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 من إعداد اإلدارة تقرير عن نتائج تقييم أداء وزارة اخلارجية

 العامة للرقابة اخلارجية بهيئة الرقابة اإلدارية ،،،،
 

م وبناًء على التكليف الصادر من مدير اإلدارة 2017تنفيذاً لخطة العمل لسنة 
م بشأن تشكيل 2017-8-1 ) بتاريخ 2607العامة للرقابة الخارجية الصادر رقم ( 

  م.2017لجنة لتقييم أداء وزارة الخارجية خالل الربع الثالث لسنة 
  مباشـرة اللجنة عملها تم التركيز على أداء وزارة الخارجية من خالل البنود اآلتية :-ومن خالل

 دراسة القرارات الصادرة عن السيد الوزير . -1
حصر ومتابعة موضوع العاملين بعقود محلية ومدى التزام السفارات بالنظم والتشريعات  -2

 المنظمة للتعاقد مع موظفين محليين .
تقييم أداء لجنة شؤون اإليفاد ودراسة محاضر اجتماعاتها ، قرار تشكيلها ، سجل األسبقية  -3

 للموظفين السياسيين واإلداريين.
تم إلغاء متابعة العالج بالخارج نظراً لعدم اختصاص اإلدارة العامة للرقابة الخارجية في متابعة 

 وزارة الصحة وفق الهيكل التنظيمي للهيئة .
 

 متابعة وتقييم أداء اللجنة المركزية للعالج بالخارج من حيث :- -4
 حصر الودائع بالخارج الخاصة ببند العالج . -
 حصر رسائل الضم للعالج على حساب الدولة الليبية . -
 حصر قرارات اإليفاد للعالج بالخارج . -

 

حصر الجوازات الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول وتقييم مدى التزام وزارة الخارجية  -5
 بالقوانين والتشريعات النافذة في منح هذه الجوازات.

  "تم تأجيل متابعة الجوازات للربع الرابع لعدم إمكانية متابعتها لهذا الربع ".
 

 بمتابعـــة وتقييـــم مدى التزام وزارة الخارجية باتخاذ اإلجراءات الالزمة          فيمـــا يتعلـق
 حيال مالحظات هيئة الرقابة اإلدارية والرد على مخاطبات الهيئة .

 

عدم التزام وزارة الخارجية بإحالة صور من القرارات الصادرة عن السيد / وزير  -
  م .2013 ) لسنة 20 )من قانون رقم (50الخارجية بالمخالفة لنص المادة (

عــــدم الــــرد علـــى مراســـالت هيئـــة الرقابــــة اإلداريــة ومنها على سبيل المثال  -
  م .2017-9-16 ) المؤرخ في 3216-1-1الكتاب رقم ( 

 

  م 2017-9-30 م حتى 2017-7-1 ) قرار خالل الفترة من 275أصـــدر الوزيــر عدد ( 
 

U: ومن خالل دراسات هذه القرارات تبني هلم اآلتي- 
 

) قرار 136المبالغــة فـــي إصـــدار قـــرارات إيفـــاد فـــي مهام رسمية حيث بلغت ( -1
 ) الئحة اإليفاد والمبيت رقم ( 7) موظف ، األمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة ( 293يشمل(

  م التي نصت على اقتصـــار اإليفاد على الحاالت الضرورية.2017 ) لسنة 751
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  إيفاد في مهام رسمية دون اإلفصاح عن سبب وطبيعة المهمة .قراراتإصدار  -2
 

 التوسع في منح إجازة بدون مرتب دون العرض على لجنة شؤون الموظفين . -3
 

 أصــدر قرارات إيفاد لبعض الموظفيـــن وتكليفهم بمهام بديوان الوزارة. -4
 

أصدر قرارات اإليفاد بالعمل بالخارج دون الرجوع إلى لجنة شؤون اإليفاد بالمخالفة  -5
 م حيث لوحظ عـن هذه القـــرارات أنها تتم بناًء على مذكرة 2001 ) لسنة 2للقانون رقم ( 

 من قبل السيد / مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية أو نائبه .
 

