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 الف  
 
 ر  ه

ُ
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 ..................................................................................................................................................................................... 0 

داء تقييم
أ
 71 ............................................................................................. الحكومي ال

ولا 
أ
 71 ............................................................................................ :الّرائسّي  المجلس: ا

 71 .............................................................................................. الوزراء مجلس:  ثانيا

 27 ............................................................................... الّرائسّي  للمجلس الّتابعة الجهات

 27 ...................................................................... الوزراء برائسة والتوثيق المعلومات مركز

 22 ........................................................................................ القرار لدعم الوطني المركز

 23 ...................................................................................... التاريخية المدن إدارة جهاز

 21 ........................................................................................ للمساعدات ليبيا صندوق

 23 ......................................................................................:العمراني طالتخطي مصلحة

 00 ................................................................................................ للبيئة العامة الهيئة

 07 ....................................................................... والفنون والمسرح  للخيالة العامة الهيئة

 00 ........................................................................................... للكهرباء العامة الشركة

 20 ...................................................................................... الكهربائية الصناعات شركة

 04 ...................................................................................................... الوزارات : ثالثاا 

 04 ....................................................................................................... : الصحة وزارة

 37 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 37 ............................................................................................. :للقلب الوطني المركز

 32 .......................................................................................... العام الخضراء مستشفى

 34 .................................................................................................. معيتيقة مستشفى
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 33 ..................................................................................... : الجلدية المراض مستشفى

 17 ..................................................................................... والتجميل الحروق مستشفى

 11 ................................................................................................... العيون مستشفى

 14 .................................................................... -: والطوارئ  اإلسعاف خدمات جهاز فروع

 13 ...................................................................................................... -: الدم مصرف

 17 .................................................................................. بالمناطق العامة المستشفيات

 13 .............................................................. بالمناطق الكلى غسيل واقسام ووحدات مراكز

 11 .............................................................................. الصماء والغدد السكر عالج مراكز

 14 .............................................................................. بالمناطق الصحة ومكاتب ادارات

 40 ................................................................................... بالمناطق  المداد جهاز فروع

 47 .................................................................. والمجمعات والعيادات التشخيصية المراكز

 42 ................................................................................................. المجمعة العيادات

 40 ...................................................................بالمناطق المراض كافحةلم الوطني المركز

 43 ....................................................................................................... :التعليم وزارة

 41 ............................................................................................ زارةللو  التابعة الجهات

 41 ................................................................... :التربوية والبحوث التعليمية المناهج مركز

 43 .......................................................................... والفني التقني للتعليم الوطنية الهيئة

 37 .................................................................................... – التعليمية المرافق مصلحة

 31 ............................................................. الفضاء وعلوم بعد عن لالستشعار الليبي المركز

 31 ...................................................................... الشمسية الطاقة ودراسات البحوث مركز

طفال رياض
أ
 700 ......................................................................................................ال

 707 ....................................................................................... بالمناطق التعليم مراقبات
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 702 .............................................................................................. الحر التعليم مكاتب

 703 ............................................................................................................الجامعات

 701 ....................................................................................... التقنية والمعاهد المكاتب

 701 ....................................................................................... : الجتماعية الشؤون وزارة

 703 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 703 ............................................................................. بالوزارة  والتوثيق المعلومات مركز

 777 ................................................................–الجتماعي التضامن لصندوق العامة الهيئة

 770 ....................................................................................... الجتماعية الدراسات مركز

 771 ...................................................................................... لالستثمارات الضمان شركة

 771 ...................................................................................... والمسنين اليتام ةرعاي دور 

 771 .................................................................................................-: الطفل رعاية دار

 774 ................................................................................................ -: البنات رعاية دار

 773 ................................................................................................. :  بنينال رعاية دار

 777 .......................................................................... -: والمسنين العجزة لرعاية الوفاء دار

 770 ....................................................................................................... : العمل وزارة

 774 ............................................................................................ زارةللو  التابعة الجهات

 774 ............................................................................ بالوزارة - والتوثيق المعلومات مركز

 720 ....................................................................................................... : العدل وزارة

 727 ............................................................................................ زارةللو  التابعة الجهات

 720 ............................................................................................. : المحلي الحكم وزارة

 721 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 721 ...............................................................................................البلدي الحرس جهاز
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 721 ................................................................................ بالفروع العامة الخدمات شركات

 707 ................................................................................................... البلدية المجالس

 703 ..................................................................................................... : الداخلية وزارة

 703 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 703 ......................................................................... الثار وحماية السياحية الشرطة جهاز

حوال مصلحة  مكاتب
أ
 701 ................................................................. :بالمناطق المدنية ال

 701 .............................................................. بالمناطق والجنسية الجوازات مصلحة مكاتب

 701 ...................................................................... بالمناطق شرعية غير الهجرة جهاز  فروع

 704 ........................................................................ بالمناطق الوطنية السالمة هيئة فروع

 704 ....................................................................................................... : المالية وزارة

 730 ............................................................................................ لوزارةل التابعة الجهات

 730 ................................................................................................... الجمارك مصلحة

 730 .................................................................................................. الضرائب مصلحة

جهزة العامة تالشركا تصفية صندوق
أ
 734 .......................................................... المنحلة وال

مين ليبيا شركة
أ
 733 .................................................................................................للتا

 717 ............................................................................ بالمناطق لمالية الخدمات مراقبات

 712 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 712 ...................................................... ( : للوزارة التابع ( والتطوير التطبيقية البحوث جهاز

 714 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 714 ............................................................................. الوطنية بالصناعات ضالنهو هيئة

 713 ........................................................................................ –السعار موازنة صندوق
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 710 .................................................... –الخصخصة وشؤون الستثمار لتشجيع امةالع الهيئة

 717 ...................................................................................... للتعدين الوطنية المؤسسة

 712 ......................................................................................... - للمعارض العامة الهيئة

 713 ................................................ :المساهمة الزراعية والمستلزمات للجرارات لليبيةا الشركة

 711 .................................................................................. والنشر للطباعة المناهج شركة

 711 ............................................................................................القابضة الكراعية شركة

 714 ..................................................................................... بالمناطق القتصاد مراقبات

 747 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 747 .................................................................... ( للوزارة تابعة(والتعداد صاءالح مصلحة

 747 ....................................................................... والبحرية الحيوانية والثروة الزراعة وزارة

 742 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

 742 ................................................................................ الحيوانية للصحة طنيالو المركز

 740 ..................................................................................... الخيل لسباق الليبية الهيئة

 743 ......................................................................................... بالمناطق الزراعة مكاتب

 741 ................................................................................................... اصالتالمو وزارة

 743 ............................................................................................ للوزارة التابعة الجهات

رضية للخدمات الليبية الشركة
أ
 743 ............................................................................... ال

 737 .......................................................................... البحري  للنقل العامة الوطنية شركةال

 732 ......................................................................... العامة للمقاولت السريع القطار شركة

 733 .................................................................................. والجسور  للطرق  العامة الشركة

فريقية الليبية الشركة
أ
 733 ..................................................................... القابضة للطيران ال
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فريقية الجوية الخطوط شركة
أ
 700 ............................................................................... - ال

 700 ............................................................................. .   الدولي والتعاون الخارجية ارةوز 

!  ....................................................... الخارجي الليبي بالمصرف والمساهمات الستثمارات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ....................................................................................... : اإلسالمية الدعوة جمعية
أ
خطا

 غير معّرفة. اإلشارة المرجعية

!  .............................................. لها التابعة والشركات  الخارجية لالستثمارات الليبية الشركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................ : لالستثمار افريقيا ليبيا محفظة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................................. : جرين لب شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ....................................................................................... الستثمار تشجيع صندوق
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................... القابضة والتعدين للصناعة افريقيا ليبيا شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

فريقية الليبية الشركة
أ
!  ..................................................................... القابضة الزراعية ال

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ...................................................... . المساهمة واإلنشاءات للمقاولت افريقيا ليبيا شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .............................................................. ( ليكو)  الفريقية لالستثمارات الليبية الشركة
أ
خطا

 المرجعية غير معّرفة.اإلشارة 

بيكو"  والدوية  الوريدية المحاليل شركة
أ
!  ................................................................. " ا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ....................................................................................................... الهيائت: رابعا
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ : لإلعالم العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .................................................................................. والطباعة للورق  العامة الشركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .................................................................................... الصحافة وتشجيع دعم هيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................. : للثقافة العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................ (للهيئة تابع) الفريقية والدراسات البحوث مركز
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

وقاف العامة الهيئة
أ
!  ................................................................. -:اإلسالمية والشؤون لال

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ..................................................................................................... .الزكاة صندوق
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ........................................................................................-:لالتصالت العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................ لالتصالت الجديد  المدار شركة
أ
خطا

 فة.اإلشارة المرجعية غير معرّ 

!  ............................................. القابضة المعلومات وتقنية والتصالت للبريد الليبية الشركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................... ((LTT)) والتقنية لالتصالت ليبيا شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................... المحمول للهاتف ليبيانا شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .......................................................................................... -:للسياحة العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ...................................................... ( للهيئة يتبع) الوطنية المنتزهات وتطوير إدارة جهاز
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................... : المائية للموارد العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 غير معّرفة.اإلشارة المرجعية 

!  ...................................................... ( الهيئة تتبع)  الصحي والصرف للمياه العامة الشركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

سر العامة الهيئة
أ
!  ...................................................... : والمبتورين والمفقودين الشهداء ل

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ............................................................................... : والرياضة للشباب العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................ والمرافق لإلسكان العامة الهيئة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ للهيئة التابعة الجهات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ..................................................................... والمرافق اإلسكان مشروعات تنفيذ جهاز
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................. .طرابلس العامة اإلشغال شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ......................................................................................... بالمناطق السكان فروع
أ
خطا

 لمرجعية غير معّرفة.اإلشارة ا

!  .................................................................................... -:التشييد و البناء شركة فروع
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ......................................................................................... المصرفي القطاع: سادساا 
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .............................................................................................. المركزي  ليبيا مصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

موال ضمان صندوق
أ
!  ............................................................................... المودعين ا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ......................................................................................... الخارجي الليبي المصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ..................................................................................................... الوحدة مصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ...................................................................................................الصحاري  مصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................................. الجمهورية مصرف
أ
خطا

 إلشارة المرجعية غير معّرفة.ا

!  ........................................................................................ الوطني التجاري  المصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

فريقيا شمال مصرف
أ
!  ............................................................................................. ا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ..................................................................................................... النوران مصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................................... : الريفي المصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................................... الزراعي المصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ..................................................................................................... التنمية مصرف
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................ العقاري  والستثمار الدخار مصرف
أ
خطا

 ة.اإلشارة المرجعية غير معّرف

جنبي النقد وبيع المالية السيولة ملف
أ
!  .................................................................... : ال

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .............................................................................. : المالية للخدمات معامالت شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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:   .......................................................................................... سادسا

!  ................................................................................................. والغاز النفط قطاع
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ....................................................................................... –للنفط الوطنية المؤسسة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ........................................................................ النفطية والموانئ الحقول تموين شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................. النفطية للعمليات الهروج شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

كاكوس شركة
أ
!  ............................................................................... النفطية للعمليات ا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................. للنفط الزويتينة شركة
أ
خطا

 ير معّرفة.اإلشارة المرجعية غ

بار وصيانة لحفر الوطنية الشركة
 
!  ...................................................................... النفط ا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................ والغاز الوقود محطات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ....................................................................... والجوية والبحرية البرية المنافد: سابعاا 
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................البري  اجدير راس منفد
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ...................................................................................... .الحدودي البري  وازن  منفذ
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ................................................................................... -( : ايسين)  البري  غات منفذ
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ...................................................................................... البحري  طرابلس ميناء منفد
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ......................................................................... .طرابلس ميناء للموانئ الليبية الشركة
أ
خطا

 مرجعية غير معّرفة.اإلشارة ال

!  .................................................................................... . البحري  طرابلس ميناء إدارة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................ :البحري  طرابلس ميناء جمرك مركز
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

دوية على الرقابة وحدة
أ
غذية ال

أ
!  .......................................................... :طرابلس ميناء وال

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .................................................................................. :طرابلس ميناء البيطري  الحجر
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .............................................................................................. البحري  مصراته ميناء
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .......................................................................................... -:مصراته الحرة المنطقة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

غدية على الرقابة مركز
أ
دوية ال

أ
!  ................................................................... :بمصراته وال

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ........................................................................... -: البحري  مصراته ميناء جمرك مركز
أ
خطا

 شارة المرجعية غير معّرفة.اإل

!  .............................................................. ":بالميناء الغاز مستودع"  البريقة منطقة إدارة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ............................................................... -: بمصراته الحرة بالمنطقة المنفذ امن مديرية
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ...................................................................................... البحري  الخمس ميناء منفذ
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .............................................................................................. الدولي معيتيقة مطار
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .............................................................................................. الدولي مصراته مطار
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................................................... -: الدولي غات مطار
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ......................................................................................... الوطني التخطيط مجلس
أ
خطا

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة

!  ..................................... له التابعة والشركات الجتماعي القتصادي اإلنماء صندوق: تاسعا
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

عالف للمطاحن العامة الشركة
أ
!  ................................................................ المساهمة وال

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ........................................................................ المالي واإليجار للتمويل الليبية الشركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ............................................................. القابضة والخدمية الصناعية الستثمارات شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................... القابضة والستثمار للتنمية الليبية الشركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  .................................................... المساهمة النقل وسائل وصيانة لستيراد اإلنماء شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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!  ...................................................................المساهمة واإلعالم للدعاية الستثمار شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................. الحاضنة البناء مواد لصناعة الوطنية الشركة
أ
خطا

 ر معّرفة.اإلشارة المرجعية غي

!  .................................................................... القابضة المالية لالستثمارات اإلنماء شركة
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

ن المّتخذة اإلجراءات: تاسعا
أ
!  ........................................... :بالتقرير الواردة المالحظات بشا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

ولا 
أ
!  ........................................................................................................ :القضايا: ا

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ................................................................................................... :المواضيــــع: ثانياا 
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

حكاما: ثالثاا 
أ
!  ................................................................. :العام خالل الّصادرة الجنائّية ل

أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ...................................................................... :اإلدارّية والمعالجة المخاطبات: خامسا
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

!  ......................................................................................................... -:التوصيات
أ
خطا

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.
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 اا نو   أحكاا  مبوجاا   خإلدخايااةطاا ا ختصاص تاا ن خة  طااة الرقااة خ    اااة    إ يف

وتفعار   ادوا   حت يقرا     وتعديله وتئحاه خ ا فرذياة     0202(  س ة 02ا م ) إنش ئل 

خ قا نو  خةشا ا خ راه     ألحك  خ ا فرذية خخل ضعة     اال  وفق   خألجلزة  ة على ا  اة فّع

ب تلا  مبا  يافا      وخج وأدخئلا    ةساوو ر تل مان يقرقلا      لاأكد أعم هل من حرث ما اعة 

  خ عااا مله الااا  يساااالدفو  صدماااة خةاااوخطن  وخ كشااا  عااان  أوتاااحرل خ قااا نو   و

 اد  خهلرقاة خكاشا       أ وخة  رة خ يت متس خة ل خ عا    حراث    خإلدخايةخةخ  ف ن 

 .اى ك      ك وجلً   ذ كمموخ ع خخللل وخ عمل على مع جلال  

خ سالةة خ اشا يعرة وفقاً      إىل  0202تقد  تق ي    خ س وي  لع    أ يس  خهلرقة  نهإف

وخ يت  ضا  ااأ      وتئحاه خ ا فرذية  وتعديله  إنش ئل ( من   نو  65خة دة ) ألحك  

  تبسا  فراه م حت تلا     أعم هلا  خ سالةة خ اشا يعرة تق يا ًخ يا ويً  عان       إىل)تقد  خهلرقاة  

حرا ل خةخ  فا ن وخ اوا و خن خ ايت      خختاذتل  خ ايت   خإلجا خاخن وتوتر تل  وتبه فراه  

 هل (.  تكشف

ماضم ً  م حت تلا  خ ايت تكشاف      أعم هل ذ تقد  تق ي    هلذخ خ ع   عن إخهلرقة  إن

 خةامثلاة   من ص ل ما اعة وتقررم خجلل ن خخل ضاعة     االا  مان  بال ك فاة تقسارم تل      

 وإيقا   وخجلوياة     وخ بح ياة   وخةك تا  ا ة  فاذ خ ةياة     وخ ف وع  خ ع مة خإلدخاةحت 

صا    خ ا وإيقا     ا ةا ل خ عا   عان خ عمال خحار طرا ً      حل ق خ ض اإكل من تسب  حت 

 خإلف خجومل يام   حت حس ا ن خجلل ن خ يت حلقل  خ ض ا  دى خةص ا  عدخ خة تب ن

 من افع خ ض ا. خ اأكداعد  إتع ل  

خ ق نونراة خ   ماة حرا ل خةخ  فا ن وخ اوا و خن       خإلجا خاخن خهلرقاة ا ختا ذ   تقوم 

عااان تلاااك  خةساااوو هضااا ة ق خ احقرااا  ة إىل إح  اااة أو  إدخاياااةمع جلااا ن  اااااج خا

 خةخالفة(. خ اأدي خجلل ن خةخاصة )خحمل كم وجم  س  إىلوتقدميل    خةخ  ف ن
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 خإلدخاياة حت عدد من خ قا خاخن   خإلدخايدوخئ  خ قض ا  أم  مَت خ ةعن ا إل غ ا كما 

ن خهلرقة أخةعربة  وتعمرم عدد من خة شواخن  لحد من اعض خ توخ   خ سلبرة خ يت ا

 ره ع ل .وخ ا ب إث اتل ض واة 

تلقالاا  خهلرقااة صاا ل خ فاا ة    ً ( شااكوى وا  اا0001مت حبااث وداخيااة عاادد )  كمااا

 خ ق نونرة خ   مة. خإلج خاخنوخختذن اشأنل  

وخجلالا   خهلرقاة اادوا   حت خةا اعاة وخ اقرارم اا    م مان خ صاعوا ن خ ايت          قامت

متا  ااه    يذخ تا   ختيااث  ئا خ ا    إىلي جاع اعضال    حراث  خ اق يا    إعادخد ص ل ف ة 

عاد  اا وب اعاض خجللا ن      إىل ص خآلوخ اص ديً  وي جع اعضل    وير يرً   خ ب د خم رً 

مان  بال      رلا إ حت ن وختيافس اخن خ ايت توجاه   من حرث عد  خت ازخ  اداخية خة

خهلرقاة وتزوياد م مبا  ياام طلباه مان        أعض اوخ اع و  مع   تل  وخ  د على مك تب  خهلرقة

 معلوم ن ومسا دخن.

 إت مك فحااه وخحلاد م اه    نت ميكا وخة  ا  خإلدخاينوكد اأ  حوم خ فس د ختامًا 

ومويسا ن ختاماع خةادنا      وخ ا فرذياة   وخ قضا ئرة   ا  اع و  مان خجللا ن خ    اراة   

  وي. وإع ماا ن مج توعوي  وإعدخد

وخ    ااة     خجللاة خإلدخاياة حت خةا اعاة    حبا اية خهلرقة ةل مل  ت خيل مّم  أ كما 

 وت يعفرل  من مسوو ر تل  حت ذ ك.   وخ احقر  خإلدخاي

 ً   نونرا  ً خ ازخما  قد  تق ي    خ س وي  رس ا عابا ا  و ا ت خإلدخاية رقة خ    اة  إن

ما  تس شاد    خألصاةة   اد فراه  أ تأمل وإمن   وخياحق ق  لسلةة خ اش يعرة  علرل  فق 

 ؛خ سالةة خ ا فرذياة   أدوخن لقوخنه ةع جلة خة حت ن خةساولة علاى    إتدخااه من 

 خ  قص وخ قصوا مساقبً . أوجه ا حت 

 

 سليمان حممد الشنطي                                                                            
 ةاة الدارياة الرقاباس هيئارئي                                                                        
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 تقييم األداء احلكومي

 
ّ
ئاسي

ّ
: اجمللس الر  :أوالً

المجلس في عدم إيالء االهتمام الكافي والالزم للتقارير السنوية  استمرار .1

 (،م6118 ،م6112 ،م6112) اتسنولالمقدمة من هيئة الرقابة اإلدارية ل

 والتي من أهمها:

   بالرغم من أنها قرارات صادرة عن باسم المجلس  قرارات   إصدار

إلى  تهاديباج شر فينه لم ي  أالسيد رئيس المجلس الرئاسي، حيث 

لكي يعتبر قراراً يضم كامل  ؛وتاريخه ،ورقمه، محضر االجتماع

 أعضاء المجلس.

  ( 16إصدار العديد من القرارات باالستناد على القرار رقم ) 

القانون  ألحكامبالمخالفة  م بشأن منح تفويض بمهام،6112لسنة 

والئحته  ،عالقات العمل بإصدار قانون ؛م6111( لسنة 16رقم )

م بشأن التفويض في 1221( لسنة 62والقانون رقم ) ،التنفيذية

الذي حدد  م1221( لسنة 142رقم )دل بالقانون االختصاص والمع  

ً  ،ون محدد المدةالتفويض في االختصاص بأن يك ً  ،ومؤقتا  .ومكتوبا

ولحكومة  هيكل تنظيمي له استمرار المجلس في عمله دون إصدار .6

 وكذلك استمراره في يتم بموجبه توزيع االختصاصات،لالوفاق الوطني 

ب عنه عدم إنجاز رت  ت  األمر الذي  ،بشكل يفتقر للتنظيم والدقة هعملأداء 

ة، ذوالتشريعات الناف ،العمل والمهام المنوطة به وفقاً لالتفاق السياسي

 .التقارير السنوية السابقة للهيئةفي  هذا التنبيهرغم تكرار 

 عدم وجود خطة عمل معتمدة تحدد األولويات والسياسات العامة للدولة. .3
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 ام من التنبيه عليهشؤون الموظفين بالمجلس ، بالرغلعدم تشكيل لجنة  .4

، 6112)الهيئة في التقارير السنوية السابقة لألعوام  بل  ن ق  م  

 م.(6112،6118

العمل دون إصدار الئحة إدارية ومالية تنظم عمل المجلس، األمر الذي  .5

ترتب عنه التداخل في االختصاصات بين المجلس الرئاسي ومجلس 

 الوزراء.

لموظفي المجلس يتم على أساسه العمل دون وجود مالك وظيفي معتمد  .2

( من الالئحة التنفيذية 26المادة ) ألحكامبالمخالفة  ،شغل الوظيفة العامة

م بإصدار قانون عالقات العمل مع التوسع 6111( لسنة 16للقانون رقم )

، حيث تم من قبل المجلس ،والندب ،والنقل ،في إصدار قرارات التعيين

في حين أن المجلس  ،س الوزراءللعمل بديوان مجل الموظفين تنسيب

 الرئاسي يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة.

دون إلزام  رسمية،العمل القرارات اإليفاد في مهام التوسع في إصدار  .2

الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفدة من أجلها حال عودته ودون ذكر 

، 421،421، 432 ،141،462) أرقام: كالقرارات أجلها من الموفد المهمة

بالمخالفة لالئحة اإليفاد  م،6112( لسنة 565،542،1428، 482

م الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة 6112( لسنة 251) رقم والمبيت

الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد ألجلها حال عودته  إلزام)سابقا( 

 .إلى أرض الوطن

من اللجان المشكلة بموجب قرارات المجلس عن تقديم  العديد   تأخر   .8

ومثال هذه  ،تقاريرها في مواعيدها المحددة ضمن قرارات تشكيلها

ة قضية م بشأن تشكيل لجنة تتولى دراس6118لسنة  (222كالقرار رقم )

في الدعوى المرفوعة على الدولة الليبية أمام  شركة )سوريليك( الفرنسية
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ترتب عنه تكبد الدولة الليبية لخسائر األمر الذي  رفة التجارة بباريس،غ

 كبيرة كان باإلمكان تفاديها.

م 6112( لسنة 354التقصير في متابعة اللجنة المشكلة بالقرار رقم ) .2

وحصر  ،لتعاون مع المنظمات الدوليةا أساسوثيقة  إعدادليها إالمسند 

 .ن التعامل معهاأوتقديم مقترح بش ،وتدقيق الديون المتأخرة

إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريق  .11

الئحة العقود اإلدارية الصادرة  ألحكامبالمخالفة  ،التكليف المباشر

 م.6112( لسنة 523بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم )

وتكليف بعض  ،التوسع في إصدار قرارات تشكيل اللجان بمهام مختلفة .11

ترتب عنه عدم إنجاز عضوية أكثر من لجنة، األمر الذي الموظفين ب

 الموظف لمهامه الوظيفية األصيلة.

الذي  األمر ،بعض القرارات غير المدروسة دراسة مستفيضة إصدار .16

تجميدها  أو ،سحبها أو ،تعديلها أو ،قرارات بإلغائها إصدارترتب 

 .م6112لسنة  (634، 64)القرارين رقمي ك

( 325التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية بإصدار القرار رقم ) .13

أي الميزانية -م 6112م بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 6112لسنة 

الذي اشترط  قانون النظام المالي للدولة ألحكامالعامة للدولة، بالمخالفة 

 .إصدار قانون الميزانية العامة من السلطة التشريعية

قانون  ألحكامبالمخالفة  ،جهيز مكتب الخزينة بأبواب ونوافذ حديديةعدم ت .14

 والئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ،النظام المالي للدولة
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وغير مدرجة  ،إصدار بعض القرارات التي يترتب عنها التزام مالي .15

قانون النظام المالي  ألحكامضمن تقديرات الميزانية التسييرية، بالمخالفة 

 والئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ،للدولة

 ةتوسع لجنة المشتريات بالمجلس في عملية شراء أجهزة هواتف محمول .12

دون أخذ اإلذن المسبق من  ،وأجهزة حاسوب ،وأثاث ،وقرطاسية

وإقراره كتابياً بوجود تغطية مالية لهذه المشتريات في  ،المراقب المالي

بشأن  ،(325نية المخصصة للمجلس استناداً لقرار المجلس رقم )الميزا

( من قانون النظام المالي 61إقرار ترتيبات مالية، بالمخالفة لنص المادة )

 للدولة.

رغم وجود تجارية  قيام لجنة المشتريات بعمليات شراء عن طريق محال   .12

ا ،موزعين ووكالء معتمدين تسبب في ارتفاع تكلفة شراء األجهزة  مم 

سعر وارتفاع تكلفة المشتريات عموماً على الرغم من انخفاض  والمعدات

صرف الدوالر بالسوق الموازي، والذي لم ينعكس على قيمة توريدات 

 المجلس بالشكل المناسب.

افتقار لجنة المشتريات ألحد المتخصصين في مجال تقنية المعلومات  .18

لمعايير المطلوبة عند بالتحديد المواصفات ومطابقتها  ؛ضمن عضويتها

لعضو قانوني لضمان سالمة اإلجراءات  ها، وافتقاراألجهزةشراء 

 المتخذة.

ل نفقات جهات ذات ذمة مالية مستقلة، وتحم   ،تذاكر سفر وإقامة إصدار .12

 والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج.

 ئهرحالت أعضاخاصة لتنفيذ المجلس مع شركات طيران تعاقد  .61

جهاز الطيران الخاص المختص بذلك الرغم من وجود ب ،هوموظفي

 .والتابع للمجلس ، حتى يترتب عنه انخفاض تكلفة تذاكر السفر
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قرارات إيفاد في دورات تدريبية لموظفي المجلس دون إحالة  إصدار .61

 المرشحين من قبل لجنة التدريب.

يانتها لصفة تسليمها، افتقار كشوفات للسيارات التابعة للمجلس، وص .66

 واستالم بعض الموظفين ألكثر من سيارة

عدم قفل وتسوية العهد المالية المسلمة لبعض الموظفين وعدم اتخاذ  .63

والئحة  ،بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة اإلجراءات القانونية حيالهم

 الميزانية و الحسابات والمخازن.

مع عدم  ئالمتفرقات والطوارنفاق من بندي التوسع في الصرف واإل .64

 .يصرف بهاوجود آلية 

زمه عدم أوالتي من أهمها  ،عدم معالجة بعض المختنقات بشكل نهائي .65

ظاهرة و ،خرآوأزمة الوقود وتكرارها من حين إلى  ،توفر السيولة المالية

النازحين  وأوضاع ،تكدس القمامة في العاصمة وغيرها من المدن

 .والمهجرين

دون وجود خطة عمل يمكن االعتماد عليها، أو  المجلسعمل استمرار  .62

 اعتماد برنامج مفصل يحدد األولويات والسياسات.

استمرار المجلس في إصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس  .62

 بما يمثل مصادرة وتعسفاً وتضارباً في توزيع الصالحيات. ،الوزراء

اً في ديباجتها استمرار المجلس في إصدار قرارات بشكل متكرر معتمد .68

وغير  ،على فقرة: "ما تقضيه المصلحة العامة"، وهي عبارة فضفاضة

 بات قانونية واضحة للقرار.ب  ما لم تقترن بمس   ،محددة

المكتب عدم تحري الدقة والضبط في صياغة بعض القرارات من قبل  .62

 األمر، هابالمجلس، بما يفضي إلى صدور قرارات الحقة بتعديل القانوني
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( لسنة 16القانون رقم ) أحكاممن ( 1( فقرة )11ف لنص المادة )المخالب

 ،(144) :أرقامالقرارات ك، بإصدار قانون عالقات العمل 6111

 م.6112( لسنة 1614) ،(1124)

إهمال وتقصير المجلس الرئاسي في عدم أخذ مالحظات هيئة الرقابة  .31

والواردة في اإلدارية بعين االعتبار ومعالجة المخالفات المذكورة 

(، وعدم أخذها م6118-6112-6112التقارير السنوية للهيئة لسنوات )

 بعين االعتبار.

الالزمة حيال بعض الموضوعات المحالة من قبل  اإلجراءاتعدم اتخاذ  .31

 رئيس المجلس الرئاسي . إلى اإلداريةهيئة الرقابة 

المجلس الرئاسي بوضع ضوابط تنظم عمل المستشارين  عدم قيام .36

واألقدمية،  ،وسنوات الخبرة ،ديوان تحدد المؤهالت العلمية الختيارهمبال

وغيرها من الشروط األخرى الواجب توافرها في الوظيفة، بالمخالفة 

م، 6111( لسنة 16( من أحكام القانون رقم )131)،(3لنص المادتين )

 والئحته التنفيذية. ،عالقات العمل بإصدار

تعيين مستشارين بالمجلس، حيث بلغ توسع السيد رئيس المجلس في  .33

 ( مستشاراً.32) همعدد

قيام السيد رئيس المجلس بإحالة مواضيع للمستشار المالي بالرغم من  .34

م، وتكدس البريد 6112( لسنة 4بريل )أشغور هذه الصفة منذ شهر 

باعتبار أن  ،عنه بتكليف بديل األخير رئيس ، وعدم قياماله من يلإالمحال 

 بق مكلف بمهمة عمل بالخارج.المستشار السا

غياب التنسيق في العمل بين المجلس الرئاسي وديوان مجلس الوزراء،  .35

متداولة عن بعض والتأخر في التصرف والرد على المراسالت ال

 .الموضوعات المهمة
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تعدي المجلس على صالحيات ديوان مجلس الوزراء التنظيمية، وذلك  .32

وتسوية أوضاع  ،اتومصروف ،تقرير مخصصاتبر قرارات اصدإب

إلى ما يثبت وجود إذن الديوان بذلك  تهادون اإلشارة في ديباج ،وظيفية

 م.6112( لسنة 1346القرار رقم )ك

وتسويات وظيفية  ،وتعيين ،وندب ،قيام المجلس بإصدار قرارات نقل .32

موظفين دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين بالمجلس و  ةوترقي،

التي لم يصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيلها بعد، أو أخذ اإلذن المسبق 

من الجهة المنقول منها الموظف، بالمخالفة لقانون عالقات العمل رقم 

دون التقييد بشروط الترقية بشقيها  م والئحته التنفيذية،6111( لسنة 16)

(، 888)،(861(،)812،)(228القرارات أرقام )ك  ادية، التشجيعية()الع

(242)،(1132(،)1156(،)1152(،)1158(،)1128)،(1125)(612 )

 م.6112( لسنة 1462(،)1415(،)1632،)

ضباط وضباط صف للعمل بالمجلس بإصدار قرارات نقل قيام المجلس  .38

القانون رقم  ألحكامالرئاسي دون أن يتم إحالتهم للخدمة المدنية بالمخالفة 

 م بشأن األمن والشرطة.1226( لسنة 11)

عدم تفعيل منظومة الحضور واالنصراف لموظفي المجلس الرئاسي،  .32

وتقصير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية في إيالء األمر االهتمام الالزم 

م 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام ةالمخالفب ،من حيث االختصاص

 .التنفيذيةعالقات العمل والئحته  بإصدار قانون

إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية عن طريق  .41

الئحة العقود اإلدارية الصادرة بموجب  ألحكامالتكليف المباشر بالمخالفة 

 (11كرر ر)م م.6112( لسنة 523رقم ) -سابقاً – قرار اللجنة الشعبية العامة



 
 24 

عهدة مالية إلدارة المراسم بالمجلس قيام المجلس الرئاسي بصرف  .41

من  تغطيتهاللزيارات الخارجية رغم  ،بعض المصاريف ،لتغطية

 حسابات السفارات بالخارج .

على نقل  م، والذي ينص6112( لسنة 1111صدور القرار رقم ) .46

اختصاص شركة الخدمات العامة إلى بعض البلديات المنصوص عليها 

م بشأن اإلدارة 6116( لسنة 52قم )في القرار، بالمخالفة للقانون ر

 المحلية.

مع عدم سد العجز  ،التوسع في عطاءات شراء بنود اإلمداد الطبي .43

 والمراكز الصحية. ،الحاصل داخل المستشفيات العامة

استمرار المجلس في إصدار تذاكر سفر ونفقات إقامة وإيفاد في مهام  .44

له نفقات موظفين لجهات لها ذمة ما لية مستقلة، عمل رسمية وتحم 

والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج، مثال ذلك القرارات أرقام 

 ألحكامبالمخالفة  م6112( لسنة 1345(،)1312)،(1313(،)1316)

( مع 61تنقل بدل ر) .م6112( لسنة 251الئحة اإليفاد عالوة المبيت رقم )
 (2إمكانية دمج مع رقم )

مالية إلى جهات عامة صدور قرارات بشكل متكرر بتخصيص مبالغ  .45

القرار لمراسلة  ديباجتهادون اإلشارة في  ،خصماً من بند المتفرقات

القرارات أرقام ك ،الجهة المستفيدة بما يفيد تقدير القيمة وأوجه صرفها

 م.6112( لسنة 1316(،)1181(،)1122(،)1121)،(1122(،)1112)

يبات المالية التوسع في إصدار قرارات المناقلة بين األبواب في الترت .42

األمر الذي يفيد بعدم وجود دراسة دقيقة ومنضبطة لتقدير المصروفات 

وااللتزامات المالية لكل جهة قبل إصدار قرار باعتماد الترتيبات المالية 
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بشكل نهائي، وهو ما يسبب صعوبة مراقبة هذه المصروفات مثال ذلك 

 م.6112( لسنة 1112(،)285(،)221)،(221(،)522القرارات ارقام )

م بإجراء مناقلة 6112( لسنة 1112قيام المجلس بإصدار القرار رقم ) .42

الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، دون  ح  ن  من مخصصات التعليم وم  

ح الدراسية للطلبة الموفدين ن  وسد العجز في الم   ،مراعاة حاجة القطاع

ابالخارج الذين صدرت قرارات بإيفادهم،  ترتب عنه التأخير الذي اثر  مم 

 .على الخطط التعليمية

م بتخصيص مبالغ 6112( لسنة 1181،1126) :صدور القرارين رقمي .48

مالية تصرف من عائدات الرسم المفروض على النقد األجنبي المحدد 

م، بالمخالفة لما نصت عليه المادة 6118( لسنة 1311) بالقرار رقم

هذه العائدات تصرف بقرار خاص  التي حددت أنوالرابعة من القرار 

 ،العام ين  الد   وإضفاء ،يحدد أوجه صرفها في النفقات التي أساسها التنمية

وتسديد االلتزامات المالية المستحقة على الدولة، ومخالفة ذات القرارين 

حيث نص االتفاق السياسي المعمول به في  ،السابقين لخطوات إجرائية

عند اقتضاء وضع ترتيبات مالية طارئة )أنه  (2الفقرة ) ،المادة التاسعة

والجهات  ،وديوان المحاسبة ،البد أن تتم مشاورة مصرف ليبيا المركزي

وهذه إشارة واضحة لهيئة الرقابة اإلدارية في  (الرقابية ذات العالقة

 إجراء لم يتم استشارتها فيه.

استمرار المجلس الرئاسي في إصدار قرارات إيفاد في دورات تدريبية  .42

لموظفي المجلس دون عرض األمر على لجنة التدريب بالمجلس وهي 

( لسنة 16صاحبة االختصاص األصيل وفقاً لما نصت عليه القانون رقم )

م بشأن عالقات العمل، والتي لم تعقد أي اجتماع خالل الفترة 6111

اقرير، المشمولة بالت م، 6112يدل على عدم وجود خطة تدريبية للعام  مم 

( 1382)،(1321)،(223)،(212)،(222ومثال ذلك القرارات أرقام )

 م.6112لسنة 
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قيام المجلس بإصدار قرارات بتشكيل لجان مختلفة دون تحديد زمن تقديم  .51

 أعمالها المنجزة وانتهاء عملها.

راء في مخاطبة المجلس المتابعة بديوان مجلس الوز إدارة   قصور   .51

إحالة بعض الوزارات وإدارات ديوان مجلس الوزراء ) الرئاسي بشأن 

التي تختص  (وتقارير بعض األعمال والمشاريع ،ن المراسالتملصور 

عدم متابعة نتائج أعمال ووإنجاز التقارير حولها،  ،اإلدارة بمتابعتها

وتقديم التقارير الالزمة  ،بقرار من المجلس الرئاسي اللجان المشكلة  

 حيالها.

م بشأن 6112( لسنة 62عدم تنفيذ قرار حكومة اإلنقاذ الوطني رقم ) .56

ا إنشاء الهيئة العامة لإلسكان نتج عنه وجود جدلية في تسميتها )الهيئة  مم 

العامة لإلسكان، وزارة اإلسكان والمرافق( وعدم قيام المجلس بوضع 

 .حل جدري لذلك

 للهيئة العامة لإلسكان والمرافق. رئيس   ونائب   ية رئيس  عدم القيام بتسم .53

قيام المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي بمخاطبة وكيل وزارة  .54

بالمخالفة للرأي  ،م6112( لسنة 6524اإلسكان والمرافق بالكتاب رقم )

ال توجد ) م بأنه 6118( لسنة 1221القانوني الصادر عنه تحت رقم )

رة اإلسكان والمرافق، وأنه ال يتعامل مع الهيئة إال عن وزارة باسم وزا

 .(طريق الشؤون اإلدارية والمالية بها

قيام المجلس بإصدار قرارات بإنشاء كليات ومعاهد عليا جديدة دون   .55

الرجوع في ذلك للهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على هذه المؤسسات 

 التعليمية .
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 ثانيا : جملس الوزراء
م ترسم السياسات، وتحدد 6112للعام لمجلس لخطة عمل  وجود   عدم   .1

بما يكفل معالجة  األولويات التي على أساسها يمكن متابعتها وتقييمها

 التي تعاني منها البالد. ،واألمنية ،والمالية ،المشاكل االقتصادية

قرارين بصفته، دون  (6)ام رئيس مجلس الوزراء بإصدار عدد يق .6

( 8،2لنص المادتين) بالمخالفةس الوزراء، في اجتماعات مجل عرضهما

 من االتفاق السياسي.

قيام أمين عام مجلس الوزراء بإصدار القرارات ذات األرقام:  .3

 -م لوحظ بشأنها االتي:6112( لسنة 4،5،2،2)

  التوسع في صرف العهد المالية العينية )النثرية( لبعض اإلدارات

 التابعة لديوان مجلس الوزراء .

للعمل بديوان  ،واإلعارة ،والندب ،إصدار قرارات النقلالتوسع في  .4

واستمرار المعنيين في العمل دون وجود مالك وظيفي  رئاسة الوزراء،

م بإصدار قانون 6111( لسنة 16القانون رقم ) بالمخالفة ألحكام معتمد 

 .والئحته التنفيذية ،عالقات العمل

دون  (بنغازي)راء مدير مكتب ديوان رئاسة الوز بمهام موظف   تكليف   .5

( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،إجراءاته الوظيفية لاستكما

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111

ا ؛عدم التقيد بضوابط التعيين من حيث توفر التغطية المالية للمرتبات .2  مم 

بالمخالفة  ،أخر في صرف مرتبات بعض الموظفينترتب عليه الت

م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام

م الصادر عن السيد 6112( لسنة 1والمنشور رقم )،والئحته التنفيذية ،
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وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني المتعلق بضوابط التعيين 

 وشغل الوظيفة العامة.

كافة اللجان المشكلة بموجب  التقصير في تجميع تقارير نتائج أعمال .2

( 2مجلس رقم )القرارات صادرة عن مجلس الوزراء، بالمخالفة لقرار 

ترتب عليه تكبيد الدولة دفع مبالغ ومستحقات ، األمر الذي م6116لسنة 

 مالية كان من الممكن تالفيها.

استمرار تأخر اللجان الوزارية المشكلة بموجب قرارات مجلس  .8

 ،(2) ،(8(، )4و) م،6118( لسنة 61،64م )الوزراء، ذات األرقا

عن تقديم تقاريرها عن أعمالها  م6112لسنة  (14) ،(16(، )11)،(11)

 .لجانها للمجلس

مكتب الناطق )إلدارة التواصل واإلعالم يسم ى  استحداث جسم مواز   .2

ا (الرسمي، المكلف بإدارة الموقع الرسمي للمجلس تسبب في سلب  مم 

م، 6116( لسنة 2إلدارة بموجب القرار رقم )لاالختصاصات المناطة 

بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري لديوان مجلس 

 الوزراء. 

االمستشارين والفنيين،  ضالتقصير في التواصل مع بع .11 إلى  أد ى مم 

 وتقديم آراء مختلفة لمتخذي القرار. ،ازدواجية دراسة المعامالت

ين في عقد اجتماعاتها بصفة دورية تقصير لجنة شؤون الموظف .11

( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 54واعتيادية، بالمخالفة لنص المادة )

 آراءواستنادها على  ،عالقات العمل بإصدارم، 6111( لسنة 16)

بعض الموظفين المتقدمين بطلب ضم مدة  أحقيةن أقانونية غامضة بش

من الالئحة التنفيذية لقانون ( 22بالمخالفة لنص المادة )خبرة سابقة 

 .عالقات العمل
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 ازالت تحت اإلجراء بجميع تصنيفاتهال  اً وظيفي اً ملف (22)وجود عدد  .16

نظًرا لعدم استيفاء  ؛لم يتم إدراجها بالعدد اإلجمالي للموظفين الوظيفية

، 131، 11)المطلوبة، بالمخالفة لنصوص  واإلجراءاتغات المسو  

عالقات قانون  بإصدارم، 6111( لسنة 16من القانون رقم ) (124

 والئحته التنفيذية. ،العمل

 ،النقل ،االستمرار في إصدار قرارات شغل الوظائف بطريق )التعيين .13

سم المجلس الرئاسي لموظفين جدد للعمل بديوان إب (التعاقد،الندب 

 ،نعلى لجنة شؤون الموظفين بالديواعرضها رئاسة الوزراء، دون 

بإصدار م 6111( لسنة 16( من القانون رقم )53)لنص المادة  ةالمخالفب

( من الالئحة التنفيذية 115( و)28)لنص المادتين  عالقات العمل،قانون 

 ( من قانون النظام المالي للدولة وتعديالته 66)ونص المادة ، للقانون

 منشوري السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و

 ،م6112( لسنة 1، والسيد وزير المالية رقم ) م6112( لسنة 1قم )ر

( 1322) (،1156) (،1151) قرارات المجلس الرئاسي ذات األرقام:ك

م بالرغم من تكدس الموظفين والعاملين بالديوان، األمر 6112لسنة 

االذي ترتب عنه البطالة المقنعة، وإرباك في سير العمل؛  يدل على  مم 

 الفوضى وغياب التنظيم بشأن ضوابط التعيين وشغل الوظيفة العامة.

دون  صدور قرارات شغل الوظائف اإلدارية بديوان رئاسة الوزراء .14

قرارات كتحديد المؤهل العلمي للمعنيين أو الدرجة الوظيفية لهم، 

، م6112لسنة ( 848) (،812) (،256) المجلس الرئاسي ذات األرقام:

م 6111( لسنة 16( من القانون رقم )168فة لنص المادة )بالمخال

 والئحته التنفيذية. ،عالقات العمل بإصدار قانون

 استكمالتكليف بعض الموظفين بالديوان بمهام إدارية دون أن  .15

( 16( من القانون رقم )11إجراءاتهم الوظيفية، بالمخالفة لنص المادة )

 م، بشأن عالقات العمل.6111لسنة 
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ن قبل اإلدارة المختصة بالديوان إبداء اآلراء القانونية المطلوبة م  عدم  .12

بإحالتها  واالكتفاءعند نظرها للتظلمات والشكاوى المعروضة عليها، 

م التظلم، وذلك بالمخالفة للفقرة  إلى جهة العمل األصلية التي يتبعها مقدِّ

دار بإصم، 6111( لسنة 16( من القانون رقم )11األولى من المادة )

م، 6116( لسنة 2عالقات العمل والئحته التنفيذية، والقرار رقم )قانون 

بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري لديوان رئاسة 

وتقديم المشورة القانونية في المسائل  ،الوزراء المتمثل في إبداء الرأي

تقدم والموضوعات التي تكلف بها، دراسة الشكاوى والتظلمات التي 

 لديوان رئاسة الوزراء وإبداء الرأي حيالها.

