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  .م2014لسنة ) 11(قانون رقم 
  بإنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد

  املؤمتر الوطني العام
  - :بعد االطالع على

  .م2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري الصادر في -
  .قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعديالتهما -
  .قانون النظام المالي للدولة والئحته التنفيذية وتعديالتهما -
  .بشأن الحجز اإلداري. م1970لسنة ) 152(القانون رقم -
  .بشأن الجرائم االقتصادية. م1979لسنة ) 2(القانون رقم  -
  .بشأن من أين لك هذا. م1986لسنة ) 3(القانون رقم -
بشأن التصديق علـى اتفاقيـة األمـم    . م2005لسنة ) 10(القانون رقم  -

  .المتحدة لمكافحة الفساد
األحكام في شـأن مزاولـة   بتقرير بعض . م2001لسنة  )21(القانون رقم -

  .األنشطة االقتصادية
  .بشأن مكافحة غسل األموال) 2(القانون رقم -
  .بشأن عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(القانون رقم -
  .بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. م2013لسنة ) 19(القانون رقم  -
  .ن إنشاء هيئة الرقابة اإلداريةبشأ. م2013لسنة ) 20(القانون رقم -

) 179(وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم
  .م2014/مارس/25الموافق . هـ1435/جمادى األول / 23المنعقد بتاريخ 
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  :أصدر القانون اآلتي
  الفصل األول
  أحكام عامة

1 

الهيئـة الوطنيـة    "تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامـة تسـمى  
تكون لها الشخصية االعتبارية والذمة الماليـة  المسـتقلة   " لمكافحة الفساد

  .تتبع السلطة التشريعية
2 
ويجوز لها إنشاء فروع داخل " سبها" يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة 

  .اـليبي
3 

 
  :تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقاً لما يلي

لمقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العالقة بمكافحة الفساد إعداد ا -1
التي ترى الهيئة الحاجة إلى تعديلها وإحالتها لمجلـس هيئـة مكافحـة    

  .الفساد لدراستها
مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمـات المحليـة واإلقليميـة     -2

الحكومة الليبيـة  والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واالطالع على وضع 
  .قتراح اإلجراءات المناسبة حيالهااو, فيها

ـ  -3 بيانـات أو   ةتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها  وحفظها وطلب أي
  .إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة

المساهمة في وضع األسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقـاً ألحكـام   -4
بشأن إدارة . م47/2012المعدل بالقانون رقم . م36/2012القانون رقم 

  .أموال وممتلكات بعض األشخاص
التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العالقة للعمـل علـى    -5

  .استرداد األموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج
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تمثيل ليبيا في المنظمات و المـؤتمرات الدوليـة واإلقليميـة المتعلقـة     -6
  . افحة الفسادبمك

  -:القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى األخص -7
بشـأن  . م2005لسـنة  ) 2(في القانون رقـم   االجرائم المنصوص عليه-أ

  .مكافحة غسل األموال
الجرائم الماسة باألموال العامة والمخلة بالثقة العامة المنصوص عليها  -ب

  .في قانون العقوبات
. م1979لسـنة  ) 2(ية المنصوص عليها بالقانون رقم الجرائم االقتصاد -ت

  .وتعديالته
  .جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية -ث
بشأن من . م1986لسنة ) 3(الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  -ج

  .أين لك هذا
  .التطهيربشأن . م1994لسنة ) 10(الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم -ح
  .أي فعل آخر نصت عليه اتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد -خ

4 
لرئيس الهيئة أن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصـلة مـن   

وفي حالة ثبوت الجريمة طبقاً للتشريعات النافذة يجوز لـه أن   ,جريمة فساد
لسـنة  ) 152(جز اإلداري رقـم  يأمر بالحجز اإلداري وفقاً ألحكام قانون الح

  .م1970
5 

لموظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضـائي االطـالع   
كما لهم الحصول على المعلومـات مـن الـدوائر     ,على دفاتر المشتبه فيه
وأن يسـتعينوا فـي أداء مهـامهم بمـن يـرون       ,الرسمية وغير الرسمية

ولهم حـق االطـالع علـى كافـة      ,صيناالستعانة بهم من الخبراء والمخت
ولهم حق استدعاء مـن يـرون لزومـاً    , المستندات حتى ولو كانت سرية

  .لسماع أقواله
6 

ـ  وله ـللهيئة بقرار من مجلسها أن تطلب من أي شخص يشتبه في حص
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  .على أموال غير مشروعة أن يبين المصدر المشروع ألمواله
  الفصل الثاني

  يف نظام اهليئة 
7 

يتألف من رئيس " مجلس هيئة مكافحة الفساد"يكون للهيئة مجلس يسمى
 ,ووكيل الهيئة وخمسة أعضاء يمارسون أعمالهم على سبيل التفـرغ التـام  

  .يتم تسميتهم من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة
  :ويختص المجلس بما يلي

  .رسم السياسة العامة للهيئة لتحقيق أهدافها -1
  .تقديم االقتراحات المتعلقة بالتشريعات ذات العالقة بمكافحة الفساد -2
العمل على تفعيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد واالتفاقيـات     -3

الدولية واإلقليمية والثنائية ذات العالقة بمكافحة الفساد بالتنسـيق مـع   
  .الجهات الوطنية المعنية بهذا الشأن

ر الدورية التي تعـدها الهيئـة بشـأن مكافحـة الفسـاد      دراسة التقاري -4
  .والتصديق عليها قبل إحالتها إلى الجهات المختصة

متابعة تنفيذ ليبيا اللتزاماتهـا الدوليـة المترتبـة علـى تصـديقها أو       -5
  .انضمامها إلى االتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد

الدولي في مجال مكافحة  متابعة عمل الهيئة فيما يتعلق بعالقات التعاون -6
الفساد وتقييمها والعمل على تعزيز التعـاون مـع اللجـان والهيئـات     

  .النظيرة
ترشيح ممثلي الهيئة في المنظمات والمـؤتمرات الدوليـة واإلقليميـة     -7

  .المتعلقة بمكافحة الفساد
8 

ـ يرأس الهيئة شخصية مشهود لهـا بالكفا  ة و االسـتقامة والنزاهـة   ي
ـ  ,ال الشفافية ومكافحة الفسادـي مجرة فـوالخب ـ ـويعي ى مـن  ـن ويعف
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امل مـن  ـويع, رار من السلطة التشريعيةـه بقـل استقالتـه وتقبـمنصب
  .رـا معاملة وزيـحيث المرتب والمزاي

