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  مقدمة:

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

ة املوجودة، وتطوير إجراءات املمارسة لة 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 

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

و ، 8102( من الجزء األول )الوضع املالي والسياسات الحكومية( من تقرير ديوان املحاسبة لعام ميزانية الترتيبات املالية)

 : يةليندرج تحته العناوين التا

  املالية الترتيبات ميزانية تنفيذأوال : 

 العامموارد ثانيا: 

 مصروفات العام: ثالثا

 

 



  

 3                    7102ميزانية الترتيبات املالية لعام 

 

 ميزانية الترتيبات املالية 

 عن تسيير 
ً
 علةى الفقةرة السادسةة مةن املةادة )أعوضا

ً
ِقرت ميزانيةة ترتيبةات ماليةة اسةانادا

ُ
( مةن 9مور الدولة بميزانية عامة أ

م والتةةةي نصةةةا علةةةى اختصةةةاا مجلةةةع الةةةو راء فةةةي وضةةةع وتنفيةةةذ 8102ديسةةةم ر  02االتفةةةال السيا ةةة ي الليبةةةي املوقةةةع بتةةةاري  

ترتيبةةات ماليةةةة طاردةةةة عنةةةد االقتاةةةاء بعةةد اجةةةراء املرةةةاورات الال مةةةة مةةةع مصةةرف ليبيةةةا املركةةةزي وديةةةوان املحاسةةةبة والجهةةةات 

 الرقابية ذات العالقة وفق احكام القانون املالي النافذ.

صةةةدار قةةةانون مةةةن إم، بسةةةبع تع ةةةر 8102نوني لاسةةةيير أمةةةور الدولةةةة خةةةالل العةةةام طةةةار قةةةاإحيةةةث اسةةةتلزما الاةةةرورة إيجةةةاد 

ة، وتعةةةذر الصةةةرف بنةةةاء علةةةى االعتمةةةادات الرةةةهرية املؤقتةةةة ب سةةةبة يمجلةةةع النةةةواب فةةةي تةةةل الخالفةةةات والتجاذبةةةات السياسةةة

 للمةادة الثامنةة مةن قةانون النظةام املةالي للدولةة لعةدم  0/08
ً
م، 8102قةرار ميزانيةة للعةام إمن اعتمةادات العةام السةابق وفقةا

 علةى 8102قرار ترتيبات مالية مؤقتة للعةام إمما جعل موضوع 
ً
م ضةرورة ملحةة لتجنيةع املةواطن مزيةدا مةن العنةاء وحفاتةا

اسةةةتمرار صةةةةرف املرتبةةةات وتةةةةوفير االحتياجةةةات الاةةةةرورية واملحافظةةةةة علةةةى االمةةةةن ال ةةةذا ي والةةةةدوا ي، وضةةةمان سةةةةير املرافةةةةق 

 م واطراد.العامة املهمة بانتظا

ةةةةةدرت
ُ
بةةةةةواب الصةةةةةرف وحةةةةةددت مصةةةةةادر أ عةةةةةا علةةةةةى و دينةةةةةار  (02522151115111)م بمبلةةةةة  8102ميزانيةةةةةة الترتيبةةةةةات املاليةةةةةة  ق

 تمويلها على النحو الوارد بالجدول التالي:

 املوارد  املصروفات

 80521151115111 ايرادات نفطية  80522251115111 الباب األول )املرتبات(

الباب الثاني )م 

 عمومية(
 0501151115111 ايرادات سيادية  2522051115111

الباب الثالث 

)مرروعات وبرامج 

 التنمية(

0511151115111  
بواقي االرصدة 

 املصرفية
8511151115111 

  2508151115111 الباب الرابع )الدعم(
قرض حسن من 

 مصرف ليبيا املركزي 
01522151115111 

 02522151115111 اجمالي املوارد  02522151115111 اجمالي املصروفات

 

 م من عدة جوانع نلخصها فيما يلي:8102وقد سجل الديوان عدة مالحظات حول اقرار الترتيبات املالية 

تع ةةر امليزانيةةة العامةةة للدولةةة عةةن برنةةامج عمةةل الحكومةةة لسةةنة مقبلةةة ووةةي مجموعةةة مةةن القيةةود وضةةعا لاةةب  عمليةةة  -

ال يوجةةةةد لهةةةةا معةةةةةالم  م8102 العةةةةام وللحةةةةد مةةةةن العرةةةةةوادية فةةةةي اسةةةةتخدامها، إال ان الترتيبةةةةات املاليةةةةةالتصةةةةرف فةةةةي املةةةةال 
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واضةةةةةحة وذلةةةةةك لعةةةةةدم وجةةةةةود من جيةةةةةة أو خطةةةةة  حيةةةةةث اتسةةةةةم اعمةةةةةال املجلةةةةةع الردا ةةةةة ي وأ لةةةةةع الةةةةةو ارات التابعةةةةةة لةةةةةه 

 باالرتجالية ومواجهة الظروف وفق سياسة االمر الواقع.