تأخر صرف مرتبات بعض الموظفين الجدد ألكثر من سنة، استمرار  .12

( من القانون رقم 168، بالمخالفة لنص المادة )لعدم وجود تغطية مالية

  عالقات العمل بإصدار قانونم، 6111( لسنة 16)

م، والمتعلق 6112( لسنة 1ومنشور وزير المالية المفوض رقم )

 بضوابط التعيين وشغل الوظيفة العامة.

صرف عهدة مالية مستديمة لشخص ال تربطه أي عالقة وظيفية  .18

( عشرة آالف دينار، بموجب قرار أمين عام 110111بالديوان بقيمة )

م، وذلك بالمخالفة لنص المادة 6112( لسنة 8مجلس الوزراء رقم )

 والمخازن. ( من الئحة الميزانية والحسابات128)

ية في غير األغراض المخصصة لها التوسع في صرف العهد المال .12

رغم  صيانة السيارات(،  -تذاكر السفر -كروت الدفع المسبق) شراءكـ

قراري كـ، قيام ) إدارة الخزينة بالديوان ، مكتب الخدمات( بتوفيرها

 م.6112لسنة ( 5،8)ين عام مجلس الوزراء رقمي أم

اإلسهاب في صرف العهد المالية خالل السنوات الماضية وعدم إقفالها،  .61

 بلغت قيمتهام، 6111والتي يرجع بعضها إلى سنة 
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ن ألفًا وتسعمائة وتسع يثمانمائة وثمان وست (د.ل 8280222.311)

( من القانون 615درهم، بالمخالفة لنص المادة ) 311وستون دينارا و

تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي ، بشأن  م1282( لسنة 16رقم )

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.185للدولة، والمادة )

عدم سداد الديون القائمة على ديوان رئاسة الوزراء، والتي يرجع  .61

م، حيث بلغت قيمتها اإلجمالية 6111بعضها إلى سنة 

 اً وتسعمائة وخمس ،( أربعة عشر مليونًاد.ل1402250368.215)

 .دراهم (215)و ا  ن ديناريوعشر وثالثمائة وثمان   اً ن ألفيوتسع

وذلك بتوفير احتياجات خاصة  ؛توسع لجنة المشتريات في عملية الشراء .66

بالمجلس الرئاسي بموجب محضري اجتماع لجنة المشتريات رقمي 

وجود لجنة مشتريات خاصة  م، بالرغم من6112لسنة  (65،8)

ذمة مالية مستقلة، بالمخالفة ألحكام قانون ب كليهما، وتتمتع بالمجلس

 النظام المالي للدولة وتعديالته.

تقصير وإهمال رئاسة الوزراء عند إبرامها لمحاضر االتفاق مع  .63

االشركات المختصة أن تفرض عليها قائمة باألسعار النمطية،   أد ى مم 

 إلى ترتيب أعباء مالية كبيرة على ديوان رئاسة الوزراء.

إدارة المتابعة في تجميع تقارير نتائج أعمال كافة اللجان المشكلة تقصير  .64

بقرارات من المجلس الرئاسي، وخاصة ذات الطابع االستعجالي منها، 

 كالقرارات ذات االرقام:م، 6118إلى سنة  بعضها حيث يرجع

 1322 ،1644، 266، 434)و ،(م6118لسنة  1226،1214،1555)

بالقرار رقم  الواردةالختصاصات اإلدارة وذلك بالمخالفة  م(6112لسنة 

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز االداري 6116( لسنة 2)

 .لديوان رئاسة الوزراء
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عدم موافاة الهيئة بالمستندات المطلوبة والمتعلقة باختصاصات  .65

ونشاطات ادارة الشؤون االمنية واالستمرار خالل الفترة المشمولة 

 من القانون  (56، 51)لمخالفة لنص المادتين بالتقرير، با

، والئحته م، بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية وتعديله6113( لسنة 61رقم )

 .التنفيذية

م، وعدم 6112الجرد المفاجئ للخزائن والمخازن خالل سنة  قيامعدم  .62

قيامه بإعداد التقرير الدوري العام عن عمل المكتب، وذلك وفقا 

م بشأن 6116( لسنة 2الختصاصاته المنصوص عليها في القرار رقم )

 اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري لديوان رئاسة الوزراء.

ابعة لل
ّ
 اجلهات الت

ّ
ئاسي

ّ
 مجلس الر

 :مركز املعلومات والتوثيق برئاسة الوزراء

بالمخالفة ألحكام  قرار اللجنة الشعبية  ،فعام مكل   المركز بمدير   إدارة   .1

 .م بشأن تنظيم المركز6112( لسنة 221رقم ) (سابقاً )العامة 

بالمخالفة  ،لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية التزام   عدم   .6

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.

خر مالك وظيفي معتمد وذلك ان آ ،عدم تحديث المالك الوظيفي للمركز .3

م 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،م6114منذ سنة 

 ية. والئحته التنفيذ ،بإصدار قانون عالقات العمل

المنظمات  لمتطلباتحصائيات الدورية وفقاً إصدار تقارير اإلعدم  .4

( من قرار اللجنة الشعبية 3بالمخالفة ألحكام المادة ) ،المحلية والدولية

 م بشأن تنظيم المركز.6112( لسنة 221العامة )سابقاً( رقم )
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عدم التزام القطاعات والجهات العامة التابعة لرئاسة الوزراء بجمع  .5

 ،والوثائق المتعلقة بنشاطها ،والمعلومات ،داد البيانات اإلحصائيةعإو

بالمخالفة ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم  ،وإحالتها للمركز

 م بشأن تنظيم المركز.6112( لسنة 221)

ط   ؛ضعف تقرير مكتب المراجعة الداخلية .2 كافة الجوانب المالية  إذ  لم ي غ 

( لسنة 42بالمركز وفقاً ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم )

 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.6118

اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال عدد من الصكوك تعود تواريخها  عدم .2

(من الئحة الميزانية 118لسنوات سابقة بالمخالفة ألحكام المادة )

 والحسابات والمخازن.

ارتفاع معدل الصرف خالل شهر ديسمبر بقصد استنفاد مخصصات  .8

 بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ،الميزانية

  :املركز الوطني لدعم القرار

بعض الموظفين دون عرض موضوعاتهم على لجنة  أوضاع   تسوية   .1

م 6111( لسنة 16حكام القانون رقم )ألبالمخالفة  ،شؤون الموظفين

 والئحته التنفيذية.  ،بإصدار قانون  عالقات العمل

القانون رقم  ألحكامبالمخالفة ، مالك وظيفي معتمد للمركز وجود   عدم   .6

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون  عالقات العمل6111( لسنة 16)

 ،لجنة شون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري التزام   عدم   .3

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة 

 العمل والئحته التنفيذية.

 م . 6112كز خالل سنة خطة عمل لتسيير عمل المر عدم وجود .4
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 قلة البرامج التدريبية المتخصصة للرفع من كفاءة الموظفين. .5

 مكانيات الالزمة  لدعم المركز وتطويره.عدم توفر اإل .2

لعدد النظر  دونمالية ألعضاء لجنة شؤون الموظفين  مكافأة   صرف   .2

( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) اجتماعاتها الشهرية المنعقدة،

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111

اإلجراءات الالزمة السترجاع عدد من السيارات المملوكة  ذ  اتخا عدم   .8

 شخاص انتهت عالقتهم الوظيفية بالمركز.أللمركز وبعهدة 

بالمخالفة ألحكام الئحة  ،بطريق التكليف المباشر صيانة   عقود   برام  إ .2

 العقود اإلدارية.

للمراقب  (،ومكافآت لغير العاملين ،تعابأبند ) صرف   إذن   صدور   .11

 .بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولةومدير عام المركز )سابقاً(  ،المالي

تدوين جميع البيانات الالزمة إلتمام الصرف )بيانات االعتمادات  عدم .11

ة بالمخالفة ألحكام الماد ،المالية الخاصة بكل بند( على أذونات الصرف

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. 22)

القيام بالصرف دون اعتماد مكتب المراجعة الداخلية على أذونات  .16

 الصرف. 

شراف والتحقق من حسن تطبيق قصور أداء المراقب المالي في اإل .13

 بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.  ،القواعد المالية

بالمخالفة ألحكام  ،قب المالي بإعداد التقارير الدوريةعدم قيام المرا .14

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. 65المادة )
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واستيفاء التوقيع  ،تدقيق والتأكد من صحة البياناتالعداد الصكوك دون إ .15

بالمخالفة ألحكام الئحة  ،على أذونات الصرف من قبل المخولين

 الميزانية والحسابات والمخازن. 

بالمخالفة ألحكام  ،ختم الصرف على كافة أذونات الصرف عدم وجود .12

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. 115المادة )

دون العمل على  وجود التزامات مالية قائمة على المركز لسنوات سابقة .12

وستة عشر  ( ستمائةد.ل 2120211بقيمة )عن البابين األول تسويتها 

 ،( مليونيند.ل 602110221والباب الثاني بقيمة ) ،وستمائة دينار ،لفاً أ

 .وتسعمائة وسبعون ديناراً  ،لفأوستمائة و

ز إدارة املدن التارخيية  جها

بالمخالفة ألحكام قرار وكيل وزارة  ،عام   مدير   ل  ب  ن ق  م   الجهاز   إدارة   .1

م بشأن 6113( لسنة 362الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية رقم )

"يتولى إدارة الجهاز مجلس  :الذي نص على انللجهاز الهيكل التنظيمي 

 إدارة من رئيس واربعة أعضاء".

ا ،خرآلى إمن مكان  نقلهو ،مقر دائم للجهاز عدم  وجود   .6 لى إ أد ى مم 

 على الوجه المطلوب. عملهإعاقة أداء 

لى جهات مختلفة منذ إاإلداري للجهاز من حيث التبعية  االستقرار   عدم   .3

لى عدم القدرة على رسم سياسة واضحة ومحددة لتحقيق إ أد ى ،نشائهإ

 أهدافه.

" مع موظفين تابعين لجهات " متعاونين  بصفة  عمل   عقود   القيام بإبرام   .4

قم م بشأن الر6114( لسنة 8ألحكام القانون رقم ) بالمخالفة ،أخرى
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م 6111( لسنة 16، والقانون رقم )الوطني لمنع االزدواج الوظيفي

 .والئحته التنفيذية ،بإصدار قانون عالقات العمل

 ،لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري عدم التزام .5

دار قانون عالقات م بإص6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية. ،العمل

في غالب  ذوي الخبرة والمختصين في عدة مجاالت مننقص الموظفين  .2

 المكاتب.

 ؛والتجهيزات الحديثة ،والمعدات ،األجهزة ،في اإلمكانيات نقص  وجود  .2

 للرفع من كفاءة مستوى العمل.

على كافة عدم تدوين بيانات االعتمادات المالية الخاصة بكل باب  .8

 والحسابات ،بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية ،أذونات الصرف

 .والمخازن،

، وعدم القدرة على سدادها ،مة على الجهازمالية متراك   التزامات   وجود   .2

وخمسة  ،لفاً أن يوست وثمانية   ( ثالثمائة  د.ل 3280125)حيث تقد ر بـ

 ن دينارا.يوسبع

ا ؛ة المدن والمباني التاريخيةبصيانة وترقيم وحماي القيام   عدم   .11 ساهم  مم 

( لسنة 3بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،في ضياعها وانهيار العديد منها

 ،م بشأن حماية اآلثار والمتاحف والمدن والمباني التاريخية1225

( 362وقرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية رقم )

 م بشأن الهيكل التنظيمي.6113لسنة 

عداد إب (عمالاأل ة التنمية للحلول التقنية وتطويربواب)قيام شركة  .11

، دور األخير على اعتمادهحيث اكتفى  ،وصياغة العقد المبرم مع الجهاز
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عداد إلزمت الجهات بأدارية التي كام الئحة العقود اإلبالمخالفة ألح

، إضافة لعدم تحديد المدة الالزمة النتهاء نماذج للعقود اإلدارية المبرمة

 .العقد

  :صندوق ليبيا للمساعدات

 مجلس اإلدارة بعقد اجتماعاته بشكل دوري منذ تشكيله.  التزام   عدم   .1

 .اإلدارةصدار القرارات دون التنسيق مع مجلس إالعام في  المدير   توسع   .6

نقل، ندب، منح إجازة دون ، ديد من القرارات الوظيفية) ترقيةصدار العإ .3

بالمخالفة ألحكام  ،على لجنة شؤون الموظفينعرضها مرتب( دون 

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية.  

حديد مكافآت م عند المجلس بشان ت6118( لسنة 5صدور القرار رقم ) .4

بالمخالفة ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة أعضاء مجلس االدارة 

 بشأن................ م6112( لسنة 324)سابقا( رقم )

بالمخالفة  ،المالية لبعض العاملين المكافآت   ح  ن  في م   وجود ازدواجية .5

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.

اإلدارات مع المهام المكلفين  مديريمؤهالت بعض  تناسب   عدم    .2

( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،شراف عليهابإدارتها واإل

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111

 استناداً  مهامهحيث باشر  ،ملف وظيفي لمدير عام الصندوق وجود   عدم   .2

القاضي بتسمية مديراً عاماً  م6112( لسنة 221على القرار رقم )

 .للصندوق
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الدوام الرسمي الموظفين بمواعيد  وعدم التزام جل   ،إداري تسيب   وجود   .8

وفقاً ألحكام القانون رقم  جراءات الالزمة حيال المخالفينوعدم اتخاذ اإل

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16)

وعدم تشكيل لجنة  ن،موظفيالتدريبية لتدريب  وخطط   ج  ام  ر  ب   عدم  وجود   .2

م 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،تدريب بالصندوق

والهيكل التنظيمي  ،والئحته التنفيذية ،بإصدار قانون عالقات العمل

 للصندوق.

 عاميأي اجتماع خالل لتزام لجنة شؤون الموظفين بعقد إعدم  .11

م 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،م(6112 -م6118)

 والئحته التنفيذية.   ،بإصدار قانون عالقات العمل

ا ،المبالغة في قيم المكافآت والمزايا الخاصة بمجلس اإلدارة .11 ب ترت   مم 

 عليها  التزامات مالية كبيرة على الصندوق.

ي لبعض أذونات الصرف وإغفال استيفاء ضعف التعزيز المستند .16

بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية  ،ذن الصرفإالبيانات المرفقة مع 

 والحسابات والمخازن. 

بالمخالفة لالئحة الميزانية  ،عدم القيام بإجراء الجرد المفاجئ للخزينة .13

 والحسابات والمخازن. 

مالية لمدير مكتب المراجعة الداخلية لمواجهة مصروفات  عهدة   صرف   .14

 بالمخالفة لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ،مالية

عدم استرجاع ودائع وأمانات الصندوق المالية الموجودة في حسابات  .15

 السفارات الليبية بالخارج.
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صرف عهد مالية لمهمات سفر داخلية دون تحميلها على بند نفقات   .12

م بشان 6112( لسنة 251ألحكام القرار رقم )ر والمبيت بالمخالفة السف

الئحة االيفاد وعالوة المبيت ونظام القانون المالي للدولة، والئحة 

 .الميزانية والحسابات والمخازن

  مصلحة التخطيط العمراني:

بالمخالفة ألحكام قرار المجلس  ،بواسطة رئيس مكلف المصلحة   إدارة   .1

م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط 6112( لسنة 224الرئاسي رقم )

والتي تنص على ان " تدار المصلحة بمجلس إدارة يتكون  ،العمراني

من رئيس ونائب وثالثة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس 

 ."الوزراء

( 2بالمخالفة ألحكام المادة ) ،وتنظيم داخلي ،هيكل تنظيميعدم وجود  .6

م بإعادة تنظيم 6112( لسنة 224من قرار المجلس الرئاسي رقم )

 مصلحة التخطيط العمراني.

لتابعين لموظفين  بعدهاقرارات ترقية من الدرجة العاشرة فما  دورص .3

بالمخالفة ألحكام م، 6112( لسنة 41 -31كـقرارين رقم )للمصلحة 

م 6111( لسنة 16( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )116المادة )

 عالقات العمل.بإصدار قانون 

إصدار بعض قرارات النقل وإجازة بدون مرتب دون العرض على  .4

( لسنة 16بالمخالفة لالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ،لجنة شؤون الموظفين

 م بشان عالقات العمل.6111

لتزام بساعات اإلعدم و ،التسيب اإلداري ظاهرة   قصور في معالجة  ال .5

عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المتغيبين عن و ،الدوام الرسمي
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بإصدار قانون عالقات م 6111( لسنة 16بالمخالفة للقانون رقم ) ،العمل

 .العمل

من كفاءة الخطة التدريبية المستهدفة للتطوير والرفع  في تنفيذ   التقصير   .2

 م 6112 العامالموظفين خالل 

اإلجراءات المالية الالزمة حيال الصكوك المالية المعلقة منذ  اتخاذ   عدم   .2

( د.ل 601210586.812قيمة )ـب، اً ( صك312بلغ عددها )حيث  ؛سنوات

ن ديناراً وثمانمائة وتسعة ين وثمانيثناوخمسمائة و ،لفاً أن يمليونين وسبع

 م(.6112م، 6118م، 6112م، 6112م، 6115) سنواتالعن دراهم 

خر حساب ، إذ  أن  آالحساب الختامي للمصلحة منذ سنوات عداد  إ عدم   .8

 بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة. ،م6116ختامي تم إعداده سنة 

 قيمتهامانات بلغت مالية في حساب الودائع واأل قيمة   وجود   .2

واربعمائة وسبعة  ،مليوناً ربعة عشر أ( د.ل 1404320621.282)

ن يوتسعمائة وستة وثمان ،ن ديناراً يلفاً ومائتان واحد وسبعأ نوثالثي

بالمخالفة لالئحة الميزانية والحسابات  ،م6112من السنة المالية  درهماً،

 والمخازن.

 توقف أعمال اللجنة الفنية لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية .11

لعدم تسمية لجنة اإلدارة  ؛نية للمصلحةعمال الفالمختصة بكافة األ

( 3المختصة بتشكيل اللجنة وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 م بشأن التخطيط العمراني.6111لسنة 

  :اهليئة العامة للبيئة

وظيفية بتسوية أوضاع بعض الموظفين وترقيتهم ترقية  قرارات   صدور   .1

بإصدار م 6111( لسنة 16تشجيعيه بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 .قانون عالقات العمل، والئحته التنفيذية
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م بشأن صرف 6111( لسنة 21) قيام رئيس الهيئة بإصدار القرار رقم .6

يس وأعضاء فريق ( سبعمائة دينار لرئ211مكافأة مالية شهرية بقيمة )

م اعتباراً 6118( لسنة 628بموجب القرار رقم ) نقل المعرفة المشكل  

بالمخالفة للوائح والقوانين  ،م2/11/6112م حتى 31/2/6112من 

 المعمول بها. 

 ،والمكاتب ،اإلدارات مديريتوافق المؤهالت العلمية لبعض  عدم   .3

 بالبقاء بهاالتزامهم  مع الوظائف القيادية المكلفين بها، وعدم  واألقسام

م 6111( لسنة 16ثناء الدوام الرسمي بالمخالفة ألحكام القانون رقم )أ

 .بإصدار قانون عالقات العمل، والئحته التنفيذية

 عاميلجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية خالل  عدم إلتزام .4

فيذية ( من الالئحة التن54بالمخالفة ألحكام المادة )م(، 6112، 6118)

 عالقات العمل. بإصدار قانونم 6111( لسنة 16للقانون رقم )

بالمخالفة ألحكام الفقرة الخامسة من المادة  ،عالمي للهيئةغياب الدور اإل .5

م بإنشاء 6111( لسنة 623( من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )3)

 الهيئة العامة للبيئة.

م 6118 بـعامم مقارنة 6112 عامتدني قيمة اإليرادات المحققة خالل  .2

 يرادات. %( من اإل32بمعدل )

بالمخالفة  ،م6118عدم تسوية بعض العهد المالية الممنوحة خالل سنة  .2

 لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن. 

بالمخالفة ألحكام  ،م6118التأخر في إقفال الحساب الختامي للهيئة لسنة  .8

 للدولة.( من قانون النظام المالي 63المادة )
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وأحكام  المستندية،المراجعة الداخلية في متابعة الدورة  مكتب   قصور   .2

 ،عداد التقارير الدوريةإو ،الرقابة والمتابعة للحسابات المصرفية للهيئة

( من 8بالمخالفة ألحكام المادة ) ،قفال العهدإو ،وجرد الخزينة المفاجئ

ماد الهيكل م بشأن اعت6116( لسنة 341قرار مجلس الوزراء رقم )

 التنظيمي للهيئة. 

( عقود مصنف بموجب إذن الصرف رقم 4مالية لعدد ) مبالغ   صرف   .11

م خاصة بالباب األول بالمخالفة لمنشور رئيس 6118( لسنة 8/16)

م بشأن التقيد 5/11/6115( بتاريخ 2334ديوان المحاسبة رقم )

 م بشأن الرقم الوطني.6114( لسنة 8وااللتزام بالقانون رقم )

( من بند 2/16مالية بموجب إذن الصرف رقم ) مكافأة   صرف   .11

 بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة. ،المرتبات

( لسنة 3/11قيمة رصيد إجازة بموجب إذن الصرف رقم ) صرف   .16

( لسنة 16( من القانون رقم )36) المادةلنص بالمخالفة ألحكام  ،م6118

 . ، والئحته التنفيذيةعالقات العمل إصدار قانونم بشأن 6111

 :اهليئة العامة للخيالة واملسرح والفنون

ا أكثر من مرة نقلهاو ،إدارة الهيئة في مقر معين استقرار   عدم   .1  أد ى مم 

 .بهاإلى إرباك سير العمل 

 حجم الكادر الوظيفي مع القدرة االستيعابية لمقر الهيئة. تناسب   عدم   .6

والتقيد  ،في حفظ واعتماد سجالت الحضور واالنصراف القصور   .3

م 6111( لسنة 16ة ألحكام القانون رقم )بالمخالف   ،بالدوام الرسمي

 والئحته التنفيذية. ،بإصدار قانون عالقات العمل
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القيام بتكليف شركة الفضاء والمحيط ألعمال النظافة بقيمة  .4

دون العرض على  ،شهرياً  ن ألف دينار  ي( ثالثة وعشرد.ل630111)

 .لجنة المشتريات

تمثل الديون لصالح بعض الشركات واألشخاص  قيمة   ارتفاع   .5

( سبعة عشر د.ل 1202260111)مصروفات عمومية للباب الثاني تقدر 

 لف.أن يوسبعمائة واثنان وسبع ،مليوناً 

القيام بعمليات شراء عن طريق التكليف المباشر دون عرضها على  .2

 .مخالفة لقرار تشكيل اللجنةلجنة المشتريات بال

حكام م بالمخالفة أل6118الحساب الختامي للهيئة خالل العام  عداد  إ عدم   .2

 ، والئحة الميزانية والحسابات المخازن.قانون النظام المالي للدولة

ضعف التعزيز المستندي في اغلب مصروفات الهيئة بالمخالفة ألحكام  .8

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

بالمخالفة ألحكام  ،لحصر األصول الثابتة والمنقولةسجل  عدم وجود .2

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية خالل سنة  التزام   عدم   .11

م بإصدار 6111( لسنة 16رقم ) بالمخالفة ألحكام القانون ،م6112

 ية.التنفيذ تهوالئح ،عالقات العمل قانون

والعمل  ،العرض والمسارح بمختلف المدن ور  د   وتوثيق   حصر   عدم   .11

 على استرجاع الخارج عن سيطرتها.
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 :الشركة العامة للكهرباء

ن قبل رئيس مجلس غلب محاضر لجنة شؤون العاملين م  أ اعتماد   عدم   .1

 .اإلدارة

 التأخر في اعتماد المالك الوظيفي . .6

 مة للعمل اإلضافي.الشركة بتطبيق اللوائح والقوانين المنظ   عدم قيام .3

التوسع في إصدار قرارات االيفاد للمهام الخارجية التي لم تقدم صالحاً  .4

 .للشركة على قدر إهدار المال العام

ن أم بش6118( لسنة 15قرار المجلس الرئاسي رقم ) حكام  أ مخالفة   .5

العمل ألعضاء مجلس صالحية من حيث ازدواجية إ حكامأ تقرير  

 اإلدارة.

وعدم وجود محاضر  ،المناط بهابالدور  قيام هيئة المراقبة للشركة عدم   .2

 الجتماعاتها.

 .قيام الشركة بندب بعض مستخدميها لجهات أخرى ال تعرف تبعيتها .2

إدارية ومالية دون االستفادة من تخصصاتهم  تكليف مهندسين بأعمال   .8

 بها. المعينين

ا ،وعالوة خطر ،وجود تأمين صحي عدم   .2 جعل بعض الفنيين  مم 

 ،خاصة في محطات التوليد ،والمهندسين يعزفون عن العمل الميداني

 وأبراج نقل الطاقة.
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التأخر في إعداد الخطط والدراسات التي من شأنها إيجاد بدائل للطاقة  .11

والمتخصصين والرياح واالستعانة بخبرات  الشمسية كالطاقة الكهربائية

 وبالدول الرائدة في هذا المجال.

 وضعف الجباية ألغلب المناطق. ،في تحصيل ديون الشركة التأخر   .11

في إيجاد حلول جدرية ونهائية بدال من الحلول المؤقتة  ة  الجدي   عدم   .16

 والسريعة والطارئة للطاقة الكهربائية.

 تخصصة.على رفع كفاءة الموظفين بإيفادهم في دورات م العمل   عدم   .13

اقتصار االستفادة من العالوة المهنية على المديرين وأصحاب الدرجات  .14

 العليا دون أصحاب الدرجات الدنيا والوظائف الخدمية. 

بـمبلغ  إهدار مبالغ مالية كبيرة لصيانة سيارات وأليات الشركة تقدر .15

وستمائة  ،لفاً أن يوتسعمائة وسبعة وتسع ،( مليونين602220232.221)

م كان 13/11/6118حتى تاريخ  ،درهماً  221و ،ن ديناراً يوتسعة وثالث

 .من الممكن تفاديها لو وجدت ورشة متخصصة للصيانة بالشركة

استمرار صرف العهد المالية لبعض العاملين مع عدم قفل العهد السابقة   .12

 بالمخالفة. 

الشبكة عجز مجلس اإلدارة على إيجاد الحلول المناسبة الستقرار  .12

 الكهربائية رغم دعم الشركة بمبالغ مالية كبيرة.

بالمخالفة لقرار المدير  ،استالم بعض الموظفين ألكثر من سيارة .18

اإلبقاء على سيارة واحدة حدد   الذيم 6118( لسنة 325التنفيذي رقم )

 لكل مستخدم.
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التابعة  "الشفرات" االتصال بطاقات عدم معرفة مستخدمي أغلب .12

( ثالثة 3111ا )اتخاذ إجراءات بقفلها حيث بلغ عدده وعدم ،للشركة

 . بطاقةف الآ

عدم استكمال صيانة بعض المحطات الكهربائية كمحطتي "شمال  .61

( ميجا وات، على الرغم من 241) إنتاجيةبنغازي والزاوية" بقدرة 

وجودهما خارج مناطق االشتباكات المسلحة وتوقفهما عن العمل ألكثر 

 شهراً. 18من 

ا لصالح إدارة توزيع مكهرباء تم صرفه تيمحط( 6عدد ) وجود   .61

 ا.ملم يتم التعرف على أماكن تركيبه ،المرقب

 إلى وصلت قيمتهاإيجار السكن لبعض المستخدمين حيث  قيمة   ارتفاع   .66

باإلضافة لعدم التقيد بشرط المسافة  ،دينار شهريا آالف( ستة 2111)

 والصفة لبعض المستخدمين.

للمحطات دورية  ، وصياناتوكشوفات ،عمرات جسيمة إجراء   عدم   .63

 واالكتفاء بإجراء صيانة عاجلة   لخطة عمل محددة   وفقاً الكهربائية 

 وسريعة فقط.

حتى  ايا( قض2212ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الشركة حيث بلغت ) .64

 م.6118نهاية سنة 

االعتماد على الغاز الطبيعي في تزويد بعض المحطات وهو األقل  عدم   .65

  ضرراً للبيئة. و أعلىتكلفة 
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 :شركة الصناعات الكهربائية

 ،م6118هيئة المراقبة بإعداد تقرير عن نشاط الشركة لسنة  قيام   عدم   .1

 ن النشاط التجاري.أم بش6111( لسنة 63القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة 

االشركة ب إدارةقيام رئيس مجلس  .6 رسة اختصاصات مدير عام مم 

بالمخالفة  ،م6112( لسنة 41لقرار مجلس اإلدارة رقم ) اً الشركة وفق

ميدلك والشركة ) تي( من االتفاقية المبرمة بين شرك2-6-6للمادة )

 .(العامة للكهرباء

الدوام مواعيد بوعدم تقيد العاملين  ،تسيب إداري بالشركةالوجود  .3

م بإصدار 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،الرسمي

 والئحته التنفيذية. ،قانون عالقات العمل

( 8أكثر من )تجاوزت مدة  ندبهم منتدبين المن الموظفين  عدد   وجود   .4

م بإصدار 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،سنوات

 التنفيذية. والئحته  ،قانون عالقات العمل

 . % من اإلنتاج المستهدف63عدم بلوغ اإلنتاج الفعلي إلى ما نسبته  .5

سوية الخاصة بحسابات الشركة في رة الت  ك  مذ   بإعداد   القيام   عدم   .2

 المصارف.

للموظفين دون الحصول على ضمانات  سلف   الشركة بإعطاء   قيام   .2

ا ؛لتحصيلها وانقطاع أصحابها عن  ، هااسترجاعإلى عدم  أد ى مم 

 العمل.

دون  (نصف مليون يورو)بمبالغ كبيرة تتجاوز  شراء   بعمليات   القيام   .8

وعدم معايرة البضاعة في  ،وجود عقود مبرمة مع الشركات األخرى

 .مختصة الدولة المنشأ من خالل لجنة تفتيش
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( د.ل 310111المدير العام على مكافأة مالية مقطوعة بمقدار)  حصول   .2

في حين أنه موظف بالشركة العامة للكهرباء  ،سنوياً  ن ألف دينار  يثالث

 ألحكامبالمخالفة  ،وجود قرار ندب لهعدم  مع ،يتقاضى مرتبه منها

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16القانون رقم )

 ن الرقم الوطني. أم بش6114( لسنة 8التنفيذية والقانون رقم )

 الوزاراتثالثًا : 
 وزارة الصحة:

للوحدات الصحية بالمناطق بالتعاقد بالرغم من العدد  الموافقات   منح   .1

والتعاقد مع تخصصات ال حاجة  ،الكبير من الموظفين بتلك الوحدات

 .للوحدات بها

 ألحالتهاغياب الدورة المستندية في تسجيل المراسالت والتقارير تمهيدا  .6

ا ؛للوزير وعدم معرفة  ،المراسالت والتقارير نتج عنه ضياع بعض مم 

 .إجراءتم بها من  ما

 وزارة في إعداد المالك الوظيفي.التأخر  .3

 خطة عمل معتمدة للوزارة. وجود   عدم   .4

منوحة لها مكافأة استناًدا عدد من الموظفين إلى اللجان الدائمة الم إضافة   .5

مادة )االستعانة بمن تراه مناسبًا( بالقرار، بالمخالفة للمادة رقم على 

 م .6113لسنة  426من قرار مجلس الوزراء رقم  (12)

تعثر تفعيل العقد المبرم مع إحدى الشركات اإليطالية للتخلص من  .2

ا ؛واألدوية منتهية الصالحية ،المخلفات الطبية إلى تراكمها  أد ى مم 

 .ازن على استيعابهاوعدم قدرة المخ ،وتكدسها
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موظف من مكتب المراجعة الداخلية باللجان الخاصة  وجود   عدم   .2

 بالرغم من أن   ،بالمراجعة الخارجية اللتزامات ومصروفات الوزارة

ب المراجعة تعمل هذه اللجان اختصاص أصيل من اختصاصات مك

 الداخلية.

اتباع أي معايير فنية أو العالج ألكثر من مصحة دون  تسعيرة   اعتماد   .8

 مالية.

قيام وزارة االقتصاد بمنح تراخيص مزاولة النشاط الصحي للمراكز  .2

دون الرجوع إلى وزارة الصحة صاحبة  ،الصحية والصيدليات الخاصة

 .هذا اإلذناالختصاص في منح 

في متابعة القضايا المرفوعة على الوزارة سواء داخل ليبيا أو  التقصير    .11

مطالبة بتعويضات مالية كبيرة نتيجة لعدم متابعة لجان الو ،خارجها

 .الجرحى والمرضى

قيام السفارات الليبية بالدول التي بها مرضى أو جرحى ليبيين  عدم   .11

المستندات المتعلقة بالتعاقدات  إحالة   وعدمبالتنسيق مع وزارة الصحة 

ا ؛إليها ة على الدعاوي المرفوعالوزارة في الرد  تأخرتسبب في  مم 

 .ضدها و مواجهتها، وخسارتها أحياناً 

ا ؛دور إدارة التفتيش بالوزارة تفعيل   عدم   .16 إلى  تهاون المسؤولين  أد ى مم 

الضبط القضائي ألعضاء  بقطاع الصحة، وعدم منح صفة مأمور

 .عن أداء مهامهم بالشكل المطلوب لعرقلتهم أد ى ؛اإلدارة

في إصدار قرارات الترفيع للمستشفيات القروية والمراكز  التوسع   .13

حيث وصل عددها إلى حوالي  ،التخصصية من قبل الحكومات المتعاقبة

فنية المعايير للإداري ًا ومالي ًا دون النظر  مستقالً  اً صحي اً ( مرفق666)

 واالحتياجات الفعلية لذلك. ،علميةالو
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اصر الفنية العاملة بمراكز غسيل والتطوير الالزمين للعن التدريب   قلة   .14

لى مع سوء توزيع مراكز الغسيل، إضافة إلى البطء في توريد الك  

 واألجهزة الخاصة بالغسيل. ،والمستلزمات ،المشغالت

امنظومة إلكترونية لربط جميع مراكز الكلى  في إعداد   التأخر   .15 يساعد  مم 

ووضع حلول  ،على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة بهذا الشأن

الذين ترفض معظم المراكز  (مرضى اإليدز)للحاالت الخاصة مثل 

 استقبالهم.

الطبية المغتربة نتيجة لعدم االلتزام بإحالة النسب  العناصر   هجرة   .12

تأخير إتمام ، إضافة إلى المخصصة بالعملة الصعبة حسب التعاقد

ن المستشفيات مر الذي أث ر  سلبًا على العديد م، اآلإجراءاتهم المالية

 والوحدات الصحية التي كانت معتمدة على هذه العناصر.

ن اإلمداد في األدوية العامة والتخصصية ومستلزمات بالرغم من تحسِّ  .12

إال أنه لوحظ شكوى العديد من الوحدات الصحية من النقص  ،التشغيل

ا ،في هذه المواد  يدل على وجود مشاكل في آلية التوزيع. مم 

، إضافة إلى عدم وضع حلول لمشكلة شاريع الصيانةعدم استكمال م .18

لمراكز اإلدارية منذ سنوات المشاريع المكلف بها جهاز تنمية وتطوير ا

 .سابقة

إغفال المراكز و ،تركيز مشاريع الصيانة على عدد من المستشفيات .12

التي كانت ستخفف العبء على  ،والوحدات الصحية بالمناطق

 دين وحجم الخدمات.المستشفيات من حيث عدد المترد

 ،ن توزيع العناصر الطبيةأتنسيق ومتابعة من الوزارة بش عدم وجود .61

مراكز وال ،والوحدات ،بين المستشفيات العامة ،والطبية المساعدة

 .قلة هذه العناصرالصحية 
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إيجار سكن لبعض موظفي الوزارة دون تشكيل لجان معاينة  عقود   إبرام   .61

للعقار المؤجر لمطابقة سعر اإليجار مع حالة العقار ونوعه، إضافة إلى 

 توفير سكن لموظفين ال تشملهم شروط االستفادة من هذا األمر.

 اجلهات التابعة للوزارة

 :املركز الوطني للقلب

قرار  ألحكامبالمخالفة  ،ير مساعدد  ير عام وممد   بل  ن ق  م   المركز   إدارة   .1

م بشأن نقل تبعية 6114( لسنة 31اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم )

 المركز.

ا أد ى لعدم ،بالمركز مد خاصِّ معت   تنظيم داخلي  عدم وجود  .6 تفعيل  مم 

 .بعض المكاتب واألقسام

 .إدارية ومالية لتنظيم عمل المركزلوائح  عدم وجود .3

وظيفي معتمد منذ  أخر مالك  أن   إذ   ،تحديث المالك الوظيفي للمركز عدم   .4

م بإصدار 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،م6112سنة 

 والئحته التنفيذية. ،قانون عالقات العمل

وغياب  ،العام في اإلشراف على حسن سير العمل المدير   تقصير   .5

 ات التنظيمية بالمركز.التنسيق والتواصل بين جميع التقسيم

مع مهام اإلدارات  المؤهالت العلمية لبعض القياديين تناسب   عدم   .2

 المكلفين بها.

بإصدار قانون عالقات  م6111( لسنة 16القانون رقم ) أحكاممخالفة  .2

 تي:والئحته التنفيذية من حيث اآل ،العمل

   وظيفية دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين. قرارات   إصدار 
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   ثانوي. مؤهل ثان   يحمل   قسم   ة برئاسة رئيس  تحقيق دائم تشكيل لجنة 

   إقراره في  تسوية أوضاع وظيفية بالمخالفة لما تم   قرارات   إصدار

 محاضر لجنة شؤون الموظفين.

   بعقد  م6118نة شؤون الموظفين خالل سنة لج التزام عدم

 .ا الدوريةاجتماعاته  

 ألحكامبالمخالفة  ،هيئةاللى إمن القرارات الصادرة  نسخة   إحالة دم  ع .8

هيئة الرقابة اإلدارية وتعديله، م بإنشاء 6113( لسنة 61القانون رقم )

 .والئحته التنفيذية

تدريبية للرفع من كفاءة الموظفين  وال خطة   ،تدريب لجنة  عدم  وجود   .2

( من 82-88المادتين ) ألحكامبالمخالفة  ،والعناصر الطبية المساعدة

عالقات  قانون بإصدارم 6111( لسنة 16الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 العمل.

بإعداد التقارير الدورية  ،واألقسام ،واإلدارات ،إدارة المركز عدم قيام .11

بالمخالفة لقرار وزير الصحة المفوض   عملها،والسنوية عن نشاط سير 

 م .6118( لسنة 545رقم )

  .منه الالزمة للحد   اإلجراءاتاتخاذ  وعدم ،بالمركز داري  إب تسي   وجود   .11

مالية قائمة على المركز منذ سنوات سابقة بلغت قيمتها  التزامات   وجود   .16

 ( عشرة ماليين دينار.د.ل 1101110111كثر من )أ

حيث لم يقم  ؛المراجعة الداخلية في أداء مهامه المناطة به مكتب   قصور   .13

بالمخالفة  ،م(6112-م 6118تقارير دورية خالل العامين ) عدادإب

 والئحته الميزانية و الحسابات والمخازن ،القانون المالي للدولة ألحكام

 .باإلضافة إلى قرار المركز التنظيمي
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وعدم  ،الشطب والتعديل في تقارير الجرد السنوي للمركز كثرة   وجود   .14

 اذج الجرد السنوي. توقيع بعض أعضاء لجان الجرد على بعض نم

 ،لجنة المشتريات على عرض واحد فقط في محاضر اجتماعاتها اعتماد   .15

 .م6112( لسنة 523رقم ) الئحة العقود اإلدارية ألحكامبالمخالفة 

جميعها نهاية سنة لها ( اجتماع 16عدد )عقد لجنة المشتريات  قيام .12

استنفاد اعتمادات بعض البنود المدرجة وذلك لغرض  ؛م6118

 والمخازن. ،والحسابات ،الئحة الميزانية ألحكامبالمخالفة  ،بالميزانية

محاباة و ،وبمكافأة شهرية ،ير إدارة بعضوية أربع  لجان دائمةمد   تكليف   .12

 خر.بعض الموظفين عن البعض اآل

ص إلقامة اإلجراءات الالزمة السترجاع السكن المخص   اتخاذ   عدم   .18

ليست لديهم أي  أشخاصبل ن ق  م   والمستغل   األجنبيةالعناصر الطبية 

( ستة د.ل 220111ستئجار مبنى سكني بقيمة )إوالقيام ب ،عالقة بالمركز

ان الف دينار سنوياً يوست  للمال العام.  اً هدارإ يعد   مم 

استئجار وسائل نقل لجلب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة  .12

بالرغم  ،لف دينار سنوياً أن ي( مائة وعشرد.ل1610111بالمركز بقيمة )

ا ،صيانة إلىمن وجود بعض السيارات التابعة للمركز  تحتاج   يعد   مم 

 للمال العام. اً إهدار

 :مستشفى اخلضراء العام

 م. 6112خطة عمل للمستشفى للعام  وجود   عدم   .1

 مالك وظيفي معتمد. وجود   عدم   .6

الصادرة تزام بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاته وقراراته لعدم اال .3

بالمخالفة  ،هيئةلعنه وصور من مراسالته التي ترتب التزامات مالية ل
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م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية  6113( لسنة 61القانون رقم ) ألحكام

 .وتعديله والئحته التنفيذية

على اللجنة العلمية  صدور تكليفات لرؤساء وحدات طبية دون عرضها .4

( لسنة 545وزير الصحة رقم ) قرار ألحكامبالمخالفة  ،بالمستشفى

 الداخلي للمستشفيات. ين اعتماد الهيكل التنظيمأم بش6118

المستندات الالزمة لشغل الوظائف العامة لعدد من الملفات  استيفاء   عدم   .5

 ،()البيانات الشخصية، المؤهل العلمي، الخبرة العمليةكـالوظيفية 

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة 

 .والئحته التنفيذية ،العمل

بالملفات الشخصية للعاملين  األداءعدم التقيد بحفظ نماذج تقارير كفاءة  .2

 .بالمستشفىالعناصر الطبية والطبية المساعدة  و

التعاقد مع عناصر طبية دون أخذ موافقة وزارة العمل والتأهيل،  .2

 .م6113( لسنة 2ر وزير الصحة رقم )لمنشو بالمخالفة

التأخر في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال التسويات الوظيفية ألغلب  .8

 .العناصر الطبية والطبية المساعدةو ،العاملين

قرارات وظيفية )تعيين، نقل، ندب، إجازات بدون مرتب،  صدور .2

 ،( دون عرض موضوعها على لجنة شؤون الموظفينوظيفية تسويات

قانون عالقات  بإصدارم 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة 

 .والئحته التنفيذية ،العمل

مدة عملها بمهام مقابل مكافأة مالية شهرية دون تحديد  لجان   تكليف   .11

ا بقرار تكليفها،  .مكافأة باستمرارالصرف  عنهترتب  مم 
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 ممارستهااالجتماعات الدورية للجنة العلمية وضعف  عقد قلة   .11

لسنة  (545)من القرار رقم  (2)للمادة  اً لالختصاصات المسندة لها وفق

 .يكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات، بشأن اعتماد الهم 6118

عمل بشأن تشكيل لجان للقيام بمهام هي من صميم  قرارات   صدور   .16

 .للهيكل التنظيمي طبقاً بعض اإلدارات 

م 6113 ( لسنة426بالمخالفة للقرار رقم ) ،لجنة للعطاءات تشكيل   عدم   .13

 .بتنظيم عمل لجان العطاءات

 .من كفاءة الموظفين وتحسين أدائهمبرامج تدريبية للرفع  وجود   عدم   .14

أغلب اإلدارات واألقسام بإعداد تقارير دورية عن أعمالها  قيام   عدم   .15

 م.6112خالل الربع األول للعام 

فى ومركز البحوث النووية للكشف الفعلي بين المستش التنسيق   غياب   .12

أجهزة القياس )فيلم باج( خاصة باألطباء  الدوري على األجهزة، وتوفير  

 الالئحة التنفيذية للقانون الصحي. ألحكامبالمخالفة  ،وفنيي قسم األشعة

وقسم  ،نالفنيين المختصين بتشغيل األجهزة بوحدة التصوير الملو   قلة   .12

 ة.األشع  

 .يين بأغلب األقساموجود نقص في اإلدار .18

 الطبي د من جهاز اإلمدادفي كميات األدوية التي تور   وجود نقص شديد .12

 .في أغلب األصناف

والتي الطبية مشغالت بعض األجهزة بقسم المختبرات ب وجود نقص .61

 .لسالمة هذه األجهزة بصورة مستمرةيجب توافرها 
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 ،اليومية لىالنقص في مستلزمات التشغيل الالزمة لعمليات غسيل الك   .61

 وبصورة مستمرة.