9 
تكون والية رئيس الهيئة ووكيلها ومجلس إدارتها مدة ثـالث سـنوات   

  .قابلة للتجديد مرة واحدة
10 

  :يئة غير قابل للعزل وال تنتهي واليته إال في الحاالت التاليةرئيس اله
  .االستقالة -1
  .بلوغ سن التقاعد 2
  .ثبوت عجزه عن القيام بمهامه ألسباب صحية -3
  .تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته -4
  .صدور قرار تأديبي بعزله -5

11 
ويعامل من حيـث  , دولةيعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية لل

وال يجوز إعفاؤه من وظيفة أو نقله , المرتب والمزايا معاملة وكيل الوزارة
  .إال بقرار من السلطة التشريعية  بناء على عرض من رئيس الهيئة

12 

ال يجوز لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها اثناء توليهم 
مارسة  أي نشاط آخر سواء كان ذلـك  وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو م

كما ال يجوز لهم إبرام عقـد أو   ,اًأو خدمي اًأو مالي اًأو صناعي اًالنشاط تجاري
التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسـات العامـة أو تـولي عضـوية     

أو أن يشـتروا أو   ,مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبـة والمراجعـة  
اسطة ممتلكات حكومية بقصد االستغالل ولو كـان  يستأجروا بالذات أو بالو

كما ال يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئاً من ممتلكـاتهم   ,بطريق المزايدة
  .للحكومة

13 
ـ ــيش ـ ـترط في رئيس الهيئ ـ ها وأعضـة ووكيل ـ ــ ها ـاء مجلس



  618رقم الصفحة                                                    )                 6(دد ـــالع
  

ل عـال أو  ـين على مؤهـوا من الليبيين الحاصلـونــها أن يكـوموظفي
وال يجـوز مـنح صـفة     , ة أو االقتصادـانون أو المحاسبي في القـجامع

ويستثنى من شرط المؤهـل   ,الضبط القضائي لغير حملة المؤهالت المذكورة
  .المشار إليه شاغلو الوظائف اإلدارية والكتابية والحرفية

14 
يحلف رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها قبل مباشـرتهم أعمـالهم   

وأن  أحتـرم  , قسم باهللا العظيم أن أكون مخلصـاً لليبيـا  أ(( اليمين التالية 
أقوم بالمهام الموكلـة إلـي    وأن والقوانين واألنظمة المعمول بها, الدستور

  ))وأن أحافظ على أسرار وظيفتي, بكل صدق وأمانة
عضـاء المجلـس أمـام    أويكون حلف اليمين بالنسبة للرئيس والوكيل و

  .فين أمام رئيس الهيئةوبالنسبة للموظ, السلطة التشريعية
15 

يتولى رئيس الهيئة إدارة شـؤونها واإلشـراف اإلداري والفنـي علـى     
وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها فـي  , أعمالها و موظفيها

وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية , القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين
وله على وجـه  , ت المقررة في ميزانية الهيئةعتماداالفيما يتعلق باستخدام ا

  -:الخصوص
  .تمثيل الهيئة في  صالتها مع الغير وأمام القضاء-1
  .إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها -2
  .اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة -3
  .تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها -4
  .إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها إلى السلطة التشريعية -5
  .التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة -6
  .مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة ةأي -7

فـي   او لرئيس الهيئة التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليه
  .هذا القانون لوكيله
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16 
س الهيئة وموظفيها بموجـب قـرار   تحدد المعاملة المالية ألعضاء مجل

  .يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة
17 

يكون تعيين الموظفين بالهيئة وندبهم وإعـارتهم للعمـل بهـا وقبـول     
استقاالتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئـة وفقـاً ألحكـام    

  .التشريعات النافذة
18 

كيل الهيئة وأعضاء مجلسها صفة الضبط القضائي فيما يكون لرئيس وو
كما يجوز منح هذه الصفة لموظفي الهيئـة  , يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون

  .الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة
19 

في غير حاالت التلبس ال يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ اإلجـراءات  
نائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو المـوظفين الـذين   الج

  .يتمتعون بصفة الضبط القضائي إال بإذن من الجهة المختصة
ويصدر اإلذن بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلـس مـن رئـيس    

  .ويصدر اإلذن بالنسبة لسواهم من رئيس الهيئة ,السلطة التشريعية
إبالغ الجهات المختصة بإصـدار اإلذن خـالل   ويتعين في أحوال التلبس 

  .األربع والعشرين ساعة التالية للقبض
20 

للهيئة في سبيل مباشرتها  لمهامها المنوطة بها بموجـب أحكـام هـذا    
رجـال الشـرطة واألجهـزة     من القانون أن تستعين بمن ترى االستعانة به

  .الضبطية األخرى
المسائل المتعلقة بمهامها مـن غيـر   كما لها االستعانة بذوي الخبرة في 

  .ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة ,العاملين بها
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21 
إذا تكشف للهيئة أثناء قيامها باختصاصاتها المنصـوص عليهـا بهـذا    
القانون وجود جريمة من الجرائم الجنائية سواء كانت تلك المتعلقة بجـرائم  

النائب العام للتحقيـق والتصـرف    الفساد أو الجرائم العادية يتم إحالتها إلى
  .فيها

بين لها أن هناك مخالفات مالية أو إدارية فعليها إحالـة األوراق  تأما إذا 
  .إلى هيئة الرقابة اإلدارية التخاذ إجراءاتها فيها وفقاً الختصاصاتها

22 
يجب على الهيئة اتخاذ التدابير الالزمـة لحمايـة الشـهود والخبـراء     

عتداء قد يقع علـيهم بسـبب الشـهادة أو    الجرائم من أي والمبلغين عن ا
  .الخبرة أو التبليغ

23 
وتتبـع   ,يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة

  .في إعدادها القواعد واإلجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة
  الفصل الثالث

  أحكام ختامية وانتقالية
24 

لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فسـاد أن يقـدم    على كل من
  .بالغا عنها إلى الهيئة

25 
عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة ال تقل عـن خمـس    ةمع عدم اإلخالل بأي

ف دينار أو بكلتا العقـوبتين  األأو غرامة مالية ال تزيد عن عشرة  ,سنوات
لمنصوص عليها في الفقرة جريمة من جرائم الفساد ا ةمعاً كل من ارتكب أي