الوفةةال الةةوطلي الةةواردة باالتفةةال السيا ةة ي فلةةم يةةتم رسةةم وتنفيةةذ السياسةةات واالهةةداف اهمةةال أولويةةات عمةةل حكومةةة  -

املالية واالقتصادية للحكومة املزمع الوصول اليهةا والتةي تنةوي الحكومةة مةن خةالل اقةرار الترتيبةات املاليةة تحقيقهةا  ليةا 

 او جزديا.

( 0080(، )299موجةةع قةةراري املجلةةع الردا ةة ي رق ةةي )برةة ن الترتيبةةات املاليةةة ب 8102( لسةةنة 2تةةم تعةةديل القةةرار رقةةم ) -

م باملخالفة لنص االتفال السيا ة ي الةذي اجةا  إقةرار ترتيبةات ماليةة 8102م عند قرب انتهاء السنة املالية 8102لسنة 

 مؤقتة بالاراور مع ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي وكذلك باملخالفة للارريعات واألعراف املالية.

م الةةةةى املجلةةةةع الردا ةةةة ي برةةةة ن مخالفةةةةة قةةةةرار 89/0/8102( بتةةةةاري  222ردةةةةيع ديةةةةوان املحاسةةةةبة كتابةةةةه رقةةةةم )وقةةةةد وجةةةةه  -

التعةديل للارةةريعات واملعةايير واالعةةراف املاليةةة ويتطلةع األمةةر سةحبه باعتبةةار ان قةةرار الترتيبةات يمثةةل القيةود التةةي تلةةزم 

املنطةةةق تعةةةديلها بعةةةد انتهاءهةةةا، وعليةةةه سةةةيتم التقيةةةيم بانفيةةةذ الخطةةةة املقةةةررة إلنفةةةال الحكومةةةة وتحصةةةيالتها ولةةةيع مةةةن 

 ألحكةةام القةةرار رقةةم )
ً
باعتبةةار ان التعةةديالت قةةد اقةةرت  تم( للوقةةوف علةةى االنحرافةةات والتجةةاو ا2/8102واملقارنةةة وفقةةا

 عن فترة منتهية  منيا.

 7102تنفيذ ميزانية الترتيبات املالية 

 خةالل العةةام 
ً
مليةار دينةةار عمةا هةو مقةةدر فةي حةين تةةم إنفةال مةةا  0.2دينةار بججةةز  00قيمةة  م8102بل ةا املةوارد املحققةةة فعةال

مليةةةار دينةةةار عمةةةا هةةةو مقةةةدر، ويبةةةين الجةةةدول التةةةالي مقارنةةةة بةةةين االيةةةرادات واملصةةةروفات  0.9مليةةةار دينةةةار بةةةوفر  08.2قيمتةةةه 

 )املقدرة والفعلية(.

 الفعلي )دينار( املقدر )دينار( البيان
 االنحراف

 )عجز(-فادض 

اجمالي 

 املوارد
02522151115111 00510252805282 (4,522,376,274) 

اجمالي 

 املصروفات
02522151115111 08522250905220 0591852125002 

 02158895220 الوفر املالي

 

( دينةار وصةكوم معلقةة 81252285002اتهرت تقارير مصرف ليبيا املركزي وجود وفر في حسابات و ارة املاليةة بقيمةة ) -

خدت باالعتبار فإن ذلك سيؤدى إلى عجز بقيمة )0522250805012بمبل  )
ُ
 ( دينار. 0522152205829( دينار والتي لو أ
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 7102موارد العام 

( مليةةار دينةةار فةةي حةةين أن مةةا 02.22م مبلةة  )00/12/8102م الةةي 0/0/8102خةةالل الفتةةرة مةةن بل ةةا املةةوارد املتوقةةع تحصةةيلها 

 خالل نفع الفترة بل  )
ً
 ( مليار دينار تفاصيلها على النحو املبين بالجدول التالي:00تم تحقيقه فعال