الت تشغيل )طابعة، أفالم كمِّ إلى م   المقطعي   التصوير   جهاز   حاجة   .66

 .أشعة(

 .ووسائل النقل للعاملين ،والتجهيزات ،اإلمكانيات نقص   .63

إلى توقفها  أد ىمواد التشغيل لبعض األجهزة بقسم التحليل  ر  توف   عدم   .64

ا ،لعدة سنوات  إلى سير العمل بالطرق اليدوية. أد ى مم 

لقسم المختبرات بالرغم من صرفها لمجمعات  عالوة خطر   صرف   عدم   .65

 ومستشفيات أخرى.

التي تربط قسم التحاليل بأقسام الطبية منظومة نتائج التحاليل  توقف عمل   .62

ا ؛اإليواء بالمستشفى على سرعة إجراء التشخيص الطبي  أثر   مم 

 للمرضى.

مات تحذيرية في قسم األشعة للتنبيه على خطورة هذه عال وضع   عدم   .62

 األماكن.

الحتياج بعضها  ؛عن العمل غسالت المالبستوقف عدد كبير من  .68

 .لصيانة وتلف اآلخر وتلف اآلخر منها

فصل الخزينة عن القسم المالي، وعدم توفر الحماية الالزمة لها و  عدم   .62

م إجراءات األجانب االحتفاظ بمبالغ مالية نقدية بها كضمان إلتما

 بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

بموجب نموذج  (كشك)مقاهي و (6)تحصيل إيرادات إيجار عدد  م  دع .31

 .حة الميزانية والحسابات والمخازنلالئ ةالمخالفب( 5)مح 
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 .في القيام بالمهام المسندة إليهاة الداخلية ضعف المراجع   .31

ن بها جميع البيانات المتعلقة ب التي تدو  ببطاقة المرت  عدم االحتفاظ  .36

 .لفة لقانون النظام المالي للدولةبالمخا ،بوضع العاملين بالمستشفى

 .األصول الثابتة والمنقولة حصر   ت  سجال في مسك   اإلهمال   .33

، ن وعلى المستشفىح القضايا المرفوعة م  يوض   عدم إعداد تقرير   .34

 ها.واإلجراءات المتخذة حيال

قلة المخصصات المالية المحالة والمعتمدة بالميزانية لتغطية احتياجات  .35

ا ؛المستشفى العناصر الطبية والطبية و ،سلبًا على أداء العاملين أثر   مم 

 .المساعدة

العناصر الطبية و ،الفروقات المالية للعاملين بالمستشفى صرف   عدم   .32

 .والطبية المساعدة

في صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة األجنبية  التأخر   .32

 .لب إنها خدماتهمإلى ط أد ى

المستشفى الستيعاب كافة اإلدارات واألقسام في مبنى  مقر   مالءمة   عدم   .38

 واحد.

 .ي بشأن انسياب األدوية بشكل دورياإلمداد الطب جهاز نتعاو   عدم   .32
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 مستشفى معيتيقة

 .م6112وجود خطة عمل للمستشفى للعام  عدم   .1

من محاضر اجتماعاته وقراراته الصادرة  تزام بإحالة نسخة  لعدم اال .6

بالمخالفة  للهيئة،ب التزامات مالية من مراسالته التي ترت   وصور   ،عنه

م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية 6113( لسنة 61القانون رقم ) ألحكام

 .وتعديله، والئحته التنفيذية

 بالمخالفة ،لجنة شؤون الموظفين الجتماعاتها بشكل دوري عقد   عدم   .3

 ،قانون عالقات العمل م بإصدار6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام

 التنفيذية. هتوالئح

 ،التزام لجنة العطاءات بإجراء التعاقدات بطريق المناقصة عدم    .4

 .م6112( لسنة 523رقم )لالئحة العقود اإلدارية  بالمخالفة

قيام إدارة المستشفى بالتعاقد مع شركات لم ت قي د وتصنف وفقاً لالئحة  .5

 م.6112( لسنة 523العقود اإلدارية رقم )

تمام إدارة وجود خطة للتدريب بالداخل أو الخارج، وعدم اه عدم   .2

 .المستشفى بهذا الجانب

بالجرد عدم قيامه ، ومراجعة الداخلية بإعداد أي تقريرمكتب ال قيام   عدم   .2

، بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية المفاجئ للخزين

 .والحسابات والمخازن

 بل جهاز الطب العسكري.ن ق  مدير مساعد للمستشفى م   تكليف   عدم   .8

، من العقود لعدد من الموظفين دون وجود تغطية مالية كبير   عدد   توقيع   .2

 .سنةلمدة تزيد عن  رواتبهموعدم دفع 
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تصاصاته الممنوحة وتجاوز اخ ،تدخل المراقب المالي في أعمال اإلدارة .11

 .له وفق القانون

حسب العقد المبرم مع  األخيرر عام المستشفى في أموال مدي   تصرف   .11

 .دون معرفة آلية الصرف وفيما صرفتشركة التأمين 

ى لعدم التزام إدارة المستشف ؛العمليات بالمستشفى عن العمل قسم   ف  توق   .16

 .بدفع رواتب األطباء المتعاونين

دون العرض عاشة عن طريق التكليف المباشر ، التعاقد مع شركة اإل .13

م بتنظيم 6113( لسنة 426، بالمخالفة للقرار رقم )على لجنة العطاءات

 .لجان العطاءات

 :اجللدية األمراضمستشفى 

 لفترات طويلة. بمكتبهتواجد مدير عام المستشفى  عدم   .1

 .ف بهالمكل   همنصبالمؤهل العلمي للمدير العام مع  تناسب   عدم   .6

 المؤهل العلمي للمدير المساعد مع منصبه. تناسب   عدم   .3

 المساعد بمهام المدير العام دون وجود تكليف بذلك. المدير   قيام   .4

م بشأن الهيكل 6112( لسنة 133قرار وزير الصحة رقم ) تنفيذ   عدم   .5

 التنظيمي الداخلي للمستشفيات.

ا ؛صة للمستشفىالميزانية المخص   ضعف   .2  اإليواءترتب عليه قفل قسم  مم 

 إدارة المستشفى. ل  ب  ن ق  م  

مداد اإلجهاز  التزاموعدم  ،ةوخاصة األدوية التخصصي   األدوية   نقص   .2

 الطبي بتوفيرها.
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 وعدم صالحيته. ،المبنى الخاص بالعيادات الخارجية بالمستشفى تهالك .8

وعدم أهلية الشركة المختصة  ،بالنظافة العامة للمستشفى االهتمام   عدم   .2

 ة.بالنظافة في التخلص من النفايات الطبي  

 الخبرة للموظفين اإلداريين بالمستشفى.قلة   .11

ض األعمال الموظفين في المكاتب وامتناعهم عن القيام ببع تكدس   .11

 المكلفين بها.

 واألطباءالتنسيب اإلداري، وعدم التزام بعض الموظفين تفشي ظاهرة  .16

القانونية حيال  اإلجراءات اتخاذبمواعيد الدوام الرسمي، وعدم 

م، بإصدار قانون 6111( لسنة 16المخالفين، بالمخالفة للقانون رقم )

  عالقات العمل، والئحته التنفيذية.

وعدم التعاقد مع باحث قانوني لشغل  ،مدير للمكتب القانوني تكليف   عدم   .13

 هذه الوظيفة.

وغياب مندوب وزارة العمل  ،ألعضاء لجنة شؤون الموظفين الخبرة   قلة   .14

 عن كامل اجتماعات اللجنة.

 ألحكامبالمخالفة  عضاء،لجنة شؤون الموظفين تسعة أ أعضاءبلغ عدد  .15

م 6111( لسنة 16انون رقم )( من الالئحة التنفيذية للق56المادة )

  بإصدار قانون عالقات العمل.

م خالل عا ابعقد كامل اجتماعاتهلجنة شؤون الموظفين  عدم التزام .12

( 54المادة ) ألحكامبالمخالفة  ،اجتماعات خمسإذ  بلغ عددها م 6112

بإصدار قانون  م6111( لسنة 16من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 .عالقات العمل
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 التزام أغلب االطباء بالدوام والخروج قبل نهاية الدوام.عدم  .12

 ت  ساعتين إلى س  ) من األسبوعخالل  األطباءساعات عمل  تراوح   .18

 .لذلك بالمخالفة للتشريعات المنظمة ،كحد أقصى (ساعات

في إجازة دون وجود تنسيق مع إدارة الشؤون  األطباءخروج أكثر  .12

 الطبية.

الة  .61 بالمستشفى، أد ى إلى خروج أغلب األطباء عدم  وجود  إدارة فع 

 أصحاب الخبرة منه.

المشروع الخاص بمحطة الصرف الصحي رغم بلوغ  ستكمالا عدم   .61

 م.6112% منذ سنة 25 نسبة إنجاز المشروع

 مكتب التفتيش والمتابعة بالمستشفى. تفعيل   عدم   .66

 :مستشفى احلروق والتجميل

لجنة  ل  ب  ن ق  في إعداد متغيرات المالك الوظيفي للمستشفى م   التأخر   .1

 .م6112( لسنة 42موجب القرار رقم )لة بتنظيم المالك الوظيفي المشك  

بالمخالفة لنص  ،م6112بالمستشفى عن سنة  ة عمل  خط   وجود   عدم   .6

م بشأن التنظيم الداخلي 6118( لسنة 545( من القرار رقم )6المادة )

 للمستشفيات.

التقسيمات التنظيمية  ن  م  ض   رت  رِّ مساعد المدير العام التي ق   وظيفة   غياب   .3

( من قرار إنشاء التنظيم الداخلي 1بالمخالفة لنص المادة ) ،للمستشفيات

 م.6118( لسنة 545للمستشفيات رقم )
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التزام إدارة المستشفى بإحالة صور من القرارات الصادرة عنها  عدم   .4

( لسنة 61( من القانون رقم )51المادة ) حكامأل بالمخالفة، هيئةلل

 بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية، وتعدله والئحته التنفيذية. م 6113

ا م،6112سنة أي محاضر اجتماعات خالل  عدم  وجود   .5 يدل على  مم 

عدم قيام إدارة المستشفى بعقد اجتماعات دورية للوقوف على المشاكل 

ا ،والصعوبات التي تواجه عمل المستشفى في  تقصيرهايدل على  مم 

بشان م 6118( لسنة 545أداء واجباتها وفقاً للهيكل التنظيمي رقم )

 .التنظيم الداخلي للمستشفيات

أن تشكيل لجنة شؤون العاملين م بش6112( لسنة 2رقم ) القرار   صدور   .2

( 56للمادة ) ةالمخالفب بالمستشفى دون وجود ضوابط أو معايير بالقرار،

بإصدار  م6111( لسنة 16قانون رقم )ل( من الالئحة التنفيذية ل5الفقرة )

 .قانون عالقات العمل

صدور قرارات بشأن نقل وتعيين عناصر طبية من بعض المستشفيات  .2

شؤون العاملين واللجنة العلمية بالمستشفى،  دون عرضهم على لجنة

م بإصدار قانون 6111( لسنة 16ة لالئحة التنفيذية للقانون رقم )المخالفب

م بشأن التنظيم الداخلي 6118( لسنة 545عالقات العمل، والقرار رقم )

 .للمستشفيات

 أسماء بعض الموظفين في قرارات لجان دون غيرهم.وجود تكرار ب .8

مدير عام  عنم الصادر 6112( لسنة 2تحديث القرار رقم ) عدم   .2

المستشفى بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين بالمستشفى، حيث اتضح 

 وجود أحد أعضاء اللجنة بالقرار تم إيفاده للدراسة على سبيل التفرغ.

الدورية، إذ  عقدت  اعدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاته .11

( 6م عدد )15/16/6112حتى  11/11/6112 عن الفترة ما بين
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( من الئحة التنفيذية للقانون 54لها، بالمخالفة ألحكام المادة ) تاجتماعا

 م بإصدار قانون عالقات العمل.6111( لسنة 16رقم )

بحفظ نماذج تقارير الكفاءة بالملفات الشخصية للعاملين  التقيد   عدم   .11

 .تشفىوالعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمس

وظيفة رئيس قسم الشؤون اإلدارية بالمخالفة للهيكل التنظيمي  شغور .16

 الداخلي للمستشفيات.

للمادة  ةالمخالفب م،6112سنة أي اجتماع للجنة العلمية خالل  عقد   عدم .13

د  اجتماعها م 6118( لسنة 34( من قرار تشكيلها رقم )3) الذي حد 

 .الدوري كل أول شهر

 العناصر اإلدارية بجميع األقسام واإلدارات. قلة   .14

بعض القرارات والمراسالت المتعلقة بالمعامالت المالية  إحالة   عدم   .15

 لمكتب المراجعة الداخلية.

قانون  ألحكامبالمخالفة  ،األصول الثابتة والمنقولة سجلِّ  مسك   عدم   .12

 النظام المالي للدولة.

( 82للمادة ) ةالمخالفبم 6112عدم اعتماد خطة تدريب بالمستشفى لسنة  .12

بإصدار قانون  م6111( لسنة 16من الالئحة التنفيذية من القانون رقم )

 .عالقات العمل

ركة التموينية بالرغم من تكرار مالحظات الش   ات  م  د  تدني مستوى خ   .18

 زمة حيالها.اإلجراءات الال وعدم اتخاذ، بشأنها رئيس قسم التغذية
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صة بقسم التغذية للقيام بمتابعة اإلعاشة المقدمة العناصر المتخص   قلة   .12

واالكتفاء بعنصر أو عنصرين للمتابعة وتقييم عمل الشركة  ،للمرضى

 فة باإلعاشة.المكل  

 واالكتفاء بتشكيل لجان الترسية. ،لجنة عطاءات مركزية   تشكيل   عدم   .61

لتحديد  (لجنة المشتريات الطبية والفنية)لة االعتماد على اللجان المشك   .61

 احتياجات األدوية والمستلزمات الطبية.

اسم األدوية والمستلزمات الطبية المطلوب شراؤها بمحاضر  ذكر   عدم   .66

 لجنة المشتريات، واالكتفاء باسم الشركة والسعر فقط.

 ،قانونية بالمكتب القانوني ما عدا مدير المكتب عناصر   وجود   عدم   .63

، وعدم إعداد تقارير دورية عن نشاط د معه كمتعاونتعاق  تشار الم  والمس

 .المكتب

 عدم إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب القانوني. .64

القرارات الصادرة عن المدير  ل  المكتب القانوني في ج   توقيعات   غياب   .65

 العام للمستشفى.

اتباع مدير إدارة الشؤون الطبية للتسلسل اإلداري في المعامالت  عدم   .62

بالمخالفة لالختصاصات الممنوحة له وفقاً للقرار رقم  ،والمراسالت

 .بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات م6118( لسنة 545)

الطبية المساعدة نتيجة األحداث المتكررة التي تمر بها  العناصر   نقص   .62

 عنصراً. (31دد النازحين )حيث بلغ ع ،البالد
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 أد ى ،البالد أوضاعوسوء  ،وضعف المرتبات ،التشجيعية الحوافز   قلة   .68

للعمل بية المساعدة بية والط  العديد من العناصر الط   عزوفإلى 

 .بالمستشفى

 دورات تدريبية تأهيلية للعاملين بالمستشفى. إقامة   عدم   .62

وخصوصاً األدوية التخصصية  ،شديد في جميع األدويةنقص وجود  .31

ا اضطر بالمستشفى إلى التي يحتاجها المرضى بمستشفى الحروق،  مم 

 .شرائها من السوق السوداء

ات الطبية التي يحتاجها بعض المستلزمات والمعدِّ لافتقار المستشفى  .31

جهاز ، قسم التعقيم، PCRالتصوير المقطعي ، قسم التحليل) وباألخص

 .(جهاز الموجات فوق الصوتية، FOCASتصوير األسنان 

نها بين المخازن وإدارة الصيدلة التي من شأ اإللكترونيةغياب المنظومة  .36

 .ءالحد من انتهاء صالحية الدوا

 احتياج أكثر األجهزة الطبية للصيانة. .33

والصيانة في بعضها  ،اإلطفاء إلى التغيير في بعضها أسطواناتحاجة  .34

 اآلخر.

 .بالمستشفى العناية والعملياتقلة السعة السريرية لحجرات  .35

قة الحية لعدم وجود محر  ص من بعض المواد منتهية الص  صعوبة التخل   .32

 ة.طبي  

توقف عدد كبلير من غساالت المالبس عن العمل؛ الحتياج بعضها  .32

 لصيانة وتلف اآلخر منها.



 
 66 

عدم اتخاذ اإلجراءات الوقائية المتعلقة بالمرضى المصابين، وفصل  .38

 .هم أثناء الغسيلاألشياء الخاصة ب

 عدم وجود سيارة إسعاف بالمستشفى. .32

  :مستشفى العيون

بالمخالفة الئحة التنفيذية للقانون رقم  ؛خطة عمل للمستشفى عدم وجود .1

 م بإصدار قانون عالقات العمل.6111( لسنة 16)

مستشفى بإحالة صور من المراسالت التي ترتب التزامات ال التزام   عدم   .6

( 61( من القانون رقم )51المادة ) ألحكامبالمخالفة  ،هيئةالمالية إلى 

 .بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية، وتعديله والئحته التنفيذية م6113لسنة 

( من 82عدم تشكيل لجنة للتدريب بالمستشفى، بالمخالفة ألحكام المادة ) .3

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 العمل.

عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعات الدورية، إذ  عقد خالل  .4

( من 54( اجتماعات لها، بالمخالفة لنص المادة )2م عدد )6112سنة 

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 العمل.

بالمخالفة  ،تسوية أوضاع موظفين باحتساب مدة خبرةب صدور قرارات .5

بإصدار قانون م 6111( لسنة 16( من القانون رقم )22المادة ) ألحكام

 عالقات العمل.

 بالمستشفى. اإللكترونيةمنظومة البصمة  وجود   عدم   .2
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جالت خاصة بالحضور واالنصراف، أو طباعة أسماء س   إعداد عدم   .2

العاملين بالكامل بكل إدارة للتعرف على المتغيبين دون الرجوع إلى 

 القوة العمومية لإلدارة.

م عن مدير عام المستشفى بشان 6112( لسنة 5صدور القرار رقم ) .8

تشكيل مجلس التأديب، دون التقيد بالعدد القانوني ، بالمخالفة ألحكام 

 6111( لسنة 16( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )143المادة )

 بإصدار قانون عالقات العمل.

ة بمهامه المسنة إليه لعدم تكليف مدير له، عدم قيام مكتب المتابع .2

وافتقاره للعناصر المؤهلة وذات الكفاءة العالية لبحث و دراسة الشكاوي 

( 545وتقييم العمل، بالمخالفة لقراري وزير الصحة المفوض رقمي )

م، باعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي 6112( لسنة 133م و)6118لسنة 

ة والتعليمية والتخصصية والمراكز الطبية، للمستشفيات العامة والمركزي

 وذلك لعدم تكليف مدير للمكتب.

بحث افتقار مكتب المتابعة للعناصر المؤهلة وذات الكفاءة العالية ل .11

 .ودراسة الشكاوى وتقييم العمل

م المكتب القانوني بمهامه المسندة إليه، وعدم إعداده أي مذكرة عدم قيا .11

م؛ لعدم وجود عناصر 6112خالل سنة قانونية وإبداء رأي قانون 

ل  القرارات يتم إعدادها  مؤهلة ذات خبرة يمكن االستفادة منها، إذ  ج 

 وصياغتها من خارج المكتب.

  ،أو وظيفتهم بها لتخصصاتهمموظفين بعضوية لجان ال عالقة  تكليف   .16

 .روط الكفاءة والخبرة عند التكليفدون مراعاة لشو
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من قرار  (2، 5) تينوص عليها في المادبالشروط المنص عدم التقيد .13

م بشأن تنظيم عمل لجان 6113( لسنة 426مجلس الوزراء رقم )

 العطاءات.

( شهًرا لغير العاملين دون بيان 16مستمرة ولمدة )مالية صرف مكافآت  .14

المالي النظام لقانون بالمخالفة  ،العمل المقدم المستحق بشأنه المكافأة

لسنة  (16الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) من( 182للدولة وللمادة )

 عالقات العمل.بإصدار قانون م 6111

صدور قرار بصرف مقابل العمل اإلضافي دون تحديد مدة العمل  .15

الالئحة  من( 168المادة ) ألحكام ةالمخالفب  ،وتوصية الرئيس المباشر

 لبإصدار قانون عالقات العمم 6111لسنة  (16التنفيذية للقانون رقم )

م بشأن تنظيم العمل 6113( لسنة 61وقرار مجلس الوزراء رقم )

 اإلضافي.

عدم قيام المراقب المالي بمراجعة أذونات الصرف و إتمامها، بالمخالفة  .12

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.115ألحكام المادة )

 ةالمخالفب باألصول الثابتة والمنقولة بالمستشفى خاص   عدم وجود سجل   .12

 ازن.خالمالي والئحة الميزانية والحسابات والمالنظام لقانون 

وجود معامالت تم صرفها وتوقيع صكوكها دون استيفاء المستندات  .18

من الئحة  (22، 22)تين الماد ألحكام ةالمخالفب ،والبيانات المطلوبة

 الحسابات والمخازن. و الميزانية

 فروع جهاز خ  
 
 د

 
 السعاف والطوارئ: ت  ام

بية والطبية بدورات تدريبية لتدريب وتأهيل العناصر الط   القيام   عدم   .1

 المساعدة والمسعفين في مجال اإلسعاف والطوارئ.
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في بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة وفنيي التخدير  وجود  نقص   .6

 ببعض المكاتب التابعة لفرع جهاز اإلسعاف طرابلس.

وسائل كـ ،يفية ألداء العملالمستلزمات والمتطلبات الوظ توفير   عدم   .3

 والطابعات والقرطاسية. ،وأجهزة الحاسوب ،االتصال

 في سيارات اإلسعاف ونقل الجثامين. وجود  نقص   .4

االتمييز للسائقين والمسعفين  عالوة   إيقاف   .5 إحباطهم، تسبب في  مم 

 .وعرقلة عملهم

الذين يتناوبون عن العمل طيلة زمة للعاملين توفير اإلعاشة الال   عدم   .2

 بالمكاتب التابعة لجهاز اإلسعاف والطوارئ طرابلس.ساعات اليوم 

سيارات اإلسعاف بشكل مستمر ومواد تعقيم  وأجهزة   معدات   عدم توفير .2

 حفاظا على األرواح والوقاية من األمراض. ،ومنتظم

 :مصرف الدم

ن المتغيبين عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال بعض الموظفي .1

عن العمل، وخروج البعض أثناء ساعات الدوام الرسمي  نوالمنقطعي

م 6111( لسنة 16دون إذن رسمي، بالمخالفة ألحكام قانون رقم )

 . بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية

 غفراء بمخزن األجهزة والمعدات الطبية ومواد التشغيل. وجود   عدم   .6

فصل الدم والصفائح بمخزن تاجوراء أجهزة  (8)عدد  وجود   .3

compomatG5)) استعمالهاولم يتم ، ( مستعملة3( جديدة و)5) ومنها 

ولم تدرج بمحضر الجرد السنوي لسنة منها حتى تاريخه  لالستفادة

 .م6118
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ةوأ ،ومجمدات ،ومعامل طبية ،مواد منتهية الصالحية وجود   .4 تبرع  سر 

لمقابل لمصرف الدم دون وأثاث طبي وزيوت محركات بمخزن الشط ا

من المخزن في الغرض  االستفادة وعدم ،أي إجراءات بشأنها اتخاذ

 ر من أجله.الذي أج  

حيث عقدت  ،لجنة شؤون العاملين بالمصرف تاجتماعاانتظام  عدم   .5

 ةلمادل بالمخالفة ،6112فقط خالل سنة  لها تاجتماعا( 6) اللجنة عدد

بإصدار م  6111( لسنة 16للقانون رقم ) التنفيذية( من الالئحة 54)

 .قانون عالقات العمل

أي مستند مرفق بأذونات الصرف للمشتريات مفاده  طلب  وجود   عدم   .2

المباشر  االتصالعن طريق  إذ  اإلجراء المتبع هو ،الشراء أو التوريد

وذلك بطلب توريد المواد من قبل المدير العام أو مدير إدارة  ،باللجنة

 .بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلكالشؤون اإلدارية والمالية 

وجود معمل متكامل لتحليل الحمض النووي للفيروسات عاطل عن  .2

جهزة الخارجة عن الخدمة المعمل إلى شبه مخزن لأل مع تحويل ،العمل

شغيل جهاز الحمض النووي الفيروسي مواد تو ،ألوراقاوأرشيف 

 .أي إجراء بشأنه اتخاذم دون 6112منتهية الصالحية منذ منتصف سنة 

بمعمل  ( (compomat G5لفصل الدم  جهازين( 6وجود عدد ) .8

وعدم وجود مواد  ،استالمهاالحمض النووي الفيروسي لم تستعمل  منذ 

 .تشغيل لها

ن العمل بممرات قسم لتحليل الدم الثالثي عاطل ع جهاز   وجود   .2

 .إدارة المصرف ل  ب  ق   ن  م  حياله أي إجراء  اتخاذالفيروسات دون 

 ،( محارق بحالة جيدة4( محارق للمخلفات الطبية منها )2وجود عدد ) .11

( محارق عاطلة عن العمل حسب ما هو مدون بكشوفات لجنة 6و)
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منها بالرغم من تعاقد المصرف مع شركة  االستفادةالجرد ولم يتم 

 مرسيليا للتخلص من المخلفات الطبية .

 املستشفيات العامة باملناطق
حاد في عناصر التمريض بالمستشفيات بعد خروج  نقص  وجود   .1

 وعدم كفاءة العناصر المحلية. ،العناصر الطبية األجنبية

المالبس  ارتداءوعدم  ،يالرسم   العاملين بالمستشفيات بالزي   د  تقي   عدم   .6

 الواقية للعاملين بوحدات التصوير داخل المستشفيات.

المؤهالت العلمية لمدراء المراكز الصحية ووحدات الرعاية  توافق   عدم   .3

الصحية مع الوظائف التي يشغلونها وإبرام عقود بمؤهالت ليس لها 

 عالقة بالصحة .

 ةالطبي العناصرمعهم من  للمتعاقدالمستحقات المالية  صرف   عدم   .4

 م.6114والطبية المساعدة منذ سنة 

بمهام إدارة المستشفيات دون  (طبيب)عناصر طبية  يف  تكل   استمرار   .5

أي إجراء بشأن الدفع بالعناصر المؤهلة في مجال تخصص إدارة  اتخاذ

 .المستشفيات

عدم و ،في سداد مستحقات شركات النظافة لبعض المستشفيات التأخر   .2

، رق المعروفة علمياً ية بالط  ايات الطب  ص من النف  للتخل  وجود آلية 

 .للقيام بذلك التعاقد مع شركات النظافة واقتصار

وجهاز اإلمداد الطبي  ،تنسيق مسبق بين إدارات المستشفيات وجود   عدم   .2

بنود اإلمداد واألدوية المختلفة بشكل  احتياجاتفي توفير  ،والوزارة

لما لها من أهمية في  ؛ص في توفيرهامستمر تفاديا لما يحدث من نق

 .االستراتيجيتوفير المخزون 
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ونفادها في بعض  ،واألدوية التخصصية ،في بعض األدوية قص الحاد  الن   .8

 وأدوية الضغط(. –)األنسولين كـالمستشفيات 

عدم ، ووالمواد التشغيلية ،واألجهزة ،في المعدات الطبية نقص  وجود   .2

بضرورة التعامل مع شركات األدوية المسجلة إلزام المستشفيات دورياً 

 لدى وزارة الصحة.

 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمستشفيات والمراكز. وجود   عدم   .11

ظمة لسير العمل داخل في تنفيذ القوانين واللوائح المنالتقصير  .11

وقانون  ،التأمين الطبي وعقود ،والمراكز التخصصية ،المستشفيات

 ية .المسؤولية الطب

 ،المستشفياتمن لعدد العتمادها  ةالوظيفي اتالتأخر في إعداد المالك .16

 .(المركز الوطني لمكافحة األمراض)والمراكز التخصصية 

حيث  ،الصرف من عائد التأمين الطبي من قبل المستشفيات متابعة   عدم   .13

أو إدارة  ،تم إستغالله في المصروفات الخاصة بإدارة الخدمات

 .(تذاكر سفر ،دقاحجز فن ،ء سيارات إداريةشراكـ)المستشفى 

لمواصفات الخاصة ل مداد الطبيومخازن اإل ،بعض المراكزافتقار  .14

 تخزين األدوية.بـ

الغيار الخاصة بالصيانة الدورية لألجهزة  ع  ط  في ق   نقص   وجود   .15

 بالمستشفيات.

 افتقار سيارات اإلسعاف إلى الصيانة الدورية. .12

 عدم معالجة مشكلة التخلص من المخلفات الطبية لعدم وجود محرقة.   .12
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 والعناصر الطبية المساعدة، شديد في األطباء األخصائييننقص وجود  .18

 بأغلب أقسام المستشفى.

والمستلزمات الطبية الالزمة لعالج الحاالت  ،نقص في المعداتوجود  .12

ا ،بأقسام اإلسعاف العام جعل المواطنين المترددين على  المستشفيات  مم 

 يتولون توفيرها.  

فترة الليلية الية المساعدة للعمل في ية والطب  عزوف بعض العناصر الطب   .61

 بسبب عدم توفر أفراد الحماية.

هة والمكاتبات  ،واالستفسارات ،عدم االلتزام بدراسة المالحظات .61 الموج 

 ،وعدم الرد عليها في الوقت المحدد ،من قبل فرع الهيئة للمستشفيات

، بإنشاء م6113( لسنة 61( من القانون رقم )56لنص المادة ) ةالمخالفب

 .هيئة الرقابة اإلدارية وتعديله، والئحته التنفيذية

 التأخر في اعتماد المالكات الوظيفية. .66

بشأن صرف عالوة  م6111( لسنة 1151تفعيل القرار رقم ) عدم   .63

 الطبية المساعدة.التمييز للعناصر 

 النقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة. .64

 ضعف اإلمداد الطبي والمخصصات في األدوية والمستلزمات . .65

ا ،عدم صيانة مباني بعض المستشفيات لعدة سنوات .62  .هاإلى تهالك ىأد   مم 

حيث  بالمستشفيات، نقص الشديد في األدوية والمعدات الطبيةوجود  .62

والمعدات الخاصة بالعمليات من السوق  األدويةيقوم المرضى بشراء 

 الموازية.

 النقص في االستشاريين واألخصائيين بالمستشفى . .68
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أعطال الثالجات  وكثـرة ،عدم وجود ثالجات جديدة لحفظ الموتى .62

 الموجودة .

تفشي ظاهرة التسيب اإلداري، وعدم التزام العناصر الطبية والطبية  .31

الالزمة حيال  اإلجراءات اتخاذ، وعدم سميالمساعدة بساعات الدوام الر

م بإصدار 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامالمخالفين، بالمخالفة 

بشان تنظيم  (418قانون عالقات العمل، والئحته التنفيذية، والئحة )

 عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وفق ما عدم قيام المراجع الداخلي بأعمال الجرد المفاجئ والدوري  .31

خوله له القانون على العهد المالية والخزينة الرئيسية والفرعية 

-88المواد ) ألحكاموالمخازن والقسم المالي من حين ألخر بالمخالفة 

( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن بالنسبة 181-626-623

 للخزينة والمخازن الطبية . 

 بإطفاء الحرائق . عدم توفر وسائل الحماية والمعدات الخاصة  .36

 عدم وجود سيارة مجهزة الستجالب األدوية. .33

عدم تناسب قدرة بعض المستشفيات االستيعابية مع الحاالت  المترددة  .34

 عليها نتيجة التساع الرقعة الجغرافية . 

وافتقار بعضها النقل بمعظم المستشفيات  ،سيارات اإلسعاففي نقص  .35

 . للصيانة الدورية

32.  

األمنية بأغلب المستشفيات نتيجة لغياب الحماية  تتكرار االختراقا .32

ا أد ى إلى استقالة العناصر الطبية وعزوف العاملين عن  األمنية، مم 

 العمل، وخاصة العنصر النسائي.
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تأخر وتوقف أعمال الصيانة وغياب الصيانة الدورية وتوقف التكييف  .38

 المركزي ببعض المستشفيات .

حيث يتم استعمال  ،التحاليل الطبيةالنقص في مواد التشغيل في قسم  .32

ا ،بعض المواد بعد غسلها يتسبب في عدم صحة النتائج الصادرة  مم 

 عنها )الشرائح المجهرية(.

 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال الدوية منتهية الصالحية. .41

والتحاليل واألشعة والعمليات  ،جباية رسوم مالية مقابل الكشف الطبي .41

 .بالمخالفة للقوانين المعمول بها، الجراحية

 عدم تفعيل قسم التفتيش والمتابعة إليقاف المخالفات حال حدوثها. .46

عدم التزام بعض االطباء بجداول العمل المعدة من ادارة المستشفى  .43

 كقسم االسعاف والطواري وقسم االشعة .

 غياب الدورات تدريبية تأهيلية للعاملين بالمستشفى .. .44

 غاز األكسجين في الوحدات واألقسام. أسطواناتحاد في نقص وجود  .45

  غسيل الكلى باملناطق وأقساممراكز ووحدات 

 .العناصر الطبية والطبية المساعدةنقص في وجود  .1

 . كز للمواد التشغيلية الالزمةاغلب المرا افتقار .6

 عدم وجود سيارة إسعاف خاصة بالمركز للحاالت الطارئة . .3

 المختلفة من األدوية والمستلزمات الطبية .عدم توفر األصناف  .4

عدم توفير مستلزمات تشغيل أجهزة غسيل الكلوي بشكل دوري  .5

 ومستمر.
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وبعض األدوية الخاصة بمرضى  (،المصفيات والفالتر)عدم توفر  .2

 السكر والضغط والمستلزمات الطبية بالوحدة بالشكل المطلوب. 

وأجهزة  ،إلى أجهزة أشعة رقمية ىبعض مراكز غسيل الكل افتقار .2

 موجات فوق الصوتية.

 اإلهمال في صيانة اآلالت وأجهزة غسيل الكلى. .8

اإهمال تعقيم قسم الكلى  .2  يعرضه للتلوث. مم 

( 28لنص المادة ) ةالمخالفب شراء األدوية عن طريق التكليف المباشر  .11

 من الئحة العقود اإلدارية.

أماكن ا في قمامة دون وضعهتكدس المخلفات الطبية في أكياس  .11

صة لها  .منعاً للتلوث مخص 

تكليف عدد من الموظفين بوظائف إدارية قيادية دون مراعاة توافر  .16

 شروط الوظائف العامة.

تفشي ظاهرة التسيب اإلداري، وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال  .13

م بإصدار قانون 6111( لسنة 16المخالفين، بالمخالفة للقانون رقم )

 عالقات العمل، والئحته التنفيذية.

 مالك وظيفي معتمد  للمركز. عدم  وجود   .14

 .للرفع من كفاءة العاملين بالمركزدورات تدريبية  وجود   عدم   .15

 خطة عمل معتمدة. وجود   عدم   .12
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 مراكز عالج السكر والغدد الصماء

 .ببعض المراكزهيكل تنظيمي معتمد  عدم  وجود   .1

 .م6112 سنةمعتمدة خالل عمل خطة  عدم  وجود   .6

( والنقص في السكر والجراحة) األخصائيونقص في األطباء وجود  .3

التخدير وتمريض )العناصر الطبية المساعدة المتخصصة في 

 .(العمليات

وجود نقص في أدوية السكر واألدوية العامة، لعدم ورودها من قبل  .4

 .جهاز اإلمداد الطبي

 .لمستلزمات الطبية وأدوات المعاملوجود نقص شديد في المعدات وا .5

 ال يوجد بالمركز هيكل تنظيمي وتنظيم داخلي ومالك وظيفي معتمد. .2

 عدم وضع خطة تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين. .2

ين وتقيدهم عدم تواجد العناصر الطبية وتحديداً االستشاريين واألخصائي .8

 .بساعات الدوام الرسمي

 تمدة ال توجد خطة عمل سنوية مع .2

للهيئة، عدم إحالة صور من محاضر االجتماعات والمرسالت إلى  .11

بإنشاء م 6113( لسنة 61للقانون رقم ) (50المادة )بالمخالفة ألحكام  

 .هيئة الرقابة اإلدارية ،وتعديله، والئحته التنفيذية
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 ومكاتب الصحة باملناطق إدارات

 .مالك وظيفي معتمد عدم  وجود   .1

من قاعدة بيانات يتم بموجبها توفير االحتياجات الضرورية  عدم  وجود   .6

 .المستلزمات الطبية والتطعيمات

 ؛والوحدات الصحية ،لربط المراكز منظومة إلكترونية عدم  وجود   .3

 ،لمتابعة االحتياجات الفعلية من األدوية والمستلزمات الطبية

 التطعيمات الدورية.و

 ات لزيارة المدارس.ر سيارة خاصة لنقل التطعيمفِّ تو عدم   .4

 مكاتب التفتيش الصحي بزيارات ميدانية للمراكز الصحية. قيام   عدم   .5

حية وفقاً لقرار السيد الص   ات  م  د  بالهيكل التنظيمي إلدارات الخ   التقيد   عدم   .2

 م.6118( لسنة  542وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني رقم ) 

بعقد اجتماعاتها، تشكيل لجنة لشؤون الموظفين، وعدم التزامها  .2

م 6111( لسنة 16( من القانون رقم )56بالمخالفة ألحكام المادة )

 بإصدار قانون عالقات العمل، والئحته التنفيذية.

تفشي ظاهرة التسيب اإلداري، وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال  .8

المتغيبين، والتأخر في قفل سجالت الحضور واالنصراف، بالمخالفة 

م بإصدار قانون عالقات العمل ، 6111( لسنة 16انون رقم )ألحكام الق

 والئحته التنفيذية.

ومختبرات  ،من صيدليات ،الجهة بمتابعة القطاع الخاص قيام   عدم   .2

 وغيرها. ،وعيادات طبية
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للتخلص من النفايات الطبية رغم االستعانة بجهات  الحلولعدم إيجاد  .11

 ذات العالقة بالخصوص.

عدم وجود خطة عمل معتمدة بإدارة الخدمات الصحية يتم بموجبها  .11

 تسيير العمل سواء بالخدمات الصحية أو وزاره الصحة . 

 األدويةعدم تطبيق القوانين والتشريعات النافذة فيما يتعلق بالتخلص من  .16

 منتهية الصالحية والمخلفات الطبية .

 الطبية . واألجهزةالتقصير في معالجة النقص في المعدات  .13

عدم القيام بدورات تدريبية وتأهيلية لكافة شرائح الموظفين بالمراكز  .14

 والمستشفيات العامة. ،الصحية

 بالمخالفةوالمنقولة  ،الثابتة األصولسجالت حركة التقصير في مسك  .15

 .حة الميزانية والحسابات والمخازنلالئ

عدم وجود و األطفال،التباطؤ في تأمين االحتياجات الخاصة بتطعيمات  .12

 ليها.إقاعدة بيانات يمكن الركون 

 ،والوحدات الصحية ،النظافة بجميع المراكز ات  م  د  تدني مستوى خ   .12

 .لمستلزمات التنظيف افتقارهاو

ن م   واإلداريين ،إبرام العقود للعناصر الطبية والطبية المساعدة .18

أو إدارة  مكاتب الصحة إلى الرجوع دون الوزارة ببعض المرافقل  ب  ق  

ا ،الخدمات الصحية طرابلس غلب أسبب في تكدس العاملين في ت مم 

 التخصصات بالمرافق الصحية. 
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والممرضين  األطباء،بعض  حيالاإلجراءات القانونية  اتخاذ   عدم   .12

الجامعين بين مهنتهم كموظفين بالقطاع العام ومزاولة مهنتهم للحساب 

 م.6111لسنة  (16)الخاص بالمخالفة رقم 

م 6116( لسنة 644بالهيكل التنظيمي الصادر بالقرار  رقم )عدم العمل  .61

 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمرافق الصحية.

ز    باملناطق: اإلمدادفروع جها

 األدوية والمستلزمات الطبية لبعض مخازن اإلمداد الطبي. توريد   عدم   .1

( لسنة 16)ألحكام القانون رقم عدم وجود مالك وظيفي معتمد بالمخالفة  .6

 بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية . م6111

افتقار مخازن جهاز اإلمداد الطبي لمنظومة حديثة لمعرفة رصيد  .3

، وعدم مطابقة المخازن للمواصفات الطبية، وعدم األدوية وصالحيتها

 .توفر الشروط الالزمة لتوريد األدوية وحفظها

تضمن جودة العمل وتسجيل عمليات عدم توفر منظومة حديثة بالمخازن  .4

 . ومراقبة المخزون ودرجات الحرارة المتابعة

 ،ثالجات وحافظات األدويةوال المستلزمات الطبية، نقص فيوجود  .5

 وافتقار بعضها والتجهيزات الضرورية لتخزين األدوية وحفظها

 .وأجهزة التكييف بالمباني

 طرابلس .حاجة الجهاز إلى سيارة ثالجة لجلب األدوية من  .2

عدم وجــود هيكـــل تنظيمي معتمد من قبل وزارة الصحة ينظم عمل  .2

 مخازن اإلمداد الطبي. 
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بعض مخازن  ىالمعدات الطبية إل، واألدوية كافة أصنافتوريد  توقف   .8

 اإلمداد الطبي. 

وسائل النقل )الحلقة الباردة( و ،وسائل الموصالت العادية وجود   عدم   .2

 .المخازن والمراكز الصحية ىمن وال لنقل األدوية  بشكل صحي

وأجهزة  ،بعض الثالجات الخاصة بحفظ األدوية والتطعيمات افتقار .11

 إلى الصيانة الضرورية الالزمة.  ىالتكييف بالمبن

عدم مطابقة المواصفات الطبية لمخزن األدوية وعدم توفر الشروط  .11

 الالزمة لتوريد األدوية وحفظها .

 الحية داخل المخازن ولم يتم إعدامها . تكدس األدوية المنتهية الص .16

وخاصة أدوية  ،في أغلب األدوية والمستلزمات الطبية نقص الحاد  وجود   .13

 السكر والضغط والكلى والقلب.

 .عدم توفير المالبس المناسبة للعاملين بالحلقة الباردة .14

 ،ومستقرة ،عدم انتظام توريد وتوفير بنود اإلمداد الطبي بصفة دائمة .15

 . وبكميات كافية

 . إقامة الدورات التدريبية لتطوير العاملين عدم   .12

 ،مستويات المرافق الصحيةل االختصاص   جهات   تحديد   عدم   .12

 . والعمل على توفير اإلمكانيات بها ،وكيفية التعامل معها ،والمستشفيات
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 املراكز التشخيصية والعيادات واجملمعات:

المراكز التشخيصية والعالجية تفضي ظاهرة التسيب االداري ببعض  .1

ا أث ر سلباً على سير العمل  والمجمعات والعيادات والوحدات الصحية، مم 

 ا، بالمخالفة للتشريعات النافذة.به

فق اهيكل تنظيمي ومالك وظيفي معتمد ينظم عمل المر د  وجو عدم   .6

 الصحي. 

 وجود  نقص  في العناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف التخصصات .3

 .الطبية، والمراكز، والعيادات، والمختبرات ،الوحدات الصحية

مستلزمات التشغيل بمختلف المراكز التشخيصية والعالجية  توفر   عدم   .4

 والمجمعات والعيادات والمختبرات والوحدات الصحية.

 عدم  توفر  مخازن مهيأة لتخزين أدوية جهاز االمداد الطبي. .5

 كفاءة العاملين.عدم  وجود خطة تدريبية للرفع من  .2

استغالل المساكن الوظيفية الخاصة بالمراكز والوحدات الصحية من قبل  .2

 .بالمخالفة للتشريعات النافذة ،جهات وأشخاص غير تابعين لهذه الجهات

الصحية  ات  م  د  قيام بعض المراكز الصحية بفرض رسوم مالية مقابل الخ   .8

 ،دون أي سند قانوني ةفق الصحياداخل المر ىالتي تقدم للمرض

 بالمخالفة للتشريعات النافذة .

وعدم  ،منتهية الصالحية في أغلب المراكز والوحدات أدوية   وجود   .2

 المخازن إلتالفها بالطرق القانونية.  ىحصرها وإعادتها إل

 المراكز الصحية لسيارات اإلسعاف المجهزة. أغلب   افتقار   .11
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 الصحية. غياب الحماية األمنية الضرورية للمراكز .11

 ،والمستلزمات الطبية ،والمعدات ،في األدوية حاد   نقص   وجود   .16

ا أث رتطعيمات األطفال و  . خدمة المواطن علالسلباً  مم 

 .الطبية في مواد التحاليل وجود  نقص  حاد   .13

 العيادات اجملمعة

 .دوهيكل تنظيمي معتم  ،مالك وظيفي عدم  وجود   .1

ة بما ال يتناسب مع الوظيف الوظيفيتسكين بعض الموظفين بالمالك  .6

بمجمع بوظيفة مراجع إحصاء  م سكنقانوني  كـ ،الشاغرة بالمالك

 العيادات الصحية "أبي سليم".

تناسب المؤهالت العلمية لبعض العاملين القياديين مع الوظائف  عدم   .3

( لسنة 16( من القانون رقم )131المكلفين بها، بالمخالفة ألحكام المادة )

 م بإصدار قانون عالقات العمل، والئحته التنفيذية.6111

 . لعاملينللرفع من كفاءة ادورات تدريبية  وجود   عدم   .4

المادة  ألحكام بالمخالفةكمرتب وعالوة ندب مالية شهرية  مكافأة   صرف   .5

بإصدار قانون عالقات  م6111( لسنة 16رقم )قانون ال( من 142)

 .العمل، والئحته التنفيذية

 أكثر من مكافأة مالية في السنة الواحدة.أعضاء اللجان  بعض   منح   .2

( من الئحة 38لمادة )األحكام بالمخالفة مالية، خزينة  وجود   عدم   .2

 الحسابات والمخازن.الميزانية و
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التفويضات  توسجال ،الصندوق دفاترسجالت  وجود   عدم    .8

من الئحة   (83، 86، 81)المواد بالمخالفة ألحكام  ،واالعتمادات

 وقانون النظام المالي للدولة. ،الميزانية والحسابات والمخازن

بالرغم  ،الشديد في بعض المعدات واألجهزة في العيادات النقص  وجود   .2

 –من توفرها في المخازن الخاصة بالعيادة مثل جهاز قياس الضغط 

 السماعات الطبية .

 موظفين بالعيادة. لبند مكافآت لغير العاملين  منمكافآت مالية  صرف   .11

عدم توقيع عقود الموظفين من الطرفين، وعدم تجديدها في مواعيدها،  .11

 العيادات المجمعية" أبي سليم.وعدم تسليم نسخة منها للموظفين "بمركز 

ي يالطبية المساعدة وفنو شديد في العناصر الطبيةنقص  وجود    .16

 .ليلاالتح

 باملناطق املركز الوطني ملكافحة االمراض

تفشي ظاهرة التسيب االدري، وعدم التزام الموظفين بمواعيد الدوام  .1

بإصدار م 6111( لسنة 16الرسمي، بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 قانون عالقات العمل، والئحته التنفيذية.

عدم  مطابقة الخزينة للمواصفات والمعايير القانونية لعدم تأمينها وتثبيتها  .6

 .بالجدار، بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية، والحسابات والمخازن

بالدور التوعوي من خالل إلقاء محاضرات وندوات  االهتمام   عدم   .3

 وطرق الوقاية منها. ،للتعريف بإمراض الدرن

  .معتمدةخطة عمل سنوية  عدم  وجود   .4
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وجود  نقص  في وسائل المواصالت، والعناصر الطبية المتخصصة،  .5

 والطبية المساعدة ، نظراً لكبر حجم العمل.

ومواد  ،أفالم األشعةـك ،ومواد التشغيل ،في األدوية وجود  نقص   .2

ومواد التحليل حيث الموجود ال يلبي االحتياج وغير كافي  ،التحميض

 لعمل فرع المركز. 

د حد  ي   الرئيسيةمن قبل إدارة المركز  معتمد   مالك وظيفي   وجود   عدم   .2

 كل منها.لوالمهام الموكلة  ،والوظائف ،األقسام

التصويرـ وتعطل أجهزة وآالت  ،في األجهزة اإللكترونية وجود  نقص   .8

 .التعقيم

 وزارة التعليم: 

استحداث بعض الوظائف بالوزارة وتكليف من يتولى مهامها دون  .1

والتنظيم الداخلي بما يتناسب مع  ،إجراء تعديالت على الهيكل التنظيمي

 هذه الوظائف.

 التأخر في اعتماد المالك الوظيفي للوزارة. .6

 م.6112سنة عتماد خطة عمل الوزارة لالتأخر في ا .3

بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها الى هيئة  االلتزام   عدم   .4

( 61القانون رقم )( من 51المادة ) ألحكامالرقابة االدارية بالمخالفة 

 .وتعديله، والئحته التنفيذية هيئة الرقابة االدارية نشاءبإ م6113لسنة 

االتنظيمي للوزارة أكثر من مرة  الهيكل   تعديل   .5 ز عدد نتج عنه ترك   مم 

 ،وكالً للوكالءفي حين أن بعضها كان م   ،من االختصاصات لدى الوزير

حيث أصبحت الوزارة نموذجاً للمركزية  ،وبعض اإلدارات والمكاتب

 والبيروقراطية.
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معهم في  المتعاقدالتقصير في معالجة بعض العقود المتعثرة للمعلمين  .2

 خصصات في المؤسسات التعليمية.فترات سابقة لسد العجز في بعض الت

بشأن زيادة   م6115لسنة  (126)تأخر الوزارة في تنفيذ القرارين رقم  .2

م بشأن 6112لسنة  (123)والقرار رقم  ،مرتبات العاملين بقطاع التعليم

منح ميزة مالية للمعلمين القائمين فعلياً بالتدريس في المدارس )عالوة 

 الحصص(.

إلى صعوبة  أد ى بعضتناثر إدارات ومكاتب الوزارة وبعد مقارها عن  .8

والرقابة على  ،وأضعف القدرة على متابعتها ،التواصل فيما بينها

 أعمالها.

القصور في إقامة دورات تدريبية مكثفة للرفع من كفاءة وقدرة الكادر  .2

 الوظيفي بالوزارة.

 ،بناء على رغبتهمصدور قرارات بترقية تشجيعية لبعض الموظفين  .11

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة 

 .والئحته التنفيذية ،العمل

نة شؤون الموظفين من خالل دراسة وفحص عينة من اجتماعات لج .11

 لوحظ بشأنها التالي:  م6112خالل سنة 

 ية يذالقصور في صياغة المحاضر وفقا لما نصت عليه الالئحة التنف

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16للقانون رقم )

 والئحته التنفيذية.

  عدم توضيح التواريخ التي عقدت خاللها اللجنة اجتماعاتها األمر

 الذي يصعب معه تقييمها.
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   نصتالتقيد بإعداد جدول للموضوعات المعروضة وفقاً لما  عدم 

 عليه الالئحة المذكورة.

  البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواضيع القصور في صياغة

 ،المعروضة من حيث األسباب التي أدت إلى الموافقة أو الرفض

 الضوابط التي يجب مراعاتها في ذلك.و

 .أسبابهامالية مستمرة دون ذكر  مكافآتبصرف  الوزارة   قيام   .16

والتقصير في  ،في متابعة أعمال مراقبات التعليم بالمناطق القصور   .13

 توفير احتياجاتها.

)المقاعد كـكبير في بعض المستلزمات والوسائل التعليمية  وجود  نقص   .14

إلخ(  بأغلب مراقبات ...واألثاث المدرسي ،الدراسية، وسائل اإليضاح

 .مناطقالتعليم في ال

وضعف  ،التقصير في وضع حد لظاهرة الغش أثناء فترة االمتحانات .15

 الفترة.سات التعليمية خالل مراقبة الوزارة للمؤس

 التقصير في وضع حد لظاهرة التسيب اإلداري. .12

كعهد عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية إلعادة السيارات المسلمة  .12

 ألشخاص انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة.

 اجلهات التابعة للوزارة
 مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية:

( لسنة 114رقم ) (سابقاً )بأحكام  قرار اللجنة الشعبية العامة  التقيد   عدم   .1

 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.6112



 
 88 

 القانون  ألحكامبالمخالفة  ،مالك وظيفي معتمد للمركز وجود   عدم   .6

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16رقم )

 التنفيذية.

القانون  ألحكامبالمخالفة  ،فين بالمركزشؤون الموظلتشكيل لجنة  عدم .3

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16رقم )

 التنفيذية.

خطة أو جدول زمني تقديري من قبل المركز لغرض  وضع   عدم   .4

ـ  6118وعملية توزيع الكتاب المدرسي للعام ) ،والطباعة ،التعاقد

 (م.6112

شاء  مطبعة حديثة بديالً عن األموال ر إلنعداد تصو  إتأخر المركز في  .5

والحفاظ  ،عملاللغرض توفير فرص  ؛التي تصرف سنوياً على الطباعة

 على  المال العام.

استكمال بعض البيانات بسجل االعتماد الخاص بحساب الباب  عدم   .2

بالرغم من قفل السجل من  ،ل( في بند المناولة والتخزينالثالث )التحو  

 المالية.بل مسؤول وزارة ق  

وجود شطب وأخطاء في الدفاتر بسجل االعتماد بالمخالفة للوائح  .2

 والقوانين  المنظمة لذلك .

باعتبارها مخصومة، والصحيح خالف وجود مبالغ مالية في الدفاتر  .8

م بقيمة إجمالية قدرها 31/16/6118 ذلك بكشف المصروفات حتى

خمسمائة و ،لفاً أن ي( ثالثمائة وثمانية وخمسد.ل3580525.261)

 وخمسة وستون دينار وتسعمائة وعشرون درهما.
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وغير معتمدة  ،وجود أذونات صرف ال يوجد عليها توقيع وختم المستلم .2

الئحة  ألحكامبالمخالفة  ،من قبل مسؤول وحدة الخزينة أو الصراف

 الميزانية والحسابات والمخازن. 

روط د ضمن شالمحد  شركات الشحن بشرط عمر السفينة  تقيد   عدم   .11

 سنة. (15)أقل من باالعتماد المستندي 

 بالمخالفة لقرار إنشائه. ،لجنة للعطاءات بالمركز عدم وجود .11

وزارة التعليم بصرف مرتبات موظفي المركز وما يخص  تحميل   .16

بالرغم من ذمته المالية المستقلة التي يتمتع   ،مصروفات الباب األول

 بها وفقاً لقرار إنشائه.

 2480111.111( عهدة مالية بقيمة إجمالية )46) التأخر في قفل عدد .13

الئحة  ألحكامبالمخالفة  ،لف دينارأن ي( تسعمائة وثمانية وأربعد.ل

 الميزانية والحسابات والمخازن.

موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح االعتمادات للشركات  عدم   .14

 الوطنية المتعاقد معها المركز لطباعة الكتب المدرسية.

 وطنية للتعليم التقني والفني اهليئة ال

بالهيكل المنوطة بها  عدم التزام بعض االدارات باالختصاصات .1

( لسنة 61وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم )التنظيمي 

  ..م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة 6111

( 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،مالك وظيفي معتمد عدم  وجود   .6

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111لسنة 
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 ألحكاممة لسير العمل وفقاً منظ  الصدار اللوائح اإلدارية والمالية إ عدم   .3

م بشأن 6111( لسنة 512( رقم )قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً 

 إنشاء الهيئة.

هيزات الالزمة ) معامل ومختبرات( غلب المرافق التعليمية للتجأافتقار  .4

 واحتياج بعضها للصيانة.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال بعض الموظفين المعارين من  عدم .5

بالمخالفة  ،سنوات (4)عارتهم أكثر من إجهات أخرى تجاوزت مدة 

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام

 والئحته التنفيذية.

من حيث  بمهامهالمراجعة الداخلية في القيام   وقصور مكتب  ضعف  .2

وعدم  ،عداد التقارير الدورية عن حركة المصروفات والعهد الماليةإ

قرار اللجنة  ألحكامبالمخالفة  ،إجراء الجرد المفاجئ بشكل دوري

م بشأن اعتماد الهيكل 6111( لسنة 61الشعبية العامة )سابقاً( رقم )

 التنظيمي للهيئة.

قرار  ألحكامبالمخالفة  ،يجار سكن لبعض العاملينإالقيام بإبرام عقود  .2

ديد قيمة بعض حم بشأن ت6113( لسنة 342مجلس الوزراء رقم )

 الخدمات بديوان الوزارات. 

عدم التقيد بفتح سجالت لألصول الثابتة والمنقولة إلثبات كافة الممتلكات  .8

بالمخالفة للنظم  ،لة عنهاوتوثيق البيانات الكام ،وآليات ،من عقارات

 المحاسبية المعمول بها. 

لم  إذ   ،اتخاذ اإلجراءات الالزمة بمتابعة العهد المالية وآلية إقفالها عدم   .2

، 6112، 6113)( عهدة مالية خالل سنوات 14يتم تسوية عدد )

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.  ألحكامبالمخالفة م(، 6118
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مانات منذ سنوات سابقة لم يتم ي حساب الودائع واألمبالغ مالية فوجود  .11

الئحة الميزانية  ألحكامبالمخالفة  ،لى حساب اإليراد العامإإحالتها 

 والحسابات والمخازن. 

صرف المستحقات المالية )مرتبات ومكافآت( الموظفين المتعاقد  عدم   .11

منذ سنوات  ،ومنح الطلبة ،عضاء هيئة التدريس المتعاونينأو ،معهم

بالمخالفة  ،لى وزارة الماليةإسابقة بالرغم من المخاطبات المتكررة 

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ألحكام

لجنة  ل  ب  ن ق  الصيانة والتوريدات م   مناقصات   جميع   بإجراء   القيام   .16

بالمخالفة  ،عالن عنهااإل دونالعطاءات بطريق المناقصة المحدودة 

 م.6112( لسنة 523رقم )ة العقود اإلدارية الئح ألحكام

صيانة بعض المرافق التعليمية المستغلة من قبل الهيئة وصرف مبالغ  .13

 مالية عليها وهي ليست من أصولها.

مشاريع صيانة لبعض المؤسسات التعليمية التابعة للهيئة منتهية  وجود   .14

م، وقد تم صرف مستحقاتها 6111%( منذ سنة 111) اإلنجاز بنسبة

خرى في لرغم من وجود عدد من المشاريع األ%( فقط، با11بنسبة )

 م تم صرف كامل مستحقاتها. 6116سنة 

تتراوح   م(6113، 6116) تيمنذ سن اً متوقف اً ( مشروع61وجود عدد ) .15

 ي إجراء بشأنها.ألم يتخذ %( 2الى  4)نجازها بين إنسب 

 وجود التزامات مالية قائمة على الهيئة منذ سنوات سابقة  .12

وبلغت قيمتها  ،لم يتم سدادها ،والثالث، والثانياألول، على الباب 

لفان وسبعمائة أو ،( مائتان واحد عشر مليوناً د.ل 61101160225.225)

 وستمائة وخمسة وتسعون درهماً. اً ن ديناريوخمسة وتسع
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 :مصلحة املرافق التعليمية

بإحالة نسخة من قراراتها ومراسالتها التي ترتب التزامات  االلتزام   عدم   .1

م 6113( لسنة 61القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،لى الهيئةإمالية 

 . ، وتعديله، والئحته التنفيذيةبإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية

بواسطة مدير عام بموجب قرار المجلس الرئاسي  المصلحة   إدارة .6

 ألحكامبالمخالفة  ،م6118( لسنة 1325لوفاق الوطني رقم )لحكومة ا

( لسنة 162رقم ) (سابقاً )( من قرار اللجنة الشعبية العامة 4المادة )

 ان " تدار بلجنة إدارة". حددتم بإنشاء المصلحة والتي 6112

المنتهية مدة انونية حيال الموظفين المنتدبين اتخاذ اإلجراءات الق عدم   .3

قانون  بإصدارم 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،عملهم

 عالقات العمل والئحته التنفيذية.

إصدار قرارات استعانة بموظفين كمتعاونين للعمل بالمصلحة بمكافآت  .4

عدم إبرام ، مع ( دينار شهرياً 211)لى إ (211) ما بينشهرية تتراوح 

القانون رقم  ألحكاممخالفة بالالمرتب،  ةمنعاً الزدواجيعقود عمل لهم 

 م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية.6111( لسنة 16)

مرة كل لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري  عدم  التزام .5

م 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة شهر على األقل، 

 .ل والئحته التنفيذيةقانون عالقات العم بإصدار

تحديد التكلفة المالية للمتدربين المرشحين لحضور الدورات  عدم   .2

م، و تنفيذ دورات 6112التدريبية المستهدفة في خطة التدريب للعام 

 تدريبية من خارج الخطة.
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بمبلغ  (قطع غيار ومهمات وأدوات)تجاوز الصرف في مخصصات بند  .2

بند من مخصصات ال ،ن ديناراعيالف وتسآ( عشرة د.ل110121قدره )

بالمخالفة  ر،لفاً وخمسمائة ديناآن يربعأن وي( اثند.ل460511البالغة )

 . م6112( لسنة 613رقم ) للتفويض المالي للوزارة

ومجموع المصروفات  ،كتابة مجموع االعتمادات المفوض بها عدم   .8

أذونات صرف منها بعد صرف اإلذن في عدة  ،والرصيد ،واالرتباطات

م، 63/2/6112( بتاريخ 52/2(،)52/2) :رقاماألذونات ذات األ

 .حة الميزانية والحسابات والمخازنبالمخالفة لالئ

 ختم المراقب المالي على عدد من أذونات الصرف. عدم وجود .2

 ،ترقيم المستندات المرفقة بأذونات الصرف بأرقام مسلسلةعدم  .11

 .الفة لالئحة الميزانية والحساباتبالمخ

ن  ي( خمسة وخمسد.ل550111مة )بقي ةشراء أجهزة حاسوب محمول .11

وأدوات مكتبيه(  ،وقرطاسية ،تم صرفها من بند )مطبوعات ،لف دينارأ

بالمخالفة لمشروع الميزانية التقديرية للعام  ،بدالً من بند )التجهيزات(

 م الذي حدد الصرف على هذا الصنف من بند التجهيزات. 6112

بناء على تكليف ( HB.cors15نوع ) ةشراء أجهزة حاسوب محمول .16

دون العرض على لجنة المشتريات  ،مباشر من رئيس المصلحة

 .م6112( لسنة 523رقم ) الئحة العقود اإلدارية ألحكامبالمخالفة 

( ألشخاص 332255(،)332252(،)332252)أرقامها: تسليم صكوك  .13

الئحة الميزانية والحسابات  ألحكامبالمخالفة  ،غير مخولين باالستالم

 والمخازن.
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 ،لى وزارة الماليةإم 6118إحالة الحساب الختامي عن سنة  عدم .14

 قانون النظام المالي للدولة. ألحكامبالمخالفة 

إجراء أي تسوية شهرية لحسابات المصلحة خالل الفترة من  عدم .15

 م.5/2/6112م حتى 1/1/6112

( سيارات لموظفين من خارج المصلحة تابعين لوزارة 11) عدد   إعارة   .12

االتعليم وعدة جهات أخرى  أصول المصلحة  على احدىتنازالً  يعد   مم 

 للغير.

لم تتخذ اإلجراءات الالزمة حيال عدد من السيارات العاطلة بالمخالفة  .12

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.  ألحكام

سيارات منهم  ثالثة أشخاص غير تابعين ( 4لم يتم استرجاع عدد ) .18

 للمصلحة انتهت عالقتهم الوظيفية مع المصلحة.

عدم استيفاء البيانات المالية )قيمة المبالغ المالية المسددة( لمشاريع  .12

صيانة المدارس بتقرير إدارة المشروعات، كما لم يتم تحديد نسبة 

 اإلنجاز المالي لمشاريع صيانة المرافق التعليمية.

م 6118خالل عام  أبرمتجود التزامات مالية على عقود توريد أثاث و .61

 األف( سبعة  ماليين وعشرة 201110125منتهية التنفيذ بقيمة مالية )

م حتى 6112وخمسة وسبعون دينارا، والتزامات مالية أخرى من عام 

(  801820181( عقود توريد أثاث مدرسي بقيمة )11م لعدد )6116

 .ن ديناراً يلفاً وثمانأن يئة وستة وثمانماليين وماثمانية 

( عقود توريد معامل أبرمت 11وجود التزامات مالية على تنفيذ عدد ) .61

 م.6112منذ عام 



 
 95 

لم يتم تنفيذ عدد من عقود التوريد ألثاث ومستلزمات خالل سنوات  .66

 -سابقة على النحو التالي:

 ( عقد توريد أثاث 15عدد ) ، برمت أ  ، ومستلزمات نشاط مدرسي

( تسعة عشر د.ل 1202510111بقيمة مالية قدرها )، م 6112سنة 

 لف  دينار .أوسبعمائة وخمسون  ،  مليوناً 

 ( عقود توريد أثاث 2عدد ) ،برمت أ  ، اض أطفال ومستلزمات ري

( ثالثة ماليين د.ل 302120211جمالية قدرها )إبقيمة ، م 6114عام 

 وستمائة دينار.، الف آوستمائة وتسعة ، 

 لها منتهية الصالحية وج   اً مفتوح اً مستندي اً اعتماد( 421وجود عدد ) .63

بقيمة ، م 6112( اعتماد مستندي فتحت 82الصرف على عدد ) عدم .64

،  ( أربعة وثالثون مليوناً د.ل 3402830624.623إجمالية قدرها )

،  ديناراً ربعة وسبعون أومائتان و، لفاً أوسبعمائة وثالثة وثمانون 

دون االستفادة من الغرض الذي فتحت ، ثة وتسعون درهماً ومائتان وثال

 بشأنه.

، ن ديناراً يوثالثمائة وثالث، الف آ( ثالثة د.ل 30331صرف قيمة ) .65

( لصالح المراقب المالي لغرض 332226وبموجب الصك رقم )

ا، استرجاع مصروفات صيانة سيارته الخاصة  على  اً لبس أثر مم 

 استقالليته كمراقب مالي.

وستة  أربعمائة(  د.ل 4120252المصلحة لخسائر مالية قدرها ) تحمل .62

تمثل عموالت فتح  اً ،وسبعمائة وستة وخمسون دينار،  لفاً أعشر 

 اإلجمالية% من القيمة 11االعتمادات المستندية المحلية تعبر عن نسبة 

 م . 6112لالعتمادات المفتوحة في عام 
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ء املركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم ا  :لفضا

عدم التزام المركز بإحالة نسخة من قراراته ومراسالته التي ترتب  .1

 ( من القانون 51المادة ) ألحكامبالمخالفة ، الهيئة  إلىالتزامات مالية 

، وتعديله، والئحته هيئة الرقابة اإلدارية بإنشاءم 6113لسنة  (61رقم )

 التنفيذية .

  أبحاثتكليف المدير العام للمركز بموجب قرار مدير عام هيئة  .6

بالمخالفة ، م 6112( لسنة 132العلوم الطبيعية والتكنولوجيا رقم )

م 6113( لسنة 681( من قرار مجلس الوزراء رقم )13المادة ) ألحكام

 .ألحكامبإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتقرير بعض ا

بالمخالفة ، م 6112ك الوظيفي المعتمد منذ سنة عدم تحديث المال .3

م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته 6111( لسنة 16للقانون رقم )

 التنفيذية.

 االفتقار إلى الكادر الوظيفي المتخصص في مجال علوم الزالزل. .4

نضباط سجالت وعدم ا، القصور في معالجة ظاهرة التسيب اإلداري  .5

 تقيد بمواعيد ساعات الدوام الرسمي.وال، الحضور واالنصراف 

بالمخالفة ، ( 16-تدوين مرتبات الموظفين ببطاقات المرتب )م ح عدم .2

 لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

المادة  ألحكامبالمخالفة ، م 6118التأخر في قفل الحساب الختامي لسنة  .2

 ( من قانون النظام المالي للدولة.63)

بالمخالفة ، عدم التزام مكتب المراجعة الداخلية بإعداد التقارير الدورية  .8

 م بشأن التنظيم الداخلي للمركز.1225( لسنة 328القرار رقم ) ألحكام
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بالمخالفة  بالبيع أو اإلعدامعدم التصرف في أصناف الخردة المتهالكة  .2

 لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

 ألحكامبالمخالفة ، بعد استيفاء عملية الدفع  عدم ختم أذونات الصرف .11

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. 

وعدم إحالة ، متابعة القسم المالي بالمركز  فيالمراقب المالي  قصور .11

بالمخالفة لقانون النظام المالي ، لى وزارة المالية إبشكل دوري  هتقارير

 للدولة. 

المادة  ألحكامبالمخالفة ، م 6118القيام بالجرد السنوي للعام  عدم .16

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.626)

 هالختصاصاتبالمركز وفقاً في أداء مهامه قصور المكتب القانوني  .13

م 1225( لسنة 328( من القرار رقم )13المنصوص عليها بالمادة )

 بشأن التنظيم الداخلي للمركز.

العلوم الطبيعية   أبحاثعليم وهيئة غياب التنسيق بين المركز ووزارة الت .14

من حيث إحالة التعميمات والقرارات الصادرة عن ، والتكنولوجيا 

 المجلس الرئاسي

 
ّ
 : مسيةمركز البحوث ودراسات الطاقة الش

بالمخالفة ، م 1228تحديث المالك الوظيفي للمركز منذ سنة  عدم  .1

 عالقات العمل. بإصدار قانون م 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام

صدور بعض قرارات وظيفية دون عرض الموضوع على لجنة شؤون  .6

م 6111( لسنة 16الموظفين وبالمخالفة لالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 بشأن تنظيم عالقات العمل. 
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بالمخالفة  لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية ، عدم التزام .3

بشأن تنظيم عالقات ، م 6111( لسنة 16لالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 العمل.

م من قبل 6112عدم اعتماد تقارير الكفاءة السنوية للموظفين لسنة  .4

( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة ،  الرئيس المباشر واألعلى

 عالقات العمل  ، إصدار قانونم 6111

 تفشي ظاهرة التسيب اإلداري بالمركز ، وعدم اتخاذ اإلجراءات .5

( لسنة 16لقانون رقم )ا ألحكامبالمخالفة القانونية حيال المتغيبين ، 

 والئحته التنفيذية .، بإصدار قانون العمل ، م 6111

في مجال الطاقة الشمسية من قبل المركز  وأبحاثنتائج  عدم وجود .2

، ، واستغالله من الناحية المالية واإلدارية  بالرغم من أهميته العلمية

 الماضية. األعواموتخصيص ميزانية خاصة به خالل 

تبويب بيانات االعتماد المالي لجميع أذونات الصرف من قبل  عدم .2

إدراج تاريخ الصك في جميع أذونات الصرف  وعدم،  المراقب المالي 

 بالمخالفة لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

، لفاً أة وعشرون ( سبعد.ل 620511قدره )مالي القيام بصرف مبلغ   .8

لصالح شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية بإذن صرف ، وخمسمائة ديناراً 

م خصماً من المخصصات المالية لسنة 6118( لسنة 32/16رقم )

( من الئحة الميزانية والحسابات 121المادة ) ألحكامبالمخالفة ، م 6112

 والمخازن. 

صرف عالوة سنوية لبعض الموظفين لم تدرج ضمن المخصصات  .2

بالمخالفة لالئحة الميزانية والحسابات ، المحالة من وزارة المالية 

 والمخازن.
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قدرها م على الباب الثاني بقيمة 6114لة من سنة وجود ديون مرح   .11

 دنانير، وتسعة  ، لفاً أ( مائتان وسبعة وستون د.ل 6220112.611)

 بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة. ،درهماً  يومائت

 6560816.511بقيمة ) واألماناتل في حساب الودائع وجود دين مرح   .11

شر ديناراً وثمانمائة وأثنى ع، لفاً أن يواثنان وخمس ينائتمبقيمة  (د.ل

 بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.،  اهموخمسمائة وعشرة در

الداخلي بالجرد المفاجئ والدوري للمخازن عن سنتي المراجع  عدم قيام .16

التقرير الدوري وفقا  للنظم المحاسبية  هتقديم م( ، وعدم6112 – 6118)

 المعمول بها.

خصم دمغة المخالصة عند صرف مكافآت مقطوعة لغير العاملين  .13

بالمخالفة للنظم المحاسبية ، بالمركز بدالً عن خصم ضريبة الجهاد 

 المعمول بها.

( لسنة 62/16(،)66/16):  رف أذونات الصرف ذات األرقامص .14

، م بناًء على عرض واحد فقط في محاضر لجنة المشتريات 6118

( لسنة 32/16(،)36/16، ) الئحة العقود اإلدارية ألحكامبالمخالفة 

دون وجود محضر للجنة المشتريات ومحضر استالم نهائي ، م 6118

 الموكلة للشركة. األعمالمن قبل المركز وصرفها قبل انتهاء 

 صرف  إذنلفي دينار بموجب أ( د.ل 60111بقيمة )مالي صرف مبلغ  .15

( موظفين 5م يمثل قيمة دورة تدريبية لعدد )6118( لسنة 34/16رقم )

 مدى االستفادة منها.و، ما يفيد تنفيذها  مع عدم وجود

 (د.ل 210511خر بقيمة )آ إلىإجراء مناقلة مالية بالباب الثاني من بند  .12

بالمخالفة ، م 6118خالل سنة  وخمسمائة دينار، لفاً أواحد وستون 

 ( من قانون النظام المالي للدولة.11المادة ) ألحكام
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ه على وجود توقيعه واعتماد وعدم، المراقب المالي بالمركز  بقاءعدم  .12

بالعهد المالية لسنة  ي( الخاص  5/16(،)8/16الصرف رقمي ) يأذون

 م .6118

تقرير  إعدادصرف مكافآت مالية ألعضاء اللجنة العلمية بالمركز دون  .18

 (،18/16): وذلك بموجب أذونات الصرف أرقام ، عن عمل اللجنة 

 م.6118( لسنة 61/16(،)18/16)

-6118واآلليات بالمركز عن سنتي )، والسيارات ، جرد المخازن  عدم .12

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ألحكامبالمخالفة ، م( 6112

عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال الخردة الموجودة بداخل المركز منذ  .61

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.ألحكام بالمخالفة ، سنوات 

ة الشمسية بوضعه الحالي عدم جدوى استمرار عمل مركز بحوث الطاق .61

 نشائه.إلتي أ نشئ من أجلها وفقاً لقرار ا األهدافلعدم قدرته على تحقيق 

 : رياض األطفال

  ا أد ى ، في بلديات طرابلس الكبرى  األطفالقلة رياض مم 

الذي ، األمر  العام وجود صعوبات في التسجيل هذا إلى

فتح أبواب الرياض  إلىتاجوراء بلدية مراقب تعليم باضطر 

 (.ةمسائيالو ةصباحيالللفترتين   ) 

  الموارد : عجز في المفتشين في التخصصات التالية وجود(

،  واإلرشاد التوجيه،  االجتماعية الخدمات،  العامة

 اللغة العربية (.ى ، الموسيق

  وجود عجز في المعلمين لرياض األطفال في التخصصات

،   اإلنجليزيةلغة ، الوسيقى م، الفئات خاصة ال)  التالية 

 دارية( .إلشؤون ا، ال مشرفاتال
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   فيه  راعيد للطفل مدروس وم  عدم توفير كتاب منهجي موح

 يساهم في تنمية شخصيته وتطوره . ،مراحل نمو الطفل 

  حفاظاً على لى صيانة عاجلة إ األطفالمعظم رياض افتقار

 ( . سالمة األطفال ، خصوصاً روضتي ) الطفل ، األندلس

  ، عدم تهيئة الساحات الخارجية ألغلب رياض األطفال

 لتكون متسعاً لترفيههم .

 :مراقبات التعليم باملناطق 

ت و القرارات الصادرة عن االجتماعا عدم إحالة نسخ من محاضر .1

فور صدورها ، وعدم إحالة صورة من المراسالت التي تمنح  اتالمراقب

أو تتضمن تغييراً في الصالحيات و ، مزايا أو ترتب التزامات مالية 

( من 51ألحكام المادة ) ةمخالف، بالالمراكز القانونية إلى فرع الهيئة 

،   بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية، م 6113لسنة  (61القانون رقم )

 وتعديله والئحته التنفيذية .

توفر  مدى، و خاصة  قبة في متابعة قطاع التعليم الحرضعف المرا .6

المعايير الفنية في المباني و ملحقاتها ، و متابعتها من ناحية  الشروط و

ومراعاة الحد األدنى ، التعاقد مع العناصر الوطنية و التربوية المؤهلة 

 لألجور.

علميعدم وضع حلول لمشكلة العجز في  .3 ) كا بعض التخصصات  م 

د الرياضيات ، اللغة اإلنجليزية ، اللغة العربية( بالرغم من وجود أعدا

 .االحتياط معلميكبيرة من 

افتقار معظم المدارس إلى صيانة سريعة وشاملة ، نتيجة لتصد ع  .4

الفصول الدراسية ، وافتقار بعضها إلى الفصول الدراسية والمعامل ، 

 نتيجة لكثرة عدد الطلبة .
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حكام بالمخالفة ألتفشي ظاهرة التسيب اإلداري ، وعدم معالجتها ،  .5

م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته 6111( لسنة 16لقانون رقم )

 التنفيذية. 

، ومعامل الحاسوب في عدة الكتاب المدرسي  فيالنقص الشديد وجود  .2

 .  مدارس

 معامل الحاسوب في عدة مدارس.  فيالنقص وجود  .2

طلبة المنازل في لجنة الطلبة النظاميين و بدمجقيام مركز االمتحانات  .8

ا،  همفي السن والسلوك بين فارقواحدة دون مراعاة  سبب الفوضى  مم 

 في عدد من اللجان.

معلمتي محاسبة إدارية ، ومسعفة صحية بمالحظة عملية تكليف  .2

 ( وهما لسنا ضمن المعلمات التربويات . 16121االمتحان باللجنة رقم )

تكليف معلمات بمالحظة امتحانات لجان لذات مدارسهم ، مما ساهم في  .11

 . لية المراقبة .عدم إنضباطية عم

الكتب  إعدادعدم االستفادة من المطابع المحلية ذات الخبرة والجودة في  .11

 والكراسات المدرسية وطباعتها .

تنسيب معلمات يحملن الشهائد الجامعية داخل مدارس التعليم األساسي  .16

وخاصة  -في الوقت الذي تشتكي فيه المدارس ،  وظائف إداريةعلى 

 من عجز في بعض التخصصات. -مدرسة وازن الثانوية 

االحتياط العام ى معلمات منقطعات عن العمل تحت مسمتسكين  .13

مع ، وعدم االستفادة منهن عند الحاجة ، دون سند قانوني  الخارجي

 بدون وجه حق. نصرف مرتباتهستمرارية ا
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 ر:مكاتب التعليم احل
في المدارس،  غلب المدارس بالمعايير الفنية الواجب توفرهاأعدم التزام  .1

 مدارس. ىفهي عبارة عن مبان سكنية تم تحويلها إل

 .ألخرىالرسوم الدراسية من مدرسة   قيمة   تفاوت   .6

 إبرام عقود مع بعض المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة. عدم   .3

ارس بالنسبة للمعلمين فيما المد يريمن قبل القطاع و مد التدقيق   عدم   .4

التعاقد على وظيفة  ،الحد األدنى لألجور ،المؤهل التربوييخص )

 الجنسية(. ،االزدواجية ،واحدة

 والمحاباة فيها. ،تدقيق في النتائج عدم  وجود   .5

 ،لحسابات الختامية لبعض المؤسسات التعليمية الخاصةاإعداد  عدم   .2

، م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16بالمخالفة للقانون رقم )

 .والئحته التنفيذية

 الكتب المدرسية لبعض المدارس دون رسوم مالية. صرف   .2

المكاتب للمدارس الخاصة بشكل دوري، للوقوف  مديريمتابعة  عدم    .8

 على مواطن الخلل لمعالجتها.

 وجود أي خطة سنوية ألغلب المكاتب. عدم   .2

 افتقار أغلب رياض األطفال لإلمكانيات الالزمة، والمناهج الدراسية. .11

الحرفي  التعليم ومكتب ،المدرسي النشاط مكتب بين تنسيق وجود عدم   .11

 بعض البلديات.ب
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مدارس التعليم الخاص بإحضار ملفات كافة المعلمين  إلزام   عدم   .16

بعقد العمل المبرم لكل  ةبالمدرسة إلى مكتب التفتيش التربوي مرفق

  .معلم

 ،أغلب مدارس التعليم الخاص لسير العملية التعليمية مالئمة   عدم   .13

 .وفير اإلمكانيات الالزمةواحتياج المباني المستغلة للصيانة والتجهيز وت

قرارات ولوائح تنظم عملية جباية الرسوم من الطالب  وجود   عدم   .14

 الدارسين بمدارس التعليم الخاص. 

اغلب المدرسين الذين يقومون بالتدريس بمدارس التعليم الحر هم من  .15

 يم. ضمن المالكات الوظيفية لقطاع التعل

وعدم  اتخاذ  ،بعض  المالحظين في أغلب المدارس فيوجود نقص  .12

 اإلجراءات القانونية حيال المتغيبين منهم.

م 6118( لسنة222) عدم تقيد أغلب اللجان بقرار المجلس الرئاسي رقم .12

بشأن إصدار الئحة تنظيم شؤون التعليم العام، فيما يخص تدوين 

وعدد الطالب الحاضرين  األوراق،حظين لمحضر يتضمن عدد المال

بالنظام العام  واإلخاللالمتغيبين ، باإلضافة إلى تدوين حاالت الغش و

 ( من القرار المشار إليه.21إن وجد حسب نص المادة رقم )

ا ،المناهج الدراسية لبعض المواد بالشهـادة الثــانـوية اكتمال   عدم   .18  أث ر مم 

 .  لممتحنينسير االمتحانات للطلبة اعملية  علىسلبـا 

التباطؤ في صرف مستحقات رؤساء وأعضاء اللجان  المشرفة على  .12

ا ،لسنوات سابقة االمتحانات سبب في عزوف وعدم رغبة المدرسين  مم 

 .شراف مستقبالمدرسات في المشاركة في عمليات اإلوال
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من المواد  في العديدلشهادة الثانوية اسئلة امتحانات  ألب تسر   وجود .61

 بعض لجان االمتحانات. عترافباوبشبكة التواصل االجتماعي 

 اجلامعات 

بالمخالفة للقانون رقم  ،غلب الكلياتأمالك وظيفي معتمد في  عدم  وجود   .1

 .والئحته التنفيذية ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111لسنة ( 16)

لقانون رقم بالمخالفة ل تفشي ظاهرة التسيب اإلداري وعدم معالجتها، .6

 . والئحته التنفيذية ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111لسنة ( 16)

 .تغطية ماليةعقود عمل دون وجود  إبرام .3

 غلب الكليات بما جاء في قرار السيد وزير التعليم أعدم التزام  .4

 .ن تحديد ضوابط  وأسس قبول الطلبةم بشأ6112لسنة ( 1312) رقم

العملي باعتباره أحد الوسائل المهمة في العملية  حرمان الطلبة من الشق   .5

توفر المواد التدريبية من محاليل ومعدات  نتيجة عدم   ؛التعليمية الجامعية

بالكليات مما يؤثر سلباً على جودة طبية داخل المعامل  وأجهزة  

  .مخرجات الطلبة

م )الطلبة دون استعمال اإليصاالت المالية  ىاستالم الرسوم المقررة عل .2

  .والتصرف في بعض المبالغ بالمخالفة للتشريعات النافذة ،(5ح

واالعتماد على التعاون  ،ر في تسكين أعضاء هيئة التدريسالتأخ   .2

التأخر في صرف و بالكليات الجامعية الواقعة في نطاق المنطقة

 .مستحقات المتعاونين

 .الكلياتغلب أنح الدراسية للطالب منذ فترة في التأخر في صرف الم   .8
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بالمخالفة لالئحة الميزانية  ،بمسك السجالت المالية عدم االلتزام .2

 .والحسابات والمخازن

 ،لفة بالتغذية التموينيةالتقصير في المتابعة الدقيقة للشركات المك   .11

 .الكلية  اتإداروكذلك  ،الجامعة إدارة ل  ب  ن ق  والنظافة م  

 :املكاتب واملعاهد التقنية

 ،الرياضيات)مواد عاهد في سد عجوزات المعلمين في تقصير إدارة الم .1

 ،اللغة العربية)مواد لوفي توفير الكتب المدرسية  ،(الفيزياء ،اإلحصاء

 (. الرياضيات ،الفيزياء

شهائد البكالوريوس والدبلوم العالي في تدريس أغلب المواد  حملةتكليف  .6

 . بالمخالفة لالئحة التعليم العالي ،النظرية

 الشؤون االجتماعية:وزارة 
 فور الوزارة بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها التزام   عدم   .1

وصور من مراسالتها التي ترتب التزامات مالية أو تتضمن  ،صدورها

القانون  ألحكامبالمخالفة  ،هيئةالتغييراً في الصالحيات والمراكز إلى 

، وتعديله والئحته م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية6113( لسنة 61رقم )

 .التنفيذية

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16القانون رقم ) أحكام   مخالفة   .6

 :تيوالئحته التنفيذية من حيث اآل ،عملال

   وظيفية دون عرض موضوعها على لجنة شؤون  قرارات   صدور

 .الموظفين

   موظفين دون الرجوع إلى جهات أعمالهم األصلية ندب   تجديد، 

 . سابقةواعتمادها على موافقات 
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   ة.خطة تدريبية معتمد   إعداد   عدم 

بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم  ،سنوية خطة عمل   إعداد   عدم   .3

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات 6116( لسنة 161)

لقرار وزير و ،وزارة الشؤون االجتماعية وتنظيم جهازها اإلداري

م بشأن إصدار التنظيم 6116( لسنة 116الشؤون االجتماعية رقم )

 الداخلي للجهاز اإلداري للوزارة.

عمل الجهات التابعة لها بشكل  أداءمتابعة وتقييم  في الوزارة   تقصير   .4

وفقاً  ،واقتراح التوصيات بشأنها ،أعمالهاج ئدوري وتقديم تقارير بنتا

م بشأن اعتماد 6116( لسنة 161قرار مجلس الوزراء رقم ) ألحكام

الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون االجتماعية وتنظيم 

 جهازها اإلداري .

ضوابط ومعايير تنظم كيفية منح اإلعانات والمساعدات  وجود   عدم   .5

حيث اقتصرت على  ،اإلنسانية لألسر النازحة من مناطق االشتباكات

 ت الغذائية دون وجود أي دعم نقدي لهذه األسر بالرغم من أهميته.ال  الس  

فقدان عدد من األصول المنقولة المتمثلة في وسائل النقل )السيارات(  .2

فضالً عن وجود عدد من  ،اإلجراءات القانونية بشأنهادون اتخاذ 

السيارات في عهدة أشخاص انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة ولم يتم 

وعدم التقيد بأحكام التشريعات المنظمة الستعمال السيارات  ،تسليمها

 وعدم مسك سجل خاص لها. ،المملوكة للدولة

ن خارج المكتب ن قبل موظفيإعداد بعض القرارات وصياغتها م   .2

( لسنة 161قرار مجلس الوزراء رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،القانوني

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون 6116

وقرار وزير الشؤون االجتماعية  ،االجتماعية وتنظيم جهازها اإلداري
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 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي للجهاز اإلداري6116( لسنة 116رقم )

 للوزارة.

أي   عدادبإلجان المشتريات والعطاءات و التدريب بالوزارة   قيام   عدم   .8

 .الجتماعاتها محاضر

والتنبيه على وجود  ،التقصير في القيام بإعداد التقارير المالية شهرياً  .2

 ،قانون النظام المالي للدولة ألحكامبالمخالفة  ،مخالفات في بنود الصرف

 .ات والمخازنوالئحة الميزانية والحساب

م للسيد/ وكيل وزارة 6118عام عهدة مالية مصروفة منذ  تسوية   عدم   .11

، ( عشرة آالف دينار ليبيد.ل110111الشؤون االجتماعية بقيمة )

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ألحكامبالمخالفة 

المقدر والمقاهي  ،ن خدمات النظافةأالمبالغة في قيمة العقد المبرم  بش .11

، درهم  شهرياً  511لف دينار وأن ي( ستة وسبعد.ل220511بمبلغ مالي )

 بالرغم من عدم توفر مخصصات مالية لذلك.

غياب الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة لتنمية موظفي الوزارة  .16

، جتماعية بالبلديات سواء بالداخل والخارجوموظفي فروع الشؤون اال

 .للرفع من كفاءة العاملين بالقطاع

، 6112)قيام الوزارة بترحيل ديونها والتزاماتها عن السنوات السابقة  .13

وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والبالغ  م(،6118، 6112

 لفاً أن يوسبعمائة وستة وعشر مليونان( د.ل602620345قيمتها )

قانون النظام المالي  ألحكامبالمخالفة   ،ديناراً  نيوأربعوثالثمئة وخمسة 

 والئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ،للدولة

 الرعاية والدعم لفئة ذوي االحتياجات الخاصة. تقديم   في القصور   .14
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في متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الوزارة واتخاذ  التقصير   .15

 اإلجراءات القانونية حيالها. 

( لسنة 112المفوض رقم ) قرار وزير الشؤون االجتماعية صدور   .12

بالمخالفة لمنشور رئيس  ،ن تشكيل لجنة إدارة للمركزأم بش6112

م بشأن آلية تسمية وتشكيل مجالس 6116( لسنة 1مجلس الوزراء رقم )

اإلدارة للهيئات والمؤسسات والمصالح واألجهزة والشركات العامة وما 

 في حكمها. 

 اجلهات التابعة للوزارة
  :بالوزارة التوثيق مركز املعلومات و

بالمخالفة  ،هيئةال إلى اجتماعاته وقراراتهمن محاضر  نسخة   إحالة   عدم   .1

الرقابة  م بشأن إنشاء هيئة6113( لسنة 61القانون رقم ) ألحكام

 .اإلدارية وتعديله والئحته التنفيذية

التقارير والنشرات الدورية وتوزيعها على الجهات ذات  إعداد   عدم   .6

إيداع نسخة من الوثائق المتعلقة بعمل الوزارة لدى الهيئة و ،العالقة

قرار اللجنة الشعبية  ألحكامبالمخالفة   ،العامة للمعلومات والتوثيق

 م بشأن إنشاء المركز.6112( لسنة 616رقم ) (سابقاً )العامة 

وعدم تناسب المؤهالت العلمية لبعض  ،القيادية المؤهلة الكوادر   نقص   .3

 مهام المكلفين بها.القياديين مع ال

شاغلي الوظائف القيادية بموجب رسائل دون إصدار  أغلب   تكليف   .4

 قرارات تكليف.

القياديين المنتدبين من خارج الوزارة تجاوزت مدة ندبهم  بعض   وجود   .5

م 6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،القانونية المدة  

 نفيذية.والئحته الت ،بإصدار قانون عالقات العمل



 
 110 

( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،تدريبللتشكيل لجنة  عدم   .2

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111

بالمخالفة  ،العاملين بعقد اجتماعاتها الدورية شؤونلجنة  عدم التزام   .2

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام

 والئحته التنفيذية.

 اقشة موضوعات ليست من اختصاصاتهاقيام لجنة شؤون الموظفين بمن .8

على محاضر اجتماعاتها واالكتفاء باعتماد مدير  ئهاعدم توقيع أعضاو

( لسنة 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة  ،المركز ورئيس اللجنة

 م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية.6111

 (الشهرية)مكتب المراجعة الداخلية في إعداد التقارير الدورية  قصور   .2

 وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها. 

كتابي ببيان االعتماد  إقرارللمراقب المالي للحصول على  الرجوع   عدم   .11

الئحة الميزانية  ألحكامالجائز الخصم منه لبرنامج التدريب وفقاً 

 والحسابات والمخازن.

بإعداد التقارير  والتقيد   ،بمكان عمله بالبقاءالمراقب المالي  تزام  ال عدم   .11

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ألحكامبالمخالفة  ،الدورية

بالمخالفة  ،المخزن ضمن أعضاء لجنة الجرد السنوي أمين   تكليف   .16

 ( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.628المادة ) ألحكام

 المشتريات على عرضين فقط في أغلب محاضرها.  نة  لج اعتماد   .13

من  وإعدادهالها،  د  ع  الموظف الم   ل  ب  ن ق  أذونات الصرف م   اعتماد   عدم   .14

الئحة الميزانية والحسابات  ألحكامبالمخالفة ، نسخة واحدة فقط

 والمخازن.
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،  دة لعملية الصرفالعهد دون وجود مستندات مؤي   بصرف   القيام   .12

 . والحسابات والمخازن   ألحكام الئحة الميزانية  بالمخالفة

نشائه رقم إهداف المناطة به وفقاً لقرار ق األيفي تحق المركز   تقصير   .12

نشاء قاعدة بيانات تختص بالشؤون إم وخاصة 6112( لسنة 616)

عداد التقارير إاالجتماعية و سوح  واقتراح وتحديد الم   ،االجتماعية  

 والنشرات الدورية وتوزيعها . 

 –اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي
( من قرار 2رئيس الهيئة بالمخالفة ألحكام المادة )ل مساعد   تكليف   عدم   .1

الهيكل إعتماد بشأن ، م 6115( لسنة 28وزير الشؤون االجتماعية رقم )

 التنظيمي للهيئة. 

بالمخالفة  ،الخاصة باستثمار أموال الهيئة التأخر في إصدار الالئحة .6

( 38رقم ) (سابقاً )( من قرار مؤتمر الشعب العام 63ألحكام المادة )

 م  بشأن الالئحة المالية لصندوق التضامن االجتماعي.6113لسنة 

واعتماد  ،عداد برامج إدارة االستثمارإإدارة الصندوق  في  ر لجنة  تأخ   .3

 اد موارد مالية جديدة  للهيئة.مشاريعها التي من شأنها إيج

( لسنة 16لقانون رقم )االموظفين بالمخالفة ألحكام  شؤون   لجنة   تشكيل   .4

 .والئحته التنفيذية  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111
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عمل مع بعض المتعاونين بالرغم من  عقود   رئيس الهيئة بإبرام   قيام   .5

لها أعباء مالية  م  حمما  ،تضخم الكادر الوظيفي بالهيئة وفروعها

  .إضافية

 عدم تناسب المؤهالت العلمية لبعض المكلفين بالوظائف القيادية. .2

 مرة كل شهر على األقل عدم تقيد لجنة اإلدارة بعقد اجتماعاتها الدورية .2

م بشأن 6112( لسنة 8بالمخالفة ألحكام قرار لجنة إدارة الصندوق رقم )

 التنظيم الداخلي للهيئة.   

حية بعض مستندات الشركات المكلفة بتنفيذ البرامج التدريبية انتهاء صال .8

، مستند ذن المزاولةإ)مستند السداد الضريبي، مستند لموظفي الهيئة كـ

 قيد اإلثبات بالغرفة التجارية(.

 بدعوة جميع أعضائها لحضور اجتماعاتها،لجنة العطاءات  تقيد   عدم   .2

م بشأن 6113( لسنة 426بالمخالفة ألحكام  قرار مجلس الوزراء رقم )

 العطاءات. تنظيم عمل لجان

التزامات مالية على إدارة  رتبمما  ،التوسع في حجز اإلقامة  الفندقية .11

 للمال العام.  اً هداروإ ،الهيئة

تجاوزت حيث  ،التأخر في إقفال وتسوية العهد المالية لبعض الموظفين .11

 ،دون اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها، ومدة القانونيةالبعضها 

 بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي للدولة .
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عدم إقفال الحسابات الختامية والمركز المالي السنوي للهيئة منذ سنة  .16

 بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي للدولة. ،م6112

الودائع المالية الموجودة استراتيجية واضحة لالستفادة من  عدم وجود .13

وفقاً ألحكام  ،بالمصارف في زيادة حجم اإليرادات عن طريق االستثمار

( لسنة 28( من قرار وزير الشؤون االجتماعية رقم )16المادة )

  .م6115

وعدم تفعيل  ،تحمل الهيئة ارتفاع تكلفة صيانة السيارات خارج الهيئة .14

 الورشة الخاصة  بها .

وتدني  ،التنفيذ القائمة بإنشاء وصيانة مشروعات الهيئةأدوات  قدرة   عدم   .15

 وضعف اإلشراف عليها.  ،وقصور متابعتها ،كافة أعمالها

بالمخالفة  ،وفروعها هيئةبشروط األمن والسالمة بمخازن ال  التقيد   عدم   .12

 لالئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

بمبالغ مالية مرتفعة القيام بتكليف شركة لصيانة وتجهيز أجهزة التكييف  .12

 .رغم من وجود قسم للصيانة بالهيئةبال ،مقارنة بأسعار السوق المحلي

لتنفيذ وصيانة مشاريع للهيئة وفروعها عن طريق التكليف  إبرام عقود   .18

( لسنة 523رقم ) بالمخالفة ألحكام الئحة العقود اإلدارية ،المباشر

 .م6112
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ستون مليون دينار لبند  (د.ل 2101110111قدره ) مالي مبلغ تخصيص   .12

 دون االستفادة منه. ،التأمين الطبي منذ أكثر من سنتين

لشهداء الواجب الذين تقل  الممنوحةإيقاف صرف المعاشات االستثنائية  .61

دون  ،م6111معاشاتهم الوظيفية عن الحد األدنى المقرر قبل سنة 

 الرجوع إلى جهات االختصاص.

)صندوق الضمان األساسي  جهات التمويل للمعاش التزام   عدم   .61

الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية المعلومات، االجتماعي، 

 .بإحالة اإليرادات المتفق عليها مصلحة الضرائب وغيرها(

 :مركز الدراسات االجتماعية

من قراراته ومراسالته التي ترتب  المركز بإحالة نسخة   التزام   عدم   .1

( من القانون رقم 51الهيئة بالمخالفة ألحكام المادة ) إلىالتزامات مالية 

، وتعديله، والئحته إنشاء هيئة الرقابة اإلداريةبم 6113لسنة  61

  التنفيذية.

وعدم عقد  ز،اإلدارة السابقة عن الحضور للمركلجنة  أعضاء   انقطاع   .6

 .االجتماعات الشهرية

ليها وفقاً إمركز لتنفيذ االختصاصات المسندة لجنة علمية بال تكليف   عدم   .3

( لسنة 82ألحكام  قرار رئيس الهيئة العامة للشؤون االجتماعية رقم )

 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.6112
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( من 21-82بالمخالفة ألحكام المادتين ) ،تدريبلليل لجنة تشك   عدم   .4

 بإصدار قانون ،م6111( لسنة 16الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 عالقات العمل.

 م.6112التدريبية المعتمدة للعام الخطة  تنفيذ   عدم   .5

التقصير في وضع الخطط والمقترحات التي تساهم في رفع أداء  .2

 المركز. 

التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية خالل سنة  عدم   .2

لتنفيذية للقانون رقم ( من الالئحة ا54بالمخالفة ألحكام المادة ) ،م6112

 عالقات العمل. بإصدار قانونم 6111( لسنة 16)

عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الموظفين المنقطعين عن  .8

( لسنة 16( من القانون رقم )124بالمخالفة ألحكام المادة ) ،العمل

 عالقات العمل. بإصدار قانون ،م6111

سنوية المتراكمة لبعض الموظفين وضع آلية بجدولة اإلجازات ال عدم .2

( 16( من القانون رقم )14وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ،للتمتع بها

 عالقات العمل. بإصدار قانون ،م6111لسنة 

تكليف أغلب شاغلي الوظائف القيادية بموجب رسائل تكليف دون  .11

( لسنة 16لقانون رقم )إصدار قرارات لشغل الوظيفة بالمخالفة ألحكام ا

 عالقات العمل.إصدار قانون م ب6111
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وظائف شاغرة بالمالك الوظيفي المعتمد للمركز دون اتخاذ  وجود   .11

 لتفعيل اختصاصات المركز. هاإجراءات لشغل

 ةلمخالفبا ،الدرجات الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية توافق   عدم   .16

 عالقات العمل. بإصدار قانونم 6111( لسنة 16للقانون رقم )

 عداد تقارير المراجعة الدورية.إمكتب المراجعة الداخلية في  قصور   .13

بالمخالفة للوائح والقوانين  ،لألصول الثابتة والمنقولة سجل   عدم وجود .14

 المعمول بها.

حة بالمخالفة ألحكام الئ ،لجنة الجرد أعضاءتكليف أمين المخزن ضمن  .15

 .الميزانية والحسابات والمخازن

وإحالتها  إعدادهاأخر حسابات تم  ان ثقفل الحساب الختامي حي عدم .12

، 6115، 6114، 6113وزارة المالية للمراجعة كانت لسنوات ) إلى

 م (.6112

 :شركة الضمان لالستثمارات

يل اللجنة التسييرية تشك    قيام رئيس الجمعية العمومية  بإصدار قرار   .1

ن أم بش6111( لسنة 63القانون رقم ) وهيئة المراقبة بالمخالفة ألحكام

 النشاط التجاري.
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بالمخالفة ألحكام القانون رقم  ،عدم وضع الخطط التدريبية السنوية .6

 والئحته التنفيذية. ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16)

( 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،عدم تشكيل مجلس تأديب بالشركة .3

 نفيذية.والئحته الت ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111لسنة 

 ،والضمان االجتماعي ،مستحقة لمصلحة الضرائب مالية وجود مبالغ .4

 لة من سنوات سابقة ولم يتم تسويتها.والخدمات االجتماعية مرح  

التأخر في إقفال العهد ، وم6112الميزانية التقديرية لسنة عدم اعتماد  .5

 لالئحة المالية للشركة.، بالمخالفة والسلف المالية

، 6115للسنوات )للشركة  عدم المصادقة على الميزانية العمومية  .2

 بل الجمعية العمومية بالمخالفة ألحكامن ق  م( م  6118، 6112، 6112

 ن النشاط التجاري. أم بش6111( لسنة 63القانون رقم )

 دور رعاية األيتام واملسنني

 :دار رعاية الطفل

 وحدة أمن وسالمة. وجود   عدم   .1

سجالت بالمخزن خاصة بسجل األستاذ لتسجيل الكميات  وجود   عدم   .6

بإذن  باالحتفاظحيث يكتفي أمين المخزن  ،والكميات المصروفة ،الواردة

 الصرف فقط .



 
 118 

وهي ما  ،عمارهم تتجاوز السن القانونيةمجموعة من األطفال أ وجود   .3

 ،( الثانية عشر المحدد بالالئحة الداخلية الخاصة بالدار16فوق سن )

لعدم تعاون الجهات المختصة  ،إحالتهم لدار رعاية البنين لم يتمحيث 

 فرع طرابلس. االجتماعيأهمها صندوق التضامن 

 :دار رعاية البنات
وعدم وخاصة دورات المياه  ،المبنى اإليوائي إلى صيانة كاملة احتياج .1

 .توفر األثاث المناسب

وورش عمل تتناسب مع  ،أنشطة وبرامج تدريبية مهنية وجود   عدم   .6

 ميول واتجاهات النزيالت. 

، اذ ال يوجد عدم مالئمة المخزن، واختصاره للتصنيف بطريقة صحيحة .3

به سجل لتنظيمه، وسجل للعهد المستديمة والمستهلكة، بالمخالفة لنص 

 .( من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن612المادة )

ردة بالئحة الميزانية والحسابات عدم مطابقة مكان الخزينة للشروط الوا .4

 .والمخازن

، فرع طرابلس االجتماعيغياب دور الهيئة العامة لصندوق التضامن  .5

تفتيشية لدور الرعاية الواقعة الدورية الميدانية البالزيارات  وعدم قيامها

، مشاكل والصعوبات التي تعاني منهاللوقوف على ال ،في نطاق تبعيتها

 .لهاالمناسبة ودراستها ووضع الحلول 



 
 119 

 .عدم مالئمة حجرة الرياضة للغرض المخصصة ألجله .2

 .افتقار العيادة للمعدات واألجهزة الطبية، واألدوات الالزمة لتسييرها .2

 .داخل الدار  واالجتماعيةشديد في األخصائيات النفسية نقص وجود  .8

وطبيب نفسي إلجراء الكشف الطبي  على  ،إلى طبيب عام الدار افتقار .2

 .بالدار االلتحاقالنزيالت قبل 

بسبب تربية القطط داخل الغرف  ،نظافة بعض غرف النزيالت عدم   .11

 .والفيروسات البكتيريا انتشار في سببمما  ،بأعداد كبيرة

الوجبات الغذائية الالزمة  أخصائية تغذية داخل الدار لتنظيم عدم  وجود .11

ي المناسب لمواعيد تقديم وتنظيم الجدول الزمن ،تكوينهالجسم و لنمو

 .الوجبات

، وذلك لعدم وجود سناً مع السن الوسطية األكبرالفئات العمرية  اختالط .16

 اكتراثدون  ،مقر خاص بالسن الوسطية مما قد يؤثر سلبا على سلوكهم

 .الجهات المختصة

 دار رعاية البنني  :
ر سلباً على تقديم الخدمات ثأا مم  ، وجود نقص في السيارات وسائقيها .1

 .للدار
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 ،وتسجيل البيانات الخاصة بالنزالء ،ألرشفة الملفات منظومة وجود   عدم   .6

ضا حركة دخولهم وأي ،المستجدات التي قد تحدث لكل نزيل وآخر

 .وخروجهم من الدار

ية كل شهر وتقديمه للجهة بعمل حساب التغذية نها أمينة السرقيام  عدم   .3

( من الالئحة 11المادة )( من 3، بالمخالفة ألحكام الفقرة )المشرفة

  .الداخلية للدار

عدم تناسب المؤهالت العلمية لبعض المكلفين برئاسة الوحدات كتكليف  .4

حامل مؤهل ليسانس قانون رئيساً لوحدة التغذية، وتكليف حامل مؤهل 

 .مهن شاملة رئيساً لوحدة الشؤون المالية

 تكليف، وفي الوقت المحدد قانونا واالنصراف قفل سجل الحضور عدم   .5

( من 13للمادة ) ةمخالفبال أسبوعياً لعمل  يومين لالموظفين بالحضور 

 . عالقات العمل بإصدار قانون 6111( لسنة 16قانون رقم )ال

في عرقلة  ب( مما سب  سديد األقساط المدرسية للنزالء )الطلبةالتأخر في ت .2

 جهم .حصولهم على إفادات تخر  

 .لنفسيينوا ،االجتماعيينواألخصائيين  ،شديد في المشرفيننقص وجود  .2

عدم مالئمة الدار صحياً النتشار الحشرات بها، مما اثر سلبا على صحة  .8

 .النزالء بالرغم من محاولة مكافحتها عبر شركة متخصصة لذلك
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 5المادة )  ة ألحكاممخالفبال ،وطبيب نفسي بالدار ،وجود طبيب عام عدم   .2

 .االجتماعية( من الالئحة الداخلية لدور الرعاية 

عدم تقيد الدار باألعمار المنصوص عليها قانوناً وذلك ان نزالئها تكون  .11

( من 3( من المادة )4( سنة، بالمخالفة ألحكام الفقرة )61اعمارهم )

 .الالئحة الداخلية لدور الرعاية االجتماعية للبنين

العنصر الرجالي بالفترة خاصة  ،التمريضنقص في عناصر وجود  .11

 . المسائية

 :دار الوفاء لرعاية العجزة واملسنني
 )المسنين فئات تعدد الفئات الموجودة داخل الدار حيث تضم خليطا من .1

اإلعاقة ، السن صغار، سنين المصحوبين بإعاقةالم، دون إعاقة

 .(جتماعيةالاظروف ، المتعددي اإلعاقة، الضعف العقلي، الجسدية

المؤهالت العلمية لبعض الموظفين مع الوظائف المكلفين  تناسب   عدم   .6

 .ءإلى ضعف جودة األدا مما ادىبها ، 

الزامها  من القرارات بتشكيل لجان وتحديد مهامها دون العديد   صدور   .3

  أعمالها. عن بتقديم تقارير

والمسلمة عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال وسائل النقل  .4

كعهدة ألشخاص انتهت عالقتهم الوظيفية بالدار، كمديرة الدار السابقة، 

 .فضالً عن فقدان عدد  اخر منها
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عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية مرة كل شهر  .5

( من الالئحة التنفيذية للقانون 54على االقل بالمخالفة ألحكام المادة )

 . م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16رقم )

 إجراءات وقيامها بجميع اإلدارةب القانوني من قبل تهميش دور المكت .2

 وإعداد الرسائل وإبرام العقود  ،القرارات إصدار

( 38المادة ) بالمخالفة ألحكام وجود تأمين صحي للموظفين بالدارعدم  .2

 .قانون عالقات العمل بإصدارم 6111( لسنة 16من القانون رقم )

 .ائد صحية حديثة للعاملين بالمطبخوجود شه عدم   .8

 و ،على  الذوق العام سلباً  أثربنظافة الحديقة مما  عدم  وجود اهتمام .2

 .اً نفسية النزالء خصوص

استغالل موظفي العمالة الوافدة بطابق الدار العلوي لسكن اسرهم،  .11

 .بالرغم من عدم اشتراط ذلك بعقد عملهم

عالوة التمييز للعاملين بالدار أسوة بزمالئهم التابعين  صرف   عدم   .11

على قيامهم بالعمل في  سلباً  أثرمما  االجتماعيلصندوق التضامن 

 المستوى المطلوب .

وجود التزامات مالية قائمة على الدار بالبابين االول بقيمة مالية قدرها  .16

د.ل( ثالثمائة وثمانية عشر ألفاً، وخمسمائة وستة  318,566.575)
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وستون ديناراً، وخمسمائة وخمسة وسبعون درهماً، والثاني بقيمة مالية 

د.ل(اربعمائة وسبعة وخمسون الفاً، وسبعمائة 457,741.850 قدرها )

 .وواحد واربعون  ديناراً، وخمسمائة وثمانون درهماً 

 القوارض بالدار. انتشاربب في س مما ،لقمامة والنفاياتلتكدس وجود  .13

 .اد الغذائية مقارنة بعدد النزالءلمواالمبالغة في قيمة مشتريات  .14

عدم االستفادة من المبلغ المستقطع لحساب شركة ليبيا للتامين من قبل  .15

 ( من العقد المبرم مع الشركة.8المادة ) ة ألحكاممخالفبال ،الدار

وزارة المالية بالرغم  استمرار صرف مرتبات بعض الموظفين من قبل .12

 .من انتهاء عالقتهم الوظيفية بالدار

عدم مطابقة الخزينة للمعايير القانونية، لوجودها بمكتب رئيس القسم  .12

الئحة  المالي مع عدم وجود باب حديدي لحماية المكتب بالمخالفة ألحكام

  .الميزانية والحسابات والمخازن

 .ن السرقةالمخازن مأبواب ونوافذ حديدية لحماية  وجود   عدم   .18

 .لمتابعة الحالة الصحية للنزالء وجود أطباء بالدار عدم   .12

خاصة قسم  ،دورات تدريبية للرفع من كفاءة الموظفين بالدار وجود   عدم   .61

 الصيانة. 



 
 124 

مع  ،قسم الصيانة من نقص اإلمكانيات المادية لعمال الصيانة معاناة   .61

 .بهتراكم الخردة 

توقف المصاعد عن ، وغرف النزالء قدم األثاث وتهالكه خاصة في .66

 .إلى صيانة عاجلة الحتياجهاالعمل 

وجود نزالء بالدار لم يبلغوا سن الشيخوخة، ووجود حالة مصابة  .63

بمرض نقص المناعة المكتسبة )االيدز(، مما يؤثر على صحة النزالء 

 . والعاملين، بالمخالفة لشروط القبول الخاصة بالدار

الستحمام النزالء لالستعمال، مما قد يعرضهم عدم مالئمة دورات مياه ا .64

 .لألمراض

 ل والتأهيل: وزارة العم
 اخرى لسد احتياجاتهوالقطاعات األ تنسيق بين الوزارة وجود   عدم   .1

  .من التعيينات الجديدة بدالً الوظيفي الوظيفية من فائض المالك 

في مادية الالزمة ببعض مكاتب العمل مكانيات البشرية والاإل قلة   .6

وصرف مرتبات  ،خيرةولي مهمة استقبال شهائد الدفع األالمناطق لت

 .الوظيفية فائض المالكات

التفتيش على الوحدات اإلدارية للتأكد من مطابقة مالكاتها  حمالت   غياب   .3

وااللتزام بالعمل بالبطاقات المهنية  ،الوظيفية للتشريعات النافذة

 التخصصية.
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 ،ستمرارية العملتعبئة نماذج ا الوزارةعدم استفاء بعض موظفي ديوان  .4

المؤرخ  (652) رقم داريةرئيس هيئة الرقابة اإل السيد/ بالمخالفة لكتاب

لزام الجهات إن ألى مجلس الوزراء بشإلمحال وا ،م6/1/6115في 

 بضرورة تعبئة نموذج استمرارية العمل. 

عدم تفعيل منظومة الحضور تفشي ظاهرة التسيب االداري و .5

وعدم إحالة كشوفات  ،ومتابعة غياب الموظفين ،اف )البصمة(واالنصر

بالمخالفة الحضور واالنصراف من اإلدارات التابعة لديوان الوزارة 

م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )

 .والئحته التنفيذية

د بالرغم من وجو ،خطة للتدريب لتطوير وتأهيل الموظفين وجود   عدم   .2

 .، بشأن تشكيل لجنة للتدريبم6112لسنة  (2رقم ) القرار

 .تخدام العمالة األجنبية بالمناطقالتقصير في متابعة  موضوع اس .2

العمالة المهاجرة وحصرها وإعداد منظومة خاصة بها  تنظيم   عدم   .8

 تتضمن بيانات هذه العمالة.

العلمية مؤهالتهم مع  ال تتناسب اداريةتكليف بعض الموظفين بمهام  .2

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 العمل والئحته التنفيذية.
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غياب المتابعة الدورية للعمالة الموجودة بالشركات والمصانع  .11

 .اف على أنظمة العمل الداخلية بهاواإلشر

 ة على الباحثين عنالتقصير في إدارة عملية توزيع فرص العمل المتاح .11

 .العمل

متابعة على أقسام التشغيل بمكاتب العمل والتأهيل الشراف واإلغياب  .16

  .النوعية

مدبرات منازل دون وجود أي سند قانوني يمنح  استجالبنح أذونات م   .13

 .االستخدام والتشغيل هذه الصالحيةإدارة 

الي وإدارة التشغيل واالستخدام التنسيق بين إدارة التفتيش العم   غياب   .14

 .ل بالمواقع من التحاقهم بمواقعهممن تمكين المنسبين للعمللتأكد 

القصور في تنفيذ سياسة التدريب الفعلي داخل مواقع العمل على نفس  .15

 .الوطني وإعداد كوادر فنية وطنية المهن المشغولة بغير العنصر

 .جات سوق العمل من األيدي العاملةعدم وجود نظام لتحديد احتيا .12

اضحة لتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص عدم وجود استراتيجية و .12

 .على القطاع العام من أجل التوظيفلتخفيف الضغط الحاصل 

لمحالين تحت تصرف الخدمة إلعادة غياب برامج التأهيل والتدريب ل .18

من حيث تجاوز  ومعالجة أوضاعهم ،دماجهم في الهيكل اإلداري للدولةإ
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م 6111( لسنة 16ون رقم )بالمخالفة ألحكام القان مدة إحالتهم السنية،

 همصرف عالواتو ،بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية

 بالمخالفة للقانون.

الوزارة في إعداد وعرض الخطط التدريبية للجهات العامة  دور   غياب   .12

 .متابعة خطط التدريب و ،على مجلس الوزراء

التفتيش  تيمأمور الضبط القضائي لموظفي إدارمنح صفة  عدم   .61

 .(الوظيفي، والعمالي)

بالمخالفة ألحكام قرار  ،م6113منذ سنة  المالك الوظيفي تحديث   عدم   .61

م الذي حدد  6111( لسنة 148رقم ) (سابقا)اللجنة الشعبية العامة 

 اعتماد المالك الوظيفي لمدة سنة واحدة يجدد بعدها لسنة أخرى فقط .

في تندرج تحت الوظائف وجود وظائف هامة شاغرة في المالك الوظي .66

 .المتخصصة تؤثر على نشاط الوزارة الرئيسية للوظائف الفنية

بالمالك الوظيفي للوزارة عن  زيادة نسبة الوظائف اإلدارية والخدمية .63

بالمخالفة لقرار اللجنة  ،% من مجموع الوظائف الموجودة بالمالك8

تنظيم  بشأن قواعد م6111( لسنة 148) الشعبية العامة )سابقا( رقم

 .وإعداد وتنفيذ المالكات والوصف الوظيفي بالوحدات اإلدارية

لوظيفي على الوظائف الجوهرية عدم التركيز في التسكين على المالك ا .64

 .لتسيير األعمال المنوطة بالوزارةساسية الالزمة واأل
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واإلشراف متابعة العدم وجود مكتب متابعة بالهيكل التنظيمي يتولى  .65

 اليومي بالوزارة.سير العمل على 

اعدم ثبات الهيكل التنظيمي وذلك بكثرة احداث التغييرات فيه  .62 أدى  مم 

 .المالكبإلى استحداث وظائف جديدة غير موجودة 

العامة لصندوق في اعتماد المالك الوظيفي للهيئة  الوزارة تأخر .62

م 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام للقانون رقم ) ،التضامن االجتماعي

 والئحته التنفيذية.  ،قانون عالقات العملبإصدار 

 اجلهات التابعة للوزارة 
 :بالوزارةمركز املعلومات والتوثيق 

هيئة بالمخالفة ألحكام الالى  قراراتهااللتزام بإحالة نسخة من  عدم   .1

الرقابة االدارية، وتعديله،  نشاء هيئةإم ب6113( لسنة 61القانون رقم )

 .والئحته التنفيذية

في اعداد التنظيم الداخلي للمركز وفقاً ألحكام قرار وزير العمل  التأخر   .6

م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 6112( لسنة 612والتأهيل رقم )

 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.6112( لسنة 121)

بالمخالفة ألحكام  ،م6118في تحديث المالك الوظيفي منذ سنة  التأخر   .3

والئحته  ،قانون عالقات العمل بإصدارم 6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية. 
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خطة عمل معتمدة بالمركز وفقاً ألحكام قرار وزير العمل  عدم وجود .4

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي 6112( لسنة 121والتأهيل رقم )

 للمركز. 

 ،ت اختصاصات المركزبحاث في مجاالعدم إجراء الدراسات واأل .5

( لسنة 411رقم ) (سابقاً )بالمخالفة ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 

 م بشأن تنظيم المركز. 6112

عدم ربط فروع مكاتب العمل بالمناطق بقاعدة البيانات بالمركز لتسهيل  .2

عملية انسياب المعلومات من كافة المناطق وتحقيق أعلى مستوى من 

 البيانات.الجودة والدقة في 

ب العضو القانوني بلجنة شؤون الموظفين عن جميع محاضر تغي   .2

( لسنة 16بالمخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ،اجتماعاتها

 .قانون عالقات العمل بإصدارم 6111

جراءات واتخاذ اإل ،داريب اإلفي معالجة ظاهرة التسي   التقصير   .8

( لسنة 16خالفة ألحكام القانون رقم )بالم ،القانونية حيال المخالفين

 .والئحته التنفيذية ،عالقات العمل قانون بإصدارم 6111

والربط بين مركزي المعلومات والتوثيق والتعاون التنسيق  عدم .2

لتسهيل وتوفير خدمات أسرع بالرغم ، لعمل والتأهيل والماليةبوزارتي ا

 من المخاطبات المتكررة من المركز.
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مالية لمدير عام المركز وبعض أعضاء اللجان التابعين صرف مكافآت  .11

للمركز من حساب الباب الثاني بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي 

 للدولة.

 وزارة العدل :
، بالرغم من قيام السيد وزير وجود مالك وظيفي معتمد للوزارة دم  ع .1

يل م بشأن تشك6118( لسنة 235رقم ) قرارال هالعدل المفوض بإصدار

 حيث لملجنة إلعداد المالكات الوظيفية بوزارة العدل وفروعها، 

للقرار رقم  بالمخالفةتستكمل اللجنة الوصف والتوصيف الوظيفي بعد، 

بشأن قواعد تنظيم وإعداد تنفيذ المالكات  م6111( لسنة 148)

 .والوصف الوظيفي بالوحدات االدارية

إن الوزارة تعمل وفق  هيكل تنظيمي داخلي للوزارة، حيث وجود   عدم   .6

م الخاص باعتماد الهيكل 6116( لسنة 51قرار مجلس الوزراء رقم )

 التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها اإلداري.

 هاجتماعاتومحاضر ا مراسالتهاالوزارة بإحالة نسخة من  قيام   عدم   .3

( 61لقانون رقم )( من ا51هيئة بالمخالفة ألحكام المادة )الإلى  هاقراراتو

 .، وتعديالتهإنشاء هيئة الرقابة اإلداريةبم 6113لسنة 

الدورية عن سير أعمالها  هاتقاريرإعداد بقيام بعض اإلدارات  عدم   .4

م، باعتماد الهيكل 6116( لسنة 51بالمخالفة ألحكام القرار رقم )

 .التنظيمي واختصاصات الوزارة
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يئة الرقابة اإلدارية عن سنتي الوزارة بالرد على مالحظات ه قيام   عدم   .5

( 61( من القانون رقم )56، بالمخالفة ألحكام المادة )م6112-6118

 .م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية، وتعديالته6113لسنة 

اللجان واألفراد الموفدين في مهام عمل رسمية بالخارج بإعداد عدم قيام  .2

اإليفاد والمبيت رقم  تقارير عن نتائج اعمالهم، بالمخالفة ألحكام الئحة

 .م6112( لسنة 251)

م( واتخاذ 6118م، 6112قفل  وتسوية العهد المالية عن سنتي )عدم  .2

( من الئحة 188اإلجراءات القانونية حيالها، بالمخالفة ألحكام المادة )

 الميزانية والحسابات والمخازن.

زارة قيام لجنة المشتريات باعتماد وتوريد بعض السلع واالحتياجات للو .8

، والمبالغة في اسعارها مقارنة من جهات معينة دون غيرها  عدة مرات

بالسوق المحلية، عالوة على عدم اختصاص هذه الشركات بتوريد 

االحتياجات، بالمخالفة إلذن مزاولة نشاطها واسمها التجاري، وشعارها 

 .االقتصادي

سترجاع المركبات اآللية ال الال زمةجراءات قيام الوزارة باتخاذ اإل عدم   .2

 عالقتهم الوظيفية بالوزارة. المسلمة كعهدة ألشخاص انتهت

 اجلهات التابعة للوزارة
 : جهاز الشرطة القضائية
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( 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،وظيفي معتمد مالك   عدم وجود .1

 والئحته التنفيذية.  ،بإصدار قانون عالقات العمل 6111لسنة 

صالح ردة بعدد النزالء داخل مؤسسات اإلدقة البيانات الوا عدم   .6

مقدمة من لى ارتفاع غير حقيقي في عدد الوجبات الإوالتأهيل أدى 

ل الجهاز التزامات وتحم   ،للمال العام اً هدارإشركات التموين مما يعد 

 مالية تتجاوز الميزانية المخصصة له.

بالمخالفة ألحكام القانون  ،لرئيس الجهاز وظيفي   ملف إداري   عدم وجود .3

والئحته  ،بإصدار قانون عالقات العمل م6111( لسنة 16رقم )

 .التنفيذية

د أوجه الصرف بالمخالفة ألحكام بمستندات تؤي   الصرف تعزيز   عدم   .4

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وعدم  ،القصور في متابعة المبالغ المخصومة بالخطأ من المصرف .5

حسابات  وعجز   دقة   ترتب عليه عدم  مما  ،كثر من سنة ماليةمعالجتها أل

 الجهاز.

دفاتر وسجالت تسوية الحساب المصرفي لصندوق الرعاية  عدم  وجود .2

االجتماعية بالجهاز، والقيام بقفل حساب الصندوق السابق بمصرف 

 الجمهورية الرئيسي دون إجراء تسوية مالية.
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من وزارة المالية الخاص باستالم ( المعتمد 5العمل بنموذج )م.ح. عدم .2

اإليرادات واستبداله بإيصاالت داخلية بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية 

 والحسابات والمخازن.

بالمخالفة ألحكام  ،في بعض الحوافظ المالية إدراج أرقام الصكوك عدم   .8

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ومنتسبي الجهاز لبعض أعضاء عدم إدراج رقم منظومة وزارة المالية  .2

 .بمنظومة المرتبات

تجاوزت مئات  ثحيااللتزامات المالية القائمة على الجهاز  قيمة   ارتفاع   .11

خذ بقدرة الجهاز على تغطية االلتزامات ماليين من الدنانير لعدم األال

 للمال العام. اً هدارإا يعد مم   كبيرة، وتحميله أعباء مالية ،عند التعاقد

بالمخالفة  ،مع أغلب شركات التموين عن طريق التكليف المباشرالتعاقد  .11

 .م6112( لسنة 523رقم ) ألحكام الئحة العقود اإلدارية

بعض شركات انتهاء صالحية شهادة إثبات القيد بالغرفة التجارية ل .16

، حية السداد الضريبي لبعض العقودانتهاء صال، والتموين المتعاقد معها

 وجبات لبعض الشركات. وعدم وجود نموذج استالم

سجيل العقاري: 
 
 مصلحة الت

( 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،وظيفيال التأخر في اعتماد المالك .1

 بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية.  6111لسنة 
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 ،بشكل دوري بعقد اجتماعاتها لجنة شؤون الموظفين التزامعدم  .6

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16)حكام القانون رقم بالمخالفة أل

  .والئحته التنفيذية ،العمل

بالمخالفة ألحكام  ، والتقصير في معالجتها،ظاهرة التسيب االداري تفشي .3

والئحته  ،بإصدار قانون عالقات العمل م6111( لسنة 16القانون رقم )

 .التنفيذية

البالغ د عليها ستكمال المشاريع المتعاقجراءات الالزمة الاتخاذ اإل عدم .4

بالرغم من وجود مبالغ مالية في  ،بالكامل اً متوقف اً مشروع (63عددها )

 حسابات المصلحة لذات الغرض. 

بالمخالفة ألحكام قانون  ،ضعف أداء المراقب المالي وتغيبه عن العمل .5

 والئحة الميزانية والحسابات والمخازن.  ،النظام المالي للدولة

 وزارة احلكم احمللي :
 عدم وجود خطة عمل للوزارة . .1

عدم وجود هيكل تنظيمي موحد للبلديات ، مع وجود هيكل تنظيمي  .6

 معتمد لديوان الوزارة .

صورة من القرارات ومحاضر االجتماعات بالمكتب  وجود   عدم   .3

من قرار مجلس الوزراء رقم  (14)المادة  بالمخالفة ألحكام ،القانوني

كم المحلي وتنظيم وزارة الحم بشأن اختصاصات 6114لسنة  (133)

 .جهازها اإلداري
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عدم توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين لنظام العمل  .4

بإصدار  م 6111لسنة  (16)قانون رقم ال بالمخالفة ألحكام ،بالوزارة

 والئحته التنفيذية. قانون عالقات العمل،

 .المحلية بالشكل المطلوبوالمجالس الوزارة بمتابعة البلديات  قيام   عدم   .5

وجود عدد من الموظفين المتعاونين، منسبين للعمل بقرار من الوزير،  .2

 .يتقاضون مرتبات ال تتوافق مع االعمال المكلفين بها

م  6112عدم عقد لجنة شؤون الموظفين ألي اجتماع خالل سنة  .2

 (16)( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  54المادة ) ألحكام ةالمخالفب

 .لعالقات العم إصدار قانونم ب6111لسنة 

 ةالمخالفبعدم إقفال الحسابات الختامية للوزارة وإحالتها للخزانة العامة  .8

 من قانون النظام المالي للدولة. (18)المادة  ألحكام

وتقاعسها،  ،عدم تعاون الوزارة مع أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية .2

ات المطلوبة في الوقت المناسب في تقديم المعلومات والمستند وتأخرها

م بإنشاء 6113( لسنة 61( من القانون رقم )26بالمخالفة ألحكام المادة )

 .هيئة الرقابة اإلدارية، وتعديله والئحته التنفيذية

عدم وجود ملفات وظيفية لبعض الموظفين بإدارة الموارد البشرية  .11

( لسنة 16قانون رقم )( من الالئحة التنفيذية لل6بالمخالفة ألحكام المادة )

 .م بإصدار قانون عالقات العمل6111

والخروج  ،عدم التزام موظفي الوزارة بمواعيد الحضور واالنصراف .11

 .دون إذن من اإلدارات، مما تسبب في تعطيل العمل اإلداري

المبالغة في صرف المكافآت لبعض الموظفين وخاصة العاملين بمكتب  .16

 بإصدار قانونم 6111لسنة  (16)لقانون رقم حكام ابالمخالفة أل ،الوزير

 عالقات العمل .
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قرار مجلس ل تقاريرها الدورية، بالمخالفةعدم التزام اإلدارات بإعداد  .13

اعتماد الهيكل التنظيمي  م بشأن6114لسنة  (133)الوزراء رقم 

 .للوزارة

 
 
 ابعة للوزارة اجلهات الت

  :جهاز احلرس البلدي
سالته التي الجهاز بإحالة نسخة من قراراته وصور من مرا التزام   عدم   .1

( 61م القانون رقم )بالمخالفة ألحكا ،لى الهيئةإترتب التزامات مالية 

 .، وتعديله والئحته التنفيذيةنشاء هيئة الرقابة اإلداريةإم ب6113لسنة 

نهاء خدمة الموظفين المنقطعين جراءات الالزمة إلاإل في اتخاذ   التأخر   .6

بالمخالفة ألحكام  ،م(6118م حتى 6112ن )ا بيالعمل خالل الفترة م عن

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية.

م 6112( لسنة 322دائمة بموجب قرار رئيس الجهاز رقم ) لجنة   تشكيل   .3

( د.ل 511وبمكافأة مالية شهرية قدرها ) ،برئيس وستة أعضاء

لغرض استالم جميع المواد الموردة لمخازن الجهاز  ،خمسمائة دينار

 .حة الميزانية والحسابات والمخازنبالمخالفة ألحكام الئ

إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بموجب قرار رئيس الجهاز رقم  .4

م 6111( لسنة 16م بالمخالفة ألحكام القانون رقم )6112( لسنة 362)

 .تنفيذيةوالئحته ال ،عملبإصدار قانون عالقات ال

دورة تدريبية داخلية أو خارجية من الخطة  التقصير في تنفيذ أي   .5

قدره  مالي بالرغم من تخصيص مبلغ ،م6112المستهدفة للعام 

 لهذا الغرض لف دينار  أأربعمائة وخمسة وثالثون  (د.ل 4350111)

 وفق قرار الترتيبات المالية لهذه السنة.

على حساب الباب األول بقيمة  اً ( صك261تسوية عدد ) عدم .2

 ،لفاً أوتسعمائة وستة  ،( ستة عشر مليوناد.ل 1202120325.222)

ن درهما يوتسعمائة وتسعة وتسع ،وثالثمائة وخمسة وسبعون دينارا
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م( خصمت على 6112 – م6115ن )ا بيمسلمة لموظفين خالل الفترة م

ولم  ،في دفاتر يومية الصندوقوظهرت  ،حساب الباب األول الدفتري

 تظهر في كشف الحساب المصرفي. 

 إذن الصرف رقم إدراج توقيع المعد في عدة أذونات صرف منها عدم .2

بالمخالفة  لالئحة الميزانية والحسابات  ،م6118( للعام 48/16 -2/16)

 والمخازن. 

م حيث بلغ 6118خالل سنة قفلها وعدم التوسع في صرف العهد المالية  .8

 ( ثمانية وثالثون ألف دينارد.ل 38,000( عهدة مالية بقيمة)41عددها )

 بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.

( 516هاز رقم )عادة تشكيل لجنة المشتريات بموجب قرار رئيس الجإ .2

وكيفية تدوين  دون تحديد اختصاصاتها، وأسلوب عملها،م 6112لسنة 

 محاضرها واعتمادها.

ت لجنة المشتريات  عدم مراعاة التسلسل في ترقيم محاضر اجتماعا .11

 .رقم المحضر السابق له   ذاتومنح بعضها 

عدم وجود قانون أو قرار ينظم ويحدد قيمة الغرامات  لمخالفات الحرس  .11

د بشكل عشوائي حسب تقديرات حد  حيث ت   ، البلدي التي يتم ضبطها

لى إ اتدينارعشر ( د.ل 11وتتفاوت قيمتها من ) ،عضو الحرس البلدي

 .( الف دينارد.ل 10111)

 -:شركات اخلدمات العامة بالفروع

المخصصات المالية المتعلقة بالتشغيل والصيانة لبعض الفروع ضعف   .1

 . تدخل ضمن دائرة االختصاص المكانيمقارنة بالرقعة الجغرافية التي 

ومواسير ، كالمضخات ، المياه والتشغيلومعدات ، االفتقار للمستلزمات .6

 المياه وملحقاتها.

 ومالك وظيفي معتمد. ،وجود هيكل تنظيمي عدم   .3
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، ونهائية إنشاء مكبات مرحلية لجمع القمامةاهتمام الشركة ب عدم   .4

 للتخلص منها.

 التقصير في االهتمام ببعض الحدائق. .5

 توفر السيولة النقدية لسد المصروفات اليومية. عدم   .2

كعمالة  لتغيرهافي العمالة والسائقين إلى آخر نقص من حين د وجو .2

 عارضة.

انتشار ظاهرة المكبات العشوائية ببعض المناطق رغم وجود حاويات  .8

 مخصصة لذلك.

 تكرار التعدي على سائقي سيارات القمامة.  .2

 .ضعف مرتبات العاملين بالشركة .11

 كثرة األعطال في اآلليات، وارتفاع أسعار الصيانة. .11

 .نقــل الخــاصــة بنقل القمـامـةإجراء الصيانة الدورية لوســائــل ال عدم .16

الــنقص الـواضح في معـــدات وأدوية الــرش )محركات الرش  .13

 وسيارات الرش ( مما كــان له األثر في انعــدام حمـالت الرش .

 وعدم اتخاذ اإلجراءات ،تسيب اإلداري بشكل كبيرتفشي ظاهرة ال .14

( من القانون رقم 11المادة ) ألحكام  ةالمخالفبحيال المخالفين  يةالقانون

 . بإصدار قانون عالقات العملم 6111( لسنة 16)

اإلدارات  يريتكليف مدعند ب المعايير واالشتراطات الالزمة غيا .15

تكليف رتب  ، مماوالمكاتب والفروع ورؤساء األقسام والوحدات

( من القانون رقم 181لمادة )ا حكامأل ةلمخالفبا ،عناصر غير مؤهلة 

 .بإصدار قانون عالقات العملم 6111( لسنة 16)
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 ،ل من: )وزارة العملإلى ك  العمل المبرمة عقود إحالة نسخة من  عدم   .12

للنظر فيها من حيث  ؛ ديوان المحاسبة(  ، هيئة الرقابة اإلدارية 

 .الوظيفيةاالزدواجية 

محاضر اجتماعاتها  التزام إدارة الشركة بإحالة نسخة من عدم   .12

( 51المادة رقم )ة ألحكام بالمخالف ،هيئة الوالقرارات الصادرة عنها إلى 

إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية م ب6113( لسنة 61لقانون رقم )من ا

 . وتعديله

وجود دراسات مسبقة ومتكاملة لجاهزية وقدرة والتزام الشركات  عدم   .18

هذه التعاقدات وذلك  الالزمة لمثلالتقيد باالشتراطات  المتعاقد معها على

( لسنة 523رقم ) من الئحة العقود اإلدارية (11)بالمخالفة لنص المادة 

 .م6112

إبرام عقود عن طريق التكليف المباشر ،دون إجراء المناقصة العامة أو  .12

رقم  ( من الئحة العقود اإلدارية11المادة ) ألحكام، بالمخالفة المحدودة

 م.6112( لسنة 523)

عدم تضمن العقود المبرمة لنص تحديد عدد ن سخها وإرسال نسخة  .61

ديوان  -هيئة الرقابة اإلدارية  -إلى كل من )وزارة المالية  منها موقعة

( من 85)مصلحة الضرائب( وذلك بالمخالفة لنص المادة  -المحاسبة 

 م.6112( لسنة 523رقم )الئحة العقود اإلدارية 

واالكتفاء بترحيل ، في إعداد التقاريراجعة الداخلية ضعف مكتب المر .61

 المالحظات من تقرير إلى آخر.

)سجل مسك السجالت المالية الضرورية  فيالمالية  إهمال اإلدارة .66

للحسابات المصرفية، سجل لاللتزامات المالية، سجل لمتابعة الدفعات، 

( من 123-84-83-81-81) سجل خاص(، بالمخالفة ألحكام المواد

 .ت والمخازنالميزانية والحساباالئحة 
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بالمخالفة ألحكام المادة  ،ضعف التعزيز المستندي لبعض المصروفات .63

 .حة الميزانية والحسابات والمخازنمن الئ (22)

 لقانونحكام ابالمخالفة أل ،لضريبة الدمغةإخضاع أذونات الصرف  عدم   .64

 .م بشأن ضريبة الدمغة6114( لسنة 16رقم )

وإقفال الميزانية العمومية للشركة  ،لحساب الختامياإلهمال في إعداد ا .65

حة الميزانية الئألحكام  ةالمخالفم ب6112التي لم تعتمد منذ عام 

 .والحسابات والمخازن

والتراخي في  ،واإلهمال في متابعتها ،التوسع في صرف العهد المالية .62

ضالً ف ،دون التحقق من تسوية العهد السابقة وتكرار الصرف ،إقفالها

 .على المبالغة في قيمة بعضها

عدم مراعاة األسس والقواعد المنصوص عليها بالئحة الميزانية  .62

حيث  يتم حصر  ،والحسابات والمخازن بخصوص عمل لجنة الجرد

الموجودات فقط دون إجراء المطابقات الالزمة بين الرصيد الفعلي 

 (626)مادة ال ألحكامهميته بالمخالفة أاألمر الذي يفقد الجرد  والدفتري

 .حة الميزانية والحسابات والمخازنمن الئ

عدم وجود تعاون من قبل المواطن في وضع القمامة في المكان المحدد  .68

إضافة إلى وضع مخلفات البناء والخردة في أماكن تجميع القمامة 

 ومخلفات المذابح والمخلفات الطبية. 

من المصروفات  اً ة ساهم في تكبد الشركة كثيري  القدرة الفن   عف  ض   .62

 واللجوء للشركات المساندة في األعمال الخاصة بالنظافة. ،الزائدة

 ،والميادين ،والشوارع ،ر في جمع القمامة والنفايات من األزقةالتأخ   .31

 ومن مختلف مصادرها.
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س القمامة في أغلب المناطق بالشوارع العامة واألحياء تفاقم ظاهرة تكد   .31

ف السليم في آلية الجمع والنقل وذلك بسبب غياب التصر ،السكنية

 بيئية انعكست على المواطن سلباً. اً أضرار أنتجوالمعالجة، مما 

 لحشرية .المبيدات ا أدوية رش توفر   عدم   .36

 .مة ذات األحجام الكبيرة والصغيرةالشركة لصناديق جمع القما افتقار .33

التوسع السكاني وكبر المخططات غير الرسمية والمناطق العشوائية  .34

المدرج مساحتها في العقد أدى إلى زيادة أعباء الخدمة المقدمة  غير

 للمواطن في المدينة.

القمامة لالستفادة منها،  وجود مكبات حضارية ومصانع لتدويرعدم  .35

 بواسطة )الردم الصحي(. هايتم التخلص منحيث 

يتم التخلص منها ، حيث فات الطبيةعدم وجود محارق خاصة بالمخال .32

 عن طريق الردم.

مما  ،ن بأهمية اإلصحاح البيئي واألضرار البيئيةنيعدم وعي المواط .32

 .    هاوالحاويات المخصصة لجمع ،يعبثون بصناديق القمامةهم جعل بعض

 
 
 :ةاجملالس البلدي

 .اوتوثيق ما يفيد عقد  المجالس البلدية الجتماعاته في حفظ   التقصير   .1
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اإلجراءات الالزمة حيال في متابعة التسيب اإلداري واتخاذ  التقصير .6

م بإصدار 6111( لسنة 16، بالمخالفة ألحكام القانون رقم )المخالفين

 .قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية

 األزماتحلة حل في لساالمج أولويات تحدد عمل خطة أي وجود عدم .3

 المواطن. يعيشها التي والمختنقات

 .البلديةعمل المجالس  ينظم تنظيمي هيكل وجود   عدم   .4

 .مالياً و إدارياً  مستقلة لجهات مالية مبالغ صرف في والمبالغة التوسع .5

 تضيهاات تفمبرر وجود دون التسييرية المصروفات في المبالغة .2

 .العام للمال اً اهدار مما يعد العامة لمصلحةا

القيام بعمليات شراء عن طريق التكليف المباشر، دون الرجوع للجنة  .2

( لسنة 523رقم ) داريةاإل العقود الئحة ألحكام بالمخالفة المشتريات،

 .م6112

 دورية بالمخالفةال هالجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعات التزامعدم  .8

بإصدار قانون  م6111( لسنة 16للقانون رقم ) ألحكام الالئحة التنفيذية

 .عالقات العمل
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بالندب  توظيف عدد من الموظفين من خارج القطاع دون إصدار قرار .2

بإصدار م 6111( لسنة 16لقانون رقم )ألحكام ا بالمخالفة ،أو اإلعارة

 والئحته التنفيذية. قانون عالقات العمل

التي تم  (المنفذة والجاري تنفيذها والمنتهية)التقصير في حصر األعمال  .11

وقف تنفيذي مفصل عنها حسب نسب وإعداد م ،التعاقد عليها فيما سبق

 ها.بعض ومعرفة أسباب توقف ،نجازاإل

ووضع برامج ومقترحات  ،دراسة للبرامج المزمع تنفيذها أي   عدادإعدم  .11

 والبنية التحتية المتهالكة. ،للخطط والمشاريع

ترجع ملكيتها  شغل بعض المجالس البلدية واللجان التسييرية لمقار   .16

 .ها لتأدية العملبعضوعدم مالئمة  ،لجهات أخرى

ن بالعمل بديوان المجالس البلدية واللجان التسييرية قيام بعض الموظفي .13

 يريوتكليف البعض منهم كمد ،دون وجود عالقة وظيفية تربطهم بها

 .إدارات ورؤساء أقسام

من حيث  بعض البلدياتعدم وجود قاعدة بيانات خاصة لموظفي  .14

 .وغيرها من البيانات األخرى ،والرقم الوطني ،المؤهل العلمي

جهات عملهم  موافقةلموظفين دون لبعض اإصدار قرارات ندب  .15

 إصدارم ب6111( لسنة 16القانون رقم ) ألحكام ةالمخالفب ،األصلية

 .والئحته التنفيذية ،قانون عالقات العمل
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، بالمخالفة إبرام عقود عمل دون اعتمادها من مكتب العمل والتأهيل .12

قانون  إصداربم 6111نة ( لس16( من القانون رقم )22ألحكام المادة )

 .والئحته التنفيذية ،عالقات العمل

بما يكفل تحسين مستوى  لبعض البلدياتعدم استثمار الموارد الذاتية  .12

 .كاألسواق والمحاجر وغيرها ،الخدمات البلدية

ص بالهيكــل التنظيمي  نقـص في الكــادر الوظيفي المتخص  وجود  .18

 .لبعض المجالس

 هادون تقديم لها وتحديد مكافآت مالية ناتشكيل لجبإصدار قرارات  .12

 .هاتقارير عن نتائج اعمال

باحثين كال ،صينتخص  تشكيل لجنة أزمة من غير ذوي الخبرة والم   .61

 .ون المحليةؤو من الشأ ،جتماعيينالا

أدى إلى  ةلس البلدياالمجبعض  ل  ب  ن ق  مختاري المحالت م   تكليف   عدم   .61

بالرغم من صدور قرار من وزارة غلب معامالت المواطنين، أتعطل 

  .الحكم المحلي باختيار مختاري المحالت

عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال اختراقات البناء العشوائي  .66

داخل المخطط العام لبعض المدن، وعلى شواطئ البحار، بالمخالفة 

م 6111( لسنة 3( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )54ألحكام المادة )

 .بشأن التخطيط العمراني
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التعدي على الغابات عدم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال  .63

 المواطنين.بعض والمشاريع العامة والعقارات المملوكة للدولة من قبل 

 :وزارة الداخلية

المكلفة بمتابعة وتقييم عدم تقييم الوزارة لعدم تعاونها مع أعضاء اللجنة  .1

 .م6112للعام ها أداء عمل

 اجلهات التابعة للوزارة 
 :جهاز الشرطة السياحية ومحاية االثار

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16مخالفة القانون رقم ) .1

 :والئحته التنفيذية من حيث

   مالك وظيفي وجود   عدم . 

    حي للموظفينوجود تأمين ص عدم. 

  اجتماع خالل سنتي عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد أي

 .م(6112، 6118)

تفعيل قسم المشتريات والعقود وفقاً لقرار أمين الهيئة العامة  عدم .6

م بشأن 6112( لسنة 21رقم ) (سابقاً )للسياحة والصناعات التقليدية 

 إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للجهاز.

لكترونية دون وجود بطاقات اد المرتبات عن طريق المنظومة اإلعدإ .3

بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات  ،مرتب خاصة بالموظفين

 والمخازن.

بالمخالفة ألحكام الئحة  ،مالي بالجهاز مراقب   مساعد   تكليف   عدم   .4

 الميزانية والحسابات والمخازن. 

تسويتها حتى  دون العمل علىقائمة على الجهاز  زامات ماليةوجود الت .5

 الباب األول بمبلغ قدره  في متمثلة م 31/16/6118تاريخ 
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 ،وخمسمائة واحدى عشر الفاً  ،مليونا ( سبعة عشرد.ل 1205110214)

 5250628.332) ، والباب الثاني بمبلغ قدره  دنانير وتسعمائة واربع

 ،ومائتان وثمانية وسبعون دينار ،( خمسمائة وخمسة وتسعون الفاً د.ل

 .ثالثمائة وتسعة وثالثون درهماً و

وعدم وجود محضر لجنة  ،مكتبي بطريق التكليف المباشرثاث أشراء  .2

 .الفة لقرار تشكيل لجنة المشترياتبالمخ ،المشتريات

الصرف لصالح مركز خدمات الحاسب اآللي دون وجود محضر لجنة  .2

وغير مصدق عليها من الضرائب وال والفاتورة صورة  ،مشترياتال

والحسابات  وجد عروض شراء وذلك بالمخالفة لالئحة الميزانيةت

 والمخازن .

شهر عن سنوات أحد موظفي الجهاز لمدة ستة صرف قيمة إيجار أل .8

النقل والشحن يجار المباني ومصروفات إوتحميلها على بند  ،سابقة

ألحكام القانون المالي للدولة، والئحة الميزانية  والتأمين بالمخالفة

 .والحسابات والمخازن

 ناطق:مصلحة األحوال املدنية باملمكاتب 
نجاز العديد من معامالت إر تسبب في تأخ  ، عدم توفر كتيبات العائلة .1

 لمتزوجين . ا

 حتى تاريخه.  م6115توقف إصدار كتيبات العائلة من سنة  .6

وكتيبات  ،التأخر في استكمال إجراءات تعديل األخطاء بالرقم الوطني .3

 .العائلة

 مكاتب مصلحة اجلوازات واجلنسية باملناطق
مصلحة الغلب فروع ومكاتب أعدم وجود مالك وظيفي معتمد في  .1

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16لقانون رقم )ألحكام ابالمخالفة 

 العمل والئحته التنفيذية.
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لقانون ا ألحكام بالمخالفة ،في معالجة ظاهرة التسيب اإلداري التقصير   .6

 والئحته التنفيذية.م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16رقم )

 وانقطاعها المتكرر.  ،وعدم انتظامها ،إدخال البيانات منظومة   ضعف   .3

بالرغم من دفع  بإحدى المناطقعدم تركيب منظومة الجواز اآللي  .4

 قيمتها من قبل أهالي المنطقة. 

طريقة  عدم وضع آلية واضحة من قبل إدارة المصلحة من حيث .5

 .استخراج جواز السفر اآللي

ها مراسالتوصور  اجتماعاتهالتزام بإحالة نسخة من محاضر عدم اال .2

( 61حكام القانون رقم )بالمخالفة ألهيئة الإلى  التي ترتب التزامات مالية

 إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية.ب م6113لسنة 

في إيداع اإليرادات بالحسابات المصرفية  بعض فروع المصلحة تأخر .2

 سابات والمخازن. بالمخالفة لالئحة الميزانية والح

 م .6112عدم جودة طباعة الجوازات الصادرة لسنة  .8

بها  م6112 عنلكترونية الصادرة جوازات السفر اإل وجود بعض .2

 . ةصفحات بيضاء وغير مرقم  

 :شرعية باملناطقالفروع  جهاز اهلجرة غري 
شرعية الغير حاالت التسلل ومكافحة الهجرة  في ضبط   التقصير   .1

إلى  ،ونقل   ،وإيواء   ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة من ضبط   ،وإيقافها

 . لترحيلمعسكرات اإليواء إلتمام إجراءات ا

بالمخالفة ألحكام  ،العمل بالهيكل التنظيمي الخاص بقطاع الداخلية عدم   .6

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية. 
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 باملناطق الوطنيةفروع هيئة السالمة 
لقانون حكام اعدم وجود خطة عمل معتمدة في اغلب الفروع بالمخالفة أل .1

والئحته  ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16رقم )

 التنفيذية.

غلب الفروع بالمخالفة للقانون رقم أفي  عدم وجود مالك وظيفي معتمد .6

 ئحته التنفيذية.وال ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16)

 .للرفع من كفاءة افراد الهيئةدورات تدريبية  إقامةعدم  .3

 حتىم 6114)توقف صرف عالوة التموين وعالوة السائقين من سنة  .4

 .  م(6112

العاطلة  حيال سيارات اإلطفاءاإلجراءات الالزمة  الهيئة تخاذا عدم   .5

 .سيارة وآلية (16)والخردة التابعة للقسم والبالغ عددها 

 .(معدات اإلنقاذ ،إطفاء سطوانات)أتوفير معدات األمن والسالمة  عدم .2

شهدت معارك  األماكن التيبهيئة في إزالة مخلفات الحرب الغياب دور  .2

 . مسلحة

 :وزارة املالية

م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16مخالفة القانون رقم ) .1

 والئحته التنفيذية من حيث:

 م.6112معتمد للوزارة خالل سنة  عدم وجود مالك وظيفي 

  م.6112عدم وجود خطة عمل للوزارة خالل سنة 

 مالية الممنوحة لعدد من الموظفينعدم إقفال العهد ال. 

 عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية، 

 اجتماعين فقط. عقداكتفت بحيث 
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   وجود مالك وظيفي  دونصدور قرارات ترقية وظيفية

 معتمد بالوزارة.

قيام الوزارة بالصرف من الباب الثاني بالتجاوز فيما يتعلق بالمبلغ  .6

المخصص لبنود هذا الباب مما يترتب عنه زيادة األعباء المالية على 

 الوزارة بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.

الئحة الميزانية  بالمخالفة ألحكام ،جراء الجرد المفاجئ للمخازنإعدم  .3

 .والحسابات والمخازن

 .عدم وجود قاعدة بيانات عن سيارات الوزارة واالشخاص المسلمة لهم .4

وجود عجز في اإليرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوز قيمة  .5

 د.ل( أربعة مليار دينار. 4011101110111)

تقم  حيال الجهات العامة التي لمالالزمة الوزارة االجراءات  اتخاذعدم  .2

بتقديم وتحويل أرصدة حساباتها الخاصة باإليرادات إلى حساب اإليراد 

 العام للدولة.

( مراقب مالي بالسفارات ومساعديهم لم يباشروا 22وجود عدد ) .2

 أعمالهم بالداخل 

فويضات الت زانية بمتابعة الجهات الصادرة لهاإدارة المي قيام   عدم   .8

والتقيد بها عند إجراءات  ،باستالمها الخاصة بالنازحين وإلزامها

 الصرف منها.

عند  قبين الماليين بالبلديات بمراجعة إدارة الميزانياتاعدم قيام المر .2

ورود حوالة مالية لحساب البلديات للتأكد من مدى وجود تفويضات 

 وذلك لتقييد البلديات عن أوجه الصرف. مالية لتلك المبالغ،
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 اجلهات التابعة للوزارة 
  :مصلحة اجلمارك

تاريخ  عن ( يوماً 21إدارية بعد مضى مدة ) قرارات   وإلغاء   سحب   .1

 م(.654/6118 -122القرارين رقمي )كصدورها منها 

صادرة من وزارة المالية والمجلس الرئاسي بشأن إنهاء  قرارات   سحب   .6

إرجاعهم للعمل القيام بو واحالة بعضهم على التقاعد، موظفين خدمة  

على أحكام قضائية بتعديل أعمارهم بالمخالفة ، استناداً والتمديد لهم

 .م1226نة ( لس28( من قانون حرس الجمارك رقم )24ألحكام المادة )

 ،على مجالس التأديب لين  ا  ح  لضباط وموظفين م   ترقية   قرارات   إصدار   .3

م 6111( لسنة 16( من القانون رقم )126بالمخالفة ألحكام المادة )

 بإصدار قانون عالقات العمل.

م دون 6118إصدار قرارات ترقية استثنائية من وزارة المالية لسنة  .4

 ل  ب  أو ترشيح من ق   ،على لجنة شؤون الموظفين موضوعهاعرض 

إصدار م ب6111( لسنة 16ن رقم )بالمخالفة ألحكام القانو ،المصلحة

 والئحته التنفيذية. ،عالقات العمل قانون

( لسنة 16حكام القانون رقم )إصدار قرارات ترقية تشجيعية بالمخالفة أل .5

-161رقام )القرارات ذات األك ،عالقات العمل إصدار قانونبم 6111

 .(م611/6112 ،م 465/6112 ، م141/6115

بالمخالفة ألحكام  ،إصدار قرارات  ترقية الرتب العليا بمصلحة الجمارك .2

 م بشأن حرس الجمارك. 1226( لسنة 28( من القانون رقم )66المادة )

منها دون  ى  االحتفاظ بأقدمية الترقية المرق قرارات بالترقية مع إصدار .2

مع عدم االلتزام بالمدة الالزمة  حرس الجماركبقانون   يقانونسند 

رقم قانون ل( من الالئحة التنفيذية ل116المادة ) للترقية، بالمخالفة ألحكام

 .م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16)
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موظفين مدنيين منقطعين عن العمل بقالب تأديبي إصدار قرارات بحق  .8

( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،بإحالتهم على المجلس التأديبي

 عالقات العمل. بإصدار قانونم 6111

م حتى سنة 6111عدم تشكيل لجنة لشؤون الموظفين منذ )سنة  .2

قانون رقم لل ( من الالئحة التنفيذية56بالمخالفة ألحكام المادة ) ،م(6118

 قانون عالقات العمل.  إصدارم ب6111( لسنة 16)

 240211.111س تي أي سبا( بقيمة )أالتعاقد مع شركتي )سكاي تك( و) .11

 خالفة من حيث:بالم ،لف دوالرأن مليوناً وسبعمائة ي( أربعة وست$

  عرض األمر على لجنة  و لى مجلس الوزراءإالتعاقد دون الرجوع

الئحة  ألحكام بالمخالفة ة،محضر ترسيوعدم وجود  ،العطاءات

 .م6112( لسنة 523رقم )العقود اإلدارية 

 راء السفن أو أي قطعة عدم وجود شهادة تصنيف دولي )عند ش

)منظمة البحرية  هيئات التصنيف الدولية ىحدإبحرية( من 

( من الئحة العقود 13)أ( من المادة )ألحكام بالمخالفة  ،الدولية(

 .م6112( لسنة 523رقم ) اإلدارية

 نسبة قد تصل إلىف ،سعار محل التعاقدالزيادة المرتفعة جداً في األ 

 نترنت.ار الموجودة بموقع الشركة على اإل%( مقارنة باألسع111)

لتوريد عدد من السيارات   (أركان العالمية للسيارات)التعاقد مع شركة  .11

 ن الف دينار  ين وتسعين وأربعمائة واثني( مليوند.ل 604260111بقيمة )

  بالمخالفة من حيث:

 بالمخالفة ألحكام المادة  ،تكليف لجنة لالتصال بشركات االستيراد

 ( من قرار تشكيل لجنة المشتريات لمصلحة الجمارك.6)
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  اختالف العروض التي تمت المفاضلة بينها من حيث النوع

( لسنة 523رقم ) الئحة العقود اإلداريةحكام بالمخالفة أل ،والموديل

 .م6112

 شركةالى تقرير اللجنة المكلفة بدراسة عروض الترسية بناء عل، 

( لسنة 218رقم ) (سابقاً )بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة 

 م بشأن ضوابط واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.6112

للميزانية  تجاوز االعتماد السنوي المخصص لبند المرتبات االساسية .16

( من الئحة الميزانية والحسابات 13بالمخالفة ألحكام المادة ) ة له،المقدر

 والمخازن. 

تجاوز الصرف على بعض بنود الباب الثاني عن القيم المفوض بها دون  .13

( من الئحة 64بالمخالفة ألحكام المادة ) ،إجراء مناقلة بين البنود

 الميزانية والحسابات والمخازن.

ات الصرف مما ترتب عليه صرف ضعف التعزيز المستندي ألذون .14

الئحة الميزانية حكام بالمخالفة أل ،مبالغ كبيرة دون قيد قانوني

 والحسابات والمخازن. 

أغلب أذونات الصرف ال يوجد بها ما يفيد استالم المستفيد، بالمخالفة  .15

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.حكام أل

للسيد مدير عام المصلحة  (3/11بإذن صرف رقم ) صرف عهد مالية .12

 310111بقيمة ) في مهمة عمل في جمهورية مصر، والوفد المرافق له

دون إصدار قرار أو تكليف من وزارة المالية  ن الف دينار  ي( ثالثد.ل

 .وعدم عرضها على مكتب المراجعة أو الفحص
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( د.ل 310111بقيمة ) (4/11تحت إذن صرف رقم ) صرف مبلغ مالي .12

لسداد مصاريف إقامة لصالح شركة السفر للخدمات  نار  ن الف دييثالث

 السياحية دون استيفاء الضرائب ودون أمر تكليف.

 لف دينار  أن ين وخمسي( اثند.ل 560111صرف مبلغ مالي بقيمة ) .18

بموجب  ،الستيراد وصناعة البيوت المتنقلة يلصالح شركة المهار

 ،ء بيانات الشركةودون استيفا ،فاتورة مبدئية وصك باسم مدير الشركة

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.حكام بالمخالفة أل

ن دينار و( عشرة مليد.ل 1101110111بقيمة ) مستندية فتح اعتمادات .12

الئحة الميزانية والحسابات حكام بالمخالفة أل ،لصالح عدد من الشركات

 والمخازن.

لى حساب إراكز الجمركية بتحويل اإليرادات عدم التزام بعض الم .61

 يراد العام بمصرف ليبيا المركزي التابع للمصلحة.اإل

غلب السلف المصروفة على بند نفقات السفر والمبيت خالل أعدم تسوية  .61

الئحة اإليفاد والمهمات رقم حكام بالمخالفة أل (،م6118م و6112)سنتي 

 م.6112( لسنة 251)

( د.ل 330111( عهدة مالية بقيمة إجمالية قدرها )65تسوية عدد ) عدم .66

الئحة الميزانية والحسابات حكام بالمخالفة أل ،نار  لف ديأثالثة وثالثون 

 والمخازن.

صرف عهد مالية بقيم متفاوتة ألشخاص ال تتوفر فيهم شروط أمناء  .63

الئحة حكام بالمخالفة أل ،صدار قرار بالصرفإودون  ،الخزائن

 ميزانية والحسابات والمخازن.ال

حيث يقوم قسم الفحص بالقسم  ،عدم استقاللية مكتب المراجعة الداخلية .64

المالي بكافة األعمال والصالحيات القانونية والمالية الممنوحة لمكتب 

رقم  (سابقاً )بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة  ،المراجعة الداخلية

( لسنة 3عض أحكام بالقرار رقم )م بشأن تعديل ب6118( لسنة 52)
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م بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة الجمارك والقاضي بإلغاء مكتب 1222

 الفحص.

م بشأن تعديل 6113( لسنة 843يل قرار وزير المالية رقم )تفع   عدم   .65

بتبعية مكتب المراجعة ))م الذي يقضي 1222( لسنة 3القرار رقم )

 واستمرار تبعيته للقسم المالي. ((،الداخلية لمدير عام مصلحة الجمارك

الجرد )خاصة ، لمراجعة الداخلية في أداء مهامهضعف وقصور مكتب ا .62

ذن إوالتوقيع على النسخة األولى من  الكتفاء بالختموا، المفاجئ

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.  ( بالمخالفة ألحكامالصرف

)عقود منتهية ضعف التعزيز المستندي في أغلب أذونات الصرف  .62

بالمخالفة لالئحة  ،وفواتير دون شهائد إثبات سداد ضريبي( ،التاريخ

 الميزانية والحسابات والمخازن.

قانون النظام  ألحكام بالمخالفة ،عدم قفل الحسابات الختامية للمصلحة .68

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.و المالي للدولة

 :مصلحة الضرائب

وترقية بعض  ،مصلحةلإدارات ومكاتب جديدة ل في استحداث   التوسع   .1

مما يؤدي لسهولة التهرب  ،لى إدارات دون خطط مدروسةإالمكاتب 

دخل هذه اإلدارات والمكاتب ال يتعدى  أن بالرغم من ،الضريبي

 مرتبات موظفيها.

قرار مجلس الوزراء رقم لمخالفة قيام المصلحة باستحداث إدارتين بال .6

 باعتماد الهيكل التنظيمي للمصلحة.م 6116( لسنة 352)

سماء معينة تتكرر في أغلب اإلدارات على أاقتصار لجان الصلح في  .3

والتوسع في عدد أعضاءها  ،ترأس وعضوية اللجان على مدى سنوات

( 2لقانون رقم )ا ألحكام بالمخالفة ،غلبها ألكثر من ثالثة أعضاءأفي 

 م بشأن ضريبة الدخل.6111لسنة 
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بالمخالفة لقرار  ،كتب التفتيش بعضوية لجان الصلحعدم مشاركة م .4

م باعتماد الهيكل التنظيمي 6116( لسنة 352مجلس الوزراء رقم )

 للمصلحة.

 ،نيطت بهم عملية الربط الضريبي في لجان الصلحأاشتراك من  .5

 م بشأن ضريبة الدمغة.6111( لسنة 8لقانون رقم )حكام ابالمخالفة أل

)الضمان، التضامن، ضريبة  عات الضريبيةعدم إحالة مجموع االستقطا .2

( 3للجهات المستفيدة وصاحبة الحق فيها وفقاً ألحكام المادة ) الجهاد(

 من قانون ضريبة الجهاد.

 ،صندوق واصالت)عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعميم عن ضياع  .2

ن )وشهائد إثبات سداد ضريبي من عهد ضرائب بنغازي تحت رقم 

غير الخاضعة و)جموعة من الملصقات الضريبية ، وفقدان م((61ض/

 .اً ( ملصق332) هاعدد البالغالتابعة لمكتب المدينة  (خاضعة للضريبةال

لقانون رقم حكام اصدور بعض قرارات الترقية التشجيعية بالمخالفة أل .8

 . ، والئحته التنفيذيةعالقات العملإصدار م ب6111( لسنة 16)

المؤهالت التي ال تتناسب  حملةإجراء تسويات وظيفية لعدد من موظفي  .2

م 6111( لسنة 16مع طبيعة عمل المصلحة بالمخالفة للقانون رقم )

 عالقات العمل والئحته التنفيذية. قانون إصدارب

والمحالين على التقاعد قبل استحقاق  ،ترقية بعض الموظفين المتوفين .11

 ،والموفدين بالخارج ،قطعين عن العملوالمن ،الترقية والمستقيلين

عالقات  قانون إصدارم ب6111( لسنة 16لقانون رقم )حكام ابالمخالفة أل

 العمل والئحته التنفيذية.

م بشأن تعيين 6112( لسنة 448صدور قرار وزير المالية رقم ) .11

ليا ال موظفين بمصلحة الضرائب وتسكينهم على درجات وظيفية ع  

بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة  العلمية، مع مؤهالتهم ناسبتت

 م. 6112( لسنة 113رقم ) (سابقا)
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اشتراك لجان في عمل لجنة العطاءات تتولى دراسة العروض  .16

بالمخالفة ألحكام الئحة  ،والترسية على المتقدمين ،والمفاضلة بينها

 م.6112( لسنة 523رقم ) العقود اإلدارية 

بالمخالفة ألحكام  ،شغال العامةبإبرام كافة عقود األة المشتريات قيام لجن .13

 .م6112( لسنة 523رقم ) ( من الئحة العقود اإلدارية8،3المادتين  )

 خدمات النظافة العامة، والمقاهي والسفرجةالمبالغة في قيمة عقود  .14

  .لمختلف اإلدارات والمكاتب بالمصلحة

م الوظيفية وجود عدد من السيارات بعهدة أشخاص انتهت عالقته .15

رقم  (سابقاً )بالمخالفة ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة  ،بالمصلحة

 م بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات.6112( لسنة 64)

عدم اتخاذ االجراءات القانونية حيال سيارات المصلحة المسروقة   .12

وابط شراء م بشأن ض6112( لسنة 218لقرار رقم )حكام ابالمخالفة أل

 ليات المملوكة للدولة.مال السيارات واآلواستع

لقرار رقم حكام ابالمخالفة أل ،استالم بعض الموظفين ألكثر من سيارة .12

بشأن ضوابط م، 6112( لسنة 64، والقرار رقم )م6114لسنة ( 663)

 ودون موافقة وزارة المواصالت.تخصيص واستعمال السيارات، 

طة في شكل صكوك إيداع اإليرادات المحصلة في الحسابات الوسي .18

لى زيادة قيمة إى مما أد   ،ورقيةالنتيجة استبدالها بالقيمة النقدية 

 العموالت المصرفية على حسابات اإليرادات.

مانات عن متراكمة بحساب الودائع واألعدم تسوية المبالغ المالية ال .12

( ثمانمائة وخمسة د.ل 82503420228.213سنوات سابقة بلغت قيمتها )

وستمائة وثمانية وستون  ،لفاً أوأربعون  تسعةوثالثمائة  ،اً وتسعون مليون

، حيث تم تحويل مبالغ في شكل دفعات همراد وسبعمائة وثالثةديناراً 

 .ة لهعلى الحساب لبعض الجهات دون تسوية نهائي
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عدم تحويل اإليرادات المحققة إلى الحسابات المركزية الخاصة باإلدارة  .61

 ةالمحققااليرادات ظهور فروقات بين إلى مما أدى  ،العامة للمصلحة

 الحسابات. هذه الى والمحولة

 ،سس غير منهجيةأت مالية تجاه المصلحة مبنية على وجود التزاما .61

ودون وجود استراتيجية مدروسة مسبقاً حيث بلغت قيمة مدفوعات 

( د.ل 302110111إيجارات مقار اإلدارات والمكاتب سنوياً حوالي )

وقيمة عقود النظافة سنوياً حوالي  لف دينار  أستمائة و ،ثالثة ماليين

 ن ديناراً.ين وعشرين ومائتي( مليوند.ل 606610111)

لين لغرض الفحص سوء حالة السجالت المتعلقة بتسليم ملفات الممو   .66

عدم انتظام القيد بها و ،فضالً عن خلوها من بعض البيانات ،والتدقيق

 بأول. أوالً 

 إجراءات الحجز اإلداري.عدم الجدية في تفعيل  .63

 عدم وجود آلية واضحة لتحصيل الضرائب من الشركات. .64

ة للوقوف على مدى صحة ما يإغفال فحص وتدقيق اإلقرارات الضريب .65

 ورد فيها من بيانات.

ملتزمين بسداد األقساط المستحقة الغير بعة الممولين التراخي في متا .62

 عليهم عند حلول مواعيد االستحقاق.

سداد ما عليهم من بين مات على الممولين غير الملتزمعدم فرض غرا .62

 ،التقييديوالتقاعس في تطبيق إجراءات الحجز التحفظي و ،التزامات

 م بشأن ضرائب الدخل.6111( لسنة 2لقانون رقم )حكام ابالمخالفة أل

لة خالل السنة عدم وجود منظومة إلكترونية تبين اإليرادات المحص   .68

لمعرفة الفائض أو العجز من اإليرادات  ،يةوالسنوات الماض ،الحالية

 المقدرة.
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المحصلة في الحسابات على شكل إيداع صكوك أغلبها  اإليراداتإيداع  .62

ى إلى زيادة قيمة العموالت مما أد   ،ال تخص المتعاملين مع المصلحة

( 63بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) ،المصرفية على حسابات اإليرادات

 .لنشاط التجاريبشأن ا م6111لسنة 

 يتضرائب بشأن توفير رسوم الدمغة بفئغياب دور المصلحة العامة لل .31

 .( دينارات11،5)

 صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة املنحلة

مرة كل  لجنة إدارة الصندوق بعقد اجتماعاتها بشكل دوري التزام   عدم   .1

بالمخالفة ألحكام الئحة تنظيم عمل اللجان اإلدارية  شهر على االقل،

 للجهات الحكومية.

بالمخالفة  ،لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية عدم التزام .6

 ،م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.

ق والمسلمة استرجاع عدد من السيارات المملوكة للصندو عدم .3

بالمخالفة ألحكام قرار  ألشخاص انتهت خدمتهم الوظيفية بالصندوق

م بشأن ضوابط 6112( لسنة 64اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم )

 .تخصيص واستعمال السيارات

عدم وجود بيانات ومستندات دقيقة لبعض الشركات واألجهزة التي تم  .4

عيق عمل لجان ا ي  مم   ،ا وتصفيتهاولم تقفل ميزانيتها قبل قرار حله ،حلها

 التصفية.

غير دقيقة قائمة على الشركات واألجهزة تقديرية  مالية وجود التزامات .5

ن وثالثمائة ي( مليارد.ل 6033405320542ر بحوالي )المنحلة  تقد  

وخمسمائة وسبعة  ،لفاً أن يوخمسمائة وستة وثالث ،ن مليوناً يربعة وثالثأو

كما بلغت قيمة وذلك وفقا  لتقارير لجان التصفية،   ،ن دينارايواربع

 االلتزامات التي تم طلبها مفصلياً من الدائنين اللذين لهم ملفات حوالي

ن مليون دينار، تم إحالتها ي( مائة وثالثة وخمسد.ل15301110111)
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والمصادقة ،   والتحقق من صحتها ،للجان التصفية )المدينة( لدراستها

 ن.يئنالالزمة مع الدا

عدد الموظفين بمكتب الشؤون القانونية بالصندوق والبالغ  تناسب   عدم   .2

ة على الشركات ( موظفين مع حجم القضايا المرفوع3عددهم )

 ( قضية. 3611البالغ عددها )واألجهزة المنحلة 

ات بعض الشركات المنحلة ضياع وتلف المستندات الخاصة بميزاني .2

 منية. وضاع األنتيجة األ

 :بيا للتأمنيشركة لي
من  (11المادة ) حكامبالمخالفة أل ،مالك وظيفي بالشركة وجود   عدم   .1

 الالئحة اإلدارية للشركة.

عدم العمل بالمخطط االستراتيجي للشركة بالرغم من الجهود المبذولة،  .6

ر قرار بالهيكل وصد والمبالغ المنفقة على اعداده لمدة عام تقريباً، وعدم

 .للشركة من الالئحة اإلدارية (11لمادة )حكام االتنظيمي، بالمخالفة أل

وعدم التزامها بعقد م، 6118نهائي لهيئة المراقبة لسنة  تقرير عدم وجود .3

م، 6118ة لسن  )أربعة( اجتماعات جتمعتاجتمعاتها الدورية حيث ا

 م.6112ة لسن اجتماعات( ثالثة)دد وع

 سنتيبعقد اجتماعاتها الدورية ل لجنة شؤون العاملين عدم التزام .4

م ، بالمخالفة للقانون رقفقط اجتماعينب ( حيث اكتفت م6112،م 6118)

 الئحته التنفيذية.عالقات العمل و إصدار قانونب م،6111ة لسن (16)

( 243عددهم )البالغ العقود المبرمة مع موظفي الشركة  اعتمادعدم  .5

( من القانون 22ألحكام المادة ) بالمخالفة من وزارة العمل والتأهيل اً عقد

 الئحته التنفيذية.عالقات العمل و إصدار قانونب م،6111ة سن (16رقم )

عدم قيام إدارة الشركة بمتابعة تحصيل القروض السابقة الممنوحة  .2

 ، والبالغ قيمتهاخدماتهم بالشركة انتهتللعاملين الذين 
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 اوأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ان،مليوند.ل(  604850132.426)

 .ادرهم 426و اوتسعة وثالثون دينار

وتفعيل المنظومة بإدارة الشؤون المالية وإدارة  ،عدم ميكنة العمل .2

 بالطريقة التقليدية. العمل راواقتصالمراجعة الداخلية بالشركة، 

( من 11لمادة )حكام ابالمخالفة أل ،التوسع في الهيكل التنظيمي للشركة .8

 ئحة اإلدارية للشركة.الال

ارتفاع المبالغ المستحقة لإليجارات المملوكة للشركة حتى تاريخ  .2

د.ل( ستة عشر  1204210511.218قدره ) مبلغ  الى م 31/16/6118

 ،اً عشر دينار حدأوخمسمائة و اوأربعمائة وتسعون ألف ،امليون

 .سبعمائة وثمانية دراهمو 

لى مجلس إ، دون الرجوع إداري بفرع بنغازي عقد شراء مبنى إبرام .11

 من الالئحة اإلدارية للشركة.  (2لمادة )حكام اإدارة الشركة، بالمخالفة أل

(  131لشركة )لن وعلى اإلدارة العامة عدد القضايا المرفوعة م  بلغ  .11

قضية بشأن التعويضات المترتبة على التأمين اإلجباري والتأمين 

ا يعكس عدم المرونة في التعامل مع زبائنها ب  الط    والتأثير السلبيي، مم 

 على س معة الشركة.

لى اإلدارة العامة، إيرادات المحصلة عن حاجة الفروع عدم تحويل اإل .16

 ( من الالئحة المالية للشركة.41)ادة لمحكام ابالمخالفة أل

حصول رئيس مجلس ادارة الشركة على الجنسية الفرنسية اضافة  .13

لمنشور السيد/ رئيس هيئة الرقابة اإلدارية  لجنسية الليبية بالمخالفةل

 (64)م م، المستند ألحكام القانون رق6112(  لسنة 11)م المكلف رق

تعبئة اإلقرار الخاص بعدم  بشأنأحكام الجنسية الليبية، م ب6111لسنة 

 الحصول على أي جنسية غير الجنسية الليبية.

رئيس مجلس لالسفر إقامة ارتفاع مصاريف تذاكر ومخصصات  .14

د.ل( فقط ثالثة وعشرون  630263.111) ابلغت قيمته حيثاإلدارة، 
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 حتى /13/12) ا بينللفترة م اً وسبعمائة وثالثة وعشرون دينار األف

 ،اد.ل( ثالثون ألف 310226.231، وما قيمته )(م31/16/6118

ن ا بيللفترة م ادرهم (231)و اً ثنان وستون ديناراوسبعمائة و

 .(م31/11/6112 حتى/11/11)

متابعة الجهات القضائية المختصة لتنفيذ أحكام  فيتقصير إدارة الشركة  .15

 عليها من الغير.  ىالتابعة لها المستول المقار   تخص  قضائية لصالحها 

 مراقبات اخل  
 
  :باملناطق ملاليةا ات  دم

 سنوية معتمدة.عمل عدم وجود خطة  .1

من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  نسخة   بإحالةعدم التزام الجهة  .6

 التي ترتب التزامات مالية الى الهيئة، صدورها وصور من مراسالتها

م  6113ة ( لسن61قانون رقم )الن م (51)لمادة حكام ابالمخالفة أل

 دارية والئحته التنفيذية.بإنشاء هيئة الرقابة اإل

تخاذ االجراءات امعالجتها، وظاهرة التسيب االداري وعدم  تفشي .3

 بإصدار 6111لسنة  16القانون رقم  ألحكام، بالمخالفة القانونية حيالها

 .والئحته التنفيذيةقانون عالقات العمل 

( 16لقانون رقم )حكام ابالمخالفة أل ،عدم وجود مالك وظيفي معتمد .4

 ل والئحته التنفيذية.قانون عالقات العم بإصدارم  6111لسنة 

والقيام  ،ضعف نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية .5

ودراسة ومتابعة ومعالجة المستويات  ،بعملية الجرد المفاجئ للخزينة

وتكرار   ،والصكوك المعلقة ،العمليات الحسابية :المصرفية المتمثلة في

وجود صكوك مع  ،فن قبل المصرخصم الصكوك لنفس القيمة م  

لم يتم اتخاذ اإلجراءات  مرتبات   قيم   بالخزينة لسنوات سابقة تحمل  

 .بخصوصها
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 وزارةب الماليين إدارة المراقبين قبل معظم المراقبين الماليين منتكليف  .2

 بذلك، قرارات رسمية ودون وجودبموجب رسائل تكليف مؤقتة  المالية،

 بالرغم من قدم هذه التكليفات. 

حصول بعض المراقبين الماليين على بعض المزايا المالية من الجهات  .2

 المنتدبين لها بالمخالفة. 

 وزارة الدفاع :

 (سابقا)بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة ، مالك وظيفي وجود   عدم   .1

بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ المالكات و  م6111( لسنة 148رقم )

 م،6111ة سن( ل16ت االدارية، والقانون رقم )الوصف الوظيفي بالوحدا

 الئحته التنفيذية.عالقات العمل و إصدار قانونب

 .عدم وجود خطة عمل للوزارة .6

من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  نسخة   بإحالة الوزارةعدم التزام  .3

 التي ترتب التزامات مالية الى الهيئة، صدورها وصور من مراسالتها

م  6113ة ( لسن61قانون رقم )الن م (51)لمادة حكام ابالمخالفة أل

 دارية والئحته التنفيذية.بإنشاء هيئة الرقابة اإل

( لسنة 66عزوف الوزارة عن العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ) .4

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الدفاع 6112

الوزراء رقم  قرار مجلسب وإبقاء العملوتنظيم جهازها اإلداري، 

 .ل التنظيمي للوزارةم بشأن اعتماد الهيك6113( لسنة 483)

 ،الوزارة على متابعة أوضاع الطلبة العسكريين بالخارج قدرة   عدم   .5

وذلك بسبب نقص  ،المخابرات األجنبية ل  ب  ن ق  واحتمالية تجنيدهم م  

 المشرفين الطالبيين بالخارج.

 ممادين للدراسة بالخارج، الموف  تدني المستوى التعليمي ألغلب الطلبة  .2

 أد ى إلى فصل العديد منهم.
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ا مصر مع وزارة الدفاع، مم  دولة الملحقية العسكرية الليبية ب تعاون   عدم   .2

ترتب عنه عدم توفر المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة العسكريين 

بالساحة المصرية، األمر الذي تسبب في تراكم الديون المستحقة على 

الملحقية نظير تدريب ليبيين بالكليات والمعاهد والمنشآت العسكرية 

 .(م6/2/6112حتى تاريخ م 6116سنة )المصرية من 

دفاع دون الرجوع للمكتب القانوني وزير العن صدور قرارات  .8

مما يعد تعدياً على وتحديد منشئها  مشروعهابالوزارة إلعداد 

( من قرار مجلس 62المادة ) اختصاصات المكتب بالمخالفة ألحكام

  .م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة6112( لسنة 66الوزراء رقم )

ة تقدر بأكثر من قرارات صرف مبالغ مالية طائل إصدارالتوسع في  .2

ن مليوناً وأربعمائة ألف دينار ي( ثالثمائة وواحد وعشر36104110111)

 دون تحديد اوجه صرفها وآلية تسويتها، وزارةلللجهات التابعة ل

والئحة الميزانية و  ،قانون النظام المالي للدولةحكام بالمخالفة أل

 الحسابات والمخازن.