  .من هذا القانون) 3(من المادة ) 7(
26 

  .ادمـاد بالتقـم الفسـط جرائـال تسق
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27 

تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريراً سنوياً عن أعمالهـا يتضـمن   
مالحظاتها وتوصياتها وتبين فيه اإلجراءات التي اتخذتها حيال المخالفـات  

  .تكشفت لها مع إحالة تقارير دورية كلما اقتضى األمر ذلك والتجاوزات التي
28 

على موظفي الهيئة أحكام التشريعات المتعلقة بالوظيفـة العامـة    يتسر
  .فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون

29 

  .يراجع حسابات الهيئة ويعتمد حسابها الخاتمي ديوان المحاسبة
30 

فيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشـريعية بنـاء   تصدر الالئحة التن
  .على عرض  من رئيس الهيئة

31 

بشأن هيئة مكافحة الفساد وتؤول . م2012لسنة ) 63(يلغى القانون رقم 
, كافة أصولها والتزاماتها إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هـذا القـانون  

  .ويلغى كل نص يخالف ذلك
32 

  .وينشر في الجريدة الرسمية, القانون من تاريخ صدورهيعمل بهذا 
  املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هجرية1435/ جمادى اآلخر/14بتاريخ  -
  .ميالدي2014/إبريل/16يوافق  -
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  .م2014لسنة ) 12(قانون رقم 
  .م2014لسنة ) 10(بتعديل القانون رقم 

  قاليةبشأن انتخاب جملس النواب يف املرحلة االنت
  المؤتمر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .م، وتعديالته2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
م، بشأن انتخاب النواب في المرحلة 2014لسنة ) 10(القانون رقم  -

  .االنتقالية
المنعقد ) 186(رقم  العادي باجتماعهوعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام  -

هجرية، الموافق  1435/ اآلخرىجماد/ 29بتاريخ  يوم الثالثاء
  .م2014/إبريل/29

  :آالتيأصدر القانون 
  )1(مادة 

أينما وردت ) الدائرة االنتخابية(بعبارة ) المركز االنتخابي(تستبدل عبارة 
مرحلة مجلس النواب في الانتخاب م، بشأن 2014لسنة ) 10(بالقانون رقم 

  .االنتقالية والجدول المرفق  به
  )2(دة ما

من القانون المبين بالمادة األولى بحيث يجري نصها ) 15(تعدل المادة 
  :على النحو اآلتي

 اإليراداتيتضمن مجموع للمفوضية يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصالً (
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النتخابية التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته ا
  ).وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االقتراع

  )3(مادة 
ة ـرة ثانيـان فقـالف البيـون السـن القانـم) 21(اف إلى المادة ـتض

  :ا يليـون كمـتك
م ـن لحسية بين المتساويـوات تجرى القرعـاوي األصـة تسـوفي حال(
  )ابـة االنتخـنتيج

  )4(مادة 
الرسمية وفي وسائل  بالجريدةخ صدوره، وينشر يعمل بهذا القرار من تاري

  .اإلعالم المتاحة ويلغى كل ما يخالفه
  العام الوطنياملؤمتر 

  :صدر في طرابلس
  هجرية1435/جمادى اآلخر/29بتاريخ 

 .م2014/إبريل/29وافق الم
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  املؤمتر الوطني العام قرار 
  .م2014لسنة ) 1( رقم

  يف شأن تشكيل جلنة لتقصي احلقائق
  .د مهامهاوحتدي 

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

. م2011/أغسـطس /3على اإلعالن الدستوري المؤقـت الصـادر فـي     -
  .وتعديالته

شأن اعتمـاد  ب. م2013لسنة ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -
  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام

اجتماعه العـادي السـابع    ام فيوعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني الع -
  .م2013/نوفمبر/3بعد المائة المنعقد يوم األحد الموافق  والثالثين

  :صدر القرار اآلتي
 

  :تُشكل لجنة على النحو اآلتي
  .محمود سالمة الغرياني           عضو المؤتمر الوطني العام/السيد -1
  .عضو المؤتمر الوطني العام السنوسي سالم القمي            /السيد -2
  .على الرفاعي زوبي               عضو المؤتمر الوطني العام/السيد -3
  .خالد عمار المشري               عضو المؤتمر الوطني العام/السيد -4
  .عبدالسالم عبداهللا نصية          عضو المؤتمر الوطني العام/السيد -5
  .عضو المؤتمر الوطني العام          سعاد محمد قنور      /السيدة -6
  .صالح يونس مصباح             عضو المؤتمر الوطني العام/السيد -7
  .صفوان أحمد ميالد               عضو المؤتمر الوطني العام/السيد -8
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  .وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً
 

ئق وجمع المعلومـات المتعلقـة   تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقا
تسـعمائة مليـون دينـار ليبـي     .) ل.د 900.000.000(بصرف مبلغ قدره 

  .لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع
وللجنة في سبيل ذلك االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة به وتنتهـي  

  .أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر
 

  .وعلى كل فيما يخص تنفيذه. ا القرار من تاريخ صدورهيعمل بأحكام هذ
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  .صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع األول/1: بتاريخ

  .م2014/ينايـــر/2: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار 
  .م2014لسنة  )2(رقم 

  .يف شأن اعتماد انتخاب مقرر املؤمتر الوطني العام
  :وطني العاماملؤمتر ال

  :بعد االطالع 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري الصادر في -
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
بـع  وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الرا   -

  .م2013/ديسمبر/31ن بعد المائة المنعقد يوم الثالثاء الموافق يوالخمس
  :صدر القرار اآلتي

 

مقرراً للمـؤتمر الـوطني   محيد معمر الروميـي، /يعتمد انتخاب السيد
  .امـالع

 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كـل حكـم يخالفـه،    
  .الجريدة الرسمية وينشر في

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  .صدر في طرابلس

  .هـ1435/ربيع األول/1: بتاريخ
  .م2014/ينايـــر/2: الموافق
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  املؤمتر الوطني العامقرار 
  .م2014لسنة  )3( رقم

  يف شأن قبول استقالة
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد اإلطالع على -
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3در في اإلعالن الدستوري المؤقت الصا -
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
بشأن انتخاب المـؤتمر الـوطني   . م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .العام وتعديالته
الدين عمر بادي، عضو المـؤتمر   صالح/ وعلى الطلب المقدم من السيد -