 املحقق االيرادات املقدرة البيان
 الفادض أو )الججز(

 نسبة قيمة

 االيرادات النفطية
80521151115111 

 
09581951105009 -8509159925220 -00% 

 %02- 20051125222- 8522259905808 0501151115111 السيادية االيرادات

 االيراداتاجمالي 

 النفطية والسيادية
82511151115111 80599259925220 -0511851105009 -08% 

بواقي االرصدة 

 املصرفية
8511151115111 02952825102 -0528150205922 -22% 

 %1 0 01522151115111 01522151115111 سلفة مصرف ليبيا

 %08- 0528850225820- 00510252805282 02522151115111 اجمالي املوارد

 

 

 

الموارد النفطية

58%

الموارد السيادية

8%

بواقي االرصدة 

2%

يا سلفة مصرف ليب

32%

2017الموارد المحققة 
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لةةوحا انةةه تةةم ايةةداع قيمةةة القةةروض املرجعةةة خةةالل العةةام بالنقةةد االجنبةةي بحسةةاب االيةةراد العةةام واعتبارهةةا مصةةدر مةةن  -

م، وقيةةةةةام مصةةةةةرف ليبيةةةةةا املركةةةةةزي بتحويةةةةةل املبةةةةةال  دون الرجةةةةةوع لةةةةةو ارة املاليةةةةةة صةةةةةاحبة 8102تمويةةةةةل الترتيبةةةةةات املاليةةةةةة 

 الحساب. 

ليليةةةة تبةةةين املبةةةال  املودعةةةة فةةةي حسةةةاب االيةةةراد العةةةام حسةةةع الجهةةةات عةةةدم قةةةدرة و ارة املاليةةةة علةةةى اعةةةداد كرةةةوفات تح -

 وأقساط تمليك السيارات وايرادات الخدمات األخرى. 8102الواردة منها مثل األرصدة الدفترية املتبقية لسنة 

 يرادات النفطية ال 

دينةةةار فةةةي حةةةين املحققةةةة خةةةالل نفةةةع ( مليةةةار 80.2م بقيمةةةة )8102يةةةرادات النفطيةةةة بميزانيةةةة الترتيبةةةات املاليةةةة قةةةدرت اإل  -

( ر ةةم ارتفةةاع اسةةعار %29مليةةار دينةةار ب سةةبة تحصةةيل لةةم تتجةةاو  ) )8.2( مليةةار دينةةار بججةةز بقيمةةة )09.8الفتةةرة مبلةة  )

( دوالر بعةةد 22.21الةنف  الخةةام فةي السةةول العةال ي خةةالل النصةن الثةةاني مةن العةةام حيةث سةةجل متوسة  سةةعره مبلة  )

 ( دوالر.22( دوالر و )02ين )ان  انا تتراوح اسعاره ب

ويالحةةا اسةةتمرار حالةةة تةةدني فةةي قةةدرة الحكومةةة علةةى تحقيةةق مسةةتهدفاتها مةةن االيةةرادات النفطيةةة علةةى مةةدار عةةدة اعةةوام  -

 بسبع االعتماد على توقعات تفاؤلية والججز عن معالجة مرا ل القطاع النفطي كما يبين الجدول التالي:

 السنة
 االيرادات النفطية املقدرة

 )مليون دينار(

 االيرادات النفطية املحققة 

 )مليون دينار(

الفرل بين املقدر 

 عجز-والفعلي 

2013 

 
61,471 51,776 -9,695 

2014 825211 19,976 -6,723 

2015 12,700 10,597 -2,102 

 ××× 25222 ال توجد موا نة 2016

2017 805211 095819 85090- 

 

 خالل السنوات ) الرسم التالي مقارنة االيرادات -
ً
 ( بماليين الدينارات:8102-8100النفطية املقدرة مع املحققة فعال
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 يرادات السيادية ال 

 ب سةبة  8102يةرادات السةةيادية خةالل العةةام شةهدت اإل 
ً
 سةةالبا

ً
مليةةار دينةار فةةي حةين مةةا  0.0حيةث قةةدرت بقيمةة  %02انحرافةا

التةالي بنةود هةذا النةوع مةن االيةرادات ومقارنةة التقةديرات واملتحصةل مليةار دينةار فقة  ويوضةج الجةدول  8.2تم تحقيقه هو 

 منها:

 البيان
االيرادات 

 املقدرة 
 املحقق 

 الفادض أو )الججز( 

 نسبة قيمة

 %2 0250205228 20250205228 21151115111 ايرادات الارادع

 %00- 2252125202- 02050905020 82151115111 الرسوم الجمركية

خدمات )رسوم اخرى 

 عامة(
01151115111 80252295018 -02050015292 -00% 

 %02- 80052125209- 01250905820 22151115111 االتصاالت

ارباح مصرف ليبيا 

 املركزي 
01151115111 01151115111 0 1% 

مبيعات املحروقات 

 بالسول املحلي 
91151115111 82251115111 -28251115111 -29% 

امليزانية )تسييل خارج 

 قروض قديمة(
1 22850205220 562,374,563 1% 

اجمالي االيرادات 

 السيادية
0501151115111 8522259905808 

-

20051125222 
-02% 

 

0

10,000

20,000

30,000
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50,000
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 والرسم التالي يوضج مقارنة بين بنود االيرادات السيادية املحققة. 

 

 

 يرادات الجمركيةال 

مليةةةون دينةةةار ونالحةةةا تةةةدني االيةةةرادات الجمركيةةةة املحصةةةلة خةةةالل  821باملسةةةتهدف البةةةال  مليةةةون دينةةةار مقارنةةةة  020بل ةةةا 

مةةةن املتوقةةةع تحصةةةيله مةةةع مالحظةةةة أنةةةه بةةةالر م مةةةن تحسةةةن الجبايةةةة عةةةن العةةةام  %22م والتةةةي لةةةم تتجةةةاو  نسةةةبة 8102العةةةام 

رى خةةالل السةةنوات االخيةةرة السةةابق إال أنةةه اسةةتمرت حالةةة تةةدني قيمةةة املسةةتهدف تحصةةيله ملصةةلحة الجمةةارم مةةن سةةنة ألخةة

 كما يبين الجدول التالي:

 اإليرادات الفعلية االيرادات املقدرة السنة
نسبة االنحراف عن 

 املقدر

8108 

 
21151115111 82259225111 02% 

8100 22151115111 00052225210 09% 

8100 21151115111 59,540,953 2% 

8102 81151115111 0952125001 82% 

 2050025220 توجد ميزانية ال 8102

08%  

من تقديرات العام 

8102 

8102 82151115111 02050905020 66% 

 

845

164237

405
300275

562

رسوم ةالرسوم الجمركيايرادات الضرائب

خدمات )اخرى 

(عامة

يا ارباح مصرف ليباالتصاالت

املركزي 

مبيعات 

املحروقات 

بالسوق املحلي 

خارج امليزانية 

تسييل قروض )

(قديمة

(مليون دينار)7102االيرادات السيادية املحققة 
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 خالل السنوات )
ً
 (8102-8108مقارنة بين ايرادات الجمارم املستهدفة واملحققة فعال

 

 يرادات الضرائب إ

من املستهدف  %012الاريبية حققا مصلحة الارادع مستهدفاتها من التحصيل حيث بل ا نسبة تحصيل االيرادات 

 بقيمة 8102خالل العام 
ً
 مبلة   211م الذي  ان مقدرا

ً
مليةون دينةار أي بفةادض قيمتةه  202مليون دينار وتم تحصيل فعال

 (:8102- 8108مليون دينار، ويبين الجدول التالي تحصيالت الارادع مقارنة باملستهدفات خالل الفترة ) 02

 املبل : مليون دينار  

 نةالس

االيرادات 

الاريبية 

 املقدرة

االيرادات 

الاريبية 

 املحققة فعال

نسبة املحقق إلى 

 املقدر

8108 211 222 
002% 

8100 911 202 
90% 

8100 911 200 
20% 

8102 211 220 
92% 

8102 * 202 
* 

8102 211 202 
012% 
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 7102مصروفات العام 

م وبلة  املبةال  املحالةة مةن و ارة املاليةة 8102قةرار ميزانيةة الترتيبةات املاليةة مليار دينةار بموجةع  02.22قرار إنفال مبل  إتم 

مليار دينار وفق ما يوضج  0.9مليار دينار بوفر قدره  08.2الى القطاعات املمولة من الخزانة العامة خالل العام ما قيمته 

 الجدول التالي:

 التقديرات البيان
املصروفات 

 الفعلية

نسبة 

 الوفر

 %2 81582259225229 80522251115111 األول )املرتبات( الباب

 %80 4,487,726,685 2522051115111 الباب الثاني )م عمومية(

الباب الثالث )مرروعات 

 وبرامج التنمية(
0511151115111 0590152015202 28% 

 %2 5,969,999,993 2508151115111 الباب الرابع )الدعم(

 %00 08522250905220 02522151115111 اجمالي املصروفات

 

 الباب األول )املرتبات وما في حكمها(

م مبلةةة  00/08/8102الةةةى  م8102ا/0/0بل ةةا جملةةةة املبةةةال  املحالةةةة للجهةةات املمولةةةة مةةةن الخزانةةةة العامةةةة خةةالل السةةةنة مةةةن 

( 80522251115111خةةةةةالل نفةةةةع الفتةةةةةرة بمبلةةةةة  ) م8102( دينةةةةار يقابلهةةةةةا مخصصةةةةةات بالترتيبةةةةات املاليةةةةةة 81582259225229)

 للبيان االتي:
ً
 دينار وفقا

 الوفر املسيل التفوياات املخصص

80522251115111 81502059095209 81582259225229 0582251005000 

 

املخصصةة بموجةع م بةين املبةال  8102ومن خةالل متابعةة التنفيةذ تبةين وجةود انحةراف فةي البةاب االول خةالل السةنة املاليةة 

 ( دينار اال انه تبين ان هذا الوفر  ير حقيقي لألسباب االتية:2859205821الترتيبات املالية واملسيل الفعلي بقيمة )

م ولةةةةم تسةةةةدد مرتباتهةةةةا حيةةةةث لةةةةم تقةةةةم و ارة املاليةةةةة 8102وجةةةةود جهةةةةات رصةةةةدت لهةةةةا مخصصةةةةات وفةةةةق الترتيبةةةةات املاليةةةةة  -

م وحتة  0/0/8102بإصدار تفوياات مالية لها ولم يتم تسييل او صرف مرتبات لهةا مةن البةاب االول خةالل الفتةرة مةن 

 م 00/08/8102

  .م 8102صات تفول املخصص لها بالترتيبات املالية تجاو  املخصصات من خالل تمويل بعض الجهات بمخص -
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 :ةالباب الثاني: املصروفات العمومية والتشغيلي

م وبل ةةةا 8102( دينةةار وفقةةةا للترتيبةةات املاليةةةة 2522051115111م بمبلةةة  )8102قةةدرت مخصصةةةات هةةذا البةةةاب خةةالل العةةةام 

 دينار وفقا للجدول التالي: (4,487,726,685)جملة املسيل للجهات املمولة من الخزانة العامة خالل الفترة نفسها بمبل  

املصروفات  

 املقدرة
 املفوض به

املصروفات 

 ليةالفع
 االنحراف في املفوض

نسبة 

 االنحراف

2522051115111 5,263,891,646 4,487,726,685 22250205920 02% 

 

 م:8102( لسنة 2( ومقارنته باملخصص حسع قرار رقم )091020وفيما يلي املسيل الفعلي من حساب الباب الثاني رقم )

 سيل امل خصصامل الجهة-القطاع 

الجهات الارريعية و السلطة 

 التابعة 
81,400,000 39,825,001 

 28,647,783 34,000,000 والجهات التابعةاملالية و ارة 

 1,475,950,002 1,610,200,000 قطاع النف 

 5,495,500 18,700,000 و ارة االقتصاد والصناعة

 5,929,999 20,700,000 الزراعةو ارة 

 2,166,664 3,500,000 السياحةو ارة 

واملجلع  الو راءمجلع 

 الردا  ي
74,450,000 46,708,332 

 85,301,271 129,050,000 والسفارات الخارجيةو ارة 

 131,416,667 306,500,000 الدفاع

 103,589,131 151,050,000 الداخلية

 76,138,093 116,500,000 والهيئات القاادية العدل

 1,031,291,669 1,075,000,000 الرؤون االجتماعية

 122,191,666 149,200,000 األوقاف
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 سيل امل خصصامل الجهة-القطاع 

 1,829,166 6,650,000 الثقافة

 8,649,997 16,450,000 االعالم

 30,666,668 34,000,000 الرباب

 65,396,936 117,500,000 الحكم املحلي

 2,250,619 7,000,000 العمل

 463,277,232 658,290,000 الصحة

 69,079,292 133,700,000 التعليم

 666,668 2,000,000 املياه

 9,387,503 26,850,000 املواصالت

 850,000 1,500,000 االتصاالت

 14,411,665 29,010,000 املرافق

 3,369,934 9,800,000 التخطي 

 46,872 - معلقات

 4,813,000,000 3,824,534,330 

 

 ومن خالل الفحص تبين االتي:

باملخالفةةة  مبةةال  لةةبعض الجهةةات مةةع عةةدم وجةةود تفوياةةات لهةةا تبةةين اوجةةه وبنةةود االنفةةال املةةرخص لهةةا ب نفاقهةةاتحويةةل  -

( مةن الدحةة امليزانيةةة والحسةابات واملخةةا ن وم رةور و يةةر 00مةن قةةانون النظةام املةةالي للدولةة واملةةادة )( 00 ،01) للمةادتين

  .الترتيبات املالية م بر ن وضع ضواب  لتنفيذ 8102( لسنة 0املالية رقم )

لوحا قيام بعض الجهات بإيداع ايراداتها مباشرة في حساب )الباب الثاني( بدل من ايداعها في حساب )االيراد العام(  -

وممةةا يسةةتوجع حصةةرها وتحويلهةةا الةةي حسةةاب )االيةةراد العةةام( بحيةةث يظهةةر حسةةاب االيةةراد العةةام علةةى حقيقتةةه وتةةتمكن 

  .مي للباب الثاني الو ارة من اعداد الحساب الختا
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 املتفرقات

( دينةةار وقامةا و ارة املاليةة باسةةييل مةا قيمتةةه 22151115111م )8102بلة  إجمةالي املخصةةص لبنةد املتفرقةات للسةةنة املاليةة 

 دينار للجهات التي صدر لها قرارات تخصيص من هذا البند وقد لوحا ما يلي: (22150985022)

 لةةةخامة املخصةةص ولتنةةوع وترةةاا أوجةةه الصةةرف عليةةه التةةي ترةةمل يعت ةةر بنةةد املتفرقةةات ميزانيةةة داخةةل  -
ً
امليزانيةةة نظةةرا

  افة بنود الصرف.

لوحا تخصيص مبال  لجهات مرصود لها مخصصات مالية ضمن الباب الثاني باملخالفة لقرار املجلع الردا ة ي رقةم  -

صةةةيص مبةةةال  ماليةةةة ال تعت ةةةر فةةةي م بحيةةةث أدى ذلةةةك الةةةى تخ8102م برةةة ن اقةةةرار ترتيبةةةات ماليةةةة للعةةةام  8102( لسةةةنة 2)

  .حكم الطاردة واملستججلة ولجهات لديها مخصصات  ير مسيلة بموجع القرار املذ ور 

لوحا عزوف الحكومة عن تسييل  ل مخصصات الباب الثاني لةبعض الجهةات واسةابدالها بمبةال  خصصةا وسةيلا  -

  .من بند املتفرقات

ة املاليةة حسةع اسةانيد القةرارات مةع عةرض بعاةها مةن السةيد و يةر عدم وجود ما يفيد عرض بعض القرارات مةن و ار  -

 املالية واخر من السيد وكيل و ارة املالية دون دراسة من قبل ادارة امليزانية املختصة بو ارة املالية.

عةةةدم تةةةوفر صةةةفة االسةةةتججالية والطاردةةةة لبنةةةود االنفةةةال املخصةةةومة مةةةن املتفرقةةةات خصوصةةةا بعةةةد اعتمةةةاد مخصصةةةات  -

 .8102م بر ن اقرار ترتيبات مالية للعام  8102( لسنة 2الثاني بموجع قرار رقم )للباب 

 ( من اجمالي مصروفات الباب الثاني.%02التوسع في تقدير مصروفات البند والتي تمثل نسبة ) -

 املةةة مليةةون دينةةار لألنديةةة الرياضةةية صةةرفا لهةةا  01م بتخصةةيص مبلةة  8102تبةةين قيةةام املجلةةع الردا ةة ي خةةالل العةةام  -

مةةةن قبةةةل و ارة املاليةةةة مةةةن بنةةةد املتفرقةةةات مةةةن حسةةةابات الدولةةةة مةةةع انهةةةا مؤسسةةةات أهليةةةة حسةةةع قةةةرار اللجنةةةة الرةةةعبية 

( رقم )
ً
 م باعتماد النظام االسا  ي املوحد لألندية الرياضية.8112( لسنة 222العامة )سابقا

أنديةة  (9)االنديةة املرةمولة بالةدعم  تبين عدم وجود برنامج بخصوا دعم االنديةة ويتةةج ذلةك مةن الجةدول أن عةدد -

 رياضية فق .

 كما تبين تكرار دعم بعض االندية. -

( دينةار لصةالج الهيئةة العامةة للرةباب والرياضةة ووةي جهةة لهةا 852115111من ضةمن املبةال  املخصةومة مةن البنةد مبلة  ) -

 مخصصاتها املدرجة بالترتيبات املالية.

 (التنميةالباب الثالث )مشروعات وبرامج 

( لسةةةنة 2بل ةةا املخصصةةةات املاليةةةة للبةةةاب الثالةةةث املعتمةةةدة بموجةةةع قةةرار املجلةةةع الردا ةةة ي لحكومةةةة الوفةةةال الةةةوطلي رقةةةم )

م 00/08/8102م حتةة  0/0/8102( مليةار دينةةار بينمةا بل ةةا التفوياةات املاليةة الصةةادرة خةالل الفتةةرة مةن 0م مبلة  )8102

( دينةةةار 0590152015202خةةالل نفةةع الفتةةرة مةةن واقةةع دفتةةر اليوميةةة مبلةة  )( دينةةار، وبل ةةا املسةةيل 3,000,997,530بمبلةة  )

 وفيما يلي بيان يوضج ذلك:
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 املسيل املفوض به املخصص  الجهة

نسبة 

املسيل 

الى 

 املخصص

 %84 587,547,496 700,000,000 700,000,000 الدراسات العليا والبعثات

 %53 417,100,000 779,987,321 780,000,000 الرركة العامة للكهرباء

 %50 400,000,000 800,000,000 800,000,000 املؤسسة الوطنية للنف 

 %55 80252925800 02051925002 00151115111 و ارة التعليم 

 %92 147,385,794 153,385,794 160,000,000 و ارة املواصالت والنقل

 %26 43,967,508 43,967,508 171,580,000 و ارة اإلسكان واملرافق

 %10 33,825,799 41,825,799 350,000,000 و ارة الصحة

مجلع النواب والجهات 

 التابعة له
50,000,000 45,484,363 19,421,791 39% 

 %37 7,421,985 14,843,970 20,000,000 و ارة الرؤون االجتماعية

 %100 7,000,000 7,000,000 7,000,000 و ارة الخارجية

الهيئة العامة للثقافة 

 واملجتمع املدني
7,000,000 7,000,000 4,000,000 57% 

 %70 3,500,000 5,000,000 5,000,000 و ارة املالية

 %24 1,200,000 4,700,000 5,000,000 و ارة االقتصاد

 %2 744,000 744,000 35,000,000 و ارة العدل

جهات أخرى لم تسيل 

 مخصصاتها
479,420,000 23,961,340 0 0% 

 %48 1,910,710,616 3,000,997,530 4,000,000,000 املجموع
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 ومن خالل عملية الفحص واملراجعة تبين اآلتي:

 )حسةةةةع املنةةةةاطق( وحسةةةةع تو يةةةةع  -
ً
 ومكانيةةةةا

ً
عةةةةدم اعةةةةداد كرةةةةوفات بكافةةةةة املرةةةةاريع وال ةةةةرامج التنمويةةةةة وتبوينهةةةةا قطاعيةةةةا

 من متابعتها ومراقبة تمويلها. القطاعات بحيث تتمكن الو ارة

ال يوجد كرن باملراريع التي صدرت لها موافقات من و ارة التخطي  بالصرف ب رنامج االعتمادات املسةاندية خةالل  -

 .8102 العام

القيةةام بةةالتفويض والاسةةييل دون ان يقابلةةه افصةةاح  امةةل عةةن التنفيةةذ الفعلةةي ويسةةبع ذلةةك فةةي اسةةتخدام جةةزء منهةةا فةةي  -

 لتنمية الحقيقية. ير ا راض ا

ا لةةع الجهةةات املعنيةةة بانفيةةذ البةةاب  املوحةةدة نايجةةة عةةدم قيةةامو ارة التخطةةي  تقةةارير املتابعةةة السةةنوية عةةدم اعةةداد   -

هةةةةا دون إلزاملتلةةةةك الجهةةةةات باملخاطبةةةةة واالكتفةةةةاء  التخطةةةةي ،املتابعةةةةة لةةةةو ارة  الثالةةةةث )ميزانيةةةةة التنميةةةةة( بإحالةةةةة تقةةةةارير

 مةةةةةةةون رقةةة( مةن الالدحةة التنفيذيةة للقان00501) بتقارير املتابعة الفنية باملخالفة لةنص املةادتينبموافاة و ارة التخطي  

 .م بر ن التخطي  8111لسنة ( 00)

 الخاتمة

ميزانية الترتيبات املالية للعام  عن  8102ما ورد في تقرير ديوان املحاسبة لعام بركل تفصيلي استعرضنا في هذه الورقة 

بداية باملصروفات ب بوابها املعروفة من مرتبات و دعم ومصروفات عمومية  و مرروعات تنموية  باإلضافة إلى  املاض ي 

 املوارد  سواًء  انا نفطية أو سيادية أو من بواقي األرصدة. كما أوضحنا ما واجه تنفيذ هذه امليزانية من تحديات.
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 ن إصدارات املنظمةم

 مصلحة املوانئ والنقل البحري في ليبيا.تقييم أداء  .0

 .2016مؤشرات ليبيا خالل شهر ديسمبر .7

 رة عامة  .ظمسألة النازحين في ليبيا .. ن .3

 االقتصاد الليبي.. إلى أين؟؟ .4

 نسانية بليبيا.لزمة األ نظمات الدولية في دعم املأهمية دور ا .5
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 .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 لسياسية الخارجيةالحالة ا .07

 .7102شهر يناير   -الحالة الثقافية في ليبيا .03

 .7102شهر يناير –الحالة العالمية في ليبيا  .04

 تحديات تواجه قطاع الكهرباء في ليبيا. .05

 .ملخص توصيات ندوة  "النازحون في ليبيا ..تحديات و حلول"  .06
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 .بعنوان "املشاريع الصغرى ..الخيار األفضل لالقتصاد الليبي"خالصة حلقة نقاشية  .02

 ليبيا. في األهلية الحرب اتجاهات .08

 .7102تقرير شهر  فبراير  -الحالة الليبية  .09

 .7102شهر فبراير –الحالة األمنية في ليبيا  .71

 .7102شهر فبراير  –الحالة الدينية في ليبيا  .70

 .7102شهر فبراير  –الحالة االقتصادية في ليبيا  .77

 .7102شهر  فبراير  -  في ليبيا الحكم املحلي والخدمات .73

 .7102شهر فبراير  –في ليبيا جتماعية الحالة اال  .74

 .7012شهر فبراير  -القطاعات الحكومية في ليبيا .75

 العدد األول. –مجلة السياسات و الستراتيجيات  .76

 .7102شهر مارس  –القطاعات الحكومية في ليبيا  .72

 . 7102تقرير شهر مارس  –الحالة الليبية  .78

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

 .7102شهر مارس  –الحالة االقتصادية في ليبيا  .31

 سياسات املوارد املائية في ليبيا. .30

 .7102تقرير شهر أبريل  –الحالة الليبية  .37

 املجتمع الليبي.األثر النفس ي للحرب على  .33
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 تقييم أداء قطاع األوقاف في ليبيا. .34

 .7102تقرير شهر أمايو  –الحالة الليبية  .35

 العدد الثاني. -مجلة السياسات والستراتيجيات  .36

 .7102تقرير شهر أيونيو  –الحالة الليبية  .32

 .7102شهر يونيو  –الحالة االقتصادية في ليبيا  .38

 .7102 شهر يونيو -القطاعات الحكومية في ليبيا .39

 .7102شهر  يونيو  -الحكم املحلي والخدمات في ليبيا   .41

 .7102شهر  يونيو –الحالة االجتماعية في ليبيا  .40

 تقييم أداء قطاع الثقافة في ليبيا. .47

 .واقع ، التحديات والحلول املمكنةالتعليم العام في ليبيا : ال الخالصة والتوصيات الواردة في ندوة .43

 .حلقة نقاشية –7108 دور الطاقات املتجددةأزمة الكهرباء في ليبيا و  .44
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و الستراتيجيات

في  8100ستراتيجيات وي مؤسسة مستقلة،  ير ربحية و ير حكومية ت سسا في ديسم ر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

 الحالية ستراتيجياتواإل السياسات طرابلع. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص قاايا مدينة 

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

للرعع الليبي. تهدف املنظمة  االقتصادية واالجتماعيةجهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية.  ثقافة التميز  اإلستراتيجي و كذلك إلى نرر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطي

 إلى تعزيز ونرر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نرر و تهدف املنظمة أ
ً
ياا

اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بانظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل 

 النقاش و تبادل األراء و األفكار و نرر املعرفة.

 عنوان املنظمة

 ليبيا –طرابلع  – النوفليين
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