــنة الماليــــــة المنتهيــــــةالتــــــأخ -
   ر فن

م 31/12/2020فن
  
( مــــن 23م بالمخالفــــة ألحكــــام المــــادة )31/12/2019والســــنة الماليــــة المنتهيــــة فن

 أن آ خــر حســاب ختــام  تــم إعــداده خــاص بالســنة 
ن القــانون المــال  للدولــة حيــث تبــي 

  
 .م31/12/2018المالية المنتهية فن

 (126)عــدم إمســاك بطاقــة المرتــب لكــل موظــف بالهيئــة بالمخالفــة ألحكــام المــادة  -
انية ن  .الحسابات المخازنو  من الئحة المت 

ية  انية التسيي   المي  

ن  ات الفعلية والمسيل منها مصـروفجملة المخصصات المعتمدة وال الجدول التال  يبي 
  للسنة 

 :م31/12/2020المالية المنتهية فن

 نسبة الصـرف الرصيد المصـروفات الفعلية المسيل ادات المفوض بهااالعتم البيان

 %90 250,255 2,218,645 2,232,242 2,468,900 الباب األول

  
 %98 22,457 1,011,043 1,033,499 1,033,500 الباب الثانن

 %92 272,712 3,229,688 3,265,741 3,502,400 اإلجمال  
 

: ومن خالل الفحص لوحظ   
 اآلنر
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ن بصــــرف  الهيئـــة قيـــام -  بشـــكل مســـتمر تـــم التعاقـــد معهـــم ألداء مكافـــآت لغـــت  العـــاملي 
 األعمال بعض 

 
  بالمخالفـة لقـانون عالقـات العمـل رقـم  خصما

 (12)مـن البـاب الثـانن
  2014( لسـنة 8م خالفا للقـانون رقـم )2010لسنة 

ومنشـور  ،م بشـأن الـرقم الـوطبن
 :بيان بذلكوفيما يىل   م2016( لسنة 1ديوان المحاسبة رقم )

 المالحظات القيمة المصـروفة الصفة االسم الرقم

 شهريا 1000 مدير مكتب الرئيس ام  م 1

 شهريا 1000 موظف/ مكتب الرئيس م ع ح أ 2

 شهريا 1000 موظف/ مكتب الرئيس ر ش ا 3

 شهريا 1000 مهندس منظومات /المال   ع س ب 4

 واحدةلمرة  1000 المعاهدإدارة  موظف/  ا ا ا 5

   إ ع ا 6
 شهريا 950 مستشار قانونن

 

مكافـــــأة شـــــهرية دينـــــار  6000تـــــم  ف قيمـــــة  23/12رقـــــم  إذن الصــــــرف بموجـــــب -
  الشـــــهر للســـــيد )س.أ. ا( نظـــــت  مراجعـــــة واقفـــــال الحســـــابات دينـــــار  1000بقيمـــــة 

ن
ف

 .الختامية بالرغم من أن ذلك من صميم اختصاص القسم المال  للهيئة

بموجــب القيـــد  أشــخاصمقابــل حجـــز تــذاكر ســفر لســـتة دينــار  5,282 ف قيمــة  -
دينـار  7,245دون إرفاق قرار التكليف بمهمـة رسـمية وكـذلك  ف قيمـة  7/9رقم 

  بفنـــدق بـــالزا طـــرابلس لعـــدد 
دون ذكـــر صـــفاتهم أو  أشـــخاص 6مقابـــل حجـــز فنـــدفر

 .سبب الحجز واإلقامة

-   
الصــيانة لــبعض  أســعار و  تغيــت  الزيــوت والفالتــر لــبعض أســعار المبالغــة المفرطــة فن

  :سيارات الهيئة ومثال ذلك

  نظــت  تغــت  إطــارات  5/11رقــم  إذن الصـــرف بموجــبدينــار  5,260 ف قيمــة
   4عدد 

  وتغت  غالف صندوق خلفن
  امام  وخلفن

. و  وتغت  باطبن  تغت  شماع 

  صــــــيانة  نظــــــت   20/12 رقــــــم إذن الصـــــــرف بموجــــــبدينــــــار  2,500 ف قيمــــــة
وتغــــت  الفطاحــــه األماميــــة  م2013ايلوكس موديــــل مكيــــف ســــيارة نــــوع تويوتــــا هــــ
 اليشى وتغت  زي  محرك. 

 يوجــــد اســــتالم مــــن  لــــتر نافطــــة ال 500بشــــأن توريــــد  11/10رقــــم  إذن الصـــــرف
تــم  الصـــرفو  م1/11/2020تــم يــوم  للصـــرفالفــاتورة  احالــةاإلدارة المختصــة و 

 .م28/10/2020يوم 

  ت نظــت  تغــت  زيــو  20/12رقــم  إذن الصـــرف بموجــبدينــار  5,195 ف قيمــة
 .وفالتر وكشف كامل لرافعة شوكية

  ة نظت  صيانة سيار  19/12 ف رقم إذن  بموجبدينار  14,645 ف قيمة
ا موديل   .م2010نوع هونداي إلنتر

  نظـــــــت  صـــــــيانة  21/12 ف رقـــــــم إذن  بموجـــــــبدينـــــــار  11,295 ف قيمـــــــة
 .محرك سيارة نوع كيا أوبتيما

  عمليــة -
بنــد )القرطاســية( دون وجــود مــا يفيــد إعــداد طلبيــة رف عــىل الصـــ التوســ  فن

والمـواد  صـنافنفـس األ  إل شــراء إضـافة ،احتياجات القرطاسـية مـن قسـم المخـازن
ات متقاربة   فتر

 .بقيم مرتفعة فن
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  تســجيل بيانــات بعــض  -
ن
حيــث تكشــف وجــود  الصـــرف أذونــاتعــدم مراعــاة الدقــة ف

  قيد 
ن
  أكتر من حأرقام  أخطاء ف

ن
 ،95وذلك بالمخالفة ألحكام المواد ) الةالصكوك ف

انية والحسابات والمخازن180 ن  .( من الئحة المت 

انية    حسابات خارج المي  

 الدفعات المقدمة 

  لـــــوحظ وجـــــود دفعـــــات مقدمـــــة منـــــذ ســـــنوات ســـــابقة لعـــــدد ثالثـــــة
 
فنـــــادق وذلـــــك نظـــــرا

ام بتسـويتهدينـار  127,418للظروف األمنية البـالل قيمتهـا  ن ا نهايـة السـنة ولـم يـتم االلـتر
 :وفيما يىل  بيان بها ،( من قانون النظام المال  21المالية بالمخالفة ألحكام المادة )

 اسم الفند  الرقم
 الرصيد

(  
 
 م( )المدين(31/12/2020الرصيد ف

 دائن مدين

 99,000 0 99,000 فنذق غابة النرص ريكسوس 1

 22,000 0 22,000 فندق أوزو بنغازي 2

 6,481 3,519 10,000 الفضيل بنغازيفندق  3

 127,418 3,519 131,000 اإلجمال  
 

 السلف المالية 

  لـــم يــــتم تســــويتهامصـــــروفبلغـــ  قيمــــة الســــلف الماليـــة ال
 م31/12/2020حــــبر  ة الــــبر

 :وقد لوحظ بشأنها ،موظف 16لعدد دينار  51,183مبلل 

-   
  ســـنة  مصــــروفأن هـــذه الســـلف    مقابـــل قـــرارات مهـــام بالخـــارج وأن بعضـــها فن

فن
   م2018

 اآلن. إل  ولم يتم تسويتها  م2019وأغلبها فن

حيث  من ضمن الموفدين حسب الكشف )ع.ع. ا( بصفته مساعد المراقب المال   -
أداء مهامــــه عــــىل  ممــــا يــــؤثر عــــىل اســــتقالليته وقدرتــــهدينــــار  4,110  ف لــــه مبلــــل
 بشفافية. 

  يراداتاإل 

  قيمــــــة اإل 
قيمــــــة  إجمــــــال  المحصــــــلة مــــــن قبــــــل الهيئــــــة حيــــــث بلــــــل  يــــــراداتلـــــوحظ تــــــدنن

  تم تحصيلها خالل السـنة الماليـة  يراداتاإل 
وتعتـت  دينـار  356,972م مبلـل 2020البر

 
 
ة ويرج  ذلك هذه القيمة ثابتة نسبيا   السنوات األخت 
 :عدة أسباب منهاإل  فن

قية إل  -  .هايراداتعدم توريد كليات ومعاهد المنطقة الشر

إل  ديــوان الهيئــة بــل يــتم إحالتهــا إل  هــا يراداتض الكليــات بالمنــاطق إل بعــإحالــة  عــدم -
ة ممـــا يـــؤدي يـــراد حســـاب اإل  بغـــت   يـــراداتحســـاب اإل  أرصـــدةظهـــور إل  العـــام مبـــارسر

 .صورتها الحقيقية

خـــــالل هـــــذه  يـــــراداتانخفـــــاض اإل إل  إيقـــــاف الدراســـــة بســـــبب جائحـــــة كورونـــــا أدى -
  .السنة
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ضـمن وحـدات القسـم المـال  مـا ترتـب عنـه عـدم وجـود  يـراداتعدم وجود وحدة اإل  -
  .بيانات دقيقة بشأنها

امات القائمة  االلي  

امــــات القائمــــة عــــىل الهيئــــة  إجمــــال  بلــــل  ن وذلــــك حــــبر دينــــار  241,459,519قيمــــة االلتر
 :م لوحظ بشأنها31/1/2020تاريــــخ 

امـــــــــــــــــات ترجـــــــــــــــــ  لســـــــــــــــــنوات ســـــــــــــــــابقة  - ن م بقيمـــــــــــــــــة 2019-2018-2017وجـــــــــــــــــود التر
وذلــــك لألســــباب  م،31/12/2020ولــــم يــــتم تســــويتها حــــبر ينــــار د 184,693,854

 :اآلتية

 لغـــــرض  شــــــركاتماليـــــة ولعـــــدم تـــــوفر الفـــــواتت  مـــــن بعـــــض ال عـــــدم وجـــــود تغطيـــــة
 المطابقة. 

   الـــذي الضــــريب   األمـــر ات المطلوبـــة مثـــل الســـداد جـــراءعـــدم اســـتكمال بعـــض اإل
 الصـرف. ات إجراءيصعب معه إتمام 

امــات  - ن  53,765,665 ات المتعاقــد عليهــامشـــروعالقائمــة بســبب البلغـ  قيمــة االلتر
ام باتخاذ اإل  مشـروع 199وذلك لعدد دينار  ن ات لتسـويتها والقيـام جـراءم  عدم االلتر

حيلها من سنة أل   :وفيما يىل  بيانها خرى،بتر

 القيمة العدد البيان

 15,621,078 31 المشاريــــ  الجارية

ام ن  36,877,290 164 المشاريــــ  المنتهية وعليها التر

 1,267,297 4 المشاريــــ  المتوقفة

 53,765,665 199 اإلجمال  
 

  ماناتحساب الودائع واأل 

ي للحســـاب جماليـــبلغـــ  القيمـــة اإل  وذلـــك حـــبر دينـــار  27,947,101ة الرصـــيد الـــدفتر
 :حيث لوحظ بشأنها م31/12/2020تاريــــخ 

حساب إل  القيمة إجمال  من دينار  7,837,969.42قيمة  احالةعدم قيام الهيئة ب -
 شـــــركات 6اعتمــــادات مســــتندية ســــبق فتحهــــا لعــــدد  تمثــــل العــــام حيــــث إنهــــا يــــراد اإل 

إدارة  ثــم قامــ  م31/12/2013بتــاريــــخ  71/40بموجــب كتــاب رئــيس الهيئــة رقــم 
باخطــار الهيئـــة بتعــذر فـــت  اعتمـــادات  ليبيـــا المركـــزي مصـــرفية بصــــرفمالالعمليــات 
   866/1/33رقــــــــم بكتابهــــــــا رقــــــــم  ليبيــــــــة خــــــــارج ليبيـــــــا  شـــــــــركاتخارجيـــــــة ل

المــــــــؤر  فن
طالبــ  اإلدارة المراقــب المــال  بعــدم تمديــد م 20/9/2018م وبتــاريــــخ 6/4/2015

ويدها برقم حساب الودائ  حبر يتم قفلها.  ن  تلك االعتمادات وبتر
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 عشر: احلكم احمللي السابعالفصل 
 ديوان وزارة احلكم احمللي

 نظام الرقابة الداخلية

ام بم ن م 2019عالجة المالحظات الواردة بالفحص لوزارة الحكم المحىل  سنة عدم االلتر
 :ومن أبرز المالحظات المتكررة

-   
ن
( ف  
ن )البــــاب الثــــانن منهــــا عــــىل  الصـــــرفالقيــــام باســــتنفاد بنــــد مكافــــآت لغــــت  العــــاملي 

  كتـــاب مـــدير اإل 
ن
ن وعـــدم التقيـــد بمـــا جـــاء ف العامـــة للرقابـــة الماليـــة عـــىل  دارةمتعـــاوني 

عـىل هـذا  الصــرفإيقـاف بشـأن  م23/12/2019( بتاريــــخ 7075قم )القطاع العام ر 
تنظـــــــيم ديـــــــوان بشـــــــأن إعـــــــادة  م2013( لســـــــنة 19البنـــــــد بالمخالفـــــــة لقـــــــانون رقـــــــم )

 (.46المحاسبة المادة )

ام ب - ن   مواعيــــدها بالمخالفــــة أل  اقفــــالعــــدم االلــــتر
 حكــــامالحســــابات الختاميــــة للــــوزارة فن

 ( من الالئحة. 23المادة )

ام ب - ن ة لـه بالمخالفـة للمـادة مصــروفتسوية العهد بعد االنتهاء من الغـرض العدم االلتر
 ( من الالئحة. 188)

عـــدم تســـوية الســـلف عـــىل حســـاب عـــالوة الســـفر والمبيـــ  بالمخالفـــة لـــنص المـــادة  -
( رقــــم )19)

 
بشــــأن  م2007( لســــنة 751( مــــن قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقا

 وعالوة المبي .  اإليفاد الئحة 

بنهايـــة الســـنة الماليــــة  شـــــركاتد بتســـوية الــــدفعات المقدمـــة للفنـــادق والعـــدم التقيـــ -
( مـــــن قـــــانون النظـــــام المـــــال  للدولـــــة 21بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة ) رصـــــدةاأل ارجـــــاعو 

 ( من الالئحة. 13والمادة رقم )

جاع الســــيارات )خـــــارج الـــــوزارة( لـــــدى بشـــــأن  القانونيــــة جـــــراءاتعــــدم اتخـــــاذ اإل  - اســـــتر
( من قـرار اللجنـة 10لوظيفية بالوزارة بالمخالفة للمادة )انته  عالقتهم ا أشخاص

( رقـــم )
 
اء و بشـــأن  م2005( لســـنة 32الشـــعبية العامـــة )ســـابقا  اســـتعمالضـــوابط رسر

 السيارات المملوكة للدولة. 

هـا بالقسـم المـال  و   سـجل  - إغفال الوزارة بامساك بعـض السـجالت الواجـب توفت 
ن  حكـامجمي  المبـالل بالمخالفـة أل مساعد تحليىل  لحساب الودائ  تدون به  المـادتي 

الثابتــــة لمتابعتهـــا ومطابقتهــــا مــــ  األصـــول ( مـــن الالئحــــة وســـجل لقيــــد 165، 163)
والضـياع وســجل  ف كــروت الــدف  المســبق  ســـرقةالجـرد الســنوي لحمايتهــا مــن ال

ن .   للهاتف واإلنتر

  قيامـــه بجميـــ  اال  -
  ات المنصـــوص عختصاصـــقصـــور المراقـــب المـــال  العـــام فن

ليهـــا فن
المتابعـــة بشـــأن  ( مـــن الالئحـــة24( مـــن القـــانون المـــال  للدولـــة والمـــادة )18المـــادة )

افو   .عىل القسم المال  والمخازن اإلرسر
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  أداء  ضعف -
ن
المراج  الداخىل  بالوزارة بالقيام بدوره المناط به من حيث التـدقيق ف

لتقــــــارير عمليـــــة المراجعــــــة والحــــــد مــــــن القصــــــور واألخطـــــاء المتكــــــررة وعــــــدم إعــــــداد ا
 بالصورة الصحيحة. 

 الحسابات المصـرفية

حيث يوجد أكـتر مـن حسـاب لـنفس  ،يةمصـرفحسابات  8تمتلك وزارة الحكم المحىل  
ن مصـــرفالنــوع وتتــوزع هــذه الحســابات عــىل أو  البــاب الجمهوريــة راس حســن  مصـــرفي 
 ( مـــن قــــانون النظـــام المــــال  15 بالمخالفـــة لــــنص المـــادة )رئيـــــي  الصـــحاري ال مصــــرفو 

 .للدولة

 والبيان التال  يوض  ذلك: 

  مصــــرفحســـاب ب 2احتفـــا  وزارة الحكـــم المحـــىل  بعـــدد  -
ّ
الجمهوريـــة راس حســـن إ 
أنـــــه لـــــم يـــــتم إعـــــداد مـــــذكرات التســـــوية الالزمـــــة لحســـــاب الـــــوزارة القـــــديم )المجمـــــد( 

يــة للحســـابات بالمنـــاظرة لهــا بـــالوزارة وقفلهـــا وفـــق اقفالو  هــا وتحويـــل أرصـــدتها الدفتر
 القانونية بالخصوص.  اتجراءاإل 

والتسـويات الخاصـة والمقارنـة بالـدفاتر  مصــرفمن خالل مراجعة كشف حساب ال -
  كشـــــف ال

بقيمـــــة  مصــــــرفلـــــوحظ وجـــــود صـــــكوك مخصـــــومة بالـــــدفاتر لـــــم تظهـــــر فن
ة من الصكوك تعـود لسـنوات سـابقة 4,595,735 دون  ،دينار تشمل مجموعة كبت 

المصــارف ممــا يعــد مخالفــة لــنص المــادة قيــام الــوزارة بمتابعــة مــذكرات التســوية مــ  
  .( من الالئحة118)

دينـــار ولـــم تظهـــر بكشـــف وتمثـــل  477,183بالـــدفاتر بمبلـــل  مقيـــدة إيـــراداتظهـــور  -
ة عـــىل وهـــو مـــا يـــؤثر عـــىل إيـــداعها  صـــكوك غـــت  محصـــلة بـــالرغم مـــن مـــرور مـــدة كبـــت 

باب عــــدم الماليــــة والمراقــــب المــــال  العــــام لتحديــــد اســــ دارةالمتابعــــة الكافيــــة مــــن اإل 
  .تحصيل هذه الصكوك

انية العمومية  المي  

انية حبر  ن  :30/09البيان التال  يوض  موقف تنفيذ المت 

 الرصيد المصـروف المسيل المفوض به الباب

 2,442,630 1,706,000 4,015,615 4,615,351 األول

  
 1,090,550 1,025,200 1,528,499 2,115,750 الثانن

 

ن  : ومن خالل الفحص والمراجعة تبي   
 اآلنر

ن بـــــــالوزارة ممـــــــن انقطعـــــــ  صـــــــلتهم  - اســـــــتمرار إحالـــــــة مخصصـــــــات بعـــــــض المـــــــوظفي 
ن  – الوظيفية بها )االستقالة ( بقيمة  – التقاعد – منتدبي  ن  84,033ة إجماليمنقولي 
: وزارة وفق إل  تزال مرتباتهم ترد  دينار ولم يتم تغت  وال  

 اآلنر

 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

864 
 

ة البيان االسم ر.م  إجمال  القيمة الفي 

 منتدب ح ق 1

 وحبر  1/1/20

31/10/20 

7,716 

 8,850 متقاعد ع ب 2

 ح ق 3
 استقالة

7,740 

 5,830 ع ش 4

5 
موظف صدر لهم تفويضات  13عدد 

 مالية من وزارة الحكم المحىل  
ن   .53,895 منقولي 

 84,033 اإلجمال  
 

( لـوحظ مصــروفالفحص والمراجعـة لـبعض  أعمالمن خالل  -  
ات )بنـود البـاب الثـانن

 :  
 اآلنر

 لغي  العاملي   أتعاب ومكافآت 

( وذلــك ب  
ن )البــاب الثــانن  الصـــرفالحــظ قيــام الــوزارة باســتنفاد بنــد مكافــآت لغــت  العــاملي 

  
ن
ن بوظــائف مختلفــة دون وجــود ضــوابط تحــدد العــدد المطلــوب ف منــه عــىل المتعــاوني 

  واهمــال
حيــث تــم انفــاق  ،والمســتندات الالزمــةالبيانــات إرفــاق  هيكــل الــوزارة الــوظيفن

 .% من القيمة المفوض بها71تمثل ما نسبة دينار  222,400 مبلل

  بنــــــد 
  صــــــورة مكافــــــآت أتعــــــاب  كمــــــا يالحــــــظ اســــــتنفاذ بــــــافر

ن فن ومكافــــــآت لغــــــت  العــــــاملي 
ن بلجنــة االزمــة )رست( بمبلــل  % 26دينــار تمثــل مــا نســبته  79,750تشــجيعية للعــاملي 

ن ممـــا يعـــد أتعـــاب  عـــىل بنـــد  للصــــرفمـــن القيمـــة المفـــوض منهـــا  ومكافـــآت لغـــت  العـــاملي 
انيـــة والقـــانون المـــال  

ن تقـــارير مـــن إرفـــاق  ( عـــدم10للدولـــة المـــادة ) مخالفـــة لقـــانون المت 
لجنـــة )فنيـــة( متخصصـــة مـــن قبـــل الـــوزارة وذلـــك لمطابقـــة المواصـــفات الفنيـــة المتفـــق 

 ومــــا تــــم توريــــده
 
زة واآلالت التصــــوير بعــــض االجهــــ اســــتالمعنــــد توريــــد و  ،عليهــــا مســــبقا

( مـن 252المـادة ) حكـامواالحبار الخاصة بالطابعات وتطوير المنظومـات بالمخالفـة أل 
 .الالئحة

  
 بند ايجار المبان 

  ايجـــــار مقـــــرات لمكاتـــــب وادارات الـــــوزارة وايجـــــارات مـــــدراء اإلدارات 
يالحــــظ التوســـــ  فن

خالفـة لقـرار مجلـس بالم صـليةووكيل الوزارة ودون تحديد ما يفيـد تقـديم مسـاكنهم األ 
تحديــد قيمــة بعــض الخــدمات بــديوان الــوزارة بشــأن  م2013( لســنة 346الــوزراء رقــم )

 .ووفق المسافة المحددة بالقرار

انية  حساب خارج المي  

ة مـــن مصــــروفالعهـــد الماليـــة ال إجمـــال  بلـــل  - م نحـــو 2019وحـــبر  م2014ة عـــن الفـــتر
الخـــاص بالعهـــد  عهـــدة ولـــوحظ عـــدم مســـك الســـجل 20دينـــار لعـــدد  2,058,550

عـــــدم إظهـــــار رصـــــيد العهـــــد عـــــىل حقيقتهـــــا إل  الماليـــــة بالصـــــورة الصـــــحيحة مـــــا أدى
  تســوية العهــد الماليــة فــور انتهــاء الغــرض ودون القيــام باتخــاذ اإل 

 جــراءاتوالتــأخر فن
( من الالئحـة بـالرغم مـن انتهـاء المـدة القانونيـة 188الالزمة وفق ما حددته المادة )

العمــل عــىل خصــم القيمــة أي إجــراء بشــأن  زارة الحكــم المحــىل  للتســوية دون اتخــاذ و 
 من مرتباتهم م  المساءلة التأديبية. 
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 التسوية. بشأن  م2019التقيد بمالحظات ديوان المحاسبة عن سنة الفحص  عدم -

ة عــــــــىل بنـــــــد نفقـــــــات الســــــــفر والمبيـــــــ  مبلــــــــل مصــــــــروفة الجماليــــــــبلغـــــــ  القيمـــــــة اإل  -
حظ عــدم تســوية الســلف بالكامــل خــالل معاملــة وقــد لــو  60دينــار لعــدد  251,635

ن مــــن تــــاريــــخ عــــودة الموظــــف مــــن المهمــــة بالمخالفــــة للمــــادة ) مــــن قــــرار  (9أســــبوعي 
( رقــــم )

 
 اإليفــــاد الئحــــة بشــــأن  م2007( لســــنة 751اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقا

 نقص تسوية هذه السلف بالكامل. إل  وعالوة المبي 

بشـأن  م2020خـالل السـنة الماليـة إجراء أي  عدم تقيد وزارة الحكم المحىل  باتخاذ  -
 م. 2019تقرير الديوان عن سنة الفحص 

دينـــــار و    420,000م مبلــــل 30/09/2020بلــــل رصــــيد الــــدفعات المقدمــــة حــــبر  -
خدميــة مرحلــة مــن ســنوات  شـــركاتفنــادق و  5تمثــل دفعــات تحــ  الحســاب لعــدد 

يـــــــر ديـــــــوان ســـــــابقة ولـــــــوحظ عـــــــدم قيـــــــام وزارة الحكـــــــم المحـــــــىل  القيـــــــام بمتابعـــــــة تقر 
 ارجـــــاعتســـــوية الـــــدفعات المقدمـــــة و بشـــــأن  م2019المحاســـــبة عـــــن ســـــنة الفحـــــص 

( 13( من قانون النظام المال  للدولة والمـادة )21بالمخالفة لنص المادة ) رصدةاأل
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

 ماناتحساب الودائع واأل 

ي لحســـــــــــــاب الودائـــــــــــــ  واأل  ـــــــــــــدفتر    مانـــــــــــــاتبلـــــــــــــل الرصـــــــــــــيد ال
م نحـــــــــــــو 30/09/2020فن

التعاقـــد والمرفقـــات  جـــراءاتمـــن خـــالل الفحـــص والمراجعـــة إل ، و دينـــار  78,326,651
ن  الصـرفذون أالخاصة ب : تبي   

 اآلنر

مة تم  مـن خـالل التكليـف المبـارسر مـن خـالل قـوائم كميـات أ - ن غالبية العقود المت 
ن و  أسعار و  ة ومن ثم اعتمادها من قبل مخولي  يعد أمر  هو قدم  من المقاول مبارسر

  داريـــمخالفـــة لالئحـــة العقـــود اإل 
ن يـــتم التعاقـــد مـــن خـــالل المناقصـــة أألزمـــ   ة والـــبر

 .العامة

  رســــالة مــــدير اإل  -
العامــــة للرقابــــة الماليــــة مــــ   دارةوجــــود تجــــاوز للقيمــــة المعتمــــدة فن

 والبيان التال  يوض  ذلك:  ،أذونات الصـرف ة بموجبمصـروفالقيمة ال

ـــخ رقم االذن  المجلس البلدي مصـروفةقيمة ال التاريـ
القيمة المحددة وفق 

 رسالة الديوان
 الفار 

 600,000 1,250,000 يفرن  1,850,000 01/09/20 4501

 100,000 1,000,000 القلعة 1,100,000 17/06/20 1354
 

 الخزينة

: م فقد لوحظ 21/12/20من خالل عملية الجرد لمحتويات الخزينة بتاريــــخ   
 اآلنر

أخـــــرى  مـــــرة صــــــرفها بخـــــتم )دفـــــ  بصـــــك( لتجنـــــب  الصــــــرفعـــــدم خـــــتم مســـــتندات  -
 ( من الالئحة. 105المادة ) حكامبالمخالفة أل 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

866 
 

دينـار بخزينـة الـوزارة وتمثـل صـكوك  272,336 إجمـال  صـك بمبلـل  28وجود عدد  -
ن كتأمينـــــات ابتدائيـــــة ونهائيـــــة  الـــــذي يتطلـــــب األمـــــر  ،ضـــــمانات مقدمـــــة مـــــن مقـــــاولي 

 .ائ بحساب الودإيداعها 

 السيارات

سيارة خاصة بالوزارة وفق التحليل المقدم  84بلغ  القوة العمومية )السيارات( عدد 
من الوزارة ومن خالل الفحص ع لوحظ وجود مجموعة من السيارات )خـارج الـوزارة( 

( من 10سيارة بالمخالفة للمادة ) 31انته  عالقتهم الوظيفية بالوزارة  أشخاصلدى 
( رقــــم )قــــرار اللجنــــة الشــــعب

 
اء بشــــأن  م2005( لســــنة 32ية العامــــة )ســــابقا ضــــوابط رسر

ن ومســـاعدين بصـــفتهم  اســـتالمالســـيارات المملوكـــة للدولـــة و  اســـتعمالو  ن مـــاليي  مـــراقبي 
  عهـدتهم

ن
الـذي يتطلــب  األمـر  ،انتهـ  عالقـتهم الوظيفيـة بـالوزارة ولـم يـتم تسـليم مـا ف

ن بوزارة المالية بذلك إدارةمخاطبة  ن الماليي   .المراقبي 

 مراجعة دفعات عقود قطاع الحكم المحل  

( للعقدين رقم   - ن حفـر بـت  مشــروعلل 3/2017و 2/2017 بموجب الدفعة )األول  ي 
ميـــاه ببلديـــة ظـــاهر الجبــــل موادي عـــومرم، وحفـــر بـــت  ميــــاه ببلديـــة الرياينـــة الموقــــ  
كـــة القـــارة العالميـــة لصـــيانة وحفـــر آبـــار االستكشـــاف،  مالخشـــهم الرياينـــة مقاولـــة رسر

: لوح  
 ظ اآلنر

  توقيــ  العقـود  
 للمــادة )و  اتبـاع أسـلوب التكليــف المبـارسر فن

 
 (9الـذي يعــد مخالفـا

 ( من الئحة العقود اإلدارية. 10المادة )و 

  قيام الوزارة بتجزئة موضوع العقد بقصد إنقاص قيمته إل الحـد الـذي ينـأى بـه
رقـــم ( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة للقـــانون 27عـــن الرقابـــة المســـبقة حســـب المـــادة )

  نفـس م 2013( لسنة 19)
كة القارة العالمية فن حيث تم توقي  العقدين م  رسر

، األول خـــاص بحفـــر آبـــار ببلـــديات  الســـنة وداخـــل نطـــاق بلـــديات الجبـــل الغـــرن  
( بقيمــــــــــة ماليــــــــــة 2/2017ظــــــــــاهر الجبــــــــــل( للعقــــــــــد رقــــــــــم ) –يفــــــــــرن  –)القلعــــــــــة 

  خـــــاص بحفـــــر آبـــــار بالبلـــــديات )ككلـــــة  3,864,300
 – الرياينـــــة –دينـــــار، والثـــــانن

دينـار حيـث أصـبح   3,856,300وبقيمـة ماليـة  3/2017الزنتان( للعقد رقم 
 ( دينار. 7,720,600ة )جماليالقيمة اإل 

 ن قبل اإلنتهاء مـن تنفيـذ األعمـال وانتهـاء مـدة التنفيـذ مشـروعتوقف العمل بال ي 
 للمـادة )

 
ة طويلـة ممـا يعـد مخالفـا ( مـن العقـد وعـدم تطبيـق الجـزاءات 3منذ فـتر

 .  عن مدة التأخت 

 لل  
نـــامأ الـــزمبن ن مشــــروععـــدم التقيـــد بالت   للمـــادة )و  ي 

 
( مـــن 8الـــذي يعـــد مخالفـــا

 العقد. 

  عـدم تقــديم إجـراء اختبــارات أو اسـتخدام أجهــزة لتحديـد أفضــل األمـاكن لوجــود
 المياه الجوفية. 

 550الواقــ  ببلديــة الريانيــة األول عــىل عمــق  مشـــروعتوقــف العمــل بال  
م والثــانن

م حســــب تقريــــر الهيئــــة العامــــة للمــــوارد المائيــــة فــــرع المنطقــــة 200 عــــىل عمــــق
ة  الغربيـــة ولـــم يـــتم تغليـــف البـــت  بـــالرغم مـــن اإلنتهـــاء مـــن أعمـــال الحفـــر منـــذ فـــتر

  و  طويلة مما يجعل البت  عرضة لإلنهيار والردم
بالتال  عدم جدوى األعمال الـبر

 تم تنفيذها. 
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  ن  وموقعـــــــــه ومـــــــــن المســـــــــؤولي 
عـــــــــىل المســـــــــتخلص أو عـــــــــدم توضـــــــــي  رقـــــــــم البـــــــــت 

 المستندات المقدمة للمراجعة. 

حـل  مشــروعوالخـاص ب 2/2019.م/ 2بموجب الدفعة )الثانية والثالثة( للعقد رقـم  -
ج ســوق الجمعــة  ن الحشــان المــزدوج إل امتــداد طريــق الــت  مختنـق الطريــق الــرابط بــي 

كـــــة اإلجمـــــاع الهنـــــدس  للمقـــــاوالت العامـــــة، لـــــوحظ
تـــــأخر انتهـــــاء العمـــــل  مقاولـــــة رسر

  قــــــررت الــــــوزارة تمديــــــدها و   ) مشـــــــروعبال
يــــــوم( حــــــبر تــــــاريــــخ  30عــــــن المــــــدة الــــــبر
  لل
فقـــا لـــنص و  بتطبيـــق غرامـــة التـــأخت   وعـــدم قيـــام الـــوزارة مشــــروعاالســـتالم االبتـــدان 

( من العقـد أو اعفائهـا مـن الغرامـة لحسـن تنفيـذها ألعمالهـا واإلمكانيـات 30المادة )
كة.   الفنية للشر

، الخــــاص بأعمــــال خــــدمات النظافــــة 4/2016للعقــــد رقــــم  الثانيــــة الدفعــــة بموجــــب -
كـــــة الخروبـــــة الليبيـــــة  ، مقاولـــــة )رسر  

العامـــــة وأعمـــــال الصـــــيانة للطريـــــق الـــــدائري الثـــــانن
  تشكيل لجنة فنية للدراسة ومراجعة كمية 

ن
  الوزارة ف

للنظافة العامة(، لوحظ تراجن
  تســتند عليهــا بمــا يتوافــق مــ  األصــول الفنيــة واألســعار النمطيــة ا 1/1البنــد رقــم 

لــبر
  لهـا 
الوزارة واستدراك الخطأ ومعالجته بناء عىل تقرير معتمد من اللجنة الفنية الـبر

صــــالحية دراســــة كميــــة هــــذا البنــــد الــــوارد بالمســــتخلص والــــذي ال يتوافــــق مــــ  مــــاورد 
 بكمية العقد والتنفيذ عىل الواق . 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

868 
 

 املراقبات واملكاتب واجملالس باملناطق
 الباب االول

تيبـــات الماليـــة ســـنة  نـــورد فيمـــا  ن المبـــالل المخصصـــة لهـــذا البنـــد وفـــق التر يـــىل  مقارنـــة بـــي 
ة مـــــــن مصــــــــروفوتعـــــــديالتها، وال م2020 إل  م01/01/2020ات الفعليـــــــة خـــــــالل الفـــــــتر
 :م31/12/2020

 الوفر أو )العجز( المسيل المخصص السنوي الجهة

 22,888 11,333,497 11,356,385 مجالس التخطيط بالمناطق

 275,972 165,243,056 165,519,028 اإلسكان والمرافق بالمناطقمكاتب 

 496,052 180,938,887 181,434,939 مكاتب اإلقتصاد و الصناعة بالمناطق

 25,708 26,316,623 26,342,331 مكاتب التخطيط بالمناطق

 1,439- 4,655,649,939 4,655,648,500 مراقبات التعليم بالمناطق

 19,419,518 96,444,289 115,863,807 بالمناطقمكاتب الثقافة 

 2 55,238,398 55,238,400 المجالس البلدية

  بالمناطق
 1,046- 860,433,846 860,432,800 مديريات األمن الوطبن

وة الحيوانية والبحرية  مكاتب الزراعة والتر

 بالمناطق
428,903,400 428,426,286 477,114 

 12,806 67,101,127 67,113,933 بالمناطقمكاتب الشؤون اإلجتماعية 

 50,391 1,268,815,209 1,268,865,600 مكاتب الصحة بالمناطق

 4,532,563 784,119,998 788,652,561 مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق

 204,141 100,075,359 100,279,500 مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق

 5,888 100,680,070 100,685,958 بالمناطق مكاتب المواصالت والنقل

 25,520,558 8,800,816,584 8,826,337,142 اإلجمال  
 

  حقيقتــه مخصصــات جهــات  25,520,558نالحــظ وفــر بقيمــة  -
دينــار وهــو يمثــل فن

رات لحجبهــا، باإلضــافة أن هــذا الــوفر غــت  إل  لــم تســيل ولــم تقــدم وزارة الماليــة مــت 
  ظل مخرجات منظومة

  فن
  إدخال بيانات  حقيفر

ها فن لجنة ترشيد المرتبات وتأخت 
امات قائمة عىل الباب األولإل  التسوية وتحويلها  ن  .إلتر

  
 
 الباب الثان

ة مـــــــــــــن  إل  م2020/01/01بلـــــــــــــل إجمـــــــــــــال  المخصـــــــــــــص لهـــــــــــــذا البنـــــــــــــد خـــــــــــــالل الفـــــــــــــتر
ة مبلـــــل  26,612,625مبلــــل  2020/12/31 دينـــــار، وبلـــــل المســـــيل خــــالل نفـــــس الفـــــتر
ن ذلك:  21,007,883   يبي 

 دينار، والجدول اآلنر
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 نسبة التنفيذ الوفر /العجز المسيل الفعل   المعتمد السنوي اسم الجهة ر.م

  بالمناطق 1
 %100 0 457,125 457,125 مجالس التخطيط الوطبن

 %96 142,197 3,832,803 3,975,000 مديريات االمن بالمناطق 2

 %99 59,795 4,829,455 4,889,250 مراقبات الخدمات المالية بالمناطق 3

 %100 0 3,975,000 3,975,000 مراقبات التعليم بالمناطق 4

 %98 22,000 1,369,250 1,391,250 مكاتب االقتصاد بالمناطق 5

 %93 78,500 1,114,000 1,192,500 مكاتب المواصالت بالمناطق 6

 %0 1,510,500 0 1,510,500 مكاتب الشؤون االجتماعية بالمناطق 7

 %100 0 993,750 993,750 مكاتب التخطيط بالمناطق 8

9 
وة الحيوانية  مكاتب الزراعة والتر

 بالمناطق والبحرية
914,250 0 914,250 0% 

 %0 1,212,375 0 1,212,375 العمل والتأهيل بالمناطق مكاتب 10

 %0 655,875 0 655,875 بالمناطق اإلسكان والمرافقمكاتب  11

 %0 914,250 0 914,250 مكاتب الثقافة بالمناطق 12

 %98 95,000 4,436,500 4,531,500 مكاتب الصحة بالمناطق 13

 %79 5,604,742 21,007,883 26,612,625 االجماليات
 

  نســــــــبة تســــــــييل 
ومــــــــن الجــــــــدول يتضــــــــ  حجــــــــب مخصصــــــــات بعــــــــض الجهــــــــات وتــــــــدنن

  لــم تتجــاوز نســبة تســييلها 
%، وذلــك حــبر تــاريــــخ 79مخصصــات الــبعض األخــرى والــبر

 م. 31/12/2020

نــورد فيمــا يــىل  المخصــص والمســيل الفعــىل  لبنــد المجــالس البلديــة ومــا تــم تخصيصـــه 
ة من   :م2020/12/31إل  م 2020/01/01خصما من بند المتفرقات خالل الفتر

 البيان
المخصص حن  

 م31/12/2020
الفعل  حن   المسيل
 م31/12/2020

 الوفر صكو  ملغية
نسبة التنفيذ 
 إل المخصص

 %0 9,083,481 41,001,519 0 50,085,000 المجالس البلدية

 %99 937,770 0 70,412,230 71,350,000 المتفرقات

 %99 10,021,251 41,001,519 70,412,230 121,435,000 المجموع
 

  توزيـــــ  مخصصـات  ومن الجدول يتض  عدم وجود توزيــــ 
 عىل أسس واضحة فن

 
مبنيا

ن أو  المجالس المحلية رف  مخصصاتها بما يخصص لها من بند المتفرقات، حيـث تبـي 
 وزارة الحكم المحىل  دون قيامها بالتوزيــــ  المسبق لها. إل  أن جمي  المبالل تحال

 ــةفالغري -البلدي جمللس ا
 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

ن  الحســــاب الختــــام  لجميــــ  األبــــوابعــــدم إعــــداد  - ا احالتهــــم و 2020-2019 للســــنتي 
 
 
  الموعــــد المحــــدد قانونــــا

  ممــــا يعــــد  للــــوزارة فن
 
( مــــن قــــانون 23لــــنص المــــادة )مخالفــــا

 النظام المال  للدولة. 

كتفـاء د تقـارير دوريـة عـن سـت  العمـل واالعدم قيام مكتب المراجعة الداخليـة باعـدا -
 (68) مـــن قــــرار مجلـــس الــــوزراء رقــــم (15) للمــــادةبمراجعـــة المســــتندات بالمخالفـــة 

 .ات وزارة الماليةبشأن اختصاص



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

870 
 

ام - ن   ســــجل أســـتاذ المخـــازن ممـــا يعــــد  عـــدم االلـــتر
ن
  بالقيـــد ف

 
( مــــن 231المـــادة )مخالفـــا

انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

( مــن الئحــة 232بطاقــات حركــة المخــازن وذلــك بالمخالفــة للمــادة ) اســتعمالعــدم  -
ان ن  .ية والحسابات المخازنالمت 

  حفـظ األ اتباع  عدم -
ن
بالمخـازن بطريقـة تالئـم طبيعتهـا  صـنافالطريقـة الصـحيحة ف

  مما يعد 
 
انية والحسابات والمخازن219للمادة )مخالفا ن  .( من الئحة المت 

ن اال  -   ات ممــا يعــد ختصاصــعــدم الفصــل بــي 
 
انيـــة 96) للمــادةمخالفــا ن ( مــن الئحــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

ن الـــــذين تـــــم نـــــدبهم مـــــن جهـــــات  إجـــــراءات اســـــتكمال عـــــدم - هم أعمـــــالالنـــــدب للعـــــاملي 
  إلغـــاء نـــدبهم ممـــا يعـــد أو  مـــن حيـــث  ف عـــالوة النـــدب وتجديـــد  صـــليةاأل 

 
مخالفـــا

 .والئحته التنفيذية م2010( لسنة 12) لقانون عالقات العمل رقم

 قيــــــام المجلــــــس بتفعيــــــل وتنميــــــة اإل  عــــــدم -
 
مــــــن ( 53-52-51للمــــــوارد )يــــــرادات وفقــــــا

 .محلية دارةنظام اإل بشأن  (59/2012القانون رقم )

وســــجل الكــــروت األصــــول عــــدم مســــك الســــجالت المهمــــة مثــــل ســــجل الصــــندوق و  -
امــات الماليــة ذلــك بالمخالفــة للمــادة الهــاتف ســجل ن انيــة 81) االلتر ن ( مــن الئحــة المت 

 والحسابات والمخازن. 

 مـن المسـتفيدين رفأذونات الصـ للصكوك عىل بعض ستالمعدم وجود ما يفيد اال  -
ن بـــأو   ممـــا يعـــد  اذن الصــــرفالـــوكالء عـــنهم وتســـليم الصـــكوك لغـــت  أصـــحابها المـــدوني 

 
 
انية والحسابات والمخازن104للمادة )مخالفا ن  .( من الئحة المت 

تيبات الماليةنتائج متابعة تنفي انية/ الي   ذ المي  

ن   م2020-2019 بلغ  قيمة التفويضات المالية المحالة للمجلس البلدى عن السنتي 
 :مايىل  

 الباب
 م2020سنة  م2019سنة 

 المصـروف المسيل المصـروف المسيل

  
 181,986 182,700 494,040 494,624 ثانن

 473,802 473,806 - - طواري

 655,788 656,506 494,040 494,624 المجموع
 

 نتائج الفحص المستندي

-   
ن  الصـرفوجود توس  فن مكافـأة ماليـة بصــرف  عىل بند مكافأة وأتعـاب لغـت  العـاملي 

ن عــــىل وظــــائف بجهــــات ممولــــة مــــن الخزانــــة  ن للمجلــــس مصــــنفي  ن منتــــدبي  لمــــوظفي 
 .العامة

 لصـــــال  محـــــالت الشـــــبل للـــــف وصـــــيانة المضـــــخات بقيمـــــة 70/12ذن  ف رقـــــم إ -
ن أن هـــذه الفـــواتت  تخـــص الدينـــار  6,462  رفالصــــالعامـــة للميـــاة و  شــــركةحيـــث تبـــي 

انية والحسابات والمخازن( من الئح199) الصح بالمخالفة للمادة ن  .ة المت 
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 دينــار  34,600الجنــوب بقيمــة  اسـتثمار  شـــركةلصــال   71/12/2019 إذن الصــرف -
دية حيث لـوحظ التكليـف بشـكل مبـارسر مـن العميـد لصيانة اإلنارة العامة بالببشأن 

 .اتمشـروعال إدارةات بافادة مدير مشـروعال إدارةوعدم وجود مقاشسات من 

-   
ن
اتها وعــــدم وجــــود اســــتخدامكــــروت الــــدف  المســــبق بكافــــة  عــــىل الصـــــرفالتوســــ  ف

 .اتمصـروفسجل خاص بها وبيان هذه الأو  دفتر أو  الئحة تضبطها 

-   
ن
اء وجبـات غدائيــة حيـث تــم الصــرفالمبالغـة ف  دينــار  6,090 ف بمبلـل  عــىل رسر

المنـــار للتعهـــدات التموينيـــة مقابـــل  شــــركةال  لصـــ 3/11/2020رقـــم  اذن الصــــرفبـــ
 اء وعشـــــاء وتتســـــم بضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي لـــــبعضذتـــــوفت  وجبـــــات إفطـــــار وغـــــ

 أذونات الصـرف. 

بشــــأن  دينــــار  6,874لصــــال  تشــــاركية الميعــــاد بقيمــــة  65/12/2019 إذن الصـــــرف -
اء لوازم خاصة بالمق  حيث لوحظ  .بالمخازن إذن استالم عدم وجود  رسر

الريــــــادة للحاســــــب اآلل  بقيمــــــة  شـــــــركة شـــــــركةم لصــــــال  9/12/2020 صـــــــرفإذن ال -
إذن  وتــــــــاريــــخ م2/12/2020 الشـــــــــراءحيــــــــث لــــــــوحظ تــــــــاريــــخ فــــــــاتورة  دينــــــــار  8,000
 .م15/7/2020 ستالماال 

  وبعــض المرافــق داخـــل  الصـــرفقيــام المجلــس البلــدي ب -
عــىل مشــاريــــ  صــيانة مبــانن

ن  ف    حيــث تبــي 
بــاذن  ف  دينــار  50,003مبلــل البلديــة خصــما مــن البــاب الثــانن

جبل برجوج للمقاوالت وقد لوحظ لم يتم تنفيد  شـركةلصال   44/12/2020رقم 
المتعلــــق بتوريــــد وتركيــــب سيـــــــــــاج حديــــدي والبــــــــــــالل قيمتــــه  (17.4.16) البنــــد رقــــم
عــىل  مشـــرفإثبــات حالــة مــ  المهنــدس ال محضـــر وحيــث تــم إعــداد دينــار  11,880

  بتاريــــخ  ستالماال  محضـر لذي أعد وا مشـروعال
 .م4/10/2020النهان 

 أشـــخاصها مـــن اســـتالمو  ســـتالم ف غـــت  موقعـــة مـــن أصـــحابها باال أذونـــات  وجـــود  -
 .آخرين

 الخزينة

الخزينة من مسؤول الخزينة السـابق بالمخالفـة  استالمتسليم و  محضـر عدم وجود  -
انية والحسابات 212، 209للمواد من ) ن  .والمخازن( من الئحة المت 

 م ممــــا يعــــد 2020-2019جــــرد الخزينــــة خــــالل عــــام  الفحــــص  محضـــــر عــــدم وجــــود  -
 
 
انية والحسابات والمخازن91للمادة )مخالفا ن  .( من الئحة المت 

وجــود عــدد مــن الصــكوك لســنوات ســابقة صــادرة وغــت  مســلمة ألصــحابها )جهــات  -
( –اعتبارية  ن   .مواطني 

لجهـــة  خـــتمأو  المـــورد  باســـم وجـــد بهـــاال ي دينـــار  9,892وجـــود فـــاتورة وقـــود بقيمـــة  -
م ممـا 2019ال تاريــــخ وحيث يالحظ أن القيمة لتغل قيمة التفـويض لعـام و  معينة
  يعد 

 
انية والحسابات والمخازن54للمادة )مخالفا ن  .( من الئحة المت 

عــدم وجــود مكتــب خــاص للخزينــة حيــث وجــد انهــا مدموجــة مــ  القســم المــال ممــا  -
  يعد 

 
انية الحسابات والمخازن. ( 52للمادة )مخالفا ن  من الئحة المت 
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  عدم تبيث الخزينة بالحـائط -
ا
 عـن عـدم وسـائل أمـان لمكتـب الخزينـة ممـا يعـد فضـ 

 
 
انية والحسابات والمخازن. 47للمادة )مخالفا ن  ( من الئحة المت 

 اجمللس البلدي جادو
 الثابتة. األصول عدم قيام القسم المال  بالبلدية بفت  سجل  -

  إعداد التقـارير الدوريـة بالمخالفـة أل  تقصت  المراقب -
ن
( مـن 18) المـادة حكـامالمال  ف

انيــــــة 25( والمــــــادة )24القــــــانون النظــــــام المــــــال  للدولــــــة والمــــــادة ) ن ( مــــــن الئحــــــة المت 
 .والحسابات والمخازن

  إعـــداد التقـــارير الدوريـــة بالمخالفـــة أل  -
ن
( 18) المـــادة حكـــامتقصـــت  المراجـــ  الـــداخىل  ف

انيـــة 25( والمـــادة )24لمـــال  للدولـــة والمـــادة )مـــن القـــانون النظـــام ا ن ( مـــن الئحـــة المت 
 .والحسابات والمخازن

عــدم قيــام البلديــة بــالجرد الســنوي لخزينــة ومخــازن البلديــة بالمخالفــة لــنص المــادة  -
انية والحسابات والمخازن (292المادة )و  (91) ن  . الئحة المت 

آخـــر خـــالل إل  الثـــانن مـــن بنـــد لـــوحظ قيـــام البلديـــة بـــاجراء عـــدة منـــاقالت فن البـــاب  -
 مــــن قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة (10)بالمخالفــــة للمــــادة  ،م2019الســــنة الماليــــة 

 .المخازنو  ( من الئحة الحسابات35المدة )و 

-   
 مــــن عــــدة بنــــود خــــالل الســــنة الماليــــة وذلــــك بتعليتهــــا مــــن بنــــود  الصـــــرفالتجــــاوز فن
انيـــة والحســــابات والمخــــازن ( مـــن الئحــــة ال35المــــادة ) حكـــامبالمخالفــــة أل أخـــرى  ن مت 
: وبيانه ك  

 اآلنر

 الرصيد بالتجاوز المصـروف الفعل   المبلغ المخصص البند

ن   دينار 62,520 دينار 90,500 دينار 27,980 أتعاب ومكافآت لغت  العاملي 

 دينار 55,281 دينار 65,773 دينار 10,492 إعالنات وعالقات عامة

 دينار 15,015 دينار 29,005 دينار 13,990 قط  غيار وأدوات ومهمات

 دينار 5,752 دينار 12,747 دينار 6,995 وقود وزيوت وقوى محركة
 

  أخـــرى  ىل جهـــاتدينـــار عـــ 14,500مبلـــل  الصــــرفقيـــام البلديـــة ب -
مكافـــآت  تتمثـــل فن

  مستشـــفن جـــادو العـــام بالمخالفـــة أل 
 حكـــامماليـــة لـــبعض العنـــا  األمنيـــة العاملـــة فن

 .( من قانون عالقات العمل126المادة )

  بعض -
  الـذي يعـد  األمـر  أذونات الصـرف ضعف التعزيز المستندي فن

 
 حكـامأل مخالفـا

انية والحسابات والمخازن99المادة ) ن  .( من الئحة المت 

 4,719,749من بند النفقات التشغيلية البالل قيمتـه  الصـرفلوحظ قيام البلدية ب -
اع بموجـب  عانـاتالمخصص لتـوفت  اإل دينار  ن ن مـن منـاطق الـتن والمسـاعدات لنـازحي 

ونيــدون االعتمــاد عــىل المنظومــة اإلم 2019( لســنة 43التفــويض المــال  رقــم ) ة لكتر
 . ن  الموحدة الخاصة بتسجيل النازحي 

 420,000قــدره و  م تــم  ف مبلــل3/8/2019بتــاريــــخ  1/8 إذن الصـــرف بموجــب -
  ت  الواجبـــة الملكيـــة الســـت شــــركةدينـــار لصـــال  

 31/9رقـــم  ، واذن الصــــرفاد المـــواسر
مقابل توريد عدد  شـركةلذات ال دينار  120,000م بمبلل وقدره 5/9/2019بتاريــــخ 
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ويالحــظ  ،رأس مــن الماشــية لغــرض توزيعهــا للعــائالت النازحــة كأضــاج  للعيــد  380
ن أن يـــتم شــــركةبشـــأنهما قيـــام البلديـــة بـــالتكليف المبـــارسر لل ن كـــان يتعـــي    حـــي 

ن
إجـــراء  ف

ن العروض المقدمة من المناق  المتخصصة.  شـركاتصة عامة للمفاضلة بي 

ن بالبلديـةبصــرف  قيام البلديـة - ن العـاملي  ن خـالل و  مكافـآت ماليـة للمـوظفي  المتعـاوني 
 مــــن بنـــد النفقــــات التشــــغيلية  152,000م بلغــــ  قيمتهـــا 2019ســـنة 

 
دينــــار خصـــما

.  عاناتالمخصص لإل  ن  والمساعدات لنازحي 

 مـن بنـد اإل  قيام البلدية بتوريـد  -
 
ن  عانـاتمضـخات ميـاه خصـما والمسـاعدات للنـازحي 

  يفيـد سـتالم أو دينار دون وجود ما يفيـد اال  351,200تقدر قيمتها بمبلل 
تقريـر فـبن

  
ن
المحــــال لتشــــاركية م 3/6/2019التكليــــف رقــــم أمــــر  تركيــــب المضــــخات ويالحــــظ ف

ن كانــــ   دينــــار  61,000نــــالوث أن ســــعر المضــــخة الغاطســــة الواحــــدة بمبلــــل    حــــي 
ن
ف

  ذقيمـة 
ن
المحــال م 17/2019التكليــف رقـم أمـر  ات المضـخة وبــنفس المواصـفات ف

ن بمبلـــل  شــــركةل ن ال  دينـــار  38,000العـــي  اء المضـــختي  ن رسر ة مـــا بـــي 
بـــرغم مـــن أن الفـــتر

 
 
 .تتجاوز مدتها ثالثون يوما

الودائـــ  لمـــدة تجـــاوزت ســـتة مانـــات و لـــوحظ االحتفـــا  بمبـــالل ماليـــة فن حســـاب األ  -
انيـة162ي يعد مخالف لحكام المادة )ذال األمر اشهر  ن  الحسـاباتو  ( من الئحـة المت 
 المخازن. و 

إذن  لبلديــة جــادو بموجــب دينــار  500,000قــدره و  مبلــلبصـــرف  قيــام وزارة الصــحة -
 مــن حســـاب و  م29/4/2019بتـــاريــــخ  51/4 ف رقــم 

 
تمثــل القيمـــة ســلفة خصـــما

 الصــرفد مـا يفيـد تحديـد أوجـه الخـاص بـوزارة الصـحة دون وجـو  مانـاتالودائ  واأل 
انيــــة164المــــادة )و  (161المــــادة ) حكــــاملهــــذا المبلــــل بالمخالفــــة أل  ن  ( مــــن الئحــــة المت 

 المخازن. و  الحساباتو 

م 2019خـــــــالل الســـــــنة الماليـــــــة  مانـــــــاتمـــــــن حســـــــاب الودائـــــــ  واأل  الصــــــــرفلـــــــوحظ  -
انيـــة والحســــاب164( والمـــادة )161المـــادة ) حكـــامبالمخالفـــة أل  ن ات ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخــازن

ا
 (196ديــوان المحاســبة رقــم ) رئيـــسلــك عــدم التقيــد بقــرار ذعــن ، فضــ 

 م. 2015( لسنة 23تعديل القرار )بشأن م 2015لسنة 

ي لحســــاب الودائــــ  -    مانــــاتاأل و  بلــــل رصــــيد الــــدفتر
قــــدره و  مبلــــلم 31/12/2020فن

  هــــدا الحســــاب  دينـــار، 527,277
ويالحــــظ عـــىل البلديــــة االحتفـــا  بمبــــالل ماليـــة فن

انية 162المادة ) حكامشهر مما يعد مخالف أل أجاوزت ستة لمدة ت ن ( من الئحة المت 
  .والحسابات والمخازن

 10,967.076قيمته و  م مبلل31/12/2020حبر  مصـرفأظهرت مذكرة تسوية ال -
 .لدفاترولم تسجل با مصـرفخصم  بكشف حساب ال دينار

نظــام م بشــأن 2012( لســنة 59عــدم تقيــد المجلــس البلــدي بالعمــل بالقــانون رقــم ) -
م بشـأن إصـدار 2013( لسنة 130مجلس الوزراء رقم ) رئيـسالمحلية وقرار  دارةاإل 

 الالئحة التنفيذية لذات القانون عند عقد االجتماعات واصدار القرارات. 
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 اجمللس البلدي غدامس 
اماتاألصول ت المهمة كسجل عدم مسك بعض السجال  - ن  .وااللتر

  نهايـة السـنة الماليـة بالمخالفـة لـنص المـادة  -
ن
إغفال القيام بالجرد الفعىل  لألصول ف

انية والحسابات والمخازن229) ن  .( من الئحة المت 

  مواعيــدها المحــددة قانونــا بنهايــة الســنة الماليــة  -
ن
عــدم قفــل الحســابات المفتوحــة ف

  
ن
ومثال ذلـك حسـاب الطـوارئ  ،العاماإليراد  تها لحسابدشسمت  واحالة أرصد 31ف

  
ن
 .دينار 153,086م 31/12/2019الذي كان رصيده ف

  متابعة الحسابات المفتوحة باسم المجلـس البلـدي ب -
ن
 –الوحـدة  مصــرفالقصور ف

مساع  التخاذ اإلجراء بقفل أي  سيناون والممولة من الحكومة المؤقتة وعدم بذل
 تلك الحسابات. 

-   
اجن   الممول من الحكومة المؤقتة التر

  إعداد مذكرة التسوية لحساب الباب الثانن
ن
 ف
 الوحــــدة ســــيناون 3544ح رقــــم/ 

ا
  الحســــاب لحســــاب، فضــــ 

 عــــن عــــدم إحالــــة بــــوافر
 .العاماإليراد 

عــالوة  ،لــم تــدرج فيــه بيانــات التفــويض المــال   أذونــات الصـــرف لــوحظ وجــود بعــض -
 .ىل  توقي  للمراج  الداخأو  عن عدم وجود ختم

تشـــــــكيل لجنـــــــة بشـــــــأن  م2017( لســـــــنة 1لـــــــوحظ عـــــــىل قـــــــرار عميـــــــد البلديـــــــة رقـــــــم ) -
ن ) ( 492( مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )19( )7العطـــاءات مخالفتـــه لـــنص المـــادتي 

 .تنظيم عمل لجان العطاءاتبشأن  م2013لسنة 

  إعـداد التقـارير الدوريـة -
العليـا  دارةا لـإل واحالتهـ السـنويةأو  قصور المراج  الداخىل  فن

انيــة والحســابات 193المـادة ) حكــامللقــرار( بالمخالفـة أل  )المتخـذة ن ( مــن الئحـة المت 
 .والمخازن

  افتقــاره للكــوادر الماليــة ذات الكفــاءة الالزمــةو  القســم المــال  أداء  ضــعف -
ا
عــن فضــ 

ن بها عمالتكليف عنا  تحمل مؤهالت علمية ال تتوافق وطبيعة األ   .المكلفي 

يات بالمجلس البلدي غدامس إال بالرغم من تشكيل ل - جنة العطاءات ولجنة المشتر
يات والتوريدات تتم عن طريق التكليف المبارسر   .أن معظم المشتر

المجلس البلدي أثناء تأديـة بعـض وأعضاء  لوحظ أن قيمة إيجار نقل عميد البلدية -
الــذي شســتوجب معــه  األمــر دينــار  36635المهــام خــارج البلديــة بلغــ  خــالل العــام 

  الســـنوات القادمـــة كاقتنـــاء ســـيارة ا
  كيفيـــة التقليـــل مـــن هـــذه المصـــاريف فن

لتفكـــت  فن
ه من الحلولأو  خاصة لهذا الغرض  .البدائل ألقل تكلفةأو  غت 

-   
عــىل بنـد عالقــات عامـة وضــيافة وبـدون وجــود مخصــص  الصــرفنتيجـة التوســ  فن

  تــم إل  أدي ،ات البنــد مصـــروفيغــل  
امــات الــبر ن ا عــىل هــذا ـرهحصــظهــور قيمــة االلتر

الذي يعد مخالفة للمادة  األمر دينار  100,718م بقيمة 31/12/2020البند لغاية 
 .( من القانون المال  للدولة20)
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 اجمللس البلدي يفرن 
 نظام الرقابة الداخلية

  دائــــرة األول  عـــدم مســــك المراقــــب المـــال  لســــجل االعتمــــادات البـــاب -
ن
ه اختصاصــــف

انيـــة والحســـابات والمخـــازن( مـــن 23بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) ن نـــتأ عنـــه  الئحـــة المت 
 عدم إعداد التقارير الشهرية. 

ن واللوائ  وب تصـرفوال إيراداتجباية  -  .فرعية ايصاالت فيها بالمخالفة للقواني 

الهيكـــل التنظـــيم  للبلـــديات الصـــادر بقـــرار وزيـــر الحكـــم  عـــدم تفعيـــل المكاتـــب وفـــق -
 .م2018( لسنة 212المحىل  رقم )

لمدة تجاوزت الستة أشهر بالمخالفة  ماناتالية بحساب الودائ  واأل وجود مبالل م -
انية162لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

المطابقـــة اســـتناد إجـــراء  دون الحصــــر عـــدم القيـــام بـــالجرد الفعـــىل  واالكتفـــاء بعمليـــة  -
انية. 299لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

م بالمخالفـــــة لمنشـــــور 31/10/2019قيــــام المجلـــــس بـــــاجراء المنـــــاقالت حـــــبر بعـــــد  -
 م 2019( لسنة 8ديوان المحاسبة رقم ) رئيـس

إمســاك ســجل بشــأن  م2018( لســنة 11الــديوان رقــم ) رئيـــسعــدم التقيــد بمنشــور  -
 .مراقبة األصول

 محكـــاممـــا يعـــد مخالفـــة أل  أذونـــات الصــــرف عـــدم اســـتيفاء البيانـــات الخاصـــة لـــبعض -
انية والحسابات والمخازن99المادة ) ن  .( من الئحة المت 

افعــدم قيــام المراقــب المــال  بــ - عــىل القســم المــال  للتحقــق مــن حســن تطبيــق  اإلرسر
  القواعد المالية

 
انية والحسابات والمخازن24للمادة )وفقا ن  .( من الئحة المت 

  إعداد تقارير دوري -
  غياب دور مكتب المراجعة الداخلية واهماله فن

المشاكل  ة لتالفن
 
ا
 . وتصحي  األخطاء مستقب 

  اال  -
القســم المــال  بمســك الخزينــة  رئيـــسات حيــث لــوحظ قيــام ختصاصــالتــداخل فن
( مــن الئحــة 96واعــداد الصــكوك بالمخالفــة لــنص المــادة ) أذونــات الصـــرف واعــداد 

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

ن )عــــدم القيــــام بــــاجراء الجــــرد المفــــاج   للخزينــــة والمخــــا - ، 88زن بالمخالفــــة للمــــادتي 
انية والحسابات والمخازن293 ن  .( من الئحة المت 

عــدم مســك ســجل دفــتر الصــندوق بالصــورة الصــحيحة والمتعــارف عليــه بالمخالفــة  -
ن ) انية والحسابات والمخازن83، 81لنص المادتي  ن  .( من الئحة المت 

  عــدم مســك بطاقــات مرتبــات -
 
غــت  أو  ( لكــل موظــف مصــنف12-حم للنمــوذج)وفقــا
انية والحسابات والمخازن. 126مصنف بالمخالفة لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 
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ن مـــن  - ن والمســـتقيلي  ن المنقـــولي  عـــدم المطابقـــة مـــ  لجنـــة ترشـــيد المرتبـــات للمـــوظفي 
ن ولم  ،المجلس البلدي يفرن ن المستقالي  حيث لوحظ ورود مرتبات لبعض العاملي 

 العام. اإليراد  حسابإل  ادة المرتباتيتم التسوية م  لجنة ترشيد المرتبات واع

عــــدم قيـــــام القســـــم المـــــال  باالحتفـــــا  بنســــخة مـــــن كشـــــوفات المرتبـــــات بالمخالفـــــة  -
انية والحسابات والمخازن. 141للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

  لــــم تقــــدم  إدارةعــــدم قيــــام  -
المجلــــس البلــــدي يفــــرن بالغــــاء الصــــكوك المعلقــــة والــــبر

( 162، 161، 120، 118فـــة لنصـــوص المـــواد )خـــالل ثالثـــة أشـــهر بالمخال للصــــرف
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

 بند إعالن وعالقات عامة وضيافة

دينـــــار  8165م تـــــم  ف مبلـــــل 9/12/2019بتـــــاريــــخ  4/12 ف رقـــــم إذن  بموجـــــب
  
ن الفــواتت  المرفقــة لــم يــتم توجيههــا للمجلــس البلــدي ، لصــال  مطــبخ جمعــة الكــونن تبــي 

 اســتالمود تكليــف مــن المجلــس بتــوفت  الوجبــات وعــدم وجــود مــا يفيــد يفــرن عــدم وجــ
 المجلـــــس لهـــــذه الوجبـــــات

ا
عـــــن عـــــدم وجـــــود التـــــاريــــخ عـــــىل الفـــــاتورة والرخصـــــة ، فضـــــ 

انية والحسابات والمخازن99بالمخالفة لنص المادة ) التجارية ن  .( من الئحة المت 

 بند قطع غيار ومهمات وأدوات

دينــار  1,320م تــم  ف مبلــل 15/12/2019بتــاريــــخ  9/12 ف رقــم إذن  بموجــب
ن ، )ح ع س( عهـدة إقفال لـيس موظـف بـالمجلس البلـدي  أنـهومـن خـالل الفحـص تبـي 

م وبرســـالة 9/12/2019بتـــاريــــخ  8/12يفــرن وقـــد منحــ  لـــه العهــدة بـــاذن  ف رقــم 
ن بــأن المســتندات المرفقــة  األمــر م 31/12/2019مــن عميــد البلديــة بتــاريــــخ  الــذي يتبــي 

  أذونــات الصـــرف مــ 
 
ض للــدورة المســتندية الســليمة  قــد وضــع  شــكليا ولــيس كمــا يفــتر
واإلنفــاق وضــعف التعزيــز المســتندي  الصـــرفوضــعف المراجعــة الداخليــة عــىل أوجــه 

انية والحسابات والمخازن175-99بالمخالفة لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

س للمجلـــس البلـــدي يفـــرن ممـــا هـــاتف ليبيـــا ولـــي شــــركةكمـــا أن الفـــواتت  المرفقـــة تخـــص 
   تصــــرفيوضـــ  ال

( مـــن القـــانون 24الدولـــة بالمجـــان بالمخالفـــة لـــنص المـــادة ) أمـــوالفن
 .النظام المال  للدولة

يد  بند الي 

ات تشـــريععــدم قيــام القســم المــال  بفــت  ســجل لبطاقــات الــدف  المســبق بالمخالفــة لل
 النافذة

ا
( مـن الئحـة 99ص المـادة )عـن ضـعف التعزيـز المسـتندي بالمخالفـة لـن، فضـ 

 : انية والحسابات والمخازن، وقد لوحظ مايىل 
ن  المت 

بـــدون تـــاريــــخ والفـــاتورة بتـــاريــــخ  الشــــراءوأمـــر ، م22/12/2019 بتـــاريــــخ إذن الصــــرف -
الـــذي يـــدل  األمـــر بالمخـــازن بـــدون تـــاريــــخ،  صـــنافاأل  اســـتالمم واذن 26/12/2019

ض أن تســــــلم كمــــــا انــــــه مــــــذن الصـــــــرف،  عــــــىل ضــــــعف الــــــدورة المســــــتندية إل  ن المفــــــتر
 .وفق اللوائ  المعمول بهاتصـرف  للخزينة وان يكون لها سجل وان



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

877 
 

م واذن 22/6/2020، الفــــــاتورة النهائيــــــة كانــــــ  بتــــــاريــــخ 18/12رقــــــم  إذن الصـــــــرف -
الصـكوك إصدار  مما سبق يتكشف لنا بأن، بالمخازن بدون تاريــــخ صنافاأل  استالم

( 110المنتهية بالمخالفة لنص المادة ) بعد انتهاء السنة المالية عىل حساب السنة
انية والحسابات والمخازن ن  .من الئحة المت 

 بند المطبوعات والقرطاسية

دينـار  11240 م تم  ف مبلل31/12/2019بتاريــــخ  22/12 ف إذن  بموجب -
ن ، األنس لالتصاالت والتقنية شـركةلصال   : ومن خالل الفحص تبي   

 اآلنر

  يات  صــــنافاأل  اســـــتالمعــــدم وجــــود تـــــاريــــخ بــــاذن بالمخـــــازن وخاصــــة أن المشـــــتر
  أجهزة حاسب

ن
 )البتوب(. إل  تتمثل ف

 وعــدم وجـــود شــهادة إثبـــات  ضـــرائبعــدم تصــديق الفـــاتورة مــن قبــل مصـــلحة ال
 م2010( لســــنة 7( مـــن القــــانون رقـــم )89 بالمخالفـــة للمــــادة )ضـــــريب   الســـداد ال

 الدخل.  بشأن ضـرائب

  يات بتـاريــــخ  محضـر م 2019عـىل سـنة  الصــرفم وتـم 8/1/2020لجنة المشـتر
انية والحسابات والمخازن110بالمخالفة لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

 والمساعدات والمنح عاناتبند اإل 

، 99بالمخالفــــة لــــنص المـــــواد ) دينــــار  1,387,422نفــــاق قيمــــة إتظهــــر عينــــة الفحــــص 
انيــــــة والحســــــابات والمخــــــازن والمــــــادة ) (179، 105 ن ن قــــــانون ( مــــــ89مــــــن الئحــــــة المت 
 .م2010( لسنة 7رقم ) ضـرائبال

 (التحول)الباب الثالث 

دينــــار  200,000 م تــــم  ف مبلــــل31/12/2019بتــــاريــــخ  1/12 ف إذن  بموجــــب
ن عـدم التوقيـ  عـىل  شـركةلصال   العلوي لإلنشاءات والطرق، ومن خالل الفحـص تبـي 

البلديــــة باعــــداد وقــــد قــــام عميــــد ، المنفــــذة وعميــــد البلديــــة شـــــركةالمقاشســــة مــــن قبــــل ال
صــورة إرفــاق  مراســلة للمراقــب المــال  بالبلديــة باعــداد صــك لــم يتضــمن التــاريــــخ وعــدم

انيـــــة والحســـــابات 99بالمخالفـــــة للمـــــادة ) اذن الصــــــرفمـــــن العقـــــد بـــــ ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
المـــوردة بالمخالفـــة  شــــركات للضــــريب   شـــهادة إثبـــات الســـداد الإرفـــاق  وعـــدم، والمخـــازن
 .الدخل بشأن ضـرائب م2010( لسنة 7نون رقم )( من القا89للمادة )

 ماناتحساب الودائع واأل 

   بلــــــــــل رصــــــــــيد هــــــــــذا الحســــــــــاب
مبلــــــــــل  مصـــــــــــرفم حســــــــــب كشــــــــــف ال31/12/2019فن

  تعليــة مرتبــات وقيمــة عقــود ل 2,602,728.040
وتحويــل  شـــركاتدينــار وهــو يتمثــل فن

  واالحتفا  بها لمدة تجاوزت ستة أشـهر بالمخالفـة للمـادة )
( مـن 162من الباب الثانن

انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

جل الودائ  واأل  االطالعمن خالل     ماناتعىل سق
بالمجلس لوحظ بشأنه عدم الدقة فن

الخـــاص  ـرفإذن الصـــ مـــن تـــاريــــخ والغـــرض ورقـــم مانـــاتتســـجيل البيانـــات الخاصـــة باأل 
بالتعلية ورقم الصك المحال به وفضال عن عدم مسك دفـتر أسـتاذ مسـاعد بالمخالفـة 

انية والحسابات والمخازن163) لنص المادة ن  .( من الئحة المت 
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 يراداتاإل 

  عــــــدم قيــــــام المجلــــــس البلــــــدي يفــــــرن بفــــــت  حســــــاب 
ن
والموكلــــــة لــــــه  يــــــرادات لإل مصـــــــرف

م وقـرار 2020( سـنة 576س  رقم )بتحصيل حسب ما نص  عليه قرار المجلس الرئا
 .(9م بالمادة )2018( لسنة 212وزير الحكم المحىل  رقم )

 المخـــــــازن

 صــــنافباحتياجــــات المخــــازن مــــن مختلــــف األ  عــــدم القيــــام باعــــداد مقاشســــة ســــنوية -
انية والحسابات والمخازن233وذلك بالمخالفة لنص المادة ) ن  .( من الئحة المت 

-   
 م واالكتفــاء بعمليــة2019 والكــىل للمخــازن خــالل العــام عــدم القيــام بــالجرد الجــزن 

انيـــــــة والحســـــــابات 293، 292بالمخالفـــــــة لـــــــنص المـــــــواد )حصــــــــر  ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 
 .والمخازن

عدم القيـام بمسـك سـجل أسـتاذ المخـزن وترصـيده أول بـأول وعـدم مسـك بطاقـات  -
  بالمخالفـــة لـــنص ال أصـــناف

ن حركـــة المخـــزن لكـــل  ف والرصـــيد المتـــبفر مـــواد تبـــي 
انية والحسابات والمخازن (232، 231) ن  .من الئحة المت 

 اجمللس البلدي الزنتان املركز
 نظام الرقابة الداخلية

ة والكفـــــاءة  -   الكــــوادر الماليــــة المؤهلــــة والعنــــا  مــــن ذوي الخــــت 
الــــنقص الشــــديد فن

القيــد بالســجالت  إجــراءاتالشــؤون الماليــة ممــا أثــر عــىل دقــة البيانــات وعــىل  ادارةبــ
 فتوحة واجراء التسويات الالزمة. الم

قيـام المراجـ  الـداخىل  إل  عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية، ويرجـ  ذلـك -
  الكـــوادر الماليـــة بـــ

اليـــة وأداءه لـــبعض الشـــؤون الم ادارةبتعـــويض الـــنقص الشـــديد فن
 المهـــــام، نظـــــر 
 
  ا

 
  العمــــــل المـــــال  علمـــــا

  يكتســـــبها فن
ة الـــــبر بأنـــــه مـــــن حملـــــة )بــــــك  للخـــــت 

 (.هندسة

 .صنافسجل المخازن بطاقات األ  ،الثابتةاألصول عدم القيام بمسك السجالت  -

  عـــدم مســـك ســـجل يوميـــة الصـــندوق بالصـــورة الصـــحيحة -
 
لألســـس واألعــــراف وفقـــا

المحاســــــبية الســــــليمة، حيــــــث يــــــتم دمــــــأ دفــــــتر يوميــــــة الصــــــندوق مــــــ  دفــــــتر يوميــــــة 
 بدفتر واحد والعمل به كدفتر يومية للصندوق.  مصـرفال

إجــــراء أي  الموجــــود الفعــــىل  فقــــط دونحصـــــر  الجــــرد الســــنوي عــــىل أعمــــال اقتصــــار -
 ، األمــــر الزيــــادةأو  ســــواء بــــالعجز األصــــول اختالفــــات تطــــرأ عــــىل أي  مطابقــــات لبيــــان

 الذي أفقد الجرد أهميته. 