الوطني العام في شأن إعفائه مـن مهامـه بـالمؤتمر، المـؤرخ فـي      
  .م2014/يناير/19

وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثـامن     -
ربيــع /18ن بعــد المائــة المنعقــد يــوم األحــد بتــاريخ يوالخمســ

  .م2014/يناير/19الموافق . هـ1435/األول
  :صدر القرار اآلتي

 

مـن عضـوية المـؤتمر     صالح الدين عمر بادي،/ تُقبل استقالة السيد
  .الوطني العام

 

  .يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع األول/19: بتاريخ

  .م2014/يناير/ 20: الموافق
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  املؤمتر الوطني العامقرار 
  .م2014لسنة  )4(رقم 

  بشأن إعالن حالة النفري والتعبئة العامة
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .لعاموعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني ا -
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه االستثنائي المنعقد  -

ــاريخ   ــبت بت ــوم الس ــع األول/17ي ـــ1435/ربي ــق . ه المواف
  .م2014/يناير/18

  :صدر القرار اآلتي

1 

تُعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافـق ومؤسسـات الدولـة    
رجة االسـتعداد القصـوى لـدى المؤسسـات     وترفع د ,المدنية والعسكرية

العسكرية واألمنية تحسباً ألي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنهـا أو  
  .استقرارها

2 

على جميع الموظفين والجهات االعتبارية العامة والخاصة تقديم الـدعم  
المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية فـي العمـل علـى    

  .ثباب األمن وتحقيق سيادة القانوناست
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3 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريـدة الرسـمية   
  .التنفيذ موضعوعلى كل المعنيين به وضعه  ,ووسائل اإلعالم المتاحة

  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/ربيع األول/20: بتاريخ
 .م2014/نايري/21: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2014لسنة  )5(رقم  

  بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على - 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي السـتين    وعلى -

ـ 1435/ربيـع األول /20بعد المائة المنعقد يوم الثالثـاء بتـاريخ    . ـه
  .م2014/يناير/21الموافق 

  :أصدر القرار اآلتي
 

كلف وزارات الخارجية واالتصاالت واإلعالم كل فيما يخصـها باتخـاذ   تُ
ة التي تكفل وقف ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائية اإلجراءات الالزم

أو التي تعمل على زعزعـة أمـن    ,المعادية لثورة السابع عشر من فبراير
  .نيأو زرع الفتنة والشقاق بين الليبي ,واستقرار البالد

 

على الحكومة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ضد الدول أو الشركات التي 
نـع أو تتهـاون فـي اتخـاذ     توتم ,ها بث القنوات السالفة البيانيصدر من

دون  -اءات الجدية بشأن المساعدة في وقف بثها اإلعالمي والحيلولة اإلجر
  .استمرارها على النحو الموضح بالمادة األولى من هذا القرار
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يلغى كـل حكـم يخالفـه   عمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وي، 
وعلى كل المعنيـين بـه    ,نشر بالجريدة الرسمية ووسائل اإلعالم المتاحةوي

  .وضعه موضع التنفيذ
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع األول/21 :بتاريخ

  .م2014/يناير/22 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2014لسنة ) 6(رقم  

  ر ونائبيهبشأن تفويض رئيس املؤمت
  يف معاجلة األوضاع األمنية الطارئة

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على - 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي السـتين   -

ـ 1435/ربيـع األول /20بعد المائة المنعقد يوم الثالثـاء بتـاريخ    . ـه
  .م2014/يناير/21الموافق 

  :أصدر القرار اآلتي
 

في معالجة ) بيهالرئيس ونائ(فوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام تُ
 والملحة التي تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ةاألوضاع األمنية الطارئ

بالتواصل مع اإلدارات والمؤسسات المدنية والعسكرية وكتائب وتشـكيالت  
الثوار المنضوية تحت لواء رئاسة األركان فيما يتعلق بممارسة صـالحيات  

  .وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد ,القائد األعلى للجيش الليبي
 

يـ كـل  لغى عمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وي  ،م يخالفـه حك
وعلى كل المعنيـين بـه    ,نشر بالجريدة الرسمية ووسائل اإلعالم المتاحةوي

  .وضعه موضع التنفيذ
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع األول/21 :بتاريخ

  .م2014/يناير/22 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2014لسنة ) 7(رقم  

  د انتخابات اهليئة بشأن حتديد موع
  .لصياغة الدستورالتأسيسية  

  :املؤمتر الوطني العام
  :طالع علىالبعد ا - 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسـية . م2013لسنة ) 17(وعلى القانون رقم  -

  .لصياغة مشروع الدستور
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثـاني     -

ربيــع /27بعــد المائــة المنعقــد يــوم الثالثــاء بتــاريخ  ينوالســت
  .م2014/يناير/28الموافق. هـ1435/األول

  :أصدر القرار اآلتي
 

حديد موعـد انتخـاب   تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام في ت
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتنسيق مع المفوضية الوطنية 

وكذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشـأن ترتيـب برنـامج     ,نتخاباتالالعليا ل
  .إعالمي يتم فيه اإلعالن رسمياً عن موعد انتخابات الهيئة المذكورة

 

  .تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية يعمل بأحكام هذا القرار من
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  :صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع األول/28: بتاريخ

  .م2014/يناير/29: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2014لسنة  )8(رقم  

  .استقالة شأن قبول يف
  :املؤمتر الوطني العام

  - :طالع علىالبعد ا - 
  .م وتعديالته2011/أغسطس/ 3ن الدستوري المؤقت الصادر في اإلعال -
م فـي شـأن   2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي المؤتمر الوطني العام
م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام 2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .وتعديالته
فريحة خليفة البركاوي عضـو المـؤتمر   / المقدم من السيدةوعلى الطلب  -

ـ  االوطني العام في شأن إعفائه المـؤرخ فـي   , بـالمؤتمر  امن مهامه
  .م2014/يناير/26

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الثالـث    -
. هـ1435/ربيع الثاني/3ن بعد المائة المنعقد يوم االثنين بتاريخ يوالست

  .م2014/فبراير/3الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

 

من عضـوية المـؤتمر    ,فرحية خليفـة الربكـاوي/ ستقالة السيدةاتُقبل 
  .الوطني العام

 

  .وينشر في الجريدة الرسمية, يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  .سصدر في طرابل
  .هـ1435/ثانيربيع ال/2: بتاريخ

