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 املقدمة 
ـــــنوي عن العام   ـــــبة الليب   أن يقدم التقرير السـ ـــر ديوان المحاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــلطة 2021يسـ م للسـ

 لن  المادة )
 
ـــــريعية بالدولة الليبية وفقا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــنة  19( من القانون )53التشـ ــ ــ م  2013( لسـ

 نتائج أعمال  وأهم المالحظات حول  
 
ـــــمنا ــ ــ ـــــبةل متضـ ــ ــ ـــــأن إعادة تنظيم ديوان المحاسـ ــ ــ بشـ
 الجهات الخاضعة لرقابت  وتوصيات  بالخصوص. 

ـــادية خالل العام  ــ ــ ــ ــ ـــاع األمنية واالقتصـ ــ ــ ــ ــ   األوضـ
ر
ـــب   ا ــ ــ ــ ــ ـــن النسـ ــ ــ ــ ــ م  2021بالرغم من التحسـ

  وفتن حقول النفط وتوحيد  
ــار األمبر ــ ــ ــ   نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسـ

ر
الحكومات ا

ــــتلم  أمور   حكومة الوحدة الوطنية ــ   اسـ
ــــلطة التنفيذية  البر ــ ر  السـ للدولة من الحكومتير

ر )   السـابقتير
إال  ل  م2021مارس    10  بتاريــــخ   بطرابلسل المؤقتة بالبيضـاء(  الوفاق الوطبر

ل لعدم االستناد عل قاعدة سليمة باإلضافة إل أن الظروف  
 
أن هذا االستقرار كان هشا

ــــية ال ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ ــــوء السـ ــ ــ ــ زال  متوترةل إذ شعان ما تعقدت األمور من جديد نهاية العام بنشـ
ـــــادية فلم يتم   ــ ــ ـــــ  عل األمور االقتصـ ــ ــ ـــــية انعكسـ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ـــــدار خالفات أمنية وسـ ــ ــ قانون  اصـ

 ل واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة. عامةالموازنة ل ل

ــــاطات الديوان خالل العام   ـــ ــ ــ ــ خطة م وفق ال2021يعكس هذا التقرير حجم أعمال ونشـ
ــــ  تجميع وتلخي  تقارير الفح      إعداده وعرضـ

ر
ــــغيلية المعتمدة والذي انتهج ا التشـ

ــتندة عل توجي  المهام   ــ ــــممة المسـ ــــغيلية المصـ والتقييم ومخرجات أعمال الخطة التشـ
اتيح    

ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالحية وذات البعد االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيات اإلصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الرقابية نحو األهداف المرحلية والتوصـ
  
ر
ــاهم ا ــ ــ ــتعمال المال  لمتخذي القرار بالدولة بما يسـ ــ ــ ــات وتنظيم اسـ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــــحين السـ ــ  تصـ

  تنظم عمل   
ـــــتورية والقانونية البر ـــــوص الدسـ  بالنصـ

 
ـــــتعينا ـــــفافيةل مسـ العام وتحقيق الشـ

 عل المهنية واالستقالل والحياد. 
 
 وتحدد اختصاصات  ومسؤوليات  محافظا

ل تضـمن  الموقف العام عن الوضـع  
ا
ـــــر فصـع ــ ـــ ــ ــ ــ   ثمانية عشـــ

ر
هذا وقد تم عرض التقرير ا

مال  للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولةل كما نوه الديوان ال
 للقـانون والمعـايير الـدوليـةل  

 
عـد وفقـا

م
ــابقـة والزال يؤكـد عل إن تقـاريره ت ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقـاريره السـ

ر
ا

ـــــكل   ـــ ــ ــ ــ ـــــن إدارة المال العام وتوجيه  بالشـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاءلة وحسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــفافية والمسـ ـــ ــ ــ ــ وه  تهدف إل الشـ
الدولة وإصالح نظمها المالية واإلدارية وال يجدر استغالل   الصحين وتقييم مؤسسات  

  الضاعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة. 
ر
 ا

  إعداد وعرض هذا العملل ونأمل أن يجد 
ر
ـــــأل ا أن نكون قد وفقنا ا ــ ـــ ــ ــ ــ   الختام نسـ

ر
وا

  هذا المقام  
ر
  الوطنل وال يفوتنا ا

ر
  تطور ورا

ر
ـــــاهم ا الجميع في  العون والفائدة بما يسـ

ل وا الموفق    
ئ
  إعداده حبر وصــل إل شــكل  النهان

ر
أن نتوج  بالشــكر لكل من ســاهم ا

 وهو من وراء القصد. 

 حفظ هللا ليبيا 

 أ. خالد أحمد شكشك 
 رئيس ديوان المحاسبة 

ي طرابلس: سبتمتر 
ن
   2022صدر ف

 



 

 

 

 
9 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 املوارد والنفقات   الفصل األول: متابعة 
 املوقف املايل  
ـــــجل العام   ــ ــ ــ   مقابل نفقات بنحو    105ايرادات بقيمة  م  2021سـ

ر
مليار    86مليار دينار ا

ــال  قـــدره   ــائ  مـ ــار أي بفـ ر    19.7دينـ ــا بير ــة مـ ــارنـ ــال  مقـ  الجـــدول التـ
ر ــارل ويبير ــار دينـ مليـ

 م. 2021ل 2020ل 2019اجمال  ايرادات الدولة ونفقاتها خالل االعوام 

 2021 2020 2019 البيان 

 105,632,059,723 25,253,730,716 59,892,884,528 الموارد السيادية والنفطية

 85,875,419,404 39,861,922,028 46,660,199,799 النفقات 

 19,756,640,319 ((14,608,551,312 13,232,684,729 الفائ  أو )العجز(
 

    2021يالحظ من البيانات الســــابقة أن الدولة قد شــــهدت خالل العام  
ر
 ا
 
 جوهريا

 
ا تغير

ــعهـا المـال  حيـث تحققـ  موارد قـدرهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تـاريخهـال مـا   105وضـ
ر
مليـار دينـار ألول مرة ا

  )418%ل  176يعادل نسبة )
ل الجدير بالذكر  2020ل  2019%( عن سنبر ( عل التوال 
  الدخ

ر
ـــــرف المركزي  أن ذلك لم يكن نتيجة نمو ا ل إنما بسبب قيام مجلس ادارة المصــ

بتخفي  قيمـــة الـــدينـــار الليب   مقـــابـــل العمالت األجنبيـــة عل كـــامـــل االغراض بموجـــب  
بتاريــــخ    4.4548الدينار الليب   مقابل الدوالر م لتصــــبن قيمة  2021لســــنة    1القرار رقم  

  تاريــــخ  2021/ 01/ 03
ر
  كان معمول بها ا

ـــــعار البر  من االسـ
ا
م وه   2020/ 12/ 31م بدال

ــــية المفروض    3.5136لألغراض الحكومية و    1.3366 ــ ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ ــ لألغراض التجارية والشـ
 %. 163عليها رسم بنسبة 

ر  ر الجـدول التـال   ويبير ونفقـات الـدولـة خالل األعوام ات المتحققـة يراداإل   مقـارنـة مـا بير
ـــــروفات الحكومة المؤقتة  2012-2021) ( مع التنوي  بأن هذه النفقات ال تتضمن مصــ
ة )با    كان  قائمة خالل الفير

  لم يتم الوقوف عل قيمة  2020-2015لبيضاء البر
( والبر

ــــارب   ــ ــــوص ووجود تضـ ــ ـــــر أي بيانات بالخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ نفقاتها الفعلية لعدم قيام الحكومة بنشـ
ر  ـــــاء حول هذه النفقات ما بير ــ ــــرف المركزي بالبيضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   61مليار دينار و   54بأرقام المصـ

 )المبلغ: مليار دينار(  : مليار دينار 
 

 

  نفقات
ر
ر مقارنة اإليرادات مع النفقات والتغيير الجوهري ا ــــم التال  يبير ــ ـــ ــ ــ ــ الدولة    والرسـ

 م. 2021وايراداها خالل العام 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 
مجموع  

 السنوات

 428 105 25 60 49 22 9 11 22 55 70 اإليرادات

 469 86 39 47 41 32 30 36 44 65 49 النفقات

( 10) 21 الفائض أو )العجز(   (22 )  (25 )  (21 )  (10 )  8 13 (14 )  19 (41 )  
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مليــار    22.9م نحو  2021بلغــ  إيرادات الــدولــة النفطيــة بــالعملــة األجنبيــة خالل العــام 
  
ر
ــــرف ليبيا المركزيل وا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابات الدولة بمصـ ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
المقابل بلغ   دوالر تم ايداعها ا

ـــــرف ليبيا المركزي خالل نفس العام ما قيمت    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ   قام بها مصـ
التحويالت الخارجية البر

مليار دوالر استعمل  من االحتياطياتل ويشير   1.6مليار دوالرل أي بعجز قدره    24.5
  ظل سعر الصـــرف  

ر
ذلك إل أن الطلب عل النقد األجنب   الزال يفوق إيرادات الدولة ا

  الحال  الذي 
ر
 دينار مقابل الدوالر الواحد.  4.5961م ما قيمت  2021/ 12/ 31بلغ ا

 إيرادات الدولة وتحويالتها من النقد األجنب   خالل  
ر ـــــن الجدول التال  مقارنة بير ــ ــ ــ ويوضـ

ر الدوالرات:   السنوات العشـر المنقضية بماليير

 السنة   اإليرادات التحويالت الخارجية الفائض أو )العجز( 

12,432 40,749 53,181 2012 

 (6,234 ) 46,899 40,665 2013 

 (23,329 ) 38,953 15,624 2014 

 (13,323 ) 20,931 7,608 2015 

 (7,768 ) 12,549 4,781 2016 

563 13,419 13,982 2017 

5,418 19,131 24,549 2018 

 (2,111 ) 24,601 22,490 2019 

(11,073 )  14,501 3,428 2020 

(1,600 )  24,500 22,900 2021 

(47,025 )  المجموع  209,208 256,233 
 

ــــ  فيها   ــ ــ   تعرضـ
ــــنوات البر ــ ــ  خالل السـ

 
ــــلبا ــ ــ ــــابقة تأثر الموارد سـ ــ ــ ويالحظ من الجداول السـ

  عجوزات  
ر
ــــبب  ا   تسـ

ئ النفطيةل والبر
ر
ــــــشــــي للحقول والموان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الدولة لحاالت اقفال قــ

ا م  نهاية  
ــــيده الير   أدت ال تنام  الدين العام الذي ارتفع رصـ

انية البر ر ــــواء بالمير مالية سـ
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ــا   84م بنحو  2020العـــام     ترتـــب عليهـــا  مليـ
ان المـــدفوعـــات والبر ر ر دينـــارل أو العجز بمير

اف لالحتياطيات بنحو  ر  م. 2021مليار دينار حبر نهاية العام  50استير

 م 2021املوارد واالنفاق  
ر   ـــــادر اإل يبير ــ ـــ ــ ــ ــ ر  2021خالل العام ات المتحققة  يرادالجدول التال  مصـ م مقارنة بالعامير

ر ) ر الدينارات: ( 2020ل 2019السابقير  بماليير

 2021 2020 2019 البيان 

 103,369 5,306 31,395 ات نفطيةإيراد

 2,042 2,140 2,383 ات سيادية وأخرىإيراد

 - 15,242 23,640 ات الرسم عل النقد االجنب   إيراد

تيبات الماليةعارضة ات إيراد  220 2,564 2,475 خارج الير

 105,632 25,253 59,893 ات الحكوميةيراداجمال  اإل 
 

ــــروف فيما يوضــن الجدول التال  تفصــيل ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  خالل األعوام مصــــ
 
  تم تســييلها فعليا

ات البر
انية  (2019-2021) ر ر الدينارات: عل أبواب المير  بماليير

 2021 2020 2019 المصـروفات  

 33,064 21,817 24,513 (المرتبات ) الباب األول 

 :  
 7,999 3,566 9,536 (عمومية  ضوفات م ) الباب الثانر

 17,390 1,800 4,619 التنمية(نفقات الباب الثالث: ) 

 20,930 5.600 7,235 )الدعم(  : الباب الرابع 

 6,491 3,527 - الباب الخامس )الطوارئ(

انية(ترتيبات استثنائية  ر  - 3,551 756 اضافية )خارج المير

 85,875 39,862 46,660 مجموع المصـروفات
 

تبة عليهمقايضة النفط الخام 
ُ
 بالمحروقات واالثار المت

  وزارة  
ر
ــة بــةدارة المـــال العـــام والمتمثلـــة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حــدد القـــانون المـــال  للـــدولــة الجهـــة المختصـ

 من خالل الموازنة  
ا
ـــــيع ــ ــ ــ  وتحصـ

 
ـــــتخدام  انفاقا ــ ــ ــ ـــــوابط اسـ ــ ــ ــ ـــــع القانون ضـ ــ ــ ــ الماليةل كما وضـ
االعامةل وبموجب ذلك تتحمل وزارة المالية مسـؤوليات   مج  وضـع وتنفيذ الخطط والي 

ـــــر للسياسات المالية وفقا للت ـــ ــ ــ ــ العامة وتحديد  الموازنةيعات النافذةل كما تتول إعداد  شــ
ـــــرف  الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية الت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فيها ومتابعة تنفيذها  صـ

  الخالصات الشهرية وتقارير اإليرادات والـــمضوفات ربــع السنوية من ومراجعتها  
وتلقر
 . وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بها ت والجهات كافة القطاعا 

ر للديوان وجود    تبير
 
ــــة  انحرافا ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ـــ ــ ــ ــ ــابقة من قيام المؤسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  عما ورد بالفقرة السـ

 
ــيما ــ ـــ ــ ــ ــ جسـ

ــــات  2021الوطنية للنفط خالل العام   ــ ــ ــ ـــاصـ ــ ــ ــ ــ  الختصـ
 
ـــلبا ــ ــ ــ ــ ـــــرفات فردية تعد سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ م بتصـ
ــــوه بيانات الدولة المالية   ــ ــ ــ ــ   تشـ

ر
ــــبب  ا ــ ــ ــ ــ ــــلطات وزارة المالية وتسـ ــ ــ ــ ــ  غير عل  وإظهارها وسـ

ــتبـدلتهـا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحنـات نفط دون جبـايـة إيراداتهـا واسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدير شـ ــ ـــ ــ ــ ــ حقيقتهـال وذلـك بقيـامهـا بتصـ
ــامـــة بقيمـــة تجـــاوزت   ــحنـــات محروقـــات خـــارج الموازنـــة العـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليـــار دينـــار ودون   16بشـ

ائب  ـــــيل قيمة  ر ـــ ــ ــ ــ ـــــاح عن ذلك لوزارة الماليةل كما قام  بتأجيل تحصـ ـــ ــ ــ ــ   وإتاواتاإلفصـ
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ــــركات األجنبية بقيمة   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــمن مليار    10.4عل الشـ ــ ــ ض ان تكون ضـ دينارل كان من المفير
 م. 2021إيرادات العام 

حيث أظهرت سجالت وزارة المالية وحركة حساباتها المصـرفية بالمصـرف المركزي بيانات  

 م، كما بالجدول التالي: 2021/ 31/12إيرادات ونفقات الدولة كما هي في تاريخ 

 المبلغ )دينار(  البيان 

 105,632,059,723 2021  الحكومية اجمال  اإليرادات 

 85,875,419,404 2021اجمال  النفقات  

 19,756,640,319 الفائ   
 

ـــــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الجـدول التـال  الموقف المـال  الفعل  لـلدوـلة فيمـا لو قـامـ  المؤسـ
ر ر يبير   حير

ر
ا

  تحصيل الموارد النفطية وتوريدات المحروقات  
ر
الوطنية للنفط باإلجراءات السليمة ا

 والـــذي تم فيـــ   
ا
ــويـــة البـــاب الرابع بتكلفـــة المحروقـــات الموردة فعع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واثبـــات قيمـــة    تسـ

 يع  مقابل شحنات وقود: إيرادات النفط الخام الذي تم ب

 المبلغ )دينار(  بيان المرصوف  المبلغ المورد )دينار(  بيان االيراد 

 33,064,645,611 )المرتبات( الباب األول   103,368,946,538 إيرادات النفط والغاز والمشتقات

    16,507,977,618 دات نفط تم مقايضت  بمحروقاتإيرا
 7,999,424,008 )المضوفات العمومية(  الباب الثانر

 17,390,149,814 )التنمية(  الباب الثالث  119,876,924,156 النفطية االيرادات اجمال  

 37,393,680,188 الباب الرابع )الدعم(  2,042,397,298 اإليرادات السيادية

انيات السابقة  ر   المرحلة من المير
ر
 6,490,874,237 الخامس )الطوارئ(الباب   220,715,886 البواا

 102,338,773,858 اجمالي النفقات  122,140,037,340 اجمالي االيرادات 
     

   19,801,263,482              الفائض
 

يعات  شـر للتمما سبق نالحظ أن تصـرفات المؤسسة الوطنية للنفط األحادية المخالفة  
ــوه بيـــانـــات المـــاليـــة العـــامـــة المرك يـــة الالزمـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإظهـــار إيرادات الـــدولـــة  ترتـــب عليهـــا تشـ
ــــبية عالية ــ ــ ــ ــ تب علي     ونفقاتها عل غير حقيقتها بفروقات ذات أهمية نسـ االمر الذي يير

ات موازنات الســنوات القادمة بأقل    يجية مثل اعداد تقديراتالتضــليل عند اتخاذ االســير
ــــات المالية للدولة وعل األخ  ما يتعلق   ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ ــــم السـ ــ ــ ــ الحكوم    باإلنفاقانحراف ورسـ

ـــــاب   ــ ـــ ــ ــ ــ هـا نـاهيـك عن إجراءات اقفـال الحسـ ـــــات الـدعم وغير ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتحـديـد أولويـاتـ  وسـ
 الختام  للدولة وفق ارقام  الصحيحة. 
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العامة( م  2021قرار اعتماد االنفاق احلكومي   املوازنة   )بديل 
   استلم   

حكومة الوحدة الوطنية السلطة التنفيذية للدولة من حكومة الوفاق الوطبر
قانون  اصــدار م  2021ل وبالرغم من ذلك لم يتم خالل العام  م2021مارس    10  بتاريــــخ 

 للقــانون المــال  للــدولــة  ل ل
 
ــبــب عــدم موافقــة مجلس النواب عل  موازنــة عــامــة وفقــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بسـ

ـــــر  ــ ــ وع الموازنة المقدم من الحكومةل وكذلك لم تقم حكومة الوحدة الوطنية بةقرار  مشــ
االنفاق  اللجوء إل  كما أن  تعذر ل  ترتيبات مالية اســــتثنائية وفقا لالتفاق الســــيا   الليب   

  ع
ـــــر الشـــهري االثبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لن  المادة )وفقي  شـ

 
بســـبب ( من قانون النظام المال  للدولة  8ا

ــــاريــــخ  ت ــ تـ ــــة من  ــ األجنبيـ ــــل العمالت  ــ ــــابـ ــ ــــار الليب   مقـ ــ ــــدينـ ــ للـ ــــد  ــ ــــديـ ــ ــــعر  ف جـ ــ ـــ ــ ــ ــ طبيق سـ
ــــرف مجلس ادارة مم بموجب قرار  2021/ 01/ 03 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــنة   (1) ليبيا المركزي رقمصـ ــ لسـ

ــــعر  ف الدينار الليب   مقابل العمالت األخرى 2020 ـــ ــ ــ ــ ــأن تحديد سـ ــ ـــ ــ ــ ــ   الذي نتج   مل بشـ
 . إل ما يقارب ثلث قيمت تخفي  قيمة الدينار الليب   عن  

ــبقنتيجـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدرت الحكومتـ لمـا سـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـددا من القرارات  )الوفـاقل الوحـدة الوطنيـة(  ن ا اصـ
ــــيير امور الدولة    المؤقتة ــ ــ ــ   تسـ

ر
ــــطتها ا ــ ــ ــ ات هذه األحداث عل اعمالها وانشـ لمواءمة تأثير

بشــــأن   2021لســــنة    (429)قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  خرها كان آ 
ح اإلنفاق الحكوم  وتوزيــــع المخصــــصــــات المالية للوحدات اإلدارية العامة  

اعتماد مقير
ـــــادر بتاريــــخ  2021للعام   ـــ ــ ــ ــ ــنة   م2021/ 09/ 28م الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاء ثالث ارباع السـ ـــ ــ ــ ــ أي بعد انقضـ

مليــار دينــار ودون مقــابلتــ  بــالموارد المقررةل    86لتمويــل هــذه النفقــات بــةجمــال  إنفــاق 
: وأهم ما لو   حظ بخصوص  ما يل 

عد القرار ) -
م
ـــــنة  429لم ي ــ ــ ــ ـــــأن االنفاق الحكوم  بناءا عل خطة 2021( لسـ ــ ــ ــ معدة  م بشـ

 لم
 
ــتهدفات تنموية  وفقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغيليةسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادية وتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ القطاعات والجهات  تبدأ من    واقتصـ

ــــة ومواءمتهــا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قوائم  والموارد المتــاحــة وفق األولويــات واعــداد   بــاإلمكــانيــات المختصـ
ــــة من وزارة الماليةل   ــــصـ االحتياجات المالية الالزمة لتنفيذها عن طريق لجنة متخصـ

ــــدر  ــ ــ ــــع مبالغ اجمالية ألبواب االنفاق دون ان عن طريق انما صـ ــ ــ ــتند عل  وضـ ــ ــ ــ أي تسـ
ــيليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفـات تفصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول إكشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن كيفيـة الوصـ ــ ـــ ــ ــ ــ كونهـا  من  ل هـذه األرقـام وتعزز توضـ

 ياجات مخططة. احت

ـــــار إلي    - ـــ ــ ــ ــ ـــــييل األموال  وزارة المالية    لجأتعاله أ نتيجة لغياب التوزيــــع المشـ ـــ ــ ــ ــ عند تسـ
  بع  االحيان    إل االجتهاد   للجهات

ر
 لا

 
ـــــات وفقا ـــــصـ تيبات المالية  بتقييد المخصـ لير

   
  صـــدرت من المجلس الرئا   لحكومة الوفاق الوطبر

الخاصـــة بالعام الســـابق والبر
ــــات المعتمدة  2020/ 208)قرار رقم  بموجب ال ــ ــــصـ ــ   احيان اخرى ال المخصـ

ر
م(ل وا

ـــــاء المعتمـد بموجـب قـانون  ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة المقـدمـة من الحكومـة المؤقتـة بـالبيضـ ر اعتمـاد المير
 م(. 2020/ 3)من مجلس النواب بالقانون رقم 

ــاريــــخ   - ــة(  2021/ 12/ 09قـــامـــ  حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة بتـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــايـــة السـ   نهـ
ر
م )أي ا

ـــــار إلي (  429القرار )بتعديل   ـــــنة  663وجب القرار رقم )بم  المشـ ـــــأن 2021( لسـ م بشـ
  والرابع  

ر
ــــات األبواب األول والثــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اجراء منــاقلــة والــذي تم بموجبــ  رفع مخصـ
( مليار  89ألغراض اســـتحدث  خالل العامل حيث تم رفع قيمة التقديرات لتصـــبن )

ــــر   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ رِفق بالقرار كشــــوفات تفصــــيلية لمخصــــصــــات القطاعات وفقا لحصـ
ُ
دينارل كما أ
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 مع تقديرات شهر ديسمي  وبالتال  فهو ال يمكن االنفاق ال
 
ــــر شهرا ــ ــ ــ فعل  ألحدى عشــ

ــــف تبويب     ــ ــ ــ ــ ــــف  بكشـ ــ ــ ــ ــ ــــافية إنما يمكن وصـ ــ ــ ــ ــ اعتباره قرار مناقلة وال قرار اعتمادات إضـ
.  لإلنفاق  الحكوم 

ــــس اعــداد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار هــذا القرار بــالمخــالفــة للقــانون المــال  للــدولــة ولقواعــد واسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم إصـ
عرض المشـــروع من وزارة المالية ولم  الموازنات العامة والئحت  التنفي

م
ذية حيث لم ي
 تناقش في  القطاعات والجهات المختصة. 

ــــبق وجود  - ــ ـــ ــ ــ ــ   وفر كمــا ترتـب عل مـا سـ
   غير حقيقر

ر
ــــات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بع  الجهـات  مخصـ

ـــــافة  الممولة   ــ ـــــاتها باإلضـ ــ ـــــصـ ــ ـــــييل أموال تفوق مخصـ ــ ل إوتجاوز لجهات أخرى تم تسـ
 . قرار االنفاقجهات غير مرصودة ضمن تسييل أموال ل

 الجدول التال  مقارنة بيانات القرارين رقم  ) -
ر ــــنة  663(ل )429يبير ــ ــ م مع 2021( لسـ

 عدم 
 
 للمســــيل من حســــابات وزارة المالية والذي يظهر في  جليا

 
االنفاق الفعل  وفقا

ــــر النفقات الفعلية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود انحرافات تذكر نتيجة إصــدارها نهاية العام أي بعد حصــــ
 وتبويبها: 

   الباب
ح  
ُ
االنفاق  مقت

(429 ) 

ح المعدل  
ُ
المقت

(663 ) 

 االنفاق الفعلي 

 33,064,645,611 33,758,960,000 33,100,000,000 (المرتبات ) الباب األول 

 :  
 7,999,424,008 8,500,000,000 8,000,000,000 (عمومية  ضوفات م ) الباب الثانر

 17,390,149,814 17,494,530,000 17,494,530,000 التنمية(نفقات الباب الثالث: ) 

 20,930,325,734 22,796,680,000 21,000,000,000 )الدعم(  : الباب الرابع 

 6,490,874,237 6,500,000,000 6,500,000,000 الباب الخامس )الطوارئ(

 85,875,419,404 89,050,170,000 86,094,530,000 مجموع المصـروفات
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 م 2021موارد الدولة  
ــلــة بالفعليــة    الموارد بلغــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــة لتغطيــة المحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــات اإليرادات الرئيسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االنفــاق  حسـ

التفصيل    دينارل وذلك وفق  105,632,059,723ل مبلغ  م2021العام  خالل  الحكوم   
 :  بالجدول التال 

ر  المبير

 ( ينارالمبلغ المورد )د  ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي  

 * 103,368,946,538 والمشتقات اجمال  إيرادات النفط والغاز   الموارد النفطية
 

 
 

االيرادات  

 السيادية

ائب والرسوم عل االنشطة  أ  798,651,301 االقتصاديةالضر

 310,812,141 ايرادات الجمارك  ب

 197,500,000 ايرادات االتصاالت  ج 

ــــ توزيــــع ارباح مضف ليبيا المركزي  د   ـــ ــ

 449,980,348 ايرادات بيع المحروقات بالسوق المحل   هـ 

 285,453,507 رسوم الخدمات العامة وااليرادات االخرى و

 2,042,397,298 االيرادات السيادية اجمالي    
    

  الحسابات 
ر
  بواا

 ارصدة مرحلة من حسابات الخزانة العامة وحسابات 

  
ر
 م 2020/ 12/ 31الجهات الممولة من الخزانة العامة ا

220,715,886 

    

 105,632,059,723 اجمالي االيرادات النفطية والسيادية   
 

 االيرادات النفطية: 

ـــــلة خالل العام  أظهر تقرير   - ــ ــ ــ ـــــة الوطنية للنفط أن القيمة المحصـ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ م  2021المؤسـ
ــالغ    21,608,093,262  مبلغ ــ ــ المبـ أن  ــــة  ــ ــاليـ ــ ــ المـ ــارير وزارة  ــ ــ تقـ أظهرت  ــا  ــ ــ بينمـ دوالر 

ــــام   ــ ــ ــعـ الـ خـــالل  ــــا  ــ ــ ــهـ ــــاتـ ــ ــ ــــابـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ   
ر
ا ــــة  ــ ــ ــمــــودعـ والـ  

ا
ــعــــع فـ ــــة  ــ ــ ــــلـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــــحصـ ــبــــلـــغ  2021الـ مـ م 
ــنـة    22,883,719,900 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مبيعـات تخ  سـ

ر
م اودعـ   2020دوالر يتمثـل الفرق ا

ــابات ا ــ ــــنة بحسـ   إدارة عدم تعاون ل كما يالحظ   م2021لوزارة خالل سـ
ر
ــــة ا ــــسـ المؤسـ

النفط بشكل دوري    صادراتتزويد وزارة المالية بالتقارير والبيانات التفصيلية حول  
ائب عن عقود االمتياز  ـ المؤسسة عن حصيلة االتاوات وال  وعدم إفصاح ومنتظم   ضر

ة من   الفير ــــك   م2020/ 12/ 31وإل    م2020/ 10/ 01عن  ــ ــــذلـ ــ   م2021/ 1/ 1من    وكـ
 م. 2021/ 12/ 31وحبر 

ــــابــات الخزانــة العــامـة  2021العــام    تإيرادابــالرغم من أن   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
  تم ايــداعهــا ا

م البر
ــــرف  بـــم ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   صـ ــ ــ بـــلـــغـ الـــمـــركـــزي  ــــا  ــ ــ ــــادل    22,883,719,900لـــيـــبـــيـ ــ ــ يـــعـ ــــا  ــ ــ مـ دوالر 

ر   103,368,946,538 دينـــار إال أن اإليرادات الحقيقـــة تفوق هـــذا الرقم حيـــث تبير
ط قايضــ  النفط الخام المنتج بمحروقات بلغ  خالل  أن المؤســســة الوطنية للنف

  16,507,977,618دوالر أي مـا يعـادل   3,654,520,517م مـا قيمتـ   2021العـام 
ــــكل يظهر موارد الدولة ونفقاتها عل غير  دينار بالمخالفة للقانون المال  للدولة وبشـ

 حقيقتها.  

ـــــمن إيرادات العام   - ــ ــ ـــــتحقة عل 2021كما تتضـ ــ ــ ائب المسـ ـــــر ــ ــــــضــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م قيمة االتاوات والــ
ـــــش ال ــ ـــ ــ ــ ــ    ركات األجنبية  ــ

لم يتم تحصيلها وايداعها بحسابات الدولة إال خالل العام  البر
  قام  المؤسسة الوطنية للنفط بمخاطبة هذه ال2022

ــــر م والبر ــ كات باالحتفاظ  شــ



 

 

 

 
16 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــيلها بالمخالفة للقانون المال   ــ ــ ـــــادية  بها وعطل تحصـ ــ ــ للدولة وقانون الجرائم االقتصـ
ة من أكتوبر   ــا  2021/ 12/ 31م حبر  2020وه  تخ  الفير ــ ــــ  قيمتهـ   10.4م بلغـ
 :  مليار دينار وتفصيلها كما يل 

 )دينار(االجمالي  الغاز الطبيعي  النفط الخام  البيان 

 1,587,436 ـــــــ  ـــــــ  اإليجارات السطحية

 919,109,495 38,932,238 880,177,256 االتاوات

ائب   9,486,891,347 169,657,594 9,317,233,753 الضر

 10,407,588,278 المجموع
 

ــرفات المؤســـســـة حيال اإليرادات النفطية قيامها   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كما تتضـــمن التحفظات عل تصـــــ
  حساب تحصيل الفواتير  2.8باحتجاز مبلغ 

ر
 وإعادة البيع. مليار دوالر بالمخالفة ا

ــــرير تحديد الكلفة الا تقتفتقر وزارة المالية ل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتحقة للخزانة العامة  ــ ــ ــ ــ يبية المسـ ــر ـــ ــ ــ ـضــ
  يتول ال

ــــحنات النفط والغاز البر ــ ــــة عل شـ ــ ـــر والمفروضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــحاب عقود  شـ ــ كاء من اصـ
ك  ة االمتياز وشر ـــــديرها خالل الفير ـــــاركة تصـ ـــــحاب  ل وال ات المشـ مة مع اصـ العقود المي 

كات   ـــــا عقود االمتياز وشر ـــ ــ ــ ــ يك المشـ ـــــة كل شر ـــ ــ ــ ــ ـــــن حصـ ـــ ــ ــ ــ   توضـ
وحقوق الدولة    ركة والبر

 الليبية منها. 

ائب:   إيرادات مصلحة الرصن

ــــنة   ــ ــ ــ ــ  خالل سـ
 
يا ــــلة دفير ــ ــ ــ ــ ــــلحة اجمال  المبالغ المحصـ ــ ــ ــ ــ نحو م  2021أظهرت تقارير المصـ

ـــــابـــات وزارة المـــاليـــة أن القيمـــة   1,745,562,340 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
  المقـــابـــل أظهرت ا

ر
دينـــار وا

 مبلغ  
 
   946,911,038دينار بفارق نحو    798,651,301المحصـلة فعليا

 
دينار موضـحا

 :  بالجدول التال 

 الفرق حسب تقارير ادارة الخزانة حسب تقارير المصلحة  الفُتة

 946,011,039 798,651,301 1,745,562,340 2021من يناير حبر ديسمي  
 

الفرق مبلغ   - ــــمن  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــام   499,985,246يتضـ ـــــل )ايرادات تخ  االيراد العـ ـــــار تمثـ دينـ
تم تحويلها ال   التحصيل(والودائع واالمانات وصندوق الرعاية االجتماعية وحقوق  

ــر بالمنطقة ال  المؤسسة العسكريةحساب   ــ قية بناءا عل مكاتبات صادرة عن مدير  شــ
ـــــيد نا  ــ   كتاب السـ

ر
ـــــلحة المكتب القائد العام كما جاء ا ــ ــــئب مدير عام مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ائب  ــ ــر ـــ ـضــ

ــــابــات  2022/ 01/ 31بتــاريــــخ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحسـ
ر
ــيــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اليزال تحــ  التحصـ

م والمبلغ المتبقر
 الوسيطة. 

ــــابرام مصــــلحة ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ائب اتفاقيات مع بع  الــ ــــر ـضـــر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كات والجهات والمؤســــســــات  شــــــ
 لن  المادة )

 
يبة الدمغة وفقا ــــيل وتوريد  ر ( من الالئحة التنفيذية لقانون  6لتحصـ

ــنـة 12)اـلدمغـة رقم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام  2004( لسـ ر م دون اتخـاذ اإلجراءات القـانونيـة حيـال عـدم الير
كات بالتوريد.   تلك الجهات والشر

 إيرادات مصلحة الجمارك: 

ـــــنة   ـــــلحة لسـ     367,434,871م مبلغ وقدره  2021أظهرت تقارير ايرادات المصـ
ر
دينار ا

 بحســــاب االيراد العام مبلغ وقدره  
 
ر بلغ ما تم تحصــــيل  فعليا دينار    310,812,141حير
 دينار غير مودع  بحساب االيراد العام.  56,622,730 حيث يمثل الفرق والبالغ نحو 
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 المحصل حسب تقارير المصلحة  البيان  البند 

اد  1 يبة االستير  340,477,620  ر

 16,992,150 عوائد بلدية  3

 3,912,040 الغرامات والمصادرات 5

يبة الدمغة  8  2,265,490  ر

 3,787,530 المتنوعات رسوم  15

 367,434,830 المجموع
 

تقيــــد بع  المكــــاتــــب واالدارات بــــةحــــالــــة االيرادات الجمركيــــة لوزارة    عــــدموقــــد لوحظ  
 دينار.  72,679,798نحو  م2021/ 12/ 31المالية حيث بلغ  تلك اإليرادات حبر 

 إيرادات توزيــــع أرباح مرصف ليبيا المركزي: 

ـــــرف عدم قيام إدارة م ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوم    مقابلعوائد الخزانة العامة  ليبيا المركزي بتوريد صـ ـــ ــ ــ ــ رسـ
نص  علي  المواد ذات    وفق ما   م2021خالل سنة  صـرف  مالاالصدار وتوزيعات ارباح  

ـــــارف رقم  (  40ل  28)االرقـــام   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة    (1)من قـــانون المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعـــدل بموجـــب  م  2005لسـ
 . م2012لسنة ( 46)القانون رقم 

 المبيعات النفطيةلسوق المحلي من  إيرادات ا 

 م كما يلي: 2021ظهرت إيرادات بيع المحروقات المحصلة بحسابات الخزانة العامة خالل العام 

 المبلغ )دينار(  البيان 

ايرادات بيع المحروقات بالسوق  

 المحل  

449,980,34

8 
 

ـــــةبلغ    - ــ ـــــنة  بالمحروقات    قيمة المبيعات الخاصـ ــ   299,995,999 بنحو   م2021لسـ
ــــار  ــ ــ ــــ     ديـنـ ــ ــ ــــأنـ ــ ــ بـ  

 
ــــا ــ ــ ــــات خـالل  عـلـمـ ــ ــ الـمـحـروقـ ــــات عـن  ــ ــ مـبـيـعـ أي  ــــل  ــ ــ ــيـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ تـحصـ ر  يـتـبـير لـم 

 ) /ديسمي   م. 2021)نوفمي 

 م. 2020دينار للخزانة العامة تخ  سنة  149,984,349مبلغ  تم توريد  -

ــــة الخزانة  - ــ ـــ ــ ــ ــ عل( إل تجاوز حصـ ــــير البيانات االولية لمتابعة هامش التوزيــــع )الجم ــ ـــ ــ ــ ــ تشـ
40,000,000  

 
 للمبيعات النقدية واآلجلة. دينار شهريا

ــــول عل اإلذن الالزم  - ــ ـــ ــ ــ ــ يقـة بـالبيع بـاآلجـل لجهـات مختلفـة دون الحصـ كـة الي  قيـام شر
ـــــخم المبيعات باآلجل وارتفاع قيمة المبالغ غير   عند من وزارة المالية مما ترتب  ــ ــ ــ تضـ

 المحصلة. 

ية المرجعة
ُ
 : من الحسابات العامة  االرصدة الدفت

 م كما يلي: 2021لحسابات العامة إلى الخزانة العامة خالل العام  بلغت األموال المسترجعة من ا

 المبلغ )دينار(  البيان 

 220,715,886 ن حسابات الخزانة العامة وحسابات ارصدة مرحلة م 
 

  قـــانون 
ر
ــمن ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نفقـــات الحكومـــة دون ان يكون متضـ

ر
ــتعمـــال هـــذه األموال ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يعـــد اسـ

ــــنة  127الموازنة العامة مخالف لقانون االحتياط  العام رقم ) ـــ ــ ــ ــ م حيث كان  1970( لسـ
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 وأن الحكومة لم تكن 
 
ــــا ــ ــــوصـ ــ ــــاب االحتياط  العام خصـ ــ ــــتوجب األمر ترحيل  إل حسـ ــ يسـ

  من عش مال  يتطلب استعمالها. 
ر
 تعان

 م 2021التسيريية    النفقات 
جملــــة المبــــالغ المحــــالـــة للجهــــات الممولـــة من الخزانـــة العــــامـــة وفقــــا للقرار رقم    بلغــــ 

ــــة    429) ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من   (2021لسـ ــل الفعل  خالل الفير ــ ــاق الحكوم  والتمويـ ــ ـــــأن اإلنفـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ
ــــارل    85,875,419,404  مبلغ  ل م2021/ 12/ 31  ال  م2021/ 01/01 ــ ــــلدينـ ــ ــابـ ــ ــ مقـ   

ر
  ا

ــــة ــ ــ مــؤقــتـ ــــة  ــ ــ ــــهــريـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ ــــادات  ــ ــ أبــوا  اعــتــمـ ــــة  ــ ــ ــــافـ ــ ــ ــــةلــكـ ــ ــ انــيـ ر الــمــير بــمــبــلــغ  ب  ة  الــفــير نــفــس   خــالل 
 والبيان التال  يوضن ذلك: ( %99) دينارل وبنسبة تمويل 86,094,530,000

 الباب 
اإلنفاق الحكومي حسب 

 ( 2021/ 429)القرار 
الفعلي حُن   المسيل
 م2021/ 12/ 31

نسبة التنفيذ حُن  
31/12/2021 

% 99.89 33,064,645,611 33,100,000,000 األول   

  
% 99.99 7,999,424,008 8,000,000,000 الثانر  

% 99.40 17,390,149,814 17,494,530,000 الثالث   

% 99.19 20,930,325,734 21,000,000,000 الرابع   

% 99.86 6,490,874,237 6,500,000,000 الخامس  

 %99 85,875,419,404 86,094,530,000 المجموع
 

: إجراءات التسييل عل أبواب االنفاق ومن خالل متابعة تنفيذ   
ر
ر اآلن  تبير

ي حكمها: 
ن
 الباب األول: المرتبات وما ف

  االعتمادات وفق القرار 
 م2021لسنة  429

التمويل الفعلي للحسابات الفرعية 
 م2021/ 12/ 31حُن 

 نسبة الوفر المنفذ  الوفر

33,100,000,000 33,064,645,611 35,354,389 99.9% 0.1% 
 

  باب المرتبات بالمقارنة مع األعوام السابقة حيث    2021شهد العام  
ر
ارتفاع ملحوظ ا

مليـار دينـار عن العـام   8.4مليـار دينـار وبنحو  5.8بنحو    2020بلغـ  ال يـادة عن العـام 
  عل المرتباتل  2015

ويرجع ذلك ال التعيينات  م الذي بوشر في  تطبيق الرقم الوطبر
ــن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تمــــ  خالل هــــذا العــــام ويوضـ

  المرتبــــات البر
ر
الجــــديــــدة واالفراجــــات وال يــــادات ا

ر السنوات بمليارات الدينارات:   الجدول التال  مقارنة بير

 السنة 
قيمة المرتبات  
 حكومة طرابلس 

قيمة مرتبات حكومة  
 * البيضاء )تقديري( 

 المجموع 
الزيادة عن  
 العام السابق  

2021 33.1 - 33.10 5.80 

2020 21.8 5.5 27.30  -3.00 

2019 24.5 5.8 30.30 0.10 

2018 23.6 6.6 30.20 2.90 

2017 20.3 7.0 27.30 1.60 

2016 19.1 6.6 25.70 1.00 

2015 20.3 4.4 24.70 - 
  المنشور بتاريــــخ المصدر تقرير مضف ليبيا المركزي البيضاء *

 (71م صفحة )2022/ 05/ 12االستثنانئ
 



 

 

 

 
19 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــير ال ارتفاع   - ــ ــ ــ   مرتبات الدولة والذي يشـ
ر
ر حركة التغير ا ـــــم التال  يبير ــ ــ ــ  ملحوظ والرسـ

 م. 2021خالل العام 

 
 

ـــــيل   االول   فيما يل  حركة االعتمادات للباب - ـــــتوى القطاعات من قبل  والمسـ عل مسـ
 : م2021إدارة الخزانة بوزارة المالية خالل السنة المالية 

 اسم الجهة ر.ت 
المخصص وفق القرار  

   (429) رقم 
 الفائض )التجاوز(  المسيل 

نسبة  
 التنفيذ 

 % 27 186,938,138 507,061,862 694,000,000 مجلس النواب والجهات التابعة ل  1

 % 29 4,326,572 10,673,428 15,000,000 األعل للدولةالمجلس   2

 % 22 87,563,462 319,036,538 406,600,000 المجلس الرئا   والجهات التابعة ل   3

 % 17 103,619,298 496,780,702 600,400,000 مجلس الوزراء والجهات التابعة ل  4

 % 51 2,012,515,940 1,895,994,060 3,908,510,000 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها  5

 % 19 171,716,191 732,583,809 904,300,000 وزارة العدل والجهات التابعة لها  6

 % 18 153,683,583 682,516,417 836,200,000 وزارة الخارجية والجهات التابعة لها  7

 % 255- ( 11,216,925,420) 15,620,625,420 4,403,700,000 وزارة المالية والجهات التابعة لها  8

 % 61 1,989,961,868 1,270,938,132 3,260,900,000 وزارة الصحة والجهات التابعة لها  9

بية والتعليم والجهات التابعة لها  10  % 98 7,580,303,080 172,036,920 7,752,340,000 وزارة الير

 % 19 248,486,311 1,052,413,689 1,300,900,000 والجهات التابعة لها وزارة التعليم العال    11

  والجهات التابعة لها 12
 % 26- ( 150,411,015) 719,411,015 569,000,000 وزارة التعليم التقبر

 % 88 224,007,341 29,692,659 253,700,000 وزارة االقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها 13

 % 24 1,932,418 6,117,582 8,050,000 الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها وزارة   14

 % 54 164,673,749 140,726,251 305,400,000 وزارة المواصالت والجهات التابعة لها  15

 % 119- ( 316,875,144) 583,775,144 266,900,000 وزارة الشؤون االجتماعية والجهات التابعة لها  16

 % 83 34,559,765 6,940,235 41,500,000 وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 17

 % 41 149,658,220 214,341,780 364,000,000 وزارة الحكم المحل  والجهات التابعة لها  18

 % 15 546,007,922 3,111,292,078 3,657,300,000 وزارة الدفاع والجهات التابعة لها  19

وة الحيوانية والجهات  20  % 75 579,604,193 190,595,807 770,200,000 وزارة الزراعة والير

05101520253035

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021-2015المرتبات
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 اسم الجهة ر.ت 
المخصص وفق القرار  

   (429) رقم 
 الفائض )التجاوز(  المسيل 

نسبة  
 التنفيذ 

وة البحرية والجهات التابعة لها 21  % 98 74,827,591 1,372,409 76,200,000 وزارة الير

 % 98 763,829,225 12,070,775 775,900,000 وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها  22

 % 82 186,525,973 39,674,027 226,200,000 وزارة االسكان والتعمير والجهات التابعة لها  23

 % 18 23,863,089 110,036,911 133,900,000 وزارة السياحة والجهات التابعة لها  24

 % 88 184,222,188 24,677,812 208,900,000 وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات  25

 % 92 57,880,634 5,119,366 63,000,000 وزارة الرياضة والجهات التابعة لها  26

 % 27 951,559 2,548,441 3,500,000 وزارة الشباب والجهات التابعة لها  27

 % 12 493,925 3,506,075 4,000,000 وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها  28

 % 18 2,026,799 9,473,201 11,500,000 التابعة لها وزارة الموارد المائية والجهات   29

 % 21 2,437,047 9,362,953 11,800,000 وزارة البيئة والجهات التابعة لها  30

 % 6 76,229,877 1,129,770,123 1,206,000,000 وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها  31

 % 16 837,789 4,362,211 5,200,000 هيئة رعاية أش الشهداء والمفقودين  32

 % 17 5,317,870 26,382,130 31,700,000 الهيئة العامة لألوقاف والشؤون االسالمية   33

 % 17 4,014,944 19,285,056 23,300,000 الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها  34

 % 12 3,938,804,982 29,161,195,018 33,100,000,000 إجمالي  

 

ـــــيلة عل قوة باب المرتبات بلغ    - ــ ـــــابق أن اجمال  المبالغ المسـ ــ ـــــن الجدول السـ ــ يوضـ
ر ان المبــالغ المحملــة عل البــاب األول بلغــ   29   حير

ر
مليــار دينــار    33مليــار دينــار ا

ر     حير
ر
ــمان االجتماع  وودائع عامةل ا ــتقطاعات الضـ أظهرت تقارير  ويمثل الفرق اسـ

ــــب بيــانــات منظومــة ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر حسـ   26,160,520,066مرتبــات بمبلغ  مرتبــات الموظفير
انية إل  ر ـــــوفات المحالة من أدارة المير ــ ــ ــ ـــــب الكشـ ــ ــ ــ دينارل وتظهر المرتبات الفعلية حسـ

بـمـبـلـغ اـلتـقـريـر  ـــــوع  ــ ـــ ــ ــ ــ مـوضـ ة  اـلفـير خـالل  ــــة  ــ ــ اـلخـزانـ ــــار   28,489,036,427  إدارة  ــ ــ ل  دـينـ
 : هذه االختالفاتوالجدول التال  يوضن 

 المبلغ   البيان 

 29,161,195,018 للقطاعات  اجمال  المسيل 

 2,895,329,791 الضمان االجتماع  استقطاع 

 107,060,090 النقدية لدى وزارة المالية والجهات التابعة لها 

 950,225,425 الودائع العامة 

 33,113,810,324 اجمالي التمويل

 28,489,036,427 اذونات التمويل 

 26,160,520,066 منظومة المرتبات  

قية   4,000,444,378 سلف المنطقة الشر
 

ــابـات الجهـات العـامـة للبـاب األول من إالزالـ   - ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تمويـل حسـ
ر
انيـة تعتمـد ا ر دارة المير

ــغيلها من خالل منظومة مرك يةل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب عددهم مع حجم  يتم تشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ال يتناسـ موظفير
ــــتمرار العمـل المنـاط بهم ــ ـــ ــ ــ ــ امـات المتعلقـة بـالمرتبـات    ل ممـا ترتـب عليـ  اسـ ر ترا م االلير

لمعظم الجهات الممولة من الخزانة العامةل فضـــال عن   من عدة ســـنوات  األســـاســـية
  . مستحقات بع  الجهات دون االخرى لصـرف عدم وجود معايير واضحة 

  لبع    -
ــلف دون التقيــد بمنظومــة الرقم الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكــل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يالحظ  ف مرتبــات بشـ

 عل حســــابالجهات  
 
م مبلغ  2021وصــــل  قيمتها خالل العام  ب االول البا   خصــــما

ــار   4,000,444,378 ــ ــام  دينـ ــ ــاألرقـ ــ ــــة( بـ ــاليـ ــ ــــة )بوزارة المـ انيـ ر ــاة ادارة المير ــ ــــدم موافـ ل لعـ
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ــويـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بتلـــك الجهـــات لغرض المطـــابقـــة بمنظومـــة المرتبـــاتل لتسـ الوطنيـــة للعـــاملير
:  اوضاعهم الوظيفية  )االزدواجية(ل وبيانها كالتال 

 القيمة  البيان  الجهة 

  مرتبات مجلس النواب مجلس النواب 
 72,894,844 سلف مالية لتغطية باار

مراقبة الخدمات 
 المالية بنغازي 

  )مرتبات االمن  
سلفة مالية لمراقبة الخدمات المالية بنغازي تتمثل ار

ل المؤسسة العسكريةل مكافآت   قية( الداخل   الخطباء واالئمةل بالمنطقة الشر
3,927,549,534 

 4,000,444,378 االجمالي 
 

   عــــدد    بلغ -
ر
ــــامــــة ا ــــات الممولــــة من الخزانــــة العـ   الجهـ

ر
ر ا م  2021/ 12/ 31الموظفير

ــا )  ( 2,024,539)بنحو   ــادة قـــدرهـ ــــابقل244,439ب يـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام السـ مع   ( موظف عن العـ
  لم  

ــــرقية البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ مالحظة ان هذا العدد ال يتضــــمن عدد من القطاعات بالمنطقة الشـ
ر   ـــــلف مالية مؤقتة إل حير ــــرف لها سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ تقدم بيانات موظفيها ال وزارة المالية ويصـ

ل   
 لقــانون الرقم الوطبر

 
ر خالل  و تقــديمهــا وفقــا  الجــدول التــال  تغير عــدد العــاملير

ر يبير
ة من   : م2021/ 12/ 31إل  1/ 1الفير

ن  الشهر   عدد الموظفي 

الزيادة أو النقص  

ي عدد  
ن
ف

ن   الموظفي 

ن   قيمة مرتبات الموظفي 

 حسب المنظومة 

سط مرتب   ن
ُ
مت

 احد و الموظف ال 

 /  973.19 1,728,746,461 أساس  1,776,367 م 2020ديسمي 

 973.19 1,728,746,461 0 1,776,367 م 2021يناير/ 

اير  973.19 1,728,746,461 0 1,776,367 في 

 973.19 1,728,746,461 0 1,776,367 مارس 

 973.19 1,728,746,461 0 1,776,367 ابريل

 1061.96 2,092,803,877 194,334 1,970,701 مايو 

 1061.55 2,085,844,032 5,797-  1,964,904 يونيو

 1061.55 2,085,844,032 0 1,964,904 يوليو

 1061.98 2,082,152,871 4,266-  1,960,638 اغسطس 

 1062.35 2,071,738,462 10,500-  1,950,138 سبتمي  

 1418.62 2,866,412,532 70,422 2,020,560 اكتوبر 

 1448.86 2,933,276,803 3,979 2,024,539 نوفمي  

 1498.15 3,027,461,614 3,733-  2,020,806 ديسمي  

 12,945.59 26,160,520,066 244,439 2,020,806 االجمالي 
 

  المرتبات   -
ر
ات جوهرية ا ـــهري مايو    حدث يالحظ من الجدول وجود تغير ـــ ــ ــ ــ خالل شـ

ـــــادرة من وزارة المـاليـة    م نتيجـة2021  واكتوبر  ــ ـــ ــ ــ ــ التعيينـات الجـديـدة واالفراجـات الصـ
  جــــداول مرتبــــات عــــدد من الجهــــات  ااعتمــــاد زيــــادبحكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة و 

ر
ت ا

 خاللهما. 

ـــــافيـــة  كمـــا يالحظ أ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تمـــ  من قبـــل حكومـــة  لن االعـــداد االضـ
ر البر الوحـــدة  لموظفير

ــــة ــ ــ ــــام    الوطنيـ ــ ــ العـ ــــا 2021خالل  ــ ــ ــــددهـ ــ ــ عـ ــــة    م  ــ ــ الحقيقـ   
ر
يس ول  موظف  268,735ا

ـــــتبعاد عدد حيث  ل  موظف  244,439 ــ   نفس العام اسـ
ر
موظف نتيجة    24,296تم ا

ها من عدم المطابقة و الوفاة والتقاعد و   األسباب. غير
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انيــــة إل إدارة  - ر ــائــــل إحــــالــــة المرتبــــات من إدارة المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل فح  عينــــة من رسـ
ة من   مل  2021/ 12/ 31  -م  2021/ 01/ 01الخزانــة المتعلقــة بــالبــاب األول عن الفير

ــة  لوحظ   انيـ ر ــة المير ــم المرتبــــات ومنظومـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة قسـ ــات منظومـ ر بيــــانـ ــا بير وجود تبــــاين مـ
انية واذونات ال ر ـــــرف وأذونات التمويل الصـــادرة عن إدارة المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـــادرة عن إدارة صـــــ

 إ
ا
ر بـالـدولـة  الخزانـةل فمثع ــــهر أكتوبر  ن قيمـة مرتبـات العـاملير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب لشـ ــ ـــ ــ ــ ــ منظومـة  حسـ
ــــم دينــــارل ويمثــــل ا  2,866,412,532بمبلغالمرتبــــات   ــ ـــ ــ ــ ــ لمبلغ مــــا تم احــــالتــــ  من قسـ

ــــلف بمبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــافة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قام  بةضـ
انية والبر ر   33,281,458المرتبات ال منظومة المير

انية بمبلغ   ر   منظومة المير
ر
ــــيد الظاهر ا ــــبن الرصـ   2,899,693,990دينارل بحيث اصـ

  تم اصدار دينارل  
ر أن القيمة الفعلية البر   حير

ر
انية  لها مأذونات تمويل  ا ر ن ادارة المير
دارة ل كمـا قـامـ  إدينـار   453,258,009دينـارل أي ـبال ـيادة    3,352,951,999 بلغـ 
دينارل أي بفارق سـلب     3,329,132,208مرتبات شـهر اكتوبر بمبلغ  بتنفيذ  الخزانة  
 . عن أذونات التمويل دينار  23,819,791بنحو 

ر بـــالنق      ف لوحظ أنـــ  يتم   - لـــديهم قرارات ترقيـــة  ممن  مرتبـــات بع  الموظفير
وظيفةل واخرين تم ســــحب منهم درجاتهم الوظيفية لص  تصــــبن درجتهم اقل  درجة  

 . من الشهر السابق

ــهر نوفمي    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحـدثـة خالل شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار اذونـات تمويـل لبع  الجهـات العـامـة المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اصـ
ــــتغالل تـلك    م(ل دون وجود كوادر وظيفيـة بهـذه الجهـاتل2021/ 11) ــ ـــ ــ ــ ــ ممـا يتين اسـ

  
ر
 . غير أوج  اإلنفاق المقررة لها المبالغ ا

  اصـدار اذونات تمويل عن شـهر ديـسمي  للعام  تأخ -
ر
انية(ل ا ر ر وزارة المالية )ادارة المير

تب عل ذلك 2021 ـــــاتل ويير ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ـــ ــ ــ ــ    ف المخصـ
ر
مل األمر الذي يؤدي إل التأخر ا

ـــــنة المالية   ــ ـــــاب الختام  وتحميل السـ ــ ـــــوهات الحسـ ــ ـــــوفات تخ  2022تشـ مل بمـضــ
 م. 2021سنة 

ــــرف  التجاوز بال - ــ ــ ــ   703,857,275لباب األول بقيمة  عل المخصصات المعتمدة لصــ
ــــار  ــــالقرار رقم )ل  دينـ ــــة بـ ــــارنـ ــــة  429مقـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد من مجلس الوزراء  2021( لسـ م والمعتمـ

 :  وتفاصيلها كالتال 

 اسم الجهة  ت
المخصص السنوي  

( 2021/ 429قرار رقم )  
المنفذ حُن  

31 /12/2021  
 الفرق بالتجاوز 

 386,734 1,479,386,734 1,479,000,000 مديرات األمن بالمناطق 1

 14,992,764 174,992,764 160,000,000 مراقبات الخدمات المالية بالمناطق 2

 688,477,777 8,229,517,777 7,541,040,000 مراقبات التعليم بالمناطق 3

 703,857,275 9,883,897,275 9,180,040,000 المجمــــــوع 
 

ما محساباتها  ما تم تسييل  بوفات الفعلية للباب األول  صـر المالجهات    تجاوز بع  -
ــتخـدامـيدل عن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخـدام إليراداتا تغطيـة الفرق إمـا ـباسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـبالمخـالفـة للقـانون أو ـباسـ
ومن أمثلة تلك  تم االحتفاظ بها بالمخالفة للقانون  سابقة  باقية من سنوات  ارصدة 

 الجهات اآلتية:   
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 الجهـة 
التحويالت )سلف  

الحسابات  تمويل  
 الفرعية( 

إجمالي مرصوفات الباب  
ي 
ن
 الثان

 التجاوز 

 2,266,670.000 41,266,670.000 39,000,000.000 العالج بالخارج 

 873,360.000 992,610.000 119,250.000 المركز المتقدم للتقنية

 4,035,738.000 7,374,738.000 3,339,000.000 الجامعات 

جهاز استثمار مياه  
 الصناع  الوسط النهر 

0 7,500.000 7,500.000 

المؤسسة الوطنية  
 للنفط 

223,750,000.000 1,264,112,117.000 1,040,362,117.000 

 

ـــــنة   - ــ ــ ية لسـ ـــــدة الدفير ــ ــ مل وجود جهات  2020من خالل االطالع عل تقرير جرد االرصـ
ــــالبــة للبــاب االول ممــا يظهر تلــك الجهــات عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة بقيم سـ ــــدة دفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنهــا لــديهــا ارصـ

 م نذكر منها: 2020تجاوزت  ف مخصصاتها عن سنة 

ي  اسم الجهة  ت
ن
 م 2020/ 12/ 31الرصيد الدفُتي ف

 860,480- وعات العامة مشـر هيئة ال 1

عية 2  1,703,683- جهاز مكافحة الهجرة غير الشر

  لألرصاد الجوية  3
 972,000- المركز الوطبر

 

ية لسنة  من خالل متابعة تقرير الجرد السنوي   - ر تمويل  2020لألرصدة الدفير مل تبير
ــــنة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات الباب االول لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ـــ ــ ــ ــ مل بالرغم من احتفاظها  2021بع  الجهات بمخصـ

   
ر
ية ا امها بةحالة تلك األرصدة لحساب    مل 2020/ 12/ 31باألرصدة الدفير ر وعدم الير

مل  2020( لسنة  208( من القرار رقم )19لن  المادة رقم )  ل بالمخالفةاإليراد العام
:  بشأن  

ر
 اقرار ترتيبات ماليةل نذكر منها االن

 القيمة  الجهة  ت

 1,919,953 المركز العام للتدريب وتطوير التعليم  1

 1,831,455 مصلحة الجمارك 2

 15,690,765 ديوان وزارة الدفاع 3
 

: المرصوفات العمومية والتشغيلية:  ي
ن
 الباب الثان

ــــن االعتماد المقرر  ــ ـــ ــ ــ ــ   يوضـ
ر
    والتمويل الفعل  الجدول اآلن

ر
ــــبة    عل قوة الباب الثان ــ ـــ ــ ــ ــ ونسـ

 التنفيذ: 

االعتماد وفق القرار  
 (2021/ 429رقم )

التمويل الفعلي حُن 
 م 2021/ 12/ 31

ي تمويل  
ن
الوفر/التجاوز ف
 م 2021/ 12/ 31المخصصات حُن 

نسبة  
 التنفيذ 

8,000,000,000 7,999,424,008 575,992 99.99% 
 

ـــــمن بنود   - ـــــي  مبالغ ضـ   لوحظ تخصـ
ر
ـــــغيلية( تتمثل ا ية والتشـ ـــــيير   )التسـ

ر
الباب الثان

ــــات الباب الرابع وتعد  ــــصـ ــــمن مخصـ ض أن تكون من ضـ دعم وإعانات كان من المفير
  تصاحب

انية ومن أمثلة ذلك:  تنفيذ  هذه التخصيصات من التشوهات البر ر  المير

 المخصص  البند 

 36,500,000 دعم النوادي واالتحادات الرياضية 

 719,000,000 االجتماع  الهيئة العامة لصندوق التضامن 

 202,000,000 منن مبتوري األطراف ومنن أش الشهداء والمفقودين 
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ـــــهر   - ــ ــ ــ ــــات المراقبات والمكاتب والمديريات بالمناطق ألشـ ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ    ف مخصـ
ر
التأخر ا

  شهر.  12وصل بعضها ال  طويلة من السنة المالية

-    
ر
ـــــات الربــع األخير للجهات بالمناطق للباب الثان ــ ـــــصـ ــ  عن طريقتمويل و ف مخصـ

ــــب المبــالغ المعتمــدة بــالقرار رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بحسـ ــنــة  429الوزارات مبــاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل  2021( لسـ
ــات   ــات والمكــــاتـــب والمراقبـ وبـــدون توزيــــع معتمــــد من الوزارات فيمــــا يخ  المــــديريـ

 بالمناطق. 

ي البنود  
ن
 المركزية بالباب الثان

  تــدار من خالل  
  عل مجموعــة من البنوذ المرك يــة البر

ر
ــمنــ  نفقــات البــاب الثــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تضـ
ــــث   ة حيـ ــاشر ــ ــة مبـ ــ ــاليـ ــ ــال   وزارة المـ ــ ــاق  ابلغ إجمـ ــ ــا  ألنفـ ــ ــام  خالل  عليهـ ــ   مبلغ  لم2021العـ

ر ذلك:  2,188,396,522   يبير
ر
 دينارل والجدول اآلن

 ما تم انفاقه   اسم الجهة ر.م 

 349,599,999 العالج بالخارج  1

 320,000,000 ديون العالج بالخارج  2

 170,000,000 العالج بالداخل  3

ر الخدمات الصحية والعالجية  4  143,667,728 تحسير

 7,003,433 العنا  الطبية والطبية المساعدة  5

 280,960,395 بند المتفرقات 6

 125,000,000 قضايا الحكومة الخارجية  7

 179,141,301 والقنصليات بالخارج السفارات  8

  المنظمات الدولية  9
ر
ا ات والمساهمات ا  146,666,666 اإلشير

 5,500,000 العمل السيا    10

ر  11  74,980,000 صندوق جي  الضر

ا ات بالمؤسسات المالية الدولية  12  100,000,000 المساهمات واالشير

 140,000,000 الكهرباء( - )المياه استهالك - مخص  الخدمات العامة  13

 72,000,000 دعم النوادي واالتحادات الرياضية  14

 73,850,000 المجالس البلدية  15

 2,188,369,522 المجموع  
 

 :  وأهم ما لوحظ عل هذه البنوذ ما يل 

  المنظمـات اإلقليميـة   -
ر
ـــــاهمـات الـدولـة الليبيـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــود لمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم كفـايـة المبلغ المرصـ

ــــاهمــات  154والــدوليــة والبــالغ عــددهــا ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنويــة تبلغ( منظمــة بــةجمــال  قيمــة مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ــــب      356,473,120 ــيـ ــ لـ ــــار  ــ ــ ــنـ ــ ــــثديـ ــ ــ ــيـ ــ ـــة    حـ ــ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمسـ الـ ــــون  ــــديـ ــ ــ الـ ــــم  ــــجـ حـ ــــاوز  ــ ــ ــــجـ تـ
ـــــاهمل ويرجع ذلـك إل  دينـار   1,523,932,470 ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ

بهـا   ارتفـاع عـدد المنظمـات البر
ـــــاهمـات ومـدى الجـدوى   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة تلـك المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتوجـب إعـادة دراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـدولـة الليبيـة ممـا يسـ

 المحققة منها. 

ــــهريـة  - ــ ـــ ــ ــ ــ   عـدم تقيـد وزارة المـاليـة ـبةحـاـلة االعتمـادات الشـ
ر
ـــــاهمـات ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بـالمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الخـاصـ

بوضــــع آلية    المعنيةإل إدارة المؤســــســــات    م2021 خالل العامالمؤســــســــات المالية  
ــــ  عل   ــ ــــد ل  مبلغ  هذا البنتوزيــــع المبلغ المخصـ ــ صـ مليون دينارل مع   100د الذي رم
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ـــــب  هذا لمبلغ الذي عدم كفـاية  مالحظـة   ــ ـــ ــ ــ ــ امات القـائمـة عل مع حجم ال يتنـاسـ ر االلير
  عدد )

ر
  تتمثل ا

ــــنوية البر ــ ــــاهمات الدولية السـ ــ (  8الدولة الليبية لمواجهة قيمة المسـ
ـــة مـاليـة بقيمـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـاتمؤسـ ر ـــــداد حبر   الير ــ ـــ ــ ــ ــ مل بمبلغ  2021/ 06/ 30مطلوبـة السـ

  . دينار  1,515,136,000

 الباب الرابع: الدعم

ـــــات الدعم المعتمدة بموجب   ـــــصـ ـــــنة    (429)قرار رقم  البلغ  مخصـ ـــــأن م  2021لسـ بشـ
ـــــابات الجهات  ل دينار   22,796,680,000اإلنفاق الحكوم  مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ فيما بلغ تمويل حسـ

مـــن   ة  الـــفـــير خـــالل  ــــدعـــم  ــ ــ لـــلـ ــــذة  ــ ــ مـــبــلــغ  م2021/ 12/ 31حـــبر    م2021/ 01/ 01الـــمـــنـــفـ ل 
  يوضن تفصيل ذلك:  20,830,325,734

ر
 دينارل والجدول االن

 البيـــــــان  ت
  ين القرار المخصص  

(429-663 )  /2021 
 المسيل 

نسبة البند  
من  
 اإلجمالي 

نسبة  
 التنفيذ 

 %100 %14 2,950,000,000 2,950,000,000 األدوية 1

 %100 %4 840,000,000 840,000,000 الكهرباء واإلنارة العامة 2

 %100 %2 425,000,000 425,000,000 النظافة العامة 3

 %100 %1 229,999,999 230,000,000 المياه والضف الصح   4

 %100 %48 9,973,333,335 9,980,000,000 المحروقات  5

 %95 %21 4,411,992,400 4,666,040,000 منحة الزوجة واألبناء  6

 %67 %10 2,000,000,000 3,000,000,000 دعم الزواج  7

 %0 %0 0 705,640,000 دعم أعالف  8

 %100 %100 20,830,325,734 22,796,680,000 اإلجمالي            
 

ـــــات   ـــــسـ ـــــات من خالل عدد من المؤسـ ـــــصـ ـــــأنها  وحيث تدار هذه المخصـ العامة الوارد بشـ
ـــــب القطـــاعـــات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــول هـــذا التقرير حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   فصـ

ر
د ذكرهـــا ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العـــديـــد من المالحظـــات سـ

 المستفيدة مع التعريــــج عل بند المحروقات العتبارات مهمة. 

ــــروف من الموازنة العامة عل دعم المحروقات والبالغ   مليار    10لوحظ أن الرقم المصــ
ل حيــث تقــدر قيمــة   

 غير حقيقر
 
 بمبلغ دينــار تقريبــا

 
ــتهلكــة محليــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   32المحروقـات المسـ

ـــــة الوطنيـة للنفط بتوريـد   7مليـار دينـار مـا يعـادل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليـار دوالر حيـث قـامـ  المؤسـ
مليـار دينـارل كمـا تبلغ   16مليـار دوالر مـا يعـادل   3.6محروقـات مقـابـل نفط خـام بقيمـة 

 مـا قيمتـ   
 
ليـار دوالرل م  2.2مليـار دينـار مـا يعـادل    9.6قيمـة المحروقـات المنتجـة محليـا

مليار دينار من مخصـــصـــات    3.3مع االخذ باالعتبار ان المؤســـســـة اســـتعمل  ما قيمت   
ـــــرفية سـابقةل ويعرض الفـصل الخاص بالمحروقات ضـمن   ــ ـــ ــ ــ ــ امات مصـــ ر الدعم لـسداد الير

 باب القطاع النفط  تفاصيل هذا الموضوع. 

 الجدول التال   
ر ـــــوية الباب الرابع بتكلفة المحروقات المور كما يبير ــ ــ ــ ـــــداد  تسـ ــ ــ ــ  وسـ

ا
دة فعع

ا مة عليها  امات المير ر  م: 2021خالل العام  االلير
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 المبلغ )دينار(  البيان                       

البيانات الظاهرة  
 بوزارة المالية

 20,930,325,734 الباب الرابع بحسابات وزارة الماليةاجمال  قيمة نفقات 

 9,973,333,335 القيمة المسيلة بحساب المحروقات حسب المخص   
   

البيانات الفعلية  
الخاصة بتوريد  
المحروقات كما  
يجب أن تظهر  
 بالباب الرابع

سيل لتوريد محروقات المستخدم  الفعل  المبلغ   6,042,943,069 المم

اءها بالمقايضة بالنفط الخام    تم شر
 16,463,249,477 قيمة المحروقات البر

امات سنوات سابقة عل دعم المحروقات سداد  ر  3,332,720,988 الير

  بالحساب رقم  
    27944رصيد متبقر

ر
 597,774,255 م 2021/  12/ 31ا

 26,436,687,789 المحروقاتاجمالي القيمة الحقيقية لنفقات 
   

 10,956,992,399 المحروقاتباستثناء  األخرى مرصوفات بنود باب الدعم    اجمالي 

 37,393,680,188 التكلفة الحقيقية لباب الدعم بعد ادراج المحروقات الموردة مقابل نفط خام 
 

 الباب اخلامس   :الطوارئ   خمصصات 
تيبـــات المـــاليـــة للعـــام     بقرار الير

م  2020عل غرار مـــا قـــامـــ  بـــ  حكومـــة الوفـــاق الوطبر
ــــنة   (208)بموجب قرارها رقم   ــ ــ ــــم 2020لسـ ــ ــ ــــتحداث باب خامس تح  مسـ ــ ــ م من اسـ

ــــتمرت حكومــة الوحــدة  لالطوارئ ألغراض أمنيــة و  ــ ـــ ــ ــ ــ مواجهــة جــائحــة كورونــال حيــث اسـ
  تخصـــي  أموال تح  هذا الباب بموجب القرار  

ر
  ا
م  2021( لســـنة  429رقم )الوطبر
ــــتفيدة  بلغ  قرارات  مليار دينارل و   6.5بقيمة   ــ ــ ــ ــــي  للجهات المسـ ــ ــ ــ خالل  إعادة التخصـ
ل  من اجمال  المخصــصــات %(  99دينار بنســبة )  6,490,874,237م مبلغ  2021العام  

ر    يبير
ر
ر )والجدول اآلن ر العامير  : (2021ل 2020مقارنة بير

 الوفر أو التجاوز  المنفذ  الطوارئ مخصص  السنة 
نسبة التنفيذ  
 المخصص السنوي

م 2020  5,000,000,000 3,526,969,017 1,473,030,983 70% 

م 2021  6,500,000,000 6,490,874,237 9,125,763 99% 
 

  170أصدر مجلس الوزراء ما يقارب عدد )
 
  بموجبها  عل قوة باب الطوارئ  ( قرارا

والبر
ـــــي  مبالغ   ـــ ــ ــ ــ ـــــتفيدة لعدد من الجهات  تم تخصـ ـــ ــ ــ ــ   تم  المسـ

ل وفيما يل  بيان بالجهات البر
ـــــاب الطوارئ رقم   ــ ــ ــ ـــــاباتها من حسـ ــ ــ ــ ة من   (550)تمويل حسـ   م2021/ 01/ 01خالل الفير

 : م2021/ 12/ 31إل 

 القيمة  المستفيد  ت
  إلنسبة  ال 

 االنفاق الكلي 

 %25.59 1,660,801,634 وزارة الصحة والجهات التابعة 1

 %15.51 1,006,438,450 التابعةوزارة الدفاع والجهات  2

 %11.85 768,946,030 وزارة الداخلية والجهات التابعة 3

 %9.08 589,361,000 رئاسة الوزراء والجهات التابعة 4

 %8.45 548,625,815 وزارة الشؤون االجتماعية والجهات التابعة 5

 %7.72 501,078,529 وزارة الحكم المحل  والجهات التابعة 6

 %0.77 50,000,000 المجلس االعل للدولة 7

وة البحرية والجهات التابعة لها  8  %0.19 12,096,950 وزارة الير
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 القيمة  المستفيد  ت
  إلنسبة  ال 

 االنفاق الكلي 

 %0.03 2,000,000 وزارة البيئة والجهات التابعة 9

 %0.05 3,500,000 وزارة التخطيط والجهات التابعة 10

بية والتعليم والجهات التابعة 11  %0.49 31,671,565 وزارة الير

 %0.43 28,200,000 وزارة التعليم العال  والجهات التابعة 12

  والجهات التابعة 13
  والفبر

 %0.03 2,120,000 وزارة التعليم التقبر

 %0.09 5,850,000 وزارة الثقافة والجهات التابعة 14

 %0.46 30,000,000 وزارة الخارجية والجهات التابعة 15

 %0.15 10,000,000 الرياضةوزارة  16

 %1.97 128,097,955 المجلس الرئا   والجهات التابعة 17

 %0.17 11,264,000 وزارة االسكان والتعمير والجهات التابعة 18

 %0.05 3,000,000 وزارة السياحة 19

 %0.67 43,615,000 وزارة الشباب  20

 %0.05 3,000,000 هيئة رعاية اش الشهداء والمفقودين  21

 %0.03 2,000,000 وزارة الصناعة والمعادن  22

 %2.32 150,650,000 وزارة العدل والجهات التابعة لها  23

 %0.11 7,139,228 وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها  24

 %0.32 20,550,000 وزارة االقتصاد والجهات التابعة 25

كة العامة   26  %3.45 223,766,916 للكهرباء الشر

 %0.77 50,000,000 وزارة المالية والجهات التابعة 27

 %0.08 5,000,000 وزارة الموارد المائية والجهات التابعة 28

ة  29 كات المتعير  %1.46 94,603,093 الشر

 %0.06 4,000,000 وزارة الخدمة المدنية 30

 %3.53 229,187,072 التابعةوزارة المواصالت والجهات  31

 %1.45 94,311,000 مجلس النواب والجهات التابعة 32

 %0.15 10,000,000 وزارة االوقاف والجهات التابعة 33

 %2.46 160,000,000 لحفر وصيانة أبار المياه  التنفيذيالجهاز  34

ـــــــ االجم   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  %100.00 6,490,874,237 ال  ــــ
 

ــــي   17القــــانون المــــال  للــــدولــــة بموجــــب المــــادة رقم )  اجــــاز  ــ ـــ ــ ــ ــ ــة    أموال ( تخصـ انيـ ر بــــالمير
  مواجهة حالة طارئة مفاجئة ال    ألغراض

ر
ط أال يتم استعمالها إال ا الطوارئ إال أن  اشير

انيةل    ببنود تحتمل التأخير تكون غير واردة   ر ـــــرفات الحكومة ومن خالل متابعة  المير ــ ــ تصــ
   
ر
ليبيا المركزي  صـرف  طرف م  (550)  قات الطوارئ " رقمحساب الباب الخامس "نفا

ر  : مخالفة ذلك تبير  
ر
 اآلن

ــــي  مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـكة الخـدمـات العـامـة طرابلس لغرض   10تخصـ ـــــالن شر ــ ـــ ــ ــ ــ مليون دينـار لصـ
ــــ  من الجهات الممولة   ــ ر مع أنها ليسـ ــــتوى الخدمات المقدمة للمواطنير ــ تطوير مسـ

ـــــف  من الخزانة العامة وال   ــ ــ ــ ـــــتعجال  أو الطارئ طابع اال بالالغرض المذكور يتصـ ــ ــ ــ     سـ
ر
ا

 أوج  التخصي . 
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ـــــاـبات ديوان مجلس الوزراء بمبلغ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاريف وتوفير    6تموـيل حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ مليون لتغطيـة مصـ
ــــة   ــ ــ   واجه  ديوان الرئاسـ

ــــية وعاجلة دون بيان حالة الطوارئ البر ــ ــ ــــاسـ ــ ــ احتياجات أسـ
 وتعد استثنائية ولم تمر بها الجهات األخرى. 

ــــالت بمبلغ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـات ديوان وزارة المواصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـانـة    90,347,620تمويـل حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار لصـ
 كة الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية األفريقية. شـر الطائرات المملوكة ل

ان القابضة كسلفة لدعم الشـر تحويل مبلغ لل  - كة ومحل شـر كة الليبية األفريقية للطير
ــــغيل المطارات   ــ ــ ــــالت " من بند تشـ ــ ــ ــــات وزارة المواصـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ذلك الباب الثالث " مخصـ

 والمناولة. 

  عش تحويل   -
ــــمبالغ من حساب الطوارئ وفقا لقاعدة اإلنفاق االثبر ـــ ــ ــ ــ استنادا عل   ي ر ــ

ـــــادرة عن رئيس مجلس الوزراء منفردا وبـدون عرض من وزارة المـاليـة أو  ــ ـــ ــ ــ ــ قرارات صـ
 . ( من قانون النظام المال  للدولة17إقرار من مجلس الوزراء وفقا ألحكام المادة )

ــــي  مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــــما من   1,075,458,900تخصـ ــ ــ ــ ــ ــــؤون االجتماعية خصـ ــ ــ ــ ــ دينار لوزارة الشـ
غطيــة عالوة الزوجــة واألبنــاء المقررة بموجــب  البــاب الخــامس )نفقــات الطوارئ( لت

ــــنة  27قانون رقم ) ــ ــ ــ ــ ــــأن تقرير منحة الزوجة واألبناء2013( لسـ ــ ــ ــ ــ بدال من الباب    م بشـ
 الرابع الخاص بالدعم. 

لحساب الطوارئ الصادر عن إدارة الخزانة صـرف  من خالل مقارنة كشف أذونات ال -
ــــف أذوـنات التموـيل ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم التموـيل ـبةدا  مع كشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن المعـد من قبـل قسـ انيـة تبير ر رة المير

ـــــرف عدد من أذونات ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــدارها بدون أذونات  صـ ــ ــ ـــــة ببع  الجهات تم إصـ ــ ــ الخاصـ
  . تمويل

تكرار تمويل بع  الجهات بســـلف خصـــما من الســـيولة المودعة بحســـاب الطوارئ   -
 عن عدم تسوية السلف السابقة

ا
 . فضع

 م 2021النفقات التنموية )الباب الثالث(  
ــنــــة  429)  الوزراء لحكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة رقمبموجــــب قرار مجلس   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2021( لسـ

ــــأن  ــ ــ ــ ــــي  مبلغبشـ ــ ــ ــ   لباب الثالثلدينارل    17,494,530,000  اإلنفاق الحكوم  تم تخصـ
ــــييل ما قيمت   ل  م2021  عن العام ــ ــ ــ موزعة عل النحو دينار    17,390,149,814وتم تسـ
 :  التال 

 البيان 
المخصص السنوي وفق  

 ( 2021/ 429القرار )
 غت  المسيل  المسيل 

نسبة  

 التنفيذ 

كة العامة للكهرباء   %100 0 2,500,000,000 2,500,000,000 الشر

 %99 104,380,186 12,078,295,697 12,182,675,883 وعات القطاعات مشـر 

 %100 0 2,000,000,000 2,000,000,000 المؤسسة الوطنية للنفط 

 %100 0 811,854,117 811,854,117 الدراسات العليا 

 %99 104,380,186 17,390,149,814 17,494,530,000 اإلجمالي 
 

 : ما يل   من مالحظات وتحفظات بالخصوص تم تسجيل أهم ما و 
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 إجراءات اعتماد مخصصات التنمية

ــات  يحكم ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتعمال مخصـ ــ ــ التنمية قانون التخطيط  المتعلق بنفقات  الباب الثالث  اسـ
ــــنة    (13)رقم   ــ ــ ــــتعمال أموال التنمية يجب أن يتم من م  2000لسـ ــ ــ الذي ن  عل أن اسـ

ل كما حدد هذا القانون مصـادر ونسـب تمويل  
 
خالل خطط مدروسـة وموضـوعة مسـبقا

ـــــوابط تحديد ال وط وضـ ــــر الخطط التنمويةل وشر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــافة ال مشـ وعات وأولوياتهال باإلضـ
ـــــر وجوب التحقق من استيفاء ال ــ ــ ــ   خطط التحول للبيانات الفنية  مشــ

ر
حة ا وعات المقير

انيات ر   مشاريــــع الخطط والمير
ر
 . واالقتصادية ودراسات الجدوى قبل ادراجها ا

ـــــن عدم  ـــ ــ ــ ــ   تطبيق قانون التخطيط اتضـ
ر
ومن خالل تقييم الديوان إلجراءات الحكومة ا

  مخصصات التنمية دون أي ضوابط وبتعطيل    لالتقيد بنصوص 
ر
حيث تم التصـــرف ا

ــبــــ  كــــامــــل لقــــانون التخطيط مع غيــــاب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    شـ
ــــة  مجلس التخطيط الوطبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن ممــــارسـ

 اختصاصات  المسندة إلي  بهذا القانون. 

  اجراءات االنفاق عل قوة الباب الثالث بتاريــــخ   -
ر
ت الحكومة ا م  2021/ 07/ 31باشر

ــــؤون ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدور كتـــاب وزير الـــدولـــة لشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( الموجـــ  لوزيري  134مجلس الوزراء رقم )  بصـ
ــيتم تحميلهــا عل بــاب التنميــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

التخطيط والمــاليــة الــذي حــدد فيــ  األموال البر
ـــــأن االذن بتنفيـذ    10.5بمبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ  عل قرارات مجلس الوزراء بشـ

 
ــتنـدا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليـار دينـار مسـ

ــــر من ترتيبات العام السابقل بالرغم ـــ ــ ــ ــ   االنفاق الحكوم  عل أساس جزء من إثبر عشــ
ـــــابق   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاس من ترتيبـات العـام السـ ــ ـــ ــ ــ ــ م الذي بلغ   2020من أن هذا الرقم ليس ل  أسـ

يل منها  2.1مخصصات    مليار دينار فقط.  1.8مليار دينار سم

ح    اعتماد و م تم تعديل المخصصات  2021/ 09/ 28بتاريــــخ   - مخصصات  جديد لمقير
ـــــ  2021( لسنة  429جلس الوزراء رقم )التنمية بموجب قرار م ـــ ــ ــ ــ ار  ملي  17.5بقيمة  مــ

 :  دينارل حيث تم توزيــــع المخصصات عل الجهات والقطاعات وفق الجدول التال 

 الجهة   ت
المخصصات بعد   

 التعديل  
المبالغ المسيلة حُن   

 م  2021/ 12/ 31

كة العامة للكهرباء    1 الشر  2,415,544,376 2,500,000,000 

المؤسسة الوطنية للنفط    2  2,000,000,000 2,000,000,000 

جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية    3  2,488,103,869 2,970,094,754 

وعات اإلسكان    4 جهاز تنفيذ مشر  2,451,114,967 2,451,114,965 

وعات المواصالت    5 جهاز تنفيذ مشر  888,969,933 888,969,933 

الدراسات العليا    6  692,750,659 811,854,116 

وعات التنمية   7 امات مشر ر حكومة المؤقتة الخاصة بالالير  600,000,000 600,000,000 

وزارة الحكم المحل     8  500,000,000 500,000,000 

وزارة الموارد المائية    9  433,450,000 459,420,000 

وزارة الداخلية والجهات التابعة لها    10  360,429,584 359,559,584 

مصلحة الطرق والجسور     11  333,755,575 344,696,575 

وزارة التعليم العال     12  333,353,336 333,308,316 

ديوان وزارة اإلسكان والتعمير    13  259,875,497 509,875,495 

قية(   14  250,000,000 250,000,000 وزارة اإلسكان )جهاز تطوير المناطق الشر

مصلحة المرافق التعليمية    15  195,055,109 195,055,109 

16    ) بية والتعليم )الكتاب المدر  
وزارة الير  191,213,400 191,213,400 

مصلحة المطارات    17  180,000,000 180,000,000 

صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة    18  150,000,000 150,000,000 
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 الجهة   ت
المخصصات بعد   

 التعديل  
المبالغ المسيلة حُن   

 م  2021/ 12/ 31

وزارة الشباب    19  145,999,017 145,999,017 

وزارة الرياضة    20  110,200,000 110,200,000 

وزارة العمل والتأهيل    21  109,590,000 109,590,000 

22     
ان المدنر مصلحة الطير  104,778,677 104,778,677 

صندوق إعمار مدينة بنغازي ودرنة    23  100,000,000 78,817,093 

ديوان المحاسبة    24  94,648,339 94,648,339 

ية والريفية    25 جهاز إعمار المناطق الحضر  91,172,835 91,111,594 

صندوق إعمار مدينة شت    26  74,994,000 74,994,000 

وة البحرية    27 وزارة الير  70,000,000 70,000,000 

مركز بنغازي الطب      28  59,194,624 59,194,624 

مركز الرقابة عل األغذية واألدوية     29  56,000,000 56,000,000 

30     
وزارة التعليم التقبر  55,500,000 55,500,000 

ديوان رئاسة الوزراء    31  51,668,455 60,668,455 

وة الحيوانية    32 وزارة الزراعة والير  50,100,000 50,100,000 

ديوان وزارة المالية    33  47,300,000 47,300,000 

وزارة الشؤون االجتماعية    34  45,000,000 45,000,000 

وزارة العدل    35  44,999,990 44,999,990 

36     
مصلحة التخطيط العمرانر  40,000,000 40,000,000 

جهاز األمن الداخل     37  40,000,000 40,000,000 

وزارة التخطيط    38  39,100,000 39,100,000 

ئ والنقل البحري    39 مصلحة الموانر  37,944,995 37,944,995 

األ اديمية الليبية    40  37,877,022 37,877,022 

ية    41 مركز إدارة وتشغيل المنافذ الي   30,000,000 30,000,000 

جهاز تنمية واستثمار أمالك الدولة العقارية    42  29,914,733 29,914,733 

وزارة الخارجية    43  29,450,000 29,450,000 

الهيئة العامة للخيالة والمشح والفنون    44  29,439,342 29,439,341 

مصلحة المساحة    45  26,350,000 26,350,000 

مركز بناء القدرات/ مالطا    46  25,000,000 25,000,000 

وزارة الصناعة والمعادن    47  20,277,000 22,399,000 

جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس    48  20,000,000 20,000,000 

جهاز مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة    49  19,915,450 19,915,450 

  للوقاية والحجر الزراع     50
المركز الوطبر  19,550,000 19,550,000 

ائب    51 مصلحة الضر  18,000,000 18,000,000 

  لمكافحة األمراض    52
المركزي الوطبر  15,900,000 15,900,000 

وزارة البيئة    53  15,200,000 15,200,000 

 15,180,000 15,180,000 مركز مضات  الطب    54

قناة ليبيا الوطنية    55  15,000,000 15,000,000 

ديوان المحاسبة البيضاء    56  15,000,000 15,000,000 

 الطب      57
ر مركز زليير  14,875,000 14,875,000 

 13,000,000 13,000,000 هيئة الرقابة اإلدارية   58

الهيئة الوطنية لزراعة القرنية    59  10,100,000 10,100,000 

الهيئة العامة للبحث والتعرف عل المفقودين    60  10,000,000 10,000,000 

هيئة الرقابة اإلدارية البيضاء    61  10,000,000 10,000,000 

ق مضات     62 المنطقة االقتصادية شر  9,000,000 - 

جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس اجدير    63  8,132,500 8,132,500 

  لألرصاد الجوية    64
المركز الوطبر  7,742,100 7,742,100 

  للتطوير االقتصادي واالجتماع     65
المجلس الوطبر  6,022,000 6,022,000 

هيئة مكافحة الفساد    66  6,000,000 6,000,000 
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 الجهة   ت
المخصصات بعد   

 التعديل  
المبالغ المسيلة حُن   

 م  2021/ 12/ 31

المركز اإلعالم  القاهرة    67  5,000,000 5,000,000 

الهيئة العامة لرعاية أش الشهداء    68  5,000,000 - 

ديوان وزارة المواصالت    69  4,943,636 4,943,636 

مركز التوثيق السياج     70  4,500,000 4,500,000 

الهيئة العامة للصحافة    71  4,000,000 4,000,000 

مصلحة اآلثار    72  2,090,000 2,090,000 

المركز الليب   لالعتماد    73  2,000,000 2,000,000 

ــاإلجم    ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ الي ـــــــــــــ  16,696,266,020 17,393,689,813 
 

ـــــ  من أموال التنميـة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــيصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتثنـاء مـا تم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لألجهزة التنفيـذيـة لم يتم تحـدـيد ـباسـ
مخصـــصـــات الوزارات والجهات العامة بناء عل احتياجات فعلية وال خطط تنموية  
 لتحقيق اهداف محددة 

 
ــــروعات وبرامج موضــــوعة مســــبقا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ مدروســــة تتضــــمن مشـ

ــــكل   ــ ــ   شـ
ر
ــــات القطاعات ا ــ ــ ــــصـ ــ ــ ومعتمدةل حيث قام  الحكومة بتحديد أغلب مخصـ

ند عليها وترك  للجهات تحديد أوج   حصــ  للوزارات دون أســس موضــوعية تســت
  إنفاق هذه األموال دون تحقق أو متابعة. 

بتقــارير فرق العمــل وتقــارير اللجنــة العليــا    ة الــديوانموافــا عل    وزارة التخطيط   عجز  -
ـــــنة  35المكلفة بموجب قرار وزير التخطيط رقم ) ــ ــ ـــــة  2021( لسـ ــ ــ م بمراجعة ومناقشـ

انية للعام   ر ح المير
المطالبات  وج  الديوان عدد من المخاطبات  مل حيث  2021مقير

  بموجـب كتـابهـا رقمردت  الوزارة ل وبـالرغم من أن  من قبـل اللجنـة المكلفـة بـالمتـابعـة
(43  

ر
ـــــوص رقم )2022/ 01/ 11( المؤرخ ا (  19- 6003م عل كتاب الديوان بالخصـ

  
ر
ــــتيفاء البيانات  2021/ 11/ 24ا ـــ ــ ــ ــ ــــةم إال أن  لم يتم اسـ ــ ــ ــ ــ   طلبها الديوان والخاصـ

  البر
ـــــة   ــ ـــــاس دراسـ ــ   ه  أسـ

ـــــاتبتقارير فرق العمل والبر ــ ـــــصـ ــ حة من   مخصـ انيات المقير ر المير
 الجهات. 

ة من   وزارة التخطيط قيام   - ـــــرف 2021/ 12/ 30-  28خالل الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م بةصـــدار أوامر صـ
ــــمن دينـار لبع  الجهـات الواردة    5,145,056,706بمبلغ  ــ ـــ ــ ــ ــ قرار مجلس الوزراء    ضـ
ــــنة  655رقم ) ـــ ــ ــ ــ المعدل بموجب القرار   ل(672م المعدل بموجب القرار )2021( لسـ
( )  ل(772رقم  القرار رقم  ــــب  ــ ــــدل بموجـ ــ القرار رقم    ل(809المعـ ــــب  ــ ــــدل بموجـ ــ المعـ
  تم2021( لسنة 810)

 . دينار  5,659,400,000بموجبها توزيــــع مبلغ  م والبر

  سارع    -
ترتب عل ما سبق تسييل أموال لجهات ليس  مستعدة الستيعابهال والبر

ــنة المالية   ــ ــ ــ ــات قبل انتهاء السـ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ ــتعمال المخصـ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ة  ا ر ة وجير

من خالل ابرام بفير
ــتفيدينل دون أهداف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتندية للمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعجالية وفتن االعتمادات المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العقود االسـ

ــتكمــال  محــددةل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورة اسـ عل عكس مــا كــانــ  تتطلبــ  طبيعــة عقود التنميــة من  ر
ـــــات الفنية والمالية لل  ــ ــــر الدراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   قد مشـ

وعات وتقييم وتأهيل أدوات التنفيذ والبر
ــــهور عديدة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتفادة المثل منها وتحقيق أثر ملموس  تأخذ شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عل االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ للحصـ

 التنموي.  لإلنفاق

ــ - ــ ــييل أموال عل تم تضـ ــ ــــات التنمية وتسـ ــــصـ ر مخصـ ــــطة عدد من اال مير ــــغيلية  النشـ تشـ
ــــات تجارية وخدمية بالمخالفة لقانون التخطيط  غير ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالن مؤسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تنموية ولصـ
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ــــوقانون الجرائم االقتصادية مثل تنظيف غرف تص  ــ اء اعالف  ــ ريف مياه االمطار وشر
ي ونفقات وسيارات شخصية  ها.  تسيير  للسفارات بالخارج وغير

 المشـروعات التنمويةإجراءات التعاقد عل  متابعة  

بقة للى العقود التي تتجاوز قيمتها  والتي تتمثل في   مليون دينار،  5من خالل تنفيذ مهام الرقابة المـس

ا   اـمت بـه دات التي ـق اـق ة  التـع ات المختلـف اـل ام  القـط ت  2021خالل الـع دد  م والتي شــــمـل د   166ـل لـق

  ها كالتالي:بيان  ،مليار دينار 30 تجاوزتقيمــــــــــة ب  ،وملحق

 القطاع 
عدد  
 العقود 

اجمالي القيمة  
 )دينار( 

 380,693,318 9 مائيةالموارد ال

 16,698,209,755 47 كهرباء ال

 4,676,953,932 28 مرافقال سكان و اإل 

 5,458,912,496 38 مواصالت ال

 65,059,276 1 األوقاف 

 98,775,318 1 الشباب والرياضة

 740,336,248 7 النفط 

 561,085,450 5 التعليم 

وة البحرية  308,630,347 2 الير

 230,903,467 1 الحكم المحل  

 40,169,373 3 الداخلية

 536,558,118 11 الصحة

 209,786,302 2 العدل 

 13,682,778 3 العمل 

 24,500,000 1 المالية

 602,801,941 7 ممولة من الخزانة العامة غير خاضعة    جهات

  30,647,058,124 166 اإلجمالي 
 

التخطيط  في   الجهات الحكوميةأداء  للى من المالحظات والظواهر السلبية الديوان لددَسجل وقد  

 تتلخص في التالي: ميزانية التنميةلتنفيذ وال

ــيلـة للجهـات والقطـاعـات عل البـاب الثـاـلث  من خالل مقـارنـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بيـانـات المبـالغ المسـ
( الوزراء رقم  ــــة  429وفق قرار مجلس  ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا )2021( لسـ ــ ــــددهـ ــ ــــة مع 73م وعـ ــ ( جهـ

ــــول عل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــالـــث للحصـ ــاب الثـ ــات إل الـــديوان عل البـ ــالـــة من الجهـ ــاقـــدات المحـ التعـ
ــــيل لها أموال لم تحل  ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ــــبقة نجد ان عدد كبير من الجهات المم ــ ـــ ــ ــ ــ ــادقة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المصـ

ــــير إل إنها قام  بتجزئتها للتهرب من المراجعة بالمخالفة  ع ــ ــ قودها للديوان مما يشـ
ــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من خالل معـــاينـــة قرارات مجلس الوزراء الخـــاصـ

 
للقـــانونل وقـــد ظهر ذلـــك جليـــا

  بلغ عددها )
 150بمنن االذن بالتعاقد والبر

 
حددة بقيمة  ل معظمها مجزأة أو م( قرارا

 إفراد رقابة خاصة عل هذه العقود. ل مما يلزم تقل عن خمسة مليون دينار 

ــبقـة خالل العـام  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م أكير 2021بلغـ  قيمـة العقود المحـاـلة لـلديوان للمراجعـة المسـ
  لم تحلها للديوان بنحو   30من 

ــــاف اليها عقود الجهات البر ــ ــ مليار    5مليار دينار يضـ
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ـــــات المعتمدة تبلغ فقط   ــ ـــــصـ ــ ر أن المخصـ   حير
ر
ـــــير إل   17دينار ا ــ مليار دينارل مما يشـ
 مليار دينار يمثل ارتباطات تعاقدية ليس لها تغطية مالية.  20د نحو وجو 

امـات تعـاقـديـة بقيمـة   - ر ان قيـام الحكومـة بـالموافقـة عل التعـاقـد وتحميـل الـدولـة بـالير
ــــابق من   35 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ   

ر
ـــــة ا مـ ـــــار وجود عقود مي    االعتبـ

ر
ـــــذ ا ـــــأخـ تـ أن  ـــــار دون  ـــــار دينـ مليـ

  ظــل محــدوديــة موارد مليــار دي 160الحكومــات المتعــاقبــة تقــدر قيمتهــا بنحو  
ر
نــار ا

ــــا ــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكلــة العقود المتوقفــة ويخلق مشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوف يؤدي ال ريــادة تــأزيم مشـ ــ ـــ ــ ــ ــ الــدولــة سـ
 مع ما يرتبط  

 
مستقبلية إضافية لن تستطيع أي حكومة معالجتها بسهولة خصوصا

 بها من دعاوى وتعويضات. 

ــــر ظاهرة   -  انحراف المناقصة العامة  كبديل عن التعاقد بالتكليف المباشر  لوحظ تفشــ
 
ا

اهةعن مبادئ ا ر يعاتمخالفة للوائن وبالالشفافية و  لير  المنظمة.  والتشر

    وتضارب  تداخلووجود  غياب التنسيق   -
ر
ر ختصاصاال  ا الدولة    أجهزة ات والمهام بير

ـــــاريــــع تتعـاقـد عليهـا كـل من اإلداريـة   ــ ـــ ــ ــ ــ   مشـ
ر
ــن ذـلك جليـا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة المرافق )ويتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصـ

ـــــاز تنمية واستثمار أمالك  –  اإلداريةجهاز تنمية وتطوير المراكز    –التعليمية   ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ جهــ
ــــروع  تنفيذ  جهاز   –الدولة العقارية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وزارة   –وزارة العدل  -والمرافق   اإلســكان  اتمشــــ
  (. اإلسكان والتعمير 

 م 2021  الموقف التنفيذي لمخصصات التنمية

ــــات البــاب الثــالــث للعــام المــال    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جــب قرار المحــددة بمو م 2021بلغــ  مخصـ
( رقـم  ــــة  ــ ــ الـوطـنـيـ ــــدة  ــ ــ الـوحـ ــــة  ــ ــ لـحـكـومـ الـوزراء  ــــة  429مـجـلـس  ــ ــ ـــــنـ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ مـبــلغ  2021(  م 

ر بلغ  قيمةدينار    17,494,530,000   حير
ر
ــــرف الصـــادرة عن الوزارة  الأوامر   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـــــ

ـــــات  لدينار   16,961,724,985مبلغ   ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ـــ ــ ــ ــ ر    وفيما يل  بيان بحركة المخصـ الذي يبير
  بيانات كل جهة من الجهات المعنية بالتنفي

ر
 : ذ التضارب ا

 المبلغ )دينار(  اإلجراءات  

 17,494,530,000 (429قيمة المخصصات ككتلة )بدون توزيــــع( وفق القرار )

 10,482,220,806 (2021/  46المبلغ المخصصة وفق القرار )  

 5,659,400,000 ( وتعديالت   655المبالغ المخصصة وفق القرار ) 

 لقرارات مجلس الوزراء   
 
 16,141,620,806 إجمال  المبالغ الموزعة وفقا

    

 19,243,394,220 م  2021/ 12/ 31المبالغ المفوض بها حبر   

 2,547,128,200 قيمة أوامر الضف الملغاة   

 16,696,266,020 المخصصات بعد التعديل   
    

 17,393,689,813 م  2021المبالغ المسيلة من مضف ليبيا المركزي خالل   

 5,105,768,108 م  2021أوامر التحويل الصادرة خالل سنة  

 2,073,984,478 م  2022قيمة التفويضات المالية غير المسيلة الصادرة سنة  

 

 اآلتي:  لوحظومن خالل المتابعة 
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ـــــرف الأوامر   قيام الوزارة بةصدار  - ـــ ــ ــ ــ المنصوص عليها بموجب    اإلجراءاتدون إتباع    صــ
انية والحسـابات والمخازن10أحكام المادة ) ر     ( من الئحة المير

ا
عن عدم التقيد  فضـع

ــــور الوزارة رقم ) ــ ــ ــ ــــنة  2بما جاء بمنشـ ــ ــ ــ ــــادر بتاريــــخ  م  2020( لسـ ــ ــ ــ م  2020/ 10/ 08الصـ
تيبات المالية للباب الثالث للعام بشأن   م. 2021المال  إعداد الير

ــــام   - ــــدد  قيـ ــدار عـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةصـ ــــدره    391وزارة التخطيط بـ ــــال  قـ ــــرف بمبلغ إجمـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ أمر صـ
تبــــاع اإلجراءات القــــانونيــــة وذلــــك من حيــــث عــــدم ادون    دينــــار   19,305,100,498

إلزام الجهات المســـتفيدة من هذه المخصـــصـــات باســـتيفاء المســـتندات الالزمة قبل  
ـــــدار عدد   ــ ـــــات األمر الذي أدى إل قيام الوزارة بةصـ ــ ـــــصـ ــ ـــــدار المخصـ ــ قرار إلغاء    12إصـ

دينار بحيث أصبح    2,547,128,200مخصصات بع  المشاريــــع بلغ إجماليها  
 . دينار  16,757,972,298صصات الصادرة قيمة المخ

أخرى    بةلغاء مخصـــصـــات بع  المشـــاريــــع وتخصـــي  قيمتها لمشـــاريــــع  ة ر اقيام الوز  -
ـــــرف بمبلغ    8لنفس الجهة وذلك بةصدارها عدد   ـــ ــ ــ ــ دينار    1,735,825,909أوامر صــ

 : وفيما يل  بيان بها ل لعدة جهات وأصدرت مقابلها قرارات إلغاء لنفس القيمة

 المستفيد  المبلغ    صـرف رقم أمر ال 

 ة الكهرباء  شـرك 874,848,790 244

 ة الكهرباء  شـرك 102,317,831 245

 ة الكهرباء  شـرك 569,411,503 246

 مصلحة الطرق والجسور  10,941,000 247

 مصلحة المطارات   36,426,250 248

 مصلحة المطارات   54,734,013 249

 مصلحة المطارات   48,839,737 250

 اإلداريةالمراكز  38,306,785 251

 - 1,735,825,909 المجموع 
 

ــنيف أدوات التنفيذ الواردة بالمادة رقم ) - ــ ــ ــكيل لجنة قيد وتصـ ــ ــ   تشـ
ر
  (8تأخر الوزارة ا

  
 
ــابقا ــ ــ ــــعبية العامة سـ ــ ــــنة  544رقم )من قرار اللجنة الشـ ــ  2010( لسـ

ا
ــــع ــ  عن عدمم فضـ

لالئحة القيد والتصـــنيف المنصـــوص عليها بموجب المادة  الالئحة الداخلية  إصـــدار 
 . ( من قرار اللجنة الشعبية العامة المذكور أعاله 21)

جيع   - ر عـدم تقيـد الجهـات بير   متـابعـة تنفيـذ قرارات اإللغـاء حيـث تبير
ر
  الوزارة ا

تراجر
ــالــــة ــا والمحــ   تم إلغــــا هــ

ــاريــــع البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة للمشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالغ المخصـ ــا    قيمــــة المبــ تلــــك  إليهــ
ـــــات وذلك ب ــ ــ ـــــصـ ــ ــ انية بوزارة التخطيط مع وزارة الماليةإدارة   عدم متابعةالمخصـ ر   المير

  
ا
ات الملغاة من مشـروععل أن الوزارة لم تخاطب وزارة المالية بخصم قيمة الفضع

ــــيولة المحالة ـــ ــ ــ ــ ــــنةبناءا    تلك الجهاتإل   السـ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة نهاية السـ ـــ ــ ــ ــ    ل  عل األوامر الصـ
والبر

: بيانها ك   
ر
 اآلن

 الجهة 
 الُني تم تسييل ات الملغاة مشـروعقيمة ال 

 قيمتها بحساب الجهة 
 كتاب الديوان الموجه  
 للجهة بالخصوص 

 19- 1862 2,122,000 وزارة الصناعة والمعادن 

 19- 1860 26,170,000 وزارة الموارد المائية

 19- 1864 444,332,247 اإلداريةجهاز تنمية وتطوير المراكز 
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ــــرف   - ــ ــ  عن إصدار أوامر صــ
ا
ــــرف لبع  الجهات فضع ــ ــ لم تقم الوزارة بةصدار أوامر صــ

   قيمة المخصــصــة لهال حيث بلغاللبع  الجهات بأقل من 
لم    المخصــصــات البر

ـــــرف مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ دينار من قيمة التوزيــــع الصـــادر عن   514,275,456تصـــدر ب  أوامر صـ
  لم تصدر ل

   رئاس الوزراءل وفيما يل  بيان بالجهات البر
ها أوامر صـرف والجهات البر

 أصدر لها جزء من مخصصاتها: 

 الجهة
المخصصات الصادرة  

 قرارات رئاسة الوزراء ب 

أوامر الصـرف الصادرة  
  ( 655بناًء عل القرار )
 وتعديالته

المخصصات الُني لم  
 يصدر بها أوامر صـرف

 17,940,746 793,059,254 811,100,000   اإلدارية جهاز تنمية وتطوير المراكز 

 3,945,940 40,554,060 44,500,000 ديوان مجلس الوزراء  

 40,396,984 306,103,016 346,500,000 وزارة التعليم العال  + الجامعات  

 200,000 94,800,000 95,000,000 وزارة الموارد المائية  

  للوقاية والحجر الصح   
 5,450,000 19,550,000 25,000,000 المركز الوطبر

 380,720,046 319,279,954 700,000,000 ات المواصالت  مشـروعجهاز تنفيذ 

 15,000,000 - 15,000,000 وزارة الصحة  

 40,000,000 - 40,000,000 جهاز اإلسعاف والطوارئ  

 10,000,000 - 10,000,000 ديوان المحاسبة  

 الطب   
ر  125,000 14,875,000 15,000,000 مركز زليير

 326,923 36,673,077 37,000,000 مصلحة المرافق التعليمية

 84,550 19,915,450 20,000,000 المنظمة جهاز مكافحة اإلرهاب والجريمة 

 85,267 29,914,733 30,000,000 أمالك الدولة العقارية   واستثمار جهاز تنمية 

 514,275,456 1,674,724,544 2,189,100,000 اإلجمالي 
 

الدراســـة الكافية قبل إصـــداره لتوزيــــع المخصـــصـــات  ةجراء  بعدم قيام مجلس الوزراء   -
( القرار رقم  ــــب  ــ ــــ  بموجـ ــ ــامـ ــ ــ بقيـ ــــك  ــ ــاريــــخ  672وذلـ ــ ــ بتـ ـــــادر  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ م  2021/ 12/ 13( 

ـــــروعدينار لصالن جهاز تنفيذ    700,000,000مبلغ    بتخصي  ــ ات المواصالت  مشــ
ــادر بتــاريــــخ  772تم قيــامــ  بموجــب قراره رقم ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بنقــل مبلغ  2021/ 12/ 26( الصـ

ـــــات الجهاز وبموجب قراره رقم )  300,000,000 ـــــصـ ـــــادر  809دينار من مخصـ ( الصـ
 بنقلم  2021/ 12/ 29بتاريــــخ  

 
ت دينار من مخصــــصــــا   80,000,000مبلغ    قام أيضــــا

م قام بنقل  2021/ 12/ 30( الصادر بتاريــــخ  810وبموجب قراره رقم )إال أن     الجهاز 
ــحـــة 380,000,000مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات وزارة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجهـــاز ليعود  إل    دينـــار من مخصـ

  األ 
ر
ــــا هو ا ــــاز كمـ ــــ  للجهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسالمخصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب القرار رقم )ب  سـ ( وهو مبلغ  655موجـ

 . دينار  700,000,000

ـــــدار عدد  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــيل خالل العام بمبلغ  15قيام الوزارة بةصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمال    تفوي  مال  غير مسـ
  الدقة  لدينار   30,377,604

ــــأنها عدم توجر ــ ــ ــــة الكافية من وإجراء    تالحظ بشـ ــ ــ الدراسـ
ـــــة طلبات ترحيل   ــ ـــــدة قبل وزارة التخطيط عند دراسـ ــ انيات بع    أرصـ ر بع  بنود مير

  . الجهات

ل  إدراج مخصــصــات لبع  المشــاريــــع المتشــابهة ضــمن مخصــصــات جهات مختلفة  -
 : منها و 
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مر  أ

 صـرف ال 
 رقم العقد  قيمته  مشـروع ال  الجهة المنفذة 

199 
  اإلدارية جهاز تنمية وتطوير المراكز 

 ات المرافق العامة(مشـروع) 
مقر مصلحة التخطيط   إنشاء

  بمدينة بنغازي
 العمرانر

3,699,302 
2008-
137 

314   
 مصلحة التخطيط العمرانر

  ديوان   إنشاء صيانة و 
 مبانر
 )بنغازي(المصلحة 

2,200,000 2021-2 

 

: وصيانة المدارس وبيانها ك  أعمال إنشاء القيام بتكليف عدة جهات لتنفيذ  -  
ر
 اآلن

 القيمة  الجهة المنفذة  البيان 

   إنشاء صيانة و 

 المدارس 

 136,974,433 مصلحة المرافق التعليمية

 46,627,728 (يةشـرقجهاز تنمية وتطوير المدن )المنطقة ال

 29,567,444 ية والريفية  حضـر تنمية واعمار المناطق الجهاز 

بية والتعليم( ات وزارة مشـروع)   اإلدارية جهاز تنمية وتطوير المراكز   152,438,193 الير

 6,731,781 جهاز تنمية واستثمار امالك الدولة العقارية

 27,211,230 صندوق أعمار مدينة بنغازي

 399,550,809 العام   جمالي اإل 
 

 : ومنها  جهزة بع  األ إل  المسندة  األعمال تشاب  بع   -

الجهة المنفذة  
 وع مشـر لل 

 طرق(  إنشاء ) وع مشـر 
 موقع  
 وع مشـر ال 

 القيمة  رقم العقد 

جهاز تنمية واعمار  
المناطق الحضـرية  

 والريفية 

تنفيذ الطريق الرابط من الطريق الرئيسـر إل  
  
ر
 الطريق الشـرا

 756,102 2021/18 جخرة ا

تنفيذ الطريق الرابط من طريق ج  السالم إل 
 الطريق الشمال  جالو

 963,433 2021/19 اجخرة 

جهاز تنمية وتطوير  
اإلدارية  المراكز 

   مشـر )
وعات المبانر
 والمرافق العامة( 

ر مشـر    20وع تنفيذ أعمال الطريق الرابط بير
سانة والشوارع  المتفرعة من   رمضان وطريق الير
 المرحلة الثانية 

 2,027,966 169/2010 طرابلس 

ر  مشـر  وع تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بير
سانة والشوارع المتفرعة   20 رمضان وطريق الير

 من  المرحلة االول 
 2,178,421 168/2010 طرابلس 

  تنفيذ جهاز 
وعات االسكان  مشـر 

 والمرافق 

  مشـر 
ق لربط ج  السالموع تنفيذ طريق اسفلبر  3,000,000 1/6/2021 طي 

ق ق تنفيذ طريق شارع عمر المختار مدينة طي   4,000,000 1/35/2007 طي 

وزارة االسكان  
 والتعمير 

ر ج المرافق   3,139,520 2014/65/21 تازربو الج يرة  وج  تنفيذ الطريق الرابط بير

ر مدرسة   توسعة ورصف ازدواج الطريق الرابط بير
 الخوارزم  والح الغرن   

 4,179,084 2014/65/23 تازربو

  تنفيذ جهاز 
وعات  مشـر 

 المواصالت

صيانة طريق )الشويرف / براك( القطاع األول  
 كم 70بطول 

 25,000,000 2020/19 الشويرف 

استكمال القطاع المتهالك الواقع عل مسار  
 طريق نالوت/ غدامس )القطاع األول 

 7,386,380 2020/ب/ 16 غدامس 

 تنفيذ طريق مشهد صالن 
باطن  
 الجبل 

2015/04 9,000,000 

 2,500,000 2018/1 شت طريق النوجية بمنطقة شت
 

ـــــات لجهـاز تنميـة وتطوير المراكز   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار مخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ لتنفيـذ بع     اإلداريـةالقيـام ـبةصـ
ـــــاريــــع لجامعة بنغازي  ـــــي  مبالغل  المشـ ر تم تخصـ   حير
ر
وتطوير    لجهاز تنميةأخرى   ا

 : لجامعة بنغازي ومنها  األعمال ية لتنفيذ بع  شـرق مدن المنطقة ال
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نامج مشـر ال   وع/ التر
رقم أمر  
 المبلغ  رقم العقد  الصـرف

الموقف  
 التنفيذي

( مشـر )  جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية   وعات التعليم العالي

تنفيذ أعمال إنشاء كليات جديدة وتوسعات القائمة بجامعة  
 بنغازي 

 جاري  40,200,000 009/2010 208

 جديد  5,000,000 46-2021 208 صيانة مدرجات بكلية االقتصاد وملحقاتها جامعة بنغازي 

 جديد  5,000,000 47-2021 208 صيانة مدرجات كلية اآلداب وملحقاتها جامعة بنغازي 

( طوابق بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة  3صيانة عدد )
 بنغازي 

 جديد  5,000,000 2021-48 208

 جديد  2,000,000 49-2021 208 صيانة قسم الورش بكلية الهندسة جامعة بنغازي 

( عدد  عمارات  4صيانة  التدريس  ل (  هيئة  أعضاء  سكن 
 جامعة بنغازي 

 جديد  1,500,000 2021-52 208

  إدارية وتعليمية لجامعة بنغازي 
 جديدة  100,000,000 79/2021 256 إنشاء مبانر

 )المنطقة الشـرقية( جهاز تنمية وتطوير المدن 

كلية   بنغازي  بجامعة  حدائق  األعمال  ومتابعة  اف  اإلشر
 الهندسة 

 جارية  169,701 2021/42 281

 273,664 2019/334 286 أعمال صيانة الحدائق بجامعة بنغازي )كلية الهندسة( 
منتهية وعليها  

ام ر  الير

 1,272,986 2020/25 286 ( اآلدابأعمال صيانة الحدائق بجامعة بنغازي )كلية 
منتهية وعليها  

ام ر  الير

كلية   بنغازي  بجامعة  حدائق  األعمال  ومتابعة  اف  اإلشر
 الهندسة 

289 2020/124 60,607 
منتهية وعليها  

ام ر  الير

 جارية  390,924 2019/330 297 أعمال صيانة الحدائق بجامعة بنغازي )كلية العلوم( 

 جارية  2,907,611 2020/29 297 أعمال صيانة الحدائق بجامعة بنغازي )المدخل الرئيسـر( 

 جارية  407,362 2019/335 297 أعمال صيانة الحدائق بجامعة بنغازي )الكليات الطبية( 

  164,182,856   اإلجمالي العام 
 

 : ومنها ل مخصصات بع  الجهاتإدراج مخصصات لمشاريــــع متشاب  ضمن  -

 رقم العقد  قيمته  مشـروع ال  الجهة  صـرف مر ال أ

جهاز تطوير   281

 مدن  

المنطقة  

 يةشـرق ال

اف ومتابعة األعمال بج يرة المقابلة لجامعة العرب  2021/ 44 63,298 اإلشر

اف ومتابعة األعمال بج يرة المقابلة لجامعة العرب 284  2020/ 65 22,606 اإلشر

جهاز تطوير   292

 مدن  

المنطقة  

 يةشـرق ال

 2019/ 205 15,219 بمقر اإلذاعة والتلف يون بنغازي  اإلدارياستكمال المببر 

  استكمال المببر  292
 2019/ 224 23,580 بمقر اإلذاعة والتلف يون بنغازي  التاريحر

320 
 مصلحة الطرق  
 والجسور 

 2019/54 68,000 تنظيف وتسوية الطريق الساحل  مصـرات  الهيشة 

373 
تهذيب وتنظيف الطريق الساحل  مصـرات  الهيشة بطول  

 كم 120
142,800 84 /2013 

 

  إعــداد تقرير المتــابعــة حيــث أن آخر  تــأخر الوزارة   -
ر
ــنــة  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2019تقرير معــد عن سـ
ــاريــــع الـدولـة ويرجع ذلـك ابـالرغم من عـدم   ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتيفـائـ  لجزء كبير من مشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إل    سـ

تراجر
  إلزام  

ر
ــالـــث بتقـــديم تقرير  الوزارة ا ـــــات البـــاب الثـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجهـــات الممولـــة من مخصـ

 . المتابعة الخاصة بها 

خالل فحص المستندات الخاصة  من أهم المالحظات وجوانب القصور المتكشفة من من 

قرار مجلس الوزراء رقم    للىبناًء  الواردة  التفويضاتلليها بناًء  بالمخصصات التي صدرت 

   :ما يلي( وتعديالته 655)
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 . اتمشـروععدد من التقارير المتابعة الفنية والمالية ل رفاقإعدم  -

 . المحددة بقرار مجلس الوزراء  ولوياتات جديدة بما ال يتوافق واألمشـروعتنفيذ  -

ــاريــــع بلغـــ  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلــك  بـــالمخـــالفـــة دينـــار   4,900,000  القيمـــة التعـــاقـــديـــة لبع  المشـ
 . للنأي بها عن الرقابة المسبقة عل التعاقد 

  . بالجهةة المختصة ينغير معتمدة من اإلدارات الفمشاريــــع ل المرفقة لالمقايسة  -

  صـرف. المستندات الخاصة بالمشاريــــع المدرجة ضمن أمر ال إرفاقدم ع -

ـــــرف لل أموال لجهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية ام بتخصي   القي - ــ مشاريــــع  عل    صــ
 . صـرف ليتم تفصيل المشاريــــع الواردة بأمر اجهات كتلة واحدة دون أن 

 تتضـــمن  -
 
ة لجهات منشـــأة حديثا ـــــروف تخصـــي  أموال كبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وتنفيذ  ات تأســـيس  مصـ

ـــــيس   وعات قبل التأسـ وعات عل تمكن من تنفيذ تلك  فه  لن ت  وبالتال  مـشـــــر المـشـــــر
 . المدى القريب

-  . ر كات المنفذة من أشخاص غير مخولير  صدور تكليفات للشر

-   
ر
ـــــراءالمبالغة ا ــ ــ ــ     السياراتعدد كبير من  شــ

ا
ـــــراءعن  فضع ــ ــ ــ   باهظةات  ر بع  السيا   شــ

 . األنواع من السياراتيات القتناء هذه ضـرور الولويات أو تحديد األدون الثمن 

 م:2020/ 12/ 31األرصدة الدفرتية يف  
ـــــكلة بموجب قرار وزير المالية رقم   ــ ــ ــ ـــــأن   م(2020/ 364)أظهرت نتائج اللجان المشـ ــ ــ ــ بشـ

ـــــابات الم ــ ــــر جرد الخزائن والحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   صـ
ر
ية ا ـــــدة الدفير ــ م عدد  2020/ 12/ 31فية واألرصـ

ـــــر الحســـابات الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بنحو   الجهات الممولة من الخزانة العامةفية المفتوحة بمختلف  صـ
ية متبقية بمبلغ صـرحساب م( 3765)   بأرصدة دفير

ر
.  7,676,386,256ا  دينار ليب  

ر  ــــوية موحدة تبير ــ ــابات والمعلقات  ونورد فيما يل  مذكرة تسـ ــ ــ ــــدة المتبقية بالحسـ ــ  األرصـ
  
ر
ية ا  . م2020/ 12/ 31واألرصدة الدفير

 القيمة  البيان 

ي  
ن
األرصدة حسب كشوفات المصارف المتبقية بالحسابات ف

31 /12/2020 
12,608,564,288 

   

 ضــــاف ي 

 2,177,366,488 ايداعات وردت بالدفاتر ولم ترد بكشف المضف 

 1,510,431 أخطاء مضفية

 154,070,792 مبالغ خصم  بالمضف وال مقابل لها بالدفاتر
   

 7,265,125,743 صكوك معلقة )خصم  بالدفاتر ولم تخصم بكشف المضف( طـــرح ي 
   

ي الرصيد حسب دفاتر  
ن
 7,676,386,256 م 2020/ 12/ 31الجهات ف

 

 :  
ر
 ومن خالل دراسة ما تقدم نالحظ اآلن
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: أرصدة  
ً
 حسابات الجهاتأوال

يــة وإربــاك إعمــالهــا نتيجــة تـأخر وزارة   - ــــدة الــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تـأخر نتــائج أعمــال لجــان جرد األرصـ
ــــف ليبيا   ــ ــ ــ ــــات المالية وتحويل قيمتها وكذلك تأخر مـضــ ــ ــ ــ ــ ــــدار التفويضـ ــ ــ ــ ــ   إصـ

ر
المالية ا

  تنفيذ الحواالت المالية. 
ر
 المركزي ا

قية.  -   نطاق المنطقة الشر
ر
 وجود جهات لم يتم جردها تقع ا

ـــــندة إليها عدم مراعا  - ـــــات المسـ ـــــاصـ ـــــية لالختصـ حيث اكتف  بتقديم    لة اللجنة الرئيسـ
ية.   تقرير بحض األرصدة الدفير

دينار بع  تلك الصــكوك   7,265,126,594  بنحو تضــخم قيمة الصــكوك المعلقة   -
  
ر
ـــــارف التجارية ا ـــــخم إل  تأخر المصـ ـــــبب التضـ ــابقة ويرجع سـ ـــ ـــــنوات سـ مرحل من سـ

 فية إلتمام إجراءاتها. ر صـ تقديم الصكوك إل غرفة المقاصة الم

  دفاتر الجهات بعضها  صــــر وجود مبالغ خصم  بالحسابات الم -
ر
فية وال مقابل لها ا

  عموالت مضفية بمبلغ 
ر
 دينار.  154,070,792يتمثل ا

ــــابقة لدى بع  الجهات - ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ انيات سـ ر   تنفيذ مير
ر
ــــدة بواا ــ ــ ــــخم أرصـ ــ ــ حيث    لتضـ

  ل
ر
  للباب األول والثان

ر
  صـر( حساب م530عدد )أظهرت كشوف الجرد وجود بواا

ر
ا

 دينار دون إحالتها إل حساب اإليراد العام.  169,529,644بمبلغ 

تضـخم أرصـدة حسـابات الودائع لدى الجهات وترا مها من سـنة ألخرى دون مراعاة   -
ـــــابات ــ   تجاوزت المدة القانونية لإلبقاء عليها بتلك الحسـ

ـــــكوك البر ــ حيث    لإلغاء الصـ
  
ر
ــــدة الودائع ا ــ ـــ ــ ــ ــ دينار مع   3,688,160,684م مبلغ  2020/ 12/ 31بلغ  قيمة أرصـ

 مالحظة احتفاظ بع  الجهات بأكير من حساب للودائع واألمانات. 

ــابات اإليرادات لدى الجهات بمبلغ   - ـــ ــ ـــــدة متبقية بحسـ ــ   1,753,692,379وجود أرصـ
 دينار لم يتم إحالتها لحساب اإليراد العام بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة. 

ــدة مرحلــة للبــاب الثــالــث بمبلغ  وجود   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر دينــار    937,933,735أرصـ عل   كــان يتعير
  االعتبار أثناء تنفيذ الباب الثالث. 

ر
 وزارة التخطيط أخذها ا

ــابات الطوارئ بنحو  - ـــ ـــــدة متبقية بحسـ مع مالحظة  دينار    546,133,233وجود أرصـ
 تعدد الحسابات الخاصة بالطوارئ لدى عدد من الجهات. 

ــــر بات ماالحتفاظ بأرصدة حسا  - ــــرف ال تتعلق  غير قانونية  فية مناظرة  صــ بأبواب الصــ
 دينار.  291,509,431الودائع بلغ  أرصدتها  و أ اإليرادات وال 

ـــــدة نحو  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات البـاب الرابع للجهـة الواحـدة ووجود أرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   21,656,985تعـدد حسـ
 . دينار 

ية شا  -  دينار.  10,825,910ة بمبلغ ذوجود أرصدة حسابات دفير

ــــر موجود أرصــدة حســابات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صــــ
ر
م بالســالب )ســحب 2020/ 12/ 31فية رصــيدها ا

 دينار.  55,332,856 عل المكشوف( بمبلغ

ــــدتهــا لوحظ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب االيراد العــامل تفوق ارصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيــام بع  الجهــات بتوريــد مبــالغ لحسـ
ــنة   ــ ــ ية وفق تقارير الجرد لسـ ــــير ال ان الجهات حجب  بع     مل2020الدفير ــ مما يشـ
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ـــــدة عن لجان الجردل أو  ــ ة لم تقم ببدل العناية المهنية الكافية للقيام  أ االرصـ ن االخير
 بالمهام المناطة بهال ونذكر منها: 

 الفرق بالزيادة القيمة بالرصيد الدفُتي القيمة المرجعة الجهة 

 1,359,918 264,229 1,624,146 ديوان رئاسة الوزراء

 60,160,026 7,881,677 68,041,702 جهاز حرس المنشآت النفطية 

 61,521,421 8,149,151 69,670,572 اإلجمالي 
 

: أ
ً
 رصدة حسابات وزارة المالية  ثانيا

ــــعف متابعة وزارة المالية لإليرادات الجمركية وال - ـــــضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يبية واالكتفاء بقيدها من ــ ــر ـضــ
ـــــر واقع كشوفات حساباتها الم ــ سنوات  بع  حسابات االيرادات راكدة مند ل و فيةصــ

ــــاهمة   ـــ ــ ــ ــ ــــم الدينار ومسـ ـــ ــ ــ ــ ــــاب خصـ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
ر المنظمة لجبايتها كما ا نتيجة الغاء القوانير

  ال
ر
ر ا ــــر الليبيير ــ ــ   عل العمالت االجنبية رغم ذلك لم  شــ

ر
كات وحسابات الرسم االضاا

 . ا تتمكن الوزارة من اقفالها واعداد الخالصات السنوية له

  تمويل الحســابات الفرعية للجها  -
ر
خزانة العامة  ت الممولة من التأخر وزارة المالية ا

ــــتمر التمويـل   ــ ـــ ــ ــ ــ دى ذلـك ال تحويـل هـذه  أ م و 2021/  12/ 31غـايـة يوم    لإحيـث اسـ
ليبيا المركزي إل حسابات الجهات خالل السنة المالية  صـرف  التمويالت من قبل م

 . م2022

ــويـة وإقفـال   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات تمويـل االنفـاق القـديمـةإغفـال وزارة المـاليـة تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ فور انتهـاء   حسـ
 نها. الغرض م

ـــــوية   - ــ ــ ــ ـــــابات العهد الودائع واالماناتإغفال وزارة المالية تسـ ــ ــ ــ ـــــك حسـ ــ ــ ــ ل حيث ظهر صـ
  
.  27,456,127من ضمن المعلقات بقيمة ملغر  

كة االستثمار الوطبر  لصالن شر

ـــــابـات القروض عل  يالحظ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات الودائع االئتمـانيـة  و حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ وزير المـاليـة  انفراد حسـ
  ظل عدم جود  وقيع  التب

ر
عدم اعداد مذكرات و   دارة الخزانةأي بيانات لدى إعليها ا

 بالحساب.  مسك دفاتر يومية خاصة أو  للحسابتسوية 

ــابات الم - ـــ ــ ــــر من خالل تتبع الحسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   تدار من قبل الوزارة صـ
ر وجود عدد    فية البر تبير

  صــــر( حساب م29)
ر
ارصدتها صفر ولم يتم  ليبيا المركزي  صــــرف طرف ممفتوحة   ا

ــــدور كتاباقفالها   ـــ ــ ــ ــ ــــيد مدير إدارة الخزانة بوازرة  م  حبر تاريخ  بالرغم من صـ ـــ ــ ــ ــ ن السـ
ــــيد مدير إدارة العمليات الم ــ ـــر المالية موج  ال السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــف ليبيا المركزي  صـ فية بمـضــ

 . قفل تلك الحسابات المضفية بشأن

ـــــر بعدد كبير من الحسـابات الم  االحتفاظ  - ــ ـــ ــ ــ ــ حيث تتجاوز  التابعة لوزارة المالية  فية  صـــ
  ال زال   

  بالمخالفة لما صـــر( حساب م61مفتوحة عدد )الحسابات الرئيسية البر
ر
ا

ــــ  عليــــ  احكــــام المــــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حـــددت عـــدد 15نصـ
ــة والبر ( من القــــانون المــــال  للــــدولـ

 ( حسابات مضفية. 6الحسابات المضفية )

حالتها إلدارة إل عدم  إفية باإلضافة  صـر عدم اجراء التسويات لمعظم الحسابات الم -
  حينها 

ر
ــابات ا ـــ ــ ر أن اخر   لالحسـ ـــــنة    حيث تبير ــ ـــــنوية تم احالتها ترجع للسـ ــ ـــــة سـ ــ خالصـ

 م. 2009المالية 
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ــــر وجود حســــابات م - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فية مفتوحة لنفس الغرض )االحتياط  والعهد( وارصــــدتها  صــ
عداد الخالصــــة الســــنوية لها ولم تتمكن ة ذ ســــنوات ولم تقم وزارة المالية بمرحلة من

 الوزارة من تحليل مفرداتها. 

ـــــروجود حساب م - ــ ــ ــ   معلق يشمل أرصدة السنو صــ
ر
انية  ا ر   تنفيذ مير

ر
ات السابقة وبواا

 م. 2018

ــــر وجود حسابات م - انية  صــ ر فية لإليرادات منها حسابات عليها حركة ايداع خارج المير
ــانـــات لـــدي إدارة الخزانـــة منهـــا   ــالهـــا وال يوجـــد بيـ ــا واقفـ ــويـــات لهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ولم يتم اعـــداد تسـ

 حساب البندقية وخصم الدينار وخصم الغياب. 

ــــدتها مرح - ــ ــ ــابات راكدة وارصـ ــ ــ ــ ــــنوات ولم  وجود حسـ ــ ــ عليها حركة خالل    تطرأ لة مند سـ
  الحسابات المناظرة. 

ر
ة المالية ولم يتم تسويتها واقفالها ا  الفير

ــــابات تختلف مخرجاتها من يوم ألخر وال تعي  عن  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتمرار العمل بمنظومة حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
ية للحسابات الم   صــر االرصدة الدفير

ر
فية وقد ساهم  هذه المنظومة المحاسبية ا

ية للحســـابات الماظهار االرصــدة ال ــر دفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غير حقيقتها نتيجة    علفية الرئيســـية  صـــــ
ــييلها مما أدى ال تضـــخم  ــتندات المتيدة لتسـ ــتيفاء المسـ ية دون اسـ حجز مبالغ دفير

   قيمة المعلقات )صكوك بالطريق(
ر
 م. 2021/ 12/ 31ا

ــــكوك معلقــــة الزالــــ  بــــالطريق رغم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاءوجود صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة التفوي  بهــــا وهــــذه    انقضـ فير
  حكم الم

ر
ــــكوك ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قــــانون النظــــام المــــال   7لغيــــة بموجــــب احكــــام المــــادة )الصـ

 . للدولة

: عمليات  
ً
 مرصف ليبيا المركزيثالثا

ـــــر خالل المتابعة مع إدارة العمليات الم من  - ــ ــ ــ ـــــرف  فية بمصــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي ألذونات  صــ
ــــرف  ال ــ ــ ــــرف  الصادرة من إدارة الخزانة والمستلمة من المصــ ــ ــ ر  صــ ولم يتم تنفيذها تبير

 :  
ر
 اآلن

)  وجود  - ـــــدد  ــ ــاريــــخ  642عـ ـــ ــ تـ ـــــا حبر  ــ ـــــذهـ ــ تنفيـ يتم  لم  أذن  ف  مل  2022/ 01/ 03( 
 دينار.  2,573,487,220بقيمة لحساب الباب األول 

مل  2022/ 01/ 03( إذن  ف لم يتم تنفيــــذهــــا حبر تــــاريــــخ  145عــــدد )  وجود  ▪
ــــة   ــــار    107,892,230بقيمـ ــــاب األول تحويالت  دينـ ـــــاب البـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
ــــة ا والمتمثلـ

من اســــتالم إدارة المـضـــف أذونات الـضــف    خارجية لعدد من الســــفارات بالرغم
 . م2021/ 12/ 30بتاريــــخ 

)  وجود  ▪ ــــدد  ــ ــــاريــــخ  32عـ ــ تـ ــــا حبر  ــ ــــذهـ ــ تنفيـ يتم    م2022/ 01/ 03( إذن  ف لم 
   
ر
  154,707,216بقيمة  "   مســاهمات-خارجية    تحويالت-"حســاب الباب الثان

 دينار. 

ــــرف  قـــامـــ  إدارة الم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جيع عـــدد )صـ بقيمــة  ( إذن  ف إل إدارة الخزانـــة  59بير
ــــادف يوم   مل2021/ 12/ 31بتــــاريــــخ  دينــــار وذلــــك    47,858,112 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والــــذي كــــان يصـ

 . الجمعة دون بيان األسباب
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ــــابقة   - انيات سـ ر ــــابات لتنفيذ مير ــــحب التزال مفتوحة عليها حركة إيداع وجود حسـ وسـ
ــــة   ــ الخزانـ ادارة  ــــدي  ــ لـ ــــات  ــ ــانـ ــ ــ بيـ أي  ــــدم وجود  ــ عـ ــــة( مع  ــ انيـ ر المير ــارج  ــ ــ )خـ ة 

الفير خالل 
  يق
 ليبيا المركزي منفردا. صـرف وم بها مبخصوص حركة تلك الحسابات والبر

ـــــرف  عدم متابعة اذونات ال - ــ ــ ـــــرف  المحالة لمصــ ــ ــ ـــــرف  ليبيا المركزي وتأخر المصــ ــ ــ   صــ
ر
ا
  
ر
ـــــف معلق ا ــ ـــــها الزال لدى المـضــ ــ ــ ـــــها دون ان يقوم بةعادتها للوزارة بعضـ ــ ــ تنفيذ بعضـ

 حسابات خاصة لم يتم اإلفصاح عنها. 

  :
ً
تيبات المالية االستثنائيةرابعا
ُ
 : م2020  الت

  أقرها 
تيبات المالية االســتثنائية البر   المجلس الرئا   لحكومة الوفاق الزال  بع  الير

  خالل الســنوات المالية  
م  2020ل لديها أرصــدة مرحلة من ســنة  م2020ل2019الوطبر
ــــي  وتنفيذ اعتمادات  ل  دينار   6,680,075,000 بنحو  ــ ـــ ــ ــ ــ انته الغرض منها أو تم تخصـ

ـــــمن قرار حكومة الوحدة الوطنية   ــ ــ ــ ـــــها ضـ ــ ــ ــ ـــنة  429رقم )لنفس اغراضـ ــ ــ ــ ــ مما م  2021( لسـ
 للقانون رقم 

 
ــاب االحتياط  العام وفقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتوجب االمر ترحيلها ال حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة    27يسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ

 م بشأن االحتياط  العام. 1970

 الدين العام 
ــدة الدي ــ ــ    2021ن العام خالل العام  لم يطرأ أي تغيير عل أرصـ

م عل عكس األعوام البر
مليار دينار وهو ما ســــيســــاهم    19م فائ  مال  بنحو 2021تســــبق  حيث ســــجل العام  

   
ر
ــــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا م الـذي وصـ   تخفي  قيمـة الـدين العـام المير

ر
مليـار   84م ال  2020/ 12/ 31ا

  ذكر بياناتها الحق
ر
  ســــيأن

(ل ويوضــــن دينار دون ان يشــــمل ديون الحكومة المؤقتة )البر
 
ا

 م: 2020- 2014الجدول التال  مكونات هذا الرصيد عي  السنوات 

 الغرض من القرض 
الرصيد الحالي  

31 /12/2020  

انية   ر 2014تمويل مير  6,567,293,696 

انية   ر 2015تمويل مير  18,555,176,910 

انية   ر 2016تمويل مير  20,296,060,601 

انية   ر 2017تمويل مير  10,560,000,000 

انية الطوارئ ر  1,412,324,301 تمويل مير

تيبات المالية  2020تمويل الير  26,706,400,000 

 84,097,255,508 االجمالي 
 

 (2020-2015)   البيضاء –نفقات احلكومة املؤقتة  

ــــكل حكومة   ــــة أعمالها بعد تشـ ــــاء عن ممارسـ بالرغم من توقف الحكومة المؤقتة بالبيضـ
ة الممتدة من 2021الوحدة الوطنية مطلع العام   ـــــر وجودها عل الفير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ م وأن  اقتصـ

ــرقية  2020 –  2015) ــ ــ ة مارس  مهامها التنفيذية بالمنطقة الشــ ( وأن  خالل هذه الفير
ــــكل بالدولةل إال أن  حبر تاريخ  ال يوج ــ ــ ــ ــ ــــمية معتمدة حول نفقاتها بشـ ــ ــ ــ ــ د أي بيانات رسـ

 دقيق. 
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ـــة بالحكومة المؤقتة عرض أي بيانات عن  ــ ـــ ــ ــ ــ مع احجام وزارة المالية والجهات المختصـ
ـــــاء عل عاتقـ  تقـديم عددا من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف المركزي بالبيضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مواردها ونفقـاتهـا أخذ المصـ

ــــتثن ــــنوي االسـ ـــــرفية آخرها تقريره السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــمن بيانات مالية ومصـ ــــورات تتضـ   عن المنشـ
ئ
ان

ة ) ــاريــــخ  2020-2015الفير ــ ــــة أموال 2022/ 5/ 12( بتـ ــــ  حركـ ــــذي اظهر من خاللـ م والـ
ــــات   ــانـ ــ البيـ ـــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــال ومن خالل دراسـ ــ لهـ ــا  ــ   منحهـ

ــة وحجم القروض البر ــ ــة المؤقتـ ــ الحكومـ
ــا التحفظ عن  ــانــــات ترتــــب عليهــ   البيــ

ر
ر وجود غموض واختالفــــات ا ــــة تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعروضـ
ــتخـدامهـا كبيـاـنات إنفـاق يعتمـد عليهـال إال أـن  و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـباعتبـارهـا البيـاـنات الوحيـدة المتـاحة  اسـ

  الفقرات التالية مع بيان أوج  التحفظ  
ر
ــــها ا ــ ــ ــ ــ ــــيتم عرضـ ــ ــ ــ ــ عن نفقات هذه الحكومة فسـ

 بشأنها. 

: 71ورد بالصفحة )  ( من التقرير بيانات عن إنفاق الحكومة المؤقتة عل النحو التال 

 مرتبات السنة 
مرصوفات  

 عمومية 
 المجموع 

2015 4,441 968 5,409 

2016 6,643 2,876 9,519 

2017 7,007 3,008 10,015 

2018 6,600 2,918 9,518 

2019 5,827 5,556 11,383 

2020 5,547 1,618 7,165 

 53,009 16,944  36,065  االجمالي 
 

ر    نحو ويظهر من الجــدول أن اجمــال  إنفــاق الحكومــة المؤقتــة عل البــابير
ر
األول والثــان

 مليار دينار.  53

ــــار إلي  عرض النفقات ذات الطابع التنموي للحكومة المؤقتة   ــ ــ ــ تم كذلك بالتقرير المشـ
ــــفحـة رقم )2020-2015خالل األعوام ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة 74( بـالصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دد بنسـ % من 4.5( والـذي حـم

ــــطري الـدولـة )طرابلسل   ــ ـــ ــ ــ ــ ر بشـ   ورد بـالتقرير أنهـا االنفـاق التنموي للحكومتير
القيمـة البر

مليار دينار األمر الذي تكون مع  النفقات التنموية للحكومة    18.126لبيضاء( بقيمة  ا
ة )  مليون دينار.  815.67( بمبلغ 2020-2015المؤقتة خالل الفير

  تم تكبــدهــا من 
ــــة بــالــدعم البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــفحــة نفقــات البــاب الرابع الخــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كمــا ورد بــذات الصـ

ة وكان  بقيمة   مليار دينار.  1.743الحكومة المؤقتة خالل نفس الفير

ـــــتخل  مما ورد أعاله أن اجمال  نفقات الحكومة المؤقتة خالل األعوام ) - 2015ونسـ
2020 :  ( كما بالجدول التال 



 

 

 

 
44 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 البيان 
 ( 2020- 2015اجمالي النفقات ) 

 )مليون دينار(  

 36,065 الباب األول )المرتبات(

  )المضوفات العمومية(
 16,944 الباب الثانر

)التنمية  الثالثالباب   816 

 1,743 الباب الرابع )الدعم(

 55,568 االجمالي 
 

ة   الجـدول أعاله أن اجمـال  إنفـاق الحكومـة المؤقتـة طيلـة فير
ر كـانـ     عملهـا وحيـث يبير
ر ورد بالصفحة )  55.568   حير

ر
( من التقرير ذات  الصادر من المصـرف  86مليار دينار ا

ــاء بيـانـات حول الـدين العـام الحكوم  بقيمـة اجمـاليـة قـدرهـا  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   69.956المركزي البيضـ
ـــــاء   ــ ــ ــ ـــــرف المركزي البيضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتها الحكومة من المصـ ــ ــ ــ ضـ   اقير

مليار دينار وه  المبالغ البر
خزانةل اذن خزانةل قرض( وتفصـــيلها كما هو بالجدول  بمختلف اشـــكال االقراض )ســـند 

 :  التال 

 السنة 
ض 
ُ
 المبلغ المقت
 )مليون دينار( 

2015 5,819 

2016 9,706 

2017 11,036 

2018 10,179 

2019 11,384 

2020 21,832 

 69,956 االجمالي 
 

ــــن وجود فرق مــا   ــ ـــ ــ ــ ــ ر الواردين أعاله يتضـ  االنفــاق الحكوم  البــالغ  وبمقــارنــة الجــدولير
ر بير

مليـــار دينـــار أي بفرق قـــدره   69.956مليـــار دينـــار وقيمـــة الـــدين العـــام البـــالغـــة    55.568
 من اإلفصاح والشفافية.  14.388

 
 مليار دينار لم تتضن أسباب  مما يتطلب م يدا

ـــــافة إل هذا االختالف ومن خالل االطالع عل تقرير المراجع الخارج   الدول   ــ ـــ ــ ــ ــ وباإلضـ
ــــرف  )شر  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ كة ديلوي ( الذي اظهر من خالل القوائم المالية المقدمة إلي  من المصـ

  قدمها المـضـــف للحكومة كان  من مصــــدرين األول  
ــاء أن القروض البر المركزي البيضــ

ـــــدتها بتاريــــخ   ــ   كان  أرصـ
ـــــارف التجارية والعمالء البر ــ م دائنة  2020/ 06/ 30ودائع المصـ

ـــــة     إيراد  46.839بقيمـ
ر
ـــــان ـــــار والثـ ـــــار دينـ   ظهرت  مليـ

البر ـــــة  ـــــة المحليـ ـــــة العملـ ـــــاعـ ات طبـ
ــــرف بقيمة   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــابات المصـ ــ ــ      13.841بحسـ

ــــير ال أن األموال البر ــ ــ مليار دينار وهو ما يشـ
  مجملها 

ر
تيح  للمصـرف المركزي إلقراض الحكومة كان ا

ُ
 مليار دينار.  60.680أ

 احلساب اخلتامي 
ـــــاب الختام  للدولة من  قبل حكومة  لم يحدث أي تغيير يذكر عل موقف اقفال الحسـ

ــابق ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــع بالعام السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــع اقفال  2020الوحدة الوطنية عما كان علي  الوضـ ـــ ــ ــ ــ ( فالزال وضـ
 حيث أن آخر حســـاب ختام  معد ومعتمد كان  

 
الحســـابات الختامية للدولة متأخر جدا
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ــــان   2007عن العام   ــ ــــم  عل مالحظات الديوان حول الحسـ ــ ــــكل رسـ ــ مل ولم يتم الرد بشـ
ـــــافـة ا2008الختـام  للعـام  ــ ـــ ــ ــ ــ الواردة   لألرقـامل عـدم تقـديم أدـلة االثبـات المتـيدة  م ـباإلضـ

م عل  2021م المحال للديوان مطلع العام  2009بالحســــاب الختام  للدولة عن العام  
  م. 2020النحو الوارد بتقرير الديوان السابق حول العام 
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 الفصل الثاني: القطاع املايل 
 ديوان وزارة املالية 

 م للى النحو التالي  2021ة نهاية العام  ظهرت مصـروفات وزارة المالي 

 غت  منفذ  المنرصف  المسيل  المخصص السنوي البيان 

 1,352,835 27,590,320 28,943,155 40,000,000 الباب االول 

  
 552,250 19,447,750 20,000,000 20,000,000 الباب الثانر

 47,000,000 0 47,000,000 47,000,000 الباب الثالث 

 21,933,470 28,066,530 50,000,000 50,000,000 الخامس الباب 

 70,838,555 75,104,600 145,943,155 157,000,000 اإلجمالي 
 

انيةخ ر  ارج المير

 الرصيد  االيداعات البيان 

 461,270 461,270 الودائع واألمانات 

: ومن خالل الفح  والمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المتبع    
ر
ر االن  بالوزارة تبير

 إدارة المال العام

ــات المالية  اوضـــع وتنفيذ خطط وبرامج و تتول وزارة المالية إدارة أموال الدولة   ــياسـ لسـ
ــــيق ل من خالل  للدولة ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعاتإعداد وتنسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اح الموازنات العامة    مشـ الموارد    واقير

التمويليــة لهــا والعمــل عل تحــديــث وتطوير آليــات جبــايتهــا وإنفــاقهــا ومتــابعــة تنفيــذهــا  
ــــابــات الختــاميــة للــدولــة وتنفيــذ كــافــة مــا ن  عليــ  قــانون النظــام المــال    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإعــداد الحسـ

ــابــات والمخـــازن ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر مهـــامهـــا بموجــب  ل كمـــا تقوم الوزارة بللـــدولــة والئحـــة المير
ميالدية الصـــادر عن مجلس الوزراء بشـــأن اعتماد الهيكل    2012  ( لســـنة68القرار رقم )

 التنظيم  لوزارة المالية. 

تيبــات البــديلــة( وزارة تنفيــذ الموازنـة العــامـة  التتول  كمــا   من خالل اداراتهــا الفنيـة  )أو الير
ــــرف المتخصصة وحساباتها ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ية الممسوكة بمصــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزيل ويعرض هذا   مصــ

  ادراة المال العام  أهم المالحظا   الجزء
ر
ــــجلة عل وزارة المالية حول فاعليتها ا ــ ــ ــ ــ ت المسـ

 :   الفقرات التال 
ر
ر ا  عل النحو المبير

ــــتمرار عديد المالحظات   - ــ   إدارة يالحظ اسـ
ر
ــــور ا ــ ــــير ال وجود قصـ ــ   تشـ

المال العام  البر
  تقــاريره والتزال قــائمــة ولم يتم معــالجتهــ

ر
ــبق ان نبــ  عنهــا الــديوان ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

حبر  ا والبر
 نورد فيما يل  أهم تلك المالحظات: تاريخ  و 

  ســـجالت وزارة المالية المســـتخرجة   -
ر
اختالف وتباين األرصـــدة االفتتاحية الظاهرة ا

ـــــابات إدارة الخزانة وتأثر   ـــــك   تلك من منظومة حسـ ـــــم قيمة صـ ـــــدة كلما تم خصـ األرصـ
 معلق. 

ــــر تعدد الحسابات ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ تمويل اإلنفاقل منها ما انته  لفية الرئيسية المفتوحة  مصــ
ـــــر إقفال ل بالرغم من فتن حســـابات  تســـويت ل و  غرض من  دونال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أخرى   فيةمصـــــ

 مناظرةل مع العلم أن الديوان قد نب  عليها مرار 
 
ايد من سنة ألخرى.  ا ر  إال أنها تير



 

 

 

 
47 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــندوق ل ▪ ــ ــ ــ ــــك دفاتر يومية الصـ ــ ــ ــ ــــر عدم مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ الدولةل وإجراء   إيراداتوفات و مصـ
ـــــويات مع حركة ال ـــ ــ ــ ــ ــــر التسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ   ذلك عمصـ

ر
  حينها واالعتماد ا

ر
ل منظومة  ف ا

  من أهمهـا إمكـانيـة  
ــبيـة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوبــهـا العـديـد من العيوب المحـاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات يشـ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ

 .  التعديل بأثر رجغ 

  ا ▪
ر
ــر عدم التقيد ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــهرية المؤقتة للعام  لصـ مل  2021ف بحدود االعتمادات الشـ

ر ) ( من قـــانون النظـــام المـــال  11-10ممـــا يعـــد مخـــالفـــة  يحـــة ألحكـــام المـــادتير
 للدولة. 

ــ  المــاليــة بــاعتبــارهــا   وزارة  اهتمــامعــدم   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف عل المــال العــام  ؤ المسـ ولــة عن اإلشر
ـــــابـــاتهـــا الختـــاميـــة )ديوان الوزارة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إلزام مراقبيهـــا  أو    إدارة الخزانـــة(  –بـــةعـــداد حسـ

ر بةعداد وإحالة   ـــر عن ال  والسنوية  شهريةالتقارير  الالماليير ــ ــ ــ ــ   يراداتوفات واإل مصــ
ر بها.   للجهات المكلفير

ــــيلة للجهات   عدم تمكن وزارة المالية من  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــير المبالغ المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاح عن مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ اإلفصـ
ــــارمة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائل واإلجراءات الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر واللوائن من الوسـ العامة رغم ما تكفل  لها القوانير

  إرسال حساباتها إليها 
ر
  تقاعس  ا

 . ضد الجهات البر

ــويــة أوجــ  اإلنفــاق   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لم تقم بتسـ
قيــام وزارة المــاليــة بتمويــل إنفــاق الجهــات البر

ـــــر شـــهرية وتقارير  الســـابقة وتقديم الخالصـــات ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ها الشـــهرية  إيراداتوفاتها و مصـ
انيات السابقة.  ر  وترجيع أرصدة تنفيذ المير

ــــابات   ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابات الفرعية الممولة من الحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة النقدية بالحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم مراقبة األرصـ
ـــــابات الفرعية عما يتطلب  معدل   ــ ـــــدة النقدية بالحسـ ــ ـــــخم األرصـ ــ ـــــيةل وتضـ ــ الرئيسـ

انيات السابقة ف  ر جيعها. اإلنفاق وارتفاع أرصدة المير  يها وعدم تقيد الجهات بير

ـــــنة ألخرى دون  ▪ ــ ــ حيلها من سـ ـــــلف الجهات العامةل واإلرتكان لير ــ ــ ـــــدة سـ ــ ــ ترا م أرصـ
 من إجراءات حيالها.  مما يلز اتخاذ 

ر إدارة المتـــابعـــة وإدارة الخزانـــة لمتـــابعـــة الحواالت المـــاليـــة   - ــيق بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم وجود تنسـ
ـــــر لفعليةل )تقرير الالمنفذة للجهات الممولة من الخزانة العامة ونفقاتها ا ــ ــ وفات  مصــ

ــلف التمويـل( مع النفقـات الفعليـة  8م م/  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( وذلـك إلتمـام عمليـة إبراء الحواالت )سـ
 من الحسابات الرئيسية للدولة.  جهة ممولةوالوقوف عل األرصدة المتبقية لكل 

انيات  الالتزال حســـابات تنفيذ   - ر خالل    وســـحب  حركة إيداع   ولها ســـابقة مفتوحة  المير
ــــام   ــــة)مل  2021العـ انيـ ر ــــارج المير ــــة    (خـ ــــدى إدارة الخزانـ ــــات لـ ــــانـ ــــدم وجود أي بيـ مع عـ

 بالخصوص. 

ـــــة   - ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقريره لسـ
ر
  وردت ا

البر ـــــديوان  ـــــات الـ ـــــذ بمالحظـ ـــــدم األخـ ـــــك  2020عـ مل وذلـ
ــنـة  19( من القـانون رقم )46بـالمخـالفـة للمـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن إعـادة تنظيم    2013( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

 ديوان المحاسبة وتعديالت . 

 نظم الرقابة الداخلية

  اعتماد اإل  -
ر
  عملية قيد المعامالت المالية ا

ر
ونية ا دارة المالية عل المنظومة اإللكير

امات المالية بالمخالفة ألحكام ن    ر ـــــجل االلير ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ــ ــ ـــــندوق وإغفال مسـ ــ ــ ــ يومية الصـ
 للدولة. ( من القانون المال  18المادة رقم )

  معتمد لديوان وزارة المالية.  -
 عدم وجود مالك وظيقر
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انية بتحميل بع  بنود   - ر ـــــالمير ــ ــــمصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــها األمر الذي يؤدي ال اظهار  ر ــ ــ وفات ال تخصـ
( من قانون النظام المال  10وفات عل غير حقيقتها بالمخالفة لن  المادة )مصـر ال

 للدولة. 

ـــــار عمـل مكتـب المراجعـة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ختم المعـامالت بمـا يفيـد المراجعـة   الـداخليـة علاقتصـ
ــاتـــ  من حيـــث اج ــالـــ  القيـــام بواجبـ ــتنـــديـــة فقط وإغفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ عل المسـ راء الجرد المفـــاج 

 الختصــــاصــــات   
 
ــتنادا المخازن والخ ينة والعهد المالية والســــجالت الماليةل وذلك اســ

 لقرار مجلس الوزراء رقم )
 
ــنـة  68الممنوحـة لـ  وفقـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل بـاعتمـاد الهيكـل  2012( لسـ
 . (15التنظيم  المادة )

ــــا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أداء واجبــ ل وعــدم متــابعتــ  لجميع االختصـ
ر
ــير المراقــب المــال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت  تقصـ

 رقم  
ر   المــــادتير

ر
ــــوص عليهــــا ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــة  20  ل18)  المنصـ ( من قــــانون النظــــام المــــال  للــــدولـ

انية والحسابات والمخازن. 26والمادة رقم ) ر  ( من الئحة المير

ــتنــــديــــة االلزاميــــةل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجالت والــــدفــــاتر المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك العــــديــــد من السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــــدم التقيــــد بمسـ
انية والحسابات وا163والمنصوص عليها بالمادة رقم ) ر  لمخازن. ( من الئحة المير

ــور رئيس ديوان  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــول الثـابتـةل بـالمخـالفـة لمنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجـل األصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك الوزارة سـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم مسـ
 م. 2018( لسنة 11المحاسبة رقم )

ــابـات العهـد المـاليـة بـانتظـام فور انتهـاء   - ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكفـل تسـ
عـدم اتبـاع الطرق البر

ــالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ــا بـــالمخـ ـــــابـــات  188الغرض منهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير
 والمخازن. 

ــــد - ام ديوان الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم )عـ ر ــــة  346م الير ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا  2013( لسـ مل فيمـ
ود بــالوقودل   ر ــبق للهــاتف ودفــاتر الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يخ  تنظيم عمليــة  ف كروت الــدفع المسـ
ط  ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ر للوظـائف القيـاديـة بـديوان الوزارةل والـذي يشـ ـــــاغلير ــ ـــ ــ ــ ــ ر غير الشـ عل الموظفير

ورة وجود موافقات بالخصوص.    ر

ــ - ــــعف أداء اإلدارة القـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا للعـــديـــد من ضـ انونيـــة بـــديوان الوزارةل حيـــث لوحظ إعـــدادهـ
ــيمــا فيمــا يخ  المكــافـآت المــاليـةل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لهــال السـ

ر
ــنــد القــانون ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القرارات دون وجود السـ

ـــــافـة لمخـالفـة هـذه القرارات ألحكـام قـانون عالقـات العمـل رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 12ـباإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ــــا بع   2010 ــوبــهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل اإلدارة يشـ ــــدة من قبـ  عل أن بع  العقود المعـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مل فضـ

 القصور. 

ي حكمها: حساب رقم )
ن
 (2545الباب األول: المرتبات وما ف

 المنرصف  المسيل  المخصص 
ن المسيل   الفرق بي 

 والمنرصف 
 نسبة المنرصف 

40,000,000 28,943,155 27,590,320 1,352,835 95% 
 

ر  ومن خالل الفح  والمراجعــة : تبير  التال 

ــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بناء عل مســــتندات صــــور ضــــوئية بالمخالفة ألحكام المادة    الصــــــ
ـــــفة  99) ـــــم والصـ ـــــابات والمخازنل بالرغم من وجود االسـ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 عل االستمارات. 
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ـــــتيفاء بيانات   - ــــرف عدم اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــر من بيانات االعتماد ومجموع ال  الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ وفات من مصـ
ــــرف االرتباطات والرصيد بعد   ــ ــ ــــرف لمعظم أذونات    الصــ ــ ــ بالمخالفة ألحكام ن     الصــ

انية والحسابات 99المادة ) ر   والمخازن. ( من الئحة المير

  عملية   -
ر
ــــتندات المتيدة ا   المسـ

ر
ــــتندي ا ــــعف التع يز المسـ ـــــرف ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ بالمخالفة   الصـ

انية والحسابات والمخازن99لن  المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــبموجب أذونات   - ــ ــ ــ ــالصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   12\ 544-392من ) رف ــ
ر
تم    2021\ 12\ 30( المؤرخة ا

  عن   1,170,148 ف مبلغ  
ر
ـــــاا ــ   مقابل العمل االضـ

ر
  الوزارة يتمثل ا

دينار لموظقر
ــهر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من شـ ــتحقـاق هؤالء    ل م2021\ 10 حبر  7الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون وجود مـا يفيـد مـدى اسـ

ر للعمل ونماذج االستحقاق وقرار العمل  . الموظفير  
ر
 االضاا

ــــرف إغفال ختم أذونات   - ــ ــ ــــرف والمستندات المرفقة بختم يفيد   الصــ ــ ــ تها  ومراجع الصــ
ـــــابات  105-99ال يتم تكراراهـا ـبالمخـالفـة للمـادة ) حبر  ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 والمخازن. 

مل  2013( لسنة  21)  ( الفقرة )أ( من قرار مجلس الوزراء رقم2مخالفة ن  المادة ) -
  من حيث تجاوز بع  التكليفات نسـبة  

ر
% من عدد  20بشـأن تنظيم العمل اإلضـاا

  
 الوزارة. موظقر

ـــــرف   عل أذوناتتوقيع المســـتفيد  و ســـم  عدم وجود ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ (  104بالمخالفة لن  )  الصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

انيـاتعـدم ترجيع   - ر ـــــدة المير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب اإليراد العـام بقيم إجمـالية    أرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقـة إل حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
ــــة  307,665 ــــالفـ ــــالمخـ ــــار بـ ــــادة )  دينـ ــــام المـ ــــا   رقم  19ألحكـ ( من قرار المجلس الرئـ

تيبات المالية للعام م بش 2020( لسنة 208)  م. 2020أن الير

ــيـد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر رصـ    آ ظهور فرق بير
ر
ـــــاب ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـد 2020/ 12/ 31خر المـدة للحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الرصـ م وبير

  السجالت المالية والبيان التال  يوضن ذلك 2021االفتتاج  لسنة 
ر
 : م ا

 الفرق  م 2021رصيد أول المدة   م 2020خر المدة  آرصيد 

2,623,520 307,665 2,315,855 
 

ة الســــماح القانونية لالحتفاظ بها بلغ   وجود صــــكوك  - معلقة بالحســــاب انته  فير
ــنـة   15,424,233قيمتهـا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـد سـ م ـبالمخـالفـة لن  أحكـام 2015دينـار منهـا مـا هو مم
انية والحسابات والمخازن. 118المادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــكوك المرجعة - ــ ــ ـــــكوك بديلة للصـ ــ ــ ـــــدار ديوان الوزارة صـ ــ ــ بدل فاقد بموجب إذن أو    إصـ
 عن ذلك عدم إرفاق إذن  ف غير 

ا
 البيانات والتوقيعات فضــع

ر
ــــرف  مســتوا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الصــــ

ـــــتندات   ــ ـــــك البديل بالمسـ ــ ـــــابقة بالمخالفةللصـ ــ ـــــوص المادة )  السـ ــ ( من 115-  99لنصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــرف لوحظ أن تاريــــخ اعتماد المراجعة الداخلية يسبق تاريــــخ إعداد إذن   - ـــ ــ ــ ــ األمر    لالصــ
ـــــع ــ ــ ــ ـــــير إل ضـ ــ ــ ــ   الذي يشـ

ر
ـــــور دور المراجعة الداخلية ا ــ ــ ــ ف نظام الرقابة الداخلية وقصـ

ـــــرف إحكام الرقابة والمراجعة عل عمليات   ــ ــ (  99وذلك بالمخالفة لن  المادة ) الصــ
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير
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ـــــب إذن  ف رقم ) -    6/ 222بموجـ
ر
ــــأن2021/ 5/ 7( المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ف مبلغ    م بشـ

كة الحا   126,041 ـــــالن شر ــ ـــ ــ ــ ــ ــياحية  دينار لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ج التموينية إلدارة الفنادق والقرى السـ
ة    وسـحور خالل مقابل تقديم خدمات وجبات إفطار  شـهر رمضـان المبارك عن الفير

    مل2021/ 4/ 30  حبر م  2021/ 4/ 13من  
ر
ـــــة ا ــ ــالغـ ـــ ــ المبـ ر  تبير الفح   ومن خالل 

ــعـار الوجبـات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أعـداد وأسـ
ة المـذكورة   المقـدمـة لموظقر ــــال عن  الوزارة عن الفير ــ ـــ ــ ــ ــ فضـ

( من الئحة 99بالمخالفة ألحكام المادة )  الصــــرف المستندي لعملية    ضعف التع يز 
ــن مــا يفيــد التعــاقــد مع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والمخــازن حيــث لم يتضـ ر ــــر المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة المــذكورة لشـ

 بالخصوص. 

  6/ 562-511بموجب إذن  ف رقم ) -
ر
مبلغ    م تم  ف 2021/ 06/ 16( المؤرخ ا

ــــأن  ف مكاف   267,600 ــ ــ ــ   الوزارة بشـ
ــــالن عدد من موظقر ــ ــ ــ آت ومن خالل  دينار لصـ

ر عــدم إرفــاق قرار المكــافــآت المعزز ل ــــر الفح  تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم اعتمــاد بع   و   ف لصـ
ــــتمارات   ـــــرف اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــؤون االدارية  الصـ ــاعد المراقب المال    والماليةمن مدير الشـ ــ ومسـ

 . الصـرف بالرغم من وجود اسم وصفة كل منهما باستمارات 

-    
ر وجود مرتبـات ترد لـديوان وزارة المـاليـة وفقـا لمخرجـات منظومـة الرقم الوطبر تبير
ــــافة   ــ ــ ــ ــــم المرتبات بوزارة المالية وال يتم  فها من قبل ديوان الوزارةل باإلضـ ــ ــ ــ إل بقسـ

ر ال ترد موجود   ــــاوز"  عــــدد من الموظفير ــالتجـ ــــا "بــ ــــاتهم ويتم  فهـ ـــة  و رتبـ ــــالفـ ــالمخـ بــ
  2014( لسنة 8( من القانون رقم )7للمادة )

 . م بشأن الرقم الوطبر

ر   - ـــــر وجود مرتبات تتبير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ف من قبل ديوان الوزارة بقيمة )أقل( مما ترد إليها من صـ
انية بوزارة  ر   . م2021/ 06/ 30 حبر  المالية وذلك قسم المرتبات بةدارة المير

ر   - ــــر ات توجود مرتبتبير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ( مما ترد إليها من صـ ف من قبل ديوان الوزارة بقيمة )أكي 
انية بوزارة المالية وذلك عن شهر  ر  . م2021مايو قسم المرتبات بةدارة المير

ــــماء ثالثية فقطل أي غير مطابقة لقاعدة  لوحظ   - ر بأسـ ــــماء الموظفير إدخال بع  أسـ
ـــــلحة األحوال   ـــ ــ ــ ــ ر   المدنيةلبيانات مصـ ـــــماء موظفير ـــ ــ ــ ــ ـــــافة ألدراج أسـ ـــ ــ ــ ــ  بدون أرقام باإلضـ

 مالية. 

ر   - ر  تبير ــمـائهم غير واردة وجود عدد من الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتلمـة من بـ  اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفات المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الكشـ
 . ر  شؤون الموظفير

ر  - . تبير ر  عدم وجود ملفات شخصية لبع  الموظفير

ـــــاعدين يعملون بمؤهالت علمية ال تتوافق مع المجال   - ـــ ــ ــ ــ ر ومسـ ر ماليير تكليف مراقبير
   
ر
ــب   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهـادا  مقـابـلالمحـاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر يحملون شـ ــبيـة لم تتن لهم  وجود موظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت محـاسـ

  . الفرصة

ــديوان الوزارة تكليف    - ــب     موظف بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ــال المحـ   المجـ
ر
ــ  العمـــل ا ر لـ  بمؤهـــل ال يجير

ر الخ ينة.   )دبلوم متقدم إدارة أعمال( بقسم الشؤون المالية عل مهام وظيفة أمير
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ي 
ن
 وفات العمومية والتشغيلية(: مصـر )ال   ب( الباب الثان

 البيان 
المخصص  

 السنوي 

المسيل الفعلي  

 من الخزانة 

وف  صـر الم 

 الفعلي 

وف  صـر نسبة الم 

 عل المسيل 

 % 97 19,447,750 20,000,000 20,000,000 ديوان وزارة المالية

 % 100 5,994,216 6,000,000 6,000,000 مراقبات الخدمات المالية بالمناطق
 

 :  
ر
ر االن  ومن خالل المتابعة تبير

-   
ر
انية ا ر ــــات مراقبات   تأخر ادارة المير ــــصـ   مخصـ

ر
ــــدار اذونات التمويل المتعلقة بباا اصـ

  . الخدمات المالية بالمناطق

ر  - ــابقـة بمبلغ تبير ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـات سـ ر   مير
ر
ام بتوريـدهـا    226,874وجود بواا ر دينـار لم يتم االلير

 . إل حساب اإليراد العام

ر   - ــلف  تبير ــ ــ ــ ــــفر والوجود سـ ــ ــ ــاب عالوة السـ ــ ــ ــ   مبي  وعهد مالية لم يتم اقفالها عل حسـ
 نهاية السنة المالية. حبر 

ــر ومن خالل مذكرة تسوية ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر افتقار مذكرة التسوية ال بيان المستفيد  مصــ ف تبير
ـــــنوات   ـــــكوك معلقة مرحلة من سـ ـــــنوات مع ذكر وجود صـ ـــــكوك والسـ ـــــل الصـ ـــــلسـ وتسـ

ــنة   ــ ــ ــ ــ ــ ــابقة ترجع لسـ ــ ــ ــ ــ ــ الغاءها  أو   لم يتم  فها   لدينار   18,751,676م بمبلغ  2017سـ
  . (118بالمخالفة لألحكام المادة رقم )

ـــــةل بالمخالفة للمادة رقم ) - ــ ــ ـــــاريف عل بنود غير مختصـ ــ ــ ( من 10تحميل بع  المصـ
 . قانون النظام المال  للدولة

(ل   - ر ــــة )مملوكة للموظفير ــ ــ ــ ــ ــيارات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــيانة عدد من السـ ــ ــ ــ ــ ــ تحمل الوزارة تكاليف صـ
  . ( من قانون النظام المال  للدولة24وتحميلها عل بند الصيانةل بالمخالفة للمادة )

ـــــوا من   زارة المالية بتحميلقيام و  - ــ ــ ــ ـــــخاص ليسـ ــ ــ ــ   ألشـ
ر
ـــــفر وحجز فندا ــ ــ ــ مقابل تذاكر سـ

ــــمن الكادر   ــ ــ لضـ  
ــــدار قرارات    الوظيقر ــ ــ ر بدون اصـ ــــكل   مهمةلولموظفير ــ ــ   شـ

ر
ــــها ا ــ ــ وبعضـ

 . بالمخالفةمساعدات لغرض العالج 

يات  لوحظ   - ــير ــ ـــ ــ ــ ــ ــائع الموردة للوزارة عن طريق لجنة المشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعار البضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   ا سـ
ر
المبالغة ا

ــكلـة بنـاء عل قرار وز  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  335ير المـاليـة رقم )المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوق   مقـارنـة  2019( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بـالسـ
  . المحل  

ة بيـانهم   -   نفس الفير
ر
ر بوزارة المـاليـة ألكير من جهـاز هـاتف نقـال وا ــتالم موظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ

 :  
ر
 كاالن
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 تاريــــخ االستالم  نوع الجهاز  الصفة  اسم المستلم  ر.م 

 ع.ال  1
 2021/ 04/ 27 برو ماكس  12ايفون  مدير إدارة 

يات عضو لجنة   2021/ 04/ 07 21سامسونج اس  المشير

 ال. غ  2
 2021/ 04/ 27 برو ماكس  12ايفون  وكيل وزارة المالية

يات   2021/ 04/ 07 21سامسونج اس  عضو لجنة المشير

 م. ال  3
 بدون تاريــــخ 520سامسونج اس  مكتب الوزير

يات   2021/ 04/ 07 510سامسونج  متعاون مع لجنة المشير

ر مدير  ع. ال  5  إدارة المراقبير
 2021/ 05/ 03 12جهاز ايفون  

 2021/ 07/ 26 12جهاز ايفون  
 

ـــــب اذن  ف رقم ) -    11/ 02بموجـ
ر
ــــار    9,000م بمبلغ  2021/ 4/ 5( المؤرخ ا ــ دينـ

ــــهر ) ــ ــ ــــكن 2021/  3-2-1خالل االشـ ــ ــ ــنمار الدولية مقابل ايجار سـ ــ ــ ــ كة سـ ــالن شر ــ ــ ــ ( لصـ
ــيــد المرتبــات  ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ ر )أ ر ب(  رئيس اللجنــة الــدائمــة لير    ف   ومن خالل الفح  تبير
ــنــة )346رقم ) مجلس الوزراء  مخــالفــة لقرار بــالقيمــة ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( بتحــديــد قيمـة  2013( لسـ

  حدد ب 
ـــــكن لمدراء االدارات   بع  الخدمات بديوان الوزارات والبر ــ قيمة ايجار السـ

 . ص ـ دينار شهريا كحد اق  2,000وبمبلغ والمكاتب الرئيسية بالوزارة 

 (: 200-567الباب الثالث حساب التحول )

ــــر بموجب إذن ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكلفة    1,133,850( والبالغة قيمت   3/ 1ف رقم )لصــــ
ر
والمتمثل ا

ــن ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة االلسـ ــــالن شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اإلدارة تم  ف القيمــة لصـ
للغويــة للتــدريــب  تــدريــب موظقر

ــارات كدفعة أول ومن خالل االطالع عل مرفقات إذن ا ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــــر واالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر  لصـ ف تبير
ـــــية عل ا ــ ــ سـ ـــــر الير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــكلة  لشـ ــ ــ ـــــر من قبل لجنة التدريب المشـ ــ كة المذكورة عل محـضــ

العروض    غير المختصـــة بدراســـة  2021( لســـنة  180بموجب قرار وزير المالية رقم )
سية االمر الذي يعد مخالفة لقرار م  م. 2013( لسنة 492جلس الوزراء رقم )والير

ـــــد  - ـــــييل مبلغ  بالرغم من رصـ ـــــاريــــع المحددة بأمر   دينار   47,300,000وتسـ وفقا للمشـ
ــــر ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــادر عن (  193ف رقم )لصـ ــ إال أن  لم يتم أتخاد إي إجراء    التخطيطلوزارة    الصـ

  تنفيذ 
ر
  تلك المشاريــــع.  للبدء ا

 التوصيات: 

ــــريعات الماليمراعاة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر والتشـ ة وعل األخ  عند اتخاذ القرارات  تطبيق القوانير
  
ر
ــــرف ا ـــ ــ ــ ــ   منح  الحكومة سلطة التصــ

ــــريعات ه  البر ـــ ــ ــ ــ المرتبطة بالمال العام فالتشــ
ــــرف وه    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــوابط وإجراءات ذلك التصـ   نفس الوق  حددت ضـ

ر
المال العام وه  ا

  يمكن من خاللهــا تقييم كفــاءة وفــاعليــة إدارة المــال  
تعتي  أداة القيــاس الوحيــدة البر

 العام. 

   اإلدارات الفنية بوزارة المالية ومنها  ر ادو أ يل  تفع -
ر
إدارة المتابعة ودعمها بالكادر الكاا
ـــــم يتبعها   ــ ــ ــ ـــــتحداث قسـ ــ ــ ــ ـــــات الموكلة إليها والعمل عل اسـ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ــ ألداء المهام واالختصـ

انيــة  اإلدارات والجهــات  يخت  بــالتفتيش والمراجعــة عل   ر ذات العالقــة بتنفيــذ المير
اعتماد محا ر المطابقة وإبراء ســـلف التمويل بدل  العامة للدولة والتنســـيق بينهم و 
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ـــــر من  ــ ــ   إعداد التقرير الشهري لل   حصــ
ر
ـــــر اإلدارة ا ــ ــ وفات رغم العلم المسبق بعدم مصــ

 صحة بيانات  ويمكن وصفها حاليا بةدارة غير منجزة لجميع المهام الموكلة إليها. 

ر إدارات وزارة المــاليــة حيــث يظهر   - التقرير عــدم وجود  إجراء المطــابقــات الــدوريــة بير
ر إدارة المتابعة وإدارة الخزانة لمتابعة الحواالت المالية المنفذة للجهات   تنســـيق بير

ـــــر الممولة من الخزانة العامة ونفقاتها الفعليةل )تقرير ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ( وذلك  8وفات م م / مصـ
ــلف التمويـل( مع النفقـات الفعليـة والوقوف عل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إلتمـام عمليـة إبراء الحواالت )سـ

 تبقية لكل جهة ممولة من الحسابات الرئيسية للدولة. األرصدة الم

ـــــال    - ـــــام المـ العـ ـــــا ال  ـــــاريــــخ ربطهـ تـ   يرجع 
ـــــة البر ـــــة إدارة الخزانـ   منظومـ

ر
ـــــادة النظر ا إعـ

  القيـد    علإدارة الخزانـة    وإ ار مل  1997
ر
ــوبــهـا من عيوب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العمـل بهـا رغم مـا يشـ

  والتسجيل 
ر
ية للدولة. ومسؤوليتها ا   عدم صحة األرصدة الدفير

ــدة الظاهرة   - ــ ـــ ــ ــ ــ   التقرير نتيجة اختالف وتباين األرصـ
ر
التحقق من الفروقات الظاهرة ا

ــابات إدارة الخزانة وتقارير   ـــ ـــــتخرجة من منظومة حسـ ـــــجالت وزارة المالية المسـ   سـ
ر
ا

 خرى. اإلدارات األ 

ــــر الحد من تعدد الحسابات ال - ـــ ــ ــ ــ فية الرئيسية المفتوحة لألنفاق وتمويل اإلنفاقل  مصــ
  انته الغرض منها. 

 والعمل عل إقفال الحسابات البر

ــــلف تمويل إنفاق   - ــ ــ ــ ــــلف التمويل للجهات العامة وإيقاف سـ ــ ــ ــ ــــير سـ ــ ــ ــ ــــاح عن مصـ ــ ــ ــ اإلفصـ
ـــــات   ــ ـــــابقة وتقديم الخالصـ ــ ـــــوية أوج  اإلنفاق السـ ــ   لم تقم بتسـ

ـــــهرية  الجهات البر ــ الشـ
 ها الشهرية. إيراداتوفاتها و مصـر وتقارير 

ـــــيةل   - ــ ــ ــابات الرئيسـ ـــ ــ ــ ــابات الفرعية الممولة من الحسـ ـــ ــ ــ ـــــدة النقدية بالحسـ ــ ــ مراقبة األرصـ
ـــــلف   ـــــابات الفرعية وسـ ية المتبقية بالحسـ ـــــدة الدفير ر األرصـ ـــــة بير وإجراء عملية مقاصـ

حســــابات  التمويل المزمع تحويلها إليها وذلك للحد من تضــــخم األرصــــدة النقدية بال
 . الفرعية

  مواعيـدهـا المحـددة قـانونا   -
ر
ــيـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات الرئيسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات الختـاميـة للحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ إقفـال الحسـ

 م. 2015خصوصا منها حسابات تمويل الحسابات الفرعية المفتوحة نهاية سنة 
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 مصلحة اجلمارك  
 م 2021الموقف المال  للمصلحة لسنة 

 يرادات اإل
 المخصص السنوي

االعتماد السنوي حُن  

 م 2021/ 12/ 31
 العجز  المحصل الفعلي 

600,000,000 600,000,000 367,434,830 232,565,170 
 

 وفاتصـر الم 

 البيان 
االعتماد السنوي  

 م 2021/ 12/ 31حُن  
 الوافر والتجاوز  وف الفعلي صـر الم 

 (30,268,700)  244,206,600 213,937,900 الباب األول 

  
 (711,180)  12,985,430 12,274,250 الباب الثانر

 (30,979,880)  257,192,030 227,212,150 االجمال  
 

 االماناتو الودائع  
 رصيد أخر المدة  المسحوبات  اإليداعات رصيد أو المدة 

4,343,939 2,017,531 1,449,215 4,912,225 
 

ر   ــلحـة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل الفح  والمراجعـة وتقييم نظـام الرقـابـة اـلداخليـة المتبع بـالمصـ
 :  
ر
 اآلن

 عن عدم اعتماد   -
ا
ـــــع ـــــلحة من وزارة العمل فضـ   معتمد للمصـ

عدم وجود مالك وظيقر
 قانون حرس الجمارك من جهات االختصاص. 

ــنــة المــاليـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير العمــل للسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم قيــام مكتــب المراجعــة بــأعــداد تقــارير دوريــة عن سـ
شاد بها عند اتخاذ   القرارات. موضوع الفح  وإحالتها لإلدارة العليا لالسير

 العالج. ف عل بند لصـر عدم وجود الئحة داخلية تنظم وتضبط عملية ا -

ــــهر لم   - ــ ــ ــ ــــتة أشـ ــ ــ ــ ــــاب الودائع واالمانات تجاوزت سـ ــ ــ ــ ــــاب  وجود مبالغ بحسـ ــ ــ ــ تحال لحسـ
انية والحسابات 162اإليراد العام بالمخالفة المادة ) ر  والمخازن. ( من الئحة المير

ــــر قيام المصــلحة با  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لجهة تتمتع بدف علصــــ ر تابعيير مة مالية مســتقلة  ذل موظفير
 للدولة. ( من القانون المال  24بالمخالفة لن  المادة )

ــلفـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة بـاتخـاذ اإلجراءات حيـال العهـد المـاليـة الغير مقفلـة وسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام المصـ
ــالفـــة لن  المـــادة ) ـــــابـــات  188عالوة المبيـــ  بـــالمخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير

 والمخازن. 

ر 26عدم التقيد بالمادة ) - ام  ( من الئحة المير ر ـــــأن االلير ــ ــ ـــــابات والمخازن بشـ ــ ــ انية والحسـ
 .  واالرتباط بأي نفقات إال بعد الحصول عل إقرار كتان   من المراقب المال 

 الجمركية يراداتاإل 

ــ ــ ــــدرة    يراداتاإل    بلغـ ــال  اإل   600المقـ ــ ــا بلغ إجمـ ــ ــارل بينمـ ــ ــــة    يراداتمليون دينـ الجمركيـ
ـــــنة المالية   ــ ــ ـــــلة خالل السـ ــ ــ ـــــل ابيانات  من واقع    م2021المحصـ ــ ــ   367,343,830حة لمصـ

ر بلغ     دينارل   حير
ر
ف  مصـر ( ب109-79بحساب االيراد العام رقم )المودعة    يراداتاإل ا

 : ما يل  لوحظ  دينار  305,805,540ليبيا المركزي مبلغ 
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 المصارف. فية المتعلقة بةيداعات المصلحة لدى مصـر تأخر إجراءات المقاصة ال -

ـــــر حساب االيراد العام ب موردة إلالغير الجمركية  بلغ  قيمة اإليرادات   - ــ ــ ف ليبيا  مصــ
ــــنة المالية  109-79المركزي رقم ) ـــ ــ ــ ــ دينار    50,759,586  ما قيمت   م2020( عن السـ

ر بلغ  قيمة اإل    حير
ر
ـــــوع الفح     يراداتا ـــ ــ ــ ــ ـــــنة المالية موضـ ـــ ــ ــ ــ الغير موردة خالل السـ

  . دينار  51,144,074مبلغ  م2021للعام المال  

ــــهر  يراداتعـدم قيـام مركز جمرك الخمس ـبةحـاـلة اإل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة    12-11-10عن األشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
  تحويل قيمة الصكوك من قبل  2021

ر
ـــــر مل بسبب التأخير ا ــ ف الجمهورية فرع مصــ

ــــهر المــذكورة عن األ   يراداتالمرقــب حيــث بلغــ  إجمــال  قيمــة اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ   8,254,422  شـ
 دينار. 

ــــلحة الجمار   - ــ ر وزارة المالية ومصـ ــــيق بير ــ ــــاب  عدم وجود تنسـ ــ   إدارة ومتابعة حسـ
ر
ك ا

 (. 109-79الجمركية رقم ) يراداتاإل 

ــلحـة بـةحـالـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب    إيراداتقيـام إدارة المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ يبـة الـدمغـة إل حسـ عوائـد البلـديـة و ر
ة دون إحالتها إل مصلحة ال ائب ليتم إظهارها ضمن اإل ـ االيراد العام مباشر   يراداتضر

ائب. المحصلة بالمخالفة لقانون   الضر

 المصـروفات

ر  -  ضمن الحولة المالية للمرتبات  تبير
 
ال يتم  فها باإلضافة   وجود مرتبات ترد شهريا

ــمــاء مــدرجــة  وجود  ال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفــات وزارة المــاليــة  أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أو   ليس ليهم عالقــة وظيفيــةبكشـ
  بالمصلحة.  تعاقدية

ـــــف   - ـــــم  من الدفاتر ولم تظهر بكشـ ـــــابقة خصـ ـــــنوات سـ ـــــادر من سـ ـــــكوك صـ وجود صـ
ـــــر الحساب ال ــ ــ ــ مل  2018مل  2017)المالية    واتها للسنف يرجع تاريــــخ البع  منمصــ
ــــمن المعلقـات  م(2019 ــ ـــ ــ ــ ــ ل لم يتم اتخـاذ االجراءات الالزمـة حيـالهـا واالبقـاء عليهـا ضـ

انية والحسابات والمخازن118بالمخالفة لن  المادة رقم ) ر   . ( من الئحة المير

ـــــاب ال  إيراداتوجود   - ــ ـــــف حسـ ــ   كشـ
ر
ـــــجلة بالدفاتر ولم تظهر ا ــ ــــر مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ف بقيمة  مصـ

 ار. دين 36,893,529

ـــــاب ال  تإيداعا وجود   - ــ ـــف حسـ ــ ــ ــــر وردت بكشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــجل بالدفاتر قيمتها  مصـ ــ ف ولم تسـ
 (. م2020/ م2019/ م2018لسنوات )لدينار يرجع تاريــــخ البع  منها  311,529

ف وال مقابل لها بالدفاتر بلغ  قيمتها  مصـر وجود مبالغ خصم  بكشف حساب ال -
 (. م2020/ م2019/ م2018) المالية لسنواتلدينار يرجع البع  منها  894,421

ـــــداقة للهيا ل المعدنية بموجب   - ـــ ــ ــ ــ كة الصـ ـــــذن اإتكليف شر ـــ ــ ــ ــ ــــلصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   82/ 12ف رقم )ر ــ
ــيانة    53,615( بقيمة إجمالية بلغ   387/ 12و ـــ ــ ــ ــ أحد دينار وذلك للقيام بأعمال صـ

ــتنــدي عــدم إرفــاق مــا يفيــد إجراء   المخــازن العــامــة حيــث ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ عنــد الفح  المسـ
 وعات بالمصلحة. مشـر عدم إرفاق مقايسة معتمدة من قسم الو  الصيانة الكاملة

دينــــارل    127,048مل بمبلغ وقــــدره  2021/ 12/ 31مقفلــــة حبر  البلغــــ  العهــــد غير   -
انية والحسابات والمخازن. 188بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير
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ــــاب الودائع واالمانات  راجعة  مل  من خال - ــ ــ ــ ــــيد  حسـ ــ ــ ــ ر أن رصـ   بلغم  2021/ 12/ 31تبير
من وجود مبالغ بحســـاب االمانات تجاوزت ســـتة أشـــهر ويالحظ دينار    4,912,225
ــــاب االيراد العام بالمخالفة لن  المادة رقم )  تاريــــخ قطعها  ( من 162لم تحال لحسـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

 مصلحة الضرائب 
ــــر غ  جملة البل  ـــ ــ ــ ــ م  2021مقابل المخصصات والمسيل خالل العام وفات الفعلية  مصــ

 :  عل النحو التال 

 المسيل  المخصص   البيان 
وف  صـر الم 

 الفعلي 
 ( تجاوز ) وفر / 

 (1,591,303)  47,656,970 40,047,003 38,455,700 الباب األول 

  
 (9,201,270)  9,999,985 9,999,998 7,600,000 الباب الثانر

 160,618 17,839,380 17,999,998 17,999,998 الباب الثالث 

 3,991,271 75,496,335 50,046,971 46,055,700 االجمال  
 

  
ر
: 2021/ 12/ 31وبلغ رصيد حساب الودائع واالمانات ا  م كما يل 

 الرصيد آخر المدة  المسحوبات  اإليداعات رصيد أول المدة 

365,447 75,679 380,254 60,872 
 

  الرقابة الدانظام من خالل تقييم 
ر
ر اآلن  : خلية المتبع بالمصلحة تبير

 . حلول جذرية إلجراءات التوثيق والحفظ واألرشفة باتخاذ عدم قيام المصلحة  -

مة مع العديد من الجهات فيما يخ   -   متابعة االتفاقيات المي 
ر
ـــــلحة ا ـــــير المصـ تقصـ
يبة الدمغةتوريد وتحصيل   .  ر

  وجود مبالغ بحساب الودائع واألمانات تجاوزت ستة أشهر لم يتم اتخاذ االجراءات -
 حيالها.  القانونية الالزمة

  كشف حساب ال -
ر
ـــــر وجود صكوك صادرة وخصم  من الدفاتر ولم تظهر ا ــ ــ ــ ف  مصــ

  لم يتم اتخـــاذ االجراءات  
ر
ر األول والثـــان الالزمـــة حيـــالهـــا بـــالمخـــالفـــة  القـــانونيـــة  للبـــابير

انية والحسابات والمخازن. 118لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

 : يراداتاإل 

ة من  يراداتبلغـ  قيمـة اإل  ـــلة عن الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021/ 12/ 31م وحبر  2021/ 1/ 1المحصـ
دينار إل حساب    657,117,626تم إحالة قيمة  ل  دينار   1,745,562,350مبلغ وقدره  
ــــر اإليراد العـــام ب ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    158ف ليبيـــا المركزي رقم )مصـ

ر
ر بلغـــ  القيمـــة المتبقيــة  ( ا حير

ــــلحة مبلغ وقدره   ــــيطة التابعة لمكاتب المصـ ــــابات الوسـ دينار    1,088,444,714بالحسـ
 : والبيان التال  يوضن ذلك 
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 يرادات اإل

 المقدرة 

المحصلة    يراداتاإل

 م 2021/ 12/ 31حُن  

المودعة    يراداتاإل

 ف ليبيا المركزيصـر م ب 

المتبقية    يراداتاإل

 بالحسابات الوسيطة 

  إلع  د المو 

 المحصل 

1,300,000,000 1,745,562,350 657,117,626 1,088,444,714 37  % 

 

   يراداتومن خالل المراجعة والفح  لإل 
ر
ر اآلن  : تبير

ــــلحة بتحويل اإل  - ــ ــ ــــير بع  المكاتب التابعة للمصـ ــ ــ ــــهريا إل  يراداتتقصـ ــ ــ ــــلة شـ ــ ــ المحصـ
 بالمصلحة بالمخالفة.  يراداتس  لإل ـ الرئي حسابال

الفرق مبلغ   - ــــمن  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل )  499,985,246يتضـ ـــــار تمثـ ـــــام   إيراداتدينـ تخ  االيراد العـ
تم تحويلها ال   التحصيل(والودائع واالمانات وصندوق الرعاية االجتماعية وحقوق  

ــر بالمنطقة ا  المؤسسة العسكريةحساب   ــ قية بناءا عل مكاتبات صادرة عن مدير  لشــ
ــــلحة ال  مكتب القائد العام كما  ــ ــ   كتاب نائب مدير عام مصـ

ر
ــــجاء ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ائب بتاريــــخ  ــ ــــر ــ ـضــ

  الحسابات الوسيطة. 2022/ 01/ 31
ر
  اليزال تح  التحصيل ا

 م والمبلغ المتبقر

 فية المتعلقة بةيداعات المصلحة. مصـر المصارف بةجراءات المقاصة الأغلب تأخر  -

ر مصلحة ال - ـــــغياب التنسيق بير ــ ـــ ــ ــ ــ ائب ومصلحة الجمارك بخصوص إحالة نسخة ــ ضر
  نطاقها  من 

ر
ائب الواقعة ا ــر ــ ـــ ــ ــ ــــلحة الـضــ ـــ ــ ــ ــ اإلقرارات الجمركية بالمنافذ إل مكاتب مصـ

 . الواجبة السداد المقررة  يراداتأوال بأول وذلك لمتابعة تحصيل اإل 

ــابقة بةبرام العديد من االتفاقيات مع  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلحة خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ قيام إدارة المصـ
ـــــر العديد من ا ــ ـــ ــ ــ ــ يبة  لـشــ الدمغة المحـصلة من كات واألجهزة بـشأن تحـصيل وتوريد  ر

ر بــأن  ل  ( اتفــاقيــة66قبــل هــذه الجهــات حيــث بلغ عــدد هــذه االتفــاقيــات ) إال أنــ  تبير
ائب المحصلةتلك الجهات  م بةحالة الضر ر  . لم تلير

ــــر أو  عدم وجود أي   -   أبرم  حصــ
ــــر المنطقة اببيانات عن االتفاقيات البر قية حبر  لشــ

 تاريــــخ إعداد التقرير. 

 المصـروفات

ــهريـــة الواردة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمـــة الحواالت الشـ
ر
المـــاليـــة بمبلغ إجمـــال    من وزارة وجود فـــائ  ا
ــــب بيــان ال  4,343,020 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر دينــار وذلــك حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من مصـ وفــات الفعليــة عن الفير

 م. 2021/ 12/ 31إل  2021/ 1/ 1

ــــر خصم  بالدفاتر ولم تظهر بكشف المرتبات  وجود صكوك  - ــ ف بمبلغ إجمال  مصــ
12,866,199    

ر
ــابقة    م منها 2021/ 12/ 31دينار ا ــ ــنوات سـ ــ ــادرة عن سـ ــ ــــكوك صـ صـ

ــموح بهـــا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــانونيـــة المسـ ة القـ ــا حيـــث تجـــاوزت الفير ــالهـ ر اتخـــاذ االجراءات حيـ لم يتبير
ــــمن المعلقـات ـبالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ انية   ( من 118واإلبقـاء عليهـا ضـ ر الئحـة المير

  . والحسابات والمخازن

ف وال مقابل لها  صــــر مبكشف حساب المن حساب المرتبات  وجود مبالغ خصم    -
   
ر
ــــا ا ــ ــــ  قيمتهـ ــ بلغـ ــــث  ــ ــــاتر حيـ ــ ــــدفـ ــ ــــالـ ــ ــــارل  59,736م مبلغ  2021/ 12/ 31بـ ــ ــــا   دينـ ــ ممـ

 يستوجب عل إدارة المصلحة توضين هذه المبالغ وتسويتها. 



 

 

 

 
58 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

  إيجار المقرات االدارية وا -
ر
ــــع ا ـــ ــ ــ ــ ـــــر التوسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ    لصـ

ر
ف من هذا البند مقابل ايجار مبان

ــــتغاللهـــا   ــ ـــ ــ ــ ــ ن المكـــاتـــب التـــابعـــة وكـــذلـــك  لإلدارة العـــامـــة والعـــديـــد م  كمقرات اداريـــةالسـ
  3,759,070بمبلغ   2021/ 12/ 31المخـــازن حيـــث بلغـــ  القيمـــة المـــدفوعـــة حبر  

 ( عقار. 31دينار لعدد )

ـــــكوك  -    وجود صـ
ر
ـــــاب  عل الباب الثان ـــــف حسـ   كشـ

ر
ـــــم  من الدفاتر ولم تظهر ا خصـ

ــــر ال دينار واالبقاء عليها ضمن المعلقات بالمخالفة لن     2,786,563ف بمبلغ  مصــ
انية والحسابات والمخازن118المادة ) ر   . ( من الئحة المير

 مصلحة امالك الدولة 
 : أهم ما لوحظ عل أداء المصلحة ما يل  

  متابعة و  -
ر
  مصلحة األمالك ا

 الخارج. حصـر أمالك الدولة سواء بالداخل و تراجر

ر مصلحة أمالك الدولة واإلدارة المختصة بوزارة الخارجية -   غياب التنسيق الكامل بير
 . شامل للعقارات بالخارج  حصـر عقارات الدولة بالخارج وال يوجد يخ   فيما 

  آلية جباية وتوزيــــع اإل  -
ر
البلديات بموجب  ةيرادات  الخاصة ب  يراداتوجود اختالف ا

( لســــنة  171قانون اإلدارة المحلية وكذلك هيئة التمليك وبما أشــــار إلي  القرار رقم )
 . مـ 2021

صلحة أمالك الدولة بأداء مهامها المناطة  تقاعس أغلب الفروع والمكاتب التابعة لم -
  ظل وجود عدد )

ر
  . موزعة عل البالد ل ( مكتب ووحدة 39لها ا

ــــر عدم وجود رقابة فعالة عل ا - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــول حيث تقوم لشـ   آل  إليها بع  األصـ
كات البر

 . بأسعار مضاعفة إعادة استثمارها أو  ف فيها سواء بالتخصي صـر بالت

  قيمة اإل  -
ر
ـــــبب قرار المجلس الرئا      يراداتتدن ــ ــ ــ ـــــة فيما يتعلق باإليجارات بسـ ــ ــ ــ خاصـ

ــــبب الجائحة ــ ر بها من دفع قيمة اإليجارات بسـ األمر الذي يتطلب  ل  بةعفاء المنتفعير
  هذا القرار. 

ر
 إعادة النظر ا

ــلحـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـار البيع المعمول بهـا حـاليـا مع الواقع الحـال  بمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أسـ
عـدم توافق وتمـا ر

ــــ وتضــــاف زيادة  1964ار المعتمدة منذ ســــنة  حيث يتم التعامل باألســــعل  األمالك ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــ
 . % عن كل سنة5سنوية بنسبة 

ــــنة   - ــ ر عن دفع قيمة اإليجارات المعدلة منذ سـ ـــــ2018عزوف المنتفعير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الرتفاعها    مــ
  هــــذا القرار المعمول بــــ ل  مقــــابــــل الــــدخــــل

ر
حبر    األمر الــــذي يتطلــــب إعــــادة النظر ا

 تاريخ . 

ــــوص  حيـال اإلفراد   عـدم اتخـاذ اإلجراءات القـانونيـة - ــ ـــ ــ ــ ــ والهيئـات المتعـاقـد معهم بخصـ
ــــارات ــ ــــا    اإليجـ ــ اإلداري وفقـ إجراءات الحجز  تطبيق  ــــة من  ــ ا مـ مير ــا ديون  ــ ــ   عليهـ

والبر
يعات النافذة بالمخالفة للمادة )  . ( لبنود العقد 6للتشر

ــــر عدم تطبيق ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مة مع لشــــ   الوارد بالمادة الســادســة بعقود اإليجارات المي 
ئ
ط الجزان

ـــــة بتـأخر بـدفع  ــ ـــ ــ ــ ــ ر الخـاصـ ــبوع األول من المنتفعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيمـة اإليجـار لمـدة تجـاوزت األسـ
  السنة الثانية من تاريــــخ االستحقاق. 
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ــــنيف المدن والمناطق   - ــ ـــ ــ ــ ــ   تصـ
ر
ــــعار اإليجارات   (ج ل  بل  ا )إعادة النظر ا ــ ـــ ــ ــ ــ من حيث أسـ

 . لبع  المناطق واالستثمارات لعدم توافق  مع الوضع الحال  

ا -   بع  
ر
ــــف ا ــ ـــ ــ ــ ـــــالتـضــ بـ ـــــة  ــلحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة للقوات المسـ ـــــابعـ ـــــات التـ ـــــام بع  الجهـ لمواقع  قيـ

جاعها  ــــير ــ ــ ــــحابها إل    باسـ ــ ــ ــــلحة أمالك ل  أصـ ــ ــ ــــيق مع مصـ ــ ــ ر دون تنسـ ــــابقير ــ ــ أي المالك السـ
 . الدولة

ــــتثمــار بقيمــة مــاليــة من واقع جــدول  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحــة أمالك الــدولــة بــةبرام عقود اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيــام مصـ
  هذه القيم المؤجرات

ر
 . مما يتطلب إعادة النظر ا

ونية خاصة بتوثيق -  . الك الدولةوأرشفة أم افتقار المصلحة وجود لمنظومة الكير

  متابعة و  -
ر
  المصلحة ا

    يراداتوجباية اإل   حصــــر تراجر
للمواقع والحقول النفطية البر
  تعد ملك لمصلحة أمالك الدولة

 . تح  حوزة المؤسسة الوطنية للنفط والبر

ــع   - ــــاريــ ــ ــ ــ ــــي  المشـ ــ ــ ــ ــــة فيما يتعلق بةجراءات تخصـ ــ ــ ــ ــــات خاصـ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــ   االختصـ
ر
ــــارب ا ــ ــ ــ تضـ
ــــتثمـاريـة ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة األمالك وعـدة جهـات اال   االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مصـ ــــتثمـاريـة أخري بير ــ ـــ ــ ــ ــ هيئة  وه  ) سـ

ـــــ جهاز استثمار أمالك ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــ وزارة السياحة ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ  التمليك واالستثمار وشئون الخصخصة ــ
 . وجميعها تعمل بموجب قرار إنشائها  (الدولة

ــلحـــة أمالك الـــدولـــة بـــاتخـــاذ اإلجراءات القـــانونيـــة حيـــال التعـــديـــات - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصـ
عل   تراجر

 . عل البحر م 100الشواطئ وبناء المصايف دون مراعاة قانون 

  كان  بحوزة  غياب اإلجراءات المتخذة حيال آلية -
ــــول البر   األصـ

ر
وكيفية التـضــــف ا

 . كات المنحلةلشـر ا

ــــلحة أمالك الدولة - ــ ــ ــــة الوزراء باعتماد الهيكل التنظيم  الخاص بمصـ ــ ــ حبر    تأخر رئاسـ
 تاريخ . 

  اتخاذ اإلجراءات القانونية -
ر
ــــلحة ا ــ ــ ــ ــ   المصـ

حيال المتعدين عل عقارات الدولة    تراجر
ــــر حيث بلغ  إجمال  التعديات وفق منظومة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حبر    ( تعدي 484التعديات )  حصــــــ

 . تاريخ 

ف  مصـــر كات وجهات عامة و لشـــر إعفاء عدد من الصناديق والمحافظ االستثمارية وا -
ــــ  لهم لتنفيـــذ   ــ ـــ ــ ــ ــ   نخصـ

ــوم قيمـــة األرض البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االدخـــار وبع  األجهزة من دفع رسـ
ـــــاريــــع عامة ــ ــ ـــــعبية العامة  بمل  مشـ ــ ــ ـــــابقا( رقم ))وجب قرار اللجنة الشـ ــ ــ ـــــنة  413سـ ــ ــ ( لسـ

 . مما يتطلب إعادة النظر في ل م2008

ر لجان التعويـضات ولجان التخـصي  مع مكاتب   - ـــــر غياب التنـسيق بير ــ ـــ ــ ــ ــ أمالك    حـصــ
ــــ ل  الدولة ــ ـــ ــ ــ ــ   تخصـ

ــــم هذه العقارات البر ــ ـــ ــ ــ ــ جع تعتي  من القوي  أو  حيث خصـ
ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ

 . العمومية ألمالك الدولة

ــــلحة عل    عة إدارة التفتيشغياب دور ومتاب - ــ ــ ــ مكاتب ووحدات األمالك التابعة للمصـ
ــــا المكاتب والوحدات بالمناطق البعيدة للمهام المناطة لها وفق المناطة   ــ ــــوصـ ــ وخصـ

 . لها 

ــــجيل   تأخر إتمام - ـــ ــ ــ ــ ــــلحة التسـ ـــ ــ ــ ــ ــــلحة األمالك ومصـ ـــ ــ ــ ــ ر مصـ   بير
ئ
ــــل النهان ـــ ــ ــ ــ إجراءات الفصـ

 . م2012العقاري بالرغم بان قرار الفصل صدر منذ سنة 
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ــــعف ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر متـابعـة ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تبـة والحصـ امـات المير ر مـة مع عل   لكـافـة االلير العقود المي 
ر حسـب تواريــــخ اسـتحقاقها    اتخاذ حيالها  ل  المنتفعير

ر
فضـال عن ذلك وجود قصـور ا

اإلداري   الحجز    
ر
ا ـــــة  ــ المتمثلـ م  المي  ـــــد  ــ العقـ ــــوص  ــ ـــ ــ ــ ــ نصـ ـــــة وفق  ــ ــانونيـ ـــ ــ القـ اإلجراءات 

  المواعيد المحددة 
ر
 . للمتأخرين عن السداد ع

ــــور إدارة اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات والخطط الكفيلة لتنمية اإل  يراداتقصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إعداد السـ
ر
  يراداتا

ا مة واالكتفاء المحالة لها عن طريق المكاتب فقط    . وتحصيل الديون المير

ر اإلدارات المختصة داخل ضعف الدورة المستندية -  . المصلحة والتنسيق بير

ــــحصــأمالك الدولة ب قصــور مصــلحة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المواقع الخاصــة باالســتثمار وأعداد خارطة    ر ــ
ـــــتثمار  ــ ــ ــي     ر يةأو  اسـ ــ ــ ــ ـــــتثمار وفقا لما تفتضـ ــ ــ   عملية االسـ

ر
ـــــحة ومتكاملة ا ــ ــ وخطة واضـ

 . ( من الئحة االستثمار 17المادة )

ر  مالحظات بشأن مة مع المنتفعير    بشأنالتعاقدات المي 
ر
  اآلن

ر
 ــ  : االستثمار تتمثل ا

ــاذ اإلجراءات ال - ــ   اتخـ
ر
  اإلدارة ا

ــــب تراجر ــذ اغلـ ــ ــأخرين عل تنفيـ ــ ــال المتـ ــ ــــة حيـ ــانونيـ ــ قـ
ــاريــــع وفق المــدة الزمنيــة المحــددة بــالعقــد بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من بنود  12المشـ

داد األرض   بفسـخ العقد واسـير
  تقتصـر

أو   دون الحاجة إل تنبي   لالعقار أو   العقد البر
ها أو  اتخاذ أي إجراءات سواء قضائيةأو  إنذارل  تحقيقا للتنمية  غير

ـــــلحةعدم  - ـــ ــ ــ ــ ـــــاب الودائع واألمانات بالمصـ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
  ا
ئ
ر النهان لمعظم    إيداع قيمة التأمير

ــبــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــــة بنسـ   تــــدفع عنــــد توقيع العقــــد 2.5العقود المي 
ل % من قيمــــة كــــل عقــــد البر

ــــافة ــ ــ ــليم الموقع ألجل ال يتجاوز مدة )  % من قيمة10إل   باإلضـ ــ ــ ــ (  15العقد عند تسـ
ـــ  عليـ  المـادة ) يوم من توقيع العقـدل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن بنود العقـد وبـالمخـالفـة  ( م6وفق مـا نصـ

 ( من الئحة االستثمار المعتمدة. 15للمادة )

  المصلحة بتطبيق وتنفيذ البند ) -
( من الئحة الضوابط واألحكام التفصيلية  13تراجر

  تن 
  حال  عل    المنظمة لبع  إجراءات التعاقد عل المشـاريــــع االسـتثمارية البر

ر
ا

  و 
ئ
ر النهان ــــتثمر عن تقديم التامير ـــ ــ ــ ــ   المدة المحددة وذلك  امتناع المسـ

ر
توقيع العقد ا

ــتثمرين وإبالغ جهة   ــ ــــجل المسـ ــتثمر من سـ ــ ــــطب المسـ   وشـ
ئ
ر االبتدان ــادرة التأمير ــ بمصـ

سية.   التعاقد بةلغاء محضر الير

ــتحقـة دينـار   1,525إهمـال اإلدارة بعـدم مطـالبتهـا بـةيـداع قيمـة الـدفعـة األول  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المسـ
ــــير العالمي2021/ 08/  01  بتاريــــخ   الدفع ــ ــ كة اإلكسـ ــــتثمار م من شر ــ ــ ة للمقاوالت واالسـ

" ببلدية ج    بشأنالعقاري والمتعاقد معها   إدارة وتشغيل سوق عام " سوق الدريب  
 . األندلس

  اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال ا -
ر
  المصلحة ا

ـــــر تراجر ــ ــ ــ    لشــ
كات المتعاقد معها والبر

ع بتنفيذ ال ـــــر لم تشر ــ ــ ــ أشهر من تاريــــخ توقيع العقد ولم تستكمل كافة    6وع خالل  مشــ
ر من تاريــــخ توقيع العقد أ    عمال التنفيذ ومزاولة النشاط خالل مدة ال تتجاوز السنتير

ــــر بالمخالفة لن  المادة الثانية   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــبيل المثال ال ل  من بنود العقد   عشـ ــ ــ ومنها عل سـ
م  وع تنفيذ وإدارة موقف سيارات متعدد األدوار مشـــــر ل  حصـــــر ال بمنطقة الظهرة المي 

 .  
كة االستثمار الوطبر  مع شر
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ــــاريــــع المتعاقد عليها بالمخالفة للمادة عدم و  - ـــ ــ ــ ــ ــــاميم مبدئية للمشـ ـــ ــ ــ ــ   جود خرائط وتصـ
 م. 2016لسنة  (103من الئحة االستثمار المعتمدة رقم ) (7)

ــــادية لل  - ــ ــ ــ ــــة الجدوى االقتصـ ــ ــ ــ ــــر عدم القيام بدراسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــتثمار  مشـ ــ ــ ــ وعات المتعلقة باالسـ
  تعتي   

ــــات الفنيــة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليــة التعــاقــد    أحــد والــدراسـ
ر
أهم المعــايير المعتمــد عليهــا ا

  من خاللها تحدد استمرارية ال
 وع ونجاح  مقارنة بالسوق واحتياجات . مشـر والبر

ها   - عدم وجود ملف خاص لكل عطاء تم التعاقد علي  لحفظ كامل المستندات وغير
ــــ ــ ــائق مخـ ــ ــ الوثـ )من  ــادة  ــ ــ للمـ ــــة  ــ اف عل 8الفـ لإلشر ــا  ــ ــ العليـ ــة  ــ ــ اللجنـ ــام  ــ ــ بمهـ ــاص  ــ ــ الخـ  )

 . وعات االستثماريةمشـر ال

ـــــتندية - ــ ـــــعف الدورة المسـ ــ ـــــلحة    ضـ ــ ر إدارة المصـ ـــــل بير ــ   ذات العالقة  واألطراف والتواصـ
  ووزارة اإلســكان والمرافق لحل   المكملة لعمل المصــلحة مع وزارة التخطيط 

ر
العمران

تبة عل تأخر تن ــر فيذ الكافة العراقيل المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــجع مشـ ــ ــ ــ ـــــتثمارية مما يشـ ــ ــ ــ وعات االسـ
  تنفيذ نشــاط  وتقديم كافة التســهيالت والحلول الممكنة ل   

ر
المســتثمر عل البدء ا

 طالما ان العقار مملوك للدولة. 

 2020وحــدة أمــالك الدولة العجيــالت لسنة  

 عدم وجود قاعدة بيانات لكافة أمالك الدولة داخل المدينة.  -

ـــــة بوحـدة أمالك الـدولـة بـالمـدينـة ونـذكرهـا عل  يراداتعـدم جبـايـة بع  اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ الخـاصـ
 .)  سبيل المثال )السوق الشعب  

-    
ــــة )المضالت( والبر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عدم إعداد تقارير هندسية وفنية عن زيادات المحال التجاريــ

 تشتغل الفضاء العام بالمدينة. 

ــــر عدم قيام الوحدة بةجراء التسوية ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ر المصــ ــــر فية لتوضين أية فروقات بير ــ ـــ ــ ــ ــ ف  مصــ
 والخ ينة. 

 لن    -
 
ــــالمــة ممــا يعــد مخــالفــا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائــل األمن والسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المخزن غير مالئم وال توجــد أي وسـ

انية والحسابات والمخازن. 220المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــر إغفال قيام لجنة الجرد المرك ية بجرد األصول التابعة للوحدة واالكتفاء ب - ــ ــ ــ ــ ها حصــ
 فقط وذلك إلظهار الفرو قات أن وجدت. 

  تن  عل   4تطبيق المادة  عدم  -
ــــلحة والبر ــ ــ ــ ــ وط عقد االنتفاع الخاص بالمصـ من شر

  تلي . 5وجود زيادة سنوية )
 %( من قيمة اإليجار السنوي للسنوات البر

  لمحتويات المخزن مما يعد مخالفا   -
ئ
عدم االهتمام بةجراءات الجرد الشامل والجزن

انية والحسابات وال292ل293لن  المادة ) ر  مخازن. ( من الئحة المير

   مكتب األمالك العامة نالوت

" ع - ر ــتفيدين " المنتفعير ــ ــ ــتحقة عليهمتقاعس أغلب المسـ ــ ــ ــاط المسـ ــ ــ ــداد األقسـ ــ ــ   ن سـ
ــنوات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة سـ ــــب  و عـ ــــدير المكتـ ــــام مـ ــــدم قيـ ــــاذ عـ ــــاتخـ ــــة  اإلجراءات    بـ ــــانونيـ ــــة القـ الالزمـ
ر ذلك:  بالخصوص  والجدول التال  يبير
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 تاريــــخ العقد  اخر إيصال سداد  الموقع  اسم المؤجر 
  اإليجار قيمة  

 الشهري )دينار( 

 1765 --- م 2017- 12- 31 نالوت  تشاركية سوق نالوت 

 24 م 2001- 1-1 م 2018- 12- 31 نالوت  خ ع ق  

 100 م 2004-6- 15 م 2010- 10- 15 نالوت  تشاركية العربة للطباعة

 100 م 2001- 1-1 م 2009-9- 30 نالوت  س خ ب  

اث   1500 م 2009- 1-1 م 2009-7- 27 الرويس  جمعية الحوامد للير

 175 م 2007-3- 15 م 2007-9- 15 وازن  مفوض سوق وازن 

 3000 م 2007- 3-1 م 2007-2- 15 نالوت  تشاركية نالوت للعهدات 

كة ليبيانا للهاتف   1800 2007- 6-7 2007- 6-7 الرويس  شر

كة ليبيانا للهاتف   1800 2007-6- 27 2007-6- 27 نالوت  شر
 

 . ةفيمصـر التسوية العدم قيام المكتب بةجراء  -

 مالك الدولة. أل محدث  حصـر عدم وجود  -

ــا حيـــث تم   - ــار ال تتفق مع اآلليـــة المعمولـــة بهـ ــةبرام عقود إيجـ ــدير المكتـــب بـ ــام مـ قيـ
  قام بها المستأجر. 

 االتفاق عل خصم قيمة اإليجار من قيمة الصيانة البر

 عدم وجود قاعدة بيانات لكافة أمالك الدولة داخل المكتب.  -

 م. 2020مصلحة امالك الدولة بالزاوية لسنة  مكتب  

ــــتفيدين من أمالك    - ــ ــــهرية من المسـ ــ ــــاط الشـ ــ ــــيل األقسـ ــ   تحصـ
ر
ــــور إدارة المكتب ا ــ قصـ

 المحصلة من تلك الوحدات.  يراداتالذي ترتب عن  ضعف اإل    األمر ل الدولة

ـــتندات لأو   دفاتر   أي عدم وجود   - ــــر مسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر    كافة  حصــ   حير
ر
  المملوكة للدولة ا

األراضر
ر وجود   ــنة    إيراداتتبير ــ ـــ ــ ــ ــ   خالل سـ

ــلة لألراضر ــ ـــ ــ ــ ــ   دينار 126,469م بمبلغ  2020محصـ
 (. 119وذلك من واقع ايصاالت القب  ووفق قرار التخصي  رقم )

ــــي  رقم )عل   من خالل االطالع  - ــ ـــ ــ ــ ــ مة وفق قرار التخصـ   (110عينة من العقود المي 
    (2دة )وفق ن  الما   عدم الغاء العقود   لوحظ 

ــم  والبر ــ ــ ــ ة  ــ أشهر من   10صر عليها فير
  حالة عدم قيام المخصـــ  بةتمام كامل اإلجراءات    تاريــــخ صـــدور قرار التخصـــي 
ر
ا

ــــي  حبر تــــاريخــــ  والزال   ــ ـــ ــ ــ ــ االداريــــة والمــــاليــــة إال أن المكتــــب لم يقم بــــةلغــــاء التخصـ
  قيمة التخصي . 

ر
 المكتب يتقاضر ا

ــــتأجر  - ـــ ــ ــ ــ ــــيل قيمة االيجار من المسـ ـــ ــ ــ ــ ين بالرغم من وجود قرار من   قيام المكتب بتحصـ
 : سبيل المثال عل  م ومنها 2020المستأجرين لسنة  بةعفاء

ـــــيد ) - ــ ــ ــ ـــداد   100قيمة اإلجار    2محل   11عقار    2مربــع رقم   (ا.ال.ال السـ ــ ــ ــ ــ دينار أخر سـ
 م 2020/ 7/ 31

ـــيد ) ▪ ــ ـــــداد    65قيمة اإلجار   4محل    13عقار    4مربــع (  ص. ال. مالسـ دينار أخر سـ
 م2020/ 9/ 30

ــــاغل  المحالت وأنعدم دقة البيان - ـــ ــ ــ ــ  شـ
ر ــــماء المواطنير ـــ ــ ــ ــ ــــوفات أسـ ـــ ــ ــ ــ  ات المدرجة بكشـ

ة األخطاء  ــــتحقة ال تمثل القيمة الفعلية للديون نتيجة لكير ــ ومن أمثلة    لالديون المسـ
 : ذلك 
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ـــــم يتم تحديد قيمة الديون المستحقة - ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ من (  ال . . م)ع   السيد   : سبيل المثال عل    لــ
م وكذلك  2020/ 1/ 1ضــمن شــاغل  المحالت بجود دائم آخر قســط مســدد بتاريــــخ  

 . م2010/ 4/ 30أخر قسط مسدد بتاريــــخ  8المربــع ( ال . ع  . ح )السيد 

 لم يتم تحديد تاريــــخ أخر قســــط للســــداد وتم تعبئة البند ب )دفعة من الديون( ▪
قيمة    من ضـمن شـاغل  المحالت بجود دائم(  ال . ا . ع )  : الـسيد سـبيل المثال عل  
ــيــدة   24,400الـدين   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   3,605قيمــة الـدين    8مربــع  )و ع أ ج(  دينــار وكـذلـك السـ
 دينار 

ــتـــأجرة   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـــأن المسـ ــتحقـــة عن المربعـــات تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف الـــديون المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل كشـ
ــــددت ديون المحــل(  ال . م. م) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن أخر 2018/  12/ 31تــاريــــخ  حبر    سـ   حير

ر
م ا

ــإيصــــال حســــب الملف الشــــخ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  الخاص بديون المحل تم تســــديده بتاريــــخ  ــ صــ
 م 2018/ 3/ 31

ــتــأجر   أمـا  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبــة للمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيمــة اإليجــار  7محــل  ل 8عقــار   ل3مربــع  ( ج . ع . م. م)بـالنسـ
ــــهري   ــ ـــ ــ ــ ــ ة من دينار  124الشـ ــــديده عن الفير ــ ـــ ــ ــ ــ ــال قام بتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2013/ 12/ 1أخر إيصـ

  
تبــــة عليــــ  ه  )  2014/ 1/ 31وحبر

( دينــــار بموجـــب  15,004ومن الــــديون المير
ــنـــة ملفـــ  المـــال     109عقـــد رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـــث أفـــاد المـــذكور أعاله بـــأنــ     207لمـــدة سـ
ـــــابـــة قـــامـــ  بطرده من المحـــل بتـــاريــــخ    تعرض ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتيالء من قبـــل عصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لعمليـــة اسـ
 . م حسب االفادة المرفقة بالملف الشخص   2016/ 9/ 4

 . ترا م الديون من مدة طويلة دون اتخاذ أي إجراء حيالها  -

ـــــابات ال - ـــــوية للحسـ ــــر عدم إعداد مذكرات التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــليمة األمر الذي  مصـ فية بطريقة سـ
ي  ــــر مع رصيد ال  ترتب عن  عدم تطابق الرصيد الدفير ــ ف بسبب نموذج التسوية  مصــ

ــــحيحـة االمر اـلذي يتطـلب إظهـار  ــ ـــ ــ ــ ــ ــبقـا من اإلدارة العـامـة بطريقـة غير صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعـد مسـ
ي ضمن المذكرة ومطابقت  مع الرصيد حسب كشف ال  ف. مصـر الرصيد الدفير

ر مخزن حيث تقع مسؤولية المخزن عل موظف بالشؤون اإلدارية.  -  عدم وجود أمير

ــ - ــ ـــــر ة بالمخزن يتم اال توجد منظومة خاصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ف من خاللها ومتابعة المخزون كما لصـ
ر أن  ف القرطاسية يتم عن طريق طلب شفوي من األقسام.   تبير

ــــذلــــك   - ــــة وكـ ــــابتـ ثـ ــول  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود أصـ ــــث تبير ــــد حيـ ــــة بمخزن واحـ ــــل المواد المخزنـ ــــداخـ تـ
مســتندات لســنوات ســابقة مع قرطاســية ومواد تنظيف منتهية الصــالحية وبضــاعة  

ها(. محالت مقفل  محجوزة من   ة )مالبس وغير

 أن المخزن غير مالئم للتخ ين من حيث التنظيم والنظافة والتهوية.  -

ـــــنة   - ــ ــ ـــــول الثابتة عن سـ ــ ــ ـــــنوي لألصـ ــ ــ ر بأن  غير 2020من خالل متابعة الجرد السـ م تبير
 معتمد بختم وتوقيع رئيس اللجنة. 

ر االختصـاصـات   -   معتمد وتنظيم داخل  يبير
عدم وجود هيكل تنظيم  ومالك وظيقر

ـــــم ـــ ــ ــ ــ ـــــات ومهام كل  إل  مما يؤدي  لكل قسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــوح اختصـ ـــ ــ ــ ــ تداخل العمل وعدم وضـ
 موظف. 
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 . كات واالجهزة العامة املنحلة لشـر صندوق تصفية ا 
ـــــعبية العام ـــ ــ ــ ــ ـــــندوق بموجب قرار اللجنة الشـ ـــ ــ ــ ــ ـــــس الصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنة    104رقم ة  تأسـ ـــ ــ ــ ــ م  2007لسـ

م ل  الشـخصـية االعتبارية المسـتقلة  2012لسـنة    40المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم  
ــاليـــة ويتبع مجلس الوزراء ويخت    اف والـــذمـــة المـ ــــفيـــة    بـــاإلشر ــ ـــ ــ ــ ــ عل اعمـــال لجـــان تصـ

 كات العامة المنحلة. لشـر ا

  للجان التصــــفية الســــابقة إلنشــــاء الصــــندوق بقراري   -
ر
لجنة  التضــــارب الوضــــع القانون

ــــم )الشعبية العامة   ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ م بشأن إنشاء الصندوق وتسمية  2007( لسنة  105/  104رقــ
ـــند إلي  بقرار  ــاء لجنة اإلدارةل وما أسـ ( لســــنة  686رقم )  اللجنة الشــــعبية العامةأعضــ

  بموجبها باشر مهام ل حيث إن لجان التصــفية وفق 2007
م من اختصــاصــات والبر
قييم ووضع اليد وتسيير العمل اليوم  وانهاء  وت  حصـر قرارات تشكيلها تتول القيام ب

ــــك من  ــــفل وغير ذلـ ــ ـــ ــ ــ ــــة وتـضــ ــويـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــان تسـ ــول ولجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أصـ
ر
ــــف ا ــ ـــ ــ ــ   وتـضــ

ر
ــــانون وجود قـ

  ا
ر
ــــر االختصاصات ا ةل مما أدى إل لشــ   تلك الفير

ر
  تتبع الشعبيات ا

كات المنحلة البر
افيــة   ا لتبعيـــة اللجـــان لجهـــات إشر ــتكمـــال أعمـــال هـــذه اللجـــان نظر  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم إمكـــانيـــة اسـ

ــاربة و  ــ ــ ــــفيةل والذي أدى إل متضـ ــ ــــتهدفة بالتصـ ــ   للجهات المسـ
ر
خارج النطاق الجغراا

( ســـنة دون تقديم مخرجات حقيقية من 20اســـتمرار أعمال هذه اللجان ألكير من )
  ظل غياب المتابعة من قبل الصندوق. 

ر
 قبلها ا

ــــدور أكير من ) - ــ ــ ــ ــ ــــفية دون تكليف فرق فنية للقيام بأعمال  11صـ ــ ــ ــ ــ ( قرار بالحل والتصـ
ــــف ــــدور هذه القراراتل مما أدي إل 14ية ألكير من )الحل والتصـ ــــنة من تاريــــخ صـ ( سـ

اف األصول الثابتة والمنقولة   ر   قرارات الحل والتصفيةل بمقابل استير
ر
يغ  ا

خلل تشر
 والمملوكة للجهات المشمولة بالتصفية. 

يعـات النـافـذة وذلـك  - ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ر والتـشــ إن آليـات تكليف رئيس لجنـة اإلدارة مخـالفـة للقوانير
ــاريــــخ  لكونـــ  تكلي ــاليـــة المفوض بتـ ــــادر عن وزير المـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2020-06-08ف مؤقـــ  صـ

 معاملة وكيل وزارة دون 
 
ـــــندوقل وحيث يتم معاملت  ماليا ـــــيير العمل بالصـ لغرض تسـ

ـــــندوق   ــ ــ ـــــلية وهامة بالصـ ــ ــ ـــــدار قرارات مفصـ ــ ــ   لحامل  وإمكانية إصـ
ر
توفر الغطاء القانون

ـــــف المال  واإلداري والتعامل مع الجهات الدائنة المحلي ـــ ــ ــ ة والخارجيةل وهذا والتـضــ
ـــــورة قطعية لن  المادة رقم )  بصـ

 
  4مخالفا

 
ـــــابقا ـــــعبية العامة سـ ( من قرار اللجنة الشـ

ــنة  104رقم ) ــ ــندوق والمواد )2007( لسـ ــ ــاء الصـ ــ ــأن انشـ ــ ( من قانون  133-131م بشـ
 م. 2010( لسنة 12عالقات العمل رقم )

  تنظم من حيث مدخالت ومخرجات   -
ـــية البر ــ ــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــ ــ هذه  غياب اللوائن والنظم المؤسـ

انيـات التمويليةل   ر   تحـديـد وتوفير المتطلبـات المـاليـة المتعلقـة بـالمير
ر
اللجـان ودورهـا ا

ــــفيـة حول تحـديـد قيمـة   ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث إنـ  لم يتواجـد لـدينـا أي تقرير مقـدم من لجـان التصـ
انيــــة التمويليــــة المطلوبــــة   ر ــهــــا قــــدرت المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عل أسـ

انيــــات التمويليــــة والبر ر المير
 للتصفية. 

ــــندوق لو   ال  - ــ   وعالقة اللجان يوجد لدى الصـ
ــــتندية داخلية تنظم العمل الفبر ــ ائن مسـ

ــــة التنظيم   ــ ــ ــ ــ ــــاشـ ــ ــ ــ ــ ــــتندية فيما بينهال مما يعكس هشـ ــ ــ ــ ــ ــــندوق وآليات الدورة المسـ ــ ــ ــ ــ بالصـ
 اإلداري والبنية المؤسسية للصندوق. 
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ـــــع لمعيار عمل  واحد حيث إن كل لجنة تعمل   - ـــ ــ ــ ــ ـــــفية غير خاضـ ـــ ــ ــ ــ إن عمل لجان التصـ
ــــب ومـا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات بمـا يؤدي إل عل حـدي ووفق مـا تراه اللجنـة منـاسـ توفر لـديهـا من خي 

  مجال الحل والتصفية. 
ر
  المتخص  ا

 ضعف وغياب العمل المهبر

-    
ر
ــــارب القانون ــ ــــفية الناتج عن التضـ ــ ــــارب حول آليات  ف مكافآت لجان التصـ ــ التضـ
ــــندوق كان    ــ ــ ــ ــــاء الصـ ــ ــ ــ ــــكيلها قبل إنشـ ــ ــ ــ ــــادر قرار تشـ ــ ــ ــ لهذه اللجان حيث إن اللجان الصـ

ــــف ــ ــ انية التصـ ر انيتها من مير ر ــــف مير ــ ــــندوقل والذي أثر تـضــ ــ ــ يةل أما بعد ذلك أحيل  للصـ
 عل جدية عمل هذه اللجان ونزاهتها وقيامها بالمهام المكلفة بها. 

ــكيـــل لجـــان الحـــل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مجـــال تشـ
ر
ـــــالن ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارب المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غيـــاب الحوكمـــة والحـــد من تضـ

ـــــالن الرتبـاط   ــ ـــ ــ ــ ــ   المصـ
ر
ـــــارب ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب قرارات عـديـد اللجـان تضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــفيـةل حيـث شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والتصـ

ر بالحل والتصفية جهة  أو   المدينةأو   مصالن مع الجهات الدائنة  األشخاص المكلفير
ــــبة ومراجعة   ــ كات محاسـ ــــهم لمكاتب وشر ــ ــــهال عالوة عل امتالك بعضـ ــ ــــفية نفسـ ــ التصـ

  تجعل من مصداقية العمل عل المحك. 
 قانونيةل والبر

ــــفية وبالخطوات واإلجراءات   - ــ ــــفية بمفهوم التصـ ــ   آليات عمل لجان التصـ
ر
ــــور ا ــ القصـ

 عل نتـــائج اعمـــال تلـــك  الواجـــب اتخـــاذهـــا لالنتهـــاء من اع
 
ــلبـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـــالهـــا ممـــا انعكس سـ

  عملية تأخر انجاز اعمالها. 
ر
 اللجان واسهم ا

ــــفيــة للقيــام بــأعمــالهم فهم يزاولون عملهم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاء لجــان التصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم تفرغ رئيس وأعضـ
  تأخير انهاء أعمالهم. 

ر
 باللجان باإلضافة إل عملهم األصل  مما أسهم ا

ــــكلة - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف قواعد البيانات حول اللجان المشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   والعلم  للعنا     ضـ
والتأهيل المهبر

 المتواجدة ضمنها. 

-   
ر
ية  أو    ضــوابط أو   ال يوجد تأســيس قانون أدبيات مهنية تحدد نوع وكم العنا  البشــر

 المتطلب تواجدها بلجان التصفية. 

ــــر يتضــمن ملف ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أنه  أعمالها وتم شــطبها من الســجل التجاري العام  لشــــ
كات البر

كـات عـامـة وأجهزة منحلـة بـدون م ـــــابـات  شر ــ ـــ ــ ــ ــ امـات وحسـ ر انيـات معتمـدة وبوجود الير ر ير
ـــــر  ـــ ــ ــ ــ   تتطلب عدم شطب مصــ

 مع أسس وضوابط التصفية والبر
ر
فية قائمة وبما يتناا

كة عامة . أو  أي شر  
ر
 جهاز إال بعد التأكد من إجراءات اإلنهاء القانون

ـــــر بع  ا - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــجل التجاري العام إلتمام  لشـ ــ كات العامة واألجهزة المنحلة تقدم  للسـ
السـجل ورف  طلبها بسـبب عدم تسـوية أوضـاعها مع مصـلحة   عملية الشـطب من 

ائب.   الضر

ــــر يتضمن ملف ا -   أنه  أشكالها القانونية أجهزة لشــ
كات العامة واألجهزة المنحلة البر

ـــــر ال يوجد لها ملف بالسـجل التجاري العام والزال  لها حسـابات   ــ ـــ ــ ــ ــ فية مفتوحة  مصـــ
  يتجاوز بعضها ما يقارب رصيد ال

  مصـروبــها أرصدة والبر
ر
 دينار.  500,000ا

امات  حصـر لجان   ن
ُ
 االلت

ــــر إن اللجـــان المكلفـــة بعمليـــات   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـــات الـــداخليـــة والخـــارجيـــة للجهـــات  ل  الحصـ ر اللير
  ظل  

ر
المشـمولة بالحال والتصـفية تفتقر لإلمكانيات المادية والفنية المطلوبة لذلكف ا
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ــــر غياب التع يز المســتنديل فعل ســبيل الذكر ال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  الحصــــ امات  فيما يتعلق بملف االلير
 :  لنا ما يل 

ر  الخارجية تبير

ـــــركاتإن بع    - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــتندات ألقفال    العامة واألجهزة المنحلة  الشـ ــ ــ ال توجد لها أي مسـ
ـــــتندات   ـــــيف لحفظ المسـ ـــــبب يرجع لعدم وجود أرشـ اماتها والسـ ر انياتها واثبات الير ر مير
  
 
ــــلبا ــ ــــام المختلفةل مما انعكس سـ ــ ر اإلدارة واالقسـ ــــتندية بير ــ وعدم تطبيق الدورة المسـ
  اظهرت البع  منها عل ان  ال توجد لها أي أصول 

عل اعمال لجان التصفية والبر
 منقولة عل عكس الواقع. أو  ةثابت

ــــمن ملفات   -  ضـ
 
ــــول والموجود فعليا ــــتالم  من ادارة االصـ ر ما تم اسـ يوجد اختالف بير

 كات واالجهزة المنحلة وفق المذكرة المقدمة ال مدير ادارة االصول والموارد. لشـر ا

ـــــبيل الذكر ال الأ توجد  - ـــــلحة االمالك العامة عل سـ ـــــول لم تحال إل مصـ ــــر صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ  حصـ
 كة الوطنية لصيد األسماك. لشـر دات اأصول وموجو 

  تم تسليمها    30,022,799بالطريق بقيمة مالية تبلغ نحو    بضاعةوجود   -
دينار والبر

ـــــتالمل عل الرغم  ــ ـــــليم واسـ ــ ــر تسـ ـــ للجنة المؤقتة للدفاع بالرغم من عدم وجود محـضــ
ــتالمهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أو   من وجود كـافـة المخـاطبـات اـلداـلة وال هـذه اللحظـة ال توجـد مـا ـيدل ـباسـ

 ف بها. التض 

  ذات )منفعة عامة( وذكر أنها بمساحة ) -
ر ان 10.5671تسليم أراضر   حير

ر
( هكتار ا

ــــة ) ــ الفعليـ ــــة  ــ ـــــاحـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار وفق قرار رقم )11.4768المسـ ــ ــــا من 242( هكتـ ــ ــــارهـ ــ ــــاعتبـ ــ بـ  )
 وعات اعمال المنفعة العامة. مشـر 

ال ما قيمت    - ر ــتير ــ ــ ــ ــ ــــفية باسـ ــ ــ ــ دينار من قبل بع  األجهزة    3,854,240قيام لجنة التصـ
يرات قانونية. كات لشـر وا  دون تي 

ــــفية   - ــ ــ ــــندوق تصـ ــ ــ امات الخارجية القائمة عل صـ ر ــــركاتيمثل بيان االلير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ العامة    الشـ
  تم 

ـــــرها واألجهزة المنحلة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ امات    حصـ ر ــــوية االلير ـــ ــ ــ ــ ولم يتم إحالتها للجنة تسـ
ــــندوقل وعددها   ــ ــ ــ ــــاد    لجهة مدينة  42بالصـ ــ ــ ــ ــــبهات فسـ ــ ــ ــ ــــاب جميعها مخالفات وشـ ــ ــ ــ شـ

  المستنداتل بقيمة إجمالي
ر
 . دينار  143,853,862ة وخلط ا

انيات ودفاتر ا - ر امات الخارجية مبالغ مالية غير مثبتة بمير ر
ــــمن االلير ــ ــ ــ ــ ــــر تتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ كة لشـ

ات   ـــــر المنحلة وبقيمة إجمالية معادلة بســـعر  ف الدينار الليب   وفق نـشــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف مصـــــ
.  18,044,200ليبيا المركز قدرها   دينار ليب  

ـــــمن  - ــ ــ ــ كات ضـ ر مطالبات غير محددة القيمة من عدة شر ـــــمير ــ ــ ــ امات الخارجية  تضـ ر االلير
  لم يتم الرد عليها 

 مصادقتها من قبل الجهات الدائنة. أو  والبر

-    
ــــنبر ــــندوق خالل سـ امات القائمة عل الصـ ر ر االلير   2020-م2017بالمقارنة ما بير

ر
م ا
امات   ر انية التمويلية لتـصفية وسـداد هذه االلير ر ظل عدم وجود مخـصـصات عل المير
ــتنـدات متيـدة ت بـ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـات جـديـدة دون وجود مسـ ر امـات وظهور الير ر نجـد زيـادة االلير
ــفيــة نهــائيــة حيــث بلغــ  قيمــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ظــل عــدم وجود أي أعمــال تصـ

ر
ام ا ر ــحــة االلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
 دينار.  3,390,476االختالف نحو 
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ــــات   - ــ ــ امـ ر االلـير ــــة  ــ ــ ــــاتقـيـمـ ــ ــ امـ ر االلـير ــــة  ــ ــ ـــــويـ ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ ــــة  ــ ــ لـجـنـ ــــام  ــ ــ أمـ الـمـنـظـورة  ــــة غـير  ــ ــ ــــداخـلـيـ ــ ــ  الـ
ــافـة النـاتج عن  145,505,406 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ترتفع أخطـار الغش والتالعـب واإلضـ

دينـارل والبر
ــــر عدم مطابقتها وتدقيقها و  ــ ــــر ها من قبل لجان الحصــ ــ والحل والتصفية وإجراء   حصــ

ر الطرف المدين والطرف الدائن.   المصادقات الالزمة ما بير

م المـــاليـــة مقيمـــة بـــالعمالت المحليـــة لـــدول اإلتحـــاد األورن   ومنهـــا  ظهور بع  القي -
ة اإليطالية   أو   عملة اللير

ر
ــــأو    المارك االلمان ــ ــــويسـ ــ ـــــالفرنك السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ري وه  عمالت ألغر ــ
 .  
 التعامل بها من أواخر القرن الماضر

ر دون ذكر القيم المـــاليــة  12ظهور عـــدد ) - ر جهتير ام قـــائم مـــا بير ر
( مطـــالبـــة مـــاليـــة والير

ام.  ر  محور االلير

ر المـــدينـــةظ - ــا رد من قبـــل إحـــدى الجهتير   لم يرد بهـ
أو   هور عـــدد من المعـــامالت البر

 .الدائنة أوكليهما 

امات وإعادة المطالبة ب  - ر ـــــطب االلير ــ ر شـ ـــــاربة ما بير ــ ـــــتندات متضـ ــ ـــــداد  أو    وجود مسـ ــ سـ
ام وإعادة المطالبة ب  ر  .االلير

ام - ر   التواريــــخ والسنوات واألرقام اإلشارية وموضوعات االلير
ر
 .التضارب ا

ـــــتندات القديمة وليس لديهم  ظه -   المسـ
ر
ـــــمهم ا ور ممثل  للجهات المدينة لم يرد أسـ

 .رسائل تكليف حالية

ــتنـدي   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـات بقيم أكي  من الواقع كـأن تتم المطـالبـة بقيمـة اعتمـاد مسـ ر
المطـالبـة بـالير

  بنحو من 
ر
 أن القيمة المستحقة ه  بواا

ر   حير
ر
 .% 30-% 10كامل ا

ام بقيم مالية لشحنات لم تورد  - ر  .ولم يفتن لها اعتمادات مستنديةااللير

ــــد  - ــــدة تمكن من الرجوع ألي قواعـ ــــة ومعتمـ ــــات موثقـ ــاعـ ــ ــــا ر اجتمـ ال تتوفر أي محـ
ــتنــدات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حينهــال حيــث إن المسـ

ر
ــفيــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بيــانــات حول آليــات ومعــايير الحــل والتصـ

انية ا ر ـــــر المقدمة من قبل لجان التصـــفية تفيد بأن المديونية غير مثبتة بمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كات  لشـ
والتقييم سواء   حصــر منحلة عند الحل والتصفية من قبل لجان الالعامة واألجهزة ال
   أو   الديون المحلية

ـــــفية والبر ــ ــ ـــــارب ومخرجات لجان الحل والتصـ ــ ــ الخارجية بما يتضـ
 ذكرت هذه المديونيات. 

ر بالجهات المشـمولة   - قصـور األسـس واآلليات المعتمدة لتسـوية مسـتحقات العاملير
 بالحل والتصفية. 

ـــــفية - ــ انيات    غياب دور لجان التصـ ر ـــــليمة لتحديد المير ــ ـــــحيحة وسـ ــ ـــــس صـ ــ   تقديم أسـ
ر
ا

التمويلية المطلوبة لتسـوية الفروقات الناتجة عن عملية الحل والتصـفيةل حيث إن 
ـــفية لم تقدم أي مخرجات أعمال تذكر يمكن االســــتناد إليها والرجوع لها   لجان التصـ

امات من سنة   ر   قيم االلير
ر
انيات عالوة عل التضارب ا ر   تحديد المير

ر
إل أخرى ومن ا

ر هذه اللجانل وفق ما  ــــليم ما بير ــ ــ ــــتالم والتسـ ــ ــ لجنة إدارة إل أخرى وفق محا ر االسـ
 :  -يل 

امات القائمة عل الصـــندوق وفق تقارير لجان  - ر ـــــر االلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م إل 2007من ســـنة   الحصـ
امات المســـددة حبر ســـنة   2,857,173,764م بلغ   2020ســـنة  ر دينار وقيمة االلير
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ر مـا ذكر  دينـار   900,605,908م  2013 امـات مـا بير ر
  االلير

ر
ر وجود فرق ا ل إال أنـ  تبير

  مح
ر
   واالستالمضر التسليم  ــا

ر
ل 2013/ 07/ 24ا ر ــــــير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ر ساء االدارة السابقــ م بير

: وذلك حسب اآل  
ر
 ن

امــات بقيمـــة  - ر   القيم    27اختالف اجمـــال  االلير
ر
مليون دينـــار وال يوجــد لهـــا أي بيـــان ا

ــــر ال ــ ــ ــ ــ اماتالمعر أو    وفةمصــ ر ما يفيد الشطب وه  قيد  أو   وضة عل لجان تسوية االلير
 الدراسة واالستيفاء من قبل اللجنة. 

ـــــر اختالف عدد ا ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كةل وإخفاء  7كات المشـــمولة بالحل والتصـــفية بنحو )لشـــــ ( شر
ــــاد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبهــات الفسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفيــة ممــا يرفع من درجــة شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ملفــاتهــا عن أعمــال الحــل والتصـ

 والتحايل والتدليس. 

امات المســــددة )ديون ماختالف بيان   ▪ ر ــــر االلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود  صــــــ ف التنمية( حيث تبير
ر وزارة المـاليـة ووزارة التخطيط من  ـــــائيـات مـا بير ــ ـــ ــ ــ ــ   البيـانـات واالحصـ

ر
ـــــارب ا ــ ـــ ــ ــ ــ تضـ

ــحـة الـدين من عـدمـ ل فيمـا يخ  آليـات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداد الـدين من عـدمـ  وصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث سـ
ــــديد القرض الممنوح من م ــ ـــر تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ دينار ليب      6,600,000ف التنمية بقيمة  صـ

ام قائم بدفاتر    األمر يتطلب ر   ظل وجود الير
ر
اســــتيفاء عملية الســــداد من عدم  ا

 ف التنمية. صـر وسجالت التصفية والمطابقة مع م

ر   ▪ ا والذي تبير
 
ل شــعبية الجفارة ســابق كة االنشــاءات واالســتصــالح الزراع 

ملف شر
ــــر من خالل دراسة بع  ال ــ ام عل امصــ ر ــــر وفات المقيدة كالير ــ كة والمستندات  لشــ

  ا
ر
ــالمرفقة ا ــــر لصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ــ

ر
ف يوجد بها شــــبهات فســــاد وتحايل من حيث التضــــارب ا
  
ر
ـــــأن األعمـال المطلوب تنفيـذهـا ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاريـة والتكليفـات بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ التواريــــخ واألرقـام اإلشـ

.  5,000,000حدود   مليون دينار ليب  

كــــة اآلالت والمعــــدات الزراعيــــة غريــــان المقــــدمــــة   ▪ ــفيــــة شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة تصـ ر اظهرت مير
كـة اآلالت وا ــنـدوق تحويالت مـاليـة إل شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمعـدات الزراعيـة الزاويـة بقيمـة  للصـ

انية التصفية للثانية لم تظهر التحويل.  000ل250 ر  دينارل إال أن مير

امات بع  ا ▪ ر   ملفات الير
ر
ـــــر وجود تضـــارب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ام ومســـتندات  لشـ ر ر االلير كات ما بير

ـــــر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــواب من لصـ ــ امات يجانب  الصـ ر   لعديد االلير
ر
ــــاس القانون ــ فل حيث إن األسـ

ملفل حيث تصل نسبة هذا التباين إل نحو خالل التع يز المستندي المرفق لل 
  تم فحصها. 35

 % وفق العينة البر

ــــر الت - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــفية من قبل لجان صـ ــ ـــــمولة بالحل والتصـ ــ ـــــول بع  الجهات المشـ ــ   أصـ
ر
ف ا

ـــــر الت ــ ـــ ــ ــ ــ  رقم )صــ
 
(  700ف دون التقيد باألسعار وفق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا

ــنــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول  2007لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعــار البيع ألصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م والخــاص بتحــديـد اليــة وأسـ
وعقــارات واراضر

: لشـر ومخزون ا  -كات العامة واألجهزة المنحلة ومنها عل سبيل الذكر ما يل 

مقيمة بســـعر  ينار  د  1,129,209,654بلغ  القيمة االجمالية لألصـــول مبلغ وقدره   -
ــأنها المالحظات     نورد بشــ

  تاريــــخ التصــــفية مما يعكس عدم واقعيتها والبر
ر
الســــوق ا

 التالية وفق عينة الفح : 

ان تم بيع أصـــول شر  - ام قائم عل ا  تملكها  كة ليبيافيا للطير ر ــر مقابل تســـوية الير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة لشـــــ
ــيــل اخريل وتم  أو   دينــار لم يتم بيــان الجهــة الــدائنــة  1,865,500بقيمــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أي تفــاصـ

ام قائم عل ا ر ــــوية الير ــ ــ ــ ــــر تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ دوالر ولم يتم بيان نوعية    1,737,000كة بقيمة  لشـ
ام ر  أي تفاصيل اخري. أو  االلير
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ــــنع   ▪ ــ ــ ــــيج  مصـ ــ ــ ــــدينار    275,670الزاوية للنسـ ــ ــ ــــتم التصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنع  ــ ــ ــ ــ   معدات المصـ
ر
رف ا

.  باستثناء  
 األرض والمببر

ــــنة  29قرار رقم )القيام اللجنة المكلفة بموجب   ▪ ــ ــ ــــادر من إدارة 2009( لسـ ــ ــ م الصـ
   الالصـندوق بتمليك مصـنع  

ر
ر دون سـند قانون ر للمنتجير نقاط الخمس للمعاجير

 مباشر من اللجنة. ودون الرجوع ألسس وآليات التمليكل أي تضف 

غياب األســس والضــوابط واآلليات المتعلقة بتمليك األصــول حيث أفضــ  إل  ▪
ر    : عدم واقعية قيمة التمليكل وعل سـبيل المثال  تمليك آليات مصـنع المعاجير

ر بــالتملــكل والــذي تم تمليكــ  بقيمــة ال تتجــاوز   ر للراغبير دينــار   60,000برقــدالير
  11دينار لعدد    656,194بقيمة  ى وتقييم المصنع  ــــللشخ  الواحد كحد أقص 

ـــــة كـل منهم   ــ ـــ ــ ــ ــ ر    59,654منتج يكون حصـ ــنع للراغبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار ويجوز تمليـك المصـ
 .سنوات 3عن كل شهر للعامل لمدة  %  1.5مقابل ترك الخدمةل ويخص  

▪    
ـــــنع احذية غريان ليكون مقر اداري لفرع المعهد الوطبر ـــ ــ ــ ــ ـــــتحواذ عل مصـ ـــ ــ ــ ــ االسـ

 لإلدارة من قبل شعبية غريان. 

  عدد )مصـــــرالعقارات الخارجية والموجودة بدولة ) ▪
ر
( شقق وبدروم 2( ممثلة ا

ــــر وقطعة أرض والمملوكة  ــ ـــ ــ ــ ــ نواج  كات وأجهزة منحلة وال يوجد بموجبها أي لشــ
 إجرائية. 

ــــر ملف ا ▪ ــ ــ ــ ــ امات الظاهرة بالمستندات المرفقة    (د ت س)كة لشــ ر فيما يتعلق بااللير
امات قائمة عل  ر ر أنها الير   تبير

ــــندوق والبر ــ ــ ــ ــ ــــفية والقائمة عل الصـ ــ ــ ــ ــ انية التصـ ر بمير
ت لهم ا  كة عقارات متنوعة. لشـر أشخاص اشير

امات   إل ى دأ لشـــركات المنحلة  ارتفاع حجم الخسائر وتأ ل راس المال ل - ر ارتفاع االلير
  معالجة أوضـــاع ا

ر
ـــــر بســـبب التأخر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كات وارتفاع عدد القضـــايا وصـــدور االحكام  لشـــــ

  حجزت عل أصول وممتلكات تلك ا
كات بسبب عدم قدرتها عل لشـر القضائية البر

امات وبالتال  انعكس عل لجان التصفية. 
ر  سداد االلير

ـــــر عدم  - ـــ ــ ــ ــ ـــــر المساهمات ل  حصــ ـــ ــ ــ ــ   بع  اكات العامة واألجهزة الملشــ
ر
ـــــر نحلة ا ـــ ــ ــ ــ كات  لشــ

ــنــدوق   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الصـ ــــة بينهــا وبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــارف واعــداد موقف بهــا واجراء المقــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القــائمــة والمصـ
دادها.   وتحصيل عوائدها واسير

ـــــيل ديون ا - ـــ ــ ــ ــ ــــر عدم متابعة تحصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ كات العامة واالجهزة المنحلة من قبل ادارة لشـ
  الهيكل التنظيم   8االصول حيث تعتي  من اختصاصات هذه االدارة وفق مادة )

ر
( ا

 للصندوق. 

ــــة   - ــفيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل والتصـ ــال الحـ ــ ــــات أعمـ ــا إن اختالف مخرجـ ــ ــهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم فحصـ
ــــة البر وفق العينـ

ـــــر ومغالطات مالية حول المركز المال    ــ ــ ــ ه من لشــ كة المحركات العامة للسيارات وتغير
  دائن بقيمـــة  

ر
ـــــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مـــدين إل صـ

ر
ـــــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـــات وفق هـــذا   127صـ ر مليون دينـــار وبنـــاء الير
 األساس. 

ــــر قيمة القروض الممنوحة ل - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لم تشــــملها أي كات العلشــــــ
امة واألجهزة المنحلة والبر

  42,500,793بلغ   التقييم من قبل لجان التصــفية والصــندوق  أو   اعمال للمتابعة
 . وبما يتطلب متابعة مع المصارف التجارية المانحةدينار 

  ربــن  -
ر
ــــندوق واالمكانيات المتاحة للها للقيام بدورها ا ــ ــــعف اإلدارة القانونية بالصـ ــ ضـ

ا  القضـايا المرفوع   حفظ وصـيانة المال العامل خصـوصـ 
ر
ة ضـد الصـندوق بما يسـهم ا
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ـــــكلة   ــ ـــــفية واللجان المشـ ــ ـــــد قرارات الحل والتصـ ــ ـــــايا رفع  ضـ ــ وأن جل االحكام والقضـ
  واحيل  للصندوق. 

ر
  تواج  تضارب قانون

 والبر

ــــاع المالية للدولة أدت إل عدم إحالة   - ــاد والتالعب والتحاليل واألوضـ ــ ــــبهات الفسـ شـ
انيات تمويلية ر ــــوية االحكام القانونية مما أدي إل   مير ـــ ــ ــ ــ   تسـ

ر
ــــتمرار ا ـــ ــ ــ ــ ــــندوق لالسـ ـــ ــ ــ ــ للصـ

فية للصندوقل حيث إن بع  لجان التصفية قام  بسداد مصـر حجز الحسابات ال
انية التصــــفية ودون عرضــــها عل إدارة  ر امات غير مثبتة بمير ر

قيمة احكام قضــــائية اللير
ــــددة من طر  ــــائية المسـ ــــبيل المثال االحكام القضـ ــــندوق وعل سـ ــــفية  الصـ ف لجنة تصـ

كة االشغال العامة   . إجدابيا شر

ــــد  - ــ ــ ــــايا المرفوعة ضـ ــ ــ   جانبها البطالن وفق القضـ
ــــكوك بدون وج  حق والبر ــ ــ  ف صـ

 المستفيدين منها. 

صــــدور بع  القرارات التنفيذية من دمج واضــــافة وحل باإلضــــافة إل تلف وضــــياع   -
انيات العمومية والحســـاب ر   عدم اعداد المير

ر
ات الختامية  المســـتندات المالية ســـبب ا

ـــــفيةل والذي انعكس   ــ انية التصـ ر ـــــول للقيود االفتتاحية ألعداد مير ــ مما تعذر مع  الوصـ
ه من النواج  القانونية.    ومتابعة االحكام وغير

ئ
 عل الجانب القضان

كات واألجهزة  لشـــر عدم قدرة لجان التصفية عل معالجة األوضاع القانونية لبع  ا -
ــبــاب مختلفــة أبرزهــا المنحلــة وذلــك فيمــا يتعلق   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــول الثــابتــة والمنقولــة ألسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــاألصـ

ـــــلحة وجهات   ــ ــ ـــــكيالت مسـ ــ ــ ـــــفية من قبل تشـ ــ ــ اقتحام بع  المواقع ومقار لجان التصـ
ــــفيـة لتلـك   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتغاللهـا كمقـار لهـا ممـا ادي إل عـدم تمكن لجـان التصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـامـة اخري واسـ

يعات النافدة والمنظأو   كات من التضف بها سواء بالبيعلشــر ا مة  التسليم وفق التشر
انيات العمومية والحسابات الختامية لها.  ر   هذا الشأن وأدي إل عدم اقفال المير

ر
 ا

م  2011لسنة    (102)اقفال السجل العقاري من قبل المجلس االنتقال  بالقرار رقم   -
  والعقارات  

ـــــة باألراضر ــ ــ ــ   اإلجراءات الخاصـ
ر
ـــــول وباا ــ ــ ــ ـــــجيل األصـ ــ ــ ــ   تأخر تسـ

ر
ـــــاهم ا ــ ــ ــ سـ
 منحلة. كات العامة واألجهزة اللشـر المملوكة ل

ــــعدم متابعة إدارة الصندوق للجان التصفية ولجان التص  - ــ ـــ ــ ــ ــ   االصول المتعلقة  ــ
ر
رف ا

وعة للملكية العامةل والمملوكة  أو    كاتلشـر بأمالك الدولة سواء منها المملوكة ل ر المير
 ( بشأن ن ع الملكية. 4لألفراد المنطبق عليهم القانون رقم )

ــر المقرات التابعة لألجهزة وا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمستغلة من جهات اعتبارية بدون   كات المنحلةلشــ
ـــــوج  حق وبما أفضـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عدد )ــ

ر
( جهة  34ى لعرقلة أعمال لجان التصـــفية والمتمثلة ا

 ( عقارل وال يمكن تقدير قيمتها لعدم إمكانية وضع اليد عليها. 40تتضمن أكير من )

 التوصيات

عية قرار التكليف   - ــــندوق من حيث شر ـــ ــ ــ ــ   للجنة إدارة الصـ
ر
ــــع القانون ـــ ــ ــ ــ ــــويب الوضـ ـــ ــ ــ ــ تصـ

 أليات التخويل بتسيير المهام. و 

-    
ــفيــة وفق القرارات المنظمــة لعملهــا والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيــل اللجــان المتعلقــة بــالتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إعــادة تشـ

ا والمتعير عملها   . الزال  تعمل حالي 
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التنســــيق مع إدارة القضــــايا وتشــــكيل فريق عمل موســــع مكون من مجموعة قانونية   -
  ا
ر
ـــــتوى عال  من الكفاءة المهنية إلمكانية البث ا ــ ــ ــ ـــــايا والمحافظة عل عل مسـ ــ ــ ــ لقضـ

 أمالك الدولة. 

-   
ر
ــندوق واللجان المكلفة واألطراف ذات العالقة الممثلة ا ر الصـ ــيق العمل ما بير تنسـ
ـــــلحة األمالك العامة   ـــ ــ ــ ــ ائب ووزارة المالية ومصـ ـــــر ـــ ــ ــ ـــــلحة الـضــ ـــ ــ ــ ــ ـــــجل التجاري ومصـ ـــ ــ ــ ــ السـ

ــــر والســــجل التجاري العام بشــــأن هذه األجهزة وا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ تب عن عدم البث  لشــ كات لما يير
ــــتفادة من  والذي يمثل أرباح وعوائد مالية  فيها تعطل   ــ ــ ــ لراس مال الدولة وعدم االسـ
 ضائعة. 
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 قطاع املصارف الفصل الثالث:  
 ليبيا املركزي   مصـرف 
 الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية: 

ــــتمرار   - ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 5غيــــاب دور مجلس اإلدارة بمزاولــــة الوظــــائف المحــــددة بــــالمــــادة )اسـ
ــــنة    (1)القانون       م2005لسـ

ر
  ا
ــــارف والبر ــــأن المصـ ــــول   بشـ ــــتها وفق األصـ حال ممارسـ

ــــرف لمبادئ والمعايير الاواألعراف و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــوف تحقق مصـ ــ ــ ــ ــ ية إلدارة البنوك المرك ية سـ
  من األهداف العامة لل 

ــــرف والبر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــتقرار العام بمأ مصـ ــ ــ ــــعار همها االسـ ــ ــ ــــتوى األسـ ــ ــ سـ
 . والمحافظة عل قيمة العملة

ــير   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  تقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة النقــديــة بممــارسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تفعيــل اللجنــة العليــا للسـ
ر
مجلس اإلدارة ا

ـــــاتهـــا الواردة بـــالقرار ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  63اختصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م واالنعقـــاد الفوري لمتـــابعــة  2011( لسـ
ـــــاد   ـــ ــ ــ ــ ــاتها عل االقتصـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــة آثارها وانعكاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ التطورات النقدية المحلية والدولية ودراسـ

  
 . الوطبر

ــــتمرار ا - ـــــرف ال سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   العمل    مصـ
ر
تزويد لجان المراجعة المكلفة من وعدم   باالنتقائيةا

ـــــبة  ــ ــ ــ ـــــتندات وبيانات حيث  ديوان المحاسـ ــ ــ ــ نع عنها الكثير من مم بكل ما تطلب  من مسـ
ـــــالتقارير والمعلومات المهمة وال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروريــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ    ضـ

ــــع المال  الحقيقر ة للوقوف عل الوضـ
 األمر الذي يعد  مصـرف لل 

 
 عن جوهري انحرافا

 
 الشفافية واالفصاح.  متطلباتأهم  ا

  إعداد   -
ر
ـــــور إدارة المراجعة الداخلية ا ــ ــ ــ ـــــنوية  أو  تقارير ربــع أي قصـ ــ ــ ــ ـــــف سـ ــ ــ ــ   تعكسنصـ

ــا  ــايتهـ ــبط الـــداخل  ومـــدى كفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقييم أنظمـــة الضـ
ر
ــا ا عملهـــا عل   ل حيـــث تركز دورهـ

ــبل  إل    مراجعة العمليات اليومية دون أن يمتد  اح السـ ــع الضـــعف واقير تحديد مواضـ
 جتها. الالزمة لمعال

ــافة حيث لوحظ وجود العديد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عجز وحدة متابعة االمتثال عل تحقيق قيمة مضـ
  من المخـالفـات والتجـاوزات  
ــــال عن عـدم إعـداد أدلـة تقـارير عنهـال م  دلم تقـ البر ــ ـــ ــ ــ ــ فضـ

ر   ــــنوية تبير ــ ــ ــ ــــع معايير لألداء وقياس مدى    لليات عملها آ عمل ونماذج وخطة سـ ــ ــ ــ ووضـ
 ة. كفاءة المؤسسة وتفعيل الدور الرقان   للوحد

 : مصـرف المالي للالمركز  

م قام مجلس إدارة مصـــرف ليبيا المركزي بتخفي  قيمة الدينار  2021مع مطلع العام  
( العمالت األخرى من  ــل  ــ ــ ــابـ ــ ــ مقـ إل 1.3366الليب    ــد  ــ ــ الواحـ ــــدوالر  ــ الـ ــل  ــ ــ ــابـ ــ ــ مقـ ــار  ــ ــ ( دينـ

ــول األجنبيــة  4.4548) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقييم األصـ
ر
ــكـــل مبـــاشر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( دينـــار للـــدوالر األمر الـــذي أثر بشـ

ر  بالمركز ال ـــــرف ما بير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ مل والجدول التال   2021/ 01/ 03و  2020/ 12/ 31مال  للمصـ
 :  يوضن تفاصيل هذا التأثير
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 بنود االصول 
 )المبلغ مليون دينار(         

األرصدة كما هي  
ي  
ن
 2020/ 12/ 31ف
(1.3366 ) 

األرصدة كما هي  
ي  
ن
ف
03 /01/2021 
(4.4548 ) 

 التغت  

 0.00 96,136.1 96,136.1 بما فيها احتياط  الذهب متداولة المحلية الثابتة وال صول األ إجمال  

 116,331.30 166,196.10 49,864.80 أجنبيةعمالت  

  مساهمات  
ر
 23,749.74 33,929.94 10,180.20 مؤسسات دولية واصول أخرى ا

 5,426.41 7,752.41 2,326.00 المحفظة االستثمارية

 95,219.65 136,035.05 40,815.40 العملةلتغطية إصدارات   مخصصة  أجنبيةأصول  

 240,727.10 440,049.6 199,322.50 األصول بالدينار   إجمالي 
 

ــــابق نالحظ أن   ـــــرف  من خالل االطالع عل بيانات الجدول السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــول المصـ إجمال  أصـ
 من 
 
ــكـل كبير جـدا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبن   199المركزي ارتفعـ  بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     440مليـار دينـار ليصـ

ر
مليـار دينـار ا

 لقيمة الدينار الجديدة أي ب يادة قدرها    إلعادة اليوم التال   
 
تقييم أصول المصــرف وفقا

  تاريــــخ  % 121مليار دينار بنسبة زيادة  241
ر
 م. 2020/ 12/ 31عن قيمتها ا

ــــ  ال يادة  ــ ــ ــ ــــدة المجنب    انعكسـ ــ ــ ــ   ارصـ
ر
ــــا   ا ــ ــ ــ ــــكل أسـ ــ ــ ــ ــــوم بشـ ــ ــ ــ   جانب الخصـ

ر
المحققة ا

وبع  الحســــابات    الخاصــــة بالخزانة العامة واســــتثمارات المؤســــســــة الليبية لالســــتثمار 
  المقدر بنحو    80بنحو   األخرى 

ر
  لحسـابمليار دينار   160مليار دينارل وتم ترحيل الباا

 لن  المادة )
 
ـــــارف رقم  27االحتياطيات وفقا ــ ــ ـــــنة    (1)( من قانون المصـ ــ ــ      2005لسـ

البر
ــــ  عل: ) ــ ــ ــ   نصـ

ر
د ا قيَّ

م
ــــابت ــ ــ ــ ــــمَّ "   حسـ ــ ــ ــ سـ

م
ــــائر  " احتياط  إعادة التقويمي ــ ــ ــ ل األرباح والخسـ
  إعادة تق

ر
ية الناشئة عن صاا ــــرف ويم أصول وخصوم الالدفير ــ ــ ــ ــ نتيجة تغيير القيمة   مصــ
ــل  التعادلية للدينار الليب    ـــ ــ ــ ــائر  وال تدخل هذه األرباح والخسـ ـــ ــ ــ ـــــاب أرباح وخسـ ــ ــ   حسـ

ر
ائر ا

  . (ل إال إذا تحققالمصـرف 

ـــــول األ  ـــ ــ ــ ــ ـــــدة األصـ ـــ ــ ــ ــ  الجدول التال  أرصـ
ر   تمثل االحتياطات بالخارج مقيمة    جنبيةيبير

البر
ر   م: 2020مل 2021بالدوالر نهاية العامير

 جنبيةاألصول األ 
 )مليون دوالر(  

 مقدار التغت   2020 2021
نسبة  

 التغت  

 %65 24,402.27 37,307.20 61,709.47 أجنبية عمالت 

  مساهمات 
ر
 %4- 292.00- 7,616.49 7,324.49 مؤسسات دولية واصول أخرى ا

 %2- 27.18- 1,740.24 1,713.06 المحفظة االستثمارية 

 %75- 23,024.16- 30,536.73 7,512.57 لتغطية إصدارات العملة   مخصصة  أصول أجنبية 

 %1 1,058.93 77,200.66 78,259.59 جنبيةاألصول األ  إجمالي 
 
 

ــــول  األ بلغ حجم  -     جنبيةبالعملة األ المقيمة  صـ
ر
مليار    78.26 نحو م  2021/ 12/ 31ا

ــنــة    قــدرهــا دوالر ب يــادة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليــار    77.20الــذي كــان بقيمــة   م2020مليــار دوالر عن سـ
ــــة  دوالرل   ــــب مراجعـ ــا يتطلـ ــ ــان  مـ ــ ــــرف بيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاريــــخ    مصـ ــ بتـ ـــــادر  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا المركزي الصـ ــ ليبيـ
ـــــار 2022/ 01/ 05 ــ ــ ـــــتخدام إل  م الذي أشـ ــ ــ   االحتياطيات نتيجة اسـ

ر
وجود انخفاض ا

 م. 2021مليار دينار لتغطية الطلب عل النقد األجنب   خالل العام  1.6

ــيد العملة األ   بلغ - ــ ــ ــ ــ ــــة  جنبيةرصـ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ     المخصـ
ر
ــــدار من العملة المحلية ا ــ ــ ــ لتغطية اإلصـ

ـــــنة    7.5م بحدود  2021/ 12/ 31 ــ ــ ــ ـــــا عن سـ ــ ــ ــ   23م بحدود  2020مليار دوالر منخفضـ
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ــــعر  ف    التخفي إل    مليـــار دوالر ويرجع هـــذا االنخفـــاض ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي حـــدث عل سـ
ــابـــل الـــدوالرل والـــذي أدى  ـــــدرة  غطـــاء  انخفـــاض قيمـــة  إل    الـــدينـــار مقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العملـــة المصـ

أن هذا الغطاء ال يشــمل العملة المصــدرة بشــطر  إل    لتنوي ل مع ابالتداول تبعا لذلك 
ــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــشـر المركزي ا  مصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الذي طرح للتداول نقد محل  بقيمة  لــ

ر
مليار    13.841ا

  تتطلب توظيف مخصصات ك دينار 
 مليار دوالر.  3غطاء بقيمة والبر

ــــرف االفتتاحية للعام   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــول المصـ ــ ــ ــــدة أصـ ــ ــ  الجدول التال  مقابلة أرصـ
ر م مع  2021يبير

   
ر
ــــدة الختــاميــة كمــا ه  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يمكن من خاللهــا اجراء عمليــة  2021/ 12/ 31األرصـ

م والبر
  
ات البر   مقارن موضوعية للتغير

 خالل العام:  حدث تحليل افقر

 البند    األصول 
 )المبلغ مليون دينار(          

أرصدة  

افتتاحية  

03/01/2021 

أرصدة ختامية  

31/12/2021 
 مقدار التغت  

نسبة  

 التغت  

 المحلية

 %24 19,849.90 104,021.30 84,171.40 أصول متداولة محلية إجمال  

 %0 0.00 46.90 46.90 احتياط  الذهب 

 %77 9,212.60 21,130.40 11,917.80 أصول ثابتة واصول أخرى

 جنبيةاأل 

 %71 117,426.80 283,622.90 166,196.10 أجنبيةعمالت  

 %1- 265.84- 33,664.10 33,929.94 مساهمات دولية واصول أخرى

 %2 120.99 7,873.40 7,752.41 المحفظة االستثمارية

 %75- 101,506.55- 34,528.50 136,035.05 لتغطية إصدارات العملة   مخصصة  أصول أجنبية 

 %10 44,837.90 484,887.50 440,049.6 االصول   إجمالي  
 

ـــــتنتج من  ــ ــ ـــــابق أن  خالل العام   ونسـ ــ ــ ـــــول بال يادة   إجمال  م تغير  2021الجدول السـ ــ ــ األصـ
ــول  45بنحو   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األصـ

ر
  بـدايـة العـام حيـث يالحظ أنـ  تركز ا

ر
مليـار دينـار عمـا كـان عليـ  ا

  إيرادات الـــدولـــة عن 
ر
ــبـــاب أهمهـــا الفـــائ  المتحقق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحليـــة فقط ويرجع لعـــدة أسـ

ــــاب إعادة التقييم    19.76نفقاتها بقيمة   ــــل األول(ل وكذلك حسـ مليار دينار )انظر الفصـ
ــــعر   ــ ر )نتيجة فرق سـ تير

ر الفير    12/ 31ل  01/ 03 ف الدينار الليب   ما بير
( من العام البر

( دينار لكل دوالر حيث انخفضـ  قيمة الدينار  4.5961ل  4.4548كان  عل التوال  )
 . جنبية( مما ترتب علي  ارتفاع قيمة األصول األ 0.1413بنحو )

ي التداول  العملة
ن
 المصدرة ف

ر أن  من خالل فح  ومراجعة التقارير الصــادر    حجم  ة عن إدارة اإلصــدار تبير
ر
العملة ا

ــن   البيانو دينار   34,512,273,735  بلغ  م2021/ 12/ 31بتاريــــخ  التداول   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التال  يوضـ
  العملة عن السنوات  حجم

ر
 (م: 2021-2010)التداول ا
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:  الرسمما يمكن استخالص  من خالل دراسة  وأهم   أعالهل ما يل 
ر
 البيان

  نهاية عام   دينار  مليار   34.5إل   المتداول من العملة الليبيةانخفاض حجم النقد  -
ر
ا

ــــنة 2021   سـ
ر
ــــجل أعل ارتفاع ا دينار    مليار   40.8بلغ أكير من حيث    م2020مل وسـ

 . األخرى مام العمالت أ بسبب تأثير تخفي  قيمة الدينار الليب   

ر ) - ر العــــامير ة مــــا بير
يــــار  مل   8.4( من  2021-2010ارتفــــاع حجم التــــداول خالل الفير

     34.5دينــار إل  
  تمر بهــا الــدولــة والبر

ــتقرار البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليــار دينــار يرجع لحــالــة عــدم االسـ
ـــــرفية واللجوء إل  ــ ــ   المنظومة المصــ

ر
  فقدان الثقة ا

ر
دخراتهم من سحب متسبب  ا

ــيولـة النقـديـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال عن  السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف ل فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   البـديلـة  ضـ
ر
ون خـدمـات أدوات الـدفع االلكير

 . بالمصارف 

ـــــيقت - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــداره من الخ ينة  ــ   التداول المذكور أعاله عل ما تم إصـ
ر
ــيد النقدي ا ـضــ الرصـ

  تم  طباعتها من قبل  
الرئيســـية بمركزي طرابلس فقط وال يشـــمل قيمة العملة البر

:  13.8البيضاء الذي تبلغ اصدارات  المركزي   الجدول التال 
ر  مليار دينارل كما يبير

0152 2014 القيمة            )مليار دينار(   2016 2017 2018 2019 2020 

مصدرة بالمصـرف   عملة متداولة
 13,842 12,025 8,569 5,944 1,501 6 3 المركزي البيضاء 

 

ــــرف المركزي البيضــــاء المشــــار الي    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   أظهر باإلضــــافة إل العملة المصــــدرة من المصــ
كــة قوزنــاك  تقرير المراجع الــدول  )ديلويــ ( وجود عملــة تم طبــاعتهــا عن طريق شر

ــــرف ولم يتم إصدارها بعد بقيمة   ــ ــ ــ مليار دينار باإلضافة إل   4الروسية مخزنة بالمصــ
ــــادرة الحكومة المالطية لمبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة    1.55مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
ــــن 2020مليار دينار ا ــ ـــ ــ ــ ــ مل ويوضـ

 لعملة: الجدول التال  البيانات األساسية حول هذه ا

8,435       

15,653       14,791       15,009       

18,746       

23,700       

27,648       

31,347       

36,248       
38,988       

40,802       

34,512       

201020112012201320142015201620172018201920202021

ي التداولالعملة المصدرة
ن
ف

(مليون دينار)



 

 

 

 
76 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 القيمة  البيان 
 )مليار دينار( 

كة قوزناك الروسية حسب العقد   20.1 إجمال  القيمة المطبوعة من شر

 18.5 إجمال  القيمة المستلمة من المصـرف المركزي البيضاء 

إجمال  القيمة المصدرة بالتداول وتم توزيعها عل المصارف  

 التجارية
13.8 

المركزي البيضاء حبر تاريــــخ  القيمة المخزنة بالمصـرف 

30 /06 /2020 
4 

 1.55 م 2020عملة محتجزة لدى الحكومة المالطية سنة  

 0.75 فرق غير مفصن عن 
 

ــــرف المركزي  بلغ رصيد العملة المحلية الورقية المخزنة  - ــ   بالمصــ
ر
  م2021/ 12/ 31 ا

ــبـة زيـادة تقـدر  دينـار   8,645,873,000مبلغـا وقـدره  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجال نسـ ــ ـــ ــ ــ ــ %  367  بحوال   مسـ
   
ر
ــيـــد العملـــة المحليـــة الورقيـــة المخزنـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقـــدر 2020/ 12/ 31مقـــارنـــة برصـ

م والبر
 . دينار  1,849,766,000بحول  

ــــرف عدم قيام ال - ـــ ــ ــ ــ   ح  جراءاتباتخاذ اإل   مصــ
ر
ــــالفعلية ا ـــ ــ ــ ــ ض كافة العملة التالفة سواء ــ
ـــــارف التجـاريـة والعمـل عل   ــ ـــ ــ ــ ــ التخل  منهـا لتجنـب المخـاطر  بخزائنـ  وخزائن المصـ
  قد تنشأ عن سوء االستعمال للعملة الورقية. 

 البر

 المركزي المحلية والخارجية  مصـرفمساهمات ال

ــــاهمــات المحليــة واأل   ةجمــال  فيمــا يل  بيــان بــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     جنبيــةالمسـ
ر
م ومعــدل  2021/ 12/ 31ا

  
ر
: م وكان  ك 2020/ 12/ 31التغيير عن السنة المالية ا  

ر
 اآلن

 المساهمات 
 م 2020
 ( دينار )

 م 2021
 ( دينار )

 معدل التغيت   مقدار التغت  

 %5.24 158,632,750 3,188,072,965 3,029,440,215 المحلية

 %234.41 33,262,355,653 47,452,399,414 14,190,043,760 الخارجية
 

ـــــمي    - ــ ــ ــ   ديسـ
ر
ـــــاهمات المحلية ا ــ ــ ــ ـــــهدت المسـ ــ ــ ــ ـــــبة حوال  2021شـ ــ ــ ــ م ارتفاع طفيف بنسـ

ـــــنة 5) ــ ــ ــ ة من سـ   إل   ويعلل هذا التغيير   م2020%( عن نفس الفير
ر
ـــــاا ــ ــ ــ   صـ

ر
توزيعات ا

ـــــاط ال ــــرف األرباح عن نشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ      مصـ
ـــــاهمات البنك المركزي    إحدى التجاري الوطبر مسـ

 . رأس المال إل  والذي تقرر إضافتها 

  ديـسمي    -
ر
ة بنـسبة حوال  2021شـهدت المـساهمات الخارجية ا %  234م زيادة كبير
ــمي    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ديسـ

ر
ة ا   قيمـة  م وه  تمثـل 2020مقـارنـة بنفس الفير

ر
ـــــل ا ــ ـــ ــ ــ ــ التغير الـذي حصـ

ــــرف مســاهمات الارصــدة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المؤســســات المالية والمنظمات الدولية وا مصــــ
ر
لودائع  ا

 . جنبيةم سعر  ف العمالت األ يعادة تقيإالخاصةل نتيجة 

ي المصارف التجارية والمؤسسات المالية المحلية  
ن
 المساهمات ف

ـــــرف يملك   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــات المالية المحلية   مصـ ــــسـ   المؤسـ
ر
ــــاهمات ا ليبيا المركزي عدد من المسـ

ــمي     3,188,072,965  تبلغ ةإجمــاليــقيمــة  ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل وفيمــا يل  بيــان  2021دينــار حبر ديسـ
 تفصيل  بهذه المساهمات: 
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 2021ديسمتر  2020ديسمتر  المساهمة 

   مصـرف ال
 529,668,170 371,035,420 التجاري الوطبر

 816,361,220 816,361,220 الجمهورية   مصـرف

 287,043,575 287,043,575 شمال أفريقيا   مصـرف

 1,500,000,000 1,500,000,000 لالستثمار الداخل  والتنميةالصندوق الليب   

 50,000,000 50,000,000 كة الليبية للخدمات المالية المساهمة  لـشر ا

ر أموال  صندوق ضمان   5,000,000 5,000,000 المودعير

 3,188,072,965 3,029,440,215 بالدينار  جمالي اإل 
 

ـــــعمليات الارتفاع مخص  مجابهة   - وير والقضايا المرفوعة ضد  ــ ر ـــــرف شقة والير   مصــ
ــحــة عل حــالــة األمر   لدينــار مليون   140مبلغ إل    الجمهوريــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي يعــد داللــة واضـ

ــــرف والرقابة الداخلية بال  اخل  التذبذب نتيجة ضعف نظام الضبط الد وتقصير    مصــ
 المركزي عن ممارسة دوره الرقان   بصورة فعالة.  مصـرف ال

ــــارف والنقــــد بملف  عــــدم   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة عن إدارة الرقــــابــــة عل المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود أي تقــــارير صـ
 شمال افريقيا.  مصـرف شقة واالختالسات داخل ـ المساهمة بخصوص حوادث ال

ـــــشر الزال  ا - ــ ـــــرف كة الليبية للخدمات المالية أحد مساهمات اللــ ــ المركزي بنسبة    مصــ
ــعبة وغير قادرة عل أداء أعمالها وفق ا  % 41.66 ــ ــ ــ ألغراض المحددة تمر بظروف صـ

ــــبة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيل الديونل حيث بلغ  نسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اء وتحصـ   أهمها شر
ل البر ــــا   ــ ـــ ــ ــ ــ   نظامها األسـ

ر
لها ا

ــلـــة من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل الـــدين    إجمـــال  الـــديون المحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من   53.5أصـ مليون دينـــار خالل الفير
مليون دينــارل حيــث   4.2% أي مــا يعــادل حوال   7.9م تقريبيــا  2020م وحبر 2010

جاع إل    لوحظ عل ملفات الديون أنها تفتقر  ــــير ــ ــ ــــمن اسـ ــ ــ   تضـ
ــــمانات الكافية البر ــ ــ الضـ

ــوابط منن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وط وضـ ــتنـــدات الكـــافيـــة المتيـــدة لهـــا وشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــديونل وعـــدم وجود المسـ
 . ر  االئتمان الواجب إتباعهال وكذلك نق  عناوين وبيانات المدينير

ــاهمــــات والقروض المحرر بتــــاريــــخ  وجود   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاط وحــــدة المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقرير نشـ
ر
تنــــاق  ا

ــــوص انـــ  تم موافـــاة ال2021/ 10/ 28 ــ ـــ ــ ــ ــ ــاعـــات مجلس م بخصـ وحـــدة بمحـــا ر اجتمـ
ة من   الفير يجتمع خالل  2020م وحبر  2014االدارة خالل  اإلدارة  م وان مجلس 

ـــــية بمعدل   ــ ــ ــ ـــــنوات الماضـ ــ ــ ــ ر ان أحد المعوقات    4السـ   حير
ر
ـــــنةل ا ــ ــ ــ   كل سـ

ر
اجتماعات ا

  تمر بها ا
ــــــشــر والصـــعوبات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة والمذكورة بتقرير نشـــاط الوحدة المقتضـــب ه   لــ

أســــها العدم انعقاد الجمعية العمو    يير
ــــرف مية والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ المركزي خالل الســــنوات    مصــ

  حينها. 
ر
  اتخاذ جملة من القرارات ا

ر
 السابقة مما أثر ا

  نشـــاط الصـــندوق الليب   لالســـتثمار الداخل  أحد مســـاهمات ال -
ر
ـــــرف تذبذب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مصـ

م وسـنة  2020من خالل االطالع عل المركز المال  لسـنة    % 12.50المركزي بنسـبة  
ـــــند أنم يظهر  2021 ــ ــ ـــــارة   تكبد   وقالصـ ــ ــ   خسـ

ر
ـــــاا ــ ــ ر  صـ م  2021ل  م2020خالل العامير

 . عل التوال   دينار  6,378,507ل 7,192,208بمبلغ 

ــــاهمة المحلية بقيمة   -   قيمة المسـ
ر
ــــ  تدن بالقوائم    دينار مليون   50ظهور بند مخصـ

ـــــنة   ــ ــ ــ ـــــارف التجارية  2021المالية لسـ ــ ــ ــ ـــــوب المصـ ــ ــ ــ   تشـ
م داللة عل حالة التذبذب البر

 ة. والمؤسسات المالية المحلي
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ـــــهادات - ــ ـــــتثمارات شـ ــ ـــــمان  ظهور بند اسـ ــ ـــــندوق ضـ ــ   القوائم المالية لصـ
ر
أموال   االيداع ا

ر حبر   ــيـد بلغ 2021/ 06/ 30المودعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـارل بينمـا العوائـد    427,934,325م برصـ
ــنـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاط الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بلغـــ   النـــاتجـــة من نشـ دينـــار لم يتم   15,151,408دوق لنفس الفير

ـــــها مع  ـــــيلها حبر تاريخ  وذلك لتعارضـ ـــــنة  ( ل1)  القانونتحصـ ـــــادر من 2013سـ م الصـ
  العام بشأن منع التعامالت الربوية. 

 المؤتمر الوطبر

ــــنة   - ــ ــ ــ ــــاهمات المحلية عن القروض الحسـ ــ ــ ــ عدم وجود أي تقارير متابعة بملفات المسـ
  منح  من قبل ال

ــــرف البر ــ ــ م  2021مل 2020المركزي للمصارف التجارية لعام     مصــ
يانات عن القرض الحسـن ل حيث ال توجد أي بدينار مليار    10ة بلغ   إجماليبقيمة  
ــنة   ــ ــ ــ ــ ــ ر ظهرت القيمة اإل 2020لسـ   حير

ر
ة للقروض  جماليم من واقع القوائم الماليةل ا

مبلغ    ةجمال  م من واقع القوائم المالية وب2021الحســـنة محملة عل الســـنة المالية  
 . دينار  9,852,900,000قدره 

محمل   دينار مليون   150ظهور بند مخصـ  خسـائر دمج المصـارف األهلية بقيمة   -
انيات مالية سـابقة ولم يتم  2021عل السـنة المالية   ر م بينما ه  قيمة مرحلة من مير

ــــاهمات المحلية من واقع    بلغ احتياط  المسـ
ر   حير

ر
ــــوية هذا البند حبر تاريخ ل ا تسـ

ـــــنة    دينار مليون   310القوائم المالية   ــ ــ ـــــنة المالية  2021عن سـ ــ ــ م وه  مرحلة عن السـ
 م. 2020

ــــور ال - ــ ـــــرف قصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     مصـ
ر
ــــوعية تحدد المركزي ا ــ ــــم بالموضـ ــ ــــات فعلية تتسـ ــ  إعداد دراسـ

 األهداف المراد تحقيقها من هذه المساهمات. 

ي المؤسسات المالية الخارجية والمنظمات الدولية والودائع الخاصة 
ن
 المساهمات ف

ـــــرف يملك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المؤســـســـات المالية الخارجية عن  مصـــــ
ر
المركزي باقة من المســـاهمات ا

ــنة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاهمات ما تهدف 2021سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب مالية  إل   م ومن هذه المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تحقيق عوائد ومكاسـ
: م ك 2021وبيانها من واقع القوائم المالية بنهاية ديسمي    

ر
 اآلن

 مليون( / دينار مساهمات تحقق عوائد )القيمة  

 2021ديسمتر  2020ديسمتر  جهة المساهمة 

 8,563,707,603 2,490,427,010 ية العربية البحرين مصـرف المؤسسة ال

 11,247,061,967 3,551,294,187 بنك يونكريدي  

 108,330,077 31,503,662 تمويل التجارة العربية أبو ظب    مشـروع 

ر أريــــج  146,223,436 42,523,497 المجموعة العربية للتأمير

 13,788,300,000 4,009,800,000 الليب   الخارج    مصـرف ال

 33,853,623,085 10,125,548,357 المجمـــــــــــــــــــــــوع 
 

  القيمة الســـوقية ألســـهم -
ر
ــســـة ال  تدن ـــــرف المؤسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ية العربية البحرين حيث بلغ   مصـ

ــــوقية   ـــ ــ ــ ــ ــــنة   دوالر   535,453,015القيمة السـ ـــ ــ ــ ــ م وه   2021حبر الربــع الثالث من سـ
ـــــام   ــ عـ ـــــذ  ــ منـ  

ر
االدن ـــــة  ــ ــــهم  2019القيمـ ــ ـــ ــ ــ ــ لألسـ ـــة  ــ ــ ــوقيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ـــة  ــ ــ القيمـ ـــــ   ــ ــانـ ـــ ــ ـــــث كـ ــ م حيـ
 . دوالر  867,803,163

ــــشر مساهم  اإل   بلغ  الخسارة الشاملة العائدة  - ــ ــ ــ   الربــع   دوالر مليون   16كة األم  لــ
ر
ا

  ا  جنبيةم بسبب تأثير تحويل العمالت األ 2021من سنة  األول  
ر
ــــركاتا ــ   جنبيةاأل   لشــ
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ة ذاتها من العام   دوالر مليون   534التابعةل وذلك مقارنة مع   ــــجلة خالل الفير ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ
 .  
 الماضر

ــ - ــ ــــف من خالل محضـ ـــــتكشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص 2021/ 05/ 19ر االجتماع المحرر بتاريــــخ  ــ م بخصـ
ـــــرف مســـاهمة ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ عن قيام البنك بتخط     المركزي بســـند لدى بنك يونكريدتل  مصـ

مل  2019مل  2018وعدم دفع مدفوعات الكوبون خالل السـنوات الثالثة الماضـية )
2020  

ـــــائر المتتالية البر ــ ـــــبب الخسـ ــ ـــــنواتل وال   تكبدها م( بسـ ــ البنك خالل هذه السـ
ــــوق اإليطالية واألوروبيةل وارتفاع القروض   ــ ــ   السـ

ر
ــــهم ا ــ ــ ــــند والسـ ــ ــ ــــعر السـ ــ ــ انخفاض سـ

ةل    كبير فيما لو استمر الذي ينتج عن  مخاطر  األمر  المتعير
ر
 البنك.  هذا  االستثمار ا

ـــــرف م صـدر تقرير من وحدة المسـاهمات والقروض بال2021/ 06/ 30بتاريــــخ   - ــ ـــ ــ ــ ــ   مصـــ
ــــرف الوضــع الراهن لمســاهمة ال المركزي بخصــوص ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بنك يونكريدتل حيث    مصــــ

ر
ا

ــالتقرير ان ا ــ ــــدهور ملحوظ نظرا  ذكر بـ تـ ــــد  ــــهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك يشـ ــــدالت األداء  ال لبنـ ــــاض معـ نخفـ
  اختبارات االجهاد  

ر
ــــة بعد نتائج  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة وخاصـ ــــنوات األخير ــ ـــ ــ ــ ــ والربحية لدي  خالل السـ

(stress test شــهر أغســطس  
ر
  خضــع  لها البنوك األوروبية ا

م  م وت 2016( والبر
 الذي أدى األمر    بنك خضـعوا لالختبارل  51تصـنيف  خامس أضـعف أداء بن   ضـمن 

 انخفاض سعر السهم. إل 

ر   -   االمجموعة العربية للتأمير
ر
خســـائر بقيمة     م ســـجل 2021ســـنة  من لربــع الثالث  ا

ـــــنة المالية   دوالر مليون   3.2 ــ ــ ــ ة من السـ ـــــجلة عن نفس الفير ــ ــ ــ ــائر المسـ ـــ ــ ــ ــ مقارنة بالخسـ
  بلغـــ   2020

ــتنتج منـــ  ارتفـــاع  األمر    لدوالر مليون    10.9م والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   معـــدل الـــذي يسـ
 المخاطر للمساهمة. 

ــــارة  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات الربــن والخسـ ـــــانـ بيـ ات  ـــــل  من خالل مؤشر ر فـ ـــــأمير ـــــة للتـ ـــــة العربيـ ن  إلمجموعـ
  
ر
ــــائرل فــأن التــدن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األربــاح والخسـ

ر
ــوبــهــا تــذبــذب ملفــ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاهمــة يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمــة  المسـ

ر
ا

ــــاهمة بلغ   ــ ــــوق   18,464,767المسـ ــ ــــاهدوالر نتيجة النخفاض القيمة السـ ــ مة  ية للمسـ
 دوالر.  13,349,909بمبلغ 

ــارة   - ــ ــ ــ ــ ات الربــن والخسـ ــنة  لمن خالل مؤشر ــ ــ ــ ــ نامج تمويل التجارة العربية ابوظب   للسـ ي 
م تكشــف انخفاض االرباح المســجلة من واقع البيانات المالية بنســبة  2020المالية  
ة من السنة المالية 45.5   نفس الفير

ر
 م. 2019% عن االرباح المسجلة ا

ة والغير مـــدرجـــة حوال     إجمـــال  بلغ   -
ــنـــدات المتعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليون   714تكلفـــة محفظـــة السـ

  الدوالر 
ر
الليب   الخارج   عن   مصــــرف ل حيث تكشف اثناء مراجعة ملف المساهمة ا

ــــبهات عن  ــ ــ ــ ــ ــــة وتوجد شـ ــ ــ ــ ــ كات مفلسـ   شر
ر
ة ا ــــندات المتعير ــ ــ ــ ــ وجود جزئية من هذه السـ

 الذي يحول دون تحصيل تلك السندات. األمر  مصدريــهال وبالتال  

ـــــرف لجنة الحوكمة بال  تشكيل - ــ والذي يشغل عضو  ا( . )مالليب   الخارج   برئاسة    مصــ
ــو لجنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة التـــدقيقل وعضـ ــو لجنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــذلـــك عضـ ــةل وكـ ر ش اللجنـ مجلس اإلدارة وأمير

ــــرف المخاطرل وعضو لجنة التعيينات والمكافآت بال ـــ ــ ــ ــ ل باإلضافة    مصــ الليب   الخارج  
  لمحافظ 

ر
ــــرف شــــغل  لوظيفة مســــتشــــار قانون ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الذي يعد األمر    لليبيا المركزي   مصــ
 مخالفة لمعايير الحوكمة الرشيدة. 
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ـــــرف مـساهمات ال - ــ ـــ ــ ــ ــ     مـصــ
ر
  2021/ 12/ 31المركزي ا

ر
  ال تحقق عوائد تتمثل ا

م والبر
: القروض والودائع الخاصة وبيانها ك إل  مؤسسات مالية باإلضافة أربــع  

ر
 اآلن

 دينار(مساهمات ال تحقق عوائد )القيمة  

 2021ديسمتر  2020ديسمتر  دينار( المبلغ: ) المساهمة جهة  

 714,501,607 214,699,302 صندوق النقد العرن   

 10,117,092,462 3,040,051,855 صندوق النقد الدول  

 107,551,016 31,277,102 المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

 215,421 - منظمة السويف  العالمية  

 2,659,415,819 778,467,143 القروض والودائع الخاصة  

 13,598,776,328 4,064,495,403 المجمــــــــــــــــــــوع 
 

صـــنف  المؤســـســـة العربية لضـــمان االســـتثمار من ضـــمن المؤســـســـات المالية األكير  -
ــتـانـدرز  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  لمعيـار وكـالـة سـ

 
 وفقـا

 
ــتقرارا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنيف  ( فيمـا يتعلق  S&Pآنـد بورز )  اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـالتصـ

ـــــتوى ) ـــ ــ ــ ــ ـــــية مسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات الثالث الماضـ ـــ ــ ــ ــ   حيث حقق  خالل السـ
ر
ل وقد (-AAاالئتمان

ــنــة المــاليــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   االربــاح عن السـ
ر
ــبــة  2021حققــ  ارتفــاع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % مقــارنـة  125.79م بنسـ
ــنــــة المــــاليــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عــــام  2020بــــالسـ

ر
م بمعــــدل  2021مل كمــــا ارتفعــــ  حقوق الملكيــــة ا

 م. 2020% عن السنة المالية 102.25

 اصةالقروض والودائع الخ

ــــرف ال  يملك  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   ال تحقق عوائد   مصـ
ـــــة والبر المركزي عدد من القروض والودائع الخاصـ

ــيـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحقـاق لقيمـةو ل     ربحيـة وإنمـا كـاـن  ذات طـابع سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ـبالرغم من تقـادم ـتاريــــخ االسـ
عامال إال أن المركزي لم يتخذ أي إجراء يخ     20الودائع والذي تجاوز    بع  من هذه 

ــائية لهذه الدول  ـــ ــاءلة القانونية والمالحقة القضـ ـــ من بهذه الودائع    ل وفيما يل  بيانالمسـ
ر  واقع القوائم المـــاليـــة   ر العـــامير ــن عـــدم وجود تغيير يـــذكر مـــا بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  2020والـــذي يوضـ

2021   :  كما يل 

 2021ديسمتر  2020ديسمتر  ر( )المبلغ دوال   المستفيد 

 20,159,913 19,110,791 كوبا )قرض( 

 100,000,000 100,000,000 ( )وديعة( 1سوريا )

 100,000,000 100,000,000 ( )وديعة( 2سوريا )

 10,000,000 10,000,000 غويانا )وديعة( 

 6,244,213 8,028,273 موريتانيا )وديعة( 

 79,240,432 82,304,467 روسيا )وديعة( 

 262,979,888 262,979,888 تشاد )قرض( 

 578,624,447 582,423,419 المجموع 
 

ــــاهمات الخارجية ل من  ــ ــ ــ ــ ــــرف خالل المالحظات الواردة أعاله بملف المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ليبيا   مصـ
: المركزي يمكن استخالص ما   يل 

ــــوح عدم  - ــ     وضـ
ر
ــتثمار ا ــ ــ ــــات االسـ ــ ــياسـ ــ ــ   سـ

ر
ـــــرف وأهداف  ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــاهمات   ر ية المصـ ــ المسـ

ــــمن تقييم  الخارجية ــ ـــ ــ ــ ــ ــها تتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل كما أن  ال توجد معايير أداء يتم التقييم عل أسـ
اتيجيات واألهداف.   أوضاع تلك المساهمات ومدى تحقيقها لالسير
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ـــــتثمارات ال - ــ ــ ـــــرف ظهرت عوائد اسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــنة المالية    مصـ ــ ــ ـــــاهمات الخارجية للسـ ــ ــ   المسـ
ر
ا

   
ر
    9,797,920  ةجمــال  م بــ2021/ 12/ 31المنتهيــة ا

ر
ر بلغــ  فروقــات  دينــارل ا  حير

ــــار ا ــعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  ر ــ ــــة عن نفس الفير ــــارجيـ ــــات الخـ ـــــاهمـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال  ف المسـ ــــدره    إجمـ قـ
ــــض دينارل كنتيجة لتأثير أسعار ا  26,367,479,369 ــ ــ ــ ف الجديدة عل تقييم قيمة  لــ

 المساهمات. 

ـــــاهمات الخارجية من واقع القوائم المالية لعام   - ــ ــ   المسـ
ر
ـــــ  تدن ــ ــ ـــــيد مخصـ ــ ــ يظهر رصـ

ــــاهمات  نار دي  11,300,732,822م بقيمة  2021 ــ ــ   المسـ
ر
ــــ  تدن ــ ــ ل بينما ظهر مخصـ

ـــــيد يبلغ  2020الخارجية لعام   ــ ـــــير دينار مليون   900م برصـ ــ ـــــبة  إل    ل مما يشـ ــ ارتفاع نسـ
  تصاحب هذه االستثمارات. 

 المخاطر البر

 االحتياطي النقدي اإللزامي  

ر جزئي    ــــارف التجارية بير ــــدة المصـ ــــت  ارصـ   تشـ
ر
ـــــرف المركزي ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــام المصـ ــــبب انقسـ سـ

ل   والغرن  
ر
ـــــرا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــارف من الوفاء بتغطية    الشـ ــ ــ األمر الذي ترتب علي  عجز بع  المصـ

ـــــرف المركزي طرابلس الذي يتول إدارة إيرادات الدولة من  ــ ـــ ــ ــ ــ   بالمصـــ
ر
االحتياط  القانون

ــــدتها المحليةل حيث يعتي    ــ ــ ــ ــ ــــارف التجارية مقابل ارصـ ــ ــ ــ ــ النقد األجنب   وإعادة بيع  للمصـ
 ية. النقد األجنب   العنـض الرئيـس  للعمليات المصـرف 

ــــرف وافق نتيجة لذلك    بةجمال   عل منن المصارف التجارية    ليبيا المركزي   مصــ
ر قرضير

ــــب الجدول التال  الذي    لمليار دينار   10 ــ ــ ــ ــــن موقف باالحتياط   موزعة عليها حسـ ــ ــ ــ يوضـ
  اإللزام  للمصارف لدي 

ر
 م: 2021ليبيا المركزي حبر نهاية سنة  مصـرف القانون

 دينار بالالمبالغ 

مصـرفاسم ال   الرصيد الفعلي  
الخصوم اإليداعية  

2021/ 12شهر   
االحتياطي  
 ( %20)المطلوب 

نسبة الفائض  
 أو العجز 

القرض   إجمالي 
 الممنوح 

 3,550,600,000 %221 6,317,547,708 31,587,738,540 20,213,495,503 الجمهورية 

 119,300,000 %160 2,209,922,856 11,049,614,278 5,752,128,520 الصحاري 

 2,213,800,000 %142 2,856,759,869 14,283,799,346 6,925,508,273 الوحدة 
  
 1,838,600,000 -  -  -  5,852,686,482 التجاري الوطبر
 756,700,000 %22 1,808,079,076 9,040,395,381 2,213,918,901 التجارة والتنمية

 257,200,000 %162 781,537,236 3,907,686,178 2,046,666,616 شمال أفريقيا 

 - %43 289,956,699 1,449,783,493 414,023,361 األمان 

 - %95- 316,963,902 1,584,819,511 14,535,777 اإلجماع العرن   

 - %108 51,512,456 257,562,282 107,029,682 الوفاء 

 - %267 53,490,334 267,451,668 196,205,207 التجاري العرن   

 93,400,000 %264 114,088,769 570,443,846 414,845,427 المتوسط 

 101,400,000 %725 61,602,582 308,012,910 508,223,167 الشاي 

 - %147 298,903,618 1,494,783,493 737,656,869 الواحة 

 - %74 553,395,346 2,766,976,728 961,447,435 الخليج األول  

 - %63 230,244,788 1,151,223,939 374,559,697 المتحد 

 - %35 383,860,180 1,919,300,902 1,039,337,962 النوران 

 89,800,000 %100 520,579,658 2,602,898,291 1,038,581,690 اإلسالم  الليب   

ر   - %47 235,173,698 1,175,868,492 346,272,344 اليقير

 - %227 22,376,051 111,880,254 73,135,268 األندلس 

 -  %314 323,828,185 1,619,140,924 1,341,129,433 الليب   الخارج   

جمالي اإل   50,571,387,614 87,149,380,456 17,429,823,011 - 9,020,600,000 
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ية تخ  مصارف إداراتها بالمنطقة ا - ـــــشر تضمن االحتياط  اإللزام  أرصدة دفير ــ ــ قية  لــ
ـــــ  فعليـة من المركزي  من   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارف التجـاريـة وليسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتمـارات تحـال من المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ واقع اسـ

 قية. لـشر بالمنطقة ا

ـــــرف المركزي البيضاء  لم   - ـــ ــ ــ ــ يشمل االحتياط  ارصدة المصارف التجارية بشطر المصــ
ــــب تقرير المراجع الـدول  )ديلويـ ( حبر تـاريــــخ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كـانـ  حسـ

م  2020/ 06/ 30والبر
: مليار دينار وتفصيلها كما با  42.6بقيمة   لجدول التال 

 مصـرفاسم ال 
 الرصيد  

 )مليار دينار( 
 12.9 الجمهورية 

 8.9 الوحدة 

  
 8.9 التجاري الوطبر

 7.8 التجارة والتنمية 

 4.1 أخرى 

 42.6 المجموع 
 

ــــرف لم يقم   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــرف اإلجماع العرن   و  مصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــتعمال القرض بمبلغ  بالواحة   مصـ ــ ــ ــ اسـ
ل    75,600,000دينارل    27,800,000 ــــرف عدم قيام  وكذلك دينار عل التوال  ــ ــ ــ  مصــ

ــتعمـال اـلدفعـة الثـانيـة من القرض البـالغـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لدينـار   7,567,000التجـارة والتنميـة ـباسـ
 دينار.  119,300,000الصحاري بمبلغ  مصـرف والدفعة األول ل

ــــنة  1)  القانونمن   (59بناء عل ن  المادة ) - ـــ ــ ــ ــ ــــارف يقوم   2005( لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن المصـ ـــ ــ ــ ــ بشـ
  االحتياط  اإللزام  بســعر ال يقل  

ر
المركزي بخصــم غرامات جزائية عل أيام العجز ا

ر من  ــــاص  1  عن جزء من ثالثير ــ الخـ الموقف  ـــــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل يوم ومن خالل دراسـ ــ % عن كـ
ــــنة   ــــمانإل   م تم تحويلها 2021بالجزاءات لسـ ــــندوق ضـ ــــاب صـ ر أموال   حسـ المودعير
ر إن ال ـــــرف وقد تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتاق   مصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  ـض فرض الغرامات عل أربعة مصـارف خاصـة فقط ــ

ــــارف مقابل العجز   ــ ــ ــ ــ ــــة عل المصـ ــ ــ ــ ــ ــــن موقف بالغرامات المفروضـ ــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضـ
 : 2021/ 9باالحتفاظ باالحتياط  اإللزام  المطلوب حبر شهر 

 قيمة الغرامة دينار  عدد أيام العجز  مصـرف اسم ال 

ر   2,025,456 يوم  68 اليقير

 2,164,590 يوم  56 النوران 

 527,004 أيام  3 الخليج األول الليب   

 1,174,765 يوم  32 اإلسالم  الليب   

 5,891,815 يوم  159 جمالي اإل 

ـــــ  العلممع  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارف تعرضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   االحتيـاط  اإللزام  إل   بـأن أغلـب المصـ
ر
الـذي  األمر   عجز ا

ــــير  ــــبوعية  إل  يشـ   مراجعة البيانات األسـ
ر
ــــارف والنقد ا عدم قيام إدارة الرقابة عل المصـ

ـــــارف   ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـاري ومنهـا )الجمهوريـة   األخرى المتعلقـة بـاالحتيـاطيـات اإللزاميـة للمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والصـ
 وشمال أفريقيا(. 
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 ليل بيان الدخل وحسابات النتيجةتح 

  
ر
ــة ا ــ ــة المنتهيـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ــــرف المركزي عن  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاط المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة نشـ ــ ــان بنتيجـ ــ ــا يل  بيـ ــ فيمـ

 م: 2021/ 12/ 31

    البند  الجانب 
 )المبلغ مليون دينار(          

2021 2020 
 مقدار  
 التغيت  

 االيرادات 

 430 931 1,362 إيرادات االستثمارات الخارجية  

 376 0 376 إيرادات االستثمارات المحلية

 1,068 9 1,077 إيرادات أخرى متنوعة  

 1,874 940 2,814 مجموع اإليرادات
     

 اتمصـروفال 

 43-  80 37 فوائد مدفوعة عل شهادات اإليداع للمصارف التجارية

 116-  184 68 فوائد حسابات وودائع المؤسسات واألجهزة العامة

 1 0 1 فوائد مدفوعة للمصارف الخارجية

 9 3 12 فوائد وعمالت ومصاريف أخرى  

 115 0 115 مصاريف إصدار العملة

ر تكاليف   19 69 89 الموظفير

 30 30 60 مصاريف إدارية وعمومية  

 0 1 1 مخصصات 

 14 368 382 اتمصـروفمجموع ال 
     

نتيجة  
 النشاط 

ي ال 
ن
 1,860 572 2,431 ربــح  صاف

 

ـــــرف حقق ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  خالل العام  مصـــــ
 
مليار دينار ب يادة    2.4م بقيمة  2021المركزي أرباحا

لك نتيجة تحقيق إيرادات أكير بعد ذ% عن أرباح العام الســـابق ويرجع  325نســـبتها 
ئ النفطية. 

ر
 انفراج أزمة اقفال الحقول والموان

ـــــبة   - ــ ــ ـــــتثمارات الخارجية قد ارتفع  بنسـ ــ ــ ـــــنة المالية  46إيرادات االسـ ــ ــ م  2021% بالسـ
ات التالية: م وذلك 2020  علي  بالسنة المالية عما كان  للتغير

 انخفاض  ارتفاع  النشاط 

  870,389,649 بعمالت مختلفة أجنبية سندات عوائد  

  مساهمات  الخارجية  مصـرف استمارات العوائد 
ر
  9,797,920 ا

  99,395,518 سندات بيع  

 32,807,942  أجنبيةبأذونات الخزانة بعمالت 

 71,059,813  المصارف الخارجيةالودائع لدى 
 

  ســـنةبنســـبة عالية  أخرى متنوعة و إيرادات ببند  ارتفاع واضـــن وجود   -
ر
م عما 2021  ا

  كــان عليــ   
ر
  دينــار   1,076,676,622  مــا قيمتــ   2021بلغــ  خالل  م حيــث  2020  ا

  هذا االرتفاع و 
ر
اء العملة األ إل  يرجع الســـبب األكي  ا ر ســـعر بيع وشر   جنبيةالفرق بير

  سنة 
ر
 م. 2021ا

م عما كان  علي   2021% خالل السنة المالية  4ات بنسبة  مصــــروف ال إجمال  ارتفاع   -
ـــــنة المالية   ـــــبابل  2020بالسـ ـــــدار العملة   أهمها م لعدة أسـ ـــــاريف إصـ ارتفاع حجم مصـ

  بلغ 
 دينار.  114,595,657 البر
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ــنة المالية   - ــ ــ ــ ــاريف اإلدارية والعمومية بالسـ ــ ــ ــ ــبة  2021ارتفاع حجم المصـ ــ ــ ــ   % 98م بنسـ
ــنـة المـاليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاريف اإلداريـة  2020عمـا كـانـ  عليـ  بـالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ م حيـث بلغـ  جملـة المصـ

    دينار   60,087,529م مبلغ  2021والعمومية للســنة المالية  
ر
وذلك نتيجة ال يادة ا

ــافـة ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بـاإلضـ
ــغيـل مكونـات نظـام المـدفوعـات الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاريف تشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   إل   مصـ

ر
ال يـادة ا

 يع األصول الثابتة. لخسائر من ب مصـرف كذلك تكبد الو مصاريف نقل العملة 

  يدفعها ال  مصـــــرف ل لات السنوية  مصـــــروف بع  ال  انخفاض -
  مصـــــرف وه  الفوائد البر

  يدفعها الو عل شهادات اإليداع للمصارف التجارية  
عل   مصـــــرف كذلك الفوائد البر

ـــــات واألجهزة العامة ــ ـــــسـ ــ ـــــابات وودائع المؤسـ ــ ـــــبة    حسـ ــ % حيث بلغ  الفوائد 54بنسـ
ــــهادات اإليداع  ــ ــ ــــنة المالية   المدفوعة عل شـ ــ ــ ــــارف التجارية خالل السـ ــ ــ م  2021للمصـ

ــــ   ل كما دينار   36,715,051مبلغ   ــ ــــابات وودائع  انخفضـ ــ الفوائد المدفوعة عل حسـ
ـــــنة المالية   ــ ـــــات واألجهزة العامة خالل السـ ــ ـــــسـ ــ ـــــبة  2021المؤسـ ــ ـــــبن    % 63م بنسـ ــ لتصـ

 . دينار  68,121,174

ي عام   م  2021مبيعات النقد األجننر

ــــرف   باشر  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ    مصـ
ر
م  لكل األغراض  2021بيع النقد األجنب   خالل عام   ليبيا المركزي ا

ــــعر  ف العملة الليبية   ــ ــــية والحكومية من خالل تطبيق توحيد سـ ــ ــــخصـ ــ التجارية والشـ
ـــــرف ل وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة جنبيةمقابل العمالت األ  ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي رقم    مـصــ

  2020( لســــنة  1)
ر
أن تعديل ســــعر  ف الدينار  م بشــــ2020ديســــمي    16م والصــــادر ا

ـــــرف ل ووفق منشور جنبيةالليب   مقابل العمالت األ  ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي يصبن سعر بيع    مصــ
ــــة   ــــة المحليـ ــــة  4.48العملـ ــــانير ليبيـ ــــد   دنـ و  الواحـ ــــدوالر األمير ــــ   للـ ــــث بلغـ ــــال  ل حيـ   إجمـ

ـــنة   ــ ــ ــ ــ ـــارف التجارية خالل السـ ــ ــ ــ ــ ـــابات بالمصـ ــ ــ ــ ــ ـــكل تغذية حسـ ــ ــ ــ ــ   شـ
ر
مبيعات النقد األجنب   ا

ــــية ما قيمت 2021المالية   ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــــ  التجارية والشـ ــ ــ   18,917,751,168  م بجميع أغراضـ
: ل وفيما يل  بيان تفصيل  بتلك المبيعات ك  دوالر   

ر
 اآلن

 البيان 
القيمة المباعة لسنة  

 م 2020
القيمة المباعة لسنة  

 م 2021

 10,674,217,869 5,393,089,006 المستندية االعتمادات 

 191,743,996 124,343,762 الحواالت 

 8,051,789,302 1,404,830,085 الشخصية األغراض 

 0 179,765,000 أرباب األش 

   18,917,751,168   7,102,027,853 والتجارية  ة الخاص   جمالي اإل 

 5.8 6.040 الجهات الحكومية 

 :  ومن خالل البيانات الواردة بالجدول أعاله يمكن استخالص ما يل 

-    
ر
ا ــــير  ــــبـ ــــاع كـ ــ ــ ــــفـ ــــة  ارتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ ــــب    ــــنـ األجـ ــــد  ــ ــ ــــقـ ــــنـ الـ ــــات  ــ ــ ــــعـ ــــيـ ــــبـ ـــــ   2021مـ ــ ــغـ ــــلــ بـ ــــث  ــ ــ ــــيـ حـ م 

ــجلـــة خالل   7,102,027,853دوالر مقـــارنـــة مع   18,917,751,168 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر المسـ
   
ر
ـــــة ا ــ المنتهيـ ـــــة  ــ ــاليـ ـــ ــ المـ ة  بحوال  2020/ 12/ 31الفير ـــــدر  ــ تقـ ـــــادة  ــ زيـ ـــــة  ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بنسـ م أي 

165.95 .% 

ــكـالـ  بـةيرادات الـدولـة الليبيـة من ويالحظ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ارتبـاط مبيعـات النقـد األجنب   بجميع أشـ
  منطقة الهالل  ا

ر
  معدالت إنتاج النفط ا

ر
ــبية ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــبب  ال يادة النسـ ــ ـــ ــ ــ ــ لنفطل حيث تسـ



 

 

 

 
85 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ل  إل   م2021النفط  خالل ســــنة   ارتفاع احتياطات البنك المركزي من النقد األجنب  
ــلصــــوكذلك تطبيق ســــعر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من   جنبيةف الموحد للدينار الليب   مقابل العمالت األ ر ــ

.  المركزي كان ل  أثر إيجان   عل مصـرف قبل ال  مبيعات النقد األجنب  

 القاعدة النقدية  

ـــــات   ـــــسـ تتكون القاعدة النقدية من العملة المتداولة واحتياطيات البنوك وودائع المؤسـ
  يقوم بها المركزي لجعل الكتلة النقدية    جراءاتالمالية لدى المركزي ومجموعة اإل 

البر
  لعل دفع االقتصــــاد نحو تحقيق أهداف االســــتخدام الشــــامل واســــتقرار األســــعار   قادرة 

ـــــن القاعدة النقدية ل ـــ ــ ــ ــ ــــرف والجدول التال  يوضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ة الثالث    مصـ ليبيا المركزي عن فير
ة مقارنة بسنة   . م2010السنوات األخير

 دينار بالمليون  المبالغ                                                                                                                       

نهاية  

 السنة 

عملة لدى  

 الجمهور 

ي  
ن
نقدية ف

 الصندوق 

  مصـرفودائع لدى  

 ليبيا المركزي

ودائع المؤسسات  

   األخرىالعامة و 
 النقدية القاعدة 

2010 7,609 847 13,228 919 22,603 

2019 36,691 2,355 19,454 1,571 60,071 

2020 39,732 1,128 24,245 1,425 66,530 

2021 31,799 2,775 24,759 1,534 60,867 
 

ة )   إجمال  القاعدة النقدية خالل الفير
ر
ـــــن التغير ا ــ ــ ــ ـــــم التال  يوضـ ــ ــ ــ (  2021- 2010والرسـ

ــــن    توضـ
ــــادية خالل  والبر ــــات االقتصـ ــــياسـ ــــخم وغياب السـ ــــطرد نتيجة التضـ ــــاعد مضـ تصـ

ــار الليب   عـــام   ــأثير تخفي  قيمـــة الـــدينـ  تـ
ر ــا يبير ةل كمـ

م والـــذي أدى إل 2021هـــذه الفير
 انخفاض القاعدة النقدية. 

 

 

ــــواردة  ــ ــــات الـ ــ ــــالل البيانـ ــ ــــن خـ ــ ــــاله مـ ــ ــــن  أعـ ــ ــــاعد ليتضـ ــ ــــير متصـ ــ ــــالل تغـ ــ ــــة خـ ــ ــــدة النقديـ ــ لقاعـ
ــــ ــ ــ ــ ــ ة ـ العـ ــــير ــ ــ ــ ــ ــــنوات األخـ ــ ــ ــ ــ ــــن شر سـ ــ ــ ــ ــ ــــام  22.6مـ ــ ــ ــ ــ ــــار عـ ــ ــ ــ ــ ــــار دينـ ــ ــ ــ ــ ــــبح  2010مليـ ــ ــ ــ ــ م إل ان أصـ

22,604

32,40534,301
36,887

38,130
41,926

54,598

63,200
61,39960,073

66,532

60,869

201020112012201320142015201620172018201920202021

(2021-2010)القاعدة النقدية 
(مليون دينار)
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ــام  60.8 ــ ـــ ــ ــ ــ ــار عـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــار دينـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدى 2021مليـ ـــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأثرة ه  النقديـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا  المتـ ـــ ــ ــ ــ  العنـ
ــــير ـــ ــ ــ ــ مل وأكـ

ــــن ) ــ ــــ  مـ ــ   ارتفعـ
ــــبر ــ ــــور الـ ــ ـــــرف 31.8 – 7.7الجمهـ ــ ــــدى المصـ ــ ــــع لـ ــ ــارل والودائـ ــ ــ ــار دينـ ــ ــ ( مليـ

ــــن ) ــ ــ ــــ  مـ ــ ــ   ارتفعـ
ــــبر ــ ــ ــــزي الـ ــ ــ ر 24.8 – 13.2المركـ ــامير ــ ــ ــ ر العـ ــــير ــ ــ ــار بـ ــ ــ ــ ــار دينـ ــ ــ ــ  – 2010) ( مليـ

2021 .  ( عل التوال 

ي 
ن
ون
ُ
 نظام الدفع اإللكت

 منظومة االغراض الشخصية

ـــــرف   استمر  م للمصارف التجارية عن 2021ليبيا المركزي ببيع النقد األجنب   لسنة    مصــ
ــــية وذلك وفق قرار مجلس إدارة  ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ ــــرف طريق منظومة األغراض الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ليبيا   مصـ

م والبيان التال  يوضن 2020/ 12/ 16م والصادر بتاريــــخ  2020( لسنة  1المركزي رقم )
ــــارف التجــــاريــــجمــــاليــــالمبــــالغ المحجوزة بــــاإل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من واقع منظومــــة  ات عن طريق المصـ

ة من   م. 2021/ 12/ 31م وحبر 2021/ 01/ 01األغراض الشخصية خالل الفير

 األهمية النسبية  بالدوالر  جمالي اإل  مصـرف اسم ال 

 %32.30 2,600,606,174 مان األ 

  
 %20.93 1,685,571,329 التجاري الوطبر

 %13.77 1,108,864,799 الجمهورية

 %8.03 646,334,005 المتحد 

 %5.56 448,036,011 الوحدة 

 %5.21 419,899,654 التجارة والتنمية

 %4.98 400,941,767 الصحاري 

 %4.28 344,433,182 شمال أفريقيا 

 %2.08 167,213,504 اإلسالم  الليب   

 %1.23 98,648,711 الواحة

 %0.53 42,565,635 النوران 

ر   %0.41 33,114,120 اليقير

 %0.32 26,165,043 المتوسط 

 %0.21 17,077,313 الشاي

 %0.12 9,942,355 الوفاء 

 %0.02 1,420,200 التجاري العرن   

 %0.01 955,500 الليب   الخارج   

 %100 8,051,789,302 المجموع بالدوالر 
 

 :  من خالل الجدول أعاله نستخل  ما يل 

ـــــنة   إجمال  بلغ   - ــ ـــــية  2021النقد االجنب   المباع لسـ ــ ـــــخصـ ــ م عي  منظومة االغراض الشـ
ــــطريق الحواالت الل حيث بلغ  نسبة المباع عن دوالر   8,051,789,302 ـــ ــ ــ ــ شيعة  ــ

ــبـــة  0.69 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % من النقـــد االجنب   المبـــاع عن طريق البطـــاقــات  99.31% مقـــارنـــة بنسـ
ونية.   اإللكير
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ــــتحوذ   - ــ ــ ــــرف اسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــة األكي  من   مصـ ــ ــ مبيعات النقد االجنب      إجمال  اآلمان عل الحصـ
دوالر وبنســبة    2,600,606,174  ةجمال  المنفذ عي  منظومة االغراض الشــخصــية ب

 المنفذ.  جمال  % من اإل 32.30مئوية بلغ  حوال  

الليب   الخارج   عي  منظومة    مصــرف الإل   المركزي ببيع نقد أجنب     ا ليبي مصــرف قام   -
ــيـــة بـــاالغراض ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر ونفـــذت عن طريق خـــدمـــة   955,500بلغ    ةجمـــال  شـ

ونيةل حيث ال توجد أي بيانات من ال ــــرف البطاقات اإللكير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ المركزي عن آلية    مصـ
.  مصـرف من هو مزود خدمة البطاقات لل أو  تنفيذ تلك العمليات  الليب   الخارج  

ي المحلي 
ن
ون
ُ
 خدمات الدفع االلكت

ــــرف قــام   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــات خــدمــات الــدفع  اإلذ  بمنن ليبيــا المركزي   مصـ ن لمجموعــة من شر
ل    
ر
ون ـــــداره  معاإللكير ــ ـــــوابط واللوائن والقرارات لتنظيم العمل  ل إصـ ــ مجموعة من الضـ

ـــــب مع  ــ ـــــعار تتناسـ ــ ـــــل الخدمات وفق أسـ ــ ـــــارف العاملة بما يقدم أفضـ ــ ر المصـ بينها وبير
 : المرخصة لشـركاتوفيما يل  بيان تفصيل  بأسماء تلك ا لتقديم الخدمة

 مجال المدفوعات كة لـْس  اسم ا

ونية   تداول للتقنية    قبول بطاقات إلكير

ونية المدار الجديد   محفظة إلكير

  
سبقة الدفع تفانر  قبول بطاقات مم

ا ر ونية مير  محفظة إلكير

ونية دليل ليبيا   محفظة إلكير
 

ونية ب - ـــــرف افتقار قـسم نظم المدفوعات اإللكير ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي للتقارير الخاصة    مـصــ
ال ودليل ليبيا.  ر ل مير  

ر
  وه  تفان

ر
ون كات الدفع اإللكير ات األداء لبع  شر  بمؤشر

  ومزودي الخـــدمـــاتل وكـــذلـــك   -
ر
ون ــابعـــة ألنظمـــة الـــدفع اإللكير عـــدم وجود تقـــارير متـ
ونية ل  ليبيا المركزي.  مصـرف تقارير النشاط واألداء بقسم المدفوعات اإللكير

ل   موزع يقوم   -  
  الوطبر

ر
ــــحب الذان ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول    ا يمكن عن طريقه  بتقديم خدماتالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الوصـ

ـــابات ال بائن الموجودة  ــ ــ ــ ــ ــــرف   بأي  لكافة حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــارف العاملة وإنجاز   مصـ ــ ــ ــ ــ من المصـ
ــحــــب النقــــدي للمبــــالغ المــــاليــــة عن طريق آالت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  عمليــــات السـ  

ر
ــحــــب الــــذان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ

ـــــبكات الو  ـــــتخدام البطاقة الوطنية ومن خالل الشـ ـــــن باسـ طنيةل والجدول التال  يوضـ
ــهر  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حبر نهـاية شـ

   2021/ 9اهم عمليـات الموزع الوطبر
م مقـارنة مع العمليـات البر

 م. 2020تم  خالل 

م 2021/ 9 2020 البيان   

 1,840,230 1,390,230 عدد البطاقات الصادرة عن المصارف 

 987,721 537,210 عدد البطاقات المفعلة

 302,582 302,582 عدد البطاقات الغير مفعلة

 21,984 12,448 عدد نقاط البيع

 22,000,000 15,748,817 عدد الحركات عل نقاط البيع

قيم العمليات بالدينار   إجمالي   2,113,455,118 3,400,000,000 
 

  نســــبة البطاقات المفعلةأن  ومن خالل ما تقدم من بيانات أعاله يمكن اســــتخالص   -
ـــــنة   إجمال  % من 53.67  بلغ  ـــــارف التجارية لسـ ـــــادرة عن المصـ عدد البطاقات الصـ
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ــــتوى جيد لخدمات  2021 ــــارف عن تقديم مسـ ــــور تلك المصـ ــــحة بقصـ مل داللة واضـ
  وهذا ناجم عن تقصير 

ر
ون ـــــرف التداول اإللكير ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي للدفع بالمصارف    مصــ

اتيح    
ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كبـديـل اسـ

ر
ون ـــــائـل التـداول اإللكير ــ ـــ ــ ــ ــ التجـاريـة لخلق ر يـة فعليـة لتفعيـل وسـ

  تداول النقود.  
ر
 للطرق التقليدية ا

 منظومة المقاصة  

ـــــة   ــ ـــــة اليدوية والمقاصـ ــ ـــــة عل تقديم خدماتها من خالل المقاصـ ــ تعمل منظومة المقاصـ
ــــة   ــ ــ حـركـ ـــــن  ــ ـــ ــ ــ ــ يـوضـ ــــال   ــ ــ اـلتـ ــــان  ــ ــ واـلبـيـ ــــة  ــ ــ ونـيـ

مـن االـلـكير ة  اـلفـير خـالل  ــــة  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ اـلمـقـ ــــداول  ــ ــ تـ
ــام  2021/ 12/ 31م وحبر  2021/ 01/ 01 ــ ــ عـ ــــاض خالل  ــ واالنخفـ ــادة  ــ ــ ال يـ ــدل  ــ ــ م ومعـ

 : م2020ل م2021

ونية  اليدوية  البيان 
ُ
 المجموع  االلكت

 34,386,992,003 24,800,587,575 9,586,404,428 2021الصكوك المحصلة  إجمال  

 9,506,828,300 9,281,216,923 225,611,377 2021الصكوك الراجعة  إجمال  

 50,816,982,798 48,314,573,168 2,502,409,630 2020الصكوك المحصلة  إجمال  

 28,567,038,085 28,204,071,404 362,966,681 2020الصكوك الراجعة  إجمال  

 %( 32) %(48)  % 283 الصكوك المحصلةنسبة التغير 

 %( 65) %(67)  %(37)  الصكوك الراجعةنسبة التغير 
 

:  البيانات أعاله يمكن ان نستخل  ما  خالل  من   يل 

ــــكوك   - ــ ـــ ــ ــ ــ   الطلـب عل خـدمـة الصـ
ر
ر  تـدن ر العـامير ونيـة مـا بير

م من 2021-2020االلكير
ــبــــاب مثــــل حــــالــــة    24مليــــار دينــــار إل    48 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليــــار دينــــار يحتمــــل أن يكون لعــــدة أسـ

ـــــادي أو ن ــ ـــ ــ ــ ــ ــيوـلة النقـديـة ـلدى  النفراج اال تيجـة  االنكمـاش االقتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أزمـة السـ
ر
ــب   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نسـ

ــــارف التجــاريــة منــذ مطلع العــام الجــاري   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هــال ومع أهميــة هــذه  أو   م2021المصـ غير
ـــــرف المركزي ال توجد  ــ ـــ ــ ــ ــ   تتطلب التحليل والوقوف عليها إال أن المصـــ

ات البر المؤشر
 لدي  أي ردة فعل بخصوصها. 

ــــارف التجارية  إارتفاع عموالت  - ــ ــ ــ ــــيلها من قبل اغلب المصـ ــ ــ ــ ــــكوك وتحصـ ــ ــ ــ ــــدار الصـ ــ ــ ــ صـ
ـــــور ال ــ ــ ــــرف بالمخالفة لمنشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــنة  1المركزي رقم ) مصـ ــ ــ م المؤرخ بتاريــــخ  2019( لسـ

 . يةمصـرف م بخصوص تسعير الخدمات ال2019/ 1/ 16

ــــتمرار  - ـــ ــ ــ ــ ــارف التجارية    اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   الالمصـ
ر
ــــكوك ا ـــ ــ ــ ــ ــيل الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـ

ر
تعامل بالنظام اليدوي ا

ـــــرف م من قبل ال2021/ 8/ 26بالرغم من تحديد يوم    المـصدقة ــ ـــ ــ ــ ــ المركزي كآخر    مـصــ
ــبــة  2021خالل عــام    هــا ارتفــاعل و عمــل بــالنظــام اليــدوي موعــد لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % عمــا  283م بنسـ

  عام  
ر
ــوية قد يكون نتيجة ممل  2020كان  علي  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارف التجارية تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حاولة المصـ

ـــــرف الديون فيما بينها قبل انتهاء المهلة المحددة من ال ــ ــ المركزي بشأن التوقف    مصــ
 بالعمل عي  النظام اليدوي. 

ـــــرف اكتفاء ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حال    مصـــــ
ر
المركزي بتحميل غرامات تأخير عل المصـــارف التجارية ا

ــ ـــ ــ ــ ـــــكوك العادية والمصـ ــ ــ ـــــدقة  قيامها بةرجاع الصـ ــ ــ ـــــكوك المصـ ــ ــ ـــــدار الصـ ــ ــ دقة وتأخير إصـ
 . م2021/ 10تر الصكوك بداية من شهر ودفا 
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 الرئيسي   مشـروع 
 صيانة وترميم المبنن

ر قيام ال ـــــرف من خالل الفح  والمراجعة تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــبالتعاقد لصـيانة المببر الرئي  مصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ   ــ
كةل القيمة  كة الدولية لالستشارات الهندسية  لــشر كة المنفذة الــشر امع   مصــرف لل  المشير

ــــعر ا  13,385,499التعاقدية   ــ ــــيورو سـ ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار تاريــــخ    1.745ف عند توقيع العقد  لــ
ـــــات عل أن يتم دفع 2010/ 04/ 13العقـد  ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخلصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % بـاليورو  60م طريقـة الـدفع مسـ
: % بالدينار الليب   وقد لوحظ 40و  

ر
 اآلن

  ديوان المحاسبةلإل   ف لــــض للوثائق والمستندات المتعلقة با  مصــــرف عدم إحالة ال -
م بتعديل للقانون  2013لسنة    (24)  القانونمن    (2)الذي يعد مخالفة للمادة  األمر  
 عادة تنظيم ديوان المحاسبة. إشأن بم 2013لسنة  (19)

ــــرف عدم وجود تصور واضن من ال - ــ ــركاتقبل دعوة ا  مصــ ــ ــ وطرح المناقصة حول    لشــ
ــــروع مأعمال ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ  وضــــع كراســــة خاصــــة ببنود االعمال عل هيئة   شــ يتم عل أســــاسـ

 وط حسب األصول الفنية. لـشر جداول كميات وتحديد للمواصفات وا

ــر عـدم قيـام ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــشــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مراحـل التنفيـذ  لــ ــن يبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   واضـ
كـة المنفـذة بتقـديم جـدول زمبر

باعتبار   مشــــروع ل وكذلك عدم وجود خطة للطوارئ لمواجهة أي أزمات لل مشــــروع لل 
ــر ان ا ـــــشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة  لــ   إل  الذي أدى األمر    متخصــــصــــةل  أجنبيةكة المنفذة ه  شر

ر
المبالغة ا

ة تنفيذ االعمال   . شهر  40 لمدة تمديد فير

ــــرف قيام إدارة ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــأن اعمال جديدة وطارئة للموافقة عل   مصـ بتوجي  مكاتبات بشـ
ـــــر العروض من قبل ا ـــــشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيل العمل والكميات المراد  لــ ــ كة المنفذة دون تحديد تفاصـ

 طريقة الدفع. تنفيذها و 
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 املصارف التجارية 
 الليبي اخلارجي   صـرف امل 

قد أخر اجتماع للجمعية العمومية العادية لل  -
م
ـــــرف ع     مصــ

ر
م وهو ما 2020يناير    30 ا

  
ر
ــــنة  23)  القانون( من 163المادة )مع  يتناا ــــاط التجاريل  2010( لسـ ــــأن النشـ مل بشـ

 . مصـرف ( من النظام األسا   لل 29لمادة )وبالمخالفة ل

ــــرف عضوية الجمعية العمومية لل  (ا . م)شغل   - ــ ــ الليب   الخارج   باإلضافة لتعيين     مصــ
ـــــو بلجنة اإلدارة المؤقتة لل  ــ ــ ـــــرف كعضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ل بناءا عل قرار محافظ    مصـ الليب   الخارج  

ـــــرف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة  31ليبيا المركزي رقم )  مصـ ــــكيل لجنة إدارة 2021( لسـ ــــأن إعادة تشـ م بشـ
ــــرف لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل    مصـــــ ــــرف لجان دائمة بال  كما يشـــغل رئاســـة عدة الليب   الخارج   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الليب      مصـــــ

عد تعارض  الخارج    
م
ــــالن واخالل بقواعد حوكمة ابا وهذا ما ي ــركاتلمصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ نتيجة    لشـ

اقية وأخرى  ما  خلط  ال ر وظيفة إشر   ممارسة   تنفيذيةبير
ر
مما يحد من دور الجمعية ا

ــــاءلــة لجنــة اإلدارة. كمــا أنــ  يخــالف الفقرة الثــانيـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبــة ومسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   محــاسـ
ر
ــــالحيــاتهــا ا ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
  رقم )1)  المادة من والسادسة  

(  15( من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطبر
ـــــنة   ــ ــ ـــــور رئيس ديوان 2018لسـ ــ ــ ـــــالحيةل كذلك يخالف منشـ ــ ــ ـــــأن تقرير أحكام إصـ ــ ــ ل بشـ

ـــــركاتم بشأن تعارض المصالن بمجالس إدارة ا2018( لسنة  7المحاسبة رقم ) ـــ ــ ــ ــ   لشــ
  حكمهال ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )

ر
م بشأن 2019  ( لسنة4العامة وما ا

  حكمها.  لشـركاتتطبيق مبادئ أنظمة الحوكمة الرشيدة با 
ر
 العامة وما ا

ــــرف بال  بممارســة اعمالها   هيئة المراقبةاســتمرار  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون وجود    م2012منذ ســنة    مصــــ
ـــــرف اســـتبدال ألعضـــائها من قبل الجمعية العمومية لل أو   قرار بالتجديد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األمر    لمصـــــ

ــا منتهيـــة وف   لن   الـــذي تعتي  معـــ  مـــدة تعيينهـ
 
ــا (  23)  القـــانون( من  198)  المـــادة قـ

 م بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة 

-   
ر
ل وهو مــا يتنــاا  

ر
ــو قــانون ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   القــانون( من  196)  المــادة مع  افتقــار هيئــة المراقبــة لعضـ

 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23)

-   
ر
ــــوص عليهـا ا ــ ـــ ــ ــ ــ   القيـام بواجبـاتهـا المنصـ

ر
ــور هيئـة المراقبـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 200)  المـادة قصـ

 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23) القانون

ــــرف عدم وجود محا ر اجتماع لهيئة المراقبة بال - ــ م عل الرغم من 2021لسنة    مصــ
ــير   2وجود عـدد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـةل ممـا يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادرة من قبلهـا خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم توثيق  إل    تقـارير صـ

 بـذلـك ن   ا
ا
ــتهـا لمهـامهـا مخـالفـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تتم من قبـل اللجنـة عنـد ممـارسـ

الجتمـاعـات البر
 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23) القانون( من 201) المادة 

ــــات لجنة   - ــ ــ ــ ــــورها لجلسـ ــ ــ ــ ــــنوية عن حضـ ــ ــ ــ عدم تقيد هيئة المراقبة بةعداد تقارير ربــع سـ
( من النظام  51)  مادة اللما جاء بن   بالمخالفة    مصـرف اإلدارة وسير العمل داخل ال

 . مصـرف األسا   لل 

ــــرف لم تقم الجمعية العمومية لل  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بتكليف عضــــو بديل من األعضــــاء االحتياط    مصــ
 عن العضــو الذي  

ا
  بدال

ر
  ممارســة المهام   توا

ر
خالل الســنةل مما يحد من دور الهيئة ا
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ــــب المواد رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   القــانون( من  205-204-203-202-201-200المنوطــة بهــا حسـ
 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23)

 لجنة اإلدارة المؤقتة

ــــكيل لجنة إدارة مؤقتة لل  - ــ ــ ــــدور قرار بةعادة تشـ ــ ــ ــــرف صـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ بموجب قرار محافظ    مصـ
ـــــرف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة  31) ليبيا المركزي رقم  مصـ ــــكيل لجنة إدارة 2021( لسـ ــــأن إعادة تشـ م بشـ

ــــرف لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   تغلب عليها الصــــفة المؤقتة مصــ
ر  إل   والبر قرار جمعية عمومية   اتخاذ حير

ر مجلس إدارة لل   عادية ــــرف لتعيير ــ ـــ ــ ــ ــ ل إال أن الصفة المؤقتة الزال متواصل العمل  مصــ
 م. 2018هذه اللحظة منذ سنة إل  بها 

ــــرف عدم قيام لجنة اإلدارة المؤقتة لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــوابط    مصـ ـــــع الضـ ـــــكيل لجنة تتول وضـ بتشـ
ر لشغل وظيفة المدير العام لل  ـــــرف والمعايير الستقبال طلبات المتقدمير ــ      لمصــ

والبر
ــــاس ــــفافية    تعتي  األسـ ــــة بما يتما ر مع مقومات الكفاءة والشـ ــليم إلتاحة الفرصـ ــ السـ

  اتخاذ قرار من يتول مسؤولية اإلدارة التنفيذية بال
ر
 . مصـرف والعدالة ا

ـــــدم  - ـــــة لوحظ عـ المؤقتـ ـــــة اإلدارة  ـــــات لجنـ ــاعـ ـــ ـــــا ر اجتمـ من خالل االطالع عل محـ
ـــــوعات منها الق ــ ـــــة الكافية لبع  القرارات المتعلقة ببع  الموضـ ــ رارات ذات الدراسـ

ر إلغاء مجموعة  ــاهماتل حيث تبير ــ   مجالس إدارة المسـ
ر
العالقة بالتمثيل الخارج   ا
  سبق للجنة اإلدارة 48/ 2021-5-31/ 30/ 23/ 21من القرارات ذات األرقام )

( والبر
ر بلغ  ر االجتماعير   بير

  اجتماعها السابقل مع وجود فارق زمبر
ر
.  30اتخاذها ا

 
 يوما

     (50)  مقرار لجنــــة اإلدارة رق   بموجــــب -
ر
م تكليف رئيس م ت2021/ 07/ 10المؤرخ ا
ــــرف هيئة المراقبة بعضوية مجلس التأديب الخاص بال ــ يعد تداخل  الذي  األمر    لمصــ

  مستويات السلطة والمسؤولية ويحد من المساءلة والشفافية داخل ال
ر
 . مصـرف ا

ــــدرت عن المدير   - ــ ــ ــ ــ ــــمية بموجب قرارات صـ ــ ــ ــ ــ   مهمة رسـ
ر
ــــاء بلجنة اإلدارة ا ــ ــ ــ ــ إيفاد أعضـ
كلفل منهـــا قراره رقم ) ــنـــة  113العـــام المم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2020( لسـ

ر
قواعـــد  مع  مل وهـــذا مـــا يتنـــاا

 الحوكمة الرشيدة. 

 اإلدارة التنفيذية

ـــــرف عدم االســـتقرار اإلداري داخل ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وتوال  تشـــكيل لجان إدارة مؤقتة لتســـيير    مصـ
  زعزعة الوضـــع التناف أعمال  ســـا 

ر
ـــــهم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لل ــ

ر
ــ  واالئتمان ـــــرف سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ     مصـ

ر
لدى عمالءه ا

 . األخرى امام المصارف  مصـرف مستوى مخاطر هذا ال ويرفع من الخارجل 

  مصـــــرف وظيفة نائب مدير عام بالباإلضافة إل  ل(ا  )أل  مصـــــرف شغل المدير العام لل  -
   
ر
ــبـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغلـــ  لوظيفـــة  )التـــابع(  العرن   اإلسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ض أن يكون شـ المـــدير العـــام  والـــذي يفير

ــــرف لل  ــ ــ الخارج   عل سبيل التفرغل حيث إن  يمارس مهام  من خارج ليبيا وهذا   مصــ
 . مصـرف يتما ر مع طبيعة المهام الملقاة عل عاتق  كمدير عام لل  ال 

ام مدير عام ال عدم - ر ــــرف الير ــــرور بتوصيات لجنة اإلدارة بشأن ل  (ا  أل)  مصــ ة تشكيل  ضــ
ـــــاهمات ال ــ ــ ـــــاع مسـ ــ ــ ـــــرف لجنة تتول تقييم أوضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ الليب   بالخارج والوقوف عل  مصـ

  تواجهها مع عدم اتخاذ لجنة اإلدارة أي إجراء ضده. 
 الصعوبات والتحديات البر
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ـــة  - ــ ــ ــــرف مدير عام الرئاسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ    مصـ
 
عدد من اللجان المنبثقة من ل  ل(ا خل)  المكلف حاليا

ـــــرف لجنة اإلدارة لل  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل كرئيس لجنة الحكم المؤسـمصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ  ورئيس لجنة التعيينات  ــ
  الشؤون القانونية ولجنة االمتثالل باإلضافة  مصــــرف والمزايا بال

  لجنبر
ر
إل   وعضو ا

ــــكان والتجارة والتمويل ــ   مجلس إدارة بنك اإلسـ
ر
ــــويت  ا ــ الذي تتداخل مع   األمر    عضـ

ــــواءا  ـــ ــ ــ ــ ـــــــخ  واحد بهذا العدد من الوظائف القيادية سـ ــ ــ ــ ــــات لتكليف شـ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ـــ ــ ــ ــ االختصـ
افيـة   آن واحـدل أو    إشر

ر
ــ ممـا تنفيـذيـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عل نتـائج أداءه للواجبـات   نعكسيسـ

 
ــلبـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

 المكلف بها. 

ــــرف عدم تناســب المؤهالت العلمية لبع  شــاغل  المناصــب القيادية بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع   مصــــ
وضن: 

م
  يشغلونهال والجدول التال  ي

 متطلبات الوظيفة البر

 االسم   ر.م 
المؤهل  
 العلمي 

 التخصص 
سنة  
ن   التعيي 

 الوظيفة 
ت التكليف  
 بالوظيفة 

 2018 المساهمات  مدير إدارة  1984 حاسب آل   بكالوريوس  س   ا  ف  1

 2019 االمتثال  مدير وحدة  2019 علوم  بكالوريوس  ش   ا  ا  2
 

 نظام الرقابة الداخلية

ـــــرف اسـتقاللية إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الهيكلية بال ضـعف - ــ ـــ ــ ــ ــ ل حيث  مصـــ
ـــــلطة المدير العام   عد مخالفة لل ممتقع تح  سـ

م
ـــــنة  1) القانون( من 81)  مادة ا ي ( لسـ

عدل  2005  . م2012( لسنة 46) القانون رقمببشأن المصارف والمم

ــــنة   - ــــب خطة 2021تقارير إدارة المراجعة الداخلية لسـ ــــكل دوري حسـ ــــدر بشـ م ال تصـ
ذات مخاطر  ألنشــطة   ةهذه الخط  إلغفال باإلضــافة  المراجعة الســنوية الموضــوعةل  

ــاقتحيث  مرتفعة   ــ ــ ــ مما   لضت عل فحصها خالل نهاية الربــع األخير من السنة فقط ــ
بكر للتجاوزات ــــف المم ــــعف من فرص الكشـ ضـ

م
  العمل  أو   ي

ر
ــــل ا   قد تحصـ

األخطاء البر
  ال

ر
ــــرا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمصـ ـــــنة  1)  القانون( من 81)  المادة وذلك عل عكس ما جاء ب   اليوم  ــ ( لسـ

عدل  2005  م. 2012( لسنة 46) القانونب بشأن المصارف والمم

-   
  يغطيها    يصـل ألكير من سـتة شـهور احيانا مبالغ في     وجود فارق زمبر

ة البر ر الفير بير
الرد عليهال وهذا أو   التقرير وتوقي  إحالت  لإلدارة المعنية بالمالحظات لتصــحيحها 

  عنـضــــ "الوقتية"  
ر
ــــها والمتمثل ا ــــائصـ هذا   مع حدوثيفقد المعلومة أحد أهم خصـ

 . التأخير بشكل متكرر 

ي  
ن
 م2021/ 06/ 30المركز المالي ف

ــــرف احتفاظ ال - ــ ــ ــ ــ شكل النقدية    مصــ
م
  شكل نقدية بالمصارفل حيث ت

ر
بأغلب أصول  ا

ـــــرف أصول ال إجمال  % من 77بالمصارف   تباألمر    لمصــ   كلفة    الذي يير
ر
عن  زيادة ا

  حالة عدم قيام إدارة ال
ر
ــــرف االحتفاظ باألموال ا ــ ــ بالبحث عن بدائل استثمارية   مصــ

 أل 
 
. وفقا  غراض  االستثمارية حسب نظام  األسا  

ــــرف )رسملة القرض الممنوح للمساهمة  تم   - ــ ــ ــ من قبل    أنجامينا(-  التجاري شاري    مصــ
كاء )ال ل وزارة المالية  مصـرف الـشر مليون   10التشادية( والبالغة قيمت     الليب   الخارج  
ــــرف % حصــة ال50يورول   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قرار الجمعية العمومية غير   بموجبالليب   الخارج      مصــــ

ــنة  1العادية رقم ) ــاهمة بناءا  م2019( لسـ  لتناق  األموال الذاتية للمسـ
 
ل وذلك نظرا
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 الـذي  
ر
ــيهـا مع الحـد األدن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  لهـا وعـدم تمـاشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تعرضـ

ـــــائر المتتـاليـة البر ــ ـــ ــ ــ ــ عل الخسـ
ط   الاشير

ر
 دولة المقر. ت  السلطات النقدية ا

ـــــاهمات بمختلف أنواعها  - ــ ــ ـــــات المكونة لبنود محفظة المسـ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ـــــبة المخصـ ــ ــ تزايد نسـ
ــــقيقــة-تــابعــة) ــ ـــ ــ ــ ــ      إل إجمــال    للبيع(  متــاحــة -شـ

ر
ــيــد البنــد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     2021/ 6/ 30رصـ

ر
عنــ  ا

  اإل 2020/ 6/ 30
ر
  جمال  م بنسب متفاوتةل حيث بلغ  نسبة ارتفاع المخصصات ا

ــيـد البنـد ممـا 3 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاهمـات عن   % من رصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   نتـائج أعمـال بع  المسـ
ر
  ا
ر
يـدل عل تـدن

 السنة السابقة.  

ــــرف بتتبع حركة رصيد ودائع   - ـــ ــ ــ ــ ــــرف ليبيا المركزي لدى ال  مصــ ـــ ــ ــ ــ     مصــ
ر
الليب   الخارج   ا
ــيــــد هــــذا البنــــد يتجــــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة نالحظ أن رصـ ــنوات األربــع األخير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   للسـ

ر
نهــــايــــة الربــع الثــــان

ــنة ــ ــ ــ ــ ــ ــــل بنهاية يونيو  إل  لالنخفاض من سـ ــ ــ ــ ــ    إل  2021أخرى ليصـ
م
مليار    1.9ما قيمت 

ــبــة انخفــاض   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من العــام  45دوالرل أي بنسـ ــبــة  2020% خالل نفس الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وبنسـ
  حــــال مقــــارنــــة هــــذه 60

ر
  عــــام    % ا

ر
ة مع مثيلتهــــا ا ر الجــــدول 2018الفير مل كمــــا يبير

 :  التال 

 2021 2020 2019 2018 البيان 

 1,926,543,101 3,512,758,312 3,932,674,021 4,758,665,799 ودائع ألجل 

 

  قيمـة الودائع من حيـث عملـة الوديعـة نجـد أن ودائع  -
ر
عنـد النظر لهـذا االنخفـاض ا

ـــــرف ال     مصــ
ر
    2021يونيو    30المركزي بعملة اليورو قد انخفض  ا

م
%  88بما نسبت 

ــلــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل فقــد وصـ  
ة من العــام المــاضر   إل    عن نفس الفير

م
    98مــا قيمتــ 

ر
مليون يورو ا

ــــف العـــام الجـــاري بعـــد أن كـــانـــ    ــ ـــ ــ ــ ــ ة من العـــام   826منتصـ   نفس الفير
ر
مليون يورو ا
ــلـ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بعملـة اـلدوالر نجـد أنهـا وصـ

ـــــابق. أمـا الودائع البر ــ ـــ ــ ــ ــ   إل   السـ
م
مليـار    1.8مـا قيمتـ 

   
ر
ة من  2.5بعــد ان كــانــ  قيمتهــا   2021يونيو   30دوالر ا   نفس الفير

ر
مليــار دوالر ا

 لحوال  
م
ل أي بانخفاض تقدر قيمت   

 مليون دوالر.  777العام الماضر

ــــرف ظهر رأس مال ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   دوالر مليار    3المدفوع بمبلغ    مصـــــ   حير
ر
  القوائم الماليةل ا

ر
ا

حددت رأس المال المكتتب في  بمبلغ    مصـرف ظام األسا   لل ( من الن5)  المادة ان 
ـــــرف وهذا ناتج عن عدم تحديث النظام األســـا   لل   دوالر مليار    1 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بما يتوافق    مصـ

 مع رأس المال المدفوع. 

    مصــــرف بلغ  نتيجة نشاط ال -
ر
ل دوالر مليون   25.2م خسائر بقيمة  2021/ 6/ 30ا

 
م
ـــــبت  ـــ ــ ــ ــ ـــــالب نسـ ـــ ــ ــ ــ ة لل 308أي بتغير سـ ـــــيةل ويعزو تكبد % عن نفس الفير ـــ ــ ــ ــ ـــــنة الماضـ ـــ ــ ــ ــ سـ

ـــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة بالدرجة األول مصـ ــائر خالل هذه الفير انخفاض إيرادات الفوائد إل  لخسـ
ـــــرف نظير اســـتثمار ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   شـــكل ودائع بما قيمت     مصـ

ر
عن  دوالر مليون   56.8ألموال  ا

ــبــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــةل أي بنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة المــاضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من السـ ل عل عــدم 66نفس الفير
م
%ل والــذي قــد يــد

ــــتغالل األمثل ألموا ــ ــ ــ ــــرف ل الاالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــل    مصـ ــ ــ   تحقيق اإليرادات والبحث عن أفضـ
ر
ا

 المالذات لتحقيق أفضل إيرادات. 

ـــــائر عنـد إعـادة   - ــ ـــ ــ ــ ــ   تحقيق خسـ
ر
ــتثمـارات المـاليـة المتـاحـة للبيع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتمرار بنـد االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ

ــــائر تقييم ل حيث بلغ  قيمة الفروقات   ــ ــ    دوالر ألف   390  كخسـ
ر
مل  2021/ 6/ 30ا
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ة من العام السـابق ل مما قد دوالر مليون    3.2بلغ     مع تحقيق  لخسـائر لنفس الفير
ل عل عدم الجدوى عند اتخاذ إدارة ال

م
ــــرف يد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هكذا  مصــــ

ر
لقرار االســتثمار األول  ا

 مؤسسات. 

ــدة العمالت األ  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      جنبيــةظهر بنــد فروقــات تقييم أرصـ
ر
  6.2م بمبلغ  2021/ 6/ 30ا

م من مل وعل الرغ2020/ 6/ 30عن    دوالر مليون    6أي ب يـــادة بلغـــ     دوالر مليون  
  أ  تحقيقـ  النحرافـات موجبـة إال 

ا
ـــــاعـدي تـارة ــ ـــ ــ ــ ــ ــكـل تصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بشـ ن طبيعـة هـذا البنـد متغير
  للـــدوالر مقـــابـــل  

ــعر اللحطر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلـــة بـــالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أخرىل ومتصـ
ا
وتنـــازل  بمقـــدار االرتفـــاع تـــارة

  يملكها ال  األخرى العمالت  
ــــرف عند إعداد المراكز الماليةلالبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ علي  فإن قيمة    مصــــ

 . مصـرف إدارة ال الجتهاد الفضل فيها يرجع  الظاهرة بهذا البند ال األرباح 

 م2021لسنة    مصـرفالموازنة التقديرية لل

م بموجب قرار لجنة اإلدارة رقم  2021لعام    مصــــرف تم اعتماد الموازنة التقديرية لل  -
ــادر بتاريــــخ  47/ 4-04-2021) ــ ــ ــ ــ ــــطس   1( الصـ ــ ــ ــ ــــهر  7مل أي بعد مرور  2021أغسـ ــ ــ ــ   أشـ

ــنـة مو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوع الموازنـةعل بـدايـة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إعـداد الموازنـة  ل وقـد ضـ
ر
اعتمـدت التقـديرات ا

   2021التقديرية للـسنة المالية  
  لوحظ م عل مجموعة من األسـس والمحددات البر

  وقع  بالفعل مثل  عند مراجعتها  
ـــــروفات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ إيجار مببر  عدم ادراج بع  المصــ

ــــرف ال ـــ ــ ــ ــ ر ضمن النقطة الثانية من هذه األسس والمتعلقة با   مصــ اتيجية  بالنوفليير سير
 مصـرف. ال

  نهاية العامل   -
ر
تم ذكر أن بع  المســاهمات من المتوقع أن يتم رفع ر وس أموالها ا

  سيدفعها  
وضن في  هذه المساهمات وقيمة ال يادة البر

م
إال ان  لم يتم ادراج كشف ي

ــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف وضــع  إدارة الل كما  دى وســبب ال يادة لكل مســاهمة عل ِح   مصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــــ
ح زيادة ر وس ح ل أموا  مقير ـــــع مقير ــ ــ ـــــاهمات كخيار وحيد دون أن تضـ ــ ــ أو  بع  المسـ

  ال يتوقع من أن تكون لها فائدة مرجوة. 
 بديل للتخارج من هذه المساهمات والبر

-   
ر
  نهـايـة الربــع الثـان

ر
ـــــدة الموازنـة التقـديريـة للمركز المـال  ا ــ ـــ ــ ــ ــ م مع 2021بمقـارنـة أرصـ

ـــــرف أرصـدة المركز المال  الفعل  لل  ــ ـــ ــ ــ ــ      مصـــ
ر
انحراف بع    ل نالحظ 2021يونيو    30ا

  لعـــام  
ر
ــايـــة الربــع الثـــان قـــدر بنهـ ــا هو مم ــول عمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل والتـــال  بيـــان بهـــذه  2021بنود األصـ

 االنحرافات: 

 البيان 
الموازنة التقديرية  

 2021لعام 

ي  
ن
المركز المالي ف

30 /6 /2021 
 الفرق 

 3,458,629,385 - 12,967,361,250 9,508,731,865 نقدية وأرصدة لدى المصارف 

 7,279,403    - 257,631,529 250,352,126 استثماريةمحافظ 

  
ر
 19,966,747   - 192,670,753 172,704,006 ارصدة مدينة واصول أخرى بالصاا

 

ـــــارف عما  - ـــــدة بالمصـ ـــــيد الفعل  لبند نقدية وأرصـ نالحظ من البيان أعاله تجاوز الرصـ
قدر بحوال  

م
ــــير مليار دوالرل وه  3.459تم تقديره لهذا البند بقيمة ت ـــ ــ ــ ــ شـ

م
أن إل  ذا ما ي

 تقديرات هذا البند لم تكن دقيقة. 

رقـم   - اإلدارة  ــــة  ــ ــ لـجــنـ قـرار  ــــال  ــ ــ إهـمـ اإل 36/ 2019-5-3تـم  ــــل  ــ ــ ــــديـ ــ ــ تـعـ ــــأن  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   جـراءاتبشـ
ـــــاتل عنـد إعـداد التقـديرات المتعلقـة ببنـد   ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيـة للمخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمعـالجـات المحـاسـ
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ــــير  ـــ ــ ــ ــ شـ
م
جاعل وهذا ما ي ــــير ـــ ــ ــ ــ ــــواء عند التكوين أم االسـ ـــ ــ ــ ــ ــــات سـ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ عدم دقة  إل  المخصـ

قــدر أن يكون  التقــديرات الواردة بــالموازنــة التقــديريــة لبع  البنود. فقــد كــان من المم
ــــات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من عــام    دوالر   56,988,043بنــد المكون من المخصـ

ر
بنهــايــة الربــع الثــان

2021 
 
ـــــل فعليـا ــ ـــ ــ ــ ــ حبر    دوالر   130,660,411مـا قيمتـ   إل  م إال أن هـذا البنـد قـد وصـ

 2021يونيو    30
م
د من المخصصات  129  م أي بانحراف نسبت  %. كما أن بند المسير

 
 
  إل    قد وصـل فعليا

م
    دوالر مليون    39.386ما قيمت 

ر
ر أن  2021يونيو    30ا   حير

ر
م ا

قـدر أن يكون هـذا البنـد حوال   
  من عـام  دوالر ألف   76كـان من المم

ر
بنهـايـة الربــع الثـان

2021 . 

  من عــ -
ر
ر المقــدرة حبر نهــايــة الربــع الثــان ــــاريف الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بقيمـة    2021ام  كــانــ  مصـ

  دوالر مليون    4.807
م
ــ  ــا قيمتـ ــا مـ  بلغ الفعل  منهـ

ر   حير
ر
ل أي دوالر مليون    5.475ل ا

ــــاريف العالج  دوالر ألف   668بفرق   ــ ــ ــ ــ . وعند الرجوع لمكونات هذا البند نجد أن مصـ

 
م
قدرة بما نسبت  . 69الفعلية قد فاق  المم

 
 % تقريبا

 المحفظة االستثمارية

 األسهم

عادل  2021قدية المـستلمة خالل عام  بلغ حجم التوزيعات الن -
م
  47,212,960م ما ي

ـــــرف ل حيث تحصـــل الدوالر  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   10الليب   الخارج   عل توزيعات نقدية فقط من   مصـــــ
وضـن   تال  مـساهمة يـساهم فيهال والجدول ال  41مـساهمات من أصـل 

م
المـساهمات   ي

  قام  بتوزيــــع األ
 : رباح البر

2021األرباح المستلمة خالل عام  اسم المساهمة  ر.م   

مال  –الساحل التجاري   مصـرف 1  2,140,332 

أبو ظب   –برنامج التمويل والتجارة العربية   2  46,947 

الجزائر- والتجارة لالستثمار المغرب العرن     مصـرف 3  3,500,000 

البحرين –اليوباف العرن   الدول    مصـرف 4  12,437,520 

   االستثمار  مصـرف 5
عمان -العرن   األردنر  2,435,504 

عمان -اإلسكان للتجارة والتمويل  مصـرف 6  8,273,109 

مدريد  – اريسبنك   7  16,597,565 

كة العربية لإلجارة المحدودة  8 الخرطوم - الـشر  204,024 

عمان   –بنك األردن   9  1,538,659 

كة معامالت للخدمات المالية 10  39,300 شر

جمالي اإل   47,212,960 
 

-   
ر
ــــرف ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ر لتمثيل المصـ خف  لجنة اإلدارة المؤق  معايير ومواصــــفات المرشــــحير

ــــاهمات    ــ ــ ــ ــ   تن   حيث تم ل  48/ 2021-05-3قرار رقم  البموجب  مسـ
إلغاء الفقرة البر

وط التمثيـل عل اتل بحيـث ال يقـل   )التـأهيـل وهو الجمع مـا   شر ر المعـارف والخي  بير
ة   ـــــرف تأهيل  عن شـهادة جامعية فما فوق مع خي  ــ ـــ ــ ــ ــ ما أو   سـنوات  8ية ال تقل عن مصـــ

طبيعة واحتياج  مع ها...(ل واسـتبدالها بالن  التال  )التأهيل الالزم بما يتما ر  دليعا 
ة ال تقل عن ثالث ســـنوات عمل بال ـــــرف مجلس إدارة المســـاهمة وخي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ األمر    (لمصـ

  األمر    ذي ال
ر
ه ســـلب   عل هذه المســـاهمات من حيث المشـــاركة ا الذي ســـيكون تأثير

  تتطلب تأهيل جامغ  متخص 
اتيجية البر  . القرارات االسير
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ـــــرف تفتقر العديد من مساهمات ال - ــ ــ   تتطلب    ة الرشيدلإلدارة الليب   الخارج      مصــ
البر

  ك المســاهماتلتل أموال    ل ر وسآ تإل  أدتمهنية  ادارية وفنية وتشــغيلية    قرارات
ــليمــة بــدولــة المقر الــذي جعلهــا ال تمتثــل للمؤشر األمر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل حيــث تلجــأ ات المــاليــة السـ
ــــرف الإدارة  ـــ ــ ــ ــ   تلك المساهمات وتقديم    أموال إضافية ضخ إل   الليب   الخارج     مصــ

ر
ا

ــهيالت ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة تسـ ة وغير   مبـاشر ــمـانـات المـاليـة الكـافيـة ومحـاولـة  مبـاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( دون اخـذ الضـ
ــع المـال  لتلـك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاهمـاتلمعـالجـة الوضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا لهـا  إل   أدى الـذي  األمر    مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تفـاقم مشـ

 )الديون(. 

  الكثير من المؤسسات المالية المستثمر فيها العديد من النتائج السلبية ودون  -
ر
تعان

ـــــرف وضـع الحلول الكافية من ادارة ال ــ ـــ ــ ــ ــ  عن عدم تخارج المصـــ
ا
ـــــرف ل فضـع ــ ـــ ــ ــ ــ منها    مصـــ

ات غير المرغوب فيها بهذه المساهمات.  ة المؤشر
 لكير

ـــــرف بالرغم من امتالك ال - ـــ ــ ــ ــ  % إال أن  لوحظ انها ال 100لبع  مساهمات  بنسبة    مصــ
ـــــاهمات   ــ   تلك المسـ

ر
ـــــتثمرة ا ــ   يتما ر مع حجم االموال المسـ

ر
ـــــنيف ائتمان ــ تحمل تصـ

  المحدود.  مصـرف سبيل المثال مساهمت  بال وعل
ئ
 االستوان

  عميلال  نتيجة لتعير   مصــرف لوحظ ظاهرة رسملة القروض الممنوحة لمساهمات ال -
  بدورها    المسـاهمة الممنوح لها القرضلأو 

  بعضـها والبر
ر
ا مة ا  للخسـائر المير

ا
إضـافة

ــغرة بغية دمجها  ــ ــ ــ   حالة تكوين ادارات مصـ
ر
ــتطيع الخروج من طائلتها اال ا ــ ــ ــ أو  لن تسـ

 التخارج منها. 

ـــــرف هناك قصـــور واضـــن من إدارة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــاهمات  مصـ ر   المعنية بمتابعة المسـ   حيث تبير
  ال يملك عنها الوجود بع  المســاهمات  

ــــرف المحلية البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الليب   الخارج   أي   مصــــ
ــــاهمات حبر   ــ ــ ــ   لتلك المسـ

ــــول الحقيقر ــ ــ ــ ــــانها الوصـ ــ ــ ــ م  2021/ 06/ 30معلومات من شـ
 :  نوردها كالتال 

 وضع المساهمة  اسم المساهمة 
المخصص  

 المكون 

كة الوطنية للتأجير   الـشر
 طرابلس   –التمويل   

  حساب  لم تمارس أي نشاط وقيمة راس المال 
ر
المدفوع مدرج ا

  انتظار تحديد موعد   مصـرف جاري لها لدي ال
ر
الخارج   وحاليا ا

  مدي  
ر
لعقد الجمعية العمومية التخاذ القرار المناسب ا

 استمراريتها من عدم )تصفية( 

100 % 

كة االستثمارات النفطية ر ال شر كة  مصـرف ال يوجد أي تواصل بير  % 100 والـشر

كة الليبية   الستثمار  الـشر
  – وتشغيل المرافق الصحية 

 طرابلس 
ر ال كة  مصـرف ال يوجد أي تواصل بير  % 100 والـشر

كة خدمات الطرق الشيعة   شر
 طرابلس -

  ادارتها ولم يتم تحرير حصة ال 
ر
  ا
الليب     مصـرف يوجد نزاع قانونر

   
  حبر يتم تسوية وضعها القانونر

  راس المال المتبقر
ر
الخارج   ا

 الحال  

100 % 

كة الليبية اإليطالية   الـشر
كة    طرابلس   – المشير

  عام 
ر
م كما  2008تم تصفيتها من قبل اللجنة الشعبية العامة ا

ويده    مصـرفيجد ال  ر   التواصل مع هذه المساهمة لير
ر
صعوبة ا

  الدفاتر
ر
 بالمستندات الدالة عل تسوية رصيد المساهمة ا

100 % 

 

ــالمن خالل   - ــارين من طرف ال  ةمراجعـ ــــف المعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف لكشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارج      مصـ الليب   الخـ
ر  ــــاهمات الخارجية تبير ــ ــ ــتبدالهم    بالمسـ ــ ــ ــ ر معارين لم يتم اسـ بالرغم من وجود موظفير

 . مصـرف بال الئحة اإلعارة  مدة إعارتهم وفق اءانته
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 السندات

ــــرف قيام إدارة المحافظ االستثمارية بال - ـــ ــ ــ ــ   مجموعة   مصــ
ر
الليب   الخارج   باالستثمار ا

  الســندات  غ
ر
ر انها  الغير  ير ذات جدوى مناســبة ا   تبير

مدرجة باألســواق المالية والبر
ـــــرف الأموال  عالية المخاطر وعرضـ  ــ ـــ ــ ــ ــ للـضياع حيث أظهرت نتائج تقييم هذه    مـصــ

  رأس مالها السن
ر
ة    لدات تآ ل ا    نتيجة لعدم الخي 

وضعف نظم الرقابة الداخلية البر
  مكن  من 

ر
ــــاهم ا ــ ــ ــــتثمار سـ ــ ــ ــــخاص بقرارات االسـ ــ ــ ــــتفراد بع  األشـ ــ ــ ــــائر   تكبد اسـ ــ ــ خسـ

 مالية حقيقية
 
 : )القيم بالدوالر( لما يل   ل وفقا

 الـشـراء تكلفة  
الفوائد  

 المستلمة 

الفوائد  

 المستحقة 

الفوائد  

 المرسملة 
جاعات

ُ
 اإلست

  القيمة السوقية

30 /06/2020 

694,770,900 94,710,174 77,485,097 65,921,034 6,350,000 22,470,750 
 

امتناع إدارة المحافظ عن تقديم أي بيانات أخرى عن هذه الســندات بحجة شيتها   -
ــوعهــا معروض لــدى النــائــب العــام ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من القــانون  46ل بــالمخــالفــة للمــادة )وإن موضـ

 . م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة2013لسنة ( 19)

ــــرف قيام ال - ــ ــ ــ   سندات مدرجة باألسواق المالية بالرغم من تصنيفها    مصــ
ر
باالستثمار ا

ـــــندات متاحة للبيع ومنتظمة الدفعل ــ ـــــنف  سـ ــ   حيث صـ
ر
  المتدن

ر
ـــــاح    االئتمان ــ ولإليضـ
  
ر
 : )القيم بالدوالر( نورد االن

 06/2021/ 30 البيان 

  
 143,896,000 االستثمار المبدنئ

 142,029,655 تكلفة االستثمار 

 154,458,314 القيمة السوقية )التقييم(

 12,428,658 نتائج التقييم )ارباح(
 

 ومن خالل االطالع عل المستندات المقدمة لوحظ: 

ــــأن - ــ ــ ــــليمة بشـ ــ ــ ــــنيفات وعدم تقديم الحلول السـ ــ ــ ــــتمرة للتصـ ــ ــ بع    عدم المتابعة المسـ
  قيمتها. عل  كالتخارج   السندات

ر
 سبيل المثال نظرا لتدن

-   
ر
  يمكن عل ضـوئ    م2021/ 6/ 30ظهرت ا

ر
سـندات مالية ال تحمل تـصنيف ائتمان

ـــــواق الماليةل ـــــند بالرغم من أنها مدرجة باألسـ ـــــتثمار بهذا السـ األمر    اتخاذ القرار باالسـ
 بالمركز المال  لل ـ من المحتمل أن تسبب خسائر مالية تالذي 

 : مثل مصـرف ضر

 *******  السند   *******   السند 

  
ي   $  2,002,000 االستثمار المبدنئ

 
 $  3,500,000 االستثمار المبدن

 $  3,350,331 تكلفة االستثمار   $  1,470,956 تكلفة االستثمار 

 $  1,846,740 القيمة السوقية  $  1,861,719 القيمة السوقية

 1,503,591 التقييم )خسائر(نتائج   390,762 نتائج التقييم )ارباح(

  
 التصنيف االئتمانر

WD  خارج  أو  )غير
 التصنيف(

 

  
 التصنيف االئتمانر

WD  خارج  أو  )غير
 التصنيف(

 

-   
ر
ــــندات المدرجة ا ــ ــ ــ ــ ــــائرل2021/ 6/ 30ظهرت نتائج تقييم بع  السـ ــ ــ ــ ــ ويقوم    م بخسـ

ــــرف ال ــ من سنة ألخرى بةعادة تصنيف هذه السندات وفق تطلعات  االستثمارية    مصــ
ر    حير

ر
ـــــنف  عل انها للمتاجرة وفق المعايير الدولية ا ــــرف ن الأ حيث صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ قام    مصـ
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  ســــندات متاحة للبيع وكما هو واضــــن مســــتقبال ان  ســــيقوم بتصــــنيفها إل   بتصــــنيفها 
 للتضليل. سندات متاحة لالستحقاق إل 

ة عن الدفع )الدوالر(. السندات  
ر
 المدرجة باألسواق المالية المتاحة للبيع والمتعت

   
ر
ــنــدات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لهــذه السـ

ئ
ــتثمــار المبــدن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   114,000,000م  2021/ 06/ 30بلغ حجم االسـ

ر بلغ  تكلفة هذا االســتثمار     حير
ر
دوالر وبلغ  خســائر التقييم    84,798,349دوالر ا

  التاريــــخ المشار إلي  
ر
: اح نورد دوالر ولإليض  78,103,231ا  

ر
 اآلن

 الخسائر 
تقييم  

30 /06/2021 
تكلفة  
 االستثمار 

االستثمار  
ي 
 
 المبدن

ISIN  ي
ن
 التصنيف االئتمان

17,760,644 1,522,605 19,283,249 25,500,000 Usg6710 غير مصنفة 

29,823,366 3,979,734 33,803,100 37,400,000 Usp17625 غير مصنفة 

1,777,120 212,880 1,990,000 2,000,000 Usp17625 غير مصنفة 

116,800 116,800 800 8,000,000 Us93317 غير مصنفة 

16,500 77,000 60,500 11,000,000 Xs0916 غير مصنفة 

6,443,130 442,820 6,885,950 7,000,00 Xs09169 غير مصنفة 

20,258,146 336,604 20,594,750 20,600,000 Usl63147  مصنفةغير 

2,173,325 6,675 2,180,000 2,500,000 Usq59178 غير مصنفة 

78,103,231 6,695,118 84,798,349 114,000,000 - - 
 

هو موضـــن بالجدول أعاله مبلغ   من نتائج تقييم هذه الســـندات كما   بلغ  الخســـائر  -
ــائر   78,103,231 ــ ــ ــ ــــبة الخسـ ــ ــ ــتثمار إل    دوالر حيث بلغ  نسـ ــ ــ ــ   تكلفة االسـ

ئ
ما   المبدن

ـــــبت    ــ ,69نسـ ر ـــــتثمرين الناجحير ــ  عل   % وهذا مؤشر غير مرغوب ب  لدى المسـ
ا
ـــــع ــ فضـ

ر  ــــائر الظــاهرة بــالجــدول أعاله  حيــث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الخسـ
ر
ــــائر   وجود اختالفــات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان الخسـ

ــــندات بأخر  أ كما ل  دوالر   78,269,031ثباتها  إالواجب   ـــ ــ ــ ــ ر ظهور بع  من السـ ن  تبير
ـــــتندات المقدمة  نتائج تقييم وهذا ان دل فإنما يدل عل ا   المسـ

ر
ـــــن ا ـــــليل الواضـ لتضـ

ــــائر بقدر اإلمكان من جهة اخرى والذي نحمل ال ــ ـــــرف من جهة وتقليل الخسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   مصـ
  هذا الجانب. 

ر
 وإدارة المحافظ المسؤولية الكاملة ا

ـــــرف قيام ال -   وذات مخاطر    مصــ
ر
  ال تحمل تصنيف ائتمان

  السندات البر
ر
باالستثمار ا

ـــــنة   ـــ ــ ــ ــ   يرجع تاريخها لسـ
ـــــوق والبر ـــ ــ ــ ــ والذي  ل  م2015عالية بالرغم من انها مدرجة بالسـ

 يتضن انها استثمارات متهالكة. 

ر من خالل دراســة الســندات المالية المســتثمر بها من قبل ال - ــــرف تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أنها ذات  مصــــ
ل حي  

ر
  متدن

ر
ــــرف ث يقوم التصنيف ائتمان ـــ ــ ــ ــ   سندات ذات تصنيف    مصــ

ر
باالستثمار ا

  اقل من 
ر
ـــــتثمار ب ل نظرا ألن هذا النوع  (  (Bائتمان ـــــب لالسـ ـــــنيف غير مناسـ وهذا التصـ

  السوق. 
ر
 يعتمد عل المضاربة ا
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ة )بعملة اليورو(
ر
 السندات المالية المدرجة باألسواق والمتعت

 الخسائر 
التقييم  

 م 2021/ 06/ 30
تكلفة  
 االستثمار 

االستثمار  
ي 
 
 المبدن

ISIN 
التصنيف  
ي 
ن
 االئتمان

2,939,405 6,504 2,945,910 3,387,539 XS1107 غير مصنفة 

3,232,552 65,037 3,297,590 3,540,416 XS1107 غير مصنفة 

1,139,829 21,460 1,161,290 1,161,290 XS1107 غير مصنفة 

854,871 16,095 870,967 870,967 XS1107 غير مصنفة 

8,166,659 109,097 8,275,757 8,960,212 - - 
 

ـــــتثمارات مالية متاحة للبيع منذ  - ــ انية عل أنها اسـ ر ـــــندات بالمير ــ ـــــنيف هذه السـ ــ يتم تصـ
ة بيع هذه االستثمارات المصنفة  ضـرور ـ م حيث ألزم  المعايير الدولية ب2014سنة  

ائها إال أن ــــبة لل يختلف  األمر   ومن تم إعادة شر ــ ــ ــ ــ ــــرف بالنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ وذلك لتعير تلك    مصـ
يــها بحكم أنها غير مصــــنفة وتحتاج 

تقييم دوري  إل   الســــندات وعدم وجود من يشــــير
  مصــــرف نظرا لوضعية تلك السندات بالسوق وكل المسؤولية تقع عل عاتق إدارة ال

ــــتثمارات عالية المخاطر من جهة وعدم    تلك األنواع من االسـ
ر
نظرا للفهم الخاطئ ا

  المحفظة من جهة أخرى.  فهم وقلة
ة موظقر  خي 

ــــتقرار  - ــ ــ ــ ــ ــتثمارية وعدم االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحة إلدارة المحافظ االسـ ــ ــ ــ ــ اتيجية واضـ ــــير ــ ــ ــ ــ عدم وجود اسـ
  السياسة االستثمارية المتبعة. إل  أدى  مصـرف اإلداري بال

ر
 وجود قصور ا

  تــدار من طرف   -
ــتثمــاريــة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  Banqueتم قطع العالقــة من مــدير المحــافظ االسـ

International Luxem-bourg  ســنة  
ر
  يحفظ 2018ا

ئ
ط جزان  م دون وجود شر

ة المدراء    مصــــرف وترك  دون أي متابعة قانونية من ال  مصــــرف الأموال   لقلة خي 
 
نظرا

ر لل    هذا الجانب.  مصـرف السابقير
ر
 ا

اتيجيات وعوامل التقلبات المنخفضة    مصـرف عدم متابعة إدارة المحافظ بال - لالسير
ــــرف ال تكبد إل  أدت ــ لخسائر تقييم لوقائع تاريخية فضال عن عدم مراقبة أوزان   مصــ

 تلك األوراق المالية. 

ر لنا عدم قدرة ال - ــــابق حيث تبير ــ ــ ــ   السـ
ر
ــــوء إدارة المحافظ ا ــ ــ ــ ــــرف سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ عل إدارة   مصـ

ة أدت   إل    المخــاطر من حيــث التنويــــع وعــدم المعرفــة وقلــة الخي 
ر
الفهم الخــاطئ ا

  معدل محتمل 
ر
 للتذبذب. بناء محافظ استثمارية ذات أدن

 االعتمادات المستندية

ــات الظاهر بالمركز المال  لل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاب المخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيد حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ظهر رصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     مصـ
ر
ا

ــــات المجنبة    37,057,288م مبلغ  2021/ 06/ 30 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالرل يمثل قيمة المخصـ
  قسم االعتمادات بال

  عدم تجديد   مصـرف نتيجة قصور موظقر
ر
تمديد االعتماد  أو   ا

ـــتندي تح  الطلب رقم   ــ ـــــمان الذي يخ    TF-09155-30128المسـ وخطاب الضـ
ـــــروع)جهاز تنفيذ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاثير مشـ ــــبانية سـ كة االسـ ــــــشــــر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالن الــ ــــكان والمرافق( لصـ ات اإلسـ

ــــالحيـة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالت من الجهــة تطلــب فيــ  تمــديـد صـ ــ ـــ ــ ــ ــ للمقــاوالتل بـالرغم من وجود مراسـ
  ذلك من اإلدارة المعنية بال

ر
 . مصـرف االعتماد المستندي ولكن دون اي جدوى ا
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امـــات القـــائمـــة   - ر مبلغ   2021عل جميع أنواع االعتمـــادات خالل عـــام  بلغ حجم االلير
  
م
ــبتهــا    دوالر مليــار    2.7وقــدره ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عــام  18أي ب يــادة نسـ

ر
ل  2020% عمــا كــانــ  عليــ  ا

  
امات العام الماضر ر  . دوالر مليار  2.3حيث كان  قيمة االلير

  إدارة االعتمادات المستنديةل الذي يخت    -
ر
عدم تفعيل قسم فح  المستندات ا

ـــــرف دات والمستندات المرفقة ب ل ليتحصل البفح  ملف االعتما  ــ ــ ــ من خالل     مصــ
   مصـــــرف عل درجة عالية من التأكد نظير هذه االعتمادات للحيلولة دون وقوع ال

ر
ا

 عمليات تحايل. 

 الصحاري   مصـرف 
 الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة: 

ــنــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بــالمخــالفـة  2021عــدم عقــد الجمعيــة العموميــة ألي اجتمــاع عــادي خالل سـ
ــــندة لها 163ة )للماد ــ ــــات المسـ ــ ــــاصـ ــ ــــتها لالختصـ ــ   ( من القانون التجاريل وعدم ممارسـ
ــير و  ــ ــ   متابعة عمل مجلس اإلدارة وإلزام     ها تقصـ

ر
ـــــرعةا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ إعداد وتقديم القوائم    بسـ

 المالية المتأخرة. 

  عدم وجود وصــف   -
ــــرف معتمد من مجلس إدارة ال  وظيقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يحتوي عل مســم   مصــــ

ــــؤوليات ونطاق اإل  ــ ــ ــــالحيات والمسـ ــ ــ ــــغل الوظائف  الوظيفة والصـ ــ ــ اف ومؤهالت شـ شر
  االختصــــاصــــات وغياب الرقابة والمســــاءلة وتقويم  إل   اإلدارية مما يؤدي 

ر
التداخل ا

 األداء. 

ـــــة بةدارة المخاطر من قبل مجلس  - ـــــاملة والمعايير الخاصـ ـــــة الشـ ـــــياسـ عدم اعتماد السـ
ـــــاط ال ــ ــ ــ   تعرقل نشـ

ـــــرف اإلدارة مما يحد من القدرة عل تحديد المخاطر البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ   مصـ
 بة لها. واالستجا 

ــير  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة وتحـــديـــث اللوائن الـــداخليـــة المتعلقـــة بعمليـــات    تقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مجلس اإلدارة بـــدراسـ
ــــرف ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــات بما   مصـ ـــــؤون  المالية واإلدارية والفنية والئحة المزايدات والمناقصـ وشـ

 . مصـرف بالمخالفة للنظام األسا   لل  مصـرف يحقق أغراض ال

 نظام الرقابة الداخلية

  اإلدارات الرقابية بالفيما يل  بيان بنواج  الضعف 
ر
 : مصـرف والقصور ا

ــــالرغم من   - ر بـ   من المراجعير
ر
ــــاا ــــل الكـ ــــدد المؤهـ ــــدم توفر العـ ــــاج عـ ــــةدارة    وجود احتيـ بـ

 . مصـرف الفروع وإدارات الأو  المراجعة

ــــرف إهمــال أغلــب فروع ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وعــدم اهتمــامهم بمعــالجــة المالحظــات واألخــذ    مصـ
ــــادرة عن إدارة المراجعـة الـداخليـة وت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـات الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أغلـب بـالتوصـ

ر
كرار المالحظـات ا

 . ر ر الداخليير  تقارير المراجعير

  متابعة مدى امتثال ال -
ر
ـــــير ا ــ ــ ــ ــــرف التقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ   تحكم العمل   مصـ

ام  بالمعايير البر ر
والير

  ال
ر
ـــــرا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ   التقارير الدورية للوحدة  مصـ

ر
ــاب  الكبير ا ــ ــ ر التكرار والتشـ ل حيث تبير  اليوم 

  لسنة 
ر
 م. 2021خالل الربــع األول والثان
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ــ -   عمل وجود أقســـام ووحدات شـ
ر
وه  قســـم شـــؤون   إدارة االمتثال اغرة ذات أهمية ا

ل وحدة اعرف زبونك.  ل وحدة االمتثال الخارج    االمتثالل وحدة االمتثال الداخل 

  اعتماد بيانات ) -
ر
ــــركات( والسجل التجاري بالنسبة لحسابات اCBLالتأخر ا ــ ــ ــ من   لشــ

ــتي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ــير وحــدة االمتثــال ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ىل كــذلــك تقصـ فــاء بيــانــات  قبــل إدارة التمويالت الكي 
ــلة حبر تاريــــخ   ــارف المراسـ ــابات المصـ    2021/ 12/ 31االمتثال الخارج   لحسـ

م والبر
 تعد من متطلبات مكافحة غسيل األموال. 

(  FCMقيـــام اإلدارة التنفيـــذيـــة بـــةيقـــاف العمـــل بمنظومـــة مراقبـــة العمليـــات المـــاليـــة ) -
ـــنوات   ــ ــ ــ ــ ـــعوبات تقنية وفنية بها وذل ألكير من ثالث سـ ــ ــ ــ ــ ـــا ل وصـ ــ ــ ــ ــ ك  نتيجة لوجود مشـ

ر امتثــال بــاإلدارات   توفير مراقبير
ر
الفروع لمراقبـة  أو   دون إيجــاد حلول بــديلــة تتمثــل ا

  مراقبـة االمتثـال  
ر
ــيـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة أسـ ر العمليـات المـاليـةل وبـالرغم من كون المنظومـة ركير

  يقوم بها المصـرف ومكافحة غسيل األموال عل العمليات ال
 . مصـرف ية البر

ــــرف عدم توفر قاعدة بيانات محدثة للرســائل والمنشــورات الصــادرة من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا   مصــــ
ها عي  شبكة المعلومات الدولية.   المركزي واقتصاره عل ما يتم نشر

ــــرف تقصير بع  فروع وإدارات ال - ــ ــ ــ   االستجابة لمطالبات إدارة االمتثال بشأن   مصــ
ر
ا

ــروريتزويدها بالبيانات والمعلومات ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تمكنها من القيام بمهامها مما نتج  ضــ
ة والبر

ــــيد  ــــدقة دون وجود رصـ ــــكوك مصـ ــــدار صـ   بع  الفروع بةصـ
ر
عن  حدوث تجاوزات ا

 مقابل لها وكشف بع  الحسابات الوسيطة. 

ة االختالس وبقيمة    تعدد حاالت - مل وفيما  2021خالل سنة  لمصـرف وفروع   با   كبير
 يل  بيان لعينة منها: 

 وصف الواقعة  الفرع 
قيمة المبلغ  

 المختلس 

 المنطقة الجنوبية
اختالس خزائن فروع المنطقة الجنوبية )سبهال الغريفةل براكل  

 بن  بي (
30,426,255 

  المقاصة  ج  األندلس 
ر
  الفرع ا

 16,197,166 الواردة التالعب واالحتيال من قبل موظقر

 بن عاشور 
كة     غير مباشر بصيغة اعتماد الجهوز لـشر

منن تسهيل ائتمانر
اد المالبس المساهمة  صنوان الستير

2,996,054 

 أبوسليم + المهاري
التالعب واختالس حسابات الوسائط المحاسبية وه  )وسيط  

 المرتباتل وسيط الصكوك المصدقة(
1,947,956 

 الزاوية
  الفرع بخصم مبالغ بالمخالفة من حساب األرباح  قيام 

موظقر
 والخسائر بفرع الزاوية

527,562 

  
 السوانر

المساس بحساب زبون الفرع بالمخالفة بعدد اثنان حواالت  

 داخلية
532,000 

 52,094,993 جمالي اإل 
 

انية وقائمة الدخل ن  بنود المت 

ـــــهادات اإليداع لدى   - ــ ــ ــ   قيمة شـ
ر
ـــــرف االنخفاض الكبير ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ بقيمة  ليبيا المركزي    مصـ
ــــرف مل نظرا لقيام ال2020% عن ســنة 82  دينارل وبمعدل   1,645,896,532 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــــ

ــــرف بتســييل جزء كبير من شــهادات اإليداع لدى   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وذلك بســبب ليبيا المركزي  مصــــ
ة المالي مصـرف انخفاض حجم الودائع لدى ال  ة. خالل نفس الفير
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ر ضــعف اســتثمارات ال - ــــرف تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ا  مصــــ
ر
ــــركاتا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يســاهم فيها وعددها )  لشــــ

(  10البر
ــتثمــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــات محليــةل حيــث لم تحقق هــذه االسـ ل بــالرغم من أن رات عوائــد مج يــةشر

 م. 1972تاريــــخ بع  هذه المساهمات يعود لسنة 

ر فروع ال  مصــرف تقصير ادارة ال -   تسوية رصيد المقاصة بير
ر
ظهر بند حيث    مصــرف ا

ر الفروع بقيمة مرتفعة خالل ســـنة    المقاصـــة   436,463,860  الذي بلغمل  2021بير
ـــــافةم2021/ 12/ 31بتاريــــخ    دينار  ــ ـــــيط  الإل   ل باإلضـ ــ ـــــاب وسـ ــ ـــــوية حسـ ــ   تسـ

ر
ـــــير ا ــ تقصـ

م مبلغ وقدره  2021/ 12/ 31بتاريــــخ   ه بلغ رصـيد  الذي شـحن بطاقات الماسـير كاردل  
 دينار.  459,408,782

ـــــرف قيام إدارة ال - ــ ــ ــ ـــــرف لفة لمنشور بتحصيل عموالت بالمخا  مصــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي    مصــ
ــــعير الخدمات ال2019/ 1رقم ) ــــوابط تسـ ــــأن ضـ ــرف ( بشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــيل  مصـ ية حيث يتم تحصـ

ــــير كارد بقيمة   ــــدار بطاقة ماسـ ـــــرف دينار من قبل ال  150عموالت إصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ متجاوزا   مصـ
 دينار.  70ليبيا المركزي والمحدد بقيمة  مصـرف ص وفقا لمنشور ـ بذلك الحد األق 

ــــالبالرغم من زيادة   - ــ ــ ــ ــــرف مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة     نفقاتل  ــ ــ ــ ــ % عما هو 30م بمقدار   2021خالل سـ
ــــتهدف   ـــ ــ ــ ــ   تعظيم األرباح وتحقيق الهدف المسـ

ر
ــــاهم ا ـــ ــ ــ ــ مخطط ل  إال أن ذلك لم يسـ

  ربــن بمبلغ 
ر
 دينار.  26,782,281وهو صاا

 يةمصـرفالمعلقات ال 

ــب   ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   البنــد المحــاسـ
ر
ــــابــات اإلدارة 13002ظهور معلقــات بمبــالغ مرتفعــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر حسـ ( بير

ــــرف ارتفـاع المخـاطر الو والفروعل   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قـد هـذا ال يـة نتيجـةمصـ
ا م والبر   ير

عمليـات    تخقر
ـــــتوفية البيان )ال  أو   اختالس ــ ـــــا وأن العديد من المعلقات غير مسـ ــ ـــــوصـ ــ ل خصـ ـــــاد مال  ــ فسـ

ح ل  لوحظ حولها: كما ل  قيد(ل يوجد شر

ام - ر ــويـــة المعلقـــات بـــالرغم من مخـــاطبـــة لجـــان   بع   عـــدم الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفروع بمتـــابعـــة وتسـ
ــــوية لهذه الفرو  ــ ـــرور ع أكير من مرة بالتسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــويةضـ ــ ــــافةة التسـ ــ   الإل   ل باإلضـ

ر
ــــير ا ــ تقصـ

ــتجابة لتنبي ــ ــبة بهاالسـ ــ ــــرور ات المراجع الداخل  إلدارة المحاسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــوية المبالغ  ضـ ــ ة تسـ
 . المعلقة بحسابات هذه الفروع 

  أغلب فروع ال -
ر
ونية ا   أداء سـير عمل المقاصـة االلكير

ر
ـــــرف تدن ــ ـــ ــ ــ ــ وترا مها بمبالغ   مصـــ

ةل مما ي يد من مخاطر   ونيةل  كبير ـــــة االلكير ـــــكوك المقاصـ ـــــاب صـ ـــــيد حسـ ـــــوية رصـ تسـ
ــيــده بتــاريــــخ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   186,529,427م مبلغ  2021/ 06/ 30الرتفــاع قيمتــ  حيــث بلغ رصـ

 دينار )مدين(. 

ـــــرف تقـصير إدارة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   المقاصـة بالفروع   مـصــ
  تأهيل وتدريب موظقر

ر
أرشـفة العمل  و ا

وني   دعم قســم المقاصــة االوال  ةاليوم  داخل قســم المقاصــة االلكير
ر
ونية  تأخر ا لكير

 . ر  بالموظفير

ونية
ُ
 ببعض الفروع  المقاصة االلكت

: تكشف  مصـرف البع  فروع من خالل فح  عينة لعمل المقاصة ب  
ر
 اآلن
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 وكالة السكةمصـرف الصحاري  

ــــتفيدين الواردة  - ــ ــ ــابات المسـ ــ ــ ــ ــابات تختلف عن حسـ ــ ــ ــ   حسـ
ر
ــــدقة ا ــ ــ ــــكوك مصـ ــ ــ إيداع صـ

أســـماءهم عل الصـــك مما يشـــير لوجود شـــبهة غســـيل أموالل وذلك من قبل كل من 
ــــابقا   ــ ــ ــــكة سـ ــ ــ ــــابقا  (س ع )مدير وكالة السـ ــ ــ ــــبكة الفروع سـ ــ ــ ــــاعد مدير شـ ــ ــ ل  ( ط   ف )ل ومسـ

ـــــكة  ــ ـــــابات الجارية بوكالة السـ ــ ـــــم الحسـ ــ ل وفيما يل  بيان بعينة من (ـهأ   ع )ورئيس قسـ
  حسابات تختلف عن حسابات المستفيدينل 

ر
 مثل: هذه الصكوك المودعة ا

 تاريــــخ اإليداع  حساب اإليداع  اسم المستفيد  قيمة الصك  رقم الصك  ر.م 

 09/06/2020 االثير الجديد  ع أ هـ  100,000 31969 1

 09/06/2020 االثير الجديد  ع أ هـ  100,000 31970 2

كة الطوق  250,000 11045414 3  27/11/2019 الخطوط العريقة شر

كة الطوق  240,000 32020 4  20/01/2020 الخطوط العريقة شر

 19/05/2020 الجيل القادم  الشاي الحرة  200,000 75020 5

 19/05/2020 الجيل القادم  الحرة الشاي  125,000 75021 6
 

ــادرة أكير من  - ــ ــ ــ ــ ــ ونية الصـ ــــة االلكير ــ ــ ــ ــ ــــكوك المقاصـ ــ ــ ــ ــ مرات بالمخالفة للوائن   3تمرير صـ
ــــة     المرة الرابعة والخامسـ

ر
ــــك ا ــةل حيث يتم تعديل رقم الصـ ــ المنظمة لعمل المقاصـ

ونيةل ـــــة االلكير ــ ـــ ــ ــ ــ   منظومـة المقـاصـ
ر
ـــــك حبر يتم تمريره ا ــ ـــ ــ ــ ــ   عنـد إدخـال معلومـات الصـ

ونيةل وذلك من الذي يعاألمر   ــــة اإللكير ــ ــ ــ ــــكوك المقاصـ ــ ــ ــ ــليل وتزوير لبيانات صـ ــ ــ ــ ــ د تضـ
ونية بوكالة الســـكة  قبل كل من  ل وموظف المقاصـــة  (ب ـه)موظف المقاصـــة االلكير

ونية بفرع أبوسليم   ل وفيما يل  عينة من هذه الصكوك: (ق ع )االلكير

 اسم المستفيد  قيمة الصك  رقم الصك  ر.م 
عدد مرات  
 تمرير الصك 

المعدل  الرقم  
 للصك 

كة الطوق  100,000 27562 1  275620 مرات  5 شر

كة الطوق  100,000 27560 2  275600 مرات  4 شر

كة الطوق  100,000 27558 3  275580 مرات  4 شر

كة الخطوط العريقة 100,000 39320 4  393200 مرات  4 شر
 
 

  حســـابات ال بائن   -
ر
بالمخالفة )صـــكوك بدون إيداع صـــكوك مقاصـــة صـــادرة راجعة ا

ونية ) ـــــة االلكير ــ ر عدم قبولها عن طريق المقاصـ حبر عن أو    (ECCتغطية( حيث تبير
ــابقا   ــ ــبكة الفروع سـ ــ ــاعد مدير شـ ــ ــــة اليدويةل وذلك من قبل كل من مسـ طريق المقاصـ

: وبيانها ك  (ـه ع )ل ورئيس قسم الحسابات الجارية (ط  ف )  
ر
 اآلن

 تاريــــخ إيداع الصك  المستفيد اسم   قيمة الصك  رقم الصك  ر.م 

كة الطوق  166,000 46725 1  م   2019/ 11/ 05 شر

 م   2020/ 02/ 20 رمزي الشبل   70,000 18141 2
 
 

ــــة أغلبها    3234ل بةيداع عدد (ـه ع ل  ط   ف ل ص م  ع سل)قيام كل من   - ــ ــــك مقاصـ ــ صـ
ــات   ــ كـ ــات شر ــ ــــابـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
ــددة ا ــ ــد بل دون  محـ ــ ة  التقيـ ة من الفير ــــة خالل الفير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاصـ ــ مقـ
ــغيليـة عـاليـة عل  2020/ 12/ 31إل    م  2019/ 01/ 01 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكـل مخـاطر تشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مل ممـا شـ

 . مصـرف الأموال 
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ر   50,000( بقيمة  15053965إيداع صــك مقاصــة صــادرة راجعة رقم ) - دينارل مرتير
( ــــم  رقـ ــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ الـ ــــوط  ــطـ ــ ــــخـ الـ ــــة  ــ ــ كـ ــــاب شر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ   

ر
ــــخ  ********2002ا ــــاريـــــ ــ ــ ــتـ ــ بـ  )
ــــال2020/ 02/ 12مل و  2020/ 02/ 06 ــــ  المرة األول بـ ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد تم خصـ ـــة  مل وقـ ــــالفـ مخـ

ــــاب رقم  2020/ 02/ 12بتاريــــخ   ــ ــ كة األثير الجديد حسـ كة أخرى شر ــــاب شر ــ ــ م من حسـ
ــــ2003*****) ــ ــــاب نفس ال(ل وقد تم خصـ ــ ــــم  المرة الثانية من حسـ ــ ـــــشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة ــ ركة شر

 م. 2020/ 02/ 20الخطوط العريقة بتاريــــخ 

 فرع حي األندلسمصـرف الصحاري  

ونية   - ونية بفرع  ل(م  س ع )تالعب موظف المقاصـــة االلكير   عمل المقاصـــة االلكير
ر
ا

ر أشـخاص من االسـتفادة من  ـــــرف الأموال  ج  األندلسل حيث قام بتمكير ــ ـــ ــ ــ ــ لدى   مصـــ
ـــــارف   ــ ـــــحوبة عل األخرى المصـ ــ ـــــة واردة مسـ ــ ـــــكوك مقاصـ ــ ل وذلك من خالل قبول  لصـ
ــــرف حساباتهم ب ـــ ــ ــ ــ ول من حساباتهم  الصحاري فرع األندلس دون خصمها أوال بأ   مصــ

ـــــرف لدى   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    الصـــحاري   مصـ
ر
ل وكذلك قبول  صـــكوك المقاصـــة دون وجود رصـــيد كاا

ر بالأموال  يغط  قيمة الصكوك الواردةل مما يشكل مخاطر عل ـــــرفالمودعير ــ ــ ــ   لمصــ
 : عينة منها وفيما يل  

 رقم الصك 
قيمة  
 الصك 

 تاريــــخ الخصم  تاريــــخ القبول 
المسحوب  
 ه علي 

 المستفيد 
البنك  
 المقدم 

 ف هـ  2021/ 10/ 04 2021/ 04/ 18 250,000 341148
كة حدائق   شر
 األندلس 

 األمان 

 ف هـ  2021/ 10/ 04 2021/ 04/ 01 250,000 341141
كة حدائق   شر
 األندلس 

 األمان 

 ف هـ  2021/ 10/ 24 2021/ 04/ 13 235,000 341145
كة حدائق   شر
 األندلس 

 األمان 

 ع هـ  2021/ 10/ 03 2021/ 04/ 18 250,000 345308
كة حدائق   شر
 األندلس 

 األمان 

 ع هـ  2021/ 10/ 03 2021/ 04/ 20 250,000 345311
كة حدائق   شر
 األندلس 

 األمان 

 
 

ونية ب - ــــة االلكير ـــــرف قيام موظف المقاصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــحاري فرع ج  األندلس    مصـ  ل(ع م)الصـ
ر كل من  ـــــرف الأموال  من االســـتفادة من   ل(ع ف ـه)والده  و   ل(ف ع ـه)بتمكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  مصـ

ـــــارف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــة حـــدائق األنـــدلس مـــالكهـــا   األخرى لـــدى المصـ ـــــابـــات شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
وتقيـــدهـــا ا

ــــرف لدى   ل(ع ف ـه)ومفوضــها  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صــك   16األمانل وذلك من خالل قبول عدد   مصــــ
ــــة واردة بقيمة   ــ ــ ــ ــ ــــمها أوال   لدينار   3,960,000  مبلغة تقدر بإجماليمقاصـ ــ ــ ــ ــ وعدم خصـ

  يغط  قي
ر
ــــيد كاا ــ ــ ــ ــ   حالة عدم وجود رصـ

ر
ــــكوك بأولل حيث تم قبولها حبر ا ــ ــ ــ ــ مة الصـ

ــــرف بالمخالفة للوائن ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــاف واقعة  مصـ ــ ــ ــ ــ ــــابات بعد اكتشـ ــ ــ ــ ــ يةل وقد تم تغذية الحسـ
ـــــرف التالعب من قبل إدارة ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــكوك بعد تكوين لجنة    مصـ ــ ــ ـــــم قيمة الصـ ــ ــ وتم خصـ

 التحقيقل بمدة تتجاوز ثمانية أشهر من تاريــــخ قبول صكوك المقاصة. 

ونية واردة لفرع ج  األندل3وجود عدد ) -
ـــــة الكير ــ ــ ـــــكوك مقاصـ ــ ــ ة  إجمالي س بقيمة  ( صـ

ياق  2021/ 01/ 26دينارل بتاريــــخ    654,050بلغ  ت كة الير م مســحوبة عل حســاب شر
كة بالمخالفة من  اد األدوية لم يتم خصمها أوال بأول من حساب الـشر الجديد الستير

ونيـة بـالفرع  ــــة االلكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـاق    ل(س م  )ع قبـل موظف المقـاصـ كـة الير ر شر وقـد تم تمكير
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اد األدوية م اإلسالم     مصــــرف لدى ال  مصــــرف الأموال  ن االستفادة من الجديد الستير
ـــــرات فرع   – ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ اد  مصـ ــــتير ــ كة بي  الدواء السـ ــــتفيد( شر ــ ــــالن )المسـ ــ ل وتقييد القيمة لصـ

ـــــرف األدوية لدى ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرات فرع   –اإلســـالم    مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ دون أن يتم خصـــم القيمة من   مصـ
ياق الجديد طرف   كة الير ــــرف حساب شر ــ ــ   الصحارى فرع األندلس ولمدة تتجاوز   مصــ

م وتم خصــــمها   2021/ 01/ 26( أشــــهر حيث تم قبول صــــكوك المقاصــــة بتاريــــخ  9)
ـــــكوك نظرا 2021/ 10/ 03بتاريــــخ   ــ ـــــابات لتغطية قيمة الصـ ــ م بعد أن تم تغذية الحسـ

ــيـد بتـاريــــخ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل وفيمـا يل  بيـان 2021/ 10/ 03م و  2021/ 09/ 28لعـدم كفـايـة الرصـ
ــــحوبة عل  ــ ــــمها أوال بأول والمسـ ــ   لم يتم خصـ

ــــة البر ــ ــــكوك المقاصـ ــ كة بصـ ــــاب شر ــ حسـ
  تعود ملكيتها ألخوة رئيس مجلس إدارة ال

ياق الجديد والبر  : مصـرف الير

رقم  
 الصك 

قيمة  
 الصك 

 المستفيد  عليه المسحوب   تاريــــخ الخصم  تاريــــخ القبول 
البنك  
 المقدم 

ياق الجديد  2021/ 10/ 03 2021/ 01/ 26 250,000 323939 كة الير كة بي  الدواء  شر  اإلسالم   شر

ياق الجديد  2021/ 10/ 03 2021/ 01/ 26 250,000 323940 كة الير كة بي  الدواء  شر  اإلسالم   شر

ياق الجديد  2021/ 10/ 03 2021/ 01/ 26 154,050 323941 كة الير كة بي  الدواء  شر  اإلسالم   شر
 
 

ياق   كة الير وقد تم استخدام قيمة صكوك المقاصة غير المخصومة من حسابات شر
ـــــتندي   ــ ــ ــ   فتن اعتماد مسـ

ر
ـــــرف لدى الا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــالم   مصـ ــ ــ ــ ـــــرات  فرع -اإلسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ بتاريــــخ    مصـ
اد األدوية.  2021/ 02/ 09 كة بي  الدواء الستير  م بواسطة شر

فة اإلسالمية  الصت 

ــير بع  فروع   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لتقصـ لألفراد نظرا  ــة  ــ ــ الممنوحـ التمويالت  من  ة  ــة كبير ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نسـ  
تعير
ـــــرف ال ــ ـــ ــ ــ ــ   المنظومة    مصـــ

ر
  متابعة تحصـيل هذه التمويالتل وكذلك لوجود قصـور ا

ر
ا

ـــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مواعيدها مصـ
ر
كما أن اإلصـــدار   ية فيما يتعلق بخصـــم األقســـاط المســـتحقة ا

فة  T24)شر لمنظومة  ـ الرابع ع والجدول    اإلسالميةل( ال يدعم تقديم منتجات الصير
 التال  يوضن ذلك: 

 قيمة ا الرصيد القائم  المستحق  الفرع 
ر
 لمتعت

عدد الملفات  
ة 
ر
 المتعت

 
ر
 نسبة التعت

 %27 451 1,544,451 4,159,268 5,703,719 باب المدينة

  
 %16 95 626,733 3,177,541 3,804,274 السوانر

 %24 222 755,056 2,413,919 3,168,975 زناتة

 %37 52 398,660 674,966 1,073,626 المهاري

 %44 22 67,739 87,354 155,093 المرج 

 م 2021  سنة-أبوسليمفرع مصـرف الصحاري  

ــــابات المبالغ بظهور   - ــ ــ ــــيطة بحسـ ــ ــ ــــابات الوسـ ــ ــ ــــرف بع  الحسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ     مصـ
ر
  تكون ا

والبر
 طبيعتها صفرية ومنها عل سبيل المثال وليس للحض: 
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 'اسم الحساب الوسيط رقم الحساب القيمة 

ا *******14099 93,733 ر  وسيط بطاقات فير

 حواالت وستوتيون  *******13021 56,429

 حسابات تسوية داخل  *******13017 21,365

 500بطاقات البديل فئة  *******11411 242,070

 800بطاقات البديل فئة  *******11411 203,660

 100بطاقات البديل فئة  *******11411 499,340
 

ــابات   - ــ ـــــرف وجود حسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــابقة دون معالجتها مصـ ــ ــنوات سـ ــ ــويتها  أو    ية مرحلة من سـ ــ تسـ
 ومنها: 

 اسم الحساب الرقم  القيمة 

ة  *******13111 211,642.179  فوائد حسابات متعير

 تح  التسوية *******13068 103,000.000

 تحصيل اقساط لصالن الغير  - 458,542.886

 حساب االخطاء  - 207,162.433
 

ال - ـــــة ادارة  ـــــابعـ متـ ـــــدم  ــــرف عـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     مصـ
ر
ـــــا ا ـــــالغ قيمتهـ ـــــة والبـ ـــــاريـ القروض العقـ لملف 

قرض  122قرض منهــا   278لعــدد    لدينــار   4,587,441م مبلغ وقــدره  2021/ 3/ 15
 تجاوزت مدة انتهاء القرض. 

ـــــرف عدم اتخاد ادارة ال - ــ الالزمة لضمان تحصيل القروض االجتماعية    جراءاتاإل   مصــ
  بلغـــ  بتـــاريــــخ  

ــتحقـــة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار   1,055,483م بمبلغ وقـــدره  2021/ 3/ 15المسـ
ة السـداد وعدد   88قرض سـلفة من ضـمنها   160لعدد   قرض   22قرض تجاوزت فير
   السداد. متعير 

ي  مصـرف الصحاري  
ن
 فرع السوان

ســنوات ســابقة لم يتم خصــمها من حســابات ال بائن  إل   وجود صــكوك نقدية ترجع -
ونية لعدد  ل مع  دينار   2,673,105بمبلغ   ــــة اإللكير ــ ــــك   3,751عدم تمرير المقاصـ ــ صـ
 دينار.  32,225,548بمبلغ 

ــادرة تحتــــاج   236وجود عــــدد   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ونيــــة صـ ــــة اإللكير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك مقــــاصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيود بمبلغ  إل    صـ
 . دينار  2,607,768

ونية صـــادرة   89وجود عدد   - تســـتوجب    دينار   484,937  بقيمةصـــك مقاصـــة اإللكير
 . خصمال

ــــكوك لعدد   - ــ ــ ــ ــــك تحتاج   175وجود ايداعات صـ ــ ــ ــ ــــحابها  إل    صـ ــ ــ ــ ــــابات اصـ ــ ــ ــ ترجيع لحسـ
 . دينار  674,207بمبلغ 

ــــكوك مختلفة وقيود تحتاج   195وجود   - ــ ــــافة بمبلغ  إل  صـ ــ ــــم واضـ ــ   2,970,263خصـ
 . دينار 

ــابــات ال بــائن بمبلغ   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم من حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــد بطــاقــات البــديــل مــدين ولم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود رصـ
 . دينار  659,170

فـرقو ظـهـ - ــــة  ر  ــ ــ ــــاـلخـ ـينـ ــ ــ ــــار   2,750,000ـبمـبــلغ    بـ ــ ــ ـــة    لدـينـ ــ ــ ومـراجعـ فـحـ   خـالل  ومـن 
ر  )خ ا( دير الفرع السابقمساعد م بخ ينةلالصكوك الموجودة  : تبير  

ر
 اآلن
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 المبلغ  البيان  ت

 333,607 الصحاري بدون رصيد  مصـرفصكوك تخ  فروع  1

 161,000 مساعد مدير الفرع السابقخل ال صكوك واشعارات خصم تحمل توقيع  2

  الفرع  3
 28,400 اشعارات خصم موظقر

 53,800 اشعارات تخ  زبائن الفرع  4

 1,790 الفرع مقابل وجبات غداءمصاريف تخ   5

 2,200 حسابات توفير ال يوجد بها رصيد  6

 10,260 مبلغ يخ  فرع العربان تم ارسالها للتحصيل  7

 35,540 صكوك مسحوبة عل مصارف تجارية 8

  ال يوجد فيها رصيد  9
 174,000 صكوك عل فرع السوانر

 800,842 جمالي اإل  
 

ــــرف مســتفيدين ب  صــك مصــدق لصــالن   20اصــدار   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صــك   11األمان منها عدد    مصــــ
مقابل عملة محلية وتم قبول هذه الصكوك ل  دينار   2,750,000بدون رصيد بمبلغ  

ونية   ـــــة اإللكير ــ ــ ــ   نظام المقاصـ
ر
ـــــاعد مدير   4ومنها   ECCا ــ ــ ــ ـــــكوك تحمل توقيع مسـ ــ ــ ــ صـ

 الفرع توقيع أ وتوقيع ب. 

ــــرف مســتفيدين بصــك مصــدق لصــالن    11اصــدار  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األمان ولم يتم خصــم هذه    مصــــ
ـــــاب ــ ــ ـــــكوك من حسـ ــ ــ ـــــدرها   الصـ ــ ــ وتم قبول هذه  ل  دينار   439,450بمبلغ  ل  (مل ال ا) مصـ

ونية   ــــة اإللكير ــ ــ ــ   نظام المقاصـ
ر
ــــكوك ا ــ ــ ــ ــــكوك  ECCالصـ ــ ــ ــ ر  وهذه الصـ تحمل توقيع أمير

 . الخ ينة توقيع أ وتوقيع ب مساعد مدير الفرع 

ب   - ــــشر ــ ــ كة نسيم الجبل لتحلية مياه الــ ولم يتم خصم  اصدار صك مصدق لصالن شر
كة رقم  ـــــشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتم    لدينار   100,000بمبلغ    200369****هذا الصـك من حسـاب الــ

ونية   ــــة اإللكير   نظام المقاصـ
ر
ــــكوك ا ــــك توقيع  يحمل هذا الو   ECCقبول هذه الصـ صـ

 . مدير الفرع المكلف توقيع أ وتوقيع ب مساعد مدير الفرع 

ــالن ال بون  - ــ ــــدق لصـ ــــك مصـ ــــدار صـ ــ  ل(عل ب  بل)اصـ ــ ــــم هذا الصـ ك من ولم يتم خصـ
ــــاب ــ   نظام   لدينار   200,000بمبلغ    225****رقم    حسـ

ر
ــــكوك ا ــ وتم قبول هذه الصـ

ونية    (أ )صــــك توقيع مدير الفرع المكلف توقيع  يحمل هذا الو   ECCالمقاصــــة اإللكير
 الفرع. مساعد مدير  (ب)وتوقيع 

 م 2020فرع سبها    الصحاري  مصـرف

 الحسابات الجارية المدينة  

  ها رصيدبلغ  -
ر
 . دينار  7,855,366م نحو 2020/ 12/ 31ا

ــــركاتتعير بع  ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل تســهيالت ائتمانية عن   لشــــ والتشــاركيات واالفراد الحاصــلير
تبة عليها اتجاه ال امات المالية المير ر ـــــرف الوفاء بااللير ــ ـــــرف وقصور إدارة ال مصــ ــ     مصــ

ر
ا

ــة حيث    جراءاتاتخاد اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ جاع اموال  المقير ــير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدهم وبما يكفل اسـ ـــ ــ ــ ــ القانونية ضـ
 . ذلك ال   ى يعز 

ـــــة قبل   - ــاليـ ــ ــ ــــدرتهم المــ ــ ــ ــ ــــــوف عل قــ ــــوقــ ــــوافية للعمالء للــ ــ ــ ــ ــــدراسات االئتمانية الــ ــ ــ ــ غياب الــ
 الموافقـــة عل منن االئتمان 
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عدم الحصـــول عل الضـــمانات الكافية من العمالء مقابل التســـهيالت الممنوحة من  -
ر عن ال ضير

اماتهم. أجل الرجوع عليها عند تعير المقير ر  وفاء بالير

 القروض العقارية  

  رصيدها بلغ  -
ر
 : دينار  6,520,876م نحو 2020/ 12/ 31ا

تبة عليهم   - ــــاط القروض العقارية المير ــ ــ ــــداد قيمة أقسـ ــ ــ ر عن سـ ــــير ــ ــ ضـ
تعير معظم المقير

ــتحقـاقهـا وقـد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن معظم القروض العقـاريـة الممنوحـة قـد حـان ميعـاد اسـ حيـث تبير
   
ر
  11,627,786م نحو 2020/ 12/ 31بلغ  قيمة االقســـاط المســـتحقة للقروض ا

 . دينار 

  اتخـــاد اإل  -
ر
ر عن القـــانونيـــة اتجـــ  جراءاتتراجر اإلدارة ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المتقـــاعسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

اه المقير
 . مصـرف السداد والرجوع عل الضمانات المقدمة استيفاء لحقوق ال

 تماعيةالقروض االج 

 . دينار  601,292م نحـــــو 2020/ 12/ 31فـــر ها ظهر رصيد  -

ــــــروض االجتماعية نحو   - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــة االقساط المستحقة للقــ ــــ دينار    5,212,117بلغ  قيمــ
ـــــراد دون مراعاة الضـوابط   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر القيام بمنن سـلف اجتماعية لبع  االفــ حيث تبير

ض و السلف ك   لعملية منن والتعليمات المنظمة   وجود ضامن انتظام مــــــــــــرتبات المقير
ها   . السلف دون حـــــــركة ارصدة هذه ل مما ادى ال  بقاء بع  وغير

  متابعة تحصيل قيمة االقساط المستحقة لهذه السلف   مصـرف تــــــــــــــــــــراجر إدارة ال -
ر
ا

 منحها. رغم مرور سنوات طويلة عل 

 حساب قضايا تحت التسوية 

    رصيدها بلغ   -
ر
ــــوزات  ل وه  تمثل  دينار   2,207,217 م نحو 2020/ 12/ 31ا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عجــ

  
 سنوات سابقة لم يتم تسويتها إل  تعـــود  مصـرف  البذمــة بع  مــوظقر

ــاب رغم   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيل  لهــذا الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عل بيــان تفصـ ــ ـــ ــ ــ ــ المخــاطبــة  عــدم التمكن من الحصـ
  . ها بشأن مصـرف لل 

 حساب مرتبات واردة عل حسابات مقفولة

  ظهر رصيد -
ر
 دينار.  879,673م دائنا بمبلغ 2020/ 12/ 31 ه ا

  لم يتم أرفــاق بيــان تحليل  بــالمرتبــات المع -
ر
ــــابــات المقفلــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لقــة الواردة عل الحسـ
انية حبر يتسبر لنا القيام بأعمال الفح  والمراجعة للحساب والتحقق   ر تاريــــخ المير

  أجري  علي 
 . من القيودات المحاسبية البر

ــــرف ادارة ال  تأخر  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الرد عل   مصــــ
ر
  تتعلق  ا

بالبيانات التفصــيلية عن المخاطبات البر
 . الحساب
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 الوحدة    مصـرف 
 مصـرفالجمعية العمومية لل

ـــــة محا ر اجتماعات الجمعية العمومية االعتيادية وغير االعتيادية   - ــ من خالل دراسـ
   
ر
ر أن  2021/ 03/ 03المؤرخ ا ترأس اجتمــاع الجمعيــة العموميــة    لس(  مل  عل)م تبير

  
ر
ـــــفت  رئيس للجمعية العمومية ا ــ ــــرف بصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــغل   مصـ ــ   نفس الوق  يشـ

ر
الوحدة وا

ـــــرف منصـــب نائب محافظ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   محا ر اجتماع الجمعية  ليب مصـــــ
ر
يا المركزي كما ورد ا

 األمر   العموميـةل
 
     (26)للمـادة  الـذي يعـد مخـالفـا

ـــــا   المعتمـد البر ــ ـــ ــ ــ ــ من النظـام األسـ
ــائهال   ر أعضـ ــا لها من بير   بداية اجتماعها رئيسـ

ر
تن  عل )تختار الجمعية العمومية ا

ـــــاء مجلس اإلدارة(ل ـــ ــ ــ ــ  لاألمر    عل أال يكون من أعضـ
 
معايير الحوكمة  الذي يعد مخالفا

 الرشيدة. 

  الجتماع الجمعية   -
ر
لوحظ من خالل محا ر الجمعية العمومية أن النصــاب القانون

  الجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة غير 63العموميـــة االعتيـــاديـــة  
ر
ــاب القـــانون ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ %ل والنصـ

ر تغيـب المـالك األكي  لل 76االعتيـادية   ــــرف % حيـث تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق اإلنمـاء    مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
ـــــرف عن % من رأس مال ال54.1يملك ما نسبت     االقتصادي واالجتماع  الذي  ـــ ــ ــ ــ مصــ

ر   . حضور االجتماعيير

 مصـرفمجلس إدارة ال 

ــــاط ال -   أعداد تقرير عن نشـ
ر
ـــــرف تأخر مجلس اإلدارة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة مالية    مصـ   نهاية كل سـ

ر
ا

ر وذلك عن  ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  2020-2019  السـ
 
ــابات الختامية    م مرفقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالقوائم المالية والحسـ

ــــرف لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــا      2-1الفقرة    (57)دة  الذي يعد مخالفة للما األمر    لمصـ من النظام األسـ
ر أن لل    سنة آ مصـرف حيث تبير

ر
 م. 2018خر تقرير معد كان ا

ـــــرف عدم قيام ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر    مصـ ــنتير ــة المتعلقة بأرباح السـ ــافة الحصـ   2020-2019بةضـ
ر
م ا

ــــةل   ــــانونيـ ــــات القـ ــــاطيـ ــــالتكوين االحتيـ ــــادة  بـ ــــة للمـ ــــالفـ ــا      (58)مخـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام األسـ من النظـ
  تكوين االحتياطيات القانونية.  مصـرف لل 

ر
 ا

  تع يز ودعم نظام الرقابة الداخلية من خالل دراســــة تقارير   -
ر
قصــــور مجلس اإلدارة ا

  التقري
ر
كمـــا لوحظ    لر المراجعـــة الــداخليـــة وإيجـــاد الحلول لكـــل المالحظـــات الواردة ا

ام ر ــا يتعلق بمـــدى الير ــابعـــة تقـــارير وحـــدة االمتثـــال فيمـ   عـــدم قيـــام مجلس اإلدارة بمتـ
ـــــرف إدارات ال ــ   تحكم العمل ال  مصــ

  وفروع  بالمعايير والضوابط البر
ر
ـــــرا ــ  ودراسة مصــ

تقارير الوحدة من المجلس وتصــــحين ومعالجة ضــــعف عمل الوحدة وإيجاد حلول  
ة لتطويرها بحكم التبعية ال  للمجلس.  مباشر

ليبيا المركزي    مصــــرف الوحدة بأحكام دليل الحوكمة الصادر عن    مصــــرف عدم تقيد   -
  تهــدف من ح

إل   يــث تكوين اللجــان الــدائمــةل ومنهــا عــدم وجود لجنــة الحوكمــة البر
  وتع يز  مصـرف مساعدة ال

ر
اا   أداء دوره اإلشر

ر
 الحوكمة.  إجراءاتا

 مصـرفنظام الضبط الداخلي بال 

ــــعف نظم الرقابة الداخلية أدى إل  - ــ ــــابقة  ضـ ــ ــــنوات سـ ــ زيادة المعلقات المرحلة من سـ
ـــــرف والتالعب بحـسابات العمالء بفروع ال  وعدم تـسويتها ووجود االختالسـات ــ ـــ ــ ــ ــ   مـصــ
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ة العمليات المشبوهة بعدد )إل    باإلضافة  بشكل متكرر  ( واقعة بالفروع منها  25كير
 فرع البيضاءل المختارل الجادةل الرياينة. 

-    
ــــادر الوظيقر ــــةنق  الكـ ــــداخليـ ــــة الـ ــــةدارة المراجعـ ــــالفروعل    بـ ر بـ ــــدد المراجعير ــــة عـ وقلـ

ـــــات   العمليـ ـــــل إدارة  ـــــة مثـ ـــــة الغربيـ المنطقـ ـــــةدارات  بـ ر  ر داخليير ـــــدم وجود مراجعير وعـ
ية.  ونية وإدارة الموارد البشر  المحلية وإدارة البطاقات والخدمات االلكير

ــــعف - ــ ـــ ــ ــ ــ    ظ  لوح  حيـــث  تقـــارير إدارة المراجعـــة  ضـ
ر
تقـــارير  التكرار المالحظـــات الواردة ا

ر و  ــهريـة بنتـائج متـابعـة العمـل  تـأخر بع  المراجعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إحـالـة تقـاريرهم الشـ
ر
 بـالفروع ا

  ال
ر
 النتائج والتوصيات. إل  باإلضافة الفتقارها  مصـرا

ــام   - ــ ــدم االهتمـ ــ ر وعـ ــارير المراجعير ــ   الرد عل تقـ
ر
ام ا ر ــد بع  الفروع وااللير ــ ــدم تقيـ ــ عـ

ــــرات بمعالجة المالحظات وتسويتها نذكر منها: المغاربةل   ــ ــ ل الرشيدل العجيالتل  مصــ
ةل أن   عيسل نا ل البلديةل الزاويةل الرئيس  طرابلس. ا  لهير

ــــندة لها بدليل   - ــ ــ ــ ــــات المسـ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــ ــــور تقارير وحدة االمتثال وفقا لالختصـ ــ ــ ــ ــــعف وقصـ ــ ــ ــ ضـ
ــــرف حوكمة عمل وحدات االمتثال الصادر عن   ــ ليبيا المركزيل من حيث متابعة    مصــ

ــــتو  ــ ــ ــــعف الموجودة عل مسـ ــ ــ ــــبوهة ونقاط الخلل والضـ ــ ــ ى  البالغات والعمليات المشـ
قيام بتقييم مخاطر عدم االمتثال  العدم ل باإلضافة إل مصـــــرف الفروع واإلدارات بال

  يقدمها ال
 . مصـرف المرتبطة بالعمليات والمنتجات البر

عدم وجود نظم داخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتفق مع المخاطر   -
  يتعرض لها ال

 . مصـرف البر

ــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتندية المنظومة االمنة  عدم وجود المنظومة الخاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بمراقبة االعتمادات المسـ
ــتنــــديــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المنطقــــة الغربيــــةل حيــــث إن جميع االعتمــــادات المسـ

ر
بوحــــدة االمتثــــال ا

الـذي األمر    المنفـذة يتم المراقبـة عليهـا مرك يـا بوحـدة االمتثـال اإلدارة العـامـة بنغـازي 
  مراقبة االعتماد

ر
ــــتندية  يقل  من دور وحدة االمتثال بالمنطقة الغربية ا ــ ـــ ــ ــ ــ ات المسـ

 المنفذة عل مستوى المنطقة. 

ــنوية إلدارة التفتيش عن أعمالها حيث تفتقر  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التقارير الدورية الربــع سـ ـــ ــ ــ ــ إل   ضـ
ر أهم المالحظات الواردة  تحديد المنجز من الخطة التفتيشــية لإلدارة وعدم تضــمير

ـــــرف بتقارير الجوالت التفتيشـية عل فروع ال ــ ـــ ــ ــ ــ والوقوف والتحقق من الشـكاوى   مصـــ
ر وجود  مصــرف المقدمة لإلدارة من زبائن ال   تبير

ل إنما يتم االكتفاء بذكر األقسام البر
ـــــيات اإلدارة عل  ــ ـــــين توصـ ــ ـــــيةل وعدم توضـ ــ مالحظات عليها خالل الجوالت التفتيشـ

 ة معالجة المالحظات. ضـرور المالحظات باالكتفاء بذكر أن  قد تم  التوصية ب

ع  عدم وجود تقارير ربــع سـنوية عن نشـاط وأعم -
ــــــشر ــ ـــ ــ ــ ــ ال إدارة المرجعة والتدقيق الــ

ــــرف م مع العلم بأن ال2021لسنة   ـــ ــ ــ ــ منن معامالت مرابحة إسالمية خالل الربــع   مصــ
ــنة  ــ ــافة إل م2021األول من سـ ــ ــــن ومكتوب إلجراءات  عدم وجود دليل وال باإلضـ ضـ

ــــناع الموازي وعقد الرهنل  عدم اعتماد  و ل  دارة اإل العمل ب ــــتصـ ــــناع واالسـ ــــتصـ عقد االسـ
عيةمن الهيئة ا  لـشر

-    
ر
ــور ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب قرار لجنـــة التمويالت    إجراءاتالقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر حسـ عـــدم تجـــديـــد وثـــائق التـــأمير
 
 
ة التمويل حبر السداد:  بتجديده سنويا  طيلة فير
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 صالحية الوثيقة  مشـروع اسم ال 

    مشـروع 
 م 2020/ 01/ 04 فندق برنيتسر

 م 2020/ 01/ 04 الرحاب الطب    مشـروع 

 م 2020/ 08/ 21 فندق الواحات   مشـروع 

 م 2019/ 12/ 31 منتجع سوسة السياج   مشـروع 

 م 2020/ 02/ 23 قاويلـشر منتجع ا  مشـروع 
 

  تحصيل قيمة أقساط بع  القروض وعل سبيل المثال:  مصـرف قصور ال -
ر
 ا

ـــــالقـسط المـستحق األول لفندق برنيت - ــ ـــ ــ ــ ــ    2021/ 02/ 28بتاريــــخ    لشــ
ر
م والقـسط الثان

ـــــاط    925,000م قيمـة كـل منهمـا 2021/ 05/ 28بتـاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم االقسـ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار ولم تخصـ
 حبر تاريخ .  لشـركاتالمستحقة عل ا

ــتحق األول لفنـــدق الواحـــات بتـــاريــــخ   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ م بقيمـــة  2021/ 04/ 24القسـ
 . لم يتم إيداع قيمة القسط أو خصم دينار و  202,666

 خدمة الوحدة أعمال

ــــعدد عشـــعينة مكونة من من خالل الدراســـة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رين مودع للعمليات المالية )تحويالت  ــ
  منظومة   مصـــــرف داخلية( عل مستوى ال

ر
)منظومة التقارير    BUSINESS ORCALEا

ر   الجــــانبيــــة( لوحظ أن أغلــــب العمليــــات المــــاليــــة ه  تحويالت مــــاليــــة داخليــــة بــــالماليير
ض أن يتم    202وتكون تح  منتج     الدولةل والذي كان من المفير

ــــ  لموظقر ــ ــ ــ المخصـ
ــــ  للتجار ورجال   ــتعمال التطبيق المخصـ ــ ــير األمر    األعماللاسـ ــ ــتخدام إل  الذي يشـ ــ اسـ

ــات لغ   عمليـ
ر
ــة ا ــدمـ ــذه الخـ ــة األ هـ اء العملـ ـــــل األموال وبيع وشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــةسـ ــــوق   جنبيـ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
ا

 الموازي. 

ونية للمنطقة الغربية لخدمة الوحدة أعمال   ا ات االلكير لوحظ من خالل كشف االشير
   
ـــــنبر ـــــؤولة عن تفعيل  2021-2020لسـ   تعتي  المسـ

م المعد من قبل ادارة البطاقات البر
 هذه الخدمة نورد المالحظات التالية: 

  ال  201المنتج    تفعيل الخدمة عل -
ــــرف المخصــــ  لموظقر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســــنة   مصــــــ

ر
م  2020ا

ة من هــذه الخــدمــة  20وذلــك بعــدد     تتين امكــانيــة تحويــل مبــالغ كبير
اك والبر ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اشـ

  سنة 
ر
  تعتي  مخصصة لكبار التجارل وا

ا ات جديدة. 2021والبر  م ال توجد اشير

ـــــركاتالمخصـــ     204تفعيل الخدمة عل المنتج   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــنة    لشـ   سـ
ر
ــات عامة ا ــسـ ومؤسـ

ــــنة   1بعدد    م2020   سـ
ر
اكل وا ــــير ــــاب الذي   2م بعدد  2021اشـ ا ات منها الحسـ ــــير اشـ

ـــــحصل في  واقعة الس  ــ ـــ ــ ــ ــ   فرع ميدان الجزائر بمبلغ  ــ
ر
  4دينار بعدد    1,288,455رقة ا

 عمليات تحويل. 

ةإدار 
ر
 ة متابعة وتحصيل الديون المتعت

ــ - ة بـــالمنطقـــة الغربيـ ــيـــل الـــديون المتعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بـــةدارة متـــابعـــة وتحصـ
ة  قلـــة الكـــادر الوظيقر
  عــدد  

ر
ــــام يتول   14المتمثــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ موظف وموظفــةل حيــث لوحظ وجود بع  األقسـ

 العمل بها شخ  واحد بما ال يتناسب مع حجم العمل بأقسام اإلدارة. 
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ر اإلدارة وفروع ال -     مصـــرف صعوبة التواصل بير
ر
بالمنطقة الغربية من حيث التأخير ا

ــــرف إحالة ملفات المديونيات وعدم قيام أغلب فروع ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     جراءاتباإل   مصـــ
ر
األولية ا
ــحـاب  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ متـابعـة الـديون من حيـث متـابعـة جهـات العمـل ومخـاطبتهم عن انقطـاع أصـ

ــيــل  إل    المـــديونيـــات بـــالفروع كظـــاهرة متكررة قبـــل إحـــالتهـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة المتـــابعـــة والتحصـ
ة السداد.   كديون متعير

 ارة المنتجات والخدمات اإلسالميةإد

ـــــنوي عن أعمال إدارة  - ــ ــ ـــــنة  عدم وجود تقرير سـ ــ ــ ـــــالمية لسـ ــ ــ المنتجات والخدمات اإلسـ
 م. 2021

ــ  ةالممنوحـــاألموال    إجمـــال  بلغ   -   بـ
ر
ــا القـــديمـــة والجـــديـــدة ا المرابحـــة بمختلف أنواعهـ

ـــــمي   ــ ــ ـــــدد من  إجمال  دينارل حيث إن   981,446,616م مبلغ  2021نهاية ديسـ ــ ــ المسـ
ـــاط المرابحة مبلغ   ــ ــ ــ ــ ـــمي    99,208,612أقسـ ــ ــ ــ ــ   نهاية ديسـ

ر
ـــيد القائم ا ــ ــ ــ ــ دينارل أما الرصـ

ـــــداد مبلغ    882,238,091م مبلغ  2021 ـــ ــ ــ ــ ـــــاط متأخرة السـ ـــ ــ ــ ــ دينار حيث بلغ  األقسـ
ــأخير تمثـــل    28,374,926 ــة التـ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــار أي أن نسـ ــد الممنوح من % من ال3دينـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رصـ

 . عمليات المرابحة

 لجنة دراسة الجدوى االقتصادية بالمنطقة الغربية: 

ر قيام ال ـــــرف من خالل الفح  تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب  مـصــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــشــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من ــ
ر
  النـصف الثان

ر
سـنة  راء عقارات ا

ـــــتندات    30,500,000ة  إجماليم بقيمة  2021 ــ ــــراءدينارل ولم يتم إحالة مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الــ
ــنــة  (24)  قـانونمن    (1) مـادة الـذي يعــد مخــالفــة لل األمر   للــديوانل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م تعــديـل  2013لسـ

ــــنة    (19)  قانونلل  ـــ ــ ــ ــ ــــأن إعادة تنظيم  2013لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــبة وتعديالت  وفق  م بشـ ـــ ــ ــ ــ ديوان المحاسـ
: اآل  
ر
 ن

ــاريــــخ   - ــة أرض بتـ اء قطعـ ــا    ل(ل خل ع )ع م وذلـــك من  2021/ 09/ 07شر ــيـــد عليهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مشـ
  ودور أول الكائن بمنطقة

ـــــكن من دور أرضر ــ ــ ـــــاحتها    مسـ ــ ــ ـــــعال مسـ ــ ــ   2م 396غوط الشـ
ــــة    25//   327التخطيط   ــــاوزت    6,000,000ن بقيمـ ــــث تجـ  حيـ

 
ــــدا ــــ  نقـ ــــار دفعـ دينـ

 دينار.  15,000قيمة المير الواحد 

ران بتاريــــخ   - ر اء مببر مير   أرض مقام عليها  2021/ 06/ 05شر
م الذي يتكون من قطعبر

والقطعة الثانية    7565ملف عقاري رقم    2م  260.8مسـكن مسـاحة القطعة األول  
ــــاحتهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــارع    9301ملف عقـاري رقم    2م  93.62مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الكـائنـة بمنطقـة طرابلس )شـ

ــــك   ــالـ ــ ران(ل من المـ ر ــــار االول    ل آل(عل أ )مير ــــة العقـ ــــة    10,669,500قيمـ ــــارل وقيمـ دينـ
  
ر
 دينار.  40,000تجاوزت قيمة المير الواحد ل حيث دينار  3,830,500 العقار الثان

اء قطعـــة ارض بتـــاريــــخ   - ــاء  2021/ 09/ 28شر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   طور االنشـ
ر
ــكن ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مقـــام عليهـــا مسـ

ــــاحتها   ــ ــ ــليمل ملف العقاري رقم    2م1008مسـ ــ ــ ــ   35465الكائنة بطرابلس محلة أبو سـ
ة المير تجـاوزت قيمـدينـار   10,000,000بقيمـة    ل(ع  يل حل)ل  (أ   عل يل)وذلـك من  
 دينار.  9920الواحد 
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 والعقودلجنة العطاءات  

من خالل  ل و إجراءات ينظم عمــل لجنــة العطــاءات والعقود دليــل  أو    عــدم وجود الئحــة
ر  : دراسة محا ر اجتماعات لجنة العطاءات والعقود تبير  

ر
 اآلن

كات  عدم قيام اللجنة بةتباع طريقة المناقصـة العامة واالقتصـار بةبر  - ام العقود مع شر
 مح

 
 . ددة مسبقا

ــــاريــــع عل عرض واحــد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اغلــب المشـ
ر
ر فقط ممــا يفوت عل أو    االعتمــاد ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عرضـ

ــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أفضــل المواصــفات ويظل محل و  األســعار فرصــة تنفيذ المشــاريــــع بأقل   مصــــ
 ومن أمثلة ذلك: شبهات 

 عدد العروض  موضوع التعاقد  رقم المحرصن 

3 
اتيجية لبناء أساس  اعداد  الخطة االسير

ر    ألمن المعلومات. قوي ومتير
 كة المتقدم لالستشارات والتدريب. شر 

6 
  مصـرف  انشاء الفرع الرئيس  بنغازي 

 الوحدة. 
كة مرادة للمقاوالت.   شر

كة الجش الذهب للمقاوالت.   شر

 ج  لبنان.  مشـروع  8
 توصيلة كهرباء لمببر

 المجموعة الوطنية للهندسة واإلنشاءات العامة. 
 االستشارات الفنية. الهندسة لخدمات 

8 
ا  مشـروع  ر  NBSتوريد طابعة بطاقات فير

HORIZON. 
 EBE  المكتب الهند   المـضي

10 
دواليب حفظ الملفات )الكار    مشـروع 

 دكس(. 
كة المجموعة الخماسية لألمن والسالمة.   شر

كة دار المنصورة    والمعدات المكتبية.  ت لأللياشر
 

 اجلمهورية    مصـرف 
 الحوكمة

ر   - ــــام  تبير   النظـ
ر
ــــدة ا ــــد المعـ ــــا للمواعيـ ــــاد وفقـ ــــاالنعقـ ــــة بـ ــــة العموميـ ام الجمعيـ ر ــــدم الير عـ

   مصـرف األسا   لل 
ر
الذي ترتب األمر    مل 2013/ 4/ 11ل حيث كان آخر اجتماع لها ا

ـــــاع ال ـــــحين أوضـ ــــرف علي  عدم تصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــنة  23)  القانونوفقا ألحكام   مصـ م  2010( لسـ
 .  بشأن النشاط التجاريل من حيث تعديل النظام األسا  

ام رئيس مجلسع - ر   نفس الوق  منصــب وزير  ع  ال  خلاإلدارة ) دم الير
ر
( الذي يتقلد ا

ــــور رئيس الديوان رقم )المالية   ــ ــ ــ ــ ــــنة  7بمنشـ ــ ــ ــ ــ ــــالن  2018( لسـ ــ ــ ــ ــ ــــأن تعارض المصـ ــ ــ ــ ــ م بشـ
ـــــركاتبمجالس إدارات ا ــ ــ ــ ـــــرف مخالفة دليل حوكمة المصارف الصادر عن  و ل  لشــ ــ ــ ــ   مصــ

ــــارف رقم )نون ال( من قــا 68/ 5ليبيــا المركزيل وبــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة 1مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 . م2005

 الرقابة الداخليةنظم  

ــــرف اإلدارات الرقابية بالمن خالل تقييم عمل   ــ ــ واالطالع عل التقرير الصادرة عنها    مصــ
ر  : تبير  

ر
  اآلن

ر بالفروع والوكاالت   -   أداء المراجعير
ر
ـــــور ا ــ ــ ـــــعفقصـ ــ ــ ـــــهرية والطارئة    همتقارير  وضـ ــ ــ الشـ

ويرل حيــث لوحظ بــأن جــلغ التبليغــات يتم أعــداد التقــارير بهــا  ر لوقــائع االختالس والير
وير  ر ة طويلة وإحالتها لمجلس اإلدارة بعد حدوث عمليات االختالس والير  . بفير
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ــوابط  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالمــــة الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بــــالفروع والوكــــاالت بــــالتــــأكــــد من مــــدى سـ عــــدم قيــــام المراجعير
ـــــفاعليتها وذلك فيما يتعلق بتداول األرقام الالتشـغيلية ومدى   ــ ـــ ــ ــ ــ ر ــ ر الموظفير   ـشية بير

ــتخــدام األمر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بــاسـ الــذي ترتــب عليــ  حــدوث عمليــات اختالس من قبــل الموظفير
 . مصـرف األرقام الشية لزمالئهم بال

-  . ر ر أن هناك بع  الفروع ال يوجد بها مراجعير  تبير

بات الوســــيطة لم يتم  وجود معلقات قائمة بحســــابات الطوارئ والتنبيهات والحســــا  -
 الميدانل وقوز التيك(.  مصـرات تسويتها بمعظم الفروع منها عل سبيل الذكر )فرع 

ـــــتاذ العام   - ــ ــ ــ ـــــدقة نظام جديد مع األسـ ــ ــ ــ ـــــكوك المصـ ــ ــ ــ ـــــجل الصـ ــ ــ ــ ـــــيد سـ ــ ــ ــ عدم مطابقة رصـ
انية المختضة.  ر  والمير

 عدم تتبع المقاصة لدى بع  الفروع بشكل دقيق.  -

ــــاب الدائنون ال - ــ ــ ــ ــــابات بحسـ ــ ــ ــ   ظهور بع  الحسـ
ر
م عكس 2021/ 12/ 31مختلفون ا

 . طبيعتها 

ــــابات العمالء   - ــ ــ ــ ــــتندات حسـ ــ ــ ــ عدم امتثال جل الفروع بالتحديث الدوري لبيانات ومسـ
ــير المحليـة والمعـايير الـدوليـة  KYCوفق نموذج اعرف زبونـك ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مخـالفـة للمنـاشـ

ر
( ا

 المنظمة لعمل اإلدارة. 

ــنـة  ( ل2عـدم امتثـال اإلدارة التنفيـذيـة بقرار مجلس اإلدارة رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن 2020سـ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
ر لشغل الوظائف القيادية   التأكيد عل   المرشحير

ر
اعتماد المعايير الواجب توافرها ا

 . مصـرف بال

  التجاوب مع تقارير إدارة االمتثال  -
ر
ــــعف مجلس اإلدارة ا ــ ــــور وضـ ــ ــــافة إل قصـ ــ ل باإلضـ

ــــأن تزويــدهــا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتجــابــة لمكــاتبــات إدارة االمتثــال بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم تعــاون بع  الفروع واالسـ
ــت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــانــــات ومسـ ــالهم ومعــــامالتهم يتطلــــب الرد ببيــ   أعمــ

ر
ــتبــــ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نــــدات عن عمالء يشـ

 النسيجل الزاوية المدينة.  واالستجابة بشكل عاجل منها فرع غريانل

ـــــ    - ــ امـ ر والـير ــــده  ــ ــ وتـقـيـ ــــ   ــ ــ ــــامـ ــ ــ قـيـ   
ر
ا اإلدارة  مـجـلـس  أداء  ـــــتـوي  ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ   

ر
ا   
ر
ــــدن ــ ــ وتـ ـــــعـف  ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

ـــــرف أشار إلي     والذي باالختصاصات الموكلة إلي ل   ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي بالرسالة ذات   مصــ
ــــرف    م2022/ 01/ 12  بتاريــــخ   (71/ 706م اإلشاري )ر.م.ن الرق  بوضع وطالب المصــ

 برنامج تدريب   ألعضاء المجلس. 

فرع ووكــالــة ال يوجــد بهــا مراقب   امتثــال منهــا )فرع أمحمــد المقريفل    84 د وجود عــد -
ر   (.  وكالة ليبيانال وكالة القادسيةفرع المنارة زليير

-   
ر
ع  ا

إعداد تقارير ربــع شهرية عن نشاط عملها تأخر إدارة المراجعة والتدقيق الـــــشر
ــندة لها وفق  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   موعدها المحدد مما يعد مخالفا للمهام واالختصـ

ر
ا

ــتـدل عل قيـام اإلدارة بـةعـداد التقرير الخـاص بـالربــع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهيكـل التنظيم  حيـث لم نسـ
 الرابع عن عمل اإلدارة. 

فاعلة من شأنها    راءاتإجالتخاذ    مصـــرف قصور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بال -
ــــالمية وفق  ــ فة اإلسـ ــــير ــ ام بتنفيذ معامالت الصـ ر

ــــديد عل الفروع والوكاالت بااللير ــ التشـ



 

 

 

 
115 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــوابط المعتمدة من  ـــ ــ ــ ــ ــــرف المعايير والضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ فة    مصـ ـــــير ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي المنظمة للصـ
 اإلسالمية. 

ال يوجد بملفات المرابحة ببع  الفروع نموذج معاينة السلعة لمعظم المعامالتل   -
ـــــر   وكذلك نموذج التعهد الخاص بتســـليم الســـلعة )فرع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ل فرع الزاوية  قصـ بن غشـــير

ــــراءعدم توقيع بع  المصــــارف عل عقد ل باإلضــــافة إل المدينة( ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــشــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخاص   الــ
 بالمرابحة وكذلك عدم التوقيع عل بع  عقود بيع المرابحة بالفرع. 

ـــــ - ــ ـــــف نموذج بناء الذمة المالية لمعظم معامالت الصـ ــ ـــــالمية  عدم إرفاق كشـ ــ فة اإلسـ ير
 . المنفذة بالفروع 

 المحفظة االئتمانية

ــــيل الديون  - ــ ــ ــ ــــير إدارة مخاطر االئتمان وكذلك مكتب المتابعة وتحصـ ــ ــ ــ ــــعف وتقصـ ــ ــ ــ ضـ
ــــنة المالية محل الفح    ــ ــ ــ ــــية وكذلك السـ ــ ــ ــ ــــنوات الماضـ ــ ــ ــ   القيام    م2021خالل السـ

ر
ا

ــــتوي بنود    إجراءاتبدورهم باتخاذ   ــ ــــتحقة عل مسـ ــ ــــاط المسـ ــ ــــيل اإلقسـ ــ فاعلة لتحصـ
ــــهيالت االئتمانيةالمحف ــ ــــواء كان  التسـ ــ ــــةأو   قروض عقاريةأو   ظة سـ ــ أو   قروض خاصـ

ـــــلع  أو    قروض تجارية ــ ــ   إليقاع الحجز   المباعةلالسـ
ر
ين للمكتب القانون وإحالة المتعير

القانونية بالخصــــوصل حيث بلغ  قيمة    جراءاتاإلداري عل حســــاباتهم واتخاذ اإل 
 دينار.  2,283,098,098الديون الغير عاملة للمحفظة ككل مبلغ وقدره 

ـــــنة   - ــ ــ ـــــيلها الظاهر خالل السـ ــ ــ   تحصـ
ر
ـــــكوك ا ــ ــ ـــــ  الديون المشـ ــ ــ تنام  وكي  حجم مخصـ

ــية والمقدر نحو 2021المالية   ــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات الماضـ ــ ــ ــ ــ دينارل والذي    986,389,155م والسـ
ــنــة ألخرى وحيــث كــانــ  قيمــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب النتيجــة من سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يعتي  لــ  تــأثير مبــاشر عل حسـ

ــــال ــــة المـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ــــاهرة ا ــــة الظـ ــــ  عن القيمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة االمخصـ ــــادة بنحو يـ ــــال يـ ــــة بـ ـــــابقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ

 دينار.  29,988,179

  لل  -
ر
ــــاط االئتمان ــ ــــتوى متابعة النشـ ــ   مسـ

ر
ـــــرف تدن ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــيل    مصـ ــ   تحصـ

ر
وتكثيف الجهود ا

ــهيالت والقروض   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمـانات المقـدمة مقـابل التسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وإعادة تقييم الضـ األموال المتعير
ة ذات  ـــــنوات األخير ـــــمانات خالل السـ ـــــنوات ألن قيمة الضـ العقارية الممنوحة منذ سـ

  السوق العقاري جدوى 
ر
. وبأسعار مرتفعة ا  الليب  

 مكتب المتابعة وتحصيل الديون

ــــراءبلغ عدد طلبات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم إلغائها    الــ
طلب )اعتماد مســتندي(    26المرجعة والبر

ــراءأن جل طلبات    ثدوالر حي  37,412,109ة  إجماليبقيمة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المرجعة    الــ
كة وال  . مصـرف والملغية تم  بناء عل طلب الـشر

ــكـل دقيق  عـدم وجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمـل كـافـة العمليـات الخـارجيـة بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قـاعـدة بيـاـنات موحـدة تشـ
  تســــيير المهام وفق النســــق المتعارف لضــــمان 

ر
نتيجة عدم ترابط الهيكل التنظيم  ا
ــــرف الذي يستوجب عل اإلدارة العليا لاألمر    تحقيق االتصال الداخل  الفعالل ــ ــ ــ   مصــ

  التنظيم الداخل  لدى ال
ر
 . مصـرف الجمهورية إعادة النظر ا
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 لتسويات المحليةا 

ر من خالل الفح  ارتفــاع حجم المعلقــات بمبلغ   دينــار خالل    1,326,882,166تبير
  
ر
 م والبيان التال  يوضن ذلك: 2021/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ا

 البيان 
ي  
ن
األرصدة ف

31 /12/2020 
ي  
ن
األرصدة ف

31 /12/2021 
 الفرق بينهما 

  تسوية حسابات 
ر
الفروع  فرق المجاميع ا

 طرف اإلدارة وحسابات اإلدارة طرف الفروع 
21,561,074 1,348,443,240 1,326,882,166 

 

  أداء عمل إدارة التسويات وكذلك الفروع التابعة ل -
ر
ــــرف ضعف وتدن ــ الجمهورية   مصــ

ــــ ــ   مضـ
ــــوية المعلقات البر ــ   تسـ

ر
ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة   ىــ ــ ــــبح  أرصـ ــ ــــنوات وأصـ ــ عليها العديد من السـ

  الواقع ترحل من سنة
ر
 أخرى. إل  تاريخية وه  ا

ـــــرف قصـور مجلس إدارة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ فاعلة من   إجراءاتوكذلك اإلدارة التنفيذية باتخاذ   مصـــ
ــــوع المعلقات الظاهرةل   ر بمتابعة موضـ ــــديد عل إدارات الفروع والمعنيير ــأنها التشـ ــ شـ

ــوـية وذـلك للقيـام   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـل المتعلقة  بمـذكرات التسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـدورهم فيمـا يخ  معرفـة التفـاصـ
ــــدر مؤخرا قرار   إجراءاتبالمبالغ المعلقة واتخاذ ما يلزم من  ــ ــــويتهال علما بأن  صـ ــ لتسـ

ــاريــــخ   ــ ــ بتـ ــــات  ــ ــويـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التسـ إدارة  ــــل  ــ ــــة عمـ ــ ــابعـ ــ ــ لمتـ ــة  ــ ــ لجنـ ــــل  ــ ــكيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لتشـ اإلدارة  من مجلس 
 م. 2021/ 12/ 6

ــــوية وعدم متابعتها أوال بأو  - ــ ــ ــــتمرار ترا م المعلقات بمذكرات التسـ ــ ــ ل قد يعرض إن اسـ
  من الممكن أن   مصـرف ال

لخسائر نتيجة لعدم درايت  بتفاصيل هذه المعلقات والبر
ــمونها عل عمليات اختالس ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مضـ

ر
  بع  الفروع   تحتوي ا

ر
اإلدارات ولم تتخذ أو    ا

 بشأنها منذ سنوات.  إجراءات

ــــرف تـأخر كال من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيـذيـة ل - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توحيـد   مصـ
ر
الجمهوريـة ا

ـــــرف واحدة لمنظومة   ــ ــ ـــــرف الجمهوريةل حيث أن ال  مصــ ــ ــ يعمل بأربعة منظومات    مصــ
 ه  األمة سابقا والجمهورية سابقا ومنظومة الفلكس كيوب ومنظومة التسويات. 

 المدينون المختلفون

ة   ر أن   2021/ 12/ 31من خالل الفح  والتـدقيق لبنـد المـدينون المختلفون للفير تبير
دينـار مـا يخ  اإلدارة العـامـة والفروعل بينمـا    1,012,680,838قيمـة هـذا البنـد بلغـ  

ــــاظرة   ــ ــــة المنـ ــ ــــاليـ ــ ــــة المـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ   
ر
ــــد ا ــ البنـ ـــــذا  هـ ـــدة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أرصـ ـــــ   ــانـ ـــ نحو مل  2020/ 12/ 31كـ

  ذات  603,482,959دينــــارل بفــــارق    409,017,879
ر
ــيــــد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التــــاريــــخ    دينــــار عن الرصـ

ــــابقة ـــ ــ ــ ــ ــــنة المالية السـ ـــ ــ ــ ــ ر وجود بع  المالحظات عل هل  للسـ ذا ومن خالل الفح  تبير
 :  البند نوردها فيما يل 

ــــرف تقصــــير إدارة ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   متابعة المدينون المختلفون   مصــــــ
ر
وكذلك اللجنة المختصــــة ا

( مع العديد من األفراد والجهات والمؤسسات والمصادقة عل  )األرصدة لدى الغير
ــــنة   ــــدة كل سـ ــــوية هذه األرصـ ــــدة والمقيدة تح  هذا البند لتسـ ــــحة ومتابعة األرصـ صـ

 عل حدا. 

ـــــدة المدينون المختلفون ومنها أو    ترحيل - ـــ ــ ــ ــ ة الزمنية والتاريخية لبع  أرصـ   ِقدم الفير
ــــيلة بمبلغ   ــ ــــمان المسـ ــ ــــتحقة    27,621,440خطابات الضـ ــ دينارل وقيمة الفوائد المسـ
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كة   4,049,036قروض تجارية بمبلغ   دينارل وقيمة الفوائد المسـتحقة قروض مشـير
 دينار.  173,756,727عضوية بمبلغ 

ــخـامة حجم بنـد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كي  وضـ
ر
م والبـالغة  2021/ 12/ 31المـدينون المختلفون القـائم ا

  متابعة إدارة ال  1,012,680,838نحو 
ر
ــــير ا ـــــرف دينارل مما يعد تقصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ألموال     مصـ

ــبــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امهــا بــالطرق المنــاسـ ر ــبــة الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وال يوجــد مــا يفيــد لــدى إدارة المحــاسـ تجــاه الغير
 ص. قانونية بالخصو  إجراءاتاتخاذ أو  لتحصيلها وتسويتها لهذه المبالغ

 الحسابات الجارية المدينة )السحب عل المكشوف(: 

  
ر
ا ــــة  ــ ــ ــــائـمـ ــ ــ الـقـ ــــة  ــ ــ ــــوفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـمــكشـ ــــة  ــ ــ ــــديـنـ ــ ــ الـمـ ــــات  ــ ــ ــــابـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـحسـ ــــ   ــ ــ مـبـلـغ  2021/ 12/ 31بـلــغـ م 

ــــارل  2,565,825,898 ــ ــ     ديـــنـ
ر
ا ة  الـــفـــير نـــفـــس  عـــن  ــــاهـــر  ــ ــ الـــظـ ــــد  ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــرصـ عـــن  ــــاع  ــ ــ ــــارتـــفـ ــ ــ بـ

حيــث لوحظ من خالل متــابعــة وفح   ل  دينــار   16,531,216م بمبلغ  2020/ 12/ 31
ة لقيمة  جمالياإل كشــــوفات  الالحســــابات الجارية المدينة مع إدارة المحاســــبة من خالل  

  
ر
ـــــدة القائمة ا ــ ـــــمن مرفقات  2021/ 12/ 31م و2020/ 12/ 31األرصـ ــ   ظهرت ضـ

م والبر
: المركز المال  ك قائمة   

ر
 اآلن

اتيجية واضــــحة لمراقبة الحســــابات الخاصــــة بكبار ال بائن الممنوح   - عدم وجود إســــير
  بع  األحيان بقيم مالية أكي  من قيمة  

ر
ـــــف ا ــ ــ   تنكشـ

ـــــهيالت وقروض والبر ــ ــ لهم تسـ
 الضمانات المقدمة من هذه الجهات. 

 2020لسنة   ترغالت فرع-مصـرف الجمهورية  

 م المحاسبة. قس لعدم تكليف موظف مخت   -

ـــــول الثابتة لتدون ب  كافة البيانات المتعلقة   - ـــــجل خاص لألصـ ـــــك سـ عدم القيام بمسـ
 باألصل. 

ــول  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أثــاث وأجهزة بقيمــة  توريــد بع  األصـ
ر
ولم  عن طريق اإلدارة العــامــة  متمثلــة ا

 تضن وجود أي مستندات تفيد بعملية استالم هذه األصول من قبل إدارة الفرع.  ي

ــــة حوافظ  - ــــابعـ ــــة من   من خالل متـ ــــن وجود مجموعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة اتضـ ـــــدقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ
 المالحظات المتكررة منها: 

 عدم وجود توقيع العميل عل القسيمات الخاصة بةصدار الصك المصدق.  -

▪  .  عدم اعتمادها من قبل المراجع الداخل 

 عدم تعبئة كامل البيانات كرقم الصك وتاريــــخ الصك.  ▪

 عدم كتابة اسم الفرع.  ▪

  بع  الحاالت   -
ر
ر ا   عملية اعتماد  تبير

ر
ــابات الجارية ا ــ ــ ــ ــــم الحسـ ــ ــ ــــتخدام ختم قسـ ــ ــ اسـ

 الصكوك المصدقة بدال من االعتماد من قبل مكتب المراجعة الداخلية. 

ر   - ــطيــب العمليــات اليوميــة من قبــل الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف عمليــة مراجعــة وتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ ضـ
  لم يتم متابعتها  

ر بذلك حيث اتضن وجود العديد من الحركات اليومية البر المكلفير
  بيانات ومستندات بع  الحركات اليومية. وتشطيبه

ر
 ال أيضا وجود نق  ا
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ــاتل   - ــافـــة االيرادات والعموالت عل بع  العمليـ ــيـــل كـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام بتحصـ   مثـــلعـــدم االهتمـ
ـــــارف التحويالت  ال ــ ــ ــ ـــــة مصـ ــ ــ ــ ـــــيل مقاصـ ــ ــ ــ ـــــم العمولة    ل حيثداخلية وتحصـ ــ ــ ــ لم يتم خصـ

 المقررة لها. 

ــبيـة اليوميـة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بع  الحـاالت عـدم إثبـات القيود المحـاسـ
ر
ــــة  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـالعموالت   والخـاصـ

 ية. مصـرف ال

ـــــتهدف من العدم  - ـــــنة  تحقيق االيراد المسـ   المقابل  م2020موازنة التقديرية لسـ
ر
ل وا

ـــــروف تجاوز بع    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية التقديرية ما أدمصـ ر إل  ى ات الفرع للقيم المعتمدة بالمير
 خسائر نهاية العام. حدوث 

ــلعـدم ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ارد رف عل بنـد التـدرـيب والتطوير عل الرغم من أهميـة تطوير المو ــ
ــــالب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيمت  بالموازنة التقديرية بمبلغ  ــ ـــــمير ـــ ــ ــ ــ ية وتنمية قدراتهم بالرغم من تضـ ـــــر ـــ ــ ــ ـشــ

 دينار.  25,000

 ات بالقيود المحاسبية. مصـروف عدم إثبات بع  ال -

ـــــن عند متابعة بند   - ــــروف اتضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــاب  مصـ ـــــية حدوث خطا حيث تم احتسـ ات القرطاسـ
ــــروف  ــ ــــروف ك   يخ  القرطاسية كإيراد قرطاسية )إيرادات( بدال من تحميل   مصــ ــ   مصــ
 ات القرطاسية. مصـروف عل بند 

  لسنة 
ر بشأنها: دينار  18,350م قيمة 2020بلغ  مصاريف الصيانة عل المببر   تبير

ــــيانة بقيمة  2020/ 7/ 21بتاريــــخ   - لوحظ وجود  ل  دينار   15,000م تم تحميل بند الصـ
  المبلغ وهو  أ دينار   6,835قيمة  ل  فواتير 

ر
ــــتندات ت ب     ال   8,165ما باا توجد لها مسـ

ـــــتحقاقل كما عملية   ـــــضـــــاف بالختم والتوقيع وذلك لجميع  االسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال يوجد اعتماد الــ
ــــحب النقدي للمبلغ   ــــيمات السـ ــــب    ل مع عدينار   15,000قسـ دم تمرير القيد المحاسـ

عل المراجع الــداخل  حيــث لوحظ عــدم وجود توقيع وختم المراجع الــداخل  عل 
 هذا القيد. 

ر طيلة سنة  عدم التسجيل وا - ـــــضافير ــ   سجل عهدة الــ
ر
المطابقة  ال  م و 2020لتقييد ا

 مع االستاذ العام. 

ــــافة - ــــجل الخ ينة باإلضـ ــــط والتعديل بسـ ة الكشـ   بيانات  إل   لوحظ كير
ر
وجود نق  ا

ات.    بع  الفير
ر
 السجل ا

  نهاية كل يوم.  -
ر
 لوحظ عدم ترصيد حساب الخ ينة بالسجالت ا

ــــجالت الخ ينــة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتــاذ العــام من تــاريــــخ من خالل متــابعــة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل   م2020/ 1/ 1واالسـ
ــيد 2020/ 12/ 31 ــ ــ ــ ــــجالت ورصـ ــ ــ ــــب السـ ــ ــ ــيد الخ ينة حسـ ــ ــ ــ ر رصـ ر وجود فرق بير م تبير

  أغلب األيام وعل سبيل المثال ال الحض: 
ر
 الخ ينة طبقا لألستاذ العام وذلك ا
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 التاريــــخ 
  االستاذ العام 

 ( ينار )د 
  السجل 
 )دينار( 

  الفرق 
 )دينار( 

 (170)  495,310 495,480 م 2020/ 2/ 4

 (22,651)  471,810 494,461 م 2020/ 2/ 9

 30,529 609,536 579,007 م 2020/ 2/ 11

 (1,389)  768,937 770,327 م 2020/ 3/ 17

 99 175,237 175,137 م 2020/ 5/ 10

 (695)  35,860 36,555 م 2020/ 6/ 4

 (695)  1,669,950 1,670,645 م 2020/ 7/ 20

 2,592 7,352 4,769 م 2020/ 9/ 20

 1,763 64,785 63,022 م 2020/ 12/ 16

 3,983 6,100 2,117 م 2020/ 12/ 23
 

ر  ف مبـالغ نقـديـة لبع    - ــيوـلة عل ال بـائن حيـث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توزيــــع السـ
ر
عـدم العـداـلة ا

  الحسابات العمالء بقيم تفوق قيمة
ر
 . السقف المحدد لباا

ــــوف الفعل  لما هو معتمد بالموازنة التقديرية   - ــ ــ ــ ــــحب عل المكشـ ــ ــ ــ ــــيد السـ ــ ــ ــ تجاوز رصـ
 م 2020المعتمدة خالل سنة 

 قيمة التجاوز  الرصيد وفقا للموازنة التقديرية  الرصيد الفعلي 

1,823,755 1,643,414 180,341 
 

  مبلغ  يمثل الرصــيد الظاهر ضــمن الحســابات المكشــوفة لتســهيالت القطاع الخاص -
  الراقية ذات رقم الحســـاب )  دينار   1,704,976

ر
كة المبان ( نتيجة  1013حســـاب شر

كة وال ـــــشر ــ ــ ر الــ ـــــرف العالقة االئتمانية بير ــ ــ   شكل تسهيالت ائتمانية    مصــ
ر
ة ا وغير   مباشر

ة    خطاب ضمان وسحب عل المكشوفل  مباشر
ر
لوحظ عدم وجود  حيث    متمثلة ا

كة منذ سنة   ـــــشر ــ ــ ـــــرف م جدية إدارة العدمع مل  2016أي حركات عل حساب الــ ــ ــ  مصــ
  
ر
 . حيال  القانونية الالزمة جراءاتاتخاذ اإل و متابعة هذا التسهيل  ا

ــاريــــخ   - ــدير إدارة فروع منطقـــة طرابلس بتـ ـــــدور قرار من قبـــل مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021/ 11/ 21صـ
ـــــرف بشـأن إيقاف   ــ ـــ ــ ــ ــ الجمهورية فرع ترغالت عن التعامل بتمويل المرابحة لألمر    مصـــ

ـــراء ب ــ ــ ــ ــ ـــشــ ــ ــ ــ ــ ة ل وذلك بناء عل ارتفاع قيمالــ ( حيث  1,442,308)إل   ة االقساط المتعير
 الرصيد القائم.  إجمال  % من 15بلغ نسبة 

ـــــنة   - ـــ ــ ــ ــ ة لسـ ـــــاط المتعير ـــ ــ ــ ــ ـــــنة    923,427م بقيمة  2021ارتفاع قيمة االقسـ ـــ ــ ــ ــ دينار عن سـ
ة لمنتج الســيارات  2020   قيمة االقســاط المتعير

ر
م وقد اتضــن ايضــا االرتفاع الكبير ا

ة   1,007,772حيـث ظهرت قيمـة   ـــــل مبلغ القـائم    دينـار متعير ــ ـــ ــ ــ ــ   1,009,554من أصـ
ــــداد   ة السـ ــــبة المبالغ متعير ــــير 99.8دينار أي نسـ ــــعفإل  % وهو ما يشـ  إدارة الفرع  ضـ

 متابعة هذه الديون. 

ــــالميـــة  عنـــد فح  ملفـــات البيع بـــالمرابحـــة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ر مجموعـــة من   ثاالثـــا   منتج -اإلسـ تبير
 المالحظات لبع  الملفات: 

ــــالميــة بــالرغم   - ــ ـــ ــ ــ ــ من عــدم انتظــام مرتبــات طــالب   هــذه  القيــام بمنن عقود مرابحــة إسـ
  أكير من ستة أشهر عل أخر مرتب. 

 السلع ومصر

▪  .  
ر
 عدم وجود نسخة من الصكوك المصدقة بالملف االئتمان
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ـــــابات الجارية عل نموذج  ▪ ــ ــ ـــــم الحسـ ــ ــ ـــــة بقسـ ــ ــ عدم وجود بع  التوقيعات الخاصـ
 الضمانة وطلب الحصول عل السلعة. 

 القره بوللي  فرع-مصـرف الجمهورية  

م  2020خالل ســــنة    من خالل االطالع عل تقارير مكتب المراجعة الداخلية بالفرع  -
ــهر  م2021/ 08/ 31حبر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود عــــدة مالحظــــات وتكرارهــــا أكير من شـ ومن ل تبير
: أ   

ر
 همها اآلن

ر بتمرير   - دون الرجوع للمراجعة مثل المقاصة  العمليات اليومية  قيام بع  الموظفير
ونية والتحويال  ر الكير ر عل المعاملة واالطالع    ودون توقيع  الفروعلت بير ــؤولير ــ ــ المسـ

 تنفيذها. عليها قبل 

 العمليات. بتحصيل كافة العموالت عل بع  الحرص عدم  ▪

  تنفيذ بع   ▪
ر
ر ا ر الموظفير  المعامالت. تداول االرقام الشية بير

   الصـفرية  عدم متابعة بع  الحسـابات   ▪
  متابعتها وتسـويتها طبيعتها  تطلب  تالبر

 ومن هذه الحسابات: ل بأول  أوال 
 رقم الحساب القيمة  نوع الحساب

 101000000 30,750 صكوك المقاصة

ونية  102000000 500 المقاصة الكير

 365013000 161,848 الرواتب المعلقة
 

  يقوم بها كل   -
ر ألتباث عمليات القب  والدفع البر عدم وجود سجل يومية الـــــضافير

  سجل الخ ينة الرئي افل انما يتم 
ر
 س  فقط. ـ االكتفاء بالتسجيل ا

   اعدم  -
ــــل الزمبر ــ ــلسـ ــ ــ ــــالمية بالفرع بالتسـ ــ ــــم المرابحة االسـ ــ ام قسـ ر ــتندات  لير ــ ــ لتفق المسـ

  
 
ــــتعالم ومخـاطر التموـيل رقم )وفقـا ــ ـــ ــ ــ ــ (  199لألليـة المعتمـدة من قبـل مـدير إدارة االسـ
: ملفات المستفيدين  من مل حيث لوحظ 2019لسنة   

ر
 اآلن

ـــــلعة والوعد أن تاريــــخ الفات - ـــــول عل السـ ـــــادرة بعد تاريــــخ طلب الحصـ ورة المبدئية صـ
اء السلعة. ـ بش   رائهال كذلك تاريــــخ الفاتورة النهائية للسلعة مؤرخة بعد إبرام عقد شر

صر عليها أكير من ستة أشهر من ـــــشهادة المرتب لكل من المستفيد والضامن م ▪
 المرابحة.  إجراءاتتاريــــخ منحها حبر تاريــــخ استكمال 

ــــرف عدم وجود اسم وختم وتوقيع الموظف المخت  من قبل ال ▪ ــ ــ ــ عل اذن   مصــ
 استالم السلع للمستفيدين. 

ــــخ ▪ ــــاالثبات الشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورة ملونة  ــ ــ ــــ  صـ ــورة عادية وليسـ ــ ــتفيد )ال بون( صـ ــ ــ  للمسـ ــ صـ
ــور مـــدير ادارة اال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتعالم والتمويـــل رقم )بـــالمخـــالفـــة لمنشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   199سـ

ر
( المؤرخ ا

 م بشأن ألية البيع الخاصة بالمرابحة االسالمية. 2019/ 07/ 15

ــــرف عدم اعتماد مندوب ال ▪ ــ ــ لنموذج معاينة السلع ومطابقتها لبيانات طلب    مصــ
 ال بون. 
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فة-الجمهورية    مصـرف  م. 2020االسالمية الزاوية لسنة    الصت 

  البيع بالمراب -
ر
ة ا القروض الموافق   إجمال  حة سيارات حيث كان  وجود قروض متعير

ــــيد القائم  2021/ 11/ 29دينار حبر    113,300عليها   ــ ـــ ــ ــ ــ   لدينار   38,720م وبلغ الرصـ
ـــــاط المتأخرة ل  دينار   25,041وبلغ  المتأخرات مبلغ وقدره   ــ ــ ــ ـــــل  االقسـ ــ ــ ــ   حيث وصـ

  بع  الحاالت دون قيام ال40)إل 
ر
 بالرجوع عل الضامن.  مصـرف ( قسط ا

ل  حيث كان   -
ر   البيع بالمرابحة ببيع أثاث مير

ر
ة ا القروض   إجمال  وجود قروض متعير

ــــدره  2021/ 12/ 5حــبر   ــ ــ وقـ مــبــلــغ  ــــأخــرات حــبر    224,100م  ــ ــ الــمــتـ ــــ   ــ ــ وبــلــغـ ــــار  ــ ــ ديــنـ
  4دينار حيث تراوح  االقسـاط المتأخرة من    15,311م مبلغ وقدره  2021/ 12/ 5
 أقساط.  8إل 

 فروع المنطقة الجنوبية رةإدا-الجمهورية    مصـرف

ــيــــد الخ ينــــة إلدارة فروع   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف بلغ رصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمهوريــــة بقــــائمــــة المركز المــــال     مصـ
  
ر
ر من خالل الفح     دينــار   18,145,142وقــدره    مبلغــا   م2020/12/31ا وقــد تبير

ــر جرد  عــدم مطــابقتــ  لمــا ورد   ــ ــ ـــ ــ ــ   محـضــ
ر
ــير وجود  الخ ينــةل نتيجــة  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليــة   تقصـ

ر
ا

 
ا
  األستاذ  التسجيل أوال

ر
 . عامالبأول ا

ر   - ـــــجل الخ ينة للعامير ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ـــ ــ ــ ــ -67مما يعد مخالفا للمواد )  ل2019-2020عدم مسـ
 . لشـركات والمنشآت المملوكة للمجتمع( من الالئحة المالية ل66-65-62

ــــرفية  وجود معلقات - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ لم يتم    حيث  الفروع   ألغلب  2009-2008م   تعود لعا   مصـ
 الالزمة حيالها.  جراءاتمتابعتها واتخاذ اإل 

-   
ر
  قــــائمــــة المركز المــــال  ا

ر
ــــدة المــــدينــــة المختلفــــة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب األرصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــــد حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ رصـ

ــا يمثـــل مل وهو  دينـــار   3,368,332نحو    2020/12/31 ـــــاريف مـــدفوعـــة مقـــدمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
) ـــــاب الطوارئ  )تخ    ل وفروقات معلقة)إيجار مببر ـــــحاري(ل وحسـ ــــرف الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ مصـ
ـــــويةفليكس كيوب ــ ــ ــ ـــــايا تح  التسـ ــ ــ ــ ـــــطو عل ال  ل وقضـ ــ ــ ــ ـــــ)عملية سـ ــ ــ ــ ـــــرف مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بقيمة    ــ

 . ل ومخزون قرطاسيةدينار  123,380دوالر ما يعادل بالدينار الليب    100,000

ــبند قضـــايا تح  التســـوية والذي يخ  عملية الســـطو وال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   100,000ـشــقة لمبلغ  ــ
  عـام  123,380غ دوالر مـا يعـادل مبل 

ر
ل وبـالرغم من م2011دينـار من إدارة الفروع ا

كة المتحدة للتأميم بالواقعة  قيام اإلدارة بةبالغ مديرية األمن ال ـــشــر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والــ
 أن   ال إوطبر

ر  ومتابعة الواقعة سواء مع النيابة جراءاتاستكمال اإل لم يتم  كة التأمير   . أو شر

ــول الثابتة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجالت لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة للوائن والمعايير المعمول بها عدم مسـ
ـــــور رئيس الديوان رقم ــ ــ ــ ـــــنة11) ومنشـ ــ ــ ــ ـــــجل مراقبة    م2018  ( لسـ ــ ــ ــ ـــــاك سـ ــ ــ ــ ـــــأن إمسـ ــ ــ ــ بشـ

 ول. األص

  عام    2,145,767غ  م بمبل 2019ة خالل عام تكبد اإلدارة خســــار  -
ر
م  2020دينارل وا

 دينار 2,731,004بمبلغ 



 

 

 

 
122 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 م 2020-2019  الجمهورية فرع سبها   مصـرف

 : ةنظام الرقابة الداخلي

ــــة   - ــــارير إدارة المراجعـ ــــات الواردة بتقـ ــــالمالحظـ ــــد إدارة الفرع بـ ــــدم تقيـ تكرار نفس  و عـ
ــــات   ــــذه المالحظـ ــا عل الرغم من أن بع  هـ ــ ــــدة منهـ ــارير المعـ ــ   التقـ

ر
ــــات ا المالحظـ
ـــــكل مخالفات   ـــــجيلها وجرائم ومنها ما ورد  تشـ ـــــدقة تم تسـ ـــــكوك مصـ ـــــأن وجود صـ بشـ
 . ميةوه وأرقام بطاقات غير معروفةوتسليمها بأسماء 

 ياب المتابعة والتدقيق لمذكرات التسوية مع إدارة الفروع. غ -

ئ للخزائن مما يعد مخالفة للمادة ) - ــــم المراجعة بالجرد المفاج  ــ ـــ ــ ــ ــ (  103عدم قيام قسـ
 . لشـركاتمن الالئحة المالية ل

ـــــنوات   - ر وجود معلقات تعود لسـ ـــــوية تبير من قديمة  من خالل مراجعة مذكرات التسـ
ــام   ــ ــا    2009عـ ــ ــار   7,896,435قيمتهـ ــ ــاذ اإل   دينـ ــ ــا    جراءاتلم يتم اتخـ ــ ــالهـ ــ ــــة حيـ الالزمـ

ونية للصكوك ب ــــرف بالمخالفة لنظام المقاصة اإللكير ــ ـــ ــ ــ ــ     مصــ
ر
ليبيا المركزي الصادر ا

 . 2016أكتوبر

 الحسابات الجارية المدينة:  

البالغ    مصــــرف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خالل فح  عينة من ملفات التسهيالت الممنوحة من قبل ال 
   دينار  32,594,148 قيمتها 

ر
:  2020/ 12/ 31ا  يالحظ التال 

ــــور إدارة ال - ــ ـــــرف قصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــهيالت ائتمانية    مصـ ــ ــــيل قيمة المبالغ الممنوحة كتسـ ــ   تحصـ
ر
ا

ــــركاتلبع  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والتشــــاركيات واألفراد رغم انتهاء مدة التســــهيالت وعدم متابعة    لشــــــ
اماتهم    جراءاتهذه المديونيات واتخاذ اإل  ر ر عن الوفاء بالير القانونية اتجاه المتخلفير

 . مصـرف اتجاه ال

ــــات االئتمانية المتبعة بال - ــ ــــياسـ ــ ــــور السـ ــ ـــــرف قصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ وعدم تكاملها وتغطيتها لكافة    مصـ
ــم ــ ــ   تضـ

ـــــرف ن لل الجوانب المالية والفنية البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــن من خالل    مصـ ــ حقوق  حيث اتضـ
: الفح  والمراج  عة التال 

ــــة مراكزهم المالية من أجل التحقق من  - ــ ــ ــ ــــات االئتمانية للعمالء ودراسـ ــ ــ ــ غياب الدراسـ
اماتهم اتجاه ال ر  . مصـرف قدرتهم عل الوفاء بالير

ــافيـــة والجيـــدة قبـــل الموافقـــة عل منن  ▪ ــات الكـ ــانـ ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عل الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم الحصـ
 االئتمان. 

▪   
ر
ـــــور ا    القصـ

ـــــلف االجتماعية البر ـــــتحقة عل السـ ـــــاط المسـ ـــــيل قيمة األقسـ تحصـ
  
ر
ــيــدهـا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار حيــث بلغــ  قيمـة    1,547,637و  حبن  2020/12/31ظهر رصـ

 دينار.  3,609,636و األقساط المتأخرة السداد نح

ـــــرف عدم قيام ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـيلها رغم أن   مصـــ
ر
بتكوين مخصـ  للديون المشـكوك ا

ـــــدا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن سـ ر متخلفير ــــدينير ــــب العمالء المـ ــــاه أغلـ ــــات اتجـ امـ ر ــــا عليهم من الير د مـ
 . مصـرف ال

  تم الحجز عليها   مصـرف عدم قيام إدارة ال ▪
وإعادة تقييم  ل  بتصنيف القروض البر

  تعود لسـنوات ماضـية  
ة السـداد والبر القيمة السـوقية لرهونات القروض المتعير
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ــــويتها واتخاذ اإل  ــ ــ داد حقوق    جراءاتوالعمل عل تسـ ــــير ــ ــ ــــمن اسـ ــ ــ   تضـ
القانونية البر

 . مصـرف ال

 الجمهورية فرع غدوة  مصـرف

 -نظام الرقابة الداخلية:    

ــهر - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2020/6إيقـاف المراجع الـداخل  بـالفرع من قبـل إدارة الفروع بـالمنطقـة من شـ
 دون تكليف بديل للقيام بالمهمة. 

 غياب المتابعة والتدقيق لمذكرات التسوية مع إدارة الفروع.  -

ـــــم المراجعة الداخلية بالجرد  - ـــ ــ ــ ــ ئ عل الخزائن بالمخالفة للمادة  عدم قيام قسـ المفاج 
 . لشـركات( من الالئحة المالية ل103)

 الحسابات الجارية المدينة: 

ــهيالت الممنوحـــة من قبـــل    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل الفح  واالطالع عل عينـــة من ملفـــات التسـ
   55,948,344ا البالغ قيمته مصـرف ال

ر
:  2020/ 12/ 31دينار ا   -يالحظ التال 

-   
ر
ـــــور إدارة الفرع ا ــ ـــــهيالت ائتمانية لبع   قصـ ــ ـــــيل قيمة المبالغ الممنوحة كتسـ ــ تحصـ

  متابعة    لشـــــركاتا
ر
  اإلدارة ا

والتشاركيات واألفراد رغم انتهاء مدة التسهيالت وتراجر
اماتهم    جراءاتهذه المديونيات واتخاذ اإل  ر ر عن الوفاء بالير القانونية اتجاه المتخلفير

 . مصـرف اتجاه ال

ــــات   - ــ ــــياسـ ــ ــــور السـ ــ ـــــرف عة بالالمتب  االئتمانيةقصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ وعدم تكاملها وتغطيتها لكافة    مصـ
ـــــمن لل    تضـ

ــــرف الجوانب المالية والفنية البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــن من خالل   مصـ حقوق ل حيث اتضـ
 :  الفح  والمراجعة التال 

ــــات   - ــ ــ ــ ــــة مراكزهم المالية من أجل التحقق من   االئتمانيةغياب الدراسـ ــ ــ ــ للعمالء ودراسـ
اماتهم اتجاه ال ر  . مصـرف قدرتهم عل الوفاء بالير

صـول عل الضـمانات الكافية والجيدة قبل الموافقة عل منن االئتمان  عدم الح ▪
ــــمانات الكافية تمكن ال  باعتبار  ــــول عل الضـ ـــــرف الحصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتيفاء كامل   مصـ من اسـ

 حقوق  عن طريق الرجوع عل هذه الضمانات. 

ـــــور  ▪      القصـ
ـــــلف االجتماعية البر ـــــتحقة عل السـ ـــــاط المسـ ـــــيل قيمة األقسـ   تحصـ

ر
ا

  
ر
ــيدها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار حيث بلغ  قيمة    1,547,637و نح  م2020/12/31 ظهر رصـ

  دينار.  3,609,636و األقساط المتأخرة السداد نح

ـــــرف عدم قيام ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـيلها رغم أن   مصـــ
ر
بتكوين مخصـ  للديون المشـكوك ا

امـات اتجــاه   ر ــــداد مـا عليهم من الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن سـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر متقــاعسـ أغلــب العمالء المــدينير
 . مصـرف ال

 -مدينون مختلفون:    

   
ر
ــــاب المـدينون المختلفون بقـائمـة المركز المـال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـد حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2020/12/31بلغ رصـ
ـــــطو  ــ ــ ـــــايا السـ ــ ــ ـــــوية )قضـ ــ ــ ـــــلن نفس المبلغ وهو يمثل قيمة مبالغ تح  التسـ ــ ــ ـــــلف-المسـ ــ ــ  سـ

 :  منح  بالخطأ( تفصيلها كالتال 



 

 

 

 
124 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــرف الذي يخ  عملية ســطو عل ال  بند قضــايا تح  التســوية - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   21,580  مبلغ مصــــ
  عام

ر
 . 2013دينار من الفرع ا

ــــرف وقد قام  إدارة ال - ــ ــ   بخصوص عملية السطو إال   مصــ
بةبالغ مديرية األمن الوطبر

ـــــبخصوص مح  جراءاتأن  لم يتم استكمال اإل  ــ ــ ــ ضر النيابة ومتابعة الموضوع واتخاذ  ــ
ــــرف إدارة ال  كما قام   العمليةلحول تلك   جراءاتاإل  كة المتحدة   مصــ ــــشر بمخاطبة الــ

ر بخ  الحادثة. شقة إال أن  لم يتم التعوي  عن تلك ـ صوص واقعة الللتأمير

وه  قيم  ف  لبع  ال بائن كسـلف بالخطأ والبالغ قيمتها   سـلف منح  بالخطأ  -
ـــــلف ظل     11,158نحو  ــ ــ ــ ـــــتفيدين من السـ ــ ــ ــ ـــــبب عدم ورود مرتبات المسـ ــ ــ ــ دينار وبسـ

ــــاب دون قيام ال ــ ـــــرف القيمة معلقة بالحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ لغ  بتحويل هذا المباألمر    بمعالجة مصـ
 الالزمة حيالها.  جراءاتللديون المشكوك فيها واتخاذ اإل 

 صدة مدينة مختلفة: أر 

   
ر
ـــــدة المـدينـة المختلفـة والظـاهر بقـائمـة المركز المـال  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب األرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـد حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ رصـ

وقــــد لوحظ من خالل التحليل  للبنــــد وجود فرق  دينــــارل    2,987نحو   2020/12/31
  
ر
 للمركز المال  ا

ر ر قائمتير لبند األرصدة المدينة المختلفة مما يفقد    2019/12/31بير
ــــف تحليل    ــــول عل كشـ   ظل عدم الحصـ

ر
 ا
 
ــا ــ ــــوصـ ــــداقية لقائمة المركز المال  خصـ المصـ

  إفادة  
ر
ـــــب ما ورد ا ــ ـــ ــ ــ ــ   المنظومة حسـ

ر
ــبب وجود خلل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للبند المذكور أعاله وذلك بسـ

 . مصـرف ال

 التجاري الوطني    صـرف امل 
 الجمعية العمومية

ــــاط الو من خالل الفح   ــــة نشـ ـــــرف دراسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر بأن  مصـ ــــا ل إدارية منذ    تبير   من مشـ
ر
يعان

  ال2021بداية ســــنة 
ر
  حدث  وأثرت ا

ــــرف م بســــبب عملية االنقســــام البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشــــكل   مصــــــ
ـــــاهمـ  وتفـاقمـ  من  ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

كـامـل من النـاحيـة اإلداريـة والمـاليـة وفيمـا يل  أهم النقـاط البر
 االنقسام: عملية 

  بداية ســـنة   -
ر
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   م عل مســـتوى 2021ظهور انقســـام ا

ــــط لإلدارات  إل  ى أد ــ ــ ــتجابة اإلدارات الوسـ ــ ــ ــ ــدار القرارات وعدم اسـ ــ ــ ــ   إصـ
ر
ازدواجية ا

تعطيــــل أعمــــال مجلس اإلدارة وعــــدم اجتمــــاع اللجــــان   الــــذي نتج عنــــ األمر    لالعليــــا 
ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وذلــك لعــدم 2021الــدائمــة وكــذلــك عــدم اجتمــاع اللجنــة التنفيــذيــة خالل سـ

قيةل باإلضافة  استجابة اغلب   المنطقة الــــشر
ر
عدم قدرة إدارة إل   اإلدارات الواقعة ا

ة   ــاباتها التجميعية خالل فير ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة حسـ ــ ــ ــ ــ ــبة بمنطقة طرابلس من معرفة أرصـ ــ ــ ــ ــ ــ المحاسـ
  . شهر نوفمي  إل  سبعة أشهر من شهر مايو 

ـــــرف الجمعية العمومية لل    عقدتاخر اجتماع   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    مصـ
اجتماعها   كان  التجاري الوطبر

ــــرف مل بمقر اإلدارة العامة لل 2020/ 10/ 04االعتيادي وغير االعتيادي بتاريــــخ   ـــ ــ ــ ــ   مصــ
 . بمدينة البيضاء 

ــــرف قيام الجمعية العمومية لل  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادقة عل القوائم المالية المجمعة ب  مصـ ـــ ــ ــ ــ المصـ
مل بقرار من الجمعية العمومية  2018سنة إل   م2011عن السنوات من   مصـــــرف لل 
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مل بالرغم من مراجعتها من قبل مراجع واحد فقط  2020ســــنة  ( ل1االعتيادية رقم )
ـــــارف رقم ) ــ ـــــنة  1بالمخالفة لقانون المصـ ــ ـــــنة  46)  القانونوالمعدل ب  2005( لسـ ــ ( لسـ

 . م2012

انيات ال - ر ــــادقة عل مير ـــــرف المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــابات    مصـ ة جدا بحسـ بالرغم من وجود مبالغ كبير
ــــرف الطوارئ المتنوعةل بكافة فروع ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ انية ال  مبوبة  مصـ ر   المير

ر
مجمعة تح  بند ا

  لحسابات الطوارئ. 
 أصول أخرى وال يمكن أن تعي  عل الرصيد الحقيقر

  بمراجعة القوائم المالية لل   ةمراجعمكتب  تكليف   -
ر
ـــــرف قانون ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتة  مصـ ـــ ــ ــ ــ خالل سـ

 سنوات متتالية. 

ر مجلس إدارة ال - ــــرف تم تعيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بقرار من الجمعية العمومية باجتماعها الســنوي    مصــــ
ــــتمراره   2011-11-25بتاريــــخ   ــ ــ ــ ــ ــــنوات وعدم   واسـ ــ ــ ــ ــ ة سـ ــــر ــ ــ ــ حبر تاريــــخ اليوم ولمدة عـشــ

ام بالمادة ) ر  . مصـرف ( من النظام األسا   لل 19االلير

ــنـة  إل    مـا يفيـد اجتمـاع اللجـان الـدائمـة التـابعـة عـدم وجود  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مجلس اإلدارة خالل سـ
ام بدليل الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة 2021 ر ر عدم االلير ــــرف مل مما يبير ــ ــ ــ ــ  مصــ

 م 2010لسنة  (20ليبيا المركزي رقم )

 نظام الرقابة الداخلية

  نظام الرقابة الداخلية بال
ر
 : مصـرف ومنها لوحظ وجود ضعف ا

ــنــة  إن   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف األول من سـ ــ ـــ ــ ــ ــ التقــارير  إل    تفتقر م 2021تقــارير إدارة االمتثــال عن النصـ
ر بالفروع والبالغات المحالة   التقارير المتعلقة بالمراقبير

ر
إل   التفصــــيلية والمتمثلة ا

ـــــرف المعلومات المالية بوحدة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــمن التقارير    مصـ ليبيا المركزيل كما ان  ال يوجد ضـ
ــــرف المقدمة قيام اإلدارة بتقييم مدى امتثال ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   تحكم   مصـ

ام  بالمعايير البر ر
والير

  العمــل ال
ر
ــــرا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ومنهــا مالءة رأس المــالل االحتفــاظ بــاالحتيــاطيــات اإللزاميــة  مصـ

 .
 
 واالحتفاظ بالسيولة المقررة قانونا

  بع  الفروع والوكاالت التابعة لل افتقا  -
ر
للمؤهالت    مصـــــرف ر مراقب   إدارة االمتثال ا

ــــات إدارة  ــ ــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ ــ ــ   تمكنهم من أداء أعمالهم وفقا لمتطلبات وسـ
ــــات البر ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ والتخصـ

  بع     االمتثال. 
ر
ر ا ــــات المراقبير ــ ــ ــــصـ ــ ــ ر المؤهالت العلمية وتخصـ والجدول التال  يبير

 : مصـرف عل سبيل الذكر ال الحض فروع ال

مراقب اسم ال  الوكالة أو  الفرع   ن كمراقب    المؤهل العلمي  تاريــــخ التعيي 

م  ع   ح م 2020 الرئيس  طرابلس    بك هندسة صناعية 

ا ـه م 2017 الميناء    شهادة اعدادية 

ا  ا  م 2015 براك    ثانوية عامة 

ا  ع  ا  م 2015 القرضة  ونات    دبلوم عال  الكير

م   ز  م 2013 ككلة   ثانوية عامة 

م  ا  م  م 2020 درج    شهادة اعدادية 

ع   ز   ا  م 2021 زوارة    دبلوم عال  هندسة 

ا ـه م 2016 عمر المختار    ثانوية عامة 

م   ع م 2020 الهوارى   ثانوية عامة 
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ر  - ر تابعير ـــــافةإل   تفتقر أغـلب الفروع والوكاالت لوجود مراقبير ــ ـــ ــ ــ ــ   وحدة االمتثـال باإلضـ
  إدارات المنـاطق وذلـك من اجـل  إل  

ر
ر ا    عـدم وجود مراقبير

التنبيـ  حول النقـاط البر
ـــــافة ـــــكل مخاطر عدم االمتثال باإلضـ ـــــير إل   تشـ   تشـ

ـــــد الحاالت البر   إل  رصـ
ر
ـــــتباه ا اشـ

ـــــيل األموا ـــــأنها عمليات غسـ ـــــبيل    لل وتحديدها وأعداد تقارير بشـ   المثال ومنها عل سـ
 . ا(س  البيضاءل فرع سوس ل فرع اجدابيـ االستثمارل الفرع الرئي )وكالة

ر ال - ـــــتوى القلة عدد المراجعير ــ ر عل مسـ ــــرف داخليير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــكل عام فعددهم لم    مصـ ــ بشـ
ــاتـــب فقط: مكتـــب طرابلس عـــدد  30يتجـــاوز ) ر عل عـــدد ثالث مكـ ( مراجع موزعير

ر 4مكتب بنغازي عدد )  ل( مراجع12) ( مراجعل  13)  مكتب البيضــاء عدد   ل( مراجعير
ــملـ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة عـدد حيـث شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من السـ

ر
( فروع  10)  عمليـات المراجعـة خالل الربــع الثـان

ــــاس المخاطر بالرغم من عدم قيام  وذلك بةتبا  ــ ــ ــ ــــلوب المراجعة المبنية عل أسـ ــ ــ ــ ع أسـ
  مصفوفة للمخاطر. 

 إدارة المخاطر بةعداد وتببر

ـــــرف تنوع المنظومات المستخدمة من قبل ال - ــ ـــــرف ل حيث يستخدم المصــ ــ ثالث   مصــ
ـــــ ـــــغيلية وه  )فليكس كيوبل النسـ ــــمنظومات تشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــكل  ــ (ل بحيث تشـ رل المركز الليب  

ــــتخدم ا ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ــــبة  41الفروع بعدد )  إجمال  لفليكس كيوب من الفروع البر ــ ـــ ــ ــ ــ ( فرع بنسـ

ــكــل الفروع 56 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غير المربوطــة بمنظومــة الفليكس كيوب عــدد    األخرى %ل بينمــا تشـ
ـــــبة  32) ــ ـــــعب عل 44( فرع بنسـ ــ ـــــابات ويصـ ــ %ل مما يوثر عل عمليات مراجعة الحسـ

ــــرف المعد موائمتها إلظهار مركز مال  موحد لكافة ال ــ ــ ــ ــ بسبب اختالف مسميات    مصــ
 ية. مصـرف دليل حسابات كل منظومة 

  المنظومة ال -
ر
ــــرف وجود عطل ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   مصـ

ر
ـــــتخدمة فليكس كيوبل وبالتحديد ا ية المسـ

إدارة الرقابة عل المصـــارف  إل   منظومة التقارير حيث كان أخر مركز مال  تم إحالت 
ــاريــــخ     عــــدم قــــدرة اإلدارة ا2021/ 04/ 30والنقــــد كــــان بتــ

ر
ــــاهم ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا سـ ــامــــة  مل ممــ لعــ

  طرابلس من معرفة المراكز المالية لل 
ر
ـــــرف للمحاسـبة ا ــ ـــ ــ ــ ــ لمدة تجاوزت السـبعة    مصـــ

 أشهر. 

ـــــا فيما يخ  وجد الئحة مالية معتمدة تنظم عمل التال   - ـــ ــ ــ ــ ـــــوصـ ـــ ــ ــ ــ ــــرف وخصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ مصـ
 . المدفوعات

انية التقديرية لسنة   - ر ــــرف م بحيث يصعب تقييم أداء ال2021عدم اعتماد المير ــ ــ ــ ــ   مصــ
 وتحديد االنحرافات إن وجدت. 

 عن عدم وجود توصـــيف ووصـــف   -
ا
عدم اعتماد الهيكل التنظيم  المســـتحدث فضـــع

  ألغلب المستويات اإلدارية الحالية. 
 وظيقر

ـــــرف اعتماد اإلدارة العامة بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ر اإلدارة والفروع عل   مصـ ــــوية بير ـــ ــ ــ ــ   عمليات التسـ
ر
ا

ـــــبة بالفروعل دون قيام اإلدارة العامة بةعداد   ـــ ــ ــ ــ ـــــويات الواردة من إدارات المحاسـ ـــ ــ ــ ــ التسـ
ــوية مرحلة  مذ    مذكرات التسـ

ر
ــوية مقابلة بالرغم من وجود مبالغ ضـــخمة ا كرات تسـ

ر الفروع لمن سنوات   . عمليات تكون بير

ر الفروع فليكس كيوب بمبالغ   - ــــاب تبادل المعامالت بير ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
ظهور مبالغ ظاهرة ا

ان المراجعة المجمع.  ر   مير
ر
 مرتفعة والذي يجب أن يكون رصيده صفر ا
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ـــــنة  من خالل االطالع عل تقا  - ــ ـــــف األول من سـ ــ رير إدارة المراجعة الداخلية عن النصـ
  الربــع األول عل عدد )2021

ر
 الربــع  ا( فروع وإدار 8م بحيث أنها اقتـضــت ا

ر
تل وا

  عل )
ر
 . ( فروع 10الثان

 : المركز المالي 

    مصـــرف من خالل االطالع عل المركز المال  لل 
ر
إل   لوحظ افتقاده ل  م2021/ 04/ 30ا

ات غير صحيحة منها: الدقة    تعط مؤشر
  بع  البنود والبر

ر
 المطلوبة ا

ــــرف تم إظهار الحســابات الجارية لدى   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي بالدوالر واليورو )رســوم(   مصــــ
ـــــرف دينار ضمن أرصدة لدى    872,166,645والمقومة بالدينار والبالغة   ـــ ــ ــ ــ ليبيا    مصــ
 المركزي بالعملة المحلية. 

ـــــول   - ــ ــ ـــــمن بند األصـ ــ ــ ـــــابات الطوارئ    األخرى ظهرت من ضـ ــ ــ ـــــدة حسـ ــ ــ بالمركز المال  أرصـ
  حساب تجزئة ا

ر
وحساب الطوارئ ومن المعلوم بأن حسابات    لشـــــركاتوالمتمثلة ا

  للعمل وطبيعتها مدينة حســب  
ر
  اليوم الثان

ر
الطوارئ يجب أن تكون قيمتها صــفر ا

  دليل الحسابات ولكنها تظهر بأرصدة سالبة
ر
 . بعكس طبيعتها  تصنيفها ا

 لمصارفاألرصدة لدى ا 

ــــدة ال ــــرف من خالل االطالع عل أرصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــرف لدى   مصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   طرابلس   مصـ
ر
ليبيا المركزي ا

ة من  ــــاء خالل الفير ــــدة 2021/ 04/ 30إل   م2021/ 01/ 01والبيضـ م لوحظ ارتفاع أرصـ
ــــرف  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــبة    مصـ ــ ـــــدة لدى  47ليبيا المركزي طرابلس بنسـ ــ  المقابل انخفاض األرصـ

ر
% وا

: % وفق اآل10ركزي بنغازي بنسبة ليبيا الم مصـرف   
ر
 ن

 04/2021/ 30 12/2020/ 30 بيان الحساب 
أو   قيمة الزيادة 
 االنخفاض 

 النسبة 

  مصـرف األرصدة لدى 
 ليبيا المركزي طرابلس 

3,938,045,676 5,795,358,538 1,857,312,862 47% 

  مصـرف األرصدة لدى 
 ليبيا المركزي البيضاء 

6,208,405,250 5,590,808,050 -617,597,200 -10% 

 

م  - ر ـــــرف لم يلير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــم قيمة الدفعة الثانية من القرض   مصـ ــ ــــاء بخصـ ــ ليبيا المركزي البيضـ
دينارل حســــب آلية تنفيذ القرض الحســــن الممنوح    919,200,000الحســــن والبالغ  

ـــــرف من  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــارف لدى   مصـ ــ ــــدة المصـ ــ   أرصـ
ر
ــــكلة تدن ــ ــــأن معالجة مشـ ــ ليبيا المركزي بشـ

 . يا المركزي ليب مصـرف 

ـــــبوعية )من خالل االطالع عل   - ـــــتمارة األسـ ـــــدرها ال94/ 14االسـ   أصـ
ــــرف ( البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  مصـ

  
ر
ـــــة ببيان االحتياط  النقدي اإللزام  ا ــ ـــ ــ ــ ــ  ألحكام المادة 2021/ 04/ 30الخاصـ

 
  م طبقا

ـــــارف رقم )57) ــ ــ ــ ـــــنة 1( من قانون المصـ ــ ــ ــ ـــــب قرار مجلس إدارة 2005( لسـ ــ ــ ــ م  ل وحسـ
ـــــرف  ــ ـــ ــ ــ ــ   تعتي  االستمارة األخير 2008( لسنة  68ليبيا المركزي رقم )  مصــ

   مل والبر
ة البر

ــــرف يصدرها ال ــ ــــرف نتيجة لتوقف المنظومة ال  مصــ ــ ــــرف ية وعدم قدرة المصــ ــ عل   مصــ
ــــدت ل لوحظ بان إدارة ال ــــرف معرفة أرصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــيدها لدى    مصـ ر االعتبار رصـ لم تأخذ بعير

ــــرف  ـــ ــ ــ ــ دينارل بل يتم    5,467,433,578  ليبيا المركزي بنغازي والذي ظهر بمبلغ  مصــ
ـــــرف االحتساب ومقارنت  برصيد ال ـــ ــ ــ ــ ـــــرف لدى    مصــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي طرابلس فقط    مصــ
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ــتمـارة أن االحتيـاط  النقـدي    4,341,646,685والبـالغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـارل بحيـث أظهرت االسـ
ــــكل    4,341,646,885يبلغ   اإللزام   ــ ــ ــ ــــوم االيداعية  20دينار والذي يشـ ــ ــ ــ % من الخصـ

دينـــارل بـــالرغم من وجود فـــائ     110,685,540وأظهرت بـــأن هنـــاك عجز قـــد بلغ  
ام ال  5,356,748,039بما قيمت    ر ر عدم الير بقانون المصارف    مصـرف دينارل مما يبير
  مادت  )2012( لسنة  46)  القانونوالمعدل ب  2005( لسنة  1رقم )

ر
( وذلك  59م ل ا

 كوحدة واحدة عند احتساب االحتياط  النقدي اإللزام  .   مصـرف بعدم اعتبار ال

    م(2008/ 16من خالل االطالع عل االستمارة األسبوعية ) -
ــــرف  أصدرها الالبر ــ ــ   مصــ

  
ر
م والخاصـــة ببيان نســـبة الســـيولة الســـائلة المطلوبة وفقا لمنشـــور 2021/ 04/ 30ا

ـــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنة  16ليبيا المركزي رقم )  مصـ ــ ــــيد 2008( لسـ ــ ــــاب رصـ ــ مل  لوحظ عدم احتسـ
ــــرف ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لــدى    مصـ

ــــرف التجــاري الوطبر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيــا المركزي بنغــازي والبــالغ    مصـ
ليبيا المركزي    مصــــرف ودة لدى  دينارل واحتساب السيولة الموج  5,467,433,578

ـــــهائد   4,341,646,685طرابلس فقط البالغة   ـــ ــ ــ ــ ـــــاب شـ ـــ ــ ــ ــ دينار ل كما ان  لم يتم احتسـ
  أصدرها ال

ليبيا المركزي بنغازي والبالغة    مصــــرف لدى   مصــــرف اإليداع القائمة والبر
ـــــرف دينار واحتســـاب شـــهائد اإليداع الذي أصـــدرها ال  3,000,000,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لدى    مصـــــ

ــــرف  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ دينار ل بحيث أظهرت    400,000,000كزي طرابلس والبالغة  ليبيا المر   مصـ
  تشـــكل   5,565,415,281االســـتمارة بأن نســـبة الســـيولة المطلوبة  

%  25دينار والبر
ــــرف من الخصــوم االيداعية لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    40,049,652وكذلك أظهرت بأن العجز    مصــــ

 دينار .  8,427,383,926بالرغم من وجود فائ  يبلغ 

 : ر حساب األرباح والخسائ

ة من   مصــــرف من خالل االطالع عل إيرادات ال - - 30إل   م2021-01-01خالل الفير
ــنـة ممـا   18,325,518م ظهر بنـد إيراد الفوائـد بمبـالغ  04-2021 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـارل خالل السـ

ام ال ر ر عدم الير ــــرف يبير ـــ ــ ــ ــ بشأن منع المعامالت الربوية    2013( لسنة  1)  القانونب  مصــ
 عل الجهات االعتباري

 
 من بداية سنة والذي أصبن ساريا

 
 . م2015ة اعتبارا

ــهائد اإليداع والبالغة   - ــ ــ ــ ــــلة عل شـ ــ ــ ــــمن   3,541,515ظهرت الفوائد المحصـ ــ ــ دينارل ضـ
 باعتبار إن  

 
ة ولكنها تعتي  إيرادات غير محصـلة فعليا

ـــــرف اإليرادات خالل الفير ــ ـــ ــ ــ ــ   مصـــ
ر ال ف بها والزال  موجودة ضمن مذكرة التسوية بير

ــــرف ليبيا المركزي غير معير ــ   مصــ
ـــــرف ي و التجار  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   أجراها ال  مصـ

ــــمن القيود المدينة البر ــ ـــــرف ليبيا المركزي ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   مصـ
 . المركزي  مصـرف التجاري ولم يجرها ال

 إدارة التسويات  

ر اإلدارة العامة بال      مصـــــرف من خالل االطالع عل مذكرات التسوية بير
التجاري الوطبر

ر   ليبيا المركزي طرابلس لوحظ وجود معلقات مرحلة منذ سنوات وبمبالغ    مصـرف وبير
 
 
ة الممتدة    دون توضين   لمرتفعة جدا   حال  دون تسويتها خالل هذه الفير

األسباب البر
ــوياتل منها   ــ ــة ألجراء تلك التسـ ــ ــصـ ــ ــنوات بالرغم من وجود إدارة متخصـ ــ حوال  ثمانية سـ

ليبيا المركزي ولم تجرا من قبل    رف مصــعل سبيل المثال قيود مدينة أجري  من قبل  
ـــــرف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   تعود   مصـ

ــــنة  إل   التجاري الوطبر ونية  2011سـ ــــة االلكير  -م ومتعلقة بالمقاصـ
RTGS     ــــكوك يعود تاريخها   8,138,022قد بلغ ــ ــــنة  إل    دينارل وترجيع صـ ــ م  2012سـ
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ــــرف دينـارل وكـذلـك قيود دائنـة أجريـ  من قبـل ال  402,158قـد بلغ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التجـاري   مصـ
  ولم تج

ــــرف را من قبل الالوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المركزي منها عل ســبيل المثال  نقدية مســتلمة   مصــــ
ــة   ــار تعود   2,000,000من م.ل.م بقيمـ ــنـــة  إل    دينـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وكـــذلـــك قيود متعلقـــة  2017سـ

تـعـود  ــــة  ــ ــ ــــارجـيـ ــ ــ الـخـ ــــات  ــ ــ ــــالـعـمـلـيـ ــ ــ مـن  إل    بـ ــنـوات  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ     م2019إل    م2016سـ ــ بـلـغـ ــــد  ــ ــ قـ
ــــت  25,794,214 ـــ ــ ــ ــ ــــار بعد اسـ ـــ ــ ــ ــ ــــبيل االختصـ ـــ ــ ــ ــ ر ذلك عل سـ بعاد  دينار والجدول التال  يبير

 م : 2021م و2020المعلقات المتعلقة بسنة 

لمعلقاتا  عدد  البيان   تاريــــخ المعلقات المبلغ  

  مصـرفقيود مدينة أجري  من قيل ال 
 التجاري ولم تجرا من م.ل.م 

26 15,224,306 2016  - 2019  

قيود دائنة أجري  من قبل م.ل.م ولم  
   مصـرفتجرا من قبل ال 

التجاري الوطبر  
61 388,231,211 2011  -   2019  

ولم   قيل م.ل.م قيود مدينة أجري  من  
التجاري مصـرفتجرا من قبل ال   

28 10,219,555 2011    -   2019  

  مصـرف قيود دائنة أجري  من قبل ال 
  ولم تجرا من قبل م.ل.م 

 التجاري الوطبر
25 33,420,872 - 

 

ر ال - ــــرف وجود معلقات بير ــــرف التجاري و  مصــ     مصــ
ر
ليبيا المركزي بنغازي والمتمثلة ا

ــــرف قيود دائنة أجري  من قبل ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف التجاري ولم تجرا من قبل    مصــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا    مصــــــ
ــــدار بنغازي   ـــ ــ ــ ــ ــــدار من مكتب إصـ ـــ ــ ــ ــ ــــيولة نقدية لإلصـ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
المركزي بنغازي والمتمثلة ا

ــــنة  إل   تعود   دينارل  2,000,000بمبلغ   ــــويتها حبر تاريــــخ اليوم  2015سـ م لم يتم تسـ
 . مقاصة بنغازي دون ان يتم الرد خاطبة إدارة التسويات إلدارة البالرغم من م

ـــــك   - تلـ ـــــب  ـــــارل وتتعلق اغلـ ـــــاوزت المليـ ـــــد تجـ قـ  
 
ـــــدا ـــــة جـ ـــــالغ مرتفعـ ـــــات بمبـ ظهور معلقـ
ــــل ــ ــ ــــابقة قد تصـ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــــنة  إل    المعلقات بسـ ــ ــ تأخر بع   ل حيث لوحظ  م2010سـ

  أعداد مذكرات التسوية وإرسالها 
ر
 . إدارة التسوياتإل  الفروع ا

 م. 2020فرع درج لسنة  المصـرف التجاري  

ة طويلةـ منظومة النحيث يعمل ب مصـرف عدم تحديث منظومة ال -  . ش منذ فير

ـــــرف قيام لجنة مكلفة من اإلدارة العامة بتغيير قيمة الرســـوم لعدة خدمات بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مصـ
 دون توفر المنشور الخاص. 

 م . 2012المغلق منذ سنة  مصـرف عدم استغالل المببر القديم لل  -

ـــــرف عدم وجود منظومة خاصة ببطاقات أرباب االش بال - ــ ــ ــ   المصارف   اسوه   مصــ
ر
بباا
  تبعد عن الفرع مسافة 

  إدارة الفروع غريان والزاوية البر
ر
  تتم ا

.   500والبر  كيلو مير

ــــحوبـة نقـدا والمحوـلة - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمـة بع  الصـ
ر
ــــطـب وتعـديـل ا ــ ـــ ــ ــ ــ إل  وجود شـ

 . عملية التعديل بالتوقيع من قبل صاحب الصك  دون تع يز ى حسابات أخر 

وجود صـكوك مصـدقة قائمة مند عدة سـنوات لم يتم تسـويتها حبر تاريــــخ الفح    -
 . ومنها 

وامر مالية الزال  قائمة لم يتم تسويتها وه  مرحلة من عدة سنوات سابقة  أ وجود   -
 سنوات ومنها عل سبيل المثال:  7ما قبل إل  منها ما يرجع تاريخ 
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 الحالة  تاريــــخ القيد  القيمة  م االمر رق  ت

 معلق م 2014/ 8/ 31 225 510081 1

 معلق 2016/ 10/ 18 316,501 510188 2

 معلق 2017/ 2/ 5 4011 510205 3

 معلق 2017/ 3/ 23 123,831 510212 4

 معلق م 2007/ 7/ 4 127,249 131537 5
 

ــويــة بمعــالجتهــا  حركــات ذات تواريــــخ قــديمــة جــدا لم تقم لجنــة    4وجود عــدد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التسـ
 :  وه  كالتال 

 التاريــــخ  القيمة  الجهة الواردة منها  االسم  ت

 1996/ 6/ 30 447,600 دائنون مختلفون  مؤسسة ال ير للتعهدات  1

 1996/ 6/ 30 416,750 دائنون مختلفون  ع   ع 2

 1996/ 6/ 30 397,689 دائنون مختلفون  ا  ع   ع 3

 م 1999/ 2/ 21 489,401 دائنون مختلفون  ب   م   خ 4
 

ــارف الزال  محجوز عليها مند  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن جهات عامة ومصـ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود حجوزات إدارية لصـ
ــــتكمال عملية الحجز وفق القانون وترجع تواريخها  ــ ــــنوات لم تتم فيها اسـ ــ إل  عدة سـ

بشأن الحجز   م1970( لسنة  152)  قانونسنوات سابقة قديمة وهذا يعد مخالفا لل 
 اإلداريل 

ا
 : ومنها مثع

 التاريــــخ  ة جمالي القيمة اإل  عدد الحركات فيدة من الحجز الجهة المست ت

 سنوات مختلفة 7,376 11 يةمصـرف ال  المؤسسة االهلية 1

 سنوات مختلفة 7,708 15 الزراع   مصـرف ال 2

 سنوات مختلفة 194,563 11 كة العامة للكهـــرباء لـشر ا 3
 

-    
ر
ــائمـــة الـــدائنون المختلفون تتمثـــل ا   قـ

ر
ــاليـــة ا ــالغ مـ منن الطلبـــة ومرتبـــات  وجود مبـ

ـــــابات   ـــ ــ ــ ــ ر منهم من لديهم حسـ ـــــاعدات اجتماعية ومكافئاتل لموظفير ـــ ــ ــ ــ ر ومسـ موظفير
ـــــرف بال ــ ــ وعلق  بهذه القائمة بحجة عدم وجود حسابات لهم فقد تم حضهم    مصــ

 : وهم كالتال   مصـرف ي الدوالتأكد من وجود حسابات جارية ل

 مالحظات  تاريــــخ التعليق  رقم الحساب القيمة 

 قطاع التعليم  2019/ 2/ 17 3968 158,969

 قطاع التعليم  2010/ 2/ 22 3691 571,803

 مرتبات  2013/ 7/ 11 7274 2,023

 إعانة اجتماعية 2013/ 9/ 5 3201 750

 وزارة التعليم  2013/ 9/ 10 3526 561,746

750 7155 1 /10 /2013  

 منحة دراسية 2013/ 12/ 31 1345 140

 منحة اوالد  2014/ 7/ 9 6212 400

400 1249 9 /7 /2014  

 منحة الطلبة 2014/ 9/ 11 6961 500

 مرتب  2017/ 6/ 24 6241 1,422,778

134 1694 12 /12 /2008 - 
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-   
ر
ــــابات ا ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  لديهم حسـ ــ ــ ــ ر ليسـ كما توجد مبالغ مالية اخرى بالقائمة تخ  مواطنير

ــــرف ال ــ ــ ر عل الاألمر    ل ال علم لهم بهالمصــ ــــرف الذي يتعير ــ ــ     مصــ
ر
ادراج هذه األسماء ا

ر وال ـــــبر من المواطنير ــ ــ ــ ـــــرف لوحة اإلعالنات حبر يتسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوية هذه المبالغ    مصـ ــ ــ ــ بتسـ
  هذا الشأن. 

ر
ر المعمول بها ا  والحصول عليها حسب اللوائن والقوانير

ـــــجل ال - ــــروف أظهر سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــاريف العالج  مصـ مبلغا   إجمال  ات العامة فيما يتعلق بند مصـ
ر أظهرت المنظومة مبلغا وقدره    دينار   19,666وقدره     حير

ر
حيث    لدينار   20,848ا

 أن كشوفات المنظومة ال تعي  عن الحركة الفعلية لرصيد مصاريف العالج. 
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 املصارف املتخصصة 
 االدخار واالستثمار العقاري    مصـرف 
ـــــرف الوضع المال  لل  تردي  ات المالية بدخول الذتن  حيث  مصــ ـــــرف ر كافة المؤشر     مصــ

ر
ا

 حالة عش مال  وذلك لألسباب التالية: 

ــــروف ارتفاع حجم ال - ــ ــ ــ ــــرف ات السنوية لل مصــ ــ ــ ــ بالمقارنة مع إيرادات  السنوية حيث    مصــ
ــــروف بلغ  نســــبة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وبلغ مجموع الخســــائر    %ل3955اإليرادات بحدود إل   اتمصــ
   15,633 المرحلة مبلغ

ر
ة المنتهية ا  م. 2021/ 12/ 31مليون دينار خالل الفير

ــــبة  انخفاض ع - ــ ــ ــ ــ ــــيطة  2ائد الخدمة عل القروض والذي ال يتجاوز نسـ ــ ــ ــ ــ % كفائدة بسـ
ـــــدور   ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  1)  القانونوإيقاف تحميل القروض بالفوائد مع صـ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن 2013( لسـ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

ـــــيل  من محفظة اإلقراض المعامالت الربوية ـــ ــ ــ ــ ل حيث أن حجم العائد المتوقع تحصـ
ة ترجيع القروض ال يتجاوز    30بعد   لفير

ر
ـــــنة وهو الحد األدن   ملي  140سـ

ر
ون دينار ا

ر بلغ  ال ــــروف حير ــ ــــرف أكير من ات السنوية لل مصــ ــ   أن مليون دينار   44مصــ
ل مما يعبر

 سيمارس نشاط  من رأس مال ل وأموال الخزانة العامة طرف .  مصـرف ال

ـــة بهذه القروضل   - ــ ــ ــ ــ ـــمانات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ـــــعف الضـ ــ ــ ــ ـــداد العديد من القروض مع ضـ ــ ــ ــ ــ تعير سـ
ـــــرف مص م بال2021حيث بلغ حجم محفظة اإلقراض حبر نهاية   ( مليار  6.7قرابة )  ــ

ر أن متوسط نسبة المقدر تحصيل    حير
ر
 %(. 50الفعل  ال تتجاوز )إل  دينارل ا

ـــــرف قصـور إدارة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ التنظيمية فيما يخ  أرشـفة وتداول البيانات والمعلومات    مصـــ
ــــهادات العقاريةل     منها الشـ

ــــمانات والبر والوثائق لملفات اإلقراض وحفظ وثائق الضـ
ــــهادا ــ ــ ــــول إليها ومراجعتها  والكمبياالت وشـ ــ ــ ــــعوبة الوصـ ــ ــ ــــتمرارية وصـ ــ ــ ت المرتب واالسـ

 والتحقق من وجودها بالفروع واإلدارة العامة. 

ــعوبة متابعة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــوية بأغلب الفروع لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاط تح  التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدة األقسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ارتفاع قيمة وأرصـ
  تتواجد بها حسـابات  ا

ألقسـاط المخصـومة من المصـارف التجارية خارج المدن البر
  المدن 

ر
ر خاصــة ا ضــير

ى ويتطلبالمقير عاجلة ومخاطبة    إجراءاتاتخاذ  األمر    الكي 
ــاط وتحليلهــا   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارف لجبــايــة ومتــابعــة هــذه األقسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفروع المتواجــد بهــا هــذه المصـ

  البطاقات الخاصة بها. إل  وإحالتها 
ر
حيلها ا  الفروع الخاصة بها لير

ال يوجد منظومة موحدة تتما ر مع نشاط عمل  ف   مصـــرف ضعف نظام الميكنة بال -
ــــرف ال ـــ ــ ــ ــ ــــرف يعمل اليث  ح  مصــ ـــ ــ ــ ــ   ال تلب   متطلباتفقط بمنظومة اإلقراض   مصــ

  والبر
 . مصـرف بال حجم األعمال والبيانات والمعلومات

  تحويـــل موازين المراجعـــة لمكتـــب المراجعـــة الـــداخليـــة ممـــا أدى  -
ر
إل   تـــأخر الفروع ا

 وجود أرصدة غير دقيقة. 

ــــابقة مما  - ــــنوات السـ انيات العمومية عن السـ ر   إحالة المير
ر
 عل أ تأخر الفروع ا

 
ــــلبا ثر سـ

انية المجمعة وأهم هذه الفروع )بنغازي   ر ـــــر    –الع ي ية    –طرابلس    –أعداد المير ــ ــ ــ قصــ
 . األبيار( –السالوي  –بن غشير 
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ـــــافة   - ــ ــ ــ ـــــعار إضـ ــ ــ ــ ـــــارف    –ظهور العديد من المعلقات )إشـ ــ ــ ــ ـــــم( لقيام المصـ ــ ــ ــ ـــــعار خصـ ــ ــ ــ إشـ
  وعدم التجارية ب

ر عن طريق نظام المدفوعات الوطبر ـــــير ـــ ــ ــ ــ ضـ
ـــــاط المقير ـــ ــ ــ ــ تحويل أقسـ

 
 
ونيا  بشــكل تفصــيل  الكير

ر ضــير
 وورودها باإل أو   إدراج بيانات المقير

 
ات مع جمالييدويا

ــــرف عدم إحالة بع  المصارف لألقساط بسبب تغير المنظومات لديهم مثل   ــ ــ   مصــ
ــــرف الصحاري و  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــشمال أفريقيا وكذلك تعذر تحويل أقساط    مصــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوحدة    رف مصــ

 لعدم وجود مقاصة. 
 
 نظرا

ــيل بالخطة أو ال توجد  - ــ ــ ــ ــتوى التحصـ ــ ــ ــ ــبة لرفع مسـ ــ ــ ــ ــــرف آلية مناسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ حيث يتم    مصـ
ــداد مــا عليهم بــدون    االعتمـــاد  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
ر ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

قــانونيــة    إجراءاتإي    اتخـــاذ عل المقير
 . محياله

ــــاب   - ــ ــ ــ ــــوية حسـ ــ ــ ــ ر    240-118تأخر أعداد تسـ ــــوية تم أعدادها ن آخأ حيث تبير ــ ــ ــ    ر تسـ
ر
 ا

ــــكوك ظهرت    ارتفــــاع لوحظ    كمــــا ل  م2017/ 12/ 31 ــ ـــ ــ ــ ــ   صـ
ر
قيمــــة المعلقــــات متمثلــــة ا

ـــــرف بالدفاتر ولم تظهر بكشـف ال ــ ـــ ــ ــ ــ    إلبعضـها يعود    مصـــ
تم  سـنوات سـابقة وه  البر

ـــــتفيدين   ــ ـــــمها من و تحريرها للمسـ ــ ـــــجالت ولم  الخصـ ــ   يتأ سـ
ر
ـــــيد الموجود ا ــ ثر بها الرصـ

 ليبيا المركزي.  مصـرف 

ــــرف تراجع قيمة إيرادات ال - ــ ــ ل بشأن م  2013( لسنة  1)  دور القانونالرئيسية بص   مصــ
  نتج عنـ  إلغـاء  

ـــــابمنع المعـامالت الربويـة البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـل العوائـد المؤجـلة    احتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتحصـ
ر وفق قرارات اللجنة الشعبية للمقير   (. 20-115-275-30أرقام )ضير

ــــرف ختصاصات الاتنفيذ أعمال خارج  عن  - ــ     مصــ
ر
خالل السنوات السابقة متمثلة ا

  اآل  ف بدل إيجارا
ر
 . يلة للسقوط ت ومعالجة المبان

  الخاصة بال -
ر
     مصــــرف وجود عدد كبير من المبان

ر
  تمثل  ا

ات اسكانية  مشــــروعوالبر
ـــــتغ   التنفيذ متوقفة ومسـ

ر
ـــــب العالية ا ـــــة ذات النسـ ـــــتكملة خاصـ لة من بع   غير مسـ

  . المهجرين وفئات مقتحمة

ـــــركاتسداد بع  مطالبات ا - ــ ــ ــ ـــــروعالمتعاقد معها عل تنفيذ ال  لشــ ــ ــ ــ ات اإلسكانية  مشــ
ا   بالير
ــــتقرار اضر ــ ــ ــــروع من بالمناطق الموجودة بها هذه الأل  بحجة عدم إسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ات  مشـ

 وترجع تواريــــخ بع   
 
ــابقا ــعار المتفق عليها سـ ــعر التكلفة الحالية عن األسـ ول يادة سـ

الـعـقـ ــــذه  ــ ــ ـــــنـوات  هـ ــ ـــ ــ ــ ــ لـلسـ تـم    ل 2010-2009-  2008-2007ود  ض  الـمـفـير مـن    
والـبر

ـــــرف مها للمسـتفيدين والسـبب األسـا   لعدم اسـتكمالها لقيام التسـلي ــ ـــ ــ ــ ــ بتكليف    مصـــ
  مواعيدها الظاهرة بالعقود.  لشـركاتبع  ا

ر
 الغير قادرة عل تنفيذها ا

  تظهر   -
ــيل البر ــ ـــ ــ ــ ــ عدة من قبل إدارة التحصـ ــائيات المم ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفات واإلحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم دقة الكشـ
 لوجو 

 
ـــــابـاتهم إي حرـكة نظرا ــ ـــ ــ ــ ــ ر وال يوجـد عل حسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

ــمـاء المقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ د العـدـيد من أسـ
 المعلقات بالمصارف وعدد من الحسابات تح  التسوية. 

-    
ر
  منظومة اإلاتأخر بع  الفروع ا

ر
ــــية ا ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــــتكمال البيانات األسـ ــ ــ   ة قراض الجديد سـ

ــــم   ـــــدة الظاهرة بالمنظومة القديمة مع قسـ كما أن بع  الفروع ال يتم مطابقة األرصـ
 .  التحصيل والقسم المال 



 

 

 

 
134 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ر لمختلف فروع   تأخر متابعة األقسـاط المخصـومة - ر التابعير ضـير
من حسـابات المقير

ــــرف  ــ ــ ــ ــ   تخصم من حساباتهم الجارية بالمصارف التجارية وترحيلها   االدخار   مصــ
والبر
  بطاقاتهم المالية. 

ر
 ا

 التنمية   مصـرف 
ـــــدور قرار من مجلس اإلدارة بةقرار الموازنة التقديرية   - ــ ــ ( من 24بالمخالفة للمادة )صـ

ــــرف النظام األســــا   لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــوالتل  مصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م  2021ل  2020ف بناء عليها خالل ســــنة  ـضـ
ــــمن    ــ ــ ائها من وتضـ ــــول المتوقع بنائها وشر ــ ــ ــــي  قيمة لألصـ ــ ــ ــبيل الذكر تخصـ ــ ــ ــ عل سـ

بمبلغ   والفروع  ـــــة  ــ ـــــامـ ــ العـ اإلدارة  ـــــارات  ــ ـــــاة    88العقـ ــ مراعـ يتم  أن  ـــــار ودون  ــ دينـ مليون 
  يمر بها ال

 . مصـرف الظروف المالية البر

  الهيكــل التنظيم  اإل تعــديــل و ال  اتمجلس اإلدارة بقرار انفراد   -
ر
ــافــة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــالمخــالفــة   ضـ

 مصـرف. من النظام األسا   لل  (24للمادة )

  اإلدارة العامة لل  -
ر
  ا
ر
ون ـــــرف عدم وجود أرشيف الكير ــ لحفظ المستندات المهمة    مصــ

  ظل ضــعف  
ر
الخاصــة بالعمل اليوم  وملفات القروض مما يجعلها عرضــة للضــياع ا

 . مصـرف المنظومة الخاصة بال

 : ئتمانية بالدينار يان المحفظة اال ب

 السنة  البيان 
مصدر  
 التمويل 

 قيمة التمويل 
القيمة المنتفع  

مصـرف بها ال   
 القيمة المتبقية 

المتحصالت  
 من القروض 

قروض قرار  
20 

2005 
وزارة  
 المالية

 45,261,698 صفر 550,000,000 550,000,000

قروض قرار  
21 

2011 
وزارة  
 المالية

297,000,000 67,495,120 229,604,880 251,850 

قروض األنشطة االقتصادية  
 المختلفة

790,918,498 - - - 

جمالي اإل   847,000,000 617,495,120 229,604,880 45,513,548 
 

ــــرف من خســــائر متكررةل حيث   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   المصـ
ر
بلغ  قيمة المتحصــــالت خالل ســــنة  يعان
م  2019  دينار أما قيمة الخســـائر خالل   20,225,020  من القروض ما قيمت   2019

ـــــبت     دينار   19,449,914فقد بلغ  نحو   ــ ــ ــ ــائر ما نسـ ـــ ــ ــ ــ  إجمال  % من 96وتمثل الخسـ
وقيمة  دينارل    12,045,454  م فأن قيمة المتحصالت2020أما سنة  ل  المتحصالت

ـــــنة ــ ـــــائر خالل هذه السـ ــ ـــــائر دينارل    20,438,789  الخسـ ــ ـــــبة الخسـ ــ إل   وبذلك فإن نسـ
أي أن قيمة متحصـــالت القروض ال تغط  هذه  ل  % 170مثل  المتحصـــالت ت إجمال  

ــــاط ال ــ ــ ــ ــــلب عل نشـ ــ ــ ــ ــــوف تأثر بالسـ ــ ــ ــ   سـ
ــــائر البر ــ ــ ــ ــــرف الخسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ مع العلم أن قيمة    مصـ

 المتحصالت تمثل أصل القرض مع هامش الربــن المحدد 

  تطبيق الســـياســـات المحاســـبية حســـب  -
ر
ـــــرف ئحة المالية لل ال لاالقصـــور ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل   مصـــــ

  مليون دينار   3  سبيل الذكر مخص  الديون المشكوك فيها ظهر بقيمة ثابتة بمبلغ
 . مصـرف م بالمركز المال  لل 2021سنة  حبر م 2010من سنة 

م والذي ين  عل 2021( لسنة  6بةصدار القرار رقم )  مصـرف قيام مجلس إدارة ال  -
ــاعتماد التوصــــية الواردة بمح ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   للجنة العطــ

ر
ــر االجتماع الثان م  2021اءات لســــنة  ـضـ
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ر بقيمـة  اء عقـار من أحـد المواطنير ــــوص شر ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار التخـاذه كمقر    4,400,000بخصـ
ـــــرف لفرع ال ــ ـــــراء   إجراءاتوتم اإليعاز باستكمال  ل  بمدينة سبها   مصــ ــ ـــــشــ ــ ل وقد لوحظ  الــ
 حول : 

ح آلية عمل اللجان  - وط والمتطلبات الواردة بمقير ــر ــ ــــــشــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مخالفة لجنة العطاءات للــ
 . مصـرف لل  المكلف بالبحث عن مقار 

ــــكنية وهو نفس المببر الذي    وقوع  ▪ ــ ــ ــ ــ ا ه داخل نطاق منطقة سـ المببر المزمع شر
 حاليا بموجب عقد إيجار.  مصـرف يشغل  فرع ال

ــيـــل   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومـــدى مالءمتـــ     حـــالـــة المببر   عن تجـــاهـــل لجنـــة العطـــاءات ذكر أي تفـــاصـ
 الحتياجات المصـرف. 

ـــــرف قيام إدارة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ر  مصـ ـــــها    بةبرام عقود تعاون مع مجموعة من الموظفير ــ ــ ــ ال بعضـ
ــلقانون الة  ي اســــتقطاعات بالمخالفأليخضــــع  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ائبــ ــر ر من إل   باإلضــــافة  لـضـ ما تبير

 . صليةمع مرتبات جهات عملهم األ وجود ازدواجية 

-    
ية من حساباتهم  مصـرف بةجراء حواالت    مصـرف لل اإلدارة العامة  بقيام بع  موظقر

ــــ ــ ــ مـبـلـا وبـمـبـ ــــا  ــ ــ مـجـمـلـهـ   
ر
ا ــــ   ــ ــ بـلـغـ ة  ــــارل    5,493,986غ  لـغ كـبـير ــ ــ ـــة  ديـنـ ــ ــ مـخـتـلـفـ وبـقـيـم 

ــم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر جلهم من قسـ هــا عل أربعــة موظفير
ــورة أكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر محصـ ــتفيــدين مختلفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ولمسـ

 ل حيث لوحظ حول هذه الحوالت: يةمصـرف العمليات ال

  مـــدة واردة  الان هـــذه الحواالت   -
ر
ــا ا ـــــابـــات وتحويلهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا بـــالحسـ ال تتجـــاوز    يتم ايـــداعهـ

ر  بقيم  الثالث أيام   اوح بير
ــــدر هذه األموال  ة معرف دون ألف    100إل    ألف  45تير مصـ
 قانون غسيل األموال. وفق ما ين  علي  

  ال تتجـاوز  ▪
ــتغالل عمولـة الحوالـة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كـل عمليـة تحويـل مهمـا   10اسـ

ر
دينـار ا

 كان  قيمة الحوالة الواحدة. 

ر هذه الحواالت حوالة    مصــرف األمان و  مصــرف القيم ل  تحويل ▪ المتحدل ومن بير
وحوالة لرئيس قســم الحواالت   نارلدي  1,274,750لرئيس قســم الخ ينة بمبلغ  

ــــرف وحوالة لمدير إدارة العمليات الدينارل    1,274,040بمبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ية بمبلغ  مصـ
 دينار.  452,150

ــــمانات للقروض الممنوحة بحيث   - ــ ــ ــ ــ ـــتندي  متكاملة بةحالة الضـ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود دورة مسـ
ــــتعمال   ر اسـ ــــياعهال حيث تبير ــــمان عدم ضـ ــــنويا وضـ ــــمن متابعتها دوريا وسـ تكفل وتضـ

ــــخة واح ــ   نسـ
 
ــــليا ــ ــــلسـ ــ ــــتالم كمبيالة غير مرقم ترقيما تسـ ــ دة فقط من نموذج حافظة اسـ

 . ر ضير
 ولم تتضمن هذه النماذج كافة البيانات األساسية للمقير

 فرع طرابلس التنمية    مصـرف

ــــور إدارة ال - ــ ــ ــ ــــرف قصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــم المراجعة الداخلية من حيث توفير    مصـ ــ ــ ــ   االهتمام بقسـ
ر
ا

ـــــرف اإلمكانيات الالزمة لمتابعة إعمال ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــة  مصـ   ظل عدم وجود منظومة    خاصـ
ر
ا

ونية خاصة بالقسم.   الكير

ــــغيل ل - ــ   متابعة مراحل التنفيذ والتشـ
ر
ــــور إدارة الفرع ا ــ ـــــركاتقصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاركيات    لشـ ــ والتشـ

 . مصـرف الممنوحة لهم قروض من ال
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ـــــرف قروض ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     مصـ
ر
ــــتحقة دون وجود متابعة فعالة ا ــــدة مسـ ــــبح  اغلبها أرصـ أصـ

 تحصيل تلك القروض وعدم وجود ضمانات كافية لها. 

ــــرف تأخر ال - ــ ــ ( من 41اعداد مذكرات التسوية الالزمة والذي يعد مخالفا للمادة ) مصــ
 التنمية.  مصـرف الئحة الشؤون المالية ب

  اعداد تق -
ر
مخالفا    مصــرف رير دورية عن متابعت  ألعمال الا قصور مكتب المراجعة ا

ــــؤون المالية لل 76بذلك المادة ) ــ ــ ــ ــ ــــرف ( من الئحة الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ل وعدم القيام بالجرد  مصـ
ئ لخ ينة ال  ( من ذات الالئحة. 68بالمخالفة للمادة ) مصـرف المفاج 

ـــــيالت القروض الممنوحة من قبل ال  انخفاض - ـــــبة تحصـ ــــرف نسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ عل مختلف    مصـ
ــــنيفات القروض والبالغة   ــ ــ ــ ــ ــــدد   لدينار   454,643,306تصـ ــ ــ ــ ــ منها فقط  حيث ان المسـ

ــــرف لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القيمة    إجمال  % تقريبا من 14دينار أي ما نســـبت     62,451,037مبلغ   مصـــــ
ـــــيل   ــ ـــــنوات التحصـ ــ ـــــعيفة عل مدار سـ ــ ـــــبة ضـ ــ ـــــل   إذا الممنوحة وه  نسـ ــ ما قورن  بأصـ

 المبالغ الممنوحة. 

ــــرف إل افتقار ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــيل ومتابعة األموال والقروض الممنوح  آ مصـ ـــــحة لتحصـ لية واضـ
  تضمن انسياب

  التحصيل.  لل بائن والبر
ر
 واالستمرارية ا

  ســــدد األقســــاط القائمة عليها دون متابعة   -
ر
قصــــور وعدم واســــتمرارية التشــــاركيات ا

 . مصـرف من إدارة ال

ة  التنمية    مصـرف
ُ
 م2020-  2019فرع نالوت خالل الفت

  متابعة وتحصيل أقساط القروضل  مصـرف التقصير مـن قبل إدارة ال -
ر
حيث بلغ     ا

ـــــاط المتأخر  ة  قيمة األقسـ ـــــداد خالل الفير   لم 2020/ 12/ 31 م حبر 1991/ 1/ 1ة السـ
 % من القيمة الممنوحة. 94وبنسبة  لدينار  11,753,048 مبلغا وقدره 

ــــرور مدة طويلة عن  - ـــ ــ ــ ــ ــــن مــ ـــ ــ ــ ــ وجود عدد من القروض نسبة السداد بها صفر بالرغم مــ
ــبيــــل المثــــال القروض الممنوحــــة لعرض المحــــاجر  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحقــــاقهــــال وعل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تــــاريــــخ اسـ

ــــ)الك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بلغ عــددهــا )ارات( سـ
 ذ دينــارل ولم يتخــ  4,777,211( قروض وبقيمــة 7والبر

 . أي إجراء بشأنها  مصـرف فرع ال

بةحالة المتأخرين عن السداد بصورة دورية لوحدة الحجز  مصــرف عدم قيام إدارة ال -
ــــضبو   االهتماماإلداريل فضال عن غياب   ــ ــ ة واالتفاق مع المستفيدين لتحصيل  يع آلــ

 الديون. 

 رع سبهاالتنمية ف   مصـرف

ـــــن قيمة  93القروض الصناعية رغم أن )  ألقساط ضعف حركة التحصيل   - ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ %( مــ
ــيلهـا القروض   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل تجـاوزت موعـد تحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور بعـدل مع ولم تحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     قصـ

ر
ادارة الفرع ا

ر عن   لألقســاط تنشــيط حركة التحصــيل   ر المتقاعســير ضــير
المســتحقة ومتابعة المقير

. المتخلفالقانونية ضد  جراءاتالوفاء واتخـــــــاد اإل  ر  ير

ــي - ــ ــاب المخ د ظهر رصـ ــ    حسـ
ر
دينار الذي يمثل    38,855م بمبلغ  2019/ 12/ 31ازن ا

  المعرض 
ر
ــــها ا ــ ــ ــ ــ ــناعية تم عرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتلزمات صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــناع  بقايا مسـ ــ ــ ــ ــ   العام    الذي   الصـ

ر
أقيم ا
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ــــال عن عـــدم التحقق من الوجود  1990 ــ ـــ ــ ــ ــ ــام آلخر فضـ لهـــذه    الفعل  م ويرحـــل من عـ
  
ر
 م. 2020/ 12/ 31الموجودات ا

ـــــرف ال تكبد  - ــ ــ ر   مصــ ـــــالل العامير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  حركة    نتيجةخسائر متتالية    م2020-2019  خــ
ر
تدن

 . القروض الصناعية ألقساط التحصيل 

 الزراعي    صـرف امل 
ر 2021/ 6/ 30حبر  مصـرف فح  وتقييم نشاط المن خالل  : م تبير  

ر
  اآلن

ـــــرف لم يقم ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــا      مصـ ــ    ل بتعديل النظام األسـ
ا
ــــالمية عمع فة اإلسـ ــير ــ للتحول للصـ

 . ةم بشأن منع المعامالت الربوي2013( لسنة 1) القانونب

 ليبيا المركزي.  مصـرف ا مخالف لمناشير ذوه مصـرف عدم وجود إدارة امتثال بال -

ـــــدارها ممـا يفقد  ا التقـ  تأخر  - ــ ـــ ــ ــ ــ ات إصـ   فير
ر
رير الدورية إلدارة المراجعـة وعدم االنتظـام ا

  المعلومات
ر
 . من خاصية الوقتية ا

يات    فالتكليبةتباع أسلوب    مصـرف قيام ال -   تصديق فواتير المشير
ر
  ا
اجر المباشر والير

ائب.   لدى مصلحة الضر

الزراع  لعدم وجود رصيد   مصـرف وجود عدد من الصكوك الراجعة والصادرة عن ال -
 المركزي.  مصـرف بحسابات  لدى ال

ة لد - ــائية للقروض المتعير عدم وجود  ل باإلضـــافة لاإلدارة االئتمان  ى عدم وجود إحصـ
ــــنيف الآ  ـــ ــ ــ ــ ــــن تصـ ـــ ــ ــ ــ   و المتعير  و   ها قروض المتأخر منلي  توضـ

ر
ــــكوك ا ـــ ــ ــ ــ الرديئة من المشـ

 تحصيل . 

ــــل لالنعدام مما يدل   - ــ ــ ــ   القروض الممنوحة القطاع العام قد تصـ
ر
ــــيل ا ــ ــ ــ ــــبة التحصـ ــ ــ ــ نسـ

دراسـات جدوى اقتصـادي  ودون الحصـول عل إل   عل منن القروض دون االسـتناد 
 ضمانات كافية. 

ـــــاط القروض   - ـــــيل أقسـ   متابعة عملية تحصـ
ر
ـــــن ا ـــــير واضـ ـــــن و تقصـ الجدول التال  يوضـ

 : م2021/ 06/ 30تاريــــخ  م حبر 2021/ 1/1القيم المستحقة والمحصلة من 

 البيان  المنطقة 
األقساط المستحقة حُن  

 م 2021- 06-30تاريــــخ  
م  2021- 1- 1األقساط المحصلة من  

 م 2021- 06-30وحُن  

 الغربية
 2,686,906 231,709,958 أفراد 

 10,000 22,319,825 جهات عامة

 267,587 22,349,396 أفراد  الجنوبية

 ال يوجد بيانات  ال يوجد بيانات  ال يوجد بيانات  قيةلـشر ا

 2,964,493 276,379,179 مجموع 
 ا

 ات: مصـروفإليرادات وال ا 

ــــد ال ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن رصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال  يوضـ ــــدول التـ ــــالجـ ــــروفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2021/ 01/ 01ات واإليرادات من  مصـ
  
 : م2021/ 06/ 30وحبر
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 اتمصـروفال  اإليرادات   ن البيا 

 2,554,556 1,320 اإلدارة العامة

 بيانات  د ال يوج  ال يوجد بيانات  المنطقة الغربية

 2,659,817 92,185 المنطقة الجنوبية

قية  ال يوجد بيانات  ال يوجد بيانات  المنطقة الـشر
 

ــــرف ن المن الجدول نالحظ ضعف اإليرادات وأ  - ــ ــ   وضع حرج لعدم تمكن  من   مصــ
ر
ا

 ات  وعرض  لتأ ل رأس مال . مصـروف تحقيق أرباح لموجهة 

  تتبعها.  -
  توفير بيانات المناطق البر

ر
 ضعف اإلدارة ا

ــروف ال إجمال  الجدول التال  يوضن  - ــ ــ ــ ــــرف ات واإليرادات المصــ ــ ــ م  2018لسنوات   مصــ
 . م2020م 2019

نسبة اإليرادات  

 اتمصـروفلل 

اإليرادات   

 بالدينار 

ات  مصـروفال 

 بالدينار 

 البيان 

3,6 % 314,965 8,608,899 2018 

2.44 % 553,397 22,635,806 2019 

1.2 % 287,446 23,149,467 2020 
 

ات  مصــروف  ه  دينار    8,608,899ات  مصــروف ال  إجمال  م قيمة  2018مالحظة سنة  -
المنطقــة الغربيــة لم تتوفر بيــانــاتهــا لــدى  المنطقــة الجنوبيــة واإلدارة العــامــة فقط أمــا  

 . مصـرف اإلدارة العامة بال

 م. 2020  الزراعي فرع الزاوية لسنة  مصـرفال

ــــرف تأخر ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــابات الختامية بالمخالفة لن    مصـ ــ ــ ــ   اعداد الحسـ
ر
( من 22)  المادة ا

ـــــنة  133)  القانون ـــــاء ال  1970( لسـ ـــــأن انشـ ــــرف بشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ر أن أخر   الزراع    مصـ حيث تبير
انية تم  ر  م. 2009إعدادها عن سنة مير

 . م2020وحبر نهاية سنة  2009ذ سنة عدم قيام الفرع بةجراء الجرد السنوي من -

ــير العمل بال - ـــــرف عدم قيام المراجع الداخل  بةعداد تقارير دورية عن سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ خالل    مصـ
ة موضوع الفح .   الفير

  االختصاصات مما يصعب مع  تحديد المسؤولية.  -
ر
 عدم الفصل ا

ــــدة المدينة  عدم متابعة المعلقا  - ــ   األرصـ
ر
ــــابقة والمتمثلة ا ــ ــــنوات سـ ــ ت المرحلة من سـ
  ســنة  

ر
م مبلغ وقدره  2009وحســابات االمانات حيث بلغ رصــيد حســاب االمانات ا

 دينار.  393,798

ئ للخ ينة خالل السنةعدم قيام المراجع الداخل  بةجراء ا -  . لجرد المفاج 

ــــعف   - ــ ــ ــ ة األجل والضـ ــــير ــ ــ ــ ــــاط القروض قصـ ــ ــ ــ ــــيل ألقسـ ــ ــ ــ ــــطة  متابعة مكتب التحصـ ــ ــ ــ متوسـ
 : والطويلة االجل ومن أمثلة ذلك 
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ي  المبلغ المسدد  مبلغ القرض  نوع القرض  اسم القرض 
ُ
 تاريــــخ أخر سداد  المبلغ المتبق

 2005/ 2/ 5 1,119 1,380 2,500 متوسط االجل  ش  ح   س

ــ 1,500 متوسط االجل  م م ب  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

 2010/ 12/ 22 11,281 3,719 15,000 طويل االجل  ش ع خ 

 2010/ 4/ 30 22,701 52,298 75,000 قروض موسمية ع ر س 

 2004/ 3/ 22 2,032 5,967 8,000 قروض موسمية ع م ش 
 

ــــيل  ع - ــ ــ ــــيل للقروض العقارية الممنوحة ل بائن الفرع وتحصـ ــ ــ دم متابعة مكتب التحصـ
 : االقساط المستحقة أول بأول من أمثلة ذلك 

ي  المبلغ المسدد  مبلغ القرض  نوع القرض  رقم القرض 
ُ
 المبلغ المتبق

 40,000 صفر 40,000 20عقاري قرار رقم  376

 33,843 6,156 40,000 20عقاري قرار رقم  324

 38,246 1,754 40,000 4عقاري قرار رقم  273

 24,287 5,712 30,000 115عقاري قرار رقم  -
 

ــويـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات بـةعـداد مـذكرات التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة عـدم قيـام مكتـب الحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات الخـاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ للحسـ
 : م والحسابات ه  2020م وحبر سنة  2010وذلك منذ سنة  مصـرف بال

 الغرض من الحساب مصـرف اسم ال  رقم الحساب

 حساب جاري التجاري الزاوية مصـرف ال 60- 204- 19

 حساب جاري الوحدة الزاوية مصـرف 21365
 

ـــــرف عدم قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ بـسداد قيمة اقـساط الـضمان االجتماع  والتـضامن االجتماع     مـصــ
ــــوع الفح  وه  عل  ــ ــ ــ ــ ــــنة موضـ ــ ــ ــ ــ يبة الدمغة خالل السـ

يبة الدخل والجهاد و ر و ر
                       : النحو التال  

 المبلغ  البيان 

 73,533 ضمان االجتماع  

 5,141 التضامن االجتماع  

يبة الدخل   29,389  ر

يبة   14,662 الجهاد  ر

يبة الدمغة  2,383  ر
 

ر بأن أغلب  - ــابات حيث تبير ـــ ــ   المؤهل بمكتب الحسـ
  الكادر الوظيقر

ر
لوحظ النق  ا

 أعمال مكتب الحسابات تقوم بها موظفة واحدة. 

ـــــرف عدم قيام ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاحب العقار لدى    مصـ م مع صـ ــــديق عل عقد االيجار المي  بالتصـ
ائب منذ شهر   م. 2015/ 6مصلحة الضر

اســتيفاء االوراق المطلوبة وذلك من خالل   دونلوحظ فتن حســابات جارية لل بائن  -
 م ومن امثلة ذلك: 2020االطالع عل عينة من الملفات المفتوحة عن سنة 
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 النواقص  رقم الحساب االسم 

 ال يوجد رسالة من جهة العمل  يوجد ال  ح ا ا 

 ال يوجد رسالة من جهة العمل  41106 ـه ع ع 

 ال يوجد كرت لتوقيع الملف  41105 ع ع ش 

 ال يوجد كرت لتوقيع الملف  41126 ن ن غ 

 ال يوجد رسالة من جهة العمل  41581 ع ب ع 

 ال يوجد رسالة من جهة العمل  41507 ع   ا   س
 

 ف. 2009/ 12/ 31المكشوف من تاريــــخ لوحظ وجود ارصدة عل 

 الرصيد المدين  اسم الحساب رقم الحساب ر.م 

 75,637 جمعية الزاوية المدينة لمرن   الحيوانات  65010184 1

 54,027 ع م ع  65040204 2

 124,268 ع م   خ 65040228 3

 53 خ ا م س  65040696 4

 253,987 لمجموع ا
 

 م 2020فرع سبها الزراعي   مصـرفال

ــابات ال  بةعداد عدم القيام   - ــرف مذكرات التســــوية للحســ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ية خالل الســــنة المالية  مصــ
 م2020

ــام المـــال    - ــةعـــداد المركز المـــال  للفرع خالل العـ ــام بـ م وأن اخر مركز  2020عـــدم القيـ
 م. 2017معد من الفرع كان عن سنة

ـــــن   - مـ ة  ـــــير ـــــفـ الـ ـــــالل  خـ ـــــروض  ـــــقـ الـ ـــــن  مـ ـــــرادات  ايـ أي  ـــــق  ـــــيـ ـــــقـ ـــــحـ تـ ــــدم  ــ ــ إل   2020/ 1/ 1عـ
 لرغم من انتهاء المدة المحددة الستحقاقها. م با 2020/ 12/ 31

ـــــــدم اتخا  - ـــــ ـــــ امات    جراءاتاإل   ذ عـــ ر ر عن سداد االلير ر المتخلفير ضير
القانونية اتجاه المقير

تبة عليهم اتجاه ال ــــرف حيث  المالية المير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ امات مبلغ وقدره   إجمال  بلغ  مصـ ر االلير
 دينار 8,637,710

ــالن الغير خال د ظهور العدي - ـــ ـــــادرة لصـ ـــــكوك الصـ ـــــنة المالية  من الصـ م لم  2020ل السـ
ــــرف تخصم من حساب ال حبر تاريــــخ الفح  ولم يتم اتخاذ أي اجراء من ادارة   مصــ

 الفرع بشأنها. 
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 الفصل الرابع: قطاع النفط 
 أنشطة النفط والغاز 
 انتاج النفط الخام  

برميلل    440,471,274م حوال   2021بلغ إجمال  اإلنتاج من النفط الخام خالل سنة  
ـــــدل  أي   ــ ـــــد حوال     1,206,771بمعـ ــ ـــــاقـ ــ بفـ ـــــا  ــ يوميـ ـــــل  ــ ـــــا   93,000برميـ ــ يوميـ ـــــل  ــ عن   برميـ

ــــتهدف  ــ ــ ــ ــــن  المسـ ــ ــ ــ ــــنة اإنتاج  كميات  ل والجدول التال  يوضـ ــ ــ ــ   م2021لنفط الخام خالل سـ
 : م2020مقارنة مع سنة 

 المستهدف  السنة 
ي اليوم 
ن
 ف

 اإلنتاج الفعلي 
ي اليوم 
ن
 ف

 الفاقد 
ي اليوم 
ن
 ف

وحدة  
 القياس 

 برميل  710,700 389,314 1,100,000 /نفط الخام  2020

 برميل  122,000 1,206,771 1,325,000 /نفط الخام 2021

 برميل  9,388 56,179 65,325 /مكثفات 2021

 قدم مكعب  781,000 2,551,000,000 2,729,000,000 / الغاز 2021
 

 

 كاتلشـر م حسب ا2021المستهدف والفاقد النتاج النفط الخام عن سنة 

 كة لشـر ا
 المستهدف 

ي اليوم  ألف 
ن
 برميل ف

 اإلنتاج الفعلي 
ي اليوم  ألف 

ن
 برميل ف

 الفاقد 
ي اليوم  ألف 

ن
 برميل ف

 نسبة الفاقد 

 % 7.65 22.33 269.67 292 الخليج العرن   

 - - 84.106 80 شت 

 % 6 2.393 37.607 40 الهروج 

 % 7.64 22.532 272.477 295 الواحة

 % 7.39 14.186 177.814 192 مليتة

 % 2.91 0.874 29.126 30 الزويتنة

وك   % 19.34 5.802 24.198 30 المي 

 % 20.7 12.626 48.374 61 الشير

 % 10.71 31.602 236.398 295 ا اكوس 

 % 100 5 0 5 زالف 

 % 100 5 0 5 نفوسة

 % 9 122 1,207 1,325 المجموع 
 

 كاتلشـر المستهدف والفاقد لألنتاج المكثفات حسب ا

 الفاقد نسبة  
ي اإلنتاج  

ن
 الفاقد ف

 )ألف برميل / اليوم( 
 اإلنتاج الفعلي 
 )ألف برميل / اليوم( 

 المستهدف 
 )ألف برميل / اليوم( 

 كة لشـر ا

 الخليج  2.5 0 2.5 -%100

 ســـرت  9 8.042 0.958 %89

 الواحة 0.825 0 0.825 -%100

 مليتة 48 42.895 5.105 %89

 الزويتينة 5 5.242 0 %105

 المجموع  65.325 56.179 9.388 -
 

 : لما يل   م2021االسباب الرئيسية لتذبذب وإنخفاض االنتاج لسنة وترجع 
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ــــدير )الحريقة   - ــ ــ   التصـ
ر
ــــدير بموان ــ ــ ــــحن والتصـ ــ ــ يقة-  الزويتينة-إيقاف عمليات الشـ -  الي 

ــــدرة -النوف    أسر  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات النفطيـة  السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اب حرس المنشـ ــبــب ا ر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( ألكير من مرة بسـ
 .  واعتصام بع  االهال 

ــــخ من حقل  ا - ـــ ــ ــ ــ ــر تكرار إيقاف عمليات االنتاج والضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ــــبب قيام  لشـ ـــ ــ ــ ــ ارة والفيل بسـ
ــــر ( )امليت -  )الفيلمجموعات مســــلحة بقفل الصــــمامات بخط الشــــحن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ -ارة لشــ

 (. الزاوية

ــــتكرار حدوث العديد من الت - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــبب  ــ ـــــية بسـ ـــــحن الرئيسـ ـشـــــبات بخطوط االنتاج والشـ
  تعرضـــ  لها ال

كة الخليج العرن   االقفاالت البر
ــابقة )شر ــنوات السـ حقول خالل السـ

كة- كة-ا اكوس  شر وك  شر كة -المي  كة-الواحةشر كة-الزويتنة شر  شت(.  شر

ــــغيلية بمعظم الحقولل لتأخر   - ــــاعب الكهربائية والتشـ تكرار حدوث العديد من المصـ
كة الخليج العرن   للنفط  

ــــبب قلة قطع الغيار منها شر ــ ورية بسـ ــــر ــــيانة الـضــ ــ كة -الصـ شر
 شت. 

ــبـب حـدوث   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالم لعـدة أيـام بسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تخفي  كميـات الغـاز المنتجـة من حقـل بحر السـ
 تشب بعمليات فصل الغاز داخل مجمع مليت 

انيات الالزمة  - ر امج المخططة من قبل ا  إلجراءعدم توفر المير ــــر الي  ــ ـــ ــ ــ ــ كات المشغلة  لشــ
ـــــتويات االنتاج ولحفر ابار جديد ـــــيانة االبار المتوقفة للمحافظة عل مسـ ة ل يادة  لصـ

ك لكل ا  كات. لشـر مستويات االنتاج وهو السبب الرئيس  المشير

ــــر تعود ارتفاع نسبة الفاقد   - ــــكة اللشــ أسابيع بسبب   6اإلنتاج لمدة    انخفاضشير ال ــ
مجة لمنطقة التعاقد لشـر قيام ا  . 107كة بأعمال الصيانة المي 

ــــاباتو  ــــب افادة إدارة مراجعة ومتابعة حسـ ـــــر ا  الجدير بالذكر بان  حسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ كات لم يتم  لشـ
ـــــة   ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ عن  ـــــام  ــ الخـ النفط    لجرد 

ئ
ـــــان ــ النهـ التقرير  ـــــداد  ــ اعـ ـــــاء من  ــ م حبر  2021االنتهـ

 م. 2022/ 3/ 31

ـــــن  ــــ ــــــة مــــ ــــ ــات النفطيــــ ـــ ــــ ــــــات والمنتجــــ ــــ وكيماويــــ
ُ
ــام والبت ـــ ــــ ــــــنفط الخــــ ــــ ــادرات الــــ ـــ ــــ ــــــُن    1/ 1صــــ ــــ حــــ

 م: 2021/ 12/ 31

 القيمة بالدوالر  الكمية  نوع المنتج 

 23,729,372,048 برميل  346,719,513 النفط الخام 

وكيماويات  ي  246,044 البير  60,417,818 طن مير

ي  1,236,146 المنتجات النفطية  701,780,719 طن مير

 89,868,313 حرارية.م حدة و  17,153,540 الغاز 

ي  2,423,050 المكثفات   1,469,921,241 طن مير

 26,051,360,141 النفطية   الصادراتاجمالي قيمة   
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 النفطية   يراداتاإل 

ر   ـــــلة من النفط الخام والغاز  الجدول التال  يبير ــ ـــــلة وغير المحصـ ــ قيمة المبيعات المحصـ
وكيماويات المودعة بحساب المؤسسة الوطنية   والمكثفات والمنتجات النفطية والبير

:  بياناتف الليب   الخارج   حسب مصـر للنفط بال  اإلدارة العامة للتسويق الدول 

 نوع المنتج 
المحصلة    القيمة

 بالدوالر 
القيمة المحصلة  
 باليورو 

 القيمة غت  المحصلة  

 1,117,076,405 - 20,273,135,373 النفط الخام 

 366,702,220 - 882,504,579 الغاز والمكثفات 

 (3,261,063)  - 334,100,883 المنتجات النفطية

وكيماويات   (178)  30,098,669 27,689,185 البير

 1,480,517,383 30,098,669 21,517,430,022 االجمالي 
 

ر   -   قام  االدارة التجارية ب وجود العديد من الفواتير تبير
ــــلة البر ــ ـــــر غير المحصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ اء  شـ

  تفوق مبلغ 
  3,654,520,517كميـات من المحروقـات مقـابـل هـذه المبيعـات والبر

 منها:  كاتلشـر دوالر وذلك عن طريق مجموعة من ا

 نوع المنتوج 
يات  
ُ
خارجية مشت  

ين   ن
ن
ديزل( -)بت  

 قيمة الفاتورة 

 دوالر 
 رقم الفاتورة  الزبون 

 OLA 2101011 30,231,063 17,622,429.64 نفط خام 

 LITASCO 2103005 38,642,044 29,612,500.37 نفط خام 

 MOTOR OIL 2103019 38,163,447 47,154,047.24 نفط خام 

 SOLAR 2103022 55,382,207 64,512,738.49 نفط خام 

 B.B 2108023 40,036,207 17,752,398.55 نفط خام 

 BGN 2109014 73,759,398 64,646,819.18 نفط خام 

 LITASCO 2109044 44,059,271 68,209,072.00 نفط خام 

 BGN 2103037 37,636,730 36,645,916.00 نفط خام 

 BBENERGY 2103101 13,327,741 13,327,741.01 منتجات 

 BGN 2105106 18,971,527 18,443,007.61 منتجات 

 BGN 2107103 20,499,261 37,432,610.28 منتجات 

 BGN 2108104 20,293,583 23,307,928.18 منتجات 

 BGN 2103901 32,851,315 38,978,837.61 منتجات 

 BGN 2102901 17,285,421 15,464,070.20 الغاز والمكثفات 

والمكثفات الغاز   13,758,933.76 14,862,696 BGN 2102905 

 BGN 2102906 28,660,763 29,691,807.00 الغاز والمكثفات 

 BGN 2104904 31,774,965 31,774,965.35 الغاز والمكثفات 
 

ف الليب   الخارج   والمودع ب  القيمة المحصلة مصـر عاله بالأ  يعد الحساب المذكور  -
ــيط تابع  للمبيعات النفطية غير   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاب وسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لهذا الغرض وانما يعتي  حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ مخصـ

للمؤســسة الوطنية للنفط وكان الغرض من  تحـصيل الفواتير المبدئية وفواتير إعادة  
ها. لشـر البيع لبع  الشحنات من ا  كاء وكذلك سداد مصاريف النقل البحري وغير
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  بيـانـات اإل  -
ر
ر وجود فـارق ا وكيمـ يراداتتبير ـــلة من النفط الخـام والبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اويات  المحصـ

ـــــويق حبر نهاية   ــ ــ ـــــابات التسـ ــ ــ ـــــويق الدول  وإدارة حسـ ــ ــ  اإلدارة العامة للتسـ
ر م   2021بير

 :  عل النحو التال 

 االدارة 
قيمة المتحصالت  

 النفط )دوالر( 

قيمة المتحصالت  

وكيماويات )دوالر( 
ُ
 البت

 32,980,681 20,287,657,250 إدارة حسابات التسويق

 27,689,185 20,273,135,373 إدارة التسويق الدول  

 5,291,496 14,521,877 الفرق 
 

كة مليتة وا  القيمةبلغ    - م  2021كة العامة للكهرباء عن سنة  لشــر المستحقة من شر
كة مليتة ومحطة اوباري لغرض توليد  لشــــر الخاصة بشحنات النفط الخام المحولة 

 دوالر.  277,226,755ة الكهربائية بقيمة الطاق 

ــــ - ــ ـــ ــ ــ ــ وكيماويات باليورو لالقيمة المحصـ ــــاب االيراد  لة من مبيعات البير ــ ـــ ــ ــ ــ م تورد ال حسـ
 وظل  بحسابات المؤسسة.  العام

ــــر قيام المؤســــســــة بتســــوية بع  المبالغ مع ا - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام  ط خنفكاء مقابل بيع شــــحنات  لشــــــ
  ذلك عل   219,002,366وغاز تقدر بحوال  

ر
ـــــة ا ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ ـــــتندت المؤسـ ــ ــ ــ دوالر وقد اسـ

  حساب مسم تسويات مع ا  14.5( المادة  4اتفاقية األبسا )
ر
ــــر وذلك ا ــ ــ ــ   لشــ

ر
كاء اآلن

 بيانهم: 

  بمبلغ تسوية مع ا -
  . دوالر 128,234,000لشـريك ايبر

 . دوال  33,716,908يك ا اكوس بمبلغ لشـر تسوية مع ا ▪

سهال بمبلغ لشـر تسوية مع ا ▪  دوالر.  57,051,458يك فنير

ــلـــة من مبيعـــات النفط الخـــام والغـــاز والمنتجـــات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ اجمـــال  الفواتير غير المحصـ
ــنوات من  ــ ـــ ــ ــ ــ وكيماويات عن السـ   2,789,313,363م مبلغ  2021م حبر  2010والبير

ــابق   فواتير   وبلغ دوالر  ـــ ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ ـــــلة مرحلة من سـ ــ ــ تقدر م  2010للعام  غير محصـ
االمر    1,320,574,295 ــــذي دوالر  ــ ــ   يجعل   الـ

ر
ا ـــــكوك  ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ ــــديون  ــ ــ الـ قوائم    

ر
ا ــــا  ــ ــ هـ

ـــــيله ــ ــ ــ ـــــر مع العلم بأن هذه الفواتير محملة عل أكير من    التحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ كة وان عشـ ين شر
ـــــبت  حوال   مبيعات النفط الخام والغاز تمثل ما  ـــ ــ ــ ــ % من اجمال  الفواتير ومن 70نسـ

  
ر
 : امثلة ذلك االن

 بالدوالرالقيمة  الزبون نوع المنتوج رقم الفاتورة  السنة 

 LERCO 71,070,165 نفط خام  1108001 2011

وكيماويات  1102218 2011  OPC 3,323,142 ببير

 VITOL 3,478,200 نفط خام  1209053 2012

 NORWGAIN 7,930,590 الغاز والمكثفات  1411917 2014

 TAMOIL 34,792,769 نفط خام  1502007 2015

 NORWGAIN 3,896,644 الغاز والمكثفات  1505915 2015

 GREENSTREM 13,010,987 نفط خام  1608009 2016

 GREENSTREM 1,668,838 الغاز والمكثفات  1612915 2016

 ENI 32,666,181 الغاز والمكثفات  1712915 2017

 LIBYAOIL 19,280,356 منتجات  1805103 2018

 NORWGAIN 3,897,693 الغاز والمكثفات  1802912 2018
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 بالدوالرالقيمة  الزبون نوع المنتوج رقم الفاتورة  السنة 

 GECOL UBARI 12,042,967 نفط خام  1907051 2019

 BGN 68,075,000 نفط خام  1912039 2019

 BGN 64,064,101 نفط خام  2001019 2020

 NAFTOMAR 680,729 الغاز والمكثفات  2010909 2020

 OLAENERGY 39,253,249 نفط خام  2103017 2012

 BGN 40,192,530 الغاز والمكثفات  2109901 2021
 

ف ليبيا المركزي  مصـــر ال   28808فية من حساب  مصـــر بيان بالتحويالت الفيما يل    -
 م: 2021خالل سنة 

 القيمة بالدوالر  الرقم االشاري تاريــــخ التحويل  ر.ت

1 17 /3 /2021 123 3,883,719,900 

2 31 /3 /2021 152 2,000,000,000 

3 15 /6 /2021 310 3,000,000,000 

 

 

,000 

4 2 /8 /2021 387 3,000,000,000 

5 6 /9 /2021 449 5,000,000,000 

6 23 /12 /2021 768 2,000,000,000 

7 28 /12 /2021 779 4,000,000,000 

 22,883,719,900 اجمالي قيمة التحويالت حُن تاريخه 
 

  2021/ 3/ 17والجـــدير بـــالـــذكر ان الـــدفعـــة األول من قيمـــة المبـــالغ الموردة بتـــاريــــخ  
ـــــمن  ــ ــ ـــــنة   800,000,000مايقارب  تتضـ ــ ــ    2021دوالر قيمة المبيعات عن سـ

ر
م والباا

ـــــنة   ــ ـــــيادية    تحويلها م تم  2020عبارة عن مبيعات سـ ــ ـــــابات السـ ــ بعد االفراج عن الحسـ
ــــة بـــاإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيـــل   يراداتالخـــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تشـ النفطيـــة وفق االتفـــاق مع األمم المتحـــدة ال حير

 حكومة الوحدة الوطنية. 

ــــة طرف ال - ــ ــــسـ ــ ــــاب المؤسـ ــ ــــلة بحسـ ــ ـــر ظهور مبالغ محصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ف الليب   الخارج   رقم  مصـ
لم يتم ايـداعهـا   دوالر   2,827,444,434م بقيمـة 2021/ 12/ 31بتـاريــــخ   (28808)
 ف ليبيا المركزي. مصـر ب

 احملروقات  

ـــــرف الليب   الخارج      27944حركة حسـاب المحروقات رقم    البيان التال  يظهر  ــ ـــ ــ ــ ــ بالمصـــ
 م: 2021خالل العام 

 مالحظات  الرصيد بالدوالر  البيان 

امات مصـرفية )سحب عل المكشوف( 739,799,105- 2021/ 1/ 1 رصيد أول المدة  ر  الير

 2,213,908,925 يضاف االيداعات 
 دينار   9,973,333,335يعادل مبلغ 

  حساب المحروقات  
ر
 وهو مخص  الدعم المسيل ا

 تشمل فواتير المحروقات ومصاريف مصـرفية 1,341,415,585 المصـروفات يطرح 

  بالحساب من مخصصات الدعم   132,694,234 م 2021/ 12/ 31  رصيد آخر المدة
 رصيد متبقر
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  تم توريدها وكيفية ســداد  
قيمتها باإلضــافة  والبيان التال  يوضــن تكلفة المحروقات البر

كيفية تعامل المؤسـسـة الوطنية للنفط مع مخـصـصات دعم المحروقات المحال إليها  
 من الخزانة العامة: 

 المعادل بالدينار القيمة بالدوالر البيان 

ددت قيمتها من مخصصات الدعم  محروقات  6,042,943,069 1,341,415,585 م2021موردة سم

 16,463,249,477 3,654,520,517 خام محروقات تم توريدها مقابل نفط  

 22,506,201,650 4,995,938,123 م2021خالل العام  اجمالي قيمة المحروقات الموردة

امات قديمة مسددة من مخصصات بند المحروقات  ر  3,332,720,988- 739,799,105- 2021الير

  بالحساب رقم 
    27944رصيد متبقر

 597,774,255 132,694,234 م2021/  12/ 31ار

 

ــابقة أن الدولة   - مليار دينار كمخصــــصــــات دعم   10ســــيل  نحو توضــــن الجداول الســ
ــــة منهــــا مبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعملــــ  المؤسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توريــــد   6المحروقــــات اسـ

ر
مليــــار دينــــار فقط ا

ــــتعمل  من    ــ ــ   فاسـ
ر
مليون دوالر(   739مليار دينار )يعادل    3.3المحروقاتل أما الباا

  سـداد 
ر
امات قديمة وتبقر رصـيد بالحسـاب ما قيمت   ا ر مليون دينار )يعادل    597الير

 مليون دوالر(.  132

ــــر قيام اإلدارة العامة للتسويق الدول  بوكذلك   - ـــ ــ ــ ــ ين شــ ر  -اء كميات من المحروقات )بير
  بلغــ   

  خالل ديزل( من الخــارج مقــابــل فواتير مبيعــات من النفط الخــام والغــاز والبر
ـــــنة   ــ ـــــار ومدير مكتب   لمليار دوالر   3.6م ما يقارب  2021سـ ــ ـــــتشـ ــ وبموجب كتاب مسـ

ـــــاري   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة رقم اشـ ــدة الوطنيـ ــ ــــة الوحـ     1576رئيس مجلس الوزراء بحكومـ
ر
المؤرخ ا

ــــادل كميــــات    2021/ 4/ 21 ج  وزير النفط وهو تبـ
ــــد مقير ــــة عل أحـ تم منن الموافقـ

كـــات التكرير المعروفـــ ن يتم  أ ة لتوريـــد المحروقـــات الالزمـــة عل  النفط الخـــام مع شر
ــوية التجـارية معهم الحقـا ممـا يعـد مخـالفـا للت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يعـات المنظمـة لجبـاية  شـ

ـــــر الـسيادية باعتباره المـساس والت  يراداتاإل  ــ ـــ ــ ــ ــ عام دون أخذ التفوي  من   بةيراد ف  ـصــ
ــــر السلطة الت ــــر مع العلم بقيام المؤسسة بل  يعية المختصةشــ اء المحروقات مقابل  شــ

  من المالحظ  خص 
م قيمتها من فواتير مبيعات النفط الخام قبل منن الموافقة والبر

عن   2021من فواتير المبيعات خالل سنة    قيمتها اء مقابل خصم  لشـر ارتفاع نسبة ا
 %. 2051م ب يادة 2020سنة 

 م: 2021المستلمة من بيع المحروقات بالسوق المحلي خالل سنة    يراداتاإل 

ــــتلمة ــــوق المحل    بلغ  المبالغ المسـ ــــعر المدعوم من بيع المحروقات بالسـ خالل   بالسـ
  أحيل  لوزارة المالية مبلغا وقدره  2021سـنة  

ل    329,999,749م والبر وه   دينار ليب  
 مليون دينار لكل منها.  30دفعة شهرية بقيمة  11تمثل عدد 

ما قيمته  كة البريقة لشـر م 2021قيمة مبيعات المحروقات لن سنة  في حين بلغت  

دينار، والجدول التالي يبين قيمة   1,137,415,359دينار أي بفارق قدره   1,467,415,108

 المبيعات حسب كل منتج:
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 )دينار(  اإلجمالي  نوع المنتوج 

ين  ر  640,556,373 بير

 586,064,124 الديزل 

ان  ر الطير وسير  136,687,033 كير

ل  
ر ر مير وسير  4,614,322 كير

 46,954,674 ال ي  الثقيل 

 11,996,399 ك 11اسطوانات  

 22,186,211 ك 15اسطوانات  

 649,620 الغاز المسال 

ين  ر  10,881,103 ال يوت البير

  ال يوت 
ر
 6,640,204 باا

 143,347 مياه النضائد 

 41,698 معدات الغاز 

 1,467,415,108 المبيعات )مدعوم( اجمالي  

 329,999,749 اجمالي ما تم تحصيله 
 

ــبة المحروقات الموردة من الخارج   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتهالكل  70تبلغ نسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من اجمال  االسـ
 
% تقريبا

  بنسبة  
ر
 الجدول التال   30والباا

ر الكميات المستلمة من جميع  % منتج محليال ويبير
  المحلية والخارجية لتغطية احتياجات ليبيا من مختلف المنتجات خالل  

ر
ــــاا ــ ــ المصـ
ي: م بالطن 2021سنة   المير

 المستهدف  المنتوج 
 المنفذ 

 اجمالي المنفذ 
 مصادر خارجية  مصادر محلية 

 306,802 0 306,832 313,099 غاز النفط المسال 

ين  ر  4,535,209 4,176,817 358,392 4,191,499 95البير

ر بنوعي  وسير  174,464 0 174,464 277,690 الكير

 3,609,366 2,377,845 1,231,521 4,454,249 وقود ديزل 

 1,190,186 342,014 848,172 1,398,760 زي  تقيل 

 9,816,057 6,896,676 2,919,381 10,635,297 اإلجمالي 
 

 الخالصة حول دعم المحروقات

ــــاب الرابع   ــ البـ بنود  أكي   ــــات من  ــ المحروقـ ــــد دعم  ــ ــــدعم  يعـ ــ ــــالـ ــ بـ ــــاص  ــ ــــث  الخـ ــ ـــــ   حيـ ــــانـ ــ كـ
    10بمبلغ  % من اجمال  الباب  48نســبة  م ب2021مخصــصــات  بالعام  

 
مليار دينار تقريبا

ر أن هــذا الرقم ال يمثــل قيمــة دعم المحروقــات    2.2)مــا يعــادل   مليــار دوالر(ل وقــد تبير
ــــة نفط خام قيمت    ــ ــة الوطنية للنفط بمقايضـ ــ ــ ــــسـ ــ مليار    3.6الفعلية حيث قام  المؤسـ

يضـــاف إلي  كميات    لمحل  مليار دينار( مقابل توريد محروقات لالســـتعمال ا  16دوالر )
ــــوق المحل  وبلغ    ــ ــ ــ ــ ــــتعمالها بالسـ ــ ــ ــ ــ   تم اسـ

  الليبية والبر
ر
ــــاا ــ ــ ــ ــ المحروقات المنتجة بالمصـ

 مليار دوالر  2.1مليار دينار ما يعادل  9.6قيمتها 

 الحقيقية تبلغ نحو ن فاتورة المحروقات  وبالتال  فإ 
 
ـــــتهلكة محليا ـــ ــ ــ ــ مليار دينار    32المسـ

ـــتبعا    7)نحو  ــ ــ ــ ــ ـــداد    3.9مليار دوالر( بعد اسـ ــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ـــة ا ــ ــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــ ــ ـــتعملتها المؤسـ ــ ــ ــ ــ مليار دينار اسـ

امات مصـرفية سابقة  ر ر عل النحو الير    المبير
ر
 الجدول: ا
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 البيان 
 القيمة  
 )مليون دينار( 

 المعادل بالدوالر 
 )مليون دوالر( 

  حسابات المؤسسة الوطنية للنفط 
ر
 2,213 9,973 اجمال  مخصصات دعم المحروقات المسيلة ا

 3,654 16,463 2021توريدها بالمقايضة مع النفط الخام  محروقات تم يضاف 

  المحلية  
ر
 2,143 9,645 يضاف محروقات منتجة بالمصاا

امات يطرح  ر  ((739 (3,332) 2021تسديدها من مخصصات بند المحروقات  تم فية مصـر الير

  بحساب المؤسسة رقم  يطرح 
    27944رصيد متبقر

ر
 (133)  (597) م 2021/  12/ 31ا

 7,138 32,152 اجمالي التكلفة الحقيقية للمحروقات المستهلكة بالسوق المحلي 
 

 لما سبق بشأن المحروقات يستوجب األمر الوقوف للى الحقائق التالية: 

ــتهلكــة داخــل الــدولــة تبلغ    ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   22.5مليــار دينــار )  32أن تكلفــة المحروقــات المسـ
  المحلية( أي بما يعادل  9.6مورد من الخارج + 

ر
 مليار دوالر.  7منتج بالمصاا

  تبلغ تكلفتهـا   ▪
يقـة    32أن هـذه المحروقـات البر كـة الي  مليـار دينـار تم بيعهـا إل شر
 مليار دينار.  1.5بسعر مدعوم قيمت  

ر والجهــات  أن مــا   ▪  للخزانــة العــامــة من بيع المحروقــات للمواطنير
ا
تم توريــده فعع

ــبــــة    449بلغ فقط   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % )واحــــد من مــــائــــة ألف من 0.001مليون دينــــار أي بنسـ
 المائة( من التكلفة. 

ــلون عل المحروقـات   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــالرغم من كــل هــذه النفقــات ليس كــل المواطنون يحصـ
 بالسعر المدعوم. 

 بقطاع النفط   وكمة احل 

ـــــة و من خالل د ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تقييم قواعـــد الحوكمـــة بقطـــاع النفط تبينـــ  العـــديـــد من جوانــب  راسـ
ـــها بتقارير  ــابقة ناهيك عن   الضــــعف والقصــــور تم عرضـ مراســــالت  الموجهة  الديوان الســ

ــــوص الحــاجــة الملحــة  الــديوان   لألطراف المعنيــة حيــث تظهر نتــائج اعمــال  ــ ـــ ــ ــ ــ ل إبــالخصـ
ــــالحات هيكلية   ورة إجراء إصـ ــــوتطبيق قواعد ا ر ــــاهم  لحوكمة الرشـ يدة بالقطاع بما يسـ

ـــــاءلـة والحـد من االنحرافـات وحـاالت تعـارض   ــ ـــ ــ ــ ــ ــفـافيـة والمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاح والشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تع يز اإلفصـ
ر
ا

ــمـان وجود   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتفراد بـالقرارل وضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالن واالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يمكن من خاللهـا  المصـ
كـافـة األدوات البر

ــــل  وتقلي  المخاطر إل أقل ما يمكن بما يحقق القطاع   مراجعة وتقييم خطط  ــ ـــ ــ ــ ــ الفصـ
ر عمليات التخطيط  ر عمليات   ما بير     التنفيذ واالعتماد وكذلك ما بير

ر
ــــرف ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ والتصـ

اف و    تشير إل الضعف  الرقابةل  المخصصات واالشر
ومن أهم التصـرفات والمظاهر البر

 :   قواعد حوكمة القطاع ما يل 
ر
 ا

انفراد رئيس مجلس إدارة المؤســــســــة الوطنية للنفط بةصــــدار قرارات تســــمية ممثل    -
  ا
ر
ـــــة الوطنية للنفط ا ـــــسـ ــالمؤسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ( من المادة  8كات التابعة بالمخالفة للفقرة )ر لشـ

ـــــعب العام رقم )23) ـــــنة  10( من قرار األمانة العامة لمؤتمر الشـ ـــــأن 1979( لسـ م بشـ
دارة  ــــاص لمجلس اإل  ــ ــ ــ   أعط  االختصـ

ــــة الوطنية للنفط البر ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ إعادة تنظيم المؤسـ
 مجتمعا. 

-   
ر
ــة بنقل تبعية إدارن ــسـ ــبة اعدم امتثال رئيس مجلس إدارة المؤسـ ــــر محاسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كات  لشـ

ـــــة وقرار  النفطيـ ـــــة  الالئحـ ـــــام  ـــــة ألحكـ ـــــالفـ ـــــالمخـ بـ النفط  ـــــاس ال وزارة   والتفتيش والقيـ
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م بشأن تحديد اختصاصات الهيكل التنظيم   2021لسنة    232مجلس الوزراء رقم  
 لوزارة النفط والغاز. 

ام بالضــوابط   - ر مخالفة رئيس مجلس إدارة المؤســســة لقرارات وزير النفط وعدم االلير
ا   مخاطبات  ال الحكومة. والير

ر
 تيب االدارية وتجاوز مهام الوظيفة ا

ــــةل وذلك   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكيل مجلس إدارة المؤسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمن تشـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود وكيل وزارة النفط ضـ
ــــ  علي  المادة   ــ ــ ــــعب العام  من قرار األ   22بالمخالفة لما نصـ ــ ــ مانة العامة لمؤتمر الشـ

تضـــمنت   م بشـــأن إعادة تنظيم المؤســـســـة الوطنية للنفطل وما  1979لســـنة    10رقم  
ــــادة ) ــــة رقم  3/ 3المـ ــــدة الوطنيـ ــــة الوحـ ـــة    232( من قرار مجلس وزراء حكومـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
ــاء مجلس إدارة 2021 ــ ــ ــ ــ ــــمن أعضـ ــ ــ ــ ــــمية وكيل وزارة النفط ضـ ــ ــ ــ ــتا عل تسـ ــ ــ ــ ــ م اللتان نصـ

 المؤسسة. 

  أو  -
ر
ــاس قانون ــ ــ ــ ــتند عل الئحة معتمدة أو أسـ ــ ــ ــ ر غير مسـ ــب   هجير ــ ــ ــ العمل بنظام محاسـ

 ما يتعلق بتعارض الشــــكل الق
 
ــا ــركات التابعة مع ما هو معياري خصــــوصــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   للشـ

ر
انون

ـــــركاء أو عالقتها مع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــركات التابعة والشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مطبق بالواقع وعالقة المؤســـســـة مع الشـ
 الدولة والخزانة العامة. 

انية تم   - ر   اقفال حســــاباتها وإعداد قوائمها المالية حيث أن أخر مير
ر
تأخر المؤســــســــة ا

ـــــنة   ـــ ــ ــ ــ انية سـ ر ( من الالئحة المالية  88م مما يعد مخالفا للمادة )2012إعدادها ه  مير
 للمؤسسة. 

ــــركات التابعة و  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر عدم قيام اضــعف الرقابة والمتابعة للمؤســســة عل الشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كات  لشــــ
ــــر بةحالة   ـــ ــ ــ ــ وفاتها للمؤسسة بشكل تفصيل  يوضن النقدي والمستحق واالكتفاء  مصــ

 بةحالتها وفقا ألساس االستحقاق. 

ــــة وافتقــاره لب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف نظــام الرقــابــة الــداخليــة المتبع بــالمؤسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ع  المقومــات  ضـ
ــــول وممتلكات   ــــية الذي يجعل من  نظاما محكما يوفر الحماية الالزمة لألصـ ــاسـ ــ األسـ

 : ما يل  المؤسسة ومن مالمن ذلك الضعف 

ــــاطها   - ــ ــ ــ ــ ــــة بةعداد تقارير دورية عن نشـ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ عدم قيام إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسـ
ـــــنة   ـــــتندية للمعامالت مم2021خالل سـ ـــــار عملها عل المراجعة المسـ ا يعد م واقتصـ
إدارة المراجعة الداخلية الموضحة بقرار لجنة إدارة المؤسسة   الختصاصاتمخالفا  
 الجهاز اإلداري للمؤسسة.  اختصاصاتم بشأن توزيــــع 2007( لسنة 149رقم )

ـــــورة  ▪ ـــ ــ ــ ــ ـــــتديمة بصـ ـــ ــ ــ ــ عدم قيام إدارة المراجعة الداخلية بجرد الخ ينة والعهد المسـ
   
( من الالئحة 58لف للمادة )مل مما يعد مخا 2021-م  2020دورية خالل سنبر
 المالية للمؤسسة. 

ـــــر تأخر المؤســسة بقفل بع  العهد المالية ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ م مما 2020وفة خالل سـنة  مـصــ
 ( من الالئحة المالية للمؤسسة. 54يعد مخالفا للمادة )

ـــــبة اعدم  ▪ ــ ــ ـــــر قيام اإلدارة العامة لمحاسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   لشـ
ر
كات بكامل األعمال المناطة بها ا

يبية وتحصيل قيمة  ائب.  اإلتاواتمراجعة اإلقرارات الضر  والضر

ــــاهمــات التــابعــة   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقيــة المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   متــابعــة واعــداد    لإلدارة غيــاب دور منسـ
ر
المــاليــة ا

  هذه ا  التقارير 
ر
ـــــة ا ـــــسـ ـــــتثمارات المؤسـ ــــر عن اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ هذه    ى كات وما مدي جدو لشـ

 ساهمات. الم
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ــــر تعدد الحسابات ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ الخارجيةل  أو   فية المفتوحة بالمؤسسة سواءا المحليةمصــ
 ( حساب. 40حيث بلغ عددها ما يقارب من )

ــوية   ▪ ــ ــ ــ ــوية المعلقات الظاهرة بمذكرات التسـ ــ ــ ــ   متابعة تسـ
ر
ــور االدارة المالية ا ــ ــ ــ قصـ

 بحسابات المصارفل حيث ظهر العديد منها مرحل من سنوات مالية سابقة. 

ـــــاهماتها  عل الرغ ▪ ــ   مسـ
ر
ـــــة ا ــ ـــــسـ ــ ـــــتثمارات المؤسـ ــ ـــــقية لمتابعة اسـ ــ م من وجود منسـ

  متابعة هذه الشــــر لعدد من ا
ر
ر الضعف الشديد ا كات ومدى نجاح لشــــر كات تبير

 هذه المساهمات وتحديد النتائج المالية بشكل دوري. 

ــــة الوطنية للنفط اعتماد الهيكل التنظيم  عل الرغم من   ▪ ــــسـ اهمال إدارة المؤسـ
ــــدور قرار رئي ـــ ــ ــ ــ ــادر بتاريــــخ  24س مجلس اإلدارة رقم )صـ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2020/ 01/ 22( الصـ

ــر بتشـــكيل لجنة إلعداد   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   للمؤســـســـة مشـــــ
وع الهيكل التنظيم  والمالك الوظيقر

ح   ــــوص بــةعــداد مقير ــ ـــ ــ ــ ــ ــكلــة بــالخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوطنيــة للنفطل حيــث قــامــ  اللجنــة المشـ
ــــلة رقم )   1905وإحالت  رئيس مجلس اإلدارة لالعتماد وفقا للمراسـ

ر
( المؤرخة ا

ــــ  حبر  2020/ 10/ 06 ــ أنـ ــــ ل مع 2022/ 4/ 1م إال  ــ ــالـ ــ ــ إجراء حيـ أي  ــــذ  ــ يتخـ م لم 
  تم اعداده داخل المؤســســة وفقا للوظائفل األمر

 االعتماد عل تقســيم وظيقر
ـــــام  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداث أقسـ ــتحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام رئيس مجلس اإلدارة السـ ــــا أمـ ــــاب مفتوحـ البـ ــــذي ترك  الـ

ــــقيات جديدة   ــ   الخارج  ومنسـ
ر
ــــام وحبر فروع ا ــ ــــقيات واالقسـ ــ حيث بلغ  المنسـ
 ( منسقي . 30عدد ) (م2021م حبر 2018)المستحدثة خالل السنوات من 

 الذي يستوجب االخذ بالتوصيات التالية:  مر األ 

ــــالموارد واال  - ــــاع النفط  بـ ــــل عل دعم القطـ ــــ  من العمـ   تمكنـ
ــــة والبر ــــات الالزمـ ــــانيـ مكـ

  النظم التنظيميــــة والمــــاليــــة  معــــالجــــة  
ر
  ذات الوقــــ  من الفجوات ا

ر
وبمــــا يمكنــــ  ا

ــــر تنفيذ ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من شـانها المحافظة عل االنتاج وتطويره باعتباره المورد  مشـــ
وعات البر
 .  االسا   للدخل القوم 

ــــة الوطنية - ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــــيدة داخل المؤسـ ــ ــ ــــع قواعد للحوكمة الرشـ ــ ــ ــر للنفط وا  وضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ كات  لشـ
ــمن آليـات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ افهـال واعتمـادهـا وتوثيقهـا وفرض تطبيقهـا عل أن تتضـ ــعـة إلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخـاضـ

ام وتضمن توفر الضوابط التالية:  ر  للتحقق من مدى االلير

ر المســـتويات االدارية المختلفة وعل االخ  فيما يتعلق بســـلطة  - الفصـــل الكامل بير
  هذا المج

ر
ز ا هيئة تتول أو    ال اهمية وجود وزارة التنفيذ والمساءلة والمتابعةل ويي 

ـــــات لهذا القطاع الحيوي والهام وتزداد اهمية   ــ ـــــياسـ ــ ـــــم السـ ــ اتيجية ورسـ ـــــير ــ االدارة االسـ
ح تنفيذها.    ظل الموازنة المقير

ر
 هذا االجراء ا

ــــر إلزام كافة الجمعيات العمومية با  ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــة ولجان المالك لشـ ـــــسـ كات التابعة للمؤسـ
ــــر ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ســــاســــية بما يتوافق مع نظم الحوكمة  كات المشــــاركة بتعديل انظمتها اال لشــــــ

 الرشيدة. 

  ا ▪
ر
ــــبط الداخل  وهيئات المراقبة ا ـــــر تفعيل انظمة الضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ كات التابعة وكذلك  لشـ

  تع يز ممارسات الحوكمة الجيدة. 
ر
 دور إدارة المراجعة الداخلية بما يساهم ا

ــــة الوطنية النفط كونها  - ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ   المؤسـ
ر
ــــب   المتبع ا ــ ــ ــ ــ المعالجة الجذرية للنظام المحاسـ

ــابا  ــ ــ ــ ــ ــ انية  أو  ت تجاريةحسـ ر   اعداد المير
ر
  هذا المجال ال التأخر ا

ر
ــار ا ــ ــ ــ ــ ــ حكوميةل ويشـ

 العمومية للمؤسسة لمدة ت يد عن خمس سنوات مالية. 
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ــــياســــات   - ــــاح عن السـ ــــة قواعد االفصـ ــــسـ ــــب   للمؤسـ ــــمن معالجة النظام المحاسـ ان تتضـ
  تتبعها ا

ــــر المحاســبية البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لشــــ
ر
 كات فيما يتعلق بنفقات االســتكشــاف والتقييم بما ا
ــــاف والتقييم والعالقة مع  ــ ــــتكشـ ــ ــــول االسـ ــ اف بأصـ ــــة باالعير ــ ــــات الخاصـ ــ ــــياسـ ــ ذلك السـ

 كاء. لشـر ا

 املؤسسة الوطنية للنفط 
ية  الموارد البْس 

ــــير  - ــ   إدارة القوى العاملة    تقصـ
ر
ـــــركة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــها المتعلق بحاالت بالشـ ــ ــــاصـ ــ ــــة اختصـ ــ   ممارسـ

ر  ــــر دورها  (ل  النقل -اإلعارة-الندب-التنســــيب-)التعيير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   متابعتها فقط  حيث يقتصــ
ر
ا

 كات والمتعلقة بحركة القوى العاملة. لشـر من خالل التقارير الشهرية الواردة من ا

   منن م -
ر
ــار ثان ــ ــتشـ ــ ــار أولل ومسـ ــ ــتشـ ــ ــــم مسـ ر دون أن تسـ تهم  لبع  الموظفير تعد خي 

ــــوص عليها با  ـــــر (  1لجدول رقم )المدة المنصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــة  لشـ ــــسـ ــــغل الوظائف بالمؤسـ وط شـ
كـاتهـا المرفقـة ــعبيـة العـامـة رقم ) وشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 75بقرار اللجنـة الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م والـذي  2007( لسـ

ــــة   ــــسـ ــار أول بالمؤسـ ــ ــتشـ ــ ــــم مسـ ة العملية لمن يمنن مسـ ــــنوات الخي  مفاده أال تقل سـ
  بالمؤســســة فيجب أال تقل ســنوات    25عن 

ر
ســنةل أما من يمنن مســم مســتشــار ثان

ة لدي  عن  افيةل  10ســـنة منها    15الخي    الوظائف اإلشر
ر
ة ا ســـنة   12و  أ   ســـنوات خي 

  وظائف تخصصية. 
ر
ة عملية ا  خي 

ــة الوطنية للنفط بنقل ) - ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ ــةل وكذلك  95قيام المؤسـ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ ( موظف من وإل المؤسـ
قيام المؤســســة الوطنية للنفط بنقل  المالحظ  من و   ( موظف41ندب وإعارة عدد )

   40عـــدد )
ــنبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــات نفطيـــة للعمـــل بهـــا  2021-م  2020( موظف خالل سـ م من شر

ــنـــة    12من قــــانون عالقــــات العمــــل رقم    146لمــــادة  األمر الــــذي يعــــد مخــــالفــــا ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
2010 . ر  مل إضافة إل عدم عرضهم عل لجنة شؤون الموظفير

ر من خارج المؤسسة وتكليفهم بةدارات   - قيام المؤسسة بنقل وندب بع  الموظفير
ـــــة عل الرغم من وجود   ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ   مختلف    97داخل المؤسـ

ر
ـــــة ا ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ ـــــارا بالمؤسـ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ مسـ

  قيادة هذه اإلدارات لمعرفتهم المسبقة  التخصصات كان األجدر االستفادة م
ر
نهم ا
 بآلية العمل بالمركز الرئيس  للمؤسسة. 

ــــاعدي  مما يعد  - ــ ــ ــــيد المراقب المال  العام ومسـ ــ ــ ــــة بمنن عدة مزايا للسـ ــ ــ ــــسـ ــ ــ قيام المؤسـ
 م. 2017( لسنة 354مخالفا لقرار وزير المالية رقم )

كاتها:  انية المؤسسة وش  ن  مت 

ـــــ  و بلغ إجمال  ما تم   ــ ـــــييل تفويضـ ــ ـــــنة  تسـ ــ   المالية والتخطيط عن سـ
ر
مل  2021  من وزارن

ـــــر دينارل فيما بلغ إجمال  ال  4,822,188,854وقدره  مبلغ   ــ ــ م  2021وفات عن سنة مصــ
ـــــنة المالية    9,812,557,000حوال   انية السـ ر م  2021دينار حيث أن  لم يتم إعتماد مير
ـــــر ويتم ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاس  لصـ ــنة المالية    12/ 1ف عل أسـ ــ انية السـ ر    بيانها م وفيما يل  2020من مير

)  : )بالدينار الليب  
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 البيان 
انية المعتمدة  ال  ن مت 

2020 
 المبالغ المسيلة  

وفات  مصـر ال 

 النقدية 

وفات  صـر الم 

 الفعلية 

 2,236,440,000 1,112,381,000 1,122,188,855 1,414,000,000 الباب االول 

  
 4,865,282,000 1,699,990,000 1,699,999,999 1,495,500,000 الباب الثانر

 396,120,000 الباب الثالث )العادية(
2,000,000,000 

1,464,777,000 1,674,946,000 

 1,035,889,000 535,223,000 103,880,000 الباب الثالث )التنموية( 

   9,812,557,000 4,812,371,000  4,822,188,854 3,409,500,000 االجمالي 
 

ر يالحظ   - المبالغ المســـيلة للمؤســـســـة من وزارة المالية والمبالغ  فارق بالباب االول بير
ــــة للمركز الرئي ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــــالمنفذة من قبل المؤسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  والجهات التابعة لها  ــ ــ ــ مبلغ وقدره  بسـ

 دينار.  9,807,855

ي حكمها: 
ن
   الباب األول المرتبات والمهايا وما ف

ــــة   ــ ــ ـــــنـ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ عـن  ــــة  ــ ــ ــــالـيـ ــ ــ الـمـ وزارة  مـن  ــــة  ــ ــ ـــــيـلـ ــ ـــ ــ ــ ــ الـمسـ ــــات  ــ ــ الـمـرتـبـ ــــة  ــ ــ قـيـمـ ــــال   ــ ــ إجـمـ م  2021بـلـغ 
ــال  ال  1,122,188,855 ــ ــا بلغ اجمـ ــ ــارل فيمـ ــ ــــر دينـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة حوال  مصـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات عن السـ وفـ
 : )ألف دينار( دينارل توزيــــع هذه المبالغ 2,236,440,000

ح   البيان 
ُ
 م 2021مقت

 المسيل 
 م 2021 

 المصـروف الفعلي 
 م 2021 

المنرصف إل  
 المنفذ 

 % 239 399,639 167,447 533,429 الخليج 

 % 227 457,310 200,989 549,368 شت 

 % 153 171,069 111,533 231,151 الواحة

 257% 144,797 56,412 181,121 الزويتينة

 272% 116,910 42,918 154,636 الهروج 

 254% 216,147 85,031 251,704 مليت  نفط 

 195% 175,836 90,058 188,799 مليت  غاز 

 % 300 143,025 47,670 128,895 أ اكوس 

وك   190% 27,694 14,614 36,276 مي 

 % 157 262,996 167,715 413,155 رأس النوف 

 % 120 139,204 116,031 241,488 المركز الرئيس  

 % 171 20,298 11,835 28,291 معهد النفط الليب   

 0 40,412 0 73,402 الشير

 - - 37 0 نفوسة

 - - 101 0 وزارة النفط 

 % 208 2,315,337 1,112,381 3,011,715 االجمالي 
 

ـــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــبة    1,202,956,000ب يادة حوال  مرتبات  تم صـ % من 208دينارل أي بنسـ
ــــيل ــ ــ ــ    المسـ

ر
ــــات الباب الثان ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ دون التقيد بالرقم  ل وتم تغطية هذا المبلغ من مخصـ

   
ر والتالوطبر ــــر بالمخالفة للقوانير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــبيل المثال  شـ ــ ــ   الدولةل وعل سـ

ر
يعات النافذة ا

   فــ  عل والجــدول  
  والبر

ر
ــومــة من البــاب الثــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن المبــالغ المخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التــال  يوضـ

  المؤسسة "المركز الرئي
" لسنة ـ مرتبات موظقر  : م2021س 
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 الشهر 
اجمالي قيمة المرتبات بما فيها  

ي 
ن
 المبالغ المحملة عل الباب الثان

إجمالي قيمة المرتبات  

 المحملة عل الباب االول فقط 
 الفرق 

 435,074 3,791,668 4,226,738 يناير

اير  295,779 3,883,309 4,179,088 في 

 382,469 3,836,900 4,219,369 مارس 

 669,719 4,119,357 4,789,076 ابريل

 719,865 3,618,620 4,388,485 مايو

 704,164 3,626,822 4,330,986 يونيو

 3,207,066 22,876,676 26,133,742 االجمالي 
   

  موظف بالمركز الرئيتم   -
ــــ ف مرتبات ما يقارب عن مائبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  وحوال  ــ ـــ ــ ــ ــ   9000سـ

  بســبب عدم تســييل مرتباتهم من 
ر
موظف بالقطاع ككل من مخصــصــات الباب الثان

  قبـل وزارة المـاليـةل لوجود أخطـاء  
ر
ــــب افـادة    ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وذلـك حسـ

ــمل والرقم الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ
 اإلدارة المالية بالمؤسسة. 

  توزارة المالية    تأخر  -
ر
ــــوية أ ا ــ ــ   سـ

ــــاع بع  موظقر ــ ــ ــــييل    وضـ ــ ــ ــــة وتسـ ــ ــ ــــسـ ــ ــ مرتباتهم  المؤسـ
  أسمائهم وأرقامهم  

ر
  بعد تعديل األخطاء الواقعة ا

ر
وعالواتهم ومقابل العمل اإلضاا

كة ال   شر
ــــالوطنية ناهيك عن عدم إدراج موظقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أصــبح  ــ

شــير )فنير ســهال( والبر
ـــــر م ضمن ا2019منذ شهر اكتوبر   ـــ ــ ــ ــ   كات المشغلة بالقطاع )ابسا( والبالغ عددهملشــ

 موظف.  500حوال  

لن     ةمخالفبال  حضورلف مكافأة اللجان الدائمة دون نموذج بصــر قيام المؤسسة    -
 م. 2010( لسنة 12لقانون عالقات العمل رقم )  ةالتنفيذي( من الالئحة  54المادة )

ي 
ن
ية:   : الباب الثان انية التسيت  ن  المت 

ــ    المســــيل من وزارة المالية عن ســ
ر
مل للمؤســــســــة  2021نة  بلغ اجمال  قيمة الباب الثان

كاتها   ل فيما بلغ إجمال  قيمة المبلغ ال  1,699,999,999  نحو وشر ـــــر دينار ليب   ـــ ــ ــ ــ وف  مصــ
  عن ســــنة 

ر
دينار ليب   والجدول التال  يوضــــن آلية    4,786,385م  2021من الباب الثان

 :    )ألف دينار( توزيــــع هذه المبالغ

ح  البيان 
ُ
 المنرصف إل المنفذ  م 2021وفات مصـر  م 2021  المسيل م 2021المقت

 % 260 1,103,959 423,380 768,623 الخليج 

 % 243 487,064 200,832 817,162 شت 

 % 332 336,402 101,419 233,123 الواحة

 % 483 290,430 60,117 205,901 الزويتينة

 % 348 202,731 58,217 210,516 الهروج 

 % 442 539,708 122,000 400,610 مليتة للنفط والغاز/ نفط 

 % 469 676,445 144,100 401,767 مليتة للنفط والغاز/ غاز 

 % 103 59,899 57,886 196,131 أ اكوس 

وك   % 298 110,237 36,945 72,494 مي 

 % 263 219,292 83,142 97,482 الشير

 % 145 98,100 67,466 361,265 رأس النوف 
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ح  البيان 
ُ
 المنرصف إل المنفذ  م 2021وفات مصـر  م 2021  المسيل م 2021المقت

 % 207 593,870 286,487 646,869 المركز الرئيس  

 % 251 17,014 6,774 11,200 معهد النفط الليب   

 % 1 51,234 51,234 150,000 كات لشـر دعم ا

 % 282 4,786,385 1,699,999 143, 4,573 االجمالي 
 

 :  وبشأن  نورد مايل 

ـــر تأخر بع  ا - ــ ــ ــ ــ   إحالة  لشــ
ر
ـــر كات ا ــ ــ ــ ــ وفاتها الشهرية لإلدارة المالية بالمؤسسة مما مصــ

 ( من الالئحة المالية المعدلة للمؤسسة. 32للمادة )يعد مخالفا 

ــــر تجاوز  - ــ ــــر وفات بع  امصــ ــ : )كات عن ماهو منفذ لها وبيانها كما لشــ ألف المبالغ  يل 
 (دينار

 2021وف سنة  مصـر ال  المنفذ  كة لشـر اسم ا
نسبة المنرصف  

 إل المنفذ 

 %260 1,103,959 423,380 الخليج 

 %483 290,430 60,117 الزويتينة

 %348 202,731 58,217 الهروج 

 %442 539,708 122,000 مليت  للنفط والغاز/ نفط 

 %469 676,445 144,100 مليت  للنفط والغاز/ غاز 

وك   %298 110,237 36,945 مي 

 %263 219,292 83,142 الشير
 

ــــر تجاوز  - ــ ـــ ــ ــ ــ   لبع  امصــ
ر
ــــر وفات الباب الثان ــ ـــ ــ ــ ــ %ل وارتفاع هذه  469كات بما نسبت   لشــ

ــــتحقاق )أي أن ال يادة   ــ ــ ــ كاتها تعمل بمبدأ االسـ ــــة وشر ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــبة يرجع لكون المؤسـ ــ ــ ــ ــ النسـ
ـــــر لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اما يقع عل امصـــــ ر ـــــر وفات عن المبلغ المنفذ "المســـيل" تعتي  إلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وأن    كة(للشـــــ

ـــــر المنظومات المالية با  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــر كات ال تصـــنف اللشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وفات المدفوعة فعال عن غير مصـ
ــــر المدفوعةل مما يظهر قيمة ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــمصـ ل وعدم إلزام وفات الفعلية بشـ  

كل غير حقيقر
 (. استحقاق-وفات إل )نقدي مصـر كات بتفصيل اللشـر ا

  بند دعم ا -
ر
ـــــر ظهر من ضمن بنود الباب الثان ــ ــ ة بمبلغ وقدره  لشــ كات الخدمية المتعير

: لشـر دينارل وتم إحالتها ل 150,000000  كات وفقا للكشف التال 

ح  كة لشـر ا
ُ
 2021المنفذ   2021المقت

لسنة  وفات مصـر ال 

2021 

نسبة  

وف إل  مصـر ال 

 المنفذ 

كة الجوف   شر

150,000 

12,688 12,688 100 % 

 % 100 24,410 24,410 تموين الحقول النفطية

 % 100 9,567 9,567 الوطنية للحفر

 % 100 4,569 4,569 شمال افريقيا لالستكشاف 

 % 100 51,234 51,234 االجمالي 
 

ـــــر اإلدارة المالية اتضـــن أن المبالغ المقدمة لومن الجدول الســـابق ومتابعة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كات  لشـ
ــــاب وزارة الماليةل حيث أن   ــ   حسـ

ر
ــــبيا كدعم ويتم إقفالها ا ــ ة يتم إثباتها محاسـ المتعير
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  دعم تلك ا
ر
ــــر وزارة المالية مســــتمرة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وكان أحد كات ما يقارب ســــبعة ســــنواتل  لشــــــ

انية الدولة.  ر   إرهاق كاهل مير
ر
 األسباب ا

ر أن  لوحظ من خالل فح  ومر  - ر بع  الموظفير ــــكير ــ اجعة اإلجراءات المتخذة لتسـ
ــليمل بعـدم التقيـد بقراري رئيس  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
ـــــاس قـانون ــ ـــ ــ ــ ــ عمليـة اإليجـار لم تتم بنـاء عل أسـ

ـــــنة  346مجلس الوزراء رقما ) ــ ـــــنة 61مل و)2013( لسـ ــ ـــــوابط 2021( لسـ ــ ـــــأن ضـ ــ م بشـ
ـــــمولة   ــ ــ ـــــقف قيمة اإليجار للفئات المشـ ــ ــ ـــــات العامة من حيث سـ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ   المؤسـ

ر
اإليجار ا
ر المحـــددين  بـــالقرار  ـــــافـــة المحـــددة إلمكـــانيـــة اإليجـــار من عـــدمـــ ل والمعنيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل والمسـ

  المادة )
ر
وط ا  ( من القرار. 2بشر

-    
ـــــداث البر ة االحـ ـــــازلهم خالل فير ـــــذين تركوا منـ ر الـ ر بع  الموظفير ــكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ تسـ

مــــن  ) ة  الــــفــــير عــــن  طــــرابــــلــــس  جــــنــــوب  ــــة  ــ ــ مــــنــــطــــقـ   
ر
ا ــــ   ــ ــ   وحـــبر م(  2019/ 4/ 4وقــــعـ

ــــن  م( بالرغم2020/ 6/ 1) ــ ــ ــــف عن انتهائها اال ان  لم يتم  من مرور حوال  السـ ــ ــ ة والنصـ
ــــنة   ــ ــــتمر حبر سـ ــ ــــهم لم يقدم ما يفيد تأثر  2022ايقاف اإليجار واسـ ــ مل علما بأن بعضـ

ل وإنما يحتاج لبع  الصيانة وتوصيل الكهرباء.  ل  بشكل مباشر ر  مير

انية الرأسمالية )العادية(  : الباب الثالث  ن  المت 

كاتها   ـــــة وشر ــ ـــــسـ ــ ـــــيل من وزارة المالية للمؤسـ ــ -لباب الثالث )عادية  عل ابلغ اجمال  المسـ
 دينار.  2,000,000,000م مبلغ وقدره 2021سنة  خالل ( تنموي 

ــمـاليـة )عـاديـة(   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة الرأسـ ر   1,464,777,000بلغ اجمـال  قيمـة المنفـذ للقطـاع عن المير
ـــــر فيما بلغ اجمال  قيمة المبلغ ال  لدينار  ــ ـــ ــ ــ ــ   1,674,946,000لية )عادية(  وف رأسـما مصـــ

   (لف دينارالمبلغ أ ) المبالغ: دينار والجدول التال  يوضن آلية توزيــــع هذه 

 البيان 
ح لسنة  

ُ
المقت

 م 2021

المنفذ لسنة  

 م 2021

وفات لسنة  مصـر 

 م 2021

نسبة المنرصف  

 إل المنفذ 

 % 76 420,554 554,559 962,080 الخليج 

 % 44 281,822 184,000 802,681 شت 

 % 206 122,497 59,379 659,240 الواحة

 % 550 101,900 18,511 206,160 الزويتينة

 % 40 14,136 35,450 144,312 الهروج 

 % 315 37,463 11,900 51,884 مليتة للنفط والغاز/ نفط 

 75% 124,056 165,231 441,657 مليتة للنفط والغاز/ غاز 

 %191 21,540 18,147 257,700 أ اكوس 

وك   % 70 10,343 14,800 68,720 مي 

 % 227 17,038 7,500 177,527 نفوسة

 % 40 10,817 27,000 120,260 الشير

 % 276 326,641 118,500 696,855 زالف 

 % 16 6,250 40,000 429,473 رأس النوف 

 %94 178,764 190,000 204,019 المركز الرئيس  

 25% 1,125 4500 23,612 معهد النفط الليب   

يقة لتسويق النفط   - - 15,300 206,160 الي 

 114% 1,674,946 1,464,777 5,452,340 االجمالي 
 



 

 

 

 
156 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 :  وبشأن  نورد التال 

: لشـر وفات بع  امصـر تجاوز  -  كات عن ماهو منفذ لها وه 

 كة لشـر ا
المنفذ عن سنة  

 م 2021

وف عن  مصـر ال 

 م 2021سنة 
 نسبة المنرصف إل المنفذ 

 119% 21,540 18,147 أ اكوس 

 %206 122,497 59,379 الواحة

 550% 101,900 18,511 الزويتينة

 %227 17,038 7,500 نفوسة
 

  ال -
ر
وفات الموضحة مصـر وقد أفادت اإلدارة المالية ال يوجد مصادر لتمويل ال يادة ا

 . أن المؤسسة تعمل بمبدأ االستحقاقبالجدول السابق حيث 

انية الرأسمالية )التنموية(:  الباب الثالث  ن  المت 

ــــدره   ــ ــ وقـ مـبـلـغ  ــــة  ــ ــ اـلتـنـمـويـ ــــة  ــ ــ ــــاـليـ ــ ــ ـــــمـ ــ ـــ ــ ــ ــ اـلرأسـ ــــة  ــ ــ انـيـ ر اـلمـير عـن  ــــاع  ــ ــ ـللـقـطـ ــــذ  ــ ــ اـلمـنـفـ ــــال   ــ ــ اجـمـ بـلـغ 
ـــــر دينار بينما بلغ اجمال  ال  535,223,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ســـمالية )تنموي( مبلغ وقدره  أ وفات ر مصـ
 دينارل والجدول التال  يوضن آلية توزيــــع هذه المبالغ:  1,035,889,000

 البيان 
ح ل 
ُ
سنة  المقت

 م 2021

المنفذ لسنة  

 م 2021

وفات لسنة  مصـر 

 م 2021

نسبة المنرصف  

 إل المنفذ 

 %241 201,331 83,441 698,230 الخليج 

 219% 526,040 240,000 478,940 شت 

 %189 190,127 100,621 564,868 الواحة

 %75 32,413 43,489 38,878 الزويتينة

 %69 516 750 43,345 الهروج 

 390% 39,438 10,100 119,542 للنفط والغاز/ نفط مليتة  

 124% 39,475 31,769 75,376 مليتة للنفط والغاز/ غاز 

 26% 6,549 24,853 123,201 أ اكوس 

وك   %0 0 200 111,120 مي 

 194% 1,035,889 535,223 2,253,500 االجمالي 
 

ـــــر ومن الجدول الـسابق يتـضن تجاوز بع  ا ــ ـــ ــ ــ ــ  الـشــ
ر
ـــــر كات ا ــ ـــ ــ ــ ــ ماهو منفذ لهال  ف عن لـصــ

 :  بيانها كالتال 

المنفذ   كة لشـر ا

 2021سنة 

 نسبة المنرصف إل المنفذ  2021المنرصف سنة 

 %241 201,331 83,441 الخليج 

 %189 190,127 100,621 الواحة

 390% 39,438 10,100 مليت  / نفط 
 

 : )المسؤولية االجتماعية(   مشاريــــع وبرامج إدارة التنمية المستدامة

مل حيث  2008تم انشــــاء مكتب التنمية المســــتدامة بالمؤســــســــة الوطنية للنفط ســــنة   
ــــاء هذا المكتب   ــ ــ ــ ــــن الجوار مع المجتمعات   هو -كان الهدف من انشـ ــ ــ ــ ــــيخ مبدأ حسـ ــ ــ ــ ترسـ
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ــــبر ــ ـــ ــ ــ ــ والمنــاطق المحيطــة بــالمواقع النفطيــة ومنــاطق العبور ومنــاطق الــدعم اللوجييسـ

  تنميته
ر
 كات االجانب. لشـر ا عن طريق مساهمات من قبل المؤسسة واوالمساهمة ا

مة مع اأو  يتم تمويل ذلك من خالل المؤسسة ــــر االتفاقيات المي  ــ ــ كاء االجانب حيث  لشــ
كاتها خالل   ــــة الوطنية للنفط وشر ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ امج المنفذة برعاية المؤسـ ــــاريــــع والي  ــ ــ ــ بلغ  المشـ

(  9المؤسسةل وعدد)وع من قبل  مشـر (  25وع منها عدد )مشـر (  34م عدد )2021سنة  
ـــــر مشاريــــع من قبل ا ـــ ــ ــ ــ سهال  لشــ كة )فنير كة-كاء االجانب وهم شر     شر

كة-ايبر ريبسول(   شر
 : ما يل  نورد بشأنها 

  نطاقها مواقع  2021قيام المؤسـسـة خالل سـنة  -
ر
  مناطق اليقع ا

ر
م بعدة مشـاريــــع ا

ــــالت   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الوطنيـة بـةحـالـة عـدة مراسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وزير  لنفطيـة بـالرغم من قيـام رئيس المؤسـ
يحات  االعالمية بالشكوى  صــــر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومن خالل تو ةل  المالي

ــيؤثر عل المحــافظــة عل االنتــاج   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من قلــة المبــالغ المــاليــة المحــالــة للقطــاع ممــا سـ
 القطاع بوج  عام.  وعلالحال  بل ان  يؤدي إل ايقاف االنتاج 

   عدم التنسيق مع القطاعات العامة المعنية بتقديم الخدمات أو  -
ـــــروعات البر ــ ــ ــ المشــ

 تقوم المؤسسة بتنفيذهال مما يجعلها عرضة لالزدواج أو االحالل. 

ـــــر لية عمل االدارة خالل الســنة ويقت آ التوجد خطة ســنوية معدة مســبقا توضــن  - ــ ـــ ــ ــ ــ   صـــ
ــــب اولويتهـا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الطلبــات المقــدمـة من البلــديـات وتنفيــذهـا حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوع بـدراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الموضـ

  والجدول التال  يعر   واالمكانيات المتاحة للمؤسسة
ر
ض امثلة عل أوج  التصــــرف ا

  شكل مسؤولية اجتماعية: 
ر
 األموال المقدمة من الشـركات المشار اليها ا

 الجهة المستفيدة  القطاع  وع مشـر اسم ال 

 اجخرة  التعليم  م لكلية تقنيات الطاقة2020راكب نوع تويوتا كوسير موديل   24توفير حافلة 

  للحجر الصح   2صيانة وتجديد عدد 
 جالو الصحة مبانر

ات  ات  الصحة اجهزة معمل تحليل انسجة لمعهد االورام صي   صي 

  
ر الريقر   رقدالير

ر  الصحة توفير معدات طبية لمستشقر  رقدالير

ات  ات  الصحة تركيب محطة تحلية مياه لمعهد االورام صي   صي 

 بن  بي  المياه  ابار  2حفر عدد 

 اوباري التعليم  صيانة مدرسة القرضابية

 الغريفة المياه  مير مكعب  250خزنات علوية بسعة   7صيانة عدد  

 اوباري المياه  مير مكعب   250خزانات علوية بسعة    8صيانة عدد  
 

حيث  التنمية المســتدامة  لمخصــصــات بند المؤســســة الوطنية للنفط   تجاوز لوحظ   -
ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     51,442,303 مبلغ وقــدره   قــامــ  بصـ

ر
ح ا دينــارل علمــا بــأن المبلغ المقير

انية التقديرية  ر  دينار.  48,000,000المير

 مصـرفيةالحسابات ال 

ر وجود حسابات  مصــــر من خالل متابعة الحسابات ال - فية تح  مسم مصــــر فية تبير
ــــر توجد بها أرصدة ما عدا حساب ال حسابات الهجر وال  ــ ـــ ــ ــ ــ ف الليب   الخارج   رقم  مصــ

وك للعمليـــات    10,104,080بمبلغ    135852 ــة المي  كـ ـــــدد من قبـــل شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر مسـ
  ا
ر
ـــــر النفطية بينما باا ــ ــ ــ   26كات لم تقم بسداد حصتها وفقا لما نص  علي  المادة  لشــ
 . 4من اتفاقية ايبسا 
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ــــر تم فتن حسابات لبع  هذه ا - ــــر كات بلشــ ــــر ف الخليج األول الليب   وهو  مصــ ف مصــ
% من رأس مال ف بالمخالفة لما نص   50خاص ال تملك في  الدولة الليبية أكير من  

ـــــادة ) المـ ـــــ     تن  عل: )تحتفظ  14عليـ
ـــــة والبر ـــــدولـ للـ ـــــال   ـــــام المـ النظـ ـــــانون  قـ ( من 

  
ر
ــر الحكومة بأموالها ا ف ليبيا المركزيل أما الهيئات والمؤسسات العامة فيجوز مصـ

  أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة(. أو   لها إيداع بع 
ر
 كل أموالها ا

ــــر تضــمن  مذكرات التســوية لبع  الحســابات ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فية العديد من المعلقات لم  مصــــ
  . اتخاذ االجراءات المناسبة حيالها يتم 

ـــــن من خالل المنظومة الماليةل   - ــ ــ ـــــيد الموضـ ــ ــ ي مع الرصـ ـــــيد الدفير ــ ــ عدم مطابقة الرصـ
  تحويـل قيمـة العمالت االجنبيـة بمـا يعـادلهـا بـالـدينـار الليب   نـاهيـك  

ر
وكـذلـك الخطـأ ا

ــــم يرجع  عن وج ــ ــ ــــة ولم تخصـ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــادرة من المؤسـ ــ ــ ــ ــــكوك صـ ــ ــ   صـ
ر
ود معلقات متمثلة ا

 م. 2013تاريــــخ بعضها لسنة 

ــــابات   - ــ ــ ــ ــ ــــوية لبع  الحسـ ــ ــ ــ ــ ــــة بةعداد مذكرات لتسـ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ دارة التابعة إل عدم قيام المؤسـ
ــــابات لم   ــ ــ ــــمن هذه الحسـ ــ ــ ــــويق الدول  مع العلم أن  توجد العديد من المبالغ ضـ ــ ــ التسـ

ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــابقةل ومنها الحسـ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات مالية سـ ـــ ــ ــ ــ ل من سـ ــــغ ـــ ــ ــ ــ   (28808-22918ابات أرقام )تحصـ
 :   إدارة التسويق الدول 

  تدار من قبل موظقر
ر الحسابات البر  والجدول التال  يبير

 الغرض منه  نوع العملة 

 السيادية يراداتلتحصيل اإل  دوالر 

 حساب المحروقات  دوالر 

 لتحصيل الفواتير المبدئية وتحصيل عمولة إعادة البيع دوالر 

 وتحصيل الفواتير والنقل وإعادة البيعحساب متوقف  يورو

يقة دوالر  كة الي   حساب شر

 السيادية يراداتتحصيل اإل  يورو
 

 كات: لشـر اإلدارة العامة لمحاسبة ا 

ــــر من المعلوم أن اإلدارة العامة لمحاسبة ا ــ ــ ــ ــ كات ه  إحدى اإلدارات السيادية للدولة  لشــ
ـــــنة  25الليبية وفقا لقانون النفط رقم ) ــ ــ ــ ـــــيل  1955( لسـ ــ ــ ــ ـــــؤوليتها تحصـ ــ ــ ــ   من مسـ

مل والبر
ــــالدولة من مبيعات النفط الخام والغاز الطبيغ  " األتاوات وال  إيرادات ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ائب" من ــ ــر ـضـــ

ـــــر ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ر المتعل لشـ ـــــاركة وتطبيق اللوائن والقوانير ــ ــ ــ ـــــاحبة عقود االمتياز والمشـ ــ ــ ــ قة  كات صـ
ــابات تلك ا ــ ــ ــــر بمراجعة وتدقيق حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــة الوطنية للنفط  لشـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــابات المؤسـ ــ ــ كات وحسـ

ــــر وا ــــر كات التابعة لها لغرض تحقيق الرقابة عل اللشــ وفات وتكاليف اإلنتاجل إال أن  مصــ
  متابعة تحصيل 

ر
:  إيراداتلوحظ قصور اإلدارة ا  

ر
ر ذلك من خالل اآلن  الدولة وتبير

ــيـل اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـاديـة للـدولـة من مبيعـات النفط الخـام  تيراداامتنـاع اإلدارة عن تحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
ائـب الـدخـل من  ــــطحيـة واألتـاوات و ر ــ ـــ ــ ــ ــ   اإليجـارات السـ

ر
والغـاز الطبيغ  والمتمثلـة ا

ــــر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــاحبة عقود االمتياز )توتال لشـ كاء الواحة " خالل    -هس  -كات صـ كونوكو( " شر
ة من شــهر أكتوبر م عن طريق قيام اإلدارة العامة  2021/ 12/ 31م وحبر  2020الفير

ـــــر حاسـبة الم ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر كات بمخاطبة الشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة المذكو لشـــ  خالل الفير
 
رة عل تأجيل  كات كتابيا

    عملية الدفع
ر
  تبدي في  اســـتعدادها للدفع ا

ـــــركات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالرغم من مخاطبات الشـــــ
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ــــاق ــتحقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  االسـ ــــ  اإل وقـ ــــث بلغـ ة   يراداتل حيـ ــــذه الفير ــــة خالل هـ ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   غير المحصـ
ــا انعكس  دينـــار ل  12,294,688,325عـــادل    دوالر مـــاي   2,459,937,880 ل ممـ يب  

  حالة قررت  
ر
ــــياع والتجميد ا ــ ــ ــ ــ ــــها لخطر الضـ ــ ــ ــ ــ ــــلبا عل حجم اإليراد العام وتعريضـ ــ ــ ــ ــ سـ

ــــر إحدى ا ــ   ليبيال مع اإلشارة ال ان تم تحصيل تلك القيمة  لشــ
ر
كات تجميد نشاطها ا

ـــــهر   ــ   شـ
ر
ـــــاب االيراد العام رقم 2022/ 1ا ــ ــــر ب  220م وتوريدها ال حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ف ليبيا  مصـ

 : بالجدول التال  موضحة ل المركزي 

 المجموع  هس ليبيا   توتال   كونوكوفيلبس  الشـركة 

ائب من   االتاوات والضر

حبر    2020/ 10

12 /2021 

1,019,548,133 968,015,230 472,374,515 2,459,937,880 

 

ــــر عدم مطالبة اإلدارة العامة لمحاســبة ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمؤســســة الوطنية للنفط اإلدارة كات  لشــــ
ائب المستحقة عل ا كة من لشـر العامة للتسويق الدول  بتوريد قيمة األتاوات والضر

كـــة توتـــال   اء شر ــفقـــة شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة إتمـــام صـ مبيعـــات النفط الخـــام والغـــاز الطبيغ  خالل فير
ة الممتـــدة من مـــارس   كـــة مـــاراثون أويـــل وه  الفير

ــة شر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وحبر نوفمي   2018لحصـ
وهـذا يمثـل مخـالفـة  يحـة لن  الفقرة    دوالر   1,684,359,055الغـة  م والبـ2019

( من نفس المـــادة  3(ل والفقرة رقم )9( من الالئحـــة النفطيـــة رقم )21( للمـــادة )1)
  مدة ال تتجاوز 

ر
 أشهر.  4تتعلق بتسليم اإلقرار ا

ــنـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهـايـة كـل سـ
ر
ــتالم االقرارات المـاليـة الفعليـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ

ر
عـدم قيـام اإلدارة بواجبهـا ا

ــــاه حيث إن أخر اقرارات   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة بمقتضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ومراجعتها وفقا لقانون النفط واللوائن الصـ
كاء الواحة )توتال   ــتلمتها اإلدارة من شر ــ ــ كونوكو( ه  إقرارات    -هس   -مالية فعلية اسـ

   
ر
ــــة ا ــــة المنتهيـ ــــاليـ ــــة المـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  2012/ 12/ 31السـ ــــة الفعليـ ــــاليـ مل أي إن االقرارات المـ

ـــــنوات من   ــ ــ ـــــتالمها إل هذا التاريــــخ وهذا يمثل  2020م وحبر  2013للسـ ــ ــ م لم يتم اسـ
   9( من الالئحــــة النفطيــــة رقم )21( من المــــادة )3مخــــالفــــة  يحــــة للفقرة )

( والبر
ورة أن يقدم صاحب عقد االمتياز لإلدارة عقب انتهاء كل سنة مالية   تن  عل ) ر
ر   ــابات تبير ــ ــنة حسـ ــ ــهر من تاريــــخ انتهاء كل سـ ــ   موعد ال يتجاوز بأي حال أربعة أشـ

ر
وا

 أرباح تلك السنة(. 

ـــــر عدم قيام اإلدارة بمهامها الرقابية عل تكاليف ال - ــ ــ كة الواحة للنفط  مشــ   شر
ر
وعات ا

ــبــب ال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تفعيــل نظــامهــا المــال  الجــديــد   عــدم قــدرة ويعود السـ
ر
كــة الواحــة ا إدارة شر

((ERP  Eenterprise Resource Planning    ــــدة ــ ــ مــركــز    7لــمـ وتــلــف  ــــنــوات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
  المنظومة القديمة المعمول بها سابقا حبر شهر 

ر
 م. 2014سنة  7المعلومات ا

ــــور  - ــ ــ ــــابات الختامية   قصـ ــ ــ   القيام بواجبها فيما يتعلق بفح  ومراجعة الحسـ
ر
اإلدارة ا

ـــــر ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــاهملشـ ات طويلةل األمر الذي سـ ــاركة لفير ــاحبة عقود االمتياز والمشـ     كات صـ
ر
ا
ــــتحقة للخزانة العامةل وكذلك   داد المبالغ المسـ ــــير   اسـ

ر
ــياع حق الدولة والمتمثل ا ــ ضـ

 :  متابعة األصول المملوكة للدولة واالستهال ات المتعلقة بها وذلك كما يل 

ــــر تأخر اإلدارة العامة لمحاســــبة ا - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مراجعة اإلقرارات المالية المقدمة من لشــ
ر
كات ا

ــهـال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـكة فينير ــنوات  -شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    2016م وحبر  2004من  ليبيـا عن السـ
ة البر م وه  الفير

ـــــر عمل  فيها ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة مع   12كة بنظام عقود االمتياز أي اإلقرارات المالية لمدة  لشـ سـ
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ام ا ر ـــــر الير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تواريخها المحددة وفقا لقانون النفط  لشـ
ر
كة بتقديم هذه اإلقرارات ا

ــــعف اإلدارة وتخبطها وعدم قدراتها   ــ ــ ــ ــــاهل وهذا نتيجة لضـ ــ ــ ــ ــــادرة بمقتضـ ــ ــ ــ واللوائن الصـ
 ل القيام بواجباتها. ع

  إقفال الســنوات المالية   ▪
ر
ــــر تأخر اإلدارة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عن الســنوات من لشــــ

م  2003كة إيبر
ــبـــب التـــأخير نظرا لالجراءات    مل2007وحبر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتم موافـــاتنـــا من قبـــل االدارة بسـ

   
ازية البر ــــر ا اتخذتها االحير ــ ــ كة جراء جائحة كورونال مما يعتي  عذرا واهيا وغير لشــ

  حيث أن جائحة ك 
  شهر حقيقر

ر
 م. 2020/ 2ورونا ظهرة ا

ــر تأخر ا ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــنوات المالية  لشـ   إقفال السـ
ر
ــر كة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــن كور" عن لشـ وكندا "صـ كة بير
 م. 2007م وحبر 2003السنوات من 

ـــــر عجز اإلدارة عن إقفال السـنوات المالية   ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ كة إيكسـون موبيل األمريكية عن لشـــ
ــــنوات من   ــ ـــــر م بالرغم من قيام ا2007م وحبر  2005السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــتها  لشـ ــ كة ببيع حصـ

  والخروج من ليبيا. لشـر 
ر
 كة أو.أم.ا

 شركة الربيقة لتسويق النفط 
 عمليات بيع المحروقات

  البيـــان ال
ر
ــو منورد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن أدنـــاه قيمـــة المبـــالغ المحققـــة من عمليـــات بيع المحروقـــات  ضـ

 م: 2021/ 06/ 30 وحبر  م2020-2019النفطية وألية توزيعها وذلك خالل السنوات 

أسعار البيع الية توزيــــع   2019 2020 30 /06/2021  

 198,457,077 338,202,988 371,273,789 ايراد التخ ين 

 70,425,420 9,688,548 صفر ايراد هامش التوزيــــع

 491,470,003 579,231,141 693,025,805 حصة المؤسسة

 158,921,832 201,364,203 216,297,335 حصة النهر

 919,274,334 1,128,486,882 1,280,596,930 اإلجمـــــــــالي 
 

مبلغ الذي يتم احتســـاب  من ســـعر البيع  الفيما يخ  هامش التوزيــــع والمناولة وهو   -
ـــــوة ب  0484. 0بقيمة   ــــر دينارل نظير عمليات التوزيــــع إسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ر أن شـ   حير

ر
كات التوزيــــع ا

ث أن خدمات  من ضــــمن قيمة حصــــة المؤســــســــة حي  احتســــابها هذه القيمة يتطلب  
ــاريف نقل أي أن  ــ ــ ــ ــافة إل دفع ال بون مصـ ــ ــ ــ ــمن الجعل باإلضـ ــ ــ ــ يقة تدخل ضـ كة الي  شر

  التوزيــــع والمناولة تدخل ضمن قيمة الجعل الذي يتم احتساب   لشـــر إجراءات ا
ر
كة ا

 دينار.  0309. 0بقيمة 

يبة المحرر  - ـــــاب وإدراج  ر ــ ــ يبة-لم يتم إحتسـ ـــــر ت   ر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــادرة  صـ ــ ــ ف بفواتير البيع الصـ
ـــــر  ــ ــ ــ ـــــر ا  –كات التوزيــــع )الراحلة  لشــ ــ ــ ــ     محطات-ليبيا   نفط -ارة  لشــ

ر
يقة( ا كة الي  وقود شر

يبة عل الفواتير الصـادرة   ر أن  يتم إحتسـاب قيمة الـضر ـــــر حير ــ ـــ ــ ــ ــ كة خدمات الطرق  لشـــ
 . شيعة فقط ـ ال

 التخزين:   إيرادات

ــن أدنـاه   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   البيـان الموضـ
ر
ــابـ  بقيمـة    التخ ين والمنـاولـة إيراداتنورد ا ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يتم إحتسـ

والبر
0.0309  :  للقرارات المنظمة وه  كالتال 

 
 دينار قيمة الجعل وفقا
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2021- 06- 30حُن   2020 2019 المنتج   

 14,039,336 23,066,656 25,430,559 الغاز 

ين ر (95ممتاز )  بير  169,572,758 164,606,660 92,599,505 

ر جي  أ  وسير  2,597,190 4,131,856 7,327,896 كير

ل  ر ر مير وسير  1,123,146 796,370 936,576 كير

 66,522,113 111,979,857 124,210,908 نفط خفيف 

 20,422,334 33,420,788 43,719,073 زيث ثقيل 

 1,146,857 194,297 61,588 زيوت وشحوم 

 6,594 6,500 14,426 مياه النضائد 

 198,457,077 338,202,988 371,273,789 اإلجمالي 
 

ومن خالل االطالع عل فواتير البيع لــــدى اإلدارة العــــامــــة للمبيعــــات وذلــــك من خالل  
 :  
ر
 منظومة البيع لوحظ بشأن  األن

 ان قيمة هامش التوزيــــع البالغة تتطلب اعادتها إل حصة المؤسسة.   -

ــــل موظف   - ــا من قبـ ــ ــــات يتم مراجعتهـ ــة الطلبـ ــ ــــقيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة من منسـ ــــاتورة البيع المعـ ان فـ
ــــر بالمنسقية وال يتم مراجعتها من قبل إدارة المراجعة الداخلية با  ـــ ــ ــ ــ ر  لشــ كة حيث تبير

ـــــر قيام إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة عمليات البيع بعد تنفيذها و  ــ ـــ ــ ــ ــ المبالغ    حصـــ
  عمليــات  

ر
ــــوصل األمر الــذي يفقــد دور المراجعــة الــداخليــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ وإعــداد تقرير بــالخصـ

 مراجعة فواتير البيع قبل صدورها. 

 مبالغ المستحقة والمدفوعة لحصة النهر نظت  عمليات البيع: ال 

ر   ــــة النهر  الجدول التال  يبير ــــناع  حصـ ــــنوات )  الصـ من   (2012-2020-2019خالل السـ
 م: 1983لسنة  10الرسوم عل المحروقات بموجب القانون رقم 

 السنة 
ي 
ن
المبيعات   صاف

 النقدية 

ي 
ن
المبيعات   صاف

 اآلجلة 
 المدفوع  إجمالي المستحق 

م 2019  8,057,043 208,240,291 216,297,335 151,112,514 

م 2020  9,978,712 191,385,491 201,364,203 155,108,107 

م 2021  7,276,203 151,645,629 158,921,832 45,418,604 

 351,639,226 576,583,371 551,271,412 25,311,958 االجمال
 

ــــحة أعاله  ــ ــ ــــأنها تأخر إدارة اومن خالل الجداول الموضـ ــ ــ ــــر نالحظ بشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   إحالة  لشـ
ر
كة ا

حقة لكل من حصــة المؤســســة وحصــة النهر إل الحســابات الخاصــة بهال  ســتالمبالغ الم
ـــــر وذلك يرجع الســـبب إل تعير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مواردها الماليةللشـ

ر
وعدم تخصـــي  حســـابات    كة ا

  تقوم بها ا
 كة. لشـر مستقلة خاصة بعمليات البيع البر

 كة العامة للكهرباء: لشـر عمليات بيع الوقود ل 

ـــــر ا  تعتي   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   يتم ســـحبها يتم  لشـ
يقة والكميات البر كة الي  كة العامة للكهرباء أكي  زبائن شر

  تجـــاوزت كقيمـــة مــاليـــة  
ــابــات الخزانــة العـــامــة والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   500تحميـــل مــديونيتهـــا عل حسـ

  مليون 
 
(  0.150مبالغ يتم احتســــاب كميات الوقود بالســــعر المدعوم ) وه  دينار ســــنويا

 
 
 للير الواحد. 0.036الثقيل بالسعر المدعوم ) وال ي -للير للديزل درهما

 
 ( درهما
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ـــــر ومن خالل متابعة لعمليات البيع ل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــقية  لشـ ــ   تقوم بها منسـ
كة العامة للكهرباء والبر

: لشـر قطاع العام باإلدارة العامة للمبيعات با   
ر
ر لنا االن  كة تبير

ــر جات لصالن اإنفراد منسق قطاع الكهرباء بةعداد نموذج حجز المنت - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة العامة  لشــ
ـــقية   ــ ــ ــ ــ للكهرباء وذلك من خالل اعداده واعتماده لنموذج حجز المنتج واحالت  لمنسـ

 ضعف الرقابة الداخلية لعمليات البيع. يالطلبات بةصدار فاتورة البيعل األمر الذي 

ـــــركة العامة للكهرباء من سنة ألخرى  -  تنام  رصيد المديونية لحساب الشــ
ر إل أن تبير

 دينار.  5,535,877,921م قيمة 2020هاية العام وصل  ن

ـــــر والمالحظ ان عمليات بيع الوقود ل ــ ــ عل االجل واليتم سداد   كة العامة للكهرباءلشــ
يقة لتسويق النفط. لشـر  أي مبلغ  كة الي 

 حسابات المدينون  

: تنام  ارصدة المدينون التجاريون من سنة إل يالحظ   للجدول التال 
 
 اخري وفقا

 التاريــــخ 
أرصدة حسابات المدينون  

 التجاريون بالعملة المحلية 

نسبة  

 الزيادة 

أرصدة حسابات  

المدينون التجاريون  

 بالعملة األجنبية

نسبة  

 الزيادة 

31 /12 /2018  6,282,211,667 0 %  3,664,861 0 %  

31 /12 /2019  6,696,855,172 7 %  3,706,253 1.12 %  

31 /12 /2020  7,054,669,803 12 %  3,692,419 0.07  %  
 

 : ما يل  ومن خالل الفح  والمراجعة لحساب المدينون لوحظ بشأن  

ــــر ارتفاع قيمة المدينون المســــجلة بحســــابات زبائن ا - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  حيث بلغ ما  كة المحليونلشــــــ
ـــــدة  2020/ 12/ 31دينـــار حبر    7,054,669,803مجموعـــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أرصـ م موزعـــة مـــابير

ــــة العامة وتمثل   ــ ــــابات زبائن المقاصـ ــ ــــدة   % من إجمال  قيمة المديونية88حسـ ــ وأرصـ
 % من إجمال  المديونية. 12كة تمثل ما نسبت  لشـر حسابات زبائن تحصيالت ا

ــــتمرار  - ــ ـــ ــ ــ ــ ل األمر الـذي    اسـ ان المحل  إدارة المبيعـات بعمليـات البيع األجـل لقطـاع الطير
  حجم المديونية المسجلة بحسابات ال بائن. 

ر
 ادي إل ازدياد ا

ــــر عدم اســتخدام ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصــيلهال عل الرغم من لشــــ
ر
كة لمخصــ  الديون المشــكوك ا

ــــر تكوين  بحسابات ا ــ   لم تتمكن لشــ
كة وتعليت  من سنة إل أخرى إلعدام الديون البر

 كة من تحصيلها. لشـر ا

 النفطية   واحلقول   املوانئ كة الوطنية لتموين  لشـر ا 
 نظام الرقابة الداخلية    

ـــــر عدم العمل عل اعتماد هيكل تنظيم  مالئم لنشاط ال - حيث تبين  عدد من كة  شــ
 منها: جوانب القصور 

مكتب حيوي خاص بالعقود واالكتفاء بتشكيل  أو    عدم ادراج ضمن الهيكيلية قسم -
 لجنة فقط 
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  تمر  عدم وجود إدارة للمخاطرلها القدرة عل التعامل مع  ▪
ــــاع الحرجة البر األوضـ

 كةشـر بها ال

ــــم التكاليف بالهيكل التنظيم  إال أن إدارة ال ▪ ــ ـــــر وجود قسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ كة لم تقم بتفعيل  شـ
ــــادرة من قبل مكتب المراجعة الداخلية ومكتب   ــــم بالرغم من التقارير الصـ القسـ
ورة العمل عل تفعيل  وذلك للقيام بالمهام   التفتيش والمتابعة والمتـضمنة بـضر

ــواء المنـاطـة بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من تحليـل عنـا  التكـاليف والعمـل عل تحميلهـا لوحـدات سـ
  سبيل تحقيق أهدافها المنشودة. شـر خدمات نهائية لأو  كان  سلع

ر
 كة ا

ــمن تحقيق االحتيـاجـات الفعليـة من الكوادر اإلداريـة عـدم وجود  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يضـ
مالك وظيقر

 وفقا للمؤهالت العلمية والتوزيــــع األمثل لها. 

ميالدية بقرار   2020كة بتشكيل لجان الجرد السنوي للسنة المالية  شـــــر قيام إدارة ال -
 . 2021( إال أن  لم تقم باعتماد نتائج الجرد حبر تاريــــخ نهاية 175رقم )

ــــر لم تقم إدارة ال - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــبة عن شـ ــ ــ كة بمعالجة المالحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسـ
انيات العمومية والح  )اقفال الســـنوات الســـابقة وأهمها  ر ســـابات الختاميةل أعداد المير

ــــاباتها ال ــــوية لحسـ ـــــر مذكرات تسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ اماتفيةل معالجة  مصـ ر ــــوع االلير القائمة عل   موضـ
 كةل متابعة االعتمادات المستندية(. شـر ال

  القيام ببع  المهام الموكلة اليها ومن ذلك عدم  -
ر
قصــــور إدارة المراجعة الداخلية ا

  كل مراحلها والت
ر
ــتندية ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نبي  عل حدوث أي تجاوزات  متابعتها لالعتمادات المسـ

 بشأنها. 

ــــر عجز إدارة ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة    تنفيذ كة عن شـ ــ ــ ــــف األول من سـ ــ ــ الخطط التدريبية خالل النصـ
ـــــات للتـدريـب بتلـك    2021 ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابقـة بـالرغم من وجود مخصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م والسـ

انيات التقديرية.  ر  المير

ــــر تأخر إدارة ال - ــ انية التقديرية عن السنة المالية موضوع الفشــ ر   اعتماد المير
ر
ح   كة ا

ـــــا   31من الجمعيـــة العموميـــة ممـــا يعـــد مخـــالفـــا لن  المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من النظـــام االسـ
 كة. شـر لل 

ف الليب   الخارج   وذلك  مصـر إيقاف بع  االعتمادات المستندية من قبل اللوحظ   -
ــعر مقـــارنـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
ـــــ  مع متطلبـــات ومعـــايير االمتثـــال المحليـــة والمتمثلـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لتعـــارضـ

 باألسعار العالمية والمحلية. 

ود منظومات تكون قادرة عل ضبط المخزون وتتبع  ف المواد وتحديد عدم وج -
 التكاليف الفعلية للوجبات والخدمات المقدمة بالمواقع المختلفة. 

  أوقاتها   -
ر
ـــــتحقة لهال ا ــ ــ ـــــتقطاعات القانونية إل الجهات المسـ ــ ــ عدم القيام بةحالة االسـ
ــهـا لـدفع غرامـات تـأخير ومن هـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تعرضـ

ر
ـــــاهم ا ــ ـــ ــ ــ ــ امـات  المحـددة االمر الـذي سـ ر ذه الير

 دينار.  31,060,034صندوق الضمان االجتماع  بقيمة 

    التأخر  -
ر
ائب  ــمصلحة المستحقات  إحالة  ا ائب نتج عن  قيام إدارة مصلحة الضر ضر

الداء كة وذلك لوجود ديون مستحقة اشـــــر طرابلس بالحجز االداري عل حسابات ال
ــ  لدينـــار   47,505,859وبقيمـــة  م   2020/ 12/ 31حبر   ــا بلغـــ  قيمـ ائـــب كمـ ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ة الـضــ

 دينار.  52,584,050م بمبلغ  2021/ 06/ 30شـركة حبر المستحقة عل إدارة ال
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اء مواد محليـة من قبـل ادارة المواد بـدون اتبـاع االجراءات االداريـة  - اجراء عمليـات شر
 عروض.  3الصحيحة منها عدم استجالب 

عدم وجود معيار ثاب  وواضــــن للســــداد مســــتحقات الموردين بحيث لوحظ ســــداد   -
ـــــر لبع  ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة  شـ كات أخرى قد ترحل مديونيتها ال السـ ــــكل دوري بينما شر كات بشـ
 التالية. 

ــــتندية منفذة مفتوحة منذ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية  2016عدم العمل عل قفل اعتمادات مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ م وتسـ
  تم تنفيذها. 

 المبالغ المتبقية مع الموردين وفق المستندات واالجراءات البر

ــنـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  2016معظم االعتمـادات من سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـة  2019م حبر سـ م ابرمـ  تقريبـا مع شر
كـة )اي.ام.اس(  ــــر اعتمـادات كمـا لوحظ بع  ال  7 بعـدد واحـدة وه  شر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـات  شـ

 . نفس الشخ يملكها المتعاقد معها 

 م: 2021والتحصيالت عن سنة    يراداتاإل 

ـــــر المحققة لل   يراداتبمقارنة اإل  ــ ء والحقول النفطية  شــ
ر
خالل  كة الوطنية لتموين الموان

   2021/ 2020/ 2019ثالث سنوات  مدة 
ر
ر االن  : يتبير

 يورو  دوالر  دينار  البيان  السنة 

2021 
 76,200 2,649,961 60,350,360 اإليرادات 

 44,485 8,206,157 28,302,684 التحصيالت 

2020 
 76,200 10,129,982 53,964,693 اإليرادات 

 95,325 6,459,506 52,927,83 التحصيالت 

2019 
 76,200 11,915,483 76,145,675 اإليرادات 

 101,680 16,947,628 58,336,268 التحصيالت 
 

ــــاالت    يراداتتــــذبــــذب اإل  - ــــة الحرب واالقفـ ــنوات نتيجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة خالل الثالث السـ المحققـ
 لبع  الحقول وانتشار جائحة كورونا. 

ــــنة   إيراداتانخفاض   - ــــبة    2021سـ ــــة بعملة دوالر بنسـ ــــنة 22الخاصـ   2019% عن سـ
ـــــر م وذلك النخفاض مخصصات ال2020% عن سنة  26وبنسبة   ـــ ــ ــ ــ كات المتعاقدة  شــ

اني ر  ة وبالتال  عدم قدرتها عل السداد. معها بالعملة األجنبية لعدم اعتماد المير

انية التشغيلية:  ن  المت 

ـــــنة   ــ ــ ـــــغيلية المعتمدة لسـ ــ ــ انية التشـ ر دينار    156,530,000م مبلغ قدره  2021بلغ  المير
 :  
ر
 وبيانها كاآلن

 نسبة االنحراف  المخصص  السنوية  الباب

 %3 80,556,000 78,498,000 االول 

  
 %17 83,841,000 71,786,000 الثانر

 % 109 164,397,000 150,284,000 االجمالي 
 

      :  
ر
ر اآلن  ومن خالل الفح  تبير
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ـــــابات   - ــ ــ ــ ـــــقية الحسـ ــ ــ ــ ـــــقية الدفع والخ ينة ومنسـ ــ ــ ــ ر منسـ   البيانات بير
ر
لوحظ االختالف ا

ر قيمة ال انية حيث تبير ر ـــــر والمير ــ ــ ة من مصــ م  2021/ 01/ 01وفات التشغيلية عن الفير
ــــدفــع  2021/ 06/ 30حــبر   ــ ــ الـ ــــة  ــ ــ ــــقـــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــنسـ تــقـــريــر  ــــدره  م وفــق  ــ ــ وقـ مــبـــلـــغ  ــــة  ــ ــ والــخـــ يــنـ

ة مبلغ    103,492,369 انية عن نفس الفير ر ــــابات والمير ــ ــ ــــقية الحسـ ــ ــ دينارل ووفق منسـ
 دينار.  60,788,000وقدره 

ــن   - مـ ة  ــير ــفـ الـ ــن  عـ ــــات  ــ ــ ــبـ ــرتـ ــمـ الـ ــــة  ــ ــ ــمـ ــيـ قـ   
ر
ا ـــــن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــواضـ الـ ــــام   ــ ــ ــنـ ــتـ مـــحـــبر  2021/ 01/ 01الـ

  بلغــ  2021/ 06/ 30
ــــابقـة    35,729,038م والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــارل مقــارنـة عن السـ
ة نحو  ـــــبة    4,625,038دينارل أي ب يادة نحو   31,104,000وبنفس الفير دينار وبنسـ

(15 .)% 

ــر زيادة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــر وفات المصــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   )شــــ
ر
ل مكافآتل  عكة المتمثلة ا  

ر
تكريم عن   مكافأة مل إضــاا

ةل   ــنوات الخي  ــ ــنوية )عيد العمالل عالوة ا  مكافأة سـ ــ ــــر سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة من لصـ -افة( خالل الفير
ــلـــغ2021/ 06/ 30م حـــبر  2021/ 01/ 1 ــبـ ــمـ بـ ــــا  ــ ــ ــهـ ــيـ ــــالـ ــ ــ ــمـ إجـ ــــ   ــ ــ ــغـ ــلـ بـ   

والـــبر ــــدره    م  ــ ــ وقـ
ــــبة    دينار   4,635,000 ــــابقة زيادة بنسـ ــــنة السـ ــــ  عن   78مقارنة بالسـ % من المخصـ
ة.   نفس الفير

  قيمة االيجارات ال  اختالف وجود   -
ر
ـــــر ا ر تقارير منسقية الحسابات العامة  مصــ وفة بير

ــــنة   ــ ــــف االول عن سـ ــ ــــقية الدفع والخ ينة خالل النصـ ــ انية وتقارير منسـ ر   م2021والمير
 الفرق: والبيان التال  يوضن ذلك 

انية  ن  1,481,000 قيمة االيجارات وفق منسقية الحسابات العامة والمت 

 2,172,000 قيمة االيجارات وفق منسقية الدفع والخزينة 

 691,000 الفرق 
   

انية الرأسمالية ن  المت 

ــمــــاليــــة لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة الرأسـ ر ــــر بلغــــ  المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من  شـ م حبر    2021/ 01/ 01كــــة خالل الفير
 ولوحظ بشـأنها:  دينار  6,246,000م بمبلغ وقدره 2021/ 06/ 30

ـــــرف   - ـــ ــ ــ ــ   الصــ
ر
ر ا كير

اء االت ومعدات(  ي فقط عل بندالير اء السياراتل شر  عن   )شر
 
دونا

  البنود  
ر
ـــــر حيث بلغ  الباا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــماليةوفات الفعلية )مصـ م   2021/ 01/ 01( من الرأسـ
 . دينار  1,492,000م بمبلغ وقدره 2021/ 06/ 03حبر 

ر  - انية التقديرية تبير ر ــة المير ــ ــ ــ ــنة ألخرى  من خالل دراسـ ــ ــ ــ  ترحيل المبالغ المدرجة من سـ
ــــر دون االستفادة منها وخاصة المتعلقة ب ــ ــ ــ ــ   لل شــ

ــــر اء أراضر ــ ــ ــ ــ عل   واالعتماد فقط كة شــ
 بند االيجارات. 

 فية                    مصـر الحسابات ال 

ــــر عدم قيام إدارة ال - ـــ ــ ــ ــ ــــر كة بتسوية الرصيد الدائن )شــ ـــ ــ ــ ــ ( خالل السنة  الصحاري ف  مصــ
   2021المالية 

ر
 دينار.  10,458,363م مبلغ وقدره 2021/ 06/ 30والذي بلغ ا

ــــر عدم قيام إدارة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر كة بةعداد مذكرات تســوية للحســابات الشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فية أوال بأول  مصــــ
ر أخر مـذكرة  ــهريـة حيـث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورة الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإحـالتهـا للمراجعـة للمطـابقـة واالعتمـاد بصـ
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ـــــنة   ــ ـــــابات سـ ــ ـــــوية معدة لتلك الحسـ ــ (  29مادة )م مما يعد مخالفا ألحكام ال  2012تسـ
 كة. شـر من الالئحة المالية لل 

ون موافقة المؤسسة ركة بتسييل جزء من أرصدتها بالعملة الصعبة دـ قيام إدارة الش  -
 التال  يوضن ذلك.  والبيانط الوطنية للنف

 التاريــــخ 
قيمة الحوالة  
 بالعملة األجنبية 

سعر  
ف لصـر ا  

 العملة 
قيمة التحويل  
 بالعملة الليبية 

م   2021/ 01/ 12  33,381,750 دوالر  4,451 7,500,000 

م 2021/ 01/ 12  33,381,750 دوالر  4,451 7,500,000 

م   2021/ 04/ 13  26,913,000 دوالر  4,486 6,000,000 

م   2021/ 04/ 13  7,525,980 يورو 5,376 1,400,000 

 101,202,480   22,400,000 االجمالي 
 

ــر قيام إدارة ال - ــ ــر كة فتن حسابات  شــ ــ   مصارف خاصة مثل  مصــ
ر
ــر فية ا ــ ــــف المصــ شايا  ــ

 للتجارة واالستثمار مع عدم وجود موافقة المؤسسة الوطنية للنفط. 

ف الليب   الخارج    مصـر فية لوحظ حركة حساب المصـر بمتابعة تسوية الحسابات ال -
ر أوخصم آخر تح  مسم خصم بالخطأ.   تكرار خصم صكوك مرتير

امات القائ ن
ُ
 كة  شـر مة عل ال االلت

ـــــور أداء ال - ــــر قصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   متابعة  شـ
ر
امات القائمة عل إكة ا ر اماتها حيث بلغ إجمال  االلير

ر لير
كة شـر دينار رغم قيام ال  243,901,877  م بمبلغ وقدره 2021/ 12/ 31كة حبر شـر ال

ــــاوز ــــدفع مبلغ يتجـ الجزء    77,000,000بـ ــــل الموردون  ــــث يمثـ ــار للموردينل حيـ ــ دينـ
امات وذلك بسبب اتباع إدارة الاالكي  من إجمال   ر ــــر االلير ــــر كة طريقة الشــ اء باألجل  شــ

ــع المال  لل   أثر مما  ــ ــ ــ ــلبا عل الوضـ ــ ــ ــ ــر سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــتمرار والوفاء    وعدم قدرتها كة شـ ــ ــ عل االسـ
ــنــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امــات من سـ ر ــــط وارتفــاع قيمــة االلير ــ ـــ ــ ــ ــ امــاتهــا اتجــاه الغير عل المــدى المتوسـ ر

بــالير
 ألخرى مقارنة برأسمالها. 

امات ا - ر ــــتحقة عل الارتفاع قيمة االلير ـــ ــ ــ ــ ـــــر لمالية المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن الغير مقارنة  شـ ــ ـــ ــ ــ ــ كة لصـ
ــكل   ــ ـــ ــ ــ ــ ــن ارتفاع بند الدائنون )الموردون( بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابقة االمر الذي يوضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالسـ

ــنوات ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاعـدي عل مـدار سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  2020ل  2019ل  2018ل  2017ل  2016ل  2015تصـ
: ميالدية 2021النصف األول   ( كما هو موضن بالجدول التال 

 السنة 
 القيمة 
 ر( ا )مليون دين

م   2015  28 

م   2016  33   

م   2017  41   

م   2018  75   

م   2019  112   

م   2020  119 

م 2021  244   
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امات المع مالحظة عدم دقة   - ر   لاللير
كة نتيجة االختالف الواضن شـر الرصيد الحقيقر

  مخرجــات المنظومــة وذلــك لعـــدم تحـــديثهـــا مع عــدم دقــة البيـــانــات والمعلومــات  
ر
ا

 الدفع والخ ينة حول بند الدائنون. المحالة من منسقية 

 اإليرادات

ــر ال  إيراداتبلغ  قيمة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من شـــــ م حبر  2021/ 01/ 01كة بالعملة المحلية خالل الفير
ــــر ال  إيراداتكما بلغ     لدينار   34,009,349م مبلغ وقدره    2021/ 06/ 30 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ كة من شـ

ة بمبلغ   ــعبـــة خالل نفس الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ليورو   38,130دوالر ومبلغ    1,852,041العملـــة الصـ
 :  
ر
ر اآلن  ومن خالل الفح  تبير

ــــر ضعف إدارة ال - ــ ــ ــ ــ كات القطاع وديوان رئاسة مجلس شــ   تحصيل ديونها لدى شر
ر
كة ا

ة عن الســنوات الســابقة لم يتم   ر من خالل  وجود مبالغ مالية كبير الوزراء والذي تبير
ــيلها  ــ ــ ــابقة  ل و تحصـ ــ ــ ــــنوات سـ ــ كة الواحة منذ سـ ــبيل المثال ديونها لدى شر ــ ــ منها عل سـ

ر تفاصيل الديون المستحقة عن ال  (2021  ل2010) كة  شــــر والبيان التال  إجمال  يبير
 : م بالعملة المحلية واألجنبية 2021/ 06/ 30حبر 

 الخصميات التحصيل  يرادات قيمة اإل العملة  السنة 
اجمالي الدين المستحق  

 دينار 
 النسبة 

 % 44 18,966,431 2,415,259 12,338,704 33,726,500 دينار  م   2021

 % 60 2,676,001 5,324 3,931,297 6,612,624 دوالر  م   2021
 

ـــــر عدم قدرة ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مة ترتب علي   شـ كة تقديم الخدمات المتفق عليها بالعقود المي 
اء موادل   ــــم مبالغ مالية نظير )غياب العمالة بالمواقع العملل نق  الموادل شر ــ ـــ ــ ــ ــ خصـ

 دفع مرتبات( نذكر منها: 

 الخصم أسباب   م   2021 م   2020 م   2019 الجهة 

كة الخليج العرن   للنفط 
 غياب العمالة 1,214,250   557,294 193,291 شر

كة الزويتينة  نق  مواد    880,848   697,991 136,407 شر

كة الواحة للنفط   مرتبات معارين    2,421,364 135,452   9,401,883 شر

كة مليتة اء مواد    556,346 - 188,798 شر  شر

كة رأس النوف لتصنيع  اء مواد + مرتبات    305,072 550,912 259,514 النفط والغاز شر  شر
 

 املشرتكة -شركة ليبيا للنفط  
 الحوكمة    

ـــــر ال  انقسم  - ــ ــ ــ ولم تتوفر أي بيانات مالية عل م وحبر تاريخ    2011كة منذ سنة  شــ
ــر فرع ال ــ ــ ــ ــر كة وحساباتها الشــ ــ ــ ــ ــر فية بالمنطقة المصــ ــ ــ ــ التقارير الصادرة  ل حيث أن قيةشــ
ــــر االدارات التنفيذية بالعن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كة لم تتضــــمن الجوانب االدارية والمالية والقانونية  شــ

ــــر المتعلقة بالفرع )المنطقة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قية( االمر الذي يحول دون معرفة الوضــــع المال  شــــــ
  لل 
 كة. شـر الحقيقر

ـــــر قصـور مجلس إدارة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ اتيجية  بكة  شـــ عدم قيام  برسـم السـياسـات والخطط االسـير
ـــــر لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة تقارير هيئة المراقبة  يتلم  ل كما ان   كةشـ ــ ـــ ــ ــ ــ وال المراجعة الداخلية  م مناقشـ
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ـــــنة اإلدارة محا ر اجتماعات لجنة  ب ــ ــ ــ ( عن سـ  
ر
ـــــمن م   2021)االولل الثان ــ ــ ــ   تتضـ

والبر
 . العديد من المالحظات عل أداء اإلدارة التنفيذية

  منن الموافقـــات الالزمـــة وإدراج محطـــات الوقود الجـــاهزة   -
ر
يقـــة ا كـــة الي  ممـــاطلـــة شر

 كة المرك ية. شـر كة ليبيا نفط بمنظومة مبيعات الشـر ابعة لللتشغيل والت

ــــر صــــغر حجم راس مال ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار مقارنة بحجم   10,000,000كة االســــم  بقيمة  شــــــ
ـــــر نشـــاطها هذا وباإلضـــافة ال عدم دفع كامل رأس مال ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة حيث أن قيمة رأس  شـــــ

 دينار.  9,300,000المال المدفوع هو 

ــــر عدم قيام إدارة ال -    كة بةحالة  شــ
انيات العمومية والحسابات الختامية عن سنبر ر المير

  المواعيـــد المحـــددة لهـــا بـــالمخـــالفـــة لن   2013ل  2012)
ر
ــبـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لـــديوان المحـــاسـ

ــــنة  19( من القانون الديوان رقم )10المادة رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافة إل 2013( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ م هذا باإلضـ
ــــر تأخر إدارة ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــاباتها الخشـ ــ   اقفال حسـ

ر
ـــــنوات )كة ا ــ (  2020- 2014تامية عن السـ

(  75بالمخالفة لن  المادة )المعدل  ( من النظام االســا   58خالفا لن  المادة )م
 كة. شـر من الالئحة المالية لل 

 نظام الرقابة الداخلية  

ــر قصـــور إدارة ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــــ
ر
  من شـــانها إثبات عملياتها اليومية ا

  اتخاذ االجراءات البر
ر
كة ا
ونية لل  ـــــر المنظومة االلكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــكل يوم  األمر  شـ ــاباتها بشـ كة والوقوف عل أرصـــدة حسـ

ـــــاباتها  وكذلك   ــ ـــــوية لحسـ ــ انياتها وعجزها عن إعداد مذكرات التسـ ر   إعداد مير
ر
تأخرها ا

 فية. مصـر ال

ـــــر تآ ل رأس مال ال - ــ % وفق ما أظهرت  القوائم المالية المعتمدة من   197كة بنسبة  شــ
 م. 2010شـركة عن سنة الجمعية العمومية لل 

كة بةتخاذ االجراءات الالزمة بشأن معالجة النظام المحاسب    شـر إدارة العدم إهتمام   -
  تنفيــذ العمليــات المــاليــة

ر
ــوبــ  الخلــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــة  لالمطبق والــذي يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وكــذلــك مــدى صـ

   
  كبير    بشـــكل  تســـبب البيانات والمعلومات الواردة ال اإلدارة العليا لإلعتماد والبر

ر
 ا

 . إنخفاض مستويات األداء 

انتـأخر   - ر ــنـة المـاليـة  اعتمـاد المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اجتمـاع مجلس إل موعـد    م2021يـة التقـديريـة للسـ
   
ر
ــــث المؤرخ ا ــــالـ ــــديرات  م2021/ 08/ 22االدارة الثـ ــمن تقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا ال تتضـ ر أنهـ ــــد تبير ل وقـ

 كة. شـر ( من الالئحة المالية لل 64للمادة )بالمخالفة  يراداتاإل 

ــــر اعتماد إدارة ال - ــ ــ ــ   عملية نقل الوقود عن طريق شــ
ر
ع دون قيامها بوضاالستئجار كة ا

 خطة لتشغيل وصيانة أسطولها وذلك لخف  التكاليف وتفادي مصاريف االيجار. 

جاع أموال ال - ــير ــ   اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة باسـ
ر
ــــعف االداء ا ـــــر ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ كة من شـ

  بلغــــ  بمبلغ وقــــدره  
ر والبر مع حــــث المنــــاطق عل العمـــل    27,455,123المــــدينير
 . ديون المحطات واألنشطة المساندة  عل تحصيل

ــــر قيـــام إدارة ال  عــدم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة بــةدخــال كــافــة البيـــانــات والعمليـــات المـــاليـــة المتعلقــة  شـ
ــــر بالمديونية بمنظومة ال خال بالمنظومة شهر اكتوبر  كة حيث كان  أخر عملية ادشــ

 . م2015
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ــــر ضعف إدارة ال - ــ ــ ــ ــ   تحصيل قيمة االقساط المستحقة للقروض طويلة االجل  شــ
ر
كة ا

  بلغ
  . دينار  500,000  الممنوحة للمحطات الوقود الخاصة والبر

عدم متابعة تحصيل هامش الربــن من مشغل  المحطات وكذلك المديونية الناتجة   -
ــعــارات البيع وذلــك نتيجــة لمنظومــة الحــاليــة والعــاملــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداد قيمــة اشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن عــدم سـ

  بالغرض وال يمكن تحديد أية مديونية عل أية محطة. شـر بال
 كة قديمة جدا وال تقر

ــر عدم قيام إدارة ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــاباتها الكة بةعدشـ ــــوية لحسـ ــر اد مذكرات التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ فية وذلك  مصـ
ية وأرصـــدتها بالمصـــارف منذ ســـنة   ر األرصـــدة الدفير مع غياب  م   2016للمطابقة بير

ــابات ال ــ ــ ــ ــــدة حسـ ــ ــ ــــر المعلومات الالزمة عن أرصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــارف بالمنطقة  شـ ــ ــ كة بفروع المصـ
ــــر ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بعد  قيةشــــ

 
ــــر قيام فرع الل خصــوصــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر كة بالمنطقة الشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قية بفتن حســابات  شــــ

 كة. شـر دون الرجوع إلدارة ال (مقبوضاتل مدفوعات)فية مصـر 

 شركة جبل نفوسة النفطية 

 الرقابة الداخلية

ــــر عـدم قيـام لجنـة المالك بـاعتمـاد الموازنـة التقـديريـة لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كـة  شـ   ل2020) للعـامير
2021 .) 

ــــر اهمال إدارة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادرة عن مكتب المراجعة  شـ ــ ــ ــ ــ ــــيات الصـ ــ ــ ــ ــ كة للمالحظات والتوصـ
ــــويب االنحرافات  الداخلية وعدم األخذ بها   ــ ــ ــــتها والعمل عل تصـ ــ ــ أو الرد عليها ودراسـ
 ومعالجة المالحظات. 

امات القائمة عليها حبر شـر عدم قدرة إدارة ال - ر  م 2021/ 12/ 31كة بتسوية االلير

ـــــر لم تقم إدارة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــابات  شـ ــ ــ ــ ــ ـــوية الحسـ ــ ــ ــ ــ ـــوية المعلقات الظاهرة بمذكرة تسـ ــ ــ ــ ــ كة بتسـ
ل مصـر فية )المصـر الم   (. ة والتنميةف التجار صـر ف الليب   الخارج  

ــــة بمراقبة اآلبار   - ــــة للعمليات النفطية بةعداد اللوائن الخاصـ كة نفوسـ لم تقم إدارة شر
 .  ر ومعايير الصناعة النفطيةوتنفيذها بما يتما 

ــر عدم وجود إدارة للمخاطر ضمن الهيكلية المعتمدة بال - ــ ـــ ــ ــ ــ كة تكون لها القدرة عل شــ
ــاعد لجنة إدارة  ــ ــ ــاع الحالية وتسـ ــ ــ   التعامل مع األوضـ

ر
  تحقيق األهداف ا

ر
ــغل ا ــ ــ المشـ

 ظل هذه الظروف والبيئة المحيطة. 

 ( SAP SYSTEMكة عل استكمال قاعدة البيانات بمنظومة )شـر لم تقم إدارة ال -

ــــر قيام رئيس لجنة االدارة بال - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــدار قرار رقم )شـ ــ ـــــنة  36كة بةصـ ــ ـــــأن 2021( لسـ ــ م بشـ
  للجرد تبتقديم التشـــكيل لجنة الجرد إال أن لجنة الجرد المكلفة لم تقم  

ئ
قرير النهان

  . من القرار  (4مرفقا بالمحا ر النهائية وهذا يعد مخالفا لن  المادة )

ــــة من المالك حبر   - ــــة المطلوبـ ــديـ ــ ــال  النقـ ــ ــــة  2021/ 12/ 31بلغ إجمـ ــالعملـ ــ ــــة بـ ميالديـ
:  7,522,528 الصعبة ر  دوالر وقد تبير

انية معتمدة من قبل لجنة المال - ر  ك. اصدار طلبات نقدية بدون وجود مير

كة ميديكو بدفع المســـتحقات   ▪ م كل من المؤســـســـة الليبية لالســـتثمار وشر ر لم تلير
  
تبة عن سنبر  م2021- 2020المير



 

 

 

 
170 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــةقيمـة المبـالغ المـدفوعـة بـال يـادة عن التقـديري من قبـل  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوطنيـة    المؤسـ
 دوالر.  1,244,442  م بلغ2021للنفط عن سنة 

 كة شـر وفات الصـر م 

ـــــبلغ  المص  ــ ة من ــ   ةقيم م  2021/ 12/ 31م ال 2021/ 01/ 01روفات الفعلية عن الفير
 دينار والبيان التال  يوضن ذلك:  34,076,162

 البيان 
ح لسنة  

ُ
المقت
 م 2021

وفات الفعلية  صـر الم 
 حُن نهاية السنة 

 فائض /عجز 

 251,658 5,525,342 5,777,000 المهايا والمرتبات/ الباب االول 

  وفات مصـر ال
ية/ الباب الثانر  (132,084)  13,487,426 13,355,342 التسيير

 21,940 15,063,394 15,085,334 وفات الراسماليةمصـر ال

 - 34,076,162 34,217,676 االجمالي 
 

 :  
ر
ر اآلن  ومن خالل الفح  والمراجعة تبير

ـــــر زيادة حجم م - ـــــر وفات الصــ ـــــر كة مقارنة عن مشــ ـــــر وفات الصــ كة الفعلية عن السنة  شــ
ــر دينار بالرغم عدم قيام ال  23,070,310م بمقدار   2020 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ة عملية  شـ كة بمباشر

  ارتفـــاع  
ر
  قيمـــة بنـــد المرتبـــات وكـــذلـــك المبـــالغـــة ا

ر
االنتـــاج نالحظ أن هنـــاك ارتفـــاع ا
 . ر  مصاريف العالج للمستخدمير

ــــر نالحظ قيام ال - ـــ ــ ــ ــ كة باعتماد المبالغ المدفوعة فعال خالل السنة المالية عل بنود  شــ
اني ر ــــليمة إلعداد المير ــــس السـ   أعداد وأتباع االسـ

ر
ــــاس تقديري وهذا يعتي  خلل ا ة كأسـ

انية التقديرية  ر  المير

 فيةمصـر الحسابات ال  

ـــــر لم تقم إدارة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كة بتســـوية المعلقات الظاهرة بمذكرة تســـوية لبع  حســـابات  شـ
  يرجع تاريخها ال سنوات سابقة. صـر م

 فية والبر

رصدتها بالعملة الصعبة دون موافقة المؤسسة كة بتسييل جزء من أ شـر قيام إدارة ال -
 الوطنية للنفط 

 التاريــــخ 
قيمة الحوالة بالعملة  
 األجنبية 

سعر  
 ف صـر ال 

 العملة 
قيمة التحويل  
 بالعملة الليبية 

 1,336,080 دوالر  4.4536 300,000.000 م 2021/ 01/ 13
 

 شركة مليتة للنفط والغاز / فرع الغاز 
 نظام الرقابة الداخلية  

ــــوابط المنظمة لعمليات ال - ام باللوائن والضـ ر ـــــر عدم االلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ اء وذلك من خالل قيام  شـ
ــــر ال ــ ـــ ــ ــ ــ   بع  الحاالت بالشــ

ر
ــــر كة ا ــ ـــ ــ ــ ــ اء اعتمادا عل التكليف المباشر فضال عن عدم شــ

 استالم المواد وفحصها من قبل إدارة المخازن. 

  تحصيل الديون المستحقة لل  -
ر
. كة لدي اشـر التأخر ا  لغير
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عدم وجود جدولة محاســـبية واضـــحة أللية ســـداد الديون المســـتحقة للغير لضـــمان   -
  السداد. 

ر
 تحقيق العدالة ا

ــابات الم - ام باســــتخدام الحســ ر ــــر عدم االلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فية لألغراض المحددة لهال وذلك من صــ
ر الحسابات المختلفة دون التقيد بطبيعة كل منها.   خالل اجراء تحويالت بير

  اعداد مذكرات تسوية المتأخر اإلدارة المالي -
ر
ـــــر ة ا ــ ف االمر الذي يفقدها األهمية  صــ
  وجدت ألجلها. 

 البر

ــــيطل ناهيك عن ظهور  - ــ ــ ــــابات الوسـ ــ ــ ــــوية المبالغ المعلقة بالحسـ ــ ــ ــــعف متابعة وتسـ ــ ــ ضـ
ــيط لم يتم تعليت  من  ــ ــ ــاب الوسـ ــ ــ ــم قيم من حسـ ــ ــ   خصـ

ــالبة مما يعبر ــ ــ ــها بقيم سـ ــ ــ بعضـ
  المحول من  القيمة. صـرالحساب الم

ر
 ا

ــــر صادقات الدورية للتحقق من صحة الديون المستحقة لل عدم اجراء الم - كة لدى  شــ
 .  الغير

  أوج  ال -
ر
ـــــر التوسـع ا ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيام الصـــ ل حيث تبير ر ـــــر ف عل بند عالج المسـتخدمير ــ ـــ ــ ــ ــ كة شـــ

  طريقة واحدةل حبر يسهل تنظيمها  صـر ف وعدم حصـر باتباع أليات مختلفة لل 
ر
ها ا

ـــــلوب ترجيع الفواتير  ـــــافة لتوقيع عقود    والرقابة عليهال حيث اعتمدت عل أسـ باإلضـ
 . ر  أدارة الخدمات طبية وعقود تأمير

ــابات الم - ــ ــ ــ ــ ــر القيام بفتن مجموعة من الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــعف صـ ــ ــ ــ فية لنفس الغرضل مما يضـ
 ف منها. صـر عمليات الوتتبع اجراءات الرقابة عليها 

ر القيم الظاهرة بتقرير اإل   - المحال إل المؤسسة الوطنية   يراداتتضارب البيانات بير
ـــــاعـد )الخـاص بقيـد  والقيم  للنفطل   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار   وإثبـات عمليـاتالظـاهرة بـاـلدفير المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ إصـ

ــعـارات المطـالبـة المـدينـة للوكـاالت المالحيـة المقـدم لهـا خـدمـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  اشـ ئ
ر
مـا هو و الموان

  حساب المدينون. 
ر
 ظاهر ا

ر ما هو ظاهر بالدفير   - تضــــارب البيانات فيما يتعلق ببع  قيم االرصــــدة المدينةل بير
عمليات إصدار اشعارات المطالبة المدينة للوكاالت  المساعد )الخاص بقيد وإثبات  

  حساب المدينون العام. 
ر
( وما هو ظاهر ا ئ

ر
 المالحية المقدم لها خدمة الموان

ـــــارف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــمـان المحررة من مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف عمليـات المتـابعـة فيمـا يخ  خطـابـات الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
العمالء مقابل الدفعات المقدمة وضــمان حســن األداءل من حيث أجال االســتحقاق  

 وتمديد وتجديد تواريــــخ انتهاء الصالحية. 

ـــــب  - ـــــتلمة بالخ ينة حسـ ـــــداد للفواتير المسـ ـــــكوك السـ ـــــدار صـ   اصـ
ر
اتبية ا عدم اتباع الير
 ل منها. اسبقية استالم ك 

ـــــنوات   - ــ ر أن اغلبها منقوال من سـ   تبير
ـــــوية بع  الدفعات المقدمة والبر ــ   تسـ

ر
التأخر ا
 سابقة. 

ــــر عدم اإلفصــــاح عن عدد من الحســــابات الم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فيةل عل الرغم من ظهور ارصــــدة صــ
ر انها حسابات راكدة منذ سنوات.  ية لهال حيث تبير

 دفير



 

 

 

 
172 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــب - ـــ ــ ــ ــ ـــــارف غير مطابق للمعايير المحاسـ ــ ــ ــ ـــــوية المصـ ــ ــ ــ ية المتعارف عليها  اعداد مذكرة تسـ
ي والم ر الرصيد الدفير   ومن ثم  صـــرمحاسبيال حيث يتم االكتفاء بةظهار الفارق بير

ر
ا

 مقارنت  بالصكوك المعلقة

  فتن   -
ر
عل الرغم من التوصــيات المتكررة من قبل الديوان بشــأن الحد من التوســع ا

ـــــر الحسـابات الم ــ ـــ ــ ــ ــ ا والرقابة  فية وإلغاء الغير المسـتخدم منهال لتسـهل عملية ادارتهصـــ
ر قيام اإلدارة المالية بال ــــر عليهال إال أن  قد تبير ــ ــ ــ ــ ــــر حسابات م  ثالثكة بفتن  شــ ــ ــ ــ ــ   فيةصــ

ـــــر بم  ة جديد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــر ف الخليج االول الليب   )مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ انية العادية    ف خاص(صـ ر لغرض المير
ــــر (ل رغم وجود حســاب بمالرأســمالية-)التشــغيلية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف الجمهورية فرع وكالة باب  صــــ

ــــر إل ارتفاع نســب العموالت الم  اإلضــافةبل  والغرضالبحر بنفس نوع عمل    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فية  صــــ
 مقارنة بالمصارف األخرى 

ــــتحقات القائمة عل  - ـــ ــ ــ ــ ــــعارات المدينة والمسـ ـــ ــ ــ ــ عدم قيام ادارة المراجعة بتدقيق االشـ
  الية احتسابها. 

ر
يم للتأكد من صحتها ودقة الطريقة المتبعة ا كة غرين سير  شر

ام ال - ر ـــــر عدم الير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــولها المادية با شـ ــ ــ من   1فقرة   4لمخالفة للبند  كة بةجراء جرد ألصـ
   
ــــاركة اإلنتاجل والمتعلقة بعمليات الجرد والبر ــ ــــاف ومشـ ــ ــــتكشـ ــ الملحق ج التفاقية اسـ

ــــ  عل انــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة معقولــة وبمــا ال يقــل عن مرة   نصـ ــغــل خالل فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )يتوجــب عل المشـ
  الســــنة أن يجري عمليات جرد للمواد الخاضــــعة للرقابة واألصــــول المادية  

ر
واحدة ا

  حساب ال
ر
 تشغيل(. المدرجة ا

 الحوكمة    

  تسيير اعمالها وممارسة نشاطاتها عل اللوائن الداخلية المعتمدة  شــــر اعتماد ال -
ر
كة ا

مل وغير معتمدة  2014لســنة    132من قبل لجنة ادارة المشــغل بموجب القرار رقم 
ــــادة   ــــا للفقرة )و( من المـ ــــالفـ ــــة مخـ ــــة العموميـ ــــة مؤتمر    23من الجمعيـ ــــانـ من قرار امـ

ـــــعب العام   ــ ــ ـــــنة  10رقم )الشـ ــ ــ ـــــة الوطنية  1979( لسـ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ـــــأن إعادة تنظيم المؤسـ ــ ــ م بشـ
 للنفط. 

كة لحضور اجتماعات لجنة المالك االمر الذي يعد شــــر عدم دعوة هيئة المراقبة بال -
ـــــنة  23( من القانون رقم )202مخالفا لن  المادة ) ــ ــ ــ ـــــاط  2010( لسـ ــ ــ ــ ـــــأن النشـ ــ ــ ــ م بشـ

 التجاري. 

ـــــر عدم اسـتقرار االدارة العليا بال - ــ ـــ ــ ــ ــ يتعلق بممثل  المؤسـسـة الوطنية  كة خاصـة فيما  شـــ
 
ر
ات المســـتمرة والمتتالية لشـــاغل  هذه المناصـــب وا للنفط وذلك من خالل التغيير
ة االمر الذي يدل عل ان اختيارات المؤســـســـة وترشـــيحها لشـــاغل  هذه   ات قصـــير

فير
  مثــــل هــــذه  

ر
ر للعمــــل ا ــــة الختيــــار المؤهلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس مــــدروسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الوظــــائف ال يتم وفق اسـ

ـــــبب ذلك راج ــ ـــــب وسـ ــ ـــــيحات والمكافئات تكون المناصـ ــ شـ ع ال عدم وجود لجنة للير
  مجالس اإلدارات واإلدارات  

ر
ـــــوية ا ـــــحة للعضـ ـــــات واضـ ـــــياسـ اح معايير وسـ

مهمتها اقير
شــين األعضــاء واعادة ترشــيحهم وفقا   التنفيذية ومن ثم التوصــية لمجلس اإلدارة بير

 للسياسات والمعايير المعتمدة. 

ــــاء مجلس اإل  - ــ ــــتمر لرئيس وأعضـ ــ ــــنةل يعد مخالفا  التغيير المسـ ــ دارة لمدة تقارب كل سـ
ـــــة  9من المـادة  4لن  الفقرة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المؤسـ ر والموقعـة بير ـــــاهمير ــ ـــ ــ ــ ــ من اتفـاقيـة المسـ
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ـــــيس   ــ ــ   بموجبها تم االتفاق عل تأسـ
ـــــمال افريقيال والبر ــ ــ   شـ

كة ايبر الوطنية للنفط وشر
ــــ  الفقرة الرابعــة من المــادة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغــل حيــث نصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كمشـ

ر
كــة مليتــة للنفط والغــاز ن   ا

شر
ــعـــة عل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ر أي موظف  التـ ــان تعيير ــان عل خالف ذلـــك فـ ــالم يتفق الطرفـ ــ  )مـ  انـ

 سنوات(.  5سنوات وال ت يد عن  3تنفيذي سوف يستمر لمدة ال تقل عن 

ــــؤولية   - ــ ــ ــــطة المسـ ــ ــ ام بقواعد الحوكمة المتعلق بالمحافظة عل البيئة وانشـ ر عدم االلير
انياتها التقديرية لب ر   مير

ر
ــــي  بند ا ــ ند التنمية  االجتماعية وذلك من خالل عدم تخصـ

ــــتدامة إلنفاق  عل الم ــر المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   المناطق المحيطة والقريبة من المواقع  شـ
ر
وعات ا

 م. 2021النفطيةل فضال عن عدم  ف مبالغ خالل السنة المالية 

ــــ  لل  - ــــوح دور المكتب الرئيسـ ـــــر عدم وضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ دام شـ ــــير   مدينة امسـ
ر
كة والذي يقع مقره ا

  متـــابعـــة  بهولنـــدال وذلـــك من خالل غيـــاب دور لجنـــة ادارتـــ  وجمع
ر
يتـــ  العموميـــةل ا

ــــوص  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــافـة ال عـدم عقـدهمـا لالجتمـاعـات الـدوريـة المنصـ ــ ـــ ــ ــ ــ اعمـال الفرع بليبيـا بـاإلضـ
  النظام االسا   لل 

ر
 كة. شـر عليها ا

 م  2021كة حُن الربــع الثالث للسنة المالية  شـر وفات الفعلية للصـر الم 

ــنــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   العقــد د )من  2021ان اجمــال  مــا تم انفــاقــ  خالل سـ
من   +41م عل منطقبر

ــــمال    2021/  9/    30حبر  1/ 1( من 118أ( و )من   169 ــــغيل  والرأسـ ــــقي  التشـ م بشـ
ــة الوطنية للنفط( دينارل والذي يمثل ما   573,790,000بلغ نحو   )حصـــة المؤســـسـ

ــبتــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قــدرت بنحو  41نسـ
حــة والبر انيــة المقير ر   1,384,942,000% من اجمــال  المير
ــعمائة واثنان واربعون ألف دينار دينارل مليار وثالثمائة وأربعة وثمانون مليونا و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ

  
ر
ل وبيانها كاالن  -: )المبلغ أف دينار( ليب  

التقديري لسنة   البيان 
2021 

/  9/ 30الفعلي حُني 

2021 
نسبة الفعلي ال  
 % 77 119,796 154,245 الباب األول  التقديري

  
 % 42 360,297 842,116 الباب الثانر

 % 24 93,697 388,752 الباب الثالث 

 % 41 573,790 1,384,942 االجمـــــالي 
 

 المـــــــــــدينـون

ـــــر م حسب دفاتر ال  2021/ 10/ 30بلغ إجمال  رصيد المدينون حبر   - ــ ــ ــ مع بيان    كةلشــ
ـــــر العدد االجمال  لل  ــ ـــ ــ ــ ــ   كات المقيدة بالحسـاب حسـب المسـوى منها والغير مسـوىلشـــ

 :  كالتال 

 البيان 
عدد  
 كاتشـر ال 

رصيد الدينار  
ي   اللينر

 رصيد الدوالر  يورو رصيد 
رصيد الجنيه  
ي 
لينن
ُ
 االست

 2,471,635 71,213,747 3,812,829 39,029,135 84 األرصدة غير المسوية

 0 0 0 0 30 االرصدة المسوي 

 2,471,635 71,213,747 3,812,829 39,029,135 114 االجمالي 
 

ـــــامل    حيث كان  ـــ ــ ــ ــ ـــــأت كل منها إل ثالثة أقسـ ـــ ــ ــ ــ أعمار هده الديون من حيث تاريــــخ نشـ
 :  كالتال 
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 البيان
عدد  
 الشـركات 

ي   يورو  الدوالر  الدينار اللينر
الجنيه  
ي 
لينن
ُ
 االست

67,962,516,9 31,502,405 36 ( 2011- 2006)الديون طويلة االجل  
7 

781,688 2,471,634,79 

-2011) الديوان متوسطة االجل 
2019 ) 

30 6,967,410 3,152,452 2,031,807 0 

ة االجل   0 999,335 98,778 559,320 18 ( 2021- 2019)الديون قصير
 

حيث لوحظ وجود ارصـدة مرحلة عن   ضـعف سـياسـة التسـوية والتحصـيل المتبعةل -
ة زمنيــة طويلــةل دون أن تطرأ عليهــا أي حركــةل وقــد بلغــ    ــــدة مــا  فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اجمــال  األرصـ

ــ  805,047ل  يورو   497,339ل  دينـار   4,823,360قيمتـ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مة  دوالر و قـد كـاـن  مقسـ
ر  :  27بير كة من أهمها ما يل 

 شر

 الرصيد  كة شـر ال 
تاريــــخ أخر  

 حركة 

AL MOAYED ENGINEERING PROJECTS 

COMPANY 
 2016 دينار   203,547

SECURITY PROTECTION COMPANY 1,307,125   2017 دينار 

R. H. MARINE SERVICES CO . 797,200   2012 دينار 

AL ATLANTI SHIPPING 601,807   2008 دينار 

SNAM PROGETTI 
 يورو 458,128

 دينار   6500
2008 

ANADRILL 
 دينار   252,603

 دوالر   805,047
2016 

ALAGNAH ALMOAKTH LILDEFAH 563,554   2013 دينار 
 

ــاذة( تظهر عكس  - ــ ــــدة )شـ ر وجود أرصـ ــــابل لم تتوفرأي  تبير ــــمن الحسـ طبيعتها من ضـ
ر ظهورها عل عكس طبيعتها   إيضــــاحات بشــــأنهال وال توجد أي أســــباب واضــــحة تي 
ـــــجيلل ــ ــ   االثبات والتسـ

ر
ـــــب   أو عدم الدقة ا ــ ــ   توجي  القيد المحاسـ

ر
  إال أن يكون خطأ ا
 :  -وقد كان  كالتال 

 الحركـــــــــــــة  الرصيد  كة شـر ال 

GREEN STREAM COMPANY 6,164,596.65- 2008  2009إل 

 ,AGIP OIL LIBYAN BRANCH 2,056,653,00-  مرحل  عي  السنوات 
 

 :  -حيث انقسم نوع الديون من حيث طبيعتها ال ثالثة أقسام كالتال 

 الوكاالت المالحية.   إيراداتمديونية    أوال: 

ــاهر   ــا هو ظـ ــذا النوع من الـــديون وفق مـ ــائج تحليـــل هـ ر من خالل نتـ ــالـــدفير  حيـــث تبير بـ
ـــــعارات المطالبة المدينة للوكاالت   ــ ــ ـــــدار اشـ ــ ــ ـــــاعد الخاص بقيد وإثبات عمليات إصـ ــ ــ المسـ

ئ من طرف ال
ر
: شـر المالحية المقدم لها خدمة الموان  كة التال 

ــــديون إل  ▪ ــــذا النوع من الـ ــــة من هـ ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالغ االيراد المحصـ ــــد مبـ ام بتوريـ ر ــــدم االلير عـ
ـــــفتها الجهة المالكة للمراف  ــ ــ ــ ـــــة الوطنية للنفط بصـ ــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــ ــ (  المؤسـ ئ

ر
ق النفطية)الموان
ــا واتفاقية التشــــغيل   ـــمة االنتاج االبســ ـــب اتفاقية مقاسـ المقدم فيها الخدمة حسـ
ـــــية بمألة أي    للنفط والغاز والقاضـ

ر
كة مليت  ن   ا

ـــــاء شر ـــــة بةنشـ كة الخاصـ ـــــير المشـ
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ل   مبالغ ناتجة عن عمليات اســــتغالل أو اســــتثمار االصــــول النفطية من قبل الغير
 للمؤسسة الوطنية للنفط. 

ام بموافاة المؤســســة الوطنية للنفط بالتقارير الدورية عن حركة هذه   ▪ ر عدم االلير
ـــــة لعملية إحالة    يراداتاإل  ــ ـــــسـ ــ ـــــكل دوري وكذلك عدم مطالبة ومتابعة المؤسـ ــ بشـ

 م. 2021التقارير خالل السنوات السابقة لسنة 

ر القيم الظـاهرة بتقرير اإل  ▪ ـــة   يراداتوجود اختالفـات بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحـال إل المؤسـ
للنفطل والقيم الظاهرة بالدفير المسـاعد الخاص بقيد وإثبات عمليات    الوطنية

ل  ئ
ر
إصدار اشعارات المطالبة المدينة للوكاالت المالحية المقدم لها خدمة الموان

  حساب المدينون. 
ر
 وما هو ظاهر ا

ر القيم الوار  ▪ ــــاعــــد الخــــاص بقيــــد و وجود اختالفــــات بير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات  دة بــــالــــدفير المسـ إثبـ
ــعـارات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار اشـ ــ ـــ ــ ــ ــ لمطـالبـة المـدينـة للوكـاالت المالحيـة فيمـا يخ  عمليـات إصـ

ر ما هو 2020/ 2019/ 2018عن ســــنوات)  إيراداتالمبالغ المحصــــلة من  (ل وبير
  أرصـــدة الحســـابات الم

ر
ـــــر ظاهر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  يراداتفية الخاصـــة بةيداع متحصـــالت اإل صـــــ

 عن تلك السنوات. 

ـــــاعد  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ما هو ظاهر بالدفير المسـ ـــــدة بير ــ ـــ ــ ــ ــ   قيم االرصـ
ر
وجود بع  االختالفات ا

ــعـارات المطـالبـة المـدينـة للوكـاالت  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار اشـ ــ ـــ ــ ــ ــ لخـاص بقيـد وإثبـات عمليـات إصـ
  حساب المدينون العام. 

ر
ئ وما هو ظاهر ا

ر
 المالحية المقدم لها خدمة الموان

 نيا: مديونية مستحقات عقود الخدماتثا

حيــث لوحظ من خالل نتــائج تحليــل هــذا النوع من الــديون وفق مــا هو ظــاهر بــالــدفير  
ــاعد الخاص ب ــ ــ ر  المسـ ــعارات المطالبة المدينة للمقاولير ــ ــ ــدار اشـ ــ ــ قيد وإثبات عمليات إصـ

ــــتفيدة من عقود الخدمات المملوكة ل ــر والجهات الخارجية االخرى المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ كة مليتة  شـ
: اإلقامةل د وخدمات كاإلعاشة والوقو  ها التال   وغير

ــــتحقات عقود الخدمات   ▪ ــــيل فيما يتعلق بمسـ ــــعف عمليات المتابعة والتحصـ ضـ
% عل جميع العمالت ماعدا الدوالر عل 0لتحصــــيل قرابة  حيث كان  نســــبة ا
 مدار خمس سنوات. 

ـــــة برحالت النقل الجوي  ▪ ــ ــ   قيمة التكاليف الخاصـ
ر
)العمودي(   وجود اختالفات ا

ـــــة ان)مجمع مليتـ الطير ـــــا يخ  خط  إدارة   -فيمـ   
ر
ـــــ  ا ـــــا هو مثبـ مـ ر  ــا( بير ـــ ــالطـ ـــ مـ

ـــــر الحسابات العامة لل  ــ ــ ــ اص بقيد  كة بالدفير المساعد لدى قسم التحصيل الخشــ
ر و الجهــات   ــعــارات المطــالبــة المــدينــة للمقــاولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار اشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ و إثبــات عمليــات إصـ

ـــــر الخارجية االخرى المـستفيدة من عقود الخدمات المملوكة لل  ــ ـــ ــ ــ ــ ر ما ـشــ كةل و بير
ـــــرفةهو مثب  لدى إدارة العمليات باعتبارها االدارة الفنية   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل عقد   المشـ
ا كــة المهــا للطير م مع شر ن حيــث كــان إجمــال  المبلغ  خــدمــات النقــل الجوي المي 

ـــــر المثب  بدفاتر ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــابات العامة ما قيمت شـ ــ ــ   2,540,423  كة لدى إدارة الحسـ
 كان إجمال  ما هو مثب  لدى االدارة الم  دوالر   22,060ل  يورو 

ر   حير
ر
ـــــر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ فة شـ
ان ما قيمت   . دوالر  6,156,290 عل عقد الطير

ر ما هو ظاهر   ▪ ـــــدة بير ــ ـــ ــ ــ ــ   قيم االرصـ
ر
ـــــاعد وجود بع  االختالفات ا ــ ـــ ــ ــ ــ بالدفير المسـ

ر   ــعـارات المطـالبـة المـدينـة للمقـاولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار اشـ ــ ـــ ــ ــ ــ الخـاص بقيـد وإثبـات عمليـات إصـ
ــــر والجهات الخارجية االخرى المستفيدة من عقود الخدمات المملوكة لل  ــ كةل  شــ

  حساب المدينون العام. 
ر
 وما هو ظاهر ا
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يمشـر المستحقة نظت  الخدمات المقدمة ل   يراداتاإل 
ُ
 كة غرين ست

  ال ▪
  المطالبة بأموالها المستحقة مقابل الخدمات المقدمة لشــر تراجر

ر
كة  شــر كة ا

ــــل اجمال   ــ ــ ــ  وصـ
ــــيد المديونية حبر ــ ــ ــ يم االمر الذي ادي ال تنام  رصـ

ــــير ــ ــ ــ الغرين سـ
ــاريــــخ    يراداتاإل  ــ تـ ــــة حبر  ــتحقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالرل   49,722,322نحو    2021/ 6/ 30المسـ

ـــــيالت وبعد االطالع عل بيان   ــ ــ ــ ـــــم التحصـ ــ ــ ــ ر من خالل المتابعة مع قسـ حيث تبير
ر  ـــــدد اي مبلغ منذ دخول االتفاقية حير ــ يم لم تسـ

ـــــير ــ كة الغرين سـ للمديونية ان شر
ــار   ــ ــ ــ ــ ــليم مسـ ــ ــ ــ ــ ــــتحقة نظير خدمات تسـ ــ ــ ــ ــــة فيما يتعلق بالمبالغ المسـ ــ ــ ــ التنفيذ خاصـ

  بلغـ  
ــعـار مـدين   52,006,337البخـار والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالرل وذـلك حبر تـاريــــخ اخر اشـ

ــــهر   ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
ــــتحقة عليها والذي كان ا ـــ ــ ــ ــ المخالفة  مل وذلك ب2019/ 12بالقيمة المسـ

  نصـــ  عل ان يقوم البائع بةصـــدار فاتورة مســـتقلة خاصـــة  
لبنود االتفاقية والبر

ي خالل مدة اقصاها خمسة ع ـــــر بالخدمة الموردة ال المشير ــ يوما من الشهر    شــ
م البائع   ر ــــهر يل  ذلك طوال مدة التعاقد كما يلير ــ ــ ــ   كل شـ

ر
التال  لتاريــــخ التنفيذل وا

ي عل ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد ايـة فـاتورة    بتقـديم فـاتورة تجـاريـة للمشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ان يكون اخر موعـد لسـ
 ( يوما من تاريــــخ استالمها. 60شهرية ستون )

ـــــتحقة   ▪ ــ ــ ـــــداد المبالغ المسـ ــ ــ   سـ
ر
يم ا ـــــير ــ ــ كة غرين سـ ـــــباب تأخر شر ــ ــ ير اسـ حيث تم تي 

ائب   ـــــر ـــ ــ ــ ـــــلحة الـضــ ـــ ــ ــ ــ   حال ما توجه  ال مصـ
ر
كة مليتة من أنها ا عليها لتخوف شر

ــــب   ــ ــــتحقة حسـ ــ يبة الدمغة عل فواتير المبالغ المسـ ــــداد  ر ــ ــــوص  لسـ ــ ما هو منصـ
  البنود ارقـام  

ر
كـة   4.5ل  5.5عليـ  ا ر شر ــعـار( االتفـاقيـة الموقعـة بينهـا وبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )االسـ

يبة الدخل.  يم فإن هذا االمر سيجرها ال سداد  ر  الغرين سير

ــــر عدم اعادة تقييم أصــــول ال ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر شــ مة بير كة بمجمع مليتة حســــب االتفاقية المي 
  االصــل من اختصــاص المؤســســة الو 

ر
  ه  ا

ر والبر طنية للنفط مع العلم  الطرفير
ـــــر واصـدار اشـعارات مدينة ل  إيراداتان  قد تم احتسـاب   ــ ـــ ــ ــ ــ يم عن شـــ كة غرين سـير

 م عل الرغم من عدم اجراء عملية التقييم. 2019مل 2018السنوات 

ــــتحق من  ▪ ــــاب المسـ ــــؤول عن احتسـ ـــــر لل  إيراداتان الموظف المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ كة مقابل  شـ
  االتفا 

ر
ـــــار البخار وهو الجزء االهم ا ــ ـــــليم مسـ ــ ـــــتحقة  خدمة تسـ ــ قية والقيمة المسـ

ــةل وال  يراداتاالكي  من اإل  ــات االجنبيـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الجنسـ
    أحـــد ل من موظقر

ر
ه ا اخر غير

 كة عل دراية بطريقة احتسابها. شـر ال

كة  ▪ ـــــتحقات عل شر ـــــعارات المدينة والمسـ عدم قيام ادارة المراجعة بتدقيق االشـ
يم للتأكد من صحتها.   غرين سير

 الدفعات المقدمة

: خالل الفح  والومن   
ر
 تدقيق لوحظ االن

ــــالن   - ــ ــ ــــدة الدائنة لصـ ــ ــ ــــة منن الدفعات المقدمة مقابل االرصـ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ   اتباع سـ
ر
ــــع ا ــ ــ التوسـ

ل ألســــباب تأخر إجراءات تســــوية المديونية وإجراءات دفع المســــتحقات مقابل   الغير
 .  ما تم تقديم  مقابلها من فواتير

ــابل لم تتوفر   - ــاذة( تظهر عكس طبيعتها من ضـــمن الحسـ ــدة )شـ ر وجود أرصـ أي تبير
ر ظهورها عل عكس طبيعتها.  إيضاحات بشأنهال  وال توجد أي أسباب واضحة تي 

ات زمنيــة متفــاوتـة   - ــــدتهــا أي حركــة منــد فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود دفعــات مقــدمــة لم تطرأ عل أرصـ
ة/متوسطة(   ضمنها الحاالت التالية:  وكان من )طويلة /قصير
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 الرصــــــــــــــــــــــيد  رقم الحساب

4131100****1  511,000 

4131100****0  300,000 

4131100****6  3,864,788 

4131200****4  2,131,400 

4131200****2  1,238,800 
 

ـــــاب ال يوجد بيان بأرقام العقود   - ـــ ــ ــ ــ ـــــمن الحسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــجلة من ضـ ـــ ــ ــ ــ وجود دفعات مقدمة مسـ
  تقـــدم إل 

ــير إل وجود بع  الـــدفعـــات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المقـــدم عليهـــا هـــذه الـــدفعـــات ممـــا يشـ
ر الجهات ال  مة بينها وبير  و كان من ضمنها الحاالت االتية:  كةلشـر توجد عقود مي 

 كــــــــــة شـر اسم ال  رقم الحـســـــــــــــــاب

كة اويا الطبية الدولية 1****4131100  شر

كة فرح   8****4131100  الطبية تللخدما شر

 وزارة االقتصاد  0****4131100

 مصحة الحجازي   9****4131100

 مستشقر الصفوة  2****4131100

4131100****0 UNIVERSITATSKLINIKUM DUSSELDORF 

 فندق هارون  1****4131100
 

يات
ُ
 الدفعات المقدمة عل بند المشت

ـــــدتهـا أي  - ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ وجود عـدد من اـلدفعـات المقـدمـة عل هـذا البنـد لم تطرأ عل أرصـ
ة   وكان من ضمنها الحاالت االتية:  حركة مند فير

 الرصيــــــــــد  العملة  كة شـر اسم ال  كود الحسـاب 

4131300****4 NUOVO PIGNONE SPA 325,649 يورو 

4131300****4 SIEMENS S.A. 1,694,418 يورو 

4131300****4 SIEMENS S.A.   
ليبر  1,969,566 جني  اسير

4131300****8 GEA REFRIGERATION ITALY SPA 1,289,764 يورو 

4131300****4 MICROSOFT COMPANY  87,210 دوالر 
 

 خطابات الضمان

ــــوص الخطـابـات المقـدمـة مقـابـل دفعـات مقـدمة   ــ ـــ ــ ــ ــ ر البيـانـات الواردة بـالجـدول بخصـ تبير
  شكل نسخة ورقية معتمدة مع ما تم إحال 

ر
ت   مع التحفظ عل تضارب البيان المحال ا

 ورقية فقد لوحظ بشأنها: كنسخة 

( )أم الق - كة )إن   ن  
ــــمان المقدم من قبل شر ــ ــ ــــرخطاب الضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــماء للخدمات  صـ ــ ــ ( )سـ

ـــــب ما هو مدون بوثيقة الخطاب بخالف  ــ ــ ـــــالحية حسـ ــ ــ  أن  منته  الصـ
ر النفطية( تبير

ــــم   ــ ــ ــــف المقدم للديوان من قبل قسـ ــ ــ   بيانات الكشـ
ر
ــــالحية الظاهر ا ــ ــ تاريــــخ انتهاء الصـ

 كة. شـر الضمانات بال

ـــــاب   - ـــــ خطـ ـــــالغ قيمتـ ـــــة )ورينقتون( البـ كـ ـــــدم من شر المقـ ـــــان  ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو   353,096  الضـ
ــيمينس البــالغ قيمتــ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة سـ ــــن من   160,037والخطــاب المقــدم من شر ــ ـــ ــ ــ ــ يورو يتضـ

ــمـانـات أن قيمـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم متـابعـة الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ خالل البيـانـات الواردة بـالجـدول والمحـالـة من قسـ
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ــــر الدفع المقدمة الممنوحة لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مســاوية لقيشــــ ر مقابل هذين الضــمانير م العقود  كتير
 . ر  الممنوح عليها هذين الضمانير

 
ً
 خطابات الضمان مقابل حسن االداء  : رابعا

ــــوص الخطـاـبات   ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـدات الـداعمـة للبيـانـات الواردة بـالجـدول بخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبعـد فح  المسـ
  
ر
ـــــارب البيانات المحالة ا ـــــن االداء والتنفيذل ومع التحفظ عل تضـ المقدمة مقابل حسـ

ونية فقد لوحظ بشأنها:   ك شكل نسخة ورقية معتمدة مع ما تم إحالت  نسخة إلكير

ــــمان المقدم من قبل بع  ال - ــ ـــــر خطاب الضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ كةشـ ــــناعية   كات مثل شر ــ )التقنية الصـ
ـكة ــــالحيتـ  بخالف تـاريــــخ    للخـدمـات النفطيـة( وشر ــ ـــ ــ ــ ــ ر انتهـاء صـ ( تبير ـــــب    ــ ـــ ــ ــ ــ )ون صـ

ــم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف المقـــدم للـــديوان من قبـــل قسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   بيـــانـــات الكشـ
ر
ــــالحيـــة الظـــاهر ا ــ ـــ ــ ــ ــ انتهـــاء الصـ

 كة. شـر الضمانات بال

كما لوحظ وجود مجموعة من خطابات الضمان المقدمة كضمان لحسن االداء قد  -
ــبـة قيمتهـا مـا دون   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وهو مخـالف لمـا   % من قيمـة العقـد المقـدمـة عليـ 10كـانـ  نسـ

  الئحة التعاقدات الموحدة إذ نصــ  عل أن تكون قيمة ضــمان حســن االداء 
ر
جاء ا
 % من قيمة العقد المقدم علي . 10يساوي 

ـــــدقةل مما يجعلها لوحظ أن مجمو  - ـــــكوك مصـ ـــــكل صـ   شـ
ر
ـــــمانات مقدمة ا عة من الضـ

 عرضة لمشا ل المقاصة وااليداع بالمصارف نظرا لتواريــــخ إصدار القديمة. 

يات
ُ
 )فرع الغاز(  المــــــــــــــــشت

اء محليـةل إذ  - ـــــداد بـالعمالت االجنبيـة مقـابـل عمليـات شر ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليـات السـ
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التوسـ

اء محلية من يالحظ أن نســبة الســداد بالعمالت   يات تم  بأوامر شر االجنبية لمشــير
ــــان  ــ ــ ــــة كـ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــــبـ ــ ــ ــــنـ ــ ــ االجـ ــــالت  ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــــعـ ــ ــ ــــالـ ــ ــ بـ ــــدد  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمسـ ــ ــ الـ ــــل   ــ ــ ــــكـ ــ ــ الـ ــــات  ــ ــ يـ

ــــير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمشـ ــ ــ الـ ــــال   ــ ــ ــــمـ ــ ــ إجـ
ل11%يورول24)  

ليبر ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداده 37%اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا تم سـ ــانـــ  نتـــائج قيمـــة مـ %دوالر(ل وقـــد كـ
( إل  ــــوق المحل  ــ ـــ ــ ــ ــ دت من )السـ

را ــــة وم اء داخليـ ــــات شر ــــة عل عمليـ ــــالعمالت االجنبيـ بـ
ـــــع ــ ــ ـــــط سـ ــ ــ ـــــب متوسـ ــ ــ   لجميع  العملة المحلية حسـ

ر
ر  ف الدوالر االمري   )كحد أدن

  سنة 
ر
:   1.40أي بسعر  مل2020العمالت( ا  كالتال 

يات المحلية 
ُ
  إجمالي المشت
يعادل بالعملة   )بالدينار + ما 

 األجنبية( 

يات  
ُ
المشت

 المحلية بالدينار 
% 

يات المحلية بالعملة االجنبية  
ُ
المشت

 USD to)  حسب متوسط سعر رصف 
LYD ) 

% 

 %93.5 دينار   23,740,649 %6.5 1,654,004.00 دينار   25,394,653

 

اف للعملة االجنبية خارج االدوات الم ر ـــــر وهو ما يعتي  استير   القطاع  صــ
ر
فية المتبعة ا

ــــرالم هال وهذا بالتأكيد ل  عدة اثار سلبية  صــ   كاالعتمادات المستندية وغير
  الوطبر

ر
ا
ــــمنها   ــــعار ال  ثغراتمن ضـ ـــــر أسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاد  صـ ــــتوى االقتصـ ــــاحب  من اثار عل مسـ ف وما يصـ
 .   الكل 

 الوطبر

ـــــر وجود عدد من عمليات ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ  محل  وخارج   قد تم  عن طريق شـ
ر اء المختلفة بير
ر من ضمن سجل الموردين   كة. شـر لدى ال موردين غير مسجلير
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ـــــدد ) - ـــــات غير 167وجود عـ كـ ـــــا عن طريق شر ـــــدهـ ـــــد ثم توريـ اء لمواد قـ ـــــات شر ( عمليـ
ـــــب إل وهواتف نقالة   اء أجهزة حاسـ اء تلك المواد ومثال ذلك شر   شر

ر
ـــــة ا ـــــصـ متخصـ

كة خدمات نفطية.   من شر

  اتباع ســياســة إعادة الطلب عن طريق توريد المواد من نفس المورد دون  -
ر
التوســع ا

يات من طلب للعروض  الرجوع إل اتب ــــير   عمل إدارة المشـ
ر
ــــية ا ــــاسـ ــــة االسـ ــــياسـ اع السـ

من مختلف الموردين والمفاضـلة فيما بينهم فنيا وماليا للوصـول إل أفضـل االسـعار 
 وأجود المواد. 

  الدورة المستندية لعمليات ال -
ر
اء حيث ال يتم مراجعة مستندات  شـــر وجود ضعف ا

المراجعة الداخلية والتأكد من توفر كافة المتطلبات الفنية  اء من قبل إدارة  شـر أمر ال
ـــــدار أمر ال ــ ـــــتندات قبل إصـ ــ   تلك المسـ

ر
ــــر والمالية والقانونية ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   وتكليف  شـ

ئ
اء النهان

 المورد بالتوريد. 

ر المراقب والمنسق )الموظف المخت (.  -   الصالحيات بير
ر
 عدم الفصل ا

ة ا - اء مواد مبــــاشر ات دون قيــــام بع  اإلدارات بتوجيــــ  طلبــــات شر ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل إدارة المشـ
 الرجوع ال إدارة المخازن للتحقق من تواجد المواد المطلوبة بالمخازن. 

ـــــر قيام المنسق فقط باختيار الموردين وعدم ذكر أسباب استبعاد ال - ـــ ــ ــ ــ  كات الموردة شــ
 االخرى. 

يات بةرســـال العروض المســـتلمة من الموردين ال اإلدارات الطالبة   - قيام إدارة المشـــير
ــم  ــ ــارة ال اسـ ــ ها بأرقام أو بأحرف دون اإلشـ ر ر ترمير ر كان يتعير   حير

ر
ــماء الموردين ا ــ بأسـ

  العرض دون شـر المورد وبيانات  ليتم االختيار بناء عل المواصفات وال
ر
وط الواردة ا

 اء. شـر إلحكام الرقابة عل عملية الوذلك كة الموردةل شـر النظر إل ال

ــر قيام ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مجمع مليتة بقيمة  كة بتوريد سيارة اطفاء حر شــ
ر
ائق لغرض استخدامها ا

ـــــتعجالية    3,525,000  يورو أي ما يعادل   680,000بلغ  نحو  ـــ ــ ــ ــ ـــــفة اسـ ـــ ــ ــ ــ دينار ل بصـ
ــــتندات المرفقة بأمر ال ــــب ما ورد بالمسـ ــــر وذلك حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر وجود عدد  شـ   5اءل وقد تبير

ـــــافة اليها كما ان عملية ال ـــــيارات اطفاء بالمجمع باإلضـ ــــر سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ اء قد تم  بالتكليف  شـ
ــــر المخالفة إلجراءات الالمباشر ب ـــ ــ ــ ــ اء المنصوص عليها الرغم من انها ال تتوافر فيها  شــ

ر هذه الحالة من اجراءات الشــر ال   تجير
اءل كما ان إدارة االمن والسالمة لم  شــر وط البر

ر لمعاينة السـيارة والتدرب     ايفاد شـخصـير
ر
م بتنفيذ البنود أو االتفاق و المتمثل ا ر تلير

ــتعمــــالهــــا عل الرغم من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمن القيمــــة  عل اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان تكــــاليف التــــدريــــب داخلــــة من ضـ
 كة الموردة. شـر المدفوعة لل 

ــلــ  المــدة الممنوحــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طول مــدة التوريــد الممنوحــة لعــدد من الموردين حيــث وصـ
يات لبع  أوامر ال .  112اء ال شـر لتوريد المواد والمشير ر  من سنتير

 أسبوعا أي أكير

اء ل - ــــر اصــدار امري شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نفس التا  pbserv limitedكة  شــــ
ر
ريــــخ لتوريد نفس المواد  ا

اء متقــاربــة حيــث كــان رقم    983,461  بقيمــة اجمــاليــة بلغــ  دوالر وبــأرقــام أوامر شر
ال ــــر امـر  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ األول  شـ ــــة    FPO-30036-SP/20اء  ــ ــ ــــاريــــخ    339,226بـقـيـمـ ــ ــ ـبتـ دوالر 
  برقم    2021/ 1/ 2

ر
    644,235بقيمة    FP0-30038-SP/20والثان

ر
ـــــادر ا ـــ ــ ــ ــ دوالر صـ

 نفس التاريــــخ. 



 

 

 

 
180 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــبة ال - ــ    وكذلك الحال بالنسـ
ـــــيارات والبر ــ اد السـ ـــــتير ــ كة دروب ليبيا المحدودة لالسـ  شر

ـــــة   اء بقيمـ ــا امري شر ـــ لهـ ــــدر  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ   صـ ـــة بلغـ ــ ــاليـ ـــ ـــــادل    582,230اجمـ يعـ ــا  ـــ مـ أي  دوالر 
  تواريــــخ متقاربة لتوريد نفس المواد األول    21,608,390

ر
دينار بارقام متســلســلة وا

ــــة  LPO-3175-GS-21بـــرقـــم   ــ ــ ــيـــمـ ــقـ ــــ   بـ ــ ــ ــغـ ــلـ ــــاريـــــــخ    458,750  بـ ــ ــ ــتـ بـ ــــدر  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ دوالر 
  برقم  2021/ 8/ 12

ر
ــــدر   123,480بقيمـــة    LPO-3175-GS-21م والثـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار صـ

يــات من أجــل 2021/ 8/ 17بتــاريــــخ   ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير ال عمليــة تجزئــة للمشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م.االمر الــذي يشـ
. شـر الوصول بها إل صالحية ال  اء المباشر

 العقــــــــــود  

ـــــر بعد فح  قائمة العقود الســـاري عليها الدفع لدى إدارة الحســـابات العامة بال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   كةشـ
ــاري عليها الدفع بالتجاوز للقيمة االجمالية للعقد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود مجموعة من العقود سـ تبير

: وعدم وجود أي تعديالت أو مالحق أو تمديدات عليه  ا وبيانها كالتال 

ي  القيمة  العملة  رقم العقد  اسم المتعاقد 
ُ
 المتبق

AUGUSTA MARITIME SERVICES 

S.R.L 
C/673/ME/14  90,005,070 (382,190.63) 

SPECTRUM 

TELECOMMUNICATION 

INFORMATION 

C/719/GP/18 327.94- 830,542 يورو 

SPECTRUM 

TELECOMMUNICATION 

INFORMATION 

C/719/GP/18  41,503.31- 72,126 دينار 

A.T.I BONATTI DIETSMANN C/657/ME/12RV08  3,475,595.37- 6,674,763 دينار 

A.T.I BONATTI DIETSMANN C/657/ME/12RV08 1,303,319.00- 22,935,847 يورو 

A.T.I BONATTI DIETSMANN C/758/MCX/20  5,901.89- 913,369 دينار 

NATIONAL OIL WELLS DRILLING 

(NWD) 
604/WA/09  116,752.403 24,013,711 دينار- 

 

القــائمــة المحــالــة من إدارة بعــد مطــابقــة قــائمــة العقود المحــالــة من إدارة العقود مع   -
ر وجود مجموعـــة من العقود الواردة بـــالقـــائمـــة المحـــالـــة من إدارة  ـــــابـــاتل تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
ــــمن القائمة المحالة من  ــــاري الدفع عليها وغير موجودة من ضـ ــــابات العامة سـ الحسـ

 -قبل إدارة العقود وعل سبيل المثال: 
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 القائمة المحالة من إدارة الحسابات
إدارة    القائمة المحالة من 

 العقود 

ن   المطابقة بي 

ن   القائمتي 

C/673/ME/14 P/314/GP/04  اليوجد 

C/672/NC/14 C/588/SPF/19 C/672/NC/14 

C/685/LOG/14-A C/656/WA/12 C/685/LOG/14-A 

SUB AGREEMENT # TNDE-001-481-21-GD C/665/WA/13  اليوجد 

SUB AGREEMENT # NPS-002-482-21-GD C/666/NC/13  اليوجد 

C/695/NC/17 C/667/SPF/18  اليوجد 

C/665/WA/13 C/700/GP/15 C/665/WA/13 

C/720/GP/18 ---- C/720/GP/18 

C/667/SPF/18 ---- C/667/SPF/18 

 اليوجد  ---- 014-483-21

AOSC-012-350-21 ----  اليوجد 
 

 وعات )فرع الغاز(  شـر الم 

ــــر تجاوز الم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــاريــــع إلجمال  قيمة الموفات  صـ ــــر الفعلية عل عدد من المشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ وع  شـ
ــــ ــ ــ ــ   بع  المشـ

ر
ــــبة ال يادة ا ــ ــ ــ ــــالمحددة حيث بلغ  نسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % من اجمال  160روعات  ــ

 -وع ونذكر منها عل سبيل المثال: شـر القيمة االصلية للم

 وع شـر رقم الم
 وع شـر اجمالي قيمة الم 

 )ألف دينار( 

 وفاتصـر اجمالي الم 

 )ألف دينار( 

 قيمة الزيادة 

 )ألف دينار( 
 نسبة الزيادة 

03E505017 14,000 37,463 23,463 167 % 

08E505046 18,579 33,175 14,596 78 % 

03E503018 95,198 126,861 31,663 33 % 
 

ــــر م - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   الجاهز بحقل الوفاء والمنفذ من قبل  شـ
ر
  المعدن

ـــــكبر ــ وع تجديد المخيم السـ
كة ام القص  ــــشر ــ ــ دينار كان  بداية تنفيذه    14,954,000ر بقيمة تقديرية بلغ  نحو ــ
ــنة   ــ ــ   سـ

ر
ــــمي   م وتاريــــخ االنتهاء كان من ا2013ا ــ   ديسـ

ر
ض ان يكون ا ال إم  2015لمفير

لم يتم االنتهـاء من تنفيـذه عل الرغم من ان اجمـال  مـا تم    2021/ 12/ 31  وحبر نـ   أ 
ـــــر انفاق  عل الم ــ % من   91دينار والذي يمثل ما نسبت     13,667,000وع قد بلغ  شــ

انية المال ر  وع. شـر قيمة االجمالية لمير

ــــر تضارب البيانات المتعلقة بم - ــ ــ ــ ــ   شــ
ر
وع محطة ضواغط الغاز / حقل الوفاء الواردة ا

ــــر تقارير ال ــ ــ   تقرير إدارة المتابعة للمشــ
ر
ــــر كة حيث ورد ا ــ ــ وعات المعد من قبل إدارة شــ

ــــر التخطيط والمتابعة بال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ــــر كة ان اجمال  ما تم  ف  عل المشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ وع حبر  شـ
ر اظهر تقرير الم  187,192,000م قد بلغ   2020/ 12/ 31   حير

ر
ــر دينار ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفات  صـــــ

انية القيمة االجمالية لما تم  ف  عل الم ر ـــــر الفعلية المعد من قبل إدارة المير ـــ ــ ــ ــ وع شــ
 دينار.  126,843,000حبر ذات التاريــــخ قد بلغ  

ر ان ال -   تنفيذ مـــــكة قد قررت المشـــــر تبير
ر
  قدما ا

  وع استغالل الغاز المصاحبشـــــر صر
ــــر بحقل البوري مع العلم ان ال ــ ــ ــــر كة قد أوكل  مهمة تنفيذ المشــ ــ ــ   السابق مع شــ

ر
وع ا

ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
كــة اس ال ن   ا

  التنفيــذ وعجزت عن الوفـاء  2007شر
ر
ــلــ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م اال انهــا فشـ

ــشـــمبتعهداتها التعاقدية وذلك بعد ان وصـــل اجمال  ما تم انفاق  عل ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   328روع ــ
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ـــــر مليون دينار متضـمنة مواد وانابيب اضـطرت ال ــ ـــ ــ ــ ــ كة إل تخ ينها خارج ليبيا االمر  شـــ
ــــائج البحــــث   ــــث اظهر نتـ ــاريف تخ ينل حيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصـ

ر
ــــة ا ــــاليف متمثلـ ــــا تكـ ــــدهـ ــــذي كبـ الـ

ــــر م من قبل الديوان ان السبب الرئيس  لفشل الم2012والمتابعة خالل سنة   ــ وع شــ
  انجـاز االعمـال الموكلـة اليـ  وفق العقـد يرجع ال 

ر
ـــــل المقـاول ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة وفشـ   تلـك الفير

ر
ا

ــــر قد وذلك بان تم اســــناد المعملية التعا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وع بهذا األهمية والحســــاســــية والتكلفة  شــــــ
ــات   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــعف الدراسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــافة إل ضـ ـــ ــ ــ ــ   هذا المجال باإلضـ

ر
ة ا كة غير ذات خي  العالية إل شر

ــميمية للم ــوم التصـ   كلف  بةعداد الرسـ
ــــر المعدة من قبل اللجنة البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   تم  شـ

وع والبر
ر للقيا  ـــــنتير ــ ــ ة لمدة سـ

  تلك الفير
ر
ـــــوم  ايفادها إل بريطانيا ا ــ ــ ـــــاميم والرسـ ــ ــ م بأعمال التصـ

ر بعد ان انته  من اعداد التصاميم للم ـــــر الهندسية حيث تبير ة التعاقد  شــ وع ومباشر
ه عل سالمة المنصة  شـــر والتنفيذ وجود مخاوف من استكمال الم وع من حيث تأثير

 الرئيسية بحقل البوري. 

ن   بند العالج وعقود التأمي 

ــــتخ ــ ــ  الطب   وعالج المسـ
ر   االنفاق  بعد فح  بند التأمير

ر
ــــع كبير ا ــ ــ ر وجود توسـ ر تبير دمير

: صـر عل هذا البند مع تعدد أوج  ال  -ف عليها بأشكال مختلفة كالتال 

داد الفواتير  ▪
 اسير

ر  ▪  عقود تأمير

 التعامل المباشر مع مستشفيات داخلية وخارجية ▪

 عقود إدارة طبية  ▪

ر وذويــهم كـأدويـة بع    ــتخـدمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االمراض هـذا مع  ف بع  االدويـة والعقـاقير للمسـ
ــــر المزمنة عن طريق عيادة ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــة  شـ ــ ـــــحيةل والمختصـ ــ كة التابعة لمراقبة الخدمات الصـ

ــــر بتوفير االدوية للصيدليات التابعة لل  ــ ــ ــ ــ   مختلف مواقعهالشــ
ر
  ال تتعدى كونها و   كة ا

البر
 احتياجات أساسية من ادوية االسعاف االول  وإصابات العمل. 

كة ليبيا   كة مليتة وش  : عقد ش  ن  للتامي 

كـة ليبيـا   ـــــان طلـب الموافقـة عل منن شر ــ ـــ ــ ــ ــ ر بشـ اف عل التـامير تمـ  مخـاطبـة هيئـة االشر
كــة مليتــة جــاء ردهــا بــالرف  وتعــذر الموافقــة عل العقــد  ر االذن للتعــاقــد مع شر للتــامير
ــــة توفير خدمات الرعاية   ــ ر ال تمتلك رخصـ كة ليبيا للتامير ــــورت  الحالية وذلك الن شر ــ بصـ

كة مليتة وذويــهم من خالل إدارة صـندوق خاص بةدارة نفقات   الصـحية لمسـتخدم  شر
  tpaطبيـــة أو مــا يعرف ب )

ر
ــكلـــة لهـــذا الغرض ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتمرت للجنـــة المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (ل ومع ذلــك اسـ

ـــــر ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر بناء عل تعليمات رئيس  شـ كة ليبيا للتأمير   إجراءات التفاوض مباشر مع شر
ر
كة ا
ــــر لجنة إدارة ال ــ   شــ

ر
 التكافل  اإلسالم  ا

ر ض    كة من خالل نظام التامير ر كان من المفير حير
  واختيار ال

ئ
ــــر الرجوع ال لجنة التأهيل المبدن ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر كة التالية لشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بنظام  شــ كة ليبيا للتامير

 إدارة النفقات الطبية. 

ر وتم    كة ليبيا للتامير ــة أو عطاء مع شر ــ ــ ــ ــكل  لجنة للتفاوض المباشر دون أي ممارسـ ــ ــ ــ شـ
ــــدار القرار رقم ) ــ ــــنة  38اصـ ــ ــــأن الموافقة عل التعا 2019( لسـ ــ كة م بشـ قد المباشر مع شر

ر لمدة سـنة بقيمة تقديرية   حيث تم احتسـاب القيمة    لدينار   36,000,000ليبيا للتامير
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ة دون وجود موافقـة   ــنوات الثالث األخير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط نفقـات العالج للسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاس متوسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عل أسـ
: ل مسبقة من ديوان المحاسبة  

ر
 -ومن خالل الدراسة واالطالع عل العقد لوحظ االن

ــــدق  العالقــة التعــاقــديــة ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة مليتــة ال تعي  بصـ ر وشر كــة ليبيــا للتــامير ر شر لقــائمــة مــابير
 التكــــافل  وذلــــك نتيجــــة لعــــدم 

ر وموثوقيــــة عن عالقــــة تعــــاقــــديــــة وفقــــا لنظــــام التــــامير
 .  التكافل 

ر   ممارسة نشاط التامير
ر
اطات األساسية المعمول بها ا  استيفاء االشير

ر لبنود العقـد من خالل عـدم ا - كـة ليبيـا للتـامير ر مخـالفـة شر ط طلـب  تبير ــر ــ ــ ـــ ــ ــ امهـا بـشــ ر لير
ــر تغذية الصندوق حسب الوفرة المالية المتاحة ل كة مليتة لتغطية نفقات العالج  شــ

كة مليتة   ــر ـــ ــ ـــــندوق الخاص بـشــ ــ ــ ـــــافية عل الصـ ــ ــ امات إضـ ر االمر الذي ادي ال ترتيب الير
 المتفق علي .  اإلطار خارج 

ــــة   - ر وجود مبلغ بقيمـ ــــارل  1,492,366تبير ــــدمــــا    دينـ ـــة مقـ ــــالغ مــــدفوعـ ــــة مبـ ــــل قيمـ يمثـ
ــــر شــــل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر خالل الســــنوات  ــ لتغطية نفقات عالج لم يتم    2019,  2018كة ليبيا للتامير

ر بتقديم الفواتير الالزمة للتسـوية   كة ليبيا للتامير تسـويت  حبر تاريخ ل كما لم تقم شر
  الخارج وتاريــــخ 

ر
ــــتخدم ا ـــ ــ ــ ــ   تفيد بعالج المسـ

ــــحة وتاريــــخ    النهائية والبر ـــ ــ ــ ــ دخول  المصـ
 . خروج  منها 

ر وجود طرف اداري ثـالـ - ــحـات والمراكز  تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيق اإلجراءات مع المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ث يقوم بتنسـ
ـــــة بـــدول االتحـــاد األورون   ممـــا يتعـــارض مع المتفق عليـــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الطبيـــة بـــالخـــارج وخـــاصـ

 بالعقد. 

 مخصصات الهجر

ـــــر قام  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بةعداد دراســـة الجدوى لتحديد    كة عن طريق ادارة الهندســـة )فرع الغاز(شـــــ
يــة  القيمــة االجمــاليــة لتكلفــة عمليــات التفكيــك واالخالء   ــول الثــابتــة للحقول الي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لألصـ

ــــر والبحرية لمنطقة العقد )د( التابعة لل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ (ل حقل الوفاءل  شـ ـــــناع  كة )مجمع مليتة الصـ
ات  بقيمة إجمالية بل  ــــي  ــ ــ ــــة صـ ــ ــ ــــة  دوالر   663,460,000غ  نحو منصـ ــ ــ واعتمدت الدراسـ

ــغــل رقم  2021/ 9/ 13بتــاريــــخ    132بقرار لجنــة المالك رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وقرار لجنــة ادارة المشـ
: 2021لسنة  313  

ر
ر االن  م بناء علي  ومن خالل الفح  تبير

عدم صحة احتساب المخصصات السنوية للهجر عن السنة المذكورة وذلك لعدم  -
ــــاب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   احتسـ

ر
ــتخــدمــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المعــادلــة المسـ

ر
ا مــة ا ــــات المبــالغ المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ادراج مخصـ

ــــنوية   )تقديرات التكلفة   ــــات السـ ــــصـ ــــات وه  عل النحو التال  المخصـ ــــصـ  -المخصـ
ــة ا مـ ــالغ المير ــدير االحتيـــاط  حيـــث تم التعوي  عل   x(  المبـ ــنوي/تقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاج السـ اإلنتـ
ا مــــة ان   المبــــالغ المير ر ر من خالل االطالع عل مير ر تبير   حير

ر
ــفر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المعــــادلــــة بصـ

ر
ا

ــــاب رقم   ــــابق ومثب  بالحسـ   السـ
ر
ــــب ا ــــات محتسـ ــــصـ ــــيد للمخصـ المراجعة وجود رصـ

بقيمة بلغ  نحو   ACCRUAL ABANDONMENT COST( والمســم 496001)
 دينار.  145,759,110يعادل  ي ما أ دوالر  116,272,620

  فرع ليبيـا   -
ر
  نورث افريكــا ن   ا

كــة ايبر ــــل ال شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القيمــة الواردة بطلــب النقــديــة المرسـ
  من  52,931,594م بلغـــ   2021/ 9/ 27بتـــاريــــخ  

كـــة ايبر ـــــة شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر وتمثـــل حصـ
ــــنة  ــــات الهجر عن سـ ــــصـ ــــة الوطنية  2020مخصـ ــــسـ ــــاب المؤسـ   حسـ

ر
م عل ان تودع ا

ــــر للنفط بم ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ل تعد خليج االول  ف الصـ ـــــبة من قبل   الليب   ــ ـــــتها المحتسـ ــ اقل من حصـ
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ـــــغل بنحو  ـــــتحقة عل ال  1,143,589المشـ ــــر دوالر حيث بلغ  القيمة المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ كة شـ
ـــــتحقة عليها ال   54,075,183 ــ   لم تقم بتحويل القيمة المسـ

كة ايبر دوالر كما ان شر
 م. 2021/ 12/ 31الحساب المخص  لهذا الغرض حبر 

 كةشـر الدعاوى المرفوعة من وعل ال  

ـــــل مع االدارة القانونية بال ــ ــ ــ ـــــر من خالل التواصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــول عل حركة الدعاوي  شـ ــ ــ ــ كة للحصـ
ــــد ال ــ ــ ــــر المرفوعة من وضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة  شـ ــ ــ  ان كل الدعاوي المرفوعة ه   2021كة عن سـ

ر م تبير
ــــر دعاوى ضــد ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( دعوى  65كة وان عدد المرفوع منها امام المحا م الليبية قد بلغ )شــــ

ر ال جــانــب )48منهــا ) ( دعوى مــدنيــة مرفوعــة  16( دعوى مــدنيــة مرفوعــة من عــاملير
ائب( باإلضافة ال عدد ) ر ومنازعة واحدة من جهة عامة )مصلحة الضر (  3من مواطنير

ـــــات والمبـالغ المطـاـلب بهـا والمتنـازع عنهـا بنحو  ــ ـــ ــ ــ ــ دعـاوي خـارجيـة قـدرت قيمـة التعويضـ
ــــات مقــارنــة بــالقيمــة الواردة  دينــار ويالحظ هنــا ارتفــاع قيمــة التعو   797,000,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يضـ
ـــــاط ال ـــ ــ ــ ــ ــــر بتقرير نشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ   شـ

ر
  اجتماع الجمعية العمومية ا

ر
ـــــ  ا ـــ ــ ــ ــ ـــــتعراضـ ـــ ــ ــ ــ كة الذي تم اسـ

ــــات المطــالــب ب2020/ 12/ 29 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هــا قــد كــان  م والــذي ورد فيــ  ان اجمــال  قيمــة التعويضـ
 . دينار  548,000,000

 المرتبات. 

ــــ ــ ــ ــــية خالل النصـ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــــنةمن خالل فح  بند المرتبات االسـ ــ ــ ر    2021ف االول من سـ تبير
 :  التال 

شهر  
6/2021 

شهر  
5/2021 

شهر  
4/2021 

شهر  
3/2021 

شهر  
2/2021 

 شهر 
1 /2021 

 البيان 

 كة شـر مرتبات حسب دفاتر ال  7,891,458 7,904,959 7,900,196 7,919,438 7,950,341 7,969,857

6,710,022 6,745,402  -  -  -  - 
مرتبات المحالة من وزارة  

 المالية 

 الفرق -  -  -  -  1,204,939 1,259,835

4,181 4,170 4.153 4.135 4.135 4.126 
ر )كشف   عدد الموظفير

 كة( شـر ال

 )كشف وزارة المالية(  العدد -  -  -  -  3,238 3,238

 الفرق -  -  -  -  932 943
 

:  ومن خالل   الجدول السابق يالحظ ما يل 

ر ما يتم  ف  فعليا وما هو محال من  - وزارة الماليةل حيث بلغ  وجود فرق واضــــن بير
  شــهر  

ر
  المرتبات االســاســية ا

ر
دينارل ويتمثل  1,259,835.395مثال قيمة    6الفرق ا

ر بيانات ال   قيمة المرتبات االسا   ما بير
ر
ـــــر هذا الفرق ا ــ ــ ــ كة ووزارة الماليةل إضافة  شــ

ــــر ال قيام االدارة المالية ب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مســــتخدم لم ترد مرتباتهم من   943ف مرتبات لعدد  صــ
 م. 2021مالية خالل سنة وزارة ال

ــــات   - ــ ــصـ ــ ــ ــا   من مخصـ ــ ــ   بند المرتبات االسـ
ر
ــوية الفروقات ا ــ ــ تقوم االدارة المالية بتسـ

  يتم طلبها وفق احتياجات محددةل  
ر
ل علما بان مخصــــصــــات الباب الثان  

ر
الباب الثان

ــــير  ــ   قد تؤثر عل سـ
  البر
ر
  مواجهات النفقات الباب الثان

ر
هذا بدوره يؤدي ال عجز ا
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ـــــر لل   النشاط االسا    ــ ــ ـــــر كةل ورفع من مديونية الشــ ــ ــ اماتها  شــ ر كة وعجزها عن سداد الير
  السوق. شـر ويؤثر عل سمع  ال

ر
 كة ا

ــــر من خالل االطالع عل القيم المدرجة لمستخدم  ال - ــ ــ ــ كة بوزارة المالية يظهر انها  شــ
ـــــة النفط   ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ـــــتخدمل ووفق االتفاقية تتحمل مؤسـ ــ ــ تمثل القيمة الكاملة لمرتب المسـ

ـــــر ات )الم% من قيم  المرتب70 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــبق يظهر ان صـ ــــب ما سـ ــغيلية(ل وحسـ ــ وفات التشـ
% من قيم   30% من المؤسسة باإلضافة  100كة تستلم قيم  المرتبات كاملة  شــر ال

ل بهذا يكون ما يصل لل شــــر مرتبات من ال % من قيمة  130كة ما قمت   شــــر يك االجنب  
 المرتبات. 

  حيث بلغ  خالل النص  -
ر
  نفقات العمل اإلضاا

ر
ف األول من السنة  التوسع الكبير ا
  خالل شـــهر    34,664,017

ر
دينار وعند النظر لعدد المســـتفيدين من العمل اإلضـــاا

بلغ    6 ـــــد  ـــــددهم قـ ر أن عـ ـــــة    2731تبير ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بنسـ  أي 
 
ـــــا ـــــدمـ ــتخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــال  76مسـ % من اجمـ

ل ر ر الفعليير (  21( بقرار مجلس الوزراء رقم )2وذلك بالمخالفة للمادة )  المـستخدمير
ــــنة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن تنظيم العمل    2013لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبة  م بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تن  عل اال تتجاوز نسـ

  البر
ر
ــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ اإلضـ

ــهر الواحد ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الشـ
ر
  ا
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالعمـل اإلضـ ر المكلفير ر  20الموظفير %( من عدد العـاملير
ــــر وايضــا بالمخالفة لالئحة الداخلية لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تن  عل ان  يجب االذن بالعمل  شــــ

كة البر
ورة ذلكل ــــر ــ ـــ ــ ــ ــــتدع  الـضــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عندما تسـ

ر
ــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ   االعتبار وجود عدد   األخذ مع    اإلضـ

ر
  595ا

وا أعمالهم بحجة عدم وجود وظائف لهمل و  مـستخدم يتقاضـون مرتبات ولم يباشر
ر تح  مسم )كود  (. 2المدرجير

ــر واالنمن خالل االطالع عل كشوفات الحضور  -     اف الخاصصــ
ر
ة العمل اإلضاا بفير
ــــور الفعل    ــ ـــ ــ ــ ــ  للتأكد من الحضـ

ر ــــؤون العاملير ــ ـــ ــ ــ ــ  عدم وجود أي دور رقان   إلدارة شـ
ر تبير

  
ر
ر بالعمل اإلضاا ر لمكلفير ر الموظفير ة.  واداراتهموترك االمر ما بير  المباشر

ــــر عنـد االطالع عل الالئحـة اـلداخليـة لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـكة وه  الغير معتمـدة من قبـل لجنـة  شـ
ــ لســـاعات   ر انها نصـــ  عل ان الحد األقصـ   تبير

ر
المالكل فيما يخ  العمل اإلضـــاا

  
ر
ـــــاا ــ ـــــاعات وهذا مخالف للمادة )  4العمل اإلضـ ــ   ( من قانون العمل الذي ين 16سـ

  ال تتجاوز 
ر
ســـاعاتل ومخالف ألحكام قرار مجلس   3عل ان ســـاعات العمل اإلضـــاا

ــنـة  21الوزراء رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن تنظيم العمـل    2013( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ل كمـم بشـ  
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ض ان   ا اإلضـ يفير

ر وال تخالفها.    مع القوانير
 اللوائن الداخلية تتما ر

  7,163,884مل  2021صــــف األول من ســــنةبلغ  نفقات العالوة الحقلية خالل الن -
ر تجـاوز عـدد أيـام د ــتفيـدين من هـذه عالوة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ينـارل ومن خالل االطالع عل المسـ

ــــموح بها وفق الالئحة الداخلية لل  ــ ــ ــر المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ر  شـ   تن  عل ان جميع العاملير
كة البر

يةبالحقول   ر    الي  ــــبوعير ــ ــ ــ ــــاس دورة عمل )أسـ ــ ــ ــ والبحرية ومجمع مليت  يعملون عل أسـ
ر راحة(.   عمل واسبوعير

ان مراجعة ال - ر ــــر اظهر مير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــاب رقم  شـ ـــــتحقة مثب  بالحسـ ـــــيدا للمرتبات المسـ كة رصـ
ـــــم   440009) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ ــــ   ــ ــ تـــحـ  )ACCRUALS -SALARIES   نـــحـــو ــــ   ــ ــ ــغـ ــلـ بـ ــــة  ــ ــ ــمـ ــيـ ــقـ بـ

 م دون تسوية. 2020/ 6/ 30دينار ليب   حبر  30,981,185
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ية    الموارد البْس 

ه   اجمال  التعينات خالل فير
ر  : 2021لسن   9لغاية شهر 1من شهر  الجدول التال  يبير

 المجموع 
االجانب  
 الجدد 

ن   مستخدمي 
ن   المنقولي 

ن مباش  من   تعيي 
 كة شـر ال 
تنسيب من قبل  
 مؤسسة النفط 

 السنة 

164 7 55 20 82 2021 

 

ر المراجعة  ومن خالل  :  والفح  تبير  
ر
 االن

ر بشكل كبير نسبيال رغم شــر استمرار كل من مؤسسة النفط وال -   عمليات التعيير
ر
كة ا

وا اعمالهم بشــــكل فعل   ( لم  2 مســــتخدم تح  مســــم )كود   595وجود عدد  
يباشر

ــــر بسبب عدم وجود وظائف شاغرة داخل ال ــ ــ ــ   نفس الوق  تقوم الشــ
ر
ــــر كةل وا ــ ــ ــ كة شــ

ر  ــتخـــدمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المسـ ــيبهمل دون العمـــل عل تمكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر جـــدد وتنسـ ــتخـــدمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مسـ بتعيير
ــــم )كود ــ ـــ ــ ــ ــ ر تحــــ  مسـ ــــب مع 2المــــدرجير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ـــ  لهم تتنــ ( عنــــد توفر وظــــائف فعليـ

امات إضا شـر ال وتجنيبتخصصاتهمل  ر   بند المرتبات. كة تحمل الير
ر
 فية ا

ــــم )كود  - ــ ــ ر تح  مسـ ــــتخدمير ــ ــ ــــية الممنوحة للمسـ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ (  2بلغ  قيم  المرتبات األسـ
ـــــون مرتبات ولم ي ــ وا أعمالهم ما قيمت   الذين يتقاضـ ـــــهريا أي   768,973باشر ــ دينار شـ

  األعباء    النـسبة(ل حيث تعتي  هذه  6% )من قيمة مرتبات شـهر9.65بنـسبة  
ر
زيادة ا

  لمبدأ االجر مقابل العمل.  اكةل ومخالفا شـر المالية لل 

 ( 2021- 2020وفات مجابهة جائحة كورونا خالل سنُني ) صـر م  

  تقوم بهـا اللجنـة المكلفـة وفق القرار  -
ــيـة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات الرئيسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم تحـديد االختصـ

ـــــالحيات   ــ ــ ــ ــــر ( حيث اقتالمهام-)الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ االمر عل عبارة اتخاذ االجراءات الالزمة   صـ
 كة. شـر لتفادي انتشار جائحة كورونا بمواقع ال

( باعتماد محا ر اجتماعاتها من جميع  269عدم قيام اللجنة المشكلة بالقرار رقم ) -
 أعضائها باإلضافة ال تغيب بع  األعضاء عن حضور عدد من االجتماعات. 

ـــر عمليات ال - ــ ــ ــ ــ ـــر بية رغم ان عملية الاء تم  بالعملة االجنشــ ــ ــ ــ ــ اء من السوق المحلية  شــ
كة محلية ولم تورد من الخارج بالمخالفة لن  المادة الثامنة واالربعون من  ومن شر

( لسـنة  46م بشـأن المصـارف والمعدل بالقانون رقم )  2005( لسـنة  1القانون رقم )
ــلع والخـدمـات داخـل ليبيـا بـالـدينـا2012 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  عل ان تـدفع قيمـة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

ر  م والبر
ــــائل الدفع المعتمدة من م ــ ــ ــ ــــر الليب   ويجوز قبول مايعادل قيمتها بوسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ف ليبيا  صـ

 المركزي. 

ات الحرارية وفق امر   - اء الكامير ــــلاعملية شر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بقيمة    FPO/3652/HO/20راء  ــ
ة وبـــدون عروض فنيـــة من   127,600 ــعـــار مبـــالغ فيهـــا وبقيمـــة كبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو تمـــ  بـــأسـ

ـــــأن )ادارة   ــ ــ ــ ـــة بهذا الشـ ــ ــ ــ ــ ـــــافة ال عدم وجود  االدارة المختصـ ــ ــ ــ تقنية المعلومات( باإلضـ
ات من الناحية الفنية   ــــوص من االدارة المعنية بتقييم هذه الكامير ــ ــ ــ   بالخصـ

تقرير فبر
 
ر
 وانما ه  مخصصة الستخدامها ا

ات غير مناسبة لمراقبة البشر كما ان هذه الكامير
 المجاالت الصناعية. 
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ـــــر قيام إدارة ال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــكة بشـــشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مها بشـــكل مباشر دون توســـيط راء المواد الطبية واســـتال ــ
 كة. شـر المخازن بال

ـــــوص عليها فيما يخ  عمليات ال  - ــــر عدم اتباع اإلجراءات المنصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــدار شـ اء من اصـ
اء واستجالب عروض وانتهاء بةصدار امر ال  اء. شـر طلب شر

ــــكل    - ــ ــ ــ ــــعر وبشـ ــ ــ ــ   السـ
ر
  بع  المعامالت امتازت بالمبالغة ا

ر
اء مواد طبية ا ــــعار شر ــ ــ ــ أسـ
صــــندوق كل صــــندوق يحتوي عل   340امات طبية عدد  كبير حيث تكلف توريد كم

 دوالر للعلبة الواحدة.  15.30دوالر أي ما يعادل  208,080علبة مبلغا وقدره  40

  اختيار ال -
ر
ــــر تدخل رئيس لجنة متابعة الجائحة ا ـــ ــ ــ ــ كات والموردين مايعتي  مخالف  شــ

يات.   الختصاصات  وسلبا الختصاصات إدارة المشير

ــ - ــمـــل االحتيـــاجـــات والمتطلبـــات الـــدوائيـــة للخطـــة عـــدم تكوين قـــاعـــدة البيـــانـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات تشـ
اءها.   المستقبلية لألدوية المستهدف شر

ر وجود مطـالبـات مـاليـة تجـاوزت قيمتهـا   - كـة   120,000تبير ــتحقـة عل شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار مسـ
مليتة لصــــالن معمل التحاليل بمدينة جالو )مختي  الثقة( دون وجود أي مســــتندات  

ــــن كيفية التعاقد  ـــ ــ ــ ــ ــــقف التعاقد كما لم يتم    أو إجراءات تعاقد توضـ ـــ ــ ــ ــ والية العمل أو سـ
 . ام المال 

ر  تحديد مسؤولية هذا التكليف أو كيفية تغطية هذا االلير

ــــحة من قبل الديوان  - ـــ ــ ــ ــ ــــأنعل الرغم من التعليمات الواضـ ـــ ــ ــ ــ اء المواد   بشـ ــــار شر ـــ ــ ــ ــ اقتصـ
  اضيق الحدود والتقيد باإلجراءات الخاصة  

ر
بالعهد المالية عل الحاالت الطارئة وا

ـــــر البعمليات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتمرار اللجنة  شـ ـــ ــ ــ ــ اء وفق الدورة اإلدارية المعتمدة اال ان  لوحظ اسـ
اء المســتلزمات الطبية بالعهدة المالية باإلضــافة     شر

ر
الداخلية بمتابعة ازمة كورونا ا

اء كميات تتجاوز احتياجات ال ــر ال شر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كة )مواد لتحليل كورونا( بمدد صــــالحية  شــ
ة نسبيا.   قصير

 المسؤولية االجتماعية

ــريك االجنب   اهمال هذا الجانب من قبل    ــ ـــ ــ ــ ــ فرع الغاز وذلك من خالل عدم تنفيذ  ل  الشــ
ـــــي  المبالغ الالزمة لتنفيذ   ـــــع الخطط وتخصـ ـــــأن وعدم وضـ اية برامج متعلقة بهذا الشـ
انياتها   ر امج ناهيك عن عدم تخصــــي  مبالغ ضــــمن مير هذه النوعية من المشــــاريــــع والي 

انيات التقديرية لل التقديرية لهذا الغرض وهو ما اوضحت   ر  كة. شـر المير

 شركة الزويتنة للنفط 
ي  
ن
 كةشـر والحوكمة بال الوضع القانون

ــــر لم يتم تعديل وتحديث النظام األسا   لل   - ــ ــ كة منذ تاريــــخ انشائها إال مرة واحدة  شــ
ـــنة المالية لل  ــ ــ ــ ــ ــر فقط تتعلق بتعديل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ     04/ 01كة بحيث تبدأ من  شـ

ر
وتنته  ا

 من كل عام.  03/ 31

ــ - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نــامج  قيــام المؤسـ ــــاف للوفــاء بــالي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتكشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة االسـ
ة الوطنيــة للنفط بتمــديــد فير

  الملحق )ب( من اتفاقيات االســــتكشــــاف والمقاســــمة لمدة  
ر
  المحدد ا

ر
االســــتكشــــاا

  االعتبار  
ر
خمسـة سـنوات األمر الذي يوج  بأن المؤسـسـة الوطنية للنفط لم تأخذ ا
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ــــاف قبل حلول حالة القو  ــ ــ ــــتكشـ ــ ــ ــــتنفذة من إجمال  مدة االسـ ــ ــ ة المسـ
  الفير

ر
ة القاهرة ا

     60شــــهرا من أصــــل   39مل وه   2011/ 03/ 1
شــــهرا أي أكير من ثالثة ســــنوات والبر

(  2. 3م بـالمخـالفـة لألحكـام المواد رقم )2011  مـارس  1م إل  2007/ 12/ 1تبـدأ من  
ــــاف   ــ ــ ــــتكشـ ــ ــ   حددت المدة الكلية لالسـ

ــــمة والبر ــ ــ ــــاف والمقاسـ ــ ــ ــــتكشـ ــ ــ من اتفاقيات االسـ
ـــــر ل  بخمسة سنوات وال يجوز تمديدها إال وفقا  ــ ـــ ــ ــ ــ وط محددة تنبأ بتمكن الحصول شــ

ــافة إل أن الطرف  ــ ــ ــ ــ   هذه الحالة باإلضـ
ر
ــــاف تجاري قريب وهو لم يتوفر ا ــ ــ ــ عل اكتشـ

ــــاف حبر قبل حالة القوة   ــــتكشـ ــــوع االسـ امات المتعلقة بموضـ ر   لم يقم بكل االلير
ر
الثان

 القاهرة. 

ــــمانات اال 4تم بموجب المادة ) - ــ ــ ــــلية . أ( من هذه االتفاقية إنهاء وترجيع كافة الضـ ــ ــ صـ
   شـــــر كات األم لشـــــر الواردة بالملحق )د( لالتفاقيات والمقدمة من ال

ر
كات الطرف الثان
ـــــيدنتال   ــ ل اوكسـ  

ر
ـــــمة المعنية )مالك الطرف الثان ــ ـــــاف والمقاسـ ــ ـــــتكشـ ــ   اتفاقيات االسـ

ر
ا

وليوم كوربوريشن   ( بما فيها الضمان المقدم من ال  أو -بير  
ر
ــــر أم ا ـــ ــ ــ ــ ــــر كة االم لل شــ ـــ ــ ــ ــ كة  شــ

( من الملحق )د( المشار 7-6-4عد مخالفا لألحكام المواد )الذي ي  عنها األمر التنازل  
 سلفا. إلي  

 :نظام الرقابة الداخلية  -

ـــــر ضعف وهشاشة مقومات نظام الرقابة الداخلية بال - ــ   الكشف  شــ
ر
  قدرتها ا

ر
كة وتدن

 عن أي انحرافات سواء كان  مقصودة أو غير مقصودة. 

ـــــن ودون  - ـــــكل عمل  وواضـ ـــــف  عدم وجود هيكل تنظيم  بشـ تداخل وعدم وجود وصـ
ــاتل حيث المعمول ب  حاليا   ــ ــاصـ ــ   االختصـ

ر
ــل ا ــ ــــن ومعتمد ويراع الفصـ   واضـ

وظيقر
ــــام والوحــدات المختلفــة والمكونــات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تبعيــات اإلدارات واألقسـ خريطــة هرميــة تبير

 اإلدارية والوحدات التابعة لكل منها. 

ـــــر ضـــعف وقصـــور النظام المال  المســـتخدم بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توفير البيانات والشـــــ
ر
معلومات  كة ا

ــــبية المعمول بها وإعداد بع    ــ ــ ــ ــــبيةل من خالل المنظومة المحاسـ ــ ــ ــ والتقارير المحاسـ
 التقارير المالية بشكل منفصل باستخدام برنامج إكسل. 

عـدم قيـام إدارة المراجعـة بـالمهـام المنـاطـة بهـا حيـث أنهـا ال تقوم بعمليـات المراجعـة   -
ــــر المسبقة لعمليات ال ـــ ــ ــ ــ ــــر لمامذكرات التسوية للحسابات    فلصــ ـــ ــ ــ ــ ــــر وينح  فيةلصــ ــ ــ ــ ــ   صــ

ــــاع عدد   ــــنوية تهدف إلخضـ   القيام بأعمال مراجعة من خالل خطة سـ
ر
عمل اإلدارة ا

ــطـة والمهام   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من البنود المـاليـة عالوة عل عدم إعداد تقـارير دورية عن تقييم األنشـ
  كل إدارة. 

ر
 ا

ـــــابات وطبيعتها   - ـــ ــ ــ ــ ـــــدة الحسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــة وتحليل أرصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــم التحليل المال  بدراسـ ـــ ــ ــ ــ عدم قيام قسـ
ــكـل دوري ومنتظمل  والحركـات الخـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بهـا وتحليـل أي انحرافـات إن وجـدت بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ

  حركة بع  الحسابات. 
ر
ر وجود الكثير من القيود التصحيحية ا  حيث تبير

ر   -   اإلدارة المـــاليـــة والمراقبـــات التـــابعـــة لهـــا من قبـــل موظفير
ر
تنفيـــذ وانجـــاز األعمـــال ا

  ويتمثــل هــذا 
ر
  الكــاا

األمر من   محــددين بعينهم عل الرغم من وجود الكــادر الوظيقر
ــــحين األخطــاء إن  ــ ـــ ــ ــ ــ ر بتنفيــذ وإنجــاز أكير من عمــلل وتصـ خالل قيــام بع  الموظفير

  آن واحد. 
ر
  النظام ا

ر
  قاموا بةثباتها وادخالها ا

  القيود البر
ر
 وجدت ا
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ــــحيحة والمطلوبة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ر اإلجراءات والخطوات الصـ ــــن يبير ــ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود دليل عمل واضـ
م   ر بهـا كـل موظف بحيـث تكون األعمـال  إلنجـاز أي عمليـة أو مهـام بـاإلدارة المـاليـة يلير

 المنجزة سليمة ومتطابقة. 

ــــم  ومنتظم فيما يتعلق بيومية   - ــــكل رسـ ــــجالت بشـ ــــاك الدفاتر والسـ عدم التقيد بةمسـ
 ف والخ ينةل وحركة الصكوك الصادرة والواردة. صـر الم

كة  شـــــر ف فيما عدا قسم الخ ينة وذلك فيما يتعلق بمدفوعات الصـــــر تعدد قنوات ال -
ر يقومان  من خالل   ــــمير ــ ــ ــ ــ ــــم المرتبات حيث أن هذين القسـ ــ ــ ــ ــ ــــم المدفوعات وقسـ ــ ــ ــ ــ قسـ

ـــــر بةجراء المدفوعات الخاصـة بالمرتبات وم ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر وفات الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة األخرى دون وجود  شـــ
ـــــة بتلك   ــ ــ ـــــكل كامل من خالل إعداد المرفقات الخاصـ ــ ــ ـــــم الخ ينة بشـ ــ ــ ـــــيق مع قسـ ــ ــ تنسـ

ــر الم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــر وفات وحصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــعف    صـ ــــم الخ ينة األمر الذي يضـ ــــكوك من قسـ ــــدار الصـ إصـ
فية ويصعب إعداد مذكرات التسوية  صــر ت الرقابة عل أرصدة الحسابات المإجراءا

 الخاصة بها. 

ــــر ضــعف ســياســة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصــيل مســتحقاتها المالية والحصــول عل ضــمانات  شــــ
ر
كة ا

ـــــتيفاء حقوقها بالطرق الودية   ــ ــ ــ ـــــمن لها باسـ ــ ــ ــ ـــــكل يسـ ــ ــ ــ ـــــتحقات بشـ ــ ــ ــ حقيقية لتلك المسـ
 والقانونية. 

امات ال - ر وعات  شــــر كة المالية الخاصة بأعمال والمر شــــضعف التع يز المستندي االلير
 والتوريدات المنجزة خالل السنة المالية. 

ر  صـــر ف عل مصـــر كة بالشـــر قيام ال - وفات الباب األول من المخصصات المالية للبابير
  والثــــالــــث دون وجود اإلجراءات القــــانونيــــة المتبعــــة لهــــذا اإلجراء )الموافقــــات  

ر
الثــــان
 المالية(. نقل المخصصات  قرارات-الالزمة 

  تشغلها ال  صــر عدم وجود سجالت خاصة بح -
كة  شــر األصول الثابتة والرأسمالية البر

ــــن ح ــ ـــــر توضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ات عل تلك  صـ ــــن يراع  كل التغير ــ ــــكل دقيق وواضـ ــ ا لها ولتكاليفها بشـ
 األصول. 

غياب الدور الفعال للجنة المالك فيما يتعلق برســـم الســـياســـات )وخصـــوصـــا المالية   -
 كة. شـر المشا ل والصعوبات المتعلقة بمختلف أنشطة المنها( والوقوف عل 

ــــاح عن عدد   - ــ ــ ــــاب م  15عدم اإلفصـ ــ ــ ــــرحسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ كة الزويتينةل حيث  صـ ــــر ــ ــــة بـشــ ــ ــ   خاصـ
ر
ا

ــــر تكشف  من واقع دليل حسابات ال ــ كة كما لم يتم اعداد مذكرات تسوية لها منذ شــ
  
ر
ــنوات طويلة عالوة عل عدم اتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية تتمثل ا ــ ــ سـ
  حـــال عـــدم الحـــاجـــة 

ر
  تـــاريــــخ فتحهـــا أو اقفـــالهـــا ا

ر
ر عليهـــا ا الغـــاء توقيعـــات المخولير

 اليها. 
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انية   ن   التشغيلية:  المت 

انية ن  الباب  المت 
حصة المؤسسة  
الوطنية للنفط  

   2020لسنة 

المسيل  
30 /09 /2021   

نسبة  
 التنفيذ

  OMV  يك شـر حصة ال 
وفات  صـر الم من 

   2020لسنة 

المسيل  
30/09/2021  

نسبة  
 التنفيذ 

 التشغيلية
% 73 42,536,314 58,300,000 األول   4,565,127 9,502,000 208% 

  
. 31,738,000 5,925,240 88% 55,116,999 62,495,000 الثانر  536% 

 %102 41,240,000 40,372,367 %65 97,653,313 150,677,000  المجموع 

 

انيـة العـامـة لـلدوـلة   ر ـــــدر المجلس  2021للعـام المـال  نظرا لعـدم اعتمـاد المير ــ ـــ ــ ــ ــ م حيـث أصـ
ــنة  93الرئا   قرار رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية مؤقت   2021( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن اإلذن بفتن اعتمادات شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

ــــر لل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــأنها بيان    12/ 1ف منها بواقع  صـ ــ ــ ــ   نورد بشـ
انية المعتمدة للعام الماضر ر من المير

ر ما تم تسيل  خالل   31حبر تاريــــخ  2021سنة موضن أدناه يوضن مقارنة بير

انية الرأسمالية:   ن  المت 

انية ن  المت 
حصة المؤسسة  
الوطنية للنفط حُن  

31/10 /2021 

المسيل حُن  
 م 2021/ 09/ 30

نسبة  
 التنفيذ

 OMVالشـريك حصة 
لسنة  المصـروفات  من 

2021 

المسيل حُن  
 م 2021/ 09/ 30

نسبة  
 التنفيذ

الرأسمالية  

 الباب الثالث  / 
72,340,000 53,090,000 73% 64,020,000 44,450,000 69% 

 

 : انية لوحظ بشأنها مايل 
ر  ومن خالل متابعة وفح  اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ المير

يك األجنب   بطلبات نقدية بقيمة تفوق القيمة المعتمدة  شــر كة بمطالبة الشــر قيام ال -
   
ر
مـــة وذلـــك لتغطيـــة العجز ا ــتـــ  وفقـــا لالتفـــاقيـــات المي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة وحصـ ر   المير

ر
انيــة  ا ر المير

ية(.    )تسير
ر
  الباب األول )المرتبات( والباب الثان

ر
 التشغيلية والمتمثلة ا

ــــر لوحظ قيــام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من  شـ      2021/ 01/ 01كــة خالل الفير
م  2021/ 10/ 31وحبر

  
ر
ـــــات المعتمـدة لبنود محـددة إل بنود أخري وا ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بتحويل عدد كبير من المخصـ

ــلــ  هــذه المنــاقالت ال ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لــة تقريبــال وكــان أغلبهــا  ( منــاق 31أبواب اخري حيــث وصـ
ــــابات الباب األول لل    تمويل حسـ

ر
كز ا ـــــر يير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   تغطية المرتباتل  شـ

ر
كة نتيجة للعجز ا

ــــر االمر الذي يعد مخالفا للتنظيم المال  لل  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ كة حيث أن تم كل ذلك دون وجود  شـ
ــــر ال -موافقة مســبقة من المالك )المؤســســة الوطنية للنفط   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( عالوة  شــــ يك األجنب  

لتحويالت عل تحويالت من حسـابات خارجية بالدوالر إل عل ذلك شـمل  هذه ا
حســــاب بأحد المصــــارف المحلية والبيان الموضــــن أدناه نورد في  بع  التحويالت  

 -صـر: عل سبيل المثال وليس الح
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تاريــــخ أمر  
 التحويل 

الحساب  
 المحول منه

 طبيعة الحساب
الحساب  
 المحول إليه

 القيمة المحولة طبيعة الحساب

 م 02/05/2021
الصحاري  
 الرئيس   

  حقول  
باب ثانر

 االنتصار وطرابلس 
الجمهورية   
 الظهرة 

 8,000,000 دينار  باب أول الميناء 

 م 13/06/2021
الصحاري  
 الرئيس   

  حقول  
باب ثانر

 االنتصار وطرابلس 
الجمهورية   
 الظهرة 

 5,000,000 دينار  باب أول الميناء 

08/072021 
الصحاري  
 الرئيس   

  حقول  
باب ثانر

 االنتصار وطرابلس 
الجمهورية  
 الظهرة 

 6,000,000 دينار  باب أول الميناء 

 الليب   الخارج     م 21/03/2021
  طرابلس  

الباب الثانر
 وحقول االنتصار 

الصحاري  
 الرئيس   

  حقول  
باب ثانر

 االنتصار وطرابلس 
دوالر  5,000,000  

 الليب   الخارج     م 21/03/2021
  طرابلس  

الباب الثانر
 وحقول االنتصار 

   
يطانر   للميناء  العرن   الي 

   دوالر  9,000,000 الباب الثانر

 

انية االستثنائية لل ن  م: 2020-2019كة لعامي  شـر المت 

ــــة الوطنية للنفط المرفقة مع قرار الرئا   رقم ) ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــــنة  1080وفقا لخطة المؤسـ ــ ــ ــ ( لسـ
ـــــادر بتاريــــخ  2020 ـــ ــ ــ ــ ـــــتثنائية  2019  أكتوبر  5م الصـ ـــ ــ ــ ــ م والمتعلقة بةقرار ترتيبات مالية اسـ

ـــــات الزويتينة  2020-2019لدعم قطاع النفط والغاز لعام   ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ـــ ــ ــ ــ م حيث بلغ  مخصـ
ـــــفرا(ل أي لم يتم   ـــ ــ ــ ــ فيما يتعلق بالمبلغ الخاص بالمحافظة عل اإلنتاج وزيادت  كان  )صـ

ــــمن أي من برامج المحـافظـة عل اإلنتـاج وزـيادتـ  إطالقـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمينهـا ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا أمـا فيمـا يتعلق  تضـ
كة الزويتينة   امات القائمة عل شر ر ر أن االلير امات فقد بير ر

بالمبلغ المخص  لسداد االلير
ــــر ثمانية ع  18,740,000تحديدا ه    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــبعمائة وأربعون ألف دينار فقط   شـ مليون وسـ

امات القائمة عل ال ر ــــر والبيان التال  يوضــــن قيمة االلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الشــــــ
ر
ــــر كة والمتمثلة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كات  شــــــ

  
ر
  -البيان الموضن أدناه:  الواردة ا

كة   الْس 
 / ام القائم حُن نهاية نوفمتر ن

ُ
 م 2019االلت

 يورو  دوالر  دينار 

كة الجوف للتقنية النفطية  - - 1,073,729 شر

 - 3,652,631 168,000 كة الوطنية للحفر وصيانة اآلبار شـر ال

ئ شـر ال  - - 1,169,086 كة الوطنية لتموين الحقول والموانر

كة شمال  أفريقيا لالستكشاف  شر

  
يانئ ر  الجيوفير

- - - 

ان النفط  كة طير  - - 1,390,957 شر

جير  كة شلمي   - 2,365,918 - شر

كة تقنية للخدمات النفطية  112,052 119,934 - شر

 112,052 6,138,483 3,801,772 اإلجمالي 
 

 : انية االستثنائية والية تنفيذها لوحظ بشأنها مايل 
ر  ومن خالل متابعة المير

  طالب  بها ال -
  إحالة مبالغ ت يد عن البر

ر
ـــــر مبالغة المؤسـسـة الوطنية للنفط ا ــ ـــ ــ ــ ــ كة شـــ

)خ/ط/  رقـــم  ــــا  ــ ــ ـــــلـــتـــهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــمـــراسـ ــــة  ــ ــ ــــائـــمـ ــ ــ الـــقـ ــــات  ــ ــ امـ ر لـــاللـــير ــــا  ــ ــ ــــاريــــــخ  99/ 11/ 019وفـــقـ ــ ــ بـــتـ  )
21 /  ذلك: م. والبيان المشار إلي  أدناه يوضن 2019/نوفمي 
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كة شـر مطالبة ال  نوع العملة   الفرق  المبلغ المحال من المؤسسة لهذا الغرض  

 0.000 3,801,772 3,801,772 دينار  

 2,516,778 8,655,261 6,138,483 دوالر 

 60,676 172,728 112,052 يورو
 

امات القائمة - ر ر االلير ــــن أدناه مقارنة بير   البيان الموضـ
ر
ـــــر اعل   نورد ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   والمبالغكة  لشـ

  تم دفعها لهذه ا
  : كاتلشـر البر

 كة شـر ال 
 المدفوع الفعلي  أصل الدين 

 يورو  دوالر  دينار  يورو  دوالر  دينار 

كة الجوف   شر
 للتقنية النفطية 

1,073,729 - - 612,168 - - 

الشـركة الوطنية  
 للحفر

168,000 3,652,631 - 168,000 3,652,631 - 

الشـركة الوطنية  
الحقول  لتموين 

 النفطية 

1,169,086 - - 1,169,085 - - 

ان   كة طير شر

 النفط 
1,390,957 - - 1,390,957 - - 

جير  كة شلمي   - 1,972,117 - - 2,365,918 - شر

كة تقنية   شر

 للخدمات
- 119,934 112,052 - 96,787 76,495 

 76,495 5,721,535 3,340,210 112,052 6,138,483 3,801,772 اإلجمالي 
 

ــــار اليــ  أعاله  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   البيــان المشـ
ر
ومن خالل مراجعــة وفح  المبــالغ المــدفوعــة والمبينــة ا

 مالحظات: نورد بشأنها أهم 

كة الجوف للتقنية النفطية   -   تخ  شر
امات المحالة ال المؤســــســــة والبر ر أن كل االلير

 / ـــــمي  ــ ـــــهري نوفمي  وديسـ ــ   شـ
ر
  الدفاتر ا

ر
ـــــداد  2019تم اثباتها ا ــ م.وأن كل عمليات السـ
امات التقريبا با  ر ـــــر لنسبة لاللير ـــ ــ ــ ــ   الكشف المحال للمؤسسة شــ

ر
كة المعنية والظاهرة ا

ـــــة رقم   ـــــاليـ المـ ــؤون  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ ـــــة عن  ـــــة الزويتينـ كـ ـــــة إدارة شر ــو لجنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب عضـ ـــــب كتـ بموجـ
/ 21( بتــاريــــخ  99/ 11/ 019)خ/ط/  ــــهر 2019/نوفمي  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدادهــا خالل شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م قــد تم سـ
 /  تم سدادها قبل ورود الحوالة للمؤسسة.  م أي 2019ديسمي 

ــــمن  عل الرغم من ظ - ــ ــ كة الجوف للتقنية النفطية ضـ ــــر ــ ــــة بـشــ ــ ــ هور بع  القيم الخاصـ
ر أنها     حير

ر
امات المحالة للمؤسسة باإلضافة إل ا ر تاريــــخ اعداد    وحبر كشوفات االلير
ام وه   

ر   الدفاتر عل أنها الير
ر
: التقرير لم يتم اثباتها ا  -كالتال 

 تاريــــخ السداد  القيمة  رقم الفاتورة 

E2/17 6,520 12/2019 م 

F/046 131,300 03/2020 م 
 

امات الخاصة ب - ر ــــر سداد عدد من االلير كة الجوف للتقنية النفطية بأكير من القيمة  شــ
ام قائم عل ال ر   الدفاتر كالير

ر
ــر المثبتة ا ــ ــ ــ ــر كة ومنها عل سبيل المتال وليس الحشــ ــ ــ ــ  صــ

 :  وبيانها كالتال 
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 رقم الفاتورة 
ي  
ن
ام ف ن
ُ
القيمة المثبت بها االلت
 الدفاتر 

د قيمة السدا   

G/43 4,586 7,644 

P/57 200 334 

C/59 2,127 3,546 

P/42 14,688 24,480 

E2/14 14,670 24,450 

L/61 16,800 28,000 
   

 م: 2021وفات الفعلية خالل النصف األول من سنة  صـر الم 

ــــر بلغ اجمــال  قيمــة الم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف األول من سـ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ  2021وفــات خالل النصـ
:  دينار 163,966,967  وبيانها كالتال 

2021/ 6/ 30وف حُن  صـر الم  الباب  

 68,214,000 األول 

  
 72,264,967 الثانر

 23,488,000 الثالث 
  

: صـر ومن خالل المراجعة والفح  لحساب الم   وفات نورد بشأن  مايل 

ــــر لوحظ بأن ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر كة قام  بشــ ــ ـــ ــ ــ ــ عامل من العمالة الحديثة نسبيا   500ف رواتب  صــ
ــا دون ادراج   ــاليــــة ممــ   منظومــــة مرتبــــات الــــدولــــة لــــدى وزارة المــ

ر
ــاليــــة ا ــاتهم المــ ــانــ بيــ

ــابات المختلفة وكذلك ال ر الحسـ ـــــر يضـــطرها ال اللجوء لتحويل مبالغ بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ف من صـ
 مخصصات بنود أخرى. 

ـــــر تعتي  ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــمان  شـ ــ ــ ـــــتقطاعات الضـ ــ ــ ائب واسـ ــر ـــ ــ امات الـضــ ر ـــــداد الير ــ ــ كة متوقفة عن سـ
ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــهرية لمدة ت يد عن سـ ـــ ــ ــ ــ ـــــامن الشـ ـــ ــ ــ ــ ـــــهر  االجتماع  والتضـ ـــ ــ ــ ــ ـــــف اعتبارا من شـ ـــ ــ ــ ــ نة ونصـ

/ 2020مايو/  امات بشــــكل إجمال  حبر شــــهر ســــبتمي 
ر م  2021م حيث بلغ  هذه الير

  األجور   32,000,000ال مـــا ي يـــد عن  
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار وذلـــك نتيجـــة لل يـــادات والتوسـ

  ومختلف العالوات األخرى إل بلوغ ال
ر
ـــــر والعمل االضـاا ــ ـــ ــ ــ ــ كة مـستوى عدم قدرتها  ـشــ
 عل الوفاء. 

ــ  - اوح مرتبــــات بع   لوحظ وجود مبــ ــانــــب حيــــث تير ر األجــ   مرتبــــات العــــاملير
ر
الغــــة ا

ر من ) ــــر ( عالوة عل ذلـك تينـارد  30,000  -دينـار    11,000العـاملير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف هـذه  صـ
  وظائف التتطلب تخصصات دقيقة وفقا لطبيعة نشاط ال

ر
كة ومتمثلة  شـر المبالغ ا

  بع  الوظائف نذكر منها عل سبيل المثال وليس الح
ر
ـــــر ا ــ ــ   توثيق  صــ

طباعة   -)فبر
 طبيب عام(.  -

ـــــر قيام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر  شـ ــــة عل العاملير ــ ائب المفروضـ ــر ــ ــــتقطاعات والـضــ ــ كة بتحمل مبالغ االسـ
يبـــة الجهـــاد وقـــانون   ائـــب وقـــانون  ر ــر ــ ــ ـــ ــ ــ األجـــانـــب بـــدال عنهم بـــالمخـــالف لقـــانون الـضــ
  تفرض 

ر االخرى والبر ها من القوانير ا ات الملحقة ب  وغير
ـــــير ــ ــ ــ ـــــمان والئحة االشـ ــ ــ ــ الضـ

ــــبة الزامية معينة يجب أن ت ــــ ل حيث  نسـ ــــتقطع من دخل العامل أو الموظف نفسـ سـ
  حمل  عل ال

ـــــر بلغ إجمال  المبالغ البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــر كة جراء هذا التشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ف خالل نطاق  صـ
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  )ينــــاير  
ر
ــبتمي  -المراجعــــة الزمــــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــــار ليب      2,318,312م( مبلغ وقــــدره  2021  سـ

ر   ــا تن  عليـــ  القوانير ــا لمـ ــا جهـــة العمـــل وفقـ   تتحملهـ
ــبـــة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــافـــة إل النسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــاإلضـ

 المذكورة. 

ـــــر قيام ال - ــ ــ ــ   يجب شــ
كة بتحمل القيمة المفروضة وفقا لقانون المسؤولية الطبية والبر

ـــــأن تخصـم من مرتب العنـص ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر % حيث قام  ال2المـساعد بنـسبة  و ر الطب    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة  ـشــ
 ن العنا  الطبية والطبية المساعدة الليبية واالجنبية.  دينار نيابة ع  27,509بدفع  

ــــر لوحظ أن معظم الم - ــ ــ ــ ــــر وفات المصــ ــ ــ ــ وفة عل بند نفقات صيانة وايجار حفارات  صــ
ــنة بم ــ ــ ــابقة مما يوج  بتحميل هذه السـ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ـــــر تخ  سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ وفات تخ  تلك  صـ

ــر السنوات ويرجع ذلك إل إهمال ال   قيد تلك المشــ
ر
ــر كة ا وفات كمستحقة خالل  صــ

ة االمر الذي يعد مخالفا ألحكام القانون رقم )  تلك  ( بشـأن النشـاط التجاري  23الفير
 والمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها. 

ا - ر ــــدة للمير ــــة المعتمـ ــاوز القيمـ ــ ــــل وه   تجـ ــامـ ــ ــــالكـ ــام بـ ــ ــــة للعـ ــار دون   9,412,856نيـ ــ دينـ
ــــر الحصول عل موافقة ال ــ ــ ــ ــ ستكشاف  ( من اتفاقيات اال 2.  7كاء بالمخالفة للمادة )شــ

 والمقاسمة. 

ـــــر دينار ضمن م  1,836,524تم ادراج مبلغ وقدره    - ــ ر  صــ   حير
ر
 الصح  ا

ر وفات التأمير
ـــــر أنها عبارة عن م ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــر وفات عالجية وأدوية تدفع من الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ كة مقابل الخدمات  شـ

ــــير إلي    ـــ ــ ــ ــ ــــتخدميها وعوائلهم وفقا لما تشـ ـــ ــ ــ ــ   يتلقاها مسـ
العالجية واالدوية المزمنة البر
ر بــــاإل  ــؤون العــــاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة جزء منهــــا يخ  الئحــــة شـ ـــة إل جزء من هــــذه القيمـ ــافـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

 وفات سنوات سابقة تم تحميلها عل هذه السنة. صـر م

ـــــر قيمة م  إنفاق  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــمالية  صـ ــ ــ انية الرأسـ ر  بالكامل علدينار   23,488,000وفات المير
ــير إل أن  لم يتم تحميل تلك   ــ ــابقةل األمر الذي يشـ ــ ــنوات سـ ــ ــاريــــع معتمدة من سـ ــ مشـ

ــــر الســــنوات بقيمة الم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مســــتحق عن تلك الســــنةل باإلضــــافة إل أن المبالغ  وف الصــ
ـــــاريــــع أو  ــ ـــــنوات عل مشـ ــ ـــــاريــــع قد تم إنفاقها خالل تلك السـ ــ ـــــة لهذه المشـ ــ ـــــصـ ــ المخصـ

ــكل موجز نوع الم ــ ــن بشـ ــ ــن أدناه يوضـ ــ ـــــر نفقات أخرى. والبيان الموضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ وع وقيمة  شـ
 وف ومركز التكلفة الذي حمل علي : صـر الم
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وع شـر الم القيمة  مكانه  مالحظة   

إعتماد ولم يتم توريد  

 البضاعة
اء  1,918,000 حقول اإلنتصار  مولدات  ثالثشر  

اء مضخات لمعمل الغاز  1,180,000 حقول اإلنتصار    شر

إعتماد ولم يتم توريد  

 البضاعة
 سيارة إطفاء حرائق 6,011,000 حقول اإلنتصار 

 سيارة سلم إطفاء متحرك  3,237,000 حقول اإلنتصار  
اإلنتصار حقول   مهبطي استبدال أربعة ابار حماية  768,000   
 D5إزالة ترسبات وتنظيف الخزان   2,003,000 الميناء  
51-5إزالة ترسبات وصيانة الخزان   1,231,000 الميناء    
 D5-5إزالة ترسبات وصيانة الخزان   2,774,000 الميناء  
بمعمل الغاز تطوير مانع التشب للضاغط  2,158,000 الميناء    

 2,779,000 الميناء  
مستلزمات وملحقات تشغيل مضخة عالية القدرة  

 بالميناء 
 

 كة: شـر ال   إيرادات

كة الزويتنة من مصدرين   إيراداتتتكون  ــــر من الخدمات المقدمة لل   أحدهما شر ــ ـــ ــ ــ ــ كات  شــ
المتعلق   ــــحن  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل والشـ ـــــة النقـ ـــــة واألخر من تعريفـ النفطيـ ئ 

ر
  الحقول والموان

ر
األخرى ا

   . بالنفط الخام

ةالخدمات خالل    تإيرادا 
ُ
 : 2021-9-30الي  -1من    الفت

ــــر المحصــلة من ال  يراداتبلغ اجمال  اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من شــــ كات نظير الخدمات المقدمة عن الفير
ر بلغـ     14,373,416م مبلغ وقـدره  2021/ 09/ 30م إل  2021/ 01/ 01   حير

ر
دينـار ا

ة  يراداتاإل   . دينار  25,181,037المستحقة عن نفس الفير

ــــر المستحقة من الخدمات المقدمة ال ال  يراداتلوحظ أن اإل  - كات تمثل ما نسبت   شــ
ر بلغ  اإل   ليراداتاإل % من اجمال  تلك  63.66   حير

ر
ـــــبت    يراداتا ــ ــ ـــــلة مانسـ ــ ــ المحصـ

ـــــة ال يرادات% من اجمال  تلك اإل 36.34 ـــــياسـ ـــــعف سـ ــــر وهذا يدل عل ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   شـ
ر
كة ا

 ها وضعف سياسة التحصيل. إيراداتتحصيل 

ر   - ــابات المتبير ــ ـــــر تعدد الحسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــالت من اإل صـ   يتم فيها ايداع المتحصـ
  يراداتفية البر

  تتبع هذه اإل 
ر
 . يراداتالمحصلة من الخدمات االمر الذي يشكل صعوبة ا

ـكة الزويتينـة من تقـديم الخـدمـات األخرى   - ـــــالن شر ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحقـة لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود مبـالغ مسـ تبير
ــــنوات  ــ ــ ــ ــ ــــيلها حبر   2010و  2007-  2006بقيمة ترا مية عن سـ ــ ــ ــ ــ - 6-30  لم يتم تحصـ

ــــر وهذا يدل عل ضعف سياسة ال  2021 ـــ ــ ــ ــ   تحصيل مستحقاتها ومن األمثلة  شــ
ر
كة ا

 عل ذلك: 
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 كة شـر ال 
  القيمة

 )دينار( 
 السبب 

   1,035,311 المؤسسة الوطنية للنفط 
ر قيام  بتشكيل لجنة لتسوية المبالغ   المؤسسة تبير

ر   كات شـر وال  المؤسسةالمستحقة بير

كة شت للنفط والغاز     641,508 شر
ر قيام  بتشكيل لجنة لتسوية المبالغ   المؤسسة تبير

ر ال  كات شـر المستحقة بير

الوكالة العالمية للتوكيالت  
 المالحية

1,614,134   
  صادر من المحكمة وتم بموجب   

وجود حكم قضانئ
 كة الزويتينةشـر الحجز عل قيم بع  الفواتير المحصلة ل 

 

 المحصلة والمستحقة فيما يتعلق بتعريفة الشحن والنقل:   يراداتاإل 

ة من   يراداتبلغ اجمال  اإل  ــــحن ونقل النفط الخام عن الفير ــ ــ ــــلة من تعريفة الشـ ــ ــ المحصـ
ــار    4,389,719م مبلغ وقـــدره  2021/ 09/ 30م إل  2021/ 01/ 01   1,262,624ودينـ
ــــ  اإل   دوالر  ــ بلغـ ر    حير
ر
ة    يراداتا الفير نفس  ــــة عن  ــ ــتحقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار  د  29,347,792المسـ ــ ينـ

ـــــاب اإل ل دوالر   6,512,965و ــ ـــــأنها    يراداتومن خالل الفح  والمراجعة لحسـ ــ نورد بشـ
 اهم المالحظات: 

% من اجمال  تلك  86.99المستحقة فما يتعلق بالتعريفة ما نسبت     يراداتتمثل اإل  -
ــــ     يراداتل واإل يراداتاإل  ــبتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا نسـ ــــل مـ ــــة تمثـ ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك  13.01المحصـ ــــال  تلـ % من اجمـ
 . يراداتاإل 

ر ان ال -   هذه اإل شـر تبير
ر
  مواجهة م يراداتكة تقوم بالتضف ا

ر
 وفاتها. صـر ا

يتم تســـجيل المبالغ المســـتحقة والمحصـــلة من خدمات نقل وتصـــدير الخام بدفاتر   -
لكة بالدينار  شــر ال بالرغم من تغير   ف يوم تحرير المطالبةصــر بما يعادل سعر ال  الليب  

  2020( لسنة  1ف ليبيا المركزي رقم)صـر ف بموجب قرار مجلس إدراة مصـر سعر ال
  سعر ال

ر
ـــر حيث وجود فرق كبير ا ــ ــ ــ ــ ر تاريــــخ المطالبة والتحصيل بعد تعديل  صــ ف بير

 ف ولم يتم تكوين مخص  أو فتن حساب تقيد ب  هذه الفروقات. صـر سعر ال

  بةعداد فواتير المط -
ــــم المعبر ــ ــ ــ ــــتحقة  تأخر القسـ ــ ــ ــ انية( بالمبالغ المسـ ر البة )مراقبة المير

  خطوط االنابيب االمر الذي يؤدي إل تأخر ال
ر
ــــر من النقل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســداد شــــ

ر
كة الناقلة ا

 المستحق عليها. 

ــــر وجود مبالغ مستحقة لصالن ال - ــ ـــ ــ ــ ــ كة الزويتينة من عمليات النقل وتصدير النفط  شــ
ــــر ل ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة  شـ ــ ــ ــــل( من سـ ــ ــ شـ ــــل(    2016ال   2012كة )ونير ــ ــ شـ كة )ونير بالرغم من قيام شر

ــــوية هذه   ــ ــــاب التعريفة ولم يتم تسـ ــ   احتسـ
ر
  تدخل ا

ــــيل التكاليف البر ــ بمراجعة تفاصـ
ــــات حــبر   ــ ــ ــتــحــقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تــبــلــغ  الــمسـ   

والــبر ــــارل  132,818,330االن  ــ ــ ــا    ديــنـ ـــ ــ ــــادلــهـ ــ ــ يــعـ ــــا  ــ ــ وبــمـ
 دوالر.  95,794,131

كة الزويتينة:   االصول بْس 

ـــــول البلغ  القيمة االجمالي ــــر ة ألصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   منظومة الشـ
ر
ــــر كة المثبتة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ مبلغ وقدره  كة  شـ

: ل دينار  1,195,923,032  ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ بشأنها ما يل 
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ـــــكليا بحجة عدم امتالك ال  - ـــــول تتم شـ ــــر أن عملية إثبات األصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــول  شـ كة لهذه األصـ
 ا
ر
ـــــائية فقط ال ترا ـــــة الوطنية للنفط )بيانات إحصـ ـــــسـ ل حي  ان المالك ه  المؤسـ

 اعتبارها بيانات محاسبية(. 

ة. شـر عدم قيام ال -  كة باحتساب قيمة أقساط االستهالك لهذه األصول طوال الفير

ــناف األصـــول المســـجلة ال  - ــــر وجود عدد من أصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــبعينيات  شـ كة ترجع ال أعوام السـ
ــابيـــبل   ــابع الخـــاص )أنـ ــول ذات الطـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاء األصـ ــتثنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بـــاسـ

ــانينيـــات القرن المـــاضر والثمـ
. ألخ( اال  .. . لخزانات   مدى وجودها الفعل 

ر
 مر الذي يشير إل الشك ا

ر اإلدارات داخل ال  -   عملية االتصــال والتواصــل بير
ر
ة ا ــر وجود فجوة كبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة فيما  شــــ

ر وجود عدد   يتعلق بمتابعة األصـــول والمشـــاريــــع ذات الطبيعة الرأســـمالية حي  تبير
رسملة وفق بيانات اإلدارات المعني عد مم ــم ــ ــ ــ   ت

ة غير انها لم  من المشاريــــع المنتهة والبر
سجل. 

م
 ت

ـــــغل يحتفظ   - شـ ـــــن بأن المم ـــــمة اإلنتاج اتضـ ـــــاف ومقاسـ ـــــتكشـ باالطالع عل اتفاقية االسـ
ر تكاليف األصـول  اة بسـجل لألصـول يبير أو المقامة أو المبنية اال ان  لم تن     المشـير

ـــــم   ـــــمية من القسـ ـــــب اإلفادة الرسـ ـــــتهالك لها )حسـ ـــــاط اسـ ـــــاب أقسـ  احة عل إحتسـ
ـــــر البة الالمخت ( وبالتال  عدم مط ــ ــ ــ يك األجنب   عند انتهاء العمر اإلنتاج   لألصل  شــ

ـــــب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل عدا عدم تحميل الــ ورة إحالل أو إعادة تقييم هذا األصـ ــر ـــــر ـضــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ يك األجنب    شـ
 بنصيب . 

ـــــكلة من رئيس لجنة - ــ ــ ــ ـــــوفات اللجنة المشـ ــ ــ ــ   كشـ
ر
ر ا ر مدرجتير إدارة   عدم وجود مركبتير

شـــغل رقم  ــنة    18المم ــأنم  2020لسـ ــتهلكة  فرز وبيع معدات ومواد ومركب بشـ ات مسـ
ــن ان المركبـة األول ونوعهـا تـايوتـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( حيـث اتضـ   3عل ارض الواقع )الوجود الفعل 

كة تموين الحقول النفطية تنفيذا  83186-5طن لوحة رقم ) ( قد تم تسليمها ال شر
ــــة الوطنية للنفط رقم  ــسـ ــ ــنة   12لقرار رئيس مجلس إدارة المؤسـ ــ ل وكدلك  2019لسـ

ـــــيارة نوع تويوتا هايس ــ ــ ـــــليم سـ ــ ــ ية  359537- 8)  تم تسـ دينار    43,000( قيمتها الدفير
ور دون وجود أي موافقات.  ر  ال فوج كشاف جير

ـــــر عدم قيام ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــول الثابتة والمنقولة وكدلك عدم قيام  شـ ــ ــ كة بالجرد الدوري لألصـ
ـــــر ال ئ لمخازن الشــ ـــــر كة بأعمال الجرد المفاج  كة عل رغم من احتوائها عل أصناف  شــ

ة.   ذات قيم مالية كبير

ــــر قيـــام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل عـــدد من القطع الشـ ة الزمنيـــة من كـــة بـــالتـــأمير بحريـــة خالل الفير
ـــــدره  2021/ 12/ 31م حبر  2021/ 01/ 01 ــ وقـ ـــــال  مبلغ  ــ ـــــأجمـ ــ بـ ـــــار    261,409م  ــ دينـ

ر لنـا عـدد من المالحظـات نورد  ــار اليهـا أعاله تبير ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المشـ وبـالرجوع ال وثيقـة التـأمير
 :  بشأنها ما يل 

ر وليسـ  المؤسـسـة الوطنية للنفط   - كة الزويتينة ه  من قام  بدفع قيمة التأمير
شر

ـــــر رغم عدم امتالك ال ــ ـــ ــ ــ ــ ر باسم شــ كة لهذه القطع البحرية وبالتال  صدور وثيقة التامير
كة الزوي ـــــة الوطنية للنفط  شر ـــــسـ ـــــم المالك لهذه القطع وه  المؤسـ ـــــ  باسـ تينة وليسـ

  حالة حدوث حادث  شـر االمر الذي يدخل ال
ر
ر ا كة التأمير   مع شر

ر
  اشكال قانون

ر
كة ا

 ما. 



 

 

 

 
198 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــجوال  8عـــدد القطع البحريـــة المؤمن عليهـــا بلغ ) ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ل ليلل سـ  
ر
( قطع وه  )الهـــان
ــــناءل نجاة( وقيمة هذه القطع و  ــ ــــباحل النورسل سـ ــ ــــيماءل صـ ــ   شـ

ر
فق ما هو مدرج ا

 :  عل النحو التال 
ر  وثيقة التأمير

ن   قيمة قسط التأمي 

 المدفوع 
 قيمتها 

اسم القطعه  

 البحرية 

815,150  806,756,10    
 الهانر

503,32  705,195,2  ليل  

308,29  714,024,2  سجوا  

,84724  ,000788,1  شيماء  

,4514  ,185445  صباح  

,5725  ,218557  النورس  

,0001  ,000100  سناء  

,0001  ,000100  نجاة  
  

ــــدد ) - ر وجود عـ ــا غير 2تبير ــ أنهـ ر    حير
ر
ــا ا ــ ر عليهـ ــأمير ــ التـ   تم 

ــــة البر ( من القطع البحريـ
ـــــر موجودة أصـال ضـمن أصـول ال ــ ـــ ــ ــ ــ كة المدرجة بالمنظومة )غير مثبت ( وه  كال من شـــ

 )ليلل شيماء(. 

ر مبلغ وقــدره  بلغ اجمــال  قيمــة القطع البحريــة المؤمن عليهــا من قبــل مراقبــة   - التــامير
  منظومة    17,967,628

ر
ر ان هـذه القيمـة تختلف عن القيمـة المثبتـة ا   حير

ر
دينـار ا

ــر ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ   تبلغ قيمتها مبلغ  شـ
دينار أي بفارق زيادة مبلغ    7,402,594وقدره  كة والبر

 دينار.  10,565,033وقدره 

ر وجود  - ــــة تبير فارق    بمتابعة أعمال تح  التنفيذ لدى كل أدارة من اإلدارات المختصـ
ر ما تم دفعـ  من قبـل اإلدارة المـاليـة وما هو متبـث من قبـل اإلدارات   ة بير وفجوة كبير

ــــبيل المثال ال الح ــ ــاريــــع واالعمال ومنها عل سـ ــ ــ ــــة بهذه المشـ ــ ـــــر المختصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ما هو  صـ
  
ر
ــــن ا ــ ــ ــ ــــأنها موضـ ــ ــ ــ   شـ

ر
ــــاالت حي  لوحظ ا ــ ــ ــ   إدارة تقنية المعلومات واالتصـ

ر
موجود ا

 :  البيان التال 

ماهو مصـروف عليه  

ق سجالت اإلدارة  وف 

 المالية 

ماهو مصـروف عليه  

وفق سجالت اإلدارة  

 االمعنية

تاريــــخ  

وع شـر الم  
وع شـر اسم الم  

رقم  

وع شـر الم  

ف علي لصـر لم يتم ا  290803 تطوير مركز البيانات والمعلومات  2008 153000 

ف علي لصـر لم يتم ا  170760 2020 
اء أجهزة شبكة موزعات وجدر   شر

للحقول والمقر الرئيس   نارية  
د   103ا  103بطرابلس وحقل     

292002 

ف علي لصـر لم يتم ا 158096  2019 
اء أجهزة شبكة من موزعات وجدر   شر

ا    103نارية المقر الرئيس  وحقل  
د   103  

291906 

ف علي لصـر لم يتم ا 91107  2019 
ات المراقبة لمواقع   منظومة كامير

د   103أ   103حقل   
231903 

ف علي لصـر لم يتم ا 91107  2019 
ات المراقبة لميناء   منظومة كامير

108الزويتينة ومحطة كم    
311903 
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 المدينون:  

دينار    204,380,815مبلغ وقدره    م2021/ 07/ 31بلغ  اجمال  قيمة المدينون حبر  
ــــر موزعـــة عل عـــدد من ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــات والجهـــات المختلفـــة ومن خالل عمليـــة الفح   شـ
 :  
ر
 والمراجعة لوحظ االن

  شـــــر كة مما يوج  عل ضعف سياسة ادارة الشـــــر تنام  رصيد حساب مدينون ال -
ر
كة ا

 .  تحصيل ومتابعة مستحقاتها لدي الغير

ـــــبت    -   قيمة تعريفة  90لوحظ ما نسـ
ر
ــار اليها اعاله تتمثل ا ـــ % من قيمة مدينون المشـ

ــــحن ا ــــتحقة عل الالنقل وشـ ــر لنفط الخام المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ    شـ
كات المنتجة للنفط الخام البر
 :  
ر
كة الزويتينة وبيانها كاالن   تشغلها شر

 تنقل النفط الخام عي  األنابيب والمرافق البر

كة شـر اسم ال   
قيمة المديونية  

 بالدينار 

قيمة المديونية  

 بالدوالر 

كة   أو  شر
ر
ام ا  25,378,528 10,536,116 

كة ونير شيل   95,794,131 132,818,330 شر

  
كة ايبر  14,224,877 25,410,876 شر

 120,555,124   183,607,734 اإلجمالي 

 

ر ال - ر عدم قيام قســـم التحصـــيل بةجراء مصـــادقات ألرصـــدة مدنيير ــر تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة وذلك  شـــــ
 ألغراض مطابقة ارصدتها والتأكد من مدي دقة وصحة هذه االرصدة. 

ــيــــل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم التحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عــــدم قيــــام قسـ    تبير
بــــالمهــــام المنــــاط بــــ  حيــــث لوحظ ان عمليبر
ــــم حركة ال ي  مما يدل عل  ــيل والمطالبة بةيراد التعريفة تتم من خالل قسـ ــ التحصـ

  نظام الرقابة الداخلية بال
ر
 كة. شـر تداخل االختصاصات والضعف ا

ر ال - ـــــركة بلغ  ما قيمت   لوحظ ان قيمة السلف الممنوحة للموظفير ــ   7,180,294شــ
ر بلغ   دينار    حير
ر
    ا

ر
ــــلف ا ــ ــ دة من السـ ــــير ــ ــ ــــهرية مبلغ   القيمة المسـ ــ ــ ــــاط شـ ــ ــ ــــكل أقسـ ــ ــ شـ

ــالن    ينــار د  3,972,257أي بفــارق مبلغ وقــدره    ينــار د 3,208,036 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحق لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ
ــــر ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة لم يتم تضــمين  ضــمن حســاب المدينون مما يدل عل عدم صــحة رصــيد شــــ

  الكشف التجميغ  لمدينون. 
ر
 المدينون الظاهر ا

 . الدائنون

ر  م ما قيمت   2021-6-30كة حبر تاريــــخ  شـر امات القائمة عل البلغ  اجمال  قيمة االلير
379,700,000  :  

ر
ر االن  -دينار ومن خالل الفح  والمراجعة تبير

ــــة   - ــ ــ ــنـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ مـن  األول  ــــاب  ــ ــ الـبـ عـن  ــــل  ــ ــ تـمـويـ عـجـز  ال  2017وجـود  ـــة  2020م  ــ ــ بـقـيـمـ م 
امات إال ان هذا العجز تم تغطيت   ينار  د  109,000,000 ر ـــــمن قائمة االلير ــ ــ الظاهر ضـ

  دون أخذ األذن من المؤسـسـة بذلك واتخاذ ما يلزم من من 
ر
مخصـصـات الباب الثان

  هذ الشأن. 
ر
 إجراءات قانونية ا

عدم مطابقة ارصـدة بع  الحسـابات الرئيسـية الفرعية ضـمن حسـاب الدائنون مع  -
 م. 2021/ 6/ 30ارصدتها التحليلية حبر 
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  دفاتر ال -
ر
ــــر لوحظ عدم تعديل قيمة الدائنون ا ــــر لكة وفقا لسعر اشــ ف الجديد بما صــ
  تلك الدفاتر. 

ر
 يعكس قيمتها العادلة ا

 فية. صـر الحسابات الم 

ــــر عدم التقييد بفتن الحســابات الم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فية لمناطق التعاقد واالنتاج وفقا لما نصــ   صــــ
  مادتها  

ر
ــــمة االنتاج ا ــــاف ومقاسـ ــــتكشـ ملحق )ج( وكذلك    7.4.1علي  اتفاقيات االسـ

 . قانون النفط الليب   وتعديالت  بهذا الشأن

ــابات   - ــ ــ   تم بها فتن الحسـ
ــــة باأللية البر ــ ــــم الخ ينة خاصـ ــ عدم وجود بيانات كافية بقسـ

  يتم بها تمويل تلك الحسابات. شـر فية الخاصة بالصـر الم
 كةل وااللية البر

  حديث بمصــــرلوحظ فتن حساب م -
ر
  سنة صــــر ا

ر
  2017ف الواحة وكالة الزويتينة ا

 ية للنفط. الموافقة المسبقة من قبل المؤسسة الوطن  أحد دون 

ر الحسابات الم - فية فيما يتعلق بالغرض المفتوح ال جل  هذا الحساب  صـر الخلط بير
وكذلك فيما   يراداتحيث اتضـن عدم تخصـي  حسـاب خاص لتحصـيل وجباية اإل 

 وفات بشكل واضن ومحدد. صـر يتعلق بالم

ر اضافة مبالغ  صــــر باالطالع عل كشوفات حسابات م - ف الجمهورية فرع الظهرة تبير
ة دون وجود اشعارات اضافة صادرة من المال  ـــــر هذه الحسابات وبأرقام كبير ــ ــ ــ ف  صــ

  دفير يومية الم
ر
 ف. صـر بتلك المبالغ مرفقة بقيود اليومية الظاهرة ا

  خاص بيومية الخ ينة وكذلك عدم وجود   -
ر
ون ـــــجل معتمد إل أو الكير ــ عدم وجود سـ

ـــــادرة والواردة بالمخالفة لن  الما  ـــ ــ ــ ــ ـــــكوك الصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــجل خاص بحركة الصـ ـــ ــ ــ ــ   1.3.1دة  سـ
ر المؤســــســــة وال ــــر ملحق ج من اتفاقيات االســــتكشــــاف ومقاســــمة االنتاج بير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ يك شــ

 .  االجنب  

ــــشــلعدم قيام ادارة ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر ركة بةعداد مذكرات التســوية المــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للحســابات بالعملة    فيةصــــ
ــــوية الم ــ ــ   اعداد مذكرات التسـ

ر
ر ا ــــافة إل التأخر الغير مي  ــ ــ ــــر االجنبية باإلضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ فية  صـ

 للحسابات االخرى. 

  يقوم الأن المبال -
ــــر غ البر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ   المشـ

ر
ــــر يك االجنب   بةيداعها ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ف التجاري العرن   صـ

   
ر
يطان ــــر يتم أثباتها بموجب اشــعارات اضــافة صــادرة عن الم بلندنل ال الي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف بل  صــــ

ـــــر جرت العادة عل أثباتها من واقع كشـــف حســـاب الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ف وايميالت مرســـلة من صـ
. شـر ال  يك االجنب  

ـــــر تحويل مبلغ من حســـاب ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر كة بالمشـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف الليب   الخارج   تح  رقم حســـاب  صـــــ
ــــ  بمبلغ  3077) ــــ  ألجلـ ــ ـــ ــ ــ ــ   غير الغرض المخصـ

ر
ــــة ا ــــة االجنبيـ ــــ  للعملـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( المخصـ

ــــاب    5,002,510 ــ ــ ــ ــــ  للعملة المحلية تح  رقم حسـ ــ ــ ــ ــــاب المخصـ ــ ــ ــ دوالر ال الحسـ
ــتفـادة من مبلغ 3312) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـد   22,587,333( ليتم االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار بـدون وجود أي مسـ

من الملحق )ج( المتعلقة باتفاقيات    5.1ة  موافقة من المالك بالمخالفة لن  الماد
 االستكشاف ومقاسمة االنتاج. 
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 جملس الوزراء الفصل اخلامس:  
 ديوان جملس الوزراء:  
 نظام الرقابة الداخلية: 

  معتمد  -
( لسنة  12بالمخالفة للقانون رقم )  عدم وجود هيكل تنظيم  ومالك وظيقر

 . م بشأن عالقات العمل والئحت  التنفيذية2010

ــروفات خالل سنة   - ــ ــ م السقف المحدد وفق االعتمادات الشهرية  2021تجاوز المصــ
 المؤقتة. 

ل   -  
ر
ــمن فواتير إيجار الطائرات عل األبواب )الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفات تحليلية ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم إرفاق كشـ
ها من    تم  عل خدمات األرضية وغير

الخامس( توضن المصـروفات اإلضافية البر
 جوية. الخدمات ذات العالقة بتسيير الرحالت ال

ــــة  - ــــة لالئحـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــاشر بـ ــــاه إل التكليف المبـ ــــاءات واالتجـ ــــان العطـ ــــل لجـ ــــدم تفعيـ عـ
 م. 2007( لسنة 563العقود اإلدارية رقم )

ــــروفات تخ   - ــ ــ   غير األغراض المخصصة ل  وأداء مصــ
ر
استخدام حساب الطوارئ ا

( بالمخالفة للمادة )  
ر
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 17بنود )الباب الثان

  القيـام بـالمهـام المنـاطـة بـ  واالكتفـاء بختم المراجعـة  غيـا  -
ر
ب دور المراجع الـداخل  ا

 عل مستندات الضف. 

ــر  - ية    للموجودات فقط   عملية الجرد عبارة عن حصـ ر األرصدة الدفير دون مطابقة بير
 الفعلية. 

(  563االتجـــاه إل طريق التكليف المبـــاشر بـــالمخـــالفـــة لالئحـــة العقود اإلداريـــة رقم ) -
 م. 2007لسنة 

 المخصصات المالية: 

ة من  ــــات ديوان مجلس الوزراء عن الفير ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ ــــن موقف تنفيذ مخصـ ــ ــ ــ ــ البيان التال  يوضـ
 : م2021/ 12/ 31وحبر  م2021/ 01/ 01

 الرصيد  المصـروفات المسيل  البيان 

 (8,796,403)  54,210,150 45,413,747 الباب األول 

  
 44,580 34,955,420 35,000,000 الباب الثانر

 39,758,284 68,910,211 108,731,456 الباب الثالث 

 1,267,420 135,925,580 137,220,000 الطوارئ

 32,363,842 294,001,361 326,365,203 اإلجمالي 
 

:  األول ويالحظ بشأن نفقات الباب   مايل 

ـــــنة   - ــ ـــــاعف حجم اإلنفاق عل الباب األول سـ ــ   54,210,150م والبالغ نحو 2021تضـ
%ل حيث  100بمقدار زيادة    27,187,110م والبالغ نحو 2020دينار مقارنة بســـنة  
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  والمكافآت  
ر
ــــاا ـــ ــ ــ ــ ـــــرف عل بنود العمل اإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الصـ

ر
ــــع ا ـــ ــ ــ ــ يرجع هذا االرتفاع للتوسـ

ر مر  ( وزراء دولة  9تبات عدد )وفروقات المرتبات والندب واإلعارة إضافة إل تضمير
ر لم ترد أسما هم من وزارة المالية بنحو   دينار.  2,944,366وسداد مرتبات عاملير

ــــخم رقم المرتبـــات قرارات النـــدب من جهـــات   - ــ ـــ ــ ــ ــ   ترتـــب عليهـــا تضـ
ومن الحـــاالت البر

ــــدد ) ــ لعـ الفروق  ــــة  ــ قيمـ أن  ر  تبير ــــث  ــ ــاتهم  110أخرى حيـ ــ ــ مرتبـ ــــاوز  ــ تتجـ لم  ( موظف 
ــليـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهريـــة بجهـــات عملهم األصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ارتفعـــ  نحو  141,585مبلغ    الشـ   حير

ر
دينـــار ا

  2013( لسنة  347دينار بديوان المجلس وفق قرار مجلس الوزراء رقم )  404,400
 دينار.  262,815وقد بلغ  الفروقات الشهرية نحو 

  تم  -
عـــدم دقـــة البيـــانـــات المقـــدمـــة من وحـــدة المرتبـــات بـــديوان مجلس الوزراء والبر

  إحالة المبالغ 
ر
 المالية من وزارة المالية. االعتماد عليها ا

ـــــارين دون   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال تكليف مسـ ــــدة ومجـ ــــدد مـ ــــالهم والواجبــــات    إبرام عقود تحـ أعمـ
ــــارين نحو ) ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ــــؤوليات حيث بلغ عدد المسـ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية  6والمسـ ـــ ــ ــ ــ   7,500( بمرتبات شـ

للمسـتشـار الواحد باإلضـافة إل عدم إرفاق مسـتندات بملفات المسـتشـارين تحتوي  
ها.  ة وغير  عل مؤهالتهم العلمية وسنوات الخي 

  نهاي -
ر
  والمكافآت المالية ا

ر
ــــرف مقابل العمل اإلضــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صــــ

ر
ة الســنة المالية  التوســع ا
ر وجود إعمال مقابلة  2021 ـــــات المالية حيث لم يتبير ـــــصـ ـــــتنفاذ المخصـ م بغرض اسـ

ــــابــــات  13للعــــديــــد منهــــال ممــــا يعــــد مخــــالفــــة للمــــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
 والمخازن. 

ر اـلذين انتهـ  عالقتهم   - ــتمرار قيـام وزارة المـاليـة بـةحـاـلة مرتبـات بع  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
 استقالة".  –س الوزراء "تقاعد الوظيفية برئاسة مجل 

ر ومدراء اإلدارات دون توفر    تشـــجيعيةالقيام بـضــف مكافآت مالية   - لبع  الموظفير
وط الواردة بـالمـادة ) ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــنـة 12( من الالئحـة التنفيـذيـة للقـانون رقم )129الـشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 م. 2010

   
ر
ر ا ر المنتهيتير   عن السنتير

ر
ـــــروفات الباب الثان ـــ ــ ــ ــ ر مصــ - 2020وفيما يل  بيان مقارنة بير

 : م2021

 الزيادة  12/2021/ 31 12/2020/ 31 البيان 

 27,331,770 32,785,380 5,471,610 إجمال  المصـروف 
 

  خالل السنة المالية  ويالحظ بشأن   
ر
ـــــروفات الباب الثان ــ ـــ ــ ــ ــ م عن 2021ارتفاع قيمة مصــ

 دينار.  27,331,770سابقتها بنحو 

 نفقات السفر والمبيت بند  

 دينار.  4,101,580بلغ إجمال  مصـروفات بند نفقات السفر وعالوة المبي  نحو 

  التعـامل بطريق التكليف المبـاشر مع عدد محـدد   -
ر
ــتمرار ديوان مجلس الوزراء ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ

  اصــدار التذاكر واالقامة الفندقية بالمخالفة لالئحة العقود  
ر
كات الخاصــة ا من الشــر

 عن المالحظات التالية: 2007( لسنة 563)االدارية رقم 
ا
 مل فضع



 

 

 

 
203 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

  اسعار تذاكر السفر واالقامة بالفنادق بالخارج.  -
ر
 المغاالة ا

 اغلب تذاكر السفر تتم عل الدرجة االول.  ▪

اصـدار تذاكر السـفر واقامة فندقية ألشـخاص ال تربطهم عالقة وظيفية بديوان  ▪
 مجلس الوزراء. 

 علقة باإلقامة بالفنادق. عدم ارفاق تفاصيل الفواتير المت ▪

ايفاد اشــــخاص ال تربطهم عالقة وظيفية برئاســــة مجلس الوزراء لمهام خارجية   ▪
 و ف )عالوة السفر والمبي (. 

 

ــــابــــات  و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ذلــــك بــــالمخــــالفــــة لقــــانون النظــــام المــــال  للــــدولــــة والئحــــة المير
 م.  2007( لسنة 751والمخازن وكذلك بالمخالفة لالئحة االيفاد والمبي  رقم )

ـــــكل مباشر عل  - ــ ــ ـــــلف عالوة المبي  بشـ ــ ــ قيام ديوان مجلس الوزراء بتحميل بع  سـ
( معـاملـة دون العمـل عل قيـدهـا  60دينـار لعـدد )  1,782,072البنـد بقيمـة إجمـاليـة  

ــويتهـا بـالمخـالفـة إل الئحـة اإليفـاد وعالوة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تسـ انيـة إل حير ر ـــــابـات خـارج المير ــ ـــ ــ ــ ــ بحسـ
 م. 2007( لسنة 751المبي  رقم )

أرصـــدة بع  الســـلف عل عالوة الســـفر والمبي  من ســـنة ألخرى منذ ســـنة  ترحيل   -
 لالئحة اإليفاد وعالوة  2013

 
م دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسـويتها وإقفالها وفقا

 م. 2007( لسنة 751المبي  رقم )

 بند إعالن وعالقات عامة: 

ـــــروفات البند حبر   ــ ــ دينار ويالحظ    4,101,580نحو    م2021/ 12/ 31بلغ  جملة مصــ
 :  بشأنها مايل 

  السوق.  -
ر
  أسعار الوجبات المقدمة بالمقارنة مع األسعار السائدة ا

ر
 المبالغة ا

ســداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق داخل مدينة طرابلس ألشــخاص دون توضــين  -
 صفاتهم أو تبعيتهم اإلدارية أو الغرض من ذلك. 

  عمليات ا -
ر
ــــركات السياحية ا ــ   بالداخل مما يرفع من قيمة  توسيط الشــ

ر
لحجز الفندا

ر السيما وجود إدارات مختصة بالديوان مثل إدارة الخدمات   ــروفات دون مي  ــ ــ المصــ
 والعالقات العامة. 

ــــرف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   الصـ
ر
لوحظ ارتفاع   11/ 319ل  11/ 318من خالل فح  ومراجعة إذن
ـــــروفة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مجلس   بالمخالفة لقرار لبع  األشـــخاص إقامة    كمقابلقيمة المبالغ المصـ

ـــــنة  61الوزراء رقم ) ــ ــ ــ ـــــكن والذي تم بموجب  تحديد م  2021( لسـ ــ ــ ــ ـــــقف ايجار السـ ــ ــ ــ سـ
 بحد أقص.  10,000لرئيس مجلس الوزراء ونواب  والوزراء بقيمة 

 
 دينار شهريا
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اسم  

 الجهة 
ة  الصفة  رقم اإلذن 

ُ
 القيمة  المدة  الفت

تكلفة  

 الشهر 

 الواحد 

فندق  

 المهاري

)راديسون  

 بلو(

318 /11 

المهجرين  وزير 
 وحقوق اإلنسان 

 21/ 03/ 17من  
 21/ 07/ 01حبر  

 41,000 135,132 شهر  3.3

النائب عن مجلس  
 الوزراء )الجنوب(

 21/ 03/ 23من  
 21/ 06/ 30حبر  

 105,000 337,736 شهر  3.2

مدير مكتب رئيس  
 الوزراء 

 21/ 03/ 17من  
 21/ 06/ 29حبر  

 12,600 41,853 شهر  3.3

 

ي  
ن
 ومصـروفات النقل: بند إيجار المبان

ـــــروفات البند حبر   ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل حيث    6,593,400مبلغ    م2021/ 12/ 31بلغ  جملة مصـــ
 :  لوحظ مايل 

  إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحالت خاصــة تجاوزت   -
ر
مليون دينار مما   5التوســع ا

ــــيما  ــ ــ   كان باإلمكان تفاديها السـ
  ترتيب أعباء مالية عل الخزانة العامة والبر

ر
ــــاهم ا ــ ــ سـ
  ظل وجو 

ر
ان الخاص والمناطة ب  مثل تلك األعمال. ا  د الجهاز التنفيذي للطير

ـــــادرة بنـاءا عل عروض مقـدمـة من  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود أيـة تعـاقـدات أو أوامر بتكليف صـ لم يتبير
ــــية   ــــعار النقل والخدمات والعبور واألرضـ ــــمل أسـ ان ذات العالقة تشـ ــركات الطير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ شـ

 وكافة التفاصيل األخرى. 

الطـائرات وأهـداف تلـك المهـام ومـدى جـدوى تلـك عـدم بيـان الغرض من إيجـار تلـك  -
 المصـروفات وانعكاسها وأهدافها ومخرجاتها عل الدولة الليبية. 

ــــرف رقم ) - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن الخطوط الجوية    540,000( بمبلغ  12/ 18إذن الصـ ـــ ــ ــ ــ دينار لصـ
ـــادي طرابلس الجزائر والعودةل   ــ ــ ــ ــ ـــيير رحلة جوية لوفد المنتدى االقتصـ ــ ــ ــ ــ األفريقية تسـ

ــــاركـة   حيــث لوحظ تحميــل كــامــل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القيمــة عل ديوان مجلس الوزراء بــالرغم من مشـ
ــيلية بالخدمات   ــ ــ ر إرفاق فواتير تفصـ ــتقلةل كما لم يتبير ــ ــ انية مسـ ر جهات أخرى ذات مير

 المقدمة. 

ر   - ة للموظفير ــــرف مبالغ مالية بموجب صكوك مباشر ــ ــ ــ ــ قيام ديوان مجلس الوزراء بصــ
ر  مـة بير ــــكن دون وجود عقود إيجـار فعليـة مي  ــ ـــ ــ ــ ــ اـلديوان ومـالك  كمقـابـل بـدل إيجـار سـ

 العقار ودون إرفاق شهادة تفيد ملكية العقار. 

ـــــروط الواردة بالقرار رقم  - ــ ــ ــ ر ال تنطبق عليهم الشــ ـــــرف بدل إيجار لبع  الموظفير ــ ــ ــ صــ
 م الصادر عن مجلس الوزراء. 2013( لسنة 346)

ات:  ن  بند التجهت 

ات حبر   ر ـــــروفات بند التجهير دينارل    3,549,580نحو   م2021/ 12/ 31بلغ إجمال  مصــ
 :  حيث لوحظ مايل 

اء أجهزة )حاســـوب محمول  - ة لصـــالن عدد من مدراء    –شر هواتف نقالة( بمبالغ كبير
 عن 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ووزراء الـدولـة دون قيـدهـا كعهـدة عينيـ  فضـ ــؤولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المكـاتـب وبع  المسـ

 تسليم أكير من جهاز لذات الشخ . 
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 بند الصيانة: 

ــ ـــ ــ ــبلغ  جملة مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار حيث    2,830,030نحو   م2021/ 12/ 31روفات البند حبر  ــ
 :  لوحظ بشأن ذلك مايل 

 عن ان  -
ا
ر فضـع ارتفاع قيمة فواتير صـيانة وسـائل النقل المختلفة الخاصـة بالموظفير
ــاغلب تلك السيارات ال تعود ملكيتها لديوان مجلس الوزراء مما يعد ذلك ت   ـ

ر
 ا
 
ضفا

 للمادة )
 
 ال  للدولة. ( من قانون النظام الم24أموال الدولة بالمجان طبقا

ـــــالن    165,720بمبلغ    2021/ 12/ 19( بتـاريــــخ  12/ 410اذن  ف رقم ) - ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار لصـ
ر مكتب رئيس مجلس الوزراء حيث لوحظ   كة اســــاس االعمار نظير تحوير وتجهير شر

 :  
ر
 اآلن

 عدم ارفاق قوائم الكميات واالسعار والمواصفات المطلوبة.  -

ف. عدم ارفاق ما يفيد انجاز االعمال واعتمادها من المهن ▪  دس المشر

 بند مصـروفات سنوات سابقة: 

ـــــروفات البند حبر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل حيث    6,676,130نحو   م2021/ 12/ 31بلغ  جملة مصـــــ
 :  
ر
 لوحظ اآلن

امات المالية بالمخالفة للمادة ) - ر ( من 18اغفال القســم المال  عن مســك ســجل االلير
امات2000( لسنة  13القانون رقم ) ر غير   م بشأن التخطيط وهو ما يجعل تلك االلير

 موثوقة. 

امات عل صــور مســتندات )طبق االصــل( بالمخالفة لقانون النظام المال   -
ر ســداد الير

انية والحسابات والمخازن.  ر  للدولة والئحة المير

 عدم ارفاق افادة من وزارة المالية تفيد بعدم سداد القيمة فيما سبق.  -

ــــرف رقم ) - ـــ ــ ــ ــ صالن  دينار ل  501,925بمبلغ    2021/ 12/ 20( بتاريــــخ  12/ 427إذن صــ
ــــنة المالية   ــ ــ ــ ــ ــــاء( عن السـ ــ ــ ــ ــ ر نظير تقديم خدمات )إفطارل غذاءل عشـ ــــمير ــ ــ ــ ــ ــــالة الياسـ ــ ــ ــ ــ صـ

ــتوى الخـدمـة المقـدمـة  2017 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مسـ ــهريـة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل وقـد لوحظ عـدم وجود تقـارير شـ
ـــــروط المطلوبة واإلخالل بةجراءات التعاقد المنصـوص عليها   ــ ـــ ــ ــ ــ ومدى مطابقتها للشـــ

  الئحة العقود اإلدارية رقم )
ر
 م. 2007( لسنة 563ا

دينار لصالن    117,000م بمبلغ  2021/ 12/ 20( بتاريــــخ  12/ 428ذن صـــــرف رقم )إ -
م مقابل توريد أجهزة حيث لوحظ  2017شـــركة منارة لالتصاالت والتقنية عن سنة  

الصـــــرف عل صور مستندات )طبق األصل( بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة  
انية والحسابا 99وأحكام المادة ) ر  ت والمخازن. ( من الئحة المير

ــــرف رقم ) - ــ ـــ ــ ــ ــ دينار لصالن    85,600م بمبلغ  2021/ 12/ 20( بتاريــــخ  12/ 430إذن صــ
رية  ر ر للتقنية وخدمات الحاسوب بشأن توريد أجهزة كمبيوتر وطابعة لير ر ــــركة لير ــ ـــ ــ ــ ــ شــ
ــتالم مخــازن واللجوء إل التكليف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجهــاز محمولل وقــد لوحظ عــدم إرفــاق إذن اسـ

 م. 2007( لسنة 563ارية رقم )المباشر بالمخالفة لالئحة العقود اإلد
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امات القائمة عل ديوان مجلس الوزراء لصـــالن بع  الجهات من  - ر بلغ  قيمة االلير
ـــــب مـــا هو  13,749,115م نحو  2020/ 12/ 31م حبر  2011/ 01/ 01 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار حسـ

 معد ومقدم من ديوان مجلس الوزراء. 

 الباب الثالث )التنمية(: 

ــــاب رقم   ــ ــ ي للحسـ ــــيد الدفير ــ ــ     (1221)بلغ الرصـ
ر
  40,554,060م نحو  2021/ 12/ 31ا

ـــــاب نحو  ـــ ــ ــ ــ ـــــيلة للحسـ ـــ ــ ــ ــ (  7)  دينار لعدد   108,668,445 دينار وبلغ  قيمة المبالغ المسـ
: حواالت  ل ويالحظ بشأن  مايل 

ــــرف لعدد   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــة مجلس الوزراء باعتماد إجراءات الصـ ــــركات لتوريد  3قيام رئاسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ شـ
 دينار.  11,114,395السيارات بقيمة إجمالية قدرها 

ــتالم نــائــب رئيس مجلس ديوان مجلس الوزراء )المنطقـــة الجنوبيـــة( عــدد ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  9اسـ
ر تم    حير

ر
ـــــاب التحول بديوان مجلس الوزراء ا ــ ــ ـــــم قيمتها من حسـ ــ ــ ـــــيارات تم خصـ ــ ــ سـ

 مبالغ لديوان مجلس الوزراء المنطقة الجنوبية لذات الغرض. تخصي  

( سيارات مصفحة 10استالم نائب رئيس مجلس الوزراء )المنطقة الشـرقية( عدد ) -
ــأنها    2022/ 2021موديل   ر بشـ ــلم  أن  تبير اإلجراءات اإلدارية لم تســـتكمل حيث سـ

 عن أن  الســيارات بدون لوحات معدنية  
ا
ــــر التســليم واالســتال فضــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لم يشــر م  محضــــ

 ألسماء مستلم  تلك السيارات. 

ـــــرف لتوريد سيارات لديوان مجلس  - ــ ــ ــ قيام ديوان رئاسة الوزراء باعتماد إجراءات الصــ
ـــــرقية   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــادر رقم  –الوزراء ونواب )المنطقة الشـ ــ المنطقة الجنوبية( وفق القرار الصـ

ــــة  265) ــ ــ ــــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ ــا  2021(  ـــ ــ ــــدرهـ ــ ــ قـ ــــة  ــ ــ ــــالــيـ ــ ــ إجــمـ ــــة  ــ ــ بــقــيــمـ الــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس  عــن  م 
ــــركات بالمخالفة لالئحة العقود اإلدارية رقم 3ينار لعدد )د  11,114,395 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( شـ

ــــنة  563) ــ ــ ــ ــ  عن 2007( لسـ
ا
ــــع ــ ــ ــ ــ  للتعاقد فضـ

 
م من حيث اتخاذ التكليف المباشر طريقا

ـــــافـة ال عـدم إحـالـة االجراءات   ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم إبرام )عقـد( وفق الئحـة العقود اإلداريـةل بـاإلضـ
ــــبة للمراجعة بالمخالفة للقانون رقم ) ــ ــ ــــنة  24إل ديوان المحاسـ ــ ــ المعدل    2013( لسـ

 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. 2013( لسنة 19للقانون رقم )

 الباب الخامس )نفقات الطوارئ(: 

ــادرة عن  ــ ــييل مبالغ مالية لديوان مجلس الوزراء بموجب قرارات صـ ــ ــــي  وتسـ تم تخصـ
ة من (  1685)مجلس الوزراء بحساب الطوارئ رقم   بمصــــرف ليبيا المركزي خالل الفير

ــــال     م2021/ 12/ 31حـبر    م2021/ 1/ 1 ــ ــ إجـمـ ـــــث    137,220,000بـمـبـلـغ  ــ حـيـ ــــارل  ــ ــ دـينـ
لوحظ قيام المراقب المال  بتصنيف البنود بتقرير المصـــروفات بالرغم من عدم وجود  

ــــابل األمر الــذي يعــد مخــالفــة للمــادة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من قــانون  (  17)أيــة عالقــة لتلــك البنود بــالحسـ
  النظـام المـال  للـدولـة كونهـا تخ  بنود البـاب الثـ

ر
ــم طبيعتهـا بـالطـارئـةل وا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وال تتسـ

ر
ان

 :  
ر
 هذا الشأن لوحظ اآلن

استخدام المبالغ المسيلة بحساب الطوارئ بمصـروفات ال تتعلق بطبيعة الحساب   -
 –اإليجارات   –عالوة الســـفر والمبي    –مثل )حجز تذاكر الســـفر واإلقامة بالفنادق  
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ــــجيعيــة( وذلــك بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قــانون النظــام  17مكــافــآت تشـ
 المال  للدولة. 

ــــرف مبالغ مالية مقابل إيجار سكن بالمخالفة لن  المادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار مجلس 1صــ
 م. 2021( لسنة 61وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم )

  )ورش عمل   -
ر
ــاركة ا ــ ــــدار قرارات إيفاد خارجية للمشـ ــــور معارض   –إصـ دورات   –حضـ
ر بها. تدريبية( دون وجود ما يفيد إنجاز المه  ام المكلفير

  مهام خارجية.  -
ر
 عدم إرفاق فواتير تفصيلية عن إقامة الموفدين ا

ر   - ـــــدار قرارات إيفـاد لغرض تـدريـب بع  القيـاديير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة مجلس الوزراء بـةصـ ــ ـــ ــ ــ ــ قيـام رئـاسـ
ــــميةل دون وجود   ــ ــ ــ   مهام رسـ

ر
ــــمي  ا ــ ــ ــ ــــهر ديسـ ــ ــ ــ   من شـ

ر
ــــف الثان ــ ــ ــ ر خالل النصـ والموظفير

 خطة تدريبية معتمدة. 

باعتماد تسوية بع  السلف عل حساب عالوة السفر  قيام مكتب الشؤون المالية   -
 والمبي  دون توفر المستندات الدالة والمتيدة لعملية التسوية. 

ر مقابل استئجار مقار سكن ومن خالل فح   - صـرف )بدل إيجار( لبع  الموظفير
ــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــتندات المرفقة ألذونات الصـ ــ ــ ــ ــ ر   المسـ ــــتندات المتيدة   تبير ــ ــ ــ ــ   عدم إرفاق المسـ

 . لعمليات الضف 

ــــرف بالمخالفة ألحكام المادة )ضــعف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99التع يز المســتندي لبع  أذونات الصــــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

تيب أعباء   - قيام مدير مكتب وزير الدولة لشـــؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بير
ــمنـــة حجوزات فنـــدقيـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حجز   –مـــاليـــة وذلـــك بـــاإليعـــاز لإلدارات التنفيـــذيـــة والمتضـ

 خاص التربطهم عالقة وظيفية بالديوان. تذاكر( ألش

 صـرف مبالغ مالية مقابل )حجوزات فندقيةل تذاكر سفر( دون وجود قرارات إيفاد.  -

ــــريبة الدمغة بالمخالفة للقانون رقم ) - ــ ــ ــــرف لضــ ــ ــ (  12عدم إخضاع بع  أذونات الصــ
 م بشأن ضـريبة الدمغة. 2004لسنة 

ــ -   قيمة مقابل الوجبات المقدمة من شــ
ر
ــــركات اإلعاشــــةل باإلضــــافة لعدم المبالغة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ

  المستندات المرفقة. 
ر
 التأكد من صحة األعداد المذكورة ا

  قيمة   -
ر
ـــــافة إل المبالغة ا ــ ــ ــ   إيجار العقارات لديوان مجلس الوزراءل باإلضـ

ر
ـــــع ا ــ ــ ــ التوسـ

 اإليجارات الشهرية لتلك العقارات. 

  توريد وجبات غذائية )إفطارل غداءل عشاء( وفق البيان الت -
ر
: المبالغة ا  ال 

 البيان  المبلغ  رقم اإلذن 

 م  2021مقابل تقديم الوجبات اليومية عن شهر يونيو  669,054 9/ 61

 م  2021مقابل تقديم الوجبات اليومية عن شهر يونيو  650,830 9/ 64

 م. 2021مقابل تقديم الوجبات اليومية عن شهر يوليو   599,354 9/ 65

 م  2021مقابل تقديم الوجبات اليومية عن شهر يوليو   92,417 9/ 66
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ر العمل عل شـــركة  -   الديوانل باإلضافة إل تركير
  أعمال الصيانة داخل مببر

ر
التوسع ا

 أساس األعمار العقاري للمقاوالت العامة واالستثمار. 

ــــرف رقم ) - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ مليون دينار لديوان مجلس   10تحويل مبلغ    مقابل(  9/ 10إذن الصـ
الوزراء بنغازيل ويالحظ عدم تســــوية المبلغ المذكور من قبل ديوان مجلس الوزراء  

 بنغازي بموجب مستندات حبر تاريخ . 

ــــرف رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار لصــالن    3,510,070بمبلغ    21/ 11/ 16( بتاريــــخ  11/ 29إذن الصــــ
ــريــــع للمقاوالت واالستثمار   ــ ــ ــ ــ ــ ــــركة العمران الســ ــ ــ ــ ــ سداد المستخل   مقابل  العقاري  شــ

ر مقرات ديوان مجلس الوزراء   ــة وتجهير ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــال الصـ ــ ( ألعمـ  
ر
ــان ــ ر إن )األول والثـ تبير

ــــف تم  ــ ــ ــ ( من قانون النظام المال  للدولة  17بالمخالفة للمادة رقم ) إجراءات الـضــ
م تم من خالل التكليف المبــاشر بــالمخــالفــة لمواد الئحــة   عن ان العقــد المي 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فضـ
عدم تطبيق االسـتقطاعات  باإلضـافة إل مل  2007( لسـنة  563دارية رقم )القعود اإل 

 القانونية عل إذن الصـرف. 

  قيمة مصـــــروفات اإلعاشة بجناح رئيس الحكومةل وعل سبيل المثال ال  -
ر
المبالغة ا

ــــر بلغ  قيمة فاتورة شهر نوفمي  لسنة   ــ ــ م الخاصة باإلعاشة وخدمات  2021الحصــ
ــــرك  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   للتعهدات والتموين نحو النظافة المقدمة من شـ

ر
دينار    1,624,324ة الثالن
 (. 12/ 40وذلك حسب بيان إذن الصـرف رقم )

ـــــرف مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــالن محالت   12,050,000قيام ديوان مجلس الوزراء بصـ ــ ــ ــ دينار لصـ
ــيوف رئيس  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاعـات الثمينـة مقـابـل تزويـده بهـدايـا لضـ ــ ـــ ــ ــ ــ المجموعـة العـالميـة لبيع السـ

 مجلس الوزراء )صـرف  بمعرفت (. 

 ت الفضائية التابعة لمجلس الوزراءالقنوا

ــييــل مبلغ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ددات الالزمــة   50  تم تسـ ــــداد قيمــة الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليون دينــار من بــاب الطوارئ لسـ
  م2021لسنة    (272)للقنوات الفضائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  

ر
ل ويالحظ ا

 :  هذا الشأن مايل 

ددات للقنوات  ( المشـــار إلي  لســـداد 272بالرغم من صـــدور القرار رقم ) - امات الير ر الير
ر صــــدور القرار رقم ) اتل إال أن  تبير ر اء تجهير م باإلذن لديوان 2021( لســــنة  627وشر

ــــذكر بنحو  ــ الـ ـــــالف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المبلغ سـ ــــة من  ــ المتبقيـ ــــة  ــ القيمـ ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوزراء بصـ مجلس 
ــــروفات الالزمة بديوان مجلس الوزراءل    31,588,118 ــ ــ ــ ــ امات والمصــ ر دينار عل االلير

  هذا الصدد إل
ر
: ويشار ا  

ر
  اآلن

ـــــاب الطوارئ بنحو يخـالف المـادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ  عل حسـ
 
ــمـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـات خصـ ر ـــــداد االلير ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 17سـ

 القانون المال  للدولة. 

ـــــركة  ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــادقة مع الشـ ــ ــ ــــؤون المالية بالديوان بةجراء مصـ ــ ر قيام مكتب الشـ لم يتبير
 المضية فيما يخ  تسوية المديونية. 
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:  ديوان رئاسة الوزراء )املنطقة اجلنوبية(
 حساب الطوارئ: 

ــــ  الطوارئ مبلغ  كــــا  ــ ـــ ــ ــ ــ دينــــارل    33,000,000نــــ  قيم التــــدفقــــات النقــــديــــة عل مخصـ
ة من    وبلغــ  النفقــات   32,999,465  م2021/ 12/ 31وحبر   2021/ 01/ 01عن الفير

 :  عل قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء وبيانها كالتال 
 دينار بناءا

 البيان 
القيمة  

 المصـروفة 
 رقم القرار 

االحتياجات الالزمة والعاجلة لتسيير العمل بالديوان )المنطقة  توفير 

 الجنوبية(
19,999,575 706 /21 

ر مببر ديوان مجلس الوزراء )المنطقة الجنوبية(  21/ 240 9,999,590 تأسيس وتجهير

 21/ 502 3,000,300 توفير احتياجات مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء )المنطقة الجنوبية(

 - 32,999,465 المجموع 

 

 بند المصـروفات الالزمة والضـرورية لديوان مجلس الوزراء: 

ــــ  لهــذا البنــد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــارل بينمــا بلغــ  القيمــة    20,000,000بلغ إجمــال  مــا تم تخصـ
 والبيان التال  يوضن ذلك:  % 100دينار بنسبة  19,999,575 المصـروفة

 البيان  الشـركة اسم   المبلغ  التاريــــخ  رقم اإلذن 

9 /12 

30 /12 /21 

اد السيارات  4,791,320  شـركة رياس الستير
اء عدد  سيارة    80شر

مجهزة لرش المبيدات  

ية    الحشر

اد السيارات  4,775,885 12/ 11  شـركة المروج الوطنية الستير

اد السيارات  4,774,750 12/ 12   الستير
 شـركة السالم االفريقر

اد السيارات  4,748,120 12/ 13  شـركة الفجر القادم الستير

اد المواد   900,000 21/ 12/ 30 12/ 10 شـركة الزراعة المبتكرة الستير

 الزراعية

مضخة   50توريد عدد 

 12/ 10 غاطس 
30 /12 /21 

900,000 

جاع قيمة فواتير  ف م م   9500 12/ 16
 اسير

 العام اإلجمالي   19,999,575 -

 

 :  
ر
  هذا الشأن لوحظ اآلن

ر
 وا

ــبة بالمخالفة للقانون رقم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادقة ديوان المحاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تجزئة التوريدات للتهرب من مصـ
 م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالت . 2013( لسنة 19)

اء عدد ) - ـــــروفات شر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــمل المصـ ـــــرية 80تشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــيارة مجهزة لرش المبيدات الحشـ ــ ( سـ
 ة. دينار للسيارة الواحد 238,000نحو بلغ لبلديات المنطقة الجنوبية بمتوسط 

ــمـان  5لم يتم التقيـد بتنفيـذ ن  المـادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من عقود التنفيـذ فيمـا يتعلق بتقـديم ضـ
( ســــنوات من بداية تشــــغيل الســــيارات الموردة أو تشــــغيلها  3من قبل المورد يغط  )

. 60000مسافة )  ( كيلومير

ــــرف رقم ) - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء عدد )  900,000( بمبلغ  2/ 10إذن الصــــــ ( مضــــخة 50دينار مقابل شر
ــــر بوضوح   18,000غاطس  بقيمة   ــ ــ ــــر اللجنة لم يشــ ــ ــ دينار للمضخة الواحدةل محضــ
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ر  ــــير ــــتعانة بمختصـ  عن عدم االسـ
ا
ــــع ــــخاتل فضـ ــــة فنية تم  ألنواع المضـ إل أي دراسـ

ر لدراسة التوريدات.   وفنيير

 بند توفت  احتياجات مكتب نائب مجلس الوزراء المنطقة الجنوبية: 

 :  
ر
ر اآلن  ومن خالل الفح  والمراجعة تبير

ــــص  - ــ ــ ــ ــ ــــاذن الــ ــ ــ ــ ــ كة 12/ 1م )رف رق ــ ( ويمثل دفعة أول من قيمة الفواتير المقدمة من شر
 :  
ر
ان ولوحظ بشأنها اآلن  هال للطير

كةل ودون وجود عقد.  -  األعمال تم  من خالل التكليف المباشر للشر

كة تضمن  لساعات انتظار تفوق قيمة الساعات   ▪ ـــــشر المطالبات المقدمة من الــ
ــــة   ان من )معيتيقـ ــــددة للطير ــــا    –المحـ ــبهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاليف  سـ ــــاوزت التكـ   جـ

والعودة( والبر
 الفعلية لعملية النقل. 

ــــف رقم ) - ــ ــ ـــضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( تمثل أعمال نظافة تم  من خالل التكليف  12/ 6( )12/ 2اذن الــ
كة.   المباشر بالمخالفة لالئحة العقود اإلداريةل مع عدم إبرام عقد خدمات مع الشر

 العهد المالية

ــال    بلغ ــ ــ ة من    إجمـ الفير ــــة عن  ــ ــــروفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ المصـ ــة  ــ ــ ــاليـ ــ ــ المـ ــــد  ــ وحبر    2021/ 01/ 01العهـ
معاملة حيث بلغ ما لم يسوى حبر    (22د )دينار لعد  998,999نحو   م2021/ 12/ 31

: دينار  45,000تاريخ  ما قيمت    
ر
 لوحظ بشأنها اآلن

 عن عدم توافر   -
ا
ـــــرف فضـــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــرف العهد واســـتخدامها كأســـلوب للصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   صــ

ر
التوســـع ا

  أغلب مستلم  العهد. 
ر
ر الخ ينة ا  شـروط أمير

ــأن - ة تصـــل إل   صـــدور قرارات بشـ ــــرف بع  العهد المالية بمبالغ كبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   50,000صــ
ر ) ــنـة المـاليـة بـالمخـالفـة للمـادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 176ل  175دينـار للعهـدة الواحـدة خالل السـ

ــورات وتعميمـات وزارة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـات والمخـازن وبـالمخـالفـة لمنشـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر الئحـة المير
 المالية. 

 ابقة بسجل العهد. عدم إدراج أرصدة العهد المالية المرحلة من السنوات الس  -

  غير األغراض المخصــصــة لها بالمخالفة   -
ر
ــــرف بع  المبالغ من العهد المالية ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صــــ

انية والحسابات والمخازن. 180لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

 بأول مما ترتب عل  -
ا
ـــــة العهد الممنوحة أوال ــ ــ ــ ـــــتعاضـ ــ ــ ــ ـــــوية واسـ ــ ــ ــ عدم التقيد بآليات تسـ

 ابقة. ذلك تكرار صـرف العهد دون تسوية العهد الس 

ـــــنة المالية   - ــ ــــروفة خالل السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــعف المتابعة الدورية للعهد المصـ ــ م وعدم 2021ضـ
 الجدية بتسوية تلك العهد عند االنتهاء من الغرض الذي صـرف  من اجل . 

(  99ضـــعف التع يز المســـتندي لتســـوية العهد األمر الذي يعد مخالفة لن  المادة ) -
 من الالئحة. 
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 السيارات: 

ا ها من حســـاب التنمية  التال  يوضـــن الســـن  الجدول    تم شر
وات والســـيارات اإلدارية البر

 بشأن التخطيط والئحت  التنفيذية:  م2000لسنة  (13) بالمخالفة للقانون رقم

 عدد السيارات القيمة  البيان 

  عام  
ر
ا ها ا  66 11,114,380 2021سيارات تم شر

  عام  
ر
ا ها ا  154 40,554,075 2022سيارات تم شر

 220 51,668,455 اإلجمالي 

 

اء ـــــي  عدد    شر ــ ــ ــ ـــــيارة فاره  بقيمة  (  25)وتخصـ ــ ــ ــ دينار بناءا عل القرار    21,407,000سـ
ــــنة  (  469)رقم   ــ ــ ــ ــــم    م2021لسـ ــ ــ ــ لديوان مجلس الوزراء )موكب الرئيس( دون قيدها باسـ

ر وجود   ـــــرف تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ديوان مجلس الوزراءل ومن خالل الفح  والمراجعة ألذونات الصـ
 العديد من المالحظات: 

قيام ديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية باعتماد إجراءات الصـرف لتوريد  -
)المنطقة الشـــــرقيةل المنطقة الجنوبية( وفق سيارات لديوان مجلس الوزراء ونواب  

ـــــنة  265القرار رقم ) ــ ــ ـــــادر عن رئيس مجلس الوزراء بقيمة إجمالية  2021( لسـ ــ ــ م الصـ
ــالن )  11,114,395 ــ ر تجزئة األعمال بالحد الذي  3دينار لصـ ـــــركات حيث تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ( شـ

ــــبقة من الديوان بالمخالفة للمادة األول من القانون رقم ـــ ــ ــ ــ  ينأى بها عن الرقابة المسـ
ـــــانون رقم )24) ـــــدل للقـ ـــــة  19( المعـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادة تنظيم ديوان 2013( لسـ إعـ ــــأن  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

 المحاسبة. 

ــــنة  563مخالفة الئحة العقود اإلدارية رقم ) - ــ ــ ــ ــ م من حيث اتخاذ التكليف  2007( لسـ
 عن عدم إبرام )عقد( يحفظ حقوق الدولة. 

ا
 للتعاقد فضع

 
 المباشر طريقا

ة  - إل ديوان المحاسبة للمراجعة    عدم إحالة المعامالت المالية عقب الصـــــرف مباشر
ــنـــة  24الالحقـــة بـــالمخـــالفـــة للمـــادة الثـــانيـــة من القـــانون رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م المعـــدل  2013( لسـ

 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. 2013( لسنة 19للقانون رقم )

ــــبقة من المراقب المال  للتأكد من وجود التغطية المالية   - ــ ــ عدم إرفاق الموافقة المسـ
ــالمخــــالفــــة   ــدمهــــا بـ ــة والمــــادة )20للمــــادة )من عـ ( من 26( من القــــانون المــــال  للــــدولـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

 عدم تشكيل لجنة فنية لمعاينة واستالم السيارات.  -

ــيـادي رقم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم التقيـد بمـا ورد بكتـاب مـدير اإلدارة العـامـة للرقـابـة عل القطـاع السـ
ـــــأن االمتناع عن 2021/ 08/ 24( بتاريــــخ  3841-19) ــ ــ منن الموافقات لالرتباط   م بشـ

اء السيارات الغير خدمية.   من أموال التنمية والسيما شر
 
 بنفقات خصما

ــريب   بالمخالفة للمادة ) - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــداد الضـ ــــهادة السـ (  7( من القانون رقم )89عدم إرفاق شـ
ائب الدخل.  2010لسنة   بشأن  ر

سداد عدم إرفاق المستندات القانونية للشــــركة من )عقد تأسيسل ترخي ل شهادة   -
ل ما يفيد التسجيل التجاري(.   

ر
 ضـريبةل شهادة السداد الضمان
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ـــــر تسليم واستالم حيث أن  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر تسليم أي من السيارات المذكورة وفق محضــ لم يتبير
 الكشف المرفق وفق محضـر الجرد لم يشير إل )أي اسم( مستلم. 

ــــدار القرار رقم ) - ـــ ــ ــ ــ ر قيام رئيس مجلس الوزراء بةصـ ــــنة  138تبير ـــ ــ ــ ــ ــــأن 2022( لسـ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
ــيــــارة حــــديثــــة  27الموافقــــة عل تمليــــك عــــدد ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    2021( سـ لوزراء الــــدولــــة التــــابعير

ا ها وفق القرار رقم )   تم شر
 م. 2021( لسنة 666لحكومة الوحدة الوطنية والبر

ـــــراء   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر واللوائن والقرارات المنظمة لشـ إجراءات التمليك تم  بنحو يخالف القوانير
 واستعمال السيارات المملوكة للدولة. 

ــيـــارات المعتمـــد من مـــدير مكتـــب الخـــدمـــات  من خالل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف السـ ــ ـــ ــ ــ ــ االطالع عل كشـ
 :  
ر
 بالديوان لوحظ اآلن

 العدد  السيارات 

ر اإلدارات ومكاتب الديوان )الشـرقيةل الجنوبية(  122 سيارات مسلمة لموظفير

 7 سيارات عاطلة

 32 سيارات مشوقة

ر ولم يتم ترجيعها  ر سابقير  59 سيارات مسلمة لموظفير

 25 مسلمة إلدارة الشؤون األمينةسيارات 

 245 اإلجمالي 

 

 :  
ر
 كما لوحظ اآلن

ــــعف عملية   - ــ ــول المملوكة للديوان مما يؤدي إل ضـ ــ ــ ــــجل خاص باألصـ ــ عدم وجود سـ
 الرقابة عليها. 

عدم إرفاق صــــورة من فواتير الصــــيانة وقطع الغيار للســــيارات وحفظها بملف خاص   -
 لكل سيارة. 

ــــيارات )خارج الديوان( لدى  عدم اتخاذ   - ـــ ــ ــ ــ جاع السـ ــــير ـــ ــ ــ ــ ــــأن اسـ ـــ ــ ــ ــ اإلجراءات القانونية بشـ
 أشخاص انته  عالقتهم الوظيفية بالديوان. 

 للمادة رقم  -
 
عدم وجود مالك خاص بالســيارات المخصــصــة للديوان مما يعد مخالفا

اء واستعمال    2021( لسنة  191( من قرار مجلس الوزراء رقم )2) بشأن ضوابط شر
 كة الدولة. السيارات المملو 

 :  الحساب الختامي

  الحساب   -
ر
( ولم يظهر ا   الضمان االجتماع 

ر
  الباب األول )المساهمة ا

ر
ظهور فرق ا
 .  الختام 

-  .  
ر
  بنود الباب الثان

ر
 وجود فوائ  ا

ـــــروفات المعد  - ــ  الحساب الختام  وكشف المصــ
ر عدم مطابقة أرصدة الباب األول بير

 .  من قبل المراقب المال 

 الداخلية لكشوفات الحساب الختام  ومرفقات . عدم اعتماد المراجعة  -
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 قطاع الدفاع الفصل السادس:  
 ديوان وزارة الدفاع  

 نظام الرقابة الداخلية

-   
 
عدم القيام بختم أذونات الصـرف والمستندات المتيدة ل  بختم يفيد الصـرف وفقا

انية والحسابات ( 105لما نص  علي  المادة ) ر  والمخازن. من الئحة المير

ــــ  علي  الئحة العقود اإل  - ــ ــ  لما نصـ
 
ة رقم داريعدم وجود لجنة عطاءات بالوزارة طبقا

 (. 19م المادة )2007( لسنة 563)

  متابعة و  -
ر
ـــــر عدم الجدية ا ــ ــ ـــــرف الحسابات الم  حصــ ــ ــ   السابق لصالن  صــ

ر
ية المفتوحة ا

ــويــات الالزمــة   إدارة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكريــة نــاهيــك عن عــدم القيــام بــةجراء التسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــات العسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
اماتها.  حصـر ية المقفلة و صـرف للحسابات الم ر  الير

  إعداد الحسـاب الختام  للسـنوات السـابقة   اإلدارة قصـور  -
ر
المختصـة بوزارة الدفاع ا

 ( من القانون المال  للدولة. 23بالمخالفة لن  المادة )

ــــكرية بالخارج بعدم قيام مكاتب االرت - ــ ــ ــ ــــروف تقرير    ةحالةباط العسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ اتها للوزارة  مصـ
انية والحسابات والمخازن. 157بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

  تفعيــــل بع  اإل   إغفــــال  -
ر
والجهــــات التــــابعــــة لهــــا ومنهــــا هيئــــة    داراتوزارة الــــدفــــاع ا

  مجال التموين واإل  د اإلمدا
ر
 . عاشةوالتموين باعتبارها مختصة ا

  متابعة   إدارة ور غياب د -
ر
ــــول االنتاج ا ــ ــ واهمال  التابعة للوزارة بالداخل والخارج   األصـ

 محالت(.  األصول المختلفة من )عقاراتل شـركاتلملكية  وثائق

  تحــال  -
  إلزام الوحــدات البر

ر
ــور وزارة الــدفــاع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــواء من مبــالغ مختل إليهــا   قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فــة سـ
يةل انية )التسيير ر     المير

ر
ــــرف لحسابات المعداد مذكرة التسوية لإالطوارئ( ا ــ ــ ــ ــ    صــ

ية البر
    تديرها 

ا
ـــــروف الخالصـــة لتقرير ال  إحالةعن عدم فضـــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـــعف  إل  ات مما يؤدي مصـــــ

 نظام الرقابة عليها. 

  مسك سجل خاص ب -
ر
 الثابتة.  األصول قصور الوزارة ا

ــبقـة من المراقـب المـال  للوزارة قبـل االرتبـاط بـأي   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم القيـام بـأخـذ الموافقـة المسـ
انية والحسابات والمخازن. 26ادة )نفقات بالمخالفة لن  الم ر  ( من الئحة المير

-   
ر
ــور ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاعـديـ  بوزارة الـدفـاع وذلـك من حيـث عـدم أداء    القصـ ــ ـــ ــ ــ ــ المراقـب المـال  ومسـ

ــــادة )   المـ
ر
ــــا ا ــــوص عليهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة المنصـ ــــاليـ ــــد المـ ــــة  24تطبيق القواعـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ

  
ر
اف والحسابات والمخازن ا  ية. الحسابات العسكر  إدارة عل القسم المال  و  اإلشر

ر اإلدارة المالية وإدارة الحســــابات العســــكرية بوزارة الدفاع   - تداخل االختصــــاصــــات بير
ـــــات وموارد الوزارة   ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ـــــحة لحوكمة المال العام إلدارة مخصـ ــ ــ وعدم وجود ر ية واضـ
ــــاص فيما يتعلق بالباب األول   ـــ ــ ــ ــ ــــكرية االختصـ ـــ ــ ــ ــ ــــابات العسـ ـــ ــ ــ ــ وكل  إلدارة الحسـ

ُ
حيث أ

ل  واحتفاظ ديوان الوزارة بكل ما يتعلق بمخ  
ر
ــــروفات )الباب الثان ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــات ومصـ ــ ــ ــصـ ــ ــ صـ
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ـــــدد من اإلدارات  تول  عـ  عن 
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل فضـ العمـ   

ر
ـــــة ا ـــــ  ازدواجيـ نتج عنـ ــا  ـــ الطوارئ( مـ

ــــرفية األخرى دون وجود ضوابط  والوحدات األخرى إدارة عدد من الحسابات المصــ
 تقيد اإلنفاق من تلك الحسابات أو وجود نظام فعال للمتابعة والرقابة. 

انية   ن يةالمت   التسيت 

ر  ر الماليتير   عن السنتير
ر
 م: 2021ل 2020فيما يل  بيان بالموقف التنفيذي للباب الثان

 الفعلي   مصـروفال  الحواالت 

2020   2021 2020 2021 

78,357,500 105,000,000 55,586,178 104,999,489 
 

ر  : ومن خالل الفح  والمراجعة تبير  
ر
 اآلن

ـــــأن    2020/ 1الوزارة بةبرام عقد رقم    قيام - ــ ــ ر لمدة   إيجار بشـ ـــــكن بمنطقة النوفليير ــ ــ مسـ
 من   ســــنة

 
ل    77,000أي   دينار   924,000م بمبلغ  2020/ 11/ 01اعتبارا

 
دينار شــــهريا

 . يجار لوحظ بشأن  عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجل  اإل 

ـــــرف قيام الوزارة بال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــم  والوحدات التابعة لها   داراتلإل   صـ ــ ــ  خصـ
 
  ا

ر
  ا
ر
من الباب الثان

ة واعتبارها   ـــــروف صورة تحويالت مالية وتحميلها عل البند مباشر ــ  مصــ
ا
ات فعلية بدال

ــــب قرار وزير الدفاع ) ــ ــلحية حسـ ــ ــ ــات مصـ ــ ــ ــورة تفويضـ ــ ــ   صـ
ر
ــنة  136من إحالتها ا ــ ــ ( لسـ

 صـرف. م عل أن تسوى بموجب المستندات الدالة عن أوج  ال2021

  صورة مكافأة شهرية ألع -
ر
ــــرف مبالغ ا ــ ــ والمستشارين   5+5ضاء اللجنة العسكرية  صــ

ر    من بند أتعاب ومكافآت لغير العاملير
 
ـــــما ــ ــ   بالمخالفة  خصـ

عدم التقيد بالرقم الوطبر
ام اللجنة  م  2014( لسنة  8للقانون رقم ) ر ل باإلضافة ال عدم الير  

بشأن الرقم الوطبر
  تحال للجنة. 

 بتسوية الحواالت المالية األخرى البر

ــــوا - ــ ــ ــ ــ ام بالضـ ر ــــنة  346بط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم )عدم االلير ــ ــ ــ ــ   م2013( لسـ
ــــافةيجارل  فيما يخ  اإل  ــ ـــــرف يتم  ال ان     باإلضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــكوك ب صـ ــ ــــماءالصـ ــ ــــخاصاأل   أسـ ــ  شـ

 
ا
ر للوزارة بدال  إظهار الصك لمالك العقارل ومن امثلتها: من  المؤجرين التابعير

 البيان  القيمة  رقم اإلذن 

5 /5 264,000 
 المتعلقة باأللغام ومخلفات الحرب ات للمركز الليب   إيجار 

24 /10 45,000 

ر فيال إيجار  462,000 5/ 40  من )ن ح ز( بمنطقة النوفليير

 ح .م. ر   / إيجار سكن للسيد  24,000 12/ 147

 ا م    ن  / إيجار سكن للسيد  24,000 12/ 234

ان الخاص إيجار  385,821 12/ 247  ات تخ  الجهاز التنفيذي للطير
 

 )التنمية(الباب الثالث 

ـــضــــف   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الباب الثالث بالمــ ــــيد بحسـ دينار وهو يمثل    34,919,228بلغ قيمة الرصـ
ــابقة منها التفوي  رقم ) ــ ــــنوات سـ ــــات المالية لسـ ــيد للتفويضـ ــ ــــنة  189رصـ م  2019( لسـ

 دينارل وبيان :  34,551,000بقيمة 
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 وقد لوحظ بشأنه: 

م يحمل 2021  تفوي  مال  غير مسيل للعام  ةصدار تم استغالل التفوي  الصادر ب -
ــابقة من ســـنة  2021( لســـنة  22رقم ) امات سـ ر م لصـــالن  2014م يتضـــمن تســـديد الير
ــرك  ــ ـــ ــ ــ ــ بشأن التخطيط    م2000( لسنة  13ة الميدان وذلك بالمخالفة للقانون رقم )شــ

انية والحسابات والمخازن.  ر  والئحت  التنفيذية والئحة المير

ــــادر من و  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التخطيط وذلـك  ة زرار عـدم قيـام الوزارة بـالمتـابعـة الجـديـة للتفوي  الصـ
  تنفيذ ال

ر
  صدر التفوي  من اجلها. مشـروعباالستفادة من  ا

 ات البر

بكتاب من   م2021( لسـنة  22تم إيقاف التفوي  الصـادر من وزارة التخطيط رقم ) -
ــــنة 13نون التخطيط رقم )( لمخالفت  لقا 19/ 371رئيس الديوان باإلنابة رقم ) ــ ( لسـ

 مل وألسباب أخرى 2000

ن   ارئانية الطو مت 

 م: 12/2021/ 31ات الفعلية لن السنة المالية المنتهية في مصـروفالحواالت وال إجماليبلغ 

 الرصيد  ات الفعلية مصـروفال  الحواالت 

1,076,438,450 1,076,436,679 1,711 
 

ـــــاب األ   70منها مبلغ   ــ ــ ــ ـــــاب  والودائع  ماناتمليون دينار احيل من حسـ ــ ــ ــ الطوارئ    إل حسـ
( من القانون المال  للدولةل وقد 16م بالمخالفة ألحكام المادة )2021/ 02/ 15بتاريــــخ  

 لوحظ بشأنها: 

  ال -
ر
 المبالغة ا

 
ــــما ــــرف خصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــكرية واألمنية  صـ ــــورة من بند دعم العمليات العسـ   صـ

ر
ا

ــــرف رقم دينار وفق    1,788,000مكافآت بمبلغ   ــ ــ ــ ــ وذلك حسب قرار   7/ 10إذن الصــ
ــنة  156وزير الدفاع رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ر بحماية وزير    167م لعدد  2021( لسـ ــــخ  المكلفير ــ ــ ــ ــ شـ

    الدفاع 
ا
ــــرف الأسباب   عن عدم توضين فضع ــرف من هذا البند دون   صــ ــ ها من البند  صــ
 المخت . 

ــــرف ال - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ة من   صـ ـــــورة حواالت مالية مباشر ــ   صـ
ر
ـــــاب  ا ــ الطوارئ بموجب قرارات  حسـ
ــــادرة عن وزير  ــ ــ  بالمالدفاع ورئيس مجلس الوزراء عل أ  صـ

 
ــــوى الحقا ــ ــ ــــتندات  ن تسـ ــ ــ سـ

ــــرف الدالة عل أوج  ال ــ   صورة تفويضات مصلحية بالمخالفة    صــ
ر
 من تحويلها ا

ا
بدال

انية والحسابات والمخازن. ( من الئ21لن  المادة ) ر  حة المير

ــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــة الوزراء ووزارة الداخلية بالمخالفة باعتبارها    صـ مبالغ لجهات تبعيتها لرئاسـ
 جهات ذات ذمة مالية مستقلة. 

ــــرف بالقيام وزارة الدفاع   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية الطوارئ عل بند اإل   صــــ ر بالرغم من عدم  عاشــةمن مير
  ذلك 

ر
 : االختصاص ا
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 البيان  القيمة  رقم اإلذن 

3 /12 1,992,139 
ة مركز المدينة للخدمات التموينية بناءا عل قرار وزير الدفاع رقم  شـرك وتموين ل إعاشة

386 /2021 

10 /12 1,561,800 
ة الفرسان البي  بناءا عل قرار وزير الدفاع رقم  شـرك وتموين مستحقات   إعاشة

451 /2021   

25 /12 1,921,500 
عن طريق    2021/ 401ة رهف الدولية للخدمات التموينية بناءا عل القرار رقم  شـرك

 رئاسة حرس الحدود 

30 /12 2,000,000 
عن طريق المنطقة    2021/ 344ة الغيث للخدمات التموينية حسب القرار رقم  شـرك

 العسكرية الوسط 

 قرار أي    ة للخدمات التموينية عن طريق المنطقة العسكرية الوسط بدونشـرك 3,000,000 12/ 44
 

ــــرف ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية الطوارئ   صــــ ر ــــراء عدد   من مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك ســيارات الندكروز من   3لشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة قمة  شــــ
ــائل النقل بقيمة  التو  ــ اد وسـ ــــتير ــــل السـ ـــــبموجب    1,785,000اصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ رف رقم إذن الصـ
ة وزير الدفا  12/ 50  عل تأشير

 وقد لوحظ بشأنها:  لع بناءا

ة رقم  داريلجنة العطاءات وفق لما نص  علي  الئحة العقود اإل   حضــــر عدم وجود م -
 مل عالوة عن عدم وجود عروض مفاضلة. 2007( لسنة 563)

ـــــرف ال  أذونات  ةحالةعدم القيام ب ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ة   صـــ ديوان المحاسـبة وفق لما ن   إل    مباشر
ــبـــة رقم    نعليـــ  قـــانو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة    (19)المعـــدل للقـــانون رقم    (24)ديوان المحـــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
  المادة )2013

ر
 ( من . 2م ا

 أشـخاص  3السـتالم من قبل  عدم تشـكيل لجنة من وزارة الدفاع لالسـتالم وتم ا ▪
 حبر تبعيتهم. أو  بدون تحديد صفاتهم

انية الطوارئ   صــرف ال - ر   5+ 5سيارات لصالن اللجنة العسكرية    10لشــراء عدد    من مير
اد وسائل النقل وفق شـركة اإل من  : عطاء الستير  

ر
 اآلن

 البيان  القيمة  رقم اإلذن 

6 /7 3,360,000 
 5+5سيارات لصالن اللجنة العسكرية    10توريد عدد 

14 /7 3,360,000 
 

 وقد لوحظ بشأنها: 

ـــــر عدم وجود م ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجنة العطاءات وذلك بالمخالفة لما ن  علي  الئحة   حضـ
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريالعقود اإل 

ـــــراءالقيام بتجزئة قيمة   ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــيارات بالمخالفة لما ن  علي  قانون ديوان   الشـ ــ للسـ
مل  2013( لسـنة  19عدل للقانون رقم )م والم2013( لسـنة  24المحاسـبة رقم )

 عد الضف. باإلضافة ال عدم احالتها للديوان ب

ـــــرف ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـــورة   صـــــ
ر
انية الطوارئ من بند دعم العمليات العســـكرية واألمنية ا ر من مير

ــــرف رقم مكافآت ومنها   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لســنة  170حســب قرار وزير الدفاع رقم )  8/ 11إذن الصــــ
ر والحمــــايــــة    3,986,000م بمبلغ  2021 يــــة ومكــــافــــآت ألفراد شيــــة التــــأمير

يمثــــل نير
 لديوان رئاسة الوزراء. 

ــــرف ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــةواإل   قامةعل اإل  صـ ــ ــ ــــخاصأل   عاشـ ــ ــ ــــمائهم أو دون بيان    شـ ــ ــ ــــفاتهمأسـ ــ ــ أو    صـ
عالقاتهم مع الوزارة ناهيك عن عدم وجود رسائل تكليف من الوزارة للفندق لغرض 

 . قامةاإل
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 البيان  القيمة  رقم اإلذن 

3 /10 267,840 
 فندق كورنتيا 

1 /11 240,213 

 الفندقيةحجار الماسة للشقق شـركة أ   661,158 11/ 10

 فندق كورنتيا  119,524 12/ 2
 

 واجلهات التابعة   األركان رئاسة  

 نظام الرقابة الداخلية

ة داريـ( من الئحـة العقود اإل 19عـدم وجود لجنـة عطـاءات فرعيـة ـبالمخـالفـة للمـادة ) -
 م. 2007( لسنة 563رقم )

ــــرف ال  أذوناتعدم القيام بختم  - ــ ــ ــــرف والمستندات المتيدة بما يفيد ال  صــ ــ ــ لضمان   صــ
ــــرف عـدم تكرار   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هـالصـ

 
ـــــ  عليـ  المـادة )وفقـا ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  105لمـا نصـ ر ( من الئحـة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــاذ   - ــاتخـ ــام بـ ــابـــات    اإلجراءاتعـــدم القيـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالحسـ ــــكوك المعلقـــة بـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاء الصـ ــةلغـ الكفيلـــة بـ
ــــرف الم ــــرفللحسابات المية من عدة سنوات حسب ما ورد بمذكرات التسوية  صــ ية  صــ

انية والحسابات والمخازن. 162بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــاب الختـــام  بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة ) إحـــالـــةعـــدم إعـــداد و  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من القـــانون  23الحسـ
 المال  للدولة. 

ــــروف تقارير ال  ةحالةب  األركانعدم قيام الوحدات التابعة لرئاســة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات والتســويات  مصــــ
 ضعف نظام الرقابة عن تلك المبالغ. إل  ما يؤدي ية صـرف الم

ــــة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف رئاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   متابعة الجهات والوحدات التابعة لها من حيث    األركانضـ
ر
العامة ا

ــــروف خالصة لتقرير ال  إحالة ــ ــــرف ات وكذلك مذكرات التسوية للحسابات الممصــ ــ ية  صــ
 حيالها.  أي إجراءات وعدم اتخاذ 

ــنـــة  24عـــدم التقيـــد بن  القـــانون رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  19م المعـــدل بـــالقـــانون رقم )2013( لسـ
ــــنة   ــ ــ ــ   ت يد ال  أذونات  ةحالة( ب2م والئحت  التنفيذية المادة )2013لسـ

ــــرف البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ صـ
 ألف  500قيمتها عن 

ا
ة  بديوان المحاسبة.  صـرف بعد ال دينار مباشر

ـــــة   - ــ ــ ــ ـــبقة قبل االرتباط ب  األركانعدم قيام رئاسـ ــ ــ ــ ــ ي نفقات  أ العامة بأخذ الموافقة المسـ
  مـاليـة من المراقـب المـال  

 
ـــــابـات  26لن  المـادة )وفقـا ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 والمخازن. 

 عدم القيام بمسك سجل خاص لألصول الثابتة.  -

انية الطوارئ ن  مت 

ـــــة  - ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  العامة من    األركانبلغ  قيمة الحواالت المالية من وزارة الدفاع لرئاسـ ـــ ــ ــ ــ حسـ
انية الطوارئ مبلغ وقدره  ر  دينار.  132,620,536مير
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بنظام الحواالت المالية للوحدات    صـرف العامة للجيش الليب   بال  األركانقيام رئاسة   -
 من 
ا
  صـــورة تفويضـــات مصـــلحية تحدد أوج    إحالةوالجهات التابعة لها بدال

ر
ذلك ا

   االنفاقل
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوية وقفل هذه المبالغ مع المراقب المال  برئاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن عدم تسـ
 بأول 

ا
انية والحساباتاألركان أوال ر  . والمخازن بالمخالفة لالئحة المير

ـــة   - ــــرف بال  األركانقيام رئاسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــها )تخ  الباب    صــ من بند الطوارئ عل بنود ال تخصـ
( وذلك بالمخالفة لل   

ر
ـــــريعالثان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر )ات المالية النافذة  تشـ ( للقانون  11ل  10والمادتير

 المال  للدولة. 

 عاشة والتموين اإل 

ـــــرف ب  األركانقيام رئاسة   ـــــرك لعدد من   إقامةو   إعاشة  صــ التموين بناءا عل قرار وزير  ات  شــ
:  لم2021( لسنة 322الدفاع رقم )  وبيانها كالتال 

 البند  القيمة  ة شـرك اسم ال 

 3,094,000 ة الموائد الهنيةشـرك

 والتموين  عاشةاإل 

 2,009,777 ة الوردة البيضاء شـرك

 1,131,314 ة الغيث للخدمات التموينيةشـرك

 5,229,625 ة الشيف الكريم شـرك

 971,520 ة الضيافةشـرك
 

 :  وقد لوحظ بشأنها مايل 

ــنـة  563كـافـة العقود بطريقـة التكليف المبـاشر بـالمخـالفـة للقرار رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2007( لسـ
 ة. داريبشأن الئحة العقود اإل 

ــــرف ال  أذونات  ةحالةعدم القيام ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ت يد قيمتها عل لديوان الم  صــــــ
  500حاســــبة البر

ــــرف دينار بعد الألف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة   صــــــ     مباشر
 
(  19( المعدل للقانون رقم )24لقانون رقم )وفقا

 تنظيم ديوان المحاسبة والئحت  التنفيذية.  إعادة م بشأن 2013لسنة 

  ت يـد قيمتهـا عن  عـدم التقيـد بـأخـذ موافقـة الـديوا -
    مليون دينـار   5ن للعقود البر

 
وفقـا

 م والئحت  التنفيذية. 2013( لسنة 19القانون رقم ) لما ن  علي 

    عـــدم وجود لجنـــة عطـــاءات فرعيـــة -
 
ـــــ  عليـــ  المـــادة )وفقـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 19لمـــا نصـ

 م. 2007ة لسنة داريالعقود اإل 

ر ل  إقامةو   إعاشةالعامة بسداد   األركانقيام رئاسة   - ة الوليمة الليبية نظير شــرك للعاملير
ــــالن غرفــة الع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة بقيمــة مليــات المخــدمــاتهــا لصـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إذن دينــار وفق    4,000,000شـ

ات طرابلس بقيمة  شــرك ل و 12/ 221الصــرف رقم  إذن دينار وفق   6,600,000ة خير
 : وقد لوحظ  12/ 230الصـرف رقم 

مة لإل إرفاق   عدم - ر ال  عاشةالعقود المي  غرفة العلميات  األركان أو  ة ورئاسة شــرك ما بير
كة.   المشير

ــةعدم بيان نوع اإل  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم تقديم فيها الخدمة و المقدمة والف عاشـ
ة البر ــعار ير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أسـ

 الوجبات المقدمة. 
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  ت يد عن ما يفيد وجود مواف إرفاق  عدم ▪
  ذلك البر

ر
 لف. أ  500قة للديوان ا

( من الئحــة 10كــافــة العقود بطريقــة التكليف المبــاشر بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ▪
 م. 2007( لسنة 563العقود رقم )

-   
ر
  الوزارة ا

ـــــرف ســـابات المالفائ  من الح  إحالةتراجر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ )الرصـــيد   األركانية لرئاســـة  صـ
  
ر
ي( ا ــــاب إل   م2020/ 12/ 31الدفير ــــب   اإليراد حسـ العام بوزارة المالية وذلك بحسـ
 :  البيان التال 

ي  الباب األول  البيان 
ن
 الباب الثان

  
ر
ي ا  2,618,384 8,464,955 م 2020/ 12/ 31  الرصيد الدفير

 

 جهاز حرس املنشآت النفطية 

 الداخليةالرقابة 

  تكفل ســـالمة النظام المحاســـب   والمحافظة   -
  مســـك الســـجالت البر

ر
قصـــور الجهاز ا

  منها )سجل 
امات المالية(.  األصول عل المال العام والبر ر  الثابتةل سجل االلير

ات ال - ــــم المال  للعنا  ذات الكفاءات والخي  ـــــرور افتقار القسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــيير وإنجاز ضـ ية لتسـ
  توزيــــع االخت

ر
  القسم. العمل مع التداخل ا

ر موظقر  صاصات بير

  إعداد مذكرات التسوية الشهرية وخالصة ال -
ر
 ات. مصـروف التأخر ا

ة  - ــــادرةلإلغاء    كير ــ ــ ــ ــ ــــكوك الصـ ــ ــ ــ ــ ــــير األمر    الصـ ــ ــ ــ ــ   الدقة  إل   الذي يشـ
ــــور وعدم توجر ــ ــ ــ ــ القصـ

 والعناية الالزمة عند اإلعداد. 

ــــرف ال  أذوناتعدم ختم بع    - ــ ــــرف والمستندات المرفقة لها بختم يفيد ال  صــ ــ مع   صــ
ـــــابات  105اريخـ ل مخـالفـة بذلك ألحكـام المـادة )بيـان ـت ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

   والمخازن. 

 صـرفيةالحسابات الم

  إعداد مذكرات التسوية الشهرية.  -
ر
 التأخر ا

( تجـــاوزت المـــدة القـــانونيـــة دون اتخـــاذ   -  
ر
  اإلجراءاتظهور مبـــالغ معلقـــة )البـــاب الثـــان

( من الئحـــة 162يـــد بـــأحكـــام المـــادة )الـــذي يتطلـــب التقاألمر    القـــانونيـــة لمعـــالجتهـــال
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــكوك الجاهزة لل  - ــ ــ ــ ــ   االحتفاظ بالصـ
ر
ر الخ ينة ا ــــرف تهاون أمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ داخل الملفات    صـ

ات( دون االحتفاظ بها داخل الخزنة الحديدية مرفقة بكشف تفصيل  بها.   )كلسير

  وجود حسـاب م -
ر
ـــــرا ــ ـــ ــ ــ ــ   وإعداد المعالجات والتسـويات الالزمة إقفال قديم لم يتم  صـــ
  حساب م

ر
 . صـرف األمانل  والمتمثل ا
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ية  النفقات التسيت 

 ات الفعلية مصـروفال  المسيل خالل السنة  البيان 

 218,274,472 229,528,136 الباب األول 

  
 15,374,519 15,999,998 الباب الثانر

  

ـــــلوب التكليف المباشر لبع    - ــ ــ   أسـ
ر
ـــــع ا ــ ــ المنفذة دون طرح العطاءات    األعمال التوسـ

ـــــات بالمخالفة لالئحة العقود اإل  ــ ــ ــ ـــــنة  563ة رقم )داريوإجراء المناقضـ ــ ــ ــ مل  2007( لسـ
ــابـات والمخـازن  13عالوة عن مخـالفـة احكـام المـادة ) ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

  نهاية السنة المالية بقصد استنفاد المخص  مصـــــروف بخصوص ال
ر
  تم  ا

ات البر
  منها: 

 والبر

 المستفيد  البيان  القيمة  لصـرف إذن ا

ونية 320,700 12/ 246 اء شـرك توريد معدات كهربائية وإلكير  مواد كهربائية ة حطوط االكتفاء لشر

242 /12 313,500 
ات كهربائية ومعدات   ر توريد تجهير

ونية  إلكير
اء مواد كهربائيةشـرك  ة حطوط االكتفاء لشر

239 /12 294,400 
ومنظومات    أجهزةتوريد أثاث و 

 مراقبة
 ة عالمة األوسط لتصدير األثاث شـرك

 

ر   - ر وتحميل  عل بند مكافآت لغير العاملير   منن المكافآت المالية للعاملير
ر
ــــع ا ــ ــ ــ ــ التوسـ
ر بهـــال  األعمـــال دون بيـــان       الـــذي يعـــد األمر    المكلفير

 
( من 10ألحكـــام المـــادة )مخـــالفـــا

انية والحسابات والمخازنل  ( من  13قانون النظام المال  للدولة والمادة ) ر الئحة المير
 وكمثال عل ذلك: 

 رقم القرار  القيمة  التاريــــخ  إذن الصـرف 

 2021/ 56 2,000 م 2021/ 07/ 05 بدون رقم 

 2021/ 58 12,000 م 2021/ 07/ 12 7/ 36

 2021/ 113 5,000 م 2021/ 10/ 04 20/ 56

 تكليف صادر  1,000 م 2021/ 10/ 04 20/ 55

 تكليف صادر  1,000 م 2021/ 10/ 04 10/ 54

 تكليف صادر  3,000 م 2021/ 12/ 30 12/ 217
 

ــروف العهد المالية ال إجمال  بلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ   218,607م مبلغ  2021سنة المالية  ة خالل المصــ
ــويتهـا ـبالمخـالفة  أو   هـا إقفـالعهـد لم يتم    8منهـا عـدد عهـدة مـاليـة    21دينـار لعـدد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ

ــابات والمخازن من حيث مخاطبة  188ألحكام المادة ) ـــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
  لم يتم  

ــــتلم  العهد البر ــ ــ ــــرور ها بإقفالمسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــكل عاجلإقفالة  ضـ ــ ــ ــــويتها بشـ ــ ــ أو    ها وتسـ
 . ر  الخصم من مرتباتهم وفق اللوائن والقوانير

 ات  نشاء املركز التنفيذي للصيانة واخلدمات وال 

 ابة الداخليةنظام الرق 

ــير العمـل والوقوف عل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام مكتـب المراجعـة الـداخليـة بـةعـداد تقـارير عن سـ
شاد ب  دارة المشا ل وإحالت  لإل   . العليا لالسير
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ــنو   وجود  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك معلقة منذ سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقة الزال  تظهر حبر تاريــــخ  صـ ــ ـــ ــ ــ ــ عداد هذا إات سـ
ــــمها بالم  وه  التقرير   ــ ــ ــ ــ ــــرف تخ  مرتبات لم يتم خصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ يلزم من  دون اتخاذ ما   صـ
 حيالها.  إجراءات

 . عل كل صنف بالمخازن صناف عدم وجود بطاقات األ  -

ــتعمـال ومنهـا   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالحـة لالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   (طـابعات   لحبـار )أ وجود مواد راكـدة ـبالمخـازن لم تعـد صـ
 . مستعملة ومركونة بالمخزن جهزة وكذلك وجود بع  األ 

  منها سجل  اإلدارة عدم قيام  -
  . الثابتة األصول بمسك بع  السجالت والبر

ــــنيف بع  األ  عدم - ــ ــ ــــناف تصـ ــ ــ ـــــل    صـ ــ ــــليمة وكدلك عدم فصـ ــ ــ وعدم حفظها بطريقة سـ
 . عن بعضها  صناف األ 

 . بالمركز   اإليراداتحساب  إل    الخاصة بالمركز من وزارة الدفاع   اإليرادات  إحالةعدم   -

ـــــركات المنفذة لعدة  قيمة الديون القائمة عل المركز لل   إحالةعدم  - ــ ـــ ــ ــ ــ عمال للمركز  أ ـشــ
 . العام بالحسابات العسكرية د اإليراواالحتفاظ بها بحساب 

ــــابخر آ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاءختام  للمركز التنفيذي للخدمات واإل   حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة المالية  نشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات عن السـ
 م بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة. 2020

ية انية التسيت  ن  المت 

 البيان  السنة  مصـروف ال  الرصيد  المسيل 

 الباب االول  2021 7,049,200 (2300)  6,105,693

699,999  (510) 699,490 2021   
 الباب الثانر

 جمالي اإل  2021 7,748,690 (2810) 6,805,692
 

ــابأ لوحظ   - ــاليـــة عل البـ تكون األول    ن قيمـــة الحواالت الواردة للمركز من وزارة المـ
  للمرتبــــات وليس بــــاإل 

ر
ــــاا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    أ   ذي الــــاألمر    لجمــــال  بــــالصـ

ر
تقرير  ظهر قيمــــة المرتبــــات ا

 عل من الحواالت: أ مصـروفات ال

 البيان 
 مصـروف ال  المسيل  الحواالت 

2021 2021 2021 

 7,049,200 6,105,693 6,105,693 األول الباب 

  
 699,490 699,999 699,999 الباب الثانر

 7,748,690 6,805,693 6,805,693 جمالي اإل 
 

ـــــرف لبع  مســـتندات ال  المســـتندي ضـــعف التع يز   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر    صـ بالمخالفة ألحكام المادتير
انية والحسابات والمخازن99-100) ر  . ( من الئحة المير
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 إذن الصـرف رقم   القيمة  البيان  مالحظات 

 8/ 7 1,255 توريد قطع غيار  استالم  إذن إرفاق  عدم 

 8/ 6 8,820 صيانة مركبات الية تقرير باالستالم إرفاق  عدم 

يات   حضـر م   4/7 13,220 مقابل توريد اثاث  لجنة المشير

 3/7 6,291 ومعدات طبية أجهزة توريد  مايفيد االستالم إرفاق  عدم 

يات  حضـر م إرفاق  عدم   2/6 16,500 توريد مكيفات  لجنة المشير

 1/12 51,281 توريد قرطاسية مايفيد االستالم إرفاق  عدم 
 

ــــرف لوحظ قيام المركز ب - ــ ــ ــ ــــرف مبالغ لموظف قام ب  صــ ــ ــ ــ لخاصة لتسيير  ا  أموال ها من صــ
 ذلك: ومن أمثلة  لالعمل

 المستلم  البيان  القيمة  رقم اإلذن 

8 /11 10,355 

 9,980 11/ 5 ف أ ع  اعمال صيانة للمركبات  تنفيذ 

6 /10 25,990 
 

 اإليرادات

من العقود    % 2  عمال  بنسبةأ ركز تحسب للمركز إيرادات عل كل  الم  إنشاءوفق قانون 
مة مع وزارة الدفاع ومع   المركز  اإليرادات إل  نسبة    إحالةلك رفض  وزارة الدفاع  ذالمي 

ــــبة   ــ ــ ــ ــ ــــتقطاع نسـ ــ ــ ــ ــ ــــابق اسـ ــ ــ ــ ــ المركز بحجة تبعية  اإليرادات إل حيث رف  وزير الدفاع السـ
      من اى عقد مع الوزارة إيراداتالمركز لوزارة الدفاع واليحق ل  اســــتقطاع نســــبة  

 
مخالفا

 المركز.  إنشاءبدلك قانون 

 المخازن

 عل كل صنف بالمخازن.  صناف عدم وجود بطاقات األ  -

ــليمــة بــالمخــازن بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة 220عــدم وجود تهويــة سـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

( من الئحـة 215بـالمخـالفـة ألحكـام المـادة )  عـدم االهتمـام بنظـافـة المخزن وتنظيمـ  -
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

 مركز العمليات املشرتكة طرابلس الكربى  

 الرقابة الداخلية

العليـا    اإلدارة   إل  عـدم قيـام المراجعـة الـداخليـة بـةعـداد تقـارير بنتـائج أعمـالـ  وإحـالتهـا  -
شاد بها.   لالسير

ــــدم   - ــ   تؤدي إعـ
البر امج والخطط  الي  ــــداد  ــ ــــداف تحقيق األإل    عـ ــ ــــة المرجوة    هـ ــ ــــاليـ ــ المـ

 المركز. 

 . ةعدم وجود عنا  مالية مؤهل  -
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قيم   - ام بير ر ــــرف ال  أذوناتعدم االلير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    صـ
 
   ترقيما

 
ــهريا ــ ــ  شـ

ا
ــع ــ ــ ــلسـ ــ ــ بالمخالفة للمادة   متسـ

انية والحسابات والمخازن. 100) ر  ( من الئحة المير

امات القائمة   - ر ــــجل تحليل  لاللير ــ ــ ــــك سـ ــ ــ   مسـ
ر
ــــور ا ــ ــ ــــعف    األ اديمية علالقصـ ــ ــ مما يضـ

ــنـــة 13( من القـــانون رقم )18إحكـــام الرقـــابـــة عليهـــا بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 م بشأن التخطيط. 2000

إلـيـهـم   - ــــة  ــ ــ الـمـوكـلـ ــــام  ــ ــ والـمـهـ ــــائـف  ــ ــ الـوظـ مـع  ر  الـمـوظـفـير بـعـ   مـؤهـالت  تـوافـق  ــــدم  ــ ــ عـ
ــنـــة  12من قـــانون العمـــل رقم )  7ة رقم  ( فقر 128ألحكـــام المـــادة )بـــالمخـــالفـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 م. 2010

ـــــــانات لبع    - ـــــ ـــــــفاء البيـــ ـــــ ـــــــدم استيـــ ـــــ ر ) صـــــرف ال  أذوناتعـــ - 99بالمخالفة لن  المادتير
انية والحسابات والمخازن. 100 ر  ( من الئحة المير

  سوء تخ ين بع  األ  -
ا
بيعتها مع عدم عن عدم حفظها بطريقة تالئم طصناف فضع

ــنف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل كــل صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  219خر بــالمخــالفــة لن  المــادة )األ   علفصـ ر ( من الئحــة المير
 والحسابات والمخازن. 

ي الفعل  وتحديد  -
  عملية الجرد السنوي من حيث مطابقة الرصيد الدفير

ر
القصور ا

 . االنحرافات ومعالجتها 

ي 
ن
 : المرصوفات العموميةالباب الثان

ي ا اتمصـروفال  المبالغ المخصصة 
ُ
 لرصيد المتبق

2,014,000 696,680 1,317,320 
 

ــــرف رقم  - ــ ــ ــ ــــرك دينار لصالن    22,700م بمبلغ  2021/ 9/ 29بتاريــــخ    9/ 2إذن الصــ ــ ــ ــ ة شــ
اد األ  ـــــتير ــ ـــــتقبل السـ ــ ر عدم وجود ملف ال  لجهزة رابطة المسـ ــــرك تبير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   اإلجراءاتة و شـ

 . جهزة الستالم األ  عدم وجود لجنة مختصةو  الالزمة

ــــرف رقم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك دينار لصالن   50,000م بمبلغ  2021/ 8/ 2بتاريــــخ    8/ 1إذن الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
اد األ  ر عدم وجود مواصــــفات    جهزة رابطة المســــتقبل الســــتير ونية والتقنية تبير

اإللكير
 . جهزة استالمات لأل إرفاق  عدمو  جهزة بالعقد لأل 

ــــرف رقم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك دينار لصالن   49,240م بمبلغ  2021/ 8/ 4بتاريــــخ    8/ 3إذن الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
ا ر  جهزة د األ رابطة المستقبل الستير ونية والتقنية تبير

: اإللكير  
ر
 اآلن

 . جهزة عدم وجود الجهة المطالبة باأل  -

  . المطلوبة جهزة مواصفات األ إرفاق  عدم ▪

 . جهزة استالمات األ إرفاق  عدم ▪

 . عدم تشكيل لجنة مكلفة ▪

ــــرف رقم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     8/ 5إذن الصــــ
ر
عدم لوحظ  دينار    5,000م بمبلغ  2021/ 8/ 10المؤرخ ا

  . المالية بالمخالفة للمنشور وزارة الماليةالعهدة  صـرف تقيد المركز ب
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 الخزينة

  توجــد بهــال مع عــدم احــاطتهــا   -
لوحظ إن الخ ينــة غير مثبتــة داخــل جــدار الغرفــة البر

ــــادة ) ــــة للمـ ــــالفـ ــــالمخـ بـ ــــائط    الحـ
ر
ــــ  ا ــــدي مثبـ ــــديـ ــــة  47بحزام حـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ
 والحسابات والمخازن. 

. رف صـ عدم القيام بةعداد مذكرات تسوية الحسابات الم -
 
 ية شهريا

 المناطة ب .  األعمال افتقار قسم الخ ينة للعنا  المؤهلة للقيام ب -
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 قطاع اخلارجية الفصل السابع:  
 وزارة اخلارجية 

 ديوان وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
 نظام الرقابة الداخلية

ـــــتيفاء بيانات بع    - ــ ــ ـــــرف ال  أذوناتعدم اسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ( من الئحة 99بالمخالفة للمادة )  صـ
ــــابــات والمخــازنل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر    المير

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوزارة التقيــد بــأحكــام المــادة    إغفــال عن  فضـ

ــابات والمخازن بختم جميع المســـتندات المرفقة  105) انية والحسـ ر ( من الئحة المير
ــــرف ال  ذوناتأل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف بما يفيد ال  صــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــراف وتوقيع    صــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بجانب الختم عل بع     الصــ

 . ف صـر ال أذونات

ـــــرف ال  أذوناتغياب التع يز المســـتندي لبع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر )  صـ (  100-99بالمخالفة للمادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

  المادة   -
ر
ــــوص عليها ا ــات المنصـ ــ ــاصـ ــ   القيام ببع  االختصـ

ر
ــير المراقب المال  ا ــ تقصـ

ـــــاب24( من قانون النظام المال  للدولة والمادة )18) ــ انية والحسـ ر ات  ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ــروف وال  اإليراداتتوافق تقارير  أو   عدم مطابقة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ات المعدة من قبل المراقب  مصـ
 المال  مع بيانات سجل االعتمادات المالية الممسوك من طرف . 

ــــجل خاص ل - ــ ــــك سـ ــ ـــــر عدم مسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــول   حصـ ــ ــالثابتة وتدوين البيانات األ   األصـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ية  سـ
ـــــل عل   ــ ــ ــ ـــــافةومتابعت  من حيث اإل   حدى المتعلقة بكل أصـ ــ ــ ــ ـــــتبعاد من واال   ضـ ــ ــ ــ    سـ

ا
أوال

 . راف المحاسبةوبما يتما ر مع قواعد وأعبأول 

ــــاب الختام  واحالت  - ــ ــ ــ ــ   إعداد الحسـ
ر
(  23وزارة المالية بالمخالفة للمادة )إل   التأخر ا

 من قانون النظام المال  للدولة. 

ـــــر عدم القيام بالجرد الفعل  لألصولل واالكتفاء بعملية ال - ــ ــ ــ المطابقة  إجراء   دونحصــ
ر   ية بدفير    رصــــدة كشــــوف الجرد واألبير المخازن لتحديد االنحرافات إن   ســــتاذ أ الدفير

انية والحسابات والمخازن. 299بالمخالفة للمادة ) لوجدت ر  ( من الئحة المير

ر  إلغــاء   عــدم -   تجــاوزت مــدتهــا القــانونيــة بــالمخــالفــة للمــادتير
ــــكوك المعلقــة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

ـــــابات والمخ119ل  118) انية والحسـ ر     ازنل( من الئحة المير
ا
ـــــع ـــــير الوزارة  فضـ عن تقصـ

ر الم   تسوية المعلقات بينها وبير
ر
  أثرت عل حساباتها.  صـرف ا

 والبر

 ( 163بالمخالفة للمادة ) ماناتالوزارة عن مسك سجل الودائع واأل  إغفال  -

ـــــنف عل األ  - ــ ــ ـــــع بطاقة الصـ ــ ــ ام بوضـ ر ـــــناف عدم االلير ــ ــ الموجودة بالمخزن بالمخالفة    صـ
اني219للمادة ) ر  ة والحسابات والمخازن. ( من الئحة المير
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ـــــعف - ــ ــ ر واللوائن المنظمة لعملهم  أداء   ضـ   بالقوانير
ر
ـــــم المال  وعدم اإللمام الكاا ــ ــ القسـ

 عنـد 
 
ــــن جليـا ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة والقيـد بـاليوميـة العـامـة واعـداد   إعـداد والـذي يتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـذكرات التسـ

 الحسابات. 

ـــــكوكإلغاء    تعدد حاالت - ــ ـــتبدالها بصـ ــ ــ ـــــكوك واسـ ــ ـــــباب اإل  دون ذكر أخرى   الصـ ــ لغاء  أسـ
انية والحسابات والمخازن. 112ة للمادة )بالمخالف ر  ( من الئحة المير

ــنــدة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير مكتــب المراجعــة الــداخليــة عن القيــام بــالمهــام المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  إليــ    تقصـ حيــث تبير
ـــــابية دون أن يمتد  ــ ـــــتندية والحسـ ــ ـــــار عمل  عل المراجعة المسـ ــ إعداد تقارير  إل  اقتصـ
ــع المال  وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإجراء   ــ ــ ــ ئ عل دورية عن الوضـ الجرد المفاج 

ــــازن والوقوف عل   ــــ الخزائن والمخـ ــــاء   أوجـ ــــد من األخطـ ــور للحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االنحراف والقصـ
 المتكررة. 

ــــدار القيام ب - ــ   تول  مهام    ةصـ
ر
ــــتمر ا ــ جملة من القرارات بةحداث حالة من التغيير المسـ

ـــــؤون اإل  إدارة مدير     انتج  حالة  داريالشـ
   من ة والمالية والبر

ر
ـــــتقرار ا  إدارة عدم االسـ

 . ة والمالية وبما انعكس عل ضعف األداء دارياإل الشؤون 

 اإليرادات

ـــــيل مبلغ   ــ ر قيام الوزارة بتحصـ ـــــنة المالية    212,100تبير ــ مل يمثل  2021دينار خالل السـ
ــــلية و  ــ ــ ــــديقات للطوابع القنصـ ــ ــ ــــوم تصـ ــ ــ   بما يتين إمكانية  إرسـ

ر
ــــاب الباب الثان ــ ــ يداع  بحسـ

ـــــرف في  بدال عن  الت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــاب  إصـ ــ   حسـ
ر
 إلحالت  لإليراد العاماإليراد  يداع  ا

 
ل وذلك  تمهيدا

 بالمخالفة للقانون المال  للدولة. 

ية انية التسيت  ن  المت 

ــــروف الفيما يل  بيان بالحواالت المالية و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مصــــ    األول    ات عن البابير
ر
خالل الســنة  والثان

 : م2021المالية 

 الرصيد  اتمصـروفجملة ال  المسيل  البيان  السنة المالية 

 م 2021
 (76,456)  24,206,620 24,130,163 األول الباب 

  
 3,645,418 168,035,230 171,680,648 الباب الثانر

 3,568,961 192,241,850  195,810,811 جمالي اإل 
 

: لوحظ  مراجعةالمن خالل و   
ر
 اآلن

ــــرف عدم تقيد الوزارة ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ر   صـ المرتبات وفق ما هو وارد من وزارة الماليةل حيث تبير
ــــرف قيام الوزارة ب ــ ـــ ــ ــ ــ ر بأكير من مخصصاتهم الواردة ضمن   صــ بع  مرتبات الموظفير

م  2020( لســـنة  4الحوالة الماليةل مما يخالف منشـــور رئيس ديوان المحاســـبة رقم )
  المرتبات صـرف بشأن تقيد 

 
 لمرتبات الدولة. لمخرجات المنظومة الموحدة وفقا

ر  ال  بع قيام وزارة الخارجية بســـداد مرتبات   - ــات   الذين موظفير لم ترد لهم مخصـــصـ
ــــبة رقم )ل  بالمخالفةماليةل   ــ ــ ــــور رئيس ديوان المحاسـ ــ ــ ــــنة  4منشـ ــ ــ ــــأن 2020( لسـ ــ ــ م بشـ
  المرتبات صـرف التقيد ب

 
 لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة. وفقا
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ر موفـدين مرتبـات    ةحـالـةقيـام وزارة المـاليـة بـ - الخـارج رغم انتهـاء  إل  بـالـداخـل لموظفير
ة   ــالفـــة    إيفـــادهمعالقتهم الوظيفيـــة بـــديوان وزارة الخـــارجيـــة خالل فير وذلـــك بـــالمخـ

.  م(2014( لسنة )8ام القانون رقم )إلحك  
 بشأن الرقم الوطبر

ة للموفدين   ةحالةعدم قيام وزارة الخارجية ب - ــــهائد الدفع األخير ــ ــ  بأول إل   شـ
ا
وزارة أوال

 الموظف للعمل بالخارج لتغيير المسار. إيفاد  الية عند الم

ـــــابق قرارين بأ  - ـــــدر وزير الخارجية السـ ر لعدد  صـ      243ةعادة تعيير
ـــــنبر موظف خالل سـ

 لوزارة التعـاون الـدول  م  2020-2021
ر    تـابعير

 
ــابقـا ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـك عل الـدرجـة الوظيفيـة  سـ

ــنـة  211الثـامنـة بـالمخـالفـة لقرار المجلس الرئـا   رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مخـالفـة  الوبـمل  2016( لسـ
ـــــادر  ل ــ ــ ــ ـــــتئناف طرابلس الصـ ــ ــ ــ   بةلزام  م2018/ 05/ 24بتاريــــخ  حكم محكمة اسـ

ل القاضر
 أعاله. إلي   وزارة الخارجية بتنفيذ قرار المجلس الرئا   المشار 

  تجاوزت المدة القانونية   -
دينارل وذلك   967,670بلغ  قيمة الصكوك المعلقة البر
ر ) انية والحسابات والمخازن118ل119بالمخالفة ألحكام المادتير ر   . ( من الئحة المير

  عدم القيام بةدراج وقيد مجموعة من  -
ر
ــــاعدي  ا ــــور المراقب المال  ومسـ   أذوناتقصـ

ــــرف ال ــروف بسجل االعتماد الخاص ب  صــ ــ ل بالمخالفة للمادة )مصــ  
ر
(  20ات الباب الثان

ــــابات والمخازنل ــ ــ انية والحسـ ر ر إل  الذي أدى األمر    من الئحة المير وجود فرق كبير بير
  كالهما  إجمال  

ر
  . البنود الوارد ا

  ب -
ر
ــــروف قيام وزارة الخارجية بتحميل الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مقابل  مصــــ

ر
ات ال تخصــ  متمثلة ا

  العمل اإل 
ر
(  10دينارل بالمخالفة ألحكام المادة رقم )  238,168ة  إجماليبقيمة   ضــــاا

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

-   
ر
ــنـة المـاليـة  الر   إحـاـلةالتـأخر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ي للسـ ــيـد اـلدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار    739,748م بقيمـة  2020صـ

 . لحسابات وزارة المالية

ــــاب الم - ــ ــــف حسـ ــ ــــم  بكشـ ــ ـــــرف وجود مبالغ خصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   الدفاتر حبر    صـ
ر
وال مقابل لها ا

 دينار.  4,760 مل بقيمة2021/ 12/ 31

ــــة  - ــ ــ   خالصـ
ر
ــــفر والمبي ( ا ــ ــ ــلفة )عالوة السـ ــ ــ ــ ــــتفيدين من سـ ــ ــ ــــاح عن المسـ ــ ــ عدم اإلفصـ

ــــروف ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــبية المتعارف  اإليراداتات و مصـ ــ ــ ل مما يخالف األعراف والقواعد المحاسـ
 عليها. 

 حساب التحول

ـــــرف  - ــ   نهاية سنة    11,700,808قيمة    صــ
ر
    م2020دينار ا

ر
عل مشاريــــع السفارات ا

ـــــارج  ــــرف مإال أن    الخـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــذ وتم    صـ ـــــذر عل التنفيـ ـــــا المركزي تعـ ـــــة  إليبيـ ـــــاع قيمـ رجـ
 دينار.  808بفارق أي  مل2021/ 4/ 25دينار بتاريــــخ  11,699,999

  التقديرات المالية -
ر
ر المبالغة بشكل كبير ا  . ات الباب الثالثمشـروعالمتعلقة ب تبير

  حساب التحول المدة القانونية لتقديمها لل  -
ر
ـــــرف تجاوز الصكوك المعلقة ا ــ   دون   صــ

دينـارل بـالمخـالفـة    7,279لمعـالجتهـا حيـث بلغـ  قيمتهـا  القـانونيـة    اتخـاذ اإلجراءات
انية والحسابات والمخازن. 118للمادة ) ر  ( من الئحة المير
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 حساب الطوارئ

 : م 2021ات لحساب الطوارئ خالل السنة المالية  مصـروفالبيان التالي يوضح الحواالت المالية وال

ي  ات الفعلية مصـروفال   إجمالي  الحواالت المالية   إجمالي  البيان 
ُ
 الرصيد الدفت

 12,906,883 17,093,116 30,000,000 الطوارئ
 

   اآلتي: لوحظ بشأنه 

ــاء قر  - ــ ــــة  114ار مجلس الوزراء رقم )جـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــي  مبلغ    م2021( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن تخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ
ــــالن وزارة الخارجية والتعاون الدول    15,000,000 ــ ــ ــ    دينار لصـ

 
ــــما ــ ــ ــ ــــاب  خصـ ــ ــ ــ من حسـ

امات الماليةل   ر ــــداد االلير ـــ ــ ــ ــ ( من قانون نظام 17ألحكام المادة )  بالمخالفةالطوارئ لسـ
 المال  للدولة. 

ــار  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   القرار رقم )إليهــا    قيــام وزارة الخــارجيــة بتبويــب القيمــة المشـ
ر
( عل بنود  114ا

ــا من قبـــل مجلس الوزراء يـــ  واعتمـــادهـ ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة    تسـ ر ــالفـــة لقواعـــد تنفيـــذ المير ــالمخـ بـ
 . العامة

ـــــدر مجلس الوزراء قرار رقم )أ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 451صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــي  مبلغ  2021( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن تخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
وزارة الخارجية قام   إال أن    عل مؤتمر استقرار ليبيال  صــرف دينار لل   15,000,000

ية. مصـروف من تلك المخصصات عل جزء من ال صـرف بال  ات التسيير

  حساب الطواري المدة القانونية لتقديمها لل  -
ر
  دون   صــرف تجاوز الصكوك المعلقة ا

انيـة  118القــانونيــة لمعــالجتهــا بــالمخــالفــة للمــادة ) اتخــاذ اإلجراءات ر ( من الئحــة المير
 والحسابات والمخازن. 

 ماناتحساب الودائع واأل 

دينار،   8,507,173ما قيمته  م 12/2021/ 31في  مانات بلغ الرصيد الدفتري لحساب الودائع واأل

دينار، ومن خالل الفحص   9,441,643ما قيمته ، م2021/ 31/12ي في صـرفبينما بلغ الرصيد الم

 اآلتي:والمراجعة للحساب تبين 

تم تجميده من قبل ديوان المحاسبة وذلك وفق لقرار   ماناتن حساب الودائع واأل أ  -
ــــبة رقم ) ـــ ــ ــ ــ ــــنة )23رئيس ديوان المحاسـ ـــ ــ ــ ــ نامج  2015( لسـ ــــأن إيقاف العمل بي  ـــ ــ ــ ــ م( بشـ
 رقابية عل حسابا ت الدولة.  إجراءاتالرقابة المصاحبة وتطبيق 

ــــكوك - ر وجود صـ ـــــروف  تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــدور قرار رئيس ديوان مصـ ــاب بعد تاريــــخ صـ ــ ة من الحسـ
  . إال بموافقة الديوان  صـرف م بشأن التحفظ عن ال2015( لسنة  23المحاسبة رقم )

  مســـك ســـجل تحليل  خاص بالودائع واأل  -
ر
(  163وفق المادة )  ماناتقصـــور الوزارة ا

انية و  ر  الحسابات والمخازن. من الئحة المير

،الفحص ا  ي
ن
 الطوارئ(  لمستندي )الباب الثان

ـــــتقطاع  - ـــ ــ ــ ــ ـــــة من   قيمة  عدم قيام الوزارة باسـ ـــ ــ ــ ــ   جميع   إجمال  دمغة المخالصـ
ر
الفاتورة ا

( من 89ات السفر والسياحة بالمخالفة للمادة رقم )بشــــرك الخاصة   صــــرف ال  أذونات
ائب الدخل2010( لسنة 7القانون رقم )  . م بشأن  ر
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  مهام خارجية  إيفاد   عالوة سفر ومبي  نظير   صــــرف الوزارة بقيام   -
ر
المكلف   للسيد )ا

أي   لوزير( حيث ال تربط ل شخصـــــرمن  أ م بمهمة مرافق  2021( لسنة  5بقرار رقم )
  قانون عالقات العملل وذلك 

ر
ـــــوص علي  ا ــ ــ ـــــلة وظيفية بالوزارة وفق ما هو منصـ ــ ــ صـ

ــــفر والمبي ل7بالمخالفة للمادة ) ــ ــ  ف   ( من الئحة السـ
ا
ــع ــ ــ ــ ــوية العالوة  ضـ ــ ــ ــ عن عدم تسـ

 ( من ذات الالئحة. 15حبر تاريخ  بالمخالفة للمادة )

    بموجب -
ر
ــــرف رقم الإذن ــ ـــ ــ ــ ــ   167,454دينار وقيمة    63,632بقيمة    4/ 26و  4/ 15صــ

ر وذلك لصـالن    إصـدار دينار عل التوال  مقابل   ـــــرك تذاكر سـفر للوزير والمرافقير ــ ـــ ــ ــ ــ ة شـــ
ـــــياحة دون وجود   ـــفر والسـ ــ ـــتندي لل الكرامة للسـ ــ ـــــرف تع يز مسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــتثناء فواتير   صـ ـــ باسـ

ــرك مقدمة من ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر )شـ انية  100-99ة بالمخالفة ألحكام المادتير ر ( من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

    بموجب -
ر
دينارل    65,014دينار و  164,355بقيمة    11/ 17ل  11/ 4صـرف رقم  الإذن
 عل التوال  

 
ــــما ــ ــــالن    )خصـ ــ ( لصـ  

ر
ــــاب الباب الثان ــ ـــــرك من حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــيافةشـ ــ للتموين    ة الضـ

ل   ر ــبـــات االجتمـــاعيـــة مقـــابـــل تزويـــد ديوان الوزارة بوجبـــات غـــداء للموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمنـــاسـ
: لوحظ   

ر
 اآلن

ــــة العروض هو  - ـــ ــ ــ ــ مل وتاريــــخ تكليف  2021/ 6/ 14تاريــــخ اعتماد اللجنة المكلفة بدراسـ
ــــركــال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون اإل   إدارة ة بتوفير الوجبــات من قبــل مــدير  شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة والمــاليــة هو داريــالشـ
عروض مما يدل عل ان تشــــكيل اللجنة كان بشــــكل قبل دراســــة الأي    مل2021/ 5/ 3

ــــوعل   ــــتندات أعدت لغرض تمرير المعامالت المتعلقة بالموضـ ــــوري والمسـ ــــافة  صـ إضـ
    العروض معإرفاق   عدمإل 

ر
ــــرف الإذن ــ ـــ ــ ــ ــ   م  صــ

ر
ــر وعدم كتابة قيمتها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اللجنةل  حضــ

 
ا
. إبرام  عن عدمفضع ر ر الطرفير  عقد بير

م ال ▪ ر ـــــرك لم تلير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ دينار    35المدرجة بالعرض بواقع  ة بالقيمة الفعلية للوجبة  شـ
ـــــافةللوجبة حيث تم   ـــ ــ ــ ــ    4قيمة   إضـ

ا
 دينار عل كل وجبة نظير توزيــــع الوجبات كع

ـــــب إدارت ل و  ــ ـــــافةحسـ ــ ـــــافةدينار مقابل    4قيمة    إضـ ــ   بع     إضـ
ر
مقبالت للوجبة ا

ل   ـــــافة إل الفواتير ــ ــ   بع  الفواتير بقيمة  إضـ
ر
ـــــعر الوجبة ا ــ ــ دينار للوجبة    40أن سـ

ــعر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ر إبرام    لنقـــلل حيـــث أن كـــل ذلـــك نتيجـــة عـــدمووجود تبـــاين ا عقـــد بير

 . ر  الطرفير

  قيمـة الوجبـات المقـدمة ▪
ر
اوح قيمـة الوجبة  إل   المبـالغـة ا مكتـب الوزير حيـث تير
 دينار.  250ل إ 150الواحدة من 

  ب ▪
ر
ــــروف تحميل الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 10ات ال تخصــها بالمخالفة للمادة )مصــــ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــرف وجب  بم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   1,449,657بقيمة    م2021/ 02/ 29بتاريــــخ    12/ 358  رقم إذن صـ
ــــرك دينار لصالن   ــ ــ ــ ــ    ة الكرامة للسفر والسياحةشــ

 
ــــروف عل بند خصما ــ ــ ــ ــ ات سنوات  مصــ
(ل حيث لوحظ بشأن :   

ر
 سابقة )حساب الباب الثان

ـــــرك إرفاق مديونية تخ  ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ بالرغم من أن   يورول  1,634,787ة المذكورة بقيمة  شـ
ــــركة محلية وتقدم خدماتها داخل الدولة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من القانون  31ل بالمخالفة للمادة )الشـــــ

ــــنة  46رقم ) ـــ ــ ــ ــ ــــنة1مل المعدل للقانون رقم )2012( لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن قانون    م2005  ( لسـ ـــ ــ ــ ــ بشـ
 المصارف. 



 

 

 

 
230 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــروف إن المبلغ ال ▪ ــ ــ ــ ـــــرك لصالن ال  مصــ ــ ــ ــ ام المشار شــ ر إلي     ة يمثل سداد جزء من االلير
ــــب  230,104بقيمة   ــ ـــ ــ ــ ــ     من هذه القيمة  % 10   تيورول مع تخفي  ما نسـ

 
لما وفقا

ر الوزارة وال حضـر هو وارد بم  ة. شـرك االتفاق بير

ـــــر ورد بم ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف م اعتماد ســـعر  2021/ 02/ 29االتفاق بتاريــــخ    حضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الســـوق    صـ
  ذلك اليوم بقيمة 

ر
 . دينار  7الموازي بقيمة اليورو مقابل الدينار ا

ــــرف رقم  بموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     م2021/ 10/ 24بتاريــــخ    10/ 103إذن صــــــ
 
اب  عل حســــخصــــما

ــــرك لصالن    دينار   3,468,371  الطوارئ بقيمة اد وسشــ ائل النقل  ة دروب ليبيا الستير
ــــول عل   43وذلــك مقــابــل توريــد عــدد   ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــارةل لوحظ عــدم وجود مــا يفيــد الحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

    الموافقـــات الالزمـــة
 
لمـــا هوا وارد بقرار مجلس وزراء حكومـــة الوحـــدة الوطنيــة  وفقـــا

ــنة 191رقم ) ــ ــ ــ ــــ2021( لسـ ــ ــ ــأن ضـ ــ ــ ــ اء وامل بشـ ــيارات واآلوابط شر ــ ــ ــ ــتعمال السـ ــ ــ ــ ليات  سـ
 المملوكة للدولة. 

  دينار   146,199م بقيمة  2021/ 12/ 30بتاريــــخ    12/ 398إذن صـــــرف رقم  بموجب   -
ـــــرك لصالن   امات قديمة تخ  ة اإل شــ ر عمار لألعمال الهندسية وذلك مقابل سداد الير

   سـنوات سـابقة
 
عدم تحديد أصـل الدين   عل حسـاب الطوارئ لوحظ بشـأن خصـما

  والقيمة الم
  غير    سـددة من  والرصـيد المتبقر

ر
 األغراضاسـتخدام حسـاب الطوارئ ا

 المخصصة ل . 

  دينار   227,412م بقيمة  2021/ 12/ 20بتاريــــخ    12/ 271إذن صـــــرف رقم  بموجب   -
ــالن   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداد ل ة المحيط لشـ ـــ ــ ــ ــ دفعة مقدمة )عل   تكنولوجيا وذلك مقابل سـ

ـــــبة   ـــ ــ ــ ــ ـــــاب( بنسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاءمن قيمة العقد إل   % 25الحسـ ـــ ــ ــ ــ      نشـ
ـــــبكة داخلية لمببر ـــ ــ ــ ــ وتركيب شـ

 ة والمالية داريالشؤون اإل 
 
 عل حساب الطوارئ( حي  لوحظ:  )خصما

ـــــتالم قيمة الدفعة المقدمة من قبل مدير  ا - ــ ـــــؤون اإل   إدارة سـ ــ    ة والماليةداريالشـ
 
ـــــابقا ــ سـ

 من استالم  من قبل المستفيد )و.ح.ع( 
ا
 . (ة المحيط لتكنولوجيا شـرك ) بدال

ـــــرك قام  ال ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتفيدة  شـ ــــمان للوزارة يغط  قيمة الدفعة    ةحالةبة المسـ ــــك كضـ صـ
(  563ة رقم )داريـــ( من الئحـــة العقود اإل 91المقـــدمـــةل بـــالمخـــالفـــة للمـــادة رقم )

ـــــنة   ــ ــ ــ ـــــاري المفعول غير 2007لسـ ــ ــ ــ ـــــمان سـ ــ ــ ــ   تن  عل أن يكون خطاب ضـ
مل البر

 المستفيد.  صـرف ط مقدم من مبشـر مقيد 

  خ ينة الوزارة حيث وجد مرفق ب ▪
ر
 . ةذن الصـرف عدم االحتفاظ بالصك ا

ـــــر مإرفاق   عدم ▪ ــ ـــــرك لجنة العطاءات مما يدل عل قيام الوزارة بتكليف ال  حضــ ــ ة شــ
ة بــالمخــالفــة للمــادة ) ــنــة 563ة رقم )داريــ( من الئحــة العقود اإل 10مبــاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 م. 2007

ــــرف  ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القيمة عل حســــاب الطوارئ من مخصــــصــــات مؤتمر دعم االســــتقرار  صــــــ
 م. 2021لسنة ( 451بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم )

ـــــدار لوحظ قيـام وزارة الخـارجيـة ـب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 589)( و346) رقم    ي قرار   ةصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021( لسـ
ــــأن  ـــــرف مكافأة مالية مقطوعة لعدد  بشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــخ   40صـ    شـ

 
ــما ــ ــــات  خصـ ــــصـ من مخصـ

اوح   ــــاب الطوارئ بقيم مالية متفاوتة تير ــ ـــ ــ ــ ــ ر  ما حسـ حيث    لدينار   (3,000-1,500)بير
ـــــرف مكافأة مالية لمدة  لوحظ   ــ ـــ ــ ــ ــ   م2021/ 12/ 31حبر  م  2021/ 6/ 1 أشـهر من   6صـــ

ــنــة  12( من الالئحــة التنفيــذيــة للقــانون رقم )129بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 بشأن عالقات العمل.  م2010
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ة وعل وجـــ    - ــالغ كبير ــابعـــة للوزارة وبمبـ ــيـــارات التـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــانـــة السـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكلفـــة صـ
ر
ــالغـــة ا المبـ

ــيـــارات التـــابعـــة إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم حيـــث بلغـــ  القيمـــة اإل   دارة الخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  جمـــاليـــالمراسـ
ـــــروف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــياراتمصـ ــيانة السـ ــ    ة لغرض صـ

 
ــما ــ ــــاب  خصـ   وحسـ

ر
ــــاب الباب الثان عل حسـ

 . دينار  2,289,018الطوارئ مبلغ وقدره 

انية ن  حسابات خارج المت 

  خالل الســنة المالية  الســلف الممنوحة من حســاب الباب   إجمال  بلغ   -
ر
  م2021الثان

ــويتـ  منهـا   غدينـار بل   1,449,810مـا قيمتـ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ دينـارل   127,260مـا تم تسـ   حير
ر
ا

ـــروف دينارل دون متابعة المبالغ ال  1,322,550الرصيد غير المسوى بنحو  ــ ــ ــ ــ ة من مصــ
ــويتهال بالمخالفة للمادة ) ــ وعالوة المبي     اإليفاد ( من الئحة 8قبل الوزارة وعدم تسـ

 م. 2007( لسنة 751رقم )

ــابقة ولم يتم   - ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــــلف مرحلة من سـ ــ ــ ــــة  وجود سـ ــ ــ   خالصـ
ر
ــــويتها ولم تظهر ا ــ ــ تسـ

ــــروف وال  اإليرادات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ما تم مصـــ اتل عالوة عل عدم مسـك الوزارة سـجل للسـلف يبير
   وما تم تسويت  منها. صـرف 

  عن السلف الممنوحةاإلفصاح  عدم -
 
  . بشكل منفصلمن حساب الطوارئ خصما

ـــــروفة خالل سنة   - ــ ــ رل  دينا   70,000م ما قيمت   2021بلغ  قيمة العهد المالية المصــ
ــويــــة نحو   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويــــة مبلغ    30,000تم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــــار حبر    40,000دينــــار فيمــــا لم يتم تسـ

ـــــادة )2021/ 12/ 31 ـــــة للمـ ـــــالفـ ـــــالمخـ ــات  188م بـ ــ ــــابـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة والحسـ انيـ ر ـــــة المير ( من الئحـ
ـــــادة ) ـــــالمـ بـ الوزارة  ـــــد  تقيـ ـــــدم   عل عـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــازنل فضـ ــة  181والمخـ ــ انيـ ر المير ـــــة  ( من الئحـ

  سجل العهد 
ر
 بأول والحسابات والمخازن بشأن القيد ا

ا
  أوال

 
 لتواريخها.  تبعا

امات القائمة عل الوزارة ن
ُ
   االلت

ــنـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــائمـــة عل الوزارة من سـ امـــات القـ ر حيـــث بلغـــ  قيمـــة    لأخرى إل    تنـــام  قيمـــة االلير
ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تبـــة عل الوزارة من سـ امـــات المير ر   43,515,511مبلغ    م2021حبر    م2015االلير

: لوحظ  لدينار   
ر
 اآلن

ات   - ــــهولة متابعة ما يطرأ عليها من متغير ــ امات بما يكفل سـ ر
ــــجل لاللير ــ ــــك سـ ــ عدم مسـ

 بأول 
ا
ـــــحة األ  إجراءاتوفرض الم يد من   أوال ــ ــ ـــــدة الرقابة والتحقق من صـ ــ ــ ـــــكل   رصـ ــ ــ بشـ

ــــن ودقيق بـــالمخـــالفـــة للمـــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ (  13( من الالئحـــة التنفيـــذيـــة للقـــانون رقم )18واضـ
 بشأن التخطيط. 

ــــع باالرتبا  - ــ ــ ــ   التوسـ
ر
ــــات وتغطية مالية  قيام الوزارة ا ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ط بالنفقات دون توفر مخصـ

(  26( من قانون النظام المال  للدولة والمادة )20مقابل ذلك ودون التقيد بالمادة )
انية الحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ــــنة   - ــ دينار عل   15,000,000م قيمة  2021بالرغم من منن وزارة الخارجية خالل سـ
امات   ر ــــداد االلير ــ ــــاب الطوارئ لسـ ــ   المالية القائمة عل الوزارة وبع  االحتياجاتحسـ

ــــار إال أن  ــ ــ ــ ــــتغالل القيمة المشـ ــ ــ ــ   تزايد نتيجة اسـ
ر
امات الزال  ا ر   إليها    قيمة االلير

ر
غير ا

 . المخصصة من أجلها  األغراض
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ــــرك قيام الوزارة بالتعامل مع  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنوات بالرغم من ارتفاع قيمة  شـ ــ ــ ات محددة لعدة سـ
  ظ أسعار 

ر
    ل عدم التقيد بالعملالخدمات المقدمة من طرفها ا

 
لالئحة العقود  وفقا

 م. 2007( لسنة 563ة رقم )دارياإل 

ــــركة اإل حيث لوحظ قيام الوزارة بالتعاقد مع   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عمار لألعمال الهندســية منذ ســنة  شــــ
ر وكافة احتياجات الوزارة    نشــــاءســــناد كافة أعمال الصــــيانة واإل إمع مل  2014 والتجهير

ـــــيير عملها اليوم  وبمبالغ و  ـــ ــ ــ ــ ـــــبيل تسـ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ـــــب مع موقفها المال  ا ـــ ــ ــ ــ ة ال تتناسـ قيم كبير

ـــــالتأســـيســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ر ــ
ر
  عقد التأســـيس  أ ر والمتمثل ا

ر
  دينارل  15,000  البالغس مالها الوارد ا

 
ا
ام مال  لصالن ال إظهار عن فضع

ر  دينار.  19,346,286ة بقيمة شـرك الير

 م2020ساب الختامي للسنة المالية  الح

: لوحظ م 2020الية من خالل فح  ومراجعة الحساب الختام  للسنة الم  
ر
 اآلن

-   
ر
ــنة المالية    إحالةالتأخر ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الختام  للسـ ـــ ــ ــ ــ وزارة الماليةل حيث  إل   م2020الحسـ

ر القيام بةحالت  بتاريــــخ  ( من قانون 23مل وذلك بالمخالفة للمادة )2021/ 8/ 30  تبير
 النظام المال  للدولة. 

  نهاية السـنة المالية  األول    مذكرة التسـوية للباب  أظهرت -
ر
م عن وجود عجز 2020ا

ي بقيمة     الرصيد الدفير
ر
ر    105,313ا   حير

ر
ــــروفخالصة ال أظهرتدينارل ا ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصــ

ــة  أ اإليرادات  و  ــ ــــد  ن قيمـ ــــة قـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نفس السـ
ر
ي ا ــــدفير الـ ــــد  ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  أ الرصـ ظهر عجز بقيمـ

ــير األمر    دينار   209,953 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عداد إزمة عند العدم بذل العناية المهنية الإل   الذي يشـ
 م. 2020ب الختام  عن السنة المالية الحسا 

. مصـروف وال اإليراداتتقرير إرفاق  عدم -  ات مع الحساب الختام 

. األول  دفير يومية الصندوق الخاص بالبابإرفاق  عدم -  
ر
 والثان

ــــمول  واحتواءه عل - ــ امات القائمة عل أو    بياناتأي   عدم شـ ر معلومات متعلقة بااللير
 الوزارة. 

 السيارات

 المفتوحة من قبل مســتخدم  الســيارات لدى  اكتفاء الوزارة   -
باالعتماد عل المحا ر
طة ودون استكمال   القانونية حيالها.  اإلجراءاتمراكز الشر

ــيــارات المعتمــد من قبــل وحـدة الحركـة بـالوزارة وجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل كشـ تبير
ــــاعدي المراقب المال   ــ ـــ ــ ــ ــ   عهدة مسـ

ر
ر ا ــــيارتير ــ ـــ ــ ــ ــ    سـ

ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ   عهدة  فضـ

ر
  ا
ــــيارة البر ــ ـــ ــ ــ ــ عن السـ

(  354ليــــة المفوض رقم )المــــال  العــــامل وذلــــك بــــالمخــــالفــــة لقرار وزير المــــا المراقــــب  
ــنة   ــ ــ   قرار رقم )بتعديل ح  م2017لسـ

ر
ــنة  329كم ا ــ ــ ــأن تحديد مزايا   م2017( لسـ ــ ــ بشـ

ـــــتقالليتهم وأداء مهامهم   ـــ ــ ــ ــ ـــــاعديهمل ومما يؤثر ذلك عل اسـ ـــ ــ ــ ــ ر ومسـ ر الماليير للمراقبير
 . المسندة إليهم

ر  - ـــــتالم مدير مكتب الوزير عدد   تبير ــ ــ ــ ـــــياراتل بالمخالفة للمادة )  5اسـ ــ ــ ــ ( من قرار 14سـ
ــ  م2021( لســــنة 191دة الوطنية رقم )مجلس الوزراء لحكومة الوح وابط  بشــــأن ضــ
اء واستعمال السيارات واآل  . ليات المملوكة للدولةشر
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 ات والعقارات بوزارة الخارجيةمشـروعمكتب ال 

 : تم تسجيل المالحظات التاليةمن خالل متابعة تنفيذ مهام المكتب 

ــــروعمكتب الأداء   ضــعف - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر ات بأداء المهام المناطة ل  بمشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وأرشــفة أمالك  حصــــ
  الــــدولــــة بــــالخــــارج 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيط ويعمــــل بعنــــا   ل فضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ةإداريــــعن ذلــــك يعتي  مكتــــب بسـ

  اإلمكانيات المادية والمعنويةل مم
ر
ــــعف ا ــ ــ ــ ــ   من فقر وضـ

ر
  محدودةل ويعان

 
ــــلبا ــ ــ ــ ــ ا أثر سـ

ر بالعمل داخل المكتب.   عل مهام المكلفير

  المكتب بمسك سجل خاص ب -
 . الثابتة األصول تراجر

ــــال   - ــــل بهـ ــــة يتم العمـ ونيـ ــــات إلكير ــــة منظومـ ــــد أيـ ــــةل وال توجـ ــــدويـ ــــة يـ ــــل يتم بطريقـ العمـ
 ملف أكسل )

 
 ( بسيط. Excel sheetوالمعمول ب  حاليا

ــــر بيانات ال - ــ ــ خر أعمال لجنة  آ عل   يعها بناءا الفعلية الموجودة بالمكتب تم تجم  حصــ
ـــــر  ــ ـــ ــ ــ ــ الوزير رقم   والمـشكلة بموجب قرار   وتوثيق عقارات وزارة الخارجية بالخارج   حـصــ

ـــــر مل حيث تم  2015( لسـنة  334) ــ ـــ ــ ــ ــ وتوثيق وتسـجيل جزء كبير من مسـتندات   حصـــ
الــــدولــــةل وتقــــدر   ـــة أمالك  ــلحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة لتلــــك العقــــارات لــــدى مصـ ـــة التوثيق  الملكيـ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نسـ

 ولم تستكمل اعمالها.  قارات الدولة الليبية% من ع75والتسجيل بحوال  

ـــــر بللوزارة بموافاة المكتب    عدم استجابة بع  السفارات والقنصليات التابعة -  حصــ
ــانـــات ــا أمالك    وبيـ ــا فيهـ ــالهـ   تبـــاشر أعمـ

مع عـــدم ل  الـــدولـــة الليبيـــة الواقعـــة بـــالـــدول البر
األمالك   وفق إفادة مكتب متابعة  لإدارة شـــديدة داخل الوزارة وجود متابعة مكثفة و 

ر هذه الســـفارات  علاللجنة الحصـــول   علوحيث تعذر )  بالخارج  ل األمر  كشـــف يبير
 (. الذي يتطلب المخاطبة بالخصوص

ة   - ــــورة مباشر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيق والتعاون وبصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلحة أمالك غياب التنسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وزارة الخارجية ومصـ بير
  البيانات المقدمة من كل  منها. 

ر
  الدولة ويتضن ذلك من خالل التباين ا

 م(2021/ 2020سياسي )بند العمل ال

ــــة وال ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــــروف فيما يل  بيان بالمبالغ المخصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ     ةمصـ
 
ــــما ــ ــ ر  خصـ ــــنتير ــ ــ من البند خالل السـ

ر   م: 2021/ 2020 الماليتير

 نسبة التنفيذ  التجاوز  المسيل  المخصص  السنة 

2020 5,000,000 0 0 0% 

2021 5,000,000 5,000,000 0 100% 
 

 ومن خالل الفحص والمراجعة تبين التالي: 

ــــات البند    ةحالةقيام وزارة المالية بعدم  - ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــــنة المالية  مخصـ ــ ــ ــ وزارة إل   م2020للسـ
  دفـاترهـا المـاليـةل

ر
ر   الخـارجيـة إلثبـاتهـا ا ــــفـارات   ةحـالـةقيـامهـا بـ حيـث تبير ــ ـــ ــ ــ ــ المبـالغ للسـ

ة.   والقنصليات بالخارج مباشر

ــــنة المالية   - ــــيا   عن السـ ــــييل من بند العمل السـ ــــم والتسـ ــــي  والخصـ لوحظ التخصـ
ـــــادر عن مجلس الوزراء رقم ) ر م بموجب قرا2021 ــ ـــــنة  151صـ ــ م لغرض 2021( لسـ

ـــــا   5,000,000تحويل مبلغ بقيمة   ـــــفارة الليبية بالنمسـ ـــــالن السـ    دينار لصـ
 
ـــــما من خصـ
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ــــرف بند العمل السيا   وقيده كوديعة لمجلس الوزراءل وتم ال ــ ـــ ــ ــ ــ من الوديعة بناء    صــ
ــــرف عل كتاب من رئيس مجلس الوزراءل وذلك بموجب   ــ مؤرخ ال  9/ 18رقم    إذن صــ

  
ر
 م. 2021/ 8/ 31ا

اكات والمساهمات الدولية )
ُ
 م(2021/ 2020بند االشت

ـــــروف وال  فيما يل  بيان بالمبالغ المعتمدة  ــ ــ     ةمصــ
 
ر خصما ر الماليتير   من البند خالل السنتير

:  م2021/ 2020  بيانها كالتال 

 نسبة التنفيذ  التجاوز  المسيل  المخصص  السنة 

2020 50,000,000 50,000,000 0 100% 

2021 50,000,000 146,000,000 96,000,000- 292% 
 

 :  التال 
ر  ومن خالل الفح  والمراجعة تبير

ـــــهرية المؤقتة من ا  ةحالةوزارة المالية ب  تأخر  - ـــــات واالعتمادات الشـ ـــــصـ ر  المخصـ لعامير
ــــعم إل  2021مل  2020 ــ ـــ ــ ــ ــ لتوزيــــع المبلغ  آليــــة    وزارة الخــــارجيــــة لتقوم بــــدورهــــا بوضـ

 . الدولية واإلقليميةالمخص  عل المنظمات 

ة من  - الفير ــــة خالل  ــ ــــاليـ ــ المـ ــــل وزارة  ــ قبـ ـــــات من  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المخصـ ــــل  ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ   
ر
ــــاوز ا ــ التجـ

ــار    96,000,000م بمبلغ  2021/ 12/ 31م حبر  2021/ 01/ 01 ــ ــ ــالدينـ ــ ــ ــة  بـ ــ ــ ــالفـ ــ ــ مخـ
( من 1( من قانون النظام المال  للدولةل والمخالفة لن  المادة )16ألحكام المادة )

م بشـــأن اإلذن بفتن اعتمادات شـــهرية 2021( لســـنة  93قرار المجلس الرئا   رقم )
 .مؤقتة

ـــــاريــــخ   - تـ ـــــة حبر  ا مـ ـــــة المير ــنويـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات السـ امـ ر ـــــة االلير ـــــ  قيمـ م مبلغ  2020/ 12/ 31بلغـ
امـات  ل  دينـار   550,809,489 ر ر بلغـ  قيمـة االلير   حير

ر
م  2021/ 12/ 31ـتاريــــخ   حبر ا

 . %20وبنسبة زيادة بلغ   دينار  662,341,056مبلغ 

مات الدولية والعربية حتى  ت المتراكمة للى الدولة اتجاه المنظويوضح الشكل التالي قيمة االلتزاما 

 : تاريخه
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 : ويالحظ بشأنها مايل  

ـــــنة  ارتفاع  - ـــــاهمات وتناميها من سـ ـــــتحقة عل بند المسـ ـــــبة الديون المسـ إل أخرى    نسـ
 . دون العمل عل سدادها 

  المخصــــصــــات الســــنوية لســــداد ق  -
ر
لمنظمات الدولية  ليمة المســــاهمات الســــنوية  تدن

   
ــــنبر ــ ــ ــ ــ ــــات المعتمدة عن سـ ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ م  2021-2020والعربيةل حيث بلغ  قيمة المخصـ

ــــنوية    50,000,000  مبلغ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاهمات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ  قيمة المسـ   حير
ر
ــــنة ا ــ ـــ ــ ــ ــ دينار لكل سـ

 مبلغ 
 
 دينار.  61,531,567دينار بفارق  111,531,567المطلوب سدادها سنويا

ــــوح عـدم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد قيمـآليـة   وضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ا مـة سـ امـات المير ر م  2021/ 12/ 31تـاريــــخ  حبر ة االلير
  المنظمــاتل  دينــار   627,205,958والبــالغــة 

ر
ــــاهمــات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــدوليــة    وبــاعتبــار أن المسـ

  اتخاذ واألغلبية ملزمة الســـداد 
ر
  ســـدادها لســـنوات ســـِيؤثر ســـلبا ا

ر
أي   ل وأن التأخير ا

 قرار لصالن الدولة الليبية. 

ـــــاهم بهـا   - ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ـــــل العـدارتفـاع اعـداد المنظمـات البر ــ ـــ ــ ــ ــ د حبر  الـدولـة الليبيـة حيـث وصـ

يســـتوجب دراســـة هذه المســـاهمات  األمر    منظمةل  154عدد    2021/ 12/ 31تاريــــخ  
  بعضها.  إعادة ومدى الفائدة المحقق منها و 

ر
 النظر ا

ـــــروف لمتابعة الآلية   ال توجد  - ــ ـــ ــ ــ ــ ات المتعلقة ببندي العمل الـسيا   والمـساهمات  مـصــ
ا ات بالمنظمات الدولية باعتباره  ا تمثل تحويالت خارجية. واالشير

ن بالخارج  ن الماليي   م(:  2021/ 2020)  مخصصات المراقبي 

  الخارج بلغ عدد ال
ر
ر ا ر الماليير ر  مراقب مال  وذ  134مراقبير ر الماليتير لك خالل الســنتير

   م2020-2021
ر
ر  ل ا ر المـــالحير ة  بلغـــ  قيمـــة المرتبـــات للمراقبير ر بـــالخـــارج عن الفير يير

ـــــهر   ــ ــ ــ ـــــهر    4من شـ ــ ــ ــ ـــــنة    12إل شـ ــ ــ ــ دينار فيما بلغ  عن   10,712,177م بقيمة  2020لسـ

68,901,477 

287,129,221 

149,825,792 
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ر
ــنة المالية المنتهية ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــن   44,141,052مل نحو 2021السـ ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل والبيان التال  يوضـ

 ذلك: 

ن  السنة المالية  ن الماليي   )المرتبات(  مخصصاتهم  عدد المراقبي 

 10,712,177 113 م 2020لسنة    12ل شهر إ  4من شهر  

 44,141,052 121 م 2021
 

 :  ويالحظ بشأنها مايل 

ر  - ر الماليير     مراقب  28والبالغ عددهم    اســـتمرار بع  المراقبير
ر
الســـاحات  بأعمالهم ا

ر   ر المــاليتير ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للعمــل   إيفــادهمل بــالرغم من انتهــاء مــدة  م2021-2020خالل السـ
  اعــــادتهمل حيــــث يتم  بــــالخــــارج  

ر
وعــــدم اتخــــاذ اإلجراءات الجــــديــــة من قبــــل الوزارة ا

ــــنة 2ل بالمخالفة ألحكام القانون رقم )طارات بانتهاء المدة االكتفاء بةبراق االخ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 . مل بشأن العمل السيا   والدبلوما   2001

ــــاعدين الموفدين  - ــ ــ ــ ــ ر والمسـ ر المالير ــــب المؤهالت العلمية لبع  المراقبير ــ ــ ــ ــ عدم تناسـ
ر بها   . للسفارات والبعثات مع طبيعة الوظيفة المكلفير

 لحة الكيميائية اهليئة الوطنية ملتابعة اتفاقية حظر األس 

 م(2021-2020)  السنوات

 ويالحظ بشأنها: 

-    
ر عليها  معتمد عدم وجود مالك وظيقر ــكنير ــ ــ ــ ر والوظائف المسـ يحدد عدد الموظفير

ــــات العلمية والدرجة   ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ ــــب المؤهالت والتخصـ ــ ــ ــ ــ ــــاغرة حسـ ــ ــ ــ ــ وكذلك الوظائف الشـ
 الوظيفية. 

-   
ر
ـــــة  أداء  تدن ـــــصـ ـــــم المال  وافتقاره للكوادر المالية المتخصـ ـــــافةالقسـ بأن  ال يوجد   إضـ

ـــــم المال   ــ ــ ـــــؤوليات حيث يقوم رئيس القسـ ــ ــ ـــــات لتحديد المسـ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ   االختصـ
ر
ـــــل ا ــ ــ فصـ

 بمعظم اختصاصات القسم. 

ـــــرف وذلك بالمخالفة ألحكام المادال  أذوناتغياب التع يز المستندي لبع    - ــ ــ ر صــ   تير
انية والحس 99-100) ر  ابات والمخازن. ( من الئحة المير

ـــــاليـب العلميـة عنـد إعـداد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس واألسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوعيـة واتبـاع األسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الـدقـة والموضـ
عـدم توجر

ــــروع  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـة   مشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة التقـديرية للسـ ر   2020المير
ر
م حيـث لوحظ المبـالغـة ا

    ممـــا التقـــديرات  
ر
انيـــة وتحقيق وفر كـــامـــل ا ر   بع  بنود المير

ر
ترتـــب عل ذلـــك وفر ا

انية والحسابات والمخازن( م9بالمخالفة للمادة ) خر البع  اآل  ر  . ن الئحة المير

ــــندة  -   القيام بالمهام المسـ
ر
ــــور القائم بأعمال المراجعة الداخلية ا ر  إلي     قصـ حيث تبير

ــــابية دون أن يمتد عمل   ــ ــ ــــتندية والحسـ ــ ــ ــــار عمل  عل المراجعة المسـ ــ ــ تقييم   إلاقتصـ
ئ عل الخزائن والمخازن والو  قوف عل أنظمة الرقابة الداخلية وإجراء الجرد المفاج 

 اوج  االنحراف والقصور للحد من األخطاء المتكررة. 
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ـــــة   - ــ ــ ـــــوية وخالصـ ــ ــ ام الهيئة بةعداد مذكرات التسـ ر ـــــروفوال اإليراداتعدم الير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ات  مصـ
ـــــرف الشـــهرية للحســـابات الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أي   ومتابعة  رصـــدة ية للتحقق من صـــحة وســـالمة األصـــــ

ــــهر مع عــدم   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة إمعلقــات قــد تظهر حيــث يتم اعــدادهــا كــل ثالثــة أشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــداد خالصـ
ــادة ) ــ ــة للمـ ــ ــالفـ ــ ــــالمخـ ــة بـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة لجميع أشـ ــــة  89تجميعيـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ

 ( من الالئحة المالية للهيئة. 15والحسابات والمخازن والمادة )

ئ للمخازن بالمخالفة ألحكام المواد )  ةجراءاتعدم قيام الهيئة ب - - 292الجرد المفاج 
انية والحسابات والمخازن. 293 ر  ( من الئحة المير

ــتنــــدات المتيــــدة  عــــدم قيــــام مك  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تــــب المراجعــــة الــــداخليــــة بــــالختم عل بع  المسـ
 ها. صـرف لضمان عدم تكرار  صـرف ال ذوناتأل 

عدم مسك سجل للدفعات المقدمة يدون في  رصيد الدفعات وما تم تسويت  منها   -
 المتبقية منها قبل انتهاء السنة المالية.  رصدة عدم ترجيع األإضافة إل 

ـــــطب والتعديل - ــ ـــــط والشـ ــ ة الكشـ ـــــجل االعتماد ذلك بالمخالفة للمادة )  كير ــ   سـ
ر
(  20ا

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ـــــتيفاء بيانات بع    - ــ ــ ـــــرف ال  أذوناتعدم اسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ( من الئحة 99بالمخالفة للمادة )  صـ
ــــابــات والمخــازنل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر    المير

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهيئــة التقيــد بــأحكــام المــادة   إغفــال عن  فضـ

ــابا 105) انية والحسـ ر ت والمخازن بختم جميع المســـتندات المرفقة  ( من الئحة المير
ــــرف ال  ذوناتأل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف بما يفيد ال  صــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــراف وتوقيع    صــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بجانب الختم عل بع     الصــ

 ال أذونات
ا
 المالية.  اإلدارة عل عدم ختم صـرف فضع

ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر ) صـــ (  131-130مكافآت مالية شـهرية مـستمرة ومقطوعة بالمخالفة للمادتير
ــنة  12من القانون رقم ) ــ ــ ــ ــأن عالقات العمل والمادة )  م2010( لسـ ــ ــ ــ ( من الئحة 9بشـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــاب   - ـــــتخدام حسـ ــــروع لوحظ قيام الهيئة باسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ     مشـ
ئ
التخل  من المخزون الكيميان

نامج. الرتبطة بمن  عل بنود غير م صـرف وال  ي 

ــــكوك المعلقــــة للبــــاب  تجــــاوز  - ــ ـــ ــ ــ ــ   المــــدة القــــانونيــــة لتقــــديمهــــا  األول    بع  الصـ
ر
والثــــان

ـــــرف لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 118القانونية لمعالجتها وبالمخالفة للمادة )  اتخاذ اإلجراءات دون  صـــــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

  ال -
ر
ـــــلوب ا ـــــتخدام العهد كأسـ ــــرف اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــعف أحكام الرقابة الداخ  صـ لية عليها  مما يضـ

ــــعوبة تحديد حجم وأوج إل   ويؤدي  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافة إل   صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــويتها  اإلنفاق إضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ر
  ا
اجر الير

ـــــنة ـــــدتها من سـ ـــتندي للعهد إل أخرى   وترحيل أرصـ ــ ـــــعف التع يز المسـ ناهيك عن ضـ
  قيمتها بما ال يتوافق مع طبيعة الإضافة إل المسواة  

ر
ـــــروف المبالغة ا ــ ــ ية  مصــ ات النير
انية والحسابات والمخازن. ( م188بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  ن الئحة المير

ـــــاب - البـ ــــاب  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بحسـ ـــــات المنقولير ـــــداع مرتبـ ــا    1438-213األول رقم    إيـ ــ دون تعليتهـ
 . ماناتبحساب الودائع واأل 

عضويتهم  إضافة إل حيث تم تكليفهم    اإلدارة مجلس    عضاءاالزدواجية الوظيفية أل  -
ــــيدة بالمخالفة   ارة اإلدالذي يخل بمبادئ الحوكمة و دارات األمر  بع  اإل   بمهام الرشـ



 

 

 

 
238 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــور رئيس الديوان رقم ) ــ ــ ــــنة  7لمنشـ ــ ــ ــــالن بمجالس  2018( لسـ ــ ــ ــــأن تعارض المصـ ــ ــ م بشـ
  حكمها. شـرك ال إدارات

ر
 ات العامة وما ا

ية انية التسيت  ن  المت 

ر ا مصـروف فيما يل  بيان بالحواالت المالية وال ر الماليتير  : م2021-2020ت عن السنتير

 2021 2020 السنة 

 البيان

المخصص  
  
ً
وفقا
تيبات  

ُ
للت

 المالية  

 االعتمادات  
المفوض  
 بها 

 الرصيد  المصـروفات المسيل  الرصيد  المصـروف المسيل 

 618.850 147,152 147,770 17,803 100,197 86,795 118,000 118,000 األول 

  
 132,167 286,830 418,997 133,858 184,142 248,988 318,000 400,000 الثانر

 132,786 433,982 566,768 151,661 284,339 335,784 436,000 518,000 جمالي اإل 
 

: وبشأنها لوحظ   
ر
 اآلن

ــنـة    بع مرتبـات   ةحـالـةلوحظ قيـام وزارة المـاليـة بـ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ر ا م انتهـ   2020الموظفير

من مرة أكير    عالقتهم الوظيفيـــة بـــالهيئـــة بـــالرغم من مخـــاطبـــة الهيئـــة لوزارة المـــاليـــة
  . م2014( لسنة 8كام القانون رقم )بالخصوص وذلك بالمخالفة إلح

ــــرف لوحظ قيام الهيئة بال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   عل بند العمل اإل   صــ
ر
  ســــنة    ضــــاا

ر
م  2021والمكافآت ا

  سنة  عدم وجود مخص  للبند  رغم من دينار بال 23,500بقيمة 
ر
 م. 2020ا

ـــــرف رقم  بموجب   - ـــــرف لوحظ قيام الهيئة ب  12/ 21إذن الصــ دفع  مقدمة )تح    صــ
  نهاية السنة  شـرك الحساب( لصالن  

ر
ة الريمار لخدمات السفر واالستثمار السياج  ا

انية بالرغم  40,000المالية بقيمة   ر من   دينارل بقصـــد اســـتنفاد االعتماد المدرج بالمير
ــرك أن رصيد الحساب لدى ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرف دينار وما تم   60,000ة  شــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   منها خالل السنة  صــ

ـــــابات  200دينار بالمخالفة للمادة )  9,518المالية نحو  ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
  . والمخازن

ـــــرف رقم  بموجب   - ـــ ــ ــ ــ ـــــرف تم    12/ 9إذن الصــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك دينار لصالن    24,892قيمة   صــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
اء عــــدد  للهــــاتف المحمولل ماإلتقــــان موبــــايــــل   جهــــاز محمول )هــــاتف(    19قــــابــــل شر
ر حيــــث أن عــــدد  إرفــــاق    لوحظ عــــدم ر الموظفير ــا يفيــــد كيفيــــة توزيــــع الهواتف بير مــ
ر خ ــاليـــة  الموظفير ــنـــة المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اءه من موظ  10م عـــدد  2020الل السـ ــا تم شر ر وان مـ فير
  المال العام بالمجان.  صـرف الذي يعتي  تاألمر  هاتف 19الهواتف 

ر
 ا

ــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــرف م تم 2021/ 12/ 27بتاريــــخ    12/ 13إذن الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ قيمة    صـ
ــــجيعي  نظير   23,000 ــ ــ ة لرئيس و   األعمال دينار تمثل مكافأة مالية تشـ ر ــــاءالممير ــ ــ   أعضـ
ــــخ  منتدب  2  وعدد   لوالمراقب المال   اإلدارة لجنة   ــ ـــ ــ ــ ــ ر وشـ الهيئة  إل   من المتعاونير

ر دينار    3,000قيمة    صـرف تم    وبشأن ذلك لوحظ    صـرف يعتي  تالذي  األمر    للمعنيير
  المال العامل  بال

ر
  قاموا بها   األعمال بيان ماهية  لعدم  مجال ا

ة البر ر    لالممير
ا
ــــع عن فضـ

ر يتقاضون مكافآت نظير أعمالهم بالهيئة  . أن المعنيير
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ــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــرف م تم 2021/ 12/ 30بتاريــــخ    12/ 19إذن الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ قيمة    صـ
ــــاءدينار أل   15,000   6إدارة الهيئة وعددها  مقابل اجتماعات لجنة   اإلدارة لجنة    عضـ

ـــــأن ذلك لوحظ أن  ـــــاءاجتماعات ويشـ   مكافأة نظير  اإلدارة مجلس   أعضـ
ر
ـــــون ا يتقاضـ

    صـــــرف ة لهم نظير اجتماعاتهم يعتي  تإضافيمكافأة   صـــــرف أعمالهم وأن 
ر
بالمجال ا

ــــيع  و   المال العام ـــ ــ ــ ــ ــــة نفس المواضـ ـــ ــ ــ ــ أن معظم محا ر االجتماعات تدور حول مناقشـ
 لحلها.  إجراءاتدون اتخاذ  ومن 

ــــرف لوحظ قيـام الهيئـة ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمراقـب المـال  بـالهيئـة نظير لدينـار   24,000قيمـة    صـ
ـــــكن بالمخالفة لقرار وزير المالية المفوض رقم ) ــ ــ ـــــتئجار سـ ــ ــ جاع قيمة اسـ ـــــير ــ ــ (  354اسـ

  القرار رقم )2017لسنة  
ر
م بشأن تحديد مزايا 2017( لسنة  329م بتعديل الحكم ا

ر  ر الماليير  . ةداريومساعديهم بالجهات والوحدات اإل  للمراقبير

انية )العهد( ن  حسابات خارج المت 

ــابقة   - ـــ ـــــنوات سـ ـــــجل العهد لوحظ وجود عهد مالية مرحلة من سـ من خالل فح  سـ
انية والحسابات والمخازن  188ولم يتم تسويتها بالمخالفة للمادة ) ر ( من الئحة المير

  . وبعضهم انته  عالقتهم الوظيفة بالهيئة

ــ - ــ ــ ــــك سـ ــ ــــحيحة بالمخالفة للمادة )عدم مسـ ــ ( من الئحة 181جل العهد بالطريقة الصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــرف دمج العهد الم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــاب  صـ   وحسـ
ر
ــــاب الباب الثان ــــروع ة من حسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ التخل  من  مشـ

ــــاب  ــ ــ ــ ــــجل بطريقة ال يمكن من خاللها معرفة الحسـ ــ ــ ــ   نفس السـ
ر
  ا
ئ
المخزون الكيميان

   من . صـرف الذي 

ي  لص مالتخ  مشـروع حساب  
 
 م2020ن المخزون الكيميان

تم تمويل هذا الحســاب من مخصــصــات وزارة الدفاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  
ــنة  651) ــ ــ ــ ــنة   7,310,000م حيث تم تحويل قيمة  2013( لسـ ــ ــ ــ م  2013دينار خالل سـ

ــــرف كسلفة لغرض ال   من المرحلة األول من برنامج التخل     صــ
ر
عل تنفيذ الجزء الثان

 الكيميائية. من مخزون األسلحة 

ــنة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلفة مع وزارة الدفاع وترحيلهـا من سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوية السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل أخرى   عدم قيام الهيئـة بتسـ
ـــــتنفا  ــ ــ ـــــروف القيمة ب  ذ واسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــات  مصـ ــ ــ ي تسـ ي منح   ذبالرغم من انتهاء الغرض ال  يير

  من المرحلة األول من 
ر
نامج الالسلفة من أجل  )تنفيذ الجزء الثان  (ي 

  تم إحالتها من وزارة الدفاع غير مبوبة ويتم ال -
ـــــرف أن القيمة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ منها عل بنود    صـ

  
ر
  مما ساهم ا

ر
ــــروف   إظهار بنفس مسميات بنود الباب الثان ــ ــ   عل   اتمصــ

ر
الباب الثان

  تلك الأ غير حقيقتها و 
ر
  . بنود ال يعي  عن الحقيقةن الوفر ا

ــــرف لوحظ قيام الهيئة ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    صــــــ من ســــنة   (5شــــهر  إل   1من شــــهر  )مرتبات المتعاونير
ــــاب  2020 ــ ــ ــ ــ ــــلة برنامج  م من حسـ ــ ــ ــ ــ   بالرغم من أن الصـ

ئ
التخل  من المخزون الكيمان

نامج الوظيفة لهم مع الهيئة غير مرتبطة    األشـــهر ل  بالي 
ر
شـــهر  إل  6)من شـــهر    أما باا

ــنـــة المـــ12 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لـــذات  2020اليـــة  ( من السـ
ر
ـــــاب البـــاب الثـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدادهـــا من حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م تم سـ

ر حيث تم   ـــــرف المتعاونير ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالمخالفة للمادة    صـــ مكافآت شـهرية مسـتمرة للمتعاونير
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ـــــابـات والمخـازن9) ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ر )و  ( من الئحـة المير (  131-130بـالمخـالفـة للمـادتير
  . بشأن عالقات العمل م2010( لسنة 12من القانون رقم )

( لســنة  12د لدى وزارة العمل والتأهيل بالمخالفة للقانون رقم )عدم تصــديق العقو  -
 م بشأن عالقات العمل والئحت  التنفيذية. 2010

ر لتجــاوز مــدة العقود  - من المــدة أكير    عــدم تطبيق منظومــة المرتبــات عل المتعــاونير
ــهم الســـن القانونية   ــابقة وبلوغ بعضـ ــنوات سـ ــتغل من عدة سـ المحددة وبعضـــهم يشـ

  جهات حكومية أخرى. )التقاعد( ومعظ
ر
 مهم يشتغلون ا

ـــــرف  لوحظ قيام الهيئة ب - ــ ــ شهر  إل    1من شهر  ) اإلدارة لجنة    أعضاءمكافأة رئيس و صــ
ــــنة المالية    (5 ــ ــ ــــاب التخل     11,000ة  إجماليبقيمة    م2020من السـ ــ ــ دينار من حسـ

  من المخزون 
ئ
ــــهر   اإلدارة تغيير مجلس   وتم  الكيمان   شـ

ر
ــــداد قيمة    6ا   المكافأة وتم سـ

ـــــاءلأل  ــ ــ ـــــهر   عضـ ــ ــ   )من شـ
ر
ـــــاب الباب الثان ــ ــ ـــهر  إل   7الجدد من حسـ ــ ــ ــ ـــــنة  12شـ ــ ــ ( من السـ

ــير   16,200ة إجمــاليــبقيمــة  م2020المــاليــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخــدام القيمــة  إل    دينــار ممــا يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
  حســــاب  

ر
ــــروع الموجودة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    مشــ

ئ
آلية    عدم وجود و   التخل  من المخزون الكيميان

 قانونية. عدم خصم االستقطاعات الإضافة إل  صـرف واضحة تنظم عملية ال

م تم 2020مســــتشــــارين خالل الســــنة المالية    3حظ قيام الهيئة بالتعاقد مع عدد  لو  -
ـــــداد مكافأتهم بقيمة ــ ــ ــ ـــــنة    32,500  سـ ــ ــ ــ   سـ

ر
دينار عن   40,000م وقيمة  2020دينار ا

ة من  ــــروع حيث سددت من حساب    م2021/ 6/ 30إل   1/ 1الفير ــ ــ ــ التخل  من  مشــ
ــالرغم من أن الهيئــــة لم تنفــــ   بـ

ئ
ــالتخل  من أي    ذ المخزون الكيميــــان أعمــــال تتعلق بـ
  
ئ
   المخزون الكيميــان

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   القيمــة التعــاقــديــة وعــدم وجود مــا يفيـد   عن فضـ

ر
  المبــالغــة ا

ـــــافة إل العملل  إنجاز  ــ ـــــة بالمخالفة  إضـ ــ ـــــديق العقود لدى الوزارات المختصـ ــ عدم تصـ
  . م بشأن عالقات العمل والئحت  التنفيذية2010( لسنة 12للقانون رقم )

ــــرف بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالن    10,000بقيمة    12/ 7بتاريــــخ    12/ 7رقم  إذن الصـ ــ ــ ــ ــ دينار لصـ
ـــــرف عهدة مالية    إقفال يمثل  )ع.ا.ق(   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاب التخل  من المخزون صـ ــ   ل  من حسـ

  بتاريــــخ  
ئ
ـــــروف م لتغطية ال2018/ 4/ 22الكيميان ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــأن   مصـ ــ ــ ات العمومية للهيئة وبشـ

  قيمـة العهـد المـاليـة
ر
  ي الـذي يفقـد أحكـام الرقـابـة عليهـا ويؤد األمر   لوحظ المبـالغـة ا

ـــــرف حيث تم  اإلنفاق    صعوبة تحديد حجم وأوج إل  ــ اء المواد الغذائية  صــ ها عل شر
ــيــارات ونقـل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء قطع الغيــار للسـ ــيــة وشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء القرطــاسـ ليــة ومواد التنظيف وشر ر والمير

 رسائل تكليف.  إصدار عدم إضافة إل المخلفات وتقليم األشجارل 

ــــرف تم  وقد  ــ ــ ــ ــــرف القيمة بالمخالفة لمنشور وكيل وزير المالية بشأن ضوابط  صــ ــ ــ ــ  صــ
  مشـــروع ها من حساب  صـــرف عالوة عل ل  العهد 

ا
  بدال

ئ
 التخل  من المخزون الكيميان

 .  
ر
 من الباب الثان

ــــرف رقم  بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتســـوية قيمة    إقفال م يمثل  2020/ 1/ 14بتاريــــخ    1/ 1إذن الصـــــ
ــيـــد/   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهيئـــة    إدارة جـــب قرار رئيس لجنـــة  بمو أ.ح.ال  العهـــدة المـــاليـــة الممنوحـــة للسـ

ـــــرف م بشأن 2017( لسنة  19الوطنية السابق رقم )   40,000عهدة مالية بقيمة   صــ
ــــروع دينار من حســـاب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لتغطية    مشـــــ

ئ
ــروفالتخل  من المخزون الكيميان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصـــــ

  
ر
ون ا ــــر ـــ ــ ــ   والعـشــ

ر
ــــور مؤتمر الدول األطراف بالمنظمة الثان ـــ ــ ــ ــ   حضـ

ر
ــــارك ا ـــ ــ ــ ــ الوفد المشـ

: اآلالهايل وبشأن  لوحظ   
ر
 ن



 

 

 

 
241 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــدار بــ  اإلدارة رئيس لجنــة   قيــام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  وأل إيفــاد   قرار   ةصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاءلنفسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  اإلدارة من لجنــة   عضـ
ــنـة  17بموجـب القرار رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( فقرة )ب( لالئحـة 7م بـالمخـالفـة للمـادة )2017( لسـ

 م. 2007( لسنة 751وعالوة المبي  رقم ) اإليفاد 

ــنة   ▪ ــ ــ ــــوية العهدة حيث تم منحها خالل سـ ــ   تسـ
ر
  م وتم 2017التأخر ا

ر
ــــويتها ا ــ تسـ

ــابات  188مل بالمخالفة ألحكام المادة )2020ســـنة   انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ــــفر  إرفاق   عدم ▪ ــ ــ ــ ــ   األ   بع ما يفيد سـ
ا
ــــع ــ ــ ــ ــ ــــاء فضـ ــ ــ ــ ــ تقرير بةنجاز  إرفاق   عن عدمعضـ

ــنـــة 751وعالوة المبيـــ  رقم )  اإليفـــاد المهمـــة بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام الئحـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 م. 2007

 م2021لية  ب التخلص عن السنة الماحسا

ــــروف وال اإليراداتخالصـة   أظهرت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ات أن ما تم مصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من حسـاب التخل  من صـــ
ــنــة المــاليــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   خالل السـ

ئ
ر بلغ    254,418م مبلغ  2021المخزون الكيميــان   حير

ر
دينــار ا

   
ر
ي ا ر بلغ الرصيد   2,270,734.200  مبلغ  م2021/ 12/ 31الرصيد الدفير   حير

ر
دينار ا

  الم
ر
  صـرا
ر
: وبشأن  لوحظ  لدينار  2,294,215.215مبلغ م 2021/ 12/ 31 ا  

ر
 اآلن

ــــاب وال - ــ ــ ــ ــــتخدام الحسـ ــ ــ ــ ــــرف قيام الهيئة باسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ نامج    صـ من  عل بنود غير مرتبطة بي 
ــــاريفهــا عل بنود ذات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحــة الكيميــائيــة وأن معظم مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التخل  من مخزون األسـ

ية   . طبيعة تسيير

 السيارات

انته  عالقتهم الوظيفة   أشـــخاصلوحظ وجود العديد من الســـيارات ال زال  لدى   -
انية والحسابات والمخازن212بالهيئة بالمخالفة للمادة ) ر   . ( من الئحة المير

ــــف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون اإل المقـدم أظهر الكشـ ــ ـــ ــ ــ ــ داريـة والمـاليـة  من رئيس وحـدة الحركـة ومـدير الشـ
ـــــيارات الزال  لدى رئيس ال  6وجود عدد   ــ ــ ـــــابق سـ ــ ــ ـــــليمها   )ع أ(لهيئة السـ ــ ــ ولم يتم تسـ

( من قرار مجلس وزراء حكومـة الوحـدة الوطنيـة  14للهيئـةل بـالمخـالفـة للمـادة رقم )
ــــنة  191)  رقم ــ ــ ــ ــــيارات واآلليات  2021( لسـ ــ ــ ــ ــــتعمال السـ ــ ــ ــ اء واسـ ــــوابط شر ــ ــ ــ ــــأن ضـ ــ ــ ــ م بشـ

 . المملوكة للدولة

مثبتة    غير   األصول فيها من قبل رئيس الهيئة السابق هذه    صـرف أصول تم الت  وجود  -
ر أن هذه     الدفاترل ومن خالل االســتفســار تبير

ر
جاءت عل شــكل مســاعدة    األصــول ا

  السنوات السابقة
ر
ر عينة من ذلك:  لدولية مجانية ا  والبيان التال  يبير

 العدد  البيان 

 A770 1لة "بوب كات" نوع  آ

يال السكنية( البيوت الجاهزة   24 )الير

 2 )عربة موقع( سيارة 

 2 ميجاوات  (1000KVA)  الطاقة الفا قوةمولدات 

 3 )مصفحة( سيارة تويوتا الندكروازر 
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 الدبلوماسية باخلارج   البعثات 
موقف تنفيذي لالعتمادات الشـهرية المؤقتة للسـفارات والقنـصليات بالخارج  فيما يل   
 م: 2021لسنة 

 البيان 
المرصوفات   المخصصات المعتمدة 

 م2021الفعلية 
نسبة  
 التنفيذ 

 قيمة الوفر
 م2021 م2020

 141,294,770 % 82 658,705,230 800,000,000 256,144,000 الباب األول 

  
 123,858,639 % 59 179,141,361 303,000,000 75,000,000 الباب الثانر

 265,153,409 % 75 837,846,591 1,103,000,000 331,144,800 المجموع
 

: ويالحظ بشأنها   مايل 

ــــف مطلع العام   - ــــعر الـضــ ــ ـــــروفات  2021ترتب عل تغيير سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاعف قيمة مصـ ــ م تضـ
 البعثات الدبلوماسية بالخارج مقارنة األعوام السابقة. 

ـــــليات بالخارج   - ـــــفارات والقنصـ ـــــهرية للسـ   تمويل و ف أغلب المرتبات الشـ
ر
التأخر ا

ات طويلة خالل سنة    تمل 2021إل فير
  بع  األحيان3تجاوز )البر

ر
  . ( أشهر ا

ــــي  مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــــليات بالخارج  مليون دينار ل  303تخصـ ــ ــ ــ ــ ــــفارات والقنصـ ــ ــ ــ ــ   للسـ
ر
لباب الثان

ـــــات العا م  2021خالل العام المال   ـــــصـ ـــــابق  بال يادة عن مخصـ ـــــبة  م  2020م السـ بنسـ
(304)%   

ر ل والبر ــــات مبلغ    تتعدى قيمة أال   كان يتعير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   240,000,000المخصـ
 دينار بعد تعديل سعر الضف. 

ــالتجاوز بال - ـــ ضف عل المخصصات المعتمدة للباب االول بعد تقويم أثر تغير سعر  ــ
  . مل لبع  السفارات2020( 12/ 1الضف )

ي   قرارات االيفاد للتمثيل الخارحر

 االيفاد للخارج تبين  المالحظات التالية:  وإجراءاتخالل دراسة وتقييم قرارات من 

ونية أو منظومة مرك ية تقيد فيها كافة القرارات   - افتقار الوزارة إل قاعدة بيانات إلكير
 الصادرة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. 

 عدم وجود شكل موحد للقرارات الصادرة عن الوزارة.  -

ــهـل عـدم تطـابق  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ توقيع وزير الخـارجيـة والتعـاون الـدول  عل كـافـة القرارات ممـا يسـ
وير والعبث فيها.  ر  الير

-   
ر
 للعمل بالخارج.  اإليفاد قرارات مهام  إصدار التوسع ا

ــــهولة التغيير واإل  - ــ ــ ــ ــــفحات القرار مما يتين سـ ــ ــ ــ ــــافةعدم توقيع الوزير عل جميع صـ ــ ــ ــ   ضـ
 لنصوص القرار. 

ــــدار القرارات من  - ــــحبها و الخارجية    ر يوز تكرار حاالت اصـ ــــير ال نهج  من ثم سـ مما يشـ
  اصدار القرارات دون دراسة أو هدف واضن 

ر
 . التعجل ا
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  رقم إيفــاد  -
  الخــارج بــالمخــالفــة للمالك الوظيقر

ر
ر من خــارج القطــاع للعمــل ا موظفير

ــــنة  70) ــــفارات والبعثات الليبية بالخارج كما تم 2018( لسـ ــــأن تنظيم عمل السـ م بشـ
 زارة الخارجية. تسكينهم عل وظائف تخ  و 

ـــــم )  اإليفاد العديد من قرارات   إصدار  - ـــــنة    (2بالمخالفة لقانون العمل السيا   رقــ لســ
م واســــتمرار العمــــل بآليــــــــة القــــــــرارات الفرديــــــــة دون تمريرها عل لجنــــــــة شــــــــؤون 2001

ـــارج ودون مراعاة ن     اإليفاد سبقية عند اإليفاد ومراعاة سجل األ  ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــل بالخــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ للعمــ
ـــــار الفقرة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ودون التـــأكـــد من تقـــارير  إليـــ     ب( من الالئحـــة التنفيـــذيـــة للقـــانون المشـ

ر األ الكفاءة المقدمة ع . ن الموظف الموفد خالل السنتير ر تير  خير

ر من القطاعات - ر موظفير عل مراســــالت صــــادرة عن وزير    بناءا األخرى    لوحظ تســــكير
  تفيد بتعليمات رئيس  

ــؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء البر ــ ـــ ــ ــ ــ مجلس الدولة لشـ
ــــأن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخــاصبع  األ إيفــاد   الوزراء بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ للعمــل عل وظــائف بــالخــارج وكــذلــك عل   شـ

ــيحهم من جهــات عملهم األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفــاهيــة دون وجود مــا يفيــد ترشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــليــةتعليمــات شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـ
 بالمخالفة. 

ــــادرة بالمخالفة للمادة ) عدم - ــ ــ   القرارات الصـ
ر
( من الالئحة 34تحديد تاريــــخ العودة ا
 م. 2001لسـنة  (2التنفيذية للقانون رقـم )

  عملية   -
ر
ــــع ا ــ ــ والعمل بالخارج عل وظائف خارج المالك المعتمد بقرار   اإليفاد التوسـ

  رقم )
 م. 2018( لسنة 70حكومة الوفاق الوطبر

ـــــروط عدم انطباق   - ـــ ــ ــ ــ ر )  اإليفاد   شــ (  24-23عل عدد من الموفدين بالمخالفة للمادتير
.  م2001( لسنة 2من القانون رقم )  بشأن العمل السيا  

 موظف لشغل ذات الوظيفة بالمالك المعتمد. من أكير  إيفاد  -

ــوفـات ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مرتبـاتهم بكشـ ــمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مرتبـات بموجـب قرارات فرديـة وجود موفـدين تم تضـ
ــنة  ل ــ ــ ــافة إل م باإل 2021وزير الخارجية عن السـ ــ ــ ــنة  640القرار رقم )ضـ ــ ــ م  2020( لسـ

ر االنتهاء  إل   دون األخذ بمالحظات الديوان وتعليمات  بشـأن إيقاف تنفيذ القرار  حير
ــــتقلة بالوزارة تتول مراجعة كافة   من  ــ ــ ــــكيل لجنة مسـ ــ ــ ــــأن تشـ ــ ــ ــــيات  بشـ ــ ــ ــــت  وتوصـ ــ ــ دراسـ

ر بالقراراتل للتأكد من اســـتيفاء ال ـــــروط ملفات الموفدين المشـــمولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ والضـــوابط    شـ
 المطلوبة لإليفاد. 

 لن  المادة ) -
 
ـــــن القانونية طبقا ــ ــ ــ (  1( من القانون رقم )1وجود موفدين تجاوزوا السـ

ــــنة   ـــ ــ ــ ــ ــــأن تعديل أحك2018لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــمان االجتماع  رق م بشـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة  13م )ام قانون الضـ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ــتمرارهم بـــالمهـــام والوظـــائف  أ مل مع عـــدم وجود  1980 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر اسـ ـــــانيـــد قـــانونيـــة تجير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

ر بها.   المكلفير

ة   - ــتمرار بع  الموفـــدين بـــأعمـــالهم بـــالرغم من انتهـــاء فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     إيفـــادهماسـ
 
ألحكـــام وفقـــا

 . م وتعديالت 2001( لسنة 2قانون تنظيم العمل السيا   والقنصل  رقم )

ر قيمة مرتبات شهرية غير مستحقة باستمارات ال - ــــرف تضمير ـــ ــ ــ ــ تب  األمر    لصــ الذي يير
ــــرف أموال   عنـ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـا    صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون وجـ  حق بـالمخـالفـة ألحكـام قـانون العمـل السـ

 م وتعديالت . 2001( لسنة 1والقنصل  رقم )
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 موفد   171م إليفاد عدد  2020( لسنة  640القرار رقم )  ةصدار قيام وزير الخارجية ب -
ـــــب ما ن  علي  القانون رقم )  اإلجراءاتذ  دون اتخا  ــ ــ ـــــنة  2حسـ ــ ــ ـــــأن 2001( لسـ ــ ــ م بشـ

ــــل  والئحتــ  التنفيــذيــة وتعــديالتهمــا  ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــا   والقنصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل   لتنظيم العمــل السـ
  
ر
ر وجود تجاوزات ومخالفات ا ــــروط مراجعة القرار تبير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ل والبيان التال   اإليفاد   شـ

  ال
ر
 : شـروط ومن لم يستوفوا ال شـروط يوضن اعداد مستوا

 عدد الموفدين  البيان   ر.ت

ر ال  1  98 يفاد شـروط لإل المستوفير

ر   2  64 اإليفاد  شـروط غير مستوفير

ر  3  9 الماليةاإلجراءات غير مستوفير

 171 جمالي اإل 
 

ر وزارة الخارجية استمارات   - ـــــرف تضمير     صــ
ر
عمالة محليةل بالرغم من عدم ورودها ا

 وزارة الخارجية. إل  الكشوفات المحالة من السفارات المعنية

ــــرف عدم استيفاء المستندات المتيدة لل  - ـــ ــ ــ ــ    لصــ
ا
  بيانات البع   فضع

ر
عن التضارب ا

 مرتبات العمالة المحلية بالخارج.  صـرف منها باستمارات 

ي الخ تقييم  
ن
 . ارج سياسات التمثيل الدبلوماسي ف

ـــــاء    قـام اـلديوان بتنفيـذ مهمـة رقـابـة أداء حول  ــ ـــ ــ ــ ــ "مـدى كفـاءة وفـاعليـة معـايير وآليـات إنشـ
  الخارج" 

ر
ـــــية ا ــ ـــــاحات واختيار البعثات الدبلوماسـ ــ ـــــوع المهمة  السـ ــ ل وقد تم اختيار موضـ
ــلــك الـدبلومـا   من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   منــ  السـ

ر
  عـدد  نتيجــة مـا يعــان

ر
ر التكــدس ا دون انعكـاس    موظفير

  رعايعل ذلك  
ر
  ترجع باألسـاس  الخارجل  بة مصـالن الدولة  جودة األداء ا

  آليات  والبر
ر
ا

ــــاحات واختيار   ــ ــ ــ ــــاء السـ ــ ــ ــ ر للدولة با إنشـ ــــيات الممثلير ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ ــــيةالشـ ــ ــ ــ     لبعثات الدبلوماسـ
ر
 ا

ـــــافة ال احكام  الخارج  ـــ ــ ــ ــ      ها تنظيمهذا باإلضـ
ـــــف الوظيقر ـــ ــ ــ ــ هال حيث  الداخل  والوصـ وغير

  تم الوصول إليها واالستنتاجات  كان  أهم النتائج 
: البر  ما يل 

ــــمخالفة الت - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الســلك الدبلوما    ــ
ر
  ا
ئ
ر االســتثنان يعات النافذة فيما يتعلق بالتعيير شــر

ر تح  مســــميات مســــتحدثة غير منظمةل خاصــــة فيما   ل حيث يتم التعيير والقنصــــل 
ر من خارج قطاع الخارجية.  ر الدبلوماسيير  يتعلق بالموظفير

ــــات المقــاربــة لمتطلبــات  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    غيــاب الــدراسـ
الواقع العمل  إلمكــانيــة إعــداد مالك وظيقر

  الخـــارجل فقـــد لوحظ وجود تعيينـــات  
ر
  يوائم أهـــداف التمثيـــل الـــدبلومـــا   ا

حقيقر
ــوائيـة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عشـ

  التكليفـات البر
ر
ـــــدرتتجـاوز ظـاهر ا ــ ـــ ــ ــ ــ عن المجلس الرئـا   ووزارة    صـ

دون مسـتهدفات سـياسـية واقتصـادية تخدم بشـكل أو بآخر تنمية وتطوير  الخارجية  
ل وتجاهل ممارســـة التمثيل الدبلوما    عالقات ا لدولة مع أشـــخاص القانون الدول 

ـــــل:   ــ مثـ دول    
ر
ا مقيم  غير  ــفير  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـــــدد من خالل  ــ ــيوس المتعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومورشـ ـــــب  ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ برنسـ

ـــــل...إلخل  و  ــ ــ ـــــيشـ ــ ــ   السـ
ر
ـــــطة ا ــ ــ ـــــية النشـ ــ ــ ـــــفارات والبعثات الدبلوماسـ ــ ــ حيث بلغ عدد السـ

ــــدد   ــــارج عـ ــــات    (133)الخـ ــــدد البعثـ ــــ  عـ ــــذي بلغ فيـ ــــ  الـ   الوقـ
ر
ــــةل ا ــــارة أو بعثـ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

  ليبيا ا
ر
 . سفارة أو بعثة( 59)لدبلوماسية للدول األجنبية ا

ــــدار   القيام - ــ ــــية بتعليمات  بةصـ ــ ــــاء البعثات الدبلوماسـ ــ تكليفات وتمديدات لبع  ر سـ
 مف وذلك بالمخالفة للقانون. 2021خالل العام شفوية 
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مكتــب التفتيش والرقــابــة بوزارة الخــارجيـة    غيــاب المتــابعــة الــدوريــة لمخرجــات عمــل -
ــــذ  ــــدم األخـ ــــة    وعـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــــدبلومـ ــــات الـ ــــدد البعثـ ــــا تقلي  عـ   من أهمهـ

ــــ  البر ــاتـ ــ بمالحظـ
ر بالخارج.  ر الدبلوماسيير  والموظفير

ـــــحيث اقتل  الخارج بضـــعف وهشـــاشـــة التقارير الواردة من الســـفارات الليبية   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـضــت  ــ
  مجملها ع  هذه التقارير 
ر
  الدولة  ا

ر
ل حضور بع  االجتماعات واألنشطة العادية ا

األهلية السياسية لجل العنا  الدبلوماسية الموفدة  فقدان  ما يدل عل  المضيفةل  
  الخارج. 

ر
 للعمل ا

ر بوزارة الخارجية  ا - بير
د  ا عددقيقة أل ال  لإلحصـــائياتفتقار إدارة شـــؤون الهجرة والمغير

ر   ر  الليبيالمواطنير   الخارج   ين المتواجدير
ر
ف بما يســـهل الوصـــول إليهم والوقوف عل ا

  حلحلتهــال وتقــديم
ر
ــــاعــدتهم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكالتهم ومسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الوقـ    مشـ

ر
الخــدمــات الالزمــة لهم ا

 المناسب. 

  الخارجل  البيانات  ال  لقواعد وزارة  الافتقار   -
ر
ــــاحات والبعثات الليبية ا ــ ــ ــ ــــة بالسـ ــ ــ ــ ال خاصـ

ر ليبيا وتلك الدولةل وطبيعة  بعما يتعلق  سـيما    كل بعثةل ونوع التعاون بير
دد موظقر

ر البلـــدينف   ـــــل المجـــاالت  العالقـــات الثنـــائيـــة بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات واألبحـــاث حول أفضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والـــدراسـ
  
ر
ــلحــة الــدولــة لتحريــك عجلــة التنميــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصـ

ر
ا وتوظيفهــا ا

 
ا وتجــاريــ التعــاونيــة علميــ 

 الداخل. 

ام - ر   عمليـــة اختيـــبـــ  عـــدم االلير
ر
ــوابط ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الموفـــدين   ار المعـــايير والضـ ر المـــاليير المراقبير

  الخارجل  
ر
  الخارج إيفاد  حيث لوحظ  للعمل ا

ر
ر للعمل ا ر ماليير م  2022سنة    مراقبير

ــــنوات )الوحدات اإلدارية رغم أن قرار تعيينهم ب ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
- 2020-2019-2018قد تم ا

  وزارة المــــاليــــة مــــدة ال تقــــل عن  بــــالمخــــالفــــة ألهم قيــــد وهو  (ل  2021
ر
  10العمــــل ا

 . سنوات

   معايير  الســــس و األ ضــــوابط و ال انعدام -
ر ســــاء  المالحق و أســــاســــها اختيار    يتم علالبر

  الخارجل ما 
ر
ــــحية ا ــ ــ ــ ــ   تتلقر   المكاتب الصـ

ــــية البر ــ ــ ــ ــ ــــلبا عل الحاالت المرضـ ــ ــ ــ ــ انعكس سـ
  الخارج. 

ر
 العالج عل نفقة الدولة ا

ـــــيق   - ــ ــ ــ   عديد البعثاتل وغياب التنسـ
ر
  أعداد العمالة المحلية ا

ر
ـــــخم الملحوظ ا ــ ــ ــ التضـ

ــالـــة  والتنظ ر تحـــ  بنـــد العمـ ــتخـــدمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــال حيـــث لوحظ أن أغلـــب المسـ يم اإلداري لهـ
ــــيا      مالمحلية ه ــ ــــع السـ ــ ــــيات غير ليبيةل وهذا األمر بدوره يؤثر عل الوضـ ــ من جنسـ

  العمل داخل البعثات قد 
ر
ــــتعانة بهؤالء األجانب ا ــ ــــة وأن االسـ ــ   للدولةل خاصـ

واألمبر
جمةتجاوز حدود العمل العادي ليتقلد هؤالء وظائف االستش   . ارة والير

  الوزارة  وزارة  اهتمام  عدم   -
  برفع قدرات موظقر

الخارجية بالمعهد الدبلوما   المعبر
  الخارج بشكل خاص. 

ر
 بشكل عام والموفدين للعمل الدبلوما   ا

: وبناءا علي  كان  توصيات الديوان   
ر
 باتخاذ اآلن

  الخـارج   -
ر
  التمثيـل اـلدبلومـا   ا

ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام بـالمال ـاتعـدم التوسـ ر  المعتمـدة عنـد   وااللير

  القرارات  ل مع  اإليفــاد 
ر
  المتعلقــة بــإعــادة النظر ا

ر
  للبعثــات الليبيــة ا

المالك الوظيقر
  ال تحتمل إال  

  تســــمية بع  الوظائف البر
ر
  الخارجف لتجنب التكرار ا

  وصــــف وظيقر
. واحد مثل: ملحق إداري أولل   

ر
 وملحق إداري ثان
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ورة   - ام بمعايير الكفاءة والجدارة عند اخت ر ر
ر باإليفاد  االلير ر المسـتهدفير يار الموظفير

  الخارج. 
ر
 للعمل ا

ــــأن يقت - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قطـاع ــ
  الخـارج عل موظقر

ر
ـــلك اـلدبلومـا   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ اإليفـاد للعمـل بـالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـضــ

ل بحيث ال تقل نـسبة   ل والعمل عل في  عن  تمثيلهم  الخارجية بـشكل أسـا   ر الثلثير
 . تصحين األوضاع المخالفة لذلك 

ــــة  حــث   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــامــلبــالوزارة عل  اإلدارات المختصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوع  شـ ــ ـــ ــ ــ ــ لمعــالجـة    إجراء تقييم موضـ
  
ر
ــــود ا ـــ ــ ــ ــ ــــخم المرصـ ـــ ــ ــ ــ     اتد البعثاحجم وعدد أفر التضـ

ر
ــــية الدائمة ا ـــ ــ ــ ــ بع   الدبلوماسـ

 حجم التمثيل والنشاط الفعل   الساحات
ر ل بحيث يكون هناك توازن كم  ونوع  بير

  بع   للبعثة  
ر
  التمثيل الدبلوما   ا

ر
ــــاحات ومعالجة التكرار واالزدواج ا ــ ــ ــ ــ بهذه السـ

 فس الغرض. الساحات لن

ـــــالعمل عل تفعيل م - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيةف  ــ ــ ــ ــ ر الوزارة والبعثات الدبلوماسـ وع التحول الرقم  بير
ـــــر ــ ــ ـشــ

  تعظيم قيمة العمل الدبلوما   والقنصـل  من 
ر
لالسـتفادة من التطور التكنولوج   ا

 النواج  التالية: 

ر لها.  -  تسهيل عملية تقديم الخدمات المتصلة بالتنقل والسفر للمحتاجير

ــــل لقو  - ــ ــ ــ ــ ــــادية  التحديث المتواصـ ــ ــ ــ ــ ــــية واالقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ ــ   كل الجوانب السـ
ر
اعد البيانات ا

ــــل االجتماع    ــ ــــات التواصـ ــ ــــعب   عي  منصـ ــ ــــم  والشـ ــ واالجتماعيةل وتقوية التفاعل الرسـ
ــالن الوطنية بجهد  ـــ ــ ـــــيع نطاق المصـ ــ ـــــميةل وتوسـ ــ   مواقفها الرسـ

ر
ــاندة الحكومة ا ـــ ــ لمسـ

 جماع  وتنسيق متكامل. 

 العمل الدبلوما   بدوائر خارجية معينةل بحي -
ر ـــــمل دول الجوارل والدول  تركير ث تشـ

  كــل من أوروبــا 
ر
ل وبع  الــدول الفــاعلــة ا   مجلس األمن الــدول 

ر
ــويــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دائمــة العضـ

  
ر
ى ا ر وإفريقيا وآسيال وبع  الدول الكي  ل باعتبار أن جل هذه الدول ه  األمريكيتير
 . المسؤولة عن إدارة االقتصاد العالم  

ــــيق مع - ــ ــ ــ   وزار التنسـ
ر
ــــحة با المالية   ن ــ ــ ــ ــــس  ايير و لتقيد بالمعوالصـ ــ ــ ــ المتعلقة باختيار  األسـ

ــــاعديهم   ــ ـــ ــ ــ ــ ر ومسـ ر الماليير ــــحية بالخارجل  المراقبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــاء المكاتب والمالحق الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ور سـ
وط والضوابط المنصوص عليها.   والعمل عل إيقاف كل من ال تنطبق علي  الشر

ـــــالتاعداد وتقديم مذكرة للجهة   - ــ ــ ــ يعيةــ   ( من القانون3تعديل ن  المادة )تتضمن   شر
ــــنة  2رقم ) ــ ــــمية  2001( لسـ ــ ــــأن تسـ ــ ــــل  بشـ ــ ــــيا   والقنصـ ــ ــــأن تنظيم العمل السـ ــ   شـ

ر
م ا

ــــم    ــــم الرسـ   القانون الدول  لتوحيد المسـ
ر
ــــية عل النحو الوارد ا البعثات الدبلوماسـ

 للبعثات الدبلوماسية الدائمة. 

ــــة تنظم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــع الئحــة خــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــة أو وضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل رأس البعثــات الــدبلومــاسـ ر موظفير تعيير
ـــــلك الدبلوما   والق ــ ــ ـــــلية من خارج السـ ــ ــ ــتثناء  القنصـ ـــ ــ ــ ـــــبيل االسـ ــ ــ ـــــل  عل سـ ــ ــ بما ال نصـ

ــــيتعارض ومتطلبات   ــ ــ ــ ل بشـ ــــل  ــ ــ ــ ــــيا   والقنصـ ــ ــ ــ ــــقانون تنظيم العمل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام ــ ر رط االلير
 بالضوابط التالية: 

ـــــل عل مؤهل علم  عال   - ـــ ــ ــ ــ ـــــب رئيس بعثة قد تحصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــن لتقلد منصـ ـــ ــ ــ ــ أن يكون المرشـ
ة عمل  ال يقل عن  ــــيد خي  ــ ــــتير أو دكتوراه( مع رصـ ــ   نفس مجال    5)ماجسـ

ر
ــــنوات ا ــ سـ

  الدولةل التخص 
ر
 . وأداره بكفاءة  أو سبق وأن تقلد منصب رفيع ا
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▪  .   السلك الدبلوما  
ر
 أن تتوفر الدرجة الشاغرة ا

ـــقي    ▪ ـــ ــ ــ ــ ــــب رئيس بعثة االمتحان المقرر لذلك بشـ ــ ــ ــ ــ ــــن لتقلد منصـ ــ ــ ــ ــ أن يجتاز المرشـ
 الشفوي والتحريري. 

 أن يتقن المرشن لتقلد منصب رئيس بعثة إحدى اللغات األجنبية بطالقة.  ▪

ــوع لـــدورة   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدبلومـــا   مـــدة ال تقـــل عن  الخضـ ــد الـ   المعهـ
ر
ــة ا ــــهر   6تـــدريبيـ ــ ـــ ــ ــ ــ أشـ

 متواصلةف لإلحاطة األولية بطبيعة مهام الوظيفة الجديدة. 

ـــــابق   - ـــــفات السـ ـــــيةل بحيث تغط  المواصـ ـــــة بالوظائف الدبلوماسـ ـــــدار الئحة خاصـ إصـ
  
ر
ــــط ا ــ ــــلك الدبلوما   النشـ ــ   السـ

ر
  ا
ــــغل وظيفة ملحق فبر ــ ذكرها عند اختيار من يشـ

 الخارج. 

ـــــة الجوانب  االهتمام - ــ ــ ر   المتعلقة  بالمعهد الدبلوما   وخاصـ ـــــيير ــ ــ ف  بتدريب الدبلوماسـ
ف   السلك الدبلوما   والقنصل 

ر
  ا
  صناعة تحول حقيقر

ر
   وذلك لالرتقاء ب  ليسهم ا

 السفارة الليبية لدى اململكة األردنية 
ـــــة - ــ البعثـ رئيس  ـــــة  ــ وبموافقـ ـــــال   ــ المـ ـــــب  ــ المراقـ ـــــام  ــ ـــــدر      قيـ ــ المـ الزي  ــاليف  ـــ ــ تكـ ـــــدفع  ــ بـ

   الت ألبناء الموفدين للعمل بالخارج مما يعد والمواصـ
 
( من 53لن  المادة )مخالفا

ـــة للقــــانون رقم ) ـــة التنفيــــذيـ ـــة  2الالئحـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل   2002( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن العمــــل القنصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
 .  والدبلوما  

ر بالمدارس الدولية مخالفة لالئحة   - ــيير ر الدبلوماسـ ــة أبناء الموظفير ر دراسـ   اإليفاد تبير
ر يـأغـلب   حيـث إن ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــون بمـدارس دوليـة وغير عربيـة وريـاض  أبنـاء اـلدبلومـاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ درسـ

   أطفال مســيحية
ا
ارتفاع تكاليف الدراســة بتلك المدارس مقارنة بالمدارس   عن فضــع

 . العربية

  من  -
  العقود المحلية للمنطقة الثالثة والبر

ــــقف المحدد لمرتبات موظقر ــ ــ ــ تجاوز السـ
ــ ــ ــمنها األردن بحد أقصـ ــ ــــضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بأن بع  العقود المحل   1,555ى  ــ ية  دوالرل حيث تبير

 دوالر.  3,000 تتجاوز قيمة

ــــفارة   - ــ   السـ
ــــفير بمنن بع  موظقر ــ ــــابق بموافقة السـ ــ قيام المراقب المال  الحال  والسـ

  لضــــمانتهم عل قوة حســــابات الســــفارة لدى    رســــائل
ر
موجهة لبنك االســــتثمار األردن

ــــلف ائتمانية بالمخالفة للقانون رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــولهم عل قروض وسـ ــ ـــ ــ ــ ــ (  2البنك مقابل حصـ
 الذي يعرضاألمر    العمل الســـيا   والقنصـــل  والتفاقية فيينالم بشـــأن  2001لســـنة  
ــــل أموال  ــــداد تلك القروض والسـ ــــفارة للحجز عند تعير سـ ــــوص  السـ ف بالمخالفة لنصـ

ر ) ــــادتير ــــادة )34ل  10المـ ــــة والمـ ـــــاديـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــانون الجرائم االقتصـ ــــانون 237( من قـ ( من قـ
ــتعمـال الوظيفـة وفيمـا يل  بيـان بهـذه ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوء اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن سـ ــ ـــ ــ ــ ــ قروض  العقوبـات الليب   بشـ

 والسلف والمستفيدين بها: 
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 المراقب المالي  تاريــــخ انتهاء القرض  القيمة  االسم  ت

 الحال   م 2022/ 8/ 30 دوالر   50,000 خ ص.ع.م.  1

 م 2019/ 7/ 31 دوالر   9,750 ص. ع.س.  2

 السابق

 م 2019/ 5/ 15 دوالر   8,950 ع ع.م.  3

 م 2019/ 5/ 15 دوالر   9,125 ال.ال . م  4

 م  2019/ 6/ 30 دوالر   8,600 ع.ي.م  5

 م 2019/ 6/ 30 دوالر   17,241 ر.م.م  6
 

ة أعمــــالهم   - ــفــــارة ممن انتهــــ  فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بــــالسـ ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الــــدبلومــــاسـ احتفــــاظ بع  الموظفير
ــــلمة ــــيارات المسـ ــــاريــــن المطار والسـ ــــمن ذلك   واللوحات  بالهويات وتصـ إليهم ومن ضـ

 . سيارات لم تسلم 9وجود عدد 

ــــفير ب - ــ ر من خالل الفح  قيام السـ ــــدار تبير ــ ــــنة  ل (5القرار رقم ) ةصـ ــ م بتاريــــخ  2020سـ
ــــ2020/ 10/ 20 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيــل لجنــة لن  أ م بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاع المرضر واألش الليبيـة  تشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ متــابعــة أوضـ

  ظل جانحة كورونا 
ر
: المتواجدين بالساحة األردنية وتقطع  بهم السبل ا  

ر
 اآلن

-  
 
 للجنة وإنما ضمن عضوين ومقررا

 
 . لم يحدد القرار رئيسا

ـــــم  باعتباره أحد إ عدم ▪ ـــــكل رسـ ـــــح  بالقرار بشـ ـــــاءخطار الملحق الصـ اللجنة    أعضـ
ــوره ألي من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدم حضـ ـــــل القرار وعـ ـــــ  بتفعيـ ـــــامـ ـــــدم قيـ ـــــك عـ ـــــب عل ذلـ ـــــا ترتـ ممـ

 اجتماعات اللجنة. 

ــكلــ  من أجلــ  والمتعلق بمعــالجــة   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انحراف عمــل اللجنــة عن الغرض الــذي شـ
ـــــت ــ ــ ــ ـــــاحة نتيجة جانحة كورونا واسـ ــ ــ ــ ر  الحاالت الطارئة والعالقة بالسـ غالل القائمير

ــات الملحق الصـــح  حيث   ــاصـ ــاحة وســـلب اختصـ عليها لتول  ملف العالج بالسـ
ـــــتمر عمل اللجنة ألكير من ثماني ــ ـــــبح  تقوم بعالج حاالت    ةاسـ ــ ـــــهر حبر أصـ ــ أشـ

 
 
 . للساحة وال تشملها مهمة اللجنة والغرض المشكلة من أجل  جاءت حديثا

  انته  مدة إيفاده )ف.ال(  تكليف عضــو باللجنة   ▪
بالســاحة األردنية بناءا    والمعبر

ــــفــــارة الليبيــــة بــــاألردن بتــــاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ م  2019/ 5/ 31عل برقيــــة وزارة الخــــارجيــــة للسـ
  بعد هذا التاريــــخ صـرف أي ويتحمل المراقب المال  والسفير 

 . مبالغ للمعبر

ــــيد قيام ا ▪ ــ ــ ــــم السـ ــ ــ ــــفير بضـ ــ ــ ــــح  أو )ع.ع.س.ال(   للجنة وبموافقة السـ ــ ــ   للملحق صـ
ر من خالل االطالع عل  ـــــاحـة األردنية  واـلذي تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ملفـ  ـبانتهـاء مـدة إيفـاده ـبالسـ

ـــــافة إل باإل  ـــــاحة األردنية  ضـ ـــــحة للجنة الموفدة للسـ ـــــمن قرار وزير الصـ تكليف  ضـ
ــــحيـة ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن ومخـالفـة  األمر    لتقييم الملحقيـة الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   المصـ

ر
ـــــارب ا ــ ـــ ــ ــ ــ الـذي يعـد تضـ

ـــــ ـــــتنفدوا    اتر و منشـ ر الذين اسـ ـــــيير ـــــة بالدبلوماسـ وتعليمات وزارة الخارجية الخاصـ
  با   إيفـادهممدة 

ر
- 2134م رقم )2021/ 5/ 4لخـارج وال كتـاب الديوان المؤرخ ا

ر    عضـــاء( بشـــأن شـــمول القرار أل 19 ر بالســـاحة ومن المســـؤولير من ضـــمن العاملير
 عل ملف العالج. 

ــــة ▪ ــــة لمرضر اللجنـ ــــب التغطيـ ــــ  كتـ ــل بتوجيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال  والقنصـ ــــب المـ ــــام المراقـ إل   قيـ
 فرح يعد ســـلب الختصـــاصـــات الملحق الصـــح  صـــاحب االختصـــاص

  مســـتشـــقر
 . الملف الصح  بالساحة دارة األصيل والمكلف من وزارة الصحة إل 

ــتوجـــب العالج بـــالخـــارج  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قبول اللجنـــة وبموافقـــة رئيس البعثـــة لحـــاالت ال تسـ
ــــاب والوالدة   ــ ــ ــــالك واألعصـ ــ ــ ــــية كالعيون والمسـ ــ ــ ــــتعصـ ــ ــ ــــ  من األمراض المسـ ــ ــ وليسـ

 . والعظام
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 صــــرف   المباشر لمبالغ مالية  صــــرف قيام اللجنة وبموافقة رئيس البعثة بال ▪
 
   نقدا

 دون أخد الموافقات الالزمة من جهات االختصاص. 

ــــرف خلق جســم موازي للملحقية الصــحية وســلب اختصــاصــاتها والقيام بال ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صــــ
ــــح  المخول  ــ ـــ ــ ــ ــ ــحيـــة بـــدون أخـــد موافقـــة الملحق الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من ودائع الملحقيـــة الصـ

  هذه الودائع باعتباره   صــرف بالت
ر
  بالاألمر    ا

ا
تيب  صــرف فضع عن قيام اللجنة بير

امات عل الدولة الليبية  ا ر مليون دوالر وســــداد   2المســــتشــــفيات بمبلغ يفوق  بلير
امات بالمخالفة.  ر  جزء من هذه االلير

  عمـل  ▪
ف عل أ اللجنـة خـارج منظومـة العالج البر ــبـة إشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدادهـا ديوان المحـاسـ

ــــوص بعـــدم قبول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادرة بـــالخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حـــاالت خـــارج أي    بـــالمخـــالفـــة للتعليمـــات الصـ
ـــيمة   إدارة ربك الذي أ األمر   منظومة العالج  ــ ــ ــ ــ هذا الملف وحدوث مخالفات جسـ

 . ب 

 لم تتحصل عل موافقة وزارة الصحة. قبول حاالت  ▪

حاالت األورام ممن استكملوا عالجهم ولم يعد هناك جدوى من العالج مع استمرار  -
تـب عليـ  من تجـاوز المـدة القـانونيـة والغرامـات وعجزهم عن ل  بقـائهم بـاألردن ومـا يير

 . ات المعيشيةمصـروف لالسكن وا إيجار سداد 

انأتعاب  عجز السفارة عن سداد  - ر لحاالت الوفاة عي  الطير  . نقل الجثامير

 القسم المالي بالسفارة

ر ارتكــاب العــديــد من لخالل أعمــال الفح  والمراجعــة   ــفــارة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المــال  بــالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لقسـ
  ةداريالتجاوزات والمخالفات المالية واإل 

 
: وفقا  

ر
 لآلن

  مهمة عمل من قبل وزارة المالية كعضـــو  ين الموفدبأحد  اســـتعانة المراقب المال   -
ر
ا

ــكــل مبــاشر بــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لجنــة مراجعــة الــديون حيــث قــام المراقــب المــال  بتكليفــ  بشـ
ر
  ةقفـال ا

ــــاحة األردنيةل وقام بمنح  مكافأة   ــ ة تواجده بالسـ ــــفارة وذلك طيلة فير ــ ــــابات السـ ــ حسـ
   المؤرخ   6/ 3إذن الصــــرف رقم مالية بموجب  

ر
دينار    2,124م بمبلغ  2020/ 5/ 20ا

  
ر
عل قيام المراقب المال    ضــــافةباإل ل  م2020/ 6/ 1بتاريــــخ    39176ل صــــك رقم أردن

  وـكذـلك دفع مبلغ مـال  
ة للمعبر ر عل نفس الفير ــفر ومبيـ  ولمرتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بمنن عالوة سـ

ــــكن مقابل   ــ ــ ــــددة نظير خدمات الموفد من الوزارة    األموال حيث بلغ  قيمة   سـ ــ ــ المسـ
   7,311مبلغ  (ف . م. ط ) السيد 

ر
 . دينار اردن

ر لموظفحــــد اأ بتكليف  المراقــــب المــــال     قيــــام - المــــاليـــة    األعمــــال كــــافــــة  ببعقــــد محل     ير
ـــــفارة   ــ ــ ــ انيةل والقانون المال  للدولة  مخالف  بالسـ

ر ـــــابات والمير ــ ــ ــ لالئحة المخازن والحسـ
بالمخالفة للمنشـــور الصـــادر عن مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية رقم 

(7-2 /256  
ر
 . م2019/ 3/ 11( المؤرخ ا

يومية الصــــندوق   العدم قيام المراقب المال  بمســــك الســــجالت بالقســــم المال  دفير  -
ـــــرف وسـجل االعتماد والحواالت وإعداد التـسويات الم ــ ـــ ــ ــ ــ ية المتعلقة بالـسنة المالية  ـصــ

ــهر بــالمخــالفــة للقــانون المــال  للــدولــة والئحــة   7أكير من    بعــد مرور أي   م2021 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أشـ
انية والح ر   . سابات والمخازنالمير

ــــرف قيام المراقب المال  ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ر انته  مدة    صـ ــــاحة    إيفادهممرتبات لموظفير ــ ــ ــ ــ بالسـ
ــــرف األردنية عالوة عل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جاع   صـــــ ــروف رســـوم دراســـية ألبنائهم واســـير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات عالج مصـــــ
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ـــــروف و  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنة  2ات عامة لهم بالمخالفة للقانون رقم )مصـ ــ ــــأن العمل  2001( لسـ ــ م بشـ
 . المال  للدولةالسيا   والقنصل  وقانون النظام 

ــــفارة وعدم وجود مراجع داخل  حيث ال يتم - ـــ ــ ــ ــ ــــبط الداخل  بالسـ ـــ ــ ــ ــ ــــور نظام الضـ ـــ ــ ــ ــ   قصـ
ـــــاك  ـــــليم للنظام المال  إمسـ   تكفل التطبيق السـ

ية اإللزامية البر كما ل  المجموعة الدفير
ـــــحين  ــ ــ ــ ـــــطب والتصـ ــ ــ ــ ة الشـ ـــــجل االعتماد   لوحظ كير ــ ــ ــ ـــــتيفاء كافة  2019بسـ ــ ــ ــ م وعدم اسـ

ــــرف ال  أذوناتبيانات   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ انية  بالمخالفة لقا   صـ ر نون النظام المال  للدولة والئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــروف وتحويلها لحسـاب ال  اإليراداتقيام المراقب المال  باسـتخدام   - ــ ـــ ــ ــ ــ مخالف  ات  مصـــ
ــــابات والمخازن وال64للمادة ) ــ ــ انية والحسـ ر ــــرف ( من الئحة المير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ منها عل بند   صـ

 . وسلف االستقرار  اإلعانات والمساعدات والمنن 

ـــــرف المراقب المال  بالقيام   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ة عملهم    صـ ر بعقود محلية تجاوزت فير عل موظفير
قانون العمل  ل ل  مخالفبالسـفارة لخمس سـنوات وبعضـهم يشـغل وظائف حسـاسـة 

وزارة الخارجية. والذي آخرها التعميم    شــــوراتالســــيا   والقانون المال  للدولة ومن
(  7440/ -1-1الخارجية رقم )  ة والمالية بوزارة داريالشؤون اإل   إدارة الصادر عن مدير  

  
ر
  تجـاوزت مدة عملهم  2021/ 6/ 13المؤرخ ا

م بةنهـاء خدمات العمـالة المحليـة البر
 المحددة بخمس سنوات. 

ــــرف عدم تقيد المراقب المال  بال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــات المالية وإجراء    صـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ وفق البنود والمخصـ
ر   ــيـد النفقـات  األبوابمنـاقالت ما بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    وترشـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات  فضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن عدم التقيـد بالتفويضـ

ــــفارة مما يعد ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادرة لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   لصـ
 
( من قانون النظام المال  10للمادة )مخالفا

ام  ب ر   اتمصـروفوال  اإليراداتالتقارير الشهرية عن   ةحالةللدولةل عالوة عل عدم الير
إدارة  ــــة  إل  ــ ــــاليـ ــ المـ ـــة بوزارة  ــ     الخزانـ

 
ــــا ــ ـــــة  25-22-21للمواد )وفقـ انيـ ر المير ــــة  ــ ( من الئحـ

 . والحسابات والمخازن

ــــرف اقب المال  بقيام المر  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الســاحة األردنية   صــــ
ر
ر ا  والمقيمير

إعانات مالية للمرضر
ر من خالل الفح  إن ــــرف اإلعانات    تلك أغلب  حيث تبير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ عدم بالمخالفة و    صـ

 ة. مصـروف إعداد إيصال رسم  بتوقيع المستلم لقيمة المساعدة ال

  ( لسنة5)  قيام المراقب المال  بالعمل ضمن اللجنة المشكلة من السفير بالقرار رقم -
2020   

  تم أ م خارج منظومة العالج البر
ــبة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف عل إعدادها ديوان المحاسـ شر

ــليمها  ــ ــ ـــــر بموجب مإلي     تسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر قبول حاالت خارج   حضـ ــــتالم حيث تبير ــ ــليم واسـ ــ ــ تسـ
ـــــيمة ب   إدارة الذي أربك األمر    منظومة العالجل ـــ ــ ــ ــ هذا الملف وحدوث مخالفات جسـ

 وقبول حاالت لم تتحصل عل موافقة وزارة الصحة. 

ــــرف قيام المراقب المال  ب - ــ  م بمبلغ يقدر 2020عن سنة  ع.ع.س    مرتبات السيد/   صــ
98,732.40     

ر
  انتهـــ  مـــدة عملـــ  ا

 بـــأن المعبر
 
م وال يوجــد  2019/ 8/ 4دوالر علمـــا

ـــــر قرار بتمديد عمل  عالوة عل تغطية   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــية و وف مصـ ـــــروف ات  الدراسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ات أبناءه  مصـ
. 2001( لسنة 2بالمخالفة للقانون رقم )  م بشأن العمل السيا  
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ــــالت ألبنــاء الموفــدين  - ــ ـــ ــ ــ ــ قيــام المراقــب المــال  بــدفع تكــاليف الزي المــدر   والمواصـ
    للعمــل بــالخــارج ممــا يعــد 

 
( من الالئحــة التنفيــذيــة للقــانون 53لن  المــادة )مخــالفــا

. م ب2002( لسنة 2رقم )  شأن العمل القنصل  والدبلوما  

ــــفير بالقرار رقم ) - ــ ــ ــ ــــكلة من السـ ــ ــ ــ (  5قيام المراقب المال  من خالل عمل  باللجنة المشـ
ـــــنة   ــ ـــــداد فواتير إل   م بقبول المرضر وتوجيههم2020لسـ ــ  فرح وكذلك سـ

ـــــقر ــ ـــــتشـ ــ مسـ
ـــــح   ـــــات الملحق الصـ ـــــاصـ ـــــلب الختصـ ـــــة بهم مما يعد سـ قبول اللجنة  و   العالج الخاصـ

ــــتوجب ا ــ ــــية كالعيون  لحاالت ال تسـ ــ ــــتعصـ ــ ــــ  من األمراض المسـ ــ لعالج بالخارج وليسـ
 . والمسالك واألعصاب والوالدة والعظام

قيــام المراقــب المــال  بحجــب البيــانــات الحقيقيــة لعــدد المرضر الــذين تم توجيههم   -
 فرح ومجمع فرح الطب   حيث إن العدد الوارد 

ــــقر ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ من قبل اللجنة للعالج بمسـ
ـــــــف إن عدد المرضر مري  ومن خالل الفح  69بلغ  فيها   ــ ــ ــ  يفوق هذا العدد    تكشـ

ــنــة 19( من القــانون رقم )46مري  بــالمخــالفــة للمــادة ) 100بكثير ويتجــاوز   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 م بشأن ديوان المحاسبة وتعديالت . 2013

 األردن-الملحقية الثقافية  

ــــية لعدد   - ــ ــ ــــات منن دراسـ ــ ــ ر دخولهمطالب لم   12إحالة قيم تفويضـ ــــاحة  إل    يتبير ــ ــ السـ
دوالر    150,480دوالر    535,690م والبالغة  2020-2019  نواتاألردنية خالل الس 

  . عل التوال  

  وتكبـــد الـــدولـــة    4انقطـــاع عـــدد   -
ر
ـــــة بـــدون إذن من الملحق الثقـــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طلبـــة عن الـــدراسـ

ة بالمخالفة للمادة ) ــاريف كبير ــ ــ ــ ــ ــة بالخارج    اإليفاد ( من الئحة تنظيم  20مصـ ــ ــ ــ ــ للدراسـ
ــــادرة بقرار المجلس الرئــــا   لحكومــــة الوفــــاق الو  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   رقم )الصـ

ــنــــة  1310طبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
  . قانونية حيال ذلك  إجراءاتيلزم من  مل دون اتخاذ ما 2018

ــــدور عدد   - ــ ــ ــ ــ ــــن المحددة بالمخا إيفاد    قرارات  10صـ ــ ــ ــ ــ لفة  لطلبة تجاوزت أعمارهم السـ
ــــرة  9للمادة رقم ) ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ م المعدلة  2005( لسنة  43)  رقم  اإليفاد من الئحة   8( الفقــ
ــنـة  703رقم )  اإليفـاد بالئحـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 6الفقرة ) 8ل وكـذـلك للمـادة  م2007( لسـ
 . م2018( لسنة 1310للدراسة بالخارج رقم ) اإليفاد تنظيم 

ـــــية  إحالةعدم  - ـــ ــ ــ ــ ـــــوم الدراسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بطلبة لبنان عن األعوام    الرسـ ـــ ــ ــ ــ - 2019-2018الخاصـ
 م. 2020-2021

ـــــرف تأخر   - ــ ـــ ــ ــ ــ    صـــ
ر
هاز  )مقابل ج المسـتحقات المتعلقة بالسـنوات السـابقة والمتمثلة ا

ــــوب ــ (  43( من الالئحة رقم )31عالوة بدل الكتب( بالمخالفة لن  المادة )  –  حاسـ
 . م2018( لسنة 1310( من الئحة رقم )23م ولن  المادة )2005لسنة 

ــاحة األردنية   - ــ ــ ــ ر لدى الملحقية الثقافية وغادروا السـ ــير ــ ــ ــ وجود عدد من الطلبة الدارسـ
ــــة بــالخــارج رقم )للــ  اإليفــاد من الئحــة تنظيم    (19بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  1310دراسـ

  . القانونية حيال ذلك  اإلجراءاتم ودون اتخاذ 2018لسنة 



 

 

 

 
252 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 السفارة الليبية بأملانيا 

  ألمانيا حسابات السفارة الليبية ب 

ل حيث تم تكليف موظف    صــرف ال  أذوناتجل   - غير معتمدة من قبل المراقب المال 
ـــــرف ال  أذوناتبعقد محل  بةعداد وقيد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   منظومة الحســـا   صـ

ر
عملية  إتمام   بية بعد ا

 . صـرف ال

ـــــرف ال - ــ ــ ــ ـــــرف المستندات المتيدة لل إرفاق   بدون  صــ ــ ــ ــ (  99بالمخالفة ألحكام المادة )  صــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

 ذات ذمة مالية مستقلة. أخرى  يتبعون جهات أشخاصعل  صـرف ال -

-   
ر
. عداد مذكرات التسوية الشهرية والحساب إالتأخر ا  الختام 

. إل  ورود حواالت تخ  السنة السابقةل مما يؤدي  -  تشوه الحساب الختام 

ــــرف اعتماد ال - ــ ــ ــ األمر    عن طريق بطاقة االئتمان )كريدت كارد( من حساب السفارة   صــ
 لغا ها. إإجراءات الرقابة مما يتطلب الذي يضعف من 

.  صـرف  -  مبالغ عن طريق بطاقة االئتمان دون علم السفير

ــــفـــار  - ــ ـــ ــ ــ ــ   المخـــالفـــات المروريـــة    بـــاإلمكـــان  ة ألعبـــاء مـــاليـــةتحميـــل السـ
ر
تفـــاديهـــا متمثلـــة ا

 المرتكبة من قبل ضيوف السفارة وموظفيها. 

 الملحقية الثقافية  

ـــــرف ال  أذوناتوقيد    إلعداد تكليف موظف بعقد محل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المنظومة الحســـابية    صـــــ
ر
ا

 . صـرف عملية الإتمام  بعد 

ـــــرف ال  أذوناتضعف التع يز المستندي ألغلب   - ــ ــ حيث لوحظ عدم اعتمادها من   صــ
 قبل المراقب المال  وبيان المستلم وبيان الصك. 

 ال -
 
 "صور ضوئية".  أصليةعل مستندات غير صـرف استنادا

ــــدة ترحيــل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  أرصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من سـ ممــا يــدل عل عــدم إل أخرى    منن الطلبــة بمبــالغ كبير
د أو  التمامهم بالدارسة  تلك المنن.  صـرف الملحقية عدم  تعمغ

 م 2020(  وديعة الطوارئ)ات جائحة كورونا  مصـروف 

ــــ    ــ ـــ ــ ــ ــ ليب     1,925,944مبلغ  خصـ ـــــار  ـــــادل  أي    دينـ يعـ ـــــا  ـــــب    1,225,463مـ يورو بموجـ
ــنة  145التفوي  المال  رقم )     م2020( لسـ

 
ــما   من الباب الخامس نفقات الطوارئ خصـ

  
 
ر بلغ  الل  م2020( لســــنة  332لقرار المجلس الرئا   رقم )وفقا   حير

ر
ــــروفا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصــــــ

    يورو   2,000,538الفعليـــة مبلغ  
ر
ــلب   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   775,075مبلغ  اإلنفـــاق    وبلغ االنحراف السـ

ــــرف ال  ذوناتومن خالل الفح  والمراجعة أل ل  يورو  ــ ــ ــ ــــروف الخاصة ب  صــ ــ ــ ــ ات جائحة  مصــ
ر  : كورونا تبير  

ر
  اآلن
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ــــفــارة بتحويــل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيــام السـ ورو من ي  2,000,000وقــدره    ةجمــال  عل التوال  بــدفعتير
  الحساب الم

ر
ــرا ــ ـــ ــ ــ ــ ر تم  الموافقة  ل  ( الخاص بالجرج بالمخالفة15 رقم )صــ   حير

ر
ا

ــبــة عل تحويــل مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلف مؤقتــة    1,000,000من ديوان المحــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو فقط كسـ
ن يتم ترجيع المبلغ عند حصول السفارة  أ مصـــــروفات الجائحة عل لغرض مجابهة  

 عل مخصصاتها المتعلقة بالموضوع. 

ـــــاب رقم )إل  يورو   1,225,000تم ترجيع مبلغ   - ــ م  2020/ 10/ 02( بتاريــــخ  15الحسـ
 من ترجيع كامل المبلغ 

ا
 . يورو  2,000,000بدال

ـــــرف ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   من الحسـاب الم صـــ
ر
ـــــرا ــ ـــ ــ ــ ــ ( مخصـصـات وديعة  85 الخاص بالجرج رقم )صـــ

 . يورو  175,077الجرج بنحو 

 وديعة المرضن  من حساب ها ات الُني تمت خصممصـروفال

ـــــرف بموجب   - ـــــرف تم    3/ 21رقم   إذن الصــ يورو يمثل مساعدات    195,000مبلغ   صــ
ــــاحــــة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المتواجــــدين بــــالسـ ر الليبيير مواطن   150بعــــدد    لمــــانيــــةاألنقــــديــــة للمواطنير

نسخة من الصكوك ولم  إرفاق    ويالحظ تمل  يورو لكل مواطن   1,300وبمعدل مبلغ  
ر معتمد من اللجنة المكلفة بالسفارة   . يرفق كشف بالمواطنير

ـــــر بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف تم   3/ 23رقم    ف إذن الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  لمراقب المال  ليورو    11,720مبلغ    صـــ
ر  )ع.ال(     تبير

والمســتلزمات    األدويةولصــالن صــيدلية ولم ترفق فواتير الصــيدلية البر
ر تسليم  اه والكمية لم يي 

 كيفية توزيعها. أو   والمستلزمات الطبية األدويةالمشير

ـــــرف بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف مبلغ  تم    3/ 24رقم   إذن الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  راقب المال  يورو الم  10,000صـــ
ر الفاتورة  (  Ratbaus Apotbeke Kreuzberg)ولـصالن صـيدلية  )ع.ال(   وقد تبير

ــتالم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األدويةمكتوبة بخط اليد وال يوج  بأنها فاتورة نهائية عدم وجود ما يفيد اسـ
 بيان توزيعها. أو  والمستلزمات من السفارة 

ـــــرف بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف تم   4/ 13رقم    إذن الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ المال  لمراقب  يورو ل  15,000مبلغ    صـــ
ـــــيدلية    10,000منها مبلغ   ـــــالن صـ   (Ratbaus Apotbeke Kreuzberg)يورو لصـ
يد الآ ومبلغ   ر  خر للي  ــــريــــعل وقد تبير يورو دون   3,150ضيف مبلغ للفاتورة بقيمة  أ ســ

 
 
ــفــارة نظرا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالمهــا من قبــل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــل للقيمــة ال يوجــد مــا يفيــد اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لكي  الكميـة    تفصـ

اة   . المشير

ـــــرف بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف تم   4/ 14رقم    إذن الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  للمراقب المال  يورو    10,000مبلغ    صـــ
ـــيدلية    6,480منها مبلغ   ــ ــ ــ ــ ـــالن صـ ــ ــ ــ ــ (  Ratbaus Apotbeke Kreuzberg)يورو لصـ
يد الوالمبلغ اآل  ر سـريــــعل خر للي  : وقد تبير  

ر
 اآلن

-   
ر
 . (A4)ومكتوبة عل ورق  م2020/ 4/ 9فاتورة الصيدلية مؤرخة ا

 . نهائيةالفاتورة مكتوبة بخط اليد وال يوج  بأنها فاتورة  ▪

▪  
 
اة  ال يوجد ما يفيد استالمها من قبل السفارة نظرا   . لكي  الكمية المشير

ـــــرف ال إذنبموجب   - ــ ـــــرف تم    4/ 16رقم    صــ ــ   يورو لفندق شتايقني    308,160مبلغ    صــ
ر  إقامةتمثل  ر  لللعالقير : وقد تبير  

ر
 اآلن
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يــة لتغطيــة ال  10,000مبلغ    أظهرتفــاتورة الفنــدق  - ــــروفــيورو يمثــل نير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصـ
ر ما ل الطارئة  تم استخدام تلك القيمة من عدم . إذا  ولم يتبير

الء وما يدعم اســتفادتهم من الخدمات    قامةذن فواتير اإللم يرفق مع اإل  ▪ ر لكل الير
 . الواردة بالمطالبة

ـــــرف بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف مبلغ  تم   4/ 20رقم    إذن الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ المال  لمراقب  يورو ل  25,000صـــ
ــــروفــلتغطيــة   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــدليــة  مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالن صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  Ratbaus Apotbeke)ات الجــائحــة لصـ

Kreuzberg ) ر : وقد تبير  
ر
  اآلن

-    
ر
  13,695بمبلغ    ((A4  ومكتوبة عل ورق  م2020/ 4/ 29فاتورة الصيدلية مؤرخة ا

 . يورو 

  شكلها بأنها فاتورة نهائية ▪
ر
 . الفاتورة مكتوبة بخط اليد وال تمثل ا

 ال يوجد ما يفيد  ▪
 
اة  استالمها من قبل السفارة نظرا  . لكي  الكمية المشير

ــــرف بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف تم    5/ 2رقم    إذن الصــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك يورو لصالن    195,334مبلغ    صــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
(Wimedko HmbH) ة عن طريق المراقب  شـــرك ل لتكليف  تم الل  قيمة تحاليل الدم

     (44-م)المــال  بموجــب كتــابــ  رقم  
ر
لقيــام بــالتحــاليــل عل لم  2020/ 4/ 29المؤرخ ا

 : لنحو التال  ا

 جمالي اإل  العدد  قيمة العينة  البيان 

 106,020 279 يورو 380 تحاليل قبل الساعة السادسة مساءا 

 81,314 109 يورو 746 تحاليل بعد الساعة السادسة مساءا 

 8,000 0 0 ةإضافي خدمات لوجستية 

 195,334 جمالي اإل 
 

: وبشأن لوحظ   
ر
 اآلن

تحليــل العينــة    –يورو    48العينــة   ذ خــأ )  يورو   380التحليــل الواحــد يكلف  قيمــة   ▪
 . (يورو 14النتيجة  –يورو  56

ــــافــةيورو كلفــة    187,334مواطن مبلغ    388كلفــ  قيمــة التحــاليــل لعــدد  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إضـ
ــــتية والمواد اإل  ــ ــ ــ ــــافيتكاليف الخدمات اللوجسـ ــ ــ ــ ولم يتم  ل  يورو   8,000ة بقيمة  ضـ

 توضيحها. 

 . زمةلأللتفوي  المال  المخص  لم يتم التفوي  بالبند با  ▪

ــــرك قام  الســفارة برفع قضــية عل ال ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األ شــــ
ر
وال زال   ســعارل  ة بشــأن المبالغة ا

 . قيد التداول 

ــــادر عن طريق المراقب المال  بموجب كتاب  رقم   ▪ ــ ــــب التكليف الصـ ــ   (44-م)حسـ
  
ر
 . لم يتم تحديد توقي  للتحاليل م2020/ 4/ 29المؤرخ ا

ـــــرف بموجب   - ــ ــ ــ ـــــرف تم   5/ 15رقم   إذن الصــ ــ ــ ــ ـــــرك يورو لصالن    134,340مبلغ    صــ ــ ــ ــ ة شــ
(Wimedko HmbH)  قيمــة التحــاليــل "األ   تمثــل   

ر
ر ا ل  ألمــانيــا نف والحلق" للعــالقير

  األ 
ر
ــحـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـار حيـث يالحظ المبـالغـة الواضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـار ـباأل   مقـارنـة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النمطيـة ـباـلدولة    سـ

    لمانيةاأل
ر
ـــــرف ومقارنتها مع ما جاء ا ـــ ــ ــ ــ     6/ 63رقم    إذن الصــ

 
  (85)من حساب  خصما

 . الخاص بوديعة الجرج
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 القيمة باليورو  البيان  ت

 48.00 نف والحلقمسحة من األ  أخذ  1

  المختي  فح  عينة مسحة األ  2
ر
 159.00 نف ا

  المختي   3
ر
 159.00 فح  عينة مسحة الحلق ا

 14.00 عطاء النتيجةإ 4

 380.00 جمالي اإل 
 

ي من الحساب المها ات الُني تمت خصممصـروفال
ن
كان   صـرف  : الخاص بوديعة التر

 (: 85ي رقم ) صـرفمن وديعة الجرحى بالحساب المخصماً   ات تمتمصـروفالبيان التالي يوضح ال

 البيان  القيمة  رقم اإلذن 
 رقم الحساب  

ي الم 
ن
 صـرف

 الحجر الصح  أثناء  ومستلزمات طبية  أدوية قيمة   114,729 5/ 26

85 126 /5 30,000 
ر ل إجالء  قيمة فاتورة  ان رحلة بنغازي  شـركالعالقير   –ة ليبيا للطير

   م 2020/ 5/ 26بنغازي يوم   –تونس  
 الجزء الثانر

ر ل قيمة فاتورة إجالء  23,850 5/ 127 ان رحلة الجزء شـركالعالقير  األول ة ليبيا للطير

 إعاشةقيمة  1,444 5/ 128

 قيمة خدمات نقل للمطار  1,785 6/ 10 85

ر من المنطقة القيمة   3,269 6/ 63  يةشـرق تحاليل للعالقير

    جمالي اإل  175,077 -
 

 اآلتي: ومن خالل الفحص والمراجعة تبين 

ــــرف بموجب   - ــ ــــرف تم    5/ 26رقم   إذن الصــ ــ اء    114,729مبلغ    صــ  أدويةيورو قيمة شر
ــتلزمــات طبيــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الحجر أثنــاء    ومسـ ــــف بعــدد  أ ل وقــد  فير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم   40رفق بــاإلذن كشـ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ

ــــح   ــ ــ ــ  بالمنظومة بالمكتب الصـ
ر ــــجلير ــ ــ ــ ــــح  والمسـ ــ ــ ــ  المتواجدين بالحجر الصـ

بالمرضر
ـــــتلموا   يوم تم اعداده من قبل الملحق   15خالل تواجدهم ولمدة    األدويةوالذين اسـ

ر كيفية اعداد طلبيات و الصح    . والمستلزمات األدويةلم يتبير

ـــــرف بموجب   - ــ ــ ــ ـــــرف تم    5/ 126رقم   إذن الصــ ــ ــ ــ ـــــركة ن  يورو لصال  30,000مبلغ    صــ ــ ــ ــ شــ
ان ليبيا مقابل عملية إجالء     طير

ر
ر ا ـــــرق المنطقة ال  ألمانيا العالقير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    شـ

ر
ية الجزء الثان

ــــازي   ــــازي( وقــــد لوحظ    –تونس    –)بنغـ ــــاء  إرفــــاق  عــــدمبنغـ ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــانــــات  أ و   أسـ عــــداد وبيـ
ر   ــــروف تحميل الو المرحلير ــ تحويل القيمة لحساب  و  ات عل وديعة عالج المرضر مصــ

  تونس مشـرك ال
ر
 . العالم   فريقيا أ صـرف شمال ة ا

ـــــرف بموجب   - ــ ــ ــ ـــــرف تم    5/ 127رقم   إذن الصــ ــ ــ ــ ـــــرك يورو لصالن    23,850مبلغ    صــ ــ ــ ــ ة شــ
(Yesmin Tours) إجالء    تمثل قيمة  

ر
ر ا ــــرق المنطقة ال  ألمانيا العالقير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   ية الجزءشــ

ــمـــاء  إرفـــاق  عـــدموقـــد لوحظ  األول   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ولم يحـــدد خط الرحلـــة    أسـ ــانـــات المرحلير وبيـ
. ات عل وديعة عالج مصـروف تحميل الو   المرضر

ــــرف بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف تم   6/ 63رقم   إذن الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك يورو لصــالن    3,269مبلغ    صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــــ
((Labor Dr.Wisplinghoff     

ر
ر ا ــالقير ــاليــــل العــ ــا تمثــــل قيمــــة تحــ ــانيــ المنطقــــة    ألمــ

ــــرق ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــخ  الواحد مبلغ    ((cov-19قيمة تحليل  المبالغة بوقد لوحظ    ليةشـ ــ للشـ
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  تم  عن طريق الب يورو   99.09
ــــرك مقارنة مع التحاليل البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  Wimedko)ة شـ

HmbH) ر المبالغة الواضحة   األ  يتبير
ر
 كما سبق ذكره.   سعار ا

 السفارة الليبية روما 
 م(2021-2020-2019)عن السنوات  

 نظام الرقابة الداخلية

ــوعـــات المتعلقـــة بعمـــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل أعمـــال الفح  والمراجعـــة ومتـــابعـــة بع  الموضـ
ــــفارةل لوحظ العديد من المالحظات   ــ ــــلب    السـ ــ   كان لها األثر السـ

ــــلبية والبر ــ والظواهر السـ
  األداء  عل

ر
: تمثل  ا  

ر
 اآلن

ـــــفارة بال - ــــريععدم تقيد السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــرف ات المالية المنظمة لعمليات التشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ عل بنود   صـ
ــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  10من وزارة المالية بالمخالفة للمادة )إليها    وفق المخصـصـات المحالة  صـــ

ر )ام المال  للدولة  من قانون النظ ـــابات  13ل  8والمادتير ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ــــوية و  - ــ ــــابات الم  إقفال عدم تسـ ــ ـــــرف الحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــابصـ ــ ل حيث  ةالختامي  اتية وإعداد الحسـ
  إقفال وال سيما فيما يخ     اإليراداتات و مصــــروف ن هناك تضخيم لقيمة الأ لوحظ  
 العهد. 

انية مباشر مصــروف تحميل المبالغ ال - ر اتل  مصــروف ة عل بند الة كعهد مالية خارج المير
ــافة إل باإل  ــ ــ ــوية مما يظهر الأخرى    تحميلها مرة ضـ ــ ــ ـــــروف عند التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ات عل غير مصـ

 حقيقتها. 

ــــها من  - ــ انية بما يخصـ ر ـــــروف عدم تحميل بنود المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــوية العهد وعند مصـ ــ ات عند تسـ
 من   صـرف القيام بال

 
ة   اإليراداتنقدا  عن طريق توسيط حساب بالصندوق. أو   مباشر

 بأول ص للخ ينة والقيد  عدم فتن سجل خا  -
ا
وبطريقة منتظمة يمكن من خاللها    أوال

  
ر
ــيــد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحوبـة لـدعم الخ ينـة  أي    معرفـة الرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ وقـ  بـالرغم من حجم المبــالغ المسـ

ة.  إغفال وكذلك    التعامالت النقدية المباشر
ر
 وضع سقف ا

-   
ر
ون ـــــجل اإللكير ــ ــ ـــــحيحة واالكتفاء بالسـ ــ ــ ـــــورة الصـ ــ ــ ـــــجل االعتماد بالصـ ــ ــ ـــــك سـ ــ ــ عدم مسـ

انية والحسابات والمخازن. 20ة )بالمخالفة للماد ر  ( من الئحة المير

عدم القيام بةعداد مذكرة التسوية بالصورة السليمة واالرتكان لكشوفات الحسابات   -
ـــــرف الم ــ ـــ ــ ــ ــ ية مما يفقد مذكرة تسـوية الم رصـدة ية إلثبات األصـــ ـــــرف الدفير ــ ـــ ــ ــ ــ ألهميتها    صـــ

 والغرض منها. 

ــــرف إثبات األخطاء الم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من صــــــ
ا
ها بمذكرة التســــوية  إظهار  ية بالســــجالت والدفاتر بدال

 . اإلجراء بتصحين  صـرف ومخاطبة الم

ــنـدوق بـالمخـالفـة لن    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليـات اإلثبـات بـدفير الصـ
ر
 بيوم ا

 
عـدم مراعـاة القيـد يومـا

انية والحسابات والمخازن. 81المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــرف ال  أذوناتعدم ختم   - ـــ ــ ــ ــ ــــرف ومرفقاتها بختم يفيد ال  صــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة لن  المادة    صــ
انية والحسابات والمخازن. 105) ر  ( من الئحة المير
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ــــتندات المعززة لل   إهمال  - ــ ـــــرف عملية حفظ المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــياع عدد من   صـ ــ حيث لوحظ ضـ
 م. 2019المستندات وخاصة نهاية السنة المالية 

ــــاب   - ــ ــ ــ ــــفارة وذلك من خالل تغذية حسـ ــ ــ ــ ــــات المالية المعتمدة للسـ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ تجاوز المخصـ
 . اإليراداتة من الودائع ومن حساب ات بسلف ماليمصـروف ال

ـــــاب  - ــ ـــ ــ ــ ــ دون  األخرى   ومن بع  الودائع اإليراداتالقيـام بتحويـل مبـالغ مـاليـة من حسـ
 العمل عل ترجيعها. 

ــلف والعهــــد المــــاليــــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة ت بــــ  فيهــــا قيمــــة السـ ر ــــجالت خــــارج المير ــ ـــ ــ ــ ــ عــــدم فتن سـ
 ختصة. والدفعات المقدمة الممنوحة لمتابعتها وتسويتها وتحميلها عل البنود الم

وفق صورة   صـرف الإضافة إل  المستندي لبع  المعامالت الماليةل    ضعف التع يز  -
  ضوئية من المستندات

ا
 عن عدم اعتمادها. فضع

ـــــروف بع  العهد المالية ال  إقفال عدم تـسوية و  - ــ ـــ ــ ــ ــ عدم ضـافة إل ة خالل العام باإل مـصــ
 تحميلها عل مستلميها كسلف. 

ر دون اسير شخصـيسلف  صـرف  -  جاعها وتحمليها عل مرتباتهم. ة لبع  الموظفير

  القيام بأعمال الجرد السنوي ألصول وممتلكات السفارة.  إغفال  -
ر
 السفارة ا

ــــفارة   إحالةعدم  - ــ ــ ــ ــــابات السـ ــ ــ ــ ــــخة األول والثانية من حسـ ــ ــ ــ وزارة المالية ووزارة  إل   النسـ
  المواعيد المحددة. 

ر
 الخارجية ا

  ها نهاية الســنةإقفالل  عدم فتن ســجل للدفعات المقدمة للغير ومتابعتها والعمل ع -
 المصادقة عل أرصدتها. أو 

 عن عدم  -
ا
عدم االحتفاظ بدفاتر الوقود الخاصـــة بســـيارات الســـفارة بالخ ينة وفضـــع

 فتن سجل خاص لمتابعتها. 

  غير  صـرف الت -
ر
 المخصصة لها.  األغراضمن بع  الودائع ا

تب عليها تكلفة مالية دون أخذ الموافقة المـسبقة من   األعمال القيام ببع    -   تير
البر

 .  المراقب المال 

ـــــرف الت - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبقة من جهات    صـ ـــ ــ ــ ــ ــــفارة دون أخذ الموافقة المسـ ـــ ــ ــ ــ ببع  ممتلكات السـ
 ية. صـرف االختصاص بالدولةل ودون توريد القيمة المالية للحسابات الم

ــــرف القيام بفتن حسابات م - ــ ــ ــ زارة المالية ودون ية دون أخذ الموافقة المسبقة من و صــ
 تخويل المراقب المال  بالتوقيع عل تلك الحسابات. 

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــروط دون التقيد بال  األعمال دفعات مقدمة للقيام ببع    صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ القانونية    شـ
  الئحة العقود اإل 

ر
   ةداريالمنصـوص عليها ا

ا
عن عدم الحصـول عل الضـمانات  فضـع

 الكافية. 

ــــية المدفوعة ألبناء   - ــ ــ ــــوم الدراسـ ــ ــ ــــداد الرسـ ــ ــ  سـ
 
ة جدا ر وبمبالغ كبير ــــيير ــ ــ بع  الدبلوماسـ

 بالرغم من وجود مدرسة ليبية ومعتمدة. 

  ال -
ر
ـــــرف التوسع ا ــ انية بالمخالفة  صــ ر تحميل  و   بما يتجاوز المخص  المحدد ل  بالمير
 ات عل بنود غير مختصة. مصـروف بع  ال
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ــــروف تقييم   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مما   1.7ات الســــفارة بما يعادلها بالدينار الليب   عل الســــعر القديم  مصــــــ
. مصـروف يظهر مع  حجم ال  

 ات بأقل من حجمها الحقيقر

ـــــرف  - ــ ــ للتحقق منها    إجراءاتيلزم من  رسوم دراسية لبع  الجهات دون اتخاذ ما   صــ
ــــافة إل  ة الطالب  إضـ ــــية بالكامل دفعة واحدة وقبل مباشر ــــوم الدراسـ دفع تكلفة الرسـ
 لدراست . 

ــتنـدات المـاليـة بطريقـة يمكن من خالل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفـة الوـثائق والمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ إليها   هـا الرجوع عـدم أرشـ
 بسهولة. 

ات بالرغم من  - ـــــيير مهام الملحقية الثقافية عل فير ــ ر لتسـ ـــــيير ــ تكليف بع  الدبلوماسـ
  المجاالت الطبية. 

ر
ات الكافية حيث أن البع  منهم متخص  ا  عدم توفر الخي 

-    
ــــالت والبر ــــاحة اإليطالية من خالل قفل بوابة المراسـ ــياع حقوق الطلبة عل السـ ــ ضـ

 التعليم.  يعتد بها لدى وزارة 

ــــل   - ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة وتحصـ ــــايـ ــــة لجبـ ر واللوائن المنظمـ ــــالقوانير ــــد بـ ــــدم التقيـ ـــة    اإليراداتعـ ــــديـ النقـ
  
ر
ات والمصادقات وملصقات الطوابع.  إصدار المختلفة ا  التأشير

ة رسـمية معتمدة  - شـادية من جهات االختصـاص يتم   أو أسـعار   عدم وجود تسـعير اسـير
 ها احتساب قيمة الخدمة وخاصة العالجية. أساسعل 

طباعة إيصـــاالت  إضـــافة إل  اإليراداتجود دورة مســـتندية متكاملة لتحصـــيل  عدم و  -
 من اســـتخدام اإليصـــاالت القانونية )م ح 

ا
( والمتوفرة  5خاصـــة باســـتالم النقدية بدال

 بالخ ينة. 

ة من   صــــرف ال -  عل تعليمات السفير لتغطية بع  ال  اإليراداتمباشر
ات  مصــــروفبناءا

انية ر   تخ  بنود المير
    البر

ا
  منن السـلف والعهد   اإليراداتعن اسـتخدام تلك  فضـع

ر
ا

 المالية. 

ر العدد المستلم وال - ات لدى    مصـــــروف عدم وجود سجالت تبير من الطوابع والتأشير
 .  القسم القنصل  والقسم المال 

ــتلمـــة من جهـــات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات والطوابع المسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن عـــدد التـــأشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـــل يوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم وجود سـ
 االختصاص بليبيا. 

ر داخل السفارة دون إعداد مالقيام بعملية التسليم واالست - ر المسؤولير ــــر الم بير ــ ــ  حضــ
 بذلك. 

-   
ر
ـــــرف حيث لوحظ تكرار ال  إنجاز األعمال  عدم تحري الدقة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ   األعمال لذات    صـ
 . صـرف مع مستندات ال ةذن الصـرف وعدم مطابقة المبلغ ب

ــــرف عدم مطابقة مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــــرف بالمستندات المتيدة لعمليات ال  إذن الصــ ــ ــ ــ ــ   بع    صــ
ر
ا

 الحاالت. 

ـــــاعـدين للمراقـب المـال  إال أنهم لم يكلفوا بـأي أعمـال  2بـالرغم من وجود عـدد  - ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ
 خالل سنوات الفح . 
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ــــدة عـدم القيــام بتحليــل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   أرصـ ــــاب العــام    إحـالـةالودائع حيــث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مبــالغ من الحسـ
 لبع  الملحقيات ال تخصها. 

الخــــارجيــــة بعــــد دفع   عل تعليمــــات وزارة   إلغــــاء عقود بع  العمــــالــــة المحليــــة بنــــاءا  -
ة لهم و   التعاقد معهم دون موافقة الجهات المختصة.  إعادة تعويضات كبير

ــهــا  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امــات مــاليــة دون وجود تغطيــة مــاليــة ممــا قــد يعرضـ ر ــــايــا  إل    ترتيــب الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رفع قضـ
 ومطالبتها بدفع تعويضات تثقل كاهل الخزانة العامة. 

  عمليــــات اإل -
ر
ــــفر وحجز    قــــامــــةالتعــــامــــل مع بع  المكــــاتــــب الخــــدميــــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ تــــذاكر السـ

ة مع مقدم  الخدمات. 
 من التعامل مباشر

ا
 بدال
 
ة جدا  وبعموالت كبير

ــــر االعتماد الكامل عل ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــفارة ابتداءا من   عنصـ ـــــيير أعمال السـ   عملية تسـ
ر
المحل  ا

 بالقسم المال  وانتهاء بأمن السفارة. 
 
 مكتب السفير مرورا

ــــية ا - ــ ــ ــ ــــم المال  تقوم ب  موظفة تحمل الجنسـ ــ ــ ــ   أغلب أعمال القسـ
ر
لبولندية ومقيمة ا

 المال  بالسفارة. اإلنفاق  إيطاليا ومطلعة عل كافة

ر  - ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الدبلوماسـ ــفـارة فيمـا يخ  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عدم التقيـد بمواعيـد العمـل داخل السـ
 
ا
 الالزمة بحاالت الغياب.  اإلجراءاتعن عدم اتخاذ فضع

  موافاتنا ببع  البيانات الالزمة ألعمال الفح    -
ر
ومحاولة إخفاء  تقاعس السفارة ا

 بع  المعلومات وعدم اإلفصاح عنها مما يعد عرقلة ألعمال الديوان. 

ر بمهامهم المناطة   - ـــــيف للوظائف لكل موظف مع عدم قيام الموظفير ــ ــ ــ غياب التوصـ
ـــــار الوظيفـة الموفـدين عليهـا من  ــ ـــ ــ ــ ــ بهم عل أ مـل وجـ  نـاهيـك عل القيـام بتغيير مسـ

. وزارة الخارجية ومثال ذلك تكليف مساعد أول   
ر
 ملحق صح  بمهام ملحق ثقاا

-   
ر
ــــع ا ــ ــ ــ ــ ـــفارة لذلك  إبرام   التوسـ ـــ ــ ــ ــ ــــة لمدى حاجة السـ ــ ــ ــ ــ العقود المحلية دون وجود دراسـ

ـــــؤون اإل  إدارة ( وكتاب مدير  1354بالمخالفة لتعميم وزير الخارجية رقم ) ـــ ــ ــ ــ ة داريالشـ
  
ــفـارة رومـا والقـاضر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بتقلي  العمـالـة المحليـة والمـاليـة بوزارة الخـارجيـة الموجـ  لسـ

 ية فقط. ضـرور واإلبقاء عل العنا  ال % 50بنسبة 

-   
ر
ام الملحق الصــــح  بالســــفارة بمواعيد الدوام الرســــم  والقصــــور الواضــــن ا

ر  عدم الير
 مهام  من حيث متابعة المرضر بالمـستـشفيات ومراكز العالج مما انعكس علأداء 
ـــــهر بالرغم من أداء  ـــ ــ ــ ــ ـــــاعدي  بالملحقية وبقاءهم دون تكليف بأي عمل لعدة أشـ ـــ ــ ــ ــ مسـ
 من المرضر بخصوص أوضاعهم الصحية.  الشكاوى تكرار 

-  
ر
  دون مراعاة الحد األدن

ــــقر ــ ــ ــ ــ ــــكل تعسـ ــ ــ ــ ــ القيام بةنهاء عقود بع  العمالة المحلية بشـ
ـــــفارة نتج  ــ ــ ـــــايا عل السـ ــ ــ من المخاطر بةنهاء التعاقد معهم وهو ما ترتب علي  رفع قضـ

ة لل  ـــــات كبير امات مالية وغرامات ودفع تعويضـ ر
ــــرر عن ذلك ترتيب الير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ين من متضـ

ر عن طريق النقـــابـــات   ـــــالن مع المعنيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــائيـــة من خالل التصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العمـــالـــة بـــأحكـــام قضـ
 العمالية. 

 وفيما يل  بيان بمتابعة الحسابات من واقع السجالت المالية: 
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 (103861479الحساب العام رقم )

ي ) السنة 
ن
( 1/ 1الرصيد ف اتمصـروفال  الحواالت   ي ) 

ن
( 12/ 31الرصيد ف  

2019 27,880.92 6,321,624.61 5,170,900.38 1,123,060.88 

2020 1,123,060.88 16,481,249.01 17,257,946.33 346,363.56 

2021 344,383.56 8,353,989.52 5,584,767.54 3,113,605.54 
 

ي آخر المدة للعام  يالحظ     الرصـيد الدفير
ر
جداول    إضـافةم من خالل 2019اختالف ا

ــــروف المدة للحواالت الواردة وتخفي  قيمة ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــنة المالية  مصـ م  2019ات خالل السـ
  
ر
ي ا ــيـد اـلدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو وليس كما    1,178,605.15م  2019/ 12/ 31وبـالتـال  يكون الرصـ

ـــــــجالتلأظهرت ــ ــ ــ ــارة و كما تجد     السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ي آخر  إل    اإلشـ ــــيد الدفير ـــ ــ ــ ــ   الرصـ
ر
وجود اختالف ا

ي أول المدة للعام  2020المدة للعام   ــــيد الدفير ــ ـــ ــ ــ ــ   2021م والرصـ
ر
ــــبب ا ــ ـــ ــ ــ ــ مل ويرجع السـ

   الخطأ إل    ذلك 
ر
ـــــحين ا ــ ــ ــ ـــيد الصـ ــ ــ ــ ــ ـــيدل وبالتال  فإن الرصـ ــ ــ ــ ــ   نقل وترحيل الرصـ

ر
المطبغ  ا

وبتحليل رصـــيد الحســـاب العام  ل  يورو   3,115,585.54م نحو 2021آخر المدة لســـنة  
  
ر
:  3,171,129.81م 2021/ 12/ 31ا  يورو يظهر مكونات  عل النحو التال 

 الرصيد  البيان 

   
ر
م 2021/ 12/ 31رصيد الملحقية الثقافية ا  91,082,67  

  
ر
  وديعة األمراض المزمنة2021/ 12/ 31رصيد الملحقية الصحية ا

ر
م وتتمثل ا  801,108 

 1,214,319 وديعة البنيان المرصوص 

جمالي اإل   3,098,1067 
 

ـــــروف وبالتال  فإن ما تبقر من حواالت تخ   ــ يورو   730,223.00  ات السفارة مبلغمصــ
  من 

 يورو.  1,289.53وديعة الصيانة والبالغ ومن بينها الجزء المتبقر

 لعدم إعداد مذكرات التسوية الم
 
ــــرف ونظرا ية بالصورة الصحيحة وكذلك عدم وجود  صــ

ــــاعدة لص  يتم من خاللها متابعة األ ــ ــ ــ ــ ــــجالت ودفاتر مسـ ــ ــ ــ ــ ــــدة سـ ــ ــ ــ ــ والتأكد من عمليات    رصـ
   ل حيث إن الحسـاب عام يتم من خالل  إثبات كل الحواالت الواردة سـواء كان قفال اإل

ــــروف الودائع ويتم تغذية حساب الأو   تخ  السفارة  ــ ـــ ــ ــ ــ ات العمومية من  فيما يتعلق  مصــ
ر يتم المصـروف ب   حير

ر
ة فيما يتعلق ب  صـرف ات السفارةل ا ات الملحقياتل  مصـروف مباشر

ــــجالت رقــابيــة لكــل وديعــة عل حــدة لمتــابعتهــا والتعرف عل   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاك سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون فتن وإمسـ
  
ر
 وق . أي  الرصيد ا

ــــروف حواالت المالية والوفيما يل  بيان بال ــ ــ ــ   تمصــ
ــــرف ات المتعلقة بالملحقيات والبر ــ ــ ــ   صــ

ة من الحساب:   مباشر

 الملحقية الثقافية

  رصـــيد الوديعة الخاصـــة بالملحقية الثقافية    بلغ
ر
  1,082,679م نحو 2021/ 12/ 31ا

:   يورو   الجدول التال 
ر  كما يبير
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ي ) السنة 
ن
ي  اتمصـروفال  الحواالت الواردة  (1/ 1الرصيد ف

ن
 ( 12/ 31)الرصيد ف

 283,477 695,691 951,288 27,880 م 2019

 34,414 716,932 399,040 283,477 م 2020

 1,082.679 607,565 1,724,659 34,414 م 2021
 

ر  : ومن خالل الفح  والمراجعة تبير  
ر
 اآلن

   إغفال  -
ر
 م. 2019العام إل  م2018/ 12/ 31ترحيل الرصيد ا

ـــــاب   - ــ ــ ي لحسـ ـــــيد الدفير ــ ــ ـــــنة  يظهر الرصـ ــ ــ م  2020الملحقية من واقع المنظومة عند سـ
ر    62,295مبلغ     حير

ر
ن الرصـــيد الصـــحين من واقع متابعة حركة التحويالت  أ يورو ا

ـــــروف وال ــ ـــ ــ ــ ــ   ات رصـيد نهاية المـصــ
ر
بفارق زيادة  أي   يورول  34,414م مبلغ  2020ـسنة ا

ــــيد االفتتاج  للعام  و يور   27,880.92وقدره   ــ ــ ــ ــ مل والذي  2019ل وهو عبارة عن الرصـ
. إغفالتم     من قبل المراقب المال 

ــــاب قيمة الحوالة الواردة من وزارة المالية والبالغة   - ـــ ــ ــ ــ يورو   320,100.85عدم احتسـ
   
ر
  2019/ 12/ 31ا

ر
ــــاج  ا ــ االفتتـ ــــد  ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الرصـ  عل 

 
ــا ــ ــ ــلبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أثر سـ ــا  ــ ــ ــــة وممـ ــ ــالفـ ــ ــ ــالمخـ ــ ــ بـ م 

 م. 2020/ 01/ 01

ــــرف  بموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ يورو عبارة    15,000م وبقيمة  2020/ 09/ 02بتاريــــخ    9/ 2إذن الصــ
ــا  ــ ــدة مـ ــ ــارة  عن عهـ ــ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالسـ ــ ــاديم  بـ ــ األ ـ ــة للملحق  ــ ــــل  (  ع.ب)م. ليـ لغرض تطوير العمـ

ــويــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عــدم تسـ ــــة الليبيــةل ومن خالل الفح  تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــالملحقــة األ ــاديميــة والمــدرسـ
 العهدة وعدم تحميلها عل الملحق األ اديم  حبر تاريخ . 

ــــرف بموجب   - يورو عبارة عن   5,000م وبقيمة  2020/ 09/ 15بتاريــــخ    9/ 6إذن الصــ
ـــــاري ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاع مصـ ــ جـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاديم   اسـ ــ األ ـ ل ومن خالل )م.ع.ب.غ(ف عالج تخ  الملحق 

ر  ــــديق  وعــدم    فواتير العالج تخ  دولــة  يبــا وليس إيطــاليــا ان    الفح  تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التصـ
 عل الفواتير من القسم القنصل  بالسفارة الليبية بدولة  بيا 

ــــرف بموجب   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ يورو   100,000م وبقيمة  2021/ 10/ 27بتاريــــخ    10/ 19إذن الصـ
ــالن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركة لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان لغرض أ شـ   دورات تدريبية للطالب  إقامةفيومار لتدريب الطير

حيث لوحظ بشأنها تم دفع كافة الرسوم دفعة واحدة بالمخالفة لالئحة (ل  ال . م)ع. 
ـــــة بالخارج  ــ ـــــعار عل فاتورة عرض تحدد    الدفع تم بناءا   الدراسـ ــ الدورات وال تحمل  أسـ

ــــ ـــ ــ ــ ــ    م الطالب وغير معتمدة اسـ
ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ ـــــرف بداية الفضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من   صـ

 
الفعل  للطالب اعتبارا

  38ولمدة  م2019/ 04/ 01
 
  دراسة اللغة حبر شهر  شهرا

ر
 . م2022/ 1والزال ا

 وديعة الصيانة

ــــاءتم   ــ ــ ــــنة  إنشـ ــ ــ يورو   320,100مل حيث تم تحويل مبلغ وقدره  2020  الوديعة خالل سـ
ــيــافــة وا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــفــارة وبيــ  الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
ــيــانــة مبــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ   لغرض صـ   حير

ر
أل ــاديميــة الليبيــةل ا

 يل  بيانها:  فيما  ليورو  318,807ات أعمال الصيانة مصـروف 
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ي ) السنة 
ن
ي ) مصـروف ال  قيمة الحوالة  (1/ 1الرصيد ف

ن
 ( 12/ 31الرصيد ف

   215,615.53   104,485   320,100  م 2020

   1,292.53   214,322  215,615 م 2021

   216,908   318,807 اتمصـروفال   إجمالي 
 

ر  : ومن خالل الفح  المستندي تبير  
ر
 اآلن

ــــرف رقم  بموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو   65,000م بقيمة  2021/ 01/ 01بتاريــــخ    1/ 1إذن الصـ
  بيسونال مقابل صيانة بي  الضيافة واأل اديمية لوحظ عدم أ شـركة ريد لصالن  

ر
ون

ـــــة لألعمال المراد  ــ ــ ــ ـــــيانتها أو   تنفيذها وجود مقايسـ ــ ــ ــ    إرفاق   عدمو   صـ
ـــــتندات البر ــ ــ ــ المسـ

خي  شـرك تتعلق بال  إلخ(. ... رقم الحساب  –ة )الير

ر  -   ضـريب   فاتورة دون رقم  إرفاق    تبير
ر
م ودون اعتماد بالختم  2021/ 01/ 21 مؤرخة ا

ر     حير
ر
ـــــرف المراقب المال  لل إل   ن كتاب الســـفير أ ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ والذي ال يحمل رقم إشـــاري    صـ

  اليوم التــال  لتــاريــــخ الفــاتورة 
ر
نفس اليوم الــذي تم فيــ   أي    م2021/ 01/ 22مؤرخ ا

ــــاريل مما ي ب  ان جميع تلك  ــ  بال رقم إشـ
 
ــا ــ ــ ــــورية وغير   اإلجراءاتالدفع وه  أيضـ ــ صـ
ن تداول هذه المستندات كان أ رض تمرير المعاملة المالية خاصة  حقيقية أعدت لغ
ـــــرف المسـتندية للسـفارة وكذلك أمر الدفع تم اسـتالم  من قبل المخارج الدورة   ــ ـــ ــ ــ ــ  ـصــ

 م. 2021/ 01/ 22يوم 

ــــرف رقمبموجب   - ــ ــ ــ ــ يورو لصالن    5,100م بقيمة  2021/ 01/ 06بتاريــــخ    1/ 4  إذن صــ
ــــداد القيمــة النهــائيــة بعــد ج.ال   / المقــاول  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــانــة والخــدمــات العــامــة مقــابــل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للصـ

ــفارةل حيث ل ــ  الخارج   للسـ
ــيانة للمببر ــ ــتكمال الصـ ــ  إدارة وحظ عدم وجود موافقة  اسـ

ــروعال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــيانة  إجراءاتات بوزارة الخارجية عل مشــ أو  عدم وجود لجنةو   أعمال الصــ
 مهندس متخص  لمتابعة أعمال الصيانة واستالم المببر بعد الصيانة. 

يورو لصالن    29,325م بقيمة  2021/ 01/ 22بتاريــــخ    1/ 2إذن صــرف رقم بموجب   -
 الخارج     للصيانة والخدمات  )ج.ال(  المقاول 

العامة مقابل استكمال الصيانة للمببر
ل حيث لوحظ عدم وجود موافقة   م وتعليمات الســـفير للســـفارة حســـب االتفاق المي 

ــروعال إدارة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أعمال الصــيانة  إجراءاتات بوزارة الخارجية عل  مشــــ
ا
عدم عن ل فضــع

ــــروع واالستالم لل   األعمال مهندس متخص  لمتابعة تنفيذ  أو   وجود لجنة ــ ــ ــ ــ  بعد  مشــ
ــيانة ـــ ــ ــ ــ ـــــؤون اإل إال أن    الصـ ــ ــ ــ ـــــم الشـ ــ ــ ــ ـــــيدة/  داريكتاب رئيس قسـ ــ ــ ــ   أفادت    ـه.بة السـ

والبر
  
ر
م الموجهة للسـفير بأن الصـيانة تم  2021/ 01/ 20بمذكرتها الداخلية المؤرخة ا

 .
 
 عل الوج  األ مل وبتوقيعها منفردا

  البموجب   -
ر
ــــرف رقم  إذن ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ م  2021/ 01/ 22بتاريــــخ    2021/ 1/ 7  ل2021/ 1/ 5  صـ

ــــة   ــ ـــــالن    60,000يورول    60,000بقيمـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ التوال   ــــة  )ج.ال(  يورو عل  ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للصـ
 الداخل  بالسفارة 

: حيث لوحظ ل والخدمات العامة مقابل صيانة المببر  
ر
 اآلن

    ات بوزارة الخارجيةمشــروعال  إدارة عدم وجود موافقات   -
ا
عن التكليف المباشر  فضع

 كميات لألعمال المنفذة.   حصـر سة للمقاول مع عدم وجود عقد وكرا

ـــيانة ▪ ــ ــ ــ ــ اف عل تنفيذ الصـ ـــــرف تكليف مهندس  أو   عدم وجود لجنة لإلشر ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ   مشـ
    لغرض متابعة التنفيذ 

ا
ـــــع ــ ــ ــ ـــــتالم لألعمال المنفذة بالرغم  فضـ ــ ــ ــ عن عدم وجود اسـ



 

 

 

 
263 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــتالم ولم تقم اللجنة بأي      حيال ذلك   إجراءاتمن تكليف لجنة لالسـ
ا
ـــــع عن فضـ

   
ئ
  ونهان

ئ
ــتالم ابتدان ــ ــافة إل  عدم وجود اسـ ــ ــن تنفيذ  إضـ ــ ــمان حسـ ــ ــــم ضـ عدم خصـ

 . األعمال 

ـــــرف ال  أذوناتكما لوحظ ان الدفعة األول والثانية تم إعداد   ▪ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   نفس   صـ
ر
لها ا

ـــــورية وغير   اإلجراءاتاليوم مما ي ب  بأن جميع هذه   ـــ ــ ــ ــ ــيانة صـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بالصـ ـــ ــ ــ ــ الخاصـ
 لغرض تمرير المعاملة المالية

 
 . صحيحة وأعدت شكليا

ـــــرف بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ يورو   29,325م بقيمة  2020/ 12/ 23بتاريــــخ    12/ 5م رق  إذن صـ
: حيث لوحظ ل للصيانة العامة )ج إ ش(ة شـرك لصالن   

ر
 اآلن

-  .  التعاقد مع المقاول تم عن طريق التكليف المباشر

ــــفات وجداول الكميات وجداول زمنية لتنفيذ   ▪ ــــة مواصـ   األعمال عدم إعداد كراسـ
 المطلوبة. 

 . األعمال تنفيذ عدم خصم ضمان حسن  ▪

م عل أن تكون مــدة تنفيــذ العمــل  2020/ 12/ 21تــاريــــخ اتفــاق العمــل كــان يوم   ▪
ر كان أمر الدفع يوم   60   حير

ر
ـــــرف م قبل إعداد 2020/ 12/ 22يوم ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   إذن الصـ

 بيوم واحد فقط. 

 (10386311مصـروفات رقم )حساب ال 

للى احتياجات   رف صـات العمومية يتم تغذيته من الحساب العام للمصـروفهو حساب خاص بال

م( وفق  2021-2020- 2019مصـروفة لن السنوات )السفارة، وفيما يلي بيان بالمبالغ المحالة وال

 التالي:

 ( 12/ 31الرصيد ) اتمصـروفال  التحويالت (  1/ 1)  الرصيد  السنة 

 يورو 2,975 يورو 3,129,801 يورو 2,887.193 يورو 245,583 م 2019

 يورو 14,320 يورو 6,836,522 يورو 6,847,867 يورو 2,975 م 2020

 يورو 15,455 يورو 2,382,315 يورو 2,383,450 يورو 14,320 م 2021
 

  
ر
ــيـد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو وليس كمـا جـاء بـدفير يومية    14,320م  2021/ 01/ 01مع العلم بـأن الرصـ
 يورو.  15,320الصندوق والمرحل بمبلغ 

   م2019الفحص المستندي  

ـــــتندي بالعديد من  - ـــــعف التع يز المسـ ــــرف ال  أذوناتضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ إل   وافتقار العديد منها   صـ
انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة للمادة ) صـرف متيدات ال ر  ( من الئحة المير

ــــرف ال  أذوناتلوحظ وجود عدد من  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ يد عن  صـ ر غير موقعة   يورو   88,752بما يير
ــا من  ــال    عليهـ ــالأو    قبـــل المراقـــب المـ ــالمخـ ــــاعـــده بـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادة )مسـ ( من الئحـــة 19فـــة للمـ

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

 م2020الفحص المستندي  

ــابـــل   - ــامـــةدفعـــات مقـ ــبـــل والـــذين لم   إقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الـــذين تقطعـــ  بهم السـ ر الليبيير المواطنير
ـــــرف ال  أذوناتليبيا حســـب ما ورد ببيانات  إل    يتمكنوا من العودة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـــالن فندق    صـــــ
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ر
ــام  يورو    38,696بقيمـــة  كولون ر قيـ ــويـــة مع  ولم يتبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــةجراء تسـ ــارة بـ ــــفـ ــ ـــ ــ ــ ــ  إدارة السـ
 . الفندق

ـــــرف رقم  بموجب   - ــ ــ ما أي   يورو   40,102م بقيمة  2020/ 04/ 06بتاريــــخ    4/ 1إذن صــ
ـــــرك دينار لصالن    68,173يعادل   ــ ــ ــ ان )شــ ( مقابل نقل جثمان ويالحظ  ABJETة الطير

ــــاريف نقل جثمان   ــ ــ ــ ــــعاف مقارنة بمصـ ــ ــ ــ ــــعر نقل الجثمان بأكير من ثالثة أضـ ــ ــ ــ ارتفاع سـ
ـــــرف رقم  إذن اآخر مثل   ــ ـــ ــ ــ ــ ر 2019/ 01/ 15بتاريــــخ    1/ 2لـصــ م حيث ظهر تكلفة تجهير

 يورو.  3,000ة مع السلطات اإليطالية بقيمة دارياإل  اإلجراءاتونقل جثمان وإتمام 

ــــرف رقم  بموجــب  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو   67,149م بقيمــة  2020/ 08/ 03بتــاريــــخ  8/ 4إذن صـ
ــــفارة  ــ ــ ــ ــ ر بالسـ ــــيير ــ ــ ــ ــ ر الدبلوماسـ ــــاريف عالج الموظفير ــ ــ ــ ــ جاع مصـ

ــــير ــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
  وتتمثل القيمة ا

ـــــرف ال لوحظ واتضـــن من خالل الفح  للمســـتندات المرفقة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من مخصـــصـــات   صـــــ
 الطب   لسنة  

ر ـــــروف م عل  2019التأمير م دون وجود  2020ات عالج تخ  سنة  مصــ
 . موافقة وزارة الخارجية

ــــرف بال)ع.ال(  قام المراقب المال  السابق  )ع.ع.ال(  بتعليمات من رئيس البعثة    - ــ   صــ
ر بالمدارس الدولية والجامعات اإليطالية ومعاهد   ــــيير ر الدبلوماسـ عل أبناء الموظفير
اف الســفارة وذلك  اللغات التخصــصــية بالرغم من وجود مدرســة ليبية خاضــعة إلشر

ــــنة  2بالمخالفة للقانون رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل   2001( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيا   والقنصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن العمل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
 . وتعديالت 

 م2021الفحص المستندي  

ــــر بموجب   - ــ ــ ــ ــ يورو لصالن    4,005م بقيمة  2021/ 09/ 15بتاريــــخ    9/ 9ف رقم  إذن صــ
  فنــدقيــة لمنــدون   الجوازات والموفــدين   إقــامــةمكتــب أنوار للخــدمــات العــامــة مقــابــل 

م للعمل عل تفعيل  2021( لســـنة  59الســـفارة حســـب قرار وزير الخارجية رقم )إل 
ــــفــــارة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــالسـ ــة    لمنظومـــة الجوازات بـ ر عـــدم وجود أيـ  راداتإيومن خالل الفح  تبير

ــــوص وب ــ ــــباب ذلك  بالخصـ ــ ــــتدالل عن أسـ ــ ــــؤال واالسـ ــ ــــغيل  أ السـ ــ ــــل بعدم تشـ ــ فاد القنصـ
ـــــار  ــ ــ ــ ـــــب قرار وزيرة الخارجية المشـ ــ ــ ــ ـــــليم  إلي    اللجنة للمنظومة حسـ ــ ــ ــ ـــــبب عدم تسـ ــ ــ ــ بسـ

ــغيل المنظومة  الســـفارة من قبل لجنة الجوازات والرجوع ب إل   الجهاز الخاص بتشـ
 ليبيا دون توضين األسباب. إل 

ن ب  السفارةمرتبات العاملي 

ــــرف من خالل أعمال الفح  لحســـابات الســـفارة تم إخضـــاع عينة من اســـتمارات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـــــ
ر عن السنوات موضوع الفح  حيث لوحظ  : المرتبات للعاملير  

ر
 اآلن

ــــتمرار ورود مرتبات العمالة المحلية بالرغم من  - ــ ــ ــــتغناء عن خدماتهم وانتهاء   اسـ ــ ــ االسـ
م  2021بات شـــهر اكتوبر  عالقتهم الوظيفية بالســـفارة وهو ما اتضـــن بكشـــوفات مرت

بالرغم من انتهاء عالقت  الوظيفية بالسفارة منذ سنة  )و.ا.ع.ب(    ورود مرتب السيد 
ــفـارة بمخـاطبـة وزارة الخـارجيـة  2020 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عـدم قيـام السـ

ر
  ذـلك ا

ر
ــبـب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م ويرجع السـ

 .  
 بخصوص انتهاء خدمات المعبر
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-   
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـالمخـالفـة لتعميم وزيإبرام    التوسـ ر المحليير ر الخـارجيـة  العقود مع الموظفير

   1354رقم )
ر
ر  2016/ 12/ 04( المؤرخ ا ـــــد مع الموظفير ـــــاقـ ـــــايير التعـ ــــأن معـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

ــــم عمــالــة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــفــارة بــالتعــاقــد مع بع  األفراد تحــ  مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر حيــث قــامــ  السـ المحليير
ــــرف محلية ولم يتم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ع.ع.ال  مرتباتهم لعدة أشــهر بســبب قيام الســفير المدعو/    صــــ

 بالتعاقد معهم دون موافقة وزارة الخارجية وقد ت
 
ـــــرف م مؤخرا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ مرتباتهم عن   صـ

 بع  األشهر بالمخالفة بالرغم من عدم ورودها من وزارة الخارجية. 

ة عملهم الخمس  - قيام الســفارة بةنهاء خدمات عدد من العمالة المحلية تجاوزت فير
 إل   ســــنوات

 
  من ضــــمنها تعميم رقم وفقا

تعليمات وزارة الخارجية بالخصــــوص والبر
(14096  

ر
ر  2017/ 11/ 26( المؤرخ ا ــتـة عـاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل حيـث تم إنهـاء خـدمـات عـدد سـ

ــــخيم   ــ   بلغ     إجمال  حيث لوحظ قيام  بتضـ
يورو   545,790القيمة التقديرية والبر

ـــــرف مكافأة نهاية الخدمة المـستحقة بالمقارنة مع ما تم ل ــ ـــ ــ ــ ــ   صـــ
 
يورو   361,669  فعليا

  ال
ر
 . آتوفيما يل  بيان بتلك المكاف أخرى  عل بنود  صـرف وذلك لالستفادة منها ا

ــــفير قيام   - ــــخاص  3التعاقد مع عدد   ةعادة ب  السـ كعمالة محلية بالمخالفة بعد دفع   أشـ
ــتحقــــاتهم ومكــــافــــأة نهــــايــــة الخــــدمــــة  كــــافــــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عل اللوائن   لمسـ

ا
ممــــا يعــــد ذلــــك تحــــايع

 يتم  
 
ر المعمول بهال مع العلم بأن  حاليا ـــــرف مرتباتهم بالمخالفة ودون والقوانير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ صـ

  الصالحيات  األمر    ن ترد تلك المرتبات من وزارة الخارجيةأ 
ر
 ا
 
د ذلك تجاوزا عغ

م
الذي ي

 .  وإساءة استعمال وظيفية لتحقيق منفعة للغير

 وديعة الملحقية العسكرية

  حتفظ الملحقية بحساب مت
ر
ـــــرا ـــــرف لدى مصــ ـــــرف اليونيكردت حيث يتم ال  صــ من   صــ

ــاب عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكلف بها الملحقية من وزارة الدفاعل    األعمال الحسـ
ــافة إل البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ متابعة  إضـ

ــال   ــانـــب اإليطـ ــة مع الجـ ــكريـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات العسـ ــاقيـ ــذ االتفـ اف و ل  تنفيـ المبـــاشر عل الطلبـــة    اإلشر
ر الموفدين عل نفقة وزارة الدفا  الســاحة  ضــافة إل ع بالســاحة اإليطاليةل باإل والمندوبير

ـــــ ــ ــ ــ ـــــالصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاحة الكندية والكرواتيةــ ــ ــ ــ باليورو  وفيما يل  بيان بالحواالت الواردة   لربية والسـ
ـــــروفة من الحساب عن السنوات  والمبالغ ال ــ ــ ــ من واقع دفير    م2021-2020-2019مصــ

 : صـرف يومية الصندوق والم

 ( 12/ 31الرصيد ) اتمصـروفال  الحواالت  ( 1/ 1الرصيد ) السنة 

   2,518,495   4,264,826   4,529,551   2,253,770 م 2019

   1,845,957 1,189,879 517,341   2,518,495 م 2020

   1,531,494 1,231,609   917,146   1,845,957 م 2021
 

: وبشأنها لوحظ   
ر
 اآلن

ـــــرف مبالغ مالية   - ــ ـــ ــ ــ ــ   شـكل سـلف مالية لم يتم ترجيعها حبر  حسـاب السـفارة  من صـــ
ر
ا

 عل موافقات صادرة عن وزارة الدفاعل وفيما يل  بيانها:  تاريخ ل وبناءا 

 م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 السنة 

   64,253 -   365,000   27,500 القيمة
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ــــفارة   جمال  وبــهذا فإن المبلغ اإل  ــ ام عل السـ ر ــــكرية ويرتب الير ــ ــــتحق للملحقية العسـ ــ المسـ
وفيمـا يل  أهم الظواهر والمالحظـات    م2021/ 12/ 31يورو حبر تـاريــــخ   456,753هو 

  تكشف  من خالل فح  حساب الملحقية العسكرية: 
 البر

 (5+5مبادرة الدفاع لجنة )

ــــيد/   ــ ــ ــ   السـ
اح   ف.ال بمبادرة من وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطبر   تقدم باقير

ــنـة  5+5وزير الـدفـاع اإليطـال  وبـاعتبـاره يرأس اجتمـاع )إل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إقـامـةن يتم أ م  2019( لسـ
  تمر بها البالد 

ــــية واألمنية البر ــ ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ ــ  للظروف السـ
 
  إيطاليا نظرا

ر
ر  حيث    لاالجتماع ا تبير

م لتغطيــة االجتمــاعــات بنحو 2019مبــالغ مــاليــة خالل العــام   لــةةحــا قيــام وزارة الــدفــاع بــ
ر بلغــــ     ليورو   415,184   حير

ر
ــــروفــــال  إجمــــال  ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات لهــــذه االجتمــــاعــــات مبلغ  مصـ

و   364,460 ـــــ حظ  يال يورو  ــ ـــــاليف    أنـ ــ تكـ ـــــ   ــ ـــــةبلغـ ــ ـــــامـ ــ ة من    إقـ الفير وحبر    10/ 01عن 
يــــة حيــــث أن   317,065م مبلغ  2019/ 12/ 23 ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو أغلبهــــا تخ  اللجنــــة التحضـ
ــميـــة لم تتجـــاوز مـــدة اإلالوفو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمن النفقـــات    أيـــام.   5قـــامـــة  د الرسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء  ومن ضـ  أجهزة شر

ونية مختلفة بقيمة   ـــــتلم  من   4,881إلكير ــ ــ ــ ية   يورو وقد اسـ ـــــير ــ ــ ــ مما قبل اللجنة التحضـ
 وزارة الدفاع.  من قبليتطلب متابعتها 

 وديعة جائحة كورونا

ـــيد  - ــ ر )ع.ال(    قيام السـ ر الليبيير ـــــخيم عدد العالقير   256بعدد   رونا جائحة كو أثناء    بتضـ
ــاءا  ــ   مواطن بنـ ــابـــ  الموجـ ــــول علإل    عل كتـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارجيـــة لغرض الحصـ أموال   وزارة الخـ
ر أنإال أنــــ     مقــــابــــل ذلــــك    والفعل  عــــدد    تبير

أي   مواطن فقطل  107العــــدد الحقيقر
  للحصول عل 149 عدد  ةضافةب

 ة. أموال إضافي مواطن بشكل غير حقيقر

  القرار رقم م أصــدر المجلس الرئا   لح2020/ 05/ 19بتاريــــخ   -
كومة الوفاق الوطبر

ــــنة  349) ــ ــ ــــي  مبلغ  2020( لسـ ــ ــ ــــأن تخصـ ــ ــ ــــفارة الليبية    1,296,040م بشـ ــ ــ دينار للسـ
    يورو   809,691مــا يعــادل  أي    رومــا 

 
ــمــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من البــاب الخــامس )نفقــات الطوارئ(  خصـ

 لمواجهة جائحة كورونا وذلك قبل ورود الحوالة المالية الخاصة بجائحة كورونا. 

  540,000م تم تحويل مبلغ  2020/ 05/ 14بتاريــــخ    5/ 10إذن صـرف رقم  بموجب   -
  يورو 

 
ــــركة ايرميد ( لصـالن  103861479من حسـاب السـفارة العام رقم )خصـما ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـــ

فس تمثل   ـــــير ـــ ــ ــ ــ ـــــ  لمواجهة جائحة كورونا  جمال  من المبلغ اإل   % 60كالسـ ـــ ــ ــ ــ  لالمخصـ
: لوحظ  إذن الصـرف ومن خالل فح    

ر
 اآلن

ــليةفواتير    عدم وجود  - ــ ــ ـــــرك معتمدة من ال  أصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــن تكاليف الحجر شـ ــ ــ ة المذكورة توضـ
ـــــرك مطالبة بدفع القيمة معتمدة من قبل الأو    والخدمات المقدمة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة المزودة  شـ

 للخدمة. 

ــاءا  ▪ ــ بنـ ــــ   ر تمـ ــالقير ــ ر العـ ــــة عل حجر المواطنير ــــدفوعـ ــاليف المـ ــ ــــداول   التكـ عل جـ
  . مبهمة وغير معنونة وال يوجد بها اعتماد 

ــــفير  أفاد   ▪ ـــــرك ن  أ السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   الواقع  ة ايرميدك شـ
ر
ــــة غير ربحية وهو ما يناا ــــسـ يا ه  مؤسـ

ــــرك والمســــتندات المقدمة حيث أنها  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــركة الفرد الواحد( و ة تجارية )شــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ن أ شــ
.  سعار األ 

 
 المتعاقد معها مرتفعة جدا
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  روما ب ▪
ر
يل  م بشأن تشك 2020( لسنة  10القرار رقم )  ةصدار قيام السفير الليب   ا

  اإلجراءاتومحل  تخت  ب  موظف دبلوما     17لجنة أزمة برئاســــت  وعضــــوية  
ــكـل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيـل اللجنـة كـان بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن تشـ المتعلقـة بمجـابهـة جـائحـة كورونـا حيـث تبير

ة دون شــرك رعية عل التعاقد الذي أبرم  السفير مع الــصوري لغرض إضفاء الش 
ــــول عل    إجراءاتمراعـــاة لوجود اللجنـــة ودون وجود   ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـــار حقيقـــة للحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أسـ

 مناسبة ومقبولة. 

 تخ    22,050تحميل الفاتورة بقيمة    من ضـــمن تكاليف الحجر تم ▪
 
يورو يوميا

.  قامةاإل ر ر الفعليير الء الليبيير ر
 فقط ودون تحديد عدد الغرف وعدد الير

نــامج( دون   71,020تم تحميــل الفــاتورة بقيمــة  ▪ ــــم  )تنفيــذ الي  ــ ـــ ــ ــ ــ يورو تحــ  مسـ
 توضين اختصاص البند. 

ـــــروف من ضـــمن المبالغ المحملة عل   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وفق يورو    3,000ات الجائحة مبلغ  مصـ
ـــــرف رقم  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــاعات(  2020/ 06/ 01بتاريــــخ    6/ 6إذن الصـ ــ ــ ـــــكل هدايا )سـ ــ ــ   شـ

ر
م ا

ــــرف لجنة كورونا المشكلة بقرار السفير بالرغم من التنبي  بعدم ال  عضاءأل  إال   صــ
ــكـلة ـبالقرار  أي  عل مـا يخ  الجـائحـة ـبالرغم من عـدم وجود  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دور للجنـة المشـ

 سالف الذكر والممنوح لهم الهدايا. 

يورو بالرغم من التنبي     10,000مة الحوالة الواردة بمبلغ  بالتجاوز لقي  صـــــرف ال ▪
  قرار منن المبلغ المخص  بالرغم من ان العدد    بعدم التجاوز حسب

ر
ما جاء ا

  أقل من نصف العدد المص 
. ـ الحقيقر  رح ب  من السفير

    بموجب -
ر
ـــــرف أرقام  الإذن ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ يورو عل   6,000يورو و  12,000بقيمة    8/ 1و  6/ 2صـ
ـــــرف التوال  تم  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــاحة اإليطالية لمجابهة جائحة   صـ ــ ــ ــ ــ ر للسـ منن لألطباء المتطوعير

ــــة   ــا وبقيمـ ــ ــــكورونـ ــاليـ ــ ــــدد    18,000ة  إجمـ ــاء بواقع    6يورو لعـ ــ ــــل    3,000أطبـ لكـ يورو 
ــــرف تم ال  ويالحظ   لطبيب ــ ــ ــ عل مراسالت صادرة من السفير للمراقب    نقدي بناءا   صــ

ــــ ــــحب المبلغ من المو   ارية والتواريــــخ المال  تخلو من األرقام اإلشـ ـــــرف تم سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ عن  صـ
ــليم المبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويتهـا بتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طريق المراقـب المـال  ولم يتم تحميـل ذلـك كعهـدة يتم تسـ

 للمستفيدين. 

ــتفيـــدين )األطبـــاء   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ان المسـ ــاتيكـــان تبير ــفـــارة الفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـــات سـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل فح  حسـ
  شـــكل منن من ســـفارة ليبيا بالفاتيكان خال

ر
( تحصـــلوا عل مبالغ ا ر ة  المتطوعير ل فير

ــــاحــة اإليطــاليــة بقيمــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إجمــال  يورو وبــالتــال  فــإن    18,000ة إجمــاليــتواجــدهم بــالسـ
ــــا مبلغ   ــ ــــاليـ ــ إيطـ ــــة  ــ ــــدولـ ــ بـ ــــدهم  ــ تواجـ ة  ر خالل فير ــــاء المتطوعير ــ الممنوح لألطبـ المبلغ 

ــيـة العـاملـة    ليورو   36,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر البعثـات الـدبلومـاسـ ــيق بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عـدم وجود تنسـ كمـا يتبير
ـــــرف ية الازدواجإل  بالـساحة اإليطالية مما أدى  ــ ـــ ــ ــ ــ  للمال العام    ـصــ

 
 ذلك إهدارا

غ
عد
م
مما ي
وس كورونا ب  ات ال تخص . مصـروف وتحميل المبلغ المخص  لمجابهة فير

ــؤون الفنيــة ورئيس لجنــة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كتــاب وكيــل وزارة الخــارجيــة للشـ
ر
عــدم التقيــد بمــا جــاء ا

  
ر
ر بالخارج والمتمثل ا ـــــرور العالقير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ام بإرفاق    ة ضـ ر ــــوص االلير   ةجراءاتالتعهد بخصـ

ر  الحجر    للمقيمير
ـــــب التعليمات وهو ما يظهر العدد الحقيقر ـــ ــ ــ ــ ـــــح  الكامل حسـ ـــ ــ ــ ــ الصـ

 بالحجر. 

ــبة رقم ) - ــ ــ (  1888عدم التقيد بكتاب مدير مكتب المتابعة الخارجية بديوان المحاسـ
   
ر
ــــؤون اإل   إدارة م المحـــال بكتـــاب مـــدير  2020/ 04/ 06المؤرخ ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة والمـــاليــة  داريـــالشـ
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( ــــة رقــم  ــ ــ ــــارجــيـ ــ ــ الــخـ    4552بــوزارة 
ر
ا الــمــؤرخ  بــعـ   2020/ 04/ 20(  ــــوص  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــخصـ م 

ـــــرف التعليمات الواجب اتخاذها عند ال ــ ــ   من ضمنها    صــ
لمجابهة جائحة كورونا والبر

صورة من جواز السفر وختم الخروج من الدولة الليبية وختم الدخول للدولة محل 
ــــورة من  ــ ـــ ــ ــ ــ   عل   االعتماد وصـ

ــــفر والرقم الوطبر ــ ـــ ــ ــ ــ ن يتبع ذلك إعداد تقارير  أ تذكرة السـ
ـــــمنة ك  ــ ـــــبوعية متضـ ــ افة البيانات المطلوبة لمطابقتها مع منظومة البيانات  دورية وأسـ

ر   ــــحين للمواطنير ــ ـــ ــ ــ ــ بالمنافذ وهو ما لم يتحقق مما يتعذر مع  التحقق مع العدد الصـ
ر الذين تم ال ـــــرف العالقير ــ ـــ ــ ــ ــ    بأن  إلي     عليهم وما يؤكد ما تم التوصـل صـــ

العدد الحقيقر
  روما  

ر
ر ا ــــريــــن مواطن بخالف ما تم ال  107للعالقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الســفير بصــفت     ب  من قبل  تصــــ
ـــــأ إل  رئيس اللجنة ــ ر هو وزارة الخارجية ولجنة األزمة بــ ر من المواطنير ن عدد العالقير

256  .  مواطن ليب  

 وديعة العمل السياسي 

مصـروفات  حساب الإلى  يورو 84,661م تبين ورود حوالة بقيمة  2018السنة المالية إلى  بالرجوع

ومن  ،  م تخص العمل السياسي2018/ 03/ 05ي مؤرخة ف 172735إيداع رقم   وذلك بموجب قسيمة 

 اآلتي: خالل الفحص والمراجعة لوحظ 

ـــــروف المبالغ ال إجمال   - ــ ــ   105,000بلغ   ة والمحملة عل وديعة العمل السيا    مصــ
ر    حير

ر
 . يورو  20,339بتجاوز قدره أي  يورو  84,661ن قيمة الوديعة نحو أ يورو ا

بالوكالة    األعمال قام القائم ب  5/ 2إذن صـرف رقم  وبموجب    م2018/ 05/ 24بتاريــــخ   -
ــــحــب مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــليمــ  5,000بمخــاطبــة المراقــب المــال  بسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وتسـ

 
القــائم  إل    يورو نقــدا

 تسوية للمبلغ.  إجراءاتبالوكالة دون وجود  األعمال ب

ــــفير ب2018/ 11/ 08بتاريــــخ   - ــــدار م قام السـ ــــنة  25القرار رقم )  ةصـ ــــأن2018( لسـ  م بشـ
  
ر
ر ا   موظف دبلوما   وبرئاســــة الســــفير   12مهمة رســــمية بلغ عددهم   إيفاد موظفير

يـوم   إل   ــــا  ــ ــ ـليـبـيـ ــــد حـول  ــ ــ اـلمـنـعـقـ ــــدول   ــ ــ الـ اـلمـؤتـمـر  ـــــور  ــ ـــ ــ ــ ــ ـلحضـ مـو  ــــاـلير ــ ــ بـ ــــة  ــ ــ ــــديـنـ ــ ــ - 12مـ
 م. 2018/ نوفمي  / 13

بنحو   - ـــــدي  ــ نقـ مبلغ  ـــــب  ــ ــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـــــارة رقم   يورو   100,000تم  ــ ــــفـ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ من 
مو حول ليبيا بناءا  صـرف لل   103862311 ت السفير عل تعليما   من  عل مؤتمر بالير

ــيـا   وذلـك بموجـب  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف رقم من وديعـة العمـل السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بتـاريــــخ    11/ 3إذن الصـ
ــــل  2018/ 11/ 08 ــــوية المبلغ المذكور وبالتواصـ ر وجود ما يفيد تسـ مل حيث لم يتبير

  أي    مع المراقــب المــال  والــذي أفــاد بعــدم وجود 
ر
ــتنــدات تــدل عل أن المبلغ ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ

ــــرف عهدت  وان ال ـــ ــ ــ ــ ــــرف سفير بأن المبلغ  تم بمعرفة السفير وقد أفاد ال صــ ـــ ــ ــ ــ مقابل   صــ
 م. 2021/ 12/ 31المبلغ لم يسوى حبر تاريــــخ و  أعمال ذات طابع سيا   

   اإليراداتحساب  

ــيــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب خــاص بتحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات    اإليراداتهو حسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوم الطوابع والتــأشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   رسـ
ر
المتمثلــة ا

ة  مصـروفالمحصلة والمبالغ ال  اإليراداتوالمصادقة عل شهائد المنشأ وفيما يل  بيان ب
 : 479إل الحساب العام رقم  التحويالت النقدية بناء عل
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 ( 12/ 31الرصيد ) المسحوبات المتحصالت (  1/ 1)  الرصيد  السنة 

2019 137,859   293,197   265,323   165,733   

2020 165,733   56,992   994   221,730   

2021 221,730   83,168   235,000   69,899   
 

ـــــة   ــــتلمة من وزارة الخارجية الخاصـ ــ ات والطوابع المسـ ــــير ــ لم يتم الوقوف عل عدد التأشـ
ـــــفارةل   ــ ــ ـــــجل ي ب  حركة  لعدم وجود بالسـ ــ ــ  المراقب المال   : )سـ

ر ـــــتالم بير ــ ــ ـــــليم واالسـ ــ ــ التسـ
ــــر عدم وجود مضــافة إل والشــؤون القنصــليةل باإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مســؤول   حضــــ

ر تســليم واســتالم بير
 . (القسم القنصل  السابق

ات(    –الطوابع    –)التصديق عل شهائد المنشأ    اإليراداتقيمة    حصـر من خالل   التأشير
ر القيم   ر وجود اختالف ما بير ــــلية تبير ــ ــــؤون القنصـ ــ ــــوكة بالشـ ــ ــــجالت الممسـ ــ من واقع السـ

ات( وما تم إيداع  بالم  –المسـتلمة )طوابع   ـــــرف حيث  تأشـير ــ ـــ ــ ــ ــ ن الشـؤون القنصـلية  أ صـــ
ـــــتالم قيمة الطوابع و  ــ ـــــاب مبا   إيداعها تقوم باسـ ــ   الخدمةل وفيما  بالحسـ

ة من قل متلقر شر
 يل  بيان القيم المستلمة والمودعة: 

 السنة 
شهائد منشأ  

 وطوابع 
ات  الفرق  ما تم إيداعه  جمالي اإل  التأشت 

 يورو 41,280 يورو 98,952 م 2019
140,232  

 يورو
 يورو 90,686

43,546  

 يورو

 يورو 28,664 م 2020
13,2600  

 يورو
 يورو 1,342 يورو 40,582 يورو 41,924

 يور  18,016 يورو 41,508 يورو 59,524 يورو 29,280 يورو 30,244 م 2021

 يورو  83,820 يورو   157,860 جمالي اإل 
241,680  

 يورو 

178,776  

 يورو 

62,904  

 يورو 
 

 اآلتي: وبشأنه لوحظ 

ــلة والمبلغ المودع وهذا راجع - ــ ــ ر القيم المحصـ ـــــرف الإل   وجود فرق بير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ النقدي   صـ
ة من قيمة المتحصـــالت النقدية وكذلك منن ســـلف  ـــــيمباشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة وعهد مالية  شـــخصـ

  مجملها 
ر
  بلغ  ا

 يورو.  62,904منها والبر

ــيـل قيمـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بـالرغم من وجود    اإليراداتتحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاالت خـاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ النقـديـة بموجـب إيصـ
 ( بالسفارة. 5إيصاالت )م ح 

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــالت النقدية    صـ ـــــلية من قيمة المتحصـ ـــــؤون القنصـ ـــــؤول الشـ عهد مالية لمسـ
ة بلغـ  نحو   ــــرف وقـد لوحظ ال  ليورو   19,280مبـاشر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة   اإليراداتمن    صـ مبـاشر

 بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة. 

ـــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ة من   8,000مبلغ    صـ  مباشر
 
ــلية  إيراداتيورو نقدا ـــ المراقب المال  إل   القنصـ

غير مؤرخ وال يوجد رقم إشــــاري ومن المســــتفيد بقيمة لم  بموجب إيصــــال واســــتالم
ر أوج  إنفاق  حيث تم ترجيع القيمة ـــــيمةإل   يتبير ـــــاب بموجب قسـ إيداع رقم   الحسـ

 م. 2021/ 11/ 22بتاريــــخ  1106
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ــــرف رقم  بموجب   - ــ ــ ــ يورو عبارة    3,629م بقيمة  2021/ 11/ 10بتاريــــخ    11/ 6إذن صــ
جاع المبلغ ـــــير ـــــاب  إل   عن اسـ ن المبلغ الذي تم ترجيع   أ حظ  اإليرادات حيث لو حسـ

ــــالت النقدية والبالغ قيمتها   ــ ــ ــ ــــحوب من المتحصـ ــ ــ ــ   6,574يمثل جزء من المبلغ المسـ
  ظل غياب بيانات مستلم المبلغ. 

ر
 يورو ا

ــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ يورو تم   15,000م بقيمة  2021/ 05/ 31بتاريــــخ    5/ 1إذن صـ
ــــاب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحــب المبلغ من حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ جمهوريــة    إل  لتغطيــة زيــارة الوفــد الرئــا     اإليراداتسـ

ر   . ةذن الصـرف فواتير بإرفاق أي  إيطاليا حيث لم يتبير

ـــــؤون  - ـــ ــ ــ ــ بالرغم من تعامل الدول بمبدأ المعاملة بالمثل وهو ما يؤكده كتاب وكيل الشـ
ــليـــة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة فيمـــا يتعلق بطرق  2021/ 10/ 18( بتـــاريــــخ  64/ 2/ 2القنصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وخـــاصـ

ـــــافة إل ج ـــــومل إضـ ـــــتندات المطلوبة وقيمة الرسـ ـــــوم تقديم الجوازات والمسـ باية الرسـ
ات لجوازات الـسفر الدبلوماسـية والخاصـةل إال أن الـسفارة الليبية   عل طالب   التأشـير
ل حيــــث قــــامــــ  بمنن    التعــــامــــل مع الجــــانــــب اإليطــــال 

ر
رومــــا لم تنتهج ذات النهج ا

ـــــرف بالمال العام بالمجان وتعد  ــ ــ ــ ات مجانية بالمخالفة ويعد ذلك بمثابة التصــ تأشير
 عن عدم من اإليرادات الضائعة و 

ا
حرمان الخزانة العامة من إيرادات مستحقة فضع

ات الممنوحـة    لوجود موافقـة مجلس الوزراء  ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفيمـا يل  بيـان بـالقيم المـاليـة للتـأشـ
ة من   للجانب اإليطال  عن الفير

 
:  لم2021م إل 2019مجانا  حيث لوحظ مايل 

ات الدفاع  السنة  ات المراسم  تأشت  ات الحكومة  تأشت  ات السفت   تأشت   اإلجمالي  تأشت 

 62,700 11,220 1140 37,620 12,720 م 2019

   220,780   8,460 840 70,780 140,700 م 2021/ 2020

   283,480 جمالي اإل 
 

ـــــاب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـــب مبـــالغ مـــاليـــة من حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفـــارة بسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالمخـــالفـــة للوائن   اإليراداتقيـــام السـ
ـــــريعوال ــ ـــ ــ ــ ــ ر سـحب مبالغ من حـساب  تـشــ   هذا الـشأنل كما تبير

ر
 اإليراداتات المنظمة ا

جــاعهــا حبر تــاريــــخ   ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــافــة إل  م بــالمخــالفــةل  2021/ 12/ 31ولم يتم اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ زيــادة إضـ
ـــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــادرة عن وزارة المالية  صـ ــات المالية الصـ   عن الســـقف المحدد ومن التفويضـ

ــــاب   ــ ــ ــ ــــحوبة من حسـ ــ ــ ــ ــــاب    تاإليراداوفيما يل  بيان بالمبالغ المالية المسـ ــ ــ ــ لتغذية حسـ
ة من  103862311مصـروفات رقم ال  م: 2021م وحبر 2019عن الفير

 القيمة  البيان  إذن الصـرف رقم   التاريــــخ 

   100,000 ات مصـروفحساب ال  تمويل  5/ 1 م 2019/ 05/ 14

   14,700 المدرسة الليبية ات مصـروف 2/ 2 م 2019/ 02/ 28

   150,000 ات مصـروفحساب ال  تمويل  9/ 1 م 2019/ 09/ 09

   200,000 ات مصـروفحساب ال تمويل  1/ 1 م 2021/ 01/ 22

   20,000 ات مصـروفحساب ال تمويل  1/ 2 م 2021/ 01/ 22

   484,700 جمالي اإل 
 

 شـركات السياحيةال 

  مجال السفر والسياحة  
ر
ر قيام السفارة بدفع مبالغ لبع  الشــــركات المتخصصة ا تبير

ـــــرف    لوتذاكر السفر وذلك للحصول عل حجوزات الفنادق   ــ ــ حيث بلغ إجمال  ما تم صــ

ــــرف عل وجود    993.609.14لهذا الغرض   ــ ــ   مستندات الصــ
ر
ر اإلشارة ا يورو حيث تبير
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ـــــركة ســـجال بشـــأن تقديم خدمات حجز التذاكر واإلقامة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الســـفارة وشـــــ م بير اتفاق مي 

ــــرف الموج  إل المراقب الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال  رقم  بالفنادقل كما هو وارد بالكتاب المرفق بةذن الصـــــ

(1-7-1189   
ر
مل عالوة عل عــدم وجود موافقــات من وزارة  2019/ 08/ 15( المؤرخ ا

ــــركات خارج جمهورية إيطاليال وفيما يل  بيان ما تم   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ الخارجية بالتعاقد مع هذه الشـ

 صـرف  لتلك الشـركات: 

ة شـرك اسم ال  ( €قيمة المعامالت المسددة )  إجمالي    

 605,575 سيجال للسفر والسياحة

 200,000 السواحل للخدمات السياحية

 234,865 أسوار تورس للسفر والسياحة
 

    بموجب -
ر
ــــرف إذن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  و يور   100,000م بقيمة  2020/ 08/ 25بتاريــــخ    8/ 26  رقم   صـــ

ــــرك يورو لصــــالن    100,000م بقيمة  2020/ 08/ 25بتاريــــخ    8/ 29و ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الســــواحل  شــــــ
: ظ للخدمات السياحية مقابل تقديم خدمات سياحية حيث لوح  

ر
 اآلن

ر   - ــــرف الفواتير المرفقة كمتيدات لل  إجمال  عدم التطابق بير ــــرف مع قيمة    صــ   إذن الصــ
ــــرف مع العلم بأن الفواتير غير معتمدة وان جميع التكليفات المرفقة مع  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   إذن الصـ

 غير معنونة وبدون رقم إشاري. 

ــــاب رقم بال تار   205082020أمر تحويل رقم   ▪ ــ ــ ــ ــ ـــم القيمة من الحسـ ـــ ــ ــ ــ يــــخ تم خصـ
ــــاب ال  103862311 ــ ــ ــــروف حسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ر عدممصـ ــــفارةل حيث تبير ــ ــ إرفاق أي   ات بالسـ

 للمبلغ المذكور.  صـرف مستند يتيد عملية ال

▪   
ر
ــــرك الخدمات المقدمة من قبل   أسعار المغاالة ا ــ ــ ــ ة سيجال للسفر والسياحة  شــ

ــــن من خالل   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف رقم يتضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بقيمة  2020/ 05/ 04بتاريــــخ    5/ 5إذن الصـ
ــــالن ال  67,700 ـــــرك يورو لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــعاف ة المذكور شـ ــــوم طائرة إسـ ــــداد رسـ   ة مقابل سـ
 
 
 . من وديعة طب الميدان والدعمخصما

ـــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ يورو   254,646م بقيمة  2020/ 02/ 01بتاريــــخ    2/ 3إذن صـ
ـــــرك لصالن   ــ ـــــرف ال  نأ حيث لوحظ    لة سيجال للسفر والسياحةشــ ــ عل كشف   بناءا  صــ

 منهــا   16تجميغ  لعــدد  
ا
 فيــ  أرقــام الفواتير وقيمــة كع

 
ر    ذ إوتــاريخهــال  فــاتورة مبينــا تبير

  يوم واحـــد وبقيمـــة  أغلـــب    أن
ر
ــا ا ــالفواتير تـــاريخهـ ــاليـ ــا  إجمـ  ليورو  259,483ة قـــدرهـ

ـــــة اإل    القيمـ
ر
ــــك نالحظ االختالف ا ــذلـ ــ ـــــوبـ ـــــاليـ ـــــجمـ ـــــاهرة بـ ـــــة الظـ ةذن ة للفواتير والقيمـ

 . الصـرف 

ـــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ يورو   27,764.45م بقيمة  2020/ 02/ 13بتاريــــخ    2/ 4إذن صـ
ـــــرك لـصالن   ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ ضـعف التع يز المسـتندي  ذ  إ  للسـفر والـسياحةة أسـوار توريس  شـــ

ــــرف لل  ــ ــــرك وتم االكتفاء بأمر التحويل لل   صــ ــ ة وكتاب السفير الموج  للمراقب المال  شــ
ــــاري رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادر  39-1-522إشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجل الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( بدون تاريــــخ ومن خالل االطالع عل سـ

من بالســفارة اتضــن عدم وجود الرقم اإلشــاري الســابق ذكره وهو ما تم التأكيد علي   
ة بالسـفارة ضـمن أقوال  بأن الرقم اإلشـاري المذكور داريقبل رئيس قسـم الشـؤون اإل 

 ليس ل  عالقة بصادر السفارة. 
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 خالصةال 

ـــــرك وجود عدد من التكليفات ل ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــواحل بحجوزات فنادق  شـ ــ ــــيجال والسـ ــ ــــوار وسـ ــ ات أسـ
ة  ر تداول هذه التكليفات خارج    لوتذاكر ســفر مبهمة وغير مفصــلة وبقيم كبير حيث تبير

ـــــارية حيث أفاد   ــ ــ ــ ـــــفارة وجميعها غير مؤرخة وال تحمل أرقام إشـ ــ ــ ــ ـــــتندية للسـ ــ ــ ــ الدورة المسـ
ــــؤون اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وأنها ال  داريرئيس قسـ

 
ــــفارة بعدم علم  بتلك التكليفات نهائيا ــ ـــ ــ ــ ــ ة بالسـ

فساد    سجالتها مما يضعها محل شبهاتأو   ة بالسفارة داريتتداول عي  قسم الشؤون اإل 
ــيل     ظل  وخاصـــة أنها ال تحتوي عل تفاصـ

ر
ــة ا ــــرك ال  تلك تعامل  خاصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات من خالل  شـ

ه.   السفير دون غير

 العهد المالية

  م 2020-2019  سجالت ودفاتر السفارة وجود لهد مالية غير مقفلة في نهاية كل سنة أظهرت 

إجراء   مالي بأي بالمخالفة لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن ولم يتبين قيام المراقب ال

( من  188العهد الممنوحة لهم بالمخالفة للمادة )  إقفالبخصوص الموظفين الذيم لم يقوموا بتسوية و

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن كالتالي:

 قيمة العهدة  التاريــــخ  إذن الصـرف رقم   االسم 

   5,000 م 2020// 09/ 21 9/ 9 ال  . ع . ع

   100,000 م 2018/ 11/ 18 11/ 3 ال  .ع. ع

   5,000 م 2018/ 05/ 24 5/ 2 . ال  م 

   5,000 م 2021/ 07/ 08 7/ 9 ال  . ع
 

 تشكيا   -السفارة الليبية براغ  
 نظام الرقابة الداخلية

ــــدد من  ــارة مع وجود عـ ــ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ــــة المطبق ا ــــداخليـ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــام الرقـ ــ ــــعف نظـ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ ضـ

 :  المالحظات العامة نذكر أهمها كما يل 

ر قيام   - ــــرف ال  أذوناتنســــخة من   ةحالةالمراقب المال  الســــابق والحال  بلم يتبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صــــــ
ــنوات الفح     دارة لإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بوزارة المـــاليـــة وذلـــك عن كـــافـــة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حبر    2015المختصـ

ــة للم  م2020 ــ ــالفـ ــ ــالمخـ ــ ــــات  157-156-98)  واد بـ ـــــابـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة والحسـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ
 . والمخازن

ر   - ـــــروف وال  اإليراداتتقرير    إحالةلم يتبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنوات  المالية عن بات لوزارة  مصـ ــ ع  السـ
ر )  م2020-2019-2016محـل الفح  والمراجعـة   ( من 25-21بـالمخـالفـة للمـادتير

انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ر   - ــــمية للجهات    إحالةلم يتبير ــ ــ ــ ــ ــــالت رسـ ــ ــ ــ ــ ــــفارة بموجب مراسـ ــ ــ ــ ــ ــــاب الختام  للسـ ــ ــ ــ ــ الحسـ
( من 23المختصة عن بع  السنوات محل الفح  والمراجعة بالمخالفة للمادة )

ــــادة ) ــــة والمـ ــــدولـ ــــال  للـ ــــام المـ ــــانون النظـ ــابــــات  156قـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة والحسـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ
 والمخازن. 
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ـــــرف ال  أغلب أذونات عدم قيام المراقب المال  بالتوقيع عل - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ المخالفة للمواد  ب صـ
انية والحسابات والمخازن. 19-97-99-102) ر  ( من الئحة المير

ر ال - ــــرف تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة وعـدم التقيـد بـاالعتمـادات المـدرجة   صـ ر بـالتجـاوز عل بنود المير
ــــنة  10بالبنود الواردة بها بالمخالفة للمادة )  السـ

 
( من القانون المال  للدولة وتحديدا

 م. 2019المالية 

  أد -
ر
ن ما أ الســــنوي بالشــــكل الصــــحين حيث لوحظ  عمال الجرد أ اء  لوحظ القصــــور ا

 فقط لبع  الموجودات والمكاتب.  حصـر تم القيام ب  هو عبارة عن 

ـــــراءلوحظ عل بع  عمليات   - ــ ــ ــ اج عروض مفاضلة الختيار  والتوريد عدم استدر   الشــ
 نسب. العرض األ 

  مخزن المدرســة التابأ لوحظ قيام الســفارة بتخ ين  -
ر
عة للســفارة  ثاث بي  الضــيافة ا

 لعدة سنوات مما يعرض  للتلف. 

 م(2020-2015تندي عن السنوات )نتائج الفحص المس

ــــرف ال  ذوناتعمال الفح  والمراجعة أل أ من خالل   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ اء مببر    صـ المتعلقة بوديعة شر
ـــــ ــ بـ ـــــائم  ــ القـ ـــــام  ــ قيـ ر  تبير ـــــارة  ــ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــال السـ ــ ـــــاريــــخ  خال  األعمـ ــ تـ ة من  الفير   –  2017/ 04/ 05ل 

ــــال   م  2021/ 03/ 31 ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــب  ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــخ  الـ ــ ــ ــــاريـــــ ــ ــ تـ ــن  ــ ــ مـ ــــارة  ــ ــ ــــفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالسـ ــ ــ   –  2017/ 09/ 19بـ
: م ب2020/ 11/ 30  

ر
 اآلن

   مدفوعاتإجراء   -
 
ــما ــ ــــفارة بقيمة  خصـ اء مببر السـ   إقامةعل    131,069من وديعة شر

ــــخاص ــ ــةبالفنادق وتقديم    أشـ ــ ــ     إعاشـ
ر
ر ا ــتلزمات عل النحو المبير ــ ــ اء مسـ   أذوناتوشر

ـــــرف ال ــ ــ ــ  عل حساب السفارة حيث لم يتم وال   صــ
 
إرفاق أي   يوجد ما يعزز ذلك قانونا

ــالفنـــدق ــامتهم بـ ر من اقـ ر المعنيير ـــــاص بتمكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة االختصـ ــة من جهـ ــا ي بـــ   أو    برقيـ مـ
ــــيكيا   ــــم  بدولة تشـ ــــافةقيامهم باي عمل رسـ ــــفر ومبي     إضـ ــــفارة مقابل عالوة سـ للسـ

ر    اللجان الرقابية الموفدة لبع  المهام بالســــفارةل أعضــــاءلبع    بالمخالفة للمادتير
ـــــنة  12( من القانون رقم )12ل  11) ــ ــ ــ ر  2010( لسـ ـــــأن عالقات العملل والمادتير ــ ــ ــ م بشـ
ر ل  للـدوـلة والمـاد( من القـانون النظـام المـا 10-16) انيـة  99ل  13)  تير ر ( من الئحـة المير

 . والحسابات والمخازن

ــــفارة الليبية براغ ودفع قيمة   - ــ ــتئجار مببر للسـ ــ ــ ــــة اسـ ــ ــياسـ ــ ــ   نهج سـ
ر
ــــتمرار ا ــ لوحظ االسـ

ــــهر    63,600الخاص بالمببر   يجار اإل  ــ ــ  منذ شـ
 
ــــنويا ــ ــ والزال هذا   مل2009ريل بأ يورو سـ

ل عل الرغم من حصول السفارة عل
 
ــــراء   وديعة خاصة  العقد ساريا ــ ــ ــ ــ مببر خاص  بشــ

 . م2013/ 11/ 14بالسفارة بتاريــــخ 

ــــرف ال  إتمام إجراءات  لوحظ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون توقيع واعتماد المراقب المال  عل الكثير من   صـــــ
ـــــرف ال  أذونات ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــوص المواد )  صـ ئحة ( من ال 156ل  115ل  113ل  99بالمخالفة لنصـ

انية والحسابات والمخازن  ر  المير

انية الســنة الحالية ب - ر ــــروف تحميل مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســنوات ســابقة بالمخالفة لن  المادة  مصــــ
ــابات  13( من قانون النظام المال  للدولة والمادة )10) ـــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 . والمخازن وبالمخالفة
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ــــيكيا خالل   - ـــ ــ ــ ــ ــــفير ليبيا لدى دولة تشـ ـــ ــ ــ ــ ر قيام سـ ة من تبير غاية  إل   2014/ 04/ 16الفير
ـــــد/  2018/ 07/ 31 ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارة من م.ع.ب  م والسـ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالسـ بـ ـــــال   المـ ـــــب  ـــــ  المراقـ ــفتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بصـ
ــــة  إل    م2011/ 11/ 14 ــ ــــايـ ــ ــــالغ لبع   لوحظ  م  2017/ 09/ 19غـ ــ المبـ ترجيع بع  

ــحـات بـالرغ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــفـارة مقـابـل خـدمـات عالجيـة ببع  المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـالسـ م من وجود  العـاملير
 صح  لكافة 

ر  . كافة حاالت العالج بالمخالفة  السفارة لتغطية أعضاءعقود تأمير

دينار يمثل    1,635م بقيمة  2018/ 01/ 11بتاريــــخ    1/ 26إذن الصـرف رقم  بموجب   -
ــــفير ا ــ ــــيد السـ ــ ــــاريف عالج السـ ــ جاع مصـ

ــــير ــ حيث تعتي  جميع الفواتير المرفقة  ح.أل    / سـ
  توقيعات من المصحاتأو   أختامأي    يوجد عليها   غير قانونية حيث ال   ةذن الصـرف ب
 المستشفيات. أو 

ر قيام السفير السابق ب - ـــــرف تبير ـــ ــ ــ ــ ـــــرف مساعدة مالية بموجب   صــ ـــ ــ ــ ــ   4/ 66رقم   إذن صــ
 من بنـــد اإل   م2016/ 06/ 28بتـــاريــــخ  

 
ــمـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاعـــدات والمنن مبلغ  خصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــانـــات والمسـ

ـــــالن   3,548كرون ما يعادل    55,000 ــ ــ ــ ر دخول أ دون   .ص.ال ا   / دينار ليبيا لصـ   ن يتبير
  التشيكيةإل األ

 . راضر

  ظل غياب ال  لوحظ قيام -
ر
ـــــفير ا   السـ

ر
 لخروج  ا

 
ـــــفارة )نظرا   إجازة مراقب المال  بالسـ

 دون اعتماد من المراقب المال  وكذلك    صـرف   أذونات  ةصدار لغرض الحج( ب
 
منفردا

 . ية بصفة فرديةصـرف بالتوقيع عل الحواالت الم

ــــروف لوحظ تحميل   - ــ ــ ــ ( من 10ات عل بنود غير مختصة بالمخالفة لن  المادة )مصــ
انية والحسابات والمخازن13ادة )القانون المال  للدولة والم ر  . ( من الئحة المير

ــــرف قيام السفارة ب - ـــ ــ ــ ــ  أل   صــ
 
 مساعدات مالية نقدا

 
عل طلب كتان   من شخاص استنادا

تلك المساعدة ومدى استحقاق المستفيدين   أسباب صـــرف  المستفيد دون تحديد 
ـــــاعـدة من عـدمـ  بـالمخـالفـة للمـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ر  ( من القـانون المـال  للـدولـة والمـا 10للمسـ دتير

انية والحسابات والمخازن99ل 13) ر  . ( من الئحة المير

ــتالم   ختـاملوحظ من خالل الفح  غيـاب التوقيعـات واأل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من  األموال بمـا يفيـد اسـ
ــتفيدين عل  ــ ــ ـــــرف ال  أذوناتالمسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    صـ

 
ــواء كان  طريقة الدفع نقدا ــ ــ عن طريق أو  سـ

ــــرف ال  أذوناتحوالة مالية ويالحظ ذلك عل معظم  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ل  103بالمخالفة للمواد )  صـ
انية والحسابات والمخازن. 105ل 104 ر  ( من الئحة المير

ر واآل   لوحظ وجود  - ر الحير   حواالت مـاليـة ترد بير
ر
ــفـارة الليبيـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ خر لحسـ

ـــــاريف عالج دون وج ــ ــ ـــــلوفاكيا وكذلك مصـ ــ ــ   دولة سـ
ر
ـــــيكيا تخ  الطلبة ا ــ ــ ر تشـ ود مي 

  مثل تلك التحويالت
ر
    السـتخدام حـسابات الـسفارة ا

ا
حواالت  إرفاق   عن عدمفـضع

ــــماء ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخاصاأل   أسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتفيدين منها وقرارات   شـ ــ ـــ ــ ــ ــ عل الرغم من الطلبات    إيفادهمالمسـ
  ساحة   إحالةبشأن عدم    المتكررة من المراقب المال  بالسفارة 

ر
مبالغ تخ  طلبة ا

:  مثلةأخرىل ومن األ   عل ذلك مايل 
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 البيان  القيمة  تاريخه  الصـرف  إذن 

34 /7 
28 /07 /2016 

551,536.100 
 حساب الصحةإل   تحويل 

35 /7 78,951.400 

36 /7 

28 /07 /2016 

75,466.400 
 حساب الصحةإل   تحويل 

37 /7 153,720.800 

38 /7 7,451.100 

 80,047.900 7/ 39 حساب الطلبة بسلوفاكيا إل   تحويل 

40 /7 13,831.200 

2 /4 
01 /04 /2016 

 يورو 41,400.00

 يورو 5,500.000 4/ 3 سلوفاكيا 

 يورو 91,600.00 2016/ 04/ 11 4/ 30
 

 تشكيا -المدرسة الليبية براغ 

ــــة الليبيـــة براغ   من خالل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    -أعمــال الفح  والمراجعـــة للمـــدرسـ ــكيـــا تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إجمـــال  تشـ
ر بــا  ــنــة المــاليــة مرتبــات العــاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورول    105,600بلغــ     م2020لمــدرسـ

ــنـــة بلغ    إيجـــار و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحققـــة من خالل    اإليراداتيورو و  26,400المببر خالل نفس السـ
ـــــية بلغ   ــ ـــــوم الدراسـ ــ    84,000بعجز وقدره  ل  يورو   48,000دفع الرسـ

 
ـــــنويا ــ العديد    يورو سـ

  
ر
: من المالحظات والمخالفات نوجزها ا  

ر
 اآلن

ية و سـداد رسـوم دورات تدريبية للغة اإل قيام السـفارة ب - ر   المنازل  إنجلير
ر
عطاء دورس ا

ــــفارة بالمخالفة المادة )أ لبع    ــ ــ ــ ــ   السـ
( من الالئحة التنفيذية للقانون  53بناء موظقر

 . ا   والقنصل  م بشأن تنظيم العمل السي2001( لسنة 2رقم )

ـــــرف يتم   - ـــ ــ ــ ــ  من الصكوك بحجة   أعضاءمرتبات   صــ
ا
 بدال
 
هيئة التدريس بالمدرسة نقدا

أنهم يتقاضـون مسـاعدات من السـلطات التشـيكيةل مما يضـعف أحكام نظام الرقابة  
  الداخلية

ا
 . ات النافدة بدولة االعتماد تشـريععن مخالفة الفضع

ر وجود ملفـــات   - ـــــاءأل   إداريـــةلم يتبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة تحتوي عل هيئـــة ا  عضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لتـــدريس بـــالمـــدرسـ
ة الذاتية وبياناتهم ال ــــية والبالغ عددهم  مؤهالتهم العلمية والسير ــ ــ ر   8شخصــ مدرسير

 عاملة نظافة. ضافة إل من جنسيات غير ليبية باإل 

ر بناءا عل مقابلة   - ــــير ـــــييتم اختيار المدرسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــخصـ ــــة و شـ ـــــرف ة مع مدير المدرسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   مشـ
  بع  

ر
 . القنصل األعمال أو القائم ب األحيانالمدرسة وا
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 قطاع العدل  الفصل الثامن:  
 ديوان وزارة العدل 

ر وجود خطة واضحة األ -  لعمل الوزارة.  هداف لم يتبير

  تنفيذ المهام واالختصاصات الموكلة إليها. أداء  ضعف -
ر
 الوزارة ا

 عدم وجود تحديد واضن لمهام واختصاصات وكالء الوزارة.  -

ــلــب مــدير مكتــب الوزير  عــدم التقيــد بــالتنظيم الــداخل  المعتمــد لعمــل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوزارة وسـ
. دارات األخرى لبع  االختصاصات المناطة باإل   ومنها ما يتعلق باألداء المال 

ــــجل  - ــ ــ ــليمة )سـ ــ ــ ــ ــائية بالطريقة السـ ــ ــ ــ ــــجالت الرقابية واالحصـ ــ ــ ــــك السـ ــ ــ ام بمسـ ر عدم االلير
امات  لماناتواأل الودائع   ر سـجل االعتمادات  ل  سـجل الدفعات المتقدمةل  سـجل االلير

 سجل السلف(. ل ل العهد الماليةسجل المستندية

    إحالةعدم  -
ر
ــــدة  بواا انية أرصـ ر ــــنة  إل   أبواب المير ــــاب وزارة المالية عند انتهاء السـ حسـ

 . المالية

ـــــال  - ـــــة    إغفـ الخ ينـ ئ عل  ـــــاج  المفـ ـــــةجراء الجرد  بـ ـــــام  ـــــة القيـ ـــــداخليـ ـــــة الـ ـــــب المراجعـ مكتـ
ــــهريــة بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ حــة ( الئ88والمخــازن واعــداد التقــارير الــدوريــة والشـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

المعلقة منذ سـنوات سـابقة بمذكرات تسـوية للحسـابات    رصـدة ظهور العديد من األ -
ــــرف الم ــ ( من الئحة 118الالزمة حيالها بالمخالفة للمادة )  اإلجراءاتدون اتخاذ   يةصــ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر لذلك.  -   منن العهد المالية دون مي 
ر
 التوسع ا

  ال -
ر
ــــع ا ـــــرف توسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــقف محدد بالمخالفة    صـ ــــع سـ المكافآت والمزايا المالية دون وضـ
ــــنة  12للقانون ) ــ ــــأن عالقات العمل وكذلك القانون رقم )2010( لسـ ــ ــــنة  8م بشـ ــ ( لسـ
2014 .  

 م بشأن الرقم الوطبر

(  99)  ضــــعف التع يز المســــتندي لبع  المعامالت المالية بالمخالفة ألحكام المادة  -
انية والح ر  سابات والمخازن من الئحة المير

ـــــرف ال  أذوناتختم    إغفال  - ــ ــ ـــــرف بختم ال صــ ــ ــ  لتكرارها بالمخالفة لن  المادة    صــ
 
تفاديا

انية والحسابات والمخازن. 105) ر  ( من الئحة المير

ر )ال  أذوناتعدم تعبئة واســتيفاء بيانات   - ــــرف بالمخالفة للمادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 100ل  99صــــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــا  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة 52مــان بــالخزائن بــالمخــالفــة للمــادة )ئــل الحمــايــة واأل عــدم توفير وسـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ونية فقط. إمساك  عدم -  دفير يومية الصندوق واالكتفاء بالمنظومة االلكير

ـــــاك   عدم - ـــ ــ ــ ــ ـــــاب األ أ دفير إمسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتاذ لحسـ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 163بالمخالفة للمادة )  ماناتسـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير



 

 

 

 
277 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

العليــا    دارة الوزارة وإحــالتــ  لإل أداء    قيــام المراجعــة الــداخليــة بــةعــداد تقــارير عن   عــدم -
شاد ب .   لالسير

. األداء  عدم وجود عنا  مالية مؤهل  مما ترتب علي  ضعف -  المال 

قيم   - ام بير ر ـــــرف ال  أذوناتعدم االلير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    ترقيما   صـ
 
ــهريا ــ ــ ــــال بالمخالفة للمادة  شـ ــ ــلسـ ــ ــ متسـ

انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة 100) ر  المير

امات القائمة عل  الوزارة  -
ر   مســــك ســــجل تحليل  لاللير

ر
مما يضــــعف إحكام    القصــــور ا

ــنــة  13( من القــانون رقم )18الرقــابــة عليهــا بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2000( لسـ
 بشأن التخطيط. 

ر بهـا بـالمخـالف - ر مع الوظـائف والمهـام المكلفير ة  عـدم توافق مؤهالت بع  الموظفير
ــنـة  12من قـانون العمـل رقم )  7( فقرة رقم 128ألحكـام المـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األمر    م2010( لسـ
 
 
 بشكل عام. األداء  عل الذي يؤثر سلبا

  سوء تخ ين بع  األ  -
ا
عن عدم حفظها بطريقة تالئم طبيعتها مع عدم صناف فضع

ــــنف   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل كــل صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  219األخر بــالمخــالفــة لن  المــادة )  علفصـ ر ( من الئحــة المير
 والمخازن.  والحسابات

ــــجل يتم تدوين بيانات جميع دفاتر  - ــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــ ــ ــــتلمة من وزارة   (5)م ج/   عدم مسـ ــ ــ ــ ــ المسـ
انية والحسابات والمخازن. 76المالية بالمخالفة للمادة رقم ) ر  ( من الئحة المير

أو    عمــال أ أو إنجــاز   طريق التكليف المبــاشر عن الحــاجــة لتوفير متطلبــاتإل    اللجوء -
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريإل خدمات بالمخالفة لالئحة العقود ا

 الثابتة لدى الجهات المختصة.  األصول عدم االهتمام بتسجيل وتوثيق  -

ــيارات دون الحصـــول عل الموافقات الالزمةاإل - اء السـ   شر
ر
   فراط ا

ا
ــع عن اللجوء فضـ

 .  للتعاقد بطريق التكليف المباشر

ــنوات    اإلجراءاتعدم اتخاذ   - ــ ــــتندية المفتوحة منذ سـ الالزمة حيال االعتمادات المسـ
 سابقة. 

ر بالوزارة عدم التعاون مع   - ــــؤولير ـــ ــ ــ ــ ــــاءلوحظ تعمد بع  المسـ ـــ ــ ــ ــ اللجنة وتزويدها    أعضـ
  المواعيد المحددة. 

ر
 بالبيانات والمستندات المطلوبة ألعمال الفح  والمراجعة ا

ية انية التسيت  ن  المت 

 م: 2021/ 12/ 31ات الفعلية حبر مصـروف الببالمبالغ المسيلة مقارنة بيان 

 الرصيد  اتمصـروفال  المبلغ  البيـــــان 

 85,197,999- 519,026,660 433,828,661 الباب األول 

  
 3,569,640 54,430,360 58,000,000 الباب الثانر

 

ـــــاب البـاب  إجراءاتعـدم اتخـاذ مـايلزم من  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المعلقـة بحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   قـانونيـة حيـال الصـ
 . األول منذ سنوات سابقة
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عـدم قيـام الوزارة بمخـاطبـة وزارة المـاليـة إليقـاف ورود مرتبـات عـدد من المتقـاعـدين   -
ر  – ر  –المنقولير  إلخ. ... المنقطعير

ــــتمرار ورود مرتبــات عــدد من )الم - ــ ـــ ــ ــ ــ (  –  تقــاعــدين اسـ ر ديوان الوزارة دون إل    المنقولير
 الالزم حيال ذلك.  اإلجراءقيام الوزارة باتخاذ 

ر من جهـــات - ـــــات المنقولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للعمـــل بـــالوزارة  أخرى    قيـــام الوزارة بـــةيـــداع مبـــالغ تفويضـ
 من تعليتها بحساب األ األول  بحساب الباب

ا
 . ماناتبدال

-   
ر
ــــرف التوسع ا ــ ــ ــ   مقابل العمل اإل  صــ

ر
ها من المزايا ودون  ضاا والمكافآت المالية وغير

 مردود مقابل ذلك. 

ـــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــابقة بقرارات قديمة دون    صـ ــ ــــنوات سـ ــ ــــتمرة منذ سـ ــ مكافآت مسـ
 مراعاة السنة المالية المتعلقة بتلك المكافآت. 

ر دون صـرف  -   قاموا بةنجازها  إرفاق األعمال  مكافآت مالية لبع  الموظفير
 . البر

ــــر بلغ  جملة   - ــ ــ دينار حيث لوحظ عل ذلك ما   2,064,000  عاشةات بند اإل وف مصــ
 :  يل 

ــتالم الوجبـات والتـأكـد من االعـداد ومـدى التقيـد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بـاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم وجود لجنـة مختصـ
ام بال ر  الصحية والمواصفات المطلوبة.  شـروط وااللير

ــــروف بلغ    - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ   مصـ
ر
ــــب التقارير المعدة والمقدمة من الوزارة ا ــ ــ ــ   حسـ

ر
ات الباب الثان

  . دينار  54,430,320 و م نح2021/ 12/ 31

  ال -
ر
ــــرف تدن ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوء إعداد تقديرات    صـ ـــ ــ ــ ــ   مما يدل عل سـ

ر
من بع  بنود الباب الثان

  مصـروف 
ر
 . ات الباب الثان

ـــــرف عداد  إعدم بدل العناية الالزمة عند  - ــ ـــ ــ ــ ــ وترك بع  الخانات دون تعبئة    إذن الـصــ
 واستيفاء البيانات الالزمة. 

ــــروفــــ  إجمــــال  بلغــــ    - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حبر  إيجــــار ات بنــــد  مصـ
ر
م نحو  2021/ 12/ 31ات المبــــان

524,370  :  دينار حيث لوحظ عل ذلك ما يل 

ــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروط ات بالمخالفة لل إيجار قيمة    صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والضــوابط الواردة بقرار   شــــ
  . م2013( لسنة 346مجلس الوزراء رقم )

ط المسافة عند  ▪ ــــرف عدم مراعاة شر ــ ــ لمدراء ور ساء  بع  اات ليجار قيمة اإل   صــ
 . المكاتب منهم

ــــفر والمبيـ    ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  علتحميـل عالوة السـ انيـة  البنـد مبـاشر ر   دون تحميلهـا خـارج المير
ــتنــدات المطلوبــة بــالمخــالفــة لالئحــة  إل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويتهــا بــالمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تسـ وعالوة    اإليفــاد حير

 . م2007( لسنة 751المبي  رقم )

 (التنمية)الباب الثالث 

ر بع  - ــيـانـة وتجهير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيـام الوزارة بصـ ــتنـدات تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    من خالل المتـابعـة وفح  المسـ
ر للوزارة  :  بشأنها حيث لوحظ ل النيابات والمحا م التابعير  ما يل 
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ـــــعف - ــــرك الأداء   ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــروعات المنفذة لشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ اماتها بالجداول  مشـ ر ات التنمية وعدم الير
 الزمنية. 

 ات. مشـروعقصور الدارسات الفنية والمالية لل  ▪

▪  .
 
  المواعيد المحددة قانونا

ر
ام بةعداد تقارير المتابعة ا ر  عدم التقيد وااللير

اماتع ▪ ر ــــجل االلير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ     دم التقيد بةمسـ
 
(  13لما ن  علي  القانون رقم )وفقا

 م بشأن التخطيط والئحت  التنفيذية2000لسنة 

ــــرف رقم  بموجب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     12/ 50إذن الصـ
ر
  174,855م بمبلغ  2021/ 12/ 19المؤرخ ا

ة المعمار التام للمقاوالت وذلك مقابل تحوير جناح مكتب وكيل  شــــرك دينار لصالن  
ــوزارة العـد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل الفح  والمراجعـة  ل  ؤون الـديوان والمحـا م والنيـابـاتل لشـ
: اتضن   

ر
 اآلن

ـــــرك تم التعاقد مع ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ة المنفذة بطريقة التكليف المباشر بناء عل قرار وزير العدل  ـشــ
ة والمالية بوزارة  داريالشـؤون اإل  إدارة م بشـأن تفوي  مدير  2021( لسـنة  838رقم )

ة المعمار التام للمقاوالت العامة واالستثمار شـرك  لالعدل بالتعاقد بالتكليف المباشر 
ــــؤون العـــامـــة والمحـــا م   ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـــانـــة وتحوير مكتـــب وكيـــل وزارة العـــدل للشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العقـــاري لصـ

 والنيابات. 

ـــة لبنود   ▪ ــاينـ ــعــــار وفق الكميــــات واأل   األعمــــال لم يتم إعــــداد معــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتمــــ  بمبلغ    سـ
  تحديد الكميات واأل 

ر
ر لذلك ا  . سعار مقطوعية تم التعاقد علي  دون وجود مي 

   األمر الذي يعد  ▪
 
ــابات والمخازن  10للمادة )مخالفا ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

ام بـــ ر ــــوص عليهـــا بـــالمـــادة )  اإلجراءاتوعـــدم االلير ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة العقود  68المنصـ
 من غير ذي صفة. إلي   وبالتال  صدور القرار المشار ل ةدارياإل 

 (نفقات الطوارئ)الباب الخامس  

  والمس 
 ل خالل هذه السنة: يالبيان التال  يوضن المبالغ المرحلة من العام الماضر

 اتمصـروفال   إجمالي  جمالي اإل  2021الوزارة  إل   المحال  2020مرحل  

6,684,690 40,000,000 46,684,690 46,684,690 
 

:  بشأنها حيث لوحظ   ما يل 

ــروف نفاق مبالغ مالية عل  إ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــروف ات التتعلق طبيعتها بالمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ات الطارئة  مصـ
ـــــتعملة بالمخالفة للمادة ) ــ أغلب   ( من قانون النظام المال  للدولة وتمثل 17والمسـ

اء السيارات. مصـروف ال   شر
ر
 ات ا

 استالم السيارات الجديدة من موظف بمكتب الوكيل دون بيان السبب.  -

ــــرف مبالغ من حساب الطوارئ عل   - ــ ــ ر بالرغم من عأ صــ ن تلك أ مال الصيانة والتجهير
 ات تتعلق بالباب الثالث "نفقات التنمية". مصـروف ال

 العهد المالية

 . دينار  240,000مبلغ  م2021/ 12/ 31ة حبر مصـروف بلغ  العهد المالية ال -
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ـــــرف  - ــ ـــــروط عهد مالية دون التقيد بالسقف المحدد بالضوابط وال صــ ــ الصادرة عن   شــ
 وزارة المالية. 

 . القانونية شـروط بع  العهد بفواتير تفتقد لل  إقفال تسوية و  -

اء أصول من خالل العهد المالية دون -  استالم.  إرفاق أذونات شر

ائب. عدم تصديق بع   -  الفواتير لدى مصلحة الضر

 ية. ضـريبتجزئة بع  الفواتير للتهرب من سداد الرسوم ال -

 فيما يخ  صيانة السيارات.  إنجاز األعمال  تقارير إرفاق  عدم -

ام بتسـوية   - ر ـــــرفالعهد عقب االنتهاء من الغرض الذي    إقفال عدم التقيد وااللير ــ ـــ ــ ــ ــ    صـــ
ــابات والمخازن ومن 188من أجل  بالمخالفة للمادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

:  أمثلة  ذلك مايل 

 المبلغ  مستلم العهد 

 10,000 م ـه. 

 5,000 ال . ح ع. 

 10,000 ـهع.ع. 

 10,000 د ع. 

 150,000 التفتيش عل الهيئات القضائية إدارة 
 

 مصلحة التسجيل العقاري  
لحســــابات المصــــلحة عن الســــنة المالية تكشــــف  مالحظات  من خالل أعمال الفح   

 : نوردها فيما يل  

 نظام الرقابة الداخلية

-  
 
ــا ــــل رئيس فقط خالفــ ــــة من قبـ ــلحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادة )  تــــدار المصـ قرار المجلس   ( من 4لن  المـ

ـــــنة  1579الرئا   رقم ) ـــ ــ ــ ــ ـــــجيل العقاري    ةعادة م ب2018( لسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــلحة التسـ ـــ ــ ــ ــ تنظيم مصـ
ــــادر بتاريــــخ   ــ ــ ــ ــــاعد رئيس   تدار ... ) : م عل2018/ 11/ 28الصـ ــ ــ ــ ــــلحة برئيس ومسـ ــ ــ ــ المصـ

 عل عرض من وزير العدل(.  يصدر بشغلهما للوظيفة قرار من مجلس الوزراء بناءا 

ــلحـة بـأحكـام قـانون عالقـات العمـل )  إدارة عـدم تقيـد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( والئحتـ  التنفيـذيـة  12المصـ
ر شؤون  منن المكافآت التشجيعية ومكافآت لجنة بشـروط فيما يتعلق   . الموظفير

  إعداد  -
ر
ــــلحة    التأخر ا ــــاب الختام  للمصـ الجهات  إل   م الفح  وإحالت 2019الحسـ
 . ( من قانون النظام المال  للدولة23وذلك بالمخالفة ألحكام المادة )ل المختصة

ـــــمينها   - ـــــكيل اللجان وتضـ   بةعداد قرارات تشـ
ر
ــــرف قيام المكتب القانون ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ مكافآت   صـ

ــــل رقم ) ــــات العمـ ــانون عالقـ ــ ــام قـ ــ ــــة ألحكـ ــالفـ ــ ــالمخـ ــ ــة    (12بـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   وال   م2010لسـ ئحتـ
 . التنفيذية

ل  مكتــب المراجعــة الــداخليــة قيــامــ  بــالمهــام المنــاطــة بــ  عل الوجــ  المطلوب  إغفــال  -
  
 
ــنـة 1579( من القرار رقم )18للمـادة )وفقـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة   ةعـادة م بـ2019( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم مصـ
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ــــجيل العقاري  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابات  99والعمل بأحكام المادة )ل  التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
  . اتمصـروف  يز المستندي لل والمخازن فيما يتعلق بالتع

ــــور  -   عملية منن العهد المالية النقدية بمبالغ تفوق القيمة المحددة بمنشـ
ر
ــــع ا التوسـ

   مل2017( لســـنة  1المالية رقم )  وزير 
ا
عن عدم التســـوية لبعضـــها خالل الســـنة  فضـــع

 . ة خاللها مصـروف ال

ــتيفاء بع  البيانات  إغفال  - ــ ــــهر ال  أذوناتالمدرجة ب  اسـ ـــــرف شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     12 صـ
ر
 : المتمثلة ا

توقيع  ل  ما يفيد االستالم للصك إذن الصــرفل  رقم ل  بيانات االعتماد المال  ل  التاريــــخ )
ر ) ـــــراف( وذلك بالمخالفة للمادتير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــابات  100-99الصـ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

ــــازن   والمخـ
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاتل فضـ ــــة    عن خلو بع  المرفقـ ــــب المراجعـ من ختم وتوقيع مكتـ

  . الداخلية

ــتيفـــاء بع  ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عـــدم اسـ
ر
ــتمـــارات المرتبـــات والمتمثلـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لبيـــانـــات المـــدرجـــة عل اسـ

 عن عــدم قيــد  المراقــب المــال    –المراجع الــداخل    –اعتمــاد المعــد  )
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رقــام أ (ل فضـ

 . بالسجل ذوناتبع  األ 

ــــب المؤهالت العلميـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مع )عـدم تنـاسـ ــــاص( لبع  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من حيـث االختصـ
ر بها  (  12من قانون العمل رقم )  7ة  فقر   (128بالمخالفة للمادة )ل  الوظائف المكلفير

 ل األمر م2010لسنة 
 
 . ومخرجات الوظيفةاألداء  عل جودة  الذي يؤثر سلبا

جيع رصــيد لم   - ر قيام الوزارة بير  اإليراد   لحســاباألول    الخاصــة بالباب  ول المدة أ يتبير
 . العام

-   
ر
ــــروف ظهور فرق كبير ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــة التجميعية  األول    ات بنود البابمصـ   الخالصـ

ر
الظاهر ا

ر    . تقرير المراقب المال  وبير

ر   - ر منقولير ــلحيــة لموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب تمثــل تفويضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ظهور مبــالغ مودعـة بـالحسـ
 . توجد عليها حركة للمصلحة ال 

ــيد لم   - ــ جيع رصـ ر قيام الوزارة بير ــاب  ول المدة  أ يتبير ــ   لحسـ
ر
 اإليراد الخاص بالباب الثان

 . العام

ـــــروف ظهور فرق كبير   - ـــ ــ ــ ــ   مصــ
ر
  الظاهر ا

ر
ر  ات بنود الباب الثان الخالصة التجميعية وبير

  . تقرير المراقب المال  

ـــــاب بقيمة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــات    511,439ة  إجماليظهور مبالغ مودعة بالحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار تمثل تفويضـ
ر للمصــــلحة ال توجد عليها حركة ر منقولير الذي يير الشــــك ل األمر  مصــــلحية لموظفير

  تحميل قيمة  
ر
  قيام المصــــلحة ا

ر
ــــروف ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ت المصــــلحية عل ات هذه التفويضــــا مصــ

 . رى خأ بنود 

ر  - ر حواالت وزارة الماليةمصـروف  إجمال  ظهر فرق بير   وبير
ر
  . ات الباب الثان

ـــيد  - دينار وهو رصــــيد غير   2,373بمبلغ  بحســــاب الباب الثالث  خر المدة  آ ظهور رصـ
  
  . حقيقر
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 يةصـرف الحسابات الم

ــــرف من خالل اعمال الفح  للحسابات الم ـــ ــ ــ ــ ية ومذكرات التسوية الشهرية تكشف   صــ
  : ا فيما يل  لنا مالحظات نورده

 األول( خاص بالباب  2117الحساب رقم )

 . دينار  2,628,733.628قيدت بالدفير لم تظهر بالكشف  إيرادات -

 . دينار  531,734.918مبالغ خصم  من الكشف ولم تظهر بالدفاتر  -

ـــــكوك المعلقة يرجع تاريــــخ تحرير عدد منها  - ــابقة  إل   وجود عدد من الصـ ـــ ـــــنوات سـ سـ
ــــوص عليهــا   اإلجراءاتولم يتخــذ حيــالهــا  ل  م2014-2015-2017 ــ ـــ ــ ــ ــ القــانونيــة المنصـ
انية والحسابات والمخازن118بالمادة ) ر   . ( من الئحة المير

 (2148رقم )  ماناتحساب الودائع واأل 

ام الم - ر ــلحـة بمـا جاء بأحكـام المواد )عدم الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 164ل  163ل  162ل  161صـ
انية ر   . ماناتحساب األ والمخازن والمتعلقة بالقيد ب والحسابات المير

ية انية التسيت  ن  المت 

ـــــات المالية ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ـــــلحة مبلغ    بلغ  جملة المخصـ ــ ــ انية المصـ ر   ل  دينار   42,627,000لمير
ر
ا

ر بلغ  جملة ال ــــروف حير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ  مصـ
 
والبيان  دينارل    39,535,614وقدره    ات الفعلية مبلغا

 : التال  يوضن ذلك 

 الرصيد  اتمصـروفال  المعتمد  المبلغ المقدر  التبويب 

   2,533,766   37,466,233   40,000,000   47,044,800 االول 

  
   557,618   2,069,382   2,627,000   7,750,000 الثانر

   3,091,385   39,535,614 42,627,000   54,794,800 جمالي اإل 
 

 : ومن خالل الفح  لوحظ ما يل  

ـــــروف تحميل بع  ال - ـــ ــ ــ ــ (  10بالمخالفة ألحكام المادة )ل  ات عل بنود غير مختصةمصــ
ــابات والمخازن ـــ انية والحسـ ر ــــروف إجمال    إظهار عالوة عن ل  من الئحة المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ات  مصـ

  . البند المحمل علي  عل غير حقيقت 

  بنـد المرتبـات و  -
ر
ــتخـدام الوفر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مرتبـات )متقـاعـدين اسـ

ر
  تتمثـل ا

إجـازة بـدون  لالبر
  تغطية  ... ل  وفاة ل  مرتب

ر
ــــروف ( ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ انية  ات لبنود غير  مصـ ر ــــ  لها بند بالمير ــ ــ ــ ــ مخصـ

ــبـة رقم )4ـبالمخـالفـة ألحكـام المـادة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور ديوان المحـاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 4( من منشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ــــوص ومخالفة للمادة )2020 ــ ــــورات وزارة المالية بهذا الخصـ ــ ( من قانون 10م ومنشـ

ــابات  13النظام المال  لدولة بالمخالفة ألحكام المادة ) ـــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 . والمخازن

ــــلحة بمنن مكافآت مالية  إدارة قيام   - ــ ــ ــ     المصـ
 
ــــهريا ــ ــ ــ ر )شـ ــــاءلموظفير ــ ــ ــ ــــؤون   لجنة  أعضـ ــ ــ ــ شـ
ر بشــــكل مســــتمر ومن ســــنوات ســــابقة   بالمخالفة ألحكام    (مكافآت أخرى   –الموظفير

ــنــة  12قــانون العمــل ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 10بــالمخــالفــة للمــادة )ل  والئحتــ  التنفيــذيــة  2010( لسـ
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ـــــب محـا ر اللجنـة  ل  قـانون النظـام المـال  لـدولـة ــ ـــ ــ ــ ــ ر حسـ أن اجتمـاعـات اللجنـة  كمـا تبير
ـــــاعة  كان  خ ــ ـــــم  من السـ ــ ـــــاعة  إل   10الل الدوام الرسـ ــ الذي أظهر  ل األمر  م3:30السـ
  . ات للبند عل غير حقيقتها مصـروف  إجمال  

ـــــرف ضعف التع يز المستندي لبع  اذون ال - ــ ــ ــ ( من 13بالمخالفة ألحكام المادة )  صــ
انية والحسابات والمخازن ر   . الئحة المير

ــــراء عدد   المصــــلحة  إدارة قيام   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لغ  ( بمبA50جهاز هاتف نقال ســــامســــونج )  30بشــــــ
قيمة الجهاز   م2019/ 12/ 17بتاريــــخ    941958دينار بموجب الصك رقم    34,327

ــــتنفا ل  دينار   1,144.233 ــــد اسـ ــــاتل بالمخالفة ألحكام المادة )  ذ بقصـ ــــصـ (  13المخصـ
انية والحسابات والمخازنمن الئح ر  : ولوحظ بشأنها ما يل  ل ة المير

ر )المخالفة ألح - انية والحسابات والمخازن17ل  13كام المادتير ر من ل  ( من الئحة المير
  المال العام بالمجان صـرف والتاإلنفاق  حيث عدم ترشيد 

ر
 . ا

ر الغرض من إرفاق  عدم ▪   المتيد لذلك  لالشـراء ما يبير
ر
 . والسند القانون

بـــدون تـــاريــــخ وغير معتمـــدة من  (الفـــاتورة النهـــائيـــة  –العروض  )الفواتير المرفقـــة   ▪
 . المخول  مسؤول ال

اء بطاقات الدفع المســبق   ▪   عملية شر
ر
بقصــد اســتنفاد المخصــصــات   –التوســع ا

  . دينار  76,719وكوبونات الوقود بمبلغ  –

ر قاموا ب  إدارة قيام   ▪ جيع مبالغ لموظفير
ــــلحة بير ــ ــ ــــرف المصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــاباتهم  صـ ــ ــ ها من حسـ

ــــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبقــة من رئيس اأ بــدون  ل  الخــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحــة بــالمخــالفــة  خــذ الموافقــة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمصـ
انية والحسابات والمخازن صـرف ال جراءاتإل  ر   . المتبعة وفق الئحة المير

 العهد المالية

ــــروف بلغ  جملة العهد ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنة الفح مصـ ــ ــ ــ ولوحظ    دينارل  67,345نحو   ة خالل سـ
 : بشأنها ما يل  

-   
ر
ـــــرف قرارات ل إصدار التوسع ا ــ ــ عهد مالية وبمبالغ تفوق المبلغ المحدد بمنشور   صــ
  . دينار  1,000م 2017( لسنة 1مالية رقم )وزير ال

ــــروف عدم قفل وتســــوية العهد قبل نهاية الســــنة ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بالمخالفة ألحكام  ل  ة خاللها مصــ
ــــابــــات والمخــــازن188المــــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر حيــــلل  ( من الئحــــة المير   واالكتفــــاء بــــالير

ــــروف والتحميل عل بند   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     للبندلمن المخصــ     % 38  ات ســنوات بنســبةمصــــ
ا
فضــع

ــــعف  ــ ــ ــتندي عن ضـ ــ ــ ــ ر بالمخالفة ألحكام  ل  التع يز المسـ ( من الئحة 100ل  99)  المادتير
انية والحسابات والمخازن وما تن  علي  بع  قرارات   ر ــــرف المير ــــرور العهد ب صــ ة  ضــ

  . اتتشـريعتسويتها وفق ال

 اتيجار اإل   بند 

 : ات لوحظ ما يل  يجار عمال الفح  واالطالع عل ملف عقود اإل أ ومن خالل 

 . ت ب  ملكية العقار للمؤجر من  لبع  العقارات المؤجرة افادة إرفاق  عدم -

ومثال  ل  ما يوضن ذلك بالملفاتإرفاق   لبع  العقارات بدون  يجار تم تغيير قيمة اإل  -
 . شمال الزاوية إدارة مببر ل سبها  إدارة مببر  إيجار ذلك 
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 . ات الغير مسددة ألصحابها يجار ارتفاع قيمة المستحق من قيمة اإل  -

 المخازن

ئ من قبل  من  ــــنة الفح  والجرد المفاج  ــ ــ ــ ــــنوي لسـ ــ ــ ــ خالل االطالع عل تقرير الجرد السـ
 : مكتب المراجعة الداخلية وال يارة الميدانية للمخازن لوحظ ما يل  

ــــلحة الزال بوجود كميات من األ - ــ ــــالن المصـ ــ ي لصـ ــــير ــ مخازن الجهة الموردة ثاث المشـ
 . م2019/ 11/ 11

ــــرف الستعمال يتطلب التبالمخازن غير صالحة ل جهزة تكدس عدد من األ  - ــ حيالها    صــ
 . ات بالخصوصتشـريعوفق ال

ــكيـــل لجـــان ل  والمكـــاتـــب  داراتلم يتم جرد المخزن لبع  اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالمخـــالفـــة لقرار تشـ
 . الجرد الرئيسية والفرعية

   أ  -
ثاث مسـتلم مسـتنديا بالمخازن يخ  مكتب تاجوراء وسـوق الجمعة والزال متبقر

  . بمخزن المصلحة

ــا  - ـــة بــــالمخزن ممــ تــــب عليــــ  تلف وهالك األ   وجود رطوبـ ــنــــافل  يير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــبصـ األمر    يتطلـ
 . وبشكل عاجل القيام بمعالجتها والمحافظة عل محتويات المخزن

ـــــناف وجود   - ــ ـــــتندات    أصـ ــ ـــــنة ألخرى ومسـ ــ ـــــتعمال ترحل من سـ ــ راكدة وغير مجهزة لالسـ
ر بـالمخزن تخ  بع  اإل  ــغـل حير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتخـاذ مـا يلزم حيـالهـا من األمر   يتطلـب داراتتشـ

 . ات النافذة بالخصوصعتشـريوفق الإجراءاتل 

ر ب  ومحتويات  إل  يحتاج المخزن - النظافة الدورية والتهوية الالزمة لســـالمة العاملير
 . المخزن

ة )من   - ( ومرحلـة من أقالم الحي  الجـاف نوع بريمـا واألوجود كميـات كبير ثـاث المكتب  
ــــة ـــــابقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاج الالزم لإل ل  سـ ــــة    داراتولم توزع وفق االحتيـ ــــابعـ ــــب التـ ــــاتـ والمكـ

 . هدارا للمال العامإهالك مما يعد ل األمر الذي يعرضها للتلف واإلحةللمصل 
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 الفصل التاسع: اهليئات املستقلة 
 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 

ــــاســــتمرار االنقســــام المؤســــســــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ــ
ر
ل كتاب رئيس  ظر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفســــاد ا

ــابـــة اإل لموجـــ   ال(  2021/ 21مجلس النواب رقم ) ــاليـــة  و ة  داريـــرئيس هيئـــة الرقـ وزير المـ
ــــ ــ ــ ــيقضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة 22قرار رقم )البتكليف اللجنة المكلفة بموجب    ر باإلحاطةــ ــ ــ م  2020( لسـ

 للهيئة وقد لوحظ بشأنها ما يل  
 
 قانونيا

ا
  : ممثع

ــــتقل عن ديوان الهيئة ا - ــــة اللجنة مهامها بديوان مسـ ــــاد  ممارسـ لوطنية لمكافحة الفسـ
ة  إجراءاتودون   . االستالمأو  تنسيقية مسبقة مع الهيئة بشأن المباشر

ــــر مهام اللجنة بموجب القرار سالف الذكر تن - ــ ــ   إعداد   حصــ
ر
ــــروع ا ــ ــ هيكل تنظيم     مشــ

ــــة مجلس النواب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عرض عل مكتــب رئــاسـ
م
  للهيئــة ي

ــافــة إل بــاإل ل ومالك وظيقر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
ر ب ــــر الهيئة من ترقيات وندب وإعارة  تسوية االوضاع الوظيفية للعاملير ــ ط اعتماد  بشــ

ـــة مجلس الوزراء ولم يتطرق القرار ألي صــــالحيات تتعدى    اإلجراءاتكافة   من رئاسـ
  . ذلك 

  موج  لجهات محددة وال  -
ر
ــــأن االحاطة بالتمثيل القانون ــ ــ ــ ــ ــــالف الذكر بشـ ــ ــ ــ ــ الكتاب سـ
 ب
 
  حكم التعميم عل كافة الجهات كما أن  جاء مؤكدا

ر
ت الممثل  صالحيا   حصـر يقع ا

ها    واقتصارها عل المهام المذكورة بالفقرة السابقة دون غير
ر
 . القانون

ـــــاد  إ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الهيئـــة الوطنيـــة لمكـــافحـــة الفسـ
ر
ر ديوان ــهـــد وازدواجيـــة المهـــام بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ربـــاك المشـ
ر متيد باشر عمل  بطرف  ر بها بير  . خرومعارض باشر بالطرف اآل  وانقسام العاملير

ـــــصـــدور تعميمات من جهات مختلفة تقضـــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جهات   بالتعاون مع طرف واســـتمرار ر ــ
 . خرأخرى بالتعاون مع الطرف اآل 

ومن خالل فحص حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها الرئيس موضوع تنفيذ 

   م تبين اآلتي:2021المخصصات المالية للسنة المالية 

 نظام الرقابة الداخلية

ر بالهيئة - ر العاملير ـــــات بير ــ ـــــاصـ ــ   االختصـ
ر
ـــــل ا ــ ـــــم المال  وتل  عدم الفصـ ــ كليف مدير القسـ

ر الخ ينــــة بــــالمخــــالفــــة للمــــادة ) ــابــــات  96بمهــــام أمير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
 . والمخازن

ــير  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير العمـل ونتـائج   تقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقـديم تقـارير دوريـة عن سـ
ر
مكتـب المراجعـة اـلداخليـة ا

شــــاد بها  دارة أعمال  وإحالتها لإل  الجرد إجراء    إغفال ناهيك عن ل  العليا بالهيئة لالســــير
ــالفــــة   ــالمخــ ئ للخ ينــــة والمخــــازن بــ ر المفــــاج  انيــــة    (88ل  87)  للمــــادتير ر من الئحــــة المير

 والحسابات والمخازن. 

  عمليــة قيــد المعــامالت  ال  اإلدارة   اعتمــاد  -
ر
ونيــة ا   المــاليـةلمـاليــة عل المنظومـة االلكير

امات    يدويةمسك سجالت   إغفال و  ر  األصول   حصــر سجل   الماليةلمنها )سجل االلير
 الثابتة(. 
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    غياب -
ر
اف دور المراقب المال  ا ( من 24عل القسم المال  بالمخالفة للمادة )  اإلشر

انية  ر  . والمخازن والحساباتالئحة المير

( من الئحة 99بالمخالفة للمادة )  صـرف ال  أذوناتالتع يز المستندي لبع     عفض -
انية والحسابات  ر  . والمخازنالمير

ــــات اإل  عدم - ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــــب الهيكل التنظيم  المعتمد  داراتالتقيد باختصـ ــ ــ ــ   بع    حسـ
ر
ا

 المعامالت. 

ية انية التسيت  ن  المت 

م حتى  2021/ 01/ 01والثاني خالل الفترة من األول  فيما يلي بيان بالحواالت المالية المسيلة للبابين

 م  2021/ 31/12

 الرصيد  ات الفعلية مصـروفال  المسيـــل  البيــــان 

 36,713 21,266,865 21,303,578 الباب األول 

  
 94,997.7 4,905,000 4,999,997 الباب الثانر

 131,710 26,171,865 26,303,576   جمالي اإل 
 

: حظ بشأنها ما ويال   يل 

ر بدل العمل اإل  -   تـضمير
ر
ية الواردة سـاسـومكافآت مالية ضـمن حوالة المرتبات األ   ضـاا

ـــــرف لل   استغالل السيولة المتاحةإل  الذي أدى األمر    من وزارة المالية عل مقابل    صــ
  اإل عمـل ال

ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ مـاليـة وتحميلهمـا عل بنـد المرتبـات ممـا يعـد مخـالفـة  المكـافـآت  الو   ضـ

انية والحسابات والمخازن  ر  : ومنها لقانون النظام المال  للدولة والئحة المير

 البيان  القيمة  التاريــــخ  إذن صـرف 

  مقابل عمل  802,856 2021/ 12/ 26 12/ 6
ر
 موظف  120لعدد    إضاا

  مقابل  529,787 2021/ 12/ 31 12/ 29
ر
 إضاا

 مكافآت  93,092 2021/ 12/ 28 12/ 11

  1,425,735 جمالي اإل 
   

ــــعف - ــتندي للعديد من   ضـ ــ ـــــرف ال  أذوناتالتع يز المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ بالمخالفة ألحكام المادة    صـ
انية والحسابات والمخازن99) ر   . ( من الئحة المير

 مع عدم    إيجار  -
 
  قرية المغرب العرن   بقيم باهض  نسبيا

ر
المستفيد    بيان اسمشقق ا

ــــفت  يجار من اإل  ــنة    (346)الذي يعد مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم  األمر    وصـ ــ لسـ
 . م2013

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ دينار    76,885بقيمة  م  2021/ 10/ 20بتاريــــخ    10/ 03إذن صـ
ــــدار مقابل   ــ ــ ــــفر و   إصـ ــ ــ ــــالن    إقامةتذاكر سـ ــ ــ ــــرك لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ تكليف مباشر  لبهر لوحظ اة المشـ

ــنـــة  563ة رقم )داريـــبـــالمخـــالفـــة لالئحـــة العقود اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حجز كمـــا يالحظ  ل  م2007( لسـ
ــــفر و  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــح  أل   إقـامـةـتذاكر سـ ــ ـــ ــ ــ ــ  صـ

ر ــــخـاصفنـدقيـة وتـأمير ــ ـــ ــ ــ ــ   ال تربطهم عالقـة وظيفية  شـ
ـــــرف بالهيئة مما يعد ت ــ ــ ــ     صــ

ر
( للقانون  24الدولة بالمجان وبالمخالفة للمادة )أموال  ا

 . المال  للدولة
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 المالية  والسلف  العهد 

 حظ بشأنها ما يلي: ويال

-   
ر
ــــع ا ــ ــ ــــرف التوسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ العهد المالية بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة والئحة  صـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــرف  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــل صـ ــ ــ ة تصـ دينار ما يعد مخالفة ألحكام    20,000إل  عهد مالية بمبالغ كبير
ر  انية والحسا 176-175) المادتير ر  . بات والمخازن( من الئحة المير

ــــتديمة والغرض الذي  أو    عدم تحديد نوع العهدة مؤقت  - ــ ــ ــ ــ ــــرف مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ    من أجل صـ
انية والحسابات والمخازن ر  . بالمخالفة للقانون المال  للدولة والئحة المير

ــويتهـا واتخـاذ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلف لم يتم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القـانونيـة حيـالهـا حبر    اإلجراءاتوجود عـدد من السـ
ــــابــات   (188م بــالمخــالفــة لن  المــادة )2021/ 12/ 31 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر من الئحــة المير

 . والمخازن

ر   - ــــوى حبر  تبير ــ ـــ ــ ــ ــ م بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة 2021/ 12/ 31وجود عهـــد مـــاليـــة لم تسـ
انية والحسابات والمخازن188) ر  . ( من الئحة المير

 ماناتالودائع واأل 

ــنــة 281عل قرار رئيس الهيئــة رقم ) دينــار بنــاءا   828,000مبلغ وقــدره    تعليــة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ـــــث2020 ـــــالـ ـــــاب الثـ البـ ــــاب  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الودائع واأل إل    م من حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاتحسـ ـــــانـ ـــــاريــــخ    مـ بتـ
ــــأن   لم2020/ 12/ 31 ــــابقة    وجود   لوحظ بشـ ــــنوات سـ ــــكوك معلقة ومرحلة من سـ صـ

ــا  ــويتهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادة )األمر    دون تسـ ــالفـــة لن  المـ انيـــة    ( من 118الـــذي يعـــد مخـ ر ــة المير الئحـ
 . والحسابات والمخازن

 صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 
 م2021،  2020عن السنوات  

ـــــة الوزراءل   ــ ـــــات التابعة لرئاسـ ــ ـــــسـ ــ ـــــاعدات والتنمية هو إحدى المؤسـ ــ ـــــندوق ليبيا للمسـ ــ صـ
  شــــهر

ر
  (374)رقم   العامة  اللجنة الشــــعبية بموجب قرار 2007 من عام مايو  تأســــس ا
  شــــقيها  إل   يعمل عل تقديم المســــاعدة   مل2007لســــنة  

ر
الدول الصــــديقة والشــــقيقة ا

ــــ  لـ  م ــ ـــ ــ ــ ــ خصـ
م
  والتنمويل وت

ر
انيـة الـدولـةاإلغـان ر ــمن مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنويـة ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يقع مقره    وازنـات سـ
  
ر
 .أعضاءيتكون من رئيس ومدير عام وأربعة  إدارة ويدار بمجلس  طرابلس ا

 نظام الرقابة الداخلية

للمحافظة عليها من الضياع واالعتماد عل   األصول عدم وجود سجل لقيد وتدوين   -
 مخرجات الجرد السنوي دون المطابقة مع السجالت. 

امات القائمة عل الصندوق.  - ر  عدم وجود سجل االلير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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  الصـندوقنق  الكا  -
ر
  ا
القيام بتقلد موظف واحد ألكير إل  الذي أدى األمر    در الفبر

م  2010( لســنة  12من القانون رقم )  7( الفقرة  128من منصــب بالمخالفة للمادة )
 بشأن قانون عالقات العمل. 

ـــــع   - ــ ـــــابات الم إدارة توسـ ــ   فتن الحسـ
ر
ـــــندوق ا ــ ــــرف الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ر وجود عدد  صـ   7ية حيث تبير

ــــرف حســــابات م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  يوجد بها حركة مما يضــــعف من أحكام الرقابة  ية البع  منها ال صــــــ
 عليها. 

ــــطة - ــ ــــندوق خالل عام   أو  عدم وجود أنشـ ــ   م2021-2020خطط معتمدة لعمل الصـ
ــــ ـــــار عملـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــو     عل   واقتصـ ــــة اإل   اتفـ انيـ ر ــــالمير ــــآت  داريـ ــــافـ ــــات ومكـ   مرتبـ

ر
ــــة ا ة متمثلـ

ــنوات  إيجـار و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتوجـب   مل2021-2020ات خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مـدى    إعـادة ممـا يسـ
ر
النظر ا

 الجدوى من استمرار الصندوق. 

ر  -   من الموظفير
ر
ــــندوق قام بالتعاقد مع عدد إال أن   بالرغم وجود العدد الكاا ــ ــ ــ  من الصـ

ر دون وجود حاجة فعلية لذلك. ال  متعاونير

ــــرف لوحظ القيـام ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكن لعقود    صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تفوق   إيجـار بـدل سـ الحـد بع  الموظفير
  دينار   3,500إل  المـسموح ب  بقيمة تـصل

 
ومدير عام   اإلدارة مجلس   عـضاءأل   شـهريا

م والخاص 2013لسنة    (346)الصندوق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم  
 الخدمات.  بع  بتحديد مقابل

ية انية التسيت  ن  المت 

 م: 2021- 2020ة لن السنتين ات الفعلي مصـروفبيان مقارنة التفويضات )االلتمادات( المالية بال

 الرصيد  اتمصـروفال  التفويضات  البيان  السنة المالية 

 م 2020

 -(23,570)  643,570 620,000 الباب األول 

  
 7,100 787,890 794,990 الباب الثانر

 -( 15,676) 1,431,460 1,414,990 جمالي اإل 
    

 م 2021

 150,770 1,049,230 1,200,000 األول 

  
 810 999,190 1,000,000 الثانر

 151,580 2,048,420 2,200,000 جمالي اإل 
 

 : لوحظ التال  ومن خالل الفح  

ــــرف لوحظ ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    م2020بالتجاوز خالل ســنة    صــــ
 
األول    البابمخصــصــات  من خصــما

 دينار دون توضين كيفية تغطية العجز.  23,570بقيمة 

ــــاعــدات عينيــة لعــدد ال  إدارة قيــام   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــدوق بتقــديم مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جهــات بــالــداخــل بقيمـة    8 صـ
 : يل  بشأنها ما لوحظ  لدينار  278,579

انية الدولة وه   صـــــرف جهات يتم ال  4وجود عدد   -
ر ي   عليها من مير )المجلس التسيير

ر    –لبلـــديـــة ترهونـــة   ــنير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بيـــة جـــامعـــة المرقـــب    –دار الوفـــاء للعجزة والمسـ -كليـــة الير
ــــندوق ــ ـــ ــ ــ ــ "(. -الزكاة فرع "طرابلس  صـ ر    زليير

ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاعدات ل عن فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ جمعيات  تقديم مسـ

ية دون  قرار إشهارها. إرفاق  خير
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ـــــندوق بةبرام عقد مع   إدارة قيام   ▪ ــ ــــركةالصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ الرواد األول الجديدة للخدمات    شـ
ـــــهر   ــ ــ ـــــفرجة والتنظيف خالل شـ ــ ــ ـــــنة ل  6التموينية والسـ ــ ــ ة  إجمالي بقيمة    م2021سـ

   دينار   19,750
 
  الســـعر  لشـــهريا

ر
  األعمال مقارنة بحجم لوحظ بشـــأنها المبالغة ا

  الصندوق وحجم المقر. المقدمة والعدد 
 الكل  لموظقر

ـــــرك الصندوق بةبرام عقود مع   إدارة قيام   ▪ ــ ــ حملة وطنية  إقامة  ات وطنية لغرض شــ
ــتلزمات طبية   ــ ــ ــ اء معدات ومسـ   شر

ر
ــــيير قوافل إغاثة للجنوب الليب   تتمثل ا ــ ــ لتسـ

ــأنها    لدينار   23,465,450ة نحو إجماليبقيمة   ـــندوق   إدارة قيام  ويالحظ بشــ الصـ
  أو   تغطية ماليةأي    ات المذكورة دون وجود شـرك الام العقود مع ر بةب

ر
مخص  ا

انية لسداد القيمة بالمخالفة ر   لالمير
ا
امات. تلك تحميل الدولة بعن فضع ر  الير

ـــــطة جهات - ـــــندوق وقيام  بأنشـ ـــــات المناطة ب  أخرى    انحراف الصـ ـــــاصـ خارج االختصـ
 مما يعد مخالفة لقرار إنشائ . 

 الودائع بالخارج 

ــفــــارات الليبيــــة بــــالخــــارج  لمــــاليــــة  الودائع  ال  إجمــــال  بلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بع  السـ
ر
ــنــــدوق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  نحو لصـ

  عدد    87,902يورو,   550,954دوالر,   11,546,755
ر
ولوحظ  ل  دول   8فرنك ســـيفا ا

 : بشأنها ما يل  

  إدارة اعتماد   -
 
يا ــــيد تلك الودائع دفير ــ ــ ــ ــــندوق عل رصـ ــ ــ ــ ــادق   الصـ ــ ــ ــ ــ ات من دون وجود مصـ

ـــــفارات ــ ـــــفارات لم تؤكد وجأ حيث    لتلك السـ ــ ـــــاباتها  ن بع  السـ ــ ود تلك الودائع بحسـ
    دارة يكون ذلـك غير ذي جـدوى وال يمكن لإل   وبـالتـال  

ر
ــنـدوق االعتمـاد عليهـا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

 قرارات. أي  اتخاذ أو  سياساتأي  رسم

ــــرف لوحظ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك مبالغ مالية لصــالن    صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة أفريقيا للتجارة واالســتثمار خالل ســنة  شــــ
ــــاب رقم    م2019 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر لــــدى  بــــالــــ  مــــانــــاتالخــــاص بــــالودائع واأل   68098من الحسـ
 : بشأنها مايل  حظ ويال  لالليب   الخارج    صـرف الم

من قبل ديوان المحاسبة بالمخالفة لقرار   صـرف عدم أخذ الموافقة المسبقة عل ال -
ــابات  2015( لســــنة  23رئيس الديوان رقم ) م بشــــأن وضــــع ضــــوابط رقابية عل حســ

 الجهات الممولة من الخزانة العامة. 

ــــرف تم ال ▪ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــاب الودائع و  صـ ــ ــ ر أنلتلك    ماناتاأل من حسـ   حير
ر
ــيد  المبالغ ا ــ ــ ــ رصـ

ــــفـــارات بـــالخـــارج بمبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــانـــ  لـــدى بع  السـ ـــــاب يمثـــل ترجيع ودائع كـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
 دوالر.  6,086,520

امات ن
ُ
 االلت

ية عليا  - امات الصـــندوق وتعهدات  جاءت وفق اتفاقيات ولجان تحضـــير ر
إن معظم الير

ـــــات الدولة ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ     ومذكرات تفاهم وعقود موقعة وفق لسـ
 
ـــــابقا ــ ــ ــ ـــــمن سـ ــ ــ ــ تلك ومن ضـ

امات   ر ـــــرك   التعاقد معااللير ــ ـــ ــ ــ ــ ة اإلنماء لصناعة المواسير المساهمة بخصوص تزويد شــ
  بأنابيب نقل المياه 

ر
ـــــد كليت ل  الجانب الموريتان ــ ــ ــ ـــــروع "فم سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ " بتكلفة قدرها  مشـ
ــــبة   4,875,000  بقيمةحيث تم دفع دفعة مقدمة    دينارل  19,179,724 ــ ــ ــ ــ تمثل نسـ

  منته  الصالحية.  إجمال  من  % 25
ر
 قيمة العقد مقابل خطاب ضمان
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ــــندوق بةبرام تعاقد مع ال  إدارة قيام   - ــ ـــــرك الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة الليبية اإليطالية للتقنية المتقدمة  شـ
ــــأن توريـد عـدد  ل  يورو   7,320,000بقيمــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل   (AW119K9)  طـائرة عموديـة  2بشـ

  6,104,880قـام بـاالكتفـاء بتوريـد طـائرة واحـدة بقيمـة إال أنـ     أحـد الـدول األفريقيـة
ــليمهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيال    أي إجراءات  أحـد الجهـات ـباـلدوـلة الليبيـة دون اتخـاذ إل    دينـار قـام بتسـ
 استكمال تنفيذ العقد. 

ــــروعكافة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كان   مشــــــ
  تعاقد عل تنفيذها وبنســــب متفاوتة والبر

ات الصــــندوق البر
 ودائع الصندوق.  أرصدة تمول من 

 العهد المالية

ــــرف الصــندوق ب  إدارة قيام   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إدارة باســم مدير  دينار   124,000بقيمة    عهدة مالية  صــــ
م وذلك لغرض تغطية المســـاعدات المالية  2021المســـاعدات واإلغاثة خالل ســـنة  

   
ــرك لموظقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ العهدة حبر نهاية    إقفال حيث لم يتم    لة أفريقيا للتجارة والتنميةشـ

ــنة المالية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابات  188م بالمخالفة للمادة )2021السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 زن. والمخا 

 السيارات

ــيارة نوع )تويوتا أفالون( كونها   اإلدارة عدم قيام رئيس مجلس  - ــ ــ ــ ــ ــ جيع السـ ــابق بير ــ ــ ــ ــ ــ السـ
    الصندوق بالمطالبة بها  إدارة من ضمن أصول الصندوق وعدم قيام  

ا
عن عدم فضع
ــــنوي لآلليات مما يعد مخالفة لالئحة رقم ) ــ ــ ــــمن الجرد السـ ــ ــ ــــنة 918إدراجها ضـ ــ ــ ( لسـ

 سيارات المملوكة للمجتمع. م بشأن ضوابط استعمال ال2007

 المخازن

  صــناف الصــندوق اســتخدام النماذج القانونية المتعلقة باســتالم وتســليم األ   إدارة   إغفال 
انية والحســـابات والمخازن243بالمخازن وفق ما نصـــ  علي  المادة ) ر   ( من الئحة المير

انية والحســــابات  219بالمخالفة للمادة ) وســــوء الحالة العامة للمخزن ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

 مفوضية اجملتمع املدني 
 م(2021-2020)  سنُني 

 نظام الرقابة الداخلية

ــال  - ــ ــــة    إغفـ ــداخليـ ــ ــــة الـ ــــب المراجعـ ــــثمكتـ ــــ  من حيـ ــاتـ ــ ــام بواجبـ ــ الجرد إجراء    عن القيـ
( ـــــادة  ــ للمـ ـــــة  ــ ـــــالفـ ــ ـــــالمخـ ــ بـ ـــــازن  ــ والمخـ ـــــة  ــ للخ ينـ ئ  ـــــاج  ــ ـــــة  239المفـ ــ انيـ ر المير ـــــة  ــ الئحـ ( من 

 والحسابات والمخازن. 

ــم المــال  ونتــائج   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير العمــل بــالقسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم قيــام المراجع بتقــديم تقــارير دوريــة عن سـ
  اتخاذ القرارات وتصويب االنحرافات 

ر
شاد بها ا  أ مراجعات  لالسير

ا
 بأوال

ا
 . وال
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-   
ر
اف غياب دور المراقب المال  ا .  اإلشر  عل القسم المال 

ـــــرف ضعف التع يز المستندي لبع  أوج  ال - ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 99بالمخالفة للمادة )  صــ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــجـل خـاص بـ - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عـدم مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الثـابتـة وذلـك للمحـافظـة عليهـا من التلف   األصـ
 والضياع. 

انيــة  47للخ ينــة وذلــك مخــالف للمــادة )عــدم وجود حمــايــة كــافيــة  - ر ( من الئحــة المير
 والحسابات والمخازن. 

  يتضمنها   -
ــــرف عدم استيفاء كافة البيانات البر ــ ــ   ذلك األ   إذن الصــ

ر
للمراقب    ختامبما ا

  بع   
ر
ـــــرف ال  أذوناتوالمراجع واسـتالم المسـتفيد للمعاملة ا ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك بالمخالفة   صـــ

ا99ألحكام المادة رقم ) ر  نية والحسابات والمخازن. ( من الئحة المير

ـــــية ب  إدارة قيام   - ــ ــ ـــــدار المفوضـ ــ ــ ـــــاتها  قرارات مهمات خارجية   ةصـ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ  عن اختصـ
 
خروجا

ر   ها من السلطة المختصة بعد العرض من المفوضية. إصدار  حيث كان يتعير

 حسب الهيكل التنظيم  المعتمد.  داراتعدم التقيد باختصاصات اإل  -

 ات الوقود. عدم فتن سجل خاص بكروت الهاتف النقال وكوبون -

ـــــوية الم  إدارة   إغفال  - ــ ـــــية اعداد مذكرات تسـ ــ ــــرف المفوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــابات    صـ ــ ـــــهرية للحسـ ــ الشـ
 ية. صـرف الم

ية انية التست  ن  المت 

 : م2020ات الفعلية عن السنة المالية مصـروف بيان مقارنة االعتمادات بال

 الرصيد  مصـروف ال  المعتمد  الباب السنة المالية 

   م 2020
 1,110,900 1,289,099 2,400,000 الثانر

 

 :  لوحظ بشأنها مايل 

ــــاب البــاب  إيــداع    حيــث ثماألول    وجود مبــالغ تخ  البــاب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
المبلغ بــالكــامــل ا

 .  
ر
 الثان

ــلح    ورود  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الوزراء حيث    2,850,000بقيمـة   تفوي  مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار من ديوان رـئاسـ
 :يل   لوحظ بشأن  ما 

انيات جهات اخرى. التفوي  صادر عن رئاسة الوزراء من بند دعم  - ر  مير

ــــرف  ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بـالبنـد من قبـل    صـ ــ ـــ ــ ــ ــ اء احتيـاجـات غير مختصـ   شر
ر
جزء من المبلغ ا

اء سيارات بقيمة    أمثلةومن   لالمفوضية بالمخالفة  .دينار  1,300,000ذلك شر

 : م2021ات الفعلية عن السنة المالية مصـروف بيان مقارنة المبالغ المسيلة بال ▪
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 الرصيد  مصـروف ال  المسيل  الباب السنة المالية 

 م 2021
 181,788 318,212 500,000 االول 

  
 7,580 2,392,420 2,400,000 الثانر

 189,368 2,710,632 2,900,000 جمالي اإل 
 

ر   اتق و وجود فر  - ــروف ال  القيم المالية الواردة بتقرير بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات المحال لوزارة المالية  مصــ
  الظاهرة  رصدة مع األ

 
 . م2020المالية جل االعتماد للسنة لس وفقا

ـــــرف ضعف التع يز المستندي لبع  أوج  ال - ـــ ــ ــ ــ  ( من الئحة99بالمخالفة للمادة )  صــ
انية والحسابات والمخازن ر   . المير

-   
ر من جهات أخرى  أغلب موظقر ــــية متعاونير ــ ــــون مرتباتهم   مختلفة المفوضـ ــ ويتقاضـ
 . م بالمخالفة2021مكافأة مستمرة للسنة المالية  صـرف ل ضافةبجهاتهم باإل 

ــــرف المفوضية ب  دارة إقيام   - ــ  مجلس   أعضاءمكافآت   صــ
 
   اإلدارة خصما

ر
من الباب الثان

( للسنة المالية  ر  . م بالمخالفة2021)بند مكافآت لغير العاملير

ــــرف رقم  بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    118,515م بقيمة  2020/ 12/ 31بتاريــــخ    12/ 32إذن صــ
ــالن   ـــ ــــركة لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــية لوحظ تم  أ شـ ــــرف بواب الفتن للقرطاسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــك رقم صـ  القيمة بصـ

ر  2020/ 12/ 31بتـــاريــــخ   180056674   حير
ر
ــتالم المخـــازن تم بتـــاريــــخ  إم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ذن اسـ

ـــــتلم كاملة و و   م2021/ 6/ 6 ـــــاعة لم تسـ ـــــكل  بالمخالفة لقانون  إن أ البضـ ذن التوريد شـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  النظام المال  للدولة والئحة المير

ــــرف رقم بموجـب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار   12,170م بقيمـة 2020/ 10/ 7بتـاريــــخ   10/ 3إذن صـ
ـــرك لن  لصا  ــ ــ ــ ــ ة النكهة لصناعات الغذائية مقابل توفير بع  االحتياجات لمفوضية  شــ

( رقـم  طـرابــلس    
ر
ــــدن ــ ــ اـلمـ    9اـلمـجـتـمـع 

ر
ا اـلمـؤرخ  ــــاـتورة  2020/ 08/ 28(  ــ ــ اـلفـ ـلوحـظ  م 

نار للصندوق  دي  700بسعر    2شـــركة حدد فيها صندوق قفازات عدد  المقدمة من ال
ر   470 ك( بقيمــة10وزنجبيــل )  0.75قطعــة    200الواحــد ورزمــة حوافظ   حيــث تبير

  الفاتورة. 
ر
 عدم استالم البضاعة المذكورة ا

ــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ دينار    696,300م بقيمة  2020/ 09/ 23بتاريــــخ    10/ 1إذن صـ
ــــركة المنار الحديث مقابل توفير صــالن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األ أ شــــ

ر
مقارنة    ســعار ثاث لوحظ المبالغة ا

ــعار مع األ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوق سـ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ــائدة ا ــ ـــ ــ ــ ــ مخالفة  عدم القيام بةجراء عطاء عام مما يعد و   السـ

 دارية. م بشأن العقود اإل 2007( لسنة 563لالئحة رقم )

دينار وذلك   34,030بقيمة    م2020/ 07/ 22بتاريــــخ    7/2إذن صــــرف رقم  بموجب   -
اء   ــــر مإرفاق   هاتف نقال حيث لوحظ عدم أجهزة مقابل شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يات  حضــــ   لجنة المشــير

ــيـــة بتكليف  و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيـــام المـــدير التنفيـــذي للمفوضـ ـــــة العروض    بع  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــدراسـ
 من إحالت 

ا
يات. إل  المقدمة بدال  لجنة المشير

ــــرف بموجب   - ــ ــ ــ ــــرف م والخاص ب2021/ 08/ 05بتاريــــخ    8/ 1إذن صــ ــ ــ ــ مكافآت لغير  صــ
ر بقيمــــة  ال ــار لعــــدد    64,000عــــاملير ـــة    64دينــ ـــة بقيمـ دينــــار   1,000موظف وموظفـ

ــــد وفق ا ــــخ  الواحـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  13لقرار رقم )للشـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  2021( لسـ
 
ــــديرا ــــك تقـ للجهود    م وذلـ

  إنجــــاز األعمــــال 
ر
ــــل    المبــــذولــــة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا حيــــث لوحظ ال يوجــــد تقرير مفصـ ر بهــ المكلفير
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   المنجزة   األعمال ب
ا
ـــــــحضور واالنص   إثباتعدم وجود   عن فضع ــ ــ ــ ر ــ أثناء    راف للموظفير

  حمالت التوعية ضد جائحة كورونا وفق القرار. 
ر
 القيام بأعمالهم ا

ــــرف رقم  إذن بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار لصــالن    8,905م بقيمة  2020/ 06/ 9بتاريــــخ    6/ 1صــــ
ــــفريقيا لخدمات صيانة السياراتأ مركز   ــ ـــ ــ ــ ــ حيث لوحظ صيانة السيارة الخاصة )ملك    ــ

ر واللوائن المعمول بها.  اإلدارة الخاص( برئيس مجلس   بالمخالفة للقوانير

ــــرف رقم بموجـب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار   19,080م بقيمـة 2020/ 02/ 11بتـاريــــخ    2/ 2إذن صـ
ـــــالن  ل ــ ــــرك صـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــياحيةشـ ــ ـــــدار حيث لوحظ   لة اليوم للخدمات السـ ــ قرار من رئيس   إصـ

ــيــة بــةيفــاد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاء  5المفوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورئيس لجنــة لــدولــة تونس بــالمخــالفــة لقرار اللجنــة  أعضـ
ر صـدور قرار من السـلطة 2007( لسـنة  751الشـعبية العامة رقم ) م حيث كان يتعير

ـــــة بعد عرض من  ــ ــ ـــــية إدارة المختصـ ــ ــ ـــــا و   المفوضـ ــ ــ ـــــيق معقرار المهمة باالتصـ ــ ــ  ل والتنسـ
  وقرار األ 

ر
صابات  إحاث المختصة ووضع برامج لمكافحة  بمنضمات المجتمع المدن

 رية وهو ما يعتي  من اختصاص وزارة الزراعة. ـ رة القش ـ النخيل بالحش 

ــــرف رقم بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك م الخاص  2020/ 10/ 25بتاريــــخ    10/ 7إذن صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة نبتون بشــــ
م حيث لوحظ بشــأن  2020/ 10  عن شــهر   دينار   12,500  الدولية للتعهدات بقيمة

ــــرـكلل الموكـلة   األعمـال عمـل من أي   عـدم وجود مـا يفيـد القيـام بتنفيـذ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  شـ ة وتبير
م مع  ــــرك استبدال العقد المي  ــ ــ ــــرك  دينار   8,750ة النكهة بقيمة  شــ ــ ــ ة نبتون ورفع  إل شــ

ر رفع القيمة. أسباب  دينار دون توفر  12,500إل  قيمة العقد   جوهرية تجير

ــــرف بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    1,300,000م بقيمة  2020/ 12/ 31رقم )بال( بتاريــــخ   إذن صــــ
ـــــالن   ــ ــــرك لصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــويقشـ ــ ـــــافة  حيث لوحظ   لة همااليا للخدمات العامة والتسـ ــ قيمة    إضـ
ـــــك م  300,000 ــ ــ ــ ــــرف دينار نظير خدمات فروق الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ إجراءات  الوحدة وإتمام    صـ

ـــــرك ن الأ كما يالحظ ل  تسجيل السيارات ــ ــ م  2020/ 09/ 22ة المذكورة تأسس  يوم شــ
دينار وه     1,300,000م قدم  عرضــها للمفوضــية بقيمة  2020/ 10/ 12وبتاريــــخ  
ــــرك  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وســــجل  النقاط  دينار   30,000ة ذات مســــؤولية محدودة وبرأســــمال يبلغ  شــــــ

: عل الت فيما يل  أدناه  ر  صـرف بالتوزيــــع عل المستخدمير

 دينار.  150,000استالم عضو المجلس الرئا   لسيارة نوع تويوتا كامري بقيمة  -

ـــــتالم مد ▪ ــ ـــــن  بقيمة  اسـ ــ ـــــيارة نوع هونداي اكسـ ــ دينار    65,000ير مكتب الوزير سـ
ــــنة  751قرار رقم )إل   بالمخالفة ــ اء  2007( لسـ ــــتعمال وشر ــ ــــوابط اسـ ــ ــــأن ضـ ــ م بشـ

 السيارات المملوكة للمجتمع. 

ــنــ  بقيمــة  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــارة نوع هونــداي اكسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم مكتــب الوزير سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار   65,000اسـ
ــــنة  751قرار رقم )إل   بالمخالفة ــ ــــ2007( لسـ ــ ــــأن ضـ ــ اء  م بشـ ــــتعمال وشر ــ وابط اسـ

 السيارات المملوكة للمجتمع. 

 دينار بالمخالفة.  110,000استالم المراقب المال  سيارة نوع كيا بقيمة  ▪

 من المفوضـية مما وبالتال  فالقيام ب
ا
قيد وتسـجيل السـيارات بأسـماء األشـخاص بدال

  أموال 
ر
 الدولة بالمجانيعد ذلك التصـرف ا

ــــرف إل الديوان لغرض المراجعة الالحقة  عدم إحالة المعامالت المالية   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ بعد الصـ
ــالفـــة لن  المـــادة ) ــنـــة  24( من القـــانون رقم )2األمر الـــذي يعـــد مخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2013( لسـ

 م. 2013( لسنة 13المعدل من القانون )
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ـــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    360,000م بقيمة  2021/ 12/ 30بتاريــــخ    12/ 50  بموجب إذن صـ
ــــرك  ــ ــ ــ ات مقابل تو ة األلصالن شــ ر ريد أجهزة حاسوب وطابعات  وائل المتجددة للتجهير
ريـة ر ــتالم مخـازن حيـث لوحظ ان بع     لعـاديـة ولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث لوحظ بموجـب إذن اسـ
 بمخزن المفوضية.  مستلمةاألصناف غير 

 املركز الوطني لدعم القرار  

 نظام الرقابة بالداخلية

ام بـ - ر   مواعيـدهـا المحـددة بـالمخـالفة    ةقفـال عـدم االلير
ر
ـــــابـات الختـاميـة للمركز ا ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 23لن  المادة )

ــــعف التوجي  و  - ــ ـــ ــ ــ ــ اف ضـ     من قبل المراقب المال  للمركز   اإلشر
 
ــــات  وفقا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ لالختصـ

انية والحسابات والمخازن وعدم 24بموجب المادة )إلي     المسندة  ر ( من الئحة المير
  ات
ر
  من شأنها إلزام المركز ب اإلجراءاتخاذ الجدية ا

 حساباتها.  ةقفال البر

ــــجل    إغفال  - ــــك سـ ــــول مسـ الثابتة إلثباتها وإحكام الرقابة عليها والمحافظة عليها    األصـ
  . من التلف والضياع 

انية والحسابات والمخازن. 118عدم تقيد المركز بن  المادة ) - ر  ( من الئحة المير

ــــتخدام النماذج ال  إغفال  - ــ ــ ــ ــ ــــليم األ المركز اسـ ــ ــ ــ ــ ــــتالم وتسـ ــ ــ ــ ــ ــــناف قانونية المتعلقة باسـ ــ ــ ــ ــ   صـ
انية والحسابات والمخازن. 243بالمخازن وفق المادة ) ر  ( من الئحة المير

بالمخالفة   صـــــرف والمستندات المتيدة لها بختم يفيد ال  صـــــرف ال  أذوناتعدم ختم   -
انية والحسابات والمخازن105للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــنويـةالمخـازن بـةعـد  إدارة عـدم قيـام  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـك  بـاحتيـاجـات المخـازن اد المقـايسـ
انية والحسابات والمخازن233بالمخالفة لن  المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــط والمحو  - ـــ ــ ــ ــ ة الكشـ ـــــندوق "اإليراداتكير ـــ ــ ــ ــ " بالمخالفة لن  المادة  بدفير يومية الصـ
انية والحسابات والمخازن. 83) ر  ( من الئحة المير

لســــالمة بمكتب الخ ينة مما يعد مخالفة لن   من والحماية واعدم توفر وســــائل األ  -
انية والحسابات والمخازن52المادة ) ر  . ( من الئحة المير

دم وجود الحمـايـة الكـافيـة من عـدم القيـام بتثبيـ  الخ ينـة عل جـدار الحـائط مع عـ -
ـــة لن  المــــادة )  لبواب الحــــديــــد أ حيــــث   ــالفـ ــا يعــــد مخــ انيــــة  47ممــ ر ( من الئحــــة المير

 . والحسابات والمخازن

  األ عدم وجود اسـطوانات اإل  -
ر
المخصـصـة لها مما يعد مخالفة    ماكن طفاء ووضـعها ا

انية والحسابات والمخازن220لن  المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــور  - ــ ــ ــ ــ     اإلدارة قصـ
ر
اف المالية والمراقب ا واجراء عملية الجرد والمتابعة للمخزن   اإلشر

ــــابات   ــ انية والحسـ ر  مما يعد مخالفة لقانون النظام المال  للدولة والئحة المير
ئ المفاج 

 والمخازن. 



 

 

 

 
295 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــاعة الموجودة ب - ــ ــ ــ ــــيد البضـ ــ ــ ــ ــــجيل وترصـ ــ ــ ــ ر المخزن بتسـ المخزن مما يعد عدم قيام امير
ر مخالفة لن  الم انية والحسابات والمخازن. 232ل 231)ادتير ر  ( من الئحة المير

  لتخ ينية للمخزنضــــيق الســــعة ا -
ا
إل  دى أ رفف بالمخزن مما توفر األعدم عن فضــــع

ل  221ل  220األمر الذي يعد مخالفة لن  المواد ) المخزن  أرضـيةتكدس البضـاعة ب
انية والحسابات والمخازن.  (222 ر  من الئحة المير

  تشــــكيل لجان والقيام   ةصــــدار قيام مدير عام المركز ب -
ر
عدد من القرارات والمتمثلة ا

ــــر ب ــ ـــ ــ ــ ــ مما يعد   لاللجان عل قوة القرارات  أعضاءت مالية مستمرة لرئيس و آ مكاف   ف صــ
 عالقات العمل والئحت  التنفيذية.  بشأنم 2010( لسنة 12مخالفة للقانون رقم )

  م2021محا ر اجتماع لجان المشـــكلة خالل الســـنة المالية   نســـخة عن إرفاق   عدم -
ـــــارة أو  ــ ــ ــ   عقدتها اللجا إل  االشـ

ـــهر الواحد عدد االجتماعات البر ــ ــ ــ ــ أو نتائج   ن خالل الشـ
ـــــنة  12عمال تلك االجتماعات مما يعد مخالفة للقانون رقم )أ  ــ ــ ــ ـــــأنم  2010( لسـ ــ ــ ــ  بشـ

 عالقات العمل والئحت  التنفيذية. 

  إدارة عدم قيام   -
 
  تجاوزت المدة المسموح بها قانونا

ومنها    المركز بةلغاء الصكوك البر
  لم تقدم لل 

ــــرف صــــكوك البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  118بالمخالفة لن  المادة )  صــــــ ر ( من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

 ات الـتسـيـيـريةمصـروف ال

 م: 2021ات الفعلية عن السنة المالية مصـروف بيان مقارنة المبالغ المسيلة بجملة ال

 الرصيد  اتمصـروفجملة ال  المسيل  الباب السنة المالية 

 م 2021
 78,109 1,462,299 1,540,408 األول 

  
 1,509,150 1,590,848 3,099,998 الثانر

 1,587,259 3,053,147 4,640,406 جمالي اإل 
 

     ةحــالــةالمركز بــ  إدارة قيــام  -
ر
ــيلــالمبــالغ بواا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة  ةالمسـ ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة التسـ ر وزارة إل    من المير

ـــــان   ولم يتمالمـاليـة بطريقـة المتمم  ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـات الالزمـة  إجراء  الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للوقوف عل التسـ
ية  رصدة األ ر واللوائن المعمول بها. الدفير  مما يعد مخالفة للقوانير

   صـــــرف كافة العموالت الم  حصـــــر المركز ب  إدارة عدم قيام   -
ر
ية وتحميلها عل الباب الثان

انية والحسابات و  ر  المخازن. مما يعد مخالفة للقانون المال  للدولة والئحة المير

    إدارة قيام   -
ر
ر دون العمل عل آ المكاف  صـــــرف المركز بالتوسع ا ت المالية لغير العاملير

عالقات العمل    بشـأنم  2010( لسـنة  12يعد مخالفة للقانون رقم )األمر    الحد منها 
   بشأنم 2014( لسنة 8وبالمخالفة للقانون رقم )

  . الرقم الوطبر

ــــرف القيام ب - ية مما يعد مخالفة لقانون النظام  ساسالمرتبات األ ت من بند  آ المكاف   صــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المال  للدولة والئحة المير

ر بها إنجاز  تقارير دورية عن إرفاق  عدم -   . المهام المكلفير
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بتاريــــخ    12/ 37إذن صـرف رقم  مالية للمراقب المال  بالمركز بموجب    مكافأة   صـرف  -
ـــــار   1,500م بمبلغ  2021/ 12/ 9 ــة  م  لدينـ ــ ـــــدولـ للـ ـــــال   ـــــانون المـ ـــــة للقـ ـــــالفـ ـــــد مخـ ـــــا يعـ مـ

ر أ م بش 2019 ( لسنة357وزير المالية رقم ) ومخالفة قرار  ر الماليير  . ن مزايا المراقبير

ـــــرف ذون الأ لوحظ ان بع    - ــ ــ ــ ـــــرف  ت مالية شهرية صادرة باسم مآ تخ  مكاف   صــ ــ ــ ــ صــ
ر زارة دون   . يضاح المستفيدإالجمهورية عير

ـــــويتها  - ـــ ــ ــ ــ   لم يتم تسـ
ـــــنة    بلغ  العهد المالية البر ـــ ــ ــ ــ   5,000مبلغ  م  2015ومرحلة من سـ

انية والحسابات والمخازن188بالمخالفة لن  المادة ) دينار  ر   . ( من الئحة المير

  ال -
ر
ـــــرف اســـتخدام بع  العهد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ( من الئحة 180بقيم تفوق ما حددت  المادة )  صـ

انية ر  . الحسابات والمخازنو  المير

ئ للعهــــد المــــاليــــة وذلــــك بــــالمخــــالفــــة للمــــاد - ( من الئحــــة 177ة )غيــــاب الجرد المفــــاج 
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

 . القانونية شـروط التسوية بفواتير تفتقر لل  -

ــــورات وزارة المالية   - ــــأنمخالفة منشـ ــــول عل موافقة وزارة المالية   بشـ ــــوابط الحصـ ضـ
 بتحديد قيم العهد المالية. 

ر اإل المركز بـــ  إدارة عـــدم قيـــام   - ــيـــارات  جبـــاري لكـــافـــة  اإلجراءات المتعلقـــة بـــالتـــأمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
   ( من قرار اللجنة الشـعبية العامة10لن  المادة )  بالمخالفة المملوكة للمركز 

 
سـابقا

ــــنة  918رقم ) ــ ــ ــ ــــأنم  2007( لسـ ــ ــ ــ ــــتعما  بشـ ــ ــ ــ اء واسـ ــــوابط شر ــ ــ ــ ــــيارات واآلضـ ــ ــ ــ ليات  ل السـ
 . المملوكة للمجتمع

ر الذين   اإلجراءاتالمركز بإدارة  عدم قيام   - ــيارات لدى الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القانونية حيال السـ
ــعبيــة العــامـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   انتهــ  عالقتهم الوظيفيــة بـالمركز ممــا يعــد مخــالفــة لقرار اللجنــة الشـ

  
 
اء واســتعمال الســيارات واالليات    بشــأنم  2007( لســنة  918رقم )ســابقا ضــوابط شر

 . المملوكة للمجتمع

ـــــاس علقيـام لجنـة الجرد بجرد محتويـات المخزن   - ــ ـــ ــ ــ ــ ي فقط دون مطـابقتهـا  دفير  أسـ
ــــيد الفعل   ــ ــ ــــدقتي  وأهميت  بالمخالفة لن  المواد  األمر    للرصـ ــ ــ الذي يفقد الجرد مصـ

انية والحسابات والمخازن. 88-182) ر  ( من الئحة المير

فا  المركز بآالت رقمية ذات قيمة عالية إدارة احتفاظ  -    استخدامها.  دون" "سير

ــنويــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المخزن بــةعــداد المقــايسـ   االحتيــاجـات  عــدم قيــام أمير
ر
ة والمتمثلــة ا

ــنــاف مختلف األ   علالفعليــة للمركز   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة 233بــالمخــالفــة لن  للمــادة ) صـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

  األ  -
ر
ــــطوانات إطفاء الحرائق ا ــ ــــع اسـ ــ ــــة لها   ماكن عدم وضـ ــ ــــصـ ــ    المخصـ

ا
ــــع ــ عدم  عن فضـ

 . وجود تهوية بالمخزن

ـــــاعـــة الموجودة بـــالمخزن وذ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنيف البضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لـــك لعـــدم وجود أرفف عـــدم ترتيـــب وتصـ
( من الئحـة 219بـالمخزن حيـث لوحظ تكـديس محتويـات بـالمخـالفـة لن  المـادة )

انية والحسابات والمخازن ر  . المير
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ـــــناف و عدم وجود بطاقات األ  - ــ ـــــ  لها بالمخالفة لن   صـ ــ   المكان المخصـ
ر
ـــــعها ا ــ وضـ

انية والحسابات والمخازن219المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــنـــاف ل األ حيـــا   اإلجراءاتعـــدم اتخـــاذ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخردة بـــالمخزن بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة    صـ
انية والحسابات والمخازن. 218) ر  ( من الئحة المير

 مؤسسة الطاقة الذرية  

 يةنظام الرقابة الداخل 

ــــة فه  لم تخرج  - ــ ــــسـ ــ   جودة مخرجات وتقارير مكتب المراجعة الداخلية بالمؤسـ
ر
تدن

ــــر المعامالت المالية فقط من اإلطار التقليدي من  ــ ـــ ــ ــ ــ ولم تراع  تحقيق القيمة    لحصــ
ر من بيئة العمل وتوجيهها نحو األفضل.   المضافة والتحسير

ـــــتندي لبع  المعامالت المالية بالمخالفة لن  الما  - ــ ــ ـــــعف التع يز المسـ ــ ــ (  99دة )ضـ
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ـــــرف عدم استيفاء كافة البيانات ب - ــ ــ ــ ر بالمخالفة لن     ةذن الصــ ( من 100-99)  المادتير
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ـــــة - ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اعـداد و   ـتأخر المؤسـ
ر
ـــــاب الختـام    إحـاـلةا ــ ـــ ــ ــ ــ   الوق   إل  الحسـ

ر
وزارة المـاليـة ا

 بالمخالفة لن 
 
 . ( من قانون نظام المال  للدولة23المادة ) المحدد قانونا

  عمليــة قيــد المعــامالت المــاليــة   -
ر
ونيــة ا ــــة عل المنظومــة اإللكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اعتمــاد المؤسـ

  ســجل االعتمادات المســتندية  إغفال و 
ر
  مســك بع  الســجالت اليدوية والمتمثلة ا

 سجل الدفعات المقدمة. و 

  تجــاوزت المــدة   -
ــــكوك المعلقــة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ القــانونيــة دون اتخــاذ  عــدم القيــام بمتــابعــة الصـ

انيــة  118القــانونيــة ومعــالجتهــا بــالمخــالفــة لن  المــادة ) اإلجراءات ر ( من الئحــة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــرف ال  أذوناتعدم ختم   - ــ ــ ـــــرف والمستندات المتيدة لها بما يفيد ال  صــ ــ ــ لعدم تكرار   صــ
ــــرف  ــ ــ ــ انية  ( من الئحة الم105الذي يعد مخالفة لن  المادة )األمر    لها مرة أخرى صــ ر ير

 والحسابات والمخازن. 

ر علي  - ــــكير ــ ــ   والتسـ
ــــة بالعمل عل إعداد مالك وظيقر ــ ــ ــــسـ ــ ــ الذي  األمر    عدم قيام المؤسـ

 م بشأن عالقات العمل والئحت  التنفيذية. 2010( لسنة 12مخالفة للقانون رقم )

    عدم االهتمام بالمخازن -
ا
 المخزنة  صـــناف عن عدم مالئمة المخازن لطبيعة األ فضـــع

  
ا
ـــــع ـــ ــ ــ ــ ـــــباب    وافر عن عدم تفضـ ـــ ــ ــ ــ ـــــناف الوقاية التامة لأل أسـ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة ألحكام المادة    صـ

انية والحسابات والمخازن. 220) ر  ( من الئحة المير

ية انية التسيت  ن  المت 

 م: 2021ات الفعلية عن السنة المالية مصـروف ال ةجمال  بيان مقارنة المبالغ المسيلة ب
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 الرصيد  اتمصـروفال  المسيل  البيان  السنة المالية 

 م 2021
 234,330 4,365,670 4,600,000 األول 

  
 (10)  1,000,010 1,000,000 الثانر

 234,320 5,365,680 5,600,000 جمالي اإل 
 

ــــرف ال  أذوناتالتع يز المســتندي لبع     ضــعف - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99بالمخالفة ألحكام المادة )  صــــ
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

  نهاية السنة المالية دون    اتشـــــرك بع  الفنادق والدفعات مقدمة لصالن   صـــــرف  -
ر
ا

ــــويتها  ــ ــــجل لها لمتابعتها وتسـ ــ ــــتنفاد البنود بالمخالفة لن   ل  فتن سـ ــ ــــد اسـ ــ وذلك بقصـ
انية والحسابات13المادة رقم ) ر   . والمخازن ( من الئحة المير

ـــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   من  صـ
  بع  اللجان والبر

ر
ــــويت  ا ــ مكافآت مالية للمراقب المال  مقابل عضـ

ــــ  عمل  ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ـــ ــ ــ ــ ــــمن اختصـ ـــ ــ ــ ــ انية  24مما يعد مخالفة لن  المادة ) ضـ ر ( من الئحة المير
ـــــابات والمخازنل والمادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــنة    (8( من قرار وزير المالية رقم )4والحسـ ـــ ــ ــ ــ م  2015لسـ
ر  ر الماليير  . بشأن تنظيم عمل المراقبير

ــ - ـــــرف صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فريق تركيب المنظومة المصـــغرة لكبســـوالت اليود    عضـــاءمكافآت مالية أل   ــ
ــــب القرار رقم ) ــــع حسـ ــــنة    (40المشـ حيث لوحظ    لدينار   38,000بمبلغ    م2021لسـ

ر وجود مشــكلة واجه  اللجنة   يبير
التشــغيل دون ايضــاح اســتمرار أثناء    التقرير الفبر

 . اللجنة بمهامها من عدم 

ــــة رقم ) إدارة مجلس   قرار رئيس  القيام بمخالفة - ــــسـ ــــنة    (39المؤسـ ــــأن 2016لسـ م بشـ
ـــــة ــ ـــــسـ ــ ر بديوان المؤسـ ( من قانون 32ومخالفة ن  المادة )ل حفظ إجازات الموظفير

ــــنة    (12عالقات العمل رقم ) ـــــرف  مما ادى   لم والئحت  التنفيذية2010لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   إل صـ
  بالمخالفة.  دينار  151,000

ة  شـــــرك الوجود مبالغ مالية متعلقة ب  ماناتالودائع واأل   ظهر تحليل مكونات حسابأ  -
ــــدر بحقها قرار من رئيس مجلس    ajz))  لمانيةاأل ــ ـــ ــ ــ ــ   صـ

ــــنة26رقم ) اإلدارة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ   ( لسـ
  بسحب العمل المتفق علي  مع ال2018

ــرك م والقاضر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مما يعد مخالفة لن   ل ةشــ
انية والحسابات والمخازن. 162المادة ) ر   ( من الئحة المير

اماتترا م   - ر اك   لئمة عل المؤسسةالمالية القا   االلير   دفع رسوم االشير
ر
جراء التباطؤ ا

  منع الـدوـلة  ة والهيئـة العربيـة للطـاقـة الـذريـةلوكـالـة الطـاقـة الـذريـ
ر
ــبـب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل ممـا قـد يسـ

  
ر
ـــــاركة الفعالة ا ــ   تنظمها الوكالة  األعمال الليبية من المشـ

   البر
ا
ـــــع ــ عن عدم قدرتها  فضـ

ـــــوي  داخل المنظمة ـــ ــ ــ ــ ـــــتفادة من   وكذلك ل  عل التصـ ـــ ــ ــ ــ    عدم االسـ
ر
التدريب المتقدم ا

 : والبيان التال  يوضن ذلك  الذريةلمجال االستخدامات السلمية للطاقة 

امات أخرى ن
ُ
 الت

ي مشاريــــع التعاون  
ن
اك ف
ُ
رسوم اشت

ي 
 التقنن

اك  
ُ
رسوم اشت
اكمة 
ُ
 مت

 اسم المنظمة 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية يورو 1,174,690    يورو 43,295 يورو 27,506

 الهيئة العربية للطاقة الذرية دوالر . 2,078,766 
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 قطاع الداخلية الفصل العاشر:  
 ديوان وزارة الداخلية 

 نظام الرقابة الداخلية

ـــــدار تأخر الوزارة  - ــ ــ ـــــنة المالية    بةصـ ــ ــ ـــــنوي قبل نهاية السـ ــ ــ ـــــكيل لجان الجرد السـ ــ ــ قرار تشـ
ــول الثـابتـة والمنقولـة2021 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 297-292-91) أرقـامبـالمخـالفـة للمواد    لم لألصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر   الئحة المير

ونالمــــاليــــة بوزارة الــــداخليــــة عل المنظومــــة اإل  دارة اعتمــــاد اإل  -   عمليــــة قيــــد لكير
ر
يــــة ا

ـــــر األصول  سجل)مسك بع  السجالت   إغفال المعامالت المالية و  ــ ــ ــ سجل   – حصــ
ـــــجل اال  –  ماناتالودائع واأل  ــ ــ امسـ ر ـــــتندية    –ات المالية  لير ــ ــ ـــــجل االعتمادات المسـ ــ ــ  –سـ

ــــجل الدفعات المقدمة   ــ ــ ــندوق( بالمخالفة  –سـ ــ ــ ــ - 18)  ألحكام المواد   دفير يومية الصـ
انية والحسابات والمخازن. 81-163-165 ر  ( من الئحة المير

( من قـانون النظـام المـال  للـدولـة وكـذلـك مخـالفـة ن   20عـدم التقيـد بن  المـادة ) -
  تن  بـــأن ال يجوز ( من الئحـــة ا26المـــادة )

ــابـــات والمخـــازن والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر لمير
ـــــول عل إقرار كتان   من المراقب  إجراء    اتخاذ  ــ ــ ــ تب علي  ارتباط مال  إال بعد الحصـ

يير
 .  المال 

ــــرف  أذونعدم ختم   - ـــ ــ ــ ــ ــــرف    يفيد  ا بملها  والمستندات المتيدة  الصــ ـــ ــ ــ ــ  لضمان عدمالصــ
ــــا   ــــد مأخرى األمر    مرة تكرار  فهـ ــــذي يعـ ــــالـ ــــالفـ ــــادن  ال  ةخـ ــــة 105ة )لمـ ( من الئحـ
انية و  ر  والمخازن. الحسابات المير

انية بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة.  الصـرف  -
ر  بالتجاوز عل بع  بنود المير

ـــــروف تحميل بع  ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات عل بنود غير مختصـــة وليســـ  من ذات طبيعة البند  مصـــــ
 ات عل غير حقيقتها. مصـروف مما يظهر ال

انية  تحميل   - ر ـــــروف بالمير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــابقة بالمخالفة ألحكام المادة )مصـ ــ ــــنوات سـ ( من 13ات سـ
انية والحسابات  ر   .والمخازنالئحة المير

الجمهورية   مصـرف ية القديمة طرف  مصـرف تسوية وإقفال الحسابات البعدم القيام   -
ــــرف ة طرف الجنبيفرع المقريف وحسابات العملة األ  الليب   الخارج   بالمخالفة    مصــ

 ات النافذة. تشـريعلل 

  إقفال وتسوية عالوة  التأخر   -
ر
بالمخالفة لن   ل  والمبي  للموفدين بالخارج   اإليفاد ا
ــــفر والمبي  رقم )9المادة ) ــــنة  751( من الئحة السـ ــــادرة بم2007( لسـ وجب  م الصـ

 قرار اللجنة الشعبية العامة 
 
 . سابقا

ــنة دون  -    ف العهد المالية خالل السـ
ر
ــع ا ــبقة  موافقةعل ال  الحصـــول التوسـ   المسـ

ــور وزير المــاليــة رقم )ل وزارة المــاليــةوكيــل  من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة 1وذلــك بــالمخــالفــة لمنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ـــــرف   ضوابط بشأن    م2017 ــ ــ   قيمة  والحصول عل موافقة وكيل وزارة المالية  الصــ

ر
ا

ــاوز   ــ   تتجـ
ــــد البر ــار    1000العهـ ــ ــــةدينـ ــالفـ ــ ــالمخـ ــ ــاد  بـ ــ ــــة  187ة )للمـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ
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ــــابات والمخازن     تن والحسـ
ــــلفة بموافقة وكيل وزارة يعل أن    والبر كون  ف السـ

 الخزانة. 

-   
ر
ــــروف الإجراء   اسـتخدام العهد المالية ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـويتها وترحيل  مصـــ

ر
  أرصـدة ات والتأخر ا

  لم تســوَّ من ســنة
  أخرى إل  العهد البر

ا
عن ضــعف التع يز المســتندي لبع   ل فضــع

 تم  تسويت . ما 

ــــن كيفيـة  ف العهـد المـاليـة واالعتمـاد عل من قبـل الوزارة آليـة  عـدم وجود  - ــ ـــ ــ ــ ــ  توضـ
ــــرف  العهد ك   أسلوب للصــ

ا
انية بدال ر ــــروف من تحميل كل   عل بنود المير البند   عل  مصــ

ة المخت   ـــــابـات  175بـالمخـالفـة لن  المـادة )ل  مبـاشر ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
 والمخازن. 

ــــيل اإل عدم القيام بمتابع - ــ ــ ــ ــ ــــنة المالية مما ترتب عل ذلك  يراداتة وتحصـ ــ ــ ــ ــ خالل السـ
  حجم اإل 

ر
  الواضن ا

ر
 مقارنة بما هو مقدر.  يراداتالتدن

ــــاشر   - ــــاد عل طريق التكليف المبـ ــــة للمواد  االعتمـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــامبـ ــــة 9-8)  أرقـ ( من الئحـ
 م. 2007( لسنة 563رقم )ة داريالعقود اإل 

ـــــر   من لي   إ  عدم قيام مكتب العقارات بالمهام المسندة  - ــ ـــ ــ ــ ــ وتسجيل وتوثيق كافة  حصــ
  . إنشائالمملوكة للوزارة والجهات التابعة لها مما يعد مخالفة لقرار  األصول 

اء المركبات -   شر
ر
ــــول عل الموافقات الالزمة وباآللية    اإلفراط ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعار دون الحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   أسـ
   مرتفعة

ا
ــــع ــ ــ ــــحيحة مما يفقد القدرة عل فضـ ــ ــ ــــجيلها بطريقة صـ ــ ــ عن عدم قيدها وتسـ

(  191قرار مجلس وزراء حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة رقم )إل    متــــابعتهــــا بــــالمخــــالفــــة
اء واســتعمال الســيارات واآلليات المملوكة للدولة بشــأن   م2021لســنة   ل  ضــوابط شر
ــافة إل باإل  ــليم بع  منها لجهات و ضـ ـــــرف خارج القطاع مما يعد    أشـــخاصتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  تصـ

 
ا

  أصول الوزارة. 
ر
 بالمجان ا

ــــكوك المعلقــة عــدم القيــام بمتــابعــة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   تجــاوزتصـ
المــدة القــانونيــة دون اتخــاذ   والبر

انيــة  118معــالجتهــا بــالمخــالفــة لن  المــادة )و القــانونيــة  جراءاتاإل  ر ( من الئحــة المير
 والمخازن. والحسابات 

   تجزئة قيمة العقود للحد الذي ينأى بها عن الرقابة المســبقة من الديوان -
ا
عن فضــع

امعدم اال ر ــــرف    مالية بعد المعامالت البةحالة    لير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــبة  الصـ ــ ــ ــ ــ ة لديوان المحاسـ مباشر
  تفوق  

ــــة للعقود البر ــــة الالحقـ ــــا لغرض المراجعـ ــــة    500  قيمتهـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــار بـ ألف دينـ
ــنـة  24للقـانون رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  19لقـانون رقم )من ام المعـدل  2013( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2013( لسـ
 تنظيم ديوان المحاسبة.  بشأن إعادة 

   عدم االهتمام بالمخازن -
ا
المخزنة   األصــناف زن لطبيعة  عن عدم مالءمة المخا فضــع

ـــــافة إل باإل  ــ ـــــبابعدم توافر  ضـ ــ ـــــناف بالمخالفة ألحكام المادة   أسـ ــ الوقاية التامة لألصـ
انية والحسابات والمخازن. 220) ر  ( من الئحة المير

ـــــامـل لمحتويـات المخـازن بـالمخـالفـة ألحكـام   - ــ ـــ ــ ــ ــ   والشـ
ئ
عـدم القيـام بـةجراء الجرد الجزن

انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة ال295-294-293-292المواد ) ر  مير
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ــنــاف عــدم القيــام بحفظ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ داخــل المخــازن بطريقــة تتالءم وطبيعتهــا واالهتمــام    األصـ
ـــــنف تحدد رقم  والكمية الموجودة من  بالمخالفة ألحكام المادة   ـــــع بطاقة للصـ بوضـ

انية والحسابات والمخازن. 219) ر  ( من الئحة المير

ـــــنة   - ــ ــ ــ ـــــبة للسـ ــ ــ ــ ـــــيات الواردة بتقرير ديوان المحاسـ ــ ــ ــ عدم قيام الوزارة بالعمل عل التوصـ
ــنــة  19( من القــانون رقم )46م ممــا يعــد مخــالفــة لن  المــادة )2020المــاليــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ـــــأن إعـادة   م2013 ــ ـــ ــ ــ ــ   منهـا قيـام الوزارة   بشـ

ــبـة وتعـديالتـ  والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم ديوان المحـاسـ
ــــات اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الهيكـ  داراتبتغيير اختصـ

ر
ــنـة 145ل التنظيم  رقم )المـدرجـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

ــــدار    م دون2012 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة "مجلس قرارات بهــــذه التعــــديالت  إصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الجهــــة المختصـ
 . " الوزراء

:  القوة العمومية لوزارة الداخلية -  لوحظ ما يل 

  للوزارة بــالمخــالفــة للقــانون رقم ) -
ــنــة  12عــدم العمــل عل إعــداد مالك وظيقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 عالقات العمل والئحت  التنفيذية. بشأن  م2010

  للوزارة مع عدم وجود سياسات واضحة يتم عل ا ▪
  عدد الكادر الوظيقر

ر
رتفاع ا

ــــهـا  ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة اال   أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات الوظيفيـة الفعليـة وتحـديـد النق  والفـائ   حتيـاجـدراسـ
 .  
 وخاصة الوظائف ذات الحساسية واألهمية وذات الطابع األمبر

ــــاع    عــدم قيــام الوزارة بــالعمــل عل معــالجــة ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من وزار أوضـ ر المحــالير ة  الموظفير
ر ا ـــــبير ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات "غير المنسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــيبهم عل الوزارة    إعادة " من خالل  لعمل منذ سـ ـــ ــ ــ ــ تنسـ

ــــيق مع وزارة العمل إل أو  والجهات التابعة لها  ــ ــ ــ ــ ــــيبهم عادة التنسـ ــ ــ ــ ــ ــــابق إل   تنسـ ــ ــ ــ ــ سـ
 الذي يعد مخالفة لقانون عالقات العمل والئحت  التنفيذية. األمر  أعمالهم

ر ) ▪ ر بعقود بــالمخــالفــة لن  المــادتير ( من القــانون  28 ل24ارتفــاع عــدد الموظفير
ــنـــة  12رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن    م2010( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عالقـــات العمـــلبشـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امعن عـــدم االل فضـ ر  لير

ــالقرار رقم ) ــــوص المواد الواردة بـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  217بنصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن    م2012( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الئحـــة بشـ
ر بعقود.   الموظفير

انية للعام   ن  م 2021تنفيذ المت 

انية للوزارة عن السنة المالية  ر  م: 2021الجدول التال  يوضن موقف عن تنفيذ المير

 الرصيد  اتمصـروفال  المسيل  الباب ت

 (159,344,543)  1,099,966,087 940,621,544 الباب األول  1

2   
 3,326,026 111,673,973 115,000,000 الباب الثانر

 49,999,419 157,296,565 207,295,984 الباب الثالث  3

 (1,212,173)  728,212,173 727,000,000 " الباب الخامس "الطوارئ  4

 ( 107,231,270) 2,097,148,798 1,989,917,528 اإلجمالي 
 

ـــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاب    الصـ دينار مع عدم   159,344,543بمبلغ  الباب األول  بالتجاوز من حسـ
ــــروف العجز بتقرير ال  أســــبابإيضــــاح  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ات مما يعد مصــــــ

 
( من 13لن  المادة )مخالفا

انية والحسابات والمخازن. الئحة  ر  المير
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  مبلغ   -
ر
ــيد الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات مديريات األمن   3,326,026رصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار يمثل مخصـ

  تقرير ال
ر
ــروف بالمناطق ولم يظهر ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 25ات بالمخالفة لن  المادة )مصــ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــرف   عدم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــالصـ ــــصـ  ار لعدممليون دين  50ات الباب الثالث لمبلغ يقارب  من مخصـ
  ف من وزارة التخطيط.  إصدار أوامر 

ـــــيل وال - ـــ ــ ــ ــ ر المسـ ـــــاب الباب الخامس "الطوارئ" مبلغ  الفارق بير ـــ ــ ــ ــ ــــروف بحسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ مصـ
1,212,173    

ر
ـــــة ا ــ المنتهيـ ـــــة  ــ ـــــاليـ ــ المـ ـــــة  ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ من  ـــــل  ــ مرحـ ـــــد  ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل رصـ ــ يمثـ ـــــار  ــ دينـ

ــــاب المنــاظر بوزارة المــاليــإل    م ولم يتم ترجعيــ 2020/ 12/ 31 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بــالمخــالفـة  الحسـ
ر ) انية والحسابات والمخازن. 36-27ألحكام المادتير ر  ( من والئحة المير

 الباب األول

دينار    34,149,971  غتعلية مبل بشأن    م2021( لسنة  177رقم )قرار وزير الداخلية   -
ـــــرف طرف    20024رقم    ماناتحساب الودائع واأل الباب األول إل من حساب   ــ ــ ــ   مصــ

:  شـرطةلالهيئة  ألعضاءليبيا وذلك لتوفير المالبس والقيافة   لوحظ بشأن  ما يل 

جيع  - ــــابقة دون القيام بير ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ـــ ــ ــ ــ الذي  األمر    العامإل اإليراد    المبلغ مرحل من سـ
انيـــة  11يعـــد مخـــالفـــة لن  المـــادة ) ر ( من نظـــام القـــانون المـــال  للـــدولـــة والئحـــة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــأن   وزارة بمخاطبة وزارة الماليةعدم قيام ال ▪ ــ ــ ــ ــ ـــنة  إل   طلب ترحيل المبلغبشـ ــ ــ ــ ــ السـ
ـــــابـات  27م ـبالمخـالفـة لن  المـادة )2021المـاليـة   ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 والمخازن. 

ــتنــاد القرار  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مكــاتبــة تفيــد بــأن المبلغ يمثــل اعتمــاد عل قوة بنــد إل أي    عــدم اسـ
 المالبس والقيافة. 

    التوسع -
ر
  قرارات العمل اإل إصدار    ا

ر
من تم تكليفهم    قيام  ما يفيد إرفاق    عدم  مع  ضاا

 الموكلة إليهم.  األعمال للمهام و  إنجازهم بتقديم

ر من المرك  - ر المحــــالير   للعمــــل بوزارة الــــداخليــــة  بلغ عــــدد الموظفير
  21,688ز الوطبر

: الفح  والمراجعة لوحظ أعمال  ومن خالل ل موظف  
ر
  اآلن

ــــم مـا قيمتـ    - ــ ـــ ــ ــ ــ   وغير  5قيـام الوزارة بخصـ
ر من المركز الوطبر ر المحـالير دينـار للموظفير

ــــندوق الرعاية اال  ــ ــ ــــالن صـ ــ ــ ر بوزارة الداخلية لصـ ــــبير ــ ــ ية بالمخالفة للقانون  جتماعالمنسـ
ــنـة  12رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     عالقـات العمـل والئحتـ  التنفيـذيـةبشـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن فضـ

  يقدمها الصـن  إنشـاءمخالفت  لقرار 
دوق  الصـندوق دون االسـتفادة من الخدمات البر

ها.  ر من إعانات ومساعدات وسلف وغير  للموظفير

ــــم مــا قيمتــ   ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ      1قيــام الوزارة بخصـ
ر من المركز الوطبر ر المحــالير دينــار للموظفير

ــــالن اتحاد ال ــ ــ ر بوزارة الداخلية لصـ ــــبير ــ ــ ــــرطةوغير المنسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   بالمخالفة    شـ
الرياضر

 عالقات العمل والئحت  التنفيذية. بشأن  م2010( لسنة 12للقانون رقم )

   تــأخر الو  ▪
ر
  للعمــل    إعــادة زارة ا

ر من المركز الوطبر ر المحــالير ــيــب الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنسـ
ر  ــتفــادة منهم بـدال من العمــل عل التعيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أو  بـالوزارة والجهــات التــابعــة لهــا لالسـ

ر جدد      التعاقد مع موظفير
ا
ــــع ــ ــ ــ ــــاعهم الوظيفية  فضـ ــ ــ ــ ــــوية أوضـ ــ ــ ــ عن العمل عل تسـ
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 إداري)
 
( بالمخالفة للقانون رقم )- ا

 
عالقات العمل  بشـأن   م2010( لسـنة  12ماليا

 والئحت  التنفيذية. 

امعـــدم   ▪ ر ــنـــة  12( من القـــانون رقم )124الوزارة بن  المـــادة )  الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2010( لسـ
ــــأن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاغرة بــالمجموعــات  بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغــل الوظــائف الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عالقــات العمــل من حيــث شـ

ر بعقود.   الوظيفية النوعية بطرق التعاقد مع موظفير

امعـدم   ▪ ر ــــاع الوزارة بـ الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بعقود  ةخضـ ة اختبـار بـالمخـالفـة لن     إل الموظفير فير
ــنــة  217( من الالئحــة رقم )6المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2012( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  بشـ الئحــة الموظفير
 بعقود. 

ي 
ن
 الباب الثان

 اإليجاربند  

  غير  -
ر
ــــاب الطوارئ ا ــ ــــتخدام حسـ ــ ــــداد   األغراضاسـ ــ ــــاب بسـ ــ ــــم بطبيعة الحسـ ــ   تتسـ

البر
النظـام  ( من قـانون 17اـلذي يعـد مخـالفـة لن  المـادة )اإليجـاراتل األمر  قيمـة بع   
 المال  للدولة. 

 كامل المستندات المتعلقة بملكية العقار. الصـرف   ذونلم ترفق بأ  -

ـــــرف رقم  لوحظ ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    24,000بقيمة    م2021/ 03/ 11بتاريــــخ    3/ 5ةذن الصـ
أن قيمة الصـك  ف  لرئيس مكتب  ل  2020/ 08إيجار رقم   عقد   .ف(ع . و )لصـالن  

ـــــؤون اإل  ــ ــ  ح  لةداريالشـ
 
  طلبا كتابيا

ـــــؤون المالية بتاريــــخ  إدارة    مدير   يث قدم المعبر ــ ــ الشـ
ـــــداد قيمة  2021/ 03/ 02 ــ   اإليجار م يفيد بأن  يقوم بسـ

 
ـــــاحب العقار   نقدا ــ ـــــالن صـ ــ لصـ
ما يفيد قيام   ةذن الصـــرف  ويأمل أن يصدر الصك باسم  مع مالحظة أن  لم يرفق ب

 لصاحب العقار.  اإليجار بدفع قيمة 

 المكتبية  دواتبند القرطاسية واأل 

ــــرف  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــات  من   الصـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ  من (  17)  المادة   لن   عل البند بالمخالفة  الطوارئ   مخصـ
 . للدولة المال   القانون

  تجاوزت قيمتها   عدم -
ة الصـــرف   ألف دينار بعد   500إحالة المعامالت البر إل   مباشر
ــــبة لغرض ــ ــ ــ ــ (  24القانون رقم )إل   المراجعة الالحقة بالمخالفةأعمال   ديوان المحاسـ

ــــنة   ــــنة  ( ل19م المعدل للقانون رقم )2013لسـ ــــأن إعادة   م2013سـ تنظيم ديوان   بشـ
 المحاسبة. 

ـــــركاتتم تكليف ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــادرة عن وزير    أوامر ب  شـ ــ ــ ــ التكليف المباشر بموجب مكاتبات صـ
ــنـة  563ة رقم )دارـيالداخليـة بالمخـالفـة لالئحـة العقود اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور  2007( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م ولمنشـ

ــبـة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   (2021/ 1رئيس ديوان المحـاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اماالبشـ ر التعـاقـد بطريق   ةجراءاتبـ لير
. الت  كليف المباشر

ــــة العقود   - ــــة لالئحـ ــــالفـ ــــالمخـ بـ ر  ــــان حقوق الطرفير ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةبرام عقود لضـ لم تقم الوزارة بـ
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )دارياإل 

  ألغلب المعامالت. ضـريب   سداد  إثباتشهادات إرفاق  عدم -
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 السفر والمبيت 

ــــرف  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــات الطوارئ عل البند بالمخالفة لن  المادة )  الصـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ( من 17من مخصـ
 مال  للدولة. القانون ال

ر تسويتها. إل  لم يتم قيد عالوة السفر والمبي  كارتباط  -  حير

 حيث لوحظ: ل عل جهات ذات ذمة مالية مستقلة الصـرف  -

 شــــركةلصالن  دينار    72,020م بقيمة  2021/ 09/ 05بتاريــــخ    9/ 8إذن الصــــرف رقم  -
ــــياحة ــ ــ ــ ــــفر والسـ ــ ــ ــ ــــفر ل  الزهاء للسـ ــ ــ ــ ــــداد قيمة تذاكر سـ ــ ــ ــ ــالن قيام وزارة الداخلية بسـ ــ ــ ــ ــ   لصـ

ــــلية    .ج(ع . س) ـــ ــ ــ ــ ــــل ثان بالقنصـ ـــ ــ ــ ــ ــــفت  نائب قنصـ ـــ ــ ــ ــ وأشت  والتابع لوزارة الخارجية وصـ
 ميالنو(.  –تونس  –وذلك عل خط )طرابلس ل ا إيطالي –العامة الليبية ميالنو 

ــــرف رقم   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـــالن  دينار   46,500م بقيمة  2021/ 09/ 02بتاريــــخ    9/ 6إذن الصـــــ
ــــركة ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــياحة شـ ــ ــ ــ ــــفر والسـ ــ ــ ــ ــــاعة للسـ ــ ــ ــ جاع ق   برج السـ ــــير ــ ــ ــ يمة فاتورة رقم مقابل اسـ

ــــأن   م2021/ 08/ 31بتاريــــخ    0083/000310 ـــ ــ ــ ــ ــــيد بشـ ـــ ــ ــ ــ ــــفر للسـ ـــ ــ ــ ــ  م.ع ا  / تذاكر سـ
 وألفراد أشت  التابع لهيئة السالمة الوطنية. 

 السيارات والقوى المحركة

البيان التالي يبين اآلليات والمركبات والدرجات النارية التابعة لوزارة الداخلية خالل السنة المالية  

 م: 2021

ن البيا  العدد   ت 

 1 السيارات واالليات  1970

 2 خارج قطاع الوزارة  46

 3 المشوقة 74

 4 المخردة والتالفة 199

 5 المملكة 250

 اإلجمالي  2539
 

ــيارات واالليات - ــ ــ ــ     عدم قيام الوزارة باعتماد مالك السـ
 
ــلحة النقل  وفقا ــ ــ ــ ــوابط مصـ ــ ــ ــ لضـ

ي بالمخالفة لن  المادة )   م2021( لســنة  191مجلس الوزراء رقم )( من قرار 2الي 
اء واستعمال السيارات واألليات المملوكة للدولة. بشأن   ضوابط شر

جـاع عـدد  اإل   جراءاتعـدم قيـام الوزارة ـباإل  - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـارة وآلية    46داريـة والقـانونيـة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
ــنــة 191خـارج القطــاع بـالمخــالفــة لقرار مجلس الوزراء رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن   م2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

اء واستعمال   السيارات واألليات المملوكة للدولة.  ضوابط شر

عددها روقة والبالغ  ـــــالقانونية للسيارات واآلليات المس   جراءاتعدم قيام الوزارة باإل  -
ــــنة  191بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم )  74 ــــأن    م2021( لسـ اء  بشـ ــــوابط شر ضـ

 يارات واآلليات المملوكة للدولة. واستعمال الس 

ــاتبـــاع الط - ــا عـــدم قيـــام الوزارة بـ ــليمـــة والمعمول بهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     رق القـــانونيـــة السـ
 
ــا ر  وفقـ للقوانير

ـــــروع واللوائن عند   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    الشـــــ
ر
ســـيارات ومركبة بالمخالفة    250إجراءات التمليك لعدد  ا
ــــنة  191لقرار مجلس الوزراء رقم ) ــ ــ ــ ــــأن   م2021( لسـ ــ ــ ــ ــــتعمال  بشـ ــ ــ ــ اء واسـ ــــوابط شر ــ ــ ــ ضـ

 السيارات واألليات المملوكة للدولة. 
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ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 17رات بالمخالفة لن  المادة )من مخـصـصات الطوارئ عل الـسيا   الـصــ
 القانون المال  للدولة. 

  تجاوزت قيمتها   عدم -
ة الصـــرف   ألف دينار بعد   500إحالة المعامالت البر إل   مباشر
ــــبة لغرض ــ ــ ــ ــ (  24القانون رقم )إل   المراجعة الالحقة بالمخالفةأعمال   ديوان المحاسـ

ـــــنة   ــ ــ ــ ـــــنة  19م المعدل من القانون رقم )2013لسـ ــ ــ ــ ـــــ  م2013( لسـ ــ ــ ــ تنظيم    أن إعادة بشـ
 ديوان المحاسبة. 

ــــركاتالأغلب   تم تكليف - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــادرة عن   أوامر ب  شـ التكليف المباشر بموجب مكاتبات صـ
م ولمنشور 2007( لسنة  563ة رقم )داريوزير الداخلية بالمخالفة لالئحة العقود اإل 

ــبـة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   (2021/ 1رئيس ديوان المحـاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اماالبشـ ر التعـاقـد بطريق   ةجراءاتبـ لير
 .  التكليف المباشر

ي   - عدم الحصــــول عل الموافقات الالزمة من وزارة المواصــــالت ومصــــلحة النقل الي 
     الشــــروع قبل  

ر
اء السيارات  إجراءاتا وزراء  الذي يعد مخالفة لقرار مجلس  األمر    شر

ــأن    (2021/ 191حكومــة الوحــدة الوطنيــة رقم ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعمــال  بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء واسـ ــوابط شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
 ت المملوكة للدولة. السيارات واآلليا 

    4/ 107ةذن الصـــــرف رقم  لوحظ ب -
ر
دينار    7,930م وبقيمة  2021/ 04/ 27المؤرخ ا

ـــــالن  ــ ـــــيارة المذكور    3م.ر تمثل ترجيع قيمة عدد  خ  / لصـ ــ ـــــيانة سـ ــ فواتير لقطع غيار صـ
ــة ــ ــ ــ ــةل حيث لوحظ أ الخاصـ ــ ــ ــ ــيارة ملكية خاصـ ــ ــ ــ     ن السـ

 
   وفقا

للطلب المقدم من المعبر
 
 
 للوزارة.  وليس  ملكا

ــــرف  أذبموجب   - ــ ــ ــ ــ   20,950,000وقدره    إجمال  التال  بيانها تم  ف مبلغ  ونات الصــ
ــــركةلصــــالن  دينار   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد وســــائل النقل المختل   شــــــ فة وقطع الغيار  الطريق الدائم الســــتير

 :  بيانها كما يل 

أمر   رقم  

 التكليف 

أمر   تاريــــخ  

 التكليف 

 تاريــــخ الفاتورة  

 النهائية 

إذن    رقم  

 الصـرف 

إذن    تاريــــخ  

 الصـرف 
دينار   القيمة البيـــــــــــان   

2998ش س  م 2021/ 11/ 21  م 2021/ 11/ 21   605 /11 م 2021/ 11/ 23   

توفير عدد  

باص   10  

 يوتونك 

4,190,000 

3001ش س  م 2021/ 11/ 21  م 2021/ 11/ 21   607 /11 م 2021/ 11/ 23   4,190,000 

2999ش س  م 2021/ 11/ 21  م 2021/ 11/ 21   608 /11 م 2021/ 11/ 23   4,190,000 

3000ش س  م 2021/ 11/ 21  م 2021/ 11/ 21   609 /11 م 2021/ 11/ 23   4,190,000 

2997ش س  م 2021/ 11/ 21  م 2021/ 11/ 21   610 /11 م 2021/ 11/ 23   4,190,000 

 20,950,000 اإلجمالي 
 

ة لنـــأي عن رقـــابـــة الـــديوان   5عـــدد  إل   ةاإلجمـــاليـــيالحظ تجزئـــة القيمـــة   تكليفـــات مبـــاشر
ـــــابقـة ــ ـــ ــ ــ ــ (  24الـذي يعـد مخـالفـة  يحـة لن  المـادة الثـانيـة من القـانون رقم )ل األمر السـ
ـــــنة   ــ ــ ــ ـــــنة  19م المعدل للقانون رقم )2013لسـ ــ ــ ــ ـــــأن إعادة   م2013( لسـ ــ ــ ــ تنظيم ديوان   بشـ

 المحاسبة. 

 لجان العطاءات المركزية

ارة بالقيام بألمال التوريد والتعاقد لصالح الوزارة  تختص لجنة العطاءات المركزية بديوان الوز

وشكلت لجنة العطاءات  ،  والجهات التابعة إلشراف الوزارة والتي تتمتع بالذمة المالية المستقلة
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تشكيل لجنة العطاءات المركزية بوزارة  بشأن  م 2021( لسنة  1516بموجب قرار الوزير رقم )

اللجنة الخاصة   اجتماعت ومراجعة لينة من محاضر اجتمالومن خالل حضور بعض اال،  الداخلية

 نورد جملة من المالحظات كما يلي:   ،بالعطاءات

ــــر عدم اعتماد اللجنة لنموذج   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــامل تعرض في  كافة  اجتماع محضـ ــ ــ ات موحد وشـ
ــة حبر تــاريــــخ ف    جراءاتالبيــانــات واإل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المنفــذة من تــاريــــخ اإلعالن عن المنــاقصـ

سية.   المظاريف واعتماد الير

ـــــة ال - ــ ــ ـــــروط عدم إعداد كراسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــتوفاة لجميع    شـ ــ ــ ـــــليم ومسـ ــ ــ ـــــكل سـ ــ ــ ـــــفات بشـ ــ ــ والمواصـ
( لســــنة  563ة رقم )داريالمتطلبات الالزمة مما يعد مخالفة ألحكام الئحة العقود اإل 

  محا ر 2007
ر
 اللجنة. أعمال  م ا

ــــوص  عدم قيام   - ــ ــ ــــمانات المبدئية الالزمة والمنصـ ــ ــ اللجنة بةلزام الموردين بتقديم الضـ
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريعليها بالئحة العقود اإل 

ـــــجيل ال - ــ ــ ـــــجل موردين يتم في  قيد وتسـ ــ ــ ـــــركاتعدم اعتماد اللجنة سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ المتقدمة    شـ
ــحـة  جنبيـالمحليـة واأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الـذي يعـد مخـالفـةاألمر   هـا القـانونيـةإجراءاتة والتـأكـد من صـ

 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريلالئحة العقود اإل 

 العهد المالية

  الجدول  
ر
ـــــيل  بقيمة العهد المالية الا ــــروف التال  بيان تفصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــواة منها وغير مصـ ة المسـ

 م: 2021/ 12/ 31المسواة حبر 

 بيان الحساب  

 منه   مصـروفال 

 م 2021 م 2020 م 2019

 غت  مسواة  مسواة  غت  مسواة  غت  مسواة 

 21,697,600 4,461,290 36,331,975 4,894,000 الطوارئحساب 

  
 3,000,000 110,000 - 10,342,000 الحساب األمبر

 24,697,600 4,571,290 36,331,975 15,236,000 اإلجمالي 
   

 حساب الودائع واألمانات

ي لحساب الودائع واأل     ماناتالبيان التال  الرصيد الدفير
ر
 م: 2021/ 12/ 31ا

ي  رقم الحساب مصـرف اسم ال 
ن
 م 2021/ 12/ 31الرصيد ف

 41,739,379 100- 200- 24 ليبيا المركزي   مصـرف

 15,986,360 213-950 الجمهورية فرع المقريف 
 

امعدم  - ر ــاعد لقيد العمليات المالية    الير ــ ــ ــتاذ مسـ ــ ــ ــتاذ ودفير أسـ ــ ــ ــــك دفير أسـ ــ الوزارة بمسـ
    للحساب

 
انية والحسابات والمخازن.   (163)لما تضمنت  المادة  وفقا ر  من الئحة المير

ــابـات الودائع واأل  - ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   6تجـاوزت المـدة القـانونيـة )   مـانـاتاالحتفـاظ بمبـالغ مـاليـة بحسـ
انية والحسابات والمخازن.  (162)أشهر( والمحددة بالمادة  ر  من الئحة المير

امعـــدم اال - ر ــدير اإل   لير ــاب مـ ــديوان   دارة بكتـ ــادي بـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاع السـ ــابـــة عل القطـ ــامـــة للرقـ العـ
ــــبة رقم ) ــ    5499المحاسـ

ر
ــــوية 2021/ 11/ 03( المؤرخ ا ــ ــــمن العمل عل تسـ ــ م المتضـ
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ر ممـ ـــــابير ــ ـــ ــ ــ ــ (  19( من القـانون رقم )46ا يعـد مخـالفـة لن  المـادة )وإقفـال أحـد الحسـ
 تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالت .  بشأن إعادة  م2013لسنة 

 ودائع بالخارج لغرض التدريب 

ـــــنة    - ــ ــ ــ ـــــبة عن السـ ــ ــ ــ عدم قيام الوزارة باألخذ بالمالحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسـ
   
ر
ا ــــة  ــ ــ المنتهيـ ــــة  ــ ــ ــــاليـ ــ ــ ــــالودائع2020/ 12/ 31المـ ــ ــ بـ يتعلق  ــــا  ــ ــ ـــــب    م فيمـ ــ ــــدريـ ــ ــ التـ لغرض 

 . والحواالت المالية بالسفارات الليبية بالخارج 

ر وزارة المـاليـة  -   بيـانـات قيمـة الودائع بـالخـارج بير
ر
ـــــارب ا ــ ـــ ــ ــ ــ   دوالر   65,649,969التضـ
 دوالر.  123,263,578ووزارة الداخلية 

  مسك سجل الودائع بالخارج إل  -
ر
  قيمها ومتابعة حركتها   ثباتقصور وزارة الداخلية ا

  
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإجراء    القـانونيـة حيـالهـا   جراءاتعن عـدم القيـام بـالعمـل عل اتخـاذ كـافـة اإل فضـ

  التسوية الالزمة
 
ر المعمول بها. وفقا  للوائن والقوانير

 للعمليات األمنيةالعامة   دارةاإل 

ــتحــداث   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ داخليــة  بــالهيكــل التنظيم  لوزارة الــ للعمليــات األمنيــةالعــامــة   دارة اإل تم اسـ
ــــب   ــ   بموجـ

ــــاق الوطبر ــ الوفـ ــــة  ــ ــــا   لحكومـ ــ الرئـ المجلس  ــــة   (1591)  رقم  قرار  ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
 . م2018

  بفتن حساب    دارة قيام اإل  -
ر
المجلس الرئا   لحكومة الوفاق   بالمخالفة لقرار  مصـرا

  
ــــنة    (1591)  رقم  الوطبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن   م2018لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتحداث بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ للعمليات  العامة    دارة اإل اسـ
ــــول عل الموافقـات الالزمـة بـالهيكـل التنظيم  لوزارة   األمنيـة ــ ـــ ــ ــ ــ الـداخليـة بعـدم الحصـ

  بفتن الحساب ال
ر
  من قبل وزارة المالية. مصـرا

ــــرف رقم    بموجــــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاريــــخ    11/ 57إذن الصـ م تم  ف مبلغ  2020/ 11/ 09بتــ
: لوحظ بشأنها  لدينار كعهدة مالية 2,550,000  

ر
 اآلن

ــــالن اإل  - ــ ــ ــ ــ جب قرار وزير  العامة للعمليات األمنية بمو  دارة المبلغ يمثل عهدة مالية لصـ
ـــــنة  1802الداخلية رقم ) ــ ـــــاب الخاص باإل إل   وأحيل المبلغل  م2020( لسـ ــ   دارة الحسـ

 الجمهورية.  مصـرف طرف 

ــالن   ▪ ــ ــ ــتحقة لصـ ــ ــ   القيمة المسـ
ر
ـــــركةالمبلغ يمثل باا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ اد    شـ ــتير ــ ــ المفتاح الليب   السـ

ــــيارا ــ ــ ــ ــ ــــلمة لفرع اإل آلية    مركبة  56وقطع الغيار مقابل توريد عدد    تالسـ ــ ــ ــ ــ  دارة مسـ
  المركزي   العــــامــــة للــــدعم

 
عــــامــــة إدارة    العــــامــــة للــــدعم المركزي   دارة بــــأن اإل ل علمــــا

 العمليات األمنية.  دارة موازية إل 

 صندوق الرعاية االجتماعية

ــــندوق بالمخالفة للقانون رقم ) - ــــنة  12عدم وجود جمعية عمومية للصـ   م2010( لسـ
ـــــأن   ــ ـــ ــ ــ ــ عالقـات العمـل والئحتـ  التنفيـذيـة والـذي ن  عل وجود جمعيـة عموميـة  بشـ
ر في . جتماع  وق التكافل اال لصند   تتكون من جميع المساهمير
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ــــم مــا قيمتــ    - ــ ـــ ــ ــ ــ      5قيــام الوزارة بخصـ
ر من المركز الوطبر ر المحــالير دينــار من الموظفير

ــــندوق الرعاية اال  ـــ ــ ــ ــ ــــالن صـ ـــ ــ ــ ــ ر بوزارة الداخلية لصـ ــــبير ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة  ل  يةجتماعوغير المنسـ
ـــــنة  12للقانون رقم ) ــ ــ ـــــأن   م2010( لسـ ــ ــ    يةعالقات العمل والئحت  التنفيذبشـ

ا
ـــــع ــ ــ فضـ

   ل  الصندوق  إنشاءعن مخالفت  لقرار 
ر من الخدمات البر ودون استفادة الغير منسبير

ها.  ر من إعانات ومساعدات وسلف وغير  يقدمها الصندوق للموظفير

 جهاز املباحث اجلنائية  

 نظام الرقابة الداخلية

  تنظم   -
ر صـــالحيات    إجراءاتغياب االختصـــاصـــات البر الضـــبط الداخل  وتحدد وتبير

 ويحدد خطوط االختصاص والمهام المسندة لكل موظف. إدارة  م كلومها 

ـــــجالت العهد ومتابعة حركة  - ـــــاعدة كسـ ـــــجالت الرقابية المسـ ـــــك بع  السـ غياب مسـ
  ف بطاقات الهاتف )الدفع المسبق والوقود(. 

م  2021م حبر نهاية العام  2020عدم قفل العهد المالية المرحلة من السنة المالية   -
 ات المنظمة لعمل ذلك. تشـريعمخالفة لل وهو ما يعد 

ــلب   عل ل األمر  نق  العنـا  المـاليـة المؤهـلة بمكتـب المراجعـة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اـلذي ـل  االثر السـ
 سير العمل. 

عدم قيام مكتب المراجعة بةعداد تقارير دورية عن ســـير العمل خالل الســـنة المالية   -
 م. 2021

ام إدارة عدم  - ر ــــبقةالير ــ ــ ــــول عل الموافقة المسـ ــ ــ من المراقب المال  قبل    الجهاز بالحصـ
ــأي نفقــــة    ممــــا   االرتبــــاط بـ

 
ــانون النظــــام المــــال   20لن  المــــادة )يعــــد مخــــالفــــا ( من قـ

انية والحسابات والمخازن. 26للدولة وكذلك المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــنة  إدارة    عدم قيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهاية سـ
ر
ــول  وممتلكات  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوي ألصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجهاز بةجراء الجرد السـ

ــــر   االرتكاز م بالطريقة الصحيحة و 2021 فقط بالمخالفة لن     تالموجوداإل حصــ
انية والحسابات والمخازن. 218المادة ) ر  ( من الئحة المير

ية انية التسيت  ن  المت 

 ات الفعلية مصـروفال  المبالغ بالحواالت السنة المالية   الباب

 ول األ
2021 

50,916,484 54,538,148 

  
 7,000,000 7,000,000 الثانر

 61,538,148 57,916,484 اإلجمالي 
   

ــــك بطاقة مرتب لكل موظف تدرج بها كافة ما يـضــــف من مرتبات و  -   عدم مسـ
ر
ــــاا   إضـ

انية والحسابات المخازن.  (134)بالمخالفة لن  المادة مكافآتل و  ر   من الئحة المير

ــــروف ال  مكافآتبلغ  قيمة ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــنة المالية    ةمصـ   703,018م بنحو  2021خالل السـ
   ف الدينار  

ر
ـــــع ا ــ ــ ــ ـــــتمرة دون وجود    مكافآتحيث لوحظ التوسـ ــ ــ ــ المقطوعة والمسـ
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ـــــوابط تنظمها    ضـ
ا
ـــــع ـــــتمرارية مع   مكافآتعن بع  من تلك الل فضـ أخذت طابع االسـ

 ذلك:  أمثلةها لالستقطاعات القانونية ومن إخضاععدم 

 مالحظات  الصـرف بيان  القيمة  إذن الصـرف   رقم

يات   مكافأة 8000 2021/ 6/ 408  لجنة المشير

 20,529 2021/ 6/ 414 ها للضمان والتضامن إخضاععدم 
 مالية   مكافآت 

 ألعضاء الجهاز 
467 /6 /2021 3,915 

 ها لخصم الجهاد ودمغة المخالصةإخضاععدم  12000 2021/ 6/ 510
          

ــالن الدينار   100,060بمبلغ وقدره    2021/ 4/ 15بموجب إذن  ف   - ــ ـــــركةلصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ  شـ
: حيث لوحظ  لالفنية المتقدمة لصيانة السيارات  

ر
 اآلن

 ات سنوات سابقة. مصـروف م ب2021ات السنة المالية مصـروف تحميل  -

  تتيد وتعزز  ▪
ـــــرف حيث أن أغلب   غياب التقارير البر ــ ـــ ــ ــ ــ الرسـائل بدون تواريــــخ الـصــ

  فض   اشارية  أرقامو 
ا
 عن الخلل الذي يصاحب الدورة المستندية بقسم الحركة.  ع

ــتالم  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد اسـ ــــات عنـ ــــب اآلليـ ــــل رئيس مكتـ ــــة من قبـ ــــائيـ ــــاد الفواتير النهـ ــــدم اعتمـ عـ
 الصيانة. إجراء  المركبات بعد 

 العهد المالية

وبلغت العهد  دينار  22,000م نحو 2020بلغت قيمة العهد المالية القائمة والمرحلة لن سنة  

إجمالي قيمة العهد بمبلغ لتصبح دينار  344,800م قيمة 2021خالل هذا العام ة مصـروف ال

 كاآلتي: لم تسوى بيانها دينار  32,000لهدة بقيمة غلبها والزالت دينار وقد تم تسوية أ 366,800

 مالحظات  بيان مستلم العهدة  تاريــــخ رصفها  القيمة  إذن الصـرف   رقم

 ال ج ص ال  2020/ 5/ 18 5,000 2020/ 5/ 31

 2020مرحلة من سنة 
 ف م  و  2020/ 5/ 31 10,000 2020/ 5/ 36

 ن ا غ  2020/ 12/ 31 2,000 2020/ 12/ 187

 م ال ال  2020/ 11/ 18 5,000 2020/ 11/ 16

 خ ع ال  2021/ 6/ 24 5,000 2021/ 6/ 37
 2021/ 12/ 31قائمة حبر  

 م ي ال  2021/ 9/ 29 5,000 2021/ 9/ 41
 

 وفي شأن ذلك لوحظ التالي: 

ــــجل لعدم  - ـــ ــ ــ ــ ــــك سـ ـــ ــ ــ ــ   إمسـ
ر
ــــاهم ا ـــ ــ ــ ــ ر حركة العهد ويسـ حكام الرقابة ومتابعتها  لعهد يبير

 . م2021بيان بالعهد المالية القائمة حبر نهاية السنة المالية ل وتسويتها 

   ف العهد المالية وذلك بصــ -
ر
ــالتوســع ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  رفها ألغلب المدراء بالجهاز ــ

ا
عن ل فضــع

 عدم تحديد الغرض من تلك العهد بشكل دقيق. 

ــــرف   الجهاز   إدارة  لجوء - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  من ل  النقدي من خالل العهد المالية الممنوحةللصـ
ا
 بدال

ـــــرف   ــ ـــ ــ ــ ــ ة الصـــ انية مباشر ر ومن ذلك قيام  ل  من خالل بنود المخصـصـات المعتمدة بالمير
ات من قيمة العهد ال ر اء أثاث وتجهير ــــروف بع  مستلم  العهد بشر ــ ـــ ــ ــ ــ ة بالمخالفة  مصــ
انية والحسابات والمخازن بالخ ر  ومثال ذلك: ل صوصألحكام ومواد الئحة المير
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 مالحظات  البيان  قيمة العهد  إذن الصـرف   رقم

ات  ي ع ال  10,000 2021/ 6/ 26 ر اء تجهير  شر

اء نظارات طبية ن ن ال  10,000 2021/ 6/ 30 يات شر  من ضمن المشير
 

ــتلم  العهــد لإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوابط المنظمــة جراءاتعــدم معرفــة ودرايــة العــديــد من مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والضـ
  من قيمة تلك العهد. الصـرف  ترتب عن الذي األمر  من العهد للصـرف 

ئ
 العشوان

 المشـروعات

م  2021/ 12/ 31إدارة الجهاز حبر    قيمة العقود والتكليفات الصادرة عن   إجمال  بلغ   
ـــــروعل  36دينار لعدد    98,000,000بمبلغ   ــ ــ ــ ر ما   مشــ ومن خالل الفح  والمراجعة تبير
 :  يل 

  يالجهــاز للبيــانــات والمعلومــات إدارة    افتقــار  -
ــتنــدات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مكن من خاللهــا أن والمسـ

  ضـــبط وإ
ر
ـــــروعحكام الرقابة عل حركة متابعة تنفيذ التســـاهم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات بالمخالفة  مشـــــ

 التخطيط والئحت  التنفيذية. بشأن  م2000( لسنة 13للقانون رقم )

ـــــجل لال - ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ــ ــ امعدم فتن ومسـ ر ـــــوص علي  بالقانون رقم )لير ــ ــ ــ (  13ات المالية المنصـ
 والئحت  التنفيذية. التخطيط بشأن  م2000لسنة 

  إعداد ملفات لكافة ال -
ر
ــــروعالقصور ا ــ ات متضمنة لجميع البيانات ذات العالقة  مشــ
انية الجهاز. أعمال  بتنفيذ  ر  العقود المحملة عل مير

  مشــروعات " إعداد تقارير متابعة تنفيذ ال  إغفال  -
    " بشكل ربــع سنوي مال    –فبر

 
وفقا

 والئحت  التنفيذية.  التخطيط بشأن  م2000( لسنة 13للقانون رقم )

 ارئ" نفقات الطو الباب الخامس " 

قرارات رئيس مجلس الوزراء  دينار بناًء للى  10,645,930م مبلغ  2021خصص خالل العام 

  010/ 213/ 663يمة لحساب الطوارئ رقم وقد تم تسييل كامل الق  م2021( لسنة  645-148رقمي )

 اآلتي:ومن خالل الفحص والمراجعة لوحظ ، ريمـ الجمهورية الص مصـرفب 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــتحقات    12/ 6إذن الصـ ــ ــــركةتم  ف مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ الجديد زهرة  شـ
ـــــة   ـــــاوالت بقيمـ ـــــار    646,030للمقـ ــــاءلغرض  دينـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة    إنشـ ــ   منطقـ

ر
ـــــدواعش ا ة للـ مقي 

ل حيث  2021/ 34شـركة المنفذة يحمل رقم  برام عقد مع الالصـرف وإ  وتمل  بوقرين أ 
ـــــر ن  تم تنفيذ اللوحظ أ  ــ ية مستندات توضن ماهية الجهة مالكة  وع دون وجود أ مشــ
 وجود تخصي  من مصلحة االمالك العامة. ل أو االرض

 السيارات

ــــم المركبات - ـــ ــ ــ ــ ونبالجهاز لمنظومة اإلاآللية    افتقار قسـ ــــفةية يتم من خاللها  لكير ـــ ــ ــ ــ  أرشـ
 كافة بيانات السيارات. 

  تخ  المركبات -
ـــــتندات البر ــــراء  اءاتإجر بداية من اآللية    غياب لبع  المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   الشـ

 
ا
 تسليمها.  إجراءاتالصيانة الخاصة بها و وإجراء  لتسجيلها  والتوريد وصوال

ــــجل تحليل  إل  - ــ ــــك سـ ــ ــــول   ثباتعدم مسـ ــ    األصـ
 
ــــ  حفاظا ــ ـــــعليها من السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــياع  ــ ــ رقة والضـ

 والتلف. 
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 العامة السترياد للسلع األمنية   شـركة ال 
ــــنة  510بموجب قرار وزير الداخلية رقم ) ــ ــ ــ ــــأن اإلذن  2021( لسـ ــ ــ ــ لة مبلغ مال  حا بة م بشـ

ــــالن ال  33كوديعة بقيمة   ــ ـــــركةمليون دينار لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاب    شـ ــ ــــلع األمنية من حسـ ــ العامة للسـ
ــــرف طرف    20024مانات رقم  الودائع واأل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ليبيا وذلك لتوفير المالبس والقيافة   مصـ

: الفح  والمراجعة لوحظ أعمال  ومن خالل شـرطةل ألعضاء هيئة ال  
ر
 اآلن

ـــــدار عـدد قيـام وزير اـلداخليـة   - ــ ـــ ــ ــ ــ   31,400,897إجمـاليـة قـدرهـا تكليفـات بقيمـة   7ـبةصـ
ـــــركاتلصالن  دينار   ــ ــ ـــــركة السلع األمنية المستفيد "شــ ــ ــ تركية" مقابل توريد مالبس   شــ

 وقيافة لصـالن أعضـاء هيئة ال
 
ـــــرطة خصـما ــ ـــ ــ ــ ــ يعد تجزئة للقيمة  ل  من قيمة الوديعةشـــ

  للحد الذي ينأى بها عن الرقابة المســبقة من الديوان
ا
امعن عدم اال فضــع ر بةحالة    لير

ــــرف   المعامالت المالية بعد  ــ ة لديوان المحاسبة لغرض المراجعة الالحقةالصــ   مباشر
ــنة  24للقانون رقم )   يحة  مخالفةالذي يعد األمر   ــ ـــ ــ ــ ــ قانون  لل م المعدل  2013( لسـ
 تنظيم ديوان المحاسبة.  بشأن إعادة  م2013( لسنة 19رقم )

امعدم  - ر جيع المبلغ اال  الير ــــركة بير ــ ــ    شــ
  33دينار من أصل الوديعة    1,599,103لمتبقر

 مليون دينار. 

ــــركةالقيام   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   بناءا عل    بفتن اعتمادات  شــ
ر
ة ا التوريد ودون   إجراءاتتكليفات مباشر

ــول  لــــذهــــاب لا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مجلس   المبــــاشر من بــــالتعــــاقــــد عن طريق التكليف  اإلذن    عللحصـ
 . الوزراء 

ـــــركاتقيام بةبرام عقود توريد مع الالعدم  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمالموردة    شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لضـ ان حقوق الطرفير
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريالئحة العقود اإل إل  بالمخالفة

  فتح  بها  -
 االعتمادات. عدم وجود ضمانات )خطاب ضمان( بالقيمة البر

امعدم  - ر ـــــركةال  الير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــوية الوديعة مع اإل   شـ ــ ــ ــ المالية بالوزارة وتقديم التقارير   دارة بتسـ
انية   ر ــوية للوديعة بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة والئحة المير ــ ومذكرات التسـ

 م. 2021( لسنة 510منن الوديعة رقم )والحسابات والمخازن وإل قرار 

ــــركةعدم قيام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــيق مع  شـ ــ ـــــؤونإدارة   بالتنسـ ـــــاص قبل  اإلمداد   شـ ـــــاحبة االختصـ صـ
ـــــروع  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     الشـ
ر
ــــفات وتقدير اال   راءاتإجا ــ ــــة المواصـ ــ ات الفعلية  حتياجالتكليف لدراسـ
 م. 2012( لسنة 145الهيكل التنظيم  للوزارة رقم )إل  بالمخالفة

ــــركةقيام ال - ــــروط بمخالفة ال  شــ     شــ
ر
م  2020( لسنة  26المستديم رقم )األمر   الواردة ا

ــــرطةقيافة أعضــاء البشــأن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرطةحســب تقرير كلية ضــباط ال  شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من حيث عدم   شــــ
 ريفات الصيفية والشتوية والرياضية. ـ انطباق المواصفات عل بدلة التش 

ــــرف رقم    بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      5/ 30إذن الصـ
ر
م تم  ف مبلغ  2021/ 05/ 19المؤرخ ا

ــــركةلصـــالن  دينار    585,372.231 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــركةالعماد العال  مقابل تنفيذ مخازن ال  شـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــــ
ر موقع ت اد الســــلع األمنية وتجهير مســــتخل  رقم  ركيب مصــــنع االنفو " العامة الســــتير

ـــــأنها 1 ــــرف    " لوحظ بشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ انية الطوارئ بالمخالفة  الصـ ر ـــــاريــــع التنمية من مير عل مشـ
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 17لن  المادة )
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 السياحية   شـرطة جهاز ال 

 نظام الرقابة الداخلية

  معتمد من وزارة العمل وفق ما يقضـ -
ـــــعدم وجود مالك وظيقر ــ ـــ ــ ــ ــ ر ب  أحكام القانون  ــ

 . عالقات العمل والئحت  التنفيذيةل بشأن م2010لسنة ( 12رقم )

انية  - ر  دفعات تح  الحساب(.  –العهد  – )أماناتعدم مسك سجالت خارج المير

( من الئحة الحســابات  248عدم وجود بطاقات صــنف المخازن بالمخالفة للمادة ) -
 . والمخازن

ــالفـــة للمـــادة )اجود  عـــدم و  - ــــطوانـــة إطفـــاء بـــالمخـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـــات  ( من الئحـــة  220سـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
 . والمخازن

 . عدم وجود تهوية جيدة للمخزن -

ـــــنيفها مما يؤدي  - ــ ـــــاعة عل األرض وعدم تصـ ــ ـــــتفادة  إل   تكدس البضـ ــ تلفها وعدم االسـ
 منها. 

ــور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبط المخـــازن وعـــدم اتخـــاذ اإل إدارة    قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ضـ
ر
الالزمـــة بـــةعـــداد    جراءاتالجهـــاز ا

ــــافــة إل  و ف المواد المخزنــة    ثبــاتوتركيــب منظومــات فعــالــة إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عمــل  عــدم الإضـ
    تصــرف بنظام بطاقات الصنف لمراقبة حركة المخزون وعدم ال

ر
الراكدة    األصناف ا

  
ر
)ا لــلــمــواد  ــــة  ــ ــ ــــالــفـ ــ ــ ــــالــمــخـ ــ ــ بـ الــمــخــزن  ـــــة  308-309-310-311  ــ انــيـ ر الــمــير ــــة  ــ ــ الئــحـ مــن   )

  . والحسابات والمخازن

ـــــاب الودائع واأل  - ــ ـــ ــ ــ ــ  بالمخالفة    ماناتوجود مبالغ بحسـ
 
تجاوزت المدة المحددة قانونا

انية والحسابات والمخازن( من ال 162لن  المادة ) ر  . ئحة المير

ــابقة لم يتم اتخاذ اإل  - ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ــادرة عن سـ ــ ــ ــــكوك معلقة صـ ــ الالزمة   جراءاتوجود صـ
ـــــموح بها بالمخالفة لن  المادة ) ــ ــ ــ ة القانونية المسـ (  118حيالها حيث تجاوزت الفير

انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ئ للخزائن والمخازن. مكتب المراجعة الداخلية عن قيام بال إغفال  -  جرد المفاج 

ية انية التست  ن  المت 

ــال ــارنـــة بـ ــاليـــة مقـ ــن االعتمـــادات المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالبيـــان التـــال  يوضـ ــــروفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات الفعليـــة حبر  مصـ
 : م2021/ 12/ 31

 الرصيد  اتمصـروفال  المسيل  البيان 

 "   300.930" 23,699,070 19,918,562 الباب األول 

  
 15.320 1,484,680 1,499,998 الباب الثانر

 " 316.250"  25,183,750 21,418,560 اإلجمالي 
 

ر   10ورود مرتبــــات لعــــدد   - ـــة    موظفير ــــهريـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة شـ ــار    8,289بقيمـ انتهــــ  عالقتهم  دينــ
ــتقـالـة   – انقطـاع  –  إنهـاء  –الوظيفيـة بـالجهـاز )متقـاعـدين   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وفـاة( دون اتخـاذ مـا   –اسـ

 . حيالها  إجراءاتيلزم من 
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ــــرف    تأذونا تظهر عينة الفح  لمجموعة   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــعف  دينار    148,235بقيمة  الصـ ــ ضـ
ــتنــــدي   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــــاتإرفــــاق    من حيــــث عــــدمالتع يز المسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عروض  ل  محــــا ر لجنــــة المشـ

ـــلة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخ من العقود ل  المفـاضـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  99بالمخـالفـة ألحكـام المـادة )ل  نسـ ر ( من الئحـة المير
 . والحسابات والمخازن

 حسابات مصـرفية

ــــنة ــ ــ ــــكوك معلقة ترحل من سـ ــ ــ ر وجود بع  صـ ــــوية تبير ــ ــ   من خالل فح  مذكرات التسـ
 القانونية حيالها.  جراءاتألخرى دون اتخاذ اإل 

ــــاب ال  إيرادات - ـــ ــ ــ ــ ـــــــف حسـ ــ ــ ــ ـــــرف قيدت بالدفاتر لم تظهر بكشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمالية  بقيمة    مصـ
ر جزء منها يخ  سنوات سابقة. دينار  124,727  تبير

ــــرف مبالغ خصم  من كشف حساب ال - ــ ـــ ــ ــ ــ إجمالية  وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة    مصــ
 . م2014ات سابقة إل سنو  مبالغ تعود  منها دينار  68,213

ـــــكوك المعلقة يرجع تاريــــخ تحرير عدد منها  - ــابقة  إل   وجود عدد من الصـ ـــ ـــــنوات سـ سـ
ــــوص عليهـا بـالمـادة )  جراءاتولم يتخـذ حيـالهـا اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 118القـانونيـة المنصـ

انية والحسابات والمخازن ومثال عل ذلك  ر  : المير

 رقم الصك  القيمة  تاريــــخ تحرير الصك 

 3607 1,287 م 2016/ 8/ 3

 3829 3,585 م 2016/ 8/ 31

 4155 2,009 م 2016/ 11/ 2
 

ــــكوك المعلقـة يرجع تـاريــــخ تحريرهـا  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  إل    وجود عـدد من الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بمبلغ  2015سـ
ــــوص عليهـــا    جراءاتولم يتخـــذ حيـــالهـــا اإل دينـــار   63,405إجمـــال    ــ ـــ ــ ــ ــ القـــانونيـــة المنصـ
انية والحسابات والمخازن ومثال عل ذلك 118بالمادة ) ر  : ( من الئحة المير

 رقم الصك  القيمة  تاريــــخ تحرير الصك 

 22 1,333 م 2015/ 12/ 28

 23 365 م 2015/ 12/ 28

 342838 12,437 م 2020/ 12/ 31
 

 والودائع  ماناتاأل 

ــــرف قيدت بالدفير لم تظهر بكشف حساب ال  إيرادات - ــ   19,958إجمالية  بقيمة    مصــ
 . دينار 

ــــاب ال - ــ ــ ــــف حسـ ــ ــ ــــم  من الدفاتر ولم تظهر بكشـ ــ ــ ــــرف بمبلغ  وجود مبالغ خصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ مصـ
 . م2013سنة إل  ترجع تاريــــخ البع  منها دينار  85,750

ـــــكوك المعلقة يرجع تاريــــخ تحريرها  - ـــــنة  إل  وجود عدد من الصـ م ولم يتخذ 2013سـ
ــــوص عليهــا بــالمــادة ) جراءاتحيــالهــا اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  118القــانونيــة المنصـ ر ( من الئحــة المير

 والحسابات والمخازن ومثال عل ذلك: 
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 رقم الصك  القيمة  تاريــــخ تحرير الصك 

 2559326 910 م 2013/ 10/ 22

 2559327 910 م 2013/ 10/ 22

 976776 3,473 م 2015/ 4/ 12

 976828 633 م 2015/ 6/ 22

 976974 1,091 م 2016/ 12/ 4
 

ــــرف مبالغ خصــــم  من ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دينار   5,481إجمالية  وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة    مصــــــ
 . م2014سنة إل  تعود 

 الباب الخامس "نفقات الطوارئ" 

ــيلــة نحو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغــ  جملــة  دينــار   3,000,000  بلغــ  جملــة المبــالغ المــاليــة المسـ   حير
ر
ا

 مصـروف ال
 
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  3,000,000 ه وقدر  ات مبلغا

 القيمة  البيان 

 972,000 ليةآ  11 توريد عدد

 432,500 ليات آ 5 توريد عدد

 847,200 ثاث مكتب   أقيمة توريد 

 376,900 قيمة توريد قرطاسية

 230,648 قيمة صيانة لديوان الجهاز وفرع طرابلس 

 140,000 قيمة توريد مالبس شتوية

 2,999,248 اإلجمالي 
 

ــــرف رقم    بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    الم 1/ 12إذن الصـ
ر
م تم  ف مبلغ  2021/ 12/ 08ؤرخ ا

ــــركةلصــالن  دينار   972,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيث لوحظ    لقمة التواصــل مقابل توريد ســيارات  شــــ
: عل ذلك   

ر
 اآلن

 لقرار مجلس الوزراء رقم   -
 
 من لجنة العطاءات طبقا

ا
يات بدال ــــير ــ ــ ــ ــ (  492)تكليف المشـ

 م. 2013لسنة 

ة   ▪ ــافـة كبير ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم طلـب العرض من معـارض محـددة داخـل مـدينـة معينـة تبعـد مسـ
 عن مقر الجهاز. 

  يوم   اجتماع بينما   ▪
ر
يات كان ا ـــــير ــ من اإلذن  م قبل أخذ 2021/ 11/ 28لجنة المشـ

يات من القرار رقم )  م. 2020( لسنة 1772وزير الداخلية باستثناء لجنة المشير

ــتثنـــ ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء بموجـــب كتـــاب مـــدير مكتـــب وزير الـــداخليـــة رقم جـــاءت الموافقـــة بـــاالسـ
  3436ش/ . )ش

ر
 م. 2021/ 12/ 06( المؤرخ ا

ر من خالل االطالع عل العروض المقــدمــة إن   ▪ الهواتف المــدونــة عل   أرقــامتبير
ـــــركةعرض  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــاء عليها ه  نفس   شـ ــ ــــل الذي ثم اإلرسـ ــ الهواتف   أرقامقمة التواصـ

. الوافدة مما يدل أنها أعد شـركةالمثبتة عل عرض 
 
 ت شكليا

يـات يوم   اجتمـاع و  ▪ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بعـد تـاريــــخ العروض المرفقـة  2021/ 11/ 28لجنـة المشـ
   
ر
ـــــة ا ـــــاز رقم )ل  م2021/ 11/ 20المؤرخـ ـــــب رئيس الجهـ ـــــائـ نـ ـــــدير  ـــــاب مـ - 10وكتـ

2021  
ر
ـــتثناء الجهاز من القرار )2021/ 11/ 30( المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ ـــنة  1772م اسـ ــ ــ ــ ــ ( لسـ

 . م2020

 فقة من وزير الداخلية. م قبل أخذ الموا2021/ 12/ 01الفاتورة النهائية بتاريــــخ  ▪
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ــــركةتكليف ال ▪ ــ   2021-11-6بالتوريد تم بكتاب رئيس الجهاز رقم )  شــ
ر
( المؤرخ ا

 م. 2021/ 11/ 30

اء الـسيارات من  ▪ ـــــركةتم شر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركةقمة التواصـل وتم اسـتالم الـسيارات من   شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شـــ
 دروب ليبيا. 

ــــركةلم تتضــــمن الفاتورة النهائية ل ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قمة التواصــــل بيان المواصــــفات الدقيقة    شــــــ
 . للسيارات

ر اســـتالم الســـيارات من  ▪ ـــــركةتبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  )إ.ع.ذ(رئيس المخزن   دروب ليبيا من قبل شـ
  شــركةقمة التواصل من مخازن ال  شــركةم عل ورق معنون ل2021/ 12/ 13يوم 

ـــــرات بمدينة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ إل )إ.ع.ذ( لجنة االســـتالم برئاســـة  إل   وتم تســـليم الســـيارات  مصـ
ر أي    م2021/ 12/ 14الجهاز يوم  مخازن أن اللجنة اســــتلم  الســــيارات من أمير
ــــيارات من ال  إ.ع.ذ  / المخزن ــ ــــتلم السـ ــ ـــــركةل  والذي هو رئيس اللجنة ولم تسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ شـ

 . شـركةواللجنة استلم  السيارات دون ذكر المواصفات حسب عرض ال

ــــرف رقم    بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     2/ 12إذن الصـ
ر
م تم  ف مبلغ  2021/ 12/ 08المؤرخ ا

: حيث لوحظ  لعالم القمة شـركةلصالن نار دي 432,500  
ر
 اآلن

ــنــاد العمــل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  لقرار مجلس إل   إسـ
 
 من لجنــة العطــاءات طبقــا

ا
يـات بـدال ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجنــة المشـ

 م. 2013( لسنة 492الوزراء رقم )

▪    
ر
العروض ا ــــاريــــخ  ــ ــــا  2021/ 11/ 23تـ ــ ــــاع م بينمـ ــ ــــات يوم   اجتمـ ــ يـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ ــــة  ــ لجنـ

- 10هـاز رقم )وكتـاب مـدير نـائـب رئيس الجل  بعـد العروضأي    م2021/ 11/ 28
2021  

ر
ـــتثناء الجهاز من القرار )2021/ 11/ 30( المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ ـــنة  1772م اسـ ــ ــ ــ ــ ( لسـ

 . م2020

    اجتماع تاريــــخ   ▪
ر
يات ا ــير ــ ـــ ــ ــ ــ من اإلذن  م قبل تاريــــخ أخذ 2021/ 11/ 28لجنة المشـ

يات من القرار رقم )  م. 2020( لسنة 1772وزير الداخلية باستثناء لجنة المشير

ــتثنـاء بموجـب   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كتـاب مـدير مكتـب وزير الـداخليـة  حيـث جـاءت الموافقـة بـاالسـ
  3436ش/ . رقم )ش

ر
 م. 2021/ 12/ 06( المؤرخ ا

م قبـل أخـذ الموافقـة من وزير الـداخليـة  2021/ 12/ 01الفـاتورة النهـائيـة بتـاريــــخ  ▪
 تم  بشكل صوري.  جراءاتمما يؤكد ان اإل 

 العهد 

ــــروف بلغ  جملة العهد ال ولوحظ بشأنها    دينار   87,000 نحو م  2021ة خالل سنة  مصــ
 : مايل  

-   
ر
قرارات  ف العهد المالية وبمبالغ تفوق المبلغ المحدد بمنشور إصدار   التوسع ا

 . وزارة المالية والمحدد بألف دينار 

 دفعات تحت الحساب

ـــــاب بقيمـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن فنـــدق أويـــا ولم تتخـــذ   دينـــار   15,000وجود دفعـــة تحـــ  الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
 م. 2021/ 12/ 31تسويتها وإقفالها حبر جراءات بشأن اإل 
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امات ن
ُ
 االلت

ــوفـــات المعـــدة والمقـــدمـــة من الجهـــاز وجود  أعمـــال    من خالل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفح  أظهرت الكشـ
ام ر ة يتم ترحليها من ســــنةالير دون اتخاذ  إل أخرى   ات مالية عل المصــــلحة وبمبالغ كبير

: لمعالجتها وفق  إجراءاتومايلزم من   
ر
 اآلن

ام قيمة اال البيان  ن
ُ
ام سنوات اال لت ن

ُ
 لت

 2021إل   2015من   23,970,000 ل الباب األو 

  
 2019إل   2015من 377,327 الباب الثانر

 

ــــحة  -   تؤكد صـ
ــتندات والوثائق البر ــ مع مالحظة عدم تمكن الديوان من مراجعة المسـ

امتلك اال ر  ات. لير

( من القــانون المــال  للــدولــة  26لوحظ االرتبــاط بنفقــات بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) -
  تن  عل عـدم  

ــــول عل موافقـة خطيـة من والبر ــ ـــ ــ ــ ــ االرتبـاط بـاي عقـد اال بعـد الحصـ
 . المراقب المال  بوجود التغطية المالية لذلك 

 المخازن

: من خالل ال يارة الميدانية للمخزن لوحظ   
ر
  اآلن

ــنف المخـازن ـبالمخـالفـة للمـادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  248عـدم وجود بطـاقـات صـ ر ( من الئحـة المير
 والحسابات والمخازن 

ــائـل الحمـايـة الالزمـة بـالمخـالفـة للمـادة )عـدم وجود  - ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  220وسـ ر ( من الئحـة المير
 . والحسابات والمخازن

 . عدم وجود تهوية جيدة للمخازن -

ــور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبط المخـــازن وعـــدم اتخـــاذ اإل إدارة    قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ضـ
ر
الالزمـــة بـــةعـــداد    جراءاتالجهـــاز ا

ــــافــة إل  و ف المواد المخزنــة    ثبــاتوتركيــب منظومــات فعــالــة إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم العمــل  إضـ
    تصــرف بطاقات الصنف لمراقبة حركة المخزون وعدم البنظام  

ر
الراكدة    األصناف ا

ــــة ــ ــ ــــالــفـ ــ ــ ــــالــمــخـ ــ ــ بـ الــمــخــزن    
ر
)  ا ـــــة  311-310-309-308لــلــمــواد  ــ انــيـ ر الــمــير ــــة  ــ ــ الئــحـ مــن   )

 . والحسابات والمخازن

 جهاز حراسة املرافق التعليمية  
 عدم اعتماد الهيكل التنظيم  للجهاز من قبل وزارة الداخلية.  -

  التكليف إل    اللجوء -
ر
ات الجهــاز بــالمخــالفــة  احتيــاجــلتوفير    أغلــب األحيــان  المبــاشر ا

 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريلالئحة العقود اإل 

  تجاوزت قيمتها   المعامالت المالية بعد إحالة   عدم -
ة والبر ـــــرف مباشر ألف   500الصــ

ــار إل   ــال    الـــديوان لغرضدينـ ــانون رقم )أعمـ ــالفـــة للقـ ــالمخـ (  24المراجعـــة الالحقـــة بـ
  شأن 2013( لسنة  19م المعدل للقانون رقم )2013لسنة  

ر
تنظيم ديوان   إعادة م ا

 عل ذلك:  أمثلةوك ل المحاسبة وتعديالت 
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 الباب البيان  القيمة  إذن الصـرف 

ات  2,400,000 8/ 1 ر  التحول  توريدات وتجهير

 التحول  ومعدات  أجهزة توريد  2,000,000 8/ 2

 التحول  تكييف  أجهزة توريد مولدات و  1,500,000 8/ 3

 التحول  حاسوب وتصوير أجهزة توريدات   2,800,000 8/ 4

 التحول  اتصاالت وملحقاتها  أجهزة توريد  2,500,000 8/ 6

 الطوارئ - 1,180,000 10/ 9

 الطوارئ توريد اثاث مكتب    2,804,000 10/ 19

 الطوارئ حاسوب وملحقاتها  أجهزة توريد  1,500,000 10/ 20

 الطوارئ وقرطاسية أجهزة توريد  2,500,049 10/ 26
 

ــــتيفاء كافة البيانات عل أذون - ــ ـــــرف  عدم اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــتفيد وتوقيع  وختم   الصـ ــ منها المسـ
ر ) انية والحسابات والمخازن. 100-99بالمخالفة لن  المادتير ر  ( من الئحة المير

ـــــركاتعدم قيام الجهاز بةبرام عقود مع ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر   شـ األمر   الموردة لضـــمان حقوق الطرفير
ــنة  563ود اإلدارية رقم )لذي يعد مخالفة للقانون المال  للدولة والئحة العقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 م. 2007

 جهاز اهلجرة غري الشرعية  
ــأنش  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــئ جهاز مكافحة الهجرة غير الش ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  386رعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )ــ
ــــتم اعتماد الهيكل التنظيم  لجهاز الهجرة غير الش و   م2014لسنة   ــ ـــ ــ ــ ــ قرار رعية بموجب  ــ

 . م2019( لسنة 1949وزير الداخلية المفوض رقم )

ـــــة قرار  ــ ــ ـــــاءومن خالل دراسـ ــ ــ تنفيذ المادة الثالثة من  المتعلقة    إهمال الجهاز لوحظ    إنشـ
ر القيام ب : باالختصاصات المسندة للجهاز حيث لم يتبير  

ر
  اآلن

ــــأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير  - ــ ــ   من شـ
اتيجية البر ــــير ــ ــ ــــع الخطط االسـ ــ ــ ــــة ووضـ ــ ــ دراسـ

عية بدولة ليبيا.   الشر

 والتسلل.  شخاصإعداد وتنفيذ الخطط األمنية لمكافحة جرائم تهريب األ  -

ــ - ـــ ـــــبط المهاجرين غير الشـ ــــضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتكمال  ــ ـــــعهم بمراكز اإليواء ومتابعتهم واسـ ر ووضـ رعيير
حيلهم  جراءاتاإل  ـــــة بير ــ ـــ ــ ــ ــ ــليـةبـلدانهم األ إل   الخـاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيق مع الجهـات ذات   صـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالتنسـ

 العالقة. 

ـــــة با  - ـــــبطهم وإعداد قاعدة  توثيق القيودات الخاصـ ر الذين يتم ضـ ر والمهربير ـــــللير لمتسـ
 بيانات بشأنهم. 

ــ - ــايا اإلتجار بالبشـ ــــجمع المعلومات والتحري عن قضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــايا  ــ ر والجريمة المنظمة وقضـ
ــــخاصتهريب األ  ــــيق مع األ  شـ ــــنيفها والتنسـ ــــلل وتبويبها وتصـ األمنية ذات   جهزة والتسـ

 . ر  العالقة لمالحقة الجناة والمتهمير

ـــــظاهرة الهجرة غير الش   أسبابالبحوث المتعلقة بإعداد الدراسات و  - ــ ــ ــ رعية واإلتجار  ــ
ــــبالبش  ـــ ــ ــ ــ اح تطوير أساليب العمل و ــ التقنية العلمية الحديثة    إدخال ر والحد منها واقير

 للحد من هذه الظواهر اإلجرامية. 
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ـــــر  - ــ ـــ ــ ــ ــ وتحديد التمركزات األمنية ودراسـة ما تعاني  من مشـا ل وصـعوبات ووضـع    حصـــ
 تها. الحلول الكفيلة لمعالج

ــيق مع األ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األمنيـة اإلقليميـة ذات العالقـة والتعـاون مع الجهـات العربيـة   جهزة التنسـ
اتهم   ــتفـادة من خي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ذلـك المنظمـات العربيـة والـدوليـة من أجـل االسـ

ر
المنـاظرة بمـا ا

  مجال التصدي والحد من الظواهر اإلجرامية. إمكانيو 
ر
 اتهم ا

ام إدارة  كمـــا لوحظ عن عـــدم   - ر (  1949( من القرار رقم )10)  الجهـــاز بن  المـــادة الير
ــــنة   ــــأن   م2019لسـ ــــاتبشـ ــــاصـ إدارة   اعتماد الهيكل التنظيم  للجهاز من حيث اختصـ

  
ر
 : العمليات والسيطرة والمتمثلة ا

ر من مراكز اإليواء.  - عيير   ومتابعة التمام اليوم  للمهاجرين غير الشر
 تلقر

ــــايا اإل جم - ــــع المعلومات والتحري عن قضـ ـــــتجار بالبشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مة وإعداد  ر والجريمة المنظــ
 األمنية ذات العالقة.  جهزة والتنسيق مع األ ل قاعدة البيانات بذلك 

 وعرضها عل رئيس الجهاز.  دارة إعداد تقارير دورية عن عمل اإل  -

 نظام الرقابة الداخلية

ــــاز لوحظ   ــالجهـ ــــة بــ ـــة الــــداخليـ ــابـ ــــام الرقــ ــــال ومن خالل تقييم نظـ ــير مكتــــب    إهمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتقصـ
: من حيث إلي   مسندة المراجعة الداخلية بالجهاز بالمهام ال  

ر
 اآلن

 مراجعة كافة المعامالت المالية والتأكد من استيفائها للمستندات المتيدة.  -

اف  -  ها. إجراءاتوالتأكد من سالمة الصـرف  عل كافة عمليات اإلشر

 متابعة تنفيذ نظم الرقابة الداخلية والعمل عل تطويرها.  -

ــتنـــديـــة للتحقق من عنـــا  ومفردات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيـــة والمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إعـــداد برامج المراجعـــة المحـــاسـ
ــــابــات الختــاميــة بمــا يؤكــد إن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ــــدة المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هــذه العنــا  تمثــل قيمتهــا    أرصـ

ية السليمة.   الدفير

ــبيـة والتـأكـد من توريـد وقيـد إثبـاتمراجعـة القيودات اليوميـة و  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الـدفـاتر المحـاسـ
ر
هـا ا

 وفق اتمصـروف وال يراداتاإل 
 
ر المالية المعمول بها. ا  للقوانير

  النظام المال  المتبع داخل الجهاز.  -
ر
 التبليغ والتنبي  عن أوج  القصور ا

ــــيق مع - ــ   إعداد المنظومات المالية لغرض إدارة   التنسـ
ر
ــاركة ا ــ ــ ــؤون المالية والمشـ ــ ــ الشـ

  الجهاز. 
ر
 إحكام الرقابة المالية ا

انيا أذونات الصـرف التأكد من  - ر  ت المعتمدة. بحيث تكون وفق المير

انية. مصـرف مراجعة التسويات ال - ر  ية والعهد المالية وتسويتها وكذلك إقفال بنود المير

 إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب وعرضها عل رئيس الجهاز.  -

ــــيق مع - ـــ ــ ــ ــ ــــبة بالتنسـ ـــ ــ ــ ــ ــــحين المخالفات المالية الواردة بتقرير ديوان المحاسـ ـــ ــ ــ ــ إدارة  تصـ
 الشؤون المالية. 
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 يةمصـرف الحسابات ال

ر    من واقع ــؤون المـاليـة بـالجهـاز تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابات   4ن الجهـاز يـدير عـدد  أ إفـادة إدارة الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ
ــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرف الحسابات ال فح ية ومن خالل  مصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر احتفاظ  مصــ   يديرها الجهاز تبير

ية البر
ـــــافة إل الجهاز باإل  ـــــابات المذكورة ضـ ـــــابات    2بعدد  أعاله  الحسـ ــــرف حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ية طرف  مصـ
ر بالتوقيع اإلفصاح الصحاري أبوسليم لم يتم  مصـرف   . عنها وعن المخولير

 فقات الطوارئ ن

ــــنة  241بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ــ ــــي  مبلغ  م  2021( لسـ ــ مليون   10تم تخصـ
ــار  ــ ــامس "   دينـ ــ ــاب الخـ ــ ـــــاب البـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من حسـ

 
ــا ــ ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاتخصـ ــاق    وتم"  الطوارئ   نفقـ ــ مبلغ  إنفـ
  تم  الصـــــرف    ستنداتالفح  والمراجعة لمأعمال    ومن خالل   لدينار   9,985,000

البر
ر  ــــول عليها تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروف المبلغ عل  إنفاق    الحصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم بالطبيعة الطارئة  مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ال تتسـ

( من قــانون النظــام المــال  للــدولــة وبيــانهــا عل  17والمفــاجئــة بــالمخــالفــة لن  المــادة )
: النحو   

ر
 اآلن

 القيمة     اإلنفاق بيان 

ر   6,000,000 األغذية لغير العاملير

النظافةات مصـروف  1,500,000 

ات الصيانةمصـروف  2,485,000 
 

ر  أذونات الصـرف  المرفقة ب  الفح  والتدقيق للمستنداتأعمال    ومن خالل   ف  تبير
ــــاتها بأبواب   ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ ــــات الطوارئ عل أغراض غير طارئة ولها مخصـ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ مبالغ من مخصـ

انية األخرى ومن أهمها  ر  : المير

 
ً
ن    ذيةاألغ  : أوال  لغت  العاملي 

ــاريــــخ    11/ 1إذن  ف رقم   - ـــة  2021/ 11/ 22بتــ ــار    200,000م بقيمـ ــالن دينــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ر الصنوبر للخدمات التموينية مقابل سداد فواتير أغذية للمهاجرين غير ـــــقص شـــــركة 
ــالشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر داخل مركز إيواء فرع طرابلس  ــ ر المبلغ   –رعيير يمثل  طريق الســكة حيث تبير

ــــهر  ــ ــ ــــتخل  عن شـ ــ ــ إرفاق   عدمو دينار    849,400بقيمة    2021/ 1جزء من قيمة مسـ
ــأن ما يفيد التعاقد مع ال ـــــركة بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــلةإرفاق   عدمو التموين  شـ قائمة  أو   عروض مفاضـ

 
ا
ــــع ــ ــــعار فضـ ــ ــــن أن الوجبات مطابقة للمطلوبإرفاق   عن عدمأسـ ــ  ل  تقرير يوضـ

ا
ــــع ــ  فضـ

الء )المهاجرين( بواق عن  ر ــــاوي عدد الوجبات    1370ع  ثبات عدد الير ـــ ــ ــ ــ مما   1370يسـ
 
 
 . يكون انطباع بأن المستندات أعدت شكليا

ــالن  دينار    200,000بقيمة    11/ 2إذن  ف رقم   - ــ ــ ــ ــــركةلصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ التحكم للخدمات   شـ
ر للمهاجرين غير الش  ــالتموينية مقابل توفير أغذية لغير العاملير ر بمركز إيواء أبو ـ رعيير

ة من   ــليم عن الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م حيـــث لوحظ عــدم  2021/ 02/ 28م وحبر  2021/ 02/ 01سـ
ـــــرف قرير الوجود ت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن   مشـ ــ ـــ ــ ــ ــ مدى مطابقتها  العمل وتوزيــــع الوجبات و آلية   يوضـ

 . للمواصفات المطلوبة
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ـــــالن  دينـــار   200,000م وبقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ    11/ 3إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــركة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد فواتير أغذية  شـ ـــ ــ ــ ــ ـــــمو ليبيا للخدمات التموينية المحدودة مقابل سـ ـــ ــ ــ ــ سـ

ر مركز إيواء الفئات المستض ـ للمهاجرين غير الش  ر  رعيير عفة )شارع الزاوية( حيث تبير
ـــــرائبعدم تصديق العقد لدى مصلحة ال ــ ــ ـــــركة  عدم احتفاظ الجهاز بملف لل و   ضــ ــ ــ شــ

 
ا
 . شـركة لل ضـريب   عن عدم وجود ما يفيد تسوية الوضع الفضع

ــاريــــخ    11/ 4إذن  ف رقم   - ـــة  2021/ 11/ 22بتــ ــار    200,000م بقيمـ ــالن دينــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ـــــركة ـــ ــ ــ ــ ة مقابل توفير أغذية للمهاجرين  طيب الديار للتعهدات والخدمات التمويني شــ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ ــــغير  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من ــ ة  الفير ـــــان عن  ــ غريـ ــــادة/  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رشـ أبو  والعودة  التجمع  بمركز  ر  رعيير

ــــدم2021/ 04/ 30م وحبر  2021/ 04/ 01 ــــث لوحظ عـ ــاق    م حيـ ــ ــات إرفـ ــ ــــفـ ــ ـــ ــ ــ ــ مواصـ
   التموين والوجبات وفق جداول التغذية للمهاجرين 

ا
ــــع ــ ــ ــ ــ ــــة  إرفاق   عن عدمفضـ ــ ــ ــ ــ كراسـ

ــــفـــات التموين والوجبـــات بـــالمخـــالفـــة  ــ ـــ ــ ــ ــ م ومخـــالفــة  1للمـــادة )مواصـ ( من العقـــد المي 
امتقرير يفيد  إرفاق   عدمو   م2007( لسنة  563ة )داريلالئحة العقود اإل  ر ــــركةال الير ــ ــ   شــ

ــــروط بال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م وكذلك لالئحة العقود    شــ والمواصــــفات الصــــحية بالمخالفة للعقد المي 
   م. 2007( لسنة 563ة )دارياإل 

ــاريــــخ    11/ 5إذن  ف رقم   - ـــة  2021/ 11/ 22بتــ ــار    800,000م بقيمـ ــالن دينــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــركة ــالفارس الذهب   للخدمات التموينية مقابل توفير أغذية غير الش  شــ ــ ر بمركز ــ رعيير

ة من    المصـــنعة( عن الفير
ر
م وحبر  2021/ 02/ 01التجميع والعودة طرابلس )المبان

ــــث لوحظ 2021/ 02/ 28 ــــة    م حيـ ــالفـ ــ ــالمخـ ــ بـ ــاشر  ــ ــد عن طريق التكليف المبـ ــ ــاقـ ــ التعـ
ــنــة  ( 563)  ةداريــلالئحــة العقود اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفــات التموين  إرفــاق    عــدمو   م2007لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ مواصـ

   والوجبات وفق جداول التغذية للمهاجرين 
ا
كراســة مواصــفات  إرفاق   عن عدمفضــع

م ومخـالفـة لالئحـة العقود  1التموين والوجبـات بـالمخـالفـة للمـادة ) ( من العقـد المي 
 م. 2007( لسنة 563ة )دارياإل 

ــاريــــخ    11/ 6إذن  ف رقم   - ـــة  2021/ 11/ 22بتــ ــار    100,000م بقيمـ ــالن دينــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ـــــركة ــ ــ ــ ة لخدمات المقاه  والمطاعم والنظافة العامة حيث لوحظ    شــ

ر النهضة المتمير
ــــرف  ال توجد مرفقات ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركةالإدارة   باســتثناء كتاب رئيس مجلسةذن الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رقم   شــــ

وصــــورة ل تفوي  اســــتالم صــــكوكبشــــأن   م2021/ 12/ 07( بتاريــــخ  021/ 12/ 144)
ـــ  با  ـــفر من تم تفويضـ   000008الســــتالم وكذلك صــــورة من الصــــك رقم من جواز سـ

  . شـركةلصالن الدينار  99,500م بقيمة 2021/ 11/ 22بتاريــــخ 

ــاريــــخ    11/ 7إذن  ف رقم   - ـــة  2021/ 11/ 22بتــ ــار    450,000م بقيمـ ــالن دينــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
لمهاجرين  ر العالمية للخدمات والتعهدات التموينية مقابل توفير أغذية لــقص   شــركة
ــــ ـــــغير الشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــديق العقد لدى  ــ ر بمركز التجميع والعودة درج حيث لوحظ تم تصـ رعيير
ــــرائب بقيمة  مصلحة ال ــ ــ ــ ــ ر أن القيمة المصادق عليها لم دينار   3,683,400ضــ   حير

ر
ا

 ما يفيد ذلك. إذن الصـرف  تذكر بالعقد وال يوجد ضمن مستندات

ــاريــــخ    11/ 8إذن  ف رقم   - ـــة  2021/ 11/ 22بتــ ــار    200,000م بقيمـ ــالن دينــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــركة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مجموعة أناقة المظهر للخدمات التموينية مقابل توفير أغذية للمهاجرين   شــ
ــــ ــ ــ ــ ــ ــــغير الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بمركز التجميع والعودة باطن الجبل  ــ ــــهري    – تيح     –رعيير ــ ــ ــ ــ -6عن شـ

امحيـــث لوحظ عــدم االل  م2021/ 7 ر ــورات وزارة المـــاليـــة  لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن  والتقيـــد بمنشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ
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ــــرف  الصــ  وضــوابط   إجراءات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مواصــفات التموين  إرفاق   عدمو   من حســاب الطوارئ ــ
   والوجبات وفق جداول التغذية للمهاجرين 

ا
كراســة مواصــفات  إرفاق   عن عدمفضــع

م ومخـالفـة لالئحـة العقود  1التموين والوجبـات بـالمخـالفـة للمـادة ) ( من العقـد المي 
  م. 2007( لسنة 563ة )دارياإل 

ـــــالن  دينـــار   300,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 11إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ـــــركة ــ ر للمهاجرين   شــ بدر السماء للخدمات التموينية مقابل توفير أغذية لغير العاملير
ــــ ــ ـــــغير الشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر  ــ ــ ــــليم عن شـ ــ ر بمركز أبو سـ حيث لوحظ عدم وجود    م2021/ 10رعيير
ـــــرف تقرير ال ــ ـــ ــ ــ ــ العمل وتوزيــــع الوجبات ومدى مطابقتها للمواصـفات  آلية   يوضـن   مـشــ

 لمطلوبة. ا

ـــــالن  دينـــار   900,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 14إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــركـة ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهـد الليب   للخـدمـات التموينيـة مقـابـل توفير أغـذيـة للمهـاجرين غير  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ

ــــالشــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ور عن األشــــهر  رعيــ ر ر بمركز إيواء جير حيث لوحظ المبلغ    م2019/ 4-3-2-1ير
ـــــرف الفواتير المرفقة ب  إجمال  يمثل جزء من  ــ ــ عن دينار   1,080,000يمة  بق  ةذن الصــ
 م. 2019 / إل أبريل األشهر من يناير 

: ثاني
ً
 ات النظافةمصـروف  ا

ـــــالن  دينـــار   600,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 16إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
: عالم األبراج لخدمات النظافة العامة والسفرجة حيث لوحظ  شـركة  

ر
 اآلن

ر بق إجمال  القيمة تمثل جزء من  -  : بيانهما كما يل   دينار  700,000يمة فاتورتير

 قيمة الفاتورة  رقم الفاتورة  تاريــــخ الفاتورة  ت

 140,000 1106 م 2021/ 10/ 31 1

2 - 1104 728,000 

 700,000 اإلجمالي 
 

ـــــرف  ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــات الطوارئ بالمخالفة لن  المادة )  الصـ ــــصـ ( من القانون  17من مخصـ
 المال  للدولة. 

امعدم اال ▪ ر ـــــرف   وضوابط   بشأن إجراءات  والتقيد بمنشورات وزارة المالية  لير ــ الصــ
 من حساب الطوارئ. 

ــــرف   المعاملة بعد إحالة   عدم ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ة الصـ ــــبة لغرضإل   مباشر أعمال   ديوان المحاسـ
ـــــنة  24القانون رقم )إل    المراجعة الالحقة بالمخالفة ـــ ــ ــ ــ م المعدل من 2013( لسـ

 تنظيم ديوان المحاسبة.  بشأن إعادة  م2013( لسنة 19القانون رقم )

  ترصيد بيانات االعتماد المال  ب ▪
ر
ر  عدم الدقة ا ـــــرف بالمخالفة للمادتير ــ ــ ــ ةذن الصــ

انية والحسابات والمخازن. 99-100) ر  ( من الئحة المير

ـــــالن  دينـــار   250,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 17إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــركة ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــهم األخوة للنظافة العامة والتموين مقابل خدمات نظافة لمركز إيواء    شـ ــ ــ سـ

ر أبو سليم حيث لوحظ عدمـ المهاجرين غير الش  ما يفيد التقرير الخاص إرفاق   رعيير
 م. 2007( لسنة 563ة رقم )داريبالمتابعة اليومية بالمخالفة لالئحة العقود اإل 
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ـــــالن  دينـــار   250,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 18ف رقم  إذن    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
الدوريات  إدارة    المدينة الناصعة لخدمات النظافة مقابل خدمات نظافة مقر  شـركة

ــــيد بيانات االعتماد المال  ب ــ ـــ ــ ــ ــ   ترصـ
ر
ــــحراوية درج حيث لوحظ عدم الدقة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ةذن الصـ

ر ) ــــرف بالمخالفة للمادتير ــ ــ ــ ــ انية و 100-99الصــ ر   الحسابات والمخازن( من الئحة المير
امتقرير يفيد  إرفاق   عدمو  ر ــــركةال الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروط بال  شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمواصــفات الفنية والصــحية    شــــ

م وكذلك لالئحة العقود اإل 8بالمخالفة للمادة ) ـــــنة  563ة )داري( من العقد المي  ( لسـ
 م. 2007

 مصـروفات الصيانة

ـــــالن  دينـــار   735,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 21إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المعـاملـة بعـد إحـالـة    درب الوفـاق للمقـاوالت العـامـة حيـث لوحظ عـدم  ركـةشـ
ــــرف   ة الصــ إل   المراجعة الالحقة بالمخالفةأعمال   ديوان المحاسبة لغرضإل   مباشر

ــنــة  24القــانون رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  19م المعــدل من القــانون رقم )2013( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2013( لسـ
 تنظيم ديوان المحاسبة.  بشأن إعادة 

ـــــالن  دينـــار   500,000م بقيمـــة  2021/ 11/ 22بتـــاريــــخ   11/ 22إذن  ف رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ـــــركة ــ ــ  الذهب   للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري مقابل    شــ

ر ـــــروع المتمير ــ ــ تنفيذ    مشــ
ــــركةصــيانة مببر )هناقر( مركز إيواء بيئ الغنم حيث لوحظ تم تســليم الموقع لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شــــ

ر أبرم العقد بتاريــــخ 2021/ 07/ 05المنفذة بتاريــــخ    حير
ر
 م. 2021/ 08/ 02م ا

ــالن  دينار   1,250,000م بقيمة  2021/ 11/ 22بتاريــــخ    11/ 23إذن  ف رقم   - ــ ــ ــ ــ ــ لصـ
ــــركة ــ  الذهب   للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري مقابل صيانة عدد من  شــ

ر المتمير
ــــركةحيث لوحظ تم تســليم المواقع لل   لالمقرات التابعة للجهاز  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المنفذة بتاريــــخ    شــــ

ر أبرم العقـد بتـاريــــخ  2021/ 07/ 05   حير
ر
العقـد مخـالف لالئحـة   م2021/ 08/ 02م ا

 م. 2007ة لسنة داريالعقود اإل 

ــــاريــــخ    11/ 11/ 1إذن  ف   - ــــة  2021/ 11/ 10بتـ ــــار    100,000م بقيمـ ــالن دينـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  لصـ
ــــداد   )ص.ع.ر.ال( ــ ــ ــ ــ ــــة الجهاز بح  األندلسإيجار   مقابل سـ ــ ــ ــ ــ  رئاسـ

حيث لوحظ    لمببر
م حيـــث تم توقيع العقـــد من قبـــل رئيس 2021/ 04/ 01أبرم العقـــد الجـــديــد بتـــاريــــخ  

يات بالجهاز دون ـــــير ـــ ــ ــ ــ ـــــم العقود والمشـ ـــ ــ ــ ــ ما يفيد تخويل  بالمخالفة للقانون  إرفاق   قسـ
 ة. داريمال  للدولة والئحة العقود اإل ال

إيجـار  مقـاـبلدينـار   180,000بقيمـة  م  2021/ 11/ 10بتـاريــــخ   11/ 11/ 3إذن  ف   -
ة من    إداري مببر   ــالن للفير ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م حيـــث  2021/ 07/ 31إل    م2020/ 08/ 01بقريـــة صـ

يات بالجهاز دون إرفاق   يالحظ تم توقيع العقد من قبل رئيس قسم العقود والمشير
إرفـاق    عـدم ةداريـالمخـالفـة للقـانون المـال  للـدوـلة والئحـة العقود اإل مـا يفيـد تخويلـ  بـ

ها.   ما يفيد ملكية العقار للمؤجر كالشهادة العقارية وغير

  2,512,000بقيمـــة  م 2021/ 12/ 16بتـــاريــــخ    (12/ 11) 28/ 12/ 2  رقم  إذن  ف  -
الشهد الليب   للخدمات التموينية مقابل توفير أغذية للمهاجرين   شـــركةلصالن  دينار  
ــــغير الش  ــ ور عن األشهر حيث لوحظ ــ ر ر بمركز إيواء جير تم توقيع العقد من قبل    رعيير
ــــؤون المـاليـة بـالجهـاز دونإدارة    مـدير  ــ ـــ ــ ــ ــ مـا يفيـد تخويلـ  بـالمخـالفـة لالئحـة إرفـاق   الشـ
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امما يفيد    إرفاق عدمو   م2007( لسنة  563ة رقم )داريالعقود اإل  ر ــــركةال  الير ــ بتوفير   شــ
ــيـــارات المجهزة بنقـــل    دواتاأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـــد والتجميـــد والسـ والمعـــدات الالزمـــة للطه  والتي 

ــالفـــة لن  المـــادة ) ــالمخـ ( من 13المواد الغـــذائيـــة وتوفير مواد التنظيف بـــالمطبخ بـ
م.   العقد المي 

-   
ر
ــــرف رقم   بموجب إذن ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ( بتاريــــخ  12/ 15)  11/ 12/ 4  (ل12/ 14)  11/ 12/ 3الصـ

ــــالن دينار    48,000م بقيمة  2021/ 12/ 21 ـــــركةلكل منهما لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــبق العالم    شـ السـ
ـــياحية مقابل ــ ــ ــ ــ ـــكنية لوحظ عدمإيجار   للخدمات السـ ــ ــ ــ ــ ما يفيد ملكية  إرفاق   وحدة سـ

 العقار للمؤجر كالشهادة العقارية. 

ــاريــــخ    2/ 11/ 2إذن  ف رقم   - ـــ ــ ـــة  2021/ 11/ 10بتـ ــ ــ ــار   20,453م بقيمـ ـــ ــ إذن و   دينـ
لصالن  دينار    6,734مة  م بقي2021/ 10/ 11( بتاريــــخ  10/ 2)  2/ 10/ 1لصــرف رقم  ا

ــــركة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لير وقود ديزل ومثلها    20,000للخدمات النفطية لوحظ تم توريد    الراحلة شــــ
ــــالن محطــــة وقود مركز التجميع والعودة طرابلس عــــدم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ين لصـ ر ــد  إرفــــاق    بير مــــا يفيـ

 . إذن الصـرف  استالم للوقود ضمن مرفقات

ــور اإل ال أعم  ومن خالل  ــ ـــ ــ ــ ــ ر قصـ   القيام بالمهام الموكلة دارة المتابعة والتقييم تبير
ر
إليها    ا

  عدم القيام ب
ر
: والمتمثلة ا  

ر
 اآلن

ــــة وتحــــديــــد   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وأثــــاث ومالبس   أدواتات الجهــــاز من مواد ومعــــدات و احتيــــاجــــدراسـ
ها وتنظيم عمليات   ـــــع الخطط الالزمة لتوفير ــ ــ ــ ـــــتلزمات ووضـ ــ ــ ــ ـــــلحة وذخائر ومسـ ــ ــ ــ وأسـ

 حفظها وصيانتها. 

ـــــيق - ــ ـــــيمات التنظيمية بالجهاز ذات العالقة لتحديد وتوفير ما يطلب     التنسـ ــ مع التقسـ
انية. احتياجعمل الجهاز من  ر   حدود االعتمادات المقررة بالمير

ر
 ات ا

ها   - ـــــجالت والملفات وغير ـــــك السـ ــائيات ومسـ ـــ إعداد وتقديم تقارير بالبيانات واإلحصـ
 . األخرى ة داريمن النظم والقيودات والبطاقات والنماذج اإل 

 عداد المواصفات الفنية الالزمة للمخازن وتأمينها وحراستها. إ -

ـــــرف    لتنظيم عملياتآلية   وضـــع - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ اتيح   للمواد  الصـ
ــير ــبة المخزون االسـ وتحديد نسـ

 . المخزنة األصناف و 

ـــــة   - ــ ـــ ــ ــ ــ هـا احتيـاجـدراسـ ــع الخطط الالزمـة لتوفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  ات الجهـاز من مركبـات واليـات ووضـ
ـــــيانتها   ـــــتالم المركبات واآلليات وتخ ينها وصـ ر قطع الغيار الالزمة واسـ و فها وتأمير

 لها. 

-   
ر
الرسـمية المخصـصـة لها   األغراضالتأكد من سـالمة اسـتعمال المركبات واآلليات ا

 وإعداد التقارير الالزمة بشأنها. 

 تراخي  القيادة الخاصة بالمركبات وإعداد كتيبات  ف الوقود.  إصدار  -

  تؤدي  -
ات البر ر  وقوع الحوادث والحرائق. منع إل  توفير الوسائل والتجهير
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 الزراعية   شـرطة اجلهاز العام لل 

 نظام الرقابة الداخلية

  معتمد من جهات االختصاص -
 . عدم وجود مالك وظيقر

-    
ر
ــور دور المراقــب المــال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف قصـ ــم المــال  والمخــازن بــالمخــالفـة    اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

انية لحسابات والمخازن24للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

ئ للخزائن والمخازن. مكتب المراج إغفال  -  عة الداخلية عن القيام بالجرد المفاج 

وذلك حرصا عل عدم الصـرف    عدم القيام بختم كافة المستندات المرفقة بما يفيد  -
ــالفـــة لن  المـــادة ) ـــــابـــات  105تكرارهـــا وذلـــك بـــالمخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير

 . والمخازن

انية ) - ر امالا سجل- العهد -أماناتعدم مسك سجالت خارج المير ر  ات(. لير

عــدم وجود ختم وتوقيع المراقــب المــال  عل بع  المعــامالت المــاليــة بــالمخــالفــة   -
انية والحسابات والمخازن. 99لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــنف - ــ ـــــابات  248بالمخالفة للمادة )  مخازن  عدم وجود بطاقات صـ ــ ( من الئحة الحسـ
 والمخازن. 

ــــائــــل الحمــــايــــة من الحرائق بــــالمخــــال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــــة 220فــــة للمــــادة )عــــدم وجود وسـ
 الحسابات والمخازن. 

ـــــور  - ــ ــ ــ ـــــبط المخازن وعدم اتخاذ اإل إدارة  قصـ ــ ــ ــ   ضـ
ر
ـــــلحة ا ــ ــ ــ الالزمة بةعداد    جراءاتالمصـ
ــــافــة إل  و ف المواد المخزنــة    ثبــاتوتركيــب منظومــات فعــالــة إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم العمــل  إضـ

    تصــرف بنظام بطاقات الصنف لمراقبة حركة المخزون وعدم ال
ر
الراكدة    األصناف ا

  
ر
)  ا لــلــمــواد  ــــة  ــ ــ ــــالــفـ ــ ــ ــــالــمــخـ ــ ــ بـ ـــــة  311-310-309-308الــمــخــزن  ــ انــيـ ر الــمــير ــــة  ــ ــ الئــحـ مــن   )

 والحسابات والمخازن. 

ــابقة لم يتم اتخاذ اإل  - ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ــادرة عن سـ ــ ــ ــــكوك صـ ــ الالزمة حيالها    جراءاتوجود صـ
ــموح بهــا بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة القــانونيــة المسـ ( من 118حيــث تجــاوزت الفير

انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ية انية التست  ن  المت 

ـــــروف البيان التال  يوضـــن قيمة الحواالت الواردة مقارنة بال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات الفعلية حبر تاريــــخ  مصـ
 : م2021/ 12/ 31

 اتمصـروفال  الواردة الحواالت   البيان 

 94,975,815 78,989,374 الباب األول 

  
 1,999,450 1,999,998 الباب الثانر

 96,975,265 80,989,372 اإلجمالي 
 

: الفح  والمراجعة لمذكرة التسوية لحساب أعمال  ومن خالل  ر  الباب األول تبير
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ــاب ال - ــ ــ ــــف حسـ ــ ــــم  بكشـ ــ ـــــرف وجود مبالغ خصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة    مصـ
 دينار.  288,175

ـــــك رقم  أعمال    وجود  - ــ ــ   الصـ
ر
ـــــادر بقيمة    697850تالعب وتزوير ا ــ ــ دينار    7,835الصـ

    250,000إل  حيـث تم التالعـب بـ  وتزوير المبلغ
 
ــمـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الجهـاز طرف  دينـار خصـ

ـــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــالن    مصـ ــ ـــــركةالجمهورية باب الجديد لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاءات  التنمية الوطنية لإل  شـ ــ نشـ
ر   ـــــتمارات العامة وقد تبير ــ ــ ــ ـــــل  أ واالسـ ــ ــ ــ ـــــك األصـ ــ ــ ــ يحمل نفس الرقم قد تم   الذي ن الصـ

ـــــرف ترجيع  من  ــ ـــ ــ ــ ــ  بصك   الجمهورية ثنيناى لعدم مطابقة التوقيع وتم استبدال  مصــ
 دينار.  7,835 بقيمة 697850خر رقم آ 

ــــددهم - ــ ــــد وعـ ــ ــــاعـ ــ التقـ ر عل  ــــالير ــ المحـ ر  ــــاملير ــ العـ ــــات بع   ــ ــــاذ  د  7  ورود مرتبـ ــ اتخـ ون 
 الالزمة حيال ذلك.  جراءاتاإل 

 العهد 

ــاء الفروع   ــ ــ ــ ر قيام الجهاز بمنن عهد مالية لبع  ر سـ من خالل الفح  والمراجعة تبير
: م كالتال  وفق 2021عن السنة المالية   

ر
 اآلن

 مالحظات  المبلغ  التاريــــخ  إذن الصـرف 

 لم يتم القفل  5,000 2021/ 9/ 30 1-9

 االجراء تح   5,000 2021/ 12/ 14 4-12
 

م بالمخالفة للمادة  2021عدم تســوية وإقفال العهد الممنوحة خالل الســنة المالية   -
انية والحسابات والمخازن 188) ر  ( من الئحة المير

امات ن
ُ
 االلت

امالمعد والمقدم من الجهاز وجود  ضهر بالبيان ر : ات حسب الير  
ر
 اآلن

 مالحظات  القيمة  البيان  ر.م 

 قامةواإل  عاشةبند اإل  270,000 عاشةراية النض لإل   شـركة لصالن   1

اد المالبس والقيافة 2  بند القيافة 525,000 رات الستير

 دينار   795,000 المجموع 
 

اماتمع مالحظة عدم التحقق من ال"  ر  . " مستندات المتيدة لتلك االلير

: اتضن من خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
  اآلن

امترتيب  - ر  . واالرتباط بنفقات دون توفر التغطية المالية الالزمةات مالية الير

عدم الحصول عل إقرار كتان  من المراقب المال قبل االرتباط بالنفقات بالمخالفة   -
انية والحسابات والمخازن26للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

 حساب التحول

ــــاب ال ــ ــ ــ ــ ــــف حسـ ــ ــ ــ ــ ــــوية وكشـ ــ ــ ــ ــ ــــرف من خالل فح  ومراجعة مذكرة التسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ بتاريــــخ    مصـ
    دينار   850,377بقيمة  م يظهر الرصـيد االفتتاج  للحسـاب  2021/ 12/ 31

ر
وبرصـيد ا

ر دينار  4,446نهاية السنة للحساب  : وقد تبير  
ر
 اآلن
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ــــرف رقم    قيام الجهاز  - ــ ــ ــ ــ     12/ 2بناءا عل إذن الصــ
ر
م بالتعاقد  2020/ 12/ 31المؤرخ ا

اد وسائ شـركةمع   دينار.  850,000ل نقل نوع هونداي بقيمة دروب ليبيا الستير

 : لوحظ بشأنها مايل

ــــركةصــكوك لصــالن ال  4عدد  إل    تجزئة القيمة ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نحو   ةإجماليالموردة بقيمة    شــــ
 . م2021/ 12/ 7القيمة بتاريــــخ  حيث أحيل دينار  845,750

  . من قبل المراقب المال  إذن الصـرف  عدم اعتماد  ▪

ــاق    عـــدم ▪ ــات الالزمـــة الواردة بقرار مجلس إرفـ ــــول عل الموافقـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد الحصـ ــا يفيـ مـ
ــنة  191الوزراء رقم ) ــ ــ ــأن    م2021( لسـ ــ ــ ــيارات المملوكة بشـ ــ ــ ــتعمال السـ ــ ــ اء واسـ شر

 . للدولة

 ضـرائب. الفاتورة النهائية مصدقة من مصلحة الإرفاق  عدم ▪

 عداد التقرير. إسيارات من قبل الجهاز حبر تاريــــخ استالم الأو  لم يتم توريد  ▪

اجعة الالحقة  المر أعمال    الديوان لغرضالصـرف إل  المعامالت بعد إحالة    عدم ▪
ــنة  24بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ م المعدل للقانون  2013( لسـ

 . تنظيم ديوان المحاسبة بشأن إعادة  م2013( لسنة 19رقم )

 حساب األمانات والودائع

ــــرف من خالل مراجعة مذكرة التســــوبة ظهر الرصــــيد االفتتاج  حســــب كشــــف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــــــ
ــيـد دينـار   1,808,469 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دينـار   2,113,745  وبرصـ

ر
ــــن تحليل  2021/ 12/ 31ا ــ ـــ ــ ــ ــ م يوضـ

 مانات: لحساب الودائع واأل 

 مالحظات  القيمة  الباب ر.م 

  م  1,685,950 األول  1
ر
ر من تتمثل القيمة ا  م 2020وحبر  2007رتبات موظفير

  المعام  3,159 الثانر  2
ر
 م 2015الت لصكوك معلقة تم تعليتها باا

 60,216 التحول  3
  ضمانات

ر
  لعدة أعمال  تتمثل ا

ر نهانئ مشاريــــع منها قد انجز ومنها  وتامير

 متوقف 

4 
  مانات األ 

 والودائع
  مصاريف  364,420

ر
 إيداعات نقديةية و مصـرف تتمثل ا

  2,113,745 اإلجمالي 
 

ــــاب األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـد حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      مـانـاتمن خالل االطالع عل مكونـات رصـ
ر
ر    م2021/ 12/ 31ا تبير

:  تعليتها حسبوجود مبالغ تم   
ر
 اآلن

ر  الباب األول    من حسابدينار    19,602,091مبلغ وقدره   -   مرتبات موظفير
ر
تتمثل ا

ـــــنة  ــ دينار    17,917,141م نحو 2021/ 12/ 31م وبلغ ماتم  ف  حبر  2007من سـ
  
ر
 . دينار  1,684,950 قدره م 2021/ 12/ 31برصيد ا

ــاب البـــاب الثـــالـــث  مـــا قيمتـــ    - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حبر  فـــمقـــابـــل مـــاتم   دينـــار   6,461,043من حسـ
يتمثل  دينار    60,216دينار برصــيد متبقر بالحســاب    6,400,827م  2021/ 12/ 31

  ضــــمانات
ر
  لعدة  أعمال   ا

ئ
ر نهان ــــركاتلمشــــاريــــع قائمة وتامير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر عل الجهة   شــ يتعير

 . متابعة المشاريــــع المنتهية فنيا وماليا وتسوية وضعها المال  فيما يخ  الضمانات
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 المشـروعات

ر وجود تكليف لجهــاز تنميــة وتطوير المراكز اإل   من خالل الفح  والمراجعــة ة داريــتبير
 من قبل اللجنة الشعبية  

 
ـــــروعتنفيذ  بشأن   سابقا ــ ات لصالن الجهاز بقيمة  إنشاءات  مشــ

ـــــروعومن خالل الموقف التنفيذي ال  لدينار   28,185,000إجمالية نحو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر  مشـ ات تبير
 :  التال 

 مالحظات  المنطقة  اإلنجاز نسبة   العدد  البيان 

 تم تسليمها واستعمالها من قبل الجهاز.  مختلفة % 100 38 ات المنتهيةمشـروعال

 16 ات المتوقفةمشـروعال
 %(0قل نسبة ) أ

 %(98عل نسبة ) أ
"  " 

 بعضها لم يتم البدء فيها والبع  االخر  

 .  
 لم يتم تسليمها تسليم نهانئ

 مالية. عدم توفر مخصصات  "    " % 0 2 ات الجديدة مشـروعال
 

 تضح: ي سبق  مام

  تم  المشــاريــــع -
ة منها عددها   المتوقفة والبر اوح نســبة    8إنجاز نســبة كبير مشــاريــــع تير

ر      % 98% إل 65إنجازها بير
ئ
ــــليم النهان ــ ــــها للتسـ ــ ــــل بعضـ ــ   يصـ

ــــليمها    والبر ــ ولم يتم تسـ
ــــنوات فتحتاج  ــ ــ ــ ــــنوات  إثبات  إل إعادة   وقد مر عليها سـ ــ ــ ــ ــــبب مرور عدة سـ ــ ــ ــ   حالتها بسـ

ار عل   ـــــ  لـــ  من ا ر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مرت بهـــا ومـــا تعرضـ
توقفهـــا وكـــذلـــك العوامـــل الطبيعيـــة البر

ة الحروب واالشتبا ات:   خالل فير

ر ع - ر )كـان يتعير ة رقم  داريـ( من الئحـة العقود اإل 127-124ل الجهـاز تطبيق المـادتير
ـــــنة  563) ــ ـــــبة 2007( لسـ ــ ـــــل نسـ ــ   تصـ

ــاريــــع البر ـــ ــ مرحلة  إل   إنجازها م فيما يخ  المشـ
 .  
ئ
 التسليم النهان

ــــروععدم قدرة الجهاز عل موافاتنا بالموقف المال  لل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات لعدم الحصــول عل مشــــ
 . ةداريالردود من جهاز تنمية وتطوير المراكز اإل 
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 التخطيط واالسكان   ي الفصل احلادي عشر: قطاع 
 قطاع التخطيط 

 وزارة التخطيط ديوان  
 نظام الرقابة الداخلية

ــــك  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    عــدم مسـ
 
ــنــدوق يــدويــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بوالقيــد فيــ     دفير يوميــة الصـ

 
   يوميــا

جميع المبــالغ البر
ــــها والم ــ ــ ــ ــ   يقبضـ

ــــيد المتبقر ــ ــ ــ ــ   يدفعها والرصـ
( من الئحة 81وفق ن  المادة )ل  بالغ البر

انية والحسابات والمخازن واالكتفاء بمنظومة  ر ونيالمير  . ةإلكير

مع بيان    صـرف والمستندات المرفقة بختم يفيد ال  صـرف ال  أذوناتعدم ختم جميع   -
من الئحة   (105)  ألحكام المادة بالمخالفة  ل  بجانب كل ختم  الصــراف تاريــــخ وتوقيع  

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــاد  - ــ ــــة اإل  اعتمـ ــالوزارة عل المنظومـ ــ ونيـ    لكير
ــــات لموظقر ــــات المرتبـ ــاقـ ــ ــــداد بطـ   إعـ

ر
ة ا

انية والحسابات والمخازن126) مادة بالمخالفة ألحكام ال الوزارة  ر  . ( من الئحة المير

-    
ر
ــنــة المــاليــة بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة    اإلنفــاقعــدم مراعــاة التــدرج ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل مــدار السـ

ــابات والمخازن( من الئ17) ــ ــ انية والحسـ ر    لحة المير
ا
ــــع ــ ــــبة    فضـ ــ ــــع وزيادة نسـ ــ عن التوسـ

ــــرف ال   نهاية السنة المالية وذلك بقصد است  صــ
ر
انية ا ر نفاذ البند  عل بع  بنود المير

انية والحسابات والمخازن (13بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  . من الئحة المير

ــــدارها لمدة    اتخاذ اإلجراءات عدم -   تم إصـ
ــــكوك البر ــــوص الصـ القانونية الالزمة بخصـ

ــــهر   3ت يد عن  ــ ــ ــــابات  118بالمخالفة إلحكام المادة )أشـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن

ــــهر    6 االحتفـاظ بمبـالغ تجـاوزت - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب الودائع أشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـة بحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بعـد انتهـاء السـ
انية والحسابات والمخازن162بالمخالفة للمادة ) ماناتواأل  ر  . ( من الئحة المير

ــــهرية للجنة األمانة   - ـــ ــ ــ ــ   أعيد   اإلداريةمنن مكافأة شـ
ــارية البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ للجنة المكاتب االسـ

 العلم ان"مع    اجتماع م وليس عن كل  2018( لســــنة  104تشــــكيلها وفق القرار رقم )
 . م" 2021/ 1/ 25م وكان يوم 2021فقط خالل سنة اجتماع األول اللجنة عقدت 

ــــحاري تكليف ذات ال - ـــــركات )الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــمةل  شـ ــــي   ل  العاصـ ر قرطاسـ الجديد( للتوريد ما بير
 المكتبية للوزارة عل الرغم من توفر األصناف بالسوق.  أجهزة و 

 . رة ضوئيةواالكتفاء بصو  ةذن الصـرف األصلية بالمستندات  إرفاقعدم  -

ية انية التسيت  ن  المت 

  تم   المبـالغبلغـ  
ـــــابـات الوزارة للعـام المـال  إحـالتهـالبر ــ ـــ ــ ــ ــ األول    م عن البـاب2021ا لحسـ

  
ر
ر قيمة الل  دينار   7,918,170  والتان   حير

ر
ة  ا ـــــروفات عن ذات الفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   5,429,468مصـ

 : تفاصيلها كالتال  ل دينار 
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 المخصص  البيان 
ات  مصـروفجملة ال 

 واالرتباطات
 الرصيد   الحواالت المالية 

 234,210 1,918,170 2,165,790 2,400,000 الباب االول 

  
 736,322 6,000,000 3,263,678 4,000,000 الباب التانر

 970,532 7,918,170 5,429,468 6,400,000 إجمالي 
 

  تم إصــــدارها لمدة ت يد بشــــأن   القانونية الالزمة  اتخاذ اإلجراءات عدم -
الصــــكوك البر

ــــهر    3عن   ــ ـــ ــ ــ ــ ــابــات  118بــالمخــالفــة إلحكــام المــادة )أشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من الئحــة المير
 . والمخازن

ي وال 
ن
 والحصص  مكافآتبند العمل اإلضاف

ــــ بلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة مبلغ   المخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كــان    362,500لهــذا البنــد خالل السـ   حير
ر
  إجمــال  دينــار ا

ـــــروفات  ال ـــ ــ ــ ــ ر  تكليف  لوحظ ل  دينار   910برصيد بلغ   دينار   361,590مصــ   بكافةالموظفير
ــــرف ة و اللجان المشــكل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم    األعمال تقرير ب  إرفاقالمكافأة مقطوعة للجان دون   صــــ

البر
 . تقديمها 

ي 
ن
 الباب الثان

ــــنة  وف  ــ ــ ــــة الختامية لسـ ــ ــ   تم  م فإن  2021ق الخالصـ
ــــابات الوزارة  إحالتهالقيمة البر ــ ــ ا لحسـ

ــــال    ــ المـ ــــام  ــ   2021للعـ
ر
ــــان ــ الثـ ــــاب  ــ البـ ــــار   6,000,000  م عن  ــ ــــة  ل  دينـ ــ ــــ  قيمـ ــ بلغـ ر    حير

ر
ا

ة ات اذات عن مصـروف ال : ل ار دين 3,263,678لفير  
ر
 وبالمراجعة لوحظ اآلن

  2,000,000  الحواالت الواردة لمكــاتــب التخطيط بــالمنــاطق كــدعم بقيمــة  إجمــال   -
ر كان  ينار د   حير

ر
 . ينار د 238,488 المحول لها بقيمة إجمال  ا

-    
ر
ــنــة المــاليــة بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة  عل  اإلنفــاقعــدم مراعــاة التــدرج ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مــدار السـ

ــابات والمخازن17) ــ ــ انية والحسـ ر   ( من الئحة المير
ا
ــــع ــ ــــبة  ل فضـ ــ ــــع وزيادة نسـ ــ عن التوسـ

ــــرف ال   نهاية السنة المالية وذلك بقصد استنفاذ البند    صــ
ر
انية ا ر عل بع  بنود المير

انية والحسابات والم13بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  . خازن( من الئحة المير

ن آوالمكاف  تعاباألبند    ت لغت  العاملي 

ــنــة مبلغ بلغ الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لهــذا البنــد خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كــان    328,000خصـ   حير
ر
  إجمــال  دينــار ا

ـــــروفات  ال ـــ ــ ــ ــ ر   حيث لوحظ دينارل    326,410مصــ   قيام الوزارة بتكليف عدد من المتعاونير
ــــارين بالوزارة حيث  و  ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ــــناد ذات المهام ودون بيان بإيتم  مسـ ـــ ــ ــ ــ أو  المنجزة   األعمال سـ

ــن بالقرار    لتقرير بتـلك المهـام ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيغـة التكليفـات بالوظائف كمـا هو موضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث كان  صـ
 . الصادر 

 عالن وعالقات عامةإ بند  

ــــات للبند مبلغ    بلغ  ــ ــــصـ ــ ر كان    240,000المخصـ   حير
ر
ـــــروفال إجمال  دينار ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   اتمصـ

ــــركــتم التعــاقــد مع   لدينــار   211,220 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة التفوق للتعهــدات والخــدمــات التموينيـة  شـ
ــــاهمــــة لتقــــديم خــــدمــــات النظــــافــــالم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف وبمراجعــــة  ة العــــامــــة والمقه بــــديوان الوزارة سـ

: لوحظ بالمراجعة   
ر
 اآلن
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ــــروفــتحميــل   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الوزارة مصـ
كــان من الواجـب  ل  للبنــد   (ات )خــدمــات مقه لموظقر

ـــــةتحميلهـا عل بنـد اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ لبنـد عل غير اأظهر  الـذي ل األمر  بـالبـاب األول  قـامـةواإل عـاشـ
 . ( من قانون النظام المال  للدولة10مادة )حكام الحقيقت  بالمخالفة أل 

ــــرف رقم    تكرار تكلفة بع  الفواتير وجبة الغداء - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   7,740  بقيمة  10/ 11بةذن الصــــــ
. دينار تقريب 6,900 حيث بلغ التكرار مبلغدينارل 

 
 ا

ــــرك تكليف ال - ــ   اشــ
ر )لوزارة دون بيان بأسماء  ة بتوفير وجبات غذائية لموظقر   الموظفير

 . (تاريــــخ الفاتورة المستحقة – نوع الوجبة –

ات  بند  ن  التجهت 

ر كان    806,500المخص     بلغ قيمة   حير
ر
ـــــروفات إل  ال إجمال  دينار ا ــ ــ   803,080مصــ

ـــــروف   741,320ف منها  دينار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر  دينار مصـ ـــ ــ ــ ــ ــــبة    12ات شـ ـــ ــ ــ ــ  إجمال  % من 92أي بنسـ
ــــروف  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  عل ات البند مصـ

ا
ــــع ــ ــ ــــرف ن  يعد تأ ف فضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ    صـ

 
حيث كان     فبالمال العام مجانا

: ت ك ا مصـروف ال  
ر
 اآلن

ــــركـــتكليف   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـــاتف محمول   27ألمثـــل للهـــاتف النقـــال بتوفير عـــدد  ة الوكيـــل اشـ
ــاتـــ  بقيمـــة   ــاليـــة  بملحقـ ــار   176,690إجمـ ــاء    داراتاإل   يرونلوكالء ومـــدلل  دينـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ور سـ

ـــــاماأل ــ ـــ ــ ــ ــ يتطـلب   الـذي عل طبيعـة العمـل دون تحـديـد نوع العمـل    )تم التوريـد بنـاءا  قسـ
ــــادة الوكالء    17توريد عدد  وكذلك  مثل هذا النوع من الهاتف(   ــ ــ ــ كمبيوتر محمول للسـ
ــــاء األ ـــ ــ ــ ــ ــــامفوبع  المدراء ور سـ ـــ ــ ــ ــ دينار والتوريد بذات    672,780إجمالية  بقيمة    قسـ

ـــــية  جهزة هذه األ إدراج    ودونالتاريــــخ   ــ ـــــخصـ ــ ـــــكلية    كعهد شـ ــ ـــــتلميها مما يعد شـ ــ عل مسـ
 . المستندات المرفقة

 حول(الباب الثالث )الت

ــــام مبلغ  بلغـــــ  ــــث خالل العـ ــــالـ ــــاب الثـ ـــــاب البـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الواردة لحسـ ــــاليـ ــــة الحواالت المـ   قيمـ
ـــــافة إل دينار باإل   39,100,000 ــ ــ ــ ـــــنة  ضـ ــ ــ ــ ـــيد المرحل من سـ ــ ــ ــ ــ م والبالغ قيمت   2020الرصـ
ر بلغ  جملة ال  12,088,519   حير
ر
ة مبلغ  ا ـــــروفات خالل الفير ــ ــ ــ   لدينار   258,740مصــ

 : تالحظ بشأنها ما يل  

ر    12,114,325لغ  الوزارة بمب  احتفاظ  - ــابقة لم يتبير ــنة السـ ــاب مرحل من السـ بالحسـ
ـــــأن   باتخاذ قيام الوزارة   ـــــتثناءبم  2021العام المال  إل   ترحيل أي إجراء بشـ المبلغ    اسـ

ــيارات الذي قام  الو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ  لبند السـ ــ ــ ــ ــــيل بمبلغ  المخصـ ــ ــ ــ ــ زارة بطلب تفوي  غير مسـ
 . سيارة للوزير  شـراءلدينار  200,000

ــــنة المالية  وفق بيانات   - ــ ــ ــــات السـ ــ ــ فإن   أ(-3نموذج )  فم2020-2019المتابعة لتفويضـ
 . العام"  إل اإليراد  القيمةإحالة  لم يتمدينار  12,088,518 ي الرصيد الدفير 

ـــــروف بلغ    - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــاءكمكافأة  و اتها  مصـ ــ ــ ــ ــ انية  لجنة    أعضـ ر ـــة مير ــ ــ ــ ــ   التنمية للدولة للعامدراسـ
ــات مـــاع أو  اجتمحـــا ر  أي    ولم يقـــدم للـــديواندينـــار    58,740مبلغ  م  2021 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دراسـ

 . بالخصوص
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 ماناتالودائع واأل 

  
ر
حيث  ل  24,587,718  م مبلغ2021/ 12/ 31بلــــــــــــــــــــــــــــــغ الرصيـــــــــــــــد الدفتـــــــــــــــــــــــــــري للحساب ا

 : لوحظ بشأن  ما يل  

ــمـانـات - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تـأمينـات ضـ
ر
  6أعمـال ألكير من   احتفـاظ الوزارة بـالمبـالغ المـاليـة المتمثلـة ا

ــــــدره   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ من الئحة   (162لمادة )بالمخالفة ألحكام ا  دينار   249,006أشهر بمبلغ وقــ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ـــــاب قيمة - ــ ــ ـــــمن القيمة الموجودة بالحسـ ــ ــ   لديوان الوزارة بلغ     من ضـ
ـــــراء مببر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ شـ

امدينار تم تعليتها بالمخالفة وذلك لعدم وجود  23,950,000 ر  . الير

دينار    382,500تقنية لتقنية المعلومات  ة المدينة الشـــــرك لقيمة المتنازع عليها مع ا -
 . ( المرفوعة ضد الوزارة 2015/ 121حسب الدعوى رقم )

 حساب الطوارئ

ــــري للحساب في   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الدفتــ ــ ــ ــ ــغ قيمة الرصيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دينار   3,500,000م مبلغ 31/12/2021بل

ــص    وهو ــادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  يمثل قيمة المخصـ للوزارة من الباب الخامس الصـ

تبين من خالل دراسة توزيع القيمة للى البنود المعد من قبل الوزارة بموجب    ،م2021( لسنة  641)

مدير إلى    الموجهم  2021/ 23/12( المؤرخ في  14/445.  8ير مكتب ـشؤون الوزارة رقم )كتاب مد

من هذا الباب   صــــرفالواجب توفرها لل  شــــروطا ال تتوافق مع المكتب رئيس مجلس الوزراء بأنه

 .العام إلى اإليراد القيمةإحالة  مما يتطلب

 السيارات()صول الوزارة  أ

سيارة وفقاً للكشف   71 رئيس وحدة الحركة فالوزارة تمتلك لدد وفق الكشف السيارات المحال من 

 اآلتي:بيانها ك ،المقدم

 العدد  البيان 

 47 السيارات الموجودة 

 9 تها سـرق السيارات البر تم  

  الوزارة 
 15 سيارات تم تمليكها لموظقر

 71 جمالي اإل 
 

: من خالل مراجعة الكشف المقدم لوحظ   
ر
 اآلن

ر    9وجود عدد   - ــــليمها من قبل الموظفير ــ ــــيارة تابعة للوزارة لم يتم تسـ ــ انته     الذين سـ
 : عالقتهم الوظيفية بالوزارة بيانهم كالتال  
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 نوع السيارة  رقم اللوحة  اسم المستلم  ت

 تويوتا كامري  5-1115192   ال . إ . خ 1

 تويوتا كامري  5-1115186   ال . ا . و  2

اتو 5-1010880 م  . ال. ع 3  كيا سير

 تويوتا افالون  5-1105373   ع . ج. م  4

 كروزر تويوتا الند   25- 127949   ا . م  5

اتو 5-1000662   ي. ب . ا  6  كيا سير

 هونداي توسان  5-2260614   ص . م . م  7

 هونداي توسان  5-2260616   ع. س . ع 8

 اكسن   هونداى 5-2260606   ال. ال. ج 9
 

 معهد التخطيط 
 نظام الرقابة الداخلية

المعهد بةحالة صــــورة من التفويضــــات المالية المصــــلحية فور صــــدورها إهمال إدارة  -
ــادة ) ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــذا يعـــد مخـ ــبـــة وهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ــديوان المحـ انيـــة  16لـ ر ــة المير ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

ــــجل  - ــ ــــك سـ ــ ــــول عدم مسـ ــ ــــحيحة  األصـ ــ عف من ل األمر  الثابتة بالطريقة الصـ
 
ــ ــ ــ الذي يضـ

    وهــــذا يعــــد   عمليــــة المتــــابعــــة وأحكــــام الرقــــابــــة عليهــــا 
 
ــور رئيس ديوان مخــــالفــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمنشـ

  م ا2018( لســنة  11المحاســبة رقم )
ر
ســجل  بشــأن إمســاك   م2018/ 12/ 5لصــادر ا

 األصول. مراقبة 

 بالمخالفة ألحكام المادة  ضـــريب   عدم التقيد بع  الجهات بتقديم شهادة السداد ال -
 . ة الدخلبشأن ضـريب م2010( لسنة 7) قانونال( من 89)

ــــعف الحمـايـة بمكتـب الخ ينـة حيـث لوحظ وجودهـا بمكـان غير محكم اإل - ــ ـــ ــ ــ ــ   قفـال ضـ
هـل األمر   بـالحـائط  ةبواب ذات قطبـان حـديـديـة وغير مثبتـوال يوجـد بـ  أ  ــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـذي يسـ

   تها مما يعد ســـــرق عملية السطو عليها و 
 
ر )مخالفا ( من الئحة 52ل  47ألحكام المادتير

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

  تعد  -
  إعداد بطاقة المرتب البر

ر
   تقصـير القسـم المال  ا

 
( لكل  12ح/ . للنموذج )موفقا

ــابــات  126لن  المـــادة )  ةمخـــالفـــ  موظف وهــذا يعـــد  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير
 . والمخازن

ــــير العمل لما لها   - ــ ــ ــ عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بةعداد التقارير الدورية عن سـ
ـــــا ـل واتخـاذ القرارات الالزمـة وهـذا يعـد  ــ ـــ ــ ــ ــ   معـالجـة الكثير من المشـ

ر
ة ا  من أهميـة كبير

ــعبيـة العـامـة للتخطيط والمـاليـة رقم ( من ق 2لن  المـادة )  ةمخـالفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رار اللجنـة الشـ
 . تنظيم معهد التخطيط بشأن إعادة  م2018 ( لسنة2)

ـــــب    - ــ ــ ــ ـــــليم للنظام المحاسـ ــ ــ ــ ـــــمن التطبيق السـ ــ ــ ــ   تضـ
ية البر عدم اكتمال المجموعة الدفير
ـــــجالت ال ــــرور وافتقارها للعديد من السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   : ية ألحكام الرقابة الداخلية عليها ومنها ضـ

امدفير اال ر  سجل التفويضات المصلحية.  – سجل العهد  –ات لير
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ر في  المبلغ المفوض إلي    - ـــــلحية يبير ــ ـــــات المصـ ــ ـــــجل خاص بالتفويضـ ــ ـــــك سـ ــ عدم مسـ
ــــرف ب ــ ــ ــ ــــرف   وما يصــ ــ ــ ــ  بأول    من   صــ

ا
  من أوال

ر
مصدر إل   وعلي  أن يتقدمل  والرصيد الباا

    التفوي  بيــانــا 
 
ــهريــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  21ألحكــام المــادة )  ةمخــالفــ  وهــذا يعــد شـ ر ( من الئحــة المير

 ابات والمخازن. والحس 

ئ للعهدة ال - ـــروف عدم القيام بالجرد المفاج  ــ ــ ــ ــ ـــرف ة وذلك لتفادي  مصــ ــ ــ ــ ــ   األغراض صــ
ر
ها ا

   ها بغير الغرض المخص  لها مما يعد أو صـرف   الخاصة
 
(  182ألحكام المادة )مخالفا

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ـــــل العهدة وه - ـــــجل خاص بالعهدة المالية يقيد في  أصـ ـــــك سـ    ذا يعد عدم مسـ
 
مخالفا

انية والحسابات والمخازن. 181ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــنــــة للتحقق من وجود  إجراء    عــــدم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عمليــــة التفتيش والمراجعــــة للعهــــدة خالل السـ
ـــــورة نقدية ــ ــ ــ   صـ

ر
ـــــتندات وهذا يعد مخالفة لن  المادة )أو   قيمتها كاملة ا ــ ــ ــ (  177مسـ

انية والحسابات  ر  والمخازن. من الئحة المير

ئ للمخــــازن مخــــالفــــة ألحكــــام   - من الئحــــة   (293)  المــــادة عــــدم القيــــام بــــالجرد المفــــاج 
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

عدم مســـك ســـجل خاص بدفاتر الصـــكوك يقيد في  كافة دفاتر الصـــكوك المســـتلمة   -
 والتأكد منها ومطابقتها والتحقق من صحتها.  صـرف من الم

ـــــرف ال  أذوناتمن ضعف التع يز المستندي للعديد  - ــ م بالمخالفة  2020عن سنة    صــ
انية والحسابات والمخازن. 99ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــرف ال  أذوناتبع  البيانات للعديد من   إغفال  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك من حيث بيان الباب    صـ
ــــروفات المفوض بها ومجموع العتمادوالبند ورقم التفوي  ومجموع اال  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ات  مصـ
ــــجل ــ ــ ــــفحة سـ ــ ــ ــــتالم   عتماد اال  واالرتباطات ورقم صـ ــ ــ ــــجل وتاريــــخ اسـ ــ ــ وتوقيع كاتب السـ

ــــكل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     وهـــذا يعـــد   الصـ
 
ــابــات  99لن  المـــادة )مخـــالفـــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير

 والمخازن. 

-   
ر
ــــير المراجع الداخل  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 99لن  المادة )  ةمخالف وهذا يعد   كتابة التاريــــخ   تقصـ

انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ام بن  المـــادة   - ر    26)عـــدم االلير
ــابـــات والمخـــازن والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير

ـــــ  ــ ــ ـــــول أو    عدم جواز ألي وزارة عل    نصـ ــ ــ ـــــلحة االرتباط بأي نفقة إال بعد الحصـ ــ ــ  مصـ
الــــذي ترتــــب عليـــ   األمر    إقرار كتــــان   من المراقــــب المــــال  بوجود تغطيــــة مــــاليــــةعل  
اموجود  ر  . اتالير

 الفحص المستندي  

ــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ــ   3,000مقابل تزويد المعهد    م2020/ 8/ 13بتاريــــخ    8/ 1رقم إذن صــ
ــرك دينار لصالن    454.500لير نافطة بقيمة   ــ ــ ــ يقة لتسويق  شــ ومن خالل   النفطلة الي 

ــــرف  استالم الخ ينة من ضمن مرفقاتإذن   الفح  تكشف عدم وجود  ـــ ــ ــ ــ ل  إذن الصــ
انية والحسابات والمخازن. 243لن  المادة ) مخالفة وهذا يعد  ر  ( من الئحة المير
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ــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ــ بقيمة    مل مقابل نظافة المعهد 2020/ 8/ 19بتاريــــخ    8/ 2رقم  إذن صــ
ــــهر دينار لكل    14,500و  ألف دينار   58,000 ــ ــ ــــالن    لشـ ــ ــ ــــرك لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــنابل الخير شـ ــ ــ ة السـ
ـــهري من قبل  ل  للنظافة ــ ــ ـــف عدم وجود تقرير المتابعة الشـ ــ ــ ومن خالل الفح  تكشـ

ـــــم الخدمات ـــرك العل   قسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــداد الو   ة النظافةشـ ـــهادة السـ ــ ـــري عدم وجود شـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   ب   ضـ
 . ة الدخلبشأن ضـريب م2010( لسنة 7) قانون( من 89مخالفة ألحكام المادة )بال

ـــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ مل مقابل تزويد العيادة  2020/ 12/ 30بتاريــــخ    12/ 10رقم  إذن صـ
ومن خالل الفح     لة ليبيانا شـرك لصالن    دينار   2000بكروت الدفع المسبق بقيمة  

ــــرف عل  تكشف عدم وجود فاتورة نهائية وتم ال ــ ــ ــ لن     مخالفةلفاتورة المبدئية  اصــ
انية والحسابات والمخازن. 99المادة ) ر  ( من الئحة المير

 مصلحة املساحة 
 نظام الرقابة الداخلية

ـــــرف المصلحة بفتن اربعة حسابات مإدارة    قيام - ــ ـــــرف ية لدى مصــ ــ ـــــرالواحة ال  صــ ــ   رئيســ
 . ولةمن قانون النظام المال  للد 1( الفقرة 14مخالفة لن  المادة )بغوط الشعال 

  عدم تخصي  حساب م -
ر
ــــرا ــ ــ ــ إيداع   وسجل خاص ب  إنما يتم  يرادات مستقل لإل صــ

 . بحساب الباب األول  اإليرادات

ــور مكتـب المراجعـة الـداخليـة عن القيـام بـالمهـام المنـاطـة بـ  عل أ مـل وجـ ل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قصـ
ــر حيث   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ئ للخ ينة  إل إجراء   عل العمل اليوم  دون أن يمتد   اقتصـ الجرد المفاج 

  والمخازن بالشكل المطلوب
ا
 . عن ضعف تقاريره الدوريةفضع

ــــول واالكتفاء بعملية ال - ــ ــ ــ ــــر عدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  حصـ
ـــــوفات الجرد واأل ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ـــــدة المطابقة الفعلية بير ـــ ــ ــ ــ ية بدفير   رصـ ـــــتاذ    الدفير ـــ ــ ــ ــ المخزن أسـ

انية  ( من الئح299مخالفة لن  المادة )  للتحديد أوج  االختالف أن وجدت ر ة المير
 والحسابات والمخازن. 

ــــرف ال  أذوناتالبيانات لبع     استيفاءعدم  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر )  صــ (  100  ل99مخالفة لن  المادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ـــــرف ال  ذوناتضعف التع يز المستندي أل  - ــ ــ ( من الئحة 99المادة )  مخالفة ألحكام صــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر زيادة  خاإلنفاق  تركز   - ــتنفادها حيث تبير ــ ــد اسـ ــ ــمي  لبع  البنود بقصـ ــ ــهر ديسـ ــ الل شـ
ــــرف نسبة ال ــ ــ ــ ــــر بالمقارنة مع معدل ال صــ ــ ــ ــ ــــرف خالل األحد عشــ ــ ــ ــ  السابقة من   صــ

 
شهرا

ــها بالمخالفة لن  للمادة ) ــ ــــنة المالية نفسـ ــابات  13السـ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ــــكوك المعلقـــة    اتخـــاذ اإلجراءات  عــدم - ــ ـــ ــ ــ ــ بــالرغم من تجـــاوزهــا المـــدة  حيـــال بع  الصـ
ــابــات  118القــانونيــة وذلــك بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من الئحــة المير

 والمخازن. 
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  دون أن تتم المعالجةأشـهر    6بمبالغ تجاوزت    ماناتاإلحتفاظ بحـساب الودائع واأل  -
ــادة  ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــالمخـ ــــحيحـــة بـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيـــة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ انيـــة    (162)  المحـ ر ــة المير من الئحـ

 . والمخازنوالحسابات 

ســـجل و   ســـجل متابعة خطابات الضـــمانك بع  الســـجالت المســـاعدة  إمســـاك   عدم -
 متابعة دفاتر الصكوك. 

ــــرف ظهور بع  المعلقات بمذكرات تسوية حسابات الم - ــ ــ يعود تاريخها لسنوات    صــ
- 118القانونية بشأنها مما يعد مخالفة ألحكام المواد )  اتخاذ اإلجراءات  سابقة دون

انية والحسابات والمخازن. 122 ر  ( من الئحة المير

ام عدم  - ر   الير
ر
اف المراقب المـال  بدوره ا ــم المـال  والمخـازن بتطبيق   اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

ر    القواعــــد المــــاليــــة وأحكــــام ( من 24من المــــادة )  6-5المخــــازن بــــالمخــــالفــــة للفقرتير
ا ر ـــــابات والمخازنلالئحة المير ــ ــ   نعكساالذي  األمر    نية والحسـ

 
ـــــلبا ــ ــ ـــــم  أداء   عل  سـ ــ ــ القسـ

 . المال  

ية انية التسيت  ن  المت 

ر  يـة للبـابير ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة التسـ ر ة المـاليـة  األول   بلغـ  جملـة الحواالت المـاليـة للمير   للفير
ر
والثـان

ر بلغ  ال  3,500,000  موضوع الفح  مبلغ   حير
ر
ـــــروف دينارل ا ــ ــ ات الفعلية لنفس  مصــ

ة مبلغ   ــيد   3,090,940الفير ــ ــ ــــبة  ل  دينار   409,060دينارل وبرصـ ــ ـــــرف وبنسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ل  88%  صـ
 : وفيما يل  بيان تفصيل  بذلك 

 صـرف نسبة ال  الرصيد  ات الفعلية مصـروفال  السنوي المقدر  عتماداال البيان 

 89% 155,130 1,344,870 1,500,000 الباب األول 

  
 87% 253,930 1,746,070 2,000,000 الباب الثانر

 88% 409,060 3,090,940 3,500,000 جمالي اإل 
 

   : ومن خالل الفحص نالحظ ما يلي

ـــــاب الم - ــ ـــــوية حسـ ــ ــــرف ظهور بع  المعلقات بمذكرات تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ    غ ل األول ب  للباب صـ
دون    م2015يعود تاريخها لســـنوات ســـابقة من ســـنة  دينارل    123,842.908قيمتها  

ـــــأنها مما يعد مخالفة ألحكام المواد )  اتخاذ اإلجراءات ـــ ــ ــ ــ ( من 122-118القانونية بشـ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ر زيادة  اإلنفاق  تركز   - ــتنفادها حيث تبير ــ ــد اسـ ــ ــمي  لبع  البنود بقصـ ــ ــهر ديسـ ــ خالل شـ
ــــرف نسبة ال ــ ــ ــ ــــرف بالمقارنة مع معدل ال صــ ــ ــ ــ ــــر  خالل   صــ ــ ــ ــ  السابقة من   األحد عشــ

 
شهرا

ــــها  ــــنة المالية نفسـ ــابات  13بالمخالفة لن  للمادة )  السـ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
  . والمخازن

  بع  البنود   -
ر
يد ء الكهربا )ظهور وفر ا   232,770بلغ    (يجارل الكتب والمراجعل إل الي 

  إعـداد تقـديرات بع  البنود وبـالمخـالفـة للمـادة )دينـار 
ر
  المبـالغـة ا

( من 9ممـا يعبر
انية والحسابات  ر  . والمخازنالئحة المير

  صــــكوك لم تخصــــم من حســــاب   -
ر
ظهور بع  المعلقات بمذكرات تســــوية متمثلة ا

ـــــرف بلغ  قيمتها  الم ــ ــ يعود تاريخها لسنوات سابقة من سنة  دينارل    8,659.355صــ
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ــأنهــا ممــا يعــد مخــالفــة ألحكــام المــادة    اتخــاذ اإلجراءات  دون م2015 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القــانونيــة بشـ
انية والحسابات والمخا 118) ر  . زن( من الئحة المير

    10/ 1رقم ذات    صـــرف بموجب أذون ال -
ر
  3,493بقيمة    م2021/ 10/ 10المؤرخة ا

ــالن  دينار   ــتيفاءعدم   لوحظ محالت عبد لقطع الغيار  لصـ ــــرف   بيانات  اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   إذن الصـ
  )رقم التفوي 

ر
ـــــرف الرصيد بعد ل  ات المفوض بها عتمادمجموع اال ل  والمتمثلة ا صــ
انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة ا99( بالمخالفة للمادة )إذن الصـرف  ر  لمير

  ال -
ر
    12/ 14-13صـــــرف رقم  بموجب أذن

ر
ر ا   228بقيمة  م  2021/ 12/ 13المؤرخير

ة دينار بشــــأن  جاع رســــوم التِأشــــير
ــــرف   بيانات  اســــتيفاءعدم لوحظ    لاســــير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   إذن الصــ

انية والحسابات والمخازن99بالمخالفة للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــرف ذات األرقا ال  أذوناتبموجب   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ     10/ 2-3-4م  صـ
ر
م  2021/ 10/ 10المؤرخة ا

ر   ـــــالن ثالثة موظفير ــ ــأنهم  دينارل    5460بقيمة  لصـ ـــ ــ ــــرف لوحظ بشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ قيمة عالوة   صـ
حيث  ل  بالمصـــلحة اإلدارة الســـفر والمبي  قبل الحصـــول عل موافقة رئيس مجلس 

ر أن  ـــــرف ال  أذوناتتبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ    صـ
ر
ة رئيس 2021/ 10/ 10مؤرخة ا ـــــير ــ ــ ــ ر أن تأشـ   حير

ر
م ا

 . م2021/ 10/ 13كان  بتاريــــخ   اإلدارة مجلس 

ــــرف   بموجب - ــ     11/ 8  رقم إذن الصــ
ر
  دينار   31,160م بقيمة  2021/ 11/ 21المؤرخ ا

ــالن   ـــــرك لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ اد ة الفاهم العلم   شـ ــتير ونياإل  جهزة األ   السـ ــية واألدوات  لكير ة والقرطاسـ
 اإلداريةالشؤون  إدارة    حظ وجود كتاب من مدير لو ل  المكتبية مقابل توريد قرطاسية

م موج  للقسم المال  والذي يطلب في  تسديد 2021/ 11/ 8والمالية كان  بتاريــــخ  
ر أنل  ة الفاهم العلم  شـرك المحالة من    قيمة الفاتورة النهائية   حير

ر
 إستالم المخازن ا

ــــاعة كان بتاريــــخ   ــ ــ ــ المحالة من   أن الفاتورة النهائية  ل عالوة علم2021/ 11/ 21للبضـ
ــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ الفة ألحكام  الذي يعد مخل األمر  م2021/ 11/ 9كان  بتاريــــخ    ة الموردة شـ

انية والحسابات والمخازن 5( فقرة 99المادة ) ر  . من الئحة المير

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــاعد المراقب المال  ومدير    مالية بالمخالفة للمراقب المال    مكافآت صـ ومسـ
ر يتبعون   ر أن المعنيير   حير

ر
جهات ذات ذمة مالية مستقلة  مكتب جهاز المخابرات ا

  
ر عل المالك الوظيقر  . وغير مسكنير

انية التنمية )الباب الثالث( ن  مت 

ــالـــــث ــ ــاب الثـ ــ ــــة الحواالت الواردة للبـ ــــ  قيمـ ــنوات    بلغـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نحو   م2021-2020خالل سـ
 والبيان التال  يوضن ذلك: شـروعل م 18لعدد  28,850,000

 القيمة   البيان 

 4,600,000 مشاريــــع جارية

 24,250,000 ها ب لم يتم البدء   يــــع ر امش
 

 ات جاري تنفيذهاشـروعالم 

ــــات هذه  ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــــاريــــع الجاري تنفيذها وفح  مخصـ ــ ــ   من خالل الفح  والمراجعة للمشـ
  قدرت بناءا   ساسالمشاريــــع واأل 

ر تقدير جزء من تكلفة الم  البر   مكافآتك شـروع  علي  تبير
 : والبيان التال  يوضن ذلك  وإيجار وسائل نقل بمبالغ عالية مبالغ فيها 
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 شـروع إسم الم
 تكلفة  
 شـروع الم

   األعمال 
 الميدانية 

 المكتبية   األعمال 

 السيارات 
   إجمالي 
 مكافآتال   إجمالي  التكاليف 

  جهزة األ 
 والمعدات

  األرشيف اإل  شـروع م 
ونر ــ 850,000 لكير ــ 442,000 408,000 ــ ـــ  850,000 ــ

 850,000 210,000 155,200 48,000 436,800 850,000 اسنكمال النقاط المساحية

صيانة وبناء النقاط  

 المساحية
750,000 312,000 18,000 240,000 180,000 750,000 

 1,500,000 383,250 90,750 90,000 936,000 1,500,000 الخريطة الوطنية شـروع م 

المسميات   شـروع م 

 الجغرافية
650,000 390,000 48,000 62,000 150,000 650,000 

 

ـــــن ذلك  - ــ ــ ــ ـــــاريــــع ويتضـ ــ ــ ــ   تقدير قيمة هذه المشـ
ر
ـــــائل    قيمة  بارتفاع المبالغة ا ــ ــ ــ إيجار وسـ

  بلغ  حوال  
 . % من قيمة هذه المشاريــــع23النقل والبر

 حساب الودائع

   
ر
دينارل مرحل من   111,053.554م مبلغ وقدره  2021/ 12/ 31بلغ رصيد الحساب ا

 بشأن  ما يل   لحركةأي  سنوات سابقة ولم تطرأ علي 
ر  : تبير

دينار    2,442.915قة بلغ  قيمتها مبلغ  وجود صــــكوك معلقة تخ  ســــنوات ســــاب -
ر  األمر    بشـــأنها   اإلجراءاتتخاذ  ا لم تقم المصـــلحة ب الذي يعد مخالفة ألحكام المادتير

انية والحسابات والمخازن( من 162ل 118) ر  . الئحة المير

ــــاب الودائع بمبــالغ تخ  البــاب  الوزارة   احتفــاظ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والثــالــثل وقـد  األول   بحسـ
ر
والثــان

ا  ةحالته المحاســبية الصــحيحة وذلك ب  دون أن تتم المعالجةأشــهر   6تجاوزت مدتها  
ــاب   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الئحــة   (162)الــذي يعــد مخــالفــة ألحكــام المــادة  األمر    العــامل  اإليراد لحسـ

انية والحسابات والمخازن. الم ر  ير

 ات المستنديةعتماداال 

ــــيد   ــ ــ ــ     اتعتماداال بلغ رصـ
ر
ــــتندية المفتوحة ا ــ ــ ــ دينار    1,554,069  م2021/ 12/ 31المسـ

  : لوحظ بشأنها ما يل  ا وبيانه لاتاعتماد 4لعدد 

 مالحظات  منفذ  قيمة ال  عتماد اال

لتوريد  محل   760039

 مساحية حديثةأجهزة
450,900 80,000 

ــاريــــخو  سعار ة عن التوريد بحجة ارتفاع األ شـركتوقف  ال  ـــ   بتــــ

عل استكمال عملية التوريد    تفاقاال تم  م 2021/ 11/ 01

 المطلوب توريدها.  جهزة بتغيير مواصفات األ 

توريد   محل   760037

 أجهزة 
 سعار ة عن التوريد بحجة ارتفاع األ شـركتوقف  ال  - 227,054

   شـروع م 
 % خارج   متوقف 60  8,700,000 التخريط الوطبر

 

 اإليرادات

ومن   ،دينار 10,930م مبلغ وقدره 2021/ 12/ 31حتى   01/2021/ 01من  اإليراداتبلغت جملة 

 : خالل الفحص والمراجعة تبين ما يلي
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ـــــة ب -  اإليراداتل  عدم الدقة عند إعداد التقديرات الخاصـ
ا
ـــــل فعع ـــــبة المحصـ   نسـ

ر
 وتدن

 مقارنة بالمقدر. 

  استخدام المصلحة لحساب م -
ر
ــــرا ــ ــ ــ ــ إل   الذي األول األمر    والباب  يرادات واحد لإل صــ

 . ضعف نظام الرقابة الداخلية

 حصاء والتعداد مصلحة ال 
 نظام الرقابة الداخلية

  نظام الرقابة الداخلية متمثلة  
ر
ــــور ا ــ ــ ــ ــ ر لنا وجود بع  أوج  القصـ من خالل فح  تبير

  
ر
: ا  

ر
 اآلن

ـــــعف التقاري - ــ ــ ـــــادرة عن مكتب المراجعة الداخليةل  ضـ ــ ــ ـــــنوية الصـ ــ ــ  وعدمر الدورية والسـ
ــــجالت المطلوب   ــ ــ ــــتندات والسـ ــ ــ ــلحةإالتنبي  عل نق  المسـ ــ ــ ــ ــاكها بالمصـ ــ ــ ــ ل األمر  مسـ

 عل ثر الذي قد يؤ 
 
 . المصلحةأداء  سلبا

ـــــجل يومية الباب - ــ ــ ــ ـــــيد بسـ ــ ــ ــ صـ   الير
ر
ـــــاص ا ــ ــ ــ ـــــتخدام قلم الرصـ ــ ــ ــ  الذي يعد األول األمر    اسـ

انية والحسابات والمخازن( 83ألحكام المادة ) فمخال ر  . من الئحة المير

ــــرف عدم ختم المسـتندات بختم يفيد ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ال  أذوناتعل و   صـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمسـتندات    صـــ
انية والحسابات والمخازن.  (105)المتيدة بالمخالفة للمادة  ر  من الئحة المير

ــــاك   عدم - ــ ــ ــ ــــجل إمسـ ــ ــ ــ ــــبية المتعارف عليها مثال )سـ ــ ــ ــ ــــجالت المحاسـ ــ ــ ــ - العهدبع  السـ
اماال جلس ر  ات(. لير

ــــجل - ــ ــــول   عدم وجود سـ ــ ــــن حركة وقيمة  أصـ ــ ــــول يوضـ ــ ــــلحةل وعدم وجود    األصـ ــ بالمصـ
 تقارير فنية لدى المصلحة. 

ــــرف عدم استعمال النماذج المخصصة لل  - ــ ــ ــــرف ال  أذونات)  صــ ــ ــ ( أثناء إتمام عمليات  صــ
 . األول الباب  صـرف 

   التوقيع بما يفيد التسليم عدم -
ا
ــــرف عن عدم تقييد تاريــــخ  فضع ــ ــ ــ   بع    صــ

ر
الصك ا

ــــرف ال أذوـنات ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  104يعـد مخـالف ألحكـام المـادة )األمر    لصـ ر ( من الئحـة المير
 . والحسابات والمخازن

ـــــجل لقرارات رئيس مجلس أكير    وجود  - ـــــجل للقرارات  اإلدارةل  من سـ حيث تم فتن سـ
ــــجل ــ ــ ــــلحة وسـ ــ ــ   تخ  المصـ

ــــن األشة آخر   البر ــ ــ   تخ  وديعة مسـ
األمر    للقرارات البر

 . نفس الرقممن قرار يحمل إصدار أكير  الذي نتج عن 

ية   انية التسيت  ن  المت 

ــلحــة خالل العــام   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     دينــار   3,197,086بلغــ  جملــة الحواالت المــاليــة الواردة للمصـ
ر
ا

ر بلغـ  جملـة ال ــــروفـات مبلغ حير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفيمـا يل  بيـان مقـارنـة   دينـارل  3,189,435مصـ
 : اتمصـروف الحواالت الواردة بال



 

 

 

 
339 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ي الرصيد   اتمصـروفال  اإليرادات الحواالت و  البيان 
ُ
 الدفت

 (12,434)  2,151,687 2,139,252 الباب األول 

  
 20,912 1,037,748 1,057,834 الباب الثانر

 7,651 3,189,435 3,197,086   جمالي اإل 
 

 : ومن خالل الفح  تكشف  لنا بع  المالحظات نورد أهمها فيما يل  

ــــرف  قيام المصلحة بال - ـــ ــ ــ ــ ي  حيث ظهر الرصيد م  2020بالتجاوز خالل سنة  صــ الدفير
ــــاب البــــاب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    األول    لحسـ

ر
تم ل  دينــــار   26,719.746بعجز قــــدره  م  2021/ 01/ 01ا

ـــــة   ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـــــ  خالل  ــ منـ ـــــة جزء  ــ   م  2021تغطيـ
ر
ا ــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ ـــــد  ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــث ظهر رصـ ــ بحيـ

 . دينار  12,434بعجز قدره م 2021/ 12/ 31

ــلحــة ومحــدوديــة موظفيهــا الــذين ال يتجــاوز عــددهم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغر مقر المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بــالرغم من صـ
ـــــرك اقد مع  تم التعإال أن     موظف  200حوال   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــل لخدمات  شـ ــــفات األفضـ ة المواصـ

   12,000النظافة عل تقديم الخدمات المقه والنظافة بمبلغ  
 
ـــــهريا ــ ــ ــ ل األمر  دينار شـ

 . الذي يعد مبالغ في  مما يعد إهدار للمال العام

ون تم تشكيل لجنة شؤ م  2021( لسنة 17رقم ) اإلدارة بموجب قرار رئيس مجلس  -
ر تتكون من رئيس وعدد   ــاء  6الموظفير ـــ ـــــرف ( من  عل  5حددت المادة ) أعضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ صـ

ـــــرف مبلغ  أن  يتم  ل أي لكل عضو دينار    850مكافأة مالية شهرية بمبلغ   ــ ــ   71,400صــ
 دينار  

 
   مما يعد إهدار للمال العامل  كمكافأة لهذه اللجنة ســـنويا

 
أعمال   لمحدوديةنظرا

ــلحــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المصـ
  يتطلــب تخفي  عــدد فــإن األمر    وبــالتــال  ل  اللجنــة مقــارنــة بعــدد موظقر

 . اللجنة أعضاء

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ـــــرف  تم    12/ 61إذن الصــ ــ ـــــرك دينار لصالن    108,000صــ ــ ة بي  شــ
ـــــمس  ـــــاال لال الشـ ـــــداد    تتصـ اماالوالمعلوماتية وذلك لسـ ر ـــــلحة   اتلير القائمة عل المصـ
ــالن ال ـــــرك لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر من خالل الفح  عدم  لةشـ اماالهذا إدراج   تبير ر ــلحة وإنما   لير بالمصـ

ــادقة الواردة    بناءا  ــالة المصـ ـــــرك من العل رسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   ةشـ
ا
ــع ــلحة ل فضـ عن عدم مســـك المصـ

املالسجل  ر  . اتلير

ـــــم  من الدفاتر ولم - ـــــاب الم  ظهور مبالغ خصـ ـــــف حسـ ــــرف تظهر بكشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ الخاص   صـ
ــــنوات  األول    للباب ــ ــ ــ ــ ــابقة بلغ  قيمتها  تخ  سـ ــ ــ ــ ــ ــ    لدينار   169,751.738سـ

 
ــا ــ ــ ــ ــ ــ وأيضـ

   
ر
ــــابقــــة بلغــــ  قيمتهــــا  البــــاب الثــــان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتخــــاذ   دينــــار دون  22,962تعود لسـ
(  118الذي يعد مخالفة ألحكام المادة )األمر    القانونية حيالها   جراءاتلإل  المصـــلحة

انية والحسابات ر  . والمخازن من الئحة المير

ــــاب الباب - ــ ــ ــ ــ   متابعة حسـ
ر
ــــلحة ا ــ ــ ــ ــ ــــومة من األول    تأخر المصـ ــ ــ ــ ــ لمعالجة القيمة المخصـ
  ال مق

 . دينار  1,202ابل لها بالدفاتر البالغ قيمتها الحساب والبر

  تـأخر وزارة  -
ر
ـــــأن   هـا اتخـاذ إجراءات  المـاليـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن العمـل  بشـ إيقـاف مرتبـات المنقطعير

ــــوص ــ ــــلحة لها بالخصـ ــ ــــلحة متابعة  ل األمر  بالرغم من مخاطبة المصـ ــ ر عل المصـ يتعير
 . وزارة المالية بالخصوص

  متــابعــة   -
ر
ــلحــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب    اإليراداتتـأخر المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
ــجلــة بـالـدفـاتر ولم تظهر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ

 . دينار  2,517صـرف من سنوات سابقة بقيمة الم
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  إحالة   عدم -
ر
ــــاب الباب الثان ــ ــــيد نهاية المدة لحسـ ــ ــــاب  إل    رصـ ــ العام بوزارة   اإليراد حسـ

 دينار.  20,086والبالغ قيمت  مبلغ م 2021المالية حبر نهاية السنة المالية 

ــتئجـــار مخزن بقيمـــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    3000يالحظ قيـــام المجلس بـــاسـ
 
ــهريـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يحوي عل دينـــار شـ

ــــرف ســوء تســيارات خردة ومطبعة متهالكة هذا يعد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكبد نفقات من غير ذا   صــــ
ر
ا

 . يةاقتصادجدوى 

 حساب التحول  

ـــــات للباب الثالث خالل العام ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     3,741,335  بلغ  جملة المخصـ
ر
دينار متمثلة ا

ــيـــل رقم )الغير  قيمـــة التفوي  المـــال    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  6مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـــ  جملـــة مل  2021( لسـ   حير
ر
ا

ــــروفـات  ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفـ  لنـا العـد  لدينـار   3,741,335مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ يـد من ومن خالل الفح  تكشـ
  : المالحظات نورد أهمها فيما يل  

ـــــة مبلغ   - ـــــار   2,934,928.000تم تعليـ ــــاب الودائع واأل إل    دينـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاتحسـ ـــــانـ ـــــد مـ ل بعـ
انيةل كتاب رقم  ر ــــؤون تنفيذ المير ــ ــ ــ ــــول عل الموافقة من وكيل وزارة المالية لشـ ــ ــ ــ الحصـ

  تقوم بها المصلحة5802/ 8)م
 . ( يخ  عمليات المسن البر

ــــم  م - ــ ـــ ــ ــ ــ   خصـ
ــــكوك البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب  بلغ  قيمة الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   كشـ

ر
ن الدفاتر ولم تظهر ا

ـــــرف الم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ     صـ
ر
ــــنوات  دينار   3,270,356م مبلغ  2021/ 12/ 31ا ــ   من  مبلغ يخ  سـ

الذي  األمر    القانونية حيال   اإلجراءات  باتخاذ دينار لم تقم المصـلحة    8,536سـابقة  
انية والحسابات والمخازن118يعد مخالفة ألحكام المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف تم    12/ 100إذن الـصــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركة لـصالن   57,9550مبلغ    صـــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـــ
اد الحاسب اآل فر لل االطراء الستير   11PR0  نسخ ويندوز   3 شــراءةل ومنها  شــرك ل  سير

 أ دينارل بالرغم    2955بقيمة  
 
ـــــخة تجريبية ومتاحة مجانا ــ ــــرك من قبل ال  نها نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ة شـ

 المصنعة. 

   ماناتحساب الودائع واأل 

   
ر
ــاب ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــــد الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل    لدينــــار   11,967,714م مبلغ  2021/ 12/ 31بلغ رصـ

  : الفح  كشف  لنا بع  المالحظات نورد أهمها فيما يل  

ــــاستقطاعات القانونية المعالة والخاصة بإحالة   عدم - ــ ــ ــ صندوق    –)حصة المضمون ــ
(  أمانات –الدمغة  –الجهاد  ر   بلغ مرتبات ومنقولير

 . دينار  40,108 والبر

ـــــراءل  دينار   9,000,000وجود مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــلحة  شـ ــ ــ ــ مرحل تم تعليت  خالل   مببر للمصـ
ـــــابقة بالمخالفة وذلك لعدم وجود   ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات السـ ـــ ــ ــ ــ امالسـ ر إحالة    الذي يتطلبل األمر  الير

 . العام اإليراد حساب إل  المبلغ

ـــــاب الم - ـــ ــ ــ ــ ـــــف حسـ ـــ ــ ــ ــ   كشـ
ر
ـــــم  من الدفاتر ولم تظهر ا ـــ ــ ــ ــ ــــرف                       ظهور مبالغ خصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ

الذي يعد مخالفة ألحكام المادة  األمر    لدينار تخ  ســـنوات ســـابقة  29,772بقيمة  
انية والحسابات والمخازن118) ر  . ( من الئحة المير
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 حساب ودائع المنظمات الدولية

ــــلحة وبرنامج الغذاء العالم  التابع لألمم المتحدة    يةتفاق اال بموجب   ــ ــ ــ  المصـ
ر مة بير المي 

ــاب المخصـــ  لمإيداع   يتم ـــــروعمبالغ مالية بالحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   يةجتماع اال ات مســـن الحماية  شـ
  لصـــحة األشة 

شة  خالل فح  حســـاب وديعة مســـن صـــحة األ  ومن   لوالمســـن الوطبر
   لحظ  

ر
مكافآت    صـرف تم    حيثل  المكافآت عن طريق اللجان المشكلة  صـرف التوسع ا

ـــــوية تلك اللجان ــ ـــــلحة لعضـ ــ ـــــؤول  المصـ ــ   لبع  مسـ
 
ـــــما ــ    خصـ

ـــــن الوطبر ــ عل وديعة المسـ
 . لصحة األشة 

 ي جتماع ي واال قتصاد جملس التخطيط اال 
 الداخليةنظام الرقابة  

( من قرار 12عـــدم قيـــام مكتـــب المراجعـــة الـــداخل  بـــالـــدور المنـــاط بـــ  وفق المـــادة ) -
  رقم )المجلس الرئـا   بحكومـة  

ــنـة 1001الوفـاق الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادر 2018( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ مل الصـ
بةعادة تنظيم المجلسل ومنها عدم قيام المكتب بةعداد تقارير دورية وسـنوية حول 

شاد بها.   أعمال  وتقديمها لإلدارة العليا لالسير

ـــــرف ال  أذوناتعدم وجود توقيع المراقب المال  عل بع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ الذي يعد األمر    لصـ
انية والحسابات والمخازن19مخالفة ألحكام المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــتنــدات ممــا  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم وجود مــا يفيــد بختم مكتــب المراجعــة الــداخليــة عل بع  المسـ
   اإلدارة يدل عل تســاهل  

ر
ــــرف ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف بع  ال  صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات دون عرضــها عل مكتب  مصــــ

 المراجعة الداخلية. 

تاريــــخ  من حيث توقيع المستلم وإدراج   صـــــرف ال  أذوناتبيانات بع     استيفاءعدم  -
ـــــرف  ــ ــ ــ ـــــرف الصك عل بع  أدونات ال  صــ ــ ــ ــ الذي يعد مخالفة ألحكام المادة  األمر    لصــ

انية والحسابات والمخازن. 99) ر  ( من الئحة المير

ـــــاعـد المـدير العـام عل - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقل  أغلـب  توقيع مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ القرارات نيـابـة عن المـدير العـام السـ
ـــــة مهام  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابق ين  عل ممارسـ ــ ـــ ــ ــ ــ المدير العام وليس  بالرغم أن قرار المدير العام السـ

ـــــة  ــ ـــ ــ ــ ــ التوقيع عنـ ل والتوقيع عن المـدير العـام الحـال  بـدون تفوي  بـالرغم من ممـارسـ
 المدير العام لمهام . 

ــــاعد المدير العام بالرغم من عدم وجودها بالهيكل التنظيم    - ــــتحداث وظيفة مسـ اسـ
 م. 2018لسنة  (1001قرار المجلس الرئا   رقم ) للمجلس الصادر بموجب

ــ - ــ ــ   الذي ل األمر  بالخارج دون ذكر المهمة الموفد من أجلها إيفاد    دار قراراتالقيام بةصـ
 مدى االستفادة من تلك المهام. إل  ل و مبالغ لم نتمكن من الوص أدى إل صـرف 

   اعتماد  -
ر
 . أعمال أغلب  المجلس عل التكليف المباشر ا

ية انية التسيت  ن  المت 

ـــــات المجلس خالل العـام  ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ   دي  6,500,000بلغـ  جملـة مخصـ   حير
ر
نـارل ا

ــــروف جملة ال ـــ ــ ــ ــ ة  مصــ دينارل وبيان     37,905دينار بوفر قدره    6,462,095ات خالل الفير
: ك   

ر
  اآلن
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 الرصيد  اتمصـروفال  المخصصات البيان 

 37,844 4,462,156 4,500,000 الباب األول 

  
 61 1,999,939 2,000,000 الباب الثانر

 37,905 6,462,095 6,500,000 جمالي اإل 
 

 اآلتي:من خـــــالل الفحــــص تالحـــــظ 

ـــــوية - ــ ــ ــ ـــــابقة    اتمعلق  عدم تسـ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ ــ بلغ  جملتها  األول    الباب علمرحلة من سـ
  بمبلغ    ات علمعلقــو دينــارل    91,569

ر
ــــاب البــاب الثــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل األمر  دينــار  18,999حسـ

انية والحسابات 118الذي يعد مخالفة ألحكام المادة ) ر  والمخازن. ( من الئحة المير

ــار  2021/ 10/ 03بتاريــــخ   - ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــابق( بتكليف  كمسـ ــ ــ ــ م تم التعاقد مع )المدير العام السـ
  بموجــب عقــد التوظيف رقم )

ــنــة  21فبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغلــ   2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بــذات مرتبــ  عنــد شـ
  وظيفة المدير العام

ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ ة للمدير  ل فضـ ــــليم والمباشر ـــ ــ ــ ــ ــــتالم والتسـ ـــ ــ ــ ــ عل أن تاريــــخ االسـ

 اريــــخ العقد. بعد تأي  م2021/ 10/ 05الجديد كان  بتاريــــخ 

ــــنة 28بموجب قرار المدير العام رقم ) - ــ ــ ــ ــ   المجلسإيفاد    م تم2019( لسـ
 أحد موظقر

  مجـال اللغـة اإل إل دولـة أمريكـ
ر
ــور دورة تـدريبيـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـا لحضـ ر ــنـةل ولم  نجلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لمـدة سـ
ــــتأنف العمل بالمجلس حبر تاريخ  ــ ــ ــ ــ ر عدم قيام المجلس باتخاذ  ل  يسـ   اإلجراءاتتبير

 ية بةيقاف مرتبات . القانونية بمخاطبة وزارة المال

دون تحـدـيد مـدة اإلعـارةل  أخرى    قيـام المجلس ـبةعـارة بع  موظفيـ  للعمـل بجهـات -
ــنة    (12)( من قانون عالقات العمل رقم  149)  مادة بالمخالفة لما نصـــ  علي  ال لسـ

 . األقصـى لمدة اإلعارة وتجاوز البع  الحد  مل2010

ير  ون وجود قرارات من المدداألول    عالوة ومكافأة من حساب الباب  صــــرف القيام ب -
ر بالمخالفة % 25العامل ومنها عالوة الندب   . الممنوحة لعدد من الموظفير

ــــوابط  - ــ ــ ــ ر بالمجلس الذين تم التعاقد معهم بدون ضـ أو   وجود عدد كبير من المتعاونير
ر  ــــس الختيـــار المتعـــاونير ــ ـــ ــ ــ ــ   يتطلبهـــا المجلس للتعـــاقــد  أو    أسـ

تحـــديـــد االحتيـــاجـــات البر
ــــروف القيمة المعهم حيث بلغ    ــ ــ ــ مبلغ    م2021لصالن المتعاقدين خالل سنة  ة  مصــ

 . دينار من حساب الباب األول  278,696

-   
ر
ـــــرف المبالغة ا ــ ــ ل حيث بلغ  جملة ال  صــ ر ـــــروف المكافأة لغير العاملير ــ ــ    اتمصــ

 
خصما

ر ورجـــال األمن والغفـــارة   255,100عل هـــذا البنـــد مبلغ   ـــــالن المتعـــاونير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــارل لصـ
ــــتمرة  ــ ــ ــــهر   6من أكير   كمكافأة مسـ ــ ــ ــــيهم لمرتبات من جهة عملهم  أشـ ــ ــ بالرغم من تقاضـ

 ة. األصلي

ـــــرف الحد من اســـتقاللية المراقب المال  حيث تم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ دينار لصـــالن   20,000مبلغ    صـ
ض  إيجار   المراقب المال  بالمجلسل مقابل ـــــرف مسكنل كان من المفير ـــ ــ ــ ــ ها من قبل  صــ

ـــــرف مخص  من وزارة المالية لل أو إصدار   وزارة المالية ــ ــ لمال  عل هذا للمراقب ا  صــ
 البند. 
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انية التحول ن  مت 

ـــــات خالل العـام مبلغ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ   6,925,041بلغـ  جملـ  المخصـ   حير
ر
ل دينـارل ا

ــــروف جملة ال ــ ــ ــ دينارل وفيما يل     5,024,510دينار بوفر قدره    1,900,531ات مبلغ  مصــ
 بيان بالمبالغ المخصصة للمجلس: 

 المبلغ  البيان 

 6,022,000 م 2021قيمة مخصصات المجلس عن سنة  

 903,041 قيمة التفويضات الغير مسيلة

 6,925,041 جمالي اإل 
 

 اآلتي: ومن خالل الفحص تالحظ 

ـــــرف وجود بنود لم يتم ال - ــ ـــ ــ ــ ــ مخصـصـاتها  إصـدار  عليها حبر نهاية السـنة بالرغم من   صـــ
  مجملها  شهر أغسطس

ر
 دينار.  2,704,250 بلغ  ا

ـــــف  -   كشـ
ر
ـــــم  من الدفاتر ولم تظهر ا ـــــاب المظهور مبالغ خصـ ــــرف  حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ بقيمة  صـ

ــــابقة دون اتخاد    31,753.802 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ القانونية    اإلجراءاتدينارل مرحلة من سـ
انية والمخازن.  118ألحكام المادة )  ةمخالف  الذي يعد األمر    حيالهال ر  ( من الئحة المير

ـــــرف القيام بةهدار المال العام وذلك بقيام المجلس ب - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروف بع  ال صـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات عل مصـــ
ـــكلة للتأكد من  ــ ــ ــ ــ ـــدة اللجان المشـ ــ ــ ــ ــ عل قرار   ودائع المجلس المالية بالخارجل بناءا  أرصـ

  رقم )
ــنـــة    (733المجلس الرئـــا   لحكومـــة الوفـــاق الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادر 2020لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل الصـ

ـــــاريــــخ   ـــــة عل2020/ 11/ 8بتـ ـــــانيـ الثـ ـــــ   ـــــادتـ   مـ
ر
ـــــذي ن  ا ـــــاد    مل والـ ( إل ال . م. ف )إيفـ

ــاد ــ ــ ــ ــ ر أن ل قة عل وديعة المجلسالواليات المتحدة االمريكية إلجراء المصـ حيث تبير
ـــــان مبلغ   ـــــة كـ الوديعـ ـــــد  ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    64,942رصـ   حير

ر
ـــــة  دوالرل ا ـــــة الرحلـ ـــــ  تكلفـ مبلغ  بلغـ

ــــرك ســددت لصــالن   دينار   103,575 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرة شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ما يعادل  أي    للســفر الســياحة ريجنســــ
  المهمةمصـروف % من قيمة الوديعة ك 43حوال  

ر
 . ات عل السيد الموفد ا

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــــرف م ت  12/ 35إذن الصــ ــ ــ ــ ــــرك دينار لصالن    59,600مبلغ    صــ ــ ــ ــ ة شــ
ـــفر والســــياحة   ــــر للسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــفر واإلريجنســ الفندقية )درجة رجال    قامةلســــداد تذاكر السـ

ـــــبعة أيامل دون األعمال    تركيا وإيطاليا لمدة سـ
ـــــفر لدولبر ـــــابقل للسـ ( للمدير العام السـ

ـــــرك لدولل حيث أن تاريــــخ القرار ومخاطبة الاك  ل توضـين ماهية السـفر لت ــ ـــ ــ ــ ــ   وكافة ةشـــ
ــــراءات ــــوم    اإلجـ يـ   

ر
ا ــــم    2021/ 09/ 6تـ

ر
ا ــــم  تـ ــــا  ــ ــ ــــيـ ــــركـ تـ ــــة  ــ ــ ــــدولـ ــ ــ لـ ــــر  ـــــفـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ــــخ  ــــاريـــــ ــ ــ وتـ ل 

  لمدة  2021/ 09/ 07
ر
أيام بدولة تركيال بالرغم من أن تاريــــخ الســــفر    3م وحجز فندا

ــــفرل ومدة  2021/ 09/ 07لدولة إيطاليا يوم  ــ ــ ــــب الفاتورة النهائية وتذاكر السـ ــ ــ مل حسـ
  دولة إيطاليا يوم واحد. 

ر
 البقاء ا

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــــرف تم   12/ 19إذن الصــ ــ ــ ــ ــــرك دينار لصالن    42,360مبلغ    صــ ــ ــ ــ ة شــ
ـــــر للســـفر والســـياحة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   قامةواإل  (لاألعمال لســـداد تذاكر الســـفر )درجة رجال  ريجنسـ

  دولة تونس 
ر
ـــــابقل ا ــ يوم إل   مل2021/ 06/ 14من   اعتبار الفندقية للمدير العام السـ

ــفر بالقرارل غير أن  2021/ 06/ 18 ــ ــ ــ ــباب السـ ــ ــ ــ   مل وعدم بيان أسـ
ر
ــيغة المكتوبة ا ــ ــ ــ  الصـ

  متابعةأغلب 
ر
 تتعلق بالمجلس. أعمال  القرارات المتمثلة ا
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ــــرف رقم    بموجب - ــــرف تم   12/ 26إذن صــ عقار إيجار    دينار مقابل  42,000مبلغ    صــ
اال  ــــد  ــ ــ ــــقـ ــــعـ ــــلـ ــ ــ ــــاعـ ــ ــ ــــمـ ــــتـ ــــدة  جـ ــ ــ ــــمـ لـ ــــر    7ات  ـــــهـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن  أشـ مـ ة  ــــير ــــفـ الـ ــــن  إل   م2021/ 08/ 01عـ

إذن صـــــرف  ينار د  8,210ليبيا السالم واالزدهارل ومبلغ   شـــــروع مل بم2022/ 02/ 28
ــقةل وه     12/ 51رقم   ــ ــ ــعار مقابل توريد معدات مقه للشـ ــ ــ مبالغ فيها بالرغم من  أسـ

ة ذاتها.   امتالك المجلس لمقر جديد تم استالم  خالل الفير

ـــــرف رقم   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ـــــرف تم    12/ 49إذن صــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك لصالن   دينار   54,000لغ  مب  صــ ـــ ــ ــ ــ ة  شــ
ر للمقاوالتل ــراءلغرض    الشــهاب المتمير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ت شــــ

م إيجارهال حيث تم أثاث للشــقة البر
ــرك التكليف بشــــكل مباشر عالوة عل أن  تم تكليف   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مجال  شــ

ر
ة غير متخصــــصــــة ا

 األثاث. 

للسفر والسياحة لتقديم خدمات    ريجنســــرة  شــــرك قيام المجلس بالتكليف المباشر ل -
ر بالمجلسل حيث بلغ  قيمة ال  قامةحجز التذاكر واإل ـــــروف للعاملير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ات لهذه  مصـ

   لم2021ة خالل سنة  شـــرك ال
 
  400,175عل مخصصات الباب الثالث مبلغ  خصما

 لتقديم ذات الخدمة. أخرى  عروض أو إرفاق عقد إبرام  دينارل دون

ـــــكيل اللجان و  - ــ ــ ــ   تشـ
ر
ـــــع ا ــ ــ ــ ـــــرف التوسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ مبالغ مالية كمكافأةل حيث بلغ  القيمة    صـ

ــروف ال ــ ـــ ــ ــ ــ  دينارل بالرغم أن  175,250ة عل اللجان وفرق العمل خالل العام مبلغ  مصــ
ر بالمجلسالأغلب أعمال   . لجان تندرج تح  وظيفة الموظفير

ـــــرف رقم   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ل تم  12/ 25إذن صــ ـــ ــ ــ ــ دينارل مكافأة للجنة    58,400مبلغ    صــ
ونياإل اإلدارة  ـــــهر من  لكير ـــــنة    9إل   1ةل عن األشـ مل ومن خالل الفح   2021عن سـ

ر أنـ  بموجـب تقرير  ــــهر مـايو المحـال بموجـب كتـاب مـدير أعمـال   تبير ــ ـــ ــ ــ ــ اللجنـة عن شـ
  اإلفادة م تم   2021/ 06/ 10بتاريــــخ    (1039د. )مكتب المعلوماتية والتواصـل رقم  

ــهر األربعة األولبأن عمل اللجنة متوقف   ــ   األشـ
ر
وبموجب كتاب  إال أن    من العامل ا
ــــفة اإل ونيرئيس فريق األرشـ ــــل( رقم لكير   المؤر   (1901ذ. )ة )مدير مكتب التواصـ

ر
خ ا

المنجزة   األعمال بيان بإحالة    مدير عام المجلس تم إل    مل الموج 2021/ 09/ 23
ة من شهر واحد   األول.  اإلفادة وهو ما يناق   4شهر إل  من قبل اللجنة عن الفير

ر والمســتشــارين أغلبها للقيام بأعمال   -   التعاقد مع المتعاونير
ر
 إداريةتوســع المجلس ا

  ا
    لمجلس بهــالكــان من الممكن تكليف موظقر

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   جراءاتعل عــدم اتبــاعــ  لإل فضـ

 المنصوص بقانون عالقات العمل بالخصوص. 

 ماناتحساب الودائع واأل 

  
ر
ر بلغ رصـــيدينارل    1,542,673مبلغ    م2021/ 01/ 01بلغ رصـــيد الحســـاب ا   حير

ر
ده  ا

  
ر
: دينارل ومن خالل فح  تالحظ   420,467مل مبلغ 2021/ 12/ 31ا  

ر
 اآلن

ـــــم  من ا - ـــــاب المظهور مبالغ خصـ ـــــف حسـ   كشـ
ر
ــــرف لدفاتر ولم تظهر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ بقيمة    صـ

ــــابقة دون اتخا دينا   92,125 ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــ   القانونية حيالهال  اإلجراءات  ذ ر مرحلة من سـ
  الذي يعد األمر 

 
انية والمخازن. 118ألحكام المادة )مخالفا ر  ( من الئحة المير

ــــرف قيام المجلس ب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــتمرين بالوظيفة  7لعدد  إجازة    بدل   صـ ــ ــ ــ ر مسـ بقيمة    موظفير
ــــار   112,946 ــــام الاألمر    مل2014/ 09/ 30حبر    دينـ ــــالف ألحكـ ــــد مخـ ــــذي يعـ ــــادة الـ  مـ

 . عالقات العملم بشأن 2010لسنة  (12) قانون( من ال42)
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ــــرف رقم    بموجب - ــــرف تم   6/ 1إذن الصــ دينار لصالن المدير العام    24,000مبلغ   صــ
ـــــدل  ــــابق كبـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــار    السـ ــــهر من  إيجـ ــ ـــ ــ ــ ــ     12إل    5عن األشـ

ر
ـــــ  ا ـــــاء تكليفـ انهـ ـــــالرغم من  بـ

  المال العام بالمجان.  صـرف الذي يعد تاألمر  بالتجاوزل م2021/ 09/ 30
ر
 ا

 ريجنســــرة شــــرك لصالن  ل  دينار   29,750مبلغ   صــــرف تم    2/ 3إذن الصــــرف   بموجب -
  األعمال مقابل تذاكر ســفر للمدير العام الســابق عل درجة رجال  ل  للســفر والســياحة

 
 
ــــا ــ ــ ــــابـ ــ ــ ــرا  ذهـ ــ طـ ــن  ــ مـ ــودة  ــ ـــــوعـ ــن  بـ ــ مـ ــــدنل  ــ ــ ــنـ ــ لـ ـــــول  ـــــبـ ـــــنـ ــــطـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إسـ ــــس  م إل 2021/ 02/ 18لـ
ــــرك ومخاطبة ال اإلدارية  اإلجراءاتمل حيث أن  2021/ 03/ 01 ــ ــ ــ ةل وإصدار الفاتورة  شــ

   
ر
ا ــــة تم  ــ ــ ــــائيـ ــ ــ يوم 2021/ 12/ 31النهـ تم  ــــفر  ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ــــذاكر  ــ ــ تـ ــــدور  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ أن  ــــالرغم  ــ ــ بـ مل 

 ة. شـرك قبل تاريــــخ تكليف الأي  مل2020/ 12/ 22

 ريجنســــرة شــــرك لصالن  ل  ر دينا   118,200مبلغ   صــــرف تم    2/ 6إذن صــــرف   بموجب -
ــــاعد المدير العام وعدد   ــ ــ ــــفر ومبي  لمسـ ــ ــ ــــياحةل مقابل عالوة سـ ــ ــ ــــفر والسـ ــ ــ من  2للسـ

ــــطنبول اـلدوحـة كوااللمبور ذهـابـا وعودةل عل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــفر من طرابلس إسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر للسـ الموظفير
ــال   ــال درجـــة رجـ ــال لم يتم  األعمـ يـ ر ــالير ــة مـ   دولـ

ر
ــة المجلس ا ــة عل وديعـ ــــادقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل للمصـ

 مة. نجاز المهإيفيد موافاتنا بما 

 ودائع المجلس بالخارج 

 : كما يل  بالخارج لدى عدة سفارات  المجلس  ودائعأرصدة بلغ  

 أخر مصادقة  العملة  الرصيد  الجهة  ر.ت

 2019/ 10/ 06 يورو 562 السفارة الليبية بالنمسا  1

 2021/ 03/ 31 الدوالر  64,942 السفارة الليبية واشنطن  2

 2019/ 12/ 31 الدوالر  80,111 ندونيسيا إالسفارة الليبية  3

يا  4 ر  2020/ 12/ 31 الدوالر  127,443 السفارة الليبية مالير

   14,538 الملحقية الثقافية لندن  5
ليبر  2014/ 12/ 31 جني  إسير

   215,325 السفارة الليبية لندن  6
ليبر  2019/ 12/ 31 جني  إسير

 

ــــادقة وتقرير حركة ــــة التقرير المعدة من لجان المصـ الودائع بالمجلس   ومن خالل دراسـ
ر  : الليبية تبير  

ر
 اآلن

ــــا مبلغ   - ــــفارة الليبية بالنمسـ ــــيد الوديعة لدى السـ     562بلغ رصـ
ر
ــــادقة  آخر   يورول ا مصـ

ــــادقــــة عل   موظفإيفــــاد    مل حيــــث تم2019/ 10/ 06من المجلس بتــــاريــــخ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للمصـ
ــــيد الوديعة والبالغة قيمتها قبل ــ بلغ     يورول حيث  1,147  الموظف مبلغإيفاد    رصـ

ــــادقةتكلف  عملية ا ـــ ــ ــ ــ ــــافة إل من قيمة الوديعة باإل أكير   لمصـ ـــ ــ ــ ــ ــــاريف  ضـ ـــ ــ ــ ــ تحميل مصـ
  يورو  585والبالغة  قامةاإل

 
 عل حساب الوديعة. خصما

ــــنطن مبلغ   - ــ ــ ــ ــــفارة الليبية بواشـ ــ ــ ــ ــــيد الوديعة لدى السـ ــ ــ ــ     64,942بلغ رصـ
ر
آخر  دوالرل ا

ـــــادقـة من المجلس بتـاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن كـافـة الحركـات عل 2021/ 03/ 31مصـ مل حيـث تبير
  الوديعة خالل ا

ر
ة تمثل ا ـــنوات األخير ــ ــ ــ ــ ـــــروف لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ات فرق والجان المكلفة من مصـ

 المجلس للمصادقة عل الوديعة. 

ــامـل  إل    وعـائلتـ  (ب. ع . ن)إيفـاد الموظف  - ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـةل شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور دورة تـدربيـ  لمـدة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حضـ
 الطب   واإل

ر ــــفارة الليبية    قامةالتدريب والتأمير ـــ ــ ــ ــ ــــاب الوديعة بالسـ ـــ ــ ــ ــ بالفنادق عل حسـ
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ــــروف واشنطنل حيث بلغ    ــ ــ ــ ات الموظف المخصومة من حساب الوديعة مبلغ  مصــ
ــــارب  أي    دوالرل  154,236.28 ــا يقـ ــ ــار   700,000مـ ــ ــ     لدينـ ــ أنـ ــــ  إال  ــــدم عودتـ ر عـ تبير

ــتمرار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تـ  عملــ  بـالمجلس بعــد انتهــاء الـدورة التــدريبيــةل وبقــائـ  بـالخــارج واسـ ومبــاشر
 من وزارة المالية دونوورود 

ا
 .   بالخصوصجراءاتالمجلس إل اتخاذ  مرتبات  كاملة

 السيارات

جاع   القانونية  اإلجراءاتعدم قيام المجلس باتخاذ   - ـــــير ــ ـــــأن اسـ ــ ـــــلمة    بشـ ــ ـــــيارة المسـ ــ السـ
ــــ) ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاء عالقتـــ  الوظيفيـــة    (ع . ع . ع لــ ــالرغم من انتهـ ــالمجلس بـ ــابق بـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الموظف السـ

 بالمجلس. 

ــكل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــيارات بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيانة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـ
ر
كبير جدا من قبل المجلسل وتكليف ورش المبالغة ا

 .  الصيانة بشكل مباشر

  تم   -
ــيارات البر ــ ــ ــ ــ ــــنة  بلغ عدد السـ ــ ــ ــ م عدد 2021-2020تمليكها من المجلس خالل سـ

ــــيارة نوع هونداي    17 ــــيارةل منها سـ ــــابق2013زيرا أ سـ   م. ع . ع   / مل للمراقب المال  السـ
.  جراءاتمخالفة لإل  ر  واللوائن والقوانير

ــيار  - ـــ ــ ــ ـــــليم سـ ــ ــ ـــــابق  قيام المجلس بتسـ ــ ــ ـــــليمهم بالسـ ــ ــ ر بالرغم من تسـ ات لبع  الموظفير
 لم يتم ترجيعهال فيما يل  بيان بيهم. أخرى  لسيارات

 رقم اللوحة  سنة الصنع  نوع السيارة  االسم 

 5-1220296 2014 زيرا أ هونداي    ال. ح

   ال . ح
ر
 5-2267129 2020 هونداي سنتاا

 5-1220296 2014 كيا اوبتما  ال . ح

 5-1220512 2013 زيرا أ هونداي  م  . ع . ف 

   م . ع . ف 
ر
 5-2267130 2020 هونداي سنتاا

 

    نالوت-مجلس التخطيط المحلي 

  القيام بالجرد الفعل  لألصول واالكتفاء بعملية ال -
ر
ــــر القصور ا إجراء    فقط دون  حصــ

ر كشوفات الجرد واأل ية بدفير   رصدة المطابقة بير المخزن لتحديد أوج  أستاذ    الدفير
انية والحسابات. 299وجدت مخالفة للمادة )االختالف إن  ر  ( من الئحة المير

  تدوين بع  البيانات من حيث اســــم المراجع -
ر
االكتفاء  و   قصــــور المراجع الداخل  ا

ئ لمخـازن الجهـة والتـأكـد من  بـالتـاريــــخ والتوقيع عالوة عن عـدم قيـامـ  بـالجرد المفـاج 
 متابعة بع  التوريدات. 

-    
ر
ــــور المراقب المال  ا ـــ ــ ــ ــ اف قصـ (  6( الفقرة )24عل المخزن بالمخالفة للمادة )  اإلشر

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ــتالم المخـــازن مع فواتير قفـــل العهـــدة بـــالمخـــالفـــة للمـــادة   أذونـــات  إرفـــاقغيـــاب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ــابات والمخازن( من الئ184) ـــ انية والحسـ ر ـــــرف عالوة عن    لحة المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ عهد مالية    صـ

 . من الالئحة (176) مخالفة لن  المادة دون وجود قرار من رئيس المصلحة بال
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  االكتفاءو  القيـام ـبةجراء منـاقـلة لبع  البنود دون وجود موافقـة من الوزير المخت  -
 فيما يتعلق بالتفوي     اعتماد بموافقة و 

 
ــا ــ ــ ــــوصـ ــ ــــئول الجهة والمراقب المال  خصـ ــ مسـ

ة  (1966) رقم  م بند الوقود وال يوت. 2020/ 12/ 31وحبر  م2020/ 7/ 1عن الفير

ــن   إرفـاقغيـاب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـل  األعمـال أو  تقـارير فنيـة توضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـانتهـا بـالتفصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم صـ
البنود البر

ــــرف  باستالم   اإلداريةواالكتفاء بةفادة من مدير مكتب الشؤون  ــ ــ ــ رقم األعمال إذن صــ
 صيانة مقر المجلس. بشأن  دينار  12,500بقيمة  12/ 43

اة والموردة  -   تسجيل بع  المواد المشير
ر
ر المخزن ا  ستخداماالكتفاء با و   قصور أمير

ــبيـل المثـال المواد الموردة بموجـب  إذن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاف المخزن ومنهـا عل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم أصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
 . 12/ 46رقم إذن صـرف  ة بموجبمصـروف ال 5149838 الفاتورة رقم

ــــجل عهدة كروت   - ــ ــ ــ ــــجل العهد المالية وسـ ــ ــ ــ ــــجالت المهمة ومنها سـ ــ ــ ــ ــــك السـ ــ ــ ــ عدم مسـ
 الدفع المسبق وسجل كوبونات الوقود. 

 مصلحة التخطيط العمراني 
الدولي المقّدمان لمكتب التعاون الدولي بمصلحة التخطيط   المخصص الحكومي والدلمتقييم 

 اآلتي: العمراني ضمن برامج التعاون الدولي مع الجهات الخارجية وفق 

  تحقيق بع  أهــداف اال  -
ر
ــور ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة LIB/01/X01يــة )تفــاق القصـ - 2002( خالل الفير

ــتحــداث مراكز  م2006 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ معلومــات: حيــث ال يوجــد مــا يفيــد  ل فيمــا يتعلق بهــدف اسـ
  أي بيانات للعنا  الذين تم اســــتهدافهم بدورات أو   مراكز معلوماتأي   اســــتحداث

   أماكن التدريب. أو  برامج التدريبأو 

ة  نــــ  ال يوجــــد مــــا يفيــــد تحقيق أهــــداف اال أ كمــــا   - ل  م 2014-2011تفــــاقيــــة خالل الفير
 :  
ر
  اآلن

ر
 والمتمثلة ا

ـــــية  إنشاء ملفات ومعلومات تخ  األ  - مور العمرانية لجميع البلديات والمدن الرئيســ
  ليبيا. 

ر
 ا

ــــريعية والمؤســســاتية والتنظيمية المدعمة   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يضــم األطر التشــــ
إنشــاء ملف وطبر

 .  
ر
 للتخطيط العمران

 االنتهاء من برنامج التخطيط للجيل الثالث.  ▪

 تطوير تطبيق األدوات لبناء قدرات المصلحة المؤسساتية.  ▪

ـــــلحة لإل  ▪ ــ   تع يز قدرة المصـ
ر
ـــــارية الوطنية ودعمها ا ــ ـــــتشـ ــ اف عل المكاتب االسـ شر

 . GIS)إعداد المخططات اإلقليمية ومخططات تنمية المدن وقواعد البيانات )

ر   ▪   ذا صلة بجميع أصحاب المصلحة المعنيير
ر
العمل عل جعل التخطيط المكان
 فيما يخ  التنمية المكانية الحالية. 

ات ▪ والمهارات األســـاســـية المناســبة    تع يز قدرة المصـــلحة من خالل اختيار الخي 
ة العملية.   والخي 

  المؤتمرات وتنظيمها والقيام ب يارات   ▪
ر
ـــــاركة ا ـــ ــ ــ ــ ـــــلحة من خالل المشـ ـــ ــ ــ ــ دعم المصـ

  التخطيط بالخار 
ر
 . ج علمية للمنظمات المتخصصة ا
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ــــيال يوجد ما يفيد تحقيق األهداف ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ -LIB/01/X01ية )تفاق حق اال ة لمال رئيسـ
ـــــة من  105 ـــــدايـ بـ ر  ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2012/ 09/ 01( خالل سـ

ر
ـــــة ا ـــــادة    مل والمتمثلـ ــار إعـ ـــ اإلعمـ

ـــــر والتأهيل ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــاتية وبناء  حضـ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ ي وما يتبع  من أهداف فرعية والتنمية المؤسـ
 القدرات بعد التحرير وما يتبع  من أهداف فرعية. 

  بتمديد اال  -
ر
ـــــلحة التخطيط العمران ــ ( من 5ية بما يخالف المادة )تفاق قيام رئيس مصـ

ــــ  عل أن مجلس الوزراء هو المخول بمنن   اإلداريــةالئحــة العقود  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ
اإلذن   البر

 ة. أجنبيجهة أي  بالتعاقد مع

  من خالل االطالع عل الموقع اإل
ر
ون ــامج    لكير ــ نـ ــة لي  ــ ــدول العربيـ ــ ــــب اإلقليم  للـ للمكتـ

ــــرية )الهابيتات( لســــنة  األمم المتحدة للمســــتوطنات ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر أن مجاالت  2018بشــ مل تبير
 : عمل المشاريــــع الحالية للهابيتات

 ية. ساسية األ حضـر الخدمات ال ▪

 البحوث وبناء القدرات.  ▪

 ي. حضـر ال قتصاد اال ▪

 ية. حضـر ات والحوكمة التشـريعال ▪

 ي. حضـر التخطيط والتصميم ال ▪

ة. اإل  ▪  سكان وترقية األحياء الفقير

 الحد من المخاطر وإعادة ة التأهيل.  ▪

ــتفـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبعوبـالرغم من اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نـامج السـ أغلبهـا وبـالمجـانل ذكر  أو   دة عـدة دول عربيـة من الي 
ــــابع فقط( المذكورين  ــ ـــ ــ ــ ــ   والسـ

ر
ر )الثان نامجير ــــتفادت من الي  ــ ـــ ــ ــ ــ تقرير الهابيتات أن ليبيا اسـ

ل   ر نامجير ر الثانية والسابعةل وال يوجد ما يفيد باالستفادة المثل من هذين الي  بالنقطتير
 ودفعتها 

ا
ــــ  أمواال صـ ــــغ ــــة أن الدولة خصـ ــــير   خاصـ ــــلحة إل   مقابل ذلكل ما يشـ ــــير مصـ تقصـ

امج المذكورة.    االستفادة من جميع الي 
ر
  ا
ر
 التخطيط العمران

  : نـامج وه  ــتفــادت من الي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتــة مـدن ليبيــة قـد اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقرير الهــابيتــات أن سـ
ر
كر ا

م
حيــث ذ
ور(ل وهذا يعكس تقصـــير المصـــلحة   –الكفرة    –  وباري أ   –  ســـبها   –شت    –  )بنغازي  ر

جير
نـامج    تعميم الي 

ر
ــتفـادة محـدودة لـدى   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل جميع المـدن الليبيـة حبر ولو كـانـ  االسـ

  تم 
 ها. صـرف المدن المستفيدة نظير المبالغ البر

ر لنـا أن المواد   - بعـد االطالع عل الالئحـة التنفيـذيـة لقـانون عالقـات العمـل الليب   تبير
  تتحــدث عن تقييم  

ــاء الوحــدات   108)المــادة    األداءالبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومــا بعــدهــا( ألزمــ  ر سـ
ــرور ب داريةاإل  ــ امج المتعلقة بتطويره وإنمائ  قبل  ضــ   كل الي 

ر
ة ضمان نجاح التدريب ا

  نجد أن فرص 
ر
التوسـع في ل وبةسـقاط هذه األحكام عل مصـلحة التخطيط العمران

ــبـ  منعـدمـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نـامج شـ ــتفـادة من الي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة تتعلـل دومـا بعزوف كبـار   فاالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ألن المصـ
  أوقــات  

ر
ر عن العمــل لــديهــال رغم تنفيــذ العــديــد من دورات التــدريــب ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المهنــدسـ

 . سابقة
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ية أثناء التجديد هو أمر جائز إذا ما اقتض  الظروف ذلكل وهو ما لم تفاق تعديل اال  -
ــــتمر بعدم القدرة عل  ــابقةف رغم التعذر المسـ ــ   قرارات التجديد السـ

ر
ــــ  ا العمل  نلمسـ

 نتيجة انهيار األمن وغياب سلطة القانون.  فعل أرض الواقع

  بتفعيـل اال  -
ر
ــلحـة التخطيط العمران ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـة مع برـنامج األمم المتحـدة دون تفـاق قيـام مصـ

ـــــل واال  ــ ــ ـــــال التواصـ ــ ــ  مع وزارة الخارجية والتعاون الدول  بالحكومة الليبية مما يعد   تصـ
  
 
ــــنة  2)  قانونلل مخالفا ــــأن    م2001( لسـ ــــل  المادة  تنظيم العمبشـ ــــيا   والقنصـ ل السـ

(27   
ــــر( البر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــال بأن يكون   تقضـ ــ ــ الجهات الخارجية بالجهات الحكومية عن   اتصـ

 .  طريق وزارة الخارجية والتعاون الدول 

 2012( لســـنة  214للقرار رقم )  ةمخالف  وكذلك 
ا
    م الصـــادر عن مجلس الوزراء متمثع
ر
 ا

 : التال  

  تضــمن  تنفيذ الوزارة لمســؤولي2المادة ) -
اح ودراســة وبحث ( البر اتها المتعلقة باقير

  كــافــة المجــاالت و تفــاق اال 
ر
اف يــات الثنــائيــة واإلقليميــة والــدوليــة ا عل تنفيــذهــا    اإلشر

ها وتعديلها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.   وتفسير

ر  - ــمنـة قيـام14ل  13) المـادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التعـاون الـدول  بوزارة الخـارجيـة والتعـاون  إدارة   ( متضـ
ـــــاعـدات والقروض  تفـاق يـذ اال الـدول  بمتـابعـة تنف ــ ـــ ــ ــ ــ يـة ومحـا ر وبرامج التعـاون والمسـ

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وكذلك تقديم التقارير الدورية بشأنها. 

ــــرف ما تم  إجمال   - ــ ل وال يوجد لدى  دوالر   11,163,015تفاقية مبلغ قدره    عل اال صــ
ـــــرف   أذوناتالمصـلحة إال  ــ ـــ ــ ــ ــ جود ألي  فقط مرفق بها طلب تحويل المبلغل دون و   صـــ

 ة. مصـروف مستندات توضن بيانات المبالغ ال

  ب -
ر
التخطيط العمران ــة  ــ ــلحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام مصـ ــ ــــرف قيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاريــــخ    784,452مبلغ    صـ ــ بتـ ــار  ــ دينـ

 إلذن الصـرف رقم 2013/ 11/ 12
 
ر وال 15/ 11م وفقا  ات. تشـريعبالمخالفة للقوانير

ــــرف تمغ   - ــ ــ   الوق  الذي يص   80,000مبلغ مال  يقدر بحوال   صــ
ر
ــــدوالر ا ــ ــ ر في  رئيس ــ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكرار أي    تفعيل التعاون مع الهابيتات دون وجود إعادة    لحة علالمصـ
ر
أفق لتالا

 هذا الهدر مرة أخرى. 

ر  - ـــــرف   تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــلحة ما قيمت     صـ ــ ر    280,000المصـ اء الدوليير دوالر كمرتب ألحد الخي 
ـــــاب الم ـــــيد يوكوتا( عل حسـ ــــروع )السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــلحة من  عل شـ ـــــتفادة المصـ ف رغم عدم اسـ

 اإلطالقل وهو ما يعد 
 
ا  و   تقصــــير

ا
  اإلدارة يتحمل مســــؤوليت  رئيس لجنة    إهماال

 
ل  ســــابقا

 : ر ــــببير ــ ــ ــ ــــرف كون  تقاعس عن الحيلولة دون األول    وذلك لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ هذه المبالغ غير  صـ
ل وثانيهما كون  مازال يرغب ويلن عل   ـــــرور المستحقة عل الجانب الليب   ــ إعادة   ة ضــ

  تــــدفع بــــدونيــــة مع برنــــامج الهــــابيتــــات رغم المبــــالغ الطــــائلــــة  تفــــاق تفعيــــل اال 
أي   البر

 فائدة. 

ر  - ــنـة واحـدة دون تحقيق  356,000ق مـا قيمتـ  ا نفـإ  كمـا تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
نتيجـة أي    دوالر ا

  عمليــات تحويــل األموال  ل األمر  مثمرة 
ر
ين ا   كبير

ــــاهــل وتراجر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وجود تسـ
الــذي يعبر

  الرجوع عل أي   للمنظمة الدولية دون وجود 
ر
ضــمانات ائتمانية تســاعد المصــلحة ا

  حــالــةالطرف  
ر
  من العقــد ا

ر
 إل  إخالل محتمــلأي    الثــان

 
ــتنــادا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الــدوليـة  ف اسـ القوانير

  تنظم وتحم  حقوق و 
اموالمحلية البر ر وهو ما يعد خرقا ل  ات األطراف المتعاقدة الير
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  تحويل هذه األموال أيا كان   
ر
ــــهم ا ــ ــــبة لكل من أسـ ــ ــــاءلة والمحاسـ ــ ا يوجب المسـ كبير

. اإلدارية أو صفت    
 مركزه الوظيقر

ــــرفـ - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن برنـامج األمم المتحـدة    صـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة جزء من المبـالغ المـاليـة لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المصـ
دون خصم دمغة   دينارل  7,307,622ة يقدر مجموعها بمبلغ  بشــــريللمستوطنات ال

ل 
ّ
  شك

    المخالصة من تلك المبالغل والبر
 
 لم يتم خصم .   دينار   36,538  قدره مبلغا

امعدم  - ر ــــمانات  الير ــ ــ ــ   ضـ
ر
ــــتقطاعات المتمثلة ا ــ ــ ــ ــــم االسـ ــ ــ ــ ــــلحة بخصـ ــ ــ ــ % 5األعمال    المصـ

  
ئ
ر النهان   ل مما يعد % 2والتأمير

 
 . اإلداريةلالئحة العقود مخالفا

: الديوان يوض  بفإن  ومن خالل ما تقدم  
ر
 اآلن

ر عل المصــــلحة اال - اميتعير ر   نصــــ   اإلدارية( من الئحة العقود  5بن  المادة )  لير
البر

 ة. أجنبيجهة أي  بالتعاقد معاإلذن  عل أن مجلس الوزراء هو المخول بمنن 

ــــلحة ووزارة الخارجية والتعاون الدول  فيما يتعلق   - ــ ــ ــ ــ  المصـ
ر ــــيق بير ــ ــ ــ ــ ــــل والتنسـ ــ ــ ــ ــ التواصـ

ل وذلــك  امج التعــاون الــدول      بي 
 
(  2)  قــانون( من ال27من المــادة )األول    للفقرة وفقــا

. تنظيم العمل بشأن  م2001لسنة   السيا   والقنصل 

  اال  -
ر
ــتوطنـات  تفـاق إعـادة النظر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـة مع برنـامج األمم المتحـدة للمسـ يـة الـدوليـة المي 

ــــريال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     دراســة واســعةإل   يات تحتاج تفاق أن مثل هذه اال   اعتبار ة ببشــــ
 
فيم  وخصــوصــا

ــتفـادة الفعلية    اإلجراءاتيتعلق ـب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة مـدى االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيـل لجنـة ـلدراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التعـاقـديـةل وتشـ
 ية واستغالل جميع الجوانب لضمان االستفادة المثل. اق تفللمصلحة من هذه اال 

امج التعـاون واـلدعم اـلدول  المراد   - ق بي 
ّ
ــلحـة فيمـا يتعل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنفيـذها   –تفعيـل دور المصـ

  
ا
ـــــتقبع   اال  –مسـ

ر
ق من   عتبار واألخذ ا

غ
ـــــتمرل والتحق ـــــكل مسـ أهمية متابعتها بدقة وبشـ

 . اإلنجاز مستويات 

  اال العمـل عل ترجمـة المبـادئ العـامـة الوارد -
ر
ــكـل برامج عمـل تـأخـذ  تفـاق ة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ

ر
يـة ا

 
 
   طــابعــا

 
ــلــةل وتحــديــد   ملزمــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الــدوليــة والمحليــة ذات الصـ ر بموجــب القوانير للطرفير

  تغطيها اال 
امج البر   الي 

ر
 ية. تفاق الخدمات المطلوب االستفادة منها ا

ــــع برنامج  - ــتفادة منها من خالل وضـ ــ   يتم االسـ
امج البر ــــوابط للي  ــــع ضـ العمل عل وضـ

 مل يلب   االحتياجات الفعلية. تدريب   متكا 

ـــــل األمر    يتطلب - ــ ـــــل مع مكتب الهابيتاتل وطلب تقرير مفصـ ــ ـــــكل عاجل التواصـ ــ وبشـ
  تم 

  تمغ تقديمها والمبالغ المالية البر
امج البر   ومال  يتم في  توضين الي 

ـــــرف فبر ـــ ــ ــ ــ ها  صــ
 عليها. 

  حجم المبالغ الموجب دفعها  -
ر
    إعادة النظر ا

 
ـــــوم مقابل  تفاق لال وفقا ـــ ــ ــ ــ ية وتحديد رسـ

ــــرف الخدمة مع برنامج األمم المتحدة وعدم االكتفاء بةحالة مبلغ كامل ي بمعرفة   صــ
ـــــل   ــ ـــ ــ ــ ــ ا إذا كـان هنـاك نفع  حـاصـ  عل أو    برنـامج األمم المتحـدةل والتـأكـد ممـغ

 
 عـائـدة

 
فـائـدة

 المصلحة مقابل دفعها لتلك المبالغ. 

ــلحـة والهـابيتـات متوقفـة عنـد بنـد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المصـ فـإن   التـدريـبلإن أوجـ  التعـاون القـائم بير
  العقد  شـــــروع المسؤولية القانونية تحتم عليها ال

ر
امج اإلنمائية الواردة ا   تنفيذ الي 

ر
ا

. سا   األ    بشكل فعل 
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ـــــروف إعداد أرشيف يحتوي عل التقارير الفنية الدورية وتقارير ال - ــ ات الفعلية عن مصــ
ـــــاريــــع الدعم والتعـاون الدول  المنفـذة من الجهـات الخـارجيـةل ل ــ ـــ ــ ــ ــ ــبط برامج ومشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

ــــرف ومتابعة عمليات اســتالم و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المخصــصــات الحكومية والدعم الدول  المقدم   صــــ
 للمصلحة. 

ــبط عمليــات اختيــار الجهــات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــة يتم من خاللهــا ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبــة وواضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إيجــاد آليــة منــاسـ
ـــــرك الخارجية لل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاريــــع الدعم الدول  شـ ــ اء المراد التعاقد معهم لتنفيذ مشـ ات والخي 
 داخل ليبيا. 

انيات مشاريــــع   - ر حة ضمن بنود مإدراج قيم مير ـــــروع التعاون الدول  المقير ــ ــ ــ انية   شــ ر المير
يات المراد إبرامها مع تفاق تلك القيم ضـمن بنود اال إدراج   السـنوية للمصـلحة وكذلك 

ــيق مع الجهـات الخـارجيـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـة للتنسـ المتفق    –الجهـات الخـارجيـةل وإيجـاد آليـة فعـغ
ــــرف   – معها لتنفيذ مشــاريــــع التعاون الدول   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمخصــصــات الم  بشــأن صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  روع شــــ

 المستهدف تنفيذها. 

 املركز العام للمواصفات واملعايري القياسية 
 نظام الرقابة الداخلية

ســـجل  –عدم مســـك بع  الســـجالت المتعارف عليها محاســـبيا مثل )ســـجل العهد   -
اماال ر  . (األصول سجل  –ات لير

ئ للخ ينة ومطا   عدم القيام - ي مرة عل األبالجرد المفاج  ـــيد الدفير ــ ــ ــ ــ قل كل  بقها بالرصـ
انية والحسابات والمخازن. 88هر بالمخالفة ألحكام المادة )ش ر  ( من الئحة المير

 . عدم قيام المراجع الداخل  بةعداد تقارير دورية -

ر الخ ينة ومدير الشئون تكليف موظف بعدد من المهام ك  - ر  و اإلداريةل  امير أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
 المخـــــــزن والحركـــة. 

ــــنوي ال - ــ   (187مكلفة بموجب قرار مدير عام المركز رقم )عدم إنجاز لجنة الجرد السـ
ــنـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادر بتـاريــــخ  م  2021لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حبر تـاريــــخ إنهـاء لجنـة    ألعمـالهـا م  2021/ 12/ 29الصـ

 . الفح  ألعمالها 

ية انية التسيت 
ن
 المت 

يــة خالل العــام   ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة التسـ ر     2,077,426بلغــ  جملــة الحواالت المــاليــة للمير
ر
دينــار ا

ر بلغ  جملة ال ة  حير ـــــروفات خالل الفير ــ   66,919دينار بتجاوز قدره    2,144,446مصــ
ـــــمان اال    الضـ

ر
ـــــة جهة العمل ا   قيمة حصـ

ر
ـــــم  جتماع  دينار ويتمثل التجاوز ا   تخصـ

 والبر
  : اتمصـروف ل  بيان مقارنة الحواالت بالوفيما ي ل(وزارة المالية) المنبعمن 

 الرصيد  مصـروف ال  الحواالت  المقدر  البيـــــــان 

 (196,966)  1,274,493 1,077,527 1,280,000 الباب االول 

  
 130,047 869,953 999,999 1,000,000 الباب الثانر

 ( 66,919)  2,144,446 2,077,426 2,280,000 جمالي اإل 
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ـــــنوات    اإلجراءاتتخاذ  ا المركز بعدم قيام   - ــ ــ ـــــكوك المعلقة منذ سـ ــ ــ القانونية حيال الصـ
انية والحسابات  118الذي يعد مخالفة ألحكام المادة )األمر    سابقة ر ( من الئحة المير

ــــكوك المعلقـةل األمر والمخـازن ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  إل   الـذي يتطلـب بـةحـالـة قيمـة هـذه الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ
 . العام اإليراد 

 : ن المالحظات نورد أهمها فيما يل  ومن خالل الفح  تبين  لنا العديد م

ــــروف ضــعف التع يز المســتندي لبع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رســائل   إرفاقمن حيث عدم ات المركز  مصــــ
  . إلخ ...  استالم مواد ل إذن التكليف

ـــــرف   قيام المركز بموجب - ــ ـــــرف ب  12/ 43رقم    إذن الصــ ــ   مقابلدينار    24,000  مبلغ  صــ
ــار   ــازى عن  إيجـ   م حيـــث أن 2022/ 6/ 30حبر    2021/ 11/ 01مقر للمركز بفرع بنغـ

ــــو  المبلغ المستحق عن  ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــرف دينار فقط وبذلك تم   6000هذه السنة هــ ــ ــ   مبلغ  صــ
 دينار  18,000

 
 . ( من القانون المال  للدولة21يعد مخالف للمادة )األمر  مقدما

ـــــرف رقم    بموجب - ـــــرف مبلغ  تم   12/ 59إذن الصــ دينار لصالن الرائد لبيع    5,700صــ
ونية مقابل  اإل  جهزة األ    المركز  صــرف (  4G)  جهاز   30شــراء عدد  لكير

  لبع  موظقر
ر   ر كان من الواجب  الشـــــراء  تم  ن  أ تبير   حير

ر
ة ليبيا  شـــــرك من الشـــــراء  من محل خاص ا

ــــاال لال  ة  تصـ ة  ت والتقنية مباشر ــــتفيدين مباشر ــــتالم المسـ ــــيط المخازن واسـ وعدم توسـ
  . من المحل

انية التنمية( ن  الباب الثالث )مت 

ــات البا      4,939,522ب الثالث خالل العام مبلغ  بلغ  جملة مخصـــصـ
ر
دينار متمثلة ا

ر بلغ  جملة ال2021/ 7قيمة التفوي  المال  الغير مـسيل رقم )   حير
ر
ـــــروفات  ( ا ــ ـــ ــ ــ ــ مـصــ

مبلغ   ة  الفير ــــدره    1,400,362خالل  ــ ــ قـ بوفر  ـــــار  ــ ـــــار   3,539,160دينـ ــ ومن خالل    لدينـ
: الفح  تالحظ   

ر
 اآلن

يتم ترحيلها من م  2019تمثل هذه المخـصـصات قيمة مخـصـصات المركز عن سـنة  -
ـــــنة ــ ــ ــ ـــــيلة دونإل أخرى    سـ ــ ــ ــ ـــــات مالية غير مسـ ــ ــ ــ    إجراءات المركز  اتخاذ    بموجب تفويضـ

 . من تلك المخصصات خالل السنوات السابقة لالستفادة 

ــن ذلك من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية ويتضـ ر   الدقة من قبل المركز عند إعداده لتقديرات المير
عدم توجر

  من قيام  بتعديل مخصصات م
ئ
ـــــروع المسن الغذان ــ   950,000إل   1,930,000شــ

ـــــادر عن المركز بموجب كتاب  رقم )بناءا    دينار  ــ ــ ــ (  313/ 117عل طلب التفوي  الصـ
  
ر
 م. 2021/ 08/ 16المؤرخ ا

ـــــروف ضعف التع يز المستندي لبع  ال - ــ ــ ــ   تم مصــ
   ات البر

 
  عل الباب الثالثخصما

ـــــابـات  99يعـد مخـالفـة ألحكـام المـادة )األمر   ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ل  والمخـازن ( من الئحـة المير
 : ومنها عل سبيل المثال 

امات ن
ُ
 االلت

امبلغ  قيمة اال ر ـــــنة لير ــ م حبر  2021م حبر  2014ات المالية القائمة عل المركز من سـ
 . بالجدول التال  م 2021/ 12/ 31



 

 

 

 
353 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ام السنوات اال القيمة  الجهة المنفذة  البيان  ن
ُ
 لت

ر بالمركز فرق عالوات    2021- 2015 219,110 العاملير

اك   2020 فرنك سوشى  52,500,000 اللجنة الكهروتقنية جنيف  عضوية اشير

ا   2021- 2014 دوالر   121,143 ةسالمي معهد المواصفات الدول اإل  ات اشير

ا   2020 دوالر   24,000 ةفريقيهيئة المواصفات األ  ات اشير
 

ــداد بع    - ــ   سـ
ر
ا تأخر المركز ا ــير ــ   الهيئات واللجان الدولية  اشـ

ر
ا مة  ات  المقررة ا المير

 . تعليق عضويت  لهذه المنظماتإل  الذي يؤدي األمر  منذ سنوات
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 قطاع السكان 
 وزارة السكان والتعمري  

ــــال    ــــام المـ ــــان والتعمير خالل العـ ــكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات ديوان وزارة اإلسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  مخصـ م  2021بلغـ
ــكـان   لدينـار   296,602,122 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيلـة لـديوان وزارة اإلسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ  قيمـة المبـالغ المسـ   حير

ر
ا

انيـة  والمرافق عل  ر المبـالغ    إجمـال    حيـث أن  لدينـار   294,187,361مختلف أبواب المير
 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  34,699,954مصـروفة خالل نفس العام مبلغ ال

 المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان 
المبالغ  

 ة مصـروفال 
 المتبيقة   رصدةاأل 

 8.796 12,573,444 12,582,240 15,000,000 األول   الباب 

   
 325 7,675,000 7,999,999 8,000,000 الباب الثانر

 259,150,612 0 259,150,612 259,150,612 الباب الثالث 

 0 14,451,510 14,451,510 14,451,510 الطوارئ

 259,487,407 34,699,954 294,187,361 296,602,122   جمالي اإل 
 

 الداخليةنظام الرقابة  

ئ للخ ينــــة والمخــــازن  - عــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الــــداخليــــة بــــةجراء الجرد المفــــاج 
انيـــة  293وإعـــداد تقـــارير دوريـــة بـــذلـــك بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ر ( من الئحـــة المير

 والحسابات والمخازن. 

    إهمـال  -
ر
ــير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـدات المتعلقـة بـاال  اإلجراءاتوتقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امـالوقـائيـة لحمـايـة المسـ ر ات  لير

 والديون المالية عل الوزارة من سنوات سابقة. 

  حســــاب الودائع واأل  -
ر
والبع   أشــــهر   لمدة تجاوزت ســــتة  ماناتاالحتفاظ بالمبالغ ا
انية والحسابات  162بالمخالفة لن  المادة )  لاآلخر تجاوز سنوات ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

 . انته  عالقتهم الوظيفية بالوزارة  شخاصتبات أل ورود مر  -

 . وزارة الماليةإل  م2020الحساب الختام  عن السنة المالية إحالة  عدم -

ـــــب مهـام أعمـالهـال حيـث تتمثـل   - ــ ـــ ــ ــ ــ يـات بـدورهـا المنـاط حسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام لجنـة المشـ
ها عل األ    إعداد محا ر

ر
ر اال   سـعار أعمالها ا للمواصـفات    عتبار فقط دون األخذ بعير

ات الموردةلالم ر     طلوبة للتجهير
ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ لجنة    اعتماد العروض بدون   اعتماد عن ذلك  فضـ

يات وعدم إعداد مقايسة باحتىاجات المخزن.   المشير

ات المالية واالكتفاء بســــجل المراقب  عتمادالمالية لســــجالت اال   اإلدارة عدم مســــك  -
 .  المال 

انية ال  ن يةالمت   تسيت 

وك   21,000م وبمبلغ  2021/ 9/ 21وبتاريــــخ    9/ 18رقم   إذن الصـــرف   بموجب - المي 
ـــــيل الشؤون الفنية الكائن مقرها بشارع النص إيجار   مقابل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــالشقة وكــ   ر طرابلســ
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ـــــرف   المراقب المال    اعتماد لوحظ بـشأن  عدم  حيث   ــ ـــ ــ ــ ــ ملكية  إثبات   عدمو   إلذن الـصــ
  لمسكن تح  التنفيذ عن سنة 

ئ
 م. 1988الشقة واالكتفاء بعقد مبدن

ـــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    46,150م وبمبلغ  2021/ 8/ 18وبتاريــــخ    9/ 2رقم إذن صـ
ــــالن   ــ ـــــرك لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ يد والتهوية مقابل توريد وتركيب  شـ ــــية للتدفئة والتي  ــ ــــمة الهندسـ ــ ة نسـ

ـــــأنها   ـــــيدي حيث لوحظ بشـ ـــــارع السـ وحدات تكييف مركزي بديوان الوزارة الكائن بشـ
ــــرك عدم وجود عروض من ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ر األ شـ ـــــلة بير ـــ ــ ــ ــ ـــــعار ات حبر تتم المفاضـ ـــ ــ ــ ــ دمة  المق  سـ
ر بالمخالفة لن  الماد  . اإلدارية( من الئحة العقود 10/أل 9) تير

دينار لصالن    44,995م وبمبلغ  2021/ 07/ 27وبتاريــــخ    8/ 2  إذن الصـــــرف   بموجب -
ـــــرك  ــ ة المسار للحسابات والمعدات المكتبية مقابل توريد قرطاسية لديوان الوزارة  شــ

( من الئحـــة 233)لوحظ عـــدم وجود احتىـــاجـــات المخزن بـــالمخـــالفـــة لن  للمـــادة  
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــرف ال  أذوناتغياب التع يز المســــتندي لبع    - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك بالمخالفة ألحكام المادة    صــــــ
انية والحسابات والمخازن99) ر  . ( من الئحة المير

ـــــرف   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــالن    13,800م وبمبلغ  2021/ 6/ 14بتاريــــخ    6/ 3  إذن الصـ دينار لصـ
ـــرك  ــ ــ ــ ــ اد  شــ احتياجات مختلفة  اآلل  والقرطاسية لتوريد  بالحاس  أجهزة ة الدقة الستير

ــــةل حيث   ــ ــــتالم المخزن قبل موعد غير متجانسـ ــ يات    اجتماع لوحظ اسـ ــــير ــ لجنة المشـ
ــاريــــخ    اجتمـــاع م و 2021/ 5/ 27بتـــاريــــخ   يـــات بتـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م ممـــا 2021/ 06/ 02لجنـــة المشـ

يات.  حضـر يوج  بصورية م  لجنة المشير

انية التحول ن  مت 

انية التحول والم - ر ات التابعة للوزارةل لوحظ وجود خالف  شـروعمن خالل متابعة مير
ر الوزارة وبع  الجهات األخرى دون   تنفيذ بع  المشاريــــع بير

ر
إخطار   وازدواجية ا
ــــرف الذي يوجب تنظيمها حبر ال يتم الاألمر    عل تنفيذهالاإلذن   الوزارة وأخذ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صــــــ
 عل المال العامأعمال  بازدواجية عل

 
 . المشاريــــع حفاظا

ـــــات لم  - ر طلب التعويضـ ــــروعمن خالل عملية المتابعة والمقارنة بير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ات التنمية  شـ
ــ)الباب الثالث( بديوان الوزارة اإل  ـــ ــ ــ ـــــروعكان والتعمير والمسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ات المقدمة لوزارة  شـ

ــــرف التخطيط وأوامر ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــهرية مؤقتبفتن    صـ ــ ـــــنة    12/ 1  ةاعتمادات شـ ــ م  2021لسـ
اـلتـخـطـيـط  وزارة  مـن  ــــدم  ــ ــ ــــةل  وزـير  إل    اـلمـقـ ــ ــ ــــاـليـ ــ ــ و اـلمـ ــــدد  ـلوحـظ  ــ ــ عـ   

ر
ا اخـتـالف  جـود 

 : ات وعل سبيل المثال شـروعالم

 صـرف أمر ال  وزارة اإلسكان  اسم المدينة 

 20 12 جالو

 28 15 تازربو

 12 11 زوارة 

 3 2 غات 
 

ات تم التعاقد عليها من قبل الهيئة العامة لإلسكان والمرافق شـــــروعم  9وجود عدد   -
ـــــام  ــ ة انقسـ ـــــات الدولةالبالحكومة الليبية المؤقتة فير ــ ـــــسـ ــ ـــــنة  أي   مؤسـ ــ   م2014بعد سـ

  يطـلب منهـا أخذ 
ـــــب القرار رقم )اعتمـادبفتن  اإلذن    والبر ــ ـــ ــ ــ ــ (  46ات ماليـة مؤقتـة حسـ
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 2021لسنة  
 
ات بالوزارة  شـروعرة الما إلداإحالتهتعاقدها لم يتم    إجراءاتبأن م علما

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لحبر تاريخ 

 التكليف   / رقم العقد شـروع سم الما 

 م 2016/24 تغذية ج  الجوف الغرن   بالقرب من النخيل  شـروع م 

 م 2021/4/25 خطوط مياه لتغذية منازل داخل منطقة الرشادة  إنشاء  شـروع م 

 م 2021/4/25 شـرق خطوط مياه لتغذية منازل داخل منطقة ال  إنشاء  شـروع م 

 م 2021/4/25 خطوط مياه لتغذية منازل داخل منطقة إنشاء  شـروع م 

 م 2021/4/25 خطوط مياه لتغذية منازل داخل منطقة اللبة إنشاء  شـروع م 

 م 2016/6 وحدة سكنية 25تنفيذ مياه الشـرب لتغذية  

 م 2016/7 الم تنفيذ شبكة إنارة ج  الس شـروع م 

ة بالطريق ال شـروع م   م 2016/8 رئيسـر تنفيذ ربط طريق بحير

ق بطول  تنف   م 2016/5 مير  570يذ خط مياه الشـرب بح  طي 
 

 االعتمادات المستندية

ــتنـديـة " عتمـادبلغـ  جملـة اال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اريــــخ  تـ  إل  52,650,984" مبلغ وقـدره إجمـال  ات المسـ
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لاعتماد  63 م لعدد 2021/9/30

 الرصيد  المسدد منها  ات  عتماد اال   إجمالي 

52,650,984 20,272 32,761.166 
 

   ومن خاللها لوحظ 
ر
 : اآلن

ــــنة ها  دينار تم فتح  10,553,459بقيمة    اعتماد   15عدد   - ــ ـــ ــ ــ ــ  إجمال    م2020خالل سـ
   
ــــيد المتبقر ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمة    1,448,599م مبلغ  2021/9/30 إلالرصـ

ر
دينار وهذا يمثل باا

ر ودفعة المخالصة.   الضمان والتأمير

ـــــتمرة عدد   - ـــــتندية مسـ ـــــيد   40,181,644بقيمة    اعتماد   46اعتمادات مسـ دينار وبرصـ
   
ر
ــــ   2021/9/30ا ـــــدد منـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد    9,625,827م المسـ ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ الرصـ   حير

ر
ــار ا ــ  إلدينـ

 . دينار  30,555,817م 2021/9/30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الب شــــرك دينار تخ    750,000بقيمــــــــــــة    2اعتمادات مستندية متوقفة عدد  -
كيب منظومة أرشيف مرفق بجدول.   توك لير

ــنــة    26عــدد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنــدي تم فتحهــا من سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتخــاذ أي إجراء    ولم يتم  م2010اعتمــاد مسـ
 . حيالها 

ــتنــديــة للعــام  ومن خالل متــابعــة اال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيمــة  م2021عتمــادات المسـ   لوحظ اختالف بير
  فتن بها   عتماد اال 

ــــرك والقيمة الخاصــة بتنفيذ    عتماد اال  والقيمة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نتيا لتنفيذ  ة كور شــــ
ــــبكة المياه بتازربو  ــ ـــ ــ ــ ــ   فتن    1,012,575  عتماد حيث بلغ  قيمة اال   شـ

دينار والقيمة البر
  الم  عتماد بها اال 

ر
ـــــرف ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   62,575,644دينار مع ظهور اختالف بمبلغ    950,000 صـ

ـــــاألمر   ــ ــ ـــــب المالية  و   وية هذه الفروقاتالذي يتطلب متابعة وتسـ ــ ــ عدم إظهار قيمة النسـ
ر مراحل المعتمادوالفنية لجميع هذه اال  ــــروع ات حبر تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ  عل   شـ

 
ومتابعتها حفاظا

 المال العام. 
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 العهد المالية

ــــروف من خالل االطالع عل العهد المالية ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ة من قبل الوزارة والبالغ قيمتها حبر  مصـ
    م2021/9/30

 
     حصـــــر دينار وهذ قد تم    56,000وقدره  مبلغا

كافة العهد المالية والبر
ــــويتها حبر هذا التاريــــخ بالمخالفة ألحكام المادة ) ـــ ــ ــ ــ انية  188لم يتم تسـ ر ( من الئحة المير

  : والبيان التال  يوضن ذلك  لوالحسابات والمخازن

 القيمة  سم اال  ت

 3000 ا  . ع  . ح 1

 10,000 ا  . إ   . ا  2

 10,000 ا  . س 3

 3000 أ  .م. أ  4

 10,000 ا  . ع 5

 36,000 جمالي اإل 
 

 الطوارئ

: من خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
 اآلن

ســـكن إيجار   م وذلك مقابل2021/6/5دينار بتاريــــخ    264,000تم تخصـــي  مبلغ   -
ـــــكان العمارة الم ــ ــــرر لسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــارع بالخير بنطاق بلدية  تضـ ــ ـــــقوط الكائنة بشـ ــ ة واآليلة للسـ

ــــي  مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ى حيــث تم تخصـ     دينــار لكــل عــائلــة وذلــك  24,000طرابلس الكي 
 
وفقــا

   
ــــاق الوطبر ــــة الوفـ     لم2021لقرار رئيس حكومـ

 
ــا ــ ــارة تتكون من علمـ ــ ــــذه العمـ ــــأن هـ بـ

ــــر إحدى   ــ ــــرف ة شقة وتم  عشــ ــ القيمة لجميع العائالت حسب بياناتهم الشخصية   صــ
 اتهم الرسمية. وملف

م  2021/7/15بتاريــــخ    صـــرف دينار تم إيداعها بالم  5,207,000تم تخصي  مبلغ   -
ـــــرف وهذه القيمة تمثل تســـوية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   649م لعدد  2016أشـــهر لســـنة    6مرتبات عن   صـ

    موظف
 
ــنـــة  58لقرار مجلس الوزراء رقم )وفقـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   وكـــذلـــك مـــذكرة  م2021( لسـ
ــ2021/7/4( بتاريــــخ  698-4/6الخزانة رقم ) ــ ــ ــ ــرك الن  م لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــغال العامة  شـ ــ ــ ــ ة األشـ

 ة األشغال العامة طرابلسشـرك و  مصـرات 

 الودائعمانات و األ 

وليس لها مقابل بالدفاتر من سنوات    صــرف ظهور مبالغ مخصومة بكشف حساب الم
: مالية سابقة وبيانها ك   

ر
 اآلن

 المالحظات القيمة  تاريــــخ الصك  الصك  ت

 119,691 م 2014/6/1 8772 1
  غير صحين )بالخطأ( مع مخاطبة  خصم بصك صحين 

والثانر

 المصـرف 

  والزال مخصوم بالم  األصل  الصك  18,180 م 2014/12/1 680575 2
 صـرف موجود وملغر

جاع مزور ولم يتم  237,670 م 2020/11/1 994247 3  القيمة اسير

ر بالخطأ  4,378 م 2020/10/1 9942223 4  مخصوم مرتير

 - 37,992 جمالي اإل 
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 السيارات

  شــخاصســيارة مســلمة أل   142عة لوزارة اإلســكان والتعمير عدد بلغ عدد الســيارات التاب
ل ر ر وموظفير    قياديير

 
 أشخاصة ومنها عند مســـروق بأن  هذه السيارات يوجد منها العلما

 : وزارة ولم تسلم حبر تاريــــخ الفح انته  عالقتهم الوظيفية بال

 : النيابة بالخصوصأو  من المركز  ـر حض ة ولم يتم إحضار ممسـروق السيارات ال -

 المالحظات رقم اللوحة  نوع السيارة  االسم  ت

  مزدوجة ف . ر . ر  1
طة حضـر ال يوجد بها م  شعب   عام   57507- متسر  الشر

طةإجراء  ال يوجد بها  عامة  84298 تويوتا كامري  ا . أ . م  2  من الشر
 

ــيــارات تــابعــة للوزارةل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وبعهــدتهم سـ قيــام الوزارة بــةنهــاء العالقــة الوظيفيــة لموظفير
جاعها عل سبيل المثال ال الحصـر: وتقاعسها عل العمل عل   اسير

 المالحظات رقم اللوحة  نوع السيارة  االسم 

  1129628-5 هونداي سانتا فيا  ا . ع. ـه
 
 إدارة الدراسات سابقا

 مستشار سابق بالوزارة  1129702-5 هونداي سانتا فيا  ا . ع

 إدارة تقنية المعلومات  1128277-5 هونداي سانتا فيا  ع . ا . س

  91873-4 تويوتا الندكروز  د . ب . ف 
 
 مدير مكتب بنغازي سابقا

  v-6 5-1079507 – أودي   أ . أ 
 
 وكيل الوزارة سابقا

 حرس الوزير السابق 93469-4 تويوتا مزدوجة ا . مم 

  1129675-5 فيا هونداي سانتا  س . ـه
 
 مدير مكتب الوكيل سابقا

  v-6 5-1010795 – أودي   إ . ع . ع
 
 وكيل الوزارة سابقا

  92139-4 هونداي ا . ب . إ 
 
 مدير مكتب شؤون الوزارة سابقا

 

رئيس قســم الخدمات الســابق لم يقم بتســليم أرشــيف م  . ف . أ   كما لوحظ أن الســيد/  -
ــــيارات التابعة للوزارة   ــ ــ ــ ــــتندات وملفات جميع السـ ــ ــ ــ ــــيد/ ك.م.ا ومسـ ــ ــ ــ   كلفللمعند للسـ

ـــــادرة من مدير  ــ ـــــالة الصـ ــ ـــــؤون المالية  إدارة   بمهام رئيس الحركة الجديد وفق الرسـ ــ الشـ
    بـــذلـــكل  اإلداريـــةو 

 
  عهـــدتـــعلمـــا

ر
ــيـــارات بـــالرغم من انتهـــاء عال  2  عـــددبـــأنـــ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قتـــ   سـ

جـاع الوظيفيـة ـبالوزارة ومخـاطبتـ  من قبـل الوزارة  ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ هم وه  عل النحو بشـ
 : التال  

 رقم اللوحة  نوع السيارة 

 مراسم  63257 350 -مرسيدس 

اتو    2220979-5 م  2019كيا سير
 

 ات العامة شـروع هيئة امل 

ــــروعبلغ  مخصــصــات هيئة الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وقدره  م مبلغ  2021ات العامة خالل العام المال  شــــ
ر بلغ  قيمة المبالغ المسيلة لهيئة الم  لدينار   11,500,000   حير

ر
ــــروعا ــ ـــ ــ ــ ــ ات العامة  شــ

ــــة مبلغ انيـ ر ــــار   10,257,567عل مختلف أبواب المير ر بلغ    لدينـ   حير
ر
ــــال  ا ــــالغ    إجمـ المبـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  10,088,905ة خالل نفس العام مبلغ مصـروف ال
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 البيان 
المخصصات  

 المعتمدة 

بالغ  الم

 المسيلة 

المبالغ  

 ة مصـروفال 

  رصدةاأل 

 المتبقية 

 168,662 9,088,905 9,257,567 10,500,000 الباب األول 

  
 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 الباب الثانر

 168,662 10,088,905 10,257,567 11,500,000 جمالي اإل 
 

 نظام الرقابة الداخلية

-   
ر
ــــير المراقب المال  ا اف تقصـ ــــلحة للتحقق من حيث    اإلشر ــــم المال  للمصـ عل القسـ

ـــــاريـة ـبالمخـالفـة ألحكـام ال ــ ـــ ــ ــ ــ انية  24)  مـادة تطبيق القواعـد المـاليـة السـ ر ( من الئحـة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــروعتأخر هيئة الم - ــ ــ ــ ئ للخ ينة والعهدة المستديمة  شــ ات العامة بةجراء الجرد المفاج 
ات العامة  شـروع( من الالئحة المنظمة لعمل هيئة الم45)  مادة حكام البالمخالفة أل 

 . م2010( لسنة 51لعامة المعتمدة )وفق قرار اللجنة الشعبية ا

ــــرف ال  أذوناتعدم ختم جميع   - ــ ــ ــ ــــرف ومرفقاتها بختم يفيد    صــ ــ ــ ــ ها بالمخالفة ألحكام  صــ
انية والحسابات والمخازن. 105) مادة ال ر  ( من الئحة المير

امتصاعد حجم اال - ر ـــــروف   ات عل الهيئة من سنة ألخري نتيجةلير ـــ ــ ــ ــ ات دون  إجراء مصــ
    الــذي يعــد األمر    وجود التغطيــة المــاليــة لهــال

 
( من الئحــة 26)  مــادة ألحكــام المخــالفــا

ـــــابات والمخازن وبالمخالفة لالئحة لن  ال ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر من الالئحة   (26)  مادة المير
ر بال  م2010  ( لسنة51الداخلية المعتمدة )   تجير

ــــرف والبر ـــ ــ ــ ــ بحدود المخصصات    صــ
انيةل ر     المقررة بالمير

ا
ات سنوات سابقة  مصـروف عن ذلك عدم وجود مخص  لفضع

انية.  ر  ضمن المير

  مادة بالمخالفة لن  ال  صــــرف ال  أذوناتالمال  لجميع    عتماد بيانات اال   استيفاءعدم  -
انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة ا99) ر  لمير

ـــــوص عليها قانونا    إغفال  - ــ ـــــاعدة المنصـ ــ ـــــجالت االلزامية والمسـ ــ ـــــك السـ ــ الهيئة عن مسـ
انيةل  )دفير الـصندوق ر امسـجل االل  سـجل حـسابات خارج المير ر   اتلير

ا
عن ذلك ( فـضع

ـــــجل اال  ـــــك المراقب المال  لسـ     الذي يعد األمر    لعتماد عدم مسـ
 
ألحكام المواد  مخالفا

ــابـات والمخـازن, ويتعـارض مع  (23 ,163ل  181ل  81) ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر من الئحـة المير
ــــوص المـــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ظمـــة  ( من الالئحـــة الـــداخليـــة المن6)  مـــادة والفقرة )ز( من الل  (7نصـ

ـــــنة  51للهيئة رقم ) ــ ــ ــ ـــــجالت   م2010( لسـ ــ ــ ــ ـــــك الهيئة للسـ ــ ــ ــ ـــــ   احة بمسـ ــ ــ ــ   نصـ
والبر

ــاب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ات والمخازنل  والدفاتر وفق قانون النظام المال  للدولة والئحة المير
ونيحيث اكتف  الهيئة بمسك سجالت ودفاتر   ة. إلكير

  المعتمدل وتفعيل   -
ــاغرة بالمالك الوظيقر ــ ــغل الوظائف الشـ ــ عدم عمل الهيئة عل شـ

  بع  اإل 
ا
( لسنة  15عن ذلك مخالفة نصوص قرار مجلس الوزراء رقم )دارات فضع

(. حكام وصالحيات )االزدواجية القيادية للقأ بشأن تقرير  م2018 ر  ياديير
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ية انية التسيت 
ن
 المت 

ــــدة من خالل الفح  والمراجعة ومطابقة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية   أرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية بالخالصـ ر بنود المير
ــــروف وتقرير ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــن عدم تطابق  مصـ ــ ـــــدة ات اتضـ ــ ــة   أرصـ ــ ــ انية الظاهرة بالخالصـ ر بنود المير

ـــــروف التجميعية الشهرية وتقرير ال ــ ــ ــ ر أظهر   كما   اتمصــ ي للمير
ية  الرصيد الدفير انية التسيير

  
ر
  ا
ر
ــــهرية بمبلغ    م2021/ 6/ 30للباب الثان ــ ــ ــــة التجميعية الشـ ــ ــ ل  دينار   37,129بالخالصـ

ي بمذكرة تسوية الم   . دينار  55,146بمبلغ  صـرف بينما ظهر الرصيد الدفير

 باب األولال 

ر  - ــــروعهيئة المإيداع   تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات العامة قيمة التفويضــــات المصــــلحية الواردة للهيئة  شــــــ
ــــاب الباب ــ ــــات   إجمال  )المرتبات( حيث بلغ  األول    بحسـ ــ ــــيل من قيمة التفويضـ ــ المسـ

ــوع الفح  بمبلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة موضـ ــلحيـة خالل الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبمـا أن القيمـة    دينـارل  56,254المصـ
ـــــروف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــمن مصـ ـــــروف ة منها لم تدخل ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ها خارج اعتبار الهيئة ب  ()مرتباتات  مصـ

انيــة ر ر عل الهيئــةاألمر    المير ــلحيــة إيــداع    الــذي كــان يتعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيمــة التفويضـ
ـــــاب األ  ــ ـــ ــ ــ ــ انيـةاعتبـار والودائع بـ  مـانـاتبحسـ ر الـذي يتعـارض مع مبـدأ  األمر   هـا خـارج المير

ــــوص المــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــب   ويتعــارض مع نصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوح المحــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة 161االثبــات والوضـ
انية والحس  ر  ابات والمخازن. المير

ونيمن خالل المطابقة اإل - ر هيئة الملكير شـــــروعات العامة لألشهر  ة لمرتبات موظفير
ـــــنة    2-4-6-7 ــ   اإلداري م وفح  عينة من نتائج المطابقة من واقع الملف 2021لسـ

: والمال  للموظف اتضن   
ر
 اآلن

ر الهيئة الواردة بالمرايا   - )الحواالت( الصادرة  تعارض االرقام الوطنية لبع  الموظفير
 . ة بموجب حوافظ المرتبات الصادة من الهيئةمصـروف عن وزارة المالية وال

ـــــة   ▪ الوظيفيـ ــــة  ــ ــــاء العالقـ ــ انتهـ ــــالرغم من  ــ بـ ر  ــــة لبع  الموظفير ــ ــــات للهيئـ ــ ورد مرتبـ
 . بالتقاعد 

ــــمن  الحوالة مرتبات   ▪ ـــ ــ ــ ــ امج والم)ع.أ.ك(  تضـ ــروع الموظف بةدارة الي  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ات  شـ
  لل إحــالــة    بــالهيئــةل حيــث تم

م بموجــب  2019/ 12/ 31تقــاعــد من تــاريــــخ  المعبر
( رقــم  ــــة  14قــرار  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ ــــاريــــــخ  تــبـــ  مف2019(  ــ ــ بــتـ ــــة  ــ ــ ــــالــيـ ــ ــ الــمـ وزارة  ــــة  ــ ــ ــــاطــبـ ــ ــ مــخـ ر  ير

 . (367-2021) ب رقمكتا البموجب  م2021/ 5/ 23

ــــات   ▪ ــ ــ مـرـتبـ ــــة  ــ ــ اـلحـوالـ ــــ   ــ ــ ـــــمـنـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة    )س.ف.س(تضـ ــ ــ ــــابـعـ ــ ــ مـتـ ــــاـبع إلدارة  ــ ــ اـلتـ اـلمـوظـف 
ــــروعالم   للتقاعد بتاريــــخ  اتل حيث أحيل الشــ

بموجب قرار   م2019/ 10/ 5معبر
ـــــنة  10م )رق  م تح  2020/ 4/ 13إخطار وزارة المالية بتاريــــخ    م وتم2019( لسـ
 م. 2021وال تزال مرتبات  ترد حبر العام  (149-2020)شاري إرقم 

ــــمن  الحوالة مرتبات   ▪ ــ ــ ــــة  إيفاد    ل حيث تم)خ.أ.ع.ص(تضـ ــ ــ   لغرض الدراسـ
المعبر

  ولم يباشر حبر تاريخ  واكتفاء  م2013( لسنة  606خارج بموجب قرار رقم )بال
ــاذ  ــ ــ ــاتخـ ــ ــ بـ ــة  ــ ــ ــــدمإجراء    الهيئـ ــ ــــ  فقطف وعـ ــ ــاتـ ــ ــ ــــاف مرتبـ ــ ــار    ايقـ ــ ــ ــــة  إخطـ ــ ــاليـ ــ ــ المـ وزارة 
 بالخصوص. 

ـــــرف ال  ذوناتضعف التع يز المستندي أل  - ــ ــ ـــــرف   بيانات  استيفاءمع عدم   صــ ــ ــ   إذن الصــ
ــتنـدات المر إدراج   من حيـث ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك عل جميع المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ فقـة ـل  ـبالمخـالفـة لن   رقم الصـ
انية والحسابات و 115ل 99المواد ) ر  . المخازن( من الئحة المير
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ي )ال 
ن
 ات العمومية(مصـروفالباب الثان

ر أن  - ر وال  م2020إجمال  المبلغ المفوض ب  للعام  تبير ــــرائبلبند التأمير ــ ــ ــ ــ والرسوم   ضــ
ر أن    76,850   حير

ر
م  إجمال  دينار ا ر عل الـسيارات بموجب العقد المي  قيمة التأمير

ر   والهيئة كالتال  شـرك بير
ر  : ة ليبيا للتأمير

 المبلغ  المدة 

 122,609.950 2021/ 3/ 31حبر  2020/ 4/ 1من  

 101,218.575 2022/ 3/ 31حبر  2021/ 4/ 1من  
 

ــــ  لهذا البند  - ــــقف المخصـ ام مال  عن الذي ترتب علاألمر    أي تجاوز السـ
ر  ذلك الير

ة من   . دينار  22,621مبلغ وقدره  م2021/ 3/ 31م حبر 2020/ 4/ 1الفير

امحيث بلغ  جملة اال - ر ــــرك المســتحقة لات المالية  لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن ســنوات ة ليشــــ بيا للتأمير
امكما ورد بسجل اال  م2021/ 6/ 30سابقة حبر   ر   ات اإللير

ر
ون ات  شـروع بهيئة الم  لكير

   الذي يعد األمر    دينارل  258,516  العامة بمبلغ وقدره 
 
(  26-13لن  المواد )مخالفا

ــــابــــات والمخــــازن ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر   من الئحــــة المير
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن ذلــــك عــــدم وجود بنــــد ف فضـ

 ات سنوات سابقة. مصـروف ل

شـــركة بموجب العقد مع   السابقةات السنة  مصـــروف تحميل السنة المالية بجزء من  -
ة من   ر عن الفير الــذي يتعــارض  م األمر  2021/ 3/ 31م حبر  2020/ 4/ 1ليبيــا للتــأمير

ــــهـــا من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة المـــاليـــة بمـــا يخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيـــة أال وهو تحميـــل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع أهم المبـــادئ المحـــاسـ
 ات. مصـروف 

ـــــر   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     6/ 7ف رقم  إذن الصـــــ
ر
دينار    100,000م بمبلغ  2021/ 6/ 20المؤرخ ا

م   م2021شـركة لسنة  مقر الإيجار    مقابل دفعة تح  الحساب عن  وفق العقد المي 
ـــــرك مع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرفل لوحظ    مرفقات  فح ة الوطنية للتنمية عند  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ن العقد أ إذن الصـ

ــال ـــ ــ بـ ـــ   ــ ــ عليـ ـــــد  ــ ــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمسـ من  المرفق  ة  الفير تخ   ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ م حبر  2020/ 1/ 1صـ
  مرفق بمطــالبــة ال م2021/ 5/ 31

ر
ــتحقــات مؤرخــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــديــد المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركــة بتسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ

ــــار لن  الفقرة رقم  2021/ 3/ 31 ـــ ــ ــ ــ  اإليجار من العقد مفادها بأن قيمة   3م حيث أشـ
  1,020,000العقد مبلغ وقدره  إبرام    أن يدفع مقدما عند و   دينارف  85,000السنوي  
ر أن     حير

ر
ــــ  لبند    إجمال  ا ــ ـــــروف و  اإليجار المبلغ المخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــحنات النقمصـ ــ   ل والشـ

 للعـام المـال   
ر  أي    دينـار   300,334مبلغ   م2020والتـأمير

 
ــــ   تجـاوزا ــ ـــ ــ ــ ــ ف األمر  للمخصـ

ام مـال  للعـام  الـذي  
ر وعن   دينـار   719,666بمبلغ وقـدره    م2020ترتـب عل ذلـك الير

ة من   ــال    425,000مبلغ وقـــدره    م2021/ 6/ 30حبر    1/ 1الفير ــاال  أي إجمـ امـ ر ات  لير
ـــــركة القابضة من سنوات سابقة حبر  لل  ــ   5,505,666مبلغ وقدره    م2021/ 6/ 30شــ

 لن  المواد   الذي يعد األمر    دينار 
 
انية والحسابات  26  ,13)مخالفا ر ( من الئحة المير

ر االرتباط بعقد    ال تجير
  ل فأو  والمخازن والبر

ر
   نفقة بدون وجود مخصـ  كاا

ا
فضـع

 ات سنوات سابقة. مصـروف عن ذلك عدم وجود مخص  لبند 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ     6/ 10إذن الصـ
ر
دينار    12,278مبلغ    م2021/ 6/ 20المؤرخ ا
ــــرك التكليف  أوامر   مقابل صيانة السيارات التابعة للهيئة وفق ــ ــ ــــة الس شــ ــ ــ اد  ــ راب الستير

ــيارات وقطع الغيار  ــ ــ ــم  و   السـ ــ ــ ر تحميل وخصـ ــيانة تبير ــ ــ القيمة من   إجمال  خدمات الصـ
ر أن جميع المستندات المرفقة والم   حير

ر
ــــرف   تيدة بند الصيانةل ا ــ ــ ــ ــ تخ    إلذن الصــ
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ــنـة المـاليـة المنتهيـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهـا من ل أي  م2020السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـة بمـا ال يخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تحميـل السـ
 ات بالمخالفة. مصـروف 

 ةالحسابات المصـرفي

ــــروعتأخر هيئة الم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــكوك المعلقة    اإلجراءاتات العامة باتخاذ  شـ القانونية حيال الصـ
ــالفـــة لن  المواد ) ــالمخـ ــة و 108  ,118بـ انيـ ر ــة المير ــازنل( من الئحـ ــات والمخـ ــــابـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحسـ

 المرحلة من سنوات سابقة
 
 . وخصوصا

 ماناتالودائع واأل 

ر تعلية حســاب األ  - والودائع باالســتقطاعات    ماناتمن خالل الفح  والمراجعة تبير
ــــومة من قيمة المكافآت من الباب ــ ــ ــ   ظاألول    المخصـ

ر
ــــيد مرحل من والثان ــ ــ ــ هرت كرصـ

  11,056لغ بم بم2020العام المال  
ا
 . ختصاصا لجهات اال حالتهإمن  دينار بدال

ــــروعـاحتفـاظ هيئـة الم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة القـانونيـة لها  شـ ات العـامة وترحيـل مبـالغ تجـاوزت الفير
انية والحسابات والمخازن. 162) مادة بالمخالفة ألحكام ال ر  ( من الئحة المير

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ     2/ 1إذن الصـ
ر
دينار    7,601بمبلغ    م2021/ 2/ 22المؤرخ ا

ر   .ا(ع )  بالهيئة عن شــــهر ديســــمي  للمســــتفيد   للعمل  مقابل مرتبات الســــادة المندوبير
ر ل  وآخرون ـــــرف واحد لعدد    تبير ــ ــ ـــــرف صكوك م 6إصدار إذن صــ ــ ــ ية بالمخالفة لن   صــ
انية والحسابات والمخازن115المادة ) ر  . ( من الئحة المير

اماال  ن
ُ
 اتلت

: ومن خالل الفح  والمراجعة اتضن   
ر
 اآلن

ــــوص المـا  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر مخـالفـة نصـ ـــــابـات والمخـازن  26ل  13)  دتير ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
بــــةجراء الهيئــــة ارتبــــاطــــات بــــدون وجود تغطيــــة مــــاليــــة للبنــــد حيــــث ترتــــب عل ذلـــك  

ام ر   : ما يل   حصـر نذكر منها عل سبيل المثال ال ال لاتالير

 البيان  اسم الجهة 
القيمة المستحقة    إجمالي 
ي  
ن
 م 2021/ 6/ 30ف

 مالحظات 

ة الوطنية  شـركال
 واالستثمار القابضة

 5,505,666 مقر الهيئةإيجار  قيمة 
 2014/ 6/ 1من  
 2020/ 12/ 31حبر  

ة المركز لخدمات  شـرك
 واعمال النظافة العامة

النظافة  أعمال   قيمة 
 والسفرجة

314,522.500 
حبر   2016/ 2/ 1من  

28 /2 /2021 

ر شـرك  ة ليبيا للتأمير
ر االجباري   قيمة التأمير

 الهيئةأصول  والتكميل  عل 
258,516.945 

حبر   2018/ 4/ 1من
31 /3 /2022 

ت  تصاال ة ليبيا لال شـرك
 والتقنية

ن    قيمة تأجير خدمات انير
 عن طريق الخطوط السلكية

70,700 - 

 

امعند متابعة سجل اال - ر   اإل  لير
ر
ون ر عدم إثبات   لكير هيئة  والمستندات المتيدة ل  تبير

ــــروعالم ــ املقيمة االات العامة جل المستندات المتيدة  شــ ر نظم  بالذي يخل األمر    للير
    للـداخليـةالرقـابـة ا

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـدات المتيـدة  فضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن ذلـك اختالف وتعـارض بقيمـة المسـ

املال ر اموقيمة اال لير ر  . الظاهرة بالكشف لير
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 ات السكان واملرافق شـروع جهاز تنفيذ م 
ــــروعقيمة المبالغ المســــيلة لجهاز تنفيذ م  بلغ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الســــنة  ات اإلســــكان والمرافق عن شــ

ـــة   ــ ــاليـ ـــ ـــــة مبلغ    م2021المـ انيـ ر المير بلغ    170,951,115لمختلف أبواب  ر    حير
ر
ـــــار ا دينـ

ــــروف المبالغ ال إجمال   ــ ــ ــ ــ والبيان التال     لدينار   80,874,505ة خالل نفس العام مبلغ  مصــ
 : يوضن ذلك 

 الرصيد  الفعلي   مصـروفال  المبالغ المسيلة   البيان 

 صفر 32,000,000 32,000,000 الباب األول 

  
 صفر 25,500,000 25,500,000 الباب الثانر

 1,722,215.999 728,898.967 2,451,114.965 الباب الثالث 

 88,354,394 22,645,606 111,000,000 الطوارئ

 90,076,610 80,874,505 170,951,115 جمالي اإل 
 

 الرقابة الداخلية

ـــــكل المطلوب ومنها مثال    عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية - إعداد بأداء دوره بالشـ
من الئحة   (273عل ســير العمل بالمخالفة للمادة )أشــهر    كل ثالثةأو    تقارير شــهرية

انية والمخازن ر  . الحسابات والمير

ــــرف وجود تجاوزات لعمليات ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حيث أن   صــــ
ر
عل   رصــدة األأغلب  عل الباب الثان

  . م2021/ 9/ 30حبر  المكشوف 

ـــــرف ال  أذوناتعدم تطابق ترقيم   - ــ ــ لمنظومة الحسابات والمراجع الداخل  وسجل   صــ
 . المراقب المال  والخ ينة كل قسم عل حدة 

ــــرف ال  أذوناتتأخر المراقب المال  بةثبات المعامالت "  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ  بأول    " صـ
ا
ـــــجل أوال ـــ ــ ــ ــ بسـ

ــــجيلهـا أثنـاء تواجـد العتمـادل  اال  ــ ـــ ــ ــ ــ ل المعـامالت تم تسـ   نهـايـة  حيـث ثبـ  أن جـم
ر
لجنـة ا

 . السنة

ي 
ن
 الباب الثان

: من خالل الفح  والمتابعة لوحظ   
ر
 اآلن

ر تعلية - ــاب دينار من   6,808,712  مبلغ  تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إل  حسـ
ر
ــاب  الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الودائع  حسـ

 . مستندات تخ  التعلية وتفصيلها إرفاق أي دون  ماناتواأل 

 نفقات السفر والمبيت والمهمات الرسمية

ــــروف بلغ  جملة ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ م  2021/ 12/ 31م وحبر  2021/ 1/ 1ذا البند من ات عل همصـ
ــتنـــدي  و ل  دينـــار  1,015,635مبلغ وقـــدره   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التع ير المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تظهر عينـــة الفح  ضـ

ر    604,165لعمليات إنفاق بلغ مجملها   صـرف بيانات ال  استيفاءو  عدم وجود  دينار تبير
ـــــتالم  ـــ ــ ــ ــ ـــــيانتها ونوعيتها وتقرير االسـ ـــ ــ ــ ــ   تم صـ

ـــــيارات البر ـــ ــ ــ ــ   من قبل  ما يفيد عدد السـ
ئ
النهان

ر المخازنالقرطاسية  تحديد االحتياجاتعدم وجود ل الجهاز   . صادر عن أمير
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 (اإليجارات)  العقود 

السكنية   اإليجارات من خالل الفحص والمراجعة ومتابعة العقود المبرمة مع الجهاز والمتمثلة في 

 اآلتي:  لوحظ 

ر العروض  تم  بشــكل مباشر دون تكليف بمن يتول المفا اإليجارات  جميع   - ضــلة بير
 سعار. واأل 

 . السكنية بشأن اإليجارات مدير عام الجهاز فقة من عدم وجود موا -

-    
ر
ـــــاغليهـا  إرفـاقلم يتم   اإليجـاراتجميع العقود المتمثلـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـد الملكيـة وشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أو    سـ

ر
ا

م  . دباجة العقد المي 

  . لمراقب المال  لإدارة الجهاز بةيجار عقار  قيام -

ـــــةاإل من خالل اإلطالع عل عقود خـدمـات   - ــ ـــ ــ ــ ــ والنظـافـة بمنطقـة تـاجوراء لوحظ   عـاشـ
  عملية البســــتنة حيث بلغ  قيمتها  

ر
   3,500المبالغة ا

 
وعدم تناســـب  ل  دينار شــــهريا

اء.   القيمة مع المسافات الموجودة للمسطحات الخضر

انية التحول ن  مت 

كافة التعاقدات بطريقة التكليف المباشر والصادرة لن مدير   حصـرمن خالل الفحص والمتابعة و

 اآلتي: نورد  م 2021الجهاز خالل سنة لام 

  تم إعطاء -
ــادرة البر ــ ــ ــ ــ لتعاقد  المدير العام للجهاز با اإلذن من قبل    عدد التكليفات الصـ
ـــــروع و م  242عن طريق التكليف المباشر   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   أبشـ

رمها الجهاز خالل عدد العقود البر
ـــــنة المالية ــ ــ ن ع العلم بأ دينارل م  235,926,835  ةجمال  بعقد   87م عدد  2021  السـ

ومن خالل   لصــرف الأوامر  مخص  من أو   هذه التكليفات ال توجد لها تغطية مالية
ة لوحـــــظ  : الفح  والمتابعة للتكليفات المباشر  

ر
 اآلن

ــــنة  1اإلذن للتعاقد رقم ) تم منن  ▪ ـــ ــ ــ ــ مدير عام جهاز تنفيذ  م من طرف 2022( لسـ
ــــروعم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك اللجنة المشــكلة بالجهاز مع  إل   ت اإلســكان والمرافقا شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة إنجاز شــــ

ونيالعاصمة لألرشفة اإل   )لكير
 حضــر ة المشــرك ة والحلول الذكية مع مساعد فبر

كيــــب منظومــــة ــــة )إدارة    األردنيــــة( لير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( للجهــــاز بقيمــــة  ERPالموارد المؤسـ
الوزراء    عدم وجود موافقة رئيســــةبشــــأن   ومن خاللها لوحظ  ل  دينار   1,85,000

المادة الخامسة من  اإلداريةباإلذن للتعاقد حسب ما نص  علي  الئحة العقود  
ــــرك ها  اعتبار الفقرة )ج( ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وزارة اإلســكان إل   عدم الرجوع ,فضــال عن ة  أجنبية  شــــ
 . بالموافقة عل توريد المنظومةاإلذن  والتعمير بأخذ 

ــــروعقيام مدير عام جهاز تنفيذ م ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ق بةصــــدار القرار رقم والمراف ات اإلســــكان  شــ
 : ب يادة قيمة عقدين  م2021( لسنة 520)

ــــركة طباق للمقاوالت العامة بقيمة    2007/ 10تزداد قيمة العقد رقم   ▪ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ مع شـ
ــــا   ــ ــــدرهـ ــ ــــد    324,382,512وقـ ــ ــــة للعقـ ــ ــــاليـ ــ ــــة اإلجمـ ــ القيمـ ــبن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــث تصـ ــ ــــار بحيـ ــ دينـ

 . دينار  382,752,024

ــــ  المــــادة الثــــانيــــة من القرار عل أن  ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2007/ 11عقــــد رقم  تزداد قيمــــة ال  نصـ
ــــروع تنفيذ منظومة نقل المياه لتغذية التجمعات الســــكنية الواقعة عل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لمشــ

ـــــركة   –السـدرة    –مسـار النهر الصـناع  )القرضـابية   ــ ـــ ــ ــ ــ م مع شـــ  النهرين( المي 
ملتقر
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دينار بحيث تصـــبن    3,619,868باب المدينة للمقاوالت العامة بقيمة وقدرها  
ـــــافة لقيمة العقد ت يد عل قيمة الدينارل حيث لوحظ أن ال  11,030,292 ـــ ــ ــ ــ مضـ

 ألحكـام المـادة )  % 15
 
ر  99دون إعـداد ملحق للعقـد ممـا يعـد مخـالفـا   الفقرتير

ر
( ا

ـــــنة  520ما لوحظ أن قرار رقم )ك   لةاإلداريب( من الئحة العقود  -)أ    م2021( لسـ
ـــــبة   ـــــبقة من ديوان المحاسـ ـــــتند عل موافقة مسـ ـــــأن زيادة قيمة العقود لم يسـ بشـ

  ا
ر
ــتنــدات المرفقــة مــا يفيــد ذلــك بــالمخــالفــة للمــادة )وال يوجــد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من (  24لمسـ
 تنظيم ديوان المحاسبة. إعادة  بشأن م2013( لسنة 13القانون )

ــادرة   االطالع من خالل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ة الصـ عل بع  العقود وأوامر التعديل بالتكليفات المباشر
ــرك عن مدير عام الجهاز لبع  ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وعل ســـبيل المثال ل  ات والتشـــاركيات المحليةشـــــ

: ومن خالل المتابعة تشاركية الهناء للبناء والصيانة لوحظ   
ر
 اآلن

-   
ر
ـــــاركية    التعديل  األمر    عدم مطابقة البنود الموجودة ا ــ ــ للمواقع المنفذة من قبل تشـ

 . الهناء للبناء والصيانة

ــــدور أمر تعديل لم ▪ ـــ ــ ــ ــ ـــــــف وتعبيد طريق صـ ــ ــ ــ ـــــروع رصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ مدينة  بمخطط   101شـ
ــــيانة المتو   2006/ 11العجيالت للعقد   ـــ ــ ــ ــ ــــاركية الهناء للبناء والصـ ـــ ــ ــ ــ قف  تنفيذ تشـ

لوجود عوائق وتعتي  مســار الطريق للعقد    م2021م حبر ســنة  2006منذ ســنة  
ــــل   ــ ــــل  أمر تعديل للعقد   اعتماد بعد   األصـ ــ ــــارات  األصـ ــ   مسـ

ر
دون أخرى   وتنفيذه ا

ـــة مما يعد إدارة   علم ــ ــ    الجهاز والجهات المختصـ
 
ـــــوص الئحة العقود  مخالفا ــ لنصـ

 اإلدارية. 

ــــفـة  تيـةدينـة بـدون بنيـة تحتنفيـذ طريق زراع  داخـل المخطط العـام للمـ ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ وأرصـ
 . للمشاة 

ــرك قيام ال ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــارات بديلة مع مكتب التخطيط بالمدينة لتنفيذها  شـ ة باختيار مسـ
 من العقـد  

ا
ــل  بـدال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ال تخـدم   األصـ ــــارات مؤديـة لمنـازل المواطنير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واختيـار مسـ

ء   
 . المصلحة العامة بسر

  18,000مــة المرفقــة بــالعقــد من حيــث الكميــة تبلغ  عــدم تنفيــذ الكميــات بــالقــائ ▪
 . بينما أن الكميات المنفذة أقل من ذلك ل مير مربــع

 ات المستنديةعتماداال

ـــــارف التجـاريـة الخـارجيـة والـداخليـة   اتعتمـاداال بلغـ  جملـة   ــ ـــ ــ ــ ــ المفتوحـة للجهـاز بـالمصـ
ــــدد   ــ ــــة  122و  25عـ ــ ــــار   894,428,188و  303,887,723  بقيمـ ــ التوال    دينـ من و   لعل 
: الفح  نورد  خالل   

ر
 اآلن

 الداخلية  اتعتماداال

 . دينار  894,428,188ة قدرها إجماليبقيمة  122 اتعتماداال عدد  -

 م. 2022م وحبر سنة 2005عتمادات من سنة تاريــــخ فتن اال  -

ـــــبة   - ــ ــ ـــــالحيتها حبر  عتمادمن اال   % 95نسـ ــ ــ ـــــبت   م2022/ 12/ 31ات صـ ــ ــ % 5ل أما ما نسـ
  تمثل عدد 

 . تمديدها ات لم يتم اعتماد 4والبر

 . دينار  143,507,872ات بلغ  عتمادعل اال  ضافاتقيمة اإل  -
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ــبـة  اتعتمـاداال بع   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــافـات عليهـا بنسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيـل المثـال ال   % 200تمـ  اإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل سـ
 حصـر: لل 

 الرصيد  ضافات اإل  عتماد قيمة فتح اال البيــــــــــــــــــــــان 

 20,977,747 20,000,000 977,747 نقل المياه بيئ ترفاس  شـروع م 

ستكمال محطة معالجة شبكة الصـرف الصح   اصيانة و 

 أبو هادي 
7,275,483 19,000,000 26,063,279 

 5,000,000 4,000,000 1,000,000 (100تنفيذ خط )  شـروع م 

تنفيذ مرافق متكاملة لمنطقة زاوية   شـروع م 

 المحجوب 
20,000,000 74,054,183 94,054,183 

 

 خطابات الضمان

ــــف المعــد والمقــدم من   ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــان   اإلدارة من خالل الكشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المــاليــة الخــاص بخطــابــات الضـ
ــــارف التجارية العاملة بالدولة بناءا  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالن الجهاز والمحال من المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عل    الصـ

ــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء صــــالحية خطابات الضــــمان من ســــنة وتاريــــخ انتهل  ات المتعاقد معها الجهاز شــــــ
 . 562لصالحية من أصل شـركة منتهية ا 330م لعدد 2021م وحبر 2009

 )حسب مذكرات التسوية(  يةصـرفالحسابات الم 

ـــــرف مبالغ مخصـــومة بكشـــف حســـاب الميالحظ ظهور  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ تتطلب  تظهر بالدفير  ولم    صـ
  التسوية 
ر
 : م2021/ 12/ 31 ا

 المبالغ  البيان 

 دينار   53,513 الباب األول 

  
 دينار   164,188 الباب الثانر

 دينار   8,604 الباب الثال  التحول 

 دينار   291,928 مانات حساب الودائع واأل 
 

 العهد المالية

ـــــروف عهد تخ  ال  3وجود عدد   ـــ ــ ــ ــ ية وهذه العهد غير مسوية حبر تاريــــخ  مصــ ات التسيير
الــــذي  األمر    دينــــار وبيــــانهــــا كــــالتــــال    16,500ة قــــدرهــــا  إجمــــاليــــم بقيمــــة  2021/ 12/ 31

 م. 2021العهد قبل إقفال السنة المالية  يتطلب تسوية

 القيمة  االسم  البيان  ت

1 

  
 الباب الثانر

 دينار   1000 ع . ف . ص 

 ينار د  1500 ع . ا . س 2

 ينار د  5000 ع . خ. م  3
 

اماال  ن
ُ
 ات القائمة عل الجهازلت

 القيمة "دينار "  البيان 

  
 550,900 الباب الثانر

 369,042,879 الباب الثال  

 66,710,106 المرافق والمكاتب اإلستشارية مشاريــــع 
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انية الطوارئ()الباب الخامس   ن  مت 

 : والجدول التال  يوضن ذلك  لدينار من قبل الجهاز  8,000,000تم توزيــــع قيمة  -

ام ت ن
ُ
 القيمـــة بالدينار  ات الباب األول الت

  مرتب شهر   1
ر
 1,200,212 م  2017لسنة  12باا

 846,585 موظف   65مرتبات مستحقة لعدد   2

 750,000 م للتقاعد إحالته موظف تم  75بدل إجازة لعدد   3

 816,575 عالوات سنوية مستحقة   4

 2,386,628 م 2019/ 1  وحبر  م 2017/ 2  القيادية  العالوات  5

 6,000,000 جمالي اإل 
  

ي  ت
ن
امات الباب الثان ن

ُ
 القيمـــة بالدينار  الت

 700,000 إيجارات  1

ات والصيانة 2 ر  600,000 التجهير

 150,000 مصاريف نظافة 3

 300,000 إعالن وعالقات عامة وضيافة 4

ر  5  250,000 مكافآت لغير العاملير

 2,000,000 جمالي اإل 
 

 : المالية عل )الباب األول( اإلدارة   من قبل صـرف والجدول التال  يوضن ما تم  -

ام ت ن
ُ
 القيمـــة بالدينار  ات الباب األول الت

  مر  1
ر
 1,57,1000 م 2017لسنة  12تب شهر  باا

 681,324 مرتبات مناظرة  2

 2,825,226 م 2020فروقات عالوات حبر سنة   3

 1,350,000 م 2010( لسنة  478قيادية حسب قرار رقم ) عالوات  4

 230,450 للمتقاعدين إجازة   بدل  5

 1,342,000 مكافآت اللجان  6

 8,000,000 جمالي اإل 
 

ر لنــا من خالل الفح  - امااللم يتم    وتبير ر     لير
ر
بينمــا    بــالمطــالبــة بمــا يخ  البــاب الثــان

ــــرف تم ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تخ  مدراء اإل صـ
 داراتعل بنـد المكـافآت الدائمـة والمقطوعة البر

 : حصـر المثال ال لل  وعل سبيلل بالجهاز 

 القيمــــــــــة  الصفة  االسم  ت

 236,100 اإلدارة رئيس مجلس  ع . ب . م  1

  اإلدارةمدير  ا . س. م  2
 
 169,978 المالية سابقا

 136,132 إدارة   مدير  أ . ا . أ  3

 133,000 مدير إدارة  ح . ب . ا  4

 113,695 رئيس لجنة التكليف المباشر  ز .ع. ر  5
 

ــــي  مبلغ - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب البـــاب  2021/ 10/ 10مليون دينـــار بتـــاريــــخ    100  تم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م لحسـ
(  646رقم )الخــــامس )الطوارئ( وذلــــك وفق قرار رئيس حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة  

ـــــراء عدد  2021لسنة   ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة  دينارل    920,000  سيارات بقيمة 7م لوحظ تم شــ
ر واللوائن المعمول بها   . للقوانير
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 التعويضات

ــــرف تم   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــارات    دينار   13,725,606مبلغ   صـ ـــــات وفتن المسـ تعوي   )تخ  التعويضـ
(  –مسـاكن   

    ن  ضـعف التع يز المسـتندي لوحظ بشـأ  لقطع أراضر
ا
سـم اوجود  عن فضـع

ــــر ب بم. ع . و   الســيد/  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ار تشــكيل  بقر  اســم وعدم ورود  ل  لجنة التعويضــات  اجتماع  حضــــ
 م. 2021( لسنة 348اللجنة رقم )

 العطاءات

ــة   ــ ــــارة للجنـ ــاز واإلطالع علمن خالل ال يـ ــ ــــالجهـ بـ ــــة  ــاءات المرك يـ ــ ــــال    العطـ ــــة  أعمـ اللجنـ
: اللجنة أفدونا بأعمال  عل واالستفسار المشكلة من قبل مدير عام الجهاز   

ر
 اآلن

ــــروعـم 10وجود عـدد   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المرك يـة لغرضات وأعمـال أحيلـ  للجنـة العطـاءات  شـ
ــــروععدم إدراجها لمضافة إل  التعاقد عليها ولم يتم تنفيذها باإل  ــ ـــ ــ ــ ــ تنمية عن ات الشــ

انية ر                       : سبيل الذكر عل  ومنها  لطريق التكليف المباشر وذلك لعدم وجود مير

 ت
ة   إذن مباش 
 اإلجراءات 
 عامة/محدودة 

 اإلجراءاتموقف تنفيذ  المواقع  المنطقة  شـروع اسم الم

 القطرون  مرزق  المرافق المتكاملة القطرون  شـروع م  م 2021/ 371 1
الوزراء  قرار مجلس 

بحكومة الوحدة  
 الوطنية

 م 2015/ 25 2
تصميم جش بتقاطع الطريق الشيــــع مع  

 شارع الهضبة بمدينة غريان 
   غريان  غريان 

ر
انية انتظار ا ر  إقرار المير

 م 2015/ 27 3
إعداد الدراسات والتصاميم   شـروع م 

  5مصـرات  لعدد لجسور مرورية بمدينة 
 جسور 

   مصـرات  مصـرات 
ر
انية انتظار ا ر  إقرار المير

 م 2021/ 141 4
الدراسات والتصاميم  أعمال  إستكمال 

 المرافق المتكاملة الخمس  شـروعلم
   الخميس  الخميس 

ر
انية انتظار ا ر  إقرار المير

 م 2021/ 132 5
توريد وتركيب محطات معالجة   شـروع م 

محطة   19صـرف الصح  لعدد مياه ال
 بمدينة درنة

   درنة درنة
ر
انية انتظار ا ر  إقرار المير

 

ـــــ  - ـــــاريخـ تـ ـــــاءات حبر  ـــــة عل العطـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـــــ  لم يتم الير أنـ ـــــا لوحظ  وجميع  ل  ومن خاللهـ
 . لجنة التكليف المباشر بالجهاز إل  ا إحالتهات تم شـروعالم

 م 2020جهاز بالزاوية لسنة  المكتب  

  معتمد من الجهات المختصة.  -
 عدم وجود مالك وظيقر

  ترتب    ن المكتبالمراسالت الصادرة ععدم التقيد بةحالة نسخة من  -
ام والبر ر ات  الير

ــبة بالمخالفة لن  المادة )إل   مالية ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة    (19)  قانون( من ال48ديوان المحاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
 تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالت . بشأن  م2013

ــــم المراجعة الداخلية بالمكتب   - ــ ــ ــ ــ ــــار عدم فاعلية دور قسـ ــ ــ ــ ــ عة  دوره عل المراج  واقتصـ
ـــتندية دون أن يمتد   ـــ ــ ــ ــ ئ للخزائن والمخازن وإبداء رأي  دوره إل المسـ جراء الجرد المفاج 
يات   عل التوريدات والمشير

ا
 عن عدم تقديم تقارير دورية عن سير العمل. فضع
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  القيام باال  -
ر
ــــور المراقب المال  ا ــــقصـ ــــاصـ   ختصـ

ر
ــــوص عليها ا ات الموكلة الي  والمنصـ

انية والحسابات  ( من الئح24( من القانون المال  للدولة والمادة )18)  المادة  ر ة المير
اف والمخازن من حيث   عل القسم المال  والمخازن.  اإلشر

ـــــر عدم مسـك سـجالت ل - ــ ـــ ــ ــ ــ ية  سـاسـالثابتة وتدوين البيانات األ   األصـول وتسـجيل    حصـــ
 أ ضافة واالستبعاد عل حده ومتابعت  من حيث اإل  أصلالمتعلقة بكل 

ا
 بأول.  وال

ر عند قيام - ـــــر فاء بعملية البالجرد الفعل  لألصول يتم االكت  تبير إجراء    فقط دون  حصــ
ــوفــات الجرد واأل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كشـ يــة لتحــديــد  المطــابقــة بير ــــدة الــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن إوجــ  االختالف  أ رصـ

انية والحسابات والمخازن. ( من الئح299وجدت بالمخالفة للمادة ) ر  ة المير

ــــرف وجود العديد من الصــكوك المعلقة بالحســابات الم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ية للمكتب يرجع بعضــها  صــــ
ر )لتســـو إجراء    ام بأي لســـنوات ســـابقة دون القي  ألحكام المادتير

 
(  122-118يتها طبقا

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ر   - ــــعف نظام الرقابة الداخلية  إتبير ــــناد أكير من مهمة مالية لنفس الموظف مما يضـ سـ
ر المخزن باإلضـافة إل عـضو لجنة   مثال ذلك: رئيس قـسم الخ ينة باإلضـافة إل أمير

 . التعويضات

ر قيام مدير مكتب الجهاز بأبرام عقد خدمات   - ـــــول تبير ــ ــ ــ النظافة والمقه دون الحصـ
انية  26قرار كتـان   من المراقـب المـال  بـالمخـالفـة لن  المـادة )إعل  ر ( من الئحـة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــعف ال - ــــتندي أل ضـ ــــعار   ذوناتتع يز المسـ ـــــرف وذلك بعدم إرفاق عروض األسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ الصـ
ــــرف بالمخالفة لن  المادة )ال  أذوناتب ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــابات  99صـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 ومثال ذلك: والمخازن 

ـــــرف  - ــ ــ ـــــرك لصالن دينار    215,476ة  إجماليبقيمة    12/ 2رقم    إذن الصــ ــ ــ ة برج الزاوية  شــ
  الدفعة

ر
قرب مدرسة   شــــربخط مياه ال شــــروع لماألول    للمقاوالت مقابل سداد باا

ــــرقطارق بن زياد و  ــ لوحظ    2014-35-16الشاملة  مان عقد رقم  معهد المهن    شــ
ـــــداد ال  إرفاقعدم  ـــــهادة سـ ــــرائبشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــلية  ضـ ـــــداد   إرفاقعدم و   حديثة وأصـ ـــــال سـ أيصـ
 . ةضـريبال

ـــــرف  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك لصـالن   دينار   183,670إجمالية  بقيمة    12\ 6رقم    إذن الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة مرج شـــ
  قيمة الدفعة الثانية لم

ر
ــــداد باا ــ ــ ــــروع دابق مقابل سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ تنفيذ خط مياه لربط  شـ

لوحظ    2013-14-16منطقة الجنوبية من مخطط الزاوية عقد رقم  التحلية بال
  تم بموجبها    صـــرف ال  أذوناتصور من   إرفاقعدم 

من صـــرف األجزاء األول البر
 ة حديثة وأصلية. ضـريبشهادة سداد الو  الدفعة الثانية

ــــرف  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك دينار لصالن    6,400ة  إجماليبقيمة    12/ 2رقم   إذن صــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرارة ة الشــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شــ
  كتيـب تزود ـبالوقود   40لنفطيـة مقـاـبل تزوـيد المكتـب بعـدد اـلذهبيـة للخـدمـات ا

 . استالم بالمخازنإذن  عدم وجود 

ــــتندي  بمبلغ  اعتمادالقيام بفتن  - ــــرف دينار وال  3,483,683ات مسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ منها لبع     صـ
ــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   العقود  شــــــ

ر
ات المنفذة للمشــــاريــــع المتعاقد علي  دون توضــــين وتوثيق ذلك ا

مة مع هذه ا  . اإلدارية( من الئحة العقود 90بالمخالفة لن  المادة ) اتشـرك لالمي 
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 ديوان وزارة البيئة 
 الرقابة الداخلية

لمنشــور رئيس ديوان   الثابتة والمنقولة بالمخالفة  األصــول ســجل لقيد  إمســاك  عدم -
ـــــرور "   : م والذي ين  عل2018( لسنة  11المحاسبة رقم ) ــ ة فتن سجل لمتابعة  ضــ
ـــة  ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ " إلمكانية  إجراء عملية الجرد السنوي   لثابتة ومطابقتها عند ا  األصول وقيد حركــ

 إحكــام الرقابة عليها ومتابعتها. 

  إعداد تقارير دورية -
ر
 ب  قصــور مكتب المراجعة الداخلية ا

 
ن الديوان المحاســبة أ علما

 نوه علي  بتقاريره السابقة. 

ئ  - ــــاج  ــ المفـ ــــةجراء الجرد  ــ بـ ــــام  ــ القيـ ــــدم  ــ ــــةعل    عـ ــ او   الخ ينـ ــــات  ــ ــــازن وممتلكـ ــ لوزارة  المخـ
للمواد ) ـــــة  ـــــالفـ ـــــالمخـ ـــــات  295-294-293-292بـ ــابـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة والحسـ انيـ ر المير ـــــة  ( من الئحـ

 والمخازن. 

انية ا  ن  م2021لوزارة خالل سنة  مت 

انية إجمال   البيان التال  يوضن  ر  : المير

 البيان  ت
المخصصات  

 المعتمدة 

المبالغ  

 المسيلة 

ات  مصـروفال 

 الفعلية 

  رصدةاأل 

 المتبقية 

 314,568 7,500,000 7,814,568 10,000,000 الباب األول  1

2   
 49,538 2,950,460 3,000,000 3,000,000 الباب الثانر

 1,314,597 13,885,403 15,200,000 15,200,000 الباب الثالث )التحول( 3

4 
الباب الخامس  

 )الطوارئ(
2,000,000 2,000,000 1,981,900 18,098 

 1,696,801 26,317,763 28,014,568 30,200,000 جمالي اإل 
 

يةا  انية التسيت  ن  لمت 

ــــاب الباب األول   - ــ ــــيد حسـ ــ ــــاب اإليراد   دينار   948,824يالحظ إحالة مبلغ رصـ ــ إل حسـ
ــنــة المــاليــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهــايـة السـ

ر
ي ا ــيــد الـدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كـان الرصـ   حير

ر
  314,568م  2021العــامل ا
ـــــابقة بالمخالفة لل دينار  ــ ـــــنوات سـ ــ ـــــدة سـ ــ قانون المال  ل مما يؤكد احتفاظ الوزارة بأرصـ
 للدولة. 

  نهـايـةإحـالـة    عـدم -
ر
   العـام كـامـل القيمـة المتبقيـة ا

ر
دينـار   49,538مبلغ ببـالبـاب الثـان

  44,980بفــارق قــدره  أي    دينــار   4,558  وقــدره   لإليراد العــام مبلغ  إحــالتــ والــذي تم  
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 3بالمخالفة للمادة ) دينار 

ــــرف خصم  من المألول  ا  بحساب الباب  وجود مبالغ - ــ ــ ــ وليس لها مقابل بالدفاتر    صــ
ر مقنع لذلك.  390,886بقيمة   دينار دون وجود مي 

 : وبيانها كالتال  األول  صكوك عل حساب الباب 3تزوير عدد  -
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 الفرق  القيمة الصك المزورة  ة األصلي قيمة الصك   رقم الصك  ث

 169,375 دينار   170,000 دينار   624.573 210783 1

 159,375 دينار 160,000 دينار   624.573 211132 2

 328,751 دينار   330,000 دينار   1,249.146 جمالي اإل  
 

ــــرف ال  أذوناتضعف التع يز المستندي لبع    - ــ ( من 99بالمخالفة لن  المادة )  صــ
انية والحسابات وفيما يل  بيان يوضن ذلك: 

ر  الئحة المير

 

ـــــرف  - ــ ــ ــ ر مقابل    صــ جاع مبالغ للموظفير مصاريف بالمخالفة للقانون النظام المال   اسير
انية والحسابات والمخازن وبيانها  ر  : والئحة المير

 المبلغ  البيان  التاريــــخ  إذن الصـرف  ت

 دينار   3,470 .ع م السيد/  صيانة سيارة 2021/ 2/ 22 12/ 98 1

 دينار   3,725 ا . ع  / صيانة سيارة السيد  2021/ 12/ 22 12/ 99 2

 دينار   1,400 ع . ش . ص   / مواد غذائية من قبل السيد  شـراء  2021/ 12/ 27 12/ 135 3

 دينار   5,035 ع . ع . ع  / صيانة سيارة للسيد  2021/ 12/ 13 12/ 53 4
 

 الباب الثالث )التحول(

 : وفيما يل  أهم المالحظات لدينار  13,885,222عقود بمبلغ  10قيام الوزارة بةبرام 

( من الئحـــة العقود  10ة )بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادالتعـــاقـــد بطريقـــة التكليف المبـــاشر   -
 : اإلدارية

 الجهة المنفذة  القيمة بالدينار  شـروع الم ت

1 
 الملوثات العضوية   حصـر عداد الخطة الوطنية لإ

 الثابتة وإمكانية التخل  منها 
 ة اويا لخدمات النفط والغاز شـرك 650,000

2 
اتيجيعداد اال إ ة الوطنية لتخل  من  سير

 المخلفات 
1,000,000 

 المركز الليب   لدارسات وبحوث علوم  
 وتكنولوجيا البيئة

 300,000 دراسة ومراقبة التصحر  شـروع م  3
مكتب البستان للخدمات الزراعية  

 والدراسات 

4 
اتيجيعداد اال إ شـروع م  ة الوطنية للتنوع  سير

 البيولوج   
 ويا لخدمات النفط والغاز أ شـركة  1,250,000

ر مراقبات الوزارة  5  ة المختار للتنمية واالستثمار الصناع  شـرك 2,793,370 تجهير

 ة المختار للتنمية واالستثمار الصناع  شـرك 1,499,590 تطوير ودعم المكتبة المرك ية 6
 

 المبلغ  البيان  ت
إذن  
 الصـرف 

 مالحظات  التاريــــخ 

 2021/ 12/ 13 12/ 31 24,000 لـ)م.س.ع(عقد متعاون  1
 ب   عدم بيان مدة العقد 

 
 ن   أعلما

 م 2021/ 4/ 1  يبدأ من

 2021/ 12/ 20 69/ 12 11,025 لـ)ع.ال(عالوة سفر ومبي    2

صورة من تذاكر    إرفاقعدم 
عدم وجود صورة من  - السفر

ر ختتم  -جواز السفر  يبير
 الدخول والخروج 

3 
   شـراءة المدارة الجديد  شـرك
 دينار   10كرت فئة    1000عدد 

 عدم وجود ما يفيد باالستالم  2021/ 9/ 20 9/ 11 10,000

4 
ة قلعة فزان للخدمات  شـرك

 السياحية
20,000 3 /10 13 /10 /2021 

ة مدينة  شـرك  لل سا   المقر األ 

 سبها 
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برام عقود بطريقة المناقصـــة المحدودة وعدم اســـتخدام اســـلوب المناقصـــة العامة  إ -
ــــول عل االقــل األ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــعــار للحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليــة التعــاقــد    سـ

ر
ــفــافيــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتحقيق العــدالــة والشـ

ــــعبية العامة رقم )9بالمخالفة للمادة ) ـــ ــ ــ ــ ــــنة  563( من قرار اللجنة الشـ ـــ ــ ــ ــ   م2007( لسـ
 : ةل وبيانها كالتال  بشأن إصدار الئحة العقود اإلداري

 الجهة المنفذة  القيمة بالدينار  شـروع الم

 لألنظمةة نقاء التقنية شـرك 2,850,000 تدريب عام 

 ة دسك للحلول المتكاملةشـرك 839,406 تدريب تخصص   

ي تريب لغة  ر  ة نقاء التقنية لألنظمةشـرك 995,996 ةإنجلير

ر مراقبات الوزارة  ات المكتبية واآلتاتشـرك 1,706,860 تجهير ر  ة بال حدود للتجهير
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 الكهرباء واملياه   ي قطاع الفصل الثاني عشر:  
 قطاع املياه 

 املوارد املائية وزارة  
 نظام الرقابة الداخلية

امعدم  - ر ــــبة الواردة بتقرير    الير وزارة الموارد المائية بمعالجة مالحظات ديوان المحاسـ
 م. 2020الديوان للعام المال  

  بالقسم المال  من الناحية الفنية والمهنية.  -
 ضعف الكادر الوظيقر

ــير و  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــانل وتقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل خطــابــات الضـ
م
ــــالحيــة جــ ــ ـــ ــ ــ ــ زارة بــالعمــل عل الو   إهمــال انتهــاء صـ

 . اإلدارية( من الئحة العقود 61تجديدها مخالفة للمادة )

ر أن - ل حيث تبير  
ــــتحداث المالك الوظيقر ــ ـــ ــ ــ ــ مالك آخر   تقاعس الوزارة بالعمل عل اسـ

  معت
ــــال   وظيقر ــــام المـ ــــالعـ ــــد للوزارة بـ ــــل القرار رقم )م أي  2007مـ ــــة(  109قبـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لسـ
بالمخالفة ألحكام قانون العمل    قرار دمج هيئة المياه وهيئة الموارد المائية  م2018

 . والئحت  التنفيذية

 الئحة داخلية تنظيمية لعمل الوزارة.  اعتماد تقاعس الوزارة بالعمل عل  -

ــتحــــد - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ث الوزارة للهيكــــل التنظيم  المعتمــــد وفق قرار مجلس الوزراء لحكومــــةااسـ
ــنـة 236الوحـدة الوطنيـة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عـدم   م2021( لسـ ـــــة جيـدة حيـث تبير ــ ـــ ــ ــ ــ بـدون دراسـ

 الهيكل التنظيم   
ر ــــمير ـــ ــ ــ ــ : تضـ  

ر
إدارة   –  يراداتوحدة لإل   –فروع الوزارة بالمناطق  )  لآلن

ــــروعللعقود بالم ـــ ــ ــ ــ ــــروعالعقود إلدارة المإبرام   ات حيث تم إسناد شــ ـــ ــ ــ ــ لخ ينة  ا –  اتشــ
 ورئيس قسم الشؤون والمالية.  اإلدارية(قسم الشـــــــــــؤون  –والمخازن 

ر عـدم قيـامـ  بـالمهـام  غيـاب د - ــنـدة إليـ  حيـث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ور المراجع الـداخل  بـالمهـام المسـ
المناطة ب  إلظهار نقاط الضعف بالدورة المستندية والعمل عل معالجتهال وتع يز  

 نقاط القوة. 

جـاع   القـانونيـة  اإلجراءات  ذ عـدم اتخـا  - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـارات )خـارج الهيئـة( ـلدى    بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
ــخـــاص ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار 10)هيئـــة مخـــالفـــة لن  المـــادة  انتهـــ  عالقتهم الوظيفيـــة بـــال  أشـ

 
 
 م: 2005( لسنة 32رقم )اللجنة الشعبية سابقا

   اإلدارية صفته   سم مستلم السيارة ا  ت
ً
 الفنية   حالتها  نوع السيارة  سابقا

 م   . ا  . ص  1
موظف سابق بهيئة الموارد المائية  

 
 
 سابقا

 متوسطة م(2010كيا كرنفال ) 

 ع   . ا  . ن 2
رئيس الهيئة العامة للموارد المائية  

 
 
 سابقا

 جيدة  م(2012تويوتا أفالون )

 جيدة  w4م(2012تويوتا الند كروز ) وكيل وزارة الموارد المائية ا  . أ  . أ  3

 جيدة  م(2012تويوتا أفالون)  وكيل وزارة الموارد المائية ا  . أ  . أ  4

 جيدة  w4م(2012كروز )تويوتا الند   وكيل وزارة الموارد المائية ا  . ع  . م  5
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ــــبة رقم ) - ــ ــــور ديوان المحاسـ ــ ــــنة 11مخالفة منشـ ــ ــــاك   م2018( لسـ ــ ــــأن إمسـ ــ ــــجل  بشـ ــ سـ
 ومتابعتها بجردها سنويا.  األصول إلحكام نظام الرقابة عل  األصول مراقبة 

ــات مالية معتمدة للمتعاقدين   - ــ ــصـ ــ ــغل الوظيفة دون وجود مخصـ ــ ــــدور قرارات لشـ صـ
انيــة  ر ــمنــة بــالمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قــانون 22-20المعتمــدة بــالمخــالفــة لن  المواد )الجــدد متضـ

ــــبة رقم ) ـــ ــ ــ ــ ــــور ديوان المحاسـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة  7النظام المال  للدولة ومخالفة منشـ ـــ ــ ــ ــ م  2020( لسـ
ر عن العمل   ــــجل الباحثير ــ ــ ــ ــ ــــغل الوظيفة العامة دون الرجوع لسـ ــ ــ ــ ــ ــــدور قرارات لشـ ــ ــ ــ ــ بصـ

 المعتمد بمكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل والتأهيل. 

ية انية التسيت  ن  المت 

انيـة مبلغ   ر ــيـلة لوزارة الموارد المـائيـة عل مختلف أبواب المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغـ  قيمـة المبـالغ المسـ
ر   490,175,330   حير

ر
ــــروف المبالغ ال  إجمال  بلغ   دينار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة خالل نفس العام مبلغمصــــ

 : ك والبيان التال  يوضن ذل لدينار  40,174653

 الرصيد  مصـروف ال  المبالغ المسيلة  البيان 

 1,360,273 7,300,183 8,660,457 الباب األول 

  
 1,435,252 7,468,942 8,904,195 الباب الثانر

 447,220,798 12,199,202 459,420,000 الباب الثالث 

 (15,947.5)  13,206,325 13,190,678 الطوارئ

 450,000,376 40,174,653 490,175,330 جمالي اإل 
 

ــــدة عنــد مطــابقــة األ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة    رصـ ر ــيــد أول المــدة للمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ظهور رصـ يــة المرحلــة تبير
الــدفير
  بقيمة  

ر
ية للباب الثان   166,977ما قيمت   إحالة    دينار حيث ثب   177,984التسيير

 دينار.  11,007بفارق أي  العام فقط  اإليراد دينار لحساب 

 )المرتبات(األول    الباب

يمثل مرتبات    ماناتلحســـاب األ األول    دينار من حســـاب الباب  68,956تعلية مبلغ   -
 من 
ا
 . العام اإليراد لحساب  إحالت المتقاعدين بدال

يـــة للبـــاب - ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة التسـ ر ي بـــالمير
ــيـــد دفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من   ()مرتبـــاتاألول    ظهور رصـ  عن الفير

الذي يشــــير لورود  األمر   دينار   1,815,964بلغ    م2021/ 12/ 31م حبر  2021/ 1/ 1
ــلة وظيفية بوزارة الموارد   ايا ر مرتبات بالم ــ ر لم تعد تربطهم صـ بوزارة المالية لموظفير

ــتقــالــة    –انقطــاع    –المــائيــة )تقــاعــد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اإلجراءاتوفــاة( وتقــاعس الوزارة بــاتخــاذ    –اسـ
انية( بالخصوص.  اإلدارية ر  الالزمة بةخطار وزارة المالية )إدارة المير

ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر بأرقام وطنية ال تتوافق مع األرقام الواردة بالمرايا   صـــ مرتبات بع  الموظفير
 : نذكر منها عل سبيل المثال ما يل   لبوزارة المالية

ي الوارد بالمرايا  سم الموظف ا  ت
ي  الرقم الوطنن

   الرقم الوطنن
ً
 لحافظة المرتباتوفقا

 7****1196600 5****1196600 ا . د. ج 1

 8****1198905 9****1198905 م  . ع. ا  . ع 2

 8****1198905 3****2198004 أ ي . ض   . ع 3
 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 227إذن الصـ
ر
بمبلغ وقدره    م2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ــــب قرار وزير الموارد المائية رقم )  183,543 ــــنة  144القيمة تمثل مكافآت حسـ ( لسـ
  : لوحظ بشأن  ما يل   ةذن الصـرف وبعد االطالع عل الكشف المرفق بل م2021
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ــنـــة  130المـــائيـــة رقم )  د وزير الموار بموجـــب قرار    (ا. خ . ص)تم نـــدب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021( لسـ
     المؤرخ 
ر
ــــفتـ  مـدير ا  م2021/ 11/ 30ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون  بصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تم    لوالمـاليـة  اإلداريـةلشـ   حير

ر
ا

ــــدور قرار وزير الموارد المائية رقم ) ــنة  144صـ ــ ـــــرف مكافأة مالية  م ب2021( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ صـ
  مكــافــأة مــاليــة بمبلغ    تمم أي  2021/ 12/ 29بتــاريــــخ  

دينــار لمــدة    4,290منن المعبر
ر تاريــــخ ندب  وتاريــــخ استحقاق المكافأة أشهر  3  . حيث تتعارض المدة بير

▪   
ر
ـــــرف التوسع ا ر للوزارة مخالف لما  صــ ر التابعير ـــــرمكافآت مالية للموظفير   تقضــ
  حــددت  ل  ( من الالئحــة التنفيــذيــة لقــانون عالقــات العمــل129بــ  المــادة )

والبر
. المك صـرف مقتضيات معينة ل ر  افأة المالية التشجيعية للموظفير

ـــــرف رقم   بموجب - ـــ ــ ــ ــ     12/ 235إذن الصــ
ر
  600,000بمبلغ    م2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ــرك ن  دينار لصال ــ ــراءة الصباح الدائم لبيع المالبسل مقابل  شــ ــ   الوزارة   شــ
بدل لموظقر

ر  ر وفنيير الســدود وفنبر  الورش وأفراد األمن والســالمة لوحظ بشــأن   إدارة   ومهندســير
ــــرف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــقف    صـ ــ ــ ــ ــ ــــتفيدين من هذه الخدمات والسـ ــ ــ ــ ــ دون وجود الئحة تحدد المسـ

ــــموح بــ  لكــل موظفل كمــا أن التعــاقــد تم بطريق التكليف ال ــ ـــ ــ ــ ــ مبــاشر بــالمخــالفـة  المسـ
 . اإلدارية( من الئحة العقود 9ألحكام المادة )

ي )
ن
 ات عمومية(مصـروفالباب الثان

ــــرف ال  أذوناتمن خالل الفح  المستندي لعينة من  ـــ ــ ــ ــ   )ال  صــ
ر
ــروفالباب الثان ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصــ

: العمومية( اتضن   
ر
 اآلن

ــــرف   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     8/ 3رقم    إذن الصــــ
ر
دينار    125,370بقيمة    م2021/ 8/ 11المؤرخ ا

ــــرك   / خدمات النظافة والسفرجة المستفيد مقابل تقديم   ة الطريق الالمع للنظافة  شــ
ــــاهمة ـــ ــ ــ ــ ــــحاح البيئة المسـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن  تعاقد    لالعامة ومكافحة اآلفات وإصـ ـــ ــ ــ ــ حيث لوحظ بشـ

ــــرك الوزارة مع ال ــ ــ ــ ر يتعارض  شــ   حير
ر
ــــرك سم الاة لخدمات النظافة والسفرجة ا ــ ــ ــ ة مع شــ

    ة )النظافة والســـفرجة(مضـــمون الخدمة المتعاقد علىها مع الوزار 
ا
تحميل  عن  فضـــع

ـــــروف دينار عل بند    50,148قيمة العقد   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر أن القيمة تمثل  مصـ   حير
ر
ات النظافة ا

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10ات سفرجة ونظافة بالمخالفة للمادة )مصـروف 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ   المؤ   12/ 61إذن الصـ
ر
  97,391بمبلغ    م2021/ 12/ 30رخ ا

  : لوحظ بشأن  ما يل   لة مدهش للخدمات السفر والسياحةشـرك دينار لصالن 

ــائل تكليف بمهام داخلية - ـــ ـــ ــ ــ ــ   داخليةأو   قرارات بمهمة عمل خارجيةأو   عدم وجود رسـ
 
ا
ـــــع ـــــففضـ ـــــفر أو  عن ذلك عدم وجود كشـ ـــــتفيدين بتذاكر سـ ـــــماء المسـ ـــــائل بأسـ أو  رسـ

ــبيــة أال وهالــذي يتعــارض مع أهم المبــادئ الاألمر   حجوزات فنــدقيــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ و مبــدأ  محــاسـ
. الوضوح واإل   ثبات المحاسب  

ـــــرف ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عل جهة تتمتع بالذمة المالية المســـتقلة بةبرام وزير الموارد المائية عقد   صـــــ
  بقيمة  إيجار 

ـــــكبر ــ ــ    دينار   4000سـ
 
ـــــهريا ــ ــ ـــــالن المراقب المال  بالوزارةل حيث إن شـ ــ ــ لصـ
ــنـــة  354ير المـــاليـــة رقم )تبعيتـــ  لوزارة المـــاليـــةل بـــالمخـــالفـــة لقرار وز  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لم 2017( لسـ

ــــرف و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروفات وإجراء  كامل قيمة العقد وتحميل الســنة بما ال يخصــها من   صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصــــ
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 21) مادة دفعات مقدمة مخالفة ألحكام ال
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ــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــتحقات عقود تعاون  صـ ــداد مسـ ــنة المالية لسـ   نهاية السـ
ر
خالل   مبالغ مالية ا

ة من     أبرمــ   ل  م2021/ 12/ 31إل    2021/ 4/ 1الفير
بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة  والبر

 ( من قانون عالقات. 126)

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ     12/ 67إذن الصـ
ر
  48,000بمبلغ    م2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ر الخ ينة  دينار لصالن   ــــسكن بمنطقة الس إيجار    مقابلأمير  من   راج لمدة سنةــ
 
اعتبارا

الوزراء رقم )مل  2022/ 10/ 3  إلم  2021/ 10/ 4 ـــــة لقرار مجلس  ـــــالفـ ـــــالمخـ (  346بـ
ــــنة ــــأن   م2013  لسـ أحكام المادة  و تحديد قيمة بع  الخدمات بديوان الوزاراتل  بشـ
ــهـا من 21) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـة بمـا ال يخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قـانون النظـام المـال  للـدولـة بتحميـل السـ

 . اتمصـروف 

رية  52آلة تصـــوير وعدد    52قيام الوزارة بتوريد عدد  - ر ـــــرك من   طابعة لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة أضـــواء شـ
ـــــتالمدينار   379,600  ةإجماليالعالم بقيمة   ر عدم اسـ ــــرف  تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ر المخزن   أو صـ أمير

ــــول المذكورة  ــ ــ ــ ــ ــــؤون   اعتماد   تمل حيث  أعاله  لألصـ ــ ــ ــ ــ والمالية لجميع   اإلداريةمدير الشـ
ــــرف استالم المخازن المرفقة ب  أذونات مغايرة عن أخرى    مدعمة بتوقيعات  ةذن الصــ

ر المخزن)  . (رئيس قسم المخازنل أمير

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     12/ 60إذن الصـ
ر
  124,375بمبلغ    م2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ــــرك دينار لصالن   ــ ــ الصيانة لغرفة الحراسة بمببر الوزارة  أعمال    ة بوادي مزدة مقابلشــ
ور لوحظ بشأن  ما يل  

ر  : بجير

ر األ   إرفاقعدم  - ـــــلة بير ـــــعار عروض للمفاضـ ــــرك وتكليف ال سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ة من قبل وكيل وزارة  شـ
ــــكل مباشر بالمخالفة لن  الماد  الموارد المائية ــ ــ ر بشـ من الئحة العقود    (10/أل  9)  تير

 اإلدارية. 

ــــروف عدم توافق القيمة ال ▪ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــاحة الغرفة )مصـ ــ األمر    مير مربــع(  68.49ة مع مسـ
  إل  الذي يشير 

ر
 صيانة غرفة الحراسة.  أسعار المبالغة ا

ــــتناد بال ▪ ــ ــ ــ ــــند إثبات  االسـ ــ ــ ــ ــــرف دون وجود سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــمن صـ ــ ــ ــ للقيمة )فاتورة نهائية( ضـ
ــــ ـــــرف   تندات المتيدة المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ( من الئحة 99بالمخالفة ألحكام المادة )  إلذن الصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

  من   ▪
ــــفات    اإلدارة عدم وجود تقرير فبر ــ ــ ــ ــــتالم وفق المواصـ ــ ــ ــ ــــة يفيد االسـ ــ ــ ــ المختصـ

 المطلوبة. 

ــــرف رقم  احتفاظ القسم المال  ب - ـــ ــ ــ ــ دينار لصالن    1,500,000بمبلغ    12/ 72ةذن الصــ
التوثيقل وتمثل القيمة حوالة مالية واردة من وزارة المالية لصالن  مركز المعلومات و 

ــــمن المعلقــات    يــ الــذي ترتــب عل األمر    مركز المعلومــات والتوثيق ــ ـــ ــ ــ ــ ظهور القيمــة ضـ
 ة. صـرفيبالتسوية الم

ــــرف رقم    بموجـــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 71إذن الصـ
ر
بمبلغ وقـــدره   م2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ــــرك دينار لصــــالن   4,904,195 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ة المياه والشــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك لغرض تهيئة   الصــــح    صــــــ
ــــ ــ ــ ر منظومة تصـ ــــوتجهير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن     م2021مطار للعام المال   ريف مياه األ ــ ــ ــ  عدمالجظ بشـ
ــــرف  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــندوق بالمخالفة ألحكام ال  إثبات إذن الصـ ــ   دفير يومية الصـ
ر
( من 81)  مادة ا

انية والحسابات والمخازنل ر     الئحة المير
ا
  مفضع

ر
ــــر عن ذلك عدم إثبات  ا الجرد   حضــ

 السنوي للخ ينة. 
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 اب اإليراداتحس

ــــة   ــــ  جملـ ــوع الفح     اإليراداتبلغـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة موضـ ــــة عن الفير ــــائيـ ــــة لوزارة الموارد المـ الفعليـ
 : والمراجعة كالتال  

 البيـــــــــــــان  المبلغ 

 م 2021/ 12/ 31م حبر 2021/ 1/ 1من  صـرفيومية الصندوق والم دينار 31,311

 م 2021/ 12/ 31م حبر  2021/ 1/ 1من   صـرفبكشف حساب الم  دينار 30,071
 

: ومن خالل الفح  والمرجعة اتضن   
ر
 اآلن

ــــاب    إقفال عدم  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابات الختامية لحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   ,م 2020اإليرادات للعام المال  الوزارة الحسـ
  
ا
ــع ــندوق مع ما ورد بكشـــف   اإليراداتعدم توافق قيمة  عن فضـ الظاهرة بيومية الصـ

ــــرف حســــاب الم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الخ ينة  إل  الذي يشــــير اإليرادات األمر  لحســــاب   صــــــ احتفاظ أمير
ـــــابـات والمخـازن.  78ـبالنقـديـة ـبالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 . إيراداتم بما يخصها من 2021ذلك عدم تحميل السنة المالية و 

ــاب   - ــ ــ ــندوق لحسـ ــ ــ رحل بيومية الصـ ــيد مم ــ ــ م  2020من العام المال    اإليراداتظهور رصـ
ــيد  ــ ــ   أول المد اإليراداتحيث ظهر رصـ

ر
    152,533بقيمة    م2021/ 1/ 1ة ا

ر
دينارل ا

ــيد  ــ ـــ ــ ــ ــ ر تم إظهار الرصـ دينارل ومن   183,875بمبلغ    م2021/ 12/ 31  حبر   الفعل  حير
ر الخ ينــة إل  ــــخيم أمير ــ ـــ ــ ــ ــ ر تضـ ــيــد يراداتــخالل الفح  والمراجعــة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيــل الرصـ   بير

ي من ســــنة ألخرى دون خصــــم قيمة   الموردة لحســــاب وزارة المالية    اإليراداتالدفير
ي بيومية الصندوق  صـرف بم  . اإليرادات(سجل )ليبيا المركزي من الرصيد الدفير

 يةصـرفحسابات م

ر وجود عدد   - ــابات م  5تبير ـــ ــ ــــرف حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــابقة لم يتم موافاتنا بما يفيد  صـ ـــ ــ هال  إقفالية سـ
مـ مـن  ــــالـرغـم  ــ ــ ــــا بـ ــ ــ بـكـتـ ــــا  ــ ــ ــــاتـنـ ــ ــ )وافـ ــــاري  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اإلشـ الـرقـم  ذات    (  425-13-1ب 

ر
ا الـمـؤرخ 

ـــــابات الوزارة المناظرة أ إلحالة    م2020/ 6/ 10 ــ ـــــدتها لحسـ ــ  و   رصـ
ا
ـــــع ــ عن ذلك عدم   فضـ

ية  صـرف عداد التسويات المإو   لزامية لها إلثباتها بيومية الصندوقمسك السجالت اإل
 . والخالصات الختامية لها نوردها 

ــــرف حسابات م 6للوزارة عدد   - ــ ــ ــ ــ  يصــ
 
ر ظهور و   ة حاليا من خالل الفح  والمراجعة تبير

 : بيانها كالتال   م2021/ 12/ 31صـرفية حبر المعلقات بالتسوية الم إجمال  

 البيان 
المبالغ المخصومة من    إجمالي 

 صـرف الدفاتر وال مقابل لها بالم 
   صـرف المبالغ المخصومة من الم   إجمالي 

 وال مقابل لها بالدفاتر 

 14,756 1,782,321 الباب األول 

  
 - 7,015,407 الباب الثانر

 114,890 2,623,226 الباب الثالث 

 - 37,535 مانات الودائع واأل 

 - 1,471,064 الطوارئ
 

ر وجود صكوك مرحلة تجاوزت المدة القانونية بالمخالفة ألحكام ال - (  118)  مادة تبير
ــومـة من الـدفـاتر وال مقـابـل لهـا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـات والمخـازن مخصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر من الئحـة المير

 صـرف. بالم
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 العهد المالية

ر أ عهد  إجمال  بلغ   ــــة  مير ــــتعاضـ العهد المالية   إجمال  بينما  ل  دينار   30,000 الخ ينة المسـ
  : دينار نوضحها كالتال   5,000م 2021المؤقتة للعام المال  

 مالحظة  المبلغ  يــــخ التار  إذن الصـرف   رقم

ر للخ ينة (ا. ع . ا )  30,000 م 2021/ 4/ 20 4/ 4  بصفت  أمير

  5,000 م 2021/ 12/ 28 12/ 29
 

ــــنة المالية المنتهية  العهدة المالية الممنوحة خال  إقفال عدم  - ــ والعمل    م2020ل السـ
ــويتها بالمخالفة لن  المادة )  م2021م المال  عل ترحيلها للعا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من تسـ

ا
(  185بدال

انية والحسابات والمخازن ر  . والعمل عل تطويرها واستحداثها  من الئحة المير

 السلف

ة من    إجمــال  بلغ   ــفر والمبيــ  عن الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلف عل نفقــات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م حبر  2021/ 1/ 1السـ
ــــدره  2021/ 12/ 31 ــــال    15,081م بمبلغ وقـ ــــام المـ ــــا من العـ  ترحيلهـ

ر ــــث تبير ــــار حيـ   دينـ
ــــل عل    م2019 ــ العمـ يتم  ــــالولم  ــ ر  إقفـ المعنيير ر  الموظفير ــــات  ــ مرتبـ ــــا من  ــ ــمهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا بخصـ ــ هـ

ـــــابات والمخازن( من الئ188بالمخالفة لن  المادة ) ــ ــ انية والحسـ ر ـــــحها   لحة المير ــ ــ ونوضـ
 : كالتال  

 المستفيد  رقم القرار  المبلــــــغ بالدينار  التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم

 س . ا  م 2019/ 166 2,502 م 2019/ 12/ 18 12/ 30

 ا . ا . أ  م 2019/ 166 2,415 م 2019/ 12/ 18 12/ 33

 ا . ح . ر  م 2019/ 178 2,583 م 2019/ 12/ 27 12/ 67

 د   . من  م 2019/ 178 2,583 م 2019/ 12/ 27 12/ 68

 م . ج . ا  م 2019/ 178 2,415 م 2019/ 12/ 27 12/ 93

 ك . م . أ  م 2019/ 178 2,415 م 2019/ 12/ 27 12/ 94
 

 األمانات والودائع

  20,126,127م مبلغ وقدره  2021/ 12/ 31والودائع حبر    ماناتاأل بلغ رصـيد حـساب  
ر  دينارل : ومن خالل الفح  والمراجعة تبير  

ر
 اآلن

ـــــاب األ   تعليتهـا وجود مبـالغ تمـ   - ــ ـــ ــ ــ ــ والودائع تجـاوزت المـدة القـانونيـة لهـا   مـاـناتلحسـ
انية والحسابات والمخازن162) مادة بالمخالفة ألحكام ال ر  . ( من الئحة المير

اماال  ن
ُ
 اتلت

امـــاال  إجمـــال  غ  بل  ر ة من لير م  2021/ 12/ 31حبر    1/ 1  ات للعـــام المـــال  الجـــاري عن الفير
ــــدره   ــ ــــار   62,632,317بمبلغ وقـ ــ ــــدات  ومن    لدينـ ــ ــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة للمسـ ــ خالل الفح  والمراجعـ
امـالمتيـدة لهـذه اال ر ر لير ــم المـال  تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر ات المحـالـة إلينـا من قبـل رئيس القسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حصـ

اماال ر مة مع ال  بناءا   عاشــةواإل   اإليجاراتات المتعلقة بلير ــــرك عل العقود المي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات دون شــــ
 ائل المطالبة من قبل المستفيدين. رسأو  وجود أصل المعاملة المالية
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 حساب الطوارئ

   دينار   5,000,000تم تخصـــي  مبلغ    م2021( لســـنة  286بموجب قرار رقم )
 
خصـــما

ـــــرور اجات اليمن حـساب الطوارئ لتغطية االحت ــ ـــ ــ ــ ــ الوزارة  ية العاجلة السـتمرارية عمل  ـضــ
ية بالمخالفة   ــــيير انية التسـ ر ــــة للوزارة عل بنود بالمير ــــصـ ر تبويب القيمة المخصـ حيث تبير

ــــ  بال17لن  المادة )   نصـ
ـــــرف ( من قانون النظام المال  للدولة والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ انية    صـ ر من مير

انيةة ال تحتمل اأ الطوارئ لمواجهة حالة مفاج ر   : كالتال    للتأخير طرأت بعد إقرار المير

 القيمة  البيان 

ة شـرك  8,190,678 ات متعير

 1,420,200 إيجارات 

ر   241,841.943 مكافآت لغير العاملير

 428,013.600 نفقات سفر ومبي  

ات  ر  2,925,592 تجهير
 

ية بالمخالفة    صـــرف ومن خالل الفح  والمراجعة لعملية ال انية التسيير ر عل بنود المير
: ( من قانون النظام المال  للدولة لوحظ 17-15-6ألحكام المواد )  

ر
  اآلن

 اإليجارات

  نهاية العام المال   -
ر
ــــرف م ب2021قيام الوزارة ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ تمثل    دينار   1,012,200  مبلغ صـ

    إيجــارات
ر
    مبــان

 
ــمــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة الطوارئ خصـ ر ر أي    من مير انيــة عل مير ر   انيــةتحميــل عــبء مير

 
ا
ــــرف عن ذلك  أخرى فضــــع ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    صــ

 
  مادة بالمخالفة ألحكام ال  كامل القيمة للعقد مقدما

ــــروف ( من قانون النظام المال  وتحميل السنة المالية بما ال يخصها من 21) اتل  مصــ
ــــتنفاذ بالمخالفة ألحكام ال ــ ــ ــ ــــد االسـ ــ ــ ــ ــــابات  13)  مادة بقصـ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

ر بةبرام عقود قيام الوزارة بتوفير   - ــكن لبع  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لهمل حيث  إيجار   سـ
ــكبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

ـــــفة القيادية بالوزارة بالمخالفة لقرار  ــ ــ ــ ر ال يحملون الصـ ـــــف لنا أن جل الموظفير ــ ــ ــ تكشـ
 م. 2013( لسنة 346مجلس الوزراء رقم )

 إذن    رقم
 صـرف ال 

 المبلغ  التاريــــخ 
 اسم المستفيد  
 من العقار 

 طريقة شغل الوظيفة  اإلدارية الصفة  

 ج . م ن . ع 48,000 م 2021/ 12/ 19 12/ 5
مكتب المراجعة  
 الداخلية

 عقد متعاون 

 عقد متعاون  رئيس القسم المال   ح . م . م ع 48,000 م 2021/ 12/ 19 12/ 9

 موظف بمكتب الوكيل  ب . ع . خ 48,000 م 2021/ 12/ 19 12/ 4
يوجد أي إجراء   ال 

  ل  
 وظيقر

 متعاون عقد  مدير مكتب الوكيل  ا . س . ف  48,000 م 2021/ 12/ 19 12/ 16

 ا . م . ا . ت 48,000 م 2021/ 12/ 30 12/ 87
نائب رئيس لجنة  
 العطاءات 

 ندب 

 خ . خ. ص  48,000 م 2021/ 12/ 29 12/ 70
مدير الشؤون اإلدارية  

 والمالية 
 ندب 

 ق . ف . م  72,000 م 2021/ 12/ 19 12/ 3
وكيل وزارة الموارد  

 المائية
- 
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ن   مكافآت لغت  العاملي 

ــــرف الطوارئ لوحظ قيام الوزارة بمن خالل الفح  والمراجعة لحســـاب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مكافآت    صـــــ
  
ر
ـــــع ا ــ ــ ل نظير التوسـ ر ـــــة االحتىاجات بالوظائف  إبرام   لغير العاملير ــ ــ عقود تعاون دون دراسـ

  المعتمـــد 
ــاب المالك الوظيقر ـــــاغرة وغيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب بـــل إن الوزارة قـــد ل  الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليس هـــذا فحسـ

  
ر
ـــــرف اعتمدت ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هذه المكافآت بقيمها العالية عل مخصـــصـــات حســـاب الطوارئ    صـــــ

ـــــبيل    من قانون النظام المال  للدولةل  (17الفة ألحكام المادة )بالمخ ــ ونذكر منها عل سـ
 حصـر: المثال ال ال

إذن    رقم
 الصـرف 

 المستفيد  المبلغ  التاريــــخ 
الوظيفة الُني  
 يشغلها 

 قيمة العقد ومدته  المؤهل العلمي 

 ج . م ن . ع 25,200 2021/ 12/ 19 12/ 19
مكتب المراجعة  
 الداخلية

بكالوريوس  
 اقتصاد 

 لمدة سنة    دينار 2,800
 
شهريا

 من 
 
 م 2021/ 4/ 1اعتبارا

 ح . م ع 11,200 2021/ 12/ 19 12/ 17
رئيس القسم  
 المال  

بكالوريوس  
 اقتصاد 

 لمدة سنة    دينار 2,800
 
شهريا

 من 
 
 م 2021/ 9/ 1اعتبارا

 ا . س . ف  8,120 2021/ 12/ 19 12/ 29
مدير مكتب  
 الوكيل 

إدارة   بكالوريوس 
 اعمال 

   دينار   2,800
 
  لمدة ستةشهريا

 من  
 
أشهر اعتبارا

 م 2021/ 10/ 5

 ا . مم  7,000 2021/ 12/ 19 12/ 5
موظفة بمكتب  

 الوزير
ليسانس لغة  
ي  ر  ةإنجلير

 لمدة سنة    دينار 1,000
 
شهريا

 من 
 
 م 2021/ 4/ 1اعتبارا

 موظفة م . س . ل 6,000 2021/ 12/ 19 12/ 6
ثانوية علوم  
الحياة العلوم  
 الزراعية

 لمدة سنة    دينار   1,000
 
شهريا

 من 
 
 م 2021/ 7/ 1اعتبارا

 

  إبموجب  
ر
ـــــرف ال ذن ــ ــ   المؤ   12/ 89-88  رقم   صــ

ر
ر ا   1,400بمبلغ    م2021/ 12/ 30رخير

ـــــأن د ــ ـــــنة  116مكافأة مالية بموجب قرار وزير الموارد المائية رقم )ينار بشـ ــ م  2021( لسـ
ــــرف من القرار المذكور تاألول   المادة   بشأن ن   لوحظ  ــ ــ ــ ــ مكافأة مالية شهرية بقيمة    صــ
ــيـــدين )  كـــل من لدينـــار    700مرتـــب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أي   ال تربطهم   حيـــث أنـــ  (أ .ا(ل )ب.ف. س. ف السـ

 إـبالوزارة    عالقـة وظيفيـة
 
ــبغـة القـانونيـة ومخـالفا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ال بموجـب عقـد متعـاون ال يحمـل الصـ

  الفقرة رقم ات الناف تشـريعلل 
ر
 . 1ذة كما هو موضن ا

 نفقات السفر والمبيت  

ــــرف رقم    ومراجعةمن خالل فح   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ     12/ 37إذن الصـ
ر
  م2021/ 12/ 19المؤرخ ا

ــــرك دينار لصالن    245,100بمبلغ   ــ وزير  ل بشأن إصدار  ة الحلول للتدريب والتأهيلشــ
ــنـة 126)الموارد المـائيـة القرار رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دولـة  إل   موظف 23م بـةيفـاد عـدد 2021( لسـ

 من تـــاريــــخ  تركيـــا لمـــدة  
 
ــبوع اعتبـــارا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور المؤتمر  م2021/ 12/ 13أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     لحضـ

ر
إدارة   ا

ة  اإلدارة ة وتنميتها وتحديات بشـريالموارد ال   بيئة متغير
ر
  : لوحظ بشأن  ما يل   لا

الذي يتعارض مع طبيعة الحساب بالمخالفة  األمر    من حساب الطوارئ صـرف  تم ال -
ـــــروع وجود مخصـ  لم  مع  ( من قانون النظام المال  للدولةل17ألحكام المادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــ

بــمــبــ   
الــفــبر ــــال  ــ ــ الــمــجـ   

ر
ا ــــب  ــ ــ ــــدريـ ــ ــ ــــار    200,000لــغ  الــتـ ــ ــ الــتــفــويــ  رقــم ديــنـ ــــب  ــ ــ بــمــوجـ

147/2020 . 

ر ا ▪ ــديوان الوزارة عـــدد الموظفير ر لـ ــابعير ــدين التـ ـــــل    9  لموفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من أصـ   23موظفير
ــــفر  إال أن    موظف للجهات التابعة ــ ــ ــــاركة )تم تحميل كافة تكاليف السـ ــ ــ ل  قيمة مشـ
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ــــفر  ــ اتل  تذاكر سـ ــــير ــ انية الوزارة    (تأشـ ر ــــاب الطوارئ )عل مير ــ بالمخالفة لقرار   (حسـ
ــــنة  126موارد المائية رقم )وزير ال ــــ  المادة )2021( لسـ ( تتحمل  2م حيث نصـ

ـــــفر واإل ــ ــ ــ  كل جهة يتبعها الموظف الموفد تكاليف السـ
ا
ـــع ــ ــ ــ ــ عن ذلك تم قامةل فضـ

ات تركية لعدد    حجز  ــــير ــ ــ ــــفر وتأشـ ــ ــ ــــخاص 6تذاكر سـ ــ ــ من خارج الوزارة )محارم   أشـ
ــــر ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ     عنصـ

ئ
ـــــان ــــرف الذي يعد ( األمر  النسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ فة  المال العام بالمجان بالمخال  صـ

 ات النافذة. تشـريعلل 

ــــرف تم   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركة الحلول بتاريــــخ  دينار ل  245,000القيمة    صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021/ 12/ 16شــــ
ر   نــــامج التــــدريب   لمــــدة يومير الــــذي  مل األمر  2022/ 1/ 12-11بــــالرغم من أن الي 

ــــرف يشــير عل أن ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صــــ
 
( من قانون النظام  21مادة )بالمخالفة ألحكام ال  مقدما

ر و لنا   ,المال   ـــــدار   تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف رقم تخويل مال  بالإذن  وزارة التخطيط إصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
    لوزارة الموارد المائية  2021/ 74

 
يحتوي عل   123صـــــرف رقم  عل أمر  استنادا

ــد التـــدريـــب بقيمـــة   ــار بموجـــب عقـــد رقم    450,000بنـ مع ذات   2021/ 63دينـ
ـــــرك ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك االطالع عل الملف التجاري لل وب لةشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ إذن  ة اتضـن انتهاء صـالحيةشـــ

 . م2021/ 2/ 18 ة بتاريــــخ شـرك ل مزاولة النشاط ل

ـــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ر الموفدين بموجب قرار وزير    صـ ـــــفر ومبي  للموظفير عالوة سـ
ــنـة  126الموارد المـائيـة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   9موظف من بينهم    23  م لعـدد 2021( لسـ موظفير
ر للوزارة و ــتقلةل  موظف للجهات التابعة  14تابعير ــ ــ ل رغم تمتعها بالذمة المالية المسـ

ــــ ــ ــ ــ ــ الذي يستحيل عل الوزارة تسوية العالوة  األمر    ريعات النافذةلوهذا مخالف للتشــ
  حـال لم ينفـذ قرار اإل مع الموظف وتحميلهـا ع

ر
ـــــافـةيفـادل  ل مرتبـ  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـبالمخـالفـة    إضـ

    ( من القرار المذكور,2ألحكام المادة )
ا
صورة من جوازات    إرفاقعن ذلك عدم  فضع

ــــفر تفيد الدخول والخروج وانتهاء عملية ال ـــــرف السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ون وجود نماذج الذهاب  د صـ
ــــأن   (751واإلياب معتمدة بالمخالفة للقرار رقم ) ــ ــ ــ ــ ــــفر  بشـ ــ ــ ــ ــ الئحة االيفاد وعالوة السـ

  . والمبي 

ات ن  التجهت 

ـــــرف قيام الوزارة بال - ـــ ــ ــ ــ ات  صــ ر    عل بند التجهير
 
انية الطوارئ بمبلغ وقدره خصما ر   من مير

ــــار    2,925,592 ــــة دون وجود    دينـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــــدات وقرطـ ــــب ومعـ ــــاتـ   توفير مكـ
ر
ــــة ا متمثلـ
ــــات من مخازن الوزارة   ـــ ــ ــ ــ  ل  ومتطلبات الوزارة   باالحتياجات مقايسـ

ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ عن ذلك تم  فضـ

ــــة المحدودة بالمخالفة ألحكام   ـــ ــ ــ ــ   محا ر لجنة العطاءات عل الممارسـ
ر
ــتناد ا ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ

ـــــر التعاقد مع عدد  ل و اإلدارية( من الئحة العقود  9)  مادة ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك  8اقتصــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتل ومن شــ
ـــر لوزارة الموارد المائية بتاريــــخ  خالل جرد اللجنة للمخزن ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   لم 2022/ 3/ 2رئيسـ

ــــتالمو  ر عدم اسـ ــــتندية للمخازن تبير ـــــرف  من خالل االطالع عل الدورة المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ  أو صـ
ر المخزن لألصول المذكورة.   أمير

ات  أي   عدم ورود  - ر ان( وقرطاسـية خالل العام المال    (أثاث)تجهير ور )الغير
ر لمببر جير

اســـتالم المخازن   أذوناتوالمالية لجميع   اإلداريةمدير الشـــؤون   اعتماد مل مع 2021
ـــــرف   المرفقة مع ر المخزن)مغايرة عن أخرى    مدعمة بتوقيعات  إذن الصــ رئيس ل  أمير

ــــم المخازن ــ ــ    ل(قسـ
ا
ــــع ــ ــ ــــم المخازن فضـ ــ ــ عن ذلك فقد لوحظ بموجب كتاب رئيس قسـ

   ( المؤرخ134/ 18/ 1شـاري )إتح  رقم  
ر
مدير الشـؤون لالموج     م2022/ 2/ 10ة ا

ــــأن   (ا. خ . ص)  والمالية اإلدارية ــــية لبع   بشـ   قرطاسـ
ر
توفير بع  الطلبيات متمثلة ا
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ــير  داراتاإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـة بـالمخـازنإل    ممـا يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـذي تعـد بـ  هـذه  ل األمر  عـدم توفر القرطـاسـ
ـــــلطة وإهدار أموال   األعمال  ــ ــ ـــــتعمال السـ ــ ــ ـــــاءة اسـ ــ ــ وير وإسـ ر   الير

ر
جرائم جنائية تمثل  ا

 . عامة دون وج  حق

 البيان  ة شـرك اسم ال 
إذن    رقم

 الصـرف 
 جمالي اإل  المبلغ 

ك األزرق  شـرك ر ة النير

اد     أجهزة الستير

الحاسب اآلل   

 وملحقاتها 

 192,250 12/ 80 قرطاسية ومعدات مكتبية شـراء قيمة  

782,950 
 238,200 12/ 83 قرطاسية ومعدات مكتبية شـراء قيمة  

 177,500 12/ 81 قرطاسية ومعدات مكتبية شـراء قيمة  

 175,000 12/ 82 قرطاسية ومعدات مكتبية شـراء قيمة  

ة المكتب لألثاث  شـرك

 المكتب   

أثاث مكتب   وأدوات لمببر وزارة   شـراء قيمة  
ان   الموارد المائية بالغير

92 /12 94,425 
491,138 

قيمة تأثيث المببر الكائن بمنطقة شارع الظل  
 بتكليف من السيد /وكيل وزارة الموارد المائية

78 /12 396,713 

ة المعتمد  شـرك

 للحاسب اآلل  

ر المببر الكائن بمنطقة شارع الظل   قيمة تجهير
  أجهزة الخاص بوكيل وزارة الموارد المائية من 

ومعدات وادوات مكتبية بتكليف صادر عن  
 وكيل وزارة الموارد المائية

79 /12 139,510 
184,748   

 45,238 12/ 91 ادوات وقرطاسية ومواد مكتبية شـراء قيمة  

ة علم الخير  شـرك

اد القرطاسية   الستير

 واألدوات المكتبية

 96,740 12/ 85 قرطاسية ومعدات مكتبية  شـراء 

521,554 
 203,109 12/ 84 قرطاسية ومعدات مكتبية  شـراء 

 113,530 12/ 86 قرطاسية ومعدات مكتبية  شـراء 

 108,175 12/ 77 قرطاسية ومعدات مكتبية  شـراء 

العاصمة   شـرارة ة  شـرك
   
ر المبانر لتجهير

العامة   اإلدارية
 والخاصة

ر مببر الوزارة الكائن بمدينة   تأثيث وتجهير
 طرابلس شارع الظل 

74 /12 672,000 672,000   

 

: اتضن  صـرف ال أذوناتومن خالل فح  ومراجعة عينة من   
ر
  اآلن

ر قيام وكيل وزارة الما  - ـــــرك ية بتكليف  ئتبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــب اآلل  بالتكليف  شـ ــ ــ ــ ة المعتمد للحاسـ
ر مببر ديوان   اإلداريـة( من الئحـة العقود  9المبـاشر بـالمخـالفـة ألحكـام المـادة ) بتجهير
ـــــارع الظـل الخـاص ــ ـــ ــ ــ ــ   138,812والمعـدات بمبلغ وقـدره   جهزة بـالوكيـل بـاأل  الوزارة بشـ

ــــرك وبمراجعة فاتورة ال  لدينار  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــتالم المخازنة النهائية  شـ ر قيام الوكيل    وإذن اسـ تبير
از هـاتف   أجهزة بتكليفهـا بتوريـد هواتف نقـالـة و  ر ــوير ومـانع اهير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ محمولـة وطـائرة تصـ

  ال   نقال 
ــية البر ــ ــــخصـ ة وغير ذلك من األدوات الشـ ــلحة  بمبالغ مالية كبير ــ تخدم المصـ

ـــــرف العامة وتعتي    ــ ـــ ــ ــ ــ  صـــ
 
مخالفة مالية وفق   تشـكللألموال العامة دون وج  حقل مما  ا

ـــــرما  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــنة    (19)  قانون( من ال3/ 46ب  المادة )  تقضـ ــأنبم  2013لسـ تنظيم  إعادة    شـ
ـــــبةل وجريمة جنائية وفق ما  ــــرديوان المحاسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ (  2) قانون( من ال9ب  المادة )  تقضـ

   لقتصــاديةالجرائم االبشــأن   م1979لســنة  
 
ــــرك بتكليف    مع قيام  أيضــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة المكتب  شــــ

 . لألثاث المكتب   بتأثيث مببر ديوان الوزارة بشارع الظل الخاص

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     12/ 75إذن الصـ
ر
  102,646بمبلغ    م2021/ 12/ 30 المؤرخ ا

ـــــرك لصالن    دينار  ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ة سما لتوفير مستلزمات الشــ ـــ ــ ــ ــ ات والمؤسسات مقابل تركيب  شــ
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ر جبس بورد و  ـــــل وأبواب وتجهير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاعـــة  و   فواصـ ر وقـ لمببر    اجتمـــاع أثـــاث لعـــدد مكتبير
  : لوحظ بشأن  ما يل   لالوزارة بح  األثار 

ات بالمببر  وإجراء    دينار   14,850ركيب قواطع جبس بورد بسعر مبالغ  توريد وت - تغير
ــالفـــة لن  الإخطـــار    دون وجود  ــالمخـ ــار بـ ــالـــك العقـ ( من العقـــد 5)  مـــادة كتـــان   من مـ

ر الوزارة ومالك العقار.  م بير  المي 

▪   
ر
  فاتورة ال أسعار المبالغة ا

ر
 : نوضن عينة منها ل ةشـرك التوريدات الظاهرة ا

 جمالي اإل  السعر  الكمية  البيـــــــــــــــــان 

 د 3,915 3,915 1 توريد وتركيب باب فاخر للقاعة

 د   25,350   25,350 1 ات فاخرة اجتماعتوريد وتركيب طاولة 

 د   2,450   2,450 1 توريد وتركيب كر   رئا   فاخر

 د   14,700   1,050 14 توريد وتركيب كرا   فاخرة 

 د   6,640   1,660 4 توريد وتركيب سارية علم فاخرة 

 د   1,770   1,770 1 توريد وتركيب لوحة درع + راية + شهادة تقدير فاخرة 

 د   3,600   3,600 1 فاخرتوريد وتركيب شعار للوزارة  
 

ــــرك عدم وجود ما يفيد تقديم ال ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن خالل  (ل  فواتير مبدئية)ات للعروض  شـ
ـــــر االطالع عل م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــرف   المرفق مع  (لجنة العطاءات )الخامس  حضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   إذن الصـ
ر الموافق  آخر    لوحظ أن ــتالم العروض يوم االثنير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     م2021/ 9/ 6موعــد السـ

ر
ا

ــدقة من ال ــ ــ ر كان تاريــــخ الفاتورة النهائية مصـ ـــــرائبحير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــتند    ضـ ــ     عليها والمسـ
ر
ا

ـــــرف ال ــ ـــــرك لل   صــ ــ ـــــرك ة المستفيدة )سما لتوفير مستلزمات الشــ ــ (  ات والمؤسسات شــ
ــــوص  مل أي  2021/ 8/ 22 ــ ـــ ــ ــ ــ ــاريــــخ تقـــديم العروض المنصـ ــاء تـ ــا قبـــل انتهـ     عليهـ

ر
ا

ـــــر م المحدودة   الذي يشكك من مصداقية الممارسةف األمر  لجنة العطاءات  حضــ
  م
ر
ــــر المعمول بها ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــرك لجنة العطاءات وتكليف ال حضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــكل مباشر  شـ ــ ة بشـ

 . اإلدارية( من الئحة العقود 9) مادة بالمخالفة ألحكام ال

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     12/ 76إذن الصـ
ر
  170,000بمبلغ    م2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ـــــرك دينار لصـالن  ــ ـــ ــ ــ ــ ر  شـــ ات العامة مقابل تجهير ر   للتجهير
ر الوطبر وتركيب مولد ة التجهير

(  
ئ
ــــر( مع كوابل كهربائية وخزان وقود لمببر الوزارة الkva10كهربان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ    لرئيســـــ

  : بشأن  ما يل  

لمببر الوزارة حيث    اإليجار ( من عقد  3)  مادة قيام الوزارة بتوريد المولد بالمخالفة لل  -
ــــ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوع هذا   : نصـ ــ ـــ ــ ــ ــ م المؤجر "الطرف األول" بتوريد وتركيب مولد للمببر موضـ ر )يلير
ة العقـد   العقـد  ــيـانتـ  طيلـة فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الخ(...   ويتعهـد بمـداومـة متـابعتـ  وصـ

 
ـبأن قيمـة  ل علمـا

 كما  دينار  80,000إيجار المببر  عقد 
 
نا أ شهريا  إشر

 
 . لي  سابقا

▪   
ـــــفات    اإلدارة من    عدم وجود تقرير فبر ــ ـــــة يفيد بمطابقة المولد للمواصـ ــ المختصـ

 المطلوبة. 

انية التحول ن  مت 

ــال  إجمــــال  بلغ   ــــروفــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام المــــال  ات  مصـ انيــــة التحول للعــ
ر ة من   لمير الجــــاري عن الفير

ـــــة الختـاميـة لوزارة الموارد المـائية    م2021/ 12/ 31 إلم  2021/ 1/ 1 ــ ـــ ــ ــ ــ كمـا ورد بالخالصـ
ــار   12,199,202 ــ ة بمبلغ    لدينـ ــــل عن الفير ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا بلغ المسـ ــ ــار   459,420,000بينمـ ــ   لدينـ
: ويالحظ بشأن    

ر
 اآلن
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ـــــاب التحول مرحـل من ا - ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـد أول المـدة لحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بقيمـة  2020لعـام المـال  ظهور رصـ
ـــــاريــــع الجـديـدة للعـام الجـاري    53,568,986 ــ ـــ ــ ــ ــ ــييـل مبلغ للمشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تم تسـ   حير

ر
دينـار ا

 . عل طلب الوزارة  م بناءا 2021

  لم تبــدأ   اإلجراءاتتقــاعس الوزارة بـاتخــاذ  -
ــــاريــــع المتوقفــة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الالزمـة حيــال المشـ

 . اإلدارية( من الئحة العقود 103بالمخالفة لن  المادة )

ــمــانيــة اإلجراءاتالوزارة بــاتخــاذ  تقــاعس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المطــالبــة أو    لتجــديــد مــدة الخطــابــات الضـ
  بــالمخــالفــة لن  المــادة )

ر
ــمــان بوقــ  كــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 169بقيمتهــا قبــل انتهــاء مــدة الضـ

ــابات والمخازن انية والحسـ ر الدفعات المقدمة كما ورد   إجمال  حيث بلغ  ل  الئحة المير
ــمــــان للعــــام المــــال  الجــــاري  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف متــــابعــــة خطــــابــــات الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ  م مبلغ وقــــدر 2021  بكشـ

ــومـة من الـدفعـات المقـدمـة    إجمـال  دينـار بينمـا بلغ     25,339,939 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المبـالغ المخصـ
ة الفح  والمراجعة مبلغ وقدره  بلغ رصـيد الدفعات  أي   دينار   9,665,988  عن فير

( مبلغ    
ــة )المتبقر ــدمـ ــار   15,663,951المقـ ــال ال ل  دينـ ــبيـــل المثـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا عل سـ نـــذكر منهـ

 : ما يل   حصـر لل 

 رقم خطاب الضمان  قيمة خطاب الضمان  وع أسم المشـر  ت
 تاريــــخ إنتهاء صالحية
 خطاب الضمان 

1 
صيانة وإعادة تأهيل سدي درنة  

 وأبو منصور 
 م TF-08136-30188 31 /12 /2020 يورو  2,286,358

2 
اف عل صيانة وإعادة تأهيل   اإلشر

 وأبو منصور  درنة 
 م 2020/ 12/ 31 20667 دينار  197,850

 م TF-06155-30160 29 /6 /2020 يورو  2,151,637 شيبة والرمان إنشاء سدي أبو   3

4 
مشـروع تجميع مياد وادي درنة  

 المرحلة الثانية 
 م 2020/ 12/ 31 32304 دوالر  1,317,558

5 
   
ر
دراسة ظاهرة البحر للمياه ا
ات السدود   السباخات وبحير

 م 2020/ 12/ 31 8666/43/15/80007 ينار د  39,789

 م 2020/ 12/ 31 12342 ينار د  133,619,250 اختياري انتاج   بالقرطاس حفر بيئ  6
 

ــاذ   - ــاتخــ ــاريــــع    اإلداريــــة  اإلجراءاتتقــــاعس الوزارة بــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة حيــــال المشـ ـــة الالزمـ ــانونيـ والقــ
  لم تبدأ بالمخالفة لن  المادة )

اإلدارية رقم ( من الئحة العقود  103المتوقفة والبر
ــنـة  563) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  2007( لسـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن ذلك فقـد لوحظ انتهـاء مدة شيانهـا مع طلب  مل فضـ

ــــاريــــع كما ورد بتقرير المتابعة   ــ ــ ــ ــــن عينة من المشـ ــ ــ ــ ــــيلة لهال ونوضـ ــ ــ ــ ــــات غير مسـ ــ ــ ــ تفويضـ
ة من  للوزارة   : م كالتال  2021/ 12/ 31حبر  1/ 1عن الفير

 قيمة العقد  رقم العقد  أسم المشـروع  ت
تاريــــخ إنتهاء صالحية  

 العقد
 مالحظات

 م 2014/1/24 809,165 م 2013/20 صالة غدامس حفر بيئ باأل  1
 م 2020- 33

تفوي  غير  
 مسيل 

 م 2014/1/24 807,665 م 2013/21 حفر بيئ غدامس  2
 م 2020- 33

غير  تفوي  
 مسيل 

3 
تنفيذ مشـروع خزان تجميع صـرف  
 صح  رحبة العجيالت بنغازي 

 م 2019/4/4 400,000 م 2018/22
 م 2020- 32

تفوي  غير  
 مسيل 

 م 2019/6/4 1,000,000 م 2018/18 ( بيئ بمدينة يفرن 1تنفيذ عدد ) 4
 م 2020- 32

تفوي  غير  
 مسيل 
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لقيـامهـا بـةلغـاء   اإلداريـةمن الئحـة العقود  9( فقرة  103الوزارة لن  المـادة ) مخـالفـة -
ـــــرك عل اعتذار من ال  بع  العقودل بناءا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــروع ة المنفذة للمشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــاعدون  شـ ــ ها  إخضـ

ر مع المطالبة بالتعوي  ــادرة التأمير ــ ــ ــ نذكر ل  للجزاءات القانونية كغرامة التأخير ومصـ
 : ما يل   حصـر منها عل سبيل المثال ال لل 

    م2018لســنة    11عقد رقم    -
ر
حفر بيئ مياه بمنطقة  بشــأن    م2018/ 12/ 4المؤرخ ا

ــــرك دينارل ال  800,000مرادة بقيمة   ــ ــ ــ ــــرك ة المنفذة / شــ ــ ــ ــ ة سواعد الواحة للمقاوالت  شــ
ــــتثمـار العقـاري المحـددل حيـث تقرر إلغـاء العقـد بموجـب قرار رئيس مجلس ــ ـــ ــ ــ ــ  واالسـ

ـــــرك الإدارة  ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ة العامة للمياه والشــ ـــ ــ ــ ــ عل   م بناءا 2019( لسنة  132الصح  رقم )  صــ
ــرك طلب اعتذار ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــروع ة المنفذة عل توفير المواد المطلوبة للمشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ل حيث تم  شـ

 م. 2021/ 6/ 16تكليف جهاز تنفيذ وصيانة آبار المياه بتاريــــخ 

رقم   ▪ ــــد  ــ ــ العقـ      2017/ 1ملحق 
ر
ا ــــة    م2018/ 12/ 4المؤرخ  ــ ــ   1,500,000بقيمـ

ـــــرف يورو مقابل توريد مضخات    319,100دينار   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك صح  غاطسة لل  صــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
ـــــرف الصح  العامة للمياه وال ـــــركة المنفذة ال لصــ ـــــرك   / شــ توريد معدات  ة زمزم لل شــ

ــانعل تم   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   لغــــاء ملحق العقــــد بموجــــب قرار رئيس مجلسإالورش والمصـ
ة  شـرك مل لطلب ال2021لسنة  (  51الصح  رقم )  صـرف ة العامة للمياه والشـرك ال

 %. 100المعنية ب يادة قيمة الملحق بنسبة 

ـــــروعتقرير متابعة تنفيذ الم  يظهر  - ــ ـــ ــ ــ ــ ات الجارية لديوان الوزارة )المؤسـسـة الوطنية  شـــ
ة من  م  2021/ 12/ 31حبر    1/ 1للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة( عن الفير

ر   : وه  كالتال   وعلتجاوز النسبة المالية عن الفنية للمشـر  تبير

 القيمة  رقم العقد  أسم المشـروع  ت
النسبة  
 المالية 

النسبة  
 الفنية 

1 
 شبكات توزيــــع )أوالد مسعود وأوالد عبد الجليل 

 الد عثمان رجبان( و وأ
 % 60 % 88 3,336,320 م 2018/76

2 
ر عدد   آبار شمال البيضاء وتنفيذ    3تنظيف وتجهير

  
 خط مياه وإستكمال خزان أرضر

 % 96 % 96.7 1,529,100 م 2018/118

 % 30 % 59 269,000 م 2019/33 الشعبة  RAتوريد وتركيب محطة تقنية مياه   3

4 
بمنطقة  RAتوريد وتركيب محطة تقنية مياه  

 قابس 
 % 30 % 59 269,000 م 2019/34

5 
بمنطقة  RAتوريد وتركيب محطة تقنية مياه  
 قابس مرسلك 

 % 30 % 59 269,000 م 2019/35

 

ـــــرك بدء العدم  - ــ ـــــرف ة العامة للمياه والشــ ــ المشاريــــع المتعاقد  أغلب   الصح  بتنفيذ   صــ
  
ر
ــرك م وذلك لمطالبة ال2020/ 12عليها بالعام المال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ة المنفذة ب يادة قيمة  شـ

م بــالعــام الجــاري    تقرير المتــابعــة حبر    العقــد المي 
ر
لتغير  مل  2021/ 12/ 31كمــا ورد ا

  سعر ال
ر
ـــــرف ا ــ ـــ ــ ــ ــ نذكر عل ل حيال هذا الموضوع ي إجراء  أ   وتقاعس الوزارة باتخاذ   صــ

 : ما يل   حصـر سبيل المثال ال ال

 قيمة العقد  تاريــــخ العقد  رقم العقد  شـروع اسم الم

 500,000 م 2020/ 12/ 27 2020/ 27 اجديررأس  محطة تحلية إنشاء  شـروع م 

 500,000 م 2020/ 12/ 27 2020/ 28 محطة تحلية أبوكماش  إنشاء  شـروع م 

 1,000,000 م 2020/ 12/ 27 2020/ 29 محطة تحلية الماية إنشاء  شـروع م 

 100,000 م 2020/ 12/ 27 2020/ 33 علوي بسوق الخميس امسيحل   تنفيذ خزان
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انية التحول للعام المال    الديوانمن خالل متابعة  
ر ـــيلة لمير ــ ــ ــ ــ    2021للمبالغ المسـ

م والبر
    دينارل  459,514,800بلغ   

 
الواردة من وزارة التخطيط لحساب    صــرف ألوامر الوفقا

ر  مة من قبل الوزارة تبير : وزارة الموارد المائية وكشف العقود المي   
ر
  اآلن

ـــــروع م  149تم التعاقد عل عدد   - ــ   ثمتم دينار   520,632,115ة  إجماليبقيمة   شــ
ر
لة ا

ــــروع م  95عدد   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروع م  54عدد  و   محدودةلتم التعاقد عن طريق مناقصة    شــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم   شــ
ــــد بطري ــــاقـ ــــدد  التعـ ــــا عـ ــــاشر منهـ ــــة التكليف المبـ ــــروع م  20قـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة    شـ ــــبقيمـ ــــاليـ ة  إجمـ

ـــــرف وه   ال يوجد لها مخصـ  مال  وغير مدرجة بأوامر الدينار    34,487,115 ــ ـــ ــ ــ ــ صـــ
ـــــروع م  13عدد   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   منطقة شـ

ر
ــــان وعدد    ا   مدينة القبة وعدد  م  2بيضـ

ر
ـــــروع ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ   2شـ

  مدينة البيضــــاء وعدد  م
ر
ــــروع ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــروع م  1شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســــوق الخميس امســــ شــــــ

ر
يحل وفق ا

 :   الكشف التال 

نامج   المشـروع / التر
 موقع  
 المشـروع 

 طريقة التعاقد  قيمة العقد  الشـركة المنفذة  رقم العقد 

تنفيذ خطوط رئيسـية وفرعية وشبكة مياه  
كية واألحياء المجاورة ل    بح  العمارات الير

 بمنطقة البيضان 
 115/2021 البيضان 

شـركة الوصل  
للمقاوالت  
 العامة 

 تكليف مباشر  1,857,100

تنفيذ خطوط رئيسـية وفرعية وشبكة مياه  
ول  بمنطقة البيضان 

 بح  الشر
 116/2021 البيضان 

شـركة الفائق  
للمقاوالت  
 العامة 

 تكليف مباشر  1,762,950

تنفيذ خطوط رئيسـية وفرعية وشبكة مياه  
 بح  اإلسكان الرعوي بمنطقة البيضان 

 117/2021 البيضان 
الفائق  شـركة 

للمقاوالت  
 العامة 

 تكليف مباشر  1,714,250

تنفيذ خطوط رئيسـية وفرعية وشبكة مياه  
 بح  اإلسكان العام بمنطقة البيضان 

 118/2021 البيضان 
شـركة الوصل  
للمقاوالت  
 العامة 

 تكليف مباشر  1,846,650

تنفيذ خطوط رئيسـية وفرعية وشبكة مياه  
 بمنطقة خالد ارميل  

 119/2021 البيضان 
شـركة الفائق  
للمقاوالت  
 العامة 

 تكليف مباشر  1,664,150

 

ــــروعاالكتفاء بطرح الم - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ امات للتعاقد وعدم االشـ ر ـــفات والكميات   لير ــ ــ بذكر المواصـ
ـــــعار واأل  ــ ــ ـــــوص المواد )  سـ ــ ــ (  14- 13-12-11المتعلقة بةنجازهال وذلك بالمخالفة لنصـ

 من الالئحة المذكورة. 

ـــــحة لتنفيذ    عدم وجود خطة - ــ ــــروعالمواضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــتدامة  شـ ــ ــ ات للوزارة تعكس تنمية مسـ
 . ياجات الفعلية لمدن ومناطق ليبيا وحقيقية تلب   االحت

ة   - ــــية كان  من الفير ــ سـ ــــدار أوامر  م بعد 2021/ 9/ 27-12محا ر الير ــ ـــــرف الإصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   صـ
  تم  أ أي   للوزارة وجاءت التعاقدات

  إن أرقام العقود البر
ر
ــــرف الأوامر   دراجها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال   صــــ

ة التقديم لوزارة التخطيط. تمثل تعاقدات حقيقية خال  ل فير

  العقد تن  عل  13)  إدراج مادة   تم  قيام الوزارة بتوقيع عل عقود  -
ر
ام( ا ر  الطرف   الير

ــــتالمها من الاألول   ر عل التوريدات قبل اسـ ـــــرك بالتأمير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة المتعاقد عليها مما يعد شـ
 . 2021-27وعقد  2021-77ات النافذة مثال عقد رقم تشـريعمخالف لل 

ر تجاهل اال - ا مة عل الوزارة بســـبب إنجاز ماملير ـــــروعات والديون المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســـابقة  شـــــ
ــميم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـ

ر
ـــــاصتـدخـل ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 88الوزارةل وهو مـا يعـد مخـالفـة لن  المـادة )  اختصـ

ــــافة إل الالئحة المذكورةل باإل  ــ ــ ــــبب  هذا اإلضـ ــ ــ ــــائر    همال ما قد يسـ ــ ــ ر من خسـ غير المي 
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ـــــرر لمكل المتعاقدين معها واأو    فادحة للوزارة إذا ما قرر بع  ــ ـــ ــ ــ ــ   تضـــ
ر
ين من التأخير ا

ــــرف  ــ ــ ــ   الوفاء طبقا ألحكام المادة    صــ
ر
مستحقاتهم المالية التعوي  عن هذا التأخير ا

امحيث بلغ  قيمة اال ( من الالئحة المذكورة 92) ر ـــــروعات عل ملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات منتهية  شـ
 الجديدة.  صـرف لم يتم إدراجها بأوامر ال شـروع م 105دينار لعدد  54,596,861

ـــــروع تعاقد عل مقيام الوزارة بال - ـــ ــ ــ ــ الجيو تقنية لخط أنابيب إجدابيا    األعمال تنفيذ    شــ
ق بقيمـة  – ــــركـتنفيـذ   2021/ 15عقـد رقم دينـار   4,000,000طي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة المعيـار  شـ

ــــروع الهند   لالســــتثمارات الهندســــية وم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األعمال إعداد الدراســــات والخرائط و   شــــــ
ــد رقم   ــ ق عقـ ــا طي  ــ ــدابيـ ــ ــاه إجـ ــ ــة لخط ميـ ــ ــــاحيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  2021/ 11المسـ ــــم بقيمـ ــاليـ ــ ة  إجمـ

ــــرك مع دينار    4,000,000 ــ ــ ة زها للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري عل الرغم شــ
ـــــرك بأن  تم التعاقد مع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مثل هذه  شـ

ر
 أ األعمال و ة غير متخصـــصـــة ا

 
ــا   تم التعاقد  يضـ

  
 
ـــــروع النهر  من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مسابقا تصميم    5الصناع  وفق أمر تكليف  شــ

ق مع   –خط نقل إجدابيا   ــــرك طي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــنةشـ ــ   سـ
ر
ــة المحدودة ا ــ م  2010  ة النهر للهندسـ

إال أن  ورغم مخـاطبـة الـديوان للوزارة بـةلغـاء العقود دينـار   427,786ة  إجمـاليـبقيمـة  
م.  ر  الوزارة لم تلير

ــــروعقيام الوزارة بالتعاقد عل م - ــ ــ ــ ــ ــــرك ات مع  شــ ــ ــ ــ ــ   مجال شــ
ر
أعمال   ات غير متخصصة ا

 مثال ذلك:  لدينار  22,500,000ة إجماليالعقد بقيمة 

 قيمة العقد  ة المنفذة شـركال  رقم العقد  اتشـروعالم

RO) )تحلية مياه   توريد وتركيب محطة

اليوم بمحطة   / مير مكعب 2,000بسعة 

ق لمعالجة مياه آبار   مكتب خدمات طي 

 الكروم الخيل 

53 /2021 
المجموعة الليبية  

 النفطيةللخدمات 
4,500,000 

RO) ) ياه  توريد وتركيب محطة تحلية م

اليوم بخزان سوق   / مير مكعب 2,000بسعة 

 العجاج 

54 /2021 
المجموعة الليبية  

 للخدمات النفطية
4,500,000 

RO) )تحلية مياه   توريد وتركيب محطة

اليوم بخزان   / مير مكعب 2,000بسعة 

ق -الحرية  طي 

55 /2021 

ديار ليبيا العقارية  

لالستثمار والمقاوالت  

 العامة

4,500,000 

 (RO)تحلية مياه بسعة   توريد وتركيب محطة

ق  / مير مكعب 2,000  اليوم طي 
56 /2021 

للخدمات النفطية    اإلتقان

 والبحرية
4,500,000 

RO) )تحلية مياه   توريد وتركيب محطة

اليوم بخزان   / مير مكعب 2,000بسعة 

 التميم  

57 /2021 

العمالقة  المشاريــــع 

العقارية لالستثمار  

 والمقاوالت العامة

4,500,000 

 

-  
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ــــروعتجاهل الوزارة لم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ات مازال  قيد التنفيذ واهتمامها بةبرام عقود جديدة  شـ
ــــة ــ ــ ــــار    72,000,000  بـــقـــيـــمـ ــ ــ عـــقـــود  ديـــنـ ــــا  ــ ــ أجـــلـــهـ مـــن  ــــ   ــ ــ أبـــرمـ   

الـــبر األغـــراض  لـــنـــفـــس 
ــــروعالم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ وهو ما يتعارض مع ن   دينار    66,624,176.21ات الجارية بقيمة  شـ

ــلطــــة  3المــــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيــــدت سـ
عقــــد إبرام أي    عنــــد   اإلدارة ( من الالئحــــة المــــذكورة البر

 :  بتحقيق المصلحة العامة كما موضن بالجدول التال 

القيمة  
 التعاقدية 

 رقم  
 العقد 

 المشاريــــع الجديدة 
القيمة التعاقدية  
 بالدينار 

 مشاريــــع جارية  رقم العقد 

4,890,000 29 /2021 
تغيير أنابيب الغالية  

لمحطة تحلية   81
ق  طي 

22,992,445 2 /2013 

عمرة   شـروع م 
لثالث وحدات  
تحلية بمحطة  
ق   تحلية طي 

4,890,000 47 /2021 
تغيير أنابيب الغالية  

لمحطة تحلية   82
ق  طي 

4,890,000 48 /2021 
تغيير أنابيب الغالية  

لمحطة تحلية   83
ق  طي 

4,800,000 49 /2021 
تغيير أنابيب المبخرات  

لمحطة تحلية  81
ق  طي 

28,555,824 1 /2013 
توريد   شـروع م 

وتركيب مبخر  
ق   2021/ 50 4,800,000 بمحطة طي 

تغيير أنابيب المبخرات  
لمحطة تحلية   82

ق  طي 

4,800,000 51 /2021 
تغيير أنابيب المبخرات  

لمحطة تحلية   83
ق  طي 

6,030,713 
 

2020 -148 
 

عمرة   شـروع م 
لثالث وحدات  
تحلية بمحطة  
ق بسعة   تحلية طي 

إنتاجية  
 /اليوم 3م 40,000

4,460,000 53 /2021 

توريد منظومة سحب  
  81الفراغ للمبخرات  

لمحطة    83و 82و 
ق  تحلية طي 

4,460,000 100 /2021 
توريد قطع غيار  
ق  محطة طي 

4,870,000 
78 /2021 

 

أعمال توريد مضخات  
غاطسة صـرف صح   
( بقدرة   )صنع أورون  

18  HP ( 140عدد ) 1,500,000 
 

2020 -32 
 

توريد مضخات  
صح     صـرف
ة  شـركلل  غاطسة

العامة للمياه  
 2021/ 80 4,860,000 الصح   صـرف وال

توريد مضخات  
غاطسة صـرف صح   

 )   HP  30)صنع أورن  
 ( 80عـــــــــدد )

4,860,000 72 /2021 

توريد مضخات  
  ) غاطسة )صنع أورن  

بعدد   HP 150بقدرة 
 مضخة  44

2,650,050 
 

 

توريد مضخات  
مياه غاطسة مع  
  لوحات التشغيل 
آلبار المياه مختلفة  

 2021/ 79 4,860,000 القدرة 
توريد مضخات  
(  غاطسة )صنع   أورن  

7.5  HP  ( 245عدد ) 
 

ـــــاريــــع حفر آبـار وتنفيـذ خطوط  قيـام الوزارة بـالتعـاقـد ع - ــ ـــ ــ ــ ــ   و إل مشـ
ئ
ـــــاء مـداد مـان ــ ـــ ــ ــ ــ إنشـ

ــــية وعلوية رغم وجود جهاز تنفيذ م ـــــروعخزانات أرضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــكان والمرافق ب شـ   ات اإلسـ
ـــــة إدارة  ــ ـــ ــ ــ ــ   )مختصـ

ئ
ـــــاريــــع (إدارة اإلمـداد المـان ــ ـــ ــ ــ ــ ذات طبيعـة واحـدة ممـا قـد  بتنفيـذ مشـ

  م
ر
. شـروعيحدث تداخل وتكرار ا  

ئ
 ات اإلمداد المان



 

 

 

 
389 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

أعمال    صح  وهذه   صــرف تنظيف وصيانة شبكات  أعمال    د علقيام الوزارة بالتعاق  -
 مثال ذلك:  لالصح   صـرف ة العامة للمياه والشـرك ال اختصاصمن صلب 

 القيمة  شـروع موقع الم رقم العقد  شـروع الم

  –الصح  وسط المدينة   صـرف صيانة وتنظيف شبكات ال 

ق   طي 
ق  2021/ 104  2,300,000 طي 

  – ية  شـرق الصح  أجدابيا ال صـرف صيانة وتنظيف شبكات ال 

 الشمالية
 3,200,000 جدايبا إ 2021/ 105

 2,900,000 شت  2021/ 106 شت   –الصح    صـرف صيانة وتنظيف شبكات ال 
 

ر المناطق - ـــــاريــــع بير   توزيــــع المشـ
ر
ـــــات    عدم العدالة ا ـــــحة ودراسـ وال توجد معايير واضـ

ـــــروع م  16فنية يعتمد عليها مثال ذلك خصـــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ق من  شـ   149 إجمال   لمدينة طي 
 %. 9بنسبة  شـروع م 13ومنطقة البيضان  % 11بنسبة شـروع أي م

  األ  -
ر
ـــــعار المبالغة ا ــ ــ ــ مة  سـ ـــــات للعقود المي  ــ ــ ــ ـــــعار مع األ   بالمقارنة  المدرجة بالمقايسـ ــ ــ ــ سـ

شـادية المعتمدة من رئاسـة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار  رقم   االسـير
 : كر منها ذ ن م2021( لسنة 519)

ـــــروع م - ــ ــ ــ   سعة  خزان  2إنشاء عدد   شــ
لوحظ من خالل    : بمنطقة الكفرة   3م250أرضر

ــــة  ــ ــــعار دراسـ ــ ـــــروع الم  أسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــة المعتمدة ارتفاع  الواردة   شـ ــ ــــعار بالمقايسـ ــ بع  بنود   أسـ
ــــعار مقارنة باأل   األعمال  ــ ــــادية المعتمدة للعام    سـ ــ شـ ــــير ــ ــــبيل    لم2021االسـ ــ ومنها عل سـ

 : حصـر المثال ال لل 

 رقم 

 البند 
 الوحدة  وصف البند 

 د  العق  سعر 

 ( بالدينار )

شادية  سعر 
ُ
 اإلست

 ( )بالدينار 

 نسبة 

 الزيادة 

 % 404 21 85 3م  ات الخزان أساس حفر لزوم  1

 % 300 50 150 ط . م  توريد وتركيب مانع التشب  6

9 
 توريد وتركيب سلم داخل  وخارج    

 من الحديد المجلفن 
 % 714 280 2000 م.ط 

 

ـــــروع م ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاء عدد   شـ ــ ــــعة   5إنشـ ــ للمناطق )بمناطق ج    3م160خزانات علوية سـ
القواسم( لوحظ    –ج  بو اللهيطية    –ج  جساس    –ج  وادي الزاوية   –  بشيمة
ـــــعار ارتفاع   ــ ــ ـــــروع المأعمال    بنود بع  أسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــعار مقارنة األ  شـ ــ ــ ـــــادية   سـ ــ ــ شـ ـــــير ــ ــ االسـ

 : ومنها عل سبيل المثال ل المعتمدة 

 رقم 
 البند 

 الوحدة  وصف البند 
 سعر 
 بالدينار العقد 

 سعر 
شادية 

ُ
 اإلست
 الدينار ب 

 نسبة 
 الزيادة 

1 
  حدود  

ر
تسوية وتنطبف موقع الخزان ا

 سم 50
 % 1428 3.5 50 2م 

بة العاديةأساس حفر لزوم  2  % 476 21 100 3م  ات الخزان بالير

7 
بة نظيفة من ناتج ات  ساسالحفر لأل  ردم بالير
 الخزان 

 % 368 19 70 3م 

 

ر  -   اختصاصمن قبل وزارة التخطيط لعقود توريد ليس  من    إصدار أوامر صـرف   تبير
ـــــاصوزارة الموارد المائيةل وإنما ه    ــ ـــــيل لوزارة أخرى   اختصـ ــ ـــــحها بالجدول  ل  أصـ ــ نوضـ

 :  التال 



 

 

 

 
390 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 شـروع قيمة الم  صـرف رقم أمر ال  رقم العقد  شـروع اسم الم

 توريد مصنع لأللبان ومشتقات   

 النهر شت لجهاز استثمار مياه 
57 /2021 221 4,300,000 

 أبقار شت   شـروع توريد اعالف ولوازم التفريــــغ لم

 لجهاز استثمار مياه النهر
58 /2021 221 4,170,000 

 

م ألكير من م - ـــــروع تكرار الرقم التسلسل  للعقد المي  ـــ ــ ــ ــ ـــــرف بأوامر ال شــ ـــ ــ ــ ــ   أمثلةل ومن صــ
  : ذلك ما يل  

 رقم العقد 
 رقم أمر  
 صـرف ال 

 قيمة العقد  شـروع اسم الم

50 /2021 

ق   83تغيير انابيب من المبخرات  221  4,800,000 لمحطة تحلية طي 

125 
وادي مقة )مرحلة  إل  صح  مجمع القبة المعالجة  صـرفتنفيذ خط  

 أول(
4,870,000 

51 /2021 
ق   83تغيير انابيب من المبخرات  221  4,800,000 لمحطة تحلية طي 

 3,950,000 مياه ج  الحدائقتنفيذ شبكة  125

53 /2021 
221 

لمحطة تحلية   81,82,83تغيير منظومة سحب الفراغ للمبخرات 
ق   طي 

4,460,000 

125 
/مكعب   2000( بسعة  ROتوريد وتركيب محطة تحلية مياه )  مير

ق   بمحطة مكتب خدمات طي 
4,500,000 

54 /2021 

 4,000,000 2تغيير انابيب الغالية لمحطة تحلية سوسة رقم   221

125 
/مكعب   2000( بسعة  ROتوريد وتركيب محطة تحلية مياه )  مير

ق   بخزان سوق العجاج طي 
4,500,000 

56 /2021 

 4,000,000 3تغيير انابيب الغالية لمحطة تحلية سوسة رقم   221

/مكعب  2000( بسعة  ROتوريد وتركيب محطة تحلية مياه )  125  4,500,000 مير

 4,000,000 مياه لتغذية منطقة سلك المرحلة األول تنفيذ خط  130
 

مة مع الوزارة الظاهرة بالكشـــف المحال للجنةل وكشـــف -   اختالف بأرقام العقود المي 
  : يل   ذلك ما  أمثلةومن  لالتخطيط ارة الصادر عن وز  صـرف الأوامر 

 شـروع اسم ال 
رقم العقد  
بأوامر  
 صـرف ال 

 رقم العقد بكشف  
مة العقود    المتر

 مالحظات  قيمة العقد 

تغيير انابيب الغالية لمحطة  
 3تحلية سوسة رقم 

56 /2021 66 /2021 4,000,000 - 

لشبكة  األول  تنفيذ المرحلة
 مياه التغذية بمنطقة سلك 

58 /2021 96 /2021 4,170,000 - 

خط مياه من  أعمال  تنفيذ 
زاوية الباقول  إل  منطقة العوينية 

سم  50كم بقطر   5بطول  
 بار  16وضغط  

47 /2021 97 /2021 2,250,000 - 

ة  رئيسـيصيانة وتنظيف الغرف ال 
والقليات )المصائد لتضيف  

 مياه األمطار(
48 /2021 98 /2021 1,220,000 - 

إل   تنفيذ مياه بوهندي الع يات 
 التميم  )مرحلة أول(

49 /2021 99 /2021 35,000,000 

تجاوز قيمة المبلغ  
صـرف  بأوامر ال المسيل 

حيث بلغ   
 دينار   5,250,000

 

ر ورود ذات رقم العقد لم - مة حيث تبير ــــروع االزدواجية بأرقام العقود المي  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  شـ ير
ر بأمر ال مة المحال للجنة صـرف مختلفير  : نوضح  كالتال  ل وكشف العقود المي 
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 شـروع اسم الم قيمة العقد  رقم العقد  البيــــــــــــــــــان 

ق  83تغيير أنابيب الغالية   4,890,000 2021/ 48 صـرف أوامر ال   لمحطة تحلية طي 

مة  (المرج ) لمحطة تحلية بوترابة  83تغيير أنابيب الغالية   4,890,000 2021/ 48 كشف العقود المي 
 

ر ورود عقود بأرقام مختلفة لذات الم - ــــروع تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف بأوامر ال شــ ــ ـــ ــ ــ ــ الواردة من وزارة    صــ
ها للرقابة المســــبقة من إخضــــاعتجزئة العقود لعدم  إل  الذي يشــــير األمر    التخطيطل
 الديوان. 

   شـروع قيمة الم  صـرف رقم أمر ال  رقم العقد  شـروع اسم الم

ق   83تغيير انابيب من المبخرات   4,800,000 221 2021/ 50 لمحطة تحلية طي 

ق   83تغيير انابيب من المبخرات   4,800,000 221 2021/ 51 لمحطة تحلية طي 

 4,000,000 130 2021/ 56 تنفيذ خط مياه لتغذية منطقة سلك  

 4,170,000 130 2021/ 58 تنفيذ خط مياه لتغذية منطقة سلك/سلوق  

 4,000,000 221 2021/ 54 2تغيير أنابيب الغالية لمحطة تحلية سوسة رقم  

 4,000,000 221 2021/ 56 3تحلية سوسة رقم  تغيير أنابيب الغالية لمحطة 
 
 

ــــروعمن خالل االطالع عل تقرير متابعة تنفيذ الم - ة من   اتشــ   1/ 1الجارية عن الفير
ر ورود مخصــصــات لمشــاريــــع تم   م2021/ 12/ 31حبر     العام   تبير

ر
التعاقد علىها ا

ر تم طلب مخصـ  لذات   % 0والمالية  الفنية   اإلنجاز ونسـبة    م2020المال     حير
ر
ا

 م: 2021 صـرف الأوامر  البند وفق

 تاريــــخ العقد  رقم العقد  ة شـرك اسم ال  شـروع اسم الم البيان 
قيمة  

 العقد 
 المالحظات  

تقرير متابعة تنفيذ  
ات الجارية  شـروعالم

ة من )  (  1/ 1عن الفير
حبر  

 م(. 2021/ 12/ 31) 

  جهزة توريد األ 
والمعدات  
وأدوات  
السالمة  
الحقلية  
 لصالن 

تيفان  
  تتصاال لال 

 والتقنية
21 /2020 30 /12 /2020 150,000 

تم الغاء  
 التكليف 

   
ر
تدريب ا
   
 المجال الفبر

االتجاه  
 العلم   

18 /2020 29 /11 /2020 129,000 
ر   للعاملير
 بالوزارة  

   
ر
تدريب ا
   
 المجال الفبر

النهر  
للتدريب  
 والتعليم 

18 /2020 29 /11 /2020 71,000 

ر   للعاملير
بالتوثيق  
 والمعلومات 

  اإلنجاز نسبة 
 % 8الفنية  

  صـرف أوامر ال 
 م 2021
 

  جهزة توريد األ 
والمعدات  
وأدوات  
السالمة  
 الحقلية  

المنتض  
اد    الستير
معدات  
الورش  
ر   وتجهير
 المصانع

67 /2021 2021 350,000  

   
ر
تدريب ا
   
المجال الفبر
 والتخصص  

الحلول  
 للتدريب  

63 /2021 2021 450,000 
للوزارة  
والفروع  
 التابعة لها 

 

العـامـة   اإلدارة تقـاعس وزارة الموارد المـائيـة بتنفيـذ قرار وزير التخطيط وكتـاب مـدير   -
ــــاري للرقابة عل العقود والخطط التنموية ذات الرقم   ــ ــ ــ ــ   19-4999)  اإلشـ

ر
( المؤرخ ا
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ـــــأن 2021/ 10/ 12 ــ   تخ  الوزارة  م بشـ
ـــــاريــــع البر ــ ـــــات بع  المشـ ــ ـــــصـ ــ ـــــحب مخصـ ــ سـ

 دينار.  26,170,000بمبلغ 

 ية. شـرق عدم احتفاظ الوزارة بالمستندات الخاصة بمشاريــــع التحول للمنطقة ال -

ـــــروف جراء الوزارة  إ - ــ    اتمصــ
 
انية التحول للعام المال   خصما

ر م بالمخالفة  2020من مير
انية والحســابا 36)  مادة لن  ال ر ر ال( من الئحة المير   ال تجير

ــــرف  ت والمخازن البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صــــ
 كل عل حدة.   شـروع ال بعد صدور التفوي  المال  للمإ

 عتمادات المستنديةاال

ــتنـــديـــة المفتوحـــة  بلغـــ  قيمـــة اال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كمـــا ورد بتقرير    م2021/ 12/ 31  إلعتمـــادات المسـ
ــــتندية  عتمادمتابعة اال  ــــروف وال  لدينار   252,298,870ات المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ عتمادات  من اال   مصـ
ــيـد اال إحيـث تم  دينـار    86,771,539مبلغ   م2021/ 12/ 31حبر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  عتمـادظهـار رصـ

 . دينار  41,382,403 ات المستندية مبلغعتمادبتقرير متابعة اال 

صـرف ليبيا دينار بمذكرة التسوية لحساب التحول بم 114,890,810مع مالحظة ظهور مبلغ 

م خصمت من  2021لسنة المالية ات مستندية تم فتحها بنهاية االتمادتمثل  1836المركزي رقم  

للى   منها ،فادة رئيس القسم الماليإدفاتر )بدون مستندات مالية( حسب ال مقابل لها بال صـرف الم

 : حصـر سبيل الذكر ال ال 

 قيمة العقد  ة شـرك اسم ال  رقم العقد  ت

 4,500,000 المشاريــــع العمالقة للمقاوالت العامة 83/2021 1

 4,500,000 الليبية لخدمات الحفر وصيانة االبار النفط والغاز المجموعة  68/2021 2

 4,800,000 المشاريــــع العمالقة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 112/2021 3

 4,500,000 للخدمات النفطية والبحرية  اإلتقان 56/2021 4

 2,500,000 الكفاح للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 18/2021 5
 

 اآلتي: ومن خالل الفحص والمراجعة اتضح 

ر أن هذا الحساب المرئيســـــرالواحة ال  صـــــرف ات بماعتماد  10وجود   -   حير
ر
  ل ا

ر
 صـــــرا

ــــم المال  إقفالتم   ــ ــ ــــب إفادة رئيس القسـ ــ ــ ــــابقة بحسـ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ   من قبل الوزارة منذ سـ
ــــرفت المالمحالة الينا بأرقام الحسابا   اإلفادة السابق للوزارةل هذا ولم تتضمن   ــ ـــ ــ ــ ــ ية  صــ

 . المفتوحة لصالن الوزارة 

ـــــاعس الوزارة عن  - ـــــاذ اإلجراءات  تقـ ـــــل بع  اال   اتخـ ـــــة بقفـ ـــــادالالزمـ ــــة  عتمـ ات المنتهيـ
  الصالحية  
ر
  صـــرف حركة بمأي    عليها ولم يجري    م2013-2012عام     عن   12/ 31ا

ــــيد اال  ــ ــ ــــنة ألخرى الواحةل حيث يتم ترحيل رصـ ــ ــ ــــبيل    لعتماد من سـ ــ ــ نذكر منها عل سـ
 : ما يل   ـر حص المثال ال لل 
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 المستفيد  عتماد رصيد اال شـروع أسم الم عتماد رقم اال

كيةشـرك يورو 4,312 إعادة تأهيل سد درنة 710232  ة برسيل الير

كيةشـرك دينار   1,997,699 إعادة تأهيل سد درنة 760006  ة برسيل الير

اف عل تنفيذ سدي 760011  B-K-S اإلستشاريالمكتب  ينار د  107,335 أبو شيبة والرمان  اإلشر

 ة الكنكورد شـرك يورو 2,101 وادي درنة مشـروع تجميع مياد 710476

 ة الكنكورد شـرك ينار د  1,201,225 وادي درنة مشـروع تجميع مياد 760014
 

انيـــةال  أعبـــاءتحميـــل   - ر انيـــة عل مير ر ــبقـــة من جهــة  أخرى    مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــدون وجود موافقـــة مسـ
ــــاصاال  ر دعم مبلغ    ختصـ    1,200,000حيث تبير

 
ــــما ــــاب الطوارئ  دينار خصـ من حسـ

ــــة(  م2016للعام المال   ـــ ــ ــ ــ ر )العسـ ــيانة محطة جميل رقدالير ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل فح    للصـ
: ة اتضن شـرك ومراجعة ملف ال  

ر
 اآلن

 . دينار  3,057,038مبلغ   ةجمال  ب  م2019لسنة    (1)شـروع رقم  إبرام عقد لذات الم -

بقيمة    عتماد ودعم اال دينار   1,857,040بقيمة    شـروع مستندي للم  اعتماد فتن   ▪
1,200,000   

 
ـــــما ـــــا دينار خصـ انية الطوارئ الصـ ر ـــــاب مير درة بموجب قرار من حسـ

م بشــأن 2016( لســنة  631رقم ) تعديل قرار م بشــأن  2017( لســنة  1335رقم )
ــــغيل   ــــيانة وإعادة تشـ انية الطوارئ لصـ ر ــــات مير ــــصـ ــــي  مبلغ مال  من مخصـ تخصـ
ــبقـة من جهات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة( بـدون أخـذ الموافقـة المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر )العسـ محطـة الجميـل ورقـدالير

 . ختصاصاال 

ـــــأن   م2020( للعـام المـال   387بموجـب قرار رقم ) ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ تيبـات المـاليـة  بشـ توزيــــع الير
ـــــروعللم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ( للهيئة العامة للموارد المائيةات وبرامج التنمية )الباب الثالثشـ

ــادرة عن وزارة التخطيط  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ    لصـ ــ ــ ــ ر ورود مخصـ ــاريــــع  حيث تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمن المشـ ـــ ــ ــ ــ ضـ
ـــــروع الجديدة )م ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيانة محطة تحلية المياه الجميل شـ ــ ــ ــ ر -صـ ـــــة(  -رقدالير ــ ــ ــ العسـ

ــــة   ــــة بقيمـ ــــة الغربيـ ــــالمنطقـ ــــارل  650,000بـ ــــة  األمر    دينـ ــــاوزا للقيمـ ــــد تجـ ــــذي يعـ الـ
 بالمخالفة.  عليها المتعاقد 

ر رقم  ا ▪ ــــالحية وثيقة التأمير ـــ ــ ــ ــ مة  دينار    1,233م بقيمة  20190/ 5/ 4نتهاء صـ المي 
ر من  ة التأمير

 م. 2020/ 12/ 31م حبر 2020/ 1/ 1لفير

ــــالحيــة  اعتمــادوجود   - ــ ـــ ــ ــ ــ    ات منتهيــة الصـ
ر
حركــة أي    عليهــا طرأ  يولم م  2020/ 12/ 31ا

ـــــرف بم ـــــر نذكر عل سبيل المثال ال لل   لعتماد ليبيا المركزي من تاريــــخ فتن اال   صــ   حصــ
 : ما يل  

 عتماد االقيمة   شـروع أســـــــــــــــــــم الم عتماد االرقم   ت

 دينار   900,000 حفر بيئ بمدينة األصابعة 193500003 1

 دينار   1,300.000 حفر بيئ بمدينة مزدة  193500004 2

 دينار   600,000 حفر بيئ بمدينة مزدة  193500005 3

 إنتاج   بوادي زارت   2  حفر  193510001 4
 دينار   1,200,000 بيئ

 دينار   900,000 الجوش( –  بدر  – آبار )تيح    3تنفيذ عدد   193500008 5
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 الصحي    صـرف ة املياه وال شـرك 
 شـركةنتيجة نشاط ال 

  مستوي 
ر
 : ات والبيان التال  يوضن ذلك مصـروف ة مقارنة بالشـرك ال إيراداتتدن

 2021سنة  2020سنة 

ي  اتمصـروفال  اإليرادات 
ن
ي  اتمصـروفال  اإليرادات  الصاف

ن
 الصاف

8,898,657 197,258,634 188,359,976 8,631,234 132,828,077 124,196,842 
 

 الحوكمة

ــنويـــةل حيـــث كـــاناجتمـــاعـــلم تقم الجمعيـــة العموميـــة بعقـــد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا السـ   آخر اجتمـــاع   اتهـ
ــــال عن 2019/ 12/ 19 للجمعيــة بتــاريــــخ  ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم قيــام الجمعيــة العموميــة بــةعــادة    لفضـ

ــــرك تشــــكيل هيئة المراقبة لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة  شــ   انته  فير
م وذلك 2018عملها خالل ســــنة  ة البر

ـــــا   ( من النظام األ 16بالمخالفة لن  المادة ) ــ ــ ــ ــــرك  لل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوص انعقاد  شـ ــ ــ ــ ة بخصـ
وكــذلــك  ل التجــاري ( من القــانون  163الجمعيــة العموميــةل وكــذلــك مخــالفــة للمــادة )

ــــ  ن ( م198وفق أحكام المادة ) ــ ــ ــ ــ   نصـ
عل مدة عملها بثالث    القانون التجاري والبر

ـــــنوات قابل  ـــ ــ ــ ــ الجمعية العمومية    اجتماع   لها رغمث لم يتم التجديد  للتجديدل حي  ةسـ
 م. 2019خالل سنة 

ـــــرك الإدارة    قيام - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ة بـشــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمعية العمومية خالل سـنة    عـضاءمكافآت مالية أل   ـصــ
 . ها اجتماعبالرغم من عدم  2020

انيات التقديرية للسنوات المالية    اعتماد العمومية بعدم قيام الجمعية   - ر ل  2019المير
انية تم آخر  حيث كان  ل2021ل 2020 ر  م. 2018ها عن السنة المالية اعتمادمير

ـــــرك الإدارة  ضـــعف وقصـــور مجلس - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تواجهها  شـــــ
ة بمتابعة المشـــا ل والصـــعوبات البر

ـــــرك ال ــ ــ تها  حسابا   إقفال المالية بةعداد قوائمها المالية و  اإلدارة ة من حيث عدم قيام  شــ
ــــرك االفتتاحية لجميع حسابات ال  رصدة الختامية وإثبات األ ــ ــ ة وعدم إعداد موازين شــ

انية تم  آخر   المراجعةل حيث كان  ر ــنة المالية  إحالتهمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م وأن 2008ا للديوان للسـ
انية تم إعدادها للسنة المالية آخر  ر  . م2009مير

ــياســـة واضـــحة للتوظيف بال - ـــــرك عدم وجود سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر لشـ ــنة  ة حيث بلغ عدد الموظفير سـ
ــا أثقـــل  األمر    موظفل  15,340  م2021 ل ممـ ر ــاملير ــدد العـ ــ  تكـــدس عـ الـــذي نتج عنـ

ــتفـادة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بـال منهملكـاهلهـا مـاليـا دون االسـ
ــــركـوإن الهيكـل الوظيقر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل  ة يفتقر شـ
  تحقيق  

ر
ــــاعدها ا ــ   تسـ

ــــات والمؤهالت البر ــ ــــصـ ــ ــــتوى    أهدافهال حيثالتخصـ ــ كان المسـ
  ال
ر )شـرك التعليم  لبع  موظقر لة ما بير  

ئ
ل ابتدان  ثانوي(.  لعدادي إ أم 

ر ق  -   ال اإلدارة يام رئيس مجلس تبير
ر
ــــب المدير العام ا ــ ــ ــ ــ ــــرك بتول  منصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ة وهو ما شـ

 يتعارض مع مبادئ الحوكمة. 

ــرك الإدارة   ضعف وقصور مجلس - ــ ــ   شــ
ر
القانونية الالزمة والكفيلة    اتخاذ اإلجراءات ة ا

جاع ب ـــــير ــــرك أموال ال اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــيد شـ ـــــوية رصـ المدينون ة لدى الغير وذلك بعدم قيام  بتسـ
 دينار.  307,896,731والبالغ قيمت  
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امبتسوية اال اإلدارة ضعف وقصور مجلس   - ر تبة عل اللير ة عن السنوات  شـرك ات المير
    دينار   9,873,238  البالغ قيمتها   م2010-2021

ا
ـــــع ــ امعن وجود  فضـ ر ـــــالن  الير ــ ات لصـ

 . (مياه ة العامة لتحلية الشـرك ال –جهاز النهر  –ة العامة للكهرباء شـرك ال) : كل من 

 ةشـرك مالحظات عن نشاط ال 

ــــرك الإدارة   تأخر  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرائبالضــمان والتضــامن وال  بةحالة أقســاط ة  شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والبالغ قيمتها    ضــــ
ر تلك الجهات بيانها    97,018,174 ــــها قوانير ــ ــ ــ ــــها لغرامات تفرضـ ــ ــ ــ دينار مما قد يعرضـ

 : كالتال  

 القيمة  السنة  الجهة 

 54,364,297.179 م 2021م حبر 2017 جتماع  صندوق الضمان اال 

 37,156,989.496 م 2021م حبر 2017  ضـرائب مصلحة ال 

 5,496,887.736 م 2021حبر م 2014 جتماع  صندوق التضامن اال 

 97,018,174.411  جمالي اإل 
 

ـــــرك الإدارة   توسع - ـــ ــ ــ ــ   فتن الحسابات المشــ
ر
ـــــرف ة ا ـــ ــ ــ ــ   العامة والمناطق بعدد   اإلدارة ب  يةصــ

  حساب م 109
ر
تب علي  عدم قدرة الي قد ذالاألمر  صـرا  . ة عل متابعتها شـرك يير

ـــــرك توسع ال -   شــ
ر
ـــــرف ة ا والمناطق التابعة لها من   داراتالعهد المالية للمكاتب واإل  صــ

  بلغ  قيمتها   اإليراداتقيمة  
ـــــلة والبر     دينارل  2,258,846  المحصـ

ا
ـــــع عن ظهور فضـ

ــــابقة لم يتم   ــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــ ــ ر الفة للمها بالمخإقفالعهد مرحلة من سـ من   (25ل  24)  ادتير
 . دينار  11,155,399نحو ة بلغ  قيمتها شـرك الالئحة المالية لل 

ـــــة   - ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نسـ   
ر
ـــــدن ــ ة من    اإليراداتتـ الفير ـــــاطق عن  ــ للمنـ ـــــة  ــ ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إلم  2021/ 1/ 1المحصـ
ومنطقـ  الجبـل   –  المنطقـة الجنوبيـة  –الغربيـة   )المنطقـةبينهـا    م ومن 2021/ 7/ 30

)   : التال  عل النحو  اإليراداتحيث كان  قيمة  الغرن  

 7 شهر  6 شهر  5 شهر  4 شهر  3 شهر  2شهر  1شهر  المنطقة 

 9,065 15,407 15,237 15,798 18,673 17,870 18,205 الغربية

 14,835 24,119 13,602 20,735 10,766 15,759 23,611 الجبل الغرن   

 6,186 9,512 4,555 6,045 11,977 10,366 7,743 الجنوبية
 

ـــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل جميع ممتلكاتها وخاصةشــ الدي  ل األمر  أصولها   ة بالتأمير
مســــروقة ومن بينها  ال  األصول ة من قيمة التعويضات عل  شــــرك ترتب علي  حرمان ال

  بلغ عددها حسب بيانمســـروق ليات الالسيارات واآل
  159شـــركة نحو الإدارة   ة والبر

  بلغـ  قيمتهـا أك
ــيـارة واليـ  والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إهمـال الـدي يعـد  األمر   لمليون دينـار  10 من  ير سـ

  صيانة وحفظ المال العام
ر
 . وتقصير ا

لجنة تسجيل وتوثيق العقارات بواقع    أعضاءمكافآت لرئيس و   صــــرف ة بشــــرك قيام ال -
   
ر
ــاا ــ    دينار   300صـ

 
 اعتبارا

 
ــــهريا ــــكيل اللجنةشـ   7لعدد    م2017/ 04/ 26  من تاريــــخ تشـ

ـــــرك من خارج ال  2أفراد منهم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ التســـجيل العقاري موقوفة    إجراءاتإن   ة مع العلمشـ
ر قيام اللجنة بةنجاز   . عمل منذ تشكيلها أي  بحكم القانون ولم يتبير

ـــــرك عدم قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ      4اإليجار لعدد  ة بةنهاء عقود  شـــ
شـقق بمنطقة باب بن غشـير والبر

ــــركـتم ايجـارهـا كمقر اداري لل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لوقوع المقر   ةشـ ة الحرب االخير
  اإلداري اثنـاء فير



 

 

 

 
396 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــرك لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ   نطاق منطقة  شـ
ر
ــــتبا ات رغمة ا ــ ــ ــ ــ     االشـ

ر
انتهاء الحرب وعدم تعرض المبان

ر زارة ألية شـرك لل  اإلدارية ار. أ ة بمنطقة عير   ر

ـــــرك الإدارة  استمرار  - ــ ــ ـــــرف إيجار ة بشــ ــ ــ ـــــمسكن  صــ ــ ــ  (ا. إ )م.   السابق اإلدارة رئيس مجلس  لــ
ــــار و   18000  بمبلغ ــ ة من  ذدينـ الفير ــــك عن  ــ م  2020/ 2/ 14م وحبر  2019/ 8/ 15لـ

 . م2019/ 8/ 15للتقاعد بتاريــــخ  إحالت بالرغم من 

ـــــرك الإدارة  استمرار  -   شــ
ر
ـــــرف إيجار ة ا ـــــ)مسكن صــ ة   دينار عن   3000بمبلغ   (أ . ع لــ الفير

ـــــك م وذ2021/ 4/ 30  إلم  2020/ 11/ 1من   ـــــة  أ   لـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ ة الحرب  ـــــاء فير م  2019ثنـ
 . م2020بالرغم من انتهاء الحرب من سنة 
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 قطاع الكهرباء 
 ة العامة للكهرباء شـرك ال 

 وكميات الوقود المستهلكةاإلنتاج  

ــــنة  بلغ  الطا  - ـــ ــ ــ ــ ــــاعةل    35,058,114م  2020قة المنتجة حبر نهاية سـ ـــ ــ ــ ــ ميجاوات سـ
  بلغ  2019عن سنة  % 8بنسبة انخفاض 

 ميجاوات ساعة.  38,105,737م البر

ميجاوات    34,543,459م  2020بلغ  الطاقة المرسـلة للشـبكة العامة خالل سـنة   -
 ساعة. 

ــتهلكة بمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية )با  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمير المكعب(  بيان بكمية الوقود المسـ
 م: 2020حبر نهاية سنة 

 الغاز الطبيعي  الوقود الخفيف  الوقود الثقيل  الوقود الخام  السنة 

2020 549,293 620,692 1,762,184 7,035,124,370 

9 /2021 434,480 674,139 1,405,380 5,943,333,462 
 

ر   - ـــــب نوع المحطات للعامير ــ ــ ـــــاعة( حسـ ــ ــ - 2019مقارنة الطاقة المنتجة )ميجاوات سـ
 : سبتمي   30حبر  2021- م2020

 المجموع  البخارية  الغازية  المزدوجة  السنة 
متوسط انتاج  

 الساعة 

2019 17,858,336 15,246,575 5,000,827 38,107,757 4,350.20 

2020 15,683,311 16,172,976 3,201,821 35,060,128 4,002.30 

9 /2021 11,700,534 17,010,119 2,936,799 31,691,892 4,819.33 
 

ـــــاعـة(  - ــ ـــ ــ ــ ــ   مقـارنـة الطـاقـة المنتجـة )ميجـاوات سـ
ــنبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب نوع الوقود لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ - 2019حسـ

 م: 2020

 بدون وقود  غاز  خفيف  ثقيل  خام  السنة 

2019 660,255 2,749,039 6,202,835 25,542,902 2,950,706 

2020 1,692,333 2,146,311 5,365,060 23,668,716 2,185,695 
 

ــــب نوع الوقود خالل األرباع الثالثة - ـــ ــ ــ ــ ــــاعة( حسـ ـــ ــ ــ ــ   بيان بالطاقة المنتجة )ميجاوات سـ
 م: 2021األول من سنة 

 بدون وقود  غاز  خفيف  ثقيل  خام 

1,381,369 2,367,197 4,224,971 21,401,984 2,271,938 
 

  والجـدول  -
ــبكـة والفـاقـد الفبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الشـ

ر
ــــن شيـان الطـاقـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ والتجـاري خالل  التـال  يوضـ

  
 : م2021-2020سنبر
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 البيـــــان 

 م 2021 م 2020

 % الفاقد 
كمية الطاقة  

(MWH ) 
 % الفاقد 

كمية الطاقة  
(MWH ) 

  الطاقة المولدة عل الشبكة العامة
ر
 39,212,456  35,058,114  صاا

 (171,664)   (56,038)   يخصم الطاقة الواردة إل مصنع الحديد والصلب

 (284,153)   (304,800)   جبل الحساونة )النهر(إل   يخصم الطاقة الصادرة 

 572,380  1,034,309  يضاف الطاقة الموردة من دول الجوار 

 39,329,019  35,731,585  الطاقة المرسلة عل الشبكة العامة

 (252,672)   (66,436)   ك.ف   30/ 66يخصم المنتج عل شبكة 

 39,076,347  35,665,149  ك.ف   400- 220إل شبكة   الطاقة المرسلة

  شبكة  
ر
  ا
 (859,680)  % 2.2 (784,633)  % 2.2 ك.ف   400- 220يخصم الفاقد الفبر

 38,216,667  34,880,516  ك.ف   30/ 66شبكة  إل   الطاقة المرسلة

 (80,121)   (281,075)   ك.ف   30/ 66يخصم المباع عل شبكة 

 267,873  66,436  ك.ف   30/ 66يضاف المنتج عل شبكة 

  المرسل عل شبكة 
ر
 38,404,420  34,665,877  ك.ف   30/ 66الصاا

  عل شبكة 
 (8,037,478)  % 20.4 (6,875,851)  % 19.2 ك.ف   30/ 66يخصم الفاقد الفبر

ــع(  30,366,941  27,790,026  المستلمة من شبكة التوزيــــع )قراءات التوزيــ

 (62,203)   (86,345)   ك.ف   11يخصم المباع عل شبكة 

  عل شبكة 
 (3,158,162)  % 10.4 (2,890,163)  % 10.4 ك.ف   0.4/ 11يخصم الفاقد الفبر

  الطاقة المرسلة عل شبكة  
ر
 27,208,780  24,899,863  ك.ف   0.4صاا

ر  جمال  اإل   27,635,257  25,572,083  العام المرسل للمستهلكير

ر  جمال  اإل   17,900,330  14,567,816  العام المصدر للمستهلكير

 9,734,927 % 35.2 11,004,267 % 43.0 الفـــــاقد التجـــــاري

 12,055,320 % 30.7 10,550,647 % 29.5 الفـــــاقد الفنـــــر 
 

 الفاقد التجاري

ـــة   ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـــــاري خالل  ــ التجـ ـــــد  ــ ــاقـ ـــ ــ الفـ ـــة  ــ ــ ـــ  كميـ ــ ــ نحو م  2021/ 06/ 30وحبر    2020بلغـ
ـــة    ميغــــاوات  14,607,474 ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلــــة  إجمــــال  % من  37.6وبنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة المرسـ ــاقـ وبقيمــــة    الطــ
: ينار د 540,476,538  ل بيانها كالتال 

ـــــدرة والفـاقـد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــلـة والطـاقـة المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الطـاقـة المرسـ ــن مقـارنـة بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجـدول التـال  يوضـ
ــنــة    داراتالتجــاري إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر خالل سـ ــتهلكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   )البيــانــات من م 2020خــدمــات المسـ

ــــتلمة من  ــ ـــ ــ ــ ــ ر مع مالحظة عدم تطابقها مع البيانات المسـ ــــتهلكير ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة  خدمات المسـ
 اإلنتاج(. 

 قيمة الفاقد  كمية الفاقد  الطاقة المصدرة  الطاقة المرسلة  اإلدارة 
نسبة الفاقد  
 التجاري

 % 15.5 27,463,879 742,267 4,045,168 4,787,435 طرابلس 

 % 36.7 67,901,771 1,835,183 3,169,639 5,004,822 سهل بنغازي

 % 32.9 15,208,554 411,042 836,605 1,247,647 الساحل الغرن   

 % 33.3 20,325,913 549,349 1,099,369 1,648,718 الغربية

 % 50.6 47,330,548 1,279,204 1,247,783 2,526,987 الوسط 

ر   % 43.8 14,474,067 391,191 501,851 893,042 زليير

 % 59.4 31,553,896 852,808 583,300 1,436,108 الجبل األخضر 

 % 42.1 7,074,770 191,210 262,968 454,178 دائرة درنة

ق   % 47.4 10,179,440 275,120 305,152 580,272 طي 

 % 30.7 7,059,933 190,809 431,037 621,846 الجبل 

 % 45.0 13,480,247 364,331 445,811 810,142 غريان 
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 قيمة الفاقد  كمية الفاقد  الطاقة المصدرة  الطاقة المرسلة  اإلدارة 
نسبة الفاقد  
 التجاري

 % 66.7 25,717,183 695,059 346,420 1,041,479 الجفارة 

 % 52.4 14,594,835 394,455 358,596 753,051 ترهونة

 % 37.6 19,327,024 522,352 868,058 1,390,410 المرقب 

 % 56.9 35,368,633 955,909 722,638 1,678,592 الجنوبية

 % 0.0 0 0 420,795 420,795 الجهات العامة المرك ية 

 % 38.2 357,060,693 9,650,289 15,645,190 25,295,524 جمالي اإل 
 

ــدرة والفاقد التجاري إل  - ــ ــ ــلة بالمصـ ــ ــ ــن مقارنة الطاقة المرسـ ــ ــ دارات الجدول التال  يوضـ
ر خالل سنة   م. 2021خدمات المستهلكير

 قيمة الفاقد  كمية الفاقد  الطاقة المصدرة  الطاقة المرسلة  اإلدارة 
نسبة الفاقد  
 التجاري

 % 35.7 85,907,525 2,321,825 4,179,068 6,500,893 طرابلس 

 % 46.6 90,242,482 2,438,986 2,790,444 5,229,430 سهل بنغازي

 % 20.8 9,119,538 246,474 938,678 1,185,152 الساحل الغرن   

 % 24.5 13,811,212 373,276 1,147,783 1,521,059 الغربية

 % 32.7 31,586,789 853,697 1,756,425 2,610,122 الوسط 

ر   % 17.9 6,727,414 181,822 833,925 1,015,747 زليير

 % 61.9 32,743,446 884,958 545,418 1,430,376 الجبل األخضر 

 % 21.4 3,703,256 100,088 367,153 467,241 دائرة درنة

ق   % 41.0 8,680,348 234,604 337,771 572,375 طي 

 % 22.0 5,290,593 142,989 508,412 651,401 الجبل 

 % 45.7 12,490,719 337,587 401,815 739,402 غريان 

 % 54.0 27,184,973 734,729 625,675 1,360,404 الجفارة 

 % 1.5 476,782 12,886 868,518 881,404 ترهونة

 % 25.7 11,901,272 321,656 928,905 1,250,561 المرقب 

 % 30.8 19,397,731 524,263 1,180,179 1,704,442 الجنوبية

 % 0.0 0 0 426,477 426,477 الجهات العامة المرك ية 

 % 35.2 359,264,672 9,709,856 17,836,628 27,546,484 جمالي اإل 
 

ــابقة وبعد انجاز مهمة أداء تهدف إل  ــ ــ ــع   تقييممن خالل البيانات والجداول السـ ــ ــ الوضـ
كة   ـــــر ــ   تتبعها الـشــ

ـــــات البر ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ الحال  ألداء منظومة توليد الطاقة الكهربائية وتقييم السـ
  مجال  

ر
ــــول إل التوليد العامة للكهرباء ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيات  المال ل تم الوصـ ـــ ــ ــ ــ حظات والنتائج والتوصـ

 : االتية

  
ً
ات  أوال  -الفنية:  لمعطيات  وا المؤش 

 . ( ميجاوات10850) الكهربائية المركبةإجمال  القدرات  -

 . ( ميجاوات1150حجم القدرات الكهربائية المتهالكة ) -

 . ( ميجاوات1500حجم القدرات الكهربائية المتوقفة عن العمل ) -

  حجم القدرات الجديدة  -
ر التشغيل ) والبر  . ( ميجاوات1800لم تدخل حير

 . ( ميجاوات6400حاليا ) الكهربائية العاملةحجم القدرات  -

ــــب نوع التقنيــة ه    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ %  36% وحــدات غــازيــةل 47القــدرات الكهربــائيــة المركبــة حسـ
 . % وحدات بخارية 17 مزدوجةلوحدات دورة 
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ــيمنس 80حوال   - ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
كبر ــنيع شر ــ ـــ ــ ــ ــ %  45)أي   وج   % من وحدات التوليد ه  من تصـ

كة  كة ج    33 سيمنسلشر
 أي(% شر

 سنة.  20معظم وحدات التوليد العاملة عمرها لم يتجاوز  -

  المنطقــة  30حوال    -
ر
    30  الغربيــةل% من القــدرات الكهربــائيــة المركبــة توجــد ا

ر
% ا

قية     المنطقة الوسط  35  وحوال  المنطقة الشر
ر
 بسيطة جدا بالجنوب.   ونسبة% ا

ــــط معــامــل   - ــ ـــ ــ ــ ــ   العــام  80لوحــدات التوليــد انخف  من   اإلتــاحــةمتوسـ
ر
ال   2010% ا

60  
ر
 . 2020 % ا

  حدود  -
ر
  46متوسط معامل السعة كان ا

ر
  العام 45و 2010العام % ا

ر
 2020% ا

 % 30متوسط الكفاءة الحرارية لوحدات التوليد حوال   -

ــــمال تعتي  محطات )الزاوية المزدوجة   - ــ ــــ  والرويسبنغازي المزدوجة    وشـ ــ ـــــومصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ راتة  ــ
ــيــة    المزدوجــة( ه   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إجمــال  الطــاقــة الكهربــائيــة    وتنتج المحطــات الرئيسـ

حوال  ثلبر
 . المنتجة

  % من الطــاقــة الكهربــائيــة المنتجــة  65حوال    -
ر
من حرق الغــاز الطبيغ  بمحطــات   تــأن

  % 15 اإلنتاج وحوال  
ر
 من حرق الوقود الخفيف.  تأن

  المحطـات حوال   -
ر
ــتخـدم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة محطـة اوبـاري من إجمـال  تكلفـة الوقود المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حصـ

    %ل31
ر
ر أنهــا ال تنتج أكير من    ا     من إجمــال  %  5حير

ر
الطــاقــة الكهربــائيــة المنتجــة ا

 ليبيا! 

ــــط                       - ــ ـــ ــ ــ ــ   المـدى المقبول بمتوسـ
ر
ــورة عـامـة يعتي  معـدل حرق الوقود بـالمحطـات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بصـ

. 3م 315و/ م.و.س للوقود السائل  3م 0.30  / م.و.س للغاز الطبيغ 

 االستنتاجات
ً
 : ثانيا

ــــة   - ــــالكـ ــــدرات المتهـ ــــاع حجم القـ ــــك ارتفـ ــــذلـ ــــاج إل   وكـ   تحتـ
ــــل والبر ــــة عن العمـ المتوقفـ

 . صيانة

اتهــــا    معظم وحــــدات التوليــــد ه  وحــــدات غــــازيــــة وعل - ر ــةالرغم من مير ــــاديـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   االقتصـ
ها من التقنيات  من غير

 . والبيئية إال أن معدالت احتياجها للصيانة الدورية أكير

  سيمنس  -
كبر   ليبيا  إي  وج   هيمنة واضحة لتقنيات شر

ر
 . عل سوق الكهرباء ا

ــنـة    20معظم وحـدات التوليـد العـاملـة تعتي  لهـا عمر يقـل عن   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يعتي  مؤشر  وهـذا سـ
 . جيد 

ـــــمال   - ـــ ــ ــ ــ   الشـ
ر
كزة ا توجد بالمنطقة الجنوبية إال محطة   وال معظم محطات التوليد مير

 . واحدة 

ــعــــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط معــــامــــل اإلتــــاحيــــة والسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حرق الوقود    ومعــــدالتالحراريــــة    والكفــــاءة متوسـ
 . تعتي  مقبولة بالمحطات

  من حرق الغــاز الطبيغ    -
ر
    وهو معظم الطــاقــة الكهربــائيــة المنتجــة تــأن

ر
مؤشر جيــد ا

 شبكات نقل .  وجودة   امتداداتحال ضمان 
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  محطة أوباري تعتي  مرتفعة جدا  -
ر
ـــــتخدم ا التحول   ويجبتكلفة الوقود الخام المسـ

 إل استخدام نوع أخر من الوقود بهذه المحطة. 

ــــيانات    لوحظ عدم إجراء - ــ ــ   مواعيدها األمر الذي أدى إل ترا م عدد    والعمراتالصـ
ر
ا

ــلبـــا عل أداء   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـــانـــات ممـــا أثر سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحتـــاج إلجراء الصـ
هـــذه    وإنتـــاجيـــةالوحـــدات البر

ــــا أن معظمها ه  وحدات غازية   ــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــ ــ ــــيانتها أكي  وخصـ ــ ــ ــ الوحدات وجعل تكاليف صـ
ها من التقنيات األ  والعمراتإلجراء الصيانات  وتحتاج   من غير

 خرى. أكير

لوحظ تكرر توقف بع  وحدات التوليد عن العمل بسـب انقطاع إمدادات الوقود   -
ــــغط الغاز الطبيغ     وانخفاض ــــفات الوقود    وكذلك ضـ حدوث أعطال مرتبطة بمواصـ

  
ر
 التشغيل. المستخدم ا

ــغيـــل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مجـــال التشـ
ر
ر ا امج التـــدريبيـــة للعـــاملير   الي 

ر
ــــعف ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــانـــةلوحظ الضـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والصـ

ـــــا الو  ـــ ــ ــ ــ ـــــتوى الرضـ ـــ ــ ــ ــ   مسـ
ر
ـــــجيعية  بالمحطات وتدن ـــ ــ ــ ــ ـــــبب نق  الحوافز التشـ ـــ ــ ــ ــ   بسـ

ظيقر
  مجال التشغيل  

ر
ر ا   هذا  إلاألمر الذي أدى    والصيانةللعاملير

ر
العزوف عن العمل ا

ات  كة أو خارجها.  إلالمجال وتشب الخي   إدارات أخرى بالشر

ــــحة لتخريد المحطات المتهالكة   - ــ ــ ــ ــــة واضـ ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ   ال توجد سـ
ال جدوى من اجراء    والبر

كة.  لها واستبعادها الصيانات   من احصاءات الشر

ــــبكة  تقديم  لم يتم   - ــــ ةوغير مملوك أي بيانات عن المحطات المربوطة بالشـ ـــــلشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ركة  ــ
ــلـبالكهربـاء )محطـات الطرف الثـالـث( مثـل محطـة الحـديـد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل   طلـبرغم   والصـ

  دعم الشبكة.  ومدى الوضع الحال  لتلك المحطات 
ر
 االستفادة منها ا

ر وجود سياسة واضحة تهدف   -  تخفي  الفاقد التجاري. إل  لم يتبير

الجرائم المتعلقة بقطاع  ضد مرتكب    إحالة ملفات المخالفات والتجاوزات  لم ي بم    -
  الل من الكهرباء 

 . شـركة عند تأدية مهامهماعتداء عل مكونات الشبكات وموظقر

لقوةف حيــــث بلغــــ   ا  عــــدم توريــــد الكميــــات الكــــافيــــة من عــــدادات اإلنــــارة وعــــدادات -
يتم  مل ولم  2020-2019-2018عداد خالل الســـنوات    102,300الكميات الموردة  

 م. 2021توريد أي عداد خالل سنة 

ــــخم الهيكل   - ــ ـــرك لل   اإلداري تضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   16دارات التابعةف حيث بلغ  حوال  ة وتعدد اإل شـ
 ة. رك شـ عل ال  اإلداري الذي فاقم العبء المال  و األمر    مف2021إدارة عامة حبر سنة  

  خارج المخططل والتوصيالت غير ال -
ئ
ــــرعالبناء العشوان ــ   مواد تنفيذ  شــ

ر
ية والنق  ا

 العداداتل بسبب عدم توريدهال ووجود عدادات عاطلة. 

  استغالل الطاقة الكهربائية.  -
ر
 االستهالك المفرط ا

ضــــعف البنية التحتيةل مع توقف بع  مشــــاريــــع التطوير المتعلقة بمحطات توليد   -
 الطاقة. 

ـــــكلة تغطية العجز   - ــ ــ  خزانة الدولةل إال أن مشـ
د
  كلف 

ـــــخمة البر ــ ــ بالرغم من المبالغ الضـ
ة من  ــــافات خالل الفير ـــ ــ ــ ــ مة بعد اإلضـ الزال  قائمةف حيث بلغ  إجمال  العقود المي 

  . مليار دينار  35م ما ي يد عل 2021/ 12/ 31م وحبر تاريخ  2001سنة 



 

 

 

 
402 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــركة ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــاب الشـ ـــــيد المديونية لحسـ ـــــنة ألخرى تنام  رصـ إل أن عامة للكهرباء من سـ
 دينار.  5,535,877,921م قيمة 2020وصل  نهاية العام 

 نظم وقواعد الحوكمة  

-   
ر
ــنة    اعتماد تأخير الجمعية العمومية ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عتماد تم اال ل  م2020الموازنة التقديرية لسـ

  
ر
ــــنة    اعتماد هذا عالوة عل عدم   ل م2020/ 07/ 14ا ــ ــ م  2021الموازنة التقديرية لسـ

ــا   ( من النظام األ 48حبر نهاية العامف بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  2ل والمادة )سـ
 ة. شـرك من الالئحة المالية لل 

ــكيلهـا بموجـب قرار مجلس وزراء حكومـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لم تعقـد الجمعيـة العموميـةل المعـاد تشـ
ــنـة 27الوحـدة الوطنيـة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  م أي اجتمـاع حبر نهـ2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مف  2021ايـة سـ

ــرك  المعدل لل سا   ( من النظام األ 17بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ة العامة للكهرباء  شــ
 م. 2020( لسنة 5المعتمد بقرار الجمعية العمومية رقم )م 2020

 أحد عامل  ال -
ر ــــرك قام  الجمعية العمومية بتعيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بهيئة المراقبةف  شــــ

ا
ا عامع ة عضــو 

ــــنة  23)  قانونمن ال(  197بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ــ ــ ــــأن  2010( لسـ ــ ــ ــ ــــاط  م بشـ ــ ــ ــ النشـ
ـــــنة  4التجاريل وذلك بموجب القرار رقم ) ــ ـــــأن إعادة  2020( لسـ ــ ـــــكيل هيئة  م بشـ ــ تشـ

ــــركــالمراقبــة بــال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    شـ
ر
ــــادر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     م. 2020/ 07/ 29ة العــامــة للكهربــاءل الصـ

ر
بيــد أنــ  ا

  م  2020/ 09/ 02
ــويـة هيئـة المراقبـة  )ط.ف.ع(   قـام المعبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بطلـب إعفـاءه من عضـ

  اال والذي تم  المو 
ر
  نفس التاريــــخ. جتماع األول افقة علي  ا

ر
 للهيئة المنعقد ا

ر فقطل  اجتماعمحا ر   - ات هيئة المراقبة ومراسالتها ممهورة بتوقيع عضوين عاملير
ـــــنة  23)  قانون( من ال199)وبالمخالفة ألحكام المادة   ــ ـــــأن  2010( لسـ ــ ـــــاط  م بشـ ــ النشـ

 التجاري. 

  أعضاءعضوين فقط من   حضور   اإلدارة ات مجلس  اجتماعلوحظ من واقع محا ر   -
ــــر هيئة المراقبة )م ــ   بتاريــــخ الموافق  ا  جتماع اال  حضــ

ر
ــــر مل وم2020/ 10/ 04لثان ــ  حضــ

  اال 
ر
 م(. 2020/ 11/ 04جتماع الثالث المؤرخ ا

ـــــركة بمبلغ  المال الظاهر بدفاتر الرأس   لوحظ عدم تطابق - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ   5,330,649,162شـ
  كل من النظام األ   دينار 

ر
ــــجل التجاري  مع الرقم الظاهر ا ـــ ــ ــ ــ ــــتخرج السـ ـــ ــ ــ ــ ل ومسـ ــــا   ـــ ــ ــ ــ سـ

ل وهـذا نـاتج عن خطـأ  دينـار   285,261,238ل بفـارق دينـار   5,615,910,400بمبلغ 
  قرار الجمعية العمومية رقم )

ر
شـركةل كما مال الرأس    زيادة بشأن    م2018( لسنة  6ا

 يعط  مؤشر 
 
ر  ا   ة وجمعيتها العمومية. شـرك لاإدارة  عن ضعف التنسيق والتواصل بير

 مجلس االدارة

     اإلدارة لم يتطرق مجلس   -
ر
ــــا ــــاعـ ــــ اجتمـ ــــات الواردة إل    اتـ ــــداد ردود عل المالحظـ إعـ

العـامـة للرقـابـة    اإلدارة بتقـارير الجهـات الرقـابيـةل وكـذألـك للتقـارير المـاليـة وال لتقـارير 
 الداخلية. 

ـــــا   ( من النظام األ 33لم يراِع المادة ) - ــ ـــــأن   سـ ــ ات مجلس اجتماعالنعقاد    الدعوة بشـ
  صورة متأخرة. اإلدارة 

ر
 ف حيث تكررت الدعوة عدة مرات ا
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ـــــتندات  جتماعال تقوم بةحالة بنود محا ر اال  اإلدارة أن أمانة ش مجلس   - ـــ ــ ــ ــ ات والمسـ
ــبر للهيئــة إبــداء المالحظــات حول تلـك   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ذات العالقــة بهــا قبــل وقــ   كــاف  حبر يتسـ

 البنود. 

ـــــأخير مجلس   -      اإلدارة تـ
ر
ـــــاد ا ـــــث تم  ا  اعتمـ ـــــةف حيـ ـــــديريـ التقـ ـــــة  ـــــاد لموازنـ ـــــة   اعتمـ الموازنـ
ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    م  2020التقـــديريـــة لسـ

ر
(ل واعتمـــد 26بموجـــب قراره رقم )م  2020/ 06/ 21ا

  م 2021الموازنة التقديرية لسنة 
ر
 (. 80بموجب قرار رقم )م 2021/ 06/ 06ا

ب  عضــو مجلس   - ات  اجتماع   6اجتماعات من أصــل   4عن عدد  )م.ع.ال(   اإلدارة تغيغ
ــــٍو آخرل هذا بالرغم من طلب  إعفاءه  لدواٍع   ــ ــ ــ ــ ــــحيةل ومع ذلك لم يتم تبديل  بعضـ ــ ــ ــ ــ صـ

ــويــة المجلس ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ش المجلس  من عضـ والــذي لم يتم الموافقــة عليــ     وفق إفــادة أمير
 م. 2021حبر نهاية سنة 

ة لمجلسجتماعالحظ  هيئة المراقبة خالل اال  - ة وجود حالة  شـرك الإدارة   ات األخير
ــــجام داخل المجلس   من عدم ــ ـــ ــ ــ ــ ــــع أحيا االنسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  تتسـ

 
    نا

ر
ــــل ألبعد من االختالف ا ــ ـــ ــ ــ ــ لتصـ

 ة. شـرك الذي انعكس بنتائج  السلبية عل سير العمل بالاألمر  وجهات النظرف

ــــايا المرفوعة من وعل ال - ــ ــ ــــنة ارتفاع عدد القضـ ــ ــ ــــركة منذ سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ مف حيث بلغ 1990شـ
ـــــايا   ــ ـــــيةل منها ق   6,266إجمال  عدد القضـ ــ ـــــايا مازال  متداولة عددها  قضـ ــ ل  3,185ضـ

ــــركة عددها  هية بأحكام ضد الوقضايا منت ــ ــــركة ل وقضايا محكومة لصالن ال440شــ ــ شــ
 قضية.  538ظورة أمام المحكمة العليا عددها ل وقضايا مازال  من2,103عددها 

 الرقابة الداخلية

ــــلم يرفق دليل اال  - ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــ   عند   اإلجراءاتات و ختصـ
ــــف الوظيقر ــ ــ ــ الهيكل    اعتماد والوصـ

 ه. اعتمادأثناء  التنظيم  وهو ما أكدت علي  هيئة المراقبة

  عرض تقـــارير   -
ر
العـــامـــة للرقـــابـــة الـــداخليـــةف حيـــث يتم عرض التقرير    اإلدارة التـــأخير ا

  اال م 2020لسنة األول   الخاص بالنصف
ر
 م. 2021/ 02/ 25الثالث بتاريــــخ  جتماع ا

ـــــابات الختامية بالمخالفة لالئحة  - ــ انية العمومية والحسـ ر   إعداد المير
ر
لوحظ التأخير ا

ــــرك المالية لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شــــــ
من انتهاء الســــنة  أشــــهر    3 نصــــ  عل أن يتم إعدادها )خالل  ة البر

 المالية(. 

انية تم   - ر ــركة ســـنة  ها من قبل الجمعية العمومية الاعتمادآخر مير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مل بينما 2009شـــــ
انية تم إعدادها و آخر  ر  . م2014ا للديوان سنة إحالتهمير

ــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام مجلس اإلدارة بتقـــارير المراجعـــة الـــداخليـــة والـــذي يهـــدف إل تحسـ ر ر عـــدم الير ير
 جودة العمل. 

ــــعف مجلس   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد   اإلدارة ضـ ــــدم أخـ ــــارج   وعـ ــــداخل  والخـ ــــدقيق الـ ــــل مع التـ ــــاعـ   التفـ
ر
ا

ر اال   . عتبار توصياتهم ومالحظاتهم بعير

ر   -   التواصل بير
ر
والدوائر وذلك من حيث عدم   داراتالعليا واإل  اإلدارة وجود ضعف ا

ــــرعةتوفير المعلومات بال ــ ــ ــ ــ الفح  عالوة  الذي عرقل سير عملية  األمر    المطلوبةل  ســ
  فيما بينها وعدم انسياب البيانات بسالسة. 

ر
 عل التباعد الجغراا
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ـــــرك باالطالع عل الهيكل التنظيم  لل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر تقسـيمات اإل شـــ ر ان  يبير وتبعيتها    داراتة تبير
ــــين  ـــ ــ ــ ــ ــــدون توضـ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ـــ ــ ــ ــ ــــخيم لطبيعة وحجم عمل اختصـ ـــ ــ ــ ــ ات كل إدارةل وهو يعتي  تضـ

  ة. شـرك ال

التخطيط المــــال  وفق الهيكــــل التنظيم   رة  إدا  بــــالرغم من وجود دائرة مخــــاطر تتبع -
ــــرـكلل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وطبيعة  ال يوجـد تحـدـيد للمخـاطر المؤثرة علإال أنـ    ةشـ  كفـاءة العـاملير

ــطـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف  ل كمـا ال األنشـ يوجـد تقييم للمخـاطر الخـارجيـة كمـا أفـاد مـدير التخطيط المـال 
 ة الكهرباء داخل نطاق الدولة. شـرك حيث أن  ال يوجد منافس ل

  اال من خالل االطالع   -
ر
ـــــوالفح  لوحظ تـداخـل ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات حيـث تقوم بع   ختصـ

يات.  داراتاإل   بعمل لجنة المشير

  الــــدفــــاتر   -
ر
ــــعف ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة لوحظ انــــ  يوجــــد ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل الفح  واالطالع والمنــــاقشـ

  توفر تأكيدا مناسبا عند 
 عملية الرقابة. إجراء  والسجالت البر

ــ - ــابـــة الـــداخليـ ة لوحظ تكرار من خالل االطالع عل تقـــارير المراجعـــة الـــداخليـــة والرقـ
 المعنية.  داراتالمالحظات السابقة بسبب عدم األخذ بها من قبل اإل 

ةل كما لوحظ نق   شـــرك لوحظ ضعف وجود تفوي  بالصالحيات يحقق أهداف ال -
ر لحجم المسؤوليات والصالحيات وطبيعة العمل.    فهم وإدراك بع  الموظفير

ر
 ا

ية  الموارد البْس 

ـــــرك الإدارة   أصدر رئيس مجلس - ـــ ــ ــ ــ م  2021( لسنة  156مة للكهرباء قراره رقم )ة العا شــ
ر ترقية تشــــجيعيةل وهذا بالمخالفة ألحكام المادة )بشــــأن  ( من 32ترقية مســــتخدمير

قية بما ال يجاوز  اإلدارة ل والذي حدد صــــالحية رئيس مجلس ســــا   النظام األ    الير
ر
ا

ةل أما ترقية من يشغلون الدرجة الحادية   ــــر الدرجة العاشر ــ ــ من  فما فوقف فه  ض عشــ
ـــــ ـــــاصـ ـــ  علي  المادة )اإلدارة ات مجلس  اختصـ ــ من   14  ة ( فقر 31ل وذلك وفق ما نصـ
 . سا   النظام األ 

ــــتوياتل غير أن   - ــ ــ ــ ــ ر مدراء عل كافة المسـ ــــدور القرارات المتعددة بتعيير ــ ــ ــ ــ بالرغم من صـ
ر مازال شاغر  منصب مدير   إدارة األصول الثابتة والتأمير

 
 . ا

-   
ر
ـــــعف ا ــ ــ ــ املوحظ وجود ضـ ر ر واللوائن ومخالفتهال حيث    الير ر بالقوانير ـــــتخدمير ــ ــ ــ المسـ

المســـاءلة التأديبيةل وبع  القرارات  بشـــأن    قرار   33م عدد  2021صـــدر خالل ســـنة  
. أكير  بةحالة تقضـر  من مستخدم للمجلس التأديب  

ر  - ـــــكير ـــــن إن التسـ   اتضـ
ر الوظيقر ـــــكير   بالتسـ

من خالل االطالع ومقارنة المالك الوظيقر
ـــــوائية وغير  ــ ــ ـــــب المؤهل    يتم بطريقة عشـ ــ ــ   عدم تناسـ

ر
ـــــن ذلك ا ــ ــ ـــــةل وقد اتضـ ــ ــ مدروسـ

ــهادات ابتدائية   ــ ــ ــ ر شـ ــــ  مع الوظيفةل حيث يمتلك بع  الموظفير ــ ــ العلم  والتخصـ
  وثانويةل وعلوم عسكريةل وشهادات حفظ القرءان الكريم. 

ــــة بأعمال ذات طابع إداريل   - ــ ــ ــ ــ   الهندسـ
ر
ــــخاص يحملون مؤهالت علمية ا ــ ــ ــ ــ تكليف أشـ

  بالمخالفة لقانون البطاقات المه
ر
ــــتخدم إال ا ــ ــــغيل أي مسـ ــ نية الذي أوجب عدم تشـ

  تخص  فيها وتأهل لها. 
 الوظيفة البر
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  المعتمد لدى ال -
ر    ة العامة للكهرباءشــرك بمقارنة المالك الوظيقر   تبير

بالكادر الوظيقر
وهذا يدل عل عدم اســـتغالل    % 20وظيفة شـــاغرة أي بنســـبة    10,238وجود عدد  

ـــــرك ال ــ ــ ــ   والتنمية الشــ
ـــــريبة للكادر الوظيقر ــ ــ ــ ة وإتباع سياسة توظيف جيدةف مما يتين شــ

  سير عملها. شـرك وتطوير ال بشـري ال عنصـر الفرصة لل 
ر
 ة ا

قيـات نتيجـة تبـاطؤ  - ــويـة الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ر
  إتمـام إدارة    التـأخير ا

ر
ر ا ــؤون العـاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إجراءاتشـ

ـــــرف تأخر  إل  التســـويةف مما يؤدي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وقد لوحظ   صـــــ ر المســـتحقات المالية للموظفير
 ات سنوات سابقة. مصـروف ية بدال من بند ساستبات األ تحميلها عل بند المر 

ر ومنحهم مكــــافــــآت مــــاليــــة دون - عقودف بــــالمخــــالفــــة للمــــادة  إبرام    تم تكليف متعــــاونير
 ة. شـرك لل  اإلدارية( من الالئحة 18)

ر من جميع    إجراءاتة تن  عل  شـــرك بال  إداريةبالرغم من وجود الئحة  - تنظم التعيير
قيـــة  إجراءاتالنواج  وكـــذلـــك   ــــوص    الير ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود مخـــالفـــة للقـــانون بخصـ غير أنـــ  تبير

قيةل وان هناك منشور صادر عن رئاسة الوزراء عن سنة   ة العامة  شــــرك لل م  2015الير
ر  ـــــر   للكهرباء ين  عل عدم تعيير ـــــري   أي عنصــ وذلك للعبء المال  الذي يشكل    بشــ

 عل الدولة.  بشـري ال عنصـر ال

ــــب  ت  اإلداري من خالل االطالع عل تقرير التفتيش   - ــدريـ ــ ــة التـ ــ ــات لالئحـ ــ ــالفـ ــ ر مخـ بير
ر بما يتعارض مع التخص  المطلوب شـرك الخاصة بال ة من حيث تخص  المدربير

 . ر  للمستهدفير

 ة وتقييم نشاطها المالي شـرك ئج فحص ومراجعة حسابات ال انت

-   
ر
ـــــوية( بلغ  قيمت  ا ــ ــ ـــــاب )فواتير تح  التسـ ــ ــ ــابات الرقابية حسـ ـــ ــ ــ ـــــمن الحسـ ــ ــ ظهر ضـ

ــاب غير مقيد   دينار   732,954,037م مبلغ  2021/ 12/ 31 إل   موج أو    وهذا الحسـ
ام أصول "  ر ــــروف   اتأو الير ــــركةال  أو إيرادات  اتأو مصــ "ل مما يدل عل ضعف عملية  شــ

ايد من سنة ألخرى.  ر ا م ومير  التوجي  وهذا الرصيد مير

ـــــامـل(   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات )منظومـة النظـام الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ وجود    IFSبـاالطالع عل منظومـة الحسـ
قيود غير معتمـــدة تم إعـــدادهـــا من  106,533ت المـــاليـــة عـــدد  لعـــديـــد من المعـــامال ا

ــــرك المالية بال  اإلدارة قبل   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ المراجعة الداخلية.  إدارة   ها من قبلاعتمادة ولم يتم  شـ
ـــــتندات المعززة   ــ ـــــعف المسـ ــ ـــــعف نظام الرقابة الداخلية وكذلك ضـ ــ وهذا يدل عل ضـ

 . صـرف لعملية ال

امات   ن
ُ
 المرصوفات وااللت

ة خالل  العموميةت بلغ إجمال  المصـروفا  - : 2021-2019الفير  م كما بالجدول التال 
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السنة   التغت  عن العام   المبلغ  

 السابق 

طبيعة  

 التغت  

 ارتفاع  66,566,230 1,741,627,772 2019

2020 1,653,873,012  (87,754,760)  انخفاض  

 ارتفاع  160,084,657 1,813,957,669 2021

 

ــبة ال - ــ ـــــروف ارتفاع نسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   بع  هذه البنود من أهمها ات  مصـ
ر
 : الفعلية عن التقديرية ا

ــــبة   ــ ــــاريف نقل بنسـ ــ ــــبة  % 33)مصـ ــ ــــبة  % 18ل نفط خام بنسـ ــ ل عالوة مناطق نائية بنسـ
ـــــرك ل حصة ال% 59 ــ ــ   دمغة المرتبات  شــ

ر
ر بنسبة  % 2ة ا ل بند مكافآت وحوافز للعاملير

 . (% 7ل بند مواد ومستلزمات الطباعة بنسبة % 41

  حزيــادة ب -
ر
ــبــة    دينــار   19,420,317كمهــا بمبلغ  نــد المرتبــات ومــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خالل   % 2وبنسـ

ــــنة   ــــنة  م  2021سـ ــــبب ذلك ل يادة بع  البنود والعالوات  مل  2020عن سـ ويرجع سـ
 م. 2021الممنوحة خالل سنة 

  ال -
ر
انية التقديرية مثل بند عالوة مناطق    صـرف تجاوز ا ر   المير

ر
بما يفوق المخص  ا

ف بــالمخــالفــة لن  ال ر ( من الالئحــة المــاليــة  4مــادة )نــائيــة ومكــافــآت وحوافز العــاملير
 ة. شـرك لل 

يتم دمج بند عالوة الندب وعالوة المناطق النائية وبدل اإلجازة الســنوية ضــمن بند  -
يةل كما يتم دمج بند المكافآت التشـــجيعية ضـــمن مكافآت وحوافز  ســـاســـالمرتبات األ 

ــتنـاد عل ال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة التقـديريـةل دون االسـ ر   المير
ر
  تقـدير هـذه البنود ا

ر
ر ا أو   ئحـةالعـاملير

ف مما يستوجب  
ر
  هذا إعادة  ن  قانون

ر
 . اإلجراء النظر ا

ـــــنة   - ــ ـــــف بالمنظومة لسـ ــ ر عدم تطابق بند مكا م  2020من خالل مقارنة الكشـ فآت  تبير
ر بفــارق قــدره   بنــد العمــل   عــدم تطــابقل وكــذلــك  دينــار   1,099,681وحوافز العــاملير

  بفارق وقدره  
ر
ــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبة لبند  بالن  دينار   7,260,590دينارل وبمبلغ    783,516اإلضـ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

 لبند عالوة مناطق نائية.  دينار  2,184,406حوافز الجبايةل وبمبلغ 

ــغيليـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفـات التشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ر التقـديرا والمـضــ ة جـدا فيمـا بير ـــــب كبير ــ ـــ ــ ــ ــ وجود انحرافـات بنسـ
 :  التال 

ر  الفعلية حيث تبير

 من المخص .  % 50ة بتنفيذ إال شـرك بند مواد ومستلزمات التشغيل لم تقم ال -

من   % 28م  2020خالل سـنة  ه  بلغ  نسـبة تنفيذ  الغيار والصـيانةنفقات قطع   ▪
 المخص . 

ــــروف بند   ▪ م  2020خالل سنة  ه  ات خدمية متنوعةف حيث بلغ  نسبة تنفيذمصــ
 من المخص .  % 18بنسبة م 2021من المخص ل ولسنة  % 39

ــــ  ال - ـــــروف زيادة مخصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــنة  مصـ يات الطاقة لسـ ــــير ــــنة م  2020ات المالية ومشـ عن سـ
ــــرف إال مبلغ  ومع ذلك لم يتم  ل  % 302بنسبة  م  2019 ــ ــ ــ ــ دينار من   54,253,643صــ

ـــــل مبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار   183,650,000أصـ ــــة    دينـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عالوة عل أن   لم2020مخصـ
   دينار   560,453م لم يتجاوز مبلغ  2021خالل سنة    مصـــروف ال

ر
ل والمخطط البيان

  يوضن التفاوت الكبير 
 المخص  والفعل  لسنبر

ر  م. 2021-2020بير
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  بند  -
ر
ــبلغ  المرتبات ا ــ ــ ـــــروف مصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة  ــ ــ ــ ــابقة لسـ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ  وقدره  2021ات سـ

 
م مبلغا

ـــــروف   إجمال  من   % 14.7وه  تمثل ما نسـبت    دينار   24,481,345 ــ ـــ ــ ــ ــ ات سـنوات  مصـــ
 سابقة. 

-    
ر
امــات ا ر  وقــدره  2021/ 12/ 31بلغــ  قيمــة االلير

 
دينــارل    9,369,627,272م مبلغــا

ـــــنة   ــ ــ ــ   نهاية سـ
ر
 وقدره  2020بينما كان  ا

 
ب يادة  دينارل أي   8,571,274,554م مبلغا

 . % 9.3دينار وبنسبة  798,354,834قدرها 

امبتحليل بنود اال - ر امات نالحظ أن قيمة االلير ر ــــغيل المحطات  لير ــ ـــ ــ ــ ــ ات مقابل مواد تشـ
اماال إجمال  من  % 70)وقود وزيوت وشحوم( تمثل نسبة  ر  ات. لير

  تم   شـرك وقد قام  ال -
وزارة إل    ا إحالتهة بةجراء مصادقات مع مزودي الوقود والبر

 دينار.  5,109,700,964ل بقيمة المالية

-   
ر
ــــرف االســتمرار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف وجبات غذائية عن طريق حســاب تمويل   صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   اتمصــــ

  هذا المجال. شـرك العالقات العامة بدال من التعاقد مع 
ر
 ات متخصصة ا

  إعداد محا ر اال  -
ر
ــــروف من حســــاب تمويل    تفاقاالســــتمرار ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العامة   اإلدارة ات  مصــــــ

الذي    ســــاست الطابع االســــتعجال  ودون معرفة األ غير ذا  األعمال للخدمات لبع   
 . سعار تم االستناد علي  عند وضع األ 

 اإليرادات وسياسات التحصيل

  المبالغ المحصلة من الخزانة العامة لسن إجمال  بلغ  -
: 2021ل م2020بر  م كما يل 

م 2020 نوع االيراد / السنة  م 2021   

 840,000,000 720,000,000 الخزانة العامة/ دعم الكهرباء 

 2,500,000,000 564,479,684 الخزانة العامة / الباب الثالث 

 223,766,916 149,472,914 الخزانة العامة الطوارئ 

إيرادات التشغيل المحصلة )غير  

 موثق(
322,775,930 676,836,496 

 4,240,603,412 1,756,728,528 االجمالي 
 

ــــدارات(   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  بلغــ  اإليرادات الطــاقــة الكهربــائيــة )إصـ  خالل العــامير
ا
ــلــة فعع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمحصـ

: 2021مل 2020  م كما بالجدول التال 
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م 2020 السنة  م 2021   

 654,434,538 539,678,694   صداراتاإل 

 86,072,877 180,160,014 إيرادات متحققة )صغار(

 279,756,772 13,474,455 إيرادات متحققة )جهات(

(تفوي /مقاصة إيرادات )  117,269,241 295,192,047 

 15,814,800 11,872,220 إيرادات العقود 

 93,633,784 1,772,823 األقساط المحصلة
 

ــتحقة لل  إجمال  بلغ   - ــ ــ ـــــرك الديون المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر  شـ ــتهلكير ــ ــ ــغار المسـ ــ ــ  –ة العامة للكهرباء )صـ
ــــرك ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   الجهات العامة(    –ات  شـ

ر
 وقدره  2021/ 12/ 31ا

 
  4,368,579,151م مبلغا

:   لدينار    كما يل 

ــــتحقة عل إجمال  بلغ   - ــ ــ ــ ر    الديون المسـ ــــتهلكير ــ ــ ــ ــــغار المسـ ــ ــ ــ   دينار   1,435,990,267صـ
 الديون.  إجمال  من  % 32.8بنسبة 

ـــــتحقة عل ال إجمال  بلغ   ▪ ــ ــــرك الديون المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ     اتشـ
 
  787,727,302وقدره  مبلغا

 الديون.  إجمال  % من 18بنسبة  دينار 

بلغ   ▪ ــــا  ــ ــــال  كمـ ــ ــــة    إجمـ ــ ــتحقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ ــــديون  ــ ــــدره  الـ ــ وقـ  
 
ــــا ــ ــــة مبلغـ ــ ــــامـ ــ العـ ــــات  ــ الجهـ عل 

 الديون.  إجمال  من  % 49.2بنسبة  دينار  2,144,861,582

-   
ر
ر كل من الإجراء   التأخير ا ة والجهات العامة  شــرك مقاصة لتسوية الديون العالقة بير

 ارتفاع مديونية الجهات العامة. ل أدى إ الذي األمر  الممولة من الدولةف

ـــــرك تهاون ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ حات  شـ ـــيل الديون من خالل عدم تقديم الحلول والمقير ــ ــ ــ ــ   تحصـ
ر
ة ا

اف مما يستوجب انتهاج  أدى إل   الذي األمر    المناسبةف
 
ر بشكل كبير جد زيادة المدينير
 .   عملية تحصيل مستحقاتها لدى الغير

ر
 سياسة جيدة ا

ــــنوات  بلغ عدد العدادات الموردة خالل   - ـــ ــ ــ ــ ــــهر    2019-2018السـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة    7وحبر شـ ـــ ــ ــ ــ لسـ
 ل منها عدادات إنارة ومنها عدادات قوة. عداد  102,300م 2020

ــــال  بــلــغ   - ــ ــ اإل   إجــمـ ــــل  ــ ــ لــكـ ــــات(  ــ ــ )الــطــلــبـ ــــددة  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــمسـ ــيــالت  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــتــوصـ ــــدد  ــ ــ حــبر   داراتعـ
ــيلــــةل منهــــ  102,571م  2021/ 21/ 31 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   63,593ا مــــا يحتــــاج لمواد وعــــددهــــا  توصـ

ــبــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيلــة بنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ عــدد   إجمــال  من    % 62توصـ   حير
ر
ــــددةل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيالت المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   التوصـ

  ال تحتـــاج لمواد  
ــيالت البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـــة   38,978التوصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيلـــة بنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إجمـــال  من    % 38توصـ

 التوصيالت المسددة. 

ــنة    إجمال  بلغ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهاية سـ
ر
عداد موزعة عل   230,200م  2021العدادات العاطلة ا

ــرك المناطق بال  إدارات ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــيالت غ إجمال  ة. فيما بلغ  شـ ــ ــ ــ ــرعية  ير العدد التوصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ شـ
 توصيلة.  444,780

ــــرك عدم توريد ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــنة  شـ ــ   زيادة الفاقد  م  2021ة ألي عدادات خالل سـ
ر
ــِهم ا ــ سـ

م
مما ي

 ة. شـرك ال إيراداتوبالتال  انخفاض 
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ــــددةف حيث بلغ   - ـــ ــ ــ ــ ــــيالت   إجمال  عدم توفر المواد الالزمة للطلبات المسـ ـــ ــ ــ ــ عدد التوصـ
  تحتاج لمواد 

 . % 62نسبة توصيلة ب 102,570توصيلة من أصل  63,593البر

ــــول عل عـــدادات  بلغ    - ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ  102,571إجمـــال  عـــدد الطلبـــات للحصـ   حير
ر
عـــداد ا

 . 444,780شـرعية التوصيالت غير ال إجمال  

  نهاية سنة  إجمال  بلغ  -
ر
 عداد.  230,200م 2021العدادات العاطلة ا

ــــنة   - ـــ ــ ــ ــ ــــاعةل    35,058,114م  2020بلغ  الطاقة المنتجة حبر نهاية سـ ـــ ــ ــ ــ ميجاوات سـ
  بلغ  2019عن سنة  % 8بنسبة انخفاض 

 ميجاوات ساعة.  38,105,737م البر

ميجاوات    34,543,459م  2020بلغ  الطاقة المرسـلة للشـبكة العامة خالل سـنة   -
 ساعة. 

ـــــة   - ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاري خالل سـ ـــــد التجـ ـــــاقـ الفـ ـــــة  ـــــ  كميـ م نحو  2021/ 06/ 30وحبر    2020بلغـ
ــبــة    ميغــاوات  14,607,474 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلــة وبقيمــة  من    % 37.6وبنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمــال  الطــاقــة المرسـ
ــــحة تهدف دينار   540,476,538 ـــ ــ ــ ــ ــــة واضـ ـــ ــ ــ ــ ــــياسـ ـــ ــ ــ ــ ر وجود سـ تخفي   إل   ل كم لم يتبير
 الفاقد التجاري. 

لقوةف حيــــث بلغــــ  عــــدم توريــــد الكميــــات الكــــافيــــة من عــــدادات اإلنــــارة وعــــدادات ا -
ــنوات    102,300الكميات الموردة   ولم يتم  مل  2020-2019-2018عداد خالل السـ

 م. 2021خالل سنة  عداد أي  توريد 

ــــخم الهيكل   - ــ ـــــرك لل   اإلداري تضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   16دارات التابعةف حيث بلغ  حوال  ة وتعدد اإل شـ
 ة. شـرك عل ال  اإلداري الذي فاقم العبء المال  و مف األمر  2021عامة حبر سنة  إدارة  

  خارج المخططل والتوصيالت غير ال -
ئ
ــــرعالبناء العشوان ــ   مواد تنفيذ  شــ

ر
ية والنق  ا

 توريدهال ووجود عدادات عاطلة.  العداداتل بسبب عدم

ــــعف البنية التحتية لل  - ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ــــاريــــع التطوير المتعلقة  شـ ـــ ــ ــ ــ ةل مع توقف بع  مشـ
 بمحطات توليد الطاقة. 

 المصارف

ــــرف بلغ عدد الحســابات الم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركة العامة للكهرباء  ية لل صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   17حســابل منها    429شــــ
  حساب م

ر
ــــرا ــــحساب م  412اإلدارة العامة للشؤون الماليةل وعدد   يخ   صــ   صــ

ر
 را

 المناطق.  إداراتيخ  

يا بمبلغ وقدره    صـرف الممن مبالغ تم خصمها   - دينار    524,412,557ولم ت ب  دفير
ــــاريـــــــخ   ــ ــ ــتـ ــلـــغ  2022/ 05/ 02بـ ــبـ مـ ـــم  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار    305,427,587م خصـ ــ ــ ــنـ رقـــمديـ ــــك  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بصـ

21xxxxx02  ــــاريــــخ ــــم مبلغ  م  2021/ 06/ 22ل وبتـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار    218,734,720تم خصـ دينـ
 المركزي.  ليبيا  صـرف ة بمشـرك ل بحساب ال21xxxxx01 بصك رقم

ة شــرك بحساب الدينار    21,646,087مجموعها   صــرف صكوك صدرت ولم تقدم لل  -
 . الصحاري  صـرف بم

مبالغ تم خصمها   دينارل  7,828,244مجموعها   صــرف صكوك صدرت ولم تقدم لل  -
يا مجموعها  صـرف من الم  . دينار  648,850ولم ت ب  دفير
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ـــــرك قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرفية وبمبالغ  حسـاباتها الم  أرصـدة ة بالسـحب عل المكشـوف من شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـــ
ة   م. 2021لم تطرأ عليها حركة خالل سنة ل عدد منها كبير

 العهد 

ـــها من آلية   - ـــ ــ ــ ــ ـــتديمة لما ينقصـ ـــ ــ ــ ــ ـــتندية للعهد المالية المسـ ـــ ــ ــ ــ ــــوح الدورة المسـ ــ ــ ــ ــ عدم وضـ
ــــرف العهد توضن أوج    ــ ــ ــ   العهد المالية سواء المؤقتة أم  ل حيث لوحظ  صــ

ر
التوسع ا

  وقتها   إقفال المسـتديمةل وعدم 
ر
ر االنتهاء من الغرض أو    العهد المالية المؤقتة ا حير

   من أجل . صـرف الذي 

ــــرك حة المالية لل باالطالع عل الالئ - ــ ــ ــ ر أنها  شــ ــــر ة تبير ــ ــ ــ للعهد المالية ناهيك عن   لم تشيــ
  منن العهد وأوج  ال

ر
ـــــتناد عليها ا ـــ ــ ــ ــ   يتم االسـ

ـــــس البر ـــ ــ ــ ــ ـــــع األسـ ـــ ــ ــ ــ ــــرف وضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ منها    صـ
 واستعاضتها وتسويتها. 

ر قيام بع  اإل  -   بصــيانة بع     داراتتبير
ر
من خالل العهد ســيارات(   –  األصــول )مبان

ر اإل ختصاصتضارب اال ل و دون الرجوع إلدارة الخدمات   ال  داراتات بير
ر
ــــرف من ا ــ ــ صــ

 . العهد 

  ال -
ر
 النظر فيها. إعادة  من العهد وفق مناشير قديمة لم يتم صـرف االستمرار ا

  توفير  داراتة قيام اإل ضــــرور العهد مع  صــــرف عدم وضع آلية للتقليل من  -
ر
بدورها ا

 ة. شـرك احتياجات ال

وعات  العقود والمْس 

مة خالل ســنة   إجمال  بلغ   -   2020العقود وأوامر التكليف )أشــغال عامة( المي 
 
م مبلغا

ــــدره   ــــدد    33,464,372وقـ ــــارل بعـ ــــدد    111دينـ ــــا عـ ــــد وأمر تكليفل منهـ ــــد   93عقـ عقـ
ل وقد بلغ المسدد منها بالتكليف المبا   . % 6بنسبة دينار أي  2,146,546شر

امبلغ اال - ر ـــــرك القائم عل ال لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مة وأوامر تكليف عن ة فيما يتعلق بعقود أشـــغال عا شـ
ــــنة   ــ  وقدره  2020سـ

 
ــــبة  أي   لدينار   31,317,478م مبلغا ــ إجمال  أوامر من   % 94بنسـ

 التكليف. 

ــــال  بلغ   - ــــة    إجمـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة( خالل سـ ــــامـ ــــال عـ ــغـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حبر  م  2021العقود وأوامر التكليف )أشـ
 وقــدره  2021/ 11/ 30

 
أمر تكليفل   15دينــارل وه  تمثــل عــدد    7,450,546م مبلغــا

ــــدد منها  تكليف المبجميعها تم  بال ـــ ــ ــ ــ ل بلغ المسـ ــــبة  دينار أي   1,729,014اشر ـــ ــ ــ ــ بنسـ
23 % . 

ـــــع ال - ــ ــــرك توسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   شـ
ر
ـــــدار إبرام  ة العامة للكهرباء ا ــ تكليف دون وجود  أوامر    عقود وإصـ

امـــالتغطيـــة المـــاليـــة الالزمـــةف ممـــا ترتـــب عنـــ  زيـــادة عـــبء اال ر ات دون القـــدرة عل لير
 الوفاء بها. 

ــــرف عدم قيام المهندس الم - ــــروع ة بالمبتقديم تقارير دورية خاص  شــ ــــرف الذي ي  شــ   شــ
  ب
 . صـرف المستخل  المحال لل  اعتماد علي  ويكتقر

تب عن  عزوف بع  ال - ر مما قد يير   تســليم المواقع للمقاولير
ر
ــــرك التأخير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شــــ

ر
ات ا

 المنوطة بهم.  األعمال تنفيذ 
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ــــرك التكليف )التشغيلية( الصادرة عن الأوامر    جميع - ــ ـــ ــ ــ ــ ة العامة للكهرباء خالل سنة  شــ
. م 2021/ 11/ 30حبر م 2021  تم  بالتكليف المباشر

  تم  خالل سنة  أوامر    عدم تطابق البيانات بخصوص -
الواردة م  2021التكليف البر

ـــــبة المإدارة  العامة للخدمات مع البيانات الواردة من  اإلدارة من  ــــروع محاسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ات  شـ
 التابعة لإلدارة العامة للشئون المالية. 

  تم  أوامر    عـدد  -
أمر تكليفل أمـا عـددهـا  36ارة الخـدمـات  إد  من  تقـديمهـا التكليف البر

ة فقد بلغ  فقط المإدارة  وفق  أمر تكليف.  15شـروعات عن نفس الفير

  تعلية أصولها الثابتة عن شـرك تأخر ال -
ر
المتعلقة    م2021-2020-2019السنوات    ة ا

ــــروعبالعقود وأوامر التكليف )الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ آخر  ات التشــغيلية( المنجزةف حيث لوحظ أنشــــ
 م. 2018خالل سنة  تعلية لها كان 

  تم إبرامها خالل سنة   -
كيبات البر عقدل   100م  2020بلغ عدد عقود التوريدات والير

 عقد 68م عدد 2021كما بلغ  خالل سنة 
 
 . ا

ــنــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كيبــات عن سـ يورول   73,519,330م 2020بلغــ  قيمــة عقود التوريــدات والير
ــــدد منها    82لعدد   ــ ــــببيورو أي   43,741,627عقدل سـ ــ القيمة  إجمال   من   % 59  ةنسـ

ــــدد منها    10دوالر لعدد    40,497,855التعاقدية(ل وقيمة     39,099,307عقودل سـ
ـــبة   لدوالر  ــ ــ ــ ــ ـــ  341,780  %ل وقيمة97بنسـ ــ ــ ــ ــ ـــويسـ ــ ــ ــ ــ ــفرنك سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جني     864,958ريل وــ

  
ليبر  ولم يتم التنفيذ.  اعتماد فتن لها  اسير

يورول ســـدد منها    35,932,037عقد بقيمة    40م  2021العقود ســـنة   إجمال  بلغ    -
ــبة  أي  ليورو   8,364,664مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   143,658,976عقود بقيمة    14%ل وعدد 2بنسـ

 . % 2بنسبة أي  لدوالر  2,620,877دوالرل حيث سدد منها مبلغ 

  فتن لها   -
ــــنة   اعتماد بلغ  العقود البر ــ ــ ــ ــ م بلغ عددها 2020بالعملة المحلية خالل سـ

ــــدد منها مبلغ    6,514,000عقودل بقيمة    5 ــ ــــبة  دينار أي   6,063,073دينارل سـ ــ بنسـ
ــنـــة  % 93 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عقـــد بقيمــة    20العقود  بلغ عـــدد  م 2021/ 6/ 30حبر    م2021ل وعن سـ

 . % 59بنسبة أي  لدينار  5,461,990دينار سدد منها مبلغ  9,304,333

ــــبت  ) - ــ ــ ــ ــ ــــبق نالحظ أن ما نسـ ــ ــ ــ ــ     (% 66ل  % 28مما سـ
 
عقود التوريدات    إجمال  من تقريبا

  أبرمتها ال
كيبات البر ر    ة العامة للكهرباءشـــرك والير فتن لها  م  2021-2020عن السنتير

 ات ولم تنفذ حبر تاريخ . اعتماد

كيبــــات وفق قرار مجلس الوزراء رقم   - تم مل  2021/ 02جميع عقود التوريــــدات والير
انية الطوارئ المودعة بماعتمادتغطية   ر ــــرف اتها من مير ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزيل وقد كان     صــ

الوزراء ومن   مجلس  ــاشر من  ــ ــ المبـ ــاليف  ــ ــ بتكـ ــد  ــ ــ ــاقـ ــ ــ التعـ ــة  ــ ــ إدارة   رئيس مجلسطريقـ
ات  شـــروعة والمتعلقة بتنفيذ المشـــرك ةل وذلك مقابل تنفيذ الخطة العاجلة لل شـــرك ال

 وأعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية. 

ــــرك تباطؤ   - ــ ــ سعودية لتوريد كوابل ألمونيوم مختلفة األحجام  CABLES BAHRA  ةشــ
ــأ ســــعو  دوالرل   1,760,500عاقدية قدرها  دي وبتكلفة تللجهد المنخف  ومن منشــ

ـــــرك الاتخاذ   ل وعدمأشـهر   4وبمدة   ــ ـــ ــ ــ ــ الالزم حيال التباطؤل    اإلجراءة العامة للكهرباء  شـــ
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ــــديق العقد  كذلك عدم وجود ما يف ــــلحة ال  لدى يد تصـ ـــــرائبمصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــافة إل باإل   ضـ ضـ
 تعديل اسم وعنوان المستفيد. 

ـــــلحة ال - ـــــديق العقد من مصـ ــــرائبعدم وجود ما يفيد تصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــافة إل ل باإل ضـ تجاوز ضـ
ـــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   العقد رقم  ة الشـ

ر
مل  2021/ 01/ 20بتاريــــخ    2021/ 2موردة مدة التنفيذ ا

م مع  ـــــرك والمي  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــواحن جهد   TECNIBATة  شـ ــــبانيةل لتوريد شـ ــــة    110-48إسـ خاصـ
ــيانة الدوري ـــ ـــ ــ ــ ــ ــأ أورون   وبتكلفة  بمعدات الوقاية بمحطات التحويل أثناء الصـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ةل منشـ

ل  عتماد تبدأ من تاريــــخ فتن اال   أســــبوع   15ة  يورو وبمدة تعاقدي  1,193,433تقديرية  
 م. 2021/ 03/ 22بتاريــــخ  عتماد حيث تم فتن اال 

ــاريــــخ فتن اال  - ــد وتـ ــاقـ ــة التعـ ر عمليـ ــة بير ة طويلـ
ــاد لوحظ وجود فير ــد   عتمـ ــاريــــخ توريـ وتـ

  استكمال  
ر
  اإلجراءاتالمواد بالرغم من الحاجة الماسة لتلك الموادل كذلك التأخير ا

  
ــحنـات المواد البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـانـةل للعقـد رقم تم تورـيدهـا ل الجمركيـة لشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنفيـذ خـدمـات الصـ

م مع   2020/ 68 ــــرك والمي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الحمراء المحدودة لتوريد وصــالت ونهايات كوابلل  شــــ
ل ب ـــــلوب التكليف المباشر ـــ ــ ــ ــ ل بأسـ ـــــأ أورون   ـــ ــ ــ ــ يورو   959,000تكلفة تعاقدية بلغ   منشـ

 . عتماد تبدأ من تاريــــخ فتن اال  أشهر  8وبمدة تنفيذ 

ــــرك قيام ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2020/ 07/ 22بتاريــــخ    2020/ 71باء بةبرام عقد رقم العامة للكهر ة  شــــــ
 . يورو  882,000إجمالية ة الحمراء المحدودة بقيمة شـرك مع 

ــــرك سالك( تم توريدها منذ سنوات من أن المواد )األ  - ــ ـــ ــ ــ ــ كية عن طريق  EMTAة شــ الير
ــــرك    مخازن الشــ

ر
ــــرك ة محلية وتخ ينها ا ــــر ة )مخازن المنارة( بمنطقة  شــ  بن غشير   قصــ

ر فتن اال إل  ــــرك وتسليم المواد ل  عتماد حير ـــ ــ ــ ــ أن المواد المراد توريدها  أي   ة الحمراءلشــ
ـــــرك متوفرة وموجودة بمخازن ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة العامة للكهرباءل وحيث أن هذه المواد ليســـ   شـ

ـــــرك لل  ــ ــ ـــــرك ة العامة للكهرباءف حيث تم استخدام مخازن الشــ ــ ــ   شــ
ر
ر ة ا تخ ينها وأخذ حير

تب عن  تحمل ال ا قد يير ة شــــرك كبير من السعة التخ ينية بمخزن مواد الشبكاتل ممغ
  المخازن العامة دون تسـوية  

ر
هاف بالمخالفة  إجراءاتالعامة للكهرباء مسـئولية بقائها ا

ة حيث نص  عل أن  )ال يجوز أن يحتفظ  شـرك ( من الالئحة المالية لل 128للمادة )
ــــبمخازن ال ـــــرك شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــناف غير مملوكة لها إال بةذن خاص من "مجلس ــ   ... " اإلدارة ة بأصـ

  حال وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة لل 
ر
أنواعها وأسباب  إثبات   ة يجبشـــرك وا

 خاص(.  حضـر وجودها بم

ـــــرك تم توريد المواد لمخازن ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــروط ة بالمخالفة لشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــالن   عتماد اال   شـ المفتوح لصـ
يتم الدفع عن أي   (CIFلدفع تن  عل أن تكون )ا  شـــروط   اعتبار ة الموردةل بشـــرك ال

ــــرف طريق مســـتندات الشـــحنل بالمخالفة لمنشـــور م ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي ويتعذر مع     صـــــ
 . عتماد تسوية اال 

دفع   شــــروط ة العامة للكهرباء بتغيير  شــــرك ة الموردة )الحمراء( بمطالبة الشــــرك قيام ال -
ــــر ف بحيث يتم الدفع مقابل معتماد اال  ــ ــ ــــرك المواد بمخازن الفح  واستالم  حضــ ــ ــ ة شــ

 العامة للكهرباء. 

ـــــرك عدم قيام ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ات  عتماداال   قفال الالزمة إل  اإلجراءاتة العامة للكهرباء باتخاذ  شـ
 المفتوحة لصالن الجهات المتعاقد معها عل الرغم من انتهاء مدة نفاذيتها. 
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-   
ر
ــتنــديــة عــدم  عتمــاداال أغلــب    لوحظ ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امات المسـ ر  الموردين بمــدة تنفيــذ العقــد   الير

ـــــافيـة عن مدة العقـد   ــ ـــ ــ ــ ــ ــليـحيـث منحـ  بع  العقود مدة إضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةل وعدم تطبيق  األصـ
 .  غرامات التأخير

  استكمال  -
ر
  تم توريدها.  اإلجراءاتالتأخر ا

 الجمركية لشحنات المواد البر

ر تــاريــــخ التعـــاقــد وتــاريــــخ فتن اال  - ات طويلـــة بير
ممـــا يــدل عل   عتمـــاد لوحظ وجود فير

 ات. شـرك قبل التعاقد مع العدم التأكد من توفير التخصي  المال  

ر تـاريــــخ فتن اال  - ات طويلـة بير
وتـاريــــخ توريـد المواد بـالرغم من   عتمـاد لوحظ وجود فير

 الحاجة الماسة لتلك المواد. 

 ات الكهربائية نشاء ة ال شـرك 
   نظم وقواعد الحوكمة

ــــ  المادة ) - ــ ــ ــ ــــا   ( من النظام األ 39نصـ ــ ــ ــ ر لل سـ ــــركة مدير  عل أن يعير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  شـ
 
 عام ا

 
يتم    ا

 دي"ل غير أن هذا المنصب ظل شاغر تسميت  من "الجانب الهن
 
مف  2014 منذ سنة  ا

   ممـا أثر 
 
ــلبـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عن الجـانـب الهنـدي ودوره التنفيـذي وهـذا   اإلدارة عل عمـل مجلس  سـ

ر أدى إل     أعضاءوجود فجوة بير
ر
 . اإلدارة مجلس  أعضاءالجانب الهندي وباا

ــــرك الإدارة   صــدور قرار مجلس - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2020( لســنة  5رباء القابضــة رقم )ة الليبية للكهشــــ
ــرك تشــكيل الجمعية العمومية لبشــأن إعادة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات الكهربائية وقد لوحظ  نشــاءة اإل شــــ

ـــــمية ممثل للجانب الليب   ألن الجمعية العمومية تتكون من جانب ليب     ــ ــ ـــــأن  تسـ ــ ــ بشـ
 تشكيل الجمعية العمومية. إعادة  وجانب وهنديل ليس

ــا ( من النظام األ 13مخالفت  للمادة ) - ـــ ـــــيسل والذي  6ل والمادة )   سـ ( من عقد التأسـ
ر   ين  عل أن يكون ممثل من الجانب الليب   وممثل من الجانب الهندي )شـــخصـــير

 فقط(. 

ــنــة   جتمــاع قــامــ  هيئــة المراقبــة بــاال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيــث لوحظ  مف 2021لثالث مرات خالل سـ
ـــــيد كعب أبو عوينةف بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ــ ـــــو الهيئة السـ ــ ــ (  201تكرار غياب عضـ

 النشاط التجاري. م بشأن 2010( لسنة 23) انونقمن ال

ــرك لمناصب رئيس هيئة المراقبة بر.ع.م   / يشغل السيد  - ــ ـــ ــ ــ ــ ات الكهربائيةل  نشاءة اإل شــ
ــــو لجنة مراقبة ب ـــــرك وعضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــروعة المشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــار المدير العام  شـ ــــتشـ ات الكهربائيةل ومسـ

 ة العامة للكهرباء. شـرك المساعد بال

ــــرك حيث أن  - ــ ــ ــ ــــرك تعاقداتها مع الأغلب   الكهربائيةات  نشاءة اإل شــ ــ ــ ــ ة العامة للكهرباء  شــ
  بع  أعمالها  

ر
ـــــرك وتنافس ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروعة المشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر هيئة مراقبة  فإن   ات الكهربائيةشـــ تعيير

ـــــائهـا يعمـل المجـالف ــ ـــ ــ ــ ــ ــبهـة لتعـارض  األمر   يعمـل أحـد أعضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـذي يعـد محـل وجود شـ
 ت. ا شـرك المصالن وضعف االستقاللية ويتعارض مع قواعد الحوكمة الرشيدة لل 

 ة ونشاطها المالي شـرك نتائج فحص ومراجعة حسابات ال 

-   
ـــــرك الإدارة  تراجر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   متابعة المصـــارف الخارجية من حيث كشـــوفات الحســـاب  شـ

ر
ة ا

 واإلشعارات ومتابعة المعلقات. 
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-   
ــــرك الإدارة  تراجر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم شــــ

  العمل عل تســوية المعلقات بالمصــارف الداخلية والبر
ر
ة ا

  عدة مراسالت وتقارير. 
ر
 ذكرها ا

ــــاب رقم يتلم   - ــ ــ ــــوية للحسـ ــ ــ ــــرف بم  004068م إعداد مذكرة تسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــمال   صـ ــ ــ ا  أفريقي شـ
 . صـرف التجاري )لبنان( نتيجة عدم حصولها عل كشف حساب من الم

ـــــرك الإدارة   عدم قدرة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف ة من الحصـــول عل مســـتندات مذكرة تســـوية المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  صـ
وت( – صـرف شمال أفريقيا الهندل م – صـرف كنار )م  . بير

ة العامة للكهرباء  شـرك أنجزت لصالن الأعمال    اتجة عن الن  اإليراداتضعف تحصيل   -
ـــــرك مقابل مستخلصات مقدمة لل   إيراداتوه    ـــ ــ ــ ــ صيانة    إيراداتة العامة للكهرباء و شــ

 المحوالت. 

  دفاتر   -
ر
ـــــتفيدة دون طباعتها ا ــ ـــــالت للجهة المسـ ــ فواتير المبيعات ه  عبارة عن مراسـ

ـــــرائبكما إنها غير مختومة من اللذلكل  مصممة   ــ ــ ـــــريب   إضافةرغم من ل عل الضــ ــ ــ ة  ضــ
 المبيعات والمخالصة عل قيمة الفاتورة. 

المبيعات ســـواءا كان  بتحديد نســـبة هامش الربــن أم  أســـعار عدم وجود آلية لوضـــع   -
 تحديد سعر البيع لكل صنف من البضاعة المراد بيعها. 

ــــروفــبلغــ  قيمــة   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركــات المصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من  شـ  إلم 2021/ 01/ 01ة خالل الفير
 . دينار  10,217,525م 2021/ 06/ 30

ــــر ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف التوســع فــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النقدي عن طريق العهد دون تحديد الصــالحيات وســقف    صــــ
 العهدة.  صـرف العهدة ضمن قرار  صـرف اتل وعدم تحديد ضوابط مصـروف قيمة ال

ر مـا هو مقـدر ومـا تم  - ــــرفـوجود انحراف بير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  صـ
 
انيـة      فعليـا ر ممـا يـدل عل أن المير

ــــحيحـــة وممـــا يفقـــدهــا   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس علميـــة صـ ــ ـــ ــ ــ ــ التقـــديريـــة لم يتم إعـــدادهـــا عل بيـــانـــات وأسـ
 أهميتها. 

ـــــدة ظهور   - ــ ــ ـــــتوجب   للعهد أرصـ ــ ــ مرحلة بالمخالفة للوائن المالية المعمول بهاف مما يسـ
  نهاية السنة المالية. 

ر
 تسويتها ا

    صـرف ظهرت عهدة مالية تم ال -
ر
 اإلداريةت والتقسيمات  بع  التعديال إجراء    منها ا

ــــرك لمقر ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــوى شـ ـــــة عل أن تسـ    ة الليبية للكهرباء القابضـ
 
ـــــما من أرباح الجانب  خصـ

ــــرك الليب   المحققة خالل السنة المالية. وبــهذا تكون ال ــ ــ ــــرف ة قد قام  بالشــ ــ ــ عل   صــ
انية مستقلة وبتنفيذ أخرى  جهة ر   اتها. اختصاصليس  ضمن أعمال  ذات مير

اإل  - ــــل  ــ ــ الــعــمـ عــالوة  ــــة  ــ ــ قــيــمـ ــــ   ــ ــ مــن  بــلــغـ ة  الــفــير خــالل    
ر
ــــاا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إلم  2021/ 01/ 01ضـ

ــــدره  2021/ 06/ 30  وقـ
 
ــا ــ ــار   479,531م مبلغـ ــ ــة   لدينـ ــ ــــدم وجود الئحـ ــــد لوحظ عـ وقـ

ر بـــالعمــل   ر وجود تكليف موظفير ل كمـــا لم يتبير  
ر
ــاا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تحـــدد قيمـــة مقـــابـــل العمـــل اإلضـ

 .  
ر
 اإلضاا

ـــــروف بلغ  قيمة الحوافز والمكافآت ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة من مصـ  إلم  2021/ 01/ 01ة خالل الفير
 وقـدره 2021/ 06/ 30

 
ــنـة كـاملـةدينـار   104,550م مبلغـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كـان المقـدر للسـ   حير

ر
  ل ا

 وقدره 
 
 . دينار  700,000مبلغا
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ــــاب المدينون بال - ــــيد حسـ ـــــرك ظهر رصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   شـ
ر
  68,042,860م بمبلغ  2021/ 6/ 30ة ا

امل وعدم  دينار  ر ـــــرك ال الير ــ ـــ ــ ــ ــ .   أرصـدة ة بةجراء المطابقات والمصـادقات عل شـــ ر المدينير
 ةشـرك بحسابات ال

ــــدة ظهور   - ــ ــ ــابقة لجهات تم تغيير   أرصـ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــــاب المدينون مرحلة من سـ ــ ــ من حسـ
  
ر
  تم  تصفيتها وحلها. أو  شكلها القانون

-   
ــــرك الإدارة  تراجر ــ ــ ــ ا مة لل شــ   متابعة الديون المير

ر
ــــرك ة ا ــ ــ ــ ــــرك ة سواءا كان  لدى الشــ ــ ــ ــ ة شــ

 العامة للكهرباء أم لدى جهات أخرى. 

ـــــر يمثل رصـــيد ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ %  87بنســـبة  دينار أي   32,438,822كة العامة للكهرباء بقيمة  شـ
  
 
ـــــب  منتهية   إجمال  من تقريبا ــ ــ ــ ـــــمانات عقود شـ ــ ــ ــ ل وهو يمثل ضـ ـــــمانات لدى الغير ــ ــ ــ الضـ

 .  
ئ
 )نسب إنجازها عالية( ولم يتم تسليمها بشكل نهان

ر أن مبلغ   - ـــــمانات لدى ال  دينار   1,753,108تبير ــــرك يخ  ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ات المالحيةل وه   شـ
ــــرك حاويات لعبارة عن ضمانات   ــ ــ ــ ــ ات مالحية مختلفة يرجع بعضها لسنوات مالية  شــ

 .                        سابقة )رصيد مرحل( وقد ترتب عن بعضها غرامات تأخير

ــــاب الــــدائنون بــــال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــــد حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركــــظهر رصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دينــــار   74,884,122بمبلغ  ة  شـ
ر
ل ا

 م. 2021/ 06/ 30

ـــــرائبارتفاع قيمة مسـتحقات كل من مصـلحة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ والتضـامن    جتماع  والضـمان اال   ضـــ
 تسديدها عل دفعات. أو  مما يستوجب جدولتها  فجتماع  اال 

ــــدة تكرار مالحظات ظهور   - ــ ــــفيتها  أرصـ ــ ــــنوات لجهات تم تصـ ــ أو  حلها أو   مرحلة منذ سـ
  دون

ر
 اإلدارة حيالهاف مما يـستوجب عرضـها عل اتخاذ أي إجراء   تغيير شـكلها القانون

 المناسب بشأنها.  اإلجراءالعليا واتخاذ 

  حقق  بع  العقود  -
 سنوات سابقة. إل  ترجع تواريخها إيراد  البر

ــــرك يتم التعاقد بالباطن دون موافقة ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ األمر    ة العامة للكهرباء )الجهة المالكة(فشـ
  تفرض وجود موافقــة  97المــادة )  اإلداريــةالــذي يعــد مخــالف لالئحــة العقود 

( والبر
ـــــرك كتابية من ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ة المالكة )الشـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة العامة للكهرباء( عل التعاقد بالباطن فيما  شـــــ

كيب(.   يخ  الجانب المحل  )الير

ـــــاريــــع ترجع تواريــــخ إبرامها  - ــ ــ ـــــب إل   وجود عقود ومشـ ــ ــ ـــــابقةل ونسـ ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ  اإلنجاز سـ
 حيالها. اتخاذ أي إجراء  منخفضة ولم يتم

ر بالباطن عن تنفيذ بع  المشــــاريــــع وذلك لعدة أســــباب منها عدم عزوف الم - قاولير
ل وارتفــاع األ   

ــتقرار األمبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعــار توفر االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل تنفيــذ بع   سـ اض المواطنير
ل واعير

ــــرعةالمساراتف مما أثر بالسلب عل   ــ ـــ ــ ــ ــ مة مع ال  ســ ــــرك إنجاز وتنفيذ العقود المي  ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
 العامة للكهرباء. 

ــــرك ة ال)ســيارات( خارج ســلطأصــول   وجود عدة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قانونية    إجراءاتة ولم تتخذ أية  شــــ
جاعال  . سير  

ر
 ها منها جهات انته شكلها القانون
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  ة عاطلة عن العمل منها ما يحتاج شـرك وجود عدد من الشاحنات واألليات التابعة لل  -
ــيـاـنة ومنهـا مـا يتطـلب التخرـيدل ـباإل إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــافـة إل صـ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود جرارات زراعيـة وآالت ضـ

 مفقودة. 

  عدم قيام لجنة الجر  -
ر
الثابتة لتشـاب    األصـول بمطابقة  م  2020/ 12/ 31د السـنوي ا

 وفق ما ورد بتقرير الجرد السنوي.  األصول المسميات لبع  

ــــول تقييم  إعــادة    لم يتم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب حيـــال    اإلجراءالثـــابتـــة واتخـــاذ    األصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــول المنـــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  األصـ
 ة. مسـروق المستهلكة والتالفة وال

 اآلتي:بين ة ت شـرك ومن خالل فحص ومتابعة الرقابة الداخلية بال

 ة. شـرك والمالية وخاصة المخازن بال اإلدارية اإلجراءاتلم يتم ميكنة وتطوير  -

ـــــر ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف التوســـع فــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ النقدي عن طريق العهد المالية دون تحديد الصـــالحيات    صـ
 ات. مصـروف وتحديد سقف لل 

.  رصدة ة المصادقات والمطابقات ألشـرك عدم استخدام ال - ر ر والدائنير  المدينير

ـــــرف ال يتم إعداد مذكرات تسوية الحسابات الم - ـــ ــ ــ ــ ة بصفة شهرية وبالتال   جنبيية األ صــ
 عدم تسوية المعلقات أول بأول. 

ــــدم - ــــة    عـ ــــالـ ــــل  إحـ ــــديرات قبـ ــــد من التقـ ــــأكـ ــــة للتـ ــــب المراجعـ ــــة لمكتـ ــــديريـ ــــة التقـ انيـ ر المير
 ة. شـرك المالية لل ( من الالئحة 75هاف بالمخالفة ألحكام المادة )اعتماد

ـــــتفادة منهاف - ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات يتم االسـ ـــ ــ ــ ــ الذي يتطلب  األمر    توجد مواد راكدة بالمخازن منذ سـ
 دراسة ذلك. 

 بالمخازن واســـتخدام تســـميات أحيان  عدم اســـتكمال بطاقات الصـــنف -
 
غير صـــحيحة   ا

 لألصناف. 

ـــهرية بحركة المخزونإحالة   عدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــم التكاليفف بالمخالفة ألحكام  إل  تقارير شـ ــ ـــ ــ ــ ــ قسـ
 ة. شـرك من الالئحة المالية لل  (113) المادة 

  تعود ملكيتها المملوكة لل إثبات   عدم -
ــــناف الموجودة بالمخازن والبر ــ ـــــرك األصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ة  شـ

ــــر العامة للكهرباء بم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــباب وجودهاف بالمخالفة    حضـ ــ ـــ ــ ــ ــ يوثق أنواعها وكمياتها وأسـ
 من الالئحة المالية.  (101) المادة  ألحكام

ياتف بالمخا  - ــــير ــ ــ ــ ــــك دفير يومية للمشـ ــ ــ ــ ( من الالئحة 46لفة ألحكام المادة )لم يتم مسـ
 المالية. 

لم يتم إعداد منظومة محاسـبية للمخازن لتسـهيل متابعة حركة المخزون وترصـيده   -
 بأول. 

ا
 أوال

  شت وبنغازي شـرك لم يتم جرد فروع ال -
 . ة بمدينبر

 ات الكهربائية شـروع ة امل شـرك 
ــــرك  ومن خالل متابعة وفح  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعة المأعمال شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المالحظات  ات الكهربائية تبشــــ ير

 والبيانات التالية: 
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انية معتمدة من الجمعية العمومية لل آ  - ر  م. 2011ة تخ  سنة شـرك خر مير

ــرك عدم قيام ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أنشــ انيات حيث تبير ر انية تم إعدادها تخ  آخر    ة بةعداد المير ر مير
 م. 2012سنة 

انية ال - ر ـــــرك تم إعداد مير ــ ل وكذا   م2015ة عن السنة المالية  شــ  
ر
من قبل محاسب قانون

انية سنة  ر  ة. شـرك ولم يتم استالمها من قبل الم 2016مير

ــــرك عدم وجود دليل حســابات بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك ةل ولم تقم الشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بةعداد مذكرات التســوية  شــــ
 ية. صـرف للحسابات الم

ــــركــعــدم قيــام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة التقــديريــة من قبــل الجمعيــة العموميــةف   اعتمــاد ة بــشـ ر المير
 ات النافذة. تشـريعلي  البالمخالفة لما نص  ع

ـــــرك مسك سجالت مالية لل   إغفال  - ــ ــ    ةل مما يعد شــ
 
م  2010( لسنة  23)  قانونلل مخالفا

ـــــرك النشـــاط التجاريل حيث عدم وجود ســـجالت مالية بالبشـــأن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ عدم أدى إل   ةشـ
 ها. إيراداتة و شـرك ات المصـروف المالية عل تحديد  صحيٍن ودقيق  ل اإلدارة قدرة 

ــ - ر مــ   وجود انحرافــــات بير
ر
انيــــة التقــــديريــــة ومــــا تم بــــالفعــــل ا ر أغلــــب   ا هو مقــــدر بــــالمير

انية. شـرك حسابات ال أرصدة  ر  ة بالمير

ـــــرك عدم قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ة بمتابعة الحسابات المشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ية والقيام بةعداد مذكرات تسوية صــ
ر الم ر عدم وجود حركة عل الحسابير   حينهال كما تبير

ر
ـــــرف شهرية ا ــ ــ ر  صــ ر المفتوحير يير

 ية تونسل وال توجد عليهما حركة. رف صـ لدى المؤسسة العربية الم

ــــة   - ــ ــ قـيـمـ ــــ   ــ ــ مـن    اإلـيراداتـبـلغـ ة  اـلفـير م  2021/ 06/ 30حـبر  م  2021/ 01/ 01خـالل 
 وقــــدره  

 
ر    إيراداتوه  تمثــــل    دينــــار   4,167,263مبلغــــا ــــاريــــعل مع األخــــذ بعير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ
 عدم دقة البيانات وذلك لعدم وجود سجالت مالية خاصة بالبند.  عتبار اال 

  قيمة  -
ر
ة. شـرك لية المحققة من نشاط الالفع اإليراداتتدن  ة خالل الفير

  تحديد الربــن من النشاط الذي تقوم ب ل ويرجع ذلك شـرك الإدارة    عدم قدرة  -
ر
إل  ة ا

ـــــم التكاليف ومراقبة المواد   ــ ــ ــ ـــــم التكاليفف هذا بالرغم من وجود قسـ ــ ــ ــ عدم تفعيل قسـ
 ة. شـرك ضمن الهيكل التنظيم  المعتمد من قبل الجمعية العمومية لل 

ـــــروف بلغ  ال - ـــ ــ ــ ــ ة من مصــ   2021/ 06/ 30حبر  م  2021/ 01/ 01ات خالل الفير
 
م مبلغا

  اال دينـــار   8,241,218وقـــدره  
ر
عـــدم دقـــة البيـــانـــات وذلـــك لعـــدم   عتبـــار ل مع األخـــذ ا

 وجود سجالت مالية خاصة بالبند. 

ة من   -   خالل الفير
ر
م  2021/ 06/ 30حبر  م  2021/ 01/ 01بلغ  عالوة العمل اإلضاا

 وقدره  
 
ـــــرك ل حيث ال يوجد بالدينار   464,651مبلغا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة الئحة تحدد قيمة مقابل  شـ

ل كما لم يتم  
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار   العمل اإلضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  إصـ ـــــة بتكليف موظفير ــ ـــ ــ ــ ــ قرار من الجهة المختصـ
 .  
ر
 بالعمل اإلضاا

  خالل سنة   اإلدارة لرئيس مجلس   دينار   14,846مبلغ   صــــرف تم   -
ر
مقابل عمل إضاا

ل  رئيســـر ال  ري الصحا   صـــرف م  665966ها بموجب صك رقم  صـــرف وقد تم  مل  2021
 دون أن يكون هناك قرار صادر بمنح  من الجهة المختصة. 
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ــــروف بلغ  قيمة الحوافز والمكافآت ال - ـــ ــ ــ ــ ة من مصــ حبر  م  2021/ 01/ 01ة خالل الفير
 وقدره  2021/ 06/ 30

 
   دينار   90,240م مبلغا

ر
ر أن المقدر خالل السنة بمبلغ  ل ا حير

 . دينار  100,000

ــــادقات عل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة عدم القيام بةجراء المطابقات والمصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابات المدينون   أرصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
ـــــابات ال ــــرك بحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــرك المالية بال اإلدارة ةل وعدم قدرة  شـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ة عل تقديم بيان لبند  شـ

 ة. شـرك المدينون بحسابات ال

ــيــد    اإلدارة  إغفــال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وذلــك لتحــديــد الرصـ ــجــل خــاص بــالمــدينير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المــاليــة بمسـ
ــــابف بالمخال ــ ــ ــ ــ ــــحين لهذا الحسـ ــ ــ ــ ــ ــــنة  23)  قانونفة للقانون المال  للدولة والالصـ ــ ــ ــ ــ ( لسـ

 النشاط التجاري. م بشأن 2010

ـــــادة   - إفـ ــــب  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدائنون حسـ الـ ـــــد  ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــةبلغ رصـ ـــــاليـ المـ      اإلدارة 
ر
م مبلغ  2021/ 08/ 25ا

  اال   دينار   61,678,895
ر
ـــــجالت   عتبار مع األخذ ا ــ ــ ــ عدم دقة البيانات لعدم وجود سـ

 مالية لهذا البندـ 

ــــادقــات عل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة عــدم القيــام بــةجراء المطــابقــات والمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــات الــدائنون   أرصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ
ــــابات ال ــرك بحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــدة ةل ووجود  شـ ــــاب الدائنون لم يطرأ عليها أية حركة أرصـ أو  بحسـ

 تغيير منذ عدة سنوات سابقة. 

ـــــرك المالية بال  اإلدارة عدم قيام   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف مذكرات تسـوية لحسـاباتها المة بةعداد  شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ يةل  صـــ
  متابعة األ

ر
  ا
اجر ـــــرف الم  رصدة والير ـــــرف ية نتج عن  قيام المصــ التجاري باالستمرار   صــ

  احتساب فائدة عل التسهيل الذي تحصل  علي  ال
ر
ــــرك ا ــ ــ ــــرف بمبلغ  ة من المشــ ــ ــ صــ

 . دينار  20,000,000

امعدم وجود معيار واضن لتسوية اال - ر ـــــرك ات القائمة عل اللير ــ ــ بالمخالفة للمادة    ةفشــ
ــــرك ( من الالئحة المالية لل 15) ـــ ــ ــ ــ   تن  عل أن )تضع لجنة شــ

ــــرك لل   اإلدارة ة والبر ـــ ــ ــ ــ ة شــ
اح من   بناءا  امة بشـرك المختصة نظام يكفل وفاء ال اإلدارة عل اقير ر   المواعيد الير

ر
اتها ا

ـــــداد  ــ ـــ ــ ــ ــ امـالمحـددة(ف حيـث لوحظ أـن  يتم سـ ر ـــــأت حـديثـا البع  منهـا دون الير ــ ـــ ــ ــ ــ ات نشـ
  من قبل رئيس مجلس اآلخر وأن الس 

ئ
 . اإلدارة داد يتم بشكل انتقان

ر   - مة بير ــرك العقود المي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعة المشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك ات الكهربائية والشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات المنفذة )مقاول   شــ
( من الئحـة 97البـاطن( تمـ  عن طريق التعـاقـد ـبالبـاطنف ـبالمخـالفـة ألحكـام المـادة )

  تفرض وجود موافقة كتابية من ال  اإلداريةالعقود  
ـــــرك والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرك لكة )الة الما شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة شـ

 العامة للكهرباء( عل التعاقد بالباطن. 

ــ -  وفقـ
 
  اإلداريـــة فـــإن  ( من الئحـــة العقود  97للمـــادة )  ا

ر
ــالبـــاطن يكون ا ــاقـــد بـ جواز التعـ

ــن أنـ  يتم التعـاقـد لتنفيـذ  األعمـال بع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـة بـالبـاطن يتضـ ل ومن خالل العقود المي 
 . شـروع ة المالكة للمشـرك كافة بنود العقد مع ال

  حقق    -
ــاريــــع البر ــ ــ ــ ــار التعاقد بالباطن للمشـ ــ ــ ــ ــــنة   إيراداتاقتصـ ــ ــ م عل 2021خالل سـ

  ترجع ملكيتها لكل  من شـــرك 
 / ة واحدة )الطاقة المستديمة لألعمال الكهربائية( والبر

يات   اإلدارة هو ابن عضو مجلس  األول   ل حيث أنأ.أ.ال.أل ك.م.أ  ورئيس قسم المشير
 ةل والثانية تحمل نفس اللقب. شـرك بال
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ـــــرك لوحظ بأن  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرك تم تكليفها من قبل  أو   ة الطاقة المســـتديمة قد تعاقدتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة شـ
ـــــروعالم ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـل  وقد بلغمل  2016ات الكهربائية منذ سـنة  شـــ

  قيمة العقود البر
  تحصل  عليها بقيمة  ل كما أن  دينار   17,508,192عليها  

  17,418,205المبالغ البر
 م. 2021خالل سنة  دينار  4,619,731دينارل منها مبلغ 

ر أن  - ـــــرك تبير ــ ة السهل الصحراوي مجالها نقل البضائع تعود ملكيتها حسب النظام  شــ
ــــا   األ  ــ ـــ ــ ــ ــ   إل    سـ

ر
ــــيم المختار أبوغالية والذي ا ــ ـــ ــ ــ ــ كل من محمد الهادي األفطسل ووسـ

 السيد أحمد المختار أبوغالية.  اإلدارة األغلب ينتم  لعائلة عضو مجلس 

ــاب هــذه ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل حركــة حسـ ــــركــتبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة أن بــدايــة  شـ
ر
التعــاقــد معهــا كــان ا

  تم التعاقد عليها بلغ   وأن القمل  2017/ 04/ 16
وذلك   دينار   5,706,794يمة البر

  
ر
ــــركة بقيمة  وأن ما تم دفع  لل مل  2021/ 05/ 30ا ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك كما   دينار   5,471,794شــ
  
ر
 م. 2021/ 10/ 31ا

ر أن  - ــــرك تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــاطها  شـ ـــــتثمار العقاري ومجال نشـ ـــــامة للمقاوالت العامة واالسـ ة الوسـ
  األغلــب    )ب.ال.ال( و)و.م.أ(  كـــل من إل    ت العـــامـــة تعود ملكيتهـــا المقـــاوال 

ر
والـــذي ا

 . )أ.ال.أ( اإلدارة ينتم  لعائلة عضو مجلس 

ـــــاب هـذه ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل حركـة حسـ ــــركـتبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
ة أن بـدايـة التعـاقـد معهـا كـانـ  ا

  تم التعــاقــد عليهــا كــانــ  بمبلغ )مل  2016/ 05/ 15
 دينــار   846,431وأن القيمــة البر

  
ر
ــــرك وأن ما تم دفع  لل م  2018/ 05/ 22وذلك ا ــ ــ ــ ــ وذلك   دينار   846,431ة بقيمة )شــ
  
ر
 م. 2018/ 06/ 20كما ا

ــــا من خالل الفح  أن   - ر أيضـ ــرك تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــول عل   ة أبناء المختار شـ   لم يتم الحصـ
والبر

ـــــا  ــ ــــرف    وجود   ملفهـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ ـــــار   121,680بمبلغ    0028955رقم  إذن  ــ ـــــاريــــخ    دينـ ــ بتـ
ر أن المســــتلم للصــــمف  2021/ 03/ 17 بطاقة شــــخصــــية رقم   ع.ال.أ   / ك هو حيث تبير

  األغلب ينتم  لعائلة عضو مجلس 85615
ر
 . )أ.ال.أ( اإلدارة ل والذي ا

ـــــاب هـذه ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل حركـة حسـ ــــركـتبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
ة أن بـدايـة التعـاقـد معهـا كـانـ  ا

  تم التعـاقـد عليهـا بلغـ  وأن القم  2009/ 12/ 28
وذلـك    دينـار   7,458,483يمـة البر

  
ر
ــــركة بقيمة  ع  لل وأن ما تم دف مل  2017/ 07/ 16ا ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك كما   دينار   7,458,483شــ
  
ر
 م. 2021/ 03/ 17ا

ـــــاب هـــذه ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من واقع حسـ ــــركـــتبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة أن بـــدايـــة التعـــاقـــد معهـــا كـــانـــ  بتـــاريــــخ  شـ
  تم التعــــاقــــد كــــانــــ  بلغــــ   وأن المل  2010/ 02/ 20

 دينــــار   14,502,816قيمــــة البر
   
ر
ــــركة بلغ  وأن ما تم دفع  لل مل  2016/ 06/ 30وذلك كما ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ر دينا  12,099,044شــــــ

  
ر
 م. 2019/ 10/ 02كما ا

ــار عل تكليف   - ــ ـــــرك إن االقتصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــنة  شـ ــ ــــتديمة خالل سـ وكذلك  م  2021ة الطاقة المسـ
ــــرك امتالك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم اإلشــارة شــــ

تحمل نفس لقب عضــو مجلس  شــخاصأل إليها    ات البر
ــــيد  اإلدارة    هذه العقودل وهذا فإن    أ.أ   / السـ

ر
ــــاد ا ــــبهة فسـ   وجود شـ

ر
ــــك ا ذلك يثير الشـ

ا بوجود ال ــــرك يتأكد أيض  ــ ــ ــ ــــرك المذكورة ضمن ال  اتشــ ــ ــ ــ ــــرك ات المسجلة بالشــ ــ ــ ــ ة العامة  شــ
  تعتي  المصدر الوحيد لعقود 

 .ات الكهربائيةشـروعة المشـرك للكهرباء والبر
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ــــرك عدم قيام ال - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــماء المرخ  لهم من الموردين ومقاول   شـ ــ ـــــجل بأسـ ــ ـــــك سـ ــ ة بمسـ
  مما يعد  األعمال 

 
  ة. شـرك ( من الالئحة المالية لل 90للمادة )مخالفا

ر   -  ات المتعاقد معها بالباطن مما يعد شــــرك عدم وجود ملفات ألغلب التبير
ا
 من إهماال

 ةل القانونية حفظ وتوثيق المستندات. شـرك الإدارة  قبل

مة مع ال - ــــركة العامة للكهرباء عدد بلغ  العقود القائمة المي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عقود بقيمة    3شـ
   دينار  309,380,650إجمالية 

ر
  م.       2021/ 06/ 30وذلك كما ا

مة مع البلغ - ـــــركة العامة للكهرباء عدد    العقود المتأخرة المي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  عقد  12شـ
 
بقيمة   ا

    دينار  1,047,315,305إجمالية 
ر
         . م 2021/ 06/ 30كما ا

ـــــاريــــع يرجع تاريــــخ إبرامها  - ــ ــ ــ ـــــب إل  وجود عقود ومشـ ــ ــ ــ ـــــابقةل ونسـ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ ــ  اإلنجاز سـ
 بشأنها. اتخاذ إجراء  منخفضةل ومدة تنفيذها منتهيةل ولم يتم

صفرل    اإلنجاز سنوات سابقةل ونسب  إل    د عقود ومشاريــــع يرجع تاريــــخ إبرامها وجو  -
 بشأنها. اتخاذ إجراء  ولم يتم

ـــــاريــــع يرجع تاريــــخ إبرامها  - ــ ــ ــ ـــــب إل  وجود عقود ومشـ ــ ــ ــ ـــــابقةل ونسـ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ ــ  اإلنجاز سـ
 االنتهاء منها. اتخاذ إجراء بشأن  مرتفعةل ومدة تنفيذها منتهيةل ولم يتم

مة مع البلغ  العقود الجديدة الم - ـــــركة العامة للكهرباء عدد  ي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    11شـ
 
بقيمة   عقدا

    دينار  24,875,000إجمالية 
ر
 م.  2021/ 06/ 30كما ا

ونســب إنجازها صــفرل  مل  2020ســنة إل   وجود عقود ومشــاريــــع يرجع تاريــــخ إبرامها  -
 بشأنها. اتخاذ إجراء  وصالحيتها منتهيةل ولم يتم

ــة   - ــ ــــدمـ ــــات المقـ ــانـ ــ ــابق البيـ ــ ــــدم تطـ ــــب العقود  عـ ــــل من مكتـ ر كـ ــالعقود بير ــ ــة بـ ــ والمتعلقـ
 ة وإدارة الشئون المالية والتجارية. شـرك والمطابقات بال

ـــــرك الإدارة   عجز  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك الثابتة لل  األصـــول ة عن تقديم بيان يوضـــن شـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بحجة عدم شـــــ
     ة. شـرك وجود سجالت بال

 ة. شـرك ة بةعداد سجل خاص لألصول الثابتة بالشـرك عدم قيام ال -

قانونية حيالها    اتخاذ أي إجراءات  ة لم يتمشـرك سيارة خارج سلطة ال  28وجود عدد   -
جاعال   ها. سير

  قدم  إلينا من وحدة الحركة والنقل بال -
ــــرك من خالل البيانات البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ر عدم شـ ة تبير

وتقصير    إهمال ة ببيانات عدد من السيارات )رقم الهيكل( مما يعد شــرك الإدارة   دراية
  حفظها. 

ر
 ا

ــــكلة بموجب القرار رقم )عدم قيام اللجنة الع - ـــ ــ ــ ــ ــــنة  65ليا للجرد المشـ ـــ ــ ــ ــ مل  2020( لسـ
ر تقرير لجنة الجرد   توصيات. أي  بةعداد تقرير المطابقةل كما لم يتم تضمير

 عدم قيام اللجنة العليا للجرد بةعداد تقرير توضن في  المفقودات خالل السنة.  -

 الحوكمة  

 ة. شـرك لل م 2021ة بةعداد خطة سنوية للعام شـرك الإدارة  عدم قيام مجلس -
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ــــاءعــدم قيــام رئيس و  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة عليهم ممــا يعــد   اإلدارة مجلس    أعضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بــالواجبــات المفروضـ
 
 
ــنـة  23) قـانون( من ال182ألحكـام المـادة )مخـالفـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن  2010( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاط  م بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ النشـ
 التجاري. 

ــــرك بةعداد القوائم المالية لل  اإلدارة عدم قيام مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة واإليضــاحات المتممة لها  شــــ
ــابــات النتيجــةف   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  23)  قــانون( من ال226بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة )وحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 النشاط التجاري. م بشأن 2010

ـــــع نظام يكفل وفاء ال اإلدارة عدم قيام مجلس   - ــ ــ ـــــرك بوضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ امة بشـ ر   مواعيد الير
ر
اتها ا

 ة. شـرك ( من الالئحة المالية لل 15محددةف مما يعد مخالف لن  المادة )

ــنــة    (6بموجــب أحكــام قرار الجمعيــة العموميــة رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادر بتــاريــــخ  م  2016لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ
ات المدير  اختصــاصــب اإلدارة رئيس مجلس ر.أ.   / تم تفوي  الســيد م  2016/ 04/ 12

ــــاريــا حبر تــاريخــ ل وهــذا يعتي   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     العــام وال يزال هــذا التكليف سـ
 
لقرار مجلس مخــالفــا

  رقم )
ــنة  15الوزراء لحكومة الوفاق الوطبر ــ ــ ــ ــأن   (1المادة ) 5م فقرة  2018( لسـ ــ ــ ــ بشـ

 تعارض المصالن. 

  بم  2021( لســــنة  1رقم ) اإلدارة صــــدور قرار رئيس مجلس   -
ــــرف عهدة  والقاضر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صــــــ

ر بهاف  18مالــية مستديمة لعــدد     مستخدم باألسماء دون الصفات الوظيفية المكلفير
 ها خالل السنة المالية. إقفالالذي يصعب مع  متابعتها و األمر 

ــدار  لوحظ عند  - ــ ـــ ــ ــ ــ    اإلدارة قرارات رئيس مجلس إصـ
ر
ــتند ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــياغتها عل  أنها ال تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
  
ر
  مثل مذكرة عرض من الجهة الطالبة واالكتفاء ا

ر
ــــند القانون ــ ــ ــ ــــدار   السـ ــ ــ ــ القرارات  إصـ

 مقتضيات مصلحة العمل. إل  باالستناد 

ـــــ  المادة ) - ــ ـــــا   ( من النظام األ 47نصـ ــ ـــــكيل لجنة المراقبة  سـ ــ  المعدل والخاص بتشـ
ــ"   : عل أن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ثالث سـ ا إعـــادة تعيتكون مـــدة عمـــل المراقبير ف  " ينهـــانوات ويجوز دائمـــ 

ــــنة  23)  قانون( من ال198بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ــ ــ ــــأن  2010( لسـ ــ ــ ــ ــــاط  م بشـ ــ ــ ــ النشـ
ـــــا   القانونية الالزمة لتعديل النظام األ   األمر اتخاذ اإلجراءات  التجاريل ويتطلب   سـ

 وفق القانون المذكور أعاله. 

ــنــة  23)  قـانون( من ال200تن  المــادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن  2010( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاط التجــاري  م بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النشـ
ـــــرك )يجب عليها التأكد من قيام ال : ة المراقبة" أن "واجبات هيئ ــ ة بةمساك الدفاتر  شــ

ــــجالت( وهذا ما لم يتم القيام ب ف حيث أن ال ــ ـــــرك والسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــك أية دفاتر شـ ــ أو    ة ال تمسـ
 سجالت. 

  وذلك لمناقشةم  2021مرة واحدة فقط خالل سنة    جتماع قام  هيئة المراقبة باال  -
بالمخالفة ألحكام  مف  2021/ 02/ 14الموافق  األحد    ة وكان ذلك بتاريــــخ شـرك الأعمال  
 النشاط التجاري. بشأن  2010( لسنة 23) قانون( من ال201المادة )

   شـــرك تقرير هيئة المراقبة عن نشاط ال -
رئيس إل   تم توجيه م  2020-2019ة لسنبر

ــــرك الجمعية العمومية ل ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعة المشــ ــ ـــ ــ ــ ــ أو  ات الكهربائية وغير معلوم تاريــــخ إصداره شــ
 تسليم . تاريــــخ 

إدارة  رئيس مجلسإل   صــدر عن رئيس هيئة المراقبة ثالث مراســالت فقط موجهة -
ة من شـروعة المشـرك   م. 2021حبر  م2018ات الكهربائية خالل الفير
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ــــرك منصــــب رئيس هيئة المراقبة بال )م.م.ع(يشــــغل   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةل كما يشــــغل منصــــب مدير  شــــــ
  بال
ر
 ة العامة للكهرباء. شـرك المكتب القانون

ــرك نة المراقبة بيشغل عضو لج - ــ ــ ــــروعات الكهربائيةة المشــ ــ منصب رئيس )ر.ع.م(    شــ
ـــرك هيئة المراقبة ب ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــاءة اإل شـ ـــــاعد نشـ ــار المدير العام المسـ ـــ ـــــتشـ ات الكهربائيةل ومسـ

 ة العامة للكهرباء. شـرك بال
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 واملواصالت   ت تصاال اال   ي قطاع الفصل الثالث عشر:  
 قطاع االتصاالت 

 واملعلوماتية ت  تصاال اهليئة العامة لال 
ـــة تتول تقييم ــ ــابيـ ـــ ـــة رقـ ــ ـــــذ مهمـ بتنفيـ ـــــديوان  الـ ــام  ـــ ـــة لال أداء    قـ ــ ــامـ ـــ ـــة العـ ــ ــــاال الهيئـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت  تصـ

  جباية وتحصيل  
ر
ها تحديد إيراداتوالمعلوماتية من خالل الوقوف عل مدى فاعليتها ا

ـــــيل وتوريد  اإلدارة ما إذا كان    ـــــاال اال   إيراداتالمالية تعمل عل تحصـ ت من مختلف  تصـ
ــــرك  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــاال ات اال شـ ــ ــ ـــــتخدامت  تصـ ــ ــ ـــــة بمختلف فئاتها باسـ ــ ــ ـــــل   العامة والخاصـ ــ ــ النظم  أفضـ

  تع يز مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة
ر
 . واألساليب والتقنيات بما ينعكس ا

 تصاالت والمعلوماتيةالهيئة العامة لال   إيرادات

ـــــارير   ــ تقـ ـــة    اإليراداتأظهرت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ـــة خالل  ــ ــ للهيئـ ـــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدره    م2021المحصـ ــ وقـ مبلغ 
ر دينار    397,298,060   حير

ر
 بحســاب    ا

 
العام بوزارة المالية   اإليراد ما تم تحصــيل  فعليا

ــــداد   دينــــار   199,798,060  بفــــارق بلغ نحو دينــــار    197,500,000مبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   واجــــب السـ
 لصالن وزارة المالية. 

ة 
ُ
 الفارق  الخزانة إدارة   حسب تقارير  حسب تقارير الهيئة  الفت

 (199,798,060)  197,500,000 397,298,060 2021من يناير حبر ديسمي  
 

 : التقييمأهم نتائج واالستنتاجات  ومن 

امعدم  - ر ــــلة  اإليراداتالهيئة بةحالة    الير ــ ــ ــ ــ ـــــن  إل  المحصـ ــ ــ ــ ــــابات وزارة المالية ويتضـ ــ ــ ــ ــ حسـ
ــــابات وزارة المالية ــ ــــل الفعل  والمورد لحسـ ــ  المحصـ

ر مما ل  ذلك من خالل المقارنة بير
  تنظم عمليات ال

  تنفيذ اللوائن البر
ر
    توريد يعد خلل ا

ا
عن كون احتفاظ الهيئة  فضع

  حينها 
ر
ض توردها ا ر كان من المفير  . بمبلغ دون مي 

ــــرك وجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اخي  من تاريــــخ شــــ  بالير
 
  ات لم تســدد قيمة المقابل المال  المحدد ســنويا

    العقـد حيـثإبرام  
ر
المقـابـل المـال     دينـار قيمـة  274,750,000مجملهـا نحو  لغـ  ا

ــنـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا م حبر سـ    2021المير
  ظـل تراجر

ر
    اإلدارة مل ا

ر
رادعـة   اتخـاذ إجراءات  المـاليـة ا

ــرك اتجاه ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــداد وعدم تطبيقشـ ــ ــ ــ قانونية حيال    أي إجراءات  ات المتخلفة عن السـ
م  2010( لســـنة  22ت رقم )تصـــاال ( من قانون اال 33التأخير بالمخالفة لن  المادة )

والضوابط التنظيمية لتقديم    شـــروط ( من ال19-16-7-6بالخصوصل والمواد رقم )
ن  )الفئة األول( الصـادرة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم ) ( لسـنة  26خدمات اإلنير

 م. واـلذي يؤثر جليـ2018
 
ـــــادر تموـيل الخزانـة العـامة  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدر من مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   عل فقـدان مصـ

 لدولة. 

  يتم تحصيلها غير دقيقة لعدم   -
انيات المعتمدة عن ال  إرفاقإن القيمة المالية البر ر مير

  الملحق المال  
ر
ــــوص عليها ا ــ ــــب المنصـ ــ ــــدد عليها قيمة النسـ ــ ــــنوات المالية المسـ ــ السـ

خي  لبع  ال ــــرك للير يد مدى صحة هذه االستحقاقات  اتل بالتال  ال يوجد ما يفشــ
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ا
  تمويل  فعع

ر
ل مما يؤثر عل صـــحة قواعد البيانات المالية وموثوقيتها ومســـاهمتها ا

.  اإلنفاق  الحكوم 

ــــرك هناك العديد من ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــتحقات ويعزي ذلك شـ م بةحالة ما عليها من مسـ ر ات لم تلير
ـــــتعمال   ــ ــ اخي  ومنن واسـ ـــــوم الير ــ ــ ـــــيل رسـ ــ ــ لعدم وجود اللوائن المتعلقة بقواعد تحصـ

ددات ـــــ  عليـــ  الفقرة وإجراء    الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا نصـ ــادة )األول    الـــدفعل وفق مـ ( من 39من المـ
ن النسـب وآليات تحديد عرف أ   عتبار مل ال 2010لسـنة    (22)ت رقم  تصـاال قانون اال 

 تم فرض  بحقبة سياسية معينة. 

ـــــرك من   اإليراداتبمراجعة وتحليل قيمة   - ــ مة والمحالةشــ ر حساب  إل   ات القطاع الملير
اخي  الممنوحة وذلك من   اإليرادات   الير

ر
ـــــوص عليها ا ـــــب المنصـ بالهيئة وفق النسـ

ـــــرك واقع القوائم المالية المعتمدة لهذه ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر أنها تفتقد شـ ــــس علمية  إل   اتل تبير ــ أسـ
ــع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توسـ

ر
ــــاهم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إعــدادهــا مــا ال يعكس واقع التطور التكنولوج   الــذي سـ

ر
وفنيــة ا

ل والذي يجبتصــــاال اســــتخدام خدمات اال    وقتنا الحا ر
ر
   ت ا

ر
أن يصــــاحب  تطور ا

  تمويل الموازنة العامة للدولة  أكير   القيم المالية والنســب واالســهام بشــكل
ر
فاعلية ا

  ظل    اإليراداتت ه  أحدى  تصاال اال   إيرادات  اعتبار ب
ر
ل ا   الوق  الحا ر

ر
السيادية ا

 ات من الهيئة. شـرك ارتفاع التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات لصالن ال

ــرك احتكار ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاال ات العامة لخدمات اال شـ ــ ــ ــ ت من تراخي  )الفئة األول( دون تصـ
  ظل عدم  

ر
اممشاركة القطاع الخاص ا ر ــــرك هذه ال الير ــ ــ ات )العامة( بأن تقدم للهيئة  شــ

ة الخـدمـات ــعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    تسـ   توفرهـا لمزودي الخـدمـة اآلخرين بـالمخـالفـة لن  المـادتير
البر

تل واكتفاء الهيئة بةعداد  تصاال اال بشأن    مل2010( لسنة  22)  قانون( من ال11-12)
ــــالت لهذه ال ــرك مراسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ات تطالبها بةعداد التعريفة لجميع الخدمات المقدمة من شـ

ــــعف الدور  طرفهمل   ــ ــ   ما نتج عن  ضـ
ر
اا ــــة   للهيئة وعدم تحقياإلشر ــ ــ ــــمان المنافسـ ــ ــ ق ضـ

ــــنة  22)  قانون( من ال13وفق ن  المادة ) ــ ــــأن    مل2010( لسـ ــ ــــاال اال بشـ ــ تل وعدم تصـ
ر القتصـادتحقيق العدالة اال ـــــرك ية بير ــ ـــ ــ ــ ــ ات العامة والخاصـةل وعدم تحقيق العدالة  شـــ

ــاعاال  ــ ــة  جتمـ ــ ــادة أفراد المجتمع من قيمـ ــ ــتفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ــة ا ــ ــذه    اإليراداتيـ ــ ــا هـ ــ   تحققهـ

البر
ـــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الدخل وفق الرســـوم والنســـب المنصـــوص عليها  توزيــــع  إعادة    ات من خالل شـ

اخي  لتمويل  .  اإلنفاقبالير  الحكوم 

ر الثانية والثالثة مما بشــــأن   قصــــور العمل بالالئحة التنظيمية -  تنظيم تراخي  الفئتير
ــــرك لحصــول الأدى  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المســتندات الالزمة للحصــول    اســتيفاءات عل تراخي  دون شــــ

  من أهمها 
اخي  والبر  : عل الير

ــــهادة  - ــ ــ ــــداد ال  إثبات  شـ ــ ــ ــــريب   السـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــلحة ضـ ــ ــ ابط مع مصـ ل وذلك لتحقيق التكامل والير
  جباية ال ضـرائبال

ر
ر  ضـرائبا  . المستحقة عل كافة الممولير

ـــــل عليهـا من تقـديم خـدمـات اال  إرفـاق ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاال الفواتير المتحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة  تصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ت المرخصـ
ــــرائبمصــادق عليها من مصــلحة ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القوائم المالية مصــادق عليها    إرفاقمع   ضــــ

ــــب الواجبـة  من مراجع خـارج   ن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوم والنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة مـاليـة لجبـايـة الرسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـايـة كـل سـ
 التحصيل. 

ـــــاري المفعول  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجـل تجـاري سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهـادة أو   عـدم وجود سـ ــ ـــ ــ ــ ــ القيـد بـالغرفـة  إثبـات   شـ
ـــــاريـــة المفعول  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادق عليهـــا مرفقـــة بـــالقوائم المـــاليـــة  أو    التجـــاريـــة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فواتير مصـ
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  تم تجديد تراخيصهال واالكتفاء بفواتير متحصل عليها من شــرك لل 
تقديم  ات البر
ـــــاال خدمات اال  ــ ـــــة مختومة من تصـ ــ ــــرك الإدارة  ت المرخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ما ل  ة المرخ  لها شـ

ـــــة   ـــــب المفروضـ ـــــوم والنسـ وير والتهرب من دفع الرسـ ر ـــــهل عليها التالعب والير يسـ
 عن الخزانة العامة للدولة.  إيراداتعليهال وضياع 

ـــــاهمة   - ـــــلة من منن وتجديد تراخي  األ  اإليراداتمسـ ـــــلكية خالل   جهزة المحصـ الالسـ
ــــال ــ ــ ة ال تتجاوز    ر عشــ إدارة   الهيئةل حيث تعمل إيرادات  إجمال  من  %5سنوات األخير

ددي عل منن وتجديد تراخي  األ  ــــلكية بموجب القرار رقم  جهزة الطيف الير ــ ــ ــ الالسـ
ــنة  7) ــ ــ ــ ــأن    مل1994( لسـ ــ ــ ــ ــلكيةل  بشـ ــ ــ ــ ــهادات الالسـ ــ ــ ــ اخي  والشـ تعديل الئحة منن الير

ــــتحق مقابل ذلك ال تقوم عل ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ــــوم البر ـــ ــ ــ ــ    نتيجة إن الرسـ

ر
ـــــــس علمية وفنية ا ــ ــ ــ أسـ

  هذه القيم وتحديثها. إعادة  إعدادها ويجب
ر
 النظر ا

م - ر تلير )إدارة    لم  ــــادة  ــ المـ بتطبيق  ددي  الير ــــدد 16الطيف  ــ تحـ   
والبر القرار  ذات  ( من 

 رسوم تراخي  استعمال هوائيات استقبال البث عي  األقمار. 

م   لدينار   3,376,590  سنوات بلغ  قيمتها ات نفطية لشـرك وجود ديون عل  - ر لم تلير
ـــــوم تجديد تراخي  األ  ـــ ــ ــ ــ ـــــداد رسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــلكية ودون  جهزة بسـ ـــ ــ ــ ــ   إجراءات اتخاذ اإلدارة  الالسـ

امرادعة اتجاهها وعدم  ر ــاال ( من قانون اال 33ها بتطبيق المادة )الير ــ ــ ــ ــ ــ (  22ت رقم )تصـ
ـــــرك م بفرض غرامات عل ال2010لسنة   ــ ـــــروط ات المخالفة لشــ ــ   ظل    شــ

ر
اخي ل ا الير

ــــعف ــ ــ ــ ــ ــــم الرقابة عل الطيف الأداء  ضـ ــ ــ ــ ــ ل ما نتج عن   قسـ ر ــــبط المخالفير ــ ــ ــ ــ   ضـ
ر
ددي ا ير

ددي دون دفع الرســـوم المفروضـــة وضـــياع   عن الخزانة   إيراداتاســـتغالل الطيف الير
 . العامة للدولة

امعــدم   - ر   المــادة )  الير
ر
ــــوص عليهــا ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 39الهيئــة بــةعــداد اللوائن التنفيــذيــة المنصـ

ـــــر تل والبالغ عددها سبعة  تصاال اال بشأن    مل2010( لسنة  22)  قانونال ــ الئحةل   عشــ
  لم يتم  

الئحـــة منهـــا من قبـــل  اعتمـــاد أي  واكتفـــاء الهيئـــة بـــةعـــداد ثمـــانيـــة لوائنل والبر
ــــعف ــ ــ ــ المالية   اإلدارة الهيئة عامة وإدارة التنظيم و أداء   مجلس الوزراءل ما نتج عن  ضـ

ــــم   ــ ـــ ــ ــ ــ   إنجـاز المهـام المنـاطـة بهم و اإليرادات)قسـ
ر
ـــــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ اف ( خـاصـ وتنظيم قطـاع  اإلشر

 ت. تصاال اال 

العام بالمخالفة للمادة    اإليراد حســــاب  إل وعدم تحويلها    اإليراداتفقدان مبالغ من  -
  نصـــ  عل  64)

ــاباتل والبر ـــــرور ( من الئحة الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  اإليراداتة أن تورد حصـــيلة  ضـ
  تتول الوزارات والمصــــالن الحكومية جبايتها 

ــــرف مأو إل    وزارة الخزانةإل    البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   صــ
 ليبيا المركزي وفروع  يوميا. 

  تصـــميم وأعداد نظام   قصـــور  -
ر
  ا

ر
ون  داراتمتكامل للهيئة واقتصـــار اســـتخدام اإل   إلكير

ونيلمنظومات   نصــب بشــكل مســتقل لكلإلكير
م
  بع  األحيان  إدارة   ة ت

ر
عل حدة وا

ـــــتخدام برامج ) ــ ــ ــاديExcelيتم اسـ ـــ ــ ــ شـ ـــــير ــ ــ ـــــيلة اسـ ــ ــ ـــهيل العمل داخل   ة( كوسـ ــ ــ ــ فقط لتسـ
 . قسامواأل داراتاإل 

 التوصيات

ـــــرك  إلزام - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ   المواعيد ات القطاع )الشـ
ر
ـــــب ا ــ ــ ـــــوم والنسـ ــ ــ ـــــداد الرسـ ــ ــ فئة األول( عل سـ

اخي  الممنوحــةل والتقيــد بتطبيق المــادة )منال ــــوص عليهــا بــالير ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قــانون 33صـ
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ــــاال اال  ــ ــ ــــنة  22ت رقم )تصـ ــ ــ ــــرك مل بفرض غرامات عل ال2010( لسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ات المخالفة  شـ
ـــــروط ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ اخي  وتعليقها   شـ   تن  عل إلغاء الير

اخي ل وتفعيل المادة البر     الير
 
وفقا

اخي  الممنوحة لل  شـروط لل   . اتشـرك واألحكام المبينة بالير

ـــــروع عرض م - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــة عل   شـ ــ ـــــب المفروضـ ـــــوم والنسـ ـــركيعمل عل تعديل الرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ات  شـ
ــــاال اال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهــادات  و فئــاتهــا  انواعهــا و ت بكــافــة تصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اخي  والشـ تحــديــث الئحــة منن الير

ـــــتند  ــ ـــــلكية يسـ ــ   تحقيق العدالة  إل   الالسـ
ر
ـــــاهم ا ــ   إعدادها ويسـ

ر
ـــــس علمية وفنية ا ــ أسـ

توزيــــع الدخل وفق هذه الرســـوم والنســـب إعادة   ية من خالل جتماعية واال قتصـــاداال
.  اإلنفاقلتمويل   الحكوم 

ر ) - ــنــة  22من القــانون ) (12-11تفعيــل العمــل بن  المــادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن 2010( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
  توفرها لمزودي  شــــرك تل إللزام التصاال اال 

ة الخدمات البر ات بأن تقدم للهيئة تسعير
  قطاع اال الخدمة  

ر
ام مبدأ المنافســة ا   احير

ر
ت والنهوض  تصــاال اآلخرينل ما يســاهم ا

امبها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى  ر  المرخ  لهم بقواعدها.  الير

ــنـــة  002التنظيميـــة رقم )  تحـــديـــث الالئحـــة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن  2013( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم تراخي   م بشـ
اخي  ت الير ـــــد  ـــــديـ ـــــد منن وتجـ عنـ ــمن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تتضـ أن  ـــــة عل  ــالثـ ـــ ـــــة والثـ ــانيـ ـــ الثـ ر  وفير الفئتير

  تؤدي 
اف تحقيق الفاعلية  إل   المستندات البر ية وتضمن حق الهيئة والحصول اإلشر

 عل األموال الواردة إليها. 

اخي  وفق الالئحة   -   الوثائق المطلوبة للير
ر
ــــمان البن   المذكور ا ــ ــ ــ ــ تحديد قيمة الضـ

ــنــــة  002التنظيميــــة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    مل2013( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الثــــانيــــة  بشـ تنظيم تراخي  الفئتير
  اال   والثالثةل

ر
خي  المطلوبةل مع األخذ ا   عتبار بحيث تكون مدت  مطابقة لمدة الير

  المناطق النائية. 
ر
  للسكان ومراعات تخفي  قيمة هذا الضمان ا

ر
 التوزيــــع الجغراا

ـــــتخدام  - ـــ ــ ــ ــ ـــــكل دوري من خالل اسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــكيل فرق عمل ميدانية تعمل بشـ ـــ ــ ــ ــ العمل عل تشـ
  ظـــل  أجهزة 

ر
دإدارة    الفح  المتنقلـــة ا ــــتكمـــال كـــافـــة  ومراقبـــة الطيف الير ــ ـــ ــ ــ ــ ديل واسـ

 . شـروع مراحل الم

  المادة ) -
ر
ـــــوص عليها ا ــ ــ ــ ـــنة 22)  قانون( من ال39إعداد اللوائن التنفيذية المنصـ ــ ــ ــ ــ ( لسـ

ــــأن   مل2010 ــ ــ ــــاال اال بشـ ــ ــ   عتمادمجلس الوزراء ال إل   ا إحالتهتل و تصـ
ر
ــــاهم ا ــ ــ هال ما يسـ

  تفعيل الدور 
ر
اا   تنظيم قطاع اال اإلشر

ر
ــــاال  للهيئة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــت وإنجاز اال تصـ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  ختصـ

 ة بها. المناط

ـــــ  علي  المادة ) - ــ ـــــدار قرار بالتنظيم الداخل  للهيئة وفق ما نصـ ــ ـــــتصـ ــ ( من قرار 20اسـ
ــنــة  49مجلس الوزراء رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن اعتمــاد  م2022( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهيكــل التنظيم  للهيئــة    بشـ

ـــــاال العـامـة لال  ــ ـــ ــ ــ ــ   توزيــــع  اإلداري ت والمعلومـاتيـة وتنظيم جهـازهـا تصـ
ر
ـــــاهم ا ــ ـــ ــ ــ ــ ل ممـا يسـ

ــــاال  ــــاصـ ــــكل عاملختصـ    داراتواإل   ات المناطة بالهيئة بشـ
ر
ــــاهم ا ــــكل خاصل ما يسـ بشـ

ــــاال اال  إيراداتمتابعة جباية   ــــاب  تصـ ــــادرهال وتوريدها لحسـ  اإليراد ت من مختلف مصـ
 . العام

ــات اإل  - ــ ـــــاجـ ــد احتيـ ــ ـــــديـ   تحـ
ر
ــــاهم ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا يسـ ـــــةل ممـ   للهيئـ

ــداد مالك وظيقر ــ من   داراتإعـ
ر من ذوي اال  ر المؤهلير ــــاصالموظفير ــ ــــل إلنجاز المهام واال ختصـ ــ ــــاصـ ــ ات المكلفة  ختصـ

 التابعة لها.  اتدار بها اإل 
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 ت وتقنية املعلومات القابضة تصاال ة الليبية للربيد واال شـرك ال 
ر أن األرباح المرحلة لل   دينارل  640,000,000ة  شــرك مال الرأس   بلغ -   حير

ر
 إلة شــرك ا

ــبــة  بدينــارل أي    3,388,676,190م بلغــ   2021/ 09/ 30 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل االمر الــذي  % 529نسـ
  إحالة 

ر
كة ا  مستحقات الخزانة العامة من هذه األرباح. يشير ال مماطلة الشر

ـــــرك القـصور  - ــ ـــ ــ ــ ــ   إعداد قوائمها المالية المجمعةـشــ
ر
كات   ة ا وعدم قدرتها عل إلزام الـشر

 . قوائمها  بةقفال التابعة 

ـــــرك اسـتثمارات ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شـــ ة القابضـة غير المتداولة أغلبها اسـتثمارات مالية راكدة منذ فير
 عوائد خالل السنوات القادمة. أي  لزمنية طويلة وال يرج  الحصول من خاللها ع

ـــــرك وجود اســـتثمارات مالية آل  لل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ة القابضـــة عن طريق الشـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يد شـــــ ة العامة للي 
ل ومن خالل متابعة ال

 
ــــرك ســــابقا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عدم إمكانية  شــــــ ة القابضــــة لتلك االســــتثمارات تبير

 عل أرض الواقع. 
 
 الوصول لتلك االستثمارات نتيجة عدم وجودها فعليا

ـــــرك خسارة ال - ــ ــ ــ   تصاال القابضة لال   ةشــ
ر
ـــــرك ت الستثمارها ا ــ ــ ــ الكندية بالكامل    I.M.Sة  شــ

.  96,189,000دوالر كنديل بواقع  100,125,000والبالغ قيمت    دوالر أمري  

    عدم وجود أسس ومعايير محددة  -
 
يتم بموجبها التحميل عل بند المسؤولية  مسبقا

ــــرك يةل حيث تركز إنفاق الجتماعاال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أغراض الشــــ
ر
ية  جتماع مســؤولية اال ة القابضــة ا

ــــير  ر مما يشـ   معير
ر
امج  جتماععدم مراعاة العدالة اال إل  عل نطاق مكان   الي 

  تببر
ر
ية ا

  مجال المسؤولية اال 
ر
 . يةجتماعالمستهدفة ا

كة القابضـة ا - ـــــرك لارغام الـشر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ات التابعة لسـداد فواتير خاصـة بالشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة القابضـةل  شـــ
ـــــرف للتهرب من ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركات التابعة فيها ومن أمثلتهال    ـصــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيام  بالمخالفة وتوريط الـشــ

ــــرك ال ــ ــ ــــراءة القابضة بشــ ــ ــ ر   شــ ة  جمالي إبقيمة    Toyota Land Cruiser-2021سيارتير
ــــرك وإرغام   دينارل  924,000بلغ    ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــاال ة اال شـ ــ ــ ــــداد قيمة  تصـ ــ ــ ت الدولية الليبية بسـ

ر   ــــرك كمديونية عل ال  وتحميلها السيارتير ـــ ــ ــ ــ المخالفة للقانون  ب  تتصاال ة القابضة لال شــ
 م. 2010لسنة  23التجاري رقم 

امت بسداد تصاال ة القابضة لال شـــرك القيام   - ر ل حيث بلغ   بالمخالفةحكومة  ال  اتالير
 دينار.  70,871,216م مبلغ 2021نفقات الدعم الحكوم   إجمال  

ــرك الهيكل التنظيم  لل   اعتماد عدم قيام الجمعية العمومية ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةل وذلك بالمخالفة  شـــــ
 . ةشـرك  المعدل لل سا   من النظام األ  (33)للمادة 

   اهمال اعداد  -
  التعيينات المخالفة  مالك وظيقر

ر
ـــــركة واالسـهاب ا ــ ـــ ــ ــ ــ أدى إل  مما للشـــ

ر وزيــادة التكلفــة وعــدم القــدرة عل إنجــاز   بكفــاءة لتحقيق   األعمــال تكــدس الموظفير
 . ةشـرك لل  اإلداريةمن الالئحة  (4) مادة األهداف المرجوةل وذلك بالمخالفة لل 

ــــد عل - ـــــاعـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائف يسـ ــــف للوظـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنيف ووصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدم وجود تصـ ــــد أداء    عـ ــــديـ ــــام وتحـ المهـ
 . ةشـرك لل  اإلداريةمن الالئحة  (4) مادة المسؤولياتل وذلك بالمخالفة لل 

  لسنة    اإلدارة مجلس    اجتماع تغيب عضوي هيئة المراقبة عن حضور   -
ر
م  2021الثان

   
ر
  المل  2021/ 05/ 10والمنعقد ا

ر
من قانون   (202)  دة ما وذلك بالمخالفة لما جاء ا

 النشاط التجاري. 
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حيث لوحظ تبعية    يةلشـــرق الضعف استقاللية وحدة المراجعة الداخلية بالمنطقة   -
ــــرق المكتب بالمنطقة الإل إدارة   الوحدة  التنفيذية   إل اإلدارة  ية والذي يتبع بدوره شــ

ــــرك بالهيكل التنظيم  لل  ــ ــ ــــرك ش ةل وذلك بموجب القرار الصادر عن المدير العام لل شــ ــ ــ ة  ــ
ــنـة   (53)رقم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتقالليـة وحـدة  األمر  مل  2019لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأنـ  أن يؤثر عل اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الـذي من شـ

ـــــرك العامة لل   اإلدارة المراجعة الداخلية نتيجة عدم تبعيتها لمكتب المراجعة ب ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة شـ
 ة. شـرك الإدارة  والذي يتبع بدوره لمجلس

    وجود لوائن عدم  -
ر
ــــرك الا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــؤولية    ة تنظمشـ ــ ــ ــ ــ ياتل الجزاءاتل المسـ ــــير ــ ــ ــ ــ عمل المشـ

 يةل منن المكافآت. ماعجتاال 

 للهاتف احملمول   ليبيانا ة  شـرك 

ــــرك تأســســ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     ة ليبيأنا للهاتف المحمول بناء عل قرار اللجنة الشــعبية العامةشــــ
 
ســابقا

ــــرك ك   م2004لسنة    (22)رقم   ــ ـــ ــ ــ ــ ية والذمة المالية  عتبار ة وطنية وتتمتع بالشخصية اال شــ
 المستقلة. 

    وبموجب قرار اللجنة الشـعبية العامة
 
  ةنشـاءوالمتعلق ب  م2005لسـنة    (63)رقم  سـابقا

ــــرك ال ــ يد واال شــ ــــرك ت وتقنية المعلومات القابضةل أصبح  تصاال ة الليبية للي  ــ ة ليبيانا  شــ
ـــــرك للهاتف المحمول  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   (2010/ 23)  قانونة عامة مملوكة لهال وتعمل طبقا ألحكام  شـ

 العالقة. ات األخرى النافذة ذات تشـريعالنشاط التجاري واألحكام والبشأن 

 ات  مصـروفوال   اإليرادات

 م 2021 م 2020 البيان 

 1,528,906,648 1,446,491,678 اإليرادات 

 931,601,606 853,073,040 ات مصـروفال
   

امعدم  - ر ـــــرك فروع ال  الير ــ ــ ـــــرق ة بالمنطقة الشــ ــ ــ ية بتحويل المبالغ النقدية من حسابات  شــ
ــــرك التجميغ  لل   اإليراد حســاب  إل   الفرعية  اإليرادات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل باإل شــــ

 
 عدمضــافة إل ة شــهريا

ـــــرك بيانات حسابات الإحالة   ــ ــ ة وأرصدتها النقدية ومذكرات التسوية الشهرية لهذه  شــ
 الحسابات. 

ـــــرق عدم انتظام نقاط ومراكز البيع بالمنطقة ال - ــ ــ ية بةحالة تقارير المبيعات وقسائم  شــ
 لإلدارة العامة.  صـرف ال أذوناتاإليداعات و 

 شـركةبال   ةالحوكم نظم  

ــ - الهيكــــل التنظيم  المعــــد من قبــــل مجلس   اعتمــــاد عــــدم قيــــام الجمعيــــة العموميــــة بــ
 ة. شـرك لل  سا   من النظام األ  (23)وذلك بالمخالفة لن  المادة  اإلدارة 

-    
ر
ــــركــالقوائم المــاليــة لل  اعتمــاد التــأخر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـك    العموميــةلة من قبــل الجمعيــة شـ

 ة. شـرك  المعدل لل سا   من النظام األ  (23)بالمخالفة لن  المادة 

ر مجلس  ختصــاصــاال   تضــارب - ــــرك والجمعية العمومية لل  اإلدارة ات بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   النظام  شــــ
ر
ة ا

ـــــا   األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  المـــادة    المعـــدلل  سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمن   (38)حيـــث نصـ ــ ـــ ــ ــ ــ من النظـــام عل أنـــ  من ضـ
ــــ ــ ــــاصـ ــ ـــــركةل  اللوائن المنظمة لعمل ال  اعتماد  اإلدارة ات مجلس  اختصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ر شـ   حير

ر
ن أ ا
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ـــــ  عل أن   (23)المادة   ــ ــ ــ تب    اعتماد من ذات النظام نصـ   يير
ـــــوابط البر ــ ــ ــ اللوائن والضـ

امعليها أعباء و  ر    ات الجمعية العموميةل مما يعد اختصـاصـات مالية ضـمن الير
 
مخالفا

 لمبادئ الحوكمة. 

ــــير  - ــ ـــــرك هيئة المراقبة بال  تقصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  مما يعد ذلك   دوريةلات  اجتماع  القيام بعقد ة عن شـ
  
 
 النشاط التجاري. بشأن    م2010لسنة    (23)  قانونمن ال  (201)  المادة   لن مخالفا

ام إدارة عدم  - ر ــــرك الالير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــع خطة شـ اتيجية بوضـ ـــــير ـــــنة مالية  اسـ ة معتمدة ألكير من سـ
 ة. شـرك بال اإلداريةولكافة المستويات 

    اإلدارة للمخـــاطر تواكـــب وتنبـــ   إدارة    عـــدم وجود  -
ر
ــلـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بمخـــاطر التطورات الحـــاصـ

 .  طبيعة النشاط المتسمة بالتغيير

-   
ر
 ة. شـرك العدم وجود الئحة تنظم عمل لجنة العطاءات ا

  نظام الرقابة الداخلية المطبق بال -
ر
ـــــرك وجود بع  أوج  القـصور ا ــ ـــ ــ ــ ــ إل   ة وافتقاره ـشــ
 يةل ومن أهمها: ساسبع  الركائز والمقومات األ 

  متابعة شـرك الإدارة  قصور  -
ر
 ية. صـرف المعلقات بالحسابات المة ا

ــــرك قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف ة بسداد شــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــ
ر
ــــراءاتها عن طريق العهد المالية واستخدامها ا ــ ـــ ــ ــ ــ  شــ

ــــرف الثابتةل وال  األصــــول  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ةل حيث من نشــــاءعل مشــــاريــــع اإل   صــ ات والصــــيانة الكبير
ض ان تتم هذه المشــــاريــــع واإل  ات عن طريق عقود وفتن مناقصــــات عن نشــــاءالمفير

ـــــير  ـــــول علأو    ياتطريق لجنة المشـ ـــــمان الحصـ ـــــل   لجنة العطاءات لضـ ـــــعار األ أفضـ  سـ
 من الالئحة المالية.  107ةل وذلك بالمخالفة للمادة شـرك والحفاظ عل موارد ال

 شـركةال مالحظات عن نشاط  

ـــــدي ال  عل - لـ ة  الكبير ـــــة  ــيولـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ــالرغم من حجم  ـــ ــــركـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  حوال  شـ   بلغـ
والبر ة 

  من عدم القد ها دينار إال أن  4,368,048,192
ر
ــــرف رة عل التتعان ـــ ــ ــ ــ واستخدام ما   صــ

ــــرف حســاباتها الم  أرصــدة % من قيمة  70يعادل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ية نتيجة للتحفظ عليها من قبل  صــــ
ـــــارف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدة ظهور  أدى إل    بع  المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  حوال    أرصـ ــــب بلغـ ــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة للسـ ــابلـ ــ غير قـ
 . دينار  2,566,966,861

ــابــات  إل    بع  مراكز المبيعـــات المبـــالغ النقـــديــة الموجودة بهـــا إحــالــة    عــدم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
  نهاية السنةصـرف الم

ر
إحالت   اليوم  ببع  مراكز المبيعات وعدم   اإليراد وترا م    لية ا

. شـرك التجميغ  لل  اإليراد حساب إل 
 
 ة شهريا

ـــــدار قرارات ل - ــــرف لوحظ قيام المدير العام بةصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ عهد مالية مؤقتةل وبالرغم من  صـ
ــتها  ــ ــتعاضـ ــ    الذي يعد األمر   من مرة أكير    ذلك تم اسـ

 
ــوابط الرقابةمخالفا ــ الداخلية    لضـ

 المعمول بها والمتعارف عليها. 

 ة. شـرك عدم وجود نظام سليم لمحاسبة التكاليف بال -

  الالئحة المالية لل  -
ر
 ة. شـرك عدم وجود ضوابط تنظم السلف ا

ـــــرك الإدارة   قصور   -   متابعة حساب المشــ
ر
ـــــروعة ا الذي يدل  األمر    ات تح  التنفيذ شــ

ــــرك عدم وضوح الر ية المستقبلية لل   عل ــ ــ ــ ــ   شــ
اعداد التقرير حوال    حبر بلغ     ة والبر
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ــنوات  دينـــار   159,085,952 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابقـــةلالعـــديـــد منهـــا مرحـــل من سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـــة   سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــانـــ  نسـ
ـــــروعالم ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــروعات المرحلة لمشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــبكة اال إدارة   اتشـ ــ ــ ـــــاال شـ ــ ــ %ل  30ت حوال  تصـ
ـــــروعوم ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروع%ل وم100تقنية المعلومات  إدارة   اتشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ع الو فر إدارة   اتشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شـــ

 %. 74بالمنطقة حوال  

ــرك عدم قيام ال - ــ ــ الظاهرة بالحسابات    رصدة بةعداد المطابقات الالزمة وتسوية األة  شــ
  بلغ  حوال  

 . دينار  1,037,930,069الجارية المدينة والبر

ــؤوليــة اال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوابط ومعــايير تكفــل تحــديــد مجــاالت المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة وأليــة  جتمــاعال توجــد ضـ
 
 
 . توزيعها وفق برامج مخطط لها مسبقا

ــــرف ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إطار تبادل المنافع وتحقيق مصــالن ال عل  صــــ
ر
ــــرك بع  الجهات تم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــــ

 ة. شـرك ية لل جتماعوليس بغاية المسؤولية اال 

أو    ة سواء كان  متعلقة بالتدريب بالداخلشــــرك عدم وجود خطة تدريبية معتمدة لل  -
 . (2020/ 2)الخارج وذلك بالمخالفة لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 

ــــرك توسع ال - ــ   الشــ
ر
ــــرف ة ا ــ   7,597,736عل بند مكافأة وحوافز والذي ظهر بمبلغ    صــ

ر بمبلغ    دينــــارل ه  عبــــارة عن دينــــار    643,705منهــــا مكــــافــــأة مقطوعــــة لغير العــــاملير
ــــرك مكافأة تدفعها ال ــ ــ ــ ــ ــــرك فراد من خارج الأ أو    ة لجهاتشــ ــ ــ ــ ــ ة منها مصلحة الجماركل شــ

ـــــرف مندوب م ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــرف الجمهورية بوكالة ليبيانا وم  صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ية واللجنة  التجارة والتنم  صـ
ر  كة بير

  بريد ليبيا. شـرك ة ليبيانا والشـرك المشير
 ة العامة للكهرباءل ومكافأة موظقر

 ت والتقنية تصاال لال   ة ليبيا شـرك 
 شـركةنظام الرقابة الداخلية بال 

  متابعة المعلقات بالحسابات  شـرك الإدارة   قصور  -
ر
أدى إل   الذي األمر    يةلصـرف المة ا
 المعلقات المرحلة من سنوات سابقة. ظهور العديد من 

ــــة مهام  وفق اال  -   ممارسـ
ر
ــــور مكتب المراجعة الداخلية ا ــــقصـ ــــاصـ ــــندة  ختصـ ات المسـ

  متابعة كافة اإل 
ر
ــــرك لل والوحدات التابعة    قسامواأل  داراتإلي  ا ــ ــ ــ للتأكد والتحقق    ةلشــ

ــــا ــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــب   المطبق وحلحلــة كــافــة المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــة تطبيق النظــام المــال  والمحــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من صـ
 ة. شـرك اقعة بالوالعراقيل الو 

ئ للعهــــد  - غيــــاب دور مكتــــب المراجعــــة الــــداخليــــة من حيــــث الجرد الــــدوري والمفــــاج 
 ة. شـرك المؤقتة والمستديمة والخزائن والمخازن والمكاتب التابعة لل 

  متابعة منظومة الحسابات   -
ر
للوقوف عل   ةلشـرك بالغياب دور المراجعة الداخلية ا

 بأول  الشاذة الحسابات 
ا
 مع األطراف ذات العالقة.  ومعالجتها أوال

ــرك قام  ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــكيل لجان للجرد شـ ــ ــ ــــنوي للعام  ة بتشـ ــ ــ تجاهل    ها إال أن  مل2021السـ
د ومن ثم عدم تقييم الجر أدى إل   الذي األمر    تشـــكيل لجنة عليا للمطابقة والتقييم

ــات   ــا و أ ن وجـــدت و إالوقوف عل االنحرافـ ــأنهـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـــد تقرير بشـ ــالتهـ ــا  إحـ ا لإلدارة العليـ
 الزمة. ال اإلجراءالتخاذ 
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 شـركةال مالحظات عن نشاط      

  (223)ة بمسك السجالت والدفاتر المنصوص عليها بالمادة  شــــرك الإدارة    عدم قيام -
 التجاري. النشاط بشأن  م2010لسنة  (23)من القانون 

ـــــا   من النظـام األ  (30)مخـالفـة ن  المـادة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيـل    المعـدلل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تن  عل تشـ
البر

يات والعطاءات الخاصـة بأعمال   ـــــرك اللجان المشـير ــ ـــ ــ ــ ــ    ةلشـــ
ا
إدارة   عن ذلك تأخر فضـع

ــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شــــ
ر
ــــرك اللوائن المنظمة لل   اعتماد إعداد و ة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الئحة   الماليةل  الالئحةة منها  شــــ
ياتل  . المخازنالئحة  المشير

ـــرق القيام المنطقة   - ــ ــ ــ ــ ـــرك لل   ية التابعةشــ ــ ــ ــ ــ ـــراء الة بعمليات  شــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف  لشــ ــ ــ ــ  العهد تسوية  و  صــ
ر عدم وجود المستندات المتعلقة ب ة شــرك والبيع بةدارة ال  صــرف والالشــراء  حيث تبير

ـــــرك واالحتفاظ بها بمكتب ال ــ ــ ـــــرك القيد بالدفاتر بةدارة ال  اعتماد ة ببنغازي و شــ ــ ــ ة عل شــ
ان مراجعة محال من المكتب دون مستندات.  ر  مير

ـــــرك لتابعة لل للمراجعة بالمناطق ا  إداريةبالرغم من وجود تقســـيمات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   الهيكل  شـ
ر
ة ا

ل ر    ضافةباإل   المناطقلآلية لمراقبة  أي   ال توجد إال أن    التنظيم  لعدم وجود مراجعير
 وذلك إلحكام الرقابة عل كافة العمليات.  بهال

ــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ــ ر عل الخزائن والمخازن التابعة  شــ ــــرك لل ة بالتأمير ــ ــ ــ لحمايتها    ةلشــ
 من السطو والحرائق. 

ر   -  اإلدارة مدينون النشـــاط مع بالتجارية الخاصـــة   اإلدارة عدم وجود مطابقة دورية بير
 الفح . المالية خالل السنة المالية موضوع 

ر  -  الفنية.  اإلدارة المالية و  اإلدارة عدم متابعة المشاريــــع تح  التنفيذ بير

ــــنوا من  مرحلة المالية العهد من  العديد وجود - ــ ــــابقة مالية تسـ ــ ــــويتها   يتم لم سـ ــ تسـ
 م. 2021 المالية السنة نهاية حبر  ها إقفالو 

ــــف   - ــ ـــ ــ ــ ــ   ووصـ
ــؤوليــــات    الوظــــائفلعــــدم وجود مالك وظيقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يحــــدد الواجبــــات والمسـ

  يجب أن يتمتع بها شاغل الوظيفة.  اإلداري الخاصة بالموقع 
  البر
 الوظيقر

 ة املدار اجلديد شـرك 
 شـركةنتيجة نشاط ال 

  مستوي 
ر
 : ذلك والبيان التال  يوضن  لة مقارنة بالسنة السابقةشـرك ال إيراداتتدن

م 2020سنة  م 0212سنة    

 1,792,083,888 اإليرادات  1,799,420,754 اإليرادات 

ات مصـروفال  767,649,906 ات مصـروفال   1,318,839,530 

  
ر
797,249,300 الصاا    

ر
 473,244,358 الصاا
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 شـركةبال   الحوكمةنظم  

ر وظيف - ر الجمع بير ــاعد مدير   تير ــ ــ ــ ــرك الموارد بإدارة   مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــو جمعية  شـ ــ ــ ــ ة المدار وعضـ
 الحوكمة. الذي يعد مخالفة لمبادئ األمر  ةلشـرك عمومية بذات ال

ــــرك بال اإلداريةات التقســيمات  اختصــاصــعدم وجود تنظيم داخل  يوضــن في    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ةلشــــ
ــــرك بال اإلداريةمن الالئحة    (1)  وفق المادة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   األمر    ةلشـ

ر
تب عن  تداخل ا الذي يير

ــــ ــ ــــاصـ ــ ــــيمات  اختصـ ــ ــــيم    اإلداريةات التقسـ ــ ــــؤوليات كل تقسـ ــ وعدم معرفة واجبات ومسـ
 عل حدة. 

  اال  -
ر
ـــــتداخل ا ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ر المدير العام ورئيس مجلس ختصـ  لاإلدارة ومجلس   اإلدارة ات بير
ــــدار قرارات تتعلق    : منهــــا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تكليفقيــــام كال من المــــدير العــــام ورئيس المجلس بــــةصـ

 . مرتببدون إجازة  منن  مكافأةل صـرف  فاءلوإعبوظيفة 

  المعتمد بال -
ـــــرك افتقار المالك الوظيقر ــ ــ   بالمالكلة ألهم البيانات المطلوب توفرها  شــ

 الوظيفة.  وبيانات شاغر الدرجة الوظيفية الوظيفةل شغر  شـروط  : مثل

 شـركةال مالحظات عن نشاط  

ـــــس ومعايير محددة  - ــ ــ ــ    عدم وجود لوائن وأسـ
 
ـــــبقا ــ ــ ــ ـــــؤولية  مسـ ــ ــ ــ   يةلجتماع اال تنظم المسـ

ــــاريف ــ ــ ــــؤولية اال   حيث أن بع  المصـ ــ ــ كان  لجهات ممولة    يةجتماعالمتعلقة بالمسـ
ــــؤولية اال   العامةلمن الخزانة  ــ ــ   تقديم المسـ

ر
ية لكل  جتماعكما لم يتم مراعاة العدالة ا
ــــب التوزيــــع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــواء وحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لالمنـــاطق عل حـــد السـ  

ر
ر عل   الجغراا كير

حيـــث أنـــ  تم الير
ها. مناطق وجهات دو   ن غير

ـــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ـــ ــ ــ ــ اتيجية بوضـع خطة شـــ األمر    القادمةلة معتمدة للسـنوات  اسـير
  تسغ ال

 لتحقيقها. ة شـرك الذي يؤثر ويعيق األهداف البر

  متابعة المعلقات بالحسابات  شـرك الإدارة   قصور  -
ر
أدى إل   الذي األمر    يةلصـرف المة ا

 قة. ظهور العديد من المعلقات المرحلة من سنوات ساب

 .ال يقدم أية مخرجاتإال أن   ةشـرك بالرغم من وجود قسم خاص بالتكاليف بال -

-   
ر
اموعدم اال الماليةلالعهد  صـرف التوسع ا ر  العهد.  إقفال و  صـرف بضوابط  لير

ـــــابـــات بـــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     اإلدارة وجود العـــديـــد من القيود المحـــذوفـــة من منظومـــة الحسـ
ر
المـــاليـــة ا

  نظاماألمر  ةلشـرك ال
ر
 ة. شـرك الرقابة الداخلية بال الذي يشير لوجود ضعف ا

  إعداد مذكرات التسوية للعديد من الحسابات الم -
ر
ــــرف التأخر ا   صــ

ر
حيث    وقتهالية ا

  تم إعدادها عدد  
حبر    حســــابل  114حســــاب من أصــــل   56بلغ عدد المذكرات البر
 تاريــــخ إعداد التقرير. 

ــــيد  - ــ ــــيد الدفعات المقدمة للغير والذي ظهر برصـ ــ   حبر  دينار   13,884,601تنام  رصـ
ـــــرك الذي يشير قصور المل األمر  2021/ 9/ 30تاريــــخ   ــ ــ ــ   متابعة الدفعات  شــ

ر
وظهور ة ا

 م. 2006مرحلة من سنوات سابقة ترجع بعضها لعام  أرصدة 
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ة    - ـــــل عددها   طويلةلوجود عدد كبير من المحطات المتوقفة عن العمل منذ فير ــ  يصـ
  مع  محطة   70إل 

ر
ــتمرار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف االسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تخاذ  ا  دون  منهالالبع   إيجار   قيمة  صـ

 . الالزمة حيالها  اإلجراءات

 ة اجليل اجلديد للتقنية  شـرك 
ــــتمرار تكبد ال ـــــرك اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ا مة حبر  شـ ــائر المير ــ ــنوية متتالية حيث بلغ  الخسـ ــ ــائر سـ ــ ة خسـ

المال المدفوع  % من رأس  26دينار وهو ما يمثل نســــبة    74,844,060م  2021/ 9/ 30
  
ر
اف قيمةإل  التاريــــخ ذات  ما يشير  ا ر  المال. رأس  استمرار استير

ـــــرك عدم توافق أغراض ال -   عقد التأسيس مع أغراض الشــ
ر
ـــــرك ة الواردة ا   شــ

ر
ة الواردة ا

 . سا   النظام األ 

ر قيمــة - رأس  مع قيمــةدينــار    مليون  293المــال المــدفوع والبــالغ رأس    عــدم توافق بير
ــــ ــ ــالمال المصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الذي يعد مخالفة لن  المادة  دينار األمر   مليون  450رح ب  والبالغ  ــ

 . سا   ام األ من النظ (6)

ــــارب - ــاال   تضـ ــ ــــاصـ ر رئيس مجلس  ختصـ   والمدير العام   اإلدارة ات بير
ر
ــــدار القرارات   ا إصـ

ر عل وظيفةبوظيفةل  ن كل منهما يصـدر قرارات تكليف  أ حيث   إجازة   منن ل  التسـكير
 مكافأة.  صـرف مرتبل بدون 

ــــركة ما يفيد  لم تقدم ال - ــ ــ ــ ــ ــــرك عداد هيئة المراقبة بالإشــ ــ ــ ــ ــ أعمال   تقرير عن نتائج أي   ةشــ
 السنة. ة خالل شـرك ال

ـــــهرية  - ــ ــ ــ ـــــعف مكتب المراجعة الداخلية بةعداد تقارير دورية شـ ــ ــ ــ ـــور وضـ ــ ــ ــ ــ   واالكتفاءقصـ
  ةلشـرك بال  داراتبع  اإل أداء    بالتقارير ربــع سنويةل كما أن هذه التقارير تفتقر لتقييم

ــرك عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالإل   عالوة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ  شـ ة بةجراء الجرد المفاج 
 ي للمخازن والخ ينة خالل السنة المالية موضوع الفح . والدور 

ــــرك الإغفال إدارة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف المة بتســوية المعلقات بالحســابات  شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    يةلصــــ
ا
عن عدم فضــع

ــــرف القيام بةعداد بع  مذكرات التســــوية لحســــاباتها الم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ية خالل الســــنة المالية  صــــــ
 موضوع الفح . 

ـــــافة إل عدم وجود منظومة بالمخازنل باإل  - ــ ــ ـــــتندي رة عدم وجود دو ضـ ــ ــ ـــــحة   مسـ ــ ــ واضـ
يات  وفعالة تسهل  المالية.  اإلدارة و عمل كل من المخازن وقسم المشير

  184,890,635حوال   م  2021/ 09/ 30ات تح  التنفيذ حبر  شـروعبلغ رصيد الم -
ر   ـــــابقة لم تطرأ عليها أغلب    نأ دينار تبير ـــــنوات مالية سـ ـــــاريــــع مرحلة من سـ   تلك المشـ

ــــبة األ حركة وانأي  ــ ــــدة نسـ ــ ــــن مع   األمر    %ل71المرحلة بلغ  حوال   رصـ ــ الذي يتضـ
 
 
ــــرك دارة الإ قصور   جليا ـــ ــ ــ ــ   متابعة هذه المشــ

ر
ــــروعة ا ـــ ــ ــ ــ ات وعدم وجود ر ية واضحة شــ

ــــتكمالها عالوة   ــ ــ ــ ــ ــــاريــــع واسـ ــ ــ ــ ــ   هذه المشـ
ر
ر    علمن الدخول ا ــــيق بير ــ ــ ــ ــ  اإلدارة عدم التنسـ

 ها. إقفالالفنية لمتابعة هذه المشاريــــع و  اإلدارة المالية و 

ـــــرك تنام  رصـــيد ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   بلغ م  2021/ 09/ 30  مدينون حبر ة لدي الغير  شـ
حوال    والبر

  تتبعها   علمما يدل  دينار   76,383,997.902
ــــيل البر ــ ــ ــــات التحصـ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــــعف سـ ــ ــ ضـ

  ة. شـرك ال
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  ت النوعية تصاال ة اال شـرك 
ــــفرت نتيجةأ  ـــــرك الأعمال    سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــائر تكبدها  عن ة  شـ ــ ــنة  خالل    خسـ ــ بمبلغ  تقدر    م2020سـ

ـــــائر المرحلـة  وقـد كـانـ  قيمـة الخدينـار   317,189 ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة   حبر سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وقـدره مبلغ    م2020سـ
  % 40ما يعادل دينار أي  19,973,738

 
 ب . المال المضح رأس  من تقريبا

 الحوكمة

ــــرك عدم انعقاد الجمعية العمومية لل  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــنة  شـ ــ   ترا م  م  2016ة منذ سـ
ر
ـــــبب ا ــ مما تسـ

ــــاع    اإلجراءات ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الممنوحـــة  انتهــــاء المــــدة القــــانونيــــة  هــــا  من  القــــانونيــــةلواختالل األوضـ
ــــرك الإدارة   لمجلس ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ة  األمر   ةلشـ ـــــتوجب إما التمديد للمجلس الحال  لفير ــ الذي يسـ

  تشكيل . أو إعادة  زمنية أخري 
ر
 النظر ا

  اجتمــاع ال  إحيــث انهــا لم تعقــد    الــدوريــةلاتهــا  اجتمــاعــعــدم قيــام هيئــة المراقبــة بعقــد  -
   واحـــد فقط  

ــنبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالفـــة لل مل  2021-2020خالل سـ   نقـــانو من ال  (201)  مـــادة بـــالمخـ
 النشاط التجاري. بشأن  م2010لسنة  (23)

ـــــرك الرغم من قيام ال  عل - ر  شــ انية التقديرية لسنتير ر إال أن    2021-2020ة بأعداد المير
 العمومية. ها من الجمعية اعتمادلم يتم 

 شـركةال مالحظات عن نشاط  

ـــــرك اقتصـار ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   نشـاطها و شـــ
ر
الالسـلكية فقط  ت  تصـاال اال   جهزة بيع األ   علها  إيراداتة ا

ــــرك ال إنشــاء من ســا   ولم يتم تنفيذ الهدف األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شــــ
ر
ت  تصــاال منظومات اال   إقامةة ا

 ة. شـرك السنوات من عمر  عشـر الالسلكية بالرغم ما يقارب ال

ــرك مال الرأس   تأ ل - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــبة  شـ المال المدفوع البالغ قيمت   إجمال  رأس % من 40ة بنسـ
 ة. شـرك اط المؤشر خطير الستمرار نش  وهذا دينار  50,000,000

ــــرك ضــعف ســياســة التحصــيل ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لديونها طرف الغير حيث بلغ رصــيد المدينون شــــ
ــيــل ديونهــا  أجــل    الــذي يتطلــب تكثيف الجهود من األمر    16,000,000نحو   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تحصـ
. طرف   الغير

ـــــخامة قيمة اال - ـــ ــ ــ ــ امضـ ر ــــرك ات القائمة باللير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  شـ ـــ ــ ــ ــ مبلغ وقدره    م2020ة خالل سـ
امة بالوفاء بشــــرك عدم قدرة ال  ترتب عن   الذي دينار األمر    169,290,575 ر   الير

ر
اتها ا

  ظل الظروف 
  . ةشـرك تمر بها ال البر

ــــرك عدم قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــحة شـ ــ ــ ــ ــــادقات مع الجهات المدينة للتحقق من صـ ــ ــ ــ ة بةعداد مصـ
  السجالت.  رصدة األ

ر
 الظاهرة ا

ـــــرك تأخر ال - ــ ــ ــ   شــ
ر
ر الباطن ا     المنجزة   األعمال ات المتعاقد معها ومقاولير

 
ـــــروط لوفقا ــ ــ ــ   شــ

ـــــروعالتعاقد إلنجاز الم ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــروع منها الم  التنفيذلات تح  شـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــبكة    شـ ــ ــ   لشـ
الوطبر

ــــرك الزال     حيث NTNالالسلكية  ت  تصاال اال    شــ
ر
ة ا   من قصور كبير

ر
ة موتوروال تعان

 المأعمال   تأخر اســــتكمال أدى إل  مما   األداء
 
ــــروع وخصــــوصــــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   مواقع المنطقة  شـ
ر
ا

 
 
 بع  مواقع الحقول النفطية.  الوسط  وتحديدا
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ـ   ركة بريد ليبيا  ش

ــال  بلغ   - ــ ــ ــــة حبر   إجمـ ــ ــــركـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ ـــــائر  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاريــــخ   خسـ ــ ــ ــــدره  2021/ 12/ 31  تـ ــ وقـ م مبلغ 
  تشــكل  689,772,091

ــــركة البالغ دينار والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أضــعاف مضــاعفة من رأس مال الشــــ
 . دينار  53,131,679

-   
ر
ـــــروفات األجور والمرتبات وما ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   ويرجعدينار    60,221,160حكمها  بلغ  مصـ

ــــركة البالغ عددهم   ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالشــ ــــروفات إل ارتفاع عدد العاملير ــ ـــ ــ ــ ــ   2424ارتفاع هذه المصــ
  
ر
ــــركة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م لهم    موظف واســتمرار إدارة الشــــ ر المي  التوظيف حيث بلغ عدد الموظفير

عقــد لإلدارة المــاليــة    50موظف تم قبولهم وتم إحــالــة عــدد   60عقود عمــل مؤقتــ   
 لغرض صـرف المرتبات.     

 الحوكمة

ــــرك اد الجمعية العمومية لل عدم انعق - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــنة  شـ ـــــتعراض مل  2021ة خالل سـ وذلك السـ
ـــــرك عن نشـــاط ال اإلدارة تقرير مجلس   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة ومركزها المال  وتقرير مراجع الحســـابات  شـ

ــائرل مما يعد  ــاب األرباح والخسـ انية وحسـ ر وتقرير هيئة المراقبة والتصـــديق عل المير
  ذلك 

 
 . سا   من النظام األ  (21)لن  المادة مخالفا

ــــرك لل  اإلداريةاللوائن المالية و   اعتماد  عدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ل    ة والهيكلشــ  
التنظيم  ومالكها الوظيقر

ــــركـن الأ حيـث  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   معتمـدةلة ال تمتلـك الئحـة مـاليـة  شـ   حير
ر
 اإلداريـةن الالئحـة أ ا

ـــيمات   ــ ــ ــ ــ ـــــرك بال  اإلداريةوالهيكل التنظيم  والتقسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ة معتمدة بموجب قرار رئيس شـ
ــــنة   (16)رقم   اإلدارة مجلس  ــ ــ ــ   م  2014لسـ

ر
ــــادس   اإلدارة مجلس   اجتماع  وذلك ا ــ ــ ــ السـ

 م. 2013/ 6/ 24المنعقد بتاريــــخ 

ــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر األوضــاع    أي إجراءات  ة باتخاذ شــــ من شــأنها تصــحين وتحســير
ــــرك المالية لل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــائر متتالية منذ  شـ ــ   تحقق خسـ

ـــــائة والبر ــ ـــــها وفق اال إنشـ ــ ـــــاصـ ــ ات  ختصـ
 ة. شـرك لل  سا   من النظام األ  (22)بموجب ن  المادة إليها  المسندة 

ــنـة   اإلدارة عـدم قيـام مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل  2021ـبدعوة الجمعيـة العموميـة لالنعقـاد خالل سـ
     اإلداريـةاللوائن المـاليـة و  أجـل اعتمـاد   وذلـك من 

والهيكـل التنظيم  والمالك الوظيقر
  ة مما يعد ذلك شـرك لل 

 
 ة. شـرك  لل سا   للنظام األ  (18-30)لن  المواد مخالفا

انية التقديرية لل بةعداد ا اإلدارة عدم قيام مجلس   - ر ــــرك لمير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنة المالية  شـ ــ ــ ــ ة عن السـ
  م مما يعد ذلك 2021

 
 . سا   للنظام األ  (30)لن  المادة مخالفا

 شـركةنظام الرقابة الداخلية بال 

ــنويـة  إعـدم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهريـة والربــع سـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـداد مكتـب المراجعـة الـداخليـة لتقـارير المراجعـة الشـ
ة من   . م2021/ 12/ 31إل  م2021/ 6/ 15واكتقر بتقريره عن الفير

يدية وعدم تبعية   - ــــل التفتيش عن المراجعة بمناطق الخدمات الي  ــ ــ ــــامعدم فصـ ــ ــ  أقسـ
 العامة.  اإلدارة مكتب المراجعة الداخلية بإل  المراجعة بالمناطق

ئ عل  - ثبـات ذـلك إالنقـديـة ـبالخزائن وعل المخـازن و عـدم القيـام بعمليـات جرد مفـاج 
 . ئ   محا ر جرد مفاج 

ر
 ا
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  متشـــرك الإدارة  قصور  -
ر
عداد مذكرات التسوية  إوعدم    يةلصـــرف المابعة الحسابات  ة ا

 ية بنهاية كل شهر. صـرف الم

-   
ر
ــــرف التوســــع ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   بع  الحاالت وعدم اال  صــ

ر
ة ا امالعهد وبمبالغ كبير ر بضــــوابط   لير

 العهد وتسويتها.  إقفال و  صـرف 

المدينون والدائنون بنهاية الســـنة المالية   أرصـــدة مصـــادقات للتحقق من إجراء   عدم -
ية.  رصدة للوقوف عل مدى صحة األ  الدفير

التقرير  - ــوع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة موضـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة السـ ــ ــــايـ ــ بنهـ ـــــاط  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النشـ ــــد دائنون  ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام  رصـ ــ  حوال  إل    تنـ
ـــــيد الدعم من الدينار    1,026,370,730 ـــ ــ ــ ــ ـــــكل ب  رصـ ـــ ــ ــ ــ ــــرك والذي يشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ة الليبية  شـ

 دينار.  936,043,286حوال   % والبالغ91ت القابضة ما نسبت  تصاال لال 

ــرك تكبد ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يدية عل مستوى  تارر مقإيجار  عن  ضخمة  ة لمصاريفشــ ها ومكاتبها الي 
ــــنة   ــــنة م إل 2016الدولة الليبية حيث بلغ  من سـ   60,363,299  مبلغم  2021سـ

 دينار. 

 م 2020-2019فرع سبها    ة بريد ليبيا شـرك 

 نظام الرقابة الداخلية

بـــةعـــداد التقـــارير الـــدوريـــة المطلوب اعـــدادهـــا عـــدم قيـــام مكتـــب المراجعـــة الـــداخليـــة   -
لتحديد نقاط الـضعف والقـصور بنظام الرقابة الداخلية والدورة المسـتندية ومن تم 

اح الحلول لها   . اقير

ان المراجعة بالمجاميع واأل - ر ل وكذلك كشـــوف تفصـــيلية  رصـــدة عدم القيام بةعداد مير
ـــــابـات بـالـدفـاتر التحليليـة بـالمخـالفـة لل  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــد الحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  من الالئحـة  (69مـادة )لحركـة أرصـ

 . اتشـرك المالية لل 

ــــط لبع  القيود   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاص وكـــذلـــك المحو والكشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجالت بقلم الرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ــابـــة ا الكتـ

 . اتشـرك ( من الالئحة المالية لل 66بالمخالفة لن  المادة )

 اإليراداتات و مصـروفال 

ــبلغـــ  ال - ــــروفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة  مصـ ــنـــة المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وقـــدره   م2019ات العموميـــة خالل السـ
 
ــا مبلغـ

 . خالل نفس العامدينار  615,376 اإليراداتبينما بلغ  ل دينار  6,867,495

ر  -   حير
ر
  ات العمومية  مصــــروف بلغ  ال  ا

ر
 وقدره    م2020  السنة المالية ا

 
  8,019مبلغا

 دينار.  571,912خالل نفس العام  اإليراداتبينما بلغ  ل دينار 

 ات لوحظ: مصـروف ومن خالل الفح  المستندي لعينة من ال

مما يعد مخالفة لن     صـــرف والختم عليها بما يفيد ال صـــرف ال  أذوناتترقيم    إغفال  -
ـــــرك ( من الالئحة المالية لل 111المادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ شـ ــ ــ ــ   نصـ

"يجب ختم جميع   : ات والبر
ـــــرف أو المسـتندات المتيدة لل  ــ ـــ ــ ــ ــ التـسوية بما يفيد اتمام العملية المالية  ضـافة أو اإل ـصــ

 تكرار استعمالها والقيد بالدف 
ر
 ". اتر وذلك لتالا
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ـــــرف ال  أذوناتترقيم  عدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 21والمســـتندات المرفقة بها بالمخالفة للمادة )  صـــــ
 ات. شـرك الالئحة المالية لل 

 شـرك ال  اعتماد  -
ر
يدية  أداء   ة ا عملها عل استئجار سيارات لغرض تقديم الخدمات الي 

 . اتشـرك ( من الالئحة المالية لل 37مما يعد مخالف لن  المادة )

 العهد المالية

ـــــروف هد المالية البلغ  قيمة الع ــ ــ ــ دينارل بينما بلغ     30,500م  2019ة خالل سنة  مصــ
    م2020ة خالل سنة  مصــروف العهد المالية ال

 
ــــد لوحظ    لدينار   38,850وقدره  مبلغا ــ ــ وقــ

 : بشأنها 

  تغطية  عتماد اال  -
ر
ــــروف   عل العهد المالية ا ــ ــ ــ ــ ات المنطقة بالمخالفة للمادة  أغلب مصــ

 . اتشـرك ( من الالئحة المالية لل 4)

ــــرف عهدة بقيمة - ر   6,500  صــ يد تبير ن  أ ها  بشأن إقفال  دينار لغرض صيانة حديقة الي 
ــــيانة عدا  ـــ ــ ــ ــ ــــتندات المرفقة ال عالقة لها بأعمال الصـ ـــ ــ ــ ــ   480فاتورة واحدة بقيمة  المسـ

  القيمة  
ر
ــراءدينار وباا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من محل النورس للمواد   (منظفات  –قهوة    –سكر )مواد   شــ
 . الغذائية

 صـرفيةالحسابات الم 

ـــــاب ال ــ ي لحسـ ـــــيد الدفير ــ ــــروف ظهر الرصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــرف بم  106.207.2406ات رقم  مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   صـ
  
ر
بينما ظهر    دينارل  339,769بمبلغ وقدره    2020/ 12/ 31 الجمهورية وكالة الكشــاف ا

  ذات التاريــــخ بمبلغ  كشف الم  رصيد 
ر
ـــــرف ا ــ ــ ــ ر من خالل  ل  دينار   770,544صــ حيث تبير
 : بينها كالتال   تسويتها سنوات سابقة لم يتم إل  الفح  وجود معلقات تعود 

 دينار.  14,850بقيمة  صـرف مبالغ ظهرت بالدفاتر ولم تظهر بكشف الم ▪

 دينار.  385,625 بقيمة صـرف مبالغ مخصومة من الدفاتر ولم ترد بكشف الم ▪

 ت الدولية  تصاال ة اال شـرك 

  ةشـرك نظم الحوكمة بال

ـــــرك قيام الجمعية العمومية ل - ــ ـــــرك الإدارة   مجلس)ت الدولية  تصاال ة اال شــ ــ ة القابضة  شــ
ـــــرك بتوجي  التعليمات ل  (تتصـــاال لال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف ت الدولية بتصـــاال ة اال شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ انية    صـ ر من مير
  غير األغراض الالزمة لتسيير نشاط الشـرك ال

ر
يعد مما   لةشـرك ة خالل السنة المالية ا

 وعل وج  الخصوص  لةشـــرك ات المنظمة لعمل التشـــريعمخالف للوائن وال  صـــرف ت
ــــا   مخالفت  للنظام األ  ـــ ــ ــ ــ ــــنة    (23)  قانون وأحكام السـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن   م2010لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــاط  بشـ ـــ ــ ــ ــ النشـ

 ية وذمة مالية. اعتبار ت الدولية لها شخصية تصاال ة اال شـرك أن  اعتبار ب لالتجاري 

ر مجلس ختصاصاال   تضارب - ــرك التنفيذية لل   اإلدارة و  اإلدارة ات بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وعدم مراعاة  شــ
  اال 
ر
بممارسـة  اإلدارة ات والمـسؤولياتل حيث لوحظ قيام مجلس  ختـصاصـالفـصل ا

ـــــالحيات و  ــ ـــــصـ ــ ـــــاصـ ــ ـــــل  اإلدارة ات  اختصـ ــ ـــــلسـ ــ   اإلداري التنفيذية عل نحو مخالف للتسـ
 ة. شـرك للهيكل التنظيم  واللوائن الداخلية المنظمة لعمل ال
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ــــرك   عدم قيام مجلس - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاال ة اال إدارة شـ ــ ــ ــ ــــابق بتقديم بيان خالل تصـ ــ ــ ــ ت الدولية السـ
ــــرك ة العمومية لل ات الجمعياجتماع    شــ

ة حول المرتبات والمزايا النقدية والعينية البر
ـــــل عليها   ــ ــ ــ ـــــاءتحصـ ــ ــ ــ ـــــنة وذلك بالمخالفة للمادة   أعضـ ــ ــ ــ من   (183)المجلس خالل السـ

 النشاط التجاري. بشأن  م2010لسنة  (23) قانونال

 ة شـرك مالحظات عن نشاط ال

ـــــرك   قيام مجلس ــ ــ ـــــرف ت الدولية بتصاال ة اال إدارة شــ ــ ــ      مبالغ مالية  صــ
- 2020خالل سنبر

  غير األغراض الالزمة لتســـيير نشـــاط الم  2021
ر
ــرك ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توجيهات الجمعية عل  ة بناءا شـــــ
ـــــرك العمومية ل ـــ ــ ــ ــ من النظام    (13)ت الدولية وذلك عل نحو مخالف للمادة  تصاال ة اال شــ

  : نذكر من ذلك ما يل   لبشأن اختصاصات الجمعية العمومية ةشـرك  لل سا   األ 

ــــنة  دينار   652,500مبلغ   - ــ ــ   سـ
ر
ــــؤولية اال 2021ا ــ ــ ــــتفيد  جتماعم من بند المسـ ــ ــ ية للمسـ

ــــرك  ــ ـــ ــ ــ ــ اد المواد الغذائية مقابل  شــ موردة لصالن منظمة    إعاناتة السبيل الدائم الستير
ية بمدينة البيضاء.   التكامل لألعمال الخير

ـــــؤولية اال دينار   450,000مبلغ   - ـــ ــ ــ ــ ـــــكل دعم مادي  جتماعمن بند المسـ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
ية وذلك ا

ـــــالن نادي    ينار د  200,000ودينار   250,000بقيمة   مان   لكل من نادي رفيق ــ ــ لصـ
  األ

 درنة.  فريقر

ـــــرك للمستفيد   دينار   546,000  مبلغ - ـــ ــ ــ ــ اد األدوية والمعدات الطبية  شــ ة الفاران   الستير
 . و وذلك مقابل توريد معدات طبية لصالن مركز عزل بلدية كابا 

ــــرك للمســتفيد   ينار د  924,000  مبلغ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد الســيارات وذلك ة الســتير فريقية الدانة األشــــ
ـــــراءمقابل   ــ ـــ ــ ــ ــ ر نوع    شـــ ـــــرك لصـالن ال  ر كروز ر الند  ا تويوتسـيارتير ــ ـــ ــ ــ ــ ت  تصـاال ة القابضـة لال شـــ

 . ة القابضةشـرك وطلب تحميل المبلغ كمديونية عل ال

  محاربة ظاهرة االحتيال عي  صـناديق الشـفرات   -
ر
ضـعف اآلليات واألنظمة المتبعة ا

  تمر خارج مقســـمات  
ـــــرك والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الذي ترتب األمر    sim boxت الدولية  تصـــاال ة اال شـ

 ة. شـرك ال إيراداتعلي  استمرار فقدان جزء من 

خالل ة  فريقية الليبية لالستثمارات األشـــرك مقدما لل دينار    1,000,000مبلغ   صـــرف  -
ــــرية  اتفاق م بناء عل  2021سنة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك بانتفاع    تقضــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قامةت الدولية باإلتصاال ة اال شــ

  مهام خارجية لتونس والدول األ
ر
ر الموفدين ا  . فريقيةالفندقية للموظفير

  تحتاجها   -
ة إذا ما قورن  بالمهام الخارجية البر ـــــرك تعتي  القيمة المدفوعة كبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة شـ

ل حيث تتجا تصــاال اال 
 
وز الرصــيد الفعل  لبند الســفر والمبي  خالل ت الدولية ســنويا

ـــاعف باإل  ــ ــ ــ ــ ـــابقة بمعدل مضـ ــ ــ ــ ــ ـــنوات السـ ــ ــ ــ ــ ـــافة إل  السـ ــ ــ ــ ــ تجاوزها للمبلغ المقدر للبند  ضـ
    ة. شـرك بالموازنة التقديرية المعتمدة لل 

ر الموفدين من  - ـــــرك إن القيمة المدفوعة تمثل مقابل انتفاع الموظفير ــ ــ ت  تصاال ة اال شــ
  مهــام خــارجيــة لتونس وا

ر
  تملــك  فريقيــلــدول األالــدوليــة ا

ــــركــة فقط والبر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شـ
ـــــارات األ ــــتثمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاالسـ ـــــام  فريقيـ   للمهـ

ر
ـــــاق الجغراا النطـ ـــــد أن  ر نجـ   حير

ر
ـــــال ا ـــــادق بهـ ة فنـ

ـــــرك الخارجية ل ـــ ــ ــ ــ   القارة األتصاال ة اال شــ
ر
كز ا أغلب  ة فقط بل أنفريقيت الدولية ال يير
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ـــــة ـــــدة دول أوروبيـ   عـ
ر
كز ا ـــــام تير ـــــة  األمر    المهـ ـــــدوى والمنفعـ ـــــارض مع الجـ ـــــذي يتعـ الـ

مة مقارنة بالتكلفة. تفاق رجوة من اال الم  ية المي 

ــــرك الإدارة   تقصير  - ــ ــ   ة  شــ
ر
ــــرف المتسوية المعلقات بالحسابات  ا ــ ــ ر ترا م  يةل حيثصــ   تبير

ية يرجع البع  منها لسنوات  صــرف ة المشــرك المعلقات التاريخية ببع  حسابات ال
 متقادمة. 

ــــرك توسـع ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اق شـــ
ر
ر عل نحو تة ا غير مالئم لطبيعة  ناء وتمليك السـيارات للموظفير
ة من شـرك ة فمن خالل االطالع عل آلية االنتفاع بالسيارات بالشـرك وأغراض عمل ال

  
ر
يـة دون اإلخـذ ا   قيمتهـا اـلدفير

ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ر لوحظ أن أغلبهـا يتم تمليكهـا بصـ قبـل الموظفير

ة لتمليك السيارات  شـرك الإدارة   اآللية المتبعة من قبل قيةل وانو قيمتها الس   عتبار اال 
ــــرك من كونها وسيلة لتحقيق أغراض الأكير   ها وسيلة للكسب المادي جعل  من ةل  شــ

ر من فئة مدراء اإل  ــــيارات    داراتحيث لوحظ أن بع  الموظفير ــ ــ ــ ــ   قاموا بتمليك سـ
ر
ا

 . م2021جديدة خالل سنة أخرى  منحهم سياراتإعادة و م 2020سنة 

 ة هاتف ليبيا  شـرك 
 نتيجة نشاط الشـركة

ــــرك مال الرأس   حدد  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــا   من النظام األ   (5)دة  ة وفق الما شـ ــ ــ ــــرك  لل سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ة بمبلغ  شـ
ـــــائر المرحـلة حبر  دينـار   50,000,000 ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ مجموع الخسـ   حير

ر
م  2020/ 12/ 31ا

  دينار    474,371,502ما قيمت   
من أكير   مالها رأس   استنفدت ة قد شـرك الن أ   ما يعبر

من   (48)والمـــادة    (152)هـــذا مؤشر بـــأنهـــا قـــد دخلـــ  تحـــ  المـــادة   مراتلخمس  
ــنـــة    (23)القـــانون التجـــاري رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا   من النظـــام األ   (43)  مـــادة والمل 2010لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

 ة. شـرك لل 

ــركة بقيمة ما مال الرأس   لم يتأثر  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك وممتلكات الأصول  من إليها    ل آ شــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة العامة  شــ
يد  المرحلة    األصـول والالسـلكية المنحلة حيث ظهر رصـيد   ت السـلكيةتصـاال واال للي 
ـــــرك من ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيام  إل  الذي يشـــير األمر    دينارلمليون   281بما قيمت    الذكرلة ســـالفة  شـــــ
ــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    أصــــول  وتحقيق عوائد من أصــــول   ة بتشــــغيلشــ

ئ
لم يتم امتالكها بشــــكل نهان

 ها. ليإل آ رأس المال بما  الالزمة ل يادة  اإلجراءاتاتخاد األمر  ويتطلب

 شـركةنظم الحوكمة بال 

ـــرك  لل سا   لم يتم تعديل النظام األ  - ــ ــ ــ ــ إعادة   مع   الذي يتطلباألمر    هالإنشائة منذ شــ
  النظــام األ 

ر
ــــا   النظر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بيئــة  تطوراتال وتعــديلــ  بمــا يتالءم مع  سـ

ر
بمــا و  األعمــال ا

 ة. شـرك ضمن استمرار نشاط الي

ـــــرك القوائم المالية لل   اعتماد عدم قيام الجمعية العمومية ب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ بالمخالفة  ةل وذلك  شـ
ــا   األ من النظام    (18)و  (14)  للمواد  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك  لل سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ قوائم مالية  آخر    ل حيث أنةشـ

 م. 2013كان  عن سنة   العموميةمصادق عليها من قبل الجمعية 

ــنـة المـاليـة   اعتمـاد العموميـة بـعـدم قيـام الجمعيـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة التقـديريـة للسـ ر   مل2021المير
 . سا   من النظام األ  (14)لمادة وذلك بالمخالفة ل
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ــــة ب اإلدارة عدم قيام مجلس   - ــ ـــــرك بةعداد اللوائن الخاصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة هاتف ليبيال حيث يتم  شـ
 . ة البنية المعتمدة من الجمعية العموميةشـرك تطبيق اللوائن الصادرة عن 

ــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من المالك   اعتماد ة بشــــ
   والتأهيلل وزارة العمل   الوظيقر

ا
فضــع

ـــــن  ــ ــ ــ ـــــعن عدم وجود تنظيم داخل  يوضـ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ــ تداخل  أدى إل  مما   داراتات اإل اختصـ
ــــاال  ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــ ــــبيل المثال مكتب المراجعة ومراقبة  ختصـ ــ ــ ــ ل مكتب  األداء اتل ومنها عل سـ

اتيح   التخطيط اال 
 . اتشـروعوالم سير

 ةشـرك ال أعمال    نتائج

من المتوقفة والمتعاقد عليها من ســـنوات ســـابقة    واســـتكمال المشـــاريــــع  عدم متابعة -
ـــــنة   ـــــتكمل  2010سـ   لم تسـ

ـــــاريــــعم والبر ـــــة المشـ ـــــتعجال  منها    وخاصـ ذات الطابع االسـ
اسل  منظومة شـروع وم  ERPمنظومة        ريةلـ البص   األلياف   ومشـروع -  الير

  صـرف والبر
 ينار. د 36,981,058عليها مبالغ تقدر قيمتها 

ــــرك العدم قيام   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيال  الجهات المختصــة  إل    ا إحالتهالالزمة و   اإلجراءات  ة باتخاذ شــــ
  تم  عل حساب ال

ـــــرك واقعة الصكوك المزورة البر ــ ــ ـــــرف ة طرف مشــ ــ ــ الجمهورية   صــ
يد   م. 2019عن سنة  145-208-402رقم وكالة الي 

ــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من المالك   اعتماد ة بشــــ
   والتأهيلل وزارة العمل   الوظيقر

ا
فضــع

ـــــن  ــ ــ ــ ـــــعن عدم وجود تنظيم داخل  يوضـ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ــ تداخل  أدى إل  مما   داراتات اإل اختصـ
ر بعـضها البع  ومنها عل سـبيل المثال مكتب المراجعة ومراقبة  ختـصاصـاال  ات بير

اتيح   اال مكتب التخطيط  – األداء
 ات. شـروعوالم سير

ــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل موجودات المخازن ضــد الحريق شــــ ــــرقوالة بالتأمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  ســــ
ــيــاع بــالمخــالفــةاألمــانــة ووقــايتهــا من التلف  وخيــانــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لالئحــة من ا (61)لمــادة  ل والضـ
 . المالية

ـــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ار الناجمة عن األ الخســـائر و   أرصـــدة ة بمعالجة  شـــــ حداث  األ ر
ــــة   ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  م  2011خالل سـ

 
ــــا ــ ــــانونيـ ــ ــــة حبر    قـ ــ ــــاليـ ــ المـ القوائم  ــــا من  ــ ــــادهـ ــ ــتبعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ ولم يتم 

ــائر و 2020/ 12/ 31 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفـات هـده الخسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ار م مع العلم بـأن كشـ موجودة لـدى    األ ر
  بةدارة 

ر
 . م2020حسب مالحظات لجان الجرد ة شـرك الالمكتب القانون

ــــرك الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــادقات عل األشـ ـــــدة ة بةجراء المصـ الدائنة والبالغ قيمتها    رصـ
ــــرك الإدارة  ي يتطلب من ذالدينار األمر    602,320,007 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــوية ما عليها من شـ ــ ة تسـ

امات وسداد ديونها  ر  . الير

ــــرك الإدارة   عدم متابعة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـوية المعلقات  شـــ
ر
ــــرف المة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـــ

ترجع لسـنوات    يةل والبر
 سابقة. 

ــــرك الإدارة   النظام المحاسب   الذي تستخدم  - ــ ــ    ة هو النظام اليدوي التقليدي شــ
 
ونظرا

نيــة  العــديــد من التقــارير والبيــانــات اآل هــذا النظــام قــد ال يوفر  فــإن    لكي  حجم العمــل
  تعتمد عليها ال

  شـرك البر
ر
 اسبة. المنالقرارات اتخاذ  ة ا
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 م 2020-2019  ة هاتف ليبيا سبها شـرك 

 نظام الرقابة الداخلية

ـــــرك ضـــعف نظام الرقابة الداخلية المطبق بال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   تحقيق رقابة فعالة عل  شـ
ر
ة وقصـــوره ا

  التال   اإلداريةكافة أوج  العمليات المالية و 
ر
 : وتتجل مظاهر ذلك ا

اإل  - ــن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يوضـ ـــــل تنظيم   ــ هيكـ ـــــد  ــ يوجـ ــــامواأل  داراتال  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت  قسـ ـــــة مع  ــ ـــــد المختلفـ ــ ـــــديـ ــ حـ
ـــــاال  ـــــاصـ   المكان ختصـ

ر
ـــــب ا ـــــخ  المناسـ ـــــع الشـ ر ووضـ ر العاملير ـــــؤوليات بير ات والمسـ

  القســــم المال  تحدد مهامهم  أ المناســــب حيث ال يوجد 
ية تكليفات رســــمية لموظقر

 . وواجباتهم

ــتندية المطبقة بال  افتقار  - ــ ـــــرك الدورة المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــجالت  إل    ةشـ مجموعة متكاملة من السـ
ـــــول   مفرداتوالدفاتر لمراقبة كل مفردة من   ــ ــــرك وممتلكات الأصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   ة حيث ال يتمشـ

( من الالئحة المالية  65الثابتة بالمخالفة للمادة )  األصــول ســجالت لمراقبة  إمســاك 
 . اتشـرك لل 

ــــاص مما يخالف المادة ) - ــ ــ ــ ــ ــــيد بقلم الرصـ ــ ــ ــ ــ صـ ــــط والير ــ ــ ــ ــ ــــطب والكشـ ــ ــ ــ ــ ة الشـ ( من 66كير
 ات. شـرك الالئحة العامة لل 

ان   ن  المراجعةمت 

ان  ر ــــرك المراجعة العام لل أظهر مير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ر  شـ ر الماليتير ــــنتير ــ ــ الحركة   م2020-2019ة عن السـ
  لكلجمالياإل 

ئ
  نهاية    ة المدينة والدائنة للحســابات دون إظهار الرصــيد النهان

ر
حســاب ا

 : كل سنة مالية عل النحو التال  

 البيان 
 الحركة خالل السنة 

2019 2020 

ـــة  ــ ينـــ ــ  162309 162055 77231 76658 الخـــــ

ــون ــ ـــ ــ ــدائنـــ  2458052 2807718 2365819 2331009 الـــ

 488947 573334 481451 460452 السلف المالية

رئيسـر ال  جارى المركز   437695 12808103 418000 14094550 
 

 يةصـرفالحسابات الم 

ـــرف أظهرت مذكرات التسوية الم ــ ــ ــ ــ ـــرك ية لحسابات الصــ ــ ــ ــ ــ   شــ
ر
مل  2019/ 12/ 31ة المعدة ا

ـــــم   م2020/ 12/ 31 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــود معلقات ظاهرة بالحساب رقــ ـــــــ ـــــرف بم  207-2365وجــ   صــ
 : ذلك التال   أمثلة ومن  لتسويتها إجراءات بشأن الجمهورية وكالة الكشاف لم تتخذ 
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 التاريـــــــــــــــــخ  رقم الصك  القيمــــــــــة 

م 2016/ 6/ 23 101264669 34812  

م 2015/ 1/ 23 10194198 1764  

م 2015/ 4/ 23 10194522 57928  

م 2017/ 12/ 5 10214413 5000  
 

 ـــاتمصـروفال 

ـــــروف بلغ  قيمة ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــغيلية خالل العام  مصـ ــ     9248407م نحو 2019ات التشـ
ر
دينار ا

   
ر
ا ــــا  ــ ــ قـيـمـتـهـ ــــ   ــ ــ بــلغـ ر  ـنحـو 2020/ 12/ 31حـير ــا   9,418,561  م  ـــ ــ ــــدرهـ ــ ــ قـ ــــادة  ــ ــ ـب يـ ــــار  ــ ــ   دـينـ

ــتنـــدي للعـــديـــد من القيودات    لدينـــار  170,153 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـــث يالحظ ضـ
 : ذلك  أمثلةومن  لاتمصـروف المحاسبية المتعلقة ببع  ال

ــــرف    بموجب - ــــرف م تم 2019لسنة    1/ 2رقم إذن الصــ دينار لصالن    3,171  مبلغ  صــ
ــــرك  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الصــــك إصــــدار   تمل إال أن  توريد مواد غذائية  للمواد الغذائية مقابل  اإلنماءة شــــــ
 . ة كما ال يوجد ما يفيد استالم المواد شـرك الباسم  شخ  وليسباسم 

ــــرف   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف تم  م  2019/ 4/ 1وبتاريــــخ    4/ 4رقم    إذن الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   17552مبلغ    صــــ
ــــالمة من محل  ــ ــ ــ ــ ــتلزمات األمن والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالن مقابل توريد معدات ورش ومسـ ــ ــ ــ ــ ــ دينار لصـ

 المحل المورد. باسم  شخ  وليسباسم  الصك إصدار  تماإلتقان إال أن  

دينار    3147مبلغ    صـــــرف تم م  2019/ 7/ 1وبتاريــــخ    7/ 1رقم   إذن الصـــــرف   وجببم -
ــــية ومنظومات كهربائية دون القيام   ــ ــ ــ ــــاملة مقابل توريد قرطاسـ ــ ــ ــ ــــالن المكتبة الشـ ــ ــ ــ لصـ

  عروض من ال
ـــــرك بتلقر ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــول علشـ ــ ــ ــ ـــــل   ات العاملة باألدوات المكتبية للحصـ ــ ــ ــ أفضـ

  العروض وأنسب األ 
ا
 . بع  الفواتير   عل عدم حصول وجود تواريــــخ علسعار فضع

ــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف تم    2020/ 1/ 5وبتاريــــخ    1/ 1رقم   إذن الصــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    11385 صــــــ
ــيـــب للمنطقـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـــل توفير حواسـ ــات مقـ ــة ونظم المعلومـ ر للتقنيـ ر ـــــالن مركز لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ

( من الالئحــة 152بــالمخــالفــة للمــادة )  بــالتكليف المبــاشر وعــدم وجود فــاتورة نهــائيــة
 . اتشـرك المالية لل 

ــــرف   بموجب - ــ ــــرف م تم 2020/ 7/ 27وبتاريــــخ    7/ 28 رقم  إذن الصــ ــ   23400مبلغ    صــ
ــالن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك دينار لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاال ة البياض االمع لال شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت والتقنية مقابل توريد بع   تصـ

ــــة بــالمنطقــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بطريق التكليف المبــاشر بــالمخــالفــة لن  المــادة    االحتيــاجــات الخــاصـ
 . اتشـرك ( من الالئحة المالية لل 152)

دينار    8800مبلغ    صـــــرف م تم 2020/ 6/ 4وبتاريــــخ    6/ 1رقم   إذن الصـــــرف   بموجب -
ـــــائد للمنطقة حيث تم ــ ــ ــ ى لإلطارات مقابل توريد نضـ ـــــحراء الكي  ــ ــ ــ ـــــالن محل الصـ ــ ــ ــ  لصـ

 المحل المورد. باسم  شخ  وليسباسم  الصك إصدار 

-    
ر
ــــرف مبلغ  االســتمرار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فراد اللواء الســادس مشــاة مقابل  أ دينار لصــالن    15600صــــ

 . لتجديد العقد إجراء  ة دون القيام بأي رك شـ القيام بحراسة مقر ال
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 اإليرادات

ـــــرك المحققة لل   اإليراداتبلغ  قيمة   ــ ــ ــ   ل  دينار   488462م نحو 2019ة خالل العام شــ
ر
ا

ر بلغـ  دينـار وبـانخفـاض قـدره    188235نحو  م  2020خالل العـام  اإليراداتقيمـة   حير
تنشـيط أجل   من  بدل الم يد من الجهد  اإلدارة الذي يتطلب من ل األمر  دينار   290226

ر مستوى الخدمات المقدمة من ال يراداتحركة التحصيل لإل   . ةشـرك وتحسير

 واخلدمات   ة البنية لالستثمار شـرك 
 كمةلحو ا 

ر   - ر وظيفتير ـــــرك بإدارة   حيث يشـغل وظيفة عـضو مجلس (أ ا. م. )الجمع بير ــ ـــ ــ ــ ــ   ة البنيةـشــ
  
 
ـــــرك لقرار الجمعية العمومية لوفقا ــ ـــ ــ ــ ــ عـضو   م ووظيفة2021لـسنة    (1)ة البنية رقم  ـشــ

ــرك جمعية عمومية ب ــ ــ ــ     ة البنيةشــ
 
ــرك لقرار الجمعية العمومية لل وفقا ــ ــ ــ يد شــ ة الليبية للي 

ــــاال واال  ــ ــ ــــة رقم تصـ ــ ــ ــــنة    (4)ت القابضـ ــ ــ ــــأن إعادة    م2021لسـ ــ ــ ــــكيل مجلسبشـ ــ ــ إدارة  تشـ
 ـا يعد تضارب مصالن ومخالفة لمبادئ الحوكمة. مة القابضةل مشـرك ال

ــــائ - ــــف للوظـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنيف ووصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدم وجود تصـ ــــد علعـ ـــــاعـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد أداء    ف يسـ ــــديـ ــــام وتحـ المهـ
ــــرك لل  اإلداريةمن الالئحة   (5)  مادة المسؤولياتل وذلك بالمخالفة لل    نص  شــ

ة والبر
ـــــرك عل "تصـــنف كافة الوظائف بال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ     فئات وظيفيةإل   ةشـ

 
للواجبات المحددة وفقا

  لكــــل وظيفــــة من الوظــــائف المعتمــــدة بــــالمالك 
ــــف وظيقر ــ ـــ ــ ــ ــ لهــــال ويتم تحــــديــــد وصـ

 ."  
 الوظيقر

ــــدم   - ــــا عـ ــــد ممـ   معتمـ
ــــة  أدى إل    وجود مالك وظيقر ــــادة التكلفـ ر وزيـ ــــدس الموظفير تكـ

ــــاز   ــ إنجـ ــــدرة عل  ــ القـ ــــدم  ــ ــــال وعـ ــ ــــك   األعمـ ــ المرجوةل وذلـ ــــداف  ــ األهـ ــــاءة لتحقيق  ــ بكفـ
  . ةشـرك لل  اإلداريةمن الالئحة  (4) مادة بالمخالفة لل 

ــــرك بالالمراقبة    تقصير هيئة - ــ ــ ــ ــ   شــ
ر
ــــرك الإدارة   القيام بأعمالها ومراقبة  ة ا ــ ــ ــ ــ ة بالمخالفة  شــ

 . من القانون التجاري  (200)للمادة 

ــرك الهيكل التنظيم  المعدل لل   اعتماد عدم قيام الجمعية العمومية ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ةل وذلك شـ
  النقطة رقم شـــرك  لل سا   من النظام األ   (18)  مادة بالمخالفة لل 

ر
  نص  ا

  (9)ة والبر
ــــة بتحديد  ــــوالخاصـ ــــاصـ نظيم   الهيكل الت  اعتماد "  : ات الجمعية العمومية علاختصـ

  ة". شـرك والمالية والفنية الخاصة بال اإلداريةواللوائن 

 ةشـرك ال أعمال إدارة    نتيجة

ام إدارة عدم  - ر ـــــرك الالير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنويال  شـ انية العمومية سـ ر ــــابات الختامية والمير ة بةعداد الحسـ
انيـة معتمـدة من قبـل الآخر    حيـث أن ر ــــركـمير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل وذلـك 2010ة كـانـ  سـ

النظــــام   من   (42)و  (31)ون التجــــاري والمــــادة  من القــــان  (290)بــــالمخــــالفــــة للمــــادة  
ــــا   األ  ــ ــ ــ ــ ــــرك  المعدل لل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ  بالمخالفة للمادة  شـ

 
ــــا ــ ــ ــ ــ من الالئحة المالية    (53)ة وأيضـ

ــرك المعتمدة لل  ــ ات المالية   لةشــ مما ترتب علي  عدم التمكن من الوقوف عل المؤشر
 ة. شـرك والمركز المال  لل 
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ح م  اعتماد عدم  - ــــروع مقير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك الموازنة التقديرية لل  شــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م من قبل  2021ة لســــنة  شــــــ
ــــة لل   اإلدارة مجلس   ــــالفـ ــــالمخـ ــــةل بـ ــــة العموميـ ــــل الجمعيـ ــــادة ومن قبـ  من   42و  (31)  مـ
تب علي  عدم استسا   النظام األ    إحكام الرقابة  ل مما يير

ر
خدام الموازنة التقديرية ا

  حينها والعمل عل تدارك شـرك عل كافة أوج  نشاطات ال
ر
ة واكتشاف االنحرافات ا

 السلبيات ومعالجتها. 

امعـــدم اال - ر ــع خطـــة    لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتيجيـــبوضـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة مـــاليـــة ولكـــافـــة  اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة معتمـــدة ألكير من سـ
ــــرك بال  اإلداريةالمستويات   ــ ــ ــ   تسغ الذي يعيق ترجمة األهاألمر    ةلشــ

داف والر ى البر
 ة للوصول إليها. شـرك ال

ــــرك القضايا المرفوعة من وعل ال إجمال  بلغ   - ــ ــ ــ مف  2022/ 01قضية حبر شهر    25ة  شــ
ــابقة  شــــرك الإدارة   حيث لوحظ قيام  لقضية عمالية  12قضية عقارية و  13 ــ ــــ ة الســــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر دون تح ر ومستشارين قانونيير ــالية بالتعاقد مع محامير ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قيق فائدة من هذه  والحــ
ر الذين أســـندت    اســـتثناءالتعاقداتل ب الذي  األمر    جل القضـــايال  إليهمبع  المحامير
ــــركـالإدارة   يتطلـب من  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هـذه العقود وإنهـاء خـدمـاتهمإعـادة  ةشـ

ر
ـــــة بـاا ــ ـــ ــ ــ ــ أو    دراسـ

 استبدالهم. 

ـــــرك الإدارة   لم تقم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   تم ابرامها شـ
  العقود الجديدة والبر

ر
  ا
ة باســـتخدام الرقم الوطبر

ر الجدد.  السنوات ةل وذلك للتأكد من عدم وجود ازدواجية للموظفير  األخير

ر عل وظائف قيادية   - ر عدد من الموظفير افيتـسكير ـــــروط ال تنطبق عليهم    ةوإشر ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــ
 شغلها. 

-    
ر
ــــول ظهور فروقــات ا ــ ـــ ــ ــ ــ      األصـ

ــنبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقرير اللجنــة العليــا للجرد لسـ
ر
م  2020الثــابتــة ا

 م. 2021و

 سيارات.  9عدم قيام لجنة الجرد بجرد عدد  -

   17وجود عدد  -
ر
 ة. شـرك الأصول  سيارة مباعة وال زال  تدرج ا

ل -  
ر
  ومبــان

ر أراضر ــــاغرة بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   الــذي يتطلــب من األمر    وجود عــدد من العقــارات شـ
 تلك العقارات ودراسة استثمارها.  حصـر ة شـرك ال

  األمن والســالمة بال -
ــــرك بالنظر للعدد الكبير لموظقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ة وفروعها والذي يقدر  شــــ

بثلبر
  ال
ـــــرك موظقر ـــــرك معظم عقارات الفإن    ةلشــ األمر    ة ال توجد بها نقاط أمن وسالمةلشــ

  
ر
  الطعن ا

ر
  زيـــادة االعتـــداءات عليهـــال وفتن المجـــال أمـــام الغير ا

ر
ـــــاهم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي يسـ

 ة لهذه العقارات. شـرك ملكية ال

ـــــرف ظهور العديد من المعلقات الم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنوات  صـ ــــوية منذ سـ   مذكرات التسـ
ر
ية الواردة ا

ل وينق  من مصــداقية مذكرات مالي  
ي غير حقيقر

ة ســابقةل مما يعكس رصــيد دفير
ـــــور  ــ ـــــن مع  قصـ ــ ـــــويةل ويعتي  مؤشر خطير يتضـ ــ ــــرك الإدارة  التسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   متابعة هذه  شـ

ر
ة ا

 أخرى. إل  ترا مها وترحيلها من سنةإل  المعلقاتل مما يؤدي 

  وتســوية العهد المالية المؤقتة والمســتعاضــة والعهد ال  ةقفال عدم القيام ب -
ر
عالجية ا

ــنـة المـاليـةل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     نهـايـة السـ
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهـايـة  فضـ

ر
  تم فتحهـا ا

عل ظهور العـديـد من العهـد البر
ــنـة يوم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الالئحـة المـاليـة    (185)مل وذلـك بـالمخـالفـة للمـادة  2020/ 12/ 31السـ
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ـــــرك لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ األمر    عهدةل  65عدد  م  2021/ 12/ 31ةل وبلغ عدد العهد المفتوحة حبر  شـ
 تلك العهد.  ة تسويةشـرك الإدارة  الذي يتطلب من 

ر بالرغم من عدم تسوية وقفل العهد السابقةل    صـــــرف  - عهد جديدة لبع  الموظفير
ــــرك من الالئحة المالية لل   (182)  مادة وذلك بالمخالفة لل  ــ ــ     لةشــ

ا
  إقفال عل عدم  فضع

ـــــيد تلك العهد وترحيلها   ــ ـــــخيم رصـ ــ ـــــنة الماليةل مما ينتج عن  تضـ ــ   نهاية السـ
ر
العهدة ا
 أخرى. إل  من سنة

ــــرك شــــقام  ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك من أكير   ة بالتعاقد معــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــيانة الســــيارات باإل شــ للعهد   ضــــافةة لصــ
ــــم الحركة لنفس الغرضل ــ ــــلمة لقسـ ــ    المسـ

ا
ــــع ــ ــــة فضـ ــ ــــاريف الخاصـ ــ   المصـ

ر
عن ال يادة ا
ح واضن بشأنها.   بصيانة السيارات دون وضع تصور ومقير

ــــرف يتم ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ر    صـ ــــيافة من خالل منن عهد لبع  الموظفير ــ ــ ــ عل بند المقه والضـ
ات لتقديم خدمات  شـــــرك منها عل هذا البندل وبالرغم من عدم التعاقد مع    صـــــرف لل 

  ال
ـــــرك المقه والـضيافة لكافة موظقر ــ ـــ ــ ــ ــ   ال  نالحظ وجود ة إال أننا ـشــ

ر
ـــــرفتوسـع ا ــ ـــ ــ ــ ــ   لـصــ

 عدم إحكام الرقابة عل هذا البند. إل  الذي يؤدي األمر 

ــــف المرتبات الوارد من من  - ــ ــ   كشـ
ر
ــــن وجود اختالف ا ــ ــ خالل الفح  والمراجعة اتضـ

ـــــريهو مقيد بةدارة الموارد ال عما المالية   اإلدارة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ إدارة  الذي يتطلب من األمر    ةلبشـ
ـــرك ال ــ ــ ــ ــ ر عل الشــ ر المحسوبير ـــرك ة إيقاف مرتبات الموظفير ــ ــ ــ ــ ة ماليال والذين ال يوجد شــ

 ة. شـريبلهم حضور وغير مقيدين بةدارة الموارد ال

ـــــرف تم   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــائل نقل   صـ ــ ــ ــليمهم وسـ ــ ــ ر بالرغم من تسـ ــــالت لبع  الموظفير ــ بدل مواصـ
ــــرك خاصة بال ــــرك لل  اإلداريةةل بالمخالفة لالئحة  شــ ةل وقد تم تقدير تكلفة استعمال  شــ

ــــرك العامل لوسائل النقل الخاصة بال ــ ــ ــ ــ ة من أبعد منطقة بضواج  المدينةل عل أن شــ
ـــــرف ي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر الذين لم يســـت  صـ ـــــرك لموا وســـائل النقل الخاصـــة بالهذا البدل للعاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة  شـ

ــــرف العودة بأي وج  من الوجوه مع  أو  للحضور  قيمة الوقود والمستهلكات لمن  صــ
 . شـركة  لهم وسائل النقل من الصـرف 

ات  شـــــرك ة طرف  شـــــرك لعقارات ال  اإليجاراتتحصيل قيمة   عل  ة بالعملشـــــرك التأخر   -
  بلغ  ل

ــــرك القطاع والبر ــ ــ ــ ة  دينار    160,000,000 ة هاتف ليبيا وحدها حوال  شــ للفير
 . م2015/ 12/ 31غاية إل  ةشـرك من بداية عمل ال

ـــــرك عدم قيام فروع ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــيلها بالفروع   اإليراداتة بتحويل  شـ   تم تحصـ
ــــاب  إل   البر حسـ

ر أن   اإليرادات ــــرك الواردة من فروع ال  اإليراداتبصورة دوريةل حيث تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ا مة  شــ ة مير
 من سنوات سابقة. 

ــيــل بــعــدم قيــام وحــدة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الجهــاتل    اإليراداتالمــاليــة بمتــابعــة    اإلدارة التحصـ
ر
من بــاا

  ترد لها فقط. 
 واالكتفاء بالمبالغ البر

ــهريــةل حيــث ترد الفواتير من   اإلدارة   غيــاب دور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   متــابعــة قيم الفوترة الشـ
ر
المــاليــة ا

 المالية.  اإلدارة ات القطاع دون الرجوع والتنسيق مع شـرك التجارية ل اإلدارة 

ــــرك الرة  إدا  عدم قيام - ــــرك المستحقة لل  اإليراداتة بةثبات  شــ ر عدم قيام  شــ ةل حيث تبير
ــــركة بال ــ االستحقاق فيما يتعلق بتحميل السنة المالية بما يخصها من   أساستباع  ا شــ

 ة. شـرك من الالئحة المالية لل  (53) مادة ل وذلك بالمخالفة لل إيرادات
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ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر نظير قيامهم بأعمال ب صـــ عملهم  ضـافة إل  اإل مكافآت مالية شـهرية للموظفير
ــــل   ــــين األصـ ــار    األعمال ل مع عدم توضـ ــ ــــتفسـ ر بهال ومن خالل االسـ ــافية المكلفير ــ اإلضـ

ر بأية ر عدم قيام الموظفير  إضافية. أعمال أخرى  تبير
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 قطاع املواصالت 
 ديوان وزارة املواصالت 

ــيلـة لوزارة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالت بلغـ  قيمـة المبـالغ المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة مبلغ    المواصـ ر عل مختلف أبواب المير
ر بلغ   273,287,553   حير

ر
ــــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال  إجمال  دينار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصــــ

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  256,780,571

 المتبقية   رصدةاأل  مصـروف ال  المبالغ المسيلة  البيان 

 767,290 8,263,138 9,030,428 الباب األول 

  الباب 
 168,684 53,678,489 53,847,173 الثانر

 1,054,527 3,909,791 4,964,318 الباب الثالث 

 14,516,481 190,929,153 205,445,634 الخامس الباب 

 16,506,982 256,780,571 273,287,553   جمالي اإل 
 

 نظام الرقابة الداخلية

 : يل  ضعف نظام الرقابة الداخلية المطبق ومن أوج  الضعف في  ما 

ئ عل الخ ينة بالمخالفة للمادة  - انية  من الئ  (88) عدم القيام بالجرد المفاج  ر حة المير
 . والحسابات والمخازن

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــــجل لحسـ ــ   يتم تعليتها    ماناتعدم فتن سـ
لغرض متابعة المبالغ البر

ـــــاب بـــالمخـــالفـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحسـ
ر
ر ا ـــــابـــات  164-163)  للمـــادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة وحسـ ر ( من الئحـــة المير

 والمخازن. 

  معتمد لدي الوزارة  -
 . تاريخ حبر  عدم وجود مالك وظيقر

ــتنـدي للمعـامالت المـاليـة بالمخـالفـة للمـادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 99ضـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

 األصول الوزارة إلحكام الرقابة ومتابعة حركة    ى األصول الثابتة لدعدم مسك سجل  -
 . المملوكة للوزارة 

ــتـديمـة بـالمخـالفـة للمـادة )إجراء    عـدم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ للعهـد المسـ - 177التفتيش والجرد المفـاج 
انية والمخازن182 ر  . ( من الئحة المير

ــــتديمة بالمخالفة للمادة ) - ــ ــــجل العهد المسـ ــ ــــك سـ ــ انية  181عدم مسـ ر ( من الئحة المير
 . والحسابات والمخازن

  تسوية العهد المؤقتة بالوزارة بالمخالفة للمادة ) -
ر
انية    ( من 188التأخر ا ر الئحة المير

 . والحسابات والمخازن

ــــرف قيام ب - ــ ــ ات ومن   بند عل   من حساب الطواري   مبالغ  صــ ر  ذلك ما يل    أمثلةالتجهير
ها  أجهزة هواتف  –)سيارات  شـراء  (. حاسوب وغير

ــــر  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  الكلمة وإنما ه  عبارة عن أعمال   تاقتصـ
ــــنوي لم تكن جرد بمعبر ــ ــ ــ  الجرد السـ

ـــــر  ــ ـــ ــ ــ ــ ية وتتم  فقطل حيث لم تدرج األصـنا   أعمال حصـــ ف المجرودة من الناحية الدفير
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   موجود المطابقة مع ما هو  
ا
واســـتخالص الفروقات إن وجدت ودراســـة أســـباب    فعع

 فالجرد والمطابقةأعمال  غير ذلك من إل  ذلك 

( من 220عـدم وجود الحمـايـة الكـافيـة لبـاب الخ ينـة وذلـك بـالمخـالفـة لن  المـادة ) -
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ية انية التسيت 
ن
 المت 

ر نفقات الباب األول فح  ومراجعة من خالل  : تبير  
ر
  اآلن

ـــــات الباب - ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ ـــــاس  كقيمة واحدة األول    قيام وزارة المالية بةحالة مخصـ ــ ــ ــ ان    عل أسـ
ـــــافـةمرتبـات فقط مع  ــ ـــ ــ ــ ــ   الحواـلة ككتلـة واحـدة دون تبويبهـا  إضـ

ر
  بع  القيم المـاليـة ا

   الدي يعد األمر  
 
انية والحسـابات والمخازن   ن الئحة( م8ألحكام المادة )مخالفا ر المير

 . ( من قانون نظام المال  9حكام المادة )أ و 

ر   -   الحوالات الواردة من وزارة المـاليـة فيمـا يخ  المرتبـات حيـث تبير
ر
وجود فـائ  ا

ــــمن الحوالــة ــ ـــ ــ ــ ــ ر من الوزارة والزالــ  مرتبــاتهم ترد   لنــا من ضـ ر منقولير مرتبــات موظفير
 . للوزارة 

ر لديهم  -  . ترد للوازرة  سنوية بدون مرتب والزال  مرتباتهم إجازاتوجود موظفير

ـــــرف وجود صكوك م - ــ ـــــرف ية ظهرت بمذكرة التسوية لم يتم خصمها من المصــ ــ منذ   صــ
ـــــنة   يعد األمر    حبر تاريخ  وهد أي إجراء    ولم تتخذ الوزارة   م2020-2019-2018سـ

انية وال118مخالف ألحكام المادة ) ر  . حسابات والمخازن( من الئحة المير

ــــوص تلك األ  ـــ ــ ــ ــ ـــــــالت مخاطبة وزارة المالية بخصـ ــ ــ ــ مر الذي يتطلب من الوزارة المواصـ
 العام.  اإليراد حساب إل  الفروقات وترجيع القيمة

   فح  ومراجعةمن خالل 
ر
ر نفقات الباب الثان : تبير  

ر
 اآلن

ـــــرف وجود صكوك م - ــ ـــــرف منذ ية ظهرت بمذكرة التسوية لم يتم خصمها من المصــ ــ صــ
يعد مخالف  األمر    حبر تاريخ  وهد أي إجراء    ولم تتخذ الوزارة   م2021-2020سنة  

انية والحسابات والمخازن118ألحكام المادة ) ر  . ( من الئحة المير

-   
ر
ــــع ا ـــــراءقيام الوزارة بالتوسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــية   شـ   )قرطاسـ

ر
ات متمثلة ا ر ــــوب   أجهزة   –تجهير حاسـ

ها( ب ــــرك مبالغ فيها عل عدة   أسعار وغير ــ ـــ ــ ــ ــ خاص بالوزارة ال ات بالرغم أن المخزن الشــ
ـــــراءباإل ل  يستوعب كل هذه التوريدات ــ ــ ــ محمول وحاسوب مكتب     أجهزة   ضافة إل شــ

انية والحسابات والمخازن13يعد مخالفة ألحكام المادة ) وهذا  ر  . ( من الئحة المير

ــــرف ال  أذوناتبع  البيانات لبع     اســـتيفاءعدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    صـــــ
ر
  مســـتلم الصــك  والمتمثلة ا

ــــم ــ ــ ــ ــــك و   من حيث )اسـ ــ ــ ــ ــــتلم لصـ ــ ــ ــ ( من الئحة 99ثبات الهوية( بالمخالفة للمادة )إمسـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل   يورو ذلك بناء  5,000لوزير بقيمة  لعالوة ســــفر ومبي     صــــــ
ــنــــة  103راء رقم )قرار رئيس الوز  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــميــــة يم وذلــــك إل 2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مهمــــة رسـ

ر
فــــاده ا

 اعتبار لجمهورية فرنسـا وذلك  
 
ر    لم2021/ 06/ 01 من   ا   حير

ر
ــــرف م  تن  أ ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عالوة   صـــ

س الوزارة رقم قرار رئيس مجل عل    يورو للوزير ذلك بناءا   5,000بقة بقيمة  ســفر ســا 



 

 

 

 
449 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــنة  68) ـــ ــ ــ ــ ـــــمية للمملكة المغربية وذلك  يم إل 2021( لسـ ـــ ــ ــ ــ   مهمة رسـ
ر
 اعتبار فاده ا

 
من   ا

 . م2021/ 06/ 01تاريــــخ 

ــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وذلك مقابل    صــــــ وكيل وزارة المواصــــالت    مةإقا مبالغ مالية كبير
ي ومدير    الوزير   للنقل الي 

ر قيام وكيل ال  لمكتب الوزير وبع  مرافقر وزارة  حيث تبير
ي بطلـــب حجز عـــدد   ــالفنـــدق ال   2للنقـــل الي  ــامـــ  الوزارة  أ بن  ابنـــ  و غرف بـ خوه وقـ

ـــتغالل وظيفة ــ    بحجز الغرف المطلوبة وهذا يعد اسـ
ا
ـــــع ـــــاريف  فضـ عن ذلك دفع مصـ

 . ها يلغير مستحق

ـــــة بمن  - ـــ ــ ــ ــ ر  ةقامة  خالل مراجعة الفواتير الفندقية الخاصـ ي تبير وكيل الوزارة للنقل الي 
ة من    إقــــامــــةوجود فواتير مقــــابــــل   م  2021/ 10/ 31  إل  م2021/ 10/ 02خالل الفير

  شـهر  باإل 
ر
  من  8ضـافة إل فواتير ا

وتم  دينار   6,000م بقيمة  2021/ 07/ 15للمعبر
ــــهر بقيمــة   دفع دفعــة مقــدمــة لثالث ــ ـــ ــ ــ ــ مبــالغ    اإليجــار ويعتي  قيمــة دينــار    18,000أشـ

ه )عمارات صالح الدين   (. فيها ومقارنتها بالمكان الذي تم تأجير

ــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ بقيمة    م2022للمناطق لسنة    مخصصات مكاتب المواصالت  صــ
ــاليـــة   ــار    3,700,900إجمـ ــادة )دينـ ــام المـ ــالف ألحكـ ــا يعـــد مخـ ( من الئحـــة 13وهو مـ
انية  ر  . والحسابات والمخازنالمير

ـــــرك تمثل مرتبات  دينار   34,500,000قيام وزارة المالية بةحالة مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ لخطوط ة اشـــ
ــات  3)  مــــادة الألحكــــام  الليبيــــة وهــــدا يعــــد مخــــالف   ــــابـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير

  تحدد الغرض من حساب  6)  مادة والمخازن وال
( من قانون النظام المال  للدولة البر

  
ر
 . الباب الثان

ـــــعف  - ـــــتندي بالمخالفة للمادة )ضـ ـــــابات  99التع يز المسـ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 : عل ذلك ما يل   مثلةوالمخازنل ومن األ 

 ت
 إذن  
 صـرف ال 

 المالحظات البيان  القيمة 

1 15 /4 20,193 
 عدات  ة العاصمة للمشـرك لصالن  

 اآلل  المكتبية والحاسب 
 استالم مخازن. إذن  عدم وجود

2 14 /4 16,150 
 لصالن السنابل الذهبية  
 للخدمات االعالمية

ر األ   سعار عدم وجود عروض للمفاضلة بير
يات  اجتماع حضـر عدم وجود م   لجنة المشير

3 36 /7 13,935 
 لصالن السنابل الذهبية
 للخدمات االعالمية

ر األ  - سعار عدم وجود عروض للمفاضلة بير
يات  اجتماع حضـر وجود م  عدم   لجنة المشير

4 24 /7 59,895 
اد  شـرك لصالن    ة المستشار إلسير
وني اإل جهزة األ   ةلكير

وجود   عدم -   استالم مخازن إذن  عدم وجود
 المرفقاتعل أغلب   ختم المراجع الداخل  

5 17 /7 70,430 
ة التقدم الباهر  شـرك لصالن  

ات  ر اد القرطاسية والتجهير  إلستير
 . إستالم مخازن إذن  عدم وجود

 

انية التحول )الباب الثالث( ن  مت 

ر  ومن خالل الفح  والمراجعة : تبير  
ر
 اآلن

ـــــرك مع    قيام الوزارة بالتعاقد  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاهمةشـ ــ ــــأن   ة الدلتا للمقاوالت العامة المسـ ــ   تنفيذ بشـ
ـــــروع م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــافة شـ ــــالت بتاريــــخ    إضـ   ديوان الوزارة المواصـ

  م2021/ 11/ 23ملحق لمببر
ر ومن خالل متابعة هذا العق دينارل 3,261,597بقيمة  : د تبير  

ر
 اآلن
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ــــروع لم تتم طرح الم - ــ   مناقصة عامة واالكتفاء بتكليف هده ال شــ
ر
ــــرك ا ــ ة فقط وهذا شــ

  يعد 
 
 اإلدارية. لالئحة العقود مخالفا

دينار    4,000,000وزارة التخطيط بقيمة    تم تخويل وزارة المواصــــالت من قبل ▪
ــــروع بفارق قيمة المأي   م2021( لسنة  53ذن رقم )ة ب ــ ــ ــ قيمة  دينار    738,403شــ

  . إضافية عن قيمة العقد 

  تنفيذ الم ▪
ر
ـــــروع حبر  عدم البدء ا ــ ـــ ــ ــ ــ    تاريخ شـــ

ا
عن عدم وجود دارسـة كافية  فضـع

 شـروع. للم

ــــروف مســتندي بقيمة العقد بالكامل وقيدها ك   اعتماد تم فتن  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســجالت   مصــــ
ر
ا

 . الوزارة 

  الوزارة مع  عل    قيام الوزارة بالتعاقد  -
ــــرك صــــيانة مببر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الوادي القبل  للمقاوالت  شــــــ

ومن خالل المتــــابعــــة    دينــــارل  413,865م وبقيمــــة إجمــــاليــــة  2020/ 12/ 28بتــــاريــــخ  
ر  : تبير  

ر
 اآلن

ـــــروع لم يتم طرح الم - ــ ــ ــ   مناقصة عامة االكتفاء بتكليف ال شــ
ر
ـــــرك ا ــ ــ ــ ة المعنية ودراسة شــ

 اإلدارية. ا يعد مخالف لالئحة العقود ذعروضها فقط وه

  نهاي  ماناتيام الوزارة بتعلية قيمة العقد بالكامل لحساب الودائع واأل ق  ▪
ر
ة سنة  ا

ض  2020 ـــــاب التحول أ م حيـــث كـــان من المفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
  المبلغ ا

يفتن  أو    ن يبقر
ــــروع المعل   مســتندي   اعتماد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إصــدار    غير قابل لإللغاء بعد نهاية الســنة يتم شــــ

 . تفوي  غير مسيل من وزارة التخطيط 

تـوقـيــع   ▪ ــــتـم  ــ ــ تـعـ ــــد  أمـر  ــ ــ لـلــعــقـ ــــة  2020/ 1ديـل   ــ ــ بـقــيــمـ ــــار    62,075م  ــ ــ ــــاريـــــخ  ديـنـ ــ ــ بـتـ
ــالحيت   2021/ 06/ 11 ــ ــــهر   3م وصـ ــبن أ م بذلك  2021/ 03/ 11من   ابتداءا أشـ ــ صـ

 دينار.  475,940قيمة العقد 

إجمالية  م بقيمة  2021( لسنة  1م تم توقيع ملحق رقم )2021/ 08/ 29بتاريــــخ   ▪
 دينار.  1,005.711بن قيمة العقد الكلية صأ دينار حيث  529,771

وزارة    دينار مقابل صــيانة مببر   943,636قيام وزارة التخطيط بتخصــي  مبلغ   ▪
م  2021( لســــنة  53ويل رقم )ذن التخة م ب2020لســــنة    1 المواصــــالت عقد رقم

ر     حير
ر
  المشـــار   األصـــل  ن هناك مبلغ تم تعليت  للحســـاب الودائع بقيمة العقد أ ا

 . م2020لسنة  1إليها أعاله لتغطية العقد رقم 

 دينار.  1,005,711ة جماليقيمة العقد اإل  ▪

ـــــاف إليـ  الم ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  من وزارة التخطيط مضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  قيمـة المخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ المعلـة لحسـ
ليس  دينــار    351,790دينــار أي ب يــادة تقــدر بمبلغ    1,357,501الودائع حوال   

ر   . لها مي 

ـــــرف وجود صكوك م - ــ ـــــرف منذ ة لم يتم خصمها من المية ظهرت بمذكرة التسويصــ ــ صــ
ــــة   ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذ الوزارة   م2021-2020سـ ــــ  ولم تتخـ ــــ  وهـ ــــاريخـ ــــد األمر    ذا أي إجراء حبر تـ يعـ

انية والحسابات والمخازن. 118مخالف الحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير
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 ات المستنديةعتماداال

ــتنــدي   اعتمــاد   39وجود عــدد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة    مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمــاليــة  م بقيمــة  2020حبر   م2017منــذ سـ
  : دينار  20,999,150

ات  عتماد عدد اال ات  عتماد قيمة اال  ي     مصـروفال  
ُ
 الرصيد المتبق

39 20,999,150.595 14,633,242.215 6,365,908.380 
 

 ية للوزارةصـرفالحسابات الم 

 : ية بيانها كالتال  صـرف حسابات م 5لوزارة المواصالت عدد 

 صـرف الم  نوع الحساب رقم الحساب

19xx  ليبيا المركزي   صـرفم  الباب األول 

19xx     
 ليبيا المركزي   صـرفم  الباب الثانر

19xx  ليبيا المركزي   صـرفم  التحول 

19xx  ليبيا المركزي   صـرفم  مانات أل اودائع و 

30xx ليبيا المركزي   صـرفم  الخاص بالطواري 
 

    كما يوجد حسابات خاصة بالهيئة العامة للمواصالت
 
  كان  تتبع  سابقا

الحكومة والبر
  الليبية المؤقتة

 
 : التجاري شحات وه  بيانها كالتال   صـرف بمسابقا

ي الباب
ُ
 م 2021/ 06/ 27حُن    الرصيد الدفت

 دينار   229,429 الباب األول 

  
 دينار   3,599 الباب الثانر

 دينار   5,578,896 التحول 

 دينار   7,029777 مانات الودائع واأل 

 صفر اإليرادات 
 

مر الذي  
 
رات  إدارة    يتطلب مع  بحث الموضوع من قبلاأل الوزارة وبيان األسباب والمي 

   إل اإليراد   تلــك المبــالغإحــالــة    عن عــدم
 
ــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن تلــك المبــالغ عبــارة عن أ   العــام خصـ

ام ر  ات سابقة. الير

 حساب الطوارئ

ـــــروف بع  العل   من خالل االطالع  ــ ــ     اتمصــ
ر
ر لنا قيام الوزارة باستغالل الحساب ا تبير

ــــ  لـــ  بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة )غير   ــ ـــ ــ ــ ــ ( من القـــانون نظـــام المـــال  17الغرض المخصـ
 : ذلك ما يل   أمثلةومن  لللدولة

ـــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــالن   843,163م بقيمة  2021/ 09/ 28بتاريــــخ    10/ 5رقم   إذن الصـ دينار لصـ
ــــرك  ــ ــ ــ اد ة ربيع ليبيا  شــ الوكالء  وسائل نقل للوزير و   4فير عدد  السيارات مقابل تو   الستير
  لالوزارة بديوان 

ا
 . عن ذلك عدم وجود موافقة مجلس الوزراء فضع

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــالن    150,100م بقيمة  2021/ 09/ 28بتاريــــخ    10/ 4رقم   إذن صـ ـــ ــ دينار لصـ
ا الذهبية مقابل توفير عدد ة شـرك   دارات. لوكالء ومدراء اإل هاتف نقال ل 29المير
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ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــالن    269,711م بقيمة  2021/ 09/ 28بتاريــــخ    10/ 8رقم   إذن صـ ـــ ــ دينار لصـ
 . ثاث مكتب   للوزارة أ ية للتجهزات العامة مقابل توفير ة الريادة الذهبك شـر 

ة  شــــرك دينار لصالن   229,894م بقيمة  2021/ 09/ 28بتاريــــخ    9/ 7رقم   إذن صــــرف  -
اد األ  ونياإل  جهزة المســتشــار الســتير جهاز حاســوب مكتب      35دد ة مقابل توفير علكير

 . مول حاسوب مح أجهزة  8 لة تصوير مستندات وعدد آ  12 وعدد 

ة  شــــرك دينار لصالن   130,288م بقيمة  2021/ 09/ 28بتاريــــخ    9/ 8رقم   إذن صــــرف  -
اد القرطاسية مقابل توفير قرطاسية متكاملة للوزارة   . التقدم الباهر الستير

ر ب ــــرك كما تم السداد مرتبات للعاملير ـــ ــ ــ ــ ــــرك ات البحرية و نشاءة اإل شــ ـــ ــ ــ ــ ا للهندسة  أفريقية شــ
ــــروعوالم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــرك ات والشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة التابعة لقطاع المواصــــالت و ات  شــ ــــرك المتعير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة شــــحات  شــ

ــــرك للتوكيالت المالحية والليبية للتموين وال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ها من   األرضــــيةة الليبية لخدمات  شــــــ وغير
 اتشـرك ال

 ماناتحساب الودائع واأل 

  حســـاب الودائع واأل  -
ر
تجاوزت المدة القانونية من مانات  وجود مبالغ تم  تعليتها ا

ــنـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـمن الئحـة   (162)المـادة  حكـامالمخـالفـة أل م بـ2017سـ ر ــابـات  و   ةالمير ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
 . نرفق لكم كشف تحليل  لرصيد الحساب . والمخازن

ــــاب الودائع واأل دينار إل   500,000قيام الوزارة بتعلية مبلغ   - ــ ــ ــ ــــ    ماناتحسـ ــ ــ ــ مخصـ
ــــرك ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مع العل   ة ريفا لخدمات الســــفر والســــياحة بناءا شــــــ ــــرك عقد مي  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بتاريــــخ  شــــــ

ــــم مقابل قيام ال2021/ 12/ 01 ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــفر و رك شـ ــ ــ إقامة  ة بتقديم خدمات حجز تذاكر سـ
ــيوف   ــ ـــ ــ ــ ــ ر وبع  ضـ ــنة القادمة  للموظفير ــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة ألحكام    م2022الوزارة خالل سـ

انية13المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــاب الودائع األ دينار إل   2,165,814قيام الوزارة بتعلية مبلغ   - ــ ــــ    ماناتحسـ ــ مخصـ
ــــرك ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2021لســــنة    2رقم    ملحقعل    بحار لخدمات الســــفر والســــياحة بناءا ة اإل شــــــ

ـــــنة    3عل عقد رقم  ــ ــ ــ مدة  لخارجية    موظف دورة تدريبة  23إيفاد    م مقابل2013لسـ
انية13وهذا يعد مخالف ألحكام المادة )أشهر  7 ر  . ( من الئحة المير

 السيارات

تأخر الوزارة باتخاذ  و ة مسـروق سيارة   31من خالل الفحص والمراجعة لوحظ وجود لدد 

 . نونيةالقااإلجراءات 

 املواصالت   مشروعات تنفيذ    جهاز 

ــــروعبلغ  مخصــــصــــات جهاز تنفيذ م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م  2021العام المال    ات المواصــــالت خالل شــ
ــيـلة لجهـاز تنفيذ    924,414,139مبلغ وقـدره  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ  قيمـة المبـالغ المسـ   حير

ر
دينـار ا

ـــــروعم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  شـــــ ر ر    924,414,139ات المواصـــالت عل مختلف أبواب المير   حير
ر
دينار ا

ـــــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال إجمال  بلغ   ـــ ــ ــ ــ والبيان    لدينار   424,009,337مصــ
 التال  يوضن ذلك: 
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 المتبقية   رصدةاأل  مصـروف ال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان 

 0 5,600,000 5,600,000 5,600,000 الباب األول 

  
 0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 الباب الثانر

 498,965,400 390,004,532 888,969,932 888,969,932 الثالث الباب 

 1,439.402 4,404,805 5,844,207 5,844,207 الطوارئ

 500,404,802 424,009,337 924,414,139 924,414,139 جمالي اإل 
 

 نظام الرقابة الداخلية

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــــجل لحسـ ــ   يتم تع  ماناتعدم فتن سـ
ليتها  لغرض متابعة المبالغ البر

ــــاب بــالمخــالفــة للمــاد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحسـ
ر
ر ا ــــابــات  164-163) تير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من الئحــة المير

 والمخازن. 

ــتنـدي للمعـامالت المـاليـة بالمخـالفـة للمـادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 99ضـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر أن هناك   - امتبير ر ــــنة  ات قائمة عل الجهاز مالير ــ ــ ــــتوجباألمر    م2013ند سـ ــ ــ   الذي يسـ
 النظر فيها وتصفيتها. إعادة 

 عدم مسك سجل لألصول الثابتة للجهاز.  -

  تسوية العهد المؤقتة بالوزارة بالمخالفة للمادة ) -
ر
انية  188التأخر ا ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــير عدم قيام المراجع الداخل  بأداء المهام المناطة ب  بةعداد التقا  - رير الدورية عن سـ
 عمل الجهاز وتع يز نقاط القوى. 

 الكلمة وإنما ه  عبارة عن  -
ــــنوي لم تكن جرد بمعبر ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن نتائج الجرد السـ أعمال  تبير

ــــر  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـة وتتم   حصـ ــنـاف المجرودة من النـاحيـة الـدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فقطل حيـث لم تـدرج األصـ
 واســـتخالص الفروقات إن وجدت ودراســـة أســـباب

ا
  المطابقة مع ما هو موجود فعع

 الجرد والمطابقة. أعمال  غير ذلك من إل  ذلك 

ــليم والذي   - ــ ــ ــ ــ ــ ــــناف الموجودة ب  عل النحو السـ ــ ــ ــ ــ ــتيعاب المخزن لكافة األصـ ــ ــ ــ ــ ــ عدم اسـ
 ترتب علي  عدم حفظها بطريقة سليمة وصحيحة. 

ة من الجهاز دون وجود محا ر ت ب  ذلكل مع مسـروق سيارة    3لوحظ وجود عدد   -
  حيالها. اتخاذ أي إجراء  عدم

ر
 قانون

ية انية التسيت  ن  المت 

ــــرف قيام الجهاز ب - ـــ ــ ــ ــ بالرغم من دينار   801,945,000ةجمال  مبلغ  مكافآت مالية ب صــ
ــــاب ــــة عل البـ ــــاليـ ــــة الواردة من وزارة المـ ــــاليـ ــــات  األول    أن الحواالت المـ تخ  المرتبـ

 مكافآت لسنوات سابقة.  صـرف فقطل حيث لوحظ 

ــــرف مبلغ وقدره  قيام الجهاز ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف   مقابلدينار   4,416,536صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســنوات  مصــــ
ـــــات مالية لها وقيام الجهاز بتحميلها وكأنها   ــ ـــــصـ ــ ـــــابقة بالرغم من عدم وجود مخصـ ــ سـ

 م. 2021ات عل السنة المالية مصـروف 
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حة ( من الئ99بالمخالفة للمادة )  صـرف ال  أذوناتضعف التع يز المستندي لبع    -
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

 الباب الثالث )التحول(

ر لنا المالحظات اآلتيةمن خالل   : الفح  والمراجعة تبير

ــــرف قيام الجهاز ب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعمبالغ مقابل تنفيذ عقود م صــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات لسنوات سابقة حيث  شــ
ـــــرف لوحظ أن عملية ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــل لها    تم  بناءا   صـ ــ ــــتندات وال يوجد أصـ ــ ــــور للمسـ ــ عل صـ

ــــابــات والمخــازن99بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ومن   ل( من الئحــة المير
ـــــروع ش م  أمثلة ـــ ــ ــ ــ تنفيذ    2004/ 106طريق األصابعة الجنون   عقد رقم   تنفيذ وتعبيد  ــ
ــــرك  ــ ــ ــــرف    ة الكفاح للمقاوالتل رقمشــ ــ ــ إجمالية تقدر بحوال  وبقيمة    12/ 32إذن الصــ

 دينار.  112,074,000

ــــروع من خالل االطالع عل عقـد تنفيـذ م - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ازدواج طريق ترهونـة اـلدائري رقم   شـ
ر لنا قيام الجهاز ب  2010/ 5 لصالن    دينار   2,000,000بقيمة  سلفة مالية  صــرف  تبير

ــرك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك ة الرفاء للمقاوالت وه  الشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعل  ة المنفذة لهذا المشــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيث لوحظ أن شــ
ــرف القيمة تم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2019/ 8/ 6وتم استالم الصك بتاريــــخ    م2019/ 5/ 12  ها بتاريــــخ صــ
ــــرف   حسب ــ ـــ ــ ــ ــ ة الحرب الدائرة عل تخوم مدينة طرابلسل  أي   المرفق  إذن الصــ   فير

ر
ا

ــــرك أن  تم تمديد مدة العقد لل مع العلم   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتم فتن    م2022/ 3/ 23إل تاريــــخ   ةشـ
  إرفاقشــهر ولم يتم    12دينار وصــالحيت     10,000,000اعتماد مســتندي لها بقيمة  

  عن الم
ة التمديد.  شـروع تقرير فبر  بالرغم من قرب انتهاء فير

ة المصادقة  تأخر الجهاز بالرد عل أغلبية مالحظات الديوان المحالة إلي  أثناء عملي -
ـــــرالذي يعد مخالفة مالية وفق ما األمر    عل الدفعاتل ــ ــ ( من 46/5ب  المادة )  تقضــ

ـــــنة    (19)  قانونال ــ ــ ـــــأنبم  2013لسـ ــ ــ ـــــبةإعادة   شـ ــ ــ ـــــبيل   لتنظيم ديوان المحاسـ ــ ــ وعل سـ
ـــــروع طريق ترهونة عقد رقم  م  المثال  ــ ــ ــ ـــرك تنفيذ    2019/ 8شــ ــ ــ ــ ــ كة للطرق قيمة    ةشــ الي 

  الدفعة  
ر
ــــرف   ل رقم2+1باا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ     12/ 25إذن الصـ

ر
م وبقيمة  2021/ 12/ 26المؤرخ ا

 . دينار  505,924تقدر بحوال  ة إجمالي

ـــــويرف    2020/ 20من خالل االطالع عل العقد رقم   - ــ ـــــيانة طريق )الشـ ــ  –الخاص بصـ
ر لنـا بـأنـ  ال يوجـد مـا يفيـد بـالرد عل كتـاب مـدير   مـة للرقـابـة عل العـا   اإلدارة براك( تبير

  ( 19-5883ود بديوان المحاسبة رقم )العق
ر
 م. 2021/ 11/ 21المؤرخ ا

-   
ر
العقود قبل صــدور التفويضــات المالية المخصــصــة لها وفق إبرام  مخالفة الجهاز ا

ـــــ  عليـ  المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 13من القـانون )(  13مـا نصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن  2000( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ التخطيط  م بشـ
( من قـــانون النظـــام المـــال  20ة )( من الئحتـــ  التعـــاقـــديـــة وكـــذلـــك المـــاد22والمـــادة )

انية والحسابات والمخازن. 36للدولة والمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــتنداعتمادلوحظ وجود   - ــ ــنة  ات مسـ ــ ــ ــــالحيتها  2008ية خارجية ومحلية منذ سـ ــ م وصـ
  
ر
 . حيالها  أي إجراءات دون قيام الجهاز باتخاذ  م2016منتهية ا
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 العهد المالية

ل  دينار   25,000قدره  م مبلغ و 2021الل العام المال  ة خمصــروف بلغ  العهد المالية ال
ــويتهــا بــالمخــالفــة ألحكــام المــاد  حيــث لم يتم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تسـ انيــة  ( من الئ188-185)  تير ر حــة المير
 : والبيان التال  يوضن ذلك  لوالمخازنوالحسابات 

 المسواة  قيمة العهدة  تاريــــخ العهدة  المستفيد  ت

 غير مسواة  5,000 2021/ 07/ 08 س.ح.ع  1

 غير مسواة  5,000 2021/ 07/ 14 ي.م.ا  2

 غير مسواة  5,000 2021/ 07/ 14 ا.ال  3

 غير مسواة  5,000 2021/ 06/ 16 ا.س.ب  4

 غير مسواة  5,000 2021/ 06/ 08 ع.ض  5
 

 ماناتحساب الودائع واأل 

واأل  ــــع  ــــودائـ الـ ــــاب  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد حسـ ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رصـ ــــغ  ــلـ ــ ــــاتبـ ــ ــ ــــانـ ــ ــ     مـ
ر
ــــدره    م2021/ 12/ 31  ا ــ ــ وقـ ــــغ  ــلـ ــ ــبـ ــ مـ

ر لنـا بع  المالحظـات   لدينـار   45,157,850.064 ومن خالل الفح  والمراجعـة تبير
 : نوردها كالتال  

ـــــرف قيام الجهاز ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــالن ال  صـ ــــاب لصـ ــــلفة مالية من الحسـ ـــــركة العامة للطرق  سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ شـ
 دينار.  750,000والجسور بقيمة 

ـــــاب مبـالغ تجـاوزت المـدة القـانونيـة لهـا ممـا يعـد  - ــ ـــ ــ ــ ــ    يوجـد ـبالحسـ
 
حكـام المـادة  أل مخـالفـا

ـــــابـــات والمخـــازنل حيـــث يعود البع  منهـــا 162) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر إل   ( من الئحـــة المير
 . م2010العام المال  

  تم تعليتها  -
ــــجل تحليل  للمبالغ البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب مما يعد إل   ال يوجد سـ ــ ـــ ــ ــ ــ    هذا الحسـ

 
مخالفا

انية. 163للمادة ) ر  ( من الئحة المير

 المخازن

ر  : من خالل ال يارة الميدانية للمخزن تبير  
ر
 اآلن

ــــنوية باحتياجات المخزن التابع ل   إجراء   عدم - ــ ــــات السـ ــ ر المخزن بةعداد المقايسـ أمير
ـــــادة ) ـــة لن  للمـ ــ ــالفـ ـــ ــالمخـ ـــ بـ ـــــاف  ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة  233عل مختلف األصـ انيـ ر المير ـــــة  ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

ــــة بجرد محتويــــات   - ــــام اللجنـ ــــا قيـ ر لنـ ــــائج جرد المخزن تبير من خالل االطالع عل نتـ
ـــــاسالمخزن عل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـد الفعل  دفير  أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لي بمحتويـات المخزن دون مطـابقتهـا بـالرصـ

ــادة )األمر   ــ ــــة للمـ ــالفـ ــ ــالمخـ ــ ــــ  بـ ــد الجرد أهميتـ ــ ــــذي يفقـ ــــة  230الـ انيـ ر ــة المير ــ ( من الئحـ
 والحسابات والمخازن. 

 ( اجدير رأس    -امساعد  ) إدارة طريق  و   جهاز تنفيذ 

ــــاعد  ـــ ــ ــ ــ ــــات جهاز تنفيذ وإدارة طريق )امسـ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ رأس اجدير( مبلغ وقدره    – بلغ  مخصـ
ـــــيلة للجهاز   10,832,500 ــ ــ ــ ر بلغ  قيمة المبالغ المسـ   حير

ر
عل مختلف أبواب    دينار ا
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انية مبلغ   ر ر بلغ    لدينار   10,635,344المير   حير
ر
خالل نفس    ةمصــروف المبالغ ال  إجمال  ا

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  2,494,532العام مبلغ 

 المتبقية   رصدةاأل  ة ات الفعلى مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان 

 7,590 1,495,254 1,502,844 1,700,000 األول   الباب 

   
 722 999,278 1,000,000 1,000,000 الباب الثانر

 8,132,500 0 8,132,500 8,132,500 الباب الثالث  

 8,140,812 2,494,532 10,635,344 10,832,500   جمالي اإل 
 

 نظام الرقابة الداخلية

ر  24) مـادة مخـالفـة ن  ال - ــابـات والمخـازنل حيـث تبير ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
  
ر
ــــير المراقب المال  ا ـــ ــ ــ ــ اف تقصـ ــــم المال  للجهاز للتحقق من تطبيق    اإلشر ـــ ــ ــ ــ عل القسـ
 القواعد المالية السارية. 

ئ للخ ينــة بــالمخــالفــة لن  المــادة ) - ( من الئحــة 91عــدم قيــام الجهــاز بــالجرد المفــاج 
انية والحسابات والمخا  ر  زن. المير

ـــــرف ال  أذوناتعدم ختم جميع   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ومرفقاتها بختم يفيد    صـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ها بالمخالفة لن   صـــ
انية والحسابات والمخازن. 105المادة ) ر  ( من الئحة المير

غيــاب دور مكتــب المراجعــة الــداخليــة حيــث لوحظ عــدم قيــامــ  بمهــامــ  المنــاط بــ   -
ــــرف ومعالجتها و   إلظهار نقاط الضــــعف بالدورة المســــتندية ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حكام نظام أ إلذن الصــــــ

 . عليها الرقابة الداخلية 

ــــرف ال - ــ ــ عل جهات تتمتع بالذمة المالية المستقلة بمنن مدير مكتب المواصالت   صــ
الذي يعد األمر    (2019الجهاز )سـيارة نوع هونداي أكـسن   أصـول  أصـل من )م.ك( 

ـــــرف ت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ  صـ
 
  أموال الدولة بالمجان بالمخالفة ألحكام المادة )  ا
ر
( من قانون النظام  24ا

 .  المال 

امتضـــخيم حجم اال - ر ــروف  ات عل الجهاز نتيجةلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات دون وجود تغطية  إجراء مصـــــ
   الذي يعد األمر    مالية لهال

 
انية والحســابات  ( من الئ26لن  المادة )مخالفا ر حة المير

    لوالمخازن
ا
ــــع ــ ــــداد  عن ذلك فقد لوحفضـ ــ امظ عدم التقيد بسـ ر ام اتها ومنن الير ر ات  الير

  ال  ولويةالسنوات السابقة األ
ر
ات لم مصـــــروف عل    صـــــرف الإجراء    ومن ذلك   صـــــرف ا

 
ا
امضمن   تدرج أصع ر انية  200ات الجهاز بالمخالفة لن  المادة )الير ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــرف ال  أذوناتعدم ترقيم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيم الخ ينةو   ماناتعل بند األ   صــــ الذي  األمر    الودائع بير
  يعد 

 
انية والحسابات والمخازن. 106لن  المادة )مخالفا ر  ( من الئحة المير

ر شـــغل الســـيد  -  وظيفة رئيس القســـم المال  م.ح.س    / االزدواجية الوظيفية حيث تبير
ر الخ ينة بآن واحد     الذي يخل بأحكام نظام الرقابة الداخليةلاألمر   لوأمير

ا
عن فضـــع

ــغلـــ ذلـــك ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المـــال  والـــذي يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من أكير    الحتفـــاظ بـــالخ ينـــة بمكتـــب رئيس القسـ
ــــفـــات المطلوبـــة بـــالمكتـــب )مكـــان توا ــ ـــ ــ ــ ــ جـــد الخ ينـــة(  موظفل مع عـــدم توفر المواصـ

ر بالمخالفة لن  الماد انية والحسابات والمخازن. 53-52) تير ر  ( من الئحة المير
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ـــــاب   - ـــــذ بكتـ ـــــدم األخـ ــــالت ذعـ ــ ـــ ــ ــ ــ المواصـ ــــاري    و وزير  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     (4233)الرقم اإلشـ
ر
المؤرخ ا

ــــأن  2018/ 12/ 9 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــودة للوائن الــــداخليــــة المنظمــــة لعمــــل الجهــــاز  إم بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــــداد مسـ
ــنـــة  593من القرار رقم )  (9وذلـــك تنفيـــذا ألحكـــام المـــادة )  عتمـــاد ا لال إحـــالتهـــو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

ــــاعــد حيــث اليزال    لم2018 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رأس اجــدير( يعمـل    / جهــاز تنفيــذ ومتــابعــة طريق )امسـ
ــــروعلداخلية لهيئة المبالالئحة التنظيمية ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات العامة وفق قرار اللجنة الشــعبية  شــــ

  العامة
 
 م. 2010( لسنة 424رقم )سابقا

ــــرف الجهاز  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية التحول بالمخالفة لن  المادة )  12/ 1صـ ر ( من الئحة  36لمير
ر ال   تجير

ــابات والمخازن والبر انية والحسـ ر ـــــرف المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ عل تفوي  مال  يصـــدر   بناءا   صـ
 لكل حالة عل حدة. 

ـــــروفمن حيث جملة ال  عتماد المراقب المال  لبيانات سجل اال   ستيفاءاعدم  - ــ ــ ات  مصــ
ــــم البنـــدل ك  ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـــد البنـــد واسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر إثبـــات  ورصـ   ()المرتبـــات األول    المعـــامالت للبـــابمـــا تبير

ـــــرف قيمة    ةجمال  ب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــهر بالمخالفة لن  الممرتبات جميع المو   صـ ر بالشـ ر ظفير   ادتير
انية والحسابات والمخازن. 20-21) ر  ( من الئحة المير

ــجـل اال عـ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل ترقيم سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك المراقـب المـال  لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـاد بـةثبـات   عتمـاد دم مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واالسـ
قيم آمر الخ ينة.  عتماد المعامالت بسجل اال   بير

  الدقة والحذر بةثبات المعامالت بسجل اال  -
 . عتماد عدم تواجر

ضــــيق الســــعة التخ ينية للمخزنل وعدم وجود أرفف وخانات مقســــمة يالئم طبيعة   -
ر افيــة للمخزن بــالمخــالفــة لن  المــهوئــة الكــالمخزونل مع عــدم توفر الت ل  219)  ادتير

انية والحسابات والمخازن( من الئ220 ر  . حة المير

ر الوارد والمن - ر المخزن بطاقات الصنف تبير ـــــرف عدم مسك أمير     صــ
  والرصيد المتبقر

 
ا
ـــــع ــ ــ ـــــرف حركة المخزون الوارد والمنإثبات   عن ذلك عدمفضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــجل  صـ ــ ــ ـــــتاذ   بسـ ــ ــ أسـ
ي  األمر    المخــازن ــيــد الــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي تعــذر عل اللجنــة عنــد الجرد الوقوف عل الرصـ

ــيــــد الفعل بــــالمخــــالفــــة لن    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ومطــــابقتــــ  بــــالرصـ ( من الئحــــة 232ل  231)  المــــادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

عــدم توفر الحمــايــة الكــافيــة لمكتــب الخ ينــة من حيــث األبواب والنوافــذ الحــديــديــة   -
انية والحسابات والمخازن. 47المحكمة بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ر   -   للجهـــاز دون  اعتمـــاد تبير
ر    لإدراج القوى العموميـــة فيـــ   المالك الوظيقر حيـــث تبير

  شاغر لجميع الوظائف بالجهاز. إ
 ظهار المالك الوظيقر

ر بــــالرغم من   قــــام - ــــاغرة    الجهــــاز بــــةبرام عقود للمتعــــاونير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــــالمالك وجود وظــــائف شـ
  بالمخالفة لمنش 

 م. 2020( لسنة 7ور ديوان المحاسبة رقم )الوظيقر

ية انية التسيت  ن  المت 

: ومن خالل الفح  والمراجعة اتضن   
ر
  اآلن

ــــروف من حيث جملة ال  عتماد بيانات ســــجل اال   اســــتيفاءعدم  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ورصــــيد البند  مصــــــ
انية والحسابات والمخازن. 21واسم البند بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير
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انية والحسابات والمخازن بعدم20ادة )مخالفة نصوص الم - ر إثبات    ( من الئحة المير
ــــروف ظهار القيمة ك إعتمادل و دينار بســجل اال   610الخدمية  قيمة المصــاريف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــــ

 ات. مصـروف بتقرير ال

ر  - ــــروف  إثبات إجمال    تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــندوق والممصـ ــــرف بقيمة  ات المرتبات بيومية الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ صـ
ر تم إثباتها    لدينار   76,400   حير

ر
ـــــجل اال ا ــ ــ ــ ـــــروفات بمبلغ    إجمال  ك   اد عتمبسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ مصـ

 دينار.  38,200

ر  -   0.250صــرف بقيمة  ات المرتبات بيومية الصندوق والممصــروف  إثبات إجمال    تبير
ر تم    حير

ر
 دينار عن شهر أغسطس.  38,200عتماد بمبلغ ثبات  بسجل اال إدرهم ا

 )المرتبات(األول    الباب

ر انته  عالقتهم الوظيفية ورود حواالت من وزارة المالية -  : لموظفير

  م2020/ 4/ 5( بتــــاريــــخ  2020/ 58موجــــب كتــــاب رقم )ب)م.إ.م.ال(  نهــــاء خــــدمــــات  إ -
ة الفح  والمراجعة.  (مرتبات)بالرغم من ورود حوالة    عن فير

 للمعبر

ــتغنـاء عل خـدمـات   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر االسـ (  2020-221لكتـاب رقم )بموجـب ا )ع.م.م.ع(تبير
   
ر
ــــة    م2020/ 11/ 1المؤرخ ا ــــالرغم من ورود حوالـ ــــات)بـ ة    (مرتبـ   عن فير

للمعبر
 الفح  والمراجعة. 

ي )
ن
 (ات عموميةمصـروفالباب الثان

ــــرف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ر مقابل خدماتهم بالمخالفة ألحكام المادة )  صـ ( من 129مكافآت متعاونير
   2010( لســــنة  12)  قانونالالئحة التنفيذية لقانون عالقات العمل الصــــادر بال

م البر
.  صـرف لحددت مقتضيات معينة  ر  المكافأة المالية للموظفير

ــــرف رقم    بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ     9/ 5إذن الصـ
ر
دينار    19,160م بمبلغ  2021/ 9/ 21المؤرخ ا

المستفيد    لأعالم ومطبوعات تحمل شعار الجهاز الجهاز بأختام و إدارة    مقابل تزويد 
  شـــرك )

ر التقبر ر  ل  ة آفاق ليبيا للتجهير   دون  شـــرك تكليف  تبير
ر التقبر ة آفاق ليبيا للتجهير

ر أنـ  بموجـب هـذا اال وج ــلـة حيـث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــي  مبلغ  ود عروض مفـاضـ ــ ـــ ــ ــ ــ تفـاق تم تخصـ
ـــــروعم )كم2020( لسنة  184دينار بموجب تفوي  رقم )  150,000 ــ ــ ات جديدة  شــ

انية التحول(.  ر  من مير

ــريبعدم استقطاع   - ــ ــــرف ال  ذوناتة الدمغة أل ضــ الخاصة بكوبونات الوقود وكروت    صــ
ــــبق بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـــات  71الـــدفع المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير

 والمخازن. 

ـــــنة  19مخالفة قرار المجلس الرئا   رقم ) - ــ ــ ــ ـــــفر  2021( لسـ ــ ــ ــ م الذي ينظم عالوة السـ
    والمبي ل

ا
ــــريبعن ذلك عدم استقطاع  فضع ــ ــ ــ ــــرف   ة الدمغةضــ ــ ــ ــ بالمخالفة    إلذن الصــ

انية والحسابات والمخازن. 71دة )لن  الما  ر  ( من الئحة المير

 يةصـرفالحسابات الم 

ــــال  ــــدير( عن   إغفـ ــــد/رأس اجـ ــاعـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة طريق )امسـ ــــابعـ ــــذ ومتـ ــــاز تنفيـ ــــاذ اإلجراءات  جهـ   اتخـ
ــــوص علىهــــا   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المعلقــــة بتجــــاوزهــــا المــــدة القــــانونيــــة المنصـ ــ ـــ ــ ــ ــ القــــانونيــــة حيــــال الصـ
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انيـــة108-118بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المواد ) ر ـــــابـــات والمخـــازنل  ( من الئحـــة المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والحسـ
 
 
  . المرحلة من سنوات سابقةوخصوصا

 والودائع  ماناتاأل 

ر  ماناتمن خالل الفح  والمراجعة لحساب الودائع واأل  : تبير  
ر
  اآلن

ــندوق  إثبات   عدم - ــ ــ ( بيومية الصـ ر ــلحية الواردة )مرتبات الموظفير ــ ــ ــات المصـ ــ ــ التفويضـ
ـــــرف والم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاب الودائع واأل   صـ ـــــر حيث    لماناتلحسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ عل العموالت  اإلثبات    اقتصـ
ــــرف الم ــ ــ - 83ية فقط بالمخالفة لمبدأ اإلثبات المحاسب   ومخالفة نصوص المادة )صــ
انية والحسابات والمخازن84 ر  . ( من الئحة المير

رقـم   - ــــك  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ      67215ظـهـور 
ر
ا ــــة  2021/ 5/ 6مـؤرخ  ــ ــ بـقـيـمـ ــــار    2,217.420م  ــ ــ ديـنـ

ـــــتفيد   ــ ـــــوية الم)م.ع.خ(  للمسـ ــ ـــــمن المعلقات بالتسـ ــ ـــــك ضـ ــ ر ظهور الصـ ــــرفتبير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ية  صـ
  لحســـاب األ 

ر
كقيمة خصـــم  من الدفير ولم تظهر  م  2021/ 5/ 31مانات والودائع ا

ــاب الم ــــرف بكشـــف حسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر لم يتم  لصـ   حير
ر
ــندوق  إثبات    ا قيمة الصـــك بيومية الصـ

 ات. مصـروف بجانب ال صـرف والم

ر الخ ينة بالمخالفة للمادة )  صـرف ال  أذوناتعدم ترقيم   - قيم أمير
( من الئحة 100بير

انية والحسابات و  ر  : المخازنالمير

     بموجب -
ر
دينار    4,821.308م بقيمة  2021/ 6/ 17إذن الصـرف رقم )بال( المؤرخ ا

ــــيد مقابل   ــ ـــــرف مرتبات السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــهر  )ال.ح.س(    صـ ــ ــــنة    4-3-2-1عن األشـ ــ   ,م 2021لسـ
ــــأنــ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيمــة االيــداع المرفقــة بــأن  لوحظ بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تــاريــــخ قسـ

ر
ــــرف مؤرخــة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةذن الصـ

ـــــرف بكشـــف حســـاب المإثباتها    ولم يتم  م2021/ 6/ 15 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ولم يتم  6شـــهر  بحركة   صـــــ
ــــندوق والمإثباتها   ـــــرف بيومية الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــوية  صـ ــــمن المعلقات بالتسـ ر ظهرت ضـ   حير

ر
ل ا

  الم
ر
ــــرفية ا ــ ـــ ــ ــ ــ سجل  بالدفاتر ولم تظهر بكشف   إيراداتعل أنها   م2021/ 6/ 30صــ
 . صـرف حساب الم

ـــــتخل  ال - ــــرك تم تعلية قيمة مسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــل بروج   ليبيا بقيمة  شـ ل  دينار   500,000ة يوكسـ
ــــميمإل  ــــات والتصـ ــــروع لم  عداد الدراسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــ  شـ ــالطريق السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   / )رأس اجدير ريــــع الجديد ــ

ــــر بدون وجود م  (امســاعد / )المرج قطاع    (امســاعد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   )تســليم واســتالم    حضــــ
ئ
أو  مبدن

  
ئ
 نهان

ا
ـــــع ــــروع عن ذلك عدم وجود الموقف التنفيذي للم(ل فضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ وعدم وجود ما  شـ
ــــريب   عل ملحق العقد يفيد الســداد ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حالة القيمة  إلحســاب و ا  إقفال حيث تم   لضــــ

  شهر نوفمي  للعام المال   صـرف للحساب المناظر ل  بم
ر
 م. 2021الجمهورية ا

اماال  ن
ُ
 اتلت

امـــبلغـــ  اال ر تبـــة عللير ة    دينـــار  600,000إيجـــار المببر مبلغ    ات المير - 2016عن الفير
امحيث تم احتسـاب قيمة اال  م2020 ر   25,000بمبلغ    م2019/ 1/ 1 من  اإليجار عن   لير

 
ا
ــــه  9,000من  دينار بدال ــ ـــ ــ ــ ــ  دينار شـ

 
دون   للألوقاف مطالبة من الهيئة العامة  بموجب  ل ريا

  
ر
. أو  وجود سند قانون ر ر الطرفير  ملحق عقد بير

 التحول

 اآلتي: ومن خالل الفحص والمراجعة تبين 
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ــــنة  13( من قانون التخطيط والئحت  التنفيذية رقم )22)  مادة مخالفة ن  ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ــــرف بعدم ال  1430 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروع مأي   عل  صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية التحول إال بعد صــدور  شــــ ر ممول من مير

ــالفــــة ن  المــــادة ) ل ومخــ ــابــــات  36التفوي  المــــال  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
ر ال   ال تجير

  كل حالة عل حدة  إال   صـــرف والمخازن والبر
ر
ر   لبتفوي  مال  ا   حيث تبير

ـــــرف رأس اجدير( ال  / إجراء جهاز تنفيذ طريق )امســـاعد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   العام المال    صـ
ر
  م2021ا

  
 
انية العام  خصــــما ر   م2020من مير

 
عل موافقة وزير المواصــــالت ذات الرقم ل اســــتنادا

ــــاري  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    3506)اإلشـ
ر
    الـذي يعـد مل األمر  2021/ 9/ 28( المؤرخـة ا

 
لن  قرار مخـالفـا

ــــنة  156المجلس الرئا   رقم ) ــ ــ ــ ــ حيل المبالغ المفوض  2021( لسـ م والذي يؤذن بير
 بها والمسيل عل أن تتول وزارة التخطيط صدور تفويضات غير مسيلة لها. 

ــــنة    (13)( من قانون التخطيط والئحت  التنفيذية رقم 26مخالفة ن  المادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
ــــأن إجراء    1430 ــ ــ ــــابقة )بدون بشـ ــ ــ ــــنة السـ ــ ــ انية السـ ر   مير

ر
انية لبواا ر ر بنود المير مناقلة بير

انية معتمدة للعام المال  وج
ر    م(2021ود مخصـــ  مير

 
(  147عل قرار رقم )اســـتنادا

ــــروط حدى  إلصادر عن وزير المواصالت حيث أن  م ا2021لسنة   ــ ــ إجراء    المناقلة  شــ
 مناقلة عل المعتمد من مخصصات البنود المنقولة منها واليها. 

ر  - ــــدة عند المطابقة بير ــــجل اال   أرصـ ـــــروف وتقرير ال  عتماد بنود سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ت للعام المال  ا مصـ
ر مخـالفـة ن  المـادة )2021 ـــــابات والمخـازن  25م تبير ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
ـــــروفات لم يتم إثباتها بةدراجها    تظهر حيث   ــ ـــ ــ ــ ــ أرصـدة لبع  المشـاريــــع بتقرير المصـــ

ولم تظهر    عتماد لبع  المـشاريــــع بـسجل اال   أرصـدة ظهور ل وكذلك  بـسجل االعتماد 
 : ل نذكرها كالتال  اتـروف مص المشاريــــع بتقرير ال أرصدة ضمن 

ر إظهار جملة   - ــروف تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات اســتكمال تنفيذ مقر األرشــيف وتزويدها بالمنظومة  مصــــ
ـــــروف بعد المناقلة بتقرير ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر تم   96,860ةجمال  مبلغ  ات بمصـ   حير

ر
ظهار  إدينار ا

ـــــروفات بمبلغ  رصـــيد البند بتقرير ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر كان رصـــيد البند  ل  دينار   597,140مصـ   حير
ر
ا

لســـنة    (185)دينار بموجب التفوي  المال  رقم    750,000مة  عتماد بقيبســـجل اال 
م تم تخفي  رصيد البند بقيمة  2021لسنة    147وبموجب المناقلة رقم  ل  م2020
   دينار   694,000عتماد بقيمة  صبن رصيد البند بسجل اال أ أي   دينار   56,000

ا
فضع

  تقرير ال
ر
 ات. مصـروف عن ذلك لم يتم تخفي  رصيد البند بقيمة المناقلة ا

 : مصـروفاتظهارها بتقرير الإلم يتم  عتماد دراج تفويضات مالية بسجل اال إثبات و إ -

 البند  قيمة التفويض  رقم التفويض 

 خدمات مكاتب االستشارية 1,000,000 م 2020لسنة   239

 خدمات مكاتب االستشارية 200,000 م 2020لسنة   240

 نفقات أخرى 1,500,000 م 2020لسنة   240
 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     3/ 1إذن الصـــــ
ر
دينار    246,000م بمبلغ  2021/ 2/ 24المؤرخ ا

ــــالت مقابل تزويد  ــ ــــائل مواصـ ــ ــــتفيد   لإدارة الجهاز بوسـ ــ ـــرك   / المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ة أشار الطريق شـ
  : لوحظ بشأن  ما يل   للوسائل النقل وملحقاتها 

  ورد بالتفوي  المســـند على  بال -
 
ــما ـــــرف خصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــات  رقم  صــ ــنة    (185)من مخصـــصـ لسـ

ـــــالت نقل مزدوجة دفع رباع  ذات 387وفق القرار )  م2020 ــ ــ ـــــيلة مواصـ ــ ــ ( توفير وسـ
ــــة لعمل الم ـــ ــ ــ ــ ـــــروع قيمة التفوي   طبيعة خاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيث كان   ل  دينار   250,000شـ
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يات الجهاز وفق للفاتورة المرفقة ضمن مرفقات   سيارات  2لعدد    إذن الصـرف   مشير
 س كما ورد بالتفوي . ( ولي2019هونداي أكسن   ,2020ر موديل ـ ر بيش ـ ميتش )

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     3/ 6إذن الصـــــ
ر
دينار    306,000بمبلغ    م2021/ 3/ 18المؤرخ ا

ة شـــرك   / المستفيد   لواصالت ذات طبيعة خاصةالجهاز بوسائل مإدارة  مقابل تزويد 
ر بشأن  تم اد وسائل النقل المختلفة تبير   شـراءمناقلة للبند لإجراء    صخر ليبيا الستير

ـــــروع وســـيلة مواصـــالت ذات طبيعة خاصـــة لعمل الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تم    شـــــ   حير
ر
ـــــراءا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســـيارة   شـــــ

ــيارة )هونداي    253,000بقيمة    2013( موديل  8v57تويوتا الندكروزر  ) ــ ـــ ــ ــ ــ دينار وسـ
i10  عل طلب    بناءا الشـراء  دينار حيث تم االستناد ب  53,000بقيمة    2019( موديل

ــراءمساعد رئيس الجهاز ب ــ ــ ــ ر لإلدارة العام  شــ والمالية ذات   اإلداريةة والشؤون سيارتير
ـــــة دفع رباع   ــ ـــــ  ل   ل األمر  طبيعة خاصـ ــ الذي يتعارض مع البيان المفوض والمخصـ

 بالتفوي . 

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 6إذن الصـــــ
ر
  5,648,400م بمبلغ  2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ــيــل رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــد تفوي  غير مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب األ إل   (16دينــار مقــابـل تعليــة رصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مـانـاتحسـ
دون وجود مسـتندات متيدة بالمخالفة   رصـدة أن  تم  تعلية األوالودائع لوحظ بشـ

انية والحسابات والمخازن. 161) مادة ألحكام ال ر  ( من الئحة المير

 ات المستنديةعتماداال

: ومن خالل الفح  والمراجعة اتضن   
ر
  اآلن

    بموجب -
ر
ــــرف رقم )بال( المؤرخ ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    765,000م بمبلغ  2021/ 3/ 10إذن الصــــ

ــار الطريق ـــ ــ ـــــن األلغام ومخلفات الحرب من مسـ ــ ـــــاعد األول   مقابل مسـ ــ المرج(  / )امسـ
 بشأن  ما يل   عتماد لال  2013/ 2للعقد رقم 

ر   : المستندي تبير

ر   - ــــأمـــير ــ ــ الـــتـ ــــة  ــ ــ وثـــيـــقـ ــــاء  ــ ــ    انـــتـــهـ
   الـــبر

ر
ا ــــدرت  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـــن 2019/ 3/ 18صـ ر  ــــأمـــير ــ ــ الـــتـ ــــدة  ــ ــ ومـ م 

ر الحوادث   950,000م بقيمـة 2021/ 3/ 17م حبر 2019/ 3/ 18 دينـار مقـابـل تـأمير
 شخ .  19لعدد 

ــــرف عل مســـتخل  رقم  االســـتناد ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     3صـــــ
ر
ــروف  م2015/ 8/ 3 مؤرخ ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  أي مصـــــ

ــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةسـ ـــــابقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم الق  لوات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــث تم خصـ ــــاريــــخ  حيـ ــــب أمر دفع داخل  بتـ ــــة بموجـ يمـ
)  م2021/ 6/ 21 ــــاري  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اشـ ــــم  ــ ــ رقـ اال 2021/ 173001ذات  ــــن  ــ ــ مـ ــاد (  ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــــم    عـ ــ ــ رقـ

116lc03190210003  ـــــجل اال ل ـــــيد سـ   عتماد حيث لم تظهر القيمة وتؤثر عل رصـ
انية. عتماداال  اعتبار ات بمصـروف وتقرير ال ر  ات المستندية خارج المير

ـــــاعد  - ـــ ــ ــ ــ ـــــن األلغام ومخلفات الحرب )امسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  لمسـ ـــ ــ ــ ــ ر وجود مخصـ المرج( للعام   / تبير
ــيـل ذات رقم )م بموجـب تفو 2020المـال    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  51ي  مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     م2020( لسـ

ر
مؤرخ ا

ــــة    م2020/ 12/ 31 ــــل   650,000بقيمـ ــكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة محجوزة بشـ ر وجود قيمـ   حير
ر
ــــار ا دينـ

  لدينار   2,235,000إذن الصــرف السابق ذكره بقيمة    مفتوح بلغ رصيده بعد   اعتماد 
 الذي يتطلب من الجهاز التوضين. األمر 
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 الطرق احلديدية   شـروع إدارة م و   جهاز تنفيذ 

ـــــات جهاز تنفيذ وإدارة م ـــــصـ ــــروع بلغ  مخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ العام المال     الطرق الحديدية خالل  شـ
ــــيلة لجهاز    16,500,000م مبلغ وقدره  2021 ـــ ــ ــ ــ ر بلغ  قيمة المبالغ المسـ   حير

ر
دينار ا

ــذ  ــ ــ مو   تنفيـ ــــروع إدارة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أبو   شـ ــــة عل مختلف  ــ ــديـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الحـ ــة مبلغ  الطرق  ــ ــ انيـ ر المير اب 
ر بلغ    14,435,967   حير

ر
ــــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال إجمال  دينار ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ مصـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  18,073,597

 المتبقية   رصدةاأل  مصـروف ال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان 

 259,712 10,176,256 10,435,968 12,500,000 الباب األول 

  
 193,228 3,806,770 3,999,999 4,000,000 الباب الثانر

 8,430 4,090,570 0 0 الباب الثالث 

 416,370 18,073,597 14,435,967 16,500,000   جمالي اإل 
 

 الرقابة الداخلية

ــابات لجهاز الطرق الحديدية لوحظ بع   أعمال   من خالل  ـــ ــ ــ ــ الفح  والمراجعة لحسـ
  
ر
  أحكام نظام الرقابة الداخلية تتمثل ا

ر
: أوج  القصور ا  

ر
 اآلن

ــــاصعــدم وجود هيكــل تنظيم  معتمــد من قبــل جهــات اال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم  إل   يهــدف  ختصـ
ــكل وطبيعة   ــ ر الوحدات التنظيميةل كما يحدد شـ ــلطة وأداء المهام والعالقات بير ــ السـ

 الجهاز. العمل ب

ــتيفاءعدم  - ـــــرف ال  أذوناتالبيانات الخاصـــة لبع     اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ عد مخالفة ألحكام  صـ
م
ل مما ي

انية والحسابات والمخازن. 99المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــرف عدم ختم المستندات بما يفيد ال - ــ ( من الئحة 105بالمخالفة ألحكام المادة )  صــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــول الثابتةل - ــ ــ ــــجل لألصـ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــــكيل لجنة   اإلدارة الذي يتطلب من األمر    عدم مسـ ــ ــ تشـ
ونيوترقيمها وتسجيلها  األصول  حصـر ل  حبر يتم متابعتها. إلكير

 
 ا

  ال -
ر
ــــرف التجاوز ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   الباب  صـ

ر
قة التقديرات  ناتج عن عدم داألول    عل عدة بنود ا

 ( من القانون المال  للدولة. 10المعدة بالمخالفة ألحكام المادة )

ــناف عند القيام  إجراء   عدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ي لألصـ ــيد الفعل والدفير ــ ـــ ــ ــ ــ ر الرصـ المقارنات الالزمة بير
ــــر بعملية الجرد السنويل حيث يتم   الذي يفقد الجرد األمر    الموجودات فقطل  حصــ
ــابات والمخازنل  (  292أهميت ل وذلك بالمخالفة للمادة ) انية والحســ ر من الئحة المير

  من اللجنة المكلفة بأعمال الجرد. ضافة إل باإل 
ئ
 عدم تقديم تقرير نهان

ــــرف تجاوز الصــــكوك المعلقة المدة القانونية لتقديمها لل  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل حيث تجاوز البع   صــــــ
القانونية لمعالجتها ويرجع تاريخها البع     اتخاذ اإلجراءات من ســنة دونأكير   منها 
ــاليـــة )إل    خر اآل  ــنـــة المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادة )2016السـ ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــالمخـ ( من الئحـــة 118م( بـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير
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اف عدم قيام المراقب المال  ب - ــــن تطبيق    اإلشر ــ ــ ــ ــ ــــم المال  للتحقق من حسـ ــ ــ ــ ــ عل القسـ
ــــة ــاليـ ــ ــــد المـ ــادة )  القواعـ ــ  للمـ

 
ــا ــ ــادة )  5( الفقرة  24وفقـ ــ ــــة  26والمـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ

 مخازن. والحسابات وال

-   
  متابعة القضــــايا المرفوعة من وعل الجهاز حيث بلغ ع اإلدارة تراجر

ر
دد القانونية ا

 قضية.  159القضايا المرفوعة عل الجهاز 

ية انية التسيت 
ن
 المت 

  حكمها(  ساس)المرتبات األ األول    من خالل الفح  والمراجعة لحساب الباب
ر
ية وما ا

: لوحظ   
ر
 اآلن

ــــرف مبلغ وقدره  تم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021دينار خالل شــهري نوفمي  وديســمي     2,019,193صــــ
ــــهر   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذ شـ ــــة منـ ــــل عالوات موقوفـ ــــل  أ يمثـ ــــل2017بريـ ــــة بوزارة إدارة    م من قبـ انيـ ر المير

اإلذن  القيمة من قبل القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المـــــــــال  بالجهاز دون أخذ  صـــرف حيث تم ل  المالية
ـــــرف من وزارة المالية بال ــ   شهر أبريلمن كون  عل الرغم   صــ

ر
م  2017  إضافتها تم  ا

  201من وزارة المالية بعدد 
 
 . موظفا

   . انته  عالقتهم الوظيفة بالجهاز )تقاعد(   شخاصورود مرتبات من وزارة المالية أل  -

-    
عــــدم قيــــام مــــدير عــــام جهــــاز الطرق الحــــديــــديــــة بــــةجراء مطــــابقــــة المرتبــــات لموظقر

ــيـــد مرتبـــات الجهـــات ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ وزارة المـــاليـــة خالل لعـــامـــة بالجهـــاز مع اللجنـــة الـــدائمـــة لير
 م. 2020-2019األعوام 

ــــرف   بموجب - ــ   دينار لصالن   48,000م بقيمة  2021/ 12/ 31بتاريــــخ    12-78إذن صــ
: لوحظ  اإلدارة مسكن  لصالن نائب رئيس مجلس إيجار  مقابل)ح.ج.ال(   

ر
  اآلن

ــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروفمقدما وتحميل السنة المالية بما ال يخصها من  اإليجار قيمة    صــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصــ
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 21) مادة لفة ألحكام البالمخا 

ــــروف ضــعف التقرير المســتندي ل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات نفقات الســفر والمبي  بالمخالفة ألحكام  مصــــ
ر ) ــابات والمخازنل100-99المادتير ــ انية والحسـ ر    ( من الئحة المير

ا
ــــع عن ذلك تم فضـ
ة دون تحميلهـا خـارج ال ــفر بمهـام خـارجيـة مبـاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـةتحميـل بنـد نفقـات السـ ر إل   مير

ر    حصـر: تمام المهمةل عل سبيل المثال ال الإحير

 إذن الصـرف   رقم المستفيـــــــــــــــد  القيمة  البيان 

 12/ 7 التعديات  حصـر مدينة شت لإل  مهمة م.إ.ال  1,560 تقرير من مدير الجهاز  إرفاقعدم 

 12/ 20 مدينة سبها إل  مهمةس.م.ق  2080 / / 

 12/ 21 الهيشةإل  طرابلس م.ح.س   2080 / / 
 

 الدفعات المقدمة تحت الحساب

ـــــنة المالي ـــ ــ ــ ــ ـــيد الدفعات المقدمة خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوع الفح  بلغ رصـ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ  2021ة موضـ
ــــدره   ــ ــ ــــار   200,000وقـ ــ ــ فـــحـــ ل  ديـــنـ خـــالل  ــــرف    ومـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ ــــاريـــــــخ    12-27إذن  ــ ــ بـــتـ
ــــالن فنــدق بــاب البحر بقيمــة 2021/ 12/ 22 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأنــ     لدينــار   150,000م لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ بشـ

انيـة ر ة دون تحميلهــا خــارج المير   تحميــل القيمــة عل بنــد إعالنــات وعالقــات عــامــة مبــاشر
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ــويــةإل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر التسـ     الــذي يعــد األمر    حير
 
ــبيــمخــالفــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة أال وهو مبــدأ  ألهم المبــادئ المحــاسـ

  لاإلثبات المحاسب   
ا
 عن ذلك تكشف لنا وجود رصيد سابق بالفندق. فضع

 والودائع  ماناتحساب األ 

ــ ـــ ـــــاب األ بلغ رصـ   لدينار   97,841,355قيمة  م  2021/ 12/ 31 إلمانات والودائع  يد حسـ
: من خالل الفح  والمراجعة لوحظ   

ر
 اآلن

بالتجاوز لقرار رئيس ديوان   ماناتمبالغ من حساب الودائع واأل   صـرف قيام الجهار ب -
ــــاحبةل ــــاب تح  اعمال الرقابة المصـ ــــع الحسـ ــــبة الذي تم بموجب  وضـ ومن   المحاسـ

 عل ذلك:  مثلةاأل 

 رقم  
 االذن 

 مالحظات  التاريــــخ  البيان  القيمة 

4 /7 51640 
يدية  حد السكة ال ل القيمة مقابل صيانة السياج

 مانات ها من حساب الودائع واأل صـرفو 
 م 2020/ 7/ 14

ة السالم للمقاوالت  شـرك
 العامة

5 /7 58608 
ها من  صـرف و  اإلداريالقيمة مقابل صيانة المببر 

 مانات حساب الودائع واأل 
 ة السالم للمقاوالت شـرك م 2020/ 7/ 14

6 /10 6965 
ر موقع للجهاز عل شبكة   القيمة مقابل تجهير

ن    االنير
5 /10 /2021 

ة أوتار ليبيا  شـرك
 نشـرللطباعة وال

 ة السالم للمقاوالت شـرك 2021/ 7/ 14 اإلداريالقيمة مقابل صيانة الكهرباء للمببر  14775 7/ 6

8 /6 18198 
ر  مقابل  ن  وتركيب وتجهير

تقديم خدمات انير
 معدات 

13 /6 /2021 
ة الصدى العالمية  شـرك
 ت الفنيةتصاال لال 

 

ــاب الودائع واأل  - هل عملية معرفة أصـــل   ماناتعدم وجود ســـجالت خاصـــة بحسـ ــغ تسـ
( من الئحة 163منها ورصيدها وذلك بالمخالفة ألحكام المادة )  صــرف الوديعة وما 

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــاز الخـــاص   - ــال  للجهـ ــم المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا من القسـ ــال إلينـ ــــف المحـ ــ ـــ ــ ــ ــ من خالل االطالع عل كشـ
ـــــاب الودائع واأل  ــ اتخاذ    لوحظ وجود مبالغ تجاوزت المدة القانونية دون  ماناتبحسـ

انيـــة  162)  مـــادة القـــانونيـــة حيـــالهـــا بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام ال  اإلجراءات ر ( من الئحـــة المير
 . والحسابات والمخازن

 يةصـرفالحسابات الم 

ــابات م  7للجهاز عدد  ــ ــ ــ ــ ــرف حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ انية    ية حيث لوحظ وجود صـ ر ــــاب لمير ــ ــ ــ  من حسـ
أكير

  : التحول 

ر وجود صكوك مرح - (  118)  مادة لة تجاوزت المدة القانونية بالمخالفة ألحكام التبير
ــومـة من الـدفـاتر وال مقـابـل لهـا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـات والمخـازن مخصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر من الئحـة المير

ــــرف بالم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار للباب    971,710األول وبقيمة    دينار للباب  2,192,488بقيمة    صــــــ
  
ر
 . الثان

ــــرف ات( ماعتمادحساب التحول ) - ــ ديدية بلغ  قيمة  الصحاري وكالة الطرق الح  صــ
نة لم تطرأ على   أ لوحظ بدينار حيث    4,100,358  رصـيد هدا الحسـاب مبلغ وقدره 
ــابقة ــنوات مالية سـ ر عل الجهاز األمر    حركة منذ سـ ـــــرورة إرجاع  الذي يتعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ا ذهضـ

 . العام اإليراد حساب إل  المبلغ
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بالدوالر حيث بلغ رصيد هذا   14807صــــرف الليب   العرن   الخارج   رقم  حساب الم -
ــــوع الفح  مبلغ وقدره  ــ ــ ــــنة موضـ ــ ــ ــــاب خالل السـ ــ ــ  ومن خالل   لدوالر   15,821  الحسـ

   الفح  والمراجعة لوحظ عدم وجود حركة ومنذ سنوات مالية سابقةأعمال  
 
علما

 من قبل الجهاز.  علي بأن هدا الحساب غير مخول بالتوقيع 

ـــــرف حساب الم - ــ ــ بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ   يورو   14548العرن   الخارج   رقم    صــ
حركة خالل السنة المالية موضوع الفح     علي يورو ولم تطرأ    3,758,507وقدره  

ــابقة ــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــ ــ    ومنذ سـ
 
ــــاب غير مخول بالتوقيع  علما ــ ــ ــ ــ من قبل    علي بأن هدا الحسـ

 الجهاز. 

انية التحول ن  مت 

  تخ  بع  الأعمال   وجود ضمانات -
ئ
ر نهان ــــرك وتأمير ــ ــ ة ات المنفذة ولم تقم الجهشــ

    المكلفـة بهـا   األعمـال ـبةرجـاع هـذه المبـالغ لهـا وذـلك لعـدم تقيـدهـا ـب
 
   نظرا

للظروف البر
ــــرك تمر بها البالدل حيث تم دفع دفعة مقدمة ألغلب ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ إل  ات ويرجع تاريخها شـ

 . م2010-2008-2007 سنوات مالية سابقة

ـــــة المحـدودة والتكليف المبـاشر إدارة   قيـام - ــ ـــ ــ ــ ــ دون    الجهـاز بـالتعـاقـد عن طريق المنـاقصـ
ـــــة العـامـة ـبالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة العقود  10/أل  9اتبـاع طريق المنـاقصـ

  الحاالت   اإلدارية
ر
ــــة العامة إال ا ــ ــ ــ ــ ــــ  عل عدم جواز العدول عن المناقصـ ــ ــ ــ ــ   نصـ

والبر
 .   يجوز فيها التعاقد بطريق التكليف المباشر

 البر

  تنفيذ الم -
ر
ـــــروعتأخر الجهاز ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   الوق  المحدد بالرغم من شـ

ر
وجود التغطية  ات ا

 ات. شـروعالمالية لكامل الم

  سداد مستحقات الإدارة  قصور  -
ر
ــــرك الجهاز ا ـــ ــ ــ ــ ات المنفذة للمشاريــــع وترحيلها من شــ

 ات. شـرك رفع قضايا من قبل هذه الإل  الذي قد يودي إل أخرى األمر  سنة

ــــر بالرغم من مرور اثنا   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ    عشـ
 
ــــروععل توقف الم  عاما ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ات وتعاقب الحكومات  شـ

ــــة الجدوى من حيث  اتخاذ اإلجراءات القانونية وإجراء    المتتاليةل فقد لوحظ  ـــ ــ ــ ــ دراسـ
ـــــروعاستمرار الم ــ     ات من عدمها شــ

 
ـــــروعالمأغلب    أنوخصوصا ــ ات متوقفة بسبب شــ

  مرت بهــا البالدل حيــث لوحظ اكتفــاء
ــاع البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجهــاز بــالقيــام بمحــا ر إدارة    األوضـ

 . اجتماعات فقط 

ــاريــــع    اإلداريــة ءاتاإلجرا عــدم قيـــام الجهـــاز بــاتخـــاذ   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والقـــانونيـــة الالزمــة حيـــال المشـ
  لم تبدأ بالمخالفة لن  المادة )

اإلدارية رقم ( من الئحة العقود  103المتوقفة والبر
ــــنة  563) ــ ر للجهة المتعاقدة إلغاء العقد   م2007( لسـ   تجير

ــــحب العمل من  البر ــ أو سـ
ـــــاريــــع المتوقفة  المتعاقد  ــ ــ ــ   لم تبدألأو   للمشـ

لغاء هذه العقود  إ  األمر الذي يتطلب  البر
 العام.  اإليراد وترجيع رصيدها لحساب 

 لوحظ تجاوز النسبة المالية مقارنة بالنسبة الفنية لبع  المشاريــــع.  -

ـــــاب الودائع  - ــ ــ   حسـ
ر
ـــــكة الحديدية بةحالة بع  المبالغ المعالة ا ــ ــ عدم قيام جهاز السـ

 العام.  اإليراد حساب مانات إل واأل 
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ــيل رقم )قيام الجهاز بمخالفة أمر التفوي  ا - ــ ــ ــنة 21لغير مسـ ــ ــ م ومخالفة  2021( لسـ
ــنــة  165)  قرار مجلس الوزراء حكومــة الوحــدة الوطنيــة رقم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن  م2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

ــــراءل حيث تم رصدة ترحيل وتدوير األ ــ ــ ــ ــــرك سيارات من قبل   شــ ــ ــ ــ للمحركات    ة أجواد شــ
  ظل عدم وجود لجنة عطاءات ويالحظ بشأنها  3,487,390بقيمة 

ر
: دينار ا  

ر
 اآلن

يـاتبـالرغم من وجو  - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــراء   د لجنـة مشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم بطريق التكليف المبـاشر  إال أن الشـ
ــــ  عل عدم  اإلدارية( من الئحة العقود  10/أل  9بالمخالفة لن  المادة ) ــ ــ ــ   نصـ

والبر
  يجوز فيهـا التعـاقـد بطريق 

  الحـاالت البر
ر
ـــــة العـامـة إال ا ــ ـــ ــ ــ ــ جواز العـدول عن المنـاقصـ

ل والمـادة ) ـــــأن إجراءاتاإلدار ( من الئحـة العقود  68التكليف المبـاشر ــ ـــ ــ ــ ــ التعـاقـد   يـة بشـ
ل    بطريقة التكليف المباشر

ا
ــــع ــ ــليمة    اإلجراءاتعن عدم التأكد من فضـ ــ ــ ــــس السـ ــ واألسـ

 وغياب مبدأ الشفافية. 

السيارات لجهاز السكة   شــراءعدم وجود موافقة مسبقة من وزارة المواصالت ل ▪
  الحديدية

 
 وأن تبعيت  لوزارة المواصالت. وخصوصا

ـــــيارات من قبل المخازن بالجهاز عدم وجود ما يفيد  ▪ ـــ ــ ــ ــ ـــــتالم السـ ـــ ــ ــ ــ ـــــيط  أو    اسـ ـــ ــ ــ ــ توسـ
 أن االستالم كان من قبل مستعمل السيارة. أو  حساب المخازن بالخصوص

 التعويضات

ــــار الطريق الحــديــديــة   1,027قيــام الجهــاز بتعوي  عــدد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر داخــل مسـ مواطن الواقعير
وذلــــك  دينــــار    16,735,265.707رأس اجــــدير وحبر بنغــــازي بمبلغ وقــــدره    وذلــــك من 

ــــف المعتمـد المحـال  ــ ـــ ــ ــ ــ م وحبر  1998ال  من العـام المـال   لينـا من المـدير المـإوفق الكشـ
  : والبيان التال  بوضن ذلك  لم2010/ 12/ 31

ن   القيمة   تعويضات عقارات  تعويضات إشجار  الفارق  عدد المواطني 

1027 9,804,533 5,549,148 11,186,148 16,735,265  
 

ر تم تعلىـة مبلغ وقـدره    حير
ر
ـــــاب الودائع واأل إل   دينـار   9,804,533ا ــ ـــ ــ ــ ــ دون   مـانـاتحسـ

  نرى    اإليراد حسـاب  إحالت  إل 
ـــــرور العامل والبر ــ ـــ ــ ــ ــ  ضـــ

ا
من  ة القيام بذلك وموافاتنا بها بدال

ــــرف الت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــور   صـ ـــ ــ ــ ــ   إتمام  إدارة   في  من قبل الجهازل حيث لوحظ نتيجة قصـ
ر
الجهاز ا

ــــد   إجراءات ــايا مرفوعة ضـ ــ ــــات وجود قضـ إل   الذي قد يؤدي األمر    الجهاز إدارة   التعويضـ
 زيادة األعباء والتكاليف عل الدولة. 

 م2021  صـرفأوامر ال 

ـــــيل من قبل وزارة التخط ـــ ــ ــ ــ ـــــدور تفوي  مال  غير مسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن الجهاز رقم )صـ ـــ ــ ــ ــ (  21يط لصـ
  : التالية صـرف وفق أوج  ال 4,099بقيمة 

 صـرف وجه ال  الوجه  المبلغ بالدينار 

 4 التشييدات لمد استعالم األرض  299,000

 6 السيارات والحافالت )الركاب( 3,500

ات  300,000 ر ات والتجهير  8 التأشير

 المجمـــــــوع  4,099
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ــــدر التفوي  بناءا  ــنة    حيث صـ ــ ــــات الباب الثالث والمراجعة من السـ ــــصـ   مخصـ
ر
عل بواا

ــــاب  إل   القيمةإرجاع    ولم يتمم  2011المالية   ــ ــ ــ ــ ــــكة    اإليراد حسـ ــ ــ ــ ــ العام من قبل جهاز السـ
ــــنة المالية   ــ   نهاية السـ

ر
بمخاطبة وزارة التخطيط  م  2021الحديديةل حيث قام الجهاز ا

انية والمرحلة من سنوات سابقة واخد  ر   المير
ر
هذه القيمة   صــــرف بذن اإل  بخصوص بواا

ـــــيل وذلك  ــ ــ ــ ـــــدار بها تفوي  غير مسـ ــ ــ ــ    وإصـ
 
ـــــتنادا ــ ــ ــ (  165عل قرار مجلس الوزراء رقم )اسـ

حيل وتدوير األم بشـأن اإلذن  2021لسـنة   وفيما    لالمرحلة من سـنوات سـابقة  رصـدة بير
 . مصـروف يل  بيان المقارنة بالمخص  وال

ي 
ُ
 البند  المخصص  مصـروف ال  الباف

 التشييدات  299,000 297,000 2,000

 السيارات  3,500,000 3,497,271 2,730

 الثابتات  300,000 296,300 3,700
 

 ات المستنديةعتماداال

  : ات المستندية المفتوحة وفق البيان التال  عتمادبلغ رصيد اال 

عتماد قيمة اال المسدد  الرصيد   

321,579,523 8,5068 ,439 407,530,439 
 

 ليبيا المركزي  صـرفالمفتوحة بم ات  عتماداال

امرصيد اال  ات عتماد عدد اال العملة  صـرف الم  ن
ُ
   لت

 ليبيا المركزي   صـرفم 

 ينار د  2,283,121 2 الدينار 

 دوالر   5,450,443 1 دوالر 

 يورو 122,036 2 يورو
 

ـــــريب الدوالر( تمثل    اليورولة )جنبيات المفتوحة بالعملة األ عتمادحيث أن قيمة اال  ــ ــ ة  ضــ
ــلحـــة إل    المـــاليـــة بتحويـــل القيمـــة  اإلدارة ين ولم تقم  عتمـــادالـــدمغـــة المتبقيـــة بـــاال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصـ

ــرائبال ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل الجهاز  األمر    حبر تاريخ   ضــ ــرور الذي يتعير ــ ـــ ــ ــ ــ ة تحويل القيمة بدال من ضــ
 . ترحيلها منذ سنوات سابقة

 رئيسـيالصحاري ال   صـرفات المفتوحة بم عتماداال

 ات عتماد عدد اال العملة  صـرف الم 
ة  جمالياإل   عتماد قيمة تغطية اال

(100 )% 
ام رصيد اال  ن
ُ
 لت

الصحاري   صـرفم 

 رئيسـر ال

 123,986,439 148,273,528 7 الدينار 

 26,029   85,279 1 دوالر 

   111,455,245 145,185,527 9 يورو
 

الصحاري الفرع   صـــرف ليبيا المركزي وم  صـــرف ات المفتوحة بمعتمادجميع هذه اال  -
ـــــر منتهية  ال ــ ـــ ــ ــ ــ     وذلك   لالصـالحيةرئيســـ

 
ـــــروع لتوقف العمل بالمنظرا ــ ـــ ــ ــ ــ أغلب   وخروج   شـــ

 . ات المنفذة مع بداية األحداث بالبالد شـرك ال
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ــــف اال  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــا بفح  ومراجعـــة كشـ ــامنـ ــادمن خالل قيـ ــا من  عتمـ ــالـــة الينـ  اإلدارة ات المحـ
: المالية للجهاز لوحظ   

ر
  اآلن

ـــــرك ات تم فتحها عن طريق الجهاز لمجموعة من الاعتمادوجود   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   شـ
ر
ات المنفذة ا

ـــــرف ية مكتوبة تحدد بأن يتم  اتفاق ظل عدم وجود   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــرك دفعة لل   صـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ة من قبل  شـ
ــــرف الم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــفوية لتمديد هذه    صـ ـــــدار تعلىمات شـ بدون الرجوع للجهاز واالكتفاء بةصـ
 . ات منتهية الصالحيةعتمادات مع العلم بأن جميع اال عتماداال 

 خطابات الضمان

ــــال  ــــمان دون العمل عل تجديدها ومتابعتها من قبل الجهاز  انتهاء صـ حية خطابات الضـ
ر عام مجلس الوزراء بحكومة    بكتاب رقم )حيث تم مخاطبة أمير

(  377الوفاق الوطبر
   
ر
   124م وكتــاب رقم )2018/ 3/ 4المؤرخ ا

ر
م ولم يتم العمــل  2018/ 4/ 30( المؤرخ ا

 عل تجديدها حبر تاريخ . 

 السيارات

ريدها  ســيارة ســيتم تخ  86ســيارة منها    101لجهاز الســكة الحديدية  بلغ عدد الســيارات  
 : سيارة تم سـرقتها  15و

 ونية حيال السيارات الخردة حبر تاريــــخ هذا التقرير. القان اتخاذ اإلجراءات عدم -

ــــيارات خارج  - ــ ــ ــ ــ ر وجود عدد من السـ ــــيارات حيث تبير ــ ــ ــ ــ ــــعف أحكام الرقابة عل السـ ــ ــ ــ ــ ضـ
ســــيطرة القوة العمومية للجهاز نتيجة لعدم وضــــع ضــــوابط دقيقة تضــــمن محافظة  

ــيارة  ــ ــ ــ ــ ــليمها فور مخاطبت  بةرجاع السـ ــ ــ ــ ــ ــيارة وتسـ ــ ــ ــ ــ بانتهاء المهمة  أو   الموظف عل السـ
 لمكلف بها. ا

 المخازن

: من خالل ال يارة الميدانية للمخازن بالجهاز لوحظ   
ر
 اآلن

ر المخزن - ـــــم المرتبات والمخازن بمهام أمير    قيام رئيس قسـ
 
ر المخزن نظرا لتواجد أمير

ر مخزن.   بةجازة سنوية دون تكليف أمير

 سطوانات الحريق. ابحماية المخازن من حيث عدم وجود عدم االهتمام  -

ــــع بطاقة - ــ ــ ــ ــ ــــناف بالمخزن بالمخالفة لن     عدم وضـ ــ ــ ــ ــ ــــنف عل أرفق حفظ األصـ ــ ــ ــ ــ الصـ
انية والحسابات والمخازن. 219المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــروط عدم مالءمة مخزن القرطاسية ل - ــ عد   شــ
م
   حفظ األصناف الموجودة مما ي

 
مخالفا

انية والحسابات والمخازن. 220-219-218للمواد ) ر  ( من الئحة المير

ـــــت - ـــــناف والمسـ ـــــول   لزمات الراكدة وه  تمثلوجود بع  األصـ هامة كلف  الدولة  أصـ
ة.   مبالغ كبير
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 مصلحة املوانئ والنقل البحري  

ئ والنقل البحري خالل 
ر
ــــلحة الموان ــ ــ ــــات مصـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ م مبلغ  2021العام المال    بلغ  مخصـ

ئ   56,444,995وقـدره  
ر
ــلحـة الموان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيلـة لمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ  قيمـة المبـالغ المسـ   حير

ر
دينـار ا

انيـــة مبلغ  والنقـــل البحري   ر ر    29,413,670.500عل مختلف أبواب المير   حير
ر
دينـــار ا

ــــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال إجمال  بلغ   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ والبيان    لدينار   24,135,200مصـ
 : التال  يوضن ذلك 

 المتبقية   رصدةاأل  مصـروف ال  سيلة المبالغ الم المخصصات المعتمدة  البيان 

 489,140.000 19,510,860 16,468,670.500 20,000,000 الباب األول 

   
 375,660 4,624,340 5,000,000 5,000,000 الباب الثانر

 7,945,000 صفر   7,945,000 31,444,995 الباب الثالث 

 8,809,800 24,135,200 29,413,670.500 56,444,995 جمالي اإل 
 

 الرقابة الداخلية

  أعمال   من خالل 
ر
ــور ا ــ ــ ئ لوحظ بع  أوج  القصـ

ر
ــلحة الموان ــ ــ الفح  والمراجعة لمصـ

  
ر
: أحكام نظام الرقابة الداخلية تتمثل ا  

ر
 اآلن

ــتيفاءعدم  - ـــــرف ال  أذوناتت الخاصـــة لبع   ا البيان  اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ عد مخالفة ألحكام  صـ
م
ل مما ي

انية والحسابات وا99المادة ) ر  لمخازن. ( من الئحة المير

ــــرف عدم ختم المستندات بما يفيد ال - ــ ( من الئحة 105بالمخالفة ألحكام المادة )  صــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــيد  إجراء   عدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ر الرصـ ــناف عند القيام    الفعل  المقارنات الالزمة بير ــ ـــ ــ ــ ــ ي لألصـ والدفير
ــــر بعملية الجرد السنويل حيث يتم   الذي يفقد الجرد األمر    الموجودات فقطل  حصــ
ــابات والمخازنل  292أهميت ل وذلك بالمخالفة للمادة ) انية والحســ ر ( من الئحة المير

  من اللجنة المكلفة بأعمال الجرد. ضافة إل باإل 
ئ
 عدم تقديم تقرير نهان

ـــــكوك المعلقة المدة القانونيةل حيث تجاوز البع  منها  - ــ ــ ــ ـــــنة أكير    تجاوز الصـ ــ ــ ــ من سـ
( من الئحــــة 118مخــــالفــــة للمــــادة )القــــانونيــــة لمعــــالجتهــــا بــــال  اتخــــاذ اإلجراءات  دون

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

 الباب األول

  حكمهاساس)المرتبات األ األول    من خالل الفح  والمراجعة لحساب الباب
ر
  (ية وما ا

: لوحظ   
ر
 اآلن

ئ ب -
ر
ــــرف قيام مصلحة الموان   عن سنوات    صــ

ر
مكافآت وفروقات المرتبات وعمل إضاا

ــــنة المالية   ــ ــ ــ ــــات السـ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــــابقة وتم تحميلها عل مخصـ ــ ــ ــ م دون تحميلها عل 2021سـ
ـــــروف  ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قانون النظام المال  21ات سـنوات سـابقة بالمخالفة ألحكام المادة )مـصــ

ــــها من  ــ ــــنة المالية بما ال يخصـ ــ ـــــروف للدولة بتحميل السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ( من 13اتل وللمادة )مصـ
انية والحسابات والمخازن. الئ ر  حة المير



 

 

 

 
470 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

لحسـاب    م2021/ 1/ 24دينار بتاريــــخ    283,585قيام المصـلحة بةحالة مبلغ وقدره   -
ـــــرف بموزارة المالية  لاألول    الباب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ورود قيمة  إل  الذي يشـــير األمر    ليبيا المركزي  صـ

 مرتبات المصلحة بال يادة دون متابعتها من قبل وزارة المالية. 

ر قيام   - وعدم األول    المصــــلحة بحســــاب البابإل    المصــــلحة بةيداع مرتبات المنقولير
   الذي يعد األمر   والودائع  ماناتتوســــيط حســــاب األ 

 
( من الئحة 161)  مادة لل مخالفا

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــرق لوحظ ورود مرتبات المنطقة ال - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ية من قبل وزارة المالية بال يادة بعد الدمج شـ
ــــر مل وبموجب م2021المال  خالل العام   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الســابع الفقرة رقم   حضــــ شــؤون العاملير

ــــر بتاريــــخ  ( من الم19) ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ      م2021/ 7/ 29حضـ
  لموظقر

ــــع الوظيقر ــ ــ تم تعديل الوضـ
ئ شـرق المنطقة ال

ر
ية حيث الزال  المرتبات ترد من قبل وزارة المالية لمصلحة الموان

عــديــل قيمـــة المرتبــات  وزارة المـــاليـــة لت  من الــذي يتطلـــب  األمر    بــال يــادة حبر تــاريخـــ 
 حضـر. حسب الم

ي )ال 
ن
 ات العمومية(مصـروفالباب الثان

  )ال
ر
ـــــروف من خالل الفح  والمراجعة لحســـاب الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات العمومية( لوحظ  مصـ

 :  
ر
 اآلن

ـــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ـــــرك دينار لصالن    84,260بقيمة    12/ 71إذن صــ ــ ــ ــ نامج الذهب    شــ ة الي 
تكليف جهة    قرطاسـية للمصـلحة لوحظ توريد بشـأن   ت وتقنية المعلوماتتصـاال لال 

ــــة بالتوريد  ــ ــــول عل التوريدات بالجودة  إل   الذي يؤدي األمر    غير مختصـ ــ عدم الحصـ
ــرك المطلوبةل حيث إن نشـــاط ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غرفة التجارية والصـــناعة  قيد الإثبات    ة بشـــهادة شـــــ

 ت وتقنية المعلومات. تصاال هو اال  34135رقم 

ـــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ يد من ديوان  نظير ر  دينا   36,000بقيمة    12/ 127إذن صـ نقل الي 
ئ 
ر
يد دون تحميل     يةشـرق المنطقة الإل  مصلحة الموان تم تحميل القيمة عل بند الي 

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10) مادة بالمخالفة ألحكام ال اإليجاراتعل بند 

 اإليرادات

ة من بلغ  قيمة   م  2021/ 12/ 31م وحبر  2021/ 1/ 1اإليرادات المحصـلة خالل الفير
ــــف المحال من قبل  37,5525,274  ه مبلغ وقدر  ــــلحة  كما ورد بالكشـ ; وفيما  إدارة المصـ
 المصلحة خالل السنة المالية موضوع الفح .  ةيراداتيل  بيان ب

 المقدر السنوي  اإليراد  الفعلية   اإليرادات

ة من   ة من  عن الف  2021/ 12/ 31وحبر   2021/ 1/ 1عن الفير  2021/ 12/ 31وحبر   2021/ 1/ 1ير

37,5525,274 25,000,000 
 

ــــرف المودعة بم  اإليراداتبلغ  قيمة   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ة من   صـ م  2021/ 1/ 1 ليبيا المركزي عن الفير
ـــــدره    م2021/ 12/ 31وحبر   ـــــ     37,784,036مبلغ وقـ بلغـ ر    حير

ر
ـــــارل ا   اإليراداتدينـ

ــــدر  ــ ــ وقـ مـبــلغ  ة  اـلفـير نـفـس  عـن  ــــة  ــ ــ ــــار   37,5525,274  ه اـلمـحـقـقـ ــ ــ ــــدر   دـينـ ــ ــ وقـ ــــارق  ــ ــ بـفـ   ه أي 
  : حيث لوحظ ما يل  ل دينار  231,762
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ــــم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ئ بـةجراء المطـابقـة  اإليراداتعـدم قيـام قسـ
ر
ــلحـة الموان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بـأول  بـالمصـ

ا
وإيـداع أوال

 بـأول  
ا
ـــــابـات  78بـالمخـالفـة للن  المـادة )اإليرادات أوال ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

ـــــرف  المودعة بالم اإليراداتوالمخازنل مما نتج عن  بأن كان  قيمة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ قل من أ صـ
 الفعلىة.  اإليرادات

ــــرك الرسوم والعوائد السيادية من قبل )إحالة    لم يتم - ــ ــ ــ ــ   تم  شــ
ة المنطقة الحرة( البر

ــــرات جبايتها بميناء   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــابقةالبحري خالل    مصـ ـــــنوات السـ   السـ
ا
ـــــع ـــــتحواذ ل فضـ عن اسـ

ـــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــيادية المتعلقة بميناء الحديد شـ ــيل الرســـوم والفوائد السـ ة عل جباية وتحصـ
ـــــلب )وذلك  ــ ــ ــ    والصـ

 
ـــــلحة رقم )وفقا ــ ــ ــ رئيس إل   ( الموج 029316لكتاب رئيس المصـ
ــبـة( ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوفـات المحـالـة من قبـل  ل ديوان المحـاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع عـدم وجود القيمـة المـاليـة بـالكشـ

ــــم   ــ ــ ــــلب اإليراداتقسـ ــ ــ ع رقم -ش-وذلك مخالف لقرار ل   (تتعلق بميناء الحديد والصـ
ــرات ( والذي تم في  تحديد حدود المنطقة الحرة ب32) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيث لم تشمل ميناء    مصــ

 الحديد والصلب. 

ـــــتحقة من عدة    اإليراداتبلغ    - ــ ــــركات ما قيمت   المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ دينار )عن   2,147,317شـ
  
ر تراجر ــــابقة( حيث تبير ــ ــ ــ ــــنوات المالية السـ ــ ــ ــ   اإدارة  السـ

ر
ــــلحة ا ــ ــ ــ   اتخاذ اإلجراءات  لمصـ

ــــرك القانونية حيال هذه ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ   تمشـ
ــــر مإبرام   ات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنة   اتفاق حضـ ــ ــ ــ ــ ــــأنها سـ ــ ــ ــ ــ بشـ

 : ر منها عل سبيل المثال ال الحصـر نذك ل م2017/ 2016

 القيمة المستحقة الجهة 

ة العالمية للمالحة شـركال  2,399,784.341 

 4,407,801.817 جرمة للتوكيالت البحرية 

للمالحة شحات   116,085.362 

يل للتوكيالت المالحية   680,222.447 جي 

 245,384.786 تشاركية األطلنط  للتوكيالت المالحية 

 251,827.248 تشاركية المنار للتوكيالت المالحية 

ة المرفأشـرك  111,532.025 

ة المتوسط للتوكيالت المالحية شـرك  224,595.670 
 

 يةصـرف الحسابات الم

  منها  حساب م  13للمصلحة  
ر
ـــــرا ـــــرف حسابات م  5صــ ـــــرف ية بمصــ ور    صــ ر الجمهورية جير

ــرق )ال ــ ــرف حسابات م  8و  ية(شــ ــ ــرق ية للمنطقة الصــ ــ ــــرف ية بمشــ ومن   لالتجاري شحات  صــ
: خالل الفح  والمراجعة لوحظ   

ر
  اآلن

ــابات المفتوحة للمصــــلحة - ــــرور الذي يتطلب من المصــــلحة  األمر    تعدد الحســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة  ضــ
 حيالها.  قفال اإل إجراءاتالحسابات المناظرة ومخاطبة وزارة المالية باتخاذ  إقفال 

ـــــابات المنطقة الأعمال   من  - ــــرق الفح  لحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ر  شـ  ية تبير
م
يتم التوقيع علىها من   بأن 
ـــــلحة فقط كطرف أول بالمخالفة لإل  ــ المتبعة من   جراءاتقبل المراقب المال  بالمصـ

 قبل وزاراه المالية. 

ئ بقصـور رئيس مصـلحة المو  -
ر
  فئة )ب( لدى م  اعتماد ان

ر
ـــــرف توقيع الطرف الثان ــ ـــ ــ ــ ــ  صـــ

ــــحات بعد الدمج ال ــ   فرع شـ
   لتجاري الوطبر

ر
ــــابات    إقفال مما ترتب عن  التأخر ا ــ حسـ

 الحسابات بوزارة المالية بالخصوص. إدارة  مخاطبةأو  يةشـرق المنطقة ال
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ــــابات بالمخالفة - ــ ــــادرة عن الحسـ ــ ــــلحة بالتوقيع عل المعامالت الصـ ــ   قيام رئيس المصـ
 ات المسندة إلي . ختصاصلال 

ـــــلحة والمراقب المال  دون  - ـــــار التوقيع عل المعامالت المالية عل رئيس المصـ اقتصـ
 . ر   حالة تغيب أحد الطرفير

ر
 تحديد طرف ثالث ا

ــرف لوحظ عل مذكرات التســـوية للحســـابات الم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ية الممســـوكة من قبل مصـــلحة صـــــ
ئ بأنه

ر
 : ك لألسباب األتيةم وذل2021/ 9/ 30 إلمعلقات أي  ال توجد  ا الموان

ـــــروف تم تعلية جميع المبالغ ال - ــ ــ   تم مصــ
ـــــرف ة والبر ــ ــ   األول    ها من حساب البابصــ

ر
  الثان

ـــــاب الودائع واأل إل  ــ ــ ــ ـــــرف نتيجة أخطاء م  ماناتحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــم القيم من صـ ــ ــ ــ ية لعدم خصـ
 . ر  الحسابير

  حساب الباب ▪
ر
ــــرف بم  040-207-4036األول رقم    وجود صكوك معلقة ا ـــ ــ ــ ــ   صــ
ور ال ر   بمبلغ وقدره  الجمهورية جير

ر
ــــرا ــ ـــ ــ ــ ــ دينار حيث يرجع تاريــــخ    5,026,066شــ

ــنــة المــاليــة  إل   البع  منهــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 118)  مــادة بــالمخــالفــة ألحكــام الم 2020السـ
ــابات والمخازن ــ ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ر علاألمر    الئحة المير ــــلحة  إدارة  الذي يتعير ــ ــ ــ ــ المصـ

 أخرى.  إل ة تسويتها ومتابعتها بدل من ترحيلها من سنةضـرور 

  رقم وجود م -
ر
  حساب الباب الثان

ر
ــــرف بم  040-207-4043علقات ا ــ ــ الجمهورية   صــ

ور ال ر   بمبلغ وقدره  جير
ر
ــــرا ــ ــ ــ إل   دينار حيث يرجع تاريــــخ البع  منها   3,204,786شــ
ــــة   ــــاليـ ــــة المـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام الم  2020السـ ــــة ألحكـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــادة بـ ــــة  118)  مـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ

ــابات والمخازن ــ ــ ــــلحة األمر   والحسـ ــ ر عل ادرأه المصـ ـــــرور الذي يتعير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــويتها  ضـ ــ ة تسـ
 أخرى. إل  ومتابعتها بدل من ترحيلها من سنة

 العهد المالية

ــــروف بلغ  قيمة العهد المالية ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   8,000م مبلغ وقدره  2021لمال  ة خالل العام امصــــ
 : دينار وفق البيان التال  

 رقم القرار  القيمة  لمستفيد ا ر.ت

 2021/ 48 3,000 ع. ر. ال  1

 2021/ 47 5,000 ا. ز  . ج 2
 

ــــرف المصـــلحة أســـلوب العهد لل اتخاذ    حيث لوحظ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل االحتياجات اليومية دون  صـــــ
انية والحسابات  عتمادوفق اال   صـرف ال ر انية وكذلك وفق الئحة المير ر   المير

ر
ات المقدرة ا

 والمخازن. 

اماتاال  ن
ُ
 لت

 م: 12/2021/ 31القائمة للى مصلحة الموانئ حتى  اتلتزاميلي بيان لالفيما 

 مالحظات  القيمة بالدينار  الباب م

 - 5,845,706 االول  1

2   
 - 62,218 الثانر

 حسب تقرير المتابعة 53,889,384 الثالث  3
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ــلحـة مع  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المصـ
ــلحـة بـةجراء مطـابقـة المرتبـات لموظقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام مـدير عـام المصـ

ــــيد مرتبات الجهات العامة بوز اللجنة   ــ ــ شـ - 2019ارة المالية خالل األعوام  الدائمة لير
ــا ترتـــب  2020 ــ  عليـــ م ممـ امـ ر ــالفـــة ألحكـــام الاألول    ات للبـــابالير ( من 7)  مـــادة بـــالمخـ

. بشأن  م2014( لسنة 8) قانونال  
 الرقم الوطبر

ــديد  - ــ ــ   تسـ
ر
ــلحة ا ــ ــ امعدم قدرة المصـ ر ـــــرك ات الالير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  بأول    اتشـ

ا
  أوال

ر
ــــب ما قدر ا ــ حسـ

ــــروع م ـــ ــ ــ ــ انية التقديرية المعدة من قبل المصلحة  شــ ر امالذي ترتب علي   األمر    المير ر   الير
ة. شـرك لل   ات وبمبالغ كبير

 ماناتحساب الودائع واأل 

ـــــاب الودائع واأل  -   تم تعليتها لحسـ
ـــــنة المالية    ماناتبلغ  قيمة المبالغ البر خالل السـ

  
ر
ئ والن  م2021/ 12/ 31المنتهية ا

ر
ــــلحة الموان ــ ــ ــ ــ قل البحري مبلغ وقدره  من قبل مصـ

  : بيانها كالتال   دينارل 2,390,811

ي  ضمان اعمال  مرتبات بصكوك معلقة  م
 
ن نهان  ضمانات اخرى تأمي 

1 576,861 694,158 685,763 975,000 
 

  تم تعليتها  -
ـــــاب الودائع واأل إل   المبالغ البر ية )الباب    ماناتحسـ ـــــيير انية التسـ ر من المير
  ل  األول 

ر
ــــابات المذكورة   (الباب الثان ــ ــ ــ ــ ــــمها من الحسـ ــ ــ ــ ــ ــــكوك تم خصـ ــ ــ ــ ــ ه  عبارة عن صـ
ــــرف تم خصــم هذه المبالغ من المأي   للمســتفيدينل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حســب إفادة المدير المال    صــــ

ــــتفيد ولعدم ــ ــ ــــم هذه المبالغ للمسـ ــ ــ ئ بأن تم خصـ
ر
ــــلحة الموان ــ ــ ــــة من إجراء    بمصـ ــ ــ مقاصـ

ـــــرف قبل م ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــاب البابالجمهورية    صـ ــ ــ ــ ور حسـ ر وكذلك    40207436األول رقم   جير
  رقم  

ر
  حســـاب الباب الثان

ر
ـــــرف م  402074043الحال ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ور   صـــــ ر الجمهورية فرع جير

: حيث لوحظ   
ر
 اآلن

ــلحـة بتعليـة مبـالغ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المـال  بـالمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب الودائع واأل إل   قيـام القسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تم    مـانـاتحسـ
ــــاب الباب ــ ــــمها من حسـ ــ ــــتفيد األول    خصـ ــ   للمسـ

ر
  مخا  الذي يعد األمر    والثان

 
ألحكام  لفا

انية والحسابات والمخازن161) مادة ال ر  . ( من الئحة المير

 الطوارئ حساب

ــــي  مبالغ عن  ــلحةل وإنما يتم تخصـ ــ ــتقل للمصـ ــ ــاب للطوارئ مسـ ــ ر عدم وجود حسـ تبير
ـــــدره   ــــي  مبلغ وقـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــث تم تخصـ ــــالتل حيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الطوارئ لوزارة المواصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طريق حسـ

ــــرف دينار لصالن وزارة المواصالت لل   10,000,000 ــ ــ ــ ــ ــــروع من  عل تنفيذ الم صــ ــ ــ ــ ــ ات  شــ
ئ )زوارة  

ر
ــلحــــة الموان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ق( بمط  –طرابلس    –الطــــارئــــة والعــــاجلــــة بمصـ وجــــب قرار رقم  ي 

  (602)  قرار الوتم تعديل  بموجب    م2021/ 8/ 5م الصـــادر بتاريــــخ  2021( لســـنة  295)
ــــنة   ــ ــ ــ ــ ــــنة    (695) قرار الو م  2021لسـ ــ ــ ــ ــ مة مقارنة  وفيما يل  بيان بالعقود المي  ل  م2021لسـ

 : بما تم تخصيص  للمصلحة

 الرصيد  قيمة العقود  المبلغ المخصص  البيان 

 499,221 9,500,779 10,000,000 مخصصات الطواري
 

ر القيمة التعاقدية والمخصـ  - تخصـي  المبالغ  إل  الذي يشـير األمر    وجود فرق بير
 
 
 عداد دراسة جيدة من حيث التكلفة. إدون  تقديريا
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ر وجود عقد لم - ـــــروع لم يتبير ــ ـــ ــ ــ ــ ق  شــ حيث تم  صيانة أبراج اإلنارة والمخازن بميناء طي 
 دينار.  1,000,000شـروع بقيمة تقدير الم

ـــــبات من حوض ميناء  أعمال   القيام بالتعاقد عل - ـــ ــ ــ ــ سـ ـــــيانة حاجز أمواج وإزالة الير ـــ ــ ــ ــ صـ
ــــروع زوارة بالرغم من وجود عقد لذات الم ــ ــ ــــروعبجهاز تنفيذ م  شــ ــ ــ ات المواصالت شــ

 الذي يتطلب المتابعة. األمر  ة أفلس شـرك وال األعمال حيث تم تنفيذ بع  

ـــــروعهذه المعدم التنسـيق مع وزارة التخطيط ل - ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك   ختـصاصات من حيث اال ـشــ
  حول هذه الم

 ات. شـروعلما يتوفر لديها من قاعدة بيانات وإبداء الرأي الفبر

انية التحول ن  مت 

انية التحول خالل العام المال   
ر ـــــرف لمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــات أوامر الصــ ,  995م  2021بلغ  مخصـــصـ

ــيــل خالل العــام المــال     31, 444 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بلغ المسـ
ر   حير

ر
دينــار    7,945,000م 2021دينــار ا
 :  وفق البيان التال 

 مالحظات  عدد المشـروعات القيمة  البيان 

 تم تسيل المبلغ م جارية 2 7, 945,  000 29أمر الصـرف 

 لم يتم تسييل المبلغ م جديدة  8 23, 499,  995 270امر الصـرف  
 
 

ـــور وزير التخطيط رقم ) - ــ ــ ــ ــ ـــنة  3مخالفة منشـ ــ ــ ــ ــ ـــأن 2021( لسـ ــ ــ ــ ــ ـــوابط م بشـ ــ ــ ــ ــ ـــدار   ضـ ــ ــ ــ ــ إصـ
 . التفويضات المالية

ــــرور  من م  2021لســنة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعة أن تتجاوز نســبة التنفيذ للمحيث ضــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ارية  ات الجشــــ
  حصـر: عل سبيل المثال ال ال % 70

 بتقرير المتابعة  اإلنجاز نسبه   رقم العقد  صـرف القيمة بأوامر ال  البيان 

 استكمال مخططة الحاويات الخمس  
 15 خلف رصيف 

 صفر 2-2019 7,900,000

 جراء الدراسات وتصميم البوابات  إ
 والمداخل ومسار الحركة بميناء الخمس 

45,000 1-2022 35 % 

 

لسنة    270صـــرف رقم  ات الجديدة بأمر الشـــروعتعاقدات للمإجراء أي  لوحظ عدم -
العقود ولم   إجراءاتالعقود الظــاهرة وهميــة وذلــك لغرض إتمــام  أرقــام    م وأن2021

ــــرف مر الايتم تسيل أو  ــ ــ ــ ــ أن القيمة  إل  الذي قد يؤدي م األمر  2021/ 12/ 31  حبر  صــ
 ت يد عند التعاقد. أو  ات قد تنق شـروعالتقديرية للم

دينار لعدد    23,499,995م بقيمة  2021لسنة    270صــــرف  مر الأ من خالل متابعة   -
  : لوحظ بشأنها ما يل   لاتشـروعم 8

ــــروعبلغ  التقديرات للم - ــــروعم  10دينار لعدد    44,220,000ات بقيمة  شــ   شــ
ر
ات ا

ر كان أمر ال  ات. شـروعم 8دينار لعدد  23,499,995صـرف الصادر بقيمة حير

ــــروع دينار لصــــالن م  3,214,285تخصــــي  مبلغ   ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بميناء    إداري إنشــــاء مببر    شــــــ
ر وجود عقد انتفاع مع   ر تبير   حير

ر
ــــرك بنغازي ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــتثمار العقاري شـ ــ ــ   ة الرائد لالسـ

ــــاء ـــ ــ ــ ــ ــــأن إنشـ ـــ ــ ــ ــ ــــمل مقر إلدارة إداري    مببر   بشـ ـــ ــ ــ ــ متعدد األغراض بميناء بنغازي ويشـ
  التعاقد. األمر  الميناء

ر
 الذي يعد ازدواجية ا
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ئ  -
ر
ر الموان ـــــلحة بأعمال تجهير ـــ ــ ــ ــ ـــــيانات الالزمة والطا وإجراء   لوحظ قيام المصـ ـــ ــ ــ ــ   رئةلالصـ

  الذي يعد األمر 
 
 المصلحة.  إنشاءلقرار مخالفا

ــاريــــع المتوقفة ) اإلدارية  اتخاذ اإلجراءات عدم - ـــ ــ ـــــاءوالقانونية الالزمة حيال المشـ ــ   إنشـ
  
ر
  سنة  إداريةمبان

ر
ق والخمس الموقع عقديهما ا  . م(2012بميناء طي 

ــــلحة ب -   غير  أعمال    برام عقود وتنفيذ ة قيام المصـ
ر
ــــا ــــاصـ يان بهده  هال وفيما يل  باختصـ

 : العقود 

 رقم القد  قيمة العقد  المنفذة الجهة  شـروع اسم الم

رصفة كورنيش  أ راء الدراسات والتصاميم لصيانة إج 
 طرابلس 

كية  2019/ 1 2,231,500 تمل الير

  بميناءالكورنيش  عمال الصيانة الطارئة ألرصفة أ
 طرابلس 

 2019م 4 3,817,001 فياض برقن 

 

 خطابات الضمان

ـــــمان دون العمل عل تجديدها بما يحفظ حقوق  لوحظ   ـــــالحية خطابات الضـ انتهاء صـ
  . المصلحة حيث قام رئيس المصلحة بحفظها وعدم العمل عل تجديدها 

 ات  عتمادالا 

  ات المستندية المفتوحة من قبل المصلحة دون العمل للى تجديدهالتمادانتهاء صالحية بعض اال

 . لليهاية صـرفلموالت م فرض إلى  الذي قد يؤدياألمر 

امج والم   ات  شـروعالتر

ئ والنقل البحري  بلغ عدد م
ر
كما ورد بتقرير متابعة    شـروع م  38شـروعات مصلحة الموان

  : اتشـروعالم

ي اال م 2021/ 6/ 30المسدد حُن  قيمة العقود  اتشـروععدد الم
ُ
ام باف ن

ُ
 م 2021/ 6/ 30حُن    لت

38 149,062,878 101,436,729 46,867,485 
 

  يةشـرق ات المصلحة بالمنطقة الشـروععدم إظهار م -
 
 ضمن تقرير المتابعة. سابقا

 ات ولم يتم اظهارها بتقرير المتابعة. عتمادات ظهرت بكشف اال شـروعبع  الم -

 أخرى    مالحظات

ئ العاملة بالدولة من حيث حجم الواردات  -
ر
ــــاط الموان ــــحة لنشـ عدم وجود ر ية واضـ

ــــادرات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والصـ
ر
  فتن موان

ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ العــاملــة والتوسـ

ر
بــالــدولــة حيــث لوحظ تعــدد الموان

ق ودرنة وبنغازي وشت و ضــــافة إل جديدة باإل    طي 
ر
ئ ا
ر
ــــرات الموان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وطرابلس    مصــ

  كل    والخمس
ر
ئ ا
ر
 عن ذلك االتجاه لفتن موان

ا
ــــع ر    –الماية   –من )إجدابيا    فضـ  –زليير
 . (سوسة – الزاوية –رأس الهالل 

ئ باإل شــروعالمنفذة لمتعدد الجهات   -
ر
ئ حيث لوحظ    ضافةات الموان

ر
لمصلحة الموان

ـــــروعات بكل من )وزارة  وجود م ــ ـــ ــ ــ ــ جهاز المراكز تنمية وتطوير المراكز    لالمواصـالتـشــ
ــــروعـــجهـــاز تنفيـــذ م  لاإلداريـــة ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ  ( األمر  ات المواصـ

ا
    الـــذي يعـــد تـــداخع
ر
ا

 ات. ختصاصاال 
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ــالـــك  - ــة وعـــدمأغلـــب    تهـ ــاملـ ئ العـ
ر
ــا إجراء    الموان ــانـ  ت الـــدوريـــة الالزمـــة وعـــدم توفير البيـ

ــيـــانـــة المنـــارات والتعميق والعالمـــات  أغلـــب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ متطلبـــات العمـــل اليوم  من حيـــث صـ
 المالحية. 

-   
كما لوحظ من خالل فح  حسـابات مصـلحة المطارات اسـتالم جهاز تفتيش أمبر

ئ ميناء طرابلس. 
ر
 لمصلحة الموان

 استثمارات المصلحة

ئ بالمنطقة ال
ر
ـــــرق قيام مصـــلحة الموان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ يات لالســـتثمار  تفاق بةبرام بع  العقود واال ية  شـ

: وفق   
ر
 اآلن

 البيــــــان   تاريــــخ العقــــــد  الجهــــــــة 

 إداري خدم  بميناء بنغازي   إنشاء 2020/ 03/ 15 ة الرائد لالستثمار العقاري  شـرك
 مببر

 ميناء سوسة البحري إنشاء 2019مايو/  ة قايدري شج   شـرك

 استثمار الصوامع بميناء بنغازي 2021/ 03/ 04 القابضةة الريان شـرك

 مصنع إسمن  بميناء بنغازي   قامةإيجار ساحة إل  2021/ 03/ 03 ة سلوق لصناعة اإلسمن  شـرك
 

   اآلتي:حيث لوحظ 

 من الهيئة(. اإلذن  عدم وجود ما يفيد موافقة هيئة تشجيع االستثمار )أخذ  -

 المحاسبة. عدم وجود ما يفيد موافقة ديوان  -

ـــــتثمارات الموقعة بميناء بنغازي تمثل عقود أغلب  إن - ــ ــ ــ   حيث كانإيجار   االسـ
 ألراضر

ــلحةاألول  ــ ــ ر بالمصـ ــؤولير ــ ــ ــــب إبرام   من المسـ ــ ئ حسـ
ر
ــغيل الموان ــ ــ ــتثمارية بتشـ ــ ــ عقود اسـ

 ات المسندة لها. ختصاصاال 

 السيارات

ـــــيارات بم ــ ــ ئ والنقل البحري عدد  بلغ عدد السـ
ر
ـــــلحة الموان ــ ــ ـــــيارة    159صـ ــ ــ والبيان التال   سـ

ر وجود عدد  ل  يوضـــن ذلك  حيث لوحظ ضـــعف أحكام الرقابة عل الســـيارات حيث تبير
من الســــيارات خارج ســــيطرة القوة العمومية للجهاز نتيجة لعدم وضــــع ضــــوابط دقيقة  
ــيارة  ــ ــليمة لها فور مخاطبت  بةرجاع السـ ــ ــيارة وتسـ ــ ــــمن محافظة الموظف عل السـ أو   تضـ

شــــخاص خارج  الســــيارات المســــلمة أل ضــــن ذلك من خالل  يت بانتهاء المهمة المكلف بها 
ــــلحة عدد   ــ ــيارات دون اتخاد   7المصـ ــ ــ جاعالالزمة ال   اإلجراءاتسـ ــــير ــ أدى   الذي األمر    ها سـ

ــــلحة وعدم المحافظة  إل  ــ ــ ــــياع أموال المصـ ــ ــ ( من 24بالمخالفة ألحكام المادة )  عليها ضـ
 القانون المال  للدولة. 

 المخازن

: زن بالجهاز لوحظ من خالل ال يارة الميدانية للمخا   
ر
 اآلن

ــــروط تخصــــي  مكتب بالقســــم المال  كمخزن ال تتوفر في  ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيث   الالزمة من   شــــــ
ــعة التخ ينية ــ ــ ــــيق السـ ــ   مادة تكدس المواد بالمخالفة ألحكام الأدى إل    الذي األمر    ضـ

انية والحسابات والمخازن. 219) ر  ( من الئحة المير

ر مخزن المصلحة  - ر مخزن. قيام رئيس قسم المخازن بمهام أمير  دون تكليف أمير
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ــــناف بالمخزن بالمخالفة لن    - ــ ــ ــ ــــنف عل أرفف حفظ األصـ ــ ــ ــ ــــع بطاقة الصـ ــ ــ ــ عدم وضـ
انية والحسابات والمخازن. 219المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــعـــدم وجود منظومـــة   - ونيـ ــابعـــة الحركـــةإلكير ــا متـ ــالـــة يمكن من خاللهـ  بـــأول    ة فعـ
ا
أوال

ية. ال رصدة   واألصـرف للمخازن تحدد بها ما تم توريد و   دفير

ــنـاف نموذج  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخـدام بطـاقـات األصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنف   (2خ / م )  عـدم اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمراقبـة حركـة كـل صـ
  بالمخالفة لن  المادة )

ــــيد المتبقر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابات  232والرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

 الحماية الالزمة للمخزن.  شـروط عدم توفر  -

ــــجل - ــ ــ   عملية القيد بسـ
ر
ــــتاذ   التأخر ا ــ ــ ( من 232)  مادة المخازن بالمخالفة ألحكام الأسـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

 مصلحة املطارات 

ــلحـــة المطـــارات للعـــام ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات المعتمـــدة لمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ  2021مـــال   بلغـــ  المخصـ
ر بلغ   204,000,000   حير

ر
ئ والنقل    دينار ا

ر
ــــلحة الموان ــ ــ ــ ــــيلة لمصـ ــ ــ ــ قيمة المبالغ المسـ

انيـــة مبلغ  البحري   ر ر بلغ    دينـــار  204,000,000عل مختلف أبواب المير   حير
ر
  إجمـــال  ا

والبيان التال  يوضن   لدينار   173,505,655مصــــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال
 : ذلك 

 المبالغ المسيلة  المبالغ المخصصة  البيان 
المبالغ  

 ة مصـروفال 
 المتبقية   رصدةاأل 

 0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 الباب األول 

  
 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 الباب الثانر

 30,494,345 109,505,655 140,000,000 140,000,000 الباب الثالث 

 30,494,345 173,505,655 204,000,000 204,000,000 جمالي اإل 
 

 نظام الرقابة الداخلية

ــــور  - ــ ــ ــــاريــــع التحول بدءا من الحاجة  إدارة   قصـ ــ ــ ــــبط وإدارة مشـ ــ ــ   عملية ضـ
ر
ــــلحة ا ــ ــ المصـ

ــــروع للم  الفعلية ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات المالية والفنية الالزمة وإتمام   شـ ــ ــ ــ ــ   اإلجراءاتوإعداد الدراسـ
  ومتكامل ومدى قدرة ال

ر
ـــــرك التعاقدية بشكل قانون ــ ــ ــ ات المتعاقد معها عل التنفيذ  شــ

 تلك المشاريــــع. أغلب  حيث لوحظ تعير 

ــــعف   - ـــ ــ ــ ــ ــــيل   اإليراداتعل    حكام الرقابةإضـ ـــ ــ ــ ــ   معدل تحصـ
ر
 اإليراداتحيث لوحظ تدن

ــــرك المستحقة عل    اإليراداتل مع ارتفاع معدل  الفعلية ــ ان والمناولةل مما شــ ات الطير
  زيادة معدل سداد 

ر
 . اإليراداتيتطلب وضع ضوابط جيدة للمساهمة ا

ـــــيارات   - ــ ــ ر وجود عدد من السـ ـــــياراتل حيث تبير ــ ــ ـــــعف أحكام الرقابة عل السـ ــ ــ خارج ضـ
ــــوابط دقيقة   ــ ــ ــــع ضـ ــ ــ ــــلحة نتيجة لعدم وضـ ــ ــ ــــيارات المصـ ــ ــ ــــيطرة القوى العمومية لسـ ــ ــ سـ
ــــيارة  ــــليم  لها فور مخاطبت  بةرجاع السـ ــــيارة وتسـ ــــمن محافظة الموظف عل السـ   تضـ

 بانتهاء المهمة المكلف بها. أو 
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  المكتب   -
ر
عدم حفظ المســـتندات بمكتب الخ ينة باألرفف المخصـــصـــة وتكدســـها ا

 وجود تس المخص  كالخ ينة بسبب  
 
رب لوقود المولد ـ صغر المكتب ولوحظ أيضا

  لمكتـــب الخ ينـــةل
ئ
إتالف المحتويـــات بـــالمكتـــب  إل    الـــذي قـــد يؤدي األمر    الكهربـــان

 لخطر الحريق. 

ئ ب - ــــنوي والمفاج  ــ ــــكلة بالخ ينة بأعمال الجرد السـ ــ ـــر لوحظ قيام اللجان المشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   حصـ
 ت. الجرد الفعل وإظهار الفروقات أن وجدإجراء  الموجودات دون

امعدم اال - ر ــــجل    لير ــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــ ــ ــــول بمسـ ــ ــ ــ ــ ودلك لمتابعة حركتها وبما يكفل بمتابعتها   األصـ
 والمحافظة علىها. 

 األولالباب  

  حكمهاساس)المرتبات األ األول    من خالل الفح  والمراجعة لحساب الباب
ر
  (ية وما ا

ــــيد المرتبات بوازرة المالية  عدم قياملوحظ   ــ ــ ــ ــ ــــلحة بالمطابقة مع لجنة ترشـ ــ ــ ــ ــ    المصـ
 
نظرا
  معتمد من وزارة العمل مما ترتب على  المالحظات اآلتية

 : لعدم وجود مالك وظيقر

  اللجنة المختصة التابعة لوزارة المالية.  -
ر
ر لم يتقاضوا مرتباتهم ا  موظفير

ر تم ندبهم من المصــلحة -  تفويضــات مالية ترد   وتصــدر لهمأخرى    جهاتإل    موظفير
 المصلحة إل 

ر من المصلحة وترد مرتباتهم - ر منقولير  المصلحة. إل  موظفير

ــــب القرارات   - ــ ــ ــ ــ ــــلحة والمطارات التابعة لها حسـ ــ ــ ــ ــ ر المصـ ظهور فروقات مالية لموظفير
ـــــنة    (328)رقم   ــ ــ ـــــنة  422والقرار رقم )  م2010لسـ ــ ــ ـــــويات    م2012( لسـ ــ ــ وقرارات التسـ

قيات   والير
 
 . م2019/ 12/ 31غاية إل  م2016من سنة اعتبارا

ــلحــــة بلغ عــــددهم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر انتهــــ  عالقتهم الوظيفيــــة بــــالمصـ   25ورود مرتبــــات لموظفير
 
 
 رحمة ا وهم. إل  جباري ومنهم انتقلوا إمنهم تقاعد اختياري وتقاعد  موظفا

عد  -
م
   األمر الذي ي

 
بشــأن   من القانون 7م فقرة  2014ة  ( لســن8لقانون )ألحكام امخالفا

 .  
 الرقم الوطبر

ي 
ن
 الباب الثان

  )ال
ر
ـــــروف من خالل الفح  والمراجعة لحســـاب الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لوحظ    (ات العموميةمصـ

 :  
ر
 اآلن

ـــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــالن    7,500م بمبلغ  2021/5/31بتاريــــخ    5/1 إذن الصـ ــ ــ دينار لصـ
ــــلحة لوحظ )م.إ.أ(  ــ ــ ــ ــــهرية كمتعاون بمكتب رئيس المصـ ــ ــ ــ مخالفة  بال  مقابل مكافآت شـ
.  م2014( لسنة 8) قانون( من ال7) مادة ألحكام ال  

 بشأن الرقم الوطبر

ـــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــالن    8,780م بمبلغ  2021/5/30بتاريــــخ    5/3 إذن الصـ ــ ــ دينار لصـ
ســبانيا حســب  أ  للمصــلحة مقابل مهمة عمل بدولة  بصــفت  المراقب المال  )أ.ع.ب(  

ــــالت المفوض رقم ) قرار  ــــنة  125وزير المواصـ ــــات تم    م2021( لسـ ــــصـ تحميل مخصـ
ـــــتقلة بالمخالفة   ــ ــ ــ   التابع لجهة ذات ذمة مالية مسـ

ـــــفر المعبر ــ ــ ــ ـــــلحة بنفقات سـ ــ ــ ــ المصـ
ـــــ  عل10ألحكـام المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

"أن تتقيـد    : ( من قـانون النظـام المـال  للـدولـةل والبر
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  ال
ر
ــــالن ا ــ ــ ــ ــ ــــرف الوزارات والمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ المدرجة ببنود  أو   ات المقررة عتمادبحدود اال   صـ

انية".  ر  المير

ــــرف إذ  بموجب - ــ ــ ــ ــــرك   لصالن   م2021/6/10بتاريــــخ    7/5ن صــ ــ ــ ــ ي  شــ ة رقيق للنقل الي 
ـــــاحنة إطفاء من مطار طرابلس  10,000بقيمة   ــ ــ ــ ر إل   دينار مقابل نقل شـ مخازن عير

  األ 
ر
 . سعار زارة, لوحظ بشأن  المبالغة ا

مببر  إيجار   مقابلس.ع.ال    / م لصالن 2021/7/5بتاريــــخ    7/3إذن صـــرف    بموجب -
ة من   ــلحــة للفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــارل   165,600م بقيمــة  2022/6/30م حبر  2021/7/1المصـ

ـــــرف لوحظ بشأن    ــ ــ ــ    صــ
 
وتحميل السنة المالية بما ال يخصها   كامل قيمة العقد مقدما

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 21ات بالمخالفة أحكام المادة )مصـروف من 

ــــتفي  اإليجاراتبلغ  قيمة   - ـــ ــ ــ ــ ة من المسـ ــــلحة خالل الفير ـــ ــ ــ ــ م  2021/ 1/ 1دة منها المصـ
    700,000 م مبلغ وقــدره 2021/ 6/ 30 وحبر 

ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إبرام   دينــار حيــث لوحظ التوسـ

ــلحـة المطـارات مببر و   اإليجـار عقود  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـا التـام عل عمليـة اعتمـادوعـدم امتالك مصـ
ــيير مهــامهــا بــالرغم من امتالكهــا لجميع مطــارات الــدولــة  اإليجــار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    لتسـ

ر
والمتمثلــة ا

 :  
ر
 اآلن

 العقد قيمة   مدة العقد  اسم المبنن المؤجر  م

 270,000.000 ثالثة سنوات  1مببر رقم  1

 90,000.000 ثالثة سنوات  2مببر رقم  2

 82,000.000 ثالثة سنوات  3مببر رقم  3

 210,000.000 ثالثة سنوات  مقر المخازن  4

 48,000.000 ثالثة سنوات  مطار طرابلس الدول   5

 700,000.000   جمالي اإل 
 

امـبلغـ   - ر ــلحـة المطـارات مبلغ وقـدره الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لمصـ
ر
  11,543,052.820ات البـاب الثـان

  التعاقد مع الذة و شــرك   162دينار لعدد  
ر
ات مما نتج شــرك لك لعدم قدرة المصلحة ا

امعن   ر ة. الير  ات وبمبالغ كبير

ــديد  - ــ ــ   تسـ
ر
ــلحة ا ــ ــ امعدم قدرة المصـ ر ـــــرك ات الالير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  بأول    اتشـ

ا
  أوال

ر
ــــب ما قدر ا ــ حسـ

ـــــروع م ــ انية التقديرية شــ ر امالمعدة من قبل المصلحة حيث أصبن   المير ر ـــــرك لل   الير ــ ات  شــ
  الكشــــف المرفق

ر
  اعداد إل    الذي يرجعاألمر   ا

ر
  للمصــــلحة ا

ضــــعف الكادر الوظيقر
انية التقديرية للمصلحة.  شـروع م ر  المير

 اإليرادات

ــنـة المـاليـة   35,000,000اإليرادات المقـدرة  بلغـ  قيمـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2021دينـار خالل السـ
ر
م ا

ر بلغـــ    ة من    اإليراداتحير ــة عن الفير ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021/ 6/30م وحبر  1/1/2021المحصـ
ــبـــة    دينـــار  6,714,156مبلغ وقـــدره   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     لاإليرادات  إجمـــال  من    % 19أي بنسـ

ر
ويالحظ ا

 : شأنها 

  نسبة تحصيل  -
ر
ة لعدم قيام المصلحة بتحصيل  اإليراداتتدن  ها. إيراداتخالل الفير

ــــف   - ــ ــ ــــوم أخرى ظهر بكشـ ــ ــ دينار دون تحديد هذه    91,881( بقيمة  اإليرادات بند )رسـ
 الرسوم. 
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ــرك مســـتحقة عل بع  الجهات منها )  إيراداتوجود   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان( دون توريدها  شـــــ ات الطير
  تحـصيل هذه   اإليراداتالتقـصير الواضـن من قبل قـسم  أي  للمـصلحة

ر
والمـصلحة ا

 دينار.  131,680,283الديون مبلغ  الديون من الجهات حيث بلغ  هذه 

  صـرف المإل  المحصلة راداتإيداع اإلي عدم -
ا
 . اإليراداتبأول من قسم  أوال

ـــــة اال - ـــــ  قيمـ ـــــةبلغـ ـــــائمـ القـ ـــــات  امـ ر ـــــة حبر  ل  لير ــلحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدره 2021/ 7/ 31لمصـ م مبلغ وقـ
مثل هذه  وت  لوال بأول أ إيراداتها  بتحصــــيل  ها  عدم قيامبســــبب دينار    131,680,282

ـــــرك القيمة الدين المستحق عل ال ـــ ــ ــ ــ ناتج م  2021/ 06/ 30 إل  م2011ات من سنة  شــ
ــــرك الأغلب عجز  عن  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ اممن   عليها ات بدفع ما  شـ ر ــــائر بطائراتها الير ــ ــ ــ   ات لوجود خسـ
ــاراتلو      توقف الحركـــة الجويـــة للمطـ

 
  ونظرا

ر
ــارات ا ــاون بع  المطـ ــالـــة    لعـــدم تعـ إحـ

  وقتهـا المحـدد 
ر
ــتفيـدة من  و   الفواتير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ داخـل  اإليجـاراتعـدم متـابعـة الجهـات المسـ

 تصة. المطارات من قبل المكاتب المخ

 صـرفيةالحسابات الم 

القانونية حيال الصـكوك المعلقة بالمخالفة    اإلجراءاتتأخر مصـلحة المطارات باتخاذ  
ـــــابـات والمخـازنل118-108لن  المواد ) ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر    ( من الئحـة المير

 
ـــــا ــ ـــ ــ ــ ــ ــوصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وخصـ

ــــابقةل ــ ــــنوات سـ ــ     المرحلة من سـ
ا
ــــع ــ ــــكوك موجودة بالخ ينة وجو  عن فضـ ــ   لد عدد من الصـ

ـــــنة المالية    نها يرجع تاريــــخ البع  م ــ ــ تم إلغاءها حبر تاريخ  لعدد  ولم ي  م2016إل السـ
ـــــرف صـــك منها مصـــدق ومنها صـــكوك معامالت لم تقدم للم  78 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة ثالثة  صـ   خالل فير

ــــهر  ــــكوكل ومنها ما يرجعأشـ ــــدارها ولم يتم إلغاء هذه الصـ العام المال   إل   من تاريــــخ إصـ
ــــلحة معالجتها األمر    م2016 ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل المصـ ــــب ما   الذي يتعير ــ ـــ ــ ــ ــ ــغ    حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المواد    علي نصـ

انية والحسابات والمخازن. 118-120-161-162) ر  ( من الئحة المير

انية التحول   ن  مت 

  اال
ر
ــــدد وباا ر المسـ ــــابية بير امعدم تطابق البيانات من الناحية الحسـ ر إجمال  قيمة  مع   لير

ات فتح   شــــروعوجود مو كافة البيانات بتقرير المتابعة    استيفاءناتج عن عدم   العقود 
 : اتشـروعوفيما يل  بيان عن الم ات مستندية لم تظهر بالتقرير اعتمادلها 

ام  ن
ُ
ي االلت
ُ
 عدد المشـروعات إجمالي قيمة العقود  المسدد  باف

100,553,849 75,172,185 320,851,872 152 
 

ــلحة باتباع طريقة المناقصـــة المحدودة دون التقيد بالمادة ) ــع المصـ ( من الئحة 9توسـ
 : . وفيما يل  بيان بالموقف التعاقدي اإلداريةالعقود 

 ممارسته  بال 
تكليف  

 مباش  

مناقصة  

 محدودة 

مناقصة  

 عامة 

22 3 10 100 17 
 

: م  2021/ 9/ 30حيث كان الموقف التنفيذي للمشاريــــع حبر   كالتال 

ام منتهي وعلىه   جاري متوقف  متعاقد علىه ولم يبدأ  منتهي خالل العام  بال  ن
ُ
 عدد  الت

3 13 45 25 28 38 152 
 



 

 

 

 
481 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 : كان  اهم المالحظات فيما يل  و 

ــوية اال -   تسـ
ر
ــلحة ا ــور المصـ امقصـ ر ـــــروعات القائمة عل الملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات المنتهية وعلىها  شـ

ام ر   تخفي  المبالغ السنوية للم  ولويةوإعطائها األ  الير
ر
ـــــروعا ــ ات بما يكفل استالم شــ

 المصلحة. أصول  المواقع والتوريدات والمحافظة عل

ـــــر ش ارتفاع عدد الم - ــ ــ ــ % دون وجود  30ات المتعاقد علىها ولم يبدأ بما تمثل نسبة  وعــ
امالذي يرتب األمر  مخصصات ر  ات تعاقدية عل المصلحة. الير

ـــــروععدم وجود جدوى ودراسات فنية للم - ــ ات المتوقعة وإيجاد الحلول المناسبة  شــ
 إنهائها. أو  لها من حيث استمرارهما 

ر وجود  من خالل االطال  - متعاقد علىها ولم يتم    شـروع م  45ع عل تقرير المتابعة تبير
  تنفيذها حيث يالحظ التعاقد عل م

ر
ــروعالبدء ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات جديدة دون التنســـيق مع شـــــ

ــــنة   ــــها يرجع لسـ ــــعر    م2020و  2019وزارة التخطيط بعضـ ــــرف ونتيجة لتغير سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ  صـ
ـــــنة   ــ ــ   نهاية سـ

ر
ـــــروعمطالبة المأدى إل    الذي األمر    م2020الدوالر ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ات بةعادة  شـ

 الجديدة.  سعار التعاقد عل األ 

ــتفــادة وزارة التخطيط من قرار المجلس الرئــا   لحكومــة الوفــاق ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - 378عــدم اسـ
ـــنة  429 ــ ــ ــ ــ ـــأن   م2020( لسـ ــ ــ ــ ــ ـــدة تدوير األبشـ ــ ــ ــ ــ ـــابات رصـ ــ ــ ــ ــ س حيث بلغ كتاب رئي  بالحسـ

    9,410,604المصــلحة نحو  
ر
  م2020/ 9/ 1دينار بموجب كتاب رئيس المصــلحة ا

 تفويضات من وزارة التخطيط لوجود نواق . إصدار  وتعذر 

ر اإل  : بالمصلحة من خالل  داراتلوحظ غياب التنسيق بير  
ر
 اآلن

ـــــروعفنية خاصة بالم  إداراتتواجد ثالث   - ـــــروع)المإدارة   ات وه  شــ ات الهندسيةل  شــ
اتل وإدارة اإل وإدارة  ر ــاءالتجهير ــــروعحيث يالحظ بخصــــوص م  (اتنشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات مطار شــ

ــــروعطرابلس الدول  وجود م ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاءات  شـ ــ ــ ــ إدارة   ات جارية وجديدة حيث قام إنشـ
ــتفـادة منهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات بتوريـدات لم يتم االسـ ر هـا لمطـارات  أدى إل   اـلذي األمر   التجهير توفير

 آخري موجودة بالمخازن. 

ـــــروعتعير تنفيذ الم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ــــلحة ات بمطار غدامس لشـ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود ر ية من قبل المصـ
ــــات ومدى جدوى   ــ ــ ــ ــــلحة واإل   األعمال ودراسـ ــ ــ ــ الفنية    داراتحيث تعذر التنفيذ بالمصـ

  مشاريــــع
ر
 ذات جدوى. أخرى  حيث كان يمكن االستفادة من المبالغ ا

ــروعبالدولة المنفذة لم اإلداريةتعدد الوحدات   - ــ ــ ــ الذي يصعب  األمر    ات المطاراتشــ
ــــروعتكرار المإل    مع  المتابعة وكذلك قد يؤدي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــالت )ات وه  شـ ــ ل  وزارة المواصـ

  
ر
ان المدن ـــــلحة الطير ــ ــ ـــــروعجهاز تنفيذ مل مصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــالتل  اتشـ ــ ــ جهاز المراكز  ل  المواصـ

 مصلحة المطارات المنطقة الل مصلحة المطاراتاإلداريةل 
 
 . (شـرقية سابقا

ات ومدى االستفادة منها والحصول عل جودة شـروعللمودراسة  عدم وجود خطة  -
ــتقلــة لمطــار أ  عــاليــةل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبــاري عقــد حيــث لوحظ التعــاقــد لتوريــد وتركيــب بيوت مسـ
ــــة  2019/ 26 ــادة من   955,140م بقيمـ ــ ــتفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل االسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــان من األفضـ ــــث كـ ــار حيـ ــ دينـ

  
ر
ـــــات ا ــ ـــــصـ ــ ـــــتثناءالمخصـ ــ     اسـ

ـــــتفادة من خدمات  إل  الذي يؤدي األمر    مببر ــ عدم االسـ
 المطار وإعادة التعاقد وإهدار المال والوق  دون جدوى. 
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ــــروعوامر التعديلية وتمديد العقود لمتعدد األ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات المصــلحة لعدم الموضــوعية  شــــ
ـــــرك عند ترسية العطاءات لبع  ال ــ ــ ات حيث أن معيار لجنة العطاءات يعتمد عل شــ

 أقل سعر وأقل مدة زمنية للتنفيذ. 

 م2021  صـرفأوامر ال 

ـــــرف الأوامر   بلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   70خطيط لصـــالن مصـــلحة المطارات يحدد  الصـــادرة بوزارة الت  صـــــ
: دينار وفق  140,000,000شـروع بقيمة م  

ر
 اآلن

 البيان  العدد  القيمة 

 ات جديدة شـروعم  37 78,245,117

 ات جاريةشـروعم  33 61,754,883

 جمالي اإل  70 140,000,000
 

 : وفيما يل  تفصيل هذه األوامر  

 صـرف رقم أمر ال  البيان  العدد  القيمة 

 39 م جديدة  7 5,050,000

 40 م جديدة  10 17,695,117

 41 م جديدة  10 24,000,000

 42 م جديدة  10 31,500,000

 43 م جارية 11 5,220,940

 44 م جارية 11 28,358,291

 45 م جارية 11 28,175,652
 

: ات الجديدة والجارية لوحظ شـروعومن خالل المتابعة للم  
ر
 اآلن

ـــــروعتعاقدات للمإجراء أي   لم يتم - ــ ـــــروعالجديدة وإعطاء المات  شــ ــ عقود  أرقام   اتشــ
 التفوي .  إجراءاتلغرض إتمام 

ـــروعالقيام بةعداد قيم تقديرية لمخصصات الم - ــ ــ ــ ــ أو  زيادة إل   الذي يؤدي األمر    اتشــ
  المخصصات وبالتال  تأخر تنفيذ بع  الم

ر
 ات. شـروعنقصان ا

  تنفيذ بع  الم  -
ر
ــارب ا ــ ــ ــ ــــروعتضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   شـ

ر
ــة ا ــ ــ ــ التوريدات ناتج عن ات الجديدة خاصـ

يات ولجنة العطاءات.  ر لجنة المشير  التداخل بير

ــبها   - ــ ــ خي  مطارات )سـ ــــ  لير ــ ـــــرات (  –معيتيقة   –بنينا   –لوحظ وجود مخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ مصـ
ــير   4,000,000ةجمـال   دينـار لكـل مطـار بـ  1,000,000بقيمـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور إل    ممـا يشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قصـ

  إتمام 
ر
 ملكية العقارات التابعة إليها.  إجراءاتالمصلحة ا

ــــروعات الجديدة بقيمة  ات بند التدريب بالملوحظ بمخصص  - ــ دينار    7,195,117شــ
ــريالعامة للموارد ال اإلدارة عدم وجود خطة تدريبية معتمدة ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم الحصول و  ةبشــ

امج التدريبية.   عل موافقة وزارة العمل بةجراء الي 

ــــروع ظهور م - ــ ــــرات  عقد صيانة برج المراقبة مطار أعمال    استكمال  شــ ــ   2021/ 19مصــ
ـــــروعضـمن الم  5,000,000بقيمة   ــ ـــ ــ ــ ــ ر إظهاره ضـمن  ـشــ ر كان يتعير   حير

ر
ات الجديدة ا

 ات الجارية. شـروعالم
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ــــروع مببر للجهات األمنية وبوابة األطقم الجوية بمطار معيتيقة بقيمة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ظهور مشـ
ـــــروع إنشـاء مببر األمن والسـالمة    2020/ 9دينار مع وجود عقد    5,000,000 ــ ـــ ــ ــ ــ لمشـــ

 والمركبات الخدمية لمطار معيتيقة. والنقل الجوي وإنشاء مظلة للشاحنات 

ــافرين مجهز لمطار معيتيقة   - ــ ـــــروع توريد كرا   انتظار المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــ  لمشـ وجود مخصـ
كر   وعدم   50مع وجود رصــــيد بالمخزن لعدد    100,000بقيمة    2021/ 26عقد 

 صيانة الكرا   المستعملة. 

ـــة قيمــــة - ــالـ ـــة دون إحــ ــاملـ ــاريــــع كــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة العقود للمشـ ـــة قيمـ ــالـ ــةحــ   قيــــام وزارة التخطيط بــ
ــابات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات الجاهزة للدفع األمر الذي يؤدي إل حجز المبالغ بالحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخلصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ

 والتعلية بحساب الودائع وفتن اعتمادات مستندية. 

ــــروعقيام وزارة التخطيط بةحالة قيمة العقود للم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروع ات حســــب قيمة المشــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شــــــ
 . بالرغم من طلب التفوي  بالمصلحة تم حسب المستخلصات الجاهزة للدفع

ــــد - ــــة توريـ ــــالت  أجهزة ات  تجزئـ ــــدد    ةفتيش األمنيـ ــــارات لعـ ــــاريــــخ    3لبع  المطـ عقود بتـ
ــــرك دينار لصالن    5,165,200بقيمة    م2021/ 7/ 13 ــ سانة بقصد التهرب من شــ ة الير

ــــبقة للديوان بالمخالفة للمادة ) ــ ــ ــ ــــنة  19)  قانون( من ال24الرقابة المسـ ــ ــ ــ م  2013( لسـ
ب  المادة    تقضـرما   تنظيم ديوان المحاسبة مما يعد مخالفة مالية وفقإعادة   شأنب
  شأن2013( لسنة 19) قانون( من ال8/ 46)

ر
 تنظيم ديوان المحاسبة. إعادة  م ا

ـــــروعتضـمن  الم - ــ ـــ ــ ــ ــ رات سـبها غات  ات توريد عربات نقل حقائب المسـافرين لمطا شـــ
ــــيد   1,751,223بقيمة    2019/ 24أوباري تمنهن  عقد   ــ دينار بالرغم من وجود رصـ

ــــب الجرد  ــ ــ ــــنوي   حسـ ــ ــ ــيانة العربات    1,000م لعدد  2020/ 12/ 31السـ ــ ــ ــ عربة دون صـ
 القديمة بالمخازن والمطارات. 

تضــمن  المخصــصــات المحالة مبالغ للتكليفات صــادرة عن طريق مدراء المطارات   -
 . عقود من قبل رئيس المصلحةإبرام  دون

ــالـــة إجراءات  عـــدم - ــ  إحـ   ت يـــد قيمتهـــا عن  اقـــد للعقود االتعـ
مليون دينـــار لـــديوان   5لبر

ــبقــة قبــل التعــاقــد بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبــة للموافقــة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 24المحــاسـ
ــنـة  19)  قـانونال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن إعـادة   م2013( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة وتعـديالتـ  بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم ديوان المحـاسـ

 : والئحت  التنفيذية وه  

 رقم العقد  البيان  القيمة 

 2021/ 41 مطار سبها  – نقل الحقائب  توريد منظومة سيور  5,000,000

 2021/ 25 مطار معيتيقة – توريد منظومة مراقبة أمنية   10,000,000

 2021/ 13 مطار بنينا  –توريد منظومة سيور نقل حقائب   5,000,000

 2021/ 17 مطار غات أوباري – توريد منظومة سيور نقل الحقائب   5,000,000

 2021/ 22 مطار معيتيقة – مببر للجهات األمنية   إنشاء 5,000,000

ات المراقبة األمنية   9,206,736  2019/ 22 مطارات الجنوب   – توريد منظومة كامير

ات المراقبة األمنية   23,937,211  2014/ 25 مطار طرابلس   – توريد منظومة كامير
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 والودائع  ماناتحساب األ 

 : ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ التال  

ـــــرف عدم تقيد المصلحة بةحالة مستندات ال -   ماناتالخاصة بحساب الودائع واأل   صــ
ـــــرف طرف الم ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف الليب   الخارج   قبل ال  ـصــ ــ ـــ ــ ــ ــ للموافقة حـسب قرار رئيس ديوان   ـصــ

ــــبة   ــ ــ ــ ــــنة  537رقم )المحاسـ ــ ــ ــ ــــأن   م2018( لسـ ــ ــ ــ (  23تعديل آلية العمل بالقرار رقم )بشـ
ـــــنة   ـــــابات ال2015لسـ ـــــوابط رقابية عل حسـ ـــــع ضـ جهات الممولة من م المتعلق بوضـ

 الخزانة العامة. 

ــلحة المطارات بةحالة مبلغ  عدم ق  - ــ ــاب الم  31,795يام مصـ ــ ـــــرف دينار من حسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   صـ
  
ــــاب  إل   التجاري الوطبر ــ ــــب م  اإليراد حسـ ــ ـــــر العام حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ر   جتماع اال   حضـ المنعقد بير

 الشؤون المالية بالمصلحة. إدارة  لجنة الديوان ومدير 

 جميع البيانات بالكشف التحليل  المحال للجنة.  استيفاءعدم  -

ـــــروع صـيانة مهبط مطار أوباري بقيمة  القيام بتعلية مخصـصـات م - ــ ـــ ــ ــ ــ   5,000,000شـــ
ــادر إحالة   عل  دينار بناءا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلح  صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالت دون وجود تفوي  مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ من وزارة المواصـ

 بالخصوص. 

 العام.  اإليراد حساب إل  خصم دمغة المخالصةإحالة  عدم -

ـــــاب بالمدة المحددة بالمادة )المبا أغلب   تجاوز  - ــ ــ انية  162لغ بالحسـ ر ( من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

ــر مإحالة   عدم - ــ ــ ــــروع م حضــ ــ ــرات  بقيمة  تحوير مطار  شــ ــ ــ دينار تنفيذ    7,840,448مصــ
ـــــرك  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروعة الجمل للمقاوالت لجهاز تنفيذ مشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات المواصـالت حيث تم اسـتالم ـشــ
 . لتنفيذه حسب قرار المجلس الرئا    شـروع الم

 مصلحة الطريان املدني 

  خالل 
ر
ان المدن ـــــلحة الطير ــ ــ ــ ـــــات مصـ ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ م مبلغ وقدره  2021العام المال    بلغ  مخصـ

154,395,677    
ر
ان المدن ـــــلحة الطير ــ ــ ـــــيلة لمصـ ــ ــ ر بلغ  قيمة المبالغ المسـ   حير

ر
دينار ا

انيـــة مبلغ   ر ر بلغ    148,007,590عل مختلف أبواب المير   حير
ر
المبـــالغ    إجمـــال  دينـــار ا

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  43,918,721فس العام مصـروفة خالل نال

 البيان 
المخصصات  

 المعتمدة 
 المتبقية   رصدةاأل  مصـروف ال  المبالغ المسيلة 

 5,975.873 31,605,939.627 31,611,915.500 38,000,000 الباب األول 

   
 2,002,308.25 3,997,690 5,999,998.250 6,000,000 الباب الثانر

 98,779,210.1 5,999,466.900 104,778,677 104,778,677 الباب الثالث 

 3,301,375.514 2,315,624.486 5,617,000 5,617.000 الباب الخامس  

 104,088,869.737 43,918,721.013 148,007,590.75 154,395,677   جمالي اإل 
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 نظام الرقابة الداخلية

  معتمد.  -
 عدم وجود مالك وظيقر

ئ للخ ينــــة بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة )عــــدم   - ( من الئحــــة 177القيــــام بــــالجرد المفــــاج 
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

امعدم اال - ر بمسك سجل لألصول الثابتة لمتابعتها وأحكام الرقابة عليها بالمخالفة    لير
 م2018( لسنة 11لمنشور ديوان المحاسبة رقم )

امعدم اال - ر امبمسك سجل لال لير ر  المالية. ات لير

(  105ها بالمخالفة للمادة )صـرف ومرفقاتها بختم يفيد    صـرف عدم ختم مستندات ال -
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

-   
ر
المهام المكلف  أداء  ضــعف تقارير مكتب المراجعة الداخلية بالمصــلحة وقصــوره ا

 بها. 

-   
ر
   عداد  إالتأخر ا

ــنبر ــ ــلحة عن سـ ــ ــاب الختام  للمصـ ــ ــهر    م2020-2019الحسـ ــ حبر شـ
 ( من قانون المال  للدولة. 23بالمخالفة للمادة )م 2021غسطس أ 

ـــــتيفاءعدم  - ــــرف ال أذوناتبع     اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــندوق ورقم    صـ بالتاريــــخ ورقم دفير يومية الصـ
 . عتماد تسجيل بسجل اال 

 الباب األول

  الرصيد مصـروف فيما يل  بيان بال
ر
 : ات والحواالت الواردة وباا

 الرصيد  اتمصـروفال  الحواالت الواردة  البيان 

 138,790 37,861,210 38,000,000 الباب األول 
 

ــــهرية الواردة وال ــ ـــــروف من خالل متابعة مقارنة الحوالة الشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر وجود فروقات    مصـ تبير
 : وفق البيان التال  

الحوالة  
 الشهرية 

ن حسب    عدد الموظفي 
 مخرجات الرقم الوطنن 

 القيمة 
ن ال     مصـروفعدد الموظفي 
 
ً
 لهم فعل

 مصـروف ال 

 4,610,545 1328 4,653,008 1554 2ل1

3  ,4 1554 4,653,008 1329(1330) 4,598,743 

5 1554 2,498,019 1330  

6 1554 2,498,141 1328 4,851,528 

7 1554 2,498,141 1430 2,297,300 

8 1554 2,497,466 1430 2,355,607 

9 1554 2,404,688 1433 2,358,363 

10 1554 3,415,589 1442 3,038,489 

11 1508 3,037,274 1442  

12 1803 3,456,584 1442 7,495,365 

 31,605,940 - 31,611,915  جمالي اإل 
       



 

 

 

 
486 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

-   
ر
ان المـدن ــلحـة الطير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وحـدة المرتبـات المعـدة من قبـل مصـ من خالل المقـارنـة تبير

ر وكذلك  ر عدد الموظفير ر الحوالة الواردة ولجنة ترشـــيد المرتبات هناك فروق بير بير
ــلحـــة  من وزارة المـــاليـــة وكـــذلـــك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــد األمر    لالمرتبـــات المعـــدة من قبـــل المصـ

م
 الـــذي ي

 
 
 من القانون.  7م فقرة 2014( لسنة 8لقانون )ألحكام امخالفا

ــــلحة ب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف قيام المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام  صـ ر ــــابقة بقيمة  الير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمالية  ات لمرتبات سـ
ــــنة الحاليةتحميل القيمة عل    لوحظ حيث    دينار   1,805,443 ــ ــ ــ ــــات السـ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ   مخصـ

 المستحقات.  صـرف عدم وجود موافقة من وزارة المالية لو 

ي 
ن
 الباب الثان

   اآلتي:من خالل الفحص والمراجعة لوحظ 

  مهمات خارجية ولم يتم    -
ر
ر ا ـــــل عن نتائج  تكليف بع  الموظفير ــ إرفاق تقرير مفصـ

ــــفر والمبيــ   نموذج   إرفـاقعـدم   لالمهمــة ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة لعالوات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إذن   إرفـاقعـدم    لالتسـ
  مهمة رسمية. 

ر
 بالذهاب ا

دينار لصالن    7,500إجمالية  الصادر بتاريــــخ )بال( بقيمة    5/ 13إذن صـرف    بموجب -
ــــركة اال  ــ ــ ــــراح شــ ــ ــ ــــر للطباعة وال نشــ ــ ــ ــــر مقابل طباعة عدد    نشــ ــ ــ   لنموذج ملونة   آالف ة عشــ

ــأنــ  عــدم وجود  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم مخــازنإذن    لوحظ بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة دون وجود  و   اسـ تم التكليف مبــاشر
 عروض مفاضلة. 

ــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــادر بتاريــــخ )بال( بقيمة    5/ 14إذن صـ ــ ــ دينار    10,505إجمالية  الصـ
ــــرك لصالن   ــ ــــراح ة اال شــ ــ ــــر للطباعة وال نشــ ــ وذلك مقابل طباعة ورق رسم  وصناعة    نشــ

ة دون وجود عروض مفاضلة.  داراتأختام لكافة اإل   ,لوحظ تم التكليف مباشر

ــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ (  3,750ة )إجمالي( الصــــادر بتاريــــخ )ال يوجد( بقيمة  3/ 15)إذن صــ
ل  مقابل طباعة سجل حضور انضاف  نشــر للطباعة وال نشــراح ة اال شــرك دينار لصالن  

 . إذن الصـرف  عدم توقيع وختم المراقب المال  عل لوحظ 

ـــــرف   بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ   3,810إجمالية  بقيمة    م2021/ 6/ 21  الصـادر بتاريــــخ   6/ 12إذن صـــ
وتدينار مقابل تو  ـــــلحة من مطعم كرم بير ــ ـــــيوف المصـ ــ ـــــاء لضـ ــ لوحظ    لفير مأدبة عشـ

ــــروف تحميل القيمة عل بند   ــ ــ  من إعالن وعالقات عامة وضيافة  مصــ
ا
ات خدمية بدال

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10) مادة بالمخالفة ألحكام ال

ــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــادر بتاريــــخ )بال( بقيمة    11/ 21إذن صـ ــ ــ دينار    5,940ة  إجماليالصـ
ثالثة حامالت لسـيارات المصـلحة بمنطقة بنغازي    د إطار لعد  12توريد عدد   مقابل

ــائد  ــ ـــ ــ ــ ــ ة   لمن محل الممتاز لإلطارات والنضـ   ومن خالل ذلك لوحظ تم التكليف مباشر
 استالم مخازن. إذن  عدم وجود و 

 اإليرادات

ــال     المقـــدرة   اإليراداتبلغـــ    ــام المـ ــار   1,000,000م مبلغ  2021للعـ ر بلغ  ل  دينـ   حير
ر
ا

ة من  اإليرا ــلــة خالل الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ وقــدره  2021/ 12/ 31م إل  2021/ 1/ 1دات المحصـ
  الجدول التال  %ل 62أي بنسبة  620,332

ر
 : نوضح  ا
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 نسبة التحصيل  المحصلة  المقدرة  البيان 

 % 62 620 332 1 000 000 اإليرادات 
 

: من خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
  اآلن

 نسبة تحصيل  -
ر
 لعدم اعداد التقديرات عل أسس صحيحة وسليمة.  اإليراداتتدن

ر الهيئة    اإليراداتعدم تحديث الئحة  - ــــادرة عن امير ــ ــ ــ ــ ــــلحة والصـ ــ ــ ــ ــ المعمول بها بالمصـ
ــــالت والنقل   ــ ــ ــ  العامة للمواصـ

 
ــابقا ــ ــ ــ ــ ــــنة    (59)رقم    سـ ــ ــ ــ م بما يتوافق مع حجم 2005لسـ

 الخدمات المقدمة مقارنة بما يتم تحصيل . 

ــــبة المقدرة  ع - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيل النسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوم الهبوط والمتداخلة مع   % 30دم متابعة تحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ من رسـ
 مصلحة المطارات ومركز األرصاد الجوية. 

ـــــ    - ــ ـــــات    اإليراداتبلغـ ــ الجهـ بع   من  ـــــة  ــ ــلحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للمصـ ـــــة  ــ ــتحقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة نحو   44المسـ ــ   جهـ
  تحصــــيل مقابل الخدماتحيث    لدينار   7,730,2529

ر
 بأول    يالحظ التقصــــير ا

ا
أوال

ــــفيتها دون مطالبة لجان نتج عنة وجود   ـــ ــ ــ ــ ــــفيةبع  الجهات تم حلها وتصـ ـــ ــ ــ ــ أو    التصـ
ـــفية ال ــرك صــــندوق تصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بع  الجهات لم يعد لها وجود بالبالد نتيجة حظر و   اتشــ
ان وباألخ   ان األ شـرك الطير  ة. جنبيات الطير

 يةصـرفالحسابات الم 

 : من خالل البيان المقدم للجنة كان  الحسابات المفتوحة عل النحو التال

 رقم الحساب نوع الحساب صـرف الم  

 051-203-892 الباب االول  طرابلس   رئيسـر التجاري ال  صـرف الم 1

   طرابلس   رئيسـر التجاري ال  صـرف الم 2
 051- 203- 2715 الباب الثانر

 200- 3254 الباب الثالث  ليبيا المركزي   صـرفم  3

 051-203-902 الباب الثالث  طرابلس   رئيسـر التجاري ال  صـرف الم 4

 051- 203- 42 مانات الودائع واأل  طرابلس   رئيسـر التجاري ال  صـرف الم 5

 200- 3261 دينار   اإليرادات  ليبيا المركزي   صـرفم  6

 43303 دوالر   اإليرادات  الليب   الخارج    صـرف الم 7

 59552 يورو اإليرادات  الليب   الخارج    صـرف الم 8

 101-200-419 الطواري ليبيا المركزي   صـرفم  9
 

: من خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
  اآلن

ــــرف بالم  512xxxxx  حساب رقم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــرالتجاري ال  صــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طرابلس والخاص بالباب    رئيســ
   ل  األول 

ر
ـــــاب الموالثان ـــــوية حسـ   مذكرة تسـ

ر
ر وجود معلقات ا ــــرف تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــكوك  صـ صـ

  كشــــف حســــاب الم
ر
ــــرف بقيمة  خصــــم  من الدفاتر ولم تظهر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   9,769,657صــــــ

ــنـة المـاليـة    يرجع تـاريخهـا حيـث  األول   عن البـابدينـار   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود مبـالغ    م2014إل السـ
ــــرف خصــم  بكشــف حســاب الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  دينار   56,394  وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة  صــــ

ــــحب( بقيمة)  كما ظهرت ــ ـــ ــ ــ ــ (   وعن دينار    1,922  فروقات سـ  
ر
ية )الباب الثان ــــيير ــ ـــ ــ ــ ــ التسـ
ــــف    كشـ

ر
ــــم  من الدفاتر ولم تظهر ا ــــكوك خصـ ــــاب صـ   هذا الحسـ

ر
وجود معلقات ا
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ــــحســــاب الم ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار ولم يتم تســــويتها حبر تاريخ  حيث    4,467,145رف بقيمة  صــــــ
 . م2015خ البع  منها للسنة المالية يرجع تاريــــ 

انية ن  حسابات خارج المت 

ـــــلف لوحظ موافاتنا   ـــ ــ ــ ــ ـــــف بالعهد والدفعات والسـ ـــ ــ ــ ــ من خالل طلب اللجنة موافاتنا بكشـ
ر لم يتم موافاتنا بالدفعات المقدم   حير

ر
ــــلف ا ــ ــ ــ ــ ــــف غير دقيق للعهد والسـ ــ ــ ــ ــ ة حيث  بكشـ

ــهرية ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف المقـدم لنـا والخالصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الكشـ عل    عتمـاد عليـ  تم اال  تمـ  المقـارنة بير
ـــــروف للعهد ال  أساسم ك 2021الخالصة الشهرية التجمعية للعام المال   ــ ــ ة والمسواة  مصــ

: منها وغير المسواة وفق   
ر
 اآلن

 الغت  مقفلة   المسوى منها   القيمة  العدد  عهد مستديمة 

 45,500 13العدد  23,100 8العدد  68,600 21 21خالل سنة ة  مصـروف عهد مؤقتة 
 

ــــتنداتها ولم يتم تحميل   ــ ر أن العهد الظاهرة بأنها غير مقفلة قد تم تقديم مسـ حيث تبير
ــــة البنود  ــايـ ــ ــــدم كفـ ــــة لعـ انيـ ر ــــة  األمر    عل بنود المير ــــاليـ ــــة وزارة المـ ــــاطبـ ــــب مخـ ــــذي يتطلـ الـ

 من ترحيلها من ســنة ألخرى لتســويته
ا
   لا بدال

ا
عن ذلك وجود عهد غير مســواة من فضــع

ـــــابقة يتطلب ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ ـــــوية واتخاذ  األمر    سـ ــ ــ ـــــتلميها بالتسـ ــ ــ   اإلجراءاتمتابعتها وإلزام مسـ
 الالزمة. 

 الدفعات المقدمة تحت الحساب

ر  ل  دينــــار   98,458م مبلغ  2021العــــام المــــال     بلغــــ  الــــدفعــــات المقــــدمــــة خالل    حير
ر
ا

ــــوية منها مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية مبلغ وقدره    71,444بلغ  قيمة التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   27,014دينار وغير المسـ
ـــــار  ــ الفير ل  دينـ ـــــة عن  ــ التجميعيـ ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخالصـ واقع  من  ـــــك  ــ من  وذلـ م حبر  2021/ 1/ 1ة 
ر    أرصـدة من خالل متابعة    لم2021/ 12/ 31 الدفعات المقدمة بالـسجل الممـسوك تبير

 م. 2008سنة إل  وجود دفعات غير مسوية يرجع بعضها 

 سلف عل حساب عالوة المبيت 

ـــــتنداتها ولم يتم تحميلها عل البند    4لوحظ وجود عدد   - ر أنها قدم  مسـ ـــــلف تبير سـ
 الذي يتطلب التسوية بدال من ترحيلها من سنة ألخرى. األمر  المخت 

ر وجود   - ــــفر والمبي  تبير ــ ــــاب عالوة السـ ــ ــــلف عل حسـ ــ ــــجل السـ ــ ومن خالل متابعة سـ
  : وه  سلف عن سنوات سابقة غير مسواة ولم تقدم لنا 

 السنة  القيمة  المستفيد 

 2017 3 690 ب م. ع. 

 2018 2 877 ال ا.ا. 

 2019 2 583 ي.ع.ع 

 2019 2 730 ا.ع.ا 
 

اماال  ن
ُ
 اتلت

امــبلغــ  اال ر   حبر  ة عل  ات القــائمــلير
ر
ان المــدن ــلحــة الطير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلــك    م2021/ 12/ 31مصـ

  حسب الكشف اإل
ر
ون   : المحال لنا كما يل   لكير
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ام قيمة اال البيــــــــــان  الباب ن
ُ
 لت

 األول 
 12,  843,  701 المهايا والمرتبات 

 985,  799 عاشةاإل 

  
 2, 609,  630 جهة 12 الباب الثانر

 73 , 876,  393 حسب تقرير المتابعة الثالث 
 

 حساب الطوارئ

ــــاب الطوارئ مبلغ وقــد  إجمــال  بلغ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      دينــار   5,000,000ره  حسـ
ر
  إيجــاراتوتتمثــل ا

قنوات خـــدمـــات المالحـــة الجويـــة والمطـــارات    إيجـــاراتو مببر الظهرة وفرع بنغـــازي  
ـــم   ــــر مقسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــم شــــارع الزاوية وقنوات المصــــلحة ل  بن غشــــير  قصــ مطار معتيقة ومقسـ
 . عل التدريببالظهرة و 

انية الطوارئ وأنها ال تتحميل بنود   - ر انية ال تخ  بنود مير ر ـــــرف مير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   ظروف    صـ
ر
إال ا

امالمخصصة لها وكأن يستوجب تقدير اال ر   ملير
ر
انية   شـروع ات وديون مستحقة ا ر مير

 التقديرية. 

 ماناتحساب الودائع واأل 

 مانات: المبالغ المعالة لحساب الودائع واأل  رصدة بيان تحليل  أل

 الرصيد  صـرف الم  مبالغ المعالة  البند 

ــ 17,801,578 دفعة المخالصة ـــ  17,801.578 ــ

 648,898.518 1,429,295.065 2,678,193.584 الضمانات والتأمينات 

 11,028,891.774 14,337,043.115 25,365,934.889 ات وتوريد وعقود شـرك

 11,695,591.870   جمالي اإل 
 

العام بوزارة   اإليراد حســـاب  إل   م2021,م  2020دمغة المخالصـــة لســـنة  إحالة   عدم -
 المالية. 

ـــــلحة بتعلية و  - ــ ــ ـــــرف قيام المصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــاب الودائع واأل   صـ ــ ــ ذ  خدون أ   ماناتمبالغ من حسـ
ـــــبة بالمخالفة ــ ـــــتة  196قرار رئيس الديوان رقم )إل   الموافقة من ديوان المحاسـ ــ ( لسـ

ار  تعديل الية العمل بالقر بشــأن   م2018( لســنة 537م والمعدل بالقرار رقم )2018
ــــنة  23رقم ) ــ ــابات الجهات  2015( لسـ ــ ــ ــــوابط رقابية عل حسـ ــ ــــع ضـ ــ م والمتعلق بوضـ

 الممولة من الخزانة العامة. 

  وبع  الم -
ر
ــــروعوجود مبالغ معالة لبع  نفقات الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات بالباب الثالث  شــــ

ـــــنة   ــ ــ ـــــها لسـ ــ ــ ـــــوص عليها بالمادة  2017يرجع بعضـ ــ ــ ( من 162)م تجاوزت المدة المنصـ
انية والحسابا  ر  ت والمخازن. الئحة المير
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 الباب الثالث 

ة من  ــــث للفير ــ ــالـ ــ ــ الثـ ــــاب  ــ البـ ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة لحسـ ــ ــــاليـ ــ المـ ــــة  ــ ــــالحركـ ــ بـ ــــان  ــ بيـ ــــا يل   ــ حبر    1/ 1  فيمـ
 : م2021/ 12/ 31

 الرصيد  مصـروف ل ا التخويل إذن   قيمة  إذن الصـرف   قيمة 

104,778,677 39,473,177 31,964,307 72,814,370 
 

ــــروعمن خالل تقرير متابعة م ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من ات برنامج التنمية  شــــ حبر    1/ 1 الباب الثالث للفير
: وفق  م2021/ 12/ 31  

ر
 اآلن

ي قيمة العقود  اتشـروععدد الم ي اال المست 
ُ
ام باف ن

ُ
 لت

38 262,319,273 178,442,880 73,876,393 
 

ـــــة العـامة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة للتعـاقـد بطريقـة التكليف المبـاشر دون المنـاقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ اتجـاه المصـ
ر ال ر  شـرك إلطفاء الروح المنافسة بير ات لتقديم خدمات بالحواالت والسعر المناسبير
  نصـ  عل  اإلدارية( من الئحة العقود  10/أل  9وذلك بالمخالفة لن  المادة )

والبر
  يجوز فيهــا التعــاقــد  

  الحــاالت البر
ر
ــــة العــامــة إال ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم جواز العــدول عن المنــاقصـ

ــادة ) ــ ــالمـ ــ ــا بـ ــ ــــوص عليهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاشر المنصـ ــــان الموقف  10بطريق التكليف المبـ ــــث كـ (ل حيـ
: التعاقدي وفق   

ر
 اآلن

 بال  تكليف مباش   ممارسة  مناقصة محدودة  مناقصة عامة 

- 7 3 17 11 
 

ــــروعلوحظ بالم - ـــ ــ ــ ــ ــــروع المالية النسبة الفنية للم اإلنجاز ات الجارية تجاوز سنة شــ ـــ ــ ــ ــ  شــ
    بالمخالفة لألعراف المحاســبية والمالية

ا
ــــروععن وجود عدد مفضــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات موقفة  شــــ

ـــــروعتمثل م ـــــرور   بالمصلحة يتطلبات مهمة شــ   ة إنهاء التعاقدات المتوقفةاألمر ضــ
ــن بــالموقف  وإجراء   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان بــالبالد. كمــا موضـ تعــاقــدات جــديــدة بمــا يخــدم مجــال الطير

 :  التنفيذي التال 

 ات منتهية  شـروعم

ام وعليها   ن
ُ
 الت

 ات  شـروعم

 جارية 

 ات  شـروعم

 متوقفة 

 ات متعاقد عليها  شـروعم

 ولم تبدأ 

 ات منتهية خالل  شـروعم

ام العام وعليها  ن
ُ
 الت

1 13 7 15 1 
 

ــيلة بموجب - ــ ــ ــ ـــــرف الأوامر    من خالل متابعة المبالغ المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ م  2021للعام المال     صـ
: لوحظ   

ر
  اآلن

 القيمة  البيان  صـرف رقم امر ال 

 27,  184,  421 ات جاريةشـروعم  24

 29,  909,  256 ات جديدة شـروعم  25

 47, 685,  000 ات جديدة شـروعم  26

 104,  778,  677 جمالي اإل 
 

ــــروع ضـوابط مم بشـأن 2021لسـنة    (3مخالفة منشـور وزير التخطيط رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  شـــ
وذلك من خالل   % 70لجارية نسبة  ات اشـروعة تجاوز المبشأن ضـرور   عودة الحياة 
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ـــــروعمقارنة الم ــ ــ ـــــرف  ات الجارية بأمر الشــ ــ ــ ح م  24صــ ـــــروعبمقير ــ ــ ات المصلحة عل شــ
  حصـر: المثال ال السبيل 

 القيمة  رقم العقد  شـروع الم
   اإلنجاز نسبة  

 المالية 

   اإلنجاز نسبة  

 الفنية 

 ت  تصاال منظومات اال  أجهزة توريد 

 
 
دد العال جدا  تسجيل  أجهزة وتوريد   عي  الير

 صفر % 31 8,  998,  421 2019/ 2

ات مركز المالحة البديل طرابلس   ر  توريد تجهير

 وتوريد أبراج المراقبة الجوية
 صفر % 29 18,  186,  000 2020/ 1

 

  متابعة م -
ر
ــــور وزارة التخطيط ا ــ ــــعف وقصـ ــ ـــــروعضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ات الباب الثالث لعدم توفر  شـ
 تفويضات. إصدار  من طلباتإليها  منظومة للمطابقة والمتابعة لما يرد 

-   
ر
ان المدن ـــــلحة الطير ــ ــ ــ ـــــروع بةظهار حالة الم قيام مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ عل غير حقيقتها لغرض   شـ
 الحصول عل مخصصات. 

ــــروعبالدولة المنفذة لم اإلداريةتعدد الوحدات   - ــ ــ الذي يصعب  األمر    ات المطاراتشــ
ـــــروعتكرار المإل    مع  المتابعة وكذلك قد يؤدي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــالتشـ ــ   –  ات وه  وزارة المواصـ

 . اإلداريةهاز المراكز ج –ات المواصالت شـروعجهاز تنفيذ م –ومصلحة المطارات 

ــــرف التداخل بال - ــــروععل الم  صــ انيةشــ ر ــــرف لوحظ  حيث    ات بمختلف أبواب المير  صــ
. شـروعبع  الم  

ر
انية الطوارئ وبند المتفرقات بالباب الثان ر  ات بمير

 مصلحة الطرق واجلسور 

ــور خالل العام المال   ــ ــلحة الطرق والجسـ ــ ــات مصـ ــ ــصـ ــ م مبلغ وقدره  2021بلغ  مخصـ
ر بلغ  قيمة المبالغ المســـيلة لمصـــلحة الطرق والجســـور دينار    364,351,900   حير

ر
ا

انيــة مبلغ   ر ر بلغ    لدينــار   360,286,314عل مختلف أبواب المير   حير
ر
المبــالغ    إجمــال  ا

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  76,494,753ة خالل نفس العام مبلغ مصـروف ال

 المتبقية   رصدةاأل  صـروف م ال  المبالغ المسيلة  المخصصات البيان 

 1,014,340 7,678,760 6,664,419 8,000,000 الباب األول 

  
 2,308 3,997,690 3,999,998 4,000,000 الباب الثانر

 279,878,268 64,818,303 344,696,572 347,426,576 الباب الثالث 

الباب  

 الخامس 
4,925,324 4,925,324 - 4,925,324 

 283,791,560 76,494,753 360,286,314 364,351,900 جمالي اإل 
 

 نظام الرقابة الداخلية

ئ عل الخ ينة بالمخالفة للمادة   - انية    (88)عدم القيام بالجرد المفاج  ر من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــــجل لحسـ ــ   يتم تع  ماناتعدم فتن سـ
ليتها  لغرض متابعة المبالغ البر

ـــــاب بـــالمخـــالفـــة للمـــاد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحسـ
ر
ر ا ـــــابـــات   (164-163)  تير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة وحسـ ر من الئحـــة المير

 والمخازن. 
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 الثابتة لدي المصلحة.  األصول عدم مسك سجل  -

ئ إجراء   عـدم - ــتـديمـة بـالمخـالفـة للمالتفتيش والجرد المفـاج  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - 177)  واد للعهـد المسـ
انية والمخا  (182 ر  زن. من الئحة المير

ــــتديمة بالمخالفة للمادة   - ــ ــــجل العهد المسـ ــ ــــك سـ ــ انية    (181)عدم مسـ ر من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

ــويــــة العهــــد المؤقتــــة بــــالمخــــالفــــة للمــــادة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ر
ــة    (188)التــــأخر ا انيـ ر من الئحــــة المير

 والحسابات والمخازن. 

  جباية بع    -
ر
    اإليراداتقصـــور المصـــلحة ا

ر
بيع كراس المواصـــفات  إيراد   المتمثلة ا

 الخاصة بالموازين.  اإليراد كذلك 

اسـتحداث وظيفة مسـاعد رئيس المصـلحة بناء عل قرار المجلس الرئا   لحكومة  -
  رقم  

ــــنة    (1210)الوفاق الوطبر ـــ ــ ــ ــ ــــأن   م2019لسـ ـــ ــ ــ ــ تكليف  بمهام مما يعد مخالف  بشـ
  رقم  

ـــــنة    (1455)لقرار المجلس الرئا   لحكومة الوفاق الوطبر ــ ـــــأن   م2018لسـ ــ بشـ
 . اإلداري ات مصلحة الطرق والجسور وتنظيم جهازها اختصاصالهيكل التنظيم  و 

  المصــــلحةل وكذلك تمليك ســــيارة  -
إل   قيام المصــــلحة بتمليك عدة ســــيارات لموظقر

التـسجيل بدون قرار تمليك    إجراءاتالمراقب المال  بالمـصلحةل حيث تم اسـتكمال  
ـــــيارات بمبالغ زهيدة  ـــ ــ ــ ــ     وتم تقدير قيمة السـ

 
   لمخالفا

ـــــبة الدولية والبر ـــ ــ ــ ــ معايير المحاسـ
ـــــريعل وبالمخالفة لل سعار تقييم حسب األ إعادة    تن  عل ــ ــ ات القانونية المنظمة  تشــ

 لعملية تمليك السيارات المملوكة للدولة. 

ي الباب  
ن
 الثان

:   من هدا الحساب تكشف لنا صـرف من خالل الفح  والمراجعة ما تم   
ر
 اآلن

ــــداد مبلغ لتدريب الم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلحة بسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بدورة خارجية لعدد  قيام المصـ موظف    31وظفير
ر   دينارل  72,000بقيمة   ر عدم وجود ما يفيد نقل الموظفير   ومن خالل المراجعة تبير
ــــور إل  ــ ــ ــ ات وختم الدخول والخروج وصـ ــــير ــ ــ ــ   التأشـ

ر
الدولة المعنية بالدورة والممثلة ا

ــهـــادة التـــدريـــب وذلـــك بنـــاءا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورة من شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اإلفـــادة عل    الجوازات واالكتفـــاء فقط بصـ
  (99)من رئيس قســم التدريب بالمصــلحةل وذلك بالمخالفة ألحكام المادة  المقدمة  

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

 وتجزئتها عل عدة   شـــراءقيام المصلحة ب -
 
ة جدا ات بالرغم  شـــرك القرطاسية بقيم كبير

ــع لكل هذه التوريداتل باإل  ــلحة ال يتسـ ـــــراءأن المخزن الخاص بالمصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــافة إل شـ  ضـ
  كمبيوتر    أجهزة 

ر
ــراءوكذلك التوسع ا ــ ــ ــ   ل  كوبونات الوقود   شــ

ر
وكروت الهاتف النقال ا

 األمر    م2021نهاية العام المال   
 
ا ــــرف أن ال الذي يعط  مؤشر ـــ ــ ــ ــ كان بقصد استنفاذ    صــ

ــــ  مما يعد  ــ ـــ ــ ــ ــ   المخصـ
 
ـــــابات    (13)ألحكام المادة مخالفا ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر من الئحة المير

لسنة    (19) قانونمن ال  (3/ 46)ب  المادة    رتقضـ والمخازنل ومخالفة مالية وفق ما  
  شأن2013

ر
 . تنظيم ديوان المحاسبةإعادة  م ا
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 (التحول)الباب الثالث  

ــرف ومن خالل الفح  والمراجعة ما تم   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من هذا الحســاب لنا بع  المالحظات  صــــ
  
ر
: نوردها ا  

ر
  اآلن

ــــلحة بفتن   - ــتندي  محلية لبع  الاعتمادلوحظ قيام المصـ ــ ـــــرك ات مسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ات مقابل  شـ
ــــنة   ــ ــ ــ ــ ــــاريــــع منذ سـ ــ ــ ــ ــ ــــكل 2013تنفيذ بع  المشـ ــ ــ ــ ــ   شـ

ر
  تم تعليتها ا

م وهذه المبالغ البر
ــــتندي  ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالحية هذه  اعتمادات مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ زال  معلقة حبر تاريخ ل بالرغم من انتهاء صـ

 إلغائها حبر تاريخ . أو  م ولم تقم المصلحة بتجديدها 2015ات منذ سنة عتماداال 

-   
ر
 بع  الطرق الزراعية مما يعد   إنشاءقيام المصلحة بالتعاقد عل مشاريــــع تتمثل ا

  
 
ـــــنة    (143)للقرار رقم  مخالفا ــ ـــــاء  م2005لسـ ــ ـــــأن إنشـ ــ ـــــور   بشـ ــ ـــــلحة الطرق والجسـ ــ مصـ

ـــــنة    (1455)والقرار رقم  ـــــأن اعتماد   م2018لسـ ـــــالهيكل التنظيم  و   بشـ ـــــاصـ ات  اختصـ
 : وعل سبيل المثال  لمصلحة الطرق

ـــــروع م - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك طريق الرابط من المسـجد العتيق حبر مقر التنفيذ ال  شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ كية رقم  شـــ ة الير
 دينار.  3,200,000بقيمة تقدر  2021/ 37العقد 

  2021/ 102كم عقد رقم    2,750الشقيقة وامس بطول    رئيسـرتنفيذ الطريق ال ▪
 دينار.  2,900,000ة تقدر إجماليبقيمة 

ـــــروع لوحظ قيام المصلحة بطلب مخصصات لم - وتطوير القطاع الساحل   دراسة   شــ
ر بطول  / الكراريم ــــد من الحوادث   90زليير ــــارج للحـ ــــل والمخـ ــــداخـ ر المـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كم وتحسـ

ـــــالمة المرورية عقد رقم  ــ ـــــتوى السـ ــ ـــــنة   2021/ 3المميتة والرفع من مسـ ــ مل  2021لسـ
ـــــروع م لنفس الم2021لسـنة    (4)وكذلك تم طلب تفوي  مال  غير مسـيل رقم   ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــ

ر أن القيمـــة اإل   دينـــارل 1,515,000ة تقـــدر بحوال   إجمـــاليـــبقيمـــة   ة  جمـــاليــحيـــث تبير
وحيــــث أن القيمــــة الفعليــــة للعقــــد تقــــدر بحوال    دينــــارل  3,800,000تقــــدر بحوال   
 دينار.  700,000هناك زيادة تقدر بحوال  دينار أي  3,100,000

-   
ر
قيام المصلحة بطلب مخصصات مالية لمشاريــــع لم يتم التعاقد عليها ودراستها ا

ــــل وهذا ما يعد م ـــ ــ ــ ــ ــــابات    (36)  مادة خالفة إلحكام الاألصـ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر من الئحة المير
 والمخازن. 

 العهد المالية

ـــــنة   ـــــلحة منذ سـ ر وجود عهد مالية عل المصـ - 2008من خالل الفح  والمراجعة تبير
ــويتهــا وقفلهــا ولم يتمدينــار    9,812,300ة وقــدرهــا إجمــاليــم بقيمــة 2021 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لم يتم تسـ

المواد  المصـــلحة بالخصـــوص مما يعد مخالفة ألحكام  إدارة   من قبل  اتخاذ أي إجراءات
انية والحسابات والمخازن.  (184-185-186-188) ر  من الئحة المير

 ماناتحساب الودائع واأل 

ـــــرف ومن خالل المتابعة والفح  والمراجعة عل ما تم     من هذا الحساب والرصيد صــ
  بالحساب 

ر المتبقر   تبير
ر
: بع  المالحظات نرودها ا  

ر
 اآلن

ـــــلحة بتحويل مبلغ   - ــ ــ ـــــاب الودائعدينار    2,730,000قيام المصـ ــ ــ ـــــاب  إل   من حسـ ــ ــ حسـ
ـــــلحة رقم    التحول بناءا  ــ ــ ـــــنة    (143)عل قرار رئيس المصـ ــ ــ ـــــكل تدوير  2021لسـ ــ ــ   شـ

ر
م ا
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  هذا الحســـاب وتم  
ر
  من حســـاب التحول تم تعليت  ا

بالمخالفة    اإلجراءرصـــيد متبقر
 بدون موافقة من مجلس الوزراء. 

 والمحــددة  وجود مبــالغ مــاليــة بــا  -
 
ــموحــة بهــا قــانونــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب تجــاوزت المــدة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لحسـ

  لم 1997ســــنة إل   لم يتم البث فيها حبر تاريخ  حيث يرجع البع  منها و   البشــــأنه
  وهو ما يعد 

 
انية والحسابات والمخازن.  (162)للمادة مخالفا ر  من الئحة المير

ـــــاب الودائع واأل   ال يوجـــد بيـــان تحليل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     الـــذي يعـــد مـــانـــات األمر  دقيق لحسـ
 
مخـــالفـــا

انيـة  (163)ألحكـام المـادة   ر ر أنـ  هنـاك مبـالغ    لمن الئحـة المير ومن خالل المتـابعـة تبير
ــاريــــع نقل  تبعيتها لجهاز تنفيذ مإل    تم تعليتها  ــ ــ ــ ــاب لمشـ ــ ــ ــ ـــــروع هذا الحسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ات  شـ
ــــرور الذي يتوجب  األمر    المواصالت ــ ــ ــــروع ة إلزام المصلحة بتصنيف كل المضــ ــ ــ ات  شــ

  انتقل  تبعيتها للجهاز و 
ــــلحةأو   ا إحالتهالبر ــ ــ ــ ــــاب ودائع المصـ ــ ــ ــ ــــمها من حسـ ــ ــ ــ إل  خصـ

 حساب ودائع الجهاز. 

 المخازن

ر  : من خالل ال يارة الميدانية للمخزن تبير  
ر
 اآلن

ــــنوية باحتياجات المخزن التابع ل   إجراء   عدم - ــ ــ ــ ــــات السـ ــ ــ ــ ر المخزن إعداد المقايسـ أمير
ـــــادة   ـــة لن  للمـ ــ ــالفـ ـــ ــالمخـ ـــ بـ ـــــاف  ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة    (233)عل مختلف األصـ انيـ ر المير ـــــة  من الئحـ

 سابات والمخازن. والح

ــــ  لها بالمخالفة   -   المكان المخصـ
ر
ــــعها ا ــــناف ووضـ عدم وجود بطاقات لبع  األصـ

انية والحسابات والمخازن.  (231)لن  المادة  ر  من الئحة المير

ر لنــــا قيــــام اللجنــــة م  2018/ 12/ 31من خالل االطالع عل نتــــائج جرد المخزن   - تبير
ــــاسبجرد محتويــــات المخزن عل   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ي بمحتويــــات الم  أسـ خزن دون مطــــابقتهــــا  دفير

ــيـد الفعل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الئحـة   230الـذي يفقـد الجرد أهميتـ  بـالمخـالفـة للمـادة األمر  للرصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

 البحري ة النقل  شـرك 
 ةشـرك نتيجة نشاط ال 

ي  رأسمالية  خسائر  اتمصـروفال  اإليرادات 
ن
 الصاف

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

158,191,37

7 

200,113,50

6 

209,271,81

6 

206,535,83

7 
 - 

21,205,03

4 

51,080,43

8 

36,075,33

6 
 

 األصولالخسائر الناتجة عن بيع  

ــنـة   بطوطـةبيع النـاقلـة ابن   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـحقق لل م  2020سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارة بمبلغ وقـدره  شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة خسـ
  دينار.  21,205,034

ـــــابية   - ر القرضـ ـــــغالتبيع الناقلتير ـــــار المشـ ــــرك من   وانتصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ قد حقق   و   V.SHIPSة شـ
ــة أربشـــرك ال ــ ـــ ـــ يــ ــاح دفير ــ ـــ ـــ من بيع الناقلة القرضابية  دينار   16,712,638  وقدره   ة بمبلغــ
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ــــار من بيع النــاقلــة دينــار    15,588,646ومبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وهــذه األربــاح نــاتجــة عن تغير   انتصـ
  . م2021/ 1/ 4 بتاريــــخ العملة  صـرف سعر 

 الحوكمة  

ـــــرك عدم قيام الجمعية العمومية لل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ والمعدل بالقرار    (76) بالقرار رقمة المشـــكلة  شـ
ــــادر من مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية  (94)  رقم ـــ ــ ــ ــ ــــنة    أي اجتماع   الصـ ـــ ــ ــ ــ لسـ

ـــــا   من النظـام األ   (28)لن  المـادة    ةمخـالفـالتقرير  عـداد إحبر تـاريــــخ  م  2021 ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
 التجاري. من القانون  (163)المادة  وكذلك ن المعدل 

ـــــرك لل  اإلدارة عدم قيام مجلس   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ الجمعية العمومية غير العادية لالنعقاد    بدعوة ة  شـ
ــــرعةعل وج  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     التخاذ التدابير المناســبة ســــ

 
من   (594)علي  المادة    لما تن وفقا

ـــــرك م بخصوص خسائر ال2010لسنة    (23)القانون التجاري رقم  ــ ــ    شــ
ة المرحلة والبر

ــــنة  ــ ــ   نهاية سـ
ر
ــــبت   دينار أي   504,287,961حوال  م  2020بلغ  ا ــ ــ  % من 42ما نسـ
 دينار.  1,200,000,000 المال البالغرأس 

ــــرك الالعلمية غير مطابقة لنشــاط   اإلدارة مؤهالت مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أعضــاءزيادة  ةل كذلك  شــــ
ــــاءعن خمس   اإلدارة مجلس  ــ ــ ــ ــ ــــا   من النظام األ   (33)مخالف لن  المادة    أعضـ ــ ــ ــ ــ   سـ

 ة. شـرك لل 

ــــاءبع    - ــ   جهات  اإلدارة مجلس   أعضـ
ر
ــــيد/ أخرى    هم مدراء عامون ا ــ  .ا مم.   منهم السـ

ــــرك بالإدارة  و مجلسعضــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    إدارة   ومدير ة  شــــــ
ئ بالمؤســــســــة الوطنية للنفط البر

ر
الموان

ومدير   اإلدارة ع عضو مجلس . ا . م  / والسيد   ةلشـــرك التعتي  من أهم مستأجري نواقل  
ـــــرك دوالر لل   240,000,000ا والمانحة للقرض أفريقيلمحفظة ليبيا   معا  ــ ـــ ــ ــ ــ األمر    لةشــ

 الرشيدة.  الذي يعد مخالفة لمبادئ الحوكمة

امعدم  - ر ـــــرك بال اإلدارة مجلس   الير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــا   من النظام األ   (38)  مادة ة بالشـ   تن   سـ
 والبر

ـــــرور عل   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــهرين  اإلدارة مجلس   اجتماع ة ضـ بمعدل  أي  مرة واحدة عل األقل كل شـ
ل  اجتماع ســــ 

 
  ســــنة   حيث عقد ات ســــنويا

ر
  ســــنة    اتلاجتماعم خمســــة  2020ا

ر
وا

ر اجتماعم  2021   األول    ير
ر
  ا
ر
  يناير والثان

ر
مجلس   أعضـــاءتكرار تغيب  ل مع  ســـبتمي  ا

 ات بعذر وبدون عذر. جتماععن اال  اإلدارة 

ــــامالت   - ــــة بع  المعـ ــــة بفح  ومراجعـ ــــداخليـ ــــة الـ ــــب المراجعـ ــير مكتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وتقصـ
تراجر

 القيود 
ا
 . المحاسبية المالية وخاصة

ـــــعف نظام الرقابة الداخلية المطبق عل   - ــ ــ ــ ـــــول ضـ ــ ــ ــ ـــــتبعاد   األصـ ــ ــ ــ ر اسـ الثابتةل حيث تبير
بمبلغ    م2020/  12/ 31تســوية جردي  بتاريــــخ    39قيمة بع  الســيارات بالقيد رقم 

ـــــياراتن  أ دينار والعلم    120000 ـــــنة  تم بيعها منذ   هذه السـ ـــــتبعد   م2017سـ ولم تسـ
  سنة

ر
 م. 2020 من رصيد السيارات إال ا

 شـركةال مالحظات عن نشاط  

اتيجياسة بةعداد خطة شـرك ال عدم قيام -  . اإلداريةة عل جميع مستوياتها ير

ـــــرك عدم قيام ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــوية المبلغ  شـ ــ ــ ـــــم  والظاهر تح  دينار    19,990,654ة بتسـ ــ ــ مسـ
ــة ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ ــة الوطنية للنفط    المؤسـ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ ــــالت المؤسـ ــ ــ ر من خالل مراسـ الوطنية والذي تبير
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ــرك الواردة لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك ات أن المبلغ المستحق لل جتماعة ومحا ر اال شــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مليون  3ة هو شــ
 فقط. دينار 

ـــــرك قيام العدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ امســـداد ة بشـ ر المســـتحقة  قروض طويلة األجل  الاتها فيما يخ   الير
ـــــتثمار ل ـــــة الليبية لالسـ ـــــسـ ـــــتثمار أفريقيمحفظة ليبيا    –  لمؤسـ ر تأخر   –  ا لالسـ حيث تبير
ـــــرك ال ــ ــ    شــ

ر
ـــــرك وعل الرغم من إعفاء ال  سداد األقساطلة ا ــ ــ ة من الفوائد المالية عل شــ

ــــرك القرض ومصاريف التأخير ومنن ال ة سداد سنة بدون فوائد ة  شــ الذي قد األمر    فير
  المصــــارف  إل   رفع قضــــايا قانونية ضــــدها قد تصــــلإل    يؤدي 

ر
الحجز عل األموال ا

  البحر. 
ر
 والناقالت ا

ونيعدم وجود منظومة   - ـــــرك ة لدى الإلكير ــ ـــ ــ ــ ــ   ة تحوي مجموعة التعاقد وتتبع عمليةشـــ
 اليها. المطالبات والمحصل عنها والرجوع إصدار 

ــــرور  - ــ   العقود مع   النظر ة  إعاد  ة ضــ
ر
ــــرك ا ــ وباألخ     V. SHIP-ESM-ITM اإلدارة ات  شــ

ــرك عقد  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     V. SHIPةشـــــ
    البر

ر
ــرك كي  عدد من ناقالت الأ تشـــغل ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة مع تحقيقها  شـــــ

ــــاريف عالية مقارنة بال ــ ــ ــ ــــائر متتالية ومصـ ــ ــ ــ ــــرك لخسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــغلة األخرى خالل   اتشـ ــ ــ ــ المشـ
ة. السنوات األ   خير

ـــــرور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   ســـياســـةالنظر  إعادة    ة ضـ
ر
ـــــرك ال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   عقود  شـ

ر
ألنها غير ذات جدوى   اإليجار ة ا

ن وصـــل مجمع الخســـائر  م إل أ 2011ية لتحقيقها خســـائر متتالية من ســـنة اقتصـــاد
 دينار.  504,287,961مبلغ وقدرة  م2020حبر سنة 

  عدد الطاقم البحري سواء الذي تعمل ب  ال -
ر
ــرك إعادة النظر ا ــ ـــ ــ ــ ــ  شــ

 
المعتمد أو   ة حاليا

  حيــث توجــد فيــ  مبــ
  المالك الوظيقر

ر
ــغلــة من   اعتبــار الغــة بــلــديهــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النــاقالت المشـ
 ة ه  أربعة ناقالت فقط. شـرك قبل ال

 سنة.  15تقادم متوسط عمر الناقالت حيث تجاوز عمر معظمها  -

ــــرك عزوف المؤســــســــة الوطنية للنفط عن التعاون مع ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تضــــييع فرص أدى إل   ةشــــــ
  السوق 

ر
ة لتشغيل الناقالت ا . كبير  المحل 

 ة جرمة للتوكيالت املالحية والشحن والتفريغ شـرك 
 الرقابة الداخلية

  الإدارة   تأخر  -
ر
ـــــركة ا ــ ــ ر أنإشــ انية تم  آخر  عداد قوائمها المالية حيث تبير ر ها  اعتمادمير

ـــــنة  ــ ــ ــ ـــــبة كان  سـ ــ ــ ــ انية  آخر    نأ و م  2008من قبل ديوان المحاسـ ر كان     عدادها إتم  يمير
 ات. شـرك من الالئحة المالية لل  (78)بالمخالفة لن  المادة م 2009لسنة 

ات من خالل شـرك من القانون التجاري لل   (49)عدم تقيد هيئة المراقبة بن  المادة   -
ـــــور خالل   ـــ ــ ــ ــ ــرك للجمعية العمومية لاألول    العادي   جتماع اال عدم حضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ة جرمة شـ

  م. 2020للتوكيالت المالحية لسنة 

  كافة  شــــرك ال  الشهرية لحساباتة بأعداد مذكرات التسوية  شــــرك الارة  إد  عدم قيام -
ر
ة ا

من الالئحة   5  الفقرة رقم  (79)المصارف ومنذ سنوات عدة بالمخالفة لن  المادة  
 ات. شـرك المالية لل 
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ــــرك لم تقم ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل ممتلكاتها بشــكل عام بالمخالفة لن  المادة  شــــ من  (5)ة بالتأمير
 ات. شـرك الالئحة المالية لل 

  النظام األ  -
ر
  ا
ر
ـــــا   وجود خلل قانون ــ ــ ـــــرك  لل سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــكل محدد شـ ــ ــ ـــــن شـ ــ ــ ة حيث ال يوضـ

 العام. والمدير  اإلدارة ات رئيس مجلس ختصاصال 

  الالئحة المالية لل  -
ر
ــــرك وجود خلل ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ فيما   اإلدارة ة والمعتمدة من قبل مجلس شـ

  جدول  
ر
ـــــرف يتعلق ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ر عدم وجود دول   لالمبي  صـ مدرجة بالجدول    حيث تبير

ــنيف الثـــالـــث عل غير طبيعتهـــا وحينمـــا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   التصـ
ر
ــــدر قرار يوكـــذلـــك وجود دول ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ

 .  باإليفاد لها تم العمل بالجدول المعتمد من قبل المجلس الرئا  

ر بال صـرف  -  مكتب المراجعة لها.  اعتماد ة دون شـرك عهد للمسؤولير

ـــــرك عدم مســـك ســـجالت المحاســـبية بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ســـجل خاص    ة ومنها عل ســـبيل المثال شـ
عدم وجود  ضافة إل ل باإل وسجل يومية الصندوق  عتماد الثابتة وسجل اال   األصول ب

 منظومة للحسابات الختامية. 

ـــــرك وجود عجز بخ ينة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرك الإدارة   ة مثب  من قبلشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ دينار    12,828بقيمة  ة  شـ
ر الخ ينة أ وتخ       السابق. مير

ة بـــالخ ينـــة وكـــذلـــك وجود مبلغ   -   ة بقيمـــةجنبيـــبـــالعملـــة األ يتم االحتفـــاظ بمبـــالغ كبير
من الالئحـة المـاليـة    (32) مـادة م وعـدم التقيـد بـال2021/ 9/ 29بتـاريــــخ  يورو   4,970

ــرك لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النقدية بالخزائن بعدم االحتفاظ اال اإلدارة بشـــأن ة والمعتمدة من مجلس  شـــــ
 بالمبالغ المسحوبة. 

ــــرك الإدارة    قيام - ــ ــ ــ ر بالشــ ة لصالن موظفير ــــرك ة بةصدار صكوك وبقيم كبير ــ ــ ــ ة وايداعها  شــ
 النقدي ومنها عل سبيل المثال:  صـرف بالخ ينة لل 

 التاريــــخ  القيمة  رقم الصك 

99651 120,000 31/5/2020 

99652 120,000 31/5/2020 

99654 120,000 30/6/2020 

99655 120,000 30/6/2020 
 

ر لم تعـــد تربطهم - ــيـــارات الزالـــ  بحوزة موظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلـــة أي    وجود العـــديـــد من السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
  : ة وهم ما يل  شـرك بال

 رقم اللوحة  نوع السيارة  االسم 

 534232-5 م دبليوأ  ن    ر . ع

 793504-5 وبتيما أ كيا  ا ع. 

 1889252-5 تويوتا برادو اأ. 
 

ــــاب - ـــــدر كتـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاريــــخ    (.م.اح )  المكلف  اإلدارة رئيس مجلس    صـ م إل 2019/ 11/ 13بتـ
ــــرك الإدارة  مجلس  رئيس ــ ــ ئ جاء فيها بأن   شــ

ر
كم بالتنازل عل قيمة  د نفية الليبية للموان

  األ 
ر
ــــرك مال  رأس   ســــهم المســــاهم فيها ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة دار الصــــناعة والصــــيانة البحرية بقيمة  شــــــ

ـــــرك لصالن الدينار   850,000 ـــ ــ ــ ــ ئ وحسب العقد حيث  شــ
ر
  اإلجراءيعتي   ة الليبية للموان
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ـــــت    اإلدارة مع عدم عرض الملف عل مجلس   لتم بالمخالفة من قبل المعبر ـــ ــ ــ ــ لدراسـ

  في . وأخد الرأي القان
ر
 ون

 ة للطريان القابضة  فريقي ة الليبية األ شـرك ال 
 شـركةنتيجة نشاط ال 

ـــــرك تكبدت ال - ــ حيث   ة خسائر مالية عن نشاطها التشغيل  خالل السنوات السابقةشــ
ا م  لخسائر ال

ــرك بلغ المجمع الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك بتاريــــخ  دينار    86,781,496يقارب  ة ما شــ
 م. 2021/ 12/ 31

ــــروف فاع  ارت - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك ات المصــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م نتيجة  2020عما كان  علي  بســــنة  م  2021ســــنة  ة  شــــــ
  ال
ر
ر بال  بالمخالفة عل  صـرف للتجاوز ا  الصح  للعاملير

ر ة خالل سنة  شـرك بند التأمير
 %. 186 زيادة  م وبمعدل 2020 بسنةم مقارنة 2021

ـــرك لم يرد لل  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ انشـ ــــة للطير ــ ــــغيل  لجميع  أي  ة القابضـ ــ ــــاط التشـ ــ أرباح ناتجة عن النشـ
ان والنقل الجوي.  ات التابعة العاملةشـرك ال   قطاع الطير

ر
 ا

 الحوكمة

امعـــدم   - ر ــــركـــالإدارة    مجلس  الير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بعقـــد فريقيـــة الليبيـــة األشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان القـــابضـ ة للطير
   ات الســنوية للجمعية العمومية لل جتماعاال 

ــــركات التابعة لســنبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021-2020شــــ
ة وذلك شـــرك ات المنظمة لعمل التشـــريعخالل اآلجال القانونية المنصوص عليها بال

ــنـة  (23) قـانونمن ال  (163)نحو مخـالف ألحكـام المـادة عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2010لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ
 . ةشـرك  لل سا   من النظام األ  (19)النشاط التجاري والمادة 

امعدم  - ر ــــرك الإدارة   مجلس  الير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــة بتقديم بيان  فريقية الليبية األشـ ــ ان القابضـ ة للطير
   شــــرك ات الجمعية العمومية لل اجتماعخالل  

رتبات  م حول الم2021-2020ة لسنبر
ــــل عليها   ــ ــ ــ   تحصـ

ــاءوالمزايا النقدية والعينية البر ــ ــ ــ ــ ــــنة وذلك   أعضـ ــ ــ ــ المجلس خالل السـ
ــــنة    (23)من القانون    (183)بالمخالفة للمادة   ــ ــــأن   م2010لسـ ــ ــــاط التجاري  بشـ ــ النشـ

 ة. شـرك  لل سا   من النظام األ  (34)والمادة 

ام إدارة عدم  - ر ــــرك الالير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات المالية  شـ ــ ــ ــ ة بةعداد قوائم مالية مجمعة ألي من السـ
ـــــابقة وذلك بالمخالفة ألحكام المادة   ـــ ــ ــ ــ ـــــنة    (23)  قانونمن ال  (254)السـ ـــ ــ ــ ــ   م2010لسـ

 ة. شـرك  لل سا   من النظام األ  (46)النشاط التجاريل والمادة بشأن 

 المالحظات

ــرك تأخر ال - ــ ــ   دفع القيمة المتبقية من شــ
ر
تبلغ قيمة  المال المكتتب في  حيث  رأس  ة ا

ــــركـالمـال رأس   الجزء غير المـدفوع من  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وهو مـا دينـار دينـار    665,000,000ة  شـ
 . سا   األ من النظام  (6)يخالف ن  المادة 

ــــعف أنظمـة الرقـابـة اإل - ــ ـــ ــ ــ ــ ونيـضـ   إداريـةة لعـدم وجود منظومـة عمـل مرك يـة مـاليـة و لكير
 موحدة. 

ــــرك المنظومات العاملة غير مربوطة مع ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــأن  أن األمر    ات التابعةلشـ ــ ــ الذي من شـ
  متابعةشـرك يضعف من قدرة ال

ر
 ات التابعة لها. شـرك الأداء  ة ا
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ود بمنظومات عمل بشأن    ةشــرك حال  قائم بال شــروع مأو  عدم وجود خطة عمل - ر الير
 ات التابعة. شـرك ة بما يمكنها من الربط مع الشـرك موحدة تالئم طبيعة عمل ال

ــــروط وضوابط اإلعدم وضع الية بخصوص  - ـــ ــ ــ ــ والسداد للقروض الممنوحة   قراضشــ
  بلغ  شـرك لل 

 . ينار د 395,377,837حوال  ات التابعة والبر

ــور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   متـابعـة ديونهـا لـدالإدارة    قصـ
ر
ــــركـة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الغير حيـث بلغـ  قيمـة الـديون  ى شـ

  دينار.  8,877,355 حوال   أخرى ات التابعة وجهات شـرك ال علالمستحقة 

ـــــرك ارتفاع رصـــيد الذمم الدائنة المســـتحقة عل ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بنهاية   والذي بلغاتجاه الغير   ةشـ
ــتحقـــة لوزارة    دينـــارل 711,757,474م مبلغ وقـــدره  2021 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكلـــ  المبـــالغ المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ

 . جمال  اإل % من 92المالية حوال  

 ة  فريقي ة اخلطوط اجلوية األ شـرك 
   الحوكمةنظم  

ــــرك لل عقدت الجمعية العمومية   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ر اجتماعة  شـ ــــنة    ير ــ ــ بتاريــــخ  أولها  م  2020خالل سـ
    ممــا يعــد ذلــك   م2020/ 09/ 21

 
ــــ  عليــ  المــادة    لمــا مخــالفــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من النظــام   (27)نصـ

ــا   األ  ــ ــ ــ ــــهر   من تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية خالل أربعةسـ ــ ــ من انتهاء  أشـ
  السنة المالية السابقة. 

وذلك بالمخالفة    العموميةلالجمعية    اجتماع ال يوجد ســجل خاص بتدوين محا ر  -
ــــا   األ من النظام   (33)للمادة   ــ مختلفة  أرقام   لوحظ وجود قرارات تحملل كذلك سـ

ـــــتند عل ـــــنة    اجتماع محا ر  أرقام   وتسـ وتحتوي عل نفس  م  2019غير موجودة لسـ
 . البيان

ـــــرك لل الهيكل التنظيم     اعتماد لوحظ   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــادر شـ ــ ــنة    ة الصـ ــ   سـ
ر
ن قبل رئيس م  م2015ا

ة  شـرك  لل سا   من النظام األ   10الفقرة    (36)للمادة    وذلك بالمخالفة  اإلدارة مجلس  
ـــــ  عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

من الجمعيـــة العموميـــة الغير   عتمـــاد عـــداد الهيكـــل التنظيم  واال إالبر
 . سا   األ من النظام  6الفقرة  (28)العادية حسب المادة 

ية المحلية والخارجية  صـــــرف ة بةعداد مذكرات تسوية لحساباتها المشـــــرك عدم قيام ال -
  الحصول عل بيانات ومعلومات 

ر
 دقيقة. مما يؤثر ذلك ا

ـــــرك الإدارة   تأخر  - ــ   شــ
ر
انيات للسنوات  ة ا ر آخر   كان   ثل حيم2020-2014 اعداد المير
انية معدة ومحال  ر ــــنة  إل   مير ــ ــ ــ ــ ــــبة للمراجعة سـ ــ ــ ــ ــ انية  آ ل و م2013ديوان المحاسـ ر خر مير
 م. 2010معتمدة من الديوان 

ــــاف األخطاء    عتماد عدم اال  - انية التقديرية كأداة للرقابة واكتشـ ر ــــحيحهالعل المير   وتصـ
 .   توفر الواقع العمل 

 حيث أنها لم توفر كافة المعطيات والبيانات البر

 ةشـرك مالحظات عن نشاط ال 

ر المنطقة الفريقية األشـرك ن  تم توحيد الأ اإلفادة برغم   - ان بير   ية والغربيةشـرق ة للطير
ـــــرك   المازالإال أن    ــ ــ ان بالمنطقة الفريقية الليبية األشــ ـــــرق ة القابضة للطير ــ ــ ية قائمة  شــ

  . دينار  713,000حوال  م 2020 وقد بلغ  مصاريفها خالل الربــع الثالث لسنة
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ر اللذين يتقاضون مرتبات من ال - ـــــرك عدم تحديث قاعدة بيانات لكافة الموظفير ــ ل  ة شــ
  معتمد عضافة إل باإل 

 ة. شـرك لل دم وجود مالك وظيقر

ـــــرك الهندسة والصيانة بالإهمال إدارة  تقصير و  -   تزويد شــ
ر
ات بالفواتير  الحسابإدارة   ة ا

 أ والمطـــالبـــة المـــاليـــة  
ا
ظهور أدى إل    بـــأول لقطع الغيـــار والمعـــدات المؤجرة للغير   وال

ــرك لصـــالن ال  دينار   12,231,888دين بمبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــرك   علة  فريقية األشـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الخطوط شـــــ
 الليبية. 

ـــــرك استمرار ال - ــ ــ ــ   شــ
ر
ـــــرف ة ا ــ ــ ــ   (6)  قانونتاريخ  وذلك بالمخالفة لل إل   عالوة العائلة  صــ

  العام م2013لسنة 
 تقرير عالوة العائلة. بشأن  الصادر عن المؤتمر الوطبر

ــــرك لوحظ توسع ال - ـــ ــ ــ ــ   شــ
ر
ــــرف ة ا ـــ ــ ــ ــ ة تصل  صــ إل  السلف وأن بع  السلف بمبالغ كبير

 يتم الخصم منها.  ولم دينارل 78,491

ــــرك لية بالالما   اإلدارة   إهمال تقصير و  - ــ ـــ ــ ــ ــ   عدم األخذ باال شــ
ر
المالحظات الواردة   عتبار ة ا
  عدم 

ر
ـــــروف العهد ال  إقفال بتقارير الديوان السـابقة المتمثلة ا ــ ـــ ــ ــ ــ   2014ة من سـنة  مصـــ

 . ةشـرك من الالئحة المالية بال (45) مادة لن  ال ةمخالف م وذلك 2021وحبر 

ــــرك قيام ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ة بشــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بها بعد انتهاء خدمتهم    إجازة بدل    صــــــ مقابل نقدي  للعاملير
ــــ  علي  ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة    (12)  مادة بالتجاوز والمخالفة لما نصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار قانون   م2010لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بةصـ

ــــتحق العاملأ عل    وذلك عالقات العمل   ــ ــ ــ ــ وي  عن اجازت   الموظف التعأو   ن  ال يسـ
  يتمتع بها 

  حدود إرغبت   عل كان التأجيل بناءا   إذا البر
ر
 . أشهر  6ال ا

 ة اخلطوط اجلوية الليبية  شـرك 
 شـركةنتيجة نشاط ال 

ـــــرك خسائر البلغ    - ما   وهو دينار   1,800,336,942مبلغ  م  2020  سنة  نهاية إل  ةشــ
تجاوز ما ن   دينار وه  نسبة ت  434,154,835المال المدفوع والبالغ  رأس   يتجاوز 

  عليها القانون التجاري. 

 الحوكمة

ــــنة   ة اإلدار ات لمجلس اجتماعتم عقد ثالثة  - ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك بالمخالفة لما   م2020خالل سـ
ــــ  علي  المادة   ــ ــ ــ ــ ــــا   من النظام األ   (37)نصـ ــ ــ ــ ــ   6 والذي ين  عل أن يكون هناك  سـ

ـــــنة عل أقل تقدير اجتماع ــ ــ ــ ـــــافة إل ل باإل ات خالل السـ ــ ــ ــ ـــــجل خاص  و وجعدم ضـ ــ ــ ــ د سـ
ــــدوين قرارات مجلس   ــــا ر    اإلدارة بتـ ــــومحـ ــــاعـ ــــة  اجتمـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــك بـ ات المجلس وذلـ

 ة. شـرك  لل سا   من النظام األ  (39)للمادة 

ـــقيام المدير العام بتجاوز   - ــ ــ ــ ــ ـــاصـ ــ ــ ــ ــ ـــــب وهذا اختصـ ــ ــ ــ ر وتغيير المناصـ  ات  من حيث التعيير
 
 
 . اإلدارة ات مجلس اختصاصيعتي  من األمر  لقواعد الحوكمة حيث أن هذا مخالفا

ـــــير مجلس   - ــ ــ   المحطات الخارجية  الالزمة حيال م  اإلجراءاتباتخاذ   اإلدارة تقصـ
وظقر

   الذين انته  مدة إيفادهم للعمل بالخارجل
ا
عن عدم قيام الجمعية العمومية  فضــــع

 الالئحة الخاصة باإليفاد للخارج.  اعتماد ة بشـرك لل 



 

 

 

 
501 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

افيلم يتم وضـــع هيكل تنظيم  مبســـط لتقلي  العالوات   -   لك ذو   ةاإلشر
 
لما تمر  نظرا

 الجمعية العمومية.  علة وعرض  ة من الناحية المالية والتشغيليشـرك ب  ال

 ةشـرك مالحظات عن نشاط ال 

ــــرك عدم قيام ال - ـــ ــ ــ ــ ــــرف ة بةعداد مذكرات تسوية لحساباتها المشــ ـــ ــ ــ ــ   صــ
ر
ية مما يؤثر ذلك ا

 دقيقة. الحصول عل بيانات ومعلومات 

ــــرك الإدارة   تأخر  - ــ ــ انيات للسنوات  شــ ر   اعداد المير
ر
  كان ل حيث  م2020 حبر   2013ة ا

انية تم آخر  ر انية  خر آ مل و 2008ها اعتمادمير ر  م. 2012معدة مير

ــــاف األخطاء    عتماد عدم اال  - انية التقديرية كأداة للرقابة واكتشـ ر ــــحيحهالعل المير   وتصـ
 .   توفر الواقع العمل 

 حيث أنها لم توفر كافة المعطيات والبيانات البر

ـــــرك الإدارة    لوحظ عدم قيام - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاع بة شـ ـــــروف ال  المكافآت  ةخضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتقطاعات  مصـ ة لالسـ
 نية. القانو 

تعتمد ة  شـرك % وهذا يعط  مؤشر عل أن ال120المال  إل رأس   بلغ  نسبة الديون -
  
ر
( )التمويلتمويل أصولها عل أموال الغير  ا  . الخارج  

 سـا   ارتفاع المرتب األ  -
ر
لسـاعات   للطيارين وأطقم الضـيافة دون تحديد الحد األدن

ان ــــون مرتب بدون أن يؤدي  الطير ان لقلة  مما جعل الكثير منهم يتقاضـ ــــاعات طير سـ
 عدد الطائرات. 

ــــابات المناطق الخارجية التابعة   - ــ ــ ــــعف متابعة حسـ ــ ــ ــــرك لل ضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ حيث أن ملفات    ةلشـ
ـــــرف المناطق الخارجية ال تحتوي عل نسـخة من كشـف حسـاب الم ــ ـــ ــ ــ ــ وال نسـخة   صـــ

 من مذكرات التسوية. 

-   
ر
أشهر   ة لمدة شـرك قيمة المبيعات بحساب الإيداع  تأخر بع  الوكاالت الخارجية ا

ـــــرك بسـبب قلة متابعة ال ــ ـــ ــ ــ ــ ة لحسـابات محطاتها الخارجية ومنها عل سـبيل المثال  شـــ
ـــــطنبولل  مكتب ــ ـــــكل   اسـ ــ ـــــة بها بشـ ــ ـــــال الملفات والوثائق الخاصـ ــ   إرسـ

ر
وكذلك التأخر ا

 متكرر. 

ونيـــعـــدم وجود منظومـــة   - ان تربط إلكير ـــــاط الطير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة تخت  بنشـ ة ذات كفـــاءة عـ
ــــرك جميع قطاعات ال ـــ ــ ــ ــ     لاإلداريةو ية  المال  –  ة التشغيليةشــ

ر
وكذلك القصور الواضن ا

ــــري والقصور عل المستوى ال  المحاسبيةلالمنظومة األلية   ــ ـــ ــ ــ ــ   بةدخال فيما يتعلق    بشــ
 وتسجيل البيانات اليومية. 

ر وظيفة   - ــــرف ال  اعتماد عدم الفصــل بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وظيفة التوقيع عل   صــــ مما   الشــيكاتلوبير
    يعد ذلك 

 
ة فيما يخ  توزيــــع  شـــــرك من الالئحة المالية لل   (122)لن  المادة  مخالفا

 . صـرف ال اعتماد ات و ختصاصاال 

الذي  األمر    الماليةلات المناطق الداخلية والخارجية بالمنظومة  إدراج مصـــروف   تأخر  -
 . صـرف وعدم القدرة عل متابعة بنود ال اتلمصـروف النتج عن  عدم تصنيف 

ــــرك عدم تسوية مبالغ مع  - ــ ــ دينار    7,000,000ة تتجاوز  ريقيف ة الخطوط الجوية األشــ
 لصالن الخطوط الليبية. 
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 وحسابات المدينون والدائنون.  الوسيطةللم يتم تسوية جل الحسابات  -

ــــبيل المثال عدم ربط منظومة   - ــ ــ ــ ــ ــــها البع  ومنها عل سـ ــ ــ ــ ــ تأخر ربط المنظومة ببعضـ
ر بالرغم من البمنظومة األ  ARA األمادويس  عل موضوع الربط.  صـرف مير

ر  إل   ويرجع ذلك   المقدمةلالدفعات    5541تضخم حساب   -  اإلدارة عدم التنسيق بير
 األخرى.  داراتالمالية واإل 

 م 2018-2017  ة الخطوط الليبية فرع سبها شـرك 

ر شـرك ضعف الدورة المستندية والنظام المحاسب  بفرع ال  : ة حيث تبير

ــــروف السجالت والدفاتر المالية لل إمساك  عدم - ـــ ــ ــ ــ أو    بياناتتتوافر أية  ات حيث ال مصــ
ر ة لل جماليات اإل مصـروف أحصائيات عن قيمة ال ر الماليتير  م. 2017فرع عن السنتير

ــــروف سجالت مالية لمتابعة حركة العهد المالية الإمساك  عدم - ــ   األعمال ة لتسيير  مصــ
ــويـة العهـد المـاليـة بحجـة    كمـا ال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـدات المتعلقـة بتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا لالدارة إحـالتهـتتوفر المسـ
 . العامة

ــــجالت والـدفـ - ــ ـــ ــ ــ ــ ــول اتر المـاليـة المتعلقـة بمتـابعـة  غيـاب السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يتم بهـا  األصـ
 الثـابتـة البر

  واالســــتبعادات واحتســــاب قيمة االســــتهال ات الســــنوية عليها   ضــــافاتكافة اإل إثبات  
 يتين الفرصة لتبديد وضياع الكثير منها.  الذي األمر 

ــــة عل حركة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مذكرة التســوية    لم يقم الفرع بةعداد اإليرادات حيث  ضــعف الرقابــ
ـــــاب   ـــــابإيداع    التحقق من أجل   من للحسـ ـــــات بالحسـ  بأول    كافة المقيوضـ

ا
كذلك أوال

 . ة معلقات ظاهرة بالحساب وتسويتها الوقوف عل أي
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 قطاعي االقتصاد واالستثمار الفصل الرابع عشر:  
 ة االقتصادي   ات القطاع 

 وزارة االقتصاد ديوان  
 الرقابة الداخلية

ورية والمســــاعدة بالقســــم المال  ســــجل دفير  -
ــر إغفال إمســــاك الســــجالت المالية الـضـ

امات   ســــجل-الصــــندوق   ر انية ســــجل االلير ر تحليل الودائع ســــجل حســــابات خارج المير
 لقيد األصول(.  سجل-المالية 

ـــــالمة  - ـــــية والفرعية للوقوف عل مدى سـ ئ للخزائن الرئيسـ إغفال إعداد الجرد المفاج 
 إجراءاتها. 

ة ال -
ر
ي بعض الدفاتر لدى القســــــــــم المالي وغياب االســــــــــتخدامكت

ن
 كشــــــــــط واإللغاء ف

ـــــحب  ــ ــ ــابات حيث لوحظ إعداد وسـ ـــ ــ ــ ـــة بمنظومة الحسـ ــ ــ ــ األمثل للنظم التقنية وخاصـ
ر بالتوقيع عليها   ومن تم حفظها لبع  أذونات الــــــضف دون اعتمادها من المخولير

ر   ـــــتندات المعززة لها بالمخالفة للمادتير ــ ــ ـــــال عن عدم إرفاق المسـ ــ ــ ( من 100-99)فضـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الالئحة المير

اف   - ـــــات الموكلة إلي  فيما يتعلق باإلشر ـــــاصـ   القيام باالختصـ
ر
ـــــير المراقب المال  ا تقصـ

( من 24بالصـورة الصـحيحة عل القسـم المال  بالوزارة مما يتعارض وإحكام المادة )
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

  قيد اإل  -
ر
  ا
اجر ــــجل اإل  راداتيالير ــ ــ ــ اخي  بسـ ــــلة عن طريق مكاتب الير ــ ــ ــ   يراداتالمحصـ

ـــــاب الوزارة أول بأولل ومتابعتها   ــ ــ ــ   حسـ
ر
  تودع ا

ـــــية والبر ــ ــ ــ ـــــوك بالخ ينة الرئيسـ ــ ــ ــ الممسـ
 (. 5ومطابقتها بةيصاالت الجباية )م ح 

  الوزارة وذـلك عمال بـأحكـام المـادة ) -
( من 126إغفـال فتن بطـاقـات المرتبـات لموظقر

انية والحس  ر  ابات والمخازن. الئحة المير

ــــضف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــضف وجميع المستندات المعززة لها بختم يفيد الــ ـــ ــ ــ ــ إغفال ختم اذونات الــ
انية والحسابات  105تفاديا لعدم تكرار  فها عمال بأحكام المادة ) ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

ي  
ن
 م: 2021الموقف المالي ف

بلغــــ  المبــــالغ    دينــــار وقــــد   32,224,215بلغــــ  قيمــــة المبــــالغ المعتمــــدة للوزارة مبلغ  
انية مبلغ   ر ــــيلة عل مختلف أبواب المير ــ ـــ ــ ــ ــ  بلغ إجمال    29,201,960المسـ

ر   حير
ر
دينارل ا

ـــــض المبالغ ال ــ ـــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضن   لدينار   28,791,617وفة خالل نفس العام مبلغ  مــ
 ذلك: 
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 البيان  ت
المخصصات  
 المعتمدة

المبالغ  
 المسيلة 

المـرصوفات  
 الفعلية

األرصدة  
 المتبقية 

 377,697 7,600,048 7,977,745 11,000,000 الباب األول  1

2   
( 150,138) 7,650,138 7,500,000 7,500,000 الباب الثانر  

 182,784 13,541,431 13,724,215 13,724,215 الطوارئ 3

ــــالي  ـــ ـــ ـــ  410,343 28,791,617 29,201,960 32,224,215 اإلجمـــ
 

 الباب األول

ر خالصة المـض عدم مطابقة ال - وفات  مـض وفات الفعلية لبند المرتبات األساسية بير
ــــــضــوالمتضـــمن بتقرير ال  يراداتواإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     يراداتوفات واإل مــ

ر
ون والســـجل المال  االلكير

 . دينار  720,542الممسوك باإلدارة المالية والمرفق بالحساب الختام  بفرق يبلغ 

ـــــضـــــتحميل بند المرتبات ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مــ
ر
ـــــها متمثلة ا مكافئات اللجان والعمل   وفات ال تخصـ

  بالمخالفة لن  المادة )
ر
ــــاا ــ ــ ــ ــ ــــابات والمخازنل  10اإلضـ ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 :  وبيانها كالتال 

ـــــض قيد قيمة مخصصات المرتبات لوزارة الصناعة ووزارة السياحة ك  - ــ ــ ــ وفات فعلية  مــ
ــــف  ــ ر ورود كشـ ــــجل إل حير ــ   السـ

ر
ــــجل المراقب المال  وإغفال قيدها كارتباطات ا ــ بسـ

ــبـال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  21وفـات من الجهـات بـالمخـالفـة لن  المـادة )مــ ر ( من الالئحـة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــضـــف م غير مبوب فقد لوحظ  2020بالرغم من أن الباب األول لســــنة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من بند   الــ
  بالتجاوز بمبلغ  

ر
ـــــــضف دينار بالمخالفة لقرار   87,965العمل اإلضاا ــ ــ ــ عل أساس    الــ

ـــــوص المواد (1/ 12) ــ ـــــابات  33-32-31)  ل ومخالفة لنصـ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ـــــــضف  - ــ ــ ــ دينار تم تغطية العجز    449,938بالتجاوز لبند الضمان االجتماع  بمبلغ    الــ
ــــابقةل والبالغ قيمت  وفق  ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ـــ ــ ــ ــ ــــيد المرحل من سـ ـــ ــ ــ ــ   الباب األول والرصـ

ر
من بواا
ــــــضكشـف ال ــ ـــ ــ ــ ــ صـوص  دينارل بالمخالفة لن  1,694,778ف كرصـيد أول المدة مبلغ  مــ
: 29-28المواد ) انية والحسابات والمخازنل بيانها كالتال 

ر  ( من الئحة المير

ي  المـرصوفات الفعلية  اجمالي الحواالت البيان  ت
ُ
 البواف

المرتبات   1

 األساسية
7,977,745 7,600,048 377,697 

2   
ر
 (965,878)  965,878 - العمل االضاا

 (449,938)  449,938 - الضمان االجتماع   3

 ( 1,038,119) 9,015,864 7,977,745 االجمالي 
 

ــــمي  ) - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر ديسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   إحالة المرتبات لشـ
ر
( فقد تم إحالت  بتاريــــخ  12تأخر وزارة المالية ا

ر أظهرت الدفاتر بأن 2021/ 12/ 31   حير
ر
ــــضف م ا ــ ــ ــ مل  2021/ 12/ 30تم بتاريــــخ    الــ

 أي قبل وصول الحوالة بيوم. 

ـــــضـــأظهرت مذكرة تســــوية حســــاب ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف صــــكوك خصــــم  بالدفاتر ولم تخصــــم مــ
ــــض بال ــ ــ ــ ــ منها صكوك مرحلة من سنوات سابقةل األمر    ر دينا   3,647,580ف بمبلغ  مــ
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ــــكوك المرحلــة وإحــالتهــا لإليراد العــام بعــد التــأكــد من  ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي يتطلــب إلغــاء هــذه الصـ
انية والحسابات والمخازن. 64عمال بأحكام المادة ) عدم  فها  ر  ( من الئحة المير

ـــــصـعدم مطابقة إجمال  ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  وفات الفعلية لبند المرتبات األسـاسـية وبند العم ر ــ
ـــــوك من قبل   ـــ ــ ــ ــ ـــــجل االعتماد اليدوي الممسـ ـــ ــ ــ ــ ر سـ ـــــمان االجتماع  بير ـــ ــ ــ ــ   والضـ

ر
ـــــاا ـــ ــ ــ ــ اإلضـ

 إجمال  المراقب المال   
ر وفات الفعلية  مــض وفات الفعلية حسب تقرير المــض ال  وبير

 :  الرصيدين وبينها كالتال 
ر ر وجود فورقات بير  المعد من قبل القسم المال  حيث تبير

 الفرق  المـرصوفات المالية تقرير   سجل االعتماد  البيان  ت

 1,353,263 7,600,048 6,246,785 المرتبات األساسية 1

2   
ر
 76,654 965,878 1,042,532 العمل اإلضاا

 149,194 449,938 300,744 الضمان االجتماع   3
 

 : ي
ن
 الباب الثان

ــــابقــة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بمبلغ  2020قيــام وزارة المــاليــة بــةحــالــة مبلغ فــائ  قــدره عن السـ
ـــــص   1,950,000 ــ ــ ـــــدينارل بالمخالفة لقرار الــ ــ ــ مل  2021( لسنة  1/ 12رف عل أساس )ــ

ر ) انية والحسابات والمخازن. 35(ل )33ومخالفة ن  المادتير ر  ( من الئحة المير

ـــــاس ) - ــ ـــــف عل أسـ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــف بالمخالفة لقرار الــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بمبلغ  1/ 12الــ
ر
  الباب الثان

ر
( ا

ــمـا من بنـد التـدريب حيـث إن هذا البنـ  909,253 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  ل  أي دينـار خصـ ــ ـــ ــ ــ ــ د لم يخصـ
ــــابقة   ــ ــ ــ ــ ــــنة المالية السـ ــ ــ ــ ــ   السـ

ر
( من الئحة 35مل بالمخالفة لن  المادة )2020مبالغ ا

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــصـ - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــقيد قيمة المخصـصـات المالية للمراقبات بالمناطق كمــ ــ ـــ ــ ــ ــ روفات فعلية بسـجل ــ
ــــف  ــ ـــ ــ ــ ــ ر ورود كشـ ــجــــل إل حير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
المراقــــب المــــال  وإغفــــال قيــــدهــــا كــــارتبــــاطــــات ا

ــ ـــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبالمــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  21روفات من الجهاتل بالمخالفة لن  المادة )ــ ر ( من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

ر سجل االعتماد اليدوي الممسوك من  - ــــضوفات الفعلية بير ــ عدم مطابقة جملة المــ
ــــــضوفات   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــضوفات الفعلية حسـب تقرير المــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر جملة المــ قبل المراقب المال  وبير

ر الرصـيدين بيانها    الفعلية المعد من قبل القـسم المال   ر وجود فورقات بير حيث تبير
 :  كالتال 

 الفرق  تقرير المـرصوفات القسم المالي  سجل االعتماد  البند  ت

ر   مكافأة 1  36,000 823,847 859,847 لغير العملير

 (15,648)  22,700 7,052 وقود وزيوت  2

يد  3  (59,485)  150,120 90,635 الي 

 (89,462)  2,217,000 2,127,538 نفقات السفر والمبي   4
 

ــــدد ) - ( لعـ ر ــــاونير ر )متعـ ــــدام موظفير ــتخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخ  بمبلغ  12ابرام الوزارة لعقود اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( شـ
44,620     

ــورات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار بالمخـالفـة لقـانون الخـدمة المـدنيـة وكافة اللوائن والمنشـ
تنظم ذلــــكل و عــــدم تحــــديــــد المؤهالت العلميــــة للمتعــــاقــــد معهم وكــــذلــــك طبيعــــة  

يهــال كمــا لم يتم تحــديــد المبلغ المتعــاقــد عليــ ل ولم يتم توقيع  الوظيفــة المتعــاقــد عل 
ر المتعــاقــدين معهمل واالكتفــاء بتوقيع     وهم الموظفير

ر
العقود من قبــل الطرف الثــان
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ر بـــدون وجـــ  حقل بـــالمخـــالفـــة   الطرف األولل و فهـــا من بنـــد مكـــافـــاة لغير العـــاملير
ــــابـات والمخــازن34لن  المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر وبـالمخــالفــة لقــانون   ( من الئحــة المير

  رقم )
 م. 2014( لسنة 8الرقم الوطبر

ــــــضف كرصيد  -   والمرحلة من سنوات سابقة وفق كشف المــ
ر
  الباب الثان

ر
بلغ  بواا

ـــــاب االيراد   1,641,821أول المـدة مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ ض ارجـاعهـا ال حسـ   من المفير
دينـار والبر

 العام بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة. 

ـــــضـــف صــــكوك خصــــم  بالدفاتر ولم تخصــــم أظهرت مذكرة تســــوي - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة حســــاب المــ
ــــــضف بمبلغ   ــ ــ ــ دينار منها صكوك مرحلة من سنوات سابقةل األمر    2,620,749بالمــ

ــــكوك وإحالتها لإليراد العام بعد التأكد من عدم  فها   ــ ــ الذي يتطلب إلغاء هذه الصـ
انية والحسابات والمخازن. 64عمال بأحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــفر والمبيـــ  لعـــدد  من خال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  ف عالوة السـ ــــخ  بمبلغ    13ل الفح  تبير ــ ـــ ــ ــ ــ شـ
  مهمة رســـمية ونماذج طلب    44,620

ر
دينار وقد تم تســـويتها بةرفاق نماذج ذهاب ا

ر   ـــــضف غير مستوفاة البيانات والتوقيعات للموظفير ــ عالوة سفر ومبي  بأذونات الــ
ر بالم ــــئولير ــ ــ ــ ــــمية وعدم اعتمادها من قبل المسـ ــ ــ ــ   مهمة رسـ

ر
خالفة لالئحة الموفدين ا

 السفر والمبي . 

 يراداتاإل 

ــــنة    يراداتبلغ  اإل  ــ ــــلة خالل سـ ــ دينار وقد لوحظ    15,609,880م مبلغ  2021المحصـ
 :  
ر
 بشأنها االن

ــــجل اإل  يراداتإغفال قيد اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
اخي  ا ــلة عن طريق مكاتب الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يراداتالمحصـ

ــادة رقم ) ــ ــام المـ ــ ــــة ألحكـ ــالفـ ــ ــالمخـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الرئيسـ ــالخ ينـ ــ ــــة  84بـ انيـ ر ــة المير ــ ( من الئحـ
 والحسابات والمخازن. 

ــــجل اإل  - ــ ــ ــــخة الثانية من سـ ــ ــ ــــاالت    يراداتعدم مطابقة النسـ ــ ــ ــــخة الثانية من إيصـ ــ ــ بالنسـ
خي  لتأكد  5القب  )م ح  ـــــم المال  بعد إحالتها إلي  من مكاتب الير ــ ( من قبل القسـ

 لفعلية. من المبالغ المحصلة ا

ــــجل   - ـــ ــ ــ ــ اخي  ومكاتب السـ ئ والدوري للخ ينة ومكاتب الير إغفال إجراء الجرد المفاج 
ــــابــــات  88التجــــاري بــــالمخــــالفــــة ألحكــــام المــــادة رقم ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير

 والمخازن. 

ــــل اإل  - ــامـ ــ ــة كـ ــ ــالـ ــ   إحـ
ر
ــير الوزارة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة    يراداتتقصـ ــ ــاليـ ــ ــــأول إل وزارة المـ بـ ــــة أول  المحققـ

انية والحسابات والمخازن. 64رقم )بالمخالفة ألحكام المادة  ر  ( من الئحة المير

 الطواري

ـــــاب الطوارئ مبلغ   - ــ ــ ــ ـــــاد والتجارة عل حسـ ــ ــ ــ بلغ  قيمة المبالغ المحالة لوزارة االقتصـ
ــــ13,724,215) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ( دينــار لتوفير االحتيــاجــات الضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ روريــة والعــاجلــة لعمــل الوزارة  ــ

  13,541,431غ  م مبل 2021/ 12/ 30والجهات التابعة لهال أنفق  الوزارة من  حبر  
  يبلغ 98دينارل أي ما يعادل نسبت  )

 دينار.  182,784%( والمبلغ المتبقر
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ـــــــضف عل تغطية نفقات الباب االول والباب   - ــ ــ ــ   الــ
ر
استخدام مخصصات الطوارئ ا

ـــــ   )المصـ
ر
ــــالثان ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  ل  مما يعد مخالفة  يحة  ــ ـــــصـ   غير ما خصـ

ر
روفات العمومية( ا

  تن  عل انــ  "ال يجوز ( من قــانون النظــام المــال  17ألحكــام المــادة )
 للــدولــة والبر

انية لهذا الغرضل   ر   المير
ر
  حدود المبالغ المقررة ا

ر
ــــضف من حساب الطوارئ اال ا ــ الــ

انيــةل وقــد  ر ــــد مواجهــة حــالــة مفــاجئــة ال تحتمــل التــأخير طرأت بعــد إقرار المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبقصـ
 دينار.  5,956,235بلغ  مبلغ 

ــــفر وال - ــــــضــــف بند نفقات السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والباب  تكرار أعداد أذونات الــ
ر
ر الباب الثان مبي  بير

ــمهـا من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم خصـ
ر
لخـامس نفقـات الطواريل ولعـدم وجود تغطيـة مـاليـة لبـاب الثـان

  تم تحميلها عل 
الباب الخامس نفقات الطوارئ مع عدم إلغاء أذونات الــضف البر

  بـالمخـالفـة للقـانون المـال  لـلدوـلة والئحتـ  التنفيـذيـة من نـاحيـة التحميل  
ر
البـاب الثـان

: واإلل  غاء وبيانها كالتال 

ــــاد بةحالة مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــــما من   3,000,000قيام وزارة االقتصـ ــ ــ ــ ــ دينار لجهات تابعة لها خصـ
ــــوفات فعلية وإغفال قيدها   ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الباب الخامس نفقات الطواري قيدت القيمة كمــ
ــــضوفات من الجهاتل بالمخالفة   ــ ـــ ــ ــ ــ ر ورود كشف بالمــ   السجل إل حير

ر
كارتباطات ا
: ( من الئحة ا21لن  المادة ) انية والحسابات والمخازن وبيانها كالتال 

ر  لمير

 المبالغ  البيان  ت

 700,000 مركز المعلومات والتوثيق 1

 700,000 شبكة ليبيا للتجارة  2

 700,000 وعات الصغرى والمتوسطةمـشر  3

 900,000 الهيئة العامة للمعارض  4

 ديوان وزارة العمل والتأهيل 
 نظام الرقابة الداخلية: 

ــــضــالتع يز المســتندي لبع  أذونات اضــعف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف وذلك بالمخالفة ألحكام المادة  لــ
انية والحسابات والمخازن. 99) ر  ( من الئحة المير

ــــوص عليها ومن أمثلته - ــــجالت المنصـ ــــك بع  السـ   مسـ
ر
ــــتاذ  ا  إغفال الوزارة ا دفير أسـ

ـــــاب األماناتل ـــ ــ ــ ــ ـــــجل متابعة  لحسـ ـــ ــ ــ ــ امات    وسـ ر   لوحظ االلير
ترا مها عل الوزارة مما   البر

ــــعف ــ ــــجلإحكام الرقابة عليها    يضـ ــ ــ  وكذلك سـ ــ ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول الثابتة إلثبات كافة    حــ ــ لألصـ
 االستبعاد. أو  البيانات األساسية المتعلقة بكل أصل ومقارنت  من حيث اإلضافة

-    
ـــــيد المتبقر ــ ـــــحيحة من حيث مقارنة الرصـ ــ ـــــورة الصـ ــ ـــــنوي بالصـ ــ عدم اجراء الجرد السـ

ي بـالمخـالفـة ألحكـام المواد ) ــيـد اـلدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  298-297-292بـالرصـ ر ( من الئحـة المير
  الجرد عل 

ر
 الموجودات فقط.  حـض والحسابات والمخازن واالعتماد ا

انية الوزارة خالل سنة   ن  م: 2021مت 

مـبـلـغ   ــــدة  ــ ــ الـمـعـتـمـ ــــالـغ  ــ ــ الـمـبـ ــــة  ــ ــ قـيـمـ ــــ   ــ ــ مـبـلـغ    18,000,000بـلـغـ ــــة  ــ ــ ــيـلـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ والـمسـ ــــارل  ــ ــ ديـنـ
ر بلغ  دينـارل  18,163,854   حير

ر
انيـةل ا ر   لوزارة العمـل والتـأهيـل عل مختلف أبواب المير
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ــــمصــإجمال  المبالغ ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار والبيان التال     16,708,719وفة خالل نفس العام مبلغ  ر ــ
 يوضن ذلك: 

 البيان  ت
المخصصات  

 المعتمدة 
 المبالغ المسيلة 

وفات  مـرص ال 

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 830,841 8,333,013 9,163,854 12,000,000 الباب األول  1

2   
 624,294 8,375,706 9,000,000 6,000,000 الباب الثانر

3 
الباب الثالث  

 )التحول(
109,590,774 109,590,774 0 109,590,774 

 157,584 7,002,710 7,139,228 7,139,228 الطوارئ 4

 111,045,909 16,708,719 127,754,628 127,590,774 اإلجمــــــــــــالي  
 

ية: ال   نفقات التسيت 

ـــــبصـقيام الوزارة  لوحظ   - ــ ـــ ــ ــ ــ دينار عل بند المالبس والقيافة وبند    743,080ف مبلغ  ر ــ
ـــــة   ــ ر )الباب األول(االعاشـ ـــــات المرتبات  واالقامة للعاملير ــ ـــــصـ ــ دون توفر ما   لمن مخصـ

   
ــتنـدات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ظـل عـدم إرفـاق المسـ

ر
يفيـد ارتبـاط هـذه النفقـات بمتطلبـات العمـل ا

ر الـضف   ل والبيان التال  يوضن ذلك: تجير

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ت
رقم إذن  

 ف لـرص ا
 مالحظات  المبلغ 

1 

توريد بدلة عربية )زبون(  

كة العمامة   6عدد  من شر

 للثياب العربية. 

164/12 6,120 

دينار ناهيك عل   عدم وجود عروض مبدئية الموردة 

أن استالم هذه التوريدات قد تم من قبل مدير  

االدارية والمالية بالوزارة وال يوجد ما يفيد  الشؤون 

 بتسليمها 

2 

بدلة رجالية   130توريد  

كة األوطان   متكاملة من شر

اد المالبس.   الستير

126/12 225,700 

ناهيك عل أن  عدم وجود كشف بأسماء المستفيدين   

استالم هذه التوريدات قد تم من قبل مدير الشؤون  

يوجد ما يفيد بتسليمها االدارية والمالية بالوزارة وال   

3 

بدلة رجالية   130توريد  

كة الجواد   متكاملة من شر

اد المالبس.   الستير

125/12 305,700 

بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة لن    تم التعاقد 

  نص   10المادة )
( من الئحة العقود اإلدارية والبر

  يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف  
عل الحاالت البر

( من الئحة  68المباشر والفقرة )ب( من المادة )

العقود اإلدارية بشأن إجراءات التعاقد بطريقة  

 عن عدم التأكد من اإلجراءات  
ا
ل فضع التكليف المباشر

 واالسس السليمة وغياب مبدأ الشفافية

4 

اقامة اجتماع مدراء ومكاتب  

العمل عل مستوى ليبيا  

م بفندق  2021لسنة 

 المهارى. 

260/12 200,000 
ةل ال يوجد ما   ر  فها وتحميلها عل البند مباشر تبير

 يفيد تسوية هذه القيمة مع فندق المهارى. 

 

م( بشـأن  ف مكافآت مالية  2021/ 351-441قيام الوزير بةصـدار القرارات أرقام ) -
ر   وجود مجموعة من الصكوك مسحوبة  دينار لوحظ    118,000  بقيمةلغير العاملير

انية  103بالنيابة عن المســــتفيدين وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ر ( من الئحة المير
ـــــابات والمخازن ــ ــ ــ ـــــال عن  والحسـ ــ ــ ــ ـــــتالم عدد  )ح ع(   كتب الوزير قيام مدير مل فضـ ــ ــ ــ باسـ
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ــــؤون االدارية والمالية لهذا االجراءل وال  22) ــ ــ ــ ــــك من الخ ينة وباعتماد مدير الشـ ــ ــ ــ ( صـ
 يوجد ما يفيد تسليم هذه الصكوك ألصحابها من قبل . 

ــقيام الوزارة   - ــ ــ ـــــبصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      700,000ف مبلغ  ر ــ
ــداد بع  المعامالت المالية البر ــ ــ دينار لسـ

ــــتخ  ديوان المنطقة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     رقيةل وال ــ
ر
يوجد ما يفيد عدم  ف هذه المبالغ ا

 السابق والبيان التال  يوضن ذلك: 

 البيان  المبلغ  ف لـرص رقم اذن ا

 مقابل تزويد وجبات   350,000 12/ 70ل12/ 66

 توريد وتركيب أبواب   150,000 12/ 67

 توريد أجهزة كومبيوتر   200,000 12/ 69
 

ــــنة ) - ــــهر  2021تركز االنفاق لسـ ــــتنفادها  م( خالل شـ ــــد اسـ ــــمي  لبع  البنود بقصـ ديسـ
ر زيادة نسبة ا   عـــشر ف خالل االحد لـــض ف بالمقارنة مع معدل الـــض حيث تبير

 
شهرا

ــها بالمخالفة لن  للمادة ) ــ ــــنة المالية نفسـ ــابقة من السـ ــ انية  13السـ ر ( من الئحة المير
اإل  تـقــريـر  واقـع  مـن  تـحــلــيــل   ــــان  ــ ــ بـيـ يـل   ــــا  ــ ــ وفـيــمـ ــــازن  ــ ــ والـمــخـ ــــات  ــ ــ ــــابـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  يـراداتوالـحسـ

 وفات: مـض وال

ي شهر ديسمتر   م2021معدل االنفاق من يناير إل اكتوبر 
ن
االنفاق ف

 م 2021

 دينار   4,163,675 دينار    1,103,704
 

(  12/ 196ف رقم )لــض قيام الوزارة بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر بموجب إذن ا -
ــــــشر مقابل ال ــ ـــ ــ ــ ــ كة مكمداس  مــ   للتأهيل واعادة االدماج لصـالن شر

للخدمات  وع الوطبر
ــيـاحيـة بمبلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة العقود  10دينـار بـالمخـالفـة لن  المـادة )  465,250السـ

  . اإلدارية

ــبموجب إذن ا - ـــــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   12/ 331ف رقم )ر ــ
ر
م مقابل عقد 2021/ 12/ 30( المؤرخ ا

ــــالن   ــ ــ ــ ــ م مع مكتب العمل والتأهيل طرابلس لصـ أعمال النظافة ونقل المخلفات المي 
كة عالم األبراج للنظـافة العـامة ـــــأنهـا   125,650بمبلغ    شر ــ ـــ ــ ــ ــ  عدم  دينـار وقد لوحظ بشـ

ال  و د مـــا يفيـــد تخويـــل مـــدير مكتـــب العمـــل والتـــأهيـــل طرابلس بـــةبرام هـــذا العقـــد  و ج
 توجد تقارير فنية بةنجاز هذا العمل. 

ـــــ - ــ للخـ ـــــدوة  ــ الحـ ـــــة  ــ كـ مع شر ـــــد  ــ عقـ ـــــةبرام  ــ بـ الوزارة  ـــــام  ــ ـــــاريــــخ  قيـ ــ بتـ ـــــة  ــ ـــــاحيـ ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ـــــات  ــ دمـ
13 /11 /2020  

ر
%(  10مقابل ما نســــبت  )مل تقديم خدمات ســــفر وســــياحة وذلك ا

ام    من قيمـــة التـــذاكر وحجوزات الفنـــادقل ر حيـــث بلغـــ  المـــدفوعـــات عل هـــذا االلير
ــــــضــتم الوحظ  و دينار   148,604مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون إرفاق  ل  بموجب حجوزات مبدئية  ف لــ

ــيليـــة من الفنـــدق بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  99فواتير تفصـ ر ( من الئحـــة المير
م. 5)والحسابات والمخازن والمادة   ( من العقد المي 

ــــبموجب إذن ا - ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   5/ 11ف رقم )لــ
ر
(  6م مقابل توريد )2020/ 10/ 19( المؤرخ ا

كة المدى العلم  بمبلغ إجمال  
ـــــالن شر ــ ـــ ــ ــ ــ   لدينار   83,400أجهزة كمبيوتر محمول لصـ

ــــداد جزء من القيمة والبالغة   ــ ــ ــــأنها   50,000وقد تم سـ ــ ــ المبالغة    دينار وقد لوحظ بشـ
ــعــار أجهزة الكمبيوتر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أسـ

ر
  13,900  قيمــة الجهــاز الواحــد حيــث بلغــ  المحمولل  ا

 . ولم تحدد مواصفات الجهاز  دينار 
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 الودائع واألمانات: 

 وقدره  
 
ــاب الودائع واألمانات مبلغا ــ ــيد االفتتاج  لحسـ ــ     26,147,992بلغ الرصـ

ر
دينار ا

   
ر
ا ــــا  ــ ــ ـــــهـ ـــــتـ ـــــيـ ـــــلـ ـــــعـ تـ ـــــم  تـ   

ـــــبر الـ ـــــغ  ــــالـ ــ ــ ـــــبـ ـــــمـ الـ ــــة  ــ ــ ـــــمـ ـــــيـ قـ ــــ   ــ ــ ـــــغـ ـــــلـ بـ ر  ـــــير ـــــغ 2021/ 12/ 30حـ ـــــلـ ـــــبـ مـ م 
 التال  يوضن ذلك: والبيان  دينارل160,702,700

 قيمة التعلية  الباب ت

 47,000,000 األول  1

2   
 222,700 الثانر

 133,680,000 الثالث  3

 160,902,700 االجمــــــــــــالي 
 

 :  
ر
 وقد لوحظ بشأنها اآلن

  إل ح/األمــانــات والودائع دون   222,700تم تعليــة مــا قيمتــ   -
ر
دينــار من البــاب الثــان

 الوزير. وجود ما يفيد قرار من 

 الطوارئ: 

ــنــة المــاليــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب )الطوارئ( عن السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ  2021بلغــ  قيمــة المبــالغ المحــالــة لحسـ
7,139,228    

ر
ر بلغـ  المبـالغ ال دينـارل ا ــــحير ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة مبلغ  مــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفـة خالل نفس السـ

: دينار  7,002,710  ل وأهم ما لوحظ بالخصوص ما يل 

ر مكـاتـب العمـل بـأ  دينـارل  3,148,900تم  ف مبلغ   - جهزة كومبيوتر  من أجـل تجهير
ف   وآالتوطـابعـات   ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـة )سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوير وخوادم رئيسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتكمـال عمليـة الربط ر تصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ز( السـ

 :  
ر
  وقد لوحظ بشأنها اآلن

ر
ون  االلكير

ــــة تحــدد احتيــاجــات المكــاتــب من توريــد هــذه االجهزة من نــاحيــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم وجود دراسـ
 الكمية وكذلك المواصفات. 

ـــــيد   ▪ ـــــمن اس   م)تكليف السـ ـــــتالم هذه التوريدات   ( ضـ ـــــاء اللجنة المكلفة باسـ أعضـ
 . داخل  بمركز التوثيق والمعلوماتمراجع بالتعارض مع وضيفت  ك 

  مح ▪
ر
اة والواردة ا ر اسعار األجهزة المشير   األسعار بير

ر
ضر ـــــلوحظ وجود مبالغة ا
يات رقم )   الســــوق 6لجنة المشــــير

ر
( مع متوســــط بمتوســــط األســــعار المتداولة ا

 عين  عل ذلك: دينارل والبيان التال  يوضن  1,132,025بمبلغ 

 الوصف 

اء القطعة الواحدة   سعر ش 
ي  
ن
الفرق ف
سعر  
اء  الـْس 

الكمية  
 الموردة 

إجمالي  
فروقات  
اء  الـْس 

حسب  
الفاتورة  
 النهائية 

حسب متوسط  
 سعر السوق

HP Laptop Pro Book Core i7 - G10 
10TH -16 G RAM 512 SSD - BT 

1303 WIM 10 PRO 
8,700 4,687.50 4,013 30 120,375 

HP Laptop Intel Core i5 1.6 GHZ - 
1TR HDD + SSD 256 UHD 14 - WIN 

10 PRO 
7,300 3,482.50 3,818 20 76,350 

HP Laptop Core i3 4 G RAM 256 
SSD HDD- BT 15.6 MONITER WIN 

10 PRO 
6,100 2,567.50 3,533 10 35,325 

ALL IN ONE Core i7 16 G RAM 256 
SSD TB HDD WI FI DVD 24 

MONITER W IN 10 PRO 
8,780 7,180.00 1,600 30 48,000 
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امات:  ن
ُ
 االلت

ــا قيمتـــ    ــذا التقرير مـ ــداد هـ ــاريــــخ إعـ ــة عل الوزارة حبر تـ ــائمـ ــات القـ امـ ر ــة االلير بلغـــ  قيمـ
 دينار والبيان التال  يوضن ذلك: 103,423,048

اماتقيمة   الباب ت ن
ُ
 االلت

1   
 1,127,325 الباب الثانر

 63,123,750 الباب الثالث )عقود التدريب( 2

وعات( 3  12,134,182 الباب الثالث )المـشر

امات   ن
ُ
 103,423,048 إجمالي االلت

 

انية )العهد المالية(: حسابات   ن  خارج المت 

ةل وعدم موافاة الديوان بما  -  ف عالوة الســــفر والمبي  وتحميلها عل البند مباشر
 المثال: يفيد تسوية هذه العالوات ونذكر منها عل سبيل 

 المبلغ  رقم إذن الـرصف  البيان  ت

 3,360 14/5 م 2021/ 102حسب قرار الوزير )س خ( عالوة سفر ومبي  للسيد  1

 3,920 15/5 م 2021/ 195حسب قرار الوزير )ج ع خ(  عالوة سفر ومبي  للسيد  2
 

 السيارات: 

ــخــــاص انتهــــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــــارات المملوكــــة للوزارة وه  بحوزة اشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وجود العــــديــــد من السـ
ر تبير

ــيـارات    الوزارةلعالقتهم الوظيفيـة بـالوزارة وأخرين ال يتبعون  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث بلغ عـدد هـذه السـ
من المراسـالت الصـادرة    ( سـيارة. بالرغم من مخاطبة المذكورين بالكشـف بالعديد 32)

ــنـة  و  الوزارةلمن وكيـل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون اإلداريـة والمـاليـة منـد سـ ــ ـــ ــ ــ ــ م فلم يتم  2014مـدير إدارة الشـ
ــليمها حبر تاريــــخ إعداد هذا   ــ ــــال تسـ ــــولها   التقريرل فضـ ــــير الوزارة بمتابعة أصـ اهمال وتقصـ

ر وجود مجموعة منها م   تبير
ــــ)الســيارات( البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجد بها محا ر من مراكز  يوال   لشــوقةــ

طة واألمن ال تباتها بالدفاترل والبيان التال  يوضن 
 ذلك: عين  عل الـشر

 الموديل  رقم الهيكل  رقم اللوحة  النوع  االسم 

ا أ   م ا   2009 135606 ش.ع 60878 شفرلي  أوبير

ا م ع س   2009 116882 ش.ع 60891 شفرلي  أوبير

 2012 392472 923723-5 تويوتا كامري  ا  أ  ع

 2009 18777 ش.ع 61038 تويوتا حافلة س ا م 

  مزدوجة ا  ع   ع
 2009 76972 8797-19-1 متسر

 

 بند دعم حسابات جهات أخرى: 

ــــــضوفة دعم  ــ ـــ ــ ــ ــ ية مبلغ  بلغ  قيمة مــ دينار وهو    85,000وصـندوق تنمية الموارد البـشر
ة  وتم تمتع بالذمة المالية المستقلة  ي ـــــضوف حميل قيمة الدعم مباشر ــ ــ دون وجود    لكمــ

 ما يلزم هذه الصندوق بتسوية قيمة الدعم بالمخالفة لقانون النظام المال  للدولة. 
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 مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل  

ــيلــــة لمركز المعلومــــات والتوثيق بوزارة العمـــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغــــ  قيمــــة المبــــالغ المعتمــــدة والمسـ
انيـــة مبلغ   ر  بلغ إجمـــال    2,700,000والتـــأهيـــل عل مختلف أبواب المير

ر   حير
ر
دينـــارل ا

ــــوفة خالل نفس العام مبلغ   ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن   2,585,119المبالغ المــ ــ دينار والبيان التال  يوضـ
 ذلك: 

 األرصدة المتبقية  المـرصوفات الفعلية  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 87,920 1,112,080 1,200,000 1,200,000 الباب األول  1

  الباب  2
 26,961 1,473,039 1,500,000 1,500,000 الثانر

 114,881 2,585,119 2,700,000 2,700,000 اإلجمــــــــــــالي 
 

ـــــضوفات واالرتباطات الفعلية نهاية السنة المالية   - م مع 2021عدم تطابق بيان المــ
ــــمجملة ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجل االعتمادات المالية ألمر الذي يؤدي إل ظهور ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
روفات ا
 . المـضوفات عل غير حقيقتها 

ــــــضــف بالمخالفة ألحكام المادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99ضـــعف التع يز المســـتندي لبع  أذونات الــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

  مســــك بع  الســــجالت المالية وه    -
ر
المالية وســــجل االمانات  إغفال إدارة المركز ا

ــــدوق   ــ ــ ـــــنـ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ ــــة  ــ ــ يـومـيـ ــــل  ــ ــ ـــــجـ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ ــــك  ــ ــ ــــذلـ ــ ــ وكـ ــــا والـودائـع  ــ ــ ــــة ألحـكـ ــ ــ ــــالـفـ ــ ــ ــــالـمـخـ ــ ــ ــــادة  بـ ــ ــ الـمـ م 
انية والحسابات والمخازن162,82,84,83,81,181) ر   ( من الئحة المير

ـــــضـــــ الموجودات    - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــحيحة حيث يثم حــ ـــــورة الصـ ـــــنوي بالصـ عدم القيام بالجرد السـ
ي. ل فقط   دون مقارنة الرصيد الفعل  بالرصيد الدفير

ـــــضـــف وذلك   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــضـــف بختم يفيد الــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم قيام إدارة المركز بختم جميع أذونات الــ
انية والحسابات والمخازن. 105لفة ألحكام المادة )بالمخا  ر  ( من الئحة المير

ات  5قيـام إدارة المركز بمنن إجـازه بـدون مرـتب لعـدد ) - ر للمركز لفير ر تـابعيير ( موظفير
ـــــنة المالية   ــ ر ترد   مل2021مختلفة خالل السـ ر بأن مرتبات هؤالء الموظفير حيث تبير

 
 
ــا ــهريـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام إ  إل المركز شـ ــاليـــة  األمر الـــذي يؤكـــد عـــدم قيـ ــاة وزارة المـ دارة المركز بموافـ

  المركز. 
ات الشهرية لمرتبات موظقر  بالمتغير

ــة   - ــ ــــة الفح  بقيمـ ــار    116,000تظهر عينـ ــ ــــدي لبع   دينـ ــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب التع يز المسـ غيـ
ــالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ــــف وذلـــك بـــالمخـ ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  99أذونـــات الــ ر ( من الئحـــة المير

 والحسابات والمخازن. 

ـــــضف رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ابل بتوريد اجهزة هواتف محمولة لصـالن ( مق12/ 36بموجب إذن الــ
ـــــل المعتمدل بمبلغ   كة التواصـ ـــــأنها  ل  دينار   67,375شر ـــــعف التع يز  وقد لوحظ بشـ ضـ

قيام المراجع الداخل  باســتالم جميع االجهزةل وقد تم اعتماد  المســتندي فضــال عن  
 إذن االستالم بالمخازن بتوقيع . 

ــــنة ) - ــــتنفادها  2021تركز االنفاق لسـ ــــد اسـ ــــمي  لبع  البنود بقصـ ــــهر ديسـ م( خالل شـ
 
 
ر زيادة نسبة الـــضف بالمقارنة مع معدل الـــضف خالل االحد عـــشر شهرا حيث تبير

ــها بالمخالفة لن  للمادة ) ــ ــــنة المالية نفسـ ــابقة من السـ ــ انية  13السـ ر ( من الئحة المير
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تـحــلــ ــــان  ــ ــ بـيـ يـل   ــــا  ــ ــ وفـيــمـ ــــازن  ــ ــ والـمــخـ ــــات  ــ ــ ــــابـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اإل والـحسـ تـقــريـر  واقـع  مـن   يـراداتيـل  
 والمـضوفات: 

ــــنة   - ــ ــــوفة خالل سـ ــــضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  2021بلغ  قيمة العهد المالية المــ
 
  14,000وقدره    م مبلغا

ــــأنها   لدينار  ــــفر والمبي  لم يت   وقد لوحظ بشـ ــــاب عالوة السـ ــــلف عل حسـ م  وجود سـ
  . تسويتها بنهاية السنة المالية

 ديوان وزارة اخلدمة املدنية  
 الرقابة الداخلية: 

اف  ت - ــــات المناط إلي  فيما يتعلق باإلشر ــ ــــاصـ ــ   القيام باالختصـ
ر
ــــير المراقب المال  ا ــ قصـ

( من 24بالصـورة الصـحيحة عل القسـم المال  بالوزارة مما يتعارض وإحكام المادة )
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

  ادخــال البيــانـات   -
ر
ــحــة المخرجــات واالعتمــاد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ونيــة واضـ عــدم وجود منظومــة الكير

عدم اســــتيفاء البيانات المطلوب لألفراج  فضــــال عن ل  أجهزة محمول شــــخصــــيةعل
ــــات   ــــانـ   بيـ

ر
ــــث ا ــــأخر البـ ــــك تـ ــــذلـ ــــاتل وكـ ــــدد لبع  الجهـ ر الجـ ــــات الموظفير عل مرتبـ

 الوظيفية المقدمة للجنة. 

ئ للخزائن والمخـازن وعـدم   -   أجراء الجرد المفـاج 
ر
اغفـال مكتـب المراجعـة الـداخليـة ا

ـــــير العمل و  ــ ـــــاد بها  اعداد تقارير عن سـ ــ شـ ـــــير ــ نتائج االعمال واحالتها لإلدارة العليا لالسـ
 عند اتخاد القرارات. 

ــبية مما يعد مخالفة االحكام   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انفراد موظف واحد بأغلب االعمال المالية والمحاسـ
انية والحسابات والمخازن. 96المادة ) ر  ( الئحة المير

اء بطريقة التكليف المباشر بدال من احضار   - ــــشر ــ ـــ ــ ــ ــ   الوزارة الــ
عروض وعرضها عل تببر

يـــات أو لجنـــة العطـــاءات بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة ) ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 10لجنـــة المشـ
 العقود االدارية. 

انية الوزارة خالل سنة   ن  م: 2021مت 

ــيلــة    8,000,000بلغــ  قيمــة المبــالغ المعتمــدة مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار وقــد بلغــ  المبــالغ المسـ
انيـة   ر ر    7,500,000مبلغ لوزارة الخـدمـة المـدنيـة عل مختلف أبواب المير   حير

ر
دينـارل ا

دينار والبيان التال     7,065,747بلغ إجمال  المبالغ المـــــضوفة خالل نفس العام مبلغ  
 : يوضن ذلك 

 البيان  ت
المخصصات  

 المعتمدة 
 المبالغ المسيلة 

المـرصوفات  

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 291,767 208,232 500,000 1,000,000 الباب االول   1

2   
 119,163 1,880,836 2,000,000 2,000,000 الباب الثانر

 صفر 1,000,000 1,000,000 1,000,000 المتفرقات  3

 23,322 3,976,677 4,000,000 4,000,000 الطوارئ   4

 434,252 7,065,745 7,500,000 8,000,000 االجمـــــــــالي 
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 الباب األول: 

    61,130وجود فرق بقيمة   -
ر
ر الكشــــف  دينار ا ـــــضـــوفات الباب االول بير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اجمال  مــ

ــبابل والبيان   ــ ــ ــ ــين االسـ ــ ــ ــ ــــف المحال لوزارة الماليةل دون توضـ ــ ــ المحال للديوان والكشـ
 التال  يوضن ذلك: 

 الفرق  القيمة بكشف وزارة المالية  القيمة بكشف الديوان 

208,232 147,102 61,130 
 

   ف   -
ر
    المكافأة التوســع ا

ر
انية الباب االول ا ر وذلك لغرض اســتنفاد المخصــ  بمير
ــــ  بقيمــة اجمــاليــة   ــ ـــ ــ ــ ــ ات والحصـ   والمكــافــأة والمحــا ر

ر
ــاا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بنــد مقــابــل العمــل االضـ

ـــــين الغرض من   147,102 ــ وتقارير االعمال المنجزةل    المكافأة دينار وذلك دون توضـ
 وفيما يل  بيان بذلك: 

 القيمة  عدد المستفيدين  رقم القرار  اذن الـرصف  ت

 62,400 16 م 2021( 91)  (12/  46ال  35)  1

 66,570 48 م 2021(  435)  (12/  83ال  48)  2

 11,702 7 م 2021(  420)  (12/  31ال  25)  3
 

ـــــضـــف من ) - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( تم  ف مكافآت مالية بموجب  12/   46ال   35بموجب اذونات الــ
ــــــضف عل  2021( لسـنة  91قرار وزير الخدمة المدنية رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ر  مل لوحظ الــ موظفير

 من خصمها من الباب  
ا
 من مـــضوفات الباب االول بدال

 
  الوزارة خصما

ر
ر ا غير عاملير

  
ر
لكل عضـــو بالقرارل بالرغم من ان القرار  أشـــهر (  6 ف مدة )مع العلم بان تم    الثان

ة   ــــدة فير   مواده عل مـ
ر
ــــأة  لم ين  ا ــــافـ ــــادة )المكـ ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــة 99بـ ( الئحـ

ــــابــات والمخــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من القــانون النظــام  10زن بــالمخــالفــة لن  المــادة )المير
 . المال  للدولة

 : ي
ن
 الباب الثان

 :  
ر
انية الباب الثان ر   تم الـضف عليها بمير

 بيان بأهم البنود البر

 المـرصوف  البنــــــــــــــــــــــــــــــد  ت

1 
مطبوعات وقرطاسية وادوات مكتبية ومواد 

 تصوير
1,218,050 

ات  2 ر  919,940 التجهير
 

 :  
ر
 ومن خالل فح  اذونات الـضف لوحظ االن

عدم ختم المراقب المال  لبع   دينار    23,000تظهر عينة الفح  بقيمة اجمالية   -
انية والحسابات  19اذونات الـــضف وذلك بالمخالفة لن  المادة ) ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

الـهـواتـف - أجـهـزة  اء    شر
ر
ا ـــــع  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالـتـوسـ ــ ــ بـ الـوزارة  ــــام  ــ ــ )  قـيـ وأجـهـزة iPhoneالـمـحـمـول   )

  جميع اذونات  مع  الحاسوب المحمولة والمكتبيةل  
ر
كات ا انفراد الوزير بتكليف الـشر

ــــعار هذه االجهزة     أسـ
ر
ــــــضــــف بالرغم من وجود ادارات وكذلك لوحظ المبالغة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــ

 : ونذكر منها عل سبيل المثال ال الحـض 
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أذن  

 الـرصف 
 المبلغ  المستفيد  ــــــــــــــــــــــــان البيــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 /12 
اء عدد ) ( جهاز  25( جهاز أي فون+ عدد ) 15شر

 سامسونج 
كة الثقة الراسخة  167,450 شر

18 /12 
اء عدد ) ( جهاز  10( جهاز أي فون+ عدد )5شر

 سامسونج 
كة الثقة الراسخة  59,400 شر

3 /7 
اء عدد ) ( جهاز  15( جهاز محمول+ عدد )4شر

 كمبيوتر

اد   كة كليبس الستير شر

 القرطاسية
112,800 

اء عدد ) 12/ 36  ( جهاز محمول 45شر
اد   كة كليبس الستير شر

 القرطاسية
368,100 

 

ـــــقيام الوزارة ب - ــ ـــ ــ ــ ــ   اتـضن ــ
كة التق  الراسـخة والبر ة من شر اء اجهزة محمول بقيم كبير ـشر

اد المواد الكهربائية.   انها مختصة باستير

ــــــضوفات عل   - ــ ـــ ــ ــ ــ   تحميل مــ
ر
بنود غير مختصـة وذلك بتحمليها عل بند القرطاسـية ا

ات بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة ) ر ض تحمليهـــا عل بنـــد التجهير
ر كـــان المفير ( من 10حير

 القانون المال  للدولة. 

ــــضــف بالمخالفة لن  المادة رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 99ضــعف التع يز المســتندي بأذونات الــ
انية والحسابات والمخازنل ومن امث ر : الئحة المير  لة ذلك ما يل 

 مالحظـــــــــــــات القيمة  اسم المستفيد  اذن الـرصف  ث

كة الثقة الراسخة 12/ 17 1  عروض للمفاضلة 167,450 شر

كة الثقة الراسخة 12/ 18 2  عروض للمفاضلة 59,400 شر
 

ـــــقيام الوزارة ب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء كوبونات وقود فئة )ــ ـــــر ــ   19,200( دينار بقيمة اجمالية قدرها  6ـشــ
ر ان الوزارة ال تمتلك سيارات تابعة لها وذلك بالمخالفةل   حير

ر
والبيان التال     دينارل ا

 يوضن ذلك: 

 العدد  القيمة  اسم المستفيد  اذن الـرصف  ث

ارة الذهبية 6/ 3 1 كة الـشر  25 11,200 شر

كة  12/ 5 2 ارة الذهبيةشر  25 8,000 الـشر
 

ـــين  - ــ ــ ــ ــ ـــــخاص بدون توضـ ــ ــ ــ ـــــة فندقية ألشـ ــ ــ ــ  ف مبالغ مالية مقابل حجز واقامة واعاشـ
 والبيان التال  يوضن ذلك:  تبعيتهم والغرض من االقامة الفندقيةل

الء  القيمة  اسم المستفيد  اذن الـرصف  ث ن
ن
 اسماء الت

 م ع ع  3,240 فندق القوس  12/ 24 1

 ا م ا  4,990 القوس فندق  12/ 44 2
 

انية:  ن  حسابات خارج المت 

ـــضــوفة خالل ســـنة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل وذلك بالمخالفة  2021عدم اقفال بع  العهد المالية المــ
ـــــابـات والمخـازنل والبيـان التـال   188لن  المـادة رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ

ر ( من الئحـة المير
 يوضن ذلك: 



 

 

 

 
516 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 المبلغ  االسم  اذن الـرصف  ث

 1,000 ح م ب  12/ 6 1

 1,000 خ ع ا 6/ 4 2

 1,000 ا  ع ا  7/ 1 3

 1,000 م م ا  5/ 3 4

 1,000 خ ب   ن 7/ 2 5
 

 : الطوارئ

ــــي  مبلغ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 277دينـار بقرار من مجلس رقم )  4,000,000تم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021( لسـ
ــــضف من  عل االحتياجات ال ــ ــــبشأن الــ ــ ورية والعاجلة الالزمة لعمل الوزارةل والبيان  ــ ضر

: التال  يوضن المبلغ المخص    
 والمـضوفات الفعلية من  والرصيد المتبقر

 الرصيد  المـرصوف  المخصص  

4,000,000 3,976,677 23,322 
 

 :  
ر
 ومن خالل فح  اذونات الـضف لوحظ االن

ـــــضـــف رقم ) - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   135,000م بقيمة  2021/ 11/ 18( بتاريــــخ  11/ 120بموجب أذن الــ
ــيـــارة نوع تويوتـــا النـــدركرايزر موديـــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وزير الخـــدمـــة لم  2010دينـــار مقـــابـــل إيجـــار سـ

ــــهر (  9المدنية لمدة ) ــ ــ ــ ــ م بقيمة  2021/ 12/ 31  وحبر م  2021/ 04/ 01من تاريــــخ    أشـ
ل ما يشير إل ادينار شهر  15,000

 
  قيمة يا

ر
 إيجار السيارة. لمبالغة ا

ـــــادة )يالحظ   - ـــــة للمـ ـــــالفـ ـــــالمخـ بـ ـــــاشر  التكليف المبـ ـــــة العقود  10اللجوء ال  ( من الئحـ
ر مكــاتــب    290,240حيــث تم إنفــاق مبلغ    االداريــةل ــيــانــة وتجهير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اعمــال صـ

ر
دينــار ا

 .   والفتاي بطريقة التكليف المباشر

ــبيــة ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة واالعراف والمبــادئ المحــاسـ ر لمتعــارف  مخــالفــة الوزارة لقواعـد تنفيــذ المير
ـــــنوات الحقة   ـــــضـــــف مبالغ تخ  سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــنة المالية وذلك بــ ـــــتقاللية السـ عليها مبدأ اسـ

ــــادة ) ــــام المـ ــــة ألحكـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــاراتل بـ ـــــداد ايجـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل سـ ــــابـ ــــة  13مقـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ
 والحسابات والمخازن. 

ــــخـاص تبعيتهم ـلديوان مجلس الوزراءل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفر والمبيـ  ألشـ ــ ـــ ــ ــ ــ تحميـل قيمـة عالوة السـ
 ( بقرار وزير الخدمة المدنية. 2ي  المادة رقم )وذلك بالمخالفة لما نص  عل 

   ف   -
ر
  كل    المكافأة التوسـع ا

ر
انية الطوارئ ا ر وذلك لغرض اسـتنفاد المخصـ  بمير

ــــاب   ــ ــ اتعـ ــــد  ــ ــ بنـ ــــأة من  ــ ــ ــــافـ ــ ــ ر    مكـ ــــامـلير ــ ــ العـ ــــأة لغـير  ــ ــ ــــافـ ــ ــ ـــــة    ومكـ ــ ــــاليـ ــ ــ اجمـ ــــة  ــ ــ بقـيـمـ ر  المـوظفـير
ــــضف واالكتفاء  410,050 ــ دينارل وبدون توضين البند المحمل علي  القيمة بةذن الــ

انيــة  فق ر ــــة النهــائيــة بــالمخــالفــة لالئحــة المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الخالصـ
ر
ــيحــ  بــاإلجمــال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توضـ

ر
ط ا

 والحسابات والمخازنل وفيما يل  بيان بذلك: 

 القيمة  البند 

ر   مكافأة اتعاب   180,850 لغير العاملير

ر  مكافأة  229,200 الموظفير
 

ــــهر  3مـــاليـــة بقيمـــة )  مكـــافـــأة  ف   - ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالوزارة نظير قيـــامـــ   للمراقـــب المـــال  )أ أ ا(  ( أشـ
ض ان يتم     كان من المفير

انية التقديرية للوزارة والبر ر وع المير ــــر ــ ــ ـــشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بةعمال اعداد مــ
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منحها من الجهة التابعة ل  )وزارة المالية( وذلك بالمخالفة لمبدأ استقاللية العملل  
 والبيان التال  يوضن ذلك: 

 المكافأة قيمة   رقم الصك  التاريــــخ  اذن الـرصف 

 2,857 000775204 م 2021/ 11/ 09 11/ 87- 78
 

ــــكنهم   - ــ ــــين مكان سـ ــ   الوزارة دون توضـ
ــــف لبند االيجارات لموظقر ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الــ

ر
ــــع ا ــ التوسـ

ـــــتندات وفق لما ن  علي  قرار مجلس الوزراء رقم ) ـــ ــ ــ ــ ـــــل  بالمسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  346االصـ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 . دينار  551,332م بقيمة اجمالية قدرها 2013

 ديوان وزارة الزراعة والثروة احليوانية 

 الرقابة الداخلية: 

كات  عدم مسك سجل خاص بمتابعة   - االعتمادات المستندية المفتوحة لصالن الـشر
 المتعاقد معها. 

عدم مســــك ســــجل األصــــول الثابتة بالمخالفة لمنشــــور رئيس ديوان المحاســــبة رقم   -
ــــة  2018( لســنة  11) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورة فتن ســجل لمتابعة وقيد حركــ م والذي ين  عل " ر

ــــنوي " إلمكاني ــــول الثابتة ومطابقتها عند اجراء عملية الجرد السـ ـــــام  االصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة إحكــ
 الرقابة عليها ومتابعتها. 

 وجود مبالغ خصم  من حسابات الوزارة بالمـضف وال مقابل لها بالدفاتر الوزارة.  -

ــــةل لبيــــان   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   واعتمــــاده من الجهــــات المختصـ
  انجــــاز المالك الوظيقر

ر
تــــأخر الوزارة ا

ــــــضوفات الباب   ــ ـــ ــ ــ ــ   تببر عل أسـاسـها تقديرات مــ
الوظائف الشـاغرة والمشـغولة والبر

يـة بـالمخـالفـة للمـادة )االو  ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة التسـ ر ــنة  12( من القـانون رقم )125ل بـالمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 م بشأن عالقات العمل والئحت  التنفيذية. 2010

ـــضــــف ومرفقاتها بختم يفيد أنها  ف  مع بيان التاريــــخ   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ذون الــ
ُ
عدم الختم عل أ

ن ( م105وتوقيع الــضاف بجانب كل ختم بعد كل عملية  ف بالمخالفة للمادة )
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ـــضـــوفة عل حســــاب الودائع واألمانات للمدة   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تجاوز بع  الصــــكوك المعلقة المــ
ــــف بمخـالفـة للمـادة ) ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات  118القـانونيـة لتقـديمهـا للمــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة الحسـ

 والمخازن. 

 إلغاء صكوك دون كتابة سبب الغائها.  -

 : وه   بعدة مهام قيادية)ع ف آ ج(  تكليف الموظف -

 مدير شؤون اإلدارية والمالية بالوزارة.  -

▪   . وع جنوب الجبل االخضر  عضو مال  بلجنة ادارة مـشر

▪   .  عضو لجنة عطاءات فرعية بهيئة تنمية منطقة الجبل االخضر

ــدار عــدد ) - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وة الحيوانيــة بــةصـ ــتثنــائيــة  3قيــام وزير الزراعــة والير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( قرارات ترقيــة اسـ
وط   ــــشر ــ ــ ر دون توافر الــ ( من القانون  140الالزمة لمنحها بالمخالفة للمادة )لموظفير

 ( بشأن عالقات العمل. 12رقم )
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وة الحيوانية عن سنة  
ر
انية وزارة الزراعة والت ن  م2021مت 

وة الحيوانيـــة مبلغ     107,099,996بلغـــ  قيمـــة المبـــالغ المعتمـــدة لوزارة الزراعـــة والير
انيــــة مبلغ  األموال  وبلغــــ   دينــــار   ر ــيلــــة عل مختلف أبواب المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   104,403,717المسـ

ـــــص  ــ ــ ــ  بلغ إجمال  المبالغ المــ
ر   حير

ر
ـــــدينارل ا ــ ــ ــ   88,779,480روفة خالل نفس العام مبلغ  ــ

 دينار والبيان التال  يوضن ذلك: 

 البيان  ت
المخصصات  

 المعتمدة 
 المبالغ المسيلة 

المـرصوفات  

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 3,137,800 48,862,200 46,603,823 52,000,000 الباب األول  1

2   
 32,720 4,967,280 7,699,898 5,000,000 الباب الثانر

 15,149,996 34,950,000 50,099,996 50,099,996 الباب الثالث )التحول( 3

 18,320,516 88,779,480 104,403,717 107,099,996 اإلجمــــــــــــالي 

 

 الباب االول

ـــــضـــف وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   170,420ظهور مبالغ خصــــم  بكشــــف المــ
ــــــضــف ألرقام الصـــكوك المخصـــومة مما ترتب عدم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار نتيجة لعدم توضـــين المــ

 المخصوم بما يقابل  بالدفاتر. معرفة الصك 

  حساب الباب االول بقيمة   -
ر
دينار وتمثل مرتبات لعدد    123,516وجود مبالغ ترد ا

ر لقطـاعـات أخريل ترد مرتبـاتهم إل وزارة الزراعـة ويتم إحـالتهـا    187 موظف منقولير
ــــعهم مع  ــ ــ ــــلحية األمر الذي يتطلب معالجة وضـ ــ ــ ــــات المصـ ــ ــ لجهاتهم بموجب تفويضـ

 وزارة المالية. 

ر بديوان الوزارة من جهات اخرى.  - ر المنقولير   معالجة اوضاع الموظفير
ر
 التأخر ا

  الصــــك رقم ) -
ر
وير ا ر ـــــضـــف الوحدة الزنتان والذي  662836الير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( والصــــادر باســــم مــ

ر بقيمة   ــــضــف    2,289يمثل حافظة لتالت  موظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار وتم خصــم  عن طريق مــ
ــــيد بقيمة   ــ ـــ ــ ــ ــ   الحافظة دينار وكذلك لوح  223,400الجمهورية فرع الرشـ

ر
وير ا ر ظ الير
وة الحيوانية.  ر لوزارة الزراعة والير ها لعدد خمسة أشخاص غير تابعير  وتغيير

ي 
ن
 الباب الثان

-   
ر
  ا
ر
ـــــاب البـاب الثـان ــ ـــ ــ ــ ــ م حيث  2021/ 12/ 30عـدم احـاـلة كـامـل القيمـة المتبقيـة بحسـ

ـــــضـــوفات الفعلية بمبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم احالتها    32,720ظهرت بتقرير المــ
دينار والقيمة البر

 دينار.  25,514دينار اي بفارق  7,206اد العام بمبلغ ال االير 

ر ) - ــــــضف بالمخالفة للمادتير ــ ـــ ــ ــ ــ (  100-  99ضـعف التع يز لمسـتندي لبع  أدونات الــ
 : انية والحسابات والمخازن وبيانها كالتال 

ر  من الئحة المير

ــــنة   - ــ ــ ر االنفاق لسـ ــــد  2020تركير ــ ــ   بقصـ
ر
ــــمي  لبع  بنود الباب الثان ــ ــ ــــهر ديسـ ــ ــ م خالل شـ

ــتنفادها  ــ ــ ــابات والمخازن  13مخالفة لن  المادة )بال  اسـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 وفيما. 
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انية   ن  حسابات خارج المت 

ــــضف رقم ) - ــ ـــ ــ ــ ــ كة 7/ 6بموجب إذن الــ ( مقابل  ف دفعة تح  الحساب لصالن شر
دينارل فقد لوحظ عدم تصــديق   20,000صــواف لخدمات الســفر والســياحة بمبلغ  

ائب.   المحضر من مصلحة الضر

كة صـــواف لخدمات الســـفر والســـياحة بةصـــدار تذاكر الســـفر   - قيام الوزارة بتكليف شر
  
 
 وايابا

 
ـــــ طرابلس( ذهابا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ لبع  االشخاص غير معروفة تبعيتهم من مدينة )بنغازيـ ـ

  بلغـــ  مبلغ وقـــدره  
ــورة متكررة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــاهـــل الوزارة    أثقـــلدينـــار ممـــا   278,786بصـ

وريـةل واألمر الـذي يعـد   ــوفـات غير  ر ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المـال العـام بـالمجـان بمــ
ر
ــــف ا ــ ـــ ــ ــ تـضــ

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24بالمخالفة لن  المادة )

  12/ 10بموجـب إذن  ف رقم ) -
ر
ـــــداد قيمة  2021/ 12/ 16( المؤرخ ا ــ ـــ ــ ــ ــ م مقـاـبل سـ

ــــضــي بمبلغ وقدره   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فقد   دينارل  9,418الفواتير الخاصــة بنظافة محطة ســيدي المــ
ة لتسديد ال فواتير بدون ضوابط تحكم عملية الـــضف  لوحظ الـــضف النقدي مباشر

ــــــضــوفات ليســـ  ذات طبيعة اســـتعجالية بالمخالفة للمادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  176وأن أغلب المــ
انية والحسابات ونذكر منها عل سبيل المثال ال الحـض  ر  من الئحة المير

 المبلغ  البيــــــــــــــــــــان  ت

 2000 سداد أجرة نقل وتنظيف داخل المحطة 1

 1500 . سداد أجرة نقل تريلة 2

 450 . تركيب زجاج ملون وأقفال نحاسية 3

 403 مقابل تركيب زجاج عاكس  4
 

 فيةالحسابات المـرص 

  الفرع الرئي
ــــضف التجاري الوطبر ــ ــ   مــ

ر
ــــبالرغم من احتفاظ الوزارة لحساباتها ا ــ ــ س  فقد  ــ

  شهر  
ر
  مـضف الواحة ا

ر
ومعالجة  م دون قفل  2020/ 9لوحظ فتن حسابات جديدة ا

ــــنة   ــ ــــبة لذلك بتقريره لسـ ــ ــــابقة رغم تنبي  ديوان المحاسـ ــ ــــابات السـ ــ م وبيانها  2020الحسـ
 :  
ر
 كاالن

 نوع الحساب رقم الحساب اسم المـرصف  ت

 الباب االول  125883 الواحة فرع الرئيس   1

  ث ال الباب  125884 الواحة فرع الرئيس   2
 انر

 ث ل ثا الباب ال  125885 الواحة فرع الرئيس   3
 

قية وعدم وجود   ـــــشر ــ ــ ــ عدم اتخاذ الوزارة اي اجراء لقفل الحسابات الموازية بالمنطقة الــ
ــــابــات العــامــة بوزارة المــاليــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اي بيــانــات عنهــا وقيــام الوزير بمخــاطبــة مــدير إدارة الحسـ

ــــؤون االداريـة والمـاليـة بـالوزارة  2021/ 05/ 3بتـاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن اعتمـاد توقيع مـدير الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
  فرع شحات  عل حسابات الوز   (ع.ف.ا.ج )

ر  ارة بمـــــضف التجاري الوطبر ر يتعير   حير
ر
ا

ــويـات الالزمـة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات بـالمخـالفـة لقرار رئيس    هـا قفل عل الوزارة اجراء التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ هـذه الحسـ
 مل والبيان التال  يوضن ذلك: 2021( لسنة 51حكومة الوحدة الوطنية رقم )
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 نوع الحساب رقم الحساب اسم المـرصف  ت

  شحات  1
 الباب االول  202- 1427 التجاري الوطبر

  شحات  2
   203-812 التجاري الوطبر

 الباب الثانر

  شحات  3
 الباب الثالث  202- 1434 التجاري الوطبر

  شحات  4
 الودائع واالمانات  202- 1441 التجاري الوطبر

  شحات  5
 يرادات اإل  202- 1458 التجاري الوطبر

 

 الباب الثالث )التحول(

دينار    50,099,996م مبلغ  2021بلغ  إجمال  الحواالت الواردة لوزارة الزراعة لسنة  
ــلحيـة لجهـات مختلفـة مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ  المبـالغ المحـاـلة بموجـب تفويضـ   حير

ر
ا

ر ذلك:  34,950,000  دينار والجدول التال  يبير

 بيان بالجهات المحالة لها التفويضات ت
قيمة التفويضات  

 المصلحية 

  للبذور المحسنة 1
 150,000 المركز الوطبر

 1,000,000 مركز البحوث الزراعية 2

 21,700,000 هيئة تنمية منطقة الجيل األخضر  3

 8,900,000 هيئة تنمية فزان  4

 400,000 الخدمات المالية المرج  5

ق  6  800,000 الخدمات المالية طي 

  للوقاية والحجر الزراع   7
 1,000,000 المركز الوطبر

  للصحة الحيوانية 8
 1,000,000 المركز الوطبر

 34,950,000 اإلجمــــــــــالي 
 

ــــنة    15,149,996تم ترحيل مبلغ   - ــ ــــات الباب الثالث لسـ ــ ــــصـ ــ م  2021دينار من مخصـ
 ولم تضف حبر نهاية السنة. 

انيــــة التحول البــــاب الثــــالــــث )التحول( وبقيمــــة   - ر ح مير
تم إعــــداد طلــــب تفوي  ومقير

دينار تم التوقيع عليها من مدير ادارة التخطيط واعتماد الوزير نيابة    20,000,000
ــــار من الوكيل أفاد    العاملوقيع المراقب المال  عن الوكيل وبدون ت ــ ــ ــ ــ ــــتفسـ ــ ــ ــ ــ وعند االسـ

انية التحول بعدم  ر ح لمير
 . درايت  بما تم إعداده من مقير

دينـار إل بـاب التحول وترتـب عليـ   ف    20,000,000ورد تفوي  للوزارة بقيمـة   -
ـــــدينار لصـــالن هيئة الجبل األخضـــ  11,000,000مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر دون التقيد بمنشـــور وزير  ــ
)التخطي ــام  2ط رقم  ــ ــ للعـ ــالغ  2021(  ــ ــ المبـ   

ر
ــــف ا ــ ـــ ــ ــ التـضــ ــــدم  ــ عـ ــــذي ين  عل  ــ الـ م 

ــــضــف من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المدفوعة والمســيلة لحســابات الوزارة إال بعد الحصــول عل تخويل بالــ
ــبة رقم ) ــ ــ ــور رئيس ديوان المحاسـ ــ ــ ــنة  1وزارة التخطيطل ومخالفة منشـ ــ ــ م  2021( لسـ

 مل والبيان التال  يوضن ذلك: 2021/ 08/ 19بتاريــــخ 
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وع  ت  الموقع  بيان بالمـْس 
التفويض حسب أمر  

 رصف وزارة التخطيط 

التفويض حسب التفويض  

المصلحي الصادر عن  

 الوزارة  

 4,500,000 4,500,000 الجبل األخضر  مضخات غاطسة 1

2 
نفقات ومستلزمات  

 التشغيل 

حقول أبار مزارع  
حبوب الجبل  
 األخضر 

4,500,000 2,500,000 

3 
اع   ر إعادة ترميم واستير

 المحروقة وحمايتها الغابات 
 3,500,000 4,800,000 الجبل األخضر 

4   
 فرق عمل ميدانر

هيئة تنمية الجبل  
 األخضر 

2,000,000 500,000 

 11,000,000 20,000,000 اإلجمالي 
 

ــــضف   - ــ ـــ ــ ــ ــ انية وكشف حساب المــ ر ــــضوفات وتقرير متابعة المير ــ ـــ ــ ــ ــ عدم إحالة تقرير المــ
ــــ ــ ــ ــ ــ ــلهيئة الجبل األخضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 25م بالمخالفة للمادة )2020/ 12/ 31ر حبر  ــ
 الحسابات والمخازن. 

  9/ 2بموجب ادن  ف ) -
ر
ــــلح  رقم  2021/ 9/ 1( المؤرخ ا ــ م مقابل التفوي  المصـ

ــــتمد من التفوي  المال  رقم )2) ــ ــ ــ ــــنة  175( المسـ ــ ــ ــ ــــالن هيئة تنمية  2021( لسـ ــ ــ ــ م لصـ
:  دينارل 3,500,000منطقة فزان الزراعية بمبلغ   

ر
 فقد لوحظ اآلن

 دم إرفاق موقف تنفيذي بالمشاريــــع القائمة. ع -

انيــــة  25عــــدم وجود تقرير متــــابعــــة بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة ) ▪ ر ( من الئحــــة المير
 والحسابات. 

 عدم احالة تقارير المـضوفات للمشاريــــع.  ▪

ــــة بلغ   - ــ ــ ــ ــ كات خاصـ ــــاريــــع مع شر ــ ــ ــ ــ ــــتثمار لبع  المشـ ــ ــ ــ ــ قيام وزارة الزراعة بةبرام عقود اسـ
 : ( عقد بيانها كما يل  19عددها )

 الجهة المستثمرة  البيان  ت
قيمة  

 االيجار 
 مالحظات 

كة سلوى الوادي محطة سمات القره بولل   1  م 2020دفع سنة   10,000 شر

كة ر يا  وع الوطية الزراع  مـشر  2  متوقف  120,000 شر

كة الصدارة الحديثة محطة دواجن  مان  3  75,000 شر
علي  أقساط  

 م 2021

كة قوت المراع   محطة ابقار القويعة 4
 لم يدخل المحطة 75,000 شر

5 
الوحدات االنتاجية لدواجن اللحم سبها  

ر )  ر  3( ) 2محطات التسمير ( ومحطة تسمير
 . ارة والمجزر اآلل  ومعمل التوزيــــع لـشر ا

كة غ ير لإلنتاج   شر
 الزراع  

 رف  دفع األقساط  20,000

كة سماء  الوحدات االنتاجية لدواجن البي  سبها  6  رف  دفع األقساط  108,000 الجنوب شر

كة أودية الحياة  . محطة القلعة إلنتاج البي  سبها  7  رف  دفع األقساط  50,000 شر

 المببر االستثماري )محالت تجارية( 8
جمعية سنابل الهداية  

ية  الخير
 رف  دفع األقساط  100,000

يدية تغسات غريان  9 كة شاطئ الرمال  الوحدات التي   رف  دفع األقساط  20,000 شر

 - 578,000  اإلجمــــــــــــــــــالي  
 

 :  
ر
 وقد لوحظ بشأنها اآلن
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 عدم وجود الئحة معدة من الوزارة باألسعار وكيفية استثمار االصول المملوكة لها.  -

 5تقـاعس الوزارة بمخـاطبـة الجهـات ذات العالقـة حيـال العقود ) -
 
ــلفـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( المـذكورة سـ

  
 رفض  دفع األقساط المستحقة عليها. والبر

 المخازن

ــاخ بالمخالفة للمادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الغبار واألوسـ ( من الئحة 225افتقاره للنظافة الالزمة وكير
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

  قارب    -
ـــــناف المطلوبة والبر ــ ــ ـــــنوية باألصـ ــ ــ ـــــة سـ ــ ــ ر المخزن بةعداد مقايسـ عدم قيام أمير

انية والحسابات والمخازن. ( 233عل االنتهاء بالمخالفة للمادة ) ر  من الئحة المير

ــالفـــة للمـــادة ) - ــنف بـــالمخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاقـــات الصـ ـــــاك بطـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  232عـــدم امسـ ر ( من الئحـــة المير
 والحسابات والمخازن

 ديوان وزارة الثروة والبحرية 

 : الرقابة الداخلية

  تببر   -
  للوزارة لبيان الوظائف الشـــاغرة والمشـــغولة والبر

عدم اعتماد المالك الوظيقر
ية بالمخالفة للمادة  عل   انية التسير ر ـــــضوفات الباب االول بالمير ــ ــ ــ أساسها تقديرات مــ
ــنــــة  12( من القــــانون رقم )125) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن عالقــــات العمــــل والئحتــــ   2010( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

 التنفيذية. 

ـــــ فقط دون إجراء   - ــ ــ ــــــضــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــول واالكتفاء بعملية الحــ ــ ــ ــ عدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ
ـــــوفات الجرد واالر  ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ـــــتاذ المخزن المطابقة الفعلية بير ـــ ــ ــ ــ ية بدفير أسـ ـــــدة الدفير ـــ ــ ــ ــ صـ

ــــادة ) ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــدت بـ ــــ  االختالف أن وجـ ــــد أوجـ ــــديـ ــــة 299لتحـ ( من الئحـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر ) - ــــف بالمخالفة لن  المادتير ــ ــ ـــضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتيفاء البيانات لبع  اذونات الــ ــ ــ ــ ــ (  99عدم اسـ
انية والحسابات والمخازن. 100و) ر  ( من الئحة المير

ـــــجل ل - ـــــاك سـ ـــــول الثابتة والمنقولة لمتابعتها ومطابقتها مع الجرد عدم أمسـ قيد االصـ
  لحمايتها من الشقة والضياع مثل )

  السبر
  -أراضر

ر
 (. معدات-أثاث-سيارات-مبان

عدم مســــك ســــجل تحليل  لحســــاب الودائع واالمانات بالشــــكل الصــــحين تدون في    -
  تقيد بالحساب أو تضف في  بالمخالفة لن  ال

( من 163مادة )المبالغ المالية البر
انية والحسابات.  ر  الئحة المير

ـــــضـــــف بالمخالفة لن  المادة ) - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتندي لبع  أذونات الــ ـــــعف التع يز المسـ (  99ضـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــتندات   - ــــمن المسـ ــــــضــــف من ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك لمعظم اذونات الــ ــــورة من الصـ عدم ارفاق صـ
 المتيدة لعملية الـضف. 
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ــــ - ــ ــ واـلمـفـ ــــدوري  ــ ــ الـ اـلجـرد  إجـراء  ــــدم  ــ ــ اـلوزارة  عـ ــــات  ــ ــ ومـمـتــلكـ ــــازن  ــ ــ اـلمـخـ ــــات  ــ ــ ـلمـحـتـويـ ئ  اج 
ـــــة للمواد ) ـــــالفـ ـــــالمخـ ـــــات  295-294-293-292بـ ــابـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة والحسـ انيـ ر المير ـــــة  ( من الئحـ

 والمخازن. 

  اعداد تقاريره الدورية بالمخالفة للمادة ) -
ر
ــــور أداء مكتب المراجعة الداخلة ا (  5قصـ

وة البحرية رقم ) م الداخل   م بشأن إعادة التنظي2021( لسنة  166من قرار وزير الير
وة البحرية.   لوزارة الير

انية الوزارة خالل سنة   ن  : م 2021مت 

وة البحريـة مبلغ   ووقـد بلغـ     148,589,500بلغـ  قيمـة المبـالغ المعتمـدة لوزارة الير
انية مبلغ   ر ر بلغ    133,698,059المبالغ المســــيلة عل مختلف أبواب المير   حير

ر
دينارل ا

ــــضوفة خالل نفس العا  ــ ــ دينار والبيان التال     123,408,542م مبلغ  إجمال  المبالغ المــ
 يوضن ذلك: 

 البيان  ت
المخصصات  

 المعتمدة 
 المبالغ المسيلة 

المـرصوفات  

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 0 59,108,559 59,108,559 74,000,000 الباب األول  1

2   
 (78,314) 3,078,314 3,000,000 3,000,000 الباب الثانر

     9,005,951     58,483,549     67,489,500     67,489,500 )التحول(الباب الثالث   3

 1,361,880 2,738,120 4,100,000 4,100,000 الباب الخامس )الطوارئ( 4

 10,289,517 123,408,542 133,698,059 148,589,500 اإلجمــــــــــــالي 
 

 األولالباب  

ــيـــد    تكليفحيـــث تم  بـــأكير من مهمـــةل  تكليف موظف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كمـــدير إدارة )و.ص.ب(  السـ
ــــــة بالوزارة باإلضافة ال ان  رئيس قسم الخ ينة علما بأن  منتدب   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يــ ــــــوارد البشر المــ

ة القضائية  . مما يضعف نظام الرقابة الداخلية من مركز الخي 

ــدد ) - ــ ـــ ( موظـــف منقطـــع  136)( موظف منهم  179ورود مرتبات من وزارة الماليـــة لعــ
( موظف متوفــــر لــــم يتــــــــــــــــــــــــم إحالتهم لصندوق الضمان االجتماعــــر  43عن العمــــل و)

  اتخاذ االجراءات القانونية. 
ر
  ا
اجر  والير

ي 
ن
 الباب الثان

ر غير معروفة طبيعة عملهم وتحميلها عل بند  - ـــــضف مبالغ لمتعاونير ـــــام الوزارة بــ قيــ
ــــد    مكافأة  ــ ــــ ــ ــ ر تم التعاقــ ــــددهم )لغير العاملير ــ ـــة  42معهم حيث وصل عــ ــ ( موظف بقيمــ

ــــرية  ــ ــ ــ  بالمخالفة للمادة رقم )  44,000شهــ
 
ــــريا ــ ــ ــ ( لسنة  8( من قانون رقم )7دينار شهــ

2014 .  
 م بشأن الرقم الوطبر

ـــــتمرة بالمخالفة للمادة   - ـــــفة مسـ   بصـ
ر
  ابرام العقود و فها عل الباب الثان

ر
ـــــع ا التوسـ

 عمل. عالقات ال بشأنم 2010لسنة  12( من قانون 126)

-    
ر
ــــب اذن  ف رقم )بال( المؤرخ ا ــــة  2021/ 04/ 26بموجـ ــاليـ ــ ــدة مـ ــ ــــل عهـ ــابـ ــ مل مقـ

ــالن  ــ ــــفت  مكتب الوزير بقيمة  )س ع س(    لصـ ــأن     10,000بصـ ــ دينارل وقد لوحظ بشـ
 :  
ر
 اآلن
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ــــ  بهــذا البنـد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفر والمبيــ  عل الرغم من توفر مخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ  ف العهــدة عل بنــد سـ
 دينار.  1,612وعدم توضين مستلم قيمة العالوة بمبلغ 

ــيـــة والـــدروع بمبلغ   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء قرطـــاسـ دينـــار عل الرغم من توفر قيم مـــاليـــة    1,930شر
 بالبنود. 

 الباب الثالث )التحول(

ــكيـــل لجنـــة عطـــاءات بـــالمخـــالفـــة لقرار مجلس  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وة البحريـــة بتشـ عـــدم قيـــام وزير الير
 تنظيم عمل لجان العطاءات.  بشأنم 2013( لسنة 492الوزراء رقم )

( من الئحـــة 10عـــاقـــدات الوزارة بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة )التكليف المبـــاشر لجميع ت -
  يجوز بهـا التعـاقـد بطريقـة التكليف  

ـــــ  عل الحـاالت البر ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ
العقود اإلداريـة والبر

ــأن إجراءات  68المبـــاشر والفقرة )ب( من المـــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة العقود اإلداريــة بشـ
 عن عدم التأكد من اإل 

ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ ل فضـ ـــــــس التعاقد بطريقة التكليف المباشر ــ ــ ــ جراءات واالسـ

 السليمة وغياب مبدأ الشفافية. 

 حساب الطوارئ: 

ـــــدار القرار رقم ) ــ ــ ـــــنة  49قيام مجلس الوزراء بةصـ ــ ــ ـــــف عل  2021( لسـ ــ ــــــضــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن الــ ــ ــ م بشـ
اف عل موسم التونة بمبلغ   . دينار  4,100,000احتياجات لجنة االشر

ــــب اذن  ف رقم ) -    10/ 6بموجـ
ر
ــــار مببر  2021/ 10/ 05( المؤرخ ا ــــل ايجـ ــابـ ــ م مقـ

ــــالن للوزار  ــ ــ ــ ــ ــــنة لصـ ــ ــ ــ ــ ــــأن     1,440,000بمبلغ  )ع أ ف(   ة لمدة سـ ــ ــ ــ ــ دينار وقد لوحظ بشـ
 :  
ر
 اآلن

ـــــعار بالمخالفة   - ــ ــ ـــــول عل اقل االسـ ــ ــ ـــــلة للحصـ ــ ــ التكليف المباشر وعدم اجراء أي مفاضـ
 ( من الئحة العقود اإلدارية. 10للمادة )

▪    
ر
ــــــضــــف عل تغطية نفقات الباب الثان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الــ

ر
ــــات الطوارئ ا ــــصـ ــــتخدام مخصـ اسـ

ــنة 49جلس الوزراء رقم )بالمخالفة لقرار م ــأنم  2021( لسـ تخصـــي  مبلغ   بشـ
ـــــاب الطوارئ وكذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قانون النظام 17من حسـ

 المال  للدولة. 

 م. 2021م وتحميلها عل سنة 2022سداد مصاريف تخ  سنة  ▪

ـــــند  - ـــ ــ ــ ــ كة سـ ـــــالن شر ـــ ــ ــ ــ ر مقر ديوان الوزارة لصـ بموجب اذن  ف رقم )بال( مقابل تجهير
ات بمبلغ   ر ــــدم اجراء أي   500,910التجهير ــــاشر وعـ ــــد لوحظ التكليف المبـ ــــار فقـ دينـ

ــــعار بالمخالفة للمادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عل اقل االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلة للحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة العقود  10مفاضـ
 اإلدارية. 

  والباب   -
ر
ـــــضف عل تغطية نفقات الباب الثان ـــ ــ ــ ــ   الــ

ر
استخدام مخصصات الطوارئ ا

ــــأنم  2021/ 49الثالث بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم   ــ ــــي  مبلغ من  بشـ ــ تخصـ
ـــــاب الطوارئ وكـذلـك بـالمخـالفـة ألحكـام المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قـانون النظـام المـال  17حسـ

 للدولة. 

 لتكرار  فها بالمخالفة   -
 
ـــــضف تفاديا ــ ــ ـــــضف بختم يفيد الــ ــ ــ ـــــم مستندات الــ ــ ــ عدم ختــ

انية والحسابات والمخازن. 105للمادة رقـم ) ر  ( من الئحة المير
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ــــك بقيمــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن وزارة المــاليــة الــذي يمثــل المبلغ    1,361,881اعــداد صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار لصـ
  من حساب الطوارئ عن سنة 

: 2021المتبقر  
ر
 م وقد لوحظ بشأن  اآلن

-   
ر
 م وهو يمثل يوم جمعة. 2021/ 12/ 31تاريــــخ الصك ا

ــــاب االيراد العام بالمخالفة للمادة   ▪ ــ ــ ــ ــــك وعدم ايداع القيمة بحسـ ــ ــ ــ االحتفاظ بالصـ
  ( من قانون النظام المال  للدولة. 3)

 ديوان وزارة السياحة  

 : الرقابة الداخلية  نظام

ــــجيل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوكة وعدم اكتمال تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجالت الممسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   بع  الدفاتر والسـ
ر
ــــط ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة الكشـ كير

  بع  الدفاتر بالمخالفة للمادة )
ر
ــــابات  83العمليات ا ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ــــاف برغم من  - ــ ــــور االنـضــ ــ ــ ــــعف االداء اإلداري من حيث متابعة الحضـ ــ ــ وجود جهاز  ضـ
 بصمة إلثبات الحضور. 

  اداء مهــامــ    -
ر
ــوره ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الوزارة وقصـ

ر
ــــاعــد المراقــب المــال  بــانتظــام ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم تواجــد مسـ

ر ) انية والحسابات والمخازن. 24-20المناطة ب  بالمخالفة للمادتير ر  ( من الئحة المير

ـــــضـــتزايد ا - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من الســــنة لغرض اســــتنفاد االعتمادات المدرجة  لــ   االشــــهر االخير
ر
ف ا

ر  انية والحسابات والمخازن. 13انية بالمخالفة ألحكام المادة )بالمير ر  ( من الئحة المير

ائب.  -  قصور االدارة المالية بةحالة استقطاعات دمغة المخالصة ال مصلحة الضر

ــــة  - ــ ــــوية الخاصـ ــ   ظهرت بمذكرات التسـ
ــــكوك المعلقة البر ــ ــــوية الصـ ــ ــــور الوزارة بتسـ ــ قصـ

  تعود إل سنوات سابمـض بحساباتها ال
 قة. فية والبر

ـــــدد ) - ــالوزارة  11وجود عـ ـــ بـ ـــــة  ـــــ  عالقتهم الوظيفيـ انتهـ ر  ـــــدة موظفير ـــــارة بعهـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( سـ
انية والحسابات والمخازن( من الئح212بالمخالفة للمادة ) ر  . ة المير

انية الوزارة خالل سنة   ن  م: 2021مت 

ـــــياحة مبلغ  بلغ  ــ ــ دينارل وقد بلغ     112,569,000  قيمة المبالغ المعتمدة لوزارة السـ
انية مبلغ   ر ــيلة عل مختلف أبواب المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ    93,696,516المبالغ المسـ   حير

ر
دينارل ا

ــــض إجمال  المبالغ ال ــ ــ دينار والبيان التال     100,186,250وفة خالل نفس العام مبلغ  مــ
 يوضن ذلك: 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــان 
المخصصات  

 المعتمدة 
 المبـــــالغ المسيلة 

المـرصوفات  

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 6,677,464- 92,804,980 86,127,516 105,000,000 الباب األول 

  
 40 2,999,960 3,000,000 3,000,000 الباب الثانر

 186,800 1,382,200 1,569,000 1,569,000 الباب الثالث )التحول(

 890 2,999,110 3,000,000 3,000,000 الباب الخامس )الطوارئ(

 6,489,734- 100,186,250 93,696,516 112,569,000 اإلجمــــــــــــالي 
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ية:  انية التسيت 
ن
 عن المت 

ــــع الفح  مما  - ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ انية التقديرية السـ ر  الدقة عند اعداد المير
عدم توجر

  بع  البنود ومنها عل سبيل المثال: 
ر
 ترتب علي  وجود وفر ا

 الرصيد  المـرصوف  المخصص  البنــــــــــــــــــــــــــــــــد  ث

ــــ 12000 المالبس والقيامة 1  12000 ــ

ر  2 ــــ 156470 االعاشة واالقامة للعاملير  156470 ــ

ر  3 ــ 15200 اغذية لغير العاملير ـــ  15200 ــ
 

ــــدد   - ــــة الفح  لعـ ــــة    9تظهر عينـ ــــات  ف بقيمـ ــــار    115,000أذونـ ـــة  دينـ ــــالفـ ــــالمخـ بـ
انية( من ال 99للمادة ) ر  . ئحة المير

ــبهم وذلـك عن طريق  ف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتغالل منـاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الوزارة بـاسـ
ر
ر ا ــؤولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيـام بع  المسـ

( من قــانون عالقــات  126مكــافــآت ألقــارب لهم مقــابــل تعــاونهم بــالمخــالفــة للمــادة )
: 2010( لسنة 12العمل رقم )  مل وبيانهم كما يل 

 االسم  ث
رقــــم  

 القرار 

الوظيفة المراد  

 شغلها 

قيمة  

 المكافأة 
 مالحظات 

 مكتب الوزير 1000 غير محددة  529 ش ج س  1

 1000 غير محددة  530 ف أ س  2
مكتب المراجعة  

 الداخلية

 مستشارة مالية 2000 غير محددة  234 ح ع ف  3

 المكتب القانونر  1000 غير محددة  530 ن ع ع  4
 

ـــــكل مباشر عل أ قيام الوزارة بمنن مكاف  - ـــــاعد المراقب المال  مما يؤثر بشـ ة لجان لمسـ
ـــــنة  354المهام المناطة ب ل وبالمخالفة لقرار وزير المالية رقم ) ــ ـــــأنم  2017( لسـ ــ   بشـ

ر وبيانها   ر الماليير : تحديد مزايا المراقبير  كالتال 

 القيمة  اسم المستفيد  البيان  اذن الـرصف 

 5,000 س م ع  اعداد الحساب الختام   12/ 330
 

ــــكن لعدد من موظفيها دون وجود ما يفيد    قيام - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد ايجارات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ  بمكانالوزارة بسـ
ــــأنهم بالمخالفة   ــــبة بشـ ــــارات ديوان المحاسـ ــــتفسـ ــــل  وعدم الرد عل اسـ ــــكنهم االصـ سـ

ـــنة    19( من قانون 46)  للمادة  ــ ــ ــ ــ ـــــ2013لسـ ــ ــ ــ ـــبةل  أ م بشـ ــ ــ ــ ــ ن اعادة تنظيم ديوان المحاسـ
 : يل  وبيانهم كما 

 التاريــــخ  اذن الـرصف 
اسم المنتفع من  

 االيجار 

قيمة االيجار  

 الشهري

القيمة بإذن  

 الـرصف 

 4,000 2,000 م م  م 2021/ 07/ 12 7/ 26

 4,000 2,000 م ش س  م 2021/ 07/ 12 7/ 25

 4,000 2,000 ع م غ  م 2021/ 07/ 12 7/ 24

 10,000 2,000 ط ع  م 2021/ 12/ 26 12/ 299
 

ــــلة للتعهدات والخدمات التموينية مقابل   - ــ ـــ ــ ــ ــ قيام الوزارة بأبرام عقد مع مكتب البوصـ
ــــة والنظافة وبلغ  جملة ال ــ ــ ــ ــــتقديم االعاشـ ــ ــ ـــــضــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الفح  مبلغ  مــ وفات خالل فير

: ( دينار 549,920وقدرة )  ل ومن امثلة ذلك ما يل 
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 القيمة  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  التاريــــخ  اذن الـرصف 

اير ومارس لسنة   م 2021/ 6/ 15 6/ 10  50,000 م 2021خدمات نظافة عن شهري في 

 25,000 2020لسنة  12النظافة عن شهر  خدمات  م 2021/ 11/ 04 11/ 4

 114,000 م 2021( لسنة  8-7-6خدمات النظافة عن االشهر )  م 2021/ 12/ 22 12/ 218
 

-  :  
ر
 وقد لوحظ بشأنها اآلن

 عدم ارفاق تقرير بةنجاز العمل.  -

ر ب .  ▪ ام المكتب بتوفير زي للعاملير ر
 عدم الير

▪   
ر
وط العقد. عدم توفير ادوات تنظيف ذات جودة عالية كما ه  ا  شر

اف والمتابعة من حيث أعداد كشوفات بأسماء عمال النظافة.   ▪  ضعف االشر

 قلة تعقيم المكاتب والممرات ودورات المياه الداخلية بشكل جيد.  ▪

ــــتخدام المبيدات الح ▪ ــ ـــــعدم اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   رش المطابخ والمكاتب من القوارض ــ
ر
ية ا ــر ــ ـشــ

ات.   والحشر

  نظافة المخازن بالوزارة.  ▪
ر
 قصور المكتب ا

دينار تخ  مهمات    535,349بلغ إجمال  نفقات السـفر خالل سـنة الفح  مبلغ   -
ر الوزارة ونذكر منها عل سبيل المثال ال ال  : حـض داخلية لموظفير

 اسم الموظف  المدة وفق القرار  قيمة العالوة  التاريــــخ  رقم االذن  ث

 م م ع  ايام  5 1300 5-2021- 10 5- 10 1

 ج س ع  ايام 5 1300 5-2021- 10 5- 11 2

 م س ش  أيام  5 1300 5-2021- 23 5- 15 3

 م ع ج  ايام  4 1040 6-2021- 28 6- 25 4

 م ف أ  ايام 10 1820 6-2021- 30 6- 58 5
 

ة اعداد وتقديم نتائج اعمالهم   وقد لوحظ أن أغلب القرارات تفتقر لن  يوضــن فير
ر بها.   بعد انتهاء مدة المهام المكلفير

ر   - ـــــاريف تم دفعها من مالهم الخاص دون وجود  قيام بع  الموظفير ــ جاع مصـ ـــــير ــ باسـ
ر أو سند ق  ل والبيان التال  يوضن ذلك: مي   

ر
 انون

 المالحظات القيمة  التاريــــخ  رقم القرار  المستفيدين  ث

ة لدولة   570 2021- 12- 26 416 ل م و   1 مقابل تأشير

 تركيا 

ة  570 2021- 12- 26 416 م س ش  2  مقابل تأشير

ة  570 2021- 12- 26 416 ي ع أ  3  مقابل تأشير

ة  570 2021- 12- 26 416 ط أ ع  4  مقابل تأشير

ة  570 2021- 12- 26 443 م ع م  5  مقابل تأشير

ة  570 2021- 12- 26 443 أ م ش  6  مقابل تأشير

ة  570 2021- 12- 26 433 ج س م  7  مقابل تأشير

ة  570 2021- 12- 26 433 م م أ  8  مقابل تأشير
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انية   ن  التحول: مت 

ــة   - كــــة األوائــــل للتــــدريــــب واللغــــات لتنفيــــذ دورات تــــدريبيــــة بقيمـ تعــــاقــــد الوزارة مع شر
:  403,987اجمالية قدرها   دينارل وفق البيان التال 

 القيمة  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  اذن الـرصف  ث

 201,487 ( موظف بالمنطقة الجنوبية300دورات تدريبة لعدد )تنفيذ  12/ 2 1

من العقد رقم   (3مقابل الدفعة الثانية حسب المادة رقم ) 12/ 3 2

 م 2021( 4) 

202,500 

 

 :  
ر
 وقد لوحظ بشأنها اآلن

 ( من الئحة العقود اإلدارية. 10التكليف المباشر بالمخالفة لن  المادة ) ▪

  اسعار الدورات التدريبية بتكلفة قدرها  ▪
ر
 دينار للشخ .  1,350المبالغة ا

انية الطوارئ:  ن  مت 

ــــــضــــقيام الوزارة با  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  من طبيعة هذا لــ ــــاب الطوارئ عل االغراض ليسـ ف من حسـ
ـــــاب بالمخالفة للمادة ) ــ ـــــعار   ( من القانون المال  للدولةل17الحسـ ــ   االسـ

ر
 وبالمبالغة ا

 : وبيانها كما يل  

 القرطاسية واالدوات المكتبية 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  القيمة  التاريــــخ  رقم االذن 

17 /9 27 -9-2021 91,000 

مقابل توفير النواق  واالحتياجات للدواوين ومكاتب  

اد  اي  الستير كة هايي  القرطاسية  السياحة لصالن شر

 واالدوات المكتبية. 

4 /10 14 -10 -2021 63,361 
مقابل توفير النواق  واالحتياجات لديوان الوزارة  

 والمكاتب السياحية ومكتب االستعالمات التابعة لها. 
 

 ايجار السيارات 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  القيمة  التاريــــخ  رقم االذن 

كة اجواد المحركات  78,750 2021- 1-9 9/ 1 اتو( لصالن شر  مقابل أيجار سيارة نوع )سير

يد الخاص بالوزارة.  66,750 2021- 2-9 9/ 2  مقابل أيجار سيارة لتسير العمل ونقل الي 

يد الخاص بالوزارة.  33,000 2021- 3-9 9/ 3  مقابل أيجار سيارة لتسير العمل ونقل الي 

7 /9 20 -9-2021 26,000 
ات  4مقابل أيجار عدد )  ر ( شاحنات لنقل القرطاسية والتجهير

قية.   والمعدات لديوان السياحة بالمنطقة لجنوبية والـشر
   

 االقامة بالفنادق 

رقم  

 االذن 
 البيان  القيمة  التاريــــخ 

3 /10 11 -10 -2021 60,497 
ر الوزارة لصالن   مقابل حجوزات فندق إقامة كاملة لبع  موظفير

 فندق ساحة التوفيق

4 /11 25 -11 -2021 40,259 
ام االقامة واالعاشة حسب فواتير المطالبة   ر

  فواتير الير
ر
مقابل باا

 ( لصالن فندق ساحة التوفيق106/ 01- 106/ 20-106/ 04رقم )
 

 : المخازن

 عدم وجود منظومة مخازن لتسهيل العمل بها.  -
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ـــة لها بالمخالفة للمادة ) - (  232عدم وضــــع بطاقات الصــــنف عل االماكن المخصــــصـ
انية الحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ــنـاف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحيحـة المالئمـة لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـة التخ ينيـة واالفتقـار إل التهويـة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيق السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
انية الحسابات والمخازن. 219)الموجودة بالمخالفة للمادة  ر  ( من الئحة المير

ــــ  المادة ) - وط الفنية الالزمة كما أوصـ ـــشــــر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المخزن لــ ــــتيفاء أمير ( من 224عدم اسـ
انية.  ر  الئحة المير

عدم االهتمام بتوفير احتياجات المخازن من االصـناف عل اسـاس مقاسـات سـنوية   -
( ـــــادة  ــ للمـ ـــــة  ــ ـــــالفـ ــ ـــــالمخـ ــ بـ التوزيــــع  ـــــدالت  ــ معـ ـــــ   ــ فيـ الئ233يراع   ـــــة  ( من  ــ انيـ ر المير ـــــة  ــ حـ

اء اصناف.    شر
ر
 والحسابات مما قد يتسبب ا

ـــــض غياب ال - ـــــالكامل لألصناف الراكدة والخردة واتخاد اإلجراءات االزمة للت حــ ضف  ــ
ر ) انية. 314-313فيها عل النحو الذي حددت  المادتير ر  ( من الئحة المير

 ديوان وزارة الصناعة واملعادن 
 الرقابة الداخلية: نظم  

ـــــضف بشأن توضين مجموع االعتمادات المفوض بهال  إذعدم استيفاء بيانات   - ــ ــ ــ ن الــ
ـــــيد البند بالمخالفة لن  المادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــابات  100-99ورصـ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

اف عل المخـــازن  -   اإلشر
ر
  أداء مهـــامـــ  عل أ مـــل وجـــ  ا

ر
ــير المراقـــب المـــال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تقصـ

ــابــــات  24دة )التــــابعــــة للوزارة بــــالمخــــالفــــة لن  المــــا  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
 والمخازن. 

ــنــاعــة والمعــادن بــالمخــالفــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات من وزارة الصـ ر ــــل المراقــب المــال  لبع  مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تحصـ
 م. 2017( الصادر من وزارة المالية لسنة 354لمنشور )

ر االنفاق لســـنة   - بالمخالفة لن     اســـتنفادها م خالل شـــهر ديســـمي  بقصـــد  2021تركير
انية والحسابات والمخازن( من الئحة ال13المادة ) ر  مير

-  .   إحالة خصيمات الضمان إل صندوق الضمان االجتماع 
ر
 التأخر ا

ــفر والمبيـ ( للموفـدين بـالخـارج بـالمخـالفـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة )عالوة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إقفـال وتسـ
ر
التـأخر ا

ــــعبية  9لن  المادة ) ــــادرة بموجب قرار اللجنة الشـ ــــفر والمبي  الصـ ( من الئحة السـ
 م. 2007 ( لسنة751العامة سابقا رقم )

ــلف برغم من انتهـاء المـدة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة مـا بـدمتهم من سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بتسـ عـدم قيـام بع  الموظفير
ــــوية وبالمخالفة لن  المادة ) ــ ــابات  188القانونية للتسـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

  أداء وجبات  المسندة إلي .  -
ر
 قصور مكتب المراجعة الداخلية ا

  االجراءات اإلدارية وا -
ر
  الدقة ا

 لمالية من قبل اإلدارة المالية. عدم توجر



 

 

 

 
530 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

  قارب  عل االنتهاء بالمخالفة   -
عدم إجراء مقايسـة سـنوية باألصـناف المطلوبة والبر

انية والحسابات والمخازن. 233للمادة ) ر  ( من الئحة المير

انية وزارة الصناعة والمعادن عن سنة   ن  م  2021مت 

ــيلة  دينارل وق   17,232,000بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ د بلغ  المبالغ المسـ
انية مبلغ   ر ــــناعة والمعادن عل مختلف أبواب المير ــ ـــ ــ ــ ــ     17,546,790لوزارة الصـ

ر
دينارل ا

ــوفـة خالل نفس العـام مبلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بلغ إجمـال  المبـالغ المــ
ر دينـار    12,923,690حير

 والبيان التال  يوضن ذلك: 

 البيان 
المبالغ  

 المعتمدة 

المبالغ  

 المسيلة 

المـرصوفات  

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 723,010 1,091,780 1,814,790 1,500,000 الباب األول 

  
 46,670 1,951,330 2,000,000 2,000,000 الباب الثانر

 1,560 998,440 1,000,000 1,000,000 المتفرقات 

/مخصصات    
الباب الثانر

 المناطق
 صفر 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 3,790,000 3,942,000 7,732,000 7,732,000 )التحول(الباب الثالث  

 59,860 1,940,140 2,000,000 2,000,000 الباب الخامس )الطوارئ(

 4,621,100 12,923,690 17,546,790 17,232,000 اإلجمــــــــــــالي 
 

  اتمام اجراءات فصل مرتبات موظفيها عن وزارة االقتصاد.  تأخر  -
ر
 الوزارة ا

ــنــة   723,010وجود مبلغ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من سـ
ر
  بواا

ر
ــــاب البــاب االول والمتمثلــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار بحسـ

ر أرقـــام )2021 ( من 9-8م وعـــدم احـــالتهـــا ال االيراد العـــام بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادتير
انية وحسابات المخازن.  ر  الئحة المير

ــــــضف المتعلقة بنفقات السـفر والمبي   ضـعف   - ــ ـــ ــ ــ ــ التع يز لمسـتندي لجل أدونات الــ
ر ) انية والحسابات والمخازن. 100-99بالمخالفة للمادتير ر  ( من الئحة المير

ــتنـدات المرفقـة بـأذونـات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم وجود توقيع وختم المراجع اـلداخل  عل بع  مسـ
 الـضف كالفواتير المبدئية والفواتير النهائية. 

  قام    من خالل فح  -
كات البر ـــشـــر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عقود التأســــيس والســــجل التجاري ألغلب الــ

ــــخاص من عائلة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــن انها ترجع ملكيتها إل أشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــناعة اتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بأعمال توريد لوزارة الصـ
 واحدةل ونذكر منها عل سبيل المثال ال الحـض: 

كة   اسم الـْس 

 كة الليبية األول  لـشر ا

كة الضواج  األول  
 شر

كة مصدر اويا   شر

كة   الريادة الذهبيةشر

كة النجاح للقرطاسية  شر
 

 بلغ   -
 
:  220,000تح  الحساب المبالغ المدفوعة مقدما  دينار وبيانها كالتال 
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 البيان  القيمة  االسم 

كة العميد للخدمات السياحية  مقفلة 50,000 شر

كة العميد للخدمات السياحية  مقفلة 150,000 شر

 مقفلة 10,000 فندق زهرة البطنان 

 مقفلة 10,000 فندق جليان السياج  
 

  أســــعوقد لوحظ بشــــأنها   -
ر
كة العميد للخدمات الســــياحيةالمبالغة ا ل باإلضــــافة  ار شر

ر بـالفندق  إل  ــخـاص المقيمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمـاء االشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيليـة توضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم وجود فواتير تفصـ
 والخدمات المقدمة لهم. 

 الباب الثالث: 

ـــــة البـاب الثـالـث )التحول(   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إحـالـة الحوالـة المـاليـة المخصـ
ر
تـأخر وزارة المـاليـة ا
  شهر )

ر
  احيل  ا

 دينار.  7,732,000م بمبلغ 2021( لسنة 12والبر

ــــاالت   - ــ ــ ــ كة األمثل لالتصـ ــــالن شر ــ ــ ــ ــــتندي لصـ ــ ــ ــ ــــأنفتن اعتماد مسـ ــ ــ ــ تركيب منظومات   بشـ
  الوزارة بمبلغ 

  مببر
ر
ونية ا : وقد لوحظ بشأن  م 1,462,000الكير  ا يل 

ــيانة وتحدي  خط  -   قيمة العقد مقارنة بالعمل المنجز وهو عبارة عن صـ
ر
المبالغة ا

ات.    داخل  وتركيب منظومة كامير
 هاتقر

ر وقد قام    - كة ليبيا للتامير ــر ــ ــــــشــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــناعة وترجع ملكيت  لــ ــ ــ   ليس ملك لوزارة الصـ
المببر

ر بــــةخطــــار الوزارة بــــةخالء   كــــة ليبيــــا للتــــأمير لشر امــــات الم  المببر ر تبــــة عل ودفع االلير ير
  لعدة سنوات بمبلغ 

 دينار.  5,500,000إيجار المببر

ــــك مقابل تدريب ) - ــ ــ كة ديسـ ــــالن شر ــ ــ ــــتندي لصـ ــ ــ ( موظف من وزارة  40فتن اعتماد مسـ
ــــضف    2,480,000الصناعة والمعادن بمبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ دينار وقد قام  الوزارة بمراسلة المــ

  ا
ر
 لسعر. بةيقاف اجراءات االعتماد ويرجع إل عدة أسباب منها المبالغة ا

 املؤسسة الليبية للتعدين 
 نظام الرقابة الداخلية

ر ) - ــــف بالمخالفة لن  المادتير ــ ــ ـــضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتيفاء البيانات لبع  اذونات الــ ــ ــ ــ ــ (  99عدم اسـ
انية والحسابات والمخازن. 100و) ر  ( من الئحة المير

اف عل المخــــازن التــــابعــــة للوزارة   -   اإلشر
ر
  أداء مهــــامــــ  ا

ر
ــير المراقــــب المــــال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تقصـ
انية والحسابات والمخازن. 24بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

-   
ر
ــــف ا ــ ـــــضــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  13م بالمخالفة مادة )2021/ 12/ 30المبالغة بالــ ر ( من الئحة المير
 والحسابات والخازن. 

ـــــول الثابتة والمنقولة لمتابعتها ومطابقتها مع الجرد  - ـــــجل لقيد االصـ ـــــاك سـ عدم أمسـ
  لحمايتها من الشقة وال

  ضياع مثل )السبر
  -أراضر

ر
 (. معدات-أثاث-سيارات-مبان

ـــــفر والمبي  للموفدين بالخارج بالمخالفة لن  المادة   - ـــــلفة السـ ـــــوية سـ   تسـ
ر
التأخر ا

ـــــعبية العامة رقم )9) ــ ـــفر والمبي  من قرار اللجنة الشـ ــ ــ ـــــنة    (751( من الئحة السـ ــ لسـ
 م. 2007
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  أداء وجبات  المسندة إلي .  -
ر
 قصور مكتب المراجعة الداخلية ا

ر بمواعيد العمل الرسمية بالمؤسسة. عدم ا - ام الموظفير ر
 لير

انية المؤسسة خالل سنة   ن  م: 2021مت 

انية   ر بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة للمؤسسة الوطنية للتعدين عل مختلف أبواب المير
ــــيلة    7,167,000مبلغ   ــ ــ ــ ر بلغ    5,818,902دينارل بينما بلغ  قيمة المبالغ المسـ   حير

ر
ا

ــــوفة   ــ ـــــضــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار والبيان التال     5,487,827خالل نفس العام مبلغ  إجمال  المبالغ المــ
 يوضن ذلك: 

 البيان 
المخصصات  

 المعتمدة 
 المبالغ المسيلة 

المـرصوفات  

 الفعلية 

األرصدة  

 المتبقية 

 1 1,451,902.000 902.850ل451ل1 2,200,000 الباب األول 

  
 4 999,995.175 999.250ل999 1,600,000 الباب الثانر

 331,070 3,035,930.000 3,366,999.650 3,367,000 الثالث )التحول(الباب 

 331,075 5,487,827 5,818,902 7,167,000 اإلجمــــــــــــالي 
 

ية انية التسيت  ن  المت 

ـــــف رقم ) - ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   8/ 7بموجب ادن الــ
ر
ـــــما 2021/ 8/ 24( المؤرخ ا ــ كة سـ ـــــالن شر ــ م لصـ

الفـاتورة النهـائيـة مبهمـة وغير معنون   دينـارل فقـد لوحظ أن    33,250للطبـاعـة بمبلغ 
كة.   وال يوجد بها ختم الـشر

ــــف رقم ) - ــ ــ ـــــضــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   12/ 18بموجب ادن الــ
ر
كة 2021/ 12/ 14( المؤرخ ا ــــالن شر ــ ــ ــ م لصـ

  للخـدمـات التموينيـة بقيمـة  
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ دينـارل فقـد لوحظ عـدم ارفـاق    81,200الكوثر الصـ

  القيمة المتعاقد عل 
ر
كةل وكذلك المبالغة ا ـــــر ـــ ــ ــ ـــــشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مع الــ يها مقارنة مع العقد المي 

كة.   الخدمات المقدمة من الـشر

   11/ 13-10-9بموجب اذونات الـضف ارقام ) -
ر
م مقابل  2021/ 11/ 21( المؤرخة ا
 :  
ر
  المؤسسة فقد لوحظ اآلن

 نفقات سفر ومبي  لموظقر

 عدم وجود تقرير عن المهمة الموفد لها.  -

ــــة   ▪ ــ ــ ــ ــــن ختم الدخول والخروج الخاصـ ــ ــ ــ ــــفر توضـ ــ ــ ــ ــــورة من جواز السـ ــ ــ ــ عدم ارفاق صـ
ر )بن ــفر والمبيــ  بــالمخــالفــة للمــادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  100-99فقــات السـ ر ( من الئحــة المير

 والحسابات والمخازن. 

  12/ 74بموجب ادن  ف رقم ) -
ر
كة أركان 2021/ 12/ 30( المؤرخ ا ـــــالن/شر ـــ ــ ــ ــ م لصـ

كة بالمخالفة لن  المادة ) ( من الئحة 10التقنية فقد لوحظ التكليف المباشر للـشر
 . العقود اإلدارية

  12/ 58ف رقم )بموجب ادن    -
ر
 الليب    2021/ 12/ 30( المؤرخ ا

كة الناشر ــــشر ــ ــ م لــ
 :  
ر
 للطباعة والنشر والتوزيــــع فقد لوحظ اآلن

كة بالمخالفة لن  المادة ) -  . ( من الئحة العقود اإلدارية10التكليف المباشر للـشر

ــتالم المخــــازن بــــالمخــــالفــــة للمــــادة ) ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــــة 243عــــدم ارفــــاق مــــا يفيــــد اسـ
انية والحسابا  ر  ت والمخازن. المير
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  12/ 48بموجب ادن  ف رقم ) -
ر
ــــالن/فندق باب  2021/ 12/ 30( المؤرخ ا ــ ـــ ــ ــ ــ م لصـ

 البحرل فقد لوحظ عدم ارفاق الفواتير والخدمات المقدمة. 

- ( ــــام  ــ ــ ــ أرقـ ــــات  ف  ــ ــ ــ اذونـ ــــب  ــ ــ ــ ــــوجـ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــ   12/ 63-62-61-60-59بـ
ر
ا ــــة  ــ ــ ــ ــــؤرخـ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــ الـ  )

ـــفر والمبي 2021/ 12/ 30 ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ عدم إرفاق قرارات المهمة    م مقابل نفقات السـ
 ير عن تنفيذها. أو تقار 

 الباب الثالث )التحول(: 

-    
ر
ــــالن 2021/ 12/ 28بموجب ادن  ف رقم )بال( المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ كة ق  م لصـ ــــشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  ــ ــ ــ ــ ـضــ
ـــــاحـــة بقيمـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التع يز   153,062الحمراء ألعمـــال المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار فقـــد لوحظ ضـ
ر ) انية والمخازن. 100-99المستندي بالمخالفة للمادتير ر  ( من الئحة المير

ـــــالن  بموجب إدن  ف رقم )بال( ال - ــ ــ ـــــية لصـ ــ ــ   )بال( مقابل توريد مواد قرطاسـ
ر
مؤرخ ا

ات العامة بمبلغ  ر كة نجمة الخير للتجهير :  391,450شر  
ر
 دينار فقد لوحظ اآلن

ــــضف وتاريخ  بالمخالفة   - ــ ــ ــ ــــضف من حيث: رقم ادن الــ ــ ــ ــ عدم استيفاء بيانات اذن الــ
ر ) انية والمخازن. 100-99لن  المادتير ر  ( من الئحة المير

ـــــة/  ▪ كـ ـــــاق عروض شر ارفـ ـــــدم  ـــــذكورة  عـ المـ ـــــات  الواحـ ـــــة  ـــــة/ نجمـ كـ اللؤلؤة وشر دوار 
سية   بمحضر الير

ــــادة ) ▪ ــــة للمـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــازن بـ ــتالم مخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدم وجود اسـ انيــــة  243عـ ر ــــة المير ( من الئحـ
 والحسابات والمخازن. 

كة المكلفة.  ▪  عدم إرفاق عقد التأسيس والسجل التجاري للـشر

ـــــ -   )بال( مقابل توريد أجهزة حاسـ
ر
وب متكاملة  بموجب إدن  ف رقم )بال( المؤرخ ا

ات العامة بمبلغ   ر كة المنارة األول  للتجهير
ـــــالن شر ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل فقد لوحظ    417,150لصـ

 :  
ر
 اآلن

كـــة بال حـــدود   - ات العـــامـــة وشر ر ـــــل الـــذهب   للتجهير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــة التواصـ
عـــدم ارفـــاق عروض شر

سية.  ات العامة المذكورة بمحضر الير ر  للتجهير

ــتالم المخــــازن بــــالمخــــالفــــة للمــــادة ) ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن الئحــــة ( م243عــــدم ارفــــاق مــــا يفيــــد اسـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

كة.  ▪  عدم ارفاق عقد التأسيس والسجل التجاري للـشر

 المخازن: 

وط الحفظ  - وط حفظ األصــناف حي  ال تتوفر فيها شر ــــشــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم مالئمة المخزن لــ
ـــــة للتلف بـالمحـالفـة للمـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  221والتخ ين ممـا يجعلهـا عرضـ ر ( من الئحـة المير

 والمخازن. والحسابات 

ـــــقة والكوارث   - ـــــد الـشــ ــ ر عل المخازن ضـ ـــــائل مكافحة الحرائق والتأمير ــ عدم توفير وسـ
انية 220الطبيعية بالمخالفة للمادة ) ر  . والحسابات والمخازن( من الالئحة المير

  المخزن ودلـك   -
ر
ــنـاف الراكـدة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم اتخـاد اإلجراءات القـانونيـة الالزمـة حيـال األصـ

 ( من الالئحة الحسابات والمخازن. 311-310-309بالمخالفة لن  المواد )
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ــكـــل عـــام المخزن غير مرتـــب بـــالمحـــالفـــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم وجود أرفف للحفظ والتخ ين وبشـ
انية والحسابات والمخازن. 219للمادة ) ر  ( من الئحة المير

 جممع القره بوللي لصناعة اللدائن 
ــنة  - ــ ــ ــغيل وذلك منذ بداية سـ ــ ــ ــانع بالمجمع عن التشـ ــ ــ م حيث  2020توقف كافة المصـ

  دور المجمع عن العمل اإلداري فقط. يقتض 

ــــا عدم وجود   - ــــات كل إدارة وأيضـ ــــاصـ ــــوح اختصـ عدم وجود هيكل تنظيم  يحدد بوضـ
 توصيف للوظائف لتحديد المسؤوليات والصالحيات. 

ـــضـــــفية حيث لوحظ عدم القيام بةعداد   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوية المــ   إعداد مذكرات التسـ
ر
ـــــير ا التقصـ

 مذكرات التسوية بصورة منتظمة وشهرية. 

ــ - ـــ ــ ــ ـــــور وضـ ــ ــ عف أداء مكتب المراجعة الداخلية بالمجمع عن القيام بالدور المناط  قصـ
 :  ب  عل الوج  األ مل ومن مالمن ذلك القصور ما يل 

ــــهرية أو دورية حيث   - ام مكتب المراجعة الداخلية بالمجمع بةعداد تقارير شـ ر عدم الير
ر عدم قيام  بةعداد أي تقارير خالل السنوات الماضية  تبير

ئ ودوري للخ ينـــة ولو عـــدم قيـــام مكتـــب ا ▪ لمراجعـــة الـــداخليـــة بـــةجراء جرد مفـــاج 
  الشهر وتم االكتفاء بالجرد السنوي فقط. 

ر
 لمرة واحدة ا

  متابعة كافة المعامالت   ▪
ر
ـــــور ا ـــــا القصـ ـــــورة المالية الالزمة وايضـ عدم تقديم المشـ

 والمستندات. 

قة  عدم مســـك الســـجالت والدفاتر اليدوية الالزمة لتســـجيل جميع العمليات المتعل  -
 بنشاط المجمع ومن بينها سجل يومية الخ ينة. 

ــبيــل المثــال القيود المتعلقــة    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إثبــات القيود اليوميــة بــالمنظومــة وعل سـ
ر
التــأخر ا

ــهر وذلـك بعـد إيـداع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهـايـة الشـ
ر
بـالمبيعـات النقـديـة حيـث يتم تجميعهـا وإدخـالهـا ا

 .  
ر
  الحساب المـضا

ر
 القيم ا

ـــــاـبات المرتبـات لل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــلفـة نقـديـة تحـ  حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـالمجمع بنـاء عل كتـاب   ف سـ عـاملير
ة من حسابات المرتبات حيث بلغ إجمال  قيمة  

مدير المجمع عل أن تخصم مباشر
اير   ـــــهري يناير وفي  ـــــلفة خالل شـ ـــــيل    117,100هذه السـ دينار وفيما يل  نورد التفاصـ

 اآلتية: 

اير تمثل   -   مرتبات  46.73السلف النقدية الممنوحة عن شهر في 
ر
% من إجمال  صاا

اير شهر   . في 

ــتاذ التحليل  للخ ينة بقيمة   ▪ ــ ــ ــ ــاب االسـ ــ ــ ــ  خالل عملية الفح  عدم تأثر حسـ
ر تبير

ــــلف نقدا من الخ ينةل حيث يتم   ــ ــ ــ ــ ــــلف بالرغم من دفع قيمة هذه السـ ــ ــ ــ ــ هذه السـ
إثبات قيد الســـلف وذلك بجعل حســـاب الســـلف تح  المرتب مدين وحســـاب  

  الجانب الدائنل وبعد ورود المرتبات يتم تحويل قيمة  
ر
ــــضـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هذه السـلف المــ

ــــضــوفات إل حســاب اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ويالحظ عل   يراداتعن طريق صــك من حســاب المــ
 هذا مخالفة أحد المبادئ المحاسبية وهو مبدأ االفصاح التام. 
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  الســــجالت والدفاترل   ▪
ر
  عملية إثبات قيمة هذه الســــلف ا

ر
لوحظ أيضــــا التأخير ا

  تاريــــخ ى 
ر
ــــهر يناير تم  فها ا ــ ــ ــــلفة عن شـ ــ ــ يتم    م ولم2020-1-13حيث ان السـ

 . م2020-2-13إثبات القيد حبر تاريــــخ 

ـــــناع  بتاريــــخ   - ــ ــ ــ ـــــية لمجمع القره بولل الصـ ــ ــ ــ  من خالل عملية جرد الخ ينة الرئيسـ
ر تبير
ر الخ ينة  2021/ 9/ 27 وقد أسفرت نتائج عملية جرد الخ ينة  )م و(  م وبحضور أمير

 :  
ر
 عل االن

ر الخ ينة للسجالت الخاصة بحركة الخ ينة.  -  عدم امساك امير

  حـال وجود حركـة عل اعتمـاد ا ▪
ر
ــهر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الخ ينـة عل إجراء قيود كـل نهـايـة شـ مير

 دفاتر )كوبونات(

 دينار.  67,035القيمة النقدية الفعلية الموجودة بالخ ينة  ▪

ــــدق بقيمة   - ـــ ــ ــ ــ ـــــــك مصـ ــ ــ ــ ر الخ ينة عل صـ ــــك   30,000احتفاظ امير ـــ ــ ــ ــ دينار عبارة عن صـ
ــــــضــف النوران   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة    –ضـــمان مســـحوب عل مــ الذهبية  برج طرابلس من حســـاب شر
 م. 2021-6-15للدواجن مقابل إيجار هنجر بتاريــــخ 

ــــاب اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك بحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إيــداع الصـ
ر
للمجمع بحجــة تعقيــد اجراء ترجيع    يراداتالتــأخر ا

كة االم.   الضمان وذلك ألخذ االذن من الـشر
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 قطاع االستثمار 
 لالستثمار املؤسسة الليبية  

ــيادي   ــ ــ ــ ــ وة السـ ــــندوق الير ــ ــ ــ ــتثمار ه  صـ ــ ــ ــ ــ ــــة الليبية لالسـ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ   ليبيا وتتمتع  المؤسـ
ر
  ا
الوطبر

ــــعبية العامة ــ ــــ  بموجب قرار اللجنة الشـ ــ ــــسـ ــ ــــتقلة تأسـ ــ ــــفة المالية والقانونية المسـ ــ   بالصـ
 
 
( لسـنة  13تنظيمها بموجب القانون رقم )  إعادة وتم  مل  2006لسـنة    (208)رقم  سـابقا
  ذلك الزراعية    اســــتثماراتوتدير المؤســــســــة عدة  مل  2010

ر
  مختلف المجاالت بما ا

ر
ا

ــيـادي الـذي يـدير مـا ل المـاليـة والنفط والغـاز والعقـاريـة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وة السـ ــنـدوق الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ويــهـدف صـ
ــــتثمار تنويــــع أوج   إل  مليار دوالر   71قيمت    ــ ــ ــ ــ  عن  االسـ

 
عل إنتاج    االعتماد القوم  بعيدا

ـــــتقرة طويلة    لالنفط والغاز  ــ ــ ــ ـــــ ل ومن األجلوذلك لتحقيق عوائد مالية مسـ ــ ــ ــ ها أهم أغراضـ
  مختلف  أو   ادية بشكل مباشر استثمار األموال عل أسس الجدوى االقتص 

ر
غير مباشر ا

لموارد الخزانة  ا  الت االقتصـادية عل نحو يحقق أفضـل العوائد المالية منها دعما المج
ــــندوق وفق   ــ ــ ــ ــــتثماري ألموال الصـ ــ ــ ــ ــــيل الهيكل االسـ ــ ــ ــ ــــن تفاصـ ــ ــ ــ العامةل وفيما يل  بيان يوضـ

   اإلدارة البيانات المقدمة من 
ر
 م. 2020/ 12/ 31المالية كما ا

 
 

 ات التابعة(شـركت )ال المساهما 

ـــــرك يمتلك الصـــندوق الســـيادي مجموعة من ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ات والصـــناديق و شـــــ
   ما نســـبت تمثل  البر

    األصـــول  إجمال  % من 40
ر
  قائمة المركز المال  ا

ر
مل ويندرج  2020/ 12/ 31الظاهرة ا

ـــــرك   550عدد    ها تحت ـــ ــ ــ ــ  موزعة ةشــ
 
وفيما يل     الشماليةلا وأوروبا وأمريكا عل أفريقي تقريبا

 مها: أهبيان 
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32,140,399,122

71,160,194,122

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

المجموعاألصول المتداولةاألصول المالية المساهمات 

توزيــــع أنواع األصول للمؤسسة



 

 

 

 
537 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 
 

 
 

39%

31%

8%

16%

6%

0% 0%

0%

0%

اصول المؤسسة االستثمارية

يبياالمحفظة اإلستثمارية طويلة المدي ل

ي لإلستثمار والتنم ية ليبياالصندوق اللينر

محفظة ليبيا أفريقيا ليبيا

كة الليبية لإلستثمارات الخارج ية ليبياالْس 

كة اإلستثمارات النفطية هولندا ش 

مرصف الطاقة األول البحرين

مابل كروس لندن  بريطانيا

كة ليا مالطا المحدودة مالطا ش 

كة أتران المحدودة مالطا ش 

100%

83.30%

100%

100%85%

16.25%

100%

100%

99.90%

نسبة مساهمة المؤسسة 

ديالمحفظة اإلستثمارية طويلة الم

ي لإلستثمار وال تنميةالصندوق اللينر

محفظة ليبيا أفريقيا

كة الليبية لإلستثمارات ال خارجيةالْس 

كة اإلستثمارات النفطية ش 

مرصف الطاقة األول

مابل كروس لندن 

كة ليا مالطا المحدودة ش 

كة أتران المحدودة ش 



 

 

 

 
538 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 المالية  األصول

ــــول بلغ  قيمة   ـــ ــ ــ ــ ــــندات ومحفظة    األصـ ـــ ــ ــ ــ   محفظة السـ
ر
ــــة المتمثلة ا ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ـــ ــ ــ ــ المالية للمؤسـ

ــافظ   ــ ــاديق والمحـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهم والصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــةاألسـ ــ ــاريـ ــ ــــتثمـ ــ ـــ ــ ــ ــ      االسـ
ر
ــــدره  مبلغ    م2020/ 12/ 31ا وقـ

10,617,955,000  :  دوالر وبيانها كالتال 

 
 

األصول المتداولة

ـــــول قيمة   إجمال  بلغ   ــ ــ ـــــدة   األصـ ــ ــ ـــــمنة النقدية والودائع ومدينون وأرصـ ــ ــ المتداولة والمتضـ
ـــــة ـــــدينـ ـــــدره  الأخرى    مـ      دوالر   32,140,399,122مبلغ وقـ

ر
ـــــا هو  2020/ 12/ 31ا م كمـ

 :  موضن بالبيان التال 
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ات األداء  ء المالي األدا  للمؤسسة ومؤش 

  
ــــنبر ــ ــ ــــة خالل سـ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــــاط المؤسـ ــ ــ ــــن نتيجة نشـ ــ ــ   م وفق2021و  2020الجدول التال  يوضـ

  : اإلدارة المالية بالمؤسسةالبيانات المقدمة من 

 م 2020 2021 البيان 

 248,976,005 44,774,509 إيراد الفوائد 

 251,280,503 337,170,839 توزيعات المحافظ 

 31,570,405 35,933,276 ورسوم مختلفة للمحافظ   ضـرائبيطرح:  

  دخل المحافظ 
ر
 220,250,099 301,237,563 صاا

  ال 
ر
 1,882823 - ات التابعةشـركالربــن)الخسارة( القيمة العادلة من تقييم االستثمار ا

 (3,021,785)  - مالية بالقيمة العادلة استثمارات الربــن )الخسارة( تقييم 

 160,203,84 (32,811,605)  صـرف فروقات أسعار  

 504,045 106,972 أخرى إيرادات 

 (394,451,850)  - خسائر اضمحالل القيمة

 (736,859)  (486)  استهال ات وإطفاءات 

 (58,519,692)  (35,870,326)  ات إدارية وعموميةمصـروف

 175,086,629 227,436,627 العام  ربــح  
 

اإلنفاق ومعدالت  وضـــــــــــبط    االيراداتحيث تحقيق   المؤســـــــــــســـــــــــة من أداء    تقييم
 ةاإلنتاج المستهدف 

 2020 2021 النسبة 

   نسب السيولة 

 96.30 95.88 نسبة التداول 

   نسب النشاط 

 0.009 0.005 األصول  إجمال  معدل دوران 

 157.080 3.242 الثابتة األصول معدل دوران 

   نسب الربحية 

 % 95.24 % 90.59 الربــن هامش مجمل 

 % 26.39 % 72.62 هامش ربــن التشغيل 

  الربــن 
ر
 % 26.39 % 72.62 هامش صاا

 % 0.25 % 0.39 معدل العائد عل حقوق الملكية

 % 0.25 % 0.39 األصول معدل العائد عل 

   نسب الرفع المالي )الدائنة( 

امات إل األصول  ر  % 0.45 % 0.45 نسبة إجمال  االلير

 % 99.55 % 99.55 حقوق الملكية إل األصول نسبة إجمال   

امات إل حقوق الملكية ر  % 0.46 % 0.45 نسبة االلير
 

: ومن خال   ل الجدول السابق نالحظ ما يل 
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 نسبة التداول

ــبـــة التـــداول عل مــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امــاتهـــا المتـــداولــة    ى تــدل نسـ ر ــة عل تغطيـــة الير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قــدرة المؤسـ
اض  األصول باستخدام   من أصول المؤسسة أي    تسييلأو    المتداولة دون الحاجة لالقير

 نجد أن:  تها طبيعإل  الثابتةل وبالنظر 

دوالر عبارة عن   24,537,548,134قيمت   و المتداولة    األصــول % من 79ما يقارب   -
 مجمدة.  ودائع وحسابات جارية وتح  الطلب

ـــــدة مـدينـة    6,032,209,141% وبقيمـة 20مـا يقـارب  - ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر ه  ذمم مـدينـة وأرصـ
  عملية التحـصيل الخاصـة بها و أخرى 

ر
  سـنة  قد ل حيث يالحظ الـضعف ا

ر
ارتفع  ا

ــنـــة  2021 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  ل  دوالر   30,364,049م بقيمـــة  2020م عن سـ ــبق بعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا سـ وبـــأخـــذ مـ
ــــول االعتبــــار نجــــد أن القيمــــة المتبقيــــة من   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــــات حرة( ه  المتــــداول )ح  األصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

   م. 2020دوالر خالل عام    95,123,243  م2021دوالر خالل عام    337,534,558

 نسب النشاط

  تقاس نســــبة كفاءة نشــــاط المؤســــســــة 
ر
  تحديد ما إذا أصــــولهاســــتخدام   ا

ر
ا وه  مهمة ا

  لتوليد اإل   إدارة كان   
ـــــة تقوم بعمل جيد يكقر ــ ـــــسـ ــ إال   مواردهالوالنقد من   يراداتالمؤسـ

  أن  من خالل إج
ر
ـــــة ا ــ ــ ـــــسـ ــ ــ   كفاءة المؤسـ

ر
ـــــعف ا ــ ــ ـــــن أن هناك ضـ ــ ــ راء عملية التحليل يتضـ

 . استخدام مواردها 

 معدل دوران إجمالي األصول

ـــــول  إجمال  كان معدل دوران      األصـ
ـــــنبر ـــــة خالل سـ ـــــسـ من   م أقل2021وم  2020للمؤسـ

  توليد اإل األمر    ل1
ر
حيث  ل  يراداتالذي يدل عل ضـــعف اســـتخدام أصـــول المؤســـســـة ا

ـــــنة   ــ ــ   سـ
ر
ـــــة يولد م كل د2020أن  ا ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ـــــول المؤسـ ــ ــ  دوالر   0.009بقيمة  إيراد   والر من أصـ

  سـنة    وانخف  المعدل 
ر
  0.005ليـصبن كل دوالر من أصـول المؤسـسـة يولد م  2021ا

  استغالل  ها قصور إل  مما يشير  دوالر كإيراد 
ر
 . ا االستغالل األمثلأصولها

 معدل دوران األصول الثابتة

ــــول انخف  معدل دوران  ــ ــــ األصـ ــ ــــنة 2021نة  الثابتة لسـ ــ ــــبة  2020م عن سـ ــ   % 98م بنسـ
بقيمة    يراداتل وانخفاض اإل دوالر   113,620,289الثابتة بقيمة    األصول نتيجة ارتفاع  

ـــة قيمة القاطع ) االنخفاضيرجع هذا  و  لدوالر   281,334,901 ــ ــ ـــــسـ ــ ( من cلدفع المؤسـ
 تاريخ .  ل بالرغم من عدم تشغيل  حبر دوالر   113,387,235ة بقيمة تقارب  برج بوليل 

 نسب الربحية

ــــب سا تق ــ ــــة عل تحقيق    ةنسـ ــ ــــسـ ــ   ت األرباح قدرة المؤسـ
والمقارنة   التحليل عل  عتمد والبر

ر اإل    المـصاريف ضـمن القوائم المالية يراداتبير
ر
ومن خالل إجراء عملية    لواالختالف ا

  اســتغالل مواردها لتحقيق  ها  التحليل نالحظ ضــعف
ر
ل حيث تمتلك المؤســســة  األرباح ا

     12,092,347,375ة قدرها  إجماليمالية بقيمة    اســتثمارات
ر
دوالر وبلغ  نســبة صــاا

ــــنة   ــ ــ ــ ــ ــــبة    301,237,563م  2021دخلها لسـ ــ ــ ــ ــ % فقط من قيمتهال وتمتلك  2دوالر وبنسـ
  
ر
ـــــتثمارات ا ــ ــ ــ ـــــرك اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ كة بقيمة  شـ ـــــير ــ ــ ــ ـــــاريــــع مشـ ــ ــ ــ ة قدرها  إجماليات تابعة وحليفة ومشـ
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إيراد    دوالر ولم تحقق  28,401,800,000 ــــة  خالل  أي  ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  م2021سـ ــ   وفقـ
 
للقوائم  ا

 ها: المالية المحالة إلينال وفيما يل  تفصيل 

 هامش مجمل الربــح

ــنة  انخفاض   - ــ ــ ــ ــ ــ ــــنة 2021هامش مجمل الربــن لسـ ــ ــ ــ ــ ــبة  2020م مقارنة بسـ ــ ــ ــ ــ ــ % 5م بنسـ
 
 
ــــروالسبب ال  لتقريبا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف خسائر فروقات أسعار إل   يرجع  رئيســ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021لسنة   صــ

ة فروقــات  بعـــدمــا حققـــ  أربــاح نتيجـــدوالرل   32,811,605حيـــث بلغـــ  مــا قيمتـــ   
ــــعار  ف   ــ ــ ــ ــ ــــنة  أسـ ــ ــ ــ ــ ــــافة  160,203,844م بقيمة  2020لسـ ــ ــ ــ ــ انخفاض  إل    دوالرل إضـ

 م. 2020% عن سنة 79بنسبة  األخرى  يراداتاإل 

ر أن   -   توزيعات المحافظ    رئيســــرال  اإليراد ومن خالل الفح  تبير
ر
للمؤسسة يتمثل ا

نسبة الضـرائب    مل وبلغ 2021لسنة  إيراداتها    إجمال  % من  88حيث تبلغ نسبتها  
  13% و11إل 

. 2020م 2021% لسنبر  م عل التوال 

ر عن الحوكمــــة مع هــــذا  يتعــــامــــل  ولم   - ــؤولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعفلالمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حيــــث غــــابــــ  الر يـــة    الضـ
  يمكن من خاللها تصحين 

 مؤسسة. مسار الوالمساءلة والبر

 الحوكمة  

 الجمعية العمومية

ــــنة 13( من القانون رقم )8مخالفة مجلس األمناء للمادة ) - ــ   تن   2010( لسـ
م والبر

ـــــرور عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر عدم األقلأشـــهر عل    3كل    اجتماع ة عقد مجلس األمناء  ضـ ل حيث تبير
 م. 2021خالل عام  اجتماع أي  قيام مجلس األمناء بعقد 

ــنة 13القانون رقم ) ( من 9مخالفة مجلس األمناء للمادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م من خالل 2010( لسـ
ــــمن تقييم األداء  2021عــدم قيــامــ  بــةعــداد تقرير خالل عــام   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمــاري م يتضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   االسـ

امللمؤســـســـة ومدي   ر والقيود المنصـــوص عليها بقانون    بالضـــوابط  اإلدارة مجلس   الير
 . نشاء اإل 

ــنـــة  13قــــانون رقم )ال( من  7من المــــادة )  10مخــــالفــــة مجلس األمنــــاء للفقرة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 م. 2021للمؤسسة لعام  ةالتقديريالموازنة  اعتماد م بشأن عدم 2010

ــنة  13من القانون رقم )  3( الفقرة  7لمادة )لمجلس األمناء  مخالفة   -   م  2010( لسـ
ر
ا

ــــةوالمالية المنظمة لعمل   اإلداريةعدد من اللوائن    اعتماد عدم  ــــسـ ومنها بيان   المؤسـ
ــــة   ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــــتثمار سـ ــ ــ م تح  رقم 2020/ 07/ 07إل مجلس األمناء بتاريــــخ    المحالة  االسـ
 . (122)إشاري 

  تع يز  يســـاعد الذي  بةعداد دليل للحوكمة    لالســـتثمار عدم قيام المؤســـســـة الليبية   -
ر
ا

ـــــركبالمؤسـسـة وال مسـتويات اإلفصـاح والشـفافية ويضـبط أداء مجلس اإلدارة  ــ ـــ ــ ــ ــ ات  شـــ
ــتقالليــة لهــا  التــابعــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوالحليفــة وبــاألخ  فيمــا يتعلق بــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وعــدم المجلس    اءأعضـ
 مصالحها.  تعارض



 

 

 

 
542 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــنـــة  13( من قـــانون رقم )10مخـــالفـــة مجلس األمنـــاء ألحكـــام المـــادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2010( لسـ
  تن  عل  

ـــــرور والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــبعة   اإلدارة ة أن يتكون مجلس ضـ ــــة من سـ ــــسـ ــــاء للمؤسـ   لأعضـ
  ممارسة مهام  عل خمسة اإلدارة  مجلس اقتصـر حيث 

ر
 فقط.  أعضاءا

 حاالت تعارض المصالح  

مجموعة من مظاهر اإلخالل بقواعد الحوكمة الرشيدة وحاالت تعارض المصالن  رصد  
  تؤدي 

ــــة والبر ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــــافةإل  بالمؤسـ ــ ــ ــ ــــة أموال مالية طائلة باإلضـ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ عدم إل   تكبد المؤسـ
   االستقاللية
ر
 القرار ومنها:  اتخاذ ا

 سم اال  ر.ت
( لسنة  7( ومنشور رئيس الديوان رقم )15) الوزراء رقم أوجه المخالفة لمنشور مجلس 

 م 2018

 ع.م.ح  1

ر وظيفة المدير التنفيذي مع وظيفة رئيس مجلس إدارة بالمؤسسة   •  الجمع بير

ر وظيفة رئيس مجلس   • ــــــــــــــــــــــركة   إدارة بالمؤســـســـة الجمع بير   شـ
ر
مع وظيفة عضـــو مجلس إدارة ا

  LIA Advisory UK  تابعة وه  خدمية  

ر وظيفة رئيس مجلس   • ــــــــــــــــــــــركة   ارة بالمؤســـســـة إد الجمع بير   شـ
ر
مع وظيفة عضـــو مجلس إدارة ا

   LIA Advisory Maltaوشـركة    تابعة وه  خدمية  

: رئيس مجلس إدارة   •  من ثالث جهــــات وه 
 LIA  بــــالمؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــــةلتعــــدد العضـــــــــــــــــويــــات ألكير

Advisory UKشـركة    لLIA Advisory Maltaعضو مجلس إدارة مصـرف الطاقة األول.   ل 

 أ.س.ـه.ل  2

  جهـة مـالكـة )عضـــــــــــــــــو جمعيـة عموميـة( مع وظيفـة   •
ر
ر وظيفـة عضـــــــــــــــــو مجلس إدارة ا الجمع بير

 LIA Advisory UK  تابعة وه  عضو مجلس إدارة شـركة  

  جهـة مـالكـة )عضـــــــــــــــــو جمعيـة عموميـة( مع وظيفـة   •
ر
ر وظيفـة عضـــــــــــــــــو مجلس إدارة ا الجمع بير

 .Palladyne Upper Brookrعضو مجلس إدارة شـركة تابعة وه  صناديق  

 ي.أ.أ  3
ر وظيفة عضو ونائب رئيس مجلس إدارة بالمؤسسة مع وظيفة عضو مجلس إدارة   • الجمع بير

  LIA Advisory UK  تابعة وه  بشـركة  

 أ.ن.أ.ك  4
  شـــــــــركة   •

ر
  جهة مالكة مع وظيفة عضو مجلس إدارة ا

ر
ر وظيفة عضو مجلس إدارة ا الجمع بير

 LIA Advisory Maltaخدمية تابعة وه   

 ع.م.أ  5

ر  • ــــــــــــــــــــــية وه  اإلدارة العامة  الجمع بير بالمؤســـســـة مع وظيفة    لالســـتثمار  وظيفة مدير إدارة رئيسـ
  شـركة خدمية  

ر
    LIA Advisory UKوه     تابعة للمؤسسة مدير عام ا

ــــــــــــــــــــــية وه  اإلدارة العامة   •  وظيفة مدير إدارة رئيسـ
ر بالمؤســـســـة مع وظيفة    لالســـتثمار الجمع بير

 .Palladyne Upper Brookrلصناديق  رئيس مجلس إدارة  

ــــــــــــــــــــــية وه  اإلدارة العامة   •  وظيفة مدير إدارة رئيسـ
ر بالمؤســـســـة مع وظيفة    لالســـتثمار الجمع بير
 .Palladyne Upper Brookrالعام لصناديق  المدير  

 ع.س  6

ــــــــــــــــــــــية وه  إدارة المراجعة الداخلية بالمؤســـســـة مع وظيفة   •  وظيفة مدير إدارة رئيسـ
ر الجمع بير

ويجية لألسمدة  تابعة وه  عضو مجلس إدارة بجهة    الشـركة الليبية الير

ــــــــــــــــــــــية وه  إدارة المراجعة الداخلية بالمؤســـســـة مع وظيفة   •  وظيفة مدير إدارة رئيسـ
ر الجمع بير

 الداخل  والتنمية    لالستثمار هيئة مراقبة بالصندوق الليب    التابعة وه  عضو    رقابية بالجهة 

 أ.أ  7

 وظيفة مدير إدارة رئيســـــــــــــــــــية وه  مدير اإلدارة المالية بالمؤسـسـة مع وظيفة عضـو   •
ر الجمع بير

.   لالستثمار مجلس إدارة بجهة تابعة وه  إدارة شـركة القاهرة    السياج 

 وظيفة مدير إدارة رئيســــــــــــــــــــية وه  مدير اإلدارة المالية بالمؤسـسـة مع وظيفة مدير   •
ر الجمع بير

 LIA Advisory Malta  لشـركة تابعة وه  عام  
 

 مجلس اإلدارة

ر هيئات مراقبة عل مجموعة من المحافظ    إدارة عدم قيام مجلس   - المؤسسة بتعيير
ــــرك وال  االستثمارية ــــركية لهذه الساسمع األنظمة األ   يتما ر بما    لها   ات التابعةشــ ات  شــ
 
 
 م. 2010( لسنة 23( من القانون التجاري رقم )196للمادة ) وتطبيقا
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ـــــنة  23( من القانون التجاري رقم )183المادة ) اإلدارة مخالفة مجلس   - م  2010( لسـ
  تحصـــل عليها  

ــأن عدم تقديم  بيان حول المرتبات والمزايا النقدية والعينية البر بشـ
 المجلس.  أعضاء

( مهام  ام.ر. )  لســـيد يث يمارس احقســـم المحاســـبة بالمؤســـســـةل  لرئيس عدم تكليف   -
وقانون النشــاط    العمللعالقات    م مخالفة لقانون2019/ 12/ 09من تاريــــخ  الصــفة  

 م. 2010( لسنة 13التجاري رقم )

ـــــكيل لجنة للتعيينات والمكافآت تتقاضر  - ــ ــ ـــــافية بلغ   مكافآت    تشـ ــ ــ ـــهرية صـ ــ ــ ــ مالية شـ
ــؤوليـا دون قيـامهـا بـالمهـام   لدينـار   74,500 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عمـل يثـاق  المنـاطـة بهـا وفق م  توالمسـ

ر   من خالل عقـدهـا  للجنـةال - 1-3لمـادة )ل بـالمخـالفـة لم2021فقط خالل    اجتمـاعير
ـــــافـــة ال 4الـــذي ين  عل )  لجنـــةالمن ميثـــاق    (3 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ . بـــاإلضـ

ر
( اجتمـــاعـــات كحـــد أدن

 اإلدارة مجلس  ل  إتقــارير فنيــة  اعــداد وتقــديم عــدم  بميثــاق  ال( من  5مخــالفــة المــادة )
ر سير عملها.   بصورة منتظمة تبير

من ميثاق لجنة التعيينات والمكافأت    2.1( الفقرة  2مجلس اإلدارة للمادة )مخالفة   -
  تن  عل  

ــــتقل باللجنة والبر ــ ــ ــ ــــو واحد مسـ ــ ــ ــ ر عضـ ــــرور من خالل تعيير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ة وجود  ضـ
ات الدولية ذات الصلة باللجنة  .عضوان مستقالن من ذوي الخي 

من ميثـــاق اللجنـــة الـــذي ين  عل   3.1الفقرة    (3لجنـــة الحوكمـــة المـــادة )مخـــالفـــة   -
ــــرور  ــ ــ ــ ــ ربــع سنوية وذلك من خالل   األقلة أن تكون اجتماعات اللجنة دورية وعل  ضــ

ر قيــــامهــــا بعقــــد     تقــــاضر ل وبــــالرغم من ذلــــك  م2021ا خالل عــــام  فقط لهــــ  اجتمــــاعير
ــاء ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية بلغ   مكافآت  جنة  ل لا  أعضـ ـــ ــ ــ ــ ــبتمي  دينار    40,500مالية شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة سـ

إل  عن فير
 (. 4.1لمادة )امخالفة ل باإلضافة ال م2021ديسمي  

ــ - ــ ــــة لجنـ ــــالفـ ــــادة )مخـ ــــة المـ ــــة  من    1.2.3و  1.2.1( الفقرات  1.2ة الحوكمـ ــــاق لجنـ ميثـ
ـــع إطار  بعدم قيامها    لالحوكمة ــ ــ ــ ــ ــرك حوكمة اللبوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــناديق والمحافظ  شـ ــ ــ ــ ــ ات والصـ

 اإلدارة تقديم بيان لمجلس  و ل اإلدارة التابعة للمؤسسة وإحالت  لمجلس    االستثمارية
ئ ضارب المصالن بشأن ت   ها. في النا ر

ــــتثمــار مخــالفــة لجنــة   - ــ ـــ ــ ــ ــ   تن  عل  3.1( فقرة  3المــادة )  االسـ
من ميثــاق اللجنــة والبر

ـــــرور  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ    ة أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل مرة واحدة ضـ
 
ـــــهريا ــ ــ أي   –  األقلعل  شـ

ــنـة   اجتمـاع  12بمعـدل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ر قيـامهـا بعقـد  –ا الل عـام  خواحـد  اجتمـاع حيـث تبير

ر  األمر  مل2021  الواردة بميثاق اللجنة.  توالمسؤوليا بالمهام  ها عدم قياميبير

-    
ــــاءتقــاضر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمــار لجنــة    أعضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهريــة بلغــ   مكــافــآت    االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار   58,500مــاليــة شـ
ــــيد  يورو   12,000و ـــ ــ ــ ــ ــــوص عليها    (بق. )  للسـ ـــ ــ ــ ــ بالرغم عدم قيامهم بواجباتهم المنصـ

 . االستثمار وفق الميثاق لجنة 

ــــتثمـار عـدم قيـام لجنـة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــؤوليـا   بـالمهـام االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المنـاطـة بهـا وفق ميثـاق لجنـة    توالمسـ
ــــتثمـار  ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 13والمعتمـد بقرار رقم ) االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــول   ةدارة م فيمـا يتعلق ـب2020( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  األصـ
مجلس إل   الســنوية وإحالة التوصــيات بشــأنها  االســتثمار مراجعة موازنة  و   المجمدةل
ها من المهام  لاإلدارة   المناطة بها وفق ميثاق  توالمسؤوليا وغير

م
 . أعاله
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ـــــتثمارل والمادة )(  2-1-2)فة مجلس اإلدارة للمادة  مخال - ( من 1من ميثاق لجنة االسـ
ورة وجود عضـــوين 2020( لســـنة  36قرار مجلس اإلدارة رقم )   تن  عل  ر

م والبر
ل حيث لوحظ وجود عضو واحد.  ر   خارجيير

-   
ر
ـــــاءالمبـالغـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ   اللجنـة    إجمـال  مكـافآت أعضـ

عن دينـار    108,500بلغـ  قيمتهـا    البر
ـــــم ة ديسـ ـــــمي  إل    م2020ي  فير ـــــير أي    م وعدم قيامها بةعداد 2021ديسـ ر سـ تقرير يبير

 م. 2021فقط خالل  تاجتماعا  ثالث انعقاد عل عملها واقتصارها 

 إدارة المراجعة الداخلية

ــــنة    اعتماد عدم  - ــ ــ ــ ــــوية لسـ ــ ــ ــ ــــؤول المخت  و 2021مذكرات التسـ ــ ــ ــ  إدارة م من قبل المسـ
 أهميتها.  فيها الذي قد يفقد البيانات الواردة األمر  المراجعة الداخلية

ن يمتد عمل أ صـــرف دون ال  أذوناتعل مراجعة وختم القيود و  اإلدارة اقتصار عمل   -
ها من العمليات  اإلدارة   . األخرى ليشمل متابعة استثمارات المؤسسة وغير

ــــم مراجعـة   احتوائهــا عــدم  و المراجعــة    دارة عــدم وجود هيكليــة إل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام كقسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل أقسـ
 قسم خاص بةعداد التقارير. و  لاإلداريةقسم المراجعة و مالتل المعا 

ــنيفـــا بتقرير   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلوب   إدارة عـــدم وجود تصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المراجعـــة الـــداخليـــة للمالحظـــات وفق أسـ
  عل المخاطر )

 . Risk Based Approach )RBAالتدقيق المببر

 اإلدارات التنفيذية

 االستثمار  إدارة

ر بالمؤسسة وفق الهيكل التنظيم   العامة لالستثما   اإلدارة عدم تحديد اختصاصات   -
 م. 2012لسنة  (12)المعتمد بقرار مجلس األمناء رقم 

ــــول عل تراخي  من األوفاك   إدارة عدم محاولة   - ـــ ــ ــ ــ ــــة الحصـ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمار بالمؤسـ ـــ ــ ــ ــ االسـ
ة شــــرك ة كاليفورنيا ريسورسيسل و شــــرك والسلطات البلجيكية لمتابعة تصفية كل من 

ر نتائج التصفية: والمستثمر فيها من قبل المؤسسة ز بالم هيل   ل والجدول التال  يبير

دة  )دوالر( تكلفة   القطاع  ة شـرك ال   اسم ر.ت
ُ
 نسبة الخسارة  القيمة المست

 % 100 0 3,021761.60 الطاقة كاليفورنيا ريسورسيس  1

 % 96 423,083.20 9,999,994.08 العقارات  بالم هيلز 2
 

ر تعرض بع    واضــــحة  اســــتثماريةعدم وجود ســــياســــة   -  أســــهمللمؤســــســــة حيث تبير
  ال
ر
ــــرك المؤســــســــة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   القيمة الســــوقية مقارنة    انخفاضإل   ات والمصــــارف شــ

ر
كبير ا

 : حصـر باألموال المستثمرة وعل سبيل الذكر ال لل 

ـــــرك  - ـــ ــ ــ ــ  دوالر   99,763,912المؤسسة مبلغ    ا فيه  تاستثمر   الذي  Emlak Konutة شــ
     87,000,000لعدد  

ر
ــــوقية كما ا ــــهم حيث بلغ  القيمة السـ م ما 2021/ 06/ 30سـ

بنـسبة خـسارة أي  دوالرل  81,100,115دوالر بخـسارة بلغ     18,663,797قيمت   
  . % 81بلغ  

ـــــرف م ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ دوالر   19,563,683بلغ    اسـتثمار بتكلفة    Natwest Group Plc ـصــ
    سـهمل  440,750لعدد  

ر
م ما 2021/ 06/ 30حيث بلغ  القيمة السـوقية كما ا
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ـــــارة بلغـ   1,237,653يمتـ   ق  ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة    دوالرل  18,326,030  دوالر بخسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أي بنسـ
 .% 94خسارة بلغ  

ــــرك  ▪ ــ ــ ــ ــ   2,750,000دوالر لعدد    78,176,003بلغ     استثمار   بتكلفة  Nokia  ةشــ
ــهم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ل  سـ

ر
ــــا ا ــــة كمـ ــوقيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة السـ ــــ  القيمـ ــــث بلغـ ــــ   2021/ 06/ 30حيـ ــــا قيمتـ م مـ

ــــارة بلغ   14,750,436 ــ ــــا أي  دوالرل  63,425,567  دوالر بخسـ ــ ــــبة خسـ ــ رة  بنسـ
 %. 81بلغ  

ــــرف م ▪ ــ دوالر   33,878,494بلغ    استثمار بتكلفة   Raiffesen intel bank  صــ
    سـهمل  269,000لعدد  

ر
ما م  2021/ 06/ 30حيث بلغ  القيمة السـوقية كما ا

ـــــارة    6,081,413قيمتـ    ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة  أي    دوالرل  27,797,081بلغـ   دوالر بخسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بنسـ
 . % 82خسارة بلغ  

 أدى عدم وجود سياسة استثمار معتمدة من قبل مجلس أمناء المؤسسة  إل   باإلضافة
ــتثمار إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   العائد عل االسـ

ر
  تدن

ر
ة والغير   )ا ة(ودائع المباشر لم   أن العوائد حيث    مباشر

ــــتثمرة    2تتجـــاوز   ــ ـــ ــ ــ ــ   تتجـــاوز  و مليون دوالر بـــالمقـــارنـــة بقيمـــة الودائع المسـ
مليـــار    20البر

 دوالر. 

 إدارة المساهمات

ة  المســـاهمات بيان مال  بجمي إدارة   لم يتضـــمن تقرير  ع المســـاهمات المؤســـســـة المباشر
  و 

ر
ة الموجودة داخل وخارج ليبيا ا ـــــرك   مل من بينها 2021/ 06/ 30غير المباشر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شـ

ـــــرك راسكوم ستارقاف أحد  ــ ــ ـــــرك ات ومساهمات المحفظة بالرغم من أن الشــ ــ ــ ة تكبدت  شــ
ة فاق خسائر   ـــــر مليون دوالر وتجاوز مجموع ديون ال  51  كبير ــ ـــ ــ ــ ــ    ما قيمت ة المرحلة  ك شــ
ــــرك مليون دوالر وتجاوز مجموع ديون ال  456 ـــ ــ ــ ــ لذي يقدر بحوال  وا  األصول   إجمال  ة شــ
ــــرك ل وكذلك  مليون دوالر   460 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من شــــ   تبير

ة مينادرل أحد مســاهمات المؤســســة والبر
ر ل ــــركــخالل الفح  والمراجعــة المبــدئيــة أن عمليــة بيع الحفــارتير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة كالركسـ

(Clarkson  )  ر المعــد   38بمبلغ وقــدره مليون دوالر فقطل بــالرغم من أن نتــائج التثمير
ر نتائج عملية التقييم   أنأي   مليونل  288-270بلغ    DNV.GLة  شــرك من قبل   الفرق بير

 مليون دوالر.  221.145وعملية البيع 

 صـرفيةالم الحسابات  

للى الرغم من وجود قيم مالية كبيرة   لليها،حساب لم يتم فيه تحديث التوقيعات  13وجود لدد  

وبالجنيه   ، 943,322ولملة اليورو   217,636,345حيث بلغت القيمة المالية بعملة الدوالر   بها،

 للى هذه األموال في حال تم رفع التجميد.   الذي يشكل خطراً األمر  3,311,618 سترلينياال

 ABCأصول المؤسسة المدارة من قبل البنك الحافظ  تآكل    اطر مخ

م بقيمتها السوقية مبلغ  09/2021/ 30في  كما ABC بنكالمالية المدارة من قبل  األصول  إجماليبلغ 

خالل لام   ABCموقعة بين المؤسسة وبنك  اتفاقية دوالر بموجب  12,018,936,524وقدره 

ً  % 1بلغت   إدارة م وبنسبة رسوم 2009 هذه   إجماليويتم خصمها بشكل ربع سنوي من  سنويا

 :  األصول بهذه  ، وفيما يلي بيان1973و  1970 رقم  واقعة تحت قرار التجميد ال، األصول
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 البيان 
ي 
ن
م  2021/ 09/ 30القيمة السوقية كما ف

 بالدوالر  

 205,251,213 نقدية )كاش(

 1,595,517,294 الودائع

 8,169,285,645 محفظة األسهم 

ر   2,047,350,758 نقد لدي الحافظير

 1,531,612 ضمانات 

 12,018,936,524 جمالي اإل 
 

ــابعـــة هـــذه   ــــول ومن خالل متـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   األصـ ــآ ـــلن قيمـــة  أ   تبير ــوم  يرجع إل    التـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــةالرسـ  اإلداريـ
 إل  م2012من ســــنة    وذلك دوالر    88,802,508 المفروضــــة بموجب االتفاقية قد بلغ

 . م2021/ 9/ 30

ي بنك  
ن
   اليورو كلت  الفائدة السالبة عل األموال النقدية ف

ــــة   ــ ــ قـيـمـ ــــ   ــ ــ ــــدي ـبـلغـ ــ ــ    اـلمـوجـودة    اـلنـقـ
ر
ــــرف ما ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ     يـورو كــلير   صـ

ر
ــــة ا ــ ــ مـخـتــلفـ بـعـمـالت 

   2,059,924,668م  2021/ 12/ 31
 
ر  دوالر تقريبا ل ومن خالل الفح  والمراجعة تبير

حسـاب رقم  و   XXXX  (LIA Frozen account)رقم   اليورو كلير تحميل الحسـاب لدى  
XXXX  (LIA new money account  ــــة ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــــقـ ــ ــ بـ  )29,059,317    

ر
ا ــــا  ــ ــ ــــمـ ــ ــ دوالر كـ

ــــندات مالية وأرباح 2021/ 12/ 31 ــــتحقاق )سـ ــلبية نتيجة اسـ ــ م وه  عبارة عن فوائد سـ
ض عل     من المفير

ـــــرف مالأســـهم( والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ إل   )حافظ أوراق مالية( تحويلها يورو كلير  صـ
ـــــتثمار( إل  ABCبنك   ــ ــ ـــــكل األمثلتوظيفها و   عادة )مدير االسـ ــ ــ ـــــتثمارها بالشـ ــ ــ ـــــبب   لاسـ ــ ــ وبسـ

ــبب   ــ ــ ــ ــلبية بسـ ــ ــ ــ ــكل فوائد سـ ــ ــ ــ   شـ
ر
ــوم ا ــ ــ ــ ــتطع تحويلها وتم فرض عليها رسـ ــ ــ ــ التجميد لم يسـ

ــــرف سياسة الم ــ ــ ــ   تقض   لاالستثمارية  صــ
ــــوالبر ــ ــ ــ   األمواللر بحفظ األوراق المالية وليس  ــ

ــة  آ الذي يعرض هذه األموال إل التاألمر   ــ ــ ــ ــالبة المفروضـ ــ ــ ــ ــبة الفائدة السـ ــ ــ ــ ــبب نسـ ــ ــ ــ  ل بسـ
ــــرعدام الهدف النتيجة ان ـــ ــ ــ ــ ــــراءوهو بيع و   رئيســ ـــ ــ ــ ــ   اتفاقية    شــ

ر
األوراق المالية ومشتقاتها ا

ـــــالبة كما    ةجمال  (. وفيما يل  بيان بCustody Agreementاألموال ) إدارة  ــ الفائدة السـ
  
ر
 م: 2021/ 12/ 31ا

NOK GBP USD CHF Euro 

293,806.23- 333,252.73- 6,072,272.19- 254,618.26- 16,429,555.44- 

84,360.17- 24,328.15- 730,848.83- 59,892.41- 2,468,423.77- 

378,166.17 - 357,580.34 - 6,803,121.02 - 214,510.67- 18,897,979.21 - 

 29,059,317 =  جمالي ما يعادل بالدوالر اإل 
 

 ية بالمؤسسة  بشـر الموارد ال 

ر وقواعـد تنظيم   - ـــــة بـالمخـالفـة للقوانير ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   معتمـد بـالمؤسـ
عـدم وجود مالك وظيقر

  بــالوحــدات 
ــــف الوظيقر ــ ـــ ــ ــ ــ   الليبيــةلبــالــدولــة    اإلداريــةوإعــداد وتنفيــذ المال ــات والوصـ

ــــــن الموارد الاألمر   ــ ــ ية بشــر الذي ترتب علي  عدم القدرة عل تقدير الحاجة الفعلية مــ
ر  ر موظفير ــــاتهم ووج  وتعيير ــ ــــصـ ــ   غير تخصـ
ر
ــــات ليس لها عالقة بطبيعة  ا ــ ــــصـ ــ ود تخصـ

ـــــة اإلدارة عمل   ــ ــ ـــــسـ ــ ــ امها بمعايير الوظائف القياديةل وكما هو بالمؤسـ ر
ل وكذلك عدم الير

ر بالجداول التالية )  (: 3ل 2ل 1مبير
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 (1جدول )

 الصفة الوظيفية  اإلدارة  المؤهل العلمي  سم اال 

 إدارة مدير  يةبشـر الموارد ال هندسة  بك  ز . م ي. 

 رئيس وحدة التطوير والجودة  االستثمار  تصميم وزخرفة بك  ع ن.ب. 

ف خدمات  اإلداريةالشؤون  زراعة بك  ف.ا  مشر

  ثالث أ اإلداريةالشؤون  هندسة موارد ومعادن   بك  إ.ا 
 خصانئ

 منسق أول إداري اإلداريةالشؤون  علوم سياسية  بك  ن.ا 

  أول  اإلداريةالشؤون  لغة فرنسية  أدابيسانس ل ـه.ر 
 إخصانئ

 مندوب عالقات  الشؤون المالية دبلوم متوسط بناء وتشيد  س.أ 
 

 (2جدول )

ن  المؤهل العلمي  سم اال   الصفة الوظيفية  اإلدارة  تاريــــخ التعيي 

 رئيس قسم المتابعة الفنية والعقود  النفط والغاز  2020/ 07/ 1 دبلوم عال   أ.أ.خ.ج 

 إداريمنسق أول  تقنية المعلومات  2020/ 05/ 17 ثانوية خ.ب أ. 

 جامع بيانات  العليا  اإلدارة 2020/ 11/ 24 ثانوية ع أ.ع. 
 

 (3جدول )

 اإلدارة  الصفة  المؤهل  سم اال 

 يةبشـر الموارد ال إدارة مدير  بكالوريوس هندسة ز ي.م. 

 اإلدارية الشؤون  منسق عالقات أول  ثانوية إ م.ص. 

ية غ ب.م.  ر  واالمتثال الشؤون القانونية  االمتثال رئيس قسم  ليسانس لغة إنجلير

 االستثمار  رئيس قسم  دبلوم عال  شبكات  ب م.ع. 

 النفط والغاز  إدارة مدير  إدارية اتصاالت ماجستير  ف أ.ا. 
 

ر بال - ــــرك بع  الموظفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات التابعة للمؤســــســــة مؤهالتهم العلمية ال تتناســــب مع شــ
ر عينة منها:  والجدول  لإدارتها ات ومجالس شـرك طبيعة نشاط ال  التال  يبير

 ة شـرك إسم ال  الصفة  المؤهل  سم اال 

 ة المهن الطبيةشـرك إدارة عضو مجلس  بكالوريوس هندسة ت . ا . ح

 ة المهن الطبيةشـرك إدارة عضو مجلس  بكالوريوس إحصاء  ا ف.أ. 

(شـرك إدارة عضو مجلس  بكالوريوس زراعة ع خ.س.   ة الفيكو السودان )سياج 

 ة إسكاال هوتيل شـرك إدارة عضو مجلس  عال  أمن وسالمةدبلوم   م . ص . م 

 ة العربية اليمنية الليبيةشـركال إدارة عضو مجلس  فندقية  إدارةدبلوم عال   س .ا.م. ن

 ا للنقل والتجارة أفريقية شـرك إدارة عضو مجلس  أعمال   إدارةدبلوم عال   ا . ع .ا. ع
 

ــــموح بهــا وفق   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـات تجــاوزت المــدة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األنظمــة واللوائن والقرارات  وجود عضـ
ر عينة منها:  لالسارية  والجدول التال  يبير
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 ة شـرك اسم ال  تاريــــخ بداية العضوية  الصفة  سم اال 

ص  2008 إدارة عضو مجلس – مدير تنفيذي  غ . ب ب. م.    قي 
ر
ر مسجلة ا  تام أويل أوفرسير

 فرنسا   Financiereة  شـرك 2001 إدارة رئيس مجلس  ا م.م. 

 FM Capitalة  شـرك 2011 إدارة رئيس مجلس  ك أ.ع. 

 FM Capitalة  شـرك 2011 غير متفرع  إدارة عضو مجلس  ع و. 

 ة التطوير لإلستثمار الصناع  شـرك 2009 والمدير العام  إدارة رئيس مجلس  ا. ع . م 

 ة التطوير لإلستثمار الصناع  شـرك 2009 إدارة عضو مجلس  أ . جم. 

 ة التطوير لإلستثمار الصناع  شـرك 2009 إدارة عضو مجلس  أ . م م. 

 ة تطوير لألبحاث الهندسيةشـرك 2010 والمدير العام  إدارة رئيس مجلس  أ . ف خ. 

 ة تطوير لألبحاث الهندسيةشـرك 2010 إدارة عضو مجلس  ا . ع. إ 

 ة تطوير لألبحاث الهندسيةشـرك 2010 إدارة عضو مجلس  أ . م ع. 

 تطوير لألبحاث الهندسيةة شـرك 2010 إدارة عضو مجلس  ا ت.م. 

 ة تطوير لألبحاث الهندسيةشـرك 2010 إدارة عضو مجلس  ر س.ع. 
 

ــر الموارد ال  إدارة مخالفة   - ــ ــ )قسم المرتبات والتعويضات( قرار   اإلداريةية والشؤون بشــ
ــــنة  10مجلس األمناء رقم ) ر أن قيمة ال2013( لسـ ــــهرية    مكافآتم والذي لم يبير الشـ

ــــاءتمنن أل  ـــ ــ ــ ــ ــــافيةل حيثبقيمة مالية   اإلدارة مجلس   عضـ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل الفح     صـ تبير
 شـــهرية للوصـــول   الســـتقطاعات  وإخضـــاعها ة أعل  أ قيمة المكاف   احتســـابوالمراجعة  

ل مكافئة شهريةإل   
ر
  الذي يعد األمر  بالصاا

 
ر واللوائن المعمول بها. مخالفا  للقوانير

 LTIPاحملفظة االستثمارية طويلة املدى  
ـــــ   المحفظة   ـــ ــ ــ ــ ـــــتثماريةأنشـ ـــ ــ ــ ــ م بموجب قرار 1991/ 09/ 29طويلة المدى بتاريــــخ    االسـ

ـــــنة    (767)رقم   ــ ـــــعبية العامة  )م  1991لسـ ــ ـــــادر عن اللجنة الشـ ــ  الصـ
 
ـــــابقا ــ ل وبرأس مال  (سـ

ـــــدفوع   ـــــل    دوالرل  4,453,601,503مـ ـــــة    أغراضوتتمثـ ــيعالمحفظـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توسـ
ر
ـــــدة    ا ـــــاعـ القـ

ــادية ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافية للنقد    االقتصـ ـــ ــ ــ ــ ــادر الدخل وخلق موارد إضـ ــ ـــ ــ ــ ــ وه  ذات    لجنب   األ وتنويــــع مصـ
ل  لالســتثمار وذمة مالية مســتقلة ومملوكة بالكامل للمؤســســة الليبية    اعتباريةشــخصــية  
ــــرومقرها ال ــ ــ ل ومن خالل الفح  والمراجعة لنشاط  ندلساأل مدينة طرابلس ج    رئيســ

: م لوحظ 2021المحفظة لعام   
ر
  اآلن

 الجمعية العمومية

ــــا   ( من النظــام األ 10مخــالفــة الجمعيــة العموميــة للمحفظــة المــادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المعــدل  سـ
ـــــرك لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
لها خالل عام   اجتماع أي   عدم قيامها بعقد ل  وذلك م  2019ة ا

ــادة )وكـــذلـــك  مل  2021 ــوذلـــك ل(  12المـ ــديريـــة  عـ ــــادقـــة عل الموازنـــة التقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دم المصـ
 ل و م2021للمحفظة لعام 

 
ر هيئة مراقبة  وذلك ل(  19المادة )أيضـــا عدم قيامها بتعيير

( من القانون التجاري بشـــأن تشـــكيل هيئة  196المادة )  وبالمخالفة لن للمحفظة  
 المراقبة. 

ــــا   من النظام األ   12( الفقرة  12ية العمومية المادة )مخالفة الجمع - ــ ــ ــ    اسـ
ر
لمعدل ا

 الهيكل التنظيم  للمحفظة.  باعتماد عدم قيامها وذلك لم 2019سنة 
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ــــا   من النظــام األ   12( الفقرة  12يــة العموميــة المــادة )مخــالفــة الجمع - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المعــدل  سـ
والمالية والسياسيات   اإلداريةعدد من اللوائن   اعتماد خالل عدم  م من 2019لسنة  

 . المنظمة لعمل المحفظة

   خلو الهيكل التنظيم  المعمول ب  -
 
ــــر من تحديد و حاليا ــ ــ ــ المناطة    االختصاصات  حصــ

ــم مدرج أو   مكتـبإدارة أو لكـل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـب معـ األمر    لفيـ قسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبط المهـام    الذي يصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
 . اختصاص لمتابعتها كال وفق  إدارة الموكلة لكل 

   اإلدارةمجلس   

ـــــرك  المعدل لل ســـا   من النظام األ   (11)للمادة   دارة اإل مخالفة مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســـنة  شـــــ
ر
ة ا

 . أعضاء بستة م 2021لسنة  األول العادي  اجتماع  انعقاد خالل  م من 2019

ــغور بع  اإلدارات بـالهيكـل التنظيم  للمحفظـة خالل عـام  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اـلذي األمر    م2021شـ
ـــــودة  ــ ـــــكل عائق لتحقيق األهداف والغايات المنشـ ــ العامة   اإلدارة ومن أمثلة ذلك   ليشـ

 . لالستثمار 

ــــتثمـــاريـــةعـــدم وجود دليـــل للحوكمـــة معتمـــد بـــالمحفظـــة   - ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي    ى طويلـــة المـــد  االسـ
ــتقالليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاعـد عل التحقق من اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاءيسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تعـارض  أي   عـدم وجود و المجلس   أعضـ

 للمصالن. 

ـــــدار  - ــ ــ ــ ـــفر من قبل   إصـ ــ ــ ــ ــ ـــــؤون  إدارة تذاكر سـ ــ ــ ــ عل تعليمات    والخدمات بناءا  اإلداريةالشـ
ــــفوية دون وجود قرارات ــ ــ ــ ــ ــــفر ملمهام    شـ ــ ــ ــ ــ ــــم القيمة من   عالسـ ــ ــ ــ ــ ــــوية الحقا كخصـ ــ ــ ــ ــ التسـ
 . ر  المكافأة المستحقة للمعنير

 اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس  

ـــــة   - ـــ ــ ــ ــ ـــــياسـ ـــ ــ ــ ــ ر وجود ميثاق سـ ـــــتثماريةلم يتبير ـــ ــ ــ ــ ـــــؤوليات    اسـ ـــ ــ ــ ــ ر األهداف والمسـ للجنة تبير
ــــفة   ــ ــ ــ ــ ــــتثماريةلوالفلسـ ــ ــ ــ ــ ــــويةل    االسـ ــ ــ ــ ــ القرارات وعدد    اتخاذ وإجراءات    االجتماعاتالعضـ
 إحالة التقارير. إل آلية  ية للجنةل باإلضافةالسنو  اجتماعات

ــــتثمار قيام لجنة   عدم - ــــار دورية والقيام بواجباتها    اجتماعاتبعقد   االسـ عملها   واقتصـ
 م. 2021/ 03/ 31م بتاريــــخ 2021واحد خالل عام  اجتماع عل عقد 

  القيمة المالية المحالة ل -
ر
ـــــرك المبالغة ا ــ ة سباتينا المحدودة لتغطية تكاليف إعداد شــ

ــــيانة  ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاميم لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ مليون   4  قما يفو حيث بلغ  القيمة المحالة    لتثالثة عقاراتصـ
  جني  

ليبر  . اسير

 الحوكمة وحاالت تعارض المصالح

  تؤدي 
ــيـدة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــد مجموعـة من مظـاهر اإلخالل بقواعـد الحوكمـة الرشـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم إل  رصـ

   االستقاللية
ر
 القرار ومنها:  اتخاذ ا
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 االسم  ر.ت
(  7( ومنشور رئيس الديوان رقم )15) الوزراء رقم أوجه المخالفة لمنشور مجلس 

 م 2018لسنة  

 س.ع.ا  1

ر وظيفة عضو مجلس  ة  شـركل  إدارةمع وظيفة عضو مجلس  بالمحفظة  إدارةالجمع بير

 تابعة. 

ر وظيفة عضو جمعية عمومية مع وظيفة عضو مجلس   . إدارة الجمع بير

 ا .ع. أ  2
ر وظيفة مدير  ة  شـركل  إدارةة بالمحفظة مع وظيفة عضو مجلس رئيسـي  إدارةالجمع بير

 تابعة. 

 م.م.ص.ف  3
ر وظيفة مدير  ة  شـركل  إدارةة بالمحفظة مع وظيفة عضو مجلس رئيسـي  إدارةالجمع بير

 تابعة. 
 

 ((Internal Audit Departmentالداخلية  المراجعة    إدارةمالحظات عل  

ر وجود خطـة عمـل معتمـدة بـ - ــنـة   اإلدارة لم يتبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م يتم من خاللهـا تحـديـد 2021لسـ
  تسغ  

 تحقيقها. اإلدارة إل األهداف البر

ر لـلديوان قيـام   - المراجعـة اـلداخليـة ـبالمحفظـة بعمليـة المراجعـة الفعلية   إدارة لم يتبير
  تمثل العمود الفقري لنشاط المحفظة.  االستثمار  إدارة لبع  أنشطة 

  والبر

ــنيفــا بتقرير  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المراجعــة الــداخليــة بــالمحفظــة للمالحظــات وفق   إدارة عــدم وجود تصـ
  عل المخاطر )

 . Risk Based Approach) RBAأسلوب التدقيق المببر

ــــكوك المعلقة من عدة من خال - ــ ـــ ــ ــ ــ ر للجنة وجود بع  الصـ ل الفح  والمراجعة تبير
ــــرف الليب   بالمدينار  سنوات سابقة بحساب المحفظة بال ــ ـــ ــ ــ ــ      صــ

ل والبر الليب   الخارج  
 أصحاب الصكوك والمصارف.  فورية معتسوية إل  تحتاج 

 مالحظات عل اإلدارات التنفيذية

 (Human Resources Departmentية )بشـر الموارد ال   إدارة

ر وقواعــــد تنظيم   -   معتمــــد بــــالمحفظــــة بــــالمخــــالفــــة للقوانير
عــــدم وجود مالك وظيقر

  بالوحدات 
 بالدولة الليبية.  اإلداريةوإعداد وتنفيذ المال ات والوصف الوظيقر

ــــة توظيفعدم وجود   - ــياسـ ــ ــليمة لدي    سـ ــ    المحفظةلسـ
 
ــــن جليا من خالل   والذي يتضـ

ر يحملون صـفات قيادية بال مؤسـسـة ال تتناسـب مؤهالتهم  وجود عدد من الموظفير
ر بها   والكشف التال  يوضن عينة منهم لالعلمية مع الوظائف المكلفير

 الصفة الوظيفية  اإلدارة  تاريــــخ التعاقد  المؤهل العلمي  سم اال 

ية خ .م. ا  ر  يةبشـر الموارد ال  إدارة مدير  يةبشـر الموارد ال 01/08/2016 ليسانس لغة إنجلير

 ا . ع ف. 
بكالوريوس هندسة  

 معمارية
 المساهمات  إدارة مدير  المساهمات  إدارة  10/07/2006

 رئيس قسم التدريب والتطوير التدريب والتطوير 03/09/2017 بكالوريوس هندسة أ ع. 

ر  01/11/2014 دبلوم عال  حاسوب  أ.اأ.   رئيس قسم  شؤون عاملير
 

 (Contributions Departmentالمساهمات )  إدارة

بشــــكل   أعمالها المســــاهمات تســــاعد عل تنظيم    دارة واضــــحة إل عدم وجود ســــياســــة   -
 يتما ر مع سياسات وأهداف المحفظة ككل. 
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ـــــرك تكبد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ   م  2020م إل 2010ة ســـباتينا خســـائر متتالية مســـتمرة من ســـنة  شـــــ
  مليون جني     2.2قيمتها  

ليبر تكاليف التشـغيل    وارتفاع بسـبب عمليات الـصيانة    اسـير
  لتلك العقارات. أي  دون وجود 

 مردود حقيقر

ــاليـــة بقيمـــة   - ة من   18,202,717قيـــام المحفظـــة بتحويـــل مبـــالغ مـ دوالر خالل الفير
ـــــروف م ك 2021 إلم  2018 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ات تشـغيلية لصـالن  مصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة سـابتينا )مدير عقارات  شـــ

ــــاوس   ــــاردن هـ ــــار الجـ ــــة عن عقـ ــــدفوعـ ــــة المـ ــــديـ البلـ ــوم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات رسـ ــــة النفقـ ــــدن( لتغطيـ لنـ
  تديرها سابتينا. 

  العقارات المملوكة للمحفظة والبر
ر
 ومصاريف تشغيلية لباا

مة مع  - ــــيانة لعقارات لندن المي  ــ ــ ــ ــــاميم والصـ ــ ــ ــ   قيمة عقود التصـ
ر
ــــرك المبالغة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ة شـ

Cushman Wakefield   ــــروع م  مدير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــيانة حيث بلغ  قيمة االتفاقية    شـ ــ ــ ــ ــ الصـ
مة المبدئية    جنية  20,000,000المي 

ليبر  . اسير

ــــار  - ــ العقـ ــــدة ال تحققجميع  ــ المتحـ ــــة  ــ ــــالمملكـ ــ بـ ــــة  ــ للمحفظـ ــــة  ــ إيرادات  ات المملوكـ  أي 
ــتثنــاء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيطــةل وأن جميع    إيراداتوالــذي يحقق    Regencay Court  عقــار  بــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بسـ

ةل حيث بلغ  قيمة ال ـــــروفالعقارات يتم تحميل عليها مصاريف سنوية كبير ــ ات  مصــ
  
  جني   2,067,891م 2021/ 09/ 30حبر

ليبر  . اسير

ـــــرك ل  االســـتثمار  جمال  إقيمة العائد عل    انخفاض - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة مركز التجارة العالم  القاهرة  شـ
لعل  %  0.004و%  0.006حيــث بلغــ   م 2019و  2018خالل عــام     بينمــا   التوال 

 %. 0.3 م2020بلغ  خالل عام 

ـــــرائبتكلفة ال  ارتفاع  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ل  ضـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر شـــ     ة شت سـيكيورتير
 
بسـبب عدم اتمام عملية  سـنويا

 . التصفية حبر تاريخ 

ـــــرك حجم الخسـائر ل  ارتفاع  - ــ ـــ ــ ــ ــ   السـياحية والفندقية من سـنة  لالسـتثمارات اإلسـكانة  شـــ
ــــاريف  إل أخرى   ــ ــ ــ ــ ــــاريف    ثابتةووجود مصـ ــ ــ ــ ــ ر ومصـ   رواتب الموظفير

ر
للفندق متمثلة ا

ـــــغيلل اإلدارة الطاقة وأتعاب   ــ تب عل   والتشـ ـــــتمرار ويير ــ ـــــغيل تكبد الم يد من  اسـ ــ التشـ
 الخسائر وفيما يل  بيان بتلك الخسائر: 

 والخسائر  األرباح  التكلفة التاريخية  التأسيس سنة  النسبة 

100% 1997 43,000,000 
2018 2019 2020 

(2,931,809) (5,130,278) (1,338,329) 
       

ـــــرك تكبد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أرباح خالل أي خســـائر متتالية ولم تحقق   Stcالســـياحة والمؤتمرات   ةشـــــ
 ة. شـرك الوضع المال  لل تفاقم إل  الذي أدى األمر   م2020  ل2019  ل2018السنوات  

 (Finance Departmentالمالية )  اإلدارة

عدم تقديم مذكرات التسـوية  ل وكذلك  م2020لسـنة    للمحفظة الحسـاباتقفال  إعدم 
ـــــرف لبع  الحســـابات مع وجود معلقات م ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســـابقةصـــــ   ية لبع  الحســـابات منذ فير

 . يةصـرف الم الحساباتعداد مذكرات التسوية لبقية إاألمر الذي يتطلب تسويتها مع 
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 املكتب التمثيلي للمحفظة باململكة األردنية اهلامشية 
بالمملكة األردنية بموجب قرار المؤسـسـة الليبية    –تأسـس المكتب التمثيل  للمحفظة 

ــــتثمار رقم ) ـــ ــ ــ ــ ــــنة  1لالسـ ـــ ــ ــ ــ ــــمة    مل2015( لسـ ـــ ــ ــ ــ   مرت بها العاصـ
نتيجة الظروف األمنية البر

ــــنة   ــ ــ ت لجنة    مل2014طرابلس سـ مهامها من المملكة األردنية لغرض  ارة اإلدحيث باشر
ــــالن المحفظة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاط المحفظة من الخارج ويخت  المكتب برعاية مصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيير نشـ ــ ـــ ــ ــ ــ   –تسـ

ــــيق مع المركز ال ـــــربالتنسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــمها وتقديم    رئيسـ ــــلطة إبرام العقود باسـ دون أن يكون ل  سـ
ر     للعمليات التشغيلية للمحفظة وتسهيل عمليات االتصال بير

  واللوجسبر
الدعم الفبر

 . أخرى العامة للمحفظة وأي جهات  رة اإلدا

 المكتب التمثيلي للمحفظةأداء    نتائج فحص ومراجعة وتقييم

ــــة - ـــــابق للمحفظـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل السـ ام الممثـ ر ــــدم الير ــــة    (س.م)  عـ ــــة العموميـ ــــذ قرار الجمعيـ بتنفيـ
ــتثمار( رقم   ــ ــ ــ ــة الليبية لالسـ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــــنة    (20))المؤسـ ــ ــ ــــأن  2017لسـ ــ ــ ه من مهام  إعفاءم بشـ

ية ـــــيير ــ ــ ـــــتمر ال  رئيس اللجنة التسـ ــ ــ   مزاولة مهام  الوظيفية  للمحفظة حيث اسـ
ر
  ا
معبر

ــــرف برام تإو  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ر   ات إدارية وماليةصـ ــــنتير ــ ــ ــ ة زمنية امتدت لقرابة سـ
من تاريــــخ  أي   للفير

   إعفــــاء
ر
الحــــاليــــة للمحفظــــة من   اإلدارة م وحبر تمكن  2017/ 12/ 05ه من مهــــامــــ  ا

  نهاية  
ر
ــــتالم المكتب التمثيل  ا ــ ــــمي     –اسـ ــ  بالمخالفة عل قرار 2019ديسـ

 
ــتندا ــ ــ م مسـ

قية.   صادر عن الجسم الموازي للمؤسسة الليبية لالستثمار بالمنطقة الشر

ة الزمنيـــة الالحقـــة لتـــاريــــخ   - ـــــابق للمحفظـــة خالل الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ه من إعفـــاءقيـــام الممثـــل السـ
ـــــرف مهام  ب ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ امات    صـ ر عدة مبالغ مالية وابرم عقود واتفاقيات ترتب بموجبها الير
ــرر وألحق  المالية   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    ضــ

 
ة    بأموال المحفظة مســــتفيدا من ســــيطرت  خالل تلك الفير

 ية للمحفظة المحتفظ بها لدى البنوك األردنية. صـرف عل الحسابات الم

ــــتندات الدالة عل عمليات ال اإلداريةتعمد إخفاء البيانات   - ــــرف والمالية والمسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   صـ
ر قيام الممل  من حســابات المكتب التمثيل  اإلنفاق  و   ثل الســابق للمحفظةحيث تبير
ر بةخراج جميع المستندات  إل   تعليمات   ةصدار ب  (س.م) مسؤول  المحفظة السابقير

ــــوب   ــ ـــ ــ ــ ــ ــليم إونقلهــــا خــــارج المكتــــب و وأجهزة الحــــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تــــاريــــخ التسـ
ر
رجــــاعهــــا خــــاليــــة ا

  فحوى 
ر
  كان  ا

ــتالم مع الممثل الحال  بعدما تم حذف جميع البيانات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واالسـ
مستندات  أي    ات النافذةل حيث لم يستدل علتشـريعاألجهزة بالمخالفة للوائن وال

ــــرف أو أي دالة عل عمليات ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيطرة الممثل  صـ ــ ــ ــ ــ ة سـ ونية خالل فير بيانات إلكير
ــــتثناء   ــ ــ ــ ــــابق عل المكتب باسـ ــ ــ ــ ــــرف ال  أذوناتالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنة    صـ ــ ــ ــ أن  أي   م فقطل2019لسـ
ـــــرف المسـتندات المتيدة لعمليات ال ــ ـــ ــ ــ ــ من حسـابات المحفظة بالبنوك األردنية ال   صـــ

ــنة    قودة تزال مف ــ ــنة  2015من سـ ــ مل وذلك نتيجة قيام الممثل  2018م حبر نهاية سـ
ــــابق للمكتب التمثيل   ــ ــ ــــدار ب  (س.م)  السـ ــ ــ ــــؤون  ةصـ ــ ــ  اإلداريةتعليمات  لمدير مكتب الشـ

عملية    المالية قبلبةخراج جميع المستندات المتعلقة بالسنوات    (ز. ـه)  والخدمات
الذي نتج األمر    مهمة الرقابيةلالتسليم واالستالم وعدم إرجاعها حبر تاريــــخ تنفيذ ال

ـــــاريف   ـــــتعادة البيانات المحذوفة مصـ   محاولة السـ
ر
ـــــاريف ا عن  تكبد المحفظة لمصـ

ــــابق  أ اة و محام ــ ــ ــ ــــد الممثل السـ ــ ــ ــ ــــايا المرفوعة ضـ ــ ــ ــ تعاب قانونية نتيجة الدعاوى والقضـ
  الستعادة أصول المحفظة باألردن. 
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 ات المكتب التمثيلي للمحفظة  مصـروف

ـــــرف ب  (س.م)  لمحفظةقيام الممثل السابق ل - ــ ــ   شكل قرض شخص   صــ
ر
ـــــمبلغ مال  ا ــ ــ ر ــ

ــــفة المدير المال    (.شأ )  يورو للموظفة  250,000بالمخالفة بقيمة   ــــغل صـ   تشـ
والبر

    بــــالمكتــــب
 
ــــابقــــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف وذلــــك بموجــــب  سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     2019/ 12رقم    إذن الصـ

ر
المؤرخ ا

ــــرف  مل ومن خالل االطالع عل المستندات الدالة عل عملية ال2019/ 12/ 15 ــ ـــ ــ ــ ــ صــ
 :  ما يل 

ر  تبير

ــم الموازي لمجلس   - ــ ــ ــ ــــدور قرار عن الجسـ ــ ــ ــنة  6المحفظة رقم ) إدارة صـ ــ ــ ــ م  2019( لسـ
ـــــيقضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر بالموافقة عل منن قرض شـخصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر للموظفة المذكورة أعاله بالمخالفة  ــ
ــــريعلل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  الداخلية المنظمة لعمل   اإلداريةالمالية و   ات واللوائن تشــ

 
 المحفظة تحديدا

ــلف المعتمــدة بموجــب قرار لجنــة  3-2-1المواد ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  3رقم )  اإلدارة ( من الئحــة السـ
    م. 2014لسنة 

ــمـــان   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـــد القرار المتعلق بمنن قيمـــة القرض للموظفـــة عل أن يكون الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
ــتحقــات المــاليــة عن كــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداد قيمــة القرض هو المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة عملهــا الوحيــد لسـ امــل فير

ــيد  ــ ــ ــ هال    اإلجازاتبالمحفظة من رصـ ر أن  وغير ــــتحقاتها المالية  وتبير ــ ــ   ال تغط  مسـ
 قيمة القرض الممنوح لها. إ

 
 طالقا

ــتالم   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عملهـــا بـــالمكتـــب التمثيل  بعـــد اسـ
 اإلدارة أن الموظفـــة المعنيـــة لم تبـــاشر

ــــدار لية لمكتب المحفظة عل الرغم من الحا  ـــ ــ ــ ــ المكتب   إدارة تعميم من قبل   إصـ
  
ر ضـرور  بيقصر  سابق عملهم. إل  ة التحاق الموظفير

ــــداد  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط من قيمــة القرض الممنوح لهــا أي    لم تقم الموظفــة المــذكورة بسـ ــ ـــ ــ ــ ــ قسـ
ـــ    ــ ــالغ قيمتـ ـــ ــليم    250,000والبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التسـ ــاريــــخ  ـــ تـ ـــــل من  العمـ ـــــ  عن  يورو وانقطعـ

   
ر
ــتالم للمكتــب التمثيل  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تــاريــــخ االنتهــاء من تنفيـذ    إلم  2020/ 01/ 13واالسـ

 . المهمة الرقابية

ـــــابات المومن  ــــرف واقع االطالع عل الحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ية للمحفظة المحتفظ بها لدى البنوك  صـ
ــــتدالل عل   ــ ــ ــ ــــروف األردنية لالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات المالية  ات ونفقات المكتب عن المصـ ــ ــ ــ غير سـ

: ال  ما يل 
ر  متاحة للفح  تبير

ــــادرة بتاريــــخ   - ــ ــ ــ ــــتثمارية  2018/ 01/ 04تنفيذ حوالة صـ ــ ــ ــ ــــاب المحفظة االسـ ــ ــ ــ م من حسـ
ـــــاب الدوالر(طويلة المدى ببنك   ــ ــ ـــــتفيد  إل    االتحاد )حسـ ــ ــ ـــــرك المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــكانة شـ ــ ــ  اإلسـ

ــــرف ومن تم جرى   دوالر   2,500,000لالستثمارات السياحية والفندقية بقيمة   ـــ ــ ــ ــ  صــ
صادرة من قبل الممثل السابق    صـــــرف عل أوامر   القيمة لعدة جهات مستفيدة بناءا 

ــفة رئيس هيئة المديرين  ــ   ذات الوق  صـ
ر
ــغل ا ــ ــــرك للمحفظة والذي كان يشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة بشـ

ــكان ــ ـــ ــ ــ ــ      " وذلك بناءا اإلدارة "رئيس مجلس  اإلسـ
ـــــــوص والبر ــ ــ ــ مة بالخصـ عل اتفاقية مي 

 :  لوحظ بشأنها ما يل 

ــــابق للمحفظـة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـبـةبرام اتفـاقيـة مع    (س.م)  قيـام الممثـل السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكـانة  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  اإلسـ
ـــــاباتها   ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
ـــــوص االحتفاظ بوديعة ا ـــ ــ ــ ــ ـــــياحية والفندقية بخصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتثمارات السـ ـــ ــ ــ ــ لالسـ

وذلك لصالن المحفظة عل   دوالر   2,500,000ية لمدة سنة بقيمة بلغ   صـــــرف الم
ـــــرف أن تكون تح  ت ـــ ــ ــ ــ      صــ

ر
ـــــرف منها بناءا عل أوامر تحويل و اإلنفاق  المحفظة ا ـــ ــ ــ ــ   صــ
 صادرة عن الممثل السابق للمحفظة. 
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ــــاب المحفظة بعملة الدوال ▪ ــ ــ ــ ــ ر المحتفظ ب  لدى بنك  تم تحويل القيمة من حسـ
ـــــاب  إاالتحاد و  ــ ــــرك يداعها بحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــكانة شـ ــ دى بنك االتحاد  بعملة الدوالر ل اإلسـ
 لهذا الغرض وذلك بتاريــــخ ـ والمنش 

 
 م. 2018/ 01/ 04ئ خصيصا

مة مع  ▪   االتفاقية المي 
ر
ـــــالن ا ــــرك وجود تعارض مصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــكانة شـ ـــــار إليها   اإلسـ المشـ

  ذات الوقــ  رئيس هيئــة  
ر
ــغــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابق كــان يشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيــث أن ممثــل المحفظــة السـ

 (. اإلدارة )رئيس مجلس  اإلسكانة بشـرك المديرين 

ــــوع االت ▪ ــ ــ ــ ــــاط المحفظة لم يكن موضـ ــ ــ ــ ــــياق العادي لنشـ ــ ــ ــ ــــمن السـ ــ ــ ــ مة ضـ فاقية المي 
ــــرك ) أخرى حيث أن توســــيط حســــاب جهة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ( لتحويل مبالغ مالية  اإلســــكانة  شــ

ـــــرف لعدة مستفيدين يعتي  ت ـــ ــ ــ ــ يشوب  الكثير من التالعب والفسادل حيث كان   صــ
ة من حسابات المحفظة.   بةمكان  تحويل تلك المبالغ للمستفيدين مباشر

ــايـــة من   ▪ ــاقيـــة  لم تكن الغـ ــدة االتفـ ــكـــل وديعـــة خالل مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
ــالمبلغ ا ــاظ بـ االحتفـ

ــــرف والمحددة كســــنةل حيث تم   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   غضــــون   صــــــ
ر
كامل المبلغ عل عدة دفعات ا

ـــــرف أشـــهر من الســـنة وذلك بناءا عل مطالبات وأوامر تحويل و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـــادرة عن  صـــــ
 . س.م / الممثل السابق

ـــــرف جميع أوامر التحويل وال - ــ ـــ ــ ــ ــ   س.م  / كان  صـادرة عن الممثل السـابق للمحفظة  صـــ
ـــــكل مكاتبات موجهة لإل  ــ   شـ

ر
ــــرك التنفيذية ل  دارة ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــكانة شـ ــ ـــــمن تعليمات   اإلسـ ــ تتضـ
 وتحويل المبالغ للجهات المستفيدة التالية:  صـرف بال

ــــركة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ : وه   M/S The Essential for Development And Technologyشــــ

ــتثما    مجال االسـ
ر
ــارية تعمل ا ــتشـ ـــــركة اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ر لها ارتباط تعاقدي مع المحفظة عن شــ

ــــابق ـــ ــ ــ ــ ــــيب األكي  من قيمة التحويالت    (س.م)  طريق الممثل السـ ـــ ــ ــ ــ حيث كان لها النصـ
 . دوالر  2,300,253ة بلغ  إجماليالبنكية بقيمة 

ـــــركة   ▪ ــ ــ ــ ـــــركة اإلسكان LEEADشــ ــ ــ ــ ـــــركة هندسية لها ارتباط تعاقدي مع شــ ــ ــ ــ : وه  شــ
  (س.م )  ةثل السـابق للمحفظةل حيث قام المملالسـتثمارات السـياحية والفندقي

ــــركة اإلسكان بشأن سداد قيمة فواتير  إل   بتوجي  تعليمات  ــ ــ ــ المدير التنفيذي لشــ
ــــروع إل   من المبلغ المودع لديها مقابل تقديم مشــ

 
ــــركة لييد خصما   عادة اتعاب شــ

ل بالمخـالفـة للوائن دوالر   136,602ة بلغـ   إجمـاليـأعمـار مدينـة بنغـازيل بقيمـة  
ـــــا   ( من النظام األ 2تحديدا المادة ) حفظةالمنظمة لعمل الم (  22والمادة )  سـ

  فقرتهـا  
ر
ـــــ  ا ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

  أي  :  عل أن األولوالبر
ر
ـــــارك ا ــ ـــ ــ ــ ــ "ال يجوز للمحفظـة أن تشـ

ـــــأنها أن تتعارض بأي وج  من الوجوه مع أهدافها و  ــ ــ ــ ـــــعملية من شـ ــ ــ ــ   أغراضـ
ر
ها" ا

  المواضـــيع المتعلقة ب
ر
  ةعادة إشـــارة واضـــحة لعدم اختصـــاص المحفظة بالنظر ا

 اعمار المدن. 

  النفط والغاز: وه  شــــركة قام الممثل السابق ▪
ر
  (س.م )  شــــركة المرج لالستثمار ا

ـــــائب ــ ــ ـــــابها بقيمة  ةنشـ ــ ــ   70,418ها وتعود ملكيتها للمحفظة حيث قام بتمويل حسـ
 من المبلغ المودع لدى شـركة اإلسكان.  دوالر 

 
 عن طريق حوالة صادرة خصما

ـــــركة الشـهد األبي  للسـياحة: وه  من  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـمن الجهات المسـتفيدة من قيمة  شـــ
عل تعليمات الممثل السابق    المبالغ المصـــــروفة عن طريق شـــــركة اإلسكان بناءا 

   . دوالر  24,943حيث بلغ  قيمة المبالغ المصـروفة إليها 

ه من إعفاءبةبرام االتفاقية المشـار إليها بعد صـدور قرار   (س.م)  قيام الممثل السـابق -
)مجلس   ـــــة  ــ للمحفظـ ـــــة  ــ العموميـ ـــــة  ــ الجمعيـ ـــــب قرار  ــ بموجـ ـــــة  ــ الوظيفيـ ـــــ   ــ ـــــامـ ــ  إدارة مهـ
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مة  2017لسنة    (20)المؤسسة الليبية لالستثمار( رقم  م وبالتال  فإن االتفاقية المي 
   . ع ضو و ات النافذة من حيث الشكل والمتشـريعتعتي  مخالفة لل 

ــــابق للمحفظة تعد إن  - ــــم المحفظة عن طريق الممثل السـ القيام بةبرام اتفاقيات باسـ
ـــــاءمخالفة لقرار   ـــ ــ ــ ــ ـــــ  عل   إنشـ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

المكتب واللوائن الداخلية المنظمة لعمل  والبر
ات لممارســـة النشـــاط  اإلجراءاختصـــاص المكتب برعاية مصـــالن المحفظة وتســـهيل  

ــــرومتابعة األعمال بالتنسيق مع المركز ال ــ أن يكون ل  سلطة إبرام العقود   دون  رئيســ
 باسمها. 

ــــابات الم - ـــــرف من واقع االطالع عل حركة الحسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ية للمحفظة المحتفظ بها لدى  صـ
ـــــابق للمحفظة ــ ر قيام الممثل السـ ــــرف ب  (س.م) البنوك األردنية تبير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ عدة مبالغ    صـ

ــــافيةل بلغ  قيمتها اإل  ــ ــ ــ ــ ــــكل حوافز إضـ ــ ــ ــ ــ   شـ
ر
  المكتب التمثيل  ا

ة  جمالي مالية لموظقر
 . دوالر  1,102,094ما يعادل  ـر حص بعد ال

ـــــرك باالطالع عل كشـــف حســـاب ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحفظة   –  ة الليبية لالســـتثمارات الخارجيةشـــــ
ــــرف االستثمارية طويلة المدى ببنك االتحاد )حساب الدينار( لوحظ   ــ عدة مبالغ    صــ

     20,000بقيمـة  مـاليـة  
ر
 بـالمكتـب التمثيل  للمحفظـة  دينـار أردن

ر لعـدد من الموظفير
ر أنها وباالسـتفـسار ع ـــــرف ن طبيعة تلك المبالغ تبير ــ ـــ ــ ــ ــ   كعهدة نظير إتمام ترتيبات  صـــ

ــــابات المحفظة  ـــ ــ ــ ــ ر بها عل أن يتم ترجيعها وايداعها بحسـ ر المعنيير اإلقامة للموظفير
ر للمبـــالغ   ر عـــدم ترجيع عـــدد من الموظفير   وقـــ  الحقل ومن خالل المتـــابعـــة تبير

ر
ا
  بيان أسمائهم: ال

ر
 مصـروفة لهم واآلن

 ( )بالدينارالقيمة   االسم 

 20,000 س.م 

 20,000 ك أ. 
 

ــ - ــ ــ ــ ــ ــــتكرار كسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابقة للمكتب   اإلدارة ر قيمة الودائع المحتفظ بها ألجل من قبل  ــ ــ ــ ــ السـ
ــــاألمر    التمثيل  للمحفظة ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالذي ترتب علي  فرض غرامات عل كسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيمة تلك ــ

  شــكل خصــميات نقدية من حســابات المحفظة المحتفظ بها لدى  
ر
الودائع وذلك ا
 البنوك األردنية. 

ــابق - ــ ــ ــ ــيطرت  الغير م  (س.م) قيام الممثل السـ ــ ــ ــ ة سـ
ـــــروعخالل فير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ة عل المكتب  شـ

ــــرف التمثيل  ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحفظة )لجنة   دارة الجســـم الموازي إل   عضـــاءمرتبات شـــهرية أل   صـــــ
    ألف يورو   20ة تقـــدر بحوال   إجمـــاليـــالموازيـــة( بقيمـــة    اإلدارة 

 
ــهريـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من شـ

 
ــمـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خصـ

ــــتثمـــاريـــة طويلـــة ــ ـــ ــ ــ ــ ــاب المحفظـــة االسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المـــدى المحتفظ بـــ  لـــدى بنـــك االتحـــاد    حسـ
ــــأن  ــ ــــادرة بشـ ــ ــــاب اليورو( وذلك بالمخالفة للقرارات الصـ ــ ــــاء  إعفاءو   إعفائ )حسـ ــ  أعضـ

 السابقة من مهامهم الوظيفية.  اإلدارة لجنة 

ـــــاهمات المحفظة المتواجدة بالمملكة األردنية جزء من تمويل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــكل  أرباح مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ
ـــــاـبات المحفظـة المـدارة عن طريق  ــ ـــ ــ ــ ــ المكتـب التمثيل  وذـلك عقـب توقف ورود  حسـ

ــابات من المركز الإل   حواالت بنكية ــ ــ ــ ــ ــــرتلك الحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ الممثل    إعفاءبعد قرار    رئيسـ
ـــــنة   ـــ ــ ــ ــ ـــــابق من مهام  الوظيفية نهاية سـ ـــ ــ ــ ــ العوائد   إيداع تلك م حيث لوحظ  2017السـ

ــــتخدامها من قبل   ـــ ــ ــ ــ ــــن بالجدول التال  واسـ ـــ ــ ــ ــ ــــابات المحفظة عل النحو الموضـ ـــ ــ ــ ــ بحسـ
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ر
ــــرف أوج   الممثل الســــابق ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المكتب التمثيل     إنشــــاءمختلفة بالمخالفة لقرار   صــــــ

  واللوائن الداخلية المنظمة لعمل . 

ـــــرف يتحفظ الديوان عل جميع الحواالت البنكية الصـــادرة من الحســـابات الم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ية  صـ
ــــتثمارية طويلة ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف وكذلك ال  المدى   للمحفظة االسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات المنفقة من تلك مصـ

ــابات   ــ ة الز الحسـ ــنة    م2018إل    م2015)منية من وذلك عن نطاق الفير ــ وجزء من سـ
  ال يوجد ما يقابلها من مستندات متيدة ومعززة للعمليات والحركات  2019

م( والبر
 المالية المنفذة عل الحسابات البنكية للمحفظة. 

ي 
ن
 الكادر الوظيق

ــتثمــاريــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بــالمكتــب التمثيل  للمحفظــة االسـ
طويلــة المــدى   بلغ مجموع الكــادر الوظيقر

: عل النحو   التال 

 البيان 
ي بالمكتب  

ن
 الكادر الوظيق

ة تولي الممثل السابق 
ُ
 خالل فت

ي بالمكتب  
ن
 الكادر الوظيق

ة تولي الممثل الحالي 
ُ
 خالل فت

 10 39 العدد 
 

ــابق - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      (س.م)  قيـــام الممثـــل السـ
بتوظيف عـــدد ي يـــد بكثير عن الحـــاجـــة الفعليـــة البر

ـــــا  ـــــدد    يتطلبهـ ـــــث بلغ عـ ـــــة حيـ ـــــة األردنيـ ـــــالمملكـ بـ ـــــة  ـــــب التمثيل  للمحفظـ المكتـ ـــــل  عمـ
 بالمكتب التمثيل   

ر ر العاملير ة تول  الممثل السـابق    خالل الموظفير
المكتب   إدارة فير

 موظف.  39

ر   - ــاليـــة الممنوحـــة للموظفير ــافيـــة نتيجـــة المرتبـــات العـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليف اضـ تكبـــد المحفظـــة تكـ
ــــافة ـــ ــ ــ ــ ر بالمكتب باإلضـ ــــة   األخرى االمتيازات  إل   العاملير ـــ ــ ــ ــ ــــاريف عالج ودراسـ ـــ ــ ــ ــ من مصـ
 وبدل مركوب وحوافز إضافية. 

ــابق بةبرام عقود تدريب مع  - ــ ــ ــــخاصقيام الممثل السـ ــ ــهم   أشـ ــ ــ   التخرج بعضـ
من حديبر

ر وذلـك بمنن  ــــابقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المكتــب التمثيل  للمحفظــة السـ
ــلــة قرابـة بموظقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تربطهم صـ

 يورو.  3500إل  شهرية متفاوتة تصل

ــابق بةب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــغل أكير من قيام الممثل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ رام عقود مزدوجة لنفس الموظف وذلك لشـ
 وظيفة بمرتبات عالية. 

تربطهم صـلة قرابة بأطراف عاملة   شـخاصقيام الممثل السـابق بةبرام عقود عمل أل  -
ــير األمر    بجهات أمنية ــ ــ ــ ــغل إل  الذي يشـ ــ ــ ــ   شـ

ر
اطات ا ــير ــ ــ ــ عدم تحديد معايير فنية واشـ

ل بالمخالفة للوائن الد ـــــريعاخلية والالوظائف بالمكتب التمثيل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ات المنظمة  تشـ
 لعمل المحفظة. 

 ة سكوب  شـرك تعاقد المكتب التمثيلي للمحفظة مع  

ـــــروف من خالل االطالع عل   ــ ــ ات ونفقات المكتب التمثيل  للمحفظة عن السنوات  مصــ
ر المحفظة و  ــابقة لوحظ وجود عالقة تعاقدية بير ـــ ـــرك المالية السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــكوب إل شـ  دارة ة سـ

: ان وفيما يل  بي لةالنفقات الطبي  
ر
 اآلن

ــــرك وجود كتاب صــــادر عن نائب المدير العام ل - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النفقات الطبية   دارة ة ســــكوب إل شــــــ
ـــــاري رقم  ــ ـــ ــ ــ ــ     (Mgt/8/3/2018)إشـ

ر
ــــقر 2018/ 03/ 21مؤرخ ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م موجـ  لمسـ
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ل حيث    لالحنان ر  الليبيير
  جاءموضــوع  تســليم مطالبات المعالجات الطبية للمرضر

  مضـمون
ر
ـــــرك  ة طويلة المدى وجود تكليف وارد من المحفظة االسـتثماري   ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة إل شـــ

ــــكوب بتـاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ م للقيـام بـأعمـال تـدقيق للفواتير الطبيـة والعالجيـة  2018/ 03/ 13سـ
ر وبناءا   الليبيير

تم مطالبة مسـتشـقر الحنان تسـليم  إلي     عل التكليف المشـار   للمرضر
ر مرفقة بأوامر التكليف الصـادرة    الليبيير

جميع المطالبات الطبية والعالجية للمرضر
ــــلط ــ ـــ ــ ــ ــ  للقيام بأعمال  عن السـ

 
ــــوصل وذلك تمهيدا ــ ـــ ــ ــ ــ مة بالخصـ ات الليبية والعقود المي 

ـــــرك تدقيق المطالبات حسب مزاعم ال ــ وجود تعاقد  إل  الذي يشير  احةاألمر   ةلشــ
 
ا
ر المحفظة ممثع  بير

 
ــــبقا ــ مة مسـ ــــابق  واتفاقية مي  ــ ـــــرك و   س.م  / عنها الممثل السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ة شـ

ــــكوب إل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــورة منهــا نتيجــة  النفقــات الطبيــة وا  دارة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تعــذر إيجــاد صـ
خراج جـل  إلبر

المســتندات المتعلقة بنشــاط المكتب التمثيل  عن الســنوات الســابقة والمشــار إليها  
 
 
 . سلفا

االطالع عل حســــابات المحفظة االســــتثمارية المحتفظ بها لدى البنوك األردنية  وعند  
ر وجود عدد   ــــاب المحفظة المحتفظ   2تبير ــ ــ ــ ــ ــادرة من حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ب  لدى    تحويالت بنكية صـ

ــــرك بنك االتحاد )حساب ال ـــ ــ ــ ــ المحفظة االستثمارية   –  ة الليبية لالستثمارات الخارجيةشــ
: طويلة الم  دى( تفاصيلها عل النحو التال 

ـــــاب المحفظة )ال - ـــــادر من حسـ ــــرك تحويل صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــتثمارات الخارجيةشـ  –  ة الليبية لالسـ
   
ر
ا مـؤرخ  ــــدى(  ــ ــ الـمـ ــــة  ــ ــ طـويـلـ ــــة  ــ ــ ــــاريـ ــ ــ ــــتــثــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ ــــة  ــ ــ ـــة  2018/ 10/ 30الـمــحــفــظـ ــ ــ بـقــيـمـ م 

ــــتفيد الإل   دوالر   1,000,000 ـــــرك المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــرك ة اإلماراتية األردنية وه  ذاتها شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة شـ
 سكوب. 

ـــــاب المحفظة )ال - ـــــادر من حسـ ــــرك تحويل صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــتثمارات الخارجيةشـ  –  ة الليبية لالسـ
   
ر
ا مـؤرخ  ــــدى(  ــ ــ الـمـ ــــة  ــ ــ طـويـلـ ــــة  ــ ــ ــــاريـ ــ ــ ــــتــثــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ ــــة  ــ ــ ـــة  2018/ 06/ 28الـمــحــفــظـ ــ ــ بـقــيـمـ م 

  ينار  د  354,250ما يعادل    يورو   438,476.12
ر
ة اإلماراتية  شـرك د الالمستفيإل   أردن

  ة سكوب(. شـرك األردنية )

ـــــرك بتكليف    (س.م) قيام الممثل السابق - ـــ ــ ــ ــ النفقات الطبية بتدقيق   دارة ة سكوب إل شــ
ر يعتي  ت  الليبيير

ات  تشـــــريع مخالف لل   صـــــرف وتسوية مطالبات فواتير العالج للمرضر
وفيمــــا يل  بيــــان أوجــــ  المخــــالفــــات    لواللوائن الــــداخليــــة المنظمــــة لعمــــل المحفظــــة

 : ا المتعلقة به

ــــة  - ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــــابق انته  عالقت  الوظيفية بالمحفظة بموجب قرار المؤسـ ــ ــ ــ ــ إن الممثل السـ
ـــــتثمار رقم ) ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  20الليبية لالسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن 2017( لسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــكيل مجلس   إعادة م بشـ ـــ ــ ــ ــ  إدارة تشـ

ــادرة عن مجلس  ــ ــ ــنة  02المحفظة رقم ) إدارة المحفظة والقرارات الصـ ــ ــ م  2018( لسـ
ــــأن  ــ ــ ــــنة  03ه من مهام  والقرار رقم )إعفاءبشـ ــ ــ ــــأن ت2018( لسـ ــ ــ كليف ممثل عن م بشـ

  وظيفت  خالل  
ر
ـــــتمراره ا ل وبالتال  فإن اسـ ـــــيير أعمال المكتب التمثيل  المحفظة لتسـ

ة التالية للقرارات المشار  (  11ومخالف للمادة ) شـــــروع غير م  صـــــرف يعتي  تإلي     الفير
  للمحفظة. سا   من النظام األ 

ـــــرر إلحاق ال ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــابق للمحفظة خ  ضـ الل  بأموال المحفظة نتيجة قيام الممثل السـ
ة الزمنية الالحقة لتاريــــخ   ــــرف ه من مهام  بإعفاءالفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك مبالغ مالية ل  صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شــــ
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ر
امــات مــاليــة ا ر ــــكوب وإبرام عقود واتفــاقيــات معهــا وتحميــل المحفظــة بــالير ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

 موضوعات ليس من صميم عملها االستثماري. 

ممارســــة اختصــــاص ليس من صــــميم عمل المحفظة وخارج عن نطاق نشــــاطها   ▪
المحفظة  أغراض بشـــأن ســـا   ( من النظام األ 2فة للمادة )االســـتثماري بالمخال
  22وكذلك المادة )

ر
ــــ  ا ــ   نصـ

ــــوابط العمل بالمحفظة والبر ــ ــــأن مبادئ وضـ ــ ( بشـ
   :  عل أن األولفقرتها  

ر
ــــارك ا ــ ــ ــ ــــأنها  أي   "ال يجوز للمحفظة أن تشـ ــ ــ ــ عملية من شـ

ــــأن تتعارض بأي وج  من الوجوه مع أهدافها و  ـــ ــ ــ ــ ــــحة أغراضـ ـــ ــ ــ ــ ــــارة واضـ ـــ ــ ــ ــ   إشـ
ر
ها" ا

ــيع المتعلقــــة بعالج المرضر لعــــدم اخ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المواضـ
ر
ــــاص المحفظــــة بــــالنظر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تصـ

 . ر    الليبيير

ي النفط والغاز  شـرك تأسيس المكتب التمثيلي للمحفظة ل 
ن
 ة المرج لالستثمار ف

ـــــرك   ةنشاءب  (س.م)  قيام الممثل السابق للمحفظة ــ ــ ـــــرك ة باسم  شــ ــ ــ   شــ
ر
ة المرج لالستثمار ا

ــــتثمــاريــة طويلــة المــدىل حيــث تم  النفط والغــاز تعود ملكيتهــا الكــاملــة للمحفظــة اال  ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
ــــناعية والتجارية   ـــ ــ ــ ــ ــــتثمارات الصـ ـــ ــ ــ ــ ــــير لالسـ ـــ ــ ــ ــ إبرام اتفاقية عن طريقها مع مجموعة المناصـ

  شـرك ال بشـراءر ـ تقض 
ر
  . ة آفاق للطاقةشـرك ة لجزء من األسهم المملوكة للمجموعة ا

 أوجه المخالفات المتعلقة باالتفاقية

  االتفاقية   -
ر
امات مالية عل قيام الممثل الســابق بالدخول ا ر المشــار إليها وتحميل الير
ــــفتـــ    ــ ـــ ــ ــ ــ من اإلنـــذارات العـــدليـــة المتكررة    الوظيفيـــة بـــالرغمالمحفظـــة عقـــب انتهـــاء صـ

  اإلنــــذارات    اإلدارة من قبــــل  إليــــ     الموجهــــة
ر
الحــــاليــــة للمحفظــــةل حيــــث تم التنويــــ  ا

ـــــار إليهـا بـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابق  ةعفـاءوالتبليغـات المشـ ــ ـــ ــ ــ ــ من مهـامـ  بموجـب قرار  (س.م) الممثـل السـ
 المؤسسة الليبية لالستثمار. 

ــــراءباالطالع عل سعر   - ــ ــ    شــ
ر
ــــركة أسهم الصفقة )أسهم مجموعة المناصير ا ــ ــ فاق  آ شــ

ر   مة بير   تاريــــخ االتفاقية المي 
ر
ــــللطاقة ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــير والبالغ  ة المرج  رك شـ ــ ومجموعة المناصـ
ــــوق  دينار أ   3.350قيمت      سـ

ر
ــــعر المتداول ا ر بأن  أعل من السـ ــــهم فقد تبير   للسـ

ر
ردن
ــــراءاألوراق المالية يوم ال ــ ــــرك حيث بلغ سعر أغالق سهم ال  شــ ــ   بورصة عمان ما شــ

ر
ة ا

  د  2.04قيمتـ   
ر
ــهم وذـلك بنـاءا   ينـار أردن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة    للسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عل كتـاب المـدير التنفيـذي لبورصـ

ــــان رقم        (329/ 55117/ 5/ 1)عمـ
ر
ــــة 2021/ 03/ 07المؤرخ ا ــــة لمحكمـ م والموجهـ

ـــــركة  غالق لســـهم  ســـعر اإل    عمان االبتدائية حيث أشـــار مضـــمون ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فاق المتداول  آ شـ
  تـاريــــخ االتفـاقيـة والبـالغ قيمتـ   

ر
ـــــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ      2.04بـالبورصـ

ر
ـــــار دينـار أردن ــ ـــ ــ ــ ــ نطـاق  إل    كمـا أشـ

ــــرك التداول لســــعر ســــهم ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   ذلك التاريــــخ والذي ســــشــ
ر
ينار  د  1.98جل ما قيمت   ة ا

   
ر
كأعل    2.05و  1.97للسـهم كسـعر افتتاح ومن تم سـجل خالل اليوم ما قيمت   أردن

 
ا
  د  2.04إل  ســعر وصــوال

ر
وجود  إل  الذي يشــير األمر    غالقلإللســهم كســعر ينار أردن
ــاد مرتبطة بهذه االتفاقية ــ ــــبهة فسـ   االتفاقية    لشـ

ر
ــــعر المعلن ا فمن خالل مقارنة السـ

ـــــرك وقية لســـهم الوالقيمة الســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   قيمة  شـ
ر
  بورصـــة عمان يتضـــن الفرق المأهول ا

ر
ة ا

: ال  شـراء وذلك عل النحو التال 

  د 50,250,000  )سعر االتفاقية(  3.350سهم ×  15,000,000عدد  -
ر
 . ينار أردن

ـــــهم ×   15,000,000عدد   ▪ ــ ــ ــ ـــــة(      2.04سـ ــ ــ ــ ـــــعر البورصـ ــ ــ ــ ينار  د  30,600,000)سـ
  
ر
 . أردن
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  أ ينار د 19,650,000عدد  ▪
ر
 مليون دوالر.  28أي ما يعادل  ردن

ـــــرر تعمد إلحاق ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاد المرتبطة بهذه   المحفظة نتيجةبأموال    ضـ ــ ــ ــ ـــــبهات الفسـ ــ ــ ــ شـ
  محاولة الممثل السابق  

ر
ــــراءاالتفاقية المتمثلة ا ــ ــ ــ ــ ــــرك أسهم ال  شــ ــ ــ ــ ــ ة بسعر أعل من شــ

  سو سعره
ر
  المعلن والمتداول ا

ر
 ق األوراق المالية ببورصة عمان. ا السوا

مة لقرار  مخالفة االتفاقية الم - ــاءي  ــ ــ ــ ــ ــ المكتب التمثيل  واللوائن الداخلية المنظمة    إنشـ
  نص  عل أن المكتب مخت  فقط برعاية مصالن المحفظة وتسهيل  

لعمل  والبر
ــــرات لممارسة النشاط ومتابعة األعمال بالتنسيق مع المركز الاإلجراء ــ دون أن  رئيســ

 يكون ل  سلطة إبرام العقود باسمها. 

ـــــار إليهـا من قبـل  تنفيـذ االت  إيقـاف بعـد  - ــ ـــ ــ ــ ــ الحـاليـة للمحفظـة تم رفع   اإلدارة فـاقيـة المشـ
ـــــائيـة بمحكمـة عمـان ــ ـــ ــ ــ ــ بالوقائع والتجـاوزات المتعلقـة باالتفاقية    االبتـدائيـة دعوى قضـ
  . اإلجراء المشار إليها والزال  تح  

 األردنيةمساهمات المحفظة االستثمارية طويلة المدى بالمملكة  

 حية والفندقيةلالستثمارات السيا  اإلسكانة  شـرك 

ـــــرك  تعد  ــ ـــ ــ ــ ــ مال قدره    م وبرأس1997  سـنة  تأسـسـ ذات مسـؤولية محدودة  اإلسـكانة شـــ
  مليون د  20

ر
ــمية دينار أردن ــ ــ ــــة بقيمة اسـ ــ   وحصـ

ر
ــــ   ينار أردن ــ ــيم الحصـ ــ ــ ل حيث تم تقسـ

ر كال من ال ــرك بالتســـاوي بير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الليبية لالســـتثمارات الخارجية )المحفظة االســـتثمارية  شـــــ
ــــكانطويلة المدى( وبنك   ــ ــــاهمة العامة ومن  اإلسـ ــ ــــ للتجارة والتمويل المسـ ــ ها أهم أغراضـ

ـــــاطات   ـــــياحية وجميع ما يتفرع بها من نشـ ـــــناعة السـ القيام بكافة األعمال المتعلقة بالصـ
ــــياج  عل اختالف أنواع  ومجاالت  وغايات  ـــ ــ ــ ــ ــــتثمار السـ ـــ ــ ــ ــ ــــتخدامات   االسـ ـــ ــ ــ ــ ر    واسـ وقد تبير

 :  بشأنها ما يل 

  متابعة نشاط   إدارة قصور  -
ر
ـــــرك المساهمات بالمحفظة ا ـــ ــ ــ ــ لالستثمارات   اإلسكانة شــ
  ها لمتخذي القرار بالمحفظة. أوضاعو  أعمالها السياحية والفندقية والتقرير عن 

لإل  - ـــــة  ــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة واضـ ـــــدم وجود ر يـ ـــــال    دارة عـ ـــــة حيـ ـــــة للمحفظـ ـــــذيـ    اإلجراءالتنفيـ
ات البر

لالستثمارات   اإلسكانة بشـــرك خاذها لمعالجة الوضع القائم الستثمارها  يستوجب ات
ة شــرك مال  وتوقف نشاط ال عســر ة من حالة  شــرك السياحية والفندقيةل وما تعاني  ال

  تشغيل الفندق والذي يمثل العمود الفقري لدخل ال رئيسـرال
ر
 ة. شـرك والمتمثل ا

اح الحلول   -   اقير
ر
ــــرك الالزمة لدعم نشــاط الالتأخر الحاصــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة ترتب علي  فقدان شــــ

ــركة لفرصـــة اســـتغالل تداعيات  ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يشـــهدها الســـوق  إل   زمة كورونا وحالة الركود أ شـــــ
ـــــيانة   ــ ــ   القيام بأعمال الصـ

ر
ـــــتغاللها ا ــ ــ ـــــاط الفنادق والذي كان باإلمكان اسـ ــ ــ العالم  لنشـ

ــــ  إعادة الالزمة للفندق و  ــــمن عدم خسـ ــــكل يضـ   بشـ
ر
ارة  افتتاح  من جديد وق  التعاا

 ة لحصتها السوقية. شـرك ال

  تكبدتها ال -
ــائر البر ــ ــ ــــيد حقوق الملكية بقيمة الخسـ ــ ـــــرك انخفاض رصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة منذ العام  شـ

ــيـد حقوق الملكيـة مـا قيمتـ     إجمـال  م فبعـدمـا بلغ  2016 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار   56,024,137رصـ
   
ر
 2016بعام  أردن

 
 لما  م انخف  الرصـــيد تدريجيا

ا
دينار    42,765,816قيمت   وصـــوال
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ر
  نهـــايـــ  أردن

ر
ــنـــة  كمـــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـــد حقوق    % 23م بمعـــدل انخفـــاض بلغ  2020ة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   رصـ

ر
ا

 . الملكية

 اإلسكانة  شـرك لو جراند المملوك ل صيانة وتجديد الفندق    شـروع م

ـــــركة اإلسـكان عل مدار  - ــ ـــ ــ ــ ــ   تكبدتها شـــ
ا مية البر سـنوات متتالية    4نتيجة للخسـائر الير

ــية من الفندق عن العمل   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وارتفاعها بشـــكل تصـــاعدي جراء خروج عدة أجزاء رئيســـــ
ـــــغيل الفندق قبل   ــ ــ   تشـ

ر
ـــــتمرار ا ــ ــ ـــــعب االسـ ــ ــ تأهيل  وتجديده عل   إعادة جعل من الصـ
ـــــركة من  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ مكن الشـ

م
ــــغيلية  إعادة النحو الذي ي ــ  ل حيث أنافتتاح  بكامل قدرت  التشـ

 الم
 
  إعادة وارد المالية والسيولة الكافية لتنفيذ مشــــروع شــــركة اإلسكان ال تملك حاليا

افتتـاحـ  من جـديـدل حيـث بلغ   عـادة تـأهيـل وتجـديـد الفنـدق عل النحو المطلوب إل 
ــــركة و  ــ ـــ ــ ــ ــ   نهاية سنة  أ رصيد النقدية بخ ينة الشــ

ر
م ما 2020رصدتها لدى البنوك كما ا

ل  4,967,422قيمت     
ر
ـــــيد  إجمال  كما بلغ    دينار أردن ــ ـــــول رصـ ــ ـــــائل   األصـ ــ ة المتداولة  السـ

ـــــنة ما  ل  6,320,451قيمت   عن ذات السـ  
ر
   دينار أردن

 
  بتاتا

للقيام    وهذا المبلغ ال يكقر
 بتنفيذ مشـروع صيانة وتجديد الفندق. 

ــيـانـة الالزمـة للفنـدق و  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة ممكنة    إعـادة إن ـتأخر عمـل الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   أقرب فرصـ
ر
ــغيـل  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تشـ

تبة عن توقف   ــتقبال نتيجة لألعطال المير ــ ــيانت  مسـ ــ ــيفاقم من تكلفة صـ ــ ــبكات  سـ ــ الشـ
ــــركة بع  الضـغوطات من قبل الجهات  ل و واألنظمة الداخلية بالفندق ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تواج  الشـــ

ـــــاغر وعدم  ــ ــ ــ ـــــتمرار ترك الفندق شـ ــ ــ ــ ـــــوص اسـ ــ ــ ــ ـــــمية بالمملكة األردنية بخصـ ــ ــ ــ   إعادة الرسـ
ـــــط  ــ   وسـ

ر
ـــــية موقع  ا ــ ـــــاسـ ــ ـــــغوطات والمطالبات نتيجة حسـ ــ   هذه الضـ

ر
ـــــغيل ل وتأن ــ تشـ

 العاصمة األردنية. 

 LAFICOخلارجية  ة الليبية لالستثمارات ا شـرك ال 

ــــرك تأســســ  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  1981( لســنة  6ة الليبية لالســتثمارات الخارجية بموجب القانون )شــــ
ـــــرك ك  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاهمة مملوكة بالكامل للدولة الليبية ثمشـ ــــة الليبية  آل    ة مسـ ــــسـ تبعيتها للمؤسـ

ــــتثمـــار بموجـــب القرار رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  205لالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة    (13)والقـــانون رقم    م2006( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
ــــرك  لل ســا   من النظام األ   (6)وحددت المادة    مل2010 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المال  رأس    ة عند التأســيسشــــ

  اسـتثمارات الدينار   مليون  500المرخ  ب  بمبلغ  
ر
ـــــرك ونتيجة للتطور المسـتمر ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شـــ

ــــرك قام  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســنة  شــــ
ر
دينار موزع عل عدد    مليار  5ليصــبن    م2008ة ب يادة رأســمالها ا

 . ينار مليار د 2وع ورأس المال المدف  لدينار  100قيمة كل سهم  اسم  مليون سهم  50

   (ات التابعةشـركة )ال شـرك مساهمـــــات ال 

ـــــرك استثمارات ال إجمال  بلغ   ـــ ــ ــ ــ    شــ
ر
مبلغ  م  2021/ 06/ 30ة العاملة والغير عاملة كما ه  ا

ــــتثمارية عل عدد  دينار    3,819,312,938 ــ ـــرك   64حيث توزع  المحفظة االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ة  شـ
 ات غير عاملة. شـرك  6عاملة وعدد 

ــــاهمات ال ــ ـــكما توزع  مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــيقطاعات   ثالثة العاملة عل  رك شـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ة وه  قطاع  رئيسـ
ــــرك ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــة والتجارية بقيمة  شـ ــ ــ ــــركوقطاع الدينار   2,292,565,451ات القابضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ات  شـ

ـــــياحية والعقارية بقيمة   ــ ـــــافةدينار    1,069,726,965السـ ــ ــــرك قطاع الإل   باإلضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ات  شـ
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ملفات  ومن خالل فح  ومراجعة    لدينار   432,106,416الصناعية والخدمية بقيمة  
: ة لوحظ شـرك مساهمات ال  

ر
 اآلن

  الشـرك توسع بع  ال -
ر
 . اإلدارة مجالس  أعضاءت آ ات فيما يتعلق بمكاف مصـروف ات ا

ــــف حقوق   - ــــنوات تجاوز بع  منها نصـ ــــائر مرحلة لسـ ــــاهمات لخسـ تكبد بع  المسـ
 الملكية وفيما يل  أمثلة عل هذه المساهمات: 

ــــرك غ مجمل الخسائر لل بل  والسياحة: ة العربية الدولية للفنادق  شـــــــــركال - ــ ــ كما   ةشــ
   
ر
ـــــدره  2020/ 12/ 31ا ــــف   دوالر   118,872,023م مبلغ وقـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاوز نصـ ـــــا يتجـ بمـ

لحقوق   ر امات المتداولة    المســــاهمير ر ــــرك أصــــول ال إجمال  كما تجاوزت االلير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة  شــ
اماتها    مما قد يؤثر  لدوالر   197,183,863بلغ وقدره  المتداولة بم ر  عل الير

 
ــلبا ـــ ــ ــ ــ سـ

ة األجل  . قصير

بلغ رصيد مجمل   المرحلة: الخسائر    السياحية: ات  شـــــروعة للمة العربيشـــــركال ▪
 جني  مضي.  287,735,850م مبلغ 2020/ 12/ 31ر المرحلة حبر الخسائ

ــــرك تكبدت ال  تونس: ة ال فيكو شـــــــــــــرك ▪ ـــ ــ ــ ــ م ما قيمت   2020ل سنة  ة خسائر خالشــ
ــــنة    2,575,050 ــ ــ ــ  2020دوالرل حيث جاءت سـ

 
ــــتمرارا ــ ــ ــ ا مة   م اسـ ــــائر المير ــ ــ ــ للخسـ

ــــرك مما خف  قيمة األموال الذاتية لل   مل2013منذ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ   22,045,709إل  ةشـ
    دوالرل

ــــل  والبر ــــ  تمثـ ــبحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال 51.8 أصـ ــــذي   ل% من رأس المـ ــــل الـ ولوال التمويـ
ـــــرك تحصل  علي    ــ ـــــرك ة ال فيكو تونس من طرف  شــ ــ ليبيا لما تمكن    و ال فيك ة شــ

 م. 2020خالل سنة  اإلداريةمن تغطية المصاريف ة شـرك ال

ة الليبية لالستثمارات  شـــرك تمتلك ال  القابضة: ة العربية الليبية المغربية  شـــركال ▪
ــب ــ ـــ ــ ــ ــ درهم مغرن     150,000,000المال البالغ  رأس  من   % 69.67  ةالخارجية نسـ

ـــــاط ال ــ   الوق  الذي كان  في  نتيجة نشـ
ر
ــــرك ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــنة الما شـ ــ   للسـ

ر
ـــــاا ــ   ة الصـ

ر
لية ا

ــــائر بقيمــــة  2021/ 12/ 31 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  6,652,658.72م خسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ائر  درهم مغرن   والخسـ
.  28,442,304المرحلة من السنوات السابقة   درهم مغرن  

ـــــرك تمتلك ال  المنارة:   قصـــــــــر ة  شـــــــــرك ▪ ــ ة الليبية لالستثمارات الخارجية ما نسبت   شــ
حيث تكبدت    لدرهم مغرن     254,000,000شـــركة البالغ  مال الرأس   % من 98
ــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل   5,521,648م مبلغ وقدره  2020ر خالل ســنة  ســائة لخشــــ درهم مغرن  

ــــائر   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابقة بقيمة  وخسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ درهم مغرن     60,314,928مرحلة من السـ
ـــــادقة علي  من قبل الجمعية العمومية ب ــ ــ ــ ـــــر والذي تم المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ اجتماعها    محضـ

 م. 2021/ 06/ 30العادي المنعقد بتاريــــخ 

ــــرك تمتلك ال  : الفيكو طنجة  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ %  100رجية بنســبة  لخا ة الليبية لالســتثمارات اشــــ
ـــــائر كمـا حيـث بلغ قيمـة ا  لدرهم مغرن     205,750,000برأس مـال وقـدره   ــ ـــ ــ ــ ــ لخسـ

   
ر
ــــافــــة  9,331,154م مبلغ  2020/ 12/ 31ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــــد  إل    درهم مغرن   بــــاإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رصـ

  نفس التاريــــخ  الخسائر المرحلة
ر
.  104,610,992.97ا  درهم مغرن  

ج: فندق  ▪ % برأس 100نسبة  رجية بة الليبية لالستثمارات الخا شـرك تمتلك ال  التر
لدرهم    119,042,751.94مال وقدره   ــائر كما  مغرن   ــ ــ ــ حيث تكبد الفندق لخسـ

  
ر
  الوقـ  الـذي بلغ   14,892,842.25م بمبلغ  2020/ 12/ 31ا

ر
درهم مغرن   ا

ة   األرباح في  رصــيد     نفس الفير
ر
درهم   78,1614,417.02والخســائر المرحلة ا

 .  مغرن  
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  شـرك كما تعرض  بع  ال
ر
ة من ات ا   م2018إل    م2011المملكة المتحدة خالل الفير

ــــائر بقيمة  إل  ــ ـــ ــ ــ ــ   مليون جني     99خسـ
ليبر ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة المعدة من قبل مكتب    اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ وفق الدراسـ

(James Andrew International  ـــــة من األمم ــ ـــ ــ ــ ــ ( نتيجـة قرارات التجميـد المفروضـ
.  واالتحاد المتحدة   األورون  

ــــرك ل من خالل االطالع عل أرصدة القوائم المالية لو  ــ ــ لخارجية  ة الليبية لالستثمارات اشــ
ر لنا أنم  2020-2019للسنوات المالية     الربــن نسبة  تبير

ر
% من 41  بلغ   هامش صاا

  جـدا اذ يعي     % 0.47المبيعـاتل بينمـا بلغ معـدل العـائـد عل الملكيـة 
ر
وهو معـدل متـدن

ـــــرك عن ضـعف العائد الذي يحقق  المالك عل اسـتثمار أموالهم بال ــ ـــ ــ ــ ــ ن ة حيث بلغ ربــ ـشــ
ـــــرك ال ــ ــ أما   دينارل  4,430,535,336مقابل حقوق ملكية بلغ   دينار    20,789,095ة شــ

ـــــويعتي  هذا مؤشر عل عدم كف  % 0.34بلغ    األصول معدل العائد عل  ــ ـــــــ ــ   أ اءة المنش ــ
ر
ة ا

 أصولهاستغالل  
ا
ــأمثل حيث بلغ مجم ا استغالال ــ ـــــــوع أصــ   6,112,056,076ة  شـــرك ول الــ

 دينار. 

 LAFICoة الليبية لالستثمارات الخارجية  شـرك ال   العموميةالجمعية  

ــرك مخالفة الجمعية العمومية لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــرك  لل ســــا   ( من النظام األ 10ة للمادة )شــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة شــ
م بشــــأن عقد اجتماعات الجمعية  2010( من القانون التجاري لســــنة  163والمادة )

ــــرك العمومية لل  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــرك ة حيث كان آخر انعقاد للجمعية العمومية لل شـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ اريــــخ  ة بتشـ
 اإلداريـــةبـــاعتمـــاد الهيكـــل التنظيم  واللوائن    هـــا عـــدم قيـــامل وكـــذلـــك  م2019/ 01/ 15

ــــرك والمالية لل  ــ ــ (  12من المادة )  12معية العمومية بالمخالفة للفقرة  ة من قبل الجشــ
  ة المعدل. شـرك  لل سا   من النظام األ 

ــــمية هيئة مراقبة لل  - ـــ ــ ــ ــ ـــــرك عدم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من القانون  196ة بالمخالفة لن  المادة )شـ
ــكيـــل هيئـــة المراقبـــة ومخـــالفـــة ن  المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن تشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من النظـــام  19التجـــاري بشـ

ــا   األ  ــ ــــرك  المعدل لل سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   تن  علشـ
ــــرك يكون لل "   : ة والبر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة هيئة مراقبةل يتم  شـ

ـــــكليها وتحديد المكاف  ـــــدر عن الجمعية  آ تشـ ـــــائها بقرار يصـ ـــــها وأعضـ ـــــة برئيسـ ت الخاصـ
 الداخلية. ضعاف الرقابة إاألمر الذي من شأن   " شـركةالعمومية لل 

ـــــمية نائب لرئيس مجلس   - ــ ــ ــ ( من النظام  11بالمخالفة ألحكام المادة ) اإلدارة عدم تسـ
  المعدل بموجب القرار المشار إلي . سا   األ 

ــــجل التجاري لل  - ــ ــ ــ ــــرك أن السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ الذي  األمر    م2020/ 11/ 03ة انته  مدت  بتاريــــخ  شـ
  تسمية مجلس شـــرك يستوجب عل الجمعية العمومية لل 

ر
 إدارة ة العمل عل البث ا

تب عليها    األمر الذي ة  شـرك ة قبل انتهاء صالحية السجل التجاري لل شـرك ال   إيقاف يير
 المعامالت المالية مع البنوك الداخلية والخارجية وهذا ما حصل بالفعل. 

ــــحة  - ــ ــ ــ اتيجية واضـ ــــير ــ ــ ــ ــــع ر ية وأهداف وخطط اسـ ــ ــ ــ عدم قيام الجمعية العمومية بوضـ
 ة. شـرك لل 

 جلس اإلدارةم

ــــى  بتحديد عدد اجتماعات اللجنة بحد  اإلدارة قيام مجلس   ـــ ــ ــ ــ اجتماعات بالسنة    6أقصــ
  كما  

ر
ون ـــــال االلكير منها ثالثة اجتماعات بالمملكة المغربية وثالثة اجتماعات عي  االتصـ
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  رأينا أنها قيم  
د خالل االجتماع المكافآت المالية عن حضور هذه االجتماعات والبر

ِّ
د
م
ح

ل وقد مبالغ في  
ر
ون   تتم عي  التواصـــل اإللكير

  تتعلق باالجتماعات البر
ها خاصـــة تلك البر

:  تها كان  قيم  عل النحو التال 

 الصفة 
 قيمة المكافأة 

ي  اجتماعات المملكة المغربية 
ن
ون
ُ
 اجتماعات عتر االتصال االلكت

)  
 يورو  3500 يورو  5000 رئيس اللجنة )الممثل القانونر

 يورو  3500 يورو  4000 عضو باللجنة

 يورو  3500 يورو  4000 عضو باللجنة

 يورو  1000 يورو  1000 عضو باللجنة
 

ـــــرك العام لل   بمهام المدير  اإلدارة تكليف رئيس مجلس  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمارات  شـ ـــ ــ ــ ــ ة الليبية لالسـ
ــــكل مؤق  بالمخالفة للمادة رقم ) ـــ ــ ــ ــ ــــا   ( من النظام األ 18الخارجية بشـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن سـ ـــ ــ ــ ــ  بشـ

ـــــارب   ـــــة بالحوكمة وتضـ ـــــور الخاص برئيس الديوان رقم أحكام خاصـ ـــــالن والمنشـ المصـ
 . م2018( لسنة 7)

  إعداد واعتماد القوائم المالية لل  اإلدارة تأخر مجلس  -
ر
ــرك ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة واعتمادها من قبل  شــ
 الجمعية العمومية. 

ــــفر والمبيـ  من قبـل مجلس   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـال إدارة لم يتم تعـديـل الئحـة السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الليبيـة  شـ
ـــــتثمارات الخارجية ــ ــ ــ     لالسـ

 
ـــــنة  19الوزراء رقم )لقرار مجلس وفقا ــ ــ ــ ـــــأن   2020( لسـ ــ ــ ــ بشـ

 المبي . وعالوة  اإليفاد تعديل الئحة 

ـــــرك ال إدارة مجلس    مقيا  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــكيل عدد  شـ ــ لجان دائمة منبثقة عن المجلس من  4ة بتشـ
 –لجنة التعيينات   –وه  )لجنة التدقيق والمراجعة   اإلدارة نفس عضـــويات مجلس  
ــــتثمـــار العليـــا   ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي أفقـــد الغرض من ألمر  ا  لجنـــة االمتثـــال والحوكمـــة(  –لجنـــة االسـ

ـــــكلة  ـــــيع المشـ   تقديم تقارير متابعة المواضـ
ر
ـــــكيل هذه اللجان أهميت  والمتمثلة ا تشـ

ر للــديوان تق عل الرغم من   اإلدارة أليــة تقــارير لمجلس  ويمهــا من أجلهــال كمــا لم يتبير
 . للمكافآتا منحه

ــــتم   - ــــد مجموعة من مظاهر اإلخالل بمبادئ وقواعد الحوكمة وتعارض المصـ الن رصـ
ــــركة مادة ) المعدل لل ســــا   بالمخالفة للنظام األ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حكام خاصــــة  أ ( بخصــــوص  18شــــــ

  ال  لبالحوكمة
ر
ر وظائف قيادية ا ـــــرك من خالل الجمع بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة القابضـــة )الفيكو( مع شـ

  
ر
 . ات تابعة لها شـرك وظائف ا

ـــــرك ال  إدارة ومما سـبق نالحظ ضـعف  - ــ ـــ ــ ــ ــ   تحقيق  ـشــ
ر
  التنمية االقتـصادية  أغراضـة ا

ر
ها ا

ــــادية تجارية   ــ ــــس اقتصـ ــ   الخارج عل أسـ
ر
ــــتثمار األموال الليبية ا ــ ــــليمة من خالل اسـ ــ سـ

ــــن  ــ ــ ــــابقة بالمقارنةذلك من النتائج    ويتضـ ــ ــ ــــنوات السـ ــ ــ المال  برأس    المحققة خالل السـ
  ةشـرك وحجم أصول ال

ا
  الخارج شـرك عن عدم متابعة الفضع

ر
 . ة الستثماراتها ا

 لمراجعة الداخليةمالحظات عل مكتب ا 

ــــرك عن عمليات ال اإلدارة مجلس إل   عدم قيام مكتب المراجعة بتقديم تقارير  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شــــــ
المختلفة بصـورة منتظمة )ربــع سـنوي( يتضـمن مالحظات وتوصـيات المكتب وفق 

ــــ  علي  المادة رقم ) ــــير   لالمالية( من الالئحة  110ما نصـ  اإلدارة مجلس   كذلك تقصـ
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ر مديرا إل   وتقديم تقاريره   لةشـرك يقوم بمراجعة عمليات ال  للمكتب المراجعة بتعيير
( من النظـام  27بـالمخـالفـة للمـادة )  اإلدارة مجلس  إل    إلحـالتهـا   اإلدارة رئيس مجلس  

  . ةشـرك  لل سا   األ 

ــور مجلس  - ــ ــ ــ ر   اإلدارة قصـ ــات وواجبات العاملير ــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــ ــدار قرار يحدد اختصـ ــ ــ ــ ــتصـ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ا

 .ةشـرك ة المالية لل ( من الالئح109بمكتب المراجعة بالمخالفة للمادة )

ــنوي للعــام   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور مكتــب المراجعــة بــةعــداد برنــامج مراجعــة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــل 2021قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م يشـ
ــــركــومكــاتــب ال  إداراتداخــل   تنفيــذهــا العمليــات المتوقع   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة ومكــاتــب التمثيــل  شـ

ـــــرك وال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   يشـ
ــــار عمأعمالها تم المراجعة عل  ات التابعة البر المكتب    لل وكذلك اقتصـ

ــــرف ال  أذوناتعل مراجعة وختم بع  القيود اليومية و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ دون ان يمتد عمل   صـ
ــــركة ومتابعة توزيعات األرباح و المكتب ليشمل متابعة استثمارات ال ـــ ــ ــ ــ جراء الجرد إشــ

ها من العمليات  ئ للخزائن والمخازن وغير   .األخرى المفاج 

  متــابعــة اإلخالل بمبــادئ وقواعــد  -
ر
الحوكمــة بــالمخــالفـة    غيــاب دور مكتــب االمتثــال ا

كة( 18مادة )ألحكام ال  . من النظام األسا   للشر

  التواصــل مع المصــارف الداخلية والخارجية فيما يخ   إدارة غياب دور  -
ر
االمتثال ا

ر بالتوقيع عل الحســابات وخاصــة الخارجية منها   تحديث أســماء وصــفات المخولير
ــــرك حيث أن ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    شــــ

  التواصــل مع   م صــعوبة2020وم  2019ة واجه  خالل ســنبر
ر
ا
 . المصارف الخارجية والحصول عل كشوفات الحسابات بشكل دوري 

 التنفيذيةمالحظات عل اإلدارات  

ــــابات   اإلدارة تأخر   - ر بالتوقيع عل الحسـ ــــفات المخولير ــــماء وصـ   تحديث أسـ
ر
المالية ا

 ية. صـرف الم

  دفاتصــرف القيم الحقيقية لألرصدة الم  رصد المالية ب  اإلدارة عدم قيام   -
ر
ة  شــرك ر الية ا

  الحسابات الم  تها وذلك لعدم معرف 
ر
ــــرف ألرصدتها ا ــ ــ   بع  البنوك حيث كان صــ

ر
ية ا

 . م2019 ةمن بع  المصارف سنلها آخر كشف حساب مقدم 

  إجراء المطابقات وإعداد مذكرات تسوية الم اإلدارة تأخر  -
ر
 . صـرف المالية ا

ـــــحة لل  - ـــــة واضـ ـــــياسـ ــــرف حيث لوحظ  عدم وجود سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ اتير ن  يتم تحميل قيمة فو أ صـ
ة  إصدار مصــــروفات المرتبات و العالج ضمن   األمر    شيكات ألسماء المصحات مباشر

  ال
ر
 . صـرف الذي قد ينتج عن  ازدواجية ا

 دون تحديد عالقتهم الوظيفية بمكاتب التمثيل بالخارج.  أشخاصعل  صـرف ال -

 ة )متقاعدين(. شـرك انته  عالقتهم الوظيفية بال أشخاصعل  صـرف ال -

ــــرك ال  إدارة عدم قيام   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ وعالوة المبي  وفق قرار مجلس   اإليفاد ة بتعديل الئحة شـ
ــــة  19الوزراء رقم ) ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة العالوة  2020( لسـ   قيمـ

ر
ــــاوت الكبير ا ــــث لوحظ التفـ م حيـ

   
  الجهات البر

ر
ـــــاغل ألعل وظيفة إدارية ا ــ ــ ــ ــاه الموظف الشـ ـــ ــ ــ ــ ر ما يتقاضـ الممنوحة بير

ــنــة  19لس الوزراء رقم )تطبق قرار مج ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن أعل ل  دوالر  400م 2020( لسـ   حير
ر
ا

  ال
ر
ـــــركة تبلع ما قيمت   قيمة موازية ا ــ أو  يورو حسب الوظيفة العليا أ   550أو   650شــ

 ب. 
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 LAIP ا لالستثمار أفريقي حمفظة ليبيا  

ــــ  محفظة ليبيا   ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــــعبية العامة رقمأفريقيتأسـ ــ ــ ــــتثمار بموجب قرار اللجنة الشـ ــ ــ  ا لالسـ
ات شـخـصية اعتبارية وذمة مالية  مل كمؤسـسـة مـساهمة اسـتثمارية ذ2006( لـسنة  15)

ــــتق ــ ــ ــــح ب  ومدفوع قدر مسـ ــ ــيد األموال   دوالر مليار    5  ه لة وبرأس مال مـضــ ــ ــ ــ يمول من رصـ
ــــافـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بلغــ  قيمتــ   مـا إل رأس   المجنبــة بـاإلضـ

    دوالر   329,035,856ل عيبر
ر
تتمثــل ا

ية لل  ـــــرك القيمة الدفير ـــ ــ ــ ــ   شــ
  إليها أسهمها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامةآل    ات البر

ــاب   سـ
 
  تنمية واســـتثمار أموالها  أغراضوحددت    لم2006( لســـنة  53رقم )قا

ر
المحفظة ا

  كافة المجاالت 
ر
 ية والخدمية والمالية ذات العائد االقتصادي. اإلنتاجا

ات    األداءاألداء المالي للمحفظة ومؤش 

مـجـمـوع  - ــــذ    بـلـغ  ــ ــ مـنـ ــــة  ــ ــ لـلـمـحـفـظـ ــــة  ــ ــ ا ـمـ الـمـير ــــائـر  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائـالـخسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا  إنشـ ــ ــ ــــال  بـلـغ  مـهـ ــ ــ   إجـمـ
 . المال رأس  من  % 28.5ل وهو ما نسبت  دوالر  1,096,910,438

  المحافظ االستثمارية م -
ر
  دوالر   1,006,343,305  بلغ قيمت يبلغ حجم االستثمار ا

مل كمـا أن هـذه المحـافظ ال ـتدار من قبـل المحفظـة ـبل من 2021/ 12/ 31ـتاريــــخ إل 
  نشاطها بالدوالر:  وفيما يل  جدول يوضن  لالغير 

 2021 2020 بيان 

 13,678,795 (104,940,402)  الدخل )الخسارة(

 %1.36 - نسبة العائد عل االستثمار 

 (386,564)  (1,972,046)  المحافظ  إدارة مصاريف 

 13,292,231 (106,912,448)  نتيجة نشاط المحافظ 
 

  شـكل مـساهمات ما قيمت    -
ر
  حجم االسـتثمارات ا

ر
ل دوالر   627,864,139يبلغ صـاا

ــــاهمات بقيمة   ــــ  هبوط لقيم المسـ وهو  دوالر   525,775,463حيث يوجد مخصـ
ــــبت    ــ ــ ــــاهماتل  إجمال  % من  46يمثل ما نسـ ــ ــ ــــعف  األمر    المسـ ــ ــ  إدارة الذي يدل عل ضـ

 وطبيعة هذه االستثمارات. 

ـــــاهمات - ــ ــ      لم تحقق المسـ
ـــــنبر ــ ــ   2021-2020أي دخل خالل سـ

 
للقوائم المالية  م وفقا

 المحالة. 

ــــرك المبالغ المستثمرة بال  إجمال  يبلغ   - ــ ــ  شــ
 
تح  التصفية    أخرى ل و ات المالحقة قانونيا

 . دوالر  261,133,249ما قيمت  

ـــــرك وجود   - ــ ـــ ــ ــ ــ اماتها تجاه المحفظة )قروض وحسـاب جاري( تفشـــ ر وق رأس مالها  ات الير
 . دوالر  723,359,862بعجز إجمال  قيمت  

ــبت   دوالر   1,410,696,199ما قيمت    - ــ ــــتثمارات طويلة    % 46وما نسـ   األجلمن االسـ
 ه  مطلوبات من أطراف ذات عالقة )قروضل فوائد قروضل حسابات جارية(. 

ـــــاط والفوائد  - ـــــداد األقسـ   سـ
ر
ـــــتفيدة من قروض المحفظة ا تعير معظم الجهات المسـ

ــتحقة عليها حيث بلغ   ــ ــ ــاط الق إجمال  المسـ ــ ــ ــتحقة  أقسـ ــ ــ من قبل الجهات  روض المسـ
ـــــة أكير من  ــ ضـ ـــــافة  704المقير ــ مليون دوالر تمثل    11إل أكير من   مليون دوالر باإلضـ

 رصيد فوائد مستحقة. 
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  شــــكل ودائع م -
ر
ــــرف يبلغ حجم األموال المســــتثمر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   126,727,768ية ما قيمت   صــــــ

  ل بمدوالر 
ر
ــــرا ــ ــ ــ ــــ ستانفورد ودوتش صــ ــ ــ ــ ل إال  13% و87ر بنك بنسبة  ــ أن  % عل التوال 

ــــرف م  إفالستم تكوين مخصــ  لها بالكامل نتيجة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ســتانفوردل والت  صــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     صــــ
ر
ا

ـــــرف الوديعة الخاصة بم ـــــدوتش   صــ ـــــرف ر بنك من قبل المــ   وتحويلها بدون الرجوع   صــ
 المحفظة. إل 

ــــتثمـار أفريقيـالممنوحـة من محفظـة ليبيـا    بع  اتفـاقيـات القروض  افتقـار  - ــ ـــ ــ ــ ــ إل   ا لالسـ
ــــمانات المقدمة من المقير  ــــين الضـ ــافةتوضـ ــ ر باإلضـ ــــير ــــديق من إل   ضـ عدم وجود تصـ

  التعاقد عل االتفاقيات 
ر
ـــــرك الإل   خير الممنوح ومن أمثلة ذلك القرض األ   لطرا ـــ ــ ــ ــ ة شــ

 ة. فريقيالليبية لالستثمارات األ

  أفريقيمحفظة ليبيا  أداء   ومما ســبق نالحظ ضــعف -
ر
  تحقيق أهدافها والمتمثلة ا

ر
ا ا

ــــفرت ملخ  نتـــائج التحليـــل المـــال    األربـــاح تعظيم   ــ ـــ ــ ــ ــ     كفـــاءتهـــا عـــدم  إل    حيـــث أسـ
ر
ا

اماتهتغطية   علاســـتخدام مواردهال وعدم قدرتها   ر ــافة  ا الير تعير إل   المتداولةل باإلضـ
ــــاهماتها  ــ ــ ــ ــــفية والبع  اآلخر    مسـ ــ ــ ــ   تصـ

ر
ــــها ا ــ ــ ــ   مالحقة قانونيةل  ودخول بعضـ

ر
تعير  و ا

ـــــاط والفوائـد  معظم ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد األقسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــتفيـدة من قروض المحفظـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجهـات المسـ

  البع  منها.  تعير المشاريــــع وإقفال و المستحقة عليهال 

 الجمعية العمومية

مل  2021ا لالســـتثمار خالل ســـنة  أفريقيمعية العمومية لمحفظة ليبيا  لم تجتمع الج -
ــــا   ( من النظام األ 10للمادة )  بالمخالفة ـــ ــ ــ ــ  ( من 163ادة ) للمحفظةل وكذلك المسـ

ـــــنة23القانون التجاري رقم ) ــ ــ ـــــة  إدارة تأخر مجلس  ل وكذلك  م2010  ( لسـ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ المؤسـ
  اتخاذ 

ر
ــــفت  الجمعية العمومية ا ــ ــ ــــتثمار بصـ ــ ــ ــــطب الالليبية لالسـ ــ ــ قرارات المتعلقة بشـ

 . ومعالجة بع  مساهمات المحفظة

ـــــرف يلولة مأ  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــحراء صـ ــ ــــاحل والصـ ــ  دوالر مليون   169.5وزارة المالية بقيمة  إل  السـ
  عل قرار اللجنة الشعبية العامة وذلك بناءا 

 
 م. 2009 ( لسنة180رقم )سابقا

ــــرك  - ــ ــــرك الإل   مليار دوالر وأيلولتها   1.18ة الب جرين ان القابضة بقيمة  شــ ــ ة الليبية  شــ
ــة والـــذي كـــان بموجـــب بقرار من  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاالت وتقنيـــة المعلومـــات القـــابضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـــد واالتصـ للي 

 م. 2015/ 08/ 15خ ( بتاريــــ 384مجلس الوزراء رقم )

ـــــالحيات( بالرغم من تكرار  - ـــــاهمات ودليل الصـ ـــتثمار والمسـ ــ عدم اعتماد الئحة )االسـ
 .  المالحظة بتقارير المراجع الداخل 

ــاد  - ــ ــــ   أي    لم يتم اعتمـ ــاريخـ ــ تـ ــة حبر  ــ ــة العموميـ ــ ــل الجمعيـ ــ ــة من قبـ ــ ــة للمحفظـ ــ انيـ ر مير
ــــا   ( من النظــام األ 10بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الئحــة   (93) للمحفظــة والمــادة  سـ

 من القانون التجاري.  (163)ية والمخازن للمحفظة والمادة المال

 مجلس اإلدارة  

ــبة الوار  اإلدارة مخالفة مجلس   - ــ ــ ــيات ديوان المحاسـ ــ ــ دة بالتقرير المحال بكتاب  لتوصـ
ــبـــة رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     (19-7172)رئيس ديوان المحـــاسـ

ر
م حيـــث قـــام  2019/ 12/ 29المؤرخ ا

  لجان تنفيذية )  أعضـاءبتسـمية أنفسـهم ك  اإلدارة مجلس 
ر
جنة االمتثال والمخاطر  لا
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ــــر لجنة االســتثمار( بالبند الســابع من ال  –  والمراجعة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قراراتل   إصــدار وبدون   محضــــ
ــــ ل    اإلدارة حيــث أن طبيعــة عمــل هــذه اللجــان ه  ذاتهــا طبيعــة عمــل مجلس   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نفسـ

 . لها نظير عضوياتهم مكافآت  لهم صـرف وت

بــالمخــالفــة للمــادة    اإلدارة قوائم مــاليــة للمحفظــة من قبــل مجلس  أي   لم يتم اعتمــاد  -
ـــــا   ( من النظام األ 12رقم ) ــ ـــــ  النقطة رقم  سـ ــ   نصـ

من  عل   (12) للمحفظةل والبر
ــــهر من انتهــاء    اإلدارة أن يخت  مجلس   ــ ـــ ــ ــ ــ بــاعتمــادهــا خالل أجــل ال يتجــاوز ثالثــة أشـ
 السنة المالية. 

ـــــا   ( من النظـام األ 18مخـالفـة المـادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ  للمحفظـةل وكـذلـك قرار مجلس الوزراء  سـ
ــــنة  (  15رقم ) ــــبة رقم )  م2018لسـ ــــور رئيس ديوان المحاسـ ــــنة  7ومنشـ   مل2018( لسـ

ــالفـــات قيـــام رئيس مجلس   ر رئيس مجلس   اإلدارة ومن أمثلـــة هـــذه المخـ بـــالجمع بير
للجهة المالكة وقيام عضو مجلس  إدارة ة تابعة مع وظيفة رئيس مجلس شــــرك  إدارة 
  مجلس   اإلدارة 

ر
ر عضوية ا   مجلس ة تابعة مع عضويتشــــرك  إدارة الجمع بير

ر
 إدارة   ا

 الجهة المالكة. 

 نظام الرقابة الداخلية

بشأن النشاط    م2010لسنة    (23)عدم وجود هيئة مراقبةل بالمخالفة للقانون رقم   -
ــكـل الخـاص المواد أرقام ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 19( منـ ل وكذلك المـادة )198-196التجـاريل وبشـ

ــــا   النظــام األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مراقــب خــل وكــذلــك عــدم قيــام   للمحفظــةسـ ارج    المحفظــة بتعيير
  للمحفظة. سا   ( من النظام األ 20) بالمخالفة للمادة 

ـــــأن جرد المخـازنل حيـث   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل الثـاـلث من الئحـة المـاليـة والمخـازن بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ مخـالفـة الفصـ
ر خ ينة بالرغم   إضـافة لعدمجرد المخازن   لوحظ عدم قرار من   من وجود وجود أمير

 م. 2020( لسنة 90قبل المدير العام تح  رقم )

-   
  معتمدل بالرغم من ن  المادة رقم )و  أ   عدم وجود مالك وظيقر

ــــف وظيقر ــ ــ ــ (  2وصـ
ية للمحفظة رقم  ــــيير ــ ــ ــــنة    (2)من قرار اللجنة التسـ ــ ــ ــــأن اعتماد الهيكل  2013لسـ ــ ــ م بشـ

ــــير  ــ ــ ــ ــ   للوظائف المدرجة    : التنظيم  يشـ
ــــف الوظيقر ــ ــ ــ ــ )يقوم المدير العام بتقديم الوصـ

 .)  بالهيكل التنظيم 

للمحفظـةل حيـث ال توجـد دورة ( من الئحـة المـاليـة والمخـازن  9مخـالفـة المـادة رقم ) -
اح المدير العام.  بناءا  اإلدارة معتمدة من قبل مجلس  مستندي   عل اقير

 النشاط المالي 

ـــــة   - ــ بـقـيـمـ ــــاح  ــ ــ ألربـ ــــة  ــ ــ الـمـحـفـظـ تـحـقـيـق  مـن  ــــالـرغـم  ــ ــ بـ   
ر
ــــانـون ــ ــ قـ ــــاط   ــ ــ احـتـيـ تـكـويـن  ــــدم  ــ ــ عـ

م عل التوال  2007-2006دوالر عن الســـنوات    130,960,980و  204,770,416
ـــــا   ريل والنظام األ بالمخالفة للقانون التجا    فقرت   سـ

ر
  جاء ا

 األول للمحفظة والبر
ـــــادة رقم ) المـ ـــــاع مبلغ يوازي  23من  ــتقطـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  يتم اسـ أنـ ـــــاح % من  10(  لتكوين    األربـ

  
ر
ــانون ــ ــــاط  القـ ــــد حجمإل    االحتيـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يبلغ الرصـ ــــدفوع وإذا نق   رأس    أن  ــــال المـ المـ

 االحتياط  عن هذا القدر ألي سبب كان وجب إ مال . 
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ــــنة    (19)( من القانون رقم  49مخالفة المادة رقم ) - ــ ــــأن تنظيم ديوان بم  2013لسـ ــ شـ
ـــــعة لفح  ومراجعة الديوان  ـــــ  عل أن تقوم الجهات الخاضـ   نصـ

ـــــبة والبر المحاسـ
انياتها  ر ـــــاباتها الختامية ومير ــ ـــــهر من   4الديوان خالل مدة ال تتجاوز  إل   تقديم حسـ ــ أشـ

ــــنة الماليةل حيث تم  إحالة القوا ــ ــــاء السـ ــ ــــنوات من ئم  انقضـ ــ ــــة بالسـ ــ - 2013الخاصـ
 م. 2021/ 03/ 30بتاريــــخ م 2019

 ة بةعداد القوائم المالية المجمعة. شـرك عدم قيام ال -

بند أرباح وخســـائر فروقات عملةل لوحظ أن المحفظة تقوم بالمخالفة  إل    باإلشـــارة  -
ــــاحلما ورد   ــــ  عل أن هذه    تا باإلفصـ   نصـ

ــــة بالقوائم المالية للمحفظة والبر الخاصـ
ـــــامل اآلخر   الفروقات ــ ـــــمن بنود الدخل الشـ ــ اف بها ضـ حيث لوحظ أن  تم   ليتم االعير

ــــمن قائمة الدخل الفعل  ك  ــ ــــمينها من ضـ ــ ـــــروف تضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   ونتج عن  تخفي     مصـ
حقيقر

 . دوالر  5,126,585المحفظة بقيمة  إيرادات

  المحفظـة بـالمقـارنـة مع قيمـة   -
  قيمـة العالوة الممنوحـة بـالـدوالر لموظقر

ر
المبـالغـة ا

ــــ ــ ــ اـلمـمـنـوحـ أن اـلعـالوة  يـمــكن  ــــا  ــ ــ مـ أعـل  أن  ـلوحـظ  ــــث  ــ ــ حـيـ اـلوزراءل  مـجــلس  قـرار    
ر
ة ا

    يتقاضــاه الموظف الشــاغل ألعل وظيفة إدارية
 
(  19وزراء رقم )لقرار مجلس الوفقا

ــنة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن أعل قيمة م  400م مبلغ 2020لسـ   حير
ر
  المحفظة تبلع ما دوالر ا

ر
وازية ا

ــــب الوظيفة العليا أ   400أو   450قيمت    ــ ــ ــ   من هنا    بلأو    دوالر حسـ
ر
ر التفاوت ا يتبير

 . ر ر الالئحتير  قيمة العالوة الممنوحة بير

 صـرفيةالحسابات الم  

ــــل المراجع   - ــــا من قبـ ــــادهـ ــــا واعتمـ ــــل مرورهـ ــــا قبـ ــــذهـ ــــامالت وتنفيـ ــــة بمعـ ــــام المحفظـ قيـ
  منها عل ســبيل الذكر ال ال

ل والبر ــــر الداخل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    291,222خصــم ما قيمت     حصــــ
 م. 2021/ 05/ 03بتاريــــخ الليب   الخارج    صـرف من حساب المحفظة طرف الم

الذي يعتي  مخالف  األمر    شـهريةالتسـوية  الالمالية بةعداد مذكرات   اإلدارة عدم قيام   -
  جـاء فيهـا  41للمـادة رقم )

ـــــة بـالمحفظـة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة المـاليـة والمخـازن الخـاصـ
ــــاب الم ــ ــــف حسـ ــ ـــــرف يتم طلب كشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــهر عل    صـ ــ ــــورة دورية كل شـ ــ وتجرى    األقلبصـ

ر بيانات الكشف والبيانات المثبتة بحساب الم ــــرف المطابقة الالزمة بير ــ ـــ ــ ــ ــ وإعداد   صــ
 بأول قائمة تسوية موضن بها الفروق وتسويتها 

ا
 . أوال

ـــــدتهـــا من قبـــل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـــات لم تتم مطـــابقـــة أرصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحفظـــة مع   إدارة وجود بع  الحسـ
ات طويلة.   المصارف لفير

ــــابات المجمد - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة بالحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة الخاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف مع المنظومة  عدم تطابق األرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بالكشـ
 )الساب(. 

ـــــارة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك عل بيـاضل حيـث أنـ  وبـاإلشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتلمـة من قبـل  إل    توقيع صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العهـدة المسـ
ر   (ح.م.ا) ـــــرف الصـــك وخصـــم  من الم إصـــدار ان   تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ قد تم قبل موافقة المدير   صـ

 الصك.  ةصدار المالية ب اإلدارة العام )الموقع عل الصك( عل طلب مدير 

ر بالمحفظة.  دفع قيمة تذاكر سفر ألقارب -  عاملير
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 العهد 

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــعبة اليورو بالمخالفة للمادة )  صـ (  1( من القانون رقم )48عهد بالعملة الصـ
ــنـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلع والخـدمـات داخـل ليبيـا ـتدفع ـباـلدأ مل اـلذي حـدد  2005لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ينار  ن قيمـة السـ

ــــور رئيس الرقابة  ا ــ ـــ ــ ــ ــ   ليبيا وكذلك منشـ
ر
ــــنة  07رقم ) اإلداريةلليب   وحدة النقد ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 عل ما ذكره القانون. مل الذي أكد 2017

ــيــاع عهــد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  خــاص بضـ ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي يعتي  مخــالف  األمر    دوالرل  29,168وجود مخصـ
ر وال يجب تحميلها وخصمها من مرتب مستلمها     ات النافذة حيث أنتشـريعللقوانير

 عندما يتعذر تسويتها. 

ــــنوات من  - ــ ــ ــــويتها محملة عل السـ ــ ــ ل حيث بلغ إل اآلن  م2015وجود عهد لم تتم تسـ
  بداية سنة رصيد العهد ا

ر
 . دوالر  7,712م 2021لذي لم تتم تسويتها ا

ــــل الرابع من الئحة المالية والمخازن - ــ ــــة بالمحفظة والمواد من   مخالفة الفصـ ــ الخاصـ
ـــــك من تعهـد " ( حيـث لوحظ: 49-54) ــ ـــ ــ ــ ــ   العهـدة بـدفير خـاص بـالعهـدة إليـ    عـدم مسـ

  
 
ــــباب    –(  50للمادة رقم )وفقا ــ ــ ــ ر أوج  وأسـ ــــمير ــ ــ ــ ــــرف عدم تضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ والمدة الواجب    صـ

ـــــادر بها القرارات أرقام ) ــ ـــــوية خاللها للعهد الصـ ــ عدم   –(  2021/ 9  –  2021/ 21التسـ
 . " إدارة الشؤون المالية سجل خاص بالعهدمسك 

 العقود

ــركات ليبية بالعملية األجنبية يور برام عقود مع  إ - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   منها عل ســــبيل و/ شــ
دوالر والبر

ــــر الذكر ال ال ــــرك قد ع  حصــ م بشأن 2019( لسنة  01G-19ة العنكبوت الليب   رقم )شــ
 خدمة مخصصة محلية. 

  التعاقد مع ال -
ر
  منها عل سبيل  شــــرك وجود قصور ا

ة شــــرك  حصــــر ال ال  المثال ات والبر
ل حيث لوحظ من خالل    

ــر التشييد الفبر سية الخاص بها )تفاوت األسعار  محضــ الير
ــــل   ــ ــ ــ ر العروض المقدمة حيث وصـ ــــكل كبير بير ــ ــ ــ عدم   –دينار   192,000إل   الفرقبشـ

ــــربالتطابق األعمال وكمياتها بالعروض المرفقة   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــداد    عدم-محضـ ـــــهادة سـ وجود شـ
 (. ضـريب   

ـــرك عقد إل   باإلشارة  - ــ ــ ــ ــ ـــر  لوحظ: )عدم وجود  األولة الخطوة  شــ ــ ــ ــ ــ  عدم-ترسية   محضــ
ــــرائبتصديق العقد من قبل مصلحة ال ــ ــ برام العقد خارج حدود الدولة الليبية  إ  –  ضــ

ــــية ال  –ية تونس بجمهور  ــــوح جنسـ ــرك عدم وضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ عدم   –ة المتعاقد معها وبياناتها  شـ
 ن  العقد عل القيمة الخاصة ب  مقابل تقديم الخدمات(. 

ـــــيب   و إ - ــ  المحفظة ومكتب العشـ
ر ــــركا ه بتاريــــخ  برام اتفاقية بير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   م2020/ 03/ 02شـ

: بشأن تقديم الدعم والخدمات القانونية   للمحفظة لوحظ بشأنها التال 

ـــــرك ممثل المكتب وأحد  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   بالمحفظة    (م.أ.ع )  ائ شـ
ر
ــــار قانون ــــتشـ ــــغل وظيفة مسـ يشـ

م بتاريــــخ يوم الثالثاء   ــارية( المي  ــ ــ ــتشـ ــ ــ بموجب عقد )عقد متعاون لتقديم خدمات اسـ
  جاء بالمادة رقم )2019/ 10/ 01الموافق  

ــنة والبر ــ ( من  أن مدة العقد  3م ولمدة سـ
ـــــاء مدت  دون إخطار  ـــــنة وبانقضـ ـــــهم يعتي  العقد متجدد    من المتعاقدين أي  سـ لبعضـ
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ــــخ   ــــاريــ ــ ــ بــتـ ــــة  ــ ــ ــــالــمــحــفــظـ ــ ــ بـ ــــل  ــ ــ الــعــمـ   
الــمــعــبر ــــاشر  ــ ــ بـ ــــث  ــ ــ حــيـ ــــدةل  ــ ــ الــمـ ولــنــفــس  ــــا  ــ ــ ــــائــيـ ــ ــ تــلــقـ

 م. 2019/ 10/ 01

  للمحفظة. سا   توقيع االتفاقية تم من قبل المدير العام بالمخالفة للنظام األ  ▪

ر أن العنوان الخاص بال ▪ ــــرك من خالل االتفاقية الموقعة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دولة مالطال  شــــ
ر
ة ا

ــــرف تحويل القيمة عل حساب بموتم   ــ المتحد للتجارة واالستثمار )طرابلس    صــ
 ليبيا(.  –

ــــيد  ▪ ــ ــــب رئيس مجلس   / السـ ــ ــــغل منصـ ــ ـــرك  إدارة م.أ.ع يشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ    شـ
ــــويس البر ــ ة الب سـ

ــــبة   ــــاهم فيها المحفظة بنسـ ــــ  –  % )مقرها جينيف100تسـ ــــويسـ ـــــسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــو ــ را(ل وعضـ
 ة الوطنية لإلسكان والتشييد المحدودة أوغندا. شـرك بال إدارة مجلس 

ــــبق تاريــــخ توقيع المحفظة عل االتفاقية والذي هو   تم ▪ ــ ــ دفع مقابل خدمات تسـ
اير    laip/20/01مل والفـاتورة رقم 2021/ 03/ 02 ــهر في  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تمثـل خـدمـات عن شـ

 م. 2020

ـــــ)دفع مكافأة   ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة   (م.أ.ع لــ ــ اير لسـ ــــهر في  ــ م مقابل عمل  بالمحفظة  2020عن شـ
 كمستشار. 

ــــة بمــا قيمتــ   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة ولم يتم مراجعتهــا من يورو غير مؤرخــ  56,875الفواتير الخــاصـ
 قبل المراجعة الداخلية مقارنة بتهميش  عل الفواتير السابقة لنفس المكتب. 

 العالج 

 . ضـرائبجل الفواتير لم تكن مصدقة من قبل مصلحة ال -

ــــحيـة دون  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاالت قب  من قبـل المراكز الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ جـل عمليـات الـدفع تتم بموجـب إيصـ
إهــــدار المــــال العــــام حيــــث أن من   إل  يؤدي الــــذي قــــد  األمر    وتقــــديم الفواتير   إرفــــاق

 يصدر ل  إيصال قب  قد ال يكون المستفيد من الخدمة. 

ــــاريف عالج ( من 53مخالفة المادة ) - ــ ــ ل حيث تم تحميل مصـ ر ــــؤون العاملير ــ ــ الئحة شـ
 أقارب موظف بالمحفظة. ألحد 

 المركبات

  منن واســتعمال المركباتآلية    عدم وجود  -
ر
ســيارة    13وجود عدد  و ل  عمل معتمدة ا

ر انته  عالقتهم بالمحفظة.   لدى موظفير

ر بحوزتهم أكير من مركبـــة - )مركبتـــان( للوظـــائف التـــاليـــة )المـــدير  آليـــة    وجود موظفير
ــــروع النعام المكلف  مدير م –مدير إدارة المراجعة الداخلية    –العام   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــق  –شـ ــ منسـ

 الموارد   ةدارة منسق عالقات ب  –  رئيس وحدة المخاطر   –اإلدارة القانونية  العالقات ب
 . ية(بشـر ال

ــــتخدام مركبات - ــ ــ ــيانة واسـ ــ ــ ــ ــــادر بحقها قرار تخريد آلية    صـ ــ ــ ــــنة  94وهو القرار ) صـ ــ ــ ( لسـ
  منها عل سبيل الذكر ال ال  م2019

ـــــر والبر ـــ ــ ــ ــ لوكس لوحة  يالمركبة نوع تويوتا ها   حصــ
 دينار.  8,635ة إجماليبقيمة  (552186-5رقم )

ــــرف تالبيع و  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مركبــات بــالمخــالفــة للمــادة رقم )  صـ
ر
حــة المــاليــة  ( من الالئ119ا

ـــــة بالمحفظة ـــــيارتان بقيمة    والمخازن الخاصـ   74,735ة  إجماليحيث تم بيع عدد سـ
 ة. شـرك ال إدارة دون موافقة مجلس دوالر 
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ــازل كـــذلـــك   - ــا    تنـ ــمـــدير عـــام محفظـــة ليبيـ ــةأفريقيـ مملوكـــة للمحفظـــة  آليـــة    ا عن مركبـ
ــــالن رئيس مجلس   ــرك  إدارة لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ة الب تك لتقنية المعلومات مقابل مركبة آليةل  شـ

   ازل عنها وإقفالها بمجمع اإلهالكوتم اســتبعاد المركبة اآللية المتن
ا
من تســجيل    بدال

ــــاب الفرق النــاجم عن القيم العــادلــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول( واحتسـ ــ ـــ ــ ــ ــ العمليــة كعمليــة بيع )تبــادل أصـ
ر كربــن   خسارة. أو  للمركبتير

 LAICO  ة فريقي ة الليبية لالستثمارات األ شـرك ال 

ــــرك تأسس  ال ـــ ــ ــ ــ اليكو( بموجب قرار اللجنة   (LAICOة  فريقيارات األة الليبية لالستثمشــ
ـــــعبية العامة   ــ ــ  الشـ

 
ـــــابقا ــ ــ ـــــنة  660رقم )  سـ ــ ــ   992,912,800مال وقدره  م برأس  1990( لسـ

   مستثمر    دينارل
ر
ــــرك دولة وتملك ال  19ا ــــرك   54ة  شــ ــــركة غير عاملة    33ة تابعة منها  شــ شــ

ــــرك   5و ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كةشــــ ن ون مير مربــع مملي  41.3و " غرفة  3500فندق "أكير من   18و ات مشــير
  عموم 

ر
  ا

ـــــرك ال أغراضوتتمثل    لا أفريقياألراضر ــ ــ   الدول  شــ
ر
  استثمار األموال الليبية ا

ر
ة ا

ــييد والتجارة وكذلك  فريقياأل ــياحية والبناء والتشـ ــتثمارات العقارية والسـ   قطاع االسـ
ر
ة ا

 . المتعددة  غراضات القابضة ذات األ شـرك االستثمارات المالية وال

   إجمال  بلغ  
ر
ــــرك ال  االموال المســتثمرة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات التابعة ضــمن ر وس أموالها والحســابات  شــــ

ــكل دينار   121,160,557منها دينار    1,418,807,493الجارية والقروض نحو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
ا

ــــاب جاري ونحو دينار    442,665,997قروض ونحو  ــ ـــرك  138,689,450حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ات  شـ
ـــــاهمات بقيمة     مسـ

ر
ـــــفية والباا ر  دينار    716,291,489تح  التصـ ــــرك بير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ات عاملة  شـ

ة با  :  ات الزراعيةشـرك إلضافة لل ومتعير  
ر
 والصناعية ومن خالل الفح  لوحظ اآلن

 المساهمات

ـــــاهمـــات ال يظهر لهـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة )رأس    هنـــاك مجموعـــة من المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دفـــاتر القـــابضـ
ر
 اليكو مـــال ا

 يكو موريتانيا. وال  كوناكري يكو غينيا   طرابلس( مثل ال 

ــــرك تشير البيانات المالية لمساهمات ال ــ ــ ــ أن معظمها    2021لسنة    األول ة عن النصف  شــ
  من مشا ل ال

ر
ــر تعان   حقوق ملكية بقيم سالبة وال    عسـ

ر
ظهر صاا

 
المال  كما أن بعضها ت

ــــرك تقوم ال ــ ــ ــ معالجة هذه المساهمات بطريقة حقوق  أو  ة بأعداد قوائم مالية مجمعةشــ
 وفيما يل  أمثلة عل البع  منها:  لمما ال يعكس القيمة الحقيقة لها  الملكية

ــرك ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   82,829,554المال ما يعادل  برأس   تشاد -ة  فريقيليبية لالستثمارات األة الشــ
ـــــتثمرة  أموال   ةجمال  دوالر وب ــ ــ ــ ـــــرك دوالر مملوكة بالكامل ل  96,884,919مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ة  شـ

ــــتثمـارات  ــ ـــ ــ ــ ــ ا مـة نحو    ة وقـد فريقيـاألاالسـ ـــــائر المير ــ ـــ ــ ــ ــ وبمـا دينـار   مليون  60بلغـ  الخسـ
 . المال رأس  % من 65نسبت  

ــــرك ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــتثمارات األة الليبية  شـ ــ ــ   42,600,000,000مال  مال  وبرأس    –ة  فريقيلالسـ
ـــــفرنك سيفا م ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ موال المستثمرة نحو وتبلغ جملة األ   لدوالر   70,570,780  ا يعادل ــ

ــــرك مملوكة بالكامل لدينار    112,594,382 ــ ــ ــ ة تأسس  سنة  فريقية االستمارات األشــ
ـــــاهمة بحوال    م1999 ـــــ  قيمة المسـ امات  23وقد انخفضـ ر ـــــبة االلير % مع ارتفاع نسـ

ــــول   المتداولة ــ ــ ــــبة الديون   7.5المتداولة بما يعادل   إل األصـ ــ ــ ــــعف وكذلك فان نسـ ــ ــ ضـ
ـــــوم إجمال  % من 42 ـــــول الل الخصـ ـــــا ل متعلقة برهن بع  أصـ ــــرك لوجود مشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ة  شـ
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ت ال ـــــرك للمصـــارف وقد باشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ     ةشـ
 
  خطة بيع بع   حاليا
ر
االتفاق مع ا وفق  أصـــولها

امات العاجلة.  ر  المؤسسة الليبية لالستثمار ضمن خطة معالجة االلير

ــــرك ال - ــ ــ ــ ــــرك غامبيا تأسس  ال –ة  فريقية الليبية لالستثمارات األشــ ــ ــ ــ   سنة  شــ
ر
م  1999ة ا

ـــــ  216,303,000مال  برأس   ـــ ــ ــ ــ ــــدالسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليون دوالر مملوكة بالكامل    12ر ما يعادل  ــ
ــــرك ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ     % 13إل   مة المســــاهمةوقد انخفضــــ  قي  لةفريقية االســــتثمارات األشــ

 
تقريبا

امات المالية المثقلة بها ال ر ـــــخامة االلير ــ ــ ــ ـــــرك وضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ   تمثل اكير من شـ
% من 84ة والبر

 الخصوم.  إجمال  

 الحوكمة  

ــــرك تمتلك ال ــ ــــرك   54ة عدد  شــ ــ ــــرك   33ة تابعة منها  شــ ــ ــــرك   5ة غير عاملة وشــ ــ كةشــ  لات مشير
ام ال ر ـــــرك ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ عدم الير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ لس الوزراء رقم  ة بقرار مجشـ

ر    مل2018( لســـنة  7منشـــور رئيس الديوان رقم )و م  2018لســـنة    (15) ر تعيير حيث تبير
ـــــاء ــ ــ   عدة وظائف    اتإدار مجالس   أعضـ

ر
وفيما يل     ل 2021/ 09/ 30تاريــــخ   إلومعارين ا

 بيانهم: 

 الوظائف  االسم  ر.م 

1 

 اا.ا. 

 ا الوسط أفريقياليكو   اإلدارةرئيس مجلس 

 اليكو التوغو  اإلدارةرئيس مجلس  2

 مفوض عام اليكو غينيا كوماكري 3

  دولة السنغال شـركمفوض عام ممثل لمكتب تمثيل ال  4
ر
 ة لدول غريب ووسط القارة ا

 يكو موريتانيا   مفوض عام ال  5

6 

 ط فـ.م. 

 يكو مال   ال  إدارة رئيس مجلس 

 والبناء  لإلسكانة الوطنية  شـركال  إدارة رئيس مجلس  7

ق القارة  8  رئيس قسم جنوب وشر

9 

 م.م.ك 

 ة الغانية الليبية القابضةشـركمدير عام ال 

 ة الغانية لتطوير الفنادق والسياحة المحدودة شـركال  إدارة رئيس مجلس  10

 ة الغانية القابضة المحدودة شـركال  إدارة عضو مجلس  11

12 
 ز.ج.ب 

 افرومبكس بلجيكيا  إدارة عضو مجلس 

 مدير مكتب التواصل ودعم القرار  13

14 
 ك . م ف. 

 مدير مكتب المراجعة الداخلية

 فندق بحاري بيتش   إدارة عضو مجلس  15

16 
 ت . إ م. 

 رئيس قسم شمال ووسط القارة 

ة فكتوريا   إدارة عضو مجلس  17  فندق بحير
 

 الجمعية العمومية

ة وتمارس اختصاصها  شــــرك الجمعية العمومية )المالك( لل ا ه   أفريقيتعد محفظة ليبيا  
 : ما يل   ويالحظ بشأنها سا   طبقا للباب الرابع من النظام األ 

  بالمخالفة لن  المادة )شـــــرك عدم تعديل شكل ال -
ر
(  23( من القانون )249ة القانون

  تن 2010لسنة  
ـــــرك )ال يجوز ألي    : م والبر  % من 50ة مساهمة امتالك أكير من شــ

  ... ةأي شـرك 
ر
 ة قابضة. إل شـرك  ( ما لم تقم بتغيير شكلها القانون
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ــــكيل مجلس   - ـــ ــ ــ ــ ر ان قرار تشـ ــــتجد من أعمال وذلك  اإلدارة تبير ـــ ــ ــ ــ ــــمن بند ما يسـ ـــ ــ ــ ــ جاء ضـ
ـــــا   من النظـــام األ   (16)بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   غير سـ

ر
  تحظر المـــداولـــة ا

 والبر
  رسالة الدعوة لالجتماع. 

ر
  أدرج  ا

 المواضيع البر

 التنفيذية اإلدارة

ر الديوان من الحصـــول عل حســـاب مســـتخدم عل المنظومة للتأكد من  - عدم تمكير
ــــغيل النظام وإجراء عمليات المطابقة فيما   ــ ــــالمة تشـ ــ ــــب   وسـ ــ ــــحة التوجي  المحاسـ ــ صـ

ر موازين المراجعة واليوميات العامة والمساعدة والكشوفات التحليلية   بير

  ا -
ر
ر المبلغ المثب  ا ــــابات التحليلية  توجد فروقات بير ــ ــ ــ ــ ــــاعدة مع الحسـ ــ ــ ــ ــ ليومية المسـ

امــات المتــداولــة نحو  دينــار    مليون 2.67المكونــة لــ  بمبلغ   ر ــعــاف   6وتبلغ االلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أضـ
 المتداولة األصول 

ر وجود معلقات م - ــرف تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ية بحسابات المصــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخارج   )بعملة الدينار( منذ   صــ
ات سابقة  . الذي يتطلب متابعتها األمر  فير

ـــــتقطاع - ــ ــ ـــــاب االسـ ــ ــ ـــــيمات علعدم احتسـ ــ ــ ـــــاء  ات والخصـ ــ ــ  اإلدارة مجلس   مكافآت أعضـ
   وهيئة المراقبة باإلضافة

ر
 ثبات هذه المعامالت. إإل التأخر ا

  LLIDFالصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية  
ـــــعبية   ــ ــ ـــــتثمار الداخل  والتنمية بموجب قرار اللجنة الشـ ــ ــ ـــــندوق الليب   لالسـ ــ ــ ـــــس الصـ ــ ــ تأسـ

 رقم )
 
ــابقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة  107العامة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار   مليار   20    بمبلغوقد حدد رأس مال  مل2009( لسـ

   أ عل  
ر
ــنـدوق المـدفوع مبلغ   ل% منهـا 20ن يتم االكتتـاب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   12وقـد بلغ رأس مـال الصـ

ر عدة جهات اعتباريةل وفقا لما هو وارد بالجدول   دناه: أ مليار دينار موزعة بير

لجهة المساهمة ا  النسبة  القيمة المدفوعة   

المؤسسة الليبية  

 لالستثمار 
10,000,000,000 83.33 %  

% 12.5 1,500,000,000 مضف ليبيا المركزي  

الجمهوريةمضف   180,000,000 1.5 %  

% 0.83 100,000,000 المضف الليب   الخارج     

  
% 0.75 90,000,000 مضف التجاري الوطبر  

% 0.71 85,000,000 مضف الوحدة   

% 0.21 25,000,000 مضف شمال أفريقيا   

% 0.17 20,000,000 مضف الواحة  
 

ــتثمـار    أغراضحـددت  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ــنـدوق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس تجـاريـة وفق  أ موالـ  داخـل ليبيـا عل أ الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

ــــوق التنـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـات العمـل ومتطلبـات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـة وبمـا يكفـل تطوير القطـاع األ مقتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هل   افسـ
  مجـال اإل 

ر
  ليبيـا ا

ر
ـــــاد ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاءوتنويــــع االقتصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاعيـة  نشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاريــــع الزراعيـة والصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات والمشـ
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ــــحية والمالية وقطاع العقارات ــ ــ ــــياحية والتعليمية والصـ ــ ــ ــــندوق  تحيث يم  لوالسـ ــ ــ لك الصـ
  عدد من المجموعة 

ر
  اتشـرك من المساهمات ا

 
: وفقا  

ر
 لآلن

 مالحظات  نسبة الملكية  قيمة المساهمة  ة شـرك اسم ال  الحصة 

كات    شر

 مملوكة  

 بالكامل 

 للصندوق  

ة تطوير لالستثمار العقاري  شـرك

 والسياج  
1,000,000,000 100 % - 

 - % 100 500,000,000 ة تطوير لالستثمار الصناع  شـرك

 تح  التصفية % 100 10,000,000 تطوير لالستثمارات النفطيةة شـرك

ة تطوير لألبحاث الهندسية  شـرك

 المعلومات و 
165,000,000 100 % - 

 تح  التصفية % 100 10,000,000 ة تطوير لتجارة وصناعة الذهب شـرك

 تح  التصفية % 100 10,000,000 ة تطوير لألعمال الكهربائيةشـرك

الستثمارات المدن  ة تطوير  شـرك

 النفطية
 تح  التصفية % 100 10,000,000

 تح  التصفية % 100 10,000,000 ة تطوير لصناعة مواد البناء شـرك
 

    

كات   شر

 مملوكة

 
 
 جزئيا

 - % 50 92,499,200 ة برج البحرشـرك

 % 20 30,000,000 الواحة صـرفم 
تح  الدراسة  

 القانونية

للتنمية واالستثمار  ة الوطنية  شـركال

 القابضة
25,000,000 25 % - 

 
    

 - - 1,862,499,200 اإلجمالي  
 

 من الجدول السابق يالحظ ما يلي: 

عكف  إدارة   لاالســـتثماري بل عل العكسمن نشـــاط   أي إيراد  الصـــندوق   لم يحقق -
ــــروفات اإلدارية مما ترتب علي  تكبد خســائر متصــاعدة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصــندوق عل زيادة المصــــ
ـــــة  ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ   سـ

ـــــندوق بتببر ــ ــ ــ ـــــابقةل وبالرغم من ذلك لم تقم إدارة الصـ ــ ــ ــ طيلة األعوام السـ
 تقشفية للمحافظة عل أصول واموال الدولة المؤتمنة عليها. 

كات  من خالل الدراسة والتقييم لمساهمات الصندوق فان عم - لية تأسيس نلك الشر
  بني   

لم تراع فيها إعداد دراســـات الجدوى االقتصـــادية والخطط االســـتثمارية البر
ــتثمــاريــة الالزمــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاهمــات  عليهــا ولم تتم وفقــا للمعــايير االسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل حيــث أن أغلــب مسـ

  من خسـائر متكررة وبعضـها واقع تح  التصـفيةل وه  تعتي  أصـول 
ر
الصـندوق تعان

ية. مضمحلة فيما لو تم تقي دادية ومقارنتها بالدفير  يم قيمتها االسير

  كيفية االكتتاب في    -
ر
  غير ســليم وتكتنف  الشــبهات ا

ر
وجود اســتثمار وضــع  القانون

  
ر
ـــــرف الواحة الذي يملك حصـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ وســـداد قيمة األســـهم المســـتثمرة في ل وهو مصــ

ــــندوق قيمتها   ــ ــــندوق    20الصـ ــ   نفس الوق  يعتي  مملوك للصـ
ر
مليون دينارل والذي ا

 مليون دينار.  30% حيث امتلك الصندوق أسهم المضف بمبلغ 20سبة بن

ــ - ــ ـــ ــ ــ ــ   الشـ
ر
ــــبط الداخل  ا ـــ ــ ــ ــ ام بنظم الحوكمة واجراءات الضـ

ر ـــــغياب مظاهر االلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ركاتــ
ـــــندوق لهذه  التابعة ـــــال عن عدم وجود أي مظاهر للمتابعة الجادة من قبل الصـ ل فضـ

 االستثمارات. 
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  آلــ  م -
ــــاهمــات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــدوق ببع  المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن محفظــة ليبيــا أفريقيــا  اثقــال كــاهــل الصـ

والمحفظة طويلة المدى وبع  الجهات االخرىل اذ انها مساهمات خاشة ومثقلة  
 بالمشا ل الفنية والمالية واالدارية االخرى. 

ـــــندوق االخرى مع جهات )محلية وأجنبية( نحو  - ـــــاهمات الصـ مليون   147بلغ  مسـ
تاريخ ل عالوة عل ضعف متابعة  وه  االخرى لم تحقق أي عوائد مالية حبر    دينار 

 الصندوق لهذه المساهمات واتخاذ اجراءات حاسمة بشأنها. 

كة قابضــة   - كات المملوكة ل     بةعداد لم يقم الصــندوق كشــر القوائم المجمعة ل  والشــر
ــاط التجاري رقم )254المادة )  بأحكامبالكاملل عمال  ــ ــ ــنة  23( من القانون النشـ ــ ــ ( لسـ

    بةعداد مل وانما تم االكتفاء  2010
ر
قوائم مالية كوحدة مسـتقلة واالفصـاح عن صـاا
كات التابعة ببند االســــتثمار بالقوائم المالية للصــــندوقل حيث   ــر أصــــول وخصــــوم الـشـ

  دفع  كر وس أموال تلك ال
كات. يمثل رصيد هذا البند المبالغ البر  شر

كات التابعةل حيث   - افتقار إدارة الصـــندوق للتقارير الدورية والبيانات الهامة عن الـشــر
ــــأن موافاتنا ببع    ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالت بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ كة تطوير    ن التقارير عتم توجي  العديد من المراسـ شر

ـــــندوق لم تقم بموافاتنا وذلك لعدم احتفاظها   ــ ــ ــ ـــــية إال أن إدارة الصـ ــ ــ ــ لألبحاث الهندسـ
 بتلك المستندات. 

ــن الج - ــ ــ ر  يوضـ ــندوق عن العامير ــ ــ م والذي  2020ل  2019دول التال  نتيجة اعمال الصـ
ر المذكورينل مع العلم بأن اإليرادات الطفيفة   يظهر خســائر متصــاعدة خالل العامير

ــول نتيجــــة بيع بع   الظــــاهرة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة  إيراد    المخردة وكــــذلــــك   األصـ   نهــــايـ
ر
تقييم عملــــة ا

 : السنة

ي  م 2020 البيان  ي  م 2019 الوزن النسنر  الوزن النسنر

  0  0 من نشاط الصندوق  يرادات اإل 

  11,347  70,833 األخرى يرادات اإل 

  11,347  70,833 يرادات اإل   إجمالي 

     ات التشغيليةمصـروفال

  حكمها 
ر
 % 38 2,305,985 % 36 2,576,752 المرتبات وما ا

 % 62 3,778,762 % 64 4,686,286 اإلداريةات مصـروفال

  6,084,747  7,263,038 اتمصـروفال   إجمالي 

ي الخسارة 
ن
  ( 6,073,400)  ( 7,192,207) صاف

 

 والشكل التال  يوضن الخسائر المتصاعدة للصندوق خالل عدد من السنوات:  -
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 الجمعية العمومية  

ـــــ 7من   ألكير الجمعية العمومية   غياب دور  - ــ ــ   مسـ
ر
ـــــنوات ا ــ ــ ـــــبة مجلس اءلسـ ــ ــ ة ومحاسـ

   اإلدارة و  اإلدارة 
ر
مســــتمر ألموال الصــــندوق طيلة  تآ ل   التنفيذية للصــــندوق تســــبب ا

ــــرك   5دخول إل   باإلضافة  السابقةلالسنوات   ــ ــ   التصفيةلات تابعة للصندوق تح   شــ
  حقوق    كما لوحظ االنخفاض

ر
ـــــاا ــ ــ   صـ

ر
ـــــتمر ا ــ ــ ـــــائر الناتج   الملكية نتيجةالمسـ ــ ــ   ةالخسـ

لإيراد   دون أن يقابل اإلنفاق  عن حجم  ـــــغيل  ــ ـــــارة ه  تشـ ــ   حال  أنإل   نا وتجدر اإلشـ
ر
  ا

  ه   قيام  
تتكبد    األخرى الصـــندوق بةظهار القوائم المالية المجمعة لمســـاهمات  والبر

ـــــائر   ــ ـــــوف تنخف  أكير نتيجة الخسـ ــ   حقوق الملكية سـ
ر
ـــــاا ــ ـــــتمرة فإن صـ ــ ـــــائر مسـ ــ خسـ

ــــندوق عل تحقيق األمر    المجمعةل ــ ــــن عدم قدرة الصـ ــ ــــالذي يتضـ ــ ــــأ أغراضـ ــ   أنشـ
  البر

  أجلها. من 

ــير الكبير من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   متـابعـة  الجمالتقصـ
ر
ــنـدوق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أداء   عمـالـ  ومراقبـةأ عيـة العموميـة للصـ

  اجتمـاع إمجلس  
ر
ــنـدوق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دارتـ  حيـث لوحظ عـدم انعقـاد الجمعيـة العموميـة للصـ

ــنـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة   (23)( من القـانون رقم 163م بـالمخـالفـة للمـادة )2014عـادي منـذ سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
 . م2010

    الصــندوق إدارة عدم قيام الجمعية العمومية بتصــحين وضــع مجلس  -
 
للمادة  مخالفا

ــــا   من النظام األ   (40) ــ ــ ــ   تن  علسـ
ــــندو  :  والبر ــ ــ ــ يتكون  إدارة ق بمجلس  "يدار الصـ

ـــــاء  7من  ـــــندوق  األقلعل   أعضـ حيث أن عدد   ..."   ومن بينهم المدير التنفيذي للصـ
ــــاء ــ ــــتة  إدارة مجلس   أعضـ ــ ــــندوق الحال  سـ ــ ــــخاصالصـ ــ ــــتقالة رئيس مجلس  أشـ ــ بعد اسـ
 م. 2016السابق خالل سنة  اإلدارة 

ــــع هيئة المراقبة من خالل  - ــ ــ ــــحين وضـ ــ ــ ــــندوق بتصـ ــ ــ عدم قيام الجمعية العمومية للصـ
 استدعاء عضو االحتياط الستكمال النق  بالهيئة.  عدم

ر بأن مجلس    لضعف المتابعة ألعمال الصندوق - قد خالف القانون   اإلدارة حيث تبير
نـصاب وتم  م دون ال2017/ 3/ 17م بتاريــــخ  2017لـسنة    األول وذلك بعقد اجتماع   

ــو و بفي  القبول   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــين عضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ ــافت ير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل  ل مما يؤدي (ح . م)اإلدارة وهو  لمجلس    إضـ
ــــادرة بطال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــارك فيهــا    منــ   ن كــل القرارات الالحقــة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ

ومنهــا قبول    (ح . م)والبر
  كعضـو بمجلس   (ك. ا )عضـوية  

 
ـــــر لاإلدارة وفقا ــ ـــ ــ ــ ــ م  2018لسـنة    األول االجتماع    محضـــ

4,546,797 4,424,583

6,084,748

7,263,041
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ـــــاءم حيـث كان عدد 2018/ 3/ 12والمنعقـد بتـاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ ين   اإلدارة مجلس   أعضـ الحـا ر
ــــاء ورابعهم هو ثالثة   ــ ــ ــــافت والذي يعتي  قرار   (ح . م)أعضـ ــ ــ    إضـ

ا
ــــبب   للمجلس باطع ــ ــ بسـ

  
ر
 . باالجتماع عدم استكمال النصاب القانون

ـــــاءتجاوز  - ــ    وهيئة المراقبة المدة المحددة  اإلدارة مجلس   أعضـ
 
ـــــا   للنظام األ وفقا ــ  سـ

ــتبــدالهم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من النظــام  55)و (41اختيــارهم بــالمخــالفــة للمواد ) أو إعــادة   ولم يتم اسـ
  للصندوق. سا   األ 

 اإلداريــةللقيــام بــةعــداد اللوائن المــاليــة و   اإلدارة لجمعيــة العموميــة لمجلس  تفوي  ا -
ر وجداول المرتبات والمكافآت والمزايا المالية وكافة اللوائن  ـــؤون العاملير ــ ــ ــ ــ والئحة شـ

ـــــندوق و  أغراضوالنظم الكفيلة بتحقيق   ــ ــ ـــــدار الصـ ــ ــ ـــــها عل الجمعية  إصـ ــ ــ ها دون عرضـ
ــــا   العمومية وذلك من خالل تعديل النظام األ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــندوق مما سـ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمعية   أفقد  للصـ

 الرقابة الداخلية.  أدواتمهمة من أداء  العمومية

 هيئة المراقبة

ــــل   - ـــ ــ ــ ــ ــــتكمال النق  الحاصـ ـــ ــ ــ ــ ــــو االحتياط السـ ـــ ــ ــ ــ ــــتدعاء العضـ ـــ ــ ــ ــ لم تقم هيئة المراقبة باسـ
ـــــائها عن   أحد بالهيئة بتخل    ــ من القانون رقم   (199)للمادة    الوظيفة بالمخالفةاعضـ

 ط التجاري. م بشأن النشا 2010لسنة  (23)

-   
ر
ـــــير الهيئة ا ــ ـــــير العمل    إدارة خطار مجلس إتقصـ ــ ـــــندوق بأهم المالحظات عن سـ ــ الصـ
من القانون رقم   (200)تجاوز بالمخالفة للمادة  أو   مخالفةأو  تقـصير بالـصندوق من 

 بشأن النشاط التجاري.  م2010لسنة  (23)

ـــــة   المراقبـة بـدعوة عـدم قيـام هيئـة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق لالنعقـاد لـدراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمعيـة العموميـة للصـ
  دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد    اإلدارة الصندوق بسبب تقصير مجلس    أوضاع 

ر
ا

ــنـة  (23)من القـانون رقم   (203)بـالمخـالفـة للمـادة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن  م2010لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاط    بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ النشـ
 التجاري. 

   اإلدارةمجلس  

ــــام مجلس   - ــ قيـ ــــدم  ــ ــــات المج  اإلدارة عـ ــ ــــاعـ ــ اجتمـ ــــة تنظم  ــ ــــداد الئحـ ــ ــــةعـ ــ ــــة  بـ ــ لس وطريقـ
ــويـ  واتخـاد القرارات داخـل المجلس بـالمخـالفـة للمـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  50التصـ

 
من  ( فقرة تـانيـا

 . سا   النظام األ 

ـــــاء  أحـــد ات الالزمـــة اتجـــاه  اإلجراءبـــاتخـــاذ    اإلدارة عـــدم قيـــام مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المجلس   أعضـ
ر بأن  لم ي ة من  حضـــر المتغيب عن حضور اجتماعات  حيث تبير م  2017خالل الفير

  يتم    إيقاف ولم يتم    ع م.   / وهو السيد تماع  اجأي    مل2020
ها صـرف قيمة المكافأة البر

  ل 
 
 دينار.  2,500وبواقع شهريا

  واتخاذ قرارات من  اإلدارة قيام مجلس   -
ر
ــاب القانون ــ بعقد اجتماعات دون بلوغ النصـ

ـــــوية  ــ ــ ــ ـــــو بمجلس   (ح )م. بينها قبول عضـ ــ ــ ــ وذلك باجتماع المنعقد بتاريــــخ   اإلدارة كعضـ
ــــاع  2017/ 3/ 17 ــ ــ االجـــتـــمـ ــــك  ــ ــ ــــذلـ ــ ــ ــــة    األول م وكـ ــ ــ ـــــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاريـــــــخ  2018لسـ ــ ــ بـــتـ ــــد  ــ ــ الـــمـــنـــعـــقـ م 
ــــوية  2018/ 3/ 12 ــ ـــ ــ ــ ــ بطالن إل  مما يؤدي  اإلدارة بمجلس   (ك. ا )م وتم في  قبول عضـ

 الالحقة. كل القرارات 
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 للمـدير التنفيـذي بـالمخـالفـة للمـادة   إدارة عـدم قيـام مجلس  -
 
ــنـدوق بـاختيـار نـائبـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

  للصندوق. سا   ( من النظام األ 53)

ــــرك الصــندوق بصــفت  جمعية عمومية لل  إدارة عدم قيام مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  التابعة بعقد ات  شــــ
ــــرك اجتماعات العتماد نتائج التصــــفية لعدد من ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الزال  تظهر  شــــــ

ات التابعة والبر
ــــتثمارات طويلة   ــندوق تح  بند اسـ ــ ــابات الصـ ــ ــــمن حسـ     األجلضـ

ر
ــوها ا ــ مما يعد تشـ

ة مني  بها هذه االستثمارات. الحسابات واخفاء لخ  سائر كبير

ــــادية لتمويل م إدارة عدم قيام مجلس   - ــــة الجدوى االقتصـ ــــندوق بدراسـ ـــــروع الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ  شـ
ــــة الجدوى المعدة من طرف   ـــ ــ ــ ــ ــــكيك واالكتفاء بدراسـ ـــ ــ ــ ــ الواحة عن طريق عملية التصـ

 . ة الليبية للتنمية واالستثمار العقاري ذات المسؤولية المحدودة شـرك ال

ــــركـات التـابعـة بعقـد عـدم قيـام مجلس اإلد - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفتـ  الجمعيـة العموميـة للشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ارة بصـ
 اجتماعات للجمعيات العمومية لهذه الشـركات بشكل دوري لمتابعة أعمالها. 

 التنفيذية  اإلدارة

( من 45قيــــام المــــدير التنفيــــذي بــــالتوقيع عل القوائم المــــاليــــة بــــالمخــــالفــــة للمــــادة ) -
 . سا   النظام األ 

ــنـــدوق دون الرجوع لمجلس  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيـــام المـــدير التنفيـــذي بتكليف مـــدراء االدارات بـــالصـ
  للصندوق. سا   من النظام األ  10( فقرة 42اإلدارة بالمخالفة للمادة )

  مهمـــات عمـــل خـــارج البالد وكـــذلـــك  -
ر
ـــــ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إيفـــاد    قيـــام المـــدير التنفيـــذي بـــةيفـــاد نفسـ

 وهيئة المراقبة.  اإلدارة مجلس 

   ب يادة يومان عن المدة المحددة بالقرار. والمبي عالوة السفر  صـرف  -

ر بالصندوق بنسبة   -   مرتبات العاملير
ر
قيام المدير التنفيذي بتحديد ال يادة السنوية ا

 ات المنظمة لعمل الصندوق. تشـريع% بالمخالفة لل 10

ــــندوق ب  إدارة قيام   - ـــــرف الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــريعل مرتبات المدير التنفيذي بالمخالفة ل  صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ات  تشـ
 المنظمة لعمل الصندوق. 

  رقم  -
م بشــأن 2020لســنة    (19)مخالفة قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطبر

ــــفر من حيـث تحـديـد قيمـة عالوة   اإليفـاد حكـام بالئحـة تعـديـل بع  األ  ــ ـــ ــ ــ ــ وعالوة السـ
 السفر. 

ـــــير   - ـــ ــ ــ ــ ـــــندوق بةعداد   اإلدارة تقصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــندوق  التنفيذية بالصـ ـــ ــ ــ ــ القوائم المالية المجمعة للصـ
 قابضة. ة شـرك بصفت  

ر للجنة الديوان تحقيق - ــــندوق والبالغ قيمتها  أي   لم يتي  ــ ــ ــ ــ ــــتثمارات الصـ ــ ــ ــ ــ عائد عل اسـ
وعدد من هذه االستثمارات ه  تح  التصفية من تاريــــخ    دينارل  1,862,000,000

ــفية حبر تاريخ  بالرغم من ان2014/ 3/ 25 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تهاء عدد م ولم يتم اعتماد نتائج التصـ
 من السجل التجاري.  أخرى منها بل وشطب 

ر بالمخالفة للمادة  مكافآت   عدم خصم قيمة الضمان والتضامن من  -   (34)المتعاونير
ا ات والتفتيش.   من الئحة التسجيل واالشير
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ــــداد قيمة عقد مكتب المحاماة بالكامل دون  - ــ ــ ــ ــ ــــداد قيمة ال  إلزام سـ ــ ــ ــ ــ ــــريب بسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  ضـ
 المستحقة. 

 صــــك باســــم ا ةصــــدار القيام ب -
ا
  تهرب  من  لمحام  بدال

ر
من اســــم المكتب مما يســــاعد ا

 ة. ضـريبال

ــــول عل الخـــدمـــات دون  - ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليـــة التوريـــد والحصـ
ر
االعتمـــاد عل التكليف المبـــاشر ا
ر عروض مختلفة.   المفاضلة بير

ن بالصندوق:   اإلطار  ( لمرتبات العاملي  ي )التنظيمي
ن
 القانون

ــــة لقرار  - ــــالفـ ــــالمخـ ــــة  3رقم )  اإلدارة   مجلس  بـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  اإلدارة    م2012( لسـ ــــامـ ــــةقـ ــــاليـ   المـ
ـــــ ــ ـــــندوق بصـ ــ ــــللصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــبةــ ــ ـــــنوية بنسـ ــ % من إجمال  المرتبات  10  مركبة تبلغ  رف زيادة سـ

ــهر يوليو   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر منـذ شـ ــنـة وذـلك من ـتاريــــخ 2012للعـاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة زـيادة عن كـل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل كنسـ
ــتحقاق العالوة بناء   ــ ــ ــ ــادرة تعليمات المدير التنفيذي   علاسـ ــ ــ ــ ــــة  الصـ ــ ــ لإلدارة المختصـ

بالمخالف  للنظام األسا   للصندوق  بشأن منن العالوة السنوية عل هذا االساسل  
ــرا بالمادة )ومتجاوزا لحدود اختصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من النظام األســـا    52اصـــات  المحددة حصـــــ

 للصندوق. 

ر   المقارنة  يوضن   التال    الجدول  -    المرتبات  قيمة  بير
 
(  3دارة رقم )اإل   مجلس  لقرار   وفقا

ــــنة   ــ ــــل  إليها عن قيمة  الم و 2012لسـ ــ   وصـ
ــــنة   البر ــ ــــبة المركبة  2022سـ ــ م نتيجة النسـ

 عل سبيل المثال ال الحض: المتصاعدة 

 االسم  ر.م 
مرتب حسب قرار  ال 

االدارة   مجلس  

المقدمة للرصف    تبات المر 

م 2022/ 7عن شهر   

دينار   3,990 ع م ال  1 دينار 10,613   

دينار   3,150 ط ع ال  2 دينار   5,639   

دينار   3,990 ع ع ا  3 دينار   7,793   

دينار   1,365 م خ ال  4 دينار   2,539   
 

ر مرتب المدير   - ــن المقارنة بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التنفيذي المحدد بقرار الجمعية  الجدول التال  يوضـ
   
ر
  اجتمــاعهــا العــادي ا

ر
ر  م و 2013/ 02/ 07العموميــة ا   بير

ر
ــــف ا ــ ـــ ــ ــ مــا هو مقــدم للـضــ

ـــــهر  ــ ــ ـــــ2022/ 7شـ ــ ــ   تصـ
ـــــنوية البر ــ ــ ـــــبة العالوة السـ ــ ــ ـــــبب زيادة نسـ ــ ــ ـــــم وذلك بسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رف ل   ــ

 بالمخالفة خالل السنوات السابقة: 

 االسم 
المرتب حسب قرار  

جمعية العمومية ال   
ي   المرتب 

ن
المقدم للرصف ف

م  2022/ 07هر ش   

دينار   00010, ب م ب ع  دينار   21,484   
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 استثمارات الصندوق  

كة تطوير لألبحاث الهندسية وتقنية المعلومات    ش 

كـة مـال   رأس زيـادة   م تم  2016/ 01/ 06بتـاريــــخ   ــيـة األبحـاث تطوير   شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وتقنيـة  الهنـدسـ
   المعلومـات

 
حيـث    المنعقـد بتونسل العموميـة للجمعيـة  العـادي   غير  االجتمـاع  عل بنـاءا

ــــرف ليبيا المركزي )أ أ ع(ل وقد تم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ترأس الجمعية العمومية غير العادية ممثل مصـ
ــر االجتماعل حيث ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   مال   رأس  زيادة  تم  تكليف محرر العقود )إ ح و ع( بتوثيق محضـ

 بمبلغ
 
ـــــركة نقدا ــ ـــ ــ ــ ــ رات  وجود  عدم من  الرغم  عل  دينارل  مليون  155  الشـــ   رأس  ل يادة   مي 

ــــاطات  أية  وجود  وعدم الحجم  بهذا   المال  ـــ ــ ــ ــ ــــمن   جديدة   نشـ ـــ ــ ــ ــ ــــتهدفاتهال ضـ ـــ ــ ــ ــ     مسـ
ر
 هذا   وا

:  الشأن يالحظ   
ر
 االن

ـــــاب االجتمـاع الذي تم فيـ  إقرار التمويل خالف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـة  حول   شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  جدوى التمويل وصـ
   المذكور   االجتماع   انعقاد 

ر
  بع  المجلس  رئيس الســــيد   طلب  وقد   المقر   دولة غير  ا

 :وه   جدوى  ذي  قابل  الت اإلجتماع  يكون حبر  التالية النقاط 

ــــاء  عل - ــ ـــــروا إجتماع  الذين   األعضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ كة  العمومية  الجمعية  حضـ ــر ــ   األبحاث  تطوير  لـشــ
كة مال  رأس زيادة  كيفية  بشأن مذكرة  يقدموا  أن المعلومات وتقنية الهندسية  .الشر

 .التقابل   اإلجتماع  قبل المذكرة  هذه  دراسة يتم  أن ▪

ورة  ▪ كة  المحال   المبلغ   ف  عدم  عل  التأكيد    ر ـــــف  وتقديم  للـشـــــر ـــــاب كشـ   حسـ
  
ر
 .بالخصوص مضا

ــــتقالة - ــ ـــ ــ ــ ــ   ظل    ونائب   المجلس رئيس  ترتب عل ذلك اسـ
ر
ر لتحويل المبلغ ا ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ الرافضـ

  ذلك الوق  وتم 
ر
ر  عليهما  الموافقة الظروف القائمة ا  .ونائب  رئيس بدلهما  وعير

ــنـدوق بتوجيـ  خطـاب رقم )2016/ 01/ 10بتـاريــــخ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( ال 2016-01-01م قـام الصـ
ــــرف الوحدة فرع جامع الصقع لتحويل مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ مليون دينار من حساب  ال   155مصــ
ــــرف الوحدة فرع السوق   ــ كة طرف مصــ بنغازيل وبذات التاريــــخ وعند   –حساب الشر

 نفذ المضف االمر بالتحويل.  12:09الساعة 
 
 ظهرا

كة تطوير األبحاث  من خالل ا - ــــر   الخاص بـشــ
ر
ــــا ــ ــــاب المضـ ــ ــــف الحسـ ــ الطالع عل كشـ

ــيـده قبـل عمليـة التحويـل ظهر بمبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ان رصـ ــيـة وتقنيـة المعلومـاتل تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهنـدسـ
 دينار.  155,001,202.942( دينارل وبعد اجراء التحويل بلغ 1,202)

ـــــحب حوال   - ــ ــ ـــــهر وال    64تم سـ ــ ــ ـــــاب المذكور خالل اقل من شـ ــ ــ مليون دينار من الحسـ
عل 
م
اير  2016/ 01/ 10م اين ذهب  )من تاريــــخ  ي ـــــهر في  ــ ــ م(ل  2016م حبر األول من شـ

 :  وقد كان  المسحوبات عل النحو التال 
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 طريقة السحب  القيمة المسحوبة  التاريــــخ 

17  /01 /2016  10,000,000   
ر
 صك مضا

17  /01 /2016  10,000,000   
ر
 صك مضا

17  /01 /2016  25,000,000   
ر
 صك مضا

18  /01 /2016  تحويل برسالة 327,000 

20  /01 /2016  10,000,000   
ر
 صك مضا

20  /01 /2016  تحويل برسالة 314,124 

21  /01 /2016  342,091   
ر
 صك مضا

21  /01 /2016  تحويل برسالة 1,156,250 

25  /01 /2016  5,000,000   
ر
 صك مضا

25  /01 /2016  200,000 - 

26  /01 /2016   صك  1,850,000 
ر
مضا  

 - 64,189,465 المجموع 

 

ــــتعراض   خالل  ومن  - ــ ــ ــــية وتقنية  اسـ ــ ــ كة تطوير لألبحاث الهندسـ رئيس مجلس إدارة شر
كة  )خ ف م( المعلومات  :توصل ال الشبهات التاليةلنشاط الشر

ـــــركة أموال   تبديد  - ــ ــ ــ ـــــبش وذلك   الشــ ــ ــ ــ والذي    دينار مليون   16راء مقر لها بمبلغ ي يد عن  ــ
  ذلك الوق .  يعد مبالغا في  مقارنة بأسعار العقارات المماثلة

ر
 ل  ا

اء عملة   ▪ ــــوق الموازي بما يعادل    أجنبيةشر ــ ــ دينار وذلك لتغطية  مليون   7من السـ
ــــر عل بالمخالفة    بع  المصــــاريف ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   تحضـ

ــــريعات الليبية النافذة والبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ للتشـ
ـــــركات   ــ ـــ ــ ــ ــ المحلية التعامل بالعملة االجنبية داخل الدولة الليبية خارج النظام  الشـــ
 .  
ر
 المضا

ــــ  3000تدريب عدد   ▪ ـــــعنصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة عل أي عائد ــ ــــول الـشــــر وعدم تبعية    لر دون حصـ
ر للش  ـــــالمتدربير   ــ

ر
ركة وهو ما يعد إهدار للمال العام وتعدي عل اختصاص وزارن

كة بذلك.  ل باإلضافة إل عدم اختصاصالعمل والشؤون االجتماعية  الشر

وع الواحة االستثماري  مْس 

ســــكنية موقعها بطريق المطار   شــــقة  325يتمثل االســــتثمار بالمشــــاركة باســــتكمال عدد  
ــــبمساحات مختلفة األرض والوحدات غير المستكملة مملوكة للش  ــ ــ ــ ــ ركة الليبية للتنمية  ــ

ـــــواالستثمار العقاريل والتمويل النقدي الستكمال المش  ــ ــ سالمية  روع بنظام الصكوك اإل ــ
روع  ـ هم البيانات المالية الخاصة بالمش أ ل وفيما يل   صندوق االستثمار الداخل  من قبل  

 من واقع دراسة الجدوى المقدمة: 

 نوع المشاركة              )المبلغ: دينار( 
كة الليبية للتنمية    الْس 
 واالستثمار العقاري

 صندوق االستثمار  
 الداخلي 

مربــع 35000رض بمساحة  أ  133,000,000   - 

%  40نشاءات بنسبة  إ  72,000,000   - 

   330,000,000 0 تمويل نقدي 

   325,000,000   205,000,000 حصة كل جهة

% 40 نسب المشاركة  60 %  
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ـــــبة تنفيذها    تتمثل ــ ـــــتكملة تبلغ نسـ ــ ـــــكنية غير مسـ ــ   عمارات سـ
ر
ـــــاءات ا ــ     % 40االنشـ

 
تقريبا

ــــيارات تح  األرضل  مع  طابق    16عمارة    11عدد    وه   ـــ ــ ــ ــ ر مواقف سـ   325عدد  بطابقير
 التشطيبشقة سكنية وصل لمرحلة 

ـــــ   ــ ــ ـــــددة مقابلوزع  الحصـ ــ ــ ر    المسـ ـــــكوك بير ــ ــ اء الصـ ـــــتثمار الداخل  شر ــ ــ ـــــندوق االسـ ــ ــ   صـ
ــوالشـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العقارية حســـب الحصـــ  المســـددة أعاله بةجمال  اســـتثمار  ركة الليبية للتنمية  ــ
ـــــتثمار    519 ـــ ــ ــ ــ كة الليبية لالسـ ـــــر ـــ ــ ــ ـــــة الـشــ ـــ ــ ــ ــ ـــــندوق  مليون دينار   205مليون دينار حصـ ـــ ــ ــ ــ ل وصـ

هذا االســــتثمار  هم المالحظات بخصــــوصأ ومن   لمليون دينار   314االســــتثمار الداخل   
 : وحة بشكل مفصل بهذا التقرير ما يل 

  مشر
 والبر

( مليون عموالت  17) حوال  تحميل كافة العموالت عل الصـندوق حيث تم خصـم   -
ـــــل  عليها   ـــــتحصـ ــــشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاطةــ ـــــامن(  ركة الوسـ كة التضـ ـــــوق المال و   )شر مع العلم بان   لسـ

ي كامل الصكوك   ى  الصندوق لم يشير ليبية  ركة الــفقط بحدود حصت  والش بل اشير
ض ان تتوزع العمولة وفق هذه النسبة.    من المفير

ر
ت الباا  اشير

ــــكوك تحتوي عل الكثير من المخاطر حيث اتخذ  - ــ ــ ــ ــتثمار بصـ ــ ــ ــ ــ شعة اتخاذ قرار االسـ
ــــون  ــ ــ ــ   غضـ

ر
ــــتثمار ا ــ ــ ــ ــــاعة    48قرار االسـ ــ ــ ــ ــــهر    15و   14خالل يوم  سـ ــ ــ ــ م  2021/ 7من شـ

ــــوص وتوقيع   ـــ ــ ــ ــ ــدار قرار بالخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــندوق وإصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عقد حيث تم انعقاد مجلس إدارة الصـ
ـــــ ـــــة بالمشـ ـــــكيك وإتمام اإلجراءات المالية الخاصـ ــــالتصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدور كافة القرارات  روعل  ــ وصـ

ر   ـــــة جدوى وتقرير تثمير ــ ــ ــ ـــــندوق الليب   ال دراسـ ــ ــ ــ ـــــتند الصـ ــ ــ ــ خالل هذه المدةل ولقد اسـ
  ونشـــ

ر
ـــــوتصـــنيف ائتمان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالشـــالجهة المســـتفيدة )رة اكتتاب اعدت من ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ركة الليبية  ــ
دارت  إمن من قبل    مخاطر لل تحليل    وال جدوى  دون أي دراســــة   (لالســــتثمار والتنمية

 و من طرف خارج   يكلف من الصندوق. أ 

ــــتثمار وتعزز   - ــ ــ ــ ــــاح وتوفير البيانات والمعلومات المهمة التخاذ قرار االسـ ــ ــ ــ غياب اإلفصـ
  العملية ومنها: 

ر
 الثقة ا

ة االكتتاب وخلوها من الكثير من البيانات والمعلومات   - ــــر ـــ ــ ــ ــــعف نـشــ ـــ ــ ــ ــ ــــة وضـ ـــ ــ ــ ــ ــــاشـ ـــ ــ ــ ــ هشـ
يد  ر ض ان تتوفر لير  الثقة بالصكوك المصدرة. المفير

 هشاشة وضعف دراسة الجدوى وعدم احتواها للكثير من المعلومات.  ▪

ـــــعر  ▪ ـــــتناده ال أي ادلة ت ب  عدالة سـ ر وعدم اسـ ـــــعف تقرير التثمير ـــــة وضـ ـــــاشـ هشـ
 األرض. 

  وعدم احتواها عل الكثير من  ▪
ر
ــــنيف االئتمان ــ ــ ــــهادة التصـ ــ ــ ــــعف شـ ــ ــ ــــة وضـ ــ ــ ــــاشـ ــ ــ هشـ

 المعلومات والبيانات. 

ــــمن مرف  - ــ ــدرة  لوحظ بان  من ضـ ــ ــ كة المصـ ــر ــ   عن الـشــ
ر
ة االكتتاب تقرير قانون ــر ــ قات نـشــ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الشـ
ر
ــــوالمتمثـلة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــؤولية  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمـار العقـاري ذات المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ رـكة الليبيـة للتنميـة واالسـ

ـــــارات القانونيةل ولقد جاء بهذا  ـــ ــ ــ ــ ـــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ـــــادر عن مكتب الفيتوري لالسـ ـــ ــ ــ ــ المحدودةل صـ
 التقرير المعلومات التالية: 

كة أ  - كة مؤسسة حديثإن شر  صدار الصكوك شر
 
  منتصف سنة  ا
ر
 م. 2021ا

ــتثمـــار والتنميـــة    ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كـــة االسـ ــر ــ ــ ـــ ــ ــ كـــة تـــابعـــة لـشــ وال يوجـــد بهـــا هيكـــل تنظيم  وه  شر
 القابضة. 
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ط ان يكون بهـا هيئـة مراقبـة لكون ر  ▪   100س مالهـا يقـل عن أ وال ينطبق عليهـا شر
 لف دينار. أ 

كة لم تتحصل بعد عل ترخي  مزاولة نشاط. أ  ▪  ن الشر

كة لم تقيد بغرفة التجارة والص  ▪  . ناعة والزراعةالشر

كـة حـديثـة  إال يمكن   ▪ ـــــابق لكونهـا شر ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ـــــاطهـا التـاريحر ــ ـــ ــ ــ ــ جراء تحليـل مـال  ال نشـ

 التأسيس. 

  تم تقديمها بأنها وجود شبه ▪
  ملكية األرض البر

ر
ــــمملوكة للش   ات وغموض ا ــ ركة  ــ

ــؤوليـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمـــار والتنميـــة ذات المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   الليبيـــة لالسـ
ر
ر   المحـــدودة ا التقرير    إن  حير

  المقدم عن الش 
ر
ـــــالقانون ـــ ــ ــ ــ كة حديثة التأسيس بشهر  ذكر أ ة رك ــ م  2021/ 7نها شر

ــأ   100س مالها فقط  أ ور  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــلف فكيف تمتلك مشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مليون وال   205روع بقيمة  ــ
 س مالها. أ ينعكس بر 

ـــــوح   - ــ ــ ــ   تاريــــخ  الغموض وعدم الوضـ
ر
ـــــهر  ا ــ ــ ــ   تنته  بشـ

ـــــكوك البر ــ ــ ــ م  2023/ 1إطفاء الصـ
ــــتثمـار  والـذي  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب مع المـدة المحـددة لالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ض   حيـث لال يتنـاسـ ن تكون أ من المفير
  خطر مر 

ر
ينه     حيثتبطة ببيع الوحدات الســكنية وهذا التاريــــخ يجعل االســتثمار ا

كة الواحة ال ا مال البناء وال يحملها مسؤولية التسويق والبيع.   مسؤولية شر

 إجراءات اصدار الصكوك

ــــفت  المدير التنفيذي ل)ب.م.ع(  قام    م2021/ 7/ 14بتاريــــخ   - ــــندوق  بصـ ــــتثمار  اصـ السـ
ــة   ــالـــداخل  والتنميـ ــبـ ــالـــث  ةعـ ــ  الثـ ــاعـ   اجتمـ

ر
داد مـــذكرة للعرض عل مجلس اإلدارة ا

ــــأن منن اإل 2021لســــنة   ــذن لإلدارة التنفيذية بالشــــم بشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمار  ــ   الدخول باسـ
ر
روع ا

ــــمليون دينار عن طريق تمويل مش   330مبلغ وقدره   ــ ــ روع استثمار عقاري عن طريق ــ
 نظام التصكيك. 

ــــائ   بنفس التاريــــخ عقد مجل  - ــ ــ ــــ  وكافة أعضـ ــ ــ ــــور رئيسـ ــ ــ ــــندوق الليب   بحضـ ــ ــ س إدارة الصـ
ــنــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعراض مـذكرة مـدير عـام   والـذي م  2021 االجتمــاع الثــالـث لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم بموجبــ  اسـ

 م. 2021( لسنة 3بموجب قراره رقم ) ومنن االذن بشأنها الصندوق 

ــتثمــار الــداخل  والتنميــة تم  2021/ 07/ 15اريــــخ بتــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــدوق الليب   لالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بمقر الصـ
ر كل من: توقيع عقد صكوك   المشاركة بير

كة الواحة لالستثمار العقاري )جهة اصدار(.  -  شر

 الصندوق الليب   لالستثمار الداخل  والتنمية المكتتب بالصكوك.  ▪

كة الليبية للتنمية  ▪  الصكوك واالستثمار مصدر الشر

ــــتثمار الداخل   2021/ 07/ 15بتاريــــخ   - ــ ــ ــ ــ ــــندوق الليب   لالسـ ــ ــ ــ ــ  قيام مدير عام الصـ
ر م تبير

كة التضــامن لوســاطة األوراقار قيمة االكتتاب  والتنمية بشــأن اصــد المالية    باســم شر
 .)  )سوق المال الليب  

ـــــندوق2021/ 07/ 15  بتاريــــخ  - ـــــؤون المالية بالصـ عداد  ة ب  )ع.م.ا(  م قام مدير إدارة الشـ
ــــنموذج حوالة مصــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة التضــــامن لوســــاطة  مليون   300رفية بقيمة  ــ دينار لصــــالن شر
كة وساطة(.  األوراق المالية  )شر
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ـــــتم موافاة الشـ  م2021/ 08/ 02  بتاريــــخ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ركة بةشـعار خصـم القيمة للمسـتفيد أعاله ــ
ــــ ـــــمن مصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم فيها    330رف ليبيا المركزي والبالغ  ــ

ة ذاتها البر مليون دينار وه  الفير
)بموجب  رفع الرقابة المصـاحبة المفروضـة من قبل الديوان عل حسـاب الصـندوق  

 )  
ئ
 : بالمضف االسالم   صل المبلغأ وفيما يل  بيان بالمبالغ المتبقية من حكم قضان

كة   الْس 
تاريــــخ فتح  
 الحساب

 رصيد الحساب  قيمة االيداع 

التضامن للوساطة  
 المالية

2018 330,030,000 7,498 

الواحة لالستثمار  
 العقاري

2019 300,010,000 174,199,334 

 11,739,062 20,000,000 2012 سوق المال الليب   

 43,983 7,597,745 2014 التضامن وساطة مالية
 

ر عقد صكوك المشاركة وما  - ــورد بكل من محض   وجود اختالف بير ــ ــ ر اجتماع مجلس ــ
ــــ ــ ــ ــــندوقل حيث ورد بمحضـ ــ ــ ــــندوق ومذكرة مدير عام الصـ ــ ــ ــــإدارة الصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر االجتماع إن ــ

ــتثمرة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــاحة المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاحة    33,000إجمال  المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ مير مربــع وتم توقيع العقد عل مسـ
 مير مربــع.  35,000

ر البي - انات المقدمة من إدارة سوق المال الليب   والتقرير المعد من وجود اختالف بير
كة الواحة لالســــتثمار العقاري من حيث عدد الصــــكوك وذلك   ر اإلصــــدار شر قبل امير

ر   (صك   519  صدار عدد إ) رة اإلصدار ــبأن ورد بنش    حير
ر
ن عدد الصكوك الصادرة  أ ا

ـــــأ المبينة بالتقرير المعد من قبل   ـــ ــ ــ ــ ـــــدار بشـ ـــ ــ ــ ــ ر اإلصـ ــــمير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحال لمالص   ركة الواحة و ــ
  (. صك  535)الصكوك يبلغ 

ـــــنجزت نش أ  - ـــــرة االكتتاب بمش ــ (  1صك بقيمة اسمية )  519روع الواحة بةصدار عدد  ــ
ـــــاهمة   ـــــ  المسـ ـــــكل توزع  حصـ ـــــتثمار    314مليون دينار للصـ ـــــندوق االسـ ـــــك لصـ صـ

ل    . ركة الليبية للتنمية واالستثمار ذات المسؤولية المحدودة ـ صك للش   205الداخل 

ــادرة عن الليبية للخدمات   - ــ ــ ــ ــــكوك صـ ــ ــ   للصـ
ر
ــــنيف ائتمان ــ ــ ــــهادة تصـ ــ ــ االئتمانية  تقديم شـ

:  ++A بتقدير   لوحظ عل هذه الشهادة ما يل 

ــــهــادة أل - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنــاد عليهــا بهــذا  عــدم احتواء الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم االسـ
ات والمعــايير البر ي من المؤشر

ــــالتصنيف وهو تصنيف متقدم جدا مع ان الش  ــ ــ ــ كة الليبية  ــ للتنمية  ركة المصدرة الشر
ــــيس ــ ــ ــ كات حديثة التأسـ كة الواحة كلهما شر ــــدار شر ــ ــ ــ ــــتثمار وجهة اإلصـ ــ ــ ــ     واالسـ
ر
ــــنة ا ــ ــ ــ سـ

  يمكن من خاللـــ  منن 2021
ر
  وال قـــانون

م وال يوجـــد لـــديهم أي تـــاريــــخ مـــال  وال فبر
 . هذا التصنيف

وع من حيث التكلفة وسـعر البيع   ▪ لم يغط  التصـنيف المخاطر المتعلقة بالمـشر
 وإمكانية التسويق من عدم . 

ــــة الواحــــة    ▪ كـ   شر
ر
ــــة ا ــــداخليـ ــــة الـ ــــابيـ ــــدى توفر النظم الرقـ ــنيف مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لم يغط  التصـ

ــــاء وب ــ ــ ــ ن لديها الطواقم الفنية والمالية  أ وقدرتها عل التحكم بتكلفة البناء واالنشـ
وع بكفاءة  داريةواإل    يمكن ان تدير هذا المشر

 . البر
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ــــنيف مدى توفر نظم الحوكمة مع ان  لوحظ ب ▪ ــــيد أ لم يغط  التصـ محمد  / ن السـ
ـــــتثمار وهو مدير عام م ــ كة الليبية لالسـ ـــــر ـــــا لمجلس إدارة الـشــ ــ ر رئيسـ  المير

ـــــطقر ــ صـ
كة الواحة.   لشر

ــــية و  ▪ ــ ــــياسـ ــ ــــادية وسـ ــ ــــنيف ما يفيد بعدم وجود مخاطر اقتصـ ــ منية عل أ جاء بالتصـ
  شكل شد عام دون استناد ال أي حقائق فعلية. 

ر
وع ا  المشر

وع والمقدرة بحدود   - ــر ــ ــ ــ ــيقام عليها المـشــ ــ ــ ــ ــ   سـ
ر األرض البر ــــعر   2م35000تم تثمير ــ ــ ــ بسـ

دون تقديم ما ي ب  صـــحة وعدالة  )م.ع(  للمير المربــع من قبل مكتب   دينار   3800
ها   هذا السـعر مثال شـهادات مكتوبة من مكاتب عقارات تعمل بذات المنطقة او غير
ــتقل فلقد تم تكليف    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال عل كون المثمن لم يكن مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاليب التقييمل فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ من أسـ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة الليبية لالسـ ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتثمار العقاري بللتقييم من قبل الـشــ ــ ـــ ــ ــ ــ جراء  ة تثمار والتنمية واالسـ
ـــــندوق   ـــــعر من جهة محايدةل ولم يقوم الصـ ر دون التأكيد عل هذا السـ عملية التثمير

 الليب   لالستثمار بتكليف جهة محايدة لتأكيد سعر األرض. 

ات واألرقام   -  وأن كل المؤشر
 
ــا ــ ــ ــــوصـ ــ ــــة الجدوة لمعايير موظوعية خصـ ــ ــتند دراسـ ــ ــ لم تسـ

ر  المتعلقة بالتكلفة ال   : تبشر بأن هذا االستثمار مجدي حيث تبير

ـــــطيب الداخل    - ــ ــ ـــــكنية والمتمثلة بأعمال التشـ ــ ــ ـــــتكمال الوحدات السـ ــ ــ تحديد تكلفة اسـ
ـــــيل    5000بحدود   ـــ ــ ــ ــ  المربــع وه  تكلفة مرتفعة جدا ولم يقدم معها تفاصـ

دينار للمير
 التكلفة التقديرية لالستكمال وكيف وصل  التكلفة لهذه القيمة. 

بمتوســــط بيع    لدينار   9750-9250لكل شــــقة   حد االو المير تم تحديد ســــعر بيع   ▪
ر   وح بير

ــــقة يير ــ ــ ــ   تلك   مليون دينارل  2.4ل إمليون   2للشـ
ر
ــــقة ا ــ ــ ــ ــــعر لشـ ــ ــ ــ وهذا السـ

 .  المنطقة يعتي  مبالغ في  بشكل كبير

ــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاء بنشـ ــــجـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا ــ ــــرة االكتتـ ــيكون يوم األ أ ب بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاء الصـ ــــد الموافق ن إطفـ حـ
   أ مل ولم يتم معرفة لماذا تم تحديد هذا التاريــــخ حيث  2023/ 1/ 30

ن اإلطفاء يعبر
ــــكوك وحيـث   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك مرتبطـة بعمليـة بيع العقـارات  أ بيع الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ن عمليـة بيع هذه الصـ

ة االكتتاب ان  ـــــر   قد تتأخر حيث جاء بنـشــ
ـــــتكمالهال والبر ــ ـــــتثمار بعد اسـ ــ ـــــوع االسـ ــ موضـ

ــد من بيع الع ــ ــار هو تحقيق عوائـ ــ ــــتثمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدف من الغرض من االسـ ــذا الهـ ــ ــاراتل وهـ ــ قـ
 االستثمار يتعارض مع التاريــــخ المحدد لإلطفاء. 

 ة تطوير لالستثمار العقاري والسياحي  شـرك 

ــــ  ال ــ ــــسـ ــ ـــــرك تأسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــتثمار الداخل    إدارة ة بموجب قرار مجلس  شـ ــ ــــندوق الليب   لالسـ ــ الصـ
ــــرك م ك 2009( لســــنة  3والتنمية رقم ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة مســــاهمة مملوكة بالكامل للصــــندوق الليب    شــــــ
ـــــتثمار   ــ ــ  لالسـ

 
ـــــنة  23حكام القانون التجاري رقم )أل   الداخل  والتنمية وطبقا ــ ــ م  2010( لسـ

 العقاري والسـياج  واألنشـطة المكملة  أهم أغراضـ ومن 
ر   المجالير

ر
ها القيام باالسـتثمار ا

ــــراءلها و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وتملك العقارات و  شــــــ
القرى الســــياحية    إنشــــاءالفضــــاء والبناء عليها و   األراضر

هـــال وقـــد حـــدد    ع مـــدفو   دينـــار مليـــار   1,000,000,000مبلغ  هـــا بلمـــا رأس    والفنـــادق وغير
 بالكامل. 



 

 

 

 
586 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ات األ شـرك األداء المالي لل  داءة ومؤش 

ا مـــة لل  ـــــائر المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـــبلغ مجموع الخسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــائة من  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  إنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــا ا  إلم  2010هـ

ــــرك ولم تحقق الدينار    34,124,448م  2020/ 12/ 31 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــتثمار أي  ةشـ  لعائد عل االسـ
 : يراداتاإل إل  اتمصـروف وفيما يل  البيانات المقارنة والوزن النسب   لل 

 2019 2020 البيان 

 االيرادات 

 صفر صفر ةشـرك من نشاط ال يرادات اإل 

 صفر 7000 األخرى يرادات اإل 

 صفر  دينار   7000 يرادات اإل   إجمالي 
    

 المضوفات 

  حكمها 
ر
 2,396,479 2,523,224 المرتبات وما ا

 1,249,617 1,266,177 وعمومية اإلدارية ات مصـروفال

 16,480 15,039 استهال ات 

 427,177 446,733 أخرى أعباء 

 4,089,755 4,251,175 اتمصـروفال   إجمالي 
 

   

ي الخسارة  
ن
 4,089,755 4,244,175 صاف

 

: ة ما شـرك من الجدول السابق يالحظ عل األداء المال  لل   يل 

ـــــرك أن ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنوي وأن اإل أي إيراد   ة لم تحققشـ ــ ــــاطها السـ ــ المحققة ه    يراداتمن نشـ
  بيع بع     إيرادات

ر
ــــرك وأن ال  األصول عرضية متمثلة ا ــ ــ ــ ة مستمرة بتغطية نفقاتها  شــ

 من رأسمالها. 

دي لوحظ   - ــــع المال  المير ــ ـــــرك ال إدارة عل  مع هذا الوضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــة  شـ ــ ــــياسـ ــ ة أنها لم تنتهج سـ
 سنويا. ات مصـروف التقشفيةل حيث يالحظ زيادة 

ــــرك تمتلك ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  شـ
 
ـــــتثمارية البع  منها متوقفة تماما ـــــاريــــع االسـ   لة مجموعة من المشـ

  المشاريــــع: وفيما يل  بيان بأهم هذه 

 شـروع قيمة الم  شـروع اسم الم
المسدد عل  

 شـروع الم
نسبة اإلنجاز  
 المالي 

 مالحظات 

مشـروع مجمع تطوير اإلداري  
   
 بنغازي  –الخدم  السكبر

 % 17 دينار  93,736,850 دوالر  307,188,426
الشهادة العقارية باسم  

 الصندوق

مشـروع مركب تطوير  
فيه   

 بنغازي  –التجاري الير
 % 3,14 ينار د  14,814,747 دوالر  185,746,942

المشـروع متوقف لوجود  
 معوقات بيئية 

مشـروع قرية تطوير للسياحة  
 تليل  – واالستجمام 

 % 33 دينار  35,295,020 دوالر  61,271,241
الشهادة العقارية باسم  

 الصندوق

مشـروع منتجع تطوير  
 تليل  – للسياحة واالستجمام 

 -  دينار  9,712,021 دينار  300,000,000
تم الغاء المشـروع لوجود  
  الموقع

ر
 عراقيل ا

 

 ة تطوير لالستثمار الصناعي  شـرك 

ـــــرك التأسـسـ   ــ ـــ ــ ــ ــ (  7لالسـتثمار الداخل  والتنمية رقم )ة بموجب قرار الصـندوق الليب    شـــ
ـــــرك ك   م2009لســـنة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة مســـاهمة تابعة للصـــندوق الليب   لالســـتثمار الداخل  والتنمية  شـ
 
 
ــــاط التجاري رقم )أل   وطبقا ــ ــ ــ ــ ــنة  23حكام قانون النشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من و   م2010( لسـ ــ ــ ــ ــ ــ ها أهم أغراضـ

ــــة العمرانيــة وتطوير القطــاع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   النهضـ
ر
ــــاهمــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لالمسـ ــنــاع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هـا مــالرأس    وقــد حــدد   الصـ
 مدفوع بالكامل. دينار  500,000,000



 

 

 

 
587 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ات األداءاألداء المالي لل  شـركة ومؤش 

ــــرك لم تحقق ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا مة منل حيث  عائد عل االســتثمار أي   ةشــــ  ذ بلغ مجموع الخســائر المير
ــــائ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  إنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
وفيمــا يل   دينــار    8,438,592قيمــة  م  2020/ 12/ 31إل  م 2010هــا ا

 : يراداتاإل إل  اتمصـروف بيانات المقارنة لل 

 
 2020 البيان 

الوزن  
ي   النسنر

2019 
الوزن  
ي   النسنر

 االيرادات 

 - صفر - صفر ةشـرك من نشاط ال يرادات اإل 

 - صفر - صفر األخرى يرادات اإل 

 - صفر  - صفر  يرادات اإل   إجمالي 
      

 المضوفات 

  حكمها 
ر
 63.1% 784,583 83.6% 824,698 المرتبات وما ا

 32.2% 400,383 15.3% 150,976 ات العموميةمصـروفال

 0.6% 7,384 1.1% 10,744 الثابتة األصول استهال ات 

 4.1% 51,306 0% صفر أخرىمخصصات 

 %100 1,243,658 %100 986,418 إجمال  المصـروفات 
 

     

 - 328,480 - صفر  خسائر رأسمالية  

ي الخسارة  
ن
 - ( 1,572,139) - ( 986,418) صاف

 

  متابعة نشاط الإن غياب الجمعية   -
ر
 اإلدارة ة مجلس اءلة وعدم مس شـــــرك العمومية ا

  تآ ل   علي   التنفيذية ترتب اإلدارة و 
ر
ــــرك مال الرأس   ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة خالل الســــنوات الســــابقة  شــــــ

كما لوحظ االنخفاض   مل2011اتها متوقفة من سنة  شـــــروعم أغلبإن إل    باإلضافة
  حقوق  

ر
ــــاا ــ   صـ

ر
ــــتمر ا ــ   تكبدته  الملكية نتيجةالمسـ

ــــائر البر ــ ـــرك ا الالخسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   ظل  شـ
ر
ة ا

لإيراد    دون أن يقابل اإلنفاق   ارتفاع حجم ـــعفإل  الذي يشــــير األمر    تشــــغيل  أداء  ضـ
  تحقيق األ شـرك ال

ر
  أنش   من ة ا

 جلها. أ غراض البر

ـــــرك ومن خالل متابعة نشـاط  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود العديد من  ة تطوير لالسـتثمار الصـناع  شـــ تبير
: ما ة يمكن بيانها فيشـرك التابع لل  المشاريــــع والمصانع المالحظات بشأن  يل 

ــــهادة ملكية   - ــ ــ ــ   عدم وجود شـ
ــــاريــــعلالمقام عليها    األراضر ــ ــ ــ ــــتثناء وجود    المشـ ــ ــ ــ إفادة  باسـ

 تخصي . 

 الوثائق الفنية الخاصة بالمشاريــــع. تملك ال  ▪

 نشاطات. أي  الوضع الحال  للمشاريــــع متوقف وال توجد بها  ▪

ــــائر مالية مت ▪ ــ ــ ــ ــ ــــانع خسـ ــ ــ ــ ــ ــــاريف  أي   تالية دون وجود تتكبد المصـ ــ ــ ــ ــ عوائد تغط  مصـ
 التشغيل. 

ــــور  ▪ ــ ــ ــ ــ ــــرك ال  إدارة قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ر  شـ ــــبية بامتالك العاملير ــ ــ ــ ــ ة بالمعالجة القانونية والمحاسـ
  أقرت  اللجنة الشـــعبية العامة  

 بالمصـــانع لألســـهم المجانية البر
 
منذ تاريــــخ    ســـابقا

 ة. شـرك الإل  أيلولة هذه المصانع

ـــــرك ال إدارة تأخر وقصور  ▪ ــ ــ ــ   تقييم الشــ
ر
  اإلنتاجمصانع والوحدات  ة ا

ر
ية المتمثلة ا

  أصوله
 األيلولة. إليها وذلك من تاريــــخ آل   ا وخصومها البر

  وتهالكها. توقف معظم المصانع بسبب تقادم اآلالت  ▪

اع عل ملكية   ▪ ر   الير
المقام عليها المصانع من بع  األهال  الذين يدعون   األراضر
 .  
 ملكيتهم لألراضر
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ر قيام   ــــرك ال  إدارة ومن خالل ما ذكر أعاله لم يتبير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   أي   باتخاذ ة شـ
ر
إجراءات قانونية ا

 ات والمصانع المتوقفة. شـروعمعالجة المشا ل والصعوبات تجاه تلك الم

 االقتصادي واالجتماعي    المناء صندوق  

ـــــس بموج ــ ـــــعبية العامةتأسـ ــ     ب قرار اللجنة الشـ
 
ـــــابقا ــ ـــــنة  18رقم )سـ ــ مل وأعيد 2006( لسـ

ــــندوق بعدة قرارات و  ــ ــ ــــنة    (352خرها القرار رقم )آ تنظيم الصـ ــ ــ ــــان 2021لسـ ــ ــ   إعادة م بشـ
ل ويتمتع بالشـــخصـــية االعتبارية والذمة    اإلنماءتنظيم صـــندوق   االقتصـــادي واالجتماع 

وتمويل المشـاريــــع ذات القيمة    نشـاءإية ه   أسـاسـمهام إلي     المالية المسـتقلة وأسـندت
ل ويتمثل الغرض من    

ـــــاد الوطبر ــ اتيجية لالقتصـ ـــــير ــ ـــــاءاالسـ ــ     إنشـ
ر
ـــــندوق ا ــ أموال   إدارة الصـ

وة بهدف تنميتها   ــــددة لهم من برنامج توزيــــع الير ـــ ــ ــ ــ ــــة والمسـ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ ــــتفيدين المخصـ ـــ ــ ــ ــ المسـ
ــــحاب  ــ ــ ــ ــ ــــتهم واإلنابة القانونية عن أصـ ــ ــ ــ ــ ر معيشـ ــــير ــ ــ ــ ــ   تحسـ

ر
ــــاعد ا ــ ــ ــ ــ وتحقيق عوائد لهم تسـ

ــــتثمـار تلـك األموال  إليـ    لـةالوثـائق الموك  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمـاريـة( اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـاب الوثـائق االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )أموال أصـ
  كافة المجاالت االقتصادية والمالية التجارية. 

ر
  وتنميتها ا

 م2021ئمة الدخل لسنة  قا

 المبالغ  البيان 

 2,521,549 مالية )فوائد الودائع والقروض( إيرادات 

 1,125,706 المساهمات  إيرادات 

 59,980 أخرى إيرادات 

 3,707,235 يرادات اإل   إجمالي 

  مرتبات  
ر
 2,978,505 حكمها   وما ا

 876,737 واتعاب مهنية  مكافأة

 1,128,783 ات العموميةمصـروفال

 568,190 مصاريف االستهالك 

 5,552,215 اتمصـروفال   إجمالي 

 ( 1,844,980) الربــح / )الخسارة( 
 

 :من الجدول السابق يالحظ 

ــائر عل اســــتثمارات    -   تكبد خســ
ر
  اســــتمرار الصــــندوق ا

  الخســــارة عن البر
ر
بلغ  صــــاا

ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة   1,844,980  م2021سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارة لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بقيمـــة  0202دينـــارل بعـــد تكبـــده خسـ
 دينار.  2,246,336

كز  - ـــــروف تير ــ ـــ ــ ــ ــ   حكمها  مصـــ
ر
  المرتبات وما ا

ر
  ات الصـندوق ا

   بلغ    البر
ر
م  2021سـنة  ا

كز 54ما يقارب   ــندوق   إيرادات%ل كما تير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المالية )فوائد الودائع  يراداتاإل   علالصـ
  والقروض( 

ر
  بلغ  ا

 %. 68م ما يقارب 2021سنة والبر

ــنة    إيرادات إجمال  انخفاض   - ــندوق لسـ ــنة 1202الصـ ــبة تقارب  2020م عن سـ م بنسـ
 ر. دينا  14,580,202المساهمات بقيمة  إيراداتنتيجة انخفاض  % 80

ـــــندوق   إدارة عدم متابعة   - ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  إيراداتالصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاهمات وذلك بعد المقارنة من سـ ـــ ــ ــ ــ المسـ
ــــرك   إيراداتلم يتم تحصــــيل  و   م2021ســــنة    حبر م  2011 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األعالف ة المطاحن و شــــــ

  ليبيانا والمدار. شـرك و 
 بر
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 التحليل المالي 

 م 2020 م 2021 النسبة 

 نسب النشاط 

 0.0011 0.0002 األصول  إجمال  معدل دوران 

 1.2929 0.0795 الثابتة األصول معدل دوران 

 نسب الربحية 

 %12.14- %49.77- هامش ربــن التشغيل 

  الربــن 
ر
 %12.14- %49.77- هامش صاا

 %0.01- %0.01- معدل العائد عل حقوق الملكية

 %0.01- %0.01- األصول معدل العائد عل 

 نسب الرفع المالي )الدائنية( 

امات  إجمال  نسبة  ر  %6.97 %6.96 إل األصول  االلير

 %93.03 %93.04 إل األصول  حقوق الملكية  إجمال  نسبة 

امات  ر  %7.49 %7.49 حقوق الملكيةإل   نسبة االلير
 

: من خالل دراسة النسب المالية الواردة بالجدول يالحظ   
ر
 اآلن

 نسب النشاط

ــــتخدام مواردهال وفيما يل    ــ ــ   اسـ
ر
ــــأة ا ــ ــ ــــب عدم كفاءة المنشـ ــ ــ ــــن من خالل هذه النسـ ــ ــ يتضـ

 تفصيل ذلك: 

ــــحينل   : األصـــــــــــــــول  إجمـالي معـدل دوران  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر كـان أقـل من الواحـد الصـ ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خالل السـ
ـــــنة   ـــــنة  2021وانخف  لسـ ـــــبة تقارب  2020م عن سـ ـــــبن كل 82م بنسـ دينار  %ل ليصـ

ــندوق يولد  ــ ـــ ــ ــ ــ ــول الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوء األمر    ينار د  0.0002قدره إيراد    من أصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الذي يدل عل سـ
  توليد اإل 

ر
 . يراداتاستخدام أصول الصندوق ا

ــــنة    الثابتة:  األصــــــــولمعدل دوران   - ــ ــ ــــنة  2021انخف  المعدل لسـ ــ ــ م  2020م عن سـ
ـــــبة تقارب   ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  94بنسـ ـــ ــ ــ ــ   اآلالت والمعدات لسـ

ر
ـــــاا ـــ ــ ــ ــ م عن 2021%ل نتيجة ارتفاع صـ

ـــــبة  دينار    49,586,814م بقيمة  2020 ــ ـــــتغالل  مما يدل عل عدم%ل  164وبنسـ ــ   اسـ
  توليد اإل   األصــول هذه  ل  الصــندوق إدارة 

ر
  دينار  صــبن كل  ل حيث أ يراداتا

ر
مســتثمر ا

ــــندوق يولد  ـــ ــ ــ ــ ــــول الصـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة    إيراداتدينار    0.0795أصـ ـــ ــ ــ ــ مل بعد أن كان يولد 2021لسـ
 م. 2020لسنة دينار  1.2929

 نسب الربحية

  اســتغالل موارده لتحقيق  
ر
ل حيث يمتلك الصــندوق  األرباح نالحظ ضــعف الصــندوق ا

ــــارات )ودائع   ــــتثمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات    –قروض    –اسـ ــاهمـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاريــــخ    –مسـ ــــا بتـ   قيمتهـ
ر
ــاا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافظ( صـ محـ

هذه االستثمارات خالل  إيراد    وبلغ  نسبة  دينارل  8,462,752,289م  2021/ 12/ 31
  م2021سنة 

 
 ل لهذه النسب: ل وفيما يل  تفصي% فقط من قيمتها 0.04تقريبا

ـــــارة من   هامش ربــح التشــــــــــــــغيل:  - ـــ ــ ــ ــ ـــــالب نتيجة تحقيق خسـ ـــ ــ ــ ــ نالحظ أن الهامش بالسـ
   
م عن 2021مل كما انخف  الهامش لســــنة  2021-2020النشــــاط التشــــغيل  لســــنبر
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بنســــبة ت يد عن نســــبة انخفاض   يرادات%ل نتيجة انخفاض اإل 310م بنســــبة  2020
 . المصاريف التشغيلية

ــــحينل ة: معـدل العـائـد عل حقوق الملكيـ  - ــ ـــ ــ ــ ــ  نالحظ أن المعـدل أقـل من الواحـد الصـ
  أن كل داألمر  

  دينارل  0.01مســـتثمر من المالك يحقق خســـارة قدرها  ينار  الذي يعبر
ــــرور  الذي يشير األمر   ــ ة اتخاذ قرارات حاسمة حول مدى االستثمار بالصندوق  إل ضــ

 وطبيعة هذه االستثمارات. 

ل    : األصــــولمعدل العائد عل  - ر ــــنتير ــــحين للسـ نالحظ أن المعدل أقل من الواحد الصـ
  اســتخدام 

ر
  عدم قدرة الصــندوق ا

ينار  لتوليد أرباحل حيث يولد كل د  أصــول ما يعبر
  أصول الصندوق خسارة قدرها 

ر
 دينار.  0.01مستثمر ا

 الصندوق ات التابعة  شـركمساهمات وال 

  توفير البيانات والمعلومات المتعلق إدارة قصـــور   -
ر
ـــــرك ة بالالصـــندوق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات التابعة  شـ
   
ر
ة والمتمثلــة ا ــاءوالمبــاشر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــافــة  اإلدارة مجــالس    أعضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل   وهيئــات المراقبــة بــاإلضـ

ر  انياتها وهو ما يعكس ضعف االتصال والتواصل بير ر ـــــركوالالصندوق    إدارة مير ـــ ــ ــ ــ ات  شــ
ـــــرك المختصـة بمتابعة ال  اإلدارة ل ل وعدم تفعيل    التابعة ــ ـــ ــ ــ ــ ات والمسـاهمات التابعة  شـــ

 من عدة سنوات.  اإلدارة ن تسمية للصندوقل بالرغم م

ــــندوق - ــ ــــوابط إل   افتقار الصـ ــ ــــويات  أو معايير تنظم آلية   وجود لوائن وضـ ــ اختيار العضـ
 للصندوق. ات القابضة والتابعة شـرك ال إدارة لمجالس 

ام ال - ر ــرك عدم الير ــ ـــ ــ ــ ــ  إلحالتها شــ
 
الصندوق لتقييم   إل إدارة   ات بةعداد قوائم مالية تمهيدا

 لالعتماد. الديوان إل  الها رسإات و شـرك نتائج عمل هذه ال

ـــتمرار قيام   -   شــــكل قروض وتمويالت مالية   إدارة اسـ
ر
الصــــندوق بطلب الدعم المال  ا

ــــندوقجنبيبالعملة األ  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك الإل   ة من الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات التابعة دون االطالع عل  نتائج  شـ
 التشغيلية. خططتها أو  اتشـرك ال

  شـركات التابعة للصندوق لخسائر وتآ ل ال أغلبتكبد  -
ر
 مالها. رأس  ا

ـــــاريــــع المتوقفـة بعـد أو   قراراتأي   لم يتم اتخـاذ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص المشـ ــ ـــ ــ ــ ــ حـات بخصـ تقـديم مقير
ر شـرك ات المنفذة مع تكبد الشـرك مغادرة ال   بها. ات مصاريف مرتبات العاملير

ونية لحفظ الملفا  إدارة قصـور   -   القيام بأرشـفة الكير
ر
ت وعقود  التخطيط والمتابعة ا

ــــيس لل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـالتـأسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق بتفعيـل    إدارة ات واالتفـاقيـات وعـدم قيـام  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إدارة الصـ
 التابعة. ات شـرك المالية المختصة بمتابعة الوضع المال  لل  اإلدارة المساهمات ب

ر هيئات مراقبة لبع  ال إدارة قصور  -   تعيير
ر
ات وهو ما يعد مخالفة  شـــــرك الصندوق ا

 ي. ( من قانون النشاط التجار 196للمادة )

 األمناء(الجمعية العمومية )مجلس  

ــنـــدوق    (ع.م.ع )قيـــام مجلس األمنـــاء بتكليف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاء للصـ ر ش مجلس األمنـ بمهـــام أمير
رئيس حكومة الوحدة الوطنية  إل   بالرغم من قيام ديوان المحاسبة بتوجي  مراسلة
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   19-5507رقم )  اإلشاري ذات الرقم  
ر
  إعفاءم طلب فيها  2021/ 11/ 03( والمؤرخ ا

  وا
 . ستبعاده من المهام الموكلة إلي المعبر

ــور مجلس األمنــــاء بمتــــابعــــة مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــع ر يــــة    اإلدارة و   اإلدارة قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التنفيــــذيــــة بوضـ
اتيجية للصندوق.   واهداف وخطط اسير

ــنــدوق  والمــدير العــام  اإلدارة لوحظ تغيير مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة    بــالصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر خالل نفس السـ مرتير
 المالية. 

 اإلدارةمجلس  

انيات وتقارير مالية موحدة لل عدم وجود نظام مال  ومحاسب     - ر ات القابضة  شــــرك ومير
    والتابعة للصــندوق

 
(  127)  التجاري والمادة ( من القانون  254بذلك المادة )مخالفا

ــنــة  44رقم )  اإلدارة من قرار مجلس   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأنم 2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اعتمــاد الالئحــة المــاليــة    بشـ
 للصندوق. 

ـــــندو   إدارة عدم قيام   - ـــــندوق بمعالجة القرض القائم عل الصـ ـــــة ق اتجاه الالصـ ـــــسـ مؤسـ
ــــتثمـار وبقيمـة  ــ ـــ ــ ــ ــ ل حيـث أن القرض تم منحـ  بموجـب  دوالر مليون   500الليبيـة لالسـ

ر بتاريــــخ العق ر الطرفير م بير  م. 2010/ 8/ 29د المي 

ـــرك عدم وجود سياسية واضحة لإلقراض ال - ــ ــ ــ ــ ر أن   لات التابعةشــ هذه   أغلبحيث تبير
ــافــةإل آليــة    القروض تفتقر  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــة والغرض من منحهــا بــاإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم وجود  إل    واضـ

جاع المبالغ.   ضمانات لالسير

التنفيـــذيـــة بـــةعـــداد القوائم المـــاليـــة المجمعـــة   اإلدارة بـــةلزام    اإلدارة عـــدم قيـــام مجلس   -
 للصندوق. 

  هذا  
ر
ر بالحوكمة بإ ف  اإلطار وا ـــــتمرار المكلفير ــ ــ ـــــندوق  عدم ان اسـ ــ ــ ـــــايا الصـ ــ ــ لتعاط  مع قضـ

  
ر
ـــــور ا   القصـ

ر
ــــريغ  ال اإلطار الحالية والمتمثلة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــا ل     والتنظيم  تشـ ـــــندوق والمشـ للصـ

ــــيؤثر   اإلدارية ــ ــ ــــوف ي يد من نتائجها وسـ ــ ــ والمالية والحجوزات القانونية بهذه الكيفية سـ
. الصندوق ومركزه أداء  سالبا عل  المال 

 التنفيذية  اإلدارة

ــــور  - ــ ــــندوق   إدارة قصـ ــ ــــتقبلية اتجاه توظيف أموال الصـ ــ ــــندوق وغياب ر يتها المسـ ــ الصـ
ة. شـرك القروض عبارة عن دعم مال  لل  أغلبحيث أن    ات التابعة المتعير

ــــن من  - ــــور واضـ لبات المتعلقة بالقروض  المالية لعدم قيامها بةعداد المطا  اإلدارة قصـ
  حان 

 جل استحقاقها. أ البر

  سـداد قيمة القرض الممنوح من المؤسـسـة الليبية لالسـتثمار   إدارة تعير   -
ر
الصـندوق ا

ــاب فوائد عل قيمة القرض تجاوزت   ــ ــ ــ ل  5مما ترتب علي  احتسـ
 
ــنويا ــ ــ ــ   مليون دوالر سـ

ـــــعار   ةعادة ب   جانب عدم قيامإل  ـــ ــ ــ ــ ـــــة وفق أسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــسـ ـــ ــ ــ ــ تقييم القرض الممنوح من المؤسـ
ــــرف ال ـــ ــ ــ ــ ــــرف األمر  سعار المل ويرجع ذلك لتغير أ 2018الحالية منذ نهاية سنة   صــ ـــ ــ ــ ــ صــ

ــــينعكس   ــ ــ ــ ــــندوق وقد يؤدي   عل القوائمالذي سـ ــ ــ ــ ــــع المال  إل   المالية للصـ ــ ــ ــ تأثر الوضـ
 للصندوق. 
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  منن القروض لل  -
ر
ـــــرك لوحظ توسـع الصـندوق ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة دون توضـين  شـــ ات التابعة والمباشر

ـــــ    ــ بلغـ ـــــث  ــ حيـ ـــــا  ــ ــيلهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة تحصـ ــ واليـ ـــــال  الغرض  ــ ـــــالغ    إجمـ ــ والمبـ ــــة  القروض  ــ الممنوحـ
131,804,224  .

 
 تقريبا

  إبداء الرأي حول الجدوى  إل إدارة   الصـندوق  إدارة افتقار   -
ر
المخاطر وغياب دورها ا

 الفنية للقروض. 

ــــور  - ــ ــ ــــوية واالكتفاء   اإلدارة قصـ ــ ــ   مذكرات التسـ
ر
ــــوية المعلقات الظاهرة ا ــ ــ   تسـ

ر
المالية ا
ــنــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيلهــا من سـ ــهر دينــار    3,099,808أخريل حيــث بلغــ   إل    بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حبر نهــايــة شـ

 أغسطس. 

-    
ر
ــــافــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابقــة بلغــ  المبــالغ المضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويــة والمرحلــة من سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــذكرات التسـ

ـــــور دينار    4,657,701 ــ ـــــندوق وقصـ ــ ــابات الصـ ـــ ــ ـــــطس عل حسـ ــ ـــــهر أغسـ ــ حبر نهاية شـ
حيلها من سنة اإلدارة    تسوية هده المعلقات واالكتفاء بير

ر
 أخري. إل  المالية ا

ــــر معظم المعلقات تم ترحيلها أكير من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ســنوات بالرغم من أن المبالغ بســيطة   عشــــ
 تذكر. نسبية ال واألهمية ال

  متابعة الودائع لدي المصـارف حيث قام م -
ر
ـــــرف التأخر ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف الوفاء بالت  صـــ ــ ـــ ــ ــ ــ     صـــ

ر
ا

ـــــندوق بمبلغ ــ ــ ــ ـــــهر أكتوبر  دينار   59,616,215  الوديعة المالية للصـ ــ ــ ــ   شـ
ر
ـــــتحق  ا ــ ــ ــ اسـ

  الراعية. ة شـرك يدع  منحها ل قروض صـرف الممل خصم منها 2018

بالرغم من انتهاء عالقت  الوظيفية بالصندوق    (ج . ع ــ)عدم تسوية العهد الممنوحة ل -
 م. 2017وترحيل هذه العهدة منذ العام 

  اتخاذ    إدارة عدم قيام   -
ر
ــــندوق ا ــ ــ ــ جاع  اإلداريةات  اإلجراءالصـ ــــير ــ ــ ــ ــــأن اسـ ــ ــ ــ والقانونية بشـ

 السيارات المسلمة ألفراد من خارج الصندوق. 

ـــــرك العروض الفنية لل   إرفاقعدم  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــسات كما ال شـ ــ ة تم  مكتوبة ومعتمد يوجد أسـ
  . ها أساسالمفاضلة عل 

ـــر   احتواء - ــ ــ ــ ــ يات عل   محضــ ـــرك االجتماع )السابع( للجنة المشير ــ ــ ــ ــ ة واحدة من ضمن شــ
ــــرك أربــع  ــ  شــ

 
   ات قد تضمن  عرضا

 
   ماليا

 
  ال  وفنيا

ر
ــــرك أما باا ــ ات فقدم  عروضا مالية  شــ

 فقط. 

ــر أن ال - ر طريقة الحصول عل العروض  محضـ   واكتقر باإلشارة اإلعالن عنها  أو   لم يبير
 ات. شـرك فتن المظاريف المقدمة من الإل 

ــــتثماريةل - ــ ــ ــــحاب المحافظ االسـ ــ ــ ــــاب ألصـ ــ ــ ــــهرية تح  الحسـ ــ ــ أن  أي   تقديم توزيعات شـ
 
ا
ـــــتقبع ــ ــ ـــــيتم تحقيق ربــن مسـ ــ ــ ـــــاب عل فرض من أن  سـ ــ ــ يعتي     تمنن مبالغ تح  الحسـ

ر توزيــــع  ـــــاط التجـاري الـذي ال يجير ــ ـــ ــ ــ ــ إال بعـد نهـايـة    األربـاح مخـالفـة ألحكـام قـانون النشـ
ــــنة الما  اط  السـ ــــير ــــنوية مع اشـ انية السـ ر ـــــرور لية واعتماد المير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة وجود ربــن لص  يتم  ضـ

 . ر  توزيع  عل المساهمير

ـــــركوال  اإلنماءالتوزيعات تم  بالرغم من عدم اعتماد القوائم مالية لصـندوق   - ــ ـــ ــ ــ ــ ات  شـــ
  حينها. 

ر
 التابعة ل  ا
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ــــ  نتــاج ألي عمليــات مــاليــة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أو أي   إن هــذه التوزيعــات )لألربــاح غير المحققــة( ليسـ
 عل توقعات غير دقيقة.  تقييمل بل بناءا  إعادة ال أعم

-  
 
ـــــادا ــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة( لم تتم اسـ المحققـ ـــــاح غير  ـــــات )لألربـ ـــــذه التوزيعـ هـ عل طرق    يالحظ أن 

 الذي يعتي  مخالفة للمبادئ المحاسبية. األمر  محاسبية واستنتاجات سليمةل

ــنـدوق  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ظـل هـذه التوزيعـات لم يقم صـ
ر
ــــوق   اإلنمـاءا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــد تقلبـات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـبالتحوط ضـ

 
 
  الســــوق   أدواتاســــتثمارية ذات  أصــــول وأن   المســــتقبليةل خصــــوصــــا

ر
مالية مدرجة ا

 .  المال  الليب  

 إن هذه التوزيعات تم  دون وجود ما يغطيها من أرباح محتجزة لسنوات سابقة.  -

رضة لتآ ل األرباح إن توزيــــع  -
م
 مال . رأس  غير المحققة يجعل الصندوق ع

ـــتمرار  - ـــ ــ ــ ــ ــــواء   لوحظ اسـ ــ ــ ــ ــ ــــندوق سـ ــ ــ ــ ــ ــابات الصـ ــ ــ ــ ــ ــ   الحجوزات القانونية عل حسـ
ر
وتزايد ا

ــــتثمـاريـة نتيجـة  جنبيـاأل أو   بـالعملـة المحليـة ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـاب المحـافظ االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة والمتعلقـة بـأصـ
الصـندوق التواصـل   إدارة الذي يتطلب من األرباح األمر  توقف الصـندوق عن توزيــــع  

 القضايا للعمل عل معالجتها.  إدارة مع 

ــــتمرار   - ــ ــ ــ ــــندوق   إدارة اسـ ــ ــ ــ   الصـ
ر
ــــوف يحد من فرص التنمية   إدارة ا ــ ــ ــ أموال  بهذا النهج سـ

ــــتفيدين وهو ما يتعارض مع الغرض من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبة للمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاءوتحقيق العوائد المناسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   إنشـ
 الصندوق. 

 لالستثمارات الصناعية واخلدمية القابضة    المناء ة  شـرك 

ـــــعبية العامة   ــ ــ ــ ـــــدرت اللجنة الشـ ــ ــ ــ  أصـ
 
ــابقا ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  299القرار )  سـ ــ ــ ــ ـــــأن2007( لسـ ــ ــ ــ اإلذن  م بشـ

ــندوق   ــ ــ ــ ــيس   اإلنماءلصـ ــ ــ ــ   تأسـ
ر
ــادي واالجتماع  ا ــ ــ ــ ـــــرك االقتصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــاهمةل وبتاريــــخ  شـ ــ ــ ــ ة مسـ

ـــــعبية العامة  2008/ 06/ 09 ـــــدرت اللجنة الشـ  م أصـ
 
ـــــابقا ـــــنة  362القرار )  سـ م  2008( لسـ

ــــأن تعديل المادة ) ــ ــــندوق  1بشـ ــ ــــابق عل أن يقوم صـ ــ ــــادي    اإلنماء( من القرار السـ ــ االقتصـ
ــــرك ال  ةنشاءواالجتماع  ب ـــ ــ ــ ــ ــــرك   –ات القابضة  شــ ـــ ــ ــ ــ ات والتطوير  نشاءالقابضة لإل   اإلنماءة شــ
ـــــرك   –العقاري   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك   –القابضـة لالسـتثمارات الصـناعية    اإلنماءة شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ القابضـة    اإلنماءة  شـــ

ـــتثمارات الخدمية ــ ــــرك مال كل  رأس  ويكون  (لالسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــنة  دينار   1,000,000 ةشـ خالل سـ
ـــــرك اجتمع  الجمعية العمومية لل   م2010 ــ تم االتفاق عل  و   ة لتعديل عقد التأسيسشــ

ــرك تعديل اسم ال ــ ــ ــ ــرك ة لتصبن  شــ ــ ــ ــ لالستثمارات الصناعية والخدمية القابضة    اإلنماءة  شــ
ـــــرك مال الرأس   وتم االتفاق عل زيادة  ــ ــ ـــــرك ال أهم أغراض ومن ل  (دينارمليار  إل )  ةشــ ــ ــ   : ة شــ

أو   ات التابعة لها شــــرك ال إدارة استثمار اموالها وممارسة نشاطها واألنشطة المرتبطة بهال  
  
ر
  تساهم فيها  األخرى ات شـرك ال ة إدار المشاركة ا

 . البر

 التابعةات  شـركة والشـرك مساهمات ال

ــــرك  إدارة قيام مجلس   لالستثمارات الصناعية والخدمية القابضة خالل سنة    اإلنماءة شــ
: ات وبيانها كما شـرك  2بتصفية عدد  م2014  يل 
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 التصفية قيمة ناتج   قيمة االستثمار  نسبة المساهمة  رأس المال  اسم المساهمة 

اد  اإلنماءش /   1,093,218 3,000,000 % 100 3,000,000 الزراعية اآلالت  الستير

اد   اإلنماء ش/   1,729,101 3,000,000 % 100 3,000,000 الثقيلة اآلالت الستير

 2,822,319 6,000,000  6,000,000 جمالي اإل 
 

ر قيام مجلس     باتخاذ لالستثمارات الصناعية والخدمية القابضة    اإلنماءة شــرك  إدارة تبير
ــــرك اجراءات بشأن تصفية   ــ اد   اإلنماءة شــ )تح  م  2014المواد الغذائية من سنة    الستير

 حبر تاريخ .  التصفية(

 قيمة االستثمار  نسبة المساهمة  رأس المال  اسم المساهمة 

اد   اإلنماء ش/   154,387,388 % 99.974 145,428,027 المواد الغذائية الستير
 

 المساهمةة العزيزية لصناعة الزجاج  شـرك   / 1

 اسم الشـركة
 رأس المال  

 االسمي 

 رأس المال المدفوع  

 واالحتياطي 

 الخسائر  

 المجمعة

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية

 نسبة  

 المساهمة

الع ي ية لصناعة  

 الزجاج المساهمة
120,000,000 75,792,000  (67,384,332) 8,407,668 40 % 

 

: ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
 اآلن

 العمل. ة متوقف عن شـرك الوضع التشغيل  لل  -

انية تم  المصادقة عليها من الجمعية العمومية لل آ  - ر ــــرك خر مير ــ ــ ــ لسنة  ة كان  عن اشــ
  
ر
 م. 2008/ 12/ 31المالية المنتهية ا

ـــــرك ال إدارة تأخر   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   إعداد شـ
ر
ــاباتها ة ا ــ ــــة    واعتمادها   وإقفال حسـ من الجهات المختصـ

انيات معدة كان  من آ والمعنية وأن  ر  م. 2014م حبر سنة 2009 خر مير

ا مالخسائر    إجمال  بلغ   - والمتابعة حبر تاريخ    ط التخطي  إدارة من واقع تقارير    ةالمير
 المال المدفوع. رأس  % من 89وبنسبة حوال  دينار  67,384,322مبلغ 

ــــر   إدارة عدم قيام رئيس مجلس  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــغل وظيفة  ك شـ ـــ ــ ــ ــ ة الع ي ية بتكليف موظف لشـ
  بال
ر
 ة. شـرك مدير عام الإفادة ة وذلك حسب شـرك المكتب القانون

ــــداد قيمة   - ــ ــ ــــاط بسـ ــ ــ ــــة بتجديد   اآلالتمن خالل ما ورد بتقرير النشـ ــ ــ والمعدات الخاصـ
اض من م ـــــرف المصـــنع وتطويره عن طريق االقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ توريد هذه    ولم يتمالصـــحاري    صـ

 والمعدات حبر تاريخ .  اآلالت

ي لصناعة ال   بو أشـركة  /  2
 المساهمةات  مشـروبعطنن

 ة شـرك اسم ال 
 رأس المال  

 االسمي 

 رأس المال  

 المدفوع 

 الخسائر  

 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 

   نسبة

 المساهمة 

  لصناعة  أ
بو عطبر

 ات مشـروب ال
27,000,000 39,411,015 21,175,408 60,586,423 24 % 
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ـــــركة  إدارة عدم قيام مجلس   - ــ ـــ ــ ــ ــ   لصـناعة ال بو أ شـــ
ـــــروبعطبر ــ ـــ ــ ــ ــ ات المسـاهمة بدعوة  مشـــ

ــــرك  ــ ــــرك لالستثمارات الصناعية القابضة الجتماع الجمعية العمومية لل   اإلنماءة شــ ــ ة شــ
 م. 2019/ 07/ 07المنعقد بتاريــــخ 

ــــتثمــــار أن  من خالل االطالع عل تقــــارير   - ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة تمــــ  آ إدارة التخطيط واالسـ ر خر مير
  اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد بتــاريــــخ  

ر
ــــادقـة عليهــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2019/ 07/ 07المصـ

ــنـة المـاليـة    عن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     م2018السـ
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد  عن عـدم وجود مـا يفيـد مبر وكيف تم اعتمـفضـ

انيات العمومية للسنوات  ر  . م2017-2016-2015-2014المير

 . ة القابضةشـرك المراسالت الصادرة من ال أغلبة بالرد عل شـرك عدم قيام ال -

ـــــرك افتقار ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــة عل  شـ ــــاهمتها   أغلبة القابضـ ــــتندات المتعلقة بمسـ ـــــرك المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة بشـ
  محـا ر اجتمـاع الجمعيـة العموميـة لل اب

ر
  والمتمثلـة ا

ــــركـوعطبر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة والقرارات  شـ
ـــــر الصادرة عنها وكذلك   ـــــرك ال إدارة اجتماع مجلس   محضــ ة والقرارات الصادرة عن   شــ
انيات العمومية  وكذلك المعامالت ر  ة. شـرك لل المالية المتعلقة بالمير

ــــرك ال  إدارة قيام   - ــ ــ ــ ــ ــــرف ة بالتشــ ــ ــ ــ ــ هذا من دينار   مليون  32  بمبالغ مالية طائلة وقدرها   صــ
ـــــتوفية   إدارة واقع تقرير   ــ ــ ــ ـــــات مسـ ــ ــ ــ التخطيط والمتابعة دون وجود خطة كاملة ودراسـ

والجمعيــة العموميــة    اإلدارة عمــار واإلحالل والتطوير معتمــدة من مجلس  اإل   عــادة إل 
  تم  اإلفصاح ة ودون شـرك لل 

 ها. صـرف عن مصدر المبالغ البر

 الشـركة العالمية للمشـروبات  /  3

 ة شـرك ال   اسم
 رأس المال  

 االسمي 

 رأس المال المدفوع  

 واالحتياطي 

 الخسائر  

 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 

 نسبة  

 المساهمة 

ش/ العالمية  

 ات مشـروب لل 
6,000,000 60,000,000  (81,560,351)  (21,560,351) 23.6 % 

 

  اجتماع الجمعية العمومية لل آ أن   -
ر
ــــادقة عليها ا انية تم  المصـ ر ـــــرك خر مير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة عن شـ

ــــة المن ــــاليـ ــــة المـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    تالسـ
ر
ــــة ا ــــاريــــخ  2018/ 12/ 31هيـ ــــان بتـ وأن  م  2019/ 08/ 01م كـ

انيات ر  . م2020-2019المالية الجاهزة للعرض عن السنوات  المير

ــــرك  إدارة عدم تعاون   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــروبة العالمية لل شـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ات مع هيئة المراقبة المكلفة من مشـ
 القابضة. ة شـرك ل ة وهذا وفق ما ورد بتقرير النشاط لشـرك الجمعية العمومية لل 

ــائر المجمعــة حبر نهــايــة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة المــاليــة  بلغــ  قيمــة الخسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ وقــدرة  2020السـ
ــــرك المال الرأس    تفوق قيمةدينار أي    81,560,351 ــ دينار    21,560,351ة بقيمة  شــ

انية العمومية وذ ر  م. 2020معتمدة عن سنة الغير لك من واقع المير

 السـريعةخدمات الطرق  /  4

 ة شـرك اسم ال 
 رأس المال  

 االسمي 

 رأس المال المدفوع  

 واالحتياطي 

 الخسائر  

 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 

 نسبة  

 المساهمة 

خدمات الطرق  

 ةسـريعال
100,000,000 50,000,000 12,180,629 62,180,629 19.25 % 
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ـــــرك ال إدارة تأخر   - ــ انية تم  المصادقة  شــ ر   إعداد وإقفال حساباتها حيث أن أخر مير
ر
ة ا

م وأن  2009/ 12/ 31عليها من الجمعية العمومية كان  عن الـسنة المالية المنتهية  
  تح  

انيات البر ر  . م2014حبر  2011 عن السنوات اإلجراءالمير

ــرك لدى    تها معلومات عن مساهمأي    عدم توفر  - ــ ــريعة خدمات الطرق الشــ ــ ة وذلك ســ
 القابضة. ة شـرك فق ما ورد بتقارير النشاط بالو 

ـــــرك   إدارة عدم قيام   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــريعة خدمات الطرق الشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ال إدارة ة بموافاة  ســـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة القابضـة  شـــ
ـــــرك ال  إيراداتبكشـف يوضـن  ــ ـــ ــ ــ ــ ة ونتيجة نـشاطها وذلك وفق ما ورد بتقرير النـشاط  ـشــ

 القابضة. ة شـرك بال

 المساهمةلمونيوم  شـركة الليبية لصناعة األال /  5

 ة ـرك شاسم ال 
 رأس المال  

 االسمي 

 رأس المال المدفوع  

 واالحتياطي 

 الخسائر  

 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 

 نسبة  

 المساهمة 

لمونيوم  الليبية لصناعة األ

 المساهمة
14,000,000 6,154,684 0000 6,154,684 35 % 

 

 ة لم تمارس نشاطها من تاريــــخ التأسيس. شـرك ن الأ  -

 م. 2015ة كان خالل سنة شـرك للجمعية العمومية لل  اجتماع خر آ  -

ــــرك مخالفة الجمعية العمومية لل  - ـــ ــ ــ ــ ( من القانون  33ة ومجلس إدارتها لن  المادة )شــ
 بشأن النشاط التجاري.  م2010لسنة  (23)رقم 

   المساهمةللصناعات الهندسية    اإلنماء  ة/ شـرك 6

 ة شـرك اسم ال 
 رأس المال  

 االسمي 

 رأس المال المدفوع  

 واالحتياطي 

 الخسائر  

 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 

 نسبة  

 المساهمة 

للصناعات    اإلنماء

 الهندسية
67,000,000 51,430,000  (54,131,137)  (5,403,116) 98.061 % 

 

   بلغ  نسبة الخسائر  -
ر
 . % 111ما نسبت  المال المدفوع رأس  ا

ـــــرك ال إدارة تأخر   - ــ   إعداد شــ
ر
انية تم  المصادقة  ة ا ر وإقفال حساباتها حيث أن أخر مير

   
ر
ــــنة المالية المنتهية ا مل  2014/ 12/ 31عليها من الجمعية العمومية كان  عن السـ

انيات الجاهزة للعرض  وأن ر ر عن سنعليها المير  . م2016-2015تير

ن نتيجة نشاط  إة القابضة  شــــرك من خالل االطالع عل المستندات المتوفرة لدى ال -
ـــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ة من  شـ ــــائر بقيمة  2020/ 12/ 31م حبر  2020/ 01/ 01ة عن الفير ـــ ــ ــ ــ م خسـ

ـــــائر إل  ى ممـا أد  دينـار  2,701,979 ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمـة الخسـ
ر
ا مـة حبر بلغـ  مبلغ   زيـادة ا المير

 . دينار  54,131,137وقدرة 

ــرك   إدارة مخالفة الجمعية العمومية ومجلس  - ــ ــ للصناعات الهندسية لن     اإلنماءة شــ
 لسنة.  (23)اري الليب   رقم ( من القانون التج31المادة )
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 المعادنالبحر المتوسط لتشكيل    ة/ شـرك 7

 ة شـرك اسم ال 
 رأس المال  
 االسمي 

 رأس المال المدفوع  
 واالحتياطي 

 الخسائر  
 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 
 نسبة  
 المساهمة 

البحر المتوسط  

 لتشكيل المعادن 
50,000,000 18,250,000  (12,774,384) 3,949,644 100 % 

 

ا مة من تاريــــخ تأسيس ال -  . دينار  12,774,384ة شـرك بلغ  قيمة الخسائر المير

 . دينار  1,525,972م 2020بلغ  قيمة الخسائر لسنة  -

  قيمة اإل  -
ر
    يراداتتدن

ر
ــــنة المالية المنتهية ا م  2020/ 12/ 31حيث بلغ  خالل السـ

 . دينار  54,333 مبلغ

ــنويـة مـا قيمتـ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   60عل عـدد   ةدينـار موزعـ  1,343,470بلغـ  قيمـة المرتبـات السـ
 موظف. 

ــرك  إدارة عدم قيام مجلس   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمعية    المعادن بدعوة ة البحر المتوســـط لتشـــكيل  شـــــ
 م. 2019/ 06/ 24تاريــــخ  لالنعقاد منذ ة شـرك العمومية لل 

ــــرك عدم قيام هيئة مراقبة   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــكيل المعادن من ممار شـ ــ ــ ــــط لتشـ ــ ــ ــــة ة البحر المتوسـ ــ ــ سـ
ـــــرك  المعمول ب  بالسا   اختصاصاتها وفق النظام األ  ــ ــ العمومية    بدعوة الجمعيةة  شــ

 م. 2019/ 06/ 24ة لالنعقاد منذ تاريــــخ شـرك لل 

 سمنت المساهمةيطالتشمنُني لصناعة اإلإ شـركة  /  8

 نسبة المساهمة  رأس المال  ة شـرك اسم ال 

  لصناعة اإل إ
 % 50 20,000,000 المساهمة سمن يطالتشمنبر

 
 

ـــــرك تمارس اللم   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاطها منذ تاريــــخ  شـ ــــهالة نشـ ــــيسـ حبر    اإلنتاج مرحلة    ولم تدخل  تأسـ
 تاريخ . 

 القابضة. ة شـرك ة التابعة بةحالة تقارير دورية عن وضع الشـرك عدم قيام ال -

انية مصادق عليها من الجمعية العمومية آ  - ر  م. 2009سنة خر مير

م  2013/ 09/ 26خ لهــا بتــاريــــ   انعقــاد خر  آ حيــث كــان  تــأخر انعقــاد الجمعيــة العموميــة  -
 م. 2010لسنة  (23)( من القانون التجاري رقم 163بالمخالفة لن  المادة )

ــادة ) - ــا لن  المـ ــالفـــة الجمعيـــة العموميـــة ومجلس إدارتهـ ــانون  35مخـ   (23)( من القـ
  تن  عل2010لسنة  

ة ممارسة شـــــرك لم تبدأ ال )إذا  : م بشأن النشاط التجاري والبر
ـــــاطهـا  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر   6توقفـ  لمـدة أو   نشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجـل إوجـب عليهـا   متتـابعـةأشـ ــ ـــ ــ ــ ــ خطـار مكتـب السـ

ــــرك وإذا لم تقم ال  بذلكلالتجاري المخت    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االســتمرار في   أو   ة بممارســة النشــاط شــــ
يطلب مكتب السجل التجاري من المحكمة االبتدائية  ل  لإلخطار أشهر تالية    6لمدة  

 . ) ةشـرك القرار بتصفية وحل  ةصدار المختصة ب
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 سمنت لإل   ليةاألهة  شـرك ال /  9

 نسبة المساهمة  رأس المال  اسم المساهمة 

 % 21.2 600,000,000 المساهمة سمن  لإل   هلية األ
 

ـــــركة ال  إدارة استفادة رئيس مجلس  - ــ ــ ــ   مساهمة ال(  ا. خ . ص)شــ
ر
ـــــرك بعضوية ا ــ ــ ــ ة لدى  شــ

ــــرك ال م  2018( لسنة  7بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم )  سمن لإل   هليةة األشــ
ــــأن تقرير الحوكمة وقرار مجلس الوزراء رقم ) ــ ــ ــ ــــنة  15بشـ ــ ــ ــ ــــأن تقرير  2018( لسـ ــ ــ ــ م بشـ

 احكام اصالحية. 

  انعقـاد الجمعيـة العموميـة لل  -
ر
ــــركـة حيـث كـان  تـأخر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لهـا بتـاريــــخ   انعقـاد خر  آ شـ
قانون التجاري رقم ( من ال163م وهذا ما يعد مخالف لن  المادة )2019/ 04/ 09
 م. 2010لسنة  (23)

-   
ـــــرك ال إدارة تراجر ــ ـــ ــ ــ ــ   إلزام الشــ

ر
ـــــرك ة القابضة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ات المساهمة بها بموافاتها بالبيانات  شــ

ـــــاهمتها  ــ ــ ــ ام ال  لوالتقارير والمعلومات المتعلقة بمسـ ر ـــــرك حيث لوحظ عدم الير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ة شـ
 بةحالة التقارير والبيانات باعتبارها من إحدى مساهماتها.  سمن لإل  هليةاأل

 النباتيةة الزيوت  شـرك   / 10

 ة شـرك اسم ال 
 رأس المال  
 االسمي 

 رأس المال المدفوع  
 واالحتياطي 

 الخسائر  
 المجمعة 

ي حقوق  
ن
 صاف

 الملكية 
 نسبة  
 المساهمة 

ش/ ال يوت  
 النباتية

30,000,000 21,208,370  (1,486,302) 17,990,595 100 % 

 

ــــادقــة عليهــا من الجمعيــة  آ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة تم المصـ ر    خر مير
ر
م وأن  2015/ 12/ 31العموميــة ا

ر  ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ
انيبر ر ر    مير م جاهزة للعرض عل الجمعية العمومية  2017-2016الماليتير
 القابضة. ة شـرك ة وذلك وفق ما ورد بتقرير النشاط بالشـرك لل 

 . لالنعقاد ة شـرك ة ال يوت بدعوة الجمعية العمومية لل شـرك  إدارة عدم قيام مجلس  -

ـــــرك ال إدارة قيام رئيس مجلس  - ــ ـــ ــ ــ ــ لسـنة    (8)القرار رقم    ةصـدار م ب2018ة خالل سـنة  شـــ
ــميـة  2018/ 05/ 02يــــخ  م بتـار 2018 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  (غ ع.أ. )م بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ  رئيسـ

 
للجنـة التمويل   ا

: ومن خالل الفح  لوحظ  لة ال يوت النباتيةشـرك لمتابعة القرض الممنوح ل  
ر
 اآلن

ـــــركمراقبة بالوهيئة    إدارة بالعديد من العضـــويات بمجالس   (غ . ا . ع )  اســـتفادة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   اتشـ
 التابعة. 

بـةلغـاء قرار لجنـة التمويـل لغرض متـابعـة القرض   اإلدارة عـدم قيـام رئيس مجلس  ▪
ــــرك تسليم كامل قيمة القرض ومتابعت  من قبل    وخاصة بعد  ة ال يوت النباتية  شــ

ـــــتفادة   ــ ــاءبالرغم من اسـ ـــ ــ   تمنن لهم  أعضـ
   لجنة التمويل من المكافآت البر

 
ـــــهريا ــ شـ

 حبر تاريخ . 

ـــــر مقيام لجنة التمويل بعقد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة عل الرغم من  حضـ ـــ ــ ــ ــ اجتماع واحد نهاية كل سـ
: كما   وبيانها  لالثابتةاستفادتهم من قيمة المكافآت الشهرية   يل 

 البيان  القيمة  رقم القيد 

 دينار   45,919 2019/ لسنة  9/ 1
لسنة    6حبر شهر    1من   األشهر و  2019لسنة  12 حبر  1من  األشهر عن 

 م 2020
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ــرك بالرغم من تمويل ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االقتصـــادي واالجتماع  بقيمة    اإلنماءة بقرض من صـــندوق  شـــــ
 خسائر.  أصبح  ال أن نتيجة نشاطها إدينار  10,000,000

ي    اإلنماء  ة/ شـرك 11
اد الوطنن  التصفية(  )تحت المواد الغذائية المساهمة    الستت 

 نسبة المساهمة  رأس المال  اسم المساهمة 

    اإلنماء ش/ 
اد الوطبر  % 99.974 154,428,027 التصفية( )تح  المواد الغذائية المساهمة  الستير

 

  استفادة   -
  ل  المصقر

ر
ـــــرك القانون اد   اإلنماءة  شــ بالمكافأة الشهرية    الغذائيةالمواد    الستير

ــــا   ــ ــــالغ قيمتهـ ــ ــــار    4,500البـ ــ ة  دينـ الفير ــــة عن  ــ ـــــافيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاريــــخ  2015/ 11/ 10صـ ــ تـ م حبر 
ـــــدار العمومية بدون قيام الجمعية  أي    م بالمخالفة2016/ 10/ 17 تكليف تمديد   ةصـ

 عن المدة المذكورة أعاله. 

ـــــرك ال إدارة أفادت   - ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شـــ   بالمزايا المالية عن الفير
ر
  القانون

ة بعدم علمها بتمتع المصـقر
 دينار.  54,000ة تقدر حوال  جماليحيث أن القيمة اإل  أعالهلالمذكورة 

ــــوص وه  تبــدأ  أي    وجود مــدة مفقودة خــاليــة من وجود  - ــ ـــ ــ ــ ــ من تــاريــــخ  تمــديــد بــالخصـ
ـــــرك ال إدارة وأن م  2019/ 12/ 01خر تمديد آ م حبر تاريــــخ  2017/ 10/ 18 ــ ة ال علم شــ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بـــالمزايـــا المـــاليـــة عنـــلهـــا بتمتع المصـ
ر
  القـــانون

ن ة المفقودة من عـــدمـــ  ألالفير    قر
  ول  أحقيت  التوقيع المنفرد.  صـرف ة تح  تشـرك حسابات ال

ر
  القانون

 المصقر

ر قيـام   - ــيـة عل ال  (ت. ع . م)تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـبرفع قضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبتـاريــــخ    تعـابـ لأ ة وذلـك مقـابـل  شـ
ــاءا م وذلـــك  2017/ 03/ 14   األمر    عل  بنـ

ئ
ــمـــال    الوالن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدر من محكمـــة شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي صـ

ــــرك ال إلزامطرابلس االبتدائية   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــالن المحام  لدينار   1,850,000ة بدفع مبلغ  شـ ــ صـ
م مع أ وذلك مقابل    (م.ع.ت) ــــرك التعاب  حســب العقد المي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    ةلشــــ بتقرير  حيث تبير

  أن  
ـــــقر ــ ــ ــ ـــــتلم  (.تع . م)المصـ ــ ــ ــ وبعلم رئيس دينار    1,850,000المبلغ البالغ قيمت     اسـ

 الجمعية العمومية السابق. 

ــــحب قيمة المكاف  -   عند قيامة بسـ
ر
  القانون

ــــقر ــــاب  آ مخالفة المصـ ــــهرية من حسـ ت الشـ
 قيامإل   باإلضافةمدت    ه انتهاءبعد   األول الخليج   صــــرف م

م
بسحب مبالغ مالية من    

ي كعهدة   األول الخليج  صـرف ة بمشـرك حساب ال  ة. شـرك منها عل ال صـرف لل  تسيير

    باتخاذ عدم قيام هيئة المراقبة   -
ر
  القانون

ــقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارمة ورادعة حيال المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ اجراءات صـ
ـــــرك ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد   اإلنماءة  شـــــ ـــــرك المواد الغذائية بشـــأن المدة المحددة لتصـــفية ال الســـتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شـــــ

ـــــافة ـــــالت وتزويد العدم إل   باإلضـ   بالرد عل المراسـ
ر
  القانون

ـــــقر ـــرك قيام المصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ة شـ
  حق 

ــــقر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بـالمعلومـات المـاليـة حيـث أن الجمعيـة العموميـة منحـ  المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ القـابضـ
  حسابات ال صـرف الت

ر
 ة بشكل منفرد. شـرك ا

ر قيام   - ـــــرك ال  إدارة تبير ــ ـــــرف ة بالتشــ ــ   قيمة ناتج التصفية لعدد    صــ
ر
ـــــرك ا ــ ر والشــ ـــــرف تير ــ   صــ

  
: وبيانها كما  لأخرى ات مصـروف ة القابضة و شـرك ال منها عل مرتبات موظقر  يل 

 القيمة  البيان  ت

اد   اإلنماء ة شـركناتج تصفية   1  1,093,218.026 الثقيلة ومعدات المحاجر اآلالت  الستير

اد   اإلنماء ة شـركناتج تصفية   2  1,729,101.720 الزراعية اآلالت  الستير

 2,822,319.746 جمالي اإل  
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   شـركة القابضةالمالي لل  األداء

ر   من خالل المتابعة والفح  - انية معتمدة من قبل المراجع الخارج   آ ن إ  تبير
ر خر مير

 . م2013عن سنة 

انيات الجاهزة للعرض عل الجمعية العمومية   - ر ــــرك لل أن المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات   ة عن شـ ــ ــ ــ ــ السـ
 . م2013 حبر م 2010

ــنوات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا عن السـ ــــارج   بمراجعتهـ ــــاهزة ولم يتم تكليف مراجع خـ ــــات الجـ انيـ
ر أن المير
 . م2019م حبر 2014

انية منجزة من آ أن   - ر  . م2019ة عن السنة المالية شـرك المالية بال اإلدارة خر مير

 ة بةعداد قوائم مالية مجمعة. شـرك ال إدارة عدم قيام  -

ر عن الحوكمة بال - ــؤولير ــ ــ ــ ـــــرك هذا ولم يتعاط المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــاهمات  ة  شـ ــ ــ ــ مع تعير تلك المسـ
ــبةحيث غاب     لوكذلك ضـــعف األداء المال   ــاءلة والمحاسـ   ظل االنحرافات    المسـ

ر
ا

  نتيجة نشاط 
ر
 شـركة. ال ا

 شـركةلل الجمعية العمومية  

ــــركــتــأخر انعقــاد الجمعيــة العموميــة لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــان بتــاريــــخ    اجتمــاع خر  آ حيــث أن    لةشـ
 م وكان الغرض من2018/ 11/ 27

م
ـــــرك لل   سا   تعديل النظام األ     لن     ة بالمخالفةشــ

ـــــأن االجتمـاعات الدورية للجمعيـات العمومية    163المـادة   ــ ـــ ــ ــ ــ من القـانون التجـاري بشـ
 م. 2018ة خالل سنة شـرك  المعدل لل سا   ( من النظام األ 27وكذلك ن  المادة )

  المصــــادقة عل القوائم المالية لل  -
ر
ــــركة حيث أن تأخر الجمعية العمومية ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خر آ شــــــ

ــــادق   ـــــرك عليها من قبل الجمعية العمومية لل قوائم مالية مصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة  شـ ة كان  عن السـ
 م. 2009المالية 

ـــــرك مخالفة الجمعية العمومية لل  - ــ ــ  المعدل  سا   ( من النظام األ 32ة لن  المادة )شــ
ــــمية مجلس   إعادة وذلك بعدم قيامها بةجراء   ــ ــ ــ ــــالحية بتاريــــخ   اإلدارة تسـ ــ ــ ــ المنته  الصـ

ــــونها حبر  2020/ 10/ 03 ــ ــ ــ   يتقاضـ
ــــهرية البر ــ ــ ــ م عل الرغم من تمتعهم بالمكافآت الشـ

 تاريخ . 

ـــــرك مخالفة الجمعية العمومية لل  - ــ ــ  المعدل  سا   ( من النظام األ 44ة لن  المادة )شــ
ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــميــة هيئــة المراقبــة المنتهيــة   ةعــادة م وذلــك بعــدم قيــامهــا بــ2018خالل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ
 م وحبر تاريخ . 2020/ 10/ 03يــــخ الصالحية بتار 

ــــرك مخالفة الجمعية العمومية لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــاتها وفق ن  المادة  شـ ـــــاصـ ـــــة اختصـ ة من ممارسـ
 . 3والفقرة  2الفقرة  (19)

 ة  شـرك ال   إدارةمجلس  

ــــرك ال إدارة مخالفة مجلس   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــا   ( من النظام األ 22ة لن  المادة )شـ ــ ــ ــ   ل المعدلسـ
ــا   8( الفقرة  36المــــادة )وكــــذلــــك ن    ــبــــب عــــدم قيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاذ  وذلــــك بسـ م المجلس بــــاتخــ

  المواعيد المحددة  ة لالنعقاد شـرك لل إجراءات دعوة الجمعية العمومية 
ر
 لها. ا
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  متابعة مساهمات ال اإلدارة مجلس أداء  ضعف -
ر
ة. شـرك ا  ة المتعير

  بع    اسـتمرار  -
 شـهرية بالرغم من تغيبهم علاإلدارة مكافآت  مجلس    أعـضاءتقاضر

 . م2021-2020بع  االجتماعات عن السنوات 

ـــــرك ال إدارة قيام مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أعضـــاءة بعقد بع  من اجتماعات  دون حضـــور رئيس و شـــــ
 هيئة المراقبة. 

ــــرك ال إدارة مخالفة مجلس   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــا   من النظام األ  3( الفقرة  19ة لن  المادة )شـ ــ ــ ــ   سـ
ــــات الجمعية العمومية ومنها   ــ ــــاصـ ــ ــــة بع  من اختصـ ــ ــــبب قيام  بممارسـ ــ المعدل بسـ

انية التقديرية.  ر  اعتماد المير

م  2019لســـنة    9/ 1رقم    م والقيد 2019لســـنة    12/ 16اليومية رقم   تم بموجب قيد  -
ـــــرف  ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك دينار    4,321ة  إجماليبقيمة   اإلدارة قيمة تذاكر سـفر لرئيس مجلس   صـــ

: حيث لوحظ بشأن  ما  للغرض البحث عن فرص استثمارية بدولة تركيا   يل 

  بالمهمة  -
 الخارجية. عدم وجود ما يفيد بذهاب المعبر

 عدم وجود قرار مهـــــــمــــة والغرض مــــنها مرفق بالقــــــيد.  ▪

 ة. أجنبية بالبحث عن فرص استثمارية بدول شـرك عدم القدرة المالية لل  ▪

ـــــرف تم   ▪ ـــــلس   قيمة تذاكر السفر بناءا  صــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــادرة عن رئيس مجــ ـــــــ ـــــــ عل الرسالة الصــ
  . اإلدارة 

ــع عدم قيام مجلس   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   منن أ اإلدارة بوضـ
ر
ــتناد عليها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس ومعايير يتم االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

 . العضويات

ــرك ال إدارة مخالفة رئيس مجلس  ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف بم  2019ة عند قيام  ســنة شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيمة    صــــ
عل   وذلك بناءا   (ش. سم. )إدارة غير مقيم داخل ليبيا  تذاكر سفر لعضو مجلس 

  
ر
ون يــد اإللكير   2,871ة إجمــاليــ  وبقيمــة 4/ 12ل  15/ 9ل 15/ 7 المرفق بــالقيــد   الي 

 . دينار 

ر   - ر عدد  ال  إدارة تولي  مهام رئيس مجلس  بمجرد   (اص. )  قيامتبير ـــــركة تعيير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2شـ
 : اإلدارة مستشارين بمرتبات شهرية ثانية عل وظيفة مستشار لرئيس مجلس 

 المرتب الشهري تاريــــخ التعاقد  الصفة  االسم 

 4,150 م 2018/ 01/ 10 مستشار رئيس المجلس  ا . م . م 

 2,000 م 2017/ 12/ 11 مستشار متعاون  م . ع . ع
 

 . بوضع معايير يتم االستناد عليها عند قبول المستشارين  اإلدارة عدم قيام مجلس  -

 . األصل  عدم وجود ما يفيد بالموافقة بالتعاون من مكان العمل  -

  بال للمستشارين بالملفالمؤهل العمل   إرفاقعدم  -
 ة. شـرك الوظيقر

ة العمل -   بال عدم وجود ما يفيد بمباشر
 ة. شـرك للمستشار بالملف الوظيقر

ر عدم قيام   - ــرك ال إدارة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   للبع  السنوات   العقود للمستشارين ة بتجديد بع   شــ
ـــــارين قد تمتعوا  اإلدارة ومن خالل الفح  والمتابعة مع  ـــ ــ ــ ــ ـــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ر أن المسـ المالية تبير

 . بقيمة المكافأة الشهرية دون وجود تمديد للعقد 
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ر وفق قيد اليومية رقم   - ــرك المالية بال  اإلدارة م مخالفة  2021لسنة    7/ 6تبير ــ ــ ــ ة عند شــ
ــــهر  ــ  2021/ 6قيامها بمنن مرتب عن شـ

ا
ـــــ)  م كامع ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الرغم من انتهاء مدة   عل  (م.م.أ لــ

ــاريــــخ   م معـــ  بتـ م دون وجود تمـــديـــد للعقـــد مرفق بـــالملف  2021/ 6/ 11العقـــد المي 
 .  
  للمعبر

 الوظيقر

ر قيـام رئيس مجلس   - ــــركـال  إدارة تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2018/ 05/ 06ة والمـدير العـام بتـاريــــخ شـ
ــأن توفير عدد  إل   بتوجي  كتاب ــ ـــ ــ ــ ــ يات بشـ

ــــير ـــ ــ ــ ــ ــيارات لرئيس مجلس   2لجنة المشـ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
  لوحظ من خاللهــــا قيــــامــــ  بتعــــديــــل الموازنــــة  والمــــدير ال  اإلدارة 

  ةالتقــــديريــــعــــام والبر
ــــرك لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ حقيت  بتعديل  أ عل الرغم من عدم   الســــياراتلة وذلك لص  تتضــــمن قيمة  شــ

ـــــرك  لل ســـا   وفق النظام األ   اإلجراءأن هذا   واعتمادها حيثالموازنة التقديرية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة شـ
 من ضمن اختصاصات الجمعية العمومية. 

 المراقبةهيئة  

ــــأن دعوة الجمعية العمومية    باتخاذ م هيئة المراقبة  عدم قيا  - ــ ـــ ــ ــ ــ باالنعقاد  إجراءات بشـ
ــنوات )  عن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من النظــــام  23حبر تــــاريخــــ ( بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة )  م2019السـ
م بشـــأن 2010لســـنة    (23)( من القانون رقم  203 المعدل وكذلك المادة )ســـا   األ 

 النشاط التجاري. 

اتو سيا  (أ ن. )رئيس هيئة المراقبة  استالم  - ــرك من قبل ال رة نوع كيا سير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مما يؤثر   لةشــ
  القيام بمهام  كعضــــو مراقب عل أعمال مجلس 

ر
ونشــــاط   اإلدارة عل اســــتقالليت  ا

 . ةشـرك ال

ــا الـــدوريـــة   - ــاتهـ ــا بتحرير    وكـــذلـــك عـــدم قيـــام هيئـــة المراقبـــة بعقـــد اجتمـــاعـ عـــدم قيـــامهـ
  سجل خاص  

ر
( من النظام  45)  لن  المادة رقم  بها بالمخالفةمحا ر اجتماعاتها ا

 م. 2018 المعدل لسنة سا   األ 

ـــــات مجلس  - ــ   جلسـ
ر
اك ا ـــــير ــ والجمعية العمومية    اإلدارة عدم قيام هيئة المراقبة باالشـ

ــــنة    (23)( من القانون رقم 202بالمخالفة لن  المادة ) ــــأنم  2010لسـ ــــاط   بشـ النشـ
 .التجاري 

 الحوكمة

ـــــرك ال إدارة مخالفة رئيس مجلس  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ (  7الصـــادر عن رئيس الديوان رقم ) ة للمنشـــور شـ
ــــنة   ــ ــــادر عن مجلس الوزراء  2018لسـ ــ ــــأن تقرير الحوكمة وكذلك القرار الصـ ــ رقم م بشـ

م بتسـمية  2019/ 04/ 24خ  حكام عند قيامة بتاريــــ أ م بشـأن تقرير  2018( لسـنة  15)
ــــركة القابضة و مجلس   عضو   (غ ع.أ. ) ـــ ــ ــ ــ  إدارة بالشــ

 
ــــرك ل إدارة بمجلس  رئيسا ـــ ــ ــ ــ ة تابعة  شــ

:  المعادن(  سط لتشكيل  )البحر المتو  ر الجمعية العمومية    عضو نتيجة تقلد وظيفتير
 ة التابعة. شـرك بال اإلدارة ة ورئيس مجلس شـرك لل 

  لرئيس مجلس   -
ر
ــرك ال إدارة اســتفادة المســتشــار القانون ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك بحصــول   (ام.م. )ة  شــــ

ـــــويات بال عل العديد  ــــرك من العضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــور األمر    ات التابعةشـ الذي يعد مخالف للمنشـ
ــــادر عن  ــ ــ ــ ــ ــــنة  7رئيس الديوان رقم )الصـ ــ ــ ــ ــ ــــأن تقرير الحوكمة وكذلك  2018( لسـ ــ ــ ــ ــ م بشـ

ـــــادر عن مجلس الوزراء   ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  15رقم )القرار الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن تقرير 2018( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حكـام  أ م بشـ
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م  2010لســــنة    (23)( من القانون رقم  175اصــــالحية وكذلك مخالف لن  المادة )
: كما   المصالنل وبيانها بشأن تعارض   يل 

 الصفة  االسم 

   4,150بقيمة  القابضة  ة شـرك مستشار بالعقد  م.م.ا 
 
 دينار شهريا

 ة البحر المتوسط لتشكيل المعادن بشـرك / إدارةعضو مجلس  م.م.ا 

 ة الع ي ية لصناعة الزجاج المساهمةبشـرك / رئيس هيئة مراقبة  م.م.ا 

 ةسـريعة خدمات الطرق ال بشـرك عضو هيئة مراقبة /  م.م.ا 

 للصناعات الهندسية المساهمة اإلنماء ة بشـرك إدارة عضو مجلس  م.م.ا 
 

ــــرك ال إدارة من منصب  كعضو بمجلس    (م.س.ش)استفادة   - ــ ــ ــ ــ ة القابضة بالعديد من شــ
ــــرك العضويات بال ــ ـــ ــ ــ ــ الذي يعد مخالف للمنشور الصادر عن رئيس األمر    لات التابعةشــ
الصــادر م بشــأن تقرير الحوكمة وكذلك مخالف للقرار  2018( لســنة  7الديوان رقم )

ــــنة  15مجلس الوزراء رقم ) ــ ــ ــــأن تقرير  2018( لسـ ــ ــ ــــالحيةإحكام أ م بشـ ــ ــ وبيانها كما   لصـ
 :  يل 

 تاريــــخ صدور القرار  الصفة  االسم 

 م 2017/ 10/ 03 ة القابضةشـرك ال اإلدارةعضو مجلس  م.س.ش 

 م 2019/ 04/ 24 ات مشـروب ة العالمية لل شـرك بال إدارة عضو مجلس  م.س.ش 
 

ــــو بمجلس منذ    (م.س.ش)  قيام - ــ ـــرك ال إدارة تولي  مهام عضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــةشـ ــ ــــمية    ة القابضـ ــ بتسـ
ــــقيق    ــ    (أ.س.ش)شـ

 
ــــوا ــ ـــرك بهيئة المراقبة لدى   عضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــكيل  شـ ــ ــــط لتشـ ــ ة البحر المتوسـ

 المعادن المساهمة. 

ــــرك ال إدارة ومما ســــبق نالحظ ضــــعف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   تحقيق  شــ
ر
  التنمية  أغراضــــة ا

ر
ها والمســــاهمة ا

هذا   سـليمة ويتضـن االقتصـادية من خالل اسـتثمار أموالها عل أسـس اقتصـادية تجارية  
 
 
  تكبدتها ال  جليا

ـــــائر البر ــــرك من خالل الخسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــحة لتفعيل  شـ ـــــة الواضـ ـــــياسـ ة وغياب السـ
ــــفيتها والبع   إعادة و  ــ ــ ــ ــــاهماتها البع  منها تم تصـ ــ ــ ــ ــــتثمارل وكذلك تعير مسـ ــ ــ ــ اآلخر    االسـ

 التصفية.  تواج  مخاطر 

 التنفيذيةاإلدارات  

ــــس لوحة رقم  - ــ ــ ــــيارة نوع هونداي جنسـ ــ ــ ــــتالم  سـ ــ ــ ــــابق باسـ ــ ــ ــــتفادة المدير العام السـ ــ ــ اسـ
ــليمها بعد قرار    1890864-5 ـــــرك نهاء مهام  كمدير عام لل إدون العمل عل تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة شـ

ـــــرك ال  إدارة عل الرغم من وجود مراسلة من  ــ ــ   عهدت  بعد انتهاء مدة  شــ
ر
ة بتسليم ما ا

 . عمل 

ـــــرك قيام مدير عام ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدار ة بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة    (8)القرار رقم    ةصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن 2020لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عارة  إم بشـ
ــــاط  للعمل بال دارة التابع إل   (قع.ع.م. ) ــــحية وادي الشـ ـــــرك الخدمات الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة عل شـ

:  لالتفرغ سبيل   
ر
ر اآلن  ومن خالل الفح  تبير

  دون وجود موافقـة بـالتعـاقـد  2018/ 11/ 26قيـامـ  بتـاريــــخ  -
م بتوقيع عقـد مع المعبر

 والتأهيل. العمل من وزارة 

  بالقطاع  شـرك ال إدارة تأخر   ▪
  مخاطبة رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطبر

ر
ة ا

  قــد يتقــاضر أكير من مرتــب حيــث تم توجيــ   
الخــاص لمعرفــة مــا إذا كــان المعبر

 م. 2021/ 01/ 27 الكتاب بتاريــــخ 
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  دون  ▪
ــحيــة عنــد قيــامــ  بــةجراء نــدب للمعبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مخــالفــة مــدير مركز الخــدمــات الصـ

ــحـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وكيـل الوزارة وذلـك  أو    العمـل بعرض الطلـب والموافقـة عليـ  من وزير الصـ
 م بشأن عالقات العمل. 2010لسنة  (12)وفق القانون رقم 

  من  ▪
ـــــتفادة المعبر ــ ـــــي اسـ ــ ــــرك مرتبات إحداها من ال  2عدد    تقاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــة  شـ ــ ة القابضـ

ــــرى و  ــ ــ ــــن    األخـ ــ ــ مـ ة  ــــير ــ ــ ــــفـ ــ ــ الـ ــــن  ــ ــ عـ ــــة  ــ ــ ــــحـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ وزارة  ــــن  ــ ــ ــــبر 2018/  11/ 26مـ ــ ــ حـ م 
 م. 2020/ 09/ 29

ـــــرك ال  إدارة   عدم قيام ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاه بالمخالف عن المدة  شـ جيع قيمة ما تقاضـ ة بةلزام  بير
 
 
 لحساب وزارة الصحة.  المذكورة سلفا

م  2020  ة لسنةشـــــرك ال  إدارة عن مجلس  ( الصادر 5)  للقرار   التنفيذية اإلدارة مخالفة   -
ــــركات وذلك لتغطية  بشــأن من ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   الحســابات الناتجة من تصــفية الشـ

ر
ــــرف ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ع التصـ

اماتها المال ر     130,000المبلغ  ية بحيث ال يتجاوز  الير
ر
ــــرف ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ دينار لقيامها بالتصـ

 . ينار د 2,822,319القيمة حيث بلغ  

 ة االستثمار الوطني شـرك 

ــــ   بموجب أحكام القانون   ــ ــ ــ ــــنة    (1)أنشـ ــ ــ ــ ر    م1986لسـ ــــاهمة الليبيير ــ ــ ــ ــــأن تنظيم مسـ ــ ــ ــ بشـ
ـــــرك بال ــ ــ ــ ـــــرك وتتمتع ال  دينارل  1,200,000,000ات العامةل وبرأس مال  شــ ــ ــ ــ ة بالشخصية  شــ

ــــاطها  ــــتقلة وتمارس نشـ     االعتبارية والذمة المالية المسـ
 
ــــنة  23ألحكام القانون )وفقا ( لسـ

 وتعديالت  المقيدة بالســــجل  ســــا   م بشــــأن النشــــاط التجاري وأحكام نظامها األ 2010
 التجاري. 

ات األداءاألداء المالي لل  شـركة ومؤش 

ـــــرك تكبدت ال ــ ـــ ــ ــ ــ   خـسائر عن الـسنة المالية  ـشــ
ر
  ة صـاا

ر
مل بقيمة  2021/ 12/ 31المنتهية ا

ــــجالت ال  دينارل  6,961,477 ــ ـــرك وذلك وفق سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   ةيراداتوفيما يل  بيان تحليل  ب  لةشـ
 شـركة: الات مصـروف و 

 الفرعي  البند
2021 2020 

 الفرق
 القيمة 

الوزن  
ي   النسنر

 القيمة 
الوزن  
ي   النسنر

 اإليرادات
 ( 71,390) 99.70 1,178,915 99.77 1,107,524 اإليرادات من النشاط 

 ( 1000) 0.30 3,500 0.23 2,500 اإليرادات األخرى 

 المصـروفات
  حكمها 

ر
 253,620 87.76 6,457,257 83.14 6,710,878 المرتبات وما ا

 460,139 12.24 900,483 16.86 1,360,622 المصـروفات والعمومية 

ي الدخل 
ن
 (786,150) -  (6,175,326) -  (6,961,477) صاف

    

ـــــرك لك  تتمو  ــ ـــ ــ ــ ــ   عدد من الشــ
ـــــرك ة االستثمار الوطبر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركات المملوكة والتابعة والشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  شــ
ـــــاهم فيهال ويبلغ عدد هذه ال ــ ــــركات  المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــمة عل   21شـ ــ ــــركةل مقسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ محافظ    4شـ

ــــرك من خالل متابعة وفح  اســــتثمارات الو   لاســــتثمارية ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تظهر بالمركز المال   شــــــ
ة البر

: مل لوحظ 2021/ 12/ 31حبر تاريــــخ   
ر
 اآلن

ـــــرك تعتي  ال - ـــــرك إحدى ال  هليةة األشــ   آل  إل شــ
ـــــركات البر   كجزء شــ

ة االستثمار الوطبر
ـــــرك مل وتمتلك ال2006مالهال خالل ســـنة رأس  من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصـــانعل ومن خالل   6ة عدد شـــــ

خالل   دينــارل  8,030,936متــابعــة القوائم المــاليــة لوحظ أنهــا حققــ  أربــاح قــدرهــا  
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المحققة خالل الســــنوات الســــابقة    األرباح مل وه  أرباح متدنية مقارنة ب2020ســــنة  
ــــ  أكير من   ــــث حققـ ــــار    مليون  34حيـ    دينـ

ــنبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا 2018و  م2019خالل سـ مل بينمـ
ـــــرك ال  تكبدت عدد من مصانع ــ ــ مالية   إدارة أن المصانع لها    وباعتبار ة خسائر ماليةل  شــ

ـــــرك نتيجة عدم قيام ال  مستقلةل فقد تكبدت خسائر  ة بتطوير المصانع عالوة عل شــ
ر بال ة وارتفاع العاملير . شـرك ارتفاع التكاليف المباشر  ة بشكل كبير

ـــــرك تعتي    - ـــــرك ة السهم من الشــ   تم تأسيسها حدشــ
يثا ذات نشاط خدم  )النقل  ات البر

ــنـة    العـام( ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إال أن   دينـارل  22,205,000وقـدره  مـال مـدفوع برأس   مل2018خالل سـ
ــــرك ش ال ــ ــ ــ   من خسائر مالية متتاليةل حيث بلغ  اس ة ومن تاريــــخ تأسيــ

ر
لخسائر  ها تعان

ــــنة المالية   ــ ــار   دينارل  2,623,374مبلغ    م2021خالل السـ ــ ــ تحققها    ة وتعتي  أكي  خسـ
ـــــرك ال ــ ـــ ــ ــ ــ     لدينار   303,823هال بينما بلغ  الخسـائر المرحلة مبلغ  سـة مند تأسـيشـــ

ر
وتأن

ــع الحـال  للنقـل العـام  نتيجـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات جـدوى فعـالـة تتالءم مع الوضـ ــ ـــ ــ ــ ــ لعـدم وجود دراسـ
ـــــرك ال  إنشاءبالدولة عند  ــ ــ ل وعدم اتخاة من قبل مجلس  شــ  

ـــــركة االستثمار الوطبر ــ ــ   ذ شــ
ـــــرك إجراءات كافية من ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــغيل الشـ ـــــرك ة لتشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــكل الذي يحقق الهدف من شـ ة بالشـ

 تأسيسها. 

ة والمملوكة شــــرك ات التابعة لل شــــرك ن الة أويا الليبية لالستثمار العقاريل مشــــرك تعتي    -
ــــبة   ــ إال أن   دينارل  18,000,000  وقدره   مال مدفوع رأس مالهال برأس   % من 100بنسـ

ــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من خســـائر مالية متتاليةل حيث بلغ  الخســـائر  شـــــ
ر
ة ومن تاريــــخ تأســـيها تعان

ــنـة المـاليـة  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا مـة حبر السـ ر لـلديوان   دينـارل 7,996,726  لغمب  م2020مير ولم يتبير
  شـرك ال ذ خا ات

ر
 مالها. رأس  ة إجراءات كافية لوقف ن يف الخسائر ا

ـــــرك تعتي    - ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ة االستثمارات للخدمات النفطية إحدى الشــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ات المملوكة لشــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
ــــتثمـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  االسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  خالل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وتـــأسـ

مـــال مـــدفوع قـــدره م برأس  2009ار الوطبر
ــارل  7,500,000 ــوتعمـــل ال  دينـ ــــركـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاقـــة  شـ ــال الطـ   مجـ

ر
ــات ا ــدمـ ــديم الخـ   تقـ

ر
ة ا

ــــركة لتوكيماوياتل حيث تعرض  الوالبير  ــ ــ ــ ــ   آ شــ
ر
لغ  قيمة الخسائر  مالها برأس    ل ا

   
ر
ل ولم تقم  ها مالرأس    % من 91.5بنسبة  أي    دينارل  6,862,699  م2021/ 12/ 31ا

 م. 2010( لسنة 23بتصفيتها وفق القانون )

ــــرك تعتي  ال - ــــرك ة الثقة إحدى الشــ ــــرك ات المملوكة لشــ   شــ
ر
ل وتعمل ا  

ة االستثمار الوطبر
ـــــ ــ بلغـ ـــــث  ــ حيـ ــال  ـــ ــ وتوزيعهـ اللحوم  اد  ــتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ ـــــال  ــ ـــــة   مجـ ــ ـــــدفوع رأس    قيمـ ــ المـ ـــــال  ــ  المـ

ـــــاطهـا وتـأجير العقـارات لجهـات   دينـارل  15,000,000 ــ ـــ ــ ــ ــ   من توقف نشـ
ر
ل  أخرىوتعـان

  ال
ر
ــــرك كما تعان ــ ــ ــ ة كان تآ ل رأس   ة من شــ خرها آ مالها بسبب تكبدها خسائر مالية كبير
 م. 2010( لسنة 23)مل ولم تقم وفق القانون 2021خالل سنة دينار  595,587

  تساهم فيها  شـــــرك ة الصحاريل إحدى الشـــــرك تعتي    -
ل  شـــــرك ات البر  

ة االستثمار الوطبر
   
ر
ــــو مالها وتتكبد  من تآ ل رأس  وتعان ــ ــ ــــنوات نتيجة سـ ــ ــ ــائر مالية منذ سـ ــ ــ ــ ل اإلدارة ء  خسـ

ــكــل عــامل ولم تقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بشـ ــتقرار قطــاع التــأمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  اإلجراء   بــاتخــاذ   إدارة بــالرغم من اسـ
 مل بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23ق القانون رقم )القانونية حيالها وف 

ـــــرك تعتي    - ــ ــ ة مملوكة لشــ ـــــرك ة الخي  ــ ــ   مجال االستثمار شــ
ر
ل وتنشط ا  

ة االستثمار الوطبر
فيهيةل حيث يبلغ   ــياحية والير ــغيل الفنادق والمنتجعات والمدن السـ ــياحة وتشـ والسـ

  من   15,000,000المــــدفوع  المــــال  رأس    قيمــــة
ر
ــآ ــــل    دينــــارل وتعــــان   تــ

ر
ــا رأس    ا ــالهــ مــ
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ةل ولم تقم    وتتكبد خسائر  (  23ة بتصفيتها وفق القانون رقم )شـــــرك ال إدارة مالية كبير
 م. 2010لسنة 

ــــرك تعتي    - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركة االستثمار ة االستثمارات للخدمات الطبية المساهمة مملوكة لشــ ــ ـــ ــ ــ ــ شــ
  برأس  

  شــرك وتعمل الدينار    10,000,000مدفوع  المال  الوطبر
ر
تقديم الخدمات  ة ا

ـــــركة لتالطبيةل حيث تعرض  ال ــ ـــ ــ ــ ــ   آ شــ
ر
  مالها حيث برأس    ل ا

ر
لغ  قيمة الخسائر ا

ـــــارل  7,779,911مبلغ    م2021/ 12/ 31 ــ ـــــة  أي    دينـ ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــال  رأس    % من 77.8بنسـ ــ مـ
 ةل ولم يتم تصفيتها شـرك ال

ا
 م. 2010( لسنة 23بأحكام القانون )عمع

ـــــرك ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ة الوطنية للتنمية والتجارة تم تصـفيتها وعدم وجود أصـول ناتجة عن هذه  شـــ
ر من خالل الفح  أنها الزل  تظهر بالقوائم المالية لل   التصفيةل ــــركةل  حيث تبير ــ ــ شــ
 ا. أصولهة و شـرك من استثمارات ال األصول عدام الديون و إوعدم 

ل الزال  تح  التصفشـرك ال - ية إال أن قوائمها  ة الوطنية لالستثمار العقاري والسياج 
ــبــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائر بنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــالهــال ووجود ديون  رأس    % من 100المــاليــة تظهر أنهــا تكبــدت خسـ

تبة عل ال ـــــرك وقضايا مير ــ ــ ةل وعدم تكوين مخصصات للخسائر المؤكدةل مما يؤكد شــ
ة االستثمار شـرك  إدارة قبل    ها إفالسعدم مصداقية القوائم الماليةل كما لم يتم إعالن 

  
ر
ل والمماطلة ا  

ل بموظف بالالوطبر  
ر
  القانون

ــــرك ذلك بالرغم من تغيير المصــقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شــــ
 . ها إفالسوذلك لتسوية الخسائر لعدم إعالن 

 شـركةأهم المالحظات عن مساهمات ال 

-    
ر
ــــرك ال أغلبتعان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة تصــــلشــــــ   إل    ات التابعة من خســــائر مالية كبير

رأس   نصــــف وثلبر
ها من قبل  فالسـإالذي يتطلب إعالن األمر   تعد مفلسـة قانوناآلخر    المالل والبع 

 ات القانونية. اإلجراء باتخاذ  ها قيامةل دون شـرك ال

ـــــرك التنفيذية بال  اإلدارة و  اإلدارة قيام مجالس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لصـــالن   ةشـــــ بتســـييل مبالغ مالية كبير
 خطة استثمارية. أو  اقتصادية جدوى دون وجود  لها ات التابعة شـرك ال

ديتها  ات التابعة وعدم جشـرك ة ولل شـرك واإلدارات التنفيذية لل   اإلدارة ضعف مجالس   -
  آل  إلي  

  إيجاد حلول للوضع البر
ر
 ا االستثمارية. أصولهاستثماراتها و ا

ــــرك تكليف عدة لجان لمتابعة اسـتثمارات ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروفات دون   ها ة وتحميل شـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عداد إمصـــ
ــيل  عن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا  تقرير تفصـ ــ ــــد هـ ــ يوجـ ــــا وال  ــ ــــالجتهـ ــ    أي    وطرق معـ

ر
ـــــاع تغيير ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  أوضـ ــ ك تلـ

ة. شـرك تلك ال بتكبد األمر  االستثماراتل بل ازداد   ة لخسائر كبير

  شـرك قيام ال -
ر
أو    اقتصادية  دون وجود دراسات جدوى   شـركات جديدة ة بالمساهمة ا
ــــمانات عل حماية أمول ال ـــــرك ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاهماتلشـ   هذه المسـ

ر
علي   الذي ترتب األمر    ة ا

 لخسائر. ات شـرك هذه ال تكبد 

ــــرك همة العدم وجود عوائد محققة من مسا  - ـــ ــ ــ ــ   هذه الشــ
ر
ــــرك ة ا ـــ ــ ــ ــ ات لعدت سنوات  شــ

ــــر   تصل ــ ـــ ــ ــ ــ   بع  المساهماتل و إل عشــ
ر
ر ا ــــرك ال أغلبات السنير ــ ـــ ــ ــ ــ أي  ات لم تحققشــ

  الســابق لبع  ال
ر
اف العوائد المحققة ا ر ــــرك عوائد منذ تأســيســهال واســتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات عن شــــ

  شـرك طريق تعرض تلك ال
ر
 مالها. رأس  ات لخسائر ا
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  تواج  ال -
ـــــعوبات البر ــــوجود عدد من الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــاهم فيها الرك شـ   يسـ

ــــرك ات البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ أو    ةشـ
ـــــرك المملوكة لل  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــوء أغلبة و شـ ــ ــ   سـ

ر
ـــــغيلية   اإلدارة ها تتمثل ا ــ ــ وعدم وجود خطط تشـ

 ات. شـرك وتمويلية لتلك ال

ـــــا ل ال - ــ ــ ـــــحة لمعالجة مشـ ــ ــ ـــتثمارية واضـ ــ ــ ــ ـــــة وخطة اسـ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــــرك عدم وجود سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ات  شـ
ـــــ ــ ــ   من تآ ل رأس  والمسـ

ر
  تعان

ة والبر ـــــائر تجاوزت  اهمات المتعير ــ ــ المالل وحقق  خسـ
 .  
ر
 الحد القانون

  الاتخاذ اإلجراء عدم -
ر
  شان تطبيق مبادئ الحوكمة ا

ر
ـــــرك ات الالزمة ا ــ ــ ــ ات التابعةل  شــ
ر مجالس   ات التابعة. شـرك واإلدارات التنفيذية لل  اإلدارة وخاصة الفصل بير

ـــــرك عدم قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك ية ألنشـطة الة بالمتابعة الدور شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات التابعةل بالرغم من تغيير  شـــ
أي  مالها ومنحها قروض وسـلف ماليةل إال انها لم تحققرأس    مجالس إدارتها وزيادة 

  من خسائر متتالية. 
ر
 أرباح والزال  تعان

ــــرك ثبات خسائر الإعدم  - ــــرك ات التابعة واستثمارات الشــ   القوائم المالية لشــ
ر
ــــرك ة ا ة  شــ

ل واأل   
. شـرك مر الذي يظهر قيمة استثمارات الالستثمار الوطبر  

 ة بشكل غير حقيقر

ــــركـات التـابعـة جـاءت ـبالمخـالفـةوهيئـات المراقبـة ـبال  اإلدارة تعينـات مجـالس   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
 ة القابضة. شـرك مل نتيجة تعارض المصالن مع ال2010( لسنة 23للقانون رقم )

 شـركةات ال شـروعم

ـــــرك تمتلك     عدد من المشــ
ـــــروعة االستثمار الوطبر ح  التنفيذ والمتوقفة بقيمة  ات تشــ

ــــروع م  19دينار لعدد    105,773,990ة  إجمالي ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــميم شـ ــ ر تنفيذ وتصـ وقد لوحظ    لبير
 :  بشأنها ما يل 

ـــــرك عدم عودة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرك ات المنفذة وخاصـــة الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الســـتكمال المشـــاريــــع    جنبيةات األ شـ
 .  
ت محاوالت عودتها بسبب تردي الوضع األمبر  وتعير

ة والخسائر  شــرك اتل نتيجة الوضع المال  لل شــروعالمة عل تمويل  شــرك عدم قدرة ال -
ل  ة. شـرك مال الوتآ ل رأس  المحققة بشكل متتال 

  تمويــل هــذه  بــواإلدارات التنفيــذيــة   اإلدارة عــدم قيــام مجــالس   -
ر
ــتخــدام الودائع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ

ــــروعالم ــ ـــ ــ ــ ــ   وبدون دراسات كافية أدى إبل تم  ات واستكمالهال  شــ
ئ
 نفاقها بشكل عشوان

 ة وخاصة السيولة المالية. شـرك ال  لل تدهور الوضع المإل 

ــــرك تم تكليف ال - ــ ــ ــ ــ ــــروعالم  أغلبات التابعة بشــ ــ ــ ــ ــ اإلمكانيات الفنية عل  وال تملك   اتشــ
ـــــروعتنفيذ هذه الم ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك اتل وخاصـة الـشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الوطنية للتنمية واالسـتثمار العقاريل  ـشــ

 ة أويا الليبية للمقاوالت واالستثمار. شـرك و 

ــــروعكل الم - ــ ــ ــــرك  لات تم  بالتكليف المباشر شــ ــ ــ ــــرك ات تابعة و شــ ــ ــ ات محلية ودوليةل  شــ
 وجودة ضعيفة.  ات بتكلفة عاليةشـروعنتج عن  تنفيذ هذه الم

ــــرك وجود قضايا مرفوعة من  - ــــرك ات خارجية تم التعاقد معها من الشــ ــــركالأو   ةشــ ات  شــ
ة.   التابعة بالباطن للمطالبة بتعويضات ومستحقات مالية كبير
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ــة بال أغلبشقة   - ــ ــ ــــرك المعدات واألليات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   بع   شـ
ر
ات المنفذة الموجودة ا

 ة. شـرك ات التابعة لل شـروعمواقع الم

ـــــعر ال - ــ ــ ــ ـــــتقرار سـ ــ ــ ــ ـــــرف األمر  عدم اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتكمال   أدى إلالذي  صـ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ارتفاع التكلفة ا

ــاريــــعل وعدم قدرة ال ــ ـــــرك المشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــعها المال  شـ ــ   ظل وضـ
ر
ة عل مواجهة هذا االرتفاع ا

 .  الحال 

ة ات خالل السنوات  شــــروعبةجراء تعاقدات جديدة لمات  شــــرك قيام ال - ل بالرغم  األخير
ـــتكمال الم ــ ــ ــــروعمن عدم اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــابقة  شـ ـــ ــ ـــــنوات  10متوقفة منذ أكير من والات السـ ــ   سـ

 ومعرضة للتلف وعدم االستثمار. 

ـــــرك عدم تمكن ال - ــ   ة من وضع اليد عل  شــ
ـــــروع المخصصة إلقامة الم األراضر ــ ومنها    شــ

ح ج  األ م
ر ــروع منير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ تغالل وزارة الصـــحة لهذا المقر كمســـتشــقر  بســـبب اســـ  ندلسشـ

  إجراءات اقتناء األرض 
ر
ــــية والعقليةل بالرغم من إنفاق مبالغ مالية ا لألمراض النفسـ

 المزمع إقامت  عليها.  شـروع وكذلك تصميم الم

  عقود هذه الم -
ر
ــــاد ا ــــفقات فسـ ـــــروعوجود صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ات حيث تم تنفيذها بقيم ماليةل  شـ

ـــــروعتفوق القيمة الحقيقة لهذه الم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاط    اتلشـ ــ - 2011وهو ما أثب  بتقرير النشـ
إل   مل وعـــدم إحـــالـــة المخـــالفـــات2013ل وكـــذلـــك تقرير المراجعـــة الـــداخليـــة  م2012

ـــــاد وإعـداد تقرير   ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـ  الفسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
النيـابـة العـامـة بـالرغم من تكليف مكتـب للتحقيق ا

 بالخصوص. 

ـــــروعبلغ  قيمة الدفعات المقدمة للم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل لعدة    32,976,010.530ات  شـ
ة الوطنية للتنمية واالستثمار العقاريل  شــــرك ات ومنها الشــــرك الهذه  بع   و ل  اتشــــرك 

ات  شـــــركة مفلسةل وعدم قدرت هذه الشـــــرك  CKGة  شـــــرك مفلسة وتح  التصفيةل و 
  خسائر محققة لل 

 دينار.  29,021,992ة بمبلغ قدرة شـرك عل السدادل مما يعبر

ــــروعوالم  األصــــول بلغ  قيمة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عة من الشــــــ ر ــــرك ات المنير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدة جهات مبلغ   ة من شــــــ
 دينارل وه  عبارة عن مطالبات الزال  تح  التحصيل.  29,942,748

عة من الاوجود عقارات وأر  - ر   منير
ــــرك ضر ــ ــ ــ ــ ة من جهات حكومية منها رئاسة الوزراءل  شــ

ـــــحة تقدر بأكير من ووزارة المال ــ ــــرك منها مببر ال  دينارلمليون   8يةل ووزارة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ة شـ
 النفيس ومصحة سكرة. بمنطقة الفالحل ومصحة ابن 

ــــروعم - ــ ــ ــ ــ اعها من الشــ ر ــــرك ات تم انير ــ ــ ــ ــ منها    دينارلمليون   20إجمالية أكير من ة بقيمة  شــ
ــــروع شاطئ م ــــروع ل ومندلسج  األ  شــ ل وم  شــ ه بالنادي الدبلوما  

ر ــــروع المنير غابة    شــ
 النض. 

ة عن طريق التخصي  من الدولة الليبية لعدة  شـرك الآل  إل   ةشـرك أصول ال  أغلب -
ــــل ــــنوات يصـ ــــها   سـ ــــتثمارها من قبل    99إل   بعضـ ــــتفادة منهال واسـ ــــنةل ولم يتم االسـ سـ

 ة. شـرك ال

باتخاذ    ها عدم قيام الجهات بسـداد قيمة القروض المتأخرة من سـنواتل وعدم قيام -
ــبيـة لهـذه القروض اإلجراءات الالزمـة حيـالهـال بمـا فيهـا  اإلجراء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  ات المـاليـة والمحـاسـ
ـــــرك تم منن القروض لعدد  وقد  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــات عل مدى جدوى هذه  ات دون وجو شـ ــ د دراسـ

 القروض والعوائد المحققة منها. 
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ــــرك عدم وجود ضمانات كافية لدى هذه ال - ــ ــ   الوضع المال  المتعير  شــ
ر
والذي    لهالات ا

 % مخصصات لهذه القروض. 100يتطلب تكوين ما نسبت  

ـــــرك استمرار ال - ــ ــ   منن قروض وسلف لشــ
ر
ـــــرك ة ا ــ ــ  شــ

 
 ومالي ات غير قادرة إداريا

 
عل سداد   ا

ـــــرك ال  إدارة القروض والسلف يؤكد ضعف تلك   ــ   مجلس إدارتها وإدارتها شــ
ر
ة متمثلة ا

 التنفيذية. 

  منن القروض والســلف لل  -
ر
ــرك اإلهمال ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةل أدى يات التابعة دون ضــمانات حقيقشــــ
ــــرك لتعير تلك ال وسداد القروض   يراداتوعدم قدرتها عل تحقيق اإل   أخرى ات مرة شــ
 والسلف. 

 ةشـرك اري بالتقييم الحوكمة واألداء اإلد

ر عن  يراع  لم   ــــؤولير ــــعف األداء    مبادئ  المسـ ــــاهمات وكذلك ضـ الحوكمة تعير تلك المسـ
: لوحظ ما  ةلشـرك الأداء  عن  المساءلة والمحاسبةحيث غاب   بمهنيةلالمال    يل 

ــفة مدير عام ال  اإلدارة يتول رئيس مجلس  - ــ ــ ـــــرك صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــافةشـ ــ ــ عمل  كرئيس إل   ة باإلضـ
ات وتضارب المصالن  شـــــرك مخالف لنظام الحوكمة بالةل وهو  شـــــرك بال اإلدارة مجلس 

 م. 2018( لسنة 7بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم )

  ال -
ــــركةيتول عدد من موظقر ــركوهيئات المراقبة بال اإلدارة عضوية مجالس    شــ ــ ات  شــ

ــــرك الذي ينتج عن  تضــارب المصــالنل وخاصــة فيما يتعلق بتمويل ال  لها التابعة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شــــ
 ة بالقروض واألموال. ات التابعشـرك لل 

ــــرـكيتم تكليف مكتـب المراجعـة الداخليـةل من قبـل المـدير عام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اللجـان شـ
ر
ة ا

 ة. شـرك التنفيذية بال

ــــنة    (1)قيام مجلس الوزراء بتكليف الجمعيات العمومية بالمخالفة للقانون رقم   - لسـ
     م1986

ر
عامة  أن تمارس وزارة المالية )اللجنة الشـــعبية ال  (12المادة )والذي ن  ا

 م. 2007ةل وخاصة قبل سنة شـرك للخزانة( اختصاصات الجمعية العمومية لل 

-   
ر
رع عـدد من   مجلس الوزارة والوزرات التـابعـةقيـام الجمعيـات العموميـة متمثلـة ا بير

  تم تمليكها لل شــــرك أصول ال
ة وفق إجراءات قانونية وعدم القيام بتعوي   شــــرك ة البر

 . األصول ة عن تلك شـرك ال

 االدارةمجلس  

بقرار   المشكل أعضاء بما فيهم رئيس المجلس  7يتكون من  إدارة ة بمجلس  شـرك تدار ال
ــنــة  7الجمعيــة العموميــة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قرارات مجلس أهم    مل ومن خالل متــابعــة2020( لسـ

: 2021إل  م2016بالسنوات من  اإلدارة   
ر
ر اآلن  مل تبير

ـــــات بند أتعاب مهنيةدينار    300,000القيام بتحويل مبلغ وقدره   - ــ ــ ـــــصـ ــ ــ إل   من مخصـ
ـــــفر والمبي  لل  ــــرف بند عالوة السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ انية    صـ ر ـــــنة بالمخالفة لبنود المير منها خالل السـ

 التقديرية المعتمدة من الجمعية العمومية. 
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ارة  ة الوطنية للتجشــــرك ة بةعدام الديون المستحقة لصالحها عل الشــــرك ال  إدارة قيام   -
ــــركــوالتنميــة المنحلــة والتــابعــة لل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بــدون وجود قرار من الجمعيــة العموميــة  شـ

 بالخصوص. 

ــــاءإيفاد   - ـــ ــ ــ ــ ــــلة بأعمال  اإلدارة مجلس   أعضـ ـــ ــ ــ ــ   مهام خارجية ليس لها صـ
ر
ــــاطات  أو   ا ـــ ــ ــ ــ نشـ

ــــرك ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــاط التجاري رقم  399ة بالمخالفة للمادة )شـ ــ ــ ــــنة    (23)( من قانون النشـ ــ ــ لسـ
 . م2010

ـــــرك مال  رأس   مل من قيمة2019خالل سنة  ار  دين مليون  15تسييل مبلغ بقيمة   - ــ ــ ة شــ
ــــحة  ـــ ــ ــ ــ ــــادية واضـ ـــ ــ ــ ــ ل بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصـ ــــياج  ـــ ــ ــ ــ ــــتثمار السـ ـــ ــ ــ ــ ة لالسـ الخي 

  تمر بها الشـرك لتشغيل ال
  ظل الظروف البر

ر
 ة والدولة. شـرك ة ا

ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ     2,500  مكافأة شـهرية لمدير مكتب القانونية قدرها   صـــ
 
كمـستـشار  دينار شـهريا

  لمجلس 
ر
 ة. شـرك عمل  بالإل  التنفيذية باإلضافة اإلدارة و  اإلدارة قانون

ـــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــلفة مالية ل  صـ ــ ـــــرك سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــتثمار للخدمات النفطية  شـ ــ لتغطية   " أيكوس" ة االسـ
دي لل  دينارل 200,000 ةشـرك ات المصـروف   ة. شـرك بالرغم من الوضع المير

ــــرك ال  إدارة قيام مجالس   - ــ ــــرف ة بشــ ــ مكافأة شهرية ثابتة عل مدار سنوات لعدد من   صــ
   
ـــــرك الموظقر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاري لمجلس شـ ــ ــــتشـ ــ التنفيذية وتكبد  اإلدارة و   اإلدارة ة باعتبارهم مسـ
تب علي األمر  ات إضافيةمصـروف ة شـرك ال   تآ ل  الذي يير

ر
 ة. شـرك مال الرأس  ا

ـــــرك ال إدارة إهمال مجلس  - ــ   االهتمام بأصولشــ
ر
ومتابعة مشاريعها المتوقفة وهذا   ها ة ا

ــــرك من الوضع الحال  لل ما نالحظ      ضل عدم  شــ
ر
  لل ة ا

ــــرك وجود تمويل حقيقر   شــ
ر
ة ا

 ا. أصولهاستكمال مشاريعها واستثمار 

ــــكلة من مجلس  - ــ   أي   مع عدم وجود  اإلدارة وجود العديد من اللجان المشـ
ر
ــــن ا ــ تحسـ

ــــرك وضع ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروعومأصولها   ة من هذه اللجان وخاصة فيما يتعلق بمتابعةشــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتها  شــ
 ة. شـرك والقضايا المرفوعة من وعل ال

ــتثمـارات جـديـدة بـالرغم من عـدم معـالجـة  اإلذن    اإلدارة مجلس منن  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
الـدخول ا

األمر    لاالســــتثماراتلهذه    اقتصــــاديةاســــتثماراتها الســــابقة دون وجود دراســــة جدوى  
 خسائر إضافية. نتج عن   الذي 

ـــــوع   اإلدارة عدم قيام مجالس   - ــ ــ ـــــول بمعالجة موضـ ــ ــ ـــــات كافية   األصـ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ وتكوين مخصـ
ـــــاد تقرير المراجع ـــــالرغم من اعتمـ ـــــةل دون وجود    بـ العموميـ ـــــة  ـــــارج   من الجمعيـ الخـ

ــــداد القروض   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائر المحتملةل وعدم سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات مالية كافية لمواجهة الخسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ـــ ــ ــ ــ مخصـ
ــــرك والمديونيةل وخسائر المساهمات والقضايا المرفوعة عل ال ــ ــ ــــروفةل والشــ ــ ــ ات  مصــ

 . لها التابعة 

ـــنوات   اإلدارة ارتفاع مكافأة مجلس  - ــ ــ ــ ــ ـــة خالل السـ ــ ــ ــ ــ ل وخاصـ ـــكل كبير ــ ــ ــ ــ ة حيث  بشـ األخير
ـــــة  ب ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  خالل سـ ـــــار    216,000  م2021لغـ ـــــلدينـ ـــــافـ ـــــا أ لمكـ ـــــة من غير المزايـ ـــــابتـ  ة الثـ

ــع المـال  لل   والعالوات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الوضـ
ــــركـبـالرغم من تعير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وعـدم قـدرتهـا عل تغطيـة  شـ

 اتها. مصـروف 
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 هيئة المراقبة

ــرك من خالل فح  ومتابعة نشـــاطات هيئة المراقبة بال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  2021ة خالل ســـنة  شـــــ ل تبير
 :  
ر
 اآلن

ــنــة  (  23بــة بــالــدور المنــاط بهــا وفق أحكــام القــانون رقم )عــدم قيــام هيئــة المراق  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
 . مل بشأن النشاط التجاري 2010

ـــــرك عدم قيام هيئة المراقبة بمتابعة أصـول ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ة بالشـكل الذي ينقل وضـعها المال  شـــ
  للجمعية العمومية. 

ر
 واإلداري والقانون

    اعتمــــاد هيئــــة المراقبــــة عل التقرير النهــــائيــــة لإلدارات الفنيــــة )تقرير  -
ر
ــــاط( ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ النشـ

 وعدم التأكد من جودة التقرير الصادرة عن هذه اإلدارات.  أعمالها 

ــــيق نطاق عمل هيئة المراقبة - ــ ــتثمارات ال  ضـ ــ ــ ـــــرك وعدم متابعتها السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــولهة و شـ ــ ا أصـ
 االستثمارية وإنما نقل البيانات من واقع تقارير النشاط. 

ــاط ال - ــ   متابعة نشـ
ر
ــور الجمعية العمومية ا ــ ــــرك وبالتال  فإن قصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــة  شـ ــ ة  اءل وعدم مسـ

  تـآ ـل    عليـ   التنفيـذيـة ترتـب  اإلدارة و  اإلدارة مجلس  
ر
ــــركـمـال الرأس   ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة خالل شـ

ة وتآ ل    ها الســــنوات الســــابقةل وكذلك تعير مســــاهمات  إال أنمالها  رأس    من   نســــبة كبير
ـــــروعم أغلب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة شـ   2011اتها متوقفة من سـ

ر
ــــتمر ا مل كما لوحظ االنخفاض المسـ

  حقوق  
ر
  ظل  الخســائر    الملكية نتيجةصــاا

ر
  تكبدتها ا

دون  اإلنفاق   ارتفاع حجمالبر
لإيراد  أن يقابل    تحقيقءها أدا  ضعفإل  الذي يشير األمر  تشغيل 

ر
 أغراضها.  ا

   اإلدارة المالية

ـــــروف ارتفاع قيمة ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ة ات العمومية والمرتبات بشـكل كبير خالل السـنوات  مصـــ   األخير
ــةل بالرغم من تعير ال ــ ــ ــ ــرك دون دراسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــائر مشـ ــ ــ ــ تتالية وارتفاع قيمة  ة وتحقيقها لخسـ

ـــــرك لبع  مدراء اإلدارات والمســـتشـــارين بال  آتالمرتبات والمكاف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ دم وجود  ةل وعشـ
 مطبقة لتنظيم اإلدارات. آلية 

ـــــابات الم  اإلدارة عدم قيام   - ـــــوية للحسـ ــــرف المالية بةعداد مذكرات التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ية التابعة  صـ
 ات ومتابعة أرصدتها بشكل دوري. شـرك لل 

ــــتخراج التقارير المالية الدورية مما المالية منظوم  اإلدارة تجاهل   - ــ   اسـ
ر
ــــابات ا ــ ة الحسـ

ر للعــديـد من األخطــاء وعـدم دقـة التقــارير المــاليــة والقوائم  إل  أدى   ارتكــاب الموظفير
 المالية. 

     بلغـــــ  -
ر
ــــة ا ـــــائر المرحلـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــارل  55,606,098مبلغ    م2021/ 12/ 31الخسـ ــــا   دينـ بينمـ
  ظهرت نتيجة الدخل عن الســنة  

ر
خســائر بقيمة    م2021/ 12/ 31المالية المنتهية ا

 دينار.  6,961,477

ــــرك ال  إيراداتبلغ  قيمة   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــنة  شـ ــ  نظير دينار    1,110,024مبلغ    م2021ة خالل سـ
 ة. شـرك عقارات تملكها الإيجار 

ــــروف ال  إجمال  بلغ  قيمة   - ــ ــ دينار وهو   8,071,501م مبلغ  2021ات خالل سنة مصــ
 قة. السنوات السابب مقارنةبشكل كبير  مرتفع
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-   
ر
ــــروفةالمبالغ الوجود انحراف ا ــ ــ ــ المبلغ المعتمد من الجمعية  تها بمقارنبوذلك    مصــ

 . ة العمومية وفق الموازنة التقديرية المعروضة خالل السنوات المالية األخير 

ــــرك ال  إدارة قيام   - ــ ــ ــ ــ لدعم األنشطة االجتماعيةل وهو ما   دينار   120,590ة بدفع مبلغ  شــ
  أموال ال  صـــــرف يعد ت

ر
عوائد إنما أي   ة ال تحققك شـــــر ةل وخاصة أن الشـــــرك بالمجان ا

 خسائر متتالية. 

ــ - ــنوات    اإلدارة مجلس    آتارتفــــاع مكــــافــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة خالل السـ   218,500حيــــث بلغــــ     األخير
 . دينار  78,000 هيئة المراقبة آتوبلغ  مكاف  دينارل

ــرك ارتفاع بدل العالج بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بينما بلغ   دينارل  1,090,000ة بشكل كبير حيث بلغ   شــ
 . دينار  149,725بدل النقل 

ــــآ  - ــ ــ ـــــر قـ ــ ــــدة لل خـ ــ ــ ــــة معتمـ ــ ــ ـــرك وائم ماليـ ــ ــ ــ ــــشـ ــ ــ ــــة العموميـ ــ ــ ـــــن الجمعيـ ــ ــــنوات ة مـ ــ ــ ــــ  للسـ ــ ــ ة كانـ
ـــــاع 2013-2014-2015 ــ ــ ــ   االجتمـ

ر
ـــــا ا ــ ــ ــ ـــــم اعتمادهـ ــ ــ ــ ـــــة  م تـ ــ ــ ــ ـــــة العموميـ ــ ــ ــ   للجمعيـ

ر
ـــــان ــ ــ ــ الثـ

 م. 2019لسنة 

ــنوات من  القوائم ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة للسـ ــال    م2018-2017-2016مـ ــا للمراجع المـ ــالتهـ تم إحـ
ــــنة   ـــ ــ ــ ــ ــها ومراجعتها منذ سـ ــ ـــ ــ ــ ــ مل ولم يتم تعديلها واعتمادها من الجمعية  2019لفحصـ

 العمومية. 

ــنوات  عـــداد قيود الإعـــدم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـــات الجرديـــة الالزمـــة للسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - 2019-2018-2017تسـ
 رصدة االفتتاحية للسنوات المالية الالحقة. لما لها أثر عل النشاط واأل م2020

نة بغير طبيعتها حيث ظهرت بمبلغ  ة بالمصارف دائشـرك سابات التوجد عدد من ح -
 دينار.  505,279,050

ـــة للودائع الز  ــاليـ ـــة المــ ـــة الحركـ ــابعـ ة من  من خالل متــ   م2013/ 01/ 01منيــــة خالل الفير
: مل لوحظ 2021/ 12/ 31وحبر   

ر
 اآلن

ـــــراءمل وذلك ل2013خالل سـنة دينار    14,385,300تسـييل مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ     2عدد    شـــ
ر
مبان

ـــــروع بم ــ ــ ــ   حبر تاريخط شــ
ر
% من 50بالرغم من سداد    رابلسل ولم يتم استالم المبان

امات عل ال ر ل وكذلك لسداد جزء قيمة المرتبات وااللير  
ر
 ة. شـرك قيمة المبان

ــــييل مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــنة   4,995,100تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــابات  م إل 2014دينار من الودائع خالل سـ ــ ــ ــ ــ ــ الحسـ
ــركةالجارية لل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امات عل ال  شـــــ ر ــرك لســـداد قيمة المرتبات وااللير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةل وتســـييل مبلغ  شـــــ

ــــداد قيمة جزء من   دينار   5,500,000 ــ ـــــرك المال الغير مدفوع لرأس  لسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة شـ ة الخي 
ل إحدى ال  ة. شـرك ات المملوكة لل شـرك لالستثمار السياج 

مل وذلك لسداد قيمة  2015من الودائع خالل سنة  دينار    5,000,000تسييل مبلغ   -
ــــرك المال الغير مدفوع لرأس   جزء من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركلمقاوالتل إحدى الة أويا الليبية لشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  شــ

ـــــرك المملوكة لل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــييل مبلغ  شـ ـــ ــ ــ ــ ــــداد قيمة المرتبات    دينار   7,950,000ةل وتسـ ـــ ــ ــ ــ لسـ
امات عل ال ر  ة. شـرك وااللير

ــــييل مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــنة دينار    2,500,000تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــابات  إل   م2016من الودائع خالل سـ ــ ــ ــ ــ ــ الحسـ
اد اللحومل والشـــرك الجاريةل ل اد اللحومل وتسييل  شـــرك ة الثقة الستير ة الوطنية الستير
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امات  إل    دينار   5,600,000مبلغ   ر ــــداد قيمة المرتبات وااللير ــابات الجاريةل لسـ ــ الحسـ
 ة. شـرك عل حسابات ال

ـــييل جزء من الودائع بقيمة   - ــ ــ ــ ــ ـــنة  دينار    8,036,500القيام بتسـ ــ ــ ــ ــ م إل 2017خالل سـ
ــــرك الحســابات الجاريةل وســداد مســتخلصــات ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل و شــــ ــــرك شــة الســبق العالم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة النور ــ

ــــرك للوســاطةل وتســييل مبلغ لصــالن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   18,750,000ة الســهم للنقل العامل بقيمة  شــــ
 ة. شـرك مال الرأس  لدفع جزء من  دينار 

ــــراءل  (ي . ع )م.  المواطن تم تسييل جزء من الوديعة لصالن   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك مقر إداري لل   شــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  شــ
 م. 2017خالل سنة دينار  18,000,000بقيمة 

ــييــل مبلغ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  دينــار من الو   500,000تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابـات  م إل  2018دائع خالل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
امات عل ال ر  ة. شـرك الجاريةل وذلك لسداد قيمة مرتبات وااللير

ــــييل مبلغ   - ــ ــ ــــنة    25,640,690تسـ ــ ــ ــابات  م إل 2019دينار من الودائع خالل سـ ــ ــ ــ الحسـ
ــــييل جزء من  ــ ــــاهماتل وتسـ ــ جاع المسـ ــــير ــ ــــائية السـ ــ ــــوية المنازعات القضـ ــ  الجاريةل وتسـ

 قاوالت واالستثمار العقاري. ة أويا الليبية للمشـرك مال رأس 

ــــييل مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ــنة دينار    5,288,809تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــابات  إل   م2021من الودائع خالل سـ ــ ــ ــ ــ ــ الحسـ
جاع المساهمات.   الجاريةل وتسوية المنازعات القضائية السير

ــنـــة  ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  دينـــار   187,601,100مبلغ    م2012لغـــ  قيمـــة الودائع خالل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بحسـ
الودائع تجزئة   متبقةل حيث  زمنية مرحلة من سنوات سا للمصارف كودائع  ة  شـــرك ال
 يتدر 

 
ـــــنة    ابتداءا   جيا ــ ـــــنة   (1)مل بعد إقرار القانون رقم  2013من سـ ــ ـــــأن   م2013لسـ ــ بشـ

 منع التعامل بالفوائد الربوية. 

ــييل الودائع لل  - ــأن وقف تسـ ـــــرك مخالفة قرار الجمعية العمومية بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ إل   ات التابعةشـ
ر تقييم تلك ال  ات. شـرك حير

ــييــل الودائع من قبــل مجلس   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ودون وجود خطــة   اإلدارة تم تسـ
ئ
ــوان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكــل عشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

ـــــتثمارية لهذه الودائع من قبل مجلس  ـــــاع تدهور إل  ل أدى اإلدارة اسـ ــــرك ال  أوضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ة شـ
    قوعدم قدرتها المالية ون

ر
 السيولة المالية.  ا

ــــارة ال - ــ ــ ــــرك خسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــييلها   غلبة أل شـ ــ ــ   تم تسـ
ــــروف ال  لدفعاألموال البر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ثابتة  الات  مصـ

ــرو وال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   شــــكل أو   لاإلداريةات  ف مصــ
ر
ــالن اســــتثمارات غير ذات جدوى ا تســــييلها لصــ

 المال. رأس  زيادة أو  قروض وسلف

-   
ر
ة دون وجود عطاء عامل  شـــــرك مقر لل  شـــــراءتم استخدام جزء من األموال المسيلة ا

ل حيث بلغ قيمة المببر أكير من   مليون دينار.  18لتحديد القيمة الحقيقة للمببر

ـــــرك تسـيل جزء كبير من هذه الودائع لصـالن   - ــ ـــ ــ ــ ــ مالها ومعرضـة رأس    ات تابعةل يتأ لشـــ
اف أموال  ر ـــــتير ـــ ــ ــ ــ ـــــغيل هذه الودائع أدى السـ ـــ ــ ــ ــ ـــــائر متتالية دون وجود خطط لتشـ ـــ ــ ــ ــ لخسـ

 ات وتأ لها وعدم قدرتها عل السداد. شـرك الودائع لدى هذه ال

ـــــرك عدم قيام ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   شأن تسييل هذه األمواأي   ة بتشكيلشــ
ر
ل وتحديد لجان تحقيق ا
  لحق  بأموال ال

  الخسائر البر
ر
 ة. شـرك المسؤولية ا
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ــتخدام   - ــ ـــــرك ال إدارة عدم اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــاريــــع المتوقفة منذ شـ ــ ــتكمال المشـ ــ   اسـ
ر
ة لهذه الودائع ا

 سنوات وتركها متوقفة ومعرضة للتلف وعدم االستغالل. 

  ة شـركالمالي لل ة والتي تظهر بالمركز شـرك من خالل متابعة االلتمادات المستندية المفتوحة بال

 :تيم، تبين اآل31/12/2021حتى تاريخ 

ــــروع لم يتم إجراء التسويات النهائية لم - ــ ـــ ــ ــ ــ   ندلستنفيذ وحدات سياحية بشاطئ األ   شــ
ل حيث بلغ   شـــــروع ل وذلك لعدم تنفيذ المvieo point proessionalة  شـــــرك مع  

ــتنـدي مبلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــييـل   15,303,400قيمـة االعتمـاد المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غ  المبل  أغلـبدوالرل وتم تسـ
دوالر الزل  بحســاب االعتماد المســتنديل نتيجة مطالبة    1,806,000وتبقر مبلغ  

ة. شـرك ال  ة بتعويضات مالية كبير

ــتنـدي لم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروع االعتمـاد المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وتبلغ قيمتـ   ببنغـازي -تنفيـذ ملعـب البولينغ    شـ
ــــويات النهائية لم  4,438,735 ـــ ــ ــ ــ ــــروع دوالرل ولم يتم إجراء التسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ تنفيذ ملعب    شـ

ــــرك البولينغ ببنغازي   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروع ة مع ميجا تش ايســ ل بســبب توقف العمل بالمشــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  شــــ
ــــرك وعدم اســــتئناف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ كيبات الخاصــــة  إل  ة المنفذة للعملل مما أدى شــ تحطيم الير

 بسبب الحرب.  شـروع بالم

ــــتندي مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية    4,400,000بلغ  قيمة االعتماد المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ يورول وبلغ  قيمة التسـ
يورول ولم    550,000والمعداتل مبلغ    للتكنولوجيا األلمانية  شــركة المراد تحويلها لل 

ــــويات النهائية لم ــ ــ ــ ــــروع يتم تنفيذها حبر تاريخ ل وتم إجراء التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ تنفيذ ملعب    شـ
ان طرابلس مع ال ـــــرك البولينج بالغير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ والمعداتل ولم يتم    للتكنولوجيا األلمانية  ة  شـ
 تنفيذ التسوية حبر تاريخ . 

ــــرك من خالل متابعة وفح  ومتابعة أصول ال ــ ــ ــ ــ   تظهشــ
ــــرك ر بالمركز المال  لل ة والبر ــ ــ ــ ــ ة  شــ

ر 2021/ 12/ 31حبر تاريــــخ  : مل تبير  
ر
 اآلن

ـــــارف التجـاريـة بقيمـة   - ــ ـــ ــ ــ ــ دينـارل    46,000,000وجود مبـالغ مـدينـة ـلدى عـدد من المصـ
ـــــرف لدى مدينار    مليون  39منها مبلغ   ــ ـــ ــ ــ ــ   أفريقيشـمال    صـــ

ر
  من خسـائر ا

ر
ال الذي يعان

اف م ل عالوة عل عدم اعير ــــرف مركزه المال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كامل الدين لصــالن ا بأفريقيشــمال    صــــ
ــــرك  ــ ــ ل حيث لم يتم معالجة كافة  شــ  

ــــرف ات مع ماإلجراءة االستثمار الوطبر ــ ــ شمال   صــ
ر بسجالت المأفريقي ــــرف ا سواء تلك المبالغ الغير مثبتة بأسماء مساهمير ــ ــ لصالن    صــ
ــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ جعة وال تزال أســــمائهم مقيدة  شــ ةل وكذلك إجراءات التســــوية للمبالغ المســــير

ر بسجالت الم  . صـرف كمساهمير

  مبالغ مدينة ل بند  من ضــــمن  -
ر
ــــرك المدينون ديون معدومة متمثلة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات تابعة تم شــ

ـــــرك تصفيتهال ومنها   ــ ـــــرك و   دينارل  740,281ة التجارة والتنمية بقيمة  شــ ــ ة االستثمار شــ
ــــرك ل  ى خر آ ومبالغ    دينارل  1,907,413العقاري بقيمة   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ات تابعة غير قادرة عل شـ

 السداد. 

  من قبل -
ر
ـــــرك ال  عدم حيازة المبان ـــــرك ة بالرغم من انتهاء مدة العقد مع الشــ ة الليبية  شــ

 . للتنمية واالستثمارات القابضة
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  من قبل ال -
ر
ــــرك عدم استكمال المبان ـــ ــ ــ ــ م معهال واإل ة المنشــ خالل  فذةل وفق العقد المي 

ــــرك ال إدارة ب  نتيجة عدم وجود متابعة من  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   شـ
ر
ـــــاد ا ـــــب  فسـ ةل عالوة عل وجود شـ

 تنفيذ العقد. 

  م -
ر
ــول تابعة  اإلهمال ا ــ ــ ــــتكمال  اتخاذ اإلجراء  ل وعدماألصـ ــ ات القانونية حيال عدم اسـ

  المتعاقد عليها وتسليمها لل شـرك ال
ر
 ة. شـرك ة للمبان

ـــــرك اليمثل  دينار    5,026,312مبلغ    وجود  - ــ ــ ة الوطنية للتنمية واالستثمار العقاريل  شــ
ـــــرك حدى الإوه    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاب من شـ ــ ــ ــوية الحسـ ــ ــ ــفيةل ولم يتم تسـ ــ ــ ة وتح  التصـ ات المتعير

اماتها واستمرار اظهارها ضمن  شـرك بالرغم من عدم قدرة ال  سنوات ر ة عل الوفاء بالير
 ة. شـرك أصول ال

ـــــركاءعدم تكوين مخـصـصات لحـساب جاري ال - ــ ـــ ــ ــ ــ عل   تصـفيتها وقدرتها  بالرغم من   ـشــ
 نتيجة خسارة تلك األموال.  األصول نظير انخفاض  السداد بالمبالغ المدينة

ـــــرك مسـتحقة ضـمن أصـول ال  إيراداتوجود   - ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل لم   5,850,044ة تبلغ قيمتها  شـــ
ــــنواتل وذلك لعدم قدرة تلك الأو  يتم المطالبة بها  ــ ــــويتها من سـ ــ ـــــركات عل تسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ شـ

 . األصول وتحميلها عل  السداد 

ــــرك ال إدارة   تقصــــير وإهمال  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   متابعة وتحصــــيل أرباح األســــهم   إدارة ة و شــــــ
ر
االســــتثمار ا

ــــاهمات ا ــ ــ ــ ــ ــــتحقة عن بع  المسـ ــ ــ ــ ــ   القوائم المالية  و   لمثبتة بالدفاتر المسـ
ر
ــــويتها ا ــ ــ ــ ــ تسـ

 ة. شـرك لل 

   بلغــ  قيمــة  -
ر
ــول الثــابتــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــارل وه     26,425,369مبلغ    م2021/ 12/ 31األصـ

 ذاتها قبل عدة سنوات.  األصول قيمة 

ــــرك عدم قيام ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بةعداد االســــتهال ات لألصــــول الثابتة حيث أن قيمة اســــتهالك شــــــ
ــــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوا  األصـ ــ ـــ ــ ــ ــ يؤثر عل وهذا  دينارل    2,965,925ت بقيمة  الثابتةل لم تتغير من سـ

 صحين. الشكل الة بشـرك والمركز المال  لل  ةشـرك صحة أصول ال

  قيمة   -
ر
ل والديون األصول عدم تكوين مخصصات لمقابلة النق  المؤكد الحدوث ا

ـــــرك المعدومةل حيث يظهر المركز المال  لل  ــ ــ ة بأصول مضخمة وغير حقيقةل ومنها  شــ
 ة. شـرك ضل ومخصصات هبوط أسعار استثمارات العدم تكوين مخصصات القرو 

ــــرك عدم قيام ال - ــ ــ ة بتكوين مخصصات لمقابلة النق  المحتمل الحدوث مستقبال  شــ
  قيمة  

ر
  تحصـيلهال ومخصـصـات  األصـول ا

ر
  مخصـ  الديون المشـكوك ا

ر
ل متمثال ا

ها.   الخسائر المتوقعة من عدم إجراء التسوياتل وغير

ام - ر ــات لمقابلة االلير ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ ــات  عدم تكوين مخصـ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ المحتمل الحدوثل ومنها مخصـ
  القضايا المرفوعة عل ال

ر
ـــــرك عدم سداد المدينون ومخصصات التعويضات ا ـــ ــ ــ ــ ةل  شــ

  تتكبدها المصـروف وكذلك ال
ة البر  ة وعدم قدرتها عل مواجهتها. شـرك ات المباشر

  
ر
ــــنة المنتهية ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الدائنون عن السـ ــ ـــ ــ ــ ــ مل لوحظ  2021من خالل متابعة وفح  حسـ

 :  
ر
 اآلن
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 الداخليةالرقابة  

ــــرك من خالل متابعة وفح  الجانب اإلداري بال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التنفيذية   اإلدارة ة ومتابعة قرارات  شــــ
  
ر م2020وم 2021خالل سنبر : ل تبير  

ر
 اآلن

  معتمد  -
  لل و ةل  شــرك ل لعدم وجود مالك وظيقر

ة  شــرك عدم وجود التخصي  الوظيقر
 ة وتحديد المسؤوليات. شـرك العمل بالآلية  الذي ينظم

جاع السيارات التابعة لل اتخاذ اإلجراء عدم - ــــرك ات القانونية حيال اسير ــ ة والمسلمة  شــ
ـــــيارة الحديثة الممنوحة   ـــــية لمن انته  عالقتهم الوظيفيةل ومنها السـ ـــــخصـ كعهد شـ

 . (أ .ع. ع . ي ) ةشـرك للمستشار السابق بال

ـــــارين من خارج ال - ــ ـــــتشـ ــ ــــرك تم تكليف مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ةل بالرغم من وجود إدارات تقوم بذات  شـ
ر ب ل إضـافةالعمل الم األمر   المـستـشارين   هؤالءمعايير لتوظيف    عدم وجود إل   كلفير

تب علي  تكبيد مصاريف إضافية.   الذي يير

  ال -
ر من موظقر ــــركة دون وجود آلية  ارتفاع المرتبات ومنن المزايا لعدد معير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   شـ

ر
ا

  ظل تعير ال صـرف ة لتنظيم الشـرك ال
ر
 ة عن سداد المرتبات. شـرك ا

ـــــرك تكليف موظف بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك تصـــفية الة لشـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  وطنية للتنمية لالســـتثمار العقارية الشـــــ
 م. 2010( لسنة 23عهدة مالية لــ ل بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) صـرف و 

  ال  3إيفاد عدد  -
ـــــرك من موظقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   زيارة أحد  8ة لدولة تونس لمدة  شـــــ

ر
أيام للمشـــاركة ا

ـــــاب أموال ال ــــرك المعارض عل حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــين الجدوى من زيارة المعرضشـ  ةل دون توضـ
  زيادة خسائر الشـرك وتكبيد ال

ر
 ة. شـرك ة بمصاريف إضافية تساهم ا

ــكيــل اللجــان ومنحهــا مكــافــأة مــاليــة دون تحــديــد مــدة عملهــا لوحظ اإل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كثــار من تشـ
ــــرك التشغيلية لل  اإلدارة بالرغم أنها مكلفة بأعمال روتينية تندرج ضمن عمل  ــ ةل كما شــ

هم.  ر دون غير ر من الموظفير  لوحظ تضييق اللجان لعدد معير

 طنية للتنمية واالستثمار القابضة ة الو شـرك ال 
ــتثمار العقاري المجلس الو وه  حل  محل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لالسـ

  العام  الذي    طبر
ر
ــــس ا ــ ـــ ــ ــ ــ   1979تأسـ

( لسنة حيث تم تأسيس  309بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )وأعيد تنظيم   
ة الوطنية للتنمية واالستثمار القابضة بموجب قرار اللجنة  شـــــرك ـــــتح  اسم الة  شـــــرك الـــــ

ـــــعبية العامة   ــ ــ ـــــنة 171)رقم الشـ ــ ــ ـــــمال بم  2007( لسـ ــ ــ والبيان    لينار د  180,170,000رأسـ
 ل وقيمة مساهمة كل منهم بالدينار: شـركةالتال  يوضن مساهم  ال

 نسبة المساهمة  قيمة المساهمة  عدد األسهم  االسم  ر.م 

 % 29.48 53,116,666 5,311,667 صندوق الجهاد  1

ر شـرك 2  % 17.67 31,838,104 3,183,810 ة ليبيا للتأمير

 % 12.16 21,906,967 2,190,697 ة الضمان لالستثمارات شـرك 3

ر شـرك 4  % 5.69 10,244,754 1,024,475 ة استثمار أموال المنتجير

 % 29.45 53,063,507 5,306,351 الصندوق الليب   لالستثمار الداخل  والتنمية 5

6 
ر بال ة الوطنية للتنمية واالستثمار  شـرك العاملير

 القابضة
1,000,000 10,000,000 5.55 % 

 % 100 180,170,000 18,017,000 المجموع 
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ـــائر لل   األرباح بيان   ــ ــ ــ ــ ــرك والخسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــب شـ ــ ــ ــ للجمعية    األول الجتماع العادي  ما ورد با ة حسـ
خر القوائم المالية المجمعة المعدة ه  عن آ ن  أ مل مع مالحظة  2019العمومية لســـنة  

 مل حسب تقرير االجتماع: 2014سنة 

 القوائم المجمعة نتيجة النشاط  السنة 

 (5,696,586)  م 2011

 (5,508,320)  م 2012

 (4,389,365)  م 2013

 (6,061,835)  م 2014
 

 وه   حيث نالحظ  
 
ــــركة تدريجيا   من تآ ل رأس مال الشــ

ر
 مال  و تعان

ــــر وتعير خر  آ ن  أ عســ
  ســـنة  القوائم المالية  

ر
خر القوائم المالية المعتمدة كان   آ مل و 2014المعدة لها كان  ا

  سنة 
ر
 م. 2013ا

كُني )ركائز والطفولة(
 ملف ش 

ـــــل  أ  ــ ــ   تم التوصـ
ـــــاهمات  إهم النتائج البر ــ ــ ـــــحة إجراءات مسـ ــ ــ ليها من خالل التحقق من صـ

ــــرك صندوق الجهاد مع ال ــ ــ ــ   تأسيس  شــ
ر
ــــرك ة الوطنية للتنمية واالستثمار ا ــ ــ ــ ر )شــ ــــرك تير ــ ــ ــ ة  شــ

ــاهمةل   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمار العقاري المسـ ـــ ــ ــ ــ ــــرك ركائز المعمار لالسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ في   ة الطفولة لأللعا شـ ب والير
 المساهمة(

ـــــرك قام الصندوق بالمشاركة مع ال - ــ ــ ة الوطنية للتنمية واالستثمار القابضة بتأسيس  شــ
ــــرك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر )شــــ ــــرك تير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك ة ركائز المعمار لالســتثمار العقاري المســاهمةل  شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الطفولة  شــــ

ـــــاهمـة ــ ـــ ــ ــ ــ فيـ  المسـ اح مقـدم من رئيس مجلس   ( وذلـك بنـاءا لأللعـاب والير  إدارة عل اقير
ــــركــال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتثمــار الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةة الوطنيــة للتنميــة واالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اريــــخ  الــذي قــام بتــل  )م أ ع( قــابضـ
ــأن طرح بع    إدارة بمخاطبة رئيس مجلس    م2020/ 07/ 20 ــ ــ ــ ــندوق الجهاد بشـ ــ ــ ــ صـ

 المشاريــــع االستثمارية لمشاركة الصندوق. 

ـــــندوق الجهاد عل مق  إدارة بعد إطالع مجلس  - ــ ــ ــ حات مجلس  صـ ـــــرك ال إدارة ير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ة شـ
حةل أوصــ  اللجنة بتفوي    الوطنية لالســتثمار بشــأن المشــاريــــع االســتثمارية المقير
  
ر
ــــتثمار ا ــ ــ ــ ــــات الالزمة للتأكد من جدوى االسـ ــ ــ ــ ــــندوق بةجراء الدراسـ ــ ــ ــ المدير العام للصـ

ية لصندوق الجهاد بتاريــــخ  محضـر    للجنة التسيير
ر
 م. 2020/ 07/ 23االجتماع الثان

  تاريــــخ   -
ر
ر الصندوق وال2020/ 09/ 08ا ـــــرك م تم توقيع مذكرة تفاهم بير ــ ــ ة الوطنية  شــ

   
ر
ــــحــ  هـذه المــذكرة أن الطرف الثــان ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةل حيــث أوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتثمــار القــابضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للتنميــة واالسـ

  ال
ر
ـــــرك والمتمثل ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــتثماريشـ ــــة تمتلك مجموعة من المواقع االسـ   بمنطقةة  ة القابضـ

  عدد  
ر
ــاء و   2النجيلة )تتمثل ا ــ   فضـ

ـــــروع رض مقام عليها مأ أراضر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ شـ ــ   سـ
ــــبة كبر  نسـ

  )صندوق    األول وقام بطرحها عل الطرف    (% 17إنجازه الفنية المقدرة  
ر
والمتمثل ا

 الجهاد( لالستثمار. 

ر أصدر المدير العام لصندوق الجهاد قرار رقم   وبناءا  - ر الطرفير عل مذكرة التفاهم بير
ــــنة  11) ــ ــــاريــــع  2020( لسـ ــ ــــة جدوى ميدانية لمشـ ــ ــــكيل لجنة إعداد دراسـ ــ ــــأن تشـ ــ م بشـ



 

 

 

 
618 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

يد وتجميد  ــــتكمال المجمع اإلداري(   –مجمع تجاري    –  مركز ترفيه    – )مركز تي  ـــ ــ ــ ــ اسـ
 بمنطقة النجيلةل حيث لوحظ بشأن : 

ـــــاء اللجنةأ  - ــ ــ ــ ـــــة الجدوى    ن أعضـ ــ ــ ــ ـــــأن دراسـ ــ ــ ــ ـــــار إلي  أعاله بشـ ــ ــ ــ   القرار المشـ
ر
ـــــكلة ا ــ ــ ــ المشـ

ــــركة الوطنية القابضــة ويوجد عضــو واحد فقط من داخل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االقتصــادية هم من الشــــ
ـــــندوقل وال يوجد  ــ ــ ــ ـــــة باعتبارهم من خارج الوحدة   الصـ ــ ــ ــ ما يفيد تكليفهم بهذه الدراسـ

ـــــاإلداريةل ومن المعروف ان القرار يســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الصـــندوق فقط و ــ
ليس عل ري عل موظقر

 من خارج . 

ـــــفة  أ قرار المدير العام معيب حيث    نأ  ▪ ـــ ــ ــ ــ ـــــاءن  لم يحدد صـ ـــ ــ ــ ــ اللجنة المكلفة    أعضـ
 بدراسة الجدوىل ومؤهالتهم العلمية. 

  مجلس   )ر.م.ال(إن رئيس لجنة دراســــة الجدوى االقتصــــادية   ▪
ر
 إدارة هو عضــــو ا

ـــــرك ال ــ ـــ ــ ــ ــ   ة الوطنية للتنمية واالسـتثمار القابضـةل هذا يدل عل تعارض المصـالن شـــ
 ة الوطنية لالستثمار ه  صاحبة الفكرة االستثمارية. شـرك ن الأ باعتبار  وذلك 

ر الصــــندوق وال ▪ ــــركة الوطنية لالســــتثمار وفق مذكرة التفاهم بير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن من يقوم أ شــــــ
ة الوطنية ه  شــــرك ن الأ يل البيانات هو الصندوق باعتبار  بدراسة الجدوى وتحل 

  واقع
ر
احل ولكن ا ــــاحبة االقير ــ ــــادية  ن من قام  أ األمر    صـ ــ ــــة الجدوى االقتصـ ــ بدراسـ

ـــــرك ه  ال ــ ــ ــ   محا ر اجتماع اللجنة المكلفة  شــ
ر
ة الوطنية لالستثمار وهذا واضن ا

ــــرك بدراسة الجدوى بمقر ال ــ  ة الوطنية للتنمية واالستثمار القابضةل مما يؤدي شــ
  المصالن. إل 

ر
 تعارض وتضارب ا

▪   
ــــور فبر ــ ــ ــ ر وجود غموض وقصـ ــــس    تبير ــ ــ ــ ــــة الجدوى من حيث األسـ ــ ــ ــ   نتائج دراسـ

ر
ا

ـــــةل حيث  العلمي ــ   بني  عليها الدراسـ
ـــــة كان  وفق التقدير   أغلبن  أ ة البر ــ الدراسـ

  نتائج الدراسة. ـ والحكم الشخص 
ر
 ر للجنة مما يفقد الموضوعية ا

-    
ر
ــنــــدوق ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــــة للصـ ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر قــــامــــ  اللجنــــة التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تــــاريــــخ  باألول  اجتمــــاعهــــا    محضـ

ـــروع بالموافقة عل ال  م2021/ 01/ 11 ــ ــ ــ ــ   تنفيذ الم  شــ
ر
  إجراءات البدء ا

ر
ـــروع ا ــ ــ ــ ــ ات  شــ

ــــروع بال  م2021/ 01/ 24( بتاريــــخ  1قرار رقم )وأصدرت  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك بالمشاركة مع ال  شــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شــ
ــــتثمار  ــــي  مبلغ وقدره  الوطنية للتنمية واالسـ ــــة وذلك بتخصـ   67,344,000القابضـ

 تية: لتنفيذ المشاريــــع اآل 

 المجمع التجاري )مول تجاري(   شـروعم استكمال المجمع اإلداري التجاري  شـروعم

يد وتجميد  إنشاء  شـروع م   مركز ترفيه   إنشاء  شـروع م  مركز تي 
 

ـــــة الجـدوى بتقـديم نتـائجهـا   ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـك بـالرغم من عـدم قيـام اللجنـة المكلفـة بـدراسـ
ـــــورتها النهائية حيث انته  اللجنة    إل   بصـ

ر
ـــــة الجدوى ا ـــر نتائج دراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ  محضـ

ـــــروع تم الأي   مل 2021/ 06/ 13اجتماعها بتاريــــخ   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاريــــع قبل   شـ ــ ــ   تنفيذ المشـ
ر
ا

  النتائج النهائية. إل  الوصول 

  تخصــــي  قيمة الم ▪
ر
ــــروعالمبالغة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر المخصــــ   ات االســــتثشــ مارية بفارق بير
 ل والبيان التال  يوضن ذلك: % 12دينارل بنسبة فاق   8,501,510والفعل  

 الفرق  فعال  مصـروف المبلغ ال  المخصص 

67,344,000 58,842,490 8,501,510 
 

  تاريــــخ   -
ر
ـــــيس    م2021/ 7/ 11ا ــ ــ ــ ـــــرك تم تأسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــتثمار العقاري  شـ ــ ــ ــ ة ركائز المعمار لالسـ

ـــــندوق الجهاد وال ر صـ ـــــاركة بير ـــــاهمة وذلك بالمشـ ـــتثمار المسـ ــ ـــركة الوطنية لالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ شـ
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   8,835,467إل عدد    دينار مقســـمة  88,354,670القابضـــة برأس مال قدره  
 
 ســـهما

سـهم نقدية مقدمة من أ دينارل وه  عبارة عن   10بحيث يكون قيمة الـسهم الواحد  
ــــندوق الجه ــ ــــهم عينية مقدمة من الأ دينارل و   53,788,670اد بقيمة  صـ ــ ـــــركة سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ شـ

ـــتثمار بقيمة   ـــ ــ ــ ــ   حيث تم تثمينها    34,566,000الوطنية لالسـ
  أراضر

ر
دينارل متمثلة ا

  والبيان التال  يوضن ذلك 
ر
 : من قبل مثمن قانون

 رقم  
 القطعة 

 المساحة الكلية  
 للقطعة 

 المساحة المستخدمة  
 شـروع للم 

 
ُ
 حسب  ثمن المت

 تقرير المثمن 
 قيمة المساحة المستخدمة  

 شـروع للم 

 دينار   10,000,000 دينار   1,000 مير مربــع 10,000 مير مربــع 10,000 األول 

 دينار   18,000,000 دينار   1,500 مير مربــع 12,000 مير مربــع 15,000 الثانية

 دينار   6,566,000 دينار   700 مير مربــع 9,380 مير مربــع 10,000 الثالثة

 دينار   34,566,000 جمالي اإل 
 

ر صندوق الجهاد والأدوالجدول   ر نسبة المشاركة بير ــــرك ناه يبير ــ ـــ ــ ــ ــ ة الوطنية لالستثمار  شــ
 القابضة: 

يك   عدد االسهم  اسم الْس 
قيمة  
 السهم 

 قسمة االسهم 
نسبة  
 المدفوع 

نسبة  
 المساهمة 

نوع  
 المساهمة 

 دينار  10 5,378,867 صندوق الجهاد 
53,788,670  
 دينار 

 نقدية % 60.88 % 100

ة الوطنية  شـركال
للتنمية واالستثمار  

 القابضة
 دينار  10 3,456,600

34,566,000  
 دينار 

 عينية % 39.12 % 100

 

  رقم الحساب المـ  -
ر
- 1818ة ركائز المعمار لالستثمار العقاري المساهمة )شـرك  لصـرا

 الجمهورية فرع المقريف.  صـرف ( مـ 208-002

  تاريــــخ   -
ر
قام الصــــندوق بتحويل قيمة مســــاهمت  من حســــاب  المتمثل    م2021/ 9/ 5ا

  اإل 
ر
ــــ002-213-400) رقم  يراداتا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ( بمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حســاب  إل    الجمهورية المقريف  صــــ

ــــرك  ــ ــ ــ ــــ002-208-1818ة ركائز المعمار لالستثمار العقاري المساهمة )شــ ــ ــ ــ ــــرف ( مــ ــ ــ ــ  صــ
 الجمهورية فرع المقريف. 

-  
 
ـــــ يوجد أيضا    حساب مــ

ر
ـــــرا ـــــرك خر لل آ صــ ـــــشــ ـــــرف ة طرف مــ الجمهورية فرع النجيلة    صــ

 (. 146-207-2734) تح  رقم

ـــــتكمال المجمع اإلداري التجاري وهو ملك أ  - ــ ــ ــ ـــــتثمارية هو اسـ ــ ــ ــ ـــــاريــــع االسـ ــ ــ ــ ن أحد المشـ
ــــرك لل  ــ ر  دينا  4,178,400% بقيمة  17ة القابضة حيث تمثل نسبة إنجازه  ة الوطنيشــ

ــمن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة ضـ ــــذه القيمـ ـــــاب هـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــث لم يتم احتسـ ل حيـ  
ر
ــــانون القـ ــــديرات المثمن  وفق تقـ

  قدمتها ال
ـــــرك المـساهمات البر ــ ـــ ــ ــ ــ ح  لجنة دراسـة الجدوى  ة الو ـشــ ن هذه  أ طنية واقير

ــــرك من الأو    القيمة تدفع من قبل صندوق الجهاد  ــ ــ ــــروع ة المنفذة للمشــ ــ ــ خصما من  شــ
ــــاءقيمة اإل     نشـ

 
ــــودة وذلك حفاظا ــــبة   المرصـ ــــندوق  عل لل أ عل نسـ ــــالن صـ ــــاركة لصـ مشـ

 الجهاد. 

  تاريــــخ   -
ر
ـــــرك تم تأســـيس    م2021/ 7/ 11ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــاهمة  شـ في  المسـ ة الطفولة لأللعاب والير

ر صندوق الجهاد وال ــــرك وذلك بالمشاركة بير ــ ـــ ــ ــ ــ برأس   ة الوطنية لالستثمار القابضةلشــ
ـــــمة  11,553,820مال قدره   ــ ــ    1,155,382إل عدد    دينار مقسـ

 
ـــــهما ــ ــ بحيث يكون   سـ
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ـــهم الواحد  ــ ــ ــ ــ ـــهم نقد  10قيمة السـ ــ ــ ــ ــ ـــندوق  دينارل وه  عبارة عن أسـ ــ ــ ــ ــ ية مقدمة من صـ
ــــهم عينية مقدمة من الأ ل و دينار   5,053,820الجهاد بقيمة   ــ ــ ــ ــ ــركة الوطنية  سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

ــــتثمـار بقيمـة  ــ ـــ ــ ــ ــ   حيـث تم تثمينهـا من قبـل    6,500,000لالسـ
  أراضر

ر
دينـارل متمثلـة ا

  
ر
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لمثمن قانون

 رقم  
 القطعة 

 المساحة الكلية  
 للقطعة 

 المساحة المستخدمة  
 شـروع للم 

 حسب  
ُ
 ثمن المت

 تقرير المثمن 
 قيمة المساحة المستخدمة  

 شـروع للم 

 دينار   6,500,000 دينار   1,300 مير مربــع 5,000 مير مربــع 11,172 الرابعة

 دينار   6,500,000 جمالي اإل 
 

 ة الوطنية لالستثمار القابضة:  شـركالجهاد والدناه يبين نسبة المشاركة بين صندوق أ والجدول 

يك   اسم الْس 
 قيمة  
 السهم 

 سهم األ  قسمة 
 نسبة  
 المدفوع 

 نسبة  
 المساهمة 

 نوع  
 المساهمة 

 نقدية % 56.26 % 100 دينار   5,053,820 دينار  10 صندوق الجهاد 

ة الوطنية للتنمية واالستثمار  شـركال

 القابضة
 عينية % 43.74 % 100 دينار   6,500,000 دينار  10

 

  رقم الحساب المــ -
ر
في  المساهمة )شــرك  لصــرا - 208-1801ة الطفولة لأللعاب والير

 الجمهورية فرع المقريف.  صـرف ( مـ 002

  تاريــــخ   -
ر
قام الصــــندوق بتحويل قيمة مســــاهمت  من حســــاب  المتمثل    م2021/ 9/ 5ا

  اإل 
ر
ــــ002-213-400رقم )  يراداتا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ( بمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حســاب  إل    الجمهورية المقريف  صــــ

ــــرك  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــاهمة )شـ في  المسـ ــــ002-208-1801ة الطفولة لأللعاب والير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ( مــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  صـ
 الجمهورية فرع المقريف. 

-  
 
ـــــ يوجد أيضا   حساب مــ

ر
ـــــرا ـــــرك خر لل آ   صــ ـــــشــ ـــــرف ة طرف مــ الجمهورية فرع النجيلة    صــ

 (. 146-207-2741تح  رقم )

ــــرك ن الأ لوحظ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة الوطنية لالســتثمار قدم  مســاهشــــ
ر
  متمثلة ا

  شــكل عيبر
ر
متها ا

  أســــباب ذلك    4عدد  
ر
  وعند البحث ا

  صــــندوق  فادنا مدير  أ أراضر
ر
إدارة االســــتثمار ا

 ليس لها سيولة نقدية كافية للمساهمة. أي  مال   عسـر ة تمر بشـرك ن الأ الجهاد 

  عند التحقق من ملكية   -
ــــرك لل   األراضر ــ ــ ر لنشــ   ة تبير

 نأ ا وفق الشهادة العقارية لألراضر
  حق انتف

ر
ــــركة الوطنية لالستثمار القابضة  حصة وال  99اعها لصندوق التقاعد ا ــ ـــ ــ ــ ــ شــ

  ة عندما قدم  هذه  شــــرك ن الأ حصةل حيث    275
رزها  كمساهمة لم تقم بف  األراضر

  . ه رض عل حدأ وتوضين كل 

ــــرك ن الإ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  شــــ   ة الوطنية لالســتثمار القابضــة قام  بتثمير
المســاهمة بها عند   األراضر

اء محك   من خي 
ر
ـــة جنوب طرابلس االبتــــدائيــــةل وحيــــث قــــدرا المثمن مثمن قــــانون مـ

  وفق البيان اآلقيمة 
  األراضر

ر
 : ن

 حسب تقرير المثمن  المساحة  رقم القطعة 
ُ
 ثمن المت

 دينار   1,000 مير مربــع 10,000 األول 

 دينار   1,500 مير مربــع 15,000 الثانية

 دينار   700 مير مربــع 10,000 الثالثة

 دينار   1,300 مربــعمير  11,172 الرابعة
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 لوحظ بشأنه:  

ر قيمة   -   تثمير
ر
  المبالغة ا

ـــــار من   األراضر ــ ـــــتفسـ ــ   حيث تم االسـ
ر
من قبل المثمن القانون
  نطاق  

ر
  المنطقة الواقعة ا

ر
  بع  المكاتب العقارية ا

ــــرك المملوكة لل   األراضر ــ ــ ــ ة أن شــ
ــــى سعر للمير المربــع هو   ــ ـــ ــ ــ ــ   ن هذه  أ دينارل و   650أقصــ

واقعة خارج المخطط   األراضر
 .  
ر
  تقرير المثمن القانون

ر
 العام كما هو واضن ا

-  :   المساهمات المالية وه  عل النحو التال 
ر
 استثمارات صندوق الجهاد ا

 ة المساهم بها شـركال  ر.م 
 نسبة  
 المساهمة 

انية  آ ن  خر مت 
 معدة 

 نتيجة النشاط عن اخر  
 قوائم مالية معدة 

 الوضع المالي 

1 
االدخار واالستثمار   صـرف مـ 

 العقاري
2.366 % - - - 

2 
ة الوطنية للتنمية  شـركال

 واالستثمار القابضة
ة  (6,061,835)  م 2014 % 29.481  متعير

 جيدة  803,574 م 2019 % 2.551 التجاري والتنمية صـرف مـ  3

  القابضةشـرك 4
ة  (2,800,897)  م 2019 % 6.274 ة االتحاد الوطبر  متعير

 (343,873)  م 2020 % 50 ة غان للتجارة والتنمية  شـرك 5
 مجمعة

24,717,026 
 

ــــائر مما يدل هذا عل   أغلبن  أ حيث لوحظ   - ــ ــ   خسـ
ر
ــــندوق تحقق ا ــ ــ ــــتثمارات الصـ ــ ــ اسـ

ــــندوق عل   ــ ــ ــ ــ ــــبة   إدارة عدم قدرة الصـ ــ ــ ــ ــ ــــبة والمناسـ ــ ــ ــ ــ ــــتثمار واختيار الفرص الخصـ ــ ــ ــ ــ االسـ
 لالستثمار. 

اتيجيـــة تعمـــل عل انتهـــاز الفرص  - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتثمـــاريـــة اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــدوق خطط اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال يمثلـــك الصـ
 االستثمارية الجيدة. 

ـــــرك لم يقم الصـــندوق بدراســـة الوضـــع المال  وتحليل القوائم المالية لل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الوطنية  شـــــ
 استمرارها. للتنمية واالستثمار القابضة لغرض معرفة مدى 

ــــرك أن ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   من شــ
ر
ة وتعان ــــر ة الوطنية للتنمية واالســــتثمار القابضــــة متعير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مال    عســ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   خسـ
ر
ــــنة  وتحقق ا ــ ـــ ــ ــ ــ ا مة من سـ   5م بمعدل  2011ائر مير

 
ــــنويا ــ ـــ ــ ــ ــ خر آ ن أ ل و مليون سـ

  ســنة  
ر
انية معتمدة ا ر ــــرك مال التآ ل رأس    مل ويدل هذا عل2013مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة واتجاهها شــــ
ــــفية   ـــــرك ومية لل ذ لم تقم الجمعية العمإإل التصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ معالجت   أو   المال رأس    ة ب يادة شـ

ــنـدوق الجهـاد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا ل أمـامنـا كيف لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــع التسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـالطرق العلميـة المعروفـةل وممـا يضـ
  خسائر. شـرك مشاركة 

ر
 ة تحقق ا

 االستنتاجات 

 شـــــرك قيام ال -
ا
 ة الوطنية للتنمية واالستثمار القابضة بدراسة الجدوى االقتصادية بدال

ــنـــدوق ممـــا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ احــات  إل    أدى من الصـ ـــــاحبـــة االقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن بـــاعتبـــارهـــا صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تعـــارض للمصـ
 االستثمارية. 

ــادية هو عضـــو مجلس  - ـــــرك ال  إدارة رئيس لجنة دراســـة الجدوى االقتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة الوطنية  شـ
 ة. شـرك تعارض مصالن الإل  للتنمية واالستثمار القابضةل مما يؤدي 
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ية عل تنفيذ الم - ــــيير ـــــروعموافقة اللجنة التسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ أي   تقديم النتائج النهائية  ات قبلشـ
 ات االستثمارية. شـروعقبل تحديد مدى نجاح هذه الم

  قدمتها ال -
ة الوطنية للتنمية واالستثمار القابضة  شـرك تتمثل المساهمات العينية البر

  عدد 
ر
  مملوكة لل   4  ا

  منطقة النجيلة أل قطع أراضر
ر
ـــــركة ا ــ ـــــر نها تمر بشــ ــ مال  وال   عســ

 
 
 . تمتلك قيمة المساهمة نقدا

  تقــــدير قيمــــة   -
ر
ــالغــــة ا   المبــ

  قــــدمتهــــا    األراضر
  البر

  لألراضر
ر
من قبــــل المتمن القــــانون

ــــرك ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل  ة الوطنية للتنمية واالســتثمار القابضــة كمســاهمة عينيةل مما يؤدي هذا شــــ
. شـرك تضخيم قيمة مساهمة ال  

 ة بشكل غير حقيقر

ــة القوائم المالية لل  - ــ ــ ــــندوق بدراسـ ــ ـــــرك لم يقم الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــتثمار  ة الوطنية للتنمية واال شـ ــ ــ سـ
ـــــرك القابـضة لمعرفة الوضـع المال  ومدى اسـتمرارية ال ــ ـــ ــ ــ ــ   الـسوق حبر ال ـشــ

ر
ة وبقائها ا

حة.   يؤثر ذلك عل االستثمارات المقير

ـــــرك االستثمار والدراسات بصندوق الجهاد أن ال إدارة أوضن تقرير مدير   - ــ ــ ة الوطنية  شــ
ــــاهم   ــ ــــة المسـ ــ ــــتثمار القابضـ ــ ــــبة للتنمية واالسـ ــ ــــندوق الجهاد بنسـ ــ أن    % 29.481بها صـ

ـــــرك ال ــ ــ ــ   من شــ
ر
ة وتعان ـــــر ة متعير ــ ــ ــ   خ  عســ

ر
ا مة من سنة  مال  وتحقق ا م  2011سائر مير

  5 بمعدل 
 
  سنة آ ن أ ل و مليون سنويا

ر
انية معتمدة ا ر  م. 2013خر مير

ــرك إن قيام الصــندوق بمشــاركة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شــــ
 
ة ماليا تعتي     ة ال تقوم بةعداد قوائم مالية ومتعير

ر   ــرك هذه المشــــاركة عمياءل حيث أن من الطبيغ  ألي عملية مشــــاركة بير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر أن شــ تير
ــــرك تقوم كل   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرك ة بدراســــة الوضــــع المال  لل شــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة المشــــاركة معهال وذلك لضــــمان شــــــ

  المدى الطويل. 
ر
 استمرارية ونجاح المشاريــــع االستثمارية ا

  % 29.481ت   يمثلك الصندوق ما نسبأن مخاطر هذه المشاركة مرتفعة جدا حيث   -
ــــرك من أســــهم ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ أن نســــبة المخاطرة  أي    ة الوطنية للتنمية واالســــتثمار القابضــــةلشــ

ـــــرك نسـبة حصـت  مع الإل    سـتكون بنسـبة مشـاركة الصـندوق باإلضـافة ــ ـــ ــ ــ ــ ة الوطنية  شـــ
 للتنمية واالستثمار القابضة. 

ــتثمــاريـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتيجيــة تعمــل عل انتهــاز الفرص االسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــدوق خطط اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال يمثلــك الصـ
 الجيدة. 

ة وغير ناجحة مما يدل عل عدم قدرة    أغلب  أن -
ــندوق الجهاد متعير ــ ــ ــتثمارات صـ ــ ــ اسـ

 استثمارات  بشكل فعال.  إدارة الصندوق عل 

ــــرك هيئة المراقبة لل  أعضــــاءو   اإلدارة مجلس  أعضــــاء  أغلبأن   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر )ركائز المعمارل  شــــــ تير
ور  ر في  المســـاهمة( من ســـكان مدينة جير   دائرة المنطقةأي   الطفولة لأللعاب والير

ر
  ا

ــــا الت حول  ــ ــ ــ ــــع بع  التسـ ــ ــ ــ ــــتثمارية مما يضـ ــ ــ ــ ــــاريــــع االسـ ــ ــ ــ ــــوف ينفذ فيها المشـ ــ ــ ــ   سـ
البر

 تضارب المصالن. 
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 شركة الهلام لالستثمارات الصناعية واخلدمية 
كة خالل السنة المالية   - ـــــشر ــ ــ  وعدم حضور م   2020التوقف شب  التام للعمل بمقر الــ

كة.   عل سير نشاط الـشر
 
ر للعمل أثر سلبا  أغلب الموظفير

كة بمسـك الدفاتر والسـجالت المالية  واإلدارية إدارة الشـؤون المالية  لم تقم   - ـــــشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالــ
ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة بمنظومـة    2020عن سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إدخــال القيود وترحيــل األرصـ

ر
م وكــذلــك التــأخر ا

  الحصـول عل التقارير المالية عن 
ر
الحسـابات لديها وما ترتب عل ذلك من تأخير ا

 م. 2020سنة 

ر عل الممتلكات من قب - كة بالمخالفة ألحكام المادة  لم يتم التأمير ــــــشــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   16ل إدارة الــ
كة.   من الالئحة المالية للـشر

ـــــضف للحسابات   - ــ كة بةعداد مذكرات تسوية المــ ـــــشر ــ لم تقم إدارة الشؤون المالية بالــ
  وقتها بالمخالفة ألحكام المادة 

ر
كة.  51المـضفية ا  من الالئحة المالية للـشر

كة بأداء المهام الموكلة إلي  من إجراء الجرد لم يقم مكتب المراجعة الداخلية   - بالـــــشر
ــع خطط لمراجعــة جميع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ ووضـ ــكــل دوري أو مفــاج  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ للخزائن والعهــد بشـ المفــاج 

 :   بذلك باإلضافة إل 
كة وموجوداتها وعمـــل جــــــــدول زمبر  نشاطات الـشر

 التحقق من صحة تطبيق حسابات وإجراءات العمل والرقابة.  -

ــــحة تطبيق   ▪ ــ ــ ــ ــ ــــجالت  صـ ــ ــ ــ ــ ــــبة وإثبات القيود بالدفاتر والسـ ــ ــ ــ ــ النظام المال  والمحاسـ
 المحاسبية. 

ــــيل أموال  ▪ ــ ــــابات المدينة والتأكد من تحصـ ــ ــــدة وحركة الحسـ ــ فح  ومتابعة أرصـ
 . كة ومستحقاتها لدي الغير  الـشر

ــــب المواد   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - 67)تقــديم التقــارير الالزمــة لإلدارة العليــا عن نتــائج األعمــال بحسـ
كة.  من ( 122-123-124-125-128  الئحة المالية للـشر

كة بالتقيد بأحكام المادة   - ـــــشـــــر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الالئحة التنفيذية لقانون رقم    14لم تقم إدارة الــ
ــــنة    19 ــ ــبة الليب   حيث لم يتم إحالة  2013لسـ ــ ــ ــأن إعادة تنظيم ديوان المحاسـ ــ ــ م بشـ

كة للديوان للفح  واالعتماد.  انيات العمومية للـشر ر  المير

-   
ر
كة ا ــــشــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من   17أداء مهامها وعدم التقيد بأحكام المادة   قصــور إدارة االســتثمار بالــ

ــــتثمار حي  لم تقم بةعداد وإحالة تقارير دورية عن التمويالت   ــ الئحة التمويل واالسـ
ــــا والحلول   هـ رات تعير ــــاب ومي  ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام مع ذكر أسـ ــــدير العـ ــــا إل المـ ــــديمهـ ة وتقـ

المتعير
حة بشأنها.   المقير

كة بصـفة عامة بمتابعة التمويال   - ــــــشر ــ ـــ ــ ــ ــ ت واالسـتثمارات القائمة وعدم تقصـير إدارة الــ
كة مما يعرض أموال  ـــــشـــر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحمايتها والحفاظ عل أموال الــ

 . ئ كة للضياع واالستغالل السبر  الـشر

كة دون إيجاد حلول من  -  عل سير العمل بالــــشر
 
كة أثر سلبا ئ للــــشر الوضع المال  السبر

كة لهذا الوضع.   قبل إدارة الـشر

كة   -   بالمخالفة  قيام الــــشر
كة دون التقيد بالرقم الوطبر ر بالــــشر بــــضف مرتبات العاملير

.  2014لسنة  8من القانون رقم  7للمادة   
 م بشأن الرقم الوطبر
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دل لرئيس مجلس   1500 ف مكافئات شهرية ثابتة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع   -
ــات    1000اإلدارة و ــ ـــــاعـ ـــــذه القيم بوجود اجتمـ ــو دون ربط  ف هـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل عضـ لكـ دل 

ــتنـدات المتيـدة  لم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمن المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اط وجودهـا ضـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جلس اإلدارة من عـدمـ  ودون اشـ
 بالنسبة للجنة المراقبة.  وكذلك الحال للـضف لقيمة المكافأة 

ــــف مبلغ   - ــــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة بــ ــر ــ ــــــشــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخ  يملك مكتب لتقديم    1000قيام الــ ــ ــــهري لشـ ــ دل شـ
م  ـــــب العقد المي    مدينة الخمس بحسـ

ر
ـــــارات القانونية والواقع ا ـــــتشـ الخدمات واالسـ

  ســــنة  
ر
ر دون وجود أي مســــتند   وإدراج  ضــــمن م   2018ا كشــــوف مرتبات الموظفير

 يفيد بةنجاز أي أعمال قانونية تذكر ضمن المستندات المتيدة للـضف. 

ر   - ئ لها وعدم حضــور الموظفير كة والوضــع المال  الســبر
ــــشــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالرغم من تعير نشــاط الــ

ــمن  ــ ــ ــ ــافية ضـ ــ ــ ــ ــاب مبالغ إضـ ــ ــ ــ كة باحتسـ ــر ــ ــ ــــــشــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيام إدارة الــ المرتب للعمل أال أن  تبير
  بدل تنقل ووقود وبدل اتصاالت حي  بلغ المبلغ اإلجمال  المـضوف  

ر
والمتمثلة ا
 . دينار  23,900م مقابل هذه البدالت  2020خالل سنة 
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 قطاع التعليم  الفصل اخلامس عشر:  

 التعليم العام 
 ديوان وزارة الرتبية والتعليم 

 نظام الرقابة الداخلية

ر وجود ضــعف  من خالل تقييم نظام   بية والتعليم تبير
الرقابة الداخلية لديوان وزارة الير

  نظام الرقابة الداخلية نورد أهمها 
ر
 : ا

 مكتب المراجعة الداخلية. أعمال  عداد تقرير دوري بنتائج إعدم  -

  الت -
ر
عداد الخالصـــات الشـــهرية للحســـابات المختلفة بالمخالفة ألحكام المادة  إأخر ا

انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة 89) ر  المير

امكي  حجم اال - ر  . ديوان الوزارة تعود لسنوات سابقةعل  ات القائمةلير

ـــــجل الخاص بتدوين  - ــ ـــــك السـ ــ ـــــول عدم مسـ ــ      األصـ
ر
    –الثابتة للوزارة من )مبان

 –أراضر
 من الضياع.  األصول هذه عل  تتم عملية الرقابة حبر سيارات( 

ــــرف  - ــ ــ ــ     الصــ
ر
الغير مخصصة لها بالمخالفة إلحكام المادة    األغراضمن العهد المالية ا

انية والحسابات والمخازن. 180) ر  ( من الئحة المير

بالمخالفة  الصـرف    والمستندات المرفقة ل  بختم يفيد أذونات الصـرف  ختم    إغفال  -
انية والحسابات والمخازن. 105ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــتندي لبع    - ــــعف التع يز المسـ ــــرف ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــرف بناءا عل والقيام ب أذونات الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ الصـ
ــوئيــة بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورة ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنــدات صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  99مسـ ر ( من الئحــة المير

 والحسابات والمخازن. 

ر بالوزارة  - ــــرف    قيام بع  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء  بصــــ   شر
ر
مبالغ مالية من حســاباتهم الخاصــة ا

يات وبع  ال ـــــير ــ ـــــيارات وكذلك بع  المشـ ــ ـــــيانة السـ ــ ــــروفقطع الغيار وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ات  مصـ
ـــــبق من الوزارة إذن  بدون  األخرى  ــ ــ ــ ـــــرف   مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ هذه المبالغ ويتم تقديم طلبات  بصـ

ر كان يســــتوجب   حير
ر
ــــرف   بخصــــوص ترجيع قيمة الفواتير ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن طريق البنود  الصــــــ

ر الخ ينة.  العهد الماليةأو  اتمصـروف الخاصة بطبيعة ال  المسلمة ألمير

ـــــركات ف دفعات مقدمة لبع  الفنادق وال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  شـ ــ ــ ــنة المالية بقصـ ــ ــ   نهاية السـ
ر
د ا

ــتنفــاد البنود  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــات  13بــالمخــالفــة لن  المــادة )ل اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من الئحــة المير
 والمخازن. 

ة الصكوك المعلقة بالحسابات ال - ـــــرفية وترحيلها من سنة ألخر كير ــ ــ ــ بالمخالفة    ى مصــ
انية والحسابات والمخازن. 118ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير
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  اإل  -
ـــــراء دارة تببر ـــ ــ ــ ــ  بطريقة التكليف المباشر   الشــ

ا
عل  حضار عروض وعرضها إمن   بدال

يـــات ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 10لجنـــة العطـــاءات بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة )أو    لجنـــة المشـ
 . ةداريالعقود اإل 

انية الوزارة   ن  م 2021خالل سنة  مت 

مـبـلـغ   ــــدة  ــ ــ الـمـعـتـمـ ــــالـغ  ــ ــ الـمـبـ ــــة  ــ ــ قـيـمـ ــــ   ــ ــ مـبـلـغ    278,213,400بـلـغـ ــــة  ــ ــ ـــــيـلـ ــ ـــ ــ ــ ــ والـمسـ ــــار  ــ ــ ديـنـ
بية والتعليم عل مختلف أبواب   271,338,098 انيةدينار لوزارة الير ر ر بلغ    لالمير   حير

ر
ا

ـــــروف المبالغ ال إجمال   ــ دينار والبيان التال     178,547,187  ة خالل نفس العام مبلغمصــ
 يوضن ذلك: 

 البيان  ت
المخصصات  

 دة المعتم

المبالغ  

 المسيلة 

ات  مصـروفال 

 الفعلية 

  رصدةاأل 

 المتبقية 

 185 29,530,575 29,716,380 41,000,000 الباب األول  1

2   
 250 40,408,250 40,408,500 36,000,000 الباب الثانر

 191,213,400 الباب الثالث )التحول( 3
191,213,40

0 
99,208,400 92,005,000 

4 
الباب الخامس  

 )الطوارئ(
10,000,000 9,999,818 9,399,962 599,856 

 278,213,400 اإلجمالي 
271,338,09

8 
178,547,187 92,605,291 

 

ر  - ـــــرف   تركير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــابقة  الصـ ــهر السـ ــهر ديســـمي  مقارنة باألشـ انية خالل شـ ر لبع  بنود المير
ــــنة   ــ ــــابات  13بالمخالفة لن  المادة )  لالماليةخالل السـ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 . والمخازن

  الدقة من قبل المراقب المال  بخصوص تحميل   -
ــــرف عدم توجر ــ ــ ــ بنود ال عل   اتمصــ
ـــــها  ــ ــ ر 11بالمخالفة للمادة )ل  تخصـ ـــــابات والمخازن( من الئحة المير ــ ــ بقيمة    انية والحسـ
 دينار.  107,050ة إجمالي

استالم مخازن بالمخالفة لن   أذونات  توريد مستلزمات للوزارة دون وجود ما يفيد   -
انية الحسابات والمخازن243المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــروف بلغ  جمل  ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ســــنوات  وبند م.   عاشــــةبند النظافة واإل عل   ات المحملةمصــــــ
ـــــابقة مبلغ   ـــــالن ال  2,438,790سـ ــــركاتدينار  ف  لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ المتعاقد معها لتقديم    شـ

ـــــفرجة ـــــأنها   داراتلديوان الوزارة واإل   خدمات النظافة والسـ   شـ
ر
ر ا التابعة لها وقد تبير

  التعاقد مع  
ر
ــــع الوزارة ا ــ ــ ــــركاتتوسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــفرجة دون التقيد ب  شـ ــ ــ   ةجراءاتالنظافة والسـ

ــــوص عليهـــا بالئحـــة العقود اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ة وبـــاألخ  فيمـــا يتعلق بـــأحكـــام  داريـــالتعـــاقـــد المنصـ
 (. 17ل 15ل 14ل 11المواد )

انية التشغيلة للمناطق/  ن ي   المت 
ن
 الباب الثان

ــــنة المالية   بية والتعليم خالل السـ ــــيلة لوزارة الير ــــغيلية المسـ انية التشـ ر بلغ  جمل  المير
  دينار ضم 31,934,657موضوع الفح  مبلغ 

ر
انية الباب الثان ر : ن مير  بيانها كما يل 
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 الرصيد  مصـروف ال  المسيل  المخصص  البيان  ث

 صفر 27,978,312 27,978,312 - م. تشغيلية للمدارس بالمناطق 1

  للمناطق 2
 صفر 3,956,345 3,956,345 - م. الباب الثانر

 صفر  31,934,657 31,934,657 اإلجمالي  3
 

: ومن خالل الفح     شانها ما يل 
ر
ر ا  والمراجعة تبير

ــالـــة مبلغ   - ــاليـــة لعـــدد  دينـــار لمر   27,978,312قيـــام الوزارة بـــةحـ اقبـــات الخـــدمـــات المـ
ــيـانـة المـدارس دون  منطقـة  114 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة المبلغ مع   جراءاتاإل اتخـاذ    لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الالزمـة لتسـ

ــرورة إحالة  المناطق ب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــروف تقرير الضــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 25بالمخالفة للمادة )ل  ات للوزارة مصــــ
انية والحسابات والمخازن. الئحة الم ر   ير

بيــــة والتعليم    دينــــار لــــديوان وزارة   3,956,345قيــــام وزارة المــــاليــــة بــــةحــــالــــة مبلغ   - الير
ر    حير

ر
ضأ العام ا  . مراقبات التعليم بالمناطقإل  المبلغإحالة  ن كان يفير

 الباب الثالث )التحول(

بية والتعلي - بناءا عل أمر   مبلغ  جمل  مخصصات الباب الثالث المحالة لوزارة الير
ــــرف   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    54الصــــادر عن وزارة التخطيط رقم )الصــ

ـــهرية ( والقاضر بفتن اعتمادات شـ
ــنـــة   12/ 1مؤقتـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـــ  جملــ     دينـــارل 191,213,400م مبلغ  2021لسـ   حير

ر
ا

ــــروف ال ــ ــ ــ ة مبلغ    ات الفعليةمصــ   شأنها    99,208,400عن نفس الفير
ر
ر ا دينار وقد تبير

 : ما يل  

ــــدار أمقيام وزارة التخطيط   - ــ ــ ــ ــــرف  بةصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ    54رقم )ر الصـ
بفتن اعتمادات  ( والقاضر

ـــهرية مؤقتة   بية والتعليمإل   م واحالة المخصــــصــــات2021لســــنة    12/ 1شـ   وزارة الير
 
ا
  ( لسنة790) بالمخالفة لقرار المجلس الرئا   رقمل  ا لمركز المناهج إحالتهمن  بدال

ــــأن    م2017 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن   تقرير حكمبشـ ــ ـــ ــ ــ ــ بوية  منن مركز المناهج التعليمية والبحوث  بشـ الير
 ذمة مالية مستقلة. 

  اتخاذ اإل  ▪
ر
ـــــركاتالالزمة للتعاقد مع ال  جراءاتتأخر لجنة العطاءات بالوزارة ا ــ ــ   شــ

ــــة ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــــل الدرا   إل   طباعة وتوريد الكتاب المدر   عل   المتخصـ ــ ــ ــ   نهاية الفصـ
الـدي يير ل األمر م2021/ 8/ 23بـالرغم من توفر الموارد المـاليـة من تـاريــــخ األول 

ه.  جدوى  التسا ل من   من توفير

ــــدر وزير التعليم العال  ورئيس اللجنة الوزارية قرار أ م  2021/ 12/ 27بتاريــــخ   ▪ ــ ــ ــ ــ صـ
ـــــر اعتماد  بشأن  رقم )بدون( ة وتوريد الكتاب المدر   ترسية عطاء طباع  محضــ

  18,596,511محلية بمبلغ    شــركة  12أجنبية و  شــركات 3شــركة منها    15يضم  
  . التوال  دينار عل  77,204,721 ومبلغ دوالر 

دينـــار مـــا  85,452,207بتـــاريــــخ تم  ف مبلغ    12/ 2إذن  ف رقم    بموجـــب ▪
ـــــابإل دوالر    18,596,511يعادل   ــ ـــــمان االعتمادات ب  حسـ ــ ــــرف ليبيا  ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ مصـ

ــدير  ل  237305001المركزي رقم   ــام ومـ ــال  العـ ــام المراقـــب المـ حيـــث لوحظ قيـ
ــــؤون اإل  ــ ــالن الداريالشـ ــ ــ ــــركاتة والمالية بفتن اعتمادات لصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة بكامل  جنبياأل   شـ

ـــــمان االعتمادات ب ــ ــ ــ ـــــاب ضـ ــ ــ ــ   حسـ
ر
ـــــرف القيمة التعاقدية المودعة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا    مصـ

ــــم قيمــة الكتــب الثقــافيــة عــدد  إغفــال و ل المركزي  ــ ـــ ــ ــ ــ ــخــة بمبلغ    25000  خصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نسـ
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  بلغـ  قيمـة  ل  دوالر   53,626
ــــحـب عل االعتمـادات المحليـة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـك ينسـ

 دينار.  863,837الكتب الثقافية بقيمة 

ــــروف المالية البلغ  جمل  العهد  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل   ة لمركز المناهج التعليمية المحملةمصـ
ـــــات طباعة وتوريد الكتاب المدر    ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ـــ ــ ــ ــ   1,246,500  م مبلغ2022/ 2021مخصـ

 : دينار بيانها كما يل  

ـــــم المال  بمركز المناهج التعليميةقيام   - ــــرف مبلغ    مدير القسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ دينار    108,000بصـ
  المخازن العامة للكتاب  

ر
ة  كأجور للعمالة العارضة ا المدر   التابع للمركز عن الفير

 م. 2021/ 8/ 31إل  م2021/ 1/ 1من شهر 

ــــروف المبالغ ال ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــة تم  فها قبل  مصــ ة من العهدة المالية كأجور للعمالة العارضـ
  12الرئيسـر التابع للمركز بمدة تتجاوز وصول الكتاب المدر   للمخزن 

 
 . شهرا

  دينـار   800دينـار بواقع    72,000  إجمـال  من العهـد المـاليـة بمبلغ    مكـافـآت ف   ▪
 
 
ــــهريا ــ ـــــرمقابل المناولة بالمخزن  شـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــيةل ةثباتالتابع للمركز ب الرئيسـ ــ ــــخصـ ــ ات شـ

. بشأن  مل2014( لسنة 8( من القانون رقم )7بالمخالفة للمادة )  
 الرقم الوطبر

ـــــة بمبلغ   ▪ ـــــاليـ ـــــدة مـ ــة  1,046,500تم  ف عهـ ــ بيـ ـــــب قرار وزير الير ـــــار بموجـ   دينـ
ــنـــة227المكلف رقم )  والتعليم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلـــديـــة لتغطيــة    58عل    مل موزعـــة2022  ( لسـ

ــروفات مناولة الكتاب المدر   للعام   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ م بالمحازن الفرعية  2022/ 2021مصـ
انيـة    ( من الئحـة188) تـاريخـ  بـالمخـالفـة لن  المـادة  حبر قفـالهـا إولم يتم  ر المير

 والحسابات والمخازن. 

 حساب الطوارئ

ــــاب   ــــة للحسـ ــــصـ ــــنة  )نفقات الطو الخامس  بلغ  جمل  المبالغ المخصـ ارئ( خالل السـ
ــوع الفح  مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     دينــــار   10,000,000المــــاليــــة موضـ

 
لقرار مجلس الوزراء رقم  وفقــــا

ــــروريم لتوفير اللوازم ال2021( لسنة  137) ــ ــ ــ وس كورونا ضــ   لمجابهة فير
ة والدعم التقبر

ر بلغ  جمل  ال   حير
ر
ـــــروف بالمؤســـســـات التعليمية ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة عل   ات الفعليةمصـــــ   نفس الفير

  شأنها ما يل  دينار  9,999,818مبلغ 
ر
ر ا  : وقد تبير

ــا بمبلغ    بلغـــ  - ــائحـــة كورونـ ــافحـــة جـ ــات مكـ ــتلزمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــار   840,000مسـ ل ومن خالل  دينـ
ر   بية والتعليم قام   نأ الفح  والمراجعة تبير بناءا عل   رسالة تكليف بةصدار وزير الير

 
 
ـــــركةمن العروض المقدمة من  العرض األعل سعرا غصن السالم وتكليفها بتوريد   شــ

ــــاعة   األ   البضـ
ر
ــــعار حيث لوحظ وجود اختالفات ا ر ال سـ ـــــركاتبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ الموردة وعدم   شـ

ــــركةســــعر مناســــب من  عل    الســــغ  بشــــكل جدي للحصــــول  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    شــ
 
لحجم  واحدة نظرا

ـــة لتـأكـد من ل الكميـة الموردة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ذلـك ال يوجـد مـا يفيـد بوجود لجنـة فنيـة متخصـ
 . لمخازنمطابقة المواصفات عند استالم با 

ـــــركة  الفاتورة النهائية  إرفاق   عدم - ـــــرف  جنة الدواء بلشــ     5/ 10  رقمةذن الصــ
ر
المؤرخ ا

ـــــابـــات  99م بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة )2021/ 10/ 10 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير
 والمخازن. 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ     10/ 6إذن الـصــ
ر
ـــــركةتكليف  بـشأن    م2021/ 10/ 6المؤرخ ا ــ ـــ ــ ــ ــ  شـــ

ــــتلزمات م ــ ــ ــ دينار فقد   775,000كافحة جائحة كارونا بمبلغ  القلم الذهب   لتوريد مسـ
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ـــــعر جهاز   ـــــوص سـ   الفاتورة النهائية عن الفاتورة المبدئية بخصـ
ر
لوحظ وجود زيادة ا
 دينار.  260قياس الحرارة بمبلغ 

ـــــركاتبع  الفواتير للعروض المبدئية لبع  الإرفاق   عدم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة لن     شـ
انية والحسابات وا99) المادة  ر  لمخازن. ( من الئحة المير

بية والتعليم بتكليف   - ـــــركة غصن السالم بموجب  قيام وزارة الير ــ ــ ــ تكليفات بقيمة   3شــ
    دينــار   2,189,999  ة قــدرهــا إجمــاليــ

 
ــــب عقــد العلمــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيس  بــان راس مــالهــا حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تــأسـ

 مرة.  21بها لتوريد مستلزماتها بفارق القيمة المكلفة أي  دينار  100,000

ـــــرك من خالل جلب عينات لفواتير مبدئية من  - ــ ــ   أسعار معدات طبية ومقارنتها ب  اتشــ
ــــناف  ـــ ــ ــ ــ   األ   األصـ

ر
ــــعار الموردة للوزارة فقد كان  النتيجة المبالغة ا ـــ ــ ــ ــ ــــعار ووجود    سـ ـــ ــ ــ ــ أسـ

ــــل من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنف الواحد   % 54-20متفاوت  تصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   كل  اإلجماليوقد بلغ  القيمة  ل  لصـ
ر
ة ا

  المال العام % 42دينار بنسبة  4,212,160 األصناف 
ر
 . هدر ا

 يةمصـرفالحسابات ال 

 . مصارف مختلفة ى مصـرفية لدحسابات  6الوزارة بعدد تحتفظ  -

-   
ر
ــــرف المطابقات مع الإجراء   تقاعس الوزارة ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــومة   مصـ ــ ــ ــــوية المبالغ المخصـ ــ ــ لتسـ
ــــرف بكشــف حســاب ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إجمال  وال مقابل لها بالدفاتر للحســابات حيث بلغ     مصــــ

ـــــتثناء باب التحول دينار    165,090القيمة مبلغ   ــ ــ انية باسـ ر   حيث لم يتمل  البواب المير
  خصم  بكشف حساب ال

وال مقابل لها   مصـــــرف موافاة لجنة الديوان بالمبالغ البر
ــنـة 19( من القـانون رقم )46بـالمخـالفـة لن  المـادة )  لالثـالـثبـالـدفـاتر للبـاب   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 تنظيم ديوان المحاسبة.  بشأن إعادة  م2013

 ماناتحساب الودائع واأل 

ــــاب الودائع واأل  ــــد حسـ     ماناتبلغ رصـ
ر
دينار    926,873مبلغ    م2021/ 1/ 1ول المدة أ ا

ر    حير
ر
  نهـايـة المـد  ا

ر
ــيـد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بفـارق   دينـار   6,822,489مبلغ   م2021/ 12/ 31 ة بلغ الرصـ

 : دينار بيان  كما يل   5,895,616 مبلغ

 القيمة  البيان  ت

 2,696,978 لعدم استيفاء المستندات تصـرف مرتبات لم  1

 110,000 )لجنة العطاءات  شـركة  11لعدد   2

 898,000 بالداخل )بدل كتب( اإليفاد مصاريف  3

 3,117,510 م  2020/ 5-4مرتبات مناطق التعليم عن شهري  4

 6,822,489 اإلجمالي 
 

بدون وجود مستندات    ماناتحساب الودائع واأل إل    دينار   3,594,978  تعلية مبلغ -
  مرتبــات وبــدل كتــب التعليــة  عل إجراءات  دالــة

ر
ألحكــام المــادة  بــالمخــالفــة    تتمثــل ا

انية والحسابات والمخازن161) ر  . ( من الئحة المير

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـ
ر
دينــار لمــدة تجــاوزت   3,227,510  بمبلغ مــانــاتاالحتفــاظ ا

ــــتة   ـــ ــ ــ ــ ــــهر سـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة المالية بالمخالفة ألحكام المادة )  أشـ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 162بعد انتهاء السـ
انية والحسابات والمخازن ر  . العاماإليراد    ترحيل  لحسابالدي يستوجب  ل األمر  المير
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اماال  ن
ُ
 ات الماليةلت

املوحظ تزايد حجم اال ر سنة ألخري حيث بلغ   الوزارة وترا مها من عل    ات القائمةلير
ـــــاريــــخ    حبر  ــ ـــــار   8,720,540م مبلغ  2021/ 12/ 31تـ ــ ـــــاوزات  ل  دينـ ــ التجـ ـــــة  ــ نتيجـ ـــــك  ــ ودلـ

  قام  بها 
ـــــؤون اإل إدارة  القانونية البر ــ ــ ـــــابقة والحداريالشـ ــ ــ ـــــبح  و   اليةة والمالية السـ ــ ــ أصـ

 : هذه التجاوزات ظاهرة يعمل بها ومن بينها 

 العهد المالية

  
ر
ـــــيد اول المدة ا ـــ ــ ــ ــ بينما بلغ  جمل   ل  دينار   345,000م ما قيمت   2021/ 1/ 1بلغ رصـ

ــــروف العهد المالية ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــنة مصـ ــ ــ والبيان التال   ل  دينار   114,000  م مبلغ2021ة خالل سـ
 : يوضن تفاصيل العهد بالكامل

ي  
ن
رصيد ف

 م 2021/ 1/ 1
ي  تم تسويته  م 2021عهد 

ُ
 الرصيد المتبق

345,000 114,000 154,000 305,000 
 

 لنا جملة من المالحظات بيانها كالتال  أعمال  ومن خالل 
ر  : الفح  والمراجعة تبير

ــنـة المـاليـ حبر تقـاعس الوزارة بـأقفـال العهـد المـاليـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوع الفح   نهـايـة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة موضـ
ــــوص المواد )ل  دينـار   305,000 بمبلغ 95حيـث بلغ عـددهـا  ــ ـــ ــ ــ ــ ل  185بـالمخـالفـة لنصـ

انية والحسابات والمخازن. 188ل 186 ر  ( من الئحة المير

   ف العهد المالية دون تســويتها وترحيلها من ســنة   -
ر
حيث    لى ألخر توســع الوزارة ا

دينار ولم    345,000مبلغ    م2020بلغ  العهد المرحلة من الســـنة المالية المنتهية  
ــــويتها   ــ ــ ــــنة  تاريخ  ب  حبر يتم تسـ ــ ــ   تقريره لسـ

ر
م  2020الرغم من تنبي  الديوان للوزارة ا

ــنـة 19( من القـانون رقم )46بـالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن إعـادة   م2013( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  بشـ
 ديوان المحاسبة وتعديالت  والئحت  التنفيذية.  تنظيم

 الدفعات المقدمة

  225,000  بلغ  جملة الدفعات المقدمة خالل الســــنة المالية موضــــوع الفح  مبلغ
 : دينار بيانها كما يل  

 القيمة  الغرض  إذن الصـرف  البيان  ث

 20,000 إعاشةو  إقامة  12/ 78 فندق بالزما  1

 75,000 إقامةو  إعاشة 6/ 5 ساحة التوفيق 2

 30,000 عالقات عامة 12/ 79 درة المحيط   شـركة 3

 30,000 إقامةو  إعاشة 12/ 43 ساحة التوفيق 4

 40,000 صيانة سيارات  12/ 80 المواصفات الجديدة  شـركة 5

 30,000 - 12/ 40 الراحلة المثالية شـركة 6

 225,000 اإلجمالي 
 

  ش
ر
ر ا  : نها ما يل  أ وقد تبير
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ـــــركات   ف دفعات مقدمة لفنادق - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــوع الفح     وشـ ــنة المالية موضـ ــ   نهاية السـ
ر
ا

 مما يعد ل  ي يتعذر مع  تسويتها خالل نفس السنةذالل األمر  دينار   120,000بمبلغ  
 
 
ــروف تحميل كل ســـنة بما يخصـــها من   أ لمبد  منافيا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومخالفة لن    إيراداتات و مصـــــ
 . ( من قانون النظام المال  للدولة21المادة )

إ - ــــب  ــ      9/ 21ن  ف رقم  ذبموجـ
ر
ــــل2021/ 9/ 28المؤرخ ا ــ ــــابـ ــ ـــــة  م مقـ ــــامـ ــ إقـ ــــار  ــ   إيجـ

ـــــةو  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاشـ ــ ة من    إعـ الفير التوفيق عن  ــــة  ــ ـــــاحـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدق سـ ــ ـــــالن فنـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إل   م2021/ 4/ 9لصـ
ر عــــدم   146,033م بمبلغ  2021/ 9/ 13 دينــــار ومن خالل الفح  والمراجعــــة تبير

ـــفات األ  ـــ ــ ــ ــ ــــخبيان صـ ــ ــ ــ ــ ر بالفندق اصشـ ــــاب الوزارة وطبيعة المهمة  عل    المقيمير ــ ــ ــ ــ حسـ
ر بها.   المكلفير

 السيارات  

    المتعلقـة  جراءاتمن خالل متـابعـة اإل 
ر
ر ا ـــــائـل النقـل المملوـكة ـلديوان الوزارة تبير ــ ـــ ــ ــ ــ بوسـ

 : شأنها ما يل  

  عهدة   -
ر
ــــائل نقل مملوكة للوزارة ا ــ ــ ــــخاصوسـ ــ ــ خارج الوزارة وجهات لها ذمة مالية    أشـ

  البيان التال  عل  مثلةواأل ل مستقلة
ر
 : ذلك ا

 نوع السيارة  الصفة  اسم المستلم 

 مدير مكتب التوثيق والمعلومات  ي أ 
هونداي  

  
ر
 سانتاا

  لالمتحانات  ا م ا
 هونداي كاريتا  مدير المركز الوطبر

 شوفرلي  كروز  مدير مركز ضمان الجودة  م ن ا 

 شوفرلي  كروز  للتدريب  مدير المركز العام  م ع ا 
 

ـــــيارات - ــ ــ ـــــخاصمملوكة للوزارة بحوزة    سـ ــ ــ ولم تقم الوزارة  ل  انته  عالقتهم بالوزارة  أشـ
  : ذلك أمثلة عل والبيان التال  يوضن ل حيالهم أي إجراءات باتخاذ 

 نوع السيارة  الصفة  اسم المستلم 

 وزير التعليم/سابقا  ع ع 
هونداي  

  
ر
 سانتاا

 وكيل الوزارة/سابقا  ع ج ع 
هونداي  

  
ر
 سانتاا

 وكيل الوزارة/سابقا  ا م ا
هونداي  

  
ر
 سانتاا

 وكيل الوزارة/سابقا  م أ ن 
هونداي  

  
ر
 سانتاا

 10هونداي  مدير مكتب التوثيق والمعلومات  ي أ 
 

  عهدة   -
ر
ــــرف الدي يعد ل األمر  ال توجد لهم بيانات بالوزارة  أشخاصسيارات ا ــ     تصــ

ر
ا

والجــدول  ل  المــال  للــدولـة( من القــانون 24بـالمخــالفــة للمــادة )ل المــال العــام بـالمجــان
 : التال  يوضن هذه الحاالت
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 مالحظات  نوع السيارة  الصفة  اسم المستلم 

 ال توجد بيات للمستلم بالوزارة  هونداي كاريتا  حراسات الوزير ال يوجد 

 ال توجد بيات للمستلم بالوزارة  10هونداي  حراسات الوزير ال يوجد 
 

ــا ولم   - ــارة مملوكـــة للوزارة تم شقتهـ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاذ اإل سـ ــات    جراءاتيتم اتخـ الالزمـــة مع الجهـ
ض  المختصــة ــــرطةمركز لل   أقرببالغ  إاألمر الدي يفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر وفتن    شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالواقعة   محضــــ

 : بياناتها كما يل  

 نوع السيارة  الصفة  المستلم  ت

 مدير مكتب التعاون الدول   م م ص  1
هونداي  

  
ر
 سانتاا

 

 مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية 

 الرقابة الداخليةنظام 

ــــجيل    قيام - ــــندوق والتسـ ــناد مهام االحتفاظ بدفير يومية الصـ ــ ر الخ ينة بةسـ   لعلي  أمير
ــــم  إل   ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  82بـالمخـالفـة لن  المـادة ) لالمـال  موظفـة تـابعـة للقسـ ر ( من الئحـة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــابات والمخازن من حي 72عدم التقيد بن  المادة ) - ــ ــ انية والحسـ ر ث  ( من الئحة المير
 بالمركز.  يراداتجباية اإل 

ـــــرف عدم الختم عل   - ـــ ــ ــ ــ ـــــرفلومرفقاتها بما يفيد  أذونات الصــ ـــ ــ ــ ــ ر   الصــ وعدم توقيع أمير
ــادة ) ــ ــ المـ ــــة لن   ــ ــالفـ ــ ــ ــالمخـ ــ ــ بـ الختم  ــــب  ــ ــانـ ــ ــ ــــة بجـ ــ ــــة  105الخ ينـ ــ انيـ ر المير ــــة  ــ ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

-    
ــاغرة والمشـــغولة والبر   للوزارة لبيان الوظائف الشـ

تببر  عدم اعتماد المالك الوظيقر
ـــــروف تقديرات   أساسها عل   ــ ــ ية بالمخالفة للمادة  الباب األول  ات  مصــ انية التسير ر بالمير
ــنــــة  12( من القــــانون رقم )125) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عالقــــات العمــــل والئحتــــ   بشـ

 التنفيذية. 

ــــتندي لغالبية   - ــــعف التع يز المسـ ــــرف  ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ (  99بالمخالفة لن  المادة )أذونات الصـ
انية والحسابات والمخ ر  ازنالئحة المير

بالشــــكل الصــــحين تدون في     ماناتعدم مســــك ســــجل تحليل  لحســــاب الودائع واأل  -
  تقيد بالحســـاب

ـــــرف   المبالغ المالية البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ (  163في  بالمخالفة لن  المادة )  أو تصـ
انية والحسابات.  ر  من الئحة المير

ــــتمــارات  ف   - ــ ـــ ــ ــ ــ اللجــان العــاملــة بــالمركز من قبــل المراجعـة    مكــافــآتعــدم اعتمــاد اسـ
 .  الداخلية والمراقب المال 

انية المركز خالل سنة   ن  م 2021إجمالي مت 

ــيلـة مبلغ   4,000,000بلغـ  قيمـة المبـالغ المعتمـدة مبلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   3,813,113دينـار والمسـ
بوية عل مختلف أبواب  انيةلدينار لمركز المناهج التعليمية والبحوث الير ر ر    المير   حير

ر
ا
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دينار والبيان التال     3,540,963بلغ إجمال  المبالغ المصــــروفة خالل نفس العام مبلغ  
 يوضن ذلك: 

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  صصات المعتمدة المخ  البيان  ت

 18,432.07 1,794,437.22 1,813,112.90 2,000,000 الباب األول  1

2   
 253,474 1,746,526 2,000,000 2,000,000 الباب الثانر

 271,906 3,540,963 3,813,113 4,000,000 اإلجمالي 
 

 الباب األول

ــتكمـــال   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ـــــل    إجراءاتتقـــاعس المركز ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مرتبـــات  البـــاب األول  فصـ

ر
والمتمثلـــة ا

ر  ــابات وزارة األمر    لالموظفير ـــ   المركز من حسـ
الذي ترتب علي   ف مرتبات موظقر

بية والتعليم ومصلحة المرافق التعليمية.   الير

ر   - ر التــــابعير ــــل مرتبــــات الموظفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لللمركز قــــام المركز بمخــــاطبــــة وزارة المــــاليــــة بفصـ
 تاريــــخ أعداد التقرير.  حبر حظ عدم الفصل فلو 

ي 
ن
 الباب الثان

    4/ 4إذن  ف رقم    بموجب -
ر
ــــيارة تابعة  2021/ 4/ 29المؤرخ ا ــ ــــيانة سـ ــ م مقابل صـ

من خالل   لدينار   4,330ة السيارات الحديثة بمبلغ  للمركز لصالن مركز بغداد لصيان
ــيانتها ال تتبع  أ الفح  والمراجعة لوحظ     تم  صــ

بالمخالفة    لالمركز ن الســــيارة البر
 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24للمادة )

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     7/ 5إذن الصـ
ر
ــــيارة  2021/ 7/ 27والمؤرخ ا ــــيانة سـ م مقابل صـ

ــــركةتابعة للمركز لصالن   ـــ ــ ــ ــ ــــالس   شــ ـــ ــ ــ ــ   لدينار   2,840راب للسيارات تم دفع مبلغ وقدره  ــ
ــم الحركة واو ومن خالل الفح    ــ ــ ر عدم وجود تقرير من قسـ لخدمات  المراجعة تبير

ــيانة ـــ ــ ــ ــ ـــــيارة وملكيتها وحاجتها للصـ ــ ــ ــ ـــــع السـ ــ ــ ــ     عن وضـ
ا
ـــــع ــ ــ ــ   األ فضـ

ر
ـــــعار عن المبالغة ا ــ ــ ــ   سـ

 المدرجة بالفاتورة. 

ـــــرف أرقام  بموجب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــكن للمراقب المال  إيجار   مقابل  12/ 6و  7/ 4أذونات الصـ ــ سـ
ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــامـــل بمبلغ  2021العـــام عن سـ ــالكـ ر    لدينـــار   27,600ه  ر إجمـــال  قـــدم بـ فقـــد تبير

  تحقيق منافع  اســـتغالل المراقب المال  لمخ
ر
ومخالفة   لشـــخصـــيةصـــصـــات المركز ا

  رقم )3المـادة )
(  354( من قرار ذات وزير المـاليـة المفوض بحكومـة الوفـاق الوطبر

 م. 2017لسنة 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــدار   مقابل  10/ 4إذن الصـ ر تم إصـ ــــفر ومبي  لموظفير تذاكر سـ
  مهمات عمل للخارج لصـالن 

ر
ـــــركة السـهول اإلفريقية بمبلغ  إيفادهم ا ــ ـــ ــ ــ ــ   22,000شـــ

ر الذين تم إيفادهم وال النتائج  أي    وقد لوحظ عدم وجود   لدينار  تقارير من الموظفير
ــعبيـة  15بـالمخـالفـة لن  المـادة )  لالمهـامالمتحققـة من تلـك   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار اللجنـة الشـ

 وعالوة المبي .  بشأن اإليفاد  م2007( لسنة 751) العامة رقم

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     11/ 2إذن الصـ
ر
يل برامج 2021/ 11/ 07المؤرخ ا ر م مقابل تير

ــــركةخاصــــة بالكتاب المدر   لصــــالن   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد األ   شــــــ دوات المكتبية بمبلغ  الرفيق الســــتير
يل عدد    لدينار   12,000 ر ر تير ـــــوف     10برنامج ويندوز   2وقد تبير ـــ ــ ــ ــ ـــــل  وميكروسـ ـــ ــ ــ ــ أصـ
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ــــة    جهزة س أل أوفي ــ ــــوب مكتبيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــــدة حـ ــ ــــديـ ــ األ   لجـ ــــذه  ــ هـ أن  ــــالرغم من  ــ ذات   جهزة بـ
 . أصل  وميكروسوف  أوفيس( 10اصفات متضمنة )برنامج ويندوز مو 

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ــ      12/ 24إذن الصــ
ر
م مقابل صيانة اآلالت  2021/ 12/ 5المؤرخ ا

ــالن   ــ ــ ــــوير والطباعة بالمركز لصـ ــ ـــــركةالتصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ اد المعدات واأل  شـ ــــتير ــ ــــوران السـ ــ   دواتسـ
يـات بـدورهـا المنـاط   لدينـار   7,850بمبلغ    بيـةالمكت ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عـدم قيـام لجنـة المشـ قـد تبير
    لبها 

ر
ـــم العالقات    ســــعارلاأل والمبالغة ا ـــيق مع قسـ ــيانة تم  بدون التنسـ كما أن الصــ

ــــول المملوكة للمركز وبيان حالتها   ــ ــ ــــيانة لألصـ ــ ــ والحركة المخت  بتقديم طلبات الصـ
 ها. احتياجو 

   ال  12/ 14إذن الصـرف رقم    بموجب -
ر
م مقابل توريد وتركيب  2021/ 12/ 14مؤرخ ا
ـــــالن  ـــــل ونوافذ وأبواب للمركز لصـ ــــركةفواصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ      نظير   شـ

ر
ـــــناعة الب   ا المدينة لصـ

ر التكليف المبــاشر ال لدينــار   45,090بمبلغ   لقيــامهــا  ــــركــةوقــد تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لالمــذكورة  شـ
ـــــ  عل الحـاالت  دارـي( من الئحـة العقود اإل 10ـبالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

ة والبر
  
( من 68من المـــادة )  (ب)ريقـــة التكليف المبـــاشر والفقرة   يجوز بهـــا التعـــاقـــد بطالبر

ـــــأن إجراءات ةداريالئحة العقود اإل  ــ    لالمباشر التعاقد بطريقة التكليف    بشـ
ا
ـــــع ــ عن فضـ

 السليمة وغياب مبدأ الشفافية.  األسسو  جراءاتعدم التأكد من اإل 

ـــــرف أرقام  بموجب   - ــ ــ ــ     12/ 13و  12/ 9أذونات الصــ
ر
مقابل    م2021/ 12/ 14المؤرخ ا

ــيارة تابعة ل ــ ــ ــيانة سـ ــ ــ ــــؤون إدارة   مدير صـ ــ ــالن    لةدارياإل الشـ ــ ــ ـــــركةلصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــيان   شـ ــ ــ ة  ليبيا لصـ
ــيــارات الحــديثــة بمبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عــدم  لدينــار   4,150السـ ومن خالل الفح  المراجعــة تبير

فاتورة من مركز الصيانة  إرفاق    وقد تم  لالسيارة مستندات دالة عل ملكية  أي    وجود 
 الفاتورة.  وطلب تسديد 

ـــــب   - ـــــام  بموجـ ــــرف أرقـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات الصـ ـــــار   262,500بمبلغ    12/ 22و  12/ 21أذونـ   دينـ
ات مختلفة للمركز لصالن    لالتوال  دينار عل   229,210و ر ـــــركةمقابل توريد تجهير  شــ

اتسند  ر ـــــركةفقط لوحظ تم تكليف ال  لللتجهير ــ ــ ــ الموردة بطريقة التكليف المباشر    شــ
 لةدارياإل بالمخالفة ألحكام الئحة العقود 

 المخازن

 اآلتي:من خالل المتابعة والزيارة الميدانية لمخازن مركز المناهج التعليمية تبين 

ـــــة باطفاء   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــطوانات الخاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود تهوية داخل المخزن كذلك عدم توفر األسـ
انية والحسابات والمخازن. 220الحرائق بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــتاذ المخزن ب - ــ ــ ــ ــــك دفير أسـ ــ ــ ــ ر مالالمخالفة لن   عدم مسـ ( من الئحة 232-231)  ادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــنف عل المخزون بالمخالفة لن  المادة ) - ــ ــ ( من الئحة 219عدم وجود بطاقة الصـ
ر  انية والحسابات والمخازن مع عدم الفصل بير ر  . األصناف المير

ـــــناف وجود العديد من  - ــ ــ ــ ـــــوير   األصـ ــ ــ ــ أثاث( وغير   –  كمبيوتر   أجهزة  –  الخردة )آالت تصـ
ـــــة بوزارة  ــ ــ ـــــتندات الخاصـ ــ ــ ـــــتعمال مع وجود العديد من الملفات والمسـ ــ ــ ـــــالحة لالسـ ــ ــ صـ

ر األكي  داخل المخزن. 2011الخارجية منذ سنة   اآلن وه  تشغل الحير
 م وحبر
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  نهاية    6,500بالرغم من  ف مبلغ   -
ر
  ا
دينار لصـالن مركز ابن الهيثم للتعليم التفبر

ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عــدم العمــل بــالمنظومـة    لللمخزنمنظومــة  م مقــابــل تركيــب  2020سـ فقــد تبير
  المركز للعمل عليها. 

 وعدم تدريب موظقر

 مصلحة املرافق التعليمية 

 نظام الرقابة الداخلية

  رصيد كشف حساب ال -
ر
  متابعة الفرق الظاهر ا

ر
لحساب الودائع   مصـرف القصور ا

 من سنوات سابقة.  ماناتواأل 

  اتخــــاذ   -
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلوبالتوسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار   أسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــــع التنمويــــة عن طريق االعتمــــادات  الــــدفع للمشـ

هذه االعتمادات لسنوات سابقة دون االستفادة    أرصدة المستندية نتج عن  تكدس  
 . القانونية حيالها  جراءاتاتخاذ اإل أو  منها 

ــلحـة بـالمخـالفـة    إغفـال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المصـ
(  126المـادة )  ألحكـامفتن بطـاقـات المرتبـات لموظقر

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ــم المــال  والمراجعــة الــداخليــة مقــارنــة مع كي  قلــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة العنــا  المــاليــة المؤهلــة بــالقسـ
العمـــل   (عقود مقـــاوالت  –  أمـــانـــاتودائع و   –حجم المعـــامالت المـــاليـــة )اعتمـــادات  

 بالمصلحة. 

  القيـــام بـــالمهـــام المنـــاط بـــ  عل أ مـــل وجــ   - -
ر
ــور مكتـــب المراجعـــة الـــداخليـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قصـ
ـــــار عمـل  عل العمـل اليوم  بم ــ ـــ ــ ــ ــ الجرد إجراء   ودونمـا   اليوميـةلراجعـة العمليـات  واقتصـ

 الفرعية( وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل.  –ة الرئيسـيللمخازن )

اف المراقب المال    إهمال  - ــــيوالمتابعة عل المخازن    اإلشر ــ ــ ــ ة التابعة للمصلحة الرئيســ
انية والحسابات والمخازن. 24بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــيمات المكون منها الهيكل التنظيم   عدم إدر  - ــ ـــــمن تقسـ ــ ـــــم وحدة الخ ينة ضـ ــ اج مسـ
 للمصلحة 

ــــجل اال - ــ ــ ــ ــ ــــجل والدفاتر المالية المهمة )سـ ــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــ ــ امعدم مسـ ر ــــجل  –ات المالية  لير ــ ــ ــ ــ سـ
 الثابتة(.  األصول سجل  – المخازن األستاذ 

ـــم قيمة ضــــمان حســــن التنفيذ   -   عقود    األعمال عدم القيام بخصـ
ر
المنصــــوص عليها ا

  نهاية سنة 
ر
مة ا رة المي   م. 2020الصيانة المدارس المتضر

-   
ر
    لالمالية  مكافآتقرارات  ف الإصـدار  التوسـع ا

ا
شـهرية   مكافآتعل  ف  فـضع

 ية. ساسور ساء الوحدات من بند المرتبات األ  داراتلمدراء اإل 

 م 2021خالل سنة    الموقف المالي 

اـلمـ ــــاـلغ  ــ ــ اـلمـبـ ــــة  ــ ــ قـيـمـ ــــ   ــ ــ مـبـلـغ  ـبلـغـ ــــدة  ــ ــ ــــار   225,255,113عـتـمـ ــ ــ مـبــلغ    لدـينـ ــــة  ــ ــ ـــــيـلـ ــ ـــ ــ ــ ــ واـلمسـ
ــلحــة المرافق التعليميــة عل مختلف أبواب    220,594,237 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــةدينــار لمصـ ر     لالمير

ر
ا

ر بلغ  ــــروفـالمبـالغ ال  إجمـال  حير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار    25,537,514خالل نفس العـام مبلغ  ة  مصـ
 والبيان التال  يوضن ذلك: 
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 الرصدة  م. الفعلي  المسيلة  المخصصات   الباب ت

 73 23,339,053 23,339,126 28,000,000 األول  1

2   
 1,537 2,198,462 2,199,998 2,200,000 الثانر

 195,055,113 0 195,055,113 195,055,113 الثالث   3

 195,056,722 25,537,514 220,594,237 225,255,113 اإلجمالي 
 

ية  النفقات التسيت 

ـــــرف مكافأة   قيام المصلحة - ة داريوالمكاتب والوحدات اإل   داراتشهرية لمدراء اإل   بصــ
ـــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــمع المرتب من بند المرتبات األ   تصـ ــاسـ ( من 10ية بالمخالفة لن  المادة )سـ

 قانون النظام المال  للدولة. 

-    
  تم  فها من قبل موظقر

ـــــاريف البر ــ ــ ــ جاع بع  المصـ ـــــير ــ ــ ــ ـــــلحة باسـ ــ ــ ــ ـــــتمرار المصـ ــ ــ ــ اسـ
ر كا    حير

ر
ــــتوجب ان يتمومدراء مكاتب المخازن ا ـــــرف    ن يسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ  دارة عن طريق اإل الصـ

 . المالية بالمصلحة وليس من حساب  الخاص بدون موافقة

ـــــرف رقم  إذن - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ      5-44الصـ
ر
جاع 2021/ 5/ 24المؤرخ ا ـــــروفات  م مقابل اســـير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مصـ

ــيانة ســــيارة بمبلغ     من   لدينار   1870صــ
ــــرف فقد لوحظ عدم وجود تقرير فبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  مشــ

 اتمام عملية الصيانة. أو  الخدمات باستحقاق السيارة للصيانة

ــــرف رقم   إذنبموجب   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ     5-46الصـ
ر
  مكافأة م مقابل  ف  2021/ 5/ 24المؤرخ ا

ــــنة40)مالية بموجب قرار رقم   ــ ــ ــــعد 2021  ( لسـ ــ ــ ــــالن الموظف خليفة احمد سـ ــ ــ  م لصـ
ــــاء اللجنة    لدينار   500بمبلغ   ــ ــ ــــوص علي  ألعضـ ــ ــ وقد لوحظ تجاوز القرار الحد المنصـ

ــــ  المادة ) ــ ــ ــ ــــكل عل أن   (12( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )68حي  نصـ ــ ــ ــ تشـ
ـــــكل اللجنة   ــ ــ ـــــلحة شـ ــ ــ ر إن قرار مدير المصـ   حير

ر
ـــــاء ا ــ ــ لجنة للتدريب بعدد خمس أعضـ

ة أعضاء.   بعدد عشر

     7/ 25إذن الصــرف رقم    بموجب -
ر
مقابل توريد مستلزمات  م  2021/ 7/ 11المؤرخ ا

ـــــركةقرطاسـي  لصـالن   ــ ـــ ــ ــ ــ وقد لوحظ    لدينار   68,200األوائل القرطاسـية بمبلغ  نور  شـــ
ـــــر أن تواريــــخ فواتير العروض المدونة ب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ يات والفواتير المقدمة    محضـ

ــير ــ لجنة المشـ
ــــر بعــد انعقــاد  أي    م2020/ 11/ 1بتــاريــــخ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     محضـ

ر
يــات المؤرخ ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجنــة المشـ

 م. 2020/ 9/ 10

ـــــرف مكافأة  ققيام مصلحة المراف  - ــ ــ  من   15م لعدد  2021( لسنة  51ار رقم )بالقر   بصــ
 . الحراسات والقيام بتحميلها عل بند السنوات السابقة بند غير مخت أفراد 

ــــراءقيام المصلحة ب - مفاضلة  أي   عن طريق التكليف المباشر وعدم القيام بةجراء  الشــ
ـــــ   داريـ( من الئحـة العقود اإل 10ـبالمخـالفـة لن  المـادة )  لالتعـاقـد قبـل   ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

ة والبر
ــــاشر والفقرة )ب( من  ــــة التكليف المبـ ــــد بطريقـ ــــاقـ ــــا التعـ   يجوز بهـ

ــــاالت البر عل الحـ
ـــــأن إجراءات  ةداريـــ( من الئحـــة العقود اإل 68المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التعـــاقـــد بطريقـــة التكليف    بشـ
   لالمبـاشر 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسو   جراءاتعن عـدم التـأكـد من اإل فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــليمـة وغيـاب مبـدأ   األسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ

 الشفافية. 
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انيةالحسابات خارج ال ن  مت 

ـــــوية العهدة المالية ال - ــ   تسـ
ر
ـــــيد/ع.م.ب بمبلغ  التأخر ا ــ ــــروفة للسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    1000مصـ

ــادة ) ــالفـــة للمـ ــالمخـ ــاليـــة بـ ــنـــة المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاء السـ ــالرغم من انتهـ انيـــة  188بـ ر ــة المير ( من الئحـ
ــابات   ــ ــم من مرتب   األمر    لوالمخازنوالحسـ ــ   ذمت  وتخصـ

ر
ــتوجب تحميلها ا ــ الذي يسـ

 . القانونيةمع عدم االخالل بالمسائلة 

  تن  182مخالفة ن  المادة ) -
ـــــابات والمخازن والبر ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر   : ( من الئحة المير

  أو   "يندب وكيل الوزارة 
 
ـــــهر عل األقل موظفا ــ ــ ــ ـــــلحة المخت  مرة كل شـ ــ ــ ــ رئيس المصـ
ـــــورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقيد   ــ ـــــلفة )العهدة( بصـ ــ ـــــاب السـ ــ لجرد ومراجعة حسـ

ــــلفة )العهدة  ـــ ــ ــ ــ ــــجل السـ ـــ ــ ــ ــ ــــتندات    ل(بسـ ـــ ــ ــ ــ ــــجل والمسـ ـــ ــ ــ ــ وت ب  المراجعة بعد فح  السـ
 بالتأشير بما يفيد ذلك عقب أخر قيد بالسجل".  لالرصيد والتأكد من 

 ماناتحساب الودائع واأل 

ـــــاب الودائع واأل  ــ ـــ ــ ــ ــ ي لحسـ ــيد الدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ وقدره  2021/ 31/12حبر    ماناتبلغ الرصـ
ــمان  28,610,194 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مبالغ تخ  ضـ

ر
ر  5أعمال   دينار متمثلة ا    % والتأمير

ئ
  %ل2النهان

ر لعدة سنوات   ـــــرف ومن خالل مراجعة كشف حساب ال  لسابقةومرتبات موظفير ــ ــ ــ   مصــ
ـــــف خالل   ـــــيد الكشـ   رصـ

ر
ر وجود اختالف ا   2020-12-31تبير

ر
ـــــف ا ـــــيد الكشـ م عن رصـ

 : دينار وبيان  كالتال   20850بقيمة  م2021/ 1/ 1

 الرصيد 
 الفرق 

31 /12/2020 1/1/2021 

1,743,723.2 1,741,638,1 20,850 
 

ــــابقة ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــير األمر    وأن هذا الفرق مرحل من عدة سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحة إل  الذي يشـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم صـ
 قفل الحساب الختام  للمصلحة لعدة سنوات.  إجراءات

 حساب الطوارئ

  
ر
  ا
ـــــادر من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطبر ــ ــ ـــــلح  الصـ ــ ــ بلغ  قيمة التفوي  المصـ

:  41,000,000م مبلغ 2020نهاية السنة المالية   دينار وبيان  كالتال 

 الرصيد  مصـرف ال  المخصص  البند  ت

رة  1  0 25,500,000 25,500,000 صيانة المدارس المتضر

ات مدرسية 2 ر  50,590 9,949,410 10,000,000 توفير تجهير

 72,000 4,928,000 5,000,000 توفير فصول متنقلة 3

4 
اف عل صيانة   لألعمال   االستشارية الهندسية ولإلشر

ر المؤسسات التعليمية  وتجهير
500,000 500,000 0 

 122,590 40,877,410 41,000,000 اإلجمالي 
 

ر   : ومن خالل الفح  والمراجعة المراجعة تبير  
ر
 اآلن

ــــلحة بةبرام عدد   - وقد تم التعاقد عل جميع العقود عن طريق  لعقد   109قيام المصـ
ــلــة قبــل  أي   التكليف المبــاشر وعــدم القيــام بــةجراء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بــالمخــالفــة لن    لالتعــاقــد مفــاضـ
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ــــ  عل الحـــاالت  داريـــ( من الئحـــة العقود اإل 10المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ
  يجوز بهـــا ة والبر

البر
( من الئحـــة العقود  68التعـــاقـــد بطريقـــة التكليف المبـــاشر والفقرة )ب( من المـــادة )

   لالمباشر التعاقد بطريقة التكليف    بشــأن إجراءات ةدارياإل 
ا
عن عدم التأكد من فضــع

 . السليمة وغياب مبدأ الشفافية األسسو  جراءاتاإل 

ــــلحة بفتن اعتمادات محلية لجميع العقود  - ــ ــ ــ ــــرف طرف   قيام المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ التجاري    مصـ
  
ة.  لالوطبر  وقد لوحظ تم تحميل قيمة االعتمادات عل البند مباشر

اف مقــــابــــل  دينــــار    500,000بقيمــــة    2020/ 33بلغــــ  قيمــــة العقــــد رقم   - عل   اإلشر
اف عل  ـــالن مكتب الجامعة لألشر ــ ــ ــ ــ ـــات التعليمة لصـ ــ ــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــ ــ ـــيانة المؤسـ ــ ــ ــ ــ ـــاريــــع صـ ــ ــ ــ ــ المشـ

ـــــمشاريــــع صيانة المدارس المت رة ــ ام المصلحة بأعداد كشف وقد لوحظ عدم قي  لضر
ـــــبالمدارس المت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاميم و ــ   تحتاج لتصـ

رة والبر اف ـضــــر ار   اإلشر ــــيانتها نتيجة ا ر عل صـ
  ملحق العقد. 

ر
 الحرب المنصوص عليها ا

العديد من عقود الصيانة دون وجود ما يفيد بتكليف مكتب  بصـرف    قيام المصلحة -
اف أو الجامعة ب ــــات طبق  اإلشر ــــتخلصـ المنفذة    األعمال البنود و مراجعة اعتماد المسـ

  ملحق 
ر
 العقد.  شـروط والمعتمدة من الجهة المنفذة للعقد والمنصوص عليها ا

ات والوسائل التعليمية لوحظ إدارة  من خالل المتابعة مع - ر : التجهير  
ر
 اآلن

ـــــر عدم وجود منظومة ل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وتنظيم وتبويب متطلبات المؤســـســـات التعليمة من   حصـ
 ت. األثاث المدر   والمعامل والمعدا

ات وأنواعهــــا وكميــــاتهــــا و إعــــدم   ▪ ر ح توزيــــع التجهير
ا خالل العــــام  إحــــالتهــــعــــداد مقير

 م. 2021

 التحول

م  2021/ 12/ 31حســــاب الباب الثالث )التحول( حبر  إل   المبالغ المســــيلة إجمال  بلغ  
 وقد لوحظ بشأنها:  لدينار  195,055,113مبلغ 

 م. 2021مبلغ خالل السنة المالية أي  لم تتمكن المصلحة من  ف  -

ــــرف لمبلغ  تخويل بأذونات   بةصــدار قيام وزارة التخطيط   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار    81,361,416الصــــ
  القيمة والبالغة  وبا 
ر
ــــدر لها    113,693,697ا ــ ــ ــ ــ تخويل من وزارة أذونات  دينار لم يصـ

 التخطيط والبيان التال  يوضن ذلك: 

 عدد المشاريــــع  القيمة  البيان  ت

 239 81,361,416 الصـرف صدرت لها تخويل ب  1

 - 113,693,697 الصـرف لم تصدر لها تخويل ب  2
 

ام اال ن
ُ
 اتلت

امبلغ  قيمة اال ر   تخ  تعاقدات منذ ســـنة  لير
م  2006ات القائمة عل المصـــلحة والبر

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  340,283,650م مبلغ 2021/ 31/12حبر تاريــــخ 
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 القيمة  العقود عدد   الموقف التنفيذي  تاريــــخ التعاقد  ت

 200,977,737 378 ات منتهيةمشـروع 2021- 2006 1

 20,928,185 15 ات جاريةمشـروع 2020- 2019 2

 11,377,728 54 ات متوقفةمشـروع 2020- 2014 3

 340,283,650 447 اإلجمالي 
 

: وقد لوحظ بشأنها   
ر
 اآلن

ـــــر    لم يتم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ امتلك االحصـ ر ــــبر  لير ـــ ــ ــ ــ   حاويات ليتسـ
ر
ات من واقع الملفات المركونة ا

ها باعتبار جلها تعاقدات قديمة ناتجة عن ضـم إجراءاتتـصنيفها وترتيبها والتأكد من 
ــائل التعليمية   ــلحة الوسـ ــابقة )مصـ ــائل الجامعية   –وإلغاء جهات سـ ــلحة الوسـ  –مصـ

ـــــلحة المرافق التعليمية ـــ ــ ــ ــ ـــــلحة المرافق الجامعية  –  مصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــلحة التقنيا  –  مصـ ـــ ــ ــ ــ ت(  مصـ
 . ودمجها مع المصلحة

 االعتمادات المستندية

ـــتندية واتخاذها   - ــ ـــــلحة بفتن العديد من االعتمادات المسـ ـــــلوبقيام المصـ ـــــداد  أسـ لسـ
ـــــابقـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاريــــع التنمويـــة خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ترا م هـــذه  إل    أدى الـــذي  األمر    المشـ

ــتفـادة منهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ظـل قلـة جراءاتاتخـاذ اإل أو   االعتمـادات دون االسـ
ر
 القـانونيـة حيـالهـا ا

ــــعف متـــابعـــة هـــذه   ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـــة وبـــالتـــال  ترتـــب عليـــ  ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العنـــا  المـــاليـــة المؤهلـــة للمصـ
ــعـارات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــافـة  االعتمـادات ومطـابقتهـا مع حركـة االعتمـادات من إشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم مع إضـ ــ ـــ ــ ــ ــ خصـ

  المنظومة أوال  مصـرف ال
ر
 . لدى مصارف عدة لسنوات سابقة لبأول وإدراجها ا

  تخ  الشــعبيات -
 ع  بلغ  قيمة االعتمادات المســتندي  البر

 
ولم يتم    216دد  ســابقا

:  جراءاتاتخاذ اإل   القانونية حيالها بيانها كالتال 

 رصيد  مصـروف ال  قيمة التغطية  قيمة االعتماد  العدد 

216 29,366.093 28,762,797 19,684,715 10,157,453 
 

 املركز الوطني لالمتحانات 

 نظام الرقابة الداخلية

ـــاك   عدم - ــ ــ ــ ــ ـــــجل إمسـ ــ ــ ــ   )سـ
ر
ـــــجالت والدفاتر المالية المهمة المتمثلة ا ــ ــ ــ ـــول السـ ــ ــ ــ ــ  –  األصـ

امسجل اال ر  المخازن(.  أستاذ دفير  –االعتمادات المستندية  سجل –ات المالية لير

  تحتاج  -
ـــــم المال  البر ــ ــ ــ    –التدريب  إل   قلة العنا  المالية المؤهلة بالقسـ

ا
ـــــع ــ ــ ــ عل   فضـ

 ة والمالية. اريدتكليف رئيس وحدة الخ ينة صادر من مدير الشؤون اإل 

ــنـــة المـــاليــة    إغفـــال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن السـ ــم المـــال  فتن كروت مـــاليـــة للمرتبـــات الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القسـ
انية والحسابات والمخازن. 126م بالمخالفة للمادة )2021 ر  ( من الئحة المير

ـــــار عمليـة المراجعـة   - ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم ربط المنظومـة المـاليـة بمكتـب المراجعـة الـداخل  واقتصـ
 يانات المنظومة. مستنديا دون أن تمتد لالطالع عل ب



 

 

 

 
640 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــاعمـاليـة دون    مكـافـآت ف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتقطـاعـات القـانونيـة ـبالمخـالفـة لقـانون إخضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـا لالسـ
 ة الدمغة. ضـريب

ـــــاع قيام المركز ب - بية    ةخضـ   المركز المحالة من وزارة الير
  قيمة المرتبات لموظقر

ر
ـــــاا صـ

 الدي يعتي  ازدواجية الخصم. األمر  والتعليم للخصيمات

ــــنة   - ــ ــ ــــوية العهد المالية المرحلة من سـ ــ ــ   تسـ
ر
المالية   دارة م دون قيام اإل 2019التأخير ا
انيـة  ( من الئحـة ا188الالزمـة حيـالهـا بـالمخـالفـة لن  المـادة )  جراءاتبـاتخـاذ اإل  ر لمير

 والحسابات والمخازن. 

اف المراقـب المـال    إهمـال  - ( من 24والمتـابعـة عل المخـازن بـالمخـالفـة للمـادة ) اإلشر
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

  لالمتحـــانـــات وقـــد   -
عـــدم تبعيـــة مـــدراء مكـــاتـــب االمتحـــانـــات بـــالمنـــاطق للمركز الوطبر

بية والتعليم بالم ر تبعيتهم لمراقبات الير  ناطق. تبير

ــــحين  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة بمنظومــــة التصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المخزن بقطع الغيــــار الخــــاصـ عــــدم المــــام ومعرفــــة امير
  اإل

ر
ون  (. األصناف استالم  – ف  –ات حتياج من حيث )إعداد اال لكير

ـــــبةعدم مالئمة المخزن المهام بالمركز وعدم توفر األرفف   - ــ    لالمناسـ
ا
ـــــع ــ عن عدم فضـ

ــــنف عن  ــ ـــ ــ ــ ــ ر كل صـ ــل بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اآلخر عل نحو  حفظها بطريقة تتالءم مع طبيعتيها والفصـ
انية والحسابات والمخازن. 219مقبول بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــتيفاء جميع بيانات االعتماد المال  إل  - ـــــرف  عدم اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ بالمخالفة لن  المادة  ذن الصـ
انية والحسابات والمخازن. 99) ر  ( من الئحة المير

 م2021خالل سنة  الموقف المال  

  21,850,179دينار والمسيلة مبلغ    21,671,565مدة مبلغ  بلغ  قيمة المبالغ المعت
  لالمتحــــانــــات عل مختلف أبواب  

انيــــةدينــــار للمركز الوطبر ر ر بلغ    لالمير   حير
ر
 إجمــــال  ا

ــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار والبيان التال  يوضـــن   17,757,060مصـــــ
 ذلك: 

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 825,135 1,203,481 2,028,616 2,000,000 األول  1

2   
 422 3,149,576 3,149,998 3,000,000 الثانر

 3,267,562 13,404,003 16,671,565 16,671,565 الخامس   3

 4,093,119 17,757,060 21,850,179 21,671,565 اإلجمالي 
 

انية   ن يةالمت   التسيت 

 الباب األول

ـــــرف    قيام المركز  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بدون فتن بطاقات مالية لكل موظف لســـنة  بصـــــ مرتبات العاملير
انية والحسابات والمخازن. 126م بالمخالفة للمادة )2021المالية   ر  ( من الئحة المير
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بيـــة والتعليم   -   المركز من وزارة الير
  بـــالرغم من ورود مرتبـــات موظقر

ر
ـــــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فقـــد   لبـــالصـ

ـــــفلوحظ ازدواجية   ــ ــ ــ ـــــتقطاعات المرتبات خالل النصـ ــ ــ ــ ـــــم اسـ ــ ــ ــ ـــــنة  األول    خصـ ــ ــ ــ من السـ
 م. 2021

ــهر )مايو(   - ــ ــــف التجميغ  لمرتبات شـ م المقدمة  2021اختالف قيمة المطالبة بالكشـ
ـــــروف وزارة التعليم عن الكشف الفعل  والإل    من المركز  ـــ ــ ــ ــ من قبل المركز خالل   مصــ

 نفس الشهر والبيان التال  يوضن ذلك: 

ن  البيان  ت ي قيمة المرتبات قيمة المرتبات إجمالي  عدد الموظفي 
ن
 صاف

 60,249.144 65,210 77 مطالبة المركز 1

 57,516.173 62,252 74 الفعل   مصـروف ال 2
 

ـــــاعمـاليـة دون    مكـافـآت ف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتقطـاعـات القـانونيـة ـبالمخـالفـة لقـانون إخضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـا لالسـ
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لالدمغةة ضـريب

 المستفيد  المبلغ  التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم ت

 دينار  1000موظف بواقع   17لعدد   17,000 2021/ 12/ 13 12/ 8 1

ر بواقع   9لعدد   22,500 2021/ 12/ 30 12/ 5 2  دينار  2500موظفير
 

ي 
ن
 الباب الثان

ــاريف بمبلغ   - جاع مصـ ــيارات    22,510قيام المركز باســـير ــيانة السـ  أغذية  –لفواتير )صـ
ــة  – ــ ــ ــ   المركز وقد لوحظ عدم   مواد تنظيف( الخاصـ

ــاعبموظقر ــ ــ ــ ــريب ها لإخضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ة  ضـ
ـــــرائبالدمغة بالمخالفة لقانون   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــتيفاء جميع بيانات االعتماد  و   الدمغة  ضـ عدم اسـ

ــــرف  المال  إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحســابات   ( من 99بالمخالفة لن  المادة )ذن الصــــ ر الئحة المير
 والمخازن. 

ـــــرف رقم    بموجب - ـــ ــ ــ ــ   المؤ   8/ 2إذن الصــ
ر
غرفة   50م مقابل حجز 2021/ 08/ 23رخ ا

زوجية لمدراء مكاتب االمتحانات عل مســــتوى ليبيا لصــــالن فندق الـشـــايا الســــياج   
ـــــديـــد قيمـــة  ل  دينـــار   83,950بمبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالرغم من قيـــام الفنـــدق بمخـــاطبـــة المركز بتسـ

ــا  ــاتورة بتـ ــادة عن قيمـــة التكليف  2021/ 07/ 24ريــــخ  الفـ ــال يـ ــالغ بـ ــمنـــة مبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م والمتضـ
ـــفاتهم بموجب كتاب  شــــخ  دو   22إضــــافة عدد  فقد لوحظ  ل  األصــــل   ن تحديد صـ
ــــؤون اإل إدارة   مدير  ــ ـــ ــ ــ ــ   10ل أي بعـد  م2021/ 08/ 02ة والمـاليـة بالمركز بتـاريــــخ  دارـيالشـ

ـــــوية المبالغ  ل  أيام من تاريــــخ تقديم الفاتورة  ــ ـــــل  وذلك لتسـ ــ ل  الزائدة عن التكليف األصـ
ــــؤون اإل إدارة   مدير   ناهيك عن قيام ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافةة والمالية بالمركز بداريالشـ ــ ـــ ــ ــ ــ     ةضـ

ر
ــــ  ا ــ ـــ ــ ــ ــ نفسـ

 الكشف الملحق. 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــفر لال   8/ 1إذن الصـ ــ مدراء مكاتب    جتماع مقابل حجز تذاكر سـ
ــــاالمتحانات بالمراقبات بمدينة طرابلس لصالن الس  ـــ ــ ــ ــ رايا للخدمات السياحية بمبلغ  ــ

المبالغ لالســتقطاعات القانونية بالمخالفة    إخضــاع دينار فقد لوحظ عدم   27,920
 ة الدمغة. ضـريبلقانون 

ــــرف رقم    بموجب - ــ     9/ 122إذن الصــ
ر
  6م مقابل توريد عدد  2021/ 09/ 21المؤرخ ا

لية والتكييف بمبلغ ر ــــالن محالت دنيا للمواد المير ــ ــ ــ فقد   لدينار   22,100  مكيفات لصـ
ــــتالم المخا إذن   لوحظ أن ــ ـــــر م وتاريــــخ  2021/ 09/ 14زن بتاريــــخ  اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ اللجنة   محضـ
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يات رقم ) ــــير ــ ــ ــ ــــنة    (2المشـ ــ ــ ــ ــــتالم كان أي   م2021/ 09/ 06م بتاريــــخ  2021لسـ ــ ــ ــ أن االسـ
يات بعدد قبل تاريــــخ   أيام.  8محضـر لجنة المشير

ــــروف بلغ  قيمة المبالغ ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   75,000ة والنظافة بالمركز مبلغ  ة ألعمال الســفرجمصــــ
ـــــروف دينار وقد لوحظ بشـأنها قيام المركز بالخصـم عل   ــ ـــ ــ ــ ــ الباب األول  ات تخ  مصـــ

  وتحميلها عل الباب  
ر
ـــــروف ناهيك عن تحميل    لالثان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــ  من مصـ ات عل بنود ليسـ

ر ) لطبيعتها   ( من قانون النظام المال  للدولة. 11-10بالمخالفة لن  المادتير

ــــرف    قيام المركز  - ــ بصفت  المراقب المال  العام  ال  ع.ادينار للسيد/    15,160مبلغ  بصــ
الــــذي يعــــد بــــالمخــــالفــــة لن   األمر    لإطــــارات  ة إيجــــارات وترجيع فــــاتور نظير    بــــالمركز 
 . ( من قانون النظام المال  للدولة24المادة )

بالرغم من وجود مخصصات بالباب الخامس )الطوارئ( تخ  منظومة التصحين   -
  اإل

ر
ون ـــــاريف عل الباب    للكير ــ ــ ــ   فقد لوحظ تحميل هذه المصـ

ر
بالمخالفة لن     لالثان

ر )  والبيان التال  يوضن ذلك:  لللدولة( من قانون النظام المال  11-10المادتير

 المبلغ  التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم البيان  ت

( شـركة ة لحساب الودائع )تعلي 1  663,236 2021/ 12/ 30 12/ 205 الشاطئ

 175,197 021/ 12/ 26 12/ 206 (الشاطئ  شـركة توريد قطع غيار ) 2
 

انية   ن  حسابات خارج المت 

  تســـوية العهدة الما  -
ر
  5,000م للســـيد/ م.ال بمبلغ  2019لية المســـلمة ســـنة  التأخر ا

  حــــددتهــــا المــــادة )
( من الئحــــة  188دينــــار بــــالرغم من انتهــــاء المــــدة القــــانونيــــة والبر
ــــتوجب ــــابات والمخازن مما يسـ انية والحسـ ر ــــويةاألمر    المير   التسـ

ر
تحميلها  أو    االشاع ا
  ذمت  وتخصم من مرتب  مع عدم االخالل بالمسائلة القانونية. 

ر
 ا

ئ للعهد ال - السجل والمستندات الالزمة   ة وفح مصـــــروف عدم القيام بالجرد المفاج 
انية والحسابات والمخازن. 182بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

 الودائع واألمانات

ــاب الودائع واأل  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ي لحسـ ــيـــد الــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    بلغ الرصـ
ر
  ه م مبلغ وقــدر 2021/ 12/ 31مــانــات ا

: ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ  لدينار  786,920  
ر
 اآلن

ــجـل تحليل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب الودائع واأل عـدم وجود سـ ــ ـــ ــ ــ ــ بـالمخـالفـة ألحكـام المـادة   مـانـاتلحسـ
انية والحسابات والمخازن. 163) ر  ( من الئحة المير

ـــــ  6االحتفاظ بمبالغ تجاوزت مدتها   - ــ ـــــنة المالية دون أشـ ــ ـــــاف أ هر عن انتهاء السـ ــ   ن تضـ
ــــابإل  ــ ــــبية والقانونية حيالها بالمخالفة  اإليراد    حسـ ــ العام ولم تتم المعالجة المحاسـ

انية والحسابات والمخازن. 162) ألحكام المادة  ر  ( من الئحة المير
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 حساب الطوارئ

ر    دينار   16,671,565م مبلغ  2021ة المالية  بلغ  المبالغ المســـيلة خالل الســـن   حير
ر
ا

ــروف بلغ  المبالغ ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ة مبلغ وقدره  ات عن نفمصـ دينار وقد   13,404,003س الفير
: لوحظ بشأنها   

ر
 اآلن

ــــروف بلغ  العهد ال - ــ ـــ ــ ــ ــ والبيان  ل  دينار   299,900االمتحانات مبلغ    مكاتب  ة لمدراءمصــ
 التال  يوضن ذلك: 

 الغت  مسواة  المسواة  القيمة   إجمالي  العدد 

114 299,900 255,000 74,900 
 

ر تتوفر فيهم الإل   عدم إســناد العهدة المالية - ــــروط موظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     شــــ
ر
المنصــوص عليها ا

انية والحسابات والمخازن. 178المادة ) ر  ( من الئحة المير

  تسوية العهدة المالية ال -
ر
ــروف التأخر ا ــ ة لبع  مدراء مكاتب االمتحانات بالرغم  مصــ

ــــنة المالية بالمخالفة للمادة ) ــ ــ ــ ــــابات  188من انتهاء السـ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
ــتوجـب تحميلهـاألمر  لوالمخـازن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم من مرتبـ  مع عـدم الـذي يسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ذمتـ  وتخصـ

ر
ا ا

 االخالل بالمسائلة القانونية. 

   ف العهد واعتبارها ك  -
ر
 ضف. ل ل أسلوبالتوسع ا

ــــرف رقم    بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 79إذن الصـ
ر
م مقـــابــل توريــد  2021/ 12/ 27المؤرخ ا

  
ر
ات متمثلة ا ر ـــــو   أجهزة تجهير ــ ــ د وق   لدينار   393,125ب وطابعات وأحبار بمبلغ  حاسـ

ــــأنها عدم وجو      113د عدد  لوحظ بشـ
ر
ــــتالم المخازن رقم )بال( المؤرخ إذن   حي  ا أسـ

  
ر
ـــــتيفاء جميع بيانات االعتماد المال  إل 2022/ 2/ 23ا ــ ــ ــ ــــرف م وعدم اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ذن الصـ

انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــ - ــ ــ ــ ــ ــــقيام المركز بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الطوارئ خالل عام    8راء عدد ــ ــ ــ ــ ــ ــــيارات من حسـ ــ ــ ــ ــ م  2021سـ
ـــــنة  105ة لقرار مجلس الوزراء رقم )بالمخالف ـــ ــ ــ ــ ـــــن ل  م2021( لسـ ـــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضـ
 ذلك: 

 البيان  ت
 إذن    رقم

 الصـرف 
 المبلغ  المستفيد   التاريــــخ  

1 
شاحنات نوع    6مقابل عدد  

HD 
74 /12 18 /12 /2021 

اد   شـركة جديد الستير
 السيارات  

772,688 

2 
 شاحنات    2مقابل عدد  
 Hyundaiنوع ستار 

42 /12 18 /12 /2021 
اد    شـركة  دروب ليبيا االستير

 وسائل النقل 
254,000 

 1,026,688 اإلجمالي 
 

ـــــات - ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ ـــــيارات  أو إذن  عدم وجود مخصـ ــ ــ ــ تخويل من وزارة التخطيط باعتبار أن السـ
 أصل من أصول التنمية بالمخالفة للقانون التخطيط. 

 . سعار األ عدم تشكيل لجنة لدراسة السوق ومعاينة المواصفات واختيار أفضل  -

ــــتيفاء جميع بيانات االعتماد المال  إل  - ـــــرف  عدم اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ بالمخالفة لن  المادة  ذن الصـ
انية والحسابات والمخازن. 99) ر  ( من الئحة المير
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ي   تقييم منظمة
ن
ون
ُ
 التصحيح اإللكت

ــــحين اإل  إجراءاتمن خالل فح  ومراجعـــة   ــ ـــ ــ ــ ــ   منظومـــة التصـ
ر
ون  والمتعـــاقـــد معهــا  لكير

 الشاطئ فقد لوحظ بشأنها:  شـركةلصالن 

    تقاعس المركز ووزارة التعليم -
 
  وذلك لنقل حقوق المعرفة  سابقا

  تدريب فريق فبر
ر
ا
ــغيـل المنظومـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وناإللكـافـة تقنيـات التشـ ( من الئحـة 59بـالمخـالفـة للمـادة )  ليـةلكير

ـــــركةالذي ترتب علي  احتكار الاألمر    لةدارياإل العقود   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــغيل    شـ ــ ــ ــ بكل ما يتعلق بتشـ
  السابق المنظومة

ر
 تدريب العنا  التقنية. عل  بالرغم من تنبي  الديوان ا

ـــــركة تقوم بعملية  الزال  ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الخاصـــة   األصـــناف ات اســـتالم و ف  احتياجعداد  إشـ
اإل ــــة  ــ ــ المـنـظـومـ ــــار  ــ ــ غيـ ونـبقـطـع  مقـر مركز  لـكير بمـخـزن  المـوجودة  ــــة  ــ ــ ــــات يـ ــ ــ ــــانـ ــ ــ   لاالمتـحـ

انية والحســابات والمخازن   ر فيما يتعلق بةعداد  بالمخالفة لما نصــ  علية الئحة المير
 الموردة.  األصناف ات واستالم و ف حتياجاال 

ـــــؤون الفنية بةعداد تقارير دورية عن حالةإدارة    بقيام  ال يوجد ما يفيد  - ـــ ــ ــ ــ منظومة    الشـ
ــــحين اإل ــ ــ ــ ــ   التصـ

ر
ون ــــحات( من حي  حالة   – وتقييم المعدات )الطابعات  لكير ــ ــ ــ ــ الماسـ
  تحتاج أو  التشغيل والعاطلة

 صيانة. إل  البر

ر   - ــــسللديوان لم يتبير ــ ــــع األ   األسـ ــ   وضـ
ر
ــتناد علي  ا ــ ــ ــــعار الذي تم االسـ ــ   األعمال لكافة    سـ

ـــــركةالمنفذة من قبل   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ المنفذة ألعمال منظومة االمتحانات بالمخالفة للمادة    شـ
 ة. داري( من الئحة العقود اإل 86)

 المخازن

ــــطوانــات اطفــاء الحريق الموجودة بمخزن المهــام بــالمخــالفــة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالحيــة اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انتهــاء صـ
انية والحسابات والمخازن. ( 220للمادة ) ر  من الئحة المير

     إهمــــال  -
ر
اف المراقــــب المــــال  ا والمتــــابعــــة عل جميع المخــــازن التــــابعــــة للمركز    اإلشر

انية والحسابات والمخازن. 24بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــحين  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــة التصـ ــــة بمنظومـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاصـ ــار الخـ ــ  بقطع الغيـ ر المخزن ومعرفتـ ــام امير عـــدم المـ
  اإل

ر
ون  (. األصناف  – استالم – ف  –ات حتياج)إعداد اال   من حيثلكير

ــــبةعدم مالئمة المخزن الحال  وعدم توفر األرفف   - ــ     لالمناسـ
ا
ــــع ــ عن عدم حفظها  فضـ

ـــــنف عن اآلخر عل نحو   ـــ ــ ــ ــ ر كل صـ ـــــل بير ـــ ــ ــ ــ   لمقبولبطريقة تتالءم مع طبيعتيها والفصـ
ــــمة والبطاقات المدونة بها  ــــتخدام بمخزن المهام األرفف والخانات المقسـ وعدم اسـ
ــــنف ورقم  والكمية الموجودة من  بمخزن المهام بالمخالفة لن  المادة   ــ ــ ــم الصـ ــ ــ ــ اسـ

انية والحسابات والمخازن. 219) ر  ( من الئحة المير
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 مصلحة التفتيش الرتبوي 

 قابة الداخليةنظام الر 

   أعمال   قرار  بةصـدار المصـلحة إدارة    عدم قيام -
م  2021-2020الجرد السـنوي لسـنبر

ــــلحة بالمخالفة   ــ ــ ــ ــــول وممتلكات المصـ ــ ــ ــ ــــلحة وكذلك لجرد أصـ ــ ــ ــ ر لمخزن المصـ   للمادتير
انية والحسابات والمخازن292-293) ر  . ( من الئحة المير

ــــجل متابعة   - ــــاك سـ ــــلحة بةمسـ ــــول عدم قيام المصـ ــــناف  وبطاقات    األصـ بالمخزن األصـ
ــجــل المخزن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بــالمخــالفــة  وكــذلــك عــدم إعــداد سـ ( من الئحــة 232-231)  للمــادتير

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــ ــــندوق لحسـ ــ ــ ــــجل دفير الصـ ــ ــ ــــاك سـ ــ ــ ــــلحة بةمسـ ــ ــ   ماناتعدم قيام المصـ
انية والحسابات والمخازن. 82بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ر الخ ينة بالعمل بمنظ - ــــات حيث لوحظ قيام أمير ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــ   االختصـ
ر
ــــل ا ــ ــ ومة  عدم الفصـ

 المرتبات. 

ونالتسجيل بدفير الصندوق واالستعفاء عن  بالمنظومات اإل إهمال  -  ية. لكير

ــابية أل  - ــــرف اقتصــــار مكتب المراجعة الداخلية عل الناحية الحســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  دونذونات الصــ
ـــــتندات المعززة    المسـ

ر
ــــرف    التدقيق ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   )القرارات وفواتير اإلللصـ

ر
  قامةوالمتمثلة ا

 . مل لوحظ ضعف التقارير الصادرة عن المكتبك   لاالستالم(بالفنادق ومستندات 

ــتالم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة باالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المخزن النماذج الخاصـ ــتخدام أمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     عدم اسـ
 
انية  وفقا ر لالئحة المير

 الحسابات المخازن. 

انية المركز خالل سنة   ن  م2021مت 

أـب مـخـتــلف  عـل  ــــة  ــ ــ ـــــيـلـ ــ ـــ ــ ــ ــ واـلمسـ ــــدة  ــ ــ اـلمـعـتـمـ ــــاـلغ  ــ ــ اـلمـبـ ــــة  ــ ــ قـيـمـ ــــ   ــ ــ مـبلغ  ـبـلغـ ــــة  ــ ــ انـيـ ر اـلمـير واب 
ر بلغ  لدينار   132,000,000   حير

ر
ــــروف المبالغ ال إجمال    ا ــ ــ ــ ــ الل نفس العام مبلغ  ة خمصــ

 دينار والبيان التال  يوضن ذلك:  128,820,475

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 2,992,948 127,007,052 130,000,000 130,000,000 الباب األول  1

2   
 186,577 1,813,423 2,000,000 2,000,000 الباب الثانر

 3,179,525 128,820,475 132,000,000 132,000,000 اإلجمالي 
 

يةمالحظات عامة   انية التسيت  ن  عن أوجه رصف المت 

( من الئحة 99بالمخالفة للمادة )أذونات الصـرف  ضعف التع يز المستندي لبع    -
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وتركيب وصــيانة المكيفات بمبلغ  مقابل صــيان  12/ 8إذن الصــــ
ـــــار   8,500 ـــــدم  لدينـ ر عـ ـــــد لوحظ تبير ـــــاق    فقـ ـــــإرفـ بـ ـــــد    يفيـ

ـــــال تقرير فبر   تم   األعمـ
البر

 تنفيذها. 
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ــــتندي لبع    - ــــعف التع يز المسـ ـــــرف ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتندات  إرفاق    من حيثأذونات الصـ المسـ
ـــــليةاأل  ــ ــ ـــــابات  99والفواتير النهائية بالمخالفة للمادة )  صـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 . والمخازن

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ   لدينار   2800مقابل عالوة سـفر ومبي  بمبلغ    12/ 26إذن الصـــ
كل من )نماذج  إرفاق   وعدم  لالعالوة عنها    مصـــروف فقد لوحظ عدم تحديد المدة ال

 م(. ورسائل التكليف بالمها  –عالوة المبي  

ــــي  عــــدد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا من   99تخصـ اوح قيمتهـ ــــدة تير ـــة    47,000إل    1,000  عهـ ــــار بقيمـ دينـ
عل أن  دينــار  فــ  لمــدراء مكــاتــب التفتيش بــالمنــاطق  753,000إجمــاليــة قــدرهــا  

ــــو  ــنة المالية   ى تسـ ــ   نهاية سـ
ر
ــــوية العهدة    لم2021ا   تسـ

ر
ــأنها التأخر ا ــ وقد لوحظ بشـ

ــــروف المالية ال فرع بالرغم من انتهاء    17دهم  فروع المصلحة والبالغ عد  ة لبع مصــ
ــــنة المالية بالمخالفة للمادة ) ــ ــــابات  188السـ ــ انية والحسـ ر   لوالمخازن ( من الئحة المير

ــ  مع عـــدم االخالل  األمر   ــم من مرتبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  وتخصـ   ذمتـ
ر
ــا ا ــتوجـــب تحميلهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي يسـ

 . بالمسائلة القانونية

ب - ــويتهـــا بـــأوجـــ  المحـــددة من وزارة الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم تسـ
ــتلم  العهـــدة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـــة  عـــدم تقيـــد مسـ

 والتعليم. 

ـــــلحة باالحتفاظ   -   والبالغ  قيام المصـ
ــــرف    دينار   247,000بالجزء المتبقر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ منها  للصـ

ــلحـة وقـد لوحظ  ف بع  العهـد المـاليـة بـدون قرارات وبـدون  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل ديوان المصـ
 . اتمصـروف تحديد أسماء مستلم  العهدة لتغطي  بع  ال

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ضــيوف المصــلحة بمبل   3/ 19إذن الصــــ   8,316غ  مقابل تســكير
ــــرف    وبفح   فقد لوحظ   لدينار  ــ ـــ ــ ــ ــ ضيوف    إرفاق أذونات إقامة لوحظ عدمإذن الصــ

ــــلحة   ــ ــ ــ ــــفات األ   لبالفنادقالمصـ ــ ــ ــ ــــخاصناهيك عن عدم تحديد صـ ــ ــ ــ ر ومدة    شـ المقيمير
 ها. أسباب قامةاإل

 مراقبات اخلدمات التعليمية 

 م(2018مراقبة تعليم بلدية تاجوراء )السنة المالية  

ـــــم   - ــ ــ ــ ـــــنف  عدم قيام القسـ ــ ــ ــ ـــــنف وغير مصـ ــ ــ ــ المال  بفتن بطاقة المرتب لكل موظف مصـ
ــوع الفح  وذلــك لتــدون بهــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة المــاليــة موضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ممن يعملون بــالمراقبــة خالل السـ
  تطرأ عل 

ات البر ر والتغير ــع الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جميع البيــانــات والمعلومــات المتعلقــة بوضـ
ر بـالمخـالفـة لن  المـادة ) ــع الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابات126وضـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر   ( من الئحـة المير

 والمخازن. 

    صــــائيةحعدم مســــك الســــجالت المالية واإل  -
 
ــــريعلل وفقا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات النافذة مثل ســــجل تشــ

اماال ر  الثابتة.  األصول ات المالية سجل لير

ــــول عل اقرار كتــان   من المراقــب المــال  بتوفير التغطيــة  إرفــاق    عــدم - ــ ـــ ــ ــ ــ مــا يفيــد الحصـ
( من قــانون  20جهــة وذلــك بــالمخــالفــة إلحكــام المــادة )أي    المــاليــة قبــل االرتبــاط مع

 المال  للدولة 
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ــــرف  عدم ختم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــتندات المرفقة بهم بختم الخ ينة بما يفيد أذونات الصـ ــ ــ ــ ــ   والمسـ
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة إلحكام المادة )الصـرف   ر  ( من الئحة المير

-   
ر
ــروف وال  يراداتتقرير اإل إحالة   التأخر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة أيام ات الشـــهري  مصـــــ مما ال يتجاوز العـشــر

انية والحسابات والمخازن. 21من الشهر التال  بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــنة المالية   - ــ ــ ــ ــ انية التقديرية للسـ ر م  2018عدم قيام مراقبة التعليم تاجوراء بةعداد المير
ر ) انية والحسابات والمخازن. 5-4بالمخالفة إلحكام المادتير ر  ( من الئحة المير

ــ - ـــ ــــرف الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــت  ــ انية بالمخالفة أل لغرض اسـ ر ( من الئحة 13حكام المادة )نفاد بنود المير
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــنـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ لخ ينـة ومخـازن المراقبـة خالل السـ الفح   عـدم القيـام بـةجراء الجرد المفـاج 
انية والحسابات والمخازن. 293-88بالمخالفة لن  المواد ) ر  ( من الئحة المير

ــــابات والمخازن من 24المال  للمادة )مخالفة المراقب   - ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
اف حيـث عـدم   ــم المـال  مع عـدم المتـابعـة و  اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف عل القسـ عل المخـازن   اإلشر

 التابعة للمراقبة. 

ـــــجل  - ــ ــ ـــــك سـ ــ ــ ـــــول عدم فتن ومسـ ــ ــ ـــــوع الفح     األصـ ــ ــ ـــــنة المالية موضـ ــ ــ الثابتة خالل السـ
ــــول مراقبة التعليم ــ ــ ــ ــ ــــوع الفح  من حيث    والذي يمكن من خالل  معرفة اصـ ــ ــ ــ ــ موضـ

ن الفرصــة لتبديدها وضــياعها وعدم خالل الســنة المالية مما يتي  حصــل   اإلضــافات
 . بالمخالفة األصول حكام الرقابة الفعالة عل تلك إ

  عمليات   -
ر
ــليمة ا ــ ــــس السـ ــــكلة لغرض جرد المخازن لألسـ عدم اتباع لجنة الجرد المشـ

ر أن ما تقوم ب  هذه اللجنة ما هو إ ــــر    ال الجرد حيث تبير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــناف للمواد و حصـ ــ ــ   األصـ
ـــــدة مطابقة لألأي   الموجودة بالمخازن وال يوجد بها  ــ ــ ــ ية والفعلية  رصـ نتيجة  أو    الدفير

ــــوص ا ــ ـــ ــ ــ ــ ي والفعل  بــالمخــالفــة لنصـ
ــيــد الــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الرصـ ل  293ل  292لمواد )للجرد تبير

انية والحسابات والمخازن. 295 ر  ( من الئحة المير

ــــناف    ال توجد بطاقات - ــ ــ ــ ــــجيل بها  أصـ ــ ــ ــ حركة المخزون وذلك من حيث  بالمخازن لتسـ
ــــروف الوارد وال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من كل صــنف والكميات المطلوبة بالمخالفة    مصــــ

والرصــيد المتبقر
انية والحسابات والمخازن. 232لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــوع  - ــ ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ ئ للمخازن خالل السـ عدم القيام بةجراء الجرد الدوري والمفاج 
انية والحسابات والمخازن. 293الفح  بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــناف وجود العديد من  - ــ ــ  بداخل المخزن دون    األصـ
 
ا ر ــــغل حير ــ   تشـ

التالفة والراكدة والبر
المخالفة لن  المواد  فيهما بالطرق القانونية ب  تصـرف حيالها نحو الأي إجراء    اتخاذ 
انية والحسابات والمخازن. 308-305من ) ر  ( من الئحة المير

 م(2018م بلدية حي االندلس )السنة المالية  مراقبة تعلي

ــار عمل المراجع الداخل  عل - المراجعة  أعمال   ضـــعف نظام الرقابة الداخلية واقتصـ
ــتنـديـة فقط ودون ان يمتـد عملـ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيـة وتقييم  إل   المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المراجعـة الفنيـة والمحـاسـ

امج.   النظم والي 
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ــــاف    لألعمال عدم قيام المراجع الداخل  بةعداد التقارير الدورية   - ــ ـــ ــ ــ ــ   قام بها واكتشـ
البر

  
ر
اح الطرق لمعالجتها  عمل القسمأداء  نقاط الضعف والقصور ا  . المال  واقير

ـــــوع الفح    - ــ ــ ــ ـــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ ئ للمخازن خالل السـ عدم القيام بةجراء الجرد المفاج 
انية الحسابات والمخازن( من ال 293بالمخالفة لن  المادة ) ر  . ئحة المير

ئ لعدم القيام بأجراء الجرد الدور  -  . م2018لخ ينة خالل السنة المالية ي والمفاج 

    عدم مســـك الســـجالت االحصـــائية والمالية -
 
ـــــريعلل وفقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات النافذة مثل )ســـجل  تشـــــ

اماال ر  . الثابتة( األصول سجل  –ات المالية لير

ـــــر   تأخر القـسم المال   - ــ ـــ ــ ــ ــ اموتوثيق االبحـصــ ر تبة عل مراقبة  لير ات المالية القائمة والمير
 س لعدة سنوات سابقة. تعليم بلدية ج  االندل

ــم المــال  وذلــك يعــد مخــالف للهيكــل التنظيم  الــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ داخل   عــدم تبعيــة المخــازن للقسـ
 . لمراقبة التعليم بالبلديات

ـــــــنف - ــ ــ ــ ــــنف  أو    عدم تفريــــغ البيانات المالية ببطاقة المرتب لكل موظف مصـ ـــ ــ ــ ــ غير مصـ
خالل السنة المالية موضوع الفح  وذلك لتدوين بها جميع البيانات والمعلومات  

 بمراقبة تعليم بلدية ج  اال 
ر ندلس بالمخالفة لن  المادة  المتعلقة بوضـع الموظفير

انية والحسابات والمخازن. 126) ر  ( من الئحة المير

م بالمخالفة لن  المادة  2018ال يوجد ســـجل اســـتاذ المخازن خالل الســـنة المالية   -
انية والحسابات والمخازن 231) ر  ( من الئحة المير

بالمخزن لتســـجيل حركة المخزون وذلك من حيث الوارد ف  أصـــنا   ال توجد بطاقات -
ــنف بالمخالفة لن  المادة ) ــ   من كل صـ

ــيد المتبقر ــ ــادر والرصـ ــ ( من الئحة 232والصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــوع  - ــ ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ ئ للمخازن خالل السـ عدم القيام بةجراء الجرد الدوري والمفاج 
انية والحسابات والمخازن. 293)الفح  بالمخالفة لن  المادة  ر  ( الئحة المير

ن زارة )السنة المالية    م(2018مراقبة تعليم عي 

ـــــجالت المالية إل  - ــ ــ ــ ـــــك بع  السـ ــ ــ ــ ـــــول العمليات والمحافظة عل   ثباتعدم مسـ ــ ــ ــ   األصـ
 سجل استاذ المخازن(.  –الثابتة  األصول منها )سجل 

يــات المراقبــة   - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لوحظ عنــد جلــب وتقــديم بع  العروض لمشـ
ر
ــتخــدامهــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واسـ

ــلــة لم يتم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحتــاجهــا مراقبــة  حتيــاجــاال إرفــاق    عمليــات المفــاضـ
ات مع العروض البر

ـــــناف  حيث أن التعليم   بع  العروض غير متطابقة من حيث الكمية والنوعية لألصـ
ا ها    تم شر

 ات المراقبة. احتياجتحديد  ضـرورة الذي يتطلب األمر  البر

اف   عـدم قيـام المراقـب المـال  بواجبـاتـ  من حيـث - ــم المـال  مع عـدم   اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ
اف المتابعة و  .  اإلشر  عل المخازن التابعة للقسم المال 

ــجــل االعتمــاد المــال  من حيــث   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أذونــات  تــدوين بع    إغفــال عــدم انتظــام القيــد بسـ
ـــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   بالمخالفة لن  المادة )الصـ

ــيد المتبقر ــيد الرصـ ( من 106وعدم مراعاة ترصـ
انية والحسابات والمخاز  ر  ن. الئحة المير
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ــار  - ــ ــــنوي عل  أعمال   اقتصـ ـــــر الجرد السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــيد   الحصـ ــ ر الرصـ فقط ولم تتم المطابقة بير
ــــادة ) ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــدت بـ ــــ  االختالف ان وجـ ــــد اوجـ ــــديـ ــــة 299لتحـ ( من الئحـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــرف  عدم القيام بختم  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــتندات المرفقة لها بختم يفيد أذونات الصـ ــ ــ   وجميع المسـ
ــــرف   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  105  بــالمخــالفــة لن  المــادة )مع بيــان تــاريخــالصـ ر ( من الئحــة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ لغرض استنفاذ القيمة المحالة من مراقبة الخدمات المالية طرابلس عل   الصــ
  بــــالمخــــالفــــة إلحكــــام المــــادة )

ر
ــابــــات  13البــــاب الثــــان ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
 والمخازن. 

 . الشـراء عدم توسيط المخازن للعديد من عمليات  -

يات وعدم درايتها ببع    -   تم حتياجمن اال   األصـناف عدم كفاءة لجنة المشـير
ات البر

اءها.   شر

ــــرف  ضــعف التع يز المســتندي لبع  من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالمخالفة ألحكام  أذونات الصــــ   المادتير
انية والحسابات والمخازن. 99-100) ر  ( من الئحة المير

 الفح . عدم القيام بجرد الخ ينة خالل السنة المالية موضوع  -

ــعتهــا التخ ينيــة ممــا يعرض  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيق سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوء حــالــة المببر الموجود بــ  المخــازن وضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
ــــاع   ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات لخطر التلف والضـ ــــث أن  المخزونـ ــــل حيـ ــــارة عن مطبخ داخـ ــــازن عبـ المخـ

انية والحسابات والمخازن. 219المراقبة بالمخالفة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــاك   عدم - ــ ــ ــ ـــــتاذ المخازن بالمخالفة ألحكام  إمسـ ــ ــ ــ ـــــجل اسـ ــ ــ ــ ر سـ ( من 232-231)  المادتير
ـــــابـات   ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ــعوـبة التحقق من إل  دى أ  اـلذي األمر  لوالمخـازنالئحـة المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ

 التخ ينية الموجودة بالمخازن.  رصدة بع  األ

-   
ر
ـــــنوي للمخازن ا ـــ ــ ــ ــ ـــــحيحة 2018/ 12/ 31القيام بةجراء الجرد السـ ـــ ــ ــ ــ م بطريقة غير صـ

ر  ــــر  المتخـذ مـا هو إال اإلجراء    أنحيـ  تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاف فقط وعـدمحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجراء    لألصـ
(  295- 294-293المطـابقـات الالزمـة إلظهـار نتـائج الجرد ـبالمخـالفـة ألحكـام المواد )

انية والحسابات والمخازن  ر  من الئحة المير

ن زارة )السنة المالية  مراقبة تعل   م(2019يم عي 

    عــــدم مسك سجل يومية الصندوق -
 
ــادة )وفقا ــا نص  عليــ  المــ ــ ــــ81لمــ ــ ــ ــ ــــن الئحــ ــة ( مــ

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

امعدم  - ر   مكتب المراجع الير
ر
 عداد التقارير الدورية. إة الداخلية بالدور المناط ب  ا

-   
ر
ــــروف وال  تيراداتقرير اإل إحالة   التأخر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يام من أ   10ات الشــهري مما ال يتجاوز  مصــــ

انية والحسابات والمخازن. 21الشهر التال  بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــة البيانــــات   - ــ ــ ــ ـــة كــافــ ــ ـــ  معرفـ ــــذي يمكــن مــن خــاللـ ــ ــ ــابتة والــ ــــدم فتن سجل لألصول الثــ عــ
م الرقابة عليها بالمخالفة لمنشور المتعلقة بكل أصل وتسهيل عملية متابعت  وإحكا 

 م. 2018( لسنة 11وان المحاسبة رقم )رئيس دي
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  إعدم  -
ر
  الرصــيد ا

ر
  ســجل االعتماد وكذلك عدم رصــد بواا

ر
دراج الرصــيد االفتتاج  ا

 نهاية السنة المالية. 

ــنــة المــاليـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المــال  بفتن بطــاقــة المرتــب لكــل موظف خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم قيــام القسـ
ر  موضـوع الفح  تدون فيه ا جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بوضـع الموظفير

ر بالمخالفة لن  المادة ) ــــع الموظفير ــ ــ   تطرأ عل وضـ
ات البر ( من الئحة 126والتغير

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــناف    ال توجد بطاقات - ــ ــ ــ ــــجيل بها حركة المخزون وذلك من حيث  أصـ ــ ــ ــ بالمخازن لتسـ
ــــروف الوارد وال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من ك   مصــــ

ل صــنف والكميات المطلوبة بالمخالفة  والرصــيد المتبقر
انية والحسابات والمخازن. 232لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــهـل مع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  حبر يسـ
 
ــليمـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  جيـد وسـ

 
عدم ترتيـب وتنظيم المواد بداخل المخـازن ترتيبـا

لذلك. وعدم توفير وسائل  األمر   ها وجردها بطريقة سليمة كلما تطلبحصـــــر عملي   
 مة لمحتويات المخازن. المحافظة والحماية الالز 

ــــوع  - ــ ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ ئ للمخازن خالل السـ عدم القيام بةجراء الجرد الدوري والمفاج 
انية والحسابات والمخازن. 293الفح  بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

 م(2018مراقبة تعليم طرابلس المركز )السنة المالية  

ــــوص  عدم قيام المراقب المال  بمراقبة تعليم طرا - ــ ــــات  المنصـ ــ ــــاصـ ــ بلس المركز باختصـ
  عليها 

 
انية  24( من القانون المال  للدولة والمادة )18للمادة )ل وفقا ر ( من الئحة المير

اف المتابعة و ل بشأن والحسابات والمخازن  عل القسم المال  والمخازن.  اإلشر

-    
ر
ــجـل االعتمـاد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجيـل قيمـة المرتبـات بـالبـاب األول  عـدم دقـ  سـ ــ ـــ ــ ــ ــ    اإلجمـال  وتسـ

ر
ا

.  اآلخر بع  الشهور والبع    
ر
 بالصاا

ر الدين صدر لهم قرار إجازة بدون مرتب.  -  استمرار  ف مرتبات لبع  الموظفير

ر بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.  -  استمرار  ف مرتبات لبع  الموظفير

  العـــديـــد من   إثبـــاتال يتم   -
ر
  بطـــاقـــة المرتبـــات ا

ر
  تطرأ عل المرتبـــات ا

ات البر المتغير
انية والحسابات والمخازن. 126مخالفة لن  المادة )الحاالت بال ر  ( من الئحة المير

يات وال توجد  -     األســـسواضـــحة توضـــن  إلي     عدم وجود مقايســـة ســـنوية للمشـــير
البر

  تحديد اال 
ر
يات ا ـــــير ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة لن     حتياجات المطلوبةاعتمدت عليها لجنة المشـ

ر  انية والحسابات والم234ل 233) المادتير ر  خازن. ( من الئحة المير

عداد  ة وعدم قيام المراجع الداخل  ب  لالداخليةوفاعلية مكتب المراجعة  أداء   ضعف -
 ة العليا بالمراقبة. داريالمستويات اإل إل  ا إحالتهتقارير دورية و 

ئ للمخـازن من قبـل المراجعـة الـداخليـة بـالمخـالفـة للمـادة   - عـدم القيـام بـالجرد المفـاج 
انية والحسابات وا293) ر  لمخازن. ( من الئحة المير

ــتــاذ المخــازن   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجــل أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــتنــديــ  لمخــازن المراقبــة ومتمثلــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال توجــد دورة مسـ

ر بالمخالفة  أصناف    وبطاقات انية والحسابات  232ل  231)  للمادتير ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 
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   105عــدم التقيــد بن  المــادة ) -
ــــابــات والمخــازن والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من الئحــة المير

ــــرف  ختم  عل    تن  ــــرف    المستندات المرفقة لها بختم يفيد و أذونات الصــ حبر  الصــ
 ال يتم تكرار  فها مرة أخري. 

ة اياممصــــروف وال يراداتتقرير اإل إحالة   عدم - األول   ات الشهرية وبما ال يتجاوز العشر
ف بالمخالفة للمادة ) انية والحسابات والمخازن. 21من الشهر التال  ر  ( من الئحة المير

ــــجل العهد عدم قيام مراقبة تعليم طراب - ــــجالت الالزمة وه  )سـ لس المركز بفتن السـ
اماال – المالية ر  سجل كروت الدفع المسبق(.  – األصول الثابتةسجل  –ات لير

ـــــرف    المستندات المتيدة إرفاق   عدم -  استمارات الرواتب و للصــ
ا
ـــــرف  مثع أذونات الصــ

انية  ( من الئحة ال99والرصـيد النقدي لإلجازات واالسـتقاالت بالمخالفة للمادة ) ر مير
 والحسابات والمخازن. 

أذونات الصـــــرف   من ضمن  ضـــــريب   االيصال الأو   ضـــــريب   شهادة السداد الإرفاق   عدم -
  
ر
 الحاالت. أغلب  ا

 احتياج  ال يتم  الشــراء -
 
انية  ( من الئ236بالمخالفة للمادة )  لالمخزنات  وفقا ر حة المير

 . والحسابات والمخازن

ـــــتالم  - ــ ــ ــ ـــــناف ال اسـ ــ ــ ــ ر المخازن بالمخالفة للمادة )  األصـ ( من الئحة 248عن طريق آمير
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــرف بأمر   )عدم وجود   : األصناف من حيث ف    إجراءاتمخالفة   - ــ      الصــ
واآللية البر

ــنــاف تمــ  عليهــا عمليــة  ف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ال يتم  ف   – األصـ
 
ــنــاف وفقــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إذن   لنموذج األصـ

 5-خ .  ف رقم )م
ا
ــيع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر فيــ  تفصـ ــنــاف األ   ( تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مقــاديرهــا أو    المطلوبــة وكميتهــا   صـ
ــــابــــات  259والغرض من طلبهــــا بــــالمخــــالفــــة للمــــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير

 والمخازن(. 

ــــتالم بالمخازن بالمخالفة للمادة )أذونات  عدم ترقيم   - انية  243االسـ ر ( من الئحة المير
 والحسابات والمخازن 

الـمـخـزن -   
ر
ا الـمـوجـودة  لـلـمـواد  ــــنـف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ ــــة  ــ ــ ــــاقـ ــ ــ بـطـ وجـود  ــــدم  ــ ــ الـوارد   عـ ر  تـبـير   

والـبر
ـــــرف وال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنف بالمخالفة للمادة )  منصـ   من كل صـ

ــــيد المتبقر ( من الئحة 232والرصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

-    
ــــفات المطلوبة لحفظ وتخ ين المواد البر ــ ــ ــ ــــوء حالة المخازن وعدم توفر المواصـ ــ ــ ــ سـ

  مخال يتم توريدها حيث لوحظ افتقار المخازن ألبـسط مقومات التخ ين مما يعد 
 
فا

انية والحسابات والمخازن. 220لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

 م(2018مراقبة تعليم ســـوق الجمعة )السنة المالية  

الثابتة خالل سنة الفح  والذي يمكن من خالل   األصول عدم فتن ومسك سجل  -
ــــل  عليها خالل  ــ ــ ــ   حصـ

ــتبعاد البر ــ ــ ــ ــ ــافات واالسـ ــ ــ ــ ــ ــــول المراقبة وما ه  اإلضـ ــ ــ ــ معرفة أصـ
ـــــنة مما يتي ــ ـــــياعها وعدم أحكام الرقابة الفعالة عل تلك السـ ــ ـــــة لتبديدها وضـ ــ ن الفرصـ

 . األصول 
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ــــرف  عدم اســتكمال بع  بيانات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف المن حيث )مجموع أذونات الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لات مصــــ
حسـب ما نصـ    لاالعتماد كاتب سـجل   لاالعتماد سـجل   لالصـفحةرقم   لاالرتباطات

ر علي   انية والحسابات والمخازن. 100-99) المادتير ر  ( من الئحة المير

ــــندوق خالل  - ـــ ــ ــ ــ ــــجل يومية الصـ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون المالية بالمراقبة بفتن سـ ـــ ــ ــ ــ عدم قيام مكتب الشـ
ــنة المالية      الذي يعد األمر    م2018السـ

 
من   (86ل  81)لما نصـــ  علي  المواد  مخالفا

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ـــــرف  باالحتفاظ بنسـخة متكاملة من عدم قيام مكتب الشـؤون المالية   - ــ ـــ ــ ــ ــ أذونات الصـــ
ــــروفات المراقبة و والمستندات المعززة لها ل ـــ ــ ــ ــ ه  نسخة ضوئية  ذونات  غلب األ أ مصــ

ــــوع الفح  ــ ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ    الذي يعد األمر   خالل السـ
 
(  99ألحكام المادة )مخالفا

انية والحسابات والمخازن.  ر  الفقرة )أ( من الئحة المير

ئ لخزائن ومخازن عدم قيام وحدة المراجع - ة الداخلية بةجراء الجرد الدوري والمفاج 
ــــوع الفح  والمراجعة بالمخالفة ألحكام المادة   ــ ــــنة المالية موضـ ــ المراقبة خالل السـ

انية والحسابات والمخازن. 293) ر  ( من الئحة المير

ــــة اإل  - ــابعـ ــ ــة بمتـ ــ ــــوق الجمعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة تعليم سـ ــام مراقبـ ــ ــــدم قيـ     يراداتعـ
ر
ــــة ا ــار   المتمثلـ ــ إيجـ

ــــف ومالعــب ــ ـــ ــ ــ ــ   المــدار وليبيــانــا بــالمخــالفــة    إيراداتكرة القــدم وكــذلــك    المقــاصـ
كبر شر

انية والحسابات والمخازن. 64للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــجـل للعهـد المـاليـة يمكن من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون المـاليـة بالمراقبـة بفتن سـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم قيـام مكتـب الشـ
ـــــروف خالل  معرفة حركة العهد ال ــ ـــ ــ ــ ــ ة خالل السـنة المالية موضـوع الفح  وبيان  مصـــ

ــنــة بــالمخــالفــة لن  المــادة رقم )الالمقفــل وغير   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 9مقفــل منهــا حبر نهــايــة السـ
ـــــنة  42القرار رقم ) ــ ــ ــ ـــــعبية العامة للتعليمم  2006( لسـ ــ ــ ــ ر اللجنة الشـ ـــــادر عن أمير ــ ــ ــ   الصـ
 
 
ــابقا ــ ــ ــ ــ ــ  سـ

 
ــــك   والذي ال يزال معمول ب  حاليا ــ ــ ــ ــ   إحدى فقراتها عل مسـ

ر
ــــ  ا ــ ــ ــ ــ   نصـ

والبر
  دفاتر والسجالت المالية الالزمة. ال

ــور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر نقــــاط القصـ عــــدم قيــــام وحــــدة المراجعــــة الــــداخليــــة بــــةعــــداد تقــــارير دوريــــة تبير
ــة ــابعـ ــــعف عل متـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاتـــب  أداء    الضـ ــالمكـ ــات بـ ــداد المرتبـ ــال  ووحـــدات إعـ ــم المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القسـ

 
ا
اح الطرق الصحيحة لمعالجتها وتفاديها مستقبع  . التعليمية التابعة لها واقير

ــــجي - ــ ــ ــ   تسـ
ر
  ا
اجر ــــنفالير ــ ــ ــ ــــنفأو  ل البيانات ببطاقة المرتب لكل موظف مصـ ــ ــ ــ   غير مصـ
  
 
ــــابــات والمخــازن واال126للمــادة )وفقــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر بتعــديـل   كتفــاء( من الئحــة المير

ـــــة  ر عل منظومـ كير
ــهر فقط والير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل شـ   تطرأ عل الموظف خالل كـ

ات البر المتغير
 المرتبات لتدوين جميع البيانات المتعلقة بوضع الموظف. 

ــــول عل إقرار كتــان   من المراقــب المــال  بتوفير التغطيــة    مــا إرفــاق    عــدم - ــ ـــ ــ ــ ــ يفيــد الحصـ
( من قــانون  20جهــة وذلــك بــالمخــالفــة إلحكــام المــادة )أي    المــاليــة قبــل االرتبــاط مع
 النظام المال  للدولة. 

ــــجـل خـاص بـ - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عـدم فتن سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر حركـة   األصـ ــول الثـابتـة يبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الثـابتـة بـالمراقبـة    األصـ
  تطر 

 أ من سنة ألخرى بالمخالفة. واإلضافات واالستبعادات البر

ــائــل المحــافظــة والحمــايــة الالزمــة لمحتويــات المخــازن بــالمخــالفــة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم توفير وسـ
انية والحسابات والمخازن. 220إلحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير
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   جراءاتعدم اتخاذ اإل  -
 
ــــرف أو البشــــأن    والتدابير الالزمة قانونا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بيع  أو   االســــتغناءتصــــــ

ـــناف  ــ ــ ــ ــ ـــــة منها الموجودة داخل المخازن وذلك إل   األصـ ــ ــ ــ ة  مكاني الراكدة والخردة وخاصـ
  الذي تشغل . 

ر
ر المكان  االستفادة المادية منها وكذلك االستفادة من الحير

ــنــاف لوحظ عــدم مراعــاة حفظ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ داخــل المخــازن بطريقــة تتالءم وطبيعتهــا مع   األصـ
ــع بطـــاقـــات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــاف عـــدم االهتمـــام بوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنف ورقمـــ  وال  األصـ ــ ـــ ــ ــ ــ كميــة  تحـــدد نوع الصـ

انية والحسابات  219الموجودة من  ذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

-   
ر
ـــــنوي للمخازن ا ـــ ــ ــ ــ ـــــحيحة م  2018/ 12/ 31القيام بةجراء الجرد السـ ـــ ــ ــ ــ بطريقة غير صـ

ر إن ــــر المتخذ ما هو إال  اإلجراء   حيث تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــــناف فقط وعدم  الحصـ ـــ ــ ــ ــ إجراء   لألصـ
ــــائج الج ــــار نتـ ــــات إلظهـ ــــابقـ ــــالممطـ ــــام المواد )رد بـ ــــة ألحكـ ــــالفـ ( من 295-294-293خـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ـــــاك   عدم - ــ ــ ــ ـــــتاذ المخازن بإمسـ ــ ــ ــ ـــــجل اسـ ــ ــ ــ ر )سـ ( من 232-231المخالفة ألحكام المادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــناف    القيام - ــ ــ ــ ــــرف أصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــتندات  بصـ ــ ــ ــ ــ من المخازن دون التحقق من توفير كافة المسـ
ــــوغة ــ ـــــرف   المصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر للصـ ــــير ــ    معتمدة من المختصـ

ا
ــــع ــ أذونات  عن خلو العديد من فضـ

 من التوقيعات الدالة عل االستالم. الصـرف 

عدم وجود وسائل الحماية الالزمة للخ ينة من حيث القضبان الحديدية من حيث   -
ــادة ) ــ ــ المـ ــام  ــ ــ ــــة ألحكـ ــ ــالفـ ــ ــ ــالمخـ ــ ــ بـ ــــة  ــ الخ ينـ ــذ  ــ ــ ونوافـ ــــة  52أبواب  ــ انيـ ر المير ــة  ــ ــ ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

 م 2019الجمعة عن السنة المالية    تعليم بلدية سوق حسابات  

 القســـم المال  والمراجع الداخل  بالمراقبة بالمخالفة   -
ر   االختصـــاصـــات بير

ر
التداخل ا

انية والحسابات والمخازن. 96ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

    عدم مســــك الســــجالت االحصــــائية والمالية -
 
ــــريعلل وفقا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات النافدة مثل ســــجل تشــ

املثابتة وسجل العهد المالية وسجل االا األصول  ر  ات المالية. لير

ـــــنة المالية   - ــ ــ انية التقديرية خالل السـ ر  الذي يعد م األمر  2019عدم القيام بأعداد المير
 
 
انية والحسابات والمخازن. 5للمادة رقم )مخالفا ر  ( من الئحة المير

ــام ريـــاض األ  - ــال لوحظ قيـ ــايـــة اإل   طفـ ــابعـــة للمراقبـــة بجبـ ــ  يراداتالتـ ة قيمـــة  دون معرفـ
 فيها.  تصـرف المحصلة وكيفية ال يراداتاإل 

(  231بالمخالفة لن  المادة )م  2019عدم مسك سجل أستاذ المخزن خالل سنة   -
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

بالمخالفة لن  المادة  ل  م2019أذونات الصـرف لألصناف بالمخازن لسنة  ال توجد   -
انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة 263) ر  المير



 

 

 

 
654 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــنــاف   ال توجــد بطــاقــات - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجيــل حركــة المخزون وذلــك من حيـث  أصـ ــ ـــ ــ ــ ــ بــالمخــازن لتسـ
  من كل صـــنف بالمخالفة للمادة )

(  232الكميات الواردة والصـــادرة والرصـــيد المتبقر
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ئ للمخازن خالل  - ــــنة الما  عدم القيام بةجراء الجرد الدوري المفاج  ـــ ــ ــ ــ لية بالمخالفة  السـ
ر ) انية والحسابات والمخازن. 293-292لن  المادتير ر  ( من الئحة المير

ـــــائـل الوقـايـة الالزمـة لمواجهـة ومكـافحـة الحرائق وحفظ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاف عـدم توفر وسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األصـ
ــــائل الحماية لها بالمخالفة ألحكام المادة ) ( من 220الموجودة بالمخازن وتوفير وسـ

انية والحسابات ر  والمخازن.  الئحة المير
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 التعليم العايل والبحث العلمي 
 ديوان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 نظام الرقابة الداخلية

  تببر   -
ــاغرة والمشـــغولة والبر   للوزارة لبيان الوظائف الشـ

عدم اعتماد المالك الوظيقر
ـــــروف تقديرات   أساسها عل   ــ ــ ية بالمخالفة للمادة  الباب األول  ات  مصــ انية التسير ر بالمير
ــنــــة  12( من القــــانون رقم )125) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عالقــــات العمــــل والئحتــــ   بشـ

 التنفيذية. 

ــاليـــة   - ــويـــة بع  العهـــد المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـــة  عـــدم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالرغم من انتهـــاء المـــدة القـــانونيـــة للتسـ
انية والحسابات والمخازن. 188بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــول واال - ــ ــ ــ ــــر بعملية    كتفاءعدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ـــــوفات الجرد واأل ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ـــــدة المطابقة الفعلية بير ـــ ــ ــ ــ ـــــتاذ المخزن   رصـ ـــ ــ ــ ــ ية بدفير أسـ الدفير

ــــد أ  ــــديـ ــــادة )لتحـ ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــدت بـ ــــ  االختالف أن وجـ ــــة 299وجـ ( من الئحـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر )عدم استيفاء البيانات لبع    - (  100-99أذونات الصـــــرف بالمخالفة لن  المادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ـــــاك   عدم - ـــــجل لقيد  إمسـ ـــــول سـ بقتها مع الجرد الثابتة والمنقولة لمتابعتها ومطا   األصـ
  
ــياع مثل )أراضر ــ ــ ــ ــ ــــقة والضـ ــ ــ   لحمايتها من الـشــ

ــــبر ــ ــ ــ     – السـ
ر
ــيارات  –  مبان ــ ــ ــ ــ  –  أثاث  –  سـ

 معدات(. 

بالشــــكل الصــــحين تدون في     ماناتعدم مســــك ســــجل تحليل  لحســــاب الودائع واأل  -
  تقيد بالحســـاب

ـــــرف   المبالغ المالية البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ (  163في  بالمخالفة لن  المادة )  أو تصـ
انية والح ر  سابات. من الئحة المير

ــــتندي لغالبية   - ــــعف التع يز المسـ ــــرف  ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ (  99بالمخالفة لن  المادة )أذونات الصـ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ــــرف  صــــورة من الصــــكوك لمعظم إرفاق   عدم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــتندات  أذونات الصــ من ضــــمن المسـ
 . الصـرف المتيدة لعملية 

ــــدم - ــ ــ ــــازن  إجـراء    عـ ــ ــ اـلمـخـ ــــات  ــ ــ ـلمـحـتـويـ ئ  ــــاج  ــ ــ واـلمـفـ ــــدوري  ــ ــ الـ اـلوزارة  اـلجـرد  ــــات  ــ ــ ومـمـتــلكـ
للمواد ) ـــــة  ـــــالفـ ـــــالمخـ ـــــات  295-294-293-292بـ ــابـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة والحسـ انيـ ر المير ـــــة  ( من الئحـ

 والمخازن. 

 م 2021خالل سنة    الموقف المالي 

ــيلــة لوزارة التعليم عل مختلف أب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  بلغــ  قيمــة المبــالغ المعتمــدة والمسـ ر واب المير
ر بلغ    لدينار   319,553,336مبلغ     حير

ر
ــــروفةالمبالغ ال إجمال  ا ــ ــ ــ ــ خالل نفس العام    مصــ

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  316,384,644مبلغ 
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 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 387 1,999,613 2,000,000 2,000,000 األول  1

2   
 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 الثانر

 3,167,884 280,185,452 283,353,336 283,353,336 الثالث   3

 421 28,199,579 28,200,000 28,200,000 الخامس  4

 3,168,692 316,384,644 319,553,336 319,553,336 اإلجمالي 
 

ية انية التسيت  ن  المت 

 مصـروفات الباب األول

م  2021دينار لســــنة   2,000,000بلغ  جملة الحواالت المالية المســــيلة للباب األول  
ـــــة واإلقامة   ــ ــ ــ   واإلعاشـ

ر
ـــــاا ــ ــ ــ ر والعمل اإلضـ   مكافآت للعاملير

ر
ر    والقيافةلوالمتمثلة ا   حير

ر
ا

ــــروفات الفعلية مبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خر المدة  آ دينار وبرصــيد    1,999,612.844بلغ  جملة المصــــ
 ان يوضن ذلك: وفيما يل  بيل دينار  387.156قدره 

 الفائض  مصـروف ال  المسيل  المخصصات المعتمدة  ت

1 2,000,000 2,000,000 1,999,612.844 387.156 
 

ــتكمـــال   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ـــــل    إجراءاتتقـــاعس الوزارة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مرتبـــات  البـــاب األول  فصـ

ر
والمتمثلـــة ا

ر  ـــــابات وزارة األمر    لالموظفير   الوزارة من حسـ
الذي ترتب علي   ف مرتبات موظقر

بية   م. 2021لسنة  8وذلك حبر مرتبات شهر  لوالتعليمالير

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2021/ 12/ 30المؤرخ    12/ 79-82إذن الصـ ــ ــ ــ  ف  بشـ
ر و  ـــــتحقات لجنة النازحير ــ ــ ــاء  مو   4المهجرين لوزارة التعليم لعدد  مسـ ـــ ــ ــ ر من أعضـ ظفير

ــــهر   33اللجنـة عن مـدة  ــ ـــ ــ ــ ــ  بقيمـة شـ
 
فقـد لوحظ قيـام الوزارة    لدينـار   60,950ة  إجمـاليـا
ـــــاريف تخ   ــ ــ ــ ـــــخاصبتحميل مصـ ــ ــ ــ ال يتبعون ديوان وزارة التعليم العال  والبحث   أشـ

   ل  ( من قــــانون النظــــام المــــال  للــــدولــــة10بــــالمخــــالفــــة ألحكــــام المــــادة )  لوالعلم  
والبر

   : نص  عل
ر
ـــــرف   "أن تتقيد الوزارات والمصالن ا ـــ ــ ــ ــ   دات المقررة بحدود االعتما الصــ

انية". أو  ر  المدرجة ببنود المير

    دينار   35,000قيام الوزارة بالتعاقد بمبلغ   -
 
ــــهريا ــ ــ ــ ــــركةمع شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ الطاه  للخدمات    شـ

ـــــأن التموينية والنظافة ـــــفرجة لمقر أعمال    تقديمل بشـ الملحقيات  إدارة   النظافة والسـ
ــــؤون الموفـــدين  ــ ـــ ــ ــ ــ      لوشـ

ر
ــالغـــة ا ــعـــار ومن خالل الفح  والمراجعـــة لوحظ المبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أسـ

ــة لمببر  ــؤو إدارة    النظــــافـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بلغــــ   الملحقيــــات وشـ
دينــــار    20,000ن الموفـــدين والبر

 
 
ـــــروفات النظافة عن أشـــهر  دينار عل   40,000ل هذا قد تم  ف مبلغ  شـــهريا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصـــــ
ـــــنة    12و  11 ـــ ــ ــ ــ     م2021عن سـ

 
ـــــما ـــ ــ ــ ــ   بند الباب األول  من خصـ

ر
 من  فها من الثان

ا
بدال

ر 10النظافة بالمخالفة لن  المادة )  . انية والحسابات والمخازن( من الئحة المير

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ــ   بال   12/ 78إذن الصــ
ر
 ف دفعة مقدمة  بشأن   وذلك   لالمؤرخ ا

ــــاب مقابل خدمات   ــ ــ ــ ــ ــــةتح  الحسـ ــ ــ ــ ــ ــــيوف الوزارة بمبلغ   إعاشـ ــ ــ ــ ــ   550,000وإقامة ضـ
ـــــالن فنـــدق   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تحميـــل الـــدفعـــة عل اعتمـــادات وبنود غير   لالريـــاندينـــار لصـ فقـــد تبير

   مختصــــة وليســــ  من ذات الطبيعة وذل
ر
ك نتيجة اســــتنفاذ مخصــــصــــات الباب الثان

 تاريــــخ إعداد هذا التقرير.  حبر وعدم تسوية الدفعة المقدمة 
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ي 
ن
 مصـروفات الباب الثان

ـــنة    6,000,000قيام وزارة المالية بةحالة مبلغ   ــ ــ ــ ــ   عن سـ
ر
ـــاب الباب الثان ــ ــ ــ ــ دينار عل حسـ

 ــــــــر: م لحساب وزارة التعليم العال  والبحث العلم  عل النحو التالـــــ 2021

 مصـروف ال  المسيل  البيان 

تفويضات مالية  

 مؤقتة
6,000,000 6,000,000 

 

ــــنة   - ــ ــــات مالية عن السـ ــ ــــتحداث الوزارة وعدم وجود تفويضـ ــ ــــابقةنتيجة السـ ــ فقد   لالسـ
.  الصـرف لوحظ قيام الوزارة ب  

ر
 دون التقيد ببنود الباب الثان

ــــرف    قيام الوزارة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ المســيل خالل شــهرين من الم إجمال  من   % 57ما نســبت   بصــــ
 ستالم الحوالة. اتاريــــخ 

-   
ر
ـــــع ا ــ ــــرف  التوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــة وتحميلها عل بند   مكافآتعل  الصـ ــ ر وأفراد الحراسـ الموظفير
ــآت ــ ــافـ ــ ــة  مكـ ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  نسـ بلغـ ــد  ــ ر وقـ ــاملير ــ ــــرف    لغير العـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد  الصـ ــ البنـ ــذا  ــ   حبر عل هـ

 . ةمصـروف المبالغ ال إجمال  من  % 9.79م ما نسبت  2021/ 12/ 30

ن   مكافآت لغت  العاملي 

ـــــروف خالل الفح  والمراجعة لمن  - ــ ـــ ــ ــ ــ   عن الـسنة المالية  مـصــ
ر
م  2021ات الباب الثان

ر  ف     الوزارة بمبلغ  عل   مكافآتتبير
ر
ر ا ر عاملير  دينار    284,401موظفير

 
ــما ــ ـــ ــ ــ ــ خصـ

ـــــروف من  ــ ــ  من  فها من مصــ
ا
  بدال

ر
بالمخالفة لن  المادة  الباب األول  ات الباب الثان

ــــأنهــا ال يوجــد مــا يفيــد بــالقيــام  ( من القــانون النظــام المــال  للــدولــة ويالح10) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ظ بشـ
ــــرف المنجزة لغـالبيـة    األعمـال  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( الئحـة 99ـبالمخـالفـة لن  المـادة )أذوـنات الصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

مالية لحماية مقر    بشأن مكافآت  قرارات ألفراد الحراسات وذلك  بةصدار قيام الوزير   -
ــيـاحيـة والبـالغ عـددهم التـابع للوزارة بم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   30نطقـة السـ

 
ـــــافـة إل عـدد بـاإل ل  فردا ــ ـــ ــ ــ ــ   2ضـ

ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ر مشـ ـــــةآخرين   ير إدارة   لحماية مقر أخرى    مالية  مكافآتوكذلك  ل  ألفراد الحراسـ
 وقد بلغ  المبالغ ال  15البالغ عددهم   الملحقيات وشؤون الموفدين 

 
ة  مصـــروففردا

  % 4.95ل وهذا المبلغ يمثل  دينار   297,516م مبلغ  2021خالل السـنة المالية    لهم
   إجمال  من 

ر
ــــيل ع الباب الثان ــ ــ ــ ــ ويالحظ عدم وجود ما يفيد بتقرير عن ل  المبلغ المسـ

بالمخالفة لن   أذونات الصـــــرف  المنجزة لجميع   األعمال الشهري بأو    العمل اليوم  
انية والحسابات والمخازن. 99المادة ) ر  ( الئحة المير

 اإليجارات

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ      12/ 138إذن الصـــ
ر
إيجار    ف   بشـأن  م2021/ 9/ 14المؤرخ ا

ـــــهر  5عن مدة   ــ ــ ـــــيد/    أشـ ــ ــ ـــــفت  موظف  ال.ر.أب  للسـ ــ ــ ـــــؤون الوزارة بمبلغ  بصـ ــ ــ بمكتب شـ
  ب  لدينار   6,000

وفق قرار مجلس الوزراء رقم   اإليجار فقد لوحظ عدم احقية المعبر
 تحديد قيمة بع  الخدمات بديوان الوزارات. بشأن  م2013( لسنة 346)

ـــــرف أرقام بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ   12و  05خة خالل شـهري  المؤر   12/ 181و  5/ 51أذونات الصـــ
ــــنة   ــ ــ ــ ــ ــــأن إيجار    م2021لسـ ــ ــ ــ ــ ــــيدة / بشـ ــ ــ ــ ــ ــــقة( من السـ ــ ــ ــ ــ   15,000بمبلغ  خ.ع.م  عقار )شـ
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ــــنة    6دينار عن   12,000و ــ ــ ــ ــــهر لسـ ــ ــ ــ ــــهر   6م و2021أشـ ــ ــ ــ ــــفأخرى    أشـ ــ ــ ــ األول    عن النصـ
ــــنة   ـــ ــ ــ ــ ــــهرية تبلغ    لم2022لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة   2,500أي بقيمة إيجاري  شـ ـــ ــ ــ ــ   لم 2021دينار عن سـ

ــــنة    2,000و ــ ــــأنها    لم2022دينار عن سـ ــ ــــعر  فقد لوحظ بشـ ــ   السـ
ر
ي  اإليجار المبالغة ا

ور - لعبد الجليللعقار المؤجر بمحلة شهداء  ر  . جير

   مطبوعات وقرطاسية

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ     12/ 201إذن الصـ
ر
ــــأن توريد   م2021/ 12/ 16المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ بشـ

فقد لوحظ بشأنها    لدينار   290,900مواج المتوسط بمبلغ  أ شـركة    قرطاسية لصالن 
 :  
ر
 اآلن

   ةمصــــروف ال  مكافآتبالرغم من ال -
 
  شهريا

ر
يات فقد لوحظ ضعف ا أداء  للجنة المشير

ر فواتير المفاضلة ل  شـركةامواج المتوسط و   شـركةدورها وذلك من حيث التشاب  بير
ن  عملية المفاضــلة مجرد إأي    الســمرا من حيث خط الكتابة وشــكل الفاتورة   أفريقيا 
 صورية. 

▪   
ر
ــعار المبالغة ا ات الموردة من قبل ال  أسـ ر ـــــركةبع  التجهير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ونورد منها عل   شـ

ــــر ســــبيل المثال ال  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ هار دســــك   لدينار   550ائية بقيمة  : آلة حاســــبة كهربالحصــ
ا بقيمة  1خارج     دينار.  610تير

جاع مصاريف سابقة  
ُ
 است

ـــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ      6/ 15رقم  إذن الصـ
ر
ـــــأن   م2021/ 06/ 13المؤرخ ا ــ ــ جاع بشـ ـــــير ــ ــ اسـ

: فقد لوحظ بشأنها  لدينار  40,400مصاريف سابقة بمبلغ   
ر
 اآلن

ــــركةيوم من   18دينار لمدة    1,800أفراد الحراسة بمبلغ   من   2يجار شقة لعدد  إ - ــ ــ ــ ــ  شــ
ـــــاب الوزارة  ـــــتثمار العقاري وتحميلها عل حسـ ـــــنمار الدولية للمقاوالت واالسـ األمر    سـ

ــــرف الذي يعد  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المال العام بالمجان بالمخالفة للمادة ) تصـ
ر
( من القانون 24ا

 النظام المال  للدولة. 

▪   
ر
ات بنفس عار أســـالمبالغة ا إذن    بع  وجبات الغذاء مقارنة بالوجبات المشـــير
 . وعد وجود تقارير تفيد بالوجبات لأخرى مطاعم أو  ونفس المطعم الصـرفل

 مصاريف نظافة

ــبلغـــ  قيمـــة   ــــروفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــال  والبحـــث العلم   مصـ ــديوان وزارة التعليم العـ ــة بـ ــافـ ات النظـ
ــياحية( ــنة    6-5-4دينار وذلك عن أشـــهر   100,500مبلغ    )السـ ومن خالل  ل  م2021لسـ

: الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
 اآلن

ــــركة األ قيام وزارة التعليم العال  والبحث العلم  بةبرام عقد مع  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ نوار العالمية  شـ
وبســــتنة واغذية للحراســــات   نظافةأعمال    تقديمبشــــأن   وذلك   لم2021خالل ســــنة 

ــــن عــدم قيــام  ومن خالل ال يــارة الميــدان ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــاحيــة اتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة داخــل مقرات الوزارة بــالسـ
ـــــركةال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــكل المطلوب داخل مقر   شـ ناهيك عن ترا م القمامة    لالوزارة بالنظافة بالشـ

ـــــاخ داخـل  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاحـةواالوسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــطحـات أي   وكـذـلك لوحظ عـدم وجود   لالسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اهتمـام للمسـ
ــــال ــ ــ ــ ــــخضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكل طويلإل  الذي أدى األمر    لراء ــ ــ ــ ــ    نموها بشـ

ا
ــــع ــ ــ ــ ــــاخ بهذه  فضـ ــ ــ ــ عن االوسـ

 . شـركةرادعة من الوزارة اتجاه ال أي إجراءات دون اتخاذ  لالمسطحات
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ــــركةبالرغم من عدم قيام ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   فقد لوحظ قيام  لالعقد بالمهام المناط بها بموجب    شــــ
وأنها   شـركةالأداء  بتقديم تقارير جيدة عن   لالعامةرئيس قسم الخدمات والعالقات  

 أنجزت بما هو وارد بالعقد. 

ـــــلة قبل التعاقد مع أي   عدم القيام بةجراء - ــ ــــركةلالمفاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ والتعاقد معها بطريقة    شـ
ــــادة ) ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ بـ ــــاشر  ــــة العقود اإل 10التكليف المبـ ــــ( من الئحـ    داريـ

ة والبر
  يجوز بهـا التعـاقـد بطريقـة التكليف المبـاشر والفقرة )ب(  

ـــــ  عل الحـاالت البر ــ ـــ ــ ــ ــ نصـ
ـــــأن إجراءات ةداري( من الئحة العقود اإل 68لمادة )من ا ــ ــ التعاقد بطريقة التكليف    بشـ

   لالمبـاشر 
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسو   جراءاتعن عـدم التـأكـد من اإل فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــليمـة وغيـاب مبـدأ   األسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ

 الشفافية. 

ــــركة المدفوع  س المال الأ قيمة ر  - ـــ ــ ــ ــ أقل من قيمة    ويعتي  هذا المبلغ  لدينار   30,000شــ
ـــــهرية   ــ ـــــير   لدينار   52,500العقد الشـ ــ ــــركةعدم مقدرة الإل    وهذا يشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ عل الوفاء   شـ

امب ر  . ضـريب   لغرض التهرب الأو  اتها الير

ــــركةال  تأسيستاريــــخ   - ــ ــ ــ   سنة    شــ
ر
ة كافية للقيام  2018ا م مما يدل عل عدم وجود خي 

 المتعاقد معها.  األعمال ب

  مخالفة العقد الموقع من قبل الوزارة مع ا -
ر
ــــأت من أجل  الوزارة ا ــ ـــ ــ ــ ــ لغرض الذي أنشـ

  عقد ال  تأسيسلالعقد 
ـــــركةأن الغرض من ال  تأسيسفقر ـــ ــ ــ ــ   لفقط نظافة  أعمال   هو   شــ
  
ر
 السفرجة وتقديم الوجبات الغذائية. أعمال  وليس  مختصة ا

 لشهادة السداد ال -
 
ــــريب   وفقا ــــركة المقدمة من الضــ   ت ب  خسارة ال شــ

ــــركةوالبر عن  شــ
ــــركةيدل عل ضــعف ال  الذي األمر    لم2020ســنة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل ممارســة مهامها المتعاقد    شــــ
 . ضـريب   لغرض التهرب الأو  معها 

  قيمة العقد مقارنة بحجم مببر الوزارة.  -
ر
 المبالغة ا

ات ن  التجهت 

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ــ     6/ 36إذن الصــ
ر
ـــــروف م وال2021/ 06/ 24المؤرخ ا ــ ــ لمكتبة    مصــ

حاسـوب   أجهزة صـوير و توريد اآلالت تبشـأن   المكتبية  دواتالطالب للقرطاسـية واأل 
  المالحظات:  لدينار  27,850بمبلغ  وطابعات

ر  - ـــــفات بير ــ ــ ـــــوب المكتب   من حيث المواصـ ــ ــ ـــــفات جهاز الحاسـ ــ ــ إذن  عدم تطابق مواصـ
 .  
ر التقرير الفبر  استالم بالمخازن وبير

 أيام.  5زن قبل كشف اللجنة الفنية بفارق استالم المعدات من قبل المخا  ▪

ر فواتير العرض ▪ ــاب  بير ـــ ـــركاتالمبدئية المقدمة من قبل ال لوحظ وجود تشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   شـ
ــــميم الجدول ومحتويات  وبيانت    ــ ـــ ــ ــ ــ الذي يدل  األمر    لللتموي وذلك من حيث تصـ

يات. أداء  عل ضعف  دور لجنة المشير

ــــعر جهاز الكمبيوتر المكتب     ▪   سـ
ر
المورد من قبل مكتبة الطالب    cori3المبالغة ا

ـــفات أعل مور   cori7  مقارنة بجهاز كمبيوتر مكتب    ــ ــ ــــركةد من قبل  بمواصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ  شـ
ــاعــد   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الصـ

والبيــان    لدينــار  2,500جهزة الموردة مبلغ  وقــد بلغ الفرق لأل   لالتقبر
 التال  يوضن ذلك: 
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 ت
السعر وفق مكتبة  

 الطالب 

الصاعد    شـركةالسعر وفق  

ي 
 التقنن

الفرق للجهاز  

 الواحد 

1 3750 2500 1250 
 

ــــروفـــبلغـــ  قيمـــة المبـــالغ ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء  عل    ةمصـ ( مبلغ  iPhoneالمحمول )  أجهزة شر
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  155,490

 المبلغ  العدد  المستفيد  إذن الصـرف   رقم البيان  ت

1 
اء   (  iPhone 13 PRO MAX)  أجهزة شر

 ألعضاء لجنة العطاءات 
12/171 

نامج   الي 

 الذهب   

9 71,100 

2 
اء   (  iPhone 13 PRO MAX)  أجهزة شر

يات ألعضاء لجنة   المشير
12/170 3 23,700 

3 
اء   (  iPhone 13 PRO MAX)  أجهزة شر

 ة والماليةداري الشؤون اإل 
12/366 5 39,500 

4 
اء   (  iPhone 13 128 1SIM)  أجهزة شر

  قسم التفويضات 
 لموظقر

12/369 
المصدر  

 الرقم  
3 13,290 

5 
اء جهاز )  (  iPhone 13 PRO MAXشر

 مكتب الوزير
 7,900 1 العرن   الخليج  12/96

 155,490 21 اإلجمالي 
 

ــــخـاصوجود نفس األ  - ــ ـــ ــ ــ ــ   عـدة    شـ
ر
ر تم  ف األ   للجـانا   حير

ر
( عل iPhone)  جهزة ا

   ف أكير من جهاز لنفس الشخ . األمر  لاللجنةعدد أعضاء 
ر
 الذي تسبب ا

-   
ر
ــــاد ا ــ ــ ــــرف    عند   اإلنفاقعدم مراعاة مبدأ االقتصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ( من 17بالمخالفة للمادة )الصـ

انية والحسابات والمخازن. الئحة  ر  المير

ـــــؤون اإل إدارة   بالرغم من قيام - ــ ــ ــ ـــــتالم عدد  الشـ ــ ــ ــ   (iPhone)أجهزة   3دارية والمالية باسـ
ـــــرف رقم   ( من باب الطوارئ بموجبGalaxy Fold 3جهاز )  3وعدد   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ إذن الصـ
1 /11     

ر
اء عــــدد    لدينــــار   47,700م بمبلغ  2019/ 11/ 4المؤرخ ا   6فقــــد لوحظ شر
ــــؤون اإل   دارة ( إل iPhoneنوع )أجهزة أخرى   ــ ـــ ــ ــ ــ ــالشـ ـــة بموجــــب  داريــ ــاليـ أذونــــات  ة والمــ

ـــــرف أرقام ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     12/369و  12/366 الصـ
ر
ــــهر المؤرخة ا ــ ــــنة   12 شـ ــ م بقيمة  2021لسـ

 دينار.  52,790إجمالية 

ــــب   - ــــرف  بموجـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات الصـ ــــامأذونـ      7/ 17و  7/ 5  أرقـ
ر
ــــة ا   م2021/ 06/ 30المؤرخـ

اء  بشأن    م عل التوال  2021/ 07/ 01و كمبيوتر مكتب   ومحمول وملحقات     أجهزة شر
ـــــركةمن قبل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   33,200ل  54,975بمبالغ   لاآلل  كنوز التقنية لخدمات الحاســـب    شـــــ
: فقد لوحظ بشأنها  لعل التوال   لدينار   

ر
 اآلن

ـــــركةقيام ال - ـــــرف  ة ببتسليم البضاعة المرفق  شــ م  2021/ 06/ 15بتاريــــخ    7/ 5ةذن الصــ
ر ان   حير

ر
  تاريــــخ  إذن   ا

ر
ــــتالم بالمخازن كان ا ــ ــ ــ ــ أيام   9أي بفارق    م2021/ 06/ 24االسـ

 من تاريــــخ التسليم. 

ــــركةقيام ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاعة المرفقة ب  شـ ــ ــ ــ ــليم البضـ ــ ــ ــ ــ ــــرف  بتسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ بتاريــــخ    7/ 17ةذن الصـ
ر  م2021/ 06/ 28 ــــير حـ   

ر
ــــاريــــــــخ  إذن    نأ ل ا ــ ــ تـ   

ر
ا ــــان  ــ ــ ــــازن كـ ــ ــ ــــخـ ــــمـ ــــالـ ــ ــ بـ ــــالم  ــتـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ

ر من تاريــــخ التسليم. أي  م2021/ 06/ 30  بفارق يومير
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  الذي يفيد بمطابقة المواصفات المطلوبة   ▪
عدم كتابة التاريــــخ عل التقرير الفبر

  البضاعة الموردة. 
ر
 ا

 عالن وعالقات عامة وضيافةإ 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 98إذن الصـــ
ر
  إقامة ف  بشـأن    م2021/ 11/ 23المؤرخ ا

ـــــيوف  و  ــ   لضـ
ر
ـــــة وحجز فندا ــ ـــــالن فندق الريان بمبلغ  إعاشـ ــ   دينارل  42,103الوزارة لصـ
: فقد لوحظ بشأنها   

ر
 اآلن

 . قامةاإل أسبابدون بيان صفاتهم وعالقتهم بالوزارة و  أشخاص إقامة -

ة اإل ▪ ـــــخاصلبع  األ   قامةطول فير ـــــل  لاآلخر مقارنة مع البع    شـ إل  ولمدة تصـ
عل السبيل    دينار ونذكر منها   10,349حوال  إل  ة تصلإجمالييوم وقيمة    25

 . م.ع.م المثال: السيد/ 

ر الفندق والوزارة يحدد إرفاق  عدم ▪ امعقد بير ر  ات والحقوق. الير

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 112إذن الصــــ
ر
إيجار   ســداد بشــأن   م2021/ 11/ 8المؤرخ ا

ــــالن ف.ع.ال  م.ال.ق  ع.أ.مللكل من: ) ــ ــ ــ ــ ــــركة  ( لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنمار الدولية للمق شـ ــ ــ ــ ــ اوالت  سـ
فقد لوحظ أن السـادة من ضـمن حراسـات  ل  دينار   4,000واالسـتثمار العقاري بمبلغ  

ــــاب   ــ ــاريف عل حسـ ــ ــ ــــل  وتحميل هذه المصـ ــ ــكنهم األصـ ــ ــ الوزارة وال يوجد ما يفيد بسـ
ـــــرف الذي يعد األمر    الوزارة  ــ ـــ ــ ــ ــ   المال العام بالمجان بالمخالفة للمادة )  تصـــ

ر
( من 24ا

 القانون النظام المال  للدولة. 

ــــرف رقم    ببموج - ــ     12/ 56إذن الصــ
ر
  دينار   5,250م بقيمة  2021/ 11/ 23المؤرخ ا

ـــــركةوجبة غذاء لصالن    30فطار وإوجبة    30بشأن تزويد الوزارة بعدد   ــ ــ مجموعة  شــ
     األنوار 

ر
ــعــار العــالميــة المحــدودة فقــد لوحظ المبــالغــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوجبــات والبيــان التــال     أسـ

 يوضن: 

 العدد  نوع الوجبة للشخص الواحد  ت
سعر  

 بة الوج 
 القيمة   إجمالي 

 1,500 50 30 إفطار وجبة  1

 3,750 125 30 وجبة غذاء  2

 5,250 175 60 اإلجمالي 
 

ــــرف رقم    بموجب - ـــ ــ ــ ــ   )بال( بقيمة    12/ 241إذن الصــ
ر
بشأن   دينار   150,000المؤرخ ا

ـــــركة( لصـالن  VIBوجبة غذاء خاصـة )  150تزويد الوزارة بعدد   ــ ـــ ــ ــ ــ  مجموعة األنوار  شـــ
ــعر وعـــدم تحـــديـــد نوع الوجبـــات  العـــالميـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
المحـــدودة فقـــد لوحظ المبـــالغـــة ا

  من أجلها  با 
ــبة البر ــ ــ ــــيل والمناسـ ــ ــــة لوجبات  أ لتفصـ ــ نفق  الوزارة هذه المبالغ الباهضـ

 والبيان التال  يوضن:  لأفراد 

 القيمة   إجمالي  سعر الوجبة  العدد  المدة  نوع الوجبة للشخص الواحد  ت

 150,000 125 150 أيام  8 (VIBوجبة غذاء خاصة )  1

 150,000 125 150 اإلجمالي 
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 أدواتقطع غيار ومهمات و 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ     12/ 146إذن الصـ
ر
ــــأن توريد   م2021/ 11/ 30المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ بشـ

ات لمكتب اإلعالم ر ـــــركة رموز اإل   لصالن   بالوزارة   تجهير ــ   لدينار   76,160بداع بمبلغ  شــ
: فقد لوحظ بشأنها   

ر
 اآلن

  تواريــــخ   -
ر
ات   اإلعالمفاد مكتب  أ حيث    اســـتالم البضـــاعةالتضـــارب ا ر باســـتالم التجهير

  
ر
ــــتالمها بمخازن الوزارة بموجبأي    م2021/ 10/ 10ا ــــتالم رقم    قبل اسـ   32إذن اسـ

  
ر
 يوم.  65أي بفارق  لم2021/ 12/ 14المؤرخ ا

▪    
ر
ونورد منها عل سبيل    شـركةالموردة من قبل ال  جهزة بع  األ  أسعار المبالغة ا
 دينار.  7,200بمبلغ  (dell core i3) جهاز محمول نوع : الحصـر المثال ال 

 عدم وجود تقرير لجنة فنية يفيد بمطابقة المواصفات.  ▪

ــــرف أرقام  بموجب   - ــ   12و  09المؤرخة خالل شهري    12/ 231و  9/ 111أذونات الصــ
رشـــة عبيد لصـــيانة الســـيارات  ســـيارة لصـــالن/ و   15بشـــأن صـــيانة عدد    م2021لســـنة  
: فقد لوحظ بشأنها  لدينار  111,030بقيمة   

ر
 اآلن

ــية  - ــ ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ ــيارات شـ ــ ــ ــ ــ ــيانتها غير مملوكة للوزارة وإنما ه  سـ ــ ــ ــ ــ   صـ
ــيارات البر ــ ــ ــ ــ جميع السـ

ر وتم تحميلها عل حساب الوزارة  ــــرف الذي يعد األمر    للموظفير ـــ ــ ــ ــ   المال العام    تصــ
ر
ا

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24بالمجان بالمخالفة للمادة )

  عن حالة  ▪
 جميع السيارات من قسم الحركة. عدم وجود تقرير فبر

 رخصة القيادة. و  صورة من كتيب السيارة إرفاق  عدم ▪

 قطع الغيار وقيمة اليد العاملة.  أسعار ارتفاع  ▪

 . أذونات الصـرف عدم تحديد البند المحملة علي  القيمة ب ▪

 الصيانة

  12خالل شهر    ةالمؤرخ  12/ 295-294-293-292أذونات الصــــرف أرقام بموجب   -
  )بال تاريــــخ(2021لســــنة  

ر
جاع  بشــــأن   م ا ــيانة ســــيارات شــــخصــــية  اســــير مصــــاريف صــ

: فقد لوحظ بشأنها  لدينار  25,025لصالن أفراد الحراسات بمبلغ   
ر
 اآلن

 القيمة بالدينار  المستفيد  البيان  ت

1 

جاع مصاريف    اسير

 صيانة سيارات 

 4,375 م.م.ع 

 5,455 ف.ع.ا.ع  2

 5,955 ع.أ.ال  3

 9,240 م.ال.أ  4

 25,025 اإلجمالي 
 

: ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
 اآلن

  بالوزارة.  ▪
ر ليسوا من ضمن الكادر الوظيقر  المعنيير

ــية ألفراد   ▪ ــ ــــخصـ ــيارات شـ ــ ــيانتها غير مملوكة للوزارة وإنما ه  سـ ــ   صـ
ــيارات البر ــ السـ

ـــــاب الوزارة  ـــــة وتم تحميلها عل حسـ ــــرف الذي يعد األمر    الحراسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   المال    تصـ
ر
ا

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24العام بالمجان بالمخالفة للمادة )

  عن حالة جميع السيارات من قسم الحركة.  ▪
 عدم وجود تقرير فبر
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 رخصة القيادة. و  صورة من كتيب السيارة إرفاق  عدم ▪

ــيانة بدال من بند قطع غيار  م  التحميل الخاطئ للبند فقد ▪ ـــ ــ تحميلها عل بند الصـ
 ات. ومهم

ــــرف رقم   بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ      12/ 55إذن الصـ
ر
  12,200م بقيمة  2021/ 09/ 20المؤرخ ا

ــــركةمكيف بديوان الوزارة لصــالن    25بشــأن صــيانة عدد    دينار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قمة الجليد فقد   شــــ
ــيانتها من حيث   تم  صـ

ــيل  عن المكيفات البر مكان   لوحظ عدم وجود تقرير تفصـ
ر المبــالأي   وجودهــا وتبع ــم ومكتــب بــالوزارة وكــذلــك تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعر تنظيف  قسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر
غــة ا

 دينار.  255ر تنظيف المكيف الواحد مبلغ المكيف الواحد فقد بلغ سع

  الوزارة بموجب العهدة ال -
ر
ــــروفبالرغم من صــــيانة المولد الســــابق الموجود ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  مصــــــ

ــــيد/   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالة  لدينار   3,140بمبلغ  ج.ح.ر  للسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم الخدمات والعالقات    ورسـ ــ ـــ ــ ــ ــ رئيس قسـ
   
ر
فقـــد لوحظ  ل  يـــارة الميـــدانيـــة للمولـــد وعنـــد القيـــام بـــال  ل  م2021/ 07/ 04المؤرخـــة ا

ـــــافـة إل  بـاإل ل  عـدم وجوده بـالوزارة  ــ ـــ ــ ــ ــ ل وقـد عـدم وجود تقـارير فنيـة عن حـالـة المولـد ضـ
ة والمالية بأن المولد قد تم نقل  للصيانة دون تحديد أسم داريمدير الشؤون اإل   أفاد 

 بذكر موقعها فقط.  كتفاءالورشة واال

 نفقات سفر ومبيت بالخارج  

ــــر المبالغ ال إجمال  بلغ    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفر والمبي  مبلغ  ف و مصـ ــ ــ ــ ــ ــــاب نفقات السـ ــ ــ ــ ــ ة عل حسـ
:  لدينار  2,628,298  وفيما يل  بيان تفصيل 

 تقرير بالمهمة المكلفون بها لجميع مهام السفر والمبي . إرفاق  عدم -

  لالعلم  وزير التعليم العـــال  والبحـــث  وع المهمـــة المكلفون من قبـــل  عـــدم بيـــان ن ▪
 بتكليفكم بمهمة زيارة للجامعات.  كتفاءواال

ـــــم  ▪ ــ ــ ـــــريبعدم القيام بخصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــفر والمبي  بالداخل  ضـ ــ ــ ة المحررات من مهام السـ
 ة الدمغة. م بشأن ضـريب2004( لسنة 12بالمخالفة للقانون رقم )

انية ن  حسابات خارج المت 

  دينار   149,000ما قيمت     م2021ة للسنة المالية لسنة  مصــــروف العهد ال إجمال  بلغ   
: يالحظ   بشأنها ما يل 

ـــــاب الطوارئ بـالمخـالفـة لقرار مجلس الوزراء   - ــ ـــ ــ ــ ــ  ف عهـد مـاليـة وتحميلهـا عل حسـ
 . ات العاجلة للجامعاتحتياجتوفير بع  اال بشأن  م2021( لسنة 238رقم )

ر تتوفر فيهم الإل   عدم إســناد العهدة المالية - ــــروط موظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     شــــ
ر
المنصــوص عليها ا

انية وال178المادة ) ر  حسابات والمخازن. ( من الئحة المير

( من الئحة 181عدم مسك سجل للعهد المالية بالشكل الذي نص  عليها المادة ) -
انية والحسابات والمخازن عن السنة المالية لسنة  ر  م. 2021المير

  تن  182مخالفة ن  المادة ) -
ـــــابات والمخازن والبر ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر   : ( من الئحة المير

ـــــلحة المخأو   "يندب وكيل الوزارة  ــ ــ ــ   رئيس المصـ
 
ـــــهر عل األقل موظفا ــ ــ ــ ت  مرة كل شـ
ـــــورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقيد   ــ ـــــلفة )العهدة( بصـ ــ ـــــاب السـ ــ لجرد ومراجعة حسـ
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ــــلفة )العهدة( ـــ ــ ــ ــ ــــجل السـ ـــ ــ ــ ــ ــــتندات  ل  بسـ ـــ ــ ــ ــ ــــجل والمسـ ـــ ــ ــ ــ وت ب  المراجعة بعد فح  السـ
 . بالتأشير بما يفيد ذلك عقب أخر قيد بالسجل" ل والتأكد من الرصيد 

  تسوية العهدة المالية ا -
ر
ـــــروف لالتأخر ا ــ ــ ــ   الوزارة بالرغم من انتهاء  مصــ

ة لبع  موظقر
ــــنة المالية بالمخالفة للمادة ) ــ ــــابات  188السـ ــ انية والحسـ ر   لوالمخازن ( من الئحة المير

ــ  مع عـــدم االخالل  األمر   ــم من مرتبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  وتخصـ   ذمتـ
ر
ــا ا ــتوجـــب تحميلهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي يسـ

 بالمسائلة القانونية والبيان التال  يوضن ذلك: 

 المبلغ  الصفة  اسم المستفيد 

 10,000 الملحقيات إدارة  مدير  م. ب.غ 

 10,000 مدير مكتب الوزير م.م.ال 

 3,000 مدير مكتب المتابعة خ س.ح.ب. 

 2,000 الدراسات العليا إدارة  مدير  م. م. ال  

 3,000 ة والماليةداري الشؤون اإل  ةدارة موظف ب  ا. ب. ح 

 10,000 مدير مكتب شؤون الوزارة  ال . م.ال 

 3,000 ة والماليةداري الشؤون اإل  ةدارة موظف ب  ت. م. ال 

 10,000 غير محدد  اا. ر. ال 

 51,000 م 2021العهد الغت  مسوية خالل سنة    إجمالي 
 

ـــــرف أرقام بموجب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــهري    6/ 21و  8/ 2أذونات الصـ ــ ــــأن   8-6المؤرخة خالل شـ ــ بشـ
: فقد لوحظ ل )م.ع.غ( استعاضة عهدة السيد   

ر
 اآلن

ــــرف  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة  47ن قرار  ف العهدة رقم )أ بالرغم من   لأغذيةعل وجبات    الصـ ــ ــ ( لسـ
ــــرف    م الغرض من 2021 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف الذي يعد  األمر   لدارة ات اإل احتياجعل  الصــ ــ ـــ ــ ــ ــ     تصــ

ر
ا

ــة  24المــــال العــــام بــــالمجــــان بــــالمخــــالفــــة للمــــادة ) ( من القــــانون النظــــام المــــال  للــــدولـ
 والبيان التال  يوضن ذلك: 

 المبلغ  المستفيد  البيان  التاريــــخ  ت

 وجبة غذاء  40توفير عدد   2021/ 06/ 29 1

 ومطعم الصباح  مقه

1,400 

 1,260 وجبة غذاء  36توفير عدد   2021/ 06/ 23 2

 1,400 وجبة غذاء  40توفير عدد   2021/ 05/ 23 3

 1,015 وجبة غذاء  29توفير عدد   2021/ 05/ 01 4

 1,050 وجبة غذاء  30توفير عدد   2021/ 06/ 08 5

 1,050 وجبة غذاء  30توفير عدد   2021/ 05/ 28 6

 7,175 اإلجمالي 
 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     12/ 0002إذن الصـ
ر
ــــأن    م2021/ 12/ 11المؤرخ ا ــــوية  بشـ تسـ

ـــــروف وال)م.ع.ال(    دينار للسيد   10,000عهدة بقيمة   ـــ ــ ــ ــ ة بموجب قرار الوزير رقم مصــ
  م 2021لسنة  (81)

ر
: م وقد لوحظ بشأنها 2021/ 5/ 9المؤرخ ا  

ر
 اآلن

 ة بشأنها العهدة. مصـروف ات الحتياجلم يتم تحديد اال  -

ـــــرف    لوحظ قيام الوزارة  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ عهدة لعضـو حراسـة وحماية مقر الوزارة والمكلف  بصـــ
ـــــنة    (228)بموجب القرار رقم بموجب قرار رقم   ــ ـــــأن   م2012لسـ ــ حماية مقر  بشـ

 الوزارة. 
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ــ ▪ ــ ــ    بالرغم من وجود لجنة للمشـ
يات تتقاضر ــــهرية نظير   مكافآتير ــ فقط    لعملها شـ

ــــوية العهدة بفاتورة واحدة بقيمة   ــ ــ ــ ــ دينار بدون تاريــــخ وذلك    10,000لوحظ تسـ
اء  . حي  طابعات وشهادات تقدير ومطوالت كهربائية لغرض شر

     12/ 0001إذن الصـرف رقم    بموجب -
ر
تسوية عهدة  بشأن    2021/ 12/ 11المؤرخ ا

  (276)ة بموجب قرار الوزير رقم  مصـروف والس.ال(  )م.   دينار للسيد   10,000بقيمة  
  م  2021لسنة  

ر
ر ش مكتب الوزير 2021/ 7/ 13المؤرخ ا وقد لوحظ    لم بصفت  أمير

: بشأنها   
ر
 اآلن

-   
يــات تتقــاضر ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهريــة نظير    مكــافــآتبــالرغم من وجود لجنــة للمشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فقط    لعملهــا شـ
اء  أحبار طابعات وورق طباعة وطابعة.  لوحظ تسوية العهدة وذلك لغرض شر

  للوزارة.  ▪
  ليس من ضمن الكادر الوظيقر

 أن المعبر

ـــــراءلوحظ أن تاريــــخ   ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــهري  ح  الشـ ــــب الفواتير النهائية خالل شـ بينما تم   9-7سـ
  شهر 

ر
 م. 2021لسنة  12استالم البضاعة بالمخازن ا

ــــرف   بموجب - ــ ــ ــ   الم  7/2رقم  إذن الصــ
ر
الدفعة المقدمة  بشأن    م2021/ 07/ 01ؤرخ ا

ــــاب لغرض  ــالن فندق    إقامةعل الحسـ ــ ــــيوف الوزارة لصـ   5,000باب البحر بمبلغ  ضـ
ر عدم تسويتها وتحصيلها  لدينار   م. 2021/ 12/ 31 حبر فقد تبير

ــــجل لمتابعة الدفعات المقدمة تح    - ــــابال يوجد لدى الوزارة سـ الذي  األمر    لالحسـ
 يعرضها للضياع. 

 ولساب التحح 

  3عقـــد تم إبرامهـــا مع عـــدد    71ل  والبحـــث العلم  بـــةبرام عـــدد  قيـــام وزارة التعليم العـــا 
ــركات ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 24دينار بالمخالفة للمادة )  222,886,260إجمالية  ة بقيمة  أجنبي  شـ
ــــنة  19القانون رقم ) ــ ــــأن إعادة   م2013( لسـ ــ ــــبة  بشـ ــ والبيان التال     لتنظيم ديوان المحاسـ
 يوضن ذلك: 

 شـركة اسم ال 
جنسية  

 شـركة ال 

عدد  

 العقود 

المبلغ    إجمالي 

 بالدينار 

سعر  

 الصـرف 

المبلغ    إجمالي 

 باليورو 

Karl Kolb GmbH & 

Co.KG 
 85,347,117 25 ألمانيا 

5.34 

15,982,606 

LAB Consult 

GmbH 
 11,692,805 62,439,578 26 ألمانيا 

LDC Holdings (CY) 

LTD 
ص   14,025,752 74,897,516 20 قي 

 41,701,163  222,684,213 اإلجمالي 
 

  مجــال العقود اإل  -
ر
ة الكــافيــة لــدى لجنــة العطــاءات ا   إجراءاتة و داريــعــدم توفر الخي 

ــنــة  492( من قرار مجلس الوزراء رقم )6التعــاقــد بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2013( لسـ
 تنظيم عمل لجان العطاءات. بشأن 

ـــــوص تعاقدية تكفل حق الوزارة  - ــ بالمخالفة لنماذج    التوقيع عل عقود دون توفر نصـ
 عقود التوريد المعتمدة. 

 . المستحقة عل العقود  ضـرائبلل  شـركاتعدم سداد ال -
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ــعـــار أ عـــدم تحـــديـــد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليــة  نمطيـــة من قبـــل الوزارة حبر يمكن االعتمـــاد عليهـــ  سـ
ر
ا ا

 . سعار فضل األ أ التعاقد والحصول عل 

ــــاب وزارة التعليم العال   - ـــ ــ ــ ــ ــــتندية عل حسـ ـــ ــ ــ ــ ــــاريف فتن االعتمادات المسـ ـــ ــ ــ ــ تحميل مصـ
(  563( من قرار اللجنة الشـــعبية العامة رقم )90والبحث العلم  بالمخالفة للمادة )

 الئحة العقود األدرية.  بةصدار م 2007لسنة 

-   
ر
ــــروط عدم وجود توازن ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــبة   لالتوريداتالدفع لجميع عقود   شـ حيث بلغ  نسـ

ونسبة    لبالمخازنمقابل التسليم    % 5% مقابل مستندات الشحن ونسبة  90الدفع  
كيب   % 5 ــــغيلمقابل الير ــ ــ ــ ــ ــــركاتقيام الإل    الذي يؤدي األمر    لوالتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ باألخالل    شـ
ـــــروط ب ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــغيل نتيجة النخفاض هذه القيمة    شـ ــ ــ كيب والتشـ ـــــلم بالمخازن والير ــ ــ التسـ
 العقد.  وط شـر خالل بوجود ضوابط جزائية رادعة عند اإل  عدمضافة إل باإل 

  نصوص العقد لجميع ال -
ر
 . شـركاتال توجد مدة زمنية محددة لتنفيذ التوريدات ا

ـــــركاتالتعاقد مع  - ــ ـــ ــ ــ ــ أو  تجارية وليسـ  مصـنعة وال يوجد ما يفيد أنها وكيل معتمد   شـــ
  مجال المعامل التعليمية.  شـركاتي لحصـر 

ر
 عالمية ا

-    
ر
ــعـار وجود فروقـات كبير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاف بع    أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعـامـل ومن   أجهزة الموردة من    األصـ

 . المصنعة وبنفس المواصفات شـركاتنفس ال

 حساب الطوارئ

ــيلــة من وزارة المــاليــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أرقــامقرارات مجلس الوزراء  بنــاءا عل    بلغــ  قيمــة المبــالغ المسـ
ــنــة  545( و)417( و)238) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الطوارئ لوزارة التعليم العــال   إل   م2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ

 ن التال  يوضن ذلك: والبيا  لدينار  28,200,000والبحث العلم  مبلغ 

 المبلغ  رقم القرار  تاريــــخ ورود الحوالة  البيان  ت

 19,700,000 238 2021/ 08/ 11 حل بع  المشا ل العاجلة بالجامعات الليبية 1

2 
ات البطولة الرابعة للجامعات لكرة  احتياج توفير 

 القدم الخماسية
14 /10 /2021 417 1,000,000 

اء مببر لكلية الطب ال 3  7,500,000 545 2021/ 12/ 07 بمدينة الزنتان  بشـريشر

 28,200,000 اإلجمالي 
 

  2021استخدام مخصصات الطوارئ لسنة   -
ر
ــــرف   م ا الباب  عل تغطية نفقات  الصــ

  )الاألول  
ر
  حكمها( والباب الثان

ر
ــــروف )األجور والمرتبات وما ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــــ

ر
ات العمومية( ا

ــــ  ل  مما يعد مخالفة  يحة   ــــصـ ام  ( من قانون النظ17ألحكام المادة )غير ما خصـ
  تن  عل  

ـــــاب الطوارئ   "ال يجوز  : ن أ المال  للدولة والبر ــــرف من حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   إالصـ
ر
ال ا

انيـة لهـذا   ر   المير
ر
ـــــد مواجهـة حـالـة مفـاجئـة ال  لالغرضحـدود المبـالغ المقررة ا ــ ـــ ــ ــ ــ وبقصـ

انية ر  . " تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار المير

ـــــروف بلغ  قيمة ال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــاب الطوارئ عل نفقات تخ  مصـ ــ ــ ــ الباب األول  ات من حسـ
(  238( من قرار مجلس الوزراء رقم )1دينـار ـبالمخـالفـة للمـادة )  1,505,118بقيمـة  
: 2021لسنة   م وبيانها كالتال 
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 نار المبلغ بالدي  البيان  ت

 2,420 المهايا والمرتبات  1

ر  قامةواإل  عاشةاإل  2  1,316,163 للعاملير

  مقابل عمل  3
ر
   93,005 إضاا

 93,530 مالبس وقيافة 4

 1,505,118 المجموع 
 

(  238( من قرار مجلس الوزراء رقم )1بالرغم من قيام الوزارة بمخالفة ن  المادة ) -
ر بموجب    لم2021لســــنة   ــــرف أرقام فقد تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المؤرخة    12/ 20و  8/ 6أذونات الصــــــ

ــــهري   ــــنة    12-8خالل شـ ــــمية 2021لسـ اء بدالت رسـ ــــاريف شر جاع مصـ ــــير م مقابل اسـ
ــــماء    لدينار   49,930إجمالية قدرها  بقيمة   ـــ ــ ــ ــ ــــفات وأسـ ـــ ــ ــ ــ ــــوح صـ ـــ ــ ــ ــ فقد لوحظ عدم وضـ
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لالمستفيدين من هذه المالبس شخاصاأل 

 المبلغ  المستفيد  إذن الصـرف   رقم التاريــــخ  ت

 15,090 م.ع.م  12/20 2021/ 12/ 07 1

 34,840 م.م.ك  8/6 2021/ 08/ 22 2

 49,930 اإلجمالي 
   

ــــروفــــبلغــــ  قيمــــة ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    مصـ
ر
ــــاب الطوارئ عل نفقــــات البــــاب الثــــان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات من حسـ

ــــروف )ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار 1دينار بالمخالفة للمادة )  7,303,578  ات العمومية( بقيمةمصــــ
 . م2021( لسنة 238مجلس الوزراء رقم )

ـــــرف رقم    بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ     8/ 8إذن الصـ
ر
ـــــأن توريد   م2021/ 08/ 22المؤرخ ا ــ ــ الت آ بشـ

ــــركة الغزالة  بالوزارة لصــالن   اإلعالمات مكتب التواصــل و احتياجتصــوير وبع    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شــــ
فقد لوحظ كتابة الفواتير بنفس خط النسق والخط   لدينار   52,550الجميلة بمبلغ  
ر عرض   تاج العالمية.  شـركةالتكامل الرقم  و  شـركةبير

  9- 8الل شهري  المؤرخة خ  9/ 15و  9/ 130و  9/ 14أذونات الصــــرف أرقام بموجب   -
ــنـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن إيجـارات عقـارات لعـدد   م2021لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ     3بشـ

  27,600بمبلغ    لللوزارة موظقر
عــــدم وجود مــــا يفيــــد بملكيــــة العقــــار    عــــة لوحظ ومن خالل الفح  والمراجل  دينــــار 

ــــرف المؤجر لجميع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ر عدم   لأذونات الصـ ــــيد/ ا.م. أ كما تبير ـــ ــ ــ ــ اإليجار ب  خ حقية السـ
ــــب قرار مجلس الوزراء رقم ) ــــة  39بموجـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن    م2021( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل  بشـ ــــاد الهيكـ اعتمـ

  . التنظيم  لوزارة التعليم العال  

ــــرف رقم   بموجب - ــ     9/ 85إذن الصــ
ر
تقديم خدمات   بشأن  م2021/ 09/ 13المؤرخ ا

من   لدينار   135,500الركن الطب   بمبلغ    شــركةلصالن    لطبيةتعقيم وتوريد كمامات  
ــعر حاملة المعقم حيث تم  ــ   سـ

ر
ر المبالغة ا ــابها  خالل الفح  والمراجعة تبير ــ احتسـ

 . وال يوجد ما يفيد االستالم بالمخازن لدينار  250بمبلغ 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ     11/ 1إذن الصـ
ر
اء  2021/ 11/ 04المؤرخ ا أجهزة م مقابل شر

ونية بمبلغ  اإل  جهزة عالم الفضاء لأل   شــركة  محمولة لصالن  ومن ل  دينار   47,700لكير
  
ر
 المحمولة.  جهزة األ  أسعار خالل الفح  والمراجعة لوحظ المبالغة ا

ــــركةقيام وزارة التعليم العال  والبحث العلم  بةبرام عقد مع  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ العالمية   األنوار   شـ
غذية للحراســــات أ وبســــتنة و   نظافةأعمال   تقديمبشــــأن    وذلك   لم2021خالل ســــنة 
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ــــروف المبالغ ال إجمال  وقد بلغ     لالوزارة وموظقر ـــ ــ ــ ــ ة عل حساب الطوارئ لهذه  مصــ

ــركة مبلغ  ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ عدم ل  دينار   1,932,775شـ
م وترك أسعار تحديد    العقد المي 

ر
  سعر وجبة    شـــــركةلل مر  األ  الوجبات ا

ر
ومبالغتها ا

ــعر  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم تحــديــدهــا بسـ
ــــب    75دينــار بواقع   45لغــذاء والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  حسـ

 
وجبــة غــذاء يوميــا

 .  الفواتير

ـــــرف   بموجب - ــ ــ   إذن الصــ
ر
ـــــركة تكليف البشأن   م2021/ 12/ 16رقم )بال( المؤرخ ا ــ ــ شــ

ر بحراسة مببر قص  أشخاص  6فطار وغذاء وعشاء لعدد  إبتوفير وجبات   ـــــالمكلفير ــ ــ ر  ــ
ـــــركةلوحظ ان ال  لدينار   12,000 بمبلغ  بن غشـــير  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ احتســـاب الفاتورة عن قام  ب  شـ
ر بالحراسة. أ أو  وجبات دون تحديد نوع الوجبات 8عدد   سماء المكلفير

ـــــنة    اإلنفاقتركز   - ــ ـــــتنفادها  2021لسـ ــ ـــــد اسـ ــ ـــــمي  لبع  البنود بقصـ ــ ـــــهر ديسـ ــ م خالل شـ
ر زيادة نسبة  ـ ش حد عالصـرف خالل األ   بالمقارنة مع معدل الصـرف    حيث تبير

 
ر شهرا

ــها بالمخالفة لن  للمادة ) ــ ــــنة المالية نفسـ ــابقة من السـ ــ انية  13السـ ر ( من الئحة المير
 ات: مصـروف وال يراداتوفيما يل  بيان من واقع تقرير اإل  لوالحسابات والمخازن

 (  08ات من شهر ) مصـروفال   إجمالي 

 م 2020( لسنة 11شهر )  إل

 الشهري  الصـرف    معدل 

 
ً
 إلحدى عْس  شهرا

   حُن (  12ات شهر ) مصـروف

 م 2021/ 12/ 21تاريــــخ  

 نسبة  

 الصـرف 

8,316,470 756,043 19,833,109 2623% 
 

ـــــرف أرقام  بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بشـــأن   12المؤرخة خالل شـــهر    12/ 251و  12/ 2أذونات الصـ
اء مببر لكلية الطب ال ـــــري شر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــالن    بشـ ــ ـــــركة األيادي بمدينة الزنتان لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة   شـ الخير
وعنـــد المراجعـــة والفح  لمرفقـــات    لدينـــار   7,500,000للخـــدمـــات الطبيـــة بمبلغ  

ر أذونات الصـرف  : تبير  
ر
 اآلن

دينـار   7,500,000  قيـام وزارة التعليم العـال  والبحـث العلم  بـةبرام عقـد تبلغ قيمتـ  -
ـــــبة بالمخالفة للمادة ) ــ ــ ـــــبقة للتعاقد من ديوان المحاسـ ــ ــ (  24دون أخذ الموافقة المسـ

 تنظيم ديوان المحاسبة.  بشأن إعادة  م2013( لسنة 19لقانون رقم )من ا

ــبـــة عنـــد  فهـــا وذلـــك  األول    الـــدفعـــةإحـــالـــة    عـــدم ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من العقـــد لـــديوان المحـــاسـ
ــنـة  24للمراجعـة الالحقـة بـالمخـالفـة لن  المـادة الثـانيـة من القـانون رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 تنظيم ديوان المحاسبة. إعادة شأن بم 2013

ــأة عليها  قيام رئيس المجلس  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــي  قطعة االرض المنشـ ـــ ــ ــ ــ المحل  الزنتان بتخصـ
( رقــم  ــــاب  ــ ــ الــكــتـ ــــب  ــ ــ بــمــوجـ   

   2014/ 0429الــمــبــبر
ر
ا الــمــؤرخ  م  2014/ 01/ 06( 

ة للخدمات الطبية وذلك إل  شـركة األيادي ل المصحة الخاصة    مشـروع   قامةالخير
ــاء والوالدة واأل  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 5بـالمخـالفـة للمـادة ) لالزنتـانبمـدينـة   طفـال ألمراض النسـ

ـــــنة  17قم )القانون ر  ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2010( لسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــجيل العقاري وأمالك الدولة بشـ ـــ ــ ــ ــ   لالتسـ
  االنتقال  رقم )

ــــأن   (102وبالمخالفة للمادة الثالثة من قرار المجلس الوطبر ــ ــ بشـ
ــــجيل العقاري وأمالك    إعادة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلحة التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوابط العمل بمصـ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم وتحديد ضـ
 الدولة. 

 من تو   جراءاتأن جميع اإل  ▪
 
  قام  بها الوزارة وذلك ابتداءا

قيع العقد وسداد البر
  يخ  

ـــــركةمبلغ عل مببر ــ ــ ــ ة للخدمات الطبية مقام أرض تعود    األيادي  شــ الخير
   ملكيتها للدولة تعد باطلة وذلك 

 
ــــنة  17( من القانون رقم )48للمادة )وفقا ( لسـ

 التسجيل العقاري وأمالك الدولة. بشأن  م2010
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ـــــافة ال ما  ▪ ــ ــ ـــــعر العقار المقام عمن لوحظ   هذا باإلضـ ــ ــ   سـ
ر
   مبالغة ا

ل االرض البر
ــــاحــة المببر تبلغ حيــث أن  تعود ملكيتهــا للــدولــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مير مربــع بمنطقـة    3600مسـ

  مدينة الزنتان. 
ر
 بشيمة ا

 ماناتالودائع واأل 

ــــة والتعليم - بيـ ــــة من وزارة الير ــــالـ ــــالغ المحـ ــــة المبـ ــــ  قيمـ ــــار    2,415,804مبلغ    بلغـ دينـ
ـــــهر  تخ ــ ـــــنة    12-11-10-9  مرتبات أشـ ــ ـــــاب الو إل   ا إحالتهم تم 2021لسـ ــ دائع حسـ
ـــــاب    ماناتواأل  ــ ــ بية والتعليم دونالباب األول  من حسـ ـــــدار   لوزارة الير ــ ــ ـــــات  إصـ ــ ــ تفويضـ

ــــرف مصلحية تخولها ب ــ ــ ــ بصكوك   كتفاءوقد تم اال لالمخصصةوفق االعتمادات    الصــ
ــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـابات  15ية بالمخالفة لن  المادة )مصـــ ر   لوالمخازن ( من الئحة المير

: ومـن خالل الفح  والمراجعة لوحظ بشأنها   
ر
 اآلن

  نهاية المدة مبلغ   -
ر
ي ا ر أن الرصـيد الدفير   مرتبات ترد   276,718تبير

ر
 دينار متمثل ا

ــــرف الوزارة ولم إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن العمل دون أو    نتيجة اسـتقالة  تصـــ انقطاع بع  الموظفير
ر بـالخـارج عل  ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الـدارسـ اخطـار وزارة المـاليـة وكـذلـك ورود كـامـل مرتبـات الموظفير

 نفقة الدولة. 

ــــرف  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ر دون التقيد التام بمخرجات المنظومة الموحدة    الصــ من مرتبات العاملير
ـــوفات اإل ــ ــ ــ ــ ونلمرتبات الدولة وال بالكشـ ـــادرة عن لكير ــ ــ ــ ــ ـــــهرية الصـ ــ ــ ــ ية للمرتبات الشـ

ر الذين انته    ــــتغالل المرتبات الواردة للعاملير ــ ــ وزارة المالية وذلك من حيث اسـ
ــون ربــع الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الــذين يتقــاضـ رتــب وذلــك لقــاء  عالقتهم بــالوزارة وكــذلــك الموظفير

  تغطية  
ر
امإيفادهم بالخارج ا ر ــــة من أجلها بالمخالفة  الير ــ ــ ــــصـ ــ ــ ات مالية غير مخصـ

 م. 2020( لسنة 4لمنشور ديوان المحاسبة رقم )

 بوزارة التعليم العــــال  والبحــــث  ▪
ر ــانــــات الموظفير ــاليــــة ببيــ عــــدم إخطــــار وزارة المــ

ــــرف ما يعادل نسبت    العلم  وذلك  ــ ر  ية للمساسمن المرتبات األ   % 25بصــ وظفير
ر  ـــــير ــ ــ ـــــك  إحالة    الذي ترتب علي األمر    لبالخارج الدارسـ ــ ــ ـــــاتهم بشـ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ   لكامل مخصـ

   23ـبالمخـالفـة لن  المـادة )
( من قرار المجلس الرئـا   لحكومـة الوفـاق الوطبر

ــــنة  1310رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار    م2018( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن إصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة    اإليفاد الئحة تنظيم  بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ للدراسـ
 بالخارج. 

شــــكل الصــــحين تدون في   بال  ماناتعدم مســــك ســــجل تحليل  لحســــاب الودائع واأل  -
  تقيد بالحســـاب

ـــــرف   المبالغ المالية البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ (  163في  بالمخالفة لن  المادة )  أو تصـ
انية والحسابات.  ر  من الئحة المير

ــــرف رقم   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ   بال   12/ 173إذن الصـ
ر
ــــأن   المؤرخ ا ــ ــ ـــة  و   إقامة ف  بشـ ــ ــ إعاشـ

ــالن فنــدق الريــان بمبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيوف الوزارة لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لضـ
ر
فقــد   لدينــار  31,095وحجز فنــدا

الوارد ل ـــــاريــــخ الحجز  تـ الء مع  ر للير   بع  فواتير الحجوزات 
ر
وحظ وجود اختالف ا

. داريالشؤون اإل إدارة  برسالة مدير   ة والمالية بوزارة التعليم العال  والبحث العلم 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   بال بقيمة  ال  12/ 299إذن الصـ
ر
ــــأن   دينار   199,920مؤرخ ا بشـ

ين   بجـــامعـــة الزنتـــاناألول    معرض االبتكـــار   إقـــامـــة وتقـــديم الوجبـــات اليوميـــة للحـــا ر
ــــركةبالفندق وذلك لصالن    قامةووجبات خاصة لكبار الزوار ومصاريف اإل ــ ــ الميار   شــ

ــــرف    فقد لوحظ   لالدولية للخدمات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ــــتقلة  الصـ ـــ ــ ــ ــ عل جهات ذات ذمة مالية مسـ



 

 

 

 
670 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 عل أن    بـالمخـالفـة لقـانون النظـام المـال  للـدولـة
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ذلـك يعـد تعليـة العتمـادات  فضـ

 تلك الجهة. 

 ليفاد للدراسة باخلارج ا 
ــــات العليا لوزارة التعليم خالل   ــ ــ ــ ــــنوي للباب الثالث الدراسـ ــ ــ ــ ــــ  السـ ــ ــ ــ بلغ إجمال  المخصـ

ـــــالية   ــــ ـــ   دينار   811,854,117وتم تسييل مبلغ    692,750,659قيمة  م  2021السنة المــ
ـــــاتل هـذا بخالف مـا تم  فـ  عل قوة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوزارة التعليم العـال  بعـد تعـديـل المخصـ

ــا يعـــادل    18,533,556االعتمـــاد المفتوح للمكتـــب الكنـــدي بقيمـــة   مليون   87دوالر مـ
 . ليب    دينار 

ة   ــــة للخــارج خالل الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الجــدول التــال  اعــداد الطلبــة الموفــدين للــدراسـ
ر - 2012ويبير
ة: والمبالغ المنفقة عل  2021 نامج خالل هذه الفير  الي 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 

 3245 2163 4586 7171 11617 12404 15677 11847 8427 7947 عدد الطلبة

  اعداد الطلبة
ر
 1082 2423- 2585- 4446- 787- 3273- 3830 3420 480  التغير ا

المبالغ المصـروفة  
 دينار()مليون  

663 865 817 824 643 588 300 312 165 812 

 180 120 226 217 426 466 597 592 627 480 مليون دوالر() المعادل  
 

 م: 2021- 2012ويوضح الشكل التالي التغير في الداد الطلبة لبر السنوات 

 
 

ر يمن خالل الجدول  ر والشكل السابقير   : تبير

ر )2016من العام  - إل   2000م بدأت اعداد الطلبة الموفدين بالخارج تتناق  ما بير
4000  
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  النفطيــة
ر
ــبــب ازمــة اقفــال الموان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إيرادات الــدولــة بسـ

ر
ة لتــدن حبر    خالل تلــك الفير

  العام 
ر
 طالب.  2163 م عل2020استقر عدد الطلبة ا

ــام   - ــبن  م ارتفع عـــدد الموفـــدين  2021خالل العـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا    3245ليصـ ــادة قـــدرهـ ــالـــب ب يـ طـ
طـــالــب   2650م نتيجـــة قيـــام الوزارة بـــةيفـــاد أكير من  2020طـــالـــب عن العـــام   1082

ــــرف  2021خالل العام   ــ ـــ ــ ــ ــ مل حيث بلغ عدد الطلبة الذين انته  مدتهم وتوقف الصــ
 . طالب 1566عليهم 

 الجدول التال  تفصيلو  -
ر ـــــالمبالغ المص   يبير ــ ــ بعدد  روفة عل االيفاد للدراسة بالخارج  ــ
: 2021خالل العام دولة  49  م عل النحو التال 

 القيمة المرصوفة بالدينار  البيان 

 430,659,507 المنن الدراسية

 151,560,734 الرسوم الدراسية

 92,917,825 رسوم االقفال 

 67,330,010 رسوم األبناء 

 6,532,590 مزايا أخرى

ر والمهجرين   21,696,095 أبناء النازحير

 17,477,674 ذوي اإلعاقة المستديمة

 * 85,182,095 اعتماد مستندي * 

 873,356,530 المجموع 

 *القيمة المضوفة من االعتماد المستندي لصالن  
 دوالر امري    18,533,560المكتب الكندي بقيمة 

 

ــتفــد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تنظيم وحوكمــة برامج االيفــاد  لم تسـ
ر
ــابقــة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الوزارة والــدولــة من االزمــة السـ

  
ر
ـــــتمرار ا ات تدل عل اسـ ـــــة بالخارج حيث ان المؤشر ـــــوبــها    للدراسـ االيفاد بطريقة يشـ
 المخالفات ودون النظر ال الفائدة والجدوى والعدالة. 

  ورقم القرار  -
ــانـــات الرقم الوطبر ــا   عـــدم إدراج بيـ   لبع  الطلبـــة الموفـــدين وأبنـ

ر
ئهم ا

ــتلمة من  ــ ــ ــوفات المسـ ــ ــ ــون الموفدين بوزارة التعليم العال  إدارة    الكشـ ــ ــ الملحقيات وشـ
بشـأن   م2014( لسـنة  8( من قانون رقم )7بالمخالفة للمادة رقم )ل  والبحث العلم  
  
 . الرقم الوطبر

ــوم اـلدر  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم اـلدرا    عـدم التوقيع والختم عل الرسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـة للموسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2020/ 2019اسـ
ــــاحة   ر بالسـ ــــير يطانيةللطلبة الدارسـ والمحالة من الملحقية اال اديمية بالمخالفة    لالي 

انية والحسابات والمخازن105لن  المادة ) ر  . ( الئحة المير

ـــــالة ال - ـــ ــ ــ ــ   تم بموجبها  محالة من الملحقية اال اديمية األردنالرسـ
ـــــوم إحالة    والبر ـــ ــ ــ ــ الرسـ

ر بالســــاحة  م للطلبة الدارســــ2021/ 2020وســــم الدرا    الدراســــية للم تم   ليةاألردنير
  تم بنـــاء عليهـــا إرفــاق    ا للجنـــة المكلفـــة دونإحــالتهـــ

ــوفــات الطلبـــة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدار   كشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إصـ
انية والحسابات والمخازن99بالمخالفة لن  المادة ) لاإلحالة ر  . ( الئحة المير

ـــــوم األ   تم - ـــ ــ ــ ــ ـــــف لرسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاحة الإحالة كشـ ـــ ــ ــ ــ ــــريبناء بالسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــممصـ ـــ ــ ــ ــ الدرا     ة عن الموسـ
ر أنــــ  غير مل  2021/ 2020 معتمــــد من الملحقيــــة األ ــــاديميــــة وعــــدم وجود    وقــــد تبير
ــــالة ــ ــ ــ ــــ اديمية  بةحالة المعاملة من الملحقية األ   رسـ ــ ــ ــ ــــمصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة لن  المادة    لر ــ

انية والحسابات والمخازن105) ر  . ( الئحة المير
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  ت -
ر
ــم الـدرا    لوحظ وجود اختالف ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوم للموسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2021/ 2020حـديـد نوع الرسـ

ــــاحة   ــ ــ ــ ــريالللسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   كتاب    لةمصـ
ر
ــــؤون اإل إدارة   دير : مكل من حيث كان  ا ــ ــ ــ ة داريالشـ

والمراقب المال  بوزارة التعليم العال    لوالمالية بوزارة التعليم العال  والبحث العلم  
ـــــل والمحال من  ـــــف االكسـ   كشـ

ر
ـــــية( بينما كان  ا ـــــوم دراسـ إدارة  والبحث العلم  )رسـ

ـــــوم  ــ ـــــؤون الموفدين بوزارة التعليم العال  والبحث العلم  )رسـ ــ ل  ابناء( الملحقيات وشـ
ر تطابق القيمة للمعاملة.   كما تبير

-   
ر
ــوم األبنـاء  إحـالـة    التـأخر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـة ورسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوم الـدراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ معظم المعـامالت المتعلقـة بـالرسـ

ــــب   ــ ــــوم الحاسـ ــ ــــب اآلل  ورسـ ــ ــــوم الحاسـ ــ ــــتحقات قفل الملف ورسـ ــ وكذلك   لاآلل  ومسـ
ـــها من قبل اإل  ـــة بالوزارة وعدم مطابقة الرســــوم المحالة من  دارة عدم فحصـ المختصـ

   األمر    لالملحقيات بالخارج مع فواتير الجامعات
ر
ــبب ا ــ ـــ ــ ــ ــ المال العام   إهدار الذي تسـ

 بغير وج  حق. 

ــة   - ــهريـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تخ  المنن الشـ
ــخــــة من جميع المعــــامالت البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــــدم التقيــــد بــــةحــــالــــة نسـ

ــــة بالطلبة  األخرى والمعامالت المالية   ــ ــ ــ ــ ج للمراجعة الالحقة  الموفدين بالخار   الخاصـ
. إحالتهفور   ا لوزارة التخطيط لطلب التفوي  المال 

ــــن ذلك من  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة للطلبـة ويتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود قاعدة بيـانات موثوقة لدى الوزارة بالنسـ
ر وكذلك لنفس المرافق للمعاملة    رقامخالل وجود تكرار أل ر مختلفير وطنية لمرافقير

 م2020₋ 2019الخاصـة برسـوم قفل الملف بريطانيا عن سـنوات 
ا
 ف   عن ل فضـع

ـــــابق تم ــ   السـ
ر
ــاتهم ا ـــ ــ ـــــصـ ــ ـــــاحات    4إحالتها بالتكرار لعدد    مبالغ لطلبة محالة مخصـ ــ سـ

ـــــية بمبلغ       29,490,545دراسـ
ر
ـــــخم ا ـــــنة مما يضـ دينار عن نفس الطلبة ولنفس السـ

  : التالية سبابقيم المبالغ المخصصة لهذا الغرض وذلك يرجع لأل 

  و  -
ر
  عدم وجود أرشـيف ورا

ر
ون ـــــروف ال   للمعامالتإلكير ــ ـــ ــ ــ ــ   السـابقمصـــ

ر
الذي  ل األمر  ة ا

  تكرار 
ر
ــــبب ا ــ ـــــرف   تسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ومنن الموافقة من قبل مكتب المراجعة دون تدقيقها  الصـ

(  39( من قرار مجلس وزراء حكومــة الوحــدة الوطنيـــة رقم )19بــالمخـــالفـــة للمـــادة )
ــــنة   ــ ــــأن   م2021لسـ ــ ــــات وزارة التعليم  بشـ ــ ــــاصـ ــ اعتماد الهيكل التنظيم  وتحديد اختصـ

  تن  " أن من مهـــام مكتــب  داريل  لعلم  وتنظيم جهـــازهـــا اإل العـــال  والبحـــث ا
والبر

ــتندية قبل وبعد  ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف   المراجعة ه  القيام بأعمال المراجعة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ وفح   الصـ
ــــة بال ــــوفات الخاصـ ــروف الكشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــوم الطلبة  مصـ ــــمنها رسـ   من ضـ

ات ذات العالقة والبر
  ل  الموفدين بالخارج 

ر
ـــــبل الكفيلة بتالا اح السـ خلل  أو     نقأو    أخطاءأي   وكذلك اقير

  المستندات
ر
 . " الصـرف  أو إجراءات ا

ــــوم األ عدم مطابقة فواتير ال ▪ ــ ــ ــــية للجامعات ورسـ ــ ــ ــــوم الدراسـ ــ ــ بناء للمدارس مع رسـ
إدارة   وذلك لتحجج   لالموفدين الملحقيات وشؤون إدارة    الكشوفات الواردة من 

ـــــوير   ـــــعوبة لتصـ ـــــؤون الموفدين بأن أعداد الفواتير كبير وتوجد صـ الملحقيات وشـ
 وأنها مستعجلة.  لاتير الفو جميع 

ي سنة    اإليفاد م قرارات يقيت 
ن
 م 2021للتخصصات الطبية الصادرة ف

     اإليفاد تقييم قرارات  من خالل  
للدراســــة بالخارج المتعلقة بالتخصــــصــــات الطبية والبر

ــــنة   ـــ ــ ــ ــ ــــدرت خالل سـ ـــ ــ ــ ــ ــــمن مهمة    لالعلم  م عن وزير التعليم العال  والبحث  2021صـ ـــ ــ ــ ــ ضـ
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الرقابة عل كفاءة وفاعلية الضـوابط واآلليات المعتمدة لإليفاد للدراسـة بالخارج ألجل  
إل  الديوان  خل و   ضـــمان التعليم الجيد والمنصـــف وعالقتها بمتطلبات ســـوق العمل

ات واالستنتاجات وفق  : مجموعة من النتائج والمؤشر  
ر
 اآلن

ــــمن عدم وجود   - ــ ــ ــ ــ ــــحة  برامج خطة تتضـ ــ ــ ــ ــ ــــافة للدولةواضـ ــ ــ ــ ــ   قرارات    تحقق قيمة مضـ
ر
ا

 . االيفاد للدراسة بالخارج 

ر لنا وجود إطار  - ــــوابط أو    لم يتبير ــــحة و أو   ضـ ــــفافة وعادلة يتم    إجراءاتآليات واضـ شـ
ــــريغ  ال اإلطار رغم استيعاب    دلاإليفا من خاللها هذا النوع من  ــ ــ   الئحة تشــ

ر
 المتمثل ا

ــــاد  ــــا   رقم    اإليفـ ـــــادرة بقرار المجلس الرئـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة    (1310)الصـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاد    م2019لسـ لإليفـ
 . التخصصـر

  تحـديد هدف الوزارة من قرارات -
ر
ــوح ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات  إيفـاد    غيـاب الدقة والوضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التخصـ

الة من عدم ( وأظهر حاإليفادالذي انعكس عل تحديد الوســـيلة )نوع  األمر    لالطبية
   
ــيلـــة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر هـــدف الوزارة والوسـ ــا التطـــابق بير    لانتهجتهـ

 
ا ــا يعط  مؤشر عل عـــدم   ممـ

  لإجراءات الوزارة فـاعليـة  
 
ــلبـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتمرار    ويؤثر سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحـة العـامـة من حيـث اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل المصـ

 وإنفاق األموال العامة دون تحقيق جدوى حقيقية.  حتياج اال 

شـيحات لم تتم بالتنـسيق الر  - الجهات المعنية بالتخـص  الموفد مع سـم  اغلب الير
ــــن ان  ــ ــ ــــحة ووزارة العمل حيث اتضـ ــ ــ   أي   لم يكن لهم علي  وبالخ  وزارة الصـ

ر
دور ا

   والتخصــصــات  حتياج تحديد اال 
ا
ل بالرغم مما بالخصــوص ا عن عدم اســتشــارتهفضــع

ر بأن ب ـــــفيات  تبير ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ ـــــيحات كان  عن طريق بع  المسـ ــ ــ ــ شـ وزارة بدال عن ع  الير
 
 
  المباشر ودورها الختصاصها  الصحة نظرا

ر
اا   عل مختلف مكونات القطاع. اإلشر

ـــــري غياب التنسـيق مع كليات الطب ال - ــ ـــ ــ ــ ــ من   حتياج ومجالسـها العلمية لتحديد اال   بـشــ
 حيث النوع والعدد. 

ــــــ  - ــــم الذي تم قبول المعيد في  من قبل الكلية  أو   عدم مراعاة التقيد بالتخصـ ــ القسـ
 ات الكليات. احتياجوالذي تم وفق 

ــــاد - ــ ــ ــ ــــسلوحظ تعدد مصـ ــ ــ ــ ــــين وعدم وجود أية أسـ ــ ــ ــ شـ ــــوابط تحكم أو    ر وجهات الير ــ ــ ــ ضـ
شين وتنظمها.   عملية الير

ر أن أحد قرارات - ــــات الطبية )القرار رقمإيفاد    تبير ــ ــــصـ ــ ــــنة    (663)  التخصـ ــ   (م 2021لسـ
رغم وجود توصــية من   ألمانيالبدولة  األعصــاب  كان لدراســة تخصــ  جراحة المخ و 

ـــــاحـات الخـ اإليفـاد الوزارة بقفـل ـباب   ــ ـــ ــ ــ ــ ممـا  ألمـانيـالارجيـة من بينهـا دوـلة لعـدد من السـ
  
ر
ــــحة ا اتيجية منظمة وخطة واضـ ــــير ــــة واسـ ــــياسـ يعكس تخبط الوزارة وعدم وجود سـ

 التعامل مع الملف. 

ــــيوفد  -   سـ
ــــحة ومحددة الختيار الدول البر ــــس واضـ ــــتهدفون  إليها   عدم وجود أسـ المسـ

 بالقرارات. 

ــام الئحـــة   - ــالفـــة أحكـ ــاد مخـ ــــادرة بقرار المجلس الرئـــا   لحكو   اإليفـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاق  الصـ مـــة الوفـ
  رقم )

 وفيما يل  بيان ذلك:  لم2018( لسنة 1310الوطبر
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ــــدورها  - ــ ــ ــــية من لجنة  بناءا عل   عدم صـ ــ ــ ــــوص أو   اإليفادلتوصـ ــ ــ ــــتطالع رأيها بالخصـ ــ ــ ل  اسـ
ـــــات"   ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ اح النوع  "تحديد التخصـ

ـــــاص باالقير ــ ــ ــ رغم أنها الجهة المناط بها االختصـ
ر وفق اال  ــــتهدفير ـــ ــ ــ ــ ــــة بالخارج  " لمن يراد إيفادهم لل حتياج والعددي "عدد المسـ ـــ ــ ــ ــ دراسـ

 بناءا عل 
 
بما يشــــكل مخالفة  ل  من ترشــــيحات من مختلف الجهاتإليها   ما يرد ســــنويا

ر )  .اإليفاد( من الئحة 6)و (4ألحكام المادتير

ــــول عل قبول جــامغ  من الجهــات المعتمــدة من قبــل    إهــدار  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ اط الحصـ
ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اشـ

ر )  ممــا يعــد   لالوزارة   ألحكــام المــادتير
 
ــتــأثرت 9-8مخــالفــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الالئحــة حيــث اسـ

أي   وتحديد التخصصات والدول دون أن يكون للطالب  األسماءالوزارة باختيار  
  اختيار التخص  عل

ر
 تقدير. أقل  دور ا

ــــدار  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة لتغطيــة نفقــات تنفيــذهــا بمإصـ ر خــالفــة أحكــام  هــا دون مراعــاة وجود مير
 . من الالئحة (9)المادة 

ـــدار  ▪ ــ ــ ــ ــ ـــات واأل ها إصـ ــ ــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــ ــ ـــامقبل تحديد الجامعات والتخصـ ــ ــ ــ ــ   يراد    قسـ
العلمية البر

 من الالئحة.  (11)بالمخالفة ألحكام المادة اإليفاد إليها 

ــــة  إل أوض الديوان ل  علي  ــ ــ ــــات اإليفاد للدراسـ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــــالح هذا الملف إعادة النظر ا ــ ــ صـ

 : وعل وج  الخصوص

مشـا ل السـابقة وترسـم  وفق ر ية وخطة موضـوعية تعالج البرامج االيفاد  أن توضـع   -
 . مسار المستقبل

شين  -   الير
ر
 . وفق مبدأ تكافؤ الفرصتحقيق العدالة والشفافية ا

وط ومعايير واضحة وموضوعية للقبول و  -  سبقية. تحديد اال وضع شر

ــــات المطلوبة وفق إمكانيات الدولة المادية   - ــــصـ تحديد االحتياجات العددية والتخصـ
ـــــاركـــة كـــافـــة  وب  والتنظيميـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األطراف المعنيـــة بخطط اإليفـــاد المرتبطـــة بـــالتنميـــة  مشـ

 ية واالقتصادية والتنظيمية. بـشر ال

ات   -   إصــــدار قرارات اإليفاد وفق أســــاس اإلحالل عل فير
ر
  واضــــن ا

وضــــع برنامج زمبر
 زمنية مخططة ومدروسة. 

وضــع ضــوابط صــارمة للعملية التعليمية بســاحة الدراســة تضــمن اســتمرار من ي ب    -
ـــــافة ال كفاءت  وجديت    ــ ــ ـــــة باإلضـ ــ ــ ـــــتكمال الدراسـ ــ ــ ـــــة وتلزم  بالعودة بعد اسـ ــ ــ   الدراسـ
ر
ا

ه.   بةيقاف  وإرجاع  ومنن الفرصة لغير
 استدراك من تقاعس أو تراجر

ر وأطباء   - ــــم أ اديميير ــ ر تضـ ــــير ــ اء والمختصـ ــــكيل لجنة من الخي  ــ ــــيق مع وزارة تشـ ــ بالتنسـ
ــــع خطة وطنية متكاملة لتنظيم  العمل ونقابة األطباء   ــ ــ ــــر  اإليفاد لوضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ   التخصـ

 لألطباء. 

ــــحابمعالجة ترا م أعداد  - ــ ــــتحقاقات  القرارات غير المنفذة   أصـ ــ بمراجعتها وفرز االسـ
يعات النافذة وتحقق منفعة للدولة   تتوافق مع التشر

 . الفعلية البر

-   
ر
 . اإليفاد ملف إدارة  التحول الرقم  ا
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 اهليئة العامة للبحث العلمي 

 
ً
 نظام الرقابة الداخلية:  أوال

ــــرف  بيانات معظم  عدم استيفاء   - من حيث رقم الصك وتاريــــخ االستالم أذونات الصــ
انية والحسابات والمخازن99بالمخالفة للمادة رقم ) ر  . ( من الئحة المير

ــــرف  ختم    إغفال  - ــ ــ ــ ــ ــــرفل  والمستندات المتيدة لها بما يفيد  أذونات الصــ ــ ــ ــ ــ مع بيان  الصــ
ـــــرافل  التاريــــخ وتوقيع   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  علي  المادة )الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  ( من الئحة ال105كما نصـ ر مير

 . والحسابات والمخازن

-   
ر
ظهور إل  الذي أدى األمر    لب دوره المناط  أداء  قصــــور مكتب المراجعة الداخلية ا

بـالرغم من تـأكيـد الـديوان   لوالمراجعـةالعـديـد من المالحظـات خالل عمليـة الفح  
  تقاريره السابقة. 

ر
 عليها ا

ــاغر  -   للوزارة لبيان الوظائف الشـ
  تببر  عدم اعتماد المالك الوظيقر

ة والمشـــغولة والبر
ـــــروف تقديرات   أساسها عل   ــ ــ ية بالمخالفة للمادة  الباب األول  ات  مصــ انية التسير ر بالمير
ــنــــة  12( من القــــانون رقم )125) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عالقــــات العمــــل والئحتــــ   بشـ

 التنفيذية. 

ونالمـاليـة عل المنظومـة اإل  دارة اعتمـاد اإل  -   عمليـات قيـد المعـامالت المـاليـة  لكير
ر
يـة ا

ــــ ســجل    غفال إو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مســك بع  الســجالت المهمة مثل )ســجل الدفعات المقدمة ــ
ــــتديمة( وذلك بالمخالفة ألحكام    ماناتالودائع واأل  ــــجل العهد المالية المسـ ـــــ سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ
ر  انية والحسابات والمخازن163ل 81) المادتير ر  . ( من الئحة المير

انية الهيئة خالل سنة   ن  م 2021إجمالي مت 

  72,786,415دينار والمسيلة مبلغ    74,977,300لغ  لغ  قيمة المبالغ المعتمدة مبب
انيــة ر ر بلغ  ل  دينــار للهيئــة الليبيــة للبحــث العلم  عل مختلف أبواب المير   حير
ر
 إجمــال  ا

ــــروف المبالغ ال ــ ـــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضن   لدينار   19,512,112خالل نفس العام مبلغ  ة  مصــ
 ذلك: 

 الرصدة   م.الفعلي  المسيلة  المخصصات   الباب ت

 43,424 10,765,691 10,809,116 13,000,000 األول  1

2   
 3,577 3,496,420 3,499,998 3,500,000 الثانر

 53,227,300 5,250,000 58,477,300 58,477,300 الثالث   3

 53,274,302 19,512,112 72,786,415 74,977,300 اإلجمالي 
 

ــــرف أرقام بموجب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــدار   مقابل  6/ 5و  2/ 3أذونات الصـ ــ ــ ــ تذاكر لمجموعة من إصـ
ــالن   ــ ــ ــ ــمية لصـ ــ ــ ــ ــركةالموفدين لمهمات رسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــياحية بقيمة  للخ اإلعالم شـ ــ ــ ــ دمات السـ

من خالل الفح  لوحظ  ل  دينــار عل التوال   30,986.350دينــار و  14,445.360
  تم بها تكليف الإرفاق اآللية  عدم

 . شـركةالبر

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ رطاسية  مقابل تزويد الهيئة بمواد ومـستلزمات الق  6/ 4إذن الـصــ
ـــــالن   ــ ــــركةوالطباعة لصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ات ا  شـ ر   62,800لعلمية والتعليمية بقيمة  المحور للتجهير
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  تم بها تكليف  إرفاق اآللية   من خالل الفح  لوحظ عدم  لدينار 
ــــركة الالبر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ   لشـ

 المفروضة.  ضـرائبوكذلك ما يفيد بتسديد ال

ــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ     11/ 8إذن الصــ
ر
م مقابل توفير وجبات  2021/ 11/ 29المؤرخ ا

ـــــالن  لمو    الهيئة لصـ
ــــركةظقر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ات   شـ ر ـــــابين للتجهير والخدمات التموينية بمبلغ  المصـ
ر التحميــل الخــاطئ للبنــد فقــد تم  دينــارل  7,140 ومن خالل الفح  والمراجعــة تبير
ــــروف تحميل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف م عل بند  2013ســنة  إل    ات ســنوات ســابقة تعود مصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصــــ
 النظافة. 

ـــــدار قيام مدير عام الهيئة   - ــ ر    إليفاد االعديد من قرارات   بةصـ ر التابعير   للهيئةلللموظفير
ر عدم وجود ما يفيد بالقيام بةنجاز   بهملالخاصة  أذونات الصـرف  وعند مراجعة   تبير
 ( من 15بالمخالفة لن  المادة )  لهملالمهم الموكلة  

 
ــــابقا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعبية سـ ــ ـــ ــ ــ ــ قرار اللجنة الشـ

  . م2007( لسنة 751رقم )

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ     12/ 67إذن الصــ
ر
قابل سفر ومبي   م  م2021/ 12/ 19المؤرخ ا

ــــادر من مدير عام الهيئة رقم )إيفاد   بموجب قرار  ــــنة  76مهمة عمل صـ م  2019( لسـ
ــــركةلصالن   ــ ات   شــ ر ومن   دينارل  7,140والخدمات التموينية بمبلغ  المصابين للتجهير

ر التحميل الخاطئ للبند فقد تم تحميل  ــــروفخالل الفح  والمراجعة تبير ــ ــ ــ ــ ات  مصــ
ـــــروف م عل بند 2019سنة  إل   سنوات سابقة تعود  ــ ناهيك    والمبي لات السفر  مصــ

ــتنـدي بـالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  ( من الئ99عن ضـ ر حـة المير
 . والحسابات والمخازن

انية ال ن  تحولمت 

ــــاب البــاب الثــالــث للهيئــة الليبيــة للبحــث العلم     إجمــال  بلغــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المبــالغ المحــالــة لحسـ
  
ر
ــاءوالمتمثلة ا ــ ــ ــ ــيا   إنشـ ــ ــ ــ   وصـ

ر
  للها ومعدات للهيئة وللمراكز التابعة    أجهزة نة وتوريد مبان

:  58,477,300م مبلغ 2021خالل سنة   دينار وبيانها كالتال 

 القيمة  التاريــــخ  البيان  ت

 29,559,536 2021/ 10/ 21 م 2021لسنة  51أمر دفع   1

 28,918,240 2021/ 10/ 21 م 2021لسنة    198أمر دفع   2

 58,477,300 اإلجمالي 
 

ــأنها   - ــ ــ ــادرة بشـ ــ ــ ــاريــــع المتعاقد معها والصـ ــ ــ ــــتندية لبع  المشـ ــ  أوامر فتن اعتمادات مسـ
لجـــان العطـــاءات ومراجعـــة ملفـــات    اجتمـــاع الـــدفع ومن خالل االطالع عل محـــا ر  

:  شـركاتال   الجدول التال 
ر
 المنفذة والواردة ا

 المبلغ  شـركة ال  المستفيد مرصف   البيان 

ومواد تشغيلية للمركز الليب     أجهزة توريد 
ية والبحرية.   لبحوث البيئة الي 

شمال    مصـرف
 تونس  / أفريقيا 

اد   الخشب األحمر الستير
ات والمعدات الفنية ر  التجهير

2,000,000 

ومواد تشغيلية للمركز   أجهزة توريد مستلزمات و 
 لشمسيةاالليب   لبحوث ودراسات الطاقة 

شمال    مصـرف
 تونس  / أفريقيا 

 3,250,000 المجموعة الداعمة

 5,250,000   اإلجمالي 
 

  
ر
 : فقد لوحظ اآلن
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 . المستحقة عل العقود  ضـرائبلل  شـركاتعدم سداد ال ▪

ــ ▪ كمـــا لم يتم    لبـــالعقود ات المراكز بـــالملفـــات المرفقـــة  احتيـــاجـــال يوجـــد مـــا يفيـــد بـ
  سيتم توريد من قبل ال  جهزة توضين بشكل مفصل المستلزمات واأل 

ــركةالبر ــ ــ ــ  شــ
 المنفذة. 

ــــروط عدم وجود توازن   ▪ ــ ــ %  90حيث بلغ  نسبة الدفع    لعقود الدفع لجميع   شــ
ـــــبة   ـــــحن ونسـ ـــــتندات الشـ ـــــليم    % 5مقابل مسـ ـــــبة    لبالمخازنمقابل التسـ  % 5ونسـ

ــــغيلمقابل ا ـــ ــ ــ ــ كيب والتشـ ـــــركات باإل قيام الإل   الذي يؤدي ل األمر  لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ خالل  شـ
ــــروط ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كيب والتشـــغيل نتيجة النخفاض هذه القيمة    شـــــ التســـلم بالمخازن والير
 العقد.  شـروط عدم وجود ضوابط جزائية رادعة عند االخالل بضافة إل باإل 

 مركز حبوت التقنيات احليوية 

 المراجعة الداخلية

ـــــتقل لوحدة   - ــ ــ ــ     لالخ ينةعدم وجود مكتب مسـ
ر
حيث يتواجد رئيس وحدة الخ ينة ا

ــــؤون اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدير الشـ ــــب مـ ــــمكتـ ــــادة )داريـ ــــة للمـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــة بـ ــــاليـ ــــة  25ة والمـ انيـ ر ( من المير
  تن 

ــــابــات والمخــازن والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الخزائن الــدخول "  : والحسـ
إل   يحظر عل غير موظقر

 . " مقرها 

-   
ر
ــــرف    حقة بعد دفعات العقود للمراجعة الال إحالة   التأخر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لديوان المحاســبة  الصــــ

 م. 2013( لسنة 13) ( من الالئحة التنفيذية للقانون23بالمخالفة للمادة )

ــــرف  عداد  إعدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المركز بالمخالفة  أذونات الصــــ
الخاصــة بمرتبات الشــهرية لموظقر

انية والحسابات والمخازن. 126للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــير عل بع   المراجع الــداخل  القيــام بــالمهــ  إغفــال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام المنــاط بــ  من اعتمــاد وتــأشـ
  
ا
ـــــرف فـضع ــ ـــ ــ ــ ــ ئ للخ ينة والمخازن والعهد  أذونات الصـــ عل عدم القيام بالجرد المفاج 
ــابــات والمخــازن 182-292-293بــالمخــالفــة للمواد ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر ( من الئحــة المير

  إعداد التقارير الدورية و 
ر
  اتخاذ   دارة لإل إل   ا إحالتهوالقصور ا

ر
شاد بها ا العليا لالسير

 القرارات المناسبة. 

ــــم المال  والمراجعة الداخلية مما أدى  -   إل  قلة العنا  المالية بالقسـ
ر
إنجاز  التأخر ا

ــــر العمل عل سبيل المثال ال   ــ عدم متابعة االعتمادات المستندية رغم فتحها    الحصــ
 منذ سنوات سابقة. 

ــــجالت والدفاتر المهمة  إغفال  - ــ ــ ــــك السـ ــ ــ ــــجل    مسـ ــ ــ ــــول )سـ ــ ــ ــــجل االعتمادات    –  األصـ ــ ــ سـ
 المستندية(. 

  تالعب والتغيير   -
ر
ــاعد ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــجالت مما يسـ ــ ــ ــ ــاص بالدفاتر والسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيد بالقلم الرصـ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ الير

انية والحسابات والمخازن. 83بالمخالفة لن  المادة ) رصدة باأل ر  ( من الئحة المير
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انية المركز خالل سنة   ن  م 2021إجمالي مت 

ــــة ــيلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة والمسـ ــــالغ المعتمـ ــــة المبـ ــــ  قيمـ ــــة    بلغـ ــــات الحيويـ عل  لمركز البحوث والتقنيـ
ــــة مبلغ   ــ انيـ ر المير أبواب  ــــار   319,553,336مختلف  ــ بلغ    لدينـ ر    حير

ر
ــــال  ا ــ ــــالغ    إجمـ ــ المبـ

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  316,384,644مصـروفة خالل نفس العام مبلغ ال

 قية المتب   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 341,549 13,635,078.085 13,976,627 16,000,000 األول  1

2   
 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 الثانر

 (190) 7,500,810 7,499,810 7,499,810 الثالث  3

 2500 4,997500 4,999,999 4,999,999 الخامس  4

 344,049 29,133,388.085 29,476,436 31,499,809 اإلجمالي 
 

ية انية التسيت  ن  المت 

ـــة   - ــ ــ ــــتندات الخاصـ ــ ــ ــــتثمارات المرتبات والمسـ ــ ــ ــــوفات واسـ ــ ــ من خالل مراجعة بع  كشـ
ــــرف بالمرتبات فقد لوحظ عدم إعداد   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ( من 133بالمخالفة للمادة )أذونات الصـ

انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ـــــتندات المرفقة ب  إغفال  - ــــرف المراجع الداخل  بالختم عل كافة المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ أذونات الصـ
 لعـــد)الفواتير والمطـــا 

 
تكرار  فهـــا بـــالمخـــالفـــة لن     ملبـــات( بمـــا يفيـــد دفعهـــا تجنبـــا

انية والحسابات والمخازن105المادة ) ر  . ( الئحة المير

ــــرف رقم ضــعف التع يز المســتندي إل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لعدد  مقابل العمل اإل   12/ 56ذن الصــــ
ر
ضــاا

ــابات  99موظف بالمخالفة لن  المادة )  158 ــ ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر   لوالمخازن ( الئحة المير
ــاعات العمل اإل إرفاق   عدمكما لوحظ   ــ ــ ــ   نموذج طلب إقرار سـ

ر
ــاا ــ ــ ــ ــــمن مرفقات  ضـ ــ ــ   ضـ

ــــرف  ــ ــ ــ تنظيم  بشأن   م2013( لسنة  21( من رقم )7بالمخالفة لن  المادة )  إذن الصــ
  العمل اإل 

ر
 . ضاا

 ئحساب الطوار 

ـــــاب الطوارئ بمبلغ  بلغـ  قيمـة العهـد المـاليـة   ــ ـــ ــ ــ ــ ر   دينـار   30,000المحملـة عل حسـ تبير
 والبيان التال  يوضن ذلك: ل دينار  5000عدم تسوية مبلغ 

 المالحظات المبلغ  الصفة  االسم 

 لم تقفل  3,000 مدير فرع الزنتان  م.ك ع. 

 لم تقفل  2,000 مدير فرع شت  ض . ا م. 

 - 5,000 اإلجمالي  
 

ـــــة   ــ ـــــاليـ ــ المـ ـــــد  ــ العهـ    ف 
ر
ا ــع  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التوسـ لوحظ  ـــــد  ــ للعهـ ـــــة  ــ والمراجعـ الفح   ومن خالل 

  اتمصـروفالذي يضعف عملية الرقابة عل هذه الأسلوب للصـرف األمر  واستخدام  ك 
  
ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ   غير فضـ

ر
ــــة لها بالمخالفة    األغراضعن  ف بع  المبالغ المالية ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ـــ ــ ــ ــ المخصـ

انية والحسابات والمخازن. 180للمادة ) ر  ( من الئحة المير
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 حساب الودائع واألمانات

  ،دينار 71,123م مبلغ وقدره  12/2021/ 31في  مانات بلغ الرصيد الدفتري لحساب الودائع واأل

 اآلتي: وقد لوحظ بشأنها 

ـــــابقة نتيجة اإلالباب األول  االحتفاظ بمبالغ تخ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وعدم   همال لعدة سـ
ــــابات  162المتابعة بالمخالفة للمادة ) ــ ــ ــ انية والحسـ ر األمر    لوالمخازن( من الئحة المير

 العام. اإليراد  هده المبالغ لحسابإحالة  الدي يتطلب

     ماناتمســك ســجل تحليل  لحســاب الودائع واأل عدم  -
تدون في  المبالغ المالية البر

ـــــرف   تقيد بالحســـاب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ انية  163في  بالمخالفة لن  المادة )  أو تصـ ر ( من الئحة المير
 والحسابات. 

 مركز ضمان اجلودة واعتماد املؤسسات التعليمية 

 نظام الرقابة الداخلية

ـــــجل مراقبة المخازن وكذلك بطاقات   - ـــــاك سـ ر المخزن بةمسـ ـــــناف عدم قيام أمير   األصـ
 بالمخازن. 

ر المخزن بةعداد  -   بع  حاالت أذونات عدم قيام أمير
ر
 . الصـرف  ف المخازن ا

ــــناف عدم ترتيب المخزن بالطريقة العملية وترا م   - ـــ ــ ــ ــ ــــها وكذلك عدم   األصـ ـــ ــ ــ ــ عل بعضـ
  أمكان يسهل مناولتها  أجهزة وضع 

ر
  حاالت الطوار اإلطفاء ا

ر
 . ئ ا

ــير العمـل بـالمركز من النواج   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام مكتـب المراجعـة بـةعـداد تقـارير بمتـابعـة سـ
 المالية ومتابعة المخازن. 

انية المركز خالل سنة   ن  م 2021إجمالي مت 

ــمـــان الجودة واعتمـــاد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لضـ
ــيلـــة للمركز الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغـــ  قيمـــة المبـــالغ المعتمـــدة والمسـ

انية مبلغ   مختلف  المؤسسات التعليمية والتدريبة عل ر ل  دينار   4,222,700أبواب المير
ر بلغ    حير

ر
ــــروف المبالغ ال  إجمال  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ   لدينار   4,180,758ام مبلغ  ة خالل نفس العمصـ

 والبيان التال  يوضن ذلك: 

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 40,210 1,859,790 1,900,000 1,900,000 األول  1

2   
 1,412 1,998,588 2,000,000 2,000,000 الثانر

 320 322,380 322,700 322,700 الثالث   3

 41,942 4,180,758 4,222,700 4,222,700 اإلجمالي 
 

ية انية التسيت  ن  مالحظات عامة عن أوجه رصف المت 

( من الئحة 99بالمخالفة للمادة )أذونات الصـرف  ضعف التع يز المستندي لبع    -
انية والحسابات والمخازن ر  . المير
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ــيـــارات مملوكـــة    6بـــالرغم من وجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـــارات بحوزة   4وكـــذلـــك عـــدد    لللمركز سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
ر انته  عالقتهم الوظيفية بالمركز دون اتخاذ  ر سابقير أي إجراءات من قبل    موظفير

ــــوص عـدد  ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـارة  2المركز بخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المركز قـامـ  بـأبرام عقود إدارة    فقـد لوحظ أن  لسـ
 ولمدة    دينار   3500ن المركز الســـتخدامها بمبلغ  ســـيارة لصـــال  2إيجار لعدد  

 
  6شـــهريا

 . أشهر 

ــــرف رقم    المركز بموجبإدارة    قيام - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــوناتا    12/ 87إذن الصـ ــــيارة نوع سـ ــــيانة السـ بصـ
ـــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي يعـــد األمر    لدينـــار   4,500إدارة المراجعـــة الـــداخليـــة بمبلغ    مـــدير لوالخـــاصـ
ـــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المال العام بالمجان بالمخالفة لن  المادة ) تصـ
ر
( من قانون النظام  24ا
 المال  للدولة. 

ــــروف النظافة بكامل   (م) المالية بتحميل بند  دارة قيام اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مة  مصــــ ات عل العقد المي 
ـــــركةمن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر كان العالمية لخدمات النظافة ا شـ ــــفرج  من حير ــــة بالنظافة والسـ لخاصـ

  . (ي ) يستوجب تحميل بند 

  بالمخالفة  مصـروف تحميل   -
ر
ات اإلفطار الصباج  والسفرجة عل حساب الباب الثان

  لللدولة( من قانون النظام المال  10لن  المادة )

اء   -   شر
ر
ا ـــــع  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالـتـوسـ ــ ــ بـ الـمـركـز  ــــام  ــ ــ )  أجـهـزة قـيـ الـمـحـمـول  و iPhoneالـهـواتـف   أجـهـزة ( 

   لوالمكتبيةالحاسوب المحمولة 
ر
 جهزة. هذه األ  أسعار وكذلك لوحظ المبالغة ا

ـــــــجالت   - ــ ــ ــ ــــبة بةقفال السـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة المالية وقيام لجنة ديوان المحاسـ ـــ ــ ــ ــ بالرغم من انتهاء السـ
ـــــاريــــخ   ـــــ  لم2022/ 01/ 11بتـ ـــــل مبلغ  فقـ ـــــام المركز بتحويـ ر قيـ ـــــار   122,000د تبير دينـ

اء   ــــل شر ــابـ ــ ــــة  أجهزة مقـ ــــاتالودائع واأل إل و   مختلفـ ــانـ ــ ــــهر   مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة عل شـ ــــل القيمـ تحميـ
 م. 2021/ 12/ 30م وبتاريــــخ 2021/ 12

   ف ال -
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر فقــد بلغــ   التوسـ دينــار ويمثــل مــا   560,812مكــافــآت لغير العــاملير

.  إجمال  من  % 28نسبت    
ر
 مخصصات الباب الثان

  الوزارة   مكافآت ف   -
ر
ر ا ر عاملير    عل موظفير

 
ـــــروف من خصـما ــ ـــ ــ ــ ــ    مصـــ

ر
ات الباب الثان

 من  فهـــا من  
ا
( من القـــانون النظـــام  10بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة )األول    البـــاببـــدال

 . المال  للدولة

 الباب الثالث 

ـــــات   إجمال  بلغ    ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات المالية  مخصـ ـــ ــ ــ ــ انية التحول للسـ ر م مبلغ  2021-2020مير
ــــنة    1,313,150 ـــ ــ ــ ــ ر تم  ف هذه المبالغ خالل سـ   حير

ر
إجمالية  م بقيمة  2021دينار ا

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  1,310,111تبلغ 

 مصـروف نسبة ال  الرصيد  الفعلي   مصـروفال  المبلغ المخصص  البيان  ت

 % 99.7 2719 987,731 990,450 م 2020 1

 % 99 320 322,380 322,700 م 2021 2

  3,039 1,310,111 1,313,150 اإلجمالي 
   

: ومن خالل الفح  والمراجعة لوحظ   
ر
 اآلن
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ـــــرف أرقام بموجب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م  2021المؤرخة خالل الســـنة المالية    2/ 3و  1/ 2أذونات الصـ
ونمقـابل توريد وتركيـب منظومة   ـــــالن مكتـب الجـإلكير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارات  ية لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امعـة لالسـ

ــيـة بمبلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد  ف افقـد لوحظ قيـام  ل دينـار   478,250الهنـدسـ ــ ـــ ــ ــ ــ لمبلغ  المركز بسـ
  من العقد والبالغ  

ـــــتخل     286,950المتبقر ــ كقيمة    2021/ 2دينار والخاص بالمسـ
ـــــعار الموردة وأنواعها و   جهزة ة دون تحديد األ إجمالي ــ ـــــفاتها الفنية وعدمأسـ ــ  ها ومواصـ
ــــة للوقوف عل مدي  إرفاق   ــــتالم المواد الموردة من قبل لجنة مختصـ   السـ

تقرير فبر
ـــــف ــ ــ ــ ( من العقد وبالمخالفة  8ات الفنية المطلوبة بالمخالفة للمادة )مالئمتها للمواصـ

 ة. داري( من الئحة العقود اإل 91للمادة )

 املركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 

 نظام الرقابة الداخلية

  القيـــام بـــالمهـــام المنـــاط بـــ  عل أ مـــل وجـــ    -
ر
ــور مكتـــب المراجعـــة الـــداخليـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قصـ

اعداد التقارير الدورية  إل    دون أن يمتد عمل   الصـرفلذن  إ  واقتصار عل الختم عل
ئ أو   والجرد ســـواء الدوري   لالعملعن ســـير      لالمفاج 

ا
عل وجود موظفة واحدة  فضـــع

 . بالمكتب وه  رئيس مكتب المراجعة

ــــجالت والدفاتر المهمة   - ــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــ ــ ــــجل )عدم مسـ ــ ــ ــ ــ ــــول سـ ــ ــ ــ ــ ــــجل االعتمادات    – األصـ ــ ــ ــ ــ سـ
ــتندية   ــ ــــجل الودائع واأل   –المسـ ــــلأ مانات( المتعلقة بكل سـ حدا ومتابعت  من عل   صـ
 . واالستبعاد من  أوال بأول بما يتما ر مع قواعد وأعراف المحاسبية  ضافةحي  اإل 

ـــــابقة   - ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتندية المفتوحة مند سـ ـــ ــ ــ ــ   المتابعة االعتمادات المسـ
ر
ـــــور ا ـــ ــ ــ ــ  –القصـ

 . الخاصة بالمشاريــــع البحثية

ــتناد  - ــ ــ ــلوب  االسـ ــ ــ ــــندية دون أن يمتد   إل أسـ ــ االطالع والمراجعة من إل    المراجعة المسـ
ونخالل المنظومة اإل ــــم المرتبات  لكير ــــة بقسـ ية بالقســــم    –ية الخاصـ ــــيير ووحدة التسـ

 .  المال 

انية المركز خالل سنة   ن  م 2021إجمالي مت 

 للمركز الليبي  دينـار  3,572,461، والمســــيلـة  دينـار  4,000,000لغـت قيمـة المبـالغ المعتمـدة  ب 

ــاء للى مختلف أبواب الميزانية ــعار لن بعد وللوم الفضــ ــتشــ المبالغ  إجماليفي حين بلغ ، لالســ

 والبيان التالي يوضح ذلك: ،دينار 3,572,461خالل نفس العام مبلغ  ةمصـروفال

 ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 2,972,462 2,972,462 3,400,000 األول الباب  1

2   
 599,999 599,999 600,000 الباب الثانر

 3,572,461 3,572,461 4,000,000 اإلجمالي 
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 الباب األول

ـــــرف قيام المركز ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من   الصـ ــــنوية لبع  الموظفير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية العالوات السـ ــ ـــ ــ ــ ــ عل تسـ
ـــــروف   الدي يعتي  خصماألمر    مخصصات الساعات البحثية ـــ ــ ــ ــ ات ليس لديها  عل مصــ
 . ( من القانون النظام المال  للدولة19اعتماد اصال بالمخالفة للمادة )

ــــرف    قيام المركز  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر النصــفبصــــ أذونات  من الســنة دون إعداد األول    مرتبات العاملير
ــــر  ــ (  126بةعداد الكشف التحليل  واالستثمارات بالمخالفة للمادة )  كتفاءواالف  الصــ

انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ــــرف مكافآت  قيام المركز  - ــ ــ ــ ــ ر وقد لوحظ بشأنها   بصــ ــــرف    عل عدد من المتعاونير ــ ــ ــ ــ الصــ
ـــــرف    أذون  إخضاع وعدم ل  المتعاقد من أجلها   إنجاز األعمال   دون تقديم ما يفيد  الصــ

 ة الدمغة. بشأن ضـريب م2004( لسنة 12ة الدمغة بالمخالفة للقانون رقم )ريبضـ ل

ي 
ن
 الباب الثان

ــة بــالمركز فقــد   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة مرك يــة خــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جــاع بع     للوحظ بــالرغم من وجود ورشـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
ـــــيانة   ــ   تمثل صـ

ـــــاريف البر ــ ـــــياراتالمصـ ــ خالل الفح  والمراجعة لوحظ ال  ن وم  لالسـ
 . انتهاء عملية الصيانة وانجاز العملبشأن  الحركة مشـرف يوجد تقرير من 

ــــرف أرقام بموجب   - ـــ ــ ــ ــ مقابل    12-9المؤرخة خالل شهري    12/ 31و  9/ 1أذونات الصــ
ــــركةصــــيانة ســــيارات المركز لصــــالن   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وقد لوحظ  ل  دروب لبيبا لصــــيانة الســــيارات  شــــــ

  من تقرير ف إرفاق    بشأنها عدم
من الورشة المركز يفيد بالصيانة  أو   الحركة  مشـرف بر

 الالزمة للسيارات وقد لوحظ عقب الصيان  تم تمليكها. 

 حساب الودائع واألمانات

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ي لحسـ ـــــدفير الـ ـــــد  ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الرصـ ـــــاتبلغ  ــانـ ـــ     مـ
ر
م مبلغ  2021/ 12/ 31  ا

: دينار لوحظ بشأنها  167,939.502  
ر
 اآلن

م ولم  2014إل سـنة    منها يعود ل  نوات سـابقةبالحسـاب منذ سـ ةوجود مبالغ مودع -
 العام. اإليراد  حسابإل  المبلغإحالة  ي يتطلبذاألمر ال لتغيير أي  عليها  أ يطر 

(  19بالمخالفة ألحكام المادة )  ماناتعدم وجود سـجل تحليل لحسـاب الودائع واأل  -
 . من الئحة الحسابات والمخازن

ـــــتنديةموظف واحد بكافة العمليات المالية وال  قيام - ــ ــ ــ ـــــم المال  مما   دورة المسـ ــ ــ ــ بالقسـ
ر بالعمليات المالية واأل ر الماليير ـــــدة ترتب علي  عدم اإللمام الموظفير ــ ـــ ــ ــ ــ  –المالية    رصـ

ــــابات الودائع واأل  ـــ ــ ــ ــ ــــتندة وعملية المراجعة المالية    –  ماناتحسـ ـــ ــ ــ ــ  –االعتمادات المسـ
 . ( من الئحة الحسابات والمخازن96بالمخالفة للمادة )
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 ودراسات الطاقة الشمسية مركز حبوث  

 نظام الرقابة الداخلية

ــــاك  عدم - ــ ــــجل إمسـ ــ انية  20المالية بالمخالفة للمادة )  االعتماداتسـ ر ( من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــجالت المخازن وكذلك عدم الكتابة واالهتمام   - ــ ـــــاك سـ ــ ر المخزن بةمسـ عدم قيام أمير
ـــــناف ببطاقات     تنظم حركة الوارد   األصـ

ـــــادر والبر ـــــيد بالمخالفة للمادوالصـ ر والرصـ   تير
انية والحسابات والمخازن231-232) ر  . ( من الئحة المير

انية الوزارة خالل سنة   ن  م 2021إجمالي مت 

دينار لمركز   2,476,760دينار والمسيلة مبلغ   3,000,000لمبالغ المعتمدة مبلغ بلغت قيمة ا

المبالغ   إجماليحين بلغ في ، بحوث ودراسات الطاقة الشمسية للى مختلف أبواب الميزانية

 دينار والبيان التالي يوضح ذلك:  2,337,211خالل نفس العام مبلغ   ة مصـروف ال

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 105,599 2,171,161 2,276,760 2,800,000 الباب األول  1

2   
 33,950 166,050 200,000 200,000 الباب الثانر

 139,549 2,337,211 2,476,760 3,000,000 اإلجمالي 
 

 مالحظات عامة عن المركز

ر الــدوريــة مع وزارة المــاليــة - الــذي  األمر   لعــدم قيــام المركز بمطــابقــة مرتبــات الموظفير
 دينار.  105,598م بمبلغ 2021الباب األول السنة المالية ترتب علي  وفر ب

ــنـــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام المركز بـــةرجـــاع حوالـــة الربــع الرابع لسـ ــاليـــة دون وجود  2020قيـ م لوزارة المـ
جيع القيمة  أســـباب عل الرغم من ســـوء حالة المركز من جميع النواج  ل  واضـــحة لير

اموكذلك وجود  ر   تبلغ قيمتها ات مالية عل الالير
ر
 دينار.  336,834باب الثان

ـــــابالقيـام ـب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفر والمبيـ  ـباـلداخـعال   احتسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  من قيمة   80ل بمبلغ  وة السـ
ا
دينـار بـدال

ــنــة  19دينــار مخــالفــة المركز لقرار مجلس الوزراء رقم ) 260 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بتعــديـل  2020( لسـ
 . وعالوة المبي  اإليفاد الئحة بشأن  بع  األحكام

 املركز املتقدم لتقنيات اللحام 

 نظام الرقابة الداخلية

ر الخ ينة واعتماده ع - ـــــندوق من قبل أمير ــ ــ ــ  يومية الصـ
ـــــك دفير ــ ــ ــ ل المنظومة  عدم مسـ

وناإل   المركز بـالمخـالفـة لن  المـادة )لكير
ر
انيـة  81يـة المعمول بهـا ا ر ( من الئحـة المير
 والحسابات والمخازن. 

ــــاالت الموردة من قبل - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجل دفاتر االيصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية بالمخالفة  إدارة   عدم مسـ ر المير
انية والحسابات والمخازن. 76ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير
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ــــتندات المرفقة بعدم التوقيع والخت - ــ ــ ــــرف  م عل كافة المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ )الفواتير  أذونات الصـ
 لعــــد

 
تكرار  فهــــا بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة    موالمطــــالبــــات( بمــــا يفيــــد دفعهــــا تجنبــــا

انية والحسابات والمخازن105) ر  . ( الئحة المير

ــــدورة   - ــــ  من فح  الـ ــة بـ ــ ــاطـ ــ ــام المنـ ــ ــالمهـ ــ ــة بـ ــ ــــداخليـ ــة الـ ــ ــــب المراجعـ ــام مكتـ ــ ــــدم قيـ عـ
 المال  للمركز.  األداءالمستندية والتأكد ومن صحتها وإعداد تقارير دورية عن 

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــ ــ ــــك دفير لحسـ ــ ــ ــ ــــليمة بالمخالفة لن     ماناتعدم مسـ ــ ــ ــ ــــورة السـ ــ ــ ــ بالصـ
انية والحسابات والمخازن. 163المادة ) ر  ( من الئحة المير

ر الخ ينــة - ــــعف دور أمير ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي ترتــب عليــ  وجود العــديــد من المواد التــالفـة  األمر   ضـ
 حبر إعدامها. أو  والمتحللة نتيجة عدم استعمالها 

ـــــابقة من حيث العمل عل تخريد  - ــ عدم األخذ باالعتبار مالحظة وتقارير الديوان السـ
ــنـاف وبيع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة داخـل المخزن دون فـاـئدة   األصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الالزمـة   جراءاتاتخـاذ اإل أو    المتـكدسـ

 إلعدامها. 

 م2021خالل سنة    الموقف المالي 

ــيـلة  دينـ  1,700,000غ المعتمـدة  بلغـ  قيمـة المبـال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار   1,481,649.500ار والمسـ
ـــــة انيـ ر المير ـــــام عل مختلف أبواب  ـــــات اللحـ ـــــدم لتقنيـ ر بلغ  ل  لمركز المتقـ   حير

ر
ـــــال  ا   إجمـ

ـــــروفة خالل نفس العام مبلغ  المبالغ ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ والبيان التال     لدينار   1,477,947.014مصـ
 يوضن ذلك: 

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 30,057.877 1,080,047.014 1,081,649.500 1,300,000 الباب األول  1

2   
 3,115.214 397,900.000 400,000.000 400,000 الباب الثانر

 33,173.091 1,477,947.014 1,481,649.500 1,700,000 اإلجمالي 
 

ية خالل سنة  الم انية التسيت 
ن  م 2021ت 

ــــرف أرقام بموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   19,810دينار ومبلغ    16,250بمبلغ    6/ 1و  6/ 3أذونات الصــ
دينار عل التوال  مقابل صـــيانة رافعة شـــوكية وســـيارة نوع أفيكو ديل  لصـــالن ورشـــة 

  
ر
  ل  الفزان

ر
ــــرف   فقد لوحظ التوســــع ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المنقولة المتهالكة وقد تم األصــــول عل  الصــــــ

  بعد الالصـرف 
 صيانة. عليها بمبالغ أكير من سعرها الحقيقر

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مقابل صـــيانة ســـيارة تابعة للمركز لصـــالن ورشـــة  12/ 3إذن الصـــــ
ـــــيارات بمبلغ   ــ ــ ـــــيانة السـ ــ ــ   لصـ

ر
ـــــيارة  ل فقد لوحظ دينار   10,190الفزان ــ ــ ـــــيانة سـ ــ ــ تعود  صـ

ــا للمركز بعهـــدة  ــال  الـــذي ال يتبع المركز    ملكيتهـ ــالمراقـــب المـ  إداريـ
 
   ا

 
ــا ــاليـ ــد   ومـ ــا يعـ ممـ

.  ( من 24بالمخالفة ألحكام المادة )  قانون النظام المال 

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ     12/ 18إذن الصــ
ر
م مقابل تزويد المركز  2021/ 12/ 22المؤرخ ا

  المركز ل  39بعدد  
صــالن محالت الوفاء موبايل بمبلغ  هاتف محمول لتكريم موظقر

 فقد لوحظ: ل دينار  44,850
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ــــرف    عدم وجود قرار صــــادر من الجهة المختصــــة - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الذي يعد ل األمر  هذا المبلغبصــ
ــــ ــ ــ ــ ــــرف تصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ

 
  المال العام بالمجان بالمخالفة ألحكام المادة )  ا
ر
( من قانون النظام  24ا
 المال  للدولة. 

ــتفيدين من هذه الهواتف وال مراكزهم الوظيفية   ▪ ــ ــ ــ ر المسـ ــوح الموظفير ــ ــ ــ عدم وضـ
 الذي تم االستناد علي  لتكريمهم.  ساسوال األ 
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 التعليم التقني والفني 
 والفني ديوان وزارة التعليم التقني  

 نظام الرقابة الداخلية

ر   - عـــدم المطـــابقـــة مع وزارة المـــاليـــة أول بـــأول حيـــث الزالـــ  مرتبـــات بع  الموظفير
ر للوزارة ترد مرتباتهم ضمن الحوالة الشهرية الخاصة بديوان الوزارة   . الغير تابعير

ــــرف  عدم ختم جميع المستندات المرفقة ب - ــ ــ ــــرف    بما يفيد ةذن الصــ ــ ــ  للتكرار الصــ
 
منعا

انية والحسابات والمخازن105بالخالفة للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــاك  عدم - ــ ــ ـــــجالت المالية )العهد إمسـ ــ ــ ـــــلف    – السـ ــ ــ ام  –السـ ر ـــــول  –  اتالير ــ ــ   (الثابتة   األصـ
ــــابــات والمخــازن181بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر بــالمخــالفــة  و  ( من الئحــة المير

 م. 2018( لسنة 11لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )

اماعدم   - ر م الذي ينظم عملية  2013( لسنة  346الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم )  لير
ــــد الوقود عل  ــــاتر تزويـ ــــك دفـ ــــذلـ ــــال وكـ ــــاتف النقـ ــــبق للهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدفع المسـ  ف كروت الـ

ـــــاغ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الشـ هم  الموظفير ــــة دون غير ــــاديـ ــــائف القيـ ر الوظـ ــــة الوزير وتكون إلير ال بموافقـ
ــبق    وكروتننا ومن خالل االطالع عل ســـجل  ف الوقود  إال  إمحددة  الدفع المسـ
  الوزارة أ نجد 

 . موافقة الوزير لذلك إرفاق  لهم بدون تصـرف ن معظم موظقر

   ف ال -
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة عن الوزير ولم يتم تحــديــد   مكــافــآتالتوسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بموجــب قرارات صـ

بصــــيغة القرار غير مصــــطلن )نظير قيام  بالعمل    مكافآتالســــبب الســــتحقاق هذه ال
 (. بالشكل المطلوب

ـــــةبتقييم خدمات اإل عدم قيام الوزارة   - ــ ــــركاتوالنظافة المقدمة من قبل ال  عاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   شـ
ـــــرف   المتعاقد معها وذلك لتحديد نـسبة ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف فكل  ل  لقيمة العقد الـصــ ــ ـــ ــ ــ ــ أذونات الـصــ

 . نموذج التقييم ويتم  ف قيمة العقد كاملةإل  تفتقر 

 م 2021خالل سنة    الموقف المالي 

  61,690,292سيلة مبلغ  دينار والم  62,500,000بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة مبلغ  
انيــــة ر   عل مختلف أبواب المير

  والفبر
ر بلغ  ل  دينــــار لوزارة التعليم التقبر   حير

ر
 إجمــــال  ا

ــــروف المبالغ ال ــ ـــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضن   لينار د  60,900,322  ة خالل نفس العام مبلغمصــ
 : ذلك 

 المتبقية   رصدةاأل  ات الفعلية مصـروفال  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 14,788 3,175,504 3,190,292 4,000,000 الباب األول  1

2   
 35,310 2,964,690 3,000,000 3,000,000 الباب الثانر

 739,872 54,760,128 55,500,000 55,500,000 الباب الثالث )التحول( 3

 789,970 60,900,322 61,690,292 62,500,000 اإلجمالي 
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 الوزارةمالحظات عامة عن 

ــــابقة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تخ  سـ
ــــاب التحول والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المعلقة بحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ  قيمة الصـ

دينــــار بــــالمخــــالفــــة ألحكــــام المــــادة   67,931تجــــاوزت المــــدة القــــانونيــــة حيــــالهــــا مبلغ  
انية والحسابات والمخازن. 118) ر  ( من الئحة المير

ــــابقة   - ـــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ـــ ــ ــ ــ   تخ  سـ
ــــاب الطوارئ والبر ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المعلقة بحسـ ـــ ــ ــ ــ بلغ  قيمة الصـ

دينــــار بــــالمخــــالفــــة ألحكــــام المــــادة   34,665دة القــــانونيــــة حيــــالهــــا مبلغ  تجــــاوزت المــــ
انية والحسابات والمخازن. 118) ر  ( من الئحة المير

  تسوية العهدة المالية ال -
ر
ــــروف التأخر ا   الوزارة بمصــ

  18,000  ةجمال  ة لبع  موظقر
ــنـة المـاليـة بالمخـالفـة للمـادة )دينـار   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  ( من الئحـة 188بالرغم من انتهـاء السـ ر المير

ــابات والمخازن ــ   ل األمر  والحسـ
ر
ــتوجب تحميلها ا ــ ــــم من مرتب   الذي يسـ  ذمت  وتخصـ

 . خالل بالمسائلة القانونيةمع عدم اإل 

ــــوية عدد  - ــ   تسـ
ر
ــــلفة بمبلغ    15التأخر ا ــ ــــفر    48,768سـ ــ ــــاب عالوة السـ ــ دينار عل حسـ

ــــنوات    والمبي  بالرغم ــ ــ ــ ــ ــــلف تعود لسـ ــ ــ ــ ــ ل  م 2019-2018-2013من وجود بع  السـ
  ذمة  الذي  األمر  

ر
خالل  الموظف وتخصم من مرتب  مع عدم اإل يستوجب تحميلها ا

 . بالمسائلة القانونية

ــــوية عدد   - ــ ــ ــ   تسـ
ر
ــــلفة بمبلغ    19كما لوحظ التأخر ا ــ ــ ــ ــــاب    145,861سـ ــ ــ ــ دينار عل حسـ

ـــــروف عالوة السفر والمبي    ــ   الوزارة بالرغم  ل  م2021ة خالل سنة  مصــ
لبع  موظقر

  ذمت  وتخصــم من مرتب   الذي يســتو ل األمر  من انتهاء الســنة المالية
ر
جب تحميلها ا

 مع عدم االخالل بالمسائلة القانونية. 

ــالن    000,60 ف دفعات مقدمة بقيمة   - ــ ـــــركةدينار لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ قمة العالم للخدمات   شـ
 . ( من القانون النظام المال  للدولة21واالستثمار السياج  بالمخالفة لن  المادة )

ــابقة بمبلغ   - ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــــويتها    518,124وجود دفعات مقدمة من سـ ــ ــ دينار لم يتم تسـ
 تاريخة والبيان التال  يوضن ذلك: 

 حبر

 القيمة  البيان  ت

 3518 بو عمرأفندق الفضيل  1

 000,99 غابة النض فندق  2

 000,22 فندق أوزو بنغازي 3

 518,124 اإلجمالي 
 

ــبلغـــ  قيمـــة اال - امـ ر ــاقـــد عليهـــا من لير ــاريــــع متعـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــائمـــة عل الوزارة وتخ  مشـ ات القـ
 . دينار  38,721,227حساب التحول مبلغ 

ــــداد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    دينــار  2,000بمبلغ   إيجــاراتقيــام الوزارة بسـ
 
ــهريــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  م 2021خالل سـ

ــنة  346لقرار مجلس الوزارة رقم )بالمخالفة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن ل  م2013( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضـ
 ذلك: 

 اإليجار قيمة   الصفة  االسم 

 2000 الوزير مستشار  ا . س . ع

 2000 مستشار وكيل الكليات التقنية ح . خ
 



 

 

 

 
688 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ما يفيد  إرفاق   لوحظ عدمأذونات الصـرف  من خالل فح  ومراجعة مجموعة من  -
  
ر
 أختام ودروع فاخرة( بالمخازن. ل )كروت دفع مسبقأستالم البضائع المتمثلة ا

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ      10/ 10إذن الصـ
ر
م مقابل حجوزات 2021/ 10/ 12المؤرخ ا

ــــالن   ــ ـــــركةفندقية لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   ل  دينار   85,504العالم بمبلغ    قمة  شـ
ر
فقد لوحظ المبالغة ا

 . شـركةالمقدمة من قبل ال سعار األ 

ــــرف رقم  بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الم  12/ 7 إذن الصـــــ
ر
 أشـــهر   3م مقابل ســـداد  2021/ 12/ 2ؤرخ ا

ـــــكن إيجار  ــ ـــــيد/ س المسـ ــ ـــــالن السـ ــ   لصـ
ـــــتغل من قبل وزير التعليم والتقبر ــ غ  . م ع. المسـ

ـــــار   17,500بمبلغ   ـــــد لوحظ دفع مبلغ  ل  دينـ المبلغ    2,500فقـ ـــــادة عن  ـــــال يـ بـ ـــــار  دينـ
ل  ر ر المير   المال العام    تصـــرف الذي يعد ل األمر  الشهري المدون بالعقد مقابل تجهير

ر
ا

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24خالفة لن  المادة )بالمجان بالم

   ف   -
ر
ــــع ا ر و قيام الوزارة بالتوسـ ــــميم عمل إمكافآت لغير العاملير ــــناد مهام من صـ سـ

مة معهم العقود.    الوزارة لألطراف المي 
 موظقر

ــــرف    بموجب - ــ      12/ 64رقم إذن الصــ
ر
إيجار مسكن   م مقابل2021/ 12/ 28المؤرخ ا

ــــهري   ــ ــــنة    12-11عن شـ ــ ــــيدة / ز 2021لسـ ــ ــــالن السـ ــ ل  دينار   4000ع بمبلغ  . مح. م لصـ
 فقد لوحظ عدم بيان اسم وصفة المؤجر ل  السكن. 

 املعاهد العليا والكليات التقنية 

 م 2020لسنة    مصـراته -كلية التقنية الصناعية  

ــــة عل   - ــــالكليـ ــــة بـ ــــداخليـ ــــة الـ ــــده المراجعـ ــــاد وحـ ر من خالل الفح  اعتمـ ــــال تبير   األعمـ
ــــة دون ــــة للمراجعـ ــــديـ ــــدة   التقليـ ــــل الوحـ ــــد عمـ ــــداد إل    أن تمتـ الفح  والتفتيش وإعـ

امالتقـــارير الـــدوريـــة وعـــدم التقيـــد واال ر ــالمـــادة )  لير ــالنقـــاط الواردة بـ ( من قرار وزير  7بـ
والذي حدد بموجب  اختصاصات مكتب المراجعة    م2014( لسنة  40التعليم رقم )
 الداخلية. 

عمليات  ف دون وجود تع يز  لوحظ من خالل الفح  والمراجعة القيام بةجراء   -
ــــتندي كعدم وجود عروض مبدئية ــــواء الأو   مسـ ــــهادة سـ ــريبشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــيانة  ضـ ة وتقرير الصـ

ها من المستندات الواجب توفرها إلتمام عملية ــــرف   وغير ــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة لما أقرت  الصــ
انية والحسابات والمخازن. 99أحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــجل لمتابعة   - ـــــك سـ ـــــكوكلم يتم مسـ ـــــتعمال دفاتر الصـ ـــــياع إل  الذي أدى األمر   اسـ ضـ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدأ برقم  دفير صـ ــ ــ يبـ التحول  ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاص بحسـ ــ خـ برقم ينته   و   12548351كوك 

ــيد   12548400 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الخ ينة السـ   عهد أمير
ر
ولم تقوم   ص. ع   / والذي كان ا

 بالخصوص. إجراء  الكلية بأي 

ــــف الهيئة الوطنية للتع - ــ ــ ــ ر كشـ   قيمة المرتبات بير
ر
ــــارب ا ــ ــ ــ    لوحظ وجود تضـ

ليم التقبر
ر حوافظ المرتبات ال الواردة   األسماءة من قبل الكلية ذلك بوجود بع   مصـروف وبير

  ولم تظه
  كـشف الهيئة الوطنية للتعليم التقبر

ر
ر من ضـمن حوافظ المرتبات شـهر  ا
 . م2020/ 12
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ــــتمرار  - ــ ـــ ــ ــ ــ    ف قيمــــة  إدارة    من خالل الفح  لوحظ اسـ
ر
% للموفــــدين 25الكليــــة ا

ــــول عل   ــ ــ ــــتير بالخارج لغرض الحصـ ــ ــ الدكتوراه من مرتباتهم  أو   اإلجازة العالية الماجسـ
ــاأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــموح بهـا سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لنـا تجـاوز المـدة القـانونيـة المسـ الذي بعـد ل األمر  ية حيـث تبير

ــعبيـة العـامـة126مخـالف لن  المـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ( من قرار اللجنـة الشـ
 
ـــــابقـا ــ ـــ ــ ــ ــ (  501رقم )سـ

 . الئحة تنظيم التعليم العال  بشأن إصدار  م2020لسنة 

ــــؤون اإل لوحظ من خالل   - ــ ـــ ــ ــ ــ ة والمــــاليــــة بــــالكليــــة  داريــــالفح  قيــــام مــــدير مكتــــب الشـ
ــع ب ــ ــ ـــــرف بالتوسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ جاع تلك الفواتير من   الصـ

ــير ــ ــ ــاب  الخاص والعمل عل اسـ ــ ــ من حسـ
ـــــعف من أحكام الرقابة عل تلك ال ـــــاب الكلية مما يضـ ــــروف حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  ات والذي يعد مصـ

  
 
 المادة )21إلحكام المادة )مخالفا

 
ـــــا ــ ( من الئحة 99( من القانون المال  للدولة وأيضـ

ـــــيل   ــ ــ   تحصـ
ر
ـــــياع حق الدولة ا ــ ــ  عل ذلك ضـ

ا
ـــــع ــ ــ ـــــابات والمخازن وفضـ ــ ــ انية والحسـ ر المير

ــــرائبال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يات بالمخالفة ألحكام القانون رقم )  ضــــ ( ســنة  12المقررة عل هذه المشــير
 ية الدمغة وتعديالت  والئحت  التنفيذية. بشأن ضـريب م2010

إل الباب    ائع وتحويلها موظف من حساب الود  11بصـرف مرتبات عدد    قيام الكلية -
  بلغـ  القيمـة  األول 

ــوع الفح  والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة موضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   73,500ة لهـا اإلجمـاليـخالل السـ
ــار األمر   ــ ر )دينـ ــادتير ــ ــالف لن  المـ ــ ــــد مخـ ــــذي يعـ ــــة    (164-162الـ انيـ ر ــــة المير من الئحـ

ر ) ــــابـات والمخــازن ون  المــادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  من قـانون النظــام المــال  للــدولـة   (20-16والحسـ
 الذي يتطلب التوضين. األمر 

ــــركةفندق الكلية لإيجار  قيام الكلية بتوقيع عقد  - النسمة لتعهدات والتموين لمدة    شــ
ـــــنوات ابتداءا  ـــــداد ديون الكلية لدى الو   م2019/ 9/ 1  من   خمس سـ ــــركةذلك لسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   شـ

  بلغ   
ــتن  ومقه  و   وه  عبارة عن تقديم خدمات عامةدينار    492,350والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بسـ

  للفنـدق
ئ
ر مـا ومن خالل اال   لوتوريـد مولـد كهربـان ــتنـدات التعـاقـد تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طالع عل مسـ

 :  يل 

م ين  عل سداد  - ـــــركةمن خالل العقد المي  ــ ــ ــ أو  فواتير أي    عن دينار    2000نسمة   شــ
ــتالم الكليــة هــذه المبــالغ وطريقــة  احتيــاجــتكــاليف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات الكليــة وال يوجــد مــا يفيــد اسـ

 .  فها وسجل خاص بها 

ـــــركةقطع من الدين المسـتدينار    20,000وكذلك قيام الكلية تحصـيل  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ لمدة   شـــ
 وال يوجد كشـف بالخصـوص من القيمة المسـتحقة والمسـتلمة وعدم   25

 
شـهرا

ـــال ح ــ ــ ــ ــ ـــــجل لها للتأكد منها وإحكام الرقابة عليها   5م  وجود إيصـ ــ ــ ــ الذي  ل األمر  وسـ
  يعد 

 
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 35لن  المادة )مخالفا

ل  م 2021/ 4/ 15  ي من أعمالها حبر تاريــــخ الجرد السنو أعمال   عدم انتهاء لجان أحد  -
    الذي يعد األمر  

 
انية والحسابات والمخازن. 91لن  المادة )مخالفا ر  ( من الئحة المير

ـــــنة  - ـــــابات الختامية والمركز المال  عن سـ   إعداد الحسـ
ر
وعدم تقديم  م  2020التأخر ا
   أسباب

ر
 م. 2021/ 4/ 29 التأخير ا

 مصـراته -  كلية السياحة والضيافة

ر من خ - ــــة عل  تبير ــــالكليـ ــــة بـ ــــداخليـ ــــة الـ ــــدة المراجعـ ــــاد وحـ ــــال الل الفح  اعتمـ   األعمـ
ــــدة  ــــل الوحـ ــــد عمـ ــــة دون أن يمتـ ــــة للمراجعـ ــــديـ ــــداد إل    التقليـ الفح  والتفتيش وإعـ
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ــد   التقــــارير الــــدوريــــة وبــــدل العنــــايــــة المهنيــــة الالزمــــة عنــــد المراجعــــة والفح  والتقيـ
امواال ر ــــنة  40عليم رقم )( من قرار وزير الت7بالنقاط الواردة بالمادة )  لير ــ ــ م  2019( لسـ

والذي حدد    (اعتماد الهيكل التنظيم  للكليات التقنية وتحديد اختصـاصـاتها بشـأن )
ـــــات مكتب المراجعة الداخلية ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ــ   بموجب  اختصـ

ا
ـــــع ــ ــ ــ عن افتقار رئيس وحدة  ل فضـ

ــــ إل    المراجعة الداخلية ــ ــ ــ  عل أن   المؤهل العلم  المتخصـ
ا
ــــع ــ ــ ــ تكليف  بالوحدة  فضـ

حد من استقالليت .  الكليةإدارة  من قبل
م
 ي

أذونات الصـــرف  استخدام ختم المراجعة عل المستندات والقوائم المرفقة ب  إغفال  -
ــــرف    المتيدة لعملية ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ مع بيان التاريــــخ والتوقيع بجانب كل ختم للت ب  من الصـ

   صـحتها بما يضـمن عدم تكرارها واسـتخدامها مرة 
 
المادة    لما نصـ  علي أخرى وفقا

انية والحسابات والمخازن.  (99) ر  من الئحة المير

ـــــتندي كعدم وجود عروض مبدئية   - قيام بةجراء عمليات  ف دون وجود تع يز مسـ
ــداد ال ــ ــ ــــهادة سـ ــ ـــــريبوشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــتندات الواجب توفرها إلتمام عمليةضـ ــ ــ ها من المسـ   ة وغير

ــــرف   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــابات  99بالمخالفة لما أقرت  أحكام المادة )الصـ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 . نوالمخاز 

ــــتمرار  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة  إدارة    لوحظ اسـ    ف قيمـ
ر
ـــــة ا ـــــارج لغرض 25الكليـ ــالخـ ـــ بـ ـــــدين  % للموفـ

( من مرتباتهم األ  ــــتير ــ ــــول عل اإلجازة العالية )الماجسـ ــ ــالحصـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ر لنا  سـ ية حيث تبير
ـــــة وه   من خالل الفح  تجاوز المدة القانون ــ ــ ــ ـــــموح بها بالدراسـ ــ ــ ــ    36ية المسـ

 
ـــــهرا ــ ــ ــ   شـ

  
 
ــــ  علي  المادة )وفقا ــ ــ ــ ــــابقا   ( من قرار اللجنة126لما نصـ ــ ــ ــ ــــعبية العامة )سـ ــ ــ ــ رقم   (الشـ
 . (الئحة تنظيم التعليم العال   إصدار )بشأن  م2010لسنة  (501)

ــــؤون اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ة والمــــاليــــة بــــالكليــــة  داريــــلوحظ من خالل الفح  قيــــام مــــدير مكتــــب الشـ
ــع ب ــ ــ ـــــرف بالتوسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ جاع تلك الفواتير من   الصـ

ــير ــ ــ ــاب  الخاص والعمل عل اسـ ــ ــ من حسـ
ـــــعف من أحكام الرقابة ـــــاب الكلية مما يضـ ــــروف عل تلك ال  حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ات والذي يعد مصـ

ــادة ) ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــادة )21مخـ ــة والمـ ــدولـ ــال  للـ ــانون المـ ( من الئحـــة 99( من القـ
انية والحسابات والمخازن ر    المير

ا
  تحصيل الفضع

ر
ــرائبعن ضياع حق الدولة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ضــ
يات بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة  12المقررة عل هذه المشـ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2004( سـ

 الدمغة وتعديالت  والئحت  التنفيذية. ة بشأن ضـريب

ر من خالل الفح  تحميل قيم بع    - ــــرف تبير ـــ ــ ــ ــ  عل بنود غير مختصةأذونات الصــ
ر  أو   ـــــ  من ذات الطبيعـة بـالمخـالفـة لن  المـادتير ــ ـــ ــ ــ ــ من النظـام المـال    (19ل  10)ليسـ

انية ر    للدولة وقواعد تنفيذ المير
ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ ـــــروف عن عدم إظهار  فضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ات كل بند عل مصـ

  نها 
ر
 ية السنة المالية. حقيقت  ا

ــــراءالكلية بإدارة   لوحظ قيام - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ  عن التكليف المباشر دون أن يتم طلب عروض  الشـ
ــة للوصـــول وإجراء   ــعار أنســـب العروض وأفضـــل األ إل  ممارسـ حيث لم يتم مراعاة   سـ

ــنة    (563)ة رقم  داريأحكام الئحة العقود اإل  ــ ــ ــــريعوالم  2007لسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   تشـ
ر
ات النافدة ا

 هذه. 

لوحظ القيام بةجراء عمليات  ف دون وجود تع يز مسـتندي لعدم وجود عروض  -
ــــريب   الســــداد ال  إثباتمبدئية وشــــهادة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ها من المســــتندات الواجب توافرها  ضـ  وغير
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ــــرف    إلتمــام عمليــة ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  99بــالمخــالفــة لمــا أقرتــ  المــادة )الصـ ر ( من الئحــة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــنة الحالية  لوحظ إجازة  ف مبالغ مالية   - ــ ـــــات السـ ــ ـــــصـ ــ ـــــوع م  2020من مخصـ ــ موضـ
ـــــابقة    )الفح ( ــ ــ ـــــتحقات سـ ــ ــ مما يعد مخالفة ألحكام ن     م2019ل  م2017عن مسـ
انية والحسابات والمخازن. 13) المادة  ر  ( من الئحة المير

ئ عل المخازنإجراء    لم يتم -  أل   التفتيش الدوري والجرد المفاج 
 
  (7)حكام المادة  وفقا

ــنــة  40من قرار وزير التعليم رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن )2019( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اعتمــاد الهيكــل التنظيم   م بشـ
ــاتهــا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الئحــة   (294-293-292)والمواد    (للكليــات التقنيــة وتحــديــد اختصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــنوي  أعمـال    اللجـان من إنهـاء  لم يتم تقـديم مـا يفيـد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بـالرغم من 2020الجرد السـ
م  2020( لسنة  25عميد الكلية رقم )الجرد السنوي والصادر من    تشكيل قرار لجان

  
 
ــا ــادة )وفقـ ــادة )4لن  المـ ــابـــات  91( من القرار والمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة والحسـ انيـ ر ــة المير ( من الئحـ

 والمخازن. 

ــــنة   - ــ ــــوية يرجع لسـ ــ ــــك معلق ظاهر بمذكرة التسـ ــ ر وجود صـ وبقيمة قدرها    م2019تبير
ــتوجــب علاألمر   دينــار  2,385 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأنــ  وعــدم إجراء    خــاذ الكليــة اتإدارة    الــذي يسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

ــنــــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     ترحيلــــ  من سـ
 
ــــ  عليــــ  )إل أخرى وفقــــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة    (162لمــــا نصـ انيـ ر من الئحــــة المير

 والحسابات والمخازن. 

 المعهد العالي للعلوم والتقنية مسالتة  

بالمخالفة ألحكام المادة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الصــــرف    ضعف التع يز المستندي لبع  أوج  -
انية والحس 19) ر  . ابات والمخازن( من الئحة المير

ــــــة بةعداد تقارير دورية عن سير العمل تفيد    إغفال  - ــــ ــــــة الداخليــ ــــ ــــــتب المراجعــ ــــ ــــ قيــــام مكــ
  اتخاذ القرارات المناسبة.  دارة اإل 

ر
شاد بها ا  العليا واالسير

ــــام - ــ ــ اهتمـ ــــدم  ــ ــ ــــازن  إدارة    عـ ــ ــ المخـ ــــات  ــ ــ لمحتويـ   
ئ
والجزن الكل  الجرد  ــــةجراء  ــ ــ بـ ــــد  ــ ــ المعهـ

ر )بالمخالفة ألحكام  انية والحسابات والمخازن. 295-292المادتير ر  ( من الئحة المير

ــــة بحساب الودائع واأل  - ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ولمدة تتجاوز الستة أشهر   ماناتاالحتفاظ بمبالغ ماليــ
ــــنوات دون اتخاذ اإل  ــ ــ ــــل لعدة سـ ــ ــ الالزمة حيالها. بالمخالفة لن  المادة    جراءاتوتصـ

انية والحسابات وا162) ر  لمخـــــــــــازن. ( من الئحـــــــــــــة المير

ــود   - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ( بالمخالفة ألحكام  5مسجلة مع وجود إيصاالت مالية )م.ح. غير   إيراداتوجــ
انية والحسابات والمخازن77المادة ) ر  . ( من الئحــــــــــــــــة المير

ـــــرف  عدم ختم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف   وجميع المسـتندات المرفقة بها بختم يفيد أذونات الصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـــ
انية والحسابات والمخازن115) بالمخالفة ألحكام المادة  ر  . ( من الئحة المير

ـــــلك   - ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ  لتــ ــــ ـــ ـــــدات المرفقة ل  ومطابقتــ ـــــع المستنــ ــــ ـــ ـــــك عل جميــ ــــ ـــ ـــــدم إدراج رقم الصــ عــ
ــام المادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــة والحسابات  115المستندات بالمخالفة ألحكــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ انيــ ر ( من الئحة المير

 . والمخازن
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      (2020/ 2019/ 2018)  المعهد العالي للعلوم والتقنية الحرابة لسنة

ـــندة  - ــ ــ ــ ـــــور مكتب المراجعة الداخلية عن القيام بالمهام المسـ ــ ــ عل أ مل وج   إلي     قصـ
ـــــر حيث   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ إعداد إل   عمل  عل مراجعة العمليات اليومية دون أن يمتد عمل   يقتصـ

 التقارير الدورية عن سير العمل. 

ــــول واال - ــ ــــول   بعملية  كتفاءعدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــــر األصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  فقط دون  حصـ
ــوفـات الجرد واألراء إج ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ـــــدة المطـابقـة بير ــ ـــ ــ ــ ــ ــتـاذ المخزن   رصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـة بـدفير أسـ الـدفير

انية والحسابات والمخازن.  (299بالمخالفة للمادة ) ر  من الئحة المير

  إعداد تقارير ال -
ر
ـــــروف التأخر ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ   المواعيد المحددة بالمخالفة  مصـ

ر
ـــــهرية ا ــ ــ ــ ات الشـ

انية والحسابات والمخاز 25) ألحكام المادة  ر  ن. ( من الئحة المير

    إغفال  -
 
ــــوص عليها قانونا ــ ــ ــ ــ ــــجالت المالية الفردية المنصـ ــ ــ ــ ــ ــــك السـ ــ ــ ــ ــ ــــم المال  مسـ ــ ــ ــ ــ القسـ

ام)سجل اال ر  . (سجل االعتمادات المالية – ات الماليةلير

ــــرف ختم    إغفال  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف    والمستندات المتيدة لها بما يفيد أذونات الصــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع بيان  الصــ
  التاريــــخ وتوقيع  

 
ــــراف وفقا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ  علي  المادة )الصـ انية  ( من الئح105لما نصـ ر ة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــر القصــور عن مســك ســجل ل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الثابتة بحيث تدون ب  جميع البيانات    األصــول   حصــــ
 بأول بما   ضــافةالمتعلقة بكل أصــل عل حده ومتابعتها من حيث اإل 

ا
واالســتبعاد أوال

ــور   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيــة المقبولــة والمتعــارف عليهــا بــالمخــالفــة لمنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يتمــا ر مع القواعــد المحــاسـ
 . 2018لسنة  (11)ديوان المحاسبة رقم 

ــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   بالتجاوز عن بند العمل اإل   الصــ
ر
ات والحصــــ  خالل الســــنة   ضــــاا والمحا ر

ر كـــا  127,710حيـــث كـــانـــ  القيمـــة المفوض بهـــا    م2019المـــاليـــة    حير
ر
نـــ  جملـــة  ا

ــروف وبالتال  كان  ال  40,544المبالغ المسيلة عل هذا البند ما قيمت    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات عل مصــ
ــا قيمتـــ    ــالفـــة للمـــادة )  77,328هـــذا البنـــد مـ ( من القـــانون المـــال  للـــدولـــة 10بـــالمخـ

انية والحسابات والمخازن. 13والمادة ) ر  ( من الئحة المير

 التجاوز  2012  صـروفم ال  2019المسيل   2019المفوض به من خالل سنة   البند 

مقابل العمل  

  اإل 
ر
 ضاا

127,710 40,544 77,328 36,784 

 

ــــوص أ إدارة    من قبـلإجراء   لم يتم اتخـاذ أيـة - ــ ـــ ــ ــ ــ بـالرغم من مخـاطبتـ    أ . م. المعهـد بخصـ
   من الفرع 

 
ــــوص القانون رقم  وفقا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة    (12)لما تن  علي  نصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن   م2010لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

ولم تقدم   م2018لســنة    (3)عالقات العمل ســواء بتشــكيل لجنة بموجب قرار رقم  
 تلك اللجنة أية تقرير بخصوص االختالسات القائمة. 

ــــرف   قيام الجهة - ــ ـــ ــ ــ ــ      36,778ما قيمت   بصــ
ر
  نهاية سنة   أرصدة دينار وه  تمثل بواا

ر
ا

   فـ  ك   م2019
ــير وتعليمـات    مكـافـآتوالبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـالمعهـد بـالمخـالفـة للمنـاشـ لموظفير

  األ
ر
  نهاية السنة المالية  رصدة ديوان المحاسبة بخصوص ترجيع بواا

ر
  حسابإل   ا

 ليبيا المركزي.  مصـرف العام باإليراد 
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ــــفر والمبيـ  بموجـب دينـار    5,200تم  ف مـا قيمتـ    - ــ ـــ ــ ــ ــ أذوـنات  من بنـذ نفقـات السـ
ـــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   المعهد 2018لســـنة    12/ 21ل  12/ 20ل  12/ 19الصـ

م لمجموعة من موظقر
  يالحظ تكرار عبـارة 

ـــــاء هيئـة التـدريس  والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ر عـدم   ()تجـدـيد عقود أعضـ وبـالتـال  تبير
ـــــرف بقصـــد اســـتنفا تقيد بالئحة الســـفر والمبي  و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 13البند بالمخالفة )  ذ الصـــــ

ــتالم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـات والمخـازن عالوة عل عـدم وجود مـا يفيـد االسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر الئحـة المير
ــــرف    لصـــك وتاريــــخ وتســـجيل رقم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  104بمخالفة للمادة )الصـــــ ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــا قيمتـــ    - ــنـــة    اإليجـــار من بنـــد    دينـــار   1,568تم  ف مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبفح     م2018خالل سـ
 : لوحظ التال   أ . أ . م / ة للسيد مصـروف الالصـرف  ومراجعة ادونات

-   
ر
ــعار المبالغة ا ــــر إلنقل المعدات من مقر المعهد   أسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ القاطع )ب( التابع   الرئيسـ

ر    300دينار لمسـافة ال ت يد عن   300للمعهد حيث كان سـعر النقلة الواحدة    بير
مير

 المقرين. 

ــا قيمتـــ    - ــاليـــة    22,064تم  ف مـ ــنـــة المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــامـــات خالل السـ اء مواد وخـ عل بنـــد شر
 : عل هذا البند لوحظ التال  أذونات الصـرف م ومن خالل فح  ومراجعة 2019

ــــرف   القيام - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــوق العامدينار    13,060قدره  مبلغ و بصـ ــ ـــــوق الممتاز للسـ ــ ـــــالن سـ ــ   لصـ
بالفاتورة المرفقة    األصناف حيث لوحظ عدم ذكر نوع    12/ 8إذن الصــرف    بموجب

ـــــرف أو  ب ــ ــ ر تاريــــخ  األصناف و البلد المنشأ لتلك  ةذن الصــ ـــــر كذلك االختالف بير ــ ــ   محضــ
يات وفاتورة   ــــراءلجنة المشير ــ ــــرائبالمرفق وخصم ال  الشــ ــ ــــر حيث أن    ضــ ــ لجنة    محضــ
يات بتاريــــخ   ــــير ــ ــ ــ ــ ــراءوفاتورة    م2019/ 12/ 13المشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ   م2019/ 12/ 16بتاريــــخ    الشـ

ــــق ال ــ ـــــرائبوملصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــداقية  األمر    م2020/ 1/ 20بتاريــــخ    ضـ ــ ر مع  عدم مصـ الذي تبير
 .   إعداد المحا ر

ر
يات ا  لجنة المشير

ــــرف   القيام ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالن عمرو عدس لمواد البناء    9,000مبلغ وقدره  بصـ ــ ــ ــ ــ دينار لصـ
ـــــرف   بموجب ـــ ــ ــ ــ   تواريــــخ   12/ 9م  رق إذن الصــ

ر
ـــــر   حيث لوحظ االختالف ا ـــ ــ ــ ــ  محضــ

يات وفاتورة   ـــــراءلجنة المشـير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر حيث كان تاريــــخ   الشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ يات   محضـــ لجنة المشـير
ـــــراءوفاتورة    م2019/ 12/ 13بتاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــرف  المرفق ب  الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ بتاريــــخ  ةذن الصـ
ــد األمر    م2019/ 12/ 18 ــ ــــذي يعـ     الـ

 
ــا ــ ــالفـ ــ ــادة مخـ ــ ــــة  97)  للمـ انيـ ر ــة المير ــ ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

ــــرف    قيامال - ـــ ــ ــ ــ ــــركةلصالن  دينار    19,817مبلغ وقدره  بصــ ـــ ــ ــ ــ شارة بموجب شــ   وادي الشر
ر إذن الصـرف  م وبفح  ومراجعة2019لسنة  12/ 10إذن الصـرف رقم   : تبير

ــــركةالقيام بتكليف ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــيانة بالمعهد   شـ ــ ــ ــ ة للقيام بأعمال الصـ  الذي يعد األمر    مباشر
  
 
ـــــوص المتعلقة بأعمداريلالئحة العقود اإل مخالفا ــ ــ ـــــيانة وآلية التعاقد  ة والنصـ ــ ــ ال الصـ
 . شـركاتمع ال

ـــــتندي ب ▪ ــ ــ ـــــعف التع يز المسـ ــ ــ ـــــرف  ضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ أية تكليفات  إرفاق    حيث لم يتمةذن الصـ
ـــــرف للمهندس ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــم  ب  مشـ ــــيانة بالمعهد والذي تم ذكر اسـ ـــــر عل الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   محضـ

  ف. س
ئ
ــتالم النهـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     ع . االسـ

 
ــا   المعهـــد ويتبع قطـــاع  علمـ

ــأنـــ  ليس من موظقر بـ
ـــة الحرابــــة ــــديـ ــــد األمر    لالتخطيط ببلـ     الــــذي يعـ

 
ــــا ــــالفـ ــــادة مخـ ـــة  99)  للمـ ( من الئحـ

انية والحسابات والمخازن  ر  المير
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ر قيام   -   مواعيدها حيث تبير
ر
ــــوية ا ــ ــ ــ ــــرف عدم االهتمام بةعداد مذكرات التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   مصـ

  من مخصصات سنة  
ر
  تم   2018الجمهورية المجابرة بةدراج حوالة الباب الثان

والبر
ــــاب   ــ ــ ــ ــ ــــاب    م2019/ 1/ 9بتاريــــخ  الباب األول  إدراجها بحسـ ــ ــ ــ ــ ــــف الحسـ ــ ــ ــ ــ وبالتال  تم كشـ

  ال
ر
  بتاريــــخ مصـرا

ر
 . دينار  4,586بقيمة  م2019/ 8/ 4 للباب الثان

ــــاب الودائع واأل  - ر عدم معالجة المبالغ المعلقة بحسـ   مانات وف تبير
 
ــــ  علي   قا لما نصـ

  ظل عدم متابعة
ر
ــــابات والمخازن ا ــ ــ ــ انية والحسـ ر ــــاباتها  إدارة   الئحة المير ــ ــ ــ الجهة لحسـ

 . ية بشكل فعال ودوري مصـرف ال

 المعهد العالي للعلوم والتقنية الشقيقة  

ــــرف   توقيع علأو   عدم وجود ختم - ــ ـــ ــ ــ ــ ذلك ل و يفيد استالم المستفيد للصك إذن الصــ
انية( 104)بالمخالفة ألحكام المادة  ر  . الحساباتو  من الئحة المير

ـــــريباســـتقطاعات  إحالة    لم يتم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2020ة دمغة المخالصـــة خالل الســـنة المالية  ضـــــ
ــــرائبل  مصلحة الل إل  دينار   113ة  إجماليبقيمة   لك بالمخالفة ألحكام القانون  وذضــ
 ة الدمغة. بشأن ضـريب م2004( لسنة 12) رقم

ــــة ببع  الم - ــــين كافة البيانات الخاصـ ياتال يتم توضـ ــير ــ ــــجل ل  شـ ــناف حيث تسـ ــ   األصـ
ــــفـــات وبيـــانـــات ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهـــا من مواصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــميـــاتهـــا فقط دون كتـــابـــة مـــا يخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مثـــل أخرى    بمسـ

ــــفات الفنية) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنعل  المواصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلل  الموديلل  بلد الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لتأثير هذه  ل ... الرقم المسـ
 وكذلك سهولة جردها والتعرف عليها. ل المواصفات عل السعر والجودة 

-   
ر
ــــكوك المعلقــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ  وقــدره  2020/ 12/ 31  بلغــ  قيمــة الصـ

 
ل  دينــار  24,727م مبلغــا

ــــكوكو  ـــ ــ ــ ــ ر يرجع تاريخهما و   من هذه الصـ ــــكير ـــ ــ ــ ــ ــــنة  إل  جود صـ ـــ ــ ــ ــ الذي  ل األمر  م2019سـ
 . يستوجب متابعتهما 

 م 2020المعهد العالي للعلوم التقنية نسمة لسنة  

  اعتماد المستندات المتيدة  -
ر
ــــرف    قصور وضعف للمراجع الداخل  ا ــ ــ ــ ــ ضافة  باإل للصــ

 . الصـرف عدم كتابة رقم الصك وتاريــــخ إل 

  تفيد أعمال  عدم وجود تقارير فنية بخصوص -
 . اإلنجاز الصيانة البر

اسـتالم مخازن أذونات  عدم وجود دورة مسـتندي  للمخزن من سـجل اسـتاذ مخزن و  -
 من . أذونات الصـرف و 

 الثابتة.  األصول الثابتة داخل سجل  األصول عدم القيام بتسجيل  -

ــــروف بلغ  جملة   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مبلغا وقدره  مصــ
ر
  ولوحظ بشــــأنها دينار   22,460ات الباب الثان

ـــــرف  عدم اســـتيفاء   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الئحة  ( من 99الصـــكوك بالمخالفة للمادة )  رقامألأذونات الصـــــ
انية والحسابات والمخازن ر  (. 12/ 4ل 12/ 1ل 11/ 2) ومثال ذلك  لالمير

 نمخاز  اســتالمإرفاق أذونات   عدمدينار    3,000تم منن عهدة واحدة للمدير بقيمة   -
 قفال. بمستندات اإل
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 م 2020المعهد العالي للعلوم والتقنية العجيالت لسنة  

ــ - ــ بـ ــــداخل   ــــام المراجع الـ ــــدم قيـ ــــة والمخزن و عـ ئ للخ ينـ ــــاج  ــــارير  إالجرد المفـ ــــداد التقـ عـ
 المالحظات. أهم  الدورية عن سير العمل متضمنا 

ية لكل صنف عل حده  ساسعدم مسك سجل لألصول الثابتة تدون ب  البيانات األ  -
ــافةتابعت  من حيث اإل وم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتبعاد بالمخالفة لن  المادة )  ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قانون 18واالسـ

 م. 2018( لسنة 11النظام المال  للدولة ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )

ـــنة المالية   - ــ ــ ــ ــ   نهاية السـ
ر
(  292م بالمخالفة لن  المادة )2020لم يتم جرد المخزن ا

انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ر األإجراء   دون  الحصـر إجراء عملية الجرد لألصول الثابتة بطريقة   -  رصدة المقارنة بير
يـــة واأل ـــــدة الـــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالفـــة لن  المـــادة )  رصـ انيـــة    الئحـــة( من  299الفعليـــة بـــالمخـ ر المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــرف بالمخزن المرفق ب  األصناف استالم إذن    عدم كتابة تاريــــخ  - ــ ـــ ــ ــ ــ وكذلك  أذونات الصــ
ر المخزنعدم التوقيع علي  . 12/ 3إذن الصـرف  ذلك  أمثلةومن  لها من قبل أمير

ـــــرف    دينار بموجب  3,948 ف مبلغ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لصـــالن مركز االوســـط   12/ 6رقم  إذن الصـ
والمستندات المرفقة ب  إذن الصـــرف    الحاسوب لوحظ بشأن  ان تاريــــخ  أجهزة لبيع  

 . م2021يخ  السنة المالية 

 املعاهد الفنية املتوسطة 

ي لسنة  المعاهد الفنية ا  م 2020لمتوسطة الساحل الغرنر

ــــواء بالوفاة  - ر انته  عالقتهم الوظيفية سـ االنقطاع عن العمل دون أو   وجود موظفير
 مخاطبة الهيئة بذلك. و  القانونية جراءاتالقيام باتخاذ اإل 

   ف   -
ر
ر ا ــتغالل المبـالغ المـاليـة )الفـائ ( من مرتبـات العـاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مكـافـآتالقيـام بـاسـ

ــــتحقات ــــنة  و   بدل اإلجازة   مالية وكذلك  ف مسـ ر لسـ ــــتحقات متعاونير م  2020مسـ
 مخصصات مالية لهم ومن أمثلة ذلك:  دون وجود 

اإلنفاق بيان  ( دينارالقيمة )    

مالية مكافآت   21,626 

ر المتقاعدين   إجازةبدل  للموظفير  81,694 

ر   118,801 مرتبات للمتعاونير
 

ـــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــــركةلصالن  دينار    11,120  بمبلغ  10/ 2إذن الصــ ــ ــ ــ البيارق المذهلة    شــ
ــــأن    للمقاوالت العامة ــ ــــاملة الطويلة  بشـ ــ ــــطة للمهن الشـ ــ   المعاهد المتوسـ

ــــيانة مببر ــ صـ
ـــــركةإبرام عقد مع الو   لوحظ عدم القيام بةجراء المناقصة العامة ــ ــ بالمخالفة لن     شــ

ـــــدار ة و داريمن الئحة العقود اإل   (8المادة ) ــ ــ ـــــم  إصـ ــ ــ ـــــك باسـ ــ ــ   أ . ا   / الصـ
ا
ـــــدار من  بدال ــ ــ ه إصـ

 . البيارق شـركةباسم 
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ـــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــــركةلصالن  دينار   12,115بمبلغ    12/ 5رقم إذن الصــ ــ ــ ــ موارد الخير   شــ
ـــــأن   للمقـاوالت العـامـة ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط للمهن الميكـانيكيـةبشـ ــ ـــ ــ ــ ــ الكهربـائيـة  و   مببر المعهـد المتوسـ

ـــــة العامة وعدمز  ــ ــ ــ ـــــركةعقد مع الإبرام  واره لوحظ عدم القيام بأجراء المناقصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ   شـ
ــــــادة   ــــ ــــ   يفيد  داريمن الئحة العقود اإل   (8)بالمخالفة لن  المــ

ة وعدم وجود تقرير فبر
 . األعمال القيام بتنفيذ 

إذن الصـرف    وفقدينار    1,637المراقب المال  بمبلغ  إل    مالية  بصـرف مكافأة   القيام -
ر   6/ 11-7رقم   ـــريعالو   بالمخالفة للقوانير ــ ــ ــ ــ ـــــرف    ات النافدة وعدم اعتماد تشــ ــ ــ ــ إذن الصــ

 . المراقب المال  و  المراجع الداخل  و  القسم المال  و  من قبل المعد 

ــــناف عدم وجود بع    - ــ ــ ــ ــ ـــم    األصـ ــ ــ ــ ــ ــــتالمها من قبل رئيس قسـ ــ ــ ــ ــ بالمخازن بالرغم من اسـ
بســــجل أســــتاذ المخزن ولم    وترصــــيدها   0001568االســــتالم رقم  إذن  المخازن وفق
: يتم  فها وه     

ر
 كاآلن

 المـــورد  العـــدد  الصنـــف  ت

ر اسطوانات  1  قرطبة للمعدات الطبية  شـركة 6 حجم كبير   أكسجير

ر منظم  2  قرطبة للمعدات الطبية  شـركة 6 أكسجير
 

 م 2021/ 2020  المعاهد الفنية المتوسطة ترهونة

 للخ ينةعدم وجود قسم خاص بالخ ينة  -
 
 . بالرغم من تسمية أمينا

ـــــيل قيمة اإل  دارة قيام اإل  - ـــــة   يراداتبتحصـ ـــــتمارات طلبة المعاهد الخاصـ ـــــة باسـ الخاصـ
ــــرف بحواـلة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   جبـايـة اإل 72يـة وعـدم التقيـد بن  المـادة )مصـ

ر
يرادات بموجب  ( ا

 . (5يصاالت )من اإل 

ية مثل ســــجل  - ل  دفير يومية الصــــندوق األصــــولل  عدم مســــك بع  الســــجالت الدفير
 تاد المخزن. اس

ــــنة   - ـــ ــ ــ ــ ــــة بالتوريدات خالل سـ ـــ ــ ــ ــ ــــار العروض المقدمة والخاصـ ـــ ــ ــ ــ م عل ثالثة 2020اقتصـ
ها.   موردين دون غير

ــــلحة  - ــ ــ ــــة بالتوريدات من قبل مصـ ــ ــ ــــديق عل بع  الفواتير النهائية الخاصـ ــ ــ عدم التصـ
 . ضـرائبال

ر بــالرغم من عــدم تحــديــد نوع الخــدمــات   مكــافــأة  ف مبــالغ عل بنــد   - لغير العــاملير
 . أذونات الصـرف المتعاقد عليها بموجب محا ر االتفاق المرفقة ب

  تصـديق عل بع     إهمال  -
ر
ـــــرف  وتقصـير المراجع الداخل  ا ــ ـــ ــ ــ ــ   ضـافةباإل أذونات الصـــ

ــتندات المعززة  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف    لعدم اعتماده لكل المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف إحكام الرقابة  للصـ ـــ ــ ــ ــ مما يضـ
 . الداخلية

ــــجل االعتماد بالمخلوحظ و  - ــ ــ ــ   بع  بيانات سـ
ر
ــــط ا ــ ــ ــ ــــطب وكشـ ــ ــ ــ الفة  جود حاالت شـ

 . ( من الالئحة20لن  المادة )

ر بمهــام قيــاديــة ذات طبيعــة مــاليــة ال تتمــا ر مع مؤهالتهم العلميــة   - تكليف موظفير
انية والحسابات والمخازن. 137بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير
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ـــــرف مكافآتقيام اإل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر وتحديد قيمة تلك اللبع  الع  دارة بصـ    مكافآتاملير
ر
جزاا

 ودون قرارات. 

  تشــــكيل لجان ويســــند لها مهام داخل نطاق اختصــــاص اإل  -
ر
حيث بلغ  دارة التوســــع ا

 متشابهة. أعمال  لجنة بعضها ذات طبيعة 36م 2020عدد اللجان خالل سنة 

ية   انية التسيت 
ن
 المت 

 البيان 
ي  الباب األول 

ن
 الباب الثان

 الرصيد  مصـروف ال  المسيل  الرصيد  مصـروف ال  المسيل 

 -205 138,996 138,791 787,667- 8,045,012 7,457,344 م 2020

إل   2021/ 1/ 1من  

 م 2021/ 9
5,287,855 5,056,682 231,173 215,597 - - 

 

ـــــة ب ــ ــ ـــــات المالية الخاصـ ــ ــ ـــــنة  الباب األول  بلغ  جملة التفويضـ ــ ــ   8,563,627  م2020لسـ
ـــــنة مبلغ وقدره   ـــ ــ ــ ــ ر بلغ  الحواالت خالل ذات السـ   حير

ر
كما  دينارل    7,457,344دينار ا

ة من  األول   بلغـ  قيمـة الحواالت المـاليـة للبـاب مبلغ    م2021/ 9/ 30إل   1/ 1عن الفير
حيث لوحظ    لم2021دينار مع عدم ورد تفويضــات خاصــة بســنة    5,287,855وقدره  
: بشأنها   

ر
 اآلن

ــــنة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاعات    340,672م بقيمة  2020ورود حوالة خالل سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكل سـ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
ر
تم  فها ا

ــوبــهـا بع    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هونـة تشـ ــطـة بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـالمعـاهـد الفنيـة المتوسـ ر والمـدربير تـدريس للعـاملير
 . والتجاوزاتالمالحظات 

ــــكيل لجنة مكونة - ـــ ــ ــ ــ ر   16من عدد   تشـ ــــهم مدير  أ وعل ر   المكتبإل   موظف تابعير ـــ ــ ــ ــ سـ
  ه م تتول  هذ 2020/ 02/ 11  ( بتاريــــخ 2020/ 49ب بموجب كتاب  رقم )م.ق.مالمكت

ــ ـــة الواردة دون وجود  اللجنـــة توزيــــع قيمـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا إة عالوة الحصـ   ينظم كيفيـــة  طـــار قـ
ر
نون

ر آ توزيــــع العالوة و  ر والمدربير  . لية  فها والقيمة المستحقة لمعلمير

ر قيام مدير مكتب المعاهد  إلي  بشــأن    الكتاب المشــار   من خالل  - تشــكيل اللجنة تبير
ـــــم   ــ ــ ـــــاء اللجنة بخصـ ــ ــ ـــــطة ترهونة إعطاء التعليمات ألعضـ ــ ــ   55   ما قيمتالفنية المتوسـ

ـــــهر    من شـ
 
ـــــهر اعتبارا مدرب تم أو   م من كل معلم2020حبر نهاية   5دينار عن كل شـ
ــــبب وجود وفر تم ال  ا مم  . ل  فها عالوة التدريس   ــــسـ ــــرف تصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكل   ــ   شـ

ر
 ا
 
في  الحقا

.  مكافآت ر  لبع  العاملير

ــــابق ذكره  - ــ ــ ــ ــ ر من خالل الكتاب السـ ــــكيل لجنة تتول  كما تبير ــ ــ ــ ــ ــــأن تشـ ــ ــ ــ ــ توزيــــع قيمة    بشـ
ـــــة بعالوة التدريس  عالوة  ـــــابق لتاريــــخ ورد الحوالة الخاصـ ـــــة بأن  سـ   الذي األمر    الحصـ

ر   ــكيـــل اللجنـــة كـــان الغرض منـــ   ف منفعـــة مـــاليـــة لبع  الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـــأن تشـ يبير
 لجنة فقط. بال

ر أن الحوالـة الواردة تخ  عالوة التـدريس نـاهيـك عن  - عـدم وجود تفوي  مـال  يبير
ـــــروف عدم تحميل قيمتها عل البند الذي  ف  علي  بتقرير ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات من قبل  مصـ

 .  المراقب المال 
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ــــرف ب دارة قيام اإل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالرغم من عدم توفر    مكافآتو   أتعابعل بند   الصـ للعاملير
 التغطية المالية لهذا البند وعدم وجود تفوي  مال  للبند. 

  تشكيل اللجان و  -
ر
ـــــرف التوسع ا ــ دون قرارات حيث بلغ عدد اللجان   مكافآتلها    تصــ

ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجنــة من تلــك   26لجنــة ترأس مــدير المكتــب عــدد   36  عــدد   م2020خالل سـ
  ترتب عنها  ف  

ر بقيمة  للعا   مكافآتاللجان والبر دينار خالل ســنة    230,490ملير
ــــنة  م  2020 ــ ـــ ــ ــ ــ ر ما تم  ف  خالل سـ   حير

ر
دينار حبر    166,220مبلغ وقدره    2021ا
 م2021/ 10تاريــــخ شهر 

ي 
ن
 الباب الثان

م التقني والفني  التفويضات المالية الواردة لمكتب المعاهد الفنية المتوسطة ترهونة من وزارة التعلي 

دينار كما بلغت جملة المبالغ  356,088الباب الثاني مبلغ وقدره  لن  م 2021- 2020لن السنوات 

   الصـرف:و  اإلنفاقالمالحظات لن أوجه أهم  والبيان التالي يبين ،دينار 354,388المسيلة  

 المالحظات القيمة  المستفيد  التاريــــخ 

24 /12 /2021 

 مكتبة الج يرة للقرطاسية  

والمعدات المكتبة  

 )لصاحبها  

 لفازع(صالحة السنو   ا 

50,000 

ــكـل   • ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـار بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األسـ
ر
المبـالغـة ا

 .  كبير

م  2021/ 12/ 24  عداد إذن الصـــــــــــــــــــــــــرف بتاريــــخإتم   •
.   الذي  يوافق يوم عطلة رسم 

يـات عل   • عـدم كتـابـة تـاريــــخ اجتمـاع لجنـة المشـــــــــــــــــير
 محضـر اجتماعها المرفق. 

للمســـــــــــــــــتنـــــــــدات   • الـــــــــداخل   المراجع  اعتمـــــــــاد  عـــــــــدم 
 . المرفقة 

  األقســــــــــــــــــام عــدم تحــديــد االحتيــاج الفعل  من قبــل   •
 . ة والوحدات المختص 

عدم اخذ الموافقـة المســـــــــــــــــبقـة من المراقب الـمال    •
 . قبل إجراء عملية التعاقد 

24 /12 /2021 
 مكتبة المدينة القرطاسية  

 المكتبية دواتواأل 
40,000 

 25,000 ب ع م ع 2021/ 12/ 27

 

 م 2021لسنة    منطقة نالوت  -المعاهد الفنية المتوسطة  

ـــــجل  - ــ ـــــك سـ ــ ـــــول الثابتة مما يعد عدم مسـ ــ    لألصـ
 
نظام  ( من قانون ال18للمادة )مخالفا

 م. 2018( لسنة 11رئيس ديوان المحاسبة رقم )المال  للدولة ومنشور 

  القيام   -
ر
ــــتندية دون أن يمتد دوره ا ــ ــ   المراجعة المسـ

ر
ــــار دور المراجع الداخل  ا ــ ــ اقتصـ

ئ    بالجرد المفاج 
ا
الجهة بالمخالفة  عن عدم إعداد تقارير دورية عن سـير عمل ل فـضع

 م2018( لسنة 353) ( من القرار رقم3) للمادة 

ر الــذين انتهــ  عالقتهم الوظيفيــة بــالجهــة   - ــتمرار ورود بع  مرتبــات الموظفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
ــواء كــان بــالتقــاعــد االختيــاري  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هــا أو   سـ ــــرف قيــام الجهــة بــالل  الوفــاة وغير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     تصـ

ر
ا

 . مخصصاتهم و فها عل الجهة بالمخالفة

ــــدة   - ــــاون لمـ ــــد متعـ ــــدم ورود    5إبرام عقـ ــــالرغم من عـ ــــ  بـ ــــاتـ ــتحقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر و ف مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ أشـ
 مخصصات  بالحواالت. 
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ـــــان     - ــ ــ ــ   حسـ
ر
ـــــكوك معلقة ا ــ ــ ــ   تجاوزت االباب األول  وجود صـ

ر
لمدة القانونية ولم  والثان

ــــويتها  ــ ــــويتها و األمر    ليتم تسـ ــ ــــتلزم العمل عل تسـ ــ ــــابإل   ا إحالتهالذي يسـ ــ اإليراد   حسـ
  العام

 
  هذا اوفقا

ر
ر واللوائن ا  لشأن. لما تن  علي  القوانير

  إتخـاذ اإل  -
ر
يـات ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكليـة لجنـة المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث لوحظ عـدم اإلهتمـام بتوفير    جراءاتشـ

يات.    العديد من المشير
ر
  يتم التعامل معها ا

 المستندات الخاصة بالسواق البر

ون أجهزة لقيام بتوريد ا -     يةإلكير
 
ـــــرف إل وفقا ــ ـــ ــ ــ ــ ل  دينار   6,400بقيمة    10/ 5رقم  ذن الصـــ

ــــرف و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــفات األ دي  8,059بقيمة    9/ 6رقم  إذن الصـ ـــ ــ ــ ــ   جهزة نار دون تحديد مواصـ
 الموردة. 

اف المراقــب المــال  بــ  غيــاب االهتمــام من  -    عل المخــازن اإلشر
 
ــــاتـ   وفقــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الختصـ

  المادة  
ر
انية والحســــابات والمخازن  (24)المنصــــوص عليها ا ر  من الئحة المير

ا
ل فضــــع

 بأول 
ا
ــــتاذ المخزن أوال ــــجل أسـ ــــجيل بسـ   التسـ

ر
ــــور ا    عن القصـ

ا
ــــع تيب  فضـ عن عدم الير

 المختلفة.  األصناف الجيد لبع  

 م 2019لسنة    مصـراتهالمعاهد الفنية المتوسطة  

  للمكتب خالل سنة الفح .  عدم -
 اعتماد مالك وظيقر

ـــــة    عل - ـــــد الفنيـ ـــــاهـ ـــــب المعـ ـــــاتـ لمكـ ـــــل تنظيم  وتنظيم داخل   ـــــاد هيكـ الرغم من اعتمـ
ر عدم االإال أن    المتوسـطة امتبير ر المكتب  إدارة   من قبلبالتقسـيمات المحددة ب    لير

ــــرات ل  ب ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــافة إل باإل مصـ ــ ـــــاء لبع  األضـ ــ ـــــام و عدم تكليف ر سـ ــ الوحدات ودمج قسـ
ــــهـــا  ــ ـــ ــ ــ ــ الهيئـــة الوطنيـــة للتعليم  إدارة    وذلــك بــالمخـــالفـــة ألحكـــام قرار رئيس لجنـــةل  بعضـ
  
  رقم )و   التقبر

ـــــنة  353الفبر ــ ــ ــ ـــــأن 2018( لسـ ــ ــ ــ اعتماد الهيكل التنظيم  والتنظيم  م بشـ
 تحديد اختصاصاتها. و  فنية المتوسطة بالمناطقالداخل  لمكاتب المعاهد ال

ـــــر الثابتة وذلك ل  األصول سجل خاص ب ال يوجد  - ــ ــ ها ومتابعتها والمحافظة عليها  حصــ
 التلفو  من الضياع 

 
 . ات النافذة بالخصوصتشـريعلل ل وفقا

ــــرف  قســـم المراجعة الداخلية اعتماد كافة المرفقات ب  إغفال  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بما يفيد  أذونات الصـ
ــــحتها ومطابقتها للقانون واال ــ ــ ــ ــــرف    بالختم والتوقيع عل  كتفاءصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ فقط  إذن الصـ

انية والحسابات والمخازن. 99بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ئ للخزائن و   عـــدم - ــام بـــالجرد المفـــاج  ــالقيـ ــالفـ من   (293-88ة للمواد )المخـــازن بـــالمخـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ـــــاب إحـاـلة   لم يتم - ــ ـــ ــ ــ ــ ي لحسـ ــيـد اـلدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   البـاب األول الرصـ
ر
م والبـالغ  2018/ 12/ 31ا

ــابإل    دينـــار  21,043 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار 15العـــام بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة )اإليراد    حسـ
  رقم )

ـــــنة  375المجلس الرئا   لحكومة الوفاق الوطبر ـــ ــ ــ ــ ـــــأن إقرار 2019( لسـ ـــ ــ ــ ــ م بشـ
 . ةترتيبات مالي

-  
 
ــوع الفح  مبلغـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـة موضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم الغيـاب خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وقـدره    بلغـ  قيمـة خصـ

ر لنــا   لدينــار   118,474 ــــوص لم يتبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــابــات  إل    هــذه القيمــةإحــالــة    وبــالخصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
 المختصة. 
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لصالن حساب الودائع الباب األول  دينار من حساب    115,000لوحظ خصم مبلغ   -
ـــــر ب  213710رقم   ـــــالجمهورية أحمد الش   ف مصــ ـــــرف رقم بال   بموجبل  ريفــ   إذن الصــ

  2019/ 12/ 31بتاريــــخ  
ر
انية ا ر ــــرفل   م حمل  عل بند حسابات خارج المير ــ ــ إذن الصــ

ي لحساب      الباب األول  وتمثل هذه القيمة تعلية الرصيد الدفير
ر
ل  م 2019/ 12/ 31ا

 :  وقد لوحظ بشأن  ما يل 

 لقرار رئيس لجنةاإلجراء   تم هذا  -
 
ــتنادا ـــ   دارة إ  اسـ

   و   الهيئة الوطنية للتعليم التقبر
الفبر

  م  2019( لســـنة  849رقم )
ر
تفوي  الســـادة مدراء  بشـــأن   م2019/ 12/ 31المؤرخ ا

ي   مكاتب المعاهد الفنية المتوســطة بالمناطق بتعلية المبالغ حســب الرصــيد الدفير
  تخ  العمل اإل   ماناتم لحساب الودائع واأل 2019/ 12/ 31حبر تاريــــخ  

  والبر
ر
ضاا

ــــة  كافآتمالو  ــ ـــ ــ ــ ــ (  164- 161عل هذا القرار مخالفت  للمواد )  يالحظ ل و وعالوة الحصـ
انية ر ــاباتو   من الئحة المير ــ ــ ــ ــ    ,المخازنو   الحسـ

ا
ــــع ــ ــ ــ عن مخالفة ذلك ألحكام المادة   فضـ

  رقم )17)
ـــــنة  375( من قرار المجلس الرئا   لحكومة الوفاق الوطبر ــ م  2019( لسـ

 . ةإقرار ترتيبات ماليبشأن 

ام إدار لوحظ عـدم   ▪ ر الهيئـة الوطنيـة للتعليم  إدارة    المكتـب بقرار رئيس لجنـةة  الير
  
  رقم )و   التقبر

ــنـة 849الفبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــار إليـ م  2019( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل  ل  المشـ حيـث تبير
ــد المرتبـــات   ـــــات بنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مخصـ

ر
ــا تمثـــل بواا   تم تعليتهـ

ــة البر الفح  أن القيمـ
  المرتب( والذي تم تســييل  خالل ســنة الفح ســاســاأل 

ر
ن  لم  إل حيث  ية )صــاا
ــي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــييـلأو    يتم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة الفح  لبنـد مقـاـبل العمـل أي  تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مبـالغ خالل سـ

  اإل 
ر
ـــــاا ــ ــ ـــــييل  مكافآتوال ضـ ــ ــ عل   مبالغ لبند عالوة التدريسأي   وكذلك لم يتم تسـ

 من سنة الفح . األول  دينار للنصف 1,007,190الرغم من تخصي  مبلغ 

ــــرف    ن  تم قيد قيمةأ لوحظ   ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حســــابات خارج  عل   تحميلها و  المذكور إذن الصــــــ
انية وعدم تحميلها  ر ـــــم  منها عل    المير ـــ ــ ــ ــ   خصـ

ـــــة البر ـــ ــ ــ ــ الذي  األمر    البنود المختصـ
ــــدة ترتــب عليــ  إظهــار   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة بــالبــاب األول  بنود    أرصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقرير    أرصـ

ر
غير حقيقيــة ا

ــــروف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ة من مصـ ل  م 2019/ 12/ 31وحبر  م  2019/ 1/ 1 ات الفعلية عن الفير
انية والحسابات والم25بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  خازن. ( من الئحة المير

ــكـل  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارة إل  ودون اإل   إجمـال  تم تعليـة القيمـة بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ اموجود  شـ ر   تـاريــــخ   الير
ر
قـائم ا

  إدارة    التعليـــة وكـــذلـــك لم ين  قرار رئيس لجنـــة
  الهيئـــة الوطنيـــة للتعليم التقبر

  رقم )و 
  أسبابهذه المبالغ و   تصـرف فيما  إلي     المشار م  2019( لسنة  849الفبر

ـــــاب الودائع ــ ـــ ــ ــ ــ انية  164ام المـادة )ـبالمخـالفـة ألحكـل  تعليتهـا لحسـ ر ( من الئحـة المير
 والحسابات والمخازن. 

 إل  إحالة تقرير اإل و   قيام المراقب المال  للمكتب بةعداد   عدم -
 
المراقب  يرادات شهريا

  
    المـــال  العـــام للهيئـــة الوطنيـــة للتعليم التقبر

 
( وذلـــك بـــالمخـــافـــة 7/ ملنموذج )موفقـــا

انية25ألحكام المادة ) ر  المخازنو  باتالحسا و  ( من الئحة المير

ــــريعوجود   عدم - ــ المعاهد الفنية الخاصة كذلك عل   ات تنظم الرسوم المفروضةتشــ
ر لنا وجود ســجالت ملفات مالية خاصــة بتنظيم جباية هذه الرســوم لدي  أو  لم يتبير

المناط بها متابعة المعاهد  و   وحدة المعاهد الخاصــــة التابعة لقســــم شــــؤون المعاهد 
ــــة وفق قرار رئيس لجنــــة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ارة  إد  الخــــاصـ

  رقم و   الهيئــــة الوطنيــــة للتعليم التقبر
الفبر

ــــنة  353) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن 2018( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اعتماد الهيكل التنظيم  والتنظيم الداخل  لمكاتب  م بشـ
 تحديد اختصاصاتها. و  المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق
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  نطاق   -
ر
ــــة الواقعة ا ــ ــ ــــطة الخاصـ ــ ــ ــــتغالل العديد من المعاهد الفنية المتوسـ ــ ــ لوحظ اسـ

  عامةاختصــاص المكتب  
ر
ــــرات   تابعة لمكتب المعاهد الفنية المتوســطة    لمبان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصــــ

ــــراتـ ل األمر كـذلـك مراقبـة التعليم  و  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    الـذي يعـد مصـ
 
ألحكـام الئحـة تنظيم  مخـالفـا
الهيئة الوطنية  إدارة   المعاهد الفنية المتوســــطة الخاصــــة الصــــادرة بقرار رئيس لجنة

  
  رقم ) للتعليم التقبر

 م. 2016( لسنة 365والفبر

 م 2020  الفنية المتوسطة بالزاوية لسنةالمعاهد  

ر بما يراع في  انتظام   - ــنوية للموظفير ــ ــ   لإلجازات السـ
ــع جدول زمبر ــ ــ عدم التقيد بوضـ

( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 14المادة )  واســــتمرار العمل وذلك حســــب ن 
ــــنة  12) ــ ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ ــ تب علي  تحميل الدولة  ل األمر  عالقات العملبشـ الذي يير

 . مالية اعباء

-    
ـــــب العينة البر   بع  الملفات الوظيفية حسـ

ر
ـــــل  ا عدم وجود المؤهل العلم  األصـ

 تم االطالع عليها واالقتصار عل صورة فقط. 

ـــــدار قيام مدير المكتب   - ــ ـــــأن    قرارات بةصـ ــ ـــــكيل لجان و ف  بشـ ــ مالية لها    مكافآتتشـ
ــميم عمـل األ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بهـا ه  من صـ

ر ـــــامبـالرغم من ان المهـام المكلفير ــ ـــ ــ ــ ــ تب  التـابعـة للمك  قسـ
ــــب قرار وزير التعليم رقم  ــ ــ ــــاتها حسـ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــــمن اختصـ ــ ــ ــــنة    (1066)ومن ضـ ــ ــ   م2019لسـ

 . اعتماد التنظيم الداخل  لمكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطقبشأن 

التكليفات  أو إصـدار   التوريداتإجراء   عدم وجود إقرار كتان   من المراقب المال  عند  -
    ممــا يعــد 

 
(  26والمــادة )ل  نظــام المــال  للــدولــة( من قــانون ال20لن  المــادة )مخــالفــا

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

-   
ر
  إعداد تقارير دورية عن ســير العمل  أداء  قصــور قســم المتابعة ا

ر
مهام  والمتمثلة ا
اح سبل تصحيحها    . ومعالجتها وتحديد االنحرافات واقير

ـــــادرة ع - ــ ــ ــ ـــــالت والقرارات الصـ ــ ــ ــ ـــــخة من المراسـ ــ ــ ــ    عدم التقيد بةحالة نسـ
ن المكتب والبر

تـب عليهـا  امـتير ر ــبـة ـبالمخـالفـة لن  المـادة )إل   ات مـاليـةالير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 48ديوان المحـاسـ
 . تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالت بشأن  م2013لسنة  (19)القانون رقم 

ر واللوائن المالية المنظمة لعمليات - ــــرف    عدم تقيد الجهة بالقوانير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ عل بنود  الصـ
انية ر  . عل بنود لم ترد مخصصات مالية لها الصـرف قيام الجهة بل و المير

 ية بشكل دوري وفعال. مصـرف ها بالحسابات الأرصدتعدم قيام الجهة بمتابعة  -

ــــور األ - ــــعف وقصـ ــــامضـ     قسـ
ر
ــــوص عليها بموجب  أداء  التابعة للمكتب ا مهامها المنصـ

ــنــــة    (1066)قرار وزير التعليم رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2019لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اعتمــــاد التنظيم الــــداخل   بشـ
 لمكاتب المعاهد الفنية المتوسطة. 

ــــطة بالزاوية - ـــ ــ ــ ــ   وكوادر قانونية  إل   افتقار مكتب المعاهد الفنية المتوسـ
ر
ــــم قانون ـــ ــ ــ ــ قسـ

 . متخصصة وذات كفاءة 

يــات عل البيــانــات الكــافيــة فيمــا يتعلق بــالمواد   - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم احتواء محــا ر لجنــة المشـ
 . نسبكتفاء بتحديد العرض األ الموردة واال األصناف و 
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ــــول واالبالجرد الفعل  لأل   عدم القيام - ــ ــ ــ ــــر بعملية    كتفاءصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ــوفــات الجرد واأل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كشـ يــة لتحــديــد  المطــابقــة بير ــــدة الــدفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن إوجــ  االختالف  أ رصـ

  وجدت
 
انية والحسابات والمخازن299للمادة )وفقا ر  . ( من الئحة المير

لمسـتندية  دوره عل المراجعة ا  اقتصـار و   عدم فاعلية دور مكتب المراجعة الداخلية -
ــابات الإل  دون أن يمتد دوره  ـــ ــ ــــرف التفتيش عل الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــجالت الماليةمصـ ــ   ية والسـ

ــــازنوإجراء   ئ للخزائن والمخـ ــــاج  ــــداء    الجرد المفـ ــــدات  وإبـ ــــة عل التوريـ ــاحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ  بـضــ رأيـ
يات   والمشير

ا
 . المكتبوأعمال  عن عدم تقديم تقارير دورية لنشاط فضع

امعــــدم اال - ر ــنــــة المــــاليــــة  لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهــــايــــة السـ
ر
انيــــة ا ر وزارة المــــاليــــة  إل    بــــةحــــالــــة فــــائ  المير

انية. ساسبالمخالفة للقواعد األ  ر  ية لتنفيذ المير

ـــــرف    القيام - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مقابل العمل اإل بصـ
ر
ــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالمكتب دون وجود    ضـ لبع  الموظفير
ــــروف مخصصات مالية حيث تم تحميل هذه ال ـــ ــ ــ ــ ية  ساسات عل بند المرتبات األ مصــ

ل حيــث أن  قــب المــال  بــالمكتــب بــالعمــل اإل تكليف المرا  لوحظ   
ر
ــــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األعمــال هــذه ضـ

  العمـل التنفيـذي وتفقـده  
ر
ـــــاتـ  وتـدخـل  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ تتعـارض مع وظيفتـ  وتتجـاوز اختصـ

 . استقالليت 

ـــــرف مكافآت    القيام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــات مالية  بصـ ر بالمكتب دون وجود مخصـــصـ لبع  الموظفير
 . يةساسات عل بند المرتبات األ مصـروف حيث تم تحميل هذه ال

ر من مكتب المعاهد الفنية المتوســطة بالزاوية دون  اســتمر  - ار ورود مرتبات المنقولير
ـــــأن أيـة   اتخـاذ  ــ ـــ ــ ــ ــ ر لهـا وعـدم مخـاطبـة  إل    نقـل مرتبـاتهمإجراءات بشـ الجهـات المنقولير

 لجنة ترشيد المرتبات بذلك. 

ــــيد  عدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــابدينار    53,602خر المدة والبالغ قيمت   آ إحالة رصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العام  اإليراد   لحسـ
ــــرف ب ــ ـــ ــ ــ ــ انية  ليبيا    مصــ ر المركزي بالمخالفة لنصوص القانون المال  للدولة والئحة المير

  . والمخازنوالحسابات 

لصالن  دينار    10,315ة  إجماليوبقيمة    م2020/ 12/ 30بتاريــــخ    12/ 2إذن الصــــرف   -
ـــــالمطبعة الدولية للطباعة والدعاية والنشـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مقابل تزويد المكتب باختام ورســـائل  ــ

ـــــم   ــ ــ ــ ـــــمية ملونة وورق رسـ ــ ــ ــ ـــــتفيد عللوحل  رسـ ــ ــ ــ ـــــم وختم المسـ ــ ــ ــ إذن  ظ عدم وجود اسـ
 الصـرف. 

ــــابات   - ــ ــ ــ ــ ــــوية للحسـ ــ ــ ــ ــ     –)الباب األول  من خالل فح  مذكرات التسـ
ر
ر    (الباب الثان تبير

ــــدة  ــ ــ ــ ــ ــــكوكل  معلقة أرصـ ــ ــ ــ ــ ــــابقة  إل  حيث يرجع تاريــــخ بع  الصـ ــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــ ــ - 2018سـ
 إجراء    دون القيام باي   م2019-2020

 
ر  أل   لتســويتها طبقا   (122ل  118)حكام المادتير

انية والحسابات والمخازنمن  ر  . الئحة المير

 م 2019لسنة    المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس

ــير  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وإعـداد التقـارير الـدوريـة عن سـ
ر
ــير مكتـب المراجعـة الـداخليـة بـالمكتـب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تقصـ

اح الحلول المناسبة   اتخاذ القرارات المناسبة دارة حبر يساعد اإل ل العمل واقير
ر
 . ا

ــــك دفير إدارة    عدم قيام - ــ ــ ــــ  علي  المادة  المكتب بمسـ ــ ــ ــــندوق وفق ما نصـ ــ ــ  يومية الصـ
انية والحسابات والمخازن ( من الئحة81) ر  . المير
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  تســوية الصــكوك المعلقة من ســنوات ســابقة بالمخالفة لن   إدارة   تأخر  -
ر
المكتب ا

انية والحسابات والمخازن ( من الئحة118المادة ) ر  . المير

ــــتندي لبع    - ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ــ ــــرف  ضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــة با أذونات الصـ ــ ــ لغير   مكافآتلوالخاصـ
ر ) ر بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادتير ـــــابـــات    ( من الئحـــة100-99العـــاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر المير

 . والمخازن

  تســــديد أقســــاط الضــــمان اال إدارة    عدم قيام -
ر
 بالرغم من اعتمادها  جتماع  المكتب ا

  التفوي  المال  
ر
 . الذي يعرض المكتب لغرامات ماليةاألمر  ا

يم  ف كوبونات الوقود وبطاقات الدفع  لتنظآلية   عدم التقيد بفتن سـجل لوضـع -
ــبق داخل المكتب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    المسـ

 
ر المعمول بها وفقا   ل  للوائن والقوانير

ر
ر لنا غموض ا إذ تبير

 . عملية  ف تلك الكوبونات والبطاقات

ســــجل لألصــــول الثابتة يتضــــمن كافة البيانات المتعلقة بكل أصــــل عل إمســــاك  عدم -
ــور رئيس ديوا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـة رقم )حـده ومتـابعتهـا ـبالمخـالفـة لمنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   11ن المحـاسـ

ر
( المؤرخ ا

 . م2018/ 11/ 5

  منن ال -
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من قبـل اإل   مكـافـآتالتوسـ دينـار   9,700حيـث بلغـ    دارة لغير العـاملير

ــن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بهــا بــالمخــالفـة    حيــث لوحظ من حيــث عــدم وجود تقــارير توضـ المهــام المكلفير
ر ) انية والحسابات والمخازن ( من الئحة100-99لن  المادتير ر  . المير

ئ للمخـازن ممـا يعـد عدم  -     القيـام بالجرد المفـاج 
 
( من الئحـة 293لن  المـادة )مخـالفـا

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ي لإل 
 فرع سبها  دارةالمعهد الوطنن

 2020-  2019  نظام الرقابة الداخلية

(  23عدم قيام المراقب المال  بمســـك ســـجل االعتمادات المالية بالمخالفة للمادة ) -
ان ر  ية والحسابات والمخازن. من الئحة المير

ـــــرف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية بالمخالفة للمادة )  الصـ ر ( من القانون  10بالتجاوز عل بع  بنود المير
انية والحسابات والمخازن. 13المال  للدولة والمادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــمان المحافظة عليها ومتابعتها   - ــ ـــــول المملوكة للمعهد لضـ ــ ـــــجل لألصـ ــ ـــــك سـ ــ عدم مسـ
ــور   لللــدولــة  ( من قــانون النظــام المــال  18والرقــابــة عليهــا بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومنشـ

 . م2018( لسنة 11رئيس ديوان المحاسبة رقم )

-   
ر
ــور المراقـب المـال  بـالمعهـد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف قصـ ــم المـال  والمخـازن واعـداد   اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

ــــروفالتقارير الشهرية الالزمة حيث لوحظ قيام مدير المعهد بةعداد تقارير ال ات  مصــ
ــادة ) ــالفـــة للمـ ــالمخـ ــات بـ ــاطـ ــابـــات    ( من الئحـــة24الفعليـــة واالرتبـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة والحسـ انيـ ر المير

 والمخازن. 

  إعداد تقارير ال -
ر
ات عن المواعيد المحددة بالمخالفة ألحكام المادة  مصــروف التأخر ا

انية والحسابات والمخازن. 25) ر  ( من الئحة المير
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ـــــدم مسك دفير استاذ لقيد جميع البيانات الخاصة بالمخازن وبطاقات لحركة  - ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ عــ
ر الوارد وال ـــــرف المخزون تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــنف بالمخالفة  و   منصـ ــ ــ ــ   من كل صـ

ـــــيد المتبقر ــ ــ ــ الرصـ
ر ) انية والحسابات والمخازن. 232-231للمادتير ر  ( من الئحة المير

  القيام بالمهام المسندة  -
ر
ـــة الداخلية بالمعهد ا ــ ــ ــ ـــراجعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب المـ ــ ـــور مكتـ ــ ــ ــ ــ ــ عل إلي     قصـ

ــــرف   بصمات ل  عل مستنداتأي    أ مل وج  حيث لوحظ عدم وجود  ــ ــــدا الصــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ عــ
 فقط. أذونات الصـرف عل  الختم

ـــــرف  ختم    إغفال  - ــ ـــــرف    والمستندات المتيدة لها بما يفيد أذونات الصــ ــ بالمخالفة  الصــ
انية والحسابات والمخازن. 105لما نص  عليها المادة ) ر  ( من الئحة المير

ية انية التسيت  ن  المت 

امعـدم   - ر ــمهـا عنـد  ف    الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم خصـ
ــتقطـاعـات القـانونيـة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعهـد بـةحـالـة االسـ

 المرتبات للجهات المخصومة لصالحها. 

ــــــدم استيفاء بيانات   - ــــ ــــ ــــ ــــ وكتابة رقم أذونات الصــــرف  الخاصة ترقيم  أذونات الصــــرف  عــ
ــابـــات    (99)وتـــاريــــخ التفوي  بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر من الئحـــة المير

 . والمخازن

ــــروف تع يز المســتندي لل نق  ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية    (99)ات بالمخالفة للمادة  مصــــ ر من الئحة المير
 . والحسابات والمخازن

انية السنة المالية   - ر ات سنوات سابقة بالمخالفة ألحكام  مصـــروف م ب2019تحميل مير
انية والحسابات والمخازن. 13المادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــود ما يفيد ا - ــ ــ ــ ـــالية دون وجـ ــ ـــرف مبالغ مـ ــ ـــة منها مصــروف ستالم المستفيد للقيمة الصـ ــ ــ   ـ
ــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء عدد 2019/ 12/ 31بال رقم بتاريــــخ  إذن الصــــ م لصــالن دار المعرفة قيمة شر

 دينار.  6000كر   تدريب بقيمة   100

ات لم تورد للمعهد. بصـرف  القيام - ر  مبالغ مالية عل بع  التجهير

أو    وجــــــــــود عــــــــــالقة وظيفيةتحـــــويـــــــــــــــل مبالـــــــــــــــغ مالية لحسابات شخصية ألفـــــــــــــــراد دون  -
 تعاقدية تربطهم بالمعهد. 

ــــاع  - ــ   تــــــوفير العديد من  أسلوباتــبــ
ر
ــــة احتياجالتكليف المباشر ا ــ ــــالفــ ــ ــ ات المعهد بالمخــ

 ة. داريلالئـحـــة العقـــــود اإل 
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 قطاع الصحة الفصل السادس عشر:  
ــــحة و يعتي  ملف   ــ ــ  لكافة الالعالج من أكير الملفات  الصـ

 
ــــم  حكومات حيث  تحديا ــ ــ اتسـ

ــحيـــة  ادارتـــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوائيـــة والتخبط وكـــانـــ  النتيجـــة ه  تردي جودة الخـــدمـــات الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالعشـ
ــــة للمواطن وتع ــــدمـ   ير المقـ

ر
ــــا ا ــــا وتوقفهـ ــــان  هـ ــــب األحيـ ة    أغلـ ــــة الكبير ــــاليـ ــــالغ المـ رغم المبـ

ــــة   ــ ــــصـ ــ ــــحةالمخصـ ــ   لم تحقق المأمول عل أرض ال للصـ
تناول هذا واقع نتيجة عدم والبر

ــول المواطنونالملف من قبــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحكومــة بــاألهميــة الالزمــةل مــا ترتــب عليــ  عــدم حصـ
ــــحية ذات جودةلعل خدمات   ــــية هذا الملف لما ل  من جوانب    صـ ــــاسـ عالوة عل حسـ

ـــــانيـة تجعـل من الـدولـة بكـامـل مكونـاتهـا اجتمـاع ــ ـــ ــ ــ ــ ــطـدم يـة وإنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أمـام أمر واقع مرير يصـ
ر الوق  الالزم للتصحين والمواط ـــــضين متناقضير ـــ ــ ــ ــ ن الذي ال يملك هذا القرار في  بعنــ

الوق  مما يتطلب االمر لتســـيير هذا القطاع الحســـاس صـــفات قيادية اســـتثنائية تعمل  
  نفس الوق 

ر
  اطاري اإلصالح والتسيير ا

ر
 . ا

 خمصصات قطاع الصحة 
ــــح   إجمال   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيلة للجهات التابعة للقطاع الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحة والجهات    المبالغ المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ )وزارة الصـ

 : م2021خالل السنة المالية  (التابعة لها 

 مالحظات   المسيلة   الباب

  1,203,064,590 )الوزارة( ول األ الباب 

  1,690,000,000 (الصحة بالمناطق) ول  األباب ال 

  الباب 
  1,414,728,630 )م. عمومية(  الثانر

  131,149,624 )التنمية(  الثالثالباب 

 لم تسيل   250,000,000 1,641,882,236 (الطوارئالباب الخامس ) 

( مداد جهاز اإل الرابع )    2,950,000,000 الطب  

  9,030,825,080 المجموع الكلــي 
 

ــيالمبالغ المسيلة للمستشفيات التعليمية و   إجمال  بلغ  كما  ـــ ـــ ــ ــ ــ مبلغ  ة والقروية  التخصصــ
فيع بع  الوحـــدات  قيـــام الحكومـــة بدينـــار حيـــث يالحظ   2,031,789,275وقـــدره   ير
ــــحية  ــــةل وقد بلغ   الصـ ــــح  عام    289حيث كان   دون دراسـ   334إل   م2020كيان صـ
ــكــل عـبء نفقــات مرتفعــة عل الخزانـة العــامـة وفيمــا ل  م2021خالل عـام   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يل   ممــا يشـ
 : المراكز والكيانات الصحيةبنفقات جدول 

ي  الباب األول  الجهـــــــــــــــــة 
ن
 اإلجمالي  ريالطوا  الباب الثالث  باب ثان

 820,350,965 0 0 271,500,000 548,850,965 المستشفيات التعليمية

 239,329,489 0 0 70,666,248 168,663,241 المستشفيات العامة والمرك ية

 256,151,760 68,000,000 105,149,624 34,300,000 48,702,136 ةالتخصصـي المراكز 

 375,083,873 0 0 127,313,749 247,770,124 المستشفيات القروية

 216,452,373 0 0 103,740,000 112,712,373 المراكز العالجية

 91,847,769 0 0 34,556,000 57,291,769 العيادات المجمعة  

ات ومصارف الدم   32,573,046 0 0 13,950,000 18,623,046 المختي 

 2,031,789,275 68,000,000 105,149,624 656,025,997 1,202,613,654 المجموع 
 

ــــاب   - ــ ــ ــ ــ ــــاب الباب الثالث وحسـ ــ ــ ــ ــ   تم تمويلها من حسـ
ــــن الجهات البر ــ ــ ــ ــ البيان التال  يوضـ

 : م2021خالل السنة المالية  الطواري 
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 المجمـــوع  الباب الثالث  الطوارئ الجهة 

 74,194,624 59,194,624 15,000,000 مركز بنغازي الطب   

 25,180,000 15,180,000 10,000,000 الطب   مصـرات  مركز 

  الجامغ  طرابلس 
 15,000,000 0 15,000,000 المستشقر

 10,000,000 0 10,000,000 مركز سبها الطب   

ق الطب     12,000,000 0 12,000,000   مركز طي 

 الطب    
ر  20,875,000 14,875,000 6,000,000 مركز زليير

 157,249,624 89,249,624 68,000,000 المجموع 
 

ن    بند التحسي 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عل    لــةيبلغــ  قيمــة المبــالغ المسـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من    بنــد التحسـ إل   م2021/ 1/ 1خالل الفير
دينار منها ما تم  ف  من حسابات الوزارة    143,667,728ما قيمت   م  2021/ 12/ 31

ة من حســــاب وزارة المالية ر المخصــــصــــات والجدول    ومنها ما تم  ف  مباشر التال  يبير
 : والمضوفات عل البند 

 القيمة  البيان 

 120,000,000 المخصصات 
  

ة من حسابات وزارة   مبالغ تم  فها مباشر

 الصحة
107,053,478 

ة من حسابات وزارة   مبالغ تم  فها  مباشر

 المالية
36,614,250 

 143,667,728 اجمالي المرصوف 

 23,667,728 التجاوز 
 

ر المخصــصــة لالمبالغ  لالســتفادة من   واضــحة ر ية أو خطة  وجود عدم  - بند التحســير
ة المســــتشــــفيات والمراكز الصــــحية   ظل كير

ر
بلغ عدد القرارات الصــــادرة من حيث    لا

ـــــحة ـــــأن   وزير الصـ ر بشـ ـــــير ـــــي  مبالغ لغرض  فها من بند التحسـ قرار   48عدد    تخصـ
من القرارات الـصادرة    وقد بلغ ما تم  ف   دينار   40,650,000بقيمة مالية وقدرها  

ر لم يتم  لجهة  17دينار لعدد    15,300,000ما قيمت      حير
ر
ــــرف    ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   31لعدد  الصـ

 . دينار  25,350,000 جهة وبما قيمت 

ر ب - ــــير ـــــروف القيام بتحميل بند التحسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــابقة  مصـ ــــنوات سـ   22,018,997بقيمة  ات سـ
  دينار  

ر
امتتمثل ا ر ـــــالن بع  الالير ــــركاتات لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــدرت لها تكليفات عن طريق   شـ صـ

ــــفيـــات والمركز    جهزة لوزارة لتوريـــد بع  األ ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن بع  المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمعـــدات لصـ
 . ( من القانون المال  20بالمخالفة للمادة )ل م2020سنة إل  الصحية بعضها يرجع

ــدير  - ــاطبـــة مـ ــحـــة بمخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــام وزير الصـ ــةإدارة    قيـ ــاليـ ــة بوزارة المـ انيـ ر ــالـــة    المير ـــــأن إحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ
ــتحقـات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركاتبع  المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ها والذي بدوره قام بةحالة مبـالغ لهـذه    شـ دون غير

 ال
 
ـــــركات خصما ــ ــ ر شــ     من بند التحسير

 
  يستوجب ان   األعمال طبيعة البند و مخالفا

البر
 : ع من قدرة المستشفيات والبيان التال  يوضن هذه المبالغف تقوم بها الوزارة للر 
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ام تاريــــخ اال القيمة  المستفيدة   شـركة ال  رقم كتاب الوزير  ن
ُ
 لت

ر زمزم   شـركة 3423  2019 14,453,387 عير

 2020 2,502,000 الر يا الدقيقة شـركة 3422

 2020/ 2019 3,525,622 االفريقية شـركةال 3421

 2020/ 2019 1,572,472 الليبية المتحدة  شـركةال 3420

 - 22,053,483 اإلجمالي 
 

 لجان العطاءات  

ـــــوص  ــ ــ ـــــكل كبير عن نصـ ــ ــ ـــــحة بشـ ــ ــ   انحرف  وزارة الصـ
ر
ـــــوابط الئحة العقود اإلدارية ا ــ ــ وضـ
ـــــاءات او الخدماتل حيث تلجأ  ــ ـــ ــ ــ ــ   اعمال التوريدات او االنشـ

ر
ــواء ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ توفير احتياجاتها سـ

ة لتوفير  لتكليفات  دائما إل ا لمسـتشــفيات والمرافق الصــحية  احتياج لما يرد من المباشر
اء كان   ســو للجان العطاءات أو اإلدارات الفنية المختصــة    االحتياجات دون إحالة هذه  

: ـ الم هال حيث لوحظ بالخصوص ما يل  وعات او الصيدلة أو غير
 شر

ـــــر حســـب مليار    1.9م مبلغ  2021العام تخصـــيصـــ  للوزارة خالل  بلغ ما تم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  الحصـ
ـــــروعالإدارة  المقدم من  ــ ـــــروعالو   ات المنتهيةمشــ ــ      ضافةباإل  اإلنجاز ات تح   مشــ

البر
ــتلزمــات وفق التقرير الو   توريــد المعــدات المختلفــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــدلــة إدارة    معــد من المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

 : بالخصوص تفاصيلها حسب البيان التال  

 القيمة  البيان 

ر تكليفات متعلقة بمصانع األ   439,105,836 كسجير

 759,799,766 التحويرو  تكليفات متعلقة بالصيانة

 212,105,903 المعدات و  تكليفات متعلقة بالمستلزمات 

 545,700,000 تكليفات متعلقة بالمشغالت  

 1,956,711,505 القيمة   إجمالي 
 

ــــغالت  ات  تكليفبلغ  ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدرت من قبل    102المتعلقة بالمشـ ــ ـــ ــ ــ ــ وكيل  مليون يورو صـ
  بالمخالفة.  وزارة الصحة

ــاريــــع المتعلقة    إهمال  - ـــ حيث  والمعدات الطبية    باألجهزة جانب المتابعة الفنية للمشـ
ــــيل فنيةالتكليفات المحا أن أغلب   ـــ ــ ــ ــ ــــفات  أو    لة ال تحتوي عل تفاصـ ـــ ــ ــ ــ ــــة مواصـ ـــ ــ ــ ــ كراسـ

ــــتش  ــ ـــ ــ ــ ــ باالعتماد عل   التوجي و  الضمانات المقدمة بالخصوصو   رح العمل للتفصيل  ــ
 . المراكز الصحيةالمستشفيات و من قبل  محا ر التسليم المعدة و  تسليم

ـــــنع   - ر القيام بتوريد مصـ ـــــجير ـــــقر األ  أكسـ ـــــتشـ ـــــفات    طفال طب   لمسـ بنغازي بنفس مواصـ
  ح
ر
ـــــقر ا ــ ـــــتشـ ــ ـــــنع الموجود بالمسـ ــ ر  المصـ ـــــيانة دورية أ ير ــ ـــــنع القديم يحتاج لصـ ــ ن المصـ

. األ مصانع بشأن أوضاع  حسب الكشف المقدم ر  كسجير

الطب   باســـتالم اإلمداد   هاز االيعاز لج مراســـالتم وزير الصـــحة بةحالة العديد من قيا  -
 
 
ـــــفيها    توريدات لم يكن الجهاز طرفا ــ ــ ـــــاب    ديد قيمتها والطلب من  تسـ ــ ــ الباب  من حسـ
ــــ  من بنود   (2411رقم )الرابع الخـــاص بـــدعم االدويـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالرغم من ان اغلبهـــا ليسـ

ــــالن بع   حيـث أنهـا   الـدعمل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـة لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة من وزارة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عبـارة عن تكليفـات صـ
ــــركاتال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــتلزمات ومعدات طبية    أجهزة  لغرض توريد   شـ ــ ــ ــــانع  و ومسـ ــ ــ ر مصـ ــــجير ــ ــ أكسـ
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ها من و  ــيارات وغير ــ ــ ــ ــروفاتسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ انية التحول  المتعل   المصـ ر حيث تعتي  هذه  ,قة بمير
ــــروفات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية الصــحة وال عالقة لها ب  المصــــ ر ــــرف من ضــمن مخصــصــات مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من   الصــــ

 مثلة عل ذلك: ومن األ  الطب   اإلمداد  ( بجهاز 2411مخصصات الدعم رقم )

 قيمة المعامالت  عدد المعامالت تاريــــخ الكتاب رقم الكتاب

207 04 /01 /2022 9 40,106,720 

633 06 /01 /2022 9 26,207,360 

636 06 /01 /2022 4 16,300,000 

10061 09 /01 /2022 5 15,955,606 

59 01 /08 /2021 1 3,900,000 
 

ــنــاف توجيــ  اإلنفــاق   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فعل   احتيــاج وجود  دون  نحو توريــدات أجهزة ومعــدات واصـ
  
 
ـــــبقا ــ ــ ـــــافة إل لها محدد مسـ ــ ــ ل التكليفات  ل إضـ

م
  ج
ر
ـــــادرة غياب التحديد التدقيق ا ــ ــ الصـ

  مواصـــفاتها 
ر
بتوريد موصـــفات    للمواصـــفات الفنية للتوريدات مما يســـهل التالعب ا

 
ا
ــمن التقرير حـــاالت تالعـــب تم الوقوف عليهـــا فعع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـــار عـــاليـــةل ويتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رديئـــة بـــأسـ

 . واتخذت فيها اإلجراءات الالزمة

ـــــركات الموردة حيث   - ــ ـــــريب   الواضن ألغلب الشــ ــ ر التهرب الضــ ـــــركات    تبير ــ أن أغلب الشــ
ـــــريبة  ملصقات  تقدم   ـــ ــ ــ ــ ويرل  معفاة من الضــ ر شهادة  تقدم وبعضها  وبعضها يشوبــها الير

  ذات الوق   بالرغم من أنها   إثبات سداد ضــــريب   بالخسارة 
ر
تتحصل عل تكليفات  ا

 . ر  بمبالغ تصل إل الماليير

ة دون التقيـد   - ــــادرة عن الوزير تمـ  بطريقـة التكليف المبـاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أغلـب التعـاقـدات الصـ
  ظــــل تعطيــــل لجنــــة العطــــاءات  بالئحــــة العقود اإلدار 

ر
يــــة والقــــانون المــــال  للــــدولــــة ا

 . المرك ية وسلب اختصاصاتها من اللجان الفنية المتعددة 

ــــركات والتشــــاركيات غير   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ مقيدة بســــجل الموردين بالوزارة وغير التكليف بع  الشـ
مسجلة بمنظومة توريد األدوية والمعدات الطبية بةدارة الصيدلة والمعدات الطبية  

 رة مخالفة ألحكام الئحة التسجيل. بالوزا

ــبـــة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادقـــة من قبـــل ديوان المحـــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تجزئـــة المعـــامالت للتهرب من عمليـــات المصـ
  لســــنة  (19)المعدل للقانون    م2013( لســــنة  24( من القانون )1بالمخالفة للمادة )

 . م2013

والتأمينات  ضمانات األعمال  جيع المبالغ الخاصة بعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بير  -
  
ر
ــــتخدامها ا ــ ــ ــــركات واسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــمها من الشـ ــ ــ   تم خصـ

ــــاريــــع والبر ــ ــ ــــة بالمشـ ــ ــ النهائية الخاصـ
ــــنة  ـــــروعات أخرى خالل سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   تم 2020مشـ

م وعدم العمل عل معالجة المبالغ البر
  فها. 

عدم متابعة إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة الجهات ذات االختصاص مقابل   -
ـــــمها    تم خصـ

ـــــم االعتمادات    ترجيع المبالغ البر بناءا عل أذونات  ف معدة من قسـ
 والمراقب المال  

 
ر وكيل وزارة الصحة سابقا ورسائل تحويل بالقسم من الحساب بير

ـــــرف ليبيا المركزي  1551السابق بالوزارة من حساب الودائع واألمانات رقم ) ــ ــ ( بمصــ
 . وعدم ترجيع هذه المبالغ للحساب
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ــــكوك المتعلقــة  - ــ ـــ ــ ــ ــ   قــامــ  بهــا بــالعــدم إحــالــة بع  الصـ
ــــاريــــع البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تــأمينــات عن المشـ

كاتل ـــر ــ ــ ــ ـــشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــكوك انته  مدتها القانونية للتقديم دون    الــ ــ ــ ــ حيث أن أغلب هذه الصـ
ــــروع وانتهاء مدة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ر انتهاء المشـ تســــجيلها وإحالتها لحســــاب الودائع واألمانات لحير

 . الضمان

 توريد أجهزة معالجة المخلفات الطبية  ملف 

ــــرف يام الوزارة بق  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دويةعل اقتناء محطات معالجة المخلفات الطبية واأل   الصـ
ــــالحيـة والموردة من   ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـة  ديوان )  طرقعـدة خالل  المنتهيـة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  جهـاز   –وزارة الصـ

يـاتلجنـة   –الطب   اإلمـداد   ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغيـل  أ مع مالحظـة    (لالمشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كيـب والتشـ نـ  لم يتم الير
ـــة  وفيما يل  بيان بتلك    لوالتدريب ــ ــ وعات توريد وتركيب  التكليفات الخاصـ ــر ـــ ـــشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بمــ

  : محطات معالجة المخلفات الطبية

 الجهة الُني قامت  
 بالتكليف 

عدد المحطات  
 بالعقد 

 االستالم  ة اإلجمالي القيمة   المنفذة   شـركة ال 

 وزارة الصحة
توريد وتركيب عدد  

   محطات معالجة 2
اد   شـركة أويا الستير

 المعدات الطبية
 تم االستالم  3,946,687

 الطب   اإلمداد  جهاز 
توريد وتركيب عدد  

   محطات معالجة 6

  شـركة
AKARMAKINA  

كية  الير

المعادل   يورو  972,000
بالدينار الليب    
1,500,962 

 تم االستالم 
8 /8 /2020 

 الطب   اإلمداد  جهاز 
توريد وتركيب عدد  

 محطات معالجة 6
 HORIZON  شـركة

كية  الير

يورو   1,122,000
المعادل بالدينار  
1,725,523 

 تم االستالم 
10 /11 /2020 

يات   لجنة المشير
توريد وتركيب عدد  

 محطات معالجة 6
  شـركة

FAIRTRADE.S.A.I 

يورو   2,360,000
المعادل بالدينار  
3,633,692 

تم االستالم من قبل  
فح   اللجنة 
 مطابقة  الو 

 - 10,806,865 مخلفات طبية  محطة معالجة   20 اإلجمالي العدد 
 

  ةجراءاتبــبــالرغم من أن التوريــدات تمــ  بــالتكليف المبــاشر إال أن الوزارة لم تتقيــد   -
  المــادة رقم )

ر
ــــوص عليهــا ا ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة 68التعــاقــد بطريق التكليف المبــاشر المنصـ

  . ةداريالعقود اإل 

  للتنفيذ من قبل وزارة الصحة  –مدة التنفيذ  عدم التقيد ب -
نامج الزمبر   شـــركاتالو  الي 

حيث لوحظ  ل  المكلفة بتوريد وتركيب وتشـغيل محطات معالجة المخلفات الطبية
ـــركاتعدم قيام ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــار   شـ ــ   ال زال   إلي    المشـ

ــــغيل تلك المحطات والبر ــ كيب وتشـ بير
  العراء 

ر
( من الئحـة العقود  110-87) أرقـامل بـالمخـالفـة للمواد تـاريخـ  حبر مركونـة ا

 . ةدارياإل 

ة وفتن اعتمتكليفا  بةصـــدار قيام وزارة الصـــحة  - لغرض توريد   ةادات مســـتنديت مباشر
دوية المنتهية الصالحية وبما قيمت   محطة لمعالجة المخلفات الطبية واأل   38عدد  

 . تاريخ حبر  دينار لم يتم  فها  17,395,225
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 المنفذة   شـركة ال  مشـروع اسم ال 
القيمة بالعملة  

 االجنبية 

المعادل  

 بادينار 

تاريــــخ  

صالحية  

 االعتماد 

حالة  

 االعتماد 

توريد وتركيب عدد  
محطات معالجة   10

 المخلفات الطبية
MATACHANA 

3,000,850  
 يورو

3,000,850 24 /3 /2020 
تح   
 االجراء 

توريد وتركيب عدد  
محطات معالجة   4

 المخلفات الطبية

PARK MEDICAL 
SERVICES LMTED 

2,998,000  
 دوالر 

2,998,000 26 /3 /2020 
تح   
 االجراء 

توريد وتركيب عدد  
محطات معالجة   10

 المخلفات الطبية

PARK MEDICAL 
SERVICES LMTED 

3,085,000  
 يورو

3,085,000 26 /3 /2020 
تح   
 االجراء 

توريد وتركيب عدد  
محطات معالجة   4

 المخلفات الطبية

PRODIT 
ENGINEERING 

2,998,500  
 يورو

2,998,500 19 /4 /2020   
 ملغر

توريد وتركيب عدد  
محطات معالجة   4

 المخلفات الطبية

SMA 
ULUSLARARASIINS 

SAN VE DIS TIC 
LTDSTI 

1,830,000  
 دوالر 

1,830,000 26 /7 /2020   
 ملغر

توريد وتركيب عدد  
محطات معالجة   2

 المخلفات الطبية

SMA 
ULUSLARARASIINS 

SAN VE DIS TIC 
LTDSTI 

1,745,000  
 دوالر 

1,745,000 26 /7 /2020   
 ملغر

وتركيب عدد  توريد 
محطات معالجة   4

 المخلفات الطبية

AGREEMENT TIBBI 
MALZEME VE 

MEDIKAL SAN DIS 
TIC LTD STI 

1,737,875  
 دوالر 

1,737,875 28 /7 /2020   
 ملغر

 

ـــــحة بةبرام عقود مع ال - ــ ــ ــ ـــــركاتعدم قيام وزارة الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ المكلفة بتوريدات محطات   شـ
ــمنتــ  بنود الئحــة العقود   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ معــالجــة المخلفــات الطبيــة ال يعفيهــا من العمــل بمــا تضـ

ــوع العقــد  داريــاإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة فيمــا يعلق بــالتوريــدات )موضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  –مــدة تنفيــذ العقــد    –ة وخــاصـ
  للتنفيــذ 

نــامج الزمبر ــــهــادة االفراج من مكتــب تفتيش معتمــد لــدي الطرف   –الي  ــ ـــ ــ ــ ــ  شـ
ـــــروط   –األول   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ      –الدفع    شـ

ئ
ر النهان الذي جاء  األمر    ضـــمان حســـن التنفيذ(  –التأمير

 . ةداريبالمخالفة لمواد الئحة العقود اإل 

ـــــر   من خالل  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء    المديونية  جمال  المطالبات المالية التجميعية إل حصـ مقابل شر
ـــــالن   ــ ــ ـــــيليا  الخدمة لصـ ــ ــ ـــــركة مرسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ   شـ

ر
  تقدر قيمتها  و   م2021/ 5/ 23المؤرخة ا

البر
 : حيث لوحظ بشأن  ما يل  دينارل  40,940,000ة بمبلغ وقدرة اإلجمالي

  العقد رقم ) -
ر
ــــنة  29عدم التطرق ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتهدف معالجتها  ل  م2020( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ للكميات المسـ

ــوع العقــد ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    الـذي يعــد األمر  موضـ
 
( من الئحــة العقود  116-13)للمــادة رقم مخــالفــا

 ة دارياإل 

▪   
ر
ــوع التعـاقـد ومتطلبـاتـ  قبـل البـدء ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة موضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـة بـدارسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام وزارة الصـ

 ة. دارياإل  ( من الئحة العقود 11بالمخالفة للمادة رقم ) جراءاتاإل 

ــــحة ▪ ــ ــ ــ     عدم قيام وزارة الصـ
 
ــــع  1للملحق رقم )وفقا ــ ــ ــ   وضـ

ر
( باتباع القواعد العامة ا

الخدمات    إداراتحيث لوحظ تحديد قيمة شــهرية ثابتة لكل   ســعار تقديرات األ 
  
ر
ــــحية بالمناطق بالرغم من االختالف الكبير من حيث )النطاق الجغراا ــ ـــ ــ ــ ــ   –  الصـ

ــــكان  ــ ــ ــ ــ ــــحيةإدارة   اتإمكانيحجم و   –عدد السـ ــ ــ ــ ــ خدمات  إدارة   من  (الخدمات الصـ
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ــحيـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد ل األمر  خر آ إل    صـ     الـــذي يعـ
 
ــا ــالفـ ــام  للمواد  مخـ ( من الئحـــة 88-14)أرقـ

 ة. داريالعقود اإل 

   والكميات  األعمال عدم وجود بيان ب ▪
ا
    المنفذة فعع

 
ـــــات  وفقا ـــــتخلصـ   األعمال لمسـ

ة زمنيـة محـددة  ر بالمخـالفـة للمواد و  المنجزة خالل فير  أرقاممعتمـدة من الطرفير
 . ةداري( من الئحة العقود اإل 116-117-118-119)

 العالج بالداخل  
  رقم  -

ر
ــــرا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــاب المصـ ــ ــ ــــحة   1599-200من خالل متابعة الحسـ ــ ــ الخاص بوزارة الصـ

ــــرف ليبيا المركزي   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ر أن  تبمصـ م بقيمة  2021العام  تم إيداع مبالغ مالية خالل بير
379,879,733  :  دينار تفاصيلها حسب البيان التال 

 المبالغ المسيلة  البيان 

 314,946,400 العالج بالخارج 

 50,000,000 العالج بالداخل 

ر باإليدز بنغازي   14,933,333 مخصصات اللجنة العليا للمصابير

 379,879,733 المجموع  
 

ــالـــداخـــل مبلغبلغـــ  الـــديون   ـــــب  دينـــار    186,217,275  المتعلقـــة ببنـــد العالج بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ
  المديونية:  تصنيفالقسم المال  بالوزارة والكشف التال  يوضن  بيانات

 القيمة  البيـــــــــــــــــــــــــــــان  ت

 43,517,807 مطالبات فردية محالة للتدقيق 1

 89,429,380 الجماعية محالة للتدقيقمطالبات  2

 29,029,575 مطالبات الجماعية محالة من العالجية بالقسم المال   3

 10,489,661 مطالبات الفردية محالة من العالجية بالقسم المال   4

 12,475,233 مطالبات جماعية بالقسم المال  بها شهائد تصديق 5

 1,275,616 مطالبات جماعية بالقسم المال   6

 186,217,275 اإلجمالي   
 

ــيـد اخر المـدة بتـاريــــخ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـارل    57,291,883م مبلغ وقـدره  2021/ 12/ 31وبلغ رصـ
ــارة ال   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المـــال   عـــدم وجود ربط بـــالمنظمع اإلشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع مزودي  ومـــة المـــاليـــة بـــالقسـ

  و أ البيانات المقدمة من المسـتفيدين من العالج بالداخل  صـحة ودقة  تفيد الخدمة  
ــــفيات ــــتشـ ــتندات  ل هذا ولم  المقدمة للخدمة  المسـ ــ ــــة بيتم فح  المسـ ديون الخاصـ

ــالـــداخـــل نتيجـــة ــام من قبـــل الوزارة الـــذي قـــام بتجميـــد    العالج بـ ــائـــب العـ ــا للنـ ــالتهـ إحـ
 .  
ر
 الحساب المضا

ــــروف م  2021خالل العام   ال توجد  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــتثناء  أي مصـ ــ ات متعلقة بالعالج بالداخل باسـ
  تم تعليتها  

ـــــحة  من قبلالمبالغ البر ــ المرفقات المتعلقة بالعقود  حيث أن   لوزير الصـ
ــــرف  لم ترد للجنة الفح  وغير مرفقة مع   ــ ــ ــ البيان  و المعدة بالخصوص  أذونات الصــ

 : يوضن المبالغ المعالة  التال  
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 رقم القرار  القيمة  إذن الصـرف   رقم البيان 

   شـركةعقد  تعلية
 873 39,568,125 2/ 12 الليبر

شمال    شـركةالشاملة و  شـركة السفير و  شـركة عقود   تعلية

 أفريقيا 
3 /12 10,431,000 831 

 

اء الخدمة  عقود ش 

 خدمة  
ن
ات الطبية بمستشق  طرابلس الجامعي   المعامل والمختتر

ـــــقيام إدارة   ــ ــ ـــــقر بأبرام عدة عقود لشـ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ـــــالمسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــغيل  ــ ــ ــ راء خدمة التحاليل الطبية وتشـ
ات منذ عام   شـــركات وذلك لغرض تطوير    7م مع عدد  2021حبر عام   م2018المختي 

ــركات المقدمة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــروفة لصـــالن شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات بلغ  قيمة المبالغ المصـ أداء المعامل والمختي 
ات خالل العــــام   كمــــا بلغـــ   دينــــار    225,688,2م مبلغ إجمــــال   2021لخــــدمــــة المختي 

تبـــة عل هـــذه العقود مبلغ وقـــدره   امـــات المير ر وذلـــك عن   دينـــار  6,501,796قيمـــة االلير
:  قد و  م2021-2020-2019السنوات   لوحظ بشأنها ما يل 

  انسيابية العمل    شـركاتتأخر ال -
ر
م  وفق نصوص العقد ا  المي 

ا
  ها  تقاعس عن  ل فضع

ر
 ا

ـــــف عل األ إجراء   ـــــيانة الدورية والكشـ ـــــتخدمة اال بعد االبالغ   جهزة عمليات الصـ المسـ
ر بالمختي  لإل  ــــرورة ب  دارة من المشــغلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بما يخالف ن  المادة  الكشــف والصــيان  ضــــ

 . من العقد  (5)

ــم غرامــة التــأخير بقيمــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ % من قيمــة المطــالبــات المقــدمــة من 5إل  % 1عــدم خصـ
ــــركاتال ــ ـــ ــ ــ ــ المختي    أقساملغرض السداد والمرفق بها نموذج معتمد من الوحدات و   شــ

  بع  المشغالت وكذلك تأخر توريدها 
ر
 . بوجود نق  ا

ــــنوية  ل  الوحدة التعاقد بنظام تكلفة  إجراء   تم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــع التكلفة التقديرية السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ولم يتم وضـ
 . حسب عدد العينات المتوقعة

يب   حيث   -
ــــبهات تهرب  ر ــ ــــتندات معوجود شـ ــ ــــمن المسـ ــ ـــــرف   أرفق  ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ إذن الصـ

ــــريب   السداد ال  إثباتشهادة   ـــ ــ ــ ــ    م2020ة   بخسارة عن سنضــ
ا
ــــركة ديار السالم  مثع ـــ ــ ــ ــ شــ

اد واأل   . دويةلالستير

ـــــقر   - ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ـــــتلزمات والمعدات)تغيب دور المخازن العامة بالمسـ ــ ــ بحيث    (مخازن المسـ
ة من قبل    يتم اســــتالم المواد التشــــغيلية المختي  من مندوب   أقســــامللمحاليل مباشر

ـــــركةال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ تحديد أوج  عدم وجود منظومة مخازن ليتم  ل إضـــافة إل المتعاقد معها   شـ
  من جهاز أو   الموردة  شــــركةوكذلك لفصل المواد المستلمة من ال  الصــــرف االستالم و 
 . الطب   اإلمداد 

 الجامعي طراب  الخدمات العالجية
ن
 لسبالمستشق

ــحــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة بــةبرام عقــد لتقــديم خــدمــات عالجيــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قــامــ  وزارة الصـ
ــــر ل ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــــركة الليب   التخصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  الجامغ  مع شـ

ــــقر ــ ــ ــــتشـ ــ ــ لخدمات الطبية بتاريــــخ  بالمسـ
ــــقر    100م لتنفيذ عدد 2019/ 7/ 13 ــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــ عملية جراحة القلب المفتوح )كبار( بالمسـ
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ــــم  بقيمـة إجمـاليـة  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاعـات الـدوام الرسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   4,400,000الجـامغ  طرابلس وذلـك بعـد سـ
 :  لوحظ بشأن  ما يل 

اء الخدمة خالل شــــهر   -   بةبرام عقود شر
ت وزارة الصــــحة بحكومة الوفاق الوطبر باشر

ــــركةم مع  2019لسنة    6 ــ ــــركةالتعاقد مع الآلية    الصدى بنفس شــ ــ أعاله  المذكورة   شــ
 بنفس عدد الحاالت وقيمة العقد. 

م  - ر ـــــركةلم تلير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــ  بتوفير    شـ ــ ــ ات    األطقمالليب   المتخصـ ر الطبية المتكاملة والتجهير
ـــــغيلية ألجراء هده العمليات با  ـــــتلزمات تشـ لمخالفة  والمعدات الالزمة من مواد ومسـ

  بـان ينه   ل ـبالرغم من ن  العقـد عل )من العقـد ( 2للمـادة رقم )
ر
م الطرف الثـان ر يلير

المتعاقد عل تنفيذها خالل ســــنة واحدة تبدأ من تاريــــخ فتن االعتماد    األعمال كافة  
ـــــمية ـــــاب المدة أيام األعياد والعطالت الرسـ   حسـ

ر
ـــــتندي وتدخل ا وزارة , إال أن (المسـ

ــــحة لم تقم بفتن االعتماد حبر ه ــ ــ ــــبا ذالصـ ــ ــ ــــم جراحة  إفادة    التاريــــخ حسـ ــ ــ رئيس قسـ
العقد والجدير بالذكر    شـروط ( من  3القلب المفتوح بالمستشقر بالمخالفة للمادة )

م   92قام  بتنفيذ عمليات القلب المفتوح لعدد    شـركةان ال حالة ضمن العقد المي 
ر وزارة الصحة و  ـــــركة الليب   المتخص  من أصل بير ــ ــ ــ ل  حالة المحددة بالعقد   100شــ

ــــم   هـا  تنفيـذ تمو  ــ ـــ ــ ــ ــ ة الـدوام الرسـ
  تتطلـب تـدخـل عـاجـل  إخالل فير

  الحـاالت البر
ر
ال ا

 . نتيجة للوضع الصح  للحالة

  تحتـاج هـذا النوع من آليـة أو أي    عـدم وجود  -
ــحـة لتحـديـد الحـاالت البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ معـايير واضـ

ــــيق مع  لالقلبالخدمات العالجية لمرضر  ـــ ــ ــ ــ ــــقر إدارة   كذلك غياب التنسـ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ
. ( من 5بالمخالفة للمادة ) ر م بن الطرفير  العقد المي 

 جالو المركزي
ن
 مستشق

  ميثاق المساهمة وذلك لغرض  شـركة لقد )شراء خدمة( مع  ة شـرقي برمت وزارة الصحة المنطقة الأ

  ، حيث سـرير 200ية سـريرالسعة الذي   مستشفى جالو المركزيل وتقديم الخدمات العالجية إدارة 

 بشأنه اآلتي: لوحظ 

ر  - بير م  المي  ــــد  ــ العقـ أن  ر  ــــاشر  تبير ــ المبـ التكليف  تم عن طريق  ر  الطرفير ــــدم وجود  و   ــ عـ
 . لجنة العطاءات محضـر 

امعدم  - ر ــــركة  الير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ م معها    شـ ـــــاهمة ببنود العقد المي   قام  إدارات  حيثميثاق المسـ
ـــــقر بمخاطبة ال ــ ـــــتشـ ــ ـــــأن  المسـ ــ ــــركة بشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــتلزماتحتياجتوفير اال شـ ــ وإجراء    ات والمسـ

 . رضر ة للرفع من مستوى العمل المقدم للمضـروريالصيانات ال

ر من خالل بع  العينات   - ــــقر جالو المركزي فراغ من تبير ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــاء بمسـ ــ ــ ــ ــــم اإلحصـ ــ ــ قسـ
     قسامالعديد من األ

ر
أقسام أخرى  من الكوادر الطبية والحالت المرضية وتكدسها ا

م مع ال ـــــركةبخالف العقد المي  ــ ــ ــ والذي ألزمها بتوفير كافة العنا  الطبية والطبية    شــ
  كافة التخصصات األ جنبيالمساعدة المحلية واأل 

ر
   . ية والطارئةساسة ا

ر تقديم   - ــــاعدة  تبير ــ ــ ــــتقاالتعدد كبير من الكوادر الطبية والطبية المسـ ــ ــ ــــبب السـ ــ ــ هم بسـ
 شـركة. الللتعاقد مع نتيجة ن المخصصات المالية حرمانهم م
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ــــركةرف  اللوحظ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المزاولة  أذونات  المســتشــقر ببيانات وشــهادات و إدارة   تزويد  شــــ
ــاقــــدة   ـــة المتعــ     لمعهملألطقم الطبيـ

ر
  التخرج ا

ــاء حــــديبر ر أن هنــــاك أطبــ حيــــث تبير
ة أي   تخصصات حيوية بدون   تدريب  أو   خي 

ضعف إل   الذي أدى األمر    ي سـرير تلقر
 .  التشخي  والعالج المقدم بالمستشقر

ــــقر رئيس حكومــة الوحــدة الوطنيــة    ابلغ مــدير م  2021/ 12/ 19بتــاريــــخ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ
  منظومـــة الغـــازات الطبيـــة وخزان األ 

ر
ر بحـــدوث انفجـــار ا ــــجير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــال ا  كسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لطب   المسـ

  خمســـة  و 
ر
ار جســـيمة ا موقع  الولم يتواجد بل  حيوية بالمســـتشـــقر   أقســـامحدوث أ ر

ــــركةمن فرق الصـــيانة التابعة لل أي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــركةالمشـــغلة وأكد عل عدم أهلية ال  شـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    شـــــ
ر
ا

ر. وجرد األ  حقيقتوزارة بعدم تجديد العقد وفتن العمل وطالب ال ار وجي  الضر   ر

 العالجية  األشعة  أقسامخدمة تشغيل  

ــــة بتنظيم ملف عالج مرضر   ــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام وزارة الصـ ــــار قيـ   إطـ
ر
ــــدة  األورام  ا ــــ  الوزرة بعـ ــــامـ قـ

اء خدمةمن ضــمنها التعاقد مع بع  الإجراءات   ــــركات "شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتشــغيل قســم  دارة إل "  شــــ
اء والتطوير وقطع الغيار    األوراممركز  ببع   العالجية    األشــعة وتشــمل اســتجالب الخي 

ــــيانة والتدريب الخارج   والمحل    ــــنوات    3وذلك لمدة   والدعم العلم    ةوالتوءموالصـ سـ
 : والبيان التال  يوضن التفاصيل

 القيمة بالدينار  قيمة العقد بالدوالر  شـركة ال  الجهة 

 37,199,963 8,316,000 الصدى بنغازي األورام مركز 

ات   األورام المعهد القوم  لعالج   41,144,031 9,197,691 الصدى صي 

 طرابلس الجامغ  
 34,117,680 7,625,960 الصدى مستشقر

 9,804,711 - البحار الدولية مصـرات  األورام المعهد القوم  لعالج 

  25,139,651 122,266,385 
 

ــتعجال     إوقد لوحظ اسـ
ر
ــغيل األالوزارة ا   تشـ

ر
اء الخدمة ا ــامبرام عقود شر العالجية    قسـ

  تنفيـذ 
ر
ــن ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ظـل البطء الواضـ

ر
ـــــائاإل   األعمـال ا ــ ـــ ــ ــ ــ    نشـ

يـة والمـدنيـة والكهروميكـاني   والبر
ــعــاعاإل   جهزة تمثــل البنيــة التحتيــة لتوريــد وتركيــب األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء خــدمــة  شـ يــة وتفعيــل عقود شر

ر من خالل  تشغيل تلك األ ر  ود مشاريــــع  متابعة عققسامل حيث تبير وأقسام    مراكز تجهير
ــال   ل  األورامعالج   ــام المـ ــال  أن    م2021لعـ ــاريــــع مراكز   إجمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة لمشـ مـ   عـــدد العقود المي 
: دينار تفصيلها   317,257,129وبقيمة تعاقدية بلغ   األورامعالج  وأقسام  

ر
 كاآلن
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 اإلجمالي  القيمة  البيان الجهة

 مركز األورام بنغازي 

 33,293,512 األورام بنغازي األعمال المدنية بمركز 
103,215,737 

 
 32,722,262 بالمعدات الطبية األورام بنغازي 

اء الخدمة األورام بنغازي   37,199,963 بشر

مركز امراض الدم واألورام  
بمستشقر طب وجراحة األطفال  

 بنغازي 

األعمال المدنية لمركز امراض الدم واألورام  
 األطفال بنغازي بمستشقر طب وجراحة 

30,781,469 
30,781,469 

 31,326,580 األعمال المدنية بمستشقر طرابلس المركزي  بمستشقر طرابلس المركزي 

 الجامغ  طرابلس 
 المستشقر

 الجامغ  
 89,570,846 55,453,166 المعدات الطبية بمستشقر

 الجامغ   
اء الخدمة بمستشقر  34,117,680 شر

لعالج األورام  بالمعهد القوم   
 مصـرات  

األعمال المدنية بالمعهد القوم  لعالج األورام  
 مصـرات  

6,695,455 16,500,166 
 

اء الخدمة األورام مصـرات    9,804,711 بشر

 مركز األورام سبها 
 17,613,950 12,628,950 اعمال المدنية األورام سبها 

 4,985,000 للمعدات الطبية األورام سبها  

المعهد القوم  لعالج األورام  
اتة   صي 

األعمال المدنية بالمعهد القوم  لعالج األورام  
اتة   صي 

12,098,400 53,242,431 
 

اتة  اء الخدمة األورام صي   41,144,031 بشر

 6,332,530 6,332,530 اعمال المدنية مركز األورام شت مركز األورام شت

 317,257,129 المجموع 
 

   باخلارج العالج  
ـــــروف بلغ    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   314,000,000مبلغ  م  2021خالل العام  ات بند العالج بالخارج  مصـ

 : دينار تفاصيلها عل النحو التال  

 مالحظات  القيمة  الساحة العالجية 

 تم التسييل  29,000,000 تركيا  

 تم التسييل  7,500,000 ا إيطالي

 تم التسييل  2,500,000 وكرانيا أ

 تم التسييل  91,000,000 تونس 

 تم التسييل  10,000,000   ألمانيا 

 تم التسييل  5,000,000  بيا  

 تم التسييل  59,000,000 مض  

 تم التسييل  10,000,000   األردن

 تم التسيل  100,000,000   ألمانية  شـركةاتفاقية مع  

  314,000,000 اإلجمالي 

 

ســـابقة للملحقيات الصـــحية بالخارج حبر  عدم متابعة الودائع المحالة عن ســـنوات   -
ـــــروف يتم تقييدها وبيان المبالغ ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــحمصـ ــ ــــاب الختام  لوزارة الصـ ــ ــــمن الحسـ ــ ةل  ة ضـ

ـــــافة إل  ــ ـــــؤون اإل باإلضـ ــ ر الشـ ـــــل بير ــ العالج للوقوف عل وإدارة  ةداريعدم وجود تواصـ
اماال ر  . ات والمشا ل بالساحات العالجيةلير

  برنامج العالج بالخارج من   -
ر
حيث تتصف    الساحاتل  بأغلبإدارة    وسوء  قصور يعان

  غموض عمليات  ب
ر
ــــتندية لمراحل العالج ا ــ ــ ــ اف للموارد من   آلية الدورة المسـ ر ــــتير ــ ــ ــ واسـ

ــــخخالل   ــ ــ ــ امات و م  يتضـ ر ــاد و الديون عل الدولة  االلير ــ ــ ــ ــ   تحديد نتيجة الفسـ
ر
المبالغة ا
ــة   ــدمـ   العالج من قبـــل مزودي الخـ

ر
ة ا ــاشر ــة للمبـ ــديريـ ــة التقـ ــاليـ ر القيم المـ ــتغلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ

ـــــاحبة لرحلة عالج كل مري  رغم   ــ ــ ــ اف وانعدام المتابعة المصـ ـــــعف اإلشر ــ ــ ــ االعداد ضـ
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ر ب ة من الموظفير ف الودائع المحــــالــــة لغرض الكبير ر ــتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
كــــافــــة الملحقيــــات والبر

ه.  إعاشةمة و العالج كمكافآت ومصـروفات إقا   وتنقالت وتذاكر سفر وغير

ــــضية كمثال عل كيفية التضف   ــ ـــ ــ ــ ــ وفيما يل  نتائج تقييم برنامج العالج بالساحة المــ
  مخصصات العالج بالخارج ومدى تحقيق استفادة فعلية من : 

ر
 ا

 العربيةمصـر    جمهوريةالعالج بساحة  

  لة مصـريالرضر بالساحة   ف الوديعة الخاصة بعالج الم  إجراءات  بتقييمقام الديوان  
ـــــركاتالعمل بمنظومة العالج وإبرام العقود مع المسـتشـفيات وال  إجراءاتمتابعة  و  ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــ

ــــوء إدارة المكتب من مزودة الخدمات العالجية ــ ـــ ــ ــ ــ ــــير ال سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وكان  نتائج المراجعة تشـ
ر في  وعدم بذل أي جهد من شأن  ان يحقق اهداف المكتب والمتمثلة   قبل المسؤولير

  تقديم الخ
ر
ـــــضية بأعل جودة وأقل  ا ـــ ــ ــ ــ ر بالساحة المــ ر الليبيير دمات الصحية للمواطنير

 مـا   22داري بـالمكتـب والـذي يبلغ عـددهم عل الرغم من توفر الكـادر اإل تكلفـةل  
 
موظفـا

ر وعقود محليــــة ــيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر دبلومــــاسـ ــاريــــخ  و   لبير ــــح  بتــ ــ ـــ ــ ــ ــ توفر وديعــــة أحيلــــ  للمكتــــب الصـ
ــــة  2021/ 06/ 01 ــ ا  لدوالر   4,254,173م بقيمـ ــــاالت  ــ الحـ ــــا  ومن  ــ الوقوف عليهـ تم    

لبر
  لعملية المراجعة ما يل  

 : وتمثل ظواهر بالمكتب وفق النطاق الزمبر

ي عالج المرضن 
ن
 شبهات ومخالفات ف

عالية    أسعار قوائم  بمزودي خدمات عالجية  بالقاهرة باختيار  المكتب الصح   يقوم   -
ــــث  دون النظر ل ــــة حيـ ــــدمـ ــتوى جودة الخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مسـ

ر
ــــة ا ــــالغـ ــــاالت مبـ تم الوقوف عل حـ

ر األسـعار    تم فحـصها 400% حبر   30بنـسب زيادة تـصل ما بير
% وفق العينات البر

 ومن امثلة ذلك:  لومراجعتها 

ـــــالم الدول  للعالج بموجب  (  قف.ع.ص. المري  )حالة   - ــ ــ ــ  السـ
ـــــقر ــ ــ ــ ـــتشـ ــ ــ ــ ــ المحال لمسـ

ـــــــــــــــاب رئيس المكتب الصح  رقم   ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      (2435)كتـ
ر
م والذي  2021/ 08/ 17المؤرخ ا

  من ورم ليمفا 
ر
ـــــح  قيمة  وي  يعان ــ ــ ــ   350,000مبلغ  بعالج  حيث حدد المكتب الصـ

ر أن  بعد أن لجأ المري  للعالج عل   حير
ر
ــــريل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نفقت  بســبب مماطلة   جني  مصــــ

فقطل مايشير   جني  مصــــري   45,011  المكتب الصح  وجد أن تكلفة عالج  قيمتها 
 إل تضخيم المكتب الصح  لتكاليف العالج. 

ــــية ) ▪ ــ ــ ــــالم الدول   ( تم توجيهها  ن.م.م.االحالة المرضـ ــ ــ  السـ
ــــقر ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ الذي قدم لمسـ

ـــــري جني     380,000  مطالبة تقديرية بقيمة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ قب  وفق ما ورد بكتاب المرا  مصـ
ـــــال         (887)رقم    (بف.ج. )المـ

ر
ر  2021/ 10/ 31المؤرخ ا   حير

ر
ـــــد م ا أ  والـ

ـــــقر  الحالة عل عالجها   ــ ـــــتشـ ــ   مسـ
ر
ـــــبب المغاالة    الريادة ا ــ   األ بسـ

ر
ـــــعار ا ــ وتم بعد  سـ

ــــري جني     75,000ذلك تقدير تكلفة عالجها بقيمة   ـــ ــ ــ ــ شامل كافة الخدمات    مصــ
 السالم الدول  أقل  بقيمةأي  العالجية

 . من المقدمة من مستشقر

ــيـة ) ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الكبـد قـدرت  ( رع.ع. الحـالـة المرضـ
ر
ــــطرابـات حـادة ا ــ ـــ ــ ــ ــ   من اضـ

ر
الـذي يعـان

ـــــقر بقيمة  تكلفة عالج    ـــــتشـ ــــري جني     904,000من قبل المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ قارنة  موب  مصـ
ــــل   ــ النيـ ــــة األخرين ومنهم وادي  ــ ــــدمـ ــ الخـ ــــة وفواتير مزودي  ــ المرفقـ العالج  فواتير 

 الطب العالم  
ر وجود ومستشقر  %. 400ما نسبت  سعار إل ارتفاع األ تبير
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ــعــار غير حقيقيــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــح  بتقــديم فواتير عالج وهميــة أو بــأسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  قيــام المكتــب الصـ
ر تبير

 ومبالغ فيها باستخدام تقارير عالج تحوم حولها الشبهات ومن امثلة ذلك: 

ــــيدة  - ــ ــ ــ ــ   من ورم  (خ.ص)  حالة السـ
ر
  تعان

جري  والبر
ُ
  ظهر بملفها بالملحقية أن  أ

والبر
بتكلفة    متكاملةالحصــــول عل خطط عالجية  و عملية جراحية الســــتئصــــال الورم لها  

ـــــريل    428,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  جني  مصـــــ   حير
ر
ر من خالل التواصـــل مع اشتها أنها ا لم تقم  تبير

ا وأنهـا تلقـ  خطـة عالجيـة واحـد بمعـدل 
 
علبـة من الـدواء   4بـأي إجراء جراج  مطلقـ

  وفق الوصفة العالجية وبتكلفة الهرم
ر
 . فقط ال غير  جني  مصـري  175,000ون

ــــية ) ▪ ــــح  ا.ح.كالحالة المرضـ ــــقر األطفال  ( تم توجيهها من المكتب الصـ ــــتشـ لمسـ
ـــــر   ـــــري وفق ما ورد بكتاب  590,000قديرية  بتكلفة عالج تالتخصصــ   جني  مصــ

ــفــارة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     (887)رقم    (ف.ج.ب)المراقــب المــال  بــالسـ
ر
م  2021/ 10/ 31المؤرخ ا

ــــضــية    ها الجيمكن عال  أن الحالة   بالرغم من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الرتباطها بتشــوهات  بالســاحة المــ
ــــا ــــل متعــــددة وفق التقــــارير الطبيــــة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإن العالج   لالمرفقــــة بملفهــــا خلقيــــة ومشـ

إعادة توجيهها لمستشقر دنيا  حيث تم    لالنظر   الستعادة العيون  هو  الممكن لها  
  جن  131,000تكلفة العالج ب  واجراء العمليةالعيون  

ــــري والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  تقل عن ي  مصـ
 %.  78القيمة المطلوبة نحو 

ــــة ) ▪ ــ ــل (  بس.ن.م. المريضـ ــ ــ   من فشـ
ر
  تعان

  الكبد تتطلب الزراعةل واحيل   البر
ر
ا

ــــاريــــخ   ــــة العالج بتـ ــــة من لجنـ ـــــاحـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة وتم  2021/ 06/ 27ال السـ ــــة حرجـ ــــالـ م كحـ
ــــقر دار الفؤاد الذي قام بتقديم التكلفة التقديرية للحالة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ توجيهها ال مسـ

ــفة طبية دون تاريــــخ ورقة و عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاري أو    صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمنة تكلفة    لختمأو    رقم إشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ متضـ
ــــري جني     550,000تقديرية   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــافيمع تكاليف    مصـ ــ ــ ة محتملة تقدر بقيمة  إضـ
ـــــري جني     100,000 ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــاري المعالج تم توقيعها    لمصـ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ وكان  , من قبل االسـ

ض أن يتم اعداد ا ــــم    لتقرير الطب   يفير ـــ ــ ــ ــ ــــكل رسـ ـــ ــ ــ ــ والتكلفة التقديرية للعملية بشـ
ــــفيـات مزودة الخـدمـات  موثق من قبـل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون الطبيـة والمـاليـة بـالمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ

ــــافة ال ان  لوحظ وجود مبالغة  العالجية ــ ــ ــــاريل باإلضـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ل وليس الطبيب االسـ
ر من خالل عروض مقارنة لنفس الحالة     سعر العملية حيث تبير

ر
غير منطقية ا

 الكبد يشمل التكاليف التالية: أن بروتوكول عالج زراعة 

ات من   -  . مصـري ألف جني   50إل  30التحضير

  حدود   -
ر
 . مصـري ألف جني   200الزراعة ا

  حدود  دويةالمتابعة واأل   -
ر
 . مصـري ألف جني   50العالجية ما بعد الزراعة ا

ــــتغالل الحاالت   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــؤون العالجية  اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــل  عل موافقات من إدارة الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـ
  البر

ر
ا

 عل سبيل الذكر ال الحصـر: منها  لالصـرف باسمها عل حاالت أخرى 

   من قبل المكتب الصــــح  حيث  لمســــتشــــقر دار الفؤاد    ( المحال ع م.م.أ. )  حالة -
ر
يعان

ــــاب  من التهاب مزمن ب ــ ــ ــ ــ ــــاب  وجدور األعصـ ــ ــ ــ ــ   األعصـ
ئ
ــــعب الهوان ــ ــ ــ ــ ــــيق بالشـ ــ ــ ــ ــ    وضـ

والبر
ــــ ــــتخدم اسـ    اسـ

ر
ــــالة عالج أفراد آخرين   وعالج  أدوية ف  مها ا أو  ال يوجد لديهم رسـ

ا   إجراءات ــــتحقيها فعلي    ظل إيقاف الخدمات العالجية عل مسـ
ر
ــــح  ا   بالمكتب الصـ

  كان فيها المري   
  الوق  البر

ر
  خارج الساحةمع العلم بأن المـــــضوفات تم  فها ا

 المضية

  م.م.أ )  حالة ▪
بتعليمات    لعالج حاالت أخرى ها  وبياناتها تم اســــتخدام اســــم  ( والبر

ــــح   ــــقر دار الفؤاد يدع و رئيس المكتب الصـ ــــتشـ التواطؤ مع موظف بةدارة بمسـ
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  ***ب)
ر
ــن الطبيــب المعــالج بعــد اطالعــ  عل الن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طبيــة  الليــل  ا تحــ(ل حيــث أوضـ

  . بأنها باسم يختلف عن المري  المعروض علي 

ر أن   -    بيتم  التعــامــل مع مزودي الخــدمــات العالجيــة  تبير
نظــام الــدفعــة المقــدمــة والبر

  
ر
ــبت     أغلب األحيان تتجاوز ا ــ ـــ ــ ــ ــ     لالعالج % من قيمة فاتورة  50ما نسـ

ر
 وحيث تكون ا

  ترفع من هامش    بقيمة اجمالية  أغلب األحيان
ـــــلة والبر   تقدير  المخاطر  غير مفصـ

ر
ا

ــــإ القيم ــــال  فـ ــــالتـ ــــبن  ل وبـ ــــل    أغلـ ــــامـ ــلون عل كـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة يتحصـ ــــات العالجيـ ــــدمـ مزودي الخـ
ا بغ 

 
  ظل غياب التدقيق  المسـتحق  الفعل     الدين النظر عن    مسـتحقاتهم مسـبق

ر
ا

ونوالمراجعة وغياب األنظمة اإل  ية والمتابعة. لكير

ـــــح  بالتعامل مع  - ــ ــ ـــــركاتقيام المكتب الصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ الخدمات الطبية   دارة من الباطن إل   شـ
ـــــاشر دون   التكليف المبـ ـــــا عن طريق  ـــــة  وتكليفهـ ــــول عل موافقـ ــ ـــ ــ ــ ــ وزارة ان يتم الحصـ

كات  هذه  تتقاضر  حيث    لالصحة ة أي   فيدفعات مالية مقدمة وال تض الــشر ر كما ل  مير
ر أن  ـــــركاتهذه التبير ـــ ــ ــ ــ   الجهات الرسمية بدولة  شــ

ر
ـــــر    غير مقيدة ا ـــ ــ ــ ــ وال يوجد لها  مصــ

ــريــــن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ البع   باإلضــافة إل أن   لالطبيةالخدمات والنفقات  إدارة   مزاولة نشــاط   تصــــ
ر منها يليب شخاصمنها مملوكة أل   . (مج. )شـركة ير

ــاليــــة الالزمــــة لعالجهم و لوحظ وجود   -   أعــــداد المرضر والقيم المــ
ر
ــالغــــة ا ـــذلــــك  مبــ كـ
  البيانات وتكرار 

ر
  األسماء واتضارب ا

ر
بأكير نفس الحالة  عل    الصـــرف لمعامالت و ا

  نفس الوقــ 
ر
ــــخيم   من مزود خــدمــة عالجيــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافــة إل تضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   جراءاتاإل هــذا بــاإلضـ

ــــخي  الطب    ــ ـــ ــ ــ ــ     العالجيــــة والــــدواع  الطبيــــة والتشـ
 تم الوقوف عليهــــا بحــــاالت  والبر

 :  فعليةل ومن أمثلتها ما يل 

جني     350,000قيمة  ب( ء)شــفا معاملة مالية لمســتشــقر   إحالة( تم  س.ن.ع الحالة ) -
ــــري     250,000القيمة الثانية    مل2021/ 07/ 14بتاريــــخ    (16361)رسالة رقم  بالمصــ

 م. 2021/ 07/ 14بتاريــــخ  (16361)جني  مصـري رقم الرسالة 

جني     300,000مزود الخدمة )شـــفا( القيمة المالية األول   (م.ع س.ع. الحالة ) ▪
ــــري بدون رسالة أو  ــ ــ ــ ــــري    600,000القيمة المالية الثانية    تاريــــخلمصــ ــ ــ ــ جني  مصــ

 م. 2021/ 07/ 25بتاريــــخ  (17004)رقم الرسالة 

  250,000األول  مزود الخـدمـة )دار الفؤاد( القيمـة المـاليـة (ع ت.ن.م. الحـالـة ) ▪
ـــــري جني    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــالة  مصـ ــ جني     350,000القيمة المالية الثانية    لتاريــــخ أو   بدون رسـ
 . م2021/ 06/ 15بتاريــــخ  (12270)رقم الرسالة  مصـري 

ـــــة   ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة    (ح ـه.ز.ن. )المريضـ ــــة بقيمـ ــاليـ ــ ــــة مـ ــالبـ ــ ــا مطـ ــ ــــدراوي ولهـ ــــل بـ النيـ   
ر
ــالج ا ــ تعـ

ــــريلجنيـــ    115,000 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالـــة عالج رقم  ب  مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بتـــاريــــخ   20675موجـــب رسـ
ــــفا بقيمة  أخرى    ومطالبة  لم2021/ 08/ 17 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ جني     220,000بمسـ

ــــريل ــ ـــ ــ ــ ــ   ل وبالتال  م2021/ 08/ 17بتاريــــخ    20675بموجب رسالة عالج رقم    مصــ
  نفس الوق ليس من المنطق 

ر
  أكير من مستشقر ا

ر
 . عالج المريضة ا

جنيـــ    150,000ليـــة بقيمـــة  لهم مطـــالبـــات مـــا   (ط ل.إ.م. (ل )ط ع.إ.م. تـــان )حـــالال ▪
ـــــري  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــري جني     700,000و  مصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ بموجب رسـائل العالج رقم   لالتوال  عل   مصـــ
 . لشفا لصالن مستشقر ا لم2021/ 08/ 25بتاريــــخ  22076-22078

جاع مبلغ  (  ج م.أ.أ. الحالة ) ▪ من مســـتشـــقر وادي جني  لصـــالح     12,435تم اســـير
ــــح    ــ ــ ــ ــ     (2020/ 1202م.ص/ )النيل بموجب كتاب رئيس المكتب الصـ

ر
المؤرخ ا
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  ظـــل  ) لم2020/ 10/ 13
ر
ــع الـــذي تم بـــ  عمليـــة العالج ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل الرغم من الوضـ
ر   . (جائحة كورونا وكذلك القيام بتقديم خدمات عالجية لصالن المرافقير

ــــح  بعالج حــاالت خــارج قــائمــة المنــافع - ــ ـــ ــ ــ ــ  قيــام المكتــب الصـ
ر ل وذلــك من خالل تبير

ها ال أمراض تشملها قائمة االمراض المعتمدة.    الفواتير وتغيير
ر
 التالعب ا

ي عالج المرضن 
ن
 شبهات اإلهمال والتقصت  ف

ــة  لوحظ   - ــبــــاب طبيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إحــــالــــة المرضر ألكير من مزود خــــدمــــة عالجيــــة دون وجود أسـ
حيث أن المري  يســــتصــــدر ل  أكير من رســــالة تكليف    أو مفاضــــلة ســــعريةلحقيقية  

رات تتعلق بجودة الخـــدمــة أو الكـــادر  بـــ  من مزود خــدمــة دون وجود مي 
العالج ألكير
ــــقر ( الذي كان رن.ع. أمثلة ذلكل المري  ) ومن   لهالالطب   المزود   ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ يعالج بمسـ

ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أي   لــدار الفؤاد وإعــادتــ  لوادي النيــل دون إحــالتــ تم    2018وادي النيــل من سـ
 سنوات.  3ير من تأخير عالج الحالة ألكإل أدى  مما سبب واضن 

ـــــهل  لم يقم المكتب بأي   - ــ ـــــأنها أن تسـ ــ ـــــون إجراءات تنظيمية من شـ ــ عل المرضر وتصـ
ــــث   ــــامل حيـ ــــال العـ ــــاالت  المـ   كثير من الحـ

ر
ــــللوحظ ا ــــدد   تعطيـ إجراءات المري  لمـ

ر اســتالم رســالة العالج وفتن  أشــهر   6إل   3من إل ما يتجاوز مدة  تصــل انتظار   ما بير
  الملف 

ر
 ومن أمثلة ذلك:  لبع  األحيانمن قبل المكتب الصح  ا

ــــقر الفؤاد بموجب كتاب رئيس المكتب  (  ت. م.ع.ل المري  )  حالة - ــــتشـ المحال لمسـ
ــــح  رقم   ــ ـــ ــ ــ ــ      (581)الصـ

ر
ــــل كلوي  2021/ 03/ 18المؤرخ ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من فشـ

ر
م والــــذي يعــــان

 زراعة كبد. إل  ويحتاج 

القمر    أطفال اللذان يعانيان من أورام جلدية كونهما من (  ـهف.س. ) حالة التوأم ▪
ــــرف وتم   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــولهم عل عالج وكذلك مبالغ فيها    مالية  قيمصـ ارتبط   دون حصـ

ـــــتندية  المعامالت ب ــ ـــــكوك مالية خارج الدورة المسـ ــ ـــــبهات  ف صـ ــ   محاولة  شـ
ر
ا

 . عالج للحصول عل 

ــالـة تكليف الكمـا لوحظ كـذلـك إطـالـة  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر رسـ عالج وإحـالـة  مـدة انتظـار الحـاالت مـا بير
ة فيــ ــــل إل     لالقيمــة المقــدرة للعالج والمبــاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تصـ

  ظــل توفر    60نحو  والبر
ر
يوم ا

ر اســـتصـــدار الصـــك والحصـــول عل الخدمة العالجية من ناحية    لماليةوديعة   وما بير
  اإلجراء العالج   نحو  المبــــ

ر
ة ا ر من قبــــل مزود الخــــدمــــة  43اشر أن أي    يوم دون مي 

ــــدخلون قوائ ر يـ  الليبيير
ــــار دون وجود المرضر ــــا لهم عل الرغم من أي    م االنتظـ مزايـ
 المرتفعة.  سعار األ 

ة  قيام رئيس المكتب الصح  بالتواصل مع مزودي الخدمة وتوجيههم بعدم   - المباشر
   
ر
ــكنـــات والمهـــدئـــات ألنـــ  يرى أنـــ  ال جـــدوى من   كتفـــاءعالج للمرضر واالا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــالمسـ

 الحصـر: وعل سبيل الذكر ال ل أن العالج مكلف و أ العالج 

ـــــح  (  ـهع.ص.خ. المري  )  حالة - ــ ــ ــ ـــل    (ط ع.أ. )الذي قام رئيس المكتب الصـ ــ ــ ــ ــ بالتواصـ
ــــقر وتوجيههم بعدم منن العالج   ــ ــتشـ ــ ــ ــكنات والمهدئات    كتفاءواال  ل مع المسـ ــ ــ بالمسـ

 كلف. عالج  مم  ألن  يرى أن

كان  تتوفر قيمة مالية  ( الذي وافاه االجل بالرغم من أن   خ ع.م. المري  )  حالة ▪
ــــرف    تقرير حســــب  كافية لعالج    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   من الوديعة  الصــ

ر
ل  م 2021/ 08/ 11تاريــــخ   ا
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  بها عل التوال  2021/ 09/ 08تاريــــخ  و 
ر من م والرصـــيد المتبقر ل وحســـب ما تبير

ــتنـدات الـدالـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وإفـادات    المسـ
ا
رئيس المكتـب   ل(م.ع.م)القـائم بـاألعمـال    من:  كع

ــــح    ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  (ل  ع.أ.ط )الصـ ــ الطبيـ ــــؤون  ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ ــــؤول  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال  (ل  م.ع.ح )مسـ ــ المـ ــــب  ــ المراقـ
 . (ف.ج.ب)

ــــدر   (قع.م. )  ة الطفلحال ▪ ــ ــ ــ ــ   من ورم وصـ
ر
ــالة عالج من   تالذي يعان ــ ــ ــ ــ ــ إدارة  ل  رسـ
حيل من الملحقية  ,  م2021/ 05/ 16  بتاريــــخ الشــؤون العالجية بوزارة الصــحة 

ُ
وأ

ـــــالم الدول   إل  ــ  السـ
ـــــقر ــ ـــــتشـ ــ ـــــقر دار إل م ث  ل م2021/ 06/ 15  بتاريــــخ مسـ ــ ـــــتشـ ــ مسـ

بالرغم من   ريلجني  مصــــ  462,000قيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الذي قام بتقدير العالج بالفؤاد  
عل حساب عائلت     التخصصـرالجوي  أن  قد تلقر جزء من العالج بالمستشقر  

ر أن الخاصل مما ضيع الوق  واالموال المــــضوفة بالمستشقر الجويل كما   تبير
ـــــافية   ــ ـــــح  وافق عل دفع قيمة إضـ ــ بالرغم  م  2021/ 09/ 05بتاريــــخ  المكتب الصـ

ــــابقةل ــ ــ ــ ــ ــــتنفاذ القيمة السـ ــ ــ ــ ــ   ال  من عدم اسـ
ر
م  2021/ 09/ 18تاريــــخ  طفل بوقد توا

  عالج  من الملحقية بمشاركة مستشقر دار الفؤاد. 
ر
 بسبب تأخير ا

ــبـب قيـام  تـأخر العالج و زراعـة النخـاع  يحتـاج والـذي  ( ع.ن.ج )  حـالـة الطفـل ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بسـ
ــــح  بـاتخـاذ قرار ب ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم إمكـانيـة عالجـ  لعـدم جـدوى ورف   رئيس المكتـب الصـ
ه. المستشفيات تقديم العالج للحاالت  رك لمصير

م
 الطارئة وت

ــــح  ال - ــ ـــ ــ ــ ــ     (ط ع.أ. ) غياب المتكرر لرئيس المكتب الصـ
ر
  غالب األيام ا

ر
وعدم تواجده ا

  أوقات الدوام الرســـم   
ر
ه ا الملفات  واهمال  لعديد معالجة مشـــا ل المرضر وتقصـــير

 . بمقر المكتب المركونة

 خالفات وأوجه قصور إداريم

ر أن   - ــــح   تبير ــ ـــ ــ ــ ــ مزودي الخــدمـة يوقع كطرف أول عل العقود مع  رئيس المكتــب الصـ
ــــقر دار الفؤاد ب  العالجية ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالتعاقد من الرغم من عدم تخويل  بالقيام  ومنها مسـ

ــــحةل ــ ــور منها   ابالغ الوزارة أو عالوة عل عدم   وزير الصـ ــ ــ ر من خالل كما    لإحالة صـ تبير
 : لعقود وجود نصوص معيبة منها عل سبيل المثال دراسة عينة من ا

ر   أن إلمع مســـتشـــقر دار الفؤاد    من العقد  2تشـــير الفقرة   - ر الطرفير يكون التعامل بير
ا لقائمة األ 

 
ـــــعار طبق   يحددها    سـ

ـــــعار  البر ـــــع األسـ  من التفاوض ووضـ
ا
ل بدال ـــــقر ـــــتشـ المسـ

ل االمر الذي يشير إل عدم بدل  ر  . لعامحرص عل المال اأي  العادلة للطرفير

ــير  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر لن يقـدم خـدمـات عالجيـة إال إل   4والفقرة  3 الفقرة تشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أن المسـ
ـــبة   ــ ــ ــ ــ ـــــك بالقيمة العالجية التقديرية وفق تقرير تقييم الحالة وبنسـ ــ ــ ــ ـــدور الصـ ــ ــ ــ ــ بصـ

100 %,     
ر
ام الطرف الثان ر دون توفر أي ضــمان للطرف الليب   يضــمن بموجب  الير

 بمسؤوليات  بالجودة المطلوبة. 

ـــــير  ▪ ـــــداد الطرف الليب   مبلغ    5الفقرة  تشـ ورة سـ
ــــري مليون   1إل  ر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   جني  مصـ

وأن تســتعاض القيمة خالل   لدفعة تح  الحســاب لصــالن المســتشــقر كضــمان
  حالة ال 48

ر
  جزء منها.  تصـرف ساعة ا

ر
 ا

  مراجعة الفواتير والمعامالت  يسقط  أن   إل    7تشير الفقرة   ▪
ر
حق الدولة الليبية ا

 بعد أسبوع من تقديمها. 

بعلم  بةمكان حدوث المضاعفات  توقيع المري  عل إقرار  إل    12رة  تشير الفق ▪
ا غير متوقعة ومعروفة  ا  لطبي   . ويخل  المستشقر مسؤوليت  الطبية كلي 
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ـــــح    - ــ ــ ــ تيب    (ط ع.أ. )قيام رئيس المكتب الصـ امبير ر ـــــح   الير ــ ــ ــ ات مالية عل المكتب الصـ
ــــ  ــابيـ ــ ــــب كتـ ــــك بموجـ ل وذلـ ــا   (4107ل  4106)  رقم    من أموال عالج المرضر ــ ريــــخ  بتـ

ـــــأن   م2021/ 10/ 10 ــ ــ ــ ــــركةتكليف  بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــياحة بةجراء حجز   ت(***)إ  شـ ــ ــ ــ    للسـ
ر
فندا

ــــتئجار  ــــيار   5عدد  واسـ ــــحة ولمدة  لات  سـ ــــبوعأ وزير الصـ ر سـ حالة الفاتورة للمكتب  إ و ير
ـــــ  ــ ــ ــ   أفضـ

ـــــداد والبر ــ ــ ــ ـــــدادها  دوالر    148,000إنفاق مبلغ  إل    للسـ ــ ــ ــ الودائع من ليتم سـ
 م. 2021( لسنة 380)موجب قرار وزير الصحة رقم المخصصة لعالج المرضر ب

ــــح   - ــ ــ ( CPحاالت )بةعادة تقييم الحاالت الميؤوس منها مثل  عدم قيام المكتب الصـ
  وحاالت التشـــوهات الخلقية الناتجة عن الضـــمور العصـــب    

ر
وحاالت الشـــلل الدماع

  يتم  ف أموال 
ــــاالت البر ــــا من الحـ هـ ــــة داون وغير ــــاالت متالزمـ   بؤرة الرأس وحـ

ر
ا

  دة للمرضر أثر أو فائطائلة عليها دون  
ر
ــــكنات والمهدئات والبقاء ا ــ ــ ــ ــ ــــتثناء المسـ ــ ــ ــ ــ باسـ

   فالتن  أجهزة غرف العنــــايــــة المركزة عل  
  مرحلــــة العالج التلطيقر

ر
ــنــــاع  وا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ س الصـ

ل والجــدير بــالــذكر أنــ  من خالل والــذي يمكن تقــديم هــذه الخــدمــات لهم بــالــداخــل
ــ عينـة من هـذه الحـاالت بلغـ  تكـاليف عالجهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جني     1,600,000نحو حــ

ــــر  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ حاالت    4حاالت زراعة كل أو   6لذي يمكن أن ينعكس أثره عل عدد  وا)  ي مصــ
 . (حاالت زراعة نخاع  3زراعة كبد أو 

ــــاتهم العالجيــــة   - ــــال ملفـ ــــة المرضر وإقفـ ــــابعـ ــــح  بمتـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب الصـ ــــام رئيس المكتـ ــــدم قيـ عـ
أو    والتحقق من المبـــالغ المـــاليـــة المحـــالـــة لعالجهم والوقوف عل الفروقـــات ب يـــادة 

يفضــر   العالج النهائية للخدمات العالجية المقدمة للمرضر بما   العجز وقفل فواتير 
  معالجة حاالت

ر
ــتفادة منها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن المكتب واالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المالية لصـ

ر
  للوقوف عل البواا

ــمـان التوظيف األمثـل لألموال أخرى  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أ وضـ ر ال ل كمـا تبير  المتوفير
ن ملفـات المرضر

ــــقر وادي النيـل حيـث أنـ  لم يتومثـال ذلـك يتم إقفـالهـا   ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ م إقفـال حسـ
ـــــقر  ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ ـــــافها بتاريــــخ  مراجعتها بفواتير نهائية حبر تاريــــخ  أو  الحاالت مع المسـ ــ ــ ــ اكتشـ

ـــــقر  و م  2022/ 01/ 11 ــ ـــــتشـ ــ ـــــح  والمراقب المال  لمخاطبة المسـ ــ اإليعاز للمكتب الصـ
   (301)بموجب الكتاب رقم 

ر
 . م2022/ 03/ 23المؤرخ ا

 الملحقية الصحية باألردن

-   
ر
ـــــتمرار ا ــ ــ ـــــرف االسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ دون التحقق من عدم   للجنة عالج مرضر األورام  مكافآت  صـ

ـــــيهم لمرتبات من جهات عملهم األ  ــ ـــــليةتقاضـ ــ ر    بالداخل )ليبيا( بالمخالفة  صـ للمادتير
ــنـــة  8( من القـــانون رقم )7-10) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2014( لسـ

ـــــأن الرقم الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبـــالمخـــالفـــة  ل  م بشـ
م بشـأن عالقات العملل حيث تبث وجود ازدواجية  2010( لسـنة  12للقانون رقم )

  منهم.  للبع 

-   
ر
ـــــرف االســـتمرار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    مكافآت للجنة األورام  صـ

 
ــتنادا ( من قرار وزير  3لن  المادة )اسـ

ــــحة المفوض رقم ) ــ ــ ــــنة  781الصـ ــ ــ ــــأن نقل تبعية لجنة عالج األورام 2018( لسـ ــ ــ م بشـ
ر بممارســـة مهامهم بنفس المكافآت   بدولة األردن واســـتمرار رئيس اللجنة والموظفير

اوح من  المـاليـة وتحـديـد قيمـة مكـافـآت   ر بلجنـة األورام بقيم مـاليـة تير   3,000العـاملير
    دوالر   6,000إل   دوالر 

 
ــــحة المفوض رقم )وفقا ــ ــ   0316لكتاب وزير الصـ

ر
( المؤرخ ا
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ــــة 2017/ 3/ 15   تمنن للعقود المحليـ
ــــآت البر ــــافـ ــــدد للمكـ ــــقف المحـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاوز السـ م تتجـ

   مما يعد   بالسفارة الليبية
 
 ة الخارجية. والتعميمات الصادرة عن وزار  للقراراتمخالفا

  ابرم  مع المستشفيات والمراكز بالساحة عل محام  عدم  -
عرض كافة العقود البر

ـــــفارة للتأكد من قانونيها وإبداء مالحظات  عليها  ـــ ــ ــ ــ     السـ
ا
ـــــع ـــ ــ ــ ــ عن عدم اعتمادها من فضـ

 . رئيس البعثة والمراقب المال  

ر قصــور   -   عدم االســتفادة م  إهمال و تبير
ر
ن من قبل ووزارة الصــحة والملحق الصــح  ا

ـــة أن البنـد  داريـبنـد تـدريـب الكوادر الليبيـة من النواج  الفنيـة والطبيـة واإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وخـاصـ
ة للجانب الليب   ومع ذلك لم يتم االستفادة من . 

ر  يعد مير

م مع - ر من خالل دراسـة العقد المي  مـستـشقر اإلشاء عدم الن  عل مدة شيان  تبير
 العقد والمالحق. 

ــجلـة عن المر  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كز العرن   من الجهـات الرقـابيـة واللجـان بـالرغم من المالحظـات المسـ
  الصحة والمالية

ر
 وزارة الصحة مستمرة بالتعامل مع . إال أن  المشكلة من وزارن

ـــــتندات   - ـــــم مسـ   عدم وجود ملفات تضـ
ـــــلية لموظقر ـــــور   أصـ لجنة األورام واالكتفاء بصـ

 من العقود والمؤهالت. 

ـــــير و   لوحظ  - ــ ــ ــ ر قيام لجنة  إهمال تقصـ  حيث لم يتبير
  متابعة المرضر

ر
األورام بالتقيد    ا

ام المسـتشـفيات بةرسـال تقارير   ر   بنود العقود والمالحق من حيث مدى الير
ر
بما ورد ا

ـــــير عالج المرضر  ــ ــ ــ ـــــلة عن سـ ــ ــ ــ ـــــبوعية مفصـ ــ ــ ــ ة عالج من خالل  أسـ ـــــتلزم من فير ــ ــ ــ وما يسـ
 االطالع عل التقارير الدورية عن كل مرضر األورام بالمستشفيات. 

  ســداد الديون المير  -
ر
ر تأخر الجانب الليب   ا ا مة لمراكز العالج وبالذات مركز الحســير

ــــللس  ــــمرضر الس أغلب   رطان الذي يضمــ الذي دفع المركز إليقاف قبول  ل األمر  رطانــ
  بلغـ  حبر  

ــبـب ترا م اـلديون والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   20من أكير   م2021/ 6/ 30حـاالت جـديـدة بسـ
 . مليون دوالر 

ر عــــدم متــــابعــــة الوزارة   - ــنــــة 178تنفيــــذ وتفعيــــل قرار وزير الخــــارجيــــة رقم )تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ــــ2020 ــ بـ ــادة م المتعلق  ــ ــ ــــا      ةعـ ــ الرئـ المجلس  ــــح  وفق قرار  ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ ــــب  ــ المكتـ تنظيم 

  رقم )
 م. 2019( لسنة 326لحكومة الوفاق الوطبر

 باالردن  مرضن التوحد ملف  

  يوجـد بهـا مرضر التوحد  
  قـامـ  بهـا الجنـة للمراكز البر

من خالل ال يـارات الميـدانيـة البر
ر  : ودراسة ملفاتهم والمستندات المقدمة بالخصوص تبير  

ر
 اآلن

-   
ر
  الديون غير المسددة.  وجود تكرار ا

ر
 بع  المطالبات المالية ا

ــميــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــة  عــدم وجود عقود رسـ الطلبــة    مع تلــك المراكز واأل ــاديميــات وتم قبول مي 
سـنة  من بموجب كتب تغطية مالية مذيلة بتوقيع الملحق الـصح  والمراقب المال   

 . م2013

ـــــائـل األعالم  - ــ ـــ ــ ــ ــ   وسـ
ر
ــوائيـة دون اإلعالن عن التعـاقـد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم اختيـار المراكز بطريقـة عشـ

 وأجود الخدمات.  سعار للوصول ألفضل األ 
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 عند تدقيق مطالباتها. إليها  االحتكامنمطية يمكن  أسعار عدم وجود  -

ــ - ـــ ـــــتوي الخدم  والمعيشـ ــــتردي المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بع  المراكز منها مركز الخزامــ
ر
 ر للمرضر ا

 . للحاالت الخاصة

ــــهرية من  - ــــاب التكاليف الشـ ــــةو   إقامةقيام بع  المراكز باحتسـ وتدريب   أدويةو   إعاشـ
  بع   

ر
  تصـــل ا

ة إجازاتهم البر ها عل المرضر خالل فير عدة أشـــهر األحيان إل وغير
 . المطالبات المالية لهذه المراكز  وتحميل تلك التكاليف ضمن 

ـــــور ال - ـــ ــ ــ ــ ـــــن من قبل الالقصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــؤولواضـ ـــ ــ ــ ــ ـــــفارة الليبية لمتابعة هذه المراكز  مسـ ـــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ر ا ير

 واأل اديميات. 

ــــائلقبول بع  المراكز واأل اديميات لطلبة بدون وجود   - ـــ ــ ــ ــ ــــادرة تغطية مالية    رسـ ـــ ــ ــ ــ صـ
ـــــع ـــــمن الديون غير المسـ امات وإدراجها ضـ ر

ـــــفارة الليبية وتحميل هذه االلير ددة  ن السـ
  كل من األ اديمية األردنية للتوحد ومركز الخزام. 

ر
 ا

ــنوات  وجود طلبة بمع - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يعتي  المركز بمثابة إيواء    م2009/ 2008ظم المراكز مند سـ
  حيث اتضن 

ر
 . عالج أي  من التقارير أنهم ال يتلقون فندا

 . عدم تناسب حجم ديون بع  المراكز مع رأس مالها وقدرتها التشغيلية -

 . التغطية غير محددة المدة الزمنية للعالج  رسائلجميع  -

ــــح  أي   عــدم وجود  - ــ ـــ ــ ــ ــ  الملحق الصـ
ر ومراكز    وزارة الخــارجيــةأو    محــا ر اتفــاق فيمــا بير

ر األطراف. إليها  التوحد يمكن االحتكام   الخالفات بير
ر
 للفصل ا

 المسدد منها وغير المسدد. للتحقق من الدين سواء  لسفارة الليبيةا غياب دور  -

ـــــير واإل - ــ ــ ــ   متابعة هذه المراكز ومتابعة المرضر   همال التقصـ
ر
ـــــفارة ا ــ ــ ــ األمر   من قبل السـ

ــــع القائم وتحميل الجانب الليب     ــــتغالل الوضـ   اسـ
ر
ــــة لهذه المراكز ا الذي أتاح الفرصـ

امات مبالغ فيها  ر  . بالير

  العالج دون -
ر
 . تحسن أي  وجود حاالت مستمرة ا

ام - ر ر والتغطيـة  أغلـب   عـدم الير ـــــائـل التمكير ــ ـــ ــ ــ ــ أغلـب   رغم أن  المـاليـةالمراكز بتجـديـد رسـ
ــــائل ــــائلتقرير لتجديد   إحالةالتغطية المحالة تطلب   رسـ التغطية وللوقوف    تلك رسـ

 . عل وضع الحالة ومدى تقبلها للعالج 

ــــمن أطفال التوحد باأل اديمية األردنية للتوحد   أ ش(طالب )الوجود   - بدون كتاب    ضـ
ر أن الطالب الو   لتغطية مالية ــتندات تبير ــ ــ ــــمن من خالل مراجعة المسـ ــ مذكور كان ضـ

  للتـــأهيـــل( بموجـــب كتـــاب تغطيـــة مـــاليـــة ووالـــده يـــدير هـــذا المركز إنجـــاز    مركز )طلبـــة  
ــــابق من الدولة الليبية نظير قيام  بتأهيل عدد من و    السـ

ر
ــــل عل مبالغ مالية ا تحصـ

 الطلبة بموجب كتاب مذيل بتوقيع الملحق الصح  السابق. 

ــوء الخـــدمـــات وقلـــة اإلمكـــانيـــات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مقـــارنـــة بـــاأل ـــاديميــة    الخزام    المقـــدمـــة من مركز سـ
   األردنية للتوحد والمراكز األخرىل

ا
ــــع ــ   1,000قيمة التكلفة لكل طالب  عن زيادة  فضـ

  ما يعادل حوال  
ر
  دينار ليب    7,000دينار أردن

 
 عدا مصاريف العالج. شهريا
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ر وجود حاالت من ال - ـــــر من خالل ال يارات الميدانية تبير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   من   عنصـ
ر
  تعان

ئ
ـــــان ــ ــ النسـ

  و ذتخلف 
  بع  المراكز هبر

ر
ــيئة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــون لمعاملة سـ ــ ــ ــ ــ ــــن البلوغ ويتعرضـ ــ ــ ــ ــ   قد بلغ  سـ

ــــرور تخل أهاليهم عنهم دون التدخل من الجهات ذات العالقة بو  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   ضـ
ر
ة اإلشاع ا

ـــة و إل    نقــــل جميع المرضر  ــابــــة  الملف الــــذي ي  إقفــــال مراكز التوحــــد المحليـ عــــد بمثــ
اف لخ ينة الدولة ر  . استير

 العالج بألمانياوديعة  

ــــة   ــ ــ ــــانــــيـ ــ ــ األلــــمـ ــــة  ــ ــ ــــاحـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالسـ ــ ــ بـ الــــمــــرضر  ــــة  ــ ــ وديــــعـ ــــة  ــ ــ مــــراجــــعـ خــــالل  ــــنــــوات  مــــن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ عــــن 
ــــبيل    م2021/ 2020/ 2019 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبهات أهمها عل سـ ــ ـــ ــ ــ ــ تبين  العديد من المخالفات والشـ

 :  الذكر ما يل 

 قيام المراقب المال  ب -
ر للمطابقة  ربــع السنوية  أو    ات الشهريةمصــروف لا  ةحالةلم يتبير

 . أو الملحق الصح   الجرججان ل ل عامال مشـرف مع الحاالت العالجية من قبل ال

المراقب المال  ومكتب الملحق الصــــح  تتبع المبالغ المحالة للمســــتشــــفيات    إهمال  -
ر   بأول. والمصحات لعالج الجرج الليبيير

ا
 أوال

ــــح  والمكتب   - ــ ـــ ــ ــ ــ  الملحق الصـ
ر   (INTERNATIONAL OFFICE)  الدول  أبرم عقد بير

ومن  ل((Gemeinschaftskrankenhaus Bonnوهو قسـم من أقسـام مسـتشـقر  
ر  : خالل الفح  تبير  

ر
 اآلن

ـــــحة - ـــ ــ ــ ــ ـــــح  ووكيل عام وزارة الصـ ـــ ــ ــ ــ ل ومن الطرف تم توقيع العقد من قبل الملحق الصـ
  بالعقد آل ا

ر
 . خر مدير المكتب الدول  ومدير المستشقر حسب ما هو مدون ا

ـــــأن التأك ▪ ــ ـــــفير بشـ ــ ـــــقر و تم مخاطبة السـ ــ ـــــتشـ ــ ـــــحة اعتماد مدير المسـ ــ فادنا  أ د من صـ
ــــ  رقم   ــ ــــابـ ــ ــــب كتـ ــ ــــا بموجـ ــ ــــابيـ ــ      ( 290/ 10-9)كتـ

ر
ــــ2022/ 04/ 29المؤرخ ا ــ بـ ن  أم 

يات بالمســتشــقر  أ االعتماد مزور و  ن  قد تم اعتماد العقد من طرف مدير المشــير
 . وليس مدير المستشقر 

ــــقر نقر مدير الم ▪ ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ  ت   ن تم مخاطبأ ية عالقة بهذا العقد بعد أ سـ
 
ــــميا ـــ ــ ــ ــ عن  رسـ

 . طريق محام  السفارة 

ر قيام الم ▪ ـــــمعت   تبير ــ ــ ـــــقر لسـ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ  بطرد رئيس المكتب الدول  من المسـ
ـــــقر ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ سـ

ــرك   ةنشــاءقام بل والذي بدوره  الســيئة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   (INTERNATIONAL  ة بنفس االســمشــــ
HMCS)ـــــتعمال ال ــ ــ ـــــقر ل واسـ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ـــــة بالمسـ ــ ــ ـــــتندات الخاصـ ــ ــ   بالتحايل    مسـ

الحقيقر
 . والتدليس

ــــرك اســتخدم رئيس   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الورق الرســم  وشــعار    (INTERNATIONAL)  HMCS  ةشــــ
  مخاطبة الســفارة  ((Gemeinschaftskrankenhaus Bonnالمســتشــقر  

ر
ل  ا

ر بها ب ــــؤولير ــ ــــقر عند أ ليوج  للمسـ ــ ــــتشـ ــ ــــدار ن المخاطبة تم  عن طريق المسـ ــ  إصـ
ــتحقـــات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ويقوم ل  الفواتير المبـــدئيـــة والخطط العالجيـــة وعنـــد المطـــالبـــة بـــالمسـ

  بوضع رقم الحساب الم
ر
  هذه المخاطباتشـرك  لل صـرا

ر
 . ة ا

  عــدد م ▪
ر
ر ا  اللبيير

ــحــات ولم يتم  تم عالج المرضر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفيــات والمصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن المسـ
 .   هذا المستشقر

ر
 عالجهم ا

م ال ▪ ر   العقد ) سعار ة باأل شـرك لم تلير
ر
  المتفق عليها ا

ر
 . (غير القانون
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ــروف المطالبات بالمبالغ ال  ةحالةقيام المكتب ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ فواتير إرفاق    ة من قبل  دونمصـ
  تم فيها ســـواء العالج 

الذي يثير  مر  قامة األ اإلأو  المصـــحات والعيادات والفنادق البر
  صحتها 

ر
 . الشك ا

ر قام ال -   تصدرها السفارة الليبية الموجهةشــرك تبير
إل   ة بةرفاق الضمانات المالية البر

ة   . المستشقر مباشر

  أذوناتقيام السفارة بتحويل مبالغ لبع  العيادات والمستشفيات )حسب بيانات   -
ر ان التحويل يتم لصـرف ال  . INTERNATIONAL ةشـرك ( ومن خالل الفح  تبير

ر وجود   - ـــــرك لل   أحيل لمبالغ   أرصدة تبير ــ ــ ــ ة مخص  لعالج بع  المرضر ولم يطرأ شــ
ة ل األمر  حركةأي   علي  ـــــير ـــ ــ ــ ــ ـــــولهم عل التأشـ ـــ ــ ــ ــ ر لنا  الذي يدل عل عدم حصـ ل ولم يتبير
  تحويل القيمة لل اآل

ر
  اعتمدت عليها الملحقية ا

 . ةشـرك لية البر

ـــــرك نســـبة ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وه  نســـبة ل  % من قيمة الفاتورة 20 ها ة كرســـوم عل خدماتها حددتشـ
 . مبالغ فيها 

ـــــم  - ـــ ــ ــ ــ ـــــقر جاء فيها بان  تم طرد رئيس قسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ـــــلة من محام  المسـ ـــ ــ ــ ــ  وجود مراسـ
ر تبير

 . بالمستشقر 

  تم تكليف  ئل تسوية الدفعات لم يرفق بها اآلأغلب المطالبات المرفقة برسا  -
لية البر

ـــــرك ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــول المرضر ة إلتمام  شـ ــ ة عإجراءات حصـ ــــير ــ فاتورة  فاق  إر   حيث يتمل  ل التأشـ
ـــفارة بتكليفهم بإرفاق أي   بالمطالبة فقط دون ــ ــ ــ ـــــدار كتاب من السـ ــ ــ ا ب ةصـ ر ـــــماءالفير ــ ــ   أسـ

ا وكذلك نســـخة  إرفاق   وعدمل  المرضر  ر ل بالمخالفة  عند التمديد منها  نســـخة من الفير
ر ) ــــح  3ل  2لن  المــادتير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل المكتــب الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  عل أن يرسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

( من العقــد والبر
 . الطلبات مع المعلومات

ـــــعدم تقيد ال - ( من العقد بشأن تقديم المطالبة من المستشقر 5ة بن  المادة )رك شــ
 . سابيع بعد االنتهاء عالج المري أ  6خالل 

ــــادة   - ــ ــ المـ ــــ   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أ ( عل  7)نصـ
ر
ا والجـرج  لـلمـرضر  ــــة  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ خـ ــــة  ــ ــ غرفـ يتـم حجـز  ن 

ر ل األمر  وهذا ل المستشفيات   التكاليف وال مي 
ر
 . ي يد ا

  الت -
ر
  الدفعات المحالة للمصحات والعيادات  صــــرف قيام بع  المرضر ا

ر
ل بناء  بواا

 . ن الكتاب مزور علي (أ فاد بأ عل كتاب من الملحق الصح  )

ــــح  والمراقــب المــال  ببع  الفواتير النهــائيــة بمكــاتبهم دون   - ــ ـــ ــ ــ ــ احتفــاظ الملحق الصـ
 . واعتبارها صحيحةل مراجعتها من الناحية المالية والفنية

ــــح  بـــالفو  - ــ ـــ ــ ــ ــ   ملفـــاتهم  عـــدم احتفـــاظ الملحق الصـ
ر
ـــــة اتير النهـــائيـــة للمرضر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخـــاصـ

 . المحتفظ بها لدي 

ــــرف بمتابعة كتاب ال  المراقب المال  والملحق الصح    إهمال  - ــ ــ المال  التابع لمركز    مشــ
ـــــدعم رقم   ـــــب الطوارئ والـ      (453)طـ

ر
ـــــالغ  2021/ 10/ 20المؤرخ ا المبـ ــــأن  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

تفوق    وبقيمة  لمانيةالمســــتشــــفيات والمصــــحات بالدولة األإل    )الحواالت( المحالة
11   

 . م2020-2019ميلون دينار خالل سنبر
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ــــات  - ــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن بع  المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــارة لصـ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة عل السـ ــــائمـ ــــات قـ امـ ر ر وجود ديون والير تبير
وذلك ل  لينا من المكتب الـصح  إم ترد ضـمن قوائم الديون المحالة  والمـستشـفيات ل

 . لعدم وجود متابعة من المراقب المال  والملحقية الصحية لتك المصحات

  بع   قيــام الم -
ر
ــــح  بــالموافقــة عل تحويــل بواا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة المرضر لعالج لحق الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أرصـ

 . دون علم المراقب المال   خرين آ مرضر 

ــــول   - ــ ــــفيات للمرضر لم يتمكنوا من الحصـ ــ ــــتشـ ــ ــــحات والمسـ ــ وجود مبالغ ببع  المصـ
ة للعالج من سنة   م. 2019عل التأشير

ــــرف قيام المراقب المال  ب - ـــ ــ ــ ــ ــــر عل م  عل مجموعة من المرضر بناءا   صــ ـــ ــ ــ ــ جتماع  ا حضــ
الذي يعد تعدي عل اختصــاصــات  ل األمر  المالحق الصــحية بالســفارة لضــم المرضر 

 . وزارة الصحة

-   
ر
ــتعـانـة بموظف بعقـد محل  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاـبات  إدخـال  االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ البيـاـنات المـاليـة لمنظومـة الحسـ

ـــــهرية لجميع  ذ عداد مإو ل  بمكتب المراقب المال   ــ ــ ــ ـــــات الشـ ــ ــ ــ ـــــوية والخالصـ ــ ــ ــ كرات التسـ
 . الحسابات

ــــرف ال  أذوناتجل   - ــ ــ ــ ــ ر أن المراقب  ل  غير معتمدة من قبل المراقب المال    صــ حيث تبير
ـــــكوك ــ ــــرف ثم تحال المعاملة للموظف إلعداد  ل يقوم بالتوقيع عل الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ  إذن الصـ
 . وادخال البيانات بالمنظومة

ــفارة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعان ب  يقوم بةدخال البيانات المالية خارج مقر السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن الموظف المسـ تبير
 . )شقت (

جل الوارد والصـادر وقيد جميع الرسـائل الصـادرة من   الملحق الصـح  لسـإمسـاك    عدم -
 . ادت (إف ود رسائل مزورة عن الملحق )حسب مما ترتب عل ذلك وجل والواردة 

 –الملفات الصـحية للمرضر من البيانات المهمة )صـور لجوازات السـفر  أغلب  خلو  -
ـــــائـل الموافقـة عل العالج  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــال معرفـة مـا أ  – رسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تم   إذا  رقـام الهواتف المرضر لالتصـ

ــــتمر  أو    انتهاء العالج  ــ ــور من الفواتير المبدئية  –مسـ ــ ــ  المرافق  –  الفواتير النهائية –  صـ
 . الخ(... 

  تسـهل عملية متابعة وانسـياب   -
افتقار المكتب الصـح  للعنا  الطبية المؤهلة البر

 . البيانات والمعلومات عن المرضر 

ــــحات - ــ ــ   عالج مرضر ببع  المصـ
ر
ــــح  بتحويل بواا ــ ــ ــرك إل  قيام الملحق الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  ةشـ

INTERNATIONAL)  HMCSــــكوك حول ( دون علم المراقب المـال  ممـا ي ــ ـــ ــ ــ ــ ثير الشـ
   (2019/ 226)بموجب كتاب  رقم وجود شبهات فساد 

ر
 . م2019/ 2/ 14المؤرخ ا

ـــــحات ب - ــ ــ ــ ـــــفيات والمصـ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ ـــــأن   ألمانيا قيام المراقب المال  بمخاطبة المسـ ــ ــ ــ   إحالةبشـ
ر عدمل إال أن  الفواتير النهائية للسفارة   . شمولية جميع المصحات والعيادات تبير

ــــح  بمــا   - ــ ـــ ــ ــ ــ   كتــابــ  رقم  ورد  عــدم تقيــد الملحق الصـ
ر
    (652)ا

ر
  2019/ 3/ 28المؤرخ ا

وكيل عام وزارة الصـــحة بشـــأن زيارت  للســـفارة وبحضـــور الهيئة االســـتشـــارية لالموج   
: بديوان المحاسبة من حيث   

ر
 اآلن
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ــــر  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــتشـــفيات الجامعية و   حصـ المراكز المعتمدة  التعامالت مع عدد محدد من المسـ
ـــــعار نمطية وحددها بعدد  وب ـــــقر   21أسـ ـــــتشـ ر  مسـ ر تبير   حير

ر
ن التعامل يفوق عدد  أ ل ا

 . مستشقر وعيادة ومصحة ومركز  130

    ةثل المتمالبيانات المتعلقة بالمرضر لم يتم موافاة لجنة الفح  ب ▪
ر
ــــم ) : ا ـــ ــ ــ ــ االسـ

ـــــروف ال  –القيمة المدفوعة    –المرض   – ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــيد    –ة  مصـ ــ ( الأو  قفل الملف –الرصـ
تنظيم    إعادة م بشأن  2013لسنة    (19)( من القانون رقم  46بالمخالفة للمادة )
 . ديوان المحاسبة

ــفـــارة  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـــات والعيـــادات تقـــديم الفواتير النهـــائيـــة للسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ممـــا ل  امتنـــاع بع  المصـ
 . تكليف محام  السفارة لمخاطبتهم بشكل رسم  إل  أستدع السفارة 

ــــرف قيـام المراقـب المـال  ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـا يفيـد موافقـة الملحق رفـاق  إ عل المرضر دون صـ
 . الصح  بالسفارة 

ــــرف قيام المراقب المال  ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل النموذج المحال ب  مســتندات    عل المرضر بناءا   صــــ
 .  دون اعتماده من الملحق الصح 

ـــــرف قيام المراقب المال  ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ المعاملة    إحالةعل اعتماد نموذج   عل المرضر بناءا   صـ
 . المالية من قبل مساعد الملحق الصح  ودون موافقة الملحق الصح  بالسفارة 

ـــــرف قيام المراقب المال  ب - ــ ـــ ــ ــ ــ معاملة مالية عليها    إحالةعل المرضر بةرفاق نموذج    صـــ
 . ختم المكتب الصح  فقط دون اعتمادها بالتوقيع عليها من قبل الملحق الصح  

    ((B\07\16  بموجب كتاب الســـفير رقم -
ر
م الموج  للملحق 2020/ 7/ 15المؤرخ ا

ر     للملحق والذي تبير
ر
ون يد االلكير الصــــح  بشــــأن ما تم مالحظت  من قبل  بشــــان الي 

ــــفيات فيفانتس ــ ــــتشـ ــ ــــيد   ل  قيام الملحق بمخاطبة مدير مجموعة مسـ ــ  / بتفوي  السـ
ـــــتغلف.ك   ــ ــ ــ    الذي يشـ

 
ـــــابقا ــ ــ ــ ـــــقر سـ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ يد عل النحو ل  بالمسـ حيث جاءت ترجمة الي 

ــيــــد/  ن  أ م للمرة الثــــانيــــة بــــنؤكــــد لك: " التــــال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هو المكلف من قبــــل الملحقيـــة    ف السـ
  الســـفارة الليبية وال

ر
عل كل ما يخ  المرضر من تقديمنا طلب    مســـؤول الصـــحية ا

ة عالجهم وجميع     مسـتشـفيات مجموعتكم وخالل فير
ر
المالية    اإلجراءاتعالجهم ا
ــــؤول وهو ال ــ ــــؤون   الوحيد لمتابعة  مسـ ــ   تواجشـ

ــا ل البر ــ ــ   المرضر المرضر وحل المشـ
ــحيـــة ومجموعـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الملحقيـــة الصـ ومجموعتكم ومتـــابعـــة االمور المـــاليـــة والعقود بير

امكم بــذلــك فــ ر   حــال عــدم الير
ر
ــنوقف إ فيفــانتس وهو ممثلنــا الوحيــد لــديكم وا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ننــا سـ

ـــــفارة  األمر    "لالتعامل معكم ـــ ــ ــ ــ ر السـ   جميع المعامالت المالية بير
ر
ـــــك ا ـــ ــ ــ ــ الذي يثير الشـ

 . والمستشقر 

ــــفارة بتحويل مبل  - ـــ ــ ــ ــ ــــقر الفيفانتسإل  يورو   200,000غ  قيام السـ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ عل   بناءا ل  مسـ
 . ولم يتم موافاتنا ب  حضـر تم طلب المل االجتماع  حضـر م

 البنيان المرصوصجرح  وديعة  

ـــــروف البيان التال  يوضن ال ـــ ــ ــ ــ   تممصــ
من الودائع المحالة لعالج جرج  ها  خصم  ات البر

   وذلك   م2021-2020-2019خالل الســنوات  ل  البنيان المرصــوص
 
عل بيانات  اســتنادا

 : منظومة الحسابات
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اف  السكن  المنح  م. العالج  السنة   إجمالي البند  مكافآت لجان اإلش 

2019 6,263,760 3,569,765 94,567 73,500 10,003,611 

 %   100 %  37 %  63 النسبة

2020 3,668,507 3,344,736 8,500 209,500 7,233,263 

 %   100 %  50 %  50 النسبة

2021 3,635,729 2,321,000 69,110 100,500 6,128,360 

 %   100 %  41 %  59 النسبة

 23,365,234 383,500 172,177 9,235,501 13,567,996 المجموع 
 

ر وجود عـــدد من الجرج م - ــا بـــ  وجودين تبير ــانيـ ــ  ألمـ ل أي قيمـــة لعالجهم  لم يتم تحويـ
ــــنوات   ــ ــ ــ ــــهم  ويت  م2021-2020-2019خالل السـ ــ ــ ــ   المنن بالرغم من رفضـ

ر
ــــون ا ــ ــ ــ قاضـ

 . جرج 7إجراء الكشوفات وعددهم 

ــــروفة العالج للجريــــن خالل السنوات  عند مقارنة قيمة   - ــ   م2021- 2020-2019مصــ
ــــروف مع قيمة المنن ال ـــ ــ ــ ــ ة مصــ ر أن قيمة المنن الل  ة للجريــــن خالل الفير ــــروفة  تبير ـــ ــ ــ ــ مصــ

عل من مصــــاريف العالج مما يدل عل ســــوء اســــتخدام الودائع المخصــــصــــة لعالج أ 
:  ذلك ما  أمثلةومن  لالجرج  يل 

 االسم  ت
خالل   قيمة العالج 
ة 
ُ
 الفت

المنح    مة قي
 ة مصـروفال 

ة 
ُ
 باألشهر  الفت

 شهر 28 56,000 6,220 ر.ع.ال  1

 شهر 28 56,000 25,000 أ.ع.ال  2

 شهر 28 56,000 6,289 ف.ص.ال  3

 شهر 28 56,000 19,729 م.س.ب  4

 شهر 28 56,000 21,561 إ.م.م  5

 شهر 28 56,000 3,582 ال.ن.ال  6

 شهر 28 56,000 1,275 س.م.ال  7

 شهر 28 56,000 9,884 ب.م.ال  8

 شهر 17 34,000 949 ع.ع.ال  9

 شهر 17 34,000 9,949 ع.أبو 10

 شهر 28 56,000 10,207 ي.ك.ال  11

 شهر 17 34,000 8,718 و.ع.ال  12

 شهر 23 46,000 10,333 م.م.ع  13
 

ــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ر  منن للج  صـ ر لم يتبير   حير
ر
ــــنة ا ــ ــ ــ عالج أي   ن الجريــــن يتلقر أ رج خالل السـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لخاللها 

 االسم  ت
 تكاليف العالج 

 التكاليف   إجمالي 
 المدفوعة 

 إجمالي 
المنح  

 ة مصـروفال 

ة 
ُ
 فت
 2021 2020 2019 المنح   صـرف 

 شهر 27 54,000 133,786 0 133,786 0 ع.ح.ال  6

 شهر 28 56,000 115,000 0 115,000 0 م.أ.ال  5

 شهر 28 56,000 115,000 0 115,000 0 م.أ.ال  36

 شهر 27 54,000 133,786 0 133,786 0 ع.ح.ال  37

 شهر 16 32,000 17,748 17,748 0 0 م.ع.ال  38

 شهر 28 56,000 19,729 19,729 0 0 م.س.ب  39

 شهر 56,000 25,000 25,000 0 0 أ.ع.ال  40
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 وديعة مركز الدعم وطب الميدان

ــــروف البيان التال  يوضن ال ــ ــ ــ ــ   تم  خصممصــ
عن الودائع المحالة لعالج جرج    ها ات البر

   وذلك ل  م2021-2020-2019المرصــوص خالل الســنوات    البنيان
 
عل بيانات  اســتنادا

 : منظومة الحسابات

808xxx ح/          

اف  مكافآت السكن  المنح  م. العالج  السنة   إجمالي البند  لجان اإلش 

2019 5,699,887 799,469 225,507 0 6,726,882 

 %   100  %  15 %  85 النسبة

2020 11,799,448 3,741,274 49,783 388,300 15,980,825 

 %   100 %   2 %  24 %  74 النسبة

2021 10,130,319 2,442,541 137,985 698,998 13,411,864 

 %   100 %   5 %  19 %  76 النسبة

 36,119,571 1,087,298 413,275 6,983,284 27,629,654 المجموع 

33xxx  /ح  

2019 3,929,941 1,402,353 65,607 0 5,397,901 

 %   100  %  27 %  73 النسبة

 41,517,472 1,087,298 8,864,519 31,559,595 المجموع العام 

 %   100 %   3 %  21 %  76 النسبة 
 

ـــــفيات والعيادات ب - ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ   طلب الفواتير النهائية للجرج من المسـ
ر
ألمانيال  التقاعس ا

ر من كتاب الل  عند انتهاء الخالج للجرج بها  ــــرف حيث تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ المال  للمركز رقم   مشـ
(453)    

ر
ــــفارة بتحويل2021/ 10/ 20المؤرخ ا ــ ــ ــ ــ مليون دينار    11أكير من   م قيام السـ
  
ر ذلك ل لم تتم متابعتها  م2020-2019خالل سنبر  : والبيان التال  يبير

 القيمة  البيان  ت

 1,289,908 هانوفرجرج ساحة   1

 3,600,837 (االتوبك ) جرج ساحة دوروستات   2

ر وساحات اخرى 3  4,512,778 جرج ساحة برلير

 1,397,516 جرج ساحة بيلفيد  4

 721,496 جرج ساحة كولن بون  5

 11,522,535 جمالي اإل 
 

ـــــقر   545,000تحويل قيمة   - ـــــتشـ ر  جرج  5مقابل عالج عدد    يورو للمسـ نهم لم أ ل تبير
ة   . يتمكنوا من العالج بسبب عدم حصولهم عل التأشير

ــــرك من خالل متابعة بع  هذه التحويالت ل - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ة مرهايم وعيادة الدكتور الهادي  شـ
ر  قريصة    تبير

ر
 : ة والعيادة(شـرك )من واقع كشوفات المطالبة المحالة للسفارة لل اآلن

ي  الرصيد المت فعال  مصـروفال  التحويالت البيان 
ُ
 بق

 347,834 972,784 1,320,618 ةشـركال

 447,924 516,713 964,638 العيادة 

  795,759  1,489,498  2,285,257 جمالي اإل 
 

ر القيمة التقديرية وال - ـــــروف التفاوت الكبير بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    مصـ
ا
عل الجريــــن والبيان التال     فعع

 : يوضن ذلك 
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  مصـروفال  القيمة التقديرية  اسم الجريــــح  ت
ً
ي  فعل

ُ
 المتبق

 14,050.92 9,449.08 23,500.00 س.خ.ال  1

 18,303.09 17,696.91 36,000.00 ام.ع.م  2

 16,062.60 3,937.40 20,000.00 م.س.م  3

 27,539.47 29,460.53 57,000.00 آ.أ.ال  4

 11,726.51 11,573.49 23,300.00 ن.إ.أ  5

 31,220.45 43,379.55 74,600.00 م.س.م  6

 25,235.49 19,264.51 44,500.00 ع.هـ  7

 29,321.37 20,578.63 49,900.00 ر.ز.ش  8

 5,272.37 2,227.63 7,500.00 ي.إ.ر  9

 44,868.93 3,131.07 48,000.00 ص.م.ك  10

 223,601.2 160,698.8 384,300 جمالي اإل 
 

ــــرك وجود مبالغ مالية محالة لل  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ة لم يتم الشــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ل  منها   صــــــ
 
ام بع    نظرا ر لعدم الير

 : الجرج بالعالج 

 اســـــم الجريــــح  ت
  القيمة

 التقديرية 
 الرصيد  مصـروف ال 

 5,969 0 5,969 س.ع.ب.ر  1

 21,000 0 21,000 ا.م.ال  2

 25,000 0 25,000 م.ع.ك  3

 6,011 0 6,011 م.ال.م  4

 52,350 0 52,350 ع.ف.ح  5

 46,159 0 46,159 أ.ر.ن  6

 30,600 0 30,600 ن.أ.م  7

 26,500 0 26,500 م.م.م  8

 213,589 0 213,589 جمالي اإل 
 

 روما -الملحقية الصحية  

 :   عدة أقسام وه 
ر
 تتمثل وديعة الملحقية الصحية ا

 وديعة األمراض المزمنة

  سـنة إنشـاءتم  
ر
  ي2021 هذه الوديعة ا

ــــرف م وه  تخت  باألمراض المزمنة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   صـــ
ــــبقة من  ــ ــ ــ ــــحة إدارة منها بناءا عل موافقات مسـ ــ ــ ــ ــــؤون العالجية بالخارج بوزارة الصـ ــ ــ ــ  لالشـ

 يل  بيانها:  وفيما 

 ( 12/ 31الرصيد ) ات  مصـروفال  م2021الحواالت الواردة 

 يورو 801,108 يورو 606,842 يورو 1,407,950
 

كان من واقع دفير  إلي     ن  لم يتم فتن ســـجل خاص بالوديعة وما تم التوصـــلأ مع العلم 
ـــندوق و  ــ ــ ــ ــ ــــرف ال  أذوناتيومية الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ المتعلقة بها حبر تاريــــخ انتهاء مهمة الفح     صـ

ر  : والمراجعة حيث تبير  
ر
 اآلن
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ــــرف  - ــ ــ ــ وتحميلها عل الوديعة دون وجود موافقات من الجهة  يورو   15,113بلغ  م  صــ
ــــرف المخولة بال ــــرف عل تعليمات من السفير بال  من الوديعة بناءا   صــ   دون الرجوع   صــ

ـــــرف المخول بالإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــريعما يعد مخالفا لل من الوديعة ألخذ الموافقة م  صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات  تشـ
 النافذة. 

  يتم التعامل   -
ــــفيات البر ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــــداد من المسـ ــ ــ عدم وجود مراجعة للفواتير المقدمة للسـ

  ظل عدم وجود  أو   معها من الناحية المالية
ر
ــــة ا ــــعار الفنية الطبية وخاصـ نمطية    أسـ

ـــــحيةل ومن  ــ ــ   تم التعامل معها من قبل الملحقية الصـ
ـــــفيات البر ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ من جميع المسـ

: رك شـ ضمنها )   لوحظ بشأنها مايل 
ناشونال كير روم( والبر

 ة انير

ــــرف  - ــ ــــرك مبالغ ل صــ ــ   أفاد الملحق الصح  انها مستشقر شــ
ناشيونال كير روم والبر

ة انير
  عالج األمراض  

ر
ـــــ  ا ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  األ   –األورام   –المتعلقة )بالقلب  متخصـ ـــ ــ ــ ــ األوعية    –عصـ

ــــ –الدموية   ــ ر عدم وجود مسـ ــــات(ل تبير ــ ــــصـ ــ ها من التخصـ ــــقر العمود الفقريل وغير ــ تشـ
ك ل ـــــير ــ ــ   مببر مشـ

ر
ــــرك قائم وإن هذه الجهة عبارة عن مكتب ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ة تجارية وأبوابها شـ

ــــرك ما أحيل لل   إجمال  مغلقةل حيث بلغ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ يورو كدفعات    211,912.41ة نحو شـ
ـــبة   ــ ــ ــ ــ ـــــول عل قبول لعالج المرضر   % 30مقدمة بنسـ ــ ــ ــ من تكلفة العالج لغرض الحصـ

ر حصــول  إصــدار و  ات عالجية حيث لم يتبير ة عالج من المر أي   تأشــير  عل تأشــير
ضر

ــــفارة بمتابعة المبالغ المحالة لغرض  ــــحية والسـ حبر تاريخ  عدم قيام الملحقية الصـ
  حـالـة  

ر
دادهـا ا ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تقـديم خـدمـات العالج للمرضر كـدفعـات مقـدمـة والعمـل عل اسـ

الدفعات   أرصـــدة المصـــادقة عل  أو   عدم الحصـــول عل الخدمة نهاية الســـنة المالية
جاع جميع الدفعات المقدمة حيث بلغ ماتم  بالرغم من تعهد الملحق ا لصح  باسير

جـــاعـــ  حوال   ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تجـــاوزت    إجمـــال  يورو فقط من    8,000اسـ
ألف   211القيمـــة البر

 يورو. 

ـــــر قيام الملحق الصـــح  بتوقيع م ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرك اتفاق مع    حضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ناشـــونال كير روم شـ
ة انير

 لالختصاصات الممنوحة ل . 
 
 باسم  تجاوزا

ي 
ن
 وديعة الطب الميدان

 يل  بيانها:  مل فيما 2020 الوديعة خالل سنة إنشاءتم 

 الرصيد  م 2020  م. الفعلي  م 2020الحواالت  

 يورو 8,394,165 يورو 596,249 يورو 8,990,414
 

ــــرف لوجود تهديد بتجميد الحســــابات المونظرا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ية للســــفارة الليبية من قبل القضــــاء  صــــــ
  اإليطال  تم تحويل قيمة الوديعة للحســـاب الم

ر
ـــــرا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للســـفارة الليبية لدى الفاتيكان   صـــــ

    مل2020/ 05/ 07بتاريــــخ  
 
ـــــرف رقم إل وفقا ــ ـــ ــ ــ ــ ولكن بفارق عن قيمة    2020/ 5/ 9ذن الصـــ

ـــــحة بليبيا بعجز وقدره  الحوالة الواردة من وزارة   ــ ــ ـــــرف يورو تم الت  596,249الصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ   صـ
 . بالمخالفة

ــــرف  بموجب   - ـــ ــ ــ ــ يورو لصالن    37,000م وبقيمة  2020/ 05/ 04بتاريــــخ    5/ 2إذن الصــ
ــــديد قيمة وجبات الجرج بمدينةمطعم كو  ــ ــ ــ ــــهر   ب بابيلونا مقابل تسـ ــ ــ ــ ميالنو عن شـ
ر    37م لعدد  2020مايو     ن أمر الدفع المرفق محال أ جريــــنل ومن خالل الفح  تبير
ــــرحســاب  إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أحيل وبســؤال المراقب المال  أفاد بأن القيمة    (أ.ع ) باســم شــخصــــ
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  ال
ــــرلحساب المعبر ــ ــ ــ ــ  (ال   . ع )  والسفير الملحق الصح  إل   حبر يتم تسليمها   شخصــ

ــــداد مما يعتي  ذلك عملية اختالس للمال   ــ ــ ام قائم واجب السـ ر
نقدي وه  ال تمثل الير

أموال   العام وإســـاءة اســـتعمال وظيفة لتحقيق منفعة لنفســـ  وللغير والحصـــول عل
 عامة دون وج  حق. 

ــــرف  بموجب   - ـــ ــ ــ ــ يورو لصالن    67,700م وبقيمة  2020/ 05/ 04بتاريــــخ    5/ 5إذن الصــ
ــ ــ ــــجال للسـ ــداد مكتب سـ ــ ــياحة مقابل سـ ــ ــعاف الطائر لنقل جريــــن  إيجار فر والسـ ــ اإلسـ

ــــح  من  ــ ر من خالل الفح  والملحق الصـ ـــــرات  إل رومال حيث تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــعر أ مصـ ــ ن سـ
ــــعاف بالمقارنة مع  إيجار  ــــعار الطائرة مبالغ في  بثالثة أضـ ــــعاف الطائر   إيجار  أسـ اإلسـ

ــــرف األخرى  ال  أذوناتلرحالت نقل الجرج ب ــرك ولنفس الصــ ــ لمسارل كما ة ونفس اشــ
أكد المراقب المال  بالســـفارة بأن الســـعر مبالغ في  وأن  قام بةعالم الســـفير عن ذلك 

 ولكن أ  السفير عل 
 
المبلغ المذكورل ودون موافقة الجهة المخولة   صـــرف شفويا
ــــرف بال   طب الميدان والدعم كما ان ال  صــ

ر
ــــرف من الوديعة المتمثلة ا ــــرك تم لل   صــ ة  شــ

ــتنـديـة    اإلجراءاتان  أي   ير الطـائرة دون وجود تكليف بتوف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تمـ  خـارج الـدورة المسـ
 للسفارة. 

 جائحة كورونا   ملف 
ــــي  مبالغ ماليةيق  ــــأن تخصـ ــــدار العديد من القرارات بشـ    ام مجلس الوزراء بةصـ

 
ــما ــ خصـ

ــتية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من لمجابهة جائحة كورونا من الباب الخامس لغرض توفير االحتياجات اللوجسـ
ر توريد مشـــغالت   ــانع األكســـجير ات ومصـ ر ر  و  والتجهير اللقاحات و ف مكافآت للعاملير

يــل  دينــار    1,705,817,764  م نحو 2021خالل العــام   ز العزل بلغــ  قيمتهــا مراكب ــم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
 : دينار نورد تفصيلها كما يل   1,455,817,764منها مبلغ 

 المسيل  المخصص  الغرض  القرار 

 100,000,000 100,000,000 مكافآت مراكز العزل  م 2021( لسنة  16رقم )

مكافآت     م 2021( لسنة 227رقم )
 ومستلزمات 

500,000,000 500,000,000 

 600,000,000 600,000,000 توريد لقاحات    م 2021( لسنة 248رقم )

 250,000,000 500,000,000 توريد مشغالت    م 2021( لسنة 275رقم )

 5,817,764 5,817,764 لقاحات  تحويل لصالن منظمة اليونسيف 

 1,455,817,764 1,705,817,764  المجموع 
 

  شأنها نورد 
ر
: وا  

ر
 اآلن

 توريد المستلزمات التشغيلية

ــــنة  275مجلس الوزراء رقم ) بموجب قرار  ــ ــــي  مبلغ وقدره  2021( لسـ ــ ــــأن تخصـ ــ م بشـ
ــــغالت لمجــــابهــــة جــــائحــــة كورونــــال قــــام وزير  دينــــار    500,000,000 ــ ـــ ــ ــ ــ لغرض توريــــد مشـ

ــــحة  ــ ــــدار عدد  الصـ ــ ـــــركات بطريقة التكليف المباشر بقيمة  تكليفات ل  8بةصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ بع  الشـ
 المخصــــ  وف دينار    545,565,400ما يعادل   يورو   102,936,868

 
ق القرارل  متجاوزا

 :  وفيما يل  بيان بتلك الشـركات بالجدول التال 
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 المبلغ €  تاريــــخ التكليف  رقم التكليف  شـركة اسم ال 

Limed LTD 27 28 /07 /2021 7,001,437 م 

 2,240,304 م 2021/ 07/ 28 52 الصدى

Alssda Com 29 28 /07 /2021 16,817,743 م 

ALSHAGURA HEALTHECH LTD 25 28 /07 /2021 9,678,817 م 

HCare Ltd 30 28 /07 /2021 27,054,615 م 

Science Enterprises FZE 28 28 /07 /2021 22,726,230 م 

MEDINOSTIC LTD 26 28 /07 /2021 11,418,432 م 

 5,999,290 م 2021/ 07/ 28 198 الراية شـركة

 102,936,868 المجموع 
 

 : ويالحظ بشأنها

ـــــدر  - ـــــعبةبالعملة    تكليفاتال  تصـ الالزمة   جراءاتودون القيام باتخاذ اإل   ()اليورو  الصـ
ــت ــ ــ ــ ر لفتن اعتمادات مسـ ــافة ال ندية بالمخالفة للوائن والقوانير ــ ــ ــ تكليف بع   ل باإلضـ

ـــــركات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص  جنبيبالعملة األ   الوطنيةالشـ ـــ ــ ــ ــ ( من 32-31لمواد )اة بالمخالفة لنصـ
ــنـة 46القـانون رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99ن المـادة رقم )( م1رقم ) مل ولمخـالفـة الفقرة 2012( لسـ

انية والمخازن ر  . من الئحة الحسابات والمير

  عملية توريد بع  األجهزة والمشـغالت وتم اسـتالمها   -
ر
ة ا ـــــركات بالمباشر ــ ـــ ــ ــ ــ قيام الشـــ

ة من قبـــل مركز التقنيـــات الحيويـــة   ــليمـــة و مبـــاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بطريقـــة دون اتبـــاع اإلجراءات السـ
 يشوبــها الغموض. 

امعدم  - ر ــــركات    الير ـــ ــ ــ ــ ــــركات  وتحايل البع  اآل وريد  تبالمدة المحددة لل الشــ ـــ ــ ــ ــ خر من الشــ
 : ةل ومنها األصناف المطلوبلقيامها بتوريد جزء من 

 قيمة المواد المستلمة    قيمة التكليف  شـركة اسم ال 
القيمة المواد الغت   
 مستلمة 

Scince enter 
prises 

22,726,230 2,450,000 20,276,320 

Limted ltd 7,001,437 1,295,000 5,706,437 

 5,999,290 0 5,999,290 الراية شـركة

 MEDINOSTIC 11,418,432 10,764,432 650,000  شـركة
 

ـــــحة  - ــ ــ ـــــدار قيام وزير الصـ ــ ــ ـــــاب الودائع واأل  بةصـ ــ ــ مبلغ وقدره  ب  ماناتقرارات تعلية لحسـ
ــين األ   213,000,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـابدينـار دون توضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون وجود مـا يقـابلهـا من و   التعليـة سـ
  : المستفيدة من التعلية شـركاتبالبيان فيما يل  مستندات و 

 التاريــــخ  رقم الصك  القيمة  شـركة اسم ال  رقم القرار 

819 Science 
Enterprises 

 م 2021/ 12/ 30 3891 70,500,000

820 H CARE ltd 142,500,000 390 30 /12 /2021 م 

 - - 213,000,000 المجموع 
   

ــــبق للـــديوان   ــ ـــ ــ ــ ــ ــالـــذكر سـ ــاقـــد مع الوالجـــذير بـ ــــركـــة  التحفظ عل التعـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  Scienceشـ
Enterprises    ـــتفيدة من التعلية بقيمة ــ ــ ــ ــ ـــادر بموجب    70,500,000المسـ ــ ــ ــ ــ دينارل الصـ
   19-2319رقم )  كتــاب الــديوان

ر
ــحــةل  وجهــة لم م2020/ 05/ 19( المؤرخ ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وزير الصـ

ر حينها أن  حيث   ـــــركة يشـــير إل تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المذيل بالعرض المقدم من الشـــــ
ر
ون الرابط اإللكير
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ـــــار إلي  بالتعذر عن الموافقة عل  ل  ارتباط وهم   ــ ـــ ــ ــ ــ وقد قام الديوان بموجب كتاب  المشـ
  إجراءاتها ومستنداتها المقدمةل و 

ر
ـــــركة لوجود مخالفات وشبهات ا ــ ــ ــ  ضأ إجراءات الشــ
ــــركة األصـلية المصـنعة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة إل الشـــ أو أحد وكالئها المعتمدينل    CEPHEDبالتوج  مباشر

كة    التكليف وقام  الــشر
ر
فقط  واحد بتوريد صنف  وبالرغم من ذلك استمرت الوزارة ا
ـــــة   ــ المطلوبـ ـــــاف  ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األصـ مجموع  ـــــة  من  ــ ـــــة    2,450,000بقيمـ ــ ـــــاليـ ــ إجمـ ـــــة  ــ قيمـ من  يورو 

 والبيان التال  يوضن ذلك: يورو  15,050,000

 اسم الصنف 

 الكمية المستلمة  الكمية المطلوبة 

الكمية  
 المطلوبة 

 قيمتها  السعر  الكمية الموردة  قيمتها باليورو  السعر 

Gen-Expert 215,000 70 15,050,000 35,000 70 2,450,000 
 

 توريد اللقاحات

ــــة  248مجلس الوزراء رقم )  قرار   بموجـــــب ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدره  2021( لسـ ــــي  مبلغ وقـ ــ ـــ ــ ــ ــ م بتخصـ
ر    دينار   600,000,000 ــــحةتبير ــ ــ ــــدار عدد    قيام وكيل وزارة الصـ ــ ــ   4بحكومة الوحدة بةصـ

ـــــطس  23و  22ات بتاريــــخ  تكليف ــ ــ ــ ـــــركاتال عدد من إل   م2021 أغسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ لغرض توريد   شـ
ــنـاف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــئو بنـاءا عل   وذلـك ل  هـا بفـاتورة العرض المقـدمـة من  األصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن كتـاب وزير الـدولـة لشـ

ــــاري )و.د.  إرئيس الحكومــة والمجلس الرئــا     ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    206شـ
ر
  ل م 2021/ 08/ 19( المؤرخ ا

: اآلفيما يل  التفصيل و   
ر
 ن

 بالدوالر  السعر  قيمة بالدوالر  الكمية  نوع اللقاح  شـركة اسم ال  رقم التكليف 

 (21356) Talc investment Sinopharm 3,000,000 73,000,000 24.33 

 (21266) Talc investment Sinopharm 2,000,000 49,000,000 24.50 

 (21263) Aurugulf Sputnik 400,000 7,200,000 18 

 (21268) Aurugulf Sputnik 500,000 9,000,000 18 

   5,400,000 138,200,000  
 

ر   ــأن الوقد تبير   تم تكليفها وتحويل المبالغ لها ال يوجد لها تعامل مسبق مع  ـ
كات البر شر

جهاز االمداد الطب   بخصــــوص توريد اللقاحل كما ال يوجد ما يفيد اســــتالم جهاز االمداد  
ر المتعاقد معها و ـ اللقاح من الالطب   لشحنات  كتير  نورد ادناه موجز الهم التفاصيل: شر

   
ــيبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاح الصـ اللقـ ـــــد  ـــــةجراءات توريـ بـ ـــــا يتعلق  : فيمـ

ا
ـــــدره  (  Sino pharm)أوال بمبلغ وقـ

: ( 5,000,000)دوالر لغرض توريد  122,500,000  التال 
ر  جرعة تبير

ين ل - ر مباشر ـــــقيام وكيل وزارة الصـــحة بةصـــدار تكليفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة  ــ  (Talc investment)ـشــر
(  
ــيبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاح الصـ اللقـ ـــــد  ر االول )Sino pharmلتوريـ ـــة 2( عل دفعتير ــ ( مليون جرعـ

ـــــيس  3والثانية ) ــ ــ ـــــاص أو التأسـ ــ ــ ( مليون جرعةل االمر الذي يعد مخالفة لعدم االختصـ
ير المعزز بالمستنـــــــــــداتل هذا باإلضـــــــــــافة إل    السليم للتضف ويتطلب التي 

ر
القانون
ــــــ ــ ــــــــركة  أن  قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد تم من شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوريد قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر أن التـ ــــــــد تبير ل (G42 Medication Trading) ـــ
ــــ)وه  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة المشــار إليها أعالهل ــ كة جلفار االماراتية( وليس الشــر يك التجاري لشــر شــر

 ولم يتم تفسير ذلك أو احالة المستندات المعززة. 
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ــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم تحــ  بنــد "الكميــة المجــانيــة  لوحظ أنــ  تم ادراج الكميــات بكشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفــات االسـ
  ذلك. 

ر
 بالفاتورة" ولم يتم توضين السبب ا

ــوابق تفيـد بوجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــميـة أو أي سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات رسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم وجود أي محـا ر اتفـاق او مفـاوضـ
كة المزمع تحويل األموال لصالحها )ــــمباحثات مع ال ( تتعلق  Talc investmentشر

ــــخم ـــ ــ ــ ــ ــعر الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم جهاز    بتوريد هذه الكمية الهائلة بهذا السـ ــ ـــ ــ ــ ــ لتوريد اللقاح قبل اسـ
كـــة  ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــين كيفيـــة تكون العالقـــة مع هـــذه الـشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االمـــداد الطب   للكميـــات ولم يتم توضـ

 ومراحل المفاوضات وأطراف  أو ارفاق المستندات الدالة. 

ـــة الشــــحن وقائمة   - لم يتم ارفاق أي وثائق تتعلق بالشــــحن أو الملكية )وأهمها بوليصـ
ــأ   ـــ ــ ــ ـــهادة المنشـ ــ ــ ــ ـــــمن الملف بالرغم من التعبئة وشـ ــ ــ ـــــمية( ضـ ــ ــ ـــــادقة الجهات الرسـ ــ ــ ومصـ

طلبهال حيث اقتضت المرفقات عل صورة فاتورة غير تجارية تتضمن الكمية فقط  
ــين أو ارفاق أي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة الناقلةل ولم يتم التوضـ ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــيل اخرى ووثيقة الـشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون أي تفاصـ

 مستندات متيدة إلجراءات الحكومة المشار إليها. 

ــــعار  - ـــ ــ ــ ــ   اسـ
ر
ــــعار لوحظ وجود ارتفاع ا ـــ ــ ــ ــ   الذي تم توريده مقارنة مع اسـ

ــــيبر ـــ ــ ــ ــ اللقاح الصـ
ـــــعر الذي تم التوريد ب  هو ) ــ ـــــناف االخرى حيث أن السـ ــ ( دوالر للجرعة 24.33االصـ

ــعر ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبــة للتكليف االولل وسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ير المقنع  24.50بــالنسـ   ولم يتم التي 
ر
( للتكليف الثــان

 المعزز بالمستندات. 

ــ - ـــ ــ ــــمن خالل التقصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة )ــ ر بأن ( المدو Talc investmentر عن شر نة بالفاتورة تبير
  مراحلهــا    مقرهــا أبو 

ر
كــات ا ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــتثمــاريــة تقوم ببنــاء محفظــة للـشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كــة اسـ ل وه  شر ظب  

ى واهم القطـــاعــات   ــــحراء الكي  ــ ـــ ــ ــ ــ   أفريقيـــا وجنوب الصـ
ر
ــتثمـــاراتهـــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وتقع اسـ االول 

ــــتثماراتها )التكنولوجيا    اسـ
ر
ــــتهدفة ا ــــتية   –القطاع الزراع   -المسـ  –الخدمات اللوجسـ

ــــحن   –الطاقة   ـــ ــ ــ ــ ــيافة(ل وال يوجد ما يفيد عالقتها    –خدمات مالية    –  خدمات شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
 بمجال الصحة. 

   لم   -
  توريد الشــــحنة الثانية بعدد  يوجد تفســــير منطقر

ر
لقيام الحكومة باالســــتعجال ا

ــــ( جرعة واســــتالمها بالرغم من أن الدولة لم تتمكن من الت3,000,000) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ــ
ر
ـضـــف ا

  تبلغ )
ــابقة البر ــ  من نفس  ( جرعة 2,000,000الكميات السـ

 
ــابقا ــ   تم توريدها سـ

والبر
ــــحة مهددة بانتهاء   ـــ ــ ــ ــ ة بمخازن الصـ ر أن  الزال هنالك كميات كبير ــــنف حيث تبير ـــ ــ ــ ــ الصـ

 الصالحية دون  فها. 

ــقام م - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتمن  ال ــ ــ ــ كة تالك انفسـ ــــف ليبيا المركزي بتحويل قيمة الفواتير ال شر ــ ـضــ
  بدولة االمارات العربية

ر
 . حسابها المضا

 
 
 (: Sputnik)ءات توريد اللقاح الرو   فيما يتعلق بةجرا : ثانيا

ــــدات تتعلق بتكليف   - ــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة مسـ ــــالـ ــــة )تم احـ كـ ــــاح الرو      (Aurugulfشر ــــد اللقـ لتوريـ
(Sputnik( بعـــدد )ــا  900,000 ــاليـــة وقـــدرهـ دوالر    16,200,000( جرعـــة بقيمـــة مـ

ــــعر قدره ) ــ ــ ــ ــــتالم ومطابقة  18وبسـ ــ ــ ــ ر من محا ر فح  واسـ ( دوالر للجرعة وقد تبير
كـــة )  العينـــات بجهـــاز االمـــداد    قـــامـــ  بتوريـــد هـــذه  Chimeraالطب   بـــأن شر

( ه  البر
ــتلم منها عدد ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جرعة لقاح    (910,000اللقاحات ال جهاز االمداد الطب   الذي اسـ

(Sputnik( ــــهر ــ ـــ ــ ــ ــ ــانيـــة  7-6-4( خالل االشـ (ل وقـــد ادرجـــ  تحـــ  بنـــد "الكميـــة المجـ
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ـــــين أو  ـــــتندات فاتورة غير تجاريةل دون ان يتم التوضـ التع يز   بالفاتورة" ومرفق بالمسـ
 بالمستندات. 

ـــــوابق تفيد بوجود   - ــ ـــــمية أو أي سـ ــ ـــــات رسـ ــ ر وجود أي محا ر اتفاق او مفاوضـ لم يتبير
كـة ) ــتالم جهـاز  Aurugulfمبـاحثـات مع شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( تتعلق بتوريـد هـذه اللقـاحـات قبـل اسـ

ـــــاالمداد الطب   للكمياتل كما أن  ومن خالل التقصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــر عن هذه الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ركة بالمواقع  ــ
ر بأنها تأ  ونية تبير

ـــــنة  االلكير  )سـ
 
ـــــ  حديثا ـــــسـ ـــــ2020سـ ــــم( كشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ   ــ ركة خدمية وليسـ

ر االبتكار والجودة والوصول  تجارية أو صناعية حيث تركز بشكل رئيس  عل  تحسير
  دولة االمارات العربية وخارجها. ولم يتم  

ر
ـــــحية ا ـــ ــ ــ ــ ال  خدمات وتقنيات الرعاية الصـ

ــــات   ـــ ــ ــ ــ ــــوابقها ومراحل المفاوضـ ـــ ــ ــ ــ كة وسـ ــر ــ ـــ ــ ــ ون العالقة مع هذه الـشــ
ّ
ــــين كيفية تك ـــ ــ ــ ــ توضـ

ة. و  كة غير مختصة وغير ذات خي   أطراف  واسباب التعامل مع شر

ــعار هذا النوع من اللقاحا  - ــ ــ ــ ــ  عل أسـ ــ ــ ــ ــبكة المعلومات    تمن خالل التقصـ ــ ــ ــ بمواقع شـ
ر ) اوح ما بير

ر أن ســـعره يير ( دوالر فقط ولم يتم التوضـــين المعزز 12-10الدولية تبير
 بالمستندات. 

كـة ا - ــر ــ ــ ـــ ــ ــ ــتنـدات تفيـد قيـام الـشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوع بمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لليبيـة للتفتيش والخـدمـات  تم ارفـاق الموضـ
ــات  2021/ 10/ 06بــــالتفتيش عل كميــــات اللقــــاح الموردة بتــــاريــــخ   ر أن كميـ   حير

ر
م ا

ــتالم والمطـابقـة بجهـاز االمـداد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اللقـاح قـد تم توريـدهـا وتوزيعهـا وفقـا لمحـا ر االسـ
ـــــهر ) ــ ــ ـــــهر حيث تم ذلك خالل االشـ ــ ــ م(  2021/    8-4الطب   قبل هذا التاريــــخ بعدة أشـ

 عزز بالمستندات. ولم يتم التفسير الم

ــــقام مصــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كة اوروغولف ال حســابها  ــ رف ليبيا المركزي بتحويل قيمة الفواتير ال شر
  بد
ر
 ولة االمارات العربية. المضا

 الخالصة: 

ــحنـة الثـانية   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توريـد الشـ
ر
ــتعجـال ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيـامهـا بـاالسـ

ر
لم توفر الحكومـة حجـة مقبوـلة ا

ــتالمها بالرغم من أن الدولة لم 3بعدد ) ــ ــ ــ   ( مليون جرعة واسـ
ر
ــــف ا ــ تتمكن من التـضــ
ــة عزوف   ــات نتيجـ ــنـــاف وجهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدة اصـ ــا من عـ ــدهـ   تم توريـ

ــة والبر ــابقـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات السـ الكميـ
ة بمخازن  ر أن  الزال هنالك كميات كبير   حيث تبير

  اللقاح الصيبر
ر عن تلقر المواطنير

   
ــــن تقرير المركز الوطبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالحية دون  فهال كما يوضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحة مهددة بانتهاء الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

 مل حول مخزون اللقاح: 2021/ 11/ 29لمكافحة األمراض بتاريــــخ 

 جرعة 7,520,170  إجمال  الجرعات الموردة حبر تاريخ  -

 جرعة 2,452,655  إجمال  الجرعات المستخدمــــــــــــــــــــــــة ▪

 جرعة 5,067,515  اجمال  الجرعات المتبقية بالمخــــــــــازن ▪

ــــادرة مــــا يقــــارب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يورو أي مــــا يعــــادل    138,200,000بلغــــ  قيمــــة التكليفــــات الصـ
ــــة   ــــة المحليـ ــــالعملـ ــــة    631,269,960بـ ــــث تفوق قيمـ ــــارل حيـ ــــالغ  دينـ ــــ  البـ ــ ـــ ــ ــ ــ المخصـ
 دينار.  600,000,000
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اء والتوريد وعل االخ  )بوال    - ــر ــ ــ ــتندات المعززة لعمليات الـشــ ــ ــ ــ لم يتم ارفاق المسـ
ـــــحن  ــ ــ ـــــأ -قائمة التعبئة-الشـ ــ ــ ـــــهادة المنشـ ــ ــ ـــــهائد التفتيش قبل  -قرارات الجمركيةاال-شـ ــ ــ شـ

ها من المستندات(.   التوريد... وغير

ــتالم والمطـابقـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفقـا لكتـاب رئيس لجنـة جهـاز االمـداد الطب   ووفقـا لمحـا ر االسـ
  تم توريــدهــا من 

ــحنــات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أن اجمــال  عــدد الشـ
ر بــالجهــاز ومن خالل المتــابعــة تبير
ــــحنـة تم توريـد  15لقـاح فـايروس كورونـا بلغـ  عـدد  ــ ـــ ــ ــ ــ كـات  شـ  عن طريق شر

 
هـا جميعـا

  تم اصدار التكليفات لها وطلب تسديد االموال إليها. 
كات البر  أخري غير الشر

ة بقيمـــة   - ــاشر ــة مبـ ــارجيـ ــة بتنفيـــذ ثالث حواالت خـ ــفيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــات المـضــ ــامـــ  إدارة العمليـ قـ
ـــــة عل 297,553,240) ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاحبـة المفروضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( دينـار ليب   بـالتجـاوز للجنـة الرقـابـة المصـ

ـــــاب الطوارئ الخاص بوزا ـــــبة رقم حسـ ـــــحة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسـ رة الصـ
ــنة  517) ــ ــ ــــول عل موافقتهال بالرغم طلب الديوان تأجيل  2021( لسـ ــ م ودون الحصـ

ر المراجعة والتحقق من االجراءات.   التحويل إل حير

ــــوص اجراءات توريد  - ــ ــ ــــتندات والوثائق المقدمة من الحكومة بخصـ ــ ــ عدم كفاية المسـ
ــــدد ) ــ ــــة ووجود غموض5عـ ــ الوزارة    ( مليون جرعـ ــــد عجزت  ــ وقـ ــــوحل  ــ ـــ ــ ــ ــ الوضـ ــــدم  ــ وعـ

ــــكل الذي ي يل   ــ ــ ــ ــــحين وبالشـ ــ ــ ــ والجهات المعنية عن توفير ما هو مطلوب بالوج  الصـ
 هذا الغموض ومن أهمها: 

 نتيجة التدقيق  البيـــــــــــــــــــان المطلوب ت

اء  1  ال يوجد  محا ر التفاوض لعملية الشر

اء  2  ال يوجد  عقد أو اتفاقية الشر

   الشحنات للمستفيد بوليصة الشحن األصلية تفيد بملكية  3
أرفق  صورة باسم  ) ال يوجد  

(مكتب الشحن  

أو اللجنة الفنية المختصة اجراءات لجنة العطاءات  4  ال يوجد  

 ال يوجد  اجراءات تشكيل لجنة تكليف مباشر  5

 ال يوجد  شهادة المنشأ للقاح  6

ماسن صورة  قائمة التعبئة 7  

 ال يوجد  االقرارات الجمركية 8

كة بالوزارة  9  ال يوجد  تسجيل الشر

 ال يوجد  ما يفيد بتخويل وكيل وزارة الصحة بةصدار التكليفات  10

 ال يوجد  اعتماد إذن الضف من المعدل المراجعل المراقب المال   11

كة لعملية التسليم  12  ال يوجد  ما يفيد حضور مندوب الشر

ماسن صورة  الفاتورة النهائية األصلية 13  

من مجلس الوزراء ال يوجد قرار  تجاوز التكليف للمبلغ المخص   14  

15 
كة التفتيش   اإلجراءات المتخذة بشأن ما ورد بتقرير شر

حاالت   ( 3) بوجود تذبذب بدرجة الحرارة لعدد    
 ال يوجد 

 ال يوجد  آلية وكيفية تحديد سعر اللقاح  16

لجنة التطعيمات باعتماد اللقاح تقرير  17  صورة ضوئية 
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 العزلمراكز  مكافآت  

ــنـة 227-16مجلس الوزراء رقم  )ي قرار تم بموجـب  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــي  مبلغ  2021( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ م تخصـ
 من الباب الخامس  150,000,000وقدره  

 
ةل    دينار خصما لمكافآت لجان العزل والفلير

 ومن خالل الفح  والمراجعة نوجز أهم المالحظات: 

ر قيام   - ـــــحة  تبير ـــــدار وزير الصـ ـــــأن  ف    قرارات  بةصـ ـــــتعمال بشـ ـــــات العزل    اسـ ـــــصـ مخصـ
ــــة بالمراكز  ـــ ــ ــ ــ ــــفياتو   الخاصـ ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ   مراكز العزل و فها مقابل العمل اإل و   المسـ

ر
ــــاا ـــ ــ ــ ــ ضـ

ر    مكـــافـــآت ن القرارات  وذلـــك ألبـــالوزارةل األمر الـــذي يعـــد مخـــالفـــة قـــانونيـــةل  للعـــاملير
ـــــأنها  ــ ــ ـــــادرة بشـ ــ ــ ـــــعمل تنظيم  للوزارة  تعتي   الصـ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ انية  لها مخصـ ر ات عل أبواب المير

ية   ـــــيير ــــر ل وقد تم  وليس ل  عالقة بجائحة كورونا التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   4,753,162مبلغ  بها حصـ
 : حسب البيان التال  

 القيمة  البيان 

  مقابل عمل 
ر
 440,282 إضاا

 4,312,880 مالية مكافآت 

 4,753,162 اإلجمالي 
 

دون وجود  العمـل و ـبالمخـالفـة لقـانون عالقـات    مكـافـآتهـذه ال ف  ولوحظ أنـ  تم 
ر بهـا  األعمـال دون تحـديـد مـاهيـة  و  إداريـةل  قرارات أو    دون تقـارير و المنجزة أو   المكلفير
ه الوزير  كتفاءاالعمل حيث تم إنجاز   الحصـر: سبيل المثال ال عل  ومنها ل بتأشير

 القيمة  الفئة المستفيدة بالمكافأة  التاريــــخ  ت

ر ب  2/12/2021 1  1,422,000 الطواري ةدارةمتعاونير

 512,000 لجان التفتيش عل المراكز 2/12/2021 2

  جائحة 2/12/2021 3
ر
ر بالعمل ا  378,000 المكلفير

 337,500 اعضاء اللجنة االستشارية 10/05/2021 4

 195,000 (787أعضاء اللجنة المالية المكلفة بالمراجعة ) 27/06/2021 5

ر  25/06/2021 6  258,000 الطواري   بةدارة العاملير

 123,000 اللجنة االستشارية 23/06/2021 7

 100,000 قسم المحفوظات  2021\12\2 8

 76,000 ادارة االعالم  2021\12\2 9
 

ـــــالقيام ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوع كورونا ومنهــ ــ ــــخاص ليس لهم عالقة بموضـ ــ ــــف مكافآت ألشـ عل   مـضــ
ــبيل المثال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاء اللجنة  سـ ــ ـــ ــ ــ ــ   (787) الرئا   رقمالمكلفة بموجب قرار المجلس أعضـ
ــــوحيث تم ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لســادة مدير ادارة حيث تتضــمن ادينار    195,000ضــف مبلغ وقدره  ــ

   
ــالوزارة حيـــث ان هـــذه االعمـــال البر ــاليـــة والمراقـــب المـــال  بـ ــؤون االداريـــة والمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ

ــميم عملهم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا ه  من صـ ــــب عملهم  يقومون بهـ ــــاتبهم وال يتطلـ وأنهم يعملون بمكـ
 . مخالطة المرضر 

     6/ 433-423قم  ر إذن  ف    بموجب -
ر
ــــأن    م2021/ 6/ 25المؤرخ ا  ف مبلغ  بشـ

ر بـــ  مكـــافـــآتدينـــار مقـــابـــل   128,525وقـــدرة   ــحيـــة  ةدارة العـــاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عن و   الطوارئ الصـ
ـــــهر   ـــ ــ ــ ــ ة الوزير  مكافأة بناءا عل م لوحظ بأن  قد تم  ف ال2021/ 5-4-3األشـ ـــــير ـــ ــ ــ ــ تأشـ
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ـــــف القيامكما  الطوارئ  إدارة    عل كتاب مدير  ــ ــ ــ ـــــرف مكافأة   تكشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ مالية لبع     بصـ
 . من غير المدرجة اسمائهم بالكشوفات المحالة من مدير المركز  شخاصاأل 

مـبــلغ   - ــــأثـر رجـغ     70,000تـم  ف  ــ ــ بـ ــــار  ــ ــ ــــاريــــخ  كـديـنـ ــ ــ ـبتـ اـلتـفـتـيـش  ــــان  ــ ــ ـلجـ ــــآت  ــ ــ ــــافـ ــ ــ مـكـ
 بأن القرار الصـــادر من المجلس الرئا      10-9-8-7م عن شـــهر  2021/ 12/ 28

 
علما

 مما يعد ( لم ين  عل تشكيل لجان تفتيش 44رقم )
 
  . بالمخالفة فا

  باللجنة المشــكلة بموجب قرار المجل  -
س الرئا   رقم قيام مســؤولة المالك الوظيقر

ــنـــة  787) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف الوارد من مـــدير مركز العزل الـــذي م  2020( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   الكشـ
ر
بـــالتعـــديـــل ا

رات   يتضـمن بيانات حول عدد الكوادر الطبية والمناوبات والصـفات دون وجود مي 
  قيمة المكافآت بال يادة. مقنعة وقانونية مما ترتب علي  التغي

ر
 ير ا

ــــوفات المناوبات بمركز العزل ب يادة عدد المناوبات   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤول بمراجعة كشـ ــ ـــ ــ ــ ــ قيام المسـ
ــــف المعد من قبل تلك المراكز )عزل  من لعدد   ــ ــ ــ ــــخاص بخالف ما جاء بالكشـ ــ ــ ــ -االشـ
ة(    صحة تلك المناوبات. دون بيان أسباب ذلك مما و فلير

ر
 يثير الشك ا

( بتاريــــخ  5/ 50ضف رقم )ـــــبةذن الينار  د  24,000بقيمة    ضف مكافأة ماليةـــــبالقيام   -
  شانها لوحظ: م 2021/ 5/ 26

ر
 وا

-    
ـــــضف مع إسـتمارات المكافآت المرفقة والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لم يتم إرفاق صـورة الحافظة إلذن الــ

 توضن المستفيدين من المكافأة ومدى استحقاقهم. 

 . ( المشار إلي  بالضف 102لم يتم إرفاق صورة من القرار رقم ) ▪

ــــإذن ال ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بمكتب المراجعة  ــ
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ   عمل إضـ

ر
ــــف المذكور أعاله والمتمثلة ا ــ ـــ ــ ــ ـضــ

 . الداخلية وخصمها من حساب الطوارئ بالمخالفة

ــــاعات الدوام بأن  ت ▪ ــ ــــف المرفق لسـ ــ م التوقيع بأيام كان  عطلة كما لوحظ بالكشـ
 . رسمية

 (3285رقم )توريد مولدات من حساب الطوارئ    ملف 

ـــــنة  302)بموجب قرار المجلس الرئا   رقم  ــ ـــــ  مبلغ مال  2021( لسـ ــ ـــــأن تخصـ ــ م بشـ
  120,250,33لتوريــد مولــدات كهربــائيــة من البــاب الخــامس )نفقــات الطوارئ( بمبلغ  

 
 
ة عل قوة هذا الحساب لعدد من الل قام   دينارا كات  ـ الوزارة بةصدار تكليفات مباشر شر

كات وفيما يل  ب 122وذلك لتوريد ما ي يد عن 
  موزعة عل شر

ئ
 يانها: مولد كهربان

 رقم التكليف  المستفيد 
عدد  
 المولدات 

 القيمة االجمالية  القيمة 

اد االجهزة   كة اإلعطاء الستير شر
 والمعدات الكهربائية

88 /2021  33 092,793,4 
178,584,9 

89 /2021  086,791,4 غير محدد  

اد   اق الدولية الستير كة الي  شر
 االجهزة والمعدات الكهربائية

85 /2021  16 092,793,4 
133,286,9 

90 /2021  7 038,728,4 

ج الجديد للمعدات   كة الي  شر
 الصناعية ولوازم الورش 

86 /2021  24 809,882,3 
203,719,8 

87 /2021  32 393,836,4 

اد   كة المهم الجديدة الستير شر
 معدات الورش 

84 /2021  22 180,953,4 180,953,4 
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كات بغرض توريد المولدات  وقد قام  الوزارة بفتن اعتمادات محلية   لجميع هذه الشر
ر لنا جملة من المالحظات.   عل قوة هذا الحساب وقد اتضن وتبير

ــنـــاف الواحـــدة والطبيعـــة الواحـــدة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيـــام الوزارة بتجزئـــة هـــذه التوريـــدات ذات االصـ
ـــ  علي  المادة   ــ ـــــبة كما نصـ ـــــبقة لديوان المحاسـ ـــــادقة المسـ ـــــل التهرب من المصـ بفصـ

ــنــــة  24( من القــــانون رقم )1) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــــة  19م والمعــــدل للقــــانون رقم )2013( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
 م. 2013

اء هذ العدد من المولداتتم   - ــــة   شر ــ ــ ــــحة او ناتج عن دراسـ ــ ــ ــــة واضـ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ دون وجود سـ
ر   ــنـة حيـث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مولـد   33م عل توريـد عـدد 2020أن الوزارة قـد تعـاقـدت خالل السـ

  ذات قوة مختلفة بقيمة اجمالية وقدرها 
ئ
.  059,054,29كهربان

 
 دينارا

ـــــعدم  - ــ   بموجبها تم توزيــــع المولدات الموردة عل الجهات    وح وضـ
لية  وال آ االلية البر
 االستالم والتسليم. 

ن  واأل   خدمات اإلعاشة والنظافة  كسجي 

  تم  
 
ــــنة(  227) للقرار وفقا ــ ــ ــ ــــي  مبلغ    م2021  لسـ ــ ــ ــ مليون دينار لمراكز العزل    100تخصـ

 :   عل هذه البنود وفق الجدول التال 

 القيـــــمة  البيـــــــــــــــــــــــــان 

ية   مكافآت  للعنا  الطبية والطبية المساعدة والعنا  التسيير

 . والخدمية

50,000,000 

ر واأل   عاشة أعمال النظافة والتعقيم واإل   49,000,000 كسجير

يةمصـروف  1,000,000 ات تسيير

 100,000,000 المجموع 
 

   اآلتي: حيث تبين في شأنها 

القيمة السنوية للعقد حيث أن القيمة دون اعتماد العقد من الديوان  بصـرف    القيام -
ــــاوي   ــ ــ ــــنة    19للقانون رقم دينار بالمخالفة    15,000,000تسـ ــ ــ ــــافة  باإل م  2013لسـ ــ ــ ضـ

   حيث أن صة بالعقد  عدم توضن البنود الخا إل  
ر
أذونات الصـرف  القيمة المذكورة ا

 . دينار  1,300,000القيمة الشهرية تساوي حيث أن أشهر  6 تخ 

ــــرف   القيام - ــ ــ ــ   % من مخصصات النظافة60  ةسبدينار بن  30,184,082قيمت   ما بصــ
  عدم  ف جـسعاشـة عل بند األكالتعقيم واإل و 

ر مما يعبر مبالغ تخ  البنود  أي   ير
 . التعقيمو  النظافةعاشة و الخاصة باإل 

ـــــضـــــف رقم  وجود كتاب   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادر 2021/ 5/ 2بتاريــــخ    5/ 4مرفق باذن الــ   من مدير م صـ
ـــــروعالإدارة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاري م ذو الرقم  2021/ 4/ 27ات بتاريــــخ  مشـ ــ إل   موج   (7955)  اإلشـ

ــــؤون اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمن و  ةداريــمـدير الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ وقـدرهـا   ةإجمــاليــفواتير نهــائيــة بقيمــة   8  المــاليــة يتضـ
ــــالن الل  دينار   3,634,625 ــ ـــــركةصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــناعية  شـ ــ ــــناعة الغازات الصـ ــ الطبية  و   الليبية لصـ

ـــــحية ومراكز العزل بمادة األ  ـــــاهمة مقابل تزويد المرافق الصـ ر المسـ ـــــجير    كسـ
ر
الطب   ا

ر أن  تم تكليف ال ـــــركةحير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــير 2021/ 5/ 5المذكورة بتاريــــخ   شـ ن هذه  أ إل  م مما يشـ
ر قد قام  بتوفير مادة األ  شـركةال   . التكليفأمر  الطب   قبل حصولها عل كسجير
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    شـــركةات باستالم الفواتير من المشـــروعالإدارة    قيام مدير  -
ر
أو  دون وجود سند قانون

 . تكليف

ـــــتالمات األ  - ـــــليةعدم وجود االسـ ـــــتالمات    كتفاءاالو   لبع  المراكز   صـ ـــــور تلك االسـ بصـ
اتةل  منها مركز الخدمات الطبية زوارة  مركز العزل الصــــح   ل  مركز العزل الصــــح  صــــي 

 ة. مركز عزل ابو    لمسالت 

ــــاريف نقل ومناولة    26,000عدم وجود ما يعزز  ف مبلغ وقدرة   - ــ ــ ــ يمثل قيمة مصـ
ـــــمن  ــ ــ ــ ـــــفينة ضـ ــ ــ ــ   106-104-102رقم    الفواتير تخ  مركز عزل السـ

ا
ـــــع ــ ــ ــ عن عدم ل فضـ

ر مصاريف النقل لمادة األ   احتساببيان كيفية    أي أساس  علو   لتلك المراكز   كسجير
  . اريف النقلاحتسب  مص 

ــــة  - ــات النظافة واإلعاشـ ــ ــصـ ــ ــتعمال مخصـ ــ ــة بمراكز العزل  اسـ ــ   توريد الخاصـ
ر
  20عدد  ا

ــــارة   ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دة  سـ ــــةلحفظ األ مي  ــــة    دويـ ــــا    7,500,000بقيمـ ــــة للتهرب من  وتجزئتهـ ــــابـ الرقـ
   و   إدراج بيانات هذه السياراتل باإلضافة ال عدم  من ديوان المحاسبةالمسبقة  

البر
  نوع السيارة رقم المحرك

ر
ها.  رقم الهيكل تتمثل ا  وغير

ــــركةتم تكليف الكما  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــــركاتتكليف مباشر دون فتن المجال امام ال شـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   األخرى   شـ
رات مقنعةو  لضمان تقديم عروض متعددة   . المفاضلة بينها دون وجود مي 

 القيمة  البيان  المستفيد 

 الليبية لصناعة الغازات  شـركةال

ر تزويد باأل   3,634,625 كسجير

ر توريد اسطوانات   3,812,566 أكسجير

ر توريد وتركيب خزان   1,925,000 أكسجير

ر توريد وتركيب خزان   545,000 أكسجير

ر  توريد وتركيب خزان  825,000 أكسجير

 مصنع السهم النتاج الغازات 

ر تزويد باأل   542,105 كسجير

ر تزويد باأل   203,425 كسجير

ر تزويد باأل   265,900 كسجير

 4,875,000 دويةسيارات ثالجات لحفظ األ  جديد االمة شـركة

 2,625,000 دويةسيارات بورتر لحفظ األ 
 

ن وخزانات األ مصانع  ملف    كسجي 

ــــحا عل ما يعاني  قطاع   ــــاد تعد مثاال واضـ ــــبهات فسـ ر شـ ــــجير ــــانع االكسـ اكتنف ملف مصـ
ــات  دون وجود أثر عل ارض الواقع من خالل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف مخصـ ر ــتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحة وكيف تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

  يقوم بها المسؤولون بالقطاع ومن 
 : أمثلتها التـضفات البر

 توريدات وهمية ▪

▪   
ر
 بشكل يفوق التصور األسعار مبالغة ا

▪   
ر
 المواصفاتتالعب ا

  كميات احتياج وهمية مبالغ فيها.  ▪
ر
اف مخصصات الصحة ا ر  استير

  مستندات المعامالت.  ▪
ر
 تالعب ا

ها...  يب   ... وغير
 تهرب  ر
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ــــدر حيث   ــ ــــي   قرارات  عدد من من مجلس الوزراء   صـ ــ ــانع  لتوريد  التخصـ ــ ــ خزانات ومصـ
ر األ  ــــجير ــ ـــ ــ ــ ــ ة بقالطب      كسـ ــدار تكليفــات مبــاشر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم بنــاء عليهــا قيــام الوزير بــةصـ

يمــة  والبر
ر  دينـار   427,356,216   تم التالعـب بهـا فلم تحقق الغرض منهـا عل النحو المبير

والبر
  الفقرات التالية: 

ر
 ا

ة الـصادرة عن وزير الـصحة لغرض البيان التال  يوضـن  - موقف عن التكليفات المباشر
 : ر  توريد مصانع اكسجير

ـــان ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  القيمة العدد  البيــــــ

 287,674,419 84 تكليفات منتهية

 129,681,797 36 تكليفات لم بيداء العمل بها 

ر األ  اتتوريد  10,000,000 1 مض  من كسجير

 427,356,216 121 المجموع 
 

ــلوب التكليف المبــاشر  عل    عتمــاد الوزارة لال   ءلجو  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  أسـ بــالمخــالفــة للوائن والقوانير
ــــات المعتمدة   ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ   بلغ  المنفذة منها  للوزارة ودون مراعاة لقيمة المخصـ

ما ل والبر
خزانات ومصانع    المسددة لتوريد وبلغ  قيمة المبالغ  دينار    287,674,419قيمت   

ـــــ    ـــــا قيمتـ ـــــ  مـ ـــــاتـ ــتلزمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الطب   ومسـ
ر ــــجير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا مبلغ    254,681,248األكسـ ـــــارل منهـ دينـ

ــــداد الطب     29,150,000 ــــاز اإلمـ ــــة بجهـ ــــدعم األدويـ ــاب الـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدد من حسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــار سـ دينـ
 بالمخالفة. 

التقيد بالمخصــــصــــات المعتمدة بالقرارات الصــــادرة من مجلس الوزراء والقيام  عدم  -
  القرارا

ر
األخرى الصــادرة من مجلس الوزراء لتوريد   تبتحميل بع  البنود الواردة ا
 . ر  مصانع وخزانات األكسجير

ر  -    من خالل تقارير ال يارات  تبير
 
ــــروعالإدارة  من  الميدانية مؤخرا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ن  بالوزارة أ   اتمشـ

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــبابوال تعمل    نع متوقفةمعظم المصـ ــ ــ ــ ــ ــــاعات  فنية    ألسـ ــ ــ ــ ــ ــــتغل  لسـ ــ ــ ــ ــ ــــها اشـ ــ ــ ــ ــ وبعضـ
ـــبابوتوقف  عن العمل   ــ ــ ــ ــ ـــانع ألجهزة عدم احتواء  كهربائية ل  ألسـ ــ ــ ــ ــ للوحة  وقاية   المصـ

ـــــيةل باإلضـــافة إل كهربائية  ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ عدم اســـتفادة بع  مراكز العزل من المصـــانع  الرئيسـ
 الطبية داخل المركز. الغازات  وذلك لعدم وجود محطة تعبئة االسطوانات وشبكة

التكليفات ال تحتوي عل أغلب ترجع األســــباب الرئيســــية للمشــــا ل الواردة أعاله أن   -
ــــيل فنية ــ ــ ــــفات  أو    تفاصـ ــ ــ ــــة مواصـ ــ ــ ــــماناتأو كراسـ ــ ــ ــــوص  ضـ ــ ــ المتبع هو   فاإلجراء  بالخصـ

ــــحيةاعداد   ــ ــ ــــليم من قبل المراكز الصـ ــ ــ ــــفات    محا ر تسـ ــ ــ دون أي تقارير فنية بالمواصـ
 الحتياج. والجودة والتشغيل وتلبية ا

ــت - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة نــعــدم اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات واقعيــة تمثــل اال عل    اد التكليفــات الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفعل    حتيــاج دراسـ
  
ر
ــــمن جودتها وفاعليتها ا ــ ــ ــ ــــانع بما يضـ ــ ــ ــ   هذه المصـ

ر
ــــفات الواجب توافرها ا ــ ــ ــ والمواصـ

لجهات ســبق مكررة تكليفات   بةصــدار تقديم الخدمة ويتضــن ذلك من خالل القيام  
ر وان تم تركيب مصانع   الحصـر: ال  سبيل المثال عل  لها ومنها  أكسجير
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التكليف   القيمة البيـــــــــــــــــــــان  شـركة ال    مالحظات  

 مركز عزل زلطن 

الفا شـركة  2,650,000  لم يبدأ  

افاق المستقبل  شـركة 4,980,000  لم يبدأ  

التوافق الدولية   شـركة 3,560,000  منته    

ق   مركز عزل طي 
الفا  شـركة 4,940,250  لم يبدأ  

 منته    البيلسان  4,370,000

 مركز عزل الرجبان 

الفا  شـركة 1,200,000  لم يبدأ  

سالم الخير   شـركة 3,000,000  لم يبدأ  

التوافق الدولية   شـركة 4,970,000  منته    

 مركز عزل بيئ هويسة
افاق المستقبل  شـركة 4,980,000  لم يبدأ  

قمة الكفاءة   شـركة 4,850,000  منته    
 

ـــــانع بالرغم من  ف   - ــ ـــــتفد من المصـ ــ ـــــافة ال ان أغلب مراكز العزل لم تسـ ــ هذا باإلضـ
ــــتمرار ال طلب   ــ ل حيث تلجأ المراكز باسـ ر ــــجير ــ ــــانع األكسـ ــ مبالغ طائلة عل توريد مصـ

ويد   ر ر الير ةل مما يشــــير إل عدم جدوى    باألكســــجير الطب   من خالل التكليفات المباشر
  لمراكز العزل. بع  المصانع الموردة وكفاءتها وقدرتها عل

ر
ر الكاا   توفير األكسجير

ة ترتب علي    - حصـــر  قدرة الوزارة عل تقديم  عدم  عشوائية اصدار التكليفات المباشر
  وردت   لكامل للتكليفات الصادرة من الوزير 

ـــــر يشمل التكليفات البر ــ حيث أن الحصــ
 إل إدارة المشـروعات وال يشمل جميع التكليفات الصادرة. 

ــــة  من خالل مراجعة أ  - ــ ــانع والخزانات الخاصـ ــ ــ ــعار المصـ ــ ــ ر سـ ــــجير ــ والتحري عن   باألكسـ
 
 
ة جدا ر وجود مبالغة كبير ـــــانع تبير ـــــفات والقدرات اإلنتاجية للمصـ العالمات والمواصـ

ــل ال   ــ ــ ــنع بقدرات إنتاجية معينة    10تصـ ــ ــ ــبيل المثال وِجد أن مصـ ــ ــ ــعاف فعل سـ ــ ــ أضـ
ــعره من المرود   ــ ــ ــ  35سـ ــ ــ ــعر  ألف يورو تم بيع  بالتكليف المباشر لوزارة الصـ ــ ــ   2حة بسـ

 وال
 
ـــــركاتال  ألســـماءعينة  يوضـــن التال   كشـــف  مليون دينار تقريبا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ف  لها    شـــــ

البر
ر مبالغ مقا  ـــــجير ــ ـــــانع وخزانات األكسـ ــ ـــــول اليها    بل توريد مصـ ــ   تم الوصـ

واإلجراءات البر
 : بشأن اسعارها 

 

 اإلجـــــــــــــراء  مالحظات  إجمالي إذن الصـرف  البيـــــــــــــــــــــــــــان  ت

1 
 شـركة اإلبداع 

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 3,100,000.00

جيع تم الخصم  3,850,000.00 2  تم تفاوض مع الشـركة بالير

ر  3  (38098تم ترجيع بمصدق )  تم الخصم  3,950,000.00 شـركة البديل المتمير

 (38098ترجيع بمصدق ) تم   تم الخصم  4,370,000.00 شـركة البيلسان  4

5 

 شـركة التوافق

جيع معلق 4,970,000.00  تم تبليغ الشـركة بالير

جيع معلق 3,560,000.00 6  تم تبليغ الشـركة بالير

جيع معلق 4,820,000.00 7  تم تبليغ الشـركة بالير

جيع معلق 3,258,000.00 شـركة الثقة الدولية 8  تم تبليغ الشـركة بالير

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,600,000.00 شـركة الحصيف  9

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 3,600,000.00 شـركة الخط المتوازي 10

جيع معلق 4,950,000.00 شـركة العطاء  11  تم تبليغ الشـركة بالير

 بالقسم المال  تم تحفظ الصك  معلق 3,150,000.00 شـركة المعالجة الشيعة 12

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,750,000.00 شـركة المالك األبي   13

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,875,000.00 شـركة المهارة الدولية الجديد  14
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 اإلجـــــــــــــراء  مالحظات  إجمالي إذن الصـرف  البيـــــــــــــــــــــــــــان  ت

15 

 شـركة الوطنية الدولية

(3تجاوز ) معلق 3,960,000.00
 
  قانونا

 ( أشهر )ملغر

(3تجاوز ) معلق 1,980,000.00 16
 
  قانونا

 ( أشهر )ملغر

جيع تم الخصم  4,620,000.00 17  تم تفاوض مع الشـركة بالير

جيع معلق 1,980,000.00 18  تم تبليغ الشـركة بالير

جيع معلق 1,390,658.00 شـركة أروبيا  19  تم تبليغ الشـركة بالير

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 3,500,000.00 شـركة أريام البيضاء  20

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,850,000.00 شـركة أريس الجبل  21

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,695,000.00 شـركة ألفا  22

جيع معلق 2,400,000.00 شـركة جش الشمال  23  تم تبليغ الشـركة بالير

24 

ر   العالميةشـركة روبير

جيع تم الخصم  4,200,000.00  تم تفاوض مع الشـركة بالير

جيع تم الخصم  2,500,000.00 25  تم تفاوض مع الشـركة بالير

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 3,100,000.00 26

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,850,000.00 شـركة قمة الكفاءة  27

28 
 التقدم شـركة ليبيا 

جيع معلق 4,200,000.00  تم تبليغ الشـركة بالير

جيع معلق 4,200,000.00 29  تم تبليغ الشـركة بالير

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,700,000.00 شـركة مجموعة الشايا  30

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 3,870,000.00 شـركة مجموعة الفهد  31

 تم تحفظ الصك بالقسم المال   معلق 4,985,000.00 مهارة الدوليةشـركة  32

جيع معلق 3,500,000.00 شـركة نورس األمل  33  تم تبليغ الشـركة بالير

 (38098تم ترجيع بمصدق )  تم الخصم  4,125,000.00 شـركة وفاق ليبيا  34

 - - 131,408,658 المجموع  
 

ن توريد األ اتفاقية    مصـر العربية  من جمهورية  كسجي 

ــــحة بحكو   تم توقيع ــ ــ ــ ــ ر وزير الصـ مة بير ــــحة المي  ــ ــ ــ ــ   مجال الصـ
ر
مة مذكرة تفاهم للتعاون ا
ــــحة  ــــر    جمهوريةبالوحدة الوطنية ووزيرة الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ تو العربية  مصـ ــــركة  باشر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ الخليج   شـ

ــريللغازات الصــــناعية ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   توريد شــــحنات من األ مصــ
ر
ر ة ا المنطقة  إل   الســــائل كســــجير

ــــرقيال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر توصــــيل شــــحنات من األ و   ة )بنغازي(شــــــ إل   الخاصــــة بالمنطقة الغربية  كســــجير
 طرابلس. إل وشحنات منها ل مدينة شت

رئيس المكتــب  )من    مــدير مكتــب الوزير بمخــاطبــة كــلقــام   م2021/ 08/ 03بتــاريــــخ   -
ــــح   ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحقات   (المراقب المال    –الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفارة الليبية القاهرة بدفع جزء من مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالسـ

ــــركةال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر توريد مادة األ الخاصــــة ب  شــ إحالة    ان يتمإل   من حســــابات الســــفارة   كســــجير
 
 
 . المخصصات الحقا

ــــي  مبلغ   - ــ ــــحة بتخصـ ــ ــــائل    10,000,000قام وزير الصـ ــ ر السـ ــــجير ــ دينار لتوريد االكسـ
  
ر
ــــح  بالقاهرة ا ــــــضــــ وتحويل الوديعة ال المكتب الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وبناء  2021/ 8/ 16من مــ

ــــرف   قام المراقب المال  علي    ــــري جني     8,509,370ما قيمت   بصــ مقابل توريد   مصــ
ر لير من األ  567,228  . السائل من قيمة الفواتير المقدمة كسجير

ــــح   توقيع عقـد التوريـد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــبقـة من من رئيس المكتـب الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون أخـذ الموافقـة المسـ
 دينار.  5,000,000 ديوان المحاسبة لتجاوز قيمت  قيمة
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  توريد ك أي   يتضـن من بنود العقد عدم وجود  -
ر
ر ميات األ دور لوزارة الصـحة ا   كسـجير

ر لكون أن كميات األ  ــــريالمطلوب توريدها تخضــع لتقديرات الدولة ال كســجير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ةمصــــ
 . ةمصـريوبعد موافقة وزارة الصحة ال وتكون مقيدة بوجود فائ 

ر األ  عدم توريد أو    ة عن التأخير مصــريالخليج ال شــركةال يمكن مسألة   -   السائل  كسجير
  البند السـابعأل 

ر
ـــــركةن الأ ب  ن  تم الن  ا ــ ـــ ــ ــ ــ م بالتوريد بعد موافقة وزارة الصـحة  شـــ ر تلير

ــــريال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الموافقة  عل   الحصــول عل    وتكون وزارة الصــحة الليبية ه  المســئولةل  ةمصــــ
 . ةمصـريمن وزارة الصحة ال

ريد والتســــليم بدفعات مقدمة  إلزام وزارة الصــــحة الليبية بســــداد الشــــحنات قبل التو  -
ـــــحنة    % 100 ـــــ من قيمة الشـ  عل    ونصـ

 
ـــــا دوالر كدفعة    2,000,000لغ  دفع مبأيضـ

ر مقدمة يتم سحب كميات األ  ــــرية  السائل بعد الموافقة وزارة الصحة ال  كسجير ــ ــ ــ ــ مصــ
ر من كميات األ  حتياج ودون تحديد اال   . المطلوب توريدها  كسجير

-  
 
ــــيتم توريدها  ن كمية األ إ ورة المرفقة ف للفات  وفقا ـــ ــ ــ ــ   سـ

ر البر ــــجير ـــ ــ ــ ــ ل  لير   2,083,333كسـ
ن السعر غير أ إل   وهنا نشير مصــريل  جني     15ل  وبما يعاد لدوالر   0.96وسعر اللير 

  ويعتي  ملزم للطرف 
  للمنافسة  األخرى   شــركاتالفرصة لل   إتاحةوعدم األول    تفاوضر
 السعر. عل 

 ديوان وزارة الصحة 

 نظام الرقابة الداخلية  

ــــرف   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــتيفاء أذونات الصـ مخالفة  بال عند تحريرها لبيانات الواجب توفرها  لعدم اسـ
انية والحسابات والمخازن. ( 99للمادة ) ر  من الئحة المير

ام اإلدارة المالية بالوازرة بمسك بع  السجالت والدفاتر   - ر وريةعدم الير وندكر   الـضر
ــــر دفير ســجل العهد المالية ودفير ســجل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ألصــول امنها عل ســبيل المثال ال الحصـ
ـــــاب الودائع واألمات   ــ ــ ـــــجل حسـ ــ ــ امات ودفير سـ ر ـــــجل االلير ــ ــ ـــــب ما الثابتة ودفير سـ ــ ــ حسـ

 (. 176المادة )ن  علي  ت

-   
ر
ر  إتأخر الوازرة ا ســنة  عن خر حســاب ختام   آ ن  أ عداد الحســاب الختام  حيث تبير

 . م2012

-   
ر
  نهاية السنة. إتأخر اإلدارة المالية ا

ر
  إقفال العهد المالية ا

ر
 لزام أصحاب العهد ا

  متابعة الودائع المحالة للـسفارات والملحقيات بالخارج وعدم فتن  -
ر
  قـصور الوزارة ا

وإغفال  السجالت المالية وال يوجد ما يفيد تسوية هذه المبالغ داخل القسم المال   
 . الرصيد تحويل بيان يتضمن المصـروف من الودائع و 

تجاوز قيمة االعتمادات المخصــــصــــة حيث تم إصــــدار العديد من التكليفات وإجراء   -
وزارة خالل العديد من التعاقدات بالتجاوز لقيمة المخصــصــات والمبالغ المســيلة لل 

 . السنة موضوع الفح 
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ية:  انية التسيت 
ن
 المت 

  
ر
ة المنتهية ا ( عن الفير  

ر
 بان   االنفاق )األولل الثان

ر  م 2021/ 12/ 31الجدول التال  يبير

 المخصصات  الباب  
جملة المبالغ  

 المحالة للباب االول 
جملة  

 المضوفات 
 الرصيد 

 1,818,577 8,101,503 9,920,081 15,000,000 االول 

  
 494,730 5,505,270 6,000,000 6,000,000 الثانر

 

  15,827,873بلغ  قيمة الصــــكوك المعلقة عل حســــاب الباب االول مبلغ وقدرة   -
 دينار. 

ر للعمل خارج الوزارة مع عدم قيام المراقب  ـ القيام ب - ر منقولير ضف مرتبات لموظفير
ـــــف التحليل    ـــ ــ ــ ــ ـــــ  علي   المال  بالتوقيع واالعتماد للكشـ ـــ ــ ــ ــ للمرتبات بالمخالفة لما نصـ

انية والحسابات والمخازن128المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــعدم ارفاق واســـتيفاء البيانات بأذونات ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـضــف من حيث توقيع المســـتلم وانجاز ــ
  اغلب اذونات ال

ر
ـــــب قرارات  ف المكافات ا ــ ــ ــ ر بها حسـ ـــــالمهام المكلفير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــف  ــ ــ ــ ـضــ

ــــوص ( من الئحـة الم103بـالمخـالفـة للمـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــابـات والمخـازن بخصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ير
ــــتلم او توكيل   ــ ــ ــ ــــفة المسـ ــ ــ ــ ــــتحقيها دون وجود ما يفيد صـ ــ ــ ــ ــــكوك لغير مسـ ــ ــ ــ ــــليم الصـ ــ ــ ــ تسـ

 بالخصوص ومنها عل سبيل المثال: 

رقم اذن  

 الرصف 

 مالحظة  البيان  القيمة  

12 /442 )ص  مكافأة للسيد   15,000 

 خ(

)ع ض( المستلم    

 

ـــــالقيام ب - ــ ـــ ــ ــ ــ   دون ــ
ر
ـــــاسـتيفاء البيانات عل اسـتمارات الـضف مبالغ كعمل اضـاا ــ ـــ ــ ــ ــ ـضف  ــ

ــــة   ــــا من االطراف المعنيـ ــــادهـ ــــدم اعتمـ ــــات وعـ ــــافـ ــــالوالمكـ ــــة  بـ ــــالفـ ــــة  لمخـ انبـ ر ــــة المير الئحـ
 ( مثال عل ذلك: 99)رقم والحسابات والمخازن المادة 

 القيمة  رقم اذن الرصف  

455 /15  35,000 

456 /12  627,615 

557 /591 -12  38,523 
 

ــــؤون   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــام مــــدير الشـ ة لتوفير بع   قيــ ــــدار تكليفــــات مبــــاشر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليــــة بــــةصـ اإلداريــــة والمــ
يات بديوان الوزارة منها   االحتياجات لديوان الوزارة عل الرغم من وجود لجنة مشـير

ـــــرف رقم  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     6/ 56إذن الصـ
ر
  50,890  م حيث تم  ف مبلغ2021/ 4/ 1المؤرخ ا

ات الفنيــــة مقــــابــــل مطبوعــــات وأختــــ ر ــــالن مركز الحريــــة لجميع التجهير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام  دينــــار لصـ
 الوزارة. 

ر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ) - ــــتجار عقارات لموظفير ــ (  346قيام الوزارة باسـ
    6/ 54إذن الصـــرف رقم   : م منها عل سبيل المثال ال الحصـــر 2013لسنة  

ر
المؤرخ ا
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ــــؤون العالجية  لدينار مقابل إيجار   12,000م بقيمة  2021/ 5/ 23 ــــاعد إدارة الشـ مسـ
ة   م. 2020/ 12/ 31إل  م2020/ 7/ 1الصح  عن الفير

ـــــيارات  دينار عل أعمال    61,347تظهر عينة الفح  إنفاق مبلغ   - ـــــيانة بع  السـ صـ
ـــــيانة واألعطال   ــ ــ ـــــباب إجراء الصـ ــ ــ ـــــن أسـ ــ ــ ـــــة توضـ ــ ــ دون وجود تقارير من اإلدارة المختصـ

 ما يفيد إنجاز األعمال. الموجودة بها أو 

ــــفر  يالحظ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون اإلداريـــة والمــــاليــــة بحجز تـــذاكر سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدير الشـ      وحجز قيــــام مـ
ر
فنــــدا

 دينار.  184,930بلغ  قيمة عينة الفح  ألشخاص من خارج الوزارة 

ــــب إذن   - ــــرف رقم  بموجـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاريــــخ    4/ 46الصـ ــ ــــدرة  2021/ 4/ 1بتـ م  ف مبلغ وقـ
ــــندان مقابل توريد أثاث مكتب   وبع  المواد    141,479 ـــــركة السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــالن شـ دينار لصـ

 دون ان تكون مرخصة لمماسة هذه االعمال. الكهربائية والصحية 

ة لتوفير بع     قيــــام - ــــدار تكليفــــات مبــــاشر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليــــة بــــةصـ ــؤون االداريــــة والمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــــدير الشـ
يات بديوان الوزارة منها   االحتياجات لديوان الوزارة عل الرغم من وجود لجنة مشـير

ــــعل سبيل المثال إذن ال ــ ــ     6/ 56ضف رقم ــ
ر
م حيث تم  ف  2021/ 4/ 1المؤرخ ا

ــــالن مركز الحريــــة لجميع ا  50,890مبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات الفنيــــة مقــــابـــل  دينــــار ليب   لصـ ر لتجهير
 مطبوعات وأختام الوزارة. 

    4/ 74بموجب إذن  ف رقم   -
ر
ــــأن  ف مبلغ وقدرة  2021/ 4/ 18المؤرخ ا ــ ــ ــ م بشـ

ـــــةدينـــار مقـــابـــل إقـــامـــة   74,083 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاحـــة التوفيق بتـــاريــــخ    وإعـــاشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن فنـــدق سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ـــــادرة عن الفنـدقل  2021/ 4/ 22 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأنـ  عـدم إعتمـاد ال بون للفواتير الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ م لوحظ بشـ

ـــــ ــ   أسـ
ر
ـــــعر الغرفة )والمغاالة ا ــ ( دينار لليوم غرفة فردية 240عار الغرف بحيث كان سـ
 . صفات المستفيدين باإلضافة ال عدم بيان  عاشةغير شاملة اإل 

ــبـــاب تلـــك العقود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر دون بيـــان أسـ قيـــام الوزارة بـــةبرام العـــديـــد من العقود للمتعـــاونير
ة الفع ر بهـا أو ارفاق العقود او مذكرات المبـاشر ليـة العمـالهم  وكذلك األعمـال المكلفير

ها.  ر لها وغير ر بها واإلدارات التابعير  والمهام المكلفير
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 اهليئات واألجهزة التابعة لقطاع الصحة 
 الطبي المداد    جهاز 

 نظام الرقابة الداخلية

ــيير العمـل إدارة   رئيس للجنـةعـدم وجود خطـة لعمـل الجهـاز وانفراد   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تسـ
ر
الجهـاز ا

 بالشكل شب  مطلق. 

انيـة جهـاز  - ر ــحـة وهـذا اد اإلمـد تحميـل مير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الطب   بتوريـدات تمـ  عن طريق وزارة الصـ
  عـــدم قـــدرة الجهـــاز عل توفير كـــافـــة اال 

ر
  دويـــةات من األ حتيـــاجـــكـــان لـــ  األثر البـــالغ ا

ض أن يقوم بتوريدها    من المفير
ــــتلزمات الطبية والبر ـــ ــ ــ ــ     والمسـ

 
ــــات  وفقا ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ للمخصـ

 . المالية المحالة إلي 

ــــمن هيكل التنظيم  للجهاز  البالرغم من أن   - ــ ــــم  ق يتضـ ــ انية  لسـ ر ــــابات العامة والمير ــ لحسـ
ــــم   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمن المكونـات التـابعـة إل لوقسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم التـأمينـات من ضـ ــ ـــ ــ ــ ــ  دارة مراقبـة المخزون وقسـ

 . قسامتفعيل هذه األلم يتم إال أن  الشؤون المالية 

  متابعة الحسابات الإدارة   ضعف -
ر
ــــرف الجهاز ا ــ ــ ــ ر وجود  مصــ ية بشكل فعال حيث تبير

  ظهرت بكشـف حسـاب ال
ـــــرف بع  العمليات البر ــ ـــ ــ ــ ــ كذلك   لبالدفاتر ولم تظهر   مصـــ

ــكـل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة زمنيـة ولم يتم متـابعتهـا ومعـالجتهـا بشـ وجود بع  المعلقـات المـاليـة من فير
 مع الجهات واالطراف ذات العالقة.  جدري 

ــــعف   - ــ ـــ ــ ــ ــ الرقــابــة الــداخليــة عل المخــازن وافتقــارهــا للعــديــد من المقومــات    إجراءاتضـ
ــاأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم والتوزيــــع لأل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمـــان عمليـــات التخ ين والحفظ واالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دويـــةيـــة لضـ

  . والمستلزمات الطبية

ــــبة  - ــ ــ ــــمانات ابتدائية نسـ ــ ــ ــــدقة بالخ ينة كضـ ــ ــ ــــكوك مصـ ــ ــ % لعقود توريد عن 2وجود صـ
  حساب الم لم يتم 2016-2015-2014سنوات 

ر
 . جهاز إيداعها ا

ـــــرف  ضـــمن مســـتندات المرفقة ب  عدم اســـتيفاء بع  المســـتندات المعززة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ةذن الصـــــ
سية وعقود توريد  اء ومحا ر الير  . كأمر شر

ــــة   - ــــدقـ ــــاة الـ ــــدم مراعـ ــــاء  عـ ــــداد  إأثنـ ة  عـ ــــجالت وكير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــامالت والسـ ــــديالت  المعـ دون  التعـ
 . ها أسبابوتوضين التهميش عل صفة من قام بالتعديل 

انية التقديرية ن    المت 

ـــــات التقـديريـة المقـدمـة لالعتمـاد من إدارة جهـاز اإلمـداد  بلغ إجمـال   ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  قيمـة المخصـ
ــنـة المـاليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتهـا مع  2021الطب   عن السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تمـ  منـاقشـ

م وفق البيـانـات والتقـديريـة البر
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  2,963,325,257زوارة المالية مبلغ قدره 
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 المصـروفاتقيمة   قيمة المسيلة   طبيعة المخصصات 

 6,242,184 5,825,257 الباب األول 

   الباب 
 9,481,704 7,500,000 الثانر

 2,382,244,250 2,950,000,000 دويةدعم األ 

 215,530 اليوجد  الطوارئ

 2,182,533 - والودائع   مانات األ 

 2,400,366,203 2,963,325,257 اإلجمالي 
 

ــــف لبند المرتبات عن  - ـــ ــ ــ ـــــضــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية الواردة وفق تجاوز الــ ـــ ــ ــ ــ قيمة الحوالة المالية الشـ
 دينار.  189,349بقيمة منظومة وزارة المالية 

ــــدم - ــارير  إلزام    عـ ــ ــــات والتقـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــديم الخالصـ ــ ــاز بتقـ ــ ــــة للجهـ ــابعـ ــ التـ ــالفروع  ــ ــــة عن الـ دوريـ
ـــــروف  ــ   اتها عل بنود باب  مصــ

ا
خالصة الشهرية  عن عدم تسويتها ضمن الاألولل فضع

 دينار.  4,815,625للفروع  إحالت حيث بلغ  ما 

  خالل  -
ر
ــــوفات الباب الثان ــ ـــــضــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة المالية  تجاوز مــ ــ ــ ــــنة  2021السـ ــ ــ   م2020م عن سـ

 دينار.  1,289,502زيادة  ةجمال  ب

ـــهريةإلزام  عدم - ــ ــ ــ ــ ـــــات والتقارير الشـ ــ ــ ــ الدورية  أو    الفروع التابعة للجهاز بتقديم الخالصـ
ــــروف عن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ   الاتها عل بنود  مصـ

ر
    باب الثان

ا
ــــع ــ ــ ــ ــ ــــويتها حيث بلغ   فضـ ــ ــ ــ ــ عن عدم تسـ

 . دينار  3,074,975مخصصات الفروع ما قيمت  

ـــــرف    عملياتأغلب   تركزت - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــنة  الصـ ــ ــ   للجهاز لسـ
ر
  الباب الثان

ر
  بندين 2021ا

ر
م ا

ــــروف )  هما   % 56أي ما نســبت   دينار   3,589,139تهما  بلغ  قيم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  –ات خدمية  مصــــ
المخصومة   المصـــروفاتومن خالل متابعة طبيعة    ات عن سنوات سابقة(مصـــروف 

ر عدم مراعاة تحميل المبالغ عل البند المخت  بها   . عل هذه البنود تبير

 ( الباب الرابع )   دوية دعم األ 
  توريد بنود االمداد  

ر
ــــات الباب الرابع ا ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــــتعمال مخصـ ــ ــ ــ يقوم جهاز االمداد الطب   باسـ

ــية من خالل محا ر  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتلزمات تخصـ ــ ــ  مؤقتة حيث لزال  وزارة  الطب   من ادوية ومسـ
ـــــحة حبر االن تعطل عمليات اعداد       العطاء العامالصـ

ر
ـــــاس ا ـــــل واالسـ الذي يعتي  األصـ

 الطبية وعدم اتخاد اجراءات فعلية لتنفيذه.  والمستلزماتالدواء عملية توريد 

ــــة لتوفير بنود  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيلــة من وزارة المــاليــة والمخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الطب    اإلمــداد   بلغــ  المبــالغ المسـ
ــــاب الجهاز  ــ ـــــرف ببحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنة المالية    دويةليبيا المركزي الخاص بدعم األ   مصـ ــ خالل لسـ

ـــــروفات إجمال  دينارل كما بلغ     2,950,000,000ه  قدر م مبلغ  2021 ــ ـــ ــ ــ ــ الفعلية    المصـــ
 : دينار وفق التال    2,382,244,244  م قيمة2021عل هذا الباب خالل السنة المالية  

ت. 

 ر 
 البيان 

ات  مصـروف

 م 2021

 2,373,515,094 دويةدعم األ  1

 2,712,180 ضـرائب م. تأمينات ورسوم و  2

 6,016,970 م. خدمية 3

 2,382,244,244 اإلجمالي 
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 )التكليفات( الشـراء  أوامر 

 :شراء للى النحو التاليأمر  87 م لدد2021خالل العام  الشـراء الصادرة أوامربلغت 

 القيمة  العملة  نوع  لبيان ا

 المنفذ 

 عطاء 
EUR 144,315,646 

USD 1,656,000 

 خارج العطاء 

EUR 6,077,252 

USD 1,752,246 

GBP 759,344 

 غير المنفذ 

 EUR 145,911,683 عطاء 

 خارج العطاء 
EUR 9,611,034 

USD 370,823 
 

اء:   والبيان التال  يوضن الموقف التنفيذي ألوامر الشر

 القيمة  البيان 

م 2021المنفذة والصادرة خالل سنة  الشـراء  أوامر   660,722,357 

م 2021والصادرة خالل سنة  اإلجراء  تح  الشـراء  أوامر   دينار 163,746,816 

  تنفيذها   الشـروعولم يتم   م 2021الصادرة خالل سنة  الشـراء  أوامر 
ر
ا  155,522,717 يورو   

  تنفيذها   الشـروعولم يتم   م 2021الصادرة خالل سنة  الشـراء  أوامر 
ر
ا  دوالر 370,823 

 

 : الشـراء  أوامر أهم المالحظات عل ومن 

ــــراء  أوامر الرقابة الداخلية المتعلقة ب  إجراءاتضعف   - ــ ـــ ــ ــ ــ وجود  حيث لوحظ عدم   الشــ
 . الشـراء  أوامر  بةصدار إدارة مختصة 

 . ات المناطقاحتياجمن حيث  الشـراء آلية إصدار أوامر  عدم وضوح  -

ــــراء  أوامر وجود بع    - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدرت لبع  الطلبيات خارج العطاء دون  الشـ ـــ ــ ــ ــ إرفاق   صـ
 المستندات المتعلقة بالجهة الطالبة. 

ــــراء الصادرة لم يتم تنفيذها دون   أوامر بع    - ــ ــ   لغاءها إشارة إل ما يفيد  ن يتم اإل أ الشــ
 . المعنية دارة اإل أو  االستغناء عنها من الجهةأو 

ـــــؤون  إدارة   ال يوجد قاعدة بيانات ومعلومات لدى  - ــ ــ ـــــتلزمات الطبية  دويةاأل شـ ــ ــ   والمسـ
    المعنية

 
ــــراء أوامر للهيكل التنظيم  للجهاز بةعداد  وفقا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــليمها للموردين   الشـ ــ ــ وتسـ
 الغاءه منها. أو  ه أوتنفيذه إصدار توضن ما تم 

 )المدفوعات(  االعتمادات المستندية

ــنـة المـاليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروفـات دعم األدويـة خالل سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م فيمـا تم فتحـ  من 2021تمثلـ  مصـ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادات مسـ ــــا ر  اعتمـ  للمحـ

 
ــا ــ ــــداد الطب   وفقـ ــــد بنود اإلمـ ــــل توريـ ــابـ ــ ــــة مقـ ــــارجيـ ــــة خـ ــــديـ تنـ

  تم تنفيذه حيث قام  إدارة الجهاز بفتن عدد  
ــــة البر ــ ــ ــ االحتياجات أو الطلبيات الخاصـ

 . دينار  1,891,785,803اعتماد مستندي لصالن عدة شـركات بقيمة إجمالية  124

  إدارة  ضعف -
ر
 : من أمثلة ذلك و  قسم االعتمادات المستنديةإدارة  الجهاز ا
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ر من ذو  - ــــم االعتمادات موظفير ــ ــ   قسـ
ــــمن موظقر ــ ــ ــــات المالية  اليوجد ضـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ي التخصـ

قسم االعتمادات بالجهاز من ذوي المؤهالت  إدارة    من تول  أغلب    نأ والمحاسبية و 
 . الطبية والصيدالنية التطبيقية والتخصصات

ليبيا المركزي    مصــــرف الطب   بةجراء تسويات ومطابقة مع اإلمداد   ال يقوم جهاز  ▪
  نهاية الســنة المالية فيما يتعلق باالعتمادات المفتوحة  أو   ســواء بشــكل دوري 

ر
ا

ــــواء القائمة ــ ـــ ــ ــ ــ ــتندية مفتوحة من منذ أو   سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المنتهية حيث يوجد اعتمادات مسـ
 . 2020-2019-2018-2017تم تسويتها سنوات سابقة ولم ي

 . المستندات الخاصة بملفات االعتمادات المستندية فهرسة وترقيم إهمال  ▪

ونال يوجــد منظومــة  ▪ ــول للمعلومــات والبيــانـات  إلكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة يمكن من خاللهــا الوصـ
   سـرعةبال

ر
  تساعد ا

 العمل. أداء  والدقة البر

  متابعة وجمع المسـتندات األ همال  إتأخير و  ▪
ر
المتعلقة    صـليةقسـم االعتمادات ا
ــتنــــديــــة من اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم التخلي   إحــــالتهــــالمعنيــــة و   راتدابــــاالعتمــــادات المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ا لقسـ

 . الجمرو  الستكمال قفل وتسوية هذه االعتمادات

ـــــوء ▪ ــ ـــــفةحفظ و  سـ ــ ـــــم تخلي  الجمرو    أرشـ ــ ـــــتندية بقسـ ــ ملفات االعتمادات المسـ
ر الجهاز وال   بمتابعة تســوية واقفال ملفات االعتمادت فيما بير

ــــرف المعبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مصــــ
 . ومصلحة الجمارك

ال - ــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ البيـ وتقييم  ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادات  من خالل دراسـ ــ ــ ــــذي لالعتمـ ــ التنفيـ ــالموقف  ــ ــ بـ واردة 
ــــرف ليبيا المركزي   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المســتندية لجهاز اإلمداد الطب   وفق البيانات المقدمة من مصــــ
ــــاريـــــــخ   ــ ــ تـ حـــبر  ــــك  ــ ــ وذلـ ــــوى  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تسـ ــم  لـ   

ــبر الـ ــــادات  ــ ــ ــمـ ــتـ االعـ مـــن  ــــد  ــ ــ ــــديـ ــ ــ ــعـ الـ ــود  وجـ ر  ــبـــير تـ
31 /03 /2022 :  م وبيانها عل النحو التال 

 ادات رصيد االعتم قيمة االعتماد  عدد االعتمادات  العملة  ت.ر 

1 EUR 640 1,010,908,658 232,269,653 

2 GBP 2 3,570,162 41,338 

3 TND 3 98,560 98,560 

4 USD 67 90,713,368 14,007,880 
 

 اآلتي: وبذلك يالحظ 

تبة عل قرار مجلستأخر   - ـــــرف  تسوية ومعالجة النتائج المير ــ ــ ليبيا المركزي    إدارة مصــ
   2020( لسنة  1رقم )

ر
تعديل سعر  ف الدينار  بشأن    م2020/ 12/ 16م المؤرخ ا

ــــالليب   مع الجهات ذات العالقة والذي نشــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر جهاز ــ الطب   اإلمداد    ئ عن  خالف بير
ـــــرف و  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــتندات مقدمة عل ليبيا المركزي    مصـ ــ ــ ــ ـــــوية ودفع قيمة مسـ ــ ــ ــ قوة  حول تسـ

ـــتندية   ــ ــ ــالمفتوحة لدى الاالعتمادات المسـ ـــ ــ ــــرف مصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدور   ــ ــ ـــــبة  و قبل صـ ــ مغطاة بنسـ
ــــرف عنــد فتن االعتمــاد والــذي نتج عنــ  توقف ال  % 100 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عــدد كبير من   تصـ

ر
ا

 االعتمادات. 

ـــــرف ترجيع بع  المعامالت والمستندات المقدمة لل  - ــ ــ ــ ورف  استالمها وقيدها    مصــ
يد ال ر األ  مصـرف بالي   . سباببدون رد كتان   يبير
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ــــرف رف    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي قبول مسـتندات تخ  تسـوية وسـداد قيم مسـتحقة   مصـــ
ــــالحيــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ة طويلــة عليهــا بحجــة انتهــاء صـ عن بع  االعتمــادات بــالرغم من مرور فير

اح حلول لتسوية هذه االعتمادات.   االعتماد وعدم وجود تمديد دون اقير

  لم يتم تسويتها بالرغم من مطالبة -
ـــــرف ز لل الجها إدارة   االعتمادات القائمة والبر  مصــ

ــــداد بع  المعامالت ــ ــ ــــوية لسـ ــ ــ ــــالت بقبول االختالفات والدفع والتسـ ــ ــ   بموجب مراسـ
عل  مــا قيمــة االعتمــاداتيورو أ  6,045,250  القيمــة  إجمــال  حيــث بلغــ   % 5  لقوة 
 . يورو  112,218,381 % بلغ 95قوة 

ر من خالل  - ــــابق أعمال   تبير ــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ــــتندية فتح  ا ــ ــ ــ ــ تم  و الفح  وجود اعتمادات مسـ

ـــــرف مخاطبة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    مصـ
 
إال أن   طراف المعنيةأ   لعدم تنفيذها من قبل  بةلغاءها نظرا

ة طويلة عل   أي إجراءات  ليبيا المركزي لم يتخذ بشأنها   مصـرف  بالرغم من مرور فير
  48,303  يورو وبقيمـــة 8,091,053بقيمـــة  اعتمـــاد    19اإللغـــاء وعـــددهـــا  المطـــالبـــة بـــ

 . دوالر وترجيع قيمتها لحساب الجهاز 

ــبق فتحهـا من قبل  ـبةلغـاء    الجهـاز إدارة   قيـام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ــتنـديـة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بع  االعتمـادات المسـ

ــــرف ال ــ ــ م  2021وتم ترجيع قيمتها خالل السنة المالية   اإللغاء  أسباببدون ذكر    مصــ
ــــرف   بنفس ســـعر أي    بنفس قيمة عند فتن االعتماد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ د  القديم عند فتن االعتماالصـــــ

ـــــعر  ــ ــ ـــــرف    بالرغم من أن سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــعار اإل الصـ ــ ــ ـــــافةالظاهر عل نموذج اشـ ــ ــ المحال من   ضـ
 . الجديد الصـرف  للجهاز يظهر علي  سعر  مصـرف ال

 

ــــروفات )قيمة  بتحميل بع   اإلمداد    قيام جهاز  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ( عل دويةمخازن األ  يجار إالمصـ
ــــاب الرابع )دعم األ  ـــــات البـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةمخصـ ــــ  دويـ ــــد مخت  وبـ ــــالرغم من وجود بنـ ( بـ

ــات مالي ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ   مخصـ
ر
  الباب الثان

ر
ــوابط لدى األمر    ة ا ــ ــ ــ ر عدم وجود ضـ إدارة   الذي يبير

  يجب تحميلها عل الباب الرابع
  طبيعة المبالغ البر

ر
  .الجهاز ا

 محارصن التمديد الخاصة باألدوية والمستلزمات التخصصية

ــــرف من خالل مراجعة وتقييم أوج  ال - ـــ ــ ــ ــ   بنود   تصــ
ر
الطب   فيما يتعلق بتوفير  اإلمداد   ا

 لمحـا ر التمـديـد ) الطب   اإلمـداد   ـلة من بنود اـلدو   احتيـاج 
 
    األوللوفقـا

ر
  (الثـالث   لالثـان

ـــــيوالمســـتلزمات    دويةالمتعلقة باأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة والتطعيمات ومســـتلزمات الغســـيل  التخصـــصـ
ــغ   ــلـ بـ ــــد  ــ ــ فـــقـ ــلـــوى  ــكـ ــــال  الـ ــ ــ ــمـ ــــات  إجـ ــ ــ ــــروفـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة    م2021/ 12/ 31حـــبر    الـــمصـ ــ ــ ــمـ ــيـ قـ

  . دينار  2,379,632,677

  مدير مكتـب رئيس المجلس كتـاب  تم بموجب   -
رقم   الرئا   لحكومة الوفاق الوطبر

    (2/ 1845. م.ر )
ر
ــالـــة عـــدد    م2020/ 10/ 19  المؤرخ ا للجنـــة    اجتمـــاع محـــا ر    3إحـ

ــــكلة بقرار المجلس الرئا   رقم ) ــــنة  353العطاءات الفرعية المشـ م وه   2020( لسـ
 المعتمدة من المجلس الرئا   

توفير بشــــأن    اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ المحا ر
ــــدا  بنود  ــــة العقود اإل د  اإلمـ ــــام الئحـ ــــاء من أحكـ ــتثنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالطب   اسـ ــــان   لةداريـ ــــا يل  بيـ وفيمـ

 : لجنة العطاءات الفرعية اجتماع توضيح  عن محا ر 
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محرصن  

 التمديد 
 التاريــــخ 

طبيعة  

 البنود 

 القيمة المنفدة  القيمة 

 دوالر  يورو  دوالر  يورو 

 2020/ 7/ 16 األول 

األدوية  
التخصصـية  

  دويةاأل و 
 العالجية

179,539,425 8,867,078 165,498,690 8,361,033 

  
 2020/ 8/ 16 الثانر

مستلزمات  
تحضير  

 األورام  أدوية

892,320 220,500 892,220 
217,620 

 

 2020/ 8/ 24 الثالث 

مستلزمات  
األشعة  

الصبغات  و 
 العالجية

13,606,634 228,187 12,426,338 13,606,634 

 22,185,287 178,817,248 9,315,765 194,038,380 اإلجمالي 

 99,833,791 947,731,414 41,920,945 1,028,403,416 بالدينار   المعادل 

 1,047,565,205 1,070,324,361 إجمالي القيمة بالدينار 
 

  رقم )  بناءا عل قرار  -
ــــنة  291المجلس الرئا   لحكومة الوفاق الوطبر ـــ ــ ــ ــ   م2019( لسـ

ـــــر اعتماد  بشأن  ـــ ــ ــ ــ بالتعاقد لتوفير مشغالت غسيل الكل وملحقاتها  اإلذن    منن  محضــ
 : عل النحو التال   يورو  44,000,000سنوات بقيمة سنوية  3لمدة 

 قيمة عقد التمديد  شـركة اسم ال  ر.م 

و 1  5,000,000 نيي 

 8,000,000 براون ن    2

 9,000,000 باكسير  3

 18,194,305 فرزينيس  4

 2,815,695 فرزينيس  5

 43,010,000 اإلجمالي 
 

ــويتها   - ــ ــ ــابقة ولم تتم تسـ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ــــتندية قائمة ومفتوحة منذ سـ ــ وجود اعتمادات مسـ
  الفرع   مصــــرف منها ما هو تم فتح  عل حساب الجهاز بال

  الرئيســــرالتجاري الوطبر
ام( والذي تقدر حجم اال1367رقم ) ر  : ات القائمة علي  حسب البيان التال  لير

 القيمة  البيان  ت
 حسب    دينار ال ب   القيمة
 الحالي الصـرف  سعر 

1 
  شـركات مستحقات ل
 ةأجنبي

27,641,079  
 يورو

 دينار   154,790,045
 
  بسعر -   تقريبا

 لليورو الواحد (  دينار   5.600)    ف 

2 
  شـركات مستحقات ل
 ةأجنبي

 دوالر   4,478,636
 دينار   20,153,864

 
  بسعر -  تقريبا

 ( للدوالر الواحد دينار   4.500)    ف 

3 
  شـركات مستحقات ل

 محلية

86,627,043  

 دينار 
 دينار   86,627,043

 دينار   261,570,950 اإلجمالي 
 

   مـا قيمتـ  القيمـة المنفـذة من التطعيمـاتفيمـا يتعلق بتوريـد التطعيمـات فقـد بلغـ   -
  صدرت بها الموافقة يورو  66,866,550

 . وه  نفس القيمة البر
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ـــــيل الكلوي فقد بلغ  القيمة المنفذة    أجهزة فيما يتعلق بتوريد  - ـــ ــ ــ ــ ـــــتلزمات غسـ ـــ ــ ــ ــ ومسـ
  تمــ  الموافقــة    يورو   46,953,144قيمتــ    منــ  مــا 

وهــذه القيمــة تتجــاوز المبلغ البر
 . علي 

 من  قيمــة  هــذا وقــد بلغــ  ال -
 
ــــر غير المنفــذة كليــا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دويــة)األ األول    التمــديــد   محضـ

 . يورو  7,778,957العالجية( ماقيمت   دويةاأل و  ةالتخصصـي

ــــر من م  2021/ 12/ 31اإلجراء وغير منفذة حبر    بلغ  القيمة تح  - ــ ــ   التمديد  محضــ
  . يورو  5,178,668قيمت   العالجية( ما  دويةاأل و  ةالتخصصـي دوية)األ األول 

ــــ    - ــــ بلغـ ــــة تحـ ــاليـ ــ ــامالت المـ ــ ــــة المعـ ــا 2021/ 12/ 31حبر  اإلجراء    قيمـ ــ ــ     م مـ ــ قيمتـ
 . دوالر  25,081,353

 األعمال المالحيةوالتخليص الجمركي و  تسـريــــحالأعمال  

ــنة ابلغ  قيمة غر  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتخراج الحاويات خالل سـ ـــ ــ ــ ــ   م2021مات التأخير المدفوعة عن اسـ
: وفق دينار  1,058,796مبلغ وقدره   

ر
 اآلن

 قيمة  عدد  المستفيد اسم   ت.ر 

 207,172 5 البحر المتوسط للتوكيالت المالحية شـركة 1

 3,723 1 الهيبلو العالمية للتوكيالت المالحية شـركة 2

 721,541 27 أمواج ليبيا للتوكيالت المالحية شـركة 3

 56,420 1 فروة للتوكيالت المالحية  شـركة 4

 1,291 1 ليبيا للتوكيالت المالحية  شـركة 5

ينيان للتوكيالت المالحية شـركة 6  68,649 8 مديير

 1,058,796 43 اإلجمالي 
 

ـــــة - ــ ــ ـــــ  قيمـ ــ ــ ــــروفات بلغـ ــ ــ ــ ـــــة المصـ ــ ــ ـــــةالب المتعلقـ ــ ــ ـــــات المالحيـ ــ ــ ـــــال  عمليـ ــ ــ ــريــــن الوأعمـ ــ ــ ــ ــ  تسـ
ـــــرو   ــ ــ ــ ـــــراج الجمـ ــ ــ ــ ـــــة  واإلفـ ــ ــ ــ ـــــنة الماليـ ــ ــ ــ ـــــالل السـ ــ ــ ــ ـــــدره  م2020خـ ــ ــ ــ ـــــغ وقـ ــ ــ ــ  3,660,668 مبلـ

ـــــارل  ــ ــ ــ ـــــا دينـ ــ ــ ــ ـــــالل  بينمـ ــ ــ ــ ـــــة خـ ــ ــ ــ ـــــنة ماليـ ــ ــ ــ ـــــغ2021سـ ــ ــ ــ ـــــار  11,304,525 م مبلـ ــ ــ ــ ـــــادة دينـ ــ ــ ــ ب يـ
ـــــدارها  ــ ــ ـــــنة 67مقـ ــ ــ ـــــن سـ ــ ــ ـــــة  لم2020% عـ ــ ــ ـــــن قيمـ ــ ــ ـــــال  يوضـ ــ ــ ـــــان التـ ــ ــ ــــروفاتوالبيـ ــ ــ ــ  المصـ

ر   : م2021-2020خالل سنتير

 البيان  ت
 2021م.  2020م. 

ي 
ن
ي  الباب الثان

ن
 الباب الرابع  الباب الثان

 2,712,180 1,324,000 3,532,639 ضـرائب م. تأمينات ورسوم و  1

 6,016,970 1,251,374 128,029 م. خدمية 2

 8,729,150 2,575,375 3,660,668 اإلجمالي 
 

ـــــركاتبع  ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــحنات    شـ ــ ــــحن المتعلقة ببع  الشـ ــ ــــتندات الشـ ــ ــــل مسـ ــ الموردة ترسـ
ـــــرف الموردة عل قوة االعتمادات المستندية لل  ــ ــ ــ الذي يدير حساب الجهاز دون   مصــ

اماال ر الستكمال    الجهاز  دارة معنونة منها إل   ترسل نسخة  ال و   فتن االعتماد   شـروط ب  لير
  حينها   إجراءات

ر
   اإلفراج عن الشـحنات ا

ا
ووجود خالفات    عن غياب التنسـيقفضـع

ر    تصل    مصـرف الوإدارة    الجهاز إدارة    بير
حول تسليم واستالم مستندات الشحن البر

ة   مصــــرف لل    يرف  الل  مباشر
تسليم نسخة منها قبل قبول االختالفات    مصــــرف والبر
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ــتالم   يرتـب عل الجهـاز قبول   الـذي األمر  بهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاف اختالفـات معينـة قبـل اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األصـ
 الموردة. 

  اســـتالم المســـتندات األ إدارة   تأخر  -
ر
المتعلقة بتســـوية االعتمادات من   صـــليةالجهاز ا

ــــرف  ــ ــ ر من خالل المتابعة مع قسم ال  لليبيا المركزي   مصــ ــريــــن حيث تبير ــ ــ ــ الجمرو    تســ
  
ر
ــــم االعتمادات بالجهاز ا ــ ــ ــ ــ ــــتندات األ إحالة   تأخر قسـ ــ ــ ــ ــ ــــليةوتقديم المسـ ــ ــ ــ ــ المتعلقة    صـ
ــــريــــن ببع  الشحنات الواردة لقسم ال ــ ض  الجمرو  عن الم  تســ   كان من المفير

دة البر
اماال ر   ال تتجاوز    لير

ــــحنات  90بها والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتالم الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ الذي ترتب علي   األمر    يوم من اسـ
ــــم ال  األعمال ترا م العمليات و  ــريــــن عل قسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــأت    تسـ امالجمرو  ونشـ ر ات قانونية  الير
 : ياملتال  يوضن مدة التأخير باأل والبيان ا لالجهاز ومالية عل 

 ايام التأخت   تاريــــخ استالم المستندات فراج خ اإليــــ تار  رقم االعتماد  ت.ر 

1 19170001 6/3/2020 1/2/2021 396 

2 193460003 29/3/2020 15/10/2020 195 

3 201910003 29/10/2020 26/4/2021 180 

4 201760001 18/8/2020 8/2/2021 170 

5 201961001 4/11/2020 26/4/2021 176 
 

   لوحظ  -
 
ـــــريــــن الجمرو  وجود عدد  المتابعة مع قسم المن خالل أيضا ــ معاملة    63تســ

ــــرات  الدول  تتعلق بشــحنات جوية تم اســتالمها عن طريق مركز جمارك مطار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصــــ
 . قفالها مع المركز إولم يتم تسويتها و 

  تتم مع ال  إثباتيتم  الحظ بان  ال ي -
ــــوية البر ــ ــ ــــركاتعمليات التسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ المالحية فيما    شـ

اجاع وتسوية قي ــــر مة الضمانات بشكل مستندي موثق )يتعلق باسير ـــ ــ ــ ــ مذكرة ل  محضــ
 . للتحقق والتأكد من صحة عمليات التسويةإليها  الخ( يمكن الرجوع ل ... تسوية

ــالن   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــانــات دفعــ  لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل المراجعــة وجود مبــالغ مــاليــة تتعلق بــالضـ تبير
ــــركات ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــنة    شـ ــ ـــــتالم 2021-2020وكاالت مالحية خالل سـ ــ ـــــتخراج واسـ ــ م مقابل اسـ

ــــحنات ولم يتم ة من الزمن   شـ ــــنة المالية بالرغم من مرور فير ــــويتها حبر نهاية السـ تسـ
 : حسب الكشف التال   دينارل 1,580,776ة إجماليبقيمة 

 قيمة  اسم المستفيد  ت.ر 

 9,000 البحر المتوسط للتوكيالت المالحية شـركة 1

 21,000 الهيبلو العالمية للتوكيالت المالحية شـركة 2

 353,420 أمواج ليبيا للتوكيالت المالحية شـركة 3

 213,000 ليبيا للتوكيالت المالحية  شـركة 4

ينيان للتوكيالت المالحية شـركة 5  26,600 مديير
 

 ماناتالودائع واأل 

ر من خالل  ــــيد أعمال   تبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب والمبالغ المعلية  الفح  والمراجعة وتقييم رصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ
  الـسابق وخالل الـسنة المالية    ماناتبحـساب الودائع واأل 

ر
م بأن رصـيد حـساب  2021ا

:  391,224,063م بلغ 2021/ 12/ 31 ماناتالودائع واأل   دينار لوحظ بشأنها ما يل 
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ـــــاب    م2021خالل العام   الطب   اإلمداد   الجهاز إدارة    قيام - ــ ــ ــ بتعلية بع  المبالغ لحسـ
  الودائع واأل 

 
ــمــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات البــاب الرابع )دعم األ مــانــات خصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بقيمــة   (دويــةمن مخصـ

رقم اإلمـداد   ة لجهـاز داريـقرار رئيس لجنـة اإل بنـاءا عل    وذلـك  دينـارل  388,789,985
  2021( لسنة 124)

ر
 . شـركاتم لصالن بع  ال2021/ 12/ 30م المؤرخ ا

امات المعالة يخ  معاملة   - ر ـــــنة    7,288,800بقيمة  أحد االلير ـــ ــ ــ ــ م  2014يورو منذ سـ
ـــــية لم  أدويةمقابل توريد  ــ ـــــصـ ــ ــــرف تخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ     تصـ

ر
وهو غير مثب  ومقيد من   لحينها ا

ــــمن اال ــ ـــ ــ ــ ــ امضـ ر     م2020/ 12/ 31ات المالية عل الجهاز حبر  لير
ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   قيام عن فضـ

ة من حساب دعم األ   شـركةالجهاز بخصم القيمة المستحقة لل  وتحميلها    دويةمباشر
ــنة المالية   ــ ــا 2021عل اعتمادات السـ ــ ــتفيد    لن م وتعليتها لصـ ــ ــاب الودائع المسـ ــ بحسـ

ــــاص  دون وجود موافقة من الجهات ذات    ماناتواأل  ــ ــــحة  االختصـ ــ وزارة   –)وزارة الصـ
  . المالية(

  )الشــــافية الليبية  دينار    10,381,549تعلية مبلغ   -
كبر  وذلك   (البيلســــان –لصــــالن شر

  2066كتاب وزير الصـحة رقم )بناءا عل  
ر
تسـديد  بشـأن   م2021/ 12/ 30( المؤرخ ا

امبع  اال ر ر ات المالية المستحقة لير كتير  . للشر

امات المالية ن
ُ
 االلت

ـــــنوات   ــ ـــــتحق عن سـ ــ امات مالية مسـ ر ر وجود الير من خالل أعمال الفح  والمراجعة تبير
ـــالن عدة جهات وذلك بناءا عل كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز اإلمداد رقم   ــ ــ ــ ــ ـــابقة لصـ ــ ــ ــ ــ سـ

   3329-21)ج.م.ط/ 
ر
ــــ  إل  2021/ 5/ 31( المؤرخ ا ــــ  بـ ــــة بوزارة  م الموجـ انيـ ر إدارة المير

:  المالية  بلغ  قيمتها حسب البيان التال 

 دوالر  يورو  دينار 

262,140,827 56,169,992   4,478,636 
 

ــــي  مبلغ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب جهاز دينار    604,000,000قيام وزارة المالية بتخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ اإلمداد   لحسـ
    الطب   

 
ــمــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امــات وتغطيــة  حتيــاجــمن البــاب الرابع لتوفير بع  اال خصـ ر مــاليــة  ات الير
ــــرقيـالطب   بـالمنطقـة الاإلمـداد   القـائمـة عل جهـاز  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة والغربيـة والمحـددة شـ

 
وفقـا

ــــركاتمعاملة لعدة    305ف معتمد من وزير الصــــحة بعدد  لكشــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   محلية وبمبلغ  شــ
 دينار.  556,255,417

ـــــرقيالالطب   بالمنطقة  اإلمداد   تم استالم المستندات المتعلقة بمديونية جهاز  - ــ ــ ــ   لة شــ
ــــث   ــ ــــ حيـ ــ ــــدره    بلغـ ــ وقـ ــــة مبلغ  ــ اللجنـ ــــة من  ــ ــتلمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة المسـ ــ ــ ــاليـ ــ ــ المـ ــــامالت  ــ المعـ ــة  ــ ــ قيمـ

تم استالمها    شـركاتتخ  بع  الأخرى    كما يوجد معامالتدينار    186,852,502
 ها من ضمن قيمة المعامالت المسلمة للجهاز. احتسابدون 

ــمن  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــة والواردة ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورد للجهــاز بع  المعــامالت المتعلقــة بمــديونيــة وزارة الصـ
  كما يوجد معامالت  دينارل  127,370,398وزارة الصحة بقيمة    الكشف المحال من 

ـــــالن بع  الأخرى   ــــركاتوردت للجهاز تتعلق بمديونية لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ المكلفة عن طريق   شـ
 وزارة الصحة. 
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 التفتيش  شـركات

 للبيانات المقدمة من مدير مكتب التفتيش والمتابعة   لوحظ من خالل 
 
الفح  ووفقا

 : التفتيش شـركاتمن المالحظات حول عمل  الطب   وجود العديد اإلمداد  بجهاز 

وذلك  شـــركة  45شـــركات التفتيش بلغ عددهم  قيام الجهاز بتعاقد مع عدد كبير من  -
بنود  ــــده من  ــ توريـ يتم  ــا  ــ ــ مـ التفتيش عل  ــــال  ــ ــأعمـ ــ ــ بـ ــام  ــ ــ ــــداد    للقيـ ــ الطب   عل قوة  اإلمـ

ـــــعف  ـــ ــ ــ ــ ـــــأنها ضـ ـــ ــ ــ ــ   لوحظ بشـ
ـــــالن الجهاز والبر ـــ ــ ــ ــ ـــــتندية المفتوحة لصـ ـــ ــ ــ ــ االعتمادات المسـ

 الملف.  ةدارة الرقابة الداخلية المتعلقة ب جراءاتاإل 

م معهــا من أخــذ عينــات من بنود  - الطب   وتحليلهــا  اإلمــداد    عــدم التقيــد بــالعقود المي 
 البالد. إل  الطب   اإلمداد  بالمراكز الطبية المختصة قبل ورود بضاعة

  تكليف الاإلمداد    تحفظ جهاز  -
ر
ــــركاتالطب   ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعنية بالتفتيش ووجود حاالت    شــــــ
ـــــركةعـشوائية من وجود أكير من  ــ ـــ ــ ــ ــ اء واحد   شـــ   تفتيش ألمر شر

 
بأن رسـالة الجهاز علما

ليبيا المركزي تفيد بطلب فتن اعتماد    مصـــــرف ية بمصـــــرف العمليات ال دارة المحالة إل 
اء رقم )   31/17Ben-20-1-301و  Trip 3/17-20-293واحــــد ألمري شر

ر
( كمــــا ا

 . م كمثال 2022/ 01/ 26بتاريــــخ  (0568-22ج.م.ط/ )شاري إخطاب 

ــــات الموردة ووجود   - ــحنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداخل  للشـ ــــارج   والتفتيش الـ ــــالتفتيش الخـ ــــد بـ ــــدم التقيـ عـ
 شـــهادة التفتيش الخارج   وختم وتوقيع  

ر ــــركةتضـــارب بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التفتيش عل محا ر  شـــــ
ــتلزمات من  ــ   توريد مسـ

ر
ــول تلك المواد كما حدت ا ــ ــتالم البنود بالداخل عند وصـ ــ اسـ

كية.  ESC شـركة  الير

ــــركاتوجود   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ     شـ
ر
ــــبب ا ــ ــ ــــحنات مما تسـ ــ ــ تفتيش غير مكلفة بهذا العمل لبع  الشـ

 مشا ل قبول االختالفات. 

ـــــركاتعدم تدقيق   -     شــ
ر
ـــــروط التفتيش ا التوريد ووجود مخالفات تكبدتها الخ ينة    شــ

 فساد بع  الشحنات. إل  وأدتالعامة 

  األ عدم تدقيق   -
ر
ات حرارية بالشحنات  مور الفنية من  شـركات التفتيش ا وجود مؤشر

  
دة والبر  مئوية.  8-2تتطلب درجة حرارة مناسبة من  المي 

  حالة وجود    شـــــركاتعجز  -
ر
  معمل محايد كما اللتحاليل    ضـــــرورة التفتيش ا

ر
لالزمة ا

 فضل للتفتيش. شـركة األحدث مع 

  تخصــــي    -
ر
ة ل  أوامر وجود مفاضــــلة ا اء بقيم مالية كبير ــــركاتشر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ما وتخصــــي     شــــــ

ـــــراء مالية بســـيطة حســـبمبالغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركات أخرى  ل  أمر الشـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمعيار لهذا التفضـــيل  شـــــ
 مجهول. 

ـــــــب للجهاز إحالة   عدم - ــ ــ ــ   الوق  المناسـ
ر
ــــحنات الدوائية ا ـــ ــ ــ ــ ــتندات الكاملة للشـ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ

ــة األ    )البوليصـ
ر
ــليةوتتمثل ا ـــــراء  –  صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ شـــهائد   –قوائم التعبئة    –الفواتير   –  أمر الشـ
ـــــطر اداة الجهاز  –التحليل   ــ ــ ـــــأ( وتضـ ــ ــ ـــــول عل بع   أخرى   طرقإل  بلد المنشـ ــ ــ للحصـ

ــتخراج  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تـــب عليـــ  دفع أموال طـــائلـــة السـ ــتنـــدات ممـــا يير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األدويـــةل وهـــذا   تلـــك المسـ
 . لطول المدة يعرضها للفساد 
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التفتيش    شــركاتجهة معنية بالجهاز تعبر بتكليف ومتابعة وتقييم  إدارة أو  ال توجد  -
 بهذا الملف.  دارة وانفراد رئيس لجنة اإل 

ــــركاتوجود صكوك مصدقة مقدمة من  - ــ ـــ ــ ــ ــ كضمان حسن   التفتيش المتعاقد معها   شــ
الطب   الموردة عل قوة االعتمادات  اإلمداد    التفتيش عل شحناتأعمال    تنفيذ عل

ــــك حيث لم تقوم ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتفادة من قيمة الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الجهاز إدارة   تجاوزت المدة القانونية لالسـ
ــابها   ةيداع ب ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
ـــــكوك ل  القيمة ا ــ ــ ــ ـــــركات  المقدمة من حيث بلغ  قيمة الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ شـ
 . دينار  5,745,000ما قيمت   37التفتيش عدد 

  يتم التفتيش   -
ـــــحنات البر ـــــن تنفيذ عل الشـ ـــــمانات حسـ ـــــكوك المقدمة كضـ قيمة الصـ

 عليها ال تتوافق مع قيمة االعتمادات والشحنات الموردة. 

امعدم اال - ر مة مع    لير التفتيش    شـــركاتبما نص  علي  عقود التفتيش وملحقاتها المي 
  تن  علوا
   بتقديم دع  شـــــركاتالإلزام   لبر

ر
  للجهاز يتمثل ا

  ولوجسبر
عداد إم عيبر

  مجـــال  
ر
ــور المؤتمرات والتـــدريبـــات العلميـــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوي ودعم حضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ برنـــامج تـــدريـــب سـ

ـــــميم عمل الطرف  ــ ــ ــ   صـ
ر
  مجاالت مختلفة تدخل ا

ر
وتدريب عدد   األوللالتفتيش وا

ر للطرف  ـــــابعير تـ ر  الموظفير ـــــاألول    من  تـ ـــــة  ـــــديم خطـ ـــــد تقـ ـــــك بعـ ـــــامج  وذلـ نـ ـــــة لي  دريبيـ
 التــدريــب يتم االتفــاق عليهــا  

 
  يحــدده الطرف   لالحقــا

ــبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ولوجسـ
 وتقــديم دعم عيبر

  وق  الحق. األول 
ر
ر ا ر الطرفير  ويتم االتفاق علي  بير

  المخازن

ــاز اإل  ــداد يـــدير جهـ ــ  مـ ــا يتعلق بـ ــازن فيمـ بنود    وتخ ين وتوزيــــع  ةدارة الطب   عـــدد من المخـ
  يتم تورياإلمداد  ومستلزمات

 : وه  عل النحو التال  ل دها الطب   البر

 طريقة االستغالل  العدد  اسم المخزن  فروع 

 العامة دارة مخازن اإل 

 تخصي   5 مخازن طريق الشوك 

 ايجار  4 مخازن تاجوراء 

 تخصي   10 مخازن الحلقة الباردة 

 مخازن فرع المنطقة الغربية
 انتفاع  6 مخازن الحقة الباردة 

 انتفاع  4 مخازن شارع الزاوية

 مخازن فرع المنطقة الوسط 
 انتفاع  2 مخازن المغدر 

 انتفاع  2 مخازن الرويسات 

 ةشـرقيمخازن فرع المنطقة ال 
  
 ملك  7 مخازن بوعطبر

 غير مستغل  4 مخازن خارج عن العمل 

 مخازن فرع المنطقة الجنوبية
 ملك  3 مخازن القرضة

 غير مستغل  1 مخازن خارج عن العمل 
 

ــنوي لوحظ وجود بعض المالحظات فيما يتعلق وألمال   متابعة وتقييم المخازنمن خالل   الجرد السـ

  إجراءاتحـيث لوحظ ضــــعف    ،الجرد المـقدمة من اللجـنة العلـيا للجردألـمال   بعـمل المـخازن ونـتائج

ية التي تضــمن حســن ســير ســاســالرقابة الداخلية للى المخازن وافتقارها للعديد من المقومات األ

  جراءاتوالمســــتلزـمات الطبـية وتوثيق اإل دوـيةتخزين والحفظ واالســــتالم والتوزيع لألملـيات ال

 : ، ومن ذلكالمتعلقة بها
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 . ضعف القدرة التخ ينية لمخازن الجهاز  -

ــابعـــة للجهـــاز عن الخـــدمـــة لعـــدة   - ــبـــابخروج عـــدد من المخـــازن التـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون اتخـــاذ   أسـ
 للنظر فيها ومعالجتها.  دارة من اإل  إجراءات

المتعلقة بقيد وتداول وحفظ المســــتندات والمعامالت المتعلقة    جراءاتضــــعف اإل  -
ــــرف    من المخازن وصـــعوبة الوصـــول لمســـتندات  األصـــناف بعمليات  ف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الصـــــ

ر
ا

 . األحيانكثير من 

-   
ر
 . ماكنها أ عدم وضع بطاقات الصنف ا

ــالمنـــاطق   - ــاز بـ ــابعـــة للجهـ ر المخـــازن التـ ــا بير عـــدم توفر منظومـــة حـــديثـــة مربوطـــة فيمـ
 . الصيدلة بوزارة الصحةإدارة  للجهاز وكذلك مع واالدرة العامة

 . والمستلزمات الطبية األصناف ترا م الغبار واألتربة عل بع   -

    افتقار بع  المخازن للتهوية الجيدة  -
ا
م توفر التكييف الالزم الذي من عن عدفضع

 . والمستلزمات الطبية دويةن  أن يحافظ عل سالمة وجودة األ أ ش

ر آل   وجود  - ــة متكررة من حير ــاليـ ــكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــغالت خإشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــق ورود بع  مشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ   عـــدم تنـ
ر
ر ا

ض أن تورد بشــــكل متوازي    تكمل بعضــــها حيث من المفير
  ومســــتلزمات المعامل البر

  عملية  فها وتوزيعها عل المستشفيات  األمر  
ر
حيث  الذي ترتب عليها عرقلتهم ا

ـــــناف حد  أ أن وجود   ــ ــ ــ ـــــغيلية ال يمكن العمل ب  دون وجود ا  األصـ ــ ــ ــ ـــــنف اآلخر  التشـ ــ ــ ــ لصـ
 . المكمل ل 

  مدة صالحية الصنف أدويةوجود  -
ط بقاء ثلبر  . مستلمة ال تتوفر فيها شر

ر  - ـــيدلة بوزارة الصــــحة وجهاز إدارة   لوحظ ضــــعف التنســــيق بير الطب   من اإلمداد    الصـ
لوالتوريـد والتوزيــــع    حتيـاج تحـديـد اال آليـة   حيـث  

ئ
    الـدوان

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــار فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   عن عـدم اقتصـ

وكــذلـك  اإلمــداد   حيــث يتم التوريــد عن طريق جهــاز التوريــد عل جهــة واحــدة أعمــال  
ـــــحة ــ ــ تب علي  وجود  األمر    لوزارة الصـ ـــــدة الذي يير ــ ــ ـــــناف مخزنية لبع     أرصـ ــ ــ     األصـ

ر
ا

ـــــفيات باإل  ــ ـــــتشـ ــ ـــــافة إل  المسـ ــ ـــــناف إل ورود نفس  ضـ ــ الطب   اإلمداد    مخازن جهاز األصـ
ـــفيات عن اســــتالم تلك  وبالتال  تكدســــها   األصــــناف وهذا ينجم عن  عزوف المســــتشـ

 . الطب   اإلمداد  جهاز  بمخازن
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 م 2020-2019 األدوية والمستلزمات عل المناطق لسنة توزيــــع

ــرها   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   تم حصـ
  237فروع الديوان عدد   ومتابعتها من خالل بلغ إجمال  التوريدات البر
ــــف وجود عـــدد من التوريـــدات  و دينـــار   478,412,672  معـــاملـــة بقيمـــة إجمـــاليـــة ــ ـــ ــ ــ ــ تكشـ

:  28,815,811إجمالية معامالت بقيمة  9الوهمية بواقع   دينار وبيانها كما يل 

 ملخص العملية  القيمة  رقم الصك  السنة  رقم المستند  ت

1 101 /7 2019 594742 4,888,150 
توريد أجهزة ومعدات طبية لمستشقر غريان  

 21606التعليم  رقم التكليف  

2 16 /6 2020 595113 931,000 
ون  " أجهزة تعقيم نوع  2توريد عدد " سيلير

 "5833مستشقر جندوبة القروي تكليف "

3 17 /2 2020 595089 3,649,289 
توريد مستلزمات طبية لصالن مستشقر الشويرف  

 47037ترهونة تكليف 

4 17 /6 2020 595114 931,000 
" جهاز تعقيم حجم كبير رقم  2توريد نوع "

 لصالن مستشقر بيئ الغنم القروي  5834التكليف 

5 15 /9 2020 595099 4,198,596 
توريدات معدات طبية لصالن مستشقر غدامس  

 " 19006تكليف رقم "

 2,148,265 حوالة 2019 4/ 77 6
توريد معدات طبية لصالن مستشقر الشقيقة  

 " 15595القروي رقم " 

 4,277,000 حوالة 2019 4/ 143 7
توريد معدات طبية لصالن مستشقر نسمة العام  

 " 15592"تكليف رقم 

 2,807,511 حوالة 2019 4/ 79 8
توريد معدات طبية لصالن مستشقر الزهراء  

 (15600التخصصـر تكليف رقم ) 

9 68 /9 2020 595445 4,985,000 
توريد جهاز تصوير مقطغ  لصالن مستشقر الزاوية  

 جهاز تصوير مقطغ   35170التعليم  تكليف رقم 

 - 28,815,811 إجمالي  
 

  تم توريـــدهـــا عن طريق وزارة  هم  أ 
ــوع التوريـــدات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المالحظـــات العـــامـــة حول موضـ

انيــــة جهــــاز اإلمــــداد الطب   وتوزيعهــــا عل المنــــاطق  
ر ــــداد قيمتهــــا من مير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــــة وسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ

 المختلفة: 

ــــحة دون وجود احتياج   - ــ ــ ــ   من قبل وزارة الصـ
ئ
ــــوان ــ ــ ــ ــــكل عشـ ــ ــ ــ بع  التوريدات تم  بشـ

  عل الطلب من قبل المراكز الطبية. 
 فعل  مببر

ر  ت - ر الموردة من بع  الشـركات متوقفة  أ بير ن بع  التوريدات من مصانع األكسجير
ــــركات   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــيطة وتوقف  بالرغم من حصـــول هذه الشــ ة بسـ ــتغل  لفير عن العمل أو اشـ

 عل مستحقاتها كاملة من وزارة الصحة. 

كيب األجهزة والمعدات   - ـــــحية لير ــ ــ ــ ـــــفيات والمراكز الصـ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ عدم جاه ية بع  المسـ
ـــــذي  الـ ـــــدم   الموردة األمر  ـــــازن وعـ ـــــالمخـ بـ ـــــدات  ـــــذه األجهزة والمعـ هـ ـــــ  ركن  ـــــب عنـ ترتـ
 االستفادة منها. 

ـــــ  عليـــ  الئحـــة العقود اإلداريـــة واالكتفـــاء   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم إبرام عقود توريـــدات وفق مـــا نصـ
ــــحة المفوض أو وكيل   ــ ــ ــ ــ ــــدار تكليفات من وزير الصـ ــ ــ ــ ــ ــــور    الوزارةلبةصـ ــ ــ ــ ــ وما أرفق من صـ

 لبع  محا ر لجان العطاءات المرك ية كان  شكلية فقط. 
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  مقارنة بســـعر الســـوق المحل  وهذا ا -
  أســـعار التوريدات بشـــكل غير منطقر

ر
لمبالغة ا

ــــة والقرارات   ــــة العقود اإلداريـ  لالئحـ
 
ــــا ــــاءات وفقـ ــــة العطـ ــــل دور لجنـ ــــدم تفعيـ يرجع لعـ

 
 
  ضياع أفضل الفرص ماليا

ر
  كان  سببا ا

  الصادرة بالخصوص البر
 
 . وفنيا

ــــؤون اإلداريــــة وا  عــــدم التقيــــد بكتــــاب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــــة رقم مــــدير إدارة الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمــــاليــــة بوازرة الصـ
(11482   

ر
م الموجــ  لرئيس اللجنــة اإلداريــة لجهــاز اإلمــداد 2019/ 3/ 11( المؤرخ ا

ل ـــــغيل    الطب   ــ ــ كيب والتشـ ر التوريد والير ـــــداد القيمة بالكامل لحير ــ ــ والذي يفيد بعدم سـ
  
 
ــــرف القيمة بالكامل مخالفا ــ وخصم قيمة الضمان إال أن جهاز اإلمداد الطب   قام بصــ

 ذكور سلفا. للكتاب الم

ال يوجــد مــا يفيــد إقــامــة دورات تــدريبيــة عل األجهزة الطبيــة الموردة مــا عــدا مــا وجــد  -
  إلثبات إقامة الدورات. 

  ال تكقر
ر بالمرافق الصحية والبر  من إفادات المسئولير

ــتالم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد االسـ ــــد موعـ ــــديـ   تن  عل تحـ
ــــات والبر   التكليفـ

ر
ــــددة ا ــــدة المحـ ــــاوز المـ تجـ

كيب.   والير

ـــــركات   - ــ ـــ ــ ــ ــ بتوريد أجهزة بنفس المواصـفات وبأسـعار مختلفة وبنفس  لوحظ تكليف شـــ
  تخ  )مســـتشـــقر ســـمنو القروي(

ة الزمنية للتكليف والبر والبيان التال  يوضـــن   الفير
 ذلك: 

 القيمة  الكمية  تاريــــخ التكليف  الموردة   ش  نوع الجهاز 

CTG 
 دينار   45,000 3 م 2018/ 10/ 30 دار الحكمة

 دينار   80,420 3 م 2018/ 12/ 26 الفا 

Delivery Bed 

 دينار   45,000 3 م 2018/ 10/ 30 دار الحكمة

 دينار   99,440 3 م 2018/ 12/ 26 الفا 

 دينار   128,700 3 م 2018/ 12/ 26 ليبيا التقدم 

Stretcher 
 دينار   2,525 8 م 2018/ 12/ 30 االفق المنير 

 دينار   32,900 2 م 2018/ 12/ 26 الفا 

Syringe Pump 
 دينار   9,500 10 م 2018/ 12/ 30 القض 

 دينار   7,500 38 م 2018/ 12/ 26 الصدى
 

ح البنود بشكل دقيق وتحديد المواصفات   -   إعداد الدراسات وشر
ر
القصور الواضن ا

 . لألجهزة المطلوب توريدها 

ر  ت - ن بع  التوريدات الموجودة بمخازن المستشفيات مطابقة من حيث الكمية  أ بير
ــليــة مع وجود بع    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المالحظــات عل األجهزة ووجود اختالف بــاألرقــام التسـ

 المدرجة عل األجهزة واختالف بلد المنشأ لعدد من األجهزة. 

ي فرع فزاناإلمداد   جهاز   م 2020-2019 الطنر

 نظام الرقابة الداخلية  

ـــندة  - ــ ــ ــ ــ ـــــور مكتب المراجعة الداخلية عن تأدية المهام المسـ ــ ــ ــ وذلك من حيث  إلي     قصـ
ئ للخ ينــــة  عــــدم اعــــداد التقــــا  رير الــــدوريــــة عن عمــــل الجهــــاز والقيــــام بــــالجرد المفــــاج 
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الطب   اإلمــداد    من الالئحــة المــاليــة لجهــاز   (65والمخــازن بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة )
ر  انية والحسابات والمخازنمن الئ (293-292) وأحكام المادتير ر  . حة المير

ــــراء أوامر بع    إصدار  - ــ ـــ ــ ــ ــ بدون وجود تغطية مالية وقبل الحصول عل الموافقة    الشــ
ــادة ) ــام المـ ــة ألحكـ ــالفـ ــالمخـ ــال  بـ ــا من المراقـــب المـ ــابيـ ــة كتـ ــبقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 26المسـ

انية والحسابات والمخازن  ر  المير

ــتندات المرفقة ب - ــ ــ ـــــرف عدم ترقيم المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــلة بالمخالفة    أرقامبأذونات الصـ ــ ــ ــــلسـ ــ متسـ
انية (1/ 99ألحكام المادة ) ر  . والحسابات والمخازن من الئحة المير

ـــــتندات المرفقة ب  بالمخالفة ألحكام   - ـــــك عل جميع المسـ   كتابة رقم الصـ
ر
ـــــور ا القصـ
( من الئحــــة 115الطب   والمــــادة )اإلمــــداد    ( من الالئحــــة المــــاليــــة لجهــــاز 27المــــادة )

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــتالمها من  - ــ ــ ــ ــ ــــليم بع  المعامالت دون وجود ما يفيد اسـ ــ ــ ــ ــ ــــتفيد بالمخالفة  تسـ ــ ــ ــ ــ المسـ
ر ) انية والحسابات والمخازن104-103لن  المادتير ر  . ( من الئحة المير

ـــــرف  ختم    إغفال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف    والمســـتندات المرفقة بما يفيد أذونات الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   كتفاءواالالصـ
ــــرفلإذن    بكتابة رقم الصك وتاريخ  عل ــ ــ     الصــ

ا
ــــراف عن عدم توقيع  فضع ــ ــ عل   الصــ

ـــــرف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ انية والحســـابات  105دة )بالمخالفة ألحكام الما أذونات الصـ ر ( من الئحة المير
 . والمخازن

انية ن ية  المت   التسيت 

   دينار   1482إجمالية  موظف بالفرع بقيمة    2 ف مرتبات لعدد   -
 
ــــهريا   شـ

ــــنبر عن سـ
خالفة  بالرغم من عدم ورود بياناتهم الوظيفية من وزارة المالية بالم  م2019-2020

  بشأن  م2014( لسنة 8للقانون رقم )
 . الرقم الوطبر

ــــروف أن المبلغ المفوض ب  ل - ــ   لسنة  مصــ
ر
% من 29ال إال يمثل    م2019ات الباب الثان

ــــروف وأن المبلغ المفوض ب  لل  المبلغ المعتمد  ـــ ــ ــ ــ   لسنة  مصــ
ر
ال   م2020ات الباب الثان

 . % من المبلغ المعتمد 18ال ما نسبت  إيمثل 

ــنـاف عـدم تقييـد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتـاذ مخزن  األصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنف  بطـاقـة حركـة أو    الموردة بسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ
انية والحسابات والمخازن248بالمخالفة للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــاع  ا - ــلوبتبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توفير    أسـ
ر
ــــاشر ا ــــالتكليف المبـ ــــاجـ ــــاز عل الرغم من احتيـ ات فرع الجهـ

يات  م. 2019( لسنة 3بموجب القرار رقم ) تشكيل لجنة مشير

ـــــروف القيام بةجراء   - ــ ـــ ــ ــ ــ ء مناقالت  ات من غير البنود المفوض بها ودون القيام بةجرا مـصــ
ـــــريعحـسب ال ــ ـــ ــ ــ ــ انية  29-28ات النافذة بالمخالفة ألحكام المواد )تـشــ ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــكوك المعلقــة يرجع تــاريخهــا   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــابقــة بلغــ  قيمتهــا  وجود بع  الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
ــأنهــا بــالمخــالفــة ألحكــام المواد   جراءاتدون اتخــاذ اإل دينــار    76,990 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القــانونيــة بشـ

انية والحسابات والمخازن( من الئ118-119) ر  . حة المير

ـــــرف  االعتماد عل العهد ك  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلوب للصـ ـــ ــ ــ ــ ــــيانة  أسـ ـــ ــ ــ ــ انية )الصـ ر –عل بع  بنود المير
ــــروف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف  –ات خدمية  مصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  –بريد   –زيوت  و   وقود   –ات عل ســنوات ســابقة  مصــــ
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  و إيجار  –قطع غيار ومهمات   –نفقات ســفر  
ر
ــــروف المبان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الوق   مصــــ

ر
ات النقل( ا

ر فيــ   ــــدر تكليأ الـذي تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات فرع احتيــاجــفـات لبع  المحالت والجهــات لتوفير صـ
  بالمخالفة لن  المادة )

ر
ـــــات الباب الثان ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ (  175الجهاز و ف قيمها من مخصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ـــــروف المسـتندي لل   ضـعف التع يز  - ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 99ات من العهد بالمخالفة للمادة رقم )مـصــ
انية والحسابات والمخازن ر االستالم لبع   إرفاق أذونات    من حيث عدم  الئحة المير

 . المواد الموردة 

 اتمشـروعال 

ــــركةمع   للجهاز تم التعاقد علي  من قبل الجهار   إداري تنفيذ ملحق مببر   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ر  شـ عير
ــنــة  1ت بموجــب العقــد رقم )الزان للمقــاوال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــارل    450,300م بقيمــة 2015( لسـ
ــبــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    18الفنيــــة    اإلنجــــاز نسـ

ر
ــــمالت    –  القواعــــد   –الحفريــــات  )% وتتمثــــل ا ــ ـــ ــ ــ ــ  –السـ

    –عتاب  الخرسـانة المسـلحة لألعمدة واأل   –رضـيات  خرسـانة األ  –الردميات  
ر
(  المبان

 وقــــد لـــوحظ بشأن : 

ـــــروع منذ سـ  سـنوات سـابقة و توقف العمل بال - ــ ـــ ــ ــ ــ   تم تنفيذها آ مشـــ
  ل  المراحل البر

 . التهالك إل 

ــــتندات التع ▪ ــ ـــروع اقدية لل عدم توفر المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــة المعتمدة    مشـ ــ ــــة المقايسـ ــ   –)كراسـ
ـــــر األعمال   دفير  –كراسة المواصفات الفنية   ــ ية  نشائالخرائط اإل   –المنفذة    حصــ
ـــة المعتمــــدة   ــاريـ   للتنفيــــذ    –والمعمــ

ــاد العينــــات    –الجــــدول الزمبر محــــا ر اعتمــ
  التنفيذ 

ر
بة والخرسانات –للمواد الداخلة ا  . (اختبارات الير

ــــم التعاقد عل - ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــروع  تــ ــ ــعإدارة اإلمداد مببر  مشــ ــ ـــ ـــ ــركة  الطب   مــ ــ الفقها للمقاوالت   شــ
ـــــتثمار  ــ ــ ــ ـــــليم الموقع بتاريــــخ  واالسـ ــ ــ ــ ـــــبال م  2021/ 10/ 19ل وتسـ ــ ــ ــ ر كل من منظمة أشـ بير

 وقــــد لـــوحظ بشأن :  شـركةشي والرشاد األ لمستقبل لألم والطفل واإلا

 قيام ال -
 
ه للعمل. شـركة فعليا ر   تنظيف الموقع وتجهير

ر
 بالبدء ا

  فرع الجهاز.  ةدارة ب مشـروع تنفيذية لل أو  مستندات تعاقديةأي  دم وجود ع ▪

 المخازن

ــور  - ــ ــ    إدارة   قصـ
ر
اف الجهاز ا ــــة وحفظ    اإلشر ــ ــــجالت الخاصـ ــ ــــك السـ ــ عل المخازن ومسـ

ــــرف الوثائق والمستندات المتعلقة بها والقيام بتخ ين المواد الموردة للجهاز وال   تصــ
ــــتندات المرفقة   ــ ــ ــ ــ ــــمن المسـ ــ ــ ــ ــ ــــتالم مخازن من ضـ ــ ــ ــ ــ فيها حيث لوحظ وجود ادونات اسـ

ـــــرف    وناتأذ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــناف الموردة دون وجود ما يفيد بدخولها و فها من الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ لألصـ
 الطب   اإلمـــداد    ( من الالئحـــة المـــاليـــة لجهـــاز 52مخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة )المخـــازن بـــال

انية والحسابات والمخازن. 231أحكام المادة )و  ر  ( من الئحة المير

ات الفعليــة  حتيـــاجـــعليهـــا لتحـــديـــد اال إليهـــا    للرجوع   أوليـــةعـــدم وجود قـــاعـــدة بيـــانـــات  -
انية والحسابات233للمنطقة بالمخالفة للمادة ) ر  . والمخازن ( من الئحة المير

  اإل  -
ر
ــنــاف ات الطبيــة لبع   مــدادالتكرار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيــل المثــال    األصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  –الكمــامــات )عل سـ
  المخازن (المحاليل –المطهرات 

ر
ة جدا ا  . عل الرغم من توفرها بكميات كبير
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ـــــليمها لمراكز   -   تم تسـ
ـــــتلزمات الطبية وبع  الطعوم بالمخازن البر وجود بع  المسـ

 الخدمات الصـــحية بالمنطقة  
 
    ولم يتم ســـحبها   مســـتنديا

 
ة  فعليا وقد لوحظ انتهاء فير

ــــبيل المثال   ــ ــ ــ ــ ــــالحية للبع  اآلخر وعل سـ ــ ــ ــ ــ ــــالحية البع  منها وقرب انتهاء الصـ ــ ــ ــ ــ صـ
 . (الدم سبها  مصـرف المسلمة ل Erba)مشغالت 

والمســتلزمات الطبية المســحوبة من المخازن بواســطة ســيارات    دويةالقيام بنقل األ  -
ر دون وجود  ضـــمانات ووســـائل حفظ لضـــمان وصـــولها ســـليمة أي   خاصـــة بالمندوبير

 وصالحة لالستعمال. 

ــائيات دقيقة لألصــــناف المخزنة للطوارئ وعدم العمل   - عدم وجود ســــجالت وإحصــ
ــنف لمراقبـة حركـة التوزيــــع والمخزون بـالمخـالفـة للمـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 293ببطـاقـات الصـ

انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ـــــرو عدم مالئمة المخازن لل  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــفات المحددة لحفظ    ط شـ ــ ــــناف والمواصـ ــ حيث    األصـ
ـــــة عل  ــ ـــ ــ ــ ــ ة الغبـار وترا م االتربـة خـاصـ ــنـاف لوحظ كير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الراكـدة ـبالمخـالفـة للمواد    األصـ

انية والحسابات والمخازن( من الئ218-219-220) ر  . حة المير

ــــناف الالزمة حيال    جراءاتعدم اتخاذ اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ   المخزن وذلك بالمخالفة    األصـ
ر
الراكدة ا

ـــــة لأل (  311-310للمواد ) ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات والمخـازن وخـاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر   دويـةمن الئحـة المير
 (. PCV13) الطعمية

 مركز طب الطوارئ والدعم 
 نظام الرقابة الداخلية

ـــــاحـــات العالجيـــة  إل    قيـــام المركز بـــةعـــداد مواقف عن الودائع المحـــالـــة  إغفـــال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
  
ر
ــــة والوقف عل    األغراضبالخارج للتأكد من  فها ا ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــــدتالمخصـ ــ ــ وإجراء    ها أرصـ

ـــــحية  ـــــل رعاية صـ ـــــمان تقديم أفضـ ـــــويات الالزمة لها حفاظا عل المال العام وضـ التسـ
 للجرج. 

اماال  ارتفاع قيمة - ر ـــــابقة عل المركز  لير ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا مة من سـ ات المالية القائمة والمير
ــــاحات العالجية بالخارج  ــ ــ ــ ــــعو   بأغلب السـ ــ ــ ــ كية دون وضـ ــــاحة الير ــ ــ ــ أو  آلية باألخ  السـ

 
 
امتلك اال حصـر ل خطة محكمة وذلك تمهيدا ر  لير

ا
 بأول.  ات وسدادها أوال

 إحـالـة جميع الودائع مبـاشر  يتم -
ا
ـــــاحـات العالجيـة بـالخـارج  إل    من وزارة المـاليـة  ة ــ ـــ ــ ــ ــ السـ

ــيط  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــــات المركز وذلــــك لمتــــابعتهــــا و   دون توسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإجراء    حكــــام الرقــــابــــة عليهــــا أ حسـ
ــويـات الالزمـة لهـا ويتم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومتـابعتهـا عن طريق المراقـب المـال   تلـك الودائعإدارة   التسـ
ــــر والملحق الصــــح  بالســــفارات و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــرف دور ال  يقتصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ العام المكلف من المركز    مشــ

اف ب  المركز.  إنشاءالجرج فقط مما يتعارض مع قرار  عل متابعة اإلشر

ــــوجـود   - ــ ــ امـ ر واـلمـراكز  اـلير ــــات  ــ ــ ـــــحـ ــ ـــ ــ ــ ــ اـلمصـ مـن  ــــدد  ــ ــ عـ ــــاـلن  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ اـلمـرـكز  ــــة عـل  ــ ــ ــــاـليـ ــ ــ مـ ات 
ــــفيات بالداخل مما ترتب ع ــ ــــتشـ ــ  والمسـ

 
   لي  إيقاف العملية العالجية مؤقتا

 
تم   ومؤخرا

 . العالجية جراءاتسداد جزء كبير من تلك المستحقات واستئناف اإل 

ـــــابقة إل   إغفال  - ــ ــ ــ ات السـ ـــــة وخطة خالل الفير ــ ــ ــ ر عالج الجرج مكانياعداد دراسـ ة توطير
ــــتعانة ب ــ ــ ــــحات واالسـ ــ ــ ــــفيات والمراكز والمصـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ر المسـ   األطقمبالداخل وذلك بتجهير
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ــــة والطب ــ ــــة واأل الطبيـ ــ المحليـ ــــدة  ــ ـــــاعـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ   جميع  جنبيـ
ر
ــــة ا ــ ــاليـ ــ ــ عـ ات  ة ذو خي 

  
ر
شــــيد ا  التخصــــصــــات لضــــمان تقديم أفضــــل خدمات الرعاية الصــــحية للجرج والير

 الذي ال طائلة من  بالساحة العالجية بالخارج. الصـرف 

ـــــابـات والمخـازن فيمـا يتعلق  118عـدم تطبيق المـادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
 لقانونية المحددة من تاريــــخ تحرير الصكوك. بتجاوز المدة ا

ـــــرف وجود عهد مالية   - ــ م بالمخالفة للمادة  2021/ 12/ 31ة ولم يتم تسويتها حبر  مصــ
انية والحسابات والمخازن. 188) ر  ( من الئحة المير

ــــرف  عدم ختم جميع   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمســتندات المرفقة بختم ) ف( بالمخالفة  أذونات الصــــ
انية 105للمادة ) ر  والحسابات والمخازن. ( من الئحة المير

-    
ر
م حساب  2021/ 12/ 31من خالل االطالع عل مذكرة التسوية الشهرية المعدة ا
ر وجود مبالغ خصم  من كشف حساب ال   تبير

ر
ــــرف الباب الثان ــ ـــ ــ ــ ــ وال مقابل لها   مصــ
   بالدفاتر 

ا
ــــع ــ ــ ــ ــ ــــاب    إيراداتعن وجود  فضـ ــ ــ ــ ــ ــــف حسـ ــ ــ ــ ــ ــــجل  بالدفاتر ولم تظهر بكشـ ــ ــ ــ ــ سـ

ــــرف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــرورة مما يتطلب    مصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــرف وإجراء  متابعتها من قبل المركز مع ال  ضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ مصـ
 . التسويات الالزمة

ــــجل واحد لدفير يومية   - ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ــ ر  مسـ ــــجل االعتمادات لعامير ــ ــ ــ ــــندوق وسـ ــ ــ ــ - 2020الصـ
ــــهولة مراج  م2021 ــ ــ ــــنة عل حدى لسـ ــ ــ ــــل كل سـ ــ ــ حكام الرقابة  أ عتها و كان يتوجب فصـ
 عليها. 

ن  يةالمت   انية التسيت 

  ظـل غيـاب اعتمـاد  
ر
انيـة العـامـة للـدولـة وا ر ــــ  لـ  من المير ــ ـــ ــ ــ ــ يعتمـد المركز عل مـا يخصـ

ــــنة  انية خالل سـ ر لبيان التال   وا  12/ 1م والعمل باالعتمادات المالية المؤقتة  2021المير
 م2021/ 12/ 31ات المركز حبر مصـروف ب ةيوضن التخويل مقارن

 الصـرف التخويل ب  الباب
الحواالت لسداد  

اماال ن
ُ
 اتلت

 الرصيد  مصـروف ال  المسيل 

 673,020 8,326,980 7,584,210 - 9,000,000 األول 

  
 34,438,410 110,561,590 144,999,997 120,000,000 25,000,000 الثانر

 0 3,000,000 3,000,000 - - الطوارئ
 

 علم
 
انية بوزارة المالية  إدارة   من قبل مدير   125يل رقم  رســـالة التخو إحالة   ن  تمأ ب ا ر المير

ر    نهاية السنة المالية بتاريــــخ األول  للمركز الخاص بالبابير
ر
  ا
ر
 . م2021/ 12/ 19والثان

 الباب األول  

ــــرف الحواالت المالية الواردة لحساب   - ــ ـــ ــ ــ ــ ران من   الباب األول مصــ ر الجمهورية فرع مير
 . دينار  7,584,211 ةجمال  ب م2021/ 12/ 31 م حبر تاريــــخ 2021/ 01/ 01

ي 
ن
 الباب الثان

  من   -
ر
ـــــاب البـــاب الثـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م حبر تـــاريــــخ 2021/ 01/ 01الحواالت المـــاليـــة الواردة لحسـ

 . دينار  25,000,000 ةجمال  ب م2021/ 12/ 31
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ـــــداد االأخرى   ورود حواالت - ــ ـــ ــ ــ ــ امـمن وزارة المـاليـة تتعلق بسـ ر ات القـائمـة عل المركز  لير
ــنـة دينـار   120,000,000ة  إجمـاليـبقيمـة  لغرض العالج ـباـلداخـل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021خالل سـ
ــــداد اال اموالمتعلق بسـ ر ـــــروفاتات عالج الجرج وكذلك المبالغ  لير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ كدفعات    المصـ

ــــويتها وتحميلها عل بند م ــ   تم  تسـ
ــــابقة والبر ــ ــــنوات سـ ــ ـــــروفاتمقدمة عن سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   صـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  40,338,367العالج والبالغ قيمتها 

امات ن
ُ
 120,000,000 الحواالت الواردة من وزارة المالية لسداد االلت

 45,820,616 2021الفعلية خالل سنة   المصـروفات

 40,338,367 تسوية الدفعات من سنوات سابقة والمحملة عل البند 

 86,158,983 المحملة عل البند  المصـروفات

 74,149,093 مقدمة مصـروفة لصالح عدد من المصحاتدفعات  

 عدد المصحات 

اماتها خالل سنة  ن
ُ
 47 م 2021سداد الت

تسوية الدفعات المقدمة من سنوات  

 سابقة 
9 

 53 )دفعات مقدمة( 
 

 عالج بالداخلال 

م لســـداد المســـتحقات لبع   2021البيان التال  يوضـــن المبالغ المدفوعة خالل ســـنة  
ــــحات   ــ ــ   المصـ

منها مقابل عالج الجرج بالداخل وفق مخرجات    المتعاقد معها والمتبقر
 . صندوق

 مالحظة  إجمالي  2021 2020 2019 السنوات 

  اإلجمال  
 المدفوع  
 عن كل سنة

9,794,698 56,808,093 13,552,116 80,154,907 
ويعود عدم سداد تلك  
المستحقات لوجود عدت  

عدم االتفاق    منها  أسباب 
عدم    – عل نسبة التفاوض  

  – حضور بع  المصحات  
رف  نتيجة المراجعة  

 الفنية

  اإلجمال  
   
 المتبقر

 عن كل سنة

1,790,412 20,331,715 2,799,244 
24,921,371 

 

 

ي  العهد المالية  
ن
 حساب الباب الثان

ـــــروف العهد المالية البلغ  جمل    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الغير مقفلة والمرحلة من مصـ
ر
ة من الباب الثان

ـــــابقـة مبلغ وقـدره   ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 188بـالمخـالفـة للمـادة )دينـار    41,846السـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

   ماناتحساب الودائع واأل 

ر قيـام المركز بتعليـة مبلغ وقـدره  ام المركز رقم  دينـار وفق قرار مـدير عـ  1,950,000تبير
تعلية مبلغ مال  من حسـاب الباب  بشـأن    2021/ 12/ 21م بتاريــــخ  2021( لسـنة  177)

  
ر
ر    ماناتحســاب الودائع واأل إل   الثان وذلك لســداد جزء من مســتحقات صــندوق التامير

ــــح  العام ــ ــ ــ ــ ر إتمام  إل    الصـ ــــندوقة والمالية مع  دارياإل   إجراءاتحير ــ ــ ــ ــ    لالصـ
 
بان  ظهر  علما

  المعلقات بمذكرة التسوية حساب البضمن 
ر
  المعدة ا

ر
 . م2021/ 12/ 31اب الثان
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 ئحساب الطوار 

ر   ـــــكوك معلقة  تبير ــ ــ ــ ـــــمنها م  1,934,591قيمتها    إجمال  وجود صـ ــ ــ ــ بالغ تعود  دينار من ضـ
ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر  2020لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  118دون تطبيق المـــادة )  9-8-7م عن األشـ ر ( من الئحـــة المير

 قطعها المدة المحددة للمادة المذكورة. والحسابات والمخازن وذلك لتجاوز تواريــــخ 

اماال  ن
ُ
 كز مقابل الدعم اللوجسُني بالداخلالقائمة عل المر   ات الماليةلت

ــبلغـــ  اال امـ ر تبـــة عل بع   لير ــائمـــة عل المركز المير ــاليـــة القـ ــــروفـــاتات المـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المصـ
ر خالل سنة  مكافآتاللوجستية و   . دينار  59,533,077حوال  إل  م2020العاملير

ـــع الم  ــــرح  الودائــــ ـــالج الجــــ ـــرض عــــ ــــارج لغــــ ـــة بالخــــ ـــفارات الليبيــــ ــــبعض الســــ ـــة لــــ ـــة المحالــــ اليــــ
تبة عليه حُن تاريخهواال 

ُ
امات المت ن

ُ
 لت

ة من عن  المركز    إغفــال  - م  2021/ 01/ 01  اعــداد موقف عن تلــك الودائع خالل الفير
ـــــ  من    حبر تـــاريخـــ  وذلـــك للتـــأكـــد من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األغراض الـــذي خصـ

ر
جلهـــا أ  فهـــا ا

ـــــدتوالوقوف عل  ـــ ــ ــ ــ  أرصـ
 
 ل المال العامع  ها حفاظا

 
بأن  تم موافاة المركز بتقرير  ل علما

ــــروفــات   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفــارات الليبيــة )تركيــا المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ فقط وفق البيــان    (اوكرانيــا و   من قبــل السـ
 إليها: المحال  المصـروفات

ة  السفارة 
ُ
 رصيد بالدوالر  تاريــــخ الوديعة  قيمة بالدوالر  الفت

 1,009,622 2021/ 02/ 15 21,643,398 م 2021/ 08/ 31حبر   تركيا 

 98,212 م 2021/ 05/ 05 750,000 م 2021/ 07/ 30  حبر  أوكرانيا 
 

امـفيمـا يتعلق بـاال - ر ــــفـارات الليبيـة بـالخـارج لم يتم موافـاتنـا بهـا لير ــ ـــ ــ ــ ــ ات القـائمـة عل السـ
ــــتثناء اال ـــ ــ ــ ــ ــــفارة الليبية  باسـ ـــ ــ ــ ــ امات القائمة عل السـ ر كي  أ نقرة )تركيا( باعتبارها تمثل  أ لير

ـــــاحـــات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـــة مـــديونيـــة قـــائمـــة مقـــارنـــة بـــالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلـــ   األخرى نسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حوال  إل    حيـــث وصـ
ة تركية حبر نهاية شهر  177,000,000  . م2021/ 8لير

ـــــب المطـــالبـــات    عـــدم دقـــة البيـــانـــات المتعلقـــة بـــالقيم المتبقيـــة من المـــديونيـــة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حسـ
ــــف المعد من قبل ــ ــــح  و   بالكشـ ــ    إالمراقب المال  بالمكتب الصـ

ــــيد المتبقر ــ ظهار الرصـ
ــــية   مما يجب بأكير  ة المنقضـ ــــداد من الوديعة فعال عن الفير   بعد السـ

مقارنة بالمتبقر
 . م2021 من سنة

ــــخامة حجم االو  - ــ ــ ــ ــ ر ضـ ــــوع تبير ــ ــ ــ ــ اممن خالل متابعة الموضـ ر ا مة عل المركز  لير ات المير
ـــــب  ــ ـــــة بالداخل حسـ ــ ـــفيات الخاصـ ــ ــ ـــــتشـ ــ ـــــحات والمراكز والمسـ ــ ـــــالن عدد من المصـ ــ لصـ

امــاال  البيــانــات المعــدة والمقــدمــة الينــا حيــث بلغــ  ر ــنــة  لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ  2020ات حبر سـ
ر بلغ  اال  166,788,560وقدره     حير

ر
امدينار ا ر ــية عن لير ــ ـــ ــ ــ ــ ة المنقضـ ات خالل الفير

ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بــ  دينــار   14,403,300م مبلغ وقــدره  2021سـ
 
امــاال  إجمــال  ن  أ علمــا ر   حبر ات  لير

 ضافة إل  دينار باإل   181,196,861م بلغ   2021/ 09/ 05
 
  عدم وجود جرج حاليا

المصــحات وذلك لعدم توفر المخصــصــات المالية للعالج بالداخل )متوقفة(  داخل  
 المركز. إفادة  حسب
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 موزعة عل الساحات العالجية  15,000,000تخصيص مبلغ وقدره  

ــــدار    تــم - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )إصـ رقــم  الــوزراء  مــجـــلـــس  مــن  ــــة513الــقـــرار  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ ــــار 2021  (  ــ ــ بــتـ يــــــخ  م 
ــــي  مبلغ وقــدر 2021/ 10/ 31 ــ ـــ ــ ــ ــ قــات  يورو من بنــد المتفر   15,000,000 ه م بتخصـ

ــالخــــارج يعتي  ذلــــك  ــاحــــات العالجيــــة المختلفــــة بــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من القيم  أقــــل    موزعــــة عل السـ
  دينار.  46,215,846حيث كان  القيمة المطلوبة من قبل المركز 

ن بند المتفرقات ال أ ي  القيمة المخصـصـة بالقرار بحجة قام  وزارة المالية بتخف -
  
ـــــاحـات  أذونـات  عـداد  إل بـالرغم من  لتغطيـة قيمـة تلـك الودائع يكقر ــ ـــ ــ ــ ــ  ف لتلـك السـ

ــــرف   ا إحـالتهـمن وزارة المـاليـة و  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تلـك   تنفيـذ لم يتم إال أنـ   ليبيـا المركزي  إل مصـ
ــتثناء ال ــ ــ ــ ــاحات العالجية المدرجة باسـ ــ ــ ــ ــاحة  الحواالت المالية لسـ ــ ــ ــ حوالة المنفذة للسـ

 م. 2021/ 11/ 16( فقط بتاريــــخ ألمانيا العالجية )

ي   مجلس عمادات التدريب الطنر

 لداخليةنظام الرقابة ا 

  اســتيفاء اإل  -
ر
    المالية وتنظيمها   جراءاتضــعف القســم المال  ا

 
ر واللوائن وفقا للقوانير

 ذات العالقة. 

  القيـام بـالـدور  -
ر
ــــعف المراجع الـداخل  ا ــ ـــ ــ ــ ــ   عمليـة   ضـ

ر
المنـاط بـ  من حيـث التـدقيق ا

ــير العمــل بــالمجلس وذلــك   المراجعــة وعــدم قيــامــ  بــةعــداد التقــارير  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــدوريــة عل سـ
انية والحسابات والمخازن. 293كام المادة )بالمخالفة ألح ر  ( من الئحة المير

ـــــوية العهدة  -   تسـ
ر
ـــــور المجلس ا من الئحة   (181لية بالمخالفة لن  المادة )الما   قصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــتندي  - ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ــ ــــرف مخالفة للمادة )  بما يفيد   ضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ من الئحة   (105الصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ي مرة عل األق  - ــــيد الدفير ئ للخ ينة ومطابقتها بالرصـ ل كل  عدم القيام بالجرد المفاج 
انية والحسابات والمخازن.  (88شهر بالمخالفة للمادة ) ر  من الئحة المير

ــــالمجلس م - ــــازن بـ ــــدم وجود مخـ ــــادة )عـ ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــد مخـ ــــا يعـ ــــة   (213مـ من الئحـ
انية  ر  والحسابات والمخازن. المير

انية   ن  تنفيذ المت 

ـــــنة المالية ـــــات المالية للمجلس عن السـ ـــــصـ دينار كما    450,000  م2021  بلغ  المخصـ
ــــروفاتبينما بلغ   ل  دينار   440,000بلغ  المبالغ المسيلة للمجلس   عن السنة    المصــ

 : وه  عل النحو التال   لدينار  405,000المالية 

 الرصيد  الفعلية  تالمصـروفا  المسبل  المخصص  البيان 

 40,000 50,000 0 40,000 50,000 الباب األول 

  
 -5,820 -5,820 405,820 400,000 400,000 الباب الثانر

 34,180 44,180 405,820 440,000 450,000 اإلجمالي 
 

 اآلتي: لوحظ بشأنها 
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ــــروفاتقيام المجلس بخصم بع    - ــ ـــ ــ ــ ــ إل  عل بنود غير مختصة بها مما يؤدي   المصــ
إظهـار تـلك البنود عل غير حقيقتهـا وإخفـاء مـا قـد يحـدث من تجـاوز فيمـا لو حمـل  

ــــحيحـــة ــ ـــ ــ ــ ــ من قـــانون   (10يعـــد مخـــالفـــة ألحكـــام المـــادة )  الـــذي األمر    عل بنودهـــا الصـ
 .  النظام المال 

ن و   أتعاب  مكافآت لغت  العاملي 

ـــــروف ال  مكافآتال إجمال  بلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة المالية  ة عن مصـ   179,583م مبلغ وقدره  2021السـ
ر  مكافآتو  أتعابات بند مصـروف حيث لوحظ عل دينار  :  لغير العاملير  

ر
 اآلن

ـــروف بع    - ــ ــ ــ ــ وظيفتهم يومية    أشخاصات هذا البند تمثل تعاقدات المجلس مع  مصــ
ـــــــم البند مخالفة لما ن  علي  قانون عالقات ال ــ ــ ــ ــــنة    (10عمل رقم )مغاير لمسـ ـــ ــ ــ ــ لسـ

 . التنفيذية بالخصوصم والئحت  2010

ر بالمهام القيادية باإل  -  . عضوية لجانضافة إل تكليف بع  المتعاونير

ر من قبـل وزارة العمـل وال - مة مع المتعـاونير تأهيـل بالمخـالفة  عدم اعتمـاد العقود المي 
ـــة    (10من قــــانون عالقــــات العمــــل رقم )  (7لن  المــــادة ) ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  2010لسـ م والئحتـ
 . التنفيذية

ر  ف   - ـــــآتتبير ـــــافـ ــــاءس  لرئي  مكـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاءا عل    المجلس  وأعضـ ـــــادات  بنـ قرار مجلس عمـ
ــــر ســندا بالقرار عل أ والذي    ,م2020( لســنة  1لتدريب الطب   رقم )ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اجتماع   محضــــ

ح المعــد من قبــل المجلس ــــاء المجلس وعل المقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    أعضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مكــافـآت   ف البشـ
ــدر بـــ  قرار من مجلس الوزاراء بـــالمخـــالفـــة للمـــادة )أ وذلـــك قبـــل   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار 8ن يصـ

  تحدد مرتبات ومزايا رئيس  ا  إنشاء
ر ب  بقرار   وأعضاءلمجلس البر المجلس والعاملير
  . عرض من وزارة الصحةبناءا عل  من مجلس الوزراء

 مركز اعتماد املؤسسات الصحية 
 نظام الرقابة الداخلية

ر ب   - ـــــحية والعاملير ــ ــ ــ ـــــات الصـ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ   لمركز اعتماد المؤسـ
لم يتم اعتماد المالك الوظيقر

    ,م2021خالل السنة المالية  
ا
ــــيم الــــــداخل  للمركز الذي  عن  فضع عدم اعتماد التنظــ

 . المختلفــة والعالقــات الواجبــة بينهــا قسام واأل داراتيوضـــن اختصاصـــات اإل 

ـــل بع    - ــ ــ ـــام بتفعيـ ــ ــ ـــدم القيـ ــ ــ  (شؤون المعايير والدالئل  )إدارة المهمة بالمركز    إداراتعـ
  متابعــــــــــــــــة المهام المناط بها 

ر
والوقــــــــــــوف علــــــــــــى مــــــــــــدى تحقيقهــــــــا  ل  وغيــــــــــــــــاب دورهــــــــــــــــا ا

  أنش   مــن 
 . أجلها لألهـــداف الــبر

ــــــازن  (26)عــــــــــــدم التقيــــــــــــد بالمــــــــــــادة   - ــــ ــــــابات والمخــ ــــ ــــــة والحســ ــــ انيــ ر ــــــة المير ــــ ــــــن الئحــ ــــ بشأن   مــ
اماال ر  . صول علـى إقرار كتـان   مـن المراقـب المال  واالرتباط بأي نفقات إال بعد الح لير

ـــــتندي لعمليات - ـــــعف التع يز المسـ ــــرف    ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ( من 99بالمخالفة ألحكام المادة )الصـ
  
ر
ــــعف ا ـــ ــ ــ ــ ــن أوج  الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   يوضـ

ر
ــابات والمخازن والجدول اآلن ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر الئحة المير

 . بع  المستندات
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انية ن  تنفيذ المت 

  م مبلغاً وقدره 2021  صحية لن السنة الماليةالتماد المؤسسات ال بلغت المخصصات المالية لمركز

دينار بينما بلغت جملة   800,936للمركز مبلغاً وقدره   كما بلغت القيمة المسيلة دينار 950,000

 : دينار وهي للى النحو التالي  519,285  لن السنة المالية المصـروفات 

 الرصيد  مصـروف ال  المسيل  المخصص  البيان 

 276,976 426,040 173,960 450,936 600,000 الباب األول 

  
 4,675 4,675 345,325 350,000 350,000 الباب الثانر

 281,651 430,715 519,285 800,936 950,000 اإلجمالي 
 

 اآلتي:ومن خالل متابعة والفحص لوحظ 

   ف   -
ر
ــــع ا ــ ـــــروف ال  مكافآتال إجمال  حيث بلغ    لمكافآتالالتوسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنة  مصـ ــ ة عن السـ
 وقدره 2021المالية 

 
  شأن  نورد  لدينار  60,255م مبلغا

ر
: وا  

ر
 اآلن

  بمصـــروف   تحميل -
ر
  مكافآتوه   ف  الباب األول  ات تخ   مصـــروف ات الباب الثان

  المركز 
ــــتثناء عدد   لموظقر ــ ــ ــ ــــيد )عقود متعاون وهما    2باسـ ــ ــ ــ ــــيدة .ال(م. ف السـ ــ ــ ــ   ل والسـ
. من قانون ا (10م المادة )حكا وذلك بالمخالفة أل  )آ.ح.ق(  لنظام المال 

   ف    لبالمركز أي عالقة وظيفية    التربطهم شـــخاص ف مبالغ مالية أل  -
ر
متمثلة ا

    مالية للجان مشــكلة بموجب قرارات مدير عام المركز.   مكافآت
ا
ــــدمفضــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن عــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عــ

 . مكافآتمعيار نمط  ينظم  ف الأو  وجود الئحة خاصة

 لية الطبية اجمللس الوطني لتحديد املسؤو 
ـــــكوكبةلغاء    قيام المجلس - ـــ ــ ــ ــ ـــــتبدالها بصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــكوك واسـ ـــ ــ ــ ــ دون ذكر  أخرى   العديد من الصـ

انية والحسابات والمخازن 112بالمخالفة للمادة ) اإللغاء أسباب ر  ( من الئحة المير

ـــــتندي ألغلب   - ــ ـــــعف التع يز المسـ ــ ــــرف  ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ( من 99بالمخالفة للمادة )أذونات الصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــرف  يــام المراجع الــداخل  بــالختم والتوقيع عل  ق  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون التــأكــد من أذونــات الصـ
 واستيفاء المستندات المتيدة للضف.  جراءاتاإل 

ـــــليمة وذلك إلحكام الرقابة   - ــ ـــــندوق بالطريقة السـ ــ ـــــك دفير يومية الصـ ــ عدم القيام بمسـ
انية والحسابات والمخازن 83علي  بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــنة  8عدم تطبيق القانون رقم ) - ـــ ــ ــ ــ ـــــأن    م2014( لسـ ـــ ــ ــ ــ ر  بشـ   عل المتعاونير
الرقم الوطبر

 شهرية مقابل شغلهم لمناصب قيادية بالمجلس.  مكافآتالذين يتقاضون 

للمقاوالت لصيانة وتحوير  األول    مجموعة البناء  شـركةقام المجلس بةبرام عقد مع   -
ــــب المادة )  ةاإلجماليم وتقدر القيمة  2021/ 12/ 30المخزن بتاريــــخ   ــ ــ ــ (  6للعقد حسـ

ــــ  المــادة )  116,103من العقــد مبلغ وقــدره  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من العقــد ان يتم  5دينــار بينمــا نصـ
ــبـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم   17,415البـالغـة  % من قيمـة العقـد 15 ف دفعـة مقـدمـة بنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عنـد اسـ

ــــركةال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ    شـ
ر
ة ا ــــاب التنفيذ  أعمال   للموقع والمباشر ــ ــ ــ وتم تعلية القيمة الباقية لحسـ

  م. 2022/ 1/ 19أن تاريــــخ استالم الموقع ب ا ل علمماناتالودائع واأل 
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جـاع مبـالغ مـاليـة بـ - ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن    9,681مبلغ وقـدره   ةجمـال  قيـام المجلس بـاسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار لصـ
ر اإل    فواتير   داري األمير

ر
ــاريف المجلس تتمثـــل ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بفرع المجلس بنغـــازي مقـــابـــل مصـ

ها تم  فها من حساب  الخاص وفق  لبريد   لقرطاسية ــــرف صيانة وغير ــ   أذونات الصــ
ــــأنهــا عــدم  12/ 20ل  12/ 8 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم بــالمخــازن لجميع  إرفــاق   ولوحظ بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــا يفيــد االسـ

  باقتنائها واال
  قام المعبر

يات البر  بةرفاق الفواتير فقط.  كتفاءالمشير

جاع مبل  - المســجل العام بالمجلس   دينار لصــالن   2,000غ وقدره  قيام المجلس باســير
ــــاريف نقــل المكــاتــب والملفــات وتركيــب األثــاث   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــانــة  أثنــاء الوذلــك مقــابــل مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ

    12/ 5بموجب إذن  ف رقم  
ر
جاع القيمة2021/ 10/ 7المؤرخ ا ــــير ــ ــ بناءا    م وتم اسـ

  عل  
مما يضــــعف إحكام الرقابة عل  رئيس المجلسإل   طلب مقدم من قبل المعبر

 اإلنفاق. 

 بند مصـروفات سنوات سابقة

     12/ 34بموجـــب إذن  ف رقم  
ر
  109,895م بمبلغ وقـــدره  2021/ 12/ 30المؤرخ ا

ـــــركة  دينار لصـــالن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ األفضـــل الحديثة لصـــيانة الســـيارات تتمثل القيمة مقابل صـــيانة   شـ
ر المجلس والبناءا عل  مركبات المجلس م بير ــركةالعقد المي  ــ ـــ ــ ــ ــ ل  م 2019/ 9/ 6بتاريــــخ    شــ

 : والبيان التال  يوضن ذلك 

 اإلجمالي  قيمة اليد العاملة  قيمة الفاتورة  ملكية السيارة  رقم اللوحة  نوع السيارة  ت

 دينار   13,420 دينار   2280 دينار   11,140 المجلس  5/ 795601 هونداي سوناتا  1

 دينار   10,910 دينار   2,630 دينار   8,280 المجلس  5/ 774273 تويوتا كامري  2

 دينار   10,480 دينار   2050 دينار   8,430 خاصة بال أودي  3
 

 ومن الجدول السابق نالحظ: 

  قيمة الفواتير   -
ر
ـــــوق المبالغة ا ـــــعر السـ المتعلقة بالقطع غيار واليد العاملة مقارنة بسـ

اء قطع الغيـار ومتـابعتهـا من إرفـاق    دون مـا يفيـد بـأخـذ الموافقـة من المجلس عنـد شر
 ( من عقد االتفاق. 5حيث السعر والجودة بالمخالفة للمادة )

ــــرف  - ــ ــ ــ   10,480وقدره    بمبلغ للمجلسعل صيانة سيارة خاصة ال تعود ملكيتها    الصــ
ــــؤون اإل إدارة   تكليف من مدير بناءا عل   ار تم ذلك دين ــ ــ ــــابقداريالشـ ــ ــ إل  ة والمالية السـ
ر لذلك.  شـركةال  دون وجود مي 

 حساب الطوارئ

:  ومن خالل   ما يل 
ر  أعمال الفح  والمراجعة تبير

ــــرف مكافآت مالية ل قيام رئيس مجلس - رئيس المجلس من تاريــــخ تكليف  كرئيس بصــ
ــهر  دينـار   330,000للمجلس وبمـا قيمتـ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من شـ ــهر   م2018/ 2عن الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حبر شـ

امم تمثل  2020/ 12 ر ـــــنة الحالية بواقع  الير ــ ــ ــ ــابقة وكذلك السـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ــ ــ ــ   7000ات سـ
 
 
 . دينار شهريا

ر قيام رئيس مجلس التخصصات الطبية   - م  2021( لسنة  37)  القرار رقم  بةصدار تبير
  
ر
لمدة   نسا بشأن إيفاد المراقب المال  بالمجلس لدولة فر   م2021/ 12/ 29المؤرخ ا

ـــــكو ومنح    ـــــاب وديعة المجلس لدى منظمة اليونيسـ ر لغرض مراجعة حسـ ـــــبوعير أسـ
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ـــفر ومبي  بمبلغ وقدره  عالو  إصــــدار القرار بالمخالفة باعتبار    دينار تم  18,816ة سـ
  يحمل صفة المراقب المال  بالمجلس ويتبع جهة ذات ذمة مالية و أ 

ة إدارين المعبر
 . مستقلة

ر القيام بتكليف موظف - ر متعاونير ـــــــب )مدراء    ير ــ ــ ــ ــــاء  ادار إبتقلد مناصـ ـــ ــ ــ ــ ت ومكاتب ور سـ
مالية شـــهرية مقابل شـــغلهم لتلك الوظائف وفق   مكافآتمقررين( ومنحهم   أقســـامل

ـــــادرة عن رئيس المجلس بـالمخـالفـة للقـانون رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة 12قرارات صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2010( لسـ
(  8عدم تطبيق القانون رقم )ضـــافة إل عالقات العمل والئحت  التنفيذية باإل بشـــأن 
  المجلسبشـــأن    م2014  لســـنة

ر ضـــمن موظقر   باعتبارهم غير مصـــنفير
 الرقم الوطبر

 دينار.  28,300قيمة  ةجمال  ب

ـــــرف  - ــ بيعة الحساب والغرض الذي خص  من من حساب الطوارئ عل غير ط  الصــ
ــنــة  471جلــ  بــالمخــالفــة للقرار رقم )أ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادر عن حكومــة الوحــدة  2021( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م الصـ

امات مالية عن ســــنة ســــابقة  الوطنية وه  ســــداد  ر م وكذلك الســــنة الحالية  2020الير
    م2021

ر
ــطــة واالمتحــانــات ع مكــافــآت ف   وتتمثــل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة المجــالس واألنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن سـ

ر  وا  داراتمــدراء اإل  مكــافــآتو   دينــار   128,150بمبلغ وقــدره    م2020 لمقررين العــامير
ر  ال ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن السـ دينــــار   134,000  مبلغ وقــــدره   ةجمــــال  بــــ  م2021-2020متعــــاونير

 . ا مخصصة كل سنة عل حد

ـــــ  اال - ـــــبلغـ امـ ر الفير لير ـــــة عل المجلس خالل  ـــــائمـ القـ ـــــة  ـــــاليـ م حبر  2014ة من  ات المـ
امقيمة اال   بلغ  لدينار   1,016,972م مبلغ وقدره  2020 ر تبة   اإليجار بند    اتلير المير

ة المذكورة علي  خال ـــــروفدينار باإل   268,000  وقدره   مبلغ ل الفير ــ ـــ ــ ــ ــ ات  ضـافة إل مـصــ
 . دينار  216,000 النظافة والبالغ قيمتها 

 جهاز السعاف والطوارئ 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية

ــالتـــ  لوزارة    يتم عمـــل الجهـــاز وفق هيكـــل تنظيم  جـــديـــد غير معتمـــد  - واالكتفـــاء بـــةحـ
ــحـــة فقطل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر اللجنـــة الصـ ـــــادر بقرار من أمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وآخر هيكـــل معتمـــد بـــالجهـــاز هو الصـ

  الشعبية العامة للصحة والبيئة
 
 . م2009( لسنة 420القرار رقم )سابقا

ـــــوص عليها منها عدم  - ـــــبية المنصـ ـــــجالت المحاسـ ـــــك السـ ـــــول    مسـ ـــــجل خاص لألصـ سـ
ــــجل العهد الثابتةل   ــ ــ ــــاب الودائع و ل  سـ ــ ــ ــــجل لحسـ ــ ــ   ألحكام المادة بالمخالفة  مانات  األ سـ

انية والحسابات (163-165( )299) ر  والمخازن.  من الئحة المير

ــــرف و   عل  ضــــعف التع يز المســــتندي  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المســــتندات المتيدة بما أغلب أذونات الصــــــ
من   (105)  ألحكام المادة وذلك بالمخالفة    الصـراف من الصـرف    يفيد إتمام عمليات

انية والحسابات ر  المخازن. و  الئحة المير

  تسوية اال -
ر
امتأخر الجهاز ا ر ا مة من سنوات سابقة دون اتخاذ لير أي   ات المالية المير
 معالجتها. إجراء بشأن 

  إلي     لةوك قصور المراقب المال  بأداء مهام  الم -
ر
 إعداد تقاريره والخالصة الشهرية.   ا
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ــــنة الفح  عل بع  المعلومات   - ــ ــــادرة عن سـ ــ ــــتيفاء عدد من القرارات الصـ ــ عدم اسـ
ض إدراجها بكل قرار يصدر عن الجهاز و  ر والمفير  . مرفقاتها الخاصة بالمعنيير

انية العامة ن  المت 

ـــــروفاتو   يراداتبيان بالكشـف الختام  لإل  ــ ـــ ــ ــ ــ حبر تاريــــخ    م2021ن سـنة  للجهاز ع  المصـــ
 م: 2021/ 12/ 31

 الرصيد  مصـروف ال  يرادات اإل الباب

 34 14,962,820 14,962,855 األول 

  
 2,725 12,997,274 13,000,000 الثانر

 205,958 صفر - التحول 

 537,171 1,171,461 1,708,633.383 الودائع

 49,189 10.000 49,199.190 الطوارئ

 355 - 355.500 يرادات اإل 
 

 الباب األول

ر قيام الجهاز    المصـروفاتمن خالل مراجعة   - تفويضات مصلحي  بقيمة    بةصدار تبير
ــالن مراقبـــة الخـــدمـــات المـــاليــة  دينـــار   4,708,253ة  إجمـــاليـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لصـ كمرتبـــات موظفير

ــعـــاف والطوارئ المنطقـــة  دينـــار   280,466بقيمـــة    العجيالت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وكـــذلـــك لجهـــاز اإلسـ
 دينار.  4,427,786بقيمة  ةشـرقيال

-    
  أجرتها اللجنة فيما يتعلق بمرتبات موظقر

ـــــب  الجهاز من خالل المطابقة البر ــ ــ ــ حسـ
CD  ر وجود عدد ــــتمارة( تبير ـــ ــ ــ ــ الوارد من وزارة المالية ومقارنت  بمنظومة الجهة )االسـ

دينـار ترد مرتبـاتهم من وزارة المـاليـة    655,384.857ة  إجمـاليـموظف بقيمـة   1082
 :  دون وجود ما يقابلها بمنظومة الجهة )االستمارة( وبيانهم كالتال 

ن  البيان   القيمة  عدد الموظفي 

ة  شـرقي ت مصلحي  بالمنطقة ال تفويضا

 (8ومكتب العجيالت عن شهر )
904 658,139.198 

 

اموجود   - ر ـــــرف   ات جاهزة الير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركات  3م لعدد  2021عن سـنة   إعاشـةلعقود  للصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــ
ــهر الواحد ل  دينار   2,388,311تموينية بقيمة   ــ ــ ــ ر تتجاوز القيمة التعاقدية للشـ   حير

ر
ا

 . دينار  350,000مبلغ 

ة من بداية السنة تمثل قيمة عمل مصــروف الغير  إجراءات الصــرف  وجود العديد من  -
  
ر
ـــــاا ــ ــ ــ ـــــادرة عن  إضـ ــ ــ ــ ر بموجب تكليفات صـ   إدارة  للموظفير

ر
ـــــتوا ــ ــ ــ الجهاز أغلبها غير مسـ

ـــــروط ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــكلة والمقرر لها    شـ ــ ــ ــ  اللجان المشـ
ا
ــة ــ ــ ــ ــــؤون م  مكافآتوخاصـ ــ ــ الية )كلجنة شـ

ر   هـــا( حيـــث لم يرفق مـــا يفيـــد إنجـــازهـــا ألعمـــالهـــا لف...   لجنـــة الجرد   –العـــاملير ة  وغير ير
ــنـة وعـددهـا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل حبر نهـايـة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ   413,935ة بلغـ  إجمـاليـمعـاملـة وبقيمـة  24تصـ

 . دينار 
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ي 
ن
 الباب الثان

م مبلغ وقدره  12/2021/ 31مخصصات الباب الثاني لن السنة المنتهية في  إجماليبلغ 

إلى   دينار حيث تم تضمين قيمة الحوالة المالية الخاصة ببند التحسين والتطوير  13,000,000

الصـرف منه ضمن بنود   ي مستقل للبند وتممصـرفحساب الباب الثاني بحكم لدم وجود حساب 

 : الباب الثاني

ر ب  ابأتعتحميل بند  - ــــروف لغير العاملير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــهر مصـ ــ ــ ية لفرقة أمنية  ات تمثل مرتبات شـ
ــــة لعدد   ر لوزارة الداخلية الدعم المركزي )دون وجود ما يفيد  أفراد   10للحراسـ تابعير

مخـالفـة  دينـار    58,400ة  إجمـاليـتفوي  من وزارة الـداخليـة( بقيمـة أو إحـالـة   النـدب
انية والحسابات والم (9)للمادة رقم  ر  . خازنمن الئحة المير

( بقيمـــة   - ــتحقـــات فواتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــداد قيمـــة مـــاليـــة )مسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار بتـــاريــــخ   78,000ة إجمـــاليـــسـ
ــــالن    م2021/ 6/ 8 ـــــركةلصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــهر    شـ ــــجرة العالمية لخدمات النظافة عن ثالثة أشـ الشـ

ــــروف وتحميل المبلغ عل بند    م2018لســنة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســنوات ســابقة من غير وجود  مصــــ
ر القيمة   . ة والمدفوعةاإلجماليعقد يبير

ــــرف  إذن ال  بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات وتحميل المبلغ    م2021/ 6/ 8بتاريــــخ    6/ 13صــــ ر بند التجهير
اء  بشـأن دينار   156,350 ـــــركةحاسـوب لصـالن   أجهزة شر ــ ـــ ــ ــ ــ ر اليمامة لوحظ أن  شـــ عير

ــنـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة مخـالفـة للمـادة رقم   م2020المعـامـلة تخ  سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتم تحميلهـا عل هـذه السـ
انية والحسابات والمخازن. 13) ر  ( من الئحة المير

 حساب الودائع واألمانات

ــــاب الودائع  - ــ ــ ــ ــــابقة الزال  بحسـ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــ وجود عدد من المبالغ المعالة عن عدة سـ
ــانـــاتواأل  ــلـــدى الجهـــاز بقيمـــة    مـ ــاليـ من   م2021/ 4/ 30حبر  دينـــار    576,511  ةإجمـ
 . م2010سنة 

ــــاب بلغ    - ــ ــ ــ ــ ــــاب ظهرت قيمة واردة للحسـ ــ ــ ــ ــ   دينار   150,000عند متابعة حركة الحسـ
من وزارة الثقافة لصــــالن جهاز    م2021/ 11/ 07  بتاريــــخ   65390بموجب صــــك رقم  
اير  17ل االستعداد لالحتفال بذكرى عالصـرف  اإلسعاف لغرض   م. 2021في 

اماال  ن
ُ
 ات واالرتباطاتلت

مبلغ وقدره   م 2021م حتى نهاية سنة 2014لقائمة للى الجهاز من سنة االرتباطات ا إجمالي بلغت 

 بشأنها. تسوية إجراء أي  ولم يتم دينار 22,585,802
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 اهليئة الوطنية لزراعة القرنية 

انية التحول ن  مت 

ـــــدرت وزارة التخطيط بتاريــــخ  أ  ــ ــ ــ ـــنة  129م التفوي  المال  رقم )2020/ 11/ 26صـ ــ ــ ــ ــ ( لسـ
ـــــة  4,000,000م بمبلغ وقـدره 2020 ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـانـة مببر المركز   دينـار للهيئـة المخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ

ه  ر ـــــتلزمات الطبية لتجهير ـــــتندي تم فتن اعتمادات    وتوريد المعدات والمسـ     محلية  مسـ
ر
ا

ــــركاتنهاية السنة المالية ل ــ ــ ــ ــ والبيان التال  يوضن تفصيل المبلغ المخص     . المنفذة   شــ
 : عل النحو التال   وكان  م2021عل حدى خالل سنة  مشـروع وما تم  ف  لكل 

 مشـروع اسم ال 
المبلغ المفوض  

 به 
ي  الفعلية  المصـروفات

ُ
 المبلغ المتبق

 1,203,348 496,652 1,700,000 لزراعة القرنيةصيانة المركز الطب    

ات المركز الطب   لزراعة القرنية
ر  130,000 1,170,000 1,300,000 تجهير

 - 476,550 476,550 توريد معدات طبية

 - 523,450 523,450 توريد مستلزمات طبية

 1,333,348 2,666,652 4,000,000 اإلجمالي 
 

 والمراجعة تبين: ومن خالل الفحص  

ـــدار قيام رئيس الهيئة   - ــ ــ ــ ــ ـــنة  5قرار رقم ) بةصـ ــ ــ ــ ــ ـــأن إقامة    م2020( لسـ ــ ــ ــ ــ المركز الطب   بشـ
ـــــر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــلزراعة القرنية وتصـحين البصـ  التخصـصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الكشـوفات والعمليات  إجراء   ر يتولــ

 
 
ر مجـانـا  الليبيير

ــــاء( من قرار  4وذلـك بـالمخـالفـة للمـادة )  لالزمـة للمرضر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الهيئـة إنشـ
ـــــنة  378)  رقم ـــ ــ ــ ــ ـــــادر عن مجلس الوزراء باعتبار م ا2012( لسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار    لصـ ـــ ــ ــ ــ مثل تلك إصـ

ــــندة ل  بالمادة المذكورة  ــ ــ ــــات المسـ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــــمن اختصـ ــ ــ ــــ  من ضـ ــ ــ   أعاله  القرارات ليسـ
ر
ا
  قـد تكون 

ــتوى تقـديم الخـدمـات والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مسـ
ر
  فيـ  الهيئـة من تـدن

ر
الوقـ  الـذي تعـان

  تمر بهـا البالد 
ة نظر للظروف البر ــنوات االخير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب  و   معـدومـة خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ذـلك حسـ

 . ر نشاط الهيئةالتقاري

ـــــتندي  - ــــركاتلل  محلية  قيام الهيئة بفتن اعتمادات مسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــــركةالموردة )  شـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ جبل    شـ
اد المعدات والمســتلزمات الطبية   ــــركة –االوراس الســتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األول   الجســور الدولية شــــ

اد المعدات والمستلزمات الطبية   ــــركة  –الستير ــ ــ اد األ  شــ   دوية(العنقاء الدوائية الستير
ر من حيث القيمة التعاقدية   شـركاتك العقود مع تل إبرام   دون   للضمان حق الطرفير
كيب والتشغيل لالتوريد مدة   . ضمانات التوريد والير

 :  
ر
 مما ترتب علي  اآلن

ــــركات ف كامل القيمة ل ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــم  شـ ـــــمانات تتعلق  أي   الموردة دون وجود خصـ ضـ
كيب والتشغيل باستثناء   . % ضمان10عنقاء الدوائية تم خصم ال شـركةبالير

  ظل   ▪
ر
ــــركاتالعقود مع  إبرام   الهيئة  إغفال ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ الموردة علي  قام  الهيئة    الشـ

ــــركاتباســتالم المعدات والمســتلزمات الطبية من ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الموردة بالمخازن وفق   شــــ
ــفـات قبـل االنتهـاء من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــميـة بـأنهـا مطـابقـة للمواصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم رسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أعمـال    محـا ر اسـ

المخصـــصـــة لها  باألماكن    جهزة الصـــيانة وذلك لضـــمان تركيب تلك المعدات واأل 
ـــــغيلها  ـــ ــ ــ ــ    بالمببر وتشـ

 
ـــــبة  علما ـــ ــ ــ ــ ـــــيانة المببر ال   لألعمال الفعلية   اإلنجاز بان نسـ ـــ ــ ــ ــ صـ
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ـــــب الموقف التنفيذي 50تتجاوز   ــ   % وذلك حسـ
ا
ـــــع ــ عن بقاء تلك المعدات  ل فضـ

ـــــمان  ة دون التأكد من ضـ ـــــير ـــــ  بالقصـ ة ليسـ
ـــــتلزمات الطبية بالمخازن لفير والمسـ

ــــغيلها مما قد يعرض تلك المعدات واأل  ــ ــ ــ ــــوءو   جهزة تشـ ــ ــ ــ ــــتلزمات الطبية لسـ ــ ــ ــ  المسـ
 التخ ين. 

الموردة للمعدات والمستلزمات    شـــــركاتعدم قيام الهيئة بةحالة المبالغ المدفوعة ل -
 ديوان المحاسـبة بعد إل   المتعلق بصـيانة المببر   1المسـتخل  رقم   الطبية وكذلك 
ـــــرف مباشر   الصــ
ا
المعدل    م2013( لسنة  24( من القانون رقم )2بالمخالفة للمادة )  ة

  . تنظيم ديوان المحاسبة بشأن إعادة  م2013( لسنة 19لقانون رقم )ل

 والبيان التالي يوضح ذلك: 

 قيمة العقد  الجهة المنفذة 
 المسددة    القيمة

 حُن تاريخه 
ام قيمة اال إجمالي  ن

ُ
   لت
 حُن تاريخه 

   اإلنجاز نسبة  
 الفعلي 

  و 
بنائ   أشـركة الكيالنر

 للتشييد  
 والمقاوالت العامة

1,675,740 496,652 1,179,088 50 % 

العنقاء الدوائية   شـركة
اد    الستير

 والمعدات الطبية دويةاأل 
1,300,000 1,170,000 130,000 90 % 

اد  شـركة جبل األ  وراس الستير
 المعدات الطبية

523,450 523,450 - 100 % 

 

ـــــركات  من خالل االطالع عل المســـتندات القانونية المتعلقة بال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم اإلشـــــ
رســـاء البر

ر   ــــركاتس مال تلك الأ ن ر أ عليها تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــب  شـ ـــــة   ال تتناسـ ـــــصـ مع القيم المالية المخصـ
 . لتنفيذ تلك المشاريــــع

  المنفذة ألعمال الصيانة  شـركةالمببر المعد مع الإيجار    من خالل االطالع عل عقد  -
ر قيام الهيئة ب ـــــروع تبير ــ   برنامج صيانة المببر بتاريــــخ    الشــ

ر
بل  ق أي   م2020/ 12/ 21ا

ــيــانتــ  والــذي تم توقيعــ  مع الهيئــةإيجــار    عقــد إبرام    تــاريــــخ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بتــاريــــخ   المببر المراد صـ
 م. 2021/ 02/ 15

  تفيــــد   اإليجــــار ( من عقــــد  4بــــاالطالع عل المــــادة ) -
م مع الهيئــــة والبر ــــم   المي  ــ ـــ ــ ــ ــ بخصـ

ــــيانة ــ ــ ــــوف يتم    تكاليف الصـ ــ ــ   سـ
   % 50  جراءها للمببر بواقعإالبر

 
أعمال   بأن قيمةعلما

( من ذات العقد يســـدد 5دينار وحســـب المادة )  1,675,740ل الصـــيانة للمببر تصـــ
  40,000إل  تصل اإليجار المؤجر قيمة 

 
 . دينار شهريا

 دوية مركز الرقابة على االغذية واأل 
 نظام الرقابة الداخلية

  الدقة واتباع   -
ــــسعدم توجر ــ ــ انية التقديرية   األسـ ر ــــاليب العلمية عند إعداد المير ــ ــ واألسـ

 م مما انعكس عل السنة المالية الحالية. 2020ة للمركز عن السنة المالي

ــنـدة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــور مكتـب المراجعـة اـلداخليـة ـبالقيـام ـبالمهـام المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من حيـث إعـداد إليـ   قصـ
 برنامج عمل مسبق وتقييم نظام الرقابة الداخلية. 
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العليــا    دارة اإل إل   ا إحــالتهــعــدم إعــداد المراجع الــداخل  تقــارير دوريــة بنتــائج أعمــالــ  و  -
  معالجة االنحرافات. 

ر
شاد بها ا  لالسير

ر ) - ئ للمخــازن بــالمخــالفــة للمــادتير ( من الئحــة 293-292عــدم القيــام بــالجرد المفــاج 
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــرف  عدم قيام المركز باعتماد بع    - ــ ــ ــ ـــــرف   بختم يفيد أذونات الصــ ــ ــ ــ  لتكرار الصــ
 
تجنبا

انية والحسابات والمخازن.  ( من الئحة105 فها بالمخالفة للمادة ) ر  المير

 من أسلوب للصـرف  استخدام العهد المالية ك  -
ا
    لبصكوكالصـرف   بدال

ا
عن عدم فضع

 متابعتها وإقفالها فور انتهاء الغرض من  فها. 

ــــياع بالمخالفة لن    - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول الثابتة للمحافظة عليها من الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجل لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم فتن سـ
 ( من القانون المال  للدولة. 18المادة )

ن  يةالمت   انية التسيت 

ـــــال  بلغ   ــ ر   إجمـ ـــــابير ــ للبـ ـــــة  ــ ــيلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ ـــــة  ــ ـــــاليـ ــ المـ ة من األول    الحواالت  الفير   خالل 
ر
ـــــان ــ والثـ

 : م2021/ 12/ 31حبر  م2021/ 01/ 01

 الرصيد  الفعلية  المصـروفات )بالدينار(   الحواالت البيان 

 0 120,504,945 120,504,945 الباب األول 

  
 0 75,000,000 75,000,000 الباب الثانر

 0 195,504,945 195,504,945 اإلجمالي 
 

 ومن خالل المراجعة لوحظ ما يلي: 

الباب  القانونية حيال الصـــكوك المعلقة منذ ســـنوات ســـابقة ب  جراءاتعدم اتخاذ اإل  -
. األول   

ر
 والثان

ــــرف  ضعف التع يز المستندي لبع    - ــ ( من 99)بالمخالفة لن  المادة  أذونات الصــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

( من 10ات تخ  سنوات سابقة بالمخالفة للمادة )مصـروف تحميل السنة المالية ب -
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

تحميل مقابل نفقات الســفر وعالوة المبي  بشــكل مباشر عل البنود دون تحميلها   -
انية بالمخالفة للم ر  ( من قرار اللجنة الشـــعبية العامة  9ادة )كســـلف خارج المير

 
  ســـابقا

 م. 2007( لسنة 751رقم )

 حساب الباب الثالث 

ـــــاب الباب الثالث مبلغ وقدره   ـــ ــ ــ ــ ر    لدينار   56,000,000بلغ  قيمة حواالت حسـ   حير
ر
ا

ــــروفاتكان  جملة   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــيد   دينارل  46,547,052  المصـ ــ ــ   دينارل  9,452,948وكان الرصـ
: لوحظ بشأنها   

ر
 اآلن

  عمليات التنفيذ.  شـركاتالأداء  ضعف -
ر
 ا

 ات. مشـروعقصور الدراسات الفنية والمالية لل  -
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ر عل إلزام  عدم -   بالتأمير
ر
 . األعمال الطرف الثان

امعدم التقيد واال - ر   المواعيد المحددة.  لير
ر
 بةعداد تقارير المتابعة ا

ـــــجل لال - ـــــك سـ امعدم مسـ ر ـــــوص علي  بالقانون رقم )لير ـــــنة  13ات المنصـ   م2000( لسـ
 التخطيط. بشأن 

 حساب الطوارئ

ـــــاب الطوارئ مبلغ وقـــدره   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـــث    لدينـــار  23,299,999بلغـــ  قيمـــة حواالت حسـ
  غير الحاالت الطارئة الصـرف القيام ب لوحظ 

ر
 . من حساب الطوارئ ا

انية "العهد"  ن    حسابات خارج المت 

ــــروف بلغ  جملة العهد المالية ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   231,000ة خالل العام الحال  مبلغ وقدره  مصـ
ــــنة المالية  و   لار دين ــ ــ ــــويتها حبر نهاية السـ ــ ــ   لم يتم تسـ

م  2021بلغ  العهد المالية البر
ــــدره   ــــادة )  24,000مبلغ وقـ ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــار بـ انيــــة  188دينـ ر ــــة المير ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

 يراداتاإل 

ــلــة حبر تــاريخــ  مبلغ وقــدره   يراداتبلغــ  جملــة اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لدينــار   12,679,704المحصـ
واضــــحة آلية    وغياب  يراداتمســــك ســــجالت متابعة تحصــــيل اإل حيث لوحظ عدم 

 . يراداتمع الجهات المختصة بعملية تحصيل اإل 

 السيارات

ــيارات لدى   - ــ ــــخاصوجود سـ  مما يلز انته  عالقتهم الوظيفية بالمركز دون اتخاذ   أشـ
جاعها. بشأن  قانونية إجراءاتمن   اسير

 القانونية حيالها.  جراءاتوجود سيارات مشوقة لم يتم اتخاذ اإل  -
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 باملناطق املستشفيات واملراكز الصحية  
مـن   ة  اـلفـير خـالل  اـلبـنـود  ــــذه  ــ ــ ـلهـ ــــاق  ــ ــ ـلألنـفـ ــــد  ــ ــ اـلمـعـتـمـ ــــال   ــ ــ إجـمـ إل   م2021/01/01بــلغ 

ر ذلك:  674,004,000مبلغ  م2021/12/31   يبير
ر
 دينارل والجدول اآلن

 اسم الجهة  ر.م 
المعتمد السنوي  

1/12 
 الوفر والتجاوز  التمويالت

 4,500,000 313,060,000 317,560,000 المستشفيات التعليمية 1

 2 45,599,998 45,600,000 المستشفيات العامة والمرك ية 2

 0 30,300,000 30,300,000 المستشفيات والمراكز التخصصية 3

ات الطبية ومصارف الدم  4  400,000 13,950,000 14,350,000 المختي 

المستشفيات القروية- ديوان وزارة الصحة   5  127,360,000 121,819,999 5,540,001 

المراكز العالجية- ديوان وزارة الصحة   6  104,040,000 98,940,000 5,100,000 

7 
العيادات المجمعة وعيادات  - ديوان وزارة الصحة  

 االسنان 
34,794,000 30,556,000 4,238,000 

 19,778,003 654,225,997 674,004,000 المجموع  
 

ـــــهرية المؤقتة   ــ ــ ـــــتوى التنفيذ لالعتمادات الشـ ــ ــ ومن الجدول أعاله نالحظ وجود وفر مسـ
دينـار غير منفذ  (  19,778,003)حيـث يظهر الجـدول مبلغ   م2021  خالل العـام المـال  

 من االعتمادات الشهرية المؤقتة. 

 م 2020لسنة   مصـراتهالدم المركزي    مصـرف

ر   - ـــــغل موظفير ـــــغل الوظيفةشـ ر لنا طريقة شـ   المالك دون أن يتبير
ر
  ألكير من وظيفة ا
 عن 

ا
ــــع ــ ــ ــ ر بالرغم من اعتمادهل فضـ ر بع  الموظفير ــــكير ــ ــ ــ الرغم من أن  ال تربطهم ب  تسـ
     عالقة وظيفية بالمصـرف 

يما بأن بعضهم مكلف بوظائف  السوفق المالك الوظيقر
 . ةقيادي

المراجعة األمر الذي يضـــعف  لوحظ تكليف مدير إدارة الشـــؤون المالية بمهام قســـم   -
ـــــرفلمن إحكام الرقابة عل عمليات   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ    الصـ

ا
ــــع   عالقت  الوظيفية  عل أن  فضـ

المعبر
ــــرف عقد متعاون وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  96بالمصــــــ ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

 ها. مما يضعف من أحكام الرقابة الداخلية علي السجالت المحاسبيةمسك  إغفال  -

ـــــؤون اإل  - ـــــبق باإل دارياحتفاظ مدير الشـ ـــــاالت الوقود وبطاقات الدفع المسـ   دارة ة بةيصـ
ــــوالقيام بصــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية193ل  190,  189ها بالمخالفة ألحكام المادة )رف ــ ر   ( من الئحة المير

 المخازن. و  الحساباتو 

ــــول واال - ــ ــ ــ ــــر بعملية    كتفاءعدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ــابـات  299المطـابقـة الفعليـة بـالمخـالفـة لن  المـادة ) ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 والمخازن. 

ـــــتندي أل  - ـــــعف التع يز المسـ ــــرف ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ  ذونات الصـ
 
ـــــتنادا ـــــة بالمبالغ المحالة اسـ الخاصـ

  مصـرف لتفويضات مصلحية صادرة من ال
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ــتمارات  ف المرتبات أرقام  - ــ ــ ــتيفاء بيانات اسـ ــ ــ بقيمة    11/ 3  ,11/ 2ل  11/ 1عدم اسـ
ل    التوال  عل    2,467ل 2,700ل  2,932 ــم المـــال  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـــك وعـــدم اعتمـــادهـــا من القسـ

  (13( من قـانون النظـام المـال  للـدولـة وكـذلـك المـادة )10بـالمخـالفـة ألحكـام المـادة )
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

  تاريــــخ   مصــرف عالقة وظيفية بالأي   ال تربطهم شخاصأل   مكافآت ف   -
ر
الصــرف    ا

ية وبند مقابل العمل  ســــاســــبند المرتبات األ الباب األول  مخصــــصــــات عل    وتحميلها 
  اإل 

ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ر وذلك بالمخـالفـة ألحكـام    مكـافآتوال ضـ ( من قانون النظـام  11ل  10)  المـادتير

  المال  للدولة
ا
أسباب الصـرف  مستندات توضن  أو   قراراتإرفاق أي   عن عدمل فضع

ر بها.  أو األعمال   المكلفير

ــــرف الإدارة    قيام - ــ ــ ــ ــ ر بع    مصــ بةجراء مناقلة خالل السنة المالية موضوع الفح  بير
  بنود 

ر
  مقابل وفر مساٍو لها ا

ر
 : حيث لوحظ بشأنها ما يل  أخرىل  بنود الباب الثان

لم يتم اعتماد طلب التحويل )المناقلة( من وزير الـصحة وفق ما نـص  علي  المادة   -
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10)

ــاقلـــة ب يـــادة بنـــد وقود إجر  ▪ ــار   4,250زيوت وقوى محركـــ  بمبلغ  و   اء منـ عل   دينـ
ــــادرة لل أي   الرغم من عدم اعتماد  ــــات الصـ ـــــرفل  قيمة لهذا البند بالتفويضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ مصـ

  ( من قــــانون النظــــام المــــال  للــــدولـــة11ل  10وذلــــك بــــالمخــــالفــــة ألحكــــام المــــادة )
انية والحسابات والمخازن. 31المادة )و  ر  ( من الئحة المير

ر  - ـــــرف الإدارة   من خالل الفح  قيام  تبير ـــ ــ ــ ــ ـــــركةبةبرام عقد مع    مصــ ـــ ــ ــ ــ رماس الدولية   شــ
ـــــرف تقديم خدمات النظافة العامة بمقر البشأن   لخدمات النظافة ــ ــ ولمدة سنة   مصــ

ــبوع   7,500  م وبقيمــــة2020/ 08/ 01تبــــدأ من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من األول    دينــــار تــــدفع خالل األسـ
  
ر
 : التعاقد ما يل  بشأن  وقد لوحظ  لمن العقد  (4)المادة بن  الشهر الثان

ــنــة  (563)ة رقم  داريــالئحــة العقود اإل لأن التعــاقــد تم بطريق التكليف المبــاشر   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ
 . م2007

ــــيل   ▪ ـــ ــ ــ ــ ــــمن العقد بيان تفصـ ـــ ــ ــ ــ ــــيلأو   لم يتضـ ـــ ــ ــ ــ ر بالتفصـ النظافة  أعمال   ملحقات تبير
ـــــركةالواجب القيام بها من قبل ال ــ المنفذة من حيث الكميات ونوع الخدمات    شــ

 . سن تنفيذ العقد بما يضمن ح

ـــــ  المادة ) ▪ ــ ــــرف ( من العقد " 5نصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ بناءا عل   القيمة المتفق عليها بالعقد   تصـ
تكليف لجنة  يتم  لم  إال أن    " مصــــرف نسبة تقدرها اللجنة المشكلة بقرار مدير ال

ـــــركةالأعمال    تتول متابعة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واالكتفاء    األعمال موضـــوع العقد,وحســـن تنفيذ    شـــــ
ـــــؤون اإل إدارة   مدير بكتاب   ــ ــــرف الخدمات بالو  ةيدار الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ مدير  إل   الموج   مصـ

ــــرف بشأن  ال ــ ــ ــــركةاإلفادة بقيام المصــ ــ ــ ــــرف بأعمال النظافة بمقر ال شــ ــ ــ وكان     مصــ
  النظـافـة

 
ــــرف بـدون   ممتـاز" أو    فيـ  "جيـد جـدا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أو  تقـارير إرفـاق أي  وتم الصـ
ـــــركة  الأعمال   مراســـالت تفيد بمتابعة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وذلك بالمخالفة ألحكام    ,بالخصـــوصشـ

انية( من ال 99المادة ) ر ــــاباتو   ئحة المير     المخازنو   الحسـ
ا
ــــع عن مخالفة بنود  فضـ

 . ر ر الطرفير  العقد الموقع بير

ـــــرف الإدارة    قيام - ــ ــ ــ نظير رسوم شهائد صحية يتم تحويل نسبة   إيراداتبتحصيل   مصــ
    % 40نســــبة   العام ويســــتخدماإليراد   حســــابإل   % 60

ر
  شــــكل إجراء   ا

ر
مدفوعات ا

ر   مكافآت ــــرف مدير القرار بناءا عل    للعاملير ــ  ف  م بشأن 2017لسنة    (9رقم )  مصــ
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ــــافة إل باإل ل  مالية  مكافأة  ــــة بضـ ر خاصـ ــــؤون العاملير اء منظومة شـ ـــــرف الدم شر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ مصـ
موافقة وزارة  بدون  ح مفت  تم  مصـــرف تودع بحساب خاص بالل  م2020خالل سنة 

 و   ( من قـانون النظـام المـال  للـدولـة35ل  14اد )و المـاليـة بـالمخـالفـة ألحكـام الم
 
  مخـالفـا

انية64ل  41ألحكام والمواد ) ر ـــــاباتو   ( من الئحة المير ــ ــ ــ هذا وبالرغم  ل  المخازنو   الحسـ
% لوزارة المالية لم تقم  60إيداع نســــبة  و   يراداتمن قيام المركز بةحالة تقرير عن اإل 

ة بالتنبي  عن هذه الخالفةاأل   . خير

  خ ينـــة اإل  -
ر
ــالغ ا اموعـــدم اال  يراداتلوحظ االحتفـــاظ بمبـ ر ــالتوريـــد أول    لير ــا بـ بـــأول كمـ

ــــلة بالخ ينة ــ ــــتخدام النقدية المحصـ ــ ر اسـ ــــابات   وإيداع   تبير ــ ــــكوك مقابلها من الحسـ ــ صـ
  يديرها ال  األخرى 

ـــــرف البر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ     مصـ
ر
ــتفادة من النقدية ا ــ وذلك مدفوعاتل  إجراء   لالسـ

انية64ل 38بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  المخازن. و  الحساباتو  ( من الئحة المير

 م 2020  الصماء بالزاوية لسنةمركز عالج السكر والغدد  

ــــعوبات   - ــــا ل والصـ ر المشـ ــــم المراجعة الداخلية بةعداد تقارير دورية تبير عدم قيام قسـ
  تحدت خالل السنة المالية و 

 مدير المركز. إل  ا إحالتهوالتجاوزات المالية البر

عدم وجود عنا  مالية كافية للقيام بمهام القسـم المال  وقسـم المراجعة الداخلية   -
 ن  توجد موظفة واحدة بمكتب المراجعة الداخلية مع رئيس القسم. حيث ا

كير من مهمة مالية لنفس الموظف مما يضـــعف نظام الرقابة الداخلية مثال  أ ســـناد  إ -
ـــــارف وكذلك   ــ ــ ـــــغل وظيفة مندوب المركز لدى المصـ ــ ــ ذلك مدير مكتب المراجعة يشـ

 المرتبات بالمنظومة. إدخال وظيفة 

ـــــرة عدم القيام بةجراء الجرد الم - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ للخزائن والعهد والمخازن من فتــ إل أخرى    فاج 
انيـة والحسابات والمخازن. 293بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحـــة المير

ات  بصــــرف   القيام - ر مقابل عملهم بالمركز من فير قيمة ديون سابقة لبع  الموظفير
ــابقة ترجع ــ ــ ــ ــــنة  إل   سـ ــ ــ ر   2019سـ ــــرف   دون وجود تفوي  مال  يجير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ وتحميل   الصـ

 . لمخالفة عل بند المرتباتبا 

ـــــات   - ــ مرتبـ ـــــل  ورود  ــ العمـ ر عن  المنقطعير ر  ـــــالموظفير ــ ـــــددهم  بـ ــ وعـ موظف    19المركز 
   ف قيمة ال

ر
  والعمل اإل  مكافآتواستخدامها ا

ر
 . ضاا

ـــــم الغيابإحالة   عدم - ـــــتخدامها    اإلبقاءالجهة المعنية و إل   خصـ ـــــاب واسـ علي  بالحسـ
   ف قيمة ال

ر
  والعمل اإل  مكافآتا

ر
 . ضاا

-    
ر
ر قيـام المركز   اإلنفـاقعـدم التـدرج ا ــنـة حيـث تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عل مـدار السـ

ر
عل البـاب الثـان

ـــــهر  ــ ــ ــ   خالل شـ
ر
ـــــات الباب الثان ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ ـــــتنفاذ اغلبية مخصـ ــ ــ ــ حيث بلغ     2020/ 12باسـ

ـــــروفات ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــهر مبلغ    المصـ ــ ــ ـــــبت    356,558خالل هذا الشـ ــ ــ % من 59.8ويمثل ما نسـ
ـــــروفات إجمال   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــنة بالمخالفة لن  المادة رقم )  المصـ ــ ــ ( من الئحة 13خالل السـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر وجود   - ـــــدة تبير ــ ـــ ــ ــ ــ حيـث يرجع تـاريــــخ بع   دينـار   482,296معلقـة بمبلغ وقـدره   أرصـ
ـــــكوك ــ ـــــنة   الصـ ــ ـــــابقة سـ ــ ـــــنوات سـ ــ ـــــاب    م2019ل  2018  ,2017إل سـ ــ الباب األول  حسـ

  بقيمة 
ر
 دينار.  234,374وكذلك حساب الباب الثان
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ن بالزاوية  م 2020لسنة    مركز عالج المسني 

ـــــكوكقي - ـــ ــ ــ ــ   معظم    ام المراجع الداخل  بةعداد الصـ
ر
ــــرف  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ رغم عدم أذونات الصـ

  نظام الرقابة الداخلية.  اختصاص 
ر
 ويعد خلل ا

-   
ر
ــور دور المراقـب المـال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف قصـ ــم المـال    اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ  وإجراء   عل القسـ الجرد المفـاج 
انية والحسابات 24للمخازن بالمخالفة لن  المادة ) ر  والمخازن. ( من الئحة المير

ر الخ ينة. أذونات الصـرف عدم كتابة رقم الصك عل بع   -  من قبل أمير

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــبالتجاوز عل بند المرتبات األ   الصـ ـــــاسـ دينار بالمخالفة    51,157  ية بقيمةسـ
انيــــة    (13)  المــــادة و   للقــــانون المــــال  للــــدولــــة  (10)  لن  المــــادة رقم ر من الئحــــة المير

 المخازن. و  والحسابات

ـــــن - ــ ــ ـــــل  عدم االحتفاظ بكل صـ ــ ــ   تالئم طبيعت  مع عدم الفصـ
ف بالمخزن بالطريقة البر

ر كل صنف وأخر بطريقة جيدة.   بير

  العمل اإل مكافآت و بالتجاوز عل بند ال الصـرف  -
ر
 . ضاا

ر من جهاتإيداع )  لوحظ  - ر منقولير إيداع   حيث تمأخرى    تفويضـــات مالية( لموظفير
  حسـاب    صـكوك

ر
دينار    7,469  اإلجمال  حيث بلغ  قيمتها  الباب األول  مرتباتهم ا

ر   4لعــدد      موظفير
 
الــذي كــان  ل األمر  ( للقــانون المــال  للــدولــة11) لن  المــادة مخــالفــا

  حساب الودائعإيداعيستوجب 
ر
 . ها ا

لوحظ قيام الجهة بخصم الغياب خالل السنة محل الفح  حيث بلغ قيمة ما تم  -
 . العاماإليراد  لحساب إحالت دينار ولم يتم  31,709خصم  

الباب األول  ية القيام بتحويل مبالغ من مصــرف لوحظ من خالل فح  الحسابات ال -
  دون وجود موافقة من الوزارة إل 

ر
ـــــاب الباب الثان    الذي يعد األمر   حسـ

 
لن   مخالفا

انيــــة30)  المــــادة  ر ــــابــــات والمخــــازن  و   ( من الئحــــة المير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمــــة بلغــــ   ةجمــــال  بــــالحسـ
 دينار.  24,504

ــــروف ال  6/ 9 ف رقم  إذن  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــالن    مصـ ــــركةلصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ اليك لخدمات النظافة بقيمة   شـ
دينـــار لوحظ   22,500بمبلغ وقـــدره    7/ 16  رقمإذن  ف    دينـــار وكـــذلـــك   22,500

 . بشأن  التعاقد عن طريق التكليف المباشر دون وجود عروض للمفاضلة

ــــروف م ال2020/ 6/ 7المؤرخ بتاريــــخ    6/ 4إذن  ف رقم   - ــ ــ ــ ــ   )خ.ع.ال.ال(  لصالن   مصــ
ــــدره  مــبــ ــ ــ قـ ــــار    72,000لــغ  ــ ــ ــــةديــنـ ــ ــ قــيــمـ الــمــبــلــغ  ــــذا  ــ ــ هـ ــــل  ــ ــ ــــار    يــمــثـ ــ ــ ة  إيــجـ الــفــير عــن  مــبــبر 
ــبر  2020/ 1/ 1 ــ حـ ــــك 2020/ 6/ 30م  ــ ــ ــــذلـ ــ ــ ــــم  إذن  ف    م وكـ     10/ 1رقـ

ر
ا ــؤرخ  ــ ــمـ ــ الـ

ة    36,000دره  م بمبلغ ق 2020/ 10/ 14 م  2020/ 9/ 30  م حبر 2020/ 7/ 1عن الفير
  
ر
ر إذن ــأن  اختالف توقيع مســــتلم الصــــكوك بير ــــرف    لوحظ بشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ رقم  و   6/ 4  رقمالصــ

 . ةذن الصـرف هوية المستلم وارفاق صورة منها ب إثباتمع عدم وجود رقم  10/ 1

ي للبحوث الطبية الزاوية لسنة
 م 2020  المركز الوطنن

المركز بـــالرد عل مالحظـــات الـــديوان النـــاتجـــة عن فح  ومراجعـــة إدارة    عـــدم قيـــام -
 . م2019 حسابات المركز عن السنة المالية
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-   
ر
المراجعة المسـتندية مع غياب    إجراءاتضـعف وقصـور مكتب المراجع الداخل  ا
ــتثنائية عن أوج  ــ ــ ـــــرف    التقارير الدورية واالسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاف  من مالحظات  الصـ ــ وما تم اكتشـ

 اللوائن المالية.  ألحكامومخالفات بالمخالفة 

  المـسائل الخاصـة بالمركز  شر إعيل دور مكتب الـشؤون القانونية و عدم تف -
ر
 دى أ اك  ا

ر واللوائن المعمول بها. صدور قرارات  ف مبالغ إل   مالية مخالفة للقوانير

ــــرف    العديد من مستندات - ــ ــ عليها اعتماد المراقب المال  والمراجع الداخل  وه   الصــ
  
ر
ــــروف  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مصـ ــ ــ ــ ــ  واللوائن وبالتال  اعتمادهما عل تلك األصـ

ر ات مخالفة للقوانير
ــــحة  ــ ــ ــكليات فقط وال عالقة لها بصـ ــ ــ ــ ــتندات ه  عبارة عن شـ ــ ــ ــ اعدادها   إجراءاتالمسـ

 و فها. 

انية تقديرية عل أســـس علمية ودراســـات تفصـــيلية  إدارة    عدم قيام - ر المركز بةعداد مير
ــــات  ل حيث لدقيقة   ووردت تفويضـ

ر
ــع تقديرات لبع  البنود بالباب الثان ــ وحظ وضـ

ـــــة لتلك البنود  ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ وهو ما أخرى   ا ونقلها بالكامل لبنود إحالتهتم إال أن    مالية مخصـ
انية التقديرية.  يوج مع  بعدم الدقة عند إعداد  ر  المير

ــــية   - ــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــ ــ ر لن     بالمخالفةتم  ف مكافأة وتحميلها عل بند المرتبات األسـ   المادتير
 ( من قانون النظام المال  للدولة وذلك بتحميل مبالغ عل بنود ال تخصها. 10-11)

ـــــاب    مكـافأة  ف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خارج المركز وتحميلهـا عل حسـ البـاب األول  ماليـة لموظفير
ر    واللوائن. بالمخالفة للقوانير

ــــرف وجود أســــماء  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر حســــب القرص   تصــ لهم مرتبات وغير واردة بكشــــف الموظفير
 . والعكس صحين  م2020/ 12المحال من وزارة المالية عن شهر 

ر بـــالمركز بمبـــالغ - ممـــا يرد من وزارة المـــاليـــة  أقـــل    يتم  ف مرتبـــات لبع  الموظفير
 
ا
 . فعع

ــــول عل مزايا  - ر واللوائن وذلك بمنح   بالمخالفة   قيام المراقب المال  بالحصـ للقوانير
    مرتب

 
  جميع اللجان و ف    350بقيمة  شهريا

ر
  مكافآتدينار وكذلك ادراج اسم  ا

   مــاليــة لــ 
 
ــهريــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  شـ ر واللوائن المنظمــة لعمــل المراقبير ومقطوعــة بــالمخــالفــة للقوانير

 . ر  الماليير

ـــــات تحـدد نوعيـة المواد المطإدارة   ال يوجـد مـا يفيـد قيـام - ــ ـــ ــ ــ ــ لوبـة  المركز بـةعـداد مقـاسـ
ــفــــات العــــالميــــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  للمواصـ

 
عنــــد إليهــــا    الموردين بهــــا تكون معيــــار للرجوع   وإلزامطبقــــا

ـــة لن  المــــادة ) ــالفـ ــالمخــ ــا بــ ــتالم للتحقق من جودتهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة العقود  13االسـ ( من الئحـ
 ة. دارياإل 

ات   - ــــات المختي  ــتلزمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ومسـ ر ــــك التجهير ــــذلـ ــــة وكـ ــــدات طبيـ ــــد معـ ــــام المركز بتوريـ قيـ
ــــغيل ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأنها عدموقد  ل  والمعامل ومواد التشـ ــ ـــ ــ ــ ــ عقود توريد للتوريدات  إبرام   لوحظ بشـ

  ذلك عل اإل 
ر
  نفذت وتم االعتماد ا

ية    جراءاتالبر ـــــيير ــ ــ ــ يات التسـ
ـــــير ــ ــ ــ   المشـ

ر
المتبعة ا

(  8بموجب فاتورة نهائية بالمخالفة لن  المادة )  الصـــرف من توفير فواتير مبدئية و 
 . ةداريمن الئحة العقود اإل 
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ــتنـــدات تؤكـــد أن   أدواتالمركز بطلـــب من  إدارة    عـــدم قيـــام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التنفيـــذ للتوريـــدات مسـ
ـــــة بالمخالفة لن  المادة ) ــ ــ ــ ـــــنفا لدى الجهات المختصـ ــ ــ ــ ـــــمها مقيدا ومصـ ــ ــ ــ ( من 17أسـ

  و  ةداريالئحة العقود اإل 
ــــروط حددت ال  البر بة توفرها فيمن يتقدم للتعاقد  المطلو   شــ

 اعل أن يكون  1دارية فقرة  الوحدة اإل أو  مع الجهة
 
   سم  مقيدا

 
لدى الجهة  ومصنفا

 المختصة بذلك. 

ـــــع تقديرها أل إدارة    عدم قيام - ـــــعار المركز بوضـ ـــــغيل المراد    سـ ـــــتلزمات ومواد التشـ المسـ
  ذلـــك عل مـــا تقـــدمـــ   

ر
لن  المـــادة  التنفيـــذ بـــالمخـــالفـــة   أدواتتوريـــدهـــا واالعتمـــاد ا

 ة. داري( من الئحة العقود اإل 14)

  مـــا يعـــادل أي   12/ 7رقم  إذن  ف    دينـــار بموجـــب 45,000تم  ف مبلغ وقـــدره   -
ــــروف % من مجموع 15 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    مصــــ

ر
ــــروف عل بند   ةحمل مات الباب الثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســنوات  مصــــ

ــــركةسابقة ه  عبارة عن فواتير مقدمة من  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالتالل الخض  شــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ــ
ر
راء لتموين تمثل  ا

ــــحة أي   وجبة غذاء ولم ترفق  350طار وف إوجبة    2000 ــ ــ ــتندات تؤكد وتتيد صـ ــ ــ ــ مسـ
ــــروفاتتلك   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــبابواأل   المصـ   دع   سـ

 ف هذا المبلغ عل هذا النوع من إل  البر
 . المصـروفات

ـــــدار إذن  ف  القيـام   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن مركز الـدليـل    3,910قيمـة  ب  12/ 16رقم بـةصـ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار لصـ
ات متيدة لذلك وقد مستندأي   للحاسبات واعتماده من المراقب المال  دون وجود 

ـــــرف    بموجب إصداره لوحظ   ــ صك بالقيمة بعد انتهاء السنة المالية بتاريــــخ  إذن الصــ
ـــــابـــات  110بـــالمخـــالفـــة لن  المـــادة )  م2021/ 2/ 22 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير

 والمخازن. 

ـــــرف  القيام   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــدار إذن الصـ ــ ــ ــالن   1,990بقيمة    12/ 11رقم  بةصـ ــ ــ   ف.م.ال   / دينار لصـ
ــــدر بموجب  مكافآت ــ  واعتمد من المراقب المال  وأصـ

ر ـــــرف   لغير العاملير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ إذن الصـ
بالمخالفة لن  المادة    م2021/ 2/ 4صـــك بالقيمة بعد انتهاء الســـنة المالية بتاريــــخ  

ـــــابات والمخازن  (110) انية والحسـ ر ـــــك من قبل المراقب    من الئحة المير واعتمد الصـ
ـــــتندات ي ــ ــ ــ ـــــتفيد حبر  المال  ومدير عام المركز والزال مرفق بالمسـ ــ ــ ــ ـــــليم  للمسـ ــ ــ ــ تم تسـ

 . م2022/ 1/ 15تاريــــخ االنتهاء من الفح  

ــاليـــة لن  المـــادة ) - ــالفـــة المـ ــالمخـ   قفـــل العهـــد بـ
ر
انيـــة  188التـــأخر ا ر ( من الئحـــة المير

  و   والحسابات والمخازن
 أقرب   البر

ر
نص  عل أن  تقدم مستندات تسوية السلفة ا

 وق  ممكن. 

ـــــديق الفواتير المرفقة - ــ ـــــتندات قفل العهدة المالية من   عدم التقيد باعتماد وتصـ ــ  بمسـ
ـــــرائبالإدارة  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــريبمما يعد مخالفة لقانون    ضـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 71ة الدمغة والمادة )ضـــ

ـــــابات والمخازن   ــ انية والحسـ ر ـــــنف بالمخازن   –المير ــ ـــــيد بطاقات الصـ ــ صـ عدم القيام بير
  كل عملية  ف 

ر
 . أو إضافة واظهار الرصيد ا

ــع قــاعــدة  ونإلكير المركز بــةعــداد منظومــة  إدارة    عــدم قيــام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة يمكن من خاللهــا وضـ
ــــناف    بيانات يدرج بها كافة ــــادر  أصـ ــــهيل عملية متابعة حركة الوارد والصـ المخزن لتسـ

  
ر
 وق . أي  والرصيد ا
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ة مقارنة بنســـبة اســـتهالكها احتياجالقيام بتوريد بع    - األمر    لات المركز بكميات كبير
ـــها  ــ ــ ـــــتخدامها إل  الذي قد يعرضـ ــ    أمثلةومن   لالتلف قبل اسـ

ر
م  2020/ 12/ 31 ذلك ا

ــــوير   ــــيد ورق التصـ ــــحب عدد    64عدد    A4بلغ رصـ ــــندوق تم سـ ــــندوق فقط    14صـ صـ
 . م2021خالل سنة 

ــــر بــأعمــال   كتفــاءعــدم القيــام بــأعمــال الجرد الفعل  واال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ــوفــات الجرد واأل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ــــدة المطــابقــة بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــة لتحــديــد أوجــ  االختالف أن    رصـ الــدفير

انية والحسابات والمخازن.  (299)وجدت بالمخالفة لن  المادة  ر  من الئحة المير

  األأصول المرك  ةثباتعدم القيام ب -
ر
. ز بالجرد السنوي والمتمثلة ا  

ر
  والمبان

 راضر

ــــوية  أعمال   من خالل  - ــ ــــارف من واقع مذكرة تسـ ــ ــــابات المصـ ــ الفح  والمراجعة لحسـ
ـــــحســـاب ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ وجود العديد من الصـــكوك المعلقة )صـــكوك بالطريق(   رف مصـــــ

ـــــرف والزال  قائمة ولم يتم تسـويتها لعدم ظهورها بكشـف حسـاب ال ــ ـــ ــ ــ ــ عن مدة    مصـــ
   أصـــحابســـنوات بالرغم من اســـتفادة    5تجاوزت  

ر
تلك الصـــكوك وتســـييل المبالغ ا

 حسابات المركز.  أرصدة لم تخصم تلك المبالغ من إال أن   حساباتهم

 م 2020  ابلس لخدمات الكل لسنةطر   مركز 

 نظام الرقابة الداخلية

-   
ر
ــور مكتب المراجعة الداخلية ا ــ ــور  أداء  قصـ ــ ــاف مواطن الخلل والقصـ ــ مهام  واكتشـ

ــــر حيث   داخل المركز  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ عمل  عل مراجعة العمليات المالية اليومية دون أن    اقتصـ
 ل  عـداد تقـارير يوميـةإإل إجراء الجرد الـدوري للمخـازن و  يمتـد 

 
من  (9)للمـادة  مخـالفـا

ــحــة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  133قرار مــدير الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن  2019( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اعتمــاد التنظيم الــداخل   ل بشـ
 . للمستشفيات والمراكز الصحية

ــــر بعملية    كتفاءعدم القيام بالجرد الفعل  لألصــــول الثابتة اال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فقط وتدوين   الحصــ
ـــــنة دون ــ ــ ــ ـــــوفات الجرد واألإجراء   بيانات جرد السـ ــ ــ ــ ر كشـ ـــــدة المطابقة بير ــ ــ ــ ية    رصـ الدفير

ـــــج ــ ــ ــ ـــــتاذ المخزنبسـ ــ ــ ــ ـــــتنادا لن   ل ل اسـ ــ ــ ــ وذلك لتحديد أوج  االختالف أن وجدت اسـ
انية والحسابات والمخازن299المادة ) ر   . ( من الئحة المير

ــــجل ل - ــــك سـ ـــــر عدم مسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــول   حصـ ــــية  الثابتة من ناحية تدوين البيانات األ   األصـ ــــاسـ سـ
ــــل عل حد ـــ ــ ــ ــ ــــافةومتابعت  من حيث اإل   ه المتعلقة بكل أصـ ـــ ــ ــ ــ    ضـ

ا
ــتبعاد من  أوال ــ ـــ ــ ــ ــ  واالسـ

 بأول. 

ــــركاتالمركز بةلزام الإدارة    عدم قيام - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــداد   شـ ـــــهادة سـ ــــريب   الموردة بتقديم شـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ضـ
    مما يعد ل  المســتحق عليها 

 
ــــرائبمن قانون ال  (89)  لن  المادة مخالفا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  7رقم )  ضــــ

 م. 2020لسنة 

ــــرف وعدم مراعاة  ضــعف التع يز المســتندي لبع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فاء البيانات  يســتاأذونات الصــــ
ـــــرف    الخاصـــة بعملية ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــبيل المثال الصـ شـــهادة  ل  "تقارير بةنجاز العمل  : ومنها عل سـ

ـــــريب   سداد  ــ     الذي يعد األمر   " ضــ
 
من الئحة (  104والمادة )(  99لن  المادة )مخالفا

انية والحسابات والمخازن ر   . المير



 

 

 

 
786 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــرف  عدم ختم   - ــ ــــرف    بما يفيد   والمستندات المتيدة لذلك أذونات الصــ ــ "ختم ثم الصــ
ــــرف  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ    الذي يعد ل األمر  ها أكير من مرة " وذلك لتفادي تكرار  ف الصـ

 
لن   مخالفا

انية والحسابات والمخازن105المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ر من بع  المســـتندات الهامة -  خلو بع  الملفات الشـــخصـــية للموظفير
ا
عن ل فضـــع

ــــل األوراق الموجودة  ــــلسـ ــــتها وتسـ ــــوغات ومنها  ل  داخلها   عدم فهرسـ وخلو بع  المصـ
 ل مالتقرير السنوي لكل موظف

 
 . من قانون عالقات العمل (128للمادة )خالفا

  نهاية السنة المالية موضوع الفح الصـــــرف    لوحظ ارتفاع معدل  -
ر
وذلك بقصد ل  ا

ر ) انيـة بـالمخـالفـة لمـا ورد بـالمـادتير ر ــتنفـاد بنود المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  13-17اسـ ر ( من الئحـة المير
 . والحسابات والمخازن

ــخ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الخ ينـة بجميع نسـ ـــــة  المفـاتين   احتفـاظ أمير ــ ـــ ــ ــ ــ ـبالخ ينـة ـبالمخـالفـة لن     الخـاصـ
انية والحسابات والمخازن48المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــغل  الوظائف القيادية مع الوظائف   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب المؤهالت العلمية لشـ ــ ـــ ــ ــ ــ  لنا عدم تناسـ
ر تبير

ر بها داخل المركز  ـــــريحيث لوحظ عدم التوظيف األمثل للمواد ال  لالمكلفير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ة بشـ
 . المتاحة داخل المركز 

ـــــعف - ــ   االأداء   ضـ
ر
امالمراقب المال  بالمركز ا ر     لير

ر
ـــــوص عليها ا ــ ـــــات  المنصـ ــ ـــــاصـ ــ باختصـ

انية والحسابات  24( من القانون المال  للدولة والمادة )18المادة ) ر ( من الئحة المير
ــأن   والمخازن ــ ـــ ــ ــ ــ اف المتابعة و بشـ ــم المال  والمخازن  اإلشر ــ ـــ ــ ــ ــ ــافة إل باإل ل  عل القسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

ــــة بمركز خدمات الكل طراب ــ ــ ــيارة خاصـ ــ ــ ــ ــــتالم  لسـ ــ ــ الذي  . األمر  لس دون وج  حقاسـ
  الرقابة عل المال العام

ر
 . يؤثر عل استقالليت  ويقلل المهنية ا

ــــابات  26عدم التقيد بن  المادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ــــأ ( من الئحة المير ــ ـــ ــ ــ ــ  نوالمخازنل بشـ
ام أو  عـــدم اال ر ــــول عل إقرار كتـــان   من لير ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة إال بعـــد حصـ االرتبـــاط بـــأي نفقـــات مـ

 . ية ماليةالمراقب المال  بوجود تغط

 
ً
ية:  ثانيا انية التسيت  ن  المت 

مركز طرابلس لخـدمـات الكل  إل    بلغـ  جملـة المبـالغ المـاليـة المحـالـة من وزارة المـاليـة
ر  ــــابير ة من األول    للبـ   خالل الفير

ر
ــــان ــــةإل    م2020/ 1/ 1  والثـ ــــايـ مبلغ  م  2020/ 12/ 31  غـ

ر بلغ  جملة  ل  دينار   7,519,500  ه وقدر    حير
ر
ــــروفاتا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ فس  الفعلية خالل ن  المصـ

ر  ة للبابير
  األول  الفير

ر
 . دينار  7,398,510والثان

دينـــار    25,000تم  ف مبلغ  م  2020/ 9/ 9  بتـــاريــــخ   9/ 7رقم  إذن  ف    بموجـــب -
ــــركةلصالن   ــ   العامة والخاصة وذلك مقابل تزويد   شــ

ر
ر المبان النخبة المتجددة لتجهير

ـــــات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاث والمفروشـ ــاألثـ ــاد علل  المركز بـ ــة تم االعتمـ ر من خالل المراجعـ  حيـــث تبير
ــــبابالتكليف المباشر لبع  التوريدات دون ذكر   ــ ـــ ــ ــ ــ لذلك بالمخالفة لن  المواد    أسـ

 . ةداري( من الئحة العقود اإل 8-9)

دينـــار    37,474م تم  ف مبلغ  2020/ 8/ 4بتـــاريــــخ    8/ 3رقم  إذن  ف    بموجـــب -
ـــــالن   ــــركةلصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ اد األ  شـ ـــــتير والمعدات الطبية وذلك مقابل تزويد   دويةبوابة ليبيا السـ

ر عدم وجود   للمعمل  المركز بمشعالت استالم المخازن إذن   من خالل المراجعة تبير
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ــــركةمعد من قبل ال اســتالم  بأذنكتفاء  واال  (4خ/ . م)  وفق النموذج رقم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لالموردة شــــ
 . الذي يضعف عملية الرقابة والمتابعة للتوريداتاألمر 

ـــــغيل مقه داخل المركز بقيمة   - ــ ـــــيل إيجار عن تشـ ــ   3,000يالحظ قيام المركز بتحصـ
  السجالت المالية. 

ر
 دينار لم تظهر ا

 المخازن  

ر المقدار الوارد وال (1م خ /  )عدم مسك سجل أستاذ مخازن  - ـــــرف والذي يبير ـــ ــ ــ ــ   منصــ
  لكل صـنف  ضـافةباإل 

بحيث يسـتدل من السـجل عل حركة كل    لإل الرصـيد المتبقر
ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     الـــذي يعـــد األمر    الموردة   اف األصـ

 
ــا ــالفـ ــادة  مخـ من الئحـــة   (232-231)لن  المـ

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــنف عل األرفف داخـــل مخـــازن المركز  - ــ ـــ ــ ــ ــ   يعرف من   عـــدم وجود بطـــاقـــات الصـ
والبر

ــــروف الواردة وال  األصناف خاللها   ــ ــ ــ   لكل صنفمصــ
 الذي بعد ل األمر  ة والرصيد المتبقر

 
 
انية والحسابات والمخازن.  ( من 219للمادة )مخالفا ر  الئحة المير

ئ لمخــازن المركز  -    عــدم القيــام بــالجرد الــدوري والمفــاج 
 
  (310)ألحكــام المــادة  مخــالفــا

انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ـــــعة التخ ينية داخل المخازن - ــ ــ ــ ـــــيف السـ ــ ــ ــ ـــــائل الحماية  إل    ناهيك عن افتقاره ل  ضـ ــ ــ ــ وسـ
ــــروريال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   تكفل المحافظضـ

مكافحة الحرائق   أجهزة ة عل محتويات  ك ة الالزمة البر
ــــة ــــل التهويـ ــائـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد ل األمر  ووسـ ــــذي يعـ     الـ

 
ــــا ــــالفـ ــــادة  مخـ انيــــة  220)للمـ ر ــــة المير ( من الئحـ

 . والحسابات والمخازن

ي لتشخيص وعالج  
 التوحد   أطفالالمركز الوطنن

وذلك بتجزئة دينارل    25,405,000ة  إجماليات بقيمة  مشـروع  سبعتم التعاقد عل   -
ــــبقة للديوان بالمخالفة للمادة رقم )العقود   ( للقانون  24للتهرب من المراجعة المسـ
 . م وتعديالت 2013( لسنة 19رقم )

ـــــات   - ــ ــ   إعداد مقايسـ
ر
ـــــور ا ــ ــ   القيام بأعمال    األعمال القصـ

ر
ـــــن ذلك ا ــ ــ لهذه العقود ويتضـ

ــيــانـة األبواب  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــانـة لبع  البنود مثــل )صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــانـة الحمــامـات  –الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتم إزالتهـا   (صـ
  
 
هــا الحقــا   هــدر األموال وهــذا أخرى   من خالل إدراجهــا بعقود وتغيير

ر
ــبــب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ممــا تسـ

 ات بوزارة الصحة ولجنة العطاءات المنبثقة منها. مشـروعالإدارة  الفعل مسئولية

ـــة محـدودة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــودات العقود ذكر بـأن طريقـة التعـاقـد منـاقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــب مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بنـاءا عل  حسـ
 ذلك.  وتقديم عروض بالخصوص ودراستها وال يوجد ما يفيد  شـركاتمخاطبات لل 

ر ب - اف عدم وجود رسائل تكليف المهندسير  عل المشاريــــع المتعاقد عليها.  اإلشر

ـــــروف تجاهل الجهة بةحالة الدفعات ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــبة  مصـ ــــادقة من قبل ديوان المحاسـ ة للمصـ
ــورة دوريــة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالــة واحــدة  إحــالتهــبصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا بعــد االنتهــاء من  ف جميع الــدفعــات برسـ

 بالمخالفة لقانون ديوان المحاسبة. 
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ــــالت - ــ ــ ــ ــ ــــبة وعدم الرد عل المالحظات الواردة بها وعدم   تجاهل مراسـ ــ ــ ــ ــ ديوان المحاسـ
ــــروعال دارة ا إل إحالته ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــؤون اإل إدارة   ات بالوزارة من قبل مدير مشـ ة والمالية  داريالشـ

 بوزارة الصحة. 

 حصـر األعمال.  بدون وجود دفاتر  شـركات ف مستحقات ال -

-    
ئ
  والنهان

ئ
  عملية االســــتالم االبتدان

ر
ة طويلة مما تأخر الجهة المالكة ا والمنتهية لفير

 سبب عرقلة عملية االفتتاح للمركز. 

 م 2020/ 12/ 31عن السنة    األصابعة  مركز غسيل الكلي 

  بلغ حوال   عـــدد الكـــادر   -
ــقـــة   516الوظيقر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن المببر عبـــارة عن شـ   حير

ر
موظف ا

ــــار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتوعــب الكــادر المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إليــ  حيــث    مؤجرة بهــا ثالث مكــاتــب وكــذلــك المركز ال يسـ
 . حجرات فقط منها ثالث حجرات خاصة بالمرضر  5يحتوي عل عدد 

ـــــجل خاص   - ــ ـــــيد   باإلجازاتعدم وجود سـ ــ صـ ر عدم قيام المركز بير   اإلجازاتحيث تبير
ــــتحق لكل موظف بما يوافق المواد من ) ــــيد المسـ ( من القانون  18-14ومعرفة الرصـ

 . عالقات العملبشأن  م2010( لسنة 12رقم )

ـــــة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـدات الخـاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المسـ
ر
ر بـالمركز من النق  ا بـالملفـات الوظيفيـة لبع  العـاملير
ــتندات   حيث عدم ــ ــــليةوجود مسـ ــهائد   أصـ ــ ــتندات الهامة شـ ــ وعدم وجود بع  المسـ
 شهائد براءة.  –صحية 

ئ للمخازن والعهد المالية واتخاذ اإل إجراء    عدم -  . الالزمة حيالها   جراءاتالجرد المفاج 

-   
ر
اف  قـصور المراقب المال  ا مل المخازن بالمخالفة للمادة  والمتابعة لع  أعمال اإلشر

انية والحساب24) ر  . 6ات والمخازن الفقرة ( من الئحة المير

ــهرية لإل   إهمال  - ــ   إعداد التقارير الشـ
ر
ــــروفاتو   يراداتوتأخر المراقب المال  ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   المصـ

 بما اليجاوز خالل المدة 
 
 . أيام من انقضاء الشهر  10المحددة قانونا

 األ 
ن
 طرابلس  طفالمستشق

مصحة طرابلس للعظام  إلى   والمعدات جهزةطرابلس بنقل المرضى واأل طفال ى األ قام مدير مستشف

 اآلتي:  د نه نورأوزير الصحة المكلف وفي شتعليمات  بناًء للى  طريق المطار 

ـــــحة طرابلس للعظام  - ــ ــ ــ ـــــحة مع مصـ ــ ــ ــ   المؤجر لوزارة الصـ
ـــتغالل المببر ــ ــ ــ ــ بحجة عدم اسـ

ــتخـــدم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دينـــار  415,000ره  كمركز عزل بلغـــ  القيمـــة التعـــاقـــديـــة بمبلغ وقـــد  والمسـ
 
 
دينار    4,980,000  بقيمة ســــنويةأي   والمعدات بالمســــتشــــقر  جهزة شــــاملة األ شــــهريا
 
 
 . سنويا

ر ق   المصــــروفاتبمتابعة تقرير   - عقد   20يام الوزارة بأبرام ما يقارب  لوزارة الصحة تبير
ـــــنوات   ـــــقر األ   م2020-2018خالل السـ ـــــتشـ ـــــالن مسـ بلغ  قيمتها    طرابلس  طفال لصـ
: دينار تفاصيلها   57,286,156  

ر
 كاآلن
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ام اال المسدد  القيمة  العدد  البيان  ن
ُ
 لت

 11,834,064 11,361,394 23,195,458 12 مشاريــــع منتهية

 16,372,022 7,739,776 24,111,798 6 مشاريــــع جارية

 9,978,900 0 9,978,900 2 أ مشاريــــع لم تبد 

 38,184,985 19,101,171 57,286,156 20 المجموع 
 

  4,977,030الليبية بقيمة وقدرها    األصول  شــــركةبرام عقد مع  ة قيام وزارة الصحة ب -
ـــــفوة  ــ ـــــحة الصـ ــ ـــــيانة وتحوير مصـ ــ   مع تحوير  إل   دينار لغرض صـ

ئ
مركز للعالج الكيميان

ــــروع ال  قسم القسطرة القلبية الحظ بشأن إل   جزء من قسم العناية ـــ ــ ــ ــ جاري ولم    مشــ
 . مبلغأي  يتم  ف 

ــــر وجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مسـتشـقر األ   محضـــ الصـفوة بخصـوص انتقال   ومسـتشـقر   طفال اتفاق بير
ــــقر األ  ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ــــفوة بتاريــــخ  مإل   طرابلس  طفال مسـ ـــ ــ ــ ــ ــــقر الصـ ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ   م,2020/ 06/ 16سـ

ــليم بع  األ  ــ ــــقر األ   جهزة وبموجب  تم تسـ ــتشـ ــ ــة بمسـ ــ   طفال والمعدات الطبية الخاصـ
ــــفوة  ــ ــ ــــقر الصـ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــــير ل عل أن  كعهدة لمسـ ــ ــ ــــقر يتم اسـ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ جاعها عند عود طاقم مسـ

 المستشقر الجديد. طفال إل األ 

تيـب   - امـقيـام الوزارة بير ر ــتخـدامـ  الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفوة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات مـاليـة لتعـاقـدهـا مع مصـ
 العقد.  إنهاءولم يتم  طفال كمستشقر بديل لمستشقر األ 

ــبـة رقم ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   كتـاب رئيس ديوان المحـاسـ
ر
  140/ 19عـدم التقيـد بمـاء جـاء ا

ر
( المؤرخ ا

ـــــأن إنهاء  م2021/ 03/ 21 ــ ــ ـــــفوة والعمل  بشـ ــ ــ ـــــحة الصـ ــ ــ عقد عل إبرام   التعاقد مع مصـ
  و 
ئ
ـــــروع جزن ــ ـــ ــ ــ ــ     الـشــ

ر
الذي ترتب األمر    لطفال الـصيانة واسـتكمال مـستـشقر األ أعمال  ا

امعلي   ر  دينار.  16,000,000قوة التعاقد بلغ  قيمتها عل  اتالير

ــــتالم من قبل الوزارة ل - ــ ــ ــ ــ ــــليم واسـ ــ ــ ــ ــ ــــكيل لجنة تسـ ــ ــ ــ ــ ــــر عدم القيام بتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ   جهزة األ   حصـ
 . المعدات الموجودة وضمان عملية انتقالها بصورة صحيحةو 

ــفوة والوزارة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحــة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مــدير مصـ العقــد ولم يتم    عل إنهــاء  عــدم وجود اتفــاق بير
 . انتقال المستشقر إل  التطرق

ـــــن  - ــ ـــــف التال  يوضـ ــ ـــــقر    إجمال  الكشـ ــ ـــــتشـ ــ ـــــالن مسـ ــ ـــــاريــــع المتعاقد عليها لصـ ــ قيمة المشـ
 طفال: األ 

العمل بها   يبدأ لم  المشاريــــع الجارية  امالمنتهية وعليها    ن
ُ
اتالت  

 القيمة  
 التعاقدية 

 القيمة  
 المسددة 

قيمة  
ام اال ن
ُ
لت  

 القيمة  
 التعاقدية 

 القيمة  
 المسددة 

قيمة  
ام اال ن
ُ
لت  

 القيمة  
 التعاقدية 

 القيمة  
 المسددة 

 قيمة  
ام اال ن
ُ
لت  

24,111,798 7,739,776 16,372,022 9,978,900 0 9,978,900 4,958,468 4,958,468 0 
 

 غدامس العام 
ن
 مستشق

ام إدارة عدم  - ر   نتائج الفح  السابقة المستشقر بمعالجة المالحظات الواردة الير
ر
 . ا

  والعمل بدون -
  تحديث المالك الوظيقر

ر
ـــــافةمالك باإل أي  التأخر ا لعدم تحديث   ضـ

ـــــحة المفوض رقم )بناءا عل    الهيكل التنظيم   ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  133قرار وزير الصـ ـــ ــ ــ ــ   م2019( لسـ
 . اعتماد الهيكل التنظيم  الداخل  للمستشفياتبشأن 
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ــــجالت الهــامــة المــاليــة إغفــال  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك بع  السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بع    إهمــال ة و داريــواإل  مسـ
ر
القيــد ا

ــــجالت   ــ ــ ــــجل اال  األخرى السـ ــ ــ ــــوكة كسـ ــ ــ امالممسـ ر ات المالية بالمخالفة ألحكام المادة  لير
ـــــ  (13( من الئحـة القـانون رقم )18) ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل  التخطيطل  ن  أ بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول وسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  الثـابتـة  األصـ
ــــجل وك  ــ ــ ــ ــ ــتاذ المخازن بمخزن األ أ ذلك عدم القيد بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتلزمات  دويةسـ ــ ــ ــ ــ ــ   ومخزن المسـ
ر بــــالمخــــالفــــة ألحكــــام    المعــــدات الطبيــــةو  انيــــة  232-231)  المــــادتير ر ( من الئحــــة المير

 يرادات. والحسابات والمخازن وكذلك القيد بسجل اإل 

ونعدم كفاءة المنظومة اإل - ــتلزمات  دويةية المتوفرة بالمخازن األ لكير ــ ــ ــ ــ ــ   ومخازن المسـ
ــا ل برمجة متعددة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عل العديد من   والمعدات الطبية لمشـ ـــ ــ ــ ــ حال  دون الحصـ

 . البيانات بدقة

-    
ر
ــير العمــل وكــذلــك إإغفــال مكتــب المراجعــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجراء    عــداد التقــارير الــدوريــة عن سـ

ئ والدوري للخ ينة والمخازن رغم العدد المتوفر بالقسم  . الجرد المفاج 

  المراقب المال  بالمســــتشــــقر ويظهأداء  ضــــعف -
ر
ــــرف    ر ذلك ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  الصــــــ عل المتعاونير

ــيــ  وكــذلــك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قــانون النظــام المــال  للــدولــة 18بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة )انــة  الصـ
انية والحسابات والمخازن 26ــ 24حكام المواد )أ و  ر  ( من الئحة المير

يات   - ــــير ــ ــ ــ  وال وجود فعل  للجنة المشـ
ــــقر ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ عدم تفعيل دور لجنة العطاءات بالمسـ

  إل  واللجوء
ر
ــــيانات والخدمات وما قد أغلب  التكليف المباشر ا ــ ــ ــ ــ يات والصـ ــــير ــ ــ ــ ــ المشـ

  . فقط اإلجراء  يرفق من مستندات تخصها بالمعامالت فه  شكلية الستكمال 

   الباب األول: 

ــــيد المرتبات إجراء   عدم - ــــويات الالزمة مع وزارة المالية )لجنة ترشـ   (التعديالت والتسـ
ــــفيما يتعلق بالمرتبات األ  ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاع ية وذلك ما يسـ ـــ ــ ــ ــ   متابعة االوضـ

ر
ــــور ا ـــ ــ ــ ــ عكس القصـ

ر ورود مرتبــــات بع  العنــــا  الطبيــــة األ  ر حيــــ  تبير ة من جنبيــــالوظيفيــــة للعــــاملير
 . وزارة المالية للمستشقر رغم انتهاء عالقتهم الوظيفية بالعمل ب 

ــابقة ظاهرة   - ــ ــنوات سـ ــ ــــكوك مرحلة من سـ   صـ
ر
وجود مجموعة من المعلقات تتمثل ا
ــــرف دون متابعتها بشكل فعال مع البمذكرة التسوية الخاصة بالحساب   واتخاذ   مصــ

 . الالزمة بشأنها  جراءاتاإل 

ي   الباب
ن
 الثان

ــروف بلغ  القيم ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركةة لصالن  مصــ ـــ ــ ــ ــ ر للنظافة العامة خالل  شــ العمل الليب   المتمير
ة من   ــال  م  2021/ 9/ 30م حبر  2021/ 1/ 1الفير ــار عن األ   89,550  إجمـ ــــهر دينـ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ

اير ومارس   : حيث لوحظ  م2021يناير وفي 

  وبذات ال2ص  المادة رقم )ن -
ئ
وذلك ما قد   شــــروط ( من العقد عل التجديد التلقان

  حصـــول  عل عروض وخدمات  
ر
  أفضـــليفوت الفرصـــة مســـتقبال عل المســـتشـــقر ا

  . اخرى  شـركاتانسب من  أسعار وب

ــــادة رقم ) ▪ ـــــ  المـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم  15نصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال االخالل  10( بخصـ   حـ
ر
ــــد ا ــــة العقـ % من قيمـ

ــــروط بال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وكذلك ن  شــــــ
ر
( بتنفيذ تعليمات  20صــــ  المادة رقم )من الطرف الثان

    ضافةمكتب الجودة باإل 
ر
ــر للتعريــــج علي  ا ــ ــ ــ ل إال لجنة العطاءات  اجتماع  محضــ
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ــمأنــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة وال وجود ألي مالحظــات وتعليمــات  أي    لم يتم خصـ مبــالغ خالل الفير
ــــاحب عملية ــ ــ ــــرف أو    لمكتب الجودة تصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ة  الصـ ــــتندات  خالل الفير ــ ــ ترفق بمسـ

 . المعنية بالفح 

ــيــانــة  2021/ 7/ 27دينــار بتــاريــــخ   10,000  مبلغ ف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م كجزء من قيمــة تنفيــذ صـ
ــــيمحطة المياه   ــ ــ ــ ــ ــــركةلصالن    . ة وكذلك محطة الكلالرئيســ ــ ــ ــ ــ حيث    تخيل غدامس شــ

  تقرير يفيد إرفاق   عدمو المستشقر  إدارة   ى دل  شــركةلوحظ عدم توفر ملف وعقد لل 
 . الشؤون الفنيةإدارة  العمل من عدم  صادر عن إنجاز 

ــــالن  دينار    28,855غ   ف مبل  - ــ ـــركةلصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ برج غدامس للمقاوالت العامة مقابل   شـ
ــــ وجبس بورد لغرفة التصوير المقطغ  وكذلك حجرة قياس    PVC  تركيب فواصل ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ

ـــــ  لوحظ ل  الحرارة  ـــــام اإل   حيـ ـــــة    جراءاتاتمـ ـــــالفـ ـــــالمخـ بـ ـــــاشر  التكليف المبـ عن طريق 
 . م2007 ( لسنة563ة رقم )داري( من الئحة العقود اإل 10ألحكام المادة )

ــــالن  2021/ 7/ 6بتاريــــخ    دينار   25,745 ف مبلغ بقيمة   - ــ ـــــركةم لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنوبر   شـ ــ الصـ
ــــتلزمات و  اد المعدات الطبية مقابل توفير مسـ ــــتير ــــقر حيث   أدويةالسـ ــــتشـ طبية للمسـ

إرفاق    عدمو   المستشقر كأداة تنفيذ إدارة    دى ل  شـركةلوحظ عدم توفر ملف وعقد لل 
 . والمستلزمات تفيد االستالم الفعل  للمواد الموردة الصيدلة  إدارة   تقرير استالم من 

اريس العالمية    شـركةلصالن    م2021/ 7/ 6دينار بتاريــــخ    34,825 ف مبلغ بقيمة   -
اء   ــــتلزمات الطبية مقابل شر ــ ـــ ــ ــ ــ اد المعدات والمسـ ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ حي    BBبدلة وقائية    200السـ

ــــجل   ــ ــ ــــتاذ المخزن بالمخالفة  أ لوحظ عدم قيد المعاملة بسـ ــ ــ ر سـ (  232-231)  للمادتير
ــــابــات والمخــازن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر تمــام عمليــة التوريــد بموجــب تكليف  إو   من الئحــة المير

 ة. داري( من الئحة العقود اإل 10مباشر بالمخالفة للمادة )

ـــــاح عدم  - ــة    أي إيرادات عن   اإلفصـ ــ ـــــجالت الخاصـ ة بالدفاتر والسـ ـــــلة خالل الفير محصـ
ــاح بالخ ينة الفرعية عدم  ــ ــ   294رغم من عالج عنها بتقارير المراقب المال  بال اإلفصـ

ة   أجنب    طباء واستقطاع مبلغ  ل واشغال مساكن األ ترددوا عل المستشقر خالل الفير
ــــهري    107.267 ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة 25-24-81بريــل ومــايو بــالمخــالفــة للمواد )أ خالل شـ

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

  األ   إهمال  -
ر
ــــتاذ المخازن بمخزن ــ ــ ــ ــــجالت أسـ ــ ــ ــ ــــتلزمات وعدم قيد   دويةالقيد بسـ ــ ــ ــ والمسـ

  300وكذلك  ل  م2020/ 4/ 12بتاريــــخ   BB  وقائية  بدلة  200الواردة   األصــــناف بع   
  متنوع 

ئ
ــنف دوان ــ ــ ــ ــناف و ل  صـ ــ ــ ــ اتة كإعانات  األصـ ــي  ــ ــ ــ  صـ

ــــقر ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ   الدوائية الواردة من مسـ
  بمخزن المهماتأ حامل  13 كذلك عدد و 

ر
 . وان

 وازن القروي
ن
 نالوت    مستشق

ــرف عدم اعداد التســويات الشــهرية للحســابات ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من   (23)ية بالمخالفة للمادة  مصــــ
 القانون المال  للدولة. 

ـــــندة   - ــ ـــــور مكتب المراجعة الداخلية عن القيام بالمهام المسـ ــ إلي  عل أ مل وج     قصـ
.  قسامواأل داراتعداد التقارير عن اإل إمن حيث   بالمستشقر
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ــــعف - ــ   مهام   األمر    المراقب المال  للجهةأداء  ضـ
ر
 ا
 
ــــلبيا ــ ــــات  الذي أثر سـ ــ ــــاصـ ــ باالختصـ

  المادة )
ر
ـــــوص عليها ا ــ ــ ــ ( من 24( من القانون النظام المال  للدولة المادة )18المنصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــراءإتمام جميع عمليات    - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ (  10عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة للمادة )  الشـ
 ة. داريمن الئحة العقود اإل 

ر    من جتماع  عدم خصم أقساط الضمان اال  - المتعاقد معهم خالل سنوات    الموظفير
   م2021/ 9/ 30غـــايـــة  إل    2020  ,2019 ,2018  الفح  والمراجعـــة

 
لمـــا ن   وفقـــا

   جتماع  علي  قانون الضمان اال 
 
ة تجاوزت الستة  مصــروف ال  مكافآتبأن جميع العلما
 : ذلك  أمثلةأشهر خالل السنة المالية ومن 

 المبلغ  رقم الصك  التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم

 9,900 92376664 م 2019/ 6/ 18 6/ 1

 6,300 92376667 م 2019/ 7/ 8 7/ 1

 30,200 92393160 م 2019/ 12/ 22 12/ 5

 15,050 92311872 م 2020/ 12/ 10 12/ 3

 15,850 92311894 م 2020/ 12/ 31 12/ 21
 

ــــقر دينار    11,200تم  ف ما قيمت    - ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ــــالن مدير المسـ ـــ ــ ــ ــ اء  م ع. ع   / لصـ مقابل شر
ـــــوير  أجهزة  ـــــوب وطابعة وآلة تصـ ـــــها  ويالحظ    لحاسـ ـــــوصـ عدم تفعيل دور لجنة  بخصـ

يــات القتنــاء تلــك المعــدات بــالرغم من وجود قرار  ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكيــل لجنـة  بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تشـ
 م. 2018/ 12/ 26م والصادر بتاريــــخ 2018( لسنة 1) عطاءات رقم

 )بالدينار(   المبلغ التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم ر.م 

 8500 م 2018/ 12/ 31 12/ 9 1

 2700 م 2008/ 12/ 31 12/ 10 2
 

  للتجـارة العـامـة لتوريـد العـديـد   -
ة مع محالت أبنـاء القـاضر قيـام الجهـة بـالتعـاقـد مبـاشر

يات منها )أثاث    إلخ(... معدات طبية    –  مواد تنظيف  –  من المشير
 
بأن النشاط  علما

  : ذلك ما يل    أمثلةومن   لببلدية وازن متخص  بالمفروشات فقط    للمحلسا   األ 

 مالحظات  )بالدينار(   المبلغ التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم ر.م 

اء صيدلية متكاملة 4,000 2019/ 12/ 22 12/ 2 1  شر

 توريد أثاث  25,000 م 2019/ 12/ 30 12/ 6 2

 م. نظافة 20,000 م 2020/ 8/ 12 8/ 3 3

اء ثالجات  7,200 م 2020/ 12/ 31 12/ 24 4  شر
 

ــا قيمتـــ    - ــار    7,200تم  ف مـ ــالن أبنـــاء    12/ 24رقم  إذن  ف    بموجـــبدينـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
  للتجارة العامة وذلك لتوريد عدد 

عدم يالحظ عليها  ثالجات للمســــتشــــقر   3  القاضر
ــــرفل  المرفقة ب  ذكر نوع وبلد المنشأ لتلك الثالجات الموردة بالفاتورة  ــ ــ ــ ومن ةذن الصــ

ر اختالف أحجـــام وأنواع  ــام بـــأعمـــال الجرد تبير تلـــك الثالجـــات فمنهـــا    من خالل القيـ
ــغير ثالجة بحجم كبير و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط والثالثة حجم صـ ــ ـــ ــ ــ ــ    الثانية حجم متوسـ

 
ــعر  علما ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بأن سـ

 . هو سعر واحد الشـراء
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ـــــروف مقابل  دينار    20,000تم  ف ما قيمت    - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ    مصـ
ــــالن أبناء القاضر ات نظافة لصـ

:  8/ 3رقم إذن  ف  بموجب  ويالحظ التال 

ــــديق عل الفــاتورة المرفقــة والوارد للجهــة من قبــل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاد    القيــام بتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مراقبــة االقتصـ
 من محالت أبناء

ا
  للتجارة العامة.  والصناعة ببلدية وازن بدال

 القاضر

ــــديق ▪ ــ ــ ــــم المراجعة بمراجعة الفاتورة والتصـ ــ ــ عليها دون التأكد من   قيام رئيس قسـ
ر مع  ضــــعفاألمر    بياناتها  قســــم المراجعة الداخلية بالمســــتشــــقر  أداء    الذي يبير
  
ر
 المهام الموكلة عليها. أداء  ا

ــــول واالعدم القيام بالجرد الفع - ــ ــ ــ ــــر بعملية    كتفاءل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ــوفـــات الجرد واأل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ــة بير ــابقـ ـــــدة المطـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــديـــد أوجـــ  االختالف    رصـ ــازن لتحـ بـــالمخـ

انية والحسابات 299بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

 بنارص القروي
ن
 مستشق

ــــرف    ضعف التع يز المستندي لبع  أوج  - ــ   (99بالمخالفة ألحكام المادة رقم )الصــ
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحــــــــــــة المير

ـــــل تفيــد    إغفال  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة بةعداد تقارير دورية عن سير العمـ ــ ـــة الداخليـ ــ ــ ــ ـــتب المراجعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مكـ
  اتخـــــــاذ القرارات المناسبة دارة اإل 

ر
شاد بها ا  . العليا لالسير

ـــــــك عل جميع المستندات  وكتابة ر الصـــــرف    عدم الختم عل مستندات - ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ قم الصـــ
ـــــرف    المتيدة  ــ ـــــرف  بما يفيد إتمام للصــ ــ - 105بالمخالفة ألحكام المواد )إجراءات الصــ
انيـــــــة والحسابـــــــــات والمخازن115 ر  . ( من الئحة المير

ــــروفاتو  يراداتعداد وإحالة تقرير اإل إعدم  - ــ ــ ــ ــ الشهري للجهات المختصة وبما   المصــ
ــــ ــال يتجاوز العشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر التال  بالمخالفة ألحكام المادة )ــ ( من الئحة 21رة أيام من الشـ

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ـــــرام عقود إدارة    قيام - ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تكليفات دون الحصول عل إقرار أو إصدار   المستشقر بةبــ
من الئحة   (26مساعــــــدة بالمخالفـــــــــة ألحكــام المادة )أو  كتابـــــر من المراقـــــــب المال  

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ـــــــــــــد  - ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــظ تعاقــ ـــ المستشقر عل عنا  طبيــــــــــــة وطبيـــــــــة مساعدة بالمخالفـــــــــــــــة  إدارة   لوحــ
ــــــ  علي  أحكام الالئحة   ــــا نصــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة    (418)لمــ ــــــــال بع   2009لسنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م مع عدم استكمــ

ــــــــة جهـــــة العمل األ  ـــ ــ   التعاقد منها موافقــ
ر
ــــــــة ا يـــــــــــــــــــــــــة  ساسالمستندات المطلوبـــــة والمهمــ
ـــــ  المادة رقم )  . وإذن مزاولة من الجهة المختصة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون  2بالمخالفة لنـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( من القانـ

ــــم ) ــ ــــــ ــ ــــةبشأن   م1986( لسنة  17رقــ ــ   قيمة    المسؤوليــ
ر
ــــة مع مالحظة التفاوت ا ــ الطبيــ

ــــــر دون وجــــود ضو   مكافأة ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  آلخــ ــــ ج ا ر ابط ومعــــايير معينــــة لها وعدم إدمن شخــ
وعــــدم   ضــــرائبالتاريــــــــخ بعقد التعــــــــــــــــــــاون وعــــــــــــــــــــــــــــدم تصديق العقد من قبــــــــل مصلحة ال

ر في  اال آلية أو   وجــود  ــــر يبير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدول زمنــ ــ ــ ــ ــــر الطبية والطبية  ــا حتياججــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت من العناصــ
ــــم   ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ر المدير    مكافأة قيمة ال  احتسابالمساعدة خالل العام ويتــ ــــاق بير ــ حسب االتفــ

ر تلك القيمة لكل تخص    يبير
ر
 . العــــــام والمتعــــاقد مع  دون وجود سند قانون
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 الشويرف  
ن
 م 2021-2020-2019لسنة    القرويمستشق

 نظام الرقابة الداخلية

ــتنــــداتو   م موافــــاة لجنــــة الفح عــــد - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ البيــــانــــات المتعلقـــة  و   المراجعــــة ببع  المسـ
( من 46من المـــادة رقم )  4ل وذلـــك بـــالمخـــالفـــة للفقرة  المراجعـــةو   بـــأعمـــال الفح 

 . م2013( لسنة 19قانون الديوان رقم )

ـــــ  من  - ـــــخصـ   شـ
ر
ـــــالحيات ا ال كافة الصـ ر ـــــقر باخير ـــــتشـ ـــــاعد للمسـ ر قيام المدير المسـ تبير

ــــقر و   وريـداتالتو   خالل التعـاقـدات ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بـالمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ختم    حيـازة كـافـة االختـام الخـاصـ
ــم المـال  ل  المراجعـة الداخليـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفـة   (ختم المخـازنل  ختم القسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالرغم من انعـدام صـ
ذلك بموجب قرار وزير  و   بالهيكل التنظيم  للمســــتشــــفيات القروية المدير المســــاعد 
 . م2019( لسنة 134) الصحة رقم

ر  إدارة  خلو  -  من موظفير
  القســــم المال  المســــتشــــقر

ر
 يشــــغلون وطائف قيادية تتمثل ا

ــــرف   العمليات الماليةعل أن   مما يدل ل  قســم المخازنو   المراجعة الداخليةو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والصــــ
 . ضوابط أي  دونو  يتم بطريقة عشوائية

ـــــناف و أغلب التوريدات األ  - ــ ــ ــ ـــــقر بطريقة  دوية واألصـ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ ـــــتلزمات الطبية للمسـ ــ ــ ــ المسـ
.  مقسا مطالبة من األأو  ضوابط أي  عشوائية دون  الطبية المختصة بالمستشقر

ـــــاك  - ــ ـــــجالتعدم إمسـ ــ ـــــبيل المثال  و   الدفاتر و   السـ ــ ـــــجل )نذكر منها عل سـ ــ ـــــول سـ ــ  األصـ
ـــــندوقدفير يومية  ل  الثابتة ـــــكوك  لالصـ ـــــليم الصـ ـــــجل تسـ ـــــوص عليها بالئحة   (سـ المنصـ

انية والحسابات ر  المخازن. و  المير

ـــــرف خالل سنوات الفح     ضعف التع يز المستندي ألغلب أدونات - ـــ ــ ــ ــ   ,2019الصــ
ـلنـ     م,2021  ,2020 ــــة  ــ ــ ــــاـلفـ ــ ــ ــــاـلمـخـ ــ ــ ر بـ ــــادتـير ــ ــ ـــــة  (100-99)  اـلمـ ــ انيـ ر اـلمـير ــــة  ــ ــ الئـحـ   مـن 

 المخازن. و  الحساباتو 

ــــابات الختاميةإعدم  - ــــقر و   قفال الحسـ ــــتشـ ــــابات المسـ ــــنوية لحسـ ــــة السـ   أعداد الخالصـ
  هذا و 

 
 . ( من قانون النظام المال  للدولة23لن  المادة )مخالفا

ــــقر بالكا  - ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــندية بمخازن المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ مل حيث ال يتم العمل بدفير  انعدام الدورة المسـ
ــــرف    الوارد ويتمو   الصــادر   إثباتأســتاذ المخازن يتم في    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  متابعة و   دون مراقبةالصــــ

ر ) انية231 ,232مخالفة للمادتير ر  . المخازنو  الحساباتو  ( من الئحة المير

ـــــخ  ب - ــ ة من   ةدارة عدم تكليف شـ ـــــقر خالل الفير ــ ـــــتشـ ــ إل   م2020/ 6/ 5المخزن المسـ
 . م2022حبر بداية سنة و 

ـــــنوي للخ ينةإدارة    عدم قيام - ــ ـــــقر بأجراء الجرد السـ ــ ـــــتشـ ــ ـــــول و   المسـ ــ الممتلكات  واألصـ
ر ) انية293ل  292التابعة بالمخالفة للمادتير ر  المخازن. و   الحساباتو   ( من الئحة المير

 . يةمصـرف مذكرات التسوية ال إعداد عدم  -

ــــر عدم توفر الو   نق  الكوادر المالية بقسم الشؤون المالية - ــ ــ     عنصــ
ر
  المخت  ا

الفبر
  الجانب المال  إل و  القسم المال  لديهم القدرة العلمية

ر
 القسم.  دارة العملية ا
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ـــــندوق وفق  - ــ ـــــجل االعتمادات ويومية الصـ ــ   سـ
ر
ـــــتيفاء معايير القيد واإلثبات ا ــ عدم اسـ

ر   . انية والحسابات والمخازنالئحة المير

ــؤون المــاليــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لهــا بقسـ ــميــة أمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم للخ ينــة ولم يتم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــدم وجود قسـ
ك تلك  ــــتندات ذات القيمة أنما تير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر وذلك ليتم حفظ النقود والمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمسـ

 أرفف المكاتب. عل  المستندات مثل دفاتر الصكوك

-   
ر
ــــعف المراقب المال  ا ــ ـــ ــ ــ ــ اف  ضـ ــم المال  ل  أعمال اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن عل القسـ ــ ـــ ــ ــ ــ لتأكد من حسـ

انية24تطبيق القواعد المالية من المادة ) ر  المخازن. و  الحساباتو  ( من الئحة المير

ية انية التسيت  ن  المت 

 م2021,2020,2019عن السنوات المالية  الباب األول  

ــتنـــدات    تقـــديمعـــدم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات الفح للـــديوان و بع  المسـ ــا عمليـ   تطلبهـ
والمراجعـــة    البر

كر  ذ ون  م2013( لسنة  19( من قانون الديوان رقم )46من المادة )  4بالمخالفة للفقرة  
ــــوع الفح ها  من ــ ــــنوات المالية موضـ ــ ــــات المالية عن السـ ــ ــتندات  وكذلك    التفويضـ ــ ــ المسـ

 . الباب األول المتعلقة ب

ي للسنوات المالية    الباب  اتمصـروف
ن
 م2021،  2020،  2019الثان

ـــــرف    بموجب أدن - ــ ـــ ــ ــ ــ لصـالن مكتبة    دينار   5000بقيمة    م2020لسـنة    12/ 5رقم الصـــ
ــــية واأل  ــ ــ ــ ــ ــــقر ب  المكتبية  دواتالمدينة للقرطاسـ ــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــ   أدواتمقابل توريد وتزويد المسـ

.  الشـراءوبشأنها لوحظ تم  لوالقرطاسية  عن طريق التكليف المباشر

ــنـة   5/ 7 بموجـب أدن  ف رقم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   3000بقيمـة    م2020/ 5/ 10بتـاريــــخ    م2020لسـ
ـــــالن دينـار   ــ ـــ ــ ــ ــ ات وتوريـد األلصـ ر ــــركـة مهـا للتجهير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ث وذلـك مقـابـل توريـد أثـاث ثـا شـ

ـــــرفل  وجود توقيع وختم المسـتفيد عل إذن   للمسـتشـقر وبشـأنها لوحظ عدم ــ ـــ ــ ــ ــ الصـــ
 شـركةدون أخد العروض من أكير من   شـركةقيام المدير المساعد بتكليف المباشر لل 

يات.   والمفاضلة بينها من قبل لجنة المشير

ر  ف  أعمـال   من خالل  - ر لغير  مكـافـأة الفح  والمراجعـة تبير   9000بقيمـة  العـاملير
ــــرف   عدم استيفاء البيانات الجوهرية ألدندينار   ـــ ــ ــ ــ ر مخالفة  الصــ (  100ل  99)  المادتير

انية والحسابات المخازن ر  . من الئحة المير

ر من خالل  - ــــرف    الفح  والمراجعة القيمأعمال   تبير ــــركةقيم فواتير النظافة لبصــ  شــ
ــــهري إجمـاليـبقيمـة  زينـة ألعمـال النظـافـة   ــ ـــ ــ ــ ــ   30,500بلغـ    م2020/ 12-11ة عن شـ

ــأنها لو دينارل   ــ ــ ــ ــ ــ ــــقر وبشـ ــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعد للمسـ ــ ــ ــ ــ بةبرام عقود مع (  ا. م) حظ قيام المدير المسـ
بالرغم من انتفاء صفة المدير المساعد للمستشفيات القروية بموجب قرار   شـركةال

 م. 2020لسنة  (134وزير الصحة رقم )

 شـــركةلصالن    دينار   38,120  بقيمة  م2020لسنة    10/ 1رقم  الصـــرف   نذبموجب إ -
ــــط لأل  ــواء المتوسـ ــ ــأنها لوحظ عدم وجود مطالبة من األ  لدويةأضـ ــ ــاموبشـ ــ الطبية    قسـ

ـــــركةالموردة وتكليف ال  دويةات واأل حتياجباال  ـــ ــ ــ ــ ة دون أخد العروض    شــ بطريقة مباشر
ــــرف    عدم وجود ختم عل كافة المستندات المتيدة و   المبدئية والمفاضلة بينها  ــ للصــ

 . بنفس المستنداتالصـرف  دي تكرار بقسم المراجعة الداخلية لتفا 
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ــــقر أعمال   من خالل  - ــــتشـ ــــاعد للمسـ ر قيام مدير المسـ   (ا . ع . م)المراجعة والفح  تبير
ــــركة األبتكليف   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ عدم تحديد لوحظ  ومعدات طبية   أدويةبتوريد  األول   هداف شـ

بذكر النوعية فقط وعند ال يارة الميدانية للمقر    كتفاءمواصـــفات الجهاز المورد واال
ر أن الجهاز المورد      تبير

 
وغير حديث وهذا ما   م2008قديم موديل سـنة الصـنع  فعليا

    إثبات
ر
ـــــر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ر بالمختي  أن الجهاز   إثبات  محضـ قديم وتم   حالة بأن  أفادوا ب  الفنيير

 تصــليح  أكير ســنة مرة 
ا
ات بالمســتشـقر  مطالبة قســم المختي  إرفاق    عدمعن ل فضــع

 توفير جهاز.  ضـرورة ب

 عالج الكل بالزاوية لسنة
ن
 م 2020  مستشق

ــــندة  بالمهام الداخل   المراجع قيام عدم -    والمتمثلةإلي     المسـ
ر
 دورية تقارير عدادإ ا

 . المال   للعمل المنظمة النافذة  اتتشـريعال تطبيق ومدى  المراجعةأعمال  بنتائج 

   المتمثلةإلي     المســندة  بالمهام المســتشــقر ب والمتابعة التفتيش مكتب قيام عدم -
ر
 ا

ر أعمال   عن  دورية تقارير اعداد ــــقر  الموظفير ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ر  تقيد وما مدى  بالمسـ  العاملير
ر   . واللوائن  بالقوانير

ــــؤون اإل إدارة    عدم قيام - ــ ــ ــ ــــندة داريالشـ ــ ــ ــ   عدم إليها    ة والمالية بالمهام المسـ
ر
والمتمثلة ا

 . وذلك لمتابعة أصول وممتلكات المستشقر  األصول مسك سجل 

ــــم الغياب - ــ ــ ــــابإل   عدم التقيد بةحالة خصـ ــ ــ ــــم  اإليراد    حسـ ــ ــ العام حيث بلغ قيمة خصـ
 دينار.  12,750الغياب مبلغ وقدره 

ــــنة ألخرى والبالغ قيمتها   - ــ ــ ــ ــــة بالتوريدات الطبية وترحيلها من سـ ــ ــ ــ ترا م الديون الخاصـ
  وضــــع ضــــوابط دقيقة    قر مما يدل عل ضــــعف ســــياســــة المســــتشــــل  دينار   34,000

ر
ا

 للتوريدات. 

  القيام بمهام  المناط بها  -
ر
  قصور المراقب المال  ا

 
 . للقانونوفقا

ــيير  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر للوظائف القيادية الالزمة لتسـ ر عاملير ــكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر   األعمال عدم تسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمسـ
ــعبية  4بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ( لقرار اللجنة الشـ

 
ــابقا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  148رقم )  سـ

ــــنة   ـــ ــ ــ ــ ــــيير العمل ومن هذه الوظائف عل تكل ل و م2011لسـ ـــ ــ ــ ــ ر لتسـ ر مؤقتير يف موظفير
ــبيل الذكر ما يل   ــ ــ ــــؤون اإل إدارة   مدير   –مدير مكتب المراجعة الداخلية  )سـ ــ ة داريالشـ

ــــؤون القـانونيـة –  والمـاليـة ــ ـــ ــ ــ ــ مكتـب    –مكتـب التفتيش والمتـابعـة    –  مـدير مكتـب الشـ
 . (ةبشـريتنمية الموارد ال

ر بمكتب   - ر ماليير ر موظفير ـــــكير ــ ــ    المراجعة الداخليةعدم تسـ
ا
ـــــع ــ ــ ر فضـ ـــــكير ــ ــ عن عدم تسـ

 
 
تب علي  الاألمر    للمكتب مديرا ــــرف الذي قد يير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل غير   تصـ ــ ــ ــ ــ   المال العام بشـ

ر
 ا

ر أن بالمكتب عدد   ــــحين حيث تبير ـــ ــ ــ ــ ر  2صـ   إدارةل    . حدهما بك أ   موظفير
ر
 دبلوم والثان

ــــوب ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن من ذلـك عـدم إعطـاء أهميـة لهـذا المكتـب بـالمخـالفـة للفقرة  ل و حـاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ يتضـ
 ( لقرار اللجنة الشـــعبية  4مادة )الثالثة من ال

 
بشـــأن   م2011( لســـنة  148رقم )  ســـابقا

  بالوحدات اإل 
  . ةداريقواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ المال ات والوصف الوظيقر

ـــــعرية عند التعاقد   - ــ ـــــتفادة من المزايا السـ ــ التعاقد بطريقة التكليف المباشر وعدم االسـ
 : ذلك  أمثلةبطريقة الممارسة والمفاضلة من 
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ــــرف  إذن ال - ــ ــ ــ ــ ــــروف دينار وال  7,419  بمبلغ  8/ 3رقم صــ ــ ــ ــ ــ ــــركةل  مصــ ــ ــ ــ ــ العمارة الحديثة    شــ
 . بل تركيب أبواب ونوافد بالمستشقر لأللمونيوم وذلك مقا 

دينار بند الصـيانة لمحالت سـالم الشـنوك   7,639  مبلغ  11/ 10رقم  إذن  ف   ▪
 . بمواد خاصة بالصيانة مقابل تزويد المستشقر 

ــــتكمـال كافة البيـاـن - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتيفـاء واسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر عدم اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المسـ مة بير ات لعقود العمـل المي 
ر من    : ذلك  أمثلةوالمتعاونير

ـــــرف   - ــ ــ ـــــروفةدينار    1,100  مبلغ  11/ 1رقم  إذن الصــ ــ ــ   2عن شهر    س. ش  / للسيدة   مصــ
ــــنة   ــ ــ ــ م مع المعنية  2020لسـ ــــتكمال كافة البيانات بالعقد المي  ــ ــ ــ ر عدم اسـ تاريــــخ  )م تبير

ة للعقد والمدة المحددة للعقد   . (تاريــــخ تعاقدو  مباشر

ـــــرف  ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــهر    دينار   1,687بمبلغ    11/ 2إذن الصـ ــــتحقات عن شـ   2عل مقابل مسـ
  تاريــــخ التعاقد وال يوجد )ن.ال( للسيد 

م مع المعبر  . بالعقد المي 

ر   ام وزارة المالية بةحالةقي - ــــقر بالرغم من انتهاء  إل   مرتبات بع  الموظفير ــ ــــتشـ ــ المسـ
ر لجهاتأو  خدماتهم  . كير من سنةأخرى وأل  منقولير

ــــقر بتحويــل مرتبــات عــدد يــق  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   6  ام المسـ ر إل    موظفير إليهــا    الجهــات المنقولير
م دون  2020/ 5/ 7بتـــاريــــخ   18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23أرقـــام   ف  أذونـــات  بموجـــب  
انيـة بوزارة المـاليـةإدارة   مخـاطبـة ر ـــــأن إحـاـلة    المير ــ ـــ ــ ــ ــ ر إل   مرتبـاتهمبشـ   الجهـات المنقولير
. إحالة  وايقاف إليها   مرتباتهم للمستشقر

ـــــكوك بالطريق - ـــــومة من الدفاتر )صـ ــابات  (وجود مبالغ مخصـ ـــ ـــم من الحسـ ــ   ولم تخصـ
ــرف ال حيالها بالمخالفة    اتخاذ إجراءات ويرجع البع  منها ألكير من سنة دون  يةمصــ

ـــــابـــات والمخـــازن118)  للمـــادة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر قيمـــة بلغـــ     ةجمـــال  بـــ  ( من الئحـــة المير
  الباب األول عن دينار  60,770

ر
 . والثان

ـــــجل العهد مما يعد  - ــ ــ ــ ـــــجيل كافة العهد المالية بسـ ــ ــ ــ    عدم تسـ
 
من   (181)للمادة  مخالفا

 الئحة الحسابات والمخازن. 

دون إعداد طلبية من الجهة الصــــرف    والمستلزمات للجهة طالبة  دويةيتم  ف األ  -
ر إذن  ف    واعتمادها من مدير عام المستشقر ودون إعداد  موقع ومختوم من أمير

ــيــدلــة بــالمخــالفــة لن  المــادة )إدارة   المخزن ومــدير  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  263الصـ ر ( من الئحــة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــدة عدم تطابق األ - ـــ ــ ــ ــ ـــــيد ا  رصـ ـــ ــ ــ ــ ية بالرصـ ـــــتلزمات والمعدات  الدفير ـــ ــ ــ ــ لفعل  بمخزن المسـ
ـــــيد الفعل  أعلالطبية   ــ ــ ي مما يدل عل عدم دقة   حيث أن الرصـ ـــــيد الدفير ــ ــ من الرصـ
 . دويةواأل  المصـروفاتتسجيل 

 القريات القروي  
ن
 مستشق

ــــتندي لبع  من  - ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ـــــروف ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   وذلك بالمخالفة  مصـ
ر
ات الباب الثان

انية99ألحكام المادة ) ر  والحسابات والمخازن.  ( من الئحة المير
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ــــم المراجعة  - ــ ـــ ــ ــ ــ مدير  إل    وتوجيهها   لالداخليةعدم إعداد تقارير دورية بمالحظات قسـ
  معالجة الكثير من االنحرافات واتخاذ ما يلزم من 

ر
ــــقر ألهميتها ا ــ ــتشـ ــ ــ   إجراءاتالمسـ

  حينها وعدم تكرارها. 
ر
 لمعالجتها ا

 الباب األول

ـــــروفاتبلغ  قيمة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ :  األول خ  الفعلية للباب  المصـ ر ر الماليتير ــــنتير ـــ ــ ــ ــ - 2019الل السـ
 وقــدره   م عل التوال  2020

 
الجــدول التــال   و  لدينــار   1,500,110  –  1,495,130 مبلغــا

: بالمبالغ المفوض بها ولوحظ بشأنها  المصـروفاتيوضن مقارنة   
ر
 اآلن

 الرصيد  المصـروفات التفويضات  البيـــــــان  السنة 

 4,870 1,495,130 1,500,000 الباب األول  2019

 90 1,500,110 1,500,200 الباب األول  2020

 4,960 2,995,240 3,000,200 اإلجمالي  
 

  2019خالل ســـنة 
ر
ـــــروف م ظهر تجاوز ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر  و   يةســـاســـات بند المرتبات األ مصـ بند التأمير

ــــنة   بينما خالل لقيمة المبالغ المفوض    الطب    ــ   2020سـ
ر
ـــــروفم ظهر تجاوز ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ات  مصـ

ر وذلـك  ر  11-10) بـالمخـالفـة ألحكـام المـادتير ( من قـانون النظـام المـال  للـدولـة والمـادتير
ــــابات والمخازن13-17) ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر المناقالت الالزمة  إجراء    لم يتمو  ( من الئحة المير

ر   وذلك  انية والحسابات والمخازن.  (29-28) بالمخالفة ألحكام المادتير ر  من الئحة المير

ي 
ن
 الباب الثان

ــروفاتبلغ  قيمة   ــ ر  الفعلية للبا   المصــ ر الماليتير   خالل السنتير
ر
م  2020- 2019ب الثان

ــن مقــارنـة  و  لدينــار   437,060ل دينــار   742,140عل التوال  مبلغ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجــدول التــال  يوضـ
انية المصـروفات ر   : باالعتمادات المخصصة بالمير

 الرصيد  المصـروفات ت التفويضا  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  السنة 

2019   
 910 742,140 743,050 الباب الثانر

2020   
 290 437,060 437,350 الباب الثانر

 1,200 1,179,200 1,180,400 اإلجمالي  
 

ــاتالمالحظ   يـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة عل المشـ ــابـ ــــعف الرقـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد و   ضـ   تحــــديـ
ر
ــة ا ــدقـ المخــــازن من حيــــث الـ

ا ها  األصناف المواصفات والبيانات الخاصة ب   يتم شر
 . البر

   العهد المالية

ر  بلغ  قيمة العهد المالية ال ـــــروفة خالل السنتير ـــ ــ ــ ــ  -  16,000م مبلغ  2020-2019مصــ
  من حســاب الباب    لعل التوال    دينار   9,000

ر
لوحظ بشــأنها قيد التســوية بدفير  و   لالثان

ــــم القيمة من البند المخت  ـــ ــ ــ ــ ــــندوق ولم يتم خصـ ـــ ــ ــ ــ ــــمن تقرير    ر بالتال  لم تظهو   الصـ ـــ ــ ــ ــ ضـ
 المصـروفات. 
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ي طبقة القروي 
ن
 مستشق

ــــقر إدارة    عدم قيام - ــ ــــتشـ ــ  بالجرد المناج   للخ ينة والمخازن التابعة للمسـ
ــــقر ــ ــــتشـ ــ  المسـ
ر ) انية والحسابات والمخازن (88-293وبالمخالفة لن  المادتير ر  . من الئحة المير

ــــم المال  ورئيس وحده المراجعة - ذي  الاألمر    تكليف موظف واحد بمهام رئيس القسـ
ــــال ويخـــالف ن  المـــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ   نظـــام الرقـــابـــة الـــداخليـــة اصـ

( من القـــانون المـــال  96يلغر
 . للدولة

 بختم يفيد ان  تمللصـــرف    وجميع المستندات المتيدة أذونات الصـــرف  ال يتم ختم   -
ـــــرف   ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـابات  105مع بيان تاريخ  بالمخالفة للمادة )الصـــ ر ( من الئحة المير
 . والمخازن

(  99المادة )  ألحكاموذلك بالمخالفة    المصـروفاتضعف التع يز المستندي لبع    -
انية والحسابات والمخازن ر  . منة الئحة المير

ــــم المراجعـــة الـــداخليـــة وتوجيههـــا إعـــدم   - ــ ـــ ــ ــ ــ مـــدير إل    عـــداد تقـــارير دوريـــة من قبـــل قسـ
 . المستشقر 

اف عـدم قيـام المراقـب المـال  بـ - ئ والجرد    اإلشر  ألحكـامازن الخ ينـة والمخـعل   المفـاج 
 . الرقابة عليها 

  التهوية واإل عدم توفر وســائل الوقاية التامة ل -
ر
ضــاءة وعدم توفر  لمخازن والمتمثلة ا

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائــل مكــافحــة الحرائق وعــدم تصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي يعتي  مخــالف لن   األمر    يف المواد نوسـ
انية والحسابات والمخازن 220المادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــول   انعدام نظام الرقابة - ـــــجل ب عل األصـ ـــــول الثابتة حي  لوحظ عدم وجود سـ   األصـ
 . حركتها وتداولها  ثباتإل الثابتة اصال 

 المصـروفاتبند  

  رقم  م حساب ال2020-2019  لسنةالباب األول  
ر
ـــــرا ــ ــ ــ ـــــرف   8211مصــ ــ ــ ــ ورية  الجمه مصــ

ر الباب األول  المصـروفاتحي  بلغ   لفرع القريات  م: 2020-2019 خالل السنتير

 الفعلية  المصـروفات التفويضات خالل السنة ورصيد اول المدة السنة  

 ينار د  791,374 دينار   870,091 2019

 ينار د  873,854 ينار د  926,734 2020

ر  ر السنتير  ينار د  82,479 دينار   52,880 الفرق بير

 % 10.42 % 6,05 نسبة ال يادة 
 

ــأنهــا نالحظ تزايــد النفقــات العــامــة - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات    المرتبــات حيــ  زادتعل    وبشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التفويضـ
  زيادة م وبنســـبة  2019عن ســـنة م  2020خالل ســـنة   دينار   52,880المســـيلة بقيمة  

%  10.42قدرها    زيادة وبنسبة  م  2019عن سنة  م  2020  ة% خالل سن6.05قدرها  
ـــــروفاتمن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف   ايد الفعلية مع تز   المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر بالباب    مكافأة من بند الصـ لغير العاملير
  
ر
  . الثان

ــلحة الإرفاق   عدم - ــ ــ   مصـ
ر
ــديد ا ــ ــ ـــــرائبما يفيد التسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــار    ضـ ــ ــ لمثل هده العقود واحضـ

ــــريب   شهادة بالربط ال ــــر ذلك ال ل  أمثلة هؤالء المتعاقدين ومن ضــ ــــالص أذونات   حصــ ر  ــ
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ـــــنة    12/ 6أرقام   ف  ــ ــ ــ ـــــنة    12/ 36  لم2020لسـ ــ ــ ــ ـــــنة    12/ 36ل  م2020لسـ ــ ــ ــ ل  م 2019لسـ
 . م2019لسنة  12/ 38

 مزده العام 
ن
 مستشق

ــول الثــابتــة بـالمخــالفــة للمــادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجــل لألصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من القــانون المــال     (118عـدم وجود سـ
 . م2018( لسنة 11) للدولة ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم

ـــــتندات -   التأكد من ان مسـ
ر
ـــــعف المراجع الداخل  ا ـــــور وضـ ــــرف    قصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ   المقدمةالصـ

  والعهد الممنوحةتخ  سنوات سابقة  للصـــــرف  
ر
    للباب الثان

ا
عدم اعداد عن  فضع

 تقارير بمالحظات قسم المراجعة الداخلية. 

ر عدم وجود ملفات مالية   -    لللموظفير
ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ ر  إعدم عن فضـ دراج الرقم المال  للموظفير

ــــحتهـــا مع األ ــ ـــ ــ ــ ــ   المـــدرجـــة بحوالـــة المرتبـــات  رقـــامبمنظومـــة المرتبـــات والتحقق من صـ
  لبو 

 الواردة بحوافظ المرتبات.  األسماءع  عدم استيفاء الرقم الوطبر

 ت. تنظم المدخالت والمخرجا  دويةعدم وجود منظومة لمخزن األ  -

  الدفع المســــبق وكبونات الوقود   واضــــحة عن عملية التوزيــــع كروتآلية    عدم وجود  -
 . المستفيدين من التوريد شخاصواأل 

ـــــرف إل   عدم استيفاء مستندات - ــ ــ ــ من   (99)  ذن استالم المخازن بالمخالفة للمادة الصــ
انية ر  . والحسابات والمخازن الئحة المير

ــــروفات ســنة ســابقة حيث لوحظ تحميل ســنة مالية ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن كل الفواتير المقدمة  أ مصــــ
  دينار.  3000 إجمال  بقيمة  م2020تخ  سنة 

 العهد المالية

ــــرف    تمولوحظ  دينار   80,000تم منن عهد مالية بقيمة   ــ ـــ ــ ــ ــ عل بنود تتعلق بالباب  الصــ
  وليس عل  

ر
ـــــروف الثان ــ ـــ ــ ــ ــ قفال بع  العهد بفواتير تخ  السـنة  إوتم  ل  ات اسـتثنائيةمصـــ

ــنــة المــاليــة م2020المــاليــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غلــب التوريــدات تمــ  عن مل وأ 2021  وتحميلهــا عل السـ
  : والبيان التال  يوضن ذلك  لطريق العهد 

 البيان  التاريــــخ  المبلغ  رقم الصك  رقم المستند  االسم 

 ات المستشقر احتياج لغرض  2021/ 7/ 4 40,000 41008 بال س م  ا

 بال بال 40,000 بال بال ا  ف خ 
 

 نسمة العام 
ن
 مستشق

 نظام الرقابة الداخلية

-   
ر
ــور المراقــب المــال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكــل المطلوب من حيــث  أداء    قصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف دوره بــالشـ عل   اإلشر

ذلك للتحقق من حسن تطبيق القواعد المالية المتعارف  و   المخازنل و القسم المال  
ــا  ــادة )  لعليهـ ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــالمخـ ــــابـــات  24وذلـــك بـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة والحسـ انيـ ر ــة المير ( من الئحـ

  . والمخازن



 

 

 

 
801 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

  يتم  عدم وجود  -
خي  ألغلب الجهات البر  منها.  الشـراءالمستندات الخاصة بالير

(  99كام المادة )وذلك بالمخالفة ألح  المصـروفاتضعف التع يز المستندي لبع    -
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ـــــروريبع  السجالت الإمساك  عدم - ــ ــ ــ   تعتي   ضــ
ـــــر ة والبر ــ ــ ــ مهم من عنا  نظام   عنصــ

ــــجل االو   لالداخليةالرقابة   ــ ــ ــبيل المثال سـ ــ ــ ــ امعل سـ ر ــــجل ل و ات الماليةلير ــ ــ ــول  سـ ــ ــ ــ األصـ
 . سجل العهد الماليةالثابتةل 

ــــو عداد إذن  إعدم  - ــ ــ ــ ــــتالم بالمخازن بخصـ ــ ــ ــ ــــتلزمات الطبية  دوية و ص توريد األ اسـ ــ ــ ــ المسـ
انية والحسابات والمخازن243وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  . ( من الئحة المير

اء - ــــفات    دويةاأل   شر ــ ــ ــــين بع  البيانات والمواصـ ــ ــ ــــتلزمات الطبية مع عدم توضـ ــ ــ والمسـ
ــــنع  : المهمة مثل ــ ــ ــــعر ل  )بلد الصـ ــ ــ ــــفات عل السـ ــ ــ ــــالحية( لتأثير هذه المواصـ ــ ــ تاريــــخ الصـ
 . والجودة 

 الباب األول

ــــروفاتبلغ  قيمة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــنة المالية  األول    الفعلية للباب  المصـ ــ ــ ــ   2020خالل السـ
 
م مبلغا

 : دينار  3,210,479 وقدره 

 الرصيد  مصـروف ال  المعتمد  البيان 

 (399,701)  3,210,479 2,810,778 الباب األول 
 

ــــروف تجاوز  ــ ــ   لدينار   399,701بقيمة    لقيمة المخصصات المعتمدة الباب األول  ات  مصــ
ر ) ر   ( من قــانون11-10ذلــك بــالمخــالفــة ألحكــام المــادتير   النظــام المــال  للــدولــة والمــادتير

انية والحسابات والمخازن13-17) ر  . ( من الئحة المير

ي 
ن
 الباب الثان

ــــروفاتبلغ  قيمة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنة المالية    المصـ ــ ــ ــ   خالل السـ
ر
  2020الفعلية للباب الثان

 
م مبلغا

 دينار.  360,591 وقدره 

 الرصيد  مصـروف ال  لمعتمد ا البيان 

  
 44,409 360,591 405,000 الباب الثانر

 

 : ما يل   ولوحظ بشأنها 

ر   مكافآت ف   - ــــهرية لغير العاملير ــ ــ ــ ــــخاص بناءا عل    10ذلك لعدد  و   شـ ــ ــ ــ قرار مدير  أشـ
ــــمة  ــ ــ ــ ــ ــــقر نسـ ــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــ ر    الحظ فقد    لالعاممسـ ــــين العمل المكلفير ــ ــ ــ ــ ما يفيد  ل و ب عدم توضـ
تهم للعمل  . مباشر

  إل   لدينار   210,000  بقيمة  إجمال     ف مبلغ -
ر
ــــرف   ذن ــ ــ لصالن    9/ 1ل  7/ 1  رقم  الصــ

ــــركة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد األ   شــــ ف اســتخدام فواتير و   لالطبيةالمعدات  دوية و الســبيكة الســتير
غ
قد تكشــ

ـــــركةمعنون  باســـم ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ اد األ  شـ كتب تح  ل و المعدات الطبيةدوية و التقدمية الســـتير
اد األ  شـركة : هذا االسم  . ةالمعدات الطبيدوية و السبيكة الستير
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 الرازي لألمراض النفسية والعصبية عن السنة
ن
 م 2019المالية   مستشق

 الرقابة الداخلية

امعدم اال - ر ــــرف    بختم أذون  لير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــتندات المرفقة بها بما يفيد الصـ ــــرف    والمسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ الصـ
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

امعدم اال - ر م  2019والســــجالت المالية خالل الســــنة المالية  بع  الدفاتر    بمســــك   لير
اموسجل اال ماناتكسجل الودائع واأل  ر  . ات الماليةلير

المســتشــقر بالمخالفة    أصــول وممتلكات  إثباتو   ال يوجد بالمســتشــقر ســجل لتوثيق -
 . م2018( لسنة 11لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )

ــــقر القيام بأجراء الجرد المإدارة    عدم مراعاة  - ــــتشـ ئ للخ ينة والمخازن خالل المسـ فاج 
 السنة المالية موضوع الفح . 

ــــهادة   - ــ ــ   إثباتعدم االهتمام بةلزام بع  الجهات المتعاقد معها والموردين بتقديم شـ
 . ة الدمغةضـريبب كتفاءمدفوعات لهم واالأداء  قبل ضـرائبسداد ال

التنفيذ المنصوص   أدواتالمستشقر السجالت التنظيمية الخاصة ب  ةدارة ال يوجد ب -
 . ةداريالعقود اإل  ة( بالئح15عليها بالمادة )

ية انية التسيت  ن  المت 

-   
ر
 . دينار 928,853بمبلغ الباب األول ات مصـروف وجود تجاوز ا

ر إدارة    قيام -  بتوظيف عدد من الموظفير
ــــقر ــ ــــتشـ ــ دون اعتماد عقودهم من وزارة   المسـ

ــــل وتح    العمـ
ر
ــــان ــــاب الثـ البـ ــــاتهم عل  ــــة مرتبـ ــــل قيمـ ــــد  )ميـ ــــآتبنـ ــــافـ (  مكـ ر ــــاملير   لغير العـ

 . م2010لسنة  (12عالقات العمل رقم ) بالمخالفة لقانون

خالل الســنة المالية  أخرى   وصــكوك  وجود صــكوك معلقة عن ســنوات مالية ســابقة -
ــــكوك ــ ـــ ــ ــ ــ بــالرغم من مرور  لمعــالجتهــا أي إجراءات   مرتبــات ولم تتخــذ حيــالهــا   تمثــل صـ

 
 
 . المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا

  تكليف بع  األ إدارة  توسـع -
ر
تقديم بع  االسـتشـارات شـخاص بشـأن  المسـتشـقر ا

 . الفنية والقانونية المتعلقة بتسيير العمل بالمستشقر 

  ب -
ر
انية ومخصصات الباب الثان ر ات ذات طبيعة تنموية من مصـروف تحميل بنود المير

ر  ــــحة إدارة   عل  حيث طبيعتها وقيمتها كان يتعير ــــيق مع وزارة الصـ ــــقر التنسـ ــــتشـ المسـ
انية التنمية )التحول(.  ر  لتحميلها عل مخصصات مير

ــميـــة وفق قرارات    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كعهـــد مـــاليـــة لمهـــام رسـ  ف مبـــالغ مـــاليـــة لعـــدد من الموظفير
صـــادرة من مدير المســـتشـــقر دون وجود قرارات صـــادرة من وزير الصـــحة بالمخالفة  

امودون اال ر  لمبي . بالئحة السفر وا لير

ــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ     12/ 17رقم  إذن الصـ
ر
  155,986بقيمة    م2019/ 12/ 25المؤرخ ا

ـــــركةلصـالن  دينار   ــ ـــ ــ ــ ــ صـيانة  أعمال   الشـعلة العالمية للمقاوالت العامة مقابل تنفيذ   شـــ
ــــر   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــقر وهــ ـــــتشـ ـــــب تذكاري بقيمة  )بالمسـ حجرة   تنفيذ -دينار    37,800تنفيذ نصـ

بط  بشـــبكة المياه بالمســـتشـــقر  خزان مياه ور   صـــيانة-دينار    26,583للقمامة بقيمة  
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  اختبار الذكاء بقيمة    صـيانة-  دينار   19,276بقيمة  
ر بشـأن   دينار    72,405مببر وتبير

 : ما يل  

ــــات وخرائط  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــكــال   ال يوجــد مقــايسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر كميــات وأشـ ــــاميم تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الواجـب    األعمــال وتصـ
 . تنفيذها 

  301,890بقيمة    تكليف مباشر من مدير المستشقر األعمال بناءا عل  تم تنفيذ   ▪
 شـركة. وبناء عل العرض المقدم من الدينار 

ــــرف بناءا عل   تم ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركةفواتير مقدمة من الالصــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــركةالإلزام  المنفذة دون شــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شــ
إعداد شـهادة دفع وفق  يعتمد من جهات االختصـاص ودون  بتقديم مسـتخل 

 ة. داريما تن  علية الئحة العقود اإل 

ـــــركةتم  ف قيمة الفواتير المقدمة من ال ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  دون أن    شـــــ يتم خصـــم قيمة التامير
  وضمان حسن التنفيذ وفق ما تن  علية الئحة العقود اإل 

ئ
 ة. داريالمبدن

ـــــر  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة والخدماتداريالمنفذة تم بمعرفة مدير الـشؤون اإل   األعمال  اسـتالم محـضــ
  المجال الهند   ودون اإل 

ر
 شارة ومدير الشؤون الفنية وكالهما غير متخص  ا

 محضـراالستالم بال لتاريــــخ 

ــــرف  إ  بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ     12/ 4رقم ذن الصـ
ر
  514,000بقيمة    م2019/ 12/ 25المؤرخ ا

ـــــركة ف المبلغ لصالن  دينار   ــ ــ ــ البدائل الهندسية للمقاوالت العامة مقابل تنفيذ   شــ
 بشأن  ما يل   مشـروع 

ر  وتبير
 : رصف الطريق الداخل  بالمستشقر

ـــــروع الخاصـــة بال  المقايســـة التقديرية والكميات والتقديرات المالية - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من مقدمة    مشـــــ
 . المستشقر إدارة  ولم تعد بمعرفة المنفذة  شـركةال

ـــروع العقد الخاص بال ▪ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــكل مباشر من قبل وزير    مشـ ـــــحة بشـ م مع وزارة الصـ مي 
 . المستشقر إدارة  وليس من ضمن  دينار  650,000الصحة بقيمة 

ـــركةتم التعاقد مع ال ▪ ــ ــ ــ ــ امالمنفذة بشكل مباشر دون اال شــ ر   بأجراء ممارسة عامة  لير
 للتنفيذ.  مشـروع محددوه عند طرح الأو 

ـــــروع تم تحمل قيمة ال ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ انية ومخصـصـات المسـتشـقر بالرغم من أن مشـــ ر عل مير
م من قبل وزارة الصحة.   العقد مي 

ــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ     12/ 16رقم  إذن الصـ
ر
  111,654بقيمة    م2019/ 12/ 25المؤرخ ا

ـــــركة ف مبلغ لصـالن  دينار   ــ ـــ ــ ــ ــ كجزء   عدات والمسـتلزمات الطبيةزارا لصـناعة الم شـــ
 بشأن  ما يل  ل طب   للمستشقر  سـرير  150من قيمة توريد 

ر  : وتبير

ــــركةتكليف مباشر لل بناءا عل  تم التوريد  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــقر    شـ ـــــتشـ ـــــادر عن مدير المسـ الموردة صـ
امدون االدينــار    195,000بقيمــة   ر ــــة عــامــة  لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ محــددوه عنــد طرح أو    بــةجراء ممــارسـ

 للتنفيذ.  مشـروع ال

 . ل بند الصيانة وهو بند غير مخت ع مصـروف تحميل المبلغ التم  ▪

ــــركةعدم التقيد بةلزام ال ▪ ــ ــ ــ   سداد ال  إثباتالموردة بتقديم شهادة    شــ
 
ــــرائب وفقا ــ ــ ــ ضــ

  ة الدخل. ضـريبلقانون 

ــــالن ال - ــ ــ ــــركة ف مبالغ مالية لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ تقديم الوجبات الغذائية  عل   المتعاقد معها   شـ
ـــــقر دون أن يتم اعتماد   ــ ـــــتشـ ــ الء المسـ ر ـــهرية المتعلقة  لير ــ ــ ـــــوفات التفريــــغ الشـ ــ بع  كشـ
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ــــقر   ــــتشـ   مكتب-  مكتب التغذية)بالوجبات اليومية من الوحدات ذات العالقة بالمسـ
 : وه   (شؤون الخدمات

 البيان  القيمة  التاريــــخ  إذن الصـرف 

   6مقابل تقديم الخدمات عن شهر   162,095 م 2019/ 11/ 28 11/ 8

   7مقابل تقديم الخدمات عن شهر   181,839 م 2019/ 11/ 3 11/ 7
 

ـــــاب الباب   - ــ ــ ـــــوية لحسـ ــ ــ ـــــاب الختام  ومذكرات التسـ ــ ــ من خالل الفح  ومتابعة الحسـ
  
ر
  ا
ر
ـــــنوات مالية  2019/ 12/ 31الثان ــ ــ ــ ـــــكوك معلقة عن سـ ــ ــ ــ ـــــقر وجود صـ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ م للمسـ

ــر عليها أكير من ســـتة أشـــهر وما زال  تظهر معلقة من شـــهر ألخر خالل  ــابقة مصـ سـ
ــنـة المـاليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمعـالجتهـا بـالرغم من مرور أي إجراءات  ذ حيـالهـا ولم تتخـم  2019السـ

 
 
 . المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا

ن وتطوير الخدمات الصحية  تحسي 

ر  ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد تحسـ ــــدة لبنـ ــــة المعتمـ ــــاليـ ــات المـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة المخصـ ــــ  قيمـ ـــ   و   بلغـ ــــا قيمتـ تطوير مـ
ــار    2,350,000 ر بلغـــ   دينـ   حير

ر
ــــروفـــاتا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة  المصـ     الفعليـ

 
ــا ــا يظهره تقرير  وفقـ لمـ

ــــروفات ــ    علية للمستشقر الف  المصــ
 
ة عل اعتمادات هذا البند عن ذات  خصما   مبلغ  الفير

: لوحظ وقد دينار  2,349,290  
ر
  اآلن

ــــرف   تجاوز  - ــ   الصــ
ر
ــــروفات ا ــ ات  المصــ ر بند الصيانة وبمبالغ  و   المحملة عل بند التجهير

  البنود
ر
 . تعادل أضعاف المبلغ المخصصة ا

ر وتطوير الخدمات   - ـــــروفالصـــحية بتحميل بع  بنود مخصـــصـــات تحســـير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  مصـــــ
 . تتعارض وطبيعة البند المخصومة علية

المستخل  وشهادة الدفع  الصـرف بناءا عل    تمالبدائل الهندسية   شـركةبخصوص  -
ــــركةومعتمد من ال  مقدمة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف لجنة    وأعضــــاء  المنفذة   شــــــ دون  ع  ع - ي أ   وهم  اإلشر

اف وجود كتـاب تكليف بـ ــــفـاتهم ودون تحـديـد   اإلشر ــ ـــ ــ ــ ــ     صـ
 
   بـأنهم ليس من مو علمـا

ظقر
 . المستشقر 

ـــــر  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتالم    محضـ ـــــركةلالمنفذة    األعمال اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ تم بمعرفة مدير  الطوابق للمقاوالت    شـ
ــــؤون اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المحفوظات  دارـيالشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــؤون الفنيـة ورئيس قسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة والخـدمـات ومـدير الشـ

ـــــارك لجنة   ــ ــ   المجال الهند   ودون أن تشـ
ر
ر ا ـــــير ــ ــ ـــــصـ ــ ــ  وهم غير متخصـ

ـــــقر ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ بالمسـ
اف  ــ  اإلشر ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخل  وشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادقة عل المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبق لها المصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ــة  البر ــ ـــ ــ ــ ــ هادة الدفع الخاصـ
ــــروع بال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     مشـــــ

ر
ــر وذلك   االســـتالمأعمال   من المشـــاركة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تســـليم الموقع لبدء    محضـــــ

ـــــر العمل وتقرير   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ      محضـ
ئ
  نفس التاريــــخ  الحظ  المنفذة    لألعمال اســـتالم النهان

ر
تم ا

 (ا. ا . ع ل  ا . ر . صا,  . ح . ا . مل  أ . مي, م. ع . سل  )م.ع كـــل من م وذلـــك بمعرفـــة  2019/ 3/ 20
   محضـر ودون تحديد صفاتهم بتقرير 

ئ
 . استالم النهان

 ماناتاأل و   حساب الودائع

ــــروف المبالغ ال إجمال  بلغ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــاب الودائع واأل مصـ ــ ـــــنة المالية    ماناتة من حسـ ــ خالل السـ
ر   62,539  م مبلغ2019 ــة بــالموظفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المرتبــات الخــاصـ

ر
دينــار تمثلــ  هــذه القيمــة ا
ــبق وان أ  ــ ــ ــ   سـ

  والبر
ــقر ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ر للعمل بالمسـ ها  إيداعوتم  أخرى   حيل  من جهاتالمنقولير
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ــــاب األ  ــ ــ ــ ــ ــــاب الودائع واأل   ماناتبحسـ ــ ــ ــ ــ ــــيد حسـ ــ ــ ــ ــ      ماناتوبلغ رصـ
ر
مبلغ    م2019/ 12/ 31ا

  البيان التال  دينار   152,901
ر
ـــــيد ا ــ الفح   أعمال   من خالل ل  وتمثل  قيمة هذا الرصـ

ر  : تبير  
ر
  اآلن

امعـدم اال - ر ــــك   لير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل الودائع واأل   بمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاف    الـذي يقيـد بـ  كـل مبلغ  مـانـاتسـ ــ ـــ ــ ــ ــ يضـ
ــاب الودائع واأل  ــ ــ ــــم من حسـ ــ ر في  طبيعت  كل مبلغ يودع مانات  ويخصـ ــــف  و  ويبير يـضــ
 
ا
 بأول.  من الحساب وما تم  ف  من  أوال

ـــــاب الودائع - ـــيد حسـ ــ ـــــمن رصـ وهو عبارة عن دينار   34,174عل مبلغ    ماناتاأل و   يتضـ
ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــد منقول منــذ سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمــة مرتبــات و 2014رصـ

ر
مكــافــأة تخ  بع   م تتمثــل ا

ــة   ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــذ سـ ر منـ ــا   م2014الموظفير ــذ   تم تعليتهـ ــة ولم تتخـ ــــابقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
إدارة   ا

ــــقر  ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة  أي إجراءات    المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوى حبر سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  2019لتسـ م بـــالرغم من مرور الفير
  االحتفاظ بمبالغ

ر
 . ماناتاأل و  مالية بحساب الودائع المنصوص عليها قانونا ا

ـــــاب الودائع واأل  - ـــيد حسـ ــ ـــــمن رصـ وهو عبارة عن دينار   53,730عل مبلغ    ماناتيتضـ
  قيمة تخ   2014ل منذ سنة  رصيد منقو 

ر
ـــــركةم تتمثل ا ـــ ــ ــ ــ الساحل الليب   كجزء  شــ

هــــا   أدويــــةمن قيمــــة فــــاتورة توريــــد     ذلــــك الوقــــ     لم يتم توفير
ر
م تم تعليتــــ   2014ا

ــــركة لصالن ال ـــ ــ ــ ــ ــــركةولم تقوم الشــ ـــ ــ ــ ــ أي   المستشقر إدارة  بتوريد النواق  ولم تتخذ  شــ
  . م2019لتسوية المبلغ حبر سنة  إجراءات

 طرابلس ا
ن
 لمركزي  مستشق

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

ـــــابقـة وتكرارهـا  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عـدم األخـذ بـالمالحظـات الواردة بتقرير الـديوان عن السـ
    الـذي يعـد األمر 

 
ــنـة 19القـانون رقم )  ( من 46ألحكـام المـادة )مخـالفـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2013( لسـ

 . تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالت  بشأن إعادة 

ــــتفادة من المنظومات اإل - ــ ــ ونعدم االسـ   لكير
ر
ــــهم ا ــ ــ   تقدم البيانات وتسـ

ــــفةية البر ــ ــ  أرشـ
 وحفظ البيانات حيث لوحظ صعوبة الوصول للبيانات واإلطالع عليها وتداولها. 

ــــول الثابتة تحدد وتبثث في  كل   - ــ ــــجل لألصـ ــ ــــك سـ ــ ــــول عدم مسـ ــ   تم اقتنا ها    األصـ
البر

 . م2018( لسنة 11بالمخالفة لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )

-    
ر
اف غيــاب دور المراقــب المــال  ا ــير العمــل بــاإل  اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المــاليــة والمخــازن   دارة عل سـ

ــنـــدة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  24بـــالمـــادة )آليـــة    بـــالمخـــالفـــة لالختصـ ر ( من الئحـــة المير
 والحسابات والمخازن. 

ـــــر راجعة الداخلية و اعلية مكتب المعدم ف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   عل مراجعة المدفوعات  عمل   اختصـ
ل  
 
ـــــتنديا ــ ــ ـــــف مسـ ــ ــ ـــــندة ضـ ــ ــ  عن عدم قيام  بالمهام المسـ

ا
من إعداد للتقارير الدورية  إلي     ع

ر إعداد تقرير نصـــف ســـنوي وتقرير ســـنوي ولم   والشـــهرية عن ســـير العمل حيث تبير
. ارة إد يتم األخذ بالمالحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية من قبل  المستشقر
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ـــــات باعتباره أداة من  - ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ـــ ــ ــ ــ   االختصـ
ر
ـــــل ا ـــ ــ ــ ــ الرقابة الداخلية   أدواتعدم مراعاة الفصـ

موظف واحـــد بـــأكير من عمـــل وإنجـــاز مهمـــة عمـــل بـــأ ملهـــا مع   انفراد حيـــث لوحظ  
  االختصاصات. 

ر
 غياب الفصل ا

ــا   إغفـــال  - ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــالمخـ ئ للخ ينـــة والمخـــازن بـ ــام بـــالجرد المفـــاج  - 88دة )القيـ
انية والحسابات والمخازن. ( م293 ر  ن الئحة المير

ـــــــب ما جاء بالمادة )  إجراءاتمخالفة   - ــ ــ ــ ( من 68التعاقد بطريق التكليف المباشر حسـ
 ة. داريالئحة العقود اإل 

ـــــناف الموردة للمخازن بالمخالفة ألحكام المادة   - ــ ــ ــ ـــــهادات تحليل لألصـ ــ ــ ــ عدم وجود شـ
 . ةداري( من الئحة العقود اإل 90)

  مع -
ر  عـدم وجود مالك وظيقر ــير العمـل وتكليف العـاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عل سـ

 
ــلبـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تمـد ممـا أثر سـ

تهم الوظيفية مما    أدى إل    بأعمال ال تتناســـب مع مؤهالتهم العلمية وخي 
ر
التأخير ا

   اليومية  األعمال والقيام ب اإلنجاز 
ا
عدم مراعاة المؤهل العلم  والتخصــ    عن فضــع

اف عند التكليف لبع  المهام  . اإلشر  ية بالمستشقر

  نصـ 187م المادة )مخالفة أحكا  -
انية والحسـابات والمخازن والبر ر  ( من الئحة المير

ــــروف يتم  ف العهدة لمواجهة  عل أن   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    ف    مصــ
ر
ر التوســــع ا ر حيث تبير معير

 . لإلنفاق ا أسلوبعهد واتخاذها 

ـــــهرية عل بند   مكافآت ف مبالغ مالية ك  - ــ ــ ر   مكافآتشـ ر دون وجود مي  لغير العاملير
ر ذلك بال ر )يجير قانون عالقات العمل رقم بشأن    (148-147مخالفة ألحكام المادتير

 م. 2010( لسنة 12)

ـــــتاذ  - ـــ ــ ــ ــ ـــــك دفير أسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب الودائع واأل   عدم مسـ ـــ ــ ــ ــ   تقيد    ماناتلحسـ
تدون في  المبالغ البر

ــاب المذكور  ـــــرف  بالحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــتاذ أ من  وأن يفرد لكل نوع من هذه المبالغ دفير   أو تصـ   سـ
ـــــ  علي  المادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــب ما نصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــاعد حسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــابات  163مسـ ـــ ــ ــ ــ انية ولحسـ ر ( من الئحة المير

 المخازن. 

ــــقر مما أثر عل  - ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــــادرة عن مدير عام المسـ ــ ــ إلغاء وتعديل العديد من القرارات الصـ
 عل قوة  األمر    قوة القرارات وعدم تنفيذ أغلبها وتأخر البع  األخر 

 
ــلبا ــ ــ ــ ــ ــ الذي أثر سـ

 . بالجهة دارة اإل 

ــــب الهيكل التنظيم   إدارة    عدم قيام - ــ ــ ــ ــ  بالدور المناط بها حسـ
ــــقر ــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــ ــ الجودة بالمسـ

ــــوص عن  ــ ــ ــــفيات بمتابعة التغذية والنظافة وإعداد التقارير الدورية بالخصـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ للمسـ
م اطات الصحية والبنود الواردة بالعقد المي 

 . مدى مطابقة االشير

مستشقر صدور تكليفات لر ساء وحدات طبية دون عرضها عل اللجنة العلمية بال -
ـــــنة  545بالمخالفة ألحكام قرار رقم ) ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2019( لسـ ـــ ــ ــ ــ اعتماد الهيكل التنظيم   بشـ

 . الداخل  للمستشفيات

ــــجل اال  - ــــك سـ ر بالمخالفة للمادة  جتماععدم مسـ ــــؤون الموظفير ات الخاص بلجان شـ
ـــــنة  12( من الالئحة التنفيذية من القانون رقم )57) ـــ ــ ــ ــ ـــــأن    م2010( لسـ ـــ ــ ــ ــ عالقات  بشـ

 . العمل
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ــــتق - ــ ــ ــ ــــدور قرارات اسـ ــ ــ ــ ــــها صـ ــ ــ ــ  عل    الة والندب دون عرضـ
ا
ر عمع ــــؤون الموظفير ــ ــ ــ لجنة شـ

بشـأن   م2010لسـنة    (12( من الالئحة التنفيذية من قانون رقم )53بأحكام المادة )
 عالقات العمل. 

ــــيانة -   صـ
ر
  ا
اجر ــــقر أدى   الير ــــتشـ ــــامإقفال بع  األإل  مرافق المسـ ــــا ل    قسـ نتيجة للمشـ

ــــم عل   الفنية بالمببر ونذكر منها  ــ ــ ــ ــــبيل المثال قسـ ــ ــ ــ ــــاريةسـ ــ ــ ــ  العظام والسـ
ا
ــــع ــ ــ ــ عن ل فضـ

ــــقر أدى أعمال    توقف ــــتشـ ــــيانة والتطوير بالمسـ ــــتوى الخدمات مع إل  الصـ تراجع مسـ
 . للمستشقر ية سـرير السعة العل  لدواع  الصيانة اثر  قسامإخالء بع  األ

ر عدم االســــتفادة من منظومة األ  - ة  كســــجير الموردة من قبل وزارة الصــــحة بســــبب كير
 األعطال. 

  األعمال تـشجيعية دون تحديد   مكافآتقرارات  ف   بةصـدار المـستـشقر  إدارة    قيام -
  أوجب أو    المنجزة 

ــــدار    البحوث المهنية البر ــ ـــــرف   قراراتإصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ لهم بالمخالفة  الصـ
ــنـــة  12( من الالئحـــة التنفيـــذيـــة للقـــانون رقم )124للمـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2010( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

 عالقات العمل. 

ــيــارات المملوكـة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص السـ ــ ـــ ــ ــ ــ   البيــانـات المقــدمـة بخصـ
ر
ر أن هنــاك عـدم تطــابق ا تبير

ــــقر من قبل رئيس وحدة الحركة ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــــف ا لللمسـ ــ ــ ر أن الكشـ لمقدم إلينا أن  حيث تبير
ــــيارات   ــ ــ ــ ر كان عددها   53عدد السـ   حير

ر
هناك  عل أن   وبالتال  فإن ما تقدم يدل   55ا
  الرقابة عل 

ر
. إل  وقد يؤدي  األصول ضعف ا

 
  بعضها الحقا

 تال ر

ــيــــانــــة دوريــــة   جهزة األ أغلــــب    تعطــــل وتوقف - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الطبيــــة وهو نــــاتج عن عــــدم وجود صـ
 المختصة.  شـركةمن قبل ال مجدولة ومعايرة 

من حيث منع ازدواجية العمل لبع     عدم تفعيل الئحة اســــتخدام العنا  الطبية -
ــتخدام العا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحة بالمخالفة لالئحة اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   قطاع الصـ

ر
ر من ذوي العنا  الطبية ا ملير

 م. 2009( لسنة 418المهن الطبية والطبية المساعدة رقم )

ية   انية التست  ن  المت 

 الباب األول

  تحـــدث بـــالكـــادر  -
ات البر عـــدم إخطـــار وزارة المـــاليـــة ووزارة العمـــل والتـــأهيـــل بـــالمتغير

  بـالجهـة من حيـث )التقـاعـد 
 –اإلعـارة   –الخـدمـة  إنهـاء –النـدب    –النقـل   –الوظيقر
 (. يفاداإل  –الوفاة 

ــــة عند إعداد   - ــ ــ ــــوعية ومدروسـ ــ ــ ــــس موضـ ــ ــ ــــتناد عل أسـ ــ ــ ــــروع عدم االسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ انية   مشـ ر المير
 التقديرية. 

    عــدم تحــديــث البيــانــات المــاليــة -
 
لمــا هو موجود بــالمنظومــة الموحــدة لمرتبــات  وفقــا

ر الجهة وزارة الماليةاألمر  الدولة  . الذي ترتب علي  عدم تطابق البيانات بير

ــ - ــ ــ ــ ــ ــ ــــتغالل المبالغ المالية المخصـ ــ ــ ــ ــ ر الذين انته  عالقتهماسـ ــــة للعاملير ــ ــ ــ ــ     صـ
ر
بالعمل ا

امتغطية اال ر جاع المبالغ لإليراد العام. لير  ات المالية وعدم اسير
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-   
ر
بالمخالفة للمادة    دينار   2,539,729بمبلغ قدره  الباب األول  ات  مصــروف التجاوز ا

انية والحسابات والمخازن. 13) ر  ( من الئحة المير

    همال اإل -
ر
ـــــور ا ـــــ  ل  مبلغ  إحالة   والقصـ  الطب   والمخصـ

ر   التأمير
ر
ـــــاهمة ا قيمة المسـ

ضــافة إل % باإل 3والذي يمثل مســاهمة جهة العمل بقيمة    دينارل  540,000وقدره  
ــــاهمة العنا  الطبية    525,000 ــــتغالل  2دينار والذي يمثل قيمة مسـ % وقد تم اسـ

   
ر
  تغطيـــة العجز ا

ر
ــا ترتـــب عليـــ  عـــدم وجود غطـــاء تـــأم البـــاب األول  المبلغ ا    ممـ

يبر
  للعنا  الطبية. 

ـــــامن   - ــ ـــــندوق التضـ ــ   صـ
ر
  تتمثل ا

انية والبر ر ـــــابات خارج المير ــ ـــــداد بنود حسـ ــ   سـ
ر
التأخير ا

ــــريبو  ــ ــ ــــريبة الجهاد و ضــ ــ ــ     ة الدمغة حيث يتم استقطاعها ضــ
 
 أرصدة ورغم وجود  شهريا

ــــدادها مكانيإل  ــ ــ ــ ــــقر بتعلية األإال أن    ة سـ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــــدة قيام المراقب المال  ومدير المسـ ــ ــ ــ   رصـ
اموأصبح   ماناتائع واأل المتبقية لحساب الود ر  . ات قائمةالير

ر جملة الحواالت الواردة وجملة   - ــــروفاتظهور فرق بير     المصــ
ر
الباب األول  الفعلية ا

ــــنة المالية   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوع الفح  بالمخالفة لن   2021)مرتبات ومهايا( خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ م موضـ
ـــــين األ 10المادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــباب( من القانون المال  للدولة مما يتطلب توضـ ـــ ــ ــ ــ الناتجة عن   سـ
لفرو قــــات والمعــــالجــــات الالزمــــة حيــــالهــــا مع كيفيــــة تغطيــــة العجز من حيـــث  تلــــك ا
 . السيولة

ي 
ن
 الباب الثان

 من خالل لملية ألمال الفحص والمراجعة تكشف لنا مجمولة من المالحظات نوردها فيما يلي: 

ـــــراء عن طريق التكليف المباشر  - ر )الشــ ( من الئحة 68-10 دون مراعاة أحكام المادتير
  العقود اإلداري

ر
ـــــة عرض وحيد ا ـــ ــ ــ ــ يات اجتماعاتها لدراسـ ـــــير ـــ ــ ــ ــ ة حيث تعقد لجنة المشـ

يات المتعلقة بالمستلزمات والمعدات الطبية.   أغلب المشير

ــــرف بيانات إذن عدم اســــتيفاء   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 99حســــب ما نصــــ  علي  المادة )الصــــــ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ـــــروف القيام بتحميل السنة المالية ب - ــ (  13تخصها بالمخالفة ألحكام المادة )ات ال مصــ
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

يات األ  - ــــير ــ ــ ــ ــــتلزمات والمعدات الطبية بالتعامل مع   دويةلوحظ قيام لجنة مشـ ــ ــ ــ والمسـ
ــــركات ــ ــ ــــر معينة ومحدودة و   شــ ــ ــ ــــركاتدورها عل    اختصــ ــ ــ ها  إجراءاتمحدودة وأغلب   شــ
ـــــكلية   ــ ــ ــ ـــتكمال شـ ــ ــ ــ ــ ر أن   السـ ـــــتندية حيث تبير ــ ــ ــ ـــــر الدورة المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ اللجنة الخاص   محضـ

يات وأمر التكليف الصــادر لل  ــركةبالمشــير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     وأذن االســتالم  شــــ
 
  ذات التاريــــخ أحيانا
ر
ل  ا

 : ونذكر منها عل سبيل المثال 

ــالن    45,000بقيمـــة    8/ 6رقم  إذن  ف    بموجـــب - ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركـــةلصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارمـــا    شـ   فـ
هيلبر

ر    ومن خالل الفح  والمراجعةل  للمستلزمات الطبية   محضـر التكليف و أمر    بانتبير
ـــــاريــــخ   ــ التـ ذات    

ر
ـــــا ا ــ ـــــ  جميعهـ ــ ـــــانـ ــ ـــــازن كـ ــ المخـ ــتالم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ ـــــات وأذن  ــ يـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ ـــــة  ــ لجنـ

 م. 2021/ 06/ 17
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ــالن    41,500بقيمة    8/ 20رقم  إذن  ف    بموجب ▪ ــ ــ ــ ــــركةلصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــق  شـ ــ ــ ج  دمشـ
ر  ل  للمســــتلزمات الطبية ــر بان  ومن خالل الفح  والمراجعة تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لجنة   محضــ

يات وأمر التكليف كان بتاريــــ  ــــير ــ ــ ــــتالم المخازن و   م. 2021/ 06/ 13خ  المشـ ــ ــ أذن اسـ
  م2021/ 06/ 16كان بتاريــــخ 

 
 الوحيد.  بأن  العرضعلما

ــالن    51,600بقيمة    8/ 21رقم  إذن  ف    بموجب ▪ ــ ــ ــ ــــركةلصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــق  شـ ــ ــ ج  دمشـ
ر  ل  للمســــتلزمات الطبية ــر بان  ومن خالل الفح  والمراجعة تبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لجنة   محضــ

يات وأمر التكليف كان بتاريــــخ   تالم مخازن كان أذن اســو   م2021/ 06/ 13المشــير
  م2021/ 06/ 16بتاريــــخ 

 
 بأن  العرض الوحيد. علما

ــــهريــة المؤقتــة بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة ) ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قــانون  7تجــاوز االعتمــادات الشـ
  بع  البنود ونذكر منها عل سبيل المثال: 

ر
 النظام المال  للدولة ا

 االعتماد الشهري المؤقت  البند 

 189,333 النظافة

   اإليجارات
 18,333 والمبانر

 20,800 مطبوعات وقرطاسية
 

ي   اإليجارات
ن
 والمبان

ـــــداد قيمة   - ــ ر األجانب )العنا  الطبية   اإليجار تم سـ   الخاص بالعاملير
ـــــكبر ــ للمببر السـ

مببر منذ ســـنوات ولم يتم اعتماد ملحق تجديد العقد إيجار   الوافدة( بموجب عقد 
ـــــرائبل  لدى مصلحة ال ــ ـــ ــ ــ ــ  عن عدم  ما يفيد إرفاق    عدمضــ

ا
 اعتماد ملحق العقد وفضع

ة الدمغة  ضــريب( من قانون  89 بالمخالفة ألحكام المادة )ضــريب   شهادة سداد  إرفاق  
 م. 2010( لسنة 7رقم )

ـــــريب ( من قانون  89الفح  عدم مراعاة أحكام المادة )أعمال   لوحظ من خالل  - ــ ــ ة  ضــ
   م2010( لســــنة  7الدمغة رقم )

ا
ــــريب   ضــــشــــهادة ســــداد  إرفاق   عن عدمفضــــع ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ما أو  ــ

 . ة الدمغةضـريبيفيد سداد 

ــــنة  12( من قانون رقم )67عدم مراعاة المادة ) - ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ عالقات العمل  بشـ
  حــــددت نموذج عقــــد العمــــل وعــــدم جواز تنفيــــذه إال بعــــد اعتمــــاده من الجهــــة  

البر
  . المختصة

  توريـــد الكميـــات المتعـــاقـــد عليهـــا للمخـــازن بـــالمخـــالفـــة للمـــادة ) -
ر
من (  135التـــأخير ا

 . ةداريالئحة العقود اإل 

ــروف بلغ  جملة المبالغ ال - ــ ــ ــــركةة لمصــ ــ وذلك   دينار   533,915المسار مبلغ وقدره    شــ
مـن   ة  اـلفـير مـن 2021/ 7/ 31إل    م2021/ 1/ 1عـن  ــــد  ــ ــ ــــديـ ــ ــ اـلعـ وجـود  مـن  ــــاـلرغـم  ــ ــ بـ م 

 : وأهمها ما يل  ل وحدة المطبخ والرقابة الغذائية مشـرف المالحظات الواردة بتقارير 

الواجبات الغذائية وخروج الواجبات الغذائية  بشـأن   علي  بالعقد عدم توفير ما ن    -
 . ناقصة

النظــافـة العــامـة من حيــث التعقيم بـالبخــار كمــا هو موجود  عل    عـدم المحــافظــة ▪
ــــروط ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ة الحجم للتخل  من القمامة بالطرق    شـ العقد وتوفير حاويات كبير

 . السليمة

امعدم  ▪ ر  . تمربنظافة وترتيب المخزن والثالجات بشكل مس  الير
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  للمادة )إدارة    مخالفة ▪
م بخصـوص تشـكيل لجنة  16المسـتشـقر ( من العقد المي 

  مجال التغذية
ر
ة واالختصاص ا   . فنية يتم تشكليها من ذوي الخي 

  مع إدارة   تم التعاقد من قبل -
ـــــركةالمستشقر ــ ــ ــ   طرابلس للخدمات والنظافة العامة شــ

  بتقديم خدمات النعل أن    وين  العقد 
ر
  ظافة وتشغيل المغاسليقوم الطرف الثان

ــــر ومكافحة ال ــ ــ   و   اتحشــ
  سنة  القوارض داخل المستشقر

ر
ــــركةم والزال  ال2017ا ــ ــ  شــ

  دينار   195,000  ة وقدرها إجماليتاريخ  وبقيمة  إل   تقوم بتقديم خدماتها 
 
ــــهريا ـــ ــ ــ ــ   لشـ

ــــروف وبلغ  جملة المبالغ ال ــ ــ ــ ــ ــــركةة لصالن  مصــ ــ ــ ــ ــ طرابلس لخدمات النظافة العامة    شــ
  لم 2021لســـنة    7-6-5-4-3-2-1وذلك عن األشـــهر    نار دي  1,365,000مبلغ وقدره  
ر أعمال  ومن خالل  : الفح  والمراجعة تبير  

ر
  اآلن

حسب المتفق علي  من كافة    شــركةالعمل المطلوب من الإنجاز   ما يفيد إرفاق   عدم -
  يوضـن مداأل

  وتقرير فبر
ام  ى قسـام بالمسـتشـقر ر ـــــركةال  الير ــ ـــ ــ ــ ــ   كتفاءاالو   ببنود العقد   شـــ

 . بتقرير معد من رئيس قسم الخدمات العامة

امعدم  ▪ ر م الواردة بالمواد ) شـركةال الير  . (7-6-3-1ببنود العقد المي 

ام إدارة عدم  ▪ ر   بتطبيق ما جاء بكشــــف الجزاءات التأديبية المرفق الير
المســــتشــــقر

  طرابلس المركزي و 
ــــقر ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ر مسـ م بير ــــركةبالعقد المي  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ طرابلس للخدمات    شـ

 . والنظافة العامة

 يةمصـرفلحسابات ال ا 

 (  الباب األول )المرتبات والمهاياحساب  

ــــرف بلغ  قيمة الصكوك المعلقة حسب ما جاء بمذكرة تسوية حساب ال ــ المعدة    مصــ
  ذات التاريــــخ مبلغ وقدره  

ر
ــــتوجباألمر    5,807,712ا    عل إدارة   الذي يسـ

ــــتشــــقر المسـ
ــويـــة المعلقـــات ال  جراءاتاتخـــاذ اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب وتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وإجراء    ظـــاهرة الالزمـــة حيـــال هـــذا الحسـ

 مصـرف. المطابقة مع ال

ــــ - ــ ــ ــــكوك معلقة مضـ ــ ــ ــــىظهور صـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمها من   6عليها أكير من    ــ ــ ــ   لم يتم خصـ
ــــهر والبر ــ ــ أشـ

ـــــرف الحسـابات ال ــ ـــ ــ ــ ــ المنصـوص   جراءاتية وتجاوزت المدة القانونية دون اتخاذ اإل مصـــ
انية والحسابات والمخازن118وفق إحكام المادة ) ر   . ( من الئحة المير

 ماناتحساب الودائع واأل 

  
ر
ي لهذا الحســـاب ا م حســـب مذكرة تســـوية حســـاب  2020/ 12/ 31بلغ الرصـــيد الدفير

  ذات التاريــــخ مبلغ وقدره  مصـرف ال
ر
 . ولم تطرأ علي  أية حركةدينار  1,405,286ا

ــــب ما جاء بالمادة )  جراءاتولم يتم اتخاذ اإل  ــ ــ ــ ــ ــــوص عليها حسـ ــ ــ ــ ــ ( من الئحة 162المنصـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

 المخــــــازن

ـــــرف عدم وجود منظومة تنظم عمل المخازن لتسـهيل عملية الجرد و  - ــ ـــ ــ ــ ــ ومعرفة    الصـــ
  تواريــــخ محددة   رصـــدة األ

ر
عن  ات المادية المتاحة للمســـتشـــقر مكانيبالرغم من اإل ل  ا
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ــــير و  ــ ــــابقة مما يعد تقصـ ــ ــــنوات سـ ــ ــــقر إدارة  من   إهمال سـ ــ ــــتشـ ــ     المسـ
ر
ــــاءا ــ مثل هذه    إنشـ

 . المنظومات للعمل بها 

ـــــقر إدارة    مخالفة - ـــــتشـ انية والمخازن  292ادة )للم المسـ ر ــابات والمير ـــ ( من الئحة الحسـ
  تن 

  كمــا يتم جردهـا  عل   والبر
ئ
ــنــة بطريقــة الجرد الجزن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جرد المخــازن خالل السـ

 . مراحل مرة كل سنةعل  جردا كليا شامال 

   295للمادة رقم )  المـستـشقر إدارة   عدم تقيد  -
( من الئحة الحـسابات والمخازن والبر

  مواعيد تحدد باالتفاقتن  بان يتم الجرد الكل  ا
ر
 . لشامل ا

ــــقر إدارة   عدم تقيد  - ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ر بما جاء   المسـ ــــابات  303-302)  بالمادتير ــ ــ ( من الئحة الحسـ
 . المخازن التابعة للمستشقر عل  والمخازن فيما يخ  التفتيش

ــــقر إدارة    مخالفة - ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ   الخاص بحفظ   المسـ
ر
ــــل الثان ــ ــ ــــناف الفصـ ــ ــ     بالمخازن  األصـ

 
وفقا

  المخازن 222-221-220-219-2018)  للمواد 
ــــل الثالث الخاص بموظقر ــ ــ ــ ــ ( والفصـ

    وواجباتهم
 
ــــجالت 226-225-224-223للمواد )وفقا ــ ــــل الرابع الخاص بسـ ــ ( والفصـ

  المخازن
 
انية والحسابات والمخازن231للمواد )وفقا ر  . ( من الئحة المير

والمعدات الطبية فهو عبارة    جهزة عدم صــــالحية مخزن المعدات الطبية لتخ ين األ  -
ــــفين ممــا يعرض محتويــاتــ  للتــأثر بــالعوامــل الجويــة والحرارة جعن )هن ــ ـــ ــ ــ ــ ر( من الصـ
 والرطوبة. 

  المخازن ولم يتم الأصناف    وجود  -
ر
فيها وفق المطلوب حيث كلف     تصــــرف راكدة ا

  تم 
ـــــطرة القلبية والبر ــ ـــــة بوحدة القسـ ــ الدولة مبالغ  طائلة وه  عبارة عن مواد خاصـ

 . (GE) شـركةها بجهاز أمري   الصنع من إنتاج تزويد

 
ن
اء العام   مستشق  م 2020/  2019لسنة   الخرصن

 نظام الرقابة الداخلية

ــادة ) - ــ ــــوص المـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــال  بتطبيق نصـ ــ ــــب المـ ــام المراقـ ــ ــدم قيـ ــ ــــة  24عـ انيـ ر ــة المير ــ ( من الئحـ
ــــابات والمخازن ــــأن   والحسـ اف المتابعة و بشـ ــــن تطبيق    اإلشر ــــم المال  وحسـ عل القسـ

 . وإحكام قطاع الرقابة الداخليةية القواعد المال

-   
ر
ــور مكتــب المراجعــة الــداخليــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوره المنــاط بــ  عل أ مــل وجــ  وعــدم أداء    قصـ

ــــقر تحدد فيها  ــتشـ ــ ــير العمل بالمسـ ــ    أهم    إعداده لتقارير دورية عن سـ
المالحظات البر

اح سبل معالجتها  دارة اإل إل  يجب أن ترفع  . المختصة واقير

  مسك سجل ل -
ر
المتعلقة    يةساسالثابتة وتدوين البيانات األ   األصول   حصـر القصور ا

ــــل عل حدة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافةمتابعت  من حيث اإل و   بكل أصـ ــ ـــ ــ ــ ــ  بأول بما   ضـ
ا
ــــتبعاد من  أوال ــ ـــ ــ ــ ــ واالسـ

(  11يتما ر مع قواعد المحاســــبة بالمخالفة لمنشــــور رئيس ديوان المحاســــبة رقم )
 . م2018لسنة 

انية مما تتطل  - ر   إعداد التقديرات الخاصـــة ببنود المير
ر
األمر إل إصـــدار   بعدم الدقة ا

ر البنود  ــــكل مغاير لما ورد  الذي ترتباألمر    قرارات مناقلة بير ــ انية بشـ ر عن  تنفيذ المير
 . بالتفويضات المالية
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ـــــة العامة لبع   إجراء   عدم - ــ ــ ــ ـــــتمرارية مثل عقود النظافة    األعمال المناقصـ ــ ــ ــ ذات االسـ
  الئحة العقود اإل   عاشــةواإل 

ر
رات المنصــوص عليها ا  ةداريوالصــيانة دون وجود المي 

ــــول عل  األمر   ــ ــــعار الذي ال يمكن مع  الحصـ ــ ــــعار عادلة ومتوافقة مع  أسـ ــ ــــوق   أسـ ــ السـ
 . العادلة

ية    جراءاتعدم اتخاذ اإل  - انية التســيير ر الالزمة حيال الصــكوك المعلقة بحســابات المير
ــــروفات –  المرتبات) ـــ ــ ــ ــ ر   ماناتحساب الودائع واأل العمومية( و   المصــ وحساب تحسير

ــــحية رغم تجاوزها اآلجال القانونية وذلك بالمخالفة للمادة   ــ ـــ ــ ــ ــ وتطوير الخدمات الصـ
انية118) ر  المخازن. و  والحسابات ( من الئحة المير

ــــرف  ضــعف التع يز المســتندي لبع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99بالمخالفة ألحكام المادة )أذونات الصــــ
انية والحسابات والمخ ر  ازن. من الئحة المير

ــــرفل    بع  تواريــــخ الختم الخاص بمكتب المراجعة الداخلية يسبق تاريــــخ  - إذن الصــ
ــــور األمر     نظام الرقابة الداخلية المطبق وقصـ

ر
ــــن ا ــــعف الواضـ الذي يظهر مدى الضـ

  أحكام الرقابة والمراجعة
ر
ـــــرف    عملياتعل   دور المراجعة الداخلية ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ وذلك الصـ

انية والحسابات والمخازن ( من الئحة99بالمخالفة لن  المادة رقم ) ر  . المير

ن وتطوير الخدمات الصحية  تحسي 

  غير  
ر
ــــتخدام هذا البند ا ــ    األغراضيالحظ اسـ

ر
ــــتخدامات ا ــ ــــة ل  وكان  االسـ ــ ــــصـ ــ المخصـ

ــــرائبوالل  ســداد قيمة االســتقطاعات القانونية من الجهاد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والتضــامن وســداد قيمة    ضــــ
. العمل اإل   

ر
  ضاا

 الحروق وجراحة التجميل لسنة  
ن
 م 2020-2019مستشق

 نظام الرقابة الداخلية  

( الخاصة بتكوين لجان 8-6-4)  رقامذو األ  عدم تفعيل قرارات مدير عام المستشقر  -
يات  ر  –)المشير يات( –شؤون العاملير  . استالم المشير

ــتفــادة من المنظومـات اإل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ونعـدم االسـ ــــائيــة دقيقـة  لكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تقــدم بيــانـات إحصـ
يـة البر

  
ر
ــــهم ا ـــ ــ ــ ــ ــــفةوتسـ ـــ ــ ــ ــ ر ا أرشـ لقطاعات ناهيك عدم مطابقتها للبيانات  وحفظ وتبادلها بير

 الواردة بالحواالت المالية الصادرة عن وزارة المالية. 

-   
ر
ـــــير دور المراقب المال  ا ــ ــ ــ اف تقصـ ـــــؤون المالية    اإلشر ــ ــ ــ ـــــم الشـ ــ ــ ــ ـــــير العمل بقسـ ــ ــ ــ عل سـ

ــــندة لهما   األعمال وتداخل   ــــات المسـ ــــاصـ المالية المنجزة بينهما ودون مراعاة االختصـ
انية والحسابات والمخازن (24بالمادة ) ر  . من الئحة المير

ــــول واال - ــ ــ ــ ــــر بعملية    كتفاءعدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ــــوفات الجرد واأل ــ ــ ــ ــ ر كشـ ــــدة المطابقة بير ــ ــ ــ ــ ــــتاذ المخازن لتحديد  رصـ ــ ــ ــ ــ ية بدفير اسـ الدفير

انيــــة    (299  االختالف أن وجــــدت وذلــــك بــــالمخــــالفــــة المــــادة )أوجــــ ر من الئحــــة المير
 . والحسابات والمخازن

ــــر عملــ  مــازال  إال أن    رغم وجود مكتــب للمراجعــة الــداخليــة - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل المهــام   يقتصـ
  تن
ـــــر التقليدية والبر ــ ــ ــ   المراجعة المستندية والحسابية دون أن يمتد عمل   حصــ

ر
إل  ا
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ــابـــة المـــال  وإعـــداد تقـــارير دوريـــة    األداءالـــداخليـــة وتقييم    عمليـــات تقييم أنظمـــة الرقـ
 . بالخصوص

ـــــاب األ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل تحليل  لحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسيكون األ   مـانـاتعـدم وجود سـ ــ ـــ ــ ــ ــ والمرجع بمتـابعـة   سـ
امـاال ر انيـة   (163)المـادة    ات عنـد القيـد واالتفـاق بـالمخـالفـة ألحكـاملير ر من الئحـة المير

 . والحسابات والمخازن

ــالبيانات األ الثابتة وتدوين    األصــــول عدم مســــك ســــجل   -  ية المتعلقة بكل أصــــلســــاســ
عل حدا وذلك لمتابعت  والمحافظة عل أصول الجهة موضوع الفح  والمراجعة  

 . م2018( لسنة 11بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم )

ر   - ئ للمخــازن بمخــالفــة ألحكــام المــادتير من الئحــة  (293)عــدم القيــام بــالجرد المفــاج 
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ية   انية التسيت  ن    )الباب األول(المت 

ـــــروف بلغ  جملة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر الفح     خالل الباب األول  ات  مصـ   مبلغ  م2020-2019ســـنتير
   ل  التوال  دينـار عل   7,223,558  -  6,785,881قـدره  و 

ر
ـــــات  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغـ  التفويضـ حير

ــنــــة    المــــاليــــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــــة    دينــــار   8,200,000مبلغ    م2019لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
بلغـــ     م2020بينمــــا ا

 : وقد لوحظ ما يل  ل دينار  6,407,029

ـــــالن    1,986م بقيمة  2019/ 9/ 8بتاريــــخ    9/ 16رقم  إذن  ف   - ــ ــ ـــــركةدينار لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ   شـ
ـــــقر بوقود ديزل تم  ف القيمة من  ــ ـــــتشـ ــ يقة مقابل تزويد المسـ  الباب األول  الي 

ا
 بدال

  
ر
 . من  فها من الباب الثان

ر الذين لم يتقاضــوا مرتباتهم من وزارة المالية   ▪  ف ســلف مالية لبع  العاملير
 . دينار دون تسويتها نهاية السنة المالية 44,000حيث بلغ  قيمة السلف 

ـــــاب المرتبات بالحوالة الواردة من وزارة المالية   ▪ ــ ــ ــ ـــــف حسـ ــ ــ ــ من خالل مطابقة كشـ
ــــه ــ ـــ ــ ــ ــ ــاير  لشـ ـــ ينـ ر وجود 2019ر  ـــــدد    م تبير ــاتهم  69عـ ـــ ـــــال مرتبـ ـــــة  موظف تحـ   بقيمـ

دينار لحســاب المســتشــقر وليســوا من ضــمن القوى العمومية للمرفق   71,922
 . من كشف الحوالة الشهرية بةلغاء األسماء وعدم مخاطبة وزارة المالية

ـــــم الغياب بمبلغ   - ــ ــ ــ ـــــاب وزارة الماليةإل   40,615عدم تحويل خصـ ــ ــ ــ ـــــنة    حسـ ــ ــ ــ خالل سـ
ر يبضـر لم يتم تحويل وكذلك م 2020  . حساب وزارة الماليةإل  2,259ة فلسطير

ــنـة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رغم انتهاء  دينـار   619,968م بقيمـة  2020 ترد مبـالغ من وزارة المـاليـة خالل سـ
 . عالقتهم الوظيفية

ية   انية التسيت 
ن
ي )المت 

ن
 (الباب الثان

ــــروف بلغ  جملة   ــ ـــ ــ ــ ــ    مصــ
ر
ة الفح   ات الباب الثان   وقدره   مبلغم  2020-2019خالل فير

ر بلغ  التفويضـــات المالية  ل  التوال  دينار عل    2,732,592  –  3,734,878   حير
ر
عن ا

ـــة   ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدره   م2019سـ ـــــار   3,860,000  مبلغ وقـ ـــة    دينـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا عن سـ ـــــ     م2020بينمـ بلغـ
ر  من خالل الفح  والمراجعةل 2,742,748 : تبير  

ر
 اآلن

ــــراءعمليات  أغلب   إتمام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  عن طريق التكليف ا الشــــ لمباشر بالمخالفة لن  المادتير
 : ومن ذلك ل ةداريالعقود اإل  حةالئ من ( 9-10)
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 التاريــــخ  القيمة  إذن الصـرف  البيان  ت

 م 2019/ 5/ 1 126638 5/ 7 الذهبية شـركةعقد نظافة   1

اء مكيفات  2 ر  شـركةشر  م 2019/ 7/ 15 8454 7/ 9 مرسير

اء مكيفات  3 ر  شـركةشر  م 2019/ 7/ 15 9450 7/ 10 مرسير

اء مشارط جراحية  4  م 2019/ 12/ 31 19750 12/ 55 أنوار العاصمة شـركةشر

 م 2019/ 12/ 31 10565 12/ 56 األزير للمعدات  شـركةتوريد مشغالت   5
 

ـــــابـات والمخـازن بعـدم وجود إقرار 26مخـالفـة المـادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
الــذي ترتــب عليــ  وجود  األمر    كتــان   من المراقــب المــال  يفيــد بوجود تغطيــة مــاليــة

ام ر الذي يســـتوجب  ل األمر  دينار خالل ســـنوات ســـابقة  698,393ات مالية بلغ   الير
امالمستشقر تسوية هذه االإدارة  عل ر  . اتلير

 الطب   وذلك بال  قيام المراقب المال  بةجراء مناقلة -
ر ـــــرف لتغطية التامير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ بةجراء    تصـ

ر والعمـل اإل    منـاقلـة من بنـد عالوة التميير
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ     مكـافـآتوبنـد ال ضـ

ر
ـــــاهمـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ لبنـد المسـ

ــــالرغم من وجود   بـ  الطب   
ر ــــامير ــالتـ ــ امـ ر   قرارات  الير

ر
ــــل ا ــــان جرد  )ات تتمثـ ــــة    –لجـ لجنـ

ر  يات –شؤون العاملير  . (لجنة المشير

 م2020سنة    عن   يراداتاإل 

ــــقر جراحــة الحرو   يراداتبلغــ  جملــة اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ق والتجميــل للعــام المــال   الفعليــة لمسـ
 : حيث لوحظ ما يل  ل الفعل   يراداتمن واقع كشف اإل  22,757بمبلغ قدرة م 2020

ــــيل  إدارة    عدم قيام - ــ ــ ــ ــــقر بتحصـ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ المقه ومحل المواد الغذائية عن   إيراداتالمسـ
  
ر
 . م2020/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ا

ــعـــار عـــدم التقيـــد بـــاأل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الئحـــة عالج األجـــانـــب حيـــ  سـ
ر
  الواردة ا

ر
ث لوحظ اختالف ا

الذي يســــتوجب  األمر   جباية رســــوم عالج األجانب من شــــخ  آلخر ولنفس العالج 
  الالئحةإدارة  عل

ر
   . المستشقر التقيد بما جاء ا

ن وتطوير العالج   تحسي 

ــــة   ــ ــ جمـلـ ــــ   ــ ــ ــــبـلغـ ــ ــ ــــروفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ من  مصـ ة  الفـير ــــك خالل  ــ ــ وذلـ ــــاب  ــ ــ البـ إل   م2019/ 1/ 1ات 
ــــ  ال  997,682م مبلغ  2019/ 12/ 31 ر بلغـ   حير

ر
ــار ا ــ ــــة مبلغ  دينـ ــاليـ ــ ـــــات المـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تفويضـ

ر ذونات الصـرف من خالل الفح  والمراجعة أل و ل دينار  1,000,000 : تبير  
ر
 اآلن

ــــراءعمليات  أغلب   إتمام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   الشــــ عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة لن  المادتير
 : ومنها عل سبيل المثال ل ةداري( من الئحة العقود اإل 10- 9)

 التاريــــخ  القيمة  إذن الصـرف  البيان  ت

 م 2019/ 7/ 17 192,275 7/ 1 روان  شـركةعقد تعقيم المستشقر   1

 م 2019/ 9/ 3 23,000 9/ 1 العلمية شـركة  أدويةتوريد  2

 م 2019/ 10/ 31 8,555 11/ 1 العافية شـركة مستلزمات طبية   3

 م 2019/ 10/ 31 57,000 11/ 2 ايرس  شـركة مستلزمات طبية   4

 م 2019/ 11/ 27 21,500 12/ 1 الظالل  شـركةتوريد مشغالت   5
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 الحوادث أبو سليم لسنة  
ن
 م 2020مستشق

 نظام الرقابة الداخلية  

مستنديا بالمخالفة    المصــروفاتبمراجعة    كتفاءعدم فاعلية المراجعة الداخلية واال -
 . حسب التنظيم الداخل  للمستشفياتإلي   لالختصاصات المستندة 

  مســــك ســــجل إغفال إدارة   -
ر
الثابتة والخاص بتدوين البيانات   األصــــول المســــتشــــقر ا

ــاأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــافـــات  سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل عل حـــدى ومتـــابعتـــ  من حيـــث اإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـــة المتعلقـــة بكـــل أصـ
 . واالستبعادات أول بأول 

ــــجل الودائع واأل  - ــــك سـ ــــحيحة  ماناتعدم مسـ ــــورة الصـ     بالصـ
ا
ــــع ــــاك  عن عدمفضـ إمسـ

ــــاعد بالمخالفة ألحكام المادة ) ــ ــ ــ ــ ــــجل مسـ ــ ــ ــ ــ ــــابات  ( من الئحة ال163سـ ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر مير
 والمخازن. 

-    
ر
اف غيــاب دور المراقــب المــال  ا ــير العمــل وذلــك بــالمخــالفــة ألحكــام    اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل سـ

انية والحسابات والمخازن24المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــرف  ضــعف التع يز المســتندي ألغلب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99بالمخالفة ألحكام المادة )أذونات الصــــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ــــروف تحميل بع  البنود ب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــها بالمخالفة ألحكام المادة )مصـ ــ ــ ( من 10ات ال تخصـ
 . قانون النظام المال  للدولة

  تم    جراءاتعـدم اتخـاذ اإل  -
ــــكوك البر ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدار الالزمـة نحو الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ هـا من مـدة ت يـد عن إصـ

ــــهر بــــالمخــــالفــــة ل ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــــات  118ن  المــــادة )ثالث أشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
 . والمخازن

ــــقر بالمخالفة للمادة ) - ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ( من الئحة العقود  9عدم تفعيل لجنة العطاءات بالمسـ
   ةدارـياإل 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر بـةبرام جميع العقود بطريقـة التكلي إدارة    قيـامعن فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف  المسـ

ر )  . دارية( من الئحة العقود اإل 10-9المباشر بالمخالفة للمادتير

ــــول عل قرار كتان   إدارة    قيام - ــ  بةبرام عقود وارتباطها بنفقة بدون الحصـ
ــــقر ــ ــــتشـ ــ المسـ

ــــ  عليــــ  المــــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب مــــا نصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة  26من المراقــــب المــــال  حسـ ر ( من الئحــــة المير
 . والحسابات والمخازن

ــنوـية ـباال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـاف ات من  حتيـاجـعـدم االهتمـام ـبأعـداد مقـايسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المختلفـة    األصـ
انية والحسابات والمخازن232بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  . ( من الئحة المير

  والشــــامل لمحتويات المخازن بالمخالفة ألحكام   -
ئ
عدم االهتمام بةجراء الجرد الجزن

انية والحسابات والمخازن295-293-292المواد ) ر  . ( من الئحة المير

ية   انية التست  ن  المت 

 الرصيد  المصـروفات االعتمادات   البيان  

 135,980 15,364,020 15,500,000 الباب األول 

  
 630 4,848,870 4,849,500 الباب الثانر
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ر
ــــرف   التوسع ا ــ ــ ــ   نهاية السنة المالية بقصد  الصــ

ر
انية ا ر ضافة إل باإل   استنفادها من المير

ــــبند المرتبات األ الباب األول  من    مكافآت ف   ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــ (  13بالمخالفة لن  المادة )  يةسـ
انية  ر  . والحسابات والمخازنمن الئحة المير

ي 
ن
 الباب الثان

  4,848,870م مبلغ  2020/ 12/ 31وحبر    2020/ 1/ 1الفعلية من    المصـروفاتبلغ   
ــنــة مبلغ  دينــار   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بلغــ  االعتمــادات المفوض بهــا خالل السـ   حير
ر
دينــار    4,849,500ا

حيـــث لوحظ  دينـــار   299,691   ف بقيمـــةذونـــات  تظهر عينـــة الفح  لمجموعـــة أل 
 : جملة من المالحظات

 . المستشقر إدارة  من  األعمال تقرير يوضن تنفيذ إرفاق  عدم -

 ومنها التفوي  االعتمادات المفوض بها. إذن الصـرف  عدم استيفاء بيانات -

 . من قبل من قام باإلعداد وتوقيع شاهد الدفعإذن الصـرف  عدم اعتماد  -

ــــقر وتم  احتياجما يفيد  إرفاق   عدم - ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــــقر من الجهات المعنية بالمسـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ات المسـ
ــتالم  ــ ـــ ــ ــ ــ ــناف اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم غير مؤرخ وتم اعتماده من مدير   األصـ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة   بالمخازن بةذن اسـ

ـــــروف تحميل الســـنة بأي   م2019/ 12/ 19الصـــيدلة بتاريــــخ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ســـنوات ســـابقة  مصـــــ
انية والحسابات داريبالمخالفة لالئحة العقود اإل  ر  والمخازن. ة والئحة المير

 ماناتالودائع واأل 

  
ر
المبلغ    تجاوز دينار   428,159,000م مبلغ  2020/ 12/ 30بلغ رصــيد هذا الحســاب ا

( من الئحة 162العام بالمخالفة للمادة )اإليراد    حســـابإحالت  إل أشـــهر وعدم   6  مدة 
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

 يراداتاإل 

ة من ال  يراداتبلغ  اإل  ـــــلة خالل الفير ــ ــ ــ م مبلغ  2020/ 12/ 31حبر  م  2020/ 1/ 1محصـ
عــدم    ومن خالل الفح  والمراجعــة لوحظ   لدينــار من عالج األجــانــب فقط  19,075
  يراداتتوريـد اإل 

ا
ــــرف المقـاه  وال  إيجـاراتبـأول وعـدم جبـايـة    أوال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اإل  تصـ

ر
  يراداتا

  
ر
ــــرف   المحققة ا ( من 64بالمخالفة ألحكام المادة )  عل المستلزمات اليومية  منها الصــ

انية والحسابات والمخازنالئح ر  . ة المير

 جندوبة القروي  
ن
 مستشق

بالرغم    م2018( لســنة  545المســتشــقر بقرار وزير الصــحة رقم )إدارة   اســتمرار عمل -
ــحــة بحكومــة الوفـ19المــذكور بــالمــادة رقم )  القرار إلغــاء    من  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اق  ( من قرار وزير الصـ

  رقم )
ــنة  133الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأن 2019( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفيات    اعتماد التنظيم الداخل  م بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ للمتشـ

 . والمرافق الصحية

  المعتمد بقرار وزير  إدارة   استمرار عمل -
العمل والتأهيل  المستشقر بالمالك الوظيقر

ــنــــة  309رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتحــــداثــــ  بــــالرغم من وجود عــــدد كبير من 2020( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وعــــدم اسـ
ر   ر غير مســكنير   جهات أخري ووجود عدد من الموظفير

ر
ر للعمل ا ر منتقلير المســكنير
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ــافة إلبالمالك باإل  ــ ــ ر عل   ضـ ــكنير ــ ــ ر مسـ وجود أخطاء ببيانات المالك ووجود موظفير
 . أكير من وظيفة داخل المالك

   قصـــور قســـم الخ ينة بالمســـتشـــقر باســـتكمال وتعبئة -
ا
 الســـجالت المتعارف عليها أوال

  وحساب  الباب األول  بأول مثل دفير يومية الصندوق لحساب  
ر
وحساب الباب الثان

 مانات. الودائع واأل 

  مســك ســجلقصــور قســم  -
ر
عدم ضــافة إل بطاقات لألصــول الثابتة باإل أو  الخ ينة ا

اممسك سجل لال ر  . ات المالية والعهد لير

-   
ر
ــــم المراجعة الداخلية ا ــ ــ ــــعف قسـ ــ ــ   تحقيق الرقابة الفعالة عل أموال أداء   ضـ

ر
دوره ا

 حيث أن  ال يقوم بةعداد تقارير دورية عن ســــير العمل باأل
المالية    قســــامالمســــتشــــقر

  الختم عل استمارات و دور  يقتصـر و 
ر
 أذونات الصـرف. ه ا

ئ والجرد الــــدوري  -     عــــدم قيــــام المراجع الــــداخل  بــــأعمــــال الجرد المفــــاج 
 
ألحكــــام وفقــــا

ـــــابات والمخازن باإل 181المادة ) ــ ــ انية والحسـ ر ـــــافة إل ( من الئحة المير ــ ــ   ضـ
ر
ـــــوره ا ــ ــ  قصـ

 . القسم المال  بمسك السجالت المتعارف عليها إلزام 

ــور  - ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   مخاطبة وز ارة إد  قصــ
ر
  تطر المستشقر ا

ات البر عل بند  أ ارة المالية بالمتغير
 (. إيقاف - استقالة- إقالة-)وفاة المرتبات 

ـــــندوق(    إهمال  - ــ ـــــتكمال وتعبئة بيانات )دفير يومية الصـ ــ   اسـ
ر
ـــــم المال  ا ــ ـــــير القسـ ــ وتقصـ

  المنظومة اإلاألول    للباب
ر
  واالستعاضة عن  بالتسجيل ا

ر
ونوالثان ية بالمخالفة  لكير

انية والحسابات والمخازن81للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

ــــرف    عدم ختم المستندات المعززة  - ــ ــ ــ ــــرف  المرفقة بجميع للصــ ــ ــ ــ   بما يفيد أذونات الصــ
ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  لعـدم تكرار  فهـا بـالمخـالفـة للمـادة )الصـ

 
انيـة  105منعـا ر ( من الئحـة المير
 . والحسابات والمخازن

ـــــتندات المتي - ــ ـــــك عل جميع المسـ ــ ــــرف    دة عدم كتابة رقم الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ بما يفيد اتمام للصـ
ــــرف   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ انية والحســــابات  115بالمخالفة لن  المادة )إجراءات الصــ ر ( من الئحة المير

 . والمخازن

لصالن    465002دينار بالصك رقم   8,990بقيمة    6/ 18إذن الصـــرف رقم    بموجب -
ــــركة ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــمس الجبل لخدمات النظافة حيث لوحظ عدم وجود ختم المراقب   شـ ــ ــ شـ
  عن الخدمة المقدمة من قبل التقريإرفاق    المال  وعدم

ـــــركةر فبر ـــ ــ ــ ــ امومدى    شــ ر ها  الير
م وعدم سية مع مستند  محضـر العقد و إرفاق  بالعقد المي   الصـرف. الير

ـــــاب   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـــة لحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     503-213البـــاب األول رقم  ظهور مبـــالغ معلقـــة بمـــذكرة التسـ
ر
ا

ـــــهر  2020/ 12/ 31 ــ ــ ــ ـــــهرية لألشـ ــ ــ ــ ـــــوية الشـ ــ ــ ــ م وعدم ظهورها بالمعلقات بمذكرات التسـ
ـــــكوك  ـــــاب وهذه الصـ ـــــكوك من الحسـ ـــــم قيمة تلك الصـ الالحقة بالرغم من عدم خصـ

: بيانها    
ر
 كاآلن



 

 

 

 
818 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 المستفيد  تاريــــخ الصك  القيمة  رقم الصك 

 الجمهورية اإلسالم  غريان  مصـرف م 2020/ 12/ 31 591.312 463679

ر  شـركة م 2020/ 12/ 31 778.500 463708  الليبو للتأمير

ر  شـركة م 2020/ 12/ 31 519.000 463709  الليبو للتأمير

 الجمهورية األصابعة مصـرف م 2019/ 12/ 30 75.003 201230
 

ـــــاب الودائع واأل  - ــ ـــــوية حسـ ــ ـــــكوك معلقة بمذكرة تسـ ــ     213534مانات رقم ظهور صـ
ر
ا

ـــــنة  2020/ 12/ 31 ــ ـــــهر الالحقة لسـ ــ م بالرغم من 2020م وعدم ظهور بمعلقات األشـ
 . عدم تقديمها للسحب من قبل المستفيدين 

 عئحساب الودا 

ــــاب   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لـحسـ الـواردة  ــــالـغ  ــ ــ الـمـبـ ــــة  ــ ــ جـمـلـ مـن    الـودائـعبـلـغ  ة  الـفـير م وحـبر  2021/ 1/ 1عـن 
ر بلغ  قيمة    15,548م مبلغ  2021/ 9/ 30   حير

ر
ــــروفاتدينار ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ســــاب  من الح  المصــــــ

ة مبلغ  : الفح  لوحظ أعمال  ومن خالل  لدينار  146,779عن نفس الفير  
ر
 اآلن

  ترد مرتباتهم   -
ــــقر والبر ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ ر للعمل بالمسـ ر المنقولير القيمة تمثل مرتبات الموظفير

 . عن طريق تفويضات مصلحية من جهات عملهم السابقة

ــــير   إهمال  - ــ ــ ــــإدارة   وتقصـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــــتكمال  المسـ ــ ــ   اسـ
ر
ــــار)  إجراءاتقر ا ــ ــ ر    (تغيير مسـ الموظفير

ر بالرغم من وجود نافذة مالية معتمدة للمستشقر   . المنقولير

ــــــــدم مسك السجالت المالية لحساب الودائع واأل  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بقسم الخ ينة )دفير   ماناتعــ
ــــندوق   ــ ــ ــــاعد  –يومية الصـ ــ ــ ــــتاذ مسـ ــ ــ     كتفاءواال (دفير اسـ

ر
ــــجيل ا ــ ــ المنظومة  فقط بالتسـ

وناإل  . يةلكير

  إعداد ومســك كشــف تحليل  لحســاب   إغفال  -
ر
وتقصــير القســم المال  بالمســتشــقر ا

  تطرأ   ماناتالودائع واأل 
ات البر يقيد في  كل مبلغ بالحســـاب وســـبب تعليت  والمتغير

 . عل حركة الحساب

ـــــرف بقيمة  ظهور مبالغ واردة بكشـف حسـاب ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   6,264دينار ومبلغ    18,180مصـــ
ــهر  م وه  تمثـــل مرت2021/ 1/ 19اريــــخ  دينـــار بتـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ

ر
ر تم  فهـــا ا   11بـــات منقولير

 . م قبل توريدها للحساب2020لسنة 

 
ن
  والطوارئ للحوادث القروي نعيمة مستشق

ــــاـئج  ــ ــ ــــال    ـنتـ ــ ــ ــــة اـلفـحـ  فـحـ أعـمـ ــ ــ ـــــقر  واـلتـقـيـيـم واـلمـراجـعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  عـن  ـللـمسـ مـن   اـلفـير
 : م2021/ 08/ 30م إل 2020/ 01/ 01

ــــة عدادإ عدم - ــ ــ ــ ــــنوية مقايسـ ــ ــ ــ ــــتقلة سـ ــ ــ ــ ــــقر  اتاحتياجب مسـ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــــناف  من  المسـ ــ ــ ــ  األصـ
انية الئحة من  (236) للمادة  بالمخالفة ر  .والمخازن والحسابات المير

ـــــركاتيتم التعاقد مع ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  كتان   من المراقب المال  بالمخالفةإذن    دون وجود   شـ
انية الئحة من  (26) للمادة  ر  .والمخازن والحسابات المير
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  بع    -
ر
ســـية ا ـــــرف عدم وجود محا ر الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع عدم وجود مســـتخل     أذونات الصـــــ

ــــركـــةيفيـــد تقـــديم ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة الئحـــة من  (99) للمواد بـــالمخـــالفـــة  لألعمـــال   شـ ر  المير
 والمخازن والحسابات

ــاربــة اإلفــادة بمعلومــات - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــديوان وذلــك  قــانون من  (46) للمــادة  بــالمخــالفــة متضـ
ــــوص جبـايـة اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــقر يقوم بجبـاية   يراداتبخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر أن المسـ من عـدمهـا حيـث تبير

ر   يراداتاإل  ر الليبيير إفادة    حيث أن  قدمل  مقابل تقديم الخدمات الصـــحية للمواطنير
 . بعدم الجباية

ـــــاعـدة  والطبيـة الطبيـة العنـا  أن يالحظ  - ــ ـــ ــ ــ ــ  القوى  إجمـال   من  %45 تمثـل المسـ
ـــــقر  العاملة ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ  والطبية طبيةال المهن  باعتبار جيد غير  مؤشر  هذا ويعتي   بالمسـ

   ه   المساعدة 
 .بالمستشفيات العمل عليها  يقوم البر

ر  الطبية بالمعدات منظومةأو   خاص ســــجل وجود عدم -  وعدد وحالتها  عددها  يبير
 .االستعمال  سوءأو  لالختالس عرضة اآلالت هذه  يجعل الذي األمر  صيانتها  مرات

ام عدم - ر بتقرير   الواردة  والمالحظات المخالفات معالجة عل للعمل المســــتشــــقر  الير
  .ديوان المحاسبة السابق

 
ن
 القروي ادواو مستشق

 م2020  سنة عن  والمراجعة الفحصأعمال    نتائج

ر  المســـتشـــقر إدارة   تقيد  عدم - ـــــرف   لعمليات المنظمة المالية واللوائن  بالقوانير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـــــ
انية بنود عل ر    الصـرف و  المير

ر
 .المحالة المخصصات حدود ا

   الموجودة  المبالغ معالجة عدم -
ر
ــابقة ســــنوات منذ ماناتواأل  الودائع حســــاب ا  ســ

   بةظهارها  كتفاءواال
ر
ـــــوية مذكرات ا  من  (161) المادة  لن  مخالف يعد مما  التسـ

انية الئحة ر  .والمخازن والحسابات المير

ــــنوي  الجرد لجنة قيام عدم - ـــ ــ ــ ــ ــن السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوابط  وفق الجرد بأعمال م  2020ة  لسـ ـــ ــ ــ ــ  الضـ
ر  ــــوص والقوانير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا  المنصـ ــ ــــة عليهـ ــ ــــالفـ ــ ــــالمخـ ــ ــــادة  بـ ــ ــــة من  (295) للمـ ــ ــــة الئحـ ــ انيـ ر  المير
 .والمخازن والحسابات

ــــحيحـة جراءاتاإل تخـاذ ا عـدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ر  لنقـل الصـ  من (  146)  للمـادة  ـبالمخـالفـة الموظفير
 . م2010 لسنة العمل عالقات (12) قانون

ر  جديدة  بتعاقدات القيام - ـــــنة خالل  لموظفير ـــــور بالمخالفة م2021 سـ  رئيس لمنشـ
ـــــأن   (4)  رقم الديوان ـــ ــ ــ ــ  مخرجات وفق العامة الخزانة من  الواردة  بالقيم التقيدبشـ
 .للمرتبات الموحدة  المنظومة

   دقيقة ضوابط اتخاذ   عدم -
ر
ــــركاتال اختيار ا ــ  حسن  لضمان وذلك  معها  المتعاقد شــ

 . التنفيذ )النظافة(

م إنهاءعند  الالزمة القانونية جراءاتاإل اتخاذ   عدم - ـــــركة مع العقد المي  ــ ـــ ــ ــ ــ ر  شـــ  ياسـمير
 .العامة للنظافة العرب
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اماال عدم - ر ــــنة (492) رقم الوزراء مجلس بقرار لير ــ ــ ــــأن    م2013  لسـ ــ ــ  عمل تنظيمبشـ
 . العطاءات لجنة

   المبالغة -
ر
ـــــرف   ا ــ ــ ــ ر  لغير  مكافآتال بند علالصــ   المادة  لن  مخالف يعد مما  العاملير

 .للدولة المال   النظام القانون من ( 10)

ـــــمية برام عقودإ - ـــــاعدة  وطبية طبية لعنا  موسـ ـــــهرية مكافآتب مسـ  لوحظ  وقد شـ
 (08) المادة  علي  نصـــــ  كما  والتأهيل العمل مكتب من  العقود هذه  اعتماد عدم
 م. 2010 لسنة (12) رقم العمل عالقات قانون من 

ر  لغير  مكافآت  ف  تم - ـــــخاص  8  لعدد  العاملير ــ ـــــنة أشـ ــ  لديهم توجد الم  2020  لسـ
   عقود
ر
 .المستشقر  ا

مة من قبلجميع عقود   - ــــنة الفح  تم  إدارة    العمل المي  ــ ــ ــ ــ ــــقر خالل سـ ــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــ المسـ
 .الصحة وزيرة  عن  الصادرم 2015 لسنة (66) رقم لقرار بالمخالفة

   التوسع -
ر
 . المالية العهدة   ف  من  الغرض تحديد دون المالية العهد  ف  ا

ــــاك   - ــ ــ ر  عدم إمسـ جعة من التأمير
ــــير ــ ــ ــــبط عمليات القيد عن المبالغ المسـ ــ ــ ــــجالت تضـ ــ ــ سـ

 مر  األ   الطب   
 
ـــــلبا ــ ــ ــ   معرفة  الذي أثر سـ
ر
ـــــدتا ــ ــ ــ   وق   أرصـ

ر
  تحديد   لالطلبها ا

ر
وكذلك ا

 .  الطب  
ر جعة من التأمير

 قيمة المبالغ المسير

ـــــــجل يوجد ال - ــ ــ ــ ــــجيل لقيد سـ ـــ ــ ــ ــ ــــة البيانات جميع وتسـ ـــ ــ ــ ــ ــــيارات الخاصـ ـــ ــ ــ ــ  التابعة بالسـ
 الحركة.  بقسم للمستشقر 

 الجمعة  
ن
 التخصصـي للنساء والوالدةمستشق

 م  2020  سنة للمركز عن  والتقييم والمراجعة الفحصأعمال    نتائج

ــا وعـــدد مرات   - ــالتهـ ــا وحـ ر عـــددهـ ــالمعـــدات الطبيـــة يبير ــجـــل خـــاص بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم وجود سـ
 سوء االستعمال. أو  الذي يجعل هذه المعدات عرضة لالختالساألمر  صيانتها 

-   
ر
الذي يضعف  األمر    والتوريد   الشـــراءعمليات  أغلب  عدم توسيط المخازن الطبية ا

يات. من احكام الرق   (. عدم وجود استالم مخازن طبية)ابة عل المشير

ــــائـل الحمـايـة الالزمـة للمخـازن الطبيـة بـالمخـالفـة للمـادة ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 220عـدم توفر وسـ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

 إجراء. أي  ذات صالحية قريبة لم يتخذ حيالها  دويةوجود بع  األ  -

ــــرف   ف عنـد أذوـنات  عـدم وجود   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المخـازن الطبيـة الفرعيـة بمـا يفيد  من الصـ
ــــتالم بالمخالفة للمادة رقم ) ــ ــ ــــليم واالسـ ــ ــ ــــابات  263التسـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

اء  - .  أدويةشر  الطب  
ر  منتهية الصالحية من عوائد التأمير

انية بحساب   - ر   المير
ر
  والعمل اإل   مكافآتلضفها عل الالباب األول  استغالل بواا

ر
 ضاا

 م 2020( لسنة 4منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )بالمخالفة ل
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ــــركةتم التعاقد مع   - ــ ـــ ــ ــ ــ ر العرب عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة للمادة   شــ ياسمير
 ة. داريمن الئحة العقود اإل  (10)

اف عدم قيام المراقب المال  باالختصــاصــات المناطة ب  فيما يتعلق ب - بالصــورة    اإلشر
ر  أداء   والرفع من مســــتوى   لوالمخازن  الصــــحيحة عل تفعيل القســــم المال   الموظفير

ر بالمســتشــقر بالمخالفة ألحكام المادة ) انية والحســابات  24الماليير ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

 األصابعة العام 
ن
 مستشق

 للهيكل التنظيم  المعتمد من وزارة الصـحة بالمخالفة  إدارة   عدم تطبيق -
المسـتشـقر
ــــة رقم ) ــحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  133لقرار وزير الصـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن    م2019( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاد تنظيم داخل  بشـ ــ اعتمـ

 . للمستشفيات والمرافق الصحية

ــر ســــجل لإمســــاك  عدم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــالثابتة وتدوين البيانات األ  األصــــول ومراقبة   حصــ ية ســــاســ
(  11المتعلقة بكل أصل عل حده بالمخالفة لمنشور ورئيس ديوان المحاسبة رقم )

 . م2018لسنة 

ــــجل اال - ـــ ــ ــ ــ ــــك سـ ـــ ــ ــ ــ   مسـ
ر
ر الخ ينة ا ــــور أمير ـــ ــ ــ ــ امقصـ ر المالية والعهد بالمخالفة لن   ات  لير

 . ( من الئحة181المادة )

-   
ر
ــــم المراجعة الداخلية ا ــ ــ ــــعف قسـ ــ ــ   تحقيق الرقابة الفعالة عل أموال أداء   ضـ

ر
دوره ا

ــام المالية  دورية عن ســــير العمل باأل  بةعداد تقارير   ال يقومالمســــتشــــقر حيث أن    قســ
  
ر
ات إويفتقر دوره ا  . الباب األول عداد تقارير عن متغير

ئ   عـــدم -     الـــدوري واإلجراء    قيـــام المراجع الـــداخل  بـــأعمـــال الجرد المفـــاج 
 
ألحكـــام  وفقـــا

ـــــابات والمخازن باإل 181المادة ) ــ ــ انية والحسـ ر ـــــافة إل ( من الئحة المير ــ ــ   ضـ
ر
ـــــوره ا ــ ــ  قصـ

 . القسم المال  بمسك السجالت المتعرف عليها إلزام 

ر  لوحظ عل محر   - ر عــدم التقيــد    موقعاالتفــاق الخــاص بتجهير ثالجــة حفظ الجثــامير
ـــــة    إجراءاتة من حيـث  داريـبالئحـة العقود اإل  ــ ـــ ــ ــ ــ التعـاقـد وعـدم االعتمـاد عل المنـاقصـ
 . العامة عند التعاقد

ــــقر وبناء مخزن دون  إبرام   لوحظ تم - ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــــة بالمسـ ــ ــ ــ ــــيانة دورات مياه خاصـ ــ ــ ــ العقد صـ
م  2007ة  ( لسن365ــــم )ة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداريمن الئحة العقود اإل   (8التقيد بأحكام المادة )

 . المتعلقة بطريقة التعاقد 

ــــرف    عدم ختم المستندات المعززة  - ــ ــ ــ ــــرف   بما يفيد أذونات  المرفقة بجميع للصــ ــ ــ ــ الصــ
 لتكرار عـدم  فهـا بـالمخـالفـة للمـادة )

 
ـــــابـات  105منعـا ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 . والمخازن

ــــتندات - ــ ــ ــــك عل جميع مسـ ــ ــ ــــرف    عدم كتابة رقم الصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ إجراءات  م  بما يفيد إتما الصـ
انية والحسابات والمخازن115بالمخالفة لن  المادة )الصـرف  ر  . ( من الئحة المير

ــــرف رقم   بموجب - ـــ ــ ــ ــ لصالن    62737دينار بالصك رقم    12,000بقيمة    5/ 1إذن الصــ
ر ثالج  )ر.س.ال( ــــيانة وتجهير ــ ــ ر حيث لوحظ عدم  ةمقابل صـ ما إرفاق   حفظ الجثامير
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ــــيانة الثالجة باإل  ــــقر لصـ ــــتشـ ــــافةيفيد حاجة المسـ ــــم   ضـ لعدم وجود تقرير فبر من قسـ
ـــــالة مطالبة من المعبر   ــ ــ ـــــيانة وعدم وجود رسـ ــ ــ ـــــوص إتمام عملية الصـ ــ ــ ـــــيانة بخصـ ــ ــ الصـ

 . يدفع القيمة

 شـــــركةلصالن    62741بالصك رقم    20,000بقيمة    7/ 2إذن الصـــــرف رقم   بموجب -
ــيـانـة دورات ميـاه وبنـاء مخزن معـدات   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القـدرة العـالميـة للمقـاوالت العـامـة مقـابـل صـ

ـــــركةتشقر حيث لوحظ أن  تم تكليف البالمس  ــ ـــــر بطريقة التكليف المباشر ) شــ ــ  محضــ
 . القانونية الالزمة جراءاتوعدم اتباع اإل  (اتفاق

لصالن    62749م  ق دينار بالصك ر   231,120بقيمة    9/ 6إذن الصـــرف رقم    بموجب -
ــــركة اآل ــ ــ ــ ــــر  فاق المنير للخدمات التموينية حيث لوحظ عدمشــ ــ ــ ــ سية    إرفاق محضــ الير
  صندوق الضمان   شــركةيفيد قيام ال ما إرفاق   وعدمالصــرف   ند مع مست

ر
اك ا باالشير

 . جتماع  اال 

ــــاب   - ـــ ــ ــ ــ ــــاب  الباب األول  وجود ايراد بحسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــــف حسـ ــ ــ ــ ــــجلة بالدفاتر ولم تظهر بكشـ ـــ ــ ــ ــ مسـ
ـــــرف قيمتها ال ــ ـــ ــ ــ ــ حبر    م ولم يتم تسـويتها 2015دينار يرجع تاريخها لسـنة    7,114  مصـــ

 تاريخ . 

ــــاب الودائع واأل   إيراداتوجود   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف   ماناتبحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجلة بالدفاتر ولم تظهر بكشـ ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ
 . نإل اآل م لم يتم تسويتها 2015دينار يرجع تاريخها لسنة  2194قيمتها    مصـرف ال

امبلغ  اال - ر ـــــابعة العام حبر  لير ــ ـــــقر األصـ ــ ـــــتشـ ــ م من 2019/ 12/ 31ات المالية عل مسـ
  مبلغ وقدرة 

ر
 . دينار 2,837,198الباب الثان

 . ( من الالئحة220بالمخالفة للمادة )مان والحماية الالزمة عدم توفر وسائل األ  -

ي سليم عن سنة    العيادة  م 2020/ 2019المجمعة أنر

 نظام الرقابة الداخلية

  القيام بةعداد تقارير دورية عن ســــير العمل -
ر
وعدم قيام   ل  قصــــور المراجع الداخل  ا
ئ للخ ينــة     بــالجرد المفــاج 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنــدافضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ت المعززة عن عــدم قيــامــ  بختم كــافــة مسـ

  م2019( لسنة  133قرار وزير الصحة رقم ) ( من 9بالمخالفة لن  المادة )للصـرف  
  . اعتماد الهيكل التنظيم  الداخل  للمستشفيات العامة والمراكز الطبيةبشأن 

ــور مكتـب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إعـداد تقـارير فنيـة    التفتيش والمتـابعـة بـالمهـام المنـاطـ  بـ  من حيـث  قصـ
ــير العمل داخل العيادة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتوى  تقيو   عن سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبة    األداءيم مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اح الحلول المناسـ واقير
ر   . لتطوير ورفع كفاءة العاملير

عدم القيام بتفعيل القـسم المال  بالـصورة الـصحيحة ودعم  بالعنا  ذات الكفاءة   -
 
 
 . عل سير العمل داخل القسم المال   مما أثر سلبا

ـــــريععدم قيام المراقب المال  بةتباع ال - ــ المالية السليمة حيث لوحظ    األسسات و تشــ
   ةيداع القيام ب

ر
ر للعيادة المجمعة ا ـــــة بمرتبات المنقولير ـــ ــ ــ ــ ـــــات الخاصـ ـــ ــ ــ ــ قيمة التفويضـ

ــــاب   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب األول  حسـ ر علالبـ ـــــان يتعير ر كـ   حير
ر
ـــــادة إدارة    ا ـــــداع    العيـ ـــــذه  إيـ ـــــة هـ قيمـ

  حساب الودائع واأل 
ر
 . ماناتالتفويضات ا
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ــنة المالي - ــ ــ ــ ــاب الختام  عن السـ ــ ــ ــ   إعداد وإقفال الحسـ
ر
األمر    م2020/ 2019ة  التأخر ا

ــعــب علينــا عمليــة الفح  والمراجعــة بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 23الــذي صـ
 . القانون المال  للدولة

ـــــة  - ـــــالرغم من وجود لجنـ بـ ـــــاشر  ـــــالتكليف المبـ بـ ـــــدات  اء لبع  التوريـ   شر
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التوسـ
يات  . مشير

ــب   ومنهــا   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمن التطبيق للنظــام المحــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تضـ
يــة البر عــدم اكتمــال المجموعــة الــدفير

بالمخالفة    (ماناتوسجل خاص بحساب الودائع واأل  –  سجل العهد المالية  ك )مس 
انية والحسابات والمخازن163-181) للمواد  ر  . ( من الئحة المير

ر بها حيث    األعمال قصـــور لجان الجرد ب - ــــر المكلفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــنة اقتصـ ت عملية الجرد عن سـ
ــر م ب2019-2020 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــوفات الجر إجراء  فقط دون  الحصـ ر كشـ د المطابقة الفعلية بير
ــــدة واأل ـــ ــ ــ ــ ية تحديد أوج  االختالف إن وجدت  رصـ   الدفير

ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ ر ل فضـ ــــمير ـــ ــ ــ ــ عن عدم تضـ

ــوفــات الجرد لبع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول كشـ ــ ـــ ــ ــ ــ  –ومولــد كهربــاء    –آليــة   مركبــات)الثــابتــة منهــا    األصـ
 . (وحصادة عشب

  مســــك ســــجل إغفال إدارة   -
ر
الثابتة والخاص بتدوين البيانات   األصــــول المســــتشــــقر ا

ومتابعت  من حيث اإلضــافات واالســتبعاد  ية المتعلقة بكل أصــل عل حدى  ســاســاأل 
 . م2018( لسنة 11أول بأول بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم )

 . الشـراء عدم توسيط المخازن لبع  التوريدات عند عملية  -

ــــليمة عند  عدم إتباع   - ــ ــ ــ ــــس السـ ــ ــ ــ ر إاألسـ ــــنواتانية التقديرية عن عداد المير ــ ــ ــ - 2019  السـ
ــــام  2020 ــــة ألحكـ ــــالفـ ــــالمخـ ر م بـ ــــادتير ــــات  9-8)  المـ ـــــابـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة والحسـ انيـ ر ــــة المير ( من الئحـ

 . والمخازن

ية للسنوات   انية التست  ن  م2020/ 2019المت 

 2020السنة المالية   2019السنة المالية   

 الرصيد  المصـروفات التفويضات  الرصيد  المصـروفات التفويضات  البيان 

 152,410 3,197,590 3,350,000 3,590 3,196,410 3,200,000 الباب األول 

  
 261,510 930,990 1,192,500 402,920 1,295,480 1,698,400 الباب الثانر

 413,720 4,128,580 4,542,500 406,510 4,491,890 4,898,000 اإلجمالي 
 

 اآلتي: وقد لوحظ 

ــــس اتبـاع عـدم   - ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة التقـديريـة ممـا ترتـب عليـ  عـدم   األسـ ر ــليمـة عنـد إعـداد المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
 . والتدريب والكتب والمراجع اإليجار االستفادة من بع  البنود من ضمنها بند 

-   
ر
م  2019دينار خالل السـنة المالية    194,650عدة مناقالت بلغ   إجراء   التوسـع ا
 . م2020دينار خالل السنة المالية  107,000 ومبلغ

ــا  - ــ ــدات دون ذكر  تم االعتمـ ــ ــاشر لبع  التوريـ ــ ــابد عل التكليف المبـ ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك   أسـ ــــذلـ لـ
ــن ل  ةداريــــ( من الئحــــة العقود اإل 9بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجــــدول التــــال  يوضـ

 : مثلةاأل 
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 القيمة  البيانات إذن رصف 

 25,450 تزويد العيادة بمستلزمات ورق وطباعة دفع  لصالن مطبعة شهداء الزاوية 12/ 17

 149,500 الحلول الطبية شـركةتزويد العيادة بجهاز موجات فوق الصوتية دفع  لصالن   12/ 134

 23,230 تزويد العيادة بمستلزمات ورق وطباعة دفع  لصالن مطبعة شهداء الزاوية 719

 6,477 أبواب الفتن للقرطاسية شـركةتزويد العيادة بالقرطاسية ودفع  لصالن   10/ 2

 6,641 أتفاق  بناءا عل محضـر  أبواب الفتن  شـركةتزويد العيادة بقرطاسية دفع  لصالن   12/ 9
 

 . م 2020/ 2019العيادة المجمعة طريق المطار لسنة  

 نظام الرقابة الداخلية  

ــــدورها إهمال إدارة  - ــــلحية فور صـ ــــات المالية المصـ ــــورة من التفويضـ العيادة بةحالة صـ
ــادة ) ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــذا يعـــد مخـ ــبـــة وهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاسـ ــديوان المحـ انيـــة  16لـ ر ــة المير ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

للع -   
الوظيقر المالك  ــاد  ــ ــ اعتمـ بقرار  تم  ــار  ــ ــ المطـ ــــة طريق  ــ المجمعـ ــادة  ــ ــ ــــل  يـ ــ العمـ وزير 

  سنة  (70والتأهيل رقم )
ر
 . موظف 1388د م بعد2021ا

  ضـافة إل باإل   لالثابتة األصـول عدم مسـك سـجل  -
ر
عدم توسـيط حسـابات المخازن ا

ـــــراءحاالت   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   ال تدخل فيها    الشـ
ــناف إل البر عف من األمر    لالمخازناألصـ

 
ــ الذي يضـ

 . عملية المتابعة وأحكام الرقابة عليها 

  حماية مكتب   -
ر
ـــــعف ا ــ ــ ــ حيث توجد بمكان غير محكم اإلقفال وال يوجد   لالخ ينةضـ

هـــل عمليــة  ل األمر  بـــ  أبواب ذات قطبـــان حـــديـــديـــة وغير مثبتـــ  بـــالحـــائط  ــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي يسـ
ــــطو عليها وشقتها  ـــ ــ ــ ــ    مما يعد   السـ

 
انية  52-47ألحكام المواد )مخالفا ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

جعـة اـلداخليـة عن عمـل المكتب  عـدم االهتمـام ـبةعـداد التقـارير اـلدوريـة لمكتـب المرا -
  معالجة الكثير من المشا ل واتخاذ القرارات الالزمة. 

ر
ة ا  لما لها من أهمية كبير

ــــادرة بــالتكليف المبــاشر وهــذا يعــد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    معظم التكليفــات صـ
 
(  9ألحكــام المــادة )مخــالفــا

 ة. داريالفقرة )أ( من الئحة العقود اإل 

دفير )رقابة الداخلية عليها ومنها  ة ألحكام الضـروريمن السجالت ال  د عدمسك  عدم   -
اماال ر ســـجل   –ســـجل العهدة    –الثابتة    األصـــول دفير مراقبة المخزون ســـجل   –ات  لير

 . مانات(سجل الودائع واأل  –التفويضات المصلحية 

انيـــة  24عـــدم قيـــام المراقـــب المـــال  بتطبيق مـــا تن  عليـــ  المـــادة ) - ر ( من الئحـــة المير
ــــات   ـــــابـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــازنوالحسـ ــــة و   لوالمخـ ــــابعـ   المتـ

ر
اف ا ــــازن   اإلشر ــــال  والمخـ ــم المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

 . والخ ينة

 يراداتاإل 

  العيادة المجمعة طريق المطار حبر تاريــــخ  
ر
عدم وجود حساب خاص باإليرادات ا

م مع العلم بأن  يوجد مقه داخل العيادةل ال يوجد أي عقد  2021/ 10/ 1هذا التقرير  

 لن  المادة )
 
  نص  عل  3لفقرة )( ا 9أو اتفاق بةيجار المقه وهذا يعد مخالفا

( البر
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( لسنة  100الحصول مقابل استثمار مرافق العيادة من قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 م.  2015

ية انية التسيت 
ن
 المت 

ــروفاتبلغ  جملة   ــ   حسب تقرير    المصــ
ر
ــروفاتالفعلية للباب الثان ــ ة   المصــ   خالل الفير

ــنـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـةل  دينـار   1,630,730مبلغ    2019 سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وقـدره  لغمببلغـ   م  2020 بينمـا خالل سـ
  . دينار  1,192,497

تزويد العيادة بالمواد  بـشأن   م2020/ 10/ 27بتاريــــخ    10/ 2رقم  إذن  ف    بموجب -
ـــــركةلصـــالن   دينار   43,210الطبية بقيمة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل الفح  تكشـــف ل  الماســـة شـــــ

   إرفاق   عدم
ر
ــر فواتير العروض الموجودة ا يات من ضمن مرفقات محضـ إذن    المشير

 . التكليف األصل  عدم وجود و الصـرف 

تزويد العيادة بالمواد  بـشأن   م2020/ 10/ 27بتاريــــخ    10/ 1  رقمإذن  ف    بموجب -
ـــــركةدينار لصـــالن   48,755الطبية بقيمة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومن خالل الفح  تكشـــف   الماســـةل شـــــ

   إرفاق   عدم
ر
ــر فواتير العروض الموجودة ا يات من ضمن مرفقات محضـ إذن    المشير

 . الصـرف 

ــاريــــ   4/ 1رقم  إذن  ف    بموجــــب - ــابــــل تزويــــد العيــــادة ببع     م2019/ 4/ 1خ  بتــ مقــ
ـــــركةلصالن  ل  دينار   66,166بقيمة    المستلزمات الطبية اد المعدات   شــ الزاجل الستير

ــــف تمل  الطبية ــ ـــــرف    ومن خالل الفح  تكشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  بالتكليف المباشر وهذا ما يعد الصـ
 
 
 . ةداري( من الئحة العقود اإل 9لن  المادة )مخالفا

مـات تعقيم العيـادة  مقـابـل خـد  م2019/ 5/ 26 بتـاريــــخ   5/ 4 رقمإذن  ف  بموجـب -
ــــركةدينار لصالن    70,000بقيمة    م2018لسنة    10-9عن شهري   ــ ـــ ــ ــ ــ عالم الجودة  شــ

ــةلأل  ــة  دويـ ــنـــة    والمعـــدات الطبيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــف تحميـــل سـ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2019ومن خالل الفح  تكشـ
ــــروف ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   : التالية   قســامم ولم يتم التعقيم للوحدات واأل2018  ات ســنوات ســابقةمصــــ

ـــــم   ــ ــ ات)قسـ ر   –  المختي  ر والمعاونير ـــــحيير ــ ــ ـــــية –وحدة الصـ ــ ــ ـــــحة المدرسـ ــ ــ ولم يتم    (الصـ
 شـركة. قيمة من الأي  خصم

  م مقــــابــــل خــــدمــــات التعقيم2019/ 12/ 31  بتــــاريــــخ   12/ 8رقم  إذن  ف    بموجــــب -
ومن ل  والمعدات الطبية  دويةعالم الجودة لأل   شـركةلصالن  ل  دينار   180,000بقيمة  

  
ر
لســـنة    6-5-4إنجاز العمل عن أشـــهر  خالل الفح  تكشـــف عدم وجود تفصـــيل ا

ــــم العالقـات  م  2019 ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمـة العقـد وه   العـامـةل  من قبـل رئيس قسـ
ر
وجود مبـالغـة ا

م مع  60,000  . والمعدات الطبية دويةعالم الجودة لأل  شـركةدينار المي 

انية   ن  العهد المالية()الحسابات خارج المت 

ر  ر المــاليتير ــنتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنــدي للعهــد عن السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  2020-2019 ومن خالل الفح  المسـ م تبير
 :  
ر
 اآلن

ــــم )وجود عهـــدة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة   10,000بقيمـــة    (ا. ح . ف بـــةسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار لم يتم إقفـــالهـــا خالل سـ
ــــنة    م2019 ــ ــــنوية لسـ ــ ــــة السـ ــ ــــمن الخالصـ ــ    م وهذا يعد 2020ولم تظهر من ضـ

 
مخالفا

انية والحسابات والمخازن. 185لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير
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  تسوية العهد   -
ر
  يالحظ عدم الدقة ا

ر
ــــرف   المالية كما هو وارد ا ــ ـــ ــ ــ ــ   1\ 12رقم  إذن الصــ

ـــــم )عهدة  دينار    6000بقيمة   ــــرف    كذلك (ل و ا.م. ع باسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   بقيمة  12\ 2رقم  إذن الصـ
ــــم  عهدة دينار   5400 ــ ــــوية كامل قيمة العهدة عل التوال    (ر. ا . ـه)  بةسـ ــ ل  من حيث تسـ

ــويــة فور انتهــاء الغرض منهــا بــال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اتمــام التسـ
ر
- 179)  اد و لن  الم  ةمخــالفــوالتــأخر ا

انية والحسابات والمخازن (185-189 ر  . من الئحة المير

   ماناتالودائع واأل 

ــــروفاتبلغ  جملة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( حســــب تقرير  ماناتالفعلية للباب الخامس )الودائع واأل   المصــــــ
ـــــروفات ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة خالل    المصـ ــــنة   لدينار   458,340مبلغ  م  2019سـ   م2020بينما خالل سـ

ـــــف عدم ل  دينار   297,240مبلغ   ـــ ــ ــ ــ (  162مراعاة أحكام المادة )ومن خالل الفح  تكشـ
انية والحسابات والمخازن بأن  ال يجوز االحتفاظ بالمبالغ لمدة تتجاوز   ر من الئحة المير

 . ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية

 م 2020  لسنةالعيادة المجمعة بالزاوية 

ــــعف - ــ ــم المال  بالعيادة واالعتماد الكل  أداء أغلب   ضـ ــ ــ  بالقسـ
ر ر  عل   الموظفير موظفير

ر   مكتب الخ ينة. و  لمراقبة الخدمات المالية مثال مكتب المراجعة الداخلية تابعير

ر أدائهم.  -  بالقسم المال  وتحسير
ر  عدم قيام العيادة بةعداد خطط لتدريب الموظفير

ــــرف  عدم ختم   - ـــ ــ ــ ــ ــــرف   والمستندات المتيدة لها بما يفيد أذونات الصــ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة  الصــ
انية والحساب105لن  المادة ) ر  والمخازن.  ات( من الئحة المير

ــــرف ضعف التع يز المستندي ألغلب   - ( من 99بالمخالفة لن  المادة )أذونات الصــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــاءالعيـادة المجمعـة بـإدارة    عـدم قيـام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجنـة العطـاءات بـالمخـالفـة لن  المـادة   ةنشـ
 ة. داري( من الئحة العقود اإل 19)

ـــــرف   لم يتم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاب  الصـ ر  الباب األول  من حسـ ر أن مرتبات العاملير ــــنة وتبير خالل السـ
ـــــرف بالعيادة ال زال    ــ ـــ ــ ــ ــ الخدمات الصـحية بالزاوية ولم يتم تفعيل  إدارة   من قبل  تصـــ

 المفتوح بسم العيادة. الباب األول حساب 

  لة  إحا  عدم -
ر
ـــــاب الباب الثان ـــ ــ ــ ــ انية بحسـ ر   المير

ر
ـــــابإل   بواا ـــ ــ ــ ــ    اإليراد    حسـ

ـــــنبر ـــ ــ ــ ــ العام لسـ
 بالمخالفة للقانون المال  للدولة.  دينار  103,300 م2019-2020

ــــرف فتن حســــابات العيادة المجمعة ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمهورية الميدان دون وجود موافقة    مصــــــ
 . ةالحسابات بوزارة المالية بالمخالفة للقانون المال  للدولإدارة  من 

ــــكوك لغير  - ــــليم بع  الصـ ــــحابالقيام بتسـ بقيمة    9/ 1رقم  ف  إذن    ذلك ها ومن أصـ
ـــــك رقم    1000 ـــ ــ ــ ــ   دينار   2000بقيمة    9/ 2إذن  ف رقم  و   26640ذلك بموجب صـ
 . 26641رقم  صك  بموجب

ه مثال   أســــلوبالعهد المالية ك  أســــلوبالقيام باســــتخدام   -   للدفع المباشر وبمبالغ كبير
  (511)مــدير عــام العيــادة رقم    بموجــب كتــاب  15000بقيمــة    918إذن  ف رقم  

ــاريــــخ   ــة  9/ 6ل  9/ 7رقم   ف  ل إذن  م2020/ 9/ 9بتـ ــار    5,495  بقيمـ ــا  دينـ لكـــل منهمـ
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اء عـدد   كرا   ن  ظهر )بنفس القيمـة بنفس اليوم لنفس    7طـاوالت و 7مقـابـل شر
ر دون تحديد عل  ( وتقسيم المبلغشـركةال  . القيام بذلك  أسبابجزئيير

ـــــرف مكافآت  القيام - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر لمراقبة الخدمات المالية    بصـ ر تابعير ر ولموظفير لغير العاملير
    دينــار   700بواقع    األعمــال بــالزاويــة نظير القيــام ببع   

 
ــهريــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شـ

 
إل   9/ 1من    اعتبــارا

 . م وذلك بالمخالفة2019/ 12/ 31

ــد    12/ 16رقم  إذن  ف   - ــ ــ ــاببنـ ــ ــ ــآتو   أتعـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــة    مكـ ــ ــ بقيمـ ر  ــاملير ــ ــ العـ ــــلغير  ــ ــاليـ ــ ــ ة  إجمـ
ــــ3000 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن السـ ــ ـــ ــ ــ ــ     (ال . ال )ع.   يـد دينـار لصـ

ر
ــتعـانـة بـ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المراجعـة  أعمـال    مقـابـل االسـ

  يتبع مراقبـة الخـدمـات المـاليـة الزاويـة ويتقـاضر رواتبـ  من حيـث أن  اـلداخليـة  
المعبر

 . المراقبة

اتة    العيادة المجمعية العاللقة صتر

ـــــتغالل قيمة الفائ  من الرواتب ال - ــ ــ ـــــروف اسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ    ف مقابل عمل مصـ
ر
ة بالخطاء ا

  
ر
 العام. اإليراد  ودون إرجاعها لحسابلجان  مكافآتو  إضاا

اد األ   شــــركةلصالن    6/ 2رقم  إذن  ف   - والمعدات الطبية    دويةالزهرة الشافية السير
ــــتلزمات طبية للعيادة   دينار   20,100ة  إجماليبقيمة   ــ حيث لوحظ  ل  مقابل توفير مسـ

ــــأنها تحميل هذه   ــ ـــ ــ ــ ــ ر  بشـ   حير
ر
ـــــروفات عل بند المعدات الطبية ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن البند  أ المصـ

 م. 2019ات السنوات السابقة ألنها تخ  سنة مصـروف بند  الصحين هو 

ـــــالن   6/ 12رقم إذن  ف   - ــ ـــ ــ ــ ــ مقـاـبل نقل   دينـار   1,168ة  إجمـاليـبقيمـة  )ال.س.ع(  لصـ
ر اسطوانات غاز األ  ــــروفاتتحميل هذه  ا  حيث لوحظ بشأنه  لكسجير عل بند   المصــ

ر ان البنـد    اإليجـار    حير
ر
والنقـل وبنـد المطبوعـات وبنـد المعـدات الطبيـة بـالمخـالفـة ا

 . م2019ات تخ  سنة مصـروف ات سنوات سابقة النها مصـروف الصحين هو بند 

ــــالن المراقــب المــال    12/ 8رقم  إذن  ف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مقــابـل    دينــار   1500ة  إجمــاليــبقيمــة   لصـ
دون توضـــين ماه   ل  ة والماليةداريقيام  بمجهودات حســـب كتاب مدير الشـــؤون اإل 

  قام بها وما 
 .                         العمل المعمول آلية  المجهودات البر

 م 2020العيادة المجمعة العجيالت لسنة  

ــــعف - ــ ــــوص عليها  أداء   ضـ ــ ــات المنصـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ المراقب المال  وعدم قيام  بجميع االختصـ
ــــادة ) ــــادة )18وفق المـ ــــة والمـ ــــدولـ ــــال  للـ ــــانون المـ ــــة ال24( من القـ ــــة  ( من الئحـ انيـ ر مير

ــــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــبيل المثال إعداد التقارير المالية الخاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابات والمخازن ومنها عل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والحسـ
  مواعيدها المحددة.  المصـروفاتو  يراداتباإل 

ر
 ا

عل أ مل وج  واقتصــــار  إلي     عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المســــندة  -
ــتنـديـة دون القيـام بـةعـداد تقـارير  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير عمـل عملـ  عل المراجعـة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دوريـة عن سـ

 العيادة. 

ــــــ  المادة  أذونات الصــرف  ضعف التع يز المستندي لبع    - من   (99)بالمخالفة لنــ
ــــى سبيل المثال   ــ انية والحسابات والمخازن علــ ر ــــر الئحة المير ــ ــــرف    الحصــ ــ أذونات الصــ

 . 12/ 15 ,7/ 3ل 9/ 3ل 7/ 5ل 8/ 2 ,10/ 3 ,12/ 1 ,11/ 1 ,10/ 6 أرقام
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ــكيــل لجنــة العطــاءات الع - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يــادة المجمعــة والقيــام بعمليــة التكليف المبــاشر عــدم تشـ
  الذي يعد األمر 

 
 ة. داري( من الئحة العقود اإل 8لن  المادة رقم )مخالفا

ــــرف مكافأة  لوحظ قيام مدير عام العيادة المجمعة - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   دينار   2,192مالية بقيمة    بصــ
انية  ل ر   إعداد المير

ر
ــــنة لمراقب المال  بالعيادة وذلك مقابل خدمات  ا التقديرية عن سـ

   الذي يعد األمر    م2020
 
ــأن. مخالفا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المعمول بها هذا الشـ كذلك  و  للوائن والقوانير

اء خدمة للسيد/   بقيام    1,250ص بمقابل مال  وقدرة  . ا . ا   ةبرام عقد شر
 
دينار شهريا

ــــار  )عل وظيفة   ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ( كمدير   إداري مسـ  
ــــؤون اإل إدارة   فبر ــ ــ ــ   ة والمالية بالعيادة داريالشـ

 لن  المـــادة )  عـــد الـــذي ياألمر  
 
ــا ــالفـ ــنـــة    (12)من القـــانون رقم    10( فقرة  8مخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ

 . جتماع  عالقات العمل وكذلك قانون الضمان اال بشأن  م2010

 م 2020لمعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية لسنة  ا

  معتمــد للمعمــل المتقــدم للتحــاليــل الكيميــائيــة بــالمخــالفــة   -
عــدم وجود مالك وظيقر

ـــــنة  12للقانون رقم ) ـــــدار 2010( لسـ ـــــأن إصـ قانون عالقات العمل وقرار اللجنة  م بشـ
ـــــعبية العامة ـــ ــ ــ ــ     الشـ

 
ـــــابقا ـــ ــ ــ ــ ـــــنة  48رقم )سـ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن  2011( لسـ ـــ ــ ــ ــ مواعيد تنظيم وإعداد  م بشـ

 . ةداريالمال ات الوظيفية للوحدات اإل 

ــــات  داريــافتقــار المركز للوائن اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة والمــاليــة المنظمــة للعمــل وتحــديــد االختصـ
 . قسامواأل داراتلإل 

ات المختصة والقادرة عل افتقار المركز للكو  -  دارة. المنوطة باإل  األعمال ادر والخي 

ر بهـــا وعل  - ـــــب بع  المؤهالت العلميـــة مع طبيعـــة الوظـــائف المكلفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم تنـــاسـ
ر المخازن تخص  علوم سياسية  . سبيل المثال أمير

ــيــب اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   معــالجــة ظــاهرة التسـ
ر
ــير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القــانونيــة حيــال   جراءاتواتخــاذ اإل   داري التقصـ

ر عن الع  . م2010لسنة  (12مل وفق أحكام قانون العمل رقم )المتغيبير

-   
ر
ـــــور مكتب المراجعة الداخلية ا ــ ــ ــ ـــــير مهام ل  أداء  قصـ ــ ــ ــ وإعداد التقارير الدورية عن سـ

 . العمل

    عدم مســــك الســــجالت المالية واإلحصــــائية -
 
ــــريعلل وفقا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات النافذة مثل ســــجل تشــ

اماال ر  . الثابتة األصول ات المالية وسجل لير

-   
ر
ــروفاتو   يراداتتقرير اإل إحالة   التأخر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة أيام   المصـــــ الشـــهري مما ال يتجاوز العـشــر

ــهر التـال  بـالمخـالفـة ألحكـام المـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات  21من الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
 . 7إل  1 لكل من شهر  م2020/ 8/ 25والمخازن وللعلم تاريــــخ اإلحالة يوم 

  نهاية الســــنة -
ر
اف المخصــــصــــات المالية ا ر ي يعد مخالفة لن  المادة  الذاألمر    اســــتير

انية13) ر  . والحسابات والمخازن ( الئحة المير

ــام بــــةجراء - ئ للمخــــازن  عــــدم القيــ ــاليــــة  الجرد المفــــاج  ـــة المــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     خالل السـ
ر
المنتهيــــة ا

ــــابــات   (293)بــالمخــالفــة لن  المــادة م  2020/ 12/ 31 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر من الئحــة المير
 . والمخازن
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 م(2019  السنة المالية)الخدمات الصحية طرابلس   إدارة

امخاص باال عدم مسك سجل - ر   . ات الماليـــــةلير

ــــجل خاص ل - ــ ــــك سـ ــ ـــــر عدم مسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــول   حصـ ــ ــالثابتة وتدوين البيانات األ   األصـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ية  سـ
ـــــل عل حدى ومتابعت  من حيث اإل  ــ ــ ــ ـــــافةالمتعلقة بكل أصـ ــ ــ ــ    ضـ

ا
ـــــتبعاد من  أوال ــ ــ ــ  واالسـ

ــبـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ل بـأول وبمـا يتمـا ر مع قواعـد وأعراف المحـاسـ
 
ــور رئيس ديو  ومخـالفـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان لمنشـ

 . م2018لسنة  (11)المحاسبة رقم 

ــــول واال - ــ ــ ــ ــــر بعملية    كتفاءعدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ إجراء    فقط دون  الحصـ
ــــوفات الجرد واأل ــ ــ ــ ــ ر كشـ ــــدة المطابقة بير ــ ــ ــ ــ ــــتاذ المخازن لتحديد  رصـ ــ ــ ــ ــ ية بدفير اسـ الدفير

انية والحسابات    (299اوج  االختالف ان وجدت بالمخالفة للمادة ) ر من الئحة المير
 . والمخازن

ئ للخزائن والعهــد  - عــدم قيــام مكتــب المراجعــة الــداخليــة بــاألمر بــةجراء الجرد المفــاج 
اف المـاليـة والمخـازن و  ــنوي أعمـال  عل  اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من  (7ـبالمخـالفـة للمـادة )ل  الجرد السـ

ــــحة المفوض رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــنة 546قرار وزير الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات مكتب م  2018( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ الختصـ
 . المراجعة الداخليـــــة

 للنموذج )م ح   بفتن بطاقات اسـتمارات المرتباتعدم قيام القسـم المال    -
 
  (12/ وفقا

ر   ر  )لكل العاملير ـــــنفير ( –عقود    –مصـ ر ـــــجيل جميع البيانات والمعلومات    منقولير لتسـ
ات ــــة بالمرتبات والمتغير ــ ــ ــ بالمخالفة  ل  واالعتماد عن منظومة المرتبات فقط ل  الخاصـ

انية والحسابات والمخازن (126إلحكام المادة ) ر  . من الئحة المير

ــــحية   - ـــ ــ ــ ــ ر الخدمات الصـ ــــير ـــ ــ ــ ــ ــــات تحسـ ـــ ــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ ــ انية العامة لمخصـ ر ر بنود المير ــــمير ـــ ــ ــ ــ عدم تضـ
ر   . المتعلقة بالنظافة العامة والتخل  من النفايات الطبية وتدريب العاملير

ـــــروف عدم مســـك ســـجل العهد المالية عن طريق  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  الطب   مصـ
ر ـــــركاتات التامير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   )شـ

ر     والمـسلمة لمدراء المراكز الـصحية مما يعد   (التامير
 
من الئحة   (181ة )للمادمخالفا

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ئ والتفتيش الدوري للمخازن  - ــــم المخازن الطبية بةجراء الجرد المفاج  ـــ ــ ــ ــ عدم قيام قسـ
ي    بالرصيد الدفير

ر
 . وذلك للتأكد من مطابقة الرصيد المخزن

  حفظ    (218مخالفة المادة ) -
ر
انية والحسـابات والمخازن ا ر   األصـناف من الئحة المير

 . الخردة  األصناف االستهالكية و  األصناف المستديمة و ل أصناف إ بالمخزن

    (311-310-309)  المواد مخــالفــة   -
ر
ــابــات والمخــازن ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر من الئحــة المير

 فيها.  تصـرف الخردة وال األصناف تحديد 

ي   مركز سبها الطنر

بمركز  الصــيدلة والمعدات والمســتلزمات الطبية  إدارة   من خالل المتابعة للموضــوع مع
ر م 2021/ 10/ 8سبها الطب   والقيام بال يارة الميدانية للمركز بتاريــــخ  : تبير  

ر
 اآلن
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ـــــرف  - ــ ــ ــ   لصالن دينار    1,510,991بقيمة  م  2019/ 4/ 24بتاريــــخ    4/ 108  رقمإذن الصــ
ـــــركة األ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ر من   أجهزة توريد نظير فق المنير  شـ ــبها الطب   تبير ــ ومعدات طبية لمركز سـ

 خالل ال يارة والمعاينة: 

ــــرف    ل االطالع والفح  للمســتندات المرفقة معأن  من خال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود  إذن الصــــ تبير
ــــر  ـــ ــ ــ ــ ر وزارة الصحة وال  م2018/ 11/ 18اتفاق بتاريــــخ   محضــ ــــركةبير ـــ ــ ــ ــ المنفذة ين     شــ

ـــــركةمعينة من العرض المقدم من قبل الأصناف    عل استبدال  ـــ ــ ــ ــ ـــــر وهذا ال شــ ـــ ــ ــ ــ  محضــ
  البيانات

ر
  تم ا األصناف عدم توضين ضافة إل باإل ل غير مستوا

 . ستبدالها البر

  الوالدة المدرجة  4أن عدد   ▪
بالفاتورة عل أنها حضـــانة مع تحكم   حضـــانة حديبر

ر باأل  ــــجير ـــ ــ ــ ــ ان بقيمة    كسـ ر ــانة الواحدة    دينار   59,000.000الطب   مع المير ــ ـــ ــ ــ ــ للحضـ
ر من المتابعة وال يارة الميدانية لقســم الحواضــن  إال   أنها بنفس المواصــفات  تبير

انأنها  ر  . بدون مير

ـــــدة   ▪ ــ المـ ـــــاوز  ــ تن تجـ   
البر التكليف    

ر
ا ـــــددة  ــ بحر   المحـ   

ر
ـــــذ ا ــ التنفيـ يتم  أن  عل 

ر من تــاريــــخ التكليف حيــ  ان التكليف كــان بتــاريــــخ  أ  ــبوعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2018/ 10/ 30سـ
كيب كان أ و  ـــــتالم والير ـــــبها الطب   والخاص باالسـ ن تقرير ال يارة المعد من مركز سـ

  . أشهر من تاريــــخ التكليف 4ر ـ بعد مض أي  م2019/ 3/ 19بتاريــــخ 

ــــركةلصــــالن  دينار   3,520,805  م2019/ 12/ 2بتاريــــخ    12/ 32م  إذن  ف رق  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  شــــــ
الصــيدلة والمعدات والمســتلزمات الطبية بمركز ســبها الطب   باســتالم  إدارة   الفا قيام

ـــــزة األ  ـــــهـ )  جـ ـــــم  رقـ ـــــرض  ـــــعـ ــــالـ ــ ــ بـ ـــــورة  ــــذكـ ــ ــ ـــــمـ ـــــم 12IH81110EQ1الـ ـــــف رقـ ـــــيـ ـــــلـ ـــــكـ ـــــتـ ــــالـ ــ ــ وبـ  )
ـــــر عداد  إل و (2018/ 3415) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتلزمات  إدارة   معتمد من مدير  محضـ ــيدلة والمسـ ــ الصـ
  أهم المالحظات: مل 2019/ 3/ 20ومدير المركز بتاريــــخ ل طبية بالمركز ال

  تن  -
  التكليف البر

ر
ر عل أن    تجـاوز المـدة المحـددة ا ــبوعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   بحر اسـ

ر
يتم التنفيـذ ا

ن تقرير ال يـارة  أ و   م2018/ 10/ 30التكليف كـان بتـاريــــخ   حيـث أنالتكليف    تـاريــــخ   من 
  2019/ 3/ 20كيب كان بتاريــــخ  المعد من مركز ســـبها الطب   والخاص باالســـتالم والير 

 أشهر من تاريــــخ التكليف.  4ر ـ بعد مض أي 

▪   
ر
ــــبع  األ  عدم وجود تطابق ا ــ ــ ــ ــ ر بلد المنشـ ــــتلمة بير ــ ــ ــ ــ المتعاقد علي     أ جهزة المسـ
  مع ما تم استالم 

 
 : والجدول التال  يوضن ذلك  لفعليا

العرض بلد الصنع حسب  بلد الصنع للمستلم  المــــــــــــــــــــــــــالحظات  نوع الجهاز  

المنشأ  بلد اختالف   India GE - USA CTG 

المنشأ  بلد اختالف   India GE - USA ECG 

المنشأ  بلد اختالف   India GE - USA Lullaby Led 

المنشأ  بلد اختالف   India GE - USA Lullaby Warmer 

المنشأ  بلد اختالف   China GE - USA Vivid T8 

المنشأ  بلد اختالف   India GE - USA Vivid E95 
 

 المالحظات

ــــركاتلوحظ من خالل المتابعة والفح  لهذه التكليفات قيام ال ــ ــ     شــ
ر
بمخالفة ما ورد ا

: التعاقد حيث اتضن  شـروط   
ر
 اآلن

ــــركةالإلزام    يشمل التكليف - ــ ــ ــ كيب والتشغيل ومن خالل ال يارة اتضن   شــ بالتوريد والير
ــــركاتالصــــيدلة اســــتلم  من الإدارة  ان ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــركاتفقط ولم تقوم ال  شــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بتنفيذ بند   شــ



 

 

 

 
831 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــغيـــل لبع  األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كيـــب والتشـ   الوقـــ  الـــذي ت  جهزة الير
ر
ر من والمعـــدات الموردة ا بير

ـــــركةن الأ خالل المستندات المقدمة ب ــ ــ  –كيب  تر  –قام  بتنفيذ كل البنود )توريد   شــ
ـــــتندات والذي يعد  ـــــتالم المرفق مع المسـ   االسـ

ر
ـــــغيل( كما هو ا    تشـ

 
للواقع لما مخالفا

  بنود العقد 
ر
 . أو التكليف جاء ا

ــــاك   لوحظ من خالل المتـابعـة لهـذه التوريـدات وكـذلـك متـابعـة المخـازن عـدم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إمسـ
 والمعدات المستلمة بالمخازن كأصول ثابتة.  جهزة سجل لقيد األ 

ــتنـــدات و لوحظ من خالل الفح  ل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تمـــ  للمعـــدات  أذونـــات  لمسـ
ــتالم البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ

ر ال  جهزة واأل  ـــركةبير ــ ــ ــ ــ      شــ
ر
أذونات  بكافة البيانات    استيفاءومركز سبها الطب   القصور ا

 االستالم. 

ــــتدالل  - ـــ ــ ــ ــ ــــعار بلوحظ من خالل الفح  واالسـ ـــ ــ ــ ــ ــابقة   أسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   جهزة لأل عقود وتكليفات سـ
  األ 
ر
ــــعار والمعدات ارتفاع ا ــ ــــعار بالمتعاقد بها بالمقارنة   سـ ــ ــــ أسـ ــ ــــعار وق و السـ ــ عقود    أسـ
 . وتكليفات سابقة

 م 2020-2019سنُني    التأهيل والعالج الطبيعي المنطقة الجنوبية إعادةمركز 

 نظام الرقابة الداخلية

أي   ضـــعف وقصـــور نظم الرقابة الداخلية المعمول بها بالمركز من حيث عدم اعداد  -
ــــنة المالية محل الفح   أو    تقارير  ــ ــ ــ ( من 10بالمخالفة للمادة )مالحظات خالل السـ

 . اعتماد الهيكل التنظيم  للمركز بشأن  م2018( لسنة 1654القرار رقم )

يات واتباع   - ــــير ــ ــ ــــكيل لجنة للمشـ ــ ــ ــــلوبعدم تشـ ــ ــ ات  احتياج التكليف المباشر لتوفير   أسـ
 . ةداري( لالئحة العقود اإل 10المركز بالمخالفة للمادة )

امعدم اال - ر ــــهرية    لير ــــوية الشـ ــــابات الباعداد مذكرات التسـ ــرف للحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ية المفتوحة  مصـ
ــــم المركز ـبالمخـالفـة للمـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ (  21( من قـانون النظـام المـال لـلدوـلة والمـادة )18ـباسـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

  السجالت )قي  إهمال  -
ر
(    ضافةشعارات اإل إد الحواالت الواردة ا  

ر
لحساب الباب الثان

ا84بالمخالفة للمادة ) ر  نية والحسابات والمخازن. ( من الئحة المير

ــــجل  -   سـ
ر
انية وما تم  ف  ا ر ــــجيل قيمة التفوي  للربــع الرابع من المير عدم قيد وتسـ

انية والحسابات والمخازن20االعتمادات بالمخالفة للمادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــتندي ألغلب   - ــ ـــــعف التع يز المسـ ــ ــــرف  ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ( من 99بالمخالفة للمادة )أذونات الصـ
انية والحس  ر  ابات والمخازن. الئحة المير

امعدم اال - ر   القانون المال    لير
ر
ـــــــوص عليها ا ــ ــ ــ ـــــــجالت والبطاقات المنصـ ــ ــ ــ ــــاك السـ ـــ ــ ــ ــ بةمسـ

ــــابات   انية والحسـ ر ــــنة  1654والقرار رقم )  لوالمخازنوالئحة المير ــــأن   م2018( لسـ بشـ
امسجل اال  –الثابتة    األصول اعتماد الهيكل التنظيم  للمركز )سجل  ر  –ات المالية  لير

 (. األصناف بطاقات  –سجل استاذ عام المخازن 



 

 

 

 
832 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المراقـب المــال     قصـ
ر
اف القيــام بـدوره فيمــا يتعلق بــ  ا   المخــازنأعمــال   عل اإلشر

ــــادة )وإجراء   ــ ــــة للمـ ــ ــــالفـ ــ ــــالمخـ ــ بـ ــــا  ــ ئ عليهـ ــــاج  ــ ــــة  24التفتيش المفـ ــ انيـ ر المير ــــة  ــ ( من الئحـ
 والحسابات والمخازن. 

ية انية التسيت 
ن
 المت 

ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ر لغير    مكافآتو   أتعاب بع  البنود )بالتجاوز عل  الصـ مطبوعات    لالعاملير
ــيـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات( بمبلغ وقـدره   لطبيـةمعـدات   لوقرطـاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات اغطيـة مفروشـ ر   58,333تجهير

( من الئحـــة 13( من القـــانون المـــال  للـــدولـــة والمـــادة )10بـــالمخـــالفـــة للمـــادة )دينـــار  
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ر للمراقــب  لغير العــامل  مكــافــآتو   أتعــابمن بنــد  دينــار    1,620بقيمــة   مكــافــأة  ف   - ير
ــيدة  ــ ــ ــابق السـ ــ ــ ــنة  17بالمخالفة للقرار رقم ))م.ف.م(    المال  السـ ــ ــ ــأن   م2013( لسـ ــ ــ بشـ

ــلوك المراقب  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  354وكذلك قرار وزير المـاليـة رقم )  لالمـال  اعتمـاد مدونة قواعد سـ
ر ومساعديهم. بشأن  م2017لسنة  ر المالير  تحديد مزايا المراقبير

ر باإل عقود مع  إبرام  عدم - ــــافةالمتعاونير ــ ــ ــ ة لهم بالمخالفة  إداريلعدم وجود ملفات    ضـ
ـــــل رقم ) العمـ ـــــات  ـــــانون عالقـ قـ   

ر
الواردة ا ـــــام  ـــــة  12لألحكـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  2010( لسـ م والئحتـ

 . التنفيذية

ــــوية الدفعات المقدمة المدفوعة لمركز نيلوفر للعالج الطبيغ  قبل   - ــ عدم القيام بتسـ
ــنـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة    المـاليـةلنهـايـة السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار من إجمـال    36,070ال لمبلغ إحيـث لم يتم التسـ

ــــروف بقيمة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قانون النظام  21دينار بالمخالفة للمادة )  50,000المبلغ المصــــ
 المال للدولة. 

دينـار تمثـل    42,472أذونـات  ف بقيمـة  4 يالحظ من خالل عينـة الفح  لعـدد  -
ر بـــان   ــــوب ومكيفـــاتل حيـــث تبير ــ ـــ ــ ــ ــ عمليـــات التورد تتم  عمليـــات توريـــد ألجهزة حـــاسـ

 عن ضـــعف التع يز المســـتندي وعدم اســـتيفاء كافة  
ا
ل فضـــع بطريقة التكليف المباشر

ـــــرف بالمخالفة لمتطلبات المادة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابات    (99)بيانات إذن الصـ ـــ ــ ــ ــ من الئحة الحسـ
 والمخازن. 

 الحسابات المصـرفية

ــرف عدم اعداد مذكرات التســـوية واعتمادها مع نهاية كل شـــهر للحســـابات ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   يةمصـــــ
 . الصـرف وعمليات  إجراءاتللمركز لضمان التحقق من صحة وسالمة 

 ية. مصـرف مسك سجل لمتابعة حركة دفاتر الصكوك للحسابات ال إغفال  -

 المــخـــــازن

   مخزن مطابق لل إل   افتقار المركز  -
  ينبغر

ــــروط والمواصفات البر ـــ ــ ــ ــ ن تكون متوفرة  أ شــ
 بالمخازن من حيث السعة التخ ينية. 

عمــال المخــازن أ لمخــازن دون أن تكون لــديــ  درايــة بــوظف بــاعمــال االقيــام بتكليف م -
انية والحسابات والمخازن. 223بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير
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ــــب طبيعتها بالمخالفة لن  المادة ) - ــ ــ ــ ــــنيف محتويات المخزن بحسـ ــ ــ ــ (  218عدم تصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ــا أدى  - ــالمخزن ممـ ــورة   إل  عـــدم وجود أرفف بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاتـــ  دون ترتيـــب بصـ تكـــديس محتويـ
انية والحسابات والمخازن. 219صحيحة بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــائل الوقاية والحماية الكافية لحفظ   - ــ ـــــناف عدم توفر وسـ ــ والمحافظة عليها من   األصـ
انية والحسابات والمخازن. 220التلف بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــجل  - ــ ــــك سـ ــ ــــتاذ المخزنعدم مسـ ــ ــــناف بطاقات  و  اسـ ــ ر )  األصـ - 231بالمخالفة للمادتير
انية والحسابات والمخازن. 232 ر  ( من الئحة المير

ــام بــــةجراء الجرد الــــدو  - ــالفــــة أل عــــدم القيــ ــالمخــ ئ للمخــــازن بــ ــام المواد  ري والمفــــاج  حكــ
انية والحسابات والمخازن. 292-293-294-295) ر  ( من الئحة المير

 مركز خدمات الكلي سبها

ــبهـا للتحقق من التوريـد  من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خالل المتـابعـة وال يـارة الميـدانيـة لمركز خـدمـات الكل  سـ
ــــركةوالمعدات الطبية الموردة من قبل    جهزة واالستالم لأل  ــ ــ ــ ــ ا ليل الشفاء خالل سنة    شــ

ــــب العرض رقم   م2020 ــ ــــتالم  215حسـ ــ ر لم يتم اسـ ــــحة تبير ــ   بتكليف من قبل وزارة الصـ
ــــرك معدات طبية من قبل الأي أجهزة أو   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــب العرض المذكور  ةشـ ــ أعاله  الموردة حسـ
ـــــب ـــــبها بموجب كتاب  رقم )إفادة   وذلك حسـ (  2021/ 114مدير مركز خدمات الكل  سـ

ــــتلم2021/ 6/ 22بتاريــــخ   ــ ــ ــــركةتوريدات من الأي   م والذي يفيد بان المركز لم يسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   شـ
 المذكورة. 

ي سمنو  
ن
 القرويمستشق

ــــن خالل القيام بالمتابعة وال يارة المدنية لمستشقر  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للتحقق من   القروي سمنو  مــ
ــتالم األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـدات المرفقـة   جهزة اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المسـ

ر
ــتلزمـات الطبيـة الواردة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والمعـدات والمسـ

ـــــرف أرقام ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــنة    4/ 104ل  4/ 75  ,12/ 29أذونات الصـ م والتأكد من وجودها  2019لسـ
 : عل أرض الواقع تم التوصل للنتائج التالية

ــــرف رقم   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــالن    12/ 29إذن الصـ ــ ــ ــــركة الفا الطبية بقيمة  لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  دينار                  775,000شـ
ــغيــل  جهــاز تحليــل ومواد  2مقــابــل توريــد عــدد    م2019/ 12/ 2بتــاريــــخ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من   تشـ تبير

 : خالل ال يارة 

ــــل - ــ ــ الــتــحــلــيـ ــــاز  ــ ــ جــهـ إذن    (intcrgra400)  أن    
ر
ا مــوجــود الــوارد  الــمــرفــق  ــــتــالم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ

 . ل وقد تم تركيب  وتشغيل بالمستشقر 

▪ ( ـــــل  ــ التحليـ ـــــاز  ــ جهـ إذن  cobasE411أن    
ر
ا المرفق موجود  ( الوارد  ــتالم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ

 . ل وقد تم تركيب  وتشغيل بالمستشقر 

ـــــغيل تم   ▪ ـــــتالم المرفق ه  مواد تشـ   الفاتورة واذن االسـ
ر
  المواد المدرجة ا

ر
أن باا

  التحليل الطيبة.  واستهالكها  استالمها و فها 
ر
 ا

ـــــرف رقم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــالن    4/ 75إذن الصـ ـــــركةلصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ خ  بتاريــــ  2,646,500دار الحكمة بقيمة   شـ
ر من خالل ال يــارة  م2019/ 4/ 23 أنــ  قــد تم توريــد   مقــابــل توريــد معــدات طبيــة تبير
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ر
ــتالمهــا  إذن    المعــدات الطبيــة المــدرجــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالم المرفق واسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     موجودة   وه  االسـ

ر
ا

ــاء ووالدة متكــاملــة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كيــب وه  حجرة عمليــات نسـ
حبر تــاريــــخ    المخــازن ولم يتم الير

ر الغرفة الخاصة بها   . ال يارة بسبب عدم تجهير

 ركز عالج العقم سبهام 

ــــالل المتابعة وال يارة الميدانية لمركز عالج العقم سبها بتاريــــخ   ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ م  2021/ 9/ 29مــ
  المستندات المرفقة    جهزة للتحقق والتأكد من االستالم الفعل  لأل 

ر
والمعدات الواردة ا

ر م 2019/ 4/ 24م بتاريــــخ 2019 لسنة 4/ 103الصـرف رقـــــم  بأذون : تبير  
ر
 اآلن

ـــــرف الواردة بالمستندات المرفقة ب  جهزة قيام المركز باستالم األ    (4/ 103رقم )ةذن الصــ
ـــــركةمن  ـــ ــ ــ ــ   samsong XG Eo السينية نوع   األشعةالحلول الطبية وه  جهاز تصوير   شــ

ــــوتية من نوع   ــ ــ ــ ــ  Samsong Ultrasound systemوجهاز فح  الموجات فوق الصـ
 : لوحظ ما يل   ومن خالل المتابعة وال يارة الميدانية للمركز 

ــــتالم األ  - ــ ــــكلة بموجب قرار الموردة من قبل ا  جهزة لم يتم اسـ ــ ر المركز  مديللجنة المشـ
ــــة  27رقم ) ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذي ل  م2017( لسـ ــــة   الـ ــــ  عل تول اللجنـ ــــة منـ ــــانيـ ــــادة الثـ   المـ

ر
ين  ا

ــتالم األ  ــكلة اسـ ــتلزمات الطبية من ال  جهزة واأل   دويةالمشـ ـــــركاتوالمعدات والمسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   شـ
 الموردة للمركز. 

ــوقيع - ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   / الموردة بالمخازن والمرفق بالمستندات من قبل   األصناف استالم ذن إ  تــ
ـــــكلة بموجب القرار رقم )  ا . م. ل  ـــــنة 27رئيس اللجنة المشـ ـــــغل   م2017( لسـ   تشـ

والبر
  ذات الوق  مهام مدير 

ر
  . الشؤون الطبية بالمركز إدارة  ا

ـــــر توقيع   - ــ ـــ ــ ــ ــ   لأل   محـضــ
ئ
قبل  والمعدات الطبية الموردة للمركز من   جهزة االسـتالم النهان

ــــيد/  ــ    ال.م.ال السـ
 
ــــاعد للمركز منفردا ــ ــــفت  المدير المسـ ــ وبدون تاريــــخ ودون وجود   بصـ

ـــــر عداد  إجهزة والمعدات و ما يفيد قيام اللجنة المشكلة بمعاينة األ  ومما يؤكد   محضــ
  
ر
 صناديق مغلقة.  3المرفق أن  تم استالم عدد أصناف  استالمإذن  ذلك ما ورد ا

ــــركةتمام عملية  ف قيمة التكليف لل إ - ــ ــ ــ ــ امما يفيد  إرفاق    دون  شــ ر ها بتنفيذ البنود  الير
الســــينية لم   األشــــعةحيث لوحظ أن جهاز    لوالصــــيانةالخاصــــة بالتشــــغيل والتدريب  

ــبب عدم وجود عنا    ــ ــ ــ ــغيل  حبر تاريخ  بسـ ــ ــ ــ   وجهاز الموجات فوق  لمدربةيتم تشـ
 
 
ــوتيـة موجود بمخـازن المركز نظرا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــغيـل مع مالحظـة ان   الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لعطـل  من بـدايـة التشـ

ة الضمان لم تقم شـركةال  . بتشغيل الجهاز خالل فير

ــــركةوقصــور ال  لالمســتلمة  جهزة مواقف عن األ أو   تقارير أي    عدم وجود  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تنفيذ    شــــ
ر
ا

 . كافة بنود التكليف

 الخدمات الصحية سبها إدارة

ــــروع  2021/ 9/ 27( بتاريــــخ  2021/ 41باإلشــارة إل التكليف رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشــأن متابعة مشــــ
ـــــركة الوطنية الدولية    تنفيذ  ر مقر التطعيمات الخاصة بحائجة كورونا تنفيذ الشــ وتجهير

ــــحة بموجب   ــ ــــتلزمات الطبية المتعاقد علي  من قبل وزارة الصـ ــ المحددة لألدوية والمسـ
  لدينـار   2,101,944ة قـدرهـا إجمـاليـم بقيمـة  2021/ 9/ 20 ( بتـاريــــخ 276) التكليف رقم
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ــتنـــدات المرفقـــة وال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر من خالل المتـــابعـــة وفح  المسـ يـــارة الميـــدانيــة  عليـــ  فقـــد تبير
: 2021/ 9/ 13للموقع بتاريــــخ   

ر
  م اآلن

  عطاء عام والتعاقد علي  من قبل وزير الصحة باتباع    مشـروع عدم طرح ال -
ر
 أسلوبا

ر )التكلي  ة. داري( من الئحة العقود اإل 10 ,8ف المباشر بالمخالفة للمادتير

ـــــروع القيام بالتعاقد عل ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دراســـة لموضـــوع التعاقد ومتطلبات  قبل  إجراء   دون  مشـــــ
ــاقـــد حيـــث لوحظ أن ــا بـــالمقطأغلـــب    التعـ ــاقـــد عليهـ ــالفـــة  البنود تم التعـ وعيـــة بـــالمخـ

 . ةداريمن الئحة العقود اإل  (/و. ز11للمادة )

ـــــروع التعاقد عل ال  إجراءاتمخالفة   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ  ةداري( من الئحة العقود اإل 14للمادة ) مشـ
 . سعار قواعد وضع وتقديرات قواعد األ بشأن 

ة ال - ــــركةمباشر ــ ــ ــ ــــروع بتنفيذ ال  شــ ــ ــ ــ من   د(/ 8ر التكليف بالمخالفة للمادة )قبل صدو   مشــ
العقود  ـــــة  ـــــاإل   الئحـ ـــــارة ل  ةداريـ ـــــد لوحظ من زيـ ـــــاريــــخ    فقـ بتـ أن    م2021/ 9/ 13الموقع 

ــــركـــةال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المراحـــل    شـ
ر
ة ا ــطيـــب)من التنفيـــذ    األخير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واالطالع عل   (مرحلـــة التشـ

ـــــروع  المستندات الخاصة بال ــ   مشــ
ر
مرفق   م2021/ 9/ 20 من أن تاريــــخ التكليف كان ا

  . نسخة

ــــروع القيام بتنفيذ ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ    مشـ
ر
ــــحةال يتبع وزارة   موقع ا   موقع  ل  الصـ

ر
حيث تم تنفيذه ا

 إهدار  فزان )مقر الصـم والبكم( مما يعد جتماع  للهيئة العامة لصـندوق التضـامن اال 
ــــتفادة من  عل المدى البعيد من ل  للمال العام باعتباره موقع مؤق  ــ ــ ــ ــ وال يمكن االسـ

ــامن اال  ــ ــ ــندوق التضـ ــ ــ ــتفادة هيئة صـ ــ ــ ــــحة كما ال يمكن اسـ ــ  فزان جتماع  قبل قطاع الصـ
 . من 

ــــر    م التمكن من عد - ــ ــ ــ  حصــ
 
  تم تنفيذها بشكل دقيق نظرا

  لعدم وجود دفاتر  البنود البر
  تم تنفيذها عل أرض الواقع  األعمال للكميات و حصـــــر  

عدم التمكن من   كذلك ل  البر
  سـعار بشـكل دقيق لعدم وجود مقايسـة لتحديد األ   سـعار من حيث األ   األعمال تقييم  

او  لكل بند من البنود   . ف عل التنفيذ من الجهة المالكةعدم تواجد جهاز لإلشر

ـــــر    عدم التمكن من  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــكل دقيق نتيجة    الكميات المنفذة عل أرض الواقعحصـ ــ ــ بشـ
ـــــة بتوريـــد وتركيـــب وتنفيـــ  4-3  ل3-2  ل3-1أرقـــام  لتـــداخـــل كميـــات البنود   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ذ والخـــاصـ

ــــقف المعلقة مع كميات البندين  حوائط من الجبس بورد وا ــــة    4-5  ل4-4السـ الخاصـ
ــــتي   لزوم الحوائط طالء ب  ذ بتوريد وتنفي ـــــر لألعمال    وعدم وجود دفاتر ل  السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ حصـ
 . المنفذة 

ر من خالل ال يارة الميدانية لموقع التنفيذ توريده مولد كهرباء من قبل ال - ـــــركةتبير ــ  شــ
ـــــروع المنفذة لل  ــ ــ ــ حسب لوحة البيانات    CT125BDنوع المحرك    kvA400بقوة   مشــ

 : الموجودة عل المولد وقد لوحظ بشأنها ما يل  

ــــة بــالمولــد لــدى عــدم وجو  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنــدات ات التعــاقــديــة الخــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخــدمــات إدارة    د المسـ
 
 
 . من قبل الوزارة  الصحية باعتبار التكليف تم مرك يا

ــأ  ▪ ــ ــ الخـ التكليف  بنود  ــــمن  ــ ـــ ــ ــ ــ من ضـ يكن  لم  ــد  ــ ــ المولـ ر مركز ن  وتجهير ــذ  ــ ــ بتنفيـ اص 
 . التطعيمات
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البيـــانـــات الموجودة عل لوحـــة بيـــانـــات المولـــد تختلف عن البيـــانـــات المـــدرجـــة  ▪
 التسليم واالستالم.  محضـر ب

 الدم المركزي سبها  مصـرف

ـــــرف من خالل المتابعة مع  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــبها والقيام بال يارة الميدانية للمركز    مصـ الدم المركزي سـ
ــــتالم األ 2021/ 6/ 13بتاريــــخ   ـــ ــ ــ ــ المعدات الطبية  جهزة و م للتحقق والتأكد من توريد واسـ
بتكليف    2020/ 545حسب العرض رقم    م2020بوابة ليبيا خالل سنة    شـركةمن قبل  

 التال   من قبل وزارة الصحة
ر  : تبير

ـــــرف اســـتالم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ التحليل من قبل   جهزة الدم المركزي ســـبها معدات ومشـــغالت أل   مصـ
وسات بالمركز  وقد تم الموردة  شـركةال  . االفادة بضفها لمعمل الفير

ــــنوي خالل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــغيل والمعدات مع الجرد السـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالمطابقة الميدانية ومقارنة مواد التشـ
ر اســــتهالك هذه المواد باعتبارها مشــــغالت ومحا الســــنوات   ليل  الثالث الماضــــية تبير

وس اإل   . يدز وااللتهاب الكبدي خاصة لتحاليل الدم وفير

ــــركةطبية من نفس ال  جهزة اســتالم المركز أل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إال أنها   م2020الموردة خالل ســنة    شــــ
ــــر ومن خالل ل  عاله أ إلي     ليســ  من ضــمن العرض موضــوع الكتاب المشــار  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحصــــ

 جهزة. ة األ لهذ

 م 2021-2019  المختتر المرجعي سبها 

 نظام الرقابة الداخلية

 عدم قيام رئيس قسم المراجعة الداخلية بةعداد تقارير دورية وال ربــع سنوية.  -

 لوحظ عدم مســــك ســــجل ليومية -
م
  عدم اســــتكمال ســــجالت الدورة المســــتندية حيث

  
 م. 2020-2019الصندوق خـــالل سنبر

 . بالمختي   األصول عدم مسك سجل  -

ية انية التسيت 
ن
 المت 

ــبها بإدارة    قيام ــ ـــــرف المختي  المرجغ  سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة   الصـ بالتجاوز عل البند    م2021خالل سـ
ات)  2/ 16 ر  كان المبلغ المعتمد    لأغطية  لتجهير

م
ــــية( حيث ـــ ــ ــ ــ   لدينار   25,839مقاعد دراسـ

ر كان المبلغ ال   حير
ر
ـــــروف ا ـــ ــ ــ ــ   دينار   4,504  قدره أي بالتجاوز بمبلغ و   دينار   30,343  مصــ
ــــرف كذلك القيام بو  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ اء مواد خام(    2/ 21بالتجاوز عل البند    الصـ المبلغ  حيث أن )شر

ة   ر أن  لدينار   15,501المعتمد خالل الفير   حير
ر
ــــرف    المختي  قام إدارة   ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ مبلغ  بصـ

  . دينار  3,264 بتجاوز بمبلغ وقدره أي  دينار  18,765وقدره 

مـــبـــلـــغ   - ــــب  58,000 ف  ــ ــ بـــمـــوجـ ــــار  ــ ــ رقـــم    ديـــنـ ــــرف  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ ــخ    11/ 9إذن  ــ ــــاريــ ــ ــ بـــتـ
ــــركةلصــــالن    م2021/ 11/ 30 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد المعدات الطبية مقابل    شــــــ الواحة الذهبية الســــتير

  وقد لوحظ أن   safety cabinetتوريد جهاز الســــالمة من التلوث نوع 
ر
صــــنع المان

  الصنع نوع 
 هو جهاز صيبر

ا
 (. (heal forceالجهاز المستلم فعع
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ـــــركةل لدينار كدفعة أو  90,000 ف مبلغ   - ــ ــ ــ   3شمس الخليج مقابل توريد عدد    شــ
ـــــــوحظ  2020( لسنة  365التكليف رقم )بناءا عل   طبية للمختي   أجهزة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــد لـــ ـــــ ـــــ ـــــ م وقـــ

  
ر
ة ا ــــعار المبالغة الكبير ــ ــ ــــعار بالمقارنة ب أسـ ــ ــ ــــركاتبع  ال  أسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــهود    األخرى   شـ ــ ــ المشـ

ــي جهزة كمـا أن األ   لالعـاليـةألجهزتهـا بـالـدقـة والكفـاءة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأ صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتلمـة ذات منشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المسـ
بر

ــأ  بخالف مـا   ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وهو مـا يؤكـده كتـاب مـدير   لن   وور أ ورد بـالتكليف بـأن تكون ذات منشـ
ــــؤون اإل إدارة  ــ ــ ــــركةة والمالية لل داريالشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ   489رقم )  شـ

ر
م  2020/ 12/ 31( المؤرخ ا

 جهزة. بخصوص األ 

ــــرف    دينار بموجب  29,540 ف مبلغ   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ م  2019/ 2/ 25بال رقم بتاريــــخ  إذن الصـ
ـــــركةلصـــالن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات مقابل توريد محاليل  الصـــقر الذهب   للخدما   شـ ت الطبية والمختي 
: م 2019( لسنة 62التكليف رقم )بناءا عل  طبية  وقد لوحظ بشأن  التال 

  بع    -
ر
ــركةالمســتلمة من ال  األصــناف وجود نق  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المقارنة   وهو ما اتضــن من  شــــ

ر الفاتورة النهائية المقدمة من ال ر   شـــــركةبير   16إذن االستالم ومنها الصنف رقم    وبير
ض أن تسلم ال  كان من المفير

م
  الفاتورة النهائية حيث

ر
  72شـــــركة إدارة المختي  عدد  ا

ــــنف وهو      ,clotbloodtubesمن هذا الصـ
ر
ــــنف  ا  من هذا الصـ

ا
ــتلم فعع ــ ر المسـ حير

ــــنف رقم  وحدة   12أي بفارق    60 ــ  الصـ
 
ــا ــ ــ  (yellowtipes1000pcsوهو   24ل وأيضـ

(lowtipes1000pcs)24(    شـركة  ن تسلم الأ من هذا الصنف هو )  12وهو من نوع
ــــنف  72إدارة المختي  عـدد وقـدره   ــ ـــ ــ ــ ــ  كـان من ل من هـذا الصـ

م
ــتـل( حيـث ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المسـ   حير

ر
ا

ض أن تسلم ال ـــــركةالمفير ــ ــ إال أن  تم    وحدة من هذا النوع   100دارة المختي  عدد  إل  شــ
 . 50أي بفارق  وحدة  50تسليم عدد 

ــــو  ▪ يـ ــــة  ــ ــ ــــؤرخـ مـ ــــة  ــ ــ ــــيـ ــــائـ ــ ــ ــــهـ ــــنـ الـ ــــورة  ــــاتـ ــ ــ ــــفـ ــــوم 2019/ 02/ 16م  الـ يـ ــــالم  ــتـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ م وإذن 
 . أيام 4بـ ستلم  قبل الفاتورة النهائية أن المواد ام أي 2019/ 2/ 12

ـــــف نوع  إدارة    قيام - ـــــيانة جهاز الكشـ ـــــبها بةبرام عقد لصـ   (vitek2)المختي  المرجغ  سـ
ــــركةمع   ــ ــ ــ     ديار السالم وهو ذات الجهاز المورد  شــ

 
ــــركةمن قبل السابقا ــ ــ ــ نفسها وقد   شــ

ـــــب  20,000  تم  ف مبلغ ـــــار بموجـ ــــرف رقم    دينـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ ـــــاريــــخ    11/ 10إذن  بتـ
ـــــركة ديار الـسالم كقـسط لـصالن    م2021/ 11/ 30 ــ ـــ ــ ــ ــ م معها  أ شـــ ول حـسب العقد المي 

: وقد لوحظ بشأن   (vitek2)مقابل صيانة جهاز الكشف نوع   
ر
 اآلن

توريد واســـتالم الجهاز ناقصـــا مع مالحظة عدم دخول  للعمل ولم يتم تشـــغيل  حبر   -
اف مـدير   م2021/ 12/ 09تـاريــــخ   ــــم إدارة    وهـذا بـاعير ــ ـــ ــ ــ ــ الخــدمـات الطبيــة ورئيس قسـ

 . يا بالمختي   البكتير

   شـــركةبرام عقد الصيانة والتشغيل للجهاز مع ذات الإ ▪
 
  الموردة لمدة سنة اعتبارا

ـــــتغل  2021/ 1/ 1من  ــ ــ ــ ـــــم قابلة للتجديد رغم أن الجهاز لم يشـ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ــ ــ ا حبر يتم  أسـ
 التعاقد عل صيانت . 

ــيـــانـــة للجهـــاز حبر تـــاريــــخ  الأعمـــال    لم يتم تنفيـــذ  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حيـــث لم  م 2021/ 12/ 14صـ
  
يا أو إفادة    يرفق تقرير فبر صــيانة وتشــغيل الجهاز بشــأن   من رئيســة قســم البكتير

 
ر
   م2021/ 01/ 01رغم أن العقد يبدأ ا

ر
 م. 2021/ 12/ 31وينته  ا

  من ا  شـركةمخالفة ال ▪
ر
م وبالتحديد الفقرة  للبند الثان   تن  عل   1لعقد المي 

البر
ــــامل قطع الغيار( واختبار األ  ــ ــ ــ ــــيانة الوقائية )شـ ــ ــ ــ مرات   4جهزة  القيام بأعمال الصـ

 
 
 عل أرض الواقع.  3بواقع زيارة كل  سنويا

ا
 شهور وهذا لم يحصل فعع
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ــــركةمطالبة ال ▪ ــ   (2021/ 2809بموجب الكتاب رقم )  م2021/ 03/ 23بتاريــــخ   شــ
ــــرف   ــ ر بالرغم من عدم انتهاء مدة  دينا   25,000قيمة العقد كاملة وه  مبلغ  بصــ
من العقـد   1بـالمخـالفـة للبنـد الرابع فقرة   الـذي جـاءاألعمـال األمر    وتنفيـذ العقـد 

ــــط عند ت ــ ــ ر قسـ ــــطير ــ ــ ــــداد القيمة عل قسـ ــ ــ   تن  عل سـ
ـــــط  البر ــ وقيع العقد والقسـ

  بعد 
ر
 شهور من التوقيع.  6الثان

نة مببر المختي  التفوق المعماري للمقاوالت بصيا   شـركةالمختي  بتكليف  إدارة    قيام -
ــــب التكليف رقم ) ــاريــــخ  367بموجـ ــ ــة    م2020/ 10/ 08( بتـ ــ ــــوبقيمـ ــاليـ ــ ــــا  ة  إجمـ ــــدرهـ قـ

 وقــد لوحظ بشأن :  85,281

  األ  -
ر
 . بع  البنود  تنفيذ المتعاقد بها عل  سعار المبالغة ا

ـــــار  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعالمـات فقط  أعمـال   اقتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـانـة عل الواجهـة ومـدخـل المببر واالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـ
ــــاءة   كتفــاءواال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  فقط لبقيــة مكونــات المببر دون أن تمتــد بــالطالء وتركيــب اإلضـ

  أعمـال  
ر
ض أن تكون لهـا االولويـة ا   كـان من المفير

ــيـانـة لـدورات الميـاه البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الصـ
 أعمال 

 
.  الصيانة المنفذة نظرا  لطبيعة عمل المختي 
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 احلكم احمللي الفصل السابع عشر: قطاع  
 وزارة احلكم احمللي ديوان  

انية لسنة   ن  م  2021موقف تنفيذ المت 

 المصـروف  المسيل  المخصص  الجهة  الباب

ول األ  
 8,471,703 ديوان الوزارة 

8,637,700 8,637,700 
 165,997 أخرى

  
 الثانر

 14,308,877 ديوان الوزارة 

88,999,997 88,999,997 

  شـركاتالجهات التابعة و 
 النظافة

7,730,668 

 63,462,120 البلديات 

 3,498,332 أخرى

 500,000,000 500,000,000 500,000,000 البلديات  الثالث 

 الرابع

 5,103.00 ديوان الوزارة 

425,000,000 425,000,000 
  شـركاتالجهات التابعة و 
 النظافة

353,585,722 

 66,013,145 البلديات 

 5,396,030 أخرى

 الخامس 

الوزارة ديوان   251,975,958 

320,124,062 304,968,144 
  شـركاتالجهات التابعة و 
 النظافة

45,000,000 

 7,992,186 البلديات 

جمــــــــــــــــــــــــــــــــالي اإل    1,327,605,841 1,342,761,759 1,327,605,841 
 

-   
ر
ــور الوزارة ا ــاباتها الأحكام   قصـ ـــــرف الرقابة عل حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ومتابعتهال حيث لوحظ  ية  مصـ

ة ومنـذ   ـــــابـات وغير مقيـدة بـالـدفـاتر وبمبـالغ كبير ــ ـــ ــ ــ ــ ــومـة من الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود مبـالغ مخصـ
 سنوات سابقة. 

ـــــرف يوجد عدد أربــع حسـابات   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف ية أخرى للوزارة بمصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجمهورية فرع رأس    مصـــ
ـــــنوات طويلة ولم تطرأ عليها أي   ـــ ــ ــ ــ ـــــنل وغير متحركة )خاملة(ل ومفتوحة منذ سـ ـــ ــ ــ ــ حسـ

ـــــ ــ ــ ـــــدتها األمر    مل2021نة  حركة مالية خالل السـ ــ ــ إل  الذي يتطلب إقفالها وإرجاع أرصـ
ـــــاب   ــ ــ ــ ـــــابات وغير    اإليراد حسـ ــ ــ ــ ـــــومة من الحسـ ــ ــ ــ ـــــكوك مخصـ ــ ــ ــ العام. كما لوحظ وجود صـ

ةل ومندو سنوات طويلة ودون اتخاد أي   حيالها.  إجراءمقيدة بالدفاتر وبمبالغ كبير

امات ديوان الوزارة بالحساب ا - ر دينار    14,143,248لختام  حيث ظهر بمبلغ  بند الير
 ودون وجود مخصصات واردة لهذا البند. 

 : يلي ات نوجزها فيما  أبرز المالحظ

-   
 . معتمد للوزارة من الجهات المختصةعدم وجود مالك وظيقر

ر بمـا يراع فيـ    - ــنويـة للعـاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لإلجـازات السـ
ــع جـدول زمبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام الوزارة بوضـ

 . العمل انتظام واستمرار 

ـــــخة م - امات  عدم تقيد الوزارة بةحالة نسـ ر   ترتب الير
ـــــادرة عنها والبر ـــــالت الصـ ن المراسـ

ــــوص العقو  ــ ـــ ــ ــ ــ ــتنـديـة إل مـاليـةل وعل وجـ  الخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـة واالعتمـادات المسـ ديوان د المي 
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بشـــأن   م2013لســـنة    (19)( من القانون رقم  48المحاســـبة بالمخالفة لن  المادة )
 تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالت . 

من الئحة    (99)بالمخالفة للمادة  أذونات الصـرف    ضعف التع يز المستندي لبع  -
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــور  - ـــــ القصـ ـــــجالت لحصـ ـــــك سـ   مسـ
ر
ــــا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــجيل األ ــ ـــــول ر وتسـ الثابتة وتدوين البيانات    صـ
 أ بعت  من حيث اإلضافة واالستبعاد  المتعلقة بكل أصل عل حده ومتا   األساسية

ا
 وال

 بأول وبما يتما ر مع القواعد المحاسبية. 

ــــندوق )اإلع - ــ ــــجيل بدفير الصـ ــ   دم القيد والتسـ
ر
ون ــــحيحة  لكير ــ  واليدوي( بالطريقة الصـ

ـــــعب مع  تتبع حركة  إظهار   وعدم ــ ــ ل مما يصـ ـــــتبدلة بالدفير ــ ــ ـــــكوك الملغية والمسـ ــ ــ الصـ
 الرقابة عليها.  أحكامالصكوك الصادرة والملغية والمستبدلة و 

ــــرف   ختم  إغفال  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ والمستندات المتيدة لها بما يفيد أذونات الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع بيان  رف  الصــ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالتـاريــــخ وتوقيع الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  عليـ  المـادة )ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  105راف كمـا نصـ ر ( من الئحـة المير
 والحسابات والمخازن. 

ــابات ال - ــــرف وجود العديد من الصــــكوك المعلقة بالحســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــها  مصــ ية للوزارة يرجع بعضـ
 أل   إجراءلســنوات ســابقة دون القيام بأي  

 
ر )  حكاملتســويتها طبقا (  122,  118المادتير

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ر  - ــــرف   تركير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــاب الودائع  الصـ ــ ــ ــــنة المالية ناهيك عن القيام بتعلية حسـ ــ ــ   نهاية السـ
ر
ا

ر  ــــة تركير ــ ــ ــــنة الماليةل وخاصـ ــ ــ   نهاية السـ
ر
انية ا ر ــــتنفاد بنود المير ــ ــ ــــد اسـ ــ ــ   بمبالغ مالية بقصـ

. الصـرف   
ر
 من حساب الطوارئ والباب الثان

  ال ف مرتبا  -
يقة عن األشـــهر  ت موظقر   م2021لســـنة    4-3-2-1مجلس البلدي الي 

ـــــرف   بموجب ــ ـــ ــ ــ ــ أي مسـتندات تدل عل اسـتحقاق  إرفاق   وعدم  12/ 19رقم  إذن الـصــ
ر لقيمة هذه المرتباتل وعدم اعتماد الكشف المرفق ب ـــــرف  هؤالء الموظفير ةذن الصــ
ل نـــاهيـــك عن عـــدم وجود أي ت أو   وقيعـــاتمن اإلعـــداد والمراجعـــة والمراقـــب المـــال 

 أختام ب . 

ــــات   - ــ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ مـ ــــف ) ف  ــوظـ ــ ــمـ ــ    (ال . م. ع الـ
 
ــــارا ــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن    اعـ ــ ـــة    م2011/ 02/ 17مـ ــ ــ ــــايـ ــ ــ غـ إل 

  قـــد بـــاشر مهـــامـــ   دينـــار    3,000م بمبلغ  2017/ 07/ 23
ر أن المعبر   حير

ر
ل ا
 
ــهريـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ

ة من   الفير ـــــب رئيس المجلس يفرن عن  ـــــائـ نـ ـــــ   ــفتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة  إل    م2012/ 01/ 01بصـ ـــــايـ غـ
الصـرف    مدير مكتب شؤون العضوية بالوزارة أي ثم  مل حسب إفادة 2016/ 07/ 23

 بمبلغ  22ب يادة 
 
 . دينار  66,000 إجمال  شهر تقريبا

ــــات   - ــ ــ ــــبـ ــ ــ ــــرتـ ــ ــ مـ ــــف ) ف  ــ ــ ــــوظـ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــــير   (ال . ال . مالـ ــ ــ ــــفـ ــ ــ الـ ــــن  ــ ــ ــــن  عـ ــ ــ مـ م إل 2012/ 01/ 01ة 
ر    دينار   2,000ل بواقع  دينار   54,757م وبقيمة إجمالية  2014/ 6/ 19   حير

ر
ل ا
 
شهريا

ــــو با  ــ   قد باشر عمل  كعضـ
مل  2012/ 08/ 12لمجلس البلدي أوباري بتاريــــخ  أن المعبر

   ف قيمة  
حسب إفادة مدير مكتب شؤون العضوية والبلديات بالوزارةل مما يعبر

 دينار.  14,000ال يادة وبمبلغ إجمال  أشهر ب 7مرتبات 

ــــتديمة أل  - ــ ــــخاص ف بع  العهد المسـ ــ ــتها أكير من  شـ ــ ــ ــــتعاضـ ــ ال يتبعون الوزارة واسـ
 الوزير وآمر حراسات الوكيل. آمر حراسات  مرةل مثال ذلك: 
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ــاب الودائع واأل إل   دينار   3,498,331تعلية مبلغ   - ــنة المالية    ماناتحسـ   نهاية السـ
ر
ا

ـــــات لمخاتير المحالت بالبلديات ودون2021 ـــــصـ ـــــماء  إرفاق   م كمخصـ ـــــوفات بأسـ كشـ
ــتحقيهـا خالل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هؤالء المخـاتير والقيمـة المحـددة لهمل نـاهيـك عن عـدم  فهـا لمسـ

 وجود أسباب مقنعة لذلك.  السنة المالية دون

ـــــرف  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتقلة الصـ ــــتحقات    لعل جهات ذات دم  مالية مسـ حيث لوحظ  ف المسـ
ـــــأن  دارة العامة للمجلس األعل لإل   األمانةالمالية الناتجة عن تعاقدات   ــ المحليةل بشـ

ل ودون  
ـــــارات والـدعم الفبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  إرفـاق    التـدريـب واالسـ ــمـاء المتـدربير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مـا يفيـد بـأسـ

ــــفـاتهم وعـدم ــ ـــ ــ ــ ــ   مـا يإرفـاق   وصـ
 
ة جـدا فيـد انعقـاد هـذه الـدورات من عـدمـ  وبمبـالغ كبير

ــــرف أرقام   بموجب ــ ـــ ــ ــ ــ ة  إجمالي ل وبقيمة  12/ 364-363-362-361-360أذونات الصــ
 . دينار  2,138,000

ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ عل مركز اتصـال العاصـمة وال يتبع للوزارة بأي شـكل من األشـكال حـسب    الصـــ
ــــنة   ــ ــــدور  2021الهيكل التنظيم  لوزارة الحكم المحل  والمعتمد لسـ ــ مل بالرغم من صـ
ـــــرف    قرار وزير الحكم المحل  بتبعية المركز للوزارةل حيث ثم ــ ـــ ــ ــ ــ عل عقود إنشاء  الـصــ

ـــــة بالمركز وعن   ــ ـــــميم المنظومة الخاصـ ــ  وتصـ
 
ـــــنة مقدما ــ ة سـ ـــــابقة وعن فير ــ ـــــنوات سـ ــ   سـ

ــــابــات والم21بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر خــازن وبقيمــة  ( من الئحــة المير
ــــداد قيمة هذه  إرفاق   ناهيك عن عدمل  دينار   2,049,000إجمالية   ــ ـــ ــ ــ ــ ما يفيد عدم سـ
  قيمة هذه العقود من ســــنة  العقود 

ر
  الســــنوات الســــابقة وكذلك التباين الواضــــن ا

ر
  ا
 . شـركةوبنفس الخدمات المقدمة من ال شـركةولنفس الإل أخرى 

ـــــركةالتعاقد مع  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ المدينة الخالدةل مقابل خدمات التموين والنظافة والمقاه    شـ
ــركةالعقود مع الإبرام   حيث تم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ (  10بالتكليف المباشر بالمخالفة لن  المادة ) شـ

ــــركةلل  دينار   66,000ة. كذلك  ف قيمة  داريمن الئحة العقود اإل  ــ ــ ــ إذن   بموجب  شــ
ــــرف   ــ ــ - 9شيخ عن شهري  النظافة والمقاه  لمببر شارع الأعمال    مقابل  12/ 33الصــ

ــــركةمل بدون وجود عقد عمل مع ال2021/ 10 ــ ـــ ــ ــ ــ   ل وتم التعاقد مع الشــ
 
ــــركة الحقا ــ ـــ ــ ــ ــ شــ

م.كذلك عدم تحديد موضــوع العقد بدقةل حيث لم يتم  2021/ 11من شــهر    اءا ابتد
ــــركةتحديد األعمال المطلوبة من ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ عل وج  التحديدل حيث لوحظ أن العقد    شـ

ــــركةرة من الأخرى تطلبها الوزاأعمال   ين  عل أية ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــافة إل باإل   شـ ــ ــ قيمة العقد  ضـ
ـــــن من خالل   ـــــهرية والمتعلقة بأعمال النظافة والمقاه  وبقيمة ثابتة. وهذا واضـ الشـ

ر  أعمال    مقابلأخرى     ف مبالغ مالية ـــــيخ وتجهير ــ ــ ــ ر مطبخ مببر الشـ ـــــيانة وتجهير ــ ــ ــ صـ
ــــرف  وذلــك بــ  ل+ نظــافــة مببر وأعمــال أخرى متنوعــةقــاعــات   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - 33رقم  ةذن الصـ
345/12 . 

ــــنة    قيام - ـــ ــ ــ ــ ــــؤون اإلدارية والمالية بةبرام العديد من عقود التعاون خالل السـ ـــ ــ ــ ــ مدير الشـ
ــاليـــة   ــالفـــة لقـــانون عالقـــات  111م حيـــث بلغـــ  عـــدد  2021المـ   عقـــد تعـــاون بـــالمخـ

ـــــل ــ ــ   تحديد قيمة هذه العقود حي  تصـ
ر
ة ا   4,000مبلغ  إل  العملل والمبالغة الكبير

ل كما ال يوجد معيار يتم بناءدينار  
 
تحديد قيمة العقود الشـــهريةل ناهيك  علي     شـــهريا

    لأخرى ة إداريعن عدم التأكد من ان اصــحاب هذه العقود ال يعملون بجهات  
ا
فضـع

 . صليةموافقة جهة العمل األ إرفاق  عن عدم
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ـــــرف قيام الوزارة ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــخاصعل احتياجات بع  األ   الصـ ال يتبعون الوزارة وبمبالغ    شـ
ــــنةل مثل   ــ ة خالل الربــع الرابع من السـ ـــــرف   ك ذلكبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــات  عل مجموعة الصـ ــ حراسـ

  توريـد وجبـات جـاهزة  المتمثلـة  و لجهـاز الحرس الرئـا     الوزير ـبالرغم من تبعيتهم
ر
ا

ـــــرف    371,294  وقدره   ومتكاملة ألفراد الحراسـة بمبلغ ــ ـــ ــ ــ ــ رقم  دينار بموجب إذن الصـــ
اء وتوريد ب  ل 12/ 294 ــــكرية وأحذية  وكذلك شر ــ   دينار   74,490إجمال   مبلغ  بدل عسـ

ــــرف أرقام   بموجب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وكذلك  ف مقابل عالج بع     12-297-51-3أذونات الصــــ
ــــرف ب  دينار   12,650  عمليات جراحية بمبلغ  إجراءأفراد الحراسات مقابل   ـــ ــ ــ ــ   ةذن الصــ

 . 12/ 111رقم 

ـــــة  - ـــــيارات    (ا. م)قيام الوزارة بةبرام عقد مع ورشـ ـــــيانة سـ ـــــياراتل وذلك لصـ ـــــيانة السـ لصـ
ر )خاص ريــــن القانون حيث  ــة( بالمخالفة لص الوزارة وكذلك صيانة سيارات الموظفير

ــــيانة الالز   إجراءن  العقد عل   ـــ ــ ــ ــ ــــواء تتبع الوزارة أو الصـ ـــ ــ ــ ــ ــــيارة سـ ـــ ــ ــ ــ ــــة  مة ألي سـ ـــ ــ ــ ــ خاصـ
 
 
ل بناءا ر ــــؤون اإل   بالموظفير ــ ــــالة من الشـ ــ ما تم    إجمال  حيث بلغ   لة والماليةداريعل رسـ

ـــ  خالل الربــع الرابع مبلغ   ــار    128,451.500 فـ ل  دينــ  
ر
ــان   البــــاب الثــــان ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من حسـ

 الطوارئ. وحساب 

اء وتوريد  -   شر
ر
ـــــع الكبير ا ــ ــ ة ودون  أجهزة التوسـ  الهاتف المحمول للوزارةل وبمبالغ كبير

ــــلم ل وتحديد األ جهزة طلب احتياج لهذه األ إرفاق   ـــ ــ ــ ــ ــــخاص ل وعدم بيان لمن سـ ـــ ــ ــ ــ ل  شـ
اء وتوريد   الكمبيوتر المحمول  أجهزة ومعرفة صفاتهمل وكذلك شر

ــــة واقـامـة  قيـام الوزارة بـالتعـاقـد مع فنـدق القوسل مقـابـل تغ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاريف اعـاشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ طيـة مصـ
بالفندق برســــائل الحجز الموجهة للفندق    اإلقامةللزائرين للوزارة ودون تحديد مدة  

ــــؤون اإل إدارة    من قبـــل ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفـــات  إرفـــاق    ةل والمـــاليـــة وكـــذلـــك عـــدمداريـــالشـ ــ ـــ ــ ــ ــ مـــا يفيـــد صـ
ــخـــاصاأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بهـــا   شـ   الفنـــدقل وطبيعـــة االعمـــال المكلفير

ر
ــبـــاب اقـــامتهم ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    وأسـ

ل والبر
 نادق. قامتهم بالفإتستوجب 

ــــاب الودائع واأل دينــار إل    5,396,029مبلغ   تعليــة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      مــانــاتحسـ
ر
ويمثــل المبلغ بواا

ــــاب الــدعم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امــاتحسـ ر مبــالغ  أو    مبــالغ محجوز عليهــا أو   نفقــاتأو   ل وال يمثــل أي الير
 لعقود حكوميـــةل بـــالمخـــالفـــة للمـــادة )

 
ــتحقـــة تنفيـــذا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  161مسـ ر ( من الئحـــة المير

  اإليراد حســاب  إل    وذلك بعدم قيام الوزارة بةحالة هذا المبلغ  ات والمخازنوالحســاب
 العام. 

ــــميات الإحالة   عدم - ــ ــ ــ ــــومة عن دينار   482,892دمغة والبالغة قيمتها  خصـ ــ ــ ــ ل والمخصـ
ـــــروف ال ـــ ــ ــ ــ ـــــرائبمصلحة الإل   ات خالل السنةمصــ ـــ ــ ــ ــ     الذي يعد األمر    لضــ

 
  حكامأل مخالفا

ــابات والمخازنل71المادة ) ـــ ــ ــ انية والحسـ ر ـــــنة  12والقانون رقم )  ( من الئحة المير ــ ــ ( لسـ
 الدمغة.  ضـرائبم بشأن 2004

ــــاب الطوارئل حيث تم  - ــ ــ ــ ــــاب الختام  لحسـ ــ ــ ــ   إعداد الحسـ
ر
ــــافةعدم الدقة ا ــ ــ ــ مبلغ    إضـ
ر أن المبلغ يمثل إلغاء اعتماد  دينار    1,987,405   حير

ر
كمخصـصـات لديوان الوزارة ا

  ل تحمي  ر األخيارل والواجبـ طريق مدرسة ليل ببلدية قص  مشـروع مستندي لصالن  
 النظافة بالبلديات. أعمال  كإيراد لمخصصات

-   
ر
عل البنود المخصصة لجهاز الحرس البلدي حسب قرار رئيس  الصــــرف   التجاوز ا

ـــــنة  243مجلس الوزراء رقم ) ــــرف   م والذي حدد في  أوج 2021( لسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ لجهاز  الصـ
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ــيــاراتل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عــدد السـ ــن مــا بير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحرس البلــدي بحيــث كــان التبــاين واالختالف الواضـ
ائها والواردة بالفواتير النهائية لل وأنو    تم شر

ـــــركاتاعها البر  االستالم الفعل     شــ
ر وما بير

  أغلب
ر
لجهاز الحرس البلدي    ل الخاصة بتوريد سياراتأذونات الصـــــرف  للسيارات ا
 :  
ر
 وبيانها كاآلن

 إذن الصـرف  الفرق  االستالم الفعلي  العدد وفق الفاتورة  القيمة 

3,948,600 38 34 4 35 /11  

3,964,000 52 37 15 76 /11  

278,000 47 43 4 1 /12  

200,000 51 39 12 2 /12  

200,000 48 15 33 3 /12  

200,000 50 6 44 4 /12  
 

ـــــرف   - ـــ ــ ــ ــ ـــــرف  و دينار و   4,941,000ة  إجماليبقيمة    11/ 75رقم  إذن الصــ ـــ ــ ــ ــ رقم  إذن الصــ
ــــالن  دينار    4,779,000ة  إجماليبقيمة    12/ 5 ــ ــ ــــركةلصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ دروة الجبل للتعهدات    شـ

- 1و  م2021/ 12-11والخدمات التموينيةل مقابل سـداد فواتير التموين عن األشـهر  
 جهاز الحرس البلدي لوحظ بشأنها: م لصالن 2022/ 2

ـــــركةتم تكليف ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ من الئحة العقود    (10)تكليف مباشر بالخالفة لن  المادة    شـ
 . ةدارياإل 

ــاز  - ــيـــة لجهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   توريـــد القرطـــاسـ
ر
ــع الكبير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحرس البلـــدي حيـــث بلغـــ  قيمـــة  التوسـ
 . دينار  5,257,576القرطاسية الموردة 

اء وتوريد أحب -   شر
ر
ــع الكبير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حبار فقط  ار الطابعات حيث لوحظ أن قيمة األ التوسـ

ــــ    ــــار    1,661,000بلغـ ة دون دينـ ــــات كبير ــــار بكميـ ــــد بع  األحبـ ــــث لوحظ توريـ حيـ
 مثال ذلك: إليها  الحاجة

عدد ال  الصنف  دينار( )  سعر الواحدة   دينار( )  جمالي اإل    

   550,000   1,100 500 حي  طابعة الصكوك 

 171,000 190 900 حي  آلة تصوير كانون 

 176,000 220 800 حي  طابعة حوافظ 
 

-   
ر
ــــع الكبير ا ـــــرف   التوسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   للحرس البلدي وبمبلغ كبير  الصـ

عل احتفال اليوم الوطبر
ـــة باالحتفاالت حيث   ولمدة يوم واحد فقطل وبدون وجود مخصــــصــــات مالية خاصـ

عل أشياء  الصــرف    حيث لوحظ   995,840بلغ ما تم  ف  عل هذا االحتفال مبلغ
ــــروريغير  ــ   اءل وكذلك شر دينار   261,000ة لالحتفال مثل اللوحات الطرقية بمبلغ  ضــ

 . دينار  97,500أطقم الهدايا بمبلغ 

ـــــركاتاعتمادات مستندي  لصالن بع  ال  3الحكم المحل  بفتن عدد    ة قيام وزار  - ـــ ــ ــ ــ   شــ
ــيانة وبقيمة    إجراءمقابل تنفيذ بع  المقرات للحرس البلدي و  ـــ ــ ــ ة  إجمالي بع  الصـ

ــــأنها عدمدينار    5,379,159 ـــــر   لوحظ بشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ما يفيد  أو    لجنة العطاءات إرفاق محضـ
  مناقصة عامةطرح 

ر
ــــركاتعدم وجود محا ر ترسي  لل و   محدودة أو    المشاريــــع ا ــ ــ   شــ

 ات. مشـروعالمنفذة لل 
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ــــي  مبلغ وقدره   - ــ ــيارات    29,000,000تم تخصـ ــ ــ ــيارات  إدينار لتوريد سـ ــ ــ ــعاف وسـ ــ ــ سـ
ر للبلـــديـــاتل بموجـــب قرار مجلس وزراء حكومـــة الوحـــ دة الوطنيـــة رقم  نقـــل جثـــامير

ــنــة  667) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  دينــار   29,746,000مبلغ وقــدره  م  فــ مــا ت  إجمــال  بلغ    م2021( لسـ
ــــرف    حيـث تم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لهـذه  دينـار   746,000بـالتجـاوز بقيمـة  الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ عمـا هو مخصـ
ر مخـــالفـــة ن  المـــادبـــال  التوريـــدات نـــاهيــك  ةل  داريـــ( من الئحـــة العقود اإل 23ل  22)  تير

سية عل عل  . التوريدات هذه  أن  ال يوجد قرار بالير

ــــام ال - ــــة مبلغ  قيـ ــــالـ ــــةحـ ــــار د  14,999,999وزارة بـ ــــازيل لوحظ  لل   ينـ ــــدي بنغـ مجلس البلـ
ــــأن  ــ ــ ــ ــ  إحالة   تم  بشـ

 
ــــما ــ ــ ــ ــ ــــاب الطوارئ بالوزارة خصـ ــ ــ ــ ــ ــــات   المبلغ من حسـ ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ من مخصـ

   اإل 
ــــحاح البيبئ ــ ــــالة  بصـ ــ ــــوص بناءا عل رسـ ــ ــــدار قرار من وزير الحكم المحل بالخصـ ــ ةصـ

ــــابقة   امات السـ ر ــــداد االلير ية للمجلس البلدي بنغازيل وذلك لسـ ــــيير رئيس اللجنة التسـ
ــــركاتلل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امات  أ ا ألعمال النظافةل إال عاقد عليهالمت  شــــ ر ن  ال يوجد ما يفيد بهذه االلير

امات القائمة.  شـركاتوال أسماء ال ر  المتعاقد معها وقيمة االلير

ــــرف قيام وزارة الحكم المحل  ب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــتقلة وبمبالغ    الصـ عل جهات ذات ذمة مالية مسـ
 عل حسـاب الطوارئل وتحميل الوزارة ب

 
ة خصـما ـــــروف كبير ــ ـــ ــ ــ ــ تخصـهال ومن  ات ال مصـــ
 دينار مقابل توريد   1,051,280ة  إجماليبقيمة    12/ 74رقم    إذن الصـرف   أمثلة ذلك 

  توريـد مواد وبطـاقـات   اجـات للجنـةاحتيـ
ر
المرك يـة لالنتخـابـات المحليـةل والمتمثلـة ا

ر وو  ــالن اللجنة المرك يةوملصــــقات وأختام واســــتمارات ناخبير اع لصــ لوحظ    لرق اقير
ـــــر إعداد    بشأنها  ــ ــ ــ سية عل اجتما   محضــ يات والير ـــــركةع لجنة المشير ــ ــ ــ القبس وإبرام    شــ

ــــركةالعقد وتكليف ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ   بالتوريد من قبل اللجنة المرك ية لالنتخابات المحليةل  شـ
االستالم المرفق عبارة عن إذن   ل حيث يالحظ قيمتها لصـرف    وإحالة الفواتير للوزارة 

وال توقيع  ولم    المســتلم  ( وال يوجد اســم4اســتالم بالمخازن )م.خ إذن    صــورة وليس
 يتم استالم هذه المواد من قبل الوزارة. 

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــتقلة(ل بموجب  الصـ ــ  ف رقم  إذن    عل بلدية ترهونة )ذات ذمة مالية مسـ
ــــالن دينار    299,999ة  إجماليوبقيمة    12/ 32 ـــ ــ ــ ــ ـــــركةلصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاءات   شـ ـــ ــ ــ ــ ابيناس لإلنشـ

ــــأن  ــ ــــالن بلدية ترهونةل لوحظ بشـ ــ اتل مقابل توريد أثاث لصـ ر ــــتالمإذن   والتجهير ــ  االسـ
ـــــورة ملونةل وهو ع ــ ـــــتالمعبارة عن صـ ــ ـــــتالم المواد وليس إذن اسـ ــ ـــــف باسـ ــ   بارة عن كشـ

    المعد   بالمخازن
 
ة الوزير بالصـرف    تمو   (4للنموذج )م.خ وفقا  عل تأشير

 
  الصـرف بناءا

 مخصصات الوزارة.  القيمة عل من حساب الطوارئل وتحميل

ـــــرف   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــركة األبرق  لصـــالن  دينار   68,000ة  إجماليوبقيمة    11/ 26رقم إذن الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ شـ
ــياراتل مقابلإللخدمات و  ــابقل  إيجار   يجار السـ ــات وكيل الوزارة السـ ر لحراسـ ــيارتير سـ

ــــهر   ة من شـ ــــات وكيل  2021/ 02/ 02إل   م2019/ 11عن الفير ــــ  لحراسـ ــــصـ م وخصـ
ـــــابقل بقيمـة   ــ ـــ ــ ــ ــ  دينـار    2,000الوزارة السـ

 
ــهريـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لقيمـة المـدفوعـة  ن اا ل حيـث لوحظ بـشـ

ـــــتحقة ع ــ ــ ــ ـــــتئتتجاوز القيمة المسـ ــ ــ ــ ة االسـ ة  ينار د  8,000جار بمبلغ  ن فير ل حيث أن فير
ــــركةاالســــتئجار كما ه  موضــــحة بمطالبة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمال   شــــهر لكل ســــيارةل بمبلغ    15  شــــــ

ر   ينار. د 60,000للسيارتير

عدم قيام وزارة الحكم المحل  بةصدار تفويضات مصلحية للبلديات المخالفة لقرار   -
 م. 2021( لسنة 266رئيس مجلس الوزراء رقم )
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ـــــاب الودائع واأل ال يوجـد   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجـل تحليـل لحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حليـل لهـذا  ل حيـث تم إعـداد تمـانـاتسـ
  
ر
ـــــاب ا ــ  عل  م2021/ 09/ 30الحسـ

 
ـــــنة  326وزير الحكم المحل  رقم )   قرار بناءا ــ ( لسـ

ي  2021 ـــــيد الدفير ــ ــ ـــــاب ومطابقة الرصـ ــ ــ ـــــكيل لجنة تتول تحليل الحسـ ــ ــ ـــــأن تشـ ــ ــ مل بشـ
 م. 2021/ 09حسب مذكرة التسوية عن شهر 

ــــنةالمبالغ المعالة  إحالة   عدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الودائع  2021خالل سـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تم تعليتها بحسـ
م والبر

ــــابــــات  162بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر والمخــــازن إل ( من الئحــــة المير
 . حساب اإليراد العام

ـــــامن   - ـــــمان والتضـ   إحالة قيمة المرتبات وقيمة الدمغة والضـ
ر
ـــــير وإهمال الوزارة ا تقصـ

ــــاب  ينار بعد تجاوز المدة اد  12,260,708البالغ قيمتها   ــ ــ ــ ــ ــــفها إل حسـ ــ ــ ــ لقانونية لـضــ
 اإليراد العام. 

   ف  -
ر
ــع الكبير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـة    المكـافـأة التوسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م حيـث بلغ  2021المـاليـة خالل السـ

 عل البابدينار    3,532,729ما تم  ف  خالل السـنة مبلغ   إجمال  
 
   ف  خصـما

رات لذلك. األول    وعل حساب الطوارئل ودون وجود مي 
ر
 والثان

  إل -
ر
ـــــور الوزارة ا ــ ــ ـــــمية خارج البالد من تقديم  قصـ ــ ــ   مهام رسـ

ر
ر الموفدين ا زام الموظفير

ــــن في    ــــفرل يوضـ ـــــرة أيام من تاريــــخ العودة من السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ تقارير خالل مدة ال تتجاوز عشـ
تاريــــخ الســـفر والعودة وموضـــوع المهمة وما قام ب  من أعمال وما تحقق  من نتائج  

 ( من الئحة السفر والمبي . 15بالمخلفة للمادة )

ـــــاب الطوارئ بقيمـــة  قيـــام وزار  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من دينـــار    110,441ة الحكم المحل  بتحميـــل حسـ
من حسـاب    دينار   544,050رج والداخلل وكذلك مبلغ  قيمة حجوزات السـفر بالخا 

ل  
ر
ــــروف الذي ترتب علي  تحميل الوزارة باألمر    الباب الثان ــ ــ ةل كان باإلمكان  مصــ ات كبير
 تفاديها. أو  التقليل منها 

ــــركةليف  قيام وزار الحكم المحل  بتك - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إتمام    شــــــ
ر
الطائر األبي  للســــفر والســــياحة ا

ات السـفر وحجوزات التذاكر والحجوزات الفندقية بإجراء    ات تأشـير
ر
ل ا شـكل مباشر

ر كان باإلمكان  ة مع إحير ـــــركاتتمام بع  المعامالت مباشر ـــ ــ ــ ــ انل  شــ الحصول  أو  الطير
ـــــركةعل عروض من أكير من   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــدا  شـ د دفعة  لتوفير هذه الخدمات وقيام الوزارة بسـ

الطائر األبي  للسفر والسياحة وذلك    شــركةلصالن  دينار    200,000  مقدمة بقيمة
ـــــرف    بموجب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ل وذلك بالمخالفة لن     12/ 343إذن الصـ  

ر
ــــاب الباب الثان من حسـ

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 21المادة )

ــــداد حجوزات تذاكر وحجوزات فندقية أل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخاصقيام الوزارة بسـ ــ ـــ ــ ــ ــ غير موجودين    شـ
ر  ر )المنتدبير ــــوفات الموظفير ـــ ــ ــ ــ ـــــــب كشـ ــ ــ ــ   للوزارةل وذلك حسـ

ــــمن الكادر الوظيقر ـــ ــ ــ ــ أو   ضـ
ر    الوزارة(أو  المتعاونير

 . موظقر

ـــــافية ل - ــ ــــركةقيام الوزارة بةحالة مبالغ إضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ  من   شـ
 
ـــــما ــ الخدمات العامة طرابلس خصـ

م  2021/ 12-11-10المعاد توزيعها عل البلديات عن األشهر    شـركاتمخصصات ال
ــــير األمر    لدينار   2,369,999بمبلغ وقدره   ـــ ــ ــ ــ ــع  إل  الذي يشـ   توزيــ

ر
ــــداقية ا ـــ ــ ــ ــ عدم المصـ

 المخصصات الخاصة بالدعم. 
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 احمللية   دارة العامة للمجلس األعلى لل   األمانة 
ــــروفـــلوحظ بـــأن كـــافـــة   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نظ  األمـــانـــةات  مصـ

ر
 العـــامـــة كـــانـــ  عن البـــاب الثـــان

 
لورود    را

 : إل ذات الباب وبيانها كالتال   التفويضات المالية

 الفعلي   مصـروفال  المسيل   المخصص   البيان  السنوات 

2019   
  4,825,000 4,825,000 4,825,000 الباب الثانر

2020   
 3021,000 3,021,000 3,021,000 الباب الثانر

2021   
 3,099,998 3,099,998 3,099,998   الباب الثانر

 

 : يل  وتتلخ  أبرز المالحظات فيما 

ــــرف    عدم استيفاء بيانات - ــ ــ ــ وخلو   من حيث ملء خانة االعتماد والرصيدأذونات الصــ
المراقب المال  والمراجع الداخل  بالمخالفة للمادة   من ختمأذونات الصــــرف   أغلب
انية والحسابات والمخازن. 99) ر  ( من الئحة المير

ـــــعف نظام الرقابة الما  - ــ ــ ـــــجيل  ضـ ــ ــ ـــــالمة البيانات المالية من حيث التسـ ــ ــ   دقة وسـ
ر
لية ا

  دفير اليومية  والتبويب
ر
ــــتندات  والقيد ا ــ ــ ــ ــ ــــرف    وتع يز مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ام باللوائن  الصـ ر وااللير

ر   ر والقوانير ـــــابـات والمخـازن  84ل  83)  بـالمخـالفـة للمـادتير ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة الحسـ ر ( من الئحـة المير
  دفير 

ر
  كل من جانب   الدفير من حيث القيد ا

ر
 .  اليومية ا

ــادة   - ـــــد  زيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا يخ  بع  البنود وذلـــك بقصـ ــة فيمـ ــاليـ ــة المـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة السـ ــايـ   نهـ
ر
ــاق ا االنفـ

انية والحسابات والمخازن. 13استنفادها بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــفر ومبي  بقيمة   - ــ ــ ــ ـــــنة  دينار    483,529 ف نفقات سـ ــ ــ ـــــور    م2021لسـ ــ ــ مقابل حضـ
  األمـانـةورش ع

ر لوظـائف   مـل ونـدوات خـارج البالد لموظقر ـــــاغلير ــ ـــ ــ ــ ــ ة ومـاليـة  يـإدار الشـ
 دون وجود دعوة للحضور والمشاركة. 

ــــعف نظــام الرقــابــة اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ العــامــة من حيــث الخطــة التنظيميــة ومــدى    األمــانــةبــ  داريــةضـ
ـــــات والقرارات اإل  ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ ام بالسـ ر اتيجية حيث لوحظ غيابة لل داريااللير ـــــير ــ ــ ــ   خطة االسـ

  تسيير  داري التنظيم اإل 
ر
ر الخطط والتنفيذ الجهأعمال  ا  . ة ووجود فجوة بير

ــــروف تحميل بع  ال - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــة بالمخالفة للمادة )مصـ ــ ــ ــ ( من 19ات عل بنود غير مختصـ
ــروف تحميل الســــنة المالية بللدولةل  القانون المال   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــابقة  مصــ ات تخ  ســــنوات ســ

انية والحسابات والمخازن. 13بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــغل الوظائف اإل إبرام   عل  اعتماد األمانة - ــ ــ ــ ــــة( لشـ ــ ــ ة والقيادية  اريدعقود تعاون )عارضـ
ـــــمان االجتماع  مادة ) ــ ــ ـــــأن تجاوز مدة العقود  ( ب5والذي يعد مخالف لقانون الضـ ــ ــ شـ

 . شهر أ للستة 

ـــــأن  ف 7مخالفة المادة ) - ــ ــ   بشـ
ر دون مكافآت    ( من قانون الرقم الوطبر غير العاملير

   ف المرتبات والمكافآت ودن وجود المستندات الداعمة  
ر
  ا
التقيد بالرقم الوطبر

 تحديد المهمة(. صلية افقة جهة العمل األ للتعاقد )مو 
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 ف دفعات تح  الحســـاب خالل ســـنوات الفح  وعدم التقيد بتســـوية بعضـــها   -
ـــــنة مالية   ــ ـــــتنفاد للبنود بالمخالفة للمادة  مما  نهاية كل سـ ــ يعد حجز ألموال عامة واسـ

انية والحسابات والمخازن. 200) ر  ( من الئحة المير

( لســــنة  الجهاد- التضــــامن -  جهاتها )صــــندوق الضــــمانإل   االســــتقطاعاتإحالة   عدم -
ــيــــدهــــا  2019 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــــة 132بــــالمخــــالفــــة للمــــادة )دينــــار    81,625م والبــــالغ رصـ

انية والحسابات.  ر  المير

ــنوات - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دة عن سـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقـــة  وجود مبـــالغ مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار وه  تمثـــل    458,450بقيمـــة    سـ
ــــة  ا ــ ــــادات محليـ ــ ــــة  عتمـ ــ ــــدريبيـ ــ تـ ــــديم دورات  ــ تقـ ــــة نظير  ــ ــــا و ملغيـ ــ ــــالجتهـ ــ تتم معـ فق  لم 
ـــــريعال ــ ــ ر تشــ  األمانة العامة والجهة  ات بالمخالفة حيث لم يتم فتن حساب وسيط بير

 . المنفذة 

  بقيمة  إيجار  تحميل بند  -
ر
ــــنة  دينار   252,000المبان ــ ــ ــ م مقابل إيجار منازل  2021لسـ

ر المن   6لعدد   ر مقر  ـــــدون التقيد بش   موظفير اإلقامة الفعلية  و   األمانةرط المسافة بير
م مما يعد  2013( لســــنة  346ب قرار مجلس الوزراء )كم حســــ  100للمســــتفيد وه   

 للمال العام.  إهدار سوء استغالل وظيفة و 

م بشـأن 2017( لسـنة 354مخالفة المراقب المال  لقرار وزير المالية المفوض رقم ) -
ر وذلـك مقـابـل انتفـاعـ  من الجهـة بـدفع تكـاليف ر المـالير إيجـار   تحـديـد مزايـا المراقبير

لســنة    قات العمل( من قانون عال12لمادة )لالفة  بالمخدينار    24,000ســكن بقيمة  
 م. 2010

ــــرف اســتخدام العهد كأداة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســداد معامالت بديل للصــكوك وكذلك   للصــــ
ر
  النقدي ا

ــــرف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروف منها عل الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   األمانة العامةات شــخصــية من قبل مســتلم  العهد بمصــــ
انية والحسابات180-109المادة ) حكامبالمخالفة أل  ر  . ( من الئحة المير

ـــــركاتتكليف   - ــ ــ ــ ـــــركةليس  ذات اختصاص وه     شــ ــ ــ ــ      شــ
الشاملة الدولية للنظافة والبر

 . لألمانة العامة (الدفع المسبق)تخت  بأعمال النظافة لتوفير كروت إتصال 

ـــــالن المجموعـة الليبيـة المتحـدة للخـدمـات بقيمـة    12/ 20ذن  ف  إ - ــ ـــ ــ ــ ــ   36,000لصـ
ــــأنها  مقابل تنفيدينار   ـــــركة  مة رأس مال الن قيأ ذ حملة عالقات عامة لوحظ بشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ شـ
ــــب مع    15,000تبلغ   ــــها بالمخال أ دينار ال تتناسـ ــــيسـ   عقد تأسـ

ر
ــــها المحددة ا فة  غراضـ

 نشطة االقتصادية. ( لقانون مزاولة األ 18للمادة )

ر من جهـات  - ــين متـدربير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خرى غير البلـديـات ودفع تكـاليف تـدريبهم عل نفقـة  أ ترشـ
ــنــة    (59)( من قــانون  43بــالمخــالفــة للمــادة )  األمــانــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن  حيــث الحظ بــأ م2012لسـ

ــركاتال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ   تم التعاقد معها  وا  شـ
لغرض التدريب ليس لديها ختم جودة  لمراكز البر

 . تمدة وغير محالة من مكاتب العملكمراكز تدريب مع
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 جهاز احلرس البلدي 
انية عن السنة المالية  تنفيذ ال   موقف ن  م(: 2020/ 12/ 31حُن    1/   1)من    م2020مت 

 الرصيد  مصـروف ل ا المسيل  المفوض به  المقدر  الباب

 75,468 177,636,295 177,711,764 212,750,200 317,316,759 األول 

  
 251,674 4,451,324 4,702,998 4,703,000 13,678,290 الثانر

 جمالي اإل 
330,995,04

9 

217,453,20

0 

182,414,76

2 

182,087,01

9 
327,142 

انية عن السنة الماليةتن  موقف ن  م(: 2021/ 12/ 31حُن    1/ 1  من )  فيذ المت 

 الرصيد  مصـروف ال  المسيل  المقدر  الباب

 2,067,785.920 202,371,946 204,439,732 330,083,100 األول 

  
 39,474,450 5,960,523 5,999,998 14,460,000 الثانر

 2,107,260.370 208,332,469 210,439,730 344,543,100 جمالي اإل 
 

 : يالبلدي فيما يللحرس وتتلخص أهم المالحظات للى جهاز ا

ــــرف  - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــ  الصـ ــ ــ ــــد اسـ ــ ــ انية بالمخالفةبقصـ ر ( من الئحة  13المادة )لن     تنفاد بنود المير
انية والحسابات والمخازن ر  لوحظ زيادة ال المير

م
مصـــروفات خالل شهر ديسمي  حيث

ـــــروف م مقارنة بال2020 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   من بدمصـ
ر
اية العام وحبر شـــهر  ات الفعلية من الباب الثان

 . م2020نوفمي  

ــــرف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ــ   الباببال  الصـ
ر
ــــنة  األول    تجاوز عل بع  البنود ا ـــ ــ ــ ــ م دون وجود  2020لسـ

ــالفـــة لن  المـــادة ) ــام المـــال  للـــدولـــة والمـــادة  10تفوي  مـــال  مخـ ( من قـــانون النظـ
انية والحسابات والمخازن( من الئ13) ر  . حة المير

ـــــروف تحميل بع  البنود ب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ( من قانون  11ات ال تخصـــها مخالفة لن  المادة )مصـ
 دولة. النظام المال  لل 

ـــــكوك من قبل   - ــ ــ ــ ـــتالم بع  الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــخاصاسـ ــ ــ ــ ـــتفيدين المقيدين عل أشـ ــ ــ ــ ــ إذن   غير المسـ
ـــــرف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ( من الئحة  103توكيل رســـم  بذلك بالمخالفة لن  المادة )إرفاق   دونالصـ

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

وناإل  جهزة تورـيد بع  األ  - ــــفـات هـذه األ  يـة للجهـاز لكير ــ ـــ ــ ــ ــ ـبةذن   جهزة دونمـا كتـابـة مواصـ
  فاتورة الشـراء ستالم  اال 

ر
 . كما ا

ر  -    ف العهد المالية للبابير
ر
  بالرغم من وجود  األول    التوســـع ا

ر
ـــــروفوالثان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات  مصـ
ــواء عل الباب ــ ــ ــ ــــتندية سـ ــ ــ ــــة(األول    فعلية تتم وفق الدورة المسـ ــ ــ الباب  أو   )بند اإلعاشـ

 . )مصـروفات مختلفة(الثانـر 

  6عدم التقيد بمنشور وزير المالية رقم ) -
ر
ـــــرورة م بشأن  2021/ 9/ 22( المؤرخ ا ــ ـــ ــ ــ ــ   ضــ
ر  ــؤون تنفيــذ المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حــال تجــاوزت قيمــة العهـدة  موافقــة وكيــل وزارة المــاليــة لشـ

ر
انيــة ا

ــ  1000 ــار حيـ ــاليـــة تفوق  دينـ ــد مـ ــار دون  1000ث لوحظ  ف عهـ ــاق    دينـ هـــذه  إرفـ
 الموافقة. 
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ــــع للتقدير   - ــ ــ   لتحديد قيمة المخالفات وأن عملية الجباية تخضـ
ر
ــــند قانون ــ ــ ال يوجد سـ

 . لجان   الشخص  ل

ـــــائـــل الوقـــايـــة التـــامـــة بـــالمخـــازن بـــالمخـــالعـــدم تو  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 220فـــة لن  المـــادة )فر وسـ
 . الالئحة

ـــــناف عدم وجود بطاقات األ  - ــ ر لن  المادبالمخزن بالمخالفة    صـ ( من 232ل  231)  تير
 . الالئحة

ـــــرف    يتم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   الصـ
 
ــا ــ ــوصـ ــ ــفات خصـ ــ ــوائية من المخازن دون تحديد المواصـ ــ بطريقة عشـ

ــــاج أو    للمواد    تحتـ
ات البر ر ــــد اإل    التجهير ــــديـ ــــتحـ ــــات )كـ ــــفـ ــ ـــ ــ ــ ــ   –أجهزة الكمبيوتر  لمواصـ

 . (الخ ...  الطابعات

ا( بالمخالفة لقرار وزير    . ال .  م)اسـتالم سـيارة من قبل المراقب المال  الحال  للجهاز  -
 . م2017( لسنة 354الية المفوض رقم )الم

ــــابق )إ   9  وجود عــدد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــارات بحوزة رئيس الجهــاز السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( حيــث تم إحــالــة  . ق. ال سـ
ر    السياراتبينما لم يتخذ ال النائب العامإل  سيارتير

ر
  باا

ر
 . جهاز أي إجراء ا

م بحوزة ضباط أحيلوا للتقاعد دون 2013سيارات نوع كامري موديل    9وجود عدد   -
  حيالهما إما بالتخريد   إجراءاتخاذ أي  

ر
ل  من ضمن السيارات  التمليك والزاأو    قانون
 . المسجلة باسم الجهاز 

  إتمام  -
ر
ة مما  السـيارات حيث أن أغلب سـيارات الجهاز غير مسـجل ات  إجراءالتأخير ا

 . يجعلها عرضة للسطو والشقة

مدينار    500,000وجود عقود تجاوزت قيمتها   - ر الديوان    الجهاز بةخطار إدارة    ولم تلير
ـــــتندات الدالة علو   بها  ـــــورة من المسـ ـــــال صـ ــــرف   إرسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــــرف    بعد الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ة  الصـ مباشر

ـــــ24( من القانون )2بالمخالفة للمادة ) ـــــنة19بتعديل القانون )  م2013نة  ( لسـ   ( لسـ
 . بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبةم 2013

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ دينار    100,000م وبقيمة  2020/ 12/ 12بتاريــــخ    12/ 4إذن الصــ
ـــــية رقم ) ــ   تمثل قيمة أتعاب محاماة عن القضـ

ـــــد رئيس  2020/ 6والبر ــ ( المرفوعة ضـ
 : وقد لوحظ بشأن  ما يل  جهاز الحرس البلدي السابق 

ـــــانون - ــ ــ ــ ـــــة لقـ ــ ــ ــ ـــــم )إدارة  مخالفـ ــ ــ ــ ـــــة رقـ ــ ــ ــ ـــــايا الحكومـ ــ ــ ــ ـــــنة 87قضـ ــ ــ ــ ـــــادة )1971( لسـ ــ ــ ــ ل (4م مـ
 . (8مادة )

ر من بند   إجراءلوحظ   ▪   و )إيجار   مناقلتير
ر
ــروف المبان ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــحن مصـ ــ ــ ــ ات النقل والشـ

) ر ــــأمير ــــاريــــخ  إل    والتـ ــــك بتـ ــــة( وذلـ ــــانونيـ ــــات قـ امـ ر ــــد )الير   م وبقيمــــة2020/ 12/ 8بنـ
ـــــات الم  ل مناقلةلكدينار   50,000 ــ ـــ ــ ــ ــ الية الواردة من وزارة  بالرغم من أن التفويضـ

  تحمل األرقام )
( غير مدرج من ضمنها بند 2191-1916-313-29المالية والبر

امــات ال ر   تمــ  المنــاقلــة إليــ )االلير
ر قــانونيــة( البر ر المــذكورتير ل واعتمــاد المنــاقلتير

 من اعتمــادهــا من وزير  
ا
أعاله من قبــل رئيس جهــاز الحرس البلــدي المكلف بــدال

 . ( من قانون النظام المال  للدولة10ادة )لن  المالحكم المحل مخالفة 

ــــرف   عدم ختم وتوقيع المراقب المال  عل ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ بالمخالفة لن  المادة  إذن الصـ
انية والحسابات والمخازن( من الئ19) ر  . حة المير
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ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ      7/ 50إذن الصـ
ر
  1,000,000  م بقيمة2020/ 7/ 31المؤرخ ا

ــــرف رقم دينار   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     8/ 28وإذن الصــــــ
ر
دينار    680,000م بقيمة  2020/ 8/ 25المؤرخ ا

 : وقد لوحظ بشأنهما ما يل   لبدلة عسكرية 1400واللذان تم بموجبها توريد عدد 

ـــــرف   تم - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــاب البابالصـ ــ ــــنة  األول    بالتجاوز عل بند المالبس والقيافة من حسـ ــ لسـ
ــالفـــة لن  المـــادة )2020 ــالمخـ ( من قـــانون النظـــام  10م دون وجود تفوي  مـــال  بـ

انية والحسابات والمخازن( من الئ13المال  للدولة والمادة ) ر  . حة المير

ــــرف   عل  صورة من المستندات الدالةإحالة   عدم  ▪ ــــرف   بعد الصــ ة الصــ إل   مباشر
ــــبة بالمخالفة لن  المادة الثانية من قانون ) ــ ــ ــ ــــنة  24ديوان المحاسـ ــ ــ ــ   2013( لسـ

المحاســــبة طالما  تنظيم ديوان   إعادة بشــــأن   2013( لســــنة  19بتعديل القانون )
 . دينار  500,000أن القيمة تجاوزت 

ـــــركةتم التعاقد مع   ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــرء  البي  شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــأن توريد مواد   المضـ  للمواد الكهربائية بشـ
ــــرف رقم ب كهربائية وذلك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ  نفس  2021/ 10/ 4بتاريــــخ    10/ 4ةذن الصـ

ر
م وا

لبيع مواد )أ.ع.ب.س( الوقـــ  تم توريـــد مواد بنـــاء ومواد كهربـــائيـــة من محالت  
ـــــر اتفاقالبناء وفق   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرف رقم  ل وذلك بمحضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بتاريــــخ    11/ 12ةذن الصـ

ــــذي األمر    م2021/ 11/ 10 ــ ا  الـ بع   ــــد  ــ توريـ تكرار  ــــ   ــ معـ ــــة  تم  ــ ــائيـ ــ ــ الكهربـ لمواد 
 . وبأسعار مرتفعة

ـــــركاتاالعتماد عل   ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ تعود ملكيتها لنفس العائلة وبعقود توريد مختلفة مما   شـ
  
ر
يات يشكك ا  . صحة إجراءات لجنة المشير

ـــــرف    ازدواجية ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ما تم توريده من وزارة الحكم المحل  صـــناف لبع  األ الصـــــ  بير
ر مـــا تم توريـــده من جهـــاز الحرس البلـــدي  إل   مخـــازن جهـــاز الحرس البلـــدي وبير

  ظل 
ر
ة ا  . عدم تحديد واضن ومفصل لالحتياجاتمباشر

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 3إذن الصــــ
ر
  1,759,830بقيمة  م  2020/ 12/ 31المؤرخ ا

ــــالن  دينار   ـــــركةلصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــأنها اختالف المكاتب عن  شـ الراحلة لألثاث المكتب   لوحظ بشـ
ـــــعرل فكل المكاتب الموردة   ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
ـــــاويــها ا ـــ ــ ــ ــ ـــــها البع  من مكتب آلخر رغم تسـ ـــ ــ ــ ــ بعضـ
للمكتب الواحد  دينار    10,325درجة أول حســــب الفاتورة النهائية المرفقة وبســــعر 

  مو 
ر
 . اصفاتها إال أنها تختلف ا

ــل   - ــ ــاهرة من قبـ ــ ــات الظـ ــ التوقيعـ ر أن  ــــة عل بع تبير ــالبـ ــ ــــة الطـ ــات    الجهـ ــ  ف  أذونـ
ــنـــاف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دي ال تخ   بـــديوان جهـــاز الحرس البلـــ  داراتمن المخـــازن للمكـــاتـــب واإل   أصـ

ر بهذه المكاتب  . المكلفير

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ     12/ 4إذن الصـ
ر
ــــاب التحول(2020/ 12/ 31المؤرخ ا ــ   م )حسـ

اد وسائل نقلـــاألوائل العص  شـــركةلصالن   وقد  دينار    1,495,000بقيمة  و   رية الستير
ـــــيارات من ال ــ ــ ـــــتالم السـ ــ ــ   باسـ

ـــــأن  عدم وجود تقرير فبر ــ ــ ـــــركة الموردةلوحظ بشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ل  شـ
انية. 99بالمخالفة للمادة ) ر  ( من الئحة المير

-   
ر
ــعار المبالغة ا ــيارات مقارنة باألسـ اء عدد    قيمة السـ   الســـوق حيث تم شر

ر
ــائدة ا   السـ

احدة  للسيارة الو دينار    115,000بقيمة    2020موديل    سيارة نوع هونداي كريتا   13
ــيارة لموديل  ــ ــ ــ ــ ــــعر نفس السـ ــ ــ ــ ر أن سـ   حير

ر
ــــب  دينار   75,000لم يتجاوز    2021ا ــ ــ ــ حسـ

ــــوق أي بفارق   ــ ــ ــ ــ   السـ
ر
ــــائدة ا ــ ــ ــ ــ ــــعار السـ ــ ــ ــ ــ ــــيارة الواحدة وبقيمة  دينار    40,000األسـ ــ ــ ــ ــ للسـ

 . دينار  520,000ة إجمالي
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ــدد   - اء عـ ــارة بمبلغ    130تم شر ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــال  سـ ــار   9,990,000وقـــدره    إجمـ ر  دينـ ل حيـــث تبير
  شـــركاتثالثة عقود توريد وسائل نقل لثالث  إل   ةصـــروف مة الجماليتجزئة القيمة اإل 

ـــــد إنقاص القيمة ـــــبقة للديوان  إل   مختلفة بقصـ الحد الذي ينأى ب  عن الرقابة المسـ
(  19بشــأن تعديل القانون )  2013( لســنة  24( من القانون )1مخالفة لن  المادة )

 . بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة م2013لسنة 
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 البلديات 
 المحلي الحكم  

م جملة من األحكام والـضوابط الهادفة إل تغيير بنية  2012(  لـسنة  59تناول القانون )
ــــل هرم  يبــدأ بــالمحلــة ثم البلــديــة ثم المحــافظــة ثم الوزارة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نظــام الحكم وفق تسـ
  
ر
ه ا ر   البالدل مع تركير

ر
ــلطـة التنفيـذيـة األعل ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة ثم الحكومـة بـاعتبـارهـا السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المختصـ

ـــــ  عل  ــ ــ ـــــالحيات لإلدارة المحليةف  الوق  نفسـ ــ ــ ـــــات والصـ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ـــــناد الكثير من االختصـ ــ ــ إسـ
  
ر
ـــــجيعهم عل االنخراط ا ر وتقديم الخدمات لهمل وتشـ ـــــهيل اإلجراء أمام المواطنير لتسـ
ــتـدامـةف إلعـادة إعمـار منـاطقهمل وتطويرهـا بمـا يخـدم واقع حيـاتهم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ برامج التنميـة المسـ

ـــــتقبل أبنائهم اال ان  لم يتم تفعيل القانون ) ــ ــ ــ ـــــكل تام خالل    (59ومسـ ــ ــ ــ ـــــدوره بشـ ــ ــ ــ منذ صـ
 السنوات السابقة وذلك لوجود عدة معوقات أهمها : 

ــــبة لتطبيق القانون   - ــ ــ ــ ــ ــــع الية مناسـ ــ ــ ــ ــ ــــحة   59لم يتم وضـ ــ ــ ــ ــ   اعتماد معايير واضـ
ر
متمثلة ا

ــــيم اإلداري الخاص بالمحافظات والبلديات )تجميد عمل المحافظات ونقل   ــ ــ للتقسـ
 اختصاصها مؤق  لمجالس البلديات(

 يغ  الذي يحدد كيفية جباية الموارد المتاحة للبلديات بالقانون. غياب الن  التشر  -

ــة   - ــ ـــــداد خطط وبرامج التنميـ اعـ ـــــا من    تمكنهـ
ـــــات البر ــــالحيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات الصـ ـــــديـ البلـ لم تمنن 

  وضع الية التطبيق العمل  لالمرك ية اإلدارية 
ر
 المختلفة يرجع ذلك للقصور ا

ــ - ـــ ــــلم ين  المشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ط  ــ ـــــوية  التأهيل العلم  و رع عل شر مجالس البلديات  الكفاءة لعضـ
 االمر الذي يؤثر سلبا عل أداء العمل البلدي 

ــــجيع   - ــــب وتشـ   الوق  المناسـ
ر
ــييلها للبلديات ا ــ انيات الالزمة وتسـ ر لم يتم اعتماد المير
  حدود إمكانيتها. 

ر
 البلديات عل تنمية إيراداتها الذاتية ا

 : إدارة اإليرادات المحلية

  
ر
ر البلديات من ممارسة اختصاصاها بموجب الئحة اإليرادات    إطار ا العمل عل تمكير

بوزارة الحكم  م تم استحداث إدارة اإليرادات المحلية  2021( لسنة  330المحلية رقم )
ـــــيل كافة  المحل   ــ ــ ــ   تكفل للبلديات تحصـ

ـــــتكمال كافة اإلجراءات البر ــ ــ ــ   تهدف ال اسـ
والبر

  خولها القانون
  تحقيق تنمية    اإليرادات المحلية البر

ر
بتحصـــيلها من اجل اســـتخدامها ا

  لتنفيـذ خطتهـا المعتمـدة
ر
  نطـاق البلـديـات وتمكينهـا من توفير التمويـل الـذان

ر
ل  محليـة ا

: و   من ضمن اختصاص إدارة اإليرادات المحلية مايل 

ــيــل   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـ
ر
    وإيــداع متــابعــة البلــديــات ا

ر
ــجيــل اإليرادات المحليــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وقيــد وتسـ

 مواعيدها. 

 تن الحسابات المضفية لإليرادات المحلية لدى المصارف. إدارة وتنظيم ف  ▪

 مسك السجالت الخاصة باإليصاالت وطوابع الرسوم البلدية.  ▪

 متابعة التسويات المضفية الالزمة لحسابات اإليرادات المحلية.  ▪

 اعداد الحساب الختام  الموحد لإليرادات المحلية عن السنة المالية المنتهية.  ▪
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ــــائيــات ع ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن حجم اإليرادات المحليــة الكليــة لكــل بلــديــة عن حــدة اعــداد االحصـ
. ولكل بند من بنود االيراد   المحل 

ـــــــة )آ ـــــــام الالئحــــ ـــــــب احكــــ ـــــــديات بموجــــ ـــــــة والبلــــ ـــــــرادات المحليــــ ـــــــل إدارة اإليــــ ـــــــة عمــــ (  330ليــــ
 م  2021لسنة  

انية السنوية تشمل إيرادات والمضوفات يعرض   - ر وع المير تتول البلديات اعداد مشر
 المالية. لمجلس األعل وتتول الوزارة تقديم  لوزارة عل األمانة العامة ل

حـــات المقـــدمـــة من البلـــديــات   - ـــــة المقير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تتول األمـــانـــة العـــامـــة للمجلس األعل دراسـ
  تستوجب تحصيل  الذي ي  وعليها ان تحيل نتائج دراستها للوزير 

حدد الخدمات البر
 مقابلها. رسوم وعوائد 

ة من قبـل ا - ــوم مبـاشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـل العوائـد والرسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لبلـديـة ويجوز لهـا ان تعهـد بهـذا  يتم تحصـ
  يصدرها الوزير 

اطات والضوابط البر  . العمل ال اية جهة أخرى وفق االشير

 . المخالفات والغرامات( –العوائد  –تنقسم اإليرادات المحلية الذاتية ال )الرسوم  -

رفية لإليرادات المحلية ذات طبيعة خاصة ال يجري التعامل عليها  ـ الحسابات المص  -
 . رف لها دفاتر صكوكـ من اشكال السحب او التحويل وال يص  باي شكل

-   
ر
ـــــاب اإليرادات المحليـة المتبقيـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخـدم فوائ  حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      12\ 31تسـ

ر
من كـل عـام ا

 . تمويل حساب الباب الثالث

:  إنفاقتكون أوج   -  اإليرادات المحلية عل النحو التال 

ر بالبلديات 10 ✓  % حوافز العاملير

✓ 20  
ر
 )المضوفات التشغيلية(% الباب الثان

 % الباب الثالث )االعمال الجديدة(65 ✓

 (ئ % الباب الخامس )الطوار 5 ✓

وط   - ـــــاالت بـــأنواعهـــا عل ان تتوفر بهـــا شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تتول وزارة الحكم المحل  طبـــاعـــة االيصـ
 . الحماية ويجب مراجعتها للتحقق من وجود نسخ كل االيصاالت وصحة تسلسلها 

 لمحالة من وزارة الحكم المحل  للبلديات فيما يل  بيان بالمخصصات المالية ا -

 قيمة المخصصة  الباب

 الموازنة العامة األول 

  
 63,462,120 الثانر

 500,000,000 الثالث 

 66,013,145 الرابع

 7,992,186 الخامس 
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 بلدية تاجوراء  

ـــــدورهـا ـلديوان  إحـاـلة   عـدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ــلحيـة فور صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات المـاليـة والمصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورة من التفويضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
ـــبة وهذا   ــ ــ ــ ــ ـــابات  16المادة )  حكاميعد مخالفة أل المحاسـ ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 

انيةل  مصـروف تم تحميل جميع ال - ر ات المتعلقة بالتفويضات المصلحية عل بنود المير
 
ا
ــمهـــا من    بـــدال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب  من خصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـــ مـــانـــاتالودائع واأل حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل الخـــاص  عن طريق السـ

ــلحيــةل األمر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات المصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخمبــالتفويضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تحميــل    الــذي ترتــب عليــ  تضـ
ر
( ا ر )مرتير

ـــــروف ال ــ ــ انية الحكم المحل  ا مصــ
ر   مير
ر
انية بلدية تاجوراء(ل   ى خر أ ومرة    لت )مرة ا ر   مير

ر
ا

  مما يعد 
 
 ( من قانون النظام المال  للدولة. 10المادة ) حكامأل مخالفا

ـــــروف وال إليراداتابلدية بةحالة صورة من تقرير  العدم قيام   - وزارة  إل   ات الشهريةمصــ
ــــدرة للتفوي ( مما يعد     الحكم المحل  )الجهة المصـ

 
( من 21المادة )  حكامأل مخالفا

انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

انيـــة  24عـــدم قيـــام المراقـــب المـــال  بتطبيق مـــا تن  عليـــ  المـــادة ) - ر ( من الئحـــة المير
  المتابعة  

ر
اف واإل والحسابات والمخازنل ا  عل القسم المال  والمخازن والخ ينة.   شر

ئ للعهدة ال - ــــروف عدم القيام بالجرد المفاج  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   األغراض  مصـ
ر
ة وذلك لتفادي  فها ا

    فها بغير الغرض المخصــ  لها مما يعد أو   الخاصــة
 
(  182المادة )  حكامأل مخالفا

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

انيــة  293المـــادة )  حكـــامبـــالمخـــالفـــة أل عـــدم القيـــام بـــالجرد للمخـــازن   - ر ( من الئحـــة المير
 والحسابات والمخازن. 

عدم مســـك ســـجل خاص بدفاتر الصـــكوك يقيد في  كافة دفاتر الصـــكوك المســـتلمة   -
 والتأكد منها ومطابقتها والتحقق من صحتها.  مصـرف من ال

ـــــ 20المـادة )أحكـام    عـدم مراعـاة  - ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ
عل    ( من قـانون النظـام المـال  للـدولـةل والبر

ــــول عل إقرار كتان   من المراقب  أو  أي عقد إبرام  عدم ــ ــ اء إال بعد الحصـ
أي عملية شر

ــــات مالية للبند قبل التعاقدل باإل  ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــــافة إل المال  بما يفيد وجود مخصـ ــ ــ   مخالفةضـ
انية والحسابات والمخازن. 26المادة )أحكام  ر  ( من الئحة المير

ــــتندي للعديد من  - ــــعف التع يز المسـ ــــرف  ضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ المادة   حكامبالمخالفة أل أذونات الصـ
انية( من الئحة 99) ر  والمخازن.  والحسابات المير

ر بهال حيث   -   االعمال المكلفير
ر
ــــرت أعمالهم عل الحص تقصير لجان الجرد ا ــ ــاقتصــ ـــ ر  ــ

ــــوفات الجرد واأل  إجراءفقطل دون  ــ ــ ــ ر كشـ ــــدة المطابقة بير ــ ــ ــ ية لتحديد أوج     رصـ الدفير
ــا يعــــد      االختالف ان وجــــدتل ممــ

 
ــا ــالفــ انيــــة  299لن  المــــادة )مخــ ر ( من الئحــــة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــنــــة للتحقق من وجود    إجراءعــــدم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عمليــــة التفتيش والمراجعــــة للعهــــدة خالل السـ
ـــــورة نقدية ــ ــ ــ   صـ

ر
ـــتندات وهذا يعد مخالفة لن  المادة )أو   قيمتها كاملة ا ــ ــ ــ ــ (  177مسـ

انية والحسابات والمخازن. من الئ ر  حة المير
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ــبــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام المجلس البلــدي بمعظم المالحظــات الواردة بتقرير ديوان المحــاسـ ر عــدم الير
ل  خالل السـنة المالية موضـوع الفح    وتكرار العديد منها ل  خالل السـنوات السـابقة

 ( من قانون الديوان. 46األمر الذي يعد مخالفة للمادة )

  الدورة المســتندية أل  -
ر
ــــرف غلب المســتندات المعززة  قصــور ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل من حيث عدم  للصــــ

ــــراءتوسيط المخازن عند عملية   ــ ــ ــ ــ   عدم كتابة التواريــــخ عل الفواتير ضافة إل باإل   الشــ
 . عمال نجاز األ إالنهائية وتقارير 

ام بالمادة ) - ر ــــأن عدم  40عدم االلير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابات والمخازن بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
  تطابق ال

ر
ــــروط الالزم توفرها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ر الخ ينةشـ حيث اتضــن يحمل شــهادة ثانوية    لأمير

 . عامة وهذا ال يتناسب مع الوظيفة المكلف بها 

ــــب    - ــ ــ ــ ــــليم للنظام المحاسـ ــ ــ ــ ــــمن التطبيق السـ ــ ــ ــ   تضـ
ية البر   . عدم اكتمال المجموعة الدفير

ـــلحية ــ ــ ــ ــ ـــات المصـ ــ ــ ــ ــ ـــــجل خاص بالتفويضـ ــ ــ ــ ـــــجل-  ومنها وسـ ــ ــ ــ ـــاب الودائع   سـ ــ ــ ــ ــ خاص بحسـ
ـــــجل-مانات  واأل  ــ ــ ــ ـــــول خاص باأل  وسـ ــ ــ ــ (  163  ل21حكام المواد )لفة أل بالمخا   (الثابتة  صـ

انية والحسابات والمخازن من الئحة ر  . المير

ــــهـــا حيـــث لوحظ   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــع    إجراءتحميـــل بنود عل بنود ال تخصـ ــاريــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تعـــاقـــدات لعـــدة مشـ
   
ر
ــــيانة)وتحميلها عل الباب الثان ــ ــ ــ ــ ( من القانون  10ة )بالمخالفة لن  الماد  (بند الصـ

 . المال  للدولة

ــخـــاصمنن عهـــد مـــاليـــة أل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ و فهـــا عل  ل  لعموميـــة لبلـــديـــة تـــاجوراء خـــارج القوة ا  شـ
ــــتقلة ــ ــ انية  178بالمخالفة لن  المادة )ل  جهات ذات ذمة مالية مسـ ر ( من الئحة المير

ــابات والمخازن ـــ ــ  البر تن  عل منن العهد من تتوفر في   ل  والحسـ
ر
ــــروط  اا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ

 . الخزائن 

  ف العهد المالية و  -
ر
ــــع ا ــ ــــة لها التوسـ ــ ــــصـ ــ بالمخالفة   عدم  فها واألغراض المخصـ
ــــابات والمخازن180لن  المادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر من خالل فح   و   ل( من الئحة المير

:  تكشف لنا  للصـرف ومراجعة المستندات المعززة   ما يل 

ـــــراءالتكليف المباشر لمعظم عمليات   - ـــ ــ ــ ــ يات مشكلة    الشــ بالرغم من وجود لجنة مشير
 . م الصادر من عميد البلدية2020( لسنة 32بقرار رقم )

ــــات من قبل المجلس البلدي تاجوراء حيث لوحظ  عدم ا ▪ ــــاصـ  االختصـ
ر
ــــل ا لفصـ

ــــرف قيام  ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عل جهات ومؤســســات تتبع وزا  الصــــ
ر
رات  من حســاب الباب الثان

  . وهيئات ذات ذمة مالية مستقلة

ـــــرف   قيام البلدية ▪ ـــ ــ ــ ــ ـــــركةلصالن  دينار   38,506مبلغ  بصــ ـــ ــ ــ ــ ر ليبيا للخدمات   شــ يقير
ــإل مقـــابـــل خـــدمـــات  النظـــافـــة العـــامـــة والمقـــاه   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتقـــديم بوفيـــ  لعـــدد من   ةعـــاشـ

ر     المتدربير
ر
ر   ا ــــوب ولعدد من المتدربير   دورات حاسـ

ر
ــــافة  دورات خياطة باإل  ا ضـ

ر  مصاريف مستحقة لسنوات سابقة دون ما يفيد كشف بأسماء المستهد إل   فير
ـــــرف    معإرفاق   . وعدمبالدورات والمدة المحددة لها  ــ ـــ ــ ــ ــ ضـن تقرير يو أذونات الصـــ

ــــرف    . وال يوجد معانجاز الدورات بالصور الصحيحة ــ م مع أذونات الصــ عقد مي 
ة وتم تكليف ال  شـركةال ات  مصـروفلتحميل السنة المالية بضافة  باإل   شـركة مباشر
 . ن معظم الفواتير تخ  سنوات سابقةتخصها حيث اتضن بأ  ال 
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ــــرف   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ مقابل خدمات  م  2020/ 9/ 24المؤرخ بتاريــــخ    9/ 11رقم  بموجب إذن الصـ
ة من   ــة عن فير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  2019/ 12/ 31م إل  2019/ 12/ 12إعـــاشـ ــنــة    2-1م عن فير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ

ــالن  دينار   24,000بقيمة مالية  م  2020 ـــ ــ ــــركةلصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ التموينية  ونزريك للخدمات   شـ
 . وعند الفح  والمراجعة

 العهد المالية

ــنـــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة الممنوحـــة من قبـــل المجلس البلـــدي تـــاجوراء خالل السـ بلغـــ  العهـــد المـ
ومن خالل مراجعة المستندات  دينار    70,500المالية موضوع الفح  مبلغ وقدره  
ر منن عهـــد مـــاليـــة أل  ــخـــاصالمعززة تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لج القوة العموميـــة ببلـــديـــة تـــاجوراء خـــار   شـ

ــتقلـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من   (178بـالمخـالفـة لن  المـادة ) . و فهـا عل جهـات ذات ذمـة مـاليـة مسـ
  تن  منن العهـــدة ممن تتوفر فيهم  

ــازن البر ــات والمخـ ــابـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة والحسـ انيـ ر ــة المير الئحـ
  
ر
 . شـروط  اا

ـــــرف    وجببم - ــ ــ ــ تم  ف مبلغ  م  2020/ 12/ 31المؤرخ بتاريــــخ    12/ 10رقم إذن الصــ
ــالن  دينار    25,000بقيمة   ــ ــ ــ ــ ــ ــــركةلصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ وعند    للخدمات النظافةاألول    المخت  شـ

ــــرف الفح  والمراجعة للمســــتندات المعززة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تم  للصــــــ ــــرف    تبير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دون وجود  الصــــــ
 . طوعيةمقايسات تحدد الكميات واألسعار بشكل تفصيل  وتم اعتماد القيمة بمق

ــــرف   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ البلدية    مقابل تزويد م  2020/ 5/ 4المؤرخ بتاريــــخ    5/ 5رقم  إذن الصــــ
ـــــالن  دينار    21,700برميل بقيمة    14بحاويات قمامة لعدد   ـــ ــ ــ ــ ــــركةلصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ قرافيال   شـ

ــــتثمـــار العقـــاري  ــ ـــ ــ ــ ــ ر التكليف المبـــاشر  و   للمقـــاوالت واالسـ عنـــد الفح  والمراجعـــة تبير
ــركةلل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ يات    شـ ــير ــ ــ ــ ــيط المخازن عند عملية  عدم تو بالرغم من وجود لجنة مشـ ــ ــ ــ وسـ

 الشـراء. 

ــــرف    بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مقــابــل نقــل  2020/ 11/ 1المؤرخ بتــاريــــخ   11/ 1رقم  إذن الصـ
ــــط ميالد وأمام كوبري الطاقة ــ ــ ــــقر بيئ األسـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ أمام الحرس  و   مخلفات من أمام مسـ

ــــالن  ل  البلدي  ــــركةلصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   دينار.   140,000التقادة الدولية لخدمات النظافة بقيمة    شـ
ــــركـةالتكليف المبـاشر لل لوحظ  وعنـد الفح  والمراجعـة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وعـدم وجود لجنة   شـ
 . عطاءات تحدد الية التعاقد 

ـــــركةقيام بلدية تاجوراء بالتعاقد مع   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــتثمار العقاري شـ ــ ــ ــ   . قرافيال للمقاوالت واالسـ
مقــابــل القيــام بــأعمــال تنظيف حوض مرفــأه الحميــديــة بمــدينــة تــاجوراء بقيمــة مــاليـة  

ـــــدة    810,000 ـــــار خالل مـ ــت  120دينـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفعل  للموقع ومن خالل  يوم من االسـ الم 
ــــرف    الفح  ومراجعة ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة  أذونات الصـ ــ ــ ر عدم وجود لجنة عطاءات خالل سـ تبير

ـــــركة. وتم التكليف المباشر لل م  2020 ــ ـــــرف   مع المستنداتإرفاق   عدمشــ ــ ما يفيد  الصــ
   اســتالم الموقع دون وجود عوائق

 
ر ال6للمادة )مخالفا م بير ــــركة( من العقد المي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شــــ

 . والبلدية

 التحولباب  

ــلح  بتــاريــــخ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار تفوي  مصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بمبلغ  م  2019/ 12/ 30قيــام وزارة الحكم المحل  بـةصـ
ـــــنة دينار    8,407,000وقدره   ــ   سـ

ر
ـــــاريــــع تم التعاقد عليها ا ــ ـــــات لمشـ ــ ـــــصـ ــ م  2019كمخصـ

: موزعة كال  تال 
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 القيمة  البيان 

 دينار  2,497,000 مزن ليبيا للمقاوالت  شـركة

 دينار  2,977,000 التوفيق الليب   للمقاوالت  شـركة

 دينار  1,233,000 النجوم الخمسة للمقاوالت  شـركة

 دينار  1,700,000 للمقاوالت   الحوائط الصلبة  شـركة
 

: تكشف لن للصـرف ومن خالل فح  ومراجعة المستندات المعززة    
ر
 ا اآلن

ــاريــــع تم التعـــاقـــد عليهـــا بـــالتكليف المبـــاشر دون   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجود لجـــان عطـــاءات  جميع المشـ
 ل بالمخالفة ألحكام الئحة العقود اإلدارية. تحدد الية التعاقد 

  مع المستندات عند عمليةمشــــروععدم قيام قسم ال -
ئ
  ات بةرفاق المستخل  النهان

ـــــرف   ــ ـــ ــ ــ ــ ل واألعمال المنفذة حيث يتم  الصـــ يوضـن في  الفاتورة النهائية بشـكل تفصـيل 
ــــرف   االعتماد عند عملية ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ف عل  أعمال   انجاز بتقرير  الصـ ــــر ــ معتمد من قبل المـشــ

 مشـروع. ال

 الطوارئ

ــنة المالية   إجمال  بلغ    ــ ــ ــ ــ ــ   1,256,116مبلغ وقدره  م  2020التفوي  المال  خالل السـ
: كمخصصات لمجابهة جائحة كورونا موزعة بنود التفوي   دينار    

ر
  كاآلن

 المبلغ  البند  الصـرف وجه  أ

 دينار  376,835 1 متطلبات التشغيل الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى الماكن العزل والحجر الصح  

 ينار د 502,446 2 متطلبات العنا  الطبية والطبية المساعدة بمركز العزل 

 ينار د 251,223 3 المعقمات ومواد الرش والتعقيم 

 ينار د 125,612 4 التوعية والتدريب 
 

ر    حير
ر
ــــروف بلغ  الوا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــنة مبلغ وقدره  مصـ ــ   1,254,504ات الفعلية خالل نفس السـ
:  تالحظ  للصـرف المعززة  ومن خالل فح  ومراجعة المستندات لدينار   

ر
 اآلن

ام المجلس  - ر ــــ  لجائحة كورونا   البلدي عدم الير ــ ـــ ــ ــ ــ حيث تم  ف    . بالتبويب المخصـ
يات غير مخصــصــة بالبنود الواردة بالتفوي  المال   

  واســتنفاد ما نســبت مبالغ لمشــير
    % من مخصــصــات البنود والتفوي 30

 
( من قانون النظام  17لن  المادة )مخالفا

 : مثلةوالجدول التال  يوضن بع  األ  المال  الدول  

 القيمة  البيان  د 

 دينار  5,785 هاتف محمول   أجهزة تزويد جهاز الحرس البلدي وغرفة طوارئ ب  1/5

 دينار  11,600 تاب محمول  أجهزةتزويد غرف الطواري ب  2/9

 دينار  15,000 تزويد المجلس البلدي بةطارات ونضائد  8/8

 دينار  14,750  ف مكافا مالية لغرفة بجهاز االسعاف والطوارئ  4/8

اير 17صيانة فندق   12/8  دينار  72,000 في 

 دينار  10,000 تزويد المجلس بةطارات  7/5

 دينار  47,000 لمتطلبات بوجبات افطار صائم تزويد غرفة الطوارئ   3/6
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 م 2021المجلس البلدي نسمة لسنة  

  المجال المال   قلة الكوادر الفنية -
ر
 . المتخصصة وخاص ا

ـــــروريال يتم إمساك بع  السجالت ال - ــ   تعتي   ضــ
ـــــر ة والبر ــ مهم من عنا  نظام    عنصــ

ــام  ( من  118الــــدي يعــــد مخــــالف لن  المــــادة )األمر    الرقــــابــــة الــــداخليــــة قــــانون النظـ
 . م2018( لسنة 11المال  للدولة ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )

ــــرف    ال يتم ختم - ــ ــــرف بختم يفيد  وجميع المستندات المتيد  أذونات الصــ ــ   ن  تمأ للصــ
ـــــرف   ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـابات  105بالمخالفة للمادة )  مع بيان تاريخ الصـــ ر ( من الئحة المير
  والمخازنل

ا
 . إذن الصـرف  علالداخل  عدم ختم المراجع عن فضع

ــــم المراجعة الداخليةل وتوجيهها  - ـــ ــ ــ ــ عميد  إل   عدم إعداد تقارير دورية بمالحظات قسـ
  معــــالجــــة الكثير من االنحرافــــات واتخــــاذ مــــا يلزم من  

ر
ات  إجراء البلــــديــــة ألهميتهــــا ا

  حينها وإعادة تكرارها لم
ر
 . عالجتها ا

  تتالءم وطبيعت  صـناف عدم مراعاة حفظ األ  -
ها وحجمها ووزنها مع عدم  باألماكن البر

ــــنف والكميـــة الموجودة منـــ  وذلـــك   ــ ـــ ــ ــ ــ ــنف لتحـــديـــد رقم الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــع بطـــاقـــات الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وضـ
انية والحسابات والمخازن219المادة ) حكامبالمخالفة أل  ر  . ( من الئحة المير

ــــرف  - ــ ــــركةجهات ذات ذمة مالية مستقلة وه    عل  الصــ ــ هاتف ليبيا لتوصيل خط   شــ
 الخدمة بالمنطقة.  الفايي  للمنطقة وذلك لعدم توفر هده 

ــار مـا يفيـد عـدم  فراد للعمـل بـالبلـديـة دون  مع العـديـد من األ  إبرام عقود عمـل - ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ احضـ
 . م2010لسنة  (12العاملة بالمخالفة لقانون العمل رقم ) ى العمل من القو 

ـــــروع التعاقد لتنفيذ   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــاء مشـ ــ ــــمة الجديدة بقيمة تعاقدية    إنشـ ب بنسـ ــــبكة مياه شر شـ
ـــــركة  لصـــالن دينار   500,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الطرق    لتنفيذ الحوائط الصـــلبة للمقاوالت العامة   شـ

ر عدم اختصاص ال  شـركة المنفذة. تبير

ن زارة    (م 2020-2019)السنة المالية  بلدية عي 

-   
ر
ـــــير المراقب المال  ا ـــ ــ ــ ــ ـــــم المال  وا تقصـ ـــ ــ ــ ــ اف عل القسـ

لمخازن  أعمال المتابعة واإلشر
ــن تطبيق القواعـد المـاليـةل بـالمخـالفـة للمـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 24والخ ينـة للتحقق من حسـ

انية والمخازن.  ر  الئحة المير

  لالمتعلقة بكل أصـــل   األســـاســـيةتدوين البيانات  لالثابتة    صـــول أل لمســـك ســـجل  عدم -
 
ا
ــــع ـــ ــ ــ ــ ــــول عن متابعة تلك األ فضـ ـــ ــ ــ ــ ــــافات    صـ ـــ ــ ــ ــ ــــتعداداتمن حيث اإلضـ ـــ ــ ــ ــ    واالسـ

ا
  بأول  أوال

ــــو بالمخالفة ل ــ ــ ــ ــــبة رقم )منشـ ــ ــ ــ ــــنة  11ر رئيس ديوان المحاسـ ــ ــ ــ    2018( لسـ
ر
ــــادر ا ــ ــ ــ م الصـ

 . صول م بشأن إمساك سجل مراقبة األ 2018/ 12/ 5

ــــدار قرارات وتعليمــات وتكليفــات لجهــات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قيــام عميــد البلــديــة ووكيــل البلــديــة بــةصـ
ــــاري   ـــ ــ ــ ــ ــــجيلها وإعطاءها رقم إشـ ـــ ــ ــ ــ ـــــــالت وتسـ ــ ــ ــ خارجية وداخلية دون توثيق هذه المراسـ

 وتاريــــخ تحرير هذه الرسائل. 
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 العامة للخزانة والحســابات بنســخة دارة المالية بالبلدية بموافاة اإل  دارة اإل   عدم تقيد  -
( من الئحة  86من صــــفحات دفير يومية الصــــندوق بالمخالفة لن  المادة ) شــــهرية

انية والحسابات والمخازن ر  المير
ا
 . التقارير لوزارة الماليةإحالة  عن عدمل فضع

ــــيد  المالية بالبلدية   دارة لم تقم اإل  - ــ ــــهر وإظهار الرصـ ــ ــــندوق عن كل شـ ــ بةقفال دفير الصـ
  أول الشهر والوارد وال

ر
(  89خر الشهر بالمخالفة لن  المادة )آ منصـــــرف والرصيد ا
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ـــتندي للعديد من  - ــــرف   ضــــعف التع يز المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ إرفاق أذونات   ومنها عدمأذونات الصــ
ــــاب   ــــيط حسـ ــــتالم نتيجة عدم توسـ ر المخازن بالمخالفة  االسـ ( من 243-99)  للمادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

بالمخازن لتسجيل بها حركة المخزون وذلك من حيث    أصناف عدم مسك بطاقات   -
ـــــرف الوارد وال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من كل صـــنف والكميات المطلوبة بالمخالفة    منصـــــ

والرصـــيد المتبقر
انية والحسابات والمخازن. 232لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

-   
ر
ــــروف وال  اإليراداتتقرير  إحالة   التأخر ا ــ ــ ــ ــ ( من 21ادة )المخالفة للمبات الشهري  مصــ

انية وا ر  . لحسابات والمخازنالئحة المير

ــم المــال  بفتن بطــاقــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة المــاليـة  عــدم قيــام القسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المرتــب لكــل موظف خالل السـ
ر   موضـوع الفح  تدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بوضـع الموظفير

ر بالمخالفة لن  المادة   ـــــع الموظفير ــ ــ   تطرأ عل وضـ
ات البر ( من الئحة  126)والتغير

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ئ للمخازن    ةجراءعدم القيام ب - ــــوع  الجرد الدوري والمفاج  ــ ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ خالل السـ
انية والحسابات والمخازن (293)المادة  الفح  بالمخالفة لن  ر  . من الئحة المير

 م(2020السنة المالية  بلدية طرابلس المركز )

ــــرف    قيام البلدية - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ امات دونبصـ ر ــــتندات األ إرفاق   بع  االلير ــ ــ ــليةالمسـ ــ ــ ــ   لعملية  صـ
ــــرف   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ا99بالمخالفة لن  المادة )الصـ ر ـــــابات والمخازن  ( من الئحة المير نية والحسـ

امات أخرى التحفظ عل  ف  و  ر ــــعف    الير ـــ ــ ــ ــ ــــجل لمتابعتها مما يضـ ـــ ــ ــ ــ ــــاك سـ ـــ ــ ــ ــ دون امسـ
امات ر  . مصداقية وحقيقة هذه االلير

  ف اإل  -
ر
ر لتلك    عاناتالتوســــع ا والمســــاعدات بدون ضــــوابط لتحديد المســــتحقير

ـــــاب الودائع  عاناتاإل  ــ ــ ـــــموح ب  من حسـ ــ ــ ـــــقف المسـ ــ ــ بالمخالفة للمادة    ماناتاأل و   والسـ
 . ( من القانون المال  للدولة11)

ة  مصــروفدون متابعة العهدة ال  مستقلة   ف العهد المالية لجهات ذات ذمة مالية -
 . ( من القانون النظام المال  للدولة24المادة ) حكاملهم بالمخالفة أل 

غياب الدورة المسـتندية  إل    دى أ صـناف بمخازن البلدية  غياب اسـتعمال بطاقات األ  -
انية والحسابات والمخازن (232المادة رقم ) محكا بالمخالفة أل  ر  . من الئحة المير

ــوابط النــدب بـالبلــديـة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عـدم التقيــد بضـ
 
(  12لمــا ن  عليــ  قـانون العمــل رقم )وفقــا

ر )حيم  2010لسنة   بخصوص المعاملة    (148  ل147ث لوحظ مخالفة ن  المادتير
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ر داخـل البـلديـة  حـاـلة مـدير حيـث كـاـن  المعـامـلة ل  المـاليـة للمنتـدبير
ر
  المـاليـة كمـا يل  ا

ـــــرف  ـــ ــ ــ ــ  دينار    950  لها   إدارة تصــ
 
 حالة رئيس قسم   تسعمائة وخمسون دينار شهريا

ر
وا

ــــرف  ــ  دينار    750ل     تصــ
 
  حالة موظف    سبعمائة وخمسون دينار شهريا

ر
ــــرف اما ا ــ   تصــ

. دينار  600 ل 
 
 شهريا

انيةالقيام بةبرام تعاقدات وظيفية د - ر  . ون وجود مخص  كاف لها بالمير

عــــدم قيــــام مكتــــب المراجعــــة الــــداخليــــة ببــــذل العنــــايــــة المهنيــــة الالزمــــة عنــــد قيــــامـــ    -
  تحال    بمراجعة جميع

ــــيع البر ــ ــ ــ ــ ــــتندات والمواضـ ــ ــ ــ ــ   مراجعة  إالمسـ
ر
لي  وعدم تدقيق  ا

ــــرف ممـا   مرفقـات ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ظهور العـديـد من االخطـاء والتجـاوزات  إل    دى أ أذونـات الصـ
انيــــة البلــــديــــة ر   تنفيــــذ مير

ر
عــــداد التقــــارير الــــدوريـــة  م إل نــــاهيــــك عن عــــدوالمخــــالفــــات ا

 اتخاذ القرارات داخل البلدية
ر
شاد بها ا  . لالسير

انيـــة والرقـــابـــة عليهـــا  - ر   تنفيـــذ المير
ر
  عـــدم قيـــام المراقـــب المـــال  بـــأداء دوره المنـــاط بـــ  ا

  
ا
  عن عدم تدقيق   فضع

ر
ــــرف    مراجعة مرفقات ا ــ ــ اف وعدم قيام  باإل أذونات الصــ   شر

  االســـتمرار    إل  دى أ   الذي األمر   عل القســـم المال  
ر
ـــــرف خطاء و األ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر    الصـ الغير مقير

انية والمخازن فقرة 24المادة ) حكامبالمخالفة أل  ر  (. 6-5)( من الئحة المير

ــــريععدم مسك بع  السجالت المهمة لحسابات البلدية بالمخالفة لل  - ـــ ــ ــ ــ    تشــ
ات البر

ــــرورة تن  عل   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــجل اال ضـ ــ ــــحيحة مثال سـ ــ ــورة الصـ ــ ــ ــكها بالصـ ــ ــ امات المالية  مسـ ر لير
ــاريــــع البلدية ــ ــــتندية  للمشـ ــــجل االعتمادات المسـ انية    لسـ ر ــابات خارج المير ــ ــــجل حسـ سـ

 . (العهد الضمانات والدفعات المقدمة)

ــلم المراقب المال  الحال  بع  المزايا العينية - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( األمر  جهاز محمول  –ت  آ )مكاف   تسـ
ـــــعف من قدرت     الذي  ــ ـــــتقالليت  ويضـ ــ  اسـ

ر
يتعارض مع وظيفة المراقب المال  ويؤثر ا

 . ارسة اختصاصات  الرقابية عل الجهةعل مم

ــــم بع  مدراء   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكيل لجان تضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار العديد من قرارات تشـ ــ ـــ ــ ــ ــ قيام عميد البلدية بةصـ
  عضويتها تصل  داراتاإل 

ر
ر ا   لجان للموظف الواحد   4إل  والمسؤولير

ا
ان هده  فضع

ـــــميم   ــ ــ ــ ـــــورة دائمة ومؤقتة مع ان هذه االعمال من صـ ــ ــ ــ اللجان تقوم بأعمال ومهام بصـ
 . األصل   عملهم

ــــلوب   -    ف العهد المالية واالعتماد عليها كأسـ
ر
ــــع الكبير ا ـــــرف التوسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ النقدي    للصـ

    المباشر 
ا
ـــــع ــ ــ ـــــجالت وذلك بالمخالفة أل فضـ ــ ــ   السـ

ر
(  75المادة )  حكامعن عدم قيدها ا

انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

شر دون التعاقد عن طريق التكليف المبا أو   عن طريق الطلب المباشر   الشـراءالقيام ب -
ــول   إجراءان يتم طلب عروض و  ــ ــ ــة للوصـ ــ ــ ــــب العروض و أ إل   ممارسـ ــ ــعار  قل األ أ نسـ ــ ــ سـ

  هذا الشأنتشـريعة والداريالئحة العقود اإل أحكام  ولم يتم مراعاة 
ر
 . ات النافدة ا

ــــروف لتغطية  م  2020الخصم من االعتمادات المقررة للسنة المالية   - ــ ات سنوات  مصــ
انية والحسابات والمخازن( م13المادة ) حكامسابقة بالمخالفة أل  ر  . ن الئحة المير

ــــول عل إقرار كتــان   من المراقــب المــال  بتوفر التغطيــة  إرفــاق    عــدم - ــ ـــ ــ ــ ــ مــا يفيــد الحصـ
( من القـانون  20المـادة )  حكـامالمـاليـة قبـل االرتبـاط مع اي جهـة وذلـك بـالمخـالفـة أل 

 . المال  للدولة
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ــــرف مكافآت    صــدار قرارات متعلقةإ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  بصــــ داخل وخارج البلدية دون مالية لموظفير
ـــــافة إل باإل   دينارل  161,790بقيمة   وج  حق ــ ــ ـــــين الغرض من المكافضـ ــ ــ   ة أعدم توضـ

  قـــاموا بهـــا 
المـــال العـــام بـــالمخـــالفـــة لن     إهـــدار ممـــا ترتـــب عليـــ     وبيـــان األعمـــال البر

( ـــــادة  ــ ـــــة24المـ ــ ـــــدولـ ــ للـ ـــــال   ــ المـ ـــــانون  ــ القـ من   )( ـــــادة  ــ والمـ ـــــة  99ل  ــ انيـ ر المير ـــــة  ــ الئحـ ( من 
 والحسابات. 

ــــوع الفح     ةجراءام بعدم القي - ــ ــ ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ ــ ــ ئ للمخازن خالل السـ الجرد المفاج 
ـــــادة ) ـــــة لن  المـ ـــــالفـ ـــــالمخـ بـ ـــــة  ــات  293والمراجعـ ــ ــــابـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة والحسـ انيـ ر ـــــة المير ( من الئحـ

  والمخازن. 

ــنــة المــاليــة    ةجراءعــدم قيــام بــ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ئ للخ ينــة خالل السـ   م2020الجرد الــدوري والمفــاج 
انية والح88بالمخالفة للمادة ) ر   سابات والمخازن. ( من الئحة المير

 العهد المالية

انية  مصــــروف بلغ  العهد المالية ال ر   بالمير
ر
ة والمستعاضة خصما من حساب الباب الثان

ية مبلغ : ومن ل دينار  57,905وقدره  التسير  
ر
 خالل الفح  والمراجعة لوحظ اآلن

ر   - ر كان يتعير   حير
ر
   ف العهد ا

ر
ـــــع ا   لها  أ التوسـ

ـــــورة عل األعمال البر ن تكون محصـ
ــــفـة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرورة الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعجـال  ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  99ل بـالمخـالفـة للمـادة )واالسـ ر ( من الئحـة المير

 والحسابات والمخازن. 

ــــجل العهد المالية بالمخالفة لن  المادة رقم )إإغفال   - ـــ ــ ــ ــ ــــاك سـ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة  181مسـ
انية والحسابات والمخازن ر ـــــرف و ل  المير ــ من العهدة بما يفوق المسموح ب  وذلك    الصــ

انية والحسابات والمخازن( م176المادة ) حكامبالمخالفة أل  ر  . ن الئحة المير

ـــــرف    قيام بلدية طرابلس المركز  - ر كمكاف   مبالغ ماليةبصــ    تآ لبع  العاملير
 
من   خصما

ــــاب الطوارئ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل حسـ  
ر
  البـاب الثـان

ر
ــــدة تغط  هـذا البنـد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   فـةبـالمخـال  مع وجود أرصـ

:  ( من القانون المال  للدولةل17ألحكام المادة )  ومنها عل سبيل المثال ما يل 

 البيان  إذن الصـرف  ة مصـروف القيمة ال  رقم القرار 

 نظير أعمال  5/ 1   22,696 27

 نظير أعمال  5/ 2   24,8000 27

 نظير أعمال  5/ 3 46,280 28
 

    وه  
ر
ــــاساأل   ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لهم من وزارة    عن  عبــارة   سـ ــــدرت قرارات تعيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر صـ مرتبــات الموظفير

 بلدية طرابلس المركز وال يوجد لهم مخص 
ر
ر ا  . الحكم المحل  كموظفير

ــــب - ــ ــ رقـم  إذن    بـمـوجـ ــــاريـــــخ    5/ 5 ف  ــ ــ ـــ   م  2020/ 5/ 20بـتـ ــ ــ وقـيـمـتـ مـبـلـغ  تـم  ف 
ــركة األ لصـــالن  دينار   500,906 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   6مة والقيمة تمثل المســـتخل  رقم  شـــغال العا شـــــ

ـــــيانة و ل ــــروع صـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــوارع طرابلس بموجب عقد )  ادة إعمشـ ـــــف بع  شـ ـــــنة    (9رصـ لسـ
ـــــب  م. 2018 ــ ـــــاريــــخ    5/ 6 ف رقم  إذن    وبموجـ ــ مبلغ  م  2020/ 5/ 20بتـ تم  ف 
ــــدينار    416,720وقيمت    ـــــروع ل  7تخل  رقم  القيمة تمثل مسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــيانة و  مشـ   إعادة صـ

ويالحظ ان المستخلصات    م. 2018( لسنة  9رصف شوارع طرابلس بموجب عقد )



 

 

 

 
862 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

 عل ال
 
ــــروع ال تحمل أي اعتماد جهة  المقدمة خصــما ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اف مشــــ   خارجية مختصــة  إشر

 
ا
اف. عدم وجود تقارير فنية باألعمال المنفذة من جهة اإل  عن فضع  شر

ــــرف   قيام البلدية - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ر    مبالغ ماليةبصـ ـــــاب الطوارئ لبع  الموظفير  من حسـ
 
ـــــما خصـ
ـــــادرة لهم من قبـل عميـد البلـدي دون مقـابـل خـدمـات قـاموا بهـا بنـاء عل قرارا ــ ـــ ــ ــ ــ ت صـ

   وجود 
 
ر خالفا   قاموا بها الموظفير

ر االعمال البر لما نصــ  ب     اى مرفقات توضــن تبير
ـــــابات والمخازن وبيان القيم ال99المادة ) ــ ــ انية والحسـ ر ـــــروف( من الئحة المير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ة  مصـ
 :  
ر
  كاآلن

 رقم القرار  البيان  المبلغ  التاريــــخ  إذن الصـرف   رقم

 62 خدمات قاموا بها  دينار  6,250.000 م  16/7/2020 7/ 4

 75 خدمات قاموا بها  دينار  8,617.500 م  28/7/2020 7/7

 138 بها  خدمات قاموا  دينار  3,000.000 م  9/12/2020 12/ 3
 

شـركات المتعاقد معها دون قيام بلدية طرابلس المركز بدفع المبالغ المالية لصالن ال -
(  7( من القانون رقم )89بالمخالفة لن  المادة )  ضــــريب   ثبات سداد إوجود شهادة  

يبة الدخلم 2010لسنة   . بشأن  ر

 رقم )ومخالفة قرار اللجنة الشعبية العا   الصـــــرف قيام البلدية ب -
 
( لسنة  163مة سابقا

ــــدار الئحة العقود اإل م  1375-2007 ــ ( من 10مخالفة للمادة )ة حيث تم بالداريبةصـ
ـــــار داريالئحة العقود اإل  ــ ــ ــ ـــــيةةجراءوعدم قيام البلدية بإليها    ة المشـ ــ ــ ــ سـ   ات التعاقد والير

 . عن طريق لجنة العطاءات

نهـــا ذات طبيعـــة واحـــدة  أ عقود عن طريق التجزئـــة بـــالرغم من  قيـــام البلـــديـــة بـــةبرام ال -
ه إوهو  ر  . العائل  نشاء وصيانة المنير

 م(2020المالية  بلدية حي االندلس )السنة  

-  
 
  تم فحـصها سـابقا

  تقرير ديوان المحاسـبة للـسنوات البر
ر
  تكرار المالحظات الواردة ا

ــنــة الفح  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
    الــذي يعــد األمر    وعــدم معــالجتهــا ا

 
من   (6)حكــام الفقرة  أل مخــالفــا

ــنــــة  19( من القــــانون رقم )46المــــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن  م  2013( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تنظيم ديوان   إعــــادة بشـ
 المحاسبة. 

انيـة التقـديريـة للبلـديـة خالل العـام   عـدم القيـام بـةعـداد  - ر م بـالمخـالفـة لن   2020المير
انية والحسابات والمخازن. 5المادة ) ر  ( من الئحة المير

    عدم مســــك الســــجالت المالية واإلحصــــائية -
 
ــــريعلل وفقا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ات النافذة مثل ســــجل تشــ

امات المالية ســـجل األ  ر رئيس ديوان المحاســـبة  صـــول الثابتة بالمخالفة لمنشـــور  االلير
 م. 2018( لسنة 11رقم )

عدم قيام القســـم المال  باســـتكمال بيانات بطاقة المرتب لكل موظف مصـــنف وغير   -
ــــنف   ــ ــ ر مصـ ــــوع الفح  وذلك لتدون بها    للعاملير ــ ــ ــــنة المالية موضـ ــ ــ بالبلدية خالل السـ

ــع الموظف ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تطرأ عل  جميع البيــانــات والمعلومــات المتعلقــة بوضـ
ات البر ر والتغير ير

ــــاعهم الوظيفية ــــابات  126بالمخالفة لن  المادة )  أوضـ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 
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ــول  إرفــاق    عــدم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إقرار كتــان   من المراقــب المــال  بتوفير التغطيــة    علمــا يفيــد الحصـ
من ( 20المــادة )  حكــاممع أي جهــة وذلــك بــالمخــالفــة أل   المــال    المــاليــة قبــل االرتبــاط 
 القانون المال  للدولة. 

ر اإل  - ـــــات بير ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ   االختصـ
ر
ـــــل ا ــ ــ   إدارة التحتية و   البنيةدارات واللجان )لجنة  عدم الفصـ

 . (المالية دارة اإل و  السياسات المالية ةلجن –مشـروعات ال

ــــرف    ضـــعف التع يز المســـتندي لبع  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99المادة )  حكامبالمخالفة أل أذونات الصـــــ
انية والحسابات والمخ ر  ازن. من الئحة المير

انية  181المادة )  حكامعدم مسك سجل للعهد المالية بالمخالفة أل  - ر ( من الئحة المير
 . والحسابات والمخازن

-   
ر
ر  مكافآت   عل بند الصـــــرف   التوسع ا ر بمكافآت مالية لموظفير وأتعاب لغير العاملير

ــامـــة   ر عل وظـــائف لجهـــات ممولـــ  من الخزانـــة العـ ــنفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مع البلـــديـــة مصـ متعـــاونير
 ات النافدة. ـريعتش بالمخالفة لل 

ــــول عـــدم القيـــام بـــالجرد الفعل  لأل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ فقط دون    صـ ــ ــ ـــ ــ ــ   إجراءواالكتفـــاء بعمليـــة الحـضــ
ــادة ) ــالفـــة لن  المـ ــالمخـ ــد أوجـــ  االختالف بـ ــديـ ــابقـــة المطلوبـــة لتحـ ( من 299المطـ

انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

انية التسي ن  ةيت  المت 

  نهإحالة   عدم -
ر
ي ا العام    اإليراد   حســـابم إل 2020ة  اية الســـنة الماليالرصـــيد الدفير

 دينار.  41,150بمبلغ قدره 

  كشـــف حســـاب ال -
ر
  الدفاتر ولم تظهر ا

ر
ــــرف )حســاب  وجود صـــكوك ظهرت ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مصـــــ

ــــويتها رغم مرور   20,170  بقيمة  (ول الباب األ ــ ــ ــ ــ ــن أ دينار لم يتم تسـ ــ ــ ــ ــ ــ األمر   كير من سـ
    الـــذي يعتي  

 
ـــــابـــات  من الئحـــة   (162-118المواد )  حكـــامأل مخـــالفـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر المير

 . والمخازن

    ةحالإعدم  -
ر
ي ا ـــــيد الدفير ــ ــ   م  2019/ 12/ 31الرصـ

ر
ـــــابإل   الخاص بالباب الثان ــ ــ   حسـ

ــــرف العام ب  اإليراد  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ     238,840.530ليبيا المركزي بقيمة   مصـ
 
بذلك  دينارل مخالفا

ـــــريعال ــ ــ ــ ـــــروف ظهور الإل   مما يؤدي ل  ات النافدة تشــ ــ ــ ــ   السنة موضوع الفح   مصــ
ر
ات ا

 . ا عل غير حقيقته

ــيد   244,193ظهور مبلغ وقدرة   - ــ   آ دينار تمثل رصـ
ر
كان    م2020/ 12/ 31 خر المدة ا

ض إحالتها لحساب   . العام اإليراد من المفير

  التســـوية ال -
ر
ـــــرف ظهور صـــكوك معلقة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   مصـ

ر
م الخاصـــة بالباب  2020/ 12/ 31ية ا

  بلغ  
ر
ــــابقة  دينار   237,532ها  إجماليالثان ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ اإلجراءات    ذ لم يتم اتخا   تعود لسـ
 . ويتها لتس 

انيــة   ن  التحولمت 

ــــلح  رقم ) ــ ــــدر تفوي  مصـ ــ ــــالن بلدية ج  عن وزارة الحك  (50صـ ــ ندلس  األ  م المحل  لصـ
انية الباب الثالث والخاص بال ر  مشـروعات التالية: عل مير
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 البيان  رقم العقد  المبلغ 

 الصح   الصـرف حل مختنق مياه االمطار و    45-2019/ 103 1,500,000

ر  الصـرف التحتية للمياه و  ةأعمال البني تنفيذ  46-2019/ 103 1,000,000  الصح  بح  المهندسير
 

ـــــات    . دينار   2,500,000  جمال  اإل  ــ ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ــ ـــــمن مخصـ ــ ــ ــ ـــــاريــــع متعاقدة عليها البلدية ضـ ــ ــ ــ )مشـ
: ل (م2019البلدية لسنة   وقد لوحظ بالخصوص ما يل 

ــــتخل دينار    300,789 ف مبلغ وقدرة   - ــ ــ ــ ــ - 45/ 103 للعقد رقماألول    قيمة المسـ
2019    

ئ
ر النهان     الذي يعتي  األمر    دون خصم قيمة التأمير

 
- 60المواد )  حكامأل مخالفا

 . ةداري( من الئحة العقود اإل 61-62

ــــاريــــع  تحويل - ــ ـــ ــ ــ ــ   قيمة المشـ
ر
ــــاب الودائع واأل دينار   2,196,000  مبلغ  باا ــ ـــ ــ ــ ــ   ماناتلحسـ
  كا 
ض ترحيل القيمة من سنوالبر  . خرى أ إل  ةن من المفير

 : الماليـــةالعــهد  

ــــجل لمتابعة حركة العهد ال - ــروف عدم وجود سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــوع  مصـ ــــنة المالية موضـ ة خالل السـ
انية والحسابات181المادة )  حكامالفح  بالمخالفة أل  ر  والمخازن.   ( من الئحة المير

ن يتم  أ دون    م2019دينار منذ العام  دينار    53,000عهد مالية بقيمة    2ترحيل عدد   -
ــويتهـــا و  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـــات  188بـــالمخـــالفـــة للمـــادة )ل  قفـــالهـــا إتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ( من الئحـــة المير
 والمخازن. 

 م 2020-2019بلدية أبوسليم عن سنة  

ــــف الوظـائف وفق محـددات - ــ ـــ ــ ــ ــ   معتمـد بوصـ
القـانون  أحكـام   عـدم وجود مالك وظيقر

 . عالقات العمل بشأنمل 2010لسنة  (12رقم )

ــور  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر )بموجـ  المهـام المنـاط بـ أداء    المراقـب المـال  بـالبلـديـة عن   قصـ ل  24ب المـادتير
انية والحسابات والمخازن. 25 ر  ( من الئحة المير

ــــابات    ةيداع قيام المجلس البلدي ب - ــ ــ   حسـ
ر
ــــلحية ا ــ ــ ــــات المصـ ــ ــ ــــيولة للتفويضـ ــ ــ قيمة السـ

 من حســــاب الودائع باعتبارها  
ا
انية بدال ر من   (ـه)بالمخالفة للفقرة    أماناتأبواب المير

 . من قانون النظام المال  للدولة (15)المادة 

صـعوبة متابعة حركة هذه  إل   الثابتة مما يؤدى   صـول القيام بمـسك سـجل لأل   إغفال  -
ــــول األ  ـــ ــ ــ ــ ــتبعادات بهذه األ من حيث    صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــافات واالسـ ـــ ــ ــ ــ ــــول اإلضـ ـــ ــ ــ ــ بالمخالفة لالئحة    صـ

ــابات والمخازن و  ــ ــ انية والحسـ ر ــــبة رقم )المير ــ ــــور رئيس ديوان المحاسـ ــ ــــنة  11منشـ ــ ( لسـ
 م. 2018

ــــدم - ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــروريالمهمة والالقيام بمسك السجالت المحاسبية    عــ مسك سجل  ة منها  ضــ
ــــاب الودائع واأل  ــ ــــجل التحليل  لحسـ ــ يات السـ

ــــير ــ بالمخالفة للمادة    ماناتخاص بالمشـ
انية والحسابات والمخازن (163) ر   . من الئحة المير
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ـــــابات األ  - ـــــكوك   ماناتعدم تعلية حسـ   بالصـ
ــــرف لم تقدم   البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ     للصـ

ر
ـــــنة   ا نهاية السـ

ر الخ ينـة   ر )  حكـاموذلـك بـالمخـالفـة أل المـاليـة واالحتفـاظ بهـا لـدى أمير   ل161المـادتير
انية والحسابات والمخازن162 ر  . ( من الئحة المير

ـــــول عدم القيام بالجرد الفعل  لأل  - ــ ــ ــ ـــ  صـ ــ ــ ــ ــ ــواالكتفاء بعملية الحصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إجراءر فقط دون ــ
ر كشـــوف الجرد واأل ية بدفير  المطابقة بير وج   أ ســـتاذ المخازن لتحديد  أ رصـــدة الدفير

ــابــات    (299دة )ن وجـــدت بـــالمخـــالفـــة للمـــا إاالختالف   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر من الئحـــة المير
 والمخازن. 

  ح -
ر
ة  األول    الباب  ســـابوجود صـــكوك معلقة ا   لم يتم تســـويتها رغم مرور فير

ر
والثان

ــنـــة بـــالمخـــالفـــة للمواد )ت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـــات    (162-118تجـــاوز سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر من الئحـــة المير
 . والمخازن

  اسـتكمال تسـجيل النماذج المخصـصـة إلعداد بطاقة المر  -
ر
تب لكل موظف  التأخير ا

ــا كـــل    (12النموذج )م ح     تـــدون بهـ
ــوع الفح  والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة موضـ ــنـــة المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ خالل السـ

ــــف المرتبـات واـلذي يعـد من   (13م ح )البيـاـنات وكـذـلك نموذج  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لكشـ ــ ـــ ــ ــ ــ المخصـ
ــــقط قـانونيـة  ل  واقع بطـاقـات مرتبـاتهم ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـب   إجراءممـا يسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عمليـة المقـارنـة بينهم بسـ

ض  جراءغياب اإل  ــــم  والمتعارف علي  والمفير ــ ــ ــــبان تعد عل    الرسـ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ     المرتباتأسـ
 
 
انية والحسابات والمخازن (127-126)للمادة مخالفا ر  . من الئحة المير

انية ب - ر ــــروفات جهات  تحميل اعتمادات المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقلة    أخرى مصـ ــ ــ ــ ــ انيات مسـ ر ذات مير
    (24بالمخالفة للمادة )

ر
ـــــرف   من قانون النظام المال  مما ترتب عن  ازدواجية ا الصــ

 : للدولة والجدول التال  يوضن ذلك 

 الوزارة الُني يتبع لها  القيمــــــــة  الجهــــــــــــــــــــة  ت

ة طريق   1  الصحة 83,980 مركز الكشف والفلير

 الصحة 21,979 تكييف  أجهزة المراكز الصحية توريد   2

 الصحة 57,190 صيانة المركز الصح  ج  االنتصار  3

4   
 والتعمير  اإلسكان  36,392 صيانة مقر التخطيط العمرانر

 

-   
ر
ـــــــر ا ـــ ـــ   خصم  إحالة   التأخــ

ر
     (الضمان والتضامن والجهاد )االستقطاعات المتمثلة ا

ر
ا

ـــــدم  حينها لمستحقيها  ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   دفير الصندوق كال حسب شهره إل عــ
ر
ـــــأول ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   دراجها أول بــ

( مـــــــــن الئحة  84وتســـــــــجيلها نهايـــــــــة الســـــــــنة الماليـــــــــة دفعـــــــــة واحـــــــــدة مخالفـــــــــة للمـــــــــادة )
انية والحسابات والمخازن ر ــــ المير ط بــ   تشير

ــــات  أ البر ــــجيل المقبوضــ ــــة تســ ــــتم عمليــ ن تــ
 . ات عمليات الدفعإجراءبشكل متسلسل مع 

ــــتعانة ب - ــ ــ ــــعدم القيام باالسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــــارية المتخصـ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ   المكاتب االسـ
ر
ـــــات  إة ا ــ عداد الدراسـ

اف واإل   اتمشـروععل تنفيذ ال شر
 
 . ةداريمن الئحة العقود اإل  (12للمادة )ل مخالفا

  حفظ األ   (218مخـــالفـــة المـــادة ) -
ر
ــنـــاف ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــاف   بـــالمخزن  صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتـــديمــة    إل أصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ

 . الخردة  صناف االستهالكية واأل  صناف واأل 

ئ للخ ينة    ةجراءتقصير مكتب المراجعة الداخلية ب - الجرد والتفتيش الدوري والمفاج 
ر )وذلــــك بــــالمخــــالفــــة أل  انيــــةمن الئحــــة    (88-87حكــــام المــــادتير ر ــابــــات    المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ والحسـ

انيـات التقـديريـة  ل والمخـازن ر انيـات المعتمـدة ومقـارنتهـا بـالمير ر وعـدم تقييم نتـائج المير
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ــبــل تالفيهــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اح سـ وزير  من قرار    (15بــالمخــالفــة للمــادة )ل  وتحليــل االنحرافــات واقير
 . الختصاصات مكتب المراجعة الداخليةم 2018لسنة  (212الحكم المحل  رقم )

صيد  - ـــــرف    عدم قيام المراقب المال  بير   كافة الحساباتأذونات الصــ
ر
ر فيها رقم    ا يبير

  من التفوي  مصـروف التفوي  والمبلغ ال
  . والمبلغ المتبقر

  مخصـــصـــات جائحة كورونا بقيمة   -
ر
نار وترحيل قيمة  دي  1,096,281تم ترحيل بواا
ــنة المالية    15,168,800 ــات النظافة العامة للسـ مل وذلك  2021دينار من مخصـــصـ

( من 27ل  13( من قــــانون النظــــام المــــال  للــــدولــــةل والمواد )17بــــالمخــــالفــــة للمــــادة )
انية الحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

 م 2020وق الجمعة عن السنة المالية  بلدية س

ــام المراجع   - ــن بـــ  أهم    الـــداخل  عـــدم قيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاطـــ  توضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارير دوريـــة عن نشـ ــداد تقـ ــةعـ بـ
 . عميد البلديةإل  ات المعالجة لها وإحالتها جراءالمالحظات والظواهر السلبية واإل 

  ا -
ر
ـــــم  التداخل ا ــ ــ ـــــم الخ ينة وقسـ ــ ــ ر قسـ ـــــات بير ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ دخال البيانات بالمنظومة  إالختصـ
ــــوية الأ حيث لوحظ   ـــــرف ن مذكرات التسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــؤول عن مصـ ية يقوم بهما الموظف المسـ

ــــم الخ ينــة ممــا ترتــب عليــ     وه  المنظومــة بــالمخــالفــة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاص رئيس قسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من اختصـ
  تظهر بالحسابات ال

  معالجة االنحرافات البر
ر
ـــــرف الصعوبة ا ــ ــ ــ ية بالمخالفة لن   مصــ
انية والحسابات والمخازن96المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــرف عداد مذكرات التســـوية الإعدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بالمخالفة للمادة )ية شـــهمصـــــ
 
( من الئحة  89ريا

انية والحسابات والمخازن ر  . المير

  اإل  -
ر
ــــور المراقب المال  ا ـــ ــ ــ ــ اف قصـ ــــم المال  والمخازن بالمخالفة للمادة    شر ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

انية والحسابات والمخازن  (24) ر وعد مسك السجالت المهمة منها  ل  من الئحة المير
 الثابتة صول سجل العهد وسجل األ 

ــــواالكتفاء بعملية الحصــ  صــول القيام بالجرد الفعل  لأل عدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المطابقة    إجراءر دون  ــ
ر كشــــوفات الجرد واأل ية بدفير اســــتاد المخازن لتحديد أوج     رصــــدة الالزمة بير الدفير

ــابـات  299االختالفـات إن وجـدت بـالمخـالفـة للمـادة ) ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير
 . والمخازن

  اســتخدام -
ر
   توســع المجلس البلدي ا

ر
ــــرف   نظام العهد المالية كأســلوب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل  الصــــ

 . احتياجات البلدية

ـــــدار قرار  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بـــالمخـــالفـــة  إت مكـــافـــآت و اقيـــام عميـــد البلـــديـــة بـــةصـ برام عقود للموظفير
ــا  المن  (  130المــــادة )  حكــــامأل  الئحــــة التنفيــــذيــــة لقــــانون العمــــل وكــــذلــــك ترتــــب عليهـ

امات مالي  عل البلدية ر     الير
 
انية والحسابات  ( من ال 29  ل26للمواد )مخالفا ر ئحة المير

 . والمخازن

ــــتالم العهد حيث   - ــ ــ ــ ــ ــــي  موظف مخت  باسـ ــ ــ ــ ــ ــــرف لوحظ عدم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ العهد    تصـ
ــــخاصأل  ــ ــ   الخزائن بالمخالفة للمادة )  شـ

ر
ــفة  اا ــ ــ ــ من الئحة    (178ال تتوفر فيهم صـ

ــابات والمخازن انية والحسـ ر  ل  المير
ا
ــع   التوســـع  عن فضـ

ر
 ف العهد المســـتديمة من  ا
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ـــــاب الودائع واأل  ــ ـــ ــ ــ ــ من   (181ل  180ل  177ل  176ل  175المخالفة للمواد )ب  ماناتحسـ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ـــــرف المجلس بإدارة    قيام - ــ ـــ ــ ــ ــ     الصـــ
ر
انية   ا ر نهاية شـهر ديسـمي  وذلك السـتنفاد بنود المير

انية والحسابات والمخازن (17ل 13)بالمخالفة للمادة  ر  . من الئحة المير

ـــــركاتقيام عميد البلدية بةبرام عقود اشـغال عامة مع   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروط فيهم ال  ال تتوفر   شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـــ
ــادة ) ــالفـــة للمـ ــالمخـ ــانونيـــة بـ ــ( من الئحـــة العقود اإل 27القـ ة حيـــث لوحظ توقيع  داريـ

لي   ولم يتم استكمالها حبر تاريــــخ اعداد التقرير مما ترتب عم  2015عقود منذ سنة  
 . اعباء مالية عل المجلس البلدي 

  البابإدارة    عدم قيام -
ر
العام بالمخالفة    اإليراد حساب  األول إل    المجلس بةحالة بواا
 م. 2020( لسنة 4لمنشور رئيس الديوان المحاسبة رقم )

ـــــة ببطاقة المرتب بالمخالفة للمادة ) - ــ ــ ــ ـــتيفاء كافة البيانات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ( من 126عدم اسـ
انيـة وال ر ـــــاـبات والمخـازن من حيـث  الئحـة المير ــ ـــ ــ ــ ــ ة   –نوع التعـاقـد  )حسـ   –تـاريــــخ المبـاشر
  . (القسم التابع ل 

ـــــدار عـــدة قرارات - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر مـــاليـــة  مكـــافـــآت   بمنن   لوحظ قيـــام عميـــد البلـــديـــة بـــةصـ   لمتعـــاونير
ــبيــل  من الالئحــة التنفيــذيــة لقــانون العمــل و   (130للمــادة ) بــالمخــالفــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ منهــا عل سـ

 المثال ال للحض: 

 المبلغ  تاريــــخ  رصف إذن    رقم

 دينار  255,900 م 14/6/2020 2/6

 دينار  499,000 م 21/9/2020 16/9
    

ــــرف قيام البلدية ب - انية مستقلة  الصــ ر     عل جهات ذات مير
 
ــــريع للوائن والمخالفا ات  تشــ

 :  المالية ومثال ذلك ما يل 

 البيان  المكافأة رقم قرار  المبلغ  رصف إذن    رقم

 أعضاء األمن  36 دينار  13,500 6/7
 

ــــرف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الودائع واأل   الصـ ــ ــ ــ ــ ة دون وجود م  ماناتمن حسـ يفيد تعلية هذه   ا مباشر
ـــــروف ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الودائع بالمخالفة للمادة )مصـ ـــ ــ ــ ــ   حسـ

ر
انية    (161ات ا ر من الئحة المير
 ومنها عل سبيل المثال ال للحض:  والحسابات والمخازن

 البيان  المستفيد  المبلغ  تاريــــخ  رصف إذن    رقم

 تركيب منظومة مراقبة مركز بوابة طرابلس  دينار  6,245 11/5/2020 12/5

 دينار   2019مستحقات   الرقابة المتكاملة شـركة دينار  60,000 11/5/2020 11/5

 2019مستحقات   العطاء والتواصل  شـركة دينار  80,000 11/5/2020 10/5

 2019مستحقات   االندلس  شاطئ  دينار 70,000 11/5/2020 9/5

 2019مستحقات   الهدف المنير  دينار  40,000 3/5/2020 8/5
 

دون   ماناتمبالغ مالية تخ  سنوات سابقة من حساب الودائع واأل بصــــرف   القيام -
ــــاب بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هــذا الحسـ

ر
ــتنــدات التعليــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الئحــة   (164وجود مسـ
انية والحسابات والمخازن ر  : يل  ومنها عل سبيل المثال ما  المير
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 البيان  المبلغ  التاريــــخ  رصف إذن    رقم

 م 2019تسديد مرتبات العمالة سنة   دينار   238,980 2/2 1/2

 م 2019تسديد مرتبات العمالة سنة   دينار    64,200 2/2 2/2

 م 2019وية مستحقات العمالة عن سنة تس دينار    10,380 2/2 3/2

 تسديد مرتبات  دينار   121,953.000 21/9 5/9
 

ــــالمخزن عبارة عن مســــ - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ األمر    رح تم تكديس جميع البضــــائع والمواد دون تصــــنيفها ــ
ــــوص المواد  يتعـذر معـ  جردهـا والتحقق منهـا   الـذي  ــ ـــ ــ ــ ــ ل األمر الـذي يعـد مخـالف لنصـ
انية والمخازن. 220ل 219ل 218) ر  ( من الئحة المير

 م 2020المالية  السنة   عن   المجلس المحلي القواليش

 نظام الرقابة الداخلية

ــــافــة إل عــدم وجود مالك عــدم وجود هيكــل تنظيم  معتمــد للمجلس المحل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إضـ
  
 . وظيقر

-   
ر
ــــور من قبل المجلس المحل  ا ــ ــ ــــجل لأل إالقصـ ــ ــ ــــول عداد سـ ــ ــ الذي قد  األمر    الثابتة  صـ

 . اع وشقة البع  منها ينتج عن  ضي

ــــط  - ـــ ــ ــ ــ ـــــــطب والكشـ ــ ــ ــ ة الشـ ـــــــجالت وذلك  بع  العبارات المدرج عللوحظ كير ــ ــ ــ ة بالسـ
انية والحسابات والمخازن (20بالمخالفة لن  المادة ) ر   . من الئحة المير

ــــافة  عداد تقارير دورية حول األداء المال  للمجلس  ة عدم قيام المراجع الداخل  ب - ــ ــ ــ إضـ
  إل  

ر
ئ الجرد  أعمــال    غيــاب دور المكتــب ا للمخــازن وذلــك بــالمخــالفــة للمــادة    المفــاج 

انية و 88) ر  . الحسابات والمخازن( من الئحة المير

ـــــاـبات - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجـل لحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ تقيـد فيـ  المعـامالت المحـالة    مـاـناتاأل الودائع و   عـدم مسـ
انية والحسابات    (163)  ة من  بالمحالفة للمادة مصـــــروف للحساب وال ر من الئحة المير
 . والمخازن

مجلس وعدم مســــك ســــجل للعهد  عدم مســــك ســــجل لإلجازات الخاصــــة بأعضــــاء ال -
 . المالية

ام المراقب - ر ــــرف   المال  بختم واعتماد أغلب  عدم الير ــ بالختم المخص   أذونات الصــ
 . ل  واالكتفاء بالتوقيع فقط 

ــــم المال  والخ ينة   - ـــــراف والمتابعة عل القسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   عملية اإلشـ
ر
ــــور المراقب المال  ا قصـ

ـــــروفاتل   ــ   إعداد التقارير الشهرية لإليرادات والمصــ
ر
والمخازنل ناهيك عن التقصير ا

اني ر  ة والحسابات والمخازن. بالمخالفة لالئحة المير

ي مصـروف
ن
 ات الباب الثان

 :  وقد لوحظ بشأن  ما يل 

ر إدارة    عدم قيام - ــــنة المجلس بةحالة الفائ  من مير ــ ـــ ــ ــ ــ   7,223م والبالغة  2020انية سـ
 . اإليراد العام حسابإل  دينار 



 

 

 

 
869 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــرف عدم ختم المستندات المعززة   - ــ ــ ــ ـــــرف   المرفقة بجميع  للصــ ــ ــ ــ بما يفيد  أذونات الصــ
ــــرف   إتمام ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  الصـ

 
ــابات  لعدم تكرار  فها بالمخالف  منعا ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ة لالئحة المير

 والمخازن. 

ــــرف جميع المستندات المتيدة   علكتابة رقم الصك  التقيد ب عدم - ــ ــ بما    وختمها   للصــ
ــــرف    اتإجراءتمام إيفيد   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ انية  من الئ  (115بالمخالفة لن  المادة )الصـ ر حة المير

 . والحسابات والمخازن

مة مع الالعقإرفاق   عدم - ــــركاتود المي  ــ ــ ــ ــ ــــرف    بمستندات  شــ ــ ــ ــ ــ ما يفيد  إرفاق   وعدمالصــ
 . شـركات ألقساط الضمان االجتماع  سداد ال

 مانات: حساب الودائع واأل 

 أذونات الصـرف الخاصة بالتعلية تبين اآلتي:  من خالل فحص ومراجعة

ـــــتندات معأ إرفاق   عدم - ــ ــ ـــــرف   ي مسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــالة التعلية  أذونات الصـ ــ ــ واالكتفاء بةرفاق رسـ
 . مصـرف ة لل موجه

مة مع الإرفاق   عدم - ــركاتالعقود المي  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف   مع  شــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عدمضــافة إل  باإل أذونات الصــــ
ــــم من الباب الثالث واإل إرفاق   ــ ــــيمة الخصـ ــ ــــافة إل قسـ ــ ــــاب الودائع واأل ضـ ــ ل  مانات حسـ

ا ات الضمانية.   باإلضافة إل عدم إرفاق ما يفيد سداد قيمة االشير

ــو إرفاق ما يفيد   عدم - ــ ــ ــ ــركاتل الحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــتندات   عل  شـ ــ ــ جزء من قيمة العقد مع مسـ
ام.  التعلية للتأكد من  ر   صحة قيمة االلير

عدم اسـتكمال تعبي  الخانات المخصـصـة لبيانات االعتماد المال  وعدم وجود ختم   -
 أذونات الصـرف.  جميع علالمراقب المال  

ـــــاب الودائع واأل  - ــ ـــــف تحليل  لحسـ ــ ـــــم المجلس بأعداد كشـ ــ ر    ماناتعدم قيام القسـ يبير
 . ل للمبلغ الموجود بكشف حساب الودائعفي  تفصي

ــــة ببيانات االعتماد بكافة - ــ ــ ــ ــ ــــم المال  بتعبئة الخانات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ام القسـ
ر أذونات    عدم الير
 . الصـرف 

 . أذونات الصـرف  كافة  د ختم واعتماد المراقب المال  علعدم وجو  -

 م2021المالية  عن السنة    ئالطوار 

ـــــرف    عدم ختم - ــ ــ ـــــر   ومرفقاتها بختم تمأذونات الصــ ــ ــ  ف الصــ
 
   تفاديا

 
  لتكرار  فها   ومنعا

انية والحسابات والمخازن( 105بالمخالفة للمادة ) ر  . من الئحة المير

ــــك   - ــ ــ ــتندات علعدم كتابة رقم الصـ ــ ــ ــ ــــرف   جميع مسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   اتإجراء بما يفيد إتمام الصـ
انية والحسابات والمخازن.  (115بالمخالفة لن  المادة )الصـرف  ر  من الئحة المير

ـــــرف رقم    بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــك رقم    26,100مة  بقي  12/ 2إذن الصـ ــ ــ   459863دينار بالصـ
ــــركةلصالن   ــ ـــ ــ ــ ــ اد األدوية والمعدات الطبية حيث لوحظ عدم  شــ ما  إرفاق   الدرة الستير

ــــتالم األ  ــ ــــناف يفيد اسـ ــ من الئحة  ( من  99ل بالمخالفة للمادة )المخازنإل   الموردة   صـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير
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ـــــرف   عللمراقب المال   عدم وجود ختم وتوقيع ا - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــاب  أذونات الصـ ــــة بحسـ الخاصـ
 . ئ الطوار 

ي مذكرات التسوية  
ن
 م20212/ 12/ 31  ف

  ولم تظهر    136,828إيرادات بقيمة  ظهور   -
ر
دينار بدفير يومية الصـندوق الباب الثان

 مصـرف. بكشف حساب ال

ــــروف ظهور   - ـــ ــ ــ ــ ولم    ات بمذكرة تسوية حساب الباب الثالث خصم  من الحسابمصــ
 . دينار  926لدفاتر بقيمة يتم تقيدها با 

ــــاب الودائع واأل  - ــ ــــوية حسـ ــ ــــجلة بالدفاتر ولم تظهر    ماناتظهور مبالغ بمذكرة تسـ ــ مسـ
 . دينار  1,064,820مصـرف بقيمة بكشف حساب ال

 م 2020-2019-2018  األصابعةالمجلس البلدي  

 ت العامة ونظام الرقابة الداخليةالمالحظا 

ــــجل األ إدارة    عدم قيام - ــ ــــك سـ ــ ــول البلدية بمسـ ــ ــ ــــل عل حد  صـ ــ   ه الثابتة لمتابعة كل أصـ
 . الرقابة عليها  حكامإل 

ئ للخ ينــة ممــا يعــد   دارة عــدم قيــام اإل  -     المــاليــة بــالبلــديــة بــالجرد المفــاج 
 
  حكــامأل مخــالفــا

انية والحسابات والمخازن88المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــ  عليـ  المـادة ) - ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة  ( من الئحـة الم24عـدم قيـام المراقـب المـال  بتطبيق مـا نصـ ر ير
ــــابات والمخازن من حيث المتابعة واإل  ــ ـــ ــ ــ ــ اف والحسـ ــــم المال  والخ ينة    شر ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

 . والمخازن

ام - ر ـــــرف  بيانات االعتماد المال  عل  ةبكتاب  عدم االلير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لمادة  بالمخالفة ل  أذونات الصـ
انية والحسابات والمخازن99) ر  . ( من الئحة المير

ة ال - ــــطبالو   محو كير ــ ــ ــ ــــجل االعتماد بدفاتر الو   شـ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــــط ا ــ ــ ــ ــــندوق ب  كشـ ــ ــ ــ مخالفة  الالصـ

ر لمادل انية. 83ل 20) تير ر  ( من الئحة المير

ــــر أصــــول وجرد موجودات البلدية    رغم قيام لجنة الجرد الســــنوي  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نها لم  أ ال إبحصــــــ
 
 
 . عن نتائج عملية الجرد وتوجيهاتها  تقدم تقريرا

 م2018للسنة المالية    األساسيةالمرتبات    األول: الباب  

 :  
ر
 ولوحظ بشأن  اآلن

ر  إالتفويضات المصلحية الواردة    ةيداع المجلس بإدارة    قيام - ليهم نتيجة نقل موظفير
ـــــاب ال ــ ــ ــ   الحسـ

ر
  للعمل بالمجلس ا

ر
ـــــرا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  مصـ

ا
   إيداعمن   الخاص بالمرتبات بدال

ر
  ا

ـــــاب الودائع وقـدره  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــمن مجموع الحواالت  دينـار   5,460.642  حسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمينـ  ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وتضـ
  المرتباتالمالية خالل الســنة  

ر
ر بلغ صــاا   حير

ر
ــــروف ال  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الل الســنة موضــوع  ة خمصــــ

ـــــار   241,946.705  الفح  مبلغ    دينـ
 
ـــــدا ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  رصـ ــــاب بمبلغ  نتج عنـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــذا الحسـ   لهـ

 دينار.  11,811.547
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  سـجل االعتماد فيما يتعلق بهذا الباب مع عدم ترصـيده   -
ر
عدم اسـتكمال التسـجيل ا

ـــــد ــ ـــ ــ ــ ــ ة المحو بـ  ممـا يفقـده مصـ     قيتـ اوكير
 
من (  23-21-20) بـذـلك ن  المواد مخـالفـا

انية والحسابات والمخازن. الئحة  ر  المير

ر ة عــدم قيــام المجلس بــ -     عــداد بطــاقــات المرتبــات لكــافــة الموظفير
 
بــذلــك ن   مخــالفــا

انية والحسابات والمخازن. 126المادة ) ر  ( من الئحة المير

عدم إخضاع قسم إعداد المرتبات عن األشهر المصـروفة للموظف ضمن االستمارة   -
 الصـرف.  واالكتفاء بكتابة الشهر الذي تم في 

ــــوع الفح  - ــ ــــنة المالية موضـ ــ   نهاية السـ
ر
ي ا ــــيد الدفير ــ إل   قيام المجلس بةحالة الرصـ

 . دينار  11,815.547 بمبلغ 12/ 32  ف إذن  العام بموجب اإليراد  سابح

ــال يــــادة  إدارة    عــــدم قيــــام -   ترد بــ
ــالمرتبــــات البر بــ المجلس بتبليغ وزارة الحكم المحل  

ر نظير نقلهم من عملهم ا   كانوا يتمتعونلبع  الموظفير
 . بها  لسابق والبر

ي 
ن
 المصـروفات العمومية  : الباب الثان

 : يلي ماتبين ومن خالل الفحص والمراجعة 

عــدم موافــاتنــا بــالتفوي  الوارد للمجلس البلــدي عل هــذا البــاب من قبــل المراقــب   -
 . المال  

ي  الإدارة    قيام - ــــيد الدفير ــ ــ ــ ــ ــــابمجلس بةحالة الرصـ ــ ــ ــ ــ إذن   العام بموجب  اإليراد   إل حسـ
ـــــرف ب  190464  ســـابحال إلدينار    104.768بمبلغ    12/10 ف رقم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ليبيا    مصـ
ـــــتالم ال  د ما يفيحيث لوحظ عدم وجود  ل  المركزي  ــــرف اسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــك وذلك بعد    مصـ للصـ

  نهاية السنة مبلغ مصـرف خصم قيمة العمولة ال
ر
 دينار.  120.060ية البالغة ا

ـــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ      دينار   10,000  تم  ف مبلغ  10/2رقم إذن الصـ
ر
ــــداد باا قيمة سـ

اء المجلس لقطعة  م ــــركةرض من  لصــــالن الأ ســــتحقات  نظير شر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العامة للكهرباء    شــــــ
 . لبناء محطة تحويل عليها 

ــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــالن   2,500  تم دفع مبلغ  10/4رقم إذن الصــ نادي الجبل    دينار لصــ
ــــابعة ــ ــ ــ ــــالن مختاري المحالتإيجار   قيمة  لاألصـ ــ ــ ــ ــــقة لصـ ــ ــ ــ قيام عميد  لوحظ    ل حيثشـ

ـــــر لدية بةبرام الب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وجود  دون    م2018/ 6/ 25  شـــقة بتاريــــخ إيجار   اتفاق بشـــأن  محضـ
 . إذن الصـرف  شهادة عقارية بملكية العقار للنادي مرفق مع

ــــار   31,200  تم دفع مبلغ  11/ 6  رقم   ف إذن    بموجـــــب - ـــــالن   دينـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   )ع.ح.ال(  لصـ
ــالة بالدور األ  3إيجار عدد    قيمةمقابل   ــ ــــقق وصـ ــــب ما ورد بعقد  شـ   حسـ

 اإليجار رضر
ر المجلس البلد م بين  وبير ــــاح عدم اإللوحظ    ل حيثي المي  ــ ــ   العقد عن الجهة    فصـ

ر
ا

ــتغلـــة لهـــذا العقـــار واكتفـــائهم بكتـــاب مفـــاده  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـــذا العقـــار الحـــد المرافق  إيجـــار    المسـ
ــــتفيد  و التابعة المجلس البلدي   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتأجر للمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم وجود ما يفيد ملكية العقار المسـ

 . ن الصـرف إذ ضمن مرفقات

ــــرف   بموجب - ــ ــــركةلصالن ال  دينار   7,628  تم دفع مبلغ  12/ 1  رقمإذن الصــ ــ العامة   شــ
ــــدي ومن خالل   ــ البلـ المجلس  ــــاء بمقر  ــ الكهربـ ــتهالك  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ ــــة جزء من  ــ ــــاء قيمـ ــ للكهربـ
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ــداد الديون  الفح  والمراجعة لوح ــ  أ ظ عدم قيام المجلس بسـ
ا
ــبن أ بأول حبر   وال ــ صـ

ام عل المجلس ا ر ا م ويرتب الير  . شـركةتجاه الالمبلغ يير

  إبموجب   -
ر
ـــــرف   ذن ـــ ــ ــ ــ   7,200  دينارل  10,965  تم  ف مبلغ  12/ 4ل  12/ 1 رقم  الصــ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ تزويد المجلس    مقابلالجوال للهاتف المحمول   الن محالتدينار عل التوال  لصـ
  
ر
ـــــرف األول بعدد   البلدي ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ هواتف نقالة    3وعدد    j6هواتف نقالة نوع   9إذن الصـ
  بعدد  قراند برايم بلس" و نوع " 

ر
سامسونق   j7  هواتف نقالة نوع   6إذن الصـرف الثان
ـــــتفيدين من هذه األ  ــ ــ ـــــمن   جهزة عدم تحديد المسـ ــ ــ ا ها ضـ ـــــفاتهم والغرض من شر ــ ــ وصـ

ـــــرف   مرفقات ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــابات  99ل بالمخالفة للمادة )إذن الصـ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

 
ً
 الطوارئ  حساب  : ثالثا

الوارد للمجلس    م2018( لســـنة  59ويض المصـــلحي رقم )فيما يلي بيان بالبنود الواردة ضـــمن التف

 :م2018البلدي وما تم صرفه خالل سنة 

 المبلغ بالتفويض  اسم البند 
ات من  مصـروفال 

 واقع سجل االعتماد 
ات من واقع  مصـروفال   

 خالصة الحساب الختامي 
 الرصيد 

ات والوسائل   ر توفير التجهير
دوات الماديةواأل   

102,435.526 98,926 110,126 3,509.526 

 347.288 142,106 153,306 153,652.288 توفير المستلزمات الطبية

   
ر
 معالجة النق  ا

األساسيةالخدمات   
768,266.442 767,303 767,303 963.442 

جمالي اإل   1,024,355.256 1,019,535 1,019,535 4,820.256 
 

 : لوحظ بشأنهم ما يليألذونات الصـرف ومن خالل الفحص والمراجعة 

  عملية التحميل إل  -
ر
ــــرف  وجود خطأ ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   دينار   11,200  بقيمة  12/ 24 رقمذن الصـ

ــــلصــالن مكتبة الســ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن هذه القيمة  إرطاســية من قبل قســم الحســابات حيث  رايا للقــ
ــــروريتخ  بند توفير المســتلزمات ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر علضــــ   ة لعمل المرافق الصــحية كما هو مبير

  مصـــروف قسم الحسابات حمل هذا الإال أن    واقع سجل االعتماد  ومن إذن الصـــرف  
ــــائل واأل عل ب ــ ــ ات والوسـ ر ر قيمة  ند توفير التجهير ــــبب االختالف بير ــ ــ دوات وهذا هو سـ
ر كل من المصـــــروف ال   الجدول السابق بير

ر
  سجل االعتماد  مصـــــروف ات المبينة ا

ر
ات ا

 . ات من واقع الخالصةمصـروف وال

ـــــرف    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــيانة المكيفات  ندينار    2900تم دفع مبلغ    9/ 4  رقمإذن الصـ ظير صـ
ــــر عل  وبالفح  لوحظ ن  ال  لالموجودة بالبلدية ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ    ن يلزم الطرف الأ محضـ

ر
ثان

ــــل ولم يتم   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــــداده وال نوعيــــة المكيفــــات وقوتهــــا ومــــا نوعيــــة  إبتقــــديم تقرير مفصـ
ـــــادرة من   ــ ـــ ــ ــ ــ   كـل مكيف مع عـدم وجود فـاتورة صـ

ر
  تمـ  ا

ــيـانـة البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتفيـد  الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ
 . بالخصوص

ـــــرف   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينار قيمة صـــيانة مكتب    10000تم دفع مبلغ    12/ 9  رقمإذن الصـــــ
  بمنطقة الضـــوة  

ر
ـــــرف   وبفح  مرفقات  األصـــابعةالســـجل المدن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ    لإذن الصـــــ

  ســوف  
ر للمجلس باألعمال البر ر التابعير   من المهندســير

بشــأن  عدم وجود تقرير فبر
 . يتم تنفيذها 
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ــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــالن محالت    10020تم دفع مبلغ    12/ 10  رقمإذن الصـ ــ ــ دينار لصـ
اء  ف األ ــائــد قيمــة شر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــل لإلطــارات والنضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــائــد وزيــ إضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبــالفح     لطــارات ونضـ

 فادة. وسيلة نقل حسب اإل ن المجلس البلدي ليس لدي  أي أ ب تضن اوالمراجعة 

ــــرف    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ بواب  أ دينار قيمة صــــيانة    8000تم دفع مبلغ    12/ 13 رقمإذن الصــ
ــــيانة ألعمال  ه و ونوافذ ودورات ميا  ــ ي  صـ ــــير ــ ــــة محمد البشـ ــ ــــبكة الكهربائية لمدرسـ ــ الشـ

ــ  وبفح  المرفقات  ســــا   للتعليم األ  ــــلوحظ عدم وجود حصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر لألعمال الواجب  ــ
ل بـــالمخـــالفـــة  من حيـــث العـــدد والطول ونوعيـــة المعـــدات الواجـــب تركيبهـــا   تنفيـــذهـــا 
انية والحسابات والمخازن. 99للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ـــــرف    بموجب - قيمة صيانة مدرسة   دينار   12000تم دفع مبلغ    12/ 15 رقمإذن الصــ
ـــــا   الفاروق للتعليم األ  ــــر  وفق  سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ر المجلس البلدي  محضـ حيث    لاتفاق بين  وبير
ر   ــــمير ــ ـــــر لوحظ عدم تضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ االتفاق بيان باألعمال الواجب تنفيذها مقابل هذا    محضـ

   المبلغ
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتفيـد أدى ذلـك عن  فضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ور تهميش دإل    القيـام بـالتكليف المبـاشر للمسـ
 لجنة العطاءات. 

 م2019نتائج الفحص والمراجعة للسنة المالية  

ــــرف   فقد تماألول    لبابحد مصـــادر التمويل لحيث كان من أ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفق حواالت مالية  الصـــــ
ــــرف  صادرة من وزارة الحكم المحل   ــ ــ ــ ــ ليبيا المركزي الموازي البيضاء وكان  المبالغ    مصــ

 
 
ــكـل دفعـات نقـدا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ

ر
عمـال الفح  والمراجعـة لكيفيـة  لم يتمكن الفرع من القيـام بـأ   ا
 . بهذه المبالغ لعدم توفر المستندات تصـرف ال

 شكل التمويل   المبلغ  

 نقدا  150,000

 نقدا  80,000

 نقدا  100,000

 غير محدد  1,000,000
 

 م 2020  المالية  عن السنة  األصابعةالمجلس البلدي  

 األساسيةالمرتبات    : ولب األالبا

ــــاب الختام     قيمةإظهار   لوحظ عدم ــ ــ ــ ــــمن الحسـ ــ ــ ــ المرتبات من قبل المجلس البلدي ضـ
ـــــابات مراقبة الخدمات   ــ ـــــة بهذا الباب بحسـ ــ وذلك بحجة ورود الحواالت المالية الخاصـ

ـــــار دور اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مراقبــة  إل    حـــالتهـــا إعـــداد المرتبـــات فقط و إالمـــاليـــة عل    دارة المـــاليـــة واقتصـ
ــــرف الخدمات المالية للمراجعة و  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ المالية بالمجلس   دارة اإل   إغفال حيث لوحظ    الصـ

ــــاك بطاقات  ف المرتباتإعن   البلدي وكذلك مكتب المراجعة الداخلية     مسـ
 
مخالفا

ــابات والمخازن ـــ انية والحسـ ر ن المراقب المال  بالمجلس يقوم  أ رغم و   لبذلك الئحة المير
ـــهرية بســــجل االعتماد  ظهار  ة المالية لم تقم ب دارة اإل إال أن   بتســــجيل قيمة المرتبات الشـ

 . ذلك ضمن الحساب الختام  للمجلس
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: المصـروفات العموميةال  ي
ن
 باب الثان

ــال  بلغ   - ــ   مبلغ    إجمـ
ر
ــان ــ ــاب الثـ ــ البـ ــار   368,227الحواالت عل  ــ ــد   دينـ ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا بلغ رصـ ــ كمـ

ـــــرف ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     مصـ
ر
ــــمان   دينار   2,462مبلغ  م  2020/1/1 ا ــ وهو يمثل ترجيع خطاب ضـ

ـــــالن   ــ ــ ـــــادر من المجلس البلدي لصـ ــ ــ ـــــركةال)صـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــور( خالل   شـ ــ ــ العامة للطرق والجسـ
ــابقة ــ ــ ــ ــــنوات السـ ــ ــ ر بلغ     لالسـ   حير
ر
ــــروف ال إجمال  ا ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة  مصـ ــ ــ ات العمومية خالل سـ

  367,833مبلغ م 2020
 
 دينار.  2,856بمبلغ  دينار مما نتج عن  رصيدا

ـــــيانة وه     120   ما قيمتالمالية بالمجلس بتحميل   دارة قيام اإل  - ــ دينار كإيراد لبند الصـ
ــــة علقيمة تخ  دمغة  ــ ـــــرف   مخالصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   دينار   23,925بقيمة    7/36رقم  إذن الصـ

تـــب عليـــ  زيـــادة قيمـــة  األمر     قيمـــة الحواالت والـــذي يير
ر
ــــخيم ا ــ ـــ ــ ــ ــ الـــذي نتج عنـــ  تضـ

ـــــتحقات   ــ   المقابل ادى ذلك لتخفي  قيمة مسـ
ر
ـــــنة ا ــ   نهاية السـ

ر
دة ا ـــــير ــ   المسـ

ر
البواا

  . دمغة المخالصة بالقيمة المذكورة 

ــــجيل     42,052بمبلغ    8/1 ف رقم إذن    بموجـب - ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار قيـام المراقـب المـال  بتسـ
  وهو 

ر
ــــاا ــ ــ ــــيانة بالمبلغ الصـ ــ ــ   بند الصـ

ر
ــــجل االعتماد ا ــ ــ   سـ

ر
دينار عالوة عل    38,913ا

  ليس المبلغ الصـحين بأ ذلك  
ر
ـــــرف مما ينتج عن  عند  ن هذا المبلغ الصـاا ــ ـــ ــ ــ ــ ةذن الصـــ

  هذا البند بقيمة إ
ر
 دينار.  3,139دراج  بالمبلغ الصحين عجز ا

بتحميل  عل  دينار قيام القســم المال     5,460بمبلغ    8/17م   ف رق إذن   بموجب -
ر عإبند     حير

ر
ـــــيافة ا ــ ــ ـــــمن بند  أ الن وعالقات عامة وضـ ــ ــ ر مما  أ ن  ضـ غذية لغير العاملير

 . ية ضمن الحساب الختام  للمجلس البلدي ذغنتج عن  تضخم لبند األ 

ــ  4,600بمبلغ   12/33 ف رقم  إذن    بموجـــب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م المـــال  بتحميــل  دينـــار قـــام القسـ
ر  آ ومكــافــتعــاب  أ قيمــة عل بنــد  ال   حير

ر
ر ا ن البنــد الواجــب التحميــل  أ ت لغير العــاملير

 . عالن وعالقات عامة وضيافةإعلي  هو 

ـــــركةدينار لصالن    4,000تم دفع مبلغ    7/37 ف رقم  إذن   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ـــــالش  شــ ـــ ــ ــ ــ رارة  ــ
اء عــــدد    الــــذهبيــــة دينــــار وبــــالفح     6كوبون فئــــة    25للخــــدمــــات النفطيــــة قيمــــة شر
  تسـا لالبلدي األصـابعة ال يمتلك وسـائل نقل فاأل   ن المجلسأ لوحظ  

ر
:  مر يضـعنا ا

اء هذه الكوبونات  . لماذا شر

 م2020الطوارئ  

لسنة   ( 50)من خالل المراجعة لهذا الحساب تبين لنا قيام وزارة المالية باحالة التفويض رقم  

للى جائحة كورونا بالبلدية فكان تفاصيله   الصـرف وهو متعلق ب  األصابعة بلدية إلى  م 2020

 :كالتالي

 الفعلي   مصـروفال  القيمة المفوض بها  بنود التفويض 

 دينار   141993 دينار   142705 توفير متطلبات التشغيل لمكافحة العدوى

 دينار   190135 دينار   190273 توفير متطلبات العنا  الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل 

 دينار   94830 دينار   95136 المنظفات ومواد الرش والتعقيم توفير 

 دينار   26941 دينار   47568 التوعية والتدريب 

 دينار   453899 دينار   475682 جمالي اإل 
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ـــــ  عميـد البلـديـة وهو من أ  - ــ ـــ ــ ــ ــ يقوم    ن رئيس اللجنـة المرك يـة لمكـافحـة كورونـا هو نفسـ
ــــراءيأمر ب بةعداد االحتياجات ومن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ن مثل هذه  أ و   بالمخالفة لمبادئ الحوكمة.   الشــ

ـــــأن ول  دراية بالوباء واالحتياجات  إل   اللجان تحتاج    هذا الشـ
ر
ـــــ  ا ـــــخ  متخصـ شـ

 . ة لمجابهت ضـروريال

م تم قفل العهدة وبالفح   2020/12/31بتاريــــخ    12/15 ف رقم  إذن    بموجب -
ــــرف   والمراجعة لمرفقات ــ ــ ــ ــــرف    ن جميع مرفقاتأ لوحظ  إذن الصــ ــ ــ ــ س لها  ليإذن الصــ

. دينار فقط والخاص بغاز األ  20عالقة بعمل اللجنة ماعدا فاتورة بقيمة  ر  كسجير

ـــــالن  دينـــار    850تم دفع مبلغ    12/5 ف رقم  إذن    بموجـــب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مقـــابـــل  )أ.م.ال(  لصـ
ــــخ   22تقـديم وجبـات غـذائيـة لعـدد  ــ ـــ ــ ــ ــ مـا يفيـد  إرفـاق   وبـالفح  لوحظ لم يتمل  شـ

ــتفيد للعمل المطلوب من     تنفيذ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــماء فريق تدريب اللجنة  إرفاق    لم يتمو المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
  بلغ بحضورهم

 . المرك ية والبر

ـــــرف  ب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــالن   دينار   6300بمبلغ    12/12رقم  ةذن الصـ ــ ـــــركة  لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ اد   شـ ــــتير اجدان السـ
ة وبالفح  لوحظ   ــالن مركز الفلير ــ ــ ــ ــــاهمة قيمة متطلبات لصـ ــ ــ المعدات الطبية المسـ

يات "   ة اســتعمال ســلطة من قبل لجنةســاءإوجود عملية تزوير وكذلك  مقرر  المشــير
 . لجنة كورونا" 

امات عل المجلس البلدي   - ر ـــــابعةبلغ  جملة االلير م مبلغ  2020/12/31حبر    األصـ
 : وفيما يل  تفاصيلها ل دينار  4,649,687 وقدره 

 دينار   257,339 األول الباب  

ي 
ن
 دينار   151,049 الباب الثان

 دينار   4,241,298.800 الباب الثالث 
 

 بلدية سبها

ر    تم اعتمادها  قيام المجلس البلدي بالتعاقد عل  تبير
ــــاريــــع البر ــ ــ ــ ــ     المشـ

 
الحتياجات  وفقا

ـــــكلة بموجب القرار   ــ ــ ــ ـــــة العامة من خالل لجنة العطاءات المشـ ــ ــ ــ البلدية بطريقة المناقصـ
ــــبها وقد كان ع2021/ 8رقم ) ــ ــــادر من المجلس البلدي سـ ــ ــاريــــع  ( الصـ ــ ــ المتعاقد  دد المشـ

ـــــروع  9عليها عدد   ــ ــ ــ ـــــروعوالجدول التال  يوضن ال  لاتمشــ ــ ــ ــ   تم التعاقد عليها  مشــ
ات البر

  نسبة اإلنجاز والموقف التنفيذي: والقيمة المخصصة لها و 

سم المشـروع ا  
 رقم  
 العقد

 قيمة العقد 
 الشـركة  
 المنفذة

 نسبة  
 اإلنجاز 

 الموقف  
 التنفيذي

   تجديد وإعادة رصف جزء من 
الطريق الدائري الثانر
طة   سبها من محطة الرفع إل مركز الشر

1/2021  4,767,310 
س  أ الر 
خضر األ   

 جاري  30%

   
تجديد وإعادة رصف جزء من الطريق الدائري الثانر
ر إل محطة الرفع ق وادي العير  سبها من مفير

2/2021  2,228,000 
س  أ الر 
خضر األ   

 لم يبدأ  0%

بدائري الجديددراسة وصيانة خط  ف صح    3/2021  جاري  %5 سبها الغد  446,889 

ب بمنطقة غدوة من   مام  أصيانة خط مياه شر
 المجلس المحل  إل المشتل 

4/2021 بداع فن اإل  188,927   منته   100% 

مير بمنطقة    80صيانة خط  ف صح  بطول 
 سكرة 

5/2021  84,180 
معمار  
 الصالبة 

 لم يبدأ  0%

مير بمنطقة    85صيانة خط  ف صح  بطول 
 القرضة 

6/2021  جاري  %50 وادي ميمون  77,740 
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سم المشـروع ا  
 رقم  
 العقد

 قيمة العقد 
 الشـركة  
 المنفذة

 نسبة  
 اإلنجاز 

 الموقف  
 التنفيذي

مير بمنطقة    30صيانة خط  ف صح  بطول 
 الثانوية 

7/2021  منته   %100 سبها الغد  34,730 

 بمنطقة ج     70صيانة خط  ف صح  بطول 
مير

 اإلذاعة 
8/2021 ر الزان  82,800   لم يبدأ  %0 عير

دائري  مير عل    50صيانة خط  ف صح  بطول 
 سكرة 

9/2021  لم يبدأ  %0 القضبان  95,519 

 

 ات المنتهيةمشـروعال 

ب بمنطقة غدوة من امام المجلس المحل    مشـروع  -
المشتل  إل   صيانة خط مياه شر

 . (2021/ 4عقد رقم )

ــــروع  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــح  بطول  مشـ ــ ــ ــ ــيانة خط  ف صـ ــ ـــ ــ ــ ــ قد رقم  مير بمنطقة الثانوية ع  30صـ
 ( أهم المالحظات: 2021/ 7)

ــوء تنفيــذ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ا1.4.2البنــد رقم )سـ
ر
ــــطن الخنــادق ا ــ ـــ ــ ــ ــ لطريق ( الخــاص بعمليــة حفر سـ

  و اإل 
ــــفلبر ــ ــ ر بسـ ــــف حيث تبير ــ ــ ــــركةن الأ إعادة الرصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــفات الفنية    شـ ــ ــ لم تتبع المواصـ

  إزالة الطبقة االســــفلتية لســــطن الخندق مما ترتب علي  ان 
ر
باســــتخدام آلة الق  ا

 الفنية.  صول الرصف لم تكن طبق األ  إعادة عملية 

نشاء غرف التفتيش الدائرية من الخرسانة ة ( والخاص ب4.1لبند )يتم تنفيذ ا  لم ▪
 الغرف القديمة رغم تهالكها.  علالعادية واالكتفاء بربط المواسير 

 : ات الجاري تنفيذها مشـروعال  

  سبها من محطة الرفع  إعادة تجديد و مشــــروع  -
ر
  رصف جزء من الطريق الدائري الثان

طةإل   ( أهم المالحظات: 2021/ 1)عقد رقم  مركز الشر

ـــــد  - العقـ ـــــة  ـــــدين رقم )إل    تجزئـ ـــــا  2021/ 2(ل رقم )2021/ 1عقـ ( برغم من وجودهمـ
 ( من قانون ديوان المحاسبة. 24بالمخالفة للمادة ) شـركةبنفس المسار ولنفس ال

اف ضعف جهاز اإل  ▪  وعدم تواجده بموقع التنفيذ.  شر

 . (2021/ 3دراسة وصيانة خط  ف صح  بدائري الجديد عقد رقم ) مشـروع  -

ــــروع  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر    (2021/ 6مير بمنطقة القرضة )  85صيانة خط  ف صح  بطول   مشــ تبير
 بشأن : 

( والخاص بةنشاء غرف التفتيش الدائرية من الخرسانة 1ل4لم يتم تنفيذ البند رقم ) -
 ربط المواسير عل الغرف القديمة رغم تهالكها. العادية واالكتفاء ب

  عملية اإل قصور جهاز اإل  ▪
ر
اف ا  اف وعدم تواجده بالموقع. شر شر

 بلدية وادي البوانيس

 ية المتخذة من قبل المجلس البلديات التعاقد جراءاإل 

ر ق  حةيتبير ــاريــــع المقير ـــ ـــ ــ ــ ــ    ل ومن خالل اام المجلس البلدي بالتعاقد عل المشـ
لنتائج البر

من اللجنة المشكلة من البلدية وذلك بحسب القيمة المخصصة عن إليها    تم التوصل
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ــكلــة بموجــب القرار رقم )  لجنــة العطــاءات الفرعيــة للبلــديــة  طريق ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  18المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ـــــادر بتاريــــخ  2020 ــ ـــــدار القرار رقم )إتم و   م2020/ 12/ 2م الصـ ــ ـــــنة  114صـ ــ م  2021( لسـ
ــــية لعدد  2021/ 12/ 27بتاريــــخ   ــ سـ ــــأن الير ــ ــــاريــــع    7م بشـ ــ ــــة عامةمشـ ــ   ل  بموجب مناقصـ

ر
ا

ر  ــــروع 8بلغ عدد المشــاريــــع المتعاقد عليها من قبل البلدية    حير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات وذلك حسـب  مشــــ
:  البيان  التال 

مشـروع سم ال ا  ت المنفذة   شـركة ال  قيمة العقد    
 نسبة  

 اإلنجاز 

 الموقف  

 التنفيذي

م ال يغن 130نتاج   بعمق  إبيئ  1 % 80 ندي البوانيس  153,346   جاري 

م ال يغن 130نتاج   بعمق  إبيئ  2 % 80 برن   للمقاوالت  153,346   جاري 

م سمنو130نتاج   بعمق  إبيئ  3 % 80 أعماق الصحراء  153,346   جاري 

م سمنو130نتاج   بعمق  إبيئ  4 % 10 البحر الليب    153,346   جاري 

م تمنهن  130نتاج   بعمق  إبيئ  5 % 80 الدعم الوطنية 153,346   جاري 

6 
بار عل  الشبكة  آ 5أعمال ربط عدد   تنفيذ 

 العامة
% 0 السالم الجديد  101,424  لم يبدا  

7 
ولوحات تشغيل   25مضخات   25توريد  

 ومولدات 
 منته   % 100 مزارع الجنوب  598,700

8 
م بمنطقة  40صيانة خط  ف صح  بطول 

 ال يغن 
36,753 

نبع الجنوب  

 الساحرة 
0 10 %  منته   

 

 الموقف التنفيذي

  كان 
ـــن خالل المتابعة وال يارة الميدانية لهذه المشاريــــع والبر ــ ــ م  2022/ 3/ 3بتاريــــخ    مـ

 :  التال 
ر  تبير

 مشـروعات المنتهيةال 

  حصـــان ولوحات تشـــغيل ومولدات  25  قوة  ةمضـــخ  25لتوريد   2021/ 9العقد رقم  -
ــــركةالموردة من قبل ال  صناف تم استالم األ  ــ ــ ــ     شــ

ر
وقد لوحظ بشأنها وجود اختالف ا

ر مواص المعاينة  و  استالم المخازنإذن    حسبو   فات المضحات المستلمة حيث تبير
ــتلمة بقوة   ــ ــ ــ ــــخات المسـ ــ ــ ــان  50ان المضـ ــ ــ ــ ــنع هندي وعددها   حصـ ــ ــ ــ  بقوة  ل  5صـ

ر
والباا

(20-25-30  
ــــيبر ــ ــ ــ ــــنع صـ ــ ــ ــ ــــان صـ ــ ــ ــ ــــفات المواد  ل  ( حصـ ــ ــ ــ وهذا يرجع لعدم تحديد مواصـ

 . دة المور  شـركةلل األمر  المراد توريدها بدقة من قبل المجلس البلدي وترك

 اتمشـروعالموقف المالي لل

ـــة لبلـديـة البوانيس   إجمـال  بلغ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وقـد تم تعليـة  دينـار    1,506,690المبـالغ المخصـ
ــــاب األ  ــ ــ ــــاب الباب الثالث لحسـ ــ ــ ( طرف  484رقم )  والودائع  ماناتالقيمة المودعة بحسـ

ـــــرف  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــمال افريقيا فرع البوانيس  مصـ ر بلغ    شـ   حير
ر
ـــــروف المبالغ ال إجمال  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة عل  مصـ

: دينار  775,000ات المتعاقدة عليها البلدية مشـروعال  وذلك عل النحو التال 

مزارع   شــركةتاريــــخ لصالن  ال بال رقم و ةذن الصــرف بدينار   598,700تم  ف مبلغ   -
اد اآلالت والمعــدات الزراعيــة المتعــاقــد معهــا بموجــب العقــد رقم   ــتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الجنوب السـ

 ومولدات كهرباء.  عل توريد مضخات غاطسة ولوحات تشغيل 2021/ 9
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ــــرف بدينار    32,660.000تم  ف مبلغ   - ــ ــ ــــركةلصالن    تاريــــخ ال  بال رقم و   ةذن الصــ ــ ــ   شــ
ــيانة اال  ــ ــ ــ ــــتخل  رقم ندي البوانيس لحفر وصـ ــ ــ ــــداد قيمة المسـ ــ ــ جاري للعقد    1بار لسـ

 انتاج   بمنطقة ال يغن  2021/ 1رقم 
 . لتنفيذ حفر بيئ

ــــرف بدينار    30,130تم  ف مبلغ   - ــ ــ ــ ــــركةلصالن    ريــــخ تا ال  بال رقم و   ةذن الصــ ــ ــ ــ برن    شــ
ــتخل  رقم  للمقــاوالت  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــداد قيمــة المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   2021/ 2جــاري للعقــد رقم    1العــامــة لسـ

 انتاج   بمنطقة ال يغن. 
 لتنفيذ حفر بيئ

ــــرف  بدينار    76,751تم  ف مبلغ   - ــــركةتاريــــخ لصالن  ال بال رقم و ةذن الصــ الدعم    شــ
ــــيانة   ـــ ــ ــ ــ ــــتخل  رقم  الوطنية لحفر وصـ ـــ ــ ــ ــ ــــداد قيمة المسـ ـــ ــ ــ ــ عقد رقم  جاري لل  1اآلبار لسـ

 نتاج   بمنطقة تمنهن . إلتنفيذ حفر بيئ  2021/ 5

ـــــرف  بدينار    36,759تم  ف مبلغ   - ـــ ــ ــ ــ ـــــركةتاريــــخ لصالن  ال  بال رقم و ةذن الصــ ـــ ــ ــ ــ نبع   شــ
ــــداد قي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاحرة الجنوب للمقــاوالت العــامــة لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخل  رقم  السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ختــام     1مــة المسـ

 م بمنطقة ال يغن. 40صيانة خط  ف صح  بطول  2021/ 733/ 1للتكليف رقم 

 المالحظات العامة

ـــــن خالل المتابعة وال يارة الميدانية لمواقع تنفيذ المشاريــــع المتعاقد  ـــــــ ـــــــ ـــــــ لوحظ    عليها   مــ
  عمل لجنة العط

ر
ــــور ا ــ ــ ــ ــــة    25اءات فيما يتعلق بعقد توريد عدد  القصـ ــ ــ ــ ــــخة غاطسـ ــ ــ ــ مضـ

ــــغيل وعدد   25دد  وع ــ أعمال ربط عدد    مولدات كهرباءل وكذلك عقد تنفيذ   5لوحة تشـ
  تم طرحها من قبل اللجنة  376.5العامة بطول  الشبكة    بار علآ   5

  م.ط بالبلدية والبر
ـــــركة  2قة المناقصـــة المحدودة بدعوة عدد  بطري ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ فقط لتقديم عروضـــها وأســـعارها  شـ

    سعر أساس أقل  وقام  بةرساء العطاء عل  
 
ــــر لل وفقا ــ ــ ــ ــ الخامس للجنة العطاءات   محضــ

: وقد لوحظ  للف  المظاريف  
ر
 اآلن

ــــة محــدودة بــدعوة قيــام لجنــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   منــاقصـ
ر
ر    العطــاءات الفرعيــة بطرح العطــاء ا كتير شر

ــــول عل موافقــة المجلس البلــدي بــالمخــالفــة للمــادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ /ج( من 9فقط بــدون الحصـ

 ة. داريالئحة العقود اإل 

ــــيل  للمواد المراد توريدها   - ــــكل دقيق وتفصـ ــــفات بشـ ــــع المواصـ ح البنود ووضـ
عدم شر

 وتنفيذها. 

-  
 
  عمل لجنة ال القصـور أيضـا
ر
  5يتعلق بموضـوع عقد تنفيذ حفر عدد  عطاءات فيما  ا

  عطـــاء عـــام عن 130آبـــار إنتـــاجيـــة بعمق  
ر
  قـــامـــ  لجنـــة العطـــاءات بطرحـــ  ا

م والبر
 : وذلك حسب البيان التال   شـركات 5المناقصة العامة وتقدم  ل  عدد  طريق

المقدمة   شـركةاسم ال   قيمة العقد  سعر العرض  

االبار البحر الليب   لحفر وصيانة  دينار   177,997  دينار   153,346   

دينار   127,968 الدعم الوطنية لحفر وصيانة االبار  دينار   153,346   

لحفر وصيانة االبار  ندي البوانيس  دينار   172,560  دينار   153,346   

دينار   170,423 برن   للمقاوالت العامة دينار   153,346   

دينار   168,521 أعماق الصحراء للمقاوالت العامة دينار   153,346   

جمالي اإل  دينار   817,470   دينار   776,733    
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ــــركةال أن اللجنة قام  بالتوصية بةعطاء كل  إ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــروع  شــ ــ ـــ ــ ــ ــ  من المشاريــــع بحفر بيئ   مشــ
  
 
  أعدتها وفقا

ــــعار النمطية البر ـــــروعالإدارة   لألسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ات بالبلدية دون القيام بعرض مشـ
سي .  محضـر وادراجها بودراسة األسعار والمفاضلة بينها   الير

  الئحة العقود اإل   حكاممخــــــــالفــــــــــــة لجنــــة العطاءات لأل  -
ر
  المواد ) ةداريالــــواردة ا

ر
  /أل9ا

 . (56ل 53ل 49ل 44 ل/ب22ل21

  دع  اللجنة -
رات البر ـــــباب والمي  ـــــاء عل  إل   عدم ذكر األسـ ـــــعر أقل   عدم اإلرسـ أو   سـ

ــركاتصـــلن عرض مقدم من الأ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     شـــــ
ر
ــر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 55الفة للمادة )اللجنة بالمخ  محضـــــ

 . ة بشأن قواعد إرساء المناقصاتداريالئحة العقود اإل 

ـــــة لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية   - ــ ــ ــ ـــــو المجلس البلدي البوانيس برئاسـ ــ ــ ــ تكليف عضـ
ـــــنة  492( من قرار مجلس الوزراء رقم )16بالمخالفة للمادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــأن  2013( لسـ ـــ ــ ــ ــ م بشـ

 . نها حكام بشأ تنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بع  األ 

ة لرئيس وأعضاء لجنة العطاءات بالبلدية.  -  قلة الخي 

ــاد التعــــديــــل الخــــاص ببنــــد توريــــد الكوابــــل - ــغيــــل  إل    عــــدم اعتمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ توريــــد لوحــــات تشـ
 لي . إم المشار 2013( لسنة 492/ب( من القرار رقم )9بالمخالفة للمادة )

ــــركةمطالبة  إحالة   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ اد اآلالت والمعدات الزراعية الوا شـ ـــــتير ــ ردة  مزارع الجنوب السـ
ـــــركةللمجلس بموجب كتاب ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  22/ 83رقم )  شـــــ

ر
الخاصـــة    م2022/ 2/ 3( المؤرخ ا

  أ بالت
ئ
ر النهان ة الضمان.  جراءلإل  % 2مير  بالرغم من عدم انتهاء فير

  تم دعوتها للمناقصة من قبل لجنة العطاءات عدا   شـركاتعدم وجودعروض لل  -
البر

 مزارع الجنوب.  شـركةعرض 
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 ملف النظافة العامة 
وزارة الحكم  إل النظافة المملوكة للدولة التابعة  شـــــركات  لنظافة العامة  يتول ملف ا -

ــنـة  59بموجـب القـانون رقم )  المحل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأنمل  2012( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نظـام اإلدارة المحليـة    بشـ
ـــــ  المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تبعيـــة    عل( من الالئحـــة  9وتعـــديالتـــ  والئحتـــ  التنفيـــذيـــةل حيـــث نصـ

ل وبلغ عدد الشــــركات   الشــــركات العامة لخدمات النظافة العامة لوزارة الحكم المحل 
ـــــركةل موزعة عل مختلف   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ون شـ ـــــر ــ ــ العامة لخدمات النظافةل العاملة ثالثة وعـشــ

 البلديات. 

ــــنة  356وبموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم ) - مل  2021( لسـ
ــأن   ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ

ر
ــــركات العامة لخدمات النظافةل حل  هذه  بتقرير بع  األحكام ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ الشـ

ــركة العامة للنظافة طرابلسل وتم تفوي  وزارة الحكم   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــتثناء الشـ ــركات باسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ الشـ
ــــات خدمات النظافة العامة إل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ المحل  باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل اختصـ
ــــركات العام  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ر العاملون بالشـ ـــــعها الوزارةل ويعير   تضـ

ـــــوابط البر  للضـ
 
ة  البلدياتل وفقا

ـــــركات   ــ ـــ ــ ــ ــ لخدمات النظافة بالبلدياتل وتنقل األصـول الثابتة والمنقولة المملوكة للشـــ
 إل البلديات. 

-    
ر
ــــ  وزارة الحكم المحل  ا ــــامـ ــــار قـ ــــدة    إطـ ــــة الوحـ ــــذ قرار مجلس الوزراء لحكومـ تنفيـ

ـــــنة  356الوطنية رقم ) ــ ــ ــ ـــــاص النظافة العامة إل البلدياتل  2021( لسـ ــ ــ ــ م بنقل اختصـ
ــــركات  باتخاذ عدد من اإلجراءات   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هذه الشـ

ر
ر ا ر عدد من العاملير متعلقة بتعيير

ـــــات الدعم إل البلدياتل   ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ـــــتفيدة بخدماتهال وكذلك إحالة مخصـ ــ ــ بالبلديات المسـ
   إضــــافة

 
ــــركات تمهيدا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــــر أصــــول هذه الشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ لتســــليمها    إل اســــتصــــدار القرارات بحصـ

 للبلدياتل بالرغم من عدم صدور قرار تصفية للشـركات الصادر بحقها قرار الحل. 

 الجمعيات العمومية للشـركات العامة لخدمات النظافة: 

ـــــنة  45بموجب قرار وزير الحكم المحل  رقم ) - ــ ـــــكيل الجمعيات  2012( لسـ ــ مل تم تشـ
ـــــة رئيس المجلس   ــ ــــركات العامة لخدمات النظافة بالمناطقل برئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ العمومية للشـ

 المحل  الواقع بدائرت  المقر الرئيس  للشـركة. 

ـــدار  - ــ ــ ــ ــ ـــنة  139القرار رقم )قام مجلس الوزراء بةصـ ــ ــ ــ ــ ـــأن تقرير بع   2014( لسـ ــ ــ ــ ــ مل بشـ
  مادت  األ

ر
ــــركات العامة للنظافةل الذي ن  ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــركات  أ  ولاألحكام للشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن  تكون للشــ

ــــة وزير   ــ ــ ـــــركات برئاسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ العامة لخدمات النظافة جمعية عمومية واحدة لجميع الشـ
 .  الحكم المحل 

ــــدر قرار مجلس الوزراء لحكومـة الوحـدة  2021/ 06/ 13بتـاريــــخ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الوطنيـة رقمم صـ
ــــركات خدمات  2021( لســــنة  112) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بشــــأن إعادة تشــــكيل الجمعية العمومية لشــــــ

ــــركات من خالل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــة نائب رئيس مجلس الوزراءل وتدار الشـ ــ ــ ــ ــ النظافة العامة برئاسـ
 مجالس إدارة تشكل بموجب قرارات صادرة من الجمعية العمومية للشـركات. 

 العامة لخدمات النظافة:   شـركاتالوضع العام وأهم المشاكل الُني واجهت ال 

ــــركات  جل   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    إجراء  تســــتكمل  خدمات النظافة العامة لمشــــــ
ر
ات تســــجيل راس مالها ا

ـــــركات  ن بع  الأ  الســـجل التجاريل كما  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  تعمل بســـجل تجاري منته  الصـــالحية شـــــ
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ــنـة  ( 23)( من قـانون  14) يعتي  بـالمخـالفـة لن  المـادة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن هـذه  أ حيـث   م2010لسـ
 أ ن ر ن يكو أ نـــ  يجـــب  أ المـــادة تن  عل  

 
للغرض الـــذي    س مـــال المكتتـــب فيـــ  مالئمـــا

 . شـركةجل  الأ   من  نش أ 

  العديد من ال -
ر
ـــركاتتعان ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــبب  شـ ــ ر بسـ ــــداد المرتبات العاملير ــ   سـ

ر
العدد   من التأخر ا

  المقـابـل  
ر
ـــــةل وا ــ ـــ ــ ــ ــ   عـدد العمـالـة العـارضـ

ر
ر بهـال والمبـالغـة ا الزائـد عن الحـاجـة للعـاملير

  تحققها هذه ال اإليراداتعدم كفاية  
ـــــركاتل  البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــافةشـ ــ عدم وجود جدول  إل   إضـ

ر بهذه ال ــــركاتيوحد مرتبات العاملير ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   بند المرتبات إل  أدى ل مما شـ
ر
ل  االختالف ا

ــــات الممنوحة   ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ ر  وعدم كفاية المخصـ   مرتبات العاملير
ر
ــــد العجز ا ــ ــ ــ ــ لها كدعم لسـ

اماتإل   إضافةشـــــركاتل  بهذه ال ر   سداد بع  االلير
ر
بخالف    استخدام هذه المبالغ ا

 الغرض الممنوح لها. 

اماتها المالية ومنها    شـركات العامة لخدمات النظافةال عجز العديد من  - ر عن سداد الير
ـــــاط األ ـــــمان االجتماع  و   قسـ ـــــندوق الضـ ـــــالن صـ ـــــتحقة لصـ ا ات  المسـ ـــــير المتعلقة باالشـ

ر بهذه ال ــــمانية للعاملير ــ ــ ــركاتالضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــافة إل ل  شـ ــ ــ امات  إضـ ر ــامن وااللير ــ ــ ــ امات التضـ ر الير
ـــــريبيال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــيةل وتأجيل  أدى   الذي األمر    ةلضـ ــــنوات الماضـ ترا م هذه المبالغ خالل السـ

 سدادها بالرغم من القيام بسداد المرتبات. 

ـــــركات باإلنفاق عل تجديد وصـيانلم تقم العديد من ال - ــ ـــ ــ ــ ــ    ة اآلشـــ
ر
ليات المسـتخدمة ا

 عل  الذي انعكساألمر  التشغيلل
 
  تقديم الخدمات المطلوبة منها. أ سلبا

ر
 دائها ا

عية مجالس اإل  - ــــا ل المتعلقة بالخالفات حول شر ــ   بع  الدارة المشـ
ر
ـــــركاتل  ل ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ شـ

  تتعلق بمد
ــــكيل مجالس االدإجراءقانونية    ى والبر ــ ات  اات تشـ ــــة خالل فير ــ رةل وخاصـ

ل   ــيا   ــ ــ ــ ــام السـ ــ ــ ــ ــيطرة  االنقسـ ــ ــ ــ ــابات جارية تكون خارج سـ ــ ــ ــ وكذلك المتعلقة بفتن حسـ
 بيها بطرق غير قانونية.  تصـرف حالة مبالغ لهذه الحسابات والإدارةل و مجالس اإل 

ـــــركاتعجز ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   دفاتر    شـ
ر
ــــكلة لغرض قيد المبالغ المحالة من الدولة ا واللجان المشـ

ـــــركاتل و ال ــ ـــ ــ ــ ــ   حسـاباتها و إشـــ
ر
ة  اسـبة لها مع الجه التسـويات المالية المن  إجراءظهارها ا

  ناهيك عن المانحةل  
ر
ـــركاتهذه الإل   قفال المبالغ الممنوحةإالتأخير ا ــ ــ ــ ــ من باب    شــ

ــنوات من  خال  الــــدعم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تجــــاوزت مبلغ2020م وحبر  2010ل السـ
مليــــار    4  م والبر

 . دينار 

ــــركاتتأخر ال - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ انيا   شـ ر   اقفال مير
ر
ـــــابات الختاميةل و ا ــ حالتها لغرض  إتها وإعداد الحسـ

 والمراجعةل تمهيدا العتمادها من الجمعية العمومية. الفح  

ن لهذه ال  ن مصفي   شـركاتتنفيذ قرار الحل وتعيي 

-   
ر
ــــوص قرار مجلس الوزراء رقم )  إطار قام  وزارة الحكم المحل  ا ــ ـــ ــ ــ ــ (  356تنفيذ نصـ

ـــــركات العامة لخدمات النظافةل  2021لســـنة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   شـــأن الشــ
ر
مل بتقرير بع  األحكام ا

ــــركات بالبلديات    المتعلقةمنها    بةصدار عدد من القراراتل ــ ر بهذه الشــ ر العاملير بتعيير
ر أنها معيب   أحكامها.  ةتبير

ر
 ا

ر   - ــــركات خدمات النظافة العامة بتعير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ بالرغم من عدم قيام الجمعية العمومية لشـ
 تاريخ ل إال أن وزارة الحكم المحل  باشر 

ـــــركات حبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ر لهذه الشـ ـــــفير ــ ــ ــ تنفيذ    تمصـ
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ــــوص قرار مجلس الوزراء رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــــة    (356نصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدرت عـــددا من   م2021لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وأصـ
 . القرارات

ــــة القرارات واإلجراءات   - ــــبة بدراسـ ــــار إليها قام ديوان المحاسـ ر أن القرارات  المشـ ل وتبير
  أحكـــامهـــال وترتـــب عل ذلـــك قيـــام رئيس الـــديوان مخـــاطبـــة رئيس حكومـــة    ةمعيبـــ

ر
ا

ــاب رقم ــ ــ الكتـ ــــب  ــ ــــة بموجـ ــ الوطنيـ ــدة  ــ ــ   19-1113)  الوحـ
ر
ا   م2022/ 2/ 10  ( المؤرخ 

 
 
ــــ  مطالبا ــ ــ ــ ــــحيحها بةعادة  بسـ ــ ــ ــ ــــوصل وتصـ ــ ــ ــ ــــادرة بالخصـ ــ ــ ــ يلولة تبعية  أ حب القرارات الصـ

ــــركات العامة للخدمات النظافة للمجالس البلدية عل  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ن تتول  وزارة الحكم  أ الشـ
  تقــدم خــدمــاتهــا لهــا والجمعيــة  

ــــركــة للبلــديــات البر ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحل  تحــديــد تبعيــة كــل شـ
آليات وضوابط   العمومية الخاصة بكل شــــركة من أعضاء المجالس البلدية وتحديد 

 توزيــــع مخصصات النظافة. 

 مخصصات النظافة: 

ــــركات  نتيجة لضــــعف - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   تنفيذ االختصــــاصــــات الموكلة  أداء شــ
ر
إليها    النظافة العامة ا

ـــــان النظـافـة العـامـةل وتحقيقهـا لإل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــيير أعمـالهـا توـل  اـلدولة   يراداتبشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الكـافيـة لتسـ
ــــركاتدعم هذه ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــاهمة  شـ ــ ر المتأخرة والمسـ ـــــداد مرتبات العاملير ــ   الرفع من   لسـ

ر
ا

ـــــركاتمسـتوى الخدمات المقدمة من هذه ال ــ ـــ ــ ــ ــ ل حيث بلغ  قيمة الدعم المسـيل  شـــ
تولـ  وزارة الحكم  و   دينـار   425,000,000وزارة الحكم المحل   إل    من وزارة المـاليـة

ــركاتالمحل  توزيــــع هذه المبالغ عل ال ــ ــ ر المبالغ الشــ ــروفل والجدول التال  يبير ــ ــ ة  مصــ
ة من 2021  لنظافة خالل سنةالعامة لخدمات ا  شــركاتلل  م من حساب الدعم للفير

 م: 2021شهر يناير وحبر شهر سبتمي  

المبلغ   البيان 

 المخصص 

المبلغ   البيان 

 المخصص 

 3,508,439 أوباري 7,522,185 البطنان 

 1,079,520 غات  7,792,065 درنة

 3,508,439 مرزق  9,681,225 الجبل االخضر 

 25,908,479 مضات  10,490,865 المرج 

 20,733,487 المرقب  31,766,519 بنغازي

 21,273,247 الجفارة  6,937,562 اجدابيا 

 13,740,243 الزاوية 2,159,039 الكفرة 

 13,470,363 الساحل الغرن    1,349,399 الواحات 

 14,549,883 الجبل الغرن    6,712,545 شت 

 4,318,079 نالوت  2,428,919 الجفرة 

 134,963,165 طرابلس  3,778,319 الشاطئ 

جمالي اإل  5,913,723 سبها   709353,585,  
 

ــــدور قرار مجلس الوزراء رقم إل    مبالغ الدعم المحالة - المؤرخ    356البلديات بعد صـ
  
ر
ـــــأن    حكامم بتقرير بع  األ 2021/ 09/ 06ا ــ ــ ــ   شـ

ر
ـــــركات النظافة العامة عن ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ شـ

: كان  وفق   م2021لسنة  12-11-10شهر األ   
ر
 اآلن
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 القيمة بالدينار  البيان 

ي )النظافة( للبلديات  مصـروف   34,573,669 تسير

 31,439,675 تشغيل  )النظافة( للبلديات  مصـروف 

 66,013,344 البلديات إل  المحول  جمال  اإل 

 353,585,721   شـركاتدعم النظافة لل   إجمال  

 419,599,065 والبلديات  شـركات الدعم لل  إجمال  

  من حساب الدعم تم تعليت  
 5,396,029 مانات حساب الودائع واأل إل   المتبقر

 5,105 يةمصـرف عمولة 

 425,000,199 مبلغ الدعم المسيل من وزارة المالية
 

 العامة لخدمات النظافة المرقب شـركةال

ــــكوك بــالطريق( حبر   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك المعلقــة )صـ ــ ـــ ــ ــ ــ م بقيمـة  2020/ 12/ 31بلغــ  قيمــة الصـ
ـــــركةوه  صـكوك صـادرة عن حسـابات الدينارل    1,354,894 ــ ـــ ــ ــ ــ   كافة الحسـابات    شـــ

ر
ا

  تم خصـمها من الدفاتر ولم يتم خصـمها من حسـاب ال
ـــــركةوالمصـارف البر ــ ـــ ــ ــ ــ حبر   شـــ

ــــاريــــخ   ــــم2020/ 12/ 31تـ ــــة لن  المـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــك بـ ــــانون رقم  950)  ة ادل وذلـ ( من القـ
ـــــنة  23) ــ ــ ـــــاط التجاري وكذلك ن  المادة )2020( لسـ ــ ــ ـــــأن النشـ ــ ــ ( من ذات  978م بشـ

انية والحسابات118بالمخالفة لن  المادة )و القانون  ر  . ( من الئحة المير

ـــــعف - ــ ــــركةوفاعلية مكتب المراجعة الداخلية بالأداء   ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ   عدم إ  شـ
ر
عداد  المتمثل ا

ــــف ومعرفــة األ دوريــة االــتقــارير ال ــ ـــ ــ ــ ــ   يتم من خاللهــا كشـ
داريــة اإل  والتجــاوزاتخطــاء  لبر

 . معالجتها ل العليا  داراتحالتها لإل إوالمالية و 

ـــــركةالضعف وقصور إدارة  - ــ ــ ــ ـــــبمسك الدفاتر والسجالت الخاصة لحص  شــ ــ ــ ــ صول  ر األ ــ
  تمتلكها الواآل

(  11بالمخالفة لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم )شــركةل  ليات البر
 . م2018لسنة 

ـــــركةالمالية بال دارة ال يوجد لدى اإل  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف  كافة المســـتندات    شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ العهد  المتعلقة بصـ
  إل   دى أ ممـا  ل  المـاليـة الممنوحـة

 
ــتنـديـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهـا مسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم قيـام اللجنـة المكلفـة من فحصـ

 . والتأكد من العهد المقفولة والغير مقفولة

ـــــتندي لبع  - ــ ــ ـــــعف التع يز المسـ ــ ــ ـــــرف بالمخالفة للماد  ضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ر أذونات الصـ   (ل99)  تير
انيات والحسابات والمخازن100) ر  . ( من الئحة المير

ــركةالمالية بال  دارة اإل قصور أداء  - ــ ـــ ــ ــ ــ انية العمومية والحسابات    شــ ر   القيام بةعداد المير
ر
ا

    الختـــاميـــة
 
ــا ر أن    لن  عليـــ  القـــانون التجـــاري الليب     لمـــا وفقـ انيـــة  آ حيـــث تبير ر خر مير

 م. 2010/ 12/ 31الية المنتهية معدة عن السنة الم

ــــركةالمالية بال  دارة اإل أداء  قصور  - ــ ــ ــ ــ انية التقديرية  شــ ر   القيام بةعداد المير
ر
    ا

 
ألسس  وفقا

 . المقدرة غير مبالغ فيها وأكير واقعية اإليراداتات و مصـروف بحيث تكون الل علمية

ــــركةصــــك وه  تمثل صــــكوك صــــادرة من ال  92وجود عدد   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وغير مخصــــومة من  شــــــ
ــــرف حساب   ــ ــ   فرع ترهونةل وه  صكوك يرجع تاريخها لسنوات    مصــ

التجاري الوطبر
  . سابقة
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ـــــركةالإدارة    قيام - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــركةبالتعاقد مع    شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ االرتقاء للتعهدات والخدمات التموينية   شـ
ــــاهمة  2021/ 01/ 02بتاريــــخ   ـــ ــ ــ ــ ر وكذلك المسـ م مقابل تقديم وجبات غذائية للعاملير

  استقبال الضيوف الزائرة للمدينة  شـــركةمن قبل ال
ر
وقد بلغ  القيمة المستحقة    لا

ــــركةلصــــالن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســــا   لنظام األ بالمخالفة لدينارل    161,907االرتقاء بمبلغ وقدره    شــــــ
ـــــركةلل  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــركاتمحا ر اتفاق مع الأو   ية عقود أ إبرام   ال ين  عل  الذي  شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ لغرض    شـــ

 . الخدمات التموينية

ـــــركةالمالية بال دارة قيام اإل  - ـــ ــ ــ ــ ـــــ)بمنن سلفة مالية    شــ ـــ ــ ــ ــ قد  دينارل    7,000بقيمة    (ا. ع . ع لــ
ر  ن تــــاريــــخ كــــان بتــــاريــــخ بعــــد تــــاريــــخ منن  أ من خالل عمليــــة الفح  والمراجعــــة    تبير

 . ةذن الصـرف السلفة المثب  ب

 الخدمات العامة بالزاوية  شـركة

  لل  -
ــــركةعدم وجود هيكل تنظيم  ومالك وظيقر حيث لوحظ أن الهيكل التنظيم    شــ

 . م2010سنة  شـركة لل سا   صادر مع اعتماد النظام األ  شـركةالمعتمد لدي ال

ــــركةالإدارة   عدم اهتمام - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   ارتفاع  داريبتدريب الكوادر المالية واإل   شـ
ر
ـــــاهم ا ة بما يسـ

ر أداء  معدالت  . شـركةبال العاملير

ــــركةالإدارة  قصور  - ــ ــ ــ ــ     شــ
  مسك بع  السجالت المالية البر

ر
الرقابة  أحكام    من شأنها ا

ــــرفل   عل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  لنا عدم مســك الســجالت التالية وه  الصــــ
ر -  صــول ســجل األ  : حيث تبير

 . عاناتالسلف واإل  سجل- العهد المالية سجل- اليومية سجل

ـــــركةعدم قيام المراجع الداخل  بال - ــ ـــ ــ ــ ــ بالمهام المسـندة إلي  وفق القانون وبيان أبرز   ـشــ
  تواج  سير ع

ــــركةمل الالمشا ل والمعوقات البر العليا لمعالجتها    دارة وإحالتها لإل   شــ
ر آلخر    ةجراءوعـدم القيـام بـ ئ للخ ينـة والمخـازن والعهـد المـاليـة من حير الجرد المفـاج 

 احتيالها.  جراءإل ا واتخاذ 

ــــركــةعــدم قيــام ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من    شـ   وحبر م  2021/ 1/ 1بــةعــداد قيود اليوميــة خالل الفير
ان المراجعةعدم إعداد أدى إل  مما ل م2021/ 9/ 30 ر   . مير

  قام  بها ال -
ة للتوريدات والتعاقدات البر ـــــركةأغلب التكليفات مباشر ــ ـــ ــ ــ ــ ة    شـــ خالل فير

ـــــوص مثال ذلك )عقد توريد  ـــــابقة للديوان بالخصـ الفح  بالرغم من التنبيهات السـ
  
ر
ــــنة من 2021/ 4/ 29أتربة للمكب العموم  المؤرخ ا   وحبر م  2021/ 5/ 1م لمدة سـ

ــــميم  دي  40,000م بقيمة  2022/ 4/ 30 ــ ــ ر تصـ ــــاحنتير ــ ــ ــــهريا مقابل آلة جرف وشـ ــ ــ نار شـ
 . (دني  وآلة رش المبيدات

ـــــركةتأخر ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنة   شـ ــ انية أعدت عن سـ ر انيتها العمومية حيث أن آخر مير ر   إعداد مير
ر
ا

 ( من قانون النشاط التجاري 210وذلك بالمخالفة لن  المادة ) م2015

ـــــدير   - تقـ   
ر
ـــــة ا ـــــدقـ ـــــاب الـ ( خالل    إيرادات)  اإليراداتغيـ ـــــدم  الخـ ــل  المجمع  ــ ة محـ الفير

ة محـل    150,000الفح  حيـث قـدرت بقيمـة  ــيلـ  خالل الفير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـار ومـا تم تحصـ
 دينار.  183,955الفح  
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ــــور ال - ــ ــ ــــركةقصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــتحقة حيث بلغ    شـ ــ ــ   متابعة ديونها المسـ
ر
دينار من   702,696ا

ــــتحقات ــــقق المجمع الخدم  إيجار   مسـ ــــحاب  إل   وهذا يرجعل شـ ــــير وإهمال أصـ تقصـ
 . شـركةالقرار بال

مـة مع المؤجرين منتهيـة المـدة ولم تقم اللوحظ أن غـال - ــــركةبيـة العقود المي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   شـ
  مناســـب كاللجوء  إجراءمع رف  تجديد العقود ولم يتم اتخاذ أي   ها بتجديد

ر
  قانون

م مع المؤجر. إل   القضاء وإنهاء العقد المي 

ــــركةترا م الديون المســــتحقة عل ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصــــالن الجهات األخرى وترحيلها من ســــنة    شــــــ
ــــركةال  علالديون المســــتحقة    إجمال  لغ   ألخرى حيث ب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ م  2021/ 9/ 30  حبر  شــ
ــالن الجهات العامة    13,107,814دينار منها    19,444,678مبلغ وقدره   ــ ـــ ــ ــ ــ دينار لصـ

ـــــالن بع  الجهـات االخرى   دينـار   6,336,863ومبلغ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف  ل  لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ممـا يـدل عل ضـ
ـــــة ال ـــــياسـ ــــركة  سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــنة مالية مع ما هو  شـ   تتعلق بكل سـ

ـــــوابط دقيقة البر ـــــع ضـ   وضـ
ر
ا

ـــــويتها وتخفي   مخ ـــــع برنامج لتلك الديون القديمة لمعالجتها وتسـ ـــــ  لهال ووضـ صـ
 قيمتها. 

ــركةتأخر ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ر أول بأول حيث لوحظ أن آخر مرتب تم    شـ ــــداد مرتبات العاملير   سـ
ر
ا

 . م2021 ف  شهر مايو لسنة 

  عــــدم -
ر
ــتمرار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ين  عليهــــا القــــانون من األجور  إحــــالــــة    االسـ

ــتقطــــاعــــات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ
ـــرائوالمرتبات كال ــ ــ ــ ــ الجهات المعنية بها والبالغ  إل    وصندوق الضمان االجتماع    بضــ

 م. 2021/ 9/ 30دينار حبر  13,107,814قيمتها 

ــــرف عدم إعداد مذكرات التسوية للحسابات ال - ـــ ــ ــ ــ ــــركةية من قبل المصــ ـــ ــ ــ ــ ة    شــ خالل الفير
ــــيد  ــ ي مع رصـ ــــيد الدفير ــ محل الفح  والذي ترتب عن  عدم التأكد من تطابق الرصـ

 . مصـرف ال

ــــركةعدم اهتمام ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ    ف   ل  بالنظافة العامة شـ
فبالرغم من المبالغ الطائلة البر

 عملية النظافة ال تزال غير مرضية واستمرار ظاهرة رم  القمامة. إال أن  بالخصوص

ـــــركةتوسع ال - ــ ــ     شــ
ر
( من قرار  3المادة ) حكامعقود العمل بالمخالفة الضيحة أل رام إب ا

 . شـركاتبشأن ال حكامم بتقرير بع  األ 2014( لسنة 139مجلس الوزراء رقم )

ـــــاحـات    دارة عـدم قيـام مجلس اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة العموميـة والقوائم المـاليـة بـاإليضـ ر بـةعـداد المير
 اط التجاري. ( من قانون النش 226المتممة وذلك بالمخالفة لن  المادة )

 العامة لخدمات النظافة سبها شـركةال

ـــــن خالل  ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ   لحسابات الأعمال   مــ
ئ
ـــــركةالفح  االستثنان ر   شــ م  2020- 2019عن سنتير

ة من   م لوحظ: 2021/ 12/ 31إل  م2021/ 1/ 1والفير

ـــــركةتعير ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   تحصـيل األ شـــ
ر
    رصـدة ا

ر
  2019/ 12/ 31المدينة حيث ظهر رصـيدها ا

 دينار.  9,283,095نحو 

     شـركةتكبد ال -
ر
  3,413,780نحو    م2019/ 12/ 31جملة من الخسائر حيث بلغ  ا

 دينار. 
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  ال -
ر
امات المستحقة عليها حيث ظهر رصيد  شــــركةتعان ر   تسديد االلير

ر
من الصعوبة ا

   
ر
ـــــدائنون ا ـــــار   2,551,914نحو  م  2019/ 12/ 31الـ      دينـ

ر
 م نحو 2020/ 12/ 13وا

ــرائبكذلك عدم تسديد مستحقات مصلحة الل  دينار   1,110,481 ــ ــ ــ   بلغ     ضــ
والبر

ــمان االجتماع  بقيمة   دينار   1,895,006نحو  ــ ـــ ــ ــ ــ ــندوق الضـ ــ ـــ ــ ــ ــ    دينار    536,459وصـ
ر
ا

 . م2019/ 12/ 31

  عملية تحصيل    شـركةضعف ال -
ر
   ال  اإليراداتا

ر
م  2019/ 12/ 31ذاتية حيث بلغ  ا

 . دينار  7100و حن

 لمثال: لمخلفات ومنها للى سبيل اات المتعلقة بنقل امصـروفنقص المستندات المؤيدة لل

لى  إم و2021/ 1/1شـركة خالل الفترة من ات المصـروف من خالل فحص ومراجعة 

 اآلتي: م لوحظ 2021/ 30/12

ــــدر  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة  356بحكومــة الوحــدة الوطنيــة رقم )  الوزراءمجلس    قرار   صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  2021( لسـ
العامة لخدمات النظافة    شـــركاتبشأن ال  حكامم بتقرير بع  األ 2021/ 9/ 6المؤرخ 
ــــركاتمسة عل حل  ن  بالمادة الخا   والذي  ــ ــــركةالنظافة ومن ضمنها    شــ ــ النظافة   شــ

 . العامة ببلدية سبها 

ــــا   - ــ ــ )أ كـمـ رقـم  الـقـرار  الـمـحـل  الـحـكـم  وزيـر  ــــدر  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  812صـ ــ ــ ـــــنـ ــ ـــ ــ ــ ــ لسـ ــــخ    م2021(  ــــاريـ ــ ــ بـتـ
ــــأن تحديد 2021/ 11/ 29 ــــات النظافة العامة  آ م بشـ ــــصـ ن     والذي لية  ف مخصـ

  للبلديات
ر
ــــابات الباب الثان ـــــرف    عل احالتها لحسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــروفالمرتبات واللصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ات  مصـ

 التشغيلية. 

ـــــاحـويالحظ أنـ  ورغم  - ــ ـــ ــ ــ ــ مـام المحـا م  أ   فيـ القرار من مخـالفـات وطعن   تنفيـذ   بمـا صـ
  ثر أ إ ار وزارة الحكم المحل عل تنفيذه مما 

 
 . شـركةعل نشاط السلبا
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 ة عي االجتما   ات القطاع الفصل الثامن عشر:  
 قطاع الشؤون االجتماعية 

 وزارة الشؤون االجتماعية ديوان  

 الرقابة الداخلية

ــــدم   - ــــة  العـ ــــازن والخ ينـ ئ عل المخـ ــــاج  ــــالجرد الفعل  المفـ ــــام بـ ــــام  قيـ   2021خالل العـ
ــــة ــــالفـ ــــالمخـ ــــام  بـ ر )ا  ألحكـ ــــادتير ــابــــات  الئمن  (  294)و(  292لمـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة والحسـ انيـ ر ــــة المير حـ
 . والمخازن

ــــات  إقفال عدم  - ـــ ــ ــ ــ ــــابات الختامية وإعداد الخالصـ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية  الحسـ ـــ ــ ــ ــ ــــليمها إلدارة   الشـ ـــ ــ ــ ــ وتسـ
 بأن    الحسابات بوزارة الماليةل

 
 . م 2017ب ختام  تم إعداده كان سنة  خر حسا آ علما

ـــــاكعدم  - ـــــجل لقيد    إمسـ ـــــول سـ الثابتة والمنقولة لمتابعتها ومطابقتها مع الجرد   األصـ
 إحكــام الرقابة عليها ومتابعتها. و السنوي 

ــنـاف مخـازن بـالوزارة وبـالتـال  جميع األ  عـدم وجود  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل   صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الموردة غير مقيـدة بسـ
ــتـاذ المخزن ـبالمخـالفـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات  213لمـادة )ألحكـام اأسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر ( من الئحـة المير

 . صناف غياب الرقابة عل تلك األ إل  والمخازنل مما يؤدي 

  القيام بالمهام المناطة ب  حيث    إغفال  -
ر
ـــــر مكتب المراجعة الداخلية ا ــ ـــ ــ ــ ــ مل  ع  اقتصـــ

ــــة   ئ للخ ينـ ــــاج  ــــالجرد المفـ بـ أن يقوم  ــــة دون  ــــة اليوميـ ــاليـ ــ ــــات المـ ــــة العمليـ عل مراجعـ
 وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالوزرة. 

 لسلف. لسجل  إمساكعدم  -

  قيامها بأعمالها لسنة  -
ر
 م. 2021تأخر اللجنة المكلفة بأعمال الجرد السنوي ا

 ية. ف مصـر للحسابات ال الشهرية تسوياتالعداد إعدم  -

انية  موقف تنفيذي لل  ن ية عن مت   م 2021سنة   التسيت 

بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة والمسـيلة لوزارة الشـؤون االجتماعية عل مختلف أبواب  
انيـة  ر ر بـ  حجم ة تقم الوزارة بـدينـارل ولم    136,604,171المير عـداد الموقف المـال  مبير

ــــنوي للعام  ال  نفاقاإل  ــ     م2021سـ
ر
ــــ  ا ــ ـــــر تقرير عن الوعرضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   ا رتباطوفات واالمصـ

ر
ت ا

 م. 2021السنة المالية 

 )بالدينار(  المتعمد  البيان 

 20,636,568 الباب األول 

  
 70,967,603 الباب الثانر

 45,000,000 الباب الثالث )التحول(

 136,604,171 اإلجمالي 
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ية  النفقات التسيت 

  اإليفاد  الئحةبشــأن   م الصــادر 2020( لســنة  19مخالفة قرار المجلس الرئا   رقم ) -
ر للوزير  ــــفر والمبي  فيما يتعلق بالموفدين بالداخل والمرافقير ـــ ــ ــ ــ ــــمن  وعالوة السـ ـــ ــ ــ ــ ضـ

ـــــكل    العالوة الميدانية بالداخلل حيث تم  ف   جوالتال   800بقيمة    مكافأة عل شـ
  دينار. 

ر    أشــخاصلوحظ االســتعانة ب - خارج الوزارة والتعاقد معهم باســتخدام عقود متعاونير
  تحديد 

ر
ــــوائية ا ــ ـــ ــ ــ ــ اوح   دون تحديد الغرض من التعاقد والعشـ   تير

قيمة مرتباتهم والبر
   دينارل  2000دينار إل   1000من 

 
ــكل تناون   بحجة علما ــ ــ ـــ ــ ــ ــ أن العمل بالوزارة يتم بشـ

 .  
 صغر المببر

ة  - ــــكوك بالخ ينة تجاوزت الفير ـــ ــ ــ ــ المالية المحددة بالقانون ولم    وجود العديد من الصـ
ــا  ـــ ـــــةأو    يتم  فهـ ــالفـ ـــ ــالمخـ ـــ بـ ــا  ـــ ـــــا هـ ا  إلغـ ــام  ـــ ـــــادة )ألحكـ ـــــة  ( من الئ118لمـ انيـ ر المير ـــــة  حـ

 . والحسابات والمخازن

ـــــأن   ات القـانونيـة الالزمـةجراءاإل  اتخـاذ  عـدم - ــ ـــ ــ ــ ــ ذات   عهـد مـاليـة 9عـدد   إقفـال عـدم بشـ
ــابقة بالمخالفة  قيم عالية ــ ــ ــ ــــنوات مالية سـ ــ ــ من الئحة   (188لمادة )ألحكام ا  ترجع لسـ

انية والمخازن ر :  لالحسابات والمير  وبيانها كما يل 

 التاريــــخ  القيمة  االسم  ت

 م 2021 100,000 .ال م.ع  1

 م 2021 10,000 .ال م.ع  2

 م 2012 10,000 م.ع.ال  3

 م 2013 10,000 ا.ع.ال  4

 م 2013 2500 .ال ب.ع  5

 م 2021 2000   ال. ر . ا  6

 م 2017 10,000 ال ع.  7

 م 2017 10,000 .ر ال م  8

 م 2018 10,000 س  ن.  9
 

انية التنمية )التحول(أهم المالحظا ن  ت عن مت 

ــــات - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ال  غير   بلغــــ  قيمــــة التفويضـ ــيلــــة لمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ إجمــــال   2021انيــــة التحول  مسـ
ـــــدار دينـار تم   11,983,705 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات  هـا إصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  20-19أرقـام )  بموجـب التفويضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

ــتغالل جزء كبير من    لم2020 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاتوقــــد لوحظ اسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     مخصـ
ر
البــــاب الثــــالــــث ا

 . ات صيانة مقار تابعة للوزارة شـروعم

ــرك التكليف المباشر لعدد من ال - ــ  سعار قل األ أ للحصول عل    مناقصةإجراء  ات دون شــ
  . ( من الئحة العقود اإلدارية10ة )لمادألحكام ابالمخالفة 

ـــــروعبع  الم - ــ ــ ــ ها دون تنفيذ وال أرصدتالحتفاظ بم وتم ا2019سنة  إل   ات ترجعشــ
  تنفيذها بالمخالفةأي   يوجد 

ر
ــــباب عدم البدء ا ــ ــ ــ ــ ر أسـ (  25لمادة )ألحكام ا  تقارير تبير
 . م2002( لسنة 13من الالئحة التنفيذية لقانون التخطيط رقم )
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 هيئة رعاية أسر الشهداء واملفقودين 

 الرقابة الداخلية

ــــتندي لبع    - ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ــ ــ ــــتند  أذوناتضـ ــ ــ ــ ــــرف   ات الدالةوالمسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   عل الصـ
 . ( من الئحة الحسابات والمخازن99لمادة )ألحكام ا بالمخالفة

ـــــتندات المرفقة ب - ــــرف   أذوناتعدم التوقيع والختم عل بع  المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ )الفواتير   الصـ
 لعـــد

 
المـــادة  ألحكـــام  تكرار  فهـــا بـــالمخـــالفـــة   موالمطـــالبـــات( بمـــا يفيـــد دفعهـــا تجنبـــا

انية من ( 105) ر  . والحسابات والمخازنالئحة المير

ــــسعـدم مراعـاة األ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص عليهـا  سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابـات   بالئحـةوالقواعـد المنصـ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر المير
ـــــنوي فيما يتعلق ب  والمخازن ــ ــ  لالجرد السـ ـــ ــ ر حصـ ــــفقد تبير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الموجودات فقط دون ــ
ـــــيد الفعل    إجراء ـــ ــ ــ ــ ي والرصـ

ـــــيد الدفير ـــ ــ ــ ــ ر الرصـ أهمية    يفقد ل مما المطابقات الالزمة بير
ــالفـــةالجرد   انيـــة و   ( من الئحـــة292لمـــادة )األحكـــام    وذلـــك بـــالمخـ ر ـــــابـــات  المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الحسـ

 . والمخازن

ــــجل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول األمر العدم مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول الهيئة  أ ي ترتب عن  عدم متابعة  ذاألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ صـ
جاع المفقود منها بالمخالفة ( لسنة  11ديوان المحاسبة رقم )  رئيـــــسلمنشور   واسير

ــــــة   : م والذي ين  عل2018 ــ ورة فتن سجل لمتابعة وقيد حركــ تة  الثاب   األصول " ر
ــــنوي ومطابقتها عند  ـــ ــ ــ ــ ـــــام الرقابة عليها  إجراء عملية الجرد السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ " إلمكانية إحكــ

 ومتابعتها. 

  القيم الشهرية الممنوحة للش  -
ر
  رائن المستفيدة من المنن. ـ التباين وعدم الثبات ا

انية  ال  ن يةمت   م2021للسنة المالية    التسيت 

دينار وقد   209,000,000 م مبلغ2021لن الميزانية التسييرية لسنة  بلغت قيمة المبالغ المعتمدة

الميزانية  لن البابين األول والثاني من بلغت المبالغ المسيلة لهيئة رلاية أسر الشهداء والمفقودين 

وفة خالل نفس العام مبلغ  مصـر المبالغ ال إجماليدينار، في حين بلغ  208,162,211مبلغ 

 : والبيان التالي يوضح ذلك  ،دينار 208,449,510

ي  المصـروف  المسيل  المعتمد  الباب ت
ُ
 المتبق

 (288,729)  4,450,940 4,162,211 5,000,000 األول  1

2   
 1,430 203,998,570 204,000,000 204,000,000 الثانر

 ( 287,299) 208,449,510 208,162,211 209,000,000 اإلجمالي 
 

ــــتيفاء البيانات لبع    - ــ ــ ــ ــــرف   أذوناتعدم اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ر )  الصـ (  99بالمخالفة لن  المادتير
انية والحسابات والمخازن100و) ر  . ( من الئحة المير

    بالرغم من امتالك الهيئة لمقار ســــكنية فقد لوحظ قيامها  -
ر
   إيجار ابالتوســــع ا

ر
لمبان

ر و    شــكل ســكن لبع  الموظفير
ر
ــــرف واســتغاللها ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل الحجوزات الفندقيةل    الصــــ

  قيمة 
ر
 ات والبيان التال  يوضن ذلك: يجار اإل ناهيك عن المبالغة ا
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 قيمة العقد الشهرية  المكان  نوع العقار  ت
قيمة العقد  

 السنوية 

 720.000 60.000 بن عاشور  ربــع طوابقأمببر   1

 ج  االندلس  2
 72.000 6.000 ندلس ج  األ  مببر

3   
ر
 20.000 20.000 اتةمصـر  اتةمصـر مببر ا

 

ــــاب الودائع واأل دينار    204,000,000  مبلغإدراج   تم - ــ ــ ــ  من حسـ
 
ــــما ــ ــ ــ بوزارة   ماناتخصـ

 
 
ة الجهاد  ضـــــريببشأن    م2016( لسنة  25لما ن  علي  القانون رقم )  المالية وتنفيذا
ر )بالمخالفة أل   ( من الئحة الحسابات والمخازن. 162-161حكام المادتير

ــــليم - ــ ــ ــــيارات أل  تسـ ــ ــ ــــخاصبع  السـ ــ ــ ر لم ل  انته  عالقتهم الوظيفية بالوزارة  شـ   حير
ر
ا

ر جراءاإل  اتخاذ يتم   . تلك السياراترجاع إلات القانونية حيال المعنيير

ر تكدس البضــــائع وعدم حفظ كل صــــنف بطريقة تالئم ط - بيعت  مع عدم الفصــــل بير
 المخازن. ( من الئحة الحسابات و 219لمادة )ألحكام اخر بالمخالفة آ كل صنف و 

  تلف   -
ر
ــبـب ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تتسـ

ــــالمـة والوقـايـة لمواجهـة العوامـل البر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائـل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم وجود وسـ
ـــــائع )مكافحة الحرائق( بالمخالفة   ــ ـــــابات  220لمادة )ألحكام االبضـ ــ ( من الئحة الحسـ

 والمخازن. 

ـــــتالم  - ــ ــ ر المخازن لعدد من أ اسـ ـــــوير و آ مير ــ ــ ما يفيد    تكييف دون وجود   أجهزة الت التصـ
اء هذه األ بتوريد  انية و   لمخالفةبا   جهزة وشر ر  الحسابات والمخازن. ألحكام الئحة المير

 البضاعة. صناف عل عدم وضع بطاقات األ  -

 بشأنها.  اتخاذ أي إجراءلة حاسبة نوع كاسيو لم يتم آ  20ضياع عدد  -

 الضمان االجتماعي    صندوق 

 م 2020المنطقة الغربية لسنة  -صندوق الضمان االجتماعي فرع 

ــنة المالية    ة مباشر ال غير   يراداتبلغ  اإل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــلة عن السـ ــ ـــ ــ ــ ــ م والمحالة من 2020المحصـ
ر بلغــ  اإل   95,006,170القطــاعــات العــامــة مبلغ     حير

ر
ــلــة   يراداتدينــار ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المحصـ

ـــة   ــ ــ ــاليـ ـــ ــ المـ ـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ـــــاض    96,975,671م مبلغ  2019خالل  ــ ـــــانخفـ ــ بـ ــار  ـــ ــ ـــــدره دينـ ــ   قـ
 . دينار  1,969,501

ــ - ــ  ةحـــالـــةبـــمن الخزانـــة العـــامـــة    ةيالحظ عـــدم قيـــام بع  الجهـــات الممولـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ا ـــات  اشـ ير
ـــــمانية لموظفيها  ــ ــ ـــــمان االجتماع  المنطقة الغربية وعدم إل   الضـ ــ ــ ـــــندوق الضـ ــ ــ فرع صـ

 : متابعة صندوق الضمان االجتماع  المنطقة الغربية لهذه الجهات ومنها ما يل  

اكات عليها  اسم الجهة  ت
ُ
ة الُني لم تحال االشت

ُ
 الفت

  لسنة   بلدية العجيالت  1
 م 2019الربــع الثانر

 م 2020لسنة  و  م 2019عن السنة المالية   العجيالت العام مستشقر  2

  لسنة األول  الربــع  مستشقر الجميل العام  3
 م 2020والثانر

 

ــبتمي   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــهر سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر الفرع عن شـ ر بنفس القيمـة تمثـل مرتبـات موظفير ورود حوالـة مرتير
دينار لم يتم ترجيعها خالل السنة المالية    1,062,658م بلغ  قيمتها  2020لسنة  
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ر كـان يجـب2020   حير
ر
ـــــدرهـا  إل    ن تقوم بـةرجـاع هـذه الحوالـةأ عل الجهـة   م ا ــ ـــ ــ ــ ــ مصـ

  تغطية العجز الحاصل  الحو   فور ورودها بالخطأ حيث تم استغالل قيمة هذه 
ر
الة ا

  ال
ر
دينار باإلضافة لقيمة    154,062ة خالل السنة والبالغ قيمت   اإلداريوفات  مصـر ا

  تم التعاقد معها عن سنوات سابقة ولم  شـــرك ة الدمغة المحصلة من الضـــريب
ات البر

ــبن   دينـــار  34,665مكتـــب المخت  والبـــالغ قيمتهـــا  الإل    ا إحـــالتهـــيتم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وبـــالتـــال  يصـ
 الرصيد 

 
 . دينار  189,477بقيمة  سالبا

ــــرف ضـــعف التع يز المســـتندي للمســـتندات المتيدة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لســـيمات الدفع ق لبع     للصـــــ
  األمر  

 
ــــا ــــالفـ ــــد مخـ ــــذي يعـ ــــام االـ ــــام  لمواد ألحكـ ـــــابــــات  99-97)  أرقـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الحسـ ( من الئحـ

اني ر  . ةوالمير

ـــــتندات المتيدة   - ــ ـــــك عل جميع المسـ ــ ــــرف عدم كتابة رقم الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ  إتمامبما يفيد    للصـ
ـــــرف ات  إجراء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ انية   ( من الئحة115-105)أرقام   لمواد ألحكام ابالمخالفة    الصـ ر المير
ــــابات والمخازنو  ـــ ــ ــ ــ ــــمان 77المادة )ن   و   لالحسـ ـــ ــ ــ ــ ــــندوق الضـ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة المالية لصـ

 . االجتماع  

ســيمات الدفع  ق   عدم وضــع ختم وتوقيع المراجع الداخل  عل المســتندات المرفقة -
ــــكوك عليهـــا بـــالمخـــالفـــة ألحكـــا ولم يتم إدراج أرقـــام   ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 115م المـــادة )الصـ

ــابــــات والمخــــازن والمــــادة ) ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ــمــــان 77المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة للضـ ــاليـ ـــة المــ ( من الالئحـ
 .  االجتماع 

ـــــتفيدين )الموردين(إدراج   لم يتم - ــ ــ ـــــاب المسـ ــ ــ ـــيمات الدفع وال ق عل  رقم حسـ ــ ــ ــ عل   سـ
ــــسبيل المثال ال للحص   وعلالصك المدفوع ل   ــ ــ ــ ــ   (11/ 1ل  9/ 14) رقامأ مات  ير القس ــ

الذي قد األمر    ل( من الالئحة المالية للضــمان االجتماع  75بالمخالفة لن  المادة )
 . ضـريب   التهرب العل  يساعد المستفيد 

ـــــدار يتم  ف العهـدة المـاليـة دون  - ــ ـــ ــ ــ ــ قرار  ف عهـدة ماليـة وتحـديد الغرض من   إصـ
عل طلــب الجهــة المحتــاجــة للعهــدة  بنــاءا     فهــا من مــدير الفرعل وإنمــا يتم  فهــا 

  كثير من األحيـان تم  ف العهـدة دون قيـام مـدير الفرع إل   موجـ 
ر
مـدير الفرعل وا

ة عل هـذا الطـلب بـالموافقـة من عـدمهـال ومن  ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )العهـدة المـالية   : ذـلك   أمثـلةبـالتـأشـ
ـــــر ال ـــــسبموجب كتاب    )ش.ال(  وفة للسيد مصــ الشؤون المالية بالفرع ذات الرقم   رئيــ
   (952-1-7م.ع/ )

ر
 . م2020/ 7/ 26المؤرخ ا

ــلف المؤقتـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العهـد )مقفـلة ال غير عـدم قيـام مكتـب المراجعـة اـلداخليـة بمتـابعـة السـ
قيمة  الوذلك بخصـــم الالزمة حيالها  ات  جراءاإل   اتخاذ عن ســـنوات ســـابقة و   (النقدية
  من 

 
ـــــموح بها قانونا   حدود المسـ

ر
ـــــ  علية الماد  مرتباتهم ا  لما نصـ

 
ر وفقا   (87-42)  تير

 . للصندوقمن الالئحة المالية 

-   
ر
  الدقة ا

ــــرفية لحســاب المعاشــات  إعدم توجر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الذي  عداد مذكرات التســوية المصــــ
ــــنة ظهر ب ـــ ــ ــ ــ ي نهاية سـ ــــيد دفير ـــ ــ ــ ــ  م )2019رصـ

 
دينار    9,730,552بقيمة وقدرها  (  دائنا

ــــهر   ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات عن شـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاشـ ــبـــب عـــدم إدراج حوالـــة المعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالغ قيمتهـــا  2019/ 12بسـ م والبـ
ــنــة المــاليــة    9,828,385 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م  2019دينــار خالل السـ

ــنـة   والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تم إدراجهــا خالل السـ
 . م2020المالية 



 

 

 

 
892 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

  تكرر خصمها من قبل ال -
بمذكرة التسوية والبالغ    مصـرف عدم معالجة الصكوك البر

  بيانها  لدينار  1,563,957 قيمتها 
 : النحو التال   عل والبر

 تكرر خصمها بتاريــــخ  قيمه الصك  رقم الصك  خصمت بتاريــــخ 

 م 2020/ 04/ 28 176,009 10326 م 2020/ 02/ 25

 م 2020/ 04/ 28 43,776 10343 م 2020/ 02/ 25

 م 2020/ 04/ 28 1,028,010 10264 م 2020/ 02/ 25

 م 2020/ 04/ 28 309,412 10304 م 2020/ 02/ 25

 م 2020/ 04/ 28 1,852 10287 م 2020/ 02/ 25

 م 2020/ 04/ 28 4,894 10295 م 2020/ 02/ 25

 - 1,563,957 اإلجمالي 
 

-   
ر
ي ا ــد الـــدفير ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارنـــة    أعلم المعـــد من قبـــل الجهـــة  2020/ 11/ 30  ظهور الرصـ مقـ

ــــحيحة بفارق   ــــوية الصـ ــــيد التسـ     دينار   314,103برصـ
 
ــــكوكنظرا بأقل   إلدراج قيمة صـ

ــــر الغير  من قيمت  بالصكوك  ــ ــ ــ ــــرف وفة بالتسوية المصــ ــ ــ ــ قيمة  إدراج   لعدم  إضافةية  مصــ
 والجدول التال  يوضن ما ذكر:  ل25482الصك رقم 

 الفرق  القيمة الخطأ  قيمة الصك  رقم الصك  تاريــــخ الصك 

1 /11 /2020 25651 39744 38744 1000 

7 /9 /2020 25521 138,493 38,493 100,000 

 213,103 لم يدرج  213,103 25482 2020/ 9/ 7

 314,103 - 314,103 اإلجمالي 
 

  بع  البنود مقارنة ب  الصـــرف قيام المراقب ب -
ر
المبالغ المخص  لها )بند بالتجاوز ا

ـــــيانة و   ت وبند آ المكاف  ـــــياراتإصـ ـــــالح السـ ر أ وبند الت  لصـ ـــــياراتعل   مير وبند مواد   لالسـ
ــمـان 69)ألحكـام المـادة  بـالمخـالفـةالنظـافـة(   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الالئحـة المـاليـة لصـ
ــمـان   (23)بـالمخـالفـة لن  المـادة  و االجتمـاع    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من الالئحـة المـاليـة لصـ

ــجـل اال  إظهـار االجتمـاع  مع عـدم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــنـة المـاليـة   عتمـاد قيمـة هـذه المنـاقلـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للسـ

 م. 2020

 2021/ 2020  النقازة -فرع صندوق الضمان االجتماعي  

 نظام الرقابة الداخلية

   دم معــالجــة أبرز المالحظــات  عــ -
ر
ــابــات  الواردة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تقرير لجنــة فح  ومراجعــة حسـ

 م. 2019/ 2018صندوق الضمان االجتماع  النقازة عن السنوات 

ـــــجل اال  - ــ ـــــك سـ ــ ـــــار دور المراقب المال  عل مسـ ــ ـــــابات    عتماد اقتصـ ــ والتوقيع عل الحسـ
 ية فقط. مصـرف ال

ــــول عل الموافقــة الكتــابيــة من قبــل المراقــب المــا  - ــ ـــ ــ ــ ــ   ةبرامبــل  فيمــا يخ   عــدم الحصـ
 ألحكام المادة )األمر الذي ي  العقودل

 
انية والحســـابات  26عد مخالفا ر ( من الئحة المير

 والمخازن. 
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ــليم  إدارة    قيام - ــ ــ ــ ــــمان االجتماع  بتسـ ــ ــ ــــندوق الضـ ــ ــ اتو للمراقب  فرع صـ ــــير ــ ــ ــيارة نوع سـ ــ ــ ــ سـ
ــتقالليـة المراقـب المـال  األمر   ل)ع.ع(  / المـال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبهـات ويؤثر عل اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الـذي يثير الشـ

 وحفاظ  عل المال العام. 

  بالصـــندوق   -
ر  تضـــخم   االمر الذي أدى إلعدم وجود مالك وظيقر  إلعدد الموظفير

موظف مؤهالتهم العلميـة ـثانويـة عـامـة ومـا   476موظف منهم عـدد    936مـا يقـارب 
ــ  28غفير وحــارسل وعــدد   109عــدد  و دون ذلــكل   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال توجــد لهم    10ائقل وعــدد  سـ

 ة بفرع الصندوق. اإلداريوظيفة حسب الكشف المعتمد من الشؤون 

ل  إدارة    عدم قيام - ــــاب الختام  ــ ــــمان االجتماع  النقازة بةعداد الحسـ ــ ــــندوق الضـ ــ فرع صـ
ــنــــة المــــاليــــة  آ حيــــث كــــان   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب ختــــام  معــــد عن السـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــــذي  األمر    مل2015خر حسـ

ـــــاب الختـام    ــ ـــ ــ ــ ــ ورة إعداد الحسـ
ــتوجب معـ   ر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ان المراجعـةيسـ ر     وإعداد مير

 
لما  وفقـا

ر )  ( من الالئحة المالية للصندوق. 108ل 67نص  علي  أحكام المادتير

ــــائم الدفع ومرفقاتها بختم يفيد   - ــ ـــــرف عدم التقيد بختم قسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   الصـ
 
ل مما يعد مخالفا

انية والحساب والمخازن. 105ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــحب قيام   - ــ ــــندوق بسـ ــ ر المخزن وختم  اإلدارة العامة للصـ بع  األختام وه  ختم أمير
يات  إاألمر الذي يتعذر مع  ضـــبط و   ســـتاذ المخازنلأ  حكام الرقابة عل حركة المشـــير

الخاصــة بعمل    األختامالذي يتطلب معالجة هذا القصــور وتوفير  األمر    والتوريداتل
 قسم المخازن. 

ـــــتمارة   - ـــــتيفاء البيانات والمعلومات باسـ ـــــندوق باسـ ـــــم المال  بفرع الصـ ام القسـ
ر عدم الير

   ف العمل  
ر
    ل حيث لوحظ افتقارها للعديد من البياناتاإلضاا

ا
عن الكشط فضع

 المحو والشطب. 

ــور مكتــب المعلومــات والتوثي - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    قصـ
ر
ــــاهمتــ  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــداد  إق بــالفرع من حيــث عــدم مسـ

ا ر د نية الـسلف تـشمل كافة بيانات الـسلفل مما يعمنظومة متكاملة خاصـة بتنفيذ مير
 
 
ــــس  ( من قرار 8لن  المادة )  مخالفا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2005لســــنة    (111)اإلدارة رقم  مجلس   رئيــ

 م. 2010( لسنة 541والمعدل بالقرار )

ام - ر ـــــائم اـلدفع عنـد  إدارة   عـدم الير ــ ـــ ــ ــ ــ ــتيفـاء البيـاـنات الالزمـة بقسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الفرع ـبالعمـل عل اسـ
ــتفيدين  ــ ــــكوك للمسـ ــليم الصـ ــ ــتفيد ورقم    لالقيام بتسـ ــ ــم المسـ ــ ــبيل المثال )اسـ ــ وعل سـ

ــإثبات ـــ ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ــ ـــــ  الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الالئحة المالية  71ر(ل وهو ما يعد مخالفة لن  المادة )ــ
 للصندوق. 

ية انية التسيت 
ن
 م2021/ 2020  المت 

بلغ  جملة التفويضـــات المصـــلحية المحالة لصـــندوق الضـــمان االجتماع  فرع النقازة  
 وقدره  2020عن الســــنة المالية  

 
والمحالة لفرع صــــندوق  دينار    119,426,364م مبلغا

 : أبواب بيانها كالتال    7موزعة عل    م2020/ 7/ 5فرع النقازة بتاريــــخ    الضمان االجتماع  
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 م 2020المصـروف الفعلي لسنة  م 2020التفويض عن سنة  الباب

 79,269,530 75,575,500   المعاشات والمنن المقطوعة 

ة األ  ر لحساب أنفسهم جل المنافع قصير  0 8,000 للعاملير

 69,795 153,200 المنافع الضمانية العينية

 4,275,415 25,250,000 المعاشات والمكافآت العسكرية

 208,051 223,000 عالوة سكن المتقاعدين 

 41,155 120,000 مصاريف أمالك الصندوق 

 17,244,842 18,096,664 المهايا والمرتبات 

 101,108,790 119,426,364 اإلجمالي 
 

 بلغ  جملة التفويضــات المصــلحية المحالة لصــندوق الضــمان االجتماع  فرع 
ر   حير

ر
ا

ة من    وقدره  م  م2021/ 12/ 31حبر    م2021/ 1/ 1النقازة عن الفير
 
  126,308,925بلغا

ـــــمان االجتماع  فرع النقا   دينار  ــ ــ ــ ـــــندوق الضـ ــ ــ ــ م  2021/ 8/ 26زة بتاريــــخ  والمحالة لفرع صـ
:  7موزعة عل   أبواب بيانها كالتال 

 الباب
 قيمة التفويض المالي 

 2021عن سنة 
 المصـروف الفعلي 

 2021عن سنة 

 96,872,359 81,676,000 المعاشات والمنن المقطوعة األول/ 

  
ر  / الثانر  0 8,000 لحساب أنفسهم المنافع للعاملير

 89,450 154,000 الثالث/ المنافع الضمانية العينية

 26,201,339 25,830,000 الخامس/ المعاشات والمكافآت العسكرية

 204,474 230,000 السابع/ عالوة سكن المتقاعدين 

 74,714 120,000 الثامن/ مصاريف أمالك الصندوق 

/ المهايا والمرتبات   16,223,170 18,290,925 العاشر

 139,665,507 126,308,925 اإلجمالي 
 

ر  : ومن خالل الفح  والمراجعة لعينات من قسائم الدفع تبير  
ر
 اآلن

ام - ر ــــك إدارة   عدم الير ر بهال وعدم مسـ ــــهرية للعاملير ــــتمارات مرتبات شـ الفرع بةعداد اسـ
ــــات    عتماد البطاقات المالية للمرتباتل واال  ــ ــ ــ ــــحب خالصـ ــ ــ ــ عل منظومة المرتبات وسـ

 أل يعد مخالف  ي الذاألمر    وحوافظ مرتبل
 
ر )ا ( من الالئحة 80-66حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المادتير

 المالية للصندوق. 

ــــاع   عدم - ـــ ــ ــ ــ ــــندوق لمنظومة المرتبات بوزارة المالية إخضـ ـــ ــ ــ ــ ر بفرع الصـ   لمرتبات العاملير
 ممـا يعـد مخـالفـ
 
ر ) ا ــنـة   (8( من القـانون رقم )8-7لن  المـادتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2014لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

  وكذلك مخالف
 الرقم الوطبر

 
ــــور   ا ــ ــ ــ ــــسلمنشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبة رقم )  رئيــ ــ ــ ــ ــــنة  3ديوان المحاسـ ــ ــ ــ ( لسـ

ـــــسم وكتاب  2015 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبة رقم  رئيــ   م2016/ 01/ 17بتاريــــخ  (  19-437) ديوان المحاسـ
ــــأن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ف المرتبــات بعــد  بشـ

ر
المطــابقــة الالزمــة بمنظومــة المرتبــات    إجراءالتقيــد ا
 بوزارة المالية. 

ــنـــدوق عنـــد  الفإدارة    عـــدم تقيـــد  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - 2020هـــا العقود العمـــل خالل عـــام   إبرامرع الصـ
ــــوص عليهــا   م2021 ــ ـــ ــ ــ ــ ر بعقود رقم 4المــادة )بــبــالنمــاذج المنصـ ( من الئحــة الموظفير

ــنـة 217) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     م2012( لسـ
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    تلـك العقود من وزارة العمـل اعتمـاد عن عـدم فضـ

 
وفقـا

 م. 2010( لسنة 12( من القانون عالقات العمل )67لن  المادة )
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ــــخا تكليف   - ــمان أ و   ةداراتال يحملون مؤهالت علمية ب صأشـ ــ ــندوق الضـ ــ   صـ
ر
ــام ا ــ قسـ

 : الحصـر وعل سبيل المثال ال  لاالجتماع  فرع النقازة 

 المؤهل العلـمي  الوظيفـــة  االسم 

 عداديةإ شهادة  اللجنة الطبية   رئيـس  س  .م. ف 

 دبلوم متوسط  قسم التقاعد العسكري  رئيـس  ال . م . ع. ال

 عداديةإ شهادة  قسم المراجعة الداخلية  رئيـس  ف ع. . فــ 

 ثانوية عامة وحدة الخدمات الضمانية سوق الجمعة رئيـس    م . ع . ال. ع

 رخصة قيادة   خيار(وحدة المخاطر والخسائر )قض األ  رئيـس    ال . ص . ع. ال

( رئيـس    ض . ال . م . ف   ال يوجد مؤهل  وحدة المخاطر والخسائر )القره بولل 
 

ــــيمـــة رقم   - ــ ـــ ــ ــ ــ      4/ 11بموجـــب القسـ
ر
  66,694وبمبلغ وقـــدره   م2021/ 3/ 7المؤرخـــة ا

ــالن مركز    دينار  ر    G.Mلصـ ــيارات تابعة للفرع تبير ــيانة سـ ــيارات مقابل صـ ــيانة السـ لصـ
 :  
ر
 اآلن

  للصــــيانة والفواتير    أصــــناف وجود   -
  التقرير الفبر

ر
بفواتير المركز تفوق ما هو مذكور ا

 . 019-016-137-121-123-134ه  

ــــمن ق   139الفـاتورة رقم  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوريتنو وبقيمـة    يمـة تغيير تتضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـارة نوع سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ محرك سـ
 مر الذي تثير الشكوك حول صحة الفاتورة. ل األ عاليةدينار وه  قيمة    16,250

    129الفــاتورة رقم   ▪
ر
وتمثــل    دينــار   8,770م وبقيمــة  2020/ 11/ 12والمؤرخــة ا

ــيارة نوع كيا  ــ ــ ــيانة محرك سـ ــ ــ ــير أ قيمة صـ ــ ــ ــيانة يشـ ــ ــ ر أن تقرير الصـ   حير
ر
إل  وبتيما ا

 تغيير المحرك وليس صيانة. إل  الحاجة

     037الفـــاتورة رقم   ▪
ر
    140والفـــاتورة رقم   م2020/ 3/ 28المؤرخـــة ا

ر
المؤرخـــة ا

ــــيارة رقم   م2020/ 3/ 12 ــــن  حيث   27-25985لذات السـ ن أ نوع هونداي اكسـ
ــــناف األ  ــ ــ ــــيانةل  صـ ــ ــ   الصـ

ر
ــــحة األمر    بالفواتير مكررة ا ــ ــ ــــكوك حول صـ ــ ــ الذي يثير الشـ

 ات. جراءالصيانة واإل 

ــــيمة رقم  ب - ــ ــــالن فندق تبي  3/ 16موجب القسـ ــ ــــياج  وبقيمة مالية قدرها  لصـ ــ  السـ
ــــبر ــ سـ

ــمـان   لمقـابـل اإلقـامـة بـالفنـدق  دينـار   35,856 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر قيـام فرع صـ حيـث تبير
ر   ــخـــاصاالجتمـــاع  بتمكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــدوق ودون بيـــان    أشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال تربطهم عالقـــة وظيفيـــة بـــالصـ

 . المراد إنجازها  األعمال لماهية 

  ؤ الم  11.2بموجب القسـيمة رقم   -
ر
  54,829م تم  ف قيمة  2020/ 10/ 25رخة ا

ــــرك لصالن    دينار  ــ ات مراقبة للفرع شــ ات العامة مقابل توفير كامير ر   لة المساندة للتجهير
ر عدم ـــــفاتها إرفاق   ومن خالل الفح  تبير ــ ات ومواصـ كيب الكامير

  يفيد بير
  تقرير فبر

  
 
ــمـانعلمـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـدوق الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وتقنيـة المعلومـات بفرع صـ

ــم للـدعم الفبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بـأنـ  يوجـد قسـ
 االجتماع  النقازة. 

ــــة رقم   - ــ ــــيمـ ــ ـــ ــ ــ ــ القسـ ــــب  ــ    المؤ   12.14بموجـ
ر
ــــة ا ــ ــــة  2020/ 12/ 20رخـ ــ م تم  ف قيمـ

ات العامة مقابل توفير  شـرك لصالن    دينار   30,845 ر   للتجهير
ر
ات  احتياج ة الجبل الراا

ــــات ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عــدم  لفرع من مفروشـ ــتالم  ومن خالل الفح  تبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المخــازن   إرفــاق إذن اسـ
ـــــناف لأل  ـــ ــ ــ ــ   األ   المبالغةو   المذكورة بالفواتير   صـ

ر
ـــــناف من حيث العدد بواقع  ا ـــ ــ ــ ــ   200صـ

 كيلو.   4بطانية  70مخدةل  100فراش نومل 
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     3/ 14بموجب القسيمة رقم   -
ر
دينار    21,442قدره  بمبلغ    م2020/ 2/ 3والمؤرخة ا

ـــــالن مركز  ر من   G.Mلصـ ـــــيارات تابعة للفرع تبير ـــــيانة سـ ـــــيارات مقابل صـ ـــــيانة السـ لصـ
ــــلمة للمراقب   ــــندوق مسـ ــــيارة تابعة لفرع الصـ ــــيانتها سـ   تم  صـ

ــــيارات البر ــــمن السـ ضـ
ــــتقاللية المراقب المال  وإحكام رقابت     لالمال   ــ ــ ــ ــ  ويؤثر عل اسـ

 
األمر الذي يعد مخالفا
 وحفاظ  عل المال العام. 

ــــر ل - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ر أن اللجنة قام   2020جنة الجرد لســــنة  من خالل االطالع عل محضــ م تبير
ر بقوة  ـــــر مولد نوع باركيير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــمانية ســـوق األ   50KVA  بحصــ ل حد بوحدة الخدمات الضـ

ـــــهر   ــ ــ ــ   شـ
ر
ر أن المولد المذكور تم  شقت  ا وتم إبالغ الجهات  ل  م2020/ 7حيث تبير

ـــــوص ـــ ــ ــ ــ ـــــمان ل  المعنية بالخصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــندوق الضـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتالم المولد بمعرفة مدير فرع صـ ـــ ــ ــ ــ وتم اسـ
ــمانية  إو ل  قازة االجتماع  الن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل تاريخ  لم يتم إعادة المولد إل وحدة الخدمات الضـ

  األحد. سوق 

ـــــيمة رقم  - ـــــالن    5.5بموجب القسـ ــــرك لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ اد األثاث وبمبلغ وقدره شـ ـــــتير   ة دالف السـ
   دينار    354,074

ر
مل نظير تأثيث وحدة الخدمات الضماني   2021/ 4/ 21المؤرخة ا

ـــــوق    –)الداوون  ــ ر  ومن خالل الفح  وال    ل(األحدسـ المكيفات  أن  يارة الميدانية تبير
 
ا
ــة وبــدال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــفـــات المتفق عليهـــا بــالمقـــايسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تركيــب    منهـــا تم  الموردة ال تطـــابق المواصـ

ال بقوة   ن البند المقايســـة يتضـــمن تركيب مكيفات نوع أ حيث  ل  9مكيفات نوع جنير
 . 12هومر وبقوة 

 يراداتاإل 

مسالته( لن   – خيار ر األـ قص  –القره بولي  – المحصلة للمكاتب )ترهونة  يراداتبلغت جملة اإل

ً 2020السنة المالية  مبلغ   م 2021  ولن السنة المالية ،دينار  5,171,038.485وقدره   م مبلغا

 : وتفصيله كالتالي دينار 6,204,357.184وقدره  إجمالي

 المكتب 
 قيمة اإليرادات المحصلة  

 )بالدينار(   م2020عن سنة 
 قيمة اإليرادات المحصلة  

 )بالدينار(   م2021عن سنة 

 4,073,301 3,259,815 ترهونة

 1,172,713 1,055,660 القره بولل  

 384,991 335,211 خيار قض األ 

 573,352 520,350 مسالت 

 6,204,357 5,171,038 اإلجمالي 
 

 المخازن

ــنـة   إقفـال عـدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــجالت المخـازن من قبـل لجنـة الجرد لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ قـد األمر إل    مل2020سـ
تب علي  إضافة    سجالت سنة مالية منتهية.  أصناف يير

ر
 ا

ـــــنة المالية   - ــ ــ ـــــجالت المخازن للسـ ــ ــ ـــــسحيث أفاد  ل  م2021عدم وجود سـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وحدة    رئيــ
ــنــاف المخــازن بــأنــ  يحتفظ بهــا ولم يكمــل قيــد األ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الــذي يعــد ل األمر  حبر تــاريخــ   صـ

 ر بالمال العام. تالعب واستهتا 

ـــــائـــل المحـــافظـــة والحمـــايـــة الالزمـــة لمحتويـــات المخـــازن بـــالمخـــالفــة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم توفر وسـ
ــــ      قضـ

ــــة البر ــــابات والمخازن واللوائن المالية الخاصـ انية والحسـ ر ألحكام الئحة المير
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  تلف المخزون وتوفير    اتخاذ ب
ر
ـــبب ا ــ ــ ــ ــ   تسـ

االحتياطات الالزمة لمواجهة العوامل البر
 وسائل مكافحة الحرائق. 

ـــــتقلة لكل مجموعة من األ  - ـــ ــ ــ ــ ـــــناف عدم توفر مخازن مسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــةل بالمخالفة  صـ ـــ ــ ــ ــ   المتجانسـ
  قض  بتقسيم  218لمادة )ألحكام ا

انية والحسابات والمخازن البر ر ( من الئحة المير
  أصــــناف اســــتهالكية و   أصــــناف مســــتديمة و   إل أصــــناف   من حيث طبيعتها   صــــناف األ 

 الخردة. 

بحجة عدم إ مال قيد   م2021بع  السجالت )أستاذ المخزن( لسنة    إمساكعدم  -
ــــناف األ  ــ ــــوكةل وذلك بالمخالفة ألحكام    صـ ــ ــــجالت الممسـ ــ بها وعدم انتظام القيد بالسـ

ر ) ـــــابـات والمخـازنل األ ( من الئ232-231المـادتير ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر  دى أ مر اـلذي  حـة المير
 المخزنة.  رصدة صعوبة التحقق من األإل 

 مصـراته -فرع صندوق الضمان االجتماعي  

الذي  األمر    الثابتة للمحافظة عليها من الضـــياعل  األصـــول عدم وجود ســـجل لمتابعة   -
ــادة رقم ــام المـ  ألحكـ

 
ــا ــالفـ ــد مخـ ــان   (90)  يعـ ــمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــدوق الضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة لصـ من الالئحـــة المـ
ل ر أن عملية الجرد السنوي لهذه    االجتماع  ــــما ه  إال عملية حص  األصول وقد تبير ر  ــ

  نهاية السنة المالية لما 
ر
 ا
ا
 هو موجود فعع

   مالك  وجود  عدم -
ـــــندوق معتمد   وظيقر ـــــمان  لصـ ـــــواءا   االجتماع   الضـ ـــــتوى   عل سـ  مسـ

ر  عدد   تناســـب  مدى  عل  للحكم  وذلك   الفروع أو    العامة اإلدارة    ومؤهالتهم  الموظفير
 . منهم المطلوب العمل طبيعة مع

عن نشـاط القسـم خالل السـنة  تقارير  أي    عدم قيام قسـم المراجعة الداخلية بةعداد  -
 . عن السنوات السابقةأو  م2020المالية 

ر القيود بمرفقاتهال حيث يتم أرشفة قسائم الدفع بمرفقاتها واستمارات   - عدم تضمير
ــــل عن القيودل ــ ــ ــ ــ ــــكل منفصـ ــ ــ ــ ــ ــــعب عملية الفح األمر     ف المرتبات بشـ ــ ــ ــ ــ   الذي يصـ

  ســــندات القيود   المراجعةلو 
ر
ئم الدفع الخاصــــة بهال  قســــا إل   كما أن  ال يتم اإلشــــارة ا

ــــةل لتوزيــــع القيم عل  ــ ــــدولـ ــ ــــة مجـ ــ ــــا بورقـ ــ ــــاقهـ ــ إرفـ القيود يتم  أن بع   ــــث لوحظ  ــ حيـ
 . أساس هذه القيمإل  الحسابات دون اإلشارة 

ر أن آخر  -      وأنل  م2015ت مالية عن الســنة المالية  إقفاال تبير
الســنوات الالحقة والبر

ــنــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة الفح  ه  عبــارة عن تقــارير بـالحركـة خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فقط دون وجود    منهــا سـ
 . أول المدة للحسابات أرصدة 

ـــــر عل تقرير ال  االطالع لوحظ من خالل  - وفات الصادر عن قسم الشؤون المالية  مصــ
ــــر وتقرير ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادر عن المراقب المال  وجود تباين فيما بينها وذلك مصـ ــ ــ ــ ــ وفات الصـ

 بالنسبة للقيم المعتمدة لها. 

انية  وفات الخاصة بفرع الصندوق ممصـر من خالل مقارنة ال - ر   المير
ر
ع ما هو معتمد ا

ر   التقديرية   عملية    تبير
ر
ــــرف وجود تجاوز ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الذي يعد ل األمر  عل بع  البنود  الصــ

ا ألحكام المواد )
 
 . من الالئحة المالية للصندوق (23و) (21مخالف



 

 

 

 
898 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ــــدي  - ــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر   من خالل الفح  المسـ ــــ  تبير ــــة      ال يتمأنـ ر دفير يوميـ ــــا بير ــــة فيمـ ــــابقـ المطـ
ر دفـــاتر وحـــدة الح ــنـــدوق وبير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة وذلـــك للتـــأكيـــد عل تطـــابق الصـ ر ـــــابـــات والمير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

 . بينهم يةمصـرف ال رصدة األ

  إثبــات  -
ر
ــــجالت والــدفــاتر المــاليـة  يالحظ عــدم الــدقــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ وقيــد العمليــات المــاليــة بــالسـ
 بجـانبيهـا المـدين واـلدائن 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     األخطـاءعن ل فضـ

ر
المبـالغ المـاليـة وفق بنودها  إثبـات   ا

 : ها بالسجالت منها إثبات إغفال المخصصة و 

ــــادرة من  - ــــكوك صـ ــــحاري مجموعة صـ ـــــرف الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــادرة من مصـ ــــجل  عل أنها صـ ل سـ
 الوحدة.  مصـرف 

ا ات تم تالعامة   اإلدارة واردة من   قيم ▪ من مقبوضـــات    ضـــإثباتخ  ترجيع اشـــير
ر لم يتم دفير يومية الصندوقل    حير
ر
  قيود اليوميةإثباتا

ر
 .   ا

  قيد اليوميةل البالخطأ من  وك تخصمصك  ▪
ر
 . وقسيمة الدفعمصـرف ا

 الصحاري.  مصـرف من خصم ت الوحدةل مصـرف من  ة صادر  وكصك  ▪

ــنة   العملياتإثبات   يالحظ تكرار  ▪ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــبق أن تم إثباتها  2020المالية ا ــ ــ ــ ر سـ م تبير

  سنة 
ر
 م. 2019ا

ــتندي لبند العمل   - ــ ـــ ــ ــ ــ   من خالل الفح  المسـ
ر
ــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ــائم الدفع    اإلضـ ــ ـــ ــ ــ ــ واالطالع عل قسـ
 لنا ما يل  

ر  : وقيود اليومية والمستندات المرفقة تبير

  القرارات الخاصـــة بالتكليف للعمل  أغلب  نإ -
ر
ــاا ة   اإلضـ صـــدرت بتواريــــخ الحقة للفير

  
ل  يغطيهــا العمــل    البر  

ر
ــــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــادرة من مــدير فرع اإلضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كمــا لوحظ أن هــذه القرارات صـ

 . وليس المدير العام الصندوق

ر بالعمل   ▪   إن عدد المكلفير
ر
من عدد    % 20خالل الشـهر يتجاوز ما نسـبت     اإلضـاا

ر بــالفرع   لن  المــادة رقم )  الــذي ل األمر  العــاملير
 
من قرار مجلس   (2يعــد مخــالفــا

  تنظيم العمل بشأن  م2013( لسنة 21الوزراء رقم )
ر
 . اإلضاا

ر  ▪ ـــــمير ـــــاعات العمل  أي   لوحظ عدم تضـ تقارير عن طبيعة العمل المنجز خالل سـ
  
ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــائم  عل الرغم من وجود ن  اإلضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   قرار التكليف المرفقـة بقسـ

ر
   يــــن ا

 
 
"  الدفع "تقديم تقرير مفصل عن العمل المنجز مرفقا  

ر
 . بنماذج العمل اإلضاا

ـــــر تجاوز المبالغ ال ▪ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ انية وذلك  مصـ ر   المير
ر
وفة عل هذا البند لما هو معتمد ل  ا

ر ) ــــمان  23و)  (21بالمخالفة ألحكام المادتير ــ ــــندوق الضـ ــ ( من الالئحة المالية لصـ
. االجتم  اع 

  اإل  -
ر
تقديره للتحصــــيل خالل   تم عما الفعلية    يراداتلوحظ أن هناك انخفاض كبير ا

ــنـة المـاليـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالت ل  م2020السـ ــ ـــ ــ ــ ــ   65,046,810الفعليـة  حيـث بلغـ  قيمـة المتحصـ
ر أن     حير

ر
أي أن نسـبة    دينارل  298,237,000بلغ  تالمقدرة    يراداتاإل  إجمال  دينار ا

ــــيل    ــ ــ ــــتهدف   % 21.8ما تم تحصـ ــ ــ   وق   لفقط من المسـ
ر
ــــباب تدن ــ ــ ر أن من أهم أسـ د تبير

 : ما يل   يراداتاإل 

ا ات   - ـــــير ــ ـــــجيل االشـ ــ ـــــمانعدم تسـ ــ ـــــدادها ب  ةيالضـ ــ   يتم سـ
  تخ    اإلدارة البر

العامة والبر
ــيـل هـذه   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات العـامـة عل الرغم من ظهور قيم مقـدرة لتحصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهيئـات والمؤسـ

ا ات   . يرادات الفرع هو معتمد إل  فيما االشير
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ــنــــدوق  إدارة    عــــدم قيــــام ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب اإل فرع صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمــــان االجتمــــاع  بــــاحتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  يراداتالضـ
ا ات( المستحقة ا ات.   حيث  )االشير  من اشير

ا
اف إال بما يسدد فعع  ال يتم االعير

ــنـة 16)  إن القـانون رقم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد 2013( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   بـةلغـاء غرامـة التـأخير لعـدم سـ
م والقـاضر

  مواعيدها المحددة 
ر
ا ات ا ــــير ــ ــ ــــداد ل  االشـ ــ ــ   الكثير من الجهات عن سـ

  تراجر
ر
ــــاهم ا ــ ــ سـ

ا ات مما كان ل    اإل أثر  االشير
ر
  انخفاض وتدن

ر
 . يرادات بشكل عاما

 م  2019/ 2018 فزان -  جتماعي صندوق الضمان اال فرع 

 نظام الرقابة الداخلية

ــنويـــة - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف تقـــارير المراجعـــة الـــداخليـــة الربــع سـ ــ ـــ ــ ــ ــ من حيـــث عـــدم احتوائهـــا عل   ضـ
ر تنبيــ    كــان يتعير

ــنــدوق عليهــا بــالمخــالفــة  إدارة   المالحظــات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ألحكــام المواد الصـ
ــنـــدوق114-115-116) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المراجعـــة  إدارة    وكتـــاب مـــدير   ل( من الالئحـــة المـــاليـــة للصـ

ــاإل  ــ ــ بـ ــــة  ــ ــداخليـ ــ ــ ــــدوق رقم )ص  دارة الـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للصـ ــــة  ــ ــامـ ــ ــ     (6848-8-6ا/ . ض. العـ
ر
ا المؤرخ 

ر برنامج عمل المراجعة الداخلية.  الذي م 2019/ 5/ 19  يبير

امعـدم اال - ر   وقتهـا المحـدد  لير
ر
ــهريـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ا إحـالتهـو   بـةعـداد موازين المراجعـة الشـ

 
ــهريـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شـ

 ( من الالئحة المالية للصندوق. 108لمادة )ألحكام االصندوق بالمخالفة  دارة إل 

  إعداد الحساب -
ر
ر    التأخر ا خر حساب ختام   آ ن  أ الختام  لفرع الصندوق حيث تبير
   معتمــد  
ر
ــنــة إم وجــارى العمــل عل  2015/ 12/ 31ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب الختــام  للسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــداد الحسـ
 ( من الالئحة المالية للصندوق. 67لمادة )األحكام م بالمخالفة 2016المالية 

ــــجل لقيد ال  إهمال  - ـــــركاتفتن سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــندوق بالمخالفة    شـ   يتعامل معها الصـ
ألحكام  البر

 ة. داري( من الئحة العقود اإل 15لمادة )ا

ــــائم الدفع )توقيع المراقب   - ــ ــ ــ   بع  قسـ
ر
ــــتيفاء جميع البيانات والتوقيعات ا ــ ــ ــ عدم اسـ

ــنـدوق( بـالمخـالفـة   –المـال    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الالئحـة المـاليـة  30لمـادة )ألحكـام امـدير فرع الصـ
 للصندوق. 

امعدم اال - ر ـــــجل   لير ــ ـــــاك سـ ــ ـــــول بةمسـ ــ ( من 8/ 90لمادة )ألحكام ا  الثابتة بالمخالفة  األصـ
 الالئحة المالية للصندوق. 

ــ - ئ عل الخزائن والمخــــازن التــــابعــــة    ال إهمــ القيــــام بعمليــــات الجرد والتفتيش المفــــاج 
 ( من الالئحة المالية للصندوق. 32لمادة )ألحكام ا للصندوق بالمخالفة

امعدم اال - ر ومتابعة اســـتعمال دفاتر الصـــكوك   إثباتبةمســـاك ســـجل لقيد اســـتالم و   لير
ـــــل   ــ ــ ـــــلسـ ــ ــ ـــــب تسـ ــ ــ ر ها بالمخالفة  أرقامحسـ ( من الالئحة المالية  75-74)  ألحكام المادتير

 للصندوق. 

ــــتخدمة    إهمال  - ــ ــــجالت المالية والتحليلية النظامية المسـ ــ ــــفحات السـ ــ ترقيم وختم صـ
 ( من الالئحة المالية للصندوق. 94لمادة )ألحكام ا مسلسلة بالمخالفة أرقامب

امعدم اال - ر ــــتندات المرفقة بها بختم يفيد   لير ــ ــائم الدفع والمسـ ــ ــ ــــرف   بختم قسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ الصـ
لمادة  ألحكام امع بيان تاريخ  بالمخالفة  الصــــرف    عل مستندات  وادراج رقم الصك 

 ( من الالئحة المالية للصندوق. 77)
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-   
ر
ــــورا ــــندوق والختم عليها بما يفيد    إثباتالقصـ ــــتندات الواردة للصـ وقيد بع  المسـ

 استالمها وقيدها بسجل الوارد خصوصا المستندات المتعلقة بالمطالبات المالية. 

ية انية التسيت 
ن
 المت 

انية التقديرية لسـنة   - ر   المير
ر
م مع ما تم اعتماده  2018عدم توافق التقديرات للبنود ا

    و ف 
 
ــــنة المالية بالمخالفةفعليا ــ ر   خالل السـ ( من الالئحة 11-10)  ألحكام المادتير

 المالية للصندوق. 

ـــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ انية دون وجود مخـصـصات  عل بع  الـصــ ر انية التقديريةل  بنود المير ر   لها بالمير
ــــروف مص تجاوز الو  ــ ــ ــ   بنود  ــ

ر
عن االعتمادات المالية المخصصة لها  أخرى  ات الفعلية ا

الصــندوق  إدارة   وقيام  لللصــندوق( من الالئحة المالية  59لمادة )ألحكام ا  بالمخالفة
ر البنود لتغطيـــة التجـــاوز بـــالمخـــالفـــة ( من الالئحـــة  23لمـــادة )ألحكـــام ا  بـــالمنـــاقلـــة بير

انية   ر   بنود وابواب المير
ر
ــــالحيـات التجـاوز ا ــ ـــ ــ ــ ــ ر احكـام وصـ   تبير

ــنـدوق البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المـاليـة للصـ
 أمثلة ذلك: ومن 

 التجاوز  المصـروف  المعتمد  البند  ت

 44,502 44,502 - مصاريف الحملة التفتيشية 1

ر  2  17,400 17,400 - مستلزمات العاملــــير

(933,942)  85,933,942 85,000,000 المعاشات الضمانية 3  

ر  قامةواإل  عاشةاإل  4 للعاملير  500,000 584,674  (54,674)  

السيارات  إصالح صيانة و  5  200,000 252,475  (52,475)  
 

 أو أذونات الصـرف اآلتي:  لـــوحظ مـــن خـــــالل الفحص المستندي لعينة من قسائم الدفع

ـــتندات ملفقة   -   أموال الصــــندوق ومن أمثلة اللجوء ال مسـ
ر
لتســــوية أوج  التـضـــف ا

 :  ذلك ما يل 

ــــيمــة دفع رقم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالن  دينــار    50,640بقيمــة   2018/ 12/ 31بتــاريــــخ   12/ 19قسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــالعالمية لقطع الغيار لوحظ تاريــــخ المحا ر المرفقة والتكليف بشــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ راء قطع غيار  ــ

ـــــادف يوم الجمعة الموافقدينار    2,620بقيمة   ــ ــ ــ  ة أنمع مالحظ  2018/ 11/ 31  يصـ
  . شهر نوفمي  ثالثون يوم فقط 

ــيمة دفع رقم   ▪ ــ ــ     8/ 53قسـ
ر
دينار مقابل    2,686م بقيمة  2018/ 8/ 15 المؤرخة ا

ــــش ــ ــ ــ ــــر راء قطع غيار لوحظ عل  ــ ــ ــ ــ يات بتاريــــخ   محضــ م  2018/ 4/ 27لجنة المشير
التكليف والفاتورة المبدئية للمورد واسـتالم   تاريــــخ   يوم الجمعة وكذلك يصـادف  
 . المخازن

او مذكرات اســــتالم وقبول الخدمات من اإلدارات المختصــــة ومن ر  تقاريإرفاق   عدم -
 أمثلتها: 

ـــــركاتما يفيد   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــيافة المتعاقد معها   أداء شـ ــ ــ ـــــندوق  النظافة والضـ ــ ــ لمهامها  ل  من الصـ
 . المكلفة بها 

ــــيمة دفع رقم   ▪ ــ ــ ــ ــ ــــالن  دينار    20,000بقيمة    م2018/ 4/ 30بتاريــــخ    6/ 68قسـ ــ ــ ــ ــ لصـ
ـــــركة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاال  شـ ـــ ــ ــ ــ ــــمة لالتصـ ـــ ــ ــ ــ اك خنسـ ــــير ـــ ــ ــ ــ ن  من إدمات  ت والتقنية مقابل اشـ نير

 م. 2018/ 12/ 31إل  م2018/ 1/ 1
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ــــاة لحماية مببر  إدارة    قيام - ــ ــ ــ ــ ــــادس مشـ ــ ــ ــ ــ ــــنوي مع اللواء السـ ــ ــ ــ ــ ــــندوق بةبرام عقد سـ ــ ــ ــ ــ الصـ
ـــــندوق بقيمة   ــ ـــــماءإرفاق   ويالحظ علي  عدم  دينار   144,000الصـ ــ ـــــة أفراد   اسـ ــ الحراسـ
ــــرائبعدم تصــــديق العقد من مصــــلحة الو   ( من العقد 6كما نصــــ  المادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كما   ضــــــ
 ( من العقد. 10نص  المادة )

ــــيمـــة دفع رقم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالن اللواء    36,000ال يوجـــد تـــاريــــخ بقيمـــة    10/ 14قسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينـــار لصـ
 . يوضن المهام المتفق عليها  عقد اتفاق وجود  السادس لوحظ عدم

ـــــندوق المتعاقد عليها  إدارة   كر   ظهر عال  ممتاز لمخازن  50عدم توريد عدد   - ــ الصـ
ـــــركةمع   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ م  2015/ 3/ 7بتاريــــخ    (534/ 6/ 14)ليف رقم أم الخروب بموجب التك شـ

 . دينار  51,640بقيمة 

 . ضـرائبلصالن مصلحة ال 1/ 1الشـراء رقم عل فاتورة  ضـرائبعدم سداد قيمة ال -

اآلليـــة    من المركبـــات  وكـــذلـــك عـــدد آخر ل  المفقودة   وجود عـــدد من المركبـــات اآلليـــة -
ر ممن انته  عالقتهم الوظيفية با    عهدة بع  الموظفير

ر
ــواء الزال  ا ــ ــندوق سـ ــ لصـ
 بشأنها. اتخاذ إجراء  النقل دونأو  بالتقاعد 

 الحسابات المصـرفية

ــــاب للودائع واأل  - ـــ ــ ــ ــ ــــك حسـ ـــ ــ ــ ــ ــــواء كان  مرتباتماناتل  لتعليق األ   ماناتعدم مسـ ـــ ــ ــ ــ أو    سـ
ــــات ــ ها أو   معاشـ ــــابإيداع   يتمو  غير ــ ــــكوك لنفس الحسـ ــ ــــ  لها   الصـ ــ ــــاب    المخصـ ــ )حسـ

 حساب المعاشات(. ل اتمصـروف ال

ــروف وجود صـــكوك معلقة بحســـاب ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف   ات مســـتلمة ولم تقدممصـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تظهر  للصـــــ
ــــنوات لم تتخذ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهرية منذ سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــندوق اإل إدارة  بمذكرات التسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   جراءاتالصـ

 القانونية بشأنها. 

ـــــرف الصندوق بإدارة    قيام - ــ ـــــروف عل م  2019بالتجاوز خالل سنة   الصــ ــ ات الباب  مصــ
ــــدين وعالوة   ــاعـ ــ للمتقـ ــــكن  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاص بعالوة السـ ـــــابع الخـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةالسـ ــائلـ ــ ــــدل التموين    لالعـ وبـ

ر والمعاشـــات   ألف   31حيث كان المبلغ المعتمد لهذا الباب    لاالســـتثنائيةللعســـكريير
ر بلغ ال   حير

ر
 دينار.  55,164مبلغ  الفعل   مصـروف دينار ا

 صندوق التضامن االجتماعي ل هليئة العامة  ا 
 الرقابة الداخلية

ــــتيفاء البيانات لبع    - ــ ــ ــ ــــرف   أذوناتعدم اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ر )  الصـ (  99بالمخالفة لن  المادتير
انية والحسابات والمخازن. 100و) ر  ( من الئحة المير

ــامن االجتماع  بن  المادة )إدارة    عدم تقييد  - ــ ــــندوق التضـ ( من 98الهيئة العامة لصـ
ـــــابات والمخازن فيما يخ  العمل ب انية والحسـ ر ــــرف   أذوناتالئحة المير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ق وف   الصـ

 ( ويتم التعامل بقسيمة الدفع. 8نموذج )م ح 

ـــــاكعدم  - ـــــجل لقيد    إمسـ ـــــول سـ تابعتها ومطابقتها مع الجرد الثابتة والمنقولة لم  األصـ
ــــرقةلحمايتها من ال  وي الســن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     ســــ

    – والضــياع مثل )أراضر
ر
 –  أثاث  –  ســيارات –  مبان

 معدات(. 
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ــــيإدارة    عدم تقييد  - ــ ــ ــــجل السـ ــ ــ ــــول الثابتة وسـ ــ ــ ــــجل خاص لألصـ ــ ــ ــــك سـ ــ ــ ارات  الهيئة بمسـ
ـــــجل العهد والدفعات المقدمة ــ ــ    وسـ

 
ـــــول الهيئة وممتلكاتها من   وذلك حفاظا ــ ــ عل أصـ

 الضياع. 

ام فروع الهيئــة بتحويــل اإل  - ر   عــدم الير
 
ــهريــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمــادة  ألحكــام ا  وذلــك بــالمخــالفــةيرادات شـ

 من الالئحة المالية للهيئة.  (26)

  إيجاد  إدارة    قصور  -
ر
   آليةالهيئة ا

 
بعد إيقاف    مناسبة الستثمار أموال الهيئة خصوصا

ة بالمصارف التجارية.   فوائد الودائع المستثمرة مند فير

ـــــطبير ك  - ـــــجيل عل    الشـ ـــــجالت الخ ينة ناهيك عن عدم تسـ   سـ
ر
ـــــيمة الدفع وا القسـ

 بع  المعامالت. 

  نسبة -
ر
  ا
ر
 ات المتعاقد عليها بالرغم من وجود تغطية مالية. شـروعالمإنجاز  تدن

   ف العهـــد المـــاليـــة وعـــدم التقيـــد بـــالتو  -
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــة المـــاليــة  ةقفـــالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهـــايـــة السـ

ر
هـــا ا

انية والحسابات والمخازن. 188بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــخـاصتعـاقـد الهيئـة مع   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفـة متعـاون عل   أشـ ــ ـــ ــ ــ ــ من خـارج الهيئـة وفروعهـا للعمـل بصـ
  للهيئة وفروعها. 

 الرغم من كي  حجم الكادر الوظيقر

ــا  - ونيـــةالهيئـــة بتطوير وتحـــديـــ  المنظومـــة اإلإدارة    معـــدم قيـ يتم العمـــل   حيـــث  لكير
ونيةمنظومة  وفق  قديمة.  إلكير

-   
ر
اف عل القصور ا  ات المتعاقد عليها. شـروعالماإلشر

ام الهيئة باســـتقالل كل ســـنة مالية ب - ر ــر ها و ةيراداتعدم الير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    مصـــــ
ر
طار إوفاتها الفعلية ا

ــنويـة للهيئـة وفقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المراكز المـاليـة السـ
 
( من الالئحـة المـاليـة للهيئـة  29)المـادة لن   ا

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 3) لمادة ألحكام ا العامة للصندوق وبالمخالفة

ــــنة المالية ب -   نهاية السـ
ر
ــــنة   ةجراءعدم تقيد الهيئة ا ــــويات الالزمة لتحميل كل سـ التسـ
ــر و  إيراداتبما يخصها من  ــ ــ ــ  مصــ

ا
من الالئحة   (56بن  المادة ) وفات مستحقة عمع

 المالية للهيئة. 

ــــع ألية و   إغفال  - ــ ــــاءوضـ ــ ــــ  إنشـ ــ ـــقاعدة بيانات يتم من خاللها تنظيم اإلعانات وحصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  ــ
ة والمتض     لررة والنازحةـ األش الفقير

ر
 . الصـرف حيث لوحظ العشوائية ا

ـــــنة  - ـــ ــ ــ ــ ـــــويات الالزمة إجراءم دون العمل عل  2014وجود مبالغ مالية من سـ ـــ ــ ــ ــ ات التسـ
ــابـــات والمخـــازن 118المـــادة )مخـــالفـــة لن   بـــال  للهـــا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة والحسـ ر ل  ( من الئحـــة المير

 ومنها: 

 بالدينار   القيمة تاريــــخ الصك  البيان  ت

 1,708,618 م 2016/ 06/ 23 صندوق التضامن درنة 1

 8,030,000 م 2019/ 12/ 31 صندوق التضامن الزنتان  2

 501,054 م 2019/ 12/ 31 صندوق التضامن الزنتان  3

 272,000 م 2018/ 05/ 16 الجبل الغرن   صندوق التضامن  4

ر  5  172,182 2017/ 04/ 18 صندوق التضامن سوف جير
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ية للهيئة العامة لصندوق ا  انية التسيت 
ن
 م 2021لتضامن االجتماعي خالل سنة المت 

ـــــيلة    دينار   1,228,000,000بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة للهيئة   ــ وبلغ  المبالغ المسـ
   األول    عل الباب

ر
ر بلغ   107,615,480والثان   حير

ر
ـــــر المبالغ ال  إجمال  دينارل ا وفة  مصــ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  117,696,190خالل نفس العام 

 األرصدة المتبقية  المصـروفات الفعلية  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  البيان  ت

 (5,058,236)  94,949,970 89,891,734 108,000,000 األول الباب  1

2   
 (5,022,474)  22,746,220 17,723,746 1,120,000,000 الباب الثانر

 10,080,710- 117,696,190 107,615,480 1,228,000,000 جمال  اإل 
 

ية انية التسيت  ن  أوجه رصف المت 

ــــر تحميل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  2021ات ســابقة عل بنود تخ  ســنة  وفات تخ  ســنو مصــــ
ا
من م بدال

ـــــر تحميلها عل البند المخصـــ  لها ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ وفات ســـنوات ســـابقة( وذلك بالمخالفة  مصـ
ـــــبيل   أمثلةومن    ل( من قانون النظام المال  للدولة10لن  المادة رقم ) ــ ــ ــ ذلك عل سـ

 : المثال ال للحض ما يل  

 البند الواجب لتحميل  البند المحمل عليه  القيمــة  البيـــــــــــــــــــــــان  رقم اإلذن  ت

ر  3/ 1 1 ر  أتعاب 50,862 مكافأة متعاونير  م سنوات سابقة ومكافأة لغير العامير

 م سنوات سابقة وعالقات عامة وضيافة إعالن  26,717 حجوزات فندقية 12/ 9 2
 

ــــرف   أذوناتضعف التع يز المستندي للعديد من  - ــ ــ ــ ــ ( من 99بالمخالفة ألحكام )  الصــ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ـــــرف رقم    بموجب - ـــ ــ ــ ــ دينار    1000شهرية بقيمة    مكافأة بل  ف  مقا   12/ 45إذن الصــ
ر  دير  مــل ــــوف الجير ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة من )ر.ص.ال(  مكتــب المراجعــة الــداخليــة بفرع سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لمــدة سـ
   ل فقــــد لوحظ أن  م2022/ 7/ 1حبر    م2021/ 7/ 1

ــــمن  المعبر ــ ـــ ــ ــ ــ الكــــادر  ليس من ضـ
  للهيئة. 

 الوظيقر

  متابعة   -
ر
انية ا ر ــــم المير ــ ــــعف قسـ ــ ـــــرف   أذوناتضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ     الصـ

ر
  تم إلغا ها حيث تلغر ا

البر
انية سجالت الخ ينة وال  ر   سجالت المير

ر
 . يتم إلغا ها ا

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ اء    12/ 2إذن الصـ ـــــوب لفرع طرابلس    40مقابل شر ــ جهاز حاسـ
ريـة بتكلفـة    40وعـدد  ر    لدينـار   201,965ة  إجمـاليـطـابعـة لير

ر
فقـد لوحظ االختالف ا

الصــرفل حي  المطالبة  العدد المدرج بمطالبة فرع طرابلس والعدد الموجود بةذن 
 جهاز.  19أي بفارق  لجهاز  21موجود بها 

ر مالية للمتعاو  مكافأة  ف  -   وتحميلها عل بند نفقات السفر والمبي . نير

ــــرف  أذونـاتمن  تم حجـب مجموعـة   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الرغم من المطـالبـات  بـالفح   عن    الصـ
ــــأن   (19)( من قانون 46المتكررة بالمخالفة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبةل  بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ إعادة تنظيم ديوان المحاسـ

 :  وبيانها كالتال 
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 اذن الصـرف  البيان  اسم المستفيد  بالدينار   القيمة

ر شـرك 60,000  6/ 5 مقابل تذاكر سفر ة زليير

ر  111,415  12/ 6 مكافأة  عدد من المتعاونير

اد األ ةشـرك 228,989  12/ 29 ثاث للهيئةأ توريد  ثاث األول الستير
 

انية المنافع التضامنية ن  مت 

ـــــامنية   - ـــ ــ ــ ــ انية المنافع التضـ ر دينار    1,812,856,690بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة لمير
ــالغ ال ـــ ـــــ  المبـ بلغـ ر    حير

ر
ــــر ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة  مصـ ــ ـــــدره    2,112,890,087وفـ ـــــار وبعجز قـ دينـ

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  300,033,397

 ث البيــــــــــــــــــــــان  المعتمد  المصـروف 

 1 يةاألساس المعاشات  967,733,690 1,825,367,960

 2 المساعدات االجتماعية 16,000,000 7,653,640

 3 تعويضات عن الكوارث  8,000,000 2,212,300

 4 منفعة التعليم  3,500,000 24,720

 5 منفعة السكن  36,500,000 10,776,890

 6 منفعة الخدمات الصحية 69,000,000 12,341,640

 7 الرعاية الصحية واالجتماعية 108,100,000 96,596,700

لية المعانة 103,623,000 22,638,450 ر  8 الخدمة المير

 9 السلف  2,600,000 375,000

 10 ىمصـروفات أخر  21,300,000 10,304,100

 11 الثابتة األصول وفات مصـر  295,500,000 37,000,980

ام مصـر  181,000,000 87,597,707 ر  12 وفات االستثمار وااللير
 

ــــرف   أذوناتضعف التع يز المستندي للعديد من  - ــ ــ ــ ــ ( من 99بالمخالفة ألحكام )  الصــ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ـــــامن االجتمـــاع  بتكليف مجموعـــة من إدارة    قيـــام - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـــدوق التضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الهيئـــة العـــامـــة لصـ
يات ولجنة  شــــرك ال ات تكليف مباشر دون وجود عروض بالرغم من وجود لجنة مشير

 : وبيانها كالتال  ة اإلداري( من الئحة العقود 10عطاءات بالمخالفة لن  المادة )

 اسم الشـركة  المبلغ 
 رقم القسيمة  

 أو الصك 
 ت

 1 4-166 ة األول شـرك 45,521

 2 6-284 ة النهر الكبير للمقاوالت شـرك 788,872

اد المعدات الطبيةشـرك 368,250  3 5-112 ة السلسبيل الستير

 4 5-113 سماعات و  أجهزة توريد  بشأن   ة السلسبيلشـرك 1,373,400

167,300 

ة..... مقابل تغطية شاملة لحفل  شـركتم التعاقد شفوي مع  

ف زيارة  عل    إفطار وعشاء الوزراء والضيوف الكرام   رئيـس شر

 
 
  قيمة األ  وقد لوحظ أيضا

ر
 صناف المبالغة ا

209-6 5 

 6 12/ 331 ة الر ية اإلبداعيةشـرك 106,350

  ة الرفقة مقابل توريد مصعد  شـرك 124,950
 7 12/ 620 كهربانئ

 

ــجــل اال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ
ر
ــــجيلهــا ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا   الخــاص بــالمعــاش   عتمــاد وجود مبــالغ لم يتم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  األسـ
ــــوك من قبل المراقب المال   ــ ـــ ــ ــ ــ ــات  عل   ومثال   لالممسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ذلك المبلغ الخاص بالمعاشـ

ـــــا   ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  بـــالمخـــالفـــة  دينـــار  418,215بمبلغ    8/ 58إذن  ف رقم    فرع تـــاورغـــاءاألسـ
انية والحسابات والمخازن. ( من الئحة 20) لمادة ألحكام ا ر  المير
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-    
ر
ـــــدار المبـالغـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ر دون ذكر وتحـديـد   مكـافـأة القرارات المتعلقـة بمنن ال  إصـ للموظفير
  تم تكليفهم بها  األعمال 

 . البر

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــالن   12/ 555إذن الصـ ــ ـــــديد فاتورة لصـ ــ ــــرك   تم تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ة الدور شـ
ـــــاهمـةل ــ ـــ ــ ــ ــ معلومـات  عل طلـب من مـدير مكتـب البنـاءا    وذلـك   للمقـاوالت العـامـة المسـ

ــالــة تحويــل   296,715األمنيــة بوزارة الــداخليــة بقيمــة   والمتــابعــة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار وذلــك برسـ
  دفير   اعتماد بحجة تأخر    20430

ر
انيةل وقد لوحظ عدم تســــجيل هذا المبلغ ا ر المير

ــندوق بالمخالفة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابات  81لمادة )ألحكام ا  يومية الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
 والمخازن. 

ـــــيارات الهيئة ل - ـــــجيل سـ   قيمة تسـ
ر
ـــــالت عن طريق تكليفالمبالغة ا   دى وزارة الموصـ

 : ة الدروب الحديثة لصيانة السياراتل وبيانها كالتال  شـرك 

 الصـرف  إذن قيمة  
قيم التسجيل للسيارة  

 الواحدة 
 ت إذن رصف  البيان 

36,250 1,450 
  25إجراءات تسجيل لعدد   إتمام 

 سيارة 
342 /12 1 

28,110 1,450 
  12إجراءات تسجيل لعدد   إتمام 

 سيارة + صيانة
474 /12 2 

 

ر نظير قيامهم ببع    - جاع مبالغ لبع  الموظفير
ـــــير ــ ــ ــ ـــــم المال  بالهيئة باسـ ــ ــ ــ قيام القسـ

ــة لتلـــك    األعمـــال  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بهـــا بـــالرغم من وجود بنود مختصـ   أمثلــةل ومن  األعمـــال المكلفير
 : ذلك 

 ت إذن رصف  اسم المستفيد  البيان  بالدينار   القيمة

 1 7/ 68 ع.ال  توفير بع  الهدايا واأللعاب  32,242

 2 9/ 255 م.ال  شاحنة للنقل   إيجار  22,000

اء هدايا  18,200  3 8/ 9 ب.ع  شر
 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــأن   10/ 124إذن الصـ ــ ــ ــ ر إلقامة  بشـ ل من طابقير ر
ــــتئجار مير ــ ــ ــ اسـ

ر بمبلغ    شـــهري  دينار   8000الموظفير
 
  المبالغة ســـعر  ا

ر
لمدة ســـنة كاملةل فقد لوحظ ا

  تقاريره الســابقةالشــهريل وعدم األ  يجار اإل 
ر
بشــأن   خذ بتوصــيات ديوان المحاســبة ا

  
ر
ــع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   (19)قـانون    ( من 46لمـادة )ألحكـام ا  وـبالمخـالفـة يجـار اإل التوسـ ــ ـــ ــ ــ ــ إعـادة  بشـ

 تنظيم ديوان المحاسبة. 

منتجع األمان  دينار لصـــالن   39,600تم  ف مبلغ    10/ 64بموجب القســـيمة رقم   -
ل ـــــياج  ـــــ  33مقابل حجز فيال ممتازة لمدة    السـ ــأن  عدم توضـ ـــ ن ييومل فقد لوحظ بشـ
ــــار أكير من مرة وعدم الرد من  إيجار الغرض من  ــ ــ ــ ــ ــــتفسـ ــ ــ ــ ــ  اإلدارة الفيال بالرغم من االسـ

ــــاص   ــ ــ ــ ــــتعمالها ألغراض ليس من اختصـ ــ ــ ــ ــــكوك حول اسـ ــ ــ ــ المالية بالهيئةل مما يعط  شـ
 الهيئة. 

-    
ر
ـــــدار المبـالغـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ر دون ذكر وتحـديـد   مكـافـأة القرارات المتعلقـة بمنن ال  إصـ للموظفير
  تم تكليفهم بهال ومن  األعمال 

 : ذلك  أمثلةالبر
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 ت رصف ال إذن  رقم القرار  بالدينار   القيمة

9,000 314 /2021 69 /7 1 

5,000 317 /2021 77 /7 2 

1,500 786 /2021 591 /12 3 
 

وفات تخ  سنوات سابقة عل بنود السنة الحاليةل بالمخالفة لن   مصـــــر تحميل   -
 . ( من قانون النظام المال  للدولة10المادة رقم )

ــــيمـة إيـداع  - ــ ـــ ــ ــ ــ مقطوعـة    مكـافـأة دينـار ك   10,000 تم  ف مبلغ  646/ 12بموجـب قسـ
ـــــسل ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل وقد لوحظ    رئيــ  

ــــاء اللجنة المكلفة بةعداد المالك الوظيقر ــ عدم توقيع  وأعضـ
ــــرف ذن  وختم المراقـب المـال  إل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 26)  ألحكـام المـادة ـبالمخـالفـة    الصـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــيانة الدور أعمال   مقابل  12/ 379إذن الصـ ــ ــ ــ ية للمولدات  الصـ
م رق مولد وذ  12الكهربائية لعدد   ـــــب العقد المي  ـــــنة    5م  لك حسـ ـــــالن  2021لسـ م لصـ

ــــركة ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل فقد   152,000الخدمات الكهرو ميكانيكية بمبلغ  القصب   لألعمال و   شــ
ــأن  لم يتم تحديد األ  ــ ــ ــ ــعار لوحظ بشـ ــ ــ ــ ــيانة  سـ ــ ــ ــ تم تحديد قيمة  و   والكميات لغرض الصـ

 مقطوعة شهرية لتنفيذ العمل دون تحديد مجال العمل بشكل دقيق. 

انيةحسابات خارج ال  ن  مت 

ــــامنية خالل  إجمال  بلغ    - ية والتضـ ــــير انيات التسـ ر ــــاب المير العهد الممنوحة عل حسـ
ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالغ    455,500م مبلغ  2021سـ ر بلغـــ  المبـ   حير

ر
ــار ا ــو الغير  دينـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة مبلغ  امسـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  453,870

انية المصـروفة منها العهدة  ت ن  مسويال ت   الرصيد غ  ما تم تسويته  العهد الممنوحة  المت 

انية التضامنية 1 ر  440,870 1,630 442,500 المير

ية 2 انية التسيير ر  13,000 0 13,000 المير

 453,870 1,630 455,500 اإلجمالي 
 

ــــجـل خـاص ـبالعهـد المـاليـة ـبالمخـالفـة لن  المـادة رقم ) - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 181عـدم مسـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــوية و  - ـــــر ال  المالية  العهد   إقفال عدم تسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة  مصـ م بالمخالفة لما 2021وفة خالل سـ
انية والحسابات والمخازن188نص  علي  المادة ) ر  . ( من الئحة المير

عل مراســـالت وزير  بناءا    دينار   400,000بقيمة    (.ج.ع ع )  / للســـيد  ف عهد مالية   -
ن مساعدة  أ لس الوزراءل كمساعدات بالرغم من  الحكومة ومج  رئيـسشؤون  الدولة ل

 . صيل لصندوق التضامن االجتماع  أ العائالت المحتاجة هو اختصاص 

 اإليرادات

ة من    يراداتبلغـــ  قيمـــة اإل  م  2021/ 12/ 30حبر    م2021/ 1/ 1المحققـــة خالل الفير
: دينارل وقد لوحظ بشأنها  2,031,838قيمة   

ر
 اآلن

 العامة.  إل اإلدارة  ةشـرقيالمنطقة ال إيرادات إحالةعدم  -

 بصف  دورية من الجهات وفروع الهيئة.  يراداتعدم تحصيل اإل  -
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-   
ر
ـــــة ـباإل   إحـاـلةتـأخر فروع الهيئـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ العـامة   إل اإلدارة  المحققـة  تيراداالتقـارير الخـاصـ

  وقتها. 
ر
 ا

 حساب الهيئة. يرادات إل الهيئة بمطالبة الجهات لتحويل اإل إدارة  عدم قيام -

-   
ر
ــــور ا ــ ــ ــ ــــتحقة وذلك نتيجة القصـ ــ ــ ــ ــــوم المسـ ــ ــ ــ امتناع العديد من الجهات عن دفع الرسـ

ــــرك ال  منها يراداتل  جل تحصــيل اإل أ جراءات الالزمة من اإل   اتخاذ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  –ة العامة للتبغ  شــــ
 . ضـرائبال مصلحة –وزارة الداخلية 

 عوائد استثمار الهيئة

ـــــا   تتمثل قيمة الفوائد عن ودائع المعاش   ــ ـــــاب اإل األسـ ــ ـــــاب    يرادات ووديعة حسـ ــ وحسـ
 : وقد لوحظ بشأنها ما يل   تنمية الرعايا االجتماعية كالتال  

ـــــرف إيقاف احتسـاب الفوائد عن الودائع الموجودة ب - ــ ـــ ــ ــ ــ   حددت    مصـــ
الجمهورية والبر

ــــبة   ــ ــ ــ ــ ــــرف وكذلك الودائع الموجود ب  % 70بنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ كتاب  عل  بناءا    ليبيا المركزي   مصـ
  العـام رقم )

ــنـة  1المؤتمر الوطبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن    م2013( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ إيقـاف التعـامـل ـبالمعـامالت  بشـ
 الربوية. 

ــبة للوديعة الموجودة بالأ  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف ما بالنسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الليب   الخارج   فقد كان  الفائدة    مصـ
ة   الــفــير عــن  ــــة  ــ ــ ــــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدره  2021/ 6/ 22حــبر    م2020/ 12/ 22مــن  الــمــحصـ ــ ــ وقـ مــبــلــغ  م 

 دوالر.  39,017.73

ــــرف تم تجميد الوديعة الموجودة بال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ مخاطبة ديوان عل  بناءا    الليب   الخارج     مصـ
  سنة  مصـرف المحاسبة لل 

ر
 . م2015ا

  الإدارة  قصور  -
ر
جاع الودائع الموجودة ا   اسير

ر
ــــرف الهيئة ا ــ ــ ــ ــ ــــرف المركزي و   مصــ ــ ــ ــ ــ   مصــ

 الجمهورية. 

 اتشـروعالم 

ــــال  بلغ   ــ ــــة  ال  إجمـ ــ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة خالل سـ ــ مـ المي  ــــدد    2021عقود  ــ ــــة    59عـ ــ بقيمـ ــــد  ــ ـــة  عقـ ــ ــــاليـ ــ إجمـ
وقد لوحظ    لدينـار   22,204,887.405  ما تم  ف   إجمـال  و   لدينـار   89,432,779.83

: بشأنها   
ر
 اآلن

ـــــاءالالزمـة إل   ـبالرغم من توفر التغطيـة المـاليـة - ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـانـة المقرات التـابعـة للهيئـة   نشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وصـ
  
ر
ــــك ا ــــدي  وإقرار ذلـ ــــة التقـ انيـ ر ــــةالمير ـــــامنيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة التضـ ــــ     ريـ ــور من إال أنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاك قصـ إدارة   هنـ

  متابعة الشـروعالم
ر
 ات المتعاقد معها. شـرك ات بالهيئة ا

ــــاء مدة التنفيذ   - ــــفر بالرغم من انقضـ ــــبة اإلنجاز صـ ــــاريــــع نسـ ر وجود عدد من المشـ تبير
 . % 20ز نسبة اإلنجاز فيها المحددة بالعقد وأخرى لم تتجاو 

ــــعف - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص  إدارة    ضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   تطبيق نصـ
ر
ر الهيئــــة ا فيمــــا يتعلق     واللوائن المنظمــــةالقوانير

ــــرك ات القانونية حيال الجراءاإل ب ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   لم تقم بةنجاز  شـ
    األعمال ات البر

ر
المكلفة بها ا

ــــيانة واإل  ــ ــ ــ ــ ــــاءصـ ــ ــ ــ ــ     نشـ
 
ــــ  علي  الئحة العقود  وفقا ــ ــ ــ ــ ــــنة  563ة رقم )اإلداريلما نصـ ــ ــ ــ ــ ( لسـ

 م. 2007

 . م2018-2017وجود عدد مشاريــــع معلقة ولم تكتمل عن سنوات سابقة  -
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 راتالسيا

ــيـارات التـابعـة للهيئـ - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــامن االجتمـاع  عـدد بلغ عـدد السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  83ة العـامـة للتضـ   حير
ر
ا

  ل19والمكاتب عدد   داراتمدراء اإل بلغ  الســــيارة الجديدة والمســــتعملة المســــلمة ل
: وقد لوحظ بشأنها   

ر
 اآلن

ـــــتالم - ــ ــ ــ ـــتثمار عدد  اإدارة    مدير  اسـ ــ ــ ــ ــ ـــــيارات من نوع    2السـ ــ ــ ــ وتويوتا    2013ودي أ من السـ
 . 2013كامري 

 ب مسـاعد المراقب المال  ل  2006تالم سـيارة نوع فولكس بورا  اسـ ▪
 
ن  انته   أ علما

ــتقالليــــة المراقــــب المــــال    أ ظيفيــــة مع الهيئــــةل بــــالمخــــالفــــة لمبــــدعالقتــــ  الو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
 ومساعدي . 

ـــــسلمنشـور   الثابتة بالمخالفة  األصـول عدم مسـك سـجل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ديوان المحاسـبة رقم   رئيــ
ــة   : م والذي ين  عل2018( لـسنة  11) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورة فتن سـجل لمتابعة وقيد حركــ " ر

" إلمكانية إحكــــــام الرقابة  إجراء عملية الجرد السنوي الثابتة ومطابقتها عند   األصول 
 عليها ومتابعتها. 

ن   -صندوق التضامن االجتماعي  فرع 
ُ
 م 2020لسنة    زليي

  قرار لجنة -
ر
الهيئة العامة لصـندوق التضـامن االجتماع   إدارة    غياب االختصـاصـات ا

ــنــة14م )رق  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2017  ( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدار بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عــامـة  التنظيم الــداخل  لفروع الهيئــة ال  إصـ
ــــامن االجتماع  و  ــ ــ ــ ــــندوق التضـ ــ ــ ــ ــــيم اإل إلصـ ــ ــ ــ ــــدر بتقسـ ــ ــ ــ والوحدات بالفروع   داراتنما صـ

 فقط. 

ــنــة  14بــالرغم من عــدم تطبيق القرار ) - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الواقع وبــالرغم من أرض    م عل2017( لسـ
ـــــلة الهيئة ــ ــ ــ ـــــأن   للفروع   مراسـ ــ ــ ــ ـــــور  بشـ ــ ــ ــ ـــــام  موافاتهم بتصـ ــ ــ ــ ـــــيمات الداخلية لألقسـ ــ ــ ــ للتقسـ

وحدة  أو   مناطة بكل قسـموالوحدات التابعة للفرع عل أن يـشمل التـصور والمهام ال
  القرارات الإال أن     م2017/ 05/ 09بتاريــــخ  

ر
ـــــس يتم اإلشارة ل  ا ــ ــ ــ ية للهيئة وكذلك  رئيــ

 . القرارات الفرعية للفروع 

ـــــات واإلطار التنظيم  وال - ــ ـــــاصـ ــ ــــريغ  غياب االختصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ    الموحد نتتشـ
ر
ج عن  الخلط ا

ـــــؤوليات اإل     داراتواجبات ومسـ
ر
ـــــعف من نظام الرقابة الداخلية ا ـــــام مما يضـ واألقسـ

 محاسبة وتصحين االنحرافات. 

ــــنة  - ـــ ــ ــ ــ م فيما يتعلق بالفح  والتحليل الدوري  2020غياب التقارير الدورية خالل سـ
ـــر للنتائج والمراكز المالية وإنما  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــة    التقرير عل بيان باألرقام والمبالغ  اقتصـ ــ الخاصـ

  تقرير واحـد فقط بـالمخـالفـة
ر
ــنـة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات ومـا تم  فـ  خالل السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ألحكـام    بـالتفويضـ

ــــعب العام120لمادة )ا    ( من قرار أمانة مؤتمر الشـ
 
ــــابقا ــــنة  38رقم )  سـ   و.ر 1371( لسـ

.  إصدار بشأن   الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ــتثنـائيـة عن ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لنواج  المـاليـة بـالفرع والجهـات التـابعـة ـل  غيـاب التقـارير اـلدوريـة االسـ
   من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام  (121لمادة )ألحكام ا  بالمخالفة

 
(  38رقم )  سابقا

ــــنة   ــ ــ ــــأن    و.ر 1371لسـ ــ ــ ــــدار بشـ ــ ــ ــــامن   إصـ ــ ــ ــــندوق التضـ ــ ــ الالئحة المالية للهيئة العامة لصـ
 .  االجتماع 
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ـــــهر  لم يقم المراجع الداخل  بةعداد برنامج مراجعة يغط  مدة ال   - ـــ ــ ــ ــ تقل عن ثالثة أشـ
ـــــرف السنة المالية وبالتال  غاب  الرقابة عل تحصيل األموال وعل   وال تتجاوز    الصــ

ــعـب 122لمـادة )ألحكـام ا  الجرد بـالمخـالفـةأعمـال  وعل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من قرار أمـانـة مؤتمر الشـ
   العام

 
ــابقا ــ ــنة  38رقم )  سـ ــ ــأن   و.ر 1371( لسـ ــ ــدار بشـ ــ الالئحة المالية للهيئة العامة   إصـ

. لصندوق التضا   من االجتماع 

  التبويب -
ر
    غياب التبويبو   وجود أخطاء ا

ر
ـــــائم الدفع بالرغمأغلب  ا ــ ــ ــ من وجود    قسـ

ــــجالت وبالتال  غياب المراجعة   حيل للسـ
  الير
ر
ختم المراجع الداخل  عليها وكذلك ا

المالية والمستندية للحسابات الختامية والمراكز المالية وما يتعلق بها من سجالت 
ــــويرها  ودفاتر وإعداد التقار  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالمتها ومدى مطابقتها وتصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوص سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ير الالزمة بخصـ

هـا عل المركز المـال  للهيئـة بـالمخـالفـة (  122لمـادة )ألحكـام ا  للواقع وبيـان مـدى تـأثير
   من قرار أمانة مؤتمر الشــــعب العام

 
ــابقا   إصــــدار بشــــأن   و.ر 1371( لســــنة  38رقم )  ســ

 .  الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ــــندة ل  - ــ ــــات المسـ ــ ــاصـ ــ ــ ــــعف كفاءة المراجع الداخل  فيما يتعلق باالختصـ ــ    ضـ
 
بأن   علما

ــــط  ــ ـــ ــ ــ ــ ــؤوليــاتــ  وواجبــاتــ  جلهــا تتعلق  أغلــب    أن  بــالرغمإدارة    خريــــج دبلوم متوسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مسـ
 بالنظام المال  والدورة المستندية المالية. 

ــــوص   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسبخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـات درجتـ  الوظيفيـ رئيــ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   من  9ة )لجنـة المشـ
+ عالوة( والبر

ض   ــــتقل درجت  عن الثانية عشــــ ال أ المفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ من قرار   (88لمادة )ألحكام ار بالمخالفة  ــ
ــــعب العام    أمانة مؤتمر الشـ

 
ــــابقا ــــنة  38رقم )  سـ ــــأن   و.ر 1371( لسـ ــــدار بشـ الالئحة  إصـ

 .  المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

يات وفق القرار رقم ) - أعضـــاء والذي    3  م2019لســـنة  (  18عدد أعضـــاء لجنة المشـــير
ــاء بــالمخــالفــة   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ض أن يكلف بهــا أربعــة أعضـ من قرار  (88لمــادة )ألحكــام امن المفير

ــــعب العام    أمانة مؤتمر الشـ
 
ــــابقا ــــنة  38رقم )  سـ ــــأن   و.ر 1371( لسـ ــــدار بشـ الالئحة  إصـ

 .  المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ــو  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاء اللجنـة درجتهم الوظيفيـة  بخصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة بـالمخـالفـة  قـل من اـلدرجـة اأ ص أعضـ لعـاشر
ــــعب العام  (88لمادة )ألحكام ا ــ ـــ ــ ــ ــ    من قرار أمانة مؤتمر الشـ

 
ــــابقا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

.   إصدار بشأن   و.ر 1371  الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ـــــو مال  بالمخالفة   - ــ   وال عضـ
ر
ـــــو قانون ــ ــاء اللجنة ال يوجد عضـ ـــ ــ ـــــمن أعضـ ــ ألحكام  من ضـ

ــــعب العاممن قرار أما   (88لمادة )ا ــ ــ    نة مؤتمر الشـ
 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ــ   و.ر 1371( لسـ

.  إصدار بشأن   الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ها بتقدير األ  -   جميع محا ر
ر
يات ا ـــــير ــ ــ ـــــعار عدم قيام لجنة المشـ ــ ــ بقدر ما يمكن من   سـ

ــتعانة ب ــ ــــوقالدقة وذلك باالسـ ــعار السـ ــ ــابقةأو   أسـ ــ ــعار األ أو   التوريدات السـ ــ طية  لنما  سـ
ر الفواتير فقط بالمخالفة  إو  ـــلة بير ــ ــ ــ ــ ( من 14لمادة )ألحكام انما اعتمدت عل المفاضـ

ــــعبية العامة ــ ــ    قرار اللجنة الشـ
 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  563رقم )  سـ ــ ــ ــــدار ب  م2007/ و.ر 1375( لسـ ــ ــ  ةصـ

 ة. اإلداريالئحة العقود 

ــنــــة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الجرد الفعل  للجنــــة الجرد خالل سـ
ر   البيــــانــــات بير

ر
وجود تنــــاق  وتعــــارض ا

ر    م2020 ـــــس  ادة إف وبير ــ ـــ ــ ــ ــ  وحدة الحركة فيما يخ  حالة ووضـع السـيارات فوفق  رئيــ
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ــــر  ــ ــ ــ ــ ــــس  إفادة الجرد مستهلكة ووفق   محضــ ــ ــ ــ ــ وحدة الحركة بأنها متوسطة وواحدة   رئيــ
 . معدومة

  ظل غياب   -
ر
ـــــة بالفرع وا ــ ــ ـــــائم الدفع الخاصـ ــ ــ   جميع قسـ

ر
ـــــب   ا ــ ــ غياب التوجي  المحاسـ

  هذا الشأن. 
ر
انية ا ر  لدور شؤون الحسابات والمير

ــــوص   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــبـــة  يراداتوحـــدة اإل بخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لجرد الخ ينـــة لبنـــد النقـــديـــة وجود فـــائ     بـــالنسـ
ــــال   إجراءولم يتم    دينار   55بالخ ينة بقيمة   ــ ــ ــ ــــافت   إيصـ ــ ــ ــ إل   توريد بقيمة الفائ  واضـ

ــــراف عهدة ال ــ   حساب األ   صــ
ر
لمدة شهر عل األكير حبر يتسبر معرفة    ماناتويقيد ا

ـــــاف  ـــ ــ ــ ــ ـــــن يضـ ـــ ــ ــ ــ ـــــدره فإذا لم يتضـ ـــ ــ ــ ــ ألحكام  يئة بالمخالفة  المتنوعة لله يراداتاإل إل   مصـ
ــــعب العام  (49لمادة )ا ــ ــ    من قرار أمانة مؤتمر الشـ

 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ــ   و.ر 1371( لسـ

.  إصدار بشأن   الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ر المبالغ المصـــروفة حسب تقرير المصـــروفات الصادر  -   الصـــرف بير
ر
وجود تضارب ا

ر ق  ر  من المراقب المال  وبير ــائم الدفع حيث تبير ــ ــ ـــــروفةأ سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ   ن إجمال  المبالغ المصـ
ـــــجل   7دينار عل بند نفقات العالج الباب    107,500 ــ ــ ــ   سـ

ر
  التبويب ا

ر
نتيجة خطأ ا

ــــة ببند  ـــ ــ ــ ــ ــــائم الدفع الخاصـ ـــ ــ ــ ــ االعتماد من المراقب المال  حيث تم  ف جزء من قسـ
 المساعدات النقدية عل نفس الباب. 

-    
ر
ر المبالغ ال  الصـــرف وجود تضارب ا ــر بير ــر وفة حسب تقرير المصـ وفات الصادر مصـ
ر  من المراقب ال ــائم الدفع حيث تبير ــ ــ ر قسـ ـــــروفةالمبالغ ال إجمال  ن  أ مال  وبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   مصـ

ـــــاعـدات النقـديـة البـاب  ع دينـار   32,100 ــ ـــ ــ ــ ــ     3ل بنـد المسـ
ر
  التبويـب ا

ر
نتيجـة خطـأ ا

ــــجل اال  ــــة   عتماد سـ ــــائم الدفع الخاصـ من المراقب المال  حيث تم  ف جزء من قسـ
 ببند نفقات العالج عل نفس الباب. 

ـــــسقيمة قـسيمة دفع من قبل   اسـتالم - ــ ـــ ــ ــ ــ ألحكام  وحدة الـشؤون المالية بالمخالفة    رئيــ
ــــعب العام59لمادة )ا ــ ــ    ( من قرار أمانة مؤتمر الشـ

 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ــ   و.ر 1371( لسـ

ــــأن  ــ ــ ــ ــــدار بشـ ــ ــ ــ ــــندوق االالئحة الم إصـ ــ ــ ــ    الية للهيئة العامة لصـ
ــــامن االجتماع  والبر ــ ــ ــ لتضـ

ــــ  عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ف لمــا هو أكير من مــائــة دينــار إال إذا كــانــ     ال أ نصـ
ر
تقبــل التوكيالت ا

 التوكيالت رسمية. 

ـــــسقيمة قـسيمة دفع من قبل   اسـتالم - ــ ـــ ــ ــ ــ ألحكام  وحدة الـشؤون المالية بالمخالفة    رئيــ
ــــعب العام59لمادة )ا ــ ــ    ( من قرار أمانة مؤتمر الشـ

 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ــ   و.ر 1371( لسـ

ــــأن  ــ ــ ــ ــــدار بشـ ــ ــ ــ ــــامن االجتماع  وا إصـ ــ ــ ــ ــــندوق التضـ ــ ــ ــ    الالئحة المالية للهيئة العامة لصـ
لبر

ــــ  عل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    ف لمــا هو أكير من مــائــة دينــار إال إذا كــانــ     ال أ نصـ
ر
تقبــل التوكيالت ا

 التوكيالت رسمية. 

مكافآت  وفات األخرى عل البند  مصـر من قبل الهيئة عل باب الدينار    4800 ف   -
مصــاريف خاصــة بالمكافآت بســبب غياب  أي   وحوافز والذي من خالل  يتم تحميل

ــــمن قرار  ـــ ــ ــ ــ   تحكم  وغياب  من ضـ
ــــعب العام  البنود البر ـــ ــ ــ ــ    مؤتمر الشـ

 
ــــابقا ـــ ــ ــ ــ (  38رقم )  سـ

ــــنة   ــ ــ ــــأن    و.ر 1371لسـ ــ ــ ــــدار بشـ ــ ــ ــــامن   إصـ ــ ــ ــــندوق التضـ ــ ــ الالئحة المالية للهيئة العامة لصـ
 .  االجتماع 
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  تقرير  -
ر
ــــروفات للمراقب المال  و ال  غياب التبويب الخاص بها ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ   مكافأة   ك إثباتمصـ

ــالرغم ر بـ ــاملير ــاب  نـــ  وفق تبويـــب التفوي  محأ من    لغير العـ ــايـــ  8ملـــة عل البـ ة  الرعـ
 مدفوعات األطباء والمساعدات لبع  الوق .  5الصحية واالجتماعية عل بند 

-   
ر
ــــرف وجود خلط ا ــ ــــرف عل و   لنفس الموظف فالمرة األول كان التفوي   الصــ ــ الصــ

  لألشهر  
ر
ـــــرف والمرة الثانية كان التفوي  و م  2020/ 6-5-4-3-2-1الباب الثان ـــ ــ ــ ــ   الصــ
انية ر  م. 2020/ 12-11-10-9-8-7التضامنية لألشهر  عل المير

  2020/ 1من شـــهر    األشـــهر ومزايا والبدالت للمراقب المال  عن جميع    مكافأة  ف   -
ــهر  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    2020/ 12 حبر شـ

 
ــلبـا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتقالليـة المراقـب المـال  ومخـالف   ممـا يؤثر سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل اسـ
 لمعايير الرقابة والمراجعة واالستقاللية. 

 بمعبر تســديد الســلفة    70م قيمة  وخصــ  دينار   5000بقيمة    منن ســلف -
 
دينار شــهريا

ر مدير الفرع   6عل مدة  ــــية المعد بير ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ ــــلف الشـ ــ ــ ــ ــــنوات وفق لعقد قب  السـ ــ ــ ــ سـ
االجتماع   الهيئة العامة لصـــندوق التضـــامن  إدارة    لجنة وكذلك قرار   وطالب الســـلفة

ــــنة  05رقم ) ــ ــــأن    م2020/ ـه1441( لسـ ــ   الهيئة   آليةبشـ
ــــلف المالية لموظقر ــ منن السـ

ـــــامن االجتماع  وفروعها وهذا بالمخالفة   ـــــندوق التضـ (  77لمادة )ألحكام االعامة لصـ
   من قرار أمانة مؤتمر الشــــعب العام

 
ــابقا   إصــــدار شــــأن ب  و.ر 1371( لســــنة  38رقم )  ســ

  أجازت عل تقرير  
ــامن االجتماع  والبر ــندوق التضـ الالئحة المالية للهيئة العامة لصـ

ــــمن األ  ــ ــ ــ ر بالهيئة بقرار يتضـ ــــطة للعاملير ــ ــ ــ ــية والمقسـ ــ ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ ــــلف الشـ ــ ــ ــ ــــسنظام للسـ ــ ــ ــ   سـ
 والضوابط المنظمة لذلك عل أن تسوى خالل سنة من تاريــــخ  فها. 

   ف العهد المؤقتة ألكير من  -
ر
ــــع ا ــ ــــخ  ولنفس    التوسـ ــ ــــخ  ألكير من مرة شـ ــ الشـ

 . غلبها للمكاتب وليس لمراكز التأهيلأ و 

 الخزينة

ــائم الدفع ال يتم التوقيع عليها من الأ  - ــ ـــــراف غلب قسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــب ترقيم  وغير مر   صـ تبة حسـ
( من قرار 60لمادة )ألحكام االصـــكوك بالمخالفة  أرقام   نما مرتبة حســـبإالقســـيمة و 

ــــعب العام    أمانة مؤتمر الشـ
 
ــــابقا ــــنة  38رقم )  سـ ــــأن   و.ر 1371( لسـ ــــدار بشـ الالئحة  إصـ

 .  المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ــــكوك و  - ــ ـــ ــ ــ ــ ئ فيمـــا يتعلق بـــدفـــاتر الصـ ــتالملوحظ عـــدم وجود جرد دوري مفـــاج  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هـــا  اسـ
ـــــراف وحفظها واسـتعمالها من ضـمن عهدة ال ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 63لمادة )ألحكام ابالمخالفة    صـــ

ـــــعب العام ــ ــ ـــــاب  قرار أمانة مؤتمر الشـ ــ ــ  سـ
 
ـــــنة  38رقم )  قا ــ ــ ـــــأن   و.ر 1371( لسـ ــ ــ ـــــدار بشـ ــ ــ  إصـ

 .  الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

  حسـاب رقم ) -
ر
( لوحظ اختالف تسـلسـل دفاتر الصـكوك 462بخصـوص الباب الثان
ض   من المفير

ـــــل ترقيمها بالمخالفة  أي   والبر ـــ ــ ــ ــ ـــــلسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــب تسـ ـــ ــ ــ ــ ألحكام  يتم تحريرها حسـ
ــــعب العام  ( من قرار أمانة مؤتمر 64لمادة )ا ــ ــ    الشـ

 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ــ   و.ر 1371( لسـ

.  إصدار بشأن   الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

ـــــس بخصوص أبواب غرفة الخ ينة ال - ــ ــ اق فه     قفال ية غير محكمة اإلرئيــ
وقابلة لالخير

انية و  ( من الئحة52لمادة )ألحكام ابالمخالفة   pvcعبارة عن باب   ر ــاباتالمير ـــ ــ   الحسـ
 والمخازن. 
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-   
ر
ـــــائم الدفع غيابأغلب  ا ـــ ــ ــ ــ   لهويةأي إثبات    قسـ

ر
ـــــتلم بالمخالفة    قانون ـــ ــ ــ ــ ألحكام  المسـ

ــــعب العام60لمادة )ا ــ ــ    ( من قرار أمانة مؤتمر الشـ
 
ــــابقا ــ ــ ــــنة  38رقم )  سـ ــ ــ   و.ر 1371( لسـ

.  إصدار بشأن   الالئحة المالية للهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماع 

-   
ر
ــائم الدفع غياب  أغلب  ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــيمة الدفع من الباب والبند والمبلغ  قسـ ــ ــ ــ ــ   قسـ

ر
التبويب ا

ـــــرف المعتمد وكذلك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــجل اال   منصـ ــــفحة سـ ــــيد وصـ وتوقيع المراقب    عتماد والرصـ
 .  المال 

ـــــدار و   عقود   ةبرامالجهة بإدارة    قيام - ــ ــ ـــــول عل إقرار كتان   من  إصـ ــ ــ تكليفات دون الحصـ
ـــــاعـــده بـــالمخـــالفـــة  أو    المراقـــب المـــال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة    ( من الئحـــة26لمـــادة )ألحكـــام امسـ ر المير

 والحسابات والمخازن. 

ـــــرف لها وكذلك    اعتماد  ف مبالغ دون وجود   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ غير مخصـــ  لها    اعتماد عل    الصـ
ـــــعب العام58لمادة )ألحكام ابالمخالفة      ( من قرار أمانة مؤتمر الشـ

 
ـــــابقا (  38رقم ) سـ

ــــنة   ــ ــ ــــأن    و.ر 1371لسـ ــ ــ ــــدار بشـ ــ ــ ــــامن   إصـ ــ ــ ــــندوق التضـ ــ ــ الالئحة المالية للهيئة العامة لصـ
 .  االجتماع 

 ترهونة   - صندوق التضامن االجتماعي رع ف 

ــــور  - ــ ــ ــ   من أهمها إعداد تقارير دورية  قصـ
  أداء مهام  والبر

ر
مكتب المراجعة الداخلية ا

ــير العمـل وإظهـار أهم المالحظـات والظواهر واإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات الالزمـة لمعـالجتهـا  جراءعن سـ
 بة األومخاط

ا
 . قسام والوحدات باالنحرافات للعمل عل تالفيها مستقبع

ـــــرف تع يز المستندي ألغلب قسائم  ضعف ال - وعدم استيفاء المستندات الدالة    الصــ
ــــرف عل   ــ ـــ ــ ــ ــ     الصــ

ر
( من الالئحة المالية  28لمادة )ألحكام االحاالت بالمخالفة  أغلب  ا

انية والحسابات والمخازن. 99المادة رقم )و  للصندوق ر  ( من الئحة المير

ــــائم ال - ــ ــ ــ ــ الذي يعتي  عل و   دفعغياب توقيع وختم المراقب المال  عل العديد من قسـ
ــاســـ    ـــــرف أسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ    الصـ

 
ــليما  و   سـ

 
 مما يعد مخالفا

 
( من الئحة 19لمادة )ألحكام ا  صـــحيحا

انية ر  المخازن. و  الحساباتو  المير

اف عدم  - ــــ  و  عل المخازن  اإلشر ــــب ما نصـ ــــجالت حسـ ــــك السـ التأكد من القيام بمسـ
انية ر  المخازن. و  الحساباتو  علي  الئحة المير

ــــتندات   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف عدم ترقيم جميع المسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالرقم الخاص بالخ ينة فيما يخ   الصـ
ـــــف التحليل    ـــ ــ ــ ــ قيم عل الكشـ

ـــــتمارات  ف المرتبات حيث لوحظ االكتفاء بالير ـــ ــ ــ ــ اسـ
ــتنـدات بـالمخـالفـة لن  المـاد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المسـ

ر
الئحـة ال( من  60) ة العـام فقط دون ترقيم بـاا

ــــرف الص المالية للصندوق كذلك لوحظ عدم الختم عل المستندات   ــ ــ ــ ــ ومتيداتها ما   ــ
ــــرف(يفيد )تم   ــ ـــ ــ ــ ــ   الصــ

 
الئحة ال( من 60لتكرار  فها بالمخالفة ألحكام المادة )  تفاديا

ــــيمة   ــ ــ ــــة بقسـ ــ ــ ــــتكمال كافة البيانات الخاصـ ــ ــ ــتيفاء واسـ ــ ــ ــ ــــندوق. مع عدم اسـ ــ ــ المالية للصـ
ــــرف  ــ ـــ ــ ــ ــ   كتابة رقم حساب المستفيد واسم ال  الصــ

ر
ــــرف والمتمثلة ا ــ ـــ ــ ــ ــ  وعدم  مصــ

 
وايضا

 . ستالمعند اال  الصـرف ن ذوقيع  عل إكتابة اسم مستلم الصك وت

ــم من  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــابقة ولم تخصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــكوك معلقة ومرحلة من عدة سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر وجود صـ تبير
  الحساب ال

ر
ــرا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قد و   األول   خاصة بحساب الباب  م2020/ 12/ 31   حبر تاريــــخ مصــ
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ــأنهـا  جراءاإل  اتخـاذ ل دون  دينـار   296,261جمـاليـة  بلغـ  قيمتهـا اإل  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات القـانونيـة بشـ
ر )وذلـــك بـــالمخـــالفـــة لن  المـــا  انيـــة162  ل118دتير ر ـــــابـــاتو   ( من الئحـــة المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الحسـ

 . المخازنو 

ــنـــة   5/ 120-93بموجـــب قيمـــة الـــدفع رقم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ينـــار د 4,790,420م بقيمـــة  2020لسـ
ــــا  ــ ــــهر    تويمثل المعاشـ ــ ــــية لشـ ــ ــــاسـ ــ ــــنة  أ األسـ ــ ومن خاللها لوحظ عدم م  2020بريل لسـ
 الدفع. مكتب المراجعة الداخلية عل قسيمة و  توقيع المراقب المال  و  وجود ختم

ـــــيمة الدفع رقم   - ــ ــ ـــــهر    105بموجب قسـ ــ ــ ـــــنة    7لشـ ــ ــ   دينار   119,400بقيمة  م  2020لسـ
وقد لوحظ من خاللها  ل  ة زينة ليبيا لخدمات النظافةشـــــرك ويمثل قيمة سداد فواتير  

 :  
ر
 اآلن

ــــر تحميل بند  - ــ ــ ــــر المراكز بو   وفات نظافة المؤسساتمصــ ــ ــ حيث    هالوفات ال تخص مصــ
ر  ف قيمـة النظـافـة م مع العل العقـبنـاءا    تبير ــــركـد المي  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة حيـث تم تحميـل  شـ

ــــر  ـــ ــ ــ ــ ر أن النظافة عل بند ال يخصها   وفاتمصــ   حير
ر
ــــرف أوج     ا ـــ ــ ــ ــ الصحيحة لهذا   الصــ

ــــات ــ ــــسـ ــ ض  ل الفرع إدارة   ال تخ و   مراكز التأهيلو  البند تخ  المؤسـ وكان من المفير
ــــر تحميلهـا تلـك ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــممصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   القسـ

ر
  ا
ر
انيـة الفرع األول   وفـات عل البـاب الثـان ر بمير

ـــــر "ال ــ ــ ــ ية" وذلك بالمخالفة  وفات امصــ الئحة المالية  ال( من 17لمادة )ألحكام التسيير
 . للهيئة

ــــدفع رقم   - ــــة الـ ــــيمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب قسـ ــــة    2020/ 12/ 256بموجـ ــــار   20,749بقيمـ ـــــالن    دينـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لصـ
ــــائــــد وذلــــك مقــــابــــل تزويــــد فرع الهيئــــة ترهونــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ معــــامالت هــــارون لإلطــــارات والنضـ

: بةطارات ونضائد ومن خالل لوحظ   
ر
 اآلن

ـــــسقيام   - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــم الحركة  رئيــ ــ ــ ـــــامن    ةلبا النقل بةعداد مطو  قسـ ــ ــ ـــــندوق التضـ ــ ــ لمدير فرع صـ
ــتهــدفــة والمحتــاجـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــائــد دون تحــديــد المركبــات المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ترهونــة بتوفير إطــارات ونضـ

 طارات. الكمية المطلوبة من كل نوع من اإل عدم تحديد إل  لإلطارات باإلضافة

ر أن السيارات المملوكة والموجو   15شـراء النضائد عدد  قيام   ▪   حير
ر
إدارة  دة لذا ا

ب  واحدة منها غير صــالحة لالســتعمال حســب ما أفاد  ل  ســيارات  7الفرع عددها  
ــــس ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــراءيدل عل أن   مما   لالنقلو   وحدة الحركة  رئيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ أي   يتم دون وجود   الشـ

  . الشـراء ضوابط منظمة لعملية 

ـــــاحل لبيع اإلطارات   ▪ ــ ــ ــ لوحظ أن الفاتورة المقدمة من دروب لبيع اإلطارات والسـ
التنسيق  و   وذلك من ناحية الخط   نفس النسق والفواتير متشابهة  والنضائد عل

 . الشـراء مما يدل عل وجود تالعب عملية 

ر بينها.  ▪  عدم وجود ختم خاص بالفواتير المبدئية والنهائية لتوضيحها والتمير

ــتالم  إذن ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــافـة  اسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المخـازن بـاإلضـ إل  المخـازن غير مختوم عليـ  من قبـل أمير
ـــــسغياب توقيع وختم   ــ ـــ ــ ــ ــ أن  غير كما  مخازن   اسـتالم إذنقسـم المراجعة عل    رئيــ

 . محدد التاريــــخ 
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 صندوق دعم الزواج 
 م2020-2019-2018عن السنوات المالية  

 الداخلية    الرقابةنظام  

-   
ر
اف قصـــور دور المراقب المال  ا ــم الشـــؤون المالية دون    اإلشر ــير العمل بقسـ عل سـ

ــــندة ل    ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ انية    (24المادة )وفق أحكام  مراعاة االختصـ ر من الئحة المير
 . والحسابات والمخازن

ـــــر عدم فاعلية المراجع الداخل  و  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ    اختصـ
 
ــــتنديا عمل  عل مراجعة المدفوعات مسـ

ــباب   وعدم إعداد تقارير دورية ــ ــن فيها أسـ ــ ـــــرف يوضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــتندات  إرفاق   بدون  الصـ المسـ
 للصـرف. المتيدة 

ــــرف   أذوناتعدم ختم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرف وجميع المسـتندات المرفقة لها بختم يفيد   الصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الصـــ
انية والحسابات والمخازن. 105بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــول واالكتفاء بعملية   - ــ ــ ــ ــــر عدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   إجراءدون    فقط   الحصـ
ــــوفات الجرد واأل ــ ــ ــ ــ ر كشـ ــــدة المطابقة بير ــ ــ ــ ــ ــــتا   رصـ ــ ــ ــ ــ ية بدفير أسـ ذ المخازن لتحديد الدفير

ــــ  االختالف   ــــة  إأوجـ ــــالفـ ــــالمخـ ــــك بـ ــــدت وذلـ ــــام ان وجـ ــــادة )ألحكـ ــــة من الئ  (299لمـ حـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ـــــاب األ  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــجـل تحليل  لحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسيكون    مـانـاتعـدم وجود سـ ــ ـــ ــ ــ ــ والمرجع بمتـابعـة   األسـ
امـات عنـد   ر انيـة    (163)المـادة  بـالمخـالفـة ألحكـام نفـاقالقيـد واإل االلير ر من الئحـة المير

 . والحسابات والمخازن

ــــندوق بإدارة    قيام - ــ ــ ــ ــــراءعمليات  أغلب    ةتمامالصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ عن طريق التكليف المباشر    الشـ
ر   . ةاإلداريمن الئحة العقود  (10-9)بالمخالفة لن  المادتير

ــالثابتة وتدوين البيانات    األصــــول عدم مســــك ســــجل   -  ية المتعلقة بكل أصــــلاألســــاســ
ــور   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسعل حـدى وذلـك لمتـابعتـ  والمحـافظـة عليـ  بـالمخـالفـة لمنشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ديوان  رئيــ

 . م2018( لسنة 11المحاسبة رقم )

ـــــرف ال - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عن العمل وتحال مرتباتهم للصـــندوق    تصـــــ ر المنقطعير   مرتبات الموظفير
ر
ا

 ة المالية بةيقاف تلك المرتبات. ات الصحيحة بمخاطبة وزار جراءاإل  اتخاذ دون 

 األول    الباب

ـــــر بلغ  جملة   ة من  عن األول    وفات البابمصــ م  2020/ 12/ 31إل   م2020/ 1/ 1الفير
ر بلغــــ  الحواالت المــــاليــــة مبلغ قــــدره    906,725مبلغ قــــدره     حير

ر
  700,242دينــــار ا

ر األول  للباب الصـرف  أذوناتمن خالل مراجعة ل دينار  : تبير  
ر
 اآلن

ر بــالتجــاوز    12,800قــدره   تم  ف مبلغ - ــــة واإلقــامــة للعــاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار من بنــد اإلعــاشـ
 . وبدون وجود تغطية مالية

  والمكــافــآت  دينــار من بنــد مقــابــل العمــل اإل   107,356تم  ف مبلغ قــدره   -
ر
ــاا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ

 . بالتجاوز وبدون وجود تغطية مالية
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ــــهرية بالحواالت المالية   - ــ ــــوفات المرتبات الشـ ــ المحالة من وزارة من خالل مقارنة كشـ
ـــــندوق وال يتبعون ـــــماء ترد مرتباتها للصـ ر وجود أسـ ـــــندوق حيث  إدارة   المالية تبير الصـ

 . دينار  109,609بلغ  القيمة مبلغ قدره 

ر كــان اال   119,356ة قــدرهــا  إجمــاليــ ف مكــافــآت مــاليــة بقيمــة   -   حير
ر
  عتمــاد دينــار ا

  البند مبل  12,000المقرر للبند مبلغ 
ر
 . دينار  107,356غ دينار حيث بلغ العجز ا

ــــــس ف مرتبات   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    دينار   5210الصــــندوق البالغة  إدارة   رئيــ
 
بالمخالفة بدون شــــهريا

ــا ـــة من فــ ــــهريـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  الشـ ــاتـ ـــة مرتبــ ـــة حيــــث يتم تغطيـ ــاليـ ـــة من وزارة المــ ــاليـ ـــة مــ ئ   حوالـ
 . الحواالت الشهرية سالفة الذكر 

ـــــسقيمة مرتبات    اعتماد تم   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــندوقإدارة   رئيــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عل قرار المجلس الرئا   بناءا    الصـ
  رقم  

ــــنة    (24)لحكومة الوفاق الوطبر ــ ــ ــ ــ ــــأن   م2020لسـ ــ ــ ــ ــ ــــاء الهيئات  بشـ ــ ــ ــ ــ معاملة ر سـ
 
 
نـ  ال يوجـد قرار من المجلس الرئـا    أ ع العلم م العـامـة معـاملـة وكالء الوزارات مـاليـا

ــــســــ  )ع.ال(  / بتســــمية الســــيد  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   رئيــ
 
  مكلف من وز ا

ير  إلدارة الصــــندوق حيث أن المعبر
 . م2014/ 11/ 13بتاريــــخ  (2014-66) الشؤون االجتماعية بالكتاب

ي 
ن
   الباب الثان

   مصـر بلغ  جملة  
ر
ة من  عن  وفات الباب الثان م  2020/ 12/ 31  حبر   م2020/ 1/ 1الفير

ر بلغــــ  الحواالت المــــاليــــة مبلغ قــــدره    468,486مبلغ قــــدره     حير
ر
  476,998دينــــار ا

ر  أذوناتمن خالل فح  ومراجعة ل دينار    تبير
ر
:  ف الباب الثان  

ر
 اآلن

 ضـرائب. ال الفواتير النهائية لدى مصلحةعدم تصديق  -

( من الئحة 103لمادة )ألحكام االصــك باســم الجهة الموردة بالمخالفة   إصــدار عدم  -
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

ــــتندي لبع    - ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ــ ـــــرفل    أذوناتضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــافةالصـ ــ ــ ــ إرفاق   عدمإل   باإلضـ
 –مخازن   استالمإذن )ال  سبيل المثعل   ومنها   الصــــرف المستندات المتيدة لعملية  

ــتندات( ــ ــ ــ ــ ــــل المسـ ــ ــ ــ  لن  المادة )ل األمر  أصـ
 
انية    (99الذي يعد مخالفا ر من الئحة المير

 . والحسابات والمخازن

ر   دينار   79,840  تظهر عينة الفح  بقيمة -   رئيــــسمرتبات  و    ف مكافآت لموظفير
ــنــــدوق من بنــــد    اإلدارة مجلس   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   للصـ

ــافــــآت لغير داخــــل الكــــادر الوظيقر أتعــــاب ومكــ
ر   . العاملير

ــــرف ال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   أموال الدولة بالمجان بالمخالفة ألحكام  تصـ
ر
( من القانون  24المادة )  ا
 : والجدول التال  يوضن ذلك  النظام المال  للدولة

 التاريــــخ  القيمة  إذن الصـرف  البيان  ت

  قرية المغرب العرن     إيجار  1
ر
 م 2019/ 11/ 25 30,000 11/ 27 فيال سياحية ا

اء عدد  2  م 2019/ 12/ 30 16,995 12/ 46 أيفون   أجهزة  3شر

ر لمدة سنة بأكير من قيمتهم الحقيقية بالسوق   إيجار  3  م 2019/ 12/ 30 45,000 12/ 47 سيارتير

اء عدد  4  م 209/ 12/ 30 5,500 12/ 62 هاتف نوع هواوي أجهزة  2شر
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 قطاع الشباب والرياضة 
 وزارة الرياضة 
 الرقابة الداخلية

ـــــةعـدم   - ــ ـــ ــ ــ ــ   لوزارة الريـاضـ
( من 125لمـادة )ألحكـام ابـالمخـالفـة   اعتمـاد المالك الوظيقر

 عالقات العمل والئحت  التنفيذية. بشأن  م2010( لسنة 12القانون رقم )

  القيــام بــالمهــام المنــاطــة بــ  عل أ مــل وجــ ل   -
ر
ــور مكتــب المراجعــة الــداخليــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قصـ

ــر حيث   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ئ للخ ينة    إل إجراء عل العمل اليوم  دون أن يمتد   اقتصـ الجرد المفاج 
  
ر
شــــاد بها ا   القرارات المناســــبة باإلضــــافة  اتخاذ والمخازن بالشــــكل المطلوبل لالســــير

 ة الصحيحة. عدم إعداد التقارير الدورية بالطريقإل 

ــــول واالكتفاء بعملية   - ــ ــ ــ ــــر عدم القيام بالجرد الفعل  لألصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   إجراءفقط دون    الحصـ
ـــــوفات الجرد واأل ـــ ــ ــ ــ ر كشـ ـــــدة المطابقة الفعلية بير ـــ ــ ــ ــ ـــــتاذ المخزن   رصـ ـــ ــ ــ ــ ية بدفير أسـ الدفير

انية والحسابات والمخازن. 299بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ر )الصـــــر   أذوناتعدم استيفاء البيانات لبع    - (  100-99ف بالمخالفة لن  المادتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

ات الصــحيحة حيال بع  الصــكوك المعلقة بالرغم من تجاوزها  جراءاإل   اتخاذ عدم  -
ــــادة ) ــ المـ ــــة لن   ــ ــــالفـ ــ ــــالمخـ ــ بـ ــــك  ــ ــــة وذلـ ــ ــــانونيـ ــ القـ ــــدة  ــ ــــة  118المـ ــ انيـ ر المير ــــة  ــ ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

ـــــاكعدم  - ـــــجل لقيد    إمسـ ـــــول سـ الثابتة والمنقولة لمتابعتها ومطابقتها مع الجرد   األصـ
ــــرقةالســنوي لحمايتها من ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     ســــ

    – والضــياع مثل )أراضر
ر
 –  أثاث  –  ســيارات –  مبان

 معدات(. 

امات الماليةل سـجل   إمسـاكعدم  - ر : )سـجل متابعة االلير  
ر
بع  السـجالت المتمثلة ا

ـــــجل متابعة اال  ــ ــ ـــــمانل سـ ــ ــ ـــــجل متابعة  عتمادمتابعة خطابات الضـ ــ ــ ـــــتنديةل سـ ــ ــ ات المسـ
 دفاتر الصكوك(. 

ـــــرف ظهور بع  المعلقات بمذكرات تسـوية حسـاب ال - ــ ـــ ــ ــ ــ يعود تاريخها لسـنوات    مصـــ
ــابقـة دون   ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأنهـا جراءاإل   اتخـاذ سـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ يعـد مخـالفـة ألحكـام المواد  ممـا   لات القـانونيـة بشـ

انية والحسابات والمخازن. 118-122) ر  ( من الئحة المير

ــــتندات المرفقة ب - ــ ــ ــــرف   أذوناتعدم التوقيع والختم عل كافة المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ )الفواتير    الصـ
 لعدم تكرار  فهال

 
    والمطالبات( بما يفيد دفعها تجنبا

ا
ـــــع عن عدم ترقيم جميع  فضـ

ـــــتندات المرفقة بةذن  ـــ ــ ــ ــ ــــرف المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة 105الفة لن  المادة )بالمخ  الصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ئ لمحتويـات المخـازن وممتلكـات الوزارة واالكتفاء    إجراءعـدم  - الجرد اـلدوري والمفـاج 
ـــة للمواد ) ــالفـ ــالمخــ ــنوي الــــدوري بــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة 295-294-293-292بــــالجرد السـ ( من الئحـ

انية والحسابات والمخازن.  ر  المير
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  صناف فض سوء تخ ين بع  األ  -
ا
عن عدم حفظها بطريقة تالئم طبيعتها ووضعها  ع

ـــــية المخزن وذلك لعدم توفر األرفف الكافية بالمخالفة   ـــ ــ ــ ــ (  219لمادة )ألحكام ابأرضـ
انية والحسابات وال ر  خازن. ممن الئحة المير

 للتلف.  صناف عدم وجود التهوية الالزمة للمخزن مما يعرض بع  األ  -

ـــــعف  - ـــــابقأداء ضـ ـــــاعده السـ ر بالوزارة المراقب المال  ومسـ ر المكلفير ـــــنوات    ير خالل السـ
  العديد من المخالفات  

ر
ــــاركتهم ا ــ ــ  من خالل مشـ

 
ــــن ذلك جليا ــ ــ ــــيةل حيث يتضـ ــ ــ الماضـ

 .  واللوائن المنظمة للعمل المال 
ر  والتجاوزات وعدم التقيد بالقوانير

  تحمل  إمســـاكعدم  -
امات البر ر  بأول االلير

ا
امات المالية الذي تقيد ب  أوال ر ســـجل االلير

ــــروع لنسبة لكل مبها الجهة با  ــ ــ (  18اوامر تكليف وفق المادة )أو   سواء كان  عقود   شــ
ــانون رقم ) ــ ــة للقـ ــ ــــذيـ ــة التنفيـ ــ ـــــأن    (13من الالئحـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذه  بشـ ــــل هـ ــا يجعـ ــ التخطيطل ممـ

امات غير ذات مصداقية.  ر
 االلير

ام - ر    عدم الير
ر
اف المراقب المـال  بدوره ا ــم المـال  والمخـازن بتطبيق   اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

ر )القواعـــد المـــاليـــة وأحكـــام ا ( من 24( من المـــادة )6-5لمخـــازن بـــالمخـــالفـــة للفقرتير
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ن   م2021انية وزارة الرياضة سنة  مت 

انيــــة مبلغ   ر ــــة عل مختلف أبواب المير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيلــــة لوزارة الريــــاضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغــــ  قيمــــة المبــــالغ المسـ
ر بلغ    265,934,369   حير

ر
ــــر المبالغ ال إجمال  دينارل ا ــ ــ ــ ــ وفة خالل نفس العام مبلغ  مصــ

 والبيان التال  يوضن ذلك:  لدينار  205,734,374

 د ي الرص  الفعلي  م.  المسيلة  المعتمدة  الباب

 4.531 48,529,374 48,529,369 58,000,000 األول 

  
 - 97,205,000 97,205,000 25,205,000   الثانر

 62,200,000 50,000,000 110,200,000 110,200,000 الثالث  

 - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 الخامس  

 62,200,004 205,734,374 265,934,369 203,405,000 المجموع 
 

   اإلدارة تقاعس   -
ر
ــــتقط  إحالةالمالية ا ــ ــ ــ ــــمان المبالغ المسـ ــ ــ ــ ــــندوق الضـ ــ ــ ــ ــــاب صـ ــ ــ ــ عة لحسـ

ر من جهــــات  االجتمــــاع   ــنــــة    عنــــد  ف مرتبــــات المنقولير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ل  م 2015ألخرى عن سـ
  حساب األ 

ر
 . ات النافذة تشـريعبالمخالفة لل  ماناتواالحتفاظ بها ا

  مصـرف ال  لوحظ وجود مبالغ معلقة خصم  من الدفاتر ولم تظهر بكشف حساب -
ـــــنة   ـــــنة  إل    م2014من سـ حركة ويتم ترحيلها من أي   م ولم تطرأ عليها 2021غاية سـ

  ا إحالته يتطلب    الذي األمر    سنة ألخرى دون تسويتها والزال  بحساب الباب األولل
 حساب اإليراد العام. إل 

ــــهرية  مكافأة   دينار مقابل  71,500 ف مبلغ   - ــ ر من بموجب عق مالية شـ ود متعاونير
ــــآ  ــــافـ ــــاب ومكـ ــــد أتعـ ــــات    تبنـ ــــة من الجهـ ــــول عل الموافقـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر دون الحصـ ــــاملير لغير العـ

 
 
ـــــما ــ ـــــةل وتم  ف هذه المرتبات خصـ ــ    عل هذا البند   المختصـ

ا
ـــــمها عل بدال ــ من خصـ

انية والحسابات والمخازن 10بالمخالفة لن  المادة )األول    الباب ر   ل( من الئحة المير
: وقد لوحظ بشأنها   

ر
 اآلن
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ــــدار القرار رقم )2021/ 3/ 23قيام الوزير )ع ع ت( بتاريــــخ   - ــــنة  6م بةصـ م  2021( لسـ
ـــــيارة   ــ ــ ــ ـــــر لقيادة السـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ــ ـــــيد )ج س م( كمتعاون بوظيفة مرافق شـ ــ ــ ــ بتكليف السـ

ـــــة للوزير يمكافأة قدرها   ــ ــ ـــــصـ ــ ــ ـــــبن    1500المخصـ ــ ــ  لتصـ
 
 وتم تعليتها الحقا

 
ـــــهريا ــ ــ دينار شـ

ل من نفس الشـخ  2021/ 6/ 23دينارل وبتاريــــخ    3000 ر م قام الوزير باسـتئجار مير
ــــعر  ــ ــالن   10,000بمنطقة الدريب   بسـ ــ ــ ــــير ال ارتكاب حالة تعارض مصـ ــ دينارل مما يشـ

 واضحة. 

ــــرف  - ــ ـــ ــ ــ ــ ر الوزارة وبين  ع.م.ال(ال )  بالتجاوز للسيد  الصــ ل  ف  ل حيث ن  العقد بير
ــــأة  ــ ــــافـ ــ بمبلغ  مكـ ــــة  ــ ــــهريـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة    2,000  شـ ــ لمـ ــــ   ــ بـ ــــل  ــ ــــار ويعمـ ــ ــــهر    6دينـ ــ ـــ ــ ــ ــ  أشـ

 
ــــارا ــ من   اعتبـ

ر أن  تم  2021/ 08/ 31غاية  إل   م2021/ 03/ 01   حير
ر
ــــرف مل ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــــة    الصـ عن خمسـ

مشهر ما إل  من شهر يناير  ابتداءا أشهر   . يول وبالمخالفة لن  العقد المي 

ر للعمل بالوزارةل مع عدم تحديد اخ - تصـاصـاتهمل حيث لوحظ  االسـتعانة بالمتعاونير
ــنوات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مجـــال الوظيفـــة العـــامـــة ال تتجـــاوز سـ

ر
تهم ا من خالل أعمـــار البع  أن خي 

ــالعقودلاألمر    معــــدودةل ــا ذكر بـ  مع مـ
ر
    الـــذي يتنــــاا

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعف مؤهالتهم  فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ عن ضـ

ــــول عل الموافقــة من  ــ ـــ ــ ــ ــ ر ل  العلميــةل مع عــدم الحصـ ــؤون العــاملير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ممــا يعــد   لجنــة شـ
 م. 2010( لسنة 12العمل رقم )( من قانون 53لمادة )ألحكام امخالف 

ر بةذن إرفاق   عدم - ة العمل للمتعاونير ــــرف مباشر ــ تهم لألعمال الموكلة   الصــ تفيد مباشر
ر عند التعاقد  تحديد التخصصاتل وال إليهم  . الفعلية للمتعاونير

  عمليـات التعـاقـد للتـأكـد من مـدى توفر اال  -
ر
ات  عتمـادعـدم الرجوع للمراقـب المـال  ا

 . ( من قانون النظام المال  للدولة20ة لن  المادة )الكافية وذلك بالمخالف

  الذي ين  بعدم    ةمخالف -
ــــرف قانون الرقم الوطبر ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ إال بعد الت ب  من الرقم   الصـ

 
 
  منعا

 . الصـرف الزدواجية  الوطبر

مــاليــة  الفــآت  وكــذلــك المكـــا الوزارةل  بـــ ف مكـــافــآت مــاليـــة للجـــان الــدائمـــة والمؤقتـــة  -
ــــجيعية" ال ــ ر عا   مقطوعة "تشـ   الوزارة عل موظفير

ر
ر ا  من   ملير

 
ــــما ــ ـــــر خصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ وفات  مصـ

  
ر
ــــان ــــاب الثـ     البـ

ا
ــــاببــــدال ــــا من البـ ــــادة )األول    من  فهـ ــــة لن  المـ ــــالفـ ــالمخـ ( من 10بــ

 . القانون النظام المال  للدولة

ـــــرف رقم    بموجب - ــ ــ   مقابل توريد أدوات 2021/ 12/ 8المؤرخ   12/ 204إذن الصــ
ر
م ا

ــــالن   ــ ــ ــــركة المكتب لأل مكتبية لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ألحكام  دينارل بالمخالفة    63,000ثاث بمبلغ  شـ
  يجوز بهـــا اإلداريـــ( من الئحـــة العقود  10لمـــادة )ا

ــــ  عل الحـــاالت البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ
ة والبر

  ( من الئحـــة العقود 68التعـــاقـــد بطريقـــة التكليف المبـــاشر والفقرة )ب( من المـــادة )
لإجراءبشــأن  ةاإلداري    ات التعاقد بطريقة التكليف المباشر

ا
عن عدم التأكد من فضــع

 السليمة وغياب مبدأ الشفافية.  سسات واأل جراءاإل 

 ماناتالودائع واأل 

ــــاب الودائع واأل  - ـــ ــ ــ ــ ي لحسـ ــــيد الدفير ـــ ــ ــ ــ     ماناتبلغ الرصـ
ر
م مبلغ وقدره  2021/ 12/ 31ا

ر بلغ الرصــــيد من واقع ك   45,218,016   حير
ر
  شــــف حســــاب الدينارل ا

ر
ــــرف ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ مصـ

ـــــر دينار والفرق بينهما يمثل إيداعات و   12,825,079ذات التاريــــخ   ــ وفات خالل مصــ
ة المذكورة.   الفير
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ـــــابقة تجاوزت المدة القانونية - ــ ــ ــ ـــــنوات مالية سـ ــ ــ ــ ـــــكوك معلقة تخ  سـ ــ ــ ــ دون    يوجد صـ
ــــحيحـة حيـالهـال وبـالمخـالفـة  جراءاإل   اتخـاذ  ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـة 118لمـادة )ألحكـام اات الصـ

انيــة وا ر   تم تعليتهــا  المير
ــن المبــالغ البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــات والمخــازنل وفيمــا يل  بيــان يوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ لحسـ

 : ماناتبحساب الودائع واأل 

 المبلغ  البيان  ت

 12,075 2014قيمة الصكوك المعلقة عن سنة  1

 244,345 2015قيمة الصكوك المعلقة عن سنة  2

 6,074 2019قيمة الصكوك المعلقة عن سنة  3

 1,073,724 2020المعلقة عن سنة قيمة الصكوك  4

 1,650,872 2021قيمة الصكوك المعلقة عن سنة  5

 2,987,091 اإلجمالي 
 

: من الجدول السابق يالحظ  -  
ر
 اآلن

   االحتفــــاظ   -
ر
ــــاب الودائع بمبــــالغ تخ  البــــابا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   والثــــالــــثل وقــــد  األول    حسـ

ر
والثــــان

ا  ةحالته المحاســبية الصــحيحة وذلك ب  أشــهر دون أن تتم المعالجة  6تجاوزت مدتها  
ـــــادة ) المـ ـــــام  ـــــة ألحكـ ـــــالفـ ـــــالمخـ بـ ـــــام  ــــاب اإليراد العـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة  162لحسـ ــ انيـ ر المير ـــــة  ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

ــاب بمبلغ وقدره   ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ   ال زال  بالحسـ
دينارل وتم تعليتها    11,570,432المبالغ البر

ة ولم تطرأ عليها  : حركة وبيانهأي  منذ فير  ا كالتال 

 المبلغ  مالحظات  البيان  ت

 755,996 م 2019ات المنفذة  شـرك لل أعمال    ضمان 5%أعمال    ضمان 1

2   
ر نهانئ   لل  2%تأمير

ر نهانئ  141,581 م 2019ات المنفذة شـركتأمير

 700,436 م 2019ات المنفذة  شـرك لل أعمال    ضمان 5%أعمال    ضمان 3

4   
ر نهانئ   لل  2%تأمير

ر نهانئ  208,550 م 2019المنفذة ات شـركتأمير

 9,763,867 ال يوجد بها تحليل للمبالغ المعالة  مبالغ مودعة من سنوات سابقة 5

 11,570,432 اإلجمالي 
 

  مســـك الســـجل التحليل  للودائع واأل  -
ر
بالشـــكل الصـــحين بالمخالفة    ماناتالقصـــور ا

انية والحسابات والمخازن. 163لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

انية التنمية )التحول( ن  مت 

ــنــة المــاليــة عتمــادجملــة اال   بلغــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة  2021ات المفوض بهــا عن السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م لوزارة الريــاضـ
ر بلغ  جملة ال  لدينار   110,200,000   حير

ر
ــــر ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات ذات  رتباطلية واالوفات الفعمصــــــ

ة        50,000,000الفير
ر
ــيــــد ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــــار    60,200,000م يبلغ  2021/ 12/ 31دينــــار وبرصـ

 . %45وبنسبة  ف 

 االعتمادات المفوض بها  المصـروفات الفعلية  البيان 

 50,000,000 15,481,570 وفات عل مشاريــــعمصـر 

 حساب  إل  تحويل من حساب التحول 

 "تعلية"   ماناتالودائع واأل 
34,518,430 60,200,000 

 110,200,000 50,000,000 اإلجمالي 
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: وقد لوحظ بشأنها   
ر
 اآلن

ـــع - ــ ــ ــ     التوسـ
ر
ـــــكل كبير دون  إبراما ــ ــ ــاريــــع جديدة وبشـ ـــ ــ ــ لتنفيذ    األولوية إعطاءعقود لمشـ

ل ملعب بنغازي(.   المشاريــــع المتوقفة منذ عدة سنوات )ملعب طرابلس الدول 

  تنفيـــذ  -
ر
ـــــاريــــعأغلـــب    التـــأخر ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إل    الـــذي أدى األمر    المشـ

ر
ــتفـــادة منهـــا ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـــدم االسـ

 مواعيدها. 

ــات( إبرام - ــ ــصـ ــ  لالئحة األمر    عقود دون وجود تغطية مالية )مخصـ
 
الذي يعدد مخالفا

 ة. اإلداريالعقود 

-   
ر
ــع  إجراء إمكانية توحيد  عدم النظر ا ــــاريــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبة للمشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ات التعاقد لتحقيق الوفر بالنسـ

 ذات الطبيعة الواحدة. 

ـــــة  تمـعـدم تفعيـل لجنـة العطـاءات حيـث أن جميع تعـاقـداتهـا  - ــ ـــ ــ ــ ــ   عن طريق منـاقصـ
 عطاء عام.  إجراءمحدودة دون 

ــــروط غرامات التأخير ضــــمن إدراج  عدم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عدم أســــتيفاء  إل   العقود مما قد يؤدى   شــــــ
اماتها بالمخالفة ات إلشـرك ال ر  ة. اإلداري( من الئحة العقود 102لمادة )ألحكام الير

 ات المستنديةعتماداال

ــتنـديـة المفتعتمـاداال  إجمـال  بلغـ   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة عـدد ات المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   4وحـة من قبـل وزارة الريـاضـ
ــتنــديــة محليــة بمبلغ  اعتمــاد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــارل وتم تنفيــذ    7,759,152إجمــال  وقــدره  ات مسـ

ــــوية هذه اال   5,315,972منها مبلغ   ــ   تسـ
ر
ر التأخر ا ات حيث تعود  عتماددينارل وتبير
ــــابقة ولم تطرأ عليها  ــ ــ ــ ــ ــــنوات سـ ــ ــ ــ ــ ــــها لسـ ــ ــ ــ ــ ــــوع أي   بعضـ ــ ــ ــ ــ ة المالية موضـ حركة خالل الفير

 . الفح 

ر ) - ـــــــوص المادتير ــ ــ ــ ــــة بتطبيق نصـ ـــ ــ ــ ــ ــــور وزارة الرياضـ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحة العقود  103-102قصـ
ـــــروعة عن الماإلداري   من شــ

ر
ة والمتوقفة بدون سبب قانون حيث غرامات  ات المتعير

 إلغاء العقود. أو  سحب العملأو  التأخير 

ــــاريف فتن اال  - ــــةعتمادالقيام بتحميل مصـ    ات عل وزارة الرياضـ
ا
من تحميلها عل بدال

ــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــاريــــع بالمخالفة لن  المادة شـ من الئحة   (4)  ات المنفذة المنفذة لتلك المشـ
 ة. اإلداريالعقود 

ة مصـر ات ك عتمادقيد اال  -     وفات مباشر
ا
ات مما يظهر الحسابات  ارتباطمن قيدها ك بدال

 الختامية عل غير حقيقتها. 

 رصـــدة ات المســـتندية المتعلقة بالســـنوات الســـابقة وتســـوية األعتمادعدم متابعة اال  -
 . ةالمتبقي

 الباب الخامس "الطوارئ" 

ــنـــة  بلغـــ  جملـــة الحواالت خالل   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــار   10,000,000مبلغ    م2021سـ ر   لدينـ   حير
ر
ا

ــــر بلغــ  جلمــة ال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة مصـ دينــار    10,000,001.160وفــات الفعليــة عن ذات الفير
ـــــبة  ف  ـــ ــ ــ ــ     وبنسـ

 
  ل وقد لوحظ 100%تقريبا

ر
ـــــات الطوارئ ا ـــ ــ ــ ــ ـــــصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــتخدام مخصـ ـــ ــ ــ ــ اسـ

ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لـ ل  األول   لتغطيـة نفقـات البـاب الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   غير مـا خصـ
ر
  والثـالـث ا

ر
والثـان
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ــنـة   (703رقم ) الوزراء( من قرار مجلس  1)  لمـادة ألحكـام ابـالمخـالفـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مل2021لسـ
تخصـــي  مبلغ من حســـاب الطوارئ يخ  إقامة معســـكرات رياضـــية للفرق  بشـــأن 

 يعد مخالفة  يحة  
 
ــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةل وأيضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاالت الرياضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المالعب والصـ والمنتجات وتجهير

  تن  عل أنـــ  ال يجوز 17ألحكـــام المـــادة )
ــام المـــال  للـــدولـــة والبر ( من قـــانون النظـ

ـــــرف  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ   حدود المبالغ المقررة لهذا   الصـ
ر
ـــــاب الطوارئ إال ا ــ ــ ــ الغرض وذلك من حسـ

 أحداث طارئة تستلزم االحتياط بها. أي  لمواجهة

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــــرك لصالن    11/ 1إذن الصــ ــ ــ ات الهندسية العامة  نشاءة إعمار لإل شــ
ــــيانة م  269,737وبقيمة   ــــروع دينار مقابل صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ مقر ديوان الوزارةل بموجب عقد   شـ
28 /2021 :  مل ويالحظ بشأنها ما يل 

   اإلداريالعقود   ( من الئحة10مخالفة ن  المادة ) -
ـــــ  عل الحاالت البر ــ ــ   نصـ

ة والبر
( من الئحـة 68يجوز بهـا التعـاقـد بطريقـة التكليف المبـاشر والفقرة )ب( من المـادة )

. إجراءبشأن  ةاإلداريالعقود   ات التعاقد بطريقة التكليف المباشر

ـــــرف  ▪     الصــ
ر
من مخصصات الطوارئ بالمخالفة استخدام مخصصات الطوارئ ا

ــــرف    غير ما خص  ل ل وهو األول    نفقات البابلتغطية    الصــ
ر
  والثالث ا

ر
والثان
( من قـــانون النظـــام المـــال  للـــدولـــة  17مـــا يعـــد مخـــالفـــة  يحـــة ألحكـــام المـــادة )

  تن  عل أن 
ـــــرف ال يجوز   : والبر   حدود المبالغ    الصــ

ر
من حساب الطوارئ إال ا

 ط بها. أحداث طارئة تستلزم االحتيا أي  المقررة لهذا الغرض وذلك لمواجهة

ــــوص العقد  ▪ ــ ــ   نصـ
ر
ــــب ومدة غرامات التأخير ا ــ ــ ــــة بتدوين نسـ ــ ــ ــــور وزارة الرياضـ ــ ــ قصـ

 . ةاإلداري( من الئحة العقود 102بالمخالفة لن  المادة )

ــراء عدد قيام الوزارة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــول عل الموافقة من الجهة   20بشـ ــ ــ ــ ـــيارات دون الحصـ ــ ــ ــ ــ سـ
ـــــراءاإلذن    ةعطاءالمختـصة ب ــ ـــ ــ ــ ــ ة الـسليمةل  اإلداريات  جراءالـسيارات وبالمخالفة لإل   بـشــ

ـــأن   (703رقم )  الوزراء( من قرار مجلس  1بالمخالفة للمادة )و  ــ ــ ــ ــ ـــــي  مبلغ  بشـ ــ ــ ــ تخصـ
ر  ـــــية للفرق والمنتجات وتجهير ــ ــ ـــــكرات رياضـ ــ ــ ـــــاب الطوارئ يخ  إقامة معسـ ــ ــ من حسـ

 يعد مخالفة  يحة ألحكام المادة )
 
ــــا ــ ــــةل وأيضـ ــ ــــاالت الرياضـ ــ ( من 17المالعب والصـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك نون النظام المال  للدولةل قا 

 اإلجمالي  )بالدينار(  سعر الوحدة  العدد  سنة الصنع  البيان  ت

 1,115,840 69,740 16 2021 سيارة نوع كريتا  1

  موديل  2
ر
 171,625 171,625 1 2021 سيارة نوع سانتاا

 86,062 89,062 1 2021 سيارة نوع اكسن   3

 127,500 172,500 1 2021 راكب موديل   12سيارة  4

 688,300 688,300 1 2021 سيارة نوع لكزس  5

 2,189,327 اإلجمالي 
 

 العقود والمشـروعات

  تم 
ــــنة  إبرامبلغ  قيمة العقود البر ـــــروعات  عقد لم  122م عدد  2021ها خالل سـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ شـ

ر بلغ  ال  165,835,175مختلفةل بقيمة تعاقدية بلغ      حير
ر
ــــر دينارل ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ وفات  مصـ

: دينارل وقد لوحظ بشأنها  59,550,372ات شـروعالفعليةل لهذه الم  
ر
 اآلن
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  القيام بتطبيق -
ر
ـــــة ا ــ ــ ـــــور وزارة الرياضـ ــ ــ ر )  قصـ ـــــوص المادتير ــ ــ ( من الئحة 103-102نصـ

ة. شـروعة فيما يخ  الماإلداريالعقود   ات المتعير

لتنفيــذ  عــدم قيــام الوزارة بــأخــذ الموافقــة الكتــابيــة من المراقــب المــال  عنــد التعــاقــد   -
ــــروعالم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ انية  20ة بالمخالفة لن  المادة )اإلداريات والعقود  شـ ر ( من الئحة المير

 والحسابات والمخازن. 

تيبات   إبرام - ــــة لها وفق الير ــ ــــصـ ــ ــــات المالية المخصـ ــ ــــدور التفويضـ ــ بع  العقود قبل صـ
ــنـة 13( من القـانون )13)  ألحكـام المـادة المـاليـة وبـالمخـالفـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــأن   م2009( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بشـ

( من 36( من قـــانون النظـــام المـــال  للـــدولـــة والمـــادة )20التخطيط وكـــذلـــك المـــادة )
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ــــدار عدم  - ــ ــ ــ ــ ــــةل إصـ ــ ــ ــ ــ ــــات لوزارة الرياضـ ــ ــ ــ ــ   بع     البدءعدم إل  أدى الذي  األمر    تفويضـ
ر
ا

 المشاريــــع. 

 الخزينة

ـــــرف وجود صـــكوك جاهزة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قانونية  ات الجراءمن ســـنوات ســـابقة ولم تتخذ اإل   للصـــــ
(  118الالزمــة حيــالهــا بــالرغم من تجــاوزهــا المــدة القــانونيــة بــالمخــالفــة لن  المــادة )

انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

( من 119عــــدم ت بيــــ  الخزائن بجــــدار مكتــــب الخ ينــــة بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة ) -
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

 المخازن

ــــناف وجود   - ـــ ــ ــ ــ ــــن  أصـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن أي    وات ولم تطرأ عليها راكدة من سـ ـــ ــ ــ ــ أي   حركة ولم يتخذ بشـ
 . إجراء 

 أي إجراء.  منتهية الصالحية ولم يتخذ حيالها  أصناف وجود  -

  سوء تخ ين بع  األ  -
ا
عن عدم حفظها بطريقة تالئم طبيعتها ووضعها  صناف فضع

ـــــية المخزن وذلك لعدم توفر األرفف الكافية بالمخالفة   ـــ ــ ــ ــ (  219)  ألحكام المادة بأرضـ
انية والحسابات والخازن.  من الئحة ر  المير

 للتلف.  صناف عدم وجود التهوية الالزمة للمخزن مما يعرض بع  األ  -

ـــــر عدم التقيد بخصم البضاعة ال - ــ  مصــ
ا
ـــــرف بأول ألستاذ المخزن وبطاقة   وفة أوال ــ  الصــ

 . صناف األ  ةذن  ف واالكتفاء ب

 السيارات

  ل  ية بالوزارة انته  عالقتهم الوظيف  شــخاصوجود بع  الســيارات تم تســليمها أل  -
ر
ا

ر لم يتم   ر بغرضجراءاإل   اتخاذ حير   لتلك الســيارات إرجاع   ات القانونية حيال المعنيير
 والبيان التال  يوضن ذلك: 
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 رقم اللوحة  الموديل  النوع  االسم 

 5-1103208 2012 هونداي سوناتا  ال ص. 

 5-1182844 2012 هونداي سوناتا  س ص. 

 5-1103209 2012 هونداي سوناتا  ز.إ 

اكروز  ع . ع  5-1033974 2012 هونداي فير

اكروز  س . م   5- 999524 2012 هونداي فير
 

ــيـارات تم شقتهـا ولم يتم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   حيـالهـا  اتخـاذ أي إجراءوجود بع  السـ
ر
والبيـان    لقـانون

 التال  يوضن ذلك: 

 رقم اللوحة  النوع  اسم المستلم 

 5-1103221 هونداي سوناتا  د م. 

ا شفرولية  ال ز.   45- 5- 725559 اوبير
 

ي لكيك بوكسينغ  مركبات آلية سلمت لشـركة المنشآت واالتحاد اللينر

ــــليم عدد   ــــتقلة    5تم تسـ ــــيارات لجهات مسـ  إسـ
 
  داريا

 
ـــــرك )  وماليا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــآتل االتحاد  شـ ة المنشـ

ـــــينغ(ل مما يعد  ــــرف الليب   لكيك بوكسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ   المال العام بالمجان وبالمخالفة  تصـ
ر
 ا
 
ألحكام  ا

ــــعبية العامة( من قرار  20)  المادة  ــ  رقم )  اللجنة الشـ
 
ــــابقا ــ ــــنة  918سـ ــ ــــأن   م2007( لسـ ــ بشـ

اء واسـتعمال السـيارات و     المملوكة للمجتمعل  اآللياتضـوابط شر
ا
عن عدم القيام  فضـع

ــــجالت  ــ ــ ــ   سـ
ر
ــــجيلها وقيدها ا ــ ــ ــ ــــول بتسـ ــ ــ ــ ــــعف مع  متابعتهال وبيانها  األمر    لاألصـ ــ ــ ــ الذي يضـ

 : كالتال  

 اللوحة رقم   الموديل  النوع  اسم المستلم  ر.م 

 q5 2012 1182912-5ودي  أ ت الرياضيةآ المنشة شـرك 1

 5-1103118 2012 هونداي سونتا  الكيك بوكسينغ 2

ا  ت الرياضيةآ المنشة شـرك 3  5-1114825 2013 هونداي النير

 5-1182831 2012 هونداي سوناتا  ت الرياضيةآ المنشة شـرك 4

 5- 999364 2012 هونداي سونتا  ت الرياضيةآ المنشة شـرك 5
 

ــــيارات و  - ــ ــ ــ ــــنوي للسـ ــ ــ ــ وزارة إل  نتائج الجرد   إحالةل و اآللياتلوحظ عدم القيام بجرد سـ
ــــالت ال  ــ ــ ( من 18)  ألحكام المادة ات القانونية حيالها وبالمخالفة  جراءاإل   تخاذ المواصـ

ــعبية   ــ  رقم )  العامةقرار اللجنة الشـ
 
ــابقا ــ ــنة  918سـ ــ ــأن    م2007( لسـ ــ اء  بشـ ــوابط شر ــ ضـ

 المملوكة للمجتمع.  اآللياتالسيارات و واستعمال 

امات القائمة ن
ُ
 االلت

انية   أرصـــدة تنام    - ر امات القائمة عل وزارة الرياضـــة من ســـنة ألخرى ألبواب المير ر
االلير
ية )الباب ( والتنمية )الباب الثالث( وفق التال  األول  التسيير  

ر
 : والثان

 المبلغ  البيان  ت

امات قائمة عل وزارة الرياضة عن  1 ر  2,206,584.546 سنوات سابقة تخ  الباب األول   الير

2   
امات قائمة عل وزارة الرياضة عن سنوات سابقة تخ  الباب الثانر ر  9,398,514.595 الير

 11,605,099.141 اإلجمالي 
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ـــــدتات عمليـة جادة للحـد من تزايدها وتخفي   إجراء  اتخـاذ لم تقم الوزارة ـب - ــ ـــ ــ ــ ــ ل ها أرصـ
ات المناســـبة  جراءاإل   اتخاذ ب  لعدم االهتمام  رصـــدة لهذه األ  حيث ترجع أســـباب تنام  

 . حيالها 

 سبها-  هيئة الشباب والرياضة

ــــروعمتابعة مبشــأن   م2021/ 6/ 2بتاريــــخ    2021/ 10باإلشــارة إل التكليف رقم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات  شــــ
الواقع ومستوي  عل أرض   الهيئة العامة للشباب والرياضة والتحقق من مدي تنفيذها 

ــــفات والكميات مع التحقق من عدالة األ التنفيذ وفق  ــ ــــعار بناءا المواصـ ــ   عل    سـ
ر
ما ورد ا

بتاريــــخ    (19-2454)بموجب الكتاب رقم   المحال للفرع   الشـــباب والرياضـــة  تقرير هيئة
ات واقعة  شـــروعم  5ب شئون الفروع والذي تضمن عدد من مدير مكت  م2021/ 5/ 26

  نطاق الفرع وبيانها 
ر
 : عل النحو التال   ا

   تنفيذ البنية التحتية وتعشيب ملعب نادي الهالل بالعشب الصناعي   شـروع م

ـــــاستم تنفيذ طبقة   ـــــها بطبقة )  األسـ ـــــاعد ورشـ ـــــية الملعب مع تركيب  mcoالمسـ ( ألرضـ
ــــريف  ى مجر  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــبكة مياه   تصـ ــ ــ ــــة وتركيب بردورات  1( حجم  bbr)  المياه وشـ ــ ــ عل   بوصـ

ر   محيط الملعــب وقــد توقف العمــل بــالموقع ة وقــد تبير
ن المالحظــات  جملــة م  منــذ فير

 :  نوردها فيما يل 

ــــعوبة متابعة   - ــــروع المنفذة بالم  األعمال صـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   ظل عدم توفر    شـ
ر
ــــورة المطلوبة ا بالصـ

ــــروع المستندات التعاقدية والتنفيذية للم ــ ــ ــ ــ   )نسخة للعقد   شــ
ر
ــــر   –المتمثلة ا ــ ــ ــ ــ  محضــ

ــــردفير   –دفير ال يارة    –  المقايســــة  –تســــليم المواقع   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( مما حال دون متابعة  الحصــــــ
 بالمواصفات المتعاقد عليها.  المنفذة  األعمال بالشكل الدقيق ومقارنة  شـروع الم

 بالمتم تنفيذه من أعمال  تلف ما  -
 
ـــــروع نظرا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــروع لتوقف العمل بالمشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة    شـــ منذ فير

 طويلة. 

ــــرك عدم تواجد ال - ــ ــ اف ة وجهاز  شــ   التعاون وتوفير    اإلشر
ر
بالمواقع ناهيك عن قصوره ا

 المعلومات والبيانات المطلوبة. 

ـــــــروع م ــــ ــــــب    شــــ ــــ ــة بالعشــــ ــــ ــــ ــادي المهديــــ ــــ ــــ ــــــب نــــ ــــ ــــــيب ملعــــ ــــ ــة وتعشــــ ــــ ــــ ــة التحتيــــ ــــ ــــ ــذ البنيــــ ــــ ــــ تنفيــــ
   الصناعي 

ر قيام ال لة بتهيئة ارضية الملعب وتنفيذ خزان مياه شـرك تبير  
  : وقد لوحظ  أرضر

ــــروع عدم توفر المستندات التعاقدية والتنفيذية للم - ــ   )نسخة للعقد    شــ
ر
 –المتمثلة ا

 . (الحصـردفير  –دفير ال يارة  – المقايسة –تسليم موقع  محضـر 

  تم تنفيذه من  تلف ما  -
 
ة طويلة.  شـروع لتوقف العمل بالمأعمال نظرا  منذ فير

اف ة وجهاز شـرك عدم تواجد ال -  بالموقع.  اإلشر
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ــــــروع م ــــ ـــــب    شــــ ــــ ـــــابية بالعشــــ ــــ ـــــادي القرضــــ ــــ ـــــب نــــ ــــ ـــــيب ملعــــ ــــ ـــــة وتعشــــ ــــ ـــــة التحتيــــ ــــ ـــــذ البنيــــ ــــ تنفيــــ
   الصناعي 

ر االنتهاء من ت - ــــروع نفيذ المتبير ـــ ــ ــ ــ    استالم  م2020/ 1/ 22  بتاريــــخ  استالمو   شــ
ئ
ل  ابتدان

  بدون تاريــــخ  استالم محضـر  عداد إ لك كذ
ئ
 : وقـــد لــوحظ  لنهان

ــــتندات التعاقدية والتنفيذية للم - ـــــروع عدم توفر المسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــة  شـ   )المقايسـ
ر
 –  المتمثلة ا

 (. الحصـردفير  –دفير ال يارة 

    عمال المنفذة والتقييم لأل من التأكد والمطابقة  عدم التمكن   -
 
 شـروع الم  ستالمال نظرا

ة   . واستغالل  منذ فير
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 قطاع االوقاف 
 ية سالم والشؤون ال   وقاف اهليئة العامة لل 
 الرقابة الداخلية

ــــندة   - ــ ــ ــــور مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المسـ ــ ــ ــــاره   أ ملعل   إلي قصـ ــ ــ   وج  واقتصـ
  العمل اليوم  بمراجعة العمليات اليومية. عل 

ــــرف   أذوناتألغلب    التع يز المســتندي  ضــعف - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99)  ألحكام المادة بالمخالفة    الصــــ
انية والحسابات والمخازن.  ر  من الئحة المير

بالهيئة والجهات    األعمال عداد التقارير الدورية عن سير  ة عدم قيام مكتب المتابعة ب -
 م. 2021التابعة لها للسنة المالية 

  ترقيم  اال عدم  -
ر
ــــرف   أذوناتنتظام ا ــ ــ ــ ــ   بعضها تحمل ترقيم دفير يومية الصندوق  الصــ

 تحمل ترقيم سجل اال   اآلخر بعضها  و 
ا
ـــــرف   أذوناتعن وجود بع   عتماد فضع  الصــ

ــليــة بــالمخــالفــة أرقــام    ال تحمــل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة  100)  ألحكــام المــادة تسـ ر ( من الئحــة المير
 الحسابات والمخازن. و 

ــوفـاتو   عـدم تحـديـث دوري للبيـانـات - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمـاء )ال  الكشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر و   وعـاظ المتعلقـة بـأسـ   القيمير
هم والمحـالـة من المكـاتـبو  ر القران( وغير ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عنـد  ديوان الهيئـةإل   اإلمـامـة ومحفضـ

 تهم نظر آ  ف مكاف 
 
ــــماءلوجود بع     ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتبدالها   األسـ ــ ـــ ــ ــ ــ   لغاءإمما نتج عن  كير   يتم اسـ

 بدل لها.  إصدار و 

ئ للخ ينـة بمخـالفـة    الجرد  ةجراءعـدم القيـام بـ - من الئحـة   (88) ألحكـام المـادة المفـاج 
ر   انية والحسابات والمخازن. المير

ــــجل للعهد المالية بالمخالفة - ــــك سـ انية    (181)  لن  المادة   عدم مسـ ر من الئحة المير
 والحسابات والمخازن. 

انية    (201)  الثابتة بالمخالفة لن  المادة   األصول عدم مسك سجل   - ر من الئحة المير
 . والحسابات والمخازن

-   
ر
ـــــاب الختـام  للهيئـةإالتـأخر ا ــ ـــ ــ ــ ــ   آ ن  أ و   عـداد الحسـ

ر
ـــــاب ختـام  كـان ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة  خر حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ

 . م2013

 م 2021لهيئة العامة لألوقاف خالل سنة  ل  الموقف المالي 

قـد بلغ   و   دينـار   191,999,999  وقـاف بلغـ  قيمـة المبـالغ المعتمـدة للهيئـة العـامـة لأل 
انيــــة   ر ــيلــــة عل مختلف أبواب المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالغ المسـ ر بلغ    188,999,999المبــ   حير

ر
دينــــارل ا

ــــر المبالغ ال إجمال   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ والبيان التال     لدينار   175,949,054خالل نفس العام  وفة  مصـ
 يوضن ذلك: 
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 األرصدة المتبقية  المصـروفات الفعلية  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 1,819,040 21,480,960 23,000,000 26,000,000 األول  1

2   
 1,531,907 154,468,094 156,000,000 156,000,000 الثانر

 9,999,999 0 9,999,999 9,999,999 الخامس   3

 13,350,946 175,949,054 188,999,999 191,999,999 اإلجمالي 
 

 األول    الباب

ــاب ال - ـــــرف وجود مبالغ المخصـــومة بكشـــف حسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ل لها بالدفاتر بقيمة  وال مقاب  مصـ
 دينار.  6,734

ــــكوك معلقة يعود تاريخها  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقة تجاوزت المدة قانونية  إل   وجود صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
انيـة118)  ألحكـام المـادة بـالمخـالفـة   ر ـــــابـاتو   ( من الئحـة المير ــ ـــ ــ ــ ــ   المخـازن ومنهـا و  الحسـ

 : سبيل المثال عل 

 القيمة  تاريــــخ الصك  رقم الصك 

   981,687 م   2015/ 12/ 31 32770575

   394,908 م   2015/ 12/ 31 32770157

   102,678 م  2016/ 12/ 1 304801

   254,698 م   2019/ 12/ 30 7846221
 

ــــهرية بقيمة  ةجراءقيام الهيئة ب - ــ ــ ــ ــ ر    422,973  حواالت مالية شـ ر تابعيير دينار لموظفير
  المنطقة ال

ر
ــــرقيللهيئة ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ   موظف وحوالة مالية بقيمة  625ة والبالغ عددهم  شـ
7,441    

ـــــرقيالحج بالمنطقة الإدارة   دينار لموظقر ــ ــ ــ ل بالرغم    5  ة وعددهمشــ ر موظفير
 ة. شـرقيج الهيئة مع الهيئة بالمنطقة المن عدم دم

  م2022/ 1/ 15عقد بتاريــــخ    ةبرامية بسالمالشؤون اإل و   وقاف قام  الهيئة العامة لأل  -
ــــدره  ـــــار   700,000  بمبلغ وقـ ـــــمع    دينـ ــــركـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   السـ

ر
الثوب الراا اد المالبس ير ة 

ــــوجات ــ ــ ــؤولية المحدودة مجموعة )أبو و   والمنسـ ــ ــ ــ ــنوعات الجليدية ذات المسـ ــ ــ ــ المصـ
 )   : بتوريد الزي العرن   حسب الطلبية المتفق عليها وبيانها عل نحو التال  ظهير

 اإلجمالي  السعر  الكمية  بيان الصنف  ت

 474,750 450 1055 زبون بدع  نصف يد مخربش  1

 89,000 500 178 زبون سكروت  ن  يد عادي 2

 95,000 950 100 زبون يد كاملة سيكا عادي 3

 41,250 1,250 33 غير عاديزبون يد كاملة سيكا   4

 700,000 اإلجمالي 
 

ــــة من حيــث    داراتمــا يفيــد وجود مطــالبــات بــالكميــات من اإل إرفــاق   عــدم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المختصـ
 العدد والصنف. 

ــلة  إجراءعدم وجود ما يفيد  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــل العروضأ اختيار  و  مفاضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قبل التعاقد من   فضـ
يـات بـالمخـالفـة لن  المـادة ) ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة اإلدارـي( من الئحـة العقود  10قبـل لجنـة المشـ

ــاشر   ــة التكليف المبـ ــد بطريقـ ــاقـ ــا التعـ   يجوز بهـ
ــاالت البر ـــــ  عل الحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ

والبر
ــــأن  ةاإلداري( من الئحة العقود  68والفقرة )ب( من المادة ) ات التعاقد  إجراءبشـ
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ل     بطريقـــة التكليف المبـــاشر
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأكـــد من اإل عفضـ ــــسات واأل جراءن عـــدم التـ ــ ـــ ــ ــ ــ  سـ
 السليمة وغياب مبدأ الشفافية. 

  برنامج حلق الذكر وال تربطهم   ▪
ر
ر ا  ف عدد من الزي العرن   للطلبة المشاركير

ــــرف الــذي يعــد  األمر   لعالقــة وظيفيــة بــالهيئــة ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المــال العــام بــالمجــان   تصـ
ر
ا

 ( من قانون النظام المال  للدولة. 24بالمخالفة لن  المادة )

ر    700,000بــــالرغم من  ف قيمــــة العقــــد بــــالكــــامــــل والبــــالغــــة   ▪ دينــــار فقــــد تبير
وال يوجد ما دينار    111,800  ةإجماليزي عرن   بقيمة    200  الهيئة عدد  اســـتالم
ــــ ــــد بـ ــتالميفيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــا    اسـ ــــددهـ ــــة وعـ ــــة    1,166القطع المتبقيـ ــــاليــــزي عرن   بقيمـ ة  إجمـ

 . دينار  588,200

ــــة( من العقد  ▪ ــ ــ ــ ــــادسـ ــ ــ ــ ــــ  المادة )السـ ــ ــ ــ م  أ عل    نصـ ر الهيئة بدفع القيمة المالية  ن تلير
ـــــم ــ ــ   دون وجود ما يفيد خصـ

ر
ـــــمان التوريد و أي   كاملة للطرف الثان ــ ــ ـــــبة لضـ ــ ــ ن أ نسـ

 البضاعة الموردة مطابقة للمواصفات. 

▪    
ر
ــــأخر ا ــتالمالتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  اسـ ــــاملـ ــــة كـ ـــــاعـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاتورة   ةالبضـ ــــالفـ بـ ــــدد  ــــد المحـ هو و   وفق الموعـ

  م2022/ 2/ 16
 
 بأن هدا التاريــــخ غير مدرج ضمن مواد العقد. علما

ــتالممــا يفيــد اال إرفــاق    عــدم ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    سـ
ا
ــتلمــة فعع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وقــد تم ل  بــالمخــازن بــالكميــات المسـ

 مباشر  تسليمها 
ا
 المستفيدين. إل  ة

ي 
ن
 الباب الثان

ــاب ال - ــ ــــف حسـ ــومة بكشـ ــ ــــرف وجود مبالغ مخصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ وال مقابل لها بالدفاتر بقيمة    مصـ
 دينار.  466,595

ــــكوك معلقة يعود تاريخها  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقة تجاوزت المدة قانونية  إل   وجود صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنوات سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سـ
انيـة118)  ألحكـام المـادة ـبالمخـالفـة   ر ـــــاـباتو   ( من الئحـة المير ــ ـــ ــ ــ ــ المخـازن وـنذكر  و   الحسـ

 : الحصـر منها عل سبيل المثال ال 

 القيمة  التاريــــخ  رقم الصك  ث

1 12121257 31 /12 /2019 15,737,017 

2 12121256 9 /12 /2019 813,204 

3 3333 31 /12 /2020 1,201,264 

4 85145712 31 /12 /2020 3,474,173 
 

ــــسإل  إيجار  ف   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م إرفاق   دون داراتالهيئة ومدراء اإل   رئيــ نســــخة من العقد المي 
ر صاحب العقار والهيئة وقد تم   . الصك بأسماء المدراء  إصدار بير

ـــــنة   - ــ ــ ـــــاريف عن سـ ــ ــ ـــــداد مصـ ــ ــ ـــــن2022سـ ــ ــ م بالمخالفة لن   2021 ةم وتحميلها عل سـ
 ( من القانون النظام المال  للدولة. 3المادة )

ــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ل  دينار   700,000لصالن فندق كورنتيا بقيمة    12/ 427رقم   إذن الصــ
: فقد لوحظ بشأن    

ر
 اآلن

ــــة مبلغ  ب - ــ المرفقـ ــــاتورة  ــ الفـ ــــة  ــ ــــ  قيمـ ــ ــــار   491,004لغـ ــ ــــالغ  دينـ ــ   والبـ
المتبقر والمبلغ  ل 

امات سا  208,996 ر امات. دينار يمثل الير ر  بقة وال يوجد ما يفيد بفاتورة لهذه االلير

ـــــمائهم مدة  إرفاق   عدم ▪ ــ ـــــتفيدين واسـ ــ ر عدد المسـ ـــــلة من الفندق تبير ــ فاتورة مفصـ
 اقامتهم. 
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ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م   12/ 610إذن الصـــ مقابل  ف دفعة مقدمة وفق العقد المي 
  200,000للخدمات الســــياحية بقيمة  م لصــــالن فندق عمير  2021/ 12/ 27بتاريــــخ  
ــــداده دين ــ فندق  إل   ارل فقد لوحظ أن هذه الدفعة  ف  لنفس الغرض الذي تم سـ

ــــير  ــ ــــابقة القران الكريم مما يشـ ــ ــــبق إل  كورنتيا إلقامة مسـ ــ عدم وجود برنامج معد مسـ
 يتعلق بتنظيم مثل هذه المسابقات. 

ــــرف رقم    بموجـــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عالميـــة ودعـــائيـــةإأعمـــال    مقـــابـــل تقـــديم 12/ 609إذن الصـ
ـــــالن  آ المتعلقة بجائزة القر و  ــــرك ن الكريم لصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــفوة للدعاية و شـ بقيمة   اإلعالنة الصـ

ــــستقرير من إرفاق   فقد لوحظ عدمل  دينار   450,000 ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــابقة القران   رئيــ ــ ــ ــ ــ لجنة مسـ
ر المطلوب للمسابقة. ة لكريم با  عداد وتجهير

ــــرف   أذوناتضــعف التع يز المســتندي لبع    - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  99)  ألحكام المادة بالمخالفة    الصــــ
انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ اء عدد    391,500بقيمة    12/ 516إذن الصــ   150دينار مقابل شر
ــــركة اإل هاتف محمول لصالن   ــ ــ ــ ــ ــــراءفقد لوحظ بشأن  طلب    لتقان موبايلشــ ــ ــ ــ ــ  تم  الشــ

ــــس عل مذكرة داخلية من بناءا   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس إل  الهيئة  رئيــ ــ ـــ ــ ــ ــ يات دون وجود    رئيــ لجنة المشير
ـــــــسإل   تسليم جميع الكمية  لتلك المذكرة عل   شاري إرقم أو   ريــــخ تا  ــ ــ ــ الهيئة دون   رئيــ

 . دين منها يالمستف شخاصرف تلك الكمية ومن األ ـ لية لص آ وجود 

ــــرف رقم   بموجـب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر    139,655بقيمـة   7/ 18إذن الصـ رفف أ دينـار مقـابـل تجهير
فقد   لمركز فرج ا للنجارة العامة لصـــالن   المرك ية بالهيئة  وقاف وأعمدة لمكتبة األ

 . األعمال الدعوية عن انتهاء و  الشؤون الثقافيةإدارة  تقرير من إرفاق  لوحظ عدم

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ اء   دينار   48,965بقيمة    7/ 3إذن الصـ ثاث مكتب    أ مقابل شر
ـــــرك   لصـالن  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة السـشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  فقد لوحظ بشـأن  عدمل  اد األثاث المكتب   ير رايا المتألقة السـتــ
ـــــة داراتلمطـالبـات من اإل اإرفـاق   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــر   عـدم  لالمختصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اجتمـاع لجنـة  إرفـاق محضـ

يات.   المشير

ـــــرك التعاقد مع  - ــ ـــ ــ ــ ــ   700,000توريد سـجاد للمسـاجد بكمية قدرها  ة األصـيل الدائم لشـــ
فقد لوحظ بشــأن  عدم موافاة    لدينار   36,295,500م بقيمة  2020ة  مير خالل ســن

ــبــة بملف متكــامــل عن هــذا العقــد ومحــا ر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــجــاد ديوان المحــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اجتمــاع لجنــة سـ
ـــــاجد بالمخالفة   ــ ــ ــ ـــــنة    (19)قانون  ال( من  46)  ألحكام المادة المسـ ــ ــ ــ ـــــأن   م2013لسـ ــ ــ ــ بشـ

ـــــبة ــ ـــــتلمة    لإعادة تنظيم ديوان المحاسـ ــ   431مير لعدد    169,941بلغ  الكمية المسـ
  مختلف مكاتب األ

ر
  بالمناطق ولم يتم بيان الكمية المتبقية بموجب  وقاف مسجد ا

م والبالغة  .  530,059العقد المي   مير

انية ن  حسابات خارج المت 

:   82,000م مبلغ  2021مصـروفة خالل سنة  بلغ  العهد المالية ال  دينار وبيانها كالتال 
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 القيمة  تاريــــخ قفل العهدة  تاريــــخ استالم العهدة  اسم المستفيد  ت

 10,000 لم تقفل  2021/ 5/ 3 ع . ت . ا.ال  1

 20,000 لم تقفل  2021/ 5/ 3 ق  . الع.  2

 5,000 لم تقفل  2021/ 5/ 6 ال . م ط.  3

 5,000 لم تقفل  2021/ 5/ 17 ال  . ع . ب 4

 5,000 لم تقفل  2021/ 5/ 18 ج  . م . م  5

 10,000 لم تقفل  2021/ 6/ 15 ال  . ع ع.  6

 17,000 لم تقفل  ال يوجد  ك  . س. ي 7

 10,000 لم تقفل  ال يوجد  ج . م . م  8

 82,000 اإلجمالي 
 

( من الئحة 181)  ألحكام المادة عدم مســــك ســــجل خاص بالعهد المالية بالمخالفة   -
انية والحسابات والمخازن.  ر  المير

ــــروفة خالل ســــنة  عدم االهتمام بمتابعة العهد ال - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تســــويتها    م2021مصــــــ
ر
والتأخر ا

انية والحسابات والمخازن. 185وذلك بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــال - ــد بمبـ ــــل ف عهـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة تصـ ــالفـــة  د  17,000إل    غ كبير ــالمخـ ــدة بـ   المرة الواحـ
ر
ــار ا ينـ

ر للم انية والحسابات والمخازن. 176ل 175) ادتير ر  ( من الئحة المير

ــويـة بـالمخـالفـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويـة العهـد المـاليـة بـالرغم من انتهـاء المـدة القـانونيـة للتسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عـدم تسـ
انية والحسابات والمخازن. 188لن  المادة ) ر  ( من الئحة المير

 م 2020ية العجيالت لسنة  سالم والشؤون اإل   افوق مكتب األ

ـــــرف القيام ب - ــ  لن  المادة  األمر    عل بنود غير مختصة بالعهدة   الصــ
 
الذي يعد مخالفا

انية والحسابات والمخازن. 180) ر  ( من الئحة المير

ر عن ســــداد قيمة  جراءاإل   اتخاذ عدم  - ات الوقف  إيجار ات القانونية حيال المتقاعســــير
ـــــسالصـادر عن   (208)( من القرار رقم 2)بالمخالفة لن  المادة   ــ ـــ ــ ــ ــ الهيئة العامة    رئيــ

 م. 2014ية لسنة سالموالشؤون اإل  وقاف لأل 

    إقفال عدم  -
ر
ــــندوق ا   آ دفير يومية الصـ

ر
ــــيد ا ــــهر وإظهار الرصـ خر يوم عمل من كل شـ

ــادة ) ــ ـــ ـــ ــــ  المــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لنــ
 
ــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ انية والحسابات  89أول الشهر التال  خالفــ ر ــــن الئحة المير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ( مــ

 والمخازن. 

ـــــسدم اتباع األ ع - ــ ــ ـــــيد   سـ ــ ــ ـــــنوي وذلك بةظهار الرصـ ــ ــ ـــــحيحة عند القيام بالجرد السـ ــ ــ الصـ
  لأل 

ــناف المتبقر ــ ــل الخاص ب  صـ ــ ــلسـ ــ ــــول وأرقام التسـ   الجرد بالمخالفة    الظاهرة   األصـ
ر
ا

ر لنصوص الم انية والحسابات والمخازن.  (293 ل292)ادتير ر  من الئحة المير

ــــالقيام بص  - ــ ــ ــ ــــمن حساب العهدة وذلك لش   دينار   2,003مبلغ  رف  ــ ــ ــ ــ راء موكي  سجاد ــ
ــعـــار للمكتـــب حيـــث لوحظ إنـــ  لم يتم تحـــديـــد الكميـــة المطلوبـــة واأل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الفـــاتورة    سـ

ر
ا

 لبنود غير مختصة بالعهدة.  الصـرف ن أ إل  باإلضافة المرفقة
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 م(2020السنة المالية  ية طرابلس )سالم والشؤون اإل   وقافمكتب األ

ام مكتـب  - ر ــــابـات والمخـازن حكـام أ طرابلس بـ أوقـاف عـدم الير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر الئحـة المير
ـــــرف عند عملية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرف   أذوناتحيث أن معظم   الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ليس لها تع يز مســـتندي    الصـ

انية والحسابات والمخازن (99بالمخالفة ألحكام المادة ) ر  . من الئحة المير

 دور المراجعة الداخلية من حيث عدم متابعة أوج    -
ر
ــــور ا ــــورة  قصـ ـــــرف بالصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ الصـ

 . قارير دورية وشهرية عن سير العملعداد تإالصحيحة و 

ــــرف طرابلس حيث تتم عمليات    أوقاف ال يوجد قسم مال  بمكتب   - ـــ ــ ــ ــ عن طريق   الصــ
ــــكلة بقرار الوزير رقم ) ــ ــ ــ ــــيل وتقدير أجرة أمالك الوقف مشـ ــ ــ ــ ــــنة  148لجنة تحصـ ــ ــ ــ ( لسـ

 . م2012

ر من األعدم وجود قاعدة بيانات تفصـيلية للديون المسـتح - ل  وقافقة عل المنتفعير
 . مستمرة  مكافأة لها  تصـرف ر الديون المستحقة ـ بالرغم من وجود لجنة لحص 

عدم موافاة الشــؤون القانونية  بشــأن    طرابلس  أوقاف قصــور قســم العقارات بمكتب   -
ر بعقارات األ ـــــماء المنتفعير ـــــبر لهم رفع   وقاف بأسـ ـــــتحقة عليهم ديون حبر يتسـ المسـ

 . دعاوى قضائية ضدهم

ــــر طرابلس ب  أوقاف قيام مكتب   - ـــ ــ ــ ــ وقد   لعل بع  المشاريــــع المنفذة من قبل   ف الصــ
ر   ـــضـــف  لقيم  أن اتبير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    أوقاف من نضــــارة مكتب  تــ

 
من   طرابلس ويتم خصــــمها الحقا

  
ر
  . مال  أو  المبالغ المحالة من قبل الهيئة دون سند قانون

عل الجوامع   وقاف األ  إيراداتمن   %70طرابلس بـضـــف نســــبة    أوقاف قيام مكتب   -
ر  الصـرف  أذوناتومن خالل فح  ومراجعة بع   : تبير  

ر
 اآلن

ــــرف تتم عملية   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  إيجار عل محا ر اجتماع لجنة تخصــــي  وتقدير قيمة  بناءا    الصــــــ
 . عقارات الوقف

 . ات المطلوبةحتياجطلب كتان  يوضن اال  إذن الصـرف  معإرفاق  عدم ▪

يات الشـراءالتكليف المباشر لمعظم عمليات  ▪  . بالرغم من وجود لجنة المشير

ــــتندي ألغلب   ▪ ــــعف التع يز المسـ ـــــرف   أذوناتضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ بالمخالفة ألحكام المادة    الصـ
انية والحسابات والمخازن99) ر  . ( من الئحة المير

   ف المكـافـآت والعمـل    أوقـاف مبـالغـة مكتـب  ▪
ر
  طرابلس ا

ر
ـــــاا ــ ـــ ــ ــ ــ دون قيود   اإلضـ

 . وضوابط تنظم ذلك 

ــلــة أ   يراداتيــداع قيم اإل إعــدم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  المحصـ
ا
( من 64بــأول بــالمخــالفــة ألحكــام المــادة )  وال
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

اتة لسنة    أوقاف  مكتب    م 2021صتر

  زراعية ال توجد لها عقود انتفاع  28لوحظ وجود عدد  -
 . عقار وه  تمثل اراضر

ــــب  أو    عدم وجود تنظيم - ـــ ــ ــ ــ ــكل دقيق توزيــــع نسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــحة تحدد بشـ ـــ ــ ــ ــ  إيراداتجدولة واضـ
  المادة )بهذا الم  وقاف األ

ر
ـــــوص عليها ا ـــــوابط المنصـ ( من قرار وزير  3كتب وفق الضـ

 الوقف.  إدارة أمالكو  تنظيمبشأن  م2014لسنة  (208)رقم  وقاف األ
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-   
ر
ـــــير ا ر  جراءاإل   اتخاذ لوحظ التقصـ   المطالبة بالديون من قبل المنتفعير

ر
ات الالزمة ا

ورة العمل عل حص األمر    نإ بعقارات الوقف لسنوات طويلة ف  ر الديون ــــيستلزم  ر
ر بعقــــارات الوقف و  ــتحقــــة من المنتفعير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات القــــانونيــــة الالزمــــة  جراءاإل   اتخــــاذ المسـ

ـــــ  عليـــ  المـــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( مكرر من القـــانون رقم 39للمطـــالبـــة بهـــذه الـــديون وهو مـــا نصـ
 . تعديالت و  أحكام الوقفبشأن  م1972لسنة  (124)

ــــعار لوحظ انخفاض   - ــ ـــ ــ ــ ــ اتة   أوقاف االنتفاع بعقارات الوقف التابعة لمكتب   أسـ ــــي  ــ ـــ ــ ــ ــ   لصـ
ـــــعر تلك  ـــ ــ ــ ــ   قيمة سـ

ر
ـــــتلزم إعادة النظر ا ـــ ــ ــ ــ     اتيجار اإل األمر الذي يسـ

 
لما جاء بن   وفقا

  (124)تعديل القانون رقم بشــــأن    م2010لســــنة   (21)قانون رقم  ال( من  39المادة )
 . أحكام الوقفبشأن  م1972لسنة 

 م 2021رصمان لسنة    أوقاف  مكتب

ــــتغاللها من قبل    83وحظ وجود عدد  ل - ــ ــ ــ ــ ر دون عقار يتم اسـ أي   ن تربطهمأ المواطنير
  مان.  أوقاف عقود انتفاع مع مكتب 

     أوقـاف افتقـار معظم ملفـات عقـارات الوقف ـلدى مكتـب   -
ــتنـدات البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مـان للمسـ

ــــمن ملكية هذه الع ــــتندات "اإل تضـ ــــهاد عل الوقف أمام قارات ومن أهم تلك المسـ شـ
 . " المحا م

ـــــريب  إحالةعدم  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــرائبدارة ال مان إل   أوقاف ة المخالصـــة من مكتب  ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لعدة    ضـ
 . سنوات

 إذاعة القرآن الكريم 

 الرقابة الداخلية

ــــندة   - ــ ــ ــــور مكتب المراجعة الداخلية بالمهام المسـ ــ ــ ــــاره أ لي  عل إقصـ ــ ــ    مل وج  واقتصـ
  . العمل اليوم  بمراجعة العمليات اليوميةعل 

ــــة   - ــــارير دوريـ ــــدم وجود تقـ ــــة  عـ ــــاليـ ــــة المـ ــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة للسـ ــــداخليـ ــــة الـ ــــب المراجعـ م  2021لمكتـ
  نهاية السنة المالية

ر
 . واالكتفاء بةعداد تقرير واحد ا

ئ للخ ينة    ةجراءب  تقصير مكتب المراجعة الداخلية - الجرد والتفتيش الدوري والمفاج 
ر ) انية والحسابات والمخازن88-87بمخالفة لن  المادتير ر  . ( من الئحة المير

ــنــدة لـ     األعمــال لمراجعــة الــداخليــة ممــا يؤثر عل قيــامــ  بــعــدم توفير مكتــب ل - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المسـ
 بالشكل المطلوب. 

ــجـــل العهـــد المـــاليـــة بـــالم - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 181)  ألحكـــام المـــادة الفـــة  خـــعـــدم مسـ
 المخازن. و  الحسابات

ـــــسلمنشـور   الثابتة بالمخالفة  األصـول عدم مسـك سـجل  - ــ ـــ ــ ــ ــ ديوان المحاسـبة رقم   رئيــ
ــة   : م والذي ين  عل2018( لـسنة  11) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورة فتن سـجل لمتابعة وقيد حركــ " ر

" إلمكانية إحكــــــام الرقابة  إجراء عملية الجرد السنوي الثابتة ومطابقتها عند   األصول 
 عليها ومتابعتها. 
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ـــــاط االذاعة   داراتعدم قيام اإل  - ـــ ــ ــ ــ والمكاتب باإلذاعة بةعداد تقارير دورية متعلقة بنشـ
 خالل السنة. 

   سياساتو  عدم وضع خطط  -
 . باإلذاعةتكفل حسن سير عمل  البر

انية  ال  ن ية  مت   م  2021التسيت 

انية   ر ـــــباب عل مختلف أبواب المير ــ ــ ــ ـــــيلة لوزارة الشـ ــ ــ ــ بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة والمسـ
ر بلغ    2,200,000مبلغ     حير

ر
ــــروفة خالل نفس العام  المبالغ ال إجمال  دينارل ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ مصـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  2,190,040مبلغ 

ي  المصـروف  المسيل  المعتمد  ابالب ت
ُ
 المتبق

 6,890 693,110 700,000 700,000 االول  1

2   
 3,070 1,496,930 1,500,000 1,500,000 الثانر

 9,960 2,190,040 2,200,000 2,200,000 اإلجمالي 
 

ـــــاب البـاب  إحـاـلةعـدم  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــنـة المـاليـةاألول    كـامـل القيمـة المتبقيـة بحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهـايـة سـ
ر
إل   ا

  4,849  دينار والقيمة المتبقية ه    2,040مبلغ    إحالةحســـاب االيراد العام وانما تم 
 دينار. 

ــيـــد   إقفـــال عـــدم   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحـــة 188بـــالمخـــالفـــة للمـــادة ))خ.ال(    العهـــدة المـــاليـــة للسـ
انية والحسابات والمخازن ر  . المير

    تظهر  -
ر
  حســـابات اإل   العديد   م2021/ 12/ 31ا

ر
   من الصـــكوك المعلقة ا

ذاعة والبر
ات المـــاليـــة لمعـــالجتهـــا بـــالمخـــالفـــة لن   جراءاإل   ذ وزه المـــدة القـــانونيـــة دون اتخـــا تجـــا 

انية118المادة رقم ) ر :  ( من الئحة المير  والمخازن وبيانها كالتال 

 القيمة  الباب ت

 222,773 األول  1

2   
 1,337,387 الثانر

 1,340 مانات األ و  الودائع 3
 

اء    7/ 10رقم   إذن الصـــــرف   بموجب - ونية أجهزة مقابل شر ة عروس  شـــــرك   لصالن   إلكير
ــــبات ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط للحاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر عدم   لدينار   14,900بقيمة    المعدات المكتبيةو   المتوسـ فقد تبير
 باإلذاعة.  داراتات من المكاتب واإل حتياجوجود ما يفيد بطلب اال 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــــرك دينار لصالن   12,080بقيمة    7/ 9إذن الصــ ــ   لة الوفاء موبايل شــ
ر عدم ـــــتيفاء البيانات من حيث عدم وجود ما يفيد طلب   فقد تبير ــــراءاسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ من  الشـ

 . المستفيدة  اإلدارة أو  القسم

ـــــرف   بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــطن مقر اإلذاعة   بناء  مقابل  12/ 63رقم    إذن الصـ ــ ــ ــ مكاتب عل سـ
ــــالن  ـــــركة األ   لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــعف التع يز  دينارل    85,000يقونة الجديدة بقيمة  شـ ر ضـ فقد تبير

ـــــرف  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية والحســـابات  99بالمخالفة للمادة )  المســـتندي إلذن الصـــــ ر ( من الئحة المير
  من المكتـــب الهنـــد     لوالمخـــازن

   عـــدم وجود تقرير فبر
 
  يفيـــد بـــةنجـــاز العمـــل طبقـــا

ــــةاإلداري( من الئحة العقود  127)  ألحكام المادة بالمخالفة    للموصــفات المطلوبة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  . ــ
 . عدم وجود توقيع المستلم
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ــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ كيبمقابل شر   12/ 66  رقم  إذن الصـ فر مع الير ـــــير ـــــالن   اء جهاز سـ   لصـ
ر عدم وجود ما يفيد بةنجاز ل  دينار   57,570شـــركة المصدر الحديث بقيمة    فقد تبير
كيـــب للجهـــاز المورد  ــالفـــة للفقرة )ب( من ن  المـــادة )  أعمـــال الير ( من 110بـــالمخـ

 ة. اإلداريالئحة العقود 
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 قطاع األعالم 
 املؤسسة الليبية للعالم  

 الداخليةالرقابة  

ام - ر    عدم الير
ر
اف المراقب المـال  بدوره ا ــم المـال  والمخـازن بتطبيق   اإلشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل القسـ

ر ) ( من 24( من المـــادة )6-5القواعـــد المـــاليـــة وأحكـــام المخـــازن بـــالمخـــالفـــة للفقرتير
انية والحسابات  ر  . والمخازنالئحة المير

ـــــعف - ــ ــ ــ   العل  المراقب المال   دور   ضـ
ر
ـــــاركت  ا ــ ــ ــ  من خالل مشـ

 
ـــــن ذلك جليا ــ ــ ــ ديد من يتضـ

 واللوائن المنظمـــة للعمـــل المـــال  
ر ــالقوانير ــالفـــات والتجـــاوزات وعـــدم التقيـــد بـ ل المخـ

 ه أثر تكرار غياب المراقب المال  وتأخر و 
 
ـــــلبا ـــــير عمل  سـ المكلفة   الديوان  لجنة  عل سـ

  بالفح . 

  للمؤسسةعدم  -
 . لبيان الوظائف الشاغرة والمشغولة اعتماد المالك الوظيقر

ــــكوك المعلقــة بـالرغم من تجــاوزهـا  الالزمـة  ات  جراءاإل  اتخــاذ عـدم   - ــ ـــ ــ ــ ــ حيــال بع  الصـ
ــــادة ) ــ المـ ــــة لن   ــ ــــالفـ ــ ــــالمخـ ــ بـ ــــك  ــ ــــة وذلـ ــ ــــانونيـ ــ القـ ــــدة  ــ ــــة  118المـ ــ انيـ ر المير ــــة  ــ ( من الئحـ

 والحسابات والمخازن. 

امات)السجالت والدفاتر    إمساكالمؤسسة عن    إغفال  - ر ات  سجل خطاب ل  سجل االلير
ـــــمان ــ ـــــجل اال ل  الضـ ــ ـــــتنديةعتمادسـ ــ ـــــكوكل  ات المسـ ــ ـــــجل متابعة دفاتر الصـ ــ ـــــجل ل  سـ ــ سـ

ــاليـــة  األمر الـــذ  ل(العهـــد المـ
 
ــبيـــة أال وهو مبـــدا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ي يتعـــارض مع أهم المبـــادئ المحـــاسـ

ــــب     ثباتاإل     المحاسـ
ا
ــــع ــــجل فضـ ــــك سـ ــــول الثابتةل األمر  عن ذلك عدم مسـ الذي  األصـ

ـــــر واالكتفاء  ل ها بجردها يخل من أحكام نظام الرقابة الداخلية عليها بمتابعت ــ ــ ــ  ها بحصــ
  مما يفقد الجرد أهميت . 

ـــــياراتعدم وجود قاعدة بيانات   - ــــم    للسـ ـــــة وذلك لعدم وجود قسـ ـــــسـ المملوكة للمؤسـ
 للحركة بالمؤسسة. 

ــــتندات المرفقة ب - ــ ــ ــــرف   أذوناتعدم التوقيع والختم عل كافة المسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ )الفواتير    الصـ
 لعــــدم تكرار  ف 

 
هــــا بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة  والمطــــالبــــات( بمــــا يفيــــد دفعهــــا تجنبــــا

انية والحسابات والمخازن105) ر  . ( الئحة المير

امـات الواجـب الوفـاء بهـا رتبـاطـعـدم القيـام بـالتعليـة والقيـد بخـانـة اال - ر ات المـاليـة لاللير
انية والحسابات والمخازن. 20بالمخالفة لن  المادة ) ر  ( الئحة المير

ــــتندي لغالبية   - ــــعف التع يز المسـ ــــرف   أذوناتضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ (  99خالفة لن  المادة )بالم  الصـ
انية والحسابات والمخازن ر  . الئحة المير

ــــرف  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقلة بالمخالفة لقانون النظام المال   الصـ ــ ــ ــ ــ عل جهات ذات ذمة مالية مسـ
 للدولة. 

   اإلداري( من الئحة العقود  10مخالفة ن  المادة ) -
ة لجل تعاقدات المؤســــســــة والبر

  يجوز بها التعاقد 
 . بطريقة التكليف المباشر نص  عل الحاالت البر
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ت الشــــطب والمحو بســــجلالمال  و   عتماد عدم القيد بســــجل اال  - بالمخالفة لن     كير
انية والحسابات والمخازن. 21المادة ) ر  ( من الئحة المير

ــتعــدم ا - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــين الغرض من العهــدة  ل  العهــدة   إذن  ف   فــاء بيــانــاتيسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مع عــدم توضـ
 القيام بجردها و   لوتحديد أوج   فها 

ا
ـــــع ــ ــ ـــــر قيد العهدة ك عن ذلك  ل فضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ وف  مصـ
انية ر ــابات خارج المير ــ ــ ــ ــيط حسـ ــ ــ ــ ــوية بالمخالفة  إل    مباشر دون توسـ ــ ــ ــ ر التسـ ألحكام  حير

من   (182ل 100  ل99 ل181)  والمواد   ( من قــانون النظــام المــال  للــدولــة11)  المــادة 
انية والحسابات والمخازن ر   . الئحة المير

ــاب األ   إغفال  - ــ ــــجل تحليل  لحسـ ــــك سـ ــة عن مسـ ــ ــسـ ــ   واتخاذها   لوالودائع  ماناتالمؤسـ
ـــــكوك المعلقةجراءاإل  ــ ــ ــ ـــاب األ ل  ات القانونية حيال الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــيد حسـ ــ ــ ــ   والودائع  ماناتورصـ

ـــــموح به ــ ــ ــ ة القانونية المسـ ـــــيد تجاوز الفير ــ ــ ــ ـــــوص المواد  باحتفاظها برصـ ــ ــ ــ  لنصـ
 
ا بمخالفا

انية والحسابات والمخازن163 ل162ل 118) ر  . ( من الئحة المير

انية المؤسسة الليبية لإلعالم للسنة المالية   ن  م  2020مت 

انية مبلغ   ر ــة عل مختلف أبواب المير ــ ــسـ ــ ــيلة للمؤسـ ــ بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة والمسـ
ر بلغ    26,371,670   حير

ر
ـــــر المبالغ ال  إجمال  دينارل ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ وفة خالل نفس العام مبلغ  مصـ

 : والبيان التال  يوضن ذلك  لدينار  23,400,874

 الصـرف نسبة   الرصيد  المصـروفات الفعلية  المفوض به  الباب األول  ت

 125% (853,202) 4,286,872 3,433,670 الباب األول  1

2   
 % 73 3,584,866 9,453,134 13,038,000 الباب الثانر

 % 98 239,131 9,660,868 9,900,000 الباب الثالث  3

 % 88 2,970,794 23,400,874 26,371,670 اإلجمالي 
 

ية انية التسيت  ن  المت 

ية: هم المالحظات عل اوفيما يل   انية التسير ر  المير

  ل  ةجراءالقيام ب -
ر
ــــات الباب الثان ـــ ــ ــ ــ ر بنود تفويضـ ــــنة المالية  ل مناقلة بير ـــ ــ ــ ــ م دون  2020سـ

ـــــة بـالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول عل موافقـة من الجهـات المختصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 29الحصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

ر )وبــالمخــالفــة ألحكــام المــاداألول   ات المقررة للبــابعتمــادتجــاوز اال  - ( من 11-10تير
 قانون النظام المال  للدولة. 

  لبع  البنود ووفر لبنود أخرى وبـالمخـالفـة  عتمـادتجـاوز اال  -
ر
ات المقررة للبـاب الثـان

انية والحسابات والمخازن. 9للمادة ) ر  ( من الئحة المير

ــــرف  - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــتقلة ب  الصـ ـــــوص المادة  العل جهات تتمتع بالذمة المالية المسـ مخالفة لنصـ
 : لة لذلك ث( من قانون النظام المال  للدولة أم24)

ر  - ـــــة وتـابعير ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بحمـايـة المؤسـ لجهـات تتمتع    ف مبـالغ مـاليـة للعنـا  المكلفير
ــــة   ــتقلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة المسـ ــ ــاليـ ــ ــة المـ ــ ــــذمـ ــالـ ــ ــة)بـ ــ ــــداخليـ ــة  أي    ال تربطهمو   (لوزارة الـ ــ ــــة  عالقـ وظيفيـ
ــــة الليبية لإلعالم  ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــــهر   حيث ثم  ف بالمؤسـ ــ ــ ــ ــ ــــم  عدة أشـ ــ ــ ــ ــ  خصـ

 
  تمكافآ  بند  من  ا
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ل بـالمخـالفـةو  ر المـال  لـلدولة  نظـام قـانون ( من 24)  ألحكـام المـادة  أتعـاب لغير العـاملير
 . دينار  86,250 مكافأة قيمة ال بلغ  حيث

ـــــب ▪     8/ 4إذن  ف رقم    بموجـ
ر
ـــــل ترجيع المبلغ    م2020/ 8/ 2  المؤرخ ا ـــــابـ مقـ

ــــر ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م مع صــاحب العقار  بموجب اســكن المخصــ    يجار إل   ف و مصــــ لعقد المي 
ـــيد  ــالن السـ ـــهر لصــ ـــفت  مدير  )ع.و.ع(    ولمدة ســــتة أشـ بمبلغ    القانونية اإلدارة بصـ

وقد لوحظ أن المستفيد من العقار لم يستمر بصفت  المذكورة   لدينار   12,000
ة  ر ة وجير

     إال فير
ر
حيث    م2015/ 3/ 5  إل  م2015/ 2/ 25  أيام فقط من   9تتمثل ا

ملم  ت   المال العام    تصــرف الذي يعد األمر     ف المبلغ بالمخالفة للعقد المي 
ر
ا

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24بالمجان بالمخالفة لن  المادة )

ــــرف   بموجب  ▪ ـــ ــ ــ ــ ــــرف تم ل  12/ 30 رقم  إذن الصــ ـــ ــ ــ ــ عل جهات ذات ذمة مالية    الصــ
ـــــاتها من وزارة المالية   ــ ـــــصـ ــ ـــــتقلة تحال مخصـ ــ   قناة األمازيغية الليبية  مسـ

ر
متمثلة ا

انية.  ر  بالمخالفة للقانون النظام المال  للدولة وقواعد تنفيذ المير

  والمدير العام اإلدارة مجلس    رئيـسعل الكتاب المقدم من بناءا    الصـرف القيام ب ▪
  2020-137لقناة األمازيغية رقم )

ر
  رئيـسإل   والموج   م2020/ 2/ 7 ( المؤرخ ا

ر أن شـرك سداد المستحقات لل بشأن    مالمؤسسة لإلعال    حير
ر
  رئيـسة المذكورة ا

ــ ــ ــ ــ ــــة همش عل الكتاب بشـ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــالمؤسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ رط بعبارة )ال مانع بعد اطالع وموافقة  ــ
  . الخدمات بالمؤسسةإدارة  كتاب  موافقةإرفاق  الخدمات( ومع هذا لم يتم

ـــــرف   بموجب  ▪ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   )بال(   12/ 18رقم بند النفقات والتطوير   إذن الصـ
ر
ل  المؤرخ ا

ـــــالن    مقابل ــ ـــــبكة المعلومات الدولية لصـ ــ تطوير موقع وكالة الليبية لألنباء عل شـ
ــرك  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينارل وقد لوحظ عدم   40,000ة الدليل ليبيا لتقنية المعلومات بمبلغ  شـــــ

ر العروض ــــلة بير ــ ــ ــ ــ   يفيد  و   وجود مفاضـ
عملية التطوير   إتمامعدم وجود تقرير فبر

 . لموقع الوكالة وبالشكل المطلوب

ـــــرف   بموجب ▪ ــ ــ ــ   )بال( مقابل    12/ 33رقم    لبند نفقات التطوير  إذن الصــ
ر
المؤرخ ا

ــالن    أجهزة توفير تزويد وكالة األنباء الليبية ب ـــ ــ ــ ـــــرك لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ   ة مليون موبايل بمبلغشـ
ـــــات التفوي   ل  دينـار   37,500 ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  غير وقـد لوحظ تم  ف المبلغ من مخصـ

ــــيل رقم )ال ـــ ــ ــ ــ ــــنة  38مسـ ـــ ــ ــ ــ انية التحول بقيمة  2020( لسـ ر   800,000م الخاص بمير
ـــــروع دينار والخاص بم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تطوير منظومة البث عي  األقمار الصـــناعية بموجب    شـــــ
  ( بـــالمخـــالفـــة لقـــانون التخطيط والقـــانون المـــال  وعـــدم التقيـــد 82عقـــد )م.ع.ل. 

  التفوي .  الصـرف بأوج  
ر
 المبينة ا

     12/ 5رقم    لبند نفقات أخرى   إذن الصـرف   بموجب ▪
ر
م  2020/ 12/ 30المؤرخ ا

ـــــائل نقل عدد  اء وسـ ـــــالن    10 مقابل شر ـــــيارات لصـ ــــرك سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ اد  شـ ـــــتير ة هادريان السـ
: وقد لوحظ بشأنها  لدينار  567,000 إجمال  السيارات بمبلغ   

ر
 اآلن

ــرك تكليف   ✓ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اد الســـيارات دون غشـــــ ها بأمر تكليف مباشر  ة هادريان الســـتير ير
)م/ل/ع     38رقـم 

ر
ا الـمـؤرخ  عـروض  2020/ 10/ 18(  وجـود  ــــدم  ــ ــ عـ مـع  مل 

ـــلة وـبالمخـالفـة لن  المـادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لجل  اإلدارـين الئحـة العقود  ( م10للمفـاضـ
  يجوز بها التعاقد  

ــــ  عل الحاالت البر ــ ـــ ــ ــ ــ   نصـ
ــــة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ـــ ــ ــ ــ تعاقدات المؤسـ

( من الئحــة العقود  68بطريقــة التكليف المبــاشر والفقرة )ب( من المــادة )
ـــــأن  ةاإلداري لإجراءبشـ     ات التعاقد بطريقة التكليف المباشر

ا
ـــــع عن عدم  فضـ

 وغياب مبدأ الشفافية. السليمة  سسات واأل جراءالتأكد من اإل 

ر ال استالمال يوجد تسليم و  ✓ ـــــرك بير ـــ ــ ــ ــ ة الموردة وقسم الحركة )لعدم وجود  شــ
 خدمات. إدارة  وال من  قسم الحركة(
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ـــــليم عدد   ✓ ــ ــ ــ ـــــيارة لجهة ذات   3تسـ ــ ــ ــ ـــــتقلة )قناة ليبيا  ذسـ ــ ــ ــ مة مالية وإدارية مسـ
  الوطنية(. 

ر لبند التجهإذن الصــرف   بموجب ▪   )بال( مقابل  12/ 30رقم  ات  ير
ر
توريد   المؤرخ ا

ــــكوك ) ــ ــ ــ ــــالن   Epson mt) 9000طابعة صـ ــ ــ ــ ــــرك لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ة مفازة التقنية بمبلغ  شـ
ـــــات التفوي     دينـارل  23,500 ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  غير وقـد لوحظ تم  ف المبلغ من مخصـ

ــــيل رقم )ال ـــ ــ ــ ــ ــــنة  38مسـ ـــ ــ ــ ــ انية التحول بقيمة  2020( لسـ ر   800,000م الخاص بمير
ـــــروع دينار والخاص بم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قمار الصـــناعية بموجب  تطوير منظومة البث عي  األ  شـــــ
  ( بـــالمخـــالفـــة لقـــانون التخطيط والقـــانون المـــال  وعـــدم التقيـــد 82عقـــد )م.ع.ل. 

  التفوي .  الصـرف بأوج  
ر
 المبينة ا

ة المالية موضــوع الفح  وتســليمها أل  ▪ اء ســيارات خالل الفير ر   شــخاصشر تابعير
مما يعد  اســتالمات تســليم و إجراءلجهات ذات ذمة مالية مســتقلة ودون وجود  

ـــــرف ت ــ ـــ ــ ــ ــ   المال بالمجان وبالمخالفات للمادة )  صـــ
ر
( من قرار اللجنة الشـعبية  20ا

 العامة  
 
ــــابقا ـــ ــ ــ ــ ــــنة  918رقم )  سـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن   م2007( لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــتعمال  بشـ ـــ ــ ــ ــ اء واسـ ــــوابط شر ـــ ــ ــ ــ ضـ
ــــيارات و  ــ ــ ــ    المملوكة للمجتمعل  اآللياتالسـ

ا
ــــع ــ ــ ــ   فضـ

ر
ــــجيلها وقيدها ا ــ ــ ــ عن عدم تسـ

 الذي يضعف متابعتهال وفيما يل  بيان بذلك: األصول األمر سجالت 
 العدد  النوع  الجهة  اإلسم  ت

 SM7 1سامسونج  قناة ليبيا األمازيغية الليبية ك   . ي   . م  1

 BAIC D50 3 قناة ليبيا الوطنية - 2

 5 باك أب  T  60  ماكسيس  قناة ليبيا الوطنية - 3
 

ــليمهــا أل   14وجود عــدد   ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيــارة تم تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخــاصسـ ــ ـــ ــ ــ ــ انتهــ  عالقتهم الوظيفيــة    شـ
ر لم يتم    حير

ر
جاعها جراءاإل  اتخاذ بالمؤسسةل ا  . ات القانونية حيالها السير

 نوع  رقم اللوحة  الصفة  االسم  نوع  رقم اللوحة  الصفة  السم ا

مان  5-1232829 وزير سابق م. ب.س  ا  5-1217078 قوزير ساب  م. ب  شير  هونداي إلنير

ا  5-1169930 وزير سابق م. ب  مان  5-1232838 وكيل وزارة  و.ط  هونداي إلنير  شير

 سامسونج  5-1233210 مكتب الوكيل  ال  . ا  كوراندو 5-1232749 مكتب الوزير ا. ال 

 ع.ا 
مكتب  
 المراجعة

 كوراندو 5-1232741 إدارة التدريب  م ع.ب.  سامسونج  1233210-5

 ز. ال 
ة   سكرتير
 الوزير

 ع ا.  كوراندو 1232795-5
وحدة  
 الخدمات 

 هونداي 93766-4

 تايوتا كاروال  5-1220147 وكيل مساعد  م  . ال هونداي 5-1219998 وكيل وزارة  ا  . ل

 كيا ابتما  4-93003 مكتب الوزير م ال  هونداي 6-52101 المالية اإلدارة ع.ال 
 

ن   مكافآت لغت  العاملي 

   دينار   1000بقيمة    مكافأة  ف   -
 
ــــهريا ر  أ   3لمدة  شـ ــــهر لموظفير ــــة  شـ ــــسـ ر للمؤسـ تابعير

ر   هــــا علوتحميل      لبنــــد مكــــافــــآت لغير العــــاملير
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر  ذلــــك لم يعن  فضـ قرار  ف  بير

 األعمال الموكلة لهم.  مكافأة ال

  ل12/ 14إل   12/ 2من الصــــرف أرقام   أذوناتمالية مقطوعة بموجب    مكافأة  ف   -
     12/ 84إل   79من و 

ر
ـــة    12م لعدد  2020/ 02/ 08المؤرخة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ـــ ــ ــ ــ موظف بالمؤسـ
ــــسالصادر عن    م2020لسنة    (58رقم ) الليبية لإلعالم بموجب قرار  ــ ــ المؤسسة   رئيــ
ــأنها    2,000-1,000الليبية لإلعالم بقيمة شـــهرية   ل وقد لوحظ بشـ دينار عل التوال 
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ر ب تحميل بند المكافآت لغير  ــــر العاملير ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ مصـ ــ ــ ــ   األعمال م بيان  عد  لوفات ال تخصـ
( من الالئحـة التنفيـذيـة لقـانون عالقـات  129)  ألحكـام المـادة الموكلـة لهم بـالمخـالفـة 

 العمل. 

 وفات سنوات سابقةمصـر بند  

ـــــب -      11/ 5إذن  ف رقم    بموجـ
ر
ـــــد    م2020/ 11/ 15المؤرخ ا ـــــل توريـ ـــــابـ  أجهزة مقـ

ونيــــة اد األ   إلكير ــتير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــالن األفق المتجــــدد السـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   هزة جللمركز اإلعالم  العجيالت لصـ
ونيةاإل ــــباتل بمبلغ  لكير ــ ــ ــ ــ   ل  دينار   16,550  والحاسـ

ر
ــــارب ا ــ ــ ــ ــ ــــأن  التضـ ــ ــ ــ ــ وقد لوحظ بشـ

ـــــرك التواريــــخ حيث تم تكليف ال ــ ــ بتاريــــخ    الفاتورة النهائية  إحالةة بتوريد المطلوب و شــ
   ل  م2018/ 11/ 28

ر
ــــة ا ــ ــــائيـ ــ النهـ ــــاتورة  ــ الفـ ــــاريــــخ  ــ تـ أن  ر    حير

ر
ــــا    2018/ 11/ 21ا ــ بينمـ

   محضـر 
ر
يات مؤرخ ا  م. 2018/ 11/ 22لجنة المشير

    11/ 6إذن  ف رقم    بموجــب -
ر
مقــابــل توريــد مواد فنيــة    م2020/ 11/ 25المؤرخ ا

ــبات و  ــ ــ ــن للحاسـ ــ ــ ــالن األحسـ ــ ــ وقد لوحظ  ل  دينار   19,600بمبلغ    األدوات المكتبيةلصـ
ــــأنــ  التعــاقــد بــالتكليف   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من الئحــة العقود  10المبــاشر بــالمخــالفــة لن  المــادة )بشـ

يات محضـر و  عدم وجود فاتورة مبدئيةو  ةاإلداري  . مشير

 مصـروفات اإليجارات

مببر   إيجار دينار مقابل    60,200 ف مبلغ  بشأن   11/ 29إذن الصـــــرف رقم    بموجب
ــنـــة اعت ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتعمـــالـــ  كمقر لفرع ديوان وزارة األعالم بمـــدينـــة الجفرةل لمـــدة سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بـــار من واسـ

: نهاية السنةل وقد لوحظ بشأن  إل  م2015/ 1/ 1  
ر
 اآلن

ــــرف تاريــــخ   - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــابق لتاريــــخ    الصـ ــ ـــــؤون   إحالةسـ ــ ة اإلداريالكتاب من قبل مدير عام الشـ
ــة ــاليـ ــدير إل    والمـ ــــاري رقم )إدارة    مـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاليـــة إشـ ــــؤون المـ ــ ـــ ــ ــ ــ   16الشـ

ر
/أ.ش.أ.م( المؤرخ ا

ــــأن   م2020/ 12/ 30 ــ ــــداد قيمة العقد من بند  بشـ ــ ـــــر سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــابمصـ ــ ــــنوات سـ ــ قة  وفات سـ
 ات القانونية بهذا الشأن. جراءوبالتجاوز لإل 

ة عل الكتاب من  - بالرغم من   الصــرف المؤسسة بالموافقة عل    رئيــسال توجد تأشير
 . الصـرف ذلك تم 

 مصـروفات إنتاج أعمال فنية

ــــر بلغ  قيمة المبالغ ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــــابقة مبلغأعمال    إنتاج وفة مقابل  مصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ـــ ــ ــ ــ   فنية لسـ
ــــة بتقييم    227,000 ــ ر عدم وجود الئحة مختصـ الفنية وتحديد   األعمال دينارل وقد تبير
ــعار  ــديق  بعقد    عل العرض المقدمبناءا   ل وإنما يتم تحديدها األعمال   إنتاج أسـ ويتم تصـ

ر  ر الطرفير م بير  . مي 

ات ن  بند التجهت 

    11/ 27إذن  ف رقم    بموجـــــب
ر
ــــة  2020/ 11/ 18  المؤرخ ا ــــب بوابـ ــــل تركيـ ــابـ ــ مل مقـ

ـــــرك  لصـــالن  الليبية لإلعالم أمنية للمؤســـســـة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ اد األ شـ ل بمبلغ  جهزة ة الجبل الذو  الســـتير
( من 10دينـار وقـد لوحظ التعـاقـد بـالتكليف المبـاشر بـالمخـالفـة لن  المـادة )  15,225

  ةاإلداريـالئحـة العقود  
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  عن فضـ

 
ل إذ أن أمر   التكليف كـان الحقـا لتـاريــــخ التنفيـذ الفعل 
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ر
ا مــــؤرخ     2020/ 10/ 16الــــتــــكــــلــــيــــف 

ر
ــا  مل ا ـــ ــ ــــاريــــخــــهـ ــ ــ تـ ـــــة  ــ ــــائــــيـ ــ ــ الــــنــــهـ ــــاتــــورة  ــ ــ الــــفـ أن  ر  حــــير

ــــة  2020/ 10/ 12 ــ ــ ــــدئيـ ــ ــ المبـ ــــاتورة  ــ ــ الفـ ــــاريــــخ  ــ ــ تـ ــــا  ــ ــ بينمـ ـــة  2020/ 10/ 14مل  ــ ــ ــــالفـ ــ ــ ــــالمخـ ــ ــ بـ م 
 ات النافذة بالخصوص. تشـريعلل 

انية التنمية )التحول( ن  مت 

(  163- 162-38-24)أرقام   بلغ  قيمة مخصـــصـــات التنمية موجب تفويضـــات المالية
ر بلغ  قيمدينارل    9,900,000مبلغ     حير

ر
ــر ة الا ــ   9,660,868وفات الفعلية مبلغ  مصــ

ـــــنة المالية   ــ   نهاية السـ
ـــــيد متبقر ــ ـــــبة  ف    239,131.660  يبلغدينارل وبرصـ ــ دينار وبنسـ

انية الباب الثالث التحول: 98 ر  %ل وفيما يل  أهم المالحظات عل مصـروفات مير

 بند النفقات والتطوير

ــــرف رقم  بموجـب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   )بال( مقـابـل توريـد    12/ 4إذن الصـ
ر
كمبيوتر    أجهزة المؤرخ ا

رية لصــــالن    –)مكتب     ر ــــرك محمول( وطابعات لير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ة العاصــــمة للمعدات المكتبيةلشــــــ
ــــرف يوم دينارل وقد لوحظ بشــــأن     299,100بمبلغ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بقصــــد 2020/ 12/ 31الصــــــ

ــا  ــتنفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادة )  ذ اسـ ــام المـ ــالفـــة ألحكـ ــالمخـ ــــات بـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيـــة  13المخصـ ر ــة المير ( من الئحـ
ر أن هذه  و   ازنوالحســابات والمخ   حير

ر
تم تحميل القيمة عل بند نفقات التطويرل ا

لمصــر ال  
ر
   وفات تخ  الباب الثان

 
م بقيمة  2020( لسنة  38بأن التفوي  رقم )علما

ـــــروع دينار خاص بم  800,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــناعية    شـ ـــ ــ ــ ــ تطوير منظومة البث عي  األقمار الصـ
ــالفـــة لقـــانون التخطيط وقواعـــد تنفيـــذ ا82بموجـــب عقـــد )م.ع.ل.  انيـــة  ( بـــالمخـ ر لمير
 المبينة بالتفوي .  الصـرف وعدم التقيد بأوج  

  )بال(  12/ 31إذن  ف رقم    بموجـــب -
ر
مقـــابـــل توريـــد أثـــاث لوكـــالـــة األنبـــاء    المؤرخ ا

ــالن  ــ ـــــرك الليبية لصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ل  بمبلغ  شـ
ر   لألثاث المكتب   والمير

ر
دينارل وقد   5,500ة البتنون

ر    حير
ر
ـــــات التطويرل ا ـــــد نفقـ بنـ ـــــة عل  ـــــل القيمـ ـــــ  تم تحميـ ــــأنـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــذه    لوحظ بشـ هـ أن 

لمصــر ال  
ر
   وفات تخ  الباب الثان

 
م بقيمة  2020( لسنة  38بأن التفوي  رقم )علما

ـــــروع دينار خاص بم  800,000 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــناعية    شـ ـــ ــ ــ ــ تطوير منظومة البث عي  األقمار الصـ
انيـــة  82بموجـــب عقـــد )م.ع.ل.  ر ــالفـــة لقـــانون التخطيط وقواعـــد تنفيـــذ المير ــالمخـ ( بـ
ـــــرف وعدم التقيد بأوج    ــ ـــ ــ ــ ــ الفاتورة  باإلضـافة تعارض بتواريــــخ    المبينة بالتفوي   الصـــ

ــــر و المبــــدئيــــة   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يــــاتل حيــــث كــــان تــــاريــــخ الفــــاتورة المبــــدئيــــة يوم   محضـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ
ر تاريــــخ  2020/ 12/ 31   حير

ر
ــــر مل ا ــ ــ ــ ــ ــــراء محضــ ــ ــ ــ ــ م بالمخالفة  2020/ 12/ 30يوم   الشــ

  عملية جراءلإل 
ر
 . الصـرف ات الصحيحة ا

ات ن  بند التجهت 

ــــرف أرقام  أذوناتبموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   )بال( مقابل توريد   12/ 13-11  الصـ
ر
 أجهزة المؤرخة ا

رية لصالن   ر فضل لالتصاالت وتقنية  ة األشــرك كمبيوتر مكتب   ومحمولة وطابعات لير
: قد لوحظ بشأنها  دينار  500,000المعلومات بمبلغ   

ر
 اآلن

ــــستم التوريـد بموجـب تكليف مبـاشر من   - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الليبيـة لإلعالم رقم   رئيــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المؤسـ
   25)م/ل/م/ 

ر
ــــرك م لل 2020/ 10/ 13( المؤرخ ا ة المذكورة بالرغم من وجود ثالث  شــ

ــية   ــ ــ ــ سـ ر العروض والير ــلة بير ــ ــ ــ يات للمفاضـ
ــير ــ ــ ــ عروض وعدم وجود اجتماع للجنة المشـ

 ات المتبعة. جراءوبالمخالفة لإل 
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ـــــرك س المال الأ قيمة ر  ▪ ــ ــ ــ دينارل ويعتي  هذا المبلغ أقل من   100,000ة المدفوع  شــ
قيمــة التوريــدات أكي  من رأس دينــارل حيــث أن    500,000قيمــة العقــد والبــالغــة  

ـــــرك مال ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرك عدم مقدرة الإل  ة بأربعة أضـعافل وهذا يشـير شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة عل الوفاء  شـــ
اماتها  ر  . ضـريب   لغرض التهرب الأو  بالير

ــــر تحميل   ▪ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــتكمال  مصـ ــ ــ ــــات اسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــ انية التنمية مخصـ ر وفات التوريدات عل مير
ر حجرات البث قناة الهداية تفوي  رقم ) ــــنة  163وتجهير ــ ــ ــ ــ   غ2020( لسـ

ر
ير مل ا

 
 
ـــــ  ل  ومخالفا ــ انية وعدم التقيد بأوج     ما خصـ ر ــــرف لقواعد تنفيذ المير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   الصـ
ر حجرات البث  2020( لســنة  163الصــادرة بالتفوي  رقم ) م الســتكمال وتجهير
 والتحكم بقناة الهداية. 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   )بال( بمبلغ  12/ 27إذن الصــ
ر
دينار مقابل    300,000  المؤرخ ا

ر الطباعة ال ـــــالن  توفير معدات وتجهير ــ ــ ـــــرك رقمية لصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ اد شـ ـــــتير ــ ــ ـــــناد التقنية السـ ــ ــ   ة إسـ
ــأن  عدم وجود عروض تتم من خاللها   ــ ــ ــ ــــاهمةل وقد لوحظ بشـ ــ ــ ــــب اآلل  المسـ ــ ــ الحاسـ

ــــل ــ ــــب واألفضـ ــ ــــة واختبار العرض األنسـ ــ ــــتالم  عدم وجود و   الممارسـ ــ ــــناف األ  إذن اسـ ــ   صـ
انية والحسابات والمخازن243بالمخازن بالمخالفة لن  المادة ) ر  . ( من الئحة المير

ـــــرف أرقام    أذوناتبموجب   - ـــ ــ ــ ــ ر   12/ 21-20الصــ   )بال( مقابل توريد وتجهير
ر
 المؤرخة ا

ــــتوديو لأل  ــالن    سـ ــ ــــة الليبية لإلعالم لصـ ــــسـ ـــــرك وغرفة التحكم تابعة للمؤسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ البهاء   ةشـ
ـــأن    وقد لوحظ   لدينار   457,050  للتقنية المرئيةل بمبلغ ــ ــ ــ ــ ـــار  بشـ ــ ــ ــ ــ ـــتشـ ــ ــ ــ ــ كتاب من المسـ

  
ر
  مؤرخ ا

المؤسسة الليبية لإلعالمل مفاده أن    رئيــسإل   محال   2020/ 12/ 29الفبر
ـــــرك ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ   وه  تعمل  شـ

ئ
ــــكل نهان ــــتوديو وغرف التحكم بشـ ر األسـ ة قام  بتوريد وتجهير

ر أن تاريــــخ الفاتورة النهائية يوم    حير
ر
مل وشـهادة السـداد  2021/ 1/ 3بشـكل ممتازل ا

 م. 2021/ 1/ 10 ب   ضـريال

ــــرف   بموجب - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   )بال(  12/ 42  رقم إذن الصـ
ر
مقابل توريد وتركيب األثاث    المؤرخ ا

ــرك الخاص بالمؤسسة الليبية لإلعالم والمكاتب التابعة لها لصالن   ــ ــ ــ وادي الحياة   ةشــ
ــــر وقد لوحظ بشأن  ال يوجد ل  دينار   413,000لألثاث بمبلغ   لجنة العطاءات   محضــ

 . مواد بالمخازن سابق لتاريــــخ التكليفال استالمتاريــــخ ل لالختيار 

اء وسائل النقل  بند ش 

ـــــرف أرقام   أذوناتبموجب   - ـــ ــ ــ ــ   )بال(  12/ 45و  12/ 58-59-60الصــ
ر
مقابل    المؤرخة ا

ــيــارات بمبلغ    8توريــد   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأنهــا عــدم وجود    535,950  إجمــال  سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــار قــد لوحظ بشـ
ــــائــل   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء وسـ ــــة عنــد شر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالت وه  الجهــة المختصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   النقــلموافقــة من وزارة المواصـ

ـــــرك لاالتكليف  ل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــــرك ات الموردة تكليف مباشر وال يوجد عروض إال عرض الشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ة  شـ
ة لجــــل تعــــاقــــدات  اإلداريــــ( من الئحــــة العقود  10الموردة بــــالمخــــالفــــة لن  المــــادة )

  يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف المباشر  
  نص  عل الحاالت البر

المؤسسة والبر
ــأن    ةاإلداريـــالعقود  ( من الئحـــة  68والفقرة )ب( من المـــادة ) ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات التعـــاقــد  إجراءبشـ
 . بطريقة التكليف المباشر 

ـــــرك الفواتير النهائية المقدمة من ال - ــ ـــ ــ ــ ــ   سـنة  شـــ
ر
ـــــريب م وشـهادة سـداد ال2021ات ا ــ ـــ ــ ــ ــ ة  ضـــ

ــفـــواتـــير  ــــالـ ــ ــ بـ ــــة  ــ ــ ــقـ ــمـــرفـ ــــام    الـ ــ ــ   18/ 0080650( و)16/ 00184524)أرقـ
ر
ا ــــة  ــ ــ ( ومـــؤرخـ

ــــرائبإدارة   م عل التوال  صادرة عن 2021/ 03/ 04م و2021/ 03/ 21 ــ ــ ــ ابلس  طر  ضــ
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   جراءوبـالمخــالفــة لإل 
ر
ــــرف ات القــانونيــة المتبعــة ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومخــالفــة لقواعـد تنفيـذ    الصـ
 . انيةل وتم تحميلها عل شهر ديسمي  ر  المير

 بند الدراسات اإلعالمية

ــــرف رقم    بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 6إذن الصـ
ر
م مقــابــل تــدريــب  2020/ 12/ 30المؤرخ ا

ر ال م بير ــــب العقد المي  ر حسـ ـــــرك موظفير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــالن  شـ ــ ــــة لصـ ــسـ ــ ـــــرك ة والمؤسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــشـ ــ اريا ة أسـ
: ل دينار  500,000لالستشارات والتدريبل بمبلغ   واتفق الطرفان عل ما يل 

ن  البيان  ت  عدد المتدربي 

 15 (Excelل  Wordتدريب مهارات الطباعة والكتابة ) 1

  كتابة و  2
ر
   إنتاجتدريب ا

 20 الخي  والتقرير الصحقر

3   
ر
 20 فيلم بالموبايل   إنتاجتدريب ا

 55 اإلجمالي 
 

ــــروط جاء بكما  - ــ ــ ــ ــ عقد عند توقيع  من قيمة ال  % 80( تدفع  5فع بالعقد بالمادة )الد  شــ
:  % 20العقد و ل ويالحظ بشأنها ما يل  نامج التدريب    عند االنتهاء من الي 

( لســـنة  163اســـتنفاد المبلغ المخصـــ  للدراســـات االعالمية بالتفوي  المال  رقم ) -
 لالستشارات والتدريب. ة أساريا شـرك دينار لصالن  500,000 م بالكامل2020

  األ  ▪
ر
ـــــعار المبالغة ا بتكلفة للموظف    موظف  55ق عل تدريب  حيث تم االتفا   سـ
ــد تبلغ ــا    % 80دينــــار وتم دفعــــة مقــــدمـــة    9,091  الواحـ من القيمــــة المتفق عليهـ

ــــرك بالعقد قبل بداية التدريبل ودون تقديم ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لضــمان مقابل قيمة الدفعة  شــــ
امـاتهـا   ر ة المعمول  اإلداريـوهـذا يخـالف الئحـة العقود المقـدمـةل إذا مـا أخلـ  بـالير

  أجا 
 من قيمة العقد.  % 15زت منن دفعة مقدمة بحد أقص بها والبر

ــــرك التكليف المباشر )عقد( لل  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ر تلك شـ ــلة بير ــ ــ ــ ــ ــ ة دون وجود عروض والمفاضـ
ـــــتفادة من التنافس عل األ  ــ ـــــب واالسـ ــ ـــــعار العروض واختيار األنسـ ــ ل وبالمخالفة  سـ

   اإلداريلعقود  ( من الئحة ا10لن  المادة )
ــــة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة لجل تعاقدات المؤسـ
  يجوز بهــا التعــاقــد بطريقــة التكليف المبــاشر والفقرة  

ــــ  عل الحــاالت البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نصـ
ــــأن  ةاإلداري( من الئحة العقود  68)ب( من المادة ) ات التعاقد بطريقة  إجراءبشـ
ل    التكليف المبـاشر

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــسات واأل جراءعن عدم التـأكد من اإل فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــليمة   سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ
 وغياب مبدأ الشفافية. 

ي 
ُ
 بند العمل الوثائق

ــــر ال  بلغ  قيمة المبالغ ـــ ــ ــ ــ م مبلغ  2020الفنية والمحملة عل سنة   األعمال وفة عل  مصــ
 وفيما يل  بيان تفصيل  يوضن ذلك:  لدينار  460,000
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 المبلغ  رقم إذن الصـرف  البيـــان  ت

1 
  مشهية عدد  إنتاج 

  بعنوان خالبر
حلقة ولمدة ربــع ساعة    15عمل فبر

 لكل حلقة
35 /12 160,000 

2 
  سطور عدد  إنتاج 

ر
  بعنوان قضية ا

  10- 8حلقة مدة الحلقة 15عمل فبر

 دقائق
37 /12 140,000 

  بعنوان نسمات من الحبيب  إنتاج  3
 65,000 12/ 38 عمل فبر

  بعنوان حديقة الريشة وبعدد  إنتاج  4
 50,000 12/ 39 حلقة15عمل فبر

  بعنوان ومضات رمضانية إنتاج  5
 45,000 12/ 40 عمل فبر

 460,000 اإلجمالي 
 

 ات النافذة. تشـريعالعقود المذكورة بالمخالفة لل  إبرامقبل  الصـرف  -

م بطرابلس 2021/ 01/ 10جميع العقود المــذكورة يوم األحــد الموافق    ةبرامالقيــام بــ -
ــة الليبية لإلعالم   ل  بمقر المؤســـسـ
ر
ــداد ال ا ر تم سـ ـــــريبحير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ة لجميع العقود بةدارة  ضـ

ــــرائب ــــريب شهادة سداد الأرقام   م2021/ 01/ 11الزاوية مكتب الزاوية بتاريــــخ    ضــ ة  ضــ
ل  18/ 00104844ل  18/ 00104843ل  18/ 00104841ل  18/ 00104840
ــــرف إال أن ل  18/ 00104816 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ    الصـ

ر
ات  جراء م وبالمخالفة لإل 2020/ 12/ 31تم ا

 السليمة والمتبعة للدورة المستندية الصحيحة. 

 ةاالعتمادات المستندي

ـــــة بفتن   ـــــسـ ـــتندي بتاريــــخ    اعتماد قيام المؤسـ ــ م مقابل توريد وتركيب  2014/ 01/ 20مسـ
كيلوواط بمدينة ســبها   300تعمل عل الموج  المتوســطة قدرة    رســال )راديو(إمحطة 
: قد لوحظ بشأن  و  ليورو  1,313,252بمبلغ   

ر
 اآلن

  تم توريـدهـا موجودة بمببر قنـاة ليبيـا الوطنيةل  جميع معـدات محطـة اإل -
ـــــال البر ــ ـــ ــ ــ ــ رسـ

  نة سبها ولم يتم تركيبها بمدي
 
 للظروف األمنية هناك. نظرا

ر )قصـــور المؤســـســـة الليبية لإلعالم  -   القيام بتطبيق المادتير
ر
( من الئحة 103-102ا

ة. شـروعة فيما يخ  الماإلداريالعقود   ات المتعير

ـــــر ك   عتماد قيد اال  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ة مصـ    وفات مباشر
ا
ــابات    ارتباط من قيده ك بدال ـــ ــ ــ ــ مما يظهر الحسـ

 لسنوات. الختامية عل غير حقيقتها بتلك ا

ــــيد اال تآ  - ــــاريف فتن اال   عتماد  ل رصـ ــــة الليبية )وزارة    عتماد بتحميل مصـ ــــسـ عل المؤسـ
ة(    االعالم بتلك الفير

ا
  ألحكام المادة ة المنفذة بالمخالفة  شـرك من تحميلها عل البدال

 ة. اإلداري( من الئحة العقود 4)

  والم  عتماد عدم متابعة اال  -
حافظة علي   المسـتندي المذكور وتسـوية الرصـيد المتبقر

ـــــاع   ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــمن ضـ ــــدتـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة اال أرصـ ــــالحيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاء صـ ـــــاريــــخ انتهـ تـ ـــــأن  بـ ر  ـــــث تبير ـــــاد  ل حيـ     عتمـ
ر
ا

 م بالمخالفة للوائن المعمول بها. 2015/ 03/ 19

امات القائمة ن
ُ
 االلت

ـــــة دون  ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ امات القـائمـة عل المؤسـ ر أو   ات الكفيـلة للحـد منهـا جراءاإل   اتخـاذ تزايد االلير
  م2014دينار خالل ســــنوات    751,528  زيادتها من قيمةإل  الذي أدى األمر    معالجتها 
 والبيان التال  يوضن ذلك:  لم2021خالل سنة  4,902,500قيمة م إل 2019حبر 
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امات  ن
ُ
امات  2021الت ن

ُ
امات  2020الت ن

ُ
 المجموع  2019-2014الت

 دينار   8,277,543 دينار    751,528 دينار   2,623,515 دينار   4,902,500
 

 قناة ليبيا الرياضية 
 الداخليةالرقابة  

  تببر    اعتماد عدم  -
ــاغرة والمشـــغولة والبر   للوزارة لبيان الوظائف الشـ

المالك الوظيقر
ـــــر عل أساسها تقديرات   ــ ــ ية بالمخالفة للمادة  األول    وفات البابمصــ انية التسير ر بالمير

ــنــــة  12( من القــــانون رقم )125) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأن    م2010( لسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عالقــــات العمــــل والئحتــــ   بشـ
 التنفيذية. 

ــــور مكتب المراجعة   - ــ ـــ ــ ــ ــ   اداء مهام  عل أ مل وج قصـ
ر
  الداخلية ا

ا
ــــع ــ ـــ ــ ــ ــ عن ذلك ل فضـ

ة   ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ئ    ةجراءبتقصـ ــــدة العهد والوقوف عل األل  المخازنل  خ ينةلل الجرد المفاج  ــ ـــ ــ ــ ــ   رصـ
يـــة انيــة  293-292-88بـــالمخـــالفـــة ألحكـــام المواد )  . الفعليـــة والـــدفير ر ( من الئحـــة المير

 والحسابات والمخازن. 

   ف العهد المالية خالل   -
ر
ــع ا ــبقة  التوسـ ــنة دون الحصـــول عل الموافقة المسـ السـ

ــور وزير المــاليــة رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــنــة 1من وكيــل وزارة المــاليــةل وذلــك بــالمخــالفــة لمنشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ
ــــأن   مل2017 ــ ــ ــــوابط بشـ ــ ــ ــــرف ضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ( من الئحة 187)  ألحكام المادة بالمخالفة  و   الصـ

ــــلفة بموافقة   ـــ ــ ــ ــ   تن  عل أن يكون  ف السـ
ــــابات والمخازن والبر ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر المير

انية الســنة الو   للخزانةوكيل وزارة ا ر ــــر بجارية  تحميل المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفات ســنوات ســابقة  مصــــ
انية والحسابات والمخازن. 13بالمخالفة ألحكام المادة ) ر   ( من الئحة المير

ــتخـدام   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاال عـدم اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ من  (72) بـالمخـالفـة للمـادة  يراداتاإل لجبـايـة ( 5ت )م ح  إيصـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

انية  ال  ن ية  مت   م2021التسيت 

انيـة مبلغ   ر ــيـة عل مختلف أبواب المير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بلغـ  قيمـة المبـالغ المعتمـدة لقنـاة ليبيـا الريـاضـ
ــــيلة مبلغ    لدينار   9,000,000 ــ ــ ر بلغ    لدينار   8,158,241وقد بلغ  المسـ   حير

ر
 إجمال  ا

ــــر المبالغ ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ والبيان التال  يوضــــن   لدينار   8,151,356وفة خالل نفس العام مبلغ  مصــ
  ذلك: 

 األرصدة المتبقية  المصـروفات الفعلية  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 3,235 4,155,007 4,158,242 5,000,000 األول  1

2   
 3,650 3,996,349 3,999,999 4,000,000 الثانر

 6,885 8,151,356 8,158,241 9,000,000 جمال  اإل 
 

ــــرف رقم   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ      11/ 27إذن الصــــ
ر
مقابل توريد جهاز    م2021/ 11/ 14المؤرخ ا

ـــم المونتاج لصــــالن حاســــوب عال   ـــفات بقسـ ــــرك    المواصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   ة أصــــداء التقنية بقيمةشــ
ـــــأن  عدم وجود  ل  دينـار   18,000 ــ ـــ ــ ــ ــ ــتالمفقـد لوحظ بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مخـازن بالمخـالفـة للمـادة    اسـ

انية والحسابات والمخازن. 243) ر  ( من الئحة المير
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ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ     11/ 24إذن الصـ
ر
ـــــالن 2021/ 11/ 14 المؤرخ ا ـــ ــ ــ ــ   م دينار لصـ

اد   ـــــتير ـــ ــ ــ ــ ـــــب اآلل  بقيمة أجهزة المتجدد السـ ـــ ــ ــ ــ ل فقد لوحظ عدم دينار   56,200  الحاسـ
ــــرائبســداد ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     عل الفاتورة النهائيةل  ضــــ

ا
ضــعف التع يز المســتندي  عن ذلك فضــع

ــــرف ذن إل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابات  99)  ألحكام المادة بالمخالفة   الصـ ــ ــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
ــتالمعــدم وجود    والمخــازن وذلــك من حيــث ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ألحكــام المــادة مخــازن بــالمخــالفــة    اسـ

ــابات والمخازن243) ــ انية والحسـ ر ــــهادة إرفاق   عدموكذلك   ( من الئحة المير إثبات   شـ
 . ضـريب   سداد 

ــــرف    أذوناتبموجب   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ   12- 11المؤرخة خالل شـــهري    11/ 19و  10/ 90 رقم  الصـ
ـــــرك موقف خاص بســـيارات النقل لصـــالن    إنشـــاءم مقابل صـــيانة و 2021لســـنة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة شـــــ

ــامـــة بمبلغ   ــاوالت العـ ـــــديم للمقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــار ومبلغ    260,020السـ ــار عل   139.730دينـ دينـ
ل فقد لوحظ عدم قيام ــــتقطاع جزء ال يقل عن الإدارة   التول  ــ ــ ــ من قيمة   % 5قناة باسـ

 للفقرة    األعمال 
 
ــــن التنفيذ مما يعد مخالفا ــ ــــمان حسـ ــ )د( من ن  المادة  المنجزة لضـ

ــأن  ةاإلداري( من الئحة العقود  119) ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف قواعد بشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ   األعمال للمقاول عن   الصـ
 المنجزة. 

     9/ 17إذن الصــــرف رقم    بموجب -
ر
جاع فواتير 2021/ 09/ 13المؤرخ ا

م مقابل اسير
ـــــرائبفقد لوحظ بشأن  عدم سداد الل  دينار   12,000صيانة سيارة القناة بقيمة   ــ ــ   ضــ

  لصيانة السيارات. عدم وجو و  عل الفواتير 
 د تقرير فبر

انية ن  حسابات خارج المت 

ــــر بلغ  قيمة العهد المالية ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــنة مصـ ــ ــ م مبلغ وقدره  2021وفة عل الفروع خالل سـ
ــن و   لدينار   155,000 ــ ــ   قيمة  من خالل الفح  والمراجعة أتضـ

ر
ــع ا ــ ــ ـــــرف التوسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   الصـ

ــــلوب   ــ ــــتخدام  كأسـ ــ ـــــرف بالمخالفة للمواد )للعهد المالية عل الفروع واسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ - 175للصـ
ــابــــات  188 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ات الالزمــــة  جراءاإل   اتخــــاذ   والمخــــازنل عــــدم( من الئحــــة المير

ــويـة بع  العهـد الممنوحـة وـبالمخـالفـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انية  188)  ألحكـام المـادة لتسـ ر ( من الئحـة المير
 والحسابات والمخازن. 

 ية  قناة ليبيا الوطن 
 م(2018للسنة المالية )

 نظام الرقابة الداخلية

ـــــؤوليات - ــ ــ ــ ـــــات والمسـ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ــ     افتقار القناة لهيكل تنظيم  محدد االختصـ
  ومالك وظيقر

ر أن معتمد    سنة  آخر حيث تبير
ر
  . م2007مالك معتمد كان ا

ــــير مكتب   - ــ ــ ــ ــ ــــندة    القيامب  ةالداخلي  ةالمراجعتقصـ ــ ــ ــ ــ ــــات المسـ ــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــ ــ  وذلك   إلي باالختصـ
ــــرف ل عل الداخلية  الرقابة  بأحكام ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــير العملإو   الصـ ــ ــ ــ   عداد التقارير الدورية عن سـ

ـــــتندية ـــ ــ ــ ــ ـــــعف بالدورة المسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــن فيها نقاط الضـ ـــ ــ ــ ــ ل  ويقوم عل معالجتها وتع يزها   يوضـ
  وأحكام نظام الرقابة الداخلية عليها 

ا
ئ    ةجراءالقيام بعدم   عن ذلك ل فضــــع جرد مفاج 

انية  (88للخ ينة بالمخالفة لن  المادة ) ر  . الحسابات والمخازنمن الئحة المير
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ــندوق - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــك دفير يومية الصـ ــ ــ ــ ر   عدم مسـ ل بالمخالفة  األول    للبابير  
ر
  ألحكام المادة والثان

ـــــابـات والمخـازن81) ــ ـــ ــ ــ ــ انيـة والحسـ ر   ل ( من الئحـة المير
ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك فضـ ــ ـــ ــ ــ ــ   عن ذلـك عـدم مسـ

انية  حســـابلل الســـجالت والدفاتر التحليلية   ر   (مانات الودائع واأل ل  العهد )ات خارج المير
انية والحسابات والمخازن163المادة )بالمخالفة لن   ر  . ( من الئحة المير

ـــــرف عدم تقيد القناة باستيفاء البيانات والمستندات الدالة والمتيدة   - ــ والتسوية    للصــ
ــــابـات   4-3-2-1ات  ( الفقر 99بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــة والحسـ ر من الئحــة المير

 . والمخازن

ـــــرف   أذوناتعدم ترقيم   - ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــلة   الصـ ــ ــ ــ ــ ـــلسـ ــ ــ ــ ــ ـــــهر لبأرقام مسـ ــ ــ ــ بدفير يومية    وإثباتها كل شـ
انية100بالمخالفة ) الصندوق ر  . والحسابات والمخازن ( من الئحة المير

ــــوص  - ــ عدم تقيد القناة عند ب  ( من قانون النظام المال  للدولة10المادة )مخالفة نصـ
ــــرف  ــ ــ انية    الصــ ر ــــرف حيث لوحظ أن بع  حاالت    م2018بتقسيمات المير ــ ــ عل   الصــ

  تضمن  
ر
ر بالقناة آ كمكاف األول   البابوفات تخ  مصـر الباب الثان  . ت للعاملير

ـــــد  - ـــــدم تقيـ ـــــل وفق    عـ ـــــالعمـ بـ ـــــاة  ـــــالقنـ ـــــددتـ ـــــا حـ ـــــادة )   مـ ــة  105المـ ــ انيـ ر ـــــة المير ( من الئحـ
  تن  عل ختم  

بما يفيد    الصـــرف بعد    الصـــرف   أذوناتوالحسابات والمخازنل والبر
 . م2018 فها خالل العام 

ر  - ـــــال  لموظفير ــم المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــار القسـ ر    افتقـ ـــــاألمو مؤهلير بـ ـــــدة  ة جيـ ـــــة  ر ذو خي  ــبيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاسـ  المحـ
   ات المــاليــةلجراءواإل 

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــم المــال   تــأخير ل  عن ذلــك فضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     القسـ

ر
االنتهــاء من إعــداد    ا

ـــــاب الختام  للقناة لل  ــ ــ ر  حيث  مل  2018-2017 عام المال  الحسـ ـــــاب   آخر أن  تبير ــ ــ حسـ
 . م2016للعام المال  ختام  احيل لوزارة المالية 

   ف  -
ر
 واســـتخدامها كأســـلوب من أســـاليب  ل  العهد   التوســـع ا

ا
ـــــرفل فضـــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ عن الصــ

ــــويتها بالمخالفة لن  المادة )ذلك عدم  ــ انية188تسـ ر والعمل عل ل  ( من الئحة المير
ــــل األ ــدةل  ترحيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر ظهور  رصـ ــــث تبير ــدة حيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال     من   أرصـ ــــام المـ م  1994-1993العـ
 . بالمخالفة

ــــوم   قيام - ــــيجار اإل القناة بجباية رسـ   ةالكريمي وق  ات من المحالت التجارية الواقعة بسـ
ـــــاال ب ـــــة تم طباعتها من قبةيصـ ر )ألحكام ال القناة بالمخالفة  ت خاصـ (  74ل  72لمادتير

انية والحسابات والمخازن ر  . من الئحة المير

ــــرف قيام القناة بال -   اإل   تصــ
ر
ألحكام  م بالمخالفة  2018المحصلة خالل العام    يراداتا

انية والحسابات ( من ال 64) المادة  ر  المخازن. ئحة المير

ــجـل لال  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ألحكـام ات المـاليـة بـالمخـالفـة  عتمـادعـدم قيـام المراقـب المـال  بمسـ
انية والحسابات والمخازن23) المادة  ر  . ( من الئحة المير

ــــدار قيام مدير عام القناة ب - ــــنة  222قرار يحمل رقم )  ةصـ ــــأن   م2018( لسـ ــــكيل  بشـ تشـ
 . صاتدون مراعاة فصل االختصا  (لجنة ترسي  عطاءات )هو أحد أعضائها 

يات  اعتماد  عدم  -  جل محا ر لجنة المشــير
 
  ( من قرار تشــكيل3لن  المادة )  مخالفا

    مل2016( لسنة  153لجنة رقم )ال
ا
  إلثباتسجل   عن ذلك عدم مسك اللجنةفضع

ها   . وترقيم محا ر
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أحكام نظام و األصولل  داخل وخارج ليبيال بمسك سجل    عدم توثيق القناة ألصولها  -
ر عدم متابعت  بجرده بشكل دوري وسنوي   ثحيالرقابة الداخلية علي ل   وعدم ل  تبير
ــولهـا   % 95  وجود بيـاـنات مـا يقـارب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـارات)عن أصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  (ل  السـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   عن ذـلك غيـاب فضـ

  (. والخارج ل بالداخل)المستندات والبيانات عن جل أصولها 

ـــــدود   -   حـ
ر
ـــــاتهم ا ـــــذين يتم  ف مرتبـ ـــــاة الـ ـــــالقنـ بـ ر  ـــــاملير ـــــدد العـ موظف    2400بلغ عـ

ر بكافة   ـــــام وفروع والبالغة  أ و   إداراتموزعير   دينار   23,818,236  مرتباتهم إجمال  قسـ
ر وخاصــة  إال أن    مل2018خالل الســنة المالية     نســبة إداء العاملير

ر
فروع  بلوحظ تدن

ــاة وبع  اإل  ــ ــــل  لداراتالقنـ ــالعمـ ــ ر بـ ام الموظفير ر
ــــدم الير ــــة عـ ــــل  ل  نتيجـ ــــدوام العمـ ــالـ ــ وبـ

 . ة والمالية حيال ذلك اإلداريات جراءاإل  اتخاذ القناة بإدارة  وتقصير ل الرسم  

-    
ر
ل حيـــثاإلداريـــات  جراءاإل   اتخـــاذ التـــأخر ا ر ــاة المتوفير   القنـ

ــاليـــة لموظقر ر    ة والمـ تبير
ـــــعدم إيقاف مرتباتهم حسـب ما تقضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــريعر ب  الــ ــ ـــ ــ ــ ــ م  ةحالته بات المنظمة لذلك  تشـــ

 . صندوق الضمانللجهة االختصاص 

ــــرف قيام مدير عام القناة بال - ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ   اإل   تصـ
ر
ــــلة   يراداتا ــ ــ ــــلالمحصـ ــ ــ م  2018نة المالية  لسـ

انيـة  64دينـارل بـالمخـالفـة لن  المـادة )  142,250 قيمتهـا والبـالغـة  ر ( من الئحـة المير
 . والحسابات والمخازن

ـــــرف   بموجب - ــ   بمنطقة خلة  إيجار تم سداد قيمة    2018/ 9  رقم  إذن الصــ
  سكبر

مببر
ــــهري   40,000مــدير عــام القنــاة بمبلغ  ل  الفرجــان ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط الشـ ــ ـــ ــ ــ ــ بواقع    دينــارل قيمــة القسـ
ر    إجراء  دينار لوحظ   4000 ــــنة المالية  مدفوعات مقدمة حي  تبير ــ ــ أن ما يخ  السـ
ــنـة المـاليـة  4م  2018 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   القيمـة تخ  السـ

ر
ــهر فقطل أمـا بـاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م بـالمخـالفـة  2019أشـ

ــــداد  4للمــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تن  عل أن يكون سـ
ر والبر ر الطرفير م بير  يجــار اإل ( من العقــد المي 

  بداية كل شهر 
ر
ــر ري العالوة عل أن قيمة القسط الشهل  شهري ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفة تخالف  مصــ

 . 4-3 فقرة ( 2) المادة م مجلس الوزراء 2013( لسنة 346القيمة المحددة بقرار )

 الحسابات المصـرفية

ــــرف الحســابات ال  إقفال و   بالعمل عل تســوية  تقصــير القناة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ واحتفاظها  ل  ية الســابقةمصــــ
ـــــابات    9بعدد   ــ ــــرف حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ل   ( من قانون النظام الما15ية بالمخالفة ألحكام المادة )مصـ
: لوحظ  حيثل للدولة  

ر
 اآلن

  رقم  ظهر كشف الحساب الأ  -
ر
 رئيــــس  األمان ال  مصــــرف طرف    12000مصــــرا

 
 رصيدا

ــوح   950,239مبلغ    م2012/ 2/ 26بــــ  بتــــاريــــخ    حركــــةخر  آ حبر   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دينــــارل دون وضـ
  
ر
ــــاب ا ــ ــــيدل وكذلك الغرض من فتن هذا الحسـ ــ ـــــرف ماهية وطبيعة هذا الرصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ   مصـ

ــــبق وأن نب  الج ــ ــ ــ ــــارف  خاص رغم أن الديوان سـ ــ ــ ــ   مصـ
ر
ــــاباتها ا ــ ــ ــ هات العامة بفتن حسـ

  عامة تملكها الدولة
 
 للقانون. وفقا

ــاب اإل   عـــدم - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاب الودائع واأل   يراداتتفعيـــل حسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلـــك خالل العـــام    مـــانـــاتوحسـ
وقد ل  هذا الحســــاب  تم تحصــــليها و فها دون توســــيط   إيراداتوجود  رغم    م2018

ــلـــة خالل المـــدة من    يراداتبلغـــ  اإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   م2019/ 7/ 30م حبر  2018/ 2/ 11المحصـ
  لم يتم أيدعها بحســاب اإل   دينار   142,250  بقيمة

ــــرف وتم ال يراداتوالبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فيها    تصــــ
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ــــة   ــالفـ ــ ــالمخـ ــ ــاة بـ ــ ــام القنـ ــ ــدير عـ ــ ــــة مـ ــادة بمعرفـ ــ ــام المـ ــ ــــة    (64)  ألحكـ انيـ ر ــة المير ــ من الئحـ
 . والحسابات والمخازن

ية انية التسيت 
ن
 المت 

 الرصيد  المبلغ المصـروف  المبلغ المعتمد  البيان  السنة المالية 

 م 2018
 -5,210 28,005,210 28,000,000 الباب األول 

  
 1,680 1,998,320 2,000,000 الباب الثانر

 -3,530 30,003,530 30,000,000 اإلجمالي 
 

 : مايليوبشأنها لوحظ 

ــــتندي ألغلب   - ــ ــ ــ ــــعف التع يز المسـ ــ ــ ــ ــــتمارات    أذوناتضـ ــ ــ ــ ــــرف واسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــما من   الصـ ــ ــ ــ خصـ
ر  ألحكام ااألول بالمخالفة    مخصـصـات الباب انية    (100ل  99)لمادتير ر من الئحة المير

 . والحسابات والمخازن

ة   - ـــــكوك بعد   إلغاءكير ــ ــ ــ ـــبب اإلالصـ ــ ــ ــ ــ ـــــين سـ ــ ــ ــ ألحكام  لغاء بالمخالفة  اعتمادها دون توضـ
انية والحسابات والمخازن (112) المادة  ر  . من الئحة المير

ـــــابقة )مكاف باألول    تحميل الباب - ـــــنوات سـ ــــروفات سـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ    2017ت للعام  آ مصـ
م( والبر

ـــــات المعتمدة للقناة للعام   ـــــصـ   ألحكام المادة مل بالمخالفة  2018 ف  من المخصـ
انية والحسابات والمخازن13) ر  . ( من الئحة المير

ر بال -    ف المكافآت للعاملير
ر
ـــــع ا ــ ـــــوح الغرض من  ف تلك ل  قناة التوسـ ــ وعدم وضـ
 . المكافآت

ــــرف   بموجــب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اء    دينــار   39872بمبلغ    2018/ 7/ 10  إذن الصـ  أجهزة مقــابــل شر
ونية ــــركة دلتا الدولية لتقنيمن   إلكير ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــــأن  لوحظ عدم  ةشـ ــ إرفاق   المعلوماتل وبشـ

ر   ــلة بير ــعار عروض للمفاضـ ــلها   اختيار بما يتين للقناة    جهزة األ   أسـ عدم توســـيط و  أفضـ
ــم ال يات بســـجالت المخازن بالمخالفة    إثباتمخازن بما تم توريده و قسـ ــير تلك المشـ

انية والحسابات والمخازن.  (243) ألحكام المادة  ر  من الئحة المير

 بند نفقات السفر والمبيت 

ــد نفقـــات   ــا لبنـ ــاليـــة المعتمـــدة والمفوض بهـ ــالغ المـ ــاليـــة جملـــة المبـ ــارير المـ أظهرت التقـ
ـــــنة المالي ـــ ــ ــ ــ ـــــفر والمبي  خالل السـ ـــ ــ ــ ــ ر بلغ   ل  دينار   460,170م مبلغ  2018ة  السـ   حير

ر
ا

ــــبة ال ـــــر نسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــنة   إجمال  من   % 100ات  ف و مصـ المعتمد والمفوض ب  وبالمقارنة مع السـ
  بلغ  نســبة  2017المالية  

ــــر م والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ المعتمد   إجمال  من   % 52وفتها لنفس البند  مصــــ
ــنـة المـالية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر المعتمـد والمفوض بـ  للسـ والمفوض بـ  عل الرغم من الفـارق بـال يـادة بير

ــنــة المــاليــة   م2018 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   دينــارل 350,170  م بمبلغ2017عن المعتمــد والمفوض بــ  للسـ
  : والبيان يوضن ذلك 

 نسبة المصـروف للمعتمد  المبلغ المصـروف  المبلغ المعتمد  السنة المالية 

 %  52 47,430 110,000 م 2017

 % 100 460,170 460,170 م 2018
   

 : وبشأنها لوحظ ما يلي
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ــدار  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــسبالخارج دون   اإليفاد قرارات    إصـ ــ ــ ــ ــوابط   أسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوعية ودون مراعاة للضـ ـــ ــ ــ ــ موضـ
  من 

اطات البر ــــير ـــ ــ ــ ــ ــــي  هذا المبلغ وهو ما أ واالشـ ـــ ــ ــ ــ  عل اجلها تم تخصـ
 
ــــلبا ـــ ــ ــ ــ نعكس سـ

ــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ام العــديــد من  ل  واألداء   الصـ ر ر عــدم الير بتنفيــذ المهمــة    الموفــدين حيــث تبير
ــر بند   من   مباشر ال  خصـــمها عالوة  ل  الموفدين إليها  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    وفات ســـفر ومبي مصـــــ

ا
من بدال

ــلفة(ل   ــ ــ ــ ــ انية )سـ ر ــابات خارج المير ــ ــ ــ ــ ــــو وتتحميلها عل حسـ ــ ــ ــ عند عودة الموفد من يتها  سـ
وعالوة    اإليفاد من الئحة    15-9-3  ( الفقرات7-1ةل بالمخالفة ألحكام المواد )المهم

 م. 2017( لسنة 751السفر والمبي  رقم )

ــــير  - ــ ــ ــ ــــدرت لهم قراراتات لجراءاإل   اتخاذ القناة بإدارة   تقصـ ــ ــ ــ ر الذين صـ   بع  الموظفير
موا بتنفيذ المهمة من حيث السفر والعودة و إيفاد   ر لم يتم تطبيق ن   حيث  ل  لم يلير

ــنــــة  751رقم )  اإليفــــاد ( من الئحــــة  9المــــادة ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تن2017( لسـ
دم والبر ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   اد   بــــاسـ

ــاه من العملة األ الموظف   ــ ــافر بالفعل  جنبيما تقضـ ــ ة لغرض القيام بالمهمة إذا لم يسـ
  عالوة المبي  الألدائهال  

ر
ــــر حيث بلغ  صــاا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دينار   172,459  وفةمصــــ

ا
عن ل فضــع

ــــدار قيــام المــدير العــام للقنــاة بــذلــك   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ للخــارج خالل العــام إيفــاد   عــدد من قرارات  ةصـ
ـــــاح كـافـة البيـاـنات و 2018 ــ ـــ ــ ــ ــ المهمـة  أو    المعلومـات من حيـث نوع العمـلم لم يتم إيضـ

ـــــاتـ  لقيـام   أو    المراد تنفيـذهـا  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ر تجـاوز مـدير عـام القنـاة الختصـ إنجـازهـال كمـا تبير
ر للخــارج بــالمخــالفــة لن  المــادة ) ــنــة 751( من القرار رقم )1بــةيفــاد متعــاونير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( لسـ

 . عالوة السفر والمبي بشأن  م2007

 العهد المالية

ـــــدة ظهرت   - ـــــنة المالية  ا أرصـ ـــــابقة حبر نهاية السـ ـــــنوات سـ لعهد المالية المرحلة من سـ
وفة خالل العام  مصــــر دينارل فيما بلغ  العهد المالية ال  4,862,571  مبلغبم  2017
ــــيد العهد   115,000م بمبلغ  2018 ـــ ــ ــ ــ ــبن رصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ظ  لوح   دينارل  4,977,571دينار ليصـ

   ف العهد المالية  
ر
ـــــرف األمر  اواســـتخدامها كأســـلوب من أســـاليب  التوســـع ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ لصـ

ــــوص     ف العهدة بالمخالف  الدى يتعارض مع مفهوم ـــ ــ ــ ــ (  180  ل175المواد )للنصـ
انية والحسابات والمخازن ر  : ذلك  أمثلةل من الئحة المير

 مالحظات  قيمة العهد  الصـرف إذن  الصفة

 لم تسوى 15,000 م 2018لسنة    7/ 5 موظف مكتب المدير العام 

 لم تسوى 15,000 م 2018لسنة    7/ 6 موظف مكتب المدير العام 

 لم تسوى 20,000 م 2018لسنة    8/ 4 ةاإلداري موظف بالشؤون 

يات إدارة  مدير   لم تسوى 50,000 م 2018لسنة    9/ 2 المشير

ــــ 5,000 م 2018لسنة    10/ 10 مدير ليبيا الوطنية المسموعة  ــ

 لم تسوى 10,000 م 2018لسنة    11/ 32 فرع القناة بشت   رئيـس 

  115,000  اإلجمالي 
 

ــير  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويتهـــا  جراءاإل   اتخـــاذ و ل  القنـــاة بمتـــابعـــة العهـــد المـــاليـــةإدارة    تقصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ات االزمـــة لتسـ
ــــوص المادة )إقفالو  ــ ــ ــ ــــابات  188  ل185ها بمخالف للنصـ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير

ل  العهد المالية من سنة لألخرى  أرصدة الذي ترتب عن ذلك ترحيل  ل األمر  والمخازن
ــيد  ــ ــ    وإظهارها كرصـ

ر
 2018/ 1/ 1افتتاج  ا

ا
ــــع ــ ــتندات  م فضـ ــ ــ عن ذلك عدم وجود مسـ

ــــوص الماد ــ ر  فها بالمخالفة لنصـ ــــابات    (194  ل193)  تير ــ انية والحسـ ر من الئحة المير
 . والمخازن
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 اإليرادات

انيـة للعـام    يراداتبلغـ  اإل  ر   ح دينـار   500,000 م مبلغ2018المقـدرة بـالمير
ر
ر بلغـ   ا ير

ــــدة من    يراداتاإل  ــ المـ ــــة خالل  ــ ــلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ     م2018/ 7/ 30م حبر  2018/ 2/ 11المحصـ بلغـ
: حيث لوحظ  لدينار  142,250  

ر
 اآلن

ــــود  - ــ ــ ــ ــــدم وجـ ــ ــ ــ ــــةعـ ــ ــ ــ ــــة وت آليـ ــ ــ ــ ــــليمة لمتابعـ ــ ــ ــ ــــةسـ ــ ــ ــ ــــيل وجبايـ ــ ــ ــ ــــراداتاإل  حصـ ــ ــ ــ ــــة لل  يـ ــ ــ ــ محافظـ
 عل موارد القناة. 

 المحالت  إيجار  إيراداتت مالية خاصة لجباية وتحصيل  إيصاال قيام القناة بطباعة   -
انيــة  74-72)  ألحكــام المواد ة بــالمخــالفــة يــلتجــاريــة بمنطقــة الكريما ر ( من الئحــة المير

 . والحسابات والمخازن

ــــندوق يتم من خالل  - ــ ــــك دفير يومية الصـ ــ ــــلة   يراداتحركة اإل إثبات    عدم مسـ ــ المحصـ
ــابــــات  81م بــــالمخــــالفــــة للمــــادة )2018خالل العــــام   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ انيــــة والحسـ ر ( من الئحــــة المير
 . والمخازن

لالستثمار وسلب إدارة    إنشاءبشأن   م2016( لسنة  93قرار رقم )  عدم تفعيل القناة  -
ـــــاتها   ــ ــ ــ ـــــاصـ ــ ــ ــ ـــــدار ببع  من اختصـ ــ ــ ــ ـــــأن   تكليف مباشر لموظف  ةصـ ــ ــ ــ ات  إجراءمتابعة  بشـ

ـــــت      بموجب كتاب  جرين أ التعاقد مع المسـ
ر
ـــــدر ا ـــــدار م و 2018/ 8/ 1صـ قرار الحق   إصـ

ــنـــة  73رقم ) ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوم بـــالمخـــالفـــة  2019( لسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـــل الرسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مل يتم بموجبـــ  جبـــايـــة وتحصـ
 . اتتشـريعلل 

 قناة الشبابية 

 الرقابة الداخلية

ــنـة   - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كيـب  عـدم وجود مقر و   م2011تعير القنـاة منـذ سـ ـــــة بـالقنـاة  أجهزة لير ــ ـــ ــ ــ ــ   لالخـاصـ
  بـالقنـاة 

  والفبر
ولم يتم إعـادة بثها  ل  حيـث تم قفلهـا ل  بـالرغم من وجود الكـادر الوظيقر

 . من جديد 

  بالمخالفة للمادة ) -
(  12( من القانون رقم )125عدم العمل عل إعداد مالك وظيقر

 عالقات العمل. بشأن  م2010لسنة 

ئ عل العهــد والخزائن    إجراءعــدم   - لمواد  ألحكــام اوالمخــازن بــالمخــالفــة  الجرد المفــاج 
انية والحسابات والمخازن. 88-182-292-293) ر  ( من الئحة المير

قرار تشــكيل لجان الجرد الســنوي لألصــول الثابتة والمنقولة بالمخالفة   إصــدار عدم  -
انية والحسابات والمخازن. 297-292-91)أرقام  للمواد  ر   ( من الئحة المير

ــنــدوق )م.ح.  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك دفير يوميــة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 81)  ألحكــام المــادة ( بــالمخــالفــة  6عــدم مسـ
انية والحسابات والمخازن.  ر  الئحة المير

  إعداد مذكرات التسوية الشهرية للحسابات ال -
ر
 ية. مصـرف القصور ا
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انية  ال  ن يةمت   م2021  التسيت 

ــــبابية عل مختلف أبواب ا ــ ــ ــ ــ ــــيلة لقناة الشـ ــ ــ ــ ــ انية  بلغ  قيمة المبالغ المعتمدة والمسـ ر لمير
ر بلغ    2,200,000مبلغ     حير

ر
ــــر المبالغ ال إجمال  دينارل ا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ وفة خالل نفس العام  مصـ

 : دينار والبيان التال  يوضن ذلك  1,503,460مبلغ 

 األرصدة المتبقية  المصـروفات الفعلية  المبالغ المسيلة  المخصصات المعتمدة  الباب ت

 30,720 1,169,280 1,200,000 1,200,000 األول  1

2   
 665,820 334,180 1,000,000 1,000,000 الثانر

 696,540 1,503,460 2,200,000 2,200,000 اإلجمالي 
 

ــــرف رقم    بموجب - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     5/ 23إذن الصــــــ
ر
م مقابل توريد وتركيب  2021/ 5/ 30المؤرخ ا

ــرك وبرمجة جهاز مؤثرات صوتية لصالن   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة الموجة العالمية للخدمات االعالمية  شــ
ــــلة واختيار    3,600بمبلغ   ــ ــ ــ ــــب دينارل وقد لوحظ عدم وجود عروض للمفاضـ ــ ــ ــ ل  األنسـ

  التواريــــخ حيث تم تقديم الفاتورة النهائية بتاريــــخ  
ر
ـــــارب ا ــ ــ ــ م وتم  2021/ 5/ 24التضـ

  أن الفاتورة النهائية قبل التكليف. أي  م2021/ 5/ 27ليف بتاريــــخ التك

    5/ 38إذن الصـــرف رقم   بموجب -
ر
م مقابل توريد القرطاسية  2021/ 5/ 30المؤرخ ا
ــالن ال ــ ــ ــ ــرك والمطبوعات واألدوات المكتبية لصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ونيةة اإلشـ اد األ   لكير ــــتير ــ ــ   جهزة السـ

ونيــــةاإل دينــــار وقــــد   2,700بلغ  والمواد الكهربــــائيــــة وملحقــــاتهــــا وقطع الغيــــار بم  لكير
ــــاص ال ــ ــ ــــأن  عدم اختصـ ــ ــ ــــرك لوحظ بشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــــيل دمغة شـ ــ ــ ة المكلفة وكذلك لم يتم تحصـ

 الدمغة.  ضـرائبالمخالصة من قيمة الفاتورة بالمخالفة لقانون 

ــــرف   بموجـب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ     12/ 155رقم   إذن الصـ
ر
م مقـاـبل تورـيد 2020/ 12/ 31المؤرخ ا

ــالن   ــ ــ ــ ــ ــــورين( لصـ ــ ــ ــ ــــرك مالبس )جاكي  خاص بالمصـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ونيةإلا  جهزة ة كيان لأل شـ   لكير
ـــــأن   لدينار   18,500وملحقاتها بمبلغ   ــ ــ ـــــر القيمة تخ     وقد لوحظ بشـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ وفات  مصـ

ـــــابقة بالمخالفة ألحكام المادة ) ـــ ــ ــ ــ ـــــنوات سـ ـــ ــ ــ ــ ـــــابات  13سـ ـــ ــ ــ ــ انية والحسـ ر ( من الئحة المير
   والمخازن

ا
ــــرك ل  التكليف المباشر ن  أ عن فضــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( من 10بالمخالفة لن  المادة ) ةشــــ
 . ةاإلداريالئحة العقود 

ــــرف   بموجب - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ     6/ 9رقم   إذن الصـ
ر
ـــــيارة  م مقابل  2021/ 6/  28المؤرخ ا ـــــيانة سـ صـ

ـــــرك لصالن    القناة نوع )سايونغ( ــ دينارل وقد لوحظ    14,550ة مسارات ليبيا بقيمة  شــ
ـــــف الذي تم  ــ ــ ـــــيارة تم تمليكها وذلك وفق الكشـ ــ ــ ـــــالت أن السـ ــ ــ إحالت  إل وزارة المواصـ

ــــرف الذ يعد  األمر  م  2021/ 1/ 28بتاريــــخ   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   المال الع تصـ
ر
ام بالمجان بالمخالفة  ا

 ( من القانون النظام المال  للدولة. 24لن  المادة )

ــــرف رقم    بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ     7/ 12إذن الصــ
ر
م مقابل توريد ملحقات  2021/ 7/ 29المؤرخ ا

  لصـالن   أجهزة 
ئ
ـــــرك البث الفضـان ــ ـــ ــ ــ ــ دينار وقد لوحظ    76,500ة فضـاء قورينا بمبلغ  شـــ

ــــرك ف لل أن تاريــــخ الفواتير المبدئية بعد تاريــــخ رسالة التكلي ة بالتوريد مما يدل عل شــ
  معـامالت القنـاةل

ر
ـــــداقيـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ     عـدم وجود مصـ

ا
ــع ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وعـدم وجود مـا يفيـد  عن ذلـك فضـ

 البضاعة بالمخازن.  استالم

ـــــرف رقم   بموجب - ــ ـــ ــ ــ ــ     5/ 24إذن الصـــ
ر
 أجهزة م مقابل تحديث  2021/ 5/ 30المؤرخ ا

  الخاص بالقناة لصالن  
ئ
رل وقد دينا   35,700  ة فضاء قورينا بمبلغشـــرك البث الفضان
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ــــأنـــ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد أن تم تكليف    لوحظ بشـ ــدمـــ  بعـ ــة كعرض قـ ــدمـ ــة المقـ ــدئيـ إن الفواتير المبـ
 . ة بالتوريد شـرك ال

ـــــرف   بموجب - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ     5/ 21رقم    إذن الصـ
ر
م مقابل توريد جهاز  2021/ 5/ 30المؤرخ ا

ـــــرك ( لصالن RK2800  )أيركسون ــ ـــ ــ ــ ــ لوحظ أن   لدينار   31,500  ة فضاء قورينا بمبلغشــ
 . الجهاز  ستالماتاريــــخ العروض المقدمة بعد تاريــــخ 
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 النشاط الداخلي للديوان ملحق:  
 وضمان اجلودة   طط والنظم اخل 
اتيجية والتشغيلية  وضع الخطط الديوان من هذه األنشطة إل   يـــهـــــــــدف   م  والنظ االسير

ـــــافـة إعمـال الـديوان ومهـامـ   واالدلـة الرقـابيـة واالجرائيـة أل  ــ ـــ ــ ــ ــ ل تع يز نظـام الجودة بـاإلضـ
والمعايير    بالتوافق مع متطلبات بيئة العمل  الممارسـاتوضـمان اسـتدامت  وفق أفضـل  

 العالميةل وذلك من خالل األقسام التالية: 

 قسم الخطط
ً
 أوال

ـــــغيلية ـــ ــ ــ ــ   إعداد الخطط التشـ
ر
ـــــاعدة ا ـــ ــ ــ ــ اف والمسـ ـــــية    يخت  باإلشر ـــ ــ ــ ــ ـــــسـ ـــ ــ ــ ــ الرقابية والمؤسـ

ــــديوان واإل  ــــداد الخطط للـ   إعـ
ر
ــــة ا ـــــاركـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك المشـ ــــذلـ ــــا وكـ ــــابعتهـ ــــا ومتـ ــــذهـ اف عل تنفيـ شر

اتيجية :  االسير   قام بها ما يل 
 للديوان ومتابعة مراحلها ومن أهم االنشطة البر

ي بالديوان اتيحر
ُ
 عل مستوى التخطيط االست

  تبنـــاهـــا الـــديوان 
اتيجيـــة البر ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االنتهـــاء من تنفيـــذ المرحلـــة االول من نهج االدارة االسـ

  تتضمن: 
 والبر
 
 مؤخرا

ـــــديوان و  - ـــــيم أداء الـ ـــــائج تقيـ ـــــل نتـ ـــــاء عـ ـــــدرات بنـ ـــــوة القـ ـــــة فجـ ـــــار دراسـ ـــــة إطـ ـــــق منهجيـ فـ
 . قياس أداء األجهزة العليا للرقابة

ــــات  - ـــ ــ ــ ــ   عمليـ
ر
ــــاركة ا ـــ ــ ــ ــ ــــلحة للمشـ ــ ــ ــ ــ ــــحاب المصـ ـــ ــ ــ ــ ــــات أصـ ــ ــ ــ ــ ــــل آراء وتطلعـ ـــ ــ ــ ــ ــــة وتحليـ ــ ــ ــ ــ دراسـ

  تع يز المساءلة
ر
 . التخطيط والمساهمة ا

ـــــديوان   - ــ ــ ــ اتيجية للـ ـــــير ــ ــ ــ ـــــة االسـ ــ ــ ــ ـــــداد الخطـ ــ ــ ــ ـــــديوان 2026-2022إعـ ــ ــ ــ ـــــغ الـ ــ ــ ــ   يسـ
ـــــبر ــ ــ ــ م والـ

  : التاليةمن خاللها إل تحقيق النتائج 

 . لديوان قدوة لمؤسسات الدولةاأن يكون  -

ر واللوائن  ▪ ام بالقوانير ر
ر االلير   األنظمة الحكومية وتحسير

ر
 . تع يز الثقة ا

 . إنتاج تقارير رقابة عالية الجودة  ▪

 . االستجابة لتطلعات أصحاب المصلحة ▪

 الدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ▪

( بالديوان  عل مستوى التخطيط السنوي )التشغيلي

ــــة - ــ ــ ــ ــــداد خطـ ــ ــ ــ ــــنة إعـ ــ ــ ــ ــــة لسـ ــ ــ ــ ــــام الرقابيـ ــ ــ ــ ــــيس 2021 المهـ ــ ــ ــ ــــيد رئـ ــ ــ ــ ــــرار السـ ــ ــ ــ ــــدة بقـ ــ ــ ــ م المعتمـ
ـــم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــديوان رقـ ـــ ــ ــ ــ ـــــنة302الـ ـــ ــ ــ ــ ــــة  2021 ( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة الفنيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــتوى اإلدارات العامـ ـــ ــ ــ ــ ـــل مسـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـ

ــــب  ــ ــ ــ ــ ــــة حسـ ــ ــ ــ ــ ــــات واألهميـ ــ ــ ــ ــ ــــا لألولويـ ــ ــ ــ ــ ــــام وفقـ ــ ــ ــ ــ ــــا المهـ ــ ــ ــ ــ ــــدت فيهـ ــ ــ ــ ــ ــــديوان رصـ ــ ــ ــ ــ ــــروع الـ ــ ــ ــ ــ وفـ
 . الموارد المتاحة
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 التغطية نسبة   عدد االعضاء  المهام المستهدفة  عدد الجهات البيان 

 % 68 عضو  217 مهمة 264 جهة 393 إلدارة العامة للديوان الجهات التابعة ل 

 % 67 عضو  278 مهمة 736 جهة  1100 الجهات الخاضعة لرقابة الفروع 

 % 67 عضو  495 مهمة   1000 جهة    1493 االجمالي 
 

ــــديوان  - ــ ــ ــ ــــية للـ ــ ــ ــ ــــغيلية المؤسسـ ــ ــ ــ ــــة التشـ ــ ــ ــ ــــداد الخطـ ــ ــ ــ ــــمن 2022إعـ ــ ــ ــ ــــاط  126م تتضـ ــ ــ ــ نشـ
ــــار  ــ ــــق إطـ ــ ــــن وفـ ــ ــــة عـ ــ ــــة المنبثقـ ــ ــــة والمهنيـ ــ ــــدرات التنظيميـ ــ ــــدعيم القـ ــ ــــدد لتـ ــ ــــة محـ ــ مراقبـ

اتيجية للديوان.   الخطة االسير

 ثانيا: قسم النظم

ــية واإلجرائية   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إعداد وتطوير أدلة العمل الرقابية والمؤسـ
ر
ـــــاركة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ويخت  بالمشـ

واللوائن والسياسات التنظيمية بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب ذات العالقة بالديوان  
 :  
ر
  قام بها القسم خالل السنة اآلن

 ومن أهم األعمال البر

 . تطوير التنظيم الداخـــل  لفــــروع الديــــــوان وتحديث هيكليتها  -

 . دليل إجـــــــــراءات الرقــــابة المصـــــــــاحبة تحديث -

  وأخالقيات المهنة -
 . تصميم نماذج قواعد السلوك الوظيقر

ــــدليل  - ــ ــ ــ ـــيم الـ ــ ــ ــ ــ ــــة وتقيـ ــ ــ ــ ـــــة دراسـ ــ ــ ــ ـــابات الحكوميـ ــ ــ ــ ــ ــــة الحسـ ــ ــ ــ ـــــ  ومراجعـ ــ ــ ــ ـــادي لفحـ ــ ــ ــ ــ االرشـ
 بالمناطق. 

ـــــات  - ــ ـــــة المعلومـ ــ ـــــوارد تقنيـ ــ ـــــل لمـ ــ ـــــتخدام االمثـ ــ ـــــات االسـ ــ ـــــة سياسـ ــ ـــــيم الئحـ ــ ـــــة وتقيـ ــ دراسـ
 . واالتصاالت بالديوان

ح دليل اجرا  -   . ءات التفتيش عل المهام الرقابيةدراسة وتقييم مقير

 المشاركات واالنشطة االخرى

  تقييم تنفيذ الخطة ا -
ر
اتيجية االربوساي المشاركة ا  م. 2023-2019السير

اتيح   االربوساي   -
  اعداد المخطط االسير

ر
 . م2028-2023المشاركة ا

ــ - ــ ـــ ــ ــ ــ   مـ
ر
ــــيم  ا ـــ ــ ــ ــ ــــق اقلـ ـــ ــ ــ ــ ــــع فريـ ـــ ــ ــ ــ ــــاركة مـ ـــ ــ ــ ــ ــــة ـ المشـ ـــ ــ ــ ــ ــــة العربيـ ـــ ــ ــ ــ ــــة المنظمـ ـــ ــ ــ ــ ــــيم مهنيـ ـــ ــ ــ ــ وع تقيـ شر

ــــات  ــ ــ ــة المنظمـ ــ ــ ــ ــار مهنيـ ــ ــ ــ ــــتخدام إطـ ــ ــ ــة باسـ ــ ــ ــ ــا للرقابـ ــ ــ ــ ــــزة العليـ ــ ــ ــن  cbcلالجهـ ــ ــ ــ ــادر عـ ــ ــ ــ الصـ
 . منظمة االنتوساي 

ا - ـــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــط االسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــرض الخطـ ــ ـــ ــ ــ ــ   عـ
ر
ـــــديوان ا ــ ـــ ــ ــ ــ   الـ

ر
ـــــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيط المتبعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات التخطـ ــ ـــ ــ ــ ــ تجية وآليـ

ـــــلجة  ــ ــ ــ ـــــحاب المصـ ــ ــ ــ ـــــع أصـ ــ ــ ــ ـــال مـ ــ ــ ــ ــ ـــــل الفعـ ــ ــ ــ ـــز التواصـ ــ ــ ــ ــ ـــــا لتع يـ ــ ــ ــ   يجريــهـ
ـــبر ــ ــ ــ ــ ـــات الـ ــ ــ ــ ــ الحواريـ

 وكسب ثقة المجتمع. 
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 لرقابة على العقود واخلطط التنموية  ا 

ــتعرض هـذا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاطـات اإلدارة العـامـة ونتـائج أعمـال المراجعـة واألثر   الجـانـبيسـ ــ ـــ ــ ــ ــ أهم نشـ
ــو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ فح   تم حيث  ل  ص مراجعة وفح  إجراءات العقود اإليجان   الذي أحدثت  بخصـ
ــر ومراجعة العقود ومتابعة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الخاضـــعة  الجهات  وعات واإلجراءات المالية لعقود  مشـــــ

ـــــة الـديوان   ــ ـــ ــ ــ ــ   تم إحـالتهـا من القطـاعـات المختلفـة أو من رئـاسـ
خالل  لرقـابـة الـديوان والبر

: م 2021العام   
ر
 عل النحو اآلن

 . ( موضوع 1761المحالة عدد ) عدد المواضيع بجميع أنواعها  إجمال   ▪

▪    
ــــة بــةجراءات العقود ومالحق العقود البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوعــات الخــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إجمــال  عــدد الموضـ

 . ( موضوع 248إجراءات بشأنها ) اتخذت

وعات والتقييم لعمليات التنفيذ  مشــر إجمال  عدد المواضيع الخاصة بمتابعة ال ▪
  تم إنجازها من اإلدارة كان عددها 

ة التقرير والبر  . ( موضوع 139)خالل فير

ــــة بمراجعــة الــدفعــات المــاليــة للعقود ) ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيع الخــاصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ (  525إجمــال  عــدد المواضـ
 . دفعة

ر موقوف العقود المحـــالـــة للـــديوان   م  2021/ 12/ 31حبر    1/ 1من  الجـــدول التـــال  يبير
  تتجاوز قيمتها )

ــــاحبة    ( مليون دينارل5البر ــ ــــاعها للرقابة المصـ ــ   تم اخضـ
ــــبابأو البر ــ   ألسـ

ــلحة العامةل   ــ ــ ( مليار  35قيمتها )تجاوزت  عقد وملحق   (248)ها بلغ عددتتعلق بالمصـ
ـــــروعات تنموية أو عقود  دينار   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــمن عقود مشـ ي تتضـ ــــيير ر الجدول    تسـ ــــغيليةل وبير وتشـ

 التال  القيمة حسب نوع العملة: 

 العدد  القيمة  نوع العملة 

 139  15,389,672,103 الدينار الليب    

 30  1,270,800,760 الدوالر األمري   

 77  2,485,122,481 اليورو األورون    

  
ليبر  2  3,763,213 الجني  إسير

)  248 35,433,421,584 المجموع )ما يعادل بالدينار الليب  
 

 الجدول التال  تفصـيل العقود حسـب الجهات المسـتفيدة ونوع العقد بما يعادل  
ر ويبير

: قيمتها بالدينار   الليب  

 الجهة  ت
 ) ي  القيمة )ما يعادل دينار لينر

 عقود تشغيلية  عقود مشـروعات تنموية

 30,000,000 64,870,000 وزارة الموارد المائية 1

وع النهر الصناع  مشـر جهاز تنفيذ وإدارة  2  28,975,421  - 

كة العامة لتحلية المياه  3  -  49,980,000 الشر

كة العامة   4 للكهرباء الشر  16,698,209,755 679,704,474 

وعات اإلسكان والمرافقمشـر جهاز تنفيذ  5  4,658,264,178  - 

 -  43,491,315 وزوارة المواصالت والنقل  6

وعات المواصالت مشـر جهاز تنفيذ  7  5,277,410,212  - 

8   
ان المدنر  -  27,223,188 مصلحة الطير

 -  104,375,003 مصلحة المطارات  9
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 الجهة  ت
 ) ي  القيمة )ما يعادل دينار لينر

 عقود تشغيلية  عقود مشـروعات تنموية

ئ والنقل البحري  10  -  6,412,779 مصلحة الموانر

 283,445,400 740,336,249 المؤسسة الوطنية للنفط  11

 -  173,133,814 وزارة التعليم العال  والبحث العلم   12

 6,273,000 384,278,639 وزارة التعليم  13

ية  14 والريفيةجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضر  258,022,617  - 

وة البحرية 15  -  308,630,348 وزارة الير

 15,168,800 230,903,467 وزارة الحكم المحل   16

 -  31,225,926 وزارة الداخلية 17

 845,053,075 504,964,116 وزارة الصحة 18

 -  332,202,380 جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية 19

العدل وزارة  20  83,164,000  - 

 -  13,682,778 وزارة العمل والتأهيل  21

 -  24,500,000 وزارة المالية 22

 10,750,000 -  المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات  23

 6,387,634 -  وزارة النفط والغاز  24

 2,014,581,122 -  جهاز اإلمداد الطب    25

وشؤون األجانب مصلحة الجوازات والجنسية  26   - 49,946,880 

 845,053,075 -  وزارة الصحة 27

 -  602,801,941 جهات عامة غير ممولة من الخزانة 28

 4,786,363,460 30,647,058,124 المجموع  

 

والجدير بالذكر أن اغلب العقود المحالة للديوان تم اصدار تفويضاتها المالية من قبل  
  إتمــام إجراءات التعــاقــد  

ر
وزارة التخطيط نهــايــة العــام ممــا ترتــب عليــ  اشاع الجهــات ا

   
ــنـة المـاليـة حيـث بلغـ  قيمـة العقود البر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عل عجـل واحـالتهـا للـديوان قبـل انتهـاء السـ

ــــة ولم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدراسـ الـ ـــــ   ـــــ  تحـ ــاريــــخ    الزالـ ـــ تـ ـــــا حبر  ـــــث فيهـ ـــــ   2021/ 12/ 31يبـ ــا قيمتـ ـــ م مـ
  تم االنتهـاء من دينـارل    15,526,197,871

 بالعقود البر
 
فيمـا يحوي الجـدول التـال  بيـانا

  بلغ عددها  
عقد   199عدد  دراستها واتخاذ إجراءات بشأنها حسب نوع التصــــرف والبر

 : وفق التال   لدينار مليار  (20قارب  )قيمــــــــــة ب لحقومل 

 نواقص ومالحظات تعذر المصادقة  صادقة بتحفظ م
 العملة 

 القيمة  العدد  القيمة  العدد  القيمة  العدد 

68 

34 % 

5,477,061,289 

20 

10 % 

71,642,521 

111 

56 % 

 دينار  6,286,443,131

 (4.5961دوالر ) 423,847,268 250,433,047 430,750,262

 ( 5.2028) يورو   353,172,661 22,339,398 195,322,111

1,812,613 0 1,950,600    
ليبر  ( 6.1941) إسير

 اإلجمالي   10,084,056,492 % 50 1,338,885,268 % 7 8,484,281,953 % 43

 ) ي    19,907,223,713    )ما يعادل دينار لينر

 عقود تح  الدراسة   15,526,197,871   
 

: أهم ما يالحظ عل الجدول السابق ما   يل 
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ــــبة    68منن الديوان موافقت  عل إجراءات التعاقد لعدد   - ــ % من العقود  34عقد بنسـ
ـــــادقةل وكان  هذه الموافقات بتحفظ عل اإلجراءات     للمصـ

ئ
ـــــكلها النهان المحالة بشـ

  
 
ــا ــ ــد وفقـ ــ ــاقـ ــ ــال إجراءات التعـ ــ ــتكمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــادرة عل اسـ ــ ــة قـ ــ ــة إداريـ ــ ــد جهـ ــ فحبر االن ال توجـ

ــكـل كـامـلل وأن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــريعـات بشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادقـة المتحفظـة ألهميـة  للتشـ ــ ـــ ــ ــ ــ اـلديوان منن المصـ
 
ر
 الحد األدن

ر
ــــتوا ــ ــ ــ ــ ــــروعات أو التوريدات المرتبطة بهذه العقود بعد ان اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ

 لمتطلبات المصادقة. 

ـــــادقة عل عدد   - ــ ــ ــ ـــــل   20أن الديوان قام برف  المصـ ــ ــ ــ ـــــبة    199عقد من أصـ ــ ــ ــ عقد بنسـ
  الغالب لألسباب التالية: 10

ر
ل ويرجع ذلك ا

 
 % تقريبا

  تثير شبهات الفساد. وجود مبالغة غير  -
  منطقية باألسعار ال الدرجة البر

وع خلل بالمواصفات إ ▪   ال يمكن االستفادة من المشر
 و التوريد. أ ل الدرجة البر

ــا  ▪ ــــهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاقـــد وليس  يال    بعضـ ة فيـــ  لغرض التعـ ــا تم المبـــاشر   انمـ
مثـــل احتيـــاج حقيقر

 لتحقيق منفعة عامة وتحوم حول  شبهات المصلحة الشخصية. 

ــــيم ▪ ــ ــ ــــريعات المالية أو   وجود خلل جسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ر والتشـ   اإلجراءات ومخالفة القوانير
ر
ا
  االلوائن المنظمة للتعاقد

ر
  قضــايا ه  ا

ر
ة قد تتورط فيها الدولة ا ت بدرجة كبير

ها من االسبابغبر عنها   . ل ... وغير

ــــبت    - ـــ ــ ــ ــ ــــبب  56أن ما نسـ ـــ ــ ــ ــ % من العقود الزال  قيد االخذ والرد مع الجهات وذلك بسـ
: تخبط الجهة وغياب اإلفصاح و    ملف التعاقد والناتج عن التال 

ر
 الشفافية ا

  إدارة العقود اإلدارية العامة بالجهات.  -
ر
ة والكفاءة ا  غياب الخي 

▪    
ــــادقــةل والبر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  للمتطلبــات الواجــب توافرهــا لغرض المصـ

ر
عــدم توفر الحــد األدن

ــــول إل قنــــاعــــة معقولــــة بعــــدم   ــ ـــ ــ ــ ــ يمكن من خاللهــــا االطمئنــــان لإلجراءات والوصـ
 مصالن خاصة. وجود شبهات فساد أو 

▪   
ر
ــــتعجال ا ــ ــ   إجراءات التعاقد من خالل االسـ

ر
ــــير ا ــ ــ ــــؤولية التقصـ ــ ــ للتمل  من مسـ

ـــــتكمال اجراءات  الواجب القيام بها قبل   ـــ ــ ــ ــ ـــــوع العقد للديوان قبل اسـ ـــ ــ ــ ــ إحالة موضـ
 اإلحالة واالدعاء بأن العقد محال لديوان المحاسبة. 

قطاع بقيمة    28ة محالة من لدد معامل 521للى الدفعات لعدد  لرقابة الالحقة كما تم تنفيذ مهام ا

 . دينار 619,860,988ة  إجمالي 

ي المتحقق من مهام الرقابة عل العقود األثر جانب من    الرقانر

ــــحيحيـة إلجراءات الجهـات التعـاقـديـة ال تحقيق أثر   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــفرت اجراءات اـلديوان التصـ ــ ـــ ــ ــ ــ اسـ
يمــة  إيجــان   ملموس من توفير أموال طــائلــة عل الــدولــة الليبيــة نتيجــة طلبــ  تخفي  ق 

ــا ال نحو     بلغ الوفر فيهـ
مـــة والبر ــتـــدفع    850العقود المي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــانـــ  سـ ــار ليب   كـ مليون دينـ

  نتج عنها الحصــول عل مزايا تفضــيلية من 
 عن اإلجراءات االخرى البر

ا
ر فضــع للمقاولير

ــديوان   ــاذ الـ ــد قبـــل اتخـ ــان عليـــ  العقـ ــا كـ ـــــل ممـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات أفضـ ــــفـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات او مواصـ   إلجراءاتـــ كميـ
  هـدفـ  إل تع ي

ــــحيحيـة والبر ــ ـــ ــ ــ ــ ــتفيـدين  التصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ز موقف الجهـات الحكوميـة تجـاه المسـ
ـــــة الكاملة   ـــــعار من خالل تحقيق المنافسـ ـــــفات بأقل األسـ ـــــل المواصـ ـــــول عل أفضـ للحصـ
ر أدوات التنفيذ واالستفادة من مراحل التفاوض لتخفي  األسعار أو زيادة الكميات   بير

وع.  ر الجودة بما يحقق أقـص استفادة من المـشر  أو تحسير
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  تـصحين أوضـاع  ويوضـن الجدول التا 
ر
   ل  األثر اإليجان   من تدخل الديوان ا

العقود البر
 المصادقة عليها: تعديل أسعارها بالتخفي  قبل تم 

المشـروع اسم ت   القطاع  
 المستفيد  

كة المنفذة)  ( الْس   
 القيمة بعد التعديل القيمة قبل التعديل 

القيمة الُني تم  

 تخفيضها 

1 

ملحق عقد لتعديل أسعار 
مـ   2010-01-5العقد رقم  

الطريق    ازدواجلمشـروع تنفيذ  
 الدائري ترهونة

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة الوفاء للمقاوالت   شر
العقاري   واالستثمار   

59,106,145 58,297,611 808,535 

2 
صيانة وتوسعة طريق إجدابيا 

كم   252بطول    جالو -  

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة أوراسكو   ائتالف   مشر
حسن عالم    أبناء -رواد-

 "إتش إي " 

611,598,600 604,578,600 7,020,000 

3 
 غات -صيانة طريق أوباري  

كم   160  

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة أوراسكو   ائتالف   مشر
حسن عالم    أبناء -رواد-

 "إتش إي "

926,298,030 897,665,675 28,632,355 

4 
اء مببر لمقر اإلدارة العامة  شر
والفرع الرئيس  لمضف  

 شمال أفريقيا 

مضف شمال 
 أفريقيا 

ح ق   ح  49,000,000 44,000,000 5,000,000 

5 

تنفيذ مشـروع محطة درنة 
 نطاق األعمال 

ا
الغازية شامع

اإلضافية لربط المحطة 
 بالشبكة العامة وخط الغاز

كة العامة   الشر
 للكهرباء 

كة أوراسكو إئتالف     مشر
حسن عالم    أبناء -رواد-

 "إتش إي "

868,301,106 808,061,414 60,239,692 

6 

تنفيذ مشـروع محطة مليت  
 نطاق األعمال 

ا
الغازية شامع

اإلضافية لربط المحطة 
 بالشبكة العامة وخط الغاز

كة العامة   الشر
 للكهرباء 

كة أوراسكو    مإئتالف شر
حسن عالم    أبناء -رواد-

 "إتش إي "

982,998,148 914,801,179 68,196,969 

7 
تنفيذ مشـروع الطريق الرابط 
ر منطقة وأمس بالشقيقة   بير

كم   46ومنطقة العوينة بطول   

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة أنوار ليبيا  شر
 للمقاوالت 

48,629,829 48,025,829 604,000 

8 
صيانة مببر مصلحة 

الجوازات والجنسية طرابلس 
صالح الدين  /   

 وزارة الداخلية
كة الهروج الخضر   شر

 واالستثمار للمقاوالت  
 العقاري

23,424,989 19,744,944 3,680,045 

9 

تنفيذ صيانة قطاع )جش 
( جزء الكراريم-شارع طرابلس  

من مشـروع صيانة الطريق  
 الساحل  طرابلس مضات 

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة الجمل    للمقاوالت شر
 العامة 

106,018,153 102,837,608 3,180,545 

10 

تنفيذ صيانة قطاع )جش 
/مسجد القدس   القره بولل 
بقماط ( جزء من مشـروع  
صيانة الطريق الساحل  
 طرابلس مضات 

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة  كة المنصور وشر شر
بريق النض للمقاوالت 

 العامة 

94,992,900 92,143,113 2,849,787 

11 

)بوابة   تنفيذ صيانة قطاع
الدافنية/جش شارع طرابلس 

( جزء من صيانة 2الجزء  
الطريق الساحل  )طرابلس 

 ومضات ( 

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة الجبل األسود   شر
 للمقاوالت العامة 

50,491,237 49,400,449 1,090,788 

12 

تنفيذ صيانة قطاع )بوابة 
 طرابلس( الدافنية/جش شارع 

جزء من صيانة طريق 
 طرابلس ومضات 

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة التشييد   شر
للمقاوالت العامة  
 واإلستثمار العقاري 

50,453,418 49,400,449 1,052,969 

13 

تنفيذ صيانة قطاع )بوابة 
كعام/بوابة الدافنية( جزء من 
مشـروع صيانة الطريق 
 الساحل  طرابلس مضات 

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة سما للمقاوالت  شر
 العامة 

115,531,458 112,065,514 3,465,944 
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المشـروع اسم ت   القطاع  
 المستفيد  

كة المنفذة)  ( الْس   
 القيمة بعد التعديل القيمة قبل التعديل 

القيمة الُني تم  

 تخفيضها 

14 

تنفيذ صيانة قطاع )مصنع  
 ) النجمة/جش القره بولل 
جزء من مشـروع صيانة  
الطريق الساحل  طرابلس 

مضات  /   

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة أركاز ليبيا  شر
 للمقاوالت العامة 

236,215,369 214,218,059 21,997,310 

15 
مشـروع تنفيذ طريق )بيئ 
-المرحان/طريق القريات  

رج(د  

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
 المواصالت

كة الواحات   شر
 للمشـروعات العامة 

123,409,553 120,488,680 2,920,872 

16 
إنشاء مببر إداري  مشـروع  

  لفرع األمن المركزي أبوسليم
 وزارة الداخلية

كة الصنف للعقارات  شر
 والمقاوالت العامة 

7,800,937 6,732,277 1,068,660 

17 
مشـروع تنفيذ مركز تحفيظ  
القرآن الكريم بمرافق  
ر بالمختلفة منارة السبعة   زليير  

جهاز تنمية 
وتطوير المراكز 
 اإلدارية 

كة الليبية للتنمية  الشر
 واإلستثمار القابضة 

65,059,276 1,141,345 63,917,931 

18 
إستكمال تنفيذ مشـروع  
الطريق الدائري الثالث  

طرابلس ب   

جهاز تنفيذ 
مشـروعات  
اإلسكان  
 والمرافق 

كة أوراسكو    مإئتالف شر
حسن عالم    أبناء -رواد-

 "إتش إي "

4,253,137,669 3,734,230,146 518,907,523 

19 
 42/ 2010ملحق للعقد رقم  

لمشـروع تنفيذ برج زهو 
 بنغازي 

صندوق 
الضمان  
 اإلجتماع  

كة الليبية  الشر
كة   التونيسية المشير

244,328,161 223,614,260 20,713,901 

20 
 27/ 2010ملحق للعقد رقم  

 لمشـروع تنفيذ برج جوهرة 

صندوق 
الضمان  
 اإلجتماع  

كة الجودة األفريقية  شر
للمقاوالت واإلستثمار 

 العقاري

125,417,082 121,515,864 3,901,218 

21 

 7/ 2010ملحق العقد رقم  
بشأن مشـروع تنفيذ تحوير  
وتطوير مقر اإلدارة العامة 
 لصندوق الضمان اإلجتماع   

صندوق 
الضمان  
 اإلجتماع  

كة الجودة األفريقية  شر
للمقاوالت واإلستثمار 

 العقاري

149,391,100 114,450,925 34,940,175 

 854,189,219 8,337,413,941 9,191,603,160   المجموع 
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 املخالفات املالية 
ـــــة  ــ ـــ ــ ــ ــ بلغ عـدد الملفـات المحـالـة للنـائـب العـام وهيئـة الرقـابـة اإلداريـة والنـاتجـة عن ممـارسـ

ملف بالجهات الواردة    144م عدد  2021ديوان المحاسبة لمهام  الرقابية خالل العام  
 : الجدول التال  

 اسم الجهة ت
عدد  

 الملفات

 
 الجهةاسم  ت

عدد  

 الملفات

 25 وزارة الصحة  18  7 لإلعالم المؤسسة الليبية   1

 4 وزارة المالية  19  4 المؤسسة الوطنية للنفط  2

 1 الهيئة العامة للسياحة  20  2 رئاسة الوزراء  3

كة االنماء للنفط والغاز  4  1 وزارة الصناعة  21  2 شر

 الصح  العام  5
ر  1 العدل وزارة  22  1 صندوق التأمير

 1 وزارة العمل والتأهيل  23  1 صندوق الزكاة  6

 1 مصلحة المطارات 24  3 صندوق الضمان االجتماع   7

8   
ر
 1 مصلحة امالك الدولة  25  15 القطاع المضا

 1 وزارة الزراعة  26  3 وزارة االتصاالت 9

 1 االدارية جهاز تطوير المراكز  27  1 وزارة االسكان والمرافق  10

بة والتعليم  11  1 الخطوط الجوية االفريقية  28  7 وزارة الير

12   
كة العامة للكهرباء  29  2 وزارة التعليم التقبر  1 الشر

 1 وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة  30  8 وزارة التعليم العال   13

يد   31  24 وزارة الحكم المحل   14 كة الليبية للي   1 واالتصاالتالشر

كة الليبية لالستثمارات الخارجية  32  12 وزارة الخارجية  15  1 الشر

 1 وزارة الشباب والرياضة  33  2 وزارة الداخلية  16

 5 أخرى  جهات 34  2 وزارة الشؤون االجتماعية  17
 

  
ر
حيل  إل جهات االختصاص تتمحور ا

ُ
  أ
وكان  المخالفات والجرائم المتكشفة والبر

 الظواهر التالية: 

 االستيالء عل المال العام دون وج  حق من خالل التوريدات الوهمية.  -

  استعمال مخصصات مخالفات االدارية والمالية ارتكاب ال -
ر
 . جائحة كورونا ا

الـعـقـود   -   
ر
ا ــــب  ــ ــ الـتـالعـ طـريـق  عـن  حـق  ــــ   ــ ــ وجـ دون  ــــام  ــ ــ الـعـ ــــال  ــ ــ الـمـ عـل  ــــتـيـالء  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االسـ

وعات.   والمشر

. استغالل الوظيفة لتحقيق مكاسب  - از وطلب الر ر ر  خاصة عن طريق االبير

  العهد  -
ر
 بالمخالفة للوائن.  المالية الممنوحة التالعب ا

وعات وهمية.  -  االستيالء عل المال العام وتهريب  للخارج باستخدام عقود ومشر

  الخارج بالمخالفة وتهريب األموال العامة اليها.  -
ر
 انشاء فروع للجهة ا

  يطلبها الديوانوالبيانات ت لمستنداالمسؤول بالجهة اعدم تقديم  -
 . البر

  أسعار التوريدات.  -
ر
 االستيالء عل المال العام من خالل التالعب ا

ــــ - ــ ـــالتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــابــ ــ   حسـ
ر
ــــية بتحويل أموال ال رف ا ــ ــــخصـ ــ ــــالن الشـ ــ ات الجهات العامة للمصـ

كات تتبع المسؤول أو أفراد أشت   . حسابات شر
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  صكوك المقاصة المسحوب من حسابات الجهات -
ر
وير ا ر  العامة.  شبهات الير

ر عل المــال   -   ومــا ترتــب عليهــا من  ر
  اداء الواجــب الوظيقر

ر
ــير ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ االهمــال والتقصـ

 . العام

 التالعب بالبطاقات المضفية.  -

ــابات خاصــــة   - ر وتحويلها لحســ ــرفية للمودعير ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــابات المصـ اختالس أموال من الحســ
 وسحبها بالتواطؤ. 

  حفظ المال العام بخزائن الجهات العامة.  -
ر
 اإلهمال والتقصير ا

ـــــرفية عن طريق تنفيذ حواالت وهمية   - ــ اختالس األموال العامة من الحسابات المصــ
 لصالن حسابات خاصة وسحبها. 

  حسابات الجهة العامة بعد وضعها تح  الرقابة المصاحبة.  -
ر
 التضف ا

ة دون توفر   - ر من خالل منن تســـهيالت بمبالغ كبير   حفظ أموال المودعير
ر
التقصـــير ا

 الضمانات الكافية. 

 الء عل المال العام من خالل مستندات مزورة. االستي -

ــــوق  - ــ ـــ ــ ــ ــ ــعـار السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــخيم قيمـة العقود ـبال ـيادة عل أسـ ــ ـــ ــ ــ ــ اهـدار المـال العـام من خالل تضـ
 والعروض المقدمة. 

 اهدار المال العام بالقيام بتأجير سيارات بمبالغ تتجاوز أسعار السيارات المؤجرة.  -

 تزوير الشهادات العلمية.  -

 اسم جهات عامة بمناطق ليس لها عالقة بالجهة. شبهات فتن حسابات مضفية ب -

  إيرادات الجهات العامة.  -
ر
 شبهات التالعب ا

ــــتيالء عل المال العام من خالل  ف عهد  - ــ ــــخاصاالسـ ــ ال يتبعون الجهة ودون  ألشـ
 ان تكون ألغراض خاصة بها. 

  يتم تحويلها للسفارات.  -
  المخصصات والودائع البر

ر
 التالعب ا

  أسعار التوريدات والخدمات. اهدار المال العام من خ -
ر
 الل التالعب ا

-  .  الطب  
ر   مخصصات التأمير

ر
 التالعب ا

  حسابات   -
ر
  يتم ايداعها ا

االستيالء عل المال العام من خالل المرتبات الوهمية البر
ر عن  ف المرتبات.   المسؤولير

  عقود االعاشة.  -
ر
  اعداد المرضر ا

ر
 التالعب ا

  اعداد  -
ر
ة. التالعب ا  المستفيدين من مكافآت مراكز العزل والفلير

كـات غير قـادرة عل التنفيـذ وتوقفهـا عن  - اهـدار المـال العـام من خالل التعـاقـد مع شر
اماتها التعاقدية بعد  ف أموال لها دون ضمانات.  ر  تنفيذ الير
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 الشؤون املالية 
ــــاتا ــ ر  مــض الو  لمخصصــ ــية للبابــــير ــ ــ ــــواالت المالــ ــ ــــات والحــ ــ ــــرلوفــ ة    األول والثانــ خالل الفير

 : م2021/ 12/ 31حبر  1/ 1من 

 المخصصات البيان
المخصصات بعد  
 حركة النقل  

المـرصوفات  
واالرتباطات  

 م 2021/ 12/ 31حُن 

ي  ا رصيد
ن
لمخصصات ف

 م. 2021/ 31/12

 الحواالت المحالة 
حُن  1/ 1من  
 م. 2021/ 12/ 31

الباب األول المرتبات  
  حكمها 

ر
 وما ا

110,000,000 107,547,510 95,022,770 12,524,740 82,976,953 

  
ر
المـضوفات   الباب الثان

 العمومية 
16,000,000 18,452,490 18,113,750 338,740 18,380,009 

ن   101,356,962 12,863,480 113,136,520 126,000,000 126,000,000 إجمالــي البابي 

 

 : الباب األول

ــة ال - ــ ــ ــ ــــض قيمـ ــ ــ ــ ــوفات مـ ــ ــ ــ ــــة  ةالفعليـ ــ ــ ـــــنة الماليـ ــ ــ ـــــاب االول للسـ ــ ــ ـــــمل2021بالبـ ــ ــ ـــــم تشـ ــ ــ  م, لـ
قية ــر ــ ـــ ــ ــ ــــة الـشــ ـــ ــ ــ ــ ــــديوان بالمنطقـ ـــ ــ ــ ــ ــــروع الـ ـــ ــ ــ ــ ر بفـ ــــاملير ـــ ــ ــ ــ ــــات العـ ـــ ــ ــ ــ ــــانتهم  مرتبـ ـــ ــ ــ ــ ــــودة بيـ ـــ ــ ــ ــ الموجـ

ــــرابلس ــ ــــديوان طـ ــ ــة للـ ــ ــ ــــاإلدارة العامـ ــ ــــددهم )ل بـ ــ ــــالغ عـ ــ ــــف327والبـ ــ ــــهر ل (موظـ ــ ــــبر شـ ــ حـ
 . م2020/ 5

ـــــبر نه - ـــــة حـ ـــــن وزارة الماليـ ـــــاتهم مـ ـــــال مرتبـ ـــــم تحـ ـــــذين لـ ـــــديوان الـ ر بالـ ـــــاملير ـــــدد العـ ـــــة عـ ايـ
ـــــر ) ــ ـــــوع التقريـ ــ ـــــنة موضـ ــ ـــــنهم )77السـ ــ ـــــف مـ ــ ـــــة47( موظـ ــ ـــــادرة )لبنـ ــ ـــــف مبـ ــ ( 5-4 ( موظـ

 م. 2021 ( تعاقد خالل السنة25و)

ــ - ـــ ــ ــ ــ ـــــتهم الوظيفيـ ــ ــ ــ ـــــ  عالقـ ــ ــ ــ ـــــذين انتهـ ــ ــ ــ ر الـ ـــــاملير ــ ــ ــ ـــــدد العـ ــ ــ ــ ـــــالل  ةعـ ــ ــ ــ ـــــديوان خـ ــ ــ ــ ـــــل بالـ ــ ــ ــ للعمـ
: ( موظف25الفتـــــــرة موضوع التقرير )  

ر
ر عل النحو اآلن  ل موزعير

   تقاعد.  (17) -

 ( وفاة 6) ▪

 استقالة( 2) ▪

ــــة  - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  وزارة الماليـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاب االول احالـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــود البـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات بنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة لمخصصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الماليـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التغطيـ
ـــــة ــ ــ ر و  )االعاشـ ـــــاملير ــ ــ ــــة للعـ ــ ــ ــ ـــــآت –االقامـ ــ ــ   والمكافـ

ر
ــــاا ــ ــ ــ ـــــل االضـ ــ ــ ــــل العمـ ــ ــ ــ ــــس –مقابـ ــ ــ ــ المالبـ

ـــــغ  ـــ ــ ــ ــ ـــــة( بمبلـ ـــ ــ ــ ــ ـــــار  7,000,000والقيافـ ـــ ــ ــ ــ   ل دينـ
ر
ـــــب 2021/ 12/ 29 ا ـــ ــ ــ ــ ـــــا ترتـ ـــ ــ ــ ــ ـــــو مـ ـــ ــ ــ ــ مل وهـ

ة الضف لهذه البنود  ع عن  ارتفا    وثير
ر
 . نهاية السنة ا

ــــم ) - ـــ ــ ــ ــ ــــل رقـ ـــ ــ ــ ــ ــــة نقـ ـــ ــ ــ ــ ــــراء حركـ ـــ ــ ــ ــ ـــم إجـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة 1تـ ـــ ــ ــ ــ ــــغ 2021( لسـ ـــ ــ ــ ــ ــــل مبلـ ـــ ــ ــ ــ  2,452,490مل بنقـ
ــار  ــ ــ ــ ــل دينـ ــ ــ ــ ــاب االول  ن مـ ــ ــ ــ ــات البـ ــ ــ ــ ــــد المرت مخصصـ ــ ــ ــية)بنـ ــ ــ ــ ــات االساسـ ــ ــ ــ   -بـ

ر
ــاهمة ا ــ ــ ــ المسـ

   ل(الضمان
ر
.  اتغطية العجز ا  

ر
 مخصصات الباب الثان

ــــي   - ــ ـــ ــ ــ ــ ر بتخفـ ــــاملير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات العـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم  ف مرتبـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــهر % 20تـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــن شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبر م 2021/ 1مـ ــ ـــ ــ ــ ــ حـ
ــــهر م2021/ 4 ــ ــ ــ ــا األشـ ـــ ــ ــ ـــــن ل أمـ ــ ــ ــــبر  5مـ ــ ــ ــ ــــل  لم2021/ 12حـ ــ ــ ــ ــــي  أي بكامـ ــ ــ ــ ـــــدون تخفـ ــ ــ بـ

 . القيمة

ـــــن وزارة  - ــ ــ ــ ـــــاب االول مـ ــ ــ ــ ـــــديوان بالبـ ــ ــ ــ ـــــات الـ ــ ــ ــ ـــــة لمخصصـ ــ ــ ــ ـــــة الماليـ ــ ــ ــ ـــــل التغطيـ ــ ــ ــ ـــــم تحويـ ــ ــ ــ  تـ
ــــهر  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة شـ ــ ـــ ــ ــ ــ   نهايـ

ر
ــــة ا ــ ـــ ــ ــ ــ ات  لم2021/ 12الماليـ ــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ــــديل المتغـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتم تعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــم يـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ  لـ ــ ـــ ــ ــ ــ اال أنـ
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ــــل ــ ــ ــــرأت عـ ــ ــ   طـ
ــــبر ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــــنة  الوظيفيـ ــ ــ ــــن سـ ــ ــ ر مـ ــــاملير ــ ــ ــــات العـ ــ ــ ــــ2020مرتبـ ــ ــ ــــن مل فضـ ــ ــ  ال عـ

ـــــدم ــ ـــــر اإل عـ ــ ـــــات ا فـ ــ ـــــل مرتبـ ــ ـــــج عـ ــ ـــــد مـ ــ ـــــل  ن العديـ ــ ـــــوظيفهم للعمـ ــ ـــــم تـ ــ ـــــذين تـ ــ ر الـ ـــــاملير ــ العـ
 . م2021رغم مخاطبتهم عديد المرات خالل السنة ل بالديوان

ي ا 
ن
 : لباب الثان

ـــــنة المالية   ــ ــ   خالل السـ
ر
ـــــيولة المالية المتاحة للباب الثان ــ ــ   مل مبلغ2021بلغ  قيمة السـ

   و دينارل موزعة عل النح 18,380,009
ر
 : االن

)دينار(   المبلغ البـيان   مالحظات  

  
ر
م 2021/ 1/ 1الرصيد االفتتاج  ا ي   40,009   رصيد دفير

 تغطية المخصصات  16,000,000 الحواالت من وزارة المالية لتغطية التفويضات المالية

الديوان  ت تحويل من حساب إيرادا وفقا للقانون   التمويلأحد مصادر    2,340,000   

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي اإل   18,380,009 - 
 

ــات وال - ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــض المخصصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــن مـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة مـ ـــــير ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــن الفـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــيد عـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات والرصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وفات واالرتباطـ
 م. 2021/ 12/ 31م حبر 2021/ 1/ 1

 المخصصات   البيان 
وفات  مـرص ال 

 واالرتباطات

رصيد  ال 

م 2021/ 12/ 31  

ر   7,220 553,280 560,500 أتعاب ومكافأة لغير العاملير

 1,060 64,940 66,000 وقود وزيوت وقوة محركة

 243 23,757 24,000 كهرباء 

 580 106,420 107,000 بريد 

 350 3,150 3,500 مياه 

 53,182 244,818 298,000 مطبوعات وقرطاسية وأدوات مكتبية

 104,580 8,684,260 8,788,840 نفقات السفر والمبي  والمهام الرسمية

 556 430,444 431,000 وعالقات عامة وضيافةإعالن 

ا ات وحص  دولية  50,210 138,240 188,450 اشير

 52,296 948,704 1,001,000 وفات النظافةمـض 

  و 
 350 2,719,150 2,719,500 وفات النقل مـض إيجار المبانر

ائب والرسوم   100 900 1,000 التأمينات والضر

 100 0 100 نفقات انعقاد المؤتمرات 

 100 0 100 كتب ومراجع ومستلزمات المعامل 

ات )  ر  7,200 1,790,300 1,797,500 ..الخ(. اغطيةل مفروشات تجهير

 1,856 162,944 164,800 قطع غيار ومهمات وأدوات 

 3,870 206,830 210,700 الصيانة

 1,010 742,490 743,500 التدريب والبعثات 

 50,140 877,860 928,000 وفات العالج مـض 
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 المخصصات   البيان 
وفات  مـرص ال 

 واالرتباطات

رصيد  ال 

م 2021/ 12/ 31  

 1,748 304,252 306,000 وفات خدميةمـض 

 1,990 11,010 13,000 م/ سنوات سابقة

انيات جهات اخرى ر  0 100,000 100,000 دعم مير

ي 
ن
 338,741 18,113,749 18,452,490 اجمالي الباب الثان

 

ـــــنة  - ــ ــ ــ ـــــالل السـ ــ ــ ــ ـــة خـ ــ ــ ــ ــ ـــــن وزارة الماليـ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ـــــة المحالـ ــ ــ ــ ـــات الماليـ ــ ــ ــ ــ ـــــة التفويضـ ــ ــ ــ ـــــ  قيمـ ــ ــ ــ بلغـ
ــــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــم 16,000,000م 2021الماليـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــارل وتـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا  دينـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة لهـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الماليـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة التغطيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ احالـ
 بالكامل. 

ـــــا  - ــ ــ ـــــديوان لمخصصـ ــ ــ ـــــديرات الـ ــ ــ ـــــة تقـ ــ ــ ـــــنة  تقيمـ ــ ــ   لسـ
ر
ـــــان ــ ــ ـــــاب الثـ ــ ــ ـــــم 2021البـ ــ ــ   تـ

ـــــبر ــ ــ مل الـ
ــ ــ ــ ــة المختصـ ــ ــ ــــع اللجنـ ــ ــا مـ ــ ــ ــــاق عليهـ ــ ــــنة  ةاالتفـ ــ ــة سـ ــ ــ ــــوازرة الماليـ ــ ــــمل 2020بـ ــ ــم تشـ ــ ــ مل لـ

ــــ ــ ــ ــ ــــعر الـ ــ ــ ــ ــــديل سـ ــ ــ ــ ــــأثر تعـ ــ ــ ــ ــــنة ـ تـ ــ ــ ــ ــــديوان سـ ــ ــ ــ ــــات الـ ــ ــ ــ ــــل مخصصـ ــ ــ ــ ــــل2021ضف عـ ــ ــ ــ  مل وعـ
ـــــة بتن ــ ــ ـــــ  المتعلقـ ــ ــ ـــــفاالخـ ــ ــ ـــــل   ذ يـ ــ ــ ـــــا يـ ــ ــ ـــــةل وفيمـ ــ ــ ـــــام الخارجيـ ــ ــ ـــــات  المهـ ــ ــ ـــــان للمخصصـ ــ ــ بيـ

 . المقدرة والمخصصات المعتمدة 

ـــــديوان  - ــ ــ ــ   للـ
ر
ـــــان ــ ــ ــ ـــــاب الثـ ــ ــ ــ ـــــات البـ ــ ــ ــ ـــــأثير مخصصـ ــ ــ ــ ـــــان تـ ــ ــ ــ ـــــة بشـ ــ ــ ــ ـــــة وازرة الماليـ ــ ــ ــ ـــــم مخاطبـ ــ ــ ــ تـ

ــــ ــ ــ ــــعر الـ ــ ــ ــــديل سـ ــ ــ ــــين ـ بتعـ ــ ــ ــــديم توضـ ــ ــ ــــوصضف وتقـ ــ ــ ــــبالخصـ ــ ــ ــــرق   ل وكانـ ــ ــ   فـ
ر
ــــة ا ــ ــ القيمـ

:  ن وفقا للتوضيدينار ,  5,387,247المطلوبة بمبلغ  المخصصات  
ر
 االن

 البنود الُني تأثرت

 بسعر الرصف

  ت المخصصا 

م 2020  

المعادلة  

  1.39بالدوالر 

 دينار 

م  2021 ت المخصصا 

دينار   4.48بسعر رصف 

 للدوالر 

االحتياج غت   

 المغط 

   نفقات السفر والمبي

 والمهام الرسمية

2,355,230  

 دينار 
1,694,410  $ دينار   7,590,957   دينار   5,235,727   

ا ا  ومساهمات   تاشير

 وحص  دولية
دينار   68,000  49,000   $ دينار   219,520  دينار   151,520   

اجمالي أثر تغت  سعر  

 الرصف 

2,423,230  

 دينار 
1,743,410  $ دينار   7,810,477   دينار   5,387,247   

 

ـــــأث - ـــــأن تـ ـــــديوان بشـ ـــــب الـ ـــــة لطلـ ـــــة وزارة الماليـ ـــــدم تلبيـ ـــــرا لعـ ـــــير نظـ ـــــ ير  تغيـ ـــــعر الصـ رف ـ سـ
ـــــل  ـــــمعـ ـــــد تـ ل فقـ  

ر
ـــــان ـــــاب الثـ ـــــات البـ ـــــغ  مخصصـ   بمبلـ

ر
ـــــان ـــــاب الثـ ـــــات البـ ـــــز مخصصـ تع يـ

ـــــم  2,452,490 ــ ــ ـــــل رقـ ــ ــ ـــــة نقـ ــ ــ ـــــب حركـ ــ ــ ـــــاب االول بموجـ ــ ــ ـــــات البـ ــ ــ ـــــن مخصصـ ــ ــ ـــــارل مـ ــ ــ دينـ
ـــــنة 1) ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــذل2021( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــغ  ك مل وبـ ــ ـــ ــ ــ ــ   بمبلـ

ر
ـــــان ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب الثـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات البـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــبح  مخصصـ ــ ـــ ــ ــ ــ اصـ

ــ 18,452,490 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة نفقاتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارل لتغطيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ دينـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا لخطـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ورية وفقـ ـــــل  ةضر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العمـ
  جعة الخارجية. المرا ممها  ذ يالمتعلقة بتنف

 اإليرادات:  

ـــــ  - ــ ــ ــ ـــــلة  بلغـ ــ ــ ــ ـــــرادات المحصـ ــ ــ ــ ـــــة االيـ ــ ــ ــ ـــــة قيمـ ــ ــ ــ ـــــاب مراجعـ ــ ــ ــ ـــــير اتعـ ــ ــ ــ ـــــة نظـ ــ ــ ــ ـــــة المحليـ ــ ــ ــ بالعملـ
ـــــادة ) ــ ــ ــــن  المـ ــ ــ  لـ

 
ـــــا ــ ــ ـــــة وفقـ ــ ــ ــوائم الماليـ ــ ــ ــ ـــــم 45القـ ــ ــ ــانون رقـ ــ ــ ــ ـــــن القـ ــ ــ ـــــنة  19( مـ ــ ــ  2013لسـ

ــــبة  ـــ ــ ــ ــ ــــوان المحاسـ ـــ ــ ــ ــ ــــيم ديـ ـــ ــ ــ ــ ــــأن تنظـ ـــ ــ ــ ــ ــــنة بشـ ـــ ــ ــ ــ ــــالل سـ ـــ ــ ــ ــ ــــغ2021خـ ـــ ــ ــ ــ  5,474,653 مل مبلـ



 

 

 

 
965 

 

 2021 الليبي تـقـرير ديــوان المحـــــاسبـة

ـــــارل   ـــ ــ ــ ــ ـــــ  دينـ ـــ ــ ــ ــ ـــــا بلغـ ـــ ــ ــ ــ ـــــراداتكمـ ـــ ــ ــ ــ ـــــلة بالع إيـ ـــ ــ ــ ــ ـــــديوان المحصـ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الـ ـــ ــ ــ ــ ـــــةملـ ـــ ــ ــ ــ ـــــة  األجنبيـ ـــ ــ ــ ــ قيمـ
 دينار.  853,497دوالر ما يعادل  188,363

ــــرادات  - ــ ــ ــ ــــ  االيـ ــ ــ ــ ــــير بلغـ ــ ــ ــ ــــغ الغـ ــ ــ ــ ــــر مبلـ ــ ــ ــ ــــوع التقريـ ــ ــ ــ ــــنة موضـ ــ ــ ــ ــــة السـ ــ ــ ــ ــــبر نهايـ ــ ــ ــ ــــلة حـ ــ ــ ــ محصـ
ــــار  6,691,250 ــ ــ ــ ــ ــــل   لدينـ ــ ــ ــ ــ ــــا يـ ــ ــ ــ ــ ــــ وفيمـ ــ ــ ــ ــ ــــان بالـ ــ ــ ــ ــ ــــاب ـ بيـ ــ ــ ــ ــ ــــدد االتعـ ــ ــ ــ ــ ــــم تسـ ــ ــ ــ ــ   لـ

ــــبر ــ ــ ــ ــ كات الـ شر
 المطلوبة: 

 مالحظات  سنة الفحص  اسم الجهة  رم 

2018- 2015 المـضف الليب   الخارج    1   السداد  
ر
 مماطل ا

كة معامالت للخدمات المالية 2 2014- 2013 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

3   
  السداد  2009 المـضف الريقر

ر
 مماطلة ا

كة الليبية للخدمات المالية   4 2016- 2011 الشر   السداد  
ر
 مماطلة ا

يقة لتسويق النفط  5 كة الي  2013- 2011 شر    المستحقجزء من المبلغ سداد  

  )ناجيكو(  6
يانئ ر كة شمال أفريقيا لالستكشاف الجيوفير 2012- 2011 شر جزء من المبلغ المستحقسداد    

كة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط  7   السداد  2010 الشر
ر
 مماطلة ا

  السداد  2010 المؤسسة الليبية لالستثمار  8
ر
 مماطلة ا

كة الليبية لالستثمارات  9 الخارجيةالشر  2015 -2018   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة الليبية لالستثمارات اإلفريقية 10 2013- 2010 الشر جزء من المبلغ المستحقسداد    

كة الليبية القابضة للكهرباء  11   السداد  2015 الشر
ر
 مماطلة ا

كة العامة للكهرباء  12 2013- 2011 الشر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة النظم  13 لإلنشاءات واألعمال الكهربائيةشر  2014 -2015   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة اإلنشاءات الكهربائية 14 2014- 2011 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة هاتف ليبيا  15 2013- 2010 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة االتصاالت النوعية 16 2016- 2012 شر جزء من المبلغ المستحقسداد    

كة الشاحنات  17 والحافالت شر  عدم القدرة عل السداد  2010 

كة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية 18 2015- 2012 الشر  عدم القدرة عل السداد  

كة العربية لألثاث  19  عدم القدرة عل السداد  سنوات سابقة  الشر

كة القطار الشيــــع 20  عدم القدرة عل السداد  2013 شر

كة الوطنية   21 ر الشر للصيانة والتجهير  2009 -2014  عدم القدرة عل السداد  

ان النفط  22 كة طير 2010- 2008 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة الوطنية للمقطورات  23 2014- 2012 الشر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة تقنية ليبيا لألعمال الهندسية 24 2014- 2011 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة الوطنية العامة للنقل  25 البحريالشر  2011 -2015   السداد  
ر
 مماطلة ا

اد السلع األمنية 26 كة العامة الستير 2020- 2010 الشر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة الليبية للحديد والصلب  27 2013- 2011 الشر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة التنمية العمرانية القابضة 28 2016- 2012 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

كة الوطنية   29   واللحوم الشر
للموا ر  2003 -2004  عدم القدرة عل السداد  

وعات الكهربائية 30 كة المشر 2011- 2010 شر   السداد  
ر
 مماطلة ا

31 
كة الواحات الليبية للطاقة     لشر

المصقر القانونر

 والمياه 
2013 -2015  عدم القدرة عل السداد  
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انية التحول( ن  : الباب الثالث )مت 

ــــل ــ ــارل  94,648,339مبلغ    تم تحويـ ــ ــ أ   دينـ ــــب  ــ )بموجـ ( بفتن  236-8مري  ف رقم  
ــــهرية مؤقت    ــ ــ ــــنة    12/ 1اعتمادات شـ ــ ــ ــــادرة عن وزارة 2021لسـ ــ ــ التخطيط بحكومة   م. صـ

ـــــض الوحدة الوطنيةل وفيما يل  توزيــــع هدا المبلغ وال ـــ ــ ــ ــ   تم  علي  والرصيد مــ
 وفات البر

  
ر
 م: 2021/ 12/ 31ا

 امري رصف   البيان 
بعد  امري الرصف 

 المناقلة الداخلية 

جملة المـرصوفات  

حُن  12021/ 1من 

م 2021/ 12/ 31  

الرصيد  

ي 
ن
20/ 12/ 31ف

م 21  

اإلدارة العامة تطوير وتحوير مببر   93,928,339 93,928,339 91,128,780 2,799,559 

 0 720,00 720,000 720,000 السيارات والحافالت. 

 2,799,559 91,848,780 94,648,339 94,648,339 االجمالي 

 

اكات األجهزة العليا للرقابة المالية
ُ
 . حساب اشت

ــــاب    ــ ــــيد الحسـ ــ   بلغ رصـ
ر
ا ات   دوالرل  40,181ل بمبلغ  2021/ 12/ 31 ا ــــير ــ وهو يمثل اشـ

ــــؤولية األمانة العامة ــ ــ ــ ــ   يتول الديوان مسـ
ــــبة البر ــ ــ ــ ــ   األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ

ــــلهال ويتم تحديد آلية الت ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ولم يتم    قســــم التعاون الدول  بالديوانل  ـضـــف في  من قبلــ
 أي  ف من  حبر تاريخ .  إجراء

 : الحساب الختامي 

ــــابــات الختــاميــة للــديوان وفروعـ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوع التقرير إقفــال كــافــة الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة موضـ تم خالل الفير
 . وإحالتها إل وزارة المالية

 : العهد المالية

 م 2021/ 12/ 31المالية القائمة حبر  فيما يل  بيان بالعهد 

 رقم القرار  المستفيد  رم 
القيمة  

 )دينار( 
 الغرض 

2021/ 394 مدير ادارة النشاط  1  تنظيم اجتماع فروع الوسط  5,000 

  وليد  2
  وليد  15,600 2021/226 مدير فرع ببر

 صيانة فرع ببر

 مهمة خارجية 7,942 2020/39 مدير مكتب المتابعة الخارجية 3

 وتوفير احتياجات المجلس التأديب    26,925 2021/666 مقرر المجلس التأديب    4
ر  تجهير

 - 55,467  االجمالي  

 

 العراقيل الُني واجهت اإلدارة المالية وكيفية معالجتها: 

ــــة - ــ ــــد ماليـ ــ ــــذمتهم عهـ ــ ــــن بـ ــ ر ممـ ــاملير ــ ــ ــادرة العـ ــ ــ ــــدم مبـ ــ ــــويتها  عـ ــ   تسـ
ر
ــــددل ا ــ ــــد المحـ ــ  الموعـ

ــأخر االدارة  ــ ــ ــ ــا تـ ــ ــ ــ ــــب عنهـ ــ ــ ــــذي ترتـ ــ ــ ــــر الـ ــ ــ   األمـ
ر
ــوية ا ــ ــ ــ ــراء التسـ ــ ــ ــ ــال  إجـ ــ ــ ــ ــد  وإقفـ ــ ــ ــ ــذه العهـ ــ ــ ــ  هـ

 م. 2021وتسويتها قبل نهاية السنة المالية 
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ــــويتها  وقد تم   ــ ــ ــــلف مالية المبادرة لتسـ ــ ــ ر الذين بذمتهم عهد أو سـ تبليغ جميع العاملير
ة    االدارة   ومباشر

ر
  المرتب ¼الخصـــم بواقع   ا

ر
  حالة عدم تقديم مســـتندات التســـوية ا

  
ر
ة المحددة.  ا  الفير

ــــة  - ــ ــ ــــديوان المعنيـ ــ ــ ــــروع الـ ــ ــ ــــن فـ ــ ــ ــــة مـ ــ ــ ــــهرية المحالـ ــ ــ ــــات الشـ ــ ــ ــــات الخالصـ ــ ــ ــــة بيانـ ــ ــ ــــدم دقـ ــ ــ عـ
ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ـ بالـ ــ ــ ــ ـــأخر إحالتهـ ــ ــ ــ ــ ـــــن تـ ــ ــ ــ  عـ

ا
ـــــع ــ ــ ــ ـــــذا فضـ ــ ــ ــ   ضفل هـ

ر
ـــــ ا ــ ــ ــ ـــــا  د المواعيـ ــ ــ ــ ـــــددة وافتقارهـ ــ ــ ــ المحـ

 
 
ــبيا ــ ــ ـــــأخر نسـ ــ ــ  التـ ــ ــ ــــب عنـ ــ ـــــذي ترتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــتنديل االمـ ــ ــ ــز المسـ ــ ــ   للتع يـ
ر
ــال إ ا ــ ــ ـــــاب  قفـ ــ الحسـ

 . للديوان العام الختام  

اف المــــال  بــــالنواق  واالخطــــاء  حيــــث تم  
  تتول  االشر

مخــــاطبــــة فروع الــــديوان البر
ــــات المحــالــة وطلــب تعــديلهــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــافــة ال تالواردة بــالخالصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بليغ لجنــة الجرد ل بــاإلضـ

  بالقصــــور الوارد  
ر
والفروع ومعالجة    ةمحا ر الجرد لبع  األصــــناف باإلدارة العام ا

  حسابات الفروع كما ه  بع  القصور من خالل خالصة 
ر
 م. 2021/ 12/ 31 ا

ــ - ـــ ــ ــعـ ـــ ــ ـــــا ترتـ ــ ـــــةل وهومـ ــ ـــــة والغربيـ ــ ـــــة الجنوبيـ ــ ـــــود بالمنطقـ ــ ـــــوفر الوقـ ــ ـــــعوبة  بدم تـ ــ ـــــ  صـ ــ عنـ
 . اداء العمل بتلك الفروع عل الوج  المطلوب

ــــد تم   ــــةوقـ ــــديوان الجنوبيـ ــــة لفروع الـ ــاليـ ــ ــــد مـ ــــف لتنلتوفير الوقود الالزم     ف عهـ   ذ يـ
 . كانليل هذه الصعوبات قدر االمذوذلك لت العملل

ــــا  - ــ ــ ــــة المخصصـ ــ ــ ــــدم احالـ ــ ــ ــــة و  تعـ ــ ــ ــــة الماليـ ــ ــ   التغطيـ
ر
ــــن وزارة  ا ــ ــ ــــتحقاقها مـ ــ ــ ــــد اسـ ــ ــ مواعيـ

ــــة ــ ــ ــ ــــيط  الماليـ ــ ــ ــ ــــير  ووزارة التخطـ ــ ــ ــ ــــ  تعـ ــ ــ ــ ــــب عنـ ــ ــ ــ ــــذي ترتـ ــ ــ ــ ــــر الـ ــ ــ ــ ــــل األمـ ــ ــ ــ ــــة عمـ ــ ــ ــ ــــذ خطـ ــ ــ ــ  تنفيـ
ورية ـــــر ــ ـــ ــ ــ ــديوان الـضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــات الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوفير احتياجـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــددةل وتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدها المحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   مواعيـ

ر
ــديوان ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الـ

 . والالزمة لتسيير االعمال باإلدارة العامة للديوان وفروع 

-   
ـــــبر ــ ـــــود الـ ــ ـــــات البنـ ــ   مخصصـ

ر
ـــــدن ــ ـــــة تـ ــ ـــــة لتغطيـ ــ انيـ ر ـــــود المير ــ ر بنـ ـــــير ــ ـــــل بـ ــ ـــــة نقـ ــ ـــــداد حركـ ــ اعـ

  تجاوز لتفادي  تتطلب ذلك 
ر
  . مخصصات بع  البنود  ا

ــ - ــ ــ ــ ــــم الـ ــ ــ ــــة معظـ ــ ــ كات ـ مماطلـ   شر
ر
ــاد  ا ــ ــ ــ ــها اعتمـ ــ ــ ــ اط بعضـ ــير ــ ــ ــ ــــديوان واشـ ــ ــ ــاب الـ ــ ــ ــ ــــداد أتعـ ــ ــ سـ

انياتها قبل السداد  ر  . مير

ــأخر ادارة  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة تـ ـــ ــ ــ ــ انيـ ر ــــة المير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوزارة الماليـــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ بـ ـــ ــ ــ ــ ـــــة مرتبـ ـــ ــ ــ ــ ــــديوان احالـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ر بالـــــ ـــــاملير ـــ ــ ــ ــ ات العـ
ــــدل  ــ ــ ــ ــــل التقاعـ ــ ــ ــ ر عـ ــــالير ــ ــ ــ ر المحـ ــــاملير ــ ــ ــ ــــازة العـ ــ ــ ــ ــــدي إلجـ ــ ــ ــ ــــل النقـ ــ ــ ــ ــــة( والمقابـ ــ ــ ــ ــــادرة لبنـ ــ ــ ــ )مبـ

ــــذين  ــ ــ ر الـ ــــاملير ــ ــ ــــ  العـ ــ ــ ــــات بعـ ــ ــ ــــم ومرتبـ ــ ــ ــــد معهـ ــ ــ ــــم التعاقـ ــ ــ ــــالل  تـ ــ ــ ــــديوان خـ ــ ــ ــــم للـ ــ ــ أو نقلهـ
 . م2021 السنة

  حــال عــدم التجــاوب يتم اللجوء 
ر
  المــاليــة والتخطيط وا

ر
حيــث يتم مخــاطبــة وزارن

اما  ف كافة اإل  ر ها من االلير ــــويات وغير ــ ــ ــ ــ ــــتحقات من مرتبات وتسـ ــ ــ ــ ــ القائمة    تلمسـ
  
ر
ــات  عل اإلدارة العـــامـــة للـــديوان وفروعـــ  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ التغطيـــة المـــاليــة  و   حـــدود المخصـ

 . المتاحة

ـــــة - ــ ــ ــــض  عرقلـ ــ ــ ــ ـــــات المـ ــ ــ ـــــزي )إدارة العمليـ ــ ــ ـــــا المركـ ــ ــ ــــض ف ليبيـ ــ ــ ــ ـــــات فية( مـ ــ ــ ـــــعمليـ ــ ــ ضف ـ الـ
ــــال   ــ ــــ  المـ ــ ــــل االخـ ــ ر  وعـ ــــاملير ــ ــــة للعـ ــ ــــام الخارجيـ ــ ــــذ المهـ ــ ــــدي تنفيـ ــ ــــديوانالموفـ ــ ــــن الـ ــ  ن مـ
ــــبر  ــ ــ ــ ــ ــــ حـ ــ ــ ــ ــ ــــعر الـ ــ ــ ــ ــ ــــير سـ ــ ــ ــ ــ ــــد تغـ ــ ــ ــ ــ ــــ   ف ـ بعـ ــ ــ ــ ــ ــــبع   ضفل ورفـ ــ ــ ــ ــ ــــادرة لـ ــ ــ ــ ــ ــــكوك الصـ ــ ــ ــ ــ الصـ

 . هذا فضال عن عدم الرد عل العديد من المراسالت الحاالتل
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ــــديوان - ــ ــ ــ ــ ــــؤجرة للـ ــ ــ ــ ــ ــــارات المـ ــ ــ ــ ــ ــــالك العقـ ــ ــ ــ ــ ــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــــدمات و  مطالبـ ــ ــ ــ ــ ــــيانة والخـ ــ ــ ــ ــ ــــات الصـ ــ ــ ــ ــ كـ شر
ــــا  ــ ــــد معهـ ــ ــــة المتعاقـ ــ ــــار  العامـ ــ ــــة االيجـ ــ ــــع قيمـ ــ ــــة رفـ ــ ــــدمات المقدمـ ــ ــــاوز  والخـ ــ ــــبة تتجـ ــ بنسـ

 . % من التعاقد السابق50

ــالتفاوض مع مالك العقارات المؤجرة والحيث تم   ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ كات المتعاقد معها لتقديم  ــ ــر ـشــ
ــــأن تأجيل ــ ــــوع رفع قيمة التعاقد    خدماتها للديوان بشـ ــ ر االتفاق عل بح  موضـ لحير

ـــــنة   ــ انية سـ ر ـــتمرار بذات القيم التعاقدي  لم2022اعتماد مير ــ ــ  عالتعاقد م  أنه   لةواالسـ
 التأجيل.  االخر الذي رف البع  

 ة ملوارد البشري ا 
 مع توصـــيات ومتطلبات المنظمة الدولية لألجهزة العليا الرقابية والمحاســـبية  

 
انســـجاما

ت   اعتي 
ــــاي( والبر ــ ـــــالمورد الب  )االنتوسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــية واجبة التقييم  ــ ــ ي أحد المجاالت الرئيسـ ــــر ـشــ

وا ــــاء  ــ ــ األكـفـ ر  اـلمـوظـفـير مـن    
ر
ــــاا ــ ــ اـلكـ ــــدد  ــ ــ اـلعـ إل  ـــــول  ــ ـــ ــ ــ ــ اـلوصـ ــــدف  ــ ــ بـهـ ــــل  ــ ــ ر  واـلتـحــليـ ـلمـؤهلير

ر ألداء المهام بكل فاعليةل  وال ر  متحمسـير فقد تواصـل  مهام االدارة فيما يتعلق بتحسـير
ات المورد الب ر مؤشر   أبرز معالمها تحسير

ــالعمليات والبر ـــ ــ ي وقد كان  اهم االنشطة ــ شر
 :  خالل السنة مايل 

 تخطيط القوي العاملة 

ــــتمرت   ــ ــ اتيح   من خالل مبادرة لبنة    عملية تحديد االحتياجاتاسـ
ــــير ــ ــ ــــار االسـ ــ ــ وفقا للمسـ

ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتقطـــاب اوائـــل الجـــامعـــات الليبيـــة حيـــث انطلق خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ نـــامج التـــدريب    السـ الي 
ـــــتيعاب مجموعةال  ــ ــ ـــــانس القانون الدفعة الثانية بعدد )  خريح   اوائل حملة  سـ ــ ــ (  52ليسـ

 متدرب. 

ات القوى   العمومية بالديوان  مؤش 

ــــة التوظيف الر  ــ ــــياسـ ــ ــــتمرار سـ ــ ــــيدة جزءتعد اسـ ــ  شـ
 
 مهم  ا

 
ــــبقا   ا ــ لتتبع االهداف المحددة مسـ

  اعادة التوازن لعدد من العوامل الديموغرافية
ر
  تتمثل ا

ية    والبر ومقاييس الموارد البشر
واألثر الذي    المؤثرة عل االداء بشــكل مباشر والجداول التالية توضــن الحركة الوظيفية

  تم متابعتها وم
ة  أحدثت  ســياســة التوظيف الممنهجة البر راقبتها بشــكل دوري عن الفير

 م(: 2021م إل 2015من )

 السنة 
ن  المجموع   اإلجمالي  التقاعد  النقل للديوان  عقود جديدة  عدد العاملي 

ي 
 
ي  النهان

ي  إداري فنن
ي  إداري فنن

ي  إداري فنن
ي  إداري فنن

 إداري فنن

 1858 845 1013 14 2 2 1 0 0 857 1014 م 2015

 1858 847 1011 5 10 4 6 3 2 845 1013 م 2016

 1909 839 1070 12 26 0 5 4 80 847 1011 م 2017

 1967 838 1129 4 8 1 1 2 66 839 1070 م 2018

 2002 825 1177 13 5 0 0 0 53 838 1129 م 2019

 1918 790 1128 43 110 8 2 0 59 825 1177 م 2020

 1983    792 1191 6 4 4 2 4 65 790 1128 م 2021
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االتجاه االيجابي الي معالجة التشوهات السابقة بالقوي العمومية من خالل المؤشرات  حيث يتضح 

 :التالية

ــــة - ــ ــ ــة باإلداريـ ــ ــ ــ ــة مقارنـ ــ ــ ــ ــــائف الرقابيـ ــ ــ ــة للوظـ ــ ــ ــ ــبة العامـ ــ ــ ــ ــــاع النسـ ــ ــ ــة ارتفـ ــ ــ ــ ــكل  والخدميـ ــ ــ ــ بشـ
ــدريح    ــ ــ ـــــوال   تـ ــ ـــــج جـ ــ ـــــد دمـ ــ ـــــة  278 بعـ ــ ـــــن حملـ ــ ـــــل مـ ــ ـــــة لكـ ــ ـــــادرة لبنـ ــ ــار مبـ ــ ــ   إطـ

ر
ـــــف ا ــ موظـ

ــــــس  ــ ــ ــ ــــا انعكـ ـــ ــ ــ ــ ــبة ممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــانون والمحاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ  القـ ــ ــ ــ ــــادة تخصـ ـــ ــ ــ ــ ــــدالت االداء بال يـ ــ ــ ــ ــ ــــل معـ ــ ــ ــ ــ عـ
 . السنوية وبالتال  زيادة معدالت التغطية لمهام الفح  والمراجعة

 
 
 

ــــيلة - ــ ــــا وسـ ــ ــــاع  باعتبارهـ ــ ــــوع االجتمـ ــ ــــة التنـ ــ ــــديوان سياسـ ــ ــــل الـ ــ ــــم يهمـ ــ ــــاس  لـ ــ   قيـ
ر
ــــة ا ــ مهمـ

ـــــغ  ــــث بلـ ــ ـــــع حيـ   المجتمـ
ر
ــــا ا ــ ـــــز دورهـ ــــراءة وتع يـ ــ ـــــاهمة المـ ــــبة مسـ ــ ـــــنسـ   ـ العنـ

ئ
ــــان ــ ض النسـ

 . ن% من القوي العمومية للديوا20

ــــوع  - ــ ــ ــــز التنـ ــ ــ ــــديوان تع يـ ــ ــ ر بالـ ــــاملير ــ ــ ــــة للعـ ــ ــ ــــات العمريـ ــ ــ ــــات  للفئـ ــ ــ ــــدفع بالفئـ ــ ــ ــــالل الـ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ مـ
ـــــا  ــ ــ ر ممـ ـــــاملير ــ ــ ر العـ ـــــير ــ ــ ـــــانس بـ ــ ــ ـــــوع والتجـ ــ ــ ـــــوفير التنـ ــ ــ ـــــدد لتـ ــ ــ ر الجـ ـــــريجير ــ ــ ـــــن الخـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ العمريـ

ة بشكل انسيان      نقل الخي 
ر
 . يساهم ا
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 : التدريب وبناء القدرات

ــــارات ترتكز عل الرفع من    انتهجــــ  اإلدارة وعملــــ  عل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ القــــدرات وتنميــــة  عــــدة مسـ
 بيانها عل النحو التال  

ر  : مهارات العاملير

اتيح    ▪
 . خطة التدريب االسير

 . خطة التدريب السنوية ▪

  إطار مبادرة " لبنة "  ▪
ر
ر الجدد ا  . برامج التدريب التأهيل  للمعينير

ـــــة  ▪ ــ ــ ــ ــــة الخارجيـ ــ ــ ــ ــــدبلومات المهنيـ ــ ــ ــ   الـ
ــــبر ــ ــ ــ ـــاتالـ ــ ــ ــ ــ ــــن المؤسسـ ــ ــ ــ ـــدد مـ ــ ــ ــ ــ ــــن عـ ــ ــ ــ ـــدر عـ ــ ــ ــ ــ  تصـ

 . المتخصصة

 : ط التدريب   السنوي والجدول التال  يوضن النشا 

نامج   الجهة المنفذه  الدورة   مدة العدد  الفئة المستهدفة  التر

ر  ر  تطوير مهارات االمناء االداريير  جهة خارجية يوم  13 12 االمناء االداريير

  االمن  
تطوير مهارات موظقر

 واالستقبال 
 جهة خارجية يوم  15 15 االمن واالستقبال 

  التخصص   
الدبلوم المهبر

  للعمل 
 الرقان   القانونر

ر الجدد اوائل   الموظفير

 القانون. 
 شهور   6 52

المعهد العال  للقضاء  

  لإلدارة 
 والمعهد الوطبر

ونية  داخلية ايام  4 30 مدخل  البيانات  االرشفة االلكير

  
ر واالعضاء  قواعد السلوك الوظيقر  داخلية أيام  3 62 الموظفير

  خبير معايير  
الدبلوم المهبر

 دولية معتمد 
ر   6 المراجعير

 يوم داخلية 16

 خارجية 10

  لإلدارة 
 معهد الوطبر

 االردن 
 

 وأطلق  اإلدارة عدد
 
ــــة   من  ا ــ ــ   تم اعتمادها من قبل رئاسـ

اتيجية والبر ــير ــ ــ ــ ــاريــــع االسـ ــ ــ ــ المشـ
ـــــتهدف تع يز  ـــ ــ ــ ــ   تسـ

ـــــادر عن   الديوان البر ـــ ــ ــ ــ ر وفقا إلطار الكفاءات الصـ المهارات للمراجعير
افية    تعزز احير

 : المراجع وتهي ت  للمستقبل وه  االنتوساي البر

وع محو األمية الرقمية ▪  . مشر

ف بديوان المحاسبة ▪   المحير
وع شهادة المراجع المهبر  . مشر

ر من    للعاملير
ـــــات اإلدارة العمل عل تع يز الوالء الوظيقر ــ ـــــاصـ ــ ـــــمن إطار اختصـ ــ  ضـ

 
ـــــا ــ أيضـ

ــــحية   امج ومنها )وحدة الرعاية الصـ ــــطة والي  ــــباك ال –خالل األنشـ ــــــضــــشـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تع يز    –ف  مــ
ــــل(ل ــ ــــال والتواصـ ــ ر بيئة العمل    االتصـ ــــير ــ ــــاط لتحسـ ــ   تنفذها إدارة النشـ

ومن الخدمات البر
ــتهداف عدد) ــ ــ ــ جاع  95حيث تم اسـ ــير ــ ــ ــ ــاريف عالج ممن انطبق( طلب اسـ ــ ــ ــ عليهم     مصـ

وط.   الشر

 تقنية املعلومات  
  تكنولوجيا المعلومات

ر
ــــارع ا ـــ ــ ــ ــ   ظل التطور المتسـ

ر
  كافة المجاالت    ا

ر
والتحول الرقم  ا

هذا   م ال  تســخير كافة الجهود الســتثمار 2021حول العالم ل ســغ الديوان خالل العام  
ـــــاق الر  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــول ال  آفــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  والوصــ

ر   مجال رقمن  االعمال ل فقد  التطور للنهوض والتمير
ر
يادة ا

ف مكتـب تقنيـة المعلومـات بـالـديوان ــغيليـة للعـام    اشر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م   2021من خالل خطتـ  التشـ
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  خلق بيئة رقمية تخدم عمل الديوان من تنفيذ عدد   إل
ر
ــــاهم  ا ــ ـــ ــ ــ ــ   سـ

ــــاريــــع البر ــ ـــ ــ ــ ــ المشـ
اتيجية الديوان نحو التحول الرقم  

ـــــير ـــــية لتحقيق اسـ ـــــاسـ من خالل   وتكون اللبنات االسـ
:  نوجزها مشاريــــع التقنية المنجزة خالل العام ال جملة من  تنفيذ   فيما يل 

 (Digital Infrastructureتطوير البنية التحتية الرقمية )

  تحقيق  ظن
ر
ــــبكات ا ــ ــ ــ ــــية والشـ ــ ــ ــ را ألهمية البنية التحتية لمراكز البيانات والخوادم الرئيسـ

اتيجيات التحول الرقم  
ــــير ــ ــ ــ ــ ــــغ الديواناسـ ــ ــ ــ ــ ر وتطوير ا إل  فقد سـ ــــير ــ ــ ــ ــ لبنية التحتية  تحسـ

  تم الرقمية وفقا ألفضل الممارسات العالمية حيث 
ر
  : اآلن

 : DATACENTER الرئيس  تطوير مركز البيانات  -

اقات الخارجية )الجدار الناري(.  -  تركيب وتفعيل اجهزة الحماية من االخير

ـــــز  ▪ ــ ــ ــ ـــــية بمركـ ــ ــ ــ ـــــالخوادم الرئيسـ ــ ــ ــ ـــــات بـ ــ ــ ــ وسـ ـــــن الفير ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ـــــات الحمايـ ــ ــ ــ ـــــل برمجيـ ــ ــ ــ تفعيـ
 . البيانات

ــادة  ▪ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاألجهزة اعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات بـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوج للملفـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــؤوليات الولـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــالحيات ومسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوين الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ تكـ
 . الرئيسية للبيانات

ـــــب  ▪ ـــ ــ ــ ــ ـــــاط  أ تركيـ ـــ ــ ــ ــ ـــــخ االحتيـ ـــ ــ ــ ــ ـــــل النسـ ـــ ــ ــ ــ ـــــات وتفعيـ ـــ ــ ــ ــ ـــــظ البيانـ ـــ ــ ــ ــ ـــــزة حفـ ـــ ــ ــ ــ    جهـ
ئ
ـــــان ـــ ــ ــ ــ التلقـ

 . والمجدول 

 . اتخاد االجراءات الالزمة الستدامة االعمال والنهوض من الكوارث ▪

ــــوفر  ▪ ــ ــ ــــام لتـ ــ ــ ــــب نظـ ــ ــ ــــة تركيـ ــ ــ ــــة الطاقـ ــ ــ ــــتمرار تغInverter) البديلـ ــ ــ ــــمان اسـ ــ ــ ــــة ( لضـ ــ ــ ديـ
 ( DATACENTERالكهربائية لمركز البيانات الرئيس  للديوان )

  Networking &Communicationالشبكات واالتصاالت  -

 ( ل يادة شعة تدفق البيانات Fiberجهزة توزيــــع الشبكات بتقنية )أ تركيب  -

ــــة  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات الدولـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة مرتبـ ـــ ــ ــ ــ ــــل منظومـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة وتفعيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــع وزارة الماليـ ـــ ــ ــ ــ ــــب   مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــربط الشـ ـــ ــ ــ ــ الـ
 . بالديوان وبشكل مباشر 

ــ ▪ ــ ــ ــ ــ ــــدد )الـ ــ ــ ــ ــــاشر لعـ ــ ــ ــ ــــب   المبـ ــ ــ ــ ــــ 10ربط الشـ ــ ــ ــ ــــات الرئيـ ــ ــ ــ ــــز البيانـ ــ ــ ــ ــــع مركـ ــ ــ ــ ــــروع( مـ ــ ــ ــ  س  ـ فـ
 للديوان. 

ــ ▪ ـــ ــ ــ ــــ  بـ ــ ــ ــ ـــــ  المخصـ ــ ــ نـ ـــــدمات االنير ــ ــ ـــــل خـ ــ ــ ـــــةـ تفعيـ ــ ــ ــــة  100 شعة عاليـ ــ ــ ــ ــا بالثانيـ ـــ ــ ــ ميغـ
 الديوان الرئيس  

 . داخل مببر

ــــا  ▪ ــ ــ ــ ــ ــــا وفقـ ــ ــ ــ ــ ــــودة وتوزيعهـ ــ ــ ــ ــ ــــة الجـ ــ ــ ــ ــ ــــ  عاليـ ــ ــ ــ ــ نـ ــــارة االنير ــ ــ ــ ــ ــــع اشـ ــ ــ ــ ــ ــــزة توزيـــــ ــ ــ ــ ــ ــــب اجهـ ــ ــ ــ ــ تركيـ
 . لإلرشادات العالمية

ن   ▪  . ( فروع 10لعدد ) المخص  عال  الشعةتوفير خدمات االنير

 (PBX systemتركيب نظام االتصاالت )البدالة( الداخلية ) ▪

ات ▪  CCTV system تركيب نظام متكامل للمراقبة والكامير

ــــول ) ▪ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــال والوصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات االتصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل تقنيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــأجهزة Technology VPNتفعيـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ( بـ
 . لمدراء اإلدارات العامة بالديوانالحاسوب المحمولة 

 عامة والمكاتب وفروع الديوان باجهزة حاسوب حديثة. دارات الدعم اإل  ▪
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ونية ) 
ُ
 (Applications & platformsالتطبيقات والمنصات االلكت

ــارع  القتناء النظم المعلوماتية   سـ
ــباقة البر ــات السـ ــسـ لتنفيذ    يعتي  الديوان من المؤسـ

ية والمالية حيث   ــر ل الديوان اقام والز وادارة اجراءاتها وعملياتها المتعلقة بالموارد البـشــ
ـــــل  يتببر  ــ ــ ــ   و  النظم  أفضـ

ر
ـــــغ  ال  تحقيق التحول   إطار التطبيقات والحلول الرقمية ا ــ ــ ــ السـ

  توفير    وعمليـاتـ  اـلداخليـة  الرقم  الكـامـل لكـافـة اجراءاتـ 
ر
ــــخير التقنيـات الحـديثـة ا ــ ـــ ــ ــ ــ وتسـ

ونية عل المســتوى الداخل   
ن خالل ســنة  ســغ الديوا ل وقد والخارج   الخدمات االلكير

ونيــة  لإم  2021 ــــات االلكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نــذكر    تنفيــذ عــدد من االنظمــة والتطبيقــات والمنصـ
والبر

  : منها 

  : المؤسســــــــر والخدم   اإلطار  -

 . تصميم منظومة لكافة االصول الثابتة والمتحركة -

 . تصميم منظومة للزوار واالستعالمات ▪

ونية ▪  . تطوير منظومة المراسالت االلكير

ـــــل  ▪ ــ ــ ــ ـــــرف عـ ــ ــ ــ ـــــزة التعـ ــ ــ ــ ـــــتخدام اجهـ ــ ــ ــ ـــــاف باسـ ــ ــ ـــــور واالنـضــ ــ ــ ــ ـــــة الحضـ ــ ــ ــ ـــــوير منظومـ ــ ــ ــ تطـ
 بصمة الوج  

ــــالق ▪ ــ ــ ــ ــ ــــل  إطـ ــ ــ ــ ــ ــــز التواصـ ــ ــ ــ ــ ر لتع يـ ــــوظفير ــ ــ ــ ــ ــــة للمـ ــ ــ ــ ــ ــــة الذاتيـ ــ ــ ــ ــ ( للخدمـ  
ر
ــــوان ــ ــ ــ ــ ــــة )ديـ ــ ــ ــ ــ منصـ

 .  الداخل 

  للديوان  تطوير   ▪
ر
ون  الموقع االلكير

  إ ▪
ر
  . طالق تطبيق موبايل لمنصة ديوان

ــــاريــــع  ▪ ـــ ــ ــ ــ ــــود والمشـ ـــ ــ ــ ــ ــــة للعقـ ـــ ــ ــ ــ ونيـ ــــفة االلكير ـــ ــ ــ ــ وع االرشـ ــــر ـــ ــ ــ ــــذ مـشــ ـــ ــ ــ ــ ــــافة ال  تنفيـ ـــ ــ ــ ــ باإلضـ
ــــل  ــ ــ ــ ــ ــــن قبـ ــ ــ ــ ــ ــــادقة مـ ــ ــ ــ ــ ــــ  والمصـ ــ ــ ــ ــ ــــراءات الفحـ ــ ــ ــ ــ ــــع  ال  اجـ ــ ــ ــ ــ   خضـ

ــــبر ــ ــ ــ ــ ــــة والـ ــ ــ ــ ــ التنمويـ
ــــديوان ــ ــ ــ ــــثالـ ــ ــ ــ ــــذا  ل حيـ ــ ــ ــ ــــي  هـ ــ ــ ــ ــــ يعتـ ــ ــ ــ وع ذو ـ المـ ــــة شر ــ ــ ــ ــــتوى  اهميـ ــ ــ ــ ــــل مسـ ــ ــ ــ ــــةلعـ ــ ــ ــ  الدولـ

ــــفة  ــ ــ ــــم ارشـ ــ ــ ــــث تـ ــ ــ ــــير حيـ ــ ــ ــتند  أكـ ــ ــ ــ ــــون مسـ ــ ــ ــــن مليـ ــ ــ ــــة أول  مـ ــ ــ ــــق كمرحلـ ــ ــ ــالعقود  يتعلـ ــ ــ ــ بـ
مة لتنفيذ مشاريــــع  . للدولة المي 

  : الرقان    اإلطار  -

 . الماليةتصميم منظومة ادارة ومتابعة الدفعات  -

ونية إلدارة ومتابعة لجان الرقابة المصاحبة ▪   تصميم منظومة الكير

ونية لمتابعة المهام الرقابية ▪  . تطوير منظومة الكير

 (Policies and controls)  والضوابطالسياسات  

  المعلومات تقنية لموارد الســــتخدام االمثلالئحة ســــياســــات وضــــوابط ا  اعتمد الديوان
ـــــتخدام و  ـــــات االسـ ـــــياسـ ـــــاالت وفقا للمعايير الدولية لسـ ـــــيد  االتصـ وذلك بموجب قرار السـ

ــــنة 754رئيس الديوان رقم ) ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول الديوان المعلوماتية  م بهدف  2021( لسـ ــ ـــ ــ ــ ــ حماية اصـ
بما يضـــمن  االســـتخدام ســـوء والحفاظ عل بيانات  وبيانات موظفي  عل حد ســـواء من 

ونية عمل بيئة  وفر ت ل حيث   آمنةو   متاحة تكون  الكير ر ـــــتخدام إلكافة الموظفير ـــ ــ ــ ــ ن االسـ
ــــها لمخاطر   ــ ــ ــ ونية قد يعرضـ ــــب لتلك المعدات واألجهزة والتطبيقات االلكير ــ ــ ــ غير المناسـ

ــ ــ مجيـ ــات الي  ــ ــــك الهجمـ   ذلـ
ر
ــا ا ــ ة بمـ ــــة    ةكثير ــدات المحتملـ ــ ــديـ ــ التهـ ــا من  ــ هـ ــة وغير ــ الخبيثـ

 .والتطبيقات المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات
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ـــــية البيانات مع عدد من الش   ن اتفاقياتباإلضافة ال  توقيع عدد م  ــ ــ ــ   ــ
ر
كات الرائدة ا شر
 .   تنفيذ مشاريــــع التحول الرقم 

ر
  تعمل مع الديوان ا

 مجال تقنية المعلومات والبر

 (future projectsالمشاريــــع المستقبلية )

ــــديوان من خالل خط ــــدف الـ ــــ يهـ ــــة    تـ اتيجيـ ــير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ال  تحقيق التحول    2024-2022االسـ
  
ر
كافة اعمال  المؤســــســــاتية والرقابية وذلك من خالل تنفيذ عدد    تنفيذ الرقم  الكامل ا

  
ر
  : من االعمال والمتمثلة ا

ـــــل - ــ ــ ــ ـــــات وتأهيـ ــ ــ ــ ـــــة المعلومـ ــ ــ ــ ـــــل تقنيـ ــ ــ ــ ـــــة عـ ــ ــ ــ ـــــل للرقابـ ــ ــ ــ ـــــدار دليـ ــ ــ ــ ر  اصـ ـــــير ــ ــ ــ ر التقنيـ ـــــدققير ــ ــ ــ المـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلللحصـ ــ ــ ــ ـــد ) ول عـ ــ ــ ــ ــ ـــات المعتمـ ــ ــ ــ ــ ـــم المعلومـ ــ ــ ــ ــ ـــــدقق نظـ ــ ــ ــ ـــــهادة مـ ــ ــ ــ ـــادرة CISAشـ ــ ــ ــ ــ ( الصـ
 (. ISACA) عن 

ــــالق - ــ ــــ إطـ ــ ــــةـ مـ ــ ــــة الرقميـ ــ ــــو االميـ ــ وع محـ ــــتخدام  شر ــ   اسـ
ر
ر ا ــــراجعير ــ ــــاءة المـ ــ ــــن كفـ ــ ــــع مـ ــ للرفـ

ــــوب  ــ ــ ــ ــــا الحاسـ ــ ــ ــ ــــة وفقـ ــ ــ ــ ــــال المراجعـ ــ ــ ــ   اعمـ
ر
ــــدواوين ا ــ ــ ــ ــــة لـ ــ ــ ــ ــــة الدوليـ ــ ــ ــ ــــيات المنظمـ ــ ــ ــ لتوصـ
 (INTOSIAالمحاسبة )

ــــوير  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــام  تطـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــات إنظـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــةدارة العمليـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ -AUDIT-MANGMENT) الرقابيـ
SYSTEM .) 

ــــد  - ـــ ــ ــ ــ ــــة الموحـ ـــ ــ ــ ــ ــــام المؤسسـ ـــ ــ ــ ــ   نظـ
ــــبر ـــ ــ ــ ــ ــــراءات ERP-System) تبـ ـــ ــ ــ ــ ــــة االجـ ـــ ــ ــ ــ ــــة كافـ ـــ ــ ــ ــ ( لميكنـ

 . واالعمال عل مستوى الديوان

ـــــاميم - ــ ـــــات والتصـ ــ ـــــداد المخططـ ــ ـــــل  اعـ ــ ـــــة داخـ ــ ـــــة الذكيـ ــ ـــــل الرقميـ ــ ـــــة العمـ ــ ـــــة لبيئـ ــ الداخليـ
ـــــا  ــ ــ ــ ر تكنولوجيـ ـــــير ــ ــ ــ ـــــدمج بـ ــ ــ ــ ـــــل الـ ــ ــ ــ ـــــل عـ ــ ــ ــ ـــــديوان والعمـ ــ ــ ــ ـــــد للـ ــ ــ ــ ـــــبر الجديـ ــ ــ ــ ـــــات  المبـ ــ ــ ــ المعلومـ

  تتوافق مع معايير الحدي
 . المستدامةوالتنمية  البيئة الصديقة ثة البر

ـــــةإ - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة متكاملـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــداد خطـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل  عـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاظ عـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات والحفـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــن المعلومـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاطر امـ ــ ـــ ــ ــ ــ إلدارة مخـ
 . استمرارية االعمال 

ـــــان  - ــ ـــــديوان )غريـ ــ ــــروع الـ ــ ــ ـــــب   لفـ ــ ـــــربط الشـ ــ ــــ  والـ ــ ــ نـ
ـــــوفير االنير ــ ـــــتكمال تـ ــ ــــالوت  –اسـ ــ ــ  –نـ

 . (شت-الزنتان  –مسالتة  –سبها 

ــــالق - ــ ــــمل  إطـ ــ ــــة لتشـ ــ ــــة الذاتيـ ــ   للخدمـ
ر
ــــوان ــ ــــة ديـ ــ ــــوير منصـ ــ ــــة لتطـ ــ ــــة الثانيـ ــ ــــةالمرحلـ ــ   رقمنـ

ية.   كافة العمليات واالجراءات المتعلقة بالموارد البشر

 م  للديوانلموقع الرس تصميم وتطوير تطبيق موبايل -

ـــــدد - ــ ـــــوفر عـ ــ ـــــديوان تـ ــ ـــــة الـ ــ ـــــعة لرقابـ ــ ـــــات الخاضـ ــ ـــــة للجهـ ــ ونيـ ـــــة الكير ــ ـــــميم منصـ ــ  تصـ
 
ـــــن  ا ــ مـ

ونية  . لنتائج اعمال الديوان الخدمات االلكير

ــــة - ـــ ــ ــ ــ ونيـ ــــة الكير ـــ ــ ــ ــ ــــميم منصـ ـــ ــ ــ ــ اء  تصـ ــــي  ـــ ــ ــ ــ ــــن الخـ ـــ ــ ــ ــ ــاءات مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتقطاب الكفـ ـــ ــ ــ ــ ـــــــف واسـ ــ ــ ــ للتوظيـ
 . ر  والمهنيير

- )  
وع الرقم الوطبر  الربط الشب   مع مصلحة االحوال المدنية )مشر

 ف ليبيا المركزي والمصارف التجارية. مـض ب   مع بط الش ر ال  -

ــارف   - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة المصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة لمنظومـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ونيـ ــــة االلكير ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل المراجعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــيكس ك )تفعيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوب( فلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـ
(FLEXCUBE) . 
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 البحوث والدراسات 
ــنـــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات خالل سـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م عل إنتـــاج وتنفيـــذ عـــدد من 2021عكف مركز البحوث والـــدراسـ

اتيجية  و المبادرات   النشـاطاتل وذلك انسـجاما مع رسـالة الديوان وقيم  وخطت  االسـير
 :  
ر
 والتشغيليةل ومن هذه األنشطة ما يأن

 المبادرات: 

ــنـــة  أربــعقـــدمـــ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاطـــات الـــديوان خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   نواج  متعـــددة لنشـ
ر
  مبـــادرات مبتكرة ا

  ل يمكن توضيحها من قبل مركز البحوث بديوان المحاسبة المنتهية
ر
  االن

ر
 : ا

 . المسابقة العلمية االول للعمل الرقان    ▪

  المحاسبة والمراجعة ▪
 . تطوير وتنظيم مهنبر

▪  .  الركن الرقان  

 . كن رقان    ▪

 الدراسات والبحوث العلمية: 

ــــك م ــــة وذلـ ــــة والمهنيـ ــــات العلميـ ــــاليـ ــــد من الفعـ ــــديـ   العـ
ر
ــارك المركز ا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن خالل إجراء  شـ

ــــالدراسات والبحوث وكتابة المقاالت ون ــ ــ ــ   المجالت العلمية والمهنية المحكمة  ــ
ر
ها ا شر

  المحلية والدوليةل ومن هذه المشاركات: 

-   
ر
ــــة ا ـــ ــ ــ ــ ــــات األ اديميـ ـــ ــ ــ ــ ــــع المؤسسـ ـــ ــ ــ ــ ــــاركة مـ ـــ ــ ــ ــ ــــورة بالمشـ ـــ ــ ــ ــ ــــات المنشـ ـــ ــ ــ ــ ــــوث والدراسـ ـــ ــ ــ ــ البحـ

 المجالت العلمية المحكمة: 

ــــل م - ــ ــ ــ ــــديل عـ ــ ــ ــ ــــع البـ ــ ــ ــ ــــاع  للمراجـ ــ ــ ــ ــــ  القطـ ــ ــ ــ ــــأثير التخصـ ــ ــ ــ ــــل تـ ــ ــ ــ   ظـ
ر
ــــة ا ــ ــ ــ ــــاطر المراجعـ ــ ــ ــ خـ

ـــــاد  ــ ـــ ــ ــ ــ ــات االقتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة دراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارج   )مجلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــع الخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدوري للمراجـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــير الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة التغيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ إلزاميـ
 اتة(. مـض  جامعة-واألعمال 

ــا - ـــ ــ ــ ـــــة عـ ــ ــ ـــــة الثالثـ ــ ــ ــابقة العلميـ ـــ ــ ــ   المسـ
ر
ـــــاركة ا ــ ــ ـــــة ـ لمشـ ــ ــ ـــــل المنظمـ ــ ــ ـــــن قبـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ شر والمنظمـ

  
ر
ــاركة ا ــ ــ ــــذه المشـ ــ ــــ  هـ ــ ــبة وتمثلـ ــ ــ ــــة والمحاسـ ــ ــــة الماليـ ــ ــا للرقابـ ــ ــ ــــزة العليـ ــ ــــة لألجهـ ــ العربيـ

 بحوث.  5عدد 

ـــــاركة   - ــ ــ ـــــز بالمشـ ــ ــ ـــــام المركـ ــ ــ ـــــدواتقـ ــ ــ ـــــة والنـ ــ ــ ـــــة والدوليـ ــ ــ ـــــؤتمرات المحليـ ــ ــ   المـ
ر
ـــــة ا ــ ــ  العلميـ

ـــــل ـــ ــ ــ ــ ـــــث لوورش العمـ ـــ ــ ــ ــ ـــــ   حيـ ـــ ــ ــ ــ ـــــدواتتمـ ـــ ــ ــ ــ ـــــؤتمرات والنـ ـــ ــ ــ ــ   المـ
ر
ـــــاركة ا ـــ ــ ــ ــ ـــــورش المشـ ـــ ــ ــ ــ  والـ

 التالية: 

 . المؤتمر المغارن   األول لمستجدات التنمية المستدامة -

 . المؤتمر الدول  المتوسط  األول  ▪

ـــــاد  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الفسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة لمكافحـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الوطنيـ ــ ـــ ــ ــ ــ داد الهيئـ ـــــير ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوان اسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة بعنـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدوة علميـ ــ ـــ ــ ــ ــ )نـ
 . الموجودات الليبية األموال المنهوبة واألصول(

ـــــوان "إدارة  ▪ ــ ــ ــ ـــــة بعنـ ــ ــ ــ كيـ ـــــابات الير ــ ــ ــ ـــــة الحسـ ــ ــ ــ ـــــع محكمـ ــ ــ ــ ـــــاركة مـ ــ ــ ــ ـــــل بالمشـ ــ ــ ــ ـــــة عمـ ــ ــ ــ ورشـ
ـــــة  ــ ــ ـــــاطر المؤسسـ ــ ــ ـــــة ) " ERMمخـ ــ ــ ـــــة الداخليـ ــ ــ ـــــات الرقابـ ــ ــ ـــــدقيق ICوممارسـ ــ ــ   التـ

ر
( ا

 "  . المال 

فة اإلسالمية الواقع وسبل التنظيم ▪  . مؤتمر الصير
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يغ   ▪
  ليبيا من المنظور التشر

ر
 . المؤتمر العلم  لمكافحة الفساد ا

ــــدة  ▪ ــ ـــــم المتحـ ــــة األمـ ــ ـــــق ر يـ ـــــاص وفـ ــــع الخـ ــ ــام مـ ـــ ـــــاع العـ ــــة القطـ ــ اكـ ـــــل "شر ـــــة عمـ ورشـ
ــــتدامة  ــ ــ ــ ـــــة المسـ ــ ــ ـــــداف التنميـ ــ ــ ـــــق أهـ ــ ــ ـــــة2030لتحقيـ ــ ــ ــــيط  " برعايـ ــ ــ ــ ـــــس التخطـ ــ ــ مجلـ

 .  
 الوطبر

ــــاد  ▪ ــ ــ ــ ــــر واالقتصـ ــ ــ ــ ــــاد الحـ ــ ــ ــ ــــول لالقتصـ ــ ــ ــ ــــري للتحـ ــ ــ ــ ــــ  الجزائـ ــ ــ ــ ــــب   التونسـ ــ ــ ــ ــــؤتمر الليـ ــ ــ ــ المـ
 . نحو أفريقيا الرقم  

 التعاون الدولي مع المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: 

ــبـة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بنـاءا عل ارتبـاط الـديوان بـالمنظمـة العربيـة لألجهزة العليـا للرقـابـة المـاليـة والمحـاسـ
 من خالل:  االخير )األربوساي(ل تم خالل السنة التعاون مع 

ـــدد ) ▪ ــ ــ ــ ــ ـــــم  لعـ ــ ــ ــ ـــيم العلـ ــ ــ ــ ــ ـــــث م74التقيـ ــ ــ ــ ـــــة ( بحـ ــ ــ ــ ـــة الثالثـ ــ ــ ــ ــ ـــــابقة العلميـ ــ ــ ــ   المسـ
ر
ـــدم ا ــ ــ ــ ــ قـ

 عشر لألجهزة العربية

ـــــالل  ▪ ــ ــ ـــــورة خـ ــ ــ ـــــاالت المنشـ ــ ــ ـــــل المقـ ــ ــ ـــــيم أفضـ ــ ــ ـــــال تقيـ ــ ــ ـــــر ثـ ــ ــ ـــــة  ثأخـ ــ ــ   مجلـ
ر
ـــــنوات ا ــ ــ سـ

 الرقابة المالية

ـــــة  ▪ ــ ـــــة الماليـ ــ ـــــة الرقابـ ــ ـــــر مجلـ ــ ـــــدار وتحريـ ــ ـــــة بةصـ ــ ـــــات الخاصـ ــ   االجتماعـ
ر
ـــــاركة ا ــ المشـ

 (. 79للعدد )

 مجلة الرقابة المالية للديوان: 

مهنية )مجلة الرقابة المالية( تهتم بأنشطة وأخبار الديوان  يقوم الديوان بةصدار مجلة
ل وقـام المركز   ــيع المتعلقـة بـالعمـل الرقـان   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   المواضـ

ر
ـــــافـة إل المقـاالت المعـدة ا ــ ـــ ــ ــ ــ بـاإلضـ

ــــادس للمجلة لغرض اإلخراجل وجاري العمل   ــ ــ ــ ــ ــــنة المنتهية بةحالة العدد السـ ــ ــ ــ ــ خالل السـ
ا عل تجميع وإحالة العدد السابع للمجلة.   حالي 

ـــات  الت ــــ ــــ ـــول للملفــــ ــــ ــــ ـــاد الحلــــ ــــ ــــ ي إيجــــ
ن
ـــة ف ــــ ــــ ـــة والبحثيــــ ــــ ــــ ـــات األكاديميــــ ــــ ــــ ـــع المؤسســــ ــــ ــــ ـــاون مــــ ــــ ــــ عــــ

 والقضايا المهمة الُني تواجه مؤسسات الدولة: 

ــكلــة بحثيــة( إل الجهــات األ ــاديميــة والبحثيــةل    35تم إحــالــة أكير من   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوع )مشـ ــ ـــ ــ ــ ــ موضـ
ـــــات حولهـا من قبـل الطالب ــ ـــ ــ ــ ــ   إجراء البحوث والـدراسـ

ر
ـــــاء   للغرض البـدء ا ــ ـــ ــ ــ ــ   هيئـةوأعضـ

ــهيـــل    للبحـــاثوا  لالتـــدريس ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــات من خالل تسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   الـــديوان هـــذه األبحـــاث والـــدراسـ
وتببر

واالسـتفادة من   لوتـشيــــع مهمة الحصـول عل البيانات من الجهات المشـمولة بالبحث
.  لنتائجها   مخرجات العمل الرقان  

ر   تحسير
ر
 وتوصياتها ا

 مكتبة الديوان: 

ـــــعامة يالديوان المكتبة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ف عليها مركز البحوث والدراســـاتل وذلك  ــ لتســـهيل مهمة  ـشــر
  البيئـــة العلميـــة والمهنيـــةل وتحتوي  

ر
مكتبـــة عل  الالبحـــث واالطالع عل المعلومـــات ا

ــــوعل وعــــدد    1833كتــــاب يتنــــاول    2331 ــ ـــ ــ ــ ــ   88مجلــــة ودليــــل وتقرير تتنــــاول    189موضـ
 موضوع. 
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 نشاطات أخرى للمركز

ــنــة   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــؤوليــة االجتمــاعيــة للمركزل تم خالل السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إطــار االهتمــام بتفعيــل جــانــب المسـ
ر
ا
: المن  

ر
 تهية القيام باآلن

ــتقبال  - ــ ــ ــ ــــة الاسـ ــ ــ ـــــن  الطلبـ ــ ــ ــع مـ ــ ــ ــ ــديوان والرفـ ــ ــ ــ   بالـ
ر
ـــــدان ــ ــ ــدريب الميـ ــ ــ ــ ــــرض التـ ــ ــ ر لغـ ـــــامعيير ــ ــ جـ

ا.  ا وعملي   كفاءتهم علمي 

ـــــم  - ـــ ــ ــ ــ   الموسـ
ر
ـــــال  ا ـــ ــ ــ ــ ـــــالتثقيف المـ ـــ ــ ــ ــ  بـ

ـــــبر ـــ ــ ــ ــ عـ
م
ات ت ـــــا ر ـــ ــ ــ ــ ـــــديم محـ ـــ ــ ــ ــ   تقـ

ر
ـــــز ا ـــ ــ ــ ــ ـــــاون المركـ ـــ ــ ــ ــ تعـ

ـــــن  ــ ـــــة مـ ــ ـــــة العمريـ ــ اتيجية" للفئـ ـــــير ــ ـــــادة االسـ ــ ـــــباب والقيـ ــ ـــــباب "الشـ ــ ـــــع للشـ ــ   الرابـ
ـــــيقر ــ الصـ
 سنة.  11-16

ـــــن ) - ــ ــ ـــــير مـ ــ ــ ـــــة أكـ ــ ــ هل  مهمـ ـــــم ــ ــ ـــــاريــــع 4سـ ــ ــ ـــــتكمال مشـ ــ ــ ـــــديوان السـ ــ ــ ـــــارج الـ ــ ــ ـــــن خـ ــ ــ ـــــاث مـ ــ ــ ( بحـ
  
ـــــوظقر ــ ــاء ومـ ـــ ــ ـــــة أعضـ ــ ـــــع الدراسـ ــ ــا مجتمـ ـــ ــ ـــــان فيهـ ــ   كـ

ـــــبر ــ ـــــتهم الـ ــ ـــــداد دراسـ ــ ـــــرجهم وإعـ ــ تخـ
 الديوان. 

ـــــع - ــا  توزيـــــ ـــ ـــــد عليـ ـــــة ومعاهـ ـــــب جامعيـ ـــل مكاتـ ــ ـــــديوان عـ ـــــنوية للـ ـــــارير السـ ـــــن التقـ ـــــدد مـ عـ
هم  ـــــير ــ ـــــالب وغـ ــ ـــــن طـ ــ ـــــب مـ ــ ـــــول رواد المكاتـ ــ ـــــهيل وصـ ــ ـــــرض تسـ ــ ـــــير لغـ ــ ـــــع نظـ ــ إل ومجتمـ

 نواتج العمل الرقان   للديوان. 

  حضور عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية.  و شارك موظف -
ر
 المركز ا

ـــــة  - ــ ــة الذريـ ــ ــ ــة الطاقـ ــ ــ ـــــة بمؤسسـ ــ ــــوث النوويـ ــ ــز البحـ ــ ــ ـــــم  لمركـ ــ  العلـ
ــتقر ــ ــ   الملـ

ر
ــاركة ا ــ ــ المشـ

 لعمل وأداء المهام". اتح  شعار "إتقان 

ــــات ا - ــ ــ ــــة المؤسسـ ــ ــ   لطلبـ
ر
ــــدان ــ ــ ــــدريب الميـ ــ ــ ــــرامج التـ ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ــــير ومواءمـ ــ ــ ــــا تيسـ ــ ــ ــــة ومـ ــ ــ أل اديميـ

ـــــب  ــ ر الجانـ ـــــير ــ ـــــربط بـ ــ   الـ
ر
ـــــاعدتهم ا ــ ـــــديوانل لمسـ ــ ـــــة وإدارات الـ ــ ـــــل أروقـ ــ ــا داخـ ـــ ــ   حكمهـ

ر
ا

 .  النظري والعمل 

ـــــات  - ـــ ــ ــ ــ ـــــة المؤسسـ ـــ ــ ــ ــ ــديوان لطلبـ ــ ـــ ــ ــ ــ   بالـ
ر
ـــــدان ـــ ــ ــ ــ ـــــدريب الميـ ـــ ــ ــ ــ ــة للتـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة تنظيميـ ـــ ــ ــ ــ ــداد الئحـ ــ ـــ ــ ــ ــ إعـ
ــــديوان ـــ ــ ــ ــ ــــل الـ ـــ ــ ــ ــ ــا داخـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل بهـ ـــ ــ ــ ــ ــــة للعمـ ـــ ــ ــ ــ ــــتوى  لاأل اديميـ ـــ ــ ــ ــ ــــل مسـ ـــ ــ ــ ــ ــا عـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتفادة منهـ ـــ ــ ــ ــ واالسـ
ر  ابط بير

  تع يز الير
ر
. المؤسسات بالدولةل ا  

  المجتمع األ اديم  والمهبر

 التعاون الدويل 

ـــــتمرار  ـــ ــ ــ ــ ازية  االجراءات رغم اسـ ـــــم ان اال   19كوفيد   لمجابهة  االحير ـــ ــ ــ ــ ـــــاط قسـ ـــ ــ ــ ــ التعاون    نشـ
ــــهد بع   2021  الدول  خالل عام   العالقات الدولية  شـ

ر
ــاركة  التطور ا ــ   من خالل المشـ

  العـــديـــد من 
ر
ــور   نكـــا   وقـــد   والمحـــافـــل الـــدوليـــة  المؤتمرات والـــدورات التـــدريبيـــة  ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ حضـ

ــــاركات   بارزا  الديوان ــ ــ ــ   كافة الدورات التدريبية  من خالل مشـ
ر
  نظمتها االمانة العامة    ا

البر
 . والدولية للمنظمات االقليمية وكذلك حضور اجتماعات اللجان الفرعية لالربوساي 

ي   )االربوساي(  التعاون الدولي عل المستوى العرنر

ــــتوى  ــ ــــهدت العالقات الدولية عل مسـ ــ  م  2021خالل عام  المجموعة العربية تطورا شـ
  العديد من نشاطات منظمة االربوساي  المشاركات الفاعلة من خالل 

ر
 : ا

 . لمنظمة االربوساي  للجمعية العامة حضور اجتماعات الدورة الثالثة عشر  -
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ــــان - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــديوانضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــويات مام الـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــور  لعضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذي وحضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــس التنفيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاع  المجلـ ــ ـــ ــ ــ ــ  62 االجتمـ
 للمنظمة  ي التنفيذ للمجلس

ـــــان  - ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوانما ضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــبة م ديـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة  المحاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة لمنظمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــان الفرعيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ  اللجـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوية بعـ ــ ـــ ــ ــ ــ لعضـ
 :  
ر
 االربوساي كاالن

ــــان - ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب   ضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبة الليـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوان المحاسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية مام ديـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة لعضـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــط  للجنـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــية للمخطـ ــ ـــ ــ ــ ــ الرئيسـ
تيح   بمنظمة االربوساي 

 . االسير

ـــــب    - ــ ــ ــ ـــــبة الليـ ــ ــ ــ ـــــوان المحاسـ ــ ــ ــ ـــــام ديـ ــ ــ ــ ـــــة  انظمـ ــ ــ ــ ـــــة الرقابـ ــ ــ ــ ـــــة لمجلـ ــ ــ ــ ـــــة الدائمـ ــ ــ ــ ـــــوية اللجنـ ــ ــ ــ لعضـ
 . باالربوساي  المالية

ــــان - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوان مامضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــبةالم ديـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــب    حاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الليـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوية اللجنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة لعضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة بمنظمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  العلميـ
 . االربوساي 

ــان - ــ ــ ــوان مامضـ ــ ــ ــبة ديـ ــ ــ ـــــب    المحاسـ ــ ــــق الليـ ــ ــة لفريـ ــ ــ ــة الرقابـ ــ ــ ـــــل تقنيـ ــ ــات عـ ــ ــ ـــــذي  المعلومـ ــ  الـ
   الجمعية العامة من قبل تشكيل  تم

ر
 . 13 اجتماعها  للمنظمة ا

ـــــة - ــ ـــــاءات العلميـ ــ ـــــة واللقـ ــ ـــــدورات التدريبيـ ــ ـــــة الـ ــ   كافـ
ر
ـــــاركة ا ــ ـــــة  المشـ ــ ـــــا االمانـ ــ   تنظمهـ

ـــــبر ــ الـ
 العامة لالربوساي. 

اتيح    للجنة المخطط  كافة االجتماعات  حضور  -
 االربوساي  لمنظمة االسير

 االربوساي  بمنظمة المالية الرقابة مجلة اجتماعات حضور  -

ــــة - ــ ــ ــــارة اخويـ ــ ــ ــــام ب يـ ــ ــ    القيـ
ر
ــــبة االردن ــ ــ ــــديوان المحاسـ ــ ــ ــــادل  لـ ــ ــ ــــوير وتبـ ــ ــ ر  لتطـ ــــير ــ ــ ات بـ ــــي  ــ ــ الخـ

 الجهازين. 

 روساي()االف  التعاون الدولي عل المستوى االقليمي 

ــتوى االقليم    تطورت العالقات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاي(  الدولية عل المسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وذلك من   )منظمة االفروسـ
   خالل 

ر
 : االن

ــــب    - ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبة الليـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوان المحاسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــول  ديـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة تـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة العامـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة االمانـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة العربيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  للمجموعـ
ــــاي  ــ ــ ــــاع  لباالفروسـ ــ ــ ــــد االجتمـ ــ ــ ــــث عقـ ــ ــ ــــا  حيـ ــ ــ ــــزة العليـ ــ ــ ــــاء االجهـ ــ ــ ــــة  االول لر سـ ــ ــ بالمجموعـ
ــــة ــ ــ ــ ــــاي  العربيـ ــ ــ ــ ــــكو  باالفروسـ ــ ــ ــ ــــل  بموسـ ــ ــ ــ ــــك عـ ــ ــ ــ ــــامشوذلـ ــ ــ ــ ــــات هـ ــ ــ ــ ــــاي  اجتماعـ ــ ــ ــ  لاالنكوسـ
ــم ــ ــ ــــث تـ ــ ـــــاع  حيـ ــ ـــــة  باالجمـ ــ ــام االمانـ ــ ــ ـــــب   مهـ ــ ــبة الليـ ــ ــ ـــــوان المحاسـ ــ ــول  ديـ ــ ــ ـــــل تـ ــ ــاق عـ ــ ــ االتفـ
 . للمجموعة العربية باالفروساي  العامة

ـــــاء - ــ ــ ــ   لر سـ
ر
ـــــان ــ ــ ــ ـــــاع الثـ ــ ــ ــ ـــــد االجتمـ ــ ــ ــ ــا  عقـ ـــ ــ ــ ــ ـــــزة العليـ ــ ــ ــ ـــــبة االجهـ ــ ــ ــ ـــــة والمحاسـ ــ ــ ــ ـــــة الماليـ ــ ــ ــ  للرقابـ

ـــــاي  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة باالفروسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة العربيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــك  بالمجموعـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــر وذلـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة قطـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــامش  بالدوحـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــل هـ ــ ـــ ــ ــ ــ عـ
 . لمنظمة االربوساي  للجمعية العامة الدورة الثالثة عشر  اعاتاجتم

ــان  - ـــ ــ ـــــوان مامضـ ــ ـــــبة يـ ــ ـــــب    المحاسـ ــ ـــــوية الليـ ــ ـــــة لعضـ ــ ـــــة لجنـ ــ ــاد  المراجعـ ـــ ــ ـــة لالتحـ ــ ــ  الخارجيـ
  
 . االفريقر

ـــــاركة - ــ ــ ــ ـــــوان مشـ ــ ــ ــ ـــــبة ديـ ــ ــ ــ ـــــب    المحاسـ ــ ــ ــ ـــــق الليـ ــ ــ ــ    بفريـ
ـــــبر ــ ــ ــ ـــــة فـ ــ ــ ــ ـــــابات لمراجعـ ــ ــ ــ ـــــاد  حسـ ــ ــ ــ  االتحـ

  
   المالية المنتهية السنة عن  االفريقر

ر
 . 2020/ 12/ 31 ا
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ـــــان - ــ ـــــوا مامضـ ــ ـــــبة نديـ ــ ـــــب    المحاسـ ــ ـــــوية الليـ ــ ـــــة لعضـ ــ ـــــة لجنـ ــ ـــــة المراجعـ ــ ـــــا( الخارجيـ ــ  )كوبيـ
كة للسوق ق لجنوب المشير  . سنوات 3 )كوميسا( ولمدة  افريقيا  وشر

ـــــاركة - ــ ــ ـــــوان مشـ ــ ــ ـــــبة ديـ ــ ــ ـــــب    المحاسـ ــ ــ ـــــق الليـ ــ ــ    بفريـ
ـــــبر ــ ــ ـــــة فـ ــ ــ ـــــابات لمراجعـ ــ ــ ــا  حسـ ـــ ــ ــ  الكوميسـ

   نتهيةمال المالية للسنة
ر
 . 2020/ 12/ 31 ا

ـــــمام - ــ ـــــوان انضـ ــ ـــــبة ديـ ــ ـــــوية المحاسـ ــ ــــة  لعضـ ــ ــ ـــــاد لجنـ ــ ــاد باالتحـ ـــ ــ ـــة الفسـ ــ ــ    مكافحـ
ــــريقر ــ ــ  االفـ

 سنوات.  3ولمدة 

 الدولية(  المنظمات-  )االنتوساي  المستوى العالمي عل  التعاون  

  العديد  تطور عمل مكتب التعاون الدول  
ر
ـــــاركة ا ــ ـــــعيد الدول  من خالل المشـ ــ   عل الصـ

 : وورش العمل عل الصعيد الدول   وحضور المؤتمرات من المحافل الدولية

ــــوان  - ــ ــــتمر ديـ ــ ــــدول  اسـ ــ ــــك الـ ــ ــا ت البنـ ــ ــ   اجتماعـ
ر
ــاركة ا ــ ــ ــــب   بالمشـ ــ ــبة الليـ ــ ــ     المحاسـ

ــــبر ــ والـ
ــــات ــ ــــا اجتماعـ ــ ــــان جلهـ ــ ــــول  كـ ــ ــــور حـ ــ ــــة تتمحـ ــ ــــة فنيـ ــ ــــة العامـ ــ انيـ ر ــــة المير ــ ــــات الماليـ ــ تيبـ  والير
ـــــا  ــ ــ ــ ـــــارك فيهـ ــ ــ ــ   شـ

ـــــبر ــ ــ ــ ـــــة  والـ ــ ــ ــ انيـ ر ـــــة بالمير ــ ــ ــ ـــــة ذات العالقـ ــ ــ ــ ـــــات الدولـ ــ ــ ــ ـــــن مؤسسـ ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــ ــ العديـ
 . العامة

ــــدء - ــ ــ    البـ
ر
ــــذ  ا ــ ــ ــــة تنفيـ ــ ــ ــــك  منحـ ــ ــ ــــدول   البنـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــــديوان المقدمـ ــ ــ ــــبة لـ ــ ــ ــــب    المحاسـ ــ ــ ــــن  الليـ ــ ــ  مـ
ـــــالل  ــ ــ ــ ـــــذ  خـ ــ ــ ــ ـــــامج  تنفيـ ــ ــ ــ ـــــدريب    برنـ ــ ــ ــ ـــــة تـ ــ ــ ــ ـــول الرقابـ ــ ــ ــ ــ ـــــل حـ ــ ــ ــ ـــــديات عـ ــ ــ ــ ـــــم وادارات البلـ ــ ــ ــ  الحكـ
 . المحل  

ــــاركة  - ــ ــ ــ ــ ــــديوان مشـ ــ ــ ــ ــ    الـ
ر
ــــدوة  ا ــ ــ ــ ــ ــــول  IDI نـ ــ ــ ــ ــ ــــوار  حـ ــ ــ ــ ــ ــادة  حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزة  قـ ــ ــ ــ ــ ــا  االجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــ ــ  للرقابـ

 . المصلحة واصحاب

ـــــاركة - ـــ ــ ــ ــ    المشـ
ر
ـــــة ا ـــ ــ ــ ــ ـــــة التعاونيـ ـــ ــ ــ ــ    المهمـ

ـــــبر ـــ ــ ــ ــ ـــــا  الـ ـــ ــ ــ ــ ـــــة IDI تنظمهـ ـــ ــ ــ ــ ـــــول رقابـ ـــ ــ ــ ــ ـــــفافية حـ ـــ ــ ــ ــ  الشـ
 . والشمولية لةاءوالمس 

-   
ر
 . المتكامل والرقان    التعليم   للدعم IDI منصة المشاركة ا

ــــاركة - ــ ــ    المشـ
ر
ــــذ  ا ــ ــ ــــة تنفيـ ــ ــ ــــنظم المهمـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــــة التعاونيـ ــ ــ ــــحية القويـ ــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــــ   والمرنـ ــ ــ تحـ

اف   .IDI اشر

ــــدء - ــ ــ ــ ــ    البـ
ر
ــــذ  ا ــ ــ ــ ــ ــــة تنفيـ ــ ــ ــ ــ ــــة المنحـ ــ ــ ــ ــ ــــن  المقدمـ ــ ــ ــ ــ ــــة ) مـ ــ ــ ــ ــ ــــة للتنميـ ــ ــ ــ ــ ــــة االمريكيـ ــ ــ ــ ــ  (USIDالوكالـ
   برامج  من  عدد  لتنفيذ  المحاسبة الليب    ديوان لصالن 

ر
 الديوان.  التطوير ا

ي   رابعا اتفاقيات التعاون عل المستوى      الدولي   /   العرنر

ــــع - ــ ــ ــ ــــاهم توقيـ ــ ــ ــ ــــة تفـ ــ ــ ــ ر  اتفاقيـ ــــير ــ ــ ــ ــــوان بـ ــ ــ ــ ــــبة ديـ ــ ــ ــ ــــب    المحاسـ ــ ــ ــ ــــ ثويمالليـ ــ ــ ــ ــــيس  لـ ــ ــ ــ ــــيد رئـ ــ ــ ــ السـ
ــــديوان ــ ــــة الـ ــ ــــيس محكمـ ــ ــــيد رئـ ــ ــــابات والسـ ــ ــــة الحسـ ــ كيـ ــــا  الير ــ ات فيمـ ــــي  ــ ــــادل الخـ ــ ــــأن تبـ ــ بشـ

ونية.   يتعلق بالمراجعة االلكير

ــــة - ــ ــــع اتفاقيـ ــ ــــالل  توقيـ ــ ــــب طـ ــ ــــع مكتـ ــ ــــو مـ ــ ــةأبـ ــ ــ ــــأن  غزالـ ــ ــــدد بشـ ــ ــــدريب عـ ــ ــاء  تـ ــ ــ ــــن االعضـ ــ مـ
  المحاسبة والمراجعةللحصول الشهائ

ر
 . د المهنية ا
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 اخلـــامتـــة 
 

  الختامل ي
ر
ـــــيانل والديوانظا  يحوي الخطأ والنسـ

 
ـــــعا  متواضـ

 
ـــــانيا  إنسـ

 
  ل هذا العمل جهدا

 للم
 
  اإلصـالح ودافعا

ر
 ا
 
ر يدي المجتمع وسـلطات الدولة ليكون عونا ـــــإذ يـضع  بير ــ ـــ ــ ــ ــ   ــ

ـصر
 
 
  إنجاز جزءا

ر
من مهام  التنظيمية    قدما نحو التنمية والتطويرل يأمل أن يكون قد وِفق ا

  ألزم 
  ذات الســـياســـات البر

ر
والرقابية خالل هذا العام الصـــعبل ويؤكد عل االســـتمرار ا

  تنفيذ خ
ر
ــ  بها ا ــ ــ ــ ــــة المهام  طط  ور يت  من خالل اإل نفسـ ــ ــ ــــالحات الداخلية وممارسـ ــ ــ صـ

ــــدر التق ـــ ــ ــ ــ ــادل ويتمبر من ا أن يصـ ــ ـــ ــ ــ ــ   الرقابية بكفاءة وفاعلية واقتصـ
ر
رير التال  والبالد ا

ـــــن حال   ات     أحسـ ـــــعب الليب   بخير ـــــتقرار ربوع الوطنل وأن ينعم الشـ وأن يعم األمن واالسـ
 عن المنغصاتل وتتحقق التنمية 

 
  يطمن إليها  والرخاءومقدرات  بعيدا

 . البر

 حفظ ا وطننا 

 والسالم عليكم 

 