الحســــابات إل  ية القديمــــة ونقــــل أرصــــدتها مصـــــرفالحســــابات ال اقفــــالعــــدم القيــــام ب -
 الجديدة. 
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  تـــم تعليتهـــا  جـــراءاتعـــدم اتخـــاذ اإل  -
حســـاب العهـــد إل  القانونيـــة حيـــال المبـــالل الـــبر

 واأل 
 
( مــــــن الئحــــــة 162المــــــادة ) أحكــــــامللضــــــوابط المنصــــــوص عليهــــــا بمانــــــات وفقــــــا

انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

  ال تحمــــــل صــــــفة  اســــــتخدام -
  تغطيــــــة بعــــــض المتطلبــــــات الــــــبر

ن
العهــــــد المســــــتديمة ف

، بالمخالفـــــة أل االســـــتعجالية وغـــــت  ذات أهميـــــة لتســـــيت  العمـــــل  المـــــادة  حكـــــاماليـــــوم 
انية والحسابات والمخازن. 175) ن  ( من الئحة المت 

وض  ضوابط بشأن  م2019( لسنة 8ديوان المحاسبة رقم ) رئيـسمخالفة منشور  -
تيبـــــات الماليـــــة  إقفــــال انيــــة2019التر ن   المت 

ر
اإليـــــراد  حســـــابإل  م، بعــــدم إحالـــــة بـــــواف

 العام. 

 وتحميل -
 
ة دون توســيدفـ  مبــالل ماليــة مقــدما ط حســابات خــارج هــا عــىل البنــود مبــارسر

 
 
انية تماشيا ن انية والحسابات والمخازن. 199المادة ) أحكامم   المت  ن  ( من الئحة المت 

 (10المـواد ) حكامعىل جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة أل  الصـرفالقيام ب -
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 11)و

-   
( مـن قـانون النظـام 10المادة ) حكامعض البنود مخالفة أل عىل ب الصـرفالتجاوز فن

 المال  للدولة. 

  التفويضــات المصــلحية  األقــلعــىل بنــود لــم تعتمــد لهــا مخصصــات عــىل  الصـــرف -
فن

 الصادرة. 

 قيمـــــــــة مستخلصـــــــــات لبصــــــــــرف  القيـــــــــام -
 
عـــــــــىل  مشــــــــــروعات متعاقـــــــــد عليهـــــــــا خصـــــــــما

، و   بطبيعتهــا   
عــىل مخصصــات  ات يــتم خصــمها مصـــروفمخصصــات البــاب الثــانن
 الباب الثالث )التحول(. 

تيبات المالية   م2020-2019نتائج متابعة الي 

تيبات المالية الموقف ا  م2019لتنفيذي للي 

 الرصيد المصـروف الفعل   المسيل الفعل   البيان

 46,143 266,643 312,786 الباب األول

  
 1,676 5,228,341 5,230,017 الباب الثانن

انية الطوارئ ن  450,000 50,000 500,000 مت 

 497,819 5,544,984 6,042,803 اإلجمال  
 

 أبرز المالحظات

-   
  وبمبلـل عىل  خصما  الصـرفوجود تجاوز فن

 إجمـال  بعض البنود داخل الباب الثانن
  مناقالتإجراء  دينار، وبدون 41,623قدره 

 
 حكـاملصحي  القانون، مخالفة أل وفقا

 نذكر منها:  ،النظام المال  للدولة( من قانون 11)و (10المواد )

إل  إحالتـهدينـار لـم يـتم  497,819م بقيمـة 2019تحقق وفـر بنهايـة السـنة الماليـة  -
( لســـــنة 8ديـــــوان المحاســـــبة رقـــــم ) رئيــــــسالعـــــام، مخالفـــــة لمنشـــــور اإليـــــراد  حســـــاب
تيبات المالية  إقفالوض  ضوابط بشأن  م2019  م. 2019التر
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  ) م2019المال  العام  نتائج الفحص المستندي
 
 (الباب الثان

-  ،  
عدم التقيد بالتقسيمات الواردة بالتفويضات المصلحية الصادرة عىل الباب الثانن

  الصـرفباستحداث بعض البنود الغت  معتمدة بالتفويض و 
 
عىل بعض  عليها خصما

  قرار مناقلـة بشـأنها إصدار  البنود، دون العمل عىل
 
( 11)و (10المـواد ) حكـامأل وفقـا

 انون النظام المال  للدولة. من ق

( مـن 199المـادة ) حكـامعىل جهـات ذات ذمـة ماليـة مسـتقلة، بالمخالفـة أل  الصـرف -
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

 العهد المالية

( مــــــن الئحــــــة 181المــــــادة ) حكــــــامعــــــدم فــــــت  ســــــجل للعهــــــد المســــــتديمة مخالفــــــة أل  -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ة بصـرف  القيام -  اسـتخدامدينـار، ظهـر  50,000و 100,000عهد مؤقتة وبقيم كبت 
  
عــــــىل جهـــــــات ذات ذمــــــة ماليــــــة مســـــــتقلة )جهــــــاز اإلســـــــعاف  الصــــــــرفجــــــزء منهــــــا فن
 جهاز الحرس البلدي(.  –والطوارئ 

% 62من خالل فحص مستندات استعاضة العهد المستديمة لـوحظ أن مـا نسـبته  -
دينار للعهدة  2,000دينار وبواق   6,000ة للعهد البالل قيمتها جماليمن القيمة اإل 

اء مــــواد غذائيــــة )معلبــــات أالواحــــدة، لــــوحظ  لحــــوم(  –ميــــاه  –نهــــا  فــــ  عــــىل رسر
انيــة 175المــادة ) حكــامدينــار، بالمخالفــة أل  3,770وبقيمــة بلغــ   ن ( مــن الئحــة المت 

  تقضــ
مــن العهــدة المســتديمة يكــون ألداء  الصـــرف  بــأن ـوالحســابات والمخــازن الــبر

ية تقتضوفمصـر    ضـرورة  طبيعتها ـات نتر
 
 .أدائها فورا

  ) 2020العام المال  
 (الباب الثان 

  ســـــداد قيمـــــة  اســــتخداملــــوحظ القيـــــام ب -
  فن
مخصصـــــات بنـــــد الصــــيانة بالبـــــاب الثــــانن

ات تخـــص البـــاب الثالـــث )التحـــول(، مصــــروفمستخلصـــات مشـــاريــــ  و   بطبيعتهـــا 
انية.  األمر  ن  م  أسس وقواعد تنفيذ المت 

 الذي يتنافن

عــــىل جهــــات ذات ذمــــة ماليــــة مســــتقلة عــــن المجلــــس البلــــدي، بالمخالفــــة  الصـــــرف -
انية والحسابات والمخازن. 199المادة ) حكامأل  ن  ( من الئحة المت 

 يةمصـرفالحسابات ال

فـــــاق وزارة الحكـــــم المحـــــىل  بحكومـــــة الو إل  بعـــــد نقـــــل تبعيـــــة المجلـــــس البلـــــدي الزنتـــــان
ي الزنتـان( يتبـ     وظهور جسم موازي للمجلس البلـدي سـم  )المجلـس التسـيت 

الوطبن
 دارة، أصــــدرت الحكومــــة الموازيــــة تعليماتهــــا لــــإل الشـــــرقيةالحكومــــة الموازيــــة بالمنطقــــة 

حســابات المجلــس  اقفــالالوحــدة )الكــائن مقرهــا بمدينــة بنغــازي( ب مصـــرفية لرئيـــسال
مــن وزارة اإلذن  تــان، وقــام المجلــس البلــدي بعــد أخــذ الوحــدة فــرع الزن مصـــرفالبلــدي ب

  شـأن ذلــك  مصــرفالماليـة بفـت  حســابات جديـدة ب
الجمهوريــة فـرع الزنتـان ولــوحظ فن

 :التال  

 اإلبقاء عىل الحسابات القديمة مفتوحة.  -
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   –األول  الباقيـة بالحسـابات القديمـة )البـاب رصـدةعدم نقل كافة األ -
 –البـاب الثـانن

  بلغ  أرصدتها كإل  (ماناتالعهد واأل 
: الحسابات الجديدة والبر  

 اآلنر

 الرصيد رقم الحساب بيان الحساب

 35,740 2040 -469 الباب األول

  
 16,309 2040 -476 الباب الثانن

 2,144,644 2040 -452 ماناتالعهد واأل 
 

 المخازن

لمتابعـــة  مخزنيـــة أصـــنافحـــبر فـــت  بطاقـــات أو  عـــدم القيـــام بمســـك ســـجل مخـــازن -
  لكــل صـــنف عـــىل حــدة، مخالفـــة أل  منصـــرفحركــة الـــوارد وال

 حكـــاموالرصـــيد المتـــبفر
انيــة والحســابات والمخــازن، واإلكتفــاء فقــط 232)و (231المــواد ) ن ( مــن الئحــة المت 
 المخزنية.  الصـرفوأذونات  ستالماال أذونات  باعداد 

لجــــرد لــــم ن عمليــــة اأعــــىل الــــرغم مــــن القيــــام بجــــرد المخــــزن بنهايــــة العــــام المــــال  إال  -
إل  الجــرد  أعمــالوعــد للموجــود بالمخــازن فقــط دون أن تمتــد حصـــر  تتعــدى كونهــا 

  المخــــزون وبيــــان أســــبابه، بالمخالفــــة أل أو  المطابقــــة إلظهــــار العجــــز 
 حكــــامالزيــــادة فن

انية والحسابات والمخازن. 292المادة ) ن  ( من الئحة المت 

ة وتـوفر عديـد األ  - بهـا فقـد لـوحظ الـنقص  صـنافعىل الـرغم مـن سـعة المخـزن الكبـت 
يات وتـــــوفر موظـــــف واحـــــد فقـــــط بهـــــا    بقســـــم المخـــــازن والمشـــــتر

  الكـــــادر الـــــوظيفن
فن

 القسم.  رئيـسبصفته 

 اجمللس البلدي غات
 نظام الرقابة الداخلية

العمل اليـوم  عىل  هاقتصار و إليه  قصور مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المسندة -
لجـــرد المفـــاج   للخزينـــة والمخـــزن وعـــدم اإجـــراء  بمراجعـــة العمليـــات اليوميـــة بـــدون

 هم وعدم قيامهم بالجرد المفاج   للخزائن والمخازن. أعمالعداد تقارير بنتائأ إ

( من 10عن طريق التكليف المبارسر بالمخالفة للمادة ) الشـراءعمليات أغلب  تمامإ -
 .ةداريالئحة العقود اإل 

عــداد مــذاكرات إاهمــال ية وذلــك بمصـــرفتقصــت  قســم الخزينــة بمتابعــة الحســابات ال -
  يةمصــــــرفالتســـــوية للحســـــابات ال

 
( مـــــن الئحـــــة 89بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة )شـــــهريا

انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

 من مهمة وهو ما تم مالحظته )المراج  الداخىل  مـن يقـوم  -
قيام موظف واحد بأكتر

الئحــة ( مــن 96مخالفــة لــنص المــادة ) (وقيــدها ومراجعتهــا أذونــات الصـــرف باعــداد 
انية والحسابات والمخازن ن  .المت 

( 99مسلســــــلة مخالفــــــة لــــــنص المــــــادة ) أرقــــــامب الصـــــــرفإذن  عــــــدم تــــــرقيم مرفقــــــات -
انية والحسابات والمخازن1الفقرة) ن  .( من الئحة المت 
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ة ماليــة أ ف مكافــم بشــأن 2019( لســنة 2القــرار الصــادر مــن عميــد البلديــة رقــم ) -
  
ن
  ديباجــــة القــــرار عــــدم م 12/9/2019والمــــؤر  ف

ن
 اإلشــــارة إل أي محضـــــر لــــوحظ ف

  بشـــأن  اجتمـــاع للبلديـــة
ن القـــرار صـــدر بشـــكل فـــردي مـــن أتلـــك المكافئـــات ممـــا يعـــبن

  األ 
ر
 عضاء. عميد البلدية دون باف

-  
ا
ن   فــــــ  القيمــــــة مــــــن بنــــــد المتفرقــــــات بــــــد  تحميــــــل )مــــــن بنــــــد مكافئــــــات للعــــــاملي 

 (.ات بند ال تخص البندمصـروف

   (9س  1) رقــم إذن الصـــرف -
ن
)م  قيمتــه للســيد  مصـــروفالم 12/9/2019المــؤر  ف

ن بقيمـة آومكافـأتعاب  من بند ع ن(  حيـث لـم يوضـ   ،ينـار د 5,000ت لغـت  العـاملي 
  قام بها الموظف

 .نوع المهمة البر

 م2020نتائج الفحص المستندي 

   18/2020رقـــم  إذن الصــــرف -
ن
قيمتـــه لمطعـــم  مصــــروفم ال23/8/2020المـــؤر  ف

دينـــــار لـــــوحظ  5,400عـــــالن وعالقـــــات عامـــــة بقيمـــــة إفـــــاق الصـــــحراء بنـــــد ومقـــــ  ر 
 .  التكليف المبارسر

   21/2020رقــم  إذن الصـــرف -
قيمتــه لمعــرض  مصـــروفم ال18/8/2020المــؤر  فن

ات بقيمـــةو  المدينـــة للســـجاد  ن دينـــار لـــوحظ ان  9,000 المفروشـــات مـــن بنـــد التجهـــت 
 ستالم. اال إذن  الفاتورة غت  مؤرخة وكذلك

   22/2020رقـــم  رفإذن الصــــ -
لمحــــالت راس  مصــــروفالم 18/8/2020المــــؤر  فن

نه أدينــار لــوحظ مــن شــ 2,600الغــزال لقطــ  غيــار الســيارات بنــد قطــ  الغيــار بقيمــة 
 السيارة المراد توريد قط  غيار لها. اجراءات مستندات و إرفاق  عدم

   23/2020رقــــم  إذن الصـــــرف -
 شـــــركةقيمتــــه ل مصـــــروفالم 18/8/2020المــــؤر  فن

 أعمالدينار لوحظ  71,973مة بند الصيانة بقيمة الشهاب الثاقب للمقاوالت العا
  الصــيانة موضــوع المعاملــة لــم تنفــذ 

 
شــغال عامــة حســب الئحــة العقــود ألعقــد طبقــا

 ة. دارياإل 

   24/2020رقـــم  إذن الصــــرف -
قيمتـــه لمطعـــم  مصــــروفالم 23/8/2020المـــؤر  فن

ن بقيمــة غذيــة لغـت  العــأومقـ  رفــاق الصــحراء بنــد  دينــار لــوحظ صــدور  5,380املي 
مقـــ  رفـــاق الصـــحراء بتوريـــد مـــواد غذائيـــة معـــارض مـــ  و  التكليـــف المبـــارسر لمطعـــم

تصنيفه كونه مطعم ومق  مخـتص باعـداد الوجبـات ولـيس محـال للمـواد الغذائيـة 
 .والفاتورة المرفقة غت  مؤرخة

اد األ الثقــــــة الســــــ  شـــــــركةبنــــــد الطــــــوارئ لصــــــال   3/2020رقــــــم  إذن الصـــــــرف -  دويــــــةتت 
المعاملة قبل سداد بصـرف  لوحظ القيام دينار  123,647ية بقيمة والمعدات الطب

 وعدم ورود التاريــــخ عىل الفاتورة وعدم التوقي  عليها.  ضـرائبال

اد  شـــــركةلصــــال   164,210بنــــد الطــــوارئ بقيمــــة  1/20 إذن الصـــــرف - الثقــــة الســــتت 
  القيمــــة المرصــــودة بالفــــاتورةوالمعــــدات الطبيــــة لــــوحظ وجــــود اخــــتالف  دويــــةاأل 

 فن
ن  والقيـام بــاجراء تعـديالت بخـط اليــد بـدون اعتمـاد ذلــك  رقـامواأل األحــرف الثانيـة بـي 
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وغـت  معتمـدة بتوقيـ  وعـدم توريـد  والفاتورة غت  مقيدة بتاريــــخ شـركةالتعديل من ال
 .الشـراءذات الكميات المسجلة بطلب 

 اجمللس البلدي القره بوللي 
 نظام الرقابة الداخلية 

  القيام ب -
ن
ه المناطـة بـه خـالل السـنوات أعمالقصور دور مكتب المراجعة الداخلية ف

م ومنهــــــا عــــــدم تــــــرقيم الســــــجالت الماليــــــة وعــــــدم خــــــتم كافــــــة 2020-2019الماليــــــة 
 .الصـرفالمستندات المرفقة بأذونات 

 الصــــرفوجميـــ  المســـتندات المرفقـــة لهـــا بخـــتم يفيـــد  أذونـــات الصــــرف عـــدم خـــتم -
  الفحـــص، بالمخالفـــة للمــــادة )

انيـــة والحســــابات 105خـــالل ســـنبر ن ( مـــن الئحـــة المت 
 والمخازن. 

انية عن السنوات المالية   م 2020-م2019تنفيذ المي  

 المصـروف المسيل السنة

 3,382,381 3,401,487 م2019

 921,999 1,057,784 (م )الطواري2020
 

  مـرة واحـدة 
  فن
  البـاب الثـانن

ن البنـود فن لوحظ قيام المجلس البلدي باجراء منـاقالت بـي 
حصــول م، دون ال2019خــالل الســنة الماليــة  دينــار  150,000ة قــدرها إجماليــوبقيمــة 

كتفاء بموافقـة المراقـب المـال  بـالوزارة وذلـك بالمخالفـة عىل إذن الوزير المختص، واال
 مال  للدولة. ( من القانون ال10للمادة )

ن مصـروفومن خالل الفحص والمراجعة ل   تبي 
: ات الباب الثانن  

 اآلنر

ن خــــالل الســــنة الماليــــة مصـــــروفوالمســــاعدات ال عانــــاتبلــــل مخصــــص اإل  - ة للنــــازحي 
2019 

 
  شكل مساعدات )مالية وعينية(  دينار  2,766,690وقدره م مبلغا

 ف  فن
: حيث لوحظ بشأنها   
 اآلنر

  ن   منظومة )ملف االكسل( الذي تم إنشاءه من قبـل  عدم دقة بيانات النازحي 
فن

ن لوجود )أسماء مكررة   أرقامأسماء بدون  –وطنية ناقصة  أرقام –لجنة النازحي 
 وطنية(. 

 المســــــــــاعدات االجتماعيــــــــــة  لصـــــــــــرفضــــــــــوابط محــــــــــددة أو  عــــــــــدم وجــــــــــود آليــــــــــة
 ، ن   قيمــــــــة المســــــــاعدات  األمــــــــر للمــــــــواطني 

الــــــــذي أدى للتفــــــــاوت والتجــــــــاوزات فن
ن شخص وآخر. ة مصـروفال  بي 

م، تم  ف مبلل وقدره 31/12/2019وبتاريــــخ  291/12 ف رقم إذن  بموجب -
للخـــدمات التموينيـــة والنظافـــة العامـــة  عمـــالريـــادة األ  شــــركةصـــال  دينـــار ل 17,000

ن األ  اء مواد تنظيف تبي  الموردة تفوق إحتياجـات المجلـس البلـدي  صنافمقابل رسر
 – غـــالون 200لـــتر عـــدد  5لمثـــال )بوتـــاس ومكاتبـــه بشـــكل مبـــالل فيـــه وعـــىل ســـبيل ا

  عدد 
 غت  مقيدة بدفتر أستاذ المخزن.  صنافاأل ، صندوق( 150صابون سائل أوانن
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  بعــض -
ن
لــم يــتم تســليمها للجنــة الفحــص، بالمخالفــة  أذونــات الصـــرف وجــود فاقــد ف

انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن بيانهـــــا  194-193لنصـــــوص المـــــواد ) ن ( مـــــن الئحـــــة المت 
 :  كالتال 

  شــــــركةلصــــال  دينــــار  26,910وبقيمــــة ماليــــة قــــدرها  292/12إذن  ف رقــــم 
 عـــىل مراســـلة مـــن عميـــد 

 
اء طـــالء بنـــاءا ســـنام للمقـــاوالت العامـــة يخـــص قيمـــة رسر

 البلدية. 

  شــــــركةلصــــال  دينــــار  42,090وبقيمــــة ماليــــة قــــدرها  293/12إذن  ف رقــــم 
 عـــىل مر 

 
اء طـــالء بنـــاءا اســـلة مـــن عميـــد ســـنام للمقـــاوالت العامـــة يخـــص قيمـــة رسر

 البلدية. 

 مــــن )عضــــوة  2جــــود عــــدد و  -
ا
مولــــدات كهربــــاء خــــارج المجلــــس البلــــدي مســــلمة لكــــ 

  أصــــول المجلــــس تصـــــرف  قســــم الحركــــة( وهــــو مــــا يعــــد  رئيـــــس -المجلــــس البلــــدي
ن
ف

 بدون وجه حق. 

 اجمللس البلدي باطن اجلبل 

 نـــظـــام الرقــابـة الـداخـلـي

قســم المراجعــة الداخليــة وذلــك مــن حيــث  رئيـــسالضــعف والقصــور الواضــ  بــأداء  -
 جـراءاتعدم إعداد تقارير دورية عن ست  العمل وتوضي  اوجه القصور وتحديـد اإل 

 .عمله عىل المراجعة المستندية واقتصار  الالزمة لمعالجتها 

-   
حيــث اتضــ  قيـــام عميــد البلديــة بأغلـــب  دارياإل األداء  الضــعف الكبــت  والواضـــ  فن

ـــــ   ة دونداريـــــاإل  جـــــراءاتاإل  مســـــاهمة حقيقيـــــة لـــــإلدارات واألقســـــام بمـــــا يكفـــــل توزيــــ
خلـل حـال حدوثـه، حيـث أي    الكتشـافـالمهام والوظائف بشكل فعـال وبمـا يفضـ

 
 
 .إن العديد من المستندات والمعلومات ال يعلم عنها الموظفون شيئا

  تفتقـد لقــوة التعزيـز المســتندي، ممـا يعتــت   الصـــرفأغلـب مسـتندات  -
 
للمــادة مخالفـا

انية والحسابات والمخازن.  (99) ن  من الئحة المت 

 (األول الــبـاب) الموقف التنفيدي

ام عميــــد البلديــــة والمراقــــب المــــال  واإلدارات المختصــــة -
ن بكــــل مــــن البلديــــة  عــــدم الــــتر

 يـــــراداتاإل  إجمـــــال  بلـــــل حيـــــث  ومكتـــــب الخـــــدمات الماليـــــة بالمخصصـــــات الماليـــــة،
 م2019/2020ات الماليـــــة ات عـــــن الســـــنو مصــــــروفوال يـــــراداتالظـــــاهر بخالصـــــة اإل 

 إجمــال  بينمــا دينــار  1,186,439بحســابات مكتــب الخــدمات الماليــة بــاطن الجبــل 
ة مصـــروفال نتيجــة دينــار  71,967بعجــز قــدره دينــار  1,258,407ات عــن ذات الفــتر

وتحميـــــــل المبلـــــــل  م2019لســـــــنة  44/7مســـــــتند رقـــــــم دينـــــــار  72,000 ف مبلـــــــل 
المجلـس البلـدي أعضـاء  بـدل إجـازة لـبعضلحساب مراقبة تعليم بـاطن الجبـل عـن 

 السابق. 

دينــار  120,000 المجلــس البلــدي الســابق بمبلــل أعضــاء ف بــدل إجــازة لعميــد و  -
: وفق   
 اآلنر
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 رقم مستند الصـرف المبلغ االسم

 2020لسنة  4/8بالمستند الصـرفحساب الودائ  و إل  حيلأ 36,000  م   

 2019لسنة  44/7 24,000   ع ن

 2019لسنة  44/7 24,000 ط ر ب

 2020لسنة  44/7 24,000 م ع ش

 2020لسنة  1/12 12,000 م ح ج
 

 :  وقد لوحظ بشأنه ما يىل 

ن العمـــــداء  -  ف بـــــدل اإلجـــــازة قـــــد تـــــم دون وجـــــه حـــــق كـــــون العالقـــــة القانونيـــــة بـــــي 
المجــالس البلديــة عــىل ســبيل )النــدب( وفــق قــرار وزيــر الحكــم المحــىل  رقــم  أعضــاءو 
المجــالس البلديــة، وقــد تــم إحالــة  أعضــاءنــدب عمــداء و بشــأن  م2016( لســنة 38)

 .صليةجهات عملهم األ إل  إجازاتهم أرصدةشهائد الدف  األخت  وملفاتهم و 

اعتمـــاده وكيـــل ششـــغل وظيفـــة مراقـــب تعلـــيم بـــاطن الجبـــل، قـــد تـــم  (ح جم ) الســـيد -
نـــه ألبلديــة بـــاطن الجبـــل معـــىل ســـبيل التفـــرغم وقـــد صـــدر لـــه شـــهادة دفـــ  أخـــت  غـــت  

  وظيفتــه األ 
   ف مرتبــات ومكافئــات لــه، و  صــليةاســتمر فن

ن أواســتعمل ســلطاته فن
قسم المرجعة الداخلية بالبلدية والمراقب المال  لمراقبة تعليم باطن الجبل  رئيـس

باالزدواجيــــة وكــــدلك  الصـــــرفيــــة قــــد قبلــــوا تمريــــر ومســــئول  مكتــــب الخــــدمات المال
ة  قبلوا ما يصدر عنه من قرارات ومراسالت بعـد صـدور شـهادة دفعـه األخـت  ومبـارسر

 عمله الجديد. 

 إعالن وعالقات عامة وضيافة

ة محـل الفحـص مصـروف إجمال  بلل  ات بند إعالن وعالقات عامـة وضـيافة خـالل الفـتر
 دينار.  22,912

: وقد لوحظ بشأنه م  ايىل 

م( عـن .ر.لصـال  )مدينـار  10,000 ف  م2019لسنة  21/8ظهر بالمستند رقم  -
أي  حيــــــث لــــــم يرفــــــق بالمســــــتند  ،بمحلــــــة أوالد طالــــــب مصــــــاريف مهرجــــــان فروســــــية

 مرفقات سوى إفادة بأن المذكور قام بدف  المبلل، دون إثبات. 

 الـــــــصـيانــــــة

ة محــــل الفحــــص مصـــــروف إجمــــال  بلــــل    ووســــائل النقــــل عــــن الفــــتر
ات بنــــد ايجــــار المبــــانن

:  دينار  270,653  حيث لوحظ بشأنه ما يىل 

يات مــــواد البنــــاء كــــالمواد الكهربائيــــة ومســــتلزمات الســــباكة -   مشــــتر
هــــا  التوســــ  فن وغت 

بعــــــد توريــــــدها الصـــــــرف أو دون بيــــــان الحاجــــــة والمكــــــان المــــــراد صــــــيانته ســــــواء قبــــــل 
) م ص ج( واســــتلمها  صــــناف ف جــــزء مــــن تلــــك األ  حيــــث مــــن المخــــازن صـــــرفها و 

 
 
  اال أ بصـفته وكيــل البلديـة ومراقــب التعلــيم مسـتخدما

ن فن ، منهــا ســتالمختــام الجهتـي 
 :الحصـرعىل سبيل المثال ال 
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 البيات الجهة المبلغ رقم المستند

 مواد بناء وصيانة مختلفة اإلنجاز المتواصل شـركة 42,186 10/11/2019

كة لمواد البناء 36,901 18/11/2019  مواد بناء وصيانة مختلفة محالت الت 

كة لمواد البناء 61,000 23/11/2019  مواد بناء وصيانة مختلفة محالت الت 

 مواد بناء وصيانة مختلفة راس الحمادة شـركة 28,465 1/8/2020

 مواد بناء وصيانة مختلفة راس الحمادة شـركة 34,600 6/12/2020
 

(و  عاناتاإل   الـــمساعـدات )مخصصات النازحي  

بلل قيمة ما تم تخصيصة للمجلـس البلـدي بـاطن الجبـل ضـمن قـرار المجلـس الرئـاس  
والـــذي دينـــار  583,821تخصـــيص مبلـــل مـــال  مـــن بنـــد المتفرقـــات بشـــأن  (597)رقـــم 

، ن بصــــرف  اتضـــ  قيـــام المجلـــس البلـــديحيـــث  خصـــص لتقـــديم المســـاعدات للنـــازحي 
: ببند المساعدات والمن  الظاهر بالخالصة عىل النحو دينار  573,990  

 اآلنر

 (دينارالمبلغ) البيان

 369,800 من  ومساعدات نقدية

اء اغطية ومفروشات  103,960 رسر

اء مواد غدائية  100,230 رسر
 

 :وقد لوحظ بشأنه ما يىل  

 ثصك مصدق، حي 603 بات تسليم الصكوك للمستفيدين والبالل عددهاإثعدم  -
 بهــــا بطريقــــة غــــت  واضــــحة، تصـــــرفبال)م ص ج( اتضــــ  قيــــام وكيــــل البلديــــة حينهــــا 

صـك مصـدق  155عـدد  إيـداعاسفرت نتائأ متابعـة عينـة مـن تلـك الصـكوك حيث 
الوحــــدة تــــيح   بمبلــــل  مصـــــرفب)م ع م( لصــــاحبه  12240بالحســــاب الجــــاري رقــــم 

والتوقيـ  عـىل ظـاهر تلـك ن قام عميد البلدية بالختم أبعد  دينار  118,200 إجمال  
 مصــرفتـم بالحيـث  بحساب غت  حسابات الصـادر لهـم،إيداعها  الصكوك بما يفيد 

تنفيذ تالت قيود مركبة لصكوك بقيم تختلـف عـن المبلـل الصـحي  لتلـك الصـكوك 
 :  بيانها التال 

 القيد بمصـرف الوحدة المبلغ بمصـرف الجمهورية رقم الصك المصد 

51957 800 31,200 

51848 800 63,000 

51944 800 24,000 
 

 مصـروفــات سنوات سابقة

ة محـــل الفحـــص مصــــروفبنـــد  إجمـــال  بلـــل  دينـــار  42,740ات ســـنوات ســـابقة عـــن الفـــتر
 :حيث لوحظ بشأنه ما يىل  

لصــــــال  مكتــــــب  دينــــــار  18,500 ف  م2019 لســــــنة 3/11ظهــــــر بالمســــــتند رقــــــم  -
لــــــوزير  م15/7/2018بتــــــاريــــخ  إعاشــــــةالصــــــداقة للتعهــــــدات التموينيــــــة عــــــن تقــــــديم 

 .التعليم ولجنة متابعة االمتحانات
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 )ص ض م(  لصـــال  دينـــار  8,600 ف  م2019لســـنة  6/11ظهـــر بالمســـتند رقـــم  -
 اسم العميد السابق لم يحمل توقيعب محضـر وارفاق  ،عن نقل خيول

 
 .ا

 إالذي يمثـل  األمر 
 
  جـدر نفـاق مخصصـات كـان مـن األ او  ،للمـال العـام هـدارا

ن
اسـتغاللها ف

 جوانب ذات أهمية. 

  عاشةعــــقـــود اإل 

( مــ   محضـــر بــابرام )  م  ( قــام عميــد البلديــة الســابق  -  شـــركةاتفــاق )تكليــف مبــارسر
ة العالميــــــة للخــــــدمات التموينيــــــة لتقــــــديم خــــــدمات اإل  ن ة مــــــن  عاشــــــةالمــــــت  عــــــن الفــــــتر

  موظـــف 45لعـــدد  م30/6/2019إل  م1/1/2019
 
ار دينـــ 10بمبلـــل  تشـــمل إفطـــارا

للشـــخص الواحـــد دينـــار  50بمبلـــل  اء وعشـــاءذللموظـــف الواحـــد يوميـــا ووجبـــات غـــ
 45,900منهـا دينـار  67,900مطالبـة بمبلـل  شــركةقـدم  ال ثحيـ ،حسب الطلـب

ة، ومـــن خـــالل المراجعـــة إضـــافيوجبـــات دينـــار  22,000عـــن وجبـــات إفطـــار ودينـــار 
: اتض    
 اآلنر

 بـات مـا إثخصصات ماليـة وعـدم بالتكليف المبارسر ودون وجود م ن التعاقد تمأ
ام. إجراء  ن من المراقب المال  قبلذاإل  ذ خأيفيد  ن  االلتر

  اســــتوجب بهــــا تقــــديم  طلبيــــات وبيــــان األحــــداثأو  تقــــارير أي  عــــدم وجــــود  
الــــبر

 ة. إضافيوجبات 

   ة  شـــركةبلــل قيمــة الــدين المرحــل لصــال ن  محضـــر والمــدرج بدينــار  38,700المــت 
الشــــئون  إدارةمــــدير م م م( ن أغــــت   م30/4/2019بتــــاريــــخ  ســــتالمالتســــليم واال 

 م27/6/2019بتـاريــــخ  دينـار  67,900ة والماليـة قـام بطلـب  ف مبلـل دارياإل 
: فواتت  متشابهة، بيانها إرفاق  لوحظحيث   

 اآلنر
ـــخ  المبلغ التاريـ

21/1/2019 6,000 

28/2/2019 5,000 

31/3/2019 5,400 

30/4/2019 3,600 
 

 نهــا لــم تعــززأال إالعميــد الحــال   اســتالمتاريخهــا بعــد  إعاشــة إل إرفــاق أعمــال ضــافةباإل 
  شإبما يفيد 

 .دينار 11,900نها بمبلل أعداد طلبات فن

: فوانيس النج  وفق  شـركةم  إعاشة قام العميد الحال  بابرام عقد  -  
 اآلنر

ة الزمنية  الفي 
 قيمة العقد

ام  االلي  
 وجبات إضافية وجبات أساسية

  
 235,940 غت  محددة العدد 156,000 2019النصف التانن

 لم يقدم غت  محددة العدد غت  محدد القيمة 2020األول  النصف

  
 لم يقدم غت  محددة العدد 119,700 2020النصف التانن

 

 عــقـــود النظــافــة

( مــ   -  المائــدة المتطــورةشـــركة قــام العميــد الســابق بــابرام عقــد نظافــة )تكليــف مبــارسر
  دينـار  15,000لتقـديم خـدمات النظافـة بمبلـل   والذي يمثلها

 
ة مـن شـهريا عـن الفـتر
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ة داريــــــــــمــــــــــدير الشــــــــــؤون اإل )م م م( أحــــــــــال حيــــــــــث  م30/6/2019إل  م1/1/2019
ام وطلــــب مــــن المراقــــب المــــال   ف والماليــــة بالبلديــــة

ن دينــــار  90,000 قيمــــة االلــــتر
ام المقيــــد ب ن ن عميــــد البلديــــة الســــابق  ســــتالمالتســــليم واال  محضـــــر بينمــــا بلــــل االلــــتر بــــي 

من قيمة الفواتت  بمستند دينار  17,000 ف مبلل حيث  دينار  60,000والحال  
وما يتضمن ذلك من شبه فساد وتزويـر عـالوة  ،م2019لسنة  22/11رقم  الصـرف
 وعدد المكاتب.  ب م  حجم المببن ن مبلل العقد كبت  وال يتناسأعىل 

الخطــوط االماميــة )مناقصــة  شـــركةبــابرام عقــد نظافــة مــ  قــام عميــد البلديــة الحــال   -
ة من  ن  م31/12/2019إل  م1/7/2019محدود( عن الفتر وتم تجديد العقـد مـرتي 

  األول  للنصف
 ذلك بالتفاصيل التالية:  م2020والنصف الثانن

ة الزمنية للعقد ام مبلغ العقد  الفي   التكلفة الشهرية االلي  

  
 25,960 155,760 155,760 2019النصف التانن

 13,000 لم يقدم 78,000 2020األول  النصف

  
 13,000 لم يقدم 78,000 2020النصف التانن

 

  قيمـة العقـود حيـث بلغـ  تكلفـة نظافـة 
حي  لوحظ بشـأنه المبالغـة الغـت  منطقيـة فن

  البلديــــة مـــا يقــــارب 
 دينـــار  25,960مبـــبن

 
  دينــــار  10,000منهـــا مــــا يقـــارب شــــهريا

 
شــــهريا

 نظافة حمام البلدية. تكلفة 

 الــبـاب الـثـالــث 

انيــة البــاب الثالــث لبلديــة بــاطن الجبــل يــداعاإل  إجمــال  بلــل  ن دينــار  1,000,000ات لمت 
  تمثـــــل مـــــا خصـــــص للبلديـــــة ضـــــمن مخصصـــــات التنميـــــة لســـــنة 

م بتـــــاريــــخ 2019والـــــبر
  شــــــــأنه م31/8/2020

 م2019( لســــــــنة 32التفــــــــويض المصــــــــلح  رقــــــــم ) حيــــــــث ورد فن
 وزارة الحكم المحىل  وفق البنود التالية:   الصادر عن

 )دينار( المبلغ أوجه الصـرف

 500,000 وحدة سكنية ومدينة بدر 40 الصح  بمدينة تيح   بشعبية الصـرفصيانة وانشاء شبكات 

  محلة بدر الشهداء
ن
ب بتيح   بمحلة الجنوبية، وبمدينة بدر ف

 500,000 تنفيد شبكات مياه الشر
 

وحـــــدة  40الصـــــح  بمدينـــــة تـــــيح   بشـــــعبية  الصــــــرفصـــــيانة وانشـــــاء شـــــبكات  مشــــــروع
:  مصـرفسكنية ومدينة بدر بموق  ال  والسوق المحىل 

  ميــــاه  تصـــــريفعـــدم وجــــود خــــرائط إنشــــائية لتنفيــــذ خزانــــات ل -
ميــــاه األمطــــار وخــــزانن

ب.   الشر

 دون وجود مايفيد تمديد مدة العقد. األول  تم تقديم و ف الدفعة -

جـــة بالمســـتخلص تبينـــ  بالكميـــات المدر  مشــــروعللاألول  الدفعـــة لأعمـــابمطابقـــة  -
 :تيةالمالحظات اآل 

  الخـــاص بالخرســـانات المســـلحة لـــزوم تنفيـــد  4البنـــد رقـــم  أعمـــالتـــم تنفيـــد مـــن
  لميـــــاه الشـــــ مطـــــارتصــــــريف ميـــــاه األ خزانـــــات ل

رب وعـــــدد خمســـــة غـــــرف ـوخـــــزانن
 اسـتكمالغـرف تفتـيش وكـذلك عـدم  ثال ثعدد  استكمالحيث لم يتم ،تفتيش
ب بمنطقة بدر اثنانعدد   .خزان مياه رسر



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

889 
 

  كيــــب  اســــتكمالعــــدم  ،غطيــــة الفتحــــات للخــــزانأخــــزان البــــت  الســــوداء وذلــــك بتر
 .حيث لوحظ تشب المياه السوداء منها

  خــط ميــاه(  أنابيــبوالخــاص بتوريــد وتركيــب  12لـم يــتم تنفيــد كامــل البنــد رقــم(
 .م.ط 110أصل  م.ط من 70بالكامل والمنفذ منها  نابيبحيث تم توريد األ 

 ساجمللس البلدي اخلم
مــن خــالل تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليـــة بــالمجلس البلــدي تكشــف وجــــود العديــد مـــن 

  من أهمها و  تجاوزات اخــريو  ظهور مالحظاتضافة إل نقاط الضعف باإل 
: البر  

 اآلنر

  للمجلــس -
ـــالك الــوظيفن ـــلسعـــدم  و  عــدم اعتمــاد المـ ن بالمجـ كفـــاءة و  كفايــة المــوظفي 

ن بــاإل و  الــبعض ات مشـــروعال وادارة المراجعـــة الداخـــليةو  الماليــة دارةال ســيما العــاملي 
 عىل
 
 .المجلسأداء  أثر سلبا

ن البنود بالتفويضـات الماليـة الصـادرة لـه مـن وزارة  - قيام المجلس باجراء مناقالت بي 
عـــىل موافقـــة الجهـــة المختصـــة بـــذلك وزارة الماليـــة دون الحصـــول و  الحكـــم المحـــىل  

 .من القانون المال  للدولة (10)بحسب المادة رقم 

ه عــىل المراجعة التقليدية واقتصار  مكتب المراجعة الداخلية بالمجلسأداء  ضعف -
 المـال  األداء  متابعـةو  عدم القيـام بتقـديم تقـــارير دوريـة عـــن سـت  العمـلو  المستندية

  و 
اح الحلولو  تقديم المالحظاتو  الفبن  .اقتر

العهـد بـالرغم مـن و  الماليـة بـالمجلس بمسـك سـجل لحسـاب الودائـ  دارةلم تقـم اإل  -
انية.  (16) أهميته بحسب المادة ن  من الئحة المت 

مــن الئحــة الحســابات  (162)المــادة  أحكــامالمجلــس البلــدي بالتقيــد ب إدارةلــم تقــم  -
ـــــد بعــــــد انقضــــاءو  حســــاب الودائــــ  اقفــــالفيمــــا يتعلــــق ب المبــــالل  واضــــافة المـــــــدة العهـ

 .يراداتالمتبقية لحساب اإل 

يات -  الماليــــــة بــــــالمجلس بمســــــك ســــــجل للمــــــوردين دارةاإل أو  لــــــم تقــــــم لجنــــــة المشــــــتر
  و 

  يتعامــل معهــا فن
كــذلك باالحتفــا  بصــور مــن رخــص مزاولــة النشــاط للجهــات الــبر

 التوريد المختلفة.  أعمال

وفـق  الصــرفما يفيـد أن رفاق إ من قيمة التفويضات المالية للمجلس دون الصـرف -
ورات العمـــــــــل بالمخالفـــــــــةو  االحتياجـــــــــات الفعليـــــــــة مـــــــــن الئحـــــــــة  17م لمواجهـــــــــة  ن

انية ن  .المت 

الصـيانة و  الجسـور للبنـاء شــركةمـ  م 01/2020قيام عميد البلديـة بـابرام عقـد رقـم  -
  البلديـة بتــاريــــخ و  الخارجيـة عمـالدينـار لتنفيــذ األ  422,491بقيمـة 

الســاحات لمبـبن
مـــن الئحـــة  (10، 9)المـــادة  حكـــامبالمخالفـــة أل  بـــالتكليف المبـــارسر م 05/07/2020

  مشـروع.   دون وجود مخصصات مالية تغل  قيمــة هــذا الو  ةداريالعقود اإل 

المراجـ  الـداخىل  أو  مـن قبـل لجنـة الجـرد م 2020سـجل أسـتاذ المخـزن  إقفالعدم  -
بالســـجل بحســـب  رصـــدةســـالمة األو  عـــدم التأكـــد مـــن صـــحةو  نهايـــة الســـنة الماليـــة

 .من الئحة المخازن (294)و (292)المواد 
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ة بـــالمخزن  أرصـــدةب صـــنافظهـــور العديـــد مـــن األ  -   منهـــا صـــنف أقـــالم حـــت  و  كبـــت 
الـــبر

ن ان حجم العمل ال يتطلب هذا العدد الكبـت   5055جاف بعدد    حي 
ن
 األمـر قطعة ف

 .الذي يدل عىل ان التوريد يتم دون دراسة االحتياجات

المســــتلمة مـــــن  صـــــنافتقييــــد األ و  المجلــــس البلـــــدي الخمــــس باثبـــــات رةإدالــــم تقـــــم  -
عدم إظهارها بالتقارير و  يكية كمساعدة للبلدية بسجل استاذ المخزناألمر المنظمة 

ة يجعـــل منهـــا عرضـــة و  بـــالرغم مـــن تخزينهـــا بمخـــزن المجلـــس كونهـــا ذات قيمـــة كبـــت 
 الضياع. و  لالستغالل السب   

ـــــل عــــددها و  لخزينــــةلــــم يــــتم تســــوية الصــــكوك الموجــــودة با - ـــــها و  صــــكوك 4البالـ قيمتـ
ــــــار  20,914 ــــــ  للســـــنوات و  دينـ   ترجـ

بحســـــب المـــــادة م 2019و 2018و 2017الـــــبر
انية.  (118) ن  من الئحة المت 

 مـــن قيمـــة التفويضـــات الماليـــة المتعلقـــة بمكافحـــة جائحـــة كورونـــا بالبلديـــة الصــــرف -
لغرض إتمـام  الصـرف دون التوريد الفعىل  لها وق  أصناف أذونات استالم بموجب
أن الغــرض مــن و  االجــراءو  الــذى يخــالف صــحي  القــانون األمــر فقــط  الصـــرفعمليــة 
انيـة كمـا  (13)استنفاد المخصصات الماليـة بحسـب المـادة  الصـرف ن مـن الئحـة المت 

  الفحص المستندي
 .هو موض  فن

  المتعلــق 25/7رقــم  إذن الصــرف لـم يقـم المجلــس باحالـة -
الدفعــة بصــرف  بـاب ثـانن

ة من العقد   كذلكو  دينار  100,988صيانة البلدية بقيمة  مشـروع 03/2016األخت 
 107,388خصـــما مـــن االعتمـــاد المحـــىل  بقيمـــة  عمـــالقيمـــة ضـــمان األ  إذن الصــــرف

المـــادة رقـــم   بحســـب الصــــرفدينـــار لفـــرع ديـــوان المحاســـبة الخمـــس للفحـــص بعـــد 
 .م2013لسنة  (19)رقم  من قانون الديوان (26)

م 2020لســنة  14التعقــيم بــالتفويض و  سـتغالل بنــد تــوفت  المعقمــات ومــواد الــرشا -
ات مصـــروفتحميلــه بم و 2020منــه خــالل الســنة  للصـــرفلمكافحــة جائحــة كورونــا 

مـــا تـــبفر مـــن و  الحجـــر الصـــح  و  تخـــص بنـــد تـــوفت  متطلبـــات التشـــغيل ألمـــاكن العـــزل
 292,400بلـــل بقيمـــة اســـتغالل قيمـــة البنـــد بمأي  رصـــيده تـــم مناقلتـــه لـــنفس البنـــد 

  غت  ما خصص له
 .دينار فن

امـــــــات الماليـــــــة القائمـــــــة عـــــــىل المجلـــــــس البلـــــــدي الخمـــــــس حـــــــبر  - ن بلغـــــــ  قيمـــــــة االلتر
حســاب فـــرع  ترجــ  لســـنوات  15دينــار لعـــدد  1,206,491مبلــل م 31/12/2020

 إدارةعدم قيام و  المالية بالمجلس بمسك سجل لها  دارةعديدة سابقة دون قيام اإل 
تكبيــد الدولـة بقيمــة و  وفــق القـيم المعتمــدة بالتفويضـات الماليـة رفالصــالمجلـس ب

امات دون التقيد ب ن انية. و  القانون المال  للدولة أحكامهذه االلتر ن   الئحة المت 

 المتعلـــــق بحســـــاب الودائـــــ  356لــــم يـــــتم تســـــوية الصـــــكوك المعلقـــــة بحســــاب رقـــــم  -
  تخـــــص الســــــنة الماليـــــة و  العهـــــد و 

ك بقيمــــــة صــــــكو  35البــــــالل عـــــددها م و 2019الــــــبر
  .   دينار 206,433ة بلغ  نحو إجمالي

   30,431تـــم اســـتغالل مبلـــل  -
دينـــار مـــن قيمـــة الفـــائض مـــن قبـــل المجلـــس البلـــدي فن

اإليـــراد  قيمـــة الفـــائض لحســـاب إرجـــاعلـــم يـــتم و  تســـوياتو   ف قيمـــة مســـتحقات
شيدو  العام   . معالجة أسباب ظهوره م  لجنة التر
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-   
ن
اسـتغالل االزمـة مـن قبـل و  تعبئـة أسـطوانات الغـاز الطـب    أسعار التفاوت الواض  ف

المــــوردين حيــــث كــــان ســــعر االســــطوانة قبــــل الجائحــــة بمصــــاريف النقــــل ال يتجــــاوز 
  تـــم بهـــا التوريـــد مـــن مخصصـــات ســـعار البيـــان التـــال  يوضـــ  األ و  دنـــانت   عشــــرةال

الـــبر
 :الجائحة ببلدية الخمس

 المالحظة سعر تعبئة االسطوانة اسم الجهة الموردة

 دينار 20بسعر األول  الدفعات دينار 25 الصناعيةو  الغازات الطبية نتاجمصن  السهم إل 

ن )ر م ب(   (تاجر)مواطن  دينار 35 لبي  غاز االكسجي 

 مصن  خاص دينار 15 .الطبية المساهمةو  الليبية لصناعة الغازات الصناعية شـركةال
 

عليــه مــن مخصصــات الجائحــة  الصـــرفبلــل عــدد اســطوانات الغــاز الطــب   الــذى تــم  -
  األ ضافة إل باإل  ةسطوانا 27,873عدد نحو م 2020خالل 

ن بــــ تعبئة خزانن كسجي 
ن بلـــــل عــــدد ألــــف لــــتر مــــن الغــــاز 29   حــــي 

ن
 200االســــطوانات بمركــــزي العــــزل نحــــو  ف
حالـــــة  530عـــــدد  (02، 01)بمركـــــزي العـــــزل اإليـــــواء حـــــاالت و  أســـــطوانة لكــــــل مــــــركز 

  ظـــل عـــدم وجـــود تقـــارير دوريـــة تفصـــيلية بمراكـــز العـــزل تحـــدد أيـــام 
ن
 ف
 
اإليـــواء تقريبـــا
 .هااستخدامانعدام الرقابة عىل و  الكميات المستخدمة من االسطواناتو 

الليبيــــة  شـــــركةالو  عيتــــا للمقــــاوالت  شـــــركةالدولــــة لــــدى  مــــوالعــــدم وجــــود متابعــــة أل  -
  تزيـــد قيمتهـــا عـــنو  الطبيـــةو  لصـــناعة الغـــازات الصـــناعية

  و  ألـــف دينـــار  268 الـــبر
الـــبر

  ف  بالمخالفة من قبل المجلس البلدي 

  أعضــاء  عــدم نزاهــة -
يات بــالمجلس فن هم نــتأ عنــه اســتغالل أداء أعمــال لجنــة المشــتر

  تــم تكليفهــا عــن طريــق هــذه  و  سـلطة الوظيفــة لمنفعــة الغــت  
   بعــض الجهــات الــبر

 اللجنة. 

 43البــــالل عــــددها و  عــــىل المجلــــس البلــــدي الخمــــستنــــام  عــــدد القضــــايا المرفوعــــة  -
 ،2020 ،2019 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015)قضــــية يرجــــ  تاريخهــــا للســــنوات 

 .دون وجود متابعة مثىل من قبل المجلس لهام( 2021

  اجمللس البلدي الزاوية املركز
 :  من خالل الفحص ما يىل 

ن  تبي 

  مســـك ســـجالت -
ية ساســـلبيانـــات األ وتـــدوين ااألصـــول وتســـجيل لحصــــر  القصـــور فن

  واالســـتبعاد  ضـــافةعـــىل حـــده والمتابعـــة مـــن حيـــث اإل أصـــل  المتعلقـــة بكـــل
ا
بـــأول أو 

( 11الــديوان رقــم ) رئيـــسوبمــا يتمــاسر مــ  القواعــد المحاســبية بالمخالفــة لمنشــور 
 .م2018لسنة 

دوره عىل المراجعة المستندية  واقتصار  عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية -
ية والســــــجالت الماليــــــة مصـــــــرفالتفتــــــيش عــــــىل الحســــــابات الإل  دون أن يمتــــــد دوره

عـــــىل التوريـــــدات  صــــــراحةواجـــــراء الجـــــرد المفـــــاج   للخـــــزائن والمخـــــازن وابـــــداء رأيـــــه ب
يات   والمشتر

ا
 المجلس.  أعمالعن عدم تقديم تقارير دورية لنشاط و فض 

( مـــن 24المـــادة ) حكـــامذات ذمـــة ماليـــة بالمخالفـــة أل  عـــىل جهـــات مســـتقلة الصــــرف -
 قانون النظام المال  للدولة
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ات الموكلــة ختصاصــالمراقــب المــال  بــالمجلس ممــا أثــر ســلبا بقيامــه باال أداء  ضــعف -
  المادة

ن
( مـن 24( من قانون النظام المال  للدولة والمادة )18) والمنصوص عليها ف

انية والحسابات.  ن  الئحة المت 

ات المعــــد مــــن المراقــــب المــــال  بالخالصــــات الشــــهرية مصـــــروففــــق تقريــــر العــــدم توا -
  المعــدة مــن المجلــس،

ا
  إعــداد الحســاب فضــ 

ن
عــن عــدم الدقــة مــن قبــل المجلــس ف

 الختام  والذي أحيل لوزارة المالية. 

( من قانون 10ات سنوات سابقة بالمخالفة للمادة )مصـروفتحميل السنة المالية ب -
 ة. النظام المال  للدول

   ف مقابــل عمــل  -
ن
قــرار مــن العميــد ودون تحديــد إصــدار  م دون2019لســنة  إضــاف

( حيـث بلغـ  قيمتـه 106/12-101، 79/12مدة العمل وطبيعتـه )أذونـات  ف 
( لســـــنة 21( مـــــن قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم )1دينـــــار بالمخالفـــــة للمـــــادة ) 66,492
  تنظيم العمل اإل بشأن  2013

ن
 . ضاف

( مـن القـانون 24قـب المـال  للبلديـة بالمخالفـة لـنص المـادة )للمرا  ف مزايا ماليـة -
   بالمجانتصـرف  المال  للدولة والذي يعد 

 الدولة.  أموالفن

ن  -  قيام البلدية بندب عـدد مـن المـوظفي 
ا
% 25عـن  ف عـالوة نـدب بنسـبة ، فضـ 

ن مـن خـارج البلديـة للعمـل بهـا دون تحديـد نـوع  إجمال  من  المرتب لجميـ  المنتـدبي 
بالمخالفــــة األصــــىل   لعملــــه ضــــافةنــــدب باإل أو  ب إذا مــــا كــــان عــــىل ســــبيل التفــــرغالنــــد

ن )   م2010( لســـنة 12( مـــن قـــانون عالقـــات العمـــل رقـــم )148، 147للمـــادتي 
ا
فضـــ 

   إجمــال  عــىل احتســاب القيمــة مــن 
ممــا ترتــب عنــه  ف  المرتــب ولــيس مــن الصــافن

 .مبالل مالية بدون وجه حق

  
 الباب الثان 

   ف  -
  اســتخدامالعهــد الماليــة و التوســ  فن

النقــدي بــدال مــن  الصـــرفها كأســلوب فن
 ( مــن قـانون النظــام المـال  للدولــة10المـادة ) حكــامعـىل البنــود بالمخالفـة أل  الصــرف
 
ا
  تسـويتها وفـق اإل فض 

الصـحيحة حيـث بلغـ  قيمـة العهـد  جـراءاتعن القصـور فن
  ة خالل السنةمصـروفال

 
ة مصـروفا كان  العهد الدينار، بينم 285,000وقدره مبلغا

 :ديناروقد لوحظ بشأنها ما يىل   97,000م بقيمة 30/11/2020حبر 

 العهــدة ومـا ينفـق منهــا أصـل  عـدم مسـك سـجل خــاص بالعهـد الماليـة يقيــد فيـه
  وتـــــرقيم األذونـــــات المتعلقـــــة بكـــــل شـــــهر وتقيـــــد بالســـــجل

  والرصـــــيد المتـــــبفر
ا
أو 

انيـــة والحســـابات ( مـــن ال 181ممـــا يعـــد مخالفـــة لـــنص المـــادة )، بـــأول ن ئحـــة المت 
  .والمخازن

  انيـــة ن   تمـــ  مـــن العهـــد تجـــاوز الحـــد المســـموح بـــه بالئحـــة المت 
المـــدفوعات الـــبر

 .( من الالئحة180مما يعد مخالفة لنص مادة ) والحسابات والمخازن،

اصــــة تتعلــــق اللجــــان دون وجــــود ضــــوابط خ أعضــــاء ف مكافــــآت ماليــــة لروســــاء و  -
 .بآلية وعدد االجتماعات

 شـــــــركةلصــــــال   2/7 ف رقــــــم إذن  بموجــــــب دينــــــار  33,700مبلــــــل بقيمــــــة  ف  -
 عمـــالتنفيـــذ بعـــض األ بشـــأن  المعدنيـــة والبيـــوت المتنقلـــة عمـــالشـــمس األصـــيل لأل 
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 شــركةاتفـاق مـ  ال أو محضــر  بالمجلس ويالحظ التكليف المبارسر وغياب إبـرام عقـد 
ة التنفيــذ وتحــدد ومـد عمــالالواجـب تنفيــدها وقيمـة األ  عمــالالمنفـذة يحــدد فيـه األ 

وط  .فيه الشر

ات مــــــن  - العــــــالم الــــــرقم  الجديــــــد للحاســــــبات  شـــــــركةتوريــــــد وتركيــــــب منظومــــــة كــــــامت 
لصــال  مبــبن الهيئــات القضــائية  دينــار  8,230بقيمــة  3/9 ف رقــم إذن  بموجــب

 :الزاوية ويالحظ

 انيـــــــة مســــــتقلة ال تتبـــــــ  المجلـــــــس  عـــــــىل جهـــــــة الصـــــــرف ن  إداريـــــــذات مت 
 
  ا

 
 وال ماليـــــــا

انية والحسابات والمخازن24للمادة ) بالمخالفة ن  .( من الئحة المت 

 يات تـــــوفت  العـــــروض الختيـــــار الســـــعر والعـــــرض بشـــــأن  غيـــــاب دور لجنـــــة المشـــــتر
 األمثل. 

 كيب.  شـركةغياب وجود تقرير من الجهة يفيد قيام ال  بعملية التوريد والتر

 عاشـةاإل بشـأن  اإلبسـار  شــركةدينـار لصـال   24,770بقيمة  41/12إذن  ف رقم  -
عاشة اإل بشأن  اإلبسار  شـركةدينار لصال   26,765بقيمة  52/12واذن  ف رقم 
  :لوحظ بشأنهما

 دون وجــود كشـــوفات تؤكـــد  ات تخـــص ســنوات الســـابقةمصـــروفتحميــل البنـــد ب
ام.  ن  وجود التر

  األ  
 .والكميات سعار المبالغة فن

 شـركة. القانونية وعدم إبرام عقد م  ال جراءاتاإل اتباع  غياب  

 المتعـــــارف عليهـــــا كـــــ جراء المناقصـــــة  جـــــراءاتاإل اتبـــــاع  لتكليـــــف المبـــــارسر وعـــــدما
 واختيار السعر األفضل

  سنة  
 .م2018غياب تحديد المدة حيث أن التكليفات صدرت فن

 واذن الصـــرف دينــار لصــال  مطبعــة المدينــة 27,150بقيمــة  1/8رقــم  إذن الصـــرف -
 شــــــركةلمطبوعـــــات لصـــــال  دينـــــار بنـــــد القرطاســـــية وا 15,120بقيمـــــة  49/12رقـــــم 

اد القرطاســــية واألدوات المكتبيــــة تزويــــد البلديــــة بقرطاســـــيه بشــــأن  األصــــالة الســــتت 
  تـــــوفت  العـــــروض لغـــــرض  ولـــــوحظ

يات فن تكليـــــف مبـــــارسر وغيـــــاب دور لجنـــــة المشـــــتر
ن األ   فضل. واختيار العرض األ سعار المفاضلة بي 

 مخصصات الطواري 

ن  - ام المجلس البلدي برد فائض المت  ن
وزارة المالية بالمخالفـة للقواعـد إل  انيةعدم التر
انيـــةساســـاأل  ن   نهايـــة الســـنة  ،ية لتنفيـــد المت 

  الحســـاب فن
ن وجـــود رصـــيد فن حيـــث تبـــي 

 .دينار 500,973المالية تبلل قيمته 

 ،م2018خـالل سـنة  ئمخصصـات الطـوار  لصــرفلم يتم التقيد بالضوابط المالية  -
انية وا13) حيث تنص المادة ن لحسابات والمخازن بـأن االعتمـادات ( من الئحة المت 

انية تخص السنة المالية الجارية، والمادة ) ن والمادة  ،( من الالئحة27المدرجة بالمت 
ن 17) ( مــــن قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة بخصــــوص حســــاب الطــــواري، حيــــث تبــــي 

  مــــــــــن التفــــــــــويض المصــــــــــلح  بقيمتــــــــــه 
  القيمــــــــــة مــــــــــن الجــــــــــزء المتــــــــــبفر

ترحيــــــــــل بــــــــــافر
م عىل بند )معالجة النقص 2019 ف منها خالل سنة ، دينار  1,769,519.449
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  الخــــــــدمات األ 
ن
 الكهربــــــــاء –الصــــــــح   الصـــــــــرف – ية كالميــــــــاهساســــــــف

 
وقــــــــدره ( مبلغــــــــا

تصــــاميم االبــــراج  شـــــركةويالحــــظ تعاقــــد المجلــــس البلــــدي مــــ   ،دينــــار  1,331,528
 الصـــرفضــخ ميــاه  مشــروعالعقـاري بخصــوص تنفيــذ  ســتثمار للمقـاوالت العامــة واال 

 :سكنية لف وحدةأ مشـروعصح  لال

 بعطــاء عـــــام بالمخالفــة لالئحــة العقــود  مشـــروعالتكليــف المبــارسر وعـــدم طـــرح ال
 ة. دارياإل 

  غيــاب تشـــكيل لجنــة العطـــاءات بالبلديـــة بالمخالفــة لقــــــــرار رئاســــــــــة الـــوزراء رقـــم
 تنظيم عملها. و  تشكيل لجنة عطاءاتبشأن  م2013لسنة  (492)

 الــــــواردة بــــــالتفويض المصــــــلح  واالنحــــــراف  الصـــــــرفلبلديــــــة ببنــــــود عــــــدم تقيــــــد ا
لــم تتضــمنها البنــود حيــث بلغــ  قيمتهــا أخــرى  عــىل مشــاريــــ  وجهــات الصـــرفب

ة مصـــــــروف% مــــــن القيمــــــة ال60مــــــا يقــــــارب إل  دينــــــار وبنســــــبة تصــــــل 718,927
 .وتفاصيلها

  نهايــــــة ســــــنة  -
ن
  الحـــــواالت ف

ر
حيــــــل بــــــواف قيمــــــة باألول  مـــــن البــــــاب م2019اللجـــــوء لتر

 مـن تحويلهـا  34,614
ا
 مصــرفالعـام باإليـراد  حسـابإل  دينار لحساب الودائـ  بـد 

( مــــن 162المــــادة )و  قــــانون النظــــام المــــال  للدولــــة حكــــامليبيــــا المركــــزي بالمخالفــــة أل 
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

 اجمللس البلدي براك الشاطئ 
 2019 ظام الرقابة الداخليةن

ن  ف للمعاملـــــة الواحـــــدة واذن  ف ذمـــــن الحســـــاب بموجـــــب أ الصــــــرفيـــــتم  - نـــــي 
خــــــــر يخــــــــص هما يخــــــــص مخصصــــــــات حكومــــــــة الوفــــــــاق واآل حــــــــداإتجمــــــــيع  واحــــــــد 

 مخصصات الحكومة المؤقتة بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة. 

  القيـام ب -
المراجعـة الحسـابية عـىل جميـ   أعمـالعدم قيام المراج  الداخىل  بـدوره فن

وذلك بالمخالفة لنص المـادة  إذن الصـرف وعدم اعتماد جمي  نسخ فالصـر قوائم 
انية والحسابات والمخازن. 99) ن  ( من الئحة المت 

ن وجـــود اعتمـــاد تكليفـــات ل - مـــن قبـــل العميـــد تزامنـــا  أعمـــالالقيـــام بشــــركات بشـــأن تبـــي 
  مهمة رسمية بمدينة طرابلس. 

 بوجوده فن

انية مستقلة  الصـرفالقيام ب - ن ( من الئحـة 17بالمخالفة للمادة )عىل جهات ذات مت 
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ن المخــزن ب - ها بطبيعــة عمــل المخــازن ال نهــا اســتالممــواد ال يتناســب  اســتالمقيــام أمــي 
تتجـــاوز امكانياتهـــا وقــــدرتها عـــىل حفــــظ المخزونـــات وذلـــك بالمخالفــــة لـــنص المــــادة 

انية والحسابات والمخازن. 219) ن  ( من الئحة المت 

 اداتير اإل 

 مصـــــــــرفب 70609الحـــــــواالت الـــــــواردة للحســـــــاب رقـــــــم أو  بلغـــــــ  الصـــــــكوك المودعـــــــة
  براك مبلل وقدره 

  :وفق البيان التال   دينار  656,617التجاري الوطبن
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 مصدر االيراد رقم الصك المبلغ

 حكومة الوفاق 78449 506,617

 الحكومة المؤقتة 92390 150,000

 اإلجمال   656,617
 

 الفحص المستندي

ن لنــــا 2019للســــنة الماليــــة  الصـــــرفمــــن خــــالل الفحــــص والمراجعــــة لمســــتندات  م تبــــي 
: ج  ملة من المالحظات أهمها ما يىل 

ن  ف للمعاملـــــة الواحـــــدة و إمـــــن الحســـــاب بموجـــــب  الصــــــرفيـــــتم  - ذن  ف اذنـــــي 
خــــــــر يخــــــــص هما يخــــــــص مخصصــــــــات حكومــــــــة الوفــــــــاق واآل حــــــــداإتجمــــــــيع  واحــــــــد 

 .مخصصات الحكومة المؤقتة

 أمثلة ذلك:  للصـرفالمستندي عىل بعض المستندات المقدمة ضعف التعزيز  -

ن وجود اعتماد تكليفات ل -   أعمالالقيام بشـركات بشأن تبي 
 
مـ   من قبـل العميـد تزامنـا

  مهمة عمل رسمية بمدينة طرابلس أمثلة ذلك: 
 وجوده فن

م 30/11/2020ات مـــن قبـــل بلديـــة بـــراك الشـــاط  حـــبر مصــــروفتـــم اعـــداد تقريـــر ال -
 .م31/12/2020مصـروفات حبر تقرير ال استكمالولم يتم 

ال تتناسـب مـ  طبيعـة عملهـا.  أعمـالومراكـز خـدمات عامـة ب شــركاتالقيام بتكليف  -
   أمثلة ذلك: 

  م 2021قيام عميد البلدية بالتعاقد عىل اجار شقة بمدينة طرابلس خالل سنة
ل م ومـــن خــــال1/6/2021م حــــبر 1/6/2020التعاقـــد مــــن تـــاريــــخ  أ ن يبــــدأعـــىل 

 :  ما يىل 
ن  الفحص تبي 

انية الطوارئ   مي  

 
ا
ة من مصـروف: بيان المخصصات والأو  انية الطوارئ خالل الفتر ن م 1/1/2020ات بمت 
 :م31/12/2020حبر 

 الرصيد المصـروف المخصص البيان

 2,837 142,100 145,937 توفت  متطلبات التشغيل

 1 194,581 194,582 توفت  متطلبات العنا  الطبية

 290 97,000 97,290 توفت  المعقمات ومواد الرش

 646 48,000 48,646 التوعية والتدريب

 3,774 482,681 486,455 اإلجمال  
 

 اجمللس البلدي صرباتة 
عـــــىل توريـــــد بعـــــض المـــــواد لجهـــــات ذات مخصصـــــات ماليـــــة  الصــــــرفقيـــــام الجهـــــة ب -

  
ثباتهـــــا ليــــتم إاســــتالم هـــــذه التوريــــدات مســــتقلة وبــــدون توســــيط مخـــــازن البلديــــة فن

 واذن  ف.  إذن استالم وتوثيقها ومتابعتها بموجب
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 شـــــخاصقيـــــام البلديـــــة بالتعاقـــــد و ف مرتبـــــات بشـــــكل دائـــــم )شـــــهري( لـــــبعض األ  -
ن بمثـــــل هـــــذه الأتعـــــاب  وتحميـــــل بنـــــد  ات ومخالفـــــة مصــــــروفومكافـــــات لغـــــت  العـــــاملي 
. بشأن  (8القانون رقم )  

 الرقم الوطبن

-   
ن
عــــــداد التقــــــارير الدوريـــــة لســــــت  العمــــــل داخــــــل إقصـــــور قســــــم المراجعــــــة الداخليـــــة ف

لعــدم قيامــه بــاجراء الجــرد المفــاج   عــىل خــزائن ومخــازن الجهــة  ضــافةالمؤسســة باإل 
  المراجعة المستندية فقط. اقتصار و  ،ومتابعة بعض التوريدات

ن
 دوره ف

دينــــار منهــــا  46,393م بقيمــــة 31/12/2019الصــــكوك المعلقــــة حــــبر  إجمــــال  بلــــل  -
ا احالتهو أي إجراء  بشأنها  ذ م، لم يتخ2018-2017صادرة عن سنة دينار  18,233
 العام. اإليراد  لحساب

   1,601,780بلغــــ  جملــــ  مخصصــــات البــــاب الــــواردة للحســــاب مبلــــل  -
ن
دينــــار، ف

ن بلــل مــا تــم  فـــه حــبر  حيــث تـــم ، دينــار  1,601,343م، مبلــل 31/12/2019حــي 
ية بـامصــروف ف هذه المخصصـات عـىل بنـود ال  ن التفـويضألرغم مـن ات التسـيت 

ن  صــرفها لـك  يـتم  المسـاعداتعانـات و القيمة الـواردة خاصـة ببنـد اإل أو  عـىل النـازحي 
  مــــن منــــاطق االشــــتباك

 
( 597لقــــرار المجلــــس الرئــــاس  لحكومــــة الوفــــاق رقــــم )وفقــــا

ن ) أحكامبمخالفة  الصـرفم، وتم 2019لسنة  ( مـن قـانون النظـام 19)،(10المـادتي 
 ،ئ  الصـــادرة بمقتضـــاه وقـــرار المجلـــس الرئـــاس  المـــذكور أعـــالهالمـــال  للدولـــة واللـــوا

  شــــكل عهــــد ماليــــة بمبلــــل وقــــدره  الصـــــرفحيــــث تــــم 
 الصـــــرفدينــــار، و  115,000فن

عىل  لصـرفها  ضافةوتنفيد وصيانة بعض المشاريــــ  باإل إنشاء  مقابل شـركاتلصال  
 عانـــــــــاتعـــــــــدا البنـــــــــد الـــــــــذي خصـــــــــص المبلـــــــــل مـــــــــن اجلـــــــــه )اإل  العديـــــــــد مـــــــــن البنـــــــــود

 المساعدات(. و 

 ،دينــــار  50,375مــــاتم  فــــه عــــىل بنــــد نفقــــات الســــفر والمبيــــ  مبلــــل  إجمــــال  بلــــل  -
ال يتبعــــــــون المجلــــــــس وهــــــــم  شــــــــخاص ف بــــــــدل تــــــــذاكر ســــــــفر لــــــــبعض األ  لــــــــوحظ

  الخــــــارجأشــــــخاص لمجموعــــــة 
 ف دفعــــــات مقدمــــــة لـــــــبعض و  يتلقــــــون العـــــــالج فن

 39/6 ،28/6دينــــار بمســــتندات  ف  30,000الســــفر والســــياحة بقيمــــة  شـــــركات
واالكتفاء بارفاق كتاب بتحويل  الصـرفمستندات معززة لعملية أي  حيث ال توجد 
 المستفيدة.  شـركةالقيمة لل

دينـــار و   مقابـــل  35,100مـــا تـــم  فـــة عـــىل بنـــد معـــدات طبيـــة مبلـــل  إجمـــال  بلـــل  -
اتة التعلــيم  بــبعض المســتلزمات حيــث تمــ  عمليــة اال   صــت 

 ســتالمتزويــد مستشــفن
  عمليـــــــة اال 

ة مـــــــن قبـــــــل المستشـــــــفن دون توســـــــيط مخـــــــزن البلديـــــــة فن  ســـــــتالممبـــــــارسر
 عىل جهات لها مخصصات مالية مستقلة.  الصـرفعالوة عىل  ،والتسليم

ات مبلــل  - ن دينــار حيــث كانــ  عمليــة  300,485بلــل مــا تــم  فــه عــىل هــذا بنــد تجهــت 
لديــة عــىل بعــض الصــيانات وجــزء مــن دفعــات لتعاقــدات تمــ  مــن قبــل الب الصـــرف

التكليـــف المبـــارسر وعـــدم  باتبـــاع إســـلوب بعـــض المشـــاريــــ  اســـتكمالمقابـــل صـــيانة و 
 ( مـــــن القـــــانون المـــــال  للدولـــــة1المـــــادة ) أحكـــــامومخالفـــــة  تفعيـــــل لجنـــــة العطـــــاءات

 وبالمخالة لقواعد 
 
 ة. داري( من الئحة العقود اإل 119المادة ) حكامأل الصـرف وفقا
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 م2020السنة المالية المنتهية 

لحســـــاب الودائـــــ   1340/12دينـــــار بموجـــــب مســـــتند رقـــــم  206,959لـــــل تعليـــــة مب -
 .لقيمةكشف تحليىل  بتلك اإرفاق   لمراقبة الخدمات المالية دون

اء  6/11 ف رقـــــــم إذن  دينـــــــار بموجـــــــب 11,400 ف مبلـــــــل  - جهـــــــزة أمقابـــــــل رسر
 أســـعار الهواتــف المحمولـــة ببشــــراء  جهـــزة لـــوحظ المبالغــةأ 8هــاتف محمولـــة لعــدد 

  الـــــــذي يعـــــــد  باهظـــــــة الـــــــثمن
 
انيـــــــة 17لنصـــــــوص المـــــــادة )مخالفـــــــا ن ( مـــــــن الئحـــــــة المت 

  تحد من اإل 
ورات العمل. والحسابات والمخازن والبر  نفاق اال لرصن

ر ـالجســ شـــركةلصــال   30/12 ف رقــم إذن  دينــار بموجــب 58,000 ف مبلــل  -
للمقـــاوالت مقابـــل تركيـــب حمايـــة ابـــواب وشـــبابيك وحفـــر بـــت  لمبـــبن ديـــوان البلديـــة 

: لوحظ  الجديد   
 اآلنر

  عملية طريقة التعاقد حيث تم تكليـف الجهـة داريمخالفة الئحة العقود اإل  
ن
ة ف

ة وعدم تفعيل لجنة العطاءات.   مبارسر

 يفيــد بتنفيـد األ إرفـاق  عـدم  
مــن قبـل مكتــب  سـتالممايفيــد اال عمـال أو تقريــر فـبن

ن ات بالبلدية واالكتفاء باعتمـاد والتوقيـ  عـىل المسـتخلص المقـدم مـمشـروعال
 شـركة. قبل ال

  الصـــــرفو  إذن الصـــــرف عــــداد إم وتــــاريــــخ 28/12/2020تكليــــف الجهــــة بتــــاريــــخ 
شــــــبهة فســــــاد  الصـــــــرفمعاملــــــة  الــــــذي ششــــــوب األمــــــر م 30/12/2020بتــــــاريــــخ 

ة ضــريبيصـال السـداد الإخصوص وان المستخلص المقدم بدون تاريــــخ وتاريــــخ 
 م. 28/12/2020بتاريــــخ 

  مراجعـة  
 اذن الصــرفواعتمـاد المسـتندات المرفقـة بـقصور المراج  الداخىل  فن

 فقط.  إذن الصـرف واالكتفاء باعتماد 

  شــــــركةلصــــال   21/12 ف رقــــم إذن  دينــــار بموجــــب 171,813 ف مبلــــل 
مبـــبن المجلــس البلـــدي الجديــد لـــوحظ مخـــالف اســتكمال إنشـــاء ر مقابـــل ـالجســ

  عمليــة طريقــة التعاقــد حيــث تــم تكليــف الجداريــالئحـة العقــود اإل 
هــة بشــكل ة فن
سية وتفعيل لجنة العطاءات جراءاتمبارسر دون الرجوع إل   .التر

  لصـــــــال  مطعـــــــم  19/12 ف رقـــــــم إذن  دينـــــــار بموجـــــــب 3,146 ف مبلـــــــل
 143الوليمة للمأكوالت الشعبية لوحظ مسـتلم هـذه الوجبـات والبـالل عـددها 

ي للبلدية دون تاريــــخ.  رئيـسوجبة   المجلس التسيت 

  ( بقيمــــــة 10م )2019ماليــــــة خــــــالل الســــــنة الماليــــــة عــــــدد العهــــــد ال إجمــــــال  بلــــــل
ن كــان  115,000ة إجماليــ   حــي 

  اقفلــ  خــالل الســنة  إجمــال  دينــار فن
العهــد الــبر

هـــا إقفالي وجـــود عهـــدة واحـــدة لـــم يـــتم أ دينـــار  95,000عهـــد بقيمـــة  9الماليـــة 
 .دينار 20,000بقيمة 

  21 ، عـــددم2020ة خـــالل الســـنة الماليـــة مصــــروفالعهـــد الماليـــة ال إجمـــال  بلـــل 
 إجمــــال  % مــــن 30بنســــبة أي  دينــــار  186,400ة قــــدرها إجماليــــعهــــدة وبقيمــــة 

ن بلــــــل عــــــدد العهــــــد المقفلــــــة    حــــــي 
  فن
عهــــــد بقيمــــــة  6مخصصــــــات البــــــاب الثــــــانن

ن عــــدد العهــــد الغــــت  مقفلــــة  59,100   حــــي 
 127,300عهــــدة بقيمــــة 15دينــــار فن

لوجـــود  ضـــافة% باإل 46العهـــد الغـــت  مقفلـــة إل  نســـبة العهـــد المقفلـــةأي  دينـــار 
م لـــم يـــتم تســـويتها 2019خـــالل ســـنة  صــــرفها دينـــار تـــم  20,000عهـــدة بقيمـــة 
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ة بـــــالمجلس ليصـــــب  داريـــــبصـــــفته مـــــدير الشـــــؤون اإل م  حـــــبر تاريخـــــه باســـــم/ إ ع
 147,300م، بمبلـــــل 2020م، 2019مقفلــــة خـــــالل ســــنة الالعهــــد غـــــت   إجمــــال  
 .دينار

: ومن خالل فحص مفردات الحساب لوحظ بشأنها   
 اآلنر

 انيـــــة والحســـــابات والمخـــــازن  (185خالفـــــة نصـــــوص المـــــادة )م ن مـــــن الئحـــــة المت 
( من 188ها حسب مانص  المادة )اقفالب جراءاتوعدم قيام البلدية باتخاد اإل 

 الالئحة وذلك بتحميلها كسلفة تخصم من مرتباته. 

 ( مــن الئحــة 181عــدم مســك البلديــة لســجل العهــد الماليــة بالمخالفــة للمــادة )
انية و  ن  .الحسابات والمخازنالمت 

 ( 176مخالفة نصوص المادة  
انية والحسابات والمخازن والـبر ن ( من الئحة المت 
تـــنص بتوضـــي  االســـباب والغـــرض مـــن  ف العهـــدة واالكتفـــاء بعبـــارة حلحلـــة 

امات.  ن  بعض االلتر

 ف العهـــدة الماليـــة بشـــأن  عـــدم وجـــود قـــرارات صـــادرة مـــن المجلـــس البلـــدي 
 .العهدةبصـرف  سم المال  واالكتفاء برسالة موجهة للق

  ف العهد المالية المؤقته و   
 همال الضوابط وعدم التقيد بمنشوراالتوس  فن

  بعـــــدم تجــــاوز قيمـــــة 2017( لســـــنة 1وزيــــر الماليــــة المفـــــوض رقــــم )
م، والقــــا،ن

   وهـــــو مـــــا دينـــــار 1,000العهـــــدة مبلـــــل 
 مـــــوالاأل  اســـــتخداميكشـــــف عـــــن خلـــــل فن

 العامة. 

 ف عهــد مال   
ال يتبعــون البلديــة حيـــث  شــخاصيــة لــبعض األ اجــازة البلديــة فن

هــــا بقيمــــة إقفالتــــم  3دينــــار منهــــا عــــدد  73,900مــــاتم  فــــه مبلــــل  إجمــــال  بلــــل 
هــا حــبر إقفالدينــار لــم يــتم  65,900عهــدة بقيمــة  11دينــار ومنهــا عــدد  8,000

 م. 2020نهاية السنة المالية 

  بـــالرغم عـــىل قطاعـــاتهم  صــــرفها  ف عهـــد ماليـــة لـــبعض مســـؤول  القطاعـــات و
انية مستقلة لتلك القطاعات.  ن  من وجود مخصصات ومت 

  ن المخزن لدفتر استاذ المخزن مما يخالف ( 232المـادة ) أحكـامعدم مسك امي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

 عـــدم اتخـــاذ اإل  تقصـــت  البلديـــة  
ن  شـــخاصضـــد األ  القانونيـــة جـــراءاتفن الطبيعيـــي 

ن الـــــذين بحـــــوزتهم  ،الـــــذين انتهـــــ  عالقـــــتهم الوظيفيـــــة بـــــالمجلس و االعتبـــــاريي 
 .سيارات ملك للمجلس

 البلدي مسالتة اجمللس 
 نظام الرقابة الداخلية

-  .
 
 عدم فاعلية المراج  الداخىل  واختصار عمله عىل مراجعة المدفوعات مستنديا

-   
افقصـــــور دور المراقـــــب المـــــال  فن عمـــــل بقســـــم الشـــــؤون الماليـــــة عـــــىل ســـــت  ال اإلرسر

ات المسـندة لهمـا ختصاصـالماليـة المنجـزة بينهمـا ودون مراعـاة اال  عمـالوتداخل األ 
انية والحسابات والمخازن (24بالمادة ) ن  .من الئحة المت 

  إحالــة التقريــر الشــهري لإل  -
  الموعــد مصـــروفوال يــراداتتــأخر المراقــب المــال  فن

ات فن
انية والحسابات والمخازن (25) المادة حكامالمحدد بالمخالفة أل  ن  .من الئحة المت 
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( مــــن 22المــــادة ) حكــــامعـــدم تشــــكيل لجنــــة للعطــــاءات داخــــل البلديــــة بالمخالفــــة أل  -
 .ةداريالئحة العقود اإل 

  األ  -
ن
يات والتعاقــدات بالمخالفــة أل  ســعار المبالغــة ف ( 15المــادة ) حكــامألغلــب المشــتر

 .ةداريمن الئحة العقود اإل 

عـــــن طريـــــق التكليـــــف  الشــــــراءعمليـــــات أغلـــــب  البلـــــدي باتمـــــام المجلـــــس إدارةقيـــــام  -
ن   .ةداريمن الئحة العقود اإل  (10 ،9)المبارسر بالمخالفة لنص المادتي 

م 22/10/2019دينار بتاريــــخ  226,550 بقيمة 48/10رقم  إذن الصـرف بموجب -
  وذلـــك  شــــركةلصـــال  

اد المـــواد الغذائيـــة واللحـــوم والمـــواسر   الســـتت 
ر
الفـــردوس الـــراف

: مقابل توريد سل  تموينية للجنة األزمة بالبلدية لوحظ   
  اآلنر

 المطالبـة بتلـك التوريـدات وعـدد بشـأن  عـدم وجـود إحتياجـات مـن لجنـة األزمـة
 . ن  النازحي 

دينــــــار  168,000 بقيمــــــة م29/9/2019بتــــــاريــــخ  2/9 رقــــــم إذن الصـــــــرف بموجــــــب -
اء  ن  بطانية لوحظ بشأنه 1200مقابل رسر ن إل  لم يتم  ف البطاطي  لجنـة النـازحي 
اإلمــداد محــور وادي الربيــ  لــيس مــن و  رسيــة الــدعمإل  بطانيــة 450وقــد تــم  ف 
.  األمر عىل تلك الجهات  الصـرفالبلدية  اختصاص

 
 الذي يعد مخالفا

ية للقرطاسية مقابل توريد لصال  المكتبة العالم 29/12رقم  إذن الصـرف بموجب -
  الكميـة 31/12/2019دينار بتـاريــــخ  46,235قرطاسية بقيمة 

م لـوحظ المبالغـة فن
  تـــــم توريـــــدها حيـــــث تـــــم توريـــــد 

دينـــــار  38,000بقيمـــــة  A4صـــــندوق ورق  320الـــــبر
انيـــة  ن   نهايـــة الســـنة الماليـــة بالمخالفـــة لالئحـــة المت 

الغـــرض منـــه هـــو اســـتنفاد البنـــد فن
 والحسابات والمخازن. 

مـن بنـد قطـ   مصــروفدينـار وال 10,500بقيمـة  37/12رقم  إذن الصـرف بموجب -
  موديــل 

م تابعــة 2013غيــار وذلــك مقابــل صــيانة وتركيــب محــرك ســيارة نــوع ســنتافن
 ة. داري( من الئحة العقود اإل 10للبلدية لوحظ تكليف مبارسر بالمخالفة للمادة )

 اجمللس البلدي نالوت 
 نظام الرقابة الداخلية

 – المعــدات – األثــاث –خاصــة )الســيارات األصــول مســك ســجالت وبطاقــات  عـدم -
ها تبديـد وضـياع الكثـت  منهـا وطسـهل إمكانيـة إل  الذي يؤدي األمر  (الحواسيب وغت 
 التالعــــب فيهــــا 

ا
ا بشــــكل حصـــــرهو األصــــول عــــن عــــدم االهتمــــام بمعاينــــة تلــــك ، فضــــ 

 .دوري

 إعــداد المرتبــاتبطاقــات و  عــدم مســك ســجل المســتندات ذات القيمــة -
ا
عــن ، فضــ 

 .عدم االنتظام بالقيد بسجل االعتمادات ودفاتر اليومية

ات العهــــــد الماليــــــة مصـــــــروفعـــــدم إمســــــاك الســــــجالت المســــــاعدة المتعلقــــــة باثبــــــات  -
  ومتابعة تسويتها 

ا
 .بأولأو 



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

900 
 

  عـــــىل أداء  القصـــــور الواضـــــ  بمكتـــــب المراجعـــــة الداخليـــــة بالبلديـــــة وعجـــــزه -
ن
دوره ف

انـــه ال يعمـــل وفـــق بــــرامأ ، حيـــث المخصصــــة مـــوالاأل عـــىل  لفعالـــةتحقيـــق الرقابـــة ا
ه غيـــــاب  ،هأعمالـــــتقـــــارير دوريـــــه بنتـــــائأ أي  وال يعـــــد  معـــــده مســـــبقه ناهيـــــك عـــــن كـــــتر

  نهاية السنةإل  المراج  الداخىل  عن العمل مما أدى
ن
 .تراكم العمل ف

  مدينــةو  غيــاب عميــد البلديــة عــن العمــل بشــكل واضــ  -
ن
 متكــرر وتواجــده المســتمر ف

 .طرابلس

 م 2019ات السنة المالية مصـروف

-   
ن
  مـــا أدى الصــــرفالتجـــاوز ف

 مـــن بنـــود البـــاب الثـــانن
 
حـــدوت عجـــز بقيمـــة إل  خصـــما

انيــــــــــة والحســــــــــابات  (22)بالمخالفــــــــــة للمــــــــــادة  ،دينــــــــــار  503,399 ن مــــــــــن الئحــــــــــة المت 
 .والمخازن

  الــــــذي تــــــم  فــــــه بالتجــــــاوز مــــــن بنــــــد المــــــن   -
  بنــــــود البــــــاب الثــــــانن

ن
تغطيــــــة العجــــــز ف

 المخصـــص بموجــــب قــــرار المجلـــس الرئــــاس  رقــــم وا
ن لمســـاعدات الخــــاص بالنــــازحي 

مـــــــن الئحـــــــة الحســـــــابات  (21 ،20) بالمخالفـــــــة لـــــــنص المـــــــواد 2019( لســـــــنة 597)
انية والمخازن ن  .والمت 

تـــــم  ف مبلــــل وقـــــدره  م14/11/2019بتــــاريــــخ  11/11 ف رقـــــم إذن  بموجــــب -
دينــــار لصــــال  محــــالت المائــــدة للمــــواد الغذائيــــة و   عبــــارة عــــن مجموعــــة  4,882

ها وفـــــق اســـــتالمدينـــــار لـــــم يـــــتم  985فـــــواتت  مـــــن بينهـــــا فـــــاتورة مـــــواد تنظيـــــف بقيمـــــة 
 إذن الصـرف.  المستندات المرفقة م 

 12,000تـم  ف مبلـل  م21/11/2019بتـاريــــخ  21/11 ف رقـم إذن  بموجب -
بــديل لــوحظ  إداريمقابــل إيجــار شــقة بمدينــة طــرابلس كمقــر للســيد )م   ع( ر دينـا

وطه  .بشأنه عدم وجود عقد إيجار يحدد قيمة اإليجار ومدته ورسر

ن حيــــث بلــــل مــــا تــــم  فــــه علــــيهم مبلــــل وقــــدره  -   المبــــالل المنفقــــة عــــىل النــــازحي 
تــــدنن

ن  إجمـــال  % مـــن 5.4بمعـــدل أي  دينـــار فقـــط 256,298 المبلـــل المخصـــص للنـــازحي 
   اســـتخدامو 

  المبلـــل فن
 للمـــال العـــام مصــــروفبـــافر

 
ات غـــت  مفـــوض بهـــا ممـــا يعـــد إهـــدارا

وفيما  ،( من قانون المال  لدولة24فيه بالمجان بالمخالفة لنص المادة ) تصـرفوال
 :ة والجهات المستفيدةمصـروفيىل  بيان يوض  المبالل ال

 112,500تــــم  ف مبلــــل  م10/9/2019بتـــاريــــخ  16/9 ف رقــــم إذن  بموجـــب -
  لصـاحبها  شـركةدينار لصال  

بية وبي  المـواسر  75مقابـل توريـد )ع  ( الحشانة لتر
ن ببلديــة نــالوت وبــالرجوع ن أن عــدد إل   أضــحية للنــازحي  ــ  األضــاج  تبــي  كشــف توزيــــ

ن  أضـــاج   10أضـــحية فقـــط بفـــارق  65األضـــاج  المســـتلمة مـــن قبـــل لجنـــة النـــازحي 
 .دينار 15,000=1500×10بقيمة 

تــــــــــــم تعليــــــــــــة مبلــــــــــــل  م31/12/2019بتــــــــــــاريــــخ  31/31 ف رقــــــــــــم إذن  بموجــــــــــــب -
 بتفـــــــويض مـــــــال  رقـــــــم  دينـــــــار  3,525,126

ن ( لســـــــنة 41)مـــــــن مخصصـــــــات النـــــــازحي 
حســــاب الودائــــ  بمراقبــــة الخــــدمات الماليــــة نــــالوت وذلــــك مقابــــل قيــــام إل  م2019



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

901 
 

  جديــد تــم التعاقــد  مشـــروع 23بلديــة نــالوت بالتعاقــد عــىل عــدد 
ن
عليهــا بالمخالفــة ف

 غت  أغراض التفويض. 

تـــــــــم تعليـــــــــة مبلـــــــــل  م31/12/2019بتـــــــــاريــــخ  32/32رقـــــــــم  إذن الصــــــــــرف بموجـــــــــب -
ن  100,000 حســـاب الودائـــ  بمراقبـــة الخـــدمات إل  دينـــار مـــن مخصصـــات النـــازحي 

ام قـــــائم اتجـــــاه هـــــذا المبلـــــل بالمخالفـــــة لالئحـــــة الحســـــابات  ن الماليـــــة دون وجـــــود الـــــتر
انية.  ن  والمت 

 260,000تـم  ف مبلـل  م2/12/2019بتـاريــــخ  2/12رقم  ن الصـرفإذ بموجب -
اد الســـيارات مقابـــل قيامهـــا بتوريـــد عـــدد  شــــركةدينـــار لصـــال   اشـــبيلية البـــاهر الســـتت 

ثالثــــة مركبــــات للمجلــــس البلــــدي نــــالوت ومــــن خــــالل مراجعــــة وفحــــص مســــتندات 
: لوحظ  الصـرف  

 اآلنر

  والمســـاعدات  عانـــاتمـــن بنـــد اإل بالمخالفـــة  الشــــراءتـــم التغطيـــة الماليـــة لعمليـــة
 بموجــــب قــــرار المجلــــس الرئــــاس  رقــــم  للصـــــرفالمخصــــص 

ن منــــه عــــىل النــــازحي 
 .م2019لسنة  (597)

 ن ال  المـوردة والجهــة والمجلــس البلــدي نــالوت شـــركةال توجـد عالقــة تعاقديــة بــي 
 .توريد السياراتبشأن 

  يــتم عليهــا مــن البــاب  الصـــرفالجديــدة و  عمــالمثــل هــذه التوريــدات تعــد مــن األ
ن تــم    حــي 

  بالمخالفــة لــنص المــادة ) الصـــرفالثالــث فن
( 6عليهــا مــن البــاب الثــانن

 .من القانون المال  لدولة

    منت  
ا،ن ن أن السيارات الموردة مستعملة ومستهلكة وعمرها االفتر  .تبي 

  و   المجلــــس  الشـــــراءعـــدم وجــــود موافقـــة مســــبقة مــــن الجهـــات المعنيــــة عـــىل
 .زارة المواصالتوو ، الرئاس  

  إذن  ال يوجــد مــا يفيــد نقــل ملكيــة المركبــات للمجلــس البلــدي نــالوت مرفــق مــ
 .م2019كما لم يتم ادراجها ضمن كشوفات الجرد السنوي لسنة   الصـرف

ايـــر  500,000تـــم  ف مبلـــل وقـــدره  - يمثـــل جـــزء مـــن  م2019دينـــار خـــالل شـــهر فت 
 م2018ماليــة وردت أواخــر  وهــو عبــارة عــن حوالــة دينــار  2,000,000مبلــل وقــدره 

  الإيـــداعها  وتـــم
  وتـــم إحالـــة مـــا قيمتـــه  مصــــرففن

 1,500,000حســـاب البـــاب الثـــانن
حســــاب الودائــــ  بمراقبــــة الخــــدمات الماليــــة نــــالوت كوديعــــة لصــــال  ورثــــة إل دينــــار 
   فــــ  فيمــــا بعــــد مــــن حســــاب األ   .م(س)

بمراقبــــة  مانــــاتكقيمــــة تعويضــــات والــــبر
ن  ومــن ،الخــدمات الماليــة نــالوت ن هــذا المبلــل غــت  أخــالل الفحــص والمراجعــة تبــي 
ن واللوائ  عمالجاز بعض األ نمفوض به ثم استغالله إل  حيث تم  بالمخالفة للقواني 

 م14/2/2019بتاريــــخ  1/2رقم  إذن الصـرف دينار بموجب 102,410 ف مبلل 
  للمقــــاوالت العامــــة مقابــــل قيامهــــا بتنفيــــذ طبقــــة اســــفلت شـــــركةل

ية التعمــــت  االفــــريفر
 الصـــــرفســــيارات قاعــــة خليفــــة بــــن عســــكر ومــــن خــــالل فحــــص مســــتندات  لموقــــف
: لوحظ   
  اآلنر

  ن المجلـــــس البلـــــدي نـــــالوت والجهـــــة المنفـــــذة عـــــدم وجـــــود عالقـــــة تعاقديـــــة بـــــي 
 .ةداريبالمخالفة لالئحة العقود اإل 

  عىل األ أوالت عمالعدم خصم قيمة ضمان األ  
ن النهان   .المنفذة عمالمي 
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  وهــو تــاريــــخ ســابق إلتمــام  م14/2/2019بالكامــل تمــ  بتــاريــــخ  الصـــرفعمليــة
    شـــركةتســليم الموقــ  لل عمليــة التنفيــذ حيــث إن تــاريــــخ

ن
 م14/12/2019 كــان ف

 ستالم. اال  محضـر وفق 

 ســـــــنة  مشــــــــروعمعظـــــــم مســـــــتندات ال  
ن
حيـــــــث ان التكليـــــــف تـــــــم  م2018وردت ف

 .م3/4/2018بتاريــــخ 

  القســـــــم المـــــــال  إل  الفـــــــاتورة تـــــــاريــــخ احالـــــــة، و م9/12/2018فـــــــاتورة المطالبـــــــة
 دون  م2019ســــــنة  الصـــــــرفوتــــــم  ،م28/12/2018

ا
ة   مبــــــارسر

مــــــن البــــــاب الثــــــانن
ن المعمول بهاإل  تعلية المبلل  .حـ/ الودائ  وفق القواني 

  الصـــــرفتــــم  ف الصــــك للمســــتفيد قبــــل إتمــــام عمليــــة المراجعــــة لمســــتندات 
ن ُروجعــــ  المعام 14/2/2019حيــــث ســــلم الصــــك بتــــاريــــخ    حــــي 

ن
 ف

 
ملــــة الحقــــا

 .م19/3/2019بتاريــــخ 

تــــــــــم  ف مبلــــــــــل وقــــــــــدره  م14/2/2019بتــــــــــاريــــخ  2/2 ف رقــــــــــم إذن  بموجــــــــــب -
افالهندسية مقابل قيامهم ب عمالدينار لمكتب األ  42,500   عىل تنفيذ  اإلرسر

الفبن
 :تطوير الملعب البلدي نالوت وقد لوحظ بشأنه ما يىل  

 كليف الصـادر عـن عميـد وفق كتاب الت م3/10/2015إل  يرج  تكليفهم بذلك
 .بلدية نالوت

  ن الجهة المنفذة والجهة المالكة  .عدم وجود عالقة تعاقدية بي 

   الصــــرفتـــم  ف الصـــك للمســـتفيد قبـــل إتمـــام عمليـــة المراجعـــة لمســـتندات 
 م 14/2/2019حيــــث ُســــلم الصــــك بتــــاريــــخ 

 
ن ُروجعــــ  المعاملــــة الحقــــا   حــــي 

فن
 .م17/3/2019بتاريــــخ 

 180,200تــــــم  ف مبلــــــل  م14/2/2019بتــــــاريــــخ  3/2 ف رقــــــم إذن  بموجــــــب -
اعمدة الجبل للمقاوالت العامة مقابـل قيامهـا بتطـوير الملعـب البلـدي  شـركةدينار ل

: لوحظ  الصـرفنالوت ومن خالل فحص مستندات   
 اآلنر

  ةداريالتنفيذ عن طريق التكليف المبارسر بالمخالفة لالئحة العقود اإل. 

  تمـــــ  بتـــــاريــــخ ســـــابق إلتمـــــام عمليـــــة التنفيـــــذ حيـــــث ان عمليـــــة  الصــــــرفعمليـــــة
تمـــــــــــ  بتـــــــــــاريــــخ  ســـــــــــتالموعمليـــــــــــة اال  م14/2/2019تمـــــــــــ  بتـــــــــــاريــــخ  الصــــــــــــرف
ن الجهــــــة المنفــــــذة والجهــــــة  أعمــــــال اســــــتالم محضـــــــروفــــــق  م21/12/2019 بــــــي 

 .المالكة

  مالمجلـــــس  مشــــــروعتســـــليم موقـــــ  مـــــن الجهـــــة المالكـــــة لل محضــــــر عـــــدم وجـــــود
 .المنفذةالبلدي نالوتم للجهة 

 23,800تـــــم  ف مبلـــــل  م20/2/2019بتـــــاريــــخ  5/2رقـــــم  إذن الصــــــرف بموجـــــب -
المائدة المتنوعة للخدمات التموينية مقابل تزويدها للمجلس البلـدي  شـركةدينار ل

وجبــــة ومــــن خــــالل  170 اجمــــال  وجبــــة عشــــاء ب 75و وجبــــة غــــذاء 95نــــالوت بعــــدد 
: لوحظ  الصـرفعملية الفحص لمستندات   

 اآلنر

 لوجبــــــات حســــــب التكليفــــــات الصــــــادرة عــــــن وكيــــــل ديــــــوان بلديــــــة نــــــالوت عــــــدد ا
  الفاتورة.  104والمستلمة من الجهات المستفيدة 

 وجبة عىل عكس ما جاء فن

  عــــالوة عــــىل عــــدم وجــــود توقيــــ   اســــتالمات تمــــ  بــــدون تــــواريــــخ ســــتالمكــــل اال
 .الجهة المستلمة
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 87,000تـــــم  ف مبلـــــل  م20/2/2019بتـــــاريــــخ  7/2رقـــــم  إذن الصــــــرف بموجـــــب -
بــــاب الخــــت  للخــــدمات النفطيــــة مقابــــل قيامهــــا توريــــد وتركيــــب  شـــــركةدينــــار لصــــال  

محطة وقود متنقلة تحتوي عىل مضخة مزدوجة وشفاط وقود وفق تكليـف عميـد 
 الصـــــــرفومــــــن خــــــالل فحــــــص مســــــتندات  ،م15/12/2016بلديــــــة نــــــالوت بتــــــاريــــخ 

: لوحظ   
 اآلنر

 ة. داريفة لالئحة العقود اإل التنفيذ تم عن طريق التكليف المبارسر بالمخال 

  المطلوبــــة لتنفيــــذها ممــــا يصــــعب معــــه  عمــــالعــــدم وجــــود مقاشســــة تقديريــــة لأل
 عملية الرقابة عىل عملية التنفيذ. 

  عىل األ  عمالعدم خصم قيمة ضمان األ  
ن النهان   المنفذة عمالوالتأمي 

 م2020ات سنة صـروفم

المجلـس البلـدي نـالوت بقيمــة  أعضـاءنــالوت و  ة ف فروقـات مرتبـات عميـد بلديـ -
دينار دون وجود تغطية ماليـه مفـوض بهـا وتـم تغطيـة المبلـل مـن الفـائض  70,714

  الحساب ال
  فن

   لحساب المرتبات لبلدية نالوت مما يعد مصـرفن
 
لنص المـادة مخالفا

انية والحسابات والمخازن15 ،13) ن  .( من الئحة المت 

  البلديـــــة كتســــويات  -
عـــــن مرتبـــــات شـــــهور ســـــابقة دون  ف مرتبــــات بعـــــض مـــــوظفن

حيـــث تـــم  ،ودون وجـــود تغطيـــة ماليـــه مفــوض بهـــا  ،مســـتندات تؤيـــد ذلــكأي  وجــود 
  الحساب ال

  تغطية القيمة من الفائض فن
 وفيما يىل  بيان بهم:  ،مصـرفن

  دينــار  11,825تــم  ف مبلــل  م2020لســنة  47/12ن  ف رقــم إذبموجــب
  سـبق وأن تـم لصال  ورشة سليم لصيانة قط  الغيار مقابل صيا

نة حافلة والبر
ن بقيمـــــة   مـــــن تفـــــويض النـــــازحي 

 
ائهـــــا خصـــــما دينـــــار و   مســـــتهلكة  110,000رسر

ائهــا ســنة    تــاريــــخ رسر
صــيانتها الصـــرف عــىل ســنة و  18يقــارب  م2019وعمرهــا فن

 جدوى. أي  يعد اهدارا للمال العام ودون

 العهد المالية

  مصــــــــروفالعهـــــــد الماليـــــــة ال إجمـــــــال  بلـــــــل 
  م2019/2020ة خـــــــالل ســـــــنبر

 
وقـــــــدره مبلغـــــــا

  وحساب الطوار  48,000
 :وفيما يىل  بيان لذلك ئدينار من حساب الباب الثانن

 :ومن خالل فحص مستندات قفل هذه العهد المالية لوحظ بشأنها ما يىل  

يـا قبـل عمليـة المراجعـة لمسـتندات القفـل واعتمـدها مـن قبـل  إقفـاليتم  - العهـد دفتر
 .  المراقب المال 

ات العهــــــد ومتابعــــــة مصـــــــرفت المســــــاعدة المتعقلــــــة باثبــــــات عــــــدم إمســــــاك الســــــجال  -
  تســويتها 

ا
انيــة والحســـابات 181بــأول بالمخالفــة لــنص المـــادة )أو  ن ( مــن الئحــة المت 
 والمخازن. 

انيـــة 188العهـــد الماليـــة بالمخالفـــة لـــنص المـــادة )أغلـــب  تمـــ  تســـوية - ن ( الئحـــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

ة وعـــــدم ترجيـــــ  القيمـــــة المتبقيـــــة مصــــــروفال بعـــــض العهـــــد باقـــــل مـــــن القيمـــــة إقفـــــال -
انيــــــــة والحســــــــابات 183لخزينــــــــة البلديــــــــة بالمخالفــــــــة لــــــــنص المــــــــادة ) ن ( الئحــــــــة المت 
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 (ع ع ش)قفــل عهــدة للســيد  11/12-8إذن  ف رقــم :والمخـازن ومــن أمثلــة ذلــك
ن ان مجموع الفواتت   5,000بقيمة   دينار فقط.  3,975دينار تبي 

  اجمللس البلدي سبها
ن لنا م 2019/2020نوات المالية عن الس : تبي   

 اآلنر

 نظام الرقابة الداخلية

وذلـك مـن حيـث إليـه  قصور مكتب المراجعة الداخلية عـن القيـام بالمهـام المسـندة -
االهتمــــــام باعــــــداد التقــــــارير الدوريــــــة عـــــــن عمــــــل القســــــم والجــــــرد المفــــــاج   للخزينـــــــة 

انية والحسابات والمخازن. 88والمخازن بالمخالفة لنص المادة ) ن  ( من الئحة المت 

مــن حيــث التــاريــــخ واالرتباطــات  إذن الصـــرف، عــدم كتابــة بيــان االعتمــاد المــال  عــىل -
وذلــــــــك  الصـــــــــرف  كتــــــــاب الســــــــجل وتوقيــــــــ  وصــــــــفحة ســــــــجل االعتمــــــــادات وتوقيــــــــ

انيـــــــــة والحســـــــــابات 99بالمخالفـــــــــة لـــــــــنص المـــــــــادة ) ن ( الفقـــــــــرة )ب( مـــــــــن الئحـــــــــة المت 
 .والمخازن

  متابعــــة -
 يةمصـــــرفواعــــداد مــــذكرات التســــوية للحســــابات ال تقصــــت  قســــم الخزينــــة فن

 
 
انية والحسابات والمخازن89بالمخالفة لنص المادة )شهريا ن  .( من الئحة المت 

  التأخر  -
الحسابات الختامية للمجلس واعداد الخالصة السنوية للحسابات  إقفالفن

( مـــن قـــانون النظـــام المـــال  للدولـــة والمـــادة 23ية بالمخالفـــة لـــنص المـــادة )مصــــرفال
انية والحسابات والمخاز89) ن  ( من الئحة المت 

الخاصــــة بـــــالمحالت  الصــــــرفة بأذونــــات ضـــــريبشـــــهادة اثبــــات ســـــداد الإرفــــاق  عــــدم -
( مــــــن قــــــانون 89المتعاقــــــد معهــــــا بالمخالفــــــة لــــــنص المــــــادة )أو  المكلفــــــة اتشـــــــركوال

 .م2010( لسنة 7الدخل رقم ) ضـرائب

-   
افعــــدم قيــــام المراقــــب بمهامــــه المتمثلــــة فن عــــىل القســــم المــــال  للتحقــــق مــــن  اإلرسر

انية 26( والمادة )24/5حسن تطبيق القواعد المالية وفق المادة ) ن ( من الئحة المت 
 مخازن. والحسابات وال

لمنـــ  تكـــرار  الصــــرفوالمســـتندات المرفقـــة بمـــا يفيـــد  أذونـــات الصــــرف اغفـــال خـــتم -
  واالكتفــــاء بكتابــــة رقــــم الصــــك وتاريخــــه عــــىل صـــــرفها 

ا
عــــن عــــدم إذن الصـــــرف فضــــ 

( مــــن 105بالمخالفــــة لــــنص المــــادة ) أذونــــات الصـــــرف توقيــــ  وخــــتم الرـصـــاف عــــىل
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

 منــدوبــها عــىل بعــضأو  الصــك مــن قبــل الجهــة المــوردة اســتالممــا يفيــد ب عـدم وجــود  -
انيــــة والحســــابات  ( مــــن الئحــــة103بالمخالفــــة لــــنص المــــادة ) أذونــــات الصـــــرف ن المت 

 والمخازن. 

عــدم وجــود مــا يفيــد اعتمــاد لجنــة جائحــة كورونــا عــىل جميــ  المســتندات المقدمــة  -
انيــة الطــوارئ وذلــك بالمخالفــة لقــرا للصـــرف ن ( 242ر المجلــس الرئــاس  رقــم )مــن مت 
 .لمواجهة جائحة كورونا تخصيص مبلل مال  بشأن  م2020لسنة 
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( لســـــنة 23ات ال تخصـــــه حســـــب التفـــــويض رقـــــم )مصــــــروفتحميـــــل بنـــــد الطـــــوارئ ب -
  تـم  م  مالحظة م2020

  للبنـود الـبر
عليهـا  الصــرفوجود مخصصـات بالبـاب الثـانن

م الخـــــــاص 2020 ( لســـــــنة89حســـــــب التفـــــــويض رقـــــــم ) مــــــن مخصصـــــــات الطـــــــوارئ
  مصـروفب

انية17وذلك بالمخالفة لنص المادة ) ات الباب الثانن ن  .( من الئحة المت 

 الفحص المستندي

   اتمصــروفلل من خالل القيام بالفحص المستندي 
الطـوارئ  أو سـواء مـن البـاب الثـانن

 :يىل   ما لوحظ

  لسنة 
 م2020حساب الباب الثان 

( مــن 99ذلــك بالمخالفــة لــنص المــادة)و  الصـــرفنقــص التعزيــز المســتندى ألذونــات  -
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 

( مـن الئحـة 103تسليم الصكوك لغـــــت  المسـتفيدين وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة) -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

( لصـــــال  10/12-9-8) رقـــــامذات األ الصــــــرفالصـــــكوك الخاصـــــة بأذونـــــات اســـــتالم  -
أو  مســـئول الخـــدمات بـــالمجلس دون وجـــود تكليـــف مـــن قبـــل ،ســـما الجنـــوب شــــركة

( مــــن الئحــــة 103وذلــــك بالمخـــــالفة لــــنص المــــادة) شـــــركةتوكيــــل رســــم  مــــن قبــــل ال
انية والحسابات والمخــازن ن  .المت 

تــم الصـــرف بنــاء عــىل تكليــف للشـــركة، وتــم دينــار  5,000بقيمــة  2/12إذن الصـــرف  -
   تقــــديم فـــاتورة عمـــل مقطوعيـــة وتـــم التنظيـــف

ليـــوم واحـــد فقـــط بمقـــر المجلـــس فن
ض ان يــتم العمــــل  ن أن هــذا النــــــوع مــن األعمــال يتصــف باالســتمرارية ومــن المفــتر حــي 
( وخاصة بان قيمة البنــد المـخصـص حسب التفـويض  عىل مــدة زمنية )شهر أو اكتر

 م. 2020عن الربــ  األول لسنة  دينار  247,000

 اجمللس البلدي كاباو 
 الداخليةنظام الرقابة 

عــدم قيــام قســم المراجعــة باعــداد تقــارير دوريــة توضــ  أهــم المالحظــات والظــواهر  -
 معالجتها.   السلبية وكيفية

ديـوان  رئيــسالمجلـس بمسـك سـجل لألصـول بالمخــــــــالفة للمنشـور  إدارةعدم قيام  -
 م وذلــــــك حفاظــــــ2018( لســــــنة 11)المحاســــــبة رقـــــــــــــــم 

 
ممتلكــــــات الدولــــــة مــــــن عــــــىل  ا

 الضياع. 

القســم المــال  بــاجراء الجــرد المفــاج   للخزينــة والمخــازن بالمخالفــة  إدارةعــدم قيــام  -
انية والحسابات والمخازن (87للمادة ) ن  .من الئحة المت 

والودائـــ  بالمخالفـــة للمـــادة  مانـــاتالقســـم المـــال  بمســـك ســـجل لأل  إدارةقيـــام  عـــدم -
انية والحسابات والمخازن163) ن  .(من الئحة المت 
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ســــيارة لجهــــة غــــت  تابعــــة للمجلــــس بــــدون أخــــد بشـــــراء  المجلــــس البلــــدي إدارةقيــــام  -
  بالمخالفـة  ختصـاصاال  الموافقات من الجهات ذات

وتـم تحميلهـا عـىل البـاب الثـانن
 .للوائ  المالية

مــــــــن حيــــــــث توقيــــــــ  المســــــــتلم وكتابــــــــة المفــــــــوض  أذونــــــــات الصـــــــــرف عــــــــدم اســــــــتيفاء -
انية والمخازن حة حسابات( من الئ100، 99)بالمخالفة للمواد  مصـروفوال ن  .المت 

ن  شـــخاصمـــن  لـــبعض األ  لصــــرفالمجلـــس البلـــدي  إدارةقيـــام  - تحـــ  مســـم  نـــازحي 
ة بالمخالفــة لقــرار المجلــس الرئــاس  رقــم ) تخصــيص ( بشــأن 697وذلــك بمبــالل كبــت 

 من بند المتفرقات لدعم البلديات 

  
 الباب الثان 

  عــــــــــن 
  بلغــــــــــ  قيمــــــــــة الحــــــــــواالت الــــــــــواردة للبــــــــــاب الثــــــــــانن

ن
الســــــــــنة الماليــــــــــة المنتهيــــــــــة ف

  م31/12/2019
 
دينـار كمــا بلغــ  قيمـة التفويضــات الــواردة  3,022,199 وقــدرهمبلغـا

 :للمجلس من وزارة الحكم المحىل  عىل النحو التال  

ـــخ القيمة نوع التفويض  التاريـ

 14/7/2019 320,609 مصلح  

 - 2,701,590 مال  
 

: الفحص والمراجعة لوحظ  أعمالومن خالل قيامنا ب  
 اآلنر

  حســــاب ، التفــــويض المــــال  الخــــاص بحســــاب الطــــوارئ ايــــداعقيـــام وزارة الماليــــة ب -
فن

  للمجلـــــــس البلـــــــدي حســـــــاب رقـــــــم 
الجمهوريـــــــة كابـــــــاو  مصــــــــرفب 7229البــــــاب الثـــــــانن

 .( من النظام المال  للدولة9( فقرة )15بالمخالفة لنص المادة )

 لختاميـة لـوزارة الحكـم المحـىل  بالمخالفـة عدم وجود ما يفيد إحالة الحسابات ا
 ( من القانون المال  للدولة. 23لنص المادة )

 الخــاص بــالطوارئ تــم  ينــار د 2,701,590بايــداع مبلــل وقــدره  قيــام وزارة الماليــة
  إيداعــ

  حســاب البــاب الثــانن
يات مختلفــة  الصـــرفللمجلــس و  ه فن منــه عــىل مشــتر

اء ســــل  كماليـــة للنــــا ن بالمخالفـــة لقــــرار المجلــــس منهـــا لجهــــات خارجيـــة ورسر زحي 
ن ساستوفت  المتطلبات األ بشأن  م2019لسنة  (597)الرئاس  رقم   .ية للنازحي 

بصــــــك  149850م بمبلـــــل 23/11/2019 بتـــــاريــــخ 4/11 ف رقـــــم إذن  بموجـــــب -
اء مـواد غذائيـة ولحــوم ومـواد تنظيـف مـن سـوق أكســل 1842 رقـم وذك  ،مقابـل رسر

  الدورة ا
ن فن اء ، شـخص 100لتدريبية لعـدد لتوفت  وجبات للنازحي   لـوحظ رسر

ُ
حيـث

  مــواد غــت  
بالمخالفــة للقــرار المجلــس  كماليــة يةأساســمــواد غذائيــة متمثلــة أغلبهــا فن

  .م2019 لسنة (597)الرئاس  رقم 

 م2020مالحظات سنة 

دينــــار  6600بمبلــــل وقــــره  م30/11/2020مبــــالم بتــــاريــــخ   ف رقــــمإذن  بموجــــب -
النظافة بمقر المجلس البلدي كاباو ومن خالل  أعمالالياقوتة مقابل  شـركةللسادة 

: الفحص لوحظ   
 اآلنر

  إذن الصـرف عدم وجود عقد النظافة مرفق م. 
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 شــركة النظافة داخل مقـر المجلـس مـن قبـل ال أعمالعدم وجود مايفيد القيام ب
 المنفذة. 

للســــادة  دينــــار 37,287م بــــال تــــاريــــخ بمبلــــل وقــــدره 9/11 ف رقــــممإذن  بموجــــب -
: جبل كاباو للمقاوالت مقابل صيانة ومن خالل الفحص لوحظ  شـركة  

 اآلنر

 ب  
 .الموق  استالمعدم وجود تقرير نهان 

 عـــــىل  تـــــم تحميـــــل القيمـــــة  
ن كـــــان مـــــن مصــــــروفالبـــــاب الثـــــانن   حـــــي 

ن
ات عموميـــــه ف

ض تحميلها  ( 6جديدة بالمخالفة لـنص المـادة ) أعمالالباب الثالث عىل  المفتر
 من القانون المال  للدولة. 

   المـوارد الماليـة لحسـاب البـاب الثالـث إجمال  بلغ  
 
 1,200,000وقـدره مبلغـا

م تـــم تســـيل 30/12/2019بتـــاريــــخ  (26)بموجـــب تفـــويض مصـــلح  رقـــم  دينـــار 
والجــدول التــال  يوضــ   م28/10/2020بتــاريــــخ  7239 المبلــل بالحســاب رقــم

 :ذلك

 م22/12/2019بتــاريــــخ  م2019لســنة  97/37المجلــس بتوقيــ  عقــد رقــم  إدارةقيــام 
خـــزان ســـليمان إل  يةرئيــــسدينـــار لغـــرض إمـــداد شـــبكة ميـــاه  810,000ة إجماليـــبقيمـــة 

  م  
دينـار لغـرض  390,000ة إجماليـبقيمـة  97/38وعقـد رقـم ، الضب شـركةالبارونن
ن  ف قيمـــة هـــذه  شــــركةشـــبكة الميـــاه الداخليــة تملوشـــاي  مـــ   اســتكمال الضــب تبـــي 

 اســــــتكمالدون  م11/2020خــــــالل شــــــهر  ةشـــــــركالعقــــــود عــــــن طريــــــق مستخلصــــــات لل
المشـــاريــــ  المتعاقـــد عليهـــا بالمخالفـــة لبنـــود العقـــد وذلـــك مـــن خـــالل الزيـــارة الميدانيـــة 

  إل  ةرئيـسإمداد شبكة مياه  مشـروعالديوان ل عضاءأل 
 .خزان سليمان البارونن
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 النظافة العامة
 خمصصات دعم النظافة

 مالحظات عامة حول ملف النظافة العامة

 لعــــــدد  شـــــــركاتمخصصــــــات ال صـــــــرفبــــــالرغم مــــــن قيــــــام الــــــوزارة ب -
 
كــــــة  23مقــــــدما رسر

هـــد خـــالل الســـنوات 
ُ
خـــدمات موزعـــة عـــىل مختلـــف المنـــاطق عـــىل هيئـــة ســـلف أو ع

الخـــــدمات واللجنـــــة المشـــــكلة بـــــالقرار  شــــــركاتم إال أن 2019الســـــابقة وحـــــبر نهايـــــة 
م باتخاذ اإلج2019( لسنة 141) ن راءات الالزمة لتسـوية م المكلفة من الوزارة لم تلتر

 السلف والمن  المالية. 

ن ل -    شــــركاتعـــدم إلـــزام المســـؤولي 
خـــدمات النظافـــة العامـــة بتقـــديم المســـتندات الـــبر

  تعــــــزز المبـــــــالل حصـــــــر  توضــــــ  األعمــــــال المنفــــــذة )بيانـــــــات
األعمــــــال المنفـــــــذة( الــــــبر
 المستلمة من الوزارة عىل هيئة سلف )دفعات مقدمة( لتسويتها. 

  تضــمن حقــوق  شـــروطعقــود متضــمنة كافــة ال عــدم إعــداد مســودات -
الجوهريــة الــبر

  التعاقد وبما ال يتجاوز حدود السقف المعتمد من المجلس 
وواجبات كل من طرفن

( وعــــرض هــــذه اإلجــــراءات عــــىل مكتــــب فحــــص العقــــود  الرئــــاس  )المخصــــص المــــال 
 المختص بديوان المحاسبة طبقا لنص القانون. 

الخــدمات العامـة بالبــاطن طبقــا لــنص  شـــركاتد عـدم أخــذ إذن مــن الــوزارة عنـد تعاقــ -
 ( من الئحة العقود اإلدارية. 97المادة )

ن  م 2020ة مـــن حســـاب الـــدعم عـــن ســـنة مصــــروفالمبـــالل الماليـــة الالجـــدول التـــال  يبـــي 
 .  م2020الخدمات العامة بالمناطق عن  شـركاتتوزيــــ  المبالل عىل 

شـركات الخدمات 
 العامة

  الربــع  ولالربــع األ
 
 الربــع الثالث الثان

 الربــع الرابع
  
 
 ودعم اضاف

 المجموع

 9,252,251 2,532,251 2,240,000 2,240,000 2,240,000 البطنان

 9,577,307 2,617,307 2,320,000 2,320,000 2,320,000 درنه

 11,885,288 3,245,288 2,880,000 2,880,000 2,880,000 األخرصن الجبل 

 12,902,249 3,542,249 3,120,000 3,120,000 3,120,000 المرج

 38,729,077 10,649,077 9,360,000 9,360,000 9,360,000 بنغازي

 8,300,908 2,300,908 2,000,000 2,000,000 2,000,000 اجدابيا

 2,640,328 720,328 640,000 640,000 640,000 الكفرة

 1,684,519 484,519 400,000 400,000 400,000 الواحات

 7,739,579 2,219,579 1,840,000 1,840,000 1,840,000 رست

 2,949,900 789,900 720,000 720,000 720,000 الجفرة

 4,596,956 1,236,956 1,120,000 1,120,000 1,120,000 الشاط  

 7,284,876 2,004,876 1,760,000 1,760,000 1,760,000 سبها

 4,310,937 1,190,937 1,040,000 1,040,000 1,040,000 اوباري

 1,319,229 359,229 320,000 320,000 320,000 غات

 6,321,403 3,201,403 1,040,000 1,040,000 1,040,000 مرزق

 32,408,597 9,128,597 7,760,000 7,760,000 7,760,000 مرصاتـه
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شـركات الخدمات 
 العامة

  الربــع  ولالربــع األ
 
 الربــع الثالث الثان

 الربــع الرابع
  
 
 ودعم اضاف

 المجموع

 20,577,116 6,908,468 4,208,648 4,730,000 4,730,000 المرقب

 26,084,275 7,124,275 6,320,000 6,320,000 6,320,000 جفارة

 16,566,653 4,566,653 4,000,000 4,000,000 4,000,000 الزاوية

 17,539,871 5,539,871 4,000,000 4,000,000 4,000,000 النقاط الخمس

 17,826,224 4,866,224 4,320,000 4,320,000 4,320,000 الجبل الغرن   

 5,318,266 1,478,266 1,280,000 1,280,000 1,280,000 نالوت

 88,079,487 26,808,711 22,950,000 19,120,775 19,200,000 طرابلس

 353,895,296   المجموع  
 

: حيث لوحظ   
 اآلنر

بالمخالفــــة لقـــــرار المجلـــــس  شــــــركات% مـــــن مخصصــــات الربـــــــ  الثالــــث لل20خصــــم  -
 م. 2020( لسنة 860الرئاس  )

الخــــــــــدمات العامــــــــــة المرقــــــــــب بخصــــــــــم مبلــــــــــل  شـــــــــــركةالتعــــــــــدي عــــــــــىل مخصصــــــــــات  -
بــــاركو بالمخالفــــة لقــــراري المجلــــس الرئــــاس  رقــــم  شـــــركةدينــــار لصــــال   5,400,000

لجنة توزيــــ   رئيـسم وذلك بقيام 2020( لسنة 860م وقرار )2019( لسنة 1371)
مـا يفيـد خاصـة دون وجـود  شــركاتبمـن  الموافقـة للتعاقـد مـ   (ع م)المخصصات 
  
 المذكورة.  شـركةاللجنة ودون وجود عقد م  الأعضاء  موافقة بافر

الخـــــدمات العامـــــة مـــــرزق مـــــن قبـــــل وزارة الحكـــــم  شــــــركةل 2,000,000 ف مبلـــــل  -
المحـــــىل  دون وجـــــود موافقـــــة صـــــادرة عـــــن لجنـــــة التوزيـــــــــ  المشـــــكلة بقـــــرار المجلـــــس 

 م. 2019( لسنة 1371الرئاس  رقم )

الخدمات العامة النقاط الخمس دون وجود  شـركةدينار ل 1,000,000 ف مبلل  -
 .  موافقة صادرة عن لجنة التوزيــــ  المشكلة من قبل المجلس الرئاس 

  مرصاتــهالخـدمات العامـة  شــركةدينار لصال   500,000 ف مبلل  -
 
وذلـك اسـتنادا

بالمخالفـــــــة لقـــــــرار  (زم  م)عـــــــىل كتـــــــاب مـــــــدير مكتـــــــب النائـــــــب بـــــــالمجلس بالرئـــــــاس  
  .تشكيل لجنةبشأن  (1371رقم ) المجلس الرئاس  

للمـادة  الخـدمات العامـة بالمخالفـة شــركاتعدم تسـوية السـلف الماليـة الممنوحـة ل -
انيــة والمخــازن وكــذلك بالمخالفــة لقــرار وزيــر الحكــم المحــىل  188)

ن ( مــن الئحــة المت 
 م. 2019( لسنة 141رقم )

ســــابها طــــرف الخــــدمات العامــــة بنغــــازي بح شـــــركةدينــــار ل 9,360,000 ف مبلــــل  -
  حسـاب الأي  طــرابلس، / رئيــي  الواحـة ال مصــرف

خــارج  شــركةأنـه مـن غـت  المــنطفر
  لهذه ال

  شـركة. النطاق الجغرافن

الخـــــدمات العامـــــة  شــــــركاتاالحتفـــــا  بعـــــدد مـــــن الصـــــكوك الصـــــادرة لصـــــال  بعـــــض  -
  :وبيانها كما يىل  
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 الربــع اسم الشـركة قيمة الصك

 الثالث الخدمات العامة المرج 3,120,000

 الراب  الخدمات العامة درنة 2,617,307

 الثالث الخدمات العامة اجدابيا 2,000,000

 الراب  الخدمات العامة اجدابيا 2,300,908

 األول الخدمات العامة بنغازي 9,360,000

 الثالث الخدمات العامة بنغازي 9,360,000
 

لمســـتحقيها بالمخالفـــة للمـــادة عـــدم تســـوية وضـــ  المعـــامالت المـــذكورة وتســـليمها  -
انية وحسابات ومخازن200) ن   .( من الئحة المت 

عـــدم وجـــود مـــا يفيـــد قيـــام اللجنـــة المشـــكلة بموجـــب قـــرار وزيـــر الحكـــم المحـــىل  رقـــم  -
  .الخدمات العامة شـركاتم بتسوية السلف الممنوحة ل2019( لسنة 141)

 الخدمات العامة طرابلس لدعم النظافة عن سنة شـركةة لمصـروفالمبالغ المالية ال
 م2020

 المبالغ الربــع

  للربــ 
ر
 14,800,000 % من تفويض80األول  مرتبات وبواف

 300,000 طرابلس المركز شـركةفرع ال

 950,000 تاجوراء شـركةفرع ال

 300,000 سوق الجمعة شـركةفرع ال

 950,000 ابوسليم شـركةفرع ال

 950,000 ج  االندلس شـركةفرع ال

ن زاره شـركةفرع ال  950,000 عي 

 19,200,000 م2020إجمال  الربــ  األول لسنة 

  
  للربــ  الثانن

ر
 14,800,000 % من تفويض80مرتبات وبواف

 300,000 مبلل متعلق بمكب تاجوراء

 150,000 مبلل متعلق بمكب خدمات الشيــــ 

 1,500,000 السائ مبلل متعلق بمكتب سيدى 

امات ل ن  1,715,000 العماد المحدودة شـركةمبلل لسداد التر

امات  ن  655,776 ارض االنماء شـركةمبلل لسداد التر

  لسنة  إجمال  
 19,120,776 م2020الربــ  الثانن

  الربــ  الثالث
ر
 14,800,000 % من تفويض80أي  مرتبات وبواف

 8,150,000 الخدمات عامة شـركات% مخصومة من جمي  10 ف 

 22,950,000 م2020الربــ  الثالث لسنة  إجمال  

 26,808,711 (860)  ف المبلل كامل للربــ  الراب  حسب قرار

 26,808,711 م2020الربــ  الراب  لسنة  إجمال  

 88,079,487 م2020إجمال  المبالغ المصـروفة لصالح شـركة الخدمات العامة طرابلس خالل سنة 
 

: حيث لوحظ   
 اآلنر

ن بال 4,100,000 ف مبـــــالل شـــــهرية بقيمـــــة  - دون  شــــــركةدينـــــار كمرتبـــــات للعـــــاملي 
 عىل كيفية احتساب هذا المبلل أساسوجود 

ا
عن عدم وجـود قاعـدة بيانـات ، فض 

ن بال  . شـركةبالعاملي 
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 شـــــركةالخــــدمات العامــــة طــــرابلس لصــــال   شـــــركةدينــــار ل 1,715,000 ف مبلــــل  -
 دون وجود ما يفيد ذلك.  العماد المحدودة

إذن  الخـــــدمات العامـــــة طـــــرابلس بموجـــــب شــــــركةدينـــــار ل 5,000,000 ف مبلـــــل  -
  مخصصـــــات ال 8/8 ف رقـــــم 

ر
  وذلـــــك األول  عـــــن الربـــــــ  شــــــركةيمثـــــل بـــــواف

والثـــــانن
 م. 2019( لسنة 1011بالمخالفة لقرار المجلس الرئاس  رقم )

  التفـــويض المـــال  رقـــم ) -
ن
 4,450,000الثالـــث بمبلـــل ( الخـــاص بـــالربــ  12التجـــاوز ف
 .دينار

  التفــــويض المــــال  رقــــم ) -
ن
 8,308,711الرابــــ  بمبلــــل  ( الخــــاص بــــالربــ 21التجــــاوز ف
 .دينار

ـــــــ  الســـــــكان المقـــــــدرة عـــــــن ســـــــنة  -   توزيــــ
ن
م حســـــــب بيانـــــــات مصـــــــلحة 2018التغيـــــــت  ف
  هـذه النسـب مـن قبـل وزارة الحكـم المحـىل   اإلحصـاء

ن
والتعـداد حيـث تـم التالعـب ف

م وتولـ  الـوزارة 2020مما ترتب عـىل التغـت  السـابق صـدور تفويضـات ماليـة لسـنة 
ــــ  مخصصــــات ال ــــ  شـــــركاتتوزيــــ   والثالــــث، األول  بنــــاءا عــــىل التفويضــــات للربــ

والثــــانن
نـــار حســـب المبـــالل دي 5,465,000أنجـــز عـــىل تغيـــت  النســـب تخفـــيض مبلـــل وقـــدره 

درنـــــــه، الجبـــــــل ، التاليـــــــة )البطنـــــــان شــــــــركاتم مـــــــن ال2020بالتفويضـــــــات عـــــــن ســـــــنة 
 ،مــرزق ،غــات ،اوبــاري ،ســبها  ،رست ،الكفــرة ،الواحــات ،اجــدابيا  ،بنغــازي ر،ـاألخضــ
نـــالوت( وزيـــادة مبلـــل  ،النقـــاط الخمـــس، الجبـــل الغـــرن    ،الزاويـــة ،طـــرابلس ،المرقـــب
 ،الشــــــاط   ،الجفــــــرة ،التاليــــــة )المــــــرج شـــــــركاتدينــــــار لصــــــال  ال 5,465,000وقــــــدره 
 الجفارة(. مرصاتـه، 

  الـــذي تغطيـــه تلـــك ال -
نمـــا تـــم او  شــــركاتعـــدم قيـــام الـــوزارة باألخـــذ بالمعيـــار الجغـــرافن

 االعتماد عىل معيار السكان فقط. 

 بلس( بخصو  النظافة العامةالمجالس البلدية )طراإل  ةمصـروفالقيم ال

 م2020المبلغ المصـروف خالل  المجلس البلدي

 2,850,000 سوق الجمعة -المجلس البلدى 

ن زاره –المجلس البلدى   1,900,000 عي 

 2,550,000 طرابلس المركز - المجلس البلدى

 1,900,000 ج  االندلس –المجلس البلدى 

 2,200,000 ابوسليم –المجلس البلدى 

 1,900,000 تاجوراء –المجلس البلدى 

   –المجلس البلدى 
 300,000 السوانن

ية   8,000,000 المعموره –اللجنة التسيت 

 21,600,000 المجموع
 

وجـــود صـــكوك بالخزينـــة موقعـــة مـــن قبـــل المراقـــب المـــال  لصـــال  المجلـــس البلـــدي  -
 950,000تــــاجوراء بقيمــــة دينــــار والمجلــــس البلــــدي  1,250,000بوســــليم بقيمــــة أ

ة طويلة بالخزينة.  ـ لغائها بالرغم من مضإأو  دينار لم تقم الوزارة بتسليمها   فتر
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ية  8,300,000 ف مبلل  -   واللجنـة التسـيت 
دينار لصـال  المجلـس البلـدي السـوانن

م، دون 2019( لســــــنة 1011المعمــــــورة بالمخالفــــــة لقــــــرار المجلــــــس الرئــــــاس  رقــــــم )
 . صـرفالوجود مؤيدات تعزز 

ن تســويتها إل  ة لصــال  المجـالس البلديــة كســلفةمصـــروفعـدم تحميــل المبــالل ال - حــي 
 ها. اقفالو 

عــدم وجــود آليــات ومعــايت  لتوزيــــــ  المخصصــات عــىل البلــديات حيــث تــم االســتناد  -
 نائب المجلس الرئاس  لعملية التوزيــــ .  عىل ما يحدده

ية الإل  دينـــار  8,000,000 ف مبلـــل  - مكـــب  إدارةمعمـــوره لغـــرض اللجنـــة التســـيت 
  
: حيث لوحظ بشأنها  ،المعموره النهان   

  اآلنر

 ( لســــنة 1412صــــدور قــــرار المجلــــس الرئــــاس  رقــــم )اإلذن  مــــن بشــــأن  م2019
  تتـول  اإلعمار  شـركةللوزارة بالتعاقد بطريق التكليف المبارسر م  

المتقدم والـبر
ن المكب وكذلك مبلل  400,000مكب المعمورة مقابل مبلل  إدارة دينار لتجهت 

أشــهر ولــم يوضــ  القــرار تــاريــــخ بدايــة التنفيــذ لألشــهر  3دينــار لمــدة  500,000
 الثالث المحددة بالقرار. 

 ( لســــنة 329صــــدور قــــرار رقــــم )شـــــركةتمديــــد مــــدة التعاقــــد مــــ  بشــــأن  م2020 
دينـــار  500,000م بمبلـــل 1/1/2020مـــن  أ أشـــهر تبـــد 6المتقـــدم لمـــدة  اإلعمـــار 
 .
 