  .م2014/فبراير/2: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2014لسنة  )9(رقم  

  استقالةيف شأن قبول 
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على - 
  .وتعديالته.م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(لعام رقم وعلى قرار المؤتمر الوطني ا -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام اعتماد
بشأن انتخاب المـؤتمر الـوطني   . م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .العام وتعديالته
إبراهيم حسن الغريـاني عضـو المـؤتمر    /وعلى الطلب المقدم من السيد -

هامـه بـالمؤتمر، المـؤرخ فـي     الوطني العام  في شأن إعفائه مـن م 
  .م2014/فبراير/3

وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثالـث     -
. هـ1435/ربيع الثاني/3ثنين بتاريخ إلن بعد المائة المنعقد يوم ايوالست

  .م2014/فبراير/3الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

 

مـن عضـوية المـؤتمر     حسن الغرياني إبراهيم/السيد استقالةتُقبل 
  .الوطني العام

 

  .يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  .صدر في طرابلس
  .هـ1435/انيثربيع ال/2: بتاريخ

  .م2014/فبراير/2: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار 
  .م2014لسنة  )10( مرق

  قالةتيف شأن قبول اس
  :املؤمتر الوطني العام

  - :بعد االطالع على - 
  .م وتعديالته2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
م فـي شـأن   2013لسـنة  ) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام 2012لسنة ) 4( لى القانون رقموع -

  .وتعديالته
عضـو  , عبد الـرزاق المهـدي الـزوين   / وعلى الطلب المقدم من السيد -

المؤرخ فـي  , ئه من مهامه بالمؤتمرفاالمؤتمر الوطني العام في شأن إع
  .م2014/فبراير/9

اجتماعه العادي الخـامس   خلص إليه المؤتمر الوطني العام في وعلى ما -
ـ 1435/ربيع الثاني/9ن بعد المائة المنعقد يوم األحد بتاريخ يوالست  .هـ

  .م2014/فبراير/9الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

 

من عضوية المـؤتمر   عبد الرزاق املهدي الـزوين/ قبل استقالة السيدتُ
  .الوطني العام

 

وينشر في الجريدة الرسمية, قرار من تاريخ صدورهعمل بأحكام هذا الي.  
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .م1435/ثانيربيع ال/10 :بتاريخ

  .م2014/فبراير/10 :الموافق
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  املؤمتر الوطن العام قرار
  .م2014لسنة  )11( رقم 

  .يف شأن قبول استقالة
  :املؤمتر الوطني العام 

  :بعد االطالع على - 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
فـي شـان   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
بشأن انتخاب المـؤتمر الـوطني   . م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .العام وتعديالته
محمد الصافي إبراهيم األنصـاري عضـو   / على الطلب المقدم من السيدو -

, المؤتمر الوطني العام في شأن قبول استقالته مـن عضـوية المـؤتمر   
  .م2014/فبراير/9المؤرخ في 

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السـادس   -
ربيــع /11خ ن بعــد المائــة المنعقــد يــوم الثالثــاء بتــارييوالســت

  .م2014/فبراير/11الموافق . هـ1435/الثاني
  :صدر القرار اآلتي

 

مـن عضـوية    ,حممد الصايف إبراهيم األنصـاري/ تُقبل استقالة السيد
  .المؤتمر الوطني العام

 

  .وينشر في الجريدة الرسمية, يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
  ليبيا -وطني العام املؤمتر ال

  .صدر في طرابلس
  .هـ1435/لثانيبيع ار/12 :بتاريخ

  .م2014/فبراير/12 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2014لسنة  )12(رقم  

  بشأن تشكيل جلنة إلعداد مقرتح بتعديل اإلعالن
  .الدستوري ومقرتح قانون انتخابات عامة 

  :املؤمتر الوطني العام
  :ع علىبعد االطال - 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السـادس   -

ربيــع /11والســتين بعــد المائــة المنعقــد يــوم الثالثــاء بتــاريخ 
  .م2014/فبراير/11 الموافق. هـ1435/الثاني

  :أصدر القرار اآلتي
 

كون ستة منهم من أعضاء المؤتمر يعضواً عشر تُشكل لجنة من خمسة 
كما هـو مبـين بالمـادة     ,وتسعة من خارج أعضاء المؤتمر ,الوطني العام

  .الثانية من هذا القرار
 

  :تتكون اللجنة من السادة
  .منصف محمد حويل -1
  .عبد السالم إبراهيم الصفراني -2
  .محمود سالمة الغرياني -3
  .محمد عبد اهللا التومي -4
  .أحمد محمد لنقي -5
  .صالح يونس ناجي -6
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  .عصام يوسف الماوى -7
  .الكوني على اعبوده -8
  .محمود مفتاح جربوع -9

  .محمد الهاشمي الحراري -10
  .عبد الوهاب محمد ابسيكرى -11
  .قصيرأحمد محمود ال -12
  .منصور ميالد يونس -13
  .كامل المقهور ةعز -14
  .أحمد يونس فنوش -15

 

في اجتماعها األول باختيار رئيس لها ونائب لـه ومقـرر    ,تقوم اللجنة
  .وذلك بطريق التوافق أو االقتراع السري ،للجنة

 

ومقتـرح قـانون    تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل اإلعالن الدستوري
) ب(والبنـد  ) 11(انتخابات عامة لتطبيق المرحلة االنتقالية الواردة بالفقرة 

  .من اإلعالن الدستوري) 30(من المادة ) 12(من الفقرة 
 

وإنجـاز  , م2014/فبراير/15يتعين على اللجنة مباشرة عملها من تاريخ 
المشار إليهما بالمادة السـابقة  مقترح التعديل الدستوري وقانون االنتخابات 

  .خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اجتماعها األول) 15(خالل مدة 
 

الخصوصـية الثقافيـة    على اللجنة التواصل مع المكونات الليبيـة ذات 
بهدف إنجاز المهام المنوطـة بهـا   ) الطوارق -التبو  -األمازيغ (واللغوية 

وبأكبر قدر ممكن من التوافـق بشـأن الحقـوق    ومقبول  يعلى نحو مرض
  .خاصة بهذه المكوناتالوالمطالب 
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يحق للجنة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها االسـتعانة بمـن تـرى    
  .ضرورة االستعانة به والحصول على الدعم المطلوب

 

في الجريدة الرسـمية   وينشر, يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
وعلى كـل فيمـا    ,ويخطر به جميع أعضاء اللجنة ,ووسائل اإلعالم المتاحة