شأن صرف مبلغ مالي لعدة م ب6112( لسنة 122صدور القرار رقم ) .11

، من ضمنها اإلدارة العامة للخدمات وزارةلإدارات ومراكز تابعة ل

( من قرار 4حكام المادة )أجب بمو بالرغم من إلغائها،الطبية العسكرية 

م بشأن إنشاء جهاز الطب 6112( لسنة 614المجلس الرئاسي رقم )

 .العسكري

إيفاد لمهام ، إنهاء خدمات، الندب، قرارات )النقلالعديد من  صدور .11

( 12لقانون رقم )حكام ابالمخالفة أل عن وكيل الوزارة، عمل بالخارج(

 م بشأن صالحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.6115لسنة 

 
ً
 ابعة للوزارة اجلهات الت

 : جهاز البحوث التطبيقية والتطوير
من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  نسخة   بإحالةعدم التزام الجهة  .1

 التي ترتب التزامات مالية إلى الهيئة، صدورها وصور من مراسالتها
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م  6113ة ( لسن61قانون رقم )الن م (51)لمادة حكام ابالمخالفة أل

 والئحته التنفيذية.  ، وتعديله،داريةبإنشاء هيئة الرقابة اإل

بالمخالفة  ،عاتها بشكل دوريلجنة إدارة الجهاز بعقد اجتما عدم التزام .6

م بشأن تشكيل لجنة 6116( لسنة 632ألحكام قرار وزير الدفاع رقم )

 .إدارة الجهاز

م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16مخالفة القانون رقم ) .3

 والئحته التنفيذية من حيث:

 ومالك وظيفي معتمد. ،هيكل تنظيمي للجهاز عدم وجود 

 لجنة شؤون  قرارات وظيفية دون عرض موضوعها على صدور

 الموظفين.

   مندوب عن وزارة العمل  لجنة شؤون الموظفين دون عضوية تشكيل

 والتأهيل.

   بمهام رئيس لجنة شؤون الموظفين. موظف   تكليف 

   لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية. التزام   عدم 

الواردة في تفويضات وزارة المالية تخصيص مبالغ مالية لبعض البنود  .4

م 6118بالميزانية التقديرية للجهاز خالل العام  القيمة   قيمتها تتجاوز

 -ومنها:
لبند ة ا تقديري ل ا لقيمة  ض ا ي لتفو ا ب لقيمة   ا

 د.ل000555 د.ل 00555 نفقات انعقاد المؤتمرات
 د.ل0050555 د.ل0550555 نفقات السفر والمبيت والمهمات

 د.ل050555 د.ل000555 المياهمصروفات 
 د.ل000555 د.ل050555 مطبوعات وقرطاسية وأدوات مكتبية

 د.ل000555 د.ل050555 وقود وزيوت وقوى محركة
 د.ل050555 د.ل00555 التأمينات والضرائب والرسوم
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 صرف على بند مصروفات سنوات سابقة بمبلغ وقدرهال .5

ربعون دينارا أومائتان وستة ولفاً أربعون أ( ثالثة ود.ل 430642.621)

 ي  ون  وجود تخويل بالصرف في تفويضومائتان وستون درهما د

 م. 6118( لسنة 145 -1628) وزارة المالية رقمي  

وجود التزامات مالية على الجهاز لصالح شركات تدريب أجنبية ومحلية  .2

لفاً وأربعمائة وتسعة أمائة واثنان وستون  ($1260432ها )بقيمة قدر  

ها  ، وقيمةاً الثون دوالروث خمسون الفا ومائة  (د.ل 510148)اخرى قدر 

 وثمانية وأربعون دينارا.

على  ( صكاً 13وعدد ) ،( صكا على حساب الباب األول22) عدد   وجود   .2

مانات على حساب الودائع واأل ( صك  111وعدد ) ،حساب الباب الثاني

عوام األخرين خالل آو ،وشركات ،وجهات عامة ،مسلمة لموظفين

رصدة م( خصمت من األ6118، 6112، 6112، 6115، 6114)

وقيمتها ال تزال  ،الدفترية ولم تظهر في كشف حساب المصرف

 مرصودة في حسابات الجهاز منذ مدة ولم يتم تسويتها.

وأربعة  ،( أربعة مالييند.ل 401240661.623) قدره   مالي تسليم مبلغ .8

( درهماً  الى 623و) ،ومائتان وواحد وعشرون ديناراً  ،لفاً أوتسعون 

والصك رقم  ،(1/11وزارة المالية بموجب إذن الصرف رقم )

بشكل  ه  صرفستكمل إجراءات لم ت   ،م3/11/3112( بتاريخ 132514)

مانات حسب كشف حساب في حساب الودائع واألالمبلغ  مع بقاء ،نهائي

ة التسوية وكشف يومية الجهاز بالمصرف الليبي الخارجي ومذكر

 م. 6118الصندوق للعام 

 ،الئحة تنظم آلية منح السلف من حيث تحديد شروط منحها عدم وجود .2

 تحيث تفاوتته، وكيفية استرجاعها، نسب الخصم ومدوقيمة ، وقيمتهاو

 ينار. د (د.ل 111الى  65 قيم الخصم من مرتبات المستفيدين )من

( موظف تتفاوت 211من ) القيام بصرف سلف على المرتب ألكثر .1

ون عدالة في منحها د( د.ل 150111 إلى 10511)ا بين قيمتها م

 .وتحديد قيمتها
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بالمخالفة ألحكام الئحة ، منذ سنوات مالية ( عهدة 13قفل عدد ) عدم .6

 الميزانية والحسابات والمخازن.

 التأخر في استكمال تجهيز الطيار اآللي للطائرة بدون طيار. .3

نفيذ جهاز تتبع الطائرة بدون عمال الخاصة لتتصميم األالتأخر في   .4

 ر .طيا

دراسة وتصميم مشروع الصمام التفجيري للرأس  التأخر في .5

  . الحربي

عداد إ( من حيث M60التأخر في دراسة مشروع المقذوف ) .2

 الرسومات ومراجعتها والقيام باالختبارات والتجارب.

ية وتدويرها لغرض التأخر في استكمال دراسة المخلفات العسكر .2

 االستفادة منها.

جانب التأخر في استكمال دراسة استخدام المواد المتفجرة في ال .8

 نفاق والمباني.المدني في مجاالت الطرق واأل

التأخر في استكمال دراسة التلوث البيئي الناتج عن المخلفات  .2

 الحربية على الصحة العامة.

 وزارة االقتصاد والصناعة :

، بالمخالفة ألحكام القانون وزارة لوظيفي معتمد لعدم وجود مالك  .1

م ، بإصدار قانون عالقات العمل والئحته  6111( لسنة  16رقم ) 

 التنفيذية .

عدم قيام الوزارة بإحالة صور من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها   .6

م ،  6113( لسنة  61الى الهيئة بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) 

 ة االدارية وتعديله ، والئحته التنفيذية . بإنشاء هيئة الرقاب

،  ي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاصفوزارة الإخفاق  .3

وإعداد آليات تنفيذها، وتوفير البيئة المناسبة لها، واقتراح تعديل 
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هذه  بالرغم من األهمية البالغة لمثل، التشريعات المنظمة لها 

 ،  من خلق فرص عمل اينتج عنهجراءات لالقتصاد الوطني، وما اإل

 . ومكافحة التضخم

زمة لتفعيل واقتراح التشريعات الال، جراءات والتدابيرعدم اتخاذ اإل .4

 . نشاط قطاع سوق المال

ومراقبة ، متابعة والتفتيش لاخطط وضوابط  القصور في إعداد .5

ز والبرامج الكفيلة بتطبيق أنظمة الجودة والتمي  ، الجودة الصناعية 

 وحماية البيئة.، والسالمة الصناعية  واألمن

القصور في وضع السياسات والخطط الالزمة للمشروعات  .2

، وإدارتها ، وتحديد آليات تنفيذها ، الصغرى والمتوسطة 

 ومتابعتها.، واإلشراف عليها 

القصور في اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لدعم وتشجيع  .2

 البيئة المناسبة للنهوض بها.وتوفير ، وحماية الصناعات الوطنية 

جراءات الالزمة لتوطين وسائل وأدوات العجز في اتخاذ اإل .8

كومة اإللكترونية فيما يتعلق باختصاص الوزارة بالتنسيق مع الح  

 الجهات ذات العالقة.

العجز في تطوير العالقات االقتصادية في مجاالت التجارة  .2

والمنظمات الدولية الدول والصناعة واالستثمار مع مختلف 

تفاقيات الدولية الموقعة مع الدول ، وعدم االستفادة من اإل قليميةواإل

 الصديقة والشقيقة.

بالوضع االقتصادي  المتعلقة عداد الدراسات والبحوثالعجز في إ .11

وزيادة ، ، وما يجب اتخاذه من حلول للسيطرة على التضخم  الحالي

 . األسعار بالسوق الموازي
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يتعلق بسياسات الدعم والجدوى من  رأي دراسة أو تصو   عدم إعداد  .11

واالستغناء عن دعم السلع التموينية ، االستمرار في دعم الوقود 

 وما يترتب عنه من زيادة معاناة المواطن.، والدواء 

، بالمخالفة ألحكام القانون وزارة لعدم وجود مالك وظيفي معتمد ل .16

ن عالقات العمل والئحته م ، بإصدار قانو 6111( لسنة  16رقم ) 

 التنفيذية .

 اجلهات التابعة للوزارة 
 : هيئة النهوض بالصناعات الوطنية

بالمخالفة ألحكام قرار ،  دون مجلس إدارة معا مديرالهيئة من قبل  إدارة .1

 ، بإنشاء الهيئة .م 6116( لسنة 113مجلس الوزراء رقم )

لهيئة لالقصور في اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن تشكيل مجلس اإلدارة  .6

اجه الهيئة في ليل الصعوبات التي توذوعدم ت، وإحالته لمجلس الوزراء 

 وفقاً لقرار إنشائها .  إليهاالمهام الموكلة 

بالمخالفة ألحكام ، مالك وظيفي هيكل تنظيمي معتمد و عدم وجود .3

ته إصدار قانون عالقات العمل والئحم ب6111( لسنة 16القانون رقم )

 . التنفيذية

لوائح تنظم سير العمل وفقاً ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم  عدم وجود .4

 م بإنشاء الهيئة. 6116لسنة  (311)

للمصانع سابقاً التقصير في متابعة تحصيل قيمة القروض الممنوحة  .5

من صندوق تصفية  لوزارة الصناعةوالشركات المتعثرة التابعة 

 ، وصندوق دعم الصناعات المحلية، الشركات العامة واألجهزة المنحلة 

 والتي آلت تبعيتها للهيئة.

بالمخالفة للنظم ، القصور في مسك سجالت األصول الثابتة والمنقولة  .2

 المحاسبية المعمول بها. 
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( د.ل 2110248.123) بقيمةوجود التزامات مالية قائمة على الصندوق  .2

 .درهماً  (1.123و)ر ، ن دينايوستمائة وثمانية وأربع ألفوعمائة سب

 :صندوق موازنة األسعار 

التقصير في وضع السياسات العامة التي من شأنها تفعيل اختصاصاته  .1

بالمخالفة فعيل إدارة التكاليف والمطابقات و ت،  هبما يكفل تحقيق أهداف

اد والتجارة ـصـاعة واالقتـنـية العامة للصـة الشعبـنـرار اللجـام قـكـألح

عتماد الهيكل التنظيمي إ م بشأن 6111( لسنة 515رقم )( سابقاً ) 

 . للصندوق

( 16بالمخالفة ألحكام  القانون رقم )، عدم وجود مالك وظيفي معتمد   .6

 والئحته التنفيذية.، م بإصدار قانون عالقات العمل 6111لسنة 

 . الموارد البشرية العاملة لتطويرتدريبية أو برامج خطة  عدم وجود .3

 - محل نشاط الصندوق -ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي  .4

بما ال يتماشى مع مستوى دخل المواطن بالمخالفة ألحكام قرار اللجنة 

نشاء إبشأن ، م 6118( لسنة 411رقم )( سابقاً ) الشعبية العامة 

 سعار. صندوق موازنة األ

، م 6115عداد الحسابات الختامية للصندوق منذ عام إالتأخر في  .5

، والئحة الميزانية  حكام قانون النظام المالي للدولةبالمخالفة أل

 والحسابات والمخازن .

ع المستلمة حتى وجود التزامات مالية قائمة على الصندوق للسل .2

وواحد  مليارين(  6015108150623.118 ) م بمبلغ31/8/6112

ن يوثالثة وست ينومائت ألفاً ،وثمانمائة وخمسة عشر  ، مليوناً  ينوخمس

 .  راهمومائة وثمانية د،  ديناراً 

وجود عجوزات مالية ألمناء المخازن في وحدات المبيعات دون اتخاذ  .2

، مع واالكتفاء بإرجاع هذه العجوزات ، إجراءات رادعة حيالهم 

 عمالهم السابقة.أاستمرارهم في 
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 : االستثمار وشؤون اخلصخصةاهليئة العامة لتشجيع 
مرة كل شهر على األقل الدورية  تماعاتهجعدم عقد مجلس اإلدارة ال .1

بالمخالفة ألحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 

 ، بإنشاء الهيئة .م 6112( لسنة 21)

بالمخالفة ألحكام ، م 6112تحديث المالك الوظيفي للهيئة منذ سنة  عدم .6

والئحته ، م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16القانون رقم )

( لسنة  148ة ، وقرار اللجنة الشعبية العامة " سابقاً " رقم ) التنفيذي

م ، بشأن قواعد تنظيم وإعداد تنفيذ المالكات والوصف الوظيفي  6111

 بالوحدات االدارية .

مكافأة مالية بظيفة  )مستشار قانوني( تكليف شخص بصفة متعاون لو .3

بالرغم من ووجود مكتب ، ( الف وثالثمائة دينار شهرياً 1311قدرها )

 قانوني.

وخاصة مع ، التقصير في متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الهيئة  .4

 . يالمستثمر األجنب

 -ع شركات تقديم الخدمات )النظافة قيمة العقود المبرمة م ارتفاع   .5

 خدمة المقدمةالمقارنة بحجم الب المقهى(

لها عن ايجارات للمقرات  - قائمة على الهيئة مالية وجود التزامات .2 ج 

عشرة  د.ل(1104220112.621بلغت قيمتها ) -وشركات الخدمات 

 .دراهم  621، ووتسعة دنانير ألفاً ،بعمائة وستة وستون أرويون مل

( سيارة 12عدد ) سترجاعالالزمة الالقصور في اتخاذ اإلجراءات  .2

بها ، بالمخالفة الوظيفية عالقتهم مة ألشخاص انتهت مسل  مملوكة للهيئة 

م ، بشأن  6112( لسنة 64لقرار اللجنة الشعبية العامة " سابقاً " رقم )

 . ضوابط تخصيص واستعمال السيارات
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لشركات ل الكةالجهات الم رعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال تأخ   .8

ول السداد اتصادية العامة في سداد أقساط التمليك وفقاً لجدوالوحدات االق

 المبينة بالعقود المبرمة معها .

إلبرام عقود التمليك النهائية الالزمة  القصور في متابعة اإلجراءات .2

ت اللجنة الشعبية للوحدات االقتصادية التي نقلت ملكيتها بموجب قرارا

 .وإعادة تبعيتها للقطاع العام، ها ى إلى عدم تمليكمما أد  ( ، العامة )سابقاً 

والقصور في ، عدم إحالة اإليرادات المالية من قبل فروع الهيئة  .11

 . تهامتابع

وعزوف ، القصور في متابعة المشاريع االستثمارية التي تشرف عليها  .11

دمات التي تقدمها الهيئة المستثمرين عن دفع الرسوم المالية مقابل الخ

الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة اللجنة  أمين بموجب قرار

تدني  إلىمما أدى ، م 6112( لسنة 531واالستثمار)سابقاً( رقم )

 اإليرادات المحققة للهيئة. 

 املؤسسة الوطنية للتعدين
 ، لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري عدم التزام .1

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.، العمل 

بالمخالفة تفشي ظاهرة التسيب االداري ، والتقصير في معالجتها ،  .6

 ، م بإصدار قانون عالقات العمل6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )

 .والئحته التنفيذية

فروع  والمكاتب التقارير عن أعمال  ، وإعداد وعتفعيل إدارة الفرعدم  .3

( لسنة 611بالمخالفة ألحكام قرار وزير الصناعة رقم )،  التابعة لها

 .للمؤسسة  م باعتماد الهيكل التنظيمي6113
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لتدريب عدد من  (سيجما) يد مدة العقد المبرم مع أكاديميةتحد عدم .4

  ة العقود اإلداريةفة ألحكام الئحبالمخال، م 6115الموظفين منذ سنة 

 م. 6112( لسنة 523الصادرة لقرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم )

القصور في تكوين قاعدة معلومات وبيانات تحليلية عن المحاجر  .5

 وتحديد مواقعها لقلة الزيارات الميدانية والدراسات.، المشغلة 

المحاجر  عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد أغلب عقود استثمار .2

 منتهية الصالحية .

تأخر المستثمرين وأصحاب المحاجر والشركات في تسديد االلتزامات  .2

 القائمة عليهم للمؤسسة في مواعيد استحقاقها.

عدم التأمين على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة ضد أخطار الحريق  .8

 بالمخالفة ألحكام الالئحة المالية للمؤسسة.، والسرقة 

وإحالته إلى وزارة ،  م6118عداد الحساب الختامي للعام التأخر في إ .2

، والئحة الميزانية  حكام قانون النظام المالي للدولةألبالمخالفة ، المالية 

 والحسابات والمخازن .

ألحكام الالئحة  عدم مسك سجل األصول الثابتة والمنقولة بالمخالفة .11

 مخازن .، والئحة الميزانية والحسابات وال المالية للمؤسسة

عدم وجود ختم اعتماد إدارة الشؤون اإلدارية والمالية على أذونات  .11

 بالمخالفة ألحكام الالئحة المالية للمؤسسة.، صرف من المخزن 

 إلىودائع واألمانات وعدم ترحيلها االحتفاظ بمبالغ مالية في حساب ال .16

 بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات، حساب اإليراد العام 

 والمخازن.

 104520318قدره )مالية قائمة على المؤسسة بمبلغ  وجود التزامات .13

وثالثمائة وثمانية عشر ، لفاً أ خمسونوأربعمائة وتسعة و،  ( مليوند.ل

 راً .دينا
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ألحكام بالمخالفة ، جراء الجرد المفاجئ والمستمر بالمؤسسة إعدم  .14

 ات والمخازن .والئحة الميزانية والحسابالئحة المالية للمؤسسة ال

غياب دور المؤسسة في متابعة الشركات األجنبية المستثمرة لمحاجر  .15

 و تسديد ما عليها من ديون  تجاه المؤسسة .، الزلط 

بتسوية  اصة العاملة في المحاجر بأنواعهاالشركات الخ عدم قيام .12

ما ل اً وعقود االستثمار للمحاجر وفق، أوضاعها من حيث التراخيص 

 المحاجر .المناجم وبشأن م ،  1221( لسنة  6حدده القانون رقم ) 

مراعاة إنعدام االشتراطات القانونية الواجب توفرها للمحاجر من حيث ) .12

، والمحافظة على البيئة ، والمخططات العمرانية ، األراضي الزراعية 

بشأن م 1226( لسنة 6بالمخالفة لالئحة التنفيذية للقانون رقم )( وغيرها 

 المناجم والمحاجر. 

عدم تعاون الشركات العاملة حالياً بالمحاجر مع فرع المؤسسة الوطنية  .18

في إليها لقيام بمهامها الموكلة الها السماح ) من حيث ( نالوت ) تعدين لل

معاينة أماكن العمل ووضع التقديرات الالزمة لتحديد االلتزامات القائمة 

 .( على تلك الشركات 

  -عامة للمعارض اهليئة ال
بالمخالفة ألحكام القانون ، عدم األخذ بمالحظات هيئة الرقابة اإلدارية  .1

، وتعديله بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية ، م 6113( لسنة 61رقم )

 والئحته التنفيذية .

 ، لتنظيم سير العمل بالهيئةمالية( ، ولوائح داخلية )إدارية  عدم وجود .6

( لسنة 122رقم ) (سابقاً )ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بالمخالفة 

 إنشاء الهيئة.م ب6112

وتوسع نشاط وضع الخطط والمقترحات التي تساهم في رفع أداء عدم  .3

رقم  (سابقاً )ألحكام قرار اللجنة الشعبية العامة ، بالمخالفة  المعارض

 ، بإنشاء الهيئة .م 6112( لسنة 122)
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بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية ، لية لموظفي الهيئة وجد ملفات ماعدم  .4

 . والحسابات والمخازن

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16مخالفة أحكام  القانون رقم )  .5

 -:تي تنفيذية من حيث اآلوالئحته ال، العمل 

 خر مالك معتمد منذ أن آحيث ، تحديث المالك الوظيفي للهيئة  عدم

 م . 6112سنة 

  تشكيل لجنة للتدريبعدم . 

 لجنة شؤون بدوب عن وزارة العمل والتأهيل من عدم وجود

 الموظفين .

 لموظفين بعقد اجتماعاتها الدوريةلجنة شؤون ا عدم التزام  ،

م ، بشأن عالقات 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 العمل ، والئحته التنفيذية .

 جراءات واتخاذ اإل،  االداريلتسيب التقصير في معالجة ظاهرة ا

 القانونية حيال المخالفين.

من بين أمين المخزن ، تضم   م6118يل لجنة الجرد السنوي لسنة تشك .2

 بالمخالفة ألحكام الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.أعضائها ، 

بالمخالفة ألحكام ، عدم استيفاء البيانات الموجودة بأذونات الصرف  .2

 والحسابات والمخازن.الئحة الميزانية 

بالمخالفة ، التقارير الشهرية  بإعدادالمراقب المالي  دعدم التزام وتقي   .8

 ألحكام قانون النظام المالي للدولة.

اعتماد بعض  االستمارات الخاصة بالمرتبات من قبل المراقب عدم  .2

 والمراجعة الداخلية.، المالي 

جرين عض المستأعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ب .11

 . وا قيمة اإليجار منذ فترة طويلةالذين لم يسددللمحالت 
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القيام بهدم وإعادة بناء مبنى يقع ضمن الساحة المقام عليها معرض  .11

، حيث طرابلس الدولي على الواجهة المطلة على شارع عمر المختار 

 .ثرية المحمية بموجب قانون حماية اآلثار من المباني األ عد  ي  

 
 
 ركالش

 
 ة الل

 
 ارات واملستلزمات الزراعية املساهمة: يبية للجر

عجز الشركة عن تحقيق أهدافها وأغراضها ، مما أدى إلى عجزها عن  .1

دفع مرتبات العاملين خالل األشهر القادمة ، بالمخالفة ألحكام المادة 

 م ، بشأن النشاط التجاري .6111( لسنة 63( من القانون رقم )33)

قدره  بمبلغ اً ( جرار64)عدد  باستيراد قيام مجلس اإلدارة .6

 اوأربعة وأربعون ألف انمليون ومائت (د.ل106440512.111)

، مع غياب دور االدارة التجارية  ، اً وخمسمائة وسبعة عشر دينار

 لهيكل التنظيمي بالشركة. ل بالمخالفة

 سنة حتى 6112)عدم قيام هيئة المراقبة بالشركة بإعداد تقارير من سنة  .3

، نظام األساسي للشركة المن  ( 22)لمادة ا ( بالمخالفة ألحكام6112

بشأن النشاط  م6111لسنة  (63)م ( من القانون رق611)ادة المو

 التجاري.

،  في القيام بالمهام المسندة إليه ضعف مكتب المراجعة الداخلية .4

 من الالئحة المالية للشركة. ( 42لمادة )ألحكام ا ةالمخالفب

 . يرادات المحققة للشركةفي قيمة اإل تدني .5

قدره مالي وجود ديون مستحقة لصالح صندوق دعم الصناعات بمبلغ  .2

 ، راً وأربعمائة وستة عشر دينا،  ليونخمسة مد.ل(  501110412.111)

 . م6112سنة حتى  ادالسد ةواجب

وجود غرامات تأخير ناتجة عن عدم دفع الضرائب المتأخرة عن  .2

( مع عدم قدرة الشركة على سدادها م6115 إلىم 6116)السنوات من 

وأربعة  ، اً (  سبعمائة وتسعة وخمسون ألف2520134) بلغت قيمتهاحيث 

 . راً وثالثون دينا
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للخدمات  (سنان)مع شركة  تيجار ساحة لتخزين الحاوياإبرام عقد إ .8

 : لوحظ اآلتي، حيث متر مربع  (1101611البحرية مساحتها )

  بتصديق العقد مع مصلحة الضرائب.عدم قيام الشركة 

  قد عي مستندات تخصها من )أرة بتقديم الشركة المؤج  عدم قيام

 سجل تجاري(. ،نظام أساسي ،  تأسيس

  لزم الطرف الثاني )شركة التي تمن العقد  (5المادة )عدم تنفيذ

د.ل( سبعة آالف  2111قدره ) اً مبلغلطرف األول لسنان( بالدفع 

 وإنما تم، أن يكون الدفع المقدم عن كل سنة  على، دينار شهرياً 

 دفع عن كل ثالثة أشهر فقط.ال

تحتوي على قطع غيار  تخص الشريك األجنبيتين حاوي( 6عدد ) سرقة .2

تبليغ عليها بمذكرة من مدير مكتب األمن التم  ومعدات صيانة، 

تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس مجلس ، حيث الصناعي و السالمة 

، دون إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الفاعلين بالمخالفة ألحكام  اإلدارة

 الئحة الجزاءات بالشركة .

، غير عدم وجود فروع أو مراكز تسويق للشركة في كافة أنحاء ليبيا  .11

 األساسي المعدل. ، بالمخالفة ألحكام النظام المقر الرئيسي بتاجوراء

 شركة املناهج للطباعة والنشر
بالمخالفة ألحكام ، عدم االحتفاظ بالبيانات والملفات بالطرق الصحيحة  .1

والئحته ، م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية. 

وعدم التزام بعض العاملين بساعات . تفشي ظاهرة التسيب اإلداري  .6

الفة ألحكام لمخالدوام الرسمي ، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم ، با

م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته 6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية. 

 التأخر في التصرف بالمواد المنتهية الصالحية. .3
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  شركة الكراعية القابضة

من الجمعية العمومية صاحبة  لعدم اعتماد عقد التأسيس المعد   .1

 ه .تمادالعى مجلس الوزراء إلوإحالته ، االختصاص 

 – 6112 – 6112) الجمعية العمومية للشركة للسنوات انعقادعدم  .6

(  لسنة 2)م بحجة صدور قرار المجلس الرئاسي رق م( 6112 – 6118

ات العمومية للشركات مؤقتاً، ييقاف اجتماعات الجمعإم بشأن 6112

، م 6111( لسنة 63)رقم  قانونالمن  (123)ملمادة رقألحكام ابالمخالفة 

 . النشاط التجاريبشأن 

النظام األساسي المعدل للشركة من الجمعية العمومية صاحبة حالة إعدم  .3

اللوائح المالية  اعتمادعدم و،  العتمادهلمجلس الوزراء  االختصاص

 واإلدارية للشركة.

ألحكام بالمخالفة الختصاصاتها عدم ممارسة هيئة المراقبة بالشركة  .4

بشأن النشاط  م ،6111ة ( لسن63) رقم قانونال(  من 611لمادة )ا

 التجاري.

، التأخر في قيدها  يد مستخرج بالسجل التجاري للشركةالتأخر في تجد .5

 بالغرفة التجارية .

 الشركة ،تأخر إدارة الشركة في إخطار السجل التجاري بتوقف نشاط  .2

، م 6111ة (  لسن63)م قانون رقالمن  (35)لمادة ألحكام ابالمخالفة 

 التجاري.بشأن النشاط 

، ( م6118، م 6112) تيفي قفل الميزانية العمومية لسن رالتأخ .2

م 6111ة ( لسن63)م قانون رقال( من 662)م لمادة رقحكام ابالمخالفة أل

 بشأن النشاط التجاري.، 

التأخر في تسوية حسابات الشركة والمصانع التابعة لها بمصرف الوفاء  .8

 ماء.ومنها الوديعة الممنوحة من صندوق اإلن، 
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 هبالرغم من تجميد، تغيير في حساب الشركة بمصرف الوفاء  وجود .2

 .ًء على مخاطبة الشركة للمصرف بنا

التأخر في تسوية الفروقات المالية لعقود تمليك المصانع والوحدات  .11

 وشؤون الخصخصة.  االستثماراإلنتاجية من الهيئة العامة لتشجيع 

،  العاملين وتسوية أوضاع الموظفين لجنة شؤون اجتماعات انتظامعدم  .11

م ، 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 بإصدار قانون عالقات العمل .

 : مراقبات االقتصاد باملناطق
عدم قيام مكاتب التفتيش وحماية المستهلك بالمهام المسندة اليها وفقاً  .1

 للتشريعات النافذة . 

 مخصصات مادة الدقيق.وقييم أداء عمل المخابز عدم متابعة وت .6

، رغيف الخبز  اذ اإلجراءات الالزمة حيال أسعارالتقصير في اتخ .3

ساسي وعدم وجود إجراءات أأوزانه والعمل على توفيره بشكل  وتفاوت

 .  وينيةوكذلك السلع التم، لية توزيع مادة الدقيق للمخابز آتوضح 

 . المستندات المطلوبة  استيفاء كافةاخيص لمواطنين دون صدار ترإ .4

تدني إيرادات مكاتب التراخيص نظراً لعزوف المواطنين عن تجديد  .5

 الرخص الخاصة بهم 

إصدار تراخيص لبعض األنشطة ذات الطابع الخاص كالعيادات  .2

، وغيرها دون الحصول على إذن مزاولة من القطاع المختص 

، م 6111لسنة (  63)ن رقم من القانو (322)لمادة ألحكام ابالمخالفة 

 بشأن النشاط التجاري .

وعدم قفل سجالت  العاملينبعض تفشي ظاهرة التسيب االداري من قبل  .2

قانون رقم ال( من 11لمادة )ا ة ألحكامالمخالفحضور واالنصراف بال

 ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية.م  6111( لسنة 16)
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ومات حديثة ، وربطها بالوزارة ، خاصةً فيما إفتقار المراقبات لمنظ .8

يتعلق بأعمال مكتب السجل التجاري ، والغرفة التجارية ، لتفادي 

 . إزدواجية إصدار الرخص 

على المحاجر الرملية  خاص بالتفتيش عدم وجود مكتب للتعدين .2

 .والشروط الالزم توفرها للقيام بأعمالها  )الكسارات(

 إصدار التراخيص ومتابعتها.عدم صيانة وتطوير منظومة  .11

منح تراخيص ممارسة نشاط المخابز دون التقيد بالشروط الواجب  .11

 توافرها .

 سنوات 5تصل لمدة قيام وزارة االقتصاد بمنح تراخيص مزاولة نشاط  .16

التهرب على وساعد صغار الممولين ، على نظام الجباية أث ر ا مم  ، 

 الضريبي .

 .عدم وجود مخازن مالئمة لتخزين السلع التموينية بالشكل الصحيح  .13

 وزارة التخطيط :

بالمخالفة ، هيئة العدم االلتزام بإحالة صور من محاضر اجتماعاتها إلى  .1

،  بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية، م 6113( لسنة 61ألحكام القانون رقم )

 وتعديله ، والئحته التنفيذية .

،  م6118للعام هيئة الااللتزام بمعالجة المالحظات الواردة بتقرير  عدم .6

م ،  6113( لسنة 61( من القانون رقم )56بالمخالفة ألحكام المادة )

 بإنشاء هيئة الرقابة االدارية ، وتعديله .

ت القانونية التقصير في معالجة ظاهرة التسيب اإلداري واتخاذ اإلجراءا .3

م 6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )، بالمخالفة حيال المخالفين 

 والئحته التنفيذية.، بإصدار قانون عالقات العمل 

، بالمخالفة  م6114ك الوظيفي للوزارة منذ سنة تحديث المالعدم  .4

م ، بإصدار قانون عالقات العمل  6111( لسنة 16ألحكام القانون رقم )
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( 148بية العامة )سابقاً( رقم )، والئحته التنفيذية ، وقرار اللجنة الشع

م ، بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ المالكات والوصف  6111لسنة 

 الوظيفي بالوحدات االدارية .

بالمخالفة للتنظيم ، إعداد التقارير الفصلية من قبل أغلب اإلدارات عدم  .5

 الداخلي للوزارة.

ض ب( لبعصدور قرارات وظيفية بالموافقة على منح )إجازة بدون مرت .2

( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )،  الموظفين بعد التمتع باإلجازة

 بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية، م 6111

رقت منهم جراءات الالزمة حيال الموظفين الذين س  اتخاذ اإل عدم .2

 السيارات المسلمة لهم كعهدة شخصية.

 .يةإلشرافوابعض الوظائف القيادية  عدم التقيد بالشروط والمعايير لشغل .8

الكفاءة ، الخبرة ، لمؤهالت العلمية في مجال التخصص عدم مراعاة ا .2

 عند تكليف الموظفين باألعمال المطلوبة منهم.

بدول صدور قرارات إيفاد لبعض الموظفين لحضور دورات تدريبية  .11

صول عليها .. وغيرها( والتي كان باإلمكان الح ماليزيا – )الصين

( من قرار اللجنة الشعبية العامة 11، بالمخالفة ألحكام المادة ) بالداخل

م ، بإصدار الئحة التدريب المعد ل بقرار  6118( لسنة 22)سابقاً( رقم )

م ، بتقرير بعض األحكام بشأن  6116( لسنة 622مجلس الوزراء رقم )

 التدريب .

بالمخالفة ، التأمين على أصول الوزارة )الخزينة، السيارات(  عدم .11

والئحة الميزانية والحسابات ، قانون النظام المالي للدولة ألحكام 

 . والمخازن

ألحكام بالمخالفة ، مثبت بالدفاتر مع الم بمطابقة الجرد الفعلي عدم القيا .16

 . ئحة الميزانية والحسابات والمخازنال
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، التقصير في تسوية وقفل العهد المتعلقة بعالوة السفر والمبيت  .13

 م .6112( لسنة 251اإليفاد وعالوة المبيت رقم)بالمخالفة ألحكام الئحة 

درجة قصور الوزارة  في تحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها والم .14

 .بالخطة السنوية 

 اجلهات التابعة للوزارة 
 : مصلحة االحصاء والتعداد

اصدر رئيس مجلس اإلدارة قرارات بالمخالفة ألحكام قرار وزير  .1

م بشأن إصدار هيكل التنظيم 6118( لسنة 2ط المفوض رقم )التخطي

 الداخلي للمصلحة.

سلوب أ  الالئحة الخاصة به والتي تحدد بإصدار مجلس اإلدارة عدم قيام  .6

وكيفية عقد اجتماعاته بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء ، عمله 

 حصاء والتعداد. بإنشاء مصلحة اإل، م 6116( لسنة 132رقم )

، داري ية الالزمة حيال ظاهرة التسيب اإلاتخاذ اإلجراءات القانونعدم  .3

م بإصدار قانون عالقات 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.، العمل 

عداد تقارير دورية عن حركة العهد المالية وإجراء الجرد إب عدم االلتزام .4

 حة الميزانية والحسابات والمخازن . بالمخالفة ألحكام الئ، المفاجئ لها 

، لصرف ل ية واستخدامها كأسلوبالتوسع في صرف العهد المال .5

 نظمة المحاسبية المعمول بها.بالمخالفة للوائح واأل

التوسع في صرف المكافآت المالية للموظفين دون وجود المستندات  .2

 المؤيدة لذلك.

 وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية 

 خطة عمل للوزارة. وجود عدم .1
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فور عدم قيام الوزارة بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها  .6

( من القانون رقم 51بالمخالفة ألحكام المادة )، هيئة الإلى صدورها 

 . الرقابة االدارية ، وتعديله هيئة نشاء، بإم 6113( لسنة 61)

المتخذة إلجراءات عدم تعاون الوزارة مع أعضاء الهيئة فيما يتعلق با .3

( 61( من القانون رقم )56هم ، بالمخالفة ألحكام المادة )حيال مراسالت

 .م ، بإنشاء هيئة الرقابة االدارية ، وتعديله6113لسنة 

م أعداد العاملين باإلدارات والمكاتب رغم إقتصار العمل على  .4 تضخ 

 .أعداد معينة 

بعد تسوية ، للوزارة عدم تسوية الفروقات المالية للموظفين التابعين  .5

 أوضاعهم اإلدارية من حيث الترقيات والعالوات السنوية.

وأوجه صرفها وغير ، مكتب المراجعة فيما يتعلق بالعهد  تقرير قصور .2

 المقفل منها.

عدم قيام الوزارة بمتابعة الجهات التابعة لها فيما يتعلق بإحالة تقاريرها  .2

 إلدارة التخطيط والمتابعة.

هر عقد اجتماعاتها الدورية مرة كل شة شؤون الموظفين بعدم قيام لجن .8

قانون ل( من الالئحة التنفيذية  ل54بالمخالفة ألحكام المادة )،  على األقل

 ، بإصدار قانون عالقات العمل .م 6111( لسنة 16رقم )

لتخصصات عدم وجود أرشيف للوزارة وخاصة فيما يتعلق بالعقود وا .2

وإحالة أرشيفها لمكتب االدعاء ( بقاً سا)نتيجة حل أمانة الزراعة 

 الشعبي.

الوكيل ومعرفة وعدم متابعة اللجان  المشكلة من قبل السيد الوزير  .11

 والعمل على وضع توصياتها محل التنفيذ.، نتائجها 
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 اجلهات التابعة للوزارة 
 : املركز الوطني للصحة احليوانية

صفة تة أعضاء منهم اثنان يشغلون المركز من قبل  لجنة إدارة وس إدارة .1

الوزراء رقم  بالمخالفة ألحكام قرار مجلس، مكاتب بالمركز  مديري

 نشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.إب، م 6116( لسنة 111)

لى إاجتماعاته وقراراته فور صدورها  عدم احالة نسخة من محاضر  .6

 م بإنشاء هيئة6113( لسنة 61ون رقم )بالمخالفة ألحكام القان، هيئة ال

 الرقابة االدارية ، وتعديله ، والئحته التنفيذية .

( 16القانون رقم ) ألحكامبالمخالفة ، مالك وظيفي معتمد  عدم وجود .3

 والئحته التنفيذية.، بإصدار قانون عالقات العمل ، م 6111لسنة 

 ألحكامبالمخالفة للرفع من كفاءة العاملين ، خطة تدريبية عدم وجود  .4

والئحته ، م بإصدار قانون عالقات العمل 6111( لسنة 16القانون رقم )

 التنفيذية.

عدم قيام أغلب التقسيمات اإلدارية بإعداد تقارير دورية عن سير  .5

أعمالها ، بالمخالفة ألحكام قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

 .كزم ، بشأن الهيكل التنظيمي للمر6118( لسنة 682والبحرية رقم )

وعدم تقديم رشادية ، في تقديم الخدمات اإلعالمية واإل وجود ضعف .2

وكيفية ، وطرق انتشارها ، مراض المنتشرة عن األ ةبرامج ترشيدي

بالمخالفة ألحكام ،  تهابالرغم من خطور، الوقاية منها والقضاء عليها 

( لسنة 682قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم )

 شأن الهيكل التنظيمي للمركز.م ب6115

الدورية  لتقاريرل هعدادإوعدم ، ضعف أداء مكتب المراجعة الداخلية  .2

،  بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي للدولة، جراء الجرد المفاجئ إو

 ئحة الميزانية والحسابات والمخازن. وأل
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نهاية السنة  فاد بنود الميزانيةكيز في الصرف المالي بقصد استنالتر .8

 .بالمخالفة ألحكام  الئحة الميزانية والحسابات والمخازن ، المالية 

 ذاتوتكرارها لالمالية التشجيعية التوسع في صرف المكافآت  .2

 شخاص.األ

ة ألشخاص انتهت مسلماللمركز عدم استرجاع عدد من سيارات ا .11

مة )سابقاً( بالمركز بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العا عالقتهم الوظيفية

م ، بشأن ضوابط تخصيص وإستعمال  6112( لسنة 64رقم )

 السيارات. 

اء التحاليل الالزمة نقص في بعض المواد المستخدمة إلجروجود  .11

 . مراضللكشف عن األ

 
 
ةاهليئة الل

 
 :لسباق اخليل يبي

 عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد. .1

( لسنة 16لقانون رقم )حكام ابالمخالفة أل، مالك وظيفي عدم وجود  .6

 والئحته التنفيذية .، عالقات العمل إصدار قانون بم 6111

مجلس اإلدارة أعضاء بعض عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال تغيب  .3

 عن حضور اجتماعات المجلس.

ولجان اإليفاد ، تكرار تكليف بعض القياديين في معظم اللجان الدائمة  .4

 بالخارج.

، لرفع من كفاءة الموظفين بالهيئة تدريبية معتمدة لخطة عدم وجود  .5

م ، بإصدار قانون  6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 عالقات العمل ، والئحته التنفيذية .

بالمخالفة ألحكام ، بالهيئة  الطبي للعاملين عدم إتمام إجراءات التأمين .2

عالقات إصدار قانون بم 6111( لسنة 16رقم ) ( من القانون38المادة )

 العمل.
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لعدم تضمنها ، من قبل مكتب المراجعة الداخلية  ةقصور التقارير المعد   .2

 وجرد الخزينة.، أي مالحظات عن القسم المالي 

 عدم إعداد مذكرات التسوية المصرفية بشكل شهري.  .8

 لتركيز على المنظومة اإللكترونيةغلب اأعدم االهتمام بسجل االعتماد و .2

( من الئحة الميزانية والحسابات 61لفة ألحكام المادة )بالمخا، 

 والمخازن.

م( بالرغم من 6112 ، 6118تحقق أي إيرادات خالل سنتي ) عدم .11

( من الالئحة الفنية 24بالمخالفة ألحكام المادة )، اعتمادها بالميزانية 

 . للهيئة 

حيث بلغت قيمتها ، تعاب والمكافآت التوسع في الصرف على بند األ .11

 وأربعمائة وثالثة وثمانون ديناراً. ، فاً ألاثنان وسبعون د.ل (  260483)

 : مكاتب الزراعة باملناطق

والقرارات إلى  االجتماعاتعدم إحالة صور من المراسالت ومحاضر  .1

 إنشاءب، م 6113( لسنة 61لقانون رقم )ألحكام ابالمخالفة ، هيئة الع وفر

 والئحته التنفيذية .، وتعديله هيئة الرقابة اإلدارية 

لكافة المعدات لمكافحة الجراد واآلفات )االصابعة( مكتب الوقاية  افتقار .6

 الزراعية .

شبكة المياه )الزراعي من حيث ( شكشوك )إهمال وعدم صيانة مشروع  .3

 .( وخط الكهرباء المغذي للمشروع، واآلبار ، الداخلية 

ستصالح واالهتمام بالمحميات الغياب دور وزارة الزراعة في ا .4

ظل عدم تعاون في الجائر األغنام رعي تعرضها لل ، وذلكالزراعية 

 جهاز الشرطة الزراعية .

 ة ضد انتشار ظاهرة حرائق الغابات . عدم اتخاذ اإلجراءات التحفظي   .5
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عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الموظفين الموفدين للدراسة  .2

( سنة 13) مدة إيفاد بعضهمن تجاوزت بالداخل والخارج، والذي

( من الئحة اإليفاد للدراسة بالداخل 16المادة ) حكامبالمخالفة أل

 والخارج.

والخارج دون وجود ترقية بعض الموظفين الموفدين للدراسة بالداخل  .2

موقعة من قبل المسؤولين  ، ومالحظة أن بعضهمالكفاءة السنوية  تقارير

( من الالئحة 164لمادة )ألحكام المخالفة ب، دون توقيع الموظف نفسه 

، بإصدار قانون عالقات العمل  م6111( لسنة 16ية للقانون رقم )التنفيذ

 والئحته التنفيذية .

ألحكام بالمخالفة ، م 6112عدم إعداد مقترح الميزانية التقديرية لسنة  .8

 من الئحة الميزانية والحسابات والمخازن. ( 2-5) تينلمادا

، بحمالت توعوية وتثقيفية للمواطنين تجاه األمراض السارية  عدم القيام .2

 .والمكتشفة حديثاً بالنخيل 

وبئة بالمزارع األ، ومراض و األ، التقصير في مواجهة حاالت التلوث  .11

 . 

اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشاكل الفنية التي تواجهها  عدم اتخاذ .11

ي  ت الآالكتهالك ، اريع االنتاجية المش و سرقة كوابل الكهرباء المغذية  ر 

 لآلبار . 

ية لمعالجة ظاهرة التسيب عدم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانون .16

م ، بإصدار 6111( لسنة 16، بالمخالفة ألحكام القانون رقم ) اإلداري

 قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية .

البيطرية   تالمستوصفابشديد في معدات التشغيل الالزمة وجود نقص  .13

وتأخر ( واللقاحات، واألدوية البيطرية ، المالبس الوقائية )في  متمثلةوال

والمعدات الخاصة بالعمل ، توفير التحصينات في بعض السنوات 
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ومعدات االتصاالت والمعلوماتية التي تسهل تقديم الخدمات ، الحقلي 

 للمربي بأيسر الطرق .

 .قلة حمالت التحصينات الموسمية  .14

 وسرقة محتوياتها ، المحاجر البيطرية  ىعتداء علاال .15

وأجهزة االتصال ،  والزي الرسمي، واألسلحة ، عدم توفر السيارات  .12

 الشرطة الزراعية . جهازلدى أفراد  

الشرطة الزراعية فيما يتعلق  التنسيق التام بين المكاتب وجهازغياب  .12

الموطنين  بعضباالعتداءات الحاصلة على األراضي الزراعية من قبل 

 والسرقة.  أو بالتخريب، بالحيازة  سواء

 : وزارة املواصالت

القرارات ك الندب بالوزارةفي إصدار قرارات النقل و توس ع الوزارة .1

، بالمخالفة ألحكام القانون رقم  م6112لسنة  (26084023013أرقام )

م ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية  6111( لسنة 16)

. 

تشكيل لجان فنية ولجان شؤون الموظفين بالمخالفة ألحكام القانون رقم  .6

م ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية  6111( لسنة 16)

 م . 6112( لسنة 2-6، كالقرارين رقمي )

 وزارة .لمالك وظيفي معتمد ل عدم وجود .3

، ية شهرية عدم قيام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بصفة دور .4

( 16قانون رقم )ل( من الالئحة التنفيذية ل54المادة ) حكامأل ةالمخالفب

 ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية .م 6111لسنة 

، م 6112لسنة  للرفع من كفاءة العاملين خطة تدريبية عدم وجود  .5

م ، بإصدار قانون  6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 .عالقات العمل ، والئحته التنفيذية 
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 تهاالية لغير العاملين، وارتفاع قيمالتوسع في صرف المكافآت الم .2

 م.6112لسنة  (28022058قام )أرالقرارات ك

                    القرارين رقمي ك للمهام الخارجيةالتوسع في قرارات اإليفاد  .2

 م.6112( لسنة 1120164)

لموظفين من داخل ر في تسوية عالوات السفر والمبيت من قبل االتأخ .8

( من الئحة اإليفاد 2، بالمخالفة ألحكام المادة ) الوزارة وخارجها

 م . 6112( لسنة 251وعالوة المبيت رقم )

منقولين عدم متابعة الوزارة موضوع تغيير مسار مرتبات الموظفين ال .2

 .وزارة المن وإلى 

تفشي ظاهرة التسيب اإلداري ، وعدم اإللتزام والتقيد بمواعيد الدوام  .11

م ، بإصدار  6111( لسنة 16الرسمي ، بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية .’ قانون عالقات العمل 

بالغ الوزارة بإحالة صور من القرارات الصادرة عن الوزير ال عدم قيام .11

( من 51المادة )حكام بالمخالفة أل ،هيئة ال( قراراً إلى 322عددها )

، وتعديله  بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية، م 6113( لسنة 61لقانون رقم )ا

 ، والئحته التنفيذية .

بلغت قيمتها سابقة سنوات  قائمة على الوزارة عن وجود التزامات مالية .16

وخمسمائة ، وأربعة وثمانون ألفاً ، ( ثالثة ماليين د.ل 301840511)

 دينار.

الخاصة بالمنح والرسوم لتفويضات المالية ا الوزارة في متابعة تأخر .13

 لطلبة الطيران التجاري والمراقبة الجوية.وتسييلها الدراسية 

عدم قيام  الوزارة بمتابعة وزارة التعليم بشأن استالم قاعدة بيانات مالية  .14

المحالين منها بناًء على قرار المجلس الرئاسي رقم وفنية واضحة للطلبة 

 م.6118( لسنة 118)
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جراءات الالزمة بشأن العقد المبرم مع عدم قيام الوزارة باتخاذ اإل .15

والذي قامت وزارة التعليم بتفعيله وتنسيب  (إيرويز اإلسبانية)أكاديمية 

قلة سير ، مما تسبب في عر عدد كبير من الطلبة يفوق إمكانية األكاديمية

العقد من  قيام األكاديمية بإنهاء، و يبية للطلبة وتأخرهمالعملية التدر

حالة الموضوع إلدارة القضايا  ، مما اضطر الوزارة بإ طرف واحد

 . قضائية ضد األكاديمية ىلرفع دعو

 اجلهات التابعة للوزارة 
 
 
 الش

 
 : ة للخدمات األرضيةركة الليبي

لسنوات للشركة خالل اعدم اجتماع الجمعية العمومية  .1

( 6840183)ألحكام المادتين بالمخالفة  (6118061120611206115)

 بشأن النشاط التجاري.م ، 6111ة ( لسن63)م من القانون رق

بآخر هيكل ، واالستمرار بالعمل تحديث الهيكل التنظيمي للشركة عدم  .6

عدم القديم لشركة الشروق المناولة إضافة إلى ى معتمد بالمسم  تنظيمي 

 بشكل قانوني من قبل الجمعية العمومية للشركة. اعتماده

، بالمخالفة ألحكام القانون رقم  دم وجود مالك وظيفي معتمد للشركةع .3

 م ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية .6111( لسنة 16)

ى إلى مما أد  ، عدم وجود لوائح داخلية تنظم سير العمل بالشركة  .4

 العمل باإلدارات.عشوائية 

 عدم تحقيق الشركة األهداف والغايات التي أنشئت من أجلها. .5

إبرام عقود شراء بطريق التكليف المباشر من قبل مدير عام الشركة ،  .2

 .م  6112( لسنة 523بالمخالفة ألحكام الئحة العقود اإلدارية رقم )

تفعيل نظراً لعدم للرفع من كفاءة العاملين ، عدم وجود خطط تدريبية  .2

، بالمخالفة ألحكام القانون رقم كتب التدريب والتطوير بالشركة  مدور

م ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والئحته التنفيذية  6111( لسنة 16)

. 
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واد الم حكامقارير كفاءة بملفات العاملين بالمخالفة ألعدم وجود ت .8

م ، 6111ة ( لسن16)م من القانون رق( 141013201380111011)

 والئحته التنفيذية.، عالقات العمل صدار قانون بإ

 عدم تناسب شروط شغل الوظائف العليا مع بعض المكلفين بالمناصب  .2

(  16)م ( من القانون رق131)ادة لمألحكام ا خالفةبالمالقيادية بالشركة ، 

 .، بإصدار قانون عالقات العمل  م6111ة لسن

 ضعف اإلدارة الماليةو،  ظمكة لمقومات العمل اإلداري المنالشر افتقار .11

 .وعدم توفر الخبرات والكفاءات لتسيير العمل ، والفنية  ،

والمستندات للعاملين ومديري اإلدارات ،  عدم حفظ الملفات الشخصية .11

( 16)م من القانون رق (11)ادة الم ألحكامبالمخالفة ، بطريقة منظمة 

 العمل  . تعالقا م ، بإصدار6111ة لسن

عقود وبعض المسوغات الالزمة إلبرام  مؤهالت أصليةعدم وجود  .16

بالمخالفة ، اإلدارات واألقسام ومديري بملفات جميع العاملين العمل 

، بإصدار قانون  م6111ة ( لسن16)م ( من القانون رق11)ادة الم حكامأل

 عالقات العمل .

الالسلكي بمناطق العمل إتصال وجود مشاكل باالتصاالت لجميع أجهزة  .13

لقيام بدوره لعدم جدية مكتب تقنية المعلومات مما يوضح ، مطاربال

واتخاذ اإلجراءات التقنية للحصول على ، لمعالجة رداءة االتصاالت 

 تردد داخل مناطق العمل.

مهام القيادية أدى إلى عدم استقرار العمل الب اتوالتكليفات اإلعفاءرة كث .14

 إنجاز العمل بالشركة.وتقلص ، اإلداري بشكل واضح داخل اإلدارات 

 .خرى ونها لدى الشركات األعدم قيام الشركة بتحصيل دي .15

  إليراداتها .تكاليف ونفقات الشركة تجاوز  .12
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مما أثر سلباً على ، إثباتها بالمنظومة  محصلة دونوجود مبالغ مالية  .12

 سير العمل لعدم وجود لوائح منظمة داخل الشركة.

 :ي الشركة الوطنية العامة للنقل البحر
تسكينهم  دونالمكاتب على وظائف قيادية اإلدارات و مديريتكليف  .1

بالرغم من أحقية ، وفقاً لقرارات التكليف الصادرة  على الوظائف

تكليف مدير و،  بها ين ندبهم إلى الدرجة الوظيفية المكلففي  المعنيين

 إدارة العمليات البحرية قبل ورود الملف الوظيفي وشهادة الدفع األخير. 

عدم مزاولتهم أي  كافة العاملين بالشركة للتأكد من عدم مطابقة بيانات  .6

قانون لألحكام ابالمخالفة ، وظائف في جهات أخرى )ازدواجية العمل( 

 بشأن الرقم الوطني.، م 6114ة ( لسن8)م رق

من جهات خاصة علمية مؤهالت  حملةالتعاقد مع بعض العاملين من  .3

المتحصل عليه من الجهة  يم معادلة المؤهلخارج الدولة الليبية دون تقد

لسنة ( 122)م قرار مجلس الوزراء رقألحكام بالمخالفة ،  المختصة

تصديق على المؤهالت العلمية لبتحديد الجهات المختصة ل، م 6113

 . العليا ومعادلتها

وظيفة مشرف  خاصةنقص في الكادر الوظيفي بإدارة التزويدات وجود  .4

 سلبا على أداء اإلدارة. مما أثر التزويدات 

تقادم متوسط عمر معظم الناقالت مما ساهم في االرتفاع الحاد في  .5

على صافي األرباح  ر سلباً مما أث   -وخاصة الفنية منها  -المصروفات 

جعل مما ، وارتفاع أسعار الوقود ، في ظل تدني أسعار السوق المالحي 

 المصروفات التشغيلية صعبة التغطية.

بتنفيذ الخطة التدريبية للطاقم م ، 6118ة الشركة خالل العام تأخر إدار .2

 . تدريب التي يحتاجها البحري وفق متطلبات ال
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، مما ر في إتمام بعض إجراءات السداد لمقدمي الخدمات يتأخ وجود .2

واالعتماد على الفواتير ،  لتأخر في تزويد الخدمات للناقالتا سب ب

 .لكترونية االعتيادية بدال من اإل

المعتمدة للقيام  الورش ومراكز الصيانة المتخصصةر عدم توفي .8

 وأعمال الصيانة والخدمات اللوجستية محلياً.، بالكشوفات 

ة عن طريق شركة التشغيل الفني الناقالت المشغل   عدم تحقيق .2

(GNMTC أي أرباح خالل سنة )حيث تكب دت خسائر تقد ر م 6118 ،

،  اً وتسعمائة وخمسة عشر ألف ، ليونستة م( 202150122.811بمبلغ )

 .اهمدر (811، وثمانية وعشرة ) ان ديناريوتسعة وسبع

المشغلة من قبل شركة التشغيل الفني ( القرضابية)ناقلة لم تحقق  .11

(SHIP.V ) وناقلة ) أبن بطوطة ( ، وناقلة ) الظافرة ( أي أرباح لها ،

 (د.ل 601280822.212) ، حيث تكبدت األولي خسائر تقدر بمبلغ

راً ، ن دينايوثمانمائة وسبعة وست،  ن ألفاً يوثمانية وستومائة ، ن يمليون

خمسمائة وستة د.ل (  5220126.161)، والثانية بمبلغ  اً درهم 212

 ، والثالثة بمبلغ  اً درهم 161 ، اً ن ديناريوسبع واثنانومائة ،  ن ألفاً يوست

ة وأربعة مسمائوخ،  مائتان وثالثة عشرة ألفاً  ( د.ل 6130534.211)

 .  اً درهم 211،  اً ن ديناريوثالث

الناقالت المشغلة عن ب خاصةتجاوز في بعض المصروفات الوجود  .11

، بالمخالفة ( وخاصة مصروفات الوقود SHIP.V)شركة طريق 

معتمدة الن الالئحة المالية ( م601)فقرتيها ب (14)ادة المألحكام 

 بالشركة.

 م ، حيث بلغت قيمتها 31/16/6118خسائر الشركة حتى  إرتفاع .16

ومائة ،  امليون أربعمائة وسبعة عشر (د.ل 41201360182.122)

من  ، اً درهم 122وراً ، ومائة وستة وثمانون دينا ، وثالثون ألفاً  واثنان

( مليار ومائتي مليون دينار د.ل 1061101110111) ها البالغرأس مال

بثلث رأس المال وفي هذه الحالة أي أكثر من ، ليبي  على مجلس  توج 
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، م 6111( لسنة 63من القانون رقم ) (156المادة )أحكام اإلدارة تنفيذ 

 بشأن النشاط التجاري. 

 االكتفاءحيث تم ، األمن والسالمة داخل المخزن متطلبات عدم توفر  .13

 اإلطفاء ذات الحجم الصغير فقط. أسطواناتبعدد قليل من 

 لالستعمال.غير صالحة  وجود أصناف .14

 اعتمادهاحيث تم ،  م6112الموازنة التقديرية لسنة  اعتمادالتأخر في  .15

المؤرخ في ،  م6112ة سنل (1)م بقرار من مجلس اإلدارة رق

( من الالئحة المالية 2)ة الماد ، بالمخالفة ألحكامم 13/16/6112

 لية الجديدة.قبل بداية السنة الما اعتمادهاالتي حددت المعتمدة للشركة 

ألحكام بالمخالفة  ،شهرية ال هإعداد تقاريرقيام مكتب المراجعة بعدم  .12

 ( من الالئحة المالية للشركة. 611لمادة )ا

بالجرد  واالكتفاء، عدم إجراء جرد مفاجئ ودوري لمخازن الشركة  .12

( من الالئحة 612( من المادة )5الفقرة ) مة ألحكاالمخالف، بالسنوي 

 .  المالية للشركة

فرعية لبعض اإلدارات من عهدة الخزينة المركزية مالية صرف عهد  .18

( من 84)ادة الم ألحكام ةالمخالفب،  للشركة بصفة دورية على مدار العام

 الالئحة المالية المعتمدة للشركة .

ر السريع للمقاوالت العامة  شركة القطا
 مخالفةبالم ،  6115دم انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية منذ سنة ع .1

، بشأن النشاط  م6111ة ( لسن63)م قرقانون المن  (123)ة لمادألحكام ا

 التجاري .

( 63)م ختصاصاتها وفق القانون رقباهيئة مراقبة الشركة قيام عدم  .6

 م ، بشأن النشاط التجاري .6111ة لسن
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بالمخالفة تجديدها مجلس اإلدارة دون وجود ما يفيد عمل انتهاء مدة  .3

، بشان النشاط  م6111ة ( لسن63)م قانون رقال( من 124)ة ادلمألحكام ا

 التجاري .

 ، دون العمل علىم 6118ة انتهاء صالحية شهادة قيد الغرفة من سن .4

  ا .تجديده

( 421)ادة لمألحكام ابالمخالفة ، عدم مسك السجالت والدفاتر المالية  .5

 م ، بشان النشاط التجاري .6111ة ( لسن63)م قرمن القانون 

من  اعتمادهاوعدم ،  (م6112)ة الشركة من سن اتعدم قفل ميزاني .2

 م( من القانون رق662)ادة لمألحكام امخالفة لبال، الجمعية العمومية 

 ، بشان النشاط التجاري . م6111ة ( لسن63)

ألحكام بالمخالفة ،  م6118ة عدم تكليف مراجع خارجي بالشركة لسن .2

، بشان النشاط  م6111ة لسن( 63)م قانون رقالمن  (18)ادة  لما

 التجاري .

 مهاعلى الغالف من الداخل وعدم ترقي عدم تثبت مضمون األوراق .8

من الالئحة التنفيذية  (6)ادة حكام المأل المخالفةب، بملفات العاملين 

 ، بإصدار قانون عالقات العمل . م6111ة ( لسن16) ملقانون رقل

عدم استيفاء مسوغات التعيين بالملف الوظيفي لبعض الموظفين ) الحالة  .2

دة الجنائية ، الشهائد الصحية ، الصور الشخصية ( بالمخالفة ألحكام الما

م ، بإصدار قانون عالقات  6111( لسنة 16( من القانون رقم )11)

 ( من الئحته التنفيذية .6العمل ، والمادة )

 ة ألحكام خالفالمب، السنوية لبعض العاملين  عدم وجود تقرير الكفاءة .11

( لسنة 61رقم ) قانونلمن الالئحة التنفيذية ل( 11601110118)  المواد

( من الالئحة 31) م ، بإصدار قانون عالقات العمل ، والمادة 6111

 اإلدارية للشركة . 
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 : الشركة العامة للطرق واجلسور

ألحكام الجمعية العمومية للشركة لعدة سنوات بالمخالفة  اجتماععدم  .1

بشأن النشاط ، م 6111لسنة  (63)رقم من القانون  (123)ادة لما

 .التجاري 

 عدم تسييل قيمة رأس مال الشركة من قبل المالك والبالغ .6

لقرار لو، بالمخالفة  ، دينار ليبي  يونعشرة مل د.ل( 1101110111)

  ، بإعتماد النظام األساسي للشركة . م6115ة (  لسن421)م رق

التي تم ، منية واألجهزة األ، الشركات صول ، وأيلولة ميزانيات عدم أ .3

 لشركة .لم 6115لسنة ( 123رقم )لقرار ل اً وفقمع الشركة ، دمجها 

، بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي  عدم وجود حساب ختامي للشركة .4

 الحسابات والمخازن .للدولة  ، والئحة الميزانية و

 . عدم قيام الشركة باستيفاء ديونها لدى العديد من الجهات العامة  .5

 :الشركة الليبية األفريقية للطريان القابضة 

إعادة تشكيل الجمعية العمومية من أعضاء غير مساهمين بالشركة  .1

بالمخالفة ، م 6118لسنة  (1323المجلس الرئاسي رقم )ر بموجب قرا

 . م بشأن النشاط التجاري6111( لسنة 63القانون رقم )ألحكام 

عدم نقل ملكية األسهم المملوكة للجهات المساهمة لصالح وزارة المالية  .6

 ، وعدم قيام األخيرة بدفع قيمة األسهم للجهات المساهمة في الشركة، 

 . بالمخالفة لعقد التأسيس المعدل

نظام األساسي للشركة بالمخالفة لل، تكليف مراجع حسابات خارجي  عدم .3

 بشأن النشاط التجاري.، م 6111(  لسنة 63واحكام القانون رقم )، 

بالمخالفة ، وبطاقات الوصف الوظيفي ،  اعتماد المالك الوظيفيعدم  .4

 .بالشركة  لالئحة شؤون العاملين
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ول والنصف األ، م 6118عدم اجتماع هيئة المراقبة بالشركة خالل سنة  .5

، م 6111(  لسنة 63لفة ألحكام القانون رقم )بالمخا، م 6112لسنة 

 بشأن النشاط التجاري. 

النظام األساسي  وفقه يلإعدم تقيد مجلس اإلدارة بتنفيذ المهام الموكلة  .2

 المعدل للشركة. 

 وفقا لما يلي :، صدور بعض القرارات لمجلس اإلدارة بالمخالفة  .2

 بالمخالفة ،  ساعد مديربتكليف م، م 6118( لسنة 6رقم ) القرار

 للهيكل التنظيمي المعتمد بالشركة . 

 ( لسنة8القرار رقم ) بشأن تحديد اختصاصات المدير ، م 6118

بالمخالفة للنظام األساسي ، العام إلى حين استكمال الهيكل التنظيمي 

 للشركة . 

 ل لجنة تنفيذية للخطوط بشأن تشكي، م 6118( لسنة 4رقم ) القرار

م 6111(  لسنة 63بالمخالفة ألحكام القانون رقم )، فريقية الجوية األ

 . بشأن النشاط التجاري

فريقية للعمل لديها على ب موظف من شركة الخطوط الجوية األند .8

، مدير مكتب المدير العام و، وظيفة مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة 

، مع تجاوز المدة المحددة ، صرف له عالوة ندب إضافية ت  حيث 

بإصدار قانون ، م 6111( لسنة 16حكام القانون رقم )بالمخالفة أل

 والئحته التنفيذية .، عالقات العمل 

عهدة مالية لرئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية لتوفير  صرف .2

بالمخالفة ، واالستغناء عن دور لجنة المشتريات ، متطلبات الشركة 

 لالئحة المالية للشركة.ألحكام ا

بشأن تشكيل ، عن المدير العام ، م 6118 نة( لس41صدور القرار رقم ) .11

 الئحة المالية للشركة. حكام البالمخالفة أل، لجنة للجرد 
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بشأن صرف مكافأة ، م 6118لسنة ( 61012) صدور القرارين رقمي .11

ألعضاء لجنة تحصيل عشرين ألف دينار ، ( د.ل 610111) مالية بقيمة

م بإصدار 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )، الديون 

 والئحته التنفيذية . ، قانون عالقات العمل 

بالمخالفة ، م بشأن ندب موظف 6118( لسنة 12صدور القرار رقم ) .16

 . الئحة شؤون العاملينحكام أل

صدور قرارات لتدريب العاملين في الداخل والخارج بالرغم  من عدم  .13

( 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )، م 6118ية للعام وجود خطة تدريب

 والئحته التنفيذية.، بإصدار قانون عالقات العمل ، م 6111لسنة 

التعاقد عن طريق التكليف المباشر لبعض الشركات الخاصة بالسفر  .14

الئحة حكام بالمخالفة أل، والسياحة إلصدار تذاكر سفر للمهام الرسمية 

، والئحة العقود اإلدارية الصادرة بقرار اللجنة  ةالسفر والمبيت بالشرك

 م . 6112( لسنة 523الشعبية العامة "سابقاً" رقم )

مكتب تقنية المعلومات بالشركة بالتوقيع على اتفاقية إيجار  قيام .15

وواحد  ( أربعة آالفد.ل 4121) واستضافة خادم بقيمة مالية قدرها

بلة للتجديد مع شركة )رادور( لمدة سنتين قا راً أمريكياً ،وسبعون دوال

 االطالع على العقد تبين اآلتي:  ومن خالل، بدولة تركيا 

  من قبل الممثل القانوني للشركة بعقد التأسيس عدم صدور قرار

بتكليف مدير مكتب تقنية المعلومات بتوقيع العقد مع الشركة التركية 

. 

 ألحكام دة باللغة اإلنجليزية بالمخالفة إعداد العقد من نسخة واح

الالئحة المالية وم ،  6112( لسنة 523رقم )الئحة العقود اإلدارية 

 بالشركة.

 الخاص بحفظ البيانات المالية  م )للنسخ االحتياطي(وجود الخاد

األمر الذي يعرض بيانات الشركة بدولة تركيا ، واإلدارية للشركة 
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رادور( التركية المستضيفة )ة لالختراق والسرقة من قبل شرك

 للخدمة.

بالمخالفة ، م( 6118التأخر في اعتماد الميزانية التقديرية للشركة لسنة ) .12

 الئحة المالية للشركة.ألحكام ال

ألحكام بالمخالفة ، إعداد ميزانية مجمعة لجميع الشركات التابعة  عدم .12

 (63القانون رقم )واحكام ، الالئحة المالية للشركة و، لنظام األساسي ا

 . بشأن النشاط التجاري، م 6111لسنة 

عدم قيام الشركة بتحديد شروط وآليات اإلقراض والسداد للمبالغ  .18

 الممنوحة للشركات التابعة.

 ألحكامبالمخالفة ، عدم توفير وسائل الحماية واألمان الالزمة للخزينة  .12

 الئحة الميزانية والحسابات والمخازن .

ن ألف ين وتسعيمائة واثن (د.ل  1260111)  اري بقيمةاستئجار مبنى إد .61

مبنى إداري قامت بتأجيره لبالرغم من امتالك الشركة ، في السنة  دينار

 ألغراض الشركة المحددة بالنظام األساسي . اً يعد مخالف مما

بالمخالفة ، عدم اعتماد عقود الموظفين من وزارة العمل والتأهيل  .61

، م بإصدار قانون عالقات العمل 6111لسنة ( 16ألحكام القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.

دراسة العروض لى اجتماعات اللجنة المشكلة لمن خالل االطالع ع .66

 : ة من شركات التأمين تبين اآلتيالمقدم

 العروض عند اختيار مجموعة مفاضلة بين  عدم وجود

شرة من تم التعاقد معها مباحيث التركية  (ميدفيما)مشافي 

 . اللجنة والمدير العام قبل

  (فيماميد)ذهاب بعض الحاالت التي تم عالجها في مشفى 

بطريقة مباشرة دون المرور على مسؤول الرعاية الصحية 

 بالشركة.
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  والذي هو ، عدم وجود آلية لتقنين العالج بالخارج

والتي ال يتوفر ، مخصص للحاالت الصعبة والحرجة 

  عالجها داخل ليبيا.

 4340121.181)بلغت قيمتها الغ المصروفة للعالج حيث ارتفاع المب .63

 181و ، وواحد وستون ديناراً  ، أربعمائة وأربعة وثالثون ألفاً د.ل( 

 .اً درهم

حيث بلغت في نهاية السنة المالية ، التوسع في صرف سلف للعاملين  .64

وثالثمائة ، مليون د.ل(  103150213.122)وقدره  اً مبلغ، م 6118

وذلك  ، درهماً  122،  وسبعمائة وثالثة عشر ديناراً  ، وخمسة عشر ألفا  

 : لىإيرجع 

  قاربهم ألموظفي الشركة و (تداول)قيام الشركة بصرف بطاقات ،

السلفة على خاللها وتحسب ، يتم شحنها عبر حساب الشركة حيث 

 الموظف.

 دون وجود ضوابط لمنحها ح الموظفين سلف على حساب الراتب من

 وسدادها.

الخطوط الجوية إيداع المبالغ المالية المستلمة نقداً من شركة  التأخر في .65

بالمخالفة ألحكام الئحة ، سبوعين األتتجاوز فترة حيث الليبية في حينها 

 الميزانية والحسابات والمخازن.

م 6118بلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة للغير خالل سنة  .62

( د.ل 21105240126.211قدره ) مبلغا، م 6112والربع االول لسنة 

نان اثو ، وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً ، عشر مليونا  حدأسبعمائة و

 درهم . 211،  وستون ديناراً 

م 6118 بلغ إجمالي الديون المستحقة للشركة على الغير حتى سنة .62

( د.ل  802650325.454قدره )  مبلغاً ، م 6112والربع االول لسنة 
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وثالثمائة وخمسة  ، وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة مليون ،  ثمانية

 . درهماً  454 ، وسبعون ديناراً 

 3620165)د على وزارة المواصالت بقيمة قيام الشركة بسداد دين مجم   .68

لصالح ،  ن ديناراً يوخمسة وعشر ، ن ألفاً يعشرثالثمائة وستة ود.ل( 

 شركة مرسيليا للنظافة.

وقدره  اً مبلغم ، 6118 ة اإليرادات للشركة خالل العامبلغت قيم .62

وثالثمائة وتسعة ،  ثمانمائة واثنان وأربعون ألفاً د.ل(  8460332)

 302440113.321)في حين بلغت قيمة المصروفات  ، وثالثون ديناراً 

ومائة وثالثة عشر  ، ن ألفاً يوأربع وتسعمائة وأربعة، ثالثة ماليين د.ل( 

 م . 6118ة لسن ،  ن درهماً يوستة وثالث ، ديناراً 

ضعف المركز المالي للشركة نتيجة اعتمادها على أوجه الصرف  .31

منح قروض  أو،  استثمارية في شكل أصولها الثابتةسواء كانت )

 ى إلى إنفاق رأس مالها.أد  ( مما للشركات التابعة لها 

 .  هاالتأمين على أصولب عدم قام الشركة .31

الئحة كام ال، بالمخالفة ألحتشكيل لجنة للفحص واالستالم بالمخزن عدم  .36

 المالية للشركة.

والشركات ، د بين الشركة القابضة دليل حسابات موح   عدم وجود .33

 .التابعة

 :شركة اخلطوط اجلوية األفريقية 

وعقد ، غياب دور هيئة المراقبة بالشركة في مسك السجالت  .1

، الالزمة بالخصوص  إعداد التقاريرو، االجتماعات الدورية لها 

( لسنة 63رقم ) قانونالمن  (6130611المادتين )ألحكام بالمخالفة 

 بشأن النشاط التجاري.، م 6111
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راض توسع مجلس إدارة الشركة في تشكيل لجان متعددة األغ .6

والمجاالت ، للقيام بأعمال تعد  من اختصاصات بعض اإلدارات وفق 

 الهيكل التنظيمي للشركة .

التقارير  مجلس اإلدارة بخصوصقبل اتخاذ أي إجراءات من  عدم .3

 المحالة من مكتب المراجعة الداخلية. 

وخمسمائة ، ة آالف ثالث (د.ل 3511)قد بقيمة عإبرام قيام الشركة ب .4

بالرغم من أن المعني يحمل صفة نائب ، للشركة  دينار مع مستشار

 رئيس مجلس إدارة. 

 . للشركة عدم اعتماد الهيكل التنظيمي  .5

تنفيذ الخطط  ، وعدمم 6112خطة تدريبية بالشركة لسنة  عدم وجود .2

 م . 6114التدريبية منذ سنة 

بالشركة )منظومة العاملين( يتم جيدة قاعدة بيانات رئيسية  عدم وجود .2

 عند الحاجة . الرجوع إليها

لمدة تفوق ،  ديةاستمرار مدير محطة )جدة( بالمملكة العربية السعو .8

 ، بالمخالفة ألحكام الئحة اإليفاد بالشركة . السنوات المحددة قانوناً 

  م . 6112لسنة للشركة عدم اعتماد الميزانية التقديرية  .2

 من قبل إدارة الميزانية م ،  6116ل ميزانيات الشركة منذ سنة عدم إقفا .11

، م 6111ة ( لسن63)م من القانون رق (662)ادة لمألحكام ا ةالمخالفب

 . أن النشاط التجاريبش

توفير وجبات لقد مباشرة مع شركة الغذاء الطازج للمواد الغذائية التعا   .11

خارج ساعات الدوام غذاء للعاملين بمطار معيتيقة والعاملين بالشركة 

،  اً مائة وثالثة وثالثون ألف د.ل( 1330282.11)ه قدر  الرسمي بمبلغ 

الئحة العقود حكام بالمخالفة أل ، اً وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار

 م . 6112( لسنة 523رقم ) اإلدارية
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 .بتسديد الضمان على مرتبات العاملين بها  عدم التزام الشركة  .16

ادة لمحكام ابالمخالفة أل، تكليف مراجع حسابات خارجي للشركة  عدم .13

 شأن النشاط التجاري.ب، م 6111لسنة  (63)م رق من القانون (18)

ة عن مكاتب بيع وهي عبار (األموديوس)تحصيل إيرادات شركة  عدم .14

الدولي للنقل  االتحادمنظمة ى بسبب تعليق عضوية الشركة لداكر، تذ

(AIT. ) 

م( 6112البالغ قيمتها حتى سنة )دم وجود مصادقة على ديون الشركة ع .15

وسبعمائة  ، اً ستة وتسعون مليوند.ل(  2202650114.262قدره ) اً مبلغ

، مع عدم  اً درهم 262،  اً وأربعة عشر دينار ، اً وخمسة وعشرون ألف

 .أو سدادها  يلهالتحص آلية وجود

وإجراء ، إهمال وتقصير اإلدارة المالية في متابعة حسابات الشركة  .12

 . يات المصرفية الالزمة لها التسو

 توسع في منح التذاكر المخفضة والمجانية بحسب األحوال. وجود  .12

ة في عدد الوجبات الممنوحة على متن طائرات الشرك رتفاعوجود ا .18

 مقارنة بعدد الركاب الفعلي. ، أثناء قيامها بالرحالت 

رة قيام إدارات الشركة بالممارسة والمفاضلة عند قيام أي إدا .12

ة المخالف، بلجنة المشتريات للسداد  إلىبالمشتريات وإحالة نتائجها 

 م . 6112( لسنة 523ألحكام الئحة العقود االدارية رقم )

البالغ ، م 6112نصف السنوي للعام بيعات الالل مقارنة قيم ممن خ .61

،  امليون مائة وثمانية وثمانوند.ل(  18802150123.221قيمتها )

وسبعمائة  ، اً ومائة وثالثة وستون دينار ، اً وسبعمائة وخمسة عشر الف

البالغ قيمتها ، م 6118 سنةمع مبيعات الشركة خالل ، وسبعون درهماً 

، وثمانمائة وثالثة مائة وثمانية وسبعون مليونا  د.ل( 12808530824)

يتضح زيادة المبيعات  ، ربعة وستون ديناراً ، وثمانمائة وأ لفاً وخمسون أ

  : اآلتي ، وجرد ذلك إلى ها ألخرىوتدني، لبعض المحطات 
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 عدم إمكانية بيع وكاالت (BSP ) نتيجة للمختنقات المالية التي

 تواجهها الشركة.

 وأحيانا تصل لساعات ، الت بصورة متكررة التأخير في الرح

فقدان بعض ، وفقدان المصداقية مع المسافر ل ، مما أدىطويلة 

 . المسافرين لرحالت عبورهم ما بعد نقاط تشغيل الشبكة

  الطيارين.الشركة ونقص حاد في أسطول وجود 

   من بعض المصارف  المستلمةتعثر الشركة في سداد قروضها

 .العاملة في ليبيا 

 تهاحيث بلغت قيمم ،  6118إقفال العهد المالية عن سنة  عدم .61

وثمانمائة وسبعة ، ف د.ل ( مائتان وتسعة آال 6120862.441)

 درهماً ، بالمخالفة للوائح والتشريعات النافذة . 441،  وعشرون ديناراً 

لمقدمة رتفاع في منح السلف ااالو، مرتبات مقدماً الالتوسع في صرف  .66

والبالغ ، م( 6112لف السابقة حتى الربع الثالث لسنة )لسادون تسوية 

وأربعمائة  ، اً وثمانون ألف واثنانثمانمائة د.ل(  8860416.441قيمتها )

 .  اً درهم 441،  اً عشر دينار واثنى

عدم توفر بيانات حركة المصارف التي بها أرصدة تخص الشركة  .63

 ،وحدة طرابلس وليست تحت تصرف االدارة المالية وهي )مصرف ال

 ،مصرف الجمهورية البيضاء  ،المصرف التجاري الوطني البيضاء 

 مصرف الجمهورية بنغازي المدينة(.  ،مصرف الجمهورية أبو عطني 

 11101250268.252)قيمتها ارتفاع مصاريف التشغيل حيث بلغت  .64

وسبعمائة وثمانية وعشرون ،  اً وخمسة وستون ألف، مليون ( مائة ود.ل

وكذلك المصاريف ( % 22.3)أي بنسبة ،  اً درهم 252،  اً دينار

تسعة د.ل(  6208410236.585)حيث بلغت قيمتها اإلدارية والعمومية 

 وثالثون واثنانوسبعمائة ،  اً وثمانمائة وأربعون ألف ، اً وعشرون مليون
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  (%66.2)أي بنسبة ،  اً درهم 585،  ديناراً 

  . م6112ة وذلك عن سن

 حتى 6116)عن السنوات  المصروفات عن قيمة اإليراداتارتفاع قيمة  .65

 وجود خلل في حساب حركة اإليرادات.  بي نمما ي   (م6112

قيام محطات الشركة )إسطنبول، تونس، المغرب( بالتعاقد والصرف   .62

عمليات ، دون الرجوع إلى اإلدارة المالية ، حيث أن بعض بالخارج 

 . لت الشركة بعض الديونالصرف حم  

د ديون على شركة تتبع شركة الخطوط الجوية االفريقية مقرها وجو .62

$( أثنان وعشرون  6601110111.111دولة مالطا بلغت قيمتها ) 

مليون دوالر أمريكي ، حسب محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ، دون 

 وجود مستندات بالخصوص .

المتحدة المملكة ب ة في المصرف العربي البريطانيوجود أرصد  .68

،  ماليين الدوالراتبتقدر  ضخمة نسبياً وي قيماً مالية انية يحالبريط

وبالرغم من قيام الشركة بإيفاد لجنة إلى دولة بريطانيا لمراجعة الحساب 

 ، إال  أنها لم تقدم تقريراً بنتائج أعمالها .

الشركات تم بطريقة  اختيارمن خالل المتابعة لعمل لجنة العمرة بأن  .62

 مصاريفهافي  واالرتفاعغير قانونية ولم تعرض على لجنة العطاءات، 

 وعدد األشخاص المكلفين بها.

 : وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
هيئة ومعالجة المالحظات الواردة في الر في الرد على مكاتبات التأخ   .1

بإنشاء ، م  6113( لسنة 61لقانون رقم )ألحكام اتقاريرها ، بالمخالفة 

 ، وتعديله ، والئحته التنفيذية . هيئة الرقابة االدارية

 دم وجود مالك وظيفي معتمد.ــــع .6

 .   م 6112طة عمل الوزارة للعام التأخر في اعتماد خ .3
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 .م 6118نوي للوزارة عن العام التأخر في  إعداد التقرير الس .4

بإصدار قانون عالقات ، م 6111( لسنة 16القانون رقم )أحكام مخالفة  .5

  : والئحته التنفيذية من حيت، العمل 

  صدور العديد من القرارات الوظيفية دون عرض موضوعها على

 . ن الموظفينولجنة شؤ

   . عدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري 

  وإبرام عقود عمل دون وجود مالك وظيفي ، تعيين موظفين جدد

 معتمد.

  ات القانونية اتخاذ اإلجراء ، وعدم ظاهرة التسيب اإلداريتفشي

 . معالجتهاالالزمة ل

 .دارة الوزارة إلتولي مهمة معاونة الوزير في عدم تسمية وكيل  .2

 ، م  6116( لسنة 614رقم )مجلس الوزراء قرار أحكام مخالفة  .2

، وتنظيم  ، والتعاون الدولي باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية

 -من حيث: جهازها اإلداري

 ت اإليفاد للعمل بالخارج من عداد بعض القرارات الوظيفية وقراراإ

 دارات ومكاتب غير مختصة بذلك.إقبل 

  التقصير في متابعة السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في

جراءات القانونية الالزمة حيال عدم قيامها ، وعدم اتخاذ اإلالخارج 

 السياسية عن الدول محل االعتماد بشكل دوري. بإحالة التقارير

 .عدم تفعيل مكتب المستشارين بالوزارة 

تنظيم العمل  أنبش، م 6111( لسنة 6القانون رقم )أحكام مخالفة  .8

 والئحته التنفيذية من حيث:، ل السياسي والقنصلي المعد  
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 عرضها على  ، وعدمإصدار قرارات العمل بالخارج  المبالغة في

لجنة شؤون اإليفاد للتأكد من توافر الشروط المطلوبة في الموفدين 

 للعمل بالخارج.

  عدم التقيد بإتمام حركة اإليفاد مرة واحدة في السنة خالل شهر

 . من كل عام( أغسطس )

 ن عدم عودة الموظفين أجراءات الالزمة بشالتقصير في اتخاذ اإل

لى سابق عملهم إهت مدة عملهم لقنصليات الذين انتبالسفارات وا

 ضافية .إمنهم مددا  هملبعضوالتمديد ، بالداخل 

  عدم التقيد بسجل األسبقية في إصدار بعض قرارات اإليفاد للعمل

 بالخارج. 

  إيفاد موظفين للعمل بالخارج بالرغم من انتهاء المدة الكلية لعملهم

 بالخارج والمحددة بستة عشر عاما.

اً لإليفاد إلى دولة تونس دون ذكر الغرض من ( قرار31عدد )صدور  .2

 .المهمة 

الموظفين الموفدين في مهام عمل رسمية و التقصير في متابعة اللجان .11

أعمالهم في الوقت المحدد بنتائج  بتقديم تقارير، وعدم إلزامهم بالخارج 

( 251والمبيت رقم ) يفاد وعالوة السفرالئحة اإلألحكام بالمخالفة ، 

 . م  6112لسنة 

في مهام عمل بالخارج ،  لموفديناالوة ععدم مراعاة ضوابط صرف  .11

( لسنة 251بالمخالفة ألحكام الئحة اإليفاد وعالوة السفر والمبيت رقم )

 م . 6112

قيام بعض القائمين على السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في  .16

نة في بناء والشراء والصياالخارج بالتصرف في الودائع الخاصة بال

غراض المخصصة لها بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي غير األ

 للدولة .
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يبية بتعليمات وزارة عدم التزام السفارات والقنصليات والبعثات الل .13

لى إوتخفيض مرتباتهم ، ن تقليص عدد العمالة المحلية أبش، الخارجية 

 الحد المقرر .

والبعثات القنصليات االلتزام بالمالك الوظيفي للسفارات و عدم .14

، رقم الوزراء لحكومة الوفاق الوطني  مجلس الدبلوماسية المعتمد بقرار

 م . 6118( لسنة 21)

، جهزة المختصة منية من األجراءات األضعف شديد في اإلوجود  .15

 المباني الملحقة به . د كاميرات مراقبة بمبنى الوزارة ووعدم وجو

السيارات  إسترجاعن أزمة بشجراءات القانونية الالعدم اتخاذ اإل .12

و أوظفين الموفدين للعمل بالخارج ، المسلمة كعهد شخصية لبعض الم

 من انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة .

المنظمات الدولية  سداد قيمة االشتراكات والمساهمات لدى التأخر في .12

د التي قليمية واإل مما يترتب عليه ، فيها لعدة سنوات  ليبيا عضواً تع 

 حرمانها من االستفادة من هذه المنظمات .

عدم التزام الوزارة بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة  .18

الوضع القائم للمساهمات واالشتراكات في المنظمات الدولية واإلقليمية 

ومدى جدوى االستمرار في عضويتها وفقا لما نص عليه قرار ، 

 م.  6112( لسنة 354المجلس الرئاسي رقم )

إصدار جوازات سفر دبلوماسية ألشخاص ال تتوفر فيهم الشروط  .12

م بشأن تنظيم العمل 6111( لسنة 6المنصوص عليها في القانون رقم )

 والئحته التنفيذية.، السياسي والقنصلي المعدل 

متطورة تتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة وجود منظومة حديثة  معد .61

 بمنح جوازات السفر السياسية والخاصة . 

و برامج  للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع أعدم وجود قاعدة بيانات  .61

 المدني .
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 خطة عمل إلدارة المنظمات الدولية . عدم وجود .66

المجتمع المدني في إنشاء وربط عالقات بين منظمات  التقصير .63

 ومثيالتها بالدول األخرى .

عدم الجدية في إيجاد حل لمشكلة تشابه األسماء التي يعانى منها الليبيون  .64

عند دخولهم إلي تونس ، وعدم الوصول إلي نتائج إيجابية بالرغم من 

وتناولها خالل اجتماع ، عرضها على اللجنة األمنية الليبية التونسية 

 لدين .كبار المسؤولين بالب

، القصور في اإلجراءات المتعلقة بمتابعة المساجين الليبيين بالخارج  .65

 ونتائج متابعتها .، وعدم وجود بيانات واضحة وكاملة تبين قضاياهم 

عدم تقيد السفارات والقنصليات بالضوابط المحددة لتشغيل العمالة  .62

 .( مدة العمل وقيمة المرتبات المصروفة لهم )المحلية من حيث 

وذكر البيانات ،  في مراجعة أذونات صرف المهماتعدم الدقة  .62

 الضرورية بها.

وزارة بترشيح بعض األشخاص لتولي مهام سفراء أو مندوبين القيام  .68

 الوزارة .بملفات شخصية  همن يكون لدى بعضأدون ، بالخارج 

( 1619رقم ) هكتابرجية بترشيح بعض السفراء بموجب قيام وزير الخا  .62

د قي  الموجه إلى المجلس الرئاسي دون أن ي  ، م 2019/09/15المؤرخ في 

 في سجل الصادر الخاص بمكتب الوزير.

قيام وزارة الخارجية و المجلس الرئاسي بإيفاد بعض السفراء دون  .31

ن تنظيم م بشأ6111( لسنة 6مراعاة الشروط المحددة بالقانون رقم )

 فيذية .، المعد ل ، والئحته التنالعمل السياسي والقنصلي 

ة بإعاد،  2019( لسنة 1100الخارجية بإصدار القرار رقم ) قيام وزير .31

ض الدول ، بالمخالفة لركن اإلختصاص ، إذ ذاك يعتبر من تصنيف بع

( من الالئحة 52اختصاص رئاسة الوزراء ، وفقاً ألحكام المادة )
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م ، بشأن تنظيم العمل السياسي 6111( لسنة 6التنفيذية للقانون رقم )

 لقنصلي .وا

ترتب على عدم اجتماع لجنة شؤون الموظفين مرة في الشهر للنظر في  .36

ضياع حقوق الموظفين فيما يتعلق ،  وظفين المعروضة عليهاطلبات الم

،  ألمور المتعلقة بشؤون الموظفينبالترقيات والتسويات وغيرها من ا

م ، بإصدار قانون 6111( لسنة 16بالمخالفة ألحكام القانون رقم )

 القات العمل ، والئحته التنفيذية .ع

غير جراءات الالزمة حيال الموظفين عدم قيام الوزارة باتخاذ اإل .33

 بتعبئة النموذج الخاص بعدم التجنس.الملتزمين 

كثرة إيفاد بعض الوكالء المساعدين وبعض مدراء اإلدارات في مهام  .34

عمل رسمية بالخارج دون تكليف من يحل محلهم لتسيير مهام هذه 

 الوظائف .

عدم وجود ملفات الموظفين الرسمية والمحلية بقسم الشؤون اإلدارية  .35

 ببعض السفارات .

صرف مرتبات احد العاملين بإحدى السفارات بعقد عمل ، رغم  .32

 انقطاعه عن العمل .

إبرام عقود عمل محلية ببعض السفارات دون موافقة وزارة الخارجية  .32

 على التعاقد .

يقاد للعمل بالخارج دون العرض على لجنة إصدار عدة قرارات لإل .38

) من الالئحة التنفيذية 64شؤون االيفاد ، بالمخالفة ألحكام المادة )

 ، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي  . 6111( لسنة 6للقانون رقم )

عدم وجود منظومة الكترونية خاصة بشؤون الموظفين تشمل على  .32

 بهم .جميع البيانات الوظيفية والمتعلقة 