 شهريا

 ( لســنة 575صــدور قــرار رقــم )م مــن قبــل المجلــس الرئــاس  بتمديــد مــدة 2020
م ومــــن خـــــالل 1/7/2020مــــن  أ أشــــهر تبــــد 3التعاقــــد بــــالتكليف المبــــارسر لمــــدة 
 :  مايىل 

ن  القرارات السابقة تبي 

ن الوزارة و    .ةمكب المعمور إدارة المتقدم لغرض  اإلعمار  شـركةعدم وجود تعاقد يي 

 المتقدم.  اإلعمار  شـركةمبالل مالية لبصـرف  عدم قيام الوزارة

ية المعموره دون إل  دينار  8,000,000مبلل وقدره بصـرف  قيام الوزارة اللجنة التسيت 
 ودون وجود تقارير متابعة.  الصـرفوجود مستندات تعزز عملية 

ية المعمــــوره  ف مــــن قبــــل الــــوزارة بصــــك موقــــ  باســــم اإذن  عــــداد إ - للجنــــة التســــيت 
م وعنـــد فحـــص 15/3/2021دينـــار لـــم يـــتم تســـليمه حـــبر تـــاريــــخ  752,200بقيمـــة 

ن عدم وجود ما يؤيد عملية    الصـرف. المعاملة تبي 

ية لمعمــوره عـن ســنة  م 2019ومـن خــالل فحـص المعــامالت المتعلقـة باللجنــة التسـيت 
ن  ف مبلل قـدره  لقـرار مجلـس الرئـاس  رقـم دينـار وذلـك بالمخالفـة  7,000,000تبي 

 اإلعمـــــــار  شــــــــركةدينـــــــار ل 1,900,000م والـــــــذى خصـــــــص مبلـــــــل 2019( لســـــــنة 1412)
  وبتجــاوز قــدره  إدارةالمتقــدم لغــرض 

خــالل ســنة  5,100,000مكــب المعمــورة النهــان 
 م. 2019
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ة عن طريق الوزارة خالل سنة  شـركاتة لمصـروفالمبالغ المالية ال خاصة مباشر
 م2020

 توضيح لمبلغا اسم الشـركة

 ( 450,000بشأن تنظيف طريق الساحىل  بمبلل ) 5,400,000 باركو لخدمات النظافة شـركة
 
 شهريا

 طرابلس –تنظيف بعض الشوارع بمدينة  3,000,000 الواحة شـركة

  طرابلس 9,000,000 ضمان التعمت   شـركة
ن
 مكب المعمورهإل  نقل القمامة من نقاط للتجمي  ف

 - 17,400,000 اإلجمال  
 

 مــن مخصصــات  -
 
الخــدمات العامــة المرقــب لصــال   شـــركة ف مبــالل ماليــة خصــما

ن الـوزارة و  شــركة ن عـدم إبـرام العقــد بـي  بـاركو وال توجـد بيانــات  شــركةبـاركو حيـث تبـي 
 عـىل رسـالة السـيد  جـراءاتحيث تم  اإل  شـركةعن ال

 
عـن طريـق مـدير  (أ م)تأسيسـا

الخــــــدمات العامــــــة  شـــــــركةوتحميــــــل القيمــــــة كســــــلفة عــــــىل  (زم  س)مكتبــــــه الســــــيد 
ة ة م  الأو  المرقب دون وجود عالقة مبارسر  .شـركةغت  مبارسر

خضاع التعاقدات للرقابة المسبقة وتجزئتهـا عـىل دفعـات للتهـرب مـن الرقابـة إعدم  -
  تجاوزت 

( 1دينار بالمخالفة للمادة ) 5,000,000المسبقة فيما يخص المبالل البر
 م2013( لســـــنة 19م بتعـــــديل القـــــانون رقـــــم )2013( لســـــنة 24مـــــن القـــــانون رقـــــم )

 .تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالتهبشأن إعادة 

ن بالمخالفة لالئحة العقود اإل  -  ة. داريعدم ابرام عقود تحفظ حق الطرفي 

الخــــدمات  شـــــركةضــــمان التعمــــت  عــــىل  شـــــركةة لصــــال  المصـــــروفتحميــــل المبــــالل ال -
ة مــن الــوزارة  الصـــرفالعامــة طــرابلس كســلفة دون وجــود عالقــة بيــنهم، ويــتم  مبــارسر

م 2019( لســـــنة 176وتكليـــــف لجنـــــة بقـــــرار صـــــادر عـــــن وزيـــــر الحكـــــم المحـــــىل  رقـــــم )
اف ومتابعـــــة ال ن  شـــــخاصعلمـــــا بـــــأن األ  شــــــركةلـــــإلرسر ن  3المكلفـــــي  مـــــنهم غـــــت  مـــــوظفي 

تنميـة  إدارةفـات وظيفيـة حسـب إفـادة مـدير بالوزارة وال توجـد لـديهم بيانـات وال مل
ية بالوزارة.   وتطوير الموارد البشر

تــم تأسيســـها  شــــركةن الأضـــمان التعمــت  تكشــف  شـــركةعــىل عقـــد تأســيس  االطالعبــ -
حديثـة وراس  شـركةدينار هذا مؤرسر أن ال 100,000م برأس مال 2019خالل سنة 

  
 الموكلة لها.  مالعلها واأل تصـرف  مالها ضعيف مقارنه بالمبالل البر

 –البلديات  –العامة  شـركاتم موزع عل ال2020وفيما يل  بيان ما تم ضفه خالل 
 الخاصة:  شـركاتال

 المبلغ اسم الجهة

 353,895,296 الخدمات العامة شـركات

 21,600,000 البلديات

 17,400,000 خاصة شـركات

 392,895,296 المجموع
 

( لســـنة 244الـــوزارة المكلــف بتســيت  مهـــام الــوزارة باصــدار قـــرار تعليــه رقــم ) قيــام وكيــل
 2,000,000دينـــار منهـــا  9,104,510مبلـــل  ةم لتعليـــ31/12/2020ريــــخ م بتـــا2020

  :م لوحظ2019الخدمات العامة درنه عن سنة  شـركةدينار تخص 
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  .بتاريــــخ رجع  أي  م2021قرار التعلية تم إصداره خالل شهر مارس  -

  وهــو  -
  الحــواالت الماليــة الخاصــة بســنة  7,104,501المبلــل المتــبفر

ر
دينــار مــن بــواف

  .( من قانون النظام المال  للدولة7م وذلك بالمخالفة للمادة )2020

( مــــــن الئحــــــة 110صـــــدار صــــــكوك بعــــــد انتهــــــاء الســــــنة الماليــــــة بالمخالفــــــة للمــــــادة )إ -
انية والحسابات والمخازن.  ن  المت 

ر بالمخالفــة للمــادة احتفــا  المراقــب المــال   -  بــبعض المعــامالت والصــكوك دون مــت 
انية والحسابات المخازن54) ن   .( من الئحة المت 

 العامة نالوت والنظافة اخلدمات  شـركة
 الرقابة الداخلية

يـــــة المحاســـــبية شــــــركةالماليـــــة لل دارةقصـــــور اإل  - لتســـــجيل  بمســـــك المجموعـــــة الدفتر
  شـركة. جمي  العمليات المتعلقة بنشاط ال

انيــــــات العموميــــــة والحســــــابات الختاميــــــة لســــــنة  شـــــــركةال إدارةتــــــأخر  - ن   إعــــــداد المت 
فن

ديـــوان المحاســـبة لغـــرض المراجعـــة حيـــث كانـــ  آخـــر إل  ا احالتهـــو  م2019/2020
انيــة تمــ   ن انيــة ســنةإحالتهــمت  ن -5م بالمخالفــة لــنص المــادة )2018 ا للــديوان    مت 

( مــن الالئحــة 78)وكــذلك بالمخالفــة لــنص المــادة  شـــركة( مــن الالئحــة الماليــة لل10
  شـركات. المالية لل

  ال عدم قيام -
بمراجعـة المرتبـات واألجـور وكـذلك  شــركة مكتب المراجعة الداخلية فن

وذلـــك بالمخالفـــة  النمطيـــة فقـــط عمـــالواكتفائـــه باأل  كشـــوفات الســـلف والجـــزاءات
 .شـركاتمن الالئحة المالية لل (7-1لنص المادة )

ام مكتــــب المراجعــــة باعــــداد تقــــارير دوريــــة شــــهرية واالكتفــــاء بتقــــارير ربــــــ  عــــدم ا - ن لــــتر
وتحديــد االنحرافـات وبالتـال  غيــاب األداء  سـنوية كمـا أن هـذه التقــارير تفتقـر لتقيـيم

احــــات والحلــــول المناســــبة لضــــبط  الــــدور المنــــاط بعمــــل المراجعــــة مــــن تقــــديم االقتر
مـن  (1-4لك بالمخالفة لنص المادة )وتطويره ومعالجة األخطاء والقصور وذاألداء 

 شـركات. الالئحة المالية لل

الجـرد المفـاج   والـدوري مـرة  بـاجراء شــركةعدم القيام مكتب المراجعة الداخلية بال -
  الشهر خالل السنة للخزينة األقلواحدة عىل 

-8وذلك بالمخالفة لنص المـواد ) فن
 شـركات. ( من الالئحة المالية لل5

ن عـــىل أصـــولها وممتلكاتهـــا الثابتـــة والمنقولـــة وذلـــك  شــــركةلا إدارةعـــدم قيـــام  - بالتـــأمي 
 شـركات. ( من الالئحة المالية لل1-8) بالمخالفة لنص المادة

بمســــك ســــجل تحلــــيىل  لألصــــول الثابتــــة يمكــــن مــــن خاللــــه  شـــــركةال إدارةعــــدم قيــــام  -
ضـــــافة إل معرفــــة قيمـــــة األصــــل ونســـــبة االســـــتهالك واإلضــــافات واإلســـــتبعادات باإل 

  نهايــة الســنة الماليــة بالمخالفــة لــنص المــادة )مط
( 65ابقتهــا مــ  كشــوفات الجــرد فن

 .شـركاتمن الالئحة المالية لل
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انيـــة تقديريـــة بحيـــث يـــتم  شــــركةال إدارةتقصـــت   - ن   عـــدم إعـــداد مت 
ن
ها كـــأداة اســـتخدامف

ومتابعـة االنحرافــات وتصــويبها للسـنة الماليــة موضــوع األداء  لتقيــيم مســتوى رقابيـة
  شـركات( من الالئحة المالية لل2-3بالمخالفة للمادة )الفحص 

ْ
 عىل أن

ْ
حيث نص 

انيـــة تقديريـــة ســـنوية لنشـــاطها الجـــاري تســـتخدم بمجـــرد  ن م المنشـــأة باعـــداد مت  ن
)تلـــتر

 ومتابعة االنحرافات وتصويبها(. األداء  اعتمادها كأداة للرقابة وتقييم

المصــارف ولــم يــتم متابعــة  باعــداد مــذكرة تســوية لحســابات شـــركةال إدارةعــدم قيــام  -
  حســــابات المصــــارف

 
  حينهــــا وخاصــــة أن المصــــارف شــــهريا

ن
بخصــــوص المعلقــــات ف
ة خمســـــة  ط أن تـــــتم المراجعـــــة خـــــالل فـــــتر إجـــــراء  يومـــــا وذلـــــك لســـــهولة عشــــــرةتشـــــتر

  الوق  المناسب وكذلك عدم معرفة الصكوك بالطريق عـن كـل شـهر 
ن
التعديالت ف
 .عىل حده

  عــدم خـــتم جميــ  المســـتندات المؤيــدة  شــــركةال إدارةتقصــت   -
ن
التســـوية للصــــرف أو ف

  تكـــــرار 
ن
ها اســــــتعمالبمـــــا يفيـــــد إتمــــــام العمليـــــة الماليـــــة والقيــــــد بالـــــدفاتر وذلـــــك لــــــتالف

 .شـركات( من الالئحة المالية لل3-4) بالمخالفة للمادة

  عدم القيام باتخاذ  شـركةال إدارةتقصت   -
 بخصوص السيارت المفقودة. أي إجراء  فن

بجـــرد العهـــد والســـلف الممنوحـــة خـــالل الســـنة الماليـــة مـــن  شــــركةال إدارةم قيـــام عـــد -
( مـن 25قبل لجان الجرد والمـدير التنفيـذي أومـن يفوضـه بالمخالفـة لـنص المـادة )

 .شـركاتالالئحة المالية لل

 يراداتاإل 

  مـن شـأنها أن تعمـل  شـركةال إدارةقصور  -
امأ والسياسـات الـبر   وض  الخطط والت 

فن
  يـــــتم جبايتهـــــا بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة يـــــراداتيـــــادة نســـــبة اإل عـــــىل ز 

( مـــــن 39) الـــــبر
 شـركات. الالئحة المالية لل

  جباية اإل  -
  الواض  فن

من قبل المكاتب  شـركةالمقرر جبايتها من قبل ال يراداتالتدنن
  لل
 شـركة. والوحدات الواقعة من ضمن النطاق الجغرافن

 (والوحدات حصيلة جبايتها )صفرلوحظ من خالل الجدول وجود بعض المكاتب  -
ن موضـوع الفحـص ن الماليتي    ، األمـر خالل السنتي 

 
ا   الـذي يعتـت  مـؤرسر

 
  سـلبيا

 
ا    خطـت 
فن

 .يراداتتحصيل اإل 

-   
  مســـــك ســـــجل خـــــاص بـــــاإل  شــــــركةال إدارةتـــــراجن

لتســـــجيل فيـــــه حركـــــة كـــــل  يراداتفن
  يــــــتم جبايتهــــــا بالمخالفــــــة لــــــنص المــــــادة ) يــــــراداتاإل 

ليــــــة مــــــن الالئحــــــة الما (41الــــــبر
 شـركات. لل

ن بهـا دون صـدور قـرار  شـركةال إدارةقيام  - بتخريد وتمليك السيارات لـبعض المـوظفي 
وكــذلك عــدم اعتمادهــا مــن قبــل وزارة الحكــم المحــىل   شـــركةمــن المــدير التنفيــذي لل

( مـــــن الالئحـــــة الماليـــــة 44للـــــوزارة بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة ) شــــــركةبحكـــــم تبعيـــــة ال
 شـركات. لل
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 (السلف الواردة من وزارة الحكم المحل  ) شـركةمخصصات ال

  شـــكل  شــــركةبلغــ  قيمـــة المخصصـــات الـــواردة ل
ن
الخــدمات والنظافـــة العامـــة نـــالوت ف

ة مـــــــــــن  إل  م1/1/2019حـــــــــــواالت ماليـــــــــــة مـــــــــــن وزارة الحكـــــــــــم المحـــــــــــىل  خـــــــــــالل الفـــــــــــتر
31/12/2020 

 
اها بحســـــاب الخـــــاص إيـــــداعتـــــم ، دينـــــار  12,260,000وقـــــدره م مبلغـــــا

المبــالل  وبفحــص ومراجعــة ،الجمهوريــة فــرع الحوامــد  مصـــرفب 3271رقــم  بالمرتبــات
ن  : الواردة تبي   
  اآلنر

الــــذي يتّعــــذر معــــه معرفــــة  األمــــر  شـــــركةال إدارةعــــدم وجــــود قــــرار مــــن  الســــلفة لــــدى  -
 .صـرفهامنحها وأوجه  أساس

  م2019/2020الســــــــــلف الممنوحـــــــــة خـــــــــالل عــــــــــام  إجمـــــــــال  بلغـــــــــ   -
 
وقــــــــــدره مبلغـــــــــا

  صـرفها. غت  مبوبة وغت  محددة ألوجه  بأنهادينار لوحظ  12,620,000

امات عل ال  لصالح الجهات العامة شـركةالي  

ن عـدم قيـام ال باحالـة بعـض االسـتقطاعات  شــركةمن خالل الفحـص لبنـد المرتبـات تبـي 
  ال
امإل  الــذي أدى األمــر  شـــركةالواجــب اســتقطاعها مــن مرتبــات مــوظفن ن عــىل  قيــام الــتر

ة مـــن  لصـــال  بعـــض الجهـــات شـــركةال غايـــة إل  م1/1/2019العامـــة وذلــك خـــالل الفـــتر
 وفيما يىل  تفصيل بذلك.  .م31/12/2020

امات قائمة  الي  

 البيان
 السنة

 م2020 2019

 120,202 204,203 ضـرائبال

 41,395 6,724 التضامن

 587,449 965,011 الضمان

 749,046 1,175,938 (الديناراإلجمال  )
 

 المرتبات 

ن باللــوحظ وجــود  -   عــدد العــاملي 
ن مــا أفــاد بــه  شـــركةفــارق عــددي فن وذلــك مقارنــة بــي 

ة مــــن خــــالل الكشــــف المقــــدم للجنــــة الفحــــص، وعــــدد داريــــقســــم الشــــؤون اإل  رئيــــس
 الـــــذين يـــــتم  ف مرتبـــــاتهم مـــــن واقـــــ  منظومـــــة المرتبـــــات القســـــم المـــــال  

ن العـــــاملي 
 موظف.  43بفارق  شـركةبال

ة أالقـــوة العموميـــة وب تضـــخم - بـــالرغم مـــن  شــــركةبال دون وجـــود حاجـــة لهـــاعـــداد كبـــت 
  تسيت  

. جنبيالعمالة األ عىل  ها اليومية الميدانيةأعمالاعتمادها فن  ة باألجر اليوم 

  ال 314وجــــــود عــــــدد  -
ن بالحضــــــور  شـــــــركةعامــــــل فعــــــىل  مــــــن عمــــــال ومــــــوظفن مــــــي  ن

ملتر
عامــل غــت  فعــىل  وغــت   150وعــدد شـــركة بمقــار عملهــم عــىل مســتوى ال نصـــرافواال 

م ب ن هم وذلـــك حســـب مـــا ورد مـــن أعمـــالمقـــار إل  ونيحضــــر العمـــل ومواعيـــده وال ملـــتر
 شـــركةال إدارةومــ  ذلــك اســتمرار شـــركة، بعــض مــدراء المكاتــب والوحــدات التابعــة لل

   ف مرتباتهم بالمخالفة للمبدأ المنصوص عليه
بقانون عالقات العمل )األجـر  فن

 .(مقابل العمل
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ن وكــذلك بــا شـــركةال إدارةمجلــس  رئيـــسقيــام  - ن المحليــي  برام عقــود عمــل مــ  العــاملي 
  أجانـب دون الحصـول عــىل موافقـة مـن وزارة الحكــم المحـىل  وذلـك ممــا يعـد 

 
مخالفــا

 شـركاتالبشأن  م2014( لسنة 139مجلس الوزراء رقم ) رئيـس( من قرار 3للمادة )
 .العامة للنظافة

 العدد تاريــــخ التعاقد الجنسية

ن وأجانب  22 م2018/2019 ليبيي 
 

ن بــــدون الــــرقم  شـــــركةال إدارةلــــوحظ عــــىل  - ن والعــــاملي   ف مرتبــــات بعــــض المــــوظفي 
  بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم )

  بشـــأن  م2014( لســـنة 8الـــوطبن
ن
  ف
اعتمـــاد الـــرقم الـــوطبن

 . ف جمي  المعامالت المالية

 عالوة تميي   

ن لفئــة معينــة مــن موظفيهــا وعمالهــا مــشـــركة بصـــرف ال إدارةقيــام  خــالل ن عــالوة التميــت 
ن اآل : فحصها ومرجعتها تبي   
 نر

 مـــــن قـــــرار اللجنـــــة (2بالمخالفـــــة لـــــنص المـــــادة ) العـــــالوةشــــــركة بصــــــرف ال إدارةقيـــــام  -
 
 
م مالـــذي حـــدد 1426لســـنة  (219)رقـــم  الشـــعبية العامـــة لالســـكان والمرافـــق ســـابقا

ن  %12.5لفئـة العمالـة الميدانيـة و %25الضوابط وقيمـ  العـالوة بواقـ   للمـوظفي 
ن دارياإل  ن بالي     شـركةوالماليي 

 م.األولالعالوة للفئة  لصـرفبالعدد الكافن

  ةمصـــــروفة للعــــالوة الجماليــــقــــدرت القيمــــة اإل  -
 
بمبلــــل وقــــدره  شـــــركةلعمــــال الشــــهريا

مــــن وزارة  شـــــركةالعهــــد( الممنوحــــة لل)دينــــار  فــــ  مــــن قيمــــة الســــلف  126,047
  أ رمن القرار المذكو  (2)الحكم المحىل  بالمخالفة لنص المادة 

ط   عـاله والـبر اشـتر
 شـركة. ال إيرادات ف العالوة من 

ن دون التقيــد بالضــوابظ المشــار اليهــا وفــق نــص المــادة  - ن للعــامليي   ف عــالوة تميــت 
ن  إجمـــال  عـــامال مـــن  422لعـــدد  صــــرفها ســـابقة الـــذكر بحيـــث لـــوحظ  عـــدد العـــامليي 

  231% لعـدد 50و عـامال 191لعدد  %25بواق  شـركة بال
ا
شــركة وموظـف بال عـام 

ن   .مراعاة النسب المقررةأو  دون تميت 

 الغربي الساحل –العامة خلدمات النظافة  شـركةال
كه خدمات النظافة  شـركاتالمالحظات الواردة ال المساند المتعاقد معها عن طريق شر

 الساحل الغرن   

  شكل  أساس -
شكل ب شـركاتاتفاق ولم يتم التعاقد م  هذه ال محضـر التعاقد جاء فن

ة المنظمـة لجهـة داريـالئحـة العقـود اإل  أحكامسليم يتوافق م  صحي  القانون وفق 
ة هذه ال دارةاإل   ات. تصـرفعند مبارسر

وط الفنية والخاصة بمتابعة هذه ال -  شـركات. إهمال الشر

  تقــــوم بهـــــا هــــذه ال عمــــالاأل   -
ومـــــن هنـــــا  شـــــركةتعــــد مـــــن صــــميم عمـــــل ال شــــــركاتالـــــبر

  التعاقـــد واهـــدار األ 
 األمـــر العامـــة لتحقيـــق نفـــ  للغـــت   مـــوالنســـتخلص العشـــوائية فن

  المال العام بالمجان وفق القانون المال  للدولة تصـرفالذي نتأ عنه ال
 .فن
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  مفصـــــل مـــــن طـــــرف ال عمـــــالوصـــــف األ حصــــــر و  عـــــدم -
 شــــــركاتالمنجـــــزة بشـــــكل فـــــبن
 .فنية بشأنها المساندة والمنفذة لهذه المهام واثبات تقارير 

 الصـيـــــانة

ن مركــز صـــيانة آللياتهــا وأيضــا عــدم العمـــل  شـــركةإهمــال ال -   عــدم العمـــل عــىل تجهــت 
ن
ف

عــىل تــوفت  قطــ  غيــار لهــا بشــكل مســتمر وتــوفت  قطــ  الغيــار لهــذه اآلليــات والزيــوت 
  
هــذه المــواد ويعــد اســتهالكها بشــكل  ضـــرورةمســتمر لو  ومــواد التشــحيم بشــكل ذانر

 .يوم  

لــوحظ االعتمــاد عــىل التكليــف المبــارسر بشــكل دائــم إلجــراء الصــيانة آلليــات وبمبــالل   -
 لتقادمها وضعف 

 
ةنظرا   المستقبلإنتاجكبت 

ن
 .يتها ف

  ات المنفقة عليها. مصـروفمقارنة بال ات ال تقابلها جدوى اقتصاديةتصـرفوهذه ال -

 محاضــر االتفــا  

مة عن طر حصـر  من خالل مجلـس  رئيـسبمعرفه  شـركةالإدارةيق محا ن االتفاق المت 
   دارةاإل 

  أبـــــرز المالحظـــــات عـــــىل م 31/12/2020خـــــالل الســـــنةالماليةالمنتهية فن
واآلنر

 :هذه المحا ن 

بـــالتوقي  عـــىل التكليفـــات دون وجـــود تخويـــل بـــذلك مـــن  دارةمجلـــس اإل  رئيــــسقيـــام  -
 شـركة. ال إدارةلجنة 

أســـلوب اقتصـــادي واالســـتفادة ب شــــركةة للمصــــروفال مـــوالعـــدم الســـع  لتوظيـــف األ  -
 شـركة. منها لصال  ال

وحجـم العمـل  ةالمتعاقد عىل تنفيذها وأيضا كمي عمالمقاشسة لبيان األ  عدم إرفاق -
 .المطلوب القيام به

  اإل  شـــركةقيــام ال -
 ة والمكبــاتداريــبعقــد محــا ن اتفــاق لغــرض اإليجــار لــبعض المبــانن

: العمومية والمرحلية دون التقيد ب  
 اآلنر

  بابرام محا ن اتفاق دون أن يتم اإلجراء عقد حسبما نص  عليـه الئحـة  قيامها
 .ةداريالعقود اإل 

 عدم إلزام الجهة بتوفت  مستندات الملكية لهذه العقارات الخاصة بالمكبات. 

 المالحظات والظواهر العامة

اتها ومسـئولياتها بعقـد اجتماعـات اختصاصـعدم قيام الجمعيـة العموميـة بممارسـة  -
القـــانون  حكـــامنتـــائأ يعـــد مخالفـــة أل و  ومتابعـــة مـــا يصـــدر عليهـــا مـــن قـــراراتالدوريـــة 

 .م2010لسنه  (23)التجاري رقم 

  عـــــىل  -
ها تـــــم أحالـــــه هـــــذه الســـــلف الماليـــــة أساســـــعـــــدم وضـــــ  األســـــس والمعـــــايت  الـــــبر

ها حبر هذا التاريــــخ إقفالكدعم من وزاره الحكم المحىل  ولم يتم العمل عىل   شـركةلل
  تقوم بهأعمال مقابل 

 ا. النظافة البر
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 عمــالالنظافــة واضــحة األ  أعمــالعــدم وجــود رنيــة وسياســات واضــحة فيمــا يتعلــق ب -
 .واألهداف

  البلــديات شـــركةبعــض مراكــز الخــدمات التابعـــة للأداء  ضــعف -
ن
  نطاقهـــا  ف

ن
الواقعــة ف

دون إلزامها بأي شكل من  عمالمساندة خاصة لتنفيذ تلك األ  إل شـركات واسنادها 
المتفـق عليهـا بالصـورة المطلوبـة وهـذه  عمـالرقابة لضمان حسن تنفيـذ األ أشكال ال

  أنشتنفيذ األ  شـركةات تضعف من قدره التصـرفال
 .جلهاأمن  أتعمال البر

ن بال -  ف جملة من  شـركةكما لوحظ من خالل أخذ عينة لمراجعة مرتبات العاملي 
فئــــات معينــــة مــــن لتصـــــرف  المكافــــآت الماليــــة مختلفــــة القــــيم ومتعــــددة التســــميات

ن بال  شـركة. العاملي 

 المالحظات العامة ونظام الرقابة الداخلية 

   شـركةعدم قيام ال -
 .باعتماد الهيكل التنظيم  والمالك الوظيفن

انية تقديرية لل - ن يمكن من خاللها دراسة االنحرافـات إن وجـدت  شـركةعدم وجود مت 
  .ومعالجتها

ســلف ماليــة بصـــرف  قيــام الــوزارةإل  لــكلــوزارة الحكــم المحــىل  أدى ذ شـــركةتبعيــة ال -
ن واآل لل ن الحـــي  ن والعمالـــة العارضـــة شــــركة بـــي  ن الـــوطنيي  خـــر لســـداد مرتبـــات المـــوظفي 

  عـــدم 
وتحديـــد  الصــــرفوضـــبط عمليـــات  أحكـــامومصـــاريف التشـــغيل ممـــا ســـاهم فن

 .لهذه المبالل بصورة محكمة الصـرفأوجه 

الــنظم المحاســبية المتعــارف الثابتــة وفــق األصــول بمســك ســجل  شـــركةعــدم قيــام ال -
  أصل  الرقابة عليه وتحديد قيمة كل حكامعليها أل 

 .تاريــــخأي  فن

ن  شــــركةبـــالجرد الســـنوي لمحتويـــات ال شــــركةقيــام ال - دون وجـــود عمليـــة المطابقـــة بـــي 
ي   .الرصيد الفعىل  والرصيد الدفتر

عـــــدم مســـــك ســـــجل المـــــدينون والـــــدائنون للســـــنة الماليـــــة موضـــــوع الفحـــــص ودفـــــتر  -
  .اليومية العامة

  بقفــــل حســــاباتها  شـــــركةعــــدم قيــــام ال -
ا
انيــــات أو  ن بــــأول ويرجــــ  ذلــــك لعــــدم قفــــل المت 

 .منذ سنوات سابقة شـركةالعمومية لل

 عىل نتائأ  األمر الشؤون المالية  ادارةنقص العنا  المالية المؤهلة ب -
 
الذي أثر سلبا

  دارة. عمل اإل 

الطبيــــة بالمكبــــات العموميــــة وكــــذلك  بتــــوفت  محــــارق للنفايــــات شـــــركةعــــدم قيــــام ال -
  الموازين. 

 االلتــزامات

امات عىل ال ن   خالل السنة المالية موضوع الفحص شـركةبلغ  جملة االلتر
 
وقدره مبلغا

امات  شـركةال إدارةالذي يتطلب عىل  األمر دينار  1,690,186 ن رسعة تسديد هذه االلتر
 مـــــن إلـــــزام الت ضــــــرائبوخاصـــــة صـــــندوق الضـــــمان االجتمـــــاع  ومصـــــلحة ال

 
 شــــــركةفاديـــــا

 .بتسديد غرامات التأخت  
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 م2020الجــرد الســنوي 

  :م لوحظ ما يىل  2020عىل الجرد السنوي للعام  االطالعمن خالل 

 :وسائل النقل واالنتقال والسيارات الخدمية ماآللياتم حيث لوحظ بشأنها ما يىل   -

 مـرت بهـا وجود عدد كبـت  مـن هـذه اآلليـات قـد تـم رسقتهـا نتيجـة لألحـد  
اث الـبر

آليــــة وتــــم إثبــــات ذلــــك بمحــــا ن  26الــــبالد خــــالل الســــنوات الســــابقة وعــــددها 
  .صادرة من مراكز األمن

  شـــركةســيارة وآليــة تــم رسقتهــا ولــم يــتم التبليــل عنهــا مــن قبــل ال 25وجــود عــدد 
ير ذلك شـركةال إدارةالذي يتطلب من  األمر    .تت 

عىل الجـرد السـنوي لألثـاث واألدوات المكتبيـة لـوحظ عـدم قيـام  االطالعمن خالل  -
 لعـــدم مســـك ال

 
ي وذلـــك نظـــرا  الفعـــىل  والـــدفتر

ن  شــــركةاللجنـــة بـــاجراء المطابقـــات بـــي 
 .الثابتة وفق ما هو متعارف عليهاألصول لسجل 

الــواردة  صــنافعــىل الجــرد السـنوي للمخــازن لــوحظ أن جميــ  األ  االطــالعمـن خــالل  -
الالزمـــة  جـــراءاتاتخـــاذ اإل  شــــركةال إدارةالـــذي يتطلـــب عـــىل  األمـــر ر بـــه بضـــائ  راكـــدة

 .ومن ثم بيعها إن أمكن ذلك صنافتخريد هذه األ بشأن  والقانونية

 يراداتاإل 

 .دينار 264,654م مبلل وقدره 2020المحققة خالل سنة  يراداتاإل  إجمال  بلل  -

  مسـتوى اإل  -
 إدارةعـدم تنفيـذ إل  المحققـة وذلـك يرجـ  يـراداتيتض  من ذلـك تـدنن

م الخـاص بتحديـد رسـوم النظافـة وذلـك لألسـباب 2016لسـنة  (40)للقـرار  شـركةال
 شـركة: التالية حسب إفادة ال

 شـركةاختالف البلديات المشمولة بخدمات ال   
 .من حيث الموق  الجغرافن

 للبلديات  
 .اختالف التعداد السكانن

    حجم المحالت التجارية والمطاعم والمقا. 

 الماليـــةالسلف 

 دينار.  20,000,000الحواالت المالية مالسلف الماليةم مبلل قدره  إجمال  بلغ  

 األصولو  ة ومصاريف التشغيلداريات العمومية واإل مصـروفال

 م مبلـــــــــل وقـــــــــدره2020ات العموميـــــــــة خـــــــــالل ســـــــــنة الفحـــــــــصمصــــــــــروفال إجمـــــــــال  بلـــــــــل 
  ما يىل  تحليل لهذه ال ،دينار  21,935,951

 :اتمصـروفوفن

 إجمال  المصـروفات البيــــــان

  حكمها
ن
 دينار 11,988,270 المرتبات واألجور وما ف

 دينار 56,245 ةاداريات عمومية و مصـروف

 دينار 9,270,558 ات التشغيلمصـروف

 دينار 620,877 األصــــول

 دينار 21,935,951 اإلجمال  
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  حكمها 
 
 المرتبات واألجور وما ف

 :لوحظ بشأنها ما يىل  

ن واإل  - ن الوطنيي  ن لبعض من مراكز وافتقار داريوجود عدد كبت  من المنتجي  ن موزعي  ي 
موظـف ومنـتأ والبيـان التـال   1678 جمـال  بعض المراكز لهم حيث بلـل عـددهم اإل 

  :يوض  ذلك

  خدمات النظافة -
ن
ن لم يتم االستفادة منها ف ن الوطنيي   .جود عدد كبت  من المنتجي 

 ومصاريف التشغيلات العمومية مصـروفال

  مصـــــروفهــــذه ال إجمــــال  بلــــل 
ن
  نهايــــة الســــنة الماليــــة المنتهيــــة ف

ن
م 31/12/2020ات ف

 .دينار 4,797,725مبلل قدره 

: ات لوحظ مصـروفمن خالل الفحص والمراجعة لهذه ال  
  اآلنر

لصــــال  محــــالت بيــــ   ينــــار د 7,840تــــم دفــــ  مبلــــل  148/1 إذن الصـــــرف بموجــــب -
  وبفحـصالنور للمواد الكهربائية 

  وسـلك كهربـان 
اء مولـد كهربـان  إذن  تمثل قيمـة رسر

 .عىل الفاتورة ضـرائبلوحظ عدم إلزام الجهة بتسديد ال الصـرف

دينــــار لصــــال  الورشــــة  10,367تــــم دفــــ  مبلــــل  185/5رقــــم  إذن الصـــــرف بموجــــب -
الفنيـــة لصـــيانة الشـــاحنات وتمثـــل القيمـــة صـــيانة آلـــة تســـوية تابعـــة لمركـــز خـــدمات 

ل الفحـــص لـــوحظ التكليـــف المبـــارسر وعـــدم وجـــود تقريـــر مـــن قســـم زوارة ومـــن خـــال
 .الصيانة باألعطال الواجب صيانتها

لصــــــال  الورشـــــــة دينــــــار  7,500تــــــم دفــــــ  مبلــــــل  36/8رقــــــم  إذن الصـــــــرف بموجــــــب -
صــــيانة لمحــــرك آليــــة تابعــــة لمركــــز إجــــراء  المجمعــــة لصــــيانة الســــيارات تمثــــل قيمــــة
ن وبالفحص لـوحظ إغفـال     شــركةال إدارةخدمات رقدالي 

باعـداد تقريـر بالصـيانة الـبر
 .المركز رئيـستم  واكتفائها بتقرير 

لصـــال  محـــالت النهضـــة دينـــار  2,435تـــم دفـــ  مبلـــل  35/8 إذن الصــــرف بموجـــب -
لــــوحظ عــــدم إلــــزام الجهــــة المــــوردة اإلذن  للمســــتلزمات الزراعيــــة وبفحــــص مرفقــــات

 .لهذه المواد شـركةال ماستال ما يفيد إرفاق  عىل الفاتورة وعدم ضـرائببتسديد ال

عــىل  لصــال  محــالتدينــار  8,850تــم دفــ  مبلــل  33/8رقــم  إذن الصـــرف بموجــب -
ســــويد لبيــــ  مــــواد البنــــاء والكهربائيــــة وبــــالفحص لــــوحظ عــــدم إلــــزام الجهــــة المــــوردة 

 .لهذه المواد شـركةال استالمعىل الفاتورة وعدم وجود ما يفيد  ضـرائببتسديد ال

 خدمات النظافة غات شـركة
ن  - انية تقديرية معتمدة خالل العامي  ن  .م2020 ،2019عدم وجود مت 

 عدم وجود هيكل تنظيم  معتمد والئحة عمل داخلية معتمدة.  -

انيــة ال - ن  أحكــامعــىل البنــود ألجــل يصـــرف  وفــق اســس تحــدد مــا  شـــركةعــدم تبويــب مت 
 الرقابة عليها. 
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( مــــن الالئحــــة الماليـــــة 65) خالفــــا لــــنص المــــادة رقــــماألصــــول عــــدم إمســــاك ســــجل  -
 الذي نتأ عنه:  األمر  شـركاتلل

  اهالكاتهــا وتحديــد مــا تــم و  وأعــدادها وأنواعهــا األصــول عــدم معرفــة حقيقــة تلــك
 أموال.  فه عليها من 

 فعليـا لعـدم وجـود مسـتند  شــركةتعذر عـىل لجنـة الفحـص القيـام بجـرد أصـول ال
 تلك األصول.  جمال  إل  شـركةييب  ملكية ال

 أصولها.  جمال  تسجيل واثبات ملكيتها إل  اجراءاتب شـركةام العدم قي 

 ن عىل أصول ال اجراءاتعدم القيام ب  وخزائنها ومخازنها.  شـركةالتأمي 

 شـركة. بالاألصول حيال فقدان سجل إجراء  ألي شـركةال إدارةعدم اتخاذ  -

انياتهــا شـــركةعــدم قيــام ال - ن   تواريخهــا المحــددة،  باعــداد مت 
ن
الــذي يجعــل هــذه  األمــر ف

انيات مجرد رسد بيانات.  ن  المت 

انيــــــة التقديريــــــة لل - ن ة عنــــــد إعــــــداد المت 
امــــــات المتعــــــتر ن ، كونهــــــا شـــــــركةعــــــدم إدراج االلتر

امات يجب تغطيتها ن  .التر

 .غاية اعداد هذا التقريرم إل 2020لحساباتها للعام المال   شـركةال إقفالعدم  -

 .شـركةالمساندة المتعاقدة م  ال شـركاتال عمالعدم وجود تقارير متابعة أل  -

: إليه  قصور مكتب المراجعة الداخلية عن القيام بمهامه الموكلة -  
 وتتمثل فن

 شـركةعمليات الجرد الدوري والمفاج   لخزائن ومخازن الإجراء  عدم  

 واالكتفــــــاء بتوقيــــــ   شـــــــركةعــــــدم مراجعــــــة العمليــــــات الحســــــابية والمحاســــــبية بال
 .المعامالت فقط

  الخزينة ودفاتر الجباية المحصلة للتأكد منها ومطابقتها  يراداتإعدم مراجعة 

   وجود بعض االخطاء الحسابية دون مالحظتها من المراج  الداخىل 

 ة المحــــــو والشــــــطب بســــــجالت ال صــــــيد بقلــــــم  شـــــــركةكــــــتر وكــــــذلك التعــــــديل والتر
.  الرصاص  دون توجيهات من المراج  الداخىل 

ن حاســـــوب محمـــــول، وبياناتـــــه قابلـــــة منظومـــــة بالقســـــم المـــــال  عبـــــارة عـــــ اســـــتخدام -
  
 .اتمصـروفوق  وعن طريقها يتم إعداد تقرير الأي  للتعديل فن

  قسم الحسابات بال -
 .شـركةال توجد منظومة مالية فن

  تـــوفت  مـــا يحتاجـــه القســـم المـــال  مـــن ســـجالت ودفـــاتر وقـــد  شــــركةال إدارةإهمـــال  -
فن

هادارة الحظ الديوان مماطلة اإل    توفت 
 .فن

ن يتم إعدادها خارج مقـر المرتبات الم - وأن الموظـف المخـتص ال يبـارسر  شــركةوظفي 
 .شـركةه بالأعمال

  تحكم تنظيم ست  العمل بال -
ن واللوائ  البر ن بالقواني   .شـركةعدم إلمام الموظفي 

  ، و أصــنافمتهالكــة وغــت  مهيــأة لمــا تحتويــه مــن  شـــركةمخــازن ال -
 االهمــال الشــديد فن

عــدم وجــود ، أصــنافعــدم وجــود بطاقــات ، و هــا ب صــنافنظافــة المخــازن وترتيــب األ 
 .معدات السالمة المهنية
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 اخلدمات العامة غريان شـركة
  لل

 
 شـركةاإلطار القانون

  دارة الــذي قـدم لنــا مــن اإل ســاس  أن النظـام األ  -
 
هــو ، وأكـدت لنــا أنــه المعمـول بــه حاليــا

وزارة وبالرغم من وجـود خـتم باعتمـاده مـن  م2015 معدل صادر سنة أساس  نظام 
  اجتمــاع  االقتصـاد إال أنـه ال

ن
يوجـد مـا يفيـد أنــه صـدر بقـرار مـن الجمعيـة العموميـة ف

  أن النظــام المعــدل صــدر بالمخالفــة أل ، غــت  عــادي
مــن  (167)المــادة  حكــاممــا يعــبن
  ، القانون التجاري

ن
تب عليه التشكيك ف  مشــروعمما يتر

 
 يته ويكـون العمـل بـه مشـوبا

اآلن يعكـس إل  ن اسـتمرار العمـل بـه مـن ذلـك التـاريــــخبـل إ، بشبهة مخالفة القانون
  القيـــــام بـــــدورها 

ن
  تهـــــاون وعـــــدم جديـــــة الجمعييـــــة العموميـــــة ف

ن
اف  شــــــركة عـــــىل الاإلرسر

  ها أعضاءفتيب  مسؤوليته 
 
من القانون التجاري وكذلك  (259)المادة  حكامأل طبقا

   دارةعــدم حــرص مجلــس اإل 
ن
  القيــام بمســؤوليته وعــدم جديتــه ف

ن
ه ف العمــل  وتقصــت 

تب عليه مسؤوليته بالشكل الصحي  شـركةعىل تنظيم ال   مما يتر
 
المادة  حكامأل وفقا

 .القانون التجاري (182)

  مادتـه  شـركةأن النظام المعدل لم يحدد فيه رأس مال ال -
بشكل دقيق حيـث نـص فن

   شـــــركةمحــــدد رأس مــــال ال :الخامســــة عــــىل
  آلــــ  األصــــول بصــــافن

والموجــــودات الــــبر
  الأم أن تحديــد قيمــة ر إليهــام ومعلــو 

نظــرا لمــا  شـــركاتس المــال مــن األمــور المهمــة فن
تـــب عليـــه مـــن  عـــىل  شــــركةمنهـــا الوقـــوف عـــىل مـــدى قـــدرة ال ثـــار قانونيـــةآو  أحكـــاميتر

 تصفيتها. إل  االلتجاءأو  االستمرار 

  تحـــدد و  ةاداريـــعـــدم وجـــود الئحـــة ماليـــة و  -
هـــا مـــن اللـــوائ  الـــبر الئحـــة تعاقـــدات وغت 

والتوقي  عـىل  األمر ب ختصاصالمختلفة وصاحب اال  دارةمستويات اإل ات اختصاص
  م  أنه، ، ما يؤكد انعدامها شـركةة للداريات المالية واإل تصـرفال

 
 ساس  للنظام األ وفقا

اح اللـــــوائ   دارةات مجلـــــس اإل اختصاصـــــالمعمـــــول بـــــه فـــــ ن مـــــن صـــــميم  (4)م ماقـــــتر
ة والفنيـــــة والئحـــــة داريــــيـــــة واإل وشـــــؤونها المال شـــــركةالداخليــــة المتعلقـــــة بعمليـــــات ال

 ...م.المزايدات والمناقصات

  قــــرار المجلــــس الرئــــاس  رقــــم ، مخالفــــة الجمعيــــة العموميــــة -
لســــنة  (15)لمــــا جــــاء فن

 7)ديـــوان المحاســـبة رقـــم  رئيــــسومنشـــوري ، اصـــالحية أحكـــامتقريـــر بشـــأن  م2018
 (27)صـــدارها لقرارهـــا رقـــم إوذلـــك عنـــد ، م عـــىل التـــوال  0192و م2018لســـنة  (4و

 شـــــركةال إدارةتشــــكيل مجلــــس بشــــأن إعــــادة  م21/9/2020م بتــــاريــــخ 2020لســــنة 
كـــان مـــن بيـــنهم عضـــوين بالمخالفـــة ،  أعضـــاء حيـــث تـــم تشـــكيل المجلـــس مـــن ســـبعة 

 .لمبادئ الحوكمة

 أنظمة الرقابة الداخلية

  تعكـــس ضـــعف أنظمـــة الرقابـــة وعـــدم  تكشـــف  للجنـــة
مجموعـــة مـــن المالحظـــات الـــبر

  ، فعاليتها 
: تتمثل فن  

 اآلنر
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ام مجلـــــس  - ن  شــــــركةال أعمـــــالباعـــــداد تقـــــارير دوريـــــة عـــــن ســـــت   شــــــركةال إدارةعـــــدم الـــــتر
ن أن آخـر    مواعيد محددة، حيـث تبـي 

ن
وتقديمها للجمعية العمومية بشكل دوري وف

  سنة  دارةتقرير لمجلس اإل 
ن
 .م2020 ،2019 ،2018م عن سنوات 2020قدم ف

  القـــــــانون بامســـــــاك الســـــــجالت اإل شــــــــركةعــــــدم قيـــــــام ال -
ن
لزاميـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا ف

ومنهــا ســجل محــا ن الجمعيــة العموميــة وســجل محــا ن مجلــس  (223)م التجــاري
 .وهيئة المراقبة دارةاإل 

ام بامســـاك - ن ام بــــاجراء قيــــود  عـــدم االلــــتر ن الســــجالت والــــدفاتر المحاســـبية وعــــدم االلـــتر
انيـة وبيــان نتيجــة األ ، اليوميـة ن وريــة إلعــداد المت    تعتـت   ن

خــالل الســنوات  لعمـاالــبر
واصـــدار الصـــكوك بالمخالفـــة  أذونـــات الصــــرف عـــىل تقتصــــر وأن معامالتهـــا ، الماليـــة
 .شـركاتمن الالئحة المالية لل (65)المادة  حكامأل 

ام اإل  - ن الماليـــــــة باعـــــــداد مـــــــوازين المراجعـــــــة وتقـــــــارير تفصـــــــيلية بحركـــــــة  دارةعـــــــدم الـــــــتر
 (68)المــادة  حكــامالفــة أل الحســابات وأرصــدتها وتحليلهــا نهايــة كــل شــهر مــا يعــد مخ

 .شـركاتمن الالئحة المالية لل

  الشـــهر للخزينـــة بالمخالفـــة أل  -
ام بـــاجراء جـــرد دوري ومفـــاج   مـــرة فن ن  حكـــامعـــدم االلـــتر

 .شـركاتمن الالئحة المالية لل (103)المادة 

ام باجراء الجرد الدوري والمفاج   للمخازن.  - ن  عدم االلتر

  الســـــنة  األقـــــلمـــــرة عـــــىل  بشـــــكل دوريعـــــدم انتظـــــام انعقـــــاد الجمعيـــــة العموميـــــة  -
فن

 (31)والمــادة  م2010لســنة  (23)مــن القــانون رقــم  (163)بالمخالفــة لــنص المــادة 
م وعقـدت 2019اجتماع خالل سـنة أي  وأنها لم تعقد شـركة  للساس  من النظام األ 

  الربـــــ  األخـــت  مـــن الســـنة بالمخالفـــة للنظـــام 2020اجتماعـــا واحـــدا خـــالل ســـنة 
م فن

  األربعة  (31م) ساس  األ 
  تنص عىل أن يعقد االجتماع فن

مـن السـنة األول  شهر أالبر
 .المالية

 دارةباصــــــدار القــــــرارات دون عرضــــــها عــــــىل مجلــــــس اإل  دارةمجلــــــس اإل  رئيـــــــسانفــــــراد  -
 من القانون التجاري.  (179)بالمخالفة للمادة 

فقـط دون وجـود مطابقـة للموجـودات  الحصــر عمليات الجرد السنوي عىل  اقتصار  -
ي شـــركةن أصــول المـ  الجــرد الفعـىل  والرصــيد الــدفتر

ن مــن  (90)بالمخالفــة للمــادة  بــي 
 .مما يفقد الجرد لقيمته شـركاتالالئحة المالية لل

يــة آلــ  إليهــا إنتاجذاتيــة رغــم امتالكهــا لوحــدات  إيــراداتألي  شـــركةعــدم تحقيــق ال -
   العامـــــة ســـــابقا عمـــــالمـــــن جهـــــاز األ 

  )مصـــــن  للطـــــوب اإلســـــمنبر
خـــــالط  –تتمثـــــل فن

 تماما.  نتاجوأنها متوقفة عن اإل  (ورش حدادة ونجارة –خرسانه 

   شــــــركةتـــــأخر ال -
انياتهـــــا واعـــــداد الحســـــابات الختاميـــــة وعـــــدم  إقفـــــالفن ن   إمت 

عـــــداده فن
مـــــــن الالئحـــــــة الماليـــــــة  (79)و (78)المـــــــادة  حكـــــــامالســـــــنوات الســـــــابقة بالمخالفـــــــة أل 

 من القانون التجاري.  (210)والمادة شـركات لل

يات للقيـــام إدارةعـــدم تفعيـــل دور  - وفروعهـــا  شــــركةكامـــل احتياجـــات البشــــراء   المشـــتر
  ، ومراكزهــا 

ن بهــا لمرتبــات و  رغــم وجودهــا وتقــا،ن حيــث ، هم ســياراتاســتالمالعــاملي 
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يات الفـــروع والمراكـــز تـــتم مــن خـــالل العهـــد التشـــغيلية    لــوحظ أن مشـــتر
تصــــرف  الـــبر

 لمدرائها. 

 .واألرشفةضعف الدورة المستندية والتوثيق  -

  شـركةالوضع المال  لل

يــــــة تغــــــل   أرصــــــدةية دون وجــــــود مصـــــــرفباصــــــدار صــــــكوك  شـــــــركةال إدارةقيــــــام  -
دفتر

ي والرصـــــيد الإل  اتها ممـــــا أدىمصــــــروف ن الرصـــــيد الـــــدفتر   عـــــدم التطـــــابق بـــــي 
ن
 مصــــــرف

ي عــىل ال ام مــال  دفــتر
ن خــالل  دينــار ( -2,396,302بقيمــة ) شـــركةالفعــىل  وترتيــب الــتر

ن  الجمهوريـــة غريــــان  مصــــرفب شــــركةم موزعـــة عـــىل حســـان   ال2019/2020الســـنتي 
: ( عىل النحو 332/204الوحدة فرع يفرن رقم ) مصـرفو ، (299/208) رقم  

 اآلنر

 المصـرف رقم الحساب
ــخ  ي بتاريــ الرصيد الدفي 

 م31/12/2020

 - 64,858 غريان -الجمهورية  299/208

 - 2,331,443 يفرن -الوحدة  332/204

 - 2,396,302  المجموع
 

ن بعقــود(مصـــروفتضــخم  - ن والمصــنفي  مســتويات إل  ات المرتبــات واألجــور )للمعينــي 
حيـــــث تمثـــــل الجانـــــب األعـــــىل مـــــن  قياســـــية بالمقارنـــــة مـــــ  قيمـــــة الحـــــواالت الـــــواردة

% 83م نســــبة 2019ة لعــــام مصـــــروففقــــد شــــكل  المرتبــــات الشـــــركة، ات المصـــــروف
 
 
ن شـكل  مرتبـات ، الحوالـة الـواردة بـذات السـنة إجمال  من  تقريبا   حـي 

مـا  م2020فن
  أن 
  ظـــل عـــدم ســـع  ، عـــىل المرتبـــات فقـــط تقتصــــر تكـــاد  شــــركةات المصــــروفيعـــبن

فن
ذاتيـــة واعتمادهـــا المطلـــق عـــىل الحـــواالت الـــواردة مـــن  أي إيـــرادات لتحقيـــق شــــركةال

 .وزارة الحكم المحىل  

  ذمة ال
 
  ف

امات الن   شـركةااللي  

ن    ذمة التبي 
  فن
امات الحالية البر ن دينار وذلك  35,107,621 بلل شـركةأن مجموع االلتر

 :األسباب اآلتيةإل  ترج  م31/12/2020حبر تاريــــخ 

وعــــــدم وفائهــــــا باالســــــتقطاعات القانونيــــــة مــــــن مســــــتحقات الضــــــمان  شـــــــركةتــــــأخر ال -
اك الضــــمان االجتمــــاع   والتضــــامن االجتمــــاع  

حيــــث بلغــــ  قيمــــة مســــتحقات اشــــتر
م 1/1/2014من تاريــــخ  شـركةيمثل القيمة المستحقة عىل ال، دينار  18,951,129
 .م31/12/2020حبر تاريــــخ 

مــــــن تــــــاريــــخ  دينــــــار 1,662,836بلغــــــ  قيمــــــة اســــــتقطاعات التضــــــامن المســــــتحقة  -
 .م31/12/2020حبر تاريــــخ  1/1/2014

  بلغـ   شـركةية بسبب تأخر الضـريبتراكم المستحقات ال -
  سدادها البر

 377,886فن
 .ينارد

خاصــــة بموجــــب تعاقــــداتها  شـــــركاتلصــــال   شـــــركةعــــىل ال تــــراكم الــــديون المســــتحقة -
 عمال. لتنفيذ بعض األ 
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 الفحص المستندي

 دينـار  498,750م بقيمـة 8/9/2020بتـاريــــخ  2031 ف رقـم إذن  من خالل فحـص
نـــرجس الباديـــة للنظافـــة العامـــة ومكافحـــة اآلفـــات مقابـــل نقـــل مخلفـــات  شــــركةلصـــال  

ن  محضـر القمامة والبناء داخل نطاق بلدية الزنتان بناء عىل  ن الطرفي  م بي  ، االتفاق المت 
: لوحظ   
 اآلنر

 ،440080702 ،440080703 أرقــــــامتجزئــــــة المبلــــــل عــــــىل ثالثــــــة صــــــكوك تحمــــــل  -
440080701. 

ن عـىلإرفاق  عدم -   قـد تصـيب الغـت  وممتلكـاتهم مـن جـراء ما يفيـد التـأمي 
ار الـبر  األ ن

 .محضـر االتفاقمن  6ست  العمل بالمخالفة للفقرة 

باعداد تقارير المتابعة عن  شـركةال إدارةضعف التعزيز المستندي وذلك بعدم قيام  -
 محضـــر مــن  1المنجــزة واعتمــاده مــن مــدير الفــرع وفــق مــا نصــ  عليــه ف  عمــالاأل 

 .االتفاق

االتفـــاق يـــنص عـــىل نقـــل مخلفـــات القمامـــة ومخلفـــات البنـــاء داخـــل  محضــــر تمهيـــد  -
لمـــدة دينـــار  525,000نطـــاق بلديـــة الزنتـــان والفـــرع البلـــدي المرحـــان بمبلـــل شـــهري 

  أن القيمـــــة اإل  (12)
االتفـــــاق بمدتـــــه  محضــــــر ة لجماليـــــشـــــهر بالمقطوعيـــــة، مـــــا يعـــــبن

   الــذي ترتــب عليــه األمــر  دينــار، 6,300,000الكاملــة مــا يعــادل 
 أعمــالاالزدواجيــة فن

  ظـل وجـود مراكـز خـدمات تابعـة ، النظافة لبلدية الزنتـان والفـرع البلـدي المرحـان
فن

  الزال  تمارس  شـركةلل
  ذات النطاق الجغرافن

لهـا عهـد تشـغيلية  تصــرفها و أعمالفن
حيــــــث بلغــــــ  قيمــــــة العهــــــد الممنوحــــــة لمركــــــز ، وأخــــــرى خاصــــــة بالعمالــــــة العارضــــــة

 دينار.  440,000 بقيمة م2020ة خدمات الزنتان خالل سن

 لتعزيز المستنديا

ن ضعف التعزيز المستندي لعمليات ومستندات  وعدم وجـود ، بشكل عام الصـرفتبي 
خاصــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بموضــــــوع العقــــــود  الصـــــــرفقاعــــــدة بيانــــــات تضــــــمن عــــــدم تكــــــرار 

  
 :لسدادها، ونورد عىل سبيل المثالتصـرف  والدفعات البر

بصـــــــك رقـــــــم  ينـــــــار د 64,410م بقيمـــــــة 2/1/2019 تـــــــاريــــخب 1868إذن  ف رقـــــــم  -
  لبي  قط  غيار السيارات 567928

 .لصال  محالت الريانن

 محضـــر وأســس االختيــار وعــدم وجــود عــروض مقدمــة وال  الشـــراءعــدم وضــوح آليــة  -
يات الختيــار العــروض، وعــدم وجــود خــتم المراجــ  الــداخىل  عــىل كافــة 

لجنــة المشــتر
 للصـرف. المستندات المؤيدة 

آفـــاق للنظافـــة بصـــك  شــــركةم لصـــال  19/5/2019بتـــاريــــخ  1912  ف رقـــمإذن  -
أي  بــــدون وجـــــود  الصـــــرفحيـــــث تــــم دينــــار،  223,875بقيمــــة  440006986رقــــم 

وأن المرفـــــق الوحيــــــد عبـــــارة عـــــن صــــــورة مـــــن البطاقــــــة للصـــــــرف، مســـــتندات مؤيـــــدة 
 .الشخصية فقط

لصـال  جمعـة عمـر  دينار  3,000م قيمة 2/9/2019بتاريــــخ  1728إذن  ف رقم  -
وذلـــــــك لســـــــداد مرتبـــــــات ، 1725واذن  ف رقـــــــم  1728واذن  ف رقـــــــم ، أحمـــــــد 
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 ف فقـــط بصـــورة واحـــدة وعـــدم وجـــود قـــرار إذن  عمالـــة عارضـــة حيـــث تـــم اعـــداد 
 . ف عهدة

م بصــــــــك رقــــــــم 10/2/2019بتــــــــاريــــخ  130,000بقيمــــــــة  2004رقــــــــم  إذن الصـــــــــرف -
  قيمــة لــوحظ أنــه (    ع) حيــث،  ف عهــدةبشــأن  440080508

ن
 تــم التغيــت  ف

  دينـار  30,000قيمـة  اضـافةوذلك باإلذن 
 
ا عـىل وجـود حالـة تـدليس  مـا يعـل  مـؤرسر

 وتالعب من اجل  ف القيمة. 

 ـــــــــــــــدالُعه

لـوحظ عليهـا أنهـا ، العهـد بصــرف  المتعلقـة أذونات الصـرف من خالل فحص ومراجعة
تشــغيلية أخــرى  لعارضــة وعهــد عهــد خاصــة بــأجور العمالــة اإل  أســاس  تنقســم بشــكل 

 .ومؤقته

  
ن
: وأهم ما يمكن مالحظته عىل موضوع العهد عموما يتمثل ف  

 اآلنر

   ف العهـــــد -
م دون وجـــــود سياســـــة 2020و 2019خـــــالل عـــــام   التوســـــ  الكبـــــت  فن
   ف العهـــــد وضــــوابط تســــويتها والرقابـــــة عليهــــا وقــــد بلـــــل  شـــــركةواضــــحة مــــن ال

فن
 3,436,700م مبلـل وقيمتـه 2020و م2019 ة خـالل عـام  مصـروفالعهد ال إجمال  

 دينار قيمة العهد التشغيلية المؤقتة للفروع والمراكز.  312,500دينار منها 

دون وجـــود مـــا  دارةمجلـــس اإل  رئيــــستصـــدر بقـــرارات منفـــردة مـــن  صــــرفها أن عمليـــة  -
  أهـــدافها وجـــدواها ، يفيـــد بعـــرض الموضـــوع عـــىل المجلـــس لمناقشـــتها 

مـــا ششـــكك فن
 .ابعتهاويحول دون مت

ام ال - ن  بامساك سجل خاص بالعهد والسلف.  شـركةعدم التر

ام ال - ن بــاجراء جــرد لجميــ  العهــد والســلف الممنوحــة عنــد نهايــة الســنة  شـــركةعــدم الــتر
انيـة والحسـاب الختــام  بالمخالفـة أل 

ن المــادة  حكـامالماليـة وذلـك ألغـراض اعــداد المت 
 .شـركاتمن الالئحة المالية لل (25)

-   
  نهايـــة الســـنة الماليـــة أو  بعـــد انتهـــاء الغـــرض منهـــا  تســـوية العهـــد الماليـــةالتـــأخر فن

فن
  شـــركاتمــن الالئحــة الماليــة لل (24)المــادة  حكــامبالمخالفــة أل 

، حيــث إن العهــد الــبر
 إجمــــال  عهــــدة برصــــيد  28 م بلــــل عــــددها2020لــــم يــــتم تســــويتها حــــبر نهايــــة العــــام 

خصمها أو  لتسويتها  دارةن قبل اإل الالزمة م جراءات، دون اتخاذ اإل دينار  528,200
 األمر. تأديب   إذا لزم أي إجراء  من أجور ومرتبات مستلميها واتخاذ 

ة كـان لتسـديد أجـور العمالـة العارضـة، مصـروفالنصيب األكت  من العهد ال استخدام -
حيـــث يـــتم  ف عهـــد ماليـــة لمـــدراء المراكـــز والفـــروع بموجـــب قـــرارات صـــادرة عـــن 

ة لهـــذا مصــــروفقيمـــة العهـــد ال إجمـــال  وقـــد بلـــل ، شـــكل منفـــرد ب دارةمجلـــس اإل  رئيــــس
   شـــــركةمــــا يعكــــس توســــعا مــــن ال، دينــــار  3,124,200الغــــرض 

عــــىل هــــذا  الصـــــرففن
ن  شـركةالجانب بالرغم من تكدس ال  .بالعمال الوطنيي 

تلـــــك العهـــــد حيـــــث يـــــتم بمجـــــرد تقـــــديم كشـــــف  قفـــــالضــــعف التعزيـــــز المســـــتندي إل -
  قامـ  بالعمـل ودون اعتمـاد مـن، باألسماء فقـط

كمـا أن النمـوذج المعـد ،  الجهـة الـبر
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أو  اسـم الفـرعأو  وال ششتمل عـىل مـا يفيـد باسـمها  شـركةلذلك الكشف غت  خاص بال
ة بما يفيـد مشـرفعدم اعتمادها من الجهة المسئولة والضافة إل باإل شـركة، شعار ال
 .عىل الوجه المطلوب عمالإنجاز األ 

  القــيم ال -
ن
بــالرغم مــن وحــدة الموضــوع والصــفة ، للعمــال كــأجور ة مصـــروفالتفــاوت ف

 .والمدة والعمل

حيـــث ، عهــد أجــور العمالـــة العارضــة لصــــرفوموحــدة  عــدم وجــود سياســـة واضــحة -
ة مثل مركز خدمات الزنتـانيصـرف  لوحظ أن بعضها  ن ، لمدراء المراكز مبارسر   حـي 

ن
ف

إل   ف العهــــد يــــتم ، مراكــــز  10بغريــــان وعــــددها  شـــــركةأن المراكــــز التابعــــة لفــــرع ال
 ولـــم للعمالـــة العارضـــة بالنســـبة للمراكـــز التابعـــة لـــه صــــرفها مــدير الفـــرع الـــذي ينفـــرد ب

ة )كمــا هــو الحــال للمراكــز األخــرى( ممــا يثــت  تصـــرف  عهــد لمراكــز تابعــة للفــرع مبــارسر
 .الشك والريبة حيالها 

 
و
ية ل هذه المالحظات تدل عىل عدم وجود ضوابط واضحة لتشغيل العمالة الموسمك

الرقابـــة عـــىل اإلنفـــاق واالســـتغالل األمثـــل  أحكـــاموالعارضـــة تضـــمن شـــفافية المعاملـــة و 
 .شـركةلموارد ال

 عمالخاصة للقيام ببعض األ  شـركاتالتعاقدات مع 

اتفـــــاق وذلـــــك خـــــالل  محضــــــر  42المســـــاندة  شــــــركاتبلغـــــ  عـــــدد المشـــــاريــــ  مـــــ  ال -
 37,261,459ة ناهزت إجماليم( بقيمة 2020 ،2019 ،2018 ،2017) السنوات
ن بلغـــ  قيمـــة األ دينـــار    حـــي 
م مـــا 31/12/2020المنفـــذة فعـــال حـــبر تـــاريــــخ  عمـــالفن
 دينار.  28,137,332قيمته 

أي  دينــار  12,804,687هــا عمالكــدفعات أل   شـــركاتوقــد بلغــ  المبــالل المدفوعــة لل -
امـــات المتبقيـــة يقـــدر ب ن ــــأن مجمـــوع االلتر مـــ  عـــدم وجـــود خطـــة  دينـــار  14,515,768ـ

  ســــنة  شـــــركةال إدارةدة مــــن محــــد
مــــة فن ن بلــــل عــــدد االتفاقــــات المت    حــــي 

لتســــويتها فن
منهـــــا  3م تنفيـــــذ دينـــــار تـــــ 9,713,380 ة نـــــاهزتإجماليـــــاتفاقـــــا بقيمـــــة  12م 2020

ن  2وجاري تنفيذ  م دون اتخاذ  اتفاقي    االتفاقات المت 
  بافر
 ة. أي إجراء فن

  تــم رصــدها عـىل موضــوع االتفاقــات
المســاندة  شـــركاتمــ  ال ومـن أهــم المالحظــات الــبر

 :عموما ما يىل  

المساندة  شـركاتتنظم تعاقداتها م  ال شـركةخطة واضحة للأو  عدم وجود سياسة -
  يتم من خاللها اختيار ال

 .المنفذة شـركاتوغموض اآللية البر

أنهــــا قنــــاة مــــن قنــــوات تمريــــر العقــــود أو  العامــــة يعتــــت  مجــــرد وســــيط شـــــركةأن دور ال -
امـــــات  ن بتوجيهـــــات مـــــن وزارة الحكـــــم المحـــــىل  مـــــا يفقـــــدها اســـــتقالليتها وترتيـــــب االلتر

امـــات متناميـــة تعجـــز عـــن الوفـــاء بهـــا ن مـــا يعكـــس عـــدم جديـــة  القانونيـــة ويحملهـــا بالتر
 .عىل مصلحتها شـركةال إدارةوحرص 

  اتفاقاتهــــا مــــ  ال شـــــركةاعتمــــاد  -
 شـــــركاتالخــــدمات عــــىل طريقــــة التكليــــف المبــــارسر فن

  ذلــك لألصــ
  المســاندة مخالفــة فن

  المناقصــة  إجــراءاتل العــام فن
التعاقــد المتمثــل فن

، ممــــا يضــــي  عــــىل شـــــركاتمــــن الالئحــــة الماليــــة لل (127) ةالمنصــــوص عليــــه بالمــــاد
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وهــذا يعكــس عــدم حــرص ســعار، الحصــول عــىل أفضــل العــروض بأنســب األ  شـــركةال
 شـركة. عىل مصلحة ال شـركةال إدارة

 شــــــركاتق عـــــىل جميــــ  وعامــــة بحيـــــث تطبــــ محـــــددة عــــدم وجــــود ضـــــوابط ومعــــايت   -
 .دليل خاص بآلية التعاقد وتسعت  عمليات الحفرأو  الخدمات كالئحة

 شـركةأصول ال

)آليــات جمــ  القمامــة( لــوحظ آليــة ومركبــة عاديــة وخاصــة  218عــدد  شـــركةتمتلــك ال
 :عليها

 .الشخص   ستعمالمسلمة لهم أكتر من سيارة لال  أشخاصأن هناك  -

السـيارات، عـىل الـرغم مـن كونهـا تمثـل جـزءا مـن  عدم وجود ما يفيد بتقييم مجمـوع -
 شـركة. أصول ال

 دون أن يـتم اتخـاذ ، عـىل أنهـا غـت  موجـودة آليـة ضـائعه تـم تسـجيلها 38هنـاك عـدد  -
  من قبل الأي إجراء 

 .شـركةقانونن

  للشـركة
 الوضع القضان 

  لل
 :، تم تسجيل المالحظات اآلتيةشـركةمن خالل الوقوف عىل الوض  القضان 

ة - ة شــــركة، وتنـــام  المنازعـــات والـــدعاوى القضـــائية المرفوعـــة عـــىل ال كـــتر بســـبب كـــتر
  ذمتها 

اكمه فن امات المتر ن   حينها من قبل ، االلتر
  لم يتم تسويتها فن

، شـركةال إدارةوالبر
  الإل  وأن بعضــها يرجــ 

  تــم دمجهــا فن
، حيــث بلــل عــدد القضــايا شـــركةالجهــات الــبر

 .قضية 11المتداولة أمام القضاء 

امـات ال شــركةخر وتهاون اإلدارات المتعاقبة للتأ - ن  شــركاتمنـذ إنشـائها عـن تسـوية التر
  تم دمجهـا فيهـا عـىل الـرغم مـن أن قـرارات الـدمأ نصـ  

عـىل  صــراحةوالجهات البر
امات الجهات المدمجة ن  شـركة. الإل  آيلولة جمي  حقوق والتر

 اخلدمات العامة الزاوية  شـركة
 نظام الرقابة الداخلية 

  للع -
حيث لوحظ أن الهيكل التنظـيم   شـركةدم وجود هيكل تنظيم  ومالك وظيفن

 م. 2010سنة  شـركة للساس  صادر م  اعتماد النظام األ  شـركةالمعتمد لدى ال

ن بال شـركةعدم قيام ال -  بتحديد مسؤوليات ومهام المسؤولي 
 
  شـركة وفقا

للقواعد البر
  ال
 لنــــا تــــول  عضــــوان العا شـــــركاتتــــنص عليهــــا الحوكمــــة الرشــــيدة فن

ن مــــة، حيــــث تبــــي 
: عىل النحو  شـركةة ورقابية بالإداريتقلد مهام  شـركةال إدارةبمجلس   

 اآلنر

  دارةمدير مكتب المراجعة وعضو مجلس اإل. 

  دارةالتخطيط والمتابعة وعضو مجلس اإل  إدارةمدير. 

لالئحة ماليـة خاصـة توضـ  السياسـات الماليـة الواجـب اتباعهـا حـبر  شـركةافتقار ال -
مبنيــا وفـق أســس ومعـايت  صــحيحة وبمـا ال يتعــارض مـ  اللــوائ   شــركةيكـون عمــل ال

 المالية السائدة بالدولة. 
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  ارتفـــاع داريـــبتـــدريب الكـــوادر الماليـــة واإل  شــــركةال إدارةعـــدم اهتمـــام  -
ن
ة بمـــا شســـاهم ف

ن أداء  معدالت   .شـركةبالالموظفي 

  من شـأنها  شـركةال إدارةقصور   -
  مسك بعض السجالت المالية البر

ن
الرقابـة  أحكـامف

ن لنـا عـدم مسـك السـجالت التاليـةالصـرفعىل  / سـجل األصـولسـجل  :، حيـث تبـي 

باعــــداد بطاقــــة الصـــــنف لموجــــودات المخــــازن/ ســـــجل  شــــــركةالمخــــازن، واكتفــــ  ال
 . عاناتجل السلف واإل / سجل العهد المالية/ سم2020اليومية لسنة 

انيتهـا العموميـة وذلـك بالمخالفـة لـنص المـادة ) شـركةتأخر ال - ن   إعداد مت 
ن
( مـن 210ف

 قانون النشاط التجاري. 

، حيـــث لـــوحظ أن شــــركةضـــعف وعـــدم كفـــاءة تقـــارير مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة بال -
  توا
جـه سـت  المكتب ال يقوم باعداد تقارير دورية عـن أبـرز المشـاكل والمعوقـات الـبر

العليــــا لمعالجتهــــا، كمــــا لــــوحظ عــــدم القيــــام بــــالجرد  دارةا لــــإل احالتهــــو  شـــــركةعمــــل ال
ن آلخر.   المفاج   للخزينة والمخازن من حي 

عــدم إعــداد إل  م، ممــا أدى2020باعــداد قيــود اليوميــة عــن ســنة  شـــركةعـدم قيــام ال -
ان المراجعة.  ن  مت 

ن ضــــــوابط واضــــــحة تحكــــــم عمليــــــة إبــــــر أو  معــــــايت  أي  عــــــدم وجــــــود  - ام عقــــــود العــــــاملي 
 .شـركةبال

مـــن مـــواد تشـــغيل ومعـــدات  شــــركةعـــدم وجـــود آليـــة واضـــحة لتحديـــد احتياجـــات ال -
ها.   وأجهزة وغت 

  قامــ  بهــا ال -
   شـــركةالتكليــف المبــارسر لكافــة التوريــدات والتعاقــدات الــبر

خــالل ســنبر
 الفحص بالرغم من التنبيهات السابقة للديوان بالخصوص. 

  عــــــدم إحالــــــة  -
  يــــــنص عليهــــــا القــــــانون مــــــن األجــــــور االســــــتمرار فن

االســــــتقطاعات الــــــبر
الجهـات المعنيـة إل  وصـندوق الضـمان والتضـامن االجتمـاع   ضــرائبوالمرتبات كال
 بها بالمخالفة. 

انية التقديرية لل  شـركةنتائج متابعة تنفيذ المي  

انيــــة( معتمــــد مــــن قبــــل  شـــــركةلــــوحظ أن ال - ن ح مت 
 دارةمجلــــس اإل  رئيـــــسأعــــدت )مقــــتر

بعرضـــه اإلذن  لمراجعتـــه واعتمـــاده واعطـــاء دارةفقـــط، دون عرضـــه عـــىل مجلـــس اإل 
  من الجمعية العمومية. 

 لالعتماد النهان 

انيتهــــا التقديريــــة وانمــــا بموجــــب لجنــــة  شـــــركةإن مخصصــــات ال - ن ال تعــــد بنــــاء عــــىل مت 
 .  مشكلة بقرار من المجلس الرئاس 

  تقـــــــديرها لل شـــــــــركةلـــــــوحظ مبالغــــــــة ال -
م  2020 ،2019عــــــــام   ات خــــــــاللمصـــــــــروففن

  وض  القيمة التقديرية للمرتبات والمكافآت والعمل اإل 
  كالمبالغة فن

 . ضافن

  تقــــدير اإل  -
( إيــــرادات) يــــراداتغيــــاب الدقــــة فن م 2019خــــالل ســــنة  المجمــــ  الخــــدم 

دينــــار  227,345بينمــــا مــــا تــــم تحصــــيله بلــــل  ،دينــــار  45,000حيــــث قــــدرت بقيمــــة 
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  ســنة 
ن
الخاصــة بــالمجم  الخـــدم   يــراداتاإل  م حيــث قـــدرت2020وكــذلك الحــال ف

 دينار.  92,591وما تم تحصيله بلل دينار  45,000بقيمة 

انيــــات التقديريــــة لل - ن   الدقــــة عنــــد إعـــداد المت 
حيــــث لــــوحظ  شــــركةلـــوحظ عــــدم تـــوجن

  تقــدير بعــض بنــود ال
ن
انيــة ممــا يعيــق مصـــروفالمبالغــة ف ن انيــة  اســتخدامات بالمت  ن المت 

 . شـركةالمال  للاألداء  مالتقديرية كأسلوب أمثل لتقيي

 المخصصات المالية واإليرادات

حـبر خـدمات أو  عدم االهتمـام بتفعيـل خـدمات النظافـة للجهـات العامـة والخاصـة -
الصـــــفر ســـــنة إل  هــــذه الرســـــوم إيـــــراداتالمنــــازل والـــــذي ترتـــــب عليــــه أن انخفضـــــ  

 .م2020

  قيمــــة اإل  -
القيمــــة إل  المحصــــلة مــــن إيجــــار الشــــقق والمحــــالت بــــالنظر يــــراداتتــــدنن

 المقدرة خالل السنة. 

 رئيــــــــس دارةإهمــــــال مجلـــــــس اإل  -
 
  متابعـــــــة ديـــــــون ال أعضـــــــاءو  ا

البالغـــــــة قيمتهـــــــا  شــــــــركةفن
 .دينار 366,452

مــــة مــــ  المــــؤجرين منتهيــــة المــــدة ولــــم تقــــم ال -  شـــــركةلــــوحظ أن غالبيــــة العقــــود المت 
  ال
، دون أن ترد عىل ذلك باإلجراء القانونن

 
مناسب ممـا بتجديد بعض منها إال مؤخرا

 . شـركةبال دارةيعكس مجلس اإل 

  قيمــــة اإليجــــار الشــــهري للشــــقق والمحــــالت حيــــث وضــــع  لهــــا مبــــالل  -
لــــوحظ تــــدنن

  الســــوق المـــوازي، كمـــا أن بعـــض اإليجــــارات ازدادت 
رمزيـــة مقارنـــة بقيمـــة اإليجـــار فن

 
 
  انخفاضا

 
  دينـار  350 )مـن عما كان  عليه سابقا

 
 دينـار  285إل  م2000سـنة شـهريا

 
 
  تتبعهـا ال2020سنة شهريا

  تحديـد قيمـة هـذه  شــركةم( دون وضـوح المعـايت  الـبر
فن

 اإليجارات. 

 الفرعية شـركةجرد خزينة ال

ام بكتابـة التـاريــــخ عـىل  - ن   دفـتر الخزينـة اول بـأول وعـدم االلـتر
عدم القيام بالتسـجيل فن

 إيصال القبض. 

ن لنـا 2020المتحصالت النقدية عن سنة  إيداععدم  -   شـهري داعها إيـ م وتبـي 
 1،2فن

 م. 2021 لسنة

  إحالة تقرير بالمتحصالت للخزينة ال -
 شهري. أو  ية بشكل دوريرئيـسالتأخت  فن

عـــــن اتخـــــاذ اإلجـــــراء  شــــــركةال إدارةلـــــوحظ مـــــن خـــــالل الفحـــــص والمراجعـــــة تقـــــاعس  -
  المناسب حيال عدد كبـت  مـن الكمبيـاالت المسـتحقة الـدف  والبـالل قيمتهـا 

القانونن
 .اردين 1,901,100

مــــن  الصـــــرفوعــــدم  216-290 يــــراداتمــــن حســــاب اإل  الصـــــرفب شـــــركةلـــوحظ قيــــام ال
ات مصــــــروفوذلـــــك فيمـــــا يتعلـــــق بـــــدف  المرتبـــــات وال 216-300 اتمصــــــروفحســـــاب ال
 التشغيلية. 

ن مصـروفمن خالل فحص بند ال : ات والنفقات االخرى تبي   
 اآلنر
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   ف مقابل العمل اإل  -
ن
  التوس  ف

ن
ومنها  دارةمجلس اإل  رئيـسبموجب قرارات  ضاف

ن بال م2019( لســـــنة 29قــــراري ) ( لســـــنة 2وقـــــرار رقـــــم ) شــــــركة،لعـــــدد مـــــن المــــوظفي 
 ويالحظ عنها:  شـركةمسؤول وموظف بال 141م لعدد 2020

  .القرارت غت  محددة بمدة 

  لم يحدد القرار الغرض من العمل اإل  
ن
( مـن 128المـادة ) حكـامبالمخالفـة أل  ضاف

  حــــددت حــــاالت  ف مقابــــل العمــــل 
الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون العمــــل والــــبر

  اإل 
ن
 من صميم عمل الموظف.  أعمالوليس من بينها إنجاز  ضاف

 م لمجلـس 2019لسـنة األول  االجتمـاع محضــر بالمخالفة لما تم االتفاق عليه ب
  لوحظ أن قرار العمل اإل  شـركةال إدارة

ن
لـم يـتم  ف مقابلـه  م2020لسنة  ضاف

عــــــدم  ف مقابلــــــه للمخالفــــــات الســــــابقة، ولعــــــدم كفايــــــة  شـــــــركةال إدارةوعــــــىل 
 . ن  المخصصات المالية لسداد مرتبات الموظفي 

  منحتهــا ال -
  قيمــة المكافــآت الماليــة الــبر

ن
م 2020-2019خــالل عــام  شـــركةالتوســ  ف
ن المكافـــآت  فـــ  للأغلـــب  حيـــث لـــوحظ أن ،دينـــار  375,269مبلـــل وقـــدرة  عـــاملي 
هم اليوميـــــة ممـــــا يعـــــد بـــــذلك أعمـــــال   مـــــن صـــــميم  أعمـــــالنظـــــت   شــــــركةوالمـــــدراء بال
 :( من الالئحة التنفيذية لقانون العمل، ومثال ذلك129المادة ) حكاممخالفة أل 

يات أعمال  لجنة المشي 

يات بموجــب القـــرار رقــم ) شــــركةشــكل  بال - م وتتكـــون 2016( لســـنة 11لجنــة مشـــتر
يات بال إدارةبــــالرغم مــــن وجــــود اء أعضــــ 4وعــــدد  رئيـــــسمــــن  ، حيــــث إن شـــــركةمشــــتر
يات و  إدارةاللجنـــة هـــو مـــدير  رئيــــس ن اللجنـــة هـــم مـــن ضـــمن  أعضـــاءالمشـــتر العـــاملي 

يات لوحظ  :بادارة المشتر

 تقـوم بهـا اللجنـة تظهـر فيهـا أنـه ال يوجـد أغلب  أن  
محا ن اختيار العـروض الـبر
 .شـركةإال عرض واحد مقدم من قبل 

  يات أفــاد فيــه بــأن آخــر  رئيـــستــاب مقــدم مــن بنــاء عــىل ك  محضـــر لجنــة المشــتر
 شـــركةم ممــا ترتــب عليــه قيــام ال2/9/2019كــان بتــاريــــخ   الشـــراءاختيــار عــروض 

مــــة بطريــــق التكليــــف المبــــارسر وذلــــك  الشـــــراءبــــابرام كافــــة العقــــود وعمليــــات  المت 
  تـنص عـىل شـركات( من الالئحة المالية لل127المادة ) حكامبالمخالفة أل 

، والـبر
  )أنــه 

التكليــف بتنفيــذ الشـــراء أو  إجــراءاتوتعتــت  المناقصــة العامــة    األصــل فن
 (. عمالاأل 

يات ال  شـركةالفحص المستندي لمشي 

ن لنــا قيــام ال أذونــات الصـــرف مــن خــالل مراجعــة يات تبــي 
شـــركة بشـــراء الخاصــة بالمشــتر

، وعــــدم تــــوفت    عــــروض عــــن طريــــق لجنــــة مــــواد التشــــغيل عــــن طريــــق التكليــــف المبــــارسر
يات المشكلة بال  . شـركةالمشتر

يات ال   سنة  شـركةمشي 
 
 م 2019ف

اتفــاق  محضـــر الســابقة أنهــا قــد تمــ  بنــاء عــىل  أذونــات الصـــرف لــوحظ عــىل جميــ  -
ن  ن محــالت الفروســية لبيــ  وتغيــت   شـــركةمســبق مــا بــي  الخــدمات العامــة الزاويــة وبــي 
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ي مــا تريــد مــن زيــوت  شـــركة  الم ومــن ثــم أصــبح1/1/2018الزيــوت بتــاريــــخ  تشــتر
 .شـركاتبموجب هذا االتفاق دون توفت  عروض من عدة 

 أذونـــات الصـــــرف وذلـــك بنـــاءا عـــىل شـــــركةزيـــوت لصـــال  الشــــركة بشــــراء ال إدارةقيـــام  -
 التالية: 

حيـــث  أذونـــات الصــــرف إطـــارات ونضـــائد وذلـــك بنـــاء عـــىلشــــركة بشــــراء ال إدارةقيـــام  -
اتفـــاق ولــــم يـــتم تـــوفت  عــــدة  محضــــر قـــد تمـــ  بموجــــب  اءالشـــــر لـــوحظ أن عمليـــات 

 عروض. 

