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  مقدمة:

هزة الدولة من خالل املهام األساسية املنوطة بتلك األجهزة للرقابة املالية في تطوير أداء أجيظهر دور األجهزة العليا 

ة ة املوجودة، وتطوير إجراءات املمارسلة املالية واإلدارية واملحاسبعلى تطوير أنظمة الدو  املهام الرقابية، وحثهاوخاصة 

 األمثل لها. لعمل على تحسين مخرجاتها، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على املوارد وضمان االستخدامافيها، و 

وذلك في ثوب جديد  8102تقريره السنوي لعام  8102 وان املحاسبة الليبي خالل شهر مايو ومن هذا املنطلق، أصدر دي

مظهرا تقييم السياسات العامة املطبقة، وكذلك تشخيص أوجه الخلل والقصور في أسلوب إدارة أموال الدولة، وذلك 

 ليبية ومؤسساتها العامة، ومساعدتها في االتجاه نحو البناء املؤسس ي الرشيد.بهدف تحسين أداء املنظومة الحكومية ال

نحاول في هذه السلسلة من اإلصدارات أن نستعرض ما ورد في تقرير ديوان املحاسبة من تقييم للوضع املالي للدولة و و 

 لثلثفي الفصل ا خص ماورد السياسات الحكومية باإلضافة إلى تقييم بعض القطاعات الحكومية.  في هذه الورقة نل

 .8102من الجزء األول )الوضع املالي والسياسات الحكومية( من تقرير ديوان املحاسبة لعام ( ميزانية الطوارئ )
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 ميزانية الطوارئ 

بشأن وضع ترتيبات مالية  م7102 لسنة( 27)قرار املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني رقم  م7102في العام  صدر

م 7102ديسمبر  02من االتفاق السياس ي الليبي املوقع بتاريخ ( 9)باالستناد على الفقرة السادسة من املادة طارئة ومؤقتة 

يغطى بسلفة مالية من مصرف ليبيا املركزي، وقد ورد  مليار دينار (0.2) تم بموجب احكام هذا القرار تخصيص مبلغ

القرار وأوجه تنفيذه خالل ذلك العام ويبين  بإصدارأهم املالحظات املرتبطة  (7102)حاسبة السابق ضمن تقرير ديوان امل

 م:7102العرض التالي أهم البيانات واملالحظات التي تتعلق بمخصصات الطوارئ وأوجه استخدامها خالل العام 

مليار دينار ولذلك استمر  0.2مليون دينار فقط من املخصص املعتمد بمبلغ  081تنفيذ ما قيمته  7102تم خالل العام 

املوقف مليون دينار، ويوضح الجدول التالي  281والتي تم خاللها إنفاق ما قيمته  م7102تنفيذ امليزانية خالل العام 

 :م72/7/7108التنفيذي ملخصصات الطوارئ حتى تاريخ 

 النسبة القيمة  البيان

الصادر  8102/28مخصصات الطوارئ وفق القرار 

 عن املجلس الرئاس ي
1,500,000,000 100% 

اجمالي قيمة القرارات الصادرة عن املجلس الرئاس ي 

حتى الربع األول  - 8102 - 8102من النصف الثاني 

 م8102

2,283,951,356 152.3% 

اجمالي قيمة القرارات املخصصة امللغية واملسحوبة 

 عليها وتحت التعديل واملعاد توزيعهاواملتحفظ 
805,629,000 53.7% 

اجمالي قيمة قرارات التخصيص الصادرة عن املجلس 

 الرئاس ي بعد التعديل
1,478,322,356 98.6% 

اجمالي املبالغ املنفذة من مصرف ليبيا املركزي حتى 

8102/08/10 
1,110,664,223 74% 

رف من مصالرصيد املتبقي للمخصصات الغير منفذة 

 ليبيا املركزي 
367,658,133 24.5% 

رصيد املبلغ املتبقي )الغير مخصص من الرئاس ي( حتى 

 تاريخه
21,677,645 1.4% 
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 والجدول التالي يوضح الجهات املستفيدة من مخصصات الطوارئ:

 النسبة املبلغ الجهة املستفيدة

 %20.0 300,000,000 صندوق موازنة األسعار

 %18.3 274,541,223 املجالس البلدية

 %10.7 161,241,000 املستشفيات

 %5.4 81,325,000 وزارة الدفاع

 %1.5 22,000,000 املخابرات العامة

 %0.3 4,000,000 غرفة العمليات العسكرية سرت

 %2.0 30,000,000 غرفة العمليات العسكرية مصراته

 %5.0 75,000,000 مصراته(-غرفة العمليات العسكرية املشتركة )سرت 

 %1.7 25,000,000 الجنوب -وزارة الدفاع 

-عالج جرحى غرفة العمليات العسكرية املشتركة )سرت 

 مصراته(
15,000,000 1.0% 

 %1.7 25,000,000 وزارة الداخلية

 %1.5 21,768,750 مديريات االمن

 %2.3 35,247,000 املباحث العامة

 %3.1 47,200,000 قطاع الصحة

 %2.1 31,500,000 التعليم العام والتقني

 %1.9 28,000,000 الجامعات

 %1.0 14,700,000 القضاء

 %0.9 13,000,000 املياه

 %4.8 71,500,000 الكهرباء

 %2.2 33,551,500 املجلس الرئاس ي

 %3.3 49,000,000 الحرس الرئاس ي

 %1.5 23,000,000 لجنة الترتيبات األمنية

 %1.7 24,880,000 واملصالح والهيئات واملراكزاألجهزة 

 %4.8 71,867,883 باقي الوزارات

 %1.4 21,677,644 املتبقي

 %98.6 1,478,322,356 اإلجمالي
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أهم ما لوحظ بخصوص تنفيذ مخصصات الطوارئ هو انحراف بعض الجهات في التقيد باإلنفاق وفق األغراض املصادق 

 عليها من ديوان املحاسبة 
ً
والتي تمثل نفقات طارئة تؤثر في عمل الجهة، وسترد مالحظات الفحص على تلك الجهات تباعا

 خالل الجزء الخاص بكل منها.

 وتبين بشأنها ما يلي:

 7100)التي لم يتم تسويتها خالل الفترة من السنة املالية  ةنالحظ من الجدول اعاله ان اجمالي السلف املتراكم -

 دينار.( 2,,7702270007)مبلغ  (7102الي 

 من الئحة امليزانية والحسابات واملخازن. (080)اغفال إمساك سجل العهد املالية وفقا ملا نصت عليه املادة  -

االكتفاء بقيد واثبات العهد املالية املمنوحة بمنظومة الحسابات االلية التي تفتقر بيناتها الدقة املطلوبة من  -

 في اول املدة واخر املدة باملخالفة للمادة املشار اليها اعاله.حيث مجاميع االرصدة الدفترية 

التأخير الكبير في تسوية هذه السلف مع الخزانة العامة، واستفادة بعض تلك الجهات بسلف اخري دون تسوية  -

 السلف املمنوحة سابقا، بالرغم من ضخامة املبالغ املالية.

 

 

 الخاتمة

للعام املاض ي  الطوارئ ميزانية  عن  8102ما ورد في تقرير ديوان املحاسبة لعام بشكل تفصيلي استعرضنا في هذه الورقة 

 .الجهات املستفيدة من مخصصات الطوارئ . كما أوضحنا املوقف التنفيذي ملخصصات الطوارئ ويوضح 
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 ن إصدارات املنظمةم

 تقييم أداء مصلحة املوانئ والنقل البحري في ليبيا. .0

 .2016ليبيا خالل شهر ديسمبر مؤشرات .7

 رة عامة  .ظمسألة النازحين في ليبيا .. ن .0

 االقتصاد الليبي.. إلى أين؟؟ .,

 نسانية بليبيا.إلزمة ال نظمات الدولية في دعم املأهمية دور ا .2

 ستقبلية.املستراتيجيات اإل حصر النازحين.. الواقع والتحديات و  .2

 .مناطقهم و سبل حلهااإلشكاليات التي تواجه عودة النازحين إلى  .2

 .7102تقرير شهر يناير  -الحالة الليبية  .8

 .7102شهر يناير –الحالة السياسيةالداخلية في ليبيا  .9

 .7102شهر يناير –في ليبيا  قتصاديةالالحالة ا .01

 .7102شهر يناير –في ليبيا  جتماعيةال الحالة السياسية ا .00

 .7102شهر يناير – )دول الطوق( في ليبيا الحالة السياسية الخارجية .07

 .7102شهر يناير   -الحالة الثقافية في ليبيا .00

 .7102شهر يناير –الحالة اإلعالمية في ليبيا  .,0

 تحديات تواجه قطاع الكهرباء في ليبيا. .02

 .ملخص توصيات ندوة  "النازحون في ليبيا ..تحديات و حلول"  .02
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 .القتصاد الليبي"خالصة حلقة نقاشية بعنوان "املشاريع الصغرى ..الخيار الفضل ل .02

 ليبيا. في الهلية الحرب اتجاهات .08

 .7102تقرير شهر  فبراير  -الحالة الليبية  .09

 .7102شهر فبراير –الحالة المنية في ليبيا  .71

 .7102شهر فبراير  –الحالة الدينية في ليبيا  .70

 .7102شهر فبراير  –الحالة االقتصادية في ليبيا  .77

 .7102شهر  فبراير  -  في ليبيا الحكم املحلي والخدمات .70

 .7102شهر فبراير  –في ليبيا جتماعية الحالة اال  .,7

 .7012شهر فبراير  -القطاعات الحكومية في ليبيا .72

 العدد الول. –مجلة السياسات و اإلستراتيجيات  .72

 .7102شهر مارس  –القطاعات الحكومية في ليبيا  .72

 . 7102تقرير شهر مارس  –الحالة الليبية  .78

 نقاشية بعنوان "دور الطاقات املتجددة في حل أزمة الكهرباء في ليبيا".خالصة حلقة  .79

 .7102شهر مارس  –الحالة االقتصادية في ليبيا  .01

 سياسات املوارد املائية في ليبيا. .00

 .7102تقرير شهر أبريل  –الحالة الليبية  .07

 الثر النفس ي للحرب على املجتمع الليبي. .00
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 تقييم أداء قطاع الوقاف في ليبيا. .,0

 .7102تقرير شهر أمايو  –الحالة الليبية  .02

 العدد الثاني. -مجلة السياسات واإلستراتيجيات  .02

 .7102تقرير شهر أيونيو  –الحالة الليبية  .02

 .7102شهر يونيو  –الحالة االقتصادية في ليبيا  .08

 .7102شهر يونيو  -القطاعات الحكومية في ليبيا .09

 .7102و شهر  يوني -الحكم املحلي والخدمات في ليبيا   .1,

 .7102شهر  يونيو –الحالة االجتماعية في ليبيا  .0,

 تقييم أداء قطاع الثقافة في ليبيا. .7,

 .واقع ، التحديات والحلول املمكنةالتعليم العام في ليبيا : ال الخالصة والتوصيات الواردة في ندوة .0,

 .حلقة نقاشية –7108 دور الطاقات املتجددةأزمة الكهرباء في ليبيا و  .,,

 .7102من تقرير ديوان املحاسبة لسنة  –الوضع املالي للدولة الليبية  .2,

 .7102من تقرير ديوان املحاسبة لسنة  –ميزانية الترتيبات املالية  .2,
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 الليبية للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن املنظمة 

في  8102ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

والناشئة  اليةالح ستراتيجياتواإل السياسات طرابلس. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص قضايا مدينة 

من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها 

ذلك للشعب الليبي. تهدف املنظمة ك االقتصادية واالجتماعيةمن أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

هدف من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و ت ثقافة التميزط اإلستراتيجي و يإلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخط

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات 
ً
املنظمة أيضا

من أجل النقاش و تبادل  والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات

 األراء و األفكار و نشر املعرفة.

 عنوان املنظمة

 ليبيا –طرابلس  – النوفليين

11802801211021 هاتف:  

www.loopsresearch.org 

inf@loopsresearch.com 

    

   

 

 

 