  .يخصه وضعه موضع التنفيذ
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  :صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع الثاني/12بتاريخ 

  .م2014/فبراير/12الموافق 
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  م2014لسنة )13(رقم 

   يف شأن قبول استقالة
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
. م2011أغسـطس   3على اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الصـادر فـي     -

  .وتعديالته
في شأن اعتمـاد  .م 2013لسنة )62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم-

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
توفيق إبريـك  /قدم من السيدوعلى طلب االستقالة من عضوية المؤتمر الم-

  .الشهيبي عضو المؤتمر الوطني العام
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي السـابع   -

ربيــع /13ن بعــد المائــة المنعقــد يــوم الخمــيس بتــاريخ يوالســت
  .م2014/فبراير/13الموافق . هـ1435/الثاني

  :صدر القرار اآلتي
 

توفيق إبريك الشهيبي من عضوية المؤتمر الـوطني  /قالة السيدتقبل است
  .امـالع

 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول االسـتقالة المشـار إليهـا فـي     
  .وينشر في الجريدة الرسمية. م2014/فبراير/13

  ليبيا- املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/ربيع الثاني/16بتاريخ 
  .م2014/فبراير/16لموافق ا
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  م2014لسنة )14(رقم 

  ة ستقاليف شأن قبول ا
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
. م2011أغسـطس   3على اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الصـادر فـي     -

  .وتعديالته
في شأن اعتماد . م2013لسنة )62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .عديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامت
بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام . م2012لسنة  )4(وعلى القانون رقم -

  .وتعديالته
عضو المؤتمر  يتعبدالمجيد المهدي الزنتو/وعلى الطلب المقدم من السيد-

في شأن قبول اسـتقالة مـن المـؤتمر ، المـؤرخ فـي       الوطني العام
  .م2014/فبراير/14

خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثـامن     وعلى ما-
. هـ1435/ربيع الثاني/16ن بعد المائة المنعقد يوم األحد بتاريخ يوالست

  .م2014/فبراير/16الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

 

مـن عضـوية     يتعبدايـد املهـدي الزنتـو/السـيد استقالةتقبل 
  .وطني العامالمؤتمر ال

 
وينشر في الجريدة .م2014/فبراير/16يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ

  .الرسمية
  ليبيا-املؤمتر الوطني العام                                                    

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع الثاني/18بتاريخ 

  .م2014/فبراير/18الموافق 
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  ؤمتر الوطني العامامل قرار
  م2014لسنة  )15(رقم 

  يف شأن تصويب قرار
  املؤمتر الوطني العام 

  :بعد االطالع
. م2011/أغسـطس /3على اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الصـادر فـي     -

  .وتعديالته
في شأن اعتمـاد  . م2013لسنة )62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم-

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
بشـأن تشـكيل   . م2014لسنة )12(قرار المؤتمر الوطني العام رقم وعلى-

توري ومقترح قانون انتخابـات  لجنة إلعداد مقترح بتعديل اإلعالن الدس
  .ةـعام

  :صدر القرار اآلتي
 

فـي مادتـه   . م2014لسنة )12(يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 
  -:الثانية وذلك على النحو اآلتي

  .أحمد يونس فنوش/السيد:اخلطأ
  .يونس عمر فنوش/السيد:الصواب

 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى 
  .كل فيما يخصه تنفيذه

  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/ربيع الثاني/25بتاريخ 
  .م2014/فبراير/25الموافق 
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  م2014لسنة )16(مرق قرار
  يف شأن قبول استقالة

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

. م2011. إغسـطس  3على اإلعالن الدستوري المؤقـت الصـادر فـي    -
  .وتعديالته

في شأن اعتماد . م 2013لسنة )62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم-
  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

عبدالناصـر  /ضوية المؤتمر المقدم من السـيد وعلى طلب االستقالة من ع-
مفتــاح الســكالني عضــو المــؤتمر الــوطني العــام المــؤرخ فــي 

  .م2014/فبراير/24
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الواحـد   -

ربيـع  /25والسبعون بعـد المائـة المنعقـد يـوم الثالثـاء بتـاريخ       
  .م2014/يرفبرا/25الموافق . هـ1435/الثاني

  :صدر القرار اآلتي
 

من عضوية المؤتمر  عبدالناصر مفتـاح السـكالني/تقبل استقالة السيد
  .ام ـالوطني الع

 
 فـي  يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول االسـتقالة المشـار إليـه   

  .وينشر في الجريدة الرسمية.م 2014/فبراير/25
  ليبيا-عام املؤمتر الوطني ال

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/ربيع الثاني/25بتاريخ 

  .م2014/فبراير/25الموافق 
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  م2014لسنة )17(رقم قرار
  يف شأن قبول استقالة

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

. م2011. إغسـطس  3على اإلعالن الدستوري المؤقـت الصـادر فـي    -
  .وتعديالته

في شأن اعتماد . م 2013لسنة )62(قموعلى قرار المؤتمر الوطني العام ر-
  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

عبـداللطيف  /وعلى طلب االستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السـيد -
  .رمضان المهلهل عضو المؤتمر الوطني العام 

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الواحـد   -
ربيـع  /25قـد يـوم الثالثـاء بتـاريخ     والسبعون بعـد المائـة المنع  

  .م2014/فبراير/25الموافق . هـ1435/الثاني
  :صدر القرار اآلتي

 

عبداللطيف رمضان المهلهل من عضـوية المـؤتمر   /تقبل استقالة السيد
  .امــالوطني الع

 

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول االسـتقالة المشـار إليهـا فـي    
  .وينشر في الجريدة الرسمية. م2014/فبراير/25

  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/ربيع الثاني/25بتاريخ 
  .م2014/فبراير/25الموافق 
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  م2014لسنة ) 18(قرار رقم
  باإلذن ملصرف ليبيا املركزي بتقديم سلفة 

  إىل وزارة املالية باحلكومة املؤقتة
  لعام املؤمتر الوطني ا
  :بعد االطالع على

.  م2011/أغسـطس   3اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الصـادر فـي      -
  .وتعديالته

  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
وتعديالته والئحة الميزانيـة والحسـابات   , قانون النظام المالي للدولة -

  .والمخازن
  .بشأن المصارف. م2005لسنة ) 1(القانون رقم-
  .م2013بشأن الميزانية العامة لسنة . م2013لسنة ) 7(قمالقانون ر -
وعلى المذكرة المقدمة من السيد وزير الكهرباء المتضمنة طلب مبلـغ   -