 إدارةقطــــ  غيــــار للشــــاحنات حيــــث لــــوحظ بشــــأنها قيــــام شـــــركة بشـــــراء ال إدارةقيــــام  -
يات بجلب عرض واحد مقدم مـن  اد وسـائل النقـل  شــركةالمشتر جنـان الخـت  السـتت 

 ولم يتم اختيار عدة عروض. 

امات  االلي  

امـــــات عـــــىل عـــــا ن مـــــن عـــــدة جهـــــات خاصـــــة كمحـــــالت بيـــــ   شــــــركةتق البلغـــــ  قيمـــــة االلتر
ن وغـــت  ذلـــك  اإلطـــارات والنضـــائد ومحـــالت الزيـــوت وايجـــارات المكبـــات وعقـــود التـــأمي 

 
 
 .م2020دينار وذلك حبر نهاية سنة  1,959,141وقدره مبلغا

مة بي   ال  المساندة  شـركاتوال شـركةالعقود المي 

ا بــــابرام هـــــذه العقــــود مــــ  ال دارةمجلـــــس اإل  رئيـــــسلــــوحظ قيــــام  -
 
دون  شــــــركاتمنفــــرد

( 179المـــادة ) حكـــاموذلـــك بالمخالفـــة أل  دارةمجلـــس اإل أعضـــاء  اجتمـــاعإل  الرجـــوع
ط  موافقـة بشأن  م2010لسنة  23من القانون رقم    اشـتر

النشـاط التجـاري، والـبر
 ات القانونية. تصـرفإلبرام كافة ال عضاءاألغلبية المطلقة من األ 

  إبــ -
  كتـــاب متــاب  ال شــــركاترام عقــود اللــوحظ فن

  لــم تــرد فن
بالمنـــاطق أن  شـــركاتالــبر

طريقــة التعاقــد معهــا لــم تــتم بطريــق المناقصــة العامــة حيــث لــم يعلــن عنهــا لجميــ  
المـــــادة  حكـــــامأدوات التنفيـــــذ، وانمـــــا أبرمـــــ  بطريـــــق التكليـــــف المبـــــارسر بالمخالفـــــة أل 

: )وتعتــت  المناقصــة العامــة    بنصــها عــىل أنــه شـــركات( مــن الالئحــة الماليــة لل127)

  
 أحكـــام( وهـــذا يعـــد إخـــالال بعمـــالالتكليـــف بتنفيـــذ األ الشــــراء أو  إجـــراءاتاألصـــل فن

 أل 
 
( مــن 46/2المــادة ) حكــامالتعاقــدات والــذي يعتــت  مــن المخالفــات الماليــة تطبيقــا

  شأن2013لسنة  (19)القانون رقم 
 تنظيم ديوان المحاسبة. إعادة  م فن

مــة مــ  اللــوحظ أن كافــة  - المســاندة لــم تــتم صــياغتها ومراجعتهــا  شـــركاتالعقــود المت 
 بصـياغتها والتوقيـ   دارةمجلس اإل  رئيـس، وانما يقوم شـركةالعقود بال إدارةمن 

 
رأسا

 .شـركةالعقود بال إدارةعليها بحسب إفادة مدير 

عالقــة أي  ال تــربطهم شــخاصيــتم أل  شـــركاتمــن ال شـــركةلصــال   الصـــرفأن  لــوحظ -
   شـــركةالب

وبيانــه ســداد قيمــة الدفعــة الثانيــة  2169رقــم  إذن الصـــرف المنفــذة، فــفن
)ر ص قد تـم لصـال   الصـرفنهأ البناء، لوحظ أن  شـركةمن المستخلص الختام  ل

  مســتنداتا م( 
ن صــلته ب إذن الصـــرف وال يوجــد فن نهــأ البنــاء، وكــذلك  شـــركةمــا يبــي 
ســـداد قيمــــة  608552 ،608553وصـــك رقــــم  2522 ف رقــــم إذن  تـــم بموجـــب
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م مــ  ال)ب ط  ( مستخلصــات ختاميــة لصــال   المســائدة  شـــركةتنفيــذا للعقــد المــت 
 لخدمات النظافة. 

ن أن المستخلصــــات الختاميــــة لعــــدد مــــن ال - المســــاندة وقعــــ  مــــن قبــــل  شـــــركاتتبــــي 
اف ومتابعـــة دون أن يوضـــ  أســـمانهم  أشـــخاص ن تحـــ  مســـم لجنـــة إرسر مجهـــولي 

بالمتابعـة ودون أن يقومـوا باعـداد تقـارير فنيـة، مـ  ذلـك تـم  ف وال قرار تكلـيفهم 
( مـــــن الالئحـــــة الماليـــــة 35المـــــادة ) حكـــــامبالمخالفـــــة أل  شــــــركاتمســـــتحقات هـــــذه ال

  تـــنص عـــىل أنـــه: )ال يـــتم  ف مستخلصـــات ومســـتحقات الجهـــات  شــــركاتلل
والـــبر

تصـــة بمـــا يفيـــد الفنيـــة المخ دارةالمتعاقـــد معهـــا إال بعـــد مراجعتهـــا واعتمادهـــا مـــن اإل 
  المســـــندة إلــــيهم عـــــىل الوجـــــه المطلـــــوب عمـــــالاأل أو  المـــــواد  اســـــتالمصــــحتها و 

 
طبقـــــا

  تم التعاقد عليها. 
 للمواصفات البر

ن أن المستخلصــات الختاميــة لعــدد مــن ال - المســاندة لــم تشــكل لهــا لجنــة  شـــركاتتبــي 
اف ومتابعـــة أصـــال ولـــم تـــذيل بـــأي توقيعـــات وانمـــا اعتمـــدت مـــن  مجلـــس  رئيــــسإرسر

( مــــــن الالئحــــــة الماليــــــة 35المــــــادة ) حكــــــامبالمخالفــــــة أل  الصـــــــرفبالموافقــــــة و  دارةاإل 
  شـركاتلل

 عقد توريد أتربة للمكب العموم  الحرشة 

: ويالحظ بشأنه   
  اآلنر

م شــركةتعد مـن صـميم عمـل ال أعمالتم التعاقد عىل القيام ب - ، حيـث إن العقـد المـت 
  يـتم توريـدها للمكـب من المدير التنفيذي كان لغرض توريـد أتربـة لـ

ردم القمامـة الـبر
م الشـــخص المتعاقـــد معـــه بتـــوفت  عـــدد  ن

 2آلـــة جـــرف )كاشـــيك( وعـــدد  1بحيـــث يلـــتر
دينـــار  19,000شــاحنات تصــميم دنــت  مـــ  آلــة رش مبيــدات بقيمـــة شــهرية وقــدرها 

تستطي  توفت  مثـل هـذه  شـركةخاصة وأن ال دينار  228,000وبقيمة سنوية قدرها 
. كما لوحظ أنه وبانتهاء العقد السابق وبتاريــــخ   اآلالت ولديها عدد  ن كبت  من العاملي 

بـــــابرام عقــــــد جديـــــد مــــــ  المتعاقــــــد  شـــــــركةم قـــــام المــــــدير التنفيـــــذي بال16/3/2020
الســـــابق )ع ف ق( لـــــذات الغـــــرض وبـــــنفس اآلالت، إال أن قيمـــــة العقـــــد قفـــــزت مـــــن 

 إل  دينــــــار  19,000
 
 دينـــــــار  70,000شـــــــهريا

 
جـــــــار الســـــــنوي إن قيمـــــــة اإليأي  ،شـــــــهريا

ي لل 840,000ستكون    شــركةدينـار وهـو مـا ششـتر
 
   عـددا

 
ا مـن اآلالت المسـتعملة  كبـت 

  العمل. 
 فن

 عقد إيجار المكب العموم  برصمان

يجـــــار قطعـــــة أرض بمنطقـــــة إعقـــــد  دارةمجلـــــس اإل  رئيــــــسم وقـــــ  20/8/2020بتـــــاريــــخ 
 مــ  )أ س م(ها كمكــب عمــوم  إللقــاء النفايــات ســتعمالال  دينــار  50,000 مــان بواقــ  

هـا مـن مصـلحة األمـالك العامـة، وقـد  الذي ال يملك قطعة األرض هذه وانما قام بتأجت 
 :هذا العقد ما يىل  بشأن  لوحظ

 السيارات

م بتـــاريــــخ 2018( لســـنة 31باصـــدار قـــرار رقـــم ) شــــركةبال دارةمجلـــس اإل  رئيــــسقيـــام  -
ة اريـــــدوتقيـــــيم وتمليـــــك الســـــيارات اإل لحصــــــر  تشـــــكيل لجنـــــةبشـــــأن  م12/8/2018
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والســطو الــذي تعرضــ  لــه  ســـرقةال عمــالة نتيجــة أل إداريــســيارة  85لعــدد  شـــركةبال
ة الســـــابقة شــــــركةآليـــــات ال بالمخالفـــــة للقـــــرارات الصـــــادرة بالخصـــــوص  ،خـــــالل الفـــــتر

 :ويالحظ عليها

  وتقيـــــــيم وتمليـــــــك لحصــــــــر  بتشـــــــكيل لجنـــــــة دارةمجلـــــــس اإل  رئيــــــــسيعتـــــــت  قـــــــرار
( من قرار اللجنة 19المادة ) حكامة أل صـريح مخالفة شـركةة بالداريالسيارات اإل 

  قضـ  بـأن لجنـة تخريـد 2007لسنة  (918)الشعبية العامة سابقا رقم 
 م والبر

مجلــــس الــــوزراء  رئيـــــسبيــــ  الســــيارات المملوكــــة للمجتمــــ  تشــــكل بقــــرار مــــن أو 
برئاســـــة منـــــدوب عـــــن وزارة المواصـــــالت وعضـــــوية منـــــدوب عـــــن كـــــل مـــــن وزارة 

 السيارة. المالية والجهة مالكة 

  م 2018( لســـنة 31رقـــم ) دارةمجلـــس اإل  رئيــــسخالفـــ  اللجنـــة المشـــكلة بقـــرار
  وضــعتها المــادة )

( مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم 18المعــايت  الــبر
  صــــــــنف  اآلليــــــــات والســــــــيارات2007لســــــــنة  (918)

ثــــــــالث فئــــــــات إل  م والــــــــبر
  وضــــــــعتها اللجنــــــــة ششــــــــ

وبــها الكثــــــــت  مــــــــن محــــــــددة، بينمــــــــا كانــــــــ  المعــــــــايت  الــــــــبر
انهـــا    تـــم رسر

اح أن الســـيارات الـــبر المخالفـــات، وعـــىل ســـبيل المثـــال فقـــد تـــم اقـــتر
و   لــم تصــل  دينــار  15,000م يوضــ  لهــا ســعر موحــد وهــو 2017خــالل ســنة 

ائهــــا مــــدة خمــــس ســــنوات إل  بعــــد    ولــــم يمــــض عــــىل رسر
ا،ن نهايــــة العمــــر االفــــتر

( مـــن قـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقا رقـــم 18/1المـــادة ) حكـــامبالمخالفـــة أل 
 :م، وهذه عينة من ذلك2007لسنة  (918)

اء السيارة المستلم نوع السيارة ية تاريــــخ الشـراء قيمة شر  سعر البيع القيمة الدفي 

ا  15,000 55,275 30/5/2017 67,000 ع ك هواندي أالنتر

كروز  15,000 54,285 10/5/2017 65,800   ب ك هواندي فت 

ن   15,000 58,457 5/7/2017 69,800 ال ال 320مرسيدس بتن
 

   
انها خـالل سـنبر اح سـعر موحـد لهـا  م2016-2015سيارات تم رسر فقـد تـم اقـتر

  كســـابقتها، إل  و   لـــم تصـــل بعــد  دينـــار  13000بقيمــة 
ا،ن نهايـــة العمـــر االفـــتر

 :مثلةوذلك عىل النحو الموض  لبعض األ 
اء السيارة المستلم السيارةنوع  ية تاريــــخ الشـراء قيمةشر  سعر البيع القيمة الدفي 

ا   13,000 16,800 26/7/2016 24,000   ال 2013هواندي االنتر

 13,000 22,400 27/7/2016 32,000 ع ت 2014كيا اوبتما 

 13,000 14,087 27/9/2015 24,500 ر ك 2013كيا اوبتما 
 

  انهــا م فقـــد تــم احتســـاب القيمـــة 2014-2012خـــالل الســنوات ســيارات تـــم رسر
ية وأخذ القيمة المتوسطة للسيارات ذات النوع والموديل الواحد، وذلك  الدفتر

  :مثلةعىل النحو الموض  لبعض األ 
اء السيارة المستلم نوع السيارة ية تاريــــخ الشـراء قيمة شر  سعر البيع القيمة الدفي 

 7,000 1,212 17/1/2012 4,8500 ص ك كيا كادنزا

 5,500 5,383 3/3/2014 15,950 ع ال هونداي اكسن 
 

 االستنتاجات

  ال -
ن فن عــىل النحــو الســابق ذكــره  شـــركةإن تمليــك عــدد مــن الســيارات لــبعض العــاملي 

  مــال التصـــرفيعــد تجــاوزا للقــانون و 
عليــه  دون الرجــوع للجمعيــة العموميــة شـــركةا فن
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  تــنص عـــىل 2007( لســنة 918( مــن القــرار رقــم )20المــادة ) حكــامأل  وتطبيقــا

م الــبر
  السيارات تصـرفهذا القرار ال حكامأنه: )يحظر عىل كافة الجهات الخاضعة أل 

ن
أو  ف

  أي إجــراء  هــذا القــرار ويعتــت   حكــاماآلليــات المملوكــة للمجتمــ  بالمخالفــة أل 
ن
يتخــذ ف

 
ا
  شـركةمن ال( ف ن اإلجراء المتخذ بالتمليك هذا الشأن باط 

ا
 .يعد باط 

  بشـراء  القيام -
ن
اد السيارات  شـركةم من 2019سيارة نوع هونداي سنتاف طيبة الستت 

دينار للجنة المكلفة بمتابعة المجم  الخدم  تتول متابعة  139,900بمبلل وقدرة 
والبيـــــان التـــــال  يوضـــــ   ،)المجمـــــ  الخـــــدم  مـــــن شـــــقق ومحـــــالت( شــــــركةعقـــــارات ال

  :دادتفاصيل عملية الس

ـــخ رقم الصك رقم إذن الصـرف  المبلغ اسم المستفيد البيان التاريـ

 60,000 ه أ ع من قيمة السيارةاألول  سداد الدفعة 9/9/2019 607749 2027

 14,000 ه أع سداد قيمة الدفعة الثانية 19/9/2019 607751 2051

 24,000 غ ط   سداد قيمة الدفعة الثالثة 6/10/2019 607752 2094

 41,200 طيبة الدولية شـركة سداد قيمة الدفعة الرابعة 21/5/2020 608559 2558
   

 :  ويالحظ ما يىل 

اء هــــذه الســــيارة بهــــذا الســــعر  دارةمجلــــس اإل  رئيـــــسلــــوحظ قيــــام  - بالموافقــــة عــــىل رسر
م 2018( لســــنة 31قيامــــه قبــــل ذلــــك باصــــدار القــــرار رقــــم )إل  البــــاهض دون النظــــر 

  شــــركةتشـــكيل لجنـــة تمليـــك ســـيارات البشـــأن  م12/8/2018بتـــاريــــخ 
 
 عمـــالأل  نظـــرا

 . شـركةوالسطو الذي تعرض  وتتعرض له آليات ال سـرقةال

لوحظ أنه ال يوجد ما يفيد تسـلم اللجنـة لهـذ السـيارة وعنـد توجيـه الـديوان السـؤال  -
 علـم هـذه اللجنـة عـن تسـلمهم لهـذه السـيارة تـم إيفادنـا بـأنهم عـىل غـت  أعضاء  الحد 

 
ا
 .بها أص 

ة، بـــل  إل شــــركة لـــم تقـــم بالـــدف  شــــركةلـــوحظ أن ال - اد الســـيارات مبـــارسر طيبـــة الســـتت 
صــلة وهــم: أي  المســتفيدة شـــركةال تــربطهم بال أشــخاصقامــ  بــدف  القيمــة باســم 

)غ ط  ( ونظافـة مسـاندة(،  شــركةركـن ليبيـا ) شــركة)ه أ ع( وصفته المدير العام ل
 صفة. أي  ليس لديه

يات والخـــاص  9اختيـــار العـــروض رقـــم  محضــــر لـــوحظ أن  - المقـــدم مـــن لجنـــة المشـــتر
بجلــــب العــــروض الالزمــــة لتــــوفت  اآلليــــة المطلوبــــة ال يوجــــد بــــه إال عــــرض واحــــد مــــن 

 طيبة الدولية.  شـركة

 مصراتـهخدمات النظافة العامة  شـركة
 نظام الرقابة الداخلية

دفـــتر اليوميـــة )الت الماليـــة ومنهـــا الماليـــة بمســـك الـــدفاتر والســـج دارةعـــدم قيـــام اإل  -
 .(ستاذ المساعدسجل األ  –ستاذ العام سجل األ  –العامة 

انيـات العموميـة والحسـابات الختاميـة لل شــركةال إدارةعدم قيـام  - ن  .شــركةباعـداد المت 
انيــــة العموميــــة لل ن انيــــة معــــدة ومقدمــــة    المت 

ن عــــن الســــنة  شـــــركةحيــــث أن أخــــر مت 
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انيــة تمــ  أو  م2014الماليــة المنتهيــة  ن ا للــديوان عــن الســنة الماليــة إحالتهــن أخــر مت 
انيات حبر 31/12/2008المنتهية  ن   المت 

ر
م وأنـه 31/12/2018م وجاري إعداد باف

ن توطئــة لتقــديمها للجمعيــة  شـــركةال دارةبصــدد تقــديمها إل  العتمادهــا مــن المســؤولي 
 شـركة. العمومية لل

-   
  جميـــــ  المعـــــامالت الـــــبر

ن
خـــــالل  شــــــركةقامـــــ  بهـــــا ال ضـــــعف التعزيـــــز المســـــتندي ف

 .سنوات الفحص

 .المالية باثبات جمي  القيود اليومية عند حدوثها دارةعدم قيام اإل  -

  عمليــة تســـجيل القيـــود بالــدفاتر اليوميـــة وترحيلهـــا  -
ن
إل  ضــعف الـــدورة المحاســـبية ف

 الحسابات المساعدة. 

  المدينــ رصــدةبــاجراء المطابقــات الماليــة الالزمــة لأل شـــركةعــدم قيــام ال -
ن
ة والدائنــة ف

 نهاية كل سنة. 

ن ولـــم يـــتم  شــــركةقيـــام ال - ن الســـابقي  بتســـليم عـــدد مـــن الســـيارات لعـــدد مـــن المـــوظفي 
 ..شـركةها منهم بالرغم من انتهاء عالقتهم الوظيفية بالإرجاع

  نهايــة كــل ســنة والجــزء االخــر ال يــتم  شـــركةال إدارةقيــام  -
اماتهــا فن ن باثبــات جــزء مــن التر

 .اثباته مما يظهر بند الدائنون بقيمة ال تمثل الواق 

ة داريـــالـــرقم االشـــاري بكـــل معامالتهـــا الماليـــة واإل  اســـتخدامب شــــركةال إدارةعــدم قيـــام  -
 العامة وفروعها.  دارةباإل 

 شـركةالجمعية العمومية لل

ن من خالل متابعة  : أعمال الجمعية تبي   
 اآلنر

 قيــــام وزيـــر الحكــــم المحـــىل  باصــــدار القـــرار رقــــم )05/07/2012بتـــاريــــخ  -
ن ( 45م تبـــي 

العامــــــة لخــــــدمات  شـــــــركاتتشــــــكيل الجمعيــــــات العموميــــــة للبشــــــأن  م2012لســــــنة 
  مادتــه  :النظافــة بالمنــاطق

تشــكل الجمعيــات العموميــة األول: حيــث نــص القــرار فن
: العامة لخدمات ال شـركاتلل  نظافة بالمناطق عىل النحو التال 

 شـركة للرئيـي  المجلس المحىل  الواق  بدائرته المقر ال رئيـس. 

 دوائرها فرعإل  عضو عن المجالس االخرى  
 .شـركةمكتب الأو  يق  فن

  .  
 عضو قانونن

   بالمنطقة عن وزارة الحكم المحىل  مدير مكتب اإل  .عضو مال  
 صحاح البيب 

ن 22/05/2013وبتــاريــــخ  - ( 86قيـــام وزيـــر الحكـــم المحـــىل  باصـــدار القـــرار رقـــم ) م تبـــي 
العامـــــة  شــــــركةالجمعيـــــة العموميـــــة لل أعضـــــاءو  رئيــــــستســـــمية بشـــــأن  م2013لســـــنة 

  مادته ،مرصاتـهلخدمات النظافة 
 :عىل النحو التال  األول  حيث نص فن
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 الصفة الوظيفة االسم

 ارئيـس مرصاتـهالمجلس المحىل   رئيـس ا م ش

 عضوا مرصاتـهعضو المجلس المحىل   ن م ا 

ن  ح م ص  عضوا عن المجلس المحىل  زليير

  وليد ع ع أ
 عضوا عن المجلس المحىل  ببن

   م م ص
 عضوا مدير مكتب االصحاح البيب 

 عضوا عضو مال   ه ع ب

   ع س  
 عضوا عضو قانونن

 

ن مخالفــة 2015المعــدل ســنة  شـــركة للســاس  عــىل النظــام األ  االطــالعومــن خــالل  م تبــي 
لـــــنص  مرصاتـــــهالعامــــة لخــــدمات النظافــــة  شـــــركةالجمعيــــة العموميــــة لل رئيـــــستســــمية 
أسها وزيـر الحكـم عىل أن تتكون الجمعية العمومية من سب   (21)المادة  أشخاص ويتر
 :المحىل  

، 2017 ،2016اجتمـــاع خـــالل الســـنوات شــــركة أي لـــم تعقـــد الجمعيـــة العموميـــة لل -
بشــأن  مــن القــانون التجــاري (163)م وذلــك بالمخــالف لــنص المــادة 2019، 2018

 شــركة المعـدل للسـاس  من النظـام األ  (31)االجتماعات الدورية وكذلك نص المادة 
  تنص عىل أن تنعقـد الجمعيـة العموميـة لل2015خالل سنة 

مـرة عـىل  شــركةم والبر
 .كل سنة  األقل

 ية العمومية والقرارات الصادرة عنها. عدم وجود سجل تدون به اجتماعات الجمع -

-   
مجلـــس أداء  بعـــدم قيامهـــا بمتابعـــة شــــركةعمـــل الجمعيـــة العموميـــة للأداء  قصـــور فن
وضــــ  رنيــــة وأهــــداف وخطــــط  ضـــــرورةالتنفيذيــــة والزامهمــــا ب دارةوكــــذلك اإل دارة، اإل 

اتيجية واضحة لل  .شـركةاستر

ونظـــــم العمـــــل الداخليـــــة  باعتمـــــاد اللـــــوائ  شــــــركةعـــــدم قيـــــام الجمعيـــــة العموميـــــة لل -
المعـــدل ســـنة  شــــركة للســـاس  مـــن النظـــام األ ( 32)بالمخالفـــة لـــنص المـــادة  شــــركةبال

 م. 2015

انيــة العموميــة وحســاب  شـــركةعــدم قيــام الجمعيــة العموميــة لل - ن بالتصــديق عــىل المت 
 المعــدل سـاس  مـن النظـام األ  (32)ربـاح والخسـائر وذلـك بالمخـالف لــنص المـادة األ
 م. 2015سنة 

ن مجلـس  شـركةالفة الجمعية العمومية للمخ - لـنص المـادة  شــركةال إدارةباعادة تعيـي 
ثــالث  دارةعـىل أن تكـون مـدة مجلـس اإل  شـــركة المعـدل للسـاس  مـن النظـام األ  (40)

ن  مــن تــاريــــخ  شـــركةال إدارةولــوحظ اســتمرار عمــل مجلــس  ،ســنوات مــن تــاريــــخ التعيــي 
أو إعــــــــادة  تمديــــــــد أي  م دون وجــــــــود 05/10/2020م حــــــــبر 27/10/2013تعيينــــــــه 

ن لمجلس اإل  ة السابقة دارةتعيي   .خالل الفتر

 المعـدل سـاس  مـن النظـام األ  (54)لنص المـادة  شـركةمخالفة الجمعية العمومية لل -
 .م عــىل أن تكـون مــدة عمــل هيئـة المراقبــة ثــالث سـنوات قابلــة للتمديــد2015سـنة 

ن عــدم قيــام الجمعيــة العموميــة لل باصــدار قــرار تمديــد لهيئــة المراقبــة عــن  شـــركةتبــي 
 .م2020م حبر 2015السنوات 
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 ساس  من النظام األ  (26)بتطبيق نص المادة  شـركةعدم قيام الجمعية العمومية لل -
  تخـــتص 2015المعـــدل ســـنة  شــــركةلل

الـــدعوة للجمعيـــة العموميـــة  إجـــراءاتم والـــبر
  جميــــ  األ عــــىل أن تكــــون الــــ

ن
  إحــــدى  اإلعالنحــــوال بــــدعوة للجمعيــــة العموميــــة ف

ن
ف

  وسيلة من وسائل التواصل اإلإضافة إل أي الصحف اليومية 
ونن ن فيه يوم  لكتر يبي 

ه وذلــــك قبــــل الميعــــاد المحــــدد لالجتمــــاع أعمالــــاالجتمــــاع وســــاعته ومكانــــه وجــــدول 
 .األقلبخمسة عشر يوما عىل 

( لســـــنة 3عنـــــد قيامهـــــا باصـــــدار القـــــرار رقـــــم ) شــــــركةمخالفـــــة الجمعيـــــة العموميـــــة لل -
 مصـــراتهالعامــة لخــدمات النظافــة  شـــركةاعتمــاد الهيكــل التنظــيم  للبشــأن  م2014
( 139م والــــذي يعتــــت  مخــــالف لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم )24/03/2014بتــــاريــــخ 
تشـــــــكيل الجمعيـــــــة بشـــــــأن إعــــــادة  م03/03/2014م الصـــــــادر بتــــــاريــــخ 2014لســــــنة 

  مادتــــــه شـــــــركاتالعموميــــــة لل
ن
  نــــــص ف

عــــــىل أن تكــــــون األول  العامــــــة للنظافــــــة والــــــبر
 .العامة لخدمات النظافة جمعية عمومية واحدة لكل شـركاتلل

 1م باصـــــدار القـــــرار رقـــــم 11/02/2014بتـــــاريــــخ  شــــــركةقيـــــام الجمعيـــــة العموميـــــة لل -
دون أخــد  مصـــراتهالعامــة لخــدمات النظافــة  شـــركةاعتمــاد نظــام المرتبــات بالبشــأن 
  قيمـــــــة الموافقـــــــ

ة مـــــــن وزارة الحكـــــــم المحـــــــىل  حيـــــــث أن هـــــــذه الزيـــــــادة المضـــــــاعفة فن
الـذي أثـر سـلبا عـىل  األمـر خرى العامة بالمناطق األ  شـركاتري عىل الـالمرتبات ال تس
امــات المتمثلــة )ضــمان  شـــركةعــدم عــزوف ال ن  –تضــمان  –بتســديد مــا عليهــا مــن التر

 ديون أخرى(.  –جهاد 

بشأن إعادة  م2020لسنة  (37)باصدار القرار رقم  شـركةقيام الجمعية العمومية لل -
  لوحظ فيه إبقاء  شـركةال إدارةتسمية مجلس 

عـىل نفـس  دارةمجلس اإل  رئيـسوالبر
 حبر تاريخه.  م2013صفته السابقة من سنة 

 شـركةال إدارةمجلس 

ن  شـركةال إدارةمجلس  أعمالمن خالل متابعة   : تبي   
 اآلنر

 (1باصـــدار القـــرار رقـــم ) شــــركةم الجمعيـــة العموميـــة للم قيـــا27/10/2013بتـــاريــــخ  -
مرصاتــه، حيـث نـص  –العامـة لخـدمات النظافـة  شـركةال إدارةتسمية مجلس بشأن 

  مادته األول: 
 مصــراتهالعامة لخدمات النظافة  شـركةال إدارةيتم تشكيل مجلس  فن

ن قيـــام الجمعيـــة العموميـــة لل05/10/2020وبتـــاريــــخ  لخـــدمات  العامـــة شــــركةم تبـــي 
  مادتـه2020( لسنة 37باصدار القرار رقم ) مصـراتهالنظافة 

األول  م حيـث نـص فن
  مادته الثانية عـىل مجلـس  شـركة،ال إدارةيعاد تشكيل مجلس 

 شــركةال إدارةونص فن
  اتهاختصاصــان يمــارس مهامــه و 

 
القــانون رقــم  أحكــامو  شـــركة للســاس  للنظــام األ وفقــا

 النشاط التجاري. بشأن  م2010لسنة  (23)

ن اآلمجلس اإل  أعمالومن خالل متابعة  : دارة السابق والحال  تبي   
 نر

 شـــــــركة للســــــاس  مــــــن النظــــــام األ  (41)لــــــنص المــــــادة  شـــــــركةال إدارةمخالفــــــة مجلــــــس  -
مســــــئوال عـــــــىل رســـــــم  شــــــــركةال إدارةم عــــــىل أن يكـــــــون مجلــــــس 2015المعــــــدل ســـــــنة 

  تراها كفيلة بتحقيق أغراض ال
 .شـركةالسياسات البر
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ن اعضائه.  دارةمجلس اإل  رئيـسباختيار نائب  شـركةال إدارةعدم قيام مجلس  - من بي 
المعـــدل ســـنة  شــــركة للســـاس  مـــن النظـــام األ  2الفقـــرة  (41)بالمخالفـــة لـــنص المـــادة 

 م. 2015

 شـــــــركة للســــــاس  مــــــن النظــــــام األ  (41)لــــــنص المــــــادة  شـــــــركةال إدارةمخالفــــــة مجلــــــس  -
ن المــــــدير العــــــام  شـــــــركةال إدارةس عــــــىل مجلــــــ 3م الفقــــــرة 2015المعــــــدل ســــــنة  تعيــــــي 

ن مســاعد لــه وتحديــد معامالتهمــا الماليـة. وكــذلك مخــالف لــنص المــادة   (51)وتعيـي 
ن المدير العام لل شـركةال إدارة عىل أن يتول مجلس ساس  من النظام األ   .شـركةتعيي 

ات وذلــك بعــدم ختصاصــللفقــرة الثالثــة مــن هيكــل اال  شـــركةال إدارةمخالفــة مجلــس  -
اح الخطط اال قي  والعمل عىل تنفيذها.  شـركةية للستثمار امه باقتر

ات وذلــك بعــدم ختصاصــللفقــرة الرابعــة مــن هيكــل اال  شـــركةال إدارةمخالفــة مجلــس  -
امأ التنفيذية الالزمـة لتحقيـق أغـراض ال ومتابعتهـا  شــركةقيامه بوض  الخطط والت 

 وتنفيذها. 

 شـــــــركة للســــــاس  مــــــن النظــــــام األ  (45)لــــــنص المــــــادة  شـــــــركةال إدارةمخالفــــــة مجلــــــس  -
  .باالجتماع من وزير الحكم المحىل  اإلذن  أخد  ضـرورةم عىل 2015المعدل سنة 

 شـــــــركة للســــــاس  مــــــن النظــــــام األ  (63)لــــــنص المــــــادة  شـــــــركةال إدارةمخالفــــــة مجلــــــس  -
  نهايـة  شـركةال إدارةقيام مجلس  ضـرورةم عىل 2015المعدل سنة 

باعـداد تقـارير فن
ومركزهـــا المـــال  وتقديمـــة للجمعيـــة العموميــــة  شــــركةن نشـــاط العـــ، كـــل ســـنة ماليـــة

مصــــدقا عليهــــا مــــن  شـــــركةمرفقــــا بــــالقوائم الماليــــة والحســــابات الختاميــــة لل شـــــركةلل
 .  المراج  الخارج  

ن تبــ - ن تكليفــه لنفســه )م ر غ( ن أ ي  ن ناهيــك عــىل ذلــك تبــي 
 لفــرع زليــير

 
تــم تكليفــه مــديرا

 لمركــز خــدمات كعــام الــذي يعــد 
 
 مخ مـديرا

 
ن واللــوائ  المعمــول بهــا داخــل الفـا للقــواني 

تعـــــــارض بشـــــــأن  م2018لســـــــنة  (15) وكـــــــذلك قـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم شــــــــركةال
لســـــنة  (7)الـــــديوان رقـــــم  رئيــــــسالمصـــــال  وكـــــذلك مخـــــالف للمنشـــــور الصـــــادر عـــــن 

افيــه وصــيفة بشــأن  م2018 ن صــفة إرسر تعــارض المصــال  حيــث ال يمكــن الجمــ  بــي 
 تنفيذية للمذكور. 

الـــذي يعـــد  األمـــر  م2019بانعقـــاد اجتماعهـــا خـــالل ســـنة  شــــركةال إدارةمجلـــس تـــأخر  -
خــــــالل ســــــنة  شـــــــركة المعــــــدل للســــــاس  ( مــــــن النظــــــام األ 45)مخــــــالف لــــــنص المــــــادة 

  .مرة واحدة كل شهرين شـركةال إدارةعىل أن يكون اجتماع مجلس  ،م2015

   شــــركةال إدارةمحـــا ن اجتمـــاع مجلـــس  -
ومـــا    اال  المســـتوى المطلـــوبإل  ال تـــرتفر

  هــذه البنــود 
عبــارة عــن عــرض لبنــود جــدول االجتمــاع وعــدم وجــود مــا يفيــد البــث فن

 .محضـربال

   شــــــركةال إدارةضـــــعف مجلـــــس  -
المســـــتوى إل  عنـــــد القيـــــام باصـــــدار قـــــرارات ال تـــــرتفر

ن قيام مجلس  قـرارات فقـط لسـنة  4باصـدار عـدد  شــركةال إدارةالمطلوب حيث تبي 
  قـــرارات ترقيـــة 2020قـــرارات لســـنة  6وعـــدد  م2019

م حيـــث كـــان اغلبهـــا يتمثـــل فن
  ال
  شـركة. لموظفن
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 شـركةال إدارةمجلس  رئيـس

ن  رئيـس أعمالمن خالل متابعة  : المجلس تبي   
 اآلنر

م بتكليـف مكتـب 2015عند قيامـه خـالل سـنة  شـركةال إدارةمجلس  رئيـسمخالفة  -
انيات العمومية للإبشأن  مراجعة ن المالية المنتهية من  عن السنوات شـركةعداد المت 
مــــن  (59)الــــذي يعــــد مخــــالف لــــنص المــــادة األمــــر  ،م2014ســــنة إل  م2009ســــنة 

 اختصـاصجـراء مـن م حيـث أن هـذا اإل 2015المعدل سـنة  شـركة للساس  النظام األ 
 .شـركةال إدارةمجلس  رئيـسات اختصاصوليس من  شـركةالجمعية العمومية لل

بعـــدم قيامـــه باعـــداد تقـــارير دوريـــة وســـنوية عـــىل وضـــ   دارةمجلـــس اإل  رئيــــسإهمـــال  -
  وذلــــك شـــــركةوعرضــــها عــــىل المجلــــس والجمعيــــة العموميــــة لل شـــــركةال

 
لهيكــــل وفقــــا

 شـركة. ات المعمول به داخل الختصاصاال 

بشـــــأن  م2017( لســــنة 25باصـــــدار القــــرار رقــــم ) شـــــركةال إدارةمجلــــس  رئيـــــسقيــــام  -
يات وذلك بالمخالف  يات  (17)لنص المادة تشكيل لجنة المشتر من الئحـة المشـتر

ن عــــن  ن أعضــــائها ممثلــــي    نصــــ  عــــىل أن تضــــم اللجنــــة مــــن بــــي 
 إدارةوالمخــــازن والــــبر

يات والمخــــــازن ادارةالشــــــؤون الماليــــــة ومكتــــــب المراجعــــــة و  ن و  المشــــــتر أحــــــد الفنيــــــي 
 .  
ن وعضة قانونن  المتخصصي 

ن بمناصــب قياديــة داخــ شـــركةال إدارةمجلــس  رئيـــسقيــام  -  شـــركةل البتكليــف مــوظفي 
ن أو  اسسأي  دون وجود   .معايت  توض  كيفية اختيار هؤالء المكلفي 

عنـــد  شــــركةال إدارةللقـــرار الصـــادر عـــن مجلـــس  شــــركةال إدارةمجلـــس  رئيــــسمخالفـــة  -
  قيامـة بالموافقــة عـىل مــن  سـاعات العمــل اإل 

م لصــال  12/2019خــالل شـهر  ضـافن
ه مخـــالف للســـاعات المحـــددة الـــذي اشـــاره فيـــه المراجـــ  الـــداخىل  بأنـــ مرصاتــــهفـــرع 

  تحــــدد 
ام  األمــــر  ،ســــاعة عــــادي وممتــــاز  3296والــــبر ن ن لنــــا عــــدم الــــتر  رئيـــــسالــــذي تبــــي 

  إدارة. اجتماع مجلس  محضـر ب شـركةال إدارةمجلس 

يان  (55)لــــــنص المــــــادة  شـــــــركةال إدارةمجلــــــس  رئيـــــــسمخالفــــــة  - مــــــن الئحــــــة المشــــــتر
 صــنافاأل  اســتالمبعــدم قيامــه بتشــكيل لجنــة تخــتص بفحــص و  شـــركةوالمخــازن بال
ة الالزمـة للتحقـق مـن ، الواردة   مـن ذوي الخـت 

ن أعضـائها فـبن ويراع أن يكون مـن بـي 
ويــــــــــتم تحديــــــــــد ، الــــــــــواردة ومنــــــــــدوب مــــــــــن مكتــــــــــب المراجعــــــــــة الداخليــــــــــة صــــــــــنافاأل 

 المكلفة بها بنفس القرار.  عمالات اللجنة وكيفية أدائها لأل اختصاص

ن عـىل جميـ  موجـودات المخـزن ضـد  شــركةال إدارةمجلـس  رئيــسم عدم قيـا - بالتـأمي 
يات والمخازن (48)بالمخالف لنص المادة  سـرقةالحريق وال  .من الئحة المشتر

مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  (3)لــنص المــادة  شـــركةال إدارةمجلــس  رئيـــسمخالفــة  -
أي  العامــة للنظافــة بعــدم القيــام بــابرام شـــركاتلل حكــامتقريــر بعــض األ بشــأن  (139)

ن  ن المحليــــي  االجانــــب اال بعــــد أخــــد الموافقــــة مــــن وزارة الحكــــم أو  عقــــود مــــ  العــــاملي 
 .المحىل  

( لســــنة 74عنــــد قيامــــه باصــــدار القــــرار رقــــم ) شـــــركةال إدارةمجلــــس  رئيـــــسمخالفــــة  -
 عمـــــالتشـــــكيل لجنـــــة تخـــــتص بالبحـــــث عـــــن العـــــروض المتعلقـــــة باأل بشـــــأن  م2019
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يات تخـــــتص بهـــــذه  شــــــركةيـــــة بالاإلعالنميـــــة و عال اإل  بـــــالرغم مـــــن وجـــــود لجنـــــة مشـــــتر
 .شـركةومن ضمن أعضائها مدير المكتب االعالم  بال عمالاأل 

مـن النظـام  8الفقـرة  (41)بالمخالفـة لـنص المـادة  شــركةال إدارةمجلـس  رئيــسقيام  -
ن مــــدراء  شـــــركةال إدارةم عــــىل أن يتــــول مجلــــس 2015 المعــــدل ســــنة ســــاس  األ  تعيــــي 

 شـركة. االدارات والمكاتب بال

ن من مؤهالت علمية بكالوريوس من العمل  دارةمجلس اإل  رئيـسقيام  - بنقل موظفي 
الـذي  أخـرى األمـر  العمل بالحراسة والقيـادة وذلـك لحصـولهم عـىل مزايـا داري إل اإل 

نــــرى فيــــه ضـــــرورة مخاطبــــة رئيـــــس مجلــــس إدارة الشـــــركة باعــــادة النظــــر بالتصــــنيف 
  بالشـركة وعرضه عىل الجمعية العمومية العتماده.   

 الوظيفن

ن  - ركة باصــــدار ـالشــــ إدارةالمجلــــس ودون أخــــد موافقــــة مــــن مجلــــس  رئيـــــسقيــــام  تبــــي 
  )أ م م ص( تكليفبشأن  م2018 ( لسنة51القرار رقم )

 
وكذلك مصـراته لفرع  مديرا

 تكليـــف مصـــطفن حســـن أبوزيـــد صـــابشـــأن  م2019( لســـنة 57القـــرار رقـــم )
 
 ل  مـــديرا

ها من القرارات   وليد وغت 
 لفرع ببن

ن ألكـــتر مـــن  شــــركةال إدارةمجلـــس  رئيــــسقيـــام  -  شــــركةداخـــل ال إدارةبتكليـــف مـــوظفي 
المرتب  إجمال  % من 25بنسبة األصىل   العملضافة إل واحتساب عالوة نذب باإل 

ن المعمـــول بهـــا حيـــث ال يجـــوز نـــذب موظـــف مـــن  األمـــر  الـــذي يعـــد مخـــالف للقـــواني 
عملـــــه ضــــافة إل ب باإل دإدارة إل إدارة أخــــرى واعطائــــه عــــالوة نــــداخــــل الجهــــة مــــن 

. األ   صىل 

اف إبتكليــــــف لجــــــان دائمــــــة ومؤقتــــــة ولجــــــان  شـــــــركةال إدارةمجلــــــس  رئيـــــــسقيــــــام  - رسر
 .اتاصختصقرار مبينا فيه اال إصدار  ومتابعة دون العمل عىل

 شـركةهيئة المراقبة بال

ن  أعمالمن خالل متابعة   : هيئة المراقبة تبي   
 اآلنر

ن قيــام الجمعيــة العموميــة لل باصــدار القــرار رقــم  م2013 لســنة 23/2بتـاريــــخ  شـــركةتبـي 
ن هيئـــــــة مراقبـــــــة للبشـــــــأن  م2013( لســـــــنة 2)   شــــــــركة وذلـــــــك وفـــــــق اآلتعيـــــــي 

وبتـــــــاريــــخ  نر
( لســــــنة 38باصـــــدار القـــــرار رقـــــم ) شــــــركةللم قيـــــام الجمعيـــــة العموميـــــة 05/10/2020

 –العامــــــة لخــــــدمات النظافــــــة  شـــــــركةتشــــــكيل هيئــــــة المراقبــــــة للبشــــــأن إعــــــادة  م2020
  :هم المالحظات عىل الهيئة ما يىل  أ. وذلك ومن مرصاتـه

ال و  باعــداد تقــارير بــدون تــاريــــخ م2020-2019قيــام هيئــة المراقبــة خــالل الســنوات  -
  
للمبــالل الــواردة مــن وزارة حصـــر  ال عبــارة عــنإمــا    المســتوى المطلــوب و إل  تــرتفر

 7الفقـــرة  (55)م بالمخـــالف للمـــادة 2020 ،2019الحكـــم المحـــىل  خـــالل الســـنوات 
 .م2015 المعدل سنة ساس  من النظام األ 

 المعـــدل لســـنة ســـاس  مـــن النظــام األ  (56)مخالفــة هيئـــة المراقبـــة لــنص المـــادة رقـــم  -
 األقل. شهر عىل أم عىل هيئة المراقبة أن تجتم  مرة كل ثالث 2015
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المعـدل سـنة  شــركة للسـاس  من النظـام األ  (55)مخالفة هيئة المراقبة لنص المادة  -
  تــــرد بتقريــــر مكتــــب  1 م الفقــــرة2015

عــــىل هيئــــة المراقبــــة متابعــــة مالحظــــات الــــبر
 .ومراجعها الخارج    شـركةبال المراجعة

قيــــام هيئــــة  ضـــــرورةعــــىل  (55)مــــن المــــادة  2الفــــة هيئــــة المراقبــــة لــــنص الفقــــرة مخ -
 شـركة. المراقبة متابعة تقارير التفتيش الداخىل  لل

عىل  3 المعدل الفقرة ساس  من النظام األ  (55)مخالفة هيئة المراقبة لنص المادة  -
وعرضــها واعـداد تقريـر عنهـا  شــركةال إدارةهيئـة المراقبـة حضـور اجتماعـات مجلــس 

 .شـركةعىل الجمعية العمومية لل

 المعـــدل ســـاس  للنظـــام األ  (55)مـــن المـــادة  4مخالفـــة هيئـــة المراقبـــة لـــنص الفقـــرة  -
وتقــــديم مالحظاتهــــا  شـــــركةبعـــدم قيامهــــا بحضــــور اجتماعــــات الجمعيــــة العموميــــة لل

 . شـركةال إدارةعىل جلسات مجلس 

 المراجعة الداخلية

ن مكتب الم أعمالمن خالل متابعة   : راجعة تبي   
 اآلنر

إذن  باعتمـــاد القيـــود اليوميـــة واالكتفـــاء فقـــط باعتمـــاد  شــــركةعـــدم قيـــام المراجـــ  بال -
 .الصـرف

  تمــــــ   -
عــــــدم قيــــــام مــــــدير مكتــــــب المراجعــــــة بــــــادراج التــــــاريــــخ عــــــىل المعــــــامالت الــــــبر

 مراجعتها. 

  عدم قيام المراج  الداخىل  بمتابعة القيود اليومية -
ا
 .بأولأو 

من النظام  4-3 الفقرات (58)مخالفة مدير مكتب المراجعة الداخلية لنص المادة  -
م عــىل مكتــب المراجعــة القيــام باعــداد تقــارير 2015ســنة  شـــركة المعــدل للســاس  األ 

  كل اجتماعاته وتحال صورة منـه شـركةال إدارةربــ  سنوية تقدم لمجس 
هيئـة إل  فن

 المراقبة. 

 سـاس  للنظـام األ  (58)مـن المـادة  5ية لنص الفقرة مخالفة مكتب المراجعة الداخل -
ن  ومراجـ   شــركةال إدارةالمعدل عىل أن يقوم مكتب المراجعة الداخلية التنسـيق بـي 

 .  الحسابات الخارج  

عـىل  شــركةمن الهيكـل التنظـيم  لل 2مخالفة مكب المراجعة الداخلية لنص الفقرة  -
الماليــة والتأكــد مــن  الصـــرف أذونــات قيــام مكتــب المراجعــة مراجعــة جميــ  ضـــرورة

ومطابقتهــا مــ  مــا تــنص عليــه  للصـــرفأنهــا ســليمة ومســتوفية للمســتندات المؤيــدة 
ن بـــالتوقي  ب ة المخـــولي  عـــىل  الصــــرفواللـــوائ  والـــنظم المحاســـبية مـــن وجـــود تأشـــت 

 البند المخصص. 

 شــــركةمـــن الهيكـــل التنظـــيم  لل 3مخالفـــة مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة لـــنص الفقـــرة  -
  التوجيــه المحاســب    إجــراءاتالتأكــد مــن  ضـــرورةات ختصاصــة اال الئحــ

 
للــنظم طبقــا
 المعتمدة م  التأكد من سالمة االرتباط والخصم عىل البند المخصص. 
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 شــــركةمـــن الهيكـــل التنظـــيم  لل 4مخالفـــة مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة لـــنص الفقـــرة  -
ــ مــ  طبيعــة عمــلختصاصــوالئحــة اال    تتمير

مكتــب  ات عــىل مســك الســجالت الــبر
 المراجعة الداخلية وتتضمن حسن ست  العمل بها. 

عىل  شـركةمن الهيكل التنظيم  لل 8مخالفة مكتب المراجعة الداخلية لنص الفقرة  -
التفتــــيش المــــال  واجــــراء عمليــــات الجــــرد المفــــاج   للخــــزائن  أعمــــالالقيــــام ب ضـــــرورة

   شـركةوالعهد والمخازن التابعة لل
ن
اك ف  .الجرد السنوي لأعمااينما وجدت واالشتر

 شـركةالشؤون المالية بال إدارة

 المالية:  دارةاإل  أعمالمن خالل متابعة 

إذن  باعتماد القيود اليومية واالكتفاء فقط باعتماد  شـركةبال عدم قيام المدير المال   -
 .الصـرف

 بأول المالية باعداد القيود اليومية دارةعدم قيام اإل  -
ا
 بانتظام.  أو 

عىل بنـود  الصـرفبعدم قيامه بمتابعة تنفيذ  شـركةالشؤون المالية بال إدارةمخالفة  -
انية و  ن انيات والحسابات الختامية للاالمت  ن  .شـركةعداد المت 

امأ  شــــــــركةالشـــــــؤون الماليـــــــة بال إدارةمخالفـــــــة  - بعـــــــدم قيامـــــــة بوضـــــــ  الخطـــــــط والـــــــت 
ن اإل إل  والسياســات المؤديــة ة لــدى بمــا يتضــمن عــدم تــراكم المديونيــ يــراداتتحســي 

 الجهات العامة والخاصة. 

بعـــــــد قيامـــــــه باعـــــــداد مطالبـــــــات بتحصـــــــيل  شــــــــركةالشـــــــؤون الماليـــــــة بال إدارةقصـــــــور  -
وعــــدم تقــــديم تقــــارير  شـــــركةمــــن المســــتفيدين مــــن العقــــارات المملوكــــة لل يــــراداتاإل 
 القانونية حيالها.  جراءاتاإل بشأن اتخاذ  العليا  دارةلإل 

ثبات عنـد عمليـات بتعزيز القيد بمستندات اإل  شـركةالشؤون المالية بال إدارةقصور  -
ات مصــــــروفحســـــاب الإل  العامـــــة والفـــــروع دارةاإل  يـــــراداتالتحويـــــل مـــــن حســـــاب اإل 

 .شـركةبال

ة منصـرفم ال2020 ،2019ت جمي  القيود خالل السنوات المالية باثبا دارةقيام اإل  -
  نهاية كل شهر.  المخازن من

 فن

 العمليات المالية عند حدوثها. المالية باثبات جمي   دارةتأخر اإل  -

ن ضــريببخصم قيمـة ال شـركةالمالية بال دارةعدم قيام اإل  -   تبـي 
يات والـبر ة عـىل المشـتر

   شــــركةال إدارةبالمخـــالف تحمـــل 
ة إضـــافيية ضــــريبمعـــامالت التوريـــد أعبـــاء أغلـــب  فن

 غت  قانونية. 

 شـركةمكتب الشؤون القانونية بال

ن  أعمالمن خالل متابعة  : المكتب تبي   
 اآلنر

م بــابرام عقــود تعــاون مــ  ثــالث 2020خــالل ســنة  شـــركةال إدارةمجلــس  رئيـــسقيــام  -
 139مكاتب محاماه دون موافقة وزارة الحكم المحـىل  وذلـك بالمخـالف للقـرار رقـم 

العامة ومن خالل متابعة القيود اليومية  شـركاتالبشأن  الصادر عن مجلس الوزراء
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ن عـــــدم قيــــــام 2020لســـــنة  15/12م والقيـــــد رقـــــم 2020لســـــنة  46/07رقـــــم  م تبـــــي 
  تـــم التعاقـــد معهـــا مـــن قبـــل 

بـــأداء مهامهـــا شــــركة ال إدارةمجلـــس  رئيــــسالمكاتـــب الـــبر
م هنـاك مبـالل خصـم  مـن حسـابات 2020حيـث لـوحظ خـالل سـنة  وفق التعاقد

قصــــــور  ويالحــــــظ دينــــــار 112,231لصــــــال  تلــــــك المكاتــــــب بلغــــــ  قيمتهــــــا  شـــــــركةال
اف  عـن القضـايا المرفوعـة  حيث ،واض  وضعف ن عدم قيام هـذه المكاتـب بـالتر تبي 
 بتوجيه مذكرات دفاع. شـركة عىل ال

ات بعــــــدم قيامــــــه ختصاصــــــلهيكــــــل اال  شـــــــركةمخالفــــــة مكتــــــب الشــــــؤون القانونيــــــة بال -
  ترف  من ال

 عليها واعداد مذكرات الدفاع الالزمة. شـركة أو بمتابعة القضايا البر

ة  - ن هنــاك أعــداد كبــت    ابرمتهــا التبــي 
دون علــم  شـــركةمــن محــا ن االتفــاق والعقــود الــبر

 الشؤون القانونية بها.  إدارة

 شـركةلجنة الصيانة الخارجية بال

ن  أعمالمن خالل متابعة  : اللجنة تبي   
 اآلنر

فـاتورة وكـذلك مـن  أرقـامقيام لجنة الصيانة الخارجيـة بقبـول عـروض مبدئيـة بـدون  -
  .ذلك الفواتت  مكتوبة بنفس نوع الخطضافة إل نفس نوعية الفاتورة المقدمة باإل 

ن قيام لجنة الصيانة الخارجية بال - سية وقبول العروض أنهـا  شـركةتبي  عند عملية التر
  
عـــــن قبـــــول  اإلعالنعملياتهـــــا وعـــــدم قيامهـــــا بـــــأغلـــــب  محتكـــــرة عـــــىل ورش معينـــــة فن

عـروض للحصـول عـىل عـروض أفضـل ناهيـك عـىل ذلـك عـدم وجـود رسـائل موجهــة 
  
  جميــ  عمليــات الصــيانة لغــرض تقــديم عــرض مبــدن 

ن أن نوعيــة   ،للــورش فن كمــا تبــي 
  
 عمليات الصيانة. أغلب  الفواتت  المستخدمة متداولة فن

يات  لجنة المشي 

ن  أعمالمن خالل متابعة  : اللجنة تبي   
 اآلنر

ن عنـد عمليـات التوريـدعدم قيام ل - يات بالتعامل م  وكالء متخصصـي 
   جنة المشتر

فن
 جمي  معامالتها. 

يات بقبــول عــروض مبدئيــة بــدون  - فــاتورة وكــذلك مــن نفــس  أرقــامقيــام لجنــة المشــتر
  .الفواتت  مكتوبة بنفس نوع الخط أنضافة إل باإل  دفتر الفاتورة المقدمة

يات بتحديد  -   البحث عن عدم قيام لجنة المشتر
المواصفات المطلوبة قبل البدء فن

 عروض. 

 متابعة المرتبات

ن  : من خالل متابعة هذا البند تبي   
 اآلنر

  ال
 بمبلـل ة تقـدرإجماليـموظف يتقاضون مرتبات بقيمة  1060 شـركةبلل عدد موظفن

  دينــــــار  2,660,000 وقــــــدره
 
 شــــــهريا

 
بــــــأن هــــــذا المبلــــــل ال يمتثــــــل مرتبــــــات العمالــــــة  علمــــــا

  يتجـــاوز عــددها  شـــركةلالعارضــة با
ن الــبر عقـــد،  20وكـــذلك العقــود الموســـمية للســائقي 

  ال
بمرتبـات خاصـة غـت  مرتبـات  مصــراتهالعامة لخدمات النظافـة  شـركةويتمت  موظفن
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ر
( 1حيـــث صــــدر قــــرار الجمعيـــة العموميــــة رقــــم ) .النظافـــة العامــــة بالدولــــة شـــــركاتبـــاف
  باصـــــــدار جـــــــدول خـــــــاص م والقـــــــا11/02/2014والصـــــــادر بتـــــــاريــــخ  م2014لســــــنة 

،ن
  ال
والمزايـا والعـالوات االخـرى  مصــراتهالعامـة لخـدمات النظافـة  شــركةبمرتبات موظفن

  منح  بموجب هذا القرار
 .البر

  قامــ  بهـا اللجنـة مـ  لجنــة ترشـيد المرتبـات مـ  وزارة الماليــة 
مـن خـالل المطابقـة الـبر

ن  : تبي   
  اآلنر

ن خــــــارج ال 38عـــــدد  -  شـــــــركاتمثــــــل ال داريجهــــــاز اإل موظــــــف لــــــديهم ازدواج كمــــــوظفي 
هـــا األ  شــــركةنمـــاء و المنســـحبة والضـــمان والتضـــامن وصـــندوق اإل  شـــغال العامـــة وغت 

 .وفق الكشف المرفق

 داري. موظف لديهم ازدواجية داخل الجهاز اإل  46عدد  -

موظــف لــم يــتم ادراجهــم بالمنظومــة لــدى لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارة  905عــدد  -
 .المالية

 عقــد عــىل مهنــة ســائق 20 بتوقيــ  عقــود موســمية لعــدد يتحــاوز شـــركةال إدارةقيــام  -
ن داخل ال   من السائقي 

 340 والذي يتجاوز عددهم شـركةبالرغم من وجود عدد كافن
 .لهذه العقود شـركةالذي نرى فيه عدم حاجة ال األمر سائق 

ن عـدم قيـام  -  (حصـة الجهــة –باحالـة قيمــة الضـمان )حصـة الخزانـة  شــركةال إدارةتبـي 
عـىل  دينـار 21,710,176 همبلـل وقـدر  والتضامن والجهاد البالل قيمته حبر تاريخـه

  ال
  شـركة. الرغم من موظفن

ن قيـــام  -   بمـــن   شــــركةال إدارةتبـــي 
عـــادي وممتـــاز لموظفيهـــا بـــدون وجـــود ســـجل  إضـــافن

  يتم االستناد عليه عند احتساب ساعات العمل اإل  نصـرافالحضور واال 
 .ضافن

ن قيــــام  -  شــــاغىل  وظــــائف قياديــــة داخــــل ال ـركةشــــال إدارةتبــــي 
ن  شـــــركةبتكليــــف مــــوظفي 

دارة أخـــرى ويـــتم معـــاملتهم عـــىل صـــفة منتـــدب إل أخـــرى  وفروعهـــا ومراكزهـــا بـــادارات
ن قيـــام مـــدير  إجمـــال  % مـــن 25بنســـبة األصـــىل   العمـــلضـــافة إل باإل  المرتـــب كمـــا تبـــي 
 لمركـز خـدمات كعـام  شـركةفرع 

 
ن بتكليف نفسـه مـديرا يعـد مخـالف  الـذي األمـر زليير

ن واللــــوائ  المعمــــول بهــــا داخــــل ال وكــــذلك مخــــالف لقــــانون عالقــــات  شـــــركةللقــــواني 
 .إدارة إل إدارة أخرى داخل الجهةالعمل حيث ال يجوز نذب موظف من 

 العامة والفروع التابعة لها دارةم إل 2020-2019عن السنوات  مصـرفمذكرة تسوية ال

ن  : من خالل متابعة مذكرات التسوية المصارف تبي   
 اآلنر

م بمـــــــذكرة تســـــــوية 2014ســـــــنة إل  ورود عـــــــدة مبـــــــالل مـــــــن ســـــــنوات ســـــــابقة تصـــــــل -
 جـــــــراءاتاإل اتخـــــــاذ  ولـــــــم يـــــــتم 118-208-33ات رقـــــــم مصــــــــروفحســـــــاب  مصــــــــرفال

 القانونية حيالها حبر هذا التاريــــخ. 

بحســــاب  مصـــــرفبالدينــــار عبــــارة عــــن مبــــالل اضــــيف   22,000هنــــاك مبلــــل بقيمــــة  -
م 2014ولـــــم تضـــــاف بالـــــدفاتر و   مرحلـــــة مـــــن ســـــنة  118-208-33ات مصــــــروفال

نهــــــا مخصــــــومة مــــــن أحــــــد المــــــوردين عــــــن طريــــــق أوباالستفســــــار عــــــن هــــــذه المبــــــالل 
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الشـــؤون  إدارةفـــادة مـــدير إبعقـــد ســـابق حســـب  أعمـــالو   تمثـــل ضـــمان  مصــــرفال
  حيـاأي إجراء  المالية بالخصوص ولم يتم اتخاذ 

ل هـذا المبلـل بـاجراء معتمـد قـانونن
 .دارةومجلس اإل  شـركةمن الجمعية العمومية لل

ن  شـــــــركةية للمصـــــــرفعــــــدم اعتمــــــاد مــــــذكرات التســــــوية للحســــــابات ال - مــــــن المســــــؤولي 
ن بالتوقي  وال يوجد   ال توقي  المعد فقط. إالمخولي 

 شـركةال إيرادات

 م2020-2019الواردة من وزارة الحكم المحىل  خالل السنوات الحواالت 

 م2020سنة  م2019سنة 

 تاريــــخ االستالم الشهر المبالغ المحالة تاريــــخ االستالم الشهر المبالغ المحالة

 06/01/2020 2019/ 11، 10شهري  6,000,000 01/04/2019 1جزء عن شهر  2,400,000

  شهر  800,000
ر
 12/01/2020 خاص ش / الدعم 900,000 18/04/2019 1باف

 19/02/2020 نظافة الطريق الساحىل   500,000 08/05/2019 2شهر  3,100,000

 18/03/2020 12/2019شهر  2,850,000 08/05/2019 3شهر  3,300,000

 20/05/2020 2020/ 1,2,3اشهر  7,760,000 03/06/2019 4شهر  3,050,000

 28/06/2020 نظافة الطريق الساحىل   3,000,000 23/07/2019 6، 5شهري  6,000,000

 22/07/2020 2020/ 4,5,6أشهر  776,000 18/08/2019 7شهر  3,300,000

 - - 03/12/2019 9، 8شهري  6,000,000

 جمال  اإل  28,770,000 جمال  اإل  27,950,000
 

م 2020-2019من خالل متابعة المبالل الواردة من وزارة الحكم المحىل  عن السنوات 
ن  : تبي   
  اآلنر

بموافــــاة وزارة الحكــــم المحــــىل  بكشــــوفات تحليليــــة شــــهرية  شـــــركةال إدارةعــــدم قيــــام  -
الوطنيـة وذلـك بالمخـالف لـنص  رقامية واالستقطاعات واألساسبقيمة المرتبات األ 

حكــــــام بشــــــأن ( بتقريــــــر بعـــــض األ 139( مــــــن القـــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم )2المـــــادة )
 العامة للنظافة.  شـركاتال

 مــن ال (3)لــنص المــادة  شـــركةال إدارةمخالفــة  -
 
 بعــدم القيــام بــابرام قــرار المــذكور ســلفا

ن أي  ن المحليــي  االجانــب اال بعــد أخــد الموافقــة مــن وزارة الحكــم أو  عقــود مــ  العــاملي 
 .المحىل  

امات المالية  االلي  

امـــــــــــات الماليـــــــــــة القائمـــــــــــة عـــــــــــىل ال ن لصـــــــــــال  الغـــــــــــت  بمبلـــــــــــل وقـــــــــــدره شــــــــــــركة بلغـــــــــــ  االلتر
ن دينار وفق الجدول ومن خالل المتابعة  154,250,951 : تبي   

 اآلنر

ن مــن خــالل المتابعــة  - امــات حيــث تبــي  ن
أن هــذا المبلــل ال يمثــل القيمــة الحقيقيــة لاللتر

امات دارةواالستفسار من اإل  ن ولـم يـتم  شــركةقائمـة عـىل الأخرى  المالية أن هناك التر
  قامـ  بهـا ال

 شــركةاثباتها ومنها عىل سبيل المثال بعض التوريدات والتعاقدات البر
 م. 2019/2020خالل سنة 
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امــات لمصــلحة ال - ن دينــار ومــن خــالل  21,710,176مبلــل وقــدره  ضـــرائببلغــ  االلتر
ن عـدم قيـام ال   تـم خصـمها مـن مرتبـات  ضــرائبسـداد قيمـة ال شــركةالفحص تبي 

الـبر
  ال
 شـركة. موظفن

  ترتبــ  عــىل  جــراءاتباتخــاذ اإل  شـــركةال إدارةعــدم قيــام  -
القانونيــة حيــال الــديون الــبر

 لها. بعد انفصا شـركةال

.  شـركةال إدارةعدم قيام  -  بتسوية السلف القائمة من وزارة الحكم المحىل 

 مشاريــــع تم التعاقد معها من قبل وزارة الحكم المحل  

أعال  الجبال للنظافة العامة وتنسيق الحدائق لنقل مخلفات البناء  شـركةالتعاقد مع 
 .عل جانن   الطريق الساحل  تاورغاء

ن المن خالل متابعة العقد  م بي   شــركةو  مصــراته –العامة لخـدمات النظافـة  شـركةالمت 
ن  : أعال  الجبال للنظافة العامة وتنسيق الحدائق تبي   
 اآلنر

-   
المسـتوى المطلـوب حيـث لـم يـدرج تـاريــــخ تقريـر لجنـة إل  تقرير المفاضلة ال يـرتفر
ن أن ، عــــن قبــــول عــــروض اإلعــــالنالعــــروض و  اســــتالمالمفاضــــلة وتــــاريــــخ  حيــــث تبــــي 

ثــالث عـروض وتــم اختيــار  3مكتــوب عليهـا  A4ال عبـارة عــن ورقـة إضـلة مــا    المفا
أصـــل  أعـــال  الجبـــال لخـــدمات النظافـــة وتنســـيق الحـــدائق دون وجـــود  شــــركةعـــرض 

سية واالكتفاء فقط بختم مكتب التنمية المكانيـة وال محضـر ل ات بـوزارة مشــروعالتر
 .الحكم المحىل  

  شـركةيف العدم وجود إعالن عن قبول عروض قبل تكل -
 
 .المذكورة سلفا

ن  - وزارة الحكـــم المحـــىل  وذلـــك بالمخـــالف و  اعـــال  الجبـــال شــــركةعـــدم وجـــود عقـــد بـــي 
 ة. داريلالئحة العقود اإل 

بتوقيـــــ   مصــــــراتهالعامـــــة لخـــــدمات النظافـــــة  شــــــركةال إدارةمجلـــــس  رئيــــــسمخالفـــــة  -
افاتفاق ب محضـر  أعـال  الجبـال قبـل  شــركةعىل نقـل القمامـة والمخلفـات مـ   اإلرسر

.  شـركةصدور موافقة بتكليف ال  المذكورة من وزارة الحكم المحىل 

افاالتفـــــــاق بـــــــ محضــــــــر عنـــــــد ابـــــــرام  شــــــــركةال إدارةقيـــــــام  - المنفـــــــذة  شــــــــركةمـــــــ  ال اإلرسر
باحتســـاب كميـــة التعاقـــد بالمقطوعيـــة وذلـــك بالمخالفـــة لمراســـلة التكليـــف الصـــادرة 

  حـددت الكم
 المكعـب و   )عن وزارة الحكـم المحـىل  والـبر

مـتر  420,000يـة بـالمتر
( لســـــنة 396وذلــــك بالمخالفــــة للقـــــرار الصــــادر عــــن مجلـــــس الــــوزراء رقــــم ) مكعــــب(
 الخدمات.  أعمالبعض بنود  أسعار اعتماد بشأن  م2013

ن باســـم خليــل مصـــطفن بالشـــيخ دون شــــركة بصــــرف ال إدارةقيــام  - قيمــة المستخلصـــي 
ن  األمــــر ة المنفــــذ شـــــركةالقيمــــة باســــم البصـــــرف  القيــــام الــــذي يعــــد مخــــالف للقــــواني 

بادخال هذه  ضـرائبالمنفذة من مصلحة ال شـركةالمعمول بها وكذلك يعد تهرب ال
  حساباتها. 

 القيمة فن
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نظافـــــة  أعمــــال مشــــــروعالعقــــاري ال ســـــتثمار للمقـــــاوالت العامــــة واال النصـــــر  بريـــــق شـــــركة
يمــــــة التعاقــــــد بقإل مصـــــــراته  الطريــــــق الســــــاحىل  مــــــن منطقــــــة ســــــوق الثالثــــــاء الخمــــــس

ن ، .دينار 1,652,000 :ةجمالياإل  : ومن خالل المتابعة تبي   
 اآلنر

المذكورة سلفا بدال  شـركةقيام وكيل الوزارة لشؤون الديوان بعملية تكليف مبارسر لل -
ن عدة عروض  .من عملية المفاضلة بي 

  تنفيـــــذ األ  -
ن
حيـــــث كـــــان الغـــــرض منهـــــا وفـــــق التكليـــــف المرفـــــق نظافـــــة  عمـــــالالتـــــأخر ف

مــــن  17الطريـــق الســـاحىل  واظهـــار الطريــــق العـــام بـــالمظهر الالئـــق قبــــل حلـــول ثـــورة 
ن البــد  ايــر حيــث تبــي    تنفيــذ ال ءفت 
ن
بعــد انتهــاء أي  م05/04/2020بتــاريــــخ  مشـــروعف

  ، األمــــر االحتفــــال بالــــذكرى الســــنوية للثــــورة
 
الحكــــم  مــــن قيــــام وزارة الــــذي يعــــد تهربــــا

 .محدودة لتنفيذ هذا العملأو  عن مناقصة عامة اإلعالنالمحىل  ب

افاكتفـــاء تقـــارير  -   تذالمنفــــذة بأنهـــا نفـــ عمـــالعـــىل األ  اإلرسر
 
للمواصــــفات دون طبقـــا

 .وجود مالحظات

ن إرفاق  عدم - م بي   .وزارة الحكم المحىل  و  للمقاوالت النصـر  بريق شـركةالعقد المت 

عند قيامة بالموافقة عىل  ف القيمة  شـركةمالية بالالشؤون ال إدارةمخالفة مدير  -
 بالرغم من معرفته لهذه النواقص. 

ة بالمخالفــــة مـــن مكتــــب مصــــروفمـــا يفيــــد بايقـــاف المعاملــــة الأو  عـــدم وجـــود كتــــاب -
 .شـركةالمراج  الداخىل  بال

مـــن خـــالل متابعـــة الموضـــوع عـــن طريـــق وحـــدة  عمـــالعـــدم وجـــود مـــا يفيـــد تفيـــد األ  -
ن وفــــرع ال شـــــركةال بفــــرع يــــراداتاإل   شـــــركةوذلــــك بعــــدم قيــــام ال مرصاتـــــهب شـــــركةزليــــير

ن و أي  المنفذة بنقل وذلك من خالل  مرصاتـهمخلفات نظافة الطريق الساحىل  زليير
 نقل مخلفات بالمكبات العامة.  إيصاالت مطابقة 

ن  : ومما سبق تبي   
 اآلنر

متابعــــة مــــ  أحــــد مصــــارف الجمهوريــــة وذلــــك لغــــرض إليــــه  مــــن خــــالل مــــا تــــم التواصــــل
ة أقـل    شكل دفعات خـالل فـتر

ن خروج هذه المبالل فن ن تبي  ن المذكورتي  كتي  حساب الشر
 :كما يىل    شـركاتيام من حسان   هذه الأ 10من 

ن 10/08/2020بتاريــــخ  - المنفـذة القيمـة المخصصـة لهـم بمـا  شـركاتال استالمم تبي 
بوابـــة العمـــارة باشـــعار تحويـــل داخـــىل  عـــن  شــــركةدينـــار لصـــال   1,492,600قيمتـــه 

دينـار لصـال   1,492,600( ومبلـل 01.10.387رقم )إشاري  طريق رسالة التحويل
 (.01.10.386رقم )إشاري  برسالة تحويلالنصـر  بريق شـركة

ر( بطلـب تحويـل ـالمنفـذة )بريـق النصـ شـركةم قيام ال08/08/2020لوحظ بتاريــــخ  -
ن  األمـــــر ل للمقـــــاوالت الجمـــــ شــــــركةحســـــاب إل  القيمـــــة الـــــذي يعـــــد مخـــــالف للقـــــواني 

ــوري قيــام  العامــة لخــدمات النظافــة  شـــركةال إدارةالمعمــول بهــا حيــث كــان مــن الرصن
المتعاقـــــد معهـــــا مـــــن قبـــــل الـــــوزارة وكـــــذلك يعتـــــت   شــــــركةبتحويـــــل القيمـــــة لل مصــــــراته
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( عـىل أن يـتم 3/4/2020رقـم )إشاري  مخالف لكتاب وكيل الوزارة لشؤون الديوان
ها.  شـركة ف القيمة لل  المنفذة دون غت 

ن مـن خـالل المتابعـة مـ  إحـدى مصـارف الجمهوريـة أن هنـاك مبـالل تـم تحويلهـا  - تبي 
الـــذي  األمـــر الجمـــل للمقـــاوالت  شــــركةحســـاب إل  بوابـــة العمـــارة شــــركةمــن حســـاب 

ن قام  بتحويل المبلل كتي   .الجمل شـركةحساب إل  يثت  االنتباه بأن كال الشر

ن  - ن بـــالتوقي  عـــىل حســـابات التبـــي  العامـــة لخـــدمات النظافـــة  شــــركةمخالفـــة المخـــولي 
 إدارةبصفته مدير )ب م ج( و شـركةال إدارةمجلس  رئيـسبصفته )ه ع ب( مصـراته

حســــاب إل  عنــــد قيــــامهم بالموافقــــة عــــىل تحويــــل القيمــــة شـــــركةالشـــؤون الماليــــة بال
احالـة الموضـوع ضــرورة الـذي يطلـب  األمـر  (الجمـل للمقـاوالت  شـركة)شـركة أخرى 

 .لمكتب المخالفات المالية بالديوان إلبداء الرأي حول الموضوع

ن خــــروج بعــــض المبــــالل مــــن حســــاب  -  شـــــركاتحســــاب إل  بوابــــة العمــــارة شـــــركةتبــــي 
  لــــوحظ أن مفــــوض  (بانورامــــا شـــــركةخاصــــة مــــن بينهــــا )

 عــــىل   /بانورامــــا شـــــركةوالــــبر
  
 األمر  ،مصـراتهالعامة لخدمات النظافة  شـركةالمصطفن أبوفناس وهو أحد موظفن

العمـــل عـــىل فــت  محـــا ن جمـــ  اســتدالالت مـــ  مفـــوض  ضـــرورةالــذي يتطلـــب فيـــه 
 .مصطفن أبوفناس عىل   /بانوراما شـركة

ن و  -  05/04-01/04تسليم المواق   محضـر مدة تنفيذ العمل المذكور بالمستخلصي 
ن المنفـــــذة ا عمـــــالم وذلـــــك حســـــب تقريـــــر األ 2020لســـــنة  ــــكتي  ـ لمعـــــد مـــــن قبـــــل الشر

ن مــن الــوزارة ن المكلفــي  والمالحظــة أن  .والمصــدق عليــة بــالتوقي  مــن قبــل المهندســي 
ة إغــالق وايقــاف كافــة األ  ة    فــتر

  وبــاء كورونــا ـبــالبالد نتيجــة تفشــ عمــالهــذه الفــتر
 . عمالمما يثت  الشكوك حول صحة تنفيذ هذه األ 

 الدعم الحضاري لنقل القمامة( ةشـركنقل القمامة للمكبات المرحلية ) مشـروع

بلغــ  قيمــة ، دة المحــدودةالــدعم الدوليــة لتخريــد وتجميــ  الخــر  شـــركة شـــركة: اســم ال
م و   31/12/2020الدعم لنقل القمامة من تاريــــخ التعاقد حبر  شـركةمستخلصات 

: وفق   
  اآلنر

 القيمة بالدينار البيان

 دينار 9,182,935 2020 31/12ة حبر جماليالقيمة اإل 

 دينار 3,403,134 م31/12/2020القيمة المدفوعة حبر 

 دينار 5,779,802 31/12/2020القيمة المستحقة حبر 
 

ن  : ومن خالل المتابعة والفحص تبي   
 اآلنر

الــدعم الدوليــة دون العمــل  شـــركةبتكليــف مبــارسر ل شـــركةال إدارةمجلــس  رئيـــسقيــام  -
 محدودة وذلك للحصول عىل عروض أفضل. أو  مناقصة عامةإجراء  عىل

هيــــــــثم عمــــــــر بعيــــــــو عنــــــــد قيامــــــــه بتــــــــاريــــخ / شـــــــــركةال إدارةمجلــــــــس  رئيـــــــــسمخالفــــــــة  -
وذلــك قبــل  (الــدعم الدوليــة شـــركةالمنفــذة ) شـــركةم بالتعاقــد مــ  ال22/08/2017

الخـدمات العامــة  شــركاتالحصـول عـىل الموافقـة مـن وزارة الحكـم المحـىل  )متـاب  ال
 يوم من تاريــــخ التعاقد.  20بمدة ( اطقللنظافة بالمن
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 شـــــركاتللكتــــاب الصــــادر عــــن لجنــــة متابعــــة ال شـــــركةال إدارةمجلــــس  رئيـــــسمخالفــــة  -
م 11/09/2017الخـدمات العامـة للنظافـة بالمنــاطق بـوزارة الحكـم المحـىل  بتــاريــــخ 

 المنفذة.  شـركةالمنجزة من قبل ال عمالوذلك باحالة التقارير الفنية لأل 

ة عــــــىل مشـــــــرفبعــــــدم قيامــــــه بــــــالزام اللجنــــــة ال شـــــــركةال إدارةمجلــــــس  رئيـــــــسمخالفــــــة  -
  .المنجزة عمالباعداد تقارير فنية دورية لأل  مشـروعال

افعــــــدم قيــــــام لجنــــــة  - المنجــــــزة  عمــــــالوالمتابعــــــة باعــــــداد تقــــــارير فنيــــــة عــــــن األ  اإلرسر
كــــل شــــهرين ويــــتم مقارنتهــــا   يصــــاالت بتجميــــ  اإل  شـــــركةال أعمــــالواالكتفــــاء بمتابعــــة 
 بالمستخلص المقدم. 

 تسليم موق .  محضـر بابرام  شـركةال إدارةعدم قيام  -

الدعم عن  شـركةعند سداد قيمة المستخلصات المقدمة من  شـركةال إدارةمخالفة  -
ة مــــن شــــهر مــــارس  م دون وجــــود عقــــد 2018لســــنة  12حــــبر شــــهر دشســــمت   3الفــــتر

 ف قيمـة المستخلصـات بمـا هـو متفـق عليـة  تجديـد للعقـد السـابق )تـمأو  تمديـد 
 بالعقد السابق عىل الرغم من تعديل قيمة التعاقد عند تجديد العقد. 

ن قيام  - م 10/01/2019بتاريــــخ  شـركةال إدارةمجلس  رئيـستبي  م بتجديد العقد المت 
 المنفذة ولمدة سنة.  شـركةم  ال

ن مــن خــالل فحــص مســتندات القيــد رقــم ) - ( بشــأن م2019نة لســ 12/ 110كمــا تبــي 
ة من  2استئجار عدد    عن الفتر

م حـبر 05/08/2019جراف للعمل بالمكب النهان 
اد وســــــائل النقــــــل بقيمــــــة  شـــــــركةم لصــــــال  03/10/2019 الــــــدعم الحضــــــاري الســــــتر

: وفق  دينار 108,000ة إجمالي  
 اآلنر

 اإلجمال   االيجار اليوم   عدد االيام نوع االلة

 دينار 75,000 دينار 1,500 يوم D9 50 جراف بلدوزر

 دينار 33,000 دينار 1,500 يوم D8 22جراف بلدوزر 

 دينار 108,000 اإلجمال  
 

الــــــدعم  شـــــــركةقيــــــام لجنــــــة البحــــــث عــــــن عــــــروض باالكتفــــــاء بــــــالعرض المقــــــدم مــــــن  -
 الــــدعم الدوليــــة دون العمــــل عــــىل شـــــركةالتابعــــة ل شـــــركاتالحضــــاري و   احــــدى ال

 .للحصول عىل أفضل عرضمحدودة أو  مناقصة عامةإجراء 

اتفــــــاق بتــــــاريــــخ  محضـــــــر عنــــــد قيامــــــة بــــــابرام  شـــــــركةال إدارةمجلــــــس  رئيـــــــسمخــــــالف  -
الــدعم الحضــاري دون أخــد موافقــة مســبقة مــن وزارة  شـــركةم مــ  ال04/08/2019

 الحكم المحىل  بالتعاقد. 

اف ومتابعــــــة األ  شـــــــركةال إدارةمجلـــــس  رئيـــــــسعـــــدم قيــــــام  -  عمــــــالبتكليــــــف لجنـــــة ارسر
 .المنجزة

 بمركز خدمات سيدي امبار  المنفذ عمالوتنفيذ بعض األ شـروع إنشاء م

ن شــــركة مقاولـــة  النجمـــة الخماســـية للمقـــاوالت العامـــة مـــن خـــالل متابعـــة المستخلصـــي 
دينـــــــــــار  90,950م بقيمتـــــــــــه 2019لســـــــــــنة  7/9( وفـــــــــــق قيـــــــــــد اليوميـــــــــــة رقـــــــــــم 1رقـــــــــــم )

 36,750 م بقيمــــة2019لســــنة  18/8وفــــق قيــــد اليوميــــة رقــــم  (2والمســــتخلص رقــــم )
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ام  دينــــار ن ( مــــن العقــــد 10بتطبيــــق نــــص المــــادة ) شـــــركةال إدارةمجلــــس  رئيـــــسعــــدم الــــتر
م مـــ     تـــنص إذا تـــأخر الطـــرف 2019( لســـنة 7رقـــم ) مصــــراتهإبـــداع  شــــركةالمـــت 

م والـــبر
  عن تنفيذ األ 

  المواعيد المحددة جاز للطرف عمالالثانن
ن
توقيـ  غرامـة عـن كـل األول  ف

  ومــن خــالل دينــ 400يــوم تــأخت  بواقــ  
ار مــن القيمــة الماليــة المســتحقة للطــرف الثــانن

ن أن هناك تأجت  بواق   ستالمعىل اال  االطالع  من مدة المتفق عليها.  يوم 18تبي 

شـركة  منفذ  شـركةال ة الجاهزةداريتوريد وتركيب مبن  من الوحدات اإل  مشـروع
 المسبق للهياكل والبيوت الجاهزة

 أعمـالومـن خـالل متابعـة  ،مصــراتهمركز خدمات تاورغاء التـاب  لفـرع  مشـروع: موق  ال
ن 100نجــــار إدينــــار بنســــبة  251,000البــــالل قيمتــــه  1تنفيــــذ المســــتخلص رقــــم  % تبــــي 

 :  
 اآلنر

يات بال شـــــــركةال إدارةمجلــــــس  رئيـــــــسمخالفــــــة  - بعــــــدم قيامهــــــا  شـــــــركةولجنــــــة المشــــــتر
متكامــــل  إداريريــــد مبــــبن محـــدودة لغــــرض تو أو  مناقصــــة عامــــةإجــــراء  عــــن اإلعالنبـــ

 مصـراته. لمركز خدمات تاورغاء التاب  لفرع 

يات بال - تبــــــاع اعنــــــد قيامهــــــا بالبحــــــث عــــــن العــــــروض ب شـــــــركةمخالفــــــة لجنــــــة المشــــــتر
 سلوب الشفوي لتوفت  عروض األ 

ا
   شـركاتمن مخاطبة هذه ال بد 

 
 .كتابيا

او للمقاوالت سيم شـركةتهيئة موقع السيارات بمقر الزرو  الجديدة لصالح  مشـروع
  العقاري ستثمار العامة واال 

وقيــد اليوميــة  1مــن واقــ  المســتخلص رقــم  مشـــروعتنفيــذ ال أعمــالومــن خــالل متابعــة 
ن ومــن خــالل الفحــص  59,929م والبــالل قيمتــه 2019لســنة  46/03 دينــار حيــث تبــي 

ن عـــدم قيـــام ال    أعمـــال اســـتكمالمـــن  مشــــروعالمنفـــذة لل شــــركةوالمتابعـــة تبـــي 
تنفيـــذ بـــافر

  .ولبعد حصوله عىل قيمة المستخلص األ مشـروعال

 ليات والسيارات : اآلالثابتةاألصول 

 مخصصات ضفت من وزارة الحكم المحل  مقابل تهيئة منطقة تاورغاء

ن   مصــــراتهالعامــة لخـــدمات النظافــة  شـــركةال اســـتالممــن خــالل المتابعـــة والفحــص تبــي 
ض تهيئــة منطقــة تاورغــاء وذلــك وفــق قيــد اليوميــة دينــار لغــر  5,000,000مبلــل وقــدرة 

ة مــن القيمــة المخصصــة مصـــروفوفيمــا يــىل  بيــان بالمبــالل ال .م2018لســنة  10/6رقــم 
 :للمنطقة

 البيان القيمة

اء أليات ومركبات لمركز خدمات تاورغاء وفق العقد ) دينار 4,387,800  (9لغرض رسر

 خصم  من مخصص تهيئة منطقة تاورغاءمصـراته، صيانة أليات تابعة لفرع  دينار 110,230

 جاهر متكامل لمركز خدمات تاورغاء إداريلغرض تنفيذ وانشاء مببن  دينار 251,000

 اإلجمال   دينار 4,749,030

 القيمة الباقية دينار 250,970
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 ليات والمعداتركز خدمات تاورغاء بالشاحنات واآلتجهي   م

ن بتــــــاريــــخ  العامــــــة لخــــــدمات  شـــــــركةال إدارةمجلــــــس  رئيـــــــسم قيــــــام 08/05/2019تبــــــي 
الـــدعم الحضـــاري  شــــركةمـــ   9هيـــثم عمـــر بعيـــو بتوقيـــ  العقـــد رقـــم  /مصــــراتهالنظافـــة 
تــــوفت  مجموعــــة مــــن االليــــات والمركبــــات بشــــأن  اد وســــائل النقــــل ومــــواد البنــــاءت  الســــت

ومـــن  .دينـــار 3,376,000بقيمـــة  مصــــراتهلصــال  مركـــز الخـــدمات تاورغـــاء التـــاب  لفـــرع 
  الشـراء لوحظ اآللية آخالل متابعة 

 :نر

ومـن خـالل مقارنــة المواصـفات المـذكورة بعقــد التوريـد والمسـتلمة مــن قبـل اللجنــة  -
  بعـــض االليـــات مـــن ناحيـــة ســـنة الصـــن  ومـــن 

ن
ن بـــأن هنـــاك بعـــض االختالفـــات ف تبـــي 

ن العقد والتسليم    ستالم. واال ناحية المسميات والمواصفات بي 

باســتبدال ســيارة نــوع كيــا بونقــو مجهــزة بمحــرك رش ضــبان    مصـــراتهقيــام مــدير فــرع  -
بســــيارة نـــوع هونــــداي بــــورتر 3457967م( هيكـــل رقــــم 2019)جديـــدة ســــنة الصــــن  

 م  مركز خدمات تاورغاء.  (مجهزة بمحرك رش ضبان   )مستعملة

بجـــــراف  (ديـــــد)ج S450باســـــتبدال جـــــراف نـــــوع بوبكـــــات  مصــــــراتهقيـــــام مـــــدير فـــــرع  -
 )مستعمل(.  S130بوبكات 

ن قيـــــام مـــــدير فـــــرع  - ـــــ ضـــــاغطة هيكـــــل رقـــــم مصــــــراتهتبـــــي   
 بســـــحب الســـــيارة نـــــوع متير

مركـز خـدمات طمينـه إل  م من مركـز خـدمات تاورغـاء2019سنة الصن   005959
ن المراكز والفرع.  استالمدون وجود محا ن تسليم و   بي 

بتسـليم شـاحنة ايفكـو قـالب  اتهمصــر قسـم الخـدمات الفنيـة بفـرع  رئيــسعدم قيـام  -
مــدير إل  (م2018)جديــدة ســنة الصــن   Dtb384201ht00343هيكـل رقــم  420

 مركز خدمات تاورغاء. 

 م2020-2019قيود اليومية خالل السنوات 

م مقابـــــل تحويـــــل مبلـــــل مـــــال  مـــــن حســـــاب 2019لســـــنة  24/01قيـــــد اليوميـــــة رقـــــم  -
ن  إيـــرادات ن قيـــام  شــــركةلعامـــة للا دارةات اإل مصــــروفحســـاب إل  فـــرع زليـــير حيـــث تبـــي 
  جمي  عملياتها باعداد شـركة ال إدارة

شعار إوقيد اليومية دون وجود  إذن الصـرف فن
مجلـس  رئيــسالعامة واالكتفاء فقـط بالمراسـلة المحالـة مـن  دارةلحساب اإل  إضافة
 :ومنها عىل سبيل المثال ال الحصـر الجمهورية.  شـركة إل مصـرفال إدارة

 القيمة رقم القيد

 دينار 120,844 م2019لسنة  32/11

 دينار 29,867 م2019لسنة  31/11

 دينار 30,811 م2019لسنة  28/11
 

ن عـن شـهر  إيـراداتم مقابـل تحصـيل 2019لسـنة  59/1قيد اليوميـة رقـم  - فـرع زليـير
  شـكل  238,312ة إجماليبقيمة  1

ن  إيصـاالت دينـار فن   تبـي 
نقديـة واردة للفـرع والـبر

ن بارفـــــاق اشـــــعارات اإل  ات النقديـــــة يـــــداعلإل  ضـــــافةمـــــن خاللهـــــا عـــــدم قيـــــام فـــــرع زليـــــير
ســـتالم، ومنهـــا عـــىل ســـبيل الـــذكر ولـــيس اال  ايصـــاالت واالكتفـــاء فقـــط عنـــد االثبـــات ب

 :الحصـر
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 القيمة رقم القيد

 مصـراتهفرع  إيراداتتحصيل  م2019لسنة  39/2

اير إيراداتتحصيل  م2019لسنة  02/ ن عن شهر فت 
 فرع زليير

 

اء طالء لفرع 2019لسنة  16/02قيد اليومية رقم  - محالت  من مصـراتهم مقابل رسر
ن أن تـاريــــخ 11,787موس للطـالء بقيمـة   أمـر الشــراء دينـار ومـن خـالل الفحـص تبـي 

ســية01/01/2018   تمـــ  عليــة التر
قبـــل أي  م والــذي كــان يحمــل اســـم العــرض الــبر

يات  محضـر حوال  سنة من تاريــــخ   .م26/12/2018ترسية لجنة المشتر

 مصــراتهة لفـرع مصــروفعهـدة ال بشـأن إقفـال م2020لسـنة  40/2قيد اليوميـة رقـم  -
 مصـــراتهلتغطيــة بعــض المعــامالت الماليــة الخاصــة بــالفرع ولــوحظ قيــام مــدير فــرع 

مجلــــس  رئيـــــسقــــرار بتجــــاوز لقيمــــة العهــــدة المحــــددة للفــــرع وذلــــك وفــــق  الصـــــرفب
 ف عهـــــــدة تشـــــــغيلية مستعاضـــــــة بقيمـــــــة بشـــــــأن  م2019( لســـــــنة 4رقـــــــم ) دارةاإل 

 دينار للشهر. 76,000
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 ةاالجتماعي اتالفصل الثامن عشر: القطاع
 قطاع العمل

 الوظيفة العامة
  تواجـــه الحكومـــات الليبيـــة 

ال يـــزال ملـــف التوظيـــف مـــن أكـــت  المشـــاكل والتحـــديات الـــبر
 نفس 

ن
الوق  الزال  هذه الحكومـات غافلـة عـن معالجـة هـذه المعضـلة المتعاقبة وف

  تقـــف عائقـــا أمـــام التنميـــة وتعرقـــل اإلصـــالحات االقتصـــادية والخطـــط التطويريـــة، 
الـــبر

ن لوظـائف   التعيـي 
ن
 الكـادر مـن تضـخم غـت  متـوازن مـ  اسـتمرار العشـوائية ف

 حيث يعـانن
ات التســـيب اإلداري الــــذي  ال تحتاجهـــا مؤسســــات الدولــــة، وتفشـــــ  تجــــاوز كــــال المــــؤرسر

 واللــوائ  المنظمــة للوظيفــة العامــة، والجــدول التــال  يوضــ  
ن واســتمرار انتهــاك القــواني 

  ضخامة 
 :واستمرار تناميه من سنة إل أخرىالكادر الوظيفن

 مقدار التغي   أعداد العاملي   بالجهاز اإلداري السنة

2016 1,530,636 - 

2017 1,567,690 36,137 

2018 1,785,416 218,643 

2019 1,789,808 4,392 

2020 1,776,367 13,452- 
 

ن بالجهات العامة الممولة من الخزانـة العامـة -   1,776,367 بلل عدد العاملي 
 
موظفـا

ن  ن بلـــــل عـــــدد العـــــاملي    حـــــي 
الـــــذين تـــــم حــــــرصهم وادخـــــالهم  والمصـــــارف شــــــركاتبال فن

   موظـــــف وذلـــــك 579,947لمنظومـــــة وزارة الماليـــــة بطـــــرابلس 
وفقـــــا لبيانـــــات وزارنر

 ، والجدول التال  يوض  تفاصيل ذلك: م31/12/2020حبر  المالية والعمل

 المصدر النسبة المئوية عدد العاملي    الجهات

 وزارة المالية %75 1,776,367 الجهات العامة )داخل الجهاز اإلداري (

 وزارة العمل %25 579,947 والمصارف العامة )خارج الجهاز اإلداري( شـركاتال

  2,356,314 اإلجمال  
 

ن بالجهـــــاز اإلداري - % مـــــن 27عـــــدد ســـــكان ليبيـــــا مـــــا نســـــبته إل  تمثـــــل نســـــبة العـــــاملي 
يقابلهــا  لالحصــائيات المعتمــدةنسـمة وفقــا  6,545,720 وهــو الســكان إجمـال  عــدد
شـــــركات العامــــة )خــــارج الجهــــاز % مــــن الســــكان يعملــــون بالمصــــارف وال9مــــا نســــبته 
ن للحكومـة ، اإلداري( ن بالقطـاع العـام التـابعي  )وال ششمل هذا العدد والنسـبة العـاملي 

 المؤقتة بالبيضاء(. 

  الجهـــات الممولـــة مـــن الخزانـــة مـــن الرجـــال مـــا نســـبته  -
مـــن  %56يبلـــل أعـــدد مـــوظفن

ن االعتبــار اســتبعاد 44العــدد الكــىل  يقابلهــا مــا نســبته  ـــاء، مــ  األخــذ بعــي  % مــن النســــــ
بة من هذه القيم، والجدول التال  يوض  تفاصيل ذلك: الشهداء والعنا  ال

 مغتر
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 النسبة المئوية أعدد العاملي    البيان ر.م

 %56 979150 رجـــــــــــــــــال 1

 %44 780498 نســــــــــــــــاء 2

  1759648 اإلجمال  
 

بـة - الماليـة )األجانـب( بمنظومـة المرتبـات بـوزارة  بلل أعـداد الشـهداء والعنـا  المغتر
ب أي ما نسبته  12,000عدد  ن داخل  %0.6شهيد ومغتر من إجمال  أعداد العاملي 

:  موضحة بالجدول الجهاز اإلداري بالدولة  التال 

 النسبة المئوية العدد البيان ر.م

 %31 3669 الشهداء 1

بة ماألجانبم 2  %69 8331 العنا  المغتر

  12000 المجموع
 

ن بالجهــاز اإلداري للدولــة نســتعرض مــن خــالل الجــدول  التــال  الفئــات العمريــة للعــاملي 
بــة مــن هــذه األعــداد، مبينــة   ن االعتبــار اســتبعاد الشــهداء والعنــا  المغتر مــ  األخــذ بعــي 

 :كالتال  

 عدد العاملي    الفئات العمرية ت

 42 1950أصغر من  1

2 1950-1959 29420 

3 1960-1969 266016 

4 1970-1979 583000 

5 1980-1989 628009 

6 1990-1995 220986 

7 1996-2004 36867 
 

ن وتوظيــف ن  األشــخاص اســتهداف الجهــات العامــة لتعيــي  اوح أعمــارهم مــا بــي 
 الــذين تــتر

ض وجــــــودهم بمقاعــــــد الدراســــــة، 18-24 بلــــــل أعــــــداد حيــــــث  ســـــنة والــــــذين مــــــن المفــــــتر
يحة عدد  ن بالدولة من هذه الشر    موظف.  36,859الموظفي 

 الوظيفية املالكات 

  تـــم 
كاتهـــا الوظيفيـــة مـــن قبـــل وزارة العمـــل ال م اعتمـــاد بلـــل عـــدد الوحـــدات اإلداريـــة الـــبر

وحــــدة  150وحــــدة إداريــــة مــــن بينهــــا عــــدد  235 م، عــــدد2020العــــام  والتأهيــــل خــــالل
ن بلـــــل عـــــدد الوحـــــدات  إداريـــــة   حـــــي 

ن موظفيهـــــا عـــــىل الوظـــــائف المعتمـــــدة. فن تـــــم تســـــكي 
  لـــم يـــتم 

 شــــروطوحـــدة إداريـــة لعـــدم اســـتيفائها لل 82عــدد  كاتهـــامال اعتمـــاد اإلداريــة الـــبر
ن واللوائ  وال  ات النافدة. تشـريعالواردة بالقواني 

  
  هذا الشأن األنر

  :ومن أهم المالحظات فن

-   
ن والتعاقـــــــد دون تـــــــوفر وظـــــــائف شـــــــاغرة إجـــــــراءاتالتوســـــــ  الملحـــــــو  فن أو  التعيـــــــي 

تيعابها، واهمـال مالكات وظيفيـة معتمـدة وبأعـداد تفـوق قـدرة المؤسسـات عـىل اسـ
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من قـانون  (8)ات النافذة بالمخالفة للمادة تشـريعإعداد المالكات الوظيفية وفق ال
 عالقات العمل. بشأن  م2010( لسنة 12)

تضـخم الوظــائف اإلداريــة والخدميــة بالجهــات العامــة بحيــث تفــوق النســبة المقــررة  -
  
ن
ن مســــــتمرين ف  وتلــــــك الوظــــــائف تكــــــون مشــــــغولة فعليــــــا لمــــــوظفي 

 
الوحــــــدات  قانونـــــا
 اإلدارية. 

 المجلــــس الرئــــاس  و وزارة العمــــل -
ن فيمــــا يتعلــــق بدراســــة  تضــــارب االختصاصــــات بــــي 

  ،الهياكـل التنظيمية اعتماد و 
وعـدم الرجـوع لـوزارة العمـل والتأهيـل إلبـداء الـرأي الفـبن
  تجد نفسها عاجزة عن تطبيق المعايت  الفنية ومعدالت األداء بالصورة 

حيالها والبر
 .الصحيحة

و ترقيتهــــــا وترفيعهــــــا مــــــن قبــــــل رئاســــــة الــــــوزراء  داث وحــــــدات إداريــــــة جديــــــدةاســــــتح -
  أعــــــداد 

ن
والمجلــــــس الرئــــــاس  ممــــــا ترتــــــب عليــــــه ازديــــــاد أعــــــداد الوظــــــائف وتضــــــخم ف

 بالجهــــاز اإلداري دون وجــــود حاجــــة فعليــــة لــــذلك ســــواء عــــىل  المســــتوى 
ن المــــوظفي 
  بالمخالفــــة للمــــادة أو  الخــــدم  

بشــــأن  م2010 لســــنة (12)مــــن قــــانون  (8)الجغــــرافن
  .عالقات العمل

بتطبيـق قـانون عالقـات  ضعف أداء وزارة العمل والتأهيل بشكل عام وغياب دورها -
المالكـــــــات الوظيفيـــــــة ومتابعـــــــة  اعتمـــــــاد العمـــــــل فيمـــــــا يخـــــــص التعيينـــــــات ودراســـــــة و 
 سياسات التوظيف واالنضباط اإلداري. 

  بـــــوزارة العمـــــل والتأهيـــــل -
م بمهامهـــــا تقـــــو حيـــــث  غيـــــاب دور إدارة التفتـــــيش الـــــوظيفن

بشـــــكل محـــــدود باإلضـــــافة لعـــــدم تقيـــــد القطاعـــــات بعـــــرض التعيينـــــات والتعاقـــــدات 
ن للتأكــد مــن اال  وتطبيــق  الفعــىل  للجهــة حتيــاجالجديــدة عــىل لجــان شــؤون المــوظفي 

 . ن  ضوابط التعاقد والتعيي 

عـــــــــــــدم ممارســـــــــــــة إدارة التنظـــــــــــــيم اإلداري والمالكـــــــــــــات الوظيفيـــــــــــــة بـــــــــــــوزارة العمـــــــــــــل  -
  للهياكــل الختصاصـاتها بالشـكل الم

  مــا يتعلـق بتقـديم الـرأي الفـبن
طلـوب، وخاصـة فن

المالكــــــــات  اعتمــــــــاد اإلداريــــــــة لمؤسســــــــات الدولــــــــة ووصــــــــف وتوصــــــــيف الوظــــــــائف و 
 .الوظيفية بما يتناسب م  معدالت األداء

عـــدم تقيـــد الجهـــات العامـــة بتقـــديم مشـــاريــــ  مالكاتهـــا وفقـــا ألحكـــام قـــانون عالقـــات  -
لتنفيذيـــــــة ومنهـــــــا )الهيكـــــــل التنظـــــــيم  م والئحتـــــــه ا2010لســـــــنة  (12)العمـــــــل رقـــــــم 

 معادالت األداء(.  –وتوفر المخصصات المالية  –والتنظيم الداخىل  للجهة 

باإلضــافة لتقــديم بعــض الجهــات لمشــاريــــ  مالكاتهــا بشــكل مبــارسر بــالرغم مــن عــدم  -
 تمتعها بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة. 

ن بالجهــــــات العامــــــة - ن وجــــــود مــــــوظفي  ن بوظــــــائف ال تتناســــــب مــــــ   كمــــــا تبــــــي  مســــــكني 
 (12)مؤهالتهم واختصاصاتهم وذلك بالمخالفة ألحكام قانون عالقات العمل رقم 

 م. 2010لسنة 

  نظــــام التعيينــــات و  -
  كثــــت  مــــن  تفشـــــ انعــــدام الشــــفافية فن

الوســــاطة والمحســــوبية فن
ن عــن  المؤسسـات والجهـات بالدولـة، حـبر نجــد أن السـلوك المعتـاد لغالبيـة البـاحثي 
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ل هــو البحــث عــن مواســطةم حــبر قبــل التقــدم بطلــب الوظيفــة باإلضــافة لعــدم عمــ
ن بالمخالفـــــة  وجــــود ضـــــوابط وسياســـــات واضـــــحة تحكـــــم عمليـــــة التوظيـــــف والتعيـــــي 

 عالقات العمل. بشأن  م2010لسنة  (12لقانون ) (3)للمادة 

 جلنة تسوية ومعاجلة حاالت االزدواج الوظيفي

  الحــــــد 
ن
  إال أن هــــــذا بـــــالرغم مـــــن الجهــــــود المبذولـــــة ف

مـــــن التحايــــــل و االزدواج الـــــوظيفن
الملــــــف ال يــــــزال يمــــــر بــــــبعض الصــــــعوبات والعراقيــــــل إضــــــافة إل  تقصــــــت  أداء الجهــــــات 
  مركـز المعلومــات والتوثيــق بـوزارة العمــل والتأهيـل ولجنــة تســوية 

ن
المعنيـة والمتمثلــة ف

  المشــكلة بموجــب قــرار وزيــر العمــل والتأ
 هيــل رقــمومعالجــة حــاالت االزدواج الــوظيفن

 .م2018لسنة  (298)

  خــــالل العــــام  جــــراءاتومـــن خــــالل المتابعــــة إل 
ن 2020تســـوية االزدواج الــــوظيفن م، تبــــي 

  تـم  6497المشار إليها أعاله عدد  استالم اللجنة
معاملة، ويصـل عـدد المعـامالت الـبر

  لهــا عــدد 
ن مــا تـــم  1928دراســتها والبــ  فيهــا وتســوية وضــعها الـــوظيفن   حــي 

معاملــة فن
  للدولــــة عــــدد شــــطبه مــــن

 525 باإلضــــافة إرجــــاع عــــدد معاملــــة 6959 الكــــادر الــــوظيفن
هــــــا، إجراءاتالقانونيــــــة للبــــــ  فيهــــــا واتمــــــام  شـــــــروطمعاملــــــة، وذلــــــك لعــــــدم اســــــتيفائها لل
  :والجدول التال  يوض  تفاصيل ذلك

 نوع الحالة البيان

 غي  مستوفية المستندات إيقاف إفراج الدفعة شهر

 76 240 62 170دفعة  يناير

اير  فت 
 20 148 46 171دفعة 

 10 212 71 172دفعة 

 مارس
 18 185 47 173دفعة 

 23 382 112 174دفعة 

 48 503 135 175دفعة  ابريل

 32 318 405 176دفعة  مايو

 يونيو
 14 341 96 177دفعة 

 4 135 44 178دفعة 

 يوليو
 9 275 80 179دفعة 

 25 308 87 180دفعة 

 27 288 59 181دفعة  أغسطس

 سبتمت  
 26 323 77 182دفعة 

 29 530 113 183دفعة 

 اكتوبر
 28 272 68 184دفعة 

 13 293 68 185دفعة 

 نوفمت  
 36 549 85 186دفعة 

 35 437 94 187دفعة 

 دشسمت  
 14 419 60 188دفعة 

 38 801 119 189دفعة 

 525 6959 1928 اإلجمال  
 

  هذا الشأن  ومن أهم
  المالحظات فن

 :اآلنر
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اســــــتالم اللجنــــــة لطلبــــــات التســــــوية بشــــــكل مبــــــارسر بــــــدون الرجــــــوع لمكاتــــــب العمــــــل  -
( لســـنة 260مـــن قـــرار ) (2)الـــذي جـــاء بالمخالفـــة للمـــادة  األمـــر والتأهيـــل بالمنـــاطق 

شيد المرتبات. بشأن  م2019  إنشاء اللجنة الدائمة لتر

اللجنــة لــبعض المعــامالت بــالرغم مــن عــدم اســتيفاء كافــة البيانــات  اعتمــاد تصــديق و  -
  المعتمــد 

قــرار  –المطلوبــة وعــدم إرفــاق المســتندات المطلوبــة ومنهــا )الــرقم الــوطبن
هـــــا(  –قـــــرار اإلعـــــارة  –قـــــرار النـــــدب  –االســـــتقالة  الـــــذي يـــــؤثر عـــــىل صـــــحة  األمـــــر غت 
 التسوية.  إجراءات

م مـــن عـــدم تضـــمن رأى الجهـــة بالموافقـــة تســـوية االزدواجيـــة لـــبعض الحـــاالت بـــالرغ -
  للعمل معها. 

 عىل استمرار المعبن

إفـــادة مـــن قبـــل اللجنـــة بعـــدم العمـــل دون الرجـــوع لمنظومـــة مرتبـــات الدولـــة  إصـــدار  -
تب عليه  األمر بوزارة المالية   .شهادات غت  مطابقة للواق  إصدار الذي قد يتر

 نفس الطلبات.  اعتماد ضياع بعض طلبات التسوية، مما ترتب عنه تكرار  -

الــــديوان بالمخالفــــة لــــنص المــــادة إل  مــــن أعمالهــــا  عــــدم قيــــام اللجنــــة باحالــــة نســــخة -
 .األول  من قرار إنشائها

باعـــــــداد الـــــــنظم  عـــــــدم قيـــــــام مركـــــــز المعلومـــــــات والتوثيـــــــق بـــــــوزارة العمـــــــل والتأهيـــــــل -
 بالشكل الصحي  بما يتناسب 

 
  تضمن ست  العمل حاليا

ونية البر والتطبيقات االلكتر
حجـــم البيانــات والعمليـــات المطلـــوب تنفيــذها عليهـــا، حيـــث يرتكــز العمـــل عـــىل مــ  

قواعـــد بيانـــات آنيـــة غـــت  تفاعليـــة تعتمـــد عـــىل المركزيـــة وتتســـم بالتعقيـــدات وعـــدم 
  مــــ  الجهــــات العامــــة ذات 

ونن ة الــــربط االلكــــتر ن   ظــــل غيــــاب مــــت 
المرونــــة والكفــــاءة فن

 .العالقة

 الباحثني عن عمل
ن عن و  بلل   ظـل عـدم أعداد الباحثي 

، فن
ا
ظائف معدالت عاليـة خـالل السـنوات السـابقة

  مؤسســــات 
ن واقحــــامهم للعمــــل فن وجــــود سياســــة واضــــحة الســــتهداف هــــؤالء البــــاحثي 

ن بمنظومـــة مركـــز حيـــث  القطـــاع العـــام والخـــاص، ن المســـجلي  بلـــل إجمـــال  عـــدد البـــاحثي 
عـــدد م 2020المعلومـــات والتوثيـــق بـــوزارة العمـــل والتأهيـــل حـــبر شـــهر دشســـمت  للعـــام 

 -تفاصيل ذلك:  باحث وباحثة، والجدول التال  يوض  375,980

 النسبة المئوية عدد الباحثي    السنة ر.م

1 2018 107,915 29% 

2 2019 15,230 4% 

3 2020 252,835 67% 

 375,980 اإلجمال  
 

ن عـن عمـل خـالل العـام  ويالحظ -   أعـدد البـاحثي 
 فن
 
ا % 67 م بنسـبة2020ازديـادا كبـت 

ة وعددهم  ن خالل السنوات الثالثة األخت  ن المسجلي   375,980من إجمال  الباحثي 
  
باحث وباحثة وذلك نتيجة لصـدور قـرار المجلـس الرئـاس  لحكومـة الوفـاق الـوطبن



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

960 
 

يحـة بشأن  م،2020لسنة  (567رقم ) ن عـن العمـل مـن رسر تشغيل وتدريب العـاطلي 
 الشباب. 

ن عــن عمــل ترتكــز  - ن  لــوحظ أن أعــداد البــاحثي  اوح أعمــارهم مــا  عــىل البــاحثي  الــذين تــتر
ن   إال أنـــــــه يجـــــــب التخطـــــــيط  35إل  ســـــــنة 17 بـــــــي 

 
ســـــــنة، وهـــــــذا مـــــــؤرسر جيـــــــد نســـــــبيا

  
ن
  سياســـات التوظيـــف مســـتقبال لتعـــويض العجـــز ف

ن
ن الجـــدد ف الســـتهداف الخـــريجي 

 العنا  الشابة، والمخطط التال  يوض  ذلك: 

 التوصيات

-   
ن
الكــات وظيفيــة للوحــدات اإلداريــة دون م اعتمــاد قــرارات  إصــدار إيقــاف اإلســهاب ف

ن فعليــــا بتلــــك المالكــــات، والتأكــــد مــــن وصــــف وتصــــنيف وترتيــــب  ن المــــوظفي  تســــكي 
 الوظائف. 

 وفقـــ كاتهـــا الوظيفيـــة وهياكلهـــا اإلداريـــةال إلـــزام الجهـــات باعـــداد مشـــاريــــ  م -
 
لمـــا تـــنص  ا

 ات النافــــذة المتعلقــــة بقواعــــد إعــــداد المالكــــات الوظيفيــــة للوحــــداتتشـــــريععليــــه ال
  تحـــدد مــــن خاللهــــا حجــــم 

اإلداريـــة بمــــا يتناســــب مـــ  معــــادالت األداء الفعليــــة، والــــبر
الفعــىل  والتخصصــات والمــؤهالت المطلوبــة، وايجــاد  حتيــاجالوظــائف الشــاغرة واال 

. بشـريالحلول المناسبة للعنا  ال  
 ة خارج المالك الوظيفن

واضـــــــحة وفاعلـــــــة لعمليـــــــة التوظيـــــــف عـــــــىل مســـــــتوى  اجـــــــراءاتسياســـــــات و  إصـــــــدار  -
 .المؤسسات والجهات العامة

-   
ن  إجــــــراءاتعـــــىل وزارة العمــــــل والتأهيــــــل البــــــدء فن فعليــــــة لمعالجــــــة أوضــــــاع العــــــاملي 

ن لفائض المالكات الوظيفية واعادة تأهيلهم وتنسبهم.   المحالي 

  إصــــــالح  -
  ستســــــاهم بــــــدوره فن

دعــــــم وتمويــــــل المشــــــاريــــ  الصــــــغرى والمتوســــــطة الــــــبر
 االقتصاد بشكل عام وتوفت  فرص عمل للشباب والحد من البطالة. 

 المحليـــة واألجنبيـــة، والزامهـــا شــــركاتالعمـــل عـــىل تفعيـــل القطـــاع الخـــاص وعـــودة ال -
 ، ن الــــذي شســــهم بتقليــــل العــــبء عــــىل  األمــــر بتــــوفت  فــــرص العمــــل الُمالئمــــة للمــــوطني 

 القطاع العام. 

  التعاقـــــد بـــــالر  -
مركـــــز المعلومـــــات والتوثيـــــق إل  جوعتوجيـــــه كافـــــة الجهـــــات الراغبـــــة فن

ن عن عمل حسب التخصصات وأولوية  بوزارة العمل وذلك إلعطاء الفرص للباحثي 
 التسجيل. 

 لوضـــ  دراســـة لمـــا يحتاجـــه ســـوق العمـــل الليـــب   مـــن  -
ن تشـــكيل فريـــق مـــن المختصـــي 

تخصصــــات والعمــــل عــــىل تزويــــدهم بــــالتعليم والمهــــارات الالزمــــة لشــــغل الوظــــائف 
 حسب التخصصات. 

ن واالهتمــــــــام بالعنــــــــا   ن  - كــــــــت 
  أو  ورة التر

القــــــــوى العاملــــــــة داخــــــــل المـــــــــالك الــــــــوظيفن
بالجهــــات عــــن طريــــق التــــدريب وتنميــــة المهــــارات بشــــكل مســــتمر لرفــــ  كفــــاءة وأداء 
  إتمـــــام األعمـــــال، 

ن واطالعهـــــم عــــىل التكنولوجيـــــا الحديثـــــة المســــتخدمة فن المــــوظفي 
 ـة الش ألي مؤسسة تنشد النجاح. ة المؤهلة والمدربة تشكل كلمــــــبشـريفالكوادر ال



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

961 
 

 ونوعـــــــا حســـــــب حتياجـــــــالبـــــــد مـــــــن تقـــــــدير اال  -
 
ات المســـــــتقبلية للقـــــــوى العاملــــــــــــة كمــــــــا

العــجــــز فـــ  أو  التنميــة واعــداد الموازنــات الدوريـــــــة للتعــرف عــىل  الفائــــض اتمشـــروع
ـــــــن جهــــــ ـــــــ  مســــــتوى المهــــــن والتخصصــــــات المتاحــــــة مــــ ـــــــلة علـــ ـــــــوى العامـ ن القـــــ ة وبــــــي 

ات التنميـــــة عـــــىل  مســـــتوي الدولـــــة مـــــــــــن جهـــــة آخـــــري، ووضـــــ  مشــــــروعات احتياجـــــ
  الســــــنوات القادمــــــة والتأكــــــد مــــــن  الخطــــــط

ن
ن ف اتيجية الســــــتهداف الخــــــريجي 

اإلســــــتر
تحديــــد الحجــــم األمثــــل مــــن العمالــــة المؤهلــــة لتحقيــــق البعــــد االقتصــــادي وترشــــيد 

ن من إدارة دفة العمل.  نفاقاإل 
ّ
  والذي يمك

 الحقيفر

 وزارة العمل والتأهيلديوان 
 نظام الرقابة الداخلية

  إل  نتـــائأ تقيــيم نظـــام الرقابـــة الداخليــة المطبـــق أســفرت
جملـــة مــن المالحظـــات والـــبر

:  إدارةترتبط بشكل مبارسر بسالمة    نلخصها فيما يىل 
 الموارد والبر

  الذي يعتت  األمر  تفتقد للتعزيز المستندي،الصـرف  أغلب مستندات -
 
للمادة مخالفا

انية والحسابات والمخازن. 99) ن  ( من الئحة المت 

  كتابـــة اســـم المراجـــ  وتـــاريــــخ الصــــرف  عـــدم اســـتيفاء بيانـــات مســـتندات -
المتمثلـــة فن

المراجعــــة وتــــرقيم المســــتندات وكتابــــة رقــــم الصــــك عــــىل جميــــ  أوراق المســــتند ممــــا 
 .أخرىيتي  إمكانية استخدامها مره 

واالكتفــــاء الصـــــرف  بخــــتم يفيــــد أذونــــات الصـــــرف عــــدم حــــتم المســــتندات المرفقــــة ب -
انيــة والحســابات 105فقــط بالمخالفــة للمــادة )الصـــرف  بخــتم إذن ن ( مــن الئحــة المت 

 والمخازن وسماح النظام المطبق بتمرير  فها. 

التعاقـــد المنصـــوص عليهـــا  اتبـــاع إجـــراءات محـــددة دون شــــركاتالقيـــام بالتعاقـــد مـــ   -
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريبالئحة العقود اإل 

انية  تنفيذ المي  

ن األول مصـــروفالحــواالت وال إجمــال  بلــل  ة محــل الفحــص للبــابي 
ات والرصــيد عــن الفــتر

 :   وفق البيان التال 
 والثانن

 رصيد اخر المدة المصـروفات الحواالت  رصيد اول المدة اسم الحساب

 52,304,779 16,274,259 1,531,793 67,047,245 ديوان الوزارة -البــاب األول

  
 340,490 1,649,362 1,328,250 661,602 البــاب الثانن

 

 تية: وقد دون  بشأنها المالحظات اآل 

  ية باسـتمارات  ف المرتبـات ممـا يعـد مصـرفالحوافظ الإرفاق  عدم -
 
للمـادة مخالفـا

انية والحسابات والمخازن. 116) ن  ( من الئحة المت 

ن بقـــــيم - مـــــن مخصصـــــاتهم الـــــواردة مـــــن وزارة أعـــــىل   ف مرتبـــــات لـــــبعض المـــــوظفي 
( 12، 11، 10) األشــــهرالماليــــة، حيــــث بلغــــ  قيمــــة مــــا تــــم  فــــة بالتجــــاوز خــــالل 

 .دينار 67,827بقيمة 
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ن وجــــــود  - ن تــــــرد مخصصــــــاتهم الماليــــــة بقــــــيمأســــــماء  تبــــــي  مــــــن أكــــــت   لــــــبعض المــــــوظفي 
  خـالل 

ر
بقيمـة  (12، 11، 10) األشـهردرجاتهم الوظيفية، حيث بلغ  قيمة البـواف

  دينار.  16,000

  معهـــــد الثقافــــــة العماليـــــة وعــــــدد  14ورود مرتبـــــات لعـــــدد  -
 33موظــــــف مـــــن مــــــوظفن

  مكتب العمل طرابلس ضمن حواالت ديوان وزارة العمل. 
 موظف من موظفن

تح  بند نفقات السفر والمبي ، الخاصة  3/11و 2/11و 1/11أذونات الصـرف  -
  مهمـة عمــل رسـمة داخليــة بموجـب القـرار وزيــر رقـم

ن
م 2020( لســنة 274) بايفـاد ف
 لــوحظ عــدم وجــود تقريــر عــن مهمــة العمــل  مصـــراتهلمكتــب 

ُ
ور، حيــث ن ومكتــب جــتن

 .مصـراتهواالكتفاء بتقرير عن مكتب العمل أذونات الصـرف م  

ات إعــــالن مصـــــروفلصــــال  فنــــدق بــــاب البحــــر تحــــ  بنــــد  8/12رقــــم الصـــــرف  ذنأ -
 لوحظ عدمدينار  15,600وعالقات عامه بقيمة 

ُ
القانونيـة  جـراءاتاإل ع اتبا  ، حيث
 من عروض واختيار العرض االفضل بينها. 

محـــل  األشـــهر خـــالل دينـــار  165,000 إيجـــاراتمـــا تـــم  فـــه عـــىل  بنـــد  إجمـــال  بلـــل  -
 :الفحص وقد لوحظ بشأنها ما يىل  

  ف اإل   
 تقـوم الـوزارة بتـأجت  سـكن لكـل   يجاراتالتوس  فن

ُ
 –مـن )الـوزير  حيث

رئـيس القسـم  –مدير مكتـب المتابعـة بـالوزارة  – المراقب المال   –وكيل الوزارة 
 إدارةمـــدير  –مـــدير مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة  –مـــدير مكتـــب الـــوزير  –المـــال  

  بــالوزارة  –التنظـيم والمالكــات بـالوزارة 
رئـيس قســم  –مــدير مكتـب الــدعم الفـبن

مـــــــدير مكتـــــــب ذوي االحتياجـــــــات  –جـــــــودة التـــــــدريب  إدارةمـــــــدير  –العالقـــــــات 
 ة والمالية(. داريالشؤون اإل  إدارةمدير  –دير مكتب التدريب م –الخاصة 

  ن إن عقــــد رئــــيس قســــم العالقــــات يخــــص ذات و كــــل مــــن وزيــــر العمــــل   إيجــــار تبــــي 
 كانـــــ  قيمـــــ  اإل 

ُ
  وبقـــــيم مختلفـــــة حيـــــث

رئيس قســـــم العالقـــــات لـــــ يجـــــارالمبـــــبن
. دينار ل 6,000ودينار  1,000

 
 لوزير شهريا

   قــــيم بعــــض الفــــواتت  
ن وجــــود تضــــخيم فن بدريعــــة عــــدم التعامــــل مــــ  الــــوزارة  تبــــي 

اماتها.  ن     بسبب عدم وفاء الوزارة بالتر

  التعاقــــد مــــ  مقــــ   األ 
ن بــــارق للمــــأكوالت الخفيفــــة بغــــرض تقــــديم خــــدمات تبــــي 

 لوحظ بشأنها 
ُ
: الضيافة، حيث  

 اآلنر

سية واختيار المق .  ن آلية التر  عدم وجود أي عروض أو محا ن تبي 

   هالمقــ  تــدير 
  الخــاص بهــا ل الســيدة ذاتهــا الــبر

وزير ورئــيس قســم لــقامــ  بتــأجت  المبــبن
  العالقات. 

 حساب اإليرادات

% 44منهــا  دينــار  149,077م مــا قيمتــه 2020ديــوان الــوزارة عــن ســنة  إيــراداتبلغــ  
 مــن 
 
ة محــل الفحــص حســب دينــار  65,687الســنة  إيــرادات إجمــال  تقريبــا تخــص الفــتر

 لكل شهر:  يراداتإل تقرير رئيس الخزينة، والبيان التال  يوض  ا
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 اإلجمال   الدمغة منح إذن عمل تجديد إذن العمل الشهر

 11,117 37 1,920 9,160 اكتوبر

 36,222 42 1,920 9,760 نوفمت  

 18,347 64 2,940 12,760 دشسمت  
 

ة )مثـــل  - ن بـــالوزارة عـــىل إيضـــاح أســـباب ظهـــور بنـــود بقـــيم كبـــت  عـــدم قـــدرة المســـؤولي 
هـــا مـــن البنـــود  مصــــرفمبــالل خصـــم  بكشـــف حســـاب ال ولــم تســـجل بالـــدفاتر وغت 

 (.األخرى

 مـن الحسـاب رقـم  -
 
ن وجود تزويـر صـكوك خصـما الخـاص بمرتبـات فـائض  2923تبي 

بقيمـــة  719280يحمـــل الـــرقم المالكــات الوظيفيـــة وذلـــك بتقـــديم صـــك للتحصـــيل 
التجـــارة والتنميـــة الكفـــرة، وتكـــرار تقديمـــه  مصــــرفمســـحوب عـــىل  دينـــار  981,396
ثـالث مـرات وهـو مـن ضـمن دفـتر الصـكوك المفقـود والـذي سـبق وان تــم  للتحصـيل
ليبيــــــا المركــــــزي بموجــــــب الكتــــــاب رقــــــم  مصـــــــرفية بمصـــــــرفالعمليــــــات ال إدارةتبليــــــل 
 .م بفقدانه30/09/2019( بتاريــــخ 630)ش.د.م 

 م2020الجرد لسنة 

لجنـة الجـرد الخـاص بوسـائل المواصـالت والمكلفـة بموجـب  محضــر من خالل فحـص 
ن وجــــود ســــيارات خاصــــة 2020( لســــنة 419وزيــــر العمــــل والتأهيــــل رقــــم ) قــــرار  م، تبــــي 

  حــــــوزة 
ال تــــــربطهم أي عالقــــــة وظيفيــــــة بــــــالوزارة )الســــــيارات غــــــت   أشــــــخاصبــــــالوازرة فن

 لـم يـتم اتخـاذ  8منها عدد  مسـروقةسيارة  37موجودة بالوزارة(، وعدد 
 
سـيارات تقريبـا

 بشأنها.  إجراءاتأي 
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 قطاع االوقاف
 سالميةوالشؤون اإل وقافالعامة لألاهليئة 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية

باألخـــذ المالحظـــات الـــواردة  ســـالميةوالشـــؤون اإل  وقـــافالهيئـــة العامـــة لأل  إدارةقيـــام  -
والوقــــــــف  إدارةبتقــــــــارير ديــــــــوان المحاســــــــبة عــــــــن الســــــــنوات الســــــــابقة فيمــــــــا يخــــــــص 

 .وقفواالستثمار حيث جاري العمل عىل اعتماد الالئحة المالية لل

الهيئــــة باألخــــذ بــــبعض مالحظــــات مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة مــــن  إدارة قصــــور مــــن -
  يــــتم أعــــدادها وتقــــديمها لتفــــادي بعــــض المخالفــــات وتصــــحي  

خــــالل التقــــارير الــــبر
  
مهامــه المناطـــة أداء  م مــ  تـــأخر المكتــب عــن2020، 2019االنحرافــات عــن ســنبر

 م. 2020عن الربــ  األخت  من السنة المالية 

الوقـــــف واالســـــتثمار بالهيئــــة باعـــــداد قاعـــــدة بيانــــات دقيقـــــة عـــــن الوقـــــف  رةإداتــــأخر  -
  
: والناظر عليه المتمثلة فن  

  اآلنر

  ن تـأخر   تمر بها البالد تبـي 
  ظل الظروف البر

  إعـداد  إدارةفن
الوقـف واالسـتثمار فن

الوقـــف الخـــارج   توضـــ  فيـــه )اســـم الوقـــف، الدولـــة،  أصـــولقاعـــدة بيانـــات عـــن 
 التابعة له(.  وقافتاريــــخ الوقفية، عدد األ

  الوقــــف واالســــتثمار بوضــــ  خطــــة واضــــحة المعــــالم تتضــــمن آليــــة  إدارةلــــم تقــــم
  جبايــــة اإل  إيــــراداتجبايــــة 

ن تــــأخر بعــــض المكاتــــب فن  يــــراداتالوقــــف حيــــث تبــــي 
 ت قبض. إيصاال نتيجة لعدم وجود 

من خالل التقارير الصادرة عن اللجان المشكلة بالهيئة بشأن الوقفيـات المحفوظـة  -
من محـا ن التسـليم  هىل  األبديوان الهيئة لوحظ خلو جل أو معظم ملفات الوقف 

ن الناظر والهيئة العامة لأل   سالمية. والشؤون اإل  وقافواالستالم بي 

 مصـرفيةالحسابات ال

 حيث لوحظ التال  

لســجالت الماليــة المعتمــدة والمعمــول بهــا حســب قــانون النظــام عــدم مســك كافــة ا -
الوقــــف  ادارةهــــا ومطابقــــة الرصــــيد لكــــل الحســــابات الخاصــــة بــــاقفالالمــــال  للدولــــة و 
  .واالستثمار

-   
دينـار حيـث  182,397بمبلـل م 31/12/2020بلل رصيد حسـاب نظـارة الوقـف فن

ن عدم قيام    بلغـ  الوقف واالستثمار بتسوية قيمة الصك إدارةتبي 
وك الراجعة والبر

 .دينار 18,482نحو 

-   
م بمبلــــــــــــــل 31/12/2020ظهــــــــــــــر رصــــــــــــــيد حســــــــــــــاب اســــــــــــــتثمار أمــــــــــــــوال الوقــــــــــــــف فن

ن ومن خالل فحص الحساب  دينار  82,632,527 الهيئة بالتعاقد م   إدارةقيام  تبي 
لكميــــة دينــــار  36,295,000األصــــيل الــــدائم لتوريــــد فــــرش للمســــاجد بقيمــــة  شـــــركة
 .دفعة 36، تم توريده عىل عدد دينار للمتر  51.850 متر بسعر 700000قدرها 
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 أداء المكاتب األوقاف بالمناطق تقييم

 جــراءاتباتخــاذ اإل  ســالميةوالشــؤون اإل  وقــافتــأخر معظــم مكاتــب الهيئــة العامــة لأل  -
  القانونيـــة حيـــال الـــديون المســـتحقة ممـــا يعـــد 

 
( مـــن القـــرار 10لـــنص المـــادة )مخالفـــا

 أمـالك إدارة( بشأن تنظـيم 208رقم ) سالميةشؤون اإل وال وقافالصادر عن وزير األ
  تــــــنص

 داريميفــــــوض مــــــدراء المكاتــــــب باصــــــدار قــــــرارات اإلخــــــالء اإل  :الوقــــــف والــــــبر
   جـــراءاتورفـــ  الـــدعاوي واإلخطـــاران واتخـــاذ كافـــة اإل  داريوالحجـــز اإل 

القانونيـــة الـــبر
 الوقف.  أمالكتحفظ 

بالمنـــاطق باعـــداد تقـــارير شـــهرية عـــن ســـت  عملهـــا واحالتهـــا  وقـــافلـــم تقـــم مكاتـــب األ -
  تــــنظم آليــــة  ف  دارةلــــإل 

وفــــق الضــــوابط  وقــــافاأل إيــــراداتوخاصــــة التقــــارير الــــبر
م بشـــأن تنظـــيم 2014( لســـنة 208رقـــم ) وقـــافالـــواردة بـــالقرار الصـــادر عـــن وزيـــر األ

 فوقـــــــااأل إيـــــــراداتالوقـــــــف ونظـــــــام  ف ريعهـــــــا وخاصـــــــة آليـــــــة  ف  أمـــــــالك إدارة
  المحققة

 
 .م01/01/2014من اعتبارا

   وقافلم تقم مكاتب األ -
بالمناطق بالبح  عن عقارات الوقف غت  المحصـورة الـبر

لهــــا بعــــد اســــتيفاء المســــتندات حصـــــر  ســــتتول الهيئــــة النظــــارة عليهــــا وفــــت  ملفــــات
  .المؤيدة لوقفيتها ومصاريفها والرسومات المبينة لمساحتها وحدودها

ن طـــالع عـــىل عينـــة مـــن ملفـــات عقـــارات الوقـــف بالملـــوحظ مـــن خـــالل اال  - كاتـــب تبـــي 
ة وهـذا شــرعيمـام المحـاكم الأعليهـا  اإلشـهاد ما يفيد بانه تـم إل افتقار تلك الملفات 

الوقــــف،  أحكــــام  م بشــــأن تنظــــيم1972( لســــنة 124وجبــــه القــــانون رقــــم )أ اإلشــــهاد
  تفيـد بتبعيـة تلـك العقـ

ارات لمكتـب كذلك ضعف حجيـة االثباتـات المسـتندية الـبر
اتة مما يضعف معه السند ال أوقاف  لمليكة تلك العقارات.  شـرع  صت 

 لمكاتـــــب المنـــــاطق عـــــدد  -
 
 ومـــــن خـــــالل  49بلـــــل عـــــدد الوقفيـــــات األهليـــــة وفقـــــا

 
وقفـــــا
  آل  

ن أن الوقفيات األهلية المذكورة أعاله البر ليهم النظارة إالفحص ومراجعة تبي 
  حك محضـر عليها بموجب 

،اإلشهاد م إثبات وقفية وهو فن  
، أمـر  ، حكـم قضـان   

والن 
 .)لجنة أهلية( سالميةوالشؤون اإل  وقافقرار من رئيس الهيئة العامة لأل 

مـــن المهـــام المكلـــف بهـــا قســـم الوقـــف األهـــىل  بالمكاتـــب    متابعـــة النظـــارة باحالـــة  -
 الحسابات الختامية لكل سنة مالية لمراجعتها والتأكد من صحة الحسابات وأوجه

م بأحكــــام الوقــــف 1972( لســــنة 124باالســــتناد عــــىل القـــانون رقــــم )وذلــــك الصــــرف 
ن تقـــــاعس وتخلـــــف بعـــــض النظـــــار مـــــن التواصـــــل مـــــ  الهيئـــــة  ،وتعديالتـــــه حيـــــث تبـــــي 

وتقـــديم تلـــك الحســـابات الختاميـــة عـــن الســـنة الماليـــة موضـــوع الفحـــص والســـنوات 
:  السابقة  

 لإلدارة المختصة مرفقة باآلنر

 م. 31/12/2020سابقة وحبر تاريــــخ الحسابات الختامية عن السنوات ال 

  الشـهري  يجـار كشف يتضمن عقارات الوقف م  بيان نوعها وموقعها وقيمة اإل
 أو السنوي لكل منها. 

  والخزينة.  مصـرفومال البدل بال يراداترصيد حسابات اإل 

 ة. مصـروفكشف بقيمة المرتبات والمكافآت ال 

  .أصل الوقفية صورة طبق األصل من حكم التولية 
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  ممـــا يعـــد 
 
م 1972( لســـنة 124( مـــن القـــانون رقـــم )41) ،(40لـــنص المـــادة )مخالفـــا

  تــنص
يــة أن يقـــدم   :وتعديالتــه والـــبر ي أو حصـــة خت  معـــىل كــل نـــاظر عــىل وقـــف خــت 

الهيئـــة إل  كشـــف حســـاب مؤيـــدا بالمســـتندات عـــن الوقـــف المشـــمول بنظـــره ســـنويا 
ا أو سـ وقـاف،العامـة لأل  ن للهيئـة أن هنـاك تقصـت   مـن النـاظر يرفـ  تصــرفوء واذا تبـي 
  شـرعيالمحكمة الاألمر إل 

ن
األمر  الناظر وكذلك ترف  الهيئةأمر  ة المختصة للنظر ف

 الخ. ...للمحكمة إذا امتن  الناظر عن تقديم

 يراداتمن حيث جباية تحصيل اإل  دارةاإل أداء  تقييم

م بمبلــــــــــــل 31/12/2020حـــــــــــبر م 01/01/2020المحققـــــــــــة مـــــــــــن  يـــــــــــراداتبلغـــــــــــ  اإل 
 :والبيان التال  يوض  ذلك، دينار  2,670,227

 المبلغ بالدينار اسم المكتب

 833,229 مصـراته

ور ن  1,103,630 جتن

 52,188 ترهونة

 480,409 مسالتة

ن   191,510 زليير

 5,700 زلطن

 1,800 القلعة

ن   1,760 رقدالي 
 

ن  : ومن خالل الفحص تبي   
 اآلنر

انيـــة التقديريـــة عـــن ســـنة  إدارةتـــأخر  - ن ح المت 
م 2020الوقـــف واالســـتثمار باعـــداد مقـــتر

 . المتوقعة والنفقات المتوق  إنفاقها يراداتتتضمن اإل 

 مصــرفات بالمصــروفوال يـراداتحسـاب اإل  اقفـالالوقـف واالسـتثمار ب إدارةلم تقـم  -
 سـالميةوالشـؤون اإل  وقـافبالرغم من القرار الصـادر عـن وزيـر األ الرئيسـ الصحارى 
الوقـــف ونظـــام  ف ريعهـــا وخاصـــة  أمـــالك إدارة( بشـــأن تنظـــيم 208/2014رقـــم )

  المحققةإيرادات آلية  ف 
 
  01/01/2014من اعتبارا

% مقابل 10م والمتمثلة فن
  .57931الصحاري حساب رقم  مصـرفحساب الوزارة بإل  نظارة الوزارة تحال

  آليــة تحصـيل الهيئـة باعــداد خطـة واضــحة المعـا إدارةلـم تقــم  -
الوقــف  إيــراداتلم فن

ن عــــدم قيــــام أغلــــب مكاتــــب األ  إيــــراداتبالمنــــاطق بتحصــــيل كافــــة  وقــــافحيــــث تبــــي 
  م والســـنوات الســـابقة ممـــا يعـــد 2020الوقـــف خـــالل الســـنة الماليـــة 

 
ألحكـــام مخالفـــا

الوقف وبالمخالفة أحكام  م بشأن1972( لسنة 124( من القانون رقم )40المادة )
( 208رقم ) سالميةوالشؤون اإل  وقافالقرار الصادر عن وزير األ ن( م2للمادة رقم )

  يراداتم بشأن آلية جباية اإل 2014لسنة 

حساب إل  مقابل نظارة الوزارة %10بالمناطق باحالة  وقافتأخر بعض مكاتب األ -
  مما يعد  57931الصحارى حساب رقم  مصـرفالوزارة ب

 
( من 3للمادة رقم )مخالفا

م 2014( لســــنة 208رقــــم ) ســــالميةوالشــــؤون اإل  وقــــافعــــن وزيــــر األالقــــرار الصــــادر 
  المحققة وقافاأل إيراداتبشأن  ف 

 
  .م01/01/2014من اعتبارا
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الوقـــف خـــارج  إيـــراداتالوقـــف واالســـتثمار بشـــأن  ادارةعـــدم وجـــود قاعـــدة بيانـــات بـــ -
 )مكــة، المدينــة المنــورة( عــن الســنة الماليــة موضــوع الفحــص والســنوات الــبالد منهــا

م المكتـب بادارتهـا وجبايـة  ن هـا واحالتهـا بعـد الخصـم مقابـل إيراداتالسابقة والذي يلـتر
 .%15النظارة 

 يون المستحقة عل الجهات العامةالد من حيث متابعة دارةاإل أداء  تقييم

ــــــــــــديون المســــــــــــتحقة عــــــــــــىل الجهــــــــــــات العامــــــــــــة وال - نحــــــــــــو  شـــــــــــــركاتبلغــــــــــــ  قيمــــــــــــة ال
686,957,683   

ن
: دينار وتتمثل ف  

  اآلنر

 المبلغ بالدينار يانالب

 116,162,836 شـركاتديون الجهات العامة وال

  نزع  ملكيتها وحددت قيمتها
  البر
 546,969,741 األرا،ن

 197,062,000 هدم  للمصلحة العامة أمالك

 3,100,043 ديون عىل الجهات بأحكام قضائية

   مشـروعال
 3,000,000 اإلسكانن

 17,528,000 الجبل األخرصن  مشـروع
 

ن  : ومن خالل الفحص تبي   
  اآلنر

المســــتحقة عــــىل الجهــــات  الوقــــف واالســــتثمار بالهيئــــة بمتابعــــة ديونهــــا إدارةقصــــور  -
ة مــــــــن  يجــــــــاراتوالمتعلقــــــــة باإل  العامــــــــة ومطابقتهــــــــا الشــــــــهرية والســــــــنوية عــــــــن الفــــــــتر

  ظـــــــــــل31/12/2020م حــــــــــبر 01/01/2009
ام الجهــــــــــات العامـــــــــــة  م فن ن عــــــــــدم الـــــــــــتر

اكمــة عــن الســنوات الســابقة تســوية ديونهــاالوقــف مــن  أمــالكوالمســتفيدة مــن   المتر
ن عـىل الهيئـة متابعــة وتحصـيل ديونهـا األمـر  الغـت  بـالطرق القانونيــة  لـدىالـذي يتعـي 
 ة. داريواإل 

  المدة وفقا للمـادة ـاعتبار ان أموال وحقوق الوقف ال يتم امتالكها أو تسقط بمض -
وقــف حيــث بلــل ديــون الأحكــام  م بشــأن1972( لســنة 124( مــن القــانون رقــم )29)

دينــار والقــيم المحصــلة  14,129,603م نحــو 31/12/2010حــبر  الجهــات العامــة
والبيــان التـــال  يوضـــ  قيمـــة ، دينـــار  12,554,630ل المـــذكور مبلــل وقـــدره مــن المبلـــ

 :الديون المستحقة عىل الجهات العامة

اكمية اسم الجهة ت  قيمة الديون الي 

 204,132 وزارة التعليم 1

 633,002 وزارة العدل 2

 34,424 وزارة المواصالت  3

 89,951 وزارة الزراعة  4

 113,606 وزارة المرافق  5

 229,283 وزارة االقتصاد  6

 54,593 وزارة الصحة  7

 62,248 وزارة الشباب والرياضة  8

 79,887 مصلحة األثار  9

ن  10  2,107,233 مركز جهاد الليبيي 

 3,772,859 اإلجمال  
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اكمــــــة عــــــن  - عــــــدم قيــــــام بعــــــض المكاتــــــب بالهيئــــــة بمتابعــــــة الــــــديون المســــــتحقة والمتر
  الجهات العامة منذ سنوات سابقة مما يعد 

 
( مـن القـرار 2لـنص المـادة رقـم )مخالفا

 .م2014( لسنة 208رقم ) سالميةوالشؤون اإل  وقافالصادر عن وزير األ

  المتعلقـــة  لــم يــتم تعــويض الهيئــة بالمبــالل -
  نزعــ  ملكيتهـــا  بــاألرا،ن

والعقــارات الــبر
 أمـــالكشـــؤون العقـــارات واســـتثمار  ادارةوحـــددت قيمتهـــا عـــن طريـــق فـــروع الهيئـــة و 

  مقــام عليهـــا مشـــاريــــ  بمعظــم قطاعـــات الدولـــة )التعلـــيم الوقــف ســـابقا
 ،منهـــا أرا،ن

( والبيــان التــال  يوضــ  أخــرى ،المستشــفيات ،المصــان  نديــة،األ  ،المرافــق اإلســكان،
 :ذلك

 القيمة البيان

  نزع  ملكيتها وحددت قيمتها عن طريق فروع الهيئة سابقا
 29,880,035 أرا،ن

  نزع  ملكيتها وحددت قيمتها عن طريق 
شؤون العقارات  إدارةأرا،ن

 الوقف سابقا أمالكواستثمار 
505,219,230 

 197,062 وقف مزران أمالكتعويض 

 3,100,043 ديون عىل الجهات العامة بأحكام قضائية
 

  مما يعد 
 
  نصـ 1972( لسنة 124( من القانون )30للمادة رقم )مخالفا

ممـن  :م والـبر
ما كان عليه و إال فيلـزم بـدف  قـيم إل  فعليه إعادته زالةتعدى عىل الوقف بالهدم أو اإل
ن والتعـــويض عمـــا وقـــ   شــــركةرر كمـــا تضـــمن  الـــديون قيمـــة مســـتحقة عـــىل الـالضـــ العـــي 

  الوقـف حـبر  العامة للكهرباء
م بمبلـل 31/12/2020مقابل إقامة محطاتها عىل أرا،ن

 شـــــركةوالبيــــان التــــال  يوضــــ  المواقــــ  المشــــغولة مــــن طــــرف ال ،دينــــار  177,672,000
  الوقفأالعامة للكهرباء المقامة عىل 

 :را،ن

 القيمة المستحقة اإليجار السنوي عدد المحطات المكاتب ت

 93,744,000 36,000 84 طرابلس 1

 +4,122,000 18,000 11 الجفارة 2

 14,400,000 18,000 53 الزاوية 3

 2,178,000 18,000 6 الجبل الغرن    4

 16,182,000 18,000 29 المرقب 5

 15,066,000 18,000 27 مصـراته 6

 3,903,000 18,000 7 بنغازي 7

 12,216,000 18,000 30 الجبل االخرصن  8

 6,138,000 18,000 11 المرج 9

 2,466,000 18,000 1 درنة 10

 558,000 18,000 1 البطنان 11

 6,696,000 18,000 12 سبها 12

 177,672,000 اإلجمال  
 

  تــــــم مطابقتهــــــا مــــــ  وزارة الــــــدفاع حــــــبر  -
ن قيمــــــة الــــــديون المســــــتحقة والــــــبر كمــــــا تبــــــي 

  الوقـــــــــــف مبلـــــــــــل وقـــــــــــدره  م مقابــــــــــل إقامـــــــــــة31/12/2010
معســـــــــــكرات عــــــــــىل أرا،ن

   ينــار د 10,774,227
  ارتفعــ  فن

 دينــار 32,322,832م نحــو 31/12/2014والــبر
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ر تلــك الــديون ـوجــاري العمــل مــن قبــل اللجنــة المشــكلة مــن قبــل رئــيس الهيئــة لحصــ
ة من   .م31/12/2020م حبر 01/01/2015عن الفتر

 مشـروعات بإدارة الوقف واالستثمارالأداء  تقييم

ات مشـــــروعواضــــحة توضــــ  ال الوقــــف واالســــتثمار باعــــداد خطــــة اســــتثمارية إدارةتــــأخر 
  تــم اعتمادهــا واعــداد مشـــروعالمتوقعــة والجــاهزة للتنفيــذ ومواعيــد بــدايتها وال

ات الــبر
  تح  الدراسة. مشـروعوكذلك ال ،الجدوى االقتصادية لها 

 ات البر
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 قطاع الشباب والرياضة
 اهليئة العامة للشباب والرياضة

 نظام الرقابة الداخلية

عـــدم مســـك الســـجالت الماليـــة المنصـــوص )يـــة مـــن حيـــث قصـــور نظـــام الرقابـــة الداخل
  أداء  عليهــــا بالئحــــة الحســــابات والمخــــازن و ضــــعف

ن
أداء  مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة ف

 .(الدور المناط به وفق اللوائ  المنظمة لعمله

ية انية التسيي   المي  

   ،دينــــار  79,992,500 مبلــــل م2020ات العــــام مصــــروفبلغـــ  االعتمــــادات الماليــــة ل
ن
ف

ن كان  ال  :دينار تفاصيلها كالتال   68,989,119ات الفعلية بقيمة مصـروفحي 

 البيان السنة المالية
 القيمة

 المصـروف المسيل المفوض المخصص

2020 

 27,444,119 23,001,045 27,500,000 27,500,000 الباب األول

  
 41,565,000 40,367,500 52,492,500 38,000,000 الباب التانن

 69,009,119 63,368,545 79,992,500 65,500,000 اإلجمال  
 

 :أهم المالحظات

  البـاب االول  -
ن السيولة المحالة خالل العام واالنفـاق فن يظهر الجدول اعاله فرق بي 

  فــــائض األ 
  ممــــا يؤكــــد عــــدم إحالــــة بــــوافر

  نهايــــة الســــنة  بــــوابوالثــــانن
مــــن الســــيولة فن

 .المنقضية

 دينار.  625,132بلل مجموع قيمها ذونات الصـرف تظهر عينة الفحص أل  -

 .ضعف التعزيز المستندى لبعض المنصوص عليها بالئحة الحسابات والمخازن -

  الــــوزارةمصـــــروفتحميــــل البنــــد ب -
وكــــان مــــن  (ات ال تخصــــه )خــــدمات مقــــ  لمــــوظفن
ظهــر البنــد أالــذي ، األمــر الواجــب تحميلهــا عــىل بنــد االعاشــة واإلقامــة بالبــاب األول

 عىل غت  حقيقته. 

 بند الدعم

الشـــبابية والرياضـــية والمؤسســـات الرياضـــية االهليــــة  نديــــةيعـــد دعـــم الدولـــة المـــال  لأل 
  اتجــــاه تحقيــــق اعتمادهــــا عــــىل موارد

هــــا لتطــــوير قــــدرات هــــده المكونــــات، وتعزيزهــــا فن
  تغـــــذيها تـــــدريجيا عـــــن ،عن طريـــــق تفعيـــــل خـــــدماتها واســـــتثماراتها ،الماليـــــة الخاصـــــة

البر
ى تقدمــه الدولــة ويثقــل كاهـل الخزانــة العامــة بشــكل او بــاخر وشــكل  ذالـدعم المــال  الــ

 واالجتمــاع  والمــال  واإل 
  المجــال الريــا،ن

اء فن ، لوضــ  معــايت  داريلجنــة فنيــة مــن خــت 
ها اخضـــاعو  ،عم لهـــذه المكونـــات الشـــبابية والرياضـــية ف قيمـــة الـــد اآلليـــةوضـــوابط 

  لرقابــــة ومتابعــــة مــــن قبــــل الهيئــــة
 
واعتمــــدت هــــذه المعــــايت   ،عــــىل المــــال العــــامحفاظــــا

 م. 2019( لسنة 191والضوابط وفق قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم )
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ل السـنة الماليـة خـال مصــروفك  إنفاقـهوفيما يـىل بيـان بمـا تـم اعتمـاده مـن دعـم ومـا تـم 
 :لجمي  المكونات الشبابية والرياضية م2019/2020

 البند السنة المالية
 القيمة

 الرصيد
 المصـروف المعتمد

2019 
 390,500 38,309,500 38,700,000 الدعم

 41,110 22,876,042 22,917,152 ات غت  المخصصة(مصـروفالمتفرقات )

 10,734,780 40,415,220 51,150,000 الدعم 2020

 11,166,390 101,600,762 112,767,152 اإلجمال  
 

 واالتحادات الرياضية نديةأهم المالحظات عل األ 

ام كافـة األ  - ن الصــرف  واالتحـادات الرياضـية بتقـديم تقريـر مفصـل بأوجـه نديـةعدم التر
 ،ليهـــا إوتســـوية المبـــالل المحالـــة  للصــــرفلقيمـــة الـــدعم معـــززة بمســـتندات المؤيـــدة 

  
إرفــــاق  ه المبـــالل دونذات لهـــمصــــروفكشـــف بالأحالــــ    باســـتثناء الـــبعض منهـــا الـــبر

  .المستندات المؤيدة لرصف القيمة

ة بــالرغم مــن وجــود جســم منــاظر شـــرقيبالمنطقــة ال نديــة ف دعــم مــال  لــبعض األ  -
ة ضــمن قــرار رئــيس شـــرقيقــرار دعــم نــوادي المنطقــة الإحيــث تــم  للهيئــة بالمنطقــة،

  القيمـة خـالل الســنة أ إال أنـهم، 2019( لســنة 197قـم )الهيئـة ر 
لغيـ  وتــم  ف فن

 م. 2020المالية 

ام فــروع الهيئــة بتقــديم تقريــر مفصــل بأوجــه - ن لقيمــة الــدعم معــززة الصـــرف  عــدم الــتر
بمـــا ال يتوافـــق بالمـــادة  ،وتســوية المبـــالل المحالـــة اليهــا  للصــــرفبمســتندات المؤيـــدة 

انيــة والحســابات والمخــازن21) ن وفيمــا يــىل  بيــان بالقيمــة المحالـــة  .( مــن الئحــة المت 
 :لفروع الهيئة

 القيمة رقم الصك الفرع

 50,000 682573 طرابلس

 40,000 682574 مرصاته

 40,000 682582 الزاوية

 40,000 682583 الجبل الغرن   

 40,000 682584 الساحل الغرن   

 40,000 682585 نالوت

 35,000 682586 الجفارة

 30,000 682575 سبها

 30,000 682587 ترهونة

 30,000 682589 الخمس

 25,000 682590 اوباري

 400,000 إجمال  القيمة
 

 الخارجية وتمثيل الدولة الليبية المشاركات الرياضية

 
 
بقـــرار رئـــيس الهيئـــة العامـــة للشـــباب المعـــايت  والضـــوابط المنصـــوص عليهـــا إل  اســـتنادا

اكات مصـــــــروفتتــــــول  الهيئــــــة تغطيــــــة  مر2019( لســــــنة 191والرياضــــــة رقــــــم ) ات واشــــــتر



 

 2020تقرير ديوان المحاسبة 

972 
 

  الخـــارج باســـم الدولـــة الليبيـــة 
ن
  تشـــارك فعالياتهـــا ف

المكونـــات الشـــبابية والرياضـــية الـــبر
ن الهيئـة و أبرم  عليه اف لـإلرسر  رالجزيـرة للخـدمات الرياضـية شــركةعقد اتفاق ورعاية بي 

ات  ن ن المعســـكرات الخارجيـــة للفـــرق  الالزمـــةالكامـــل عـــىل ترتيـــب كافـــة التجهـــت  مـــن تجهـــت 
 .والمنتخبات الوطنية

الجزيــــرة للخــــدمات الرياضــــية  شـــــركةالمتعلقــــة بالصـــــرف  وبمراجعــــة بعــــض مســــتندات
: لوحظ   
 اآلنر

ر ـالنصــ يدينــار مقابــل إقامــة نــاد 614,250تــم  ف مبلــل  18/9رقــم الصـــرف  ذنإ -
إل  م31/12/2019يوميـــــة للفـــــرد مـــــن يـــــوم  650ر بتكلفـــــة ـهيلتـــــون بمصـــــبفنـــــدق ال

   للصـــــــرفالمؤيــــــدة  المســــــتنداتإرفــــــاق  م، لــــــوحظ عــــــدم20/1/2020
ن
والمتمثلــــــة ف

ن  45القيمـــة بالفـــاتورة لعـــدد    حـــي 
ن
شـــخص  44ن العـــدد الفعـــىل  بالفـــاتورة أشـــخص ف

  دينــــــــار  13,650أي بفـــــــارق 
ا
لــــــــبعض عــــــــن تكـــــــرار األســــــــماء الــــــــواردة بالفــــــــاتورة فضــــــــ 

  شخاص. األ 

 حساب الودائع واألمانات

 وفـق أتجاوزت  ماناتوجود مبالل بحساب األ  -
 
غلبهـا سـتة اشـهر المسـموح بهـا قانونـا

انيــــــة والحســـــابات والمخــــــازن وبعضـــــها تجــــــاوز 162نـــــص المـــــادة ) ن ( مــــــن الئحـــــة المت 
 .الخمس سنوات

ن مصــــــروفحســـــاب الودائـــــ  كإل  تعليـــــه مبـــــالل -   حـــــي 
  أات فعليـــــة فن

حكـــــم  نهـــــا تعتـــــت  فن
ن الحســـابات انيـــة التحـــول بإل  الـــذي أدى، األمـــر تحويـــل بـــي  ن ات مصــــروفتضـــخيم مت 

  تــنص عــىل 161غــت  حقيقيــة بمــا ال يتوافــق ونــص المــادة )
ميقيــد بحســاب  :نأ( الــبر

  لم  ماناتاأل 
  مواعيدها المقررة أي المبالل المستحقة للدف م تصـرفالمبالل البر

 فن
 بيانها كالتال: 

 القيمة نامج / المشـروعالي   رقم التفويض

ن ملعب كرة القدم العوينية 1933  1,800,000 تجهت 

ن ملعب كرة القدم مزدة 1935  1,800,000 تجهت 

ن ملعب كرة القدم الشقيقة 1934  1,800,000 تجهت 

 2,964,763 مجم  رجب عكاشة 1937
 

انية  حسابات خارج المي  

   فهـا وفيمـا 
  مـن  العهـد والتوســ  فن

  تـم منحهـا خــالل التوسـ  فن
يــىل  بيـان بالعهـد الــبر

 م: 2019/2020السنة المالية 

 البيان
 الصفة والغرض من منح العهدة المستلم القيمة

 رقم القرار السنة المالية

 ات عمل اللجنهمصـروفلنقل مشجع المنتخب لمواجهة  س ر ع 15,000 69 2019

 عىل المهرجان المقام ببنغازى للصـرفة شـرقيالمنطقة ال ام ع  30,000 188 2019

 ات مكتب رئيس الهيئةمصـروفلمواجهة  ام ا  5,000 71 2020

 لتغطية المصاريف اجتماع بالسادة رنساء الفروع ا ا ع 10,000 152 2020
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انية التحول   مي  

تيبـــات 2020( لســـنة 208اســـتنادا عـــىل قـــرار المجلـــس الرئـــاس  رقـــم ) م بشـــان إقـــرار التر
( من القرار مترحـل المبـالل المفـوض بهـا والمسـيلة مـن مخصصـات 10المادة ) ،المالية

تيبـــات الماليــــة للعـــام    لــــم يـــتم  فهــــا عـــىل 2019البـــاب الثالـــث مــــن التر
 ن يــــتمأم والـــبر

  صــدرت عــىل أساســهاممشـــروععــىل نفــس البنــود والالصـــرف 
عليــه تــم ترحيــل  ،ات الــبر
انية السنة المالية ن  دينار  60,000,000ا م والبالل قيمته2019 االعتمادات المقررة لمت 

انيـــة الســـنة الماليـــة إل  ن   يـــتم  ،م2020مت 
  حـــدود التكـــاليف الكليـــة  إنجـــاز حـــبر

ن
العمـــل ف

 المعتمدة له. 

 السنة المالية
 القيمة

 الرصيد
 المسيل المصـروف المعتمد 

2019 60,000,000 10,868,830 60,000,000 49,131,170 

 صفر 6,977,950 56,109,120 6,977,950 2020

 صفر 66,977,950 66,977,950 66,977,950 اإلجمال  
 

ات مشـــروعالدراســات وال إدارةومــن خــالل االطــالع عــىل تقريــر المتابعــة المعــد مــن قبــل 
: بالهيئة لوحظ   
 اآلنر

  تنفيــــذ اغلــــب المشــــاريــــ  المتعاقــــد عليهــــا والبــــالل عــــددها  -
كمـــــا عقــــد   153التــــأخر فن

امـــات ماليــــة عـــىل ن   لهـــا تفــــوق  نجـــاز تعاقـــدات كانـــ  نســــبة اإل  لـــوحظ وجـــود التر
الفـــبن

 المالية والعكس.  نجاز نسبة اإل 

ام قــائم عــىل الهيئــة يرحــل ـوجــود تعاقــدات عــىل مشــاريــــ  لــم ششــ - ن   تنفيــذها كــالتر
رع فن

 رى. أخإل  من سنة

 الليبية األوملبيةاللجنة 
 نظام الرقابة الداخلية

القيــــام بــــالجرد  اغفــــالعــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة بالمهــــام المناطــــة بــــه و  -
  هأعمالــالمفــاج   للخزينــة والمخــازن و اعــداد التقــارير الدوريــة بنتــائأ 

ا
عــن عــدم فضــ 

 .الصـرف أذوناتالمصادقة عىل بعض 

( 99) بالمخالفـة للفقـرة )ب( مـن المـادةات الصــرف أذونـلـبعض  النقص المسـتندي -
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

اف عــىل القســم المــال  باللجنــة وعــدم التأكــد مــن حســن  إغفــال -
المراقــب المــال  اإلرسر

ـــ( بالمــادة مــن ( 24، 19، 26) تطبيــق القواعــد الماليــة الســارية بالمخالفــة للفقــرة )هـ
انية  ن  والحسابات والمخازن. الئحة المت 

 لتكرار الصـرف  ومؤيداتها ما يفيد تمالصـرف  عدم وجود ختم عىل مستندات -
 
تفاديا

انية والحسابات والمخازن. 105 فها بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

ن بصفة مستمرة دون بيان ما -  المقدمة منهم.  عمال   األ  من  مكافآت لغت  العاملي 
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ن الخ - زينــــة بــــدفاتر الصــــكوك الخاصــــة بــــبعض الحســــابات حيــــث عــــدم احتفــــا  أمــــي 
ن آخــــــرين وعــــــدم حفظهــــــا داخــــــل الخزنــــــة إل  اوكلــــــ  اللجنــــــة هــــــذه المهمــــــة مــــــوظفي 

انية والحسابات والمخازن. 124بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

-   
  المبـالل الموجـودة بحسـاب البـاب االول والثـانن

ر
حسـاب اإليـراد إل  عدم إرجاع بـواف

انية والحسابات والمخازن. 27خالفة للمادة )العام بالم ن  ( من الئحة المت 

  باللجنة  -
 .األولمبيةعدم وجود مالك وظيفن

 .األولمبيةعدم اعتماد الئحة مالية واضحة من قبل اللجنة  -

 األولمبيةالموارد المالية للجنة 

 ستثمار )اإليجارات(إيرادات اال  الدعم لجنة البحر المتوسط الدعم من قبل اللجنة األولمبية الدولية

 دوالر 9,634 دوالر 119,628
 دينار 777,006

 دوالر 129,262المجموع 
 

 إيراداتوتتمثل  763231التجارة والتمية فرع ذات العماد رقم  مصـرفحساب 
 دينار 777,006 إجمال  م ب2018خالل سنة  يجار اإل 

 :وكان  أهم المالحظات ما يىل  

  جباية ايراد  قصور -
  مواعيدها. اللجنة فن

 االستثمار فن

لحســــاب االســــتثمار بالمخالفــــة ألحكــــام  يــــراداتعــــدم وجــــود مســــتند يفيــــد توريــــد اإل  -
انية والحسابات والمخازن.  (80()72المواد من ) ن  من الئحة المت 

هــــا لحســــاب إيراداتبعــــض العقــــارات بنــــادي الفروســــية ان   ســــتة ال يــــتم توريــــد  إيجــــار  -
 .األولمبيةاللجنة 

ستثمار دون وجود تعزيـز مسـتندي بالمخالفـة ألحكـام المـادة من حساب اال  الصـرف -
انية والحسابات والمخازن. 99) ن  ( من الئحة المت 

 من الحساب. الصـرف  عداد مذكرات تسوية لمتابعةإعدم  -

عـــدم االحتفـــا  بـــدفاتر الصـــكوك الخاصـــة بحســـاب االســـتثمار بالخزينـــة بالمخالفـــة  -
انية و 124ألحكام المادة ) ن  الحسابات والمخازن. ( من الئحة المت 

  وجــــــود مبــــــالل مخصــــــومة مــــــن الحســــــاب ال -
  وال يوجــــــد أي مســــــتند دال عــــــىلمصـــــــرفن

انيــة والحســابات والمخــازن 55بالمخالفــة ألحكــام المــادة )الصـــرف  ن ( مــن الئحــة المت 
 :  
 بيانها كالبر

 المبلغ رقم الصك تاريــــخ الخصم

 50,000 حوالة داخلية 11/01/2018

30/04/2018 888 3,000 

13/01/2019 897 500 

29/04/2019 898 500 
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و الملغيــــــة أ ةمصـــــــروفعــــــدم وجــــــود بعــــــض الصــــــكوك ســــــواء مــــــن ضــــــمن الصــــــكوك ال -
، 911، 908، 907، 906، 904، 901، 900، 898، 897، 888، 884) هـــــاأرقامو 

920 ،921.) 

-   
ن
أذونـات الصــرف تسلسل لعدد كبـت  مـن  أرقامبحيث ال يوجد الصـرف  العشوائية ف

ن عـــــنوال  بالمخالفـــــة ألحكـــــام المــــــادة الصــــــرف  تحمـــــل بعضـــــها توقيعـــــات المســـــؤولي 
انية والحسابات والمخازن. 106) ن  ( من الئحة المت 

 العهد.  إقفال ف العهد بدون مستندات وعدم وجود ما يفيد  -

 رقم اإلذن رقم الصك قيمة العهدة اسم المستفيد

 ن س ال
3,000 924 1/5 

5,000 925 2/5 

 12/8 960 3,000 م س ا

 م ا

5,000 961 13/8 

5,000 962 14/8 

10,000 964 16/8 

5,000 965 17/8 

5,000 966 18/8 
 

دينــــــار دون  20,000المســــــافر الــــــدائم بقيمــــــة  شـــــــركة ف دفعــــــة عــــــىل الحســــــاب ل -
 تسوية الدفعة وال يوجد سجل للمتابعة هذه الدفعات. 

ية انية التسيي   المي  

 الفائض او العجر بالمقارنة بالمسيل المصـروف المسيل المعتمد الباب

 (232,841) 2,113,013 1,880,172 2,400,000 األول

  
 الثانن

ية  (418) 2,668,319 2,250,000 3,000,000 النفقات التسيت 

 247,500 7,252,500 7,500,000 10,000,000 دعم االتحادات الرياضية

 (403,660) 12,033,832 11,630,172 15,400,000 اإلجمال  
 

تيبــات الماليــة لســنة  الصـــرف -   بالمخالفــة لقــرار التر
بالتجــاوز لــبعص بنــود البــاب الثــانن

 .( من قانون النظام المال  للدولة10وبالمخالفة للمادة ) م2018

 قيمة التجاوز المصـروف المسيل البند

 (15,838) 72,088 56,250 مطبوعات وقرطاسية

 (3,160) 59,410 56,250 اعالن وعالقات عامة

ات واثاث ن   وتجهت 
 (609,585) 759,585 150,000 صيانة مبانن

انيات جهات  ن  (201,955) 8,301,995 8,100,000 أخرىدعم مت 

 (830,578) اإلجمال  
 

  أذونـات الصــرف عدم وجود تعزيز مستندي لجميـ   -
بالمخالفـة للمـادة بالبـاب الثـانن

انية والحسابات والمخازن99) ن  .( من الئحة المت 

( مـــن 99بالمخالفـــة للمــادة ) م2018ات ســـنوات ســابقة عـــىل ســنة مصـــروفتحميــل  -
انية والحسابات والمخازن ن  .الئحة المت 
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  ضياع صك  -
ن
وعـدم  األولمبيةاللجنة إل   دون وجود اخطار من حامل الصكمصـرف

( مـن 121بايقاف  ف الصـك بالمخالفـة للمـادة ) ـرفمصقيام اللجنة بمخاطبة ال
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

اء  - دون  دينـــار  15,928الســـفت  بقيمـــة  شــــركةتـــذكرة ســـفر لتـــونس عـــن طريـــق  75رسر
ن أغــت  واضــحة حيــث الصـــرف  وجــود مخاطبــات ودون تحديــد نــوع المهمــة وعمليــة

 سبانيا. أتونس وليس إل  الفاتورة تيب  ان جمي  التذاكر 

 دون توقيـ  وخـتم المراقـب المـال  عـىل  -
ن أذونـات الصـــرف  ف مكافـأة لغـت  العـاملي 

انية والحسابات والمخازن19بالمخالفة للمادة ) ن  .( من الئحة المت 

ر بطباعة قمصان وتزويد  شـركةبالتكليف المبارسر ل (ام )قيام رئيس اللجنة  - ن ماس لت 
 .دروع خشبية وبروشات

اء بــــد  - بالمخالفــــة  عــــىل البــــدالت  للصـــــرفالت رســــمية دون وجــــود بنــــد مخصــــص رسر
 .( من قانون النظام المال  10للمادة )

اء اجهــــــــزة حاســــــــب آل  محمــــــــول ومكتــــــــب   واجهــــــــزة هــــــــاتف محمــــــــول وطابعــــــــات  -
رسر

مـن  (243)ما يفيد استالم المخازن بالمخالفة للمـادة إرفاق  وملحقاتها لوحظ عدم
انية والحسابات والم ن  خازن. الئحة المت 

ن العـــام بالمخالفـــة لالختصاصـــات المســـندة لـــه حســـب  الشــــراء - تـــم عـــن طريـــق االمـــي 
 النظام االساس  الموحد. 

ن أكــتر  إجــراءبشــكل مبــارسر مــن المــورد دون  الشـــراءاعتمــاد اللجنــة عــىل  - المفاضــلة بــي 
 .األنسبمن عرض واختيار العرض 

 يــــع الدعم عل االتحادات الرياضيةتوز 

 م. الفعل   المسيل  الدعم  االتحاد

35 10,000,000 7,500,000 7,252,500 
 

 المالحظات بخصوص الدعم

ام اللجنـــة  - ن بالقيمـــة المســـيلة مـــن وزارة الماليـــة والمعتمـــدة لـــدعم  األولمبيـــةعـــدم الـــتر
 .% من المعتمد75االتحادات الرياضية و   بنسبة 

 .االتحادات عىل مبالل اكتر من المعتمد بالنسبة للمسيلحصول بعض  -

 عدم تحديد مما تتكون اللجان الفنية بشكل محدد.  -

   247,500استغالل مبلل  -
 .أخرىات مصـروفدينار والمخصص لدعم االتحادات فن

ام االتحـادات الرياضـية المتحصـلة عـىل الـدعم عـن طريـق اللجنـة  - ن  األولمبيـةعدم التر
 ها. أعمالساباتها الختامية ونتائأ بموافاة اللجنة بح

للــــدعم الممنــــوح عــــن طريقهــــا لالتحــــادات الرياضــــية  األولمبيــــةعــــدم متابعــــة اللجنــــة  -
 لعاب الرياضية. بما يعود بالنف  عىل األ تصـرفللتأكد والتحقق من سالمة ال
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 األولمبيةية للجنة مصـرفالحسابات ال

لــوحظ ف مصــارف مختلفــة ية طــر مصـــرفحســابات  9 بعــدد األولمبيــةتحــتفظ اللجنــة 
 ا: نهأبش

  فت  الحسابات ال -
ن
 ية من قبل اللجنة. مصـرفالتوس  ف

 ية. مصـرفعدم قدرة اللجنة عىل متابعة حساباتها ال -

  بالخزنـــة أاحتفـــا   -
ن بالبـــاب األول والثـــانن ن الخزينـــة بالصـــكوك الحســـابي    أمـــي 

ر
مـــا بـــاف

ن آخــــرين بالمخالفــــة لــــنص المــــادة  ( مــــن 124)الحســــابات موجــــودة بعهــــدة مــــوظفي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

 صـولاأل  يراداتالجمهوريـة ليبيانـا والخـاص بـاإل  مصــرففت  اللجنة حساب جديد ب -
التجـــــــارة والتنميـــــــة  مصــــــــرفالتابعـــــــة للجنـــــــة بـــــــالتوازي مـــــــ  حســـــــاب اللجنـــــــة طـــــــرف 

 والمخصص لنفس الغرض. 
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 قطاع االعالم
 املؤسسة الليبية لألعالم

 أ
ً
 ة الداخليةنظام الرقاب :وال

ن بعــــض   نظــــام الرقابــــة الداخليــــة أوجــــه  مــــن خــــالل الفحــــص والمراجعــــة تبــــي 
ن
القصــــور ف

 ومنها عىل سبيل المثال: 

  تاريــــخ اعداد التقرير -
 .عدم اعتماد الهيكل التنظيم  للهيئة حبر

  للهيئـة عـن طريـق الجهـات ذات العالقـة  بالدولــة  -
  اعتمـاد المـالك الـوظيفن

ن
التـأخر ف

( مـــن القـــانون 125مخالفـــة لـــنص المـــادة )الـــذي يعـــد األمـــر  هيـــل()وزارة العمـــل والتأ
 م، بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية. 2010( لسنة 12رقم )

-   
ن
حيـــث أن أخــر حســـاب  ،وزارة الماليــةإل  الحســاب الختـــام   احالـــةعــداد و إالتــأخر ف

الــــذي يعــــد مخالفــــة لــــنص األمــــر  م2014ختــــام  محــــال للــــوزارة الماليــــة يعــــود لســــنة 
انية حسابات والمخازن.  (23)لمادة ا ن  من الئحة المت 

ن  - ة الكشــط والشــطب بســجل االعتمــاد ويوميــة الصــندوق وذلــك لتداولــه بــي 
كــتر أ كــتر

انيـــــة  (23) الـــــذي يعـــــد مخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادةاألمـــــر  مـــــن موظـــــف ن مـــــن الئحـــــة المت 
 والحسابات والمخازن. 

ن مكتــب الخزينـــة - يعـــد مخالفــة ألحكـــام  القســم المــال  األمـــر الــذي و  عــدم الفصــل بـــي 
انية والحسابات والمخازن. 48 ،47 ،37) دالموا ن  ( من الئحة المت 

وســــائل الحمايــــة واألمــــان بمــــا يكفــــل المحافظــــة عــــىل محتوياتهــــا إل  افتقــــار الخزينــــة -
انية والحسابات والمخازن. 47وذلك بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

 عـن قيـامعدم توفر مبدأ االستقاللية لمكتب المراجعـ -
ا
الهيئـة إدارة  ة الداخليـة فضـ 

ة والكفـاءة الالزمـة إلدارة شـؤون المكتـب األمــر  بتكليـف موظفـة ال تتـوفر لـديها الخــت 
  تحقيــق إل  الـذي ادي

  أداء أعمالـه وواجباتــه فن
قصــور مكتـب المراجعــة الداخليــة فن

عليــــــــا اإلدارة الإل  رقابــــــــة فعالــــــــة وذلــــــــك بعــــــــدم تقــــــــديم تقــــــــارير المراجعــــــــة الداخليــــــــة
شاد بها ومعالجة  .القصورأوجه  لالستر

عـــــــدم القيـــــــام بمســـــــك ســـــــجل األصـــــــول الثابتـــــــة بحيـــــــث يمكـــــــن متابعـــــــة اإلضـــــــافات  -
 عـــــــــن عـــــــــدم مســـــــــك ســـــــــجل الودائـــــــــ 

ا
وســـــــــجل  –األمانـــــــــات و  واالســـــــــتبعادات فضـــــــــ 

ن ) انية 165، 163االعتمادات المستندية وذلك بالمخالفة للمادتي  ن ( من الئحة المت 
 والحسابات والمخازن. 

انيـــــة بت - ن ظهـــــار إإل  الـــــذي أدىاألمـــــر  ات ال تخصـــــها مصــــــروفحميـــــل بعـــــض بنـــــود المت 
مــــن قــــانون النظــــام  (10ات عــــىل غــــت  حقيقتهــــا بالمخالفــــة لــــنص المــــادة )مصـــــروفال

 المال  للدولة. 

 عـن عـدم  اجـراء الـدورات  -
ا
ة فضـ  افتقار الهيئة للعنا  الماليـة ذات الكفـاءة والخـت 

ن بالقسم التدريبية الالزمة للرف  من  .مستوي العاملي 
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ية انية التسيي   المي  

ة مـــــــــن بلغـــــــــ  جملـــــــــة المخصصـــــــــات المعتمـــــــــدة للهيئـــــــــة العامـــــــــة لإل  عـــــــــالم عـــــــــن الفـــــــــتر
والبيــــــان التــــــال   ،دينــــــار  11,750,000م مبلــــــل 31/12/2019وحــــــبر  م01/01/2019
ن   :المبلل المعتمد والمسيل والمصـروفيبي 

 الرصيد المصـروف المعتمد الباب

 681,351 4,218,649 4,900,000 االول 

  
 1,740,325 8,259,675 10,000,000 الثانن

 2,421,676 12,478,324 14,900,000 اإلجمال  
 

  ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ 
 :اآلنر

ن الجدد خالل سنة إدارة  قيام - ن لموظفي  م لـوحظ 2015الهيئة باصدار قرارات تعيي 
ن أ ن المنسبي  باإلدارات والمكاتب ال تتماسر والوظائف ن بعض تخصصات الموظفي 

ن بهـا  ن عـن العمـل والــذين  17هـذا كمـا لـوحظ وجـود عـدد  ،المكلفـي  موظـف منقطعـي 
 بقيمة 

 
 دون اتخاذ  10,262ترد مرتباتهم شهريا

 
  شانها إجراءاتي أدينار شهريا

 .فن

ن بالمكتـــــب إقيـــــام مـــــدير مكتـــــب  - ن لمـــــوظفي  عـــــالم العجـــــيالت باصـــــدار قـــــرارات تعيـــــي 
 عـن تجـاوز بشأن م 2010لسنة  (12)بالمخالفة للقانون رقم 

ا
عالقات العمـل فضـ 

 .ليهإالصالحيات المخول بها بالقرار المشار 

( مـن الئحــة 99بالمخالفـة للمــادة )أوجــه الصــرف  ضـعف التعزيـز المســتندي لـبعض -
انية والحسابات والم ن  :خازن ومنهاالمت 

 مبلـــــــل  صــــــــرفتـــــــم  م14/07/2019بتـــــــاريــــخ  7/7رقـــــــم إذن الصــــــــرف  بموجـــــــب
كـــة القمـــة الجديـــدة مقابـــل توريـــد عـــدد  19,402 مكيفـــات  10دينـــار لصـــال   رسر

 مـن تحمليهـا عـىل  بنـد 
ا
اء مـواد وخـدمات بـد  للهيئة حملـ  القيمـة عـىل بنـد رسر
انية العامة لل ن ات بالمخالفة لقواعد تنفيذ المت  ن  .دولةالتجهت 

 20,000م دفــــ  مبلــــل 14/07/2019بتــــاريــــخ  5/7رقــــم إذن الصـــــرف  بموجــــب 
 التسـوية إجـراءاتصـالة كدفعـة مقدمـة  عـىل الحسـاب ولـم يـتم دينار لفنـدق األ 

 .الذي يعد مخالفة لقانون المال  للدولةاألمر 

 
ً
انية التحول :ثالثا  مي  

  
انيــة التحــول فن ن دينــار بحســاب  843,565 مبلــل وقــدره م30/06/2019بلــل رصــيد مت 

 الرصيم.  الجمهورية/  صـرفطرف م 5672الهيئة رقم 

ن اآل   ومن خالله تبي 
 :نر

انيــة التحــول لســنة  820,000ظهــور مبلــل  - ن م 2013دينــار مــن ضــمن مخصصــات مت 
يـــة لألنبــاء حيـــث لـــم  مشــــروعنشــاء إوذلــك لغـــرض  منظومــة التحريـــر لوكالــة الجماهت 
ة ويتم ترحيل المبلل من سنة  مشـروعيتم تنفذ ال الذي األمر  سنةإل  منذ تلك الفتر

الحساب المنـاظر بـوزارة أو إل  العام بوزارة المالية اإليراد شستوجب احالته لحساب 
 .التخطيط
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   الصـرفالهيئة بإدارة  قيام -
ن
اكات ومساهمات ف عىل الجهات التابعة لها من بند اشتر

ن أن تلـــك الجهـــات ذات ذمـــة ماليـــة مســـتقلة وتقـــوم بالتعاقـــد بشـــكل مبـــارسر مـــ   حـــي 
كات  – )النايل سات    أنعالميـة( دون إوكاالت  – عالميةإرسر

ن
يكـون للهيئـة اي دور ف

افاإل أو  االعتمــاد أو  التعاقــد  إجــراءات ك الجهــات حيـــث لــعــىل تقـــديم الخدمــة لت رسر
 دينار.  3,470,019ات مبلل مصـروفبلغ  جملة ال

امات   االلي  

ا ن إل  دينـــار ترجـــ  2,038,823الهيئـــة مبلـــل  إدارة  مـــات القائمـــة عـــىلبلغـــ  جملـــة االلتر
  )مكافــآت

ن
كــات خــدمات عامــة – فنــادق – ســنوات ســابقة متمثلــة ف ( يألحــظ بشــأنها رسر

 :  ما يىل 

  مجملهـا مـا نسـبته  -
ن
  تشـكل ف

تبـة عـىل الهيئـة والـبر امـات المتر ن % 20تنـام  حجـم االلتر
  للهيئة.  إجمال  من 

 مخصصات الباب الثانن

امـــات وأخـــد التـــدابت  الالزمـــة إدارة  قيـــامعـــدم  - ن
الهيئـــة بالعمـــل عـــىل جدولـــة تلـــك االلتر

 .الالزمة للسداد مواللتوفت  المخصصات واأل 

 قناة ليبيا الرياضية
 نظام الرقابة الداخلية

  نظـــام الرقابـــة الداخليـــة مـــن حيـــث 
عـــدم مســـك بعـــض الســـجالت المااليـــة )القصـــور فن

 االفتقـار  ،والمسـتندات المرفقـة بـهالصــرف  تالنصوص عليهـا، عـدم خـتم جميـ  أذونـا
  المختص القادر عىل تست  القنـاةإل 

عـداد تقريـر دوريـة عـن سـت  إعـدم  ،الكادر الوظيفر
  العمـــل بالقنـــاة ضـــعف أداء مكتـــب المراجعـــة الداخليـــة 

عـــداد تقـــارير دوريـــة إالمتمثـــل فن
 .(عن ست  العمل بالقناة

ية انية التسيي   المي  

 البيان
 القيمة

 صيدالر 
 المصـروف المسيل المفوض

 28,893 4,087,507 3,425,776 4,116,400 الباب األول

  
 1,710 3,655,290 3,656,998 3,657,000 الباب الثانن

 30,603 7,742,797 7,082,774 7,773,400 اإلجمال  
 

، فتتمثـل م2020ات بعض بنود القناه للسـنة الماليـة مصـروفالمالحظات القائمة عىل 
  
  اآل فن

 نر

ن خـــالل الســـنة أتعـــاب و  بلغـــ  قيمـــة التفـــويض الصـــادر بنـــد/  - المكافـــات لغـــت  العـــاملي 
ن كــــــان  170,000   حـــــي 

دينــــــارر حيـــــث تــــــم  329,630ات مصــــــروفال إجمـــــال  دينـــــار فن
ات البنـد مصــروفدينارر وتمثـل قيمـة  159,700بند بقيمة إل  مناقلة من عدة بنود 

  
: حيث لوحظ اآلمتعاون بالقناة  56ومكافآت عدد أتعاب  فن  

 نر

 ن دون تحديـــد المهمـــة الوظيفـــة أو  صـــدور قـــرار مـــن مـــدير عـــام القنـــاة للمتعـــاونيي 
 .المكلف ودون ابرام عقود بالخصوص
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  افـــــادة مـــــن اإلدارة  
ن
نقـــــص التعزيـــــز المســـــتندي لمعـــــامالت المكافـــــآت المتمثلـــــة ف

 .الفنية المعمول بها شـروطبانجاز العمل بشكل متكامل وبال المختصة

  القنـاة وير وتطوير وتنفيذ غرفة تحرير األ جراء تحإ -
خبـار وقاعـات االجتماعـات بمبـبن

نشـــــاء جنـــــاح انســـــاء( واعـــــادة تحويرهـــــا مـــــن جديـــــد و  وصـــــيانة دورات الميـــــاه )رجـــــال/ 
  خـاص بكتـب المـدير 

ن
وتحميـل القيمـة  ،يحتـوى عـىل صـالة ضـيافة ودورة ميـاه وبـوف

ات/  ن : م. الصيانة( بيانها  كاآل عىل بندى )التجهت   
 نر

 ات خـــالل الســـنة قي ن    1,439,334مـــة التفـــويض الصـــادر لبنـــد/ التجهـــت 
ن
دينـــار ف

ن كـــان  دينـــار حيـــث تـــم مناقلـــة مـــن عـــدة  2,060,490ات مصــــروفال إجمـــال  حـــي 
.  621,500بند بقيمة إل  بنود   

 دينار وذلك الستكمال عملية تحوير المببن

 خـاط  والتحميل الالصـرف  ضعف التعزيز المستندي للمعامالت إلتمام عملية
  باعتبــاره مخصــص لل

ة كــل ســنة ات العموميــة المتكــرر مصـــروفعــىل البــاب الثــانن
 .والالزمة لتسيت  العمل

انيــة القنـــاة ب - ن ن أبــواب المبـــبن مصـــروفتحميــل مت  ات ال تخصـــها وذلــك بصــيانة وتجهـــت 
مـــن قبـــل  286138دينـــار صـــك رقـــم  40,025المجـــاور لقنـــاة ليبيـــا الوطنيـــة بقيمـــة 

كــــــة العمـــــــران العالميــــــة القنــــــاة مـــــــن قبــــــل رئـــــــيس الصــــــــرف إل  مســــــتندات احالـــــــةو  رسر
م 27/9/2020( بتـــــــاريــــخ 2المؤسســــــة الليبيـــــــة لإلعـــــــالم وفــــــق كتـــــــاب رقـــــــم )م.ل.ع/ 

 .مدير عام القناةإل  والموجه

انية  حسابات خارج المي  

 العهد المالية

  اســــتخدام نظــــام العهــــد كأســــلوب لل
النقــــدي عــــىل اغلــــب احتياجــــات  صـــــرفالتوســــ  فن

انيــة والحســابات والمخــازن109القنــاة بمــا ال يتوافــق والمــادة ) ن   .( مــن الئحــة المت 
ا
 فضــ 

 عن عدم توضي  صفة المستلم والغرض من من  العهدة بالقرار الصادرر منها: 

 المستلم رقم الصك القيمة رقم القرار

 ع ع 286120 10,000 36

 عم  ط 286118 10,000 35

 ام ا 286116 5,000 33

 س ا ز 286117 14,000 34/23

 م ص ا 286008 5,000 19
 

انية التحول( الحساب رقم  ن انية وخطة التنمية )مت  ن  213-444مت 

تيبـــات 2020( لســـنة 208اســـتنادا عـــىل قـــرار المجلـــس الرئـــاس  رقـــم ) م بشـــان إقـــرار التر
انيـــة الســـنة 10المـــادة ) ،الماليــة ن ( مـــن القـــرار، عليـــه تــم ترحيـــل االعتمـــادات المقـــررة لمت 
انيــــة الســــنة الماليــــة إل  دينــــار  500,000م والبــــالل قيمتهــــا 2019الماليــــة   ن  ،م2020مت 

  حدود التكاليف الكلية المعتمدة له
  يتم انجاز العمل فن

 .حبر
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انية التنميأ ن م بلـل قيمتهـا 2020ة للسنة الماليـة ما فيما يتعلق باالعتمادات المقررة لمت 
  مشـــروعدينــار وتتمثــل ال 1,000,000

ن
 HDطــالق بــث القنــاة الثانيــة إات المســتهدفة ف

ات المطلوبة لتنفيذ ال ن  :( بيانها كالتال  مشـروع)توفت  المعدات والتجهت 

 السنة المالية
 القيمة

 الرصيد
 المسيل المصـروف المعتمد

2019 500,000 483,000 500,000 17,000 

2020 1,000,000 - - - 

 صفر - - 1,500,000 اإلجمال  
 

: والمتابعة لوحظ ا ومن خالل الفحص  
 آلنر

 .دينار 17,000من  عهدة مالية لمدير مكتب المدير العام بقيمة  -

  تــــم التعاقــــد عليهــــا خــــالل الســــنة الماليــــة  إحالــــةعــــدم  -
م 2020قيمــــة المشــــاريــــ  الــــبر

  طالـــب رئـــيس 
بحســـابات القنـــاة ولـــم يتســـبن لنـــا الحصـــول عـــىل كافـــة مســـتنداتها الـــبر

المؤسســـة الليبيـــة لإلعـــالم موافاتهـــا مـــن مـــدير قنـــاة ليبيـــا الرياضـــية إلدارة التخطـــيط 
   ،اتمشـروعوال

 :وتتمثل فن

نامج المشـروع/  ك الي   موقع المشـروع ة  المنقدةالشر
رقم 
 العقد

مدة 
 التنفيذ

 قيمة العقد

استكمال صيانة المكاتب اإلدارية 

وبناء دور علوى اداري للقناة م  

 استوديوهات القناة المسموعة

اجوان للمقاوالت واالستثمار 

 العقاري

قرج  / المدينة 

 الرياضية
 400,000 أشهر 6 1/2020

ن لألستوديو)معدات  تقنية التجهت 

ونية(  الكتر
 اينارو لالتصاالت والتقنية

قرج  / المدينة 

 الرياضية
 389,803 شهر 1 2/2020

ن لألستوديو )ديكورات واثاث  التجهت 

)  مكتب  
- 

قرج  / المدينة 

 الرياضية
3/2020 - 200,000 

 1,000,000 اإلجمال  
 

 
ً
 القناة إيرادات :ثانيا

كــة المــدار المحقــق بقيمـــة إ - الموجــود فقـــط  اإليــراد دينــار باعتبــاره  140,000يــراد رسر
 .بحسابات القناة

  تقــوم بأدائهــا( مــن دون  اإليــراداتيــتم جبايــة  -
)مقابــل خــدمات إعالنــات الدعايــة الــبر

  حســـاب  ،(5يصـــاالت ماليـــة )م.ح. إ
ها صــــرفر حيـــث يـــتم اإليـــراداتوعـــدم إيـــداعها فن

  مصـــروفطارئــة والمســتعجلة ك عاشــة و عــىل احتياجــات القنــاة ال
يه لمــوظفن ات تســيت 

 .المخازنو  النقل المبارسر لألحداث الرياضية بالمخالفة لالئحة الحسابات

 إذاعة القرءان الكريم 
 نظام الرقابة الداخلية : 

  نهاية السنة المالية.  -
  قفل العهد المالية فن

 اإلهمال والتقصت  فن
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  بعــض  -
ن
( 99رصف وذلــك بالمخالفــة للمــادة)ـاذونــات الــضــعف التعزيــز المســتندي ف

انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

  ســــجالت االعتمــــاد وذلــــك بالمخالفــــة للمــــادة ) -
ن
ة الشــــطب والكشــــط ف ( مــــن 83كــــتر

انية والحسابات والمخازن.  ن  الئحة المت 

  المخزن بالصورة الصحيحة وذلك بالمخالفة للمادة  -
ن
عدم وض  بطاقات الصنف ف

انية والحسابات والمخازن. ( 219) ن  من الئحة المت 

ن ) - ( 231عــدم مســـك ســـجل اســـتاد المخـــزن بالصـــورة الصـــحيحة بالمخالفـــة للمـــادتي 
انية والحسابات والمخازن.  ن  من الئحة المت 

يـــــــــة:  انية التسيي   المي  

أظهـــرت التقـــارير الماليـــة لإلذاعـــة جملـــة المبـــالل المعتمـــدة والمفـــوض بهـــا للبـــاب األول 
  خــــالل الســـنة الماليــــة 

ن بلغــــ  جملــــة  1,082,500بنحـــو م 2019والثـــانن   حـــي 
ن
دينــــار ف

ن ـالمــ    818,610 رصوفات لكــال البــابي 
وفــق البيــان  دينــار  263,890دينــار برصــيد متــبفر

 :  التال 

(ا المرصوف المعتمد  البيان  
 لرصيد )المتبق 

 166,990 433,010 600,000 الباب األول

  
 96,900 385,600 482,500 الباب الثانن

 263,890 818,610 1,082,500 االجمال  
 

انيـة التقديريـة والفعليـة وذلـك  - ن   اعـداد المت 
عدم مراعاة وانتهاج االساليب العلمية فن

انية والحسابات والمخازن. 9بالمخالفة للمادة ) ن  ( من الئحة المت 

 الفحص المستندي : 

ــــــ -  27,490م بقيمــــــة اجماليــــــة 28/07/2019( الصــــــادر بتــــــاريــــخ 18/7رصف )ـاذن ال
اء اثـــاث إلذاعـــة القـــرآن الكـــريم ـدينـــار مـــن الـــ كة الدوليـــة المتألقـــة وذلـــك مقابـــل رسر شر

كيــــب االثــــا   بتر
ن و ، ثلــــوحظ  عــــدم ارفــــاق تقريــــر فــــبن ـــ اتفــــاق بــــي  ـ عــــدم ارفــــاق محرصن

 االذاعة والموارد. 

دينـــار  4,485م بقيمـــة اجماليـــة 19/08/2019( الصـــادر بتـــاريــــخ 7/8رصف )ـاذن الـــ -
اء عـــدد ) ن المســـاهمة وذلـــك مقابــل رسر كـــة مرســـي  انتهـــاج  لـــوحظ( مكيفـــات  3مــن رسر

ة دون جلــــــب عــــــروض للمفاضــــــلة للحصــــــول عــــــىل أفضــــــل  سياســــــة التكليــــــف مبــــــارسر
 االسعار. 

 18,400م بقيمــــــة اجماليــــــة 02/10/2019( الصــــــادر بتــــــاريــــخ 1/10رصف )ـلــــــاذن ا -
كــة عــروس المتوســط لــوحظ عــدم ارفــاق  ونيــة مــن رسر اء اجهــزة الكتر دينــار مقابــل رسر

كيب االجهزة.    بتر
 تقرير فبن

ــــــ -  3,380م بقيمــــــة اجماليــــــة 28/10/2019( الصــــــادر بتــــــاريــــخ 14/10رصف )ـاذن ال
اد المعــدات المكتبيــة والحســابات مقابــل توريـــد  ن الســـتت  كــة المســاهمي  دينــار مــن رسر

لحصـول عـىل أفضـل واجلب عروض للمفاضلة  عدماجهزة عرض بروجكتر لوحظ  
 االسعار. 
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ــــــ -  10,030م بقيمــــــة اجماليــــــة 03/11/2019( الصــــــادر بتــــــاريــــخ 1/11رصف )ـاذن ال
اء قطــ  غيــار دينــار مــن محــالت الباشــا لقطــ  غيــار الســيارات مق عــدم لــوحظ  ابــل رسر

 .  
 ارفاق تقرير فبن

 37,840م بقيمـــة اجماليـــة 22/12/2019( الصـــادر بتـــاريــــخ 18/12رصف )ـاذن الـــ  -
كــــــــــة النخبــــــــــة االحــــــــــرار للدعايــــــــــة واالعــــــــــالن مقابــــــــــل صــــــــــيانة المبــــــــــبن  دينــــــــــار مــــــــــن رسر

( لــوحظ  كة )جرافيــ /مظالت لموقــف الســيارات / بــاب الــرئيس للمبــبن نشــاط الـــشر
ن باالضافة ال أنه لم يتم اعداد  دعاية واعالن ن الطرفي   .اتفاق بي 

 العهد المالية: 

دينـــــار  ( 7,500)مبلـــــل وقـــــدرة م 2019بلغـــــ  العهـــــد المرـصــــوفة خـــــالل الســـــنة الماليـــــة 
 :  وقشأنها لوحظ ما يىل 

  نهايـــة الماليـــة وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة  -
ن
  قفـــل العهـــد الماليـــة المرـصــوفة ف

ن
التـــأخر ف

ان188) ن  ية والحسابات والمخازن وفيما يىل  بيان بذلك. ( من الئحة المت 

  حن   اصل العهدة اسم الموظف البيان
 31/12/2019المتبق 

 2,500 3,690 ع م ب عهدة سفر ومبي 

 2,225 3,000 م م غ عهدة مالية
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 قطاع الشؤون االجتماعية
 اهليئة العامة لرعاية أسر الشهداء واملفقودين

 
ً
 والمالحظات العامة نظام الرقابة الداخلية: أوال

التســــويات الماليــــة للحســــابات  إجــــراءقصــــور نظــــام الرقابــــة الداخليــــة مــــن حيــــث )عــــدم 
ية و عــــدم مســــك الســــجالت الماليــــة و عــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الداخليــــة مصـــــرفال

 .بالدور المناط به(

 
ً
ية عن سنة الفحص :ثانيا انية التسي   المي  

 الرصيد المصـروف الحوالة الواردة الباب

 512,777 2,867,650 3,380,427 األول

  
 2,100,220 202,435,280 204,535,500 الثانن

 2,612,997 205,302,930 207,915,927 المجموع
 

ن بالهيئة مما يضعف من - جاع مبالل مالية مقابل ما تم  فه من العاملي 
أحكـام  استر

 .الرقابة عىل المدفوعات

 العهد المالية

  اتخاذ أي  إدارةإهمال  -
مسواة م  نهايـة السـنة الالعهد غت   اقفالب إجراءاتالهيئة فن

 دينار.  11,000 المالية بقيمة

وجـــود عهـــد ماليـــة غـــت  مقفلـــة ومرحلـــة مـــن ســـنوات ســـابقة ولـــم يـــتم تســـويتها حـــبر  -
دينـار للعــداد  165000القانونيـة حيالهــا حيـث بلغـ   جـراءاتاإل اتخـاذ  تاريخـه دون

  يرج  تاريــــخ البعض منها لسنة  16
 م. 2013عهدة والبر

 القيمة الصفة اسم صاحب العهدة

 5,000 مدير مكتب مرزق ط ق ص

 م ا ا
 ة للبحث عن المفقودينشـرقيرئيس فريق المنطقة ال

10,000 

 25,000 م ا ا

 6,000 المستديمةرئيس لجنة ذوي االعاقة  م ف ب

 3,000 عضو لجنة دوي االعاقة المستديمة س ع ص

 6,000 لجنة ذوي االعاقة المستديمة ص ا س

 10,000 مدير مكتب بنغازي )سابقا( م ع ا

 5,000 موظف بمكتب توكره م ج ز

 10,000 عضو لجنة تقص  عن الحقائق ا ص ا ا

 10,000 مينة رس الوزيرأ ح ب ت

  باإل  ا س ف
 10,000 الفنية دارةموظفن

 10,000 رئيس لجنة ذوي االعاقة المستديمة م ع ا

ف لجنة ا ح ا  10,000 ذوي االعاقات المستديمةحصـر  مشر

اته قم  ع  5,000 موظف مكتب صت 

 20,000 رئيس لجنة احتفالية يوم الشهيد طم س

 20,000 موظف بمكتب الزاوية ص ا ا

 165,000 اإلجمال  
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 الداخلي للديوانالنشاط 
 مكتب املخالفات املالية

  وثقهــا الــديوان بتقــارير ماليــة وفنيــة ومحــا ن 
بلغــ  ملفــات الجــرائم والمخالفــات الــبر

اسـتدالل مرفقـة بأدلــة االثبـات الالزمــة واعـد لهـا مــذكرات وصـف وقيــد قانونيـة واحالهــا 
مثــل ملــف ت 71ملــف منهــا عــدد  118م عــدد 2020إل جهــات التحقيــق  خــالل العــام 

ملــف تمثــل مخالفــات  47جــرائم جنائيــة تــم احالتهــا إل  مكتــب النائــب العــام ، وعــدد 
 مالية تم احالتها ال هيئة الرقابة االدارية لالختصاص. 

ازيـــة اللزمـــة  امن مـــ  اجـــراءات التحقـــق واالســـتدالل اتخـــاذ االجـــراءات االحتر ن كمـــا تـــم بـــالتر
العمــل أو تجميــد الحســابات  للحــاالت المختلفــة كــل  حســب مــا تتطلبــه مــن ايقــاف عــن

 الجـــــــدول التـــــــال  الملفـــــــات المســـــــكملة 
ن ووضـــــــعها تحـــــــ  المراجعـــــــة المصـــــــاحبة، ويبـــــــي 
 م. 2020والمحالة ال جهات التحقيق خالل العام 

/ المواضيع المحالة لمكتب النائب العام
ً
 أوال

 تاريــــخ اإلحالة المسؤولي   عن الوقائع الوقائع اسم الجهة ت

1  
مراقبة الخدمات 

 المالية غريان

 الرقم يحمل والذي المزور الصك متابعة نتائأ بشأن

 الخدمات لمراقبة 223,000,000 بقيمة 621304

 لديكم التحقيقات ملف ال لضمه وذلك غريان المالية

 31/12/2019 ملف ملحق

2  
مرصف ليبيا 

 المركزي

بعض  من المرتكبة المخالفات موضوع إحالة بشأن

  مرصف
 المركزي ليبيا موظفن

 22/12/2019 )ا.ع.ا(

3  
المجلس البلدي 

ور ن  جتن

 البلدي للمجلس والمالية اإلدارية المخالفات بشأن

ور ن  جتن

)ع.م.ب(     )ع.م.ب.غ(   )ط.ع.ا(

 )ع.ا.د(   )ع. .ا(   ))أ.ر.ا(  )ف.م.ا (
23/1/2020 

 الصحارى مرصف  4
 المالية المبلل فيه موضحا مفصل فبن  مال تقرير بشأن

 الماية فرع الصحارى مرصف من سهااختال  تم البر 
 23/1/2020 )ع.م.م.ا(  )ص.م.م.ا(

5  
المجلس البلدي 

 الجميل

التعدي عىل عضو الديوان  المتعلق ملف إحالة بشأن

 فرع الجميل اثناء ممارسة مهامه الرقابية
 10/2/2020 (ف.س.ا)

6  
الجهاز التنفيذي 

 لطياران الخاصل

ان التنفيدى جهاز شان  القضاءأمام  الخاص للطت 

يطانن  كة ضد الت  يطانية( اديوكيشن برايم) رسر  الت 
 23/1/2020 (ج.ع.ش )

7  

 إفريقيا ليبيا محفظة

كة لالستثمار  ورسر

 مورطشيوس الب

 واإلدارية المالية والمخالفات التجاوزات موضوع بشأن

  
 لالستثمار إفريقيا ليبيا محفظة  بمراجعة تتعلق البر

كة  مورطشيوس الب ورسر

ن.إ.س.س(   )  (أ.أ.ا(   )ع.ا.ا(   )م.ا.ع)

 (م.م.ب.ح(   )م.ح.ر.ج)  ()ط.ب.ا
26/2/2020 

8  
 البحوث جهاز

  التطبيقية

 الخاصة بالواديعة المتعلقة المالية المخالفات بشأن

 والتطوير التطبيقية البحوث بجهاز
 8/3/2020 (ا.ع.م(   )ع.أ.ا )  (ف.ع.ف(   )م.أ.أ )

 مركز قرطبة  9
 المريضات الحدى وقع  البر  الوفاة واقعة بشأن

 )قرطبة) الكىل الغسيل بمركز 2020-21-21 بتاريــــخ
 8/3/2020 (ع.م.ا(   )م.ر.م  (م.ج.أ(   )م.ع.ب.ع )

 مركز قرطبة  10
 بعض واستبعاد قرطبة  الكىل خدمات مركز بشأن

ن   الموظفي 

ر.غ.ا(   )  (م.ج.ا(   )م. .ا(   )أ.م.ب )

م.ع.ع(   )ر.ع.د(   )  ()ل.ا.ا(   )ع.ع.ي

 (أ.ح.ع (  )ع.م.ا(   )ا.ا.ا )  ()م.ر

8/3/2020 

 مرصف الصحاري  11
بمخصصات التالعب  الماية فرع الصحارى مرصف ششان

ا لبطاقات االرس ارباب ن  م2017 لسنة الخاصة الفت 

 (ح.أ(   )ع.ب.ق(   )ح.أ.ا)

 (ع.م.أ)
8/3/2020 

12  

 العال   المعهد

   الطبية للمهن
 ببن

 دولي

 واإلدارية المالية والمخالفات التجاوزات إحالة بشأن

  
 العال   للمعهد  والمراجعة الفحص نتيجة تكتشف البر

   الطبية للمهن
 وليد ببن

 28/4/2020 ملف ملحق

 51/6/2020 (م.ع.ش ) واإلدارية المالية والمخالفات التجاوزات إحالة بشأنالسفارة الليبية   13
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 تاريــــخ اإلحالة المسؤولي   عن الوقائع الوقائع اسم الجهة ت

   تونس
 بالقنصلية والمراجعة الفحص نتيجة تكتشف البر

   الليبية
ن
 تونس ف

14  
السفارة الليبية 

 مرص

ن  بعض م قيا بشأن  القاهرة  بالسفارة المسؤولي 

وير مرص بجمهورية ن  الليبية للدولة عقارات ممتلكات بتر

 باسمائهم ونقلها

 2/6/2020 ملف ملحق

15  
 الوحدة مرصف

 تيح    فرع

 مرصف قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن

 تيح    فرع الوحدة
  3/6/2020 (م.ع.ع(   )م.أ )

16  
 المنشآت حرس

 النفطية

المخالفات والتجاوزات المرتكبة من بعض  بشأن

مسؤول  الجهاز المتعلقة باستيالئهم لمبالل مالية دون 

 وجه حق وعدم تقديمهم للمستندات المطلوبة للديوان

 22/9/2020 )ص.أ(   )ا.ع.م(   )ع.ع.أ(  ) .ا(

17  
العامة  الهيئة

 للمناطق الصناع  

 المتعلقة المالية والنجاوزات المخالفات بشأن

 الصناعية للمناطق العامة الهيئة بحسابات
 22/7/2020 )ط.ع.س(   )أ.ع.أ(  )ع.ا.ا(   )ف.ا.ر (

 الصحاري مرصف  18

   والتجاوزات المخالفات يحوى ملف إحالة بشأن
 البر

 اعتماد وفت  الصحاري عام مرصف مدير ارتكبها

 1300 رقم الرئاس   المجلس رئيس لقرار بالمخالفة

ار الرصف سعر   العام بالمال وا ن

 22/7/2020 )أ.ا(   )م.ا(   )ع.ا. (  )ن.ع.ا(

 طرابلس جامعة  19

 والمخالفات التجاوزات عىل يحوي ملف حالة بشأن

 عنة طرابلس جامعة حسابات مراجعة عملية عن الناتجة

 اقتصادية جرائم تعتت   م2018-2017 السنوات

)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(

22/7/2020 

20  

 العامة الهيئة

 والطاقة للكهرباء

 المتجدد

   تاوالمخالف التجاوزات إحالة بشأن
  البر

ر
 جرائم ال ترف

وع المتعلقة جنائية  رئيس والقيام لمولوده محطة بمشر

 بتوقي  البيضاء المتجددة والطاقة للكهرباء العامة الهيئة

كات احدى م    طوارئ وحدة 15 وتركيب لتوريد الشر

)ع.ح(   )ع.س.ا(   )ع.ا(  )م.ع.ا(   

 )ف.ا.ا(   )ع.ا(
22/7/2020 

21  

 العامة الهيئة

 والطاقة للكهرباء

 المتجدد

   والمراجعه المتابعة نتائأ بخصوص
ن
 انقطاع اسباب ف

   التيار
 من متعمد إدارة وسوء طويلة لساعات الكهرابان 

كة  للكهرباء العامة الشر

)ع.ح(   )ع.س(   )ع.م.ح(   )س.أ(  

) .ع.م(   )ح. .أ(   )أ.ع.ا(   )ب.ع.ا(   

 )ع.ع(   )ع.ف(  )ص.م.ا(   )ل.ع.ا(

19/8/2020 

22  
 الليب    المرصف

 الخارج   

 المرصف قبل من والمالية إلداريةا المخالفات بشأن

 الخارج    الليب   

)ا.ن.ا.ك(   )م.ن.ا.ا(  )ع.ي.ا(   )ا.م.ا(  

 )أ.أ.ع(   ) . .أ(  )أ.ع.ا(   )م.ا.أ(
10/9/2020 

23  

 العامة الهيئة

 والطاقة للكهرباء

 المتجدد

   245 رقم كتابنا إحالة بشأن
 نتائأ بموجبه احيل  والبر

   التيار انقطاع ظاهرة ودراسة متابعة
 المتكرر الكهربان 

تسبب   المخالفات عىل يحوي ملف إحالة وبخصوص

ار بقطاع الكهرباء   ا ن
ن
 ف

 14/8/2020 )إ.س(   )ع.ا(

24  
كة  اإلنماء رسر

  فرع والغاز للنفط

كة الفساد شبهات موضوع دراسة بشأن  اإلنماء لشر

 .تونس فرع والغاز للنفط
 22/9/2020 ملف ملحق

25  
وزارة الحكم 

 المحىل  

 النظافة خدمات اعمال تنفيذ عقد فحص نتائأ بشأن

 طرابلس بمدنية الدائري للطريق السيانة واعمال العامة

)ب.ق(   )ص.ع.ف(  )ا.م.ع(   

 )ع.ح.ف(  )ن.ع(   )م.ع.م(  )ع.م (
27/9/2020 

26  

 تنفيذ جهاز

وعات  العامة المشر

 والمرافق لإلسكان

كة م  التعاقد ملف إحالة بشأن ن  رسر  ليبيا جنكت 

 االشغال عقود عىل   واالستحواد العامة للمقاوالت

وعات تنفيذ لجهاز العامة  لإلسكان العامة المشر

 والتحايل بالغش والمرافق

)ح.م. (   )ع.م(  )ك.ك(   )م.ش(  

 )م.ا(   )ك.ج( (
27/9/2020 

 جامعة الزاوية  27
بشأن واقعة تزويد مستندات رسمية من بعض مسؤول  

 جامعة الزاوية
 11/10/2020 ملف ملحق

28  
الخدمات المالية 

 غريان

 لنا تكشف   التعليم لوزارة والمراجعة الفحص بشأن

   متمثلة مخالفة
ن
كة عام مدير كتاب ف  لنقل العابرة رسر

 االفراج بخصوص التعليم وزير للسيد الموجة البضائ 

 ليب    دينار مليون20 بقيمة( 321877) رقم الصك عن

 الوزارة قبل من بها واالرتباط وجودها دون اعمال مقابل

 14/10/2020 ملف ملحق

29  
السفارة الليبية 

 بالهند

التجاوزات والمخالفات المالية المرتكبة من بعض  بشأن

 مسؤول  السفارة الليبية بالهند 
 11/10/2020 )م.س.ا(
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كاتمجموعة   30  رسر

كات من مجموعة إحالة بشأن   باالعتمادات الخاصة  الشر

  
 :وهم والتجاوزات المالية المخالفات فيها ظهر والبر

كة) ال رسر اد المتحدة مت     الغدائية المواد الستت 
 والمواسر

كة(، )واللحوم اد الريماس مجموعة رسر  المواد الستت 

كة(، )الغدائية اد الانيقة الرواس   رسر  المواد الستت 

كة(، )الغدائية اد الضياء رسر  الغدائية المواد الستت 

كة (، )واللحوم اد المثمر الوادي رسر  المواد الستت 

 (الغدائية

)ح.ب.د(   ) .ب.أ(  )ص.ف..و(   

)ج.ب.ع(   )إ.م.ف(  )م.ا(     )ع.ف.و(

)م.و(     )ر.م.ا(   )م.م.م.س(

 )م.س.ع.ش(   )م.م.م.س(  )ا.ا.ا(

12/10/2020 

كة الكهرباء  31  رسر

ن  التقابىل   االجتماع إحالة شأن  الرقابية االجهزة بي 

 قبل من المرتكبة والتجاوزات الماخلفات بخصوص

كة  245 رقم بكتابنا والحاقا للكهرباء العامة الشر

ن  بخصوص كة عن المسؤوليي   للكهرباء العامة الشر

 13/10/2020 ملف ملحق

 وزارة التعليم  32
 التعليم بوزارة مخالفات حول المعد التقرير بشأن

 بالمستندات مرفق زوج    دراس   مقعد30.000 بتوريد
 13/10/2020 ملف ملحق

 الحكم المحىل  33

ن  قبل من والمخالفات التجاوزات بشأن  عىل القائمي 

كة عمل  بخصوص ببنغازي النظافة لخدمات العامة الشر

اء  ورشاوي  وسيارات وتلفونات سيارات رسر

 14/10/2020 ملف ملحق

34  

المعهد  العال 

للعلوم والثقنية 

 بالزاوية

ن  قبل من المتكبة المخالفات بشأن  بالمعهد المسؤوليي 

 بالزاوية التقنية للعلوم العال  

)أ.ح.ج(   )ف.ا.ك(  )ا.أ.ب(   )ط.ع.ح(  

 ) .ا(   )م.ا.ع(   )ف.ا(
14/10/2020 

 وزارة الخارجية  35
ن  قبل من المخالفات بشأن  العامة بالقنصلية المسؤوليي 

 المببن  صيانة اثناء اسطنبول

 )م.ا.س(   )ع.ر.غ(   )ع.ع.أ (  )ف.ع.أ(  

 )أ.إ.ا(   )أ.م.ن(  )ح.ع.ا(   )م.ع.ا(
14/10/2020 

36  
المؤسسة الوطنية 

 للنفط

ن  قبل من المخالفات بشأن  التنفيذي بالجهاز المسؤوليي 

وعات لتطوير  للمؤسسة التاب  النفطية والمناطق المشر

 للنفط الوطنية

)أ.إ.أ(   )م.م.ح(   )ع.أ. (  )أ.أ.د(   )ا.ا(   

 )إ.ا(   )ه.ع()ط.ب، ع.ا(  )ف.أ(   
14/10/2020 

 وزارة الدفاع  37
   المخالفات بشأن

 الوديعة من الرصف صاحب  البر

كيا الدفاع بوزارة الخاصة المالية   بيا وكدلك بتر

)ع.م(   )ع.م.ح(   )أ.ع.ن(  )ع.م.ا(   

)م.ا.ا(  )إ.ب.ا(  )ع.م.ا(   )ا.ع(   

 )م.إ.س(

14/10/2020 

 وزارة الصحة  38
 تكبة من بعض مسؤول  الصندوقبشأن التجاوزات المر 

ن   العام الصح   التأمي 

)ف.ا(   )ط.م.ع(   )ا.م.ك(  )ط.م.ا(   

 )س.ا.م(   )أ.س.ا(  )م.ا.ع(   )م.م.ت(
21/10/2020 

 وزارة التخطيط  39
ن  قبل من والتجاوزات المخالفات بشأن  المسؤوليي 

 م2013 لسنة التخطيط بوزارة
 2/11/2020 )ا.ا.غ(   )ع.ا.ا(   ) .م.ج(

40  
وع  مطار مشر

 الدول   طرابلس

وع اعمال مراجعة إحالة بشأن  طرابلس مطار مشر

ام مصلحة من والتعاقد الدول    طرابلس بمطار الطت 

ن  ما الدول   كة بي  كية رسر كة التر ازيلة والشر  الت 

 4/11/2020 ملف ملحق

41  
كة العامة  الشر

 للكهرباء

 الخامسة الوحدة بتوقف متعلق موضوع إحالة بشأن

 الزاوية كهرباء بمحطة الغازية
 8/11/2020 )إ.س.ف(   )ع.أ.ا(

42  
 التأسيسية الهيئة

 الدستور لصياغة

 الهيئة لحساب والتدقيق والفحص المراجعة بشأن

  الرئيي   التجاري بالمرصف الدستور لصياغة التأسيسية
 4/11/2020 ملف ملحق

 وزارة الداخلية  43

ن  قبل من المالية والتجاوزات المخالفات بشأن  مسؤولي 

ن  من عدد استالم بشأن الداخلية بوزارة ن  المراقبي   الماليي 

ن  ومساعديهم  الوزارة من سيارة 13 عدد وموظفي 

)م.ع.ا(   )ن.ر.ب(   )ع.م.أ(   )ع.م.ع(   

)أ.ا.ا(   )ع.ع.ن(  )ا.ص.ا(   )أ.ع.ا(   

)ع.م.ع(   )أ.إ.م(    )م. .أ(   )م.ع.ا(

)س.م.ا(  )ع.م.ص(   )ع.إ.ع(   )أ.ر.ا(   

 )م.ي.ك(   )م.م.ا(

9/11/2020 

44  
 البلدي المجلس 

 مزدة

  أسفرت عنها نتائأ  بشأن
المخالفات والتجاوزات البر

وس   فحص ومراجعة  للمبالل المخصصة لمجابهة فت 

ن  ومساعدة كورونا  النازحي 

 12/10/2020 )أ.م.أ(   )م.ع.د(

45  
المجلس البلدي 

 الرحيبات 

 المجلس قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن

 الرحيبات البلدي
 9/11/2020 )م.ا.م(   )ا.س.ا (
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46  
المجلس البلدي 

 طرابلس

   الجاري التحقيق بشأن
ن
من أحد  المقدمة الشكوى ف

 م.ي.أ أعضاء المجلس البلدي طرابلس/ 

)ع.ح.ب(   )إ.أ.ا(   )إ.ا.ع(   )أ.ع.ا(  

)م.إ.ب(   )م.ا.ج(   )ن.م.ا(   )ع.ق(  

 )س.ع.ا (  )م.ع.ا.ي( 

9/11/2020 

47  
 البلدي المجلس

 الشقيقة

 الشقيقة منطقة اهال   من المقدمة الشكوى بشأن

 الشقيقة البلدي المجلس بخصوص

)ف.ا.ا(   )ع.م.س(  )م.س.ع(   

 )ا.ع.ع.ا(
9/11/2020 

48  
 الليبية المؤسسة

 الليبية لالستثمار

 المرتكبة من بعض مسؤول  المؤسسة المخالفات بشأن

كة الليبية لالستثمار الليبية  بدولة ادفايزري ليا ورسر

 مالطا

)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 (

9/11/2020 

49  
 حرس جهاز 

 النفظية المنشأة

 المنشأة حرس جهاز قبل من المرتكبة المخالفات بشأن

 النفظية
 9/11/2020 ملف ملحق

50  
جهاز الطياران 

 الخاص 

  مخالفات يحوي ملف إحالة بشأن
ر
 جرائم إل ترف

 الجرائم وقانون العقوبات قانون الحكام طبقا جنائية

 الجهاز عنها الكشف تم التطهت   وقانون االقتصادية

 الخاص للطياران التنفيذي

 22/11/2020 )ح.م.ا (

51  
 البلدي المجلس 

  
 وليد ببن

  أسفرت عنها أعمال  بشأن
التجاوزات والمخالفات البر

   البلدي المجلس الفحص والمراجعة لحسابات
 وليد ببن

 م2019 المالية السنة عن

  ملف ملحق

52  
 الليبية السفارة

 اليونان بدولة

 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن

ن   اليونان بدولة الليبية بالسفارة مسؤولي 

)ف.أ(   ) أ.ع.ق(   )ح.ع.ا(   )م.إ  ا.ا(   

 )ح.ا(   )إ.ا(   )ع.أ(   )ع.ا (
22/11/2020 

53  
 الليبية السفارة

 اوكرانيا بدولة

 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن

ن   اوكرانيا بدولة الليبية بالسفارة مسؤولي 

)ا.إ.ا(   )م.ص.ا(   )ع.ا(   )م.ع.ع(   

 )م.م.ف(   )م.م.ا(  )ا.م.ز(   )م.م.ق( 
30/12/2020 

54  
 العامة القنصلية

 اسطنبول

 جاء لماء المؤيدة المستندات يحوي ملف إحالة بشأن

  
ن
 المسؤولية من بعض بخصوص المحال التقرير ف

   صيانة أثناء تركيا - اسطنبول العامة بالقنصلية
 المبانن

 15/12/2020 ملف ملحق

55  
 الليبة السفارة

 اوغندا بدولة

ن  قبل من المالية المخالفات ملف إحالة بشأن  المسؤولي 

 أوغندا بدولة الليبة بالسفارة
 21/12/2020 )ف.أ(   ) م.ق.أ.ا(   )إ.ب.ا(

56  
كة  االهلية الشر

 لالسمن 

ة العمل بشأن  وتدقيق فحص المحاسبة ديوان لمبارسر

كة حسابات  إدارة ومخاطبة لالسمن  االهلية الشر

 بالخصوص رايها الستيضاح القانون

 21/12/2020 ملف ملحق

57  
 الليب    المرصف

 الخارج   

 قبل من المرتكبة المخالفات ملف إحالة بشأن

ن   الخارج    الليب    بالمرصف مسؤولي 
 21/12/2020 )م.غ.س(   )م.م.ي (

58  
 البلدي المجلس

 الشقيقة

 قبل من المالية المخالفات موضوع ملف إحالة بشأن

ن   الشقيقة البلدي بالمجلس المسؤولي 
 21/12/2020 )ف.ا.ا(

59  
 ليبيا مرصف

 المركزي

 والمخالفات بالتجاوزات المتعلق ملف إحالة بشأن

 المركزي ليبيا مرصف قبل من المرتكبة
 17/11/2020 )ع. .ق(

 المالية وزارة  60
 من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن  قبل  المالية بوزارة مسؤولي 
 21/12/2020 )أ.م.ج(   )أ.ح.ا (

61  
كة  خدمات رسر

 بنغازي النظافة

 المالية والمخالفات التجاوزات موضوع إحالة بشأن

ن  قبل من المرتكبة كة مسؤولي   النظافة خدمات رسر

 بنغازي

 21/12/2020 ملف ملحق

62  
 االمداد جهاز

 الطب   

 بالتجاوزات المتعلق موضوع ملف إحالة بشأن

   والمخالفات
 جهاز حسابات فحص نتيجة تكشفة البر

 الطب    االمداد

)م.س.ا(   )م.ه.ع(  )ا.أ.ب(   ) .م.ك(  

 )ا.ع(   )ج.ح.ا (
12/12/2020 

63  
 المستشفن 

 طرابلس الجامع  

 من المرتكبة والمخالفات التجاوزات ملف إحالة بشأن

ن  قبل  الجامع   بالمستشفن  النووي الطب بقسم مسؤولي 

 طرابلس

)ن.ع.ا(   )ج.ف.ا ه.ع.ا(   )م.ع.ر 

 )ع.ع.ع(ع.إ.ا(   
21/12/2020 

64  
 العامة الهيئة

 للثقافة

 المالية والمخالفات التجاوزات موضوع إحالة بشأن

ن  قبل من المرتكبة  للثقافة العامة الهيئة مسؤولي 

)ح.ف.و(   )أ.م.ع.م(  )ف.م.م.د(   

 )ا.م.ا ع.ع.ا(
30/12/2020 
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65  
 الخدمات مراقبة

 غريان المالية

 قبل من المرتكبة المالية والمخالفات التجاوزات بشأن

ن   غريان المالية الخدمات مراقبة مسؤولي 
 30/12/2020 ملف ملحق

66  
 الليبة السفارة

 فرنسا

 من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن  قبل  فرنسا الليبة بالسفارة مسؤولي 

)م.إ.ع(   )ا.أ إ.ا.ا(   )م.ا (  )ع.ر(   )ا.ع.ا 

 ص.ع.م.ا(   )ع.ا(ع.س.س(   )ن.د.أ.ح 

 )س.ع.ب(   )ع.ا ح.ا(

30/12/2020 

67  

 الدعوة جمعية

 بدولة اإلسالمية

 اوغندا

 من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن  قبل  بدولة اإلسالمية الدعوة جمعية بمكتب مسؤولي 

 اوغندا

 30/12/2020 )م. .ا(

68  
 البلدي المجلس

ن   زارة عي 

 من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن  قبل ن  البلدي المجلس مسؤولي   زارة عي 
 30/12/2020 )ع.ا(   )ب.اع(

69  

 الليبية السفارة

 جنوب بدولة

 افريقيا

 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن

ن   افريقيا جنوب بدولة الليبية بالسفارة مسؤولي 
 30/12/2020 )م.ع.ف(   )ب.ع.ا(   )ع.ا(

70  
 الشؤون وزارة

 االجتماعية

 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن

ن   االجتماعية الشؤون بوزارة مسؤولي 

)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(

30/12/2020 

71  
 مرصف 

 الجمهورية
  المرصف

 30/12/2020 )أ.ع.ع.ب( بشأن واقعة تزوير مستندات من أحد موظفن

 
 

/ المواضيع المحالة لهيئة الرقابة اإلدارية
ً
 ثانيا

 تاريــــخ اإلحالة المسؤولي   عن الوقائع الوقائع اسم الجهة ت

1  
ن  تأهيل مركز  المعاقي 

ور ن  جتن

ن  قبل من المخالفات إحالة بشأن   صاحب  إبرام  المسؤولي 
البر

ن  تأهيل مركز تنفيذ وصيانة لعقد ملجق ور المعاقي  ن  جتن
 23/1/2020 ملف ملحق

 المالية وزارة  2

بعض مسؤول   من المرتكبة والمالية اإلدارية المخالفات بشأن

الوزارة المتعلقة بايداع اإليرادات المتحصل عليها لصال  وزارة 

 المالية

 23/1/2020 ( .ع.ب ،ع.ا.ا)

3  
مستشفن العجيالت 

 العام

 تكشف  البر  والمالية اإلدارية والمخالفات التجاوزات بشأن

 العام العجيالت مستشفن  فحص حسابات نتيجة

م.م.ف(   )أ.ر.ش(   )

 (أ.أ.ع(  ))ح.س.ش
8/3/2020 

 مرصف الصحاري  4
 مخصصاتالتالعب ب الماية فرع الصحارى مرصف ششأن

ا لبطاقات األرس أرباب ن  م2017 لسنة الخاصة الفت 

ح.أ(   )ع.ب.ق(   )ح.أ.ا(   )

 ()ع.م.أ

 

8/3/2020 

 الدعوة اإلسالمية  5

   واإلدارية المالية والمخالفات التجاوزات إحالة بشأن
 البر

 الدعوة مكتب قبل من  والمراجعة الفحص نتيجة تكتشف

 أوغندا بدولة اإلسالمية

 28/4/2020 (م. .ا)

6  
المجلس البلدي 

اتة  صت 

   واإلدارية المالية والمخالفات التجاوزات بشأن
 تكتشف البر

اته ومراجعة حسابات فحص نتيجة  المجلس البلدي صت 

إ.ع.م(   )ف.ج.ا(   )م.أ.ا(   )

 ()أ.ا
28/4/2020 

 للبيئة العامة الهيئة  7
بعض مسؤول   من واإلدارية المالية المخالفات إحالة بشأن

 للبيئة العامة الهيئة
 2/6/2020 (م.ا(   )ع.ح.ا(   )ص.ج.ا )

8  
 التخصصات مجلس

 الطبية

 التنفيذي المدير قبل من المرتكبة المخالفات إحالة بشأن

 مملوكة حديثة سيارات باستبدال الطبية التخصصات بمجلس

 مستعملة بسيارات للدولة

 2/6/2020 )م.س(   )ب.ض.ا(

9  
كة  الوطنية الشر

 البيطرية لألدوية

 الموردة الصالحية المنتهية االدروية موضوع إحالة بشأن

كة بمخازن والموجودة  البيطرية لألدوية الوطنية الشر

 الزراع   للمرصف التابعة والمبيدات

 )م.أ.ا(   )م.ع.ا(   )ر.م.م(

 )أ.م.ا(   )م.س.ع (
22/7/2020 

10  
   مستشفن 
 وليد ببن

 العام

المرتكبة من بعض مسؤول   واإلدارية المالية المخالفات بشأن

   مستشفن 
 العام وليد ببن

 22/7/2020 )م.ا.ع(

11  
الخدمات الصحية 

 الزنتان

 من المرتكبة والتجاوزات المخالفات موضوع إحالة بشأن

 بعض مسؤول  الخدمات الصحية الزنتان
 16/6/2020 )م.ج.ا(
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 طرابلس جامعة  12

 الناتجة والمخالفات التجاوزات عىل يحوي ملف إحالة بشأن

 عنة طرابلس جامعة حسابات ومراجعة فحص عملية عن

  م2018-2017 السنوات
ر
 اقتصادية جرائم ال وترف

)ت.ا.ك(   )ج.س.ش(   

)ص.م.ا(   (  )م.أ.ع.ا(   )ع.أ

)ا.ن.ش(   )إ.أ.م.أ(     )ع.س.ا(

)ا.ا(   )ج.م.ق(   )ع.م.ا(   

 )ط.م.ع(

22/7/2020 

 ليبيا مرصف  13

   المركزي ليبيا مرصف قبل من المرتكبة المخالفات بشأن
ن
 ف

  ( 1300/2010) رقم الرئاس   المجلس قرار تطبيق
ن
 اتمبيع ف

 آس آي آر لشكة المفتوح االعتماد بخصوص األجنب    النقد

كية والتجارة والصناعة لإلنشاء الدولية  التر

 10/8/2020 ملف ملحق

 وزارة الحكم المحىل    14
 العامة النظافة خدمات أعمال تنفيذ عقد فحص نتائأ بشأن

 طرابلس بمدنية الدائري للطريق الصيانة وأعمال

)ا.م.ع(   )ب.ق(   )ص.ع.ف(   

 )ن.ع(   )م.ع.م((  )ع.ح.ف

 ع.م ()

27/9/2020 

 االقتصاد وزارة  15

ن  قبل من المرتكبة المخالفات بشأن  بمركز المسؤولي 

 م2018 السنة عن االقتصادي والتوثيق المعلومات

 االقتصاد وزارة

 )ا.ب.ا(   )ع.م. (

 )م.ي.غ(
27/9/2020 

 مرصف ليبيا المركزي  16
  إدارةالمخالفات  إحالة بشأن

 المرتكبة من أحد موظفن

 المركزي ليبيا بمرصف المرصفية العمليات
 27/9/2020 )م.س.ا(

17  
وزارة الموصالت / 

 مصلحة الموانن 

المخالفات اإلدارية المالية المرتكبة من بعض مسؤول   بشأن

 البحري والنقل وزارة المواصالت ومصلحة الموانن  
 29/9/2020 )ع.ع.ا(

18  
وزارة الصحة 

 غات العام /مستشفن 

 غات مستشفن  إدارة من المرتكبة المخالفات ملف إحالة بشأن

 العام

)ع.م.أ(   )إ.م.ع(   )أ.م.ا(   

 ))ع.ح.ب(   )ف.م.ص(
29/9/2020 

 وزارة المالية  19
الديوان من قبل أحد  بشأن واقعة عدم التعاون م  أعضاء

  الوزارة
 موظفن

 14/10/2020 )ح.ا(

 وزارة التعليم  20
ن  قبل من المرتكبة المخالفات بخصوص  بالسفارة المسؤولي 

 تركيا بدولة األكادمية والملحقية الليبية

)ص.ا(   )م.ع(   )ع.م.أ(   

 )أ.ر.م( )ع.م(
14/10/2020 

 وزارة الخارجية  21
  صاحب  بشأن

وع صيانة  المخالفات والتجاوزات البر مشر

 مببن القنصلية العامة إسطنبول

)ع.ع.أ(   )م.ا.س(   )ع.ر.غ(   

)ف.ع.أ(   )أ.إ.ا(   )أ.م.ن(   

 )ح.ع.ا(   )م.ع.ا (

14/10/2020 

22  
المؤسسة الوطنية 

 للنفط

والتجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول   المخالفات بشأن

وعات لتطوير التنفيذي الجهاز  التاب  النفطية والمناطق المشر

 للنفط الوطنية للمؤسسة

)أ.إ.ا(   )م.م.ح(   )ع.أ(   

)أ.أ.د(   )ا.ا(   )ط.ب(   )ع.ا(   

 )ف.أ(   )إ.ا(   )ه.ع(

14/10/2020 

23  
جمعية الدعوة 

 اإلسالمية

 الدعوة التجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول  جمعية بشأن

يا بدولة اإلسالمية ن  مالت 
 14/10/2020 ملف ملحق

 وزارة الصحة  24
 اإلدارة مجلس رئيس قبل من المرتكبة المخالفات إحالة بشأن

ن  بصندوق  العام الصح   التأمي 

)ف.ا(   )ط.م.ع(   )ا.م.ك(   

)ط.م.ا(   )س.ا.م(  )أ.س.ا.ى(   

 )م.ا.ع(   )م.م.ت(

21/10/2020 

 وزارة الداخلية  25
ن  قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن  مسؤولي 

 ملف 16 الملفات وعدد الداخلية بوزارة

)م.ع.ا(   )ن.ر.ب(   )ع.م.أ(   

)أ.ا.ا(   )ع.ع.ن(     )ع.م.ع( 

ا.ص.ا(   )أ.ع.ا(   )م. .أ(   

ع.م.ع(   )أ.إ.م(   ( )م.ع.ا

)ع.م.ص(   )ع.إ.ع(   )أ.ر.ا(   

 )س.م.ا(  م.ي.ك(   )م.م.ا(

18/10/2020 

26  
 اإلسكان وزارة

 والمرافق

  أسفرت عنها أعمال بشأن
 فحص المخالفات والتجاوزات البر

 والمرافق اإلسكان وزارة ومراجعة

)ع.م. (   )ح.ع.ا(   )ع.م.ا(   

)ص.ا.ا(   )أ.ج.ا(   )س.أ(   

 )م.س.أ(

9/11/2020 

27  

شيد الدائمة اللجنة  لتر

 العام القطاع مرتبات

 المالية بوزارة

 12/10/2020 )ح.م.ا(   )ع.ع.ا( واقعة عدم تعاون بعض أعضاء اللجنة م  الديوان بشأن
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28  
المجلس البلدي 

 طرابلس

  الشكوى المقدمة من أحد أعضاء بشأن التحقيق الجاري 
ن
ف

 المجلس البلدي طرابلس/ م.ي.أ

)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 (

9/11/2020 

29  
 البلدي المجلس

 الحوامد

والتجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول   المخالفات بشأن

 وامدالح البلدي المجلس

 ا.ع.ا(   )ع.إ.ع(

 
9/11/2020 

30  
 البلدي المجلس

 الشقيقة

بشأن الشكوى المقدمة من أهىل  منطقة الشقيقة بخصوص 

 المجلس البلدي الشقيقة

)ف.ا.ا(   )ع.م.س(  )م.س.ع(   

 )ا.ع.ع.ا(
9/11/2020 

ية اللجنة  31  التسيت 

ية اللجنة بشأن التجاوزات المرتكبة من بعض مسؤول    التسيت 

  غت  األغراض  ببلدية
ن
الجميل المتعلقة برصف مبالل مالية ف

 المخصصة لها

 9/11/2020 )ف.س.ا(   )م.ع.ف (

كة  32 ن  ليبيا رسر  للتأمي 

التجاوزات والمخالفات المرتكبة من بعض مسؤول   بشأن

ن  م بي    صاحب  إجراءات العقد المت 
ن البر كة ليبيا للتأمي  رسر

كة كة ورسر  والغاز للنفط مليتة الشر

 9/11/2020 )ع.ي.م()أ.ا(   

33  
 المنشأة حرس جهاز 

 النفظية

 المنشآت حرس جهاز قبل من المرتكبة المخالفات بشأن

 النفظية
 9/11/2020 ملف ملحق

 جهاز الطياران الخاص   34

  مخالفات يحوي ملف إحالة بشأن
ر
 طبقا جنائية جرائم ال   ترف

 وقانون االقتصادية الجرائم وقانون العقوبات قانون الحكام

 الخاص للطياران التنفيذي الجهاز عنها الكشف تم التطهت  

 22/11/2020 )ح.م.ا(

35  
 بدولة الليبية السفارة

 اليونان

ن  قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن  مسؤولي 

 اليونان بدولة الليبية بالسفارة

)ف.أ(   )أ.ع.ق(   )ح.ع.ا(   

)م.إ(   ) ا.ا(   )ح.ا(   )إ.ا(   

 )ع.ا ()ع.أ(   

22/11/2020 

36  
 بدولة الليبة السفارة

 أوغندا

ن  قبل من المالية المخالفات ملف إحالة بشأن  المسؤولي 

 اوغندا بدولة الليبة بالسفارة
 21/12/2020 )ف.أ(   ) م.ق.أ.ا(   )إ.ب.ا(

 الوطنية ليبيا قناة  37
  تكشف  نتيجة بشأن

 الفحص المخالفات والتجاوزات البر

 الوطنية ليبيا قناة لحسابات والمراجعة
 21/12/2020 

38  
 المرافق مصلحة

 التعليمية

وع الخاص العقد متابعة موضوع ملف إحالة بشأن  توريد بمشر

م والمكتب    المدرس   األثاث وتركيب ن  المت   المرافق مصلحة بي 

كة التعليمية اد العمر ورسر  االثاث الستر

)ع.ج.ع(   )إ.ا.ع(  ) .ب.ا(   

 )ف.ع.ا ()م.ع.ط(  )ع.ع.ا(   
3/11/2020 

39  
 - نالوت طريق صيانة

 غدامس

 بخصوص المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

وع تنفيذ  غدامس - نالوت طريق صيانة مشر

)م.ا.ع(   )ف.أ.ا(  )ن.ا.م(   

)ن.م.ط(   )ن.ج.ش(   )م.ا.ا(

 )ع.ا.ا(   )ج.ع.ا (

21/12/2020 

 الطب    االمداد جهاز  40
 والمخالفات بالتجاوزات المتعلق موضوع ملف إحالة بشأن

  
 الطب    االمداد جهاز حسابات فحص نتيجة تكشفة البر

)م.س.ا(   )م.ه.ع(  )ا.أ.ب(   

 ) .م.ك(  )ا.ع(   )ج.ح.ا (
12/12/2020 

 فرنسا الليبة السفارة  41
 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن   فرنسا الليبة بالسفارة مسؤولي 

.إ.ع(   )ا.أ(   )إ.ا.ا(   )م.ا(  )م

)ع.ر(   )ا.ع.ا(   )ع.س.س(   

)ن.د.أ.ح(   )ص.ع.م.ا(   

)س.ع.ب(   )ع.ا(    )ع.ا(

 )ح.ا(

30/12/2020 

42  
 الجميل مستشفن 

 العام

 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن   العام الجميل مستشفن  مسؤولي 
 30/12/2020 )ا.ع(   )ع.ا.ع.ا(   )ع.أ.ح(

43  
ن  البلدي المجلس  عي 

 زارة

 قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات ملف إحالة بشأن

ن  ن  البلدي المجلس مسؤولي   زارة عي 
 30/12/2020 )ع.ا(   )ب.اع(

كة  44  جرمة رسر
ن  قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن  مسؤولي 

كة  الميالحية والتوكيالت لالعمال جرمة رسر
 30/12/2020 ملف ملحق

45  
 بدولة الليبية السفارة

 افريقيا جنوب

ن  قبل من المرتكبة والتجاوزات المخالفات بشأن  مسؤولي 

 افريقيا جنوب بدولة الليبية بالسفارة
 30/12/2020 )م.ع.ف(   )ب.ع.ا(   )ع.ا(
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46  

 العامة الهيئة

 لالتصاالت

 والمعلوماتية

ل  التجاوزات والمخالفات المرتكبة من بعض مسؤو بشأن

  الهيئة
  صاحب   ف مرتبات موظفن

 الهيئة البر
 30/12/2020 )أ.م.ا(   ) .م.ا(

  المرصف الجمهورية مرصف   47
 30/12/2020 )أ.ع.ع.ب( بشأن واقعة تزوير مستندات من أحد موظفن
 

 االدارة العامة للشؤون املالية
  التقـــــــديرات المطلوبـــــــة مـــــــن الـــــــديوان والمخصصـــــــات المعتمـــــــدة ونســـــــبة التخفـــــــيض 
ن
 ف

:  التقديرات المطلوبة  وفق الجدول التال 

 البيان
التقديرات المقدمة 

 م2020من الديوان 
المخصصات المعتمدة 

 2020من الرئاس  
الفر  بي   المخصصات 
 المطلوبة والمعتمدة

  نسبة التخفيض 
 
 ف
 التقديرات المقدمة

 17 (18,620,880) 92,500,000 111,120,880 الباب األول 
 
 % تقريبا

  الباب 
 47 (7,912,130) 9,000,000 16,912,130 الثانن

 
 % تقريبا

  21 (26,553,010) 101,500,000 128,033,010 إجمال  البابي   
ً
 % تقريبا

 

ن مصـروفالو  المخصصــــــات ة األول  ـــــــات والحــــــواالت المالـــــــية للبابـــــي  والثانـــــ  خـــالل الفـــتر
 م31/12/2020حبر  1/1من 

 البيان
المخصصات 
 المعتمدة

المخصصات بعد 
 المناقلة الداخلية 

المصـروفات 
 واالرتباطات 

رصيد المخصصات 
  
 
 م31/12/2020 ف

*التغطية حن  
 م31/12/2020

 77,325,499 9,332,976 81,525,344 90,858,320 92,500,000 الباب األول

  
 10,337,244 129,897 10,511,783 10,641,680 9,000,000 الباب الثانن

 87,662,743 9,462,873 88,928,847 101,500,000 101,500,000 إجمال  البابي   
 

م، 2020( لسـنة 208ما تم اعتماده للديوان، بموجـب قـرار المجلـس الرئـاس  رقـم ) -
  بشــأن إقــرار ترتيبــات ماليــة لــم يكــن

 
تفــاق ال ومــا تــم ا مقــدم مــن الــديوان لمــا هــووفقــا

الماليــــة، وبالتــــال  فــــأن المبلــــل المعتمــــد  عليــــه مــــ  لجنــــة مناقشــــة التقــــديرات بــــوزارة
 ات الفعليـــــــةمصــــــــروفال ال يغـــــــل  األول  وخاصـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بمخصصـــــــات البـــــــاب

  للموجـــــودين بالخدمـــــة
ا
  مرتبـــــاتهم مـــــن وزارة الماليـــــة الـــــذين تحـــــال فعـــــ 

 
للـــــرقم وفقـــــا

  
   أ مخاطبـــــة وزارة الماليـــــة بهـــــذا الخطـــــ مـــــا تطلـــــب مـــــن إدارة الـــــديوان وهـــــو الـــــوطبن

فن
وفيما يىل  بيان يوض  مـا تـم طلبـه . عتمد وطلب مخصصات إضافيةالم المخصص

( لســـنة 510قـــرار المجلـــس الرئـــاس  رقـــم ) مـــن الـــديوان ومـــا تـــم تخصيصـــه بموجـــب
تيبات المالية للعام المال  2020

 م: 2020 م، بشأن اإلذن باجراء مناقلة بالتر

 دةالفر  بالزيا القيمة اإلضافية  القيمة المطلوبة من الديوان البيان

 266,650 7,500,000 7,233,350 الباب األول

  
 200,000 1,000,000 800,000 الباب الثانن

 466,650 8,500,000 8,033,350 المجموع
 

 الباب األول

األول  قيمــة الحــواالت الماليــة المحالــة مــن وزارة الماليــة لتغطيــة مخصصــات البــاب -
  مرتبات لعدد

 وفروعه.  العامة للديوان اإلدارةموظف ب 1938 تمثل صافن
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ن بالـــديوان بواقـــ   -  ا% 20تـــم تخفـــيض مرتبـــات العـــاملي 
 
م، 5/2020مـــن شـــهر  عتبـــارا

 م. 2020( لسنة 10بموجب قرار مجلس النواب )طرابلس( رقم )

ن بالــــديوان بنســــبة  بســــبب التخفــــيض - % وعــــدم 20الــــذي تــــم عــــىل مرتبــــات العــــاملي 
ات والمستحقات الوظيفيـة األخـرى الـديوان بالمنطقـة  فـروع نعـ امت  ف المتغت 

 ا لعامـــــة للـــــديوان طـــــرابلسا اإلدارة مرتبـــــاتهم مـــــن شــــــرقية اســـــتالمال
 
مـــــن شـــــهر  عتبـــــارا

  ، حيث قاموا بطلـب هـذه المبـالل مـن الحكومـة المؤقتـة بالبيضـاء  م،8/2020
والـبر

 تخفــيض مــ  تســوية دون عــن طريــق إدارة الــديوان البيضــاء ر تولــ   ف كــل مــا ذكــ
 العامــة اإلدارةة عـن طريـق مصـــروفال 7-6-5عـن األشـهر  بـاتهممـا تـم خصـمه مــن مرت
 .طرابلس بتخفيض

   قيمـــة -
  مخصصـــات الـــواردالمتـــبفر

ن
دينـــار يمثـــل  9,332,976بنـــد المرتبـــات البـــالل  ف

  
 :اآلنر

  لــم تحــال(3)موظــف لبنــة  53مرتبــات عــدد  
  ، الــبر

 
لمماطلــة لجنــة ترشــيد  نظــرا

 .المرتبات بوزارة المالية إحالتها للديوان

 ن بــــ ات الوظيفيــــة للعــــاملي   1780للــــديوان وفروعــــه لعــــدد  العامــــة اإلدارةالمتغــــت 
  تعــذر احالتهــا مــن لجنــة ترشــيد المرتبــات بــوزارة الماليــة موظــف

حــبر نهايــة  الــبر
 م. 2020السنة 

   مرتبات لبنة  قيمة التغت  
 2)فن

 
ن لعدد ( وفقا   تعـذر  61لقرار التعيي 

موظـف الـبر
 لمماطلـــــة لجنـــــة تإ

 
انيـــــةحالتهـــــا نظـــــرا ن بـــــوزارة الماليـــــة  رشـــــيد المرتبـــــات وادارة المت 

 .تعديلها حبر نهاية السنة موضوع التقرير

 ن الـذين انتهـ  عالقـتهم الوظيفيـة  –االســتقالة  –التقاعـد ) مخصصـات العـاملي 
  رفـولــم يصــ وفــاة(

 
إحالتهــا مــن وزارة الماليــة لعــدم  بــدل النقــدي إلجــازاتهم نظــرا

  التقاعــد التخفـيض الـذي تــم موظـف، ولقـد كــان السـبب  139لعـدد 
الرئيســ  فن

 . ن  عىل مرتبات العاملي 

  
 الباب الثان 

ظهــــر دينــــار حيــــث أ 10,559,056بلغــــ  مرـصـــوفات الــــديوان العموميــــة مــــا قيمتــــه  -
  ذكرها فيما بعدمصـروفتقرير ال

  أن البنود اآلنر
مـن  7والبالل عددها  ات للباب الثانن

  %88بنـــد تمثـــل  21أصـــل 
 
  مصــــروف إجمـــال  مـــن  تقريبــــا

وفيمـــا يــــىل  ، ات البــــاب الثـــانن
 .اتمصـروفال إجمال  لكل بند من  مصـروفنسبة الو  اتها مصـروف إجمال  
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ـــــان ر.م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  النسبة قيمة المصـروف البيـــــ

 %30 3,176,650 يجاراتاإل  1

 %22 2,355,230 نفقات السفر والمبي  2

 %10 1,002,960 ات النظافةمصـروف 3

 %3 346,640 أعالن وعالقات عامة وضيافة 4

ات 5 ن  %5 473,750 تجهت 

 %4 465,570 التدريب والبعثات 6

ن  7  %14 1,471,170 أتعاب ومكافآت لغت  العاملي 

 %12 1,219,813 مرصوفات متنوعة 8

 %88 10,511,783 اإلجمال  
 

دينـار،  174,539أي بفـارق  دينار، 10,337,244التغطية المالية كان  بمبلل  إجمال  
   فــ  مصـــروفعــن التغطيــة وتتمثــل هــذه ال

  تســوية العهــد وســلف المبيــ  الــبر
ن
ات ف

يا خالل السنة 2019سنة   م. 2020م، وتم تسويتها دفتر

 اإليجارات

للـــديوان  العامـــة اإلدارةاالنتفـــاع بالعقـــارات المشـــغولة مـــن قبـــل  يمثـــل هـــذا البنـــد مقابـــل
  اإل 
  المبــانن

 ومســاكن إقامــة بعــض الصــفات القياديــة بالــديوان ةداريــوفروعــه المتمثلــة فن
 
 
  وفقا

 :للتوزيــــ  اآلنر

 المبلغ البيان

  اإل إ
 2,785,820 ةدارييجار المبانن

 387,960 يجار الصفات القياديةإ

 2,870 م نقل وشحن )اقفال عهد(
 

 نفقات السفر والمبيت والمهام الرسمية 

   اتمصـــــــروف وتمثــــــل
الخارجيــــــة ومــــــا تتطلبــــــه مــــــن  المهــــــامغلبهــــــا نفقــــــات أ هــــــذا البنــــــد فن

ات،مصــــروف وفيمـــا ، إل نفقـــات المبيـــ  الـــداخىل   إضـــافة ات مقابـــل تـــذاكر ســـفر وتأشـــت 
 :يىل  توزيــــ  يوض  تفصيل هذه النفقات

ـــــان ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ما يعادل بالعملة األجنبية القيمة بالدينار البيـــــ

1 
 المؤتمرات والندوات والمعارض بالخارج  م

ن
مشاركة الديوان ف

 ة لمواجهة تلك المهاممصـروفبما فيها العهد ال
305,240 223,325 

 693,220 947,493 ة لتلك اللجانمصـروفلجان الفحص الخارجية بما فيها العهد ال 2

 103,170 141,010 خارجيةدورات تدريبية  3

 ــــــــ 908,667 تذاكر سفر 4

 ـــــــــ 52,820 عالوة مبي  داخلية 5

 1,019,715 2,355,230 اإلجمال  
 

ن أن نســــبة   % 98ومـــن خــــالل البيانــــات يتبــــي 
 
مــــن قيمــــة نفقــــات الســــفر والمبيــــ   تقريبـــا
  كانـــــ  بمبلـــــل 

عـــــىل  دينـــــار موزعـــــه 2,302,410تمثـــــل نفقـــــات المهـــــام الخارجيـــــة والـــــبر
دوالر،  1,019,715وبما يعادل مبلل دينار،  1,393,743نفقات مبي  خارج   بمبلل 

 دينار.  908,667تذاكر سفر بمبلل و 
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 مصـروفات النظافة

كــة لؤلـؤة ليبيــا  عاشـةات هــذا البنـد مقابــل خـدمات النظافــة واإل مصــروفغلــب أتمثـل  رسر
 وفـرع الــديوان طــرابلس العامــة اإلدارةالمتعاقـد معهــا لتقـديم الخــدمات العامــة لمقـرات 

احة حيث كان  القيمة ال  943,236خـالل السـنة مبلـل  الشــركةة لهـذه مصــروفواالستر
كـــاتدينـــار، تمثـــل ســـداد مســـتحقات  59,724البالغـــة  اتمصــــروفدينـــار، أمـــا بقيـــة ال  رسر
والعمالــــة  المتعاقــــد معهــــا لفــــروع الــــديوان لتقــــديم الخــــدمات العامــــة الخــــدمات العامــــة
 .ببعض فروع الديوان همالمستعان بخدمات

 التدريب 

  لـــإلدارة  314,400مبلـــل  هـــذا البنـــد اتمصــــروفوتتمثـــل 
دينـــار، لصـــال  المعهـــد الـــوطبن

  
نـــــامأ التــــدريب   لمـــــوظفن دينـــــار،  137,540( ومبلـــــل 4، لبنــــة 2)لبنـــــة  مقابــــل تنفيـــــذ الت 

  األ 
 .ات تمثل مكافآت التدريبمصـروفمن وبقية المقابل تدريب موظفن

 لغي  العاملي   مكافآت وأتعاب 

: ت   التال 
 تمل فن

  47نسبة  -
 
  تم  المراجعةمكاتب تخص  ات هذا البند مصـروف من تقريبا

الخارجية البر
( : كات العامـــة و  

  مراجعـــة القـــوائم الماليـــة لعـــدد مـــن الــــشر
كـــانون االســـتعانة بهـــا فن

كــــانه كــــانه غتــــور، ورسر كــــانه، رص صــــال ـنــــ، ورسر تعليتهــــا إل ( حيــــث تــــم المــــاقوري ورسر
 م. 2020نهاية سنة مانات األ  حساب

ن مكافآت  - اء واالكادميي    الذين تم االستعانة بهم الخت 
إجراء امتحانات برنامأ لبنة  فن

(3-4). 

  تــرصف مـن  خدمات االستعانةات مصـروف -
العامـة للـديوان وفروعـه  اإلدارةعهـد البر

اء المستعان بخدماتهم بالديوان  .وبعض أتعاب الخت 

 وضيافةعالن وعالقات عامة إ

  مصــــاريف الفنـــادق بمــــا يقـــارب مبلــــل مصـــــروفتتمثـــل 
دينــــار،  95,200ات هـــذا البنــــد فن

 .العامة للديوان وفروعه اإلدارةعهد الضيافة المـرصوفة من  اتمصـروفو 

ات  التجهي  

هــــا لــــإلدارة العامــــة للــــديوان  ات هــــذا البنــــدمصـــــروفتتمثــــل    تــــم توفت 
ات الــــبر ن   التجهــــت 

فن
  لفـــرع الـــديوان  –ة لـــإلدارة العامـــة للـــديوان وفروعـــه حيـــث تـــم تـــوفت  بدالـــ

مولـــد كهربـــان 
ات  –راته ـستائر لفرع الديوان مص –أثاث لإلدارة العامة للديوان  –وادي اآلجال  ن تجهت 

  حـدود مبلـل ، فرع الديوان سـبها 
  كانـ  فن

، دينـار  294,400والـبر
 
  القيمـة تقريبـا

أمـا بـافر
العامـــــة للــــــديوان  اإلدارةات عهــــــد فمصــــــرو دينــــــار، تمثـــــل استعاضــــــة  187,270البالغـــــة 
 .وفروعه
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 ات الوقود والزيوت مصـروف

احة وبعــــض المقــــار األخــــرى بوقــــود  اإلدارةات مقــــر مصـــــروف و   تمثــــل العامــــة واالســــتر
مـن خـالل العهـد  عات تسيت  الفـرو مصـروفإل  إضافةدينار،  48,140الديزل الذي بلل 

  الأو  ة لهــــا،مصـــــروفال
ن
  ف
  اتخــــذها إجــــراءاتات نتيجــــة مصـــــروفن التــــدنن

   الــــديوان الــــبر
ن
ف

نقـــدي ضـــمن المرتبــــات  و ف مقابـــل اإلنفـــاقم، بشـــأن ترشـــيد 2016 منتصـــف ســـنة
ن بالديوان.  ن من العاملي   للمستهدفي 

 يراداتاإل 

وفيمـــا ، دينــار  524,474 بمبلـــل، م2020المحصــلة خـــالل ســنة  يـــراداتكانــ  قيمــة اإل 
 :دينار 3,455,484 لبمبل الظاهر يراداتاإل  يىل  تحليل لرصيد

 البيان القيمة ر.م

 مرحلة بالعملة المحليةإيرادات رصيد أول المدة  2,253,822 1

 غرامات 3,900 2

 سيارات يرادات تمليكإ 520,574 3

 لحساب الباب األول ترجي  سلفة سبق وأن  ف  827,188 4

  يرادات تحويل من حساب اإل  (150,000) 5
 المخصصات لتغطية إل حساب الباب الثانن

 3,455,484        اإلجمال  
 

دينــار، متمثلــة  524,474الفعليــة خــالل الســنة موضــوع التقريــر  يــراداتتمثــل قيمــة اإل 
  مقابل 

 .تمليك سيارات أقساطفن

  تمويــــل ألــــف دينـــار  150تســــييل مبلـــل تـــم 
ية مســـاهمة فن انيـــة التســــيت  ن إل حســــاب المت 

انية الديوان ن  لقانون تنظيم مت 
 
 الديوان وتعديالته.  وفقا

  ()الدوالر جنبيةبالعملة األ  يراداتاإل 

  
يحقق الديوان ايرادات بعمالت اجنبية نظت  ممارسته نشاطه المسند اليه بالقانون فن
كات العامــة المقيمــة بعمــالت اجنبيــة كونهــا تعمــل بالخــارج، حيــث  مراجعــة قــوائم الـــشر

  نهاية السنة المالية ب
وفيما يىل ، دوالر  188,362م، مبلل 2020لل الرصيد المرحل فن

  تم  عىل هذا الحساب خالل السنة موضوع التقرير
 :توضي  للحركة البر

   يراداترصيد اإل  -
 .دوالر 254,647م 1/1/2020فن

 .دوالر 66,284 ات خالل السنةمصـروفال -

  تتطلـــب تحويـــل بالنقـــد االجنــــب   ات مصــــروفوتمثـــل ال
امـــات الـــديوان الـــبر ن   تمويـــل التر

فن
دون اسباب قانونية وتم اللجوء ال ليبيا المركزي  قبل مصـرفيتم رفض تنفيذها من و 

 الســــتقاللية الــــديوان تجــــاه المـــــرصف المركــــزي وحــــبر ال تكــــون احتياجــــات 
 
ذلــــك تعزيــــزا

رقــم الــديوان لتســيت  مهامــه محــل مســاومة او  عرقلــة، حيــث صــدر قــرار رئــيس الــديوان 
  100,000رف مبلــــــــــل ـذن بصـــــــــــم، بشـــــــــــأن اإل 2020( لســــــــــنة 533)

 
مـــــــــــن  دوالر خصـــــــــــما

امـــــات الـــــديوان بالعملـــــة األ  ن بموجـــــب عـــــرض مـــــن  جنبيـــــةالحســــاب المـــــذكور لتغطيـــــة التر
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ة جزء من تغطيـة مخصصـات مصـروفعىل أن تعتت  المبالل الاالدارة المالية المختصة، 
انية الديوان من  ن  وفقا لقانون الديوان وتعديالته.  ه الذاتيةإيراداتمت 

   مــن أســباب
م، هــو مماطلــة معظــم 2020خــالل الســنة الماليــة  يــراداتتحصــيل اإل  تــدنن

 بـــأن هـــذه المطالبـــات تخـــص ســـنوات  شــــركاتال
 
  ســـداد المبـــالل المطلوبـــة منهـــا علمـــا

ن
ف

 .لمختصة خالل السنة موضوع التقريرا اإلدارةسابقة ولم تحال أي مطالبات من 

انية التحول(  الباب الثالث )مي  

التغطيـة  إحالـةوقـد تـم ، م2020دينـار للـديوان للعـام  2,500,000تخصـيص مبلـل  تم
ات مصــــــروفوال وفيمـــــا يـــــىل  بيـــــان بالمخصصـــــات ،الماليـــــة لهـــــذه المخصصـــــات بالكامـــــل

 :والرصيد

 البيان البند الباب
االعتمادات 
 المفوض بها

إجمال 
 المصـروفات

  الرصيد 
 
 ف

 م31/12/2020

ات التأثيث 02 01 ن  3 2,367,247 2,367,250 والتجهت 

 0 132,750 132,750 التدريب 03 01

 3 2,499,997 2,500,000 اإلجمال  
 

انية التحولمصـروفب بيان تفصيل    ات مي  

ات  التأث ث والتجهي  

ات 2,367,247ات هذا البند البالغة مصـروفتمثل  ن  واالحتياجـات دينار، توفت  التجهـت 
 :اآلتية

 (متحركة برشيف )دوالياأل -

-   
ات لكامل مببن  العامة للديوان.  اإلدارةتركيب كامت 

 .حاسوب محمول جهاز 150توفت  عدد  -

 توفت  نظام ارشفة لمستندات الديوان.  -

 التدريب

نـامأ دينـار، و  تمثـل تكـاليف 132,750 ات مبلـلمصــروفال جملـة بلغ  التـدريب    الت 
 .(4 لمتدرن   )لبنة الثانية للمرحلة

انية التحول  أهم البيانات عل مي  

ليبيــا المركــــــزي  مصـــرفبالخطــاء مــن  المخصــومة، دينــار  21,373,22تــم ترجيــ  مبلــل 
كيــــة ) الشــــركةعـــن التغطيـــة الماليــــة لالعتمـــاد المســـتندي المفـــــــــتوح لصـــال    (R-E-Cالتر

  نهايــة دوام، الــديوان المتعاقــد معهـــا لتحــوير مبـــبن 
عمـــل يـــوم  وقـــد تـــم ترجيــ  القيمـــة فن

 م. 31/12/2020
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اكات األجهزة   العليا للرقابة الماليةحساب اشي 

لـبعض المنضـمات المهنيـة الدوليـة  األمانـة العامـةديـوان المحاسـبة الليـب   مهـام يتول  
( وبالتــال  فهــو يــتلفر 

 
م واالفروســاي آي حاليــا

 
المهنيــة مثــل )منظمــة االفروســاي مســابقا

انيــة الــديوان، وقــد  ن اكات ودعــم الــدول االعضــاء الالزمــة لنشــاط المنظمــة خــارج مت 
 اشــتر

  لحســــاب بلـــل رصــــيد ا
ن
اكات دوالر  39,231مبلـــل م، 31/12/2020 ف وهــــو يمثــــل اشــــتر

  لهــا 
رصف ـويــتم تحديــد آليــة التــعضــوية  األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة الــبر

من أي  ف منه  لم يتم إجراءعلما بأنه  مكتب التعاون الدول  بالديوان، فيه من قبل
 تاريخه.  حبر و  2011العام 

 :(200-1726رقم ) ماناتاأل  حساب 

   ماناتبلل رصيد حساب األ 
ن
 وهو يمثـل، دينار  20,893,686مبلل  م31/12/2020ف

  
 :اآلنر

 دينار.  11,623,450مراحل من سنوات سابقة بمبلل  أماناترصيد  -

 .دينار 9,270,236م، البالل 2020سنة  إل المبالل المعالة إضافة -

 م 2020ن سنة وفيما يىل توضي  المبالل المعالة ع 

دينـــار، وهـــو يمثـــل تســـويات مـــــــرتبات  5,211,225مـــن البـــاب األول ىل المبلـــل المعـــ -
ن مـــن تســـويات 31/12/2020( حـــبر 3-2لبـــــــــــــنة ) م، إضـــافة إل مســـتحقات العـــاملي 

ات وظيفيــة لــإلدارة العامــة للــديوان وفروعــه، وكــذلك البــدل النقــدي لرصــيد  ومتغــت 
 م إحالتهم عىل التقاعد. اإلجازات للسادة الذين ت

   المبلـــــل المــــــع -
وهــــــو مقابــــــل أتعــــــاب مكاتــــــب ، دينـــــار  1,559,015 مــــــن البــــــاب الثــــــانن

ات و  الخارجية المراجعة ن  .م2020 ةالسنة الماليالخاصة بمهام المبي  والتجهت 

و   تمثــــــــل مقابــــــــل ، دينــــــــار  2,499,996 مــــــــن الحســــــــاب التحــــــــولىل المبــــــــالل المعــــــــ -
ات ن   تم التعاقد عليه التجهت 
امأ إل تكلفة إضافة ا نهاية السنةالبر )لبنة  التدريب    الت 

4). 

 الحساب الختام  

ة موضــــوع التقريــــر إقفــــال كافــــة الحســــابات الختاميــــة للــــديوان وفروعــــه  تــــم خــــالل الفــــتر
  يوض  ا

 م: 31/12/2020لحسابات المنجزة حبر والبيان اآلنر

 الختام  المقفل البيان رقم الحساب ر.م

  حساب الباب األول/ المهايا والمرتبات وما  1362-200 1
ن
   حكمها ف

 م31/12/2020 حبر

/ ال 2772-200 2  
   ات العموميةمصـروفحساب الباب الثانن

 م31/12/2020 حبر

   يراداتحساب اإل  1386-200 3
 م31/12/2020 حبر

انية 1379-200 4 ن    التحول حساب مت 
 م31/12/2020 حبر

   ماناتحساب األ  1726-200 5
 م31/12/2020 حبر
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  تواجه 
 اإلدارةالصعوبات الن 

 صعوبات داخلية -أ

ة األ  -  بكتر
 
 اإلدارة العامــــــة. خطاء بمنظومة المرتبات المستخدمة حاليا

ن ممــن بــذمتهم عهــد ماليــة وســلف مبيــ  -   وتســويتها  عــدم مبــادرة العــاملي 
ن
الموعــد  ف

   اإلدارةالمحـــدد األمـــر الـــذي ترتـــب عنهـــا تـــأخر 
ن
 هـــذه العهـــد واقفـــال إجـــراء التســـوية ف

 حالة.  31بشأن خصمها من مرتباتهم وقد بلغ   جراءاتلتسويتها وبالتال  اتخاذ اإل 

رف ـعـدم دقــة بيانــات الخالصـات الشــهرية المحالــة مــن فـروع الــديوان المعنيــة بالصــ -
 عــــن تـــأخر إحالتهــــا 

ا
  هـــذا فضــــ 

ن
المحـــددة وافتقارهــــا للتعزيــــز المســــتندي  د المواعيــــ ف

 مر الذي ترتب عناأل 
 
  ه التأخر نسبيا
ن
 .للديوان العام الحساب الختام   قفالإ ف

 العامـــــة للـــــديوان اإلدارةالمقـــــدم مـــــن  والحســـــابات صـــــولدقـــــة بيانـــــات جـــــرد األ  عـــــدم -
 وفروعه. 

 – يــــراداتة )مثــــل متــــاب  تحصــــيل اإل داريــــلــــبعض المهــــن المســــاعدة اإل  اإلدارةافتقــــار  -
  تتطلب صفات ومهارات ... مندوب لدي المصارف

 .ةإداريالخ( والبر

 صعوبات خارجية -ب

  التغطيـــة الماليــة للمخصصـــات  إحالــةعــدم  -
مواعيــد اســـتحقاقها مــن وزارة الماليـــة  فن
امأ المهمــة لعمــل الــديوان إاألمــر الــذي ترتــب عنــه عــدم القــدرة عــىل  نجــاز بعــض الــت 

  الصـرف  وارتفاع
ة محددة فن  .فتر

   شـركاتمماطلة معظم ال -
اط بعضـها  فن انياتهـا  سداد أتعـاب الـديوان واشـتر ن اعتمـاد مت 

 .قبل السداد

ن الــذين يــتم  داراتاإل  مماطلــة - المختصــة بــوزارة الماليـــــــــة اإلفــراج عــن مرتبــات العــاملي 
ن  إضــافةتــوظيفهم    إل عــدم تعــديل مرتبــات العــاملي 

 
  وفقــا

ات الوظيفيــة الــبر  للمتغــت 
  فراج وتعـــــــديل المرتبـــــــاتطـــــــرأت عليـــــــه رغـــــــم مخـــــــاطبتهم أكـــــــتر مـــــــن مـــــــرة بـــــــاإل

 
وفقـــــــا

ات   أنــه لــم يــتم اإلفــراج أو التعــديل إال للمخصصــات المعتمــدة لتغطيــة هــذه المتغــت 
 9,000,000 يتجــاوزاألول  وجــود رصــيد بالمخصصــات بالبــاب عنــه وهــو مــا ترتــب

 دينار. 

الماليـــــــة  جـراءاتاإل  ية( لـبعضمصــرفليبيا المركزي )إدارة العمليات ال مصـرفعرقلة  -
  ة لـــبعض الحـــاالت  ف الصـــكوك الصـــادر  وعـــىل األخـــص

ا
عـــن عـــدم الـــرد  هـــذا فضـــ 

 .عىل العديد من المراسالت

انيــة العا - ن تفــاق عليــه مــ  مــة للــديوان تــرد عــىل غــت  مــا تــم اال اعتمــاد المخصصــات للمت 
  التخطيط والماليـة

 ، اللجان المكلفة بوزارنر
ا
التفويضـات  إحالـةتـأخر  عـن هـذا فضـ 

 .المالية

أزمــة الحصــول عــىل الوقــود  الجنوبيــة والغربيــة بشــأنفــادة فــروع الــديوان بالمنطقــة إ -
ه    الـــذي ال يمكـــن تـــوفت 
 ر وهـــو مـــا أثـــ تلـــك المنـــاطق إال عـــن طريـــق الســـوق الموازيـــة فن

 
 
 .عىل العمل بتلك الفروع سلبا
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 بشـريةالعامة للموارد ال دارةاإل
  مجاالت المورد ال

ن
ات ف ن  .م2020خالل  بشـريفيما يىل  بيان الممت 

اتيح   للمــــــورد الاســـــتمرت عمليــــــة الت -
هــــــم ســــــمات أباعتبارهــــــا  بشـــــــريخطــــــيط االســــــتر

حالل الجمـاع  للوظـائف الرقابيـة مـن خـالل سياسة التوظيف بالديوان لعمليات اإل 
قســام أمــن خــريح    لوائــل الجامعــات الليبيــة الحكوميــة لكــأ مبــادرة لبنــة الســتقطاب

  شـمل  مرحلتهــا الثالثــة 
 53 لقــانون بعــددوائــل اأ (3لبنـة )المحاسـبة والقــانون والــبر

وات الســـــابقة مـــــن عـــــن الســـــن دارةوالجـــــدول التـــــال  يوضـــــ  مســـــتهدفات اإل ، متـــــدرب
 الوظائف الرقابية: 

 اللبنة المستهدفي   بالتدريب إجمال  المتقدمي    السنوات المستهدفة التخصص

 بكالوريوس محاسبة
2012 – 2015 
2015 - 2017 

90 
122 

66 
65 
45 

 (1لبنة )
 (2لبنة )
 (4لبنة )

 (3لبنة ) 102 174 2017 - 2012 ليسانس قانون

 

ن بالديوان خالل سنة  - ن عىل مناطق موظف  1939 بلل م2020عدد العاملي  موزعي 
 :  الدولة عىل النحو التال 

 الجهة العدد موظفي    البيان ر.م

 العامة للديوان طرابلس اإلدارة  ف مرتباتهم عن طريق 797 العامة اإلدارة 1

  ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان طرابلس 427 الغربيةالمنطقة  2

  ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان بنغازي 371 شـرقيةالمنطقة ال 3

 سبها  ف مرتباتهم عن طريق فرع الديوان 205 المنطقة الجنوبية 4

 مرصاتة الديوان  ف مرتباتهم عن طريق فرع 139 الوسل   المنطقة 5

 - 1939 المجموع 
 

% عــن الســنة الســـابقة 3% أي بزيــادة حـــوال  60تمثــل الوظــائف الرقابيــة مـــا نســبته  -
  اطــار معالجــة التشــوه بالنســبة العامــة للكــادر ال

  هــذه الزيــادة فن
بالــديوان  بشـــريوتــأنر

 الحركـة % للوظائف الفنية. والجدول التال  يمثل بيان عـن70والبلوغ به ال  معدل 
 العام من:  السنوات السابقةخالل بشـري للمورد ال والتغت  

 السنة
المجموع  اإلجمال   التقاعد النقل للديوان عقود جديدة عدد العاملي   

  
 
   النهان

   اداري فن 
   اداري فن 

   اداري فن 
   اداري فن 

 اداري فن 

2015 1014 857 0 0 1 2 2 14 1013 845 1858 

2016 1013 845 2 3 6 4 10 5 1011 847 1858 

2017 1011 847 80 4 5 0 26 12 1070 839 1909 

2018 1070 839 66 2 1 1 8 4 1129 838 1967 

2019 1129 838 53 0 0 0 5 13 1198 825 2023 

2020 1198 825 59 0 2 8 110 43 1149 790 1939 
 

 :2020ة التال  الحركة الوظيفية خالل السن كما يظهر الجدول
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 مالحظات العدد الحالة ت

ن  1  ( موظف53) حركة التعيي 
نامأ الخاص باستقطاب أوائل   للت 

 
ن المذكورين تنفيذا تم تعيي 

  مجال المحاسبة
ن
 الجامعات الليبية ف

قيات 2  - 403 حركة التر

 103 التسويات الوظيفية 3
  متوسط يمثل 

عدد حاالت الدراسة والتسوية الوظيفية البر

ن  دارةتم  من قبل اإل   لقرارات لجنة شؤون العاملي 
 
 تنفيذا

 

ن الــــــذين تقاعــــــدوا خــــــالل العــــــام - موظــــــف، ويرجــــــ   153 عــــــدد 2020 بلــــــل المــــــوظفي 
  ارتفــــــاع معــــــدل التقاعــــــد خــــــالل الســــــنة إل 

ن
تخفــــــيض مرتبــــــات  إجــــــراءاتالســــــبب ف

ن بالديوان  .%20بنسبة  العاملي 

يــوم، وعــدد اإلجــازات  31750م بلــل 2020 عــدد اإلجــازات المخصــومة خــالل العــام -
 .مرضيةإجازة  50 المرضية المعتمدة عدد

  خـــــــدمات الـــــــدف  اإل االســـــــتمرار بتقـــــــديم -
ونن ن بالـــــــديوان لكـــــــتر  إل باإلضـــــــافة للعـــــــاملي 

  شــــمل  بــــرامأ التوعيــــة  خــــدمات الرعايــــة مــــن خــــالل وحــــدة الرعايــــة الصــــحية
والــــبر

  سـاهم  بشـكل كبـت  بالمحافظـة عـىل  سـالمة  الوقاية مـن اجراءاتو 
الجائحـة و الـبر

ن باستمرار العمل بشكل منتظم  .العاملي 

انيــة الماليــة التــدريب مخصصــات حجــبغم مــن أن بــالر  - ن قــد أثــر  للدولــة العامــة بالمت 
 عـــىل 
 
  برامجـــه التدريبيـــة خطـــ تنفيـــذ عـــىلســـلبا

ط الـــديوان التدريبيـــة إال أنـــه اســـتمر فن
  
اتيجية الــبر   الرفــ  مــن ارتكــزت مالمحاالســتر

ن هــا فن القــدرات وتنميــة مهــارات العــاملي 
 م. 2020التدريب خالل سنة  إدارةموجز عن نشاط  لبنة والبيان التال  وبرنامأ 

نامج  عدد المتدربي    الجهة المنفذة الفئة المستهدفة الي 

 ( متدرب25) نشاط داخىل  إدارة التدريب االمن والسالمة برنامأ تطوير اقسام االمن واالستقبال

دورة الجلوس المتحان شهادة محاسب 
  معتمد )

 (IACPAقانونن
ن   المراجعي 

ن المجم   العرن   للمحاسبي 
ن   القانونيي 

 ( متدرب14)

 مراجع  األداء أساسيات رقابة األداء
المؤسسة الكندية للمراجعة 

 والمحاسبة
 ( متدرب13)

  الرقابة
  التخصص  فن

 ( اوائل القانون3لبنة ) الدبلوم المهبن
  
معهد القضاء، المعهد الوطبن

 لإلدارة
 ( متدرب53)

ن الجدد )لبنة  ن الجدد )اوائل القانون( (3تأهيل المعنيي   ( متدرب53) نشاط داخىل  / إدارة التدريب الموظفي 

  الرقابة 
  التخصص  فن

الدبلوم المهبن
 المالية

( اوائل 4المجموعة االول لبنة )
 المحاسبة

  لإلدارة
 ( متدرب28)  المعهد الوطبن

ن الجدد المجموعة االول  تأهيل المعنيي 
 (4)لبنة  

( اوائل 4)المجموعة االول لبنة 
 محاسبة

 ( متدرب53) نشاط داخىل  / إدارة التدريب

  ظل منظومة 
الفحص والمراجعة فن

 فليكس كيوب
ن  ن 10) نشاط داخىل  / إدارة التدريب المراجعي   ( متدربي 

 

 والنظم وضمان اجلودةمكتب اخلطط 
 (402تــم تأســيس مكتــب الخطــط والــنظم وضــمان الجــودة بقــرار رئــيس الــديوان رقــم )

ويــهـــــدف إل تعزيـــــز نظـــــام الجـــــودة  م، بشـــــأن التنظـــــيم الـــــداخىل  للـــــديوان،2018لســـــنة 
دلـة التنفيذيــة ألعمـال الــديوان ومهامــه وضـمان اســتدامته، ووضـ  الخطــط والــنظم واأل 

اتيجية   ظــل الخطــة االســتر
وافضــل الممارســات بــالتوافق مــ  متطلبــات بيئــة العمــل ، فن
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ن  أعضــاء 5ب وعــدد مــدير المكتــ المكتــب اعمالــه مــن خــالل ويمــارس، المحــىل   مختصــي 
: داري واحد إوموظف    قام بها المكتب ما يىل 

 ، ومن أهم االنشطة البر

لسـد فجـوة العمـل الرقـان    م2020 إعداد الخطة االستثنائية الطارئة للمهام الرقابية -
  اع، م2020الذي فرضته ظـروف جائحـة كورنـا خـالل العـام 

مـدت بقـرار رئـيس تالـبر
ة مــــــــن 2020لســــــــنة  (756)الــــــــديوان رقــــــــم    تغــــــــل  الفــــــــتر

م إل 1/1/2021م والــــــــبر
د فجـــــــوة العمـــــــل الرقـــــــان   الـــــــذي فرضـــــــته ســـــــ صـــــــفة عامـــــــةبوتهـــــــدف م 31/3/2021

م، بحيث تتناول الملفات المهمة عىل مستوى 2020الظروف الصعبة خالل العام 
افية إدارة العامة والفروع، ويتم العمل من خاللها عىل عدة مستويات اإل  اللجنـة )رسر
فوا اللجان، لجان الفحص، لجنة المخالفات المالية(ـليا، مالع  .شر

ول تقيــيم الموقــف التنفيــذي لمصــفوفة تنفيــذ الخطــة التشــغيلية خــالل النصــف األ -
اف عــــــــىل تنفيــــــــذ 2020مــــــــن ســــــــنة  اتيجية م، واالرسر م 2022-2019الخطــــــــة االســــــــتر

 الل مصفوفات التنفيذ. من خالمحرز متابعة التقدم و 

  تقيـــيم  -
اتيجية األمشـــاركة فن دراســـة م، و 2023-2019ربوســـاي تنفيـــذ الخطـــة االســـتر

ح حـــــة مـــــن لمحـــــاور الخطـــــة االســـــتثنائية لمنظمـــــة األ وتقـــــديم مقـــــتر ربوســـــاي والمقتر
  .19-مانة العامة للمنظمة لمواجهة جائحة كوفيداأل 

ن بــــاإلدارة العامــــة والفــــروع عــــت   عضــــاءتنظـــيم ورشــــة عمــــل تســــتهدف كافــــة األ  - الفنيــــي 
والفضـــاء اإل   زوم بعنـــوان تــــداعيات وبـــاء كورونــــا عـــىل لكــــتر

عــــداد وعـــرض القــــوائم إنن
 
 
 لمعايت  المحاسبة الدولية للقطاع العام.  المالية وفقا

ح لعنــــاوين و  - عــــىل  ربوســــاس  اق عمــــل ضــــمن الخطــــة االســــتثنائية لألور أتقــــديم مقــــتر
 :  النتحو التال 

 عداد أدلة عمل حول الرقابة المرتبطة بالكوارث. إ 

  اتيجية. عىل تأثت  األاعداد أوراق عمل  زمات عىل الخطط التشغيلية واالستر

  فحص العقود، بمكتب تصديق العقود. دراسة وتقييم دليل اإل  -
 جراءات المتب  فن

 جـــــــــــراءات الرقابة المصاحبة. إتقـــديم مشــــــــــروع دليــــل عمــــــل  -

 مكتب التعاون الدويل

 مـن 2020خـالل عـام  نشاط مكتب التعاون الـدول   عىل بظاللها كورونا جائحة لق أ
 االجراءات بسببأخرى  تاجيل و والمحافل الدولية المؤتمرات من العديد الغاء حيث

ازية    االحتر
وتوكوالت  عليها تنص البر  كورونا.  جائحة من للوقاية الدولية الت 

 يـــةوالدول فقـــد شـــهدت العالقـــات الدوليـــة عـــىل مســـتوى المجموعـــة العربيـــة ذلـــك ومـــ 
  العديــــد مــــن المشــــاركات الفاعلــــة م مــــن خــــالل2020خــــالل عــــام  تطــــورا

النشــــاطات  فن
   الدوليــــة

   جديــــدا اســـــلوبا انتهجــــ  والــــبر
 اســـــتخدم  حيــــث )عـــــن بعــــد( المشــــاركات فن

 العمـــــــــل وورش النـــــــــدوات كافـــــــــة ( إلجـــــــــراءwebex meet) منصـــــــــة العربيـــــــــة المنظمـــــــــة
 .(Zoom)منصة  المنظمات االخرى واستخدم  واالجنماعات
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 الدورات التدريبية: 

   وقـــد باكســـتان() رقابـــة االداء حـــول( حضـــورية) دورة تدريبيـــة -
ن
 هـــذه الـــدورة شـــارك ف

 .( اعضاء3) عدد

  تقيـــــيم االقليميـــــة المنظمـــــات دور حـــــول( )عـــــن بعـــــد دورة تدريبيـــــة -
ن
 اداء ومتابعـــــة ف

   وشارك( مرص) العليا للرقابة االجهزة
ن
 ( عضوا. 2) عدد هذه الدورة ف

 .السودان() المبنية عىل المخاطر الرقابة حول( بعد عن)تدريبية  دورة -

ن  ربــــط حــــول( عــــن بعــــد) دورة تدريبيـــة -  والجهــــات االجهــــزة العليــــا للرقابــــة العالقـــة بــــي 
  هذه الدورة وشارك (IDI) المانحة

ن
 .( عضوا2) ف

  هـذه الـدورة  ( وشـاركIDI) وكتابـة التقـارير التحليـل حول عن بعد() دورة تدريبية -
ن
ف

 .اساطار القي فريق

   وشـارك الجزائـر() العمومية حول تقييم السياسات بعد( عن) دورة تدريبية -
ن
 هـذه ف

 ( اعضاء. 3) عدد الدورة

 المغـــرب() اهـــداف التنميـــة المســـتدامة عـــىل الرقابـــة حـــول عـــن بعـــد()دورة تدريبيـــة  -
   وشارك
 .المستدامة التنمية لجنة من اعضاء (3عدد ) هذه الدورة فن

ن  ومجـاالت  التحـديات 19وبـاء كوفيـد تـداعيات حـول عن بعـد() تدريبية دورة - كـت 
 التر

(IDI) هذه الدورة عضوان.  وشار  
 فن

 :ورش العمل

   التحـديات الرئيسـية حول (بعد عن)ورشة عمل  -
كاتـالـ تواجهـة الـبر  كوفيـد اثنـاء شر

19. 

   ازمة -
 .عن بعد() ليبيا الكهرباء فن

 :الدولية للمنظمات الفرعية اللجان اجتماعات

 .باالنتوساي )عن بعد( لجنة الصناعات االستخراجية حضور اجتماعات -

   المشاركة -
   لجنة اجتماعات فن

 .ومعقد منا  صعب الرقابة فن

  اجتماعات) المشاركة -
اتيح    لجنة المخطط عن بعد( فن

 (باالربوساي االستر

-   
 .للرقابة العليا االجهزة اداء قياس اطار دعم استخدام اجتماعات المشاركة فن

-   
 باالربوساي.  مجلة الرقابة المالية تحرير لجنة اتاجتماع المشاركة فن

 :الديوان رئاسة مستوى عل االجتماعات الدولية

 .االربوساي المجلس التنفيذي لمنظمة حضور اجتماعات -

ن  للرقابـــــة العليـــــا االجهـــــزة رنســـــاء اجتماعـــــات حضـــــور -  حســـــابات بمراجعـــــة والمكلفـــــي 
 .منظمة الكوميسا

اء اجتماعات حضور - ن  لجنة الخت  ن ) الفنيي  ن الخارجيي   لمنظمة الكوميسا. ( المراجعي 
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 اللجنــة تقريــر اســتعراض عــىل مســتوى رنســاء االجهــزة حــول النقــاش حلقــة حضــور -
اهة الدولية والشفافية المالية المساءلة حول الدولية ن  .والتن

   المشاركة -
ن
  .المشاورات االفريقية حول حلقة النقاش ف

 االتفاقيات: 

اتيجية (IDI) توقيـــ  اتفاقيـــة مـــ  -  :االول المكـــون) واالبـــالغ االداء قيـــاس حـــول االســـتر
 .(للرقابة االجهزة العليا قياس اداء اطار

 عـىل تنفيـذ االنتوساي تنمية لمبادرة الرقابة التعاونية حول (IDI) م  توقي  اتفاقية -
 .اهداف التنمية المستدامة

   ( حول المكونIDI) م  اتفاقية توقي  -
اتيجية الثانن  واالبالغ.  االداء قياس االستر

   حـول (االربوسـاي)م   اتفاقية توقي  -
ن
 تقيـيم حـول تعاونيـة مهمـة تنفيـذ المشـاركة ف

   االيرادات وجم 
ن
 مجال الصناعات االستخراجية.  ف

   والشـــــــمولية والمســـــــاءلة الشـــــــفافية حـــــــول (IDI) مـــــــ  اتفاقيـــــــة توقيـــــــ  -
 اســــــــتخدام فن

 .19كوفيد  لمجابهة المخصصة الطارئة التمويالت

ك تفـــــــاهم اتفاقيـــــــةتوقيـــــــ   - ن  وتعـــــــاون مشـــــــتر ومحكمـــــــة  المحاســـــــبة الليـــــــب    ديـــــــوان بـــــــي 
كية الحسابات  .التر

 مركز البحوث والدراسات 
 داراتعقــــــد المركــــــز العديــــــد مــــــن ورش العمــــــل والموائــــــد المســــــتديرة بالتنســــــيق مــــــ  اإل 

ن  المختصــة أو مـــ  الجهــات التنفيذيـــة بقصــد رفـــ  منســوب التوعيـــة والتثقيــف للعـــاملي 
  
  مجملهـا بـالخروج بالديوان فن

مجاالت العمل المال  واالقتصادي والرقان   وخلصـ  فن
ن أداء الجهــــــات ـبتوصــــــيات ذات منفعــــــة تعــــــود عــــــىل إثــــــراء العمــــــل وتفضــــــ   إل تحســــــي 

  الجدول أدناه:  7الخاضعة وذلك لعدد 
 ورش مبينة فن

  الديوان
 
 مع العاملي   ف

نامج ر.م  مالحظات مكان االنعقاد البيان الي 

 مكتب الخطط قاعة االجتماعات حول االعتمادات المستندية ورشة عمل 1

كات  ورشة عمل 2  مركز البحوث قاعة االجتماعات ifrsحول األداء للشر

ة المهنية لمراجع  الديوان ورشة عمل 3  مركز البحوث قاعة االجتماعات حول البصت 

 البحوثمركز  مركز البحوث حول قيمة ومناف  األجهزة العليا حلقة نقاش 4

ام الديوان بمبادئ المعيار  ورشة عمل 5 ن  مركز البحوث مركز البحوث 12حول التر

 مركز البحوث مركز البحوث 5500حول دورة إدارة الكوارث  حلقة نقاش 6

  القطاع العام ورشة عمل 7
ن
 جامعة طرابلس مركز البحوث حول الخصخصة ف

 

  العديــد مــن المنتــديات وورش 
ك الــديوان فن   نظمتهــا اشــتر

العمــل المحليــة والدوليــة الــبر
 لمبـــــــدأ االتصـــــــال مـــــــ  الجهـــــــات ال

 
ية تشــــــــريعأطـــــــراف العالقـــــــة بالـــــــديوان وذلـــــــك تنفيـــــــذا

  النظــــت  وكـــذلك مــــ  المجتمــــ  األ 
 كــــاديم  والقضـــائية والتنفيذيــــة ومــــ  المجتمـــ  المــــدنن
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  أعمــــال 
ن
وكانــــ  مســــاهمته ومالحظاتــــه ومدخالتــــه ذات فاعليــــة بهــــدف تعزيــــز الثقــــة ف

 :الديوان حسب الجداول المرفقة أدناه

 يةتشـريعمع السلطة ال

نامج ر.م  مالحظات مكان االنعقاد البيان الي 

ن بالقطاع العام ورشة عمل 1  لجنة برلمانية طرابلس العدالة االجتماعية لمرتبات العاملي 

 واالجهزة الرقابيةلجنة المالية  طرابلس كيفية فهم النواب لتقارير الديوان جلسة تعريفية 2

 لجنة المالية واالجهزة الرقابية طرابلس راء اصحاب المصلحةآاستطالع  جلسة تعريفية 3

 مذكرة تفاهم طرابلس اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ملتفر  4

 هيئة مكافحة الفساد طرابلس حول االموال المجمدة والمنهوبة ندوة 5

   تونس المستدامةحول التنمية  مؤتمر 6
 مجلس التخطيط الوطبن

 

 مع السلطة القضائية

نامج ر.م  مالحظات مكان االنعقاد البيان الي 

 إدارة قضايا الحكومة طرابلس حول التحكيم الدول   ندوة 1

 النائب العام مكتب سطرابل تفعيل القضايا المالية  أدواتحول  حلقة نقاش 2
 

 ةيمع السلطة التنفيذ

نامج ر.م  مالحظات مكان االنعقاد البيان الي 

 وزارة التخطيط طرابلس حول بدائل استكمال المشاريــــ  المتوقفة ورشة عمل 1

 مركز المواصفات طرابلس حول آليات تحديث المواصفات والمقاييس الليبية ورشة عمل 2

نامأ الليب   للخدمات السياحية الليبية ورشة عمل 3  السياحةوزارة  طرابلس حول الت 

كات القطاع العام ورشة عمل 4  ديوان المحاسبة قاعة االجتماعات حول حوكمة رسر

 وزارة الصحة طرابلس حول تداعيات جائحة كورونا ورشة عمل 5
 

  النظي  
 مع المجتمع المدن 

نامج ر.م  مالحظات مكان االنعقاد البيان الي 

  الليب    منتدى 1
ن
 المنتدى الليب   االقتصادي تونس حول تطوير القطاع المرصف

 المنتدى الليب   االقتصادي تونس حول تطوير القطاع العقاري منتدى 2

ن عن الجرائم المنظمة طاولة مستديرة 3  جمعية الشفافية الليبية طرابلس حول حماية المبلغي 

اهة ورشة عمل 4 ن  جمعية الشفافية الليبية طرابلس حول الشفافية والتن
  

 كاديم  مع المجتمع األ 

نامج ر.م  مالحظات مكان االنعقاد البيان الي 

  ليبيا جلسة عمل 1
ن
 (8قاعة ) ديوان المحاسبة حول واق  مهنة المحاسبة والمراجعة ف

 مركز البحوث جامعة ط + المرقب حول التجارب الدولية لتطوير مهنة المراجعة طاولة مستديرة 2

وع الهيئة الليبية لتطوير المهنة  موائد عمل 3  مركز البحوث جامعة ط + المرقب حول مشر

ات العلمية جلسة عمل 4  مركز البحوث ة الليبيةكاديمياأل  حول تبادل التعاون والخت 

ن  حول الطاقات المتجددة ندوة 5  الجامعة االسمرية زليير
 

 هذا باالضافة ال االنشطة التالية:  -
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  تصـــدر نصـــف ســـنوية عـــن منظمـــة تقيـــيم المـــادة الفنيـــة  -
لمجلـــة الرقابـــة الماليـــة الـــبر

(Arabosai االجتماعـــــــات الدوريـــــــة للجنـــــــة  
ن
  مركـــــــز البحـــــــوث ف

ن
 ف
ا
( وطشـــــــارك ممـــــــث 

 .الدائمة لشؤون المجلة

-  
 
مجلة الرقابة المالية عن الديوان بهدف نقل المعرفة عت  مقاالت ذات  يصدر دوريا

  مــــــن خــــــالل أعضــــــاء الطــــــاب  الرقــــــان   المتعلــــــق بالعمــــــل المــــــال  وا
القتصــــــادي والفــــــبن

 .الديوان

  عــددها األالرقابيــة رية ـإصــدار النشــ -
ن
ول برعايــة لجنــة شــؤون مجلــة الرقابــة الماليــة ف

( بنيــة تكثيــف كتابــة مقــاالت  :تحــ  عنــوان )المســاءلة ودور ديــوان المحاســبة الليــب  
  ذات الموضــوع بهــدف مناقشــته مــن جميــ  الجوانــب لتــأطت  فهــم ورفــ  منســوب 

ن
ف

 .الوع  والثقافة الرقابية منه

اف  -   تحتــــــوي عــــــىل العديــــــد مــــــن الكتــــــب والــــــدوريات االرسر
عــــــىل مكتبــــــة الــــــديوان الــــــبر
تطويرهــــا بمـــا يناســــب البعــــد  ءالعمــــل عـــىل اســــتيفا والتقـــارير الفنيــــة والعامـــة وجــــاري 

  اإل
ونن   الخطط القادمةلكتر

ة فن  . والربط الشبك  م  المواق  النظت 

اك المجتمـــ  األ كاديميـــإبـــرام مـــذكرة التفـــاهم مـــ  األ  -   العمليـــة  كـــاديم  ة الليبيـــة إلرسر
فن
  مجاالت العمل الرقان   والمالية العامـة واالقتصـاد الكـىل  وتبـادل ال

ات الرقابية فن خـت 
واالســـتعانة بهـــا عنـــد اللـــزوم وفـــق المعـــايت  الدوليـــة إلنجـــاز المهمـــة النوعيـــة وجـــاري 
تيــــب إلبــــرام مــــذكرة تفــــاهم مــــ  الهيئــــة الوطنيــــة لألبحــــاث والتكنولوجيــــا لتوســــي   التر

 .قاعدة المشاركة

ك بتــدريب  -   إطــار االهتمــام والتعــاون المشــتر
ن فن   للطلبــة الجــامعيي 

التــدريب الميــدانن
 من أجل الرف  بكفاءة الطلبـة عـىل التطبيقـات العنا  الو 

 
 وعمليا

 
 علميا

 
طنية تدريبا

 لعــــدد مــــن الطلبــــة 
 
 ميــــدانيا

 
  مجــــال تخصصــــهم اســــتقطب الــــديوان تــــدريبا

العمليــــة فن
  تحصـــــيل المعرفـــــة الالزمـــــة  داراتداخـــــل أروقـــــة اإل 

الفنيـــــة بالـــــديوان لمســـــاعدتهم فن
ن إلنجــاز متطلبــات حصــولهم عــىل المؤهــل الجــامع  كمــا ت عــاون الــديوان مــ  البــاحثي 

وع التخرج   استيفاء متطلبات االستبيانات المتعلقة بمشر
 .من الطلبة فن

  تــوفت  متطلبــات حملــة  -
إعــداد دراســة حــول تقيــيم مــدى جاهزيــة الحكومــة الليبيــة فن

وس كوفيد   مجلة جامعة رست  19-التطعيم للوقاية من فت 
 .والمنشور فن
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 اخلـــامتـــة
 

  الختـام، ي
ن
 يحــوي الخطــأ والنســيان، والــديوان ل ظــف

 
 متواضــعا

 
 إنسـانيا

 
هــذا العمــل جهــدا

 للمــ
 
  اإلصــالح ودافعــا

ن
 ف
 
ن يــدي المجتمــ  وســلطات الدولــة ليكــون عونــا   ـإذ يضــعه بــي 

صن
 
 
  إنجــــــاز جــــــزءا

ن
ــــــق ف مــــــن مهامــــــه  قــــــدما نحــــــو التنميــــــة والتطــــــوير، يأمــــــل أن يكــــــون قــــــد وفق
  ذات التنظيميــــــــة والرقابيــــــــة خــــــــالل هــــــــذا العــــــــام الصــــــــعب، وي

ن
ؤكــــــــد عــــــــىل االســــــــتمرار ف

  تنفيذ خططه ورنيته من خالل اإل 
ن
  ألزم نفسه بها ف

صالحات الداخلية السياسات البر
ريــر وممارســة المهــام الرقابيــة بكفــاءة وفاعليــة واقتصــاد، ويتمــبن مــن   أن يصــدر التق

  أحسن حال  
ن
شـعب وأن يعم األمن واالستقرار ربوع الوطن، وأن ينعم ال التال  والبالد ف

 عــن المنغصــات، وتتحقــق التنميــة 
 
اتــه ومقدراتــه بعيــدا   يطمــ   والرخــاءالليــب   بخت 

الــبر
 .إليها

 حفظ   وطننا

 والسالم عليكم

 

 