أصـــدر قـــرارات وظيفيـــة بشـــأن نقل الموظفين بالعمل بوزارة الخارجية وتعيين والندب  -6
 دون الرجوع إلى لجنة شؤون الموظفين .

 

 إصدار قرارات إيفاد لمهام عمل رسمية لموظفين صدر في حقهم إيفاد للعمل بالخارج . -7
 

 

إصدار قرار بإيفاد ألشخاص ال تربطهم عالقة وظيفية بوزارة الخارجية وليسوا ضمن الكادر  -8
 الوظيفي للدولة الليبيـة.

 حجب قراري إيفاد عن اللجنة ولم يتم موافاتنا بها وهي : -9
 

  ) موظف للعمل بالخارج .112 م بشأن إيفاد ( 2017 ) لسنة 856قرار رقم (  -
  ) موظف ارتباط أمني من جهاز المخابرات. 42 بشأن إيفاد ( 2017 ) لسنة 713قرار رقم (  -

  

فيما يتعلــــق بالعاملني بعقود حملية بالسفارات والقنصليات الليبية باخلارج تبني لنا من 

 -خالل متابعة إدارة شؤون اإلدارية واملالية النتائج اآلتية :
 

 عدم موافاتنا بكشوفات بأسماء العاملين بعقود محلية بالسفارات والقنصليات بالخارج . -1
 

عدم قيام إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الخارجية بحفظ صورة من عقود تشغيل  -2
 العاملين بعقود محلية بالخارج .

 بالخارج للسفارات الخارجية وزارة من المحالة المرتبات قيمة على إلطالع خالل امن   •
 قيمـــة أنهــــان تبي أدناه المرفق بالجدول مبين ماهو وفق محلية بعقود للعاملين المخصصة

 مليـــون  ) 4,191,719,000 ( وقدره مبلغ المحالة المرتبات إجمالي بلغ فيها،حيـــث مبالغ
 . "الليبية الدولةي عل مالي  عبء يشكـــل الـــذي شهرياً،األمـــر ليبي دينار

 

 فيما خيص جلنة شؤون اإليفاد :
 

نظراً لشغور وظيفة أمين سر لجنة شؤون اإليفاد تمت مطالبة السيد رئيس قسم اإلحصاء 
 والقيودات باآلتي :-

 صورة من قرار تشكيل لجنة شؤون اإليفاد . -
 محاضر اجتماعات اللجنة . -
 صورة من برقيات العودة لمن انتهت مدة عملهم بالخارج . -
صورة من كشوفات منظومة القيودات للموظفين العاملين بالخارج" الهيكل التنظيمي  -

 للسفارات " .
 سجل األسبقية للموظفين السياسيين واإلداريين . -
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 حيــــث لوحـــــظ اآلتــــــــي :
 

امتناع إدارة الشؤون اإلدارية والمالية والسيد رئيس قسم القيودات عن موافاتنا بأي مستند  -
يتعلق بلجنة شؤون اإليفاد وحيث برر السيد رئيس قسم اإلحصاء بأن كافة المصوغات 

 المطلوبة متحفظ عليها مدير مكتب الوزير بالرغم من أن األخير نفى ذلك .
 م 2016مع العلم أن كافة اللجان المشكلة من قبل هيئة الرقابة اإلدارية في السابق سواء في  -

  م لــــم يتــم التعاون معهم أو تسليمهم أي مستند يخص لجنة شؤون اإليفــاد.2017أو 

 

  :-الــمالحظــــــات
 

 

عدم تقيد البعثات الليبية بالخارج بالضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة الخارجية  -1
فيما يخص تشغيل العمالة المحلية حيث لوحظ تشغيل بعض الموفدين بالخارج ألقارب لهم 

 ) المؤرخ في 1354-7-3بالمخالفة للمنشور الصادر من قبل وزير الخارجية رقم ( 
  م .4/12/2016

 

عدم  التنسيق المسبق بين وزارة الخارجية وباقي قطاعات الدولة التنفيذية حيث لوحظ تشكيل  -2
وفود تمثل الدولة الليبية من قبل المجلس الرئاسي وبعض الهيئات والوزارات دون مشاركة 

دار قرارات من قبل وزير الخارجية إليفاد ـــى إصـــــذي أدى إلــــر الــــوزارة الخارجية ، األم
 .بعض الموظفين بغية  ضمهم إلى تلك الوفود

 

صــــدور قرارات إيفاد للعمل بالخارج لبعض الموظفين على وظيفة قائم باألعمال بالوكالة  -3
لمدة أربع سنوات وهذا اإلجراء ال يخدم مصالح الدولة الليبية ، وهو يعد تحايل على القانون 

 ) بإسناد صالحية إصدار 2 م المعدل للقانون رقم (2012 ) لسنة 57حيث نص القانون رقم (
قــــرارات إيفـــــاد للعمــــل بالخــــارج لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين 

 لدى المنظمات الدوليـــــة واإلقليمية من مجلس الوزراء .
 

 

 االستثمارات الليبية بالخارج :-
 

 -ومن خالل الربع الثالث مت متابعة وتقييم أداء كل من :
 

 / مجعية الدعوة اإلسالمية :
ً
 أوال
 

 

تـــــدار جمعيــــة الدعـــوة اإلسالمية بلجنة تسيرية مؤقتة إلدارة العمل بها شكلت بموجب  -
  م الصادر عن المؤتمر الوطني العام 2016 ) لسنة 15القرار رقم (

 

 * اجلانـــــب اإلداري :
 

 تنظيمـــي معمــــول به للجمعيــــة هو الذي تم اعتماده من قبل اللجنة التسيرية بناًء على لأخر هيك
  م 2016 ) لسنة 19القرار رقم (

 
 

  ) قرار 76 م ( 2017أصدرت اللجنة التسيرية للجمعية خالل الربع الثالث لسنة 
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 بحسب اإلفادة 2017لم تعقد اللجنة التسيرية للجمعية أي اجتماع خالل الربع الثالث لسنة 
 الشفوية لمدير مكتب الشؤون القانونية.

 ) موظف على كافة التخصصات المدرجة 519بلغ عدد موظفين جمعية الدعوة اإلسالمية عدد ( 
 ضمن الهيكل التنظيمي .

 

 لجنة شؤون العاملين :
 

م وتمت مناقشة بعض 28/06/2017اجتمعت لجنة شؤون العاملين بالجمعية مرة واحدة بتاريخ 
األمور والبنود كالتسويات اإلدارية والمالية والنقل والعقود بالجمعية حيث أبدت اللجنة موافقتها 

) عقود عمل مع بعــــض المتعاونيــــن بالجمعية 8علي نقل موظفين منتدبين بالجمعية وتوقيع (
 وتم اعتماد المحضر المذكور أعاله من قبل رئيس اللجنة التسيرية بالجمعية.

 
 كلية الدعوة اإلسالمية: •

وهي تتبع اللجنة التسيرية للجمعية ولها أدارة مستقلة ولها فروع خارج ليبيا ولم يتم موافاتنــا 
 بأي معلومات عن كلية الدعوة اإلسالمية بحجة أن عميد الكلية يمنع إعطاء أي مستندات ألي كان .

 
 لوحظ بخصوص الجانب اإلداري لجمعية الدعوة اإلسالمية التالي:

وجود فائض وظيفي بالجمعية نظراً للتعيينات والنقل وإبرام العقود دون مراعاة المالك  -1
 الوظيفي .

 وجود نسبة كبيرة من الموظفين غير متحصلين على مؤهالت علمية. -2
عــدم تعـــاون بعــــض اإلدارات والمكاتب وعميد كلية الدعوة اإلسالمية مع أعضاء اللجنة  -3

 ذلك بعدم مدنا بالبيانات المتعلقة بالعمل .
 م.2017عدم إفادتنا بما يثبت بأن اللجنة التسيرية لم تعقد اجتماعات خالل الربع الثالث لسنة  -4

 

 -اجلانب الـمالـــــــي : •
 

 الميزانية العمومية : -أ
إن أخر ميزانية معتمدة للجمعية من قبل ديوان المحاسبة الذي يقوم بمراجعة وفحص حسابات  -

م وان أخر ميزانية تم إحالتها إلي ديوان المحاسبة 2001الجمعية واعتمادها هي ميزانية العام 
م وتم إحالتها 2012م كما تم إعداد ميزانية 2011لغرض الفحص والمصادقة عليها هي لسنة 

أيضـــــا إلى ديوان المحاسبة وذلك بعد إنتهائه من فحص ومراجعة الميزانيات المحالة إليه ، 
م الصادر عن رئيس اللجنة التسيرية 2017) لسنة 99هذا وقد تم تكليف لجنة بموجب القرار (

 –م 2014 –م 2013لجمعية الدعوة اإلسالمية لغرض إقفال الميزانيات عن السنوات 
 م.2015

 
 

بلغ إجمالي المرتبات بالدينار الليبي للعاملين بجمعية الدعوة اإلسالمية مبلغ وقدره  -
 د.ل) خمسمائة وستة وستون إلف وثمانمائة وتسعة وستون دينار وستمائة 566,869.658(

 وثمانية وخمسون درهم .
 

 األصول الثابتة للجمعية : -ب
 

 أصول تتمثل في قطع أراضي وهي كالتالي : -
 قطعة ارض اوغندا. -
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  لبنان.–قطعة ارض    بيروت  -
 قطعة ارض    غينيا بيساو. -
 قطعة ارض    هولندا. -
 قطعة ارض    النيجر. -
 قطعة ارض    مالي. -
 قطعة ارض    بوركينا فاسو. -
 قطعة ارض    مجاورة لمركز مالطا. -
 قطعة ارض    مجاورة لمشروع قرجي طرابلس. -

 

 أصول تتمثل في مباني وأنشأت وهي كالتالي: -
 

منها ما يوجد داخل مقر الجمعية وهي كالمباني الجاهزة ومخزن لألثاث وسكن العاملين  -
ومبني العيادة الصحية والورشة وخزانات الوقود والمياه وأعمدة اإلنارة ومحطات 

 الكهرباء ومولدات وأبار المياه.
هناك مباني بالخارج منها مبني مكتب الجمعية غانا والمركز اإلسالمي السويد ومبني  -

 مكتب الجمعية اوغندا ومبني مستشفى بنين وما يشغله من اآلالت والمعدات واألثاث.
 

 الحساب والودائع النقدية لدى المصارف: -ج
 

لم يتم إفادتنا بأي معلومات عن الحسابات المصرفية والودائع الخاصة بالجمعية نظراً لعدم مدنا 
 بها من قبل إدارة الشؤون المالية.

 
 لجنة المشتريات: -د

م الصادر عن اللجنة التسييرية 2017) لسنة 146تم تشكيل لجنة المشتريات بموجب القرار (
 لجمعية الدعوة اإلسالمية.

 
م) 17/9/2017و14م بتاريخ (2017   عقـــدت اللجنـــــة اجتماعين خالل الربع الثالث لسنة 

 حيــــث تم مناقشة متطلبات ونواقص واحتياجات اإلدارات والمكاتب بالجمعية (مرفق صورة).
 

 اجلانب الفني: •

 مكاتب الدعوة التابعة جلمعية الدعوة اإلسالمية: -أ
 ) إحدى وعشرون مكتب 21بلغ عدد هذه المكاتب (

تختص هذه المكاتب في تعليم القران وتقديم المساعدات وإعمال التنمية وتعتبر كفروع للجمعية 
 خارج ليبيا.

 

 عدد الدعاة العاملني باخلارج: -ب
 لم يتم االستجابة لطلب اللجنة ومدها بالكشوفات الخاصة بالدعاة التابعين للجمعية بالخارج.

 
 -االستثمارات العقارية جلمعية الدعوة اإلسالمية:-ج

 

 استثمارات عقارية داخلية •
 

 

 استثمارات عقارية خارجية: •
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 استثمارات زراعية: •
 

 

 لم يتم مدنا من قبل إدارة االستثمار بجمعية الدعوة اإلسالمية بأي إستثماراتأخرى .مع العلم بأنه 
 

 

 :اجلانب القانوني •
 ) سبعة عشر قضية مرفوعة 17بالنسبة للوضع القانوني لجمعية الدعوة اإلسالمية فهناك عدد ( 

 من وعلى الجمعية 
 

 
بأن هـــــذه الدعاوى لم يتم الفصل فيها حتى اآلن فهي أغلبها مؤجل ولوحظ بشأن اجلانب القانوني 

اإلسالمية فـي مخاطر قضائية بسبب المشاكل المتعلقة أو مستـــأنــــف مما يجعـــــل جمعية الدعـــــوة 
 بهذه المنازعات .

 
 

 

  :-التوصيــــــــــــــات

  :مخـاطبة رئيـس اللجـنة التـسيرية لجـمعية الدعـوة اإلسـالميـة بـما يلـي  -1

 معـالجة الـفائض الوظيـفي بالجـمعية ذلك بإيـقاف إبرام العقـود والنـقل والنـدب بالجمـعية . -
 اإلسـراع في تسـوية وإقفـال الحسـابات والمـيزانـيات والعـهد الـمالــية للجـمعية . -
عـدم التـوسع في صـرف المكـافـأة والعـهد الـمالـية وإيـفاد المهـمات للموظفـين حفـاظاً على  -

 المـال الـعام  .
 اإلسـراع في مـتابـعـة القـضايـا المـرفـوعـة مـن وعلى الجـمعية تجـنباً للمـخاطر القـضائـية . -

 

تـشـكيل لجــنة لمتـابـعة وتقــييم أداء جمـعـية الدعــوة اإلسـالمـية أداريـاً ومـالـياً وفـنياً      -2
 م بالكامل .2017عـن ســنة 

 
 

 / شركـــــة سليمــــــا هاندلــــــز
ً
  :-ثانيا

 
 

 -مساهمات الشركة : •
 

تتـــم متابعة مساهماتها والقضايا المرفوعة من وعلى الشركة من قبل السيد/ المدير التنفيذي لمكتب 
 تمثيل الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية ( الفيكو ) بروما.

 وتمتلك الشركة عدد من العقارات والمساهمات وهي كالتالي:
 

 شركـــــــــــة اديتار : -1

 شركة استار فغوتوليتو : -2

 شركة اندروميكا : -3
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 شركة هريميتاج : -4

 شركة ايتاترانزفياجي : -5

 شقــــة ميالنـــو : -6
 

 القوائــــم الـماليـــــــــــة : -7
 

لـــــم يـــرد أي بيانات للشركة من روما وذلك لعدم اعتماد القوائم المالية والصادقة عليها نتيجتاً 
 لقرار تجميد األموال الليبية بالخارج  .

 
 

 وعلى ما ذكر يتضح األتي :-
 م باستثناء بعض 2009إن الشركات المملوكة لشركة سليما القابضة تمت تصفيتها قبل سنة  -1

 العقارات بجزيرة بنتالريا التابعة لجزيرة صقلية 
عدم وجود أعضاء مجلس إدارة للشركة ويقوم مكتب التمثيل الفيكو بروما بمتابعة القضايا  -2

 وتسوية فواتير مصروفات الشركة بشكل سنوي عن طريق المدير التنفيذي للمكتب 
عدم اعتماد القوائم المالية للشركة خالل  السنوات األخيرة نتيجتاً لقرار تجميد األموال الليبية  -3

 بالخارج .
 

 
 

 التوصيـــــــات :
 

مخاطبة الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية بضرورة تسوية اوضاع أصول شركة سليما  -1
 القابضة .

 

مخاطبـــة الشركة الليبية لالستثمـــــارات الخارجية بإعادة تشغيل فندق األحجار الثالثة بالتعاقد  -2
 مع إحدى الشركات المختصة في إدارة الفنادق أو تشغيل الفندق مباشراً من قبل الشركة المالكة.

 

 تشكيل لجنة خارجية لدولة ايطاليا لتقييم أداء عمل االستثمارات الليبية بها إدارياً ومالياً وفنياً . -3
 

 / املصرف الليبي اخلارجي :
ً
 -ثالثا

يوجد لدي المصرف عدة مساهمات دولية في كال من الدول العربية والدول اإلفريقية وفي 
 وأسيا. اأوروب

مساهمات املصرف يف الدول العربية .  •

 املصرف العربي الدويل القاهرة . -1

  بريوت .–مصرف مشال أفريقيا التجاري  -2

 .ي أبو ظب–املصرف العربي لالستثمار والتجارة اخلارجية  -3
 

  تونس –املصرف التونسي الليبي  -4
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  تونس.–الشركة التونسية للبنك  -5

  عمان –مصرف االستثمار العربي األردني  -6

  البحرين.–مصرف اليوباف العربي الدويل  -7

  اجلزائر –مصرف املغرب العربي لالستثمار والتجارة  -8

  أبو ظبي .–برنامج متويل التجارة العربية  -9

  القاهرة –مصرف قناة السويس  -10

  .طنواكشو–مصرف شنقيط  -11

  عمان–مصرف اإلسكان للتجارة والتمويل  -12

  اخلرطوم –الشركة العربية لإلجارة احملدودة  -13

  .تبريو–شركة دميوريكوهولدنغ -14

  تونس.–مصرف اليوباف الدويل  -15

  املنامة – املؤسسة العربية املصرفية  -16

  عمان – بنك األردن  -17
 

 مساهمات املصرف يف الدول اإلفريقية : •

  كمباال– احملدود ي  املصرف االستوائ- 1

 نيامي .–. مصرف النيجر التجاري 2

 باماكو .–. مصرف الساحل التجاري 3

 لومي.–. الشركة املصرفية عرب أفريقيا 4

 اجنامينا .– . مصرف شاري التجاري 5

 واجادوجو .–. مصرف بوركينا التجاري 6

 هراري .– احملدودة C B Z . الشركة القابضة 7

 

 مساهمات املصرف الدولية . •

 مصرف يوبافهونج  كونج . .1

 روما :–مصرف بوباي  .2

 لندن .–املصرف التجاري العربي الربيطاني  .3
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  مدريد .-مصرف اريسبنك .4

 طرابلس .–شركة االستثمارات النفطية  .5

 اسطنبول .–املصرف العربي الرتكي  .6

 باريس.-مصرف يوباف .7

 اليوباك كري اساو . .8

 باريس .– بنك بيا .9

 

 .م وهي على النحو التالي :-2017مساهمات المصرف الليبي الخارجي خالل الربع الثالث لسنة 

 

 املساهمات التابعة .-أوال ً :

% ويبلغ رصيدها في دفتر 50وهي المؤسسات التي يمتلك المصرف رأس مال فيها أكثر من 
% من إجمالي قيمة 50) دوالر أمريكي و بنسبة 1,427,119,235.00المصــــرف ما يعادل (

 المحفظة .
 
 

: 
ً
  مساهمات متاحة للبيع .-ثانيا

% 20وهي ما يمتلك المصرف من مساهمات في رأس مال المؤسسات الخارجية بنسبة أقل من 
% 20) دوالر أمريكي و بنسبة 577,954,779.00حيث يبلغ رصيدها في دفتر المصرف ما قيمته (

 من أجمالي قيمة المحفظة .
 

 

: 
ً
  مساهمات شقيقة .-ثالثا

%و يبلغ 50% الى 20 وهي مؤسسات التي يمتلك المصرف في رأس مالها نسبة تتراوح بين 
) مليون دوالر أمريكي من إجمالي قيمة 923,638,241.00رصيدها في دفتر المصرف ما يعادل (

 المحفظة .

 

: 
ً
 .م 30/9/2017 األرباح و التوزيعات حىت -رابعا

.م.  30/9/2017بلغت حصة المصرف الليبي الخارجي من التوزيعات النقدية في شكل أرباح حتى 
  ) مليون دوالر أمريكي  .60,772.000مبلغ وقدره(
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 .م .30/9/2017.م وحىت نهاية 2010اجلدول التايل يوضح التوزيعات املستلمة خالل الفرتة من 

 (العملة بالدوالر أمريكي )

 إجمالي التوزيعات المستلمة السنة  ر.م

1 2017 60,772.370 
2 2016 79,702.364 
3 2015 90,166.187 
4 2014 77,277.384 
5 2013 101,166.859 
6 2012 71,691.291 
7 2011 76,253.398 
8 2010 44,281.890 

 

 
 

 