  .مليار دينار لتغطية العجر وإصالح االضرار بالشبكة العامة للكهرباء
وعلى ما تم االتفاق عليه بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يـوم   -

  .م25/2/2014الموافق ,  هجرية1435/ربيع اآلخر/ 25بتاريخ الثالثاء 
  أصدر القرار اآلتي

 

يؤذن لمصرف المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة مليار دينار 
لمعالجة األزمة الفنية التي تواجه الشركة ) ل.د 1,000,000,000(ليبي فقط 

  .العامة للكهرباء
 

ضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة تخ
  :الحادية عشر من قانون المصارف للضوابط التالية
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تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهايـة شـهر    -أ
  .م2014فبراير 

على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربـع الثالـث مـن      -ب
  .م2014السنة المالية 

, في حالة عدم قيام  وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعد المـذكور  -ج 
يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق فـي أي  

  .من حسابات أخرى لوزارة المالية
يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحددة في المادة األولى  -د

هذا القرار لمعالجة المعوقات الفنية التي تواجـه الشـركة العامـة     من
  .للكهرباء

 

على وزارة المالية تنفيذ صرف السلفة إلى الشـركة العامـة للكهربـاء    
  .بالسرعة القصوى

 

  .يعمُل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
  طني العاماملؤمتر الو

  - :صدر في طرابلس
  .هجرية1435/ربيع الثاني/26بتاريخ  -
  .م 2014/فبراير/ 26الموافق -
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 19(قرار رقم

  بشأن تبعية مركز الرقابة على  األغذية واألدوية
  -:بعد االطالع على

  .تهوتعديال, م2011/أغسطس 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .العام الوطني النظام الداخلي للمؤتمر -
  .الرقابة اإلدارية هيئة بشأن .م2013لسنة ) 20(القانون رقم -
بنقل تبعية مركز الرقابة على األغذيـة   .م2012لسنة ) 118(القرار رقم  -

  .واألدوية إلى مجلس الوزراء
ـ    مدير وعلى كتاب - رقم عام مركز الرقابة على األغذيـة واألدويـة ذو ال

ـ  .م11/11/2013بتاريخ ) م2013/   440 د -غ-ر-م(اإلشاري ن أبش
  .السلطة التشريعية ىطلب نقل تبعية المركز من السلطة التنفيذية إل

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الواحـد    -
/ ربيـع الثـاني  /25يوم الثالثاء بتـاريخ  , والسبعون بعد المائة المنعقد

  .م25/02/2014الموافق  .هـ 1435
  أصدر القرار اآلتي

1 
  .غذية واألدوية إلى هيئة الرقابة اإلداريةتنقل تبعية مركز الرقابة على األ

2 
وفـي   ,وينشر بالجريدة الرسـمية , يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

  .وسائل اإلعالم المتاحة
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 

  :ي طرابلسصدر ف
  .هـ1435/ربيع الثاني/27بتاريخ 

  .م2014/فبراير /27الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 20(قرار رقم 

  بشأن قبول استقالة
  :بعد االطالع

 .م2011/أغسـطس  / 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصـادر فـي    -
  .وتعديالته

فـي شـأن    .م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -
  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

سالم محمد عبـد  / وعلى طلب االستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من  -
  .اللطيف بوجنات عضو المؤتمر الوطني العام

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الثـاني    -
ـ   األول  يجمـاد / 1وم األحـد بتـاريخ   والسبعون بعد المائة المنعقـد ي

  .م2014/مارس/ 2الموافق  .هـ1435/
  :صدر القرار اآلتي

 

سالم محمد عبد اللطيـف بوجنـات مـن عضـوية     / تُقبل استقالة السيد
  .المؤتمر الوطني العام

 

 ول االستقالة المشار إليهـا قب ,يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
  .وينشر في الجريدة الرسمية .م2014/مارس/2في

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس

  .هـ1435/جمادى األول / 4بتاريخ 
  .م2014مارس /5الموافق 
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 قرار املؤمتر الوطني العام
م2014لسنة ) 21(رقم قرار   

  بشأن قبول إستقالة
 املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
, م2011/أغسـطس  / 3الدستوري المؤقت الصـادر فـي    على اإلعالن -

  .وتعديالته
في شأن اعتماد .م2013لسنة ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
عادل عبد الحميد / وعلى طلب االستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من  -

  .علي الشرشاري عضو المؤتمر الوطني العام
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الثـاني    -

جمـادى األول  / 1والسبعون بعد المائة المنعقـد يـوم األحـد بتـاريخ     
  .م2014/مارس/ 2الموافق  .هـ1435/

  :صدر القرار اآلتي
 

عادل عبد الحميد علي الشرشـاري مـن عضـوية    / تُقبل استقالة السيد
  .الوطني العامالمؤتمر 

 
ول االستقالة المشار إليهـا  يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره قب

  .وينشر في الجريدة الرسمية .م2014/مارس/2في 
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هـ1435/جمادى األول / 4بتاريخ 

  .م2014 /مارس/5الموافق 
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العامقرار املؤمتر الوطني   
م2014لسنة ) 22(رقم  قرار   

  يف شأن قبول استقالة
  :املؤمتر الوطني العام

  :على بعد االطالع -
  .وتعديالته.م2011/أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .ي العاماعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطن
بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام . م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم -

  .وتعديالته
عضـو  , أحمد سالم منصور بـن صـويد  / وعلى الطلب المقدم من السيد -

المؤرخ فـي  ,المؤتمر الوطني العام  في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر
  .م7/2/2014

م فـي اجتماعـه العـادى الرابـع     وعلى خلص إليه المؤتمر الوطني العا -
جمـادي األول  /18والسبعون بعد المائة المنعقد يـوم األحـد بتـاريخ    

  .م9/3/2014الموافق .هــ 1435/

  :صدر القرار اآلتي
 

من عضوية المـؤتمر  , أحمد سالم منصور بن صويد/ تقبل استقالة السيد
  .الوطني العام
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وينشر فـي الجريـدة   . م7/02/2014القرار من تاريخ يعمل بأحكام هذا 
  .الرسمية

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس   
  .م2014/مارس/ 9بتاريخ  -
 .هـ1435/ جمادي األول / 8الموافق  -
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 قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 23(قرار رقم 

  بشأن سحب الثقة من رئيس احلكومة املؤقتة
  :ر الوطني العاماملؤمت

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته .م2011/أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
في شأن تعيين رئـيس   .م2012لسنة ) 9(قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
في شأن منح الثقـة  . م2012لسنة ) 10(لعام رقمقرار المؤتمر الوطني ا -

  .للحكومة المؤقتة
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس و  -

  .م11/03/2014السبعين بعد المائة المنعقد يوم الثالثاء الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

1 

د    /السید تسحب الثقة من رئـيس الحكومـة المؤقتـة     دان محم ي زی , عل
دفاع  , الرحمن الثني عبد اهللا عبد/ ویكلف السید ر ال برئاسـة الحكومـة   , وزی

جديد خـالل مـدة    راءف رئيس وزيلي حين تكلإير أعمال يوتظل حكومة تس
  .أسبوعين وبأغلبية مائة وعشرين صوتاً
2 

ة وينشر في الجريدة الرسـمي , يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
  .وفي وسائل اإلعالن المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هـ1435/جمادي األول/ 10بتاريخ  -
  .م2014/مارس/ 11الموافق  -
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 قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 24(قرار رقم 

  يف شأن قبول استقالة  
  :العاماملؤمتر الوطني 

  :بعد االطالع
. م2011/أغسـطس  / 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصـادر فـي    -

  .وتعديالته
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
ي العـام  بشأن انتخاب المؤتمر الوطن.م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم -

  .وتعديالته
عضـو  , أمينة محمد بشـير المغيربـي  / وعلى الطلب المقدم من السيد  -

المـؤرخ  , المؤتمر الوطني العام  في شأن إعفائها من مهامها بالمؤتمر
  .م2014/مارس/17في 

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي السـابع    -
جمـادى األول  /  26وم االثنـين بتـاريخ   والسبعون بعد المائة المنعقد ي

  .م3/2014/ 17هـ الموافق 1435/

  :صدر القرار اآلتي
 

من عضوية المـؤتمر  , أمينة محمد بشير المغيربي/ تقبل استقالة السيدة
  .الوطني العام
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وينشـر فـي   . م2014/مـارس /17يعمل بأحكام هذا القرار من تـاريخ  
  .سميةالجريدة الر

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس

  .م2014/مارس/ 19بتاريخ  -
  .هـ1435/جماد األول/ 28الموافق -
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 قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة ) 25(قرار رقم 

  بشأن استئناف العملية االنتخابية 
  واملراكز االنتخابيةيف بعض الدوائر 

  املؤمتر الوطني العام
  :الع علىبعد االط

. م2011/أغسـطس  / 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصـادر فـي    -
  .وتعديالته

  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشأن إنشاء المفوضية الوطنيـة العليـا   . م2013لسنة ) 8(القانون رقم  -

  .لالنتخابات
  .بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية .م2013لسنة  17القانون رقم  -
  .بشأن تعديل قانون العزل السياسي .م2013لسنة ) 28(قانون رقم ال -
) 178(وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم -

ـ 1435/ جمـادي األول /22المنعقد يوم األحد بتـاريخ   الموافـق   .هـ
  .م23/3/2014

  :تيأصدر القرار اآل
1 

اب الهيئة التأسيسية لصـياغة مشـروع   تستأنف العملية االنتخابية النتخ
الدستور في الدوائر والمراكز االنتخابية التي تعذر فيهـا اسـتكمال عمليـة    

وتم حجب نتائجهـا، وفـق نفـس     2014فبراير  26و  20االقتراع يومي 
  .اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص
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2 

مراكز االنتخابيـة  تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم االقتراع للدوائر وال
  .المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقاً للقانون

3 

على الحكومة المؤقتة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين االنتخابات، وتقديم 
  .كافة الدعم المطلوب إلجرائها

4 

والمراكز االنتخابيـة  تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم االقتراع للدوائر 
  .المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقاً للقانون

5 

على الحكومة المؤقتة اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة لتـأمين االنتخابـات     
  .التكميلية، وتقديم كافة الدعم المطلوب إلجرائها

6 

وفـي   ،شر بالجريدة الرسـمية وين ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ،وسائل اإلعالم المتاحة

  
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .هـ1435/جمادي األول/ 23بتاريخ 

  .م2014/مارس/24الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة ) 26(رقم 

  اب اهليئة بشأن إجراء انتخابات تكميلية النتخ
  لصياغة مشروع الدستورالتأسيسية 

  
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011/أغسطس / 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشأن إنشاء المفوضية الوطنيـة العليـا   . م2013لسنة ) 8(القانون رقم  -

  .اتلالنتخاب
  .بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية. م2013لسنة  17القانون رقم  -
  .بشأن تعديل قانون العزل السياسي. م2013لسنة ) 28(القانون رقم  -
) 178(وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم -

ـ 1435/ جمـادي األول /22المنعقد يوم األحد بتـاريخ   الموافـق  . هـ
  .م23/3/2014

  :أصدر القرار اآلتي
1 

بالـدائرتين  ) الزاوية(تُجرى انتخابات تكميلية في الدائرة الرئيسة الرابعة 
التـي لـم   ) مدن الجبل بكافة قراهـا (والخامسة ) زوارة(الفرعيتين الثالثة 

ات القـانون رقـم   ـط واشتراطـابية وفق ضوابـتشارك في العملية االنتخ
هيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدسـتور، علـى أن   بشأن انتخاب ال) 17(
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يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص لمكـون  
  .األمازيغ فقط

2 

للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات وضع اللوائح التنظيمية واإلجراءات 
والمراكز االنتخابية  التنفيذية الكفيلة بإجراء االنتخابات التكميلية في الدوائر

المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار، ولها في ذلك تحديد المواعيـد  
  .الزمنية الالزمة الستكمال كافة مراحل االنتخابات التكميلية

3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسـمية، وفـي   
  .يخصه وضعه موضع التنفيذ وسائل اإلعالم المتاحة، وعلى كل فيما

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/جمادي األول/ 23بتاريخ 
  .م2014/مارس/24الموافق 
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   قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة ) 27(رقم 

  زي ـأن اإلذن ملصرف ليبيا املركــبش
  ة ـح سلفة إىل وزارة املاليـمبن

  )ميزانية طوارئ( 
  وطني العاماملؤمتر ال

  -:بعد االطالع على
 03اإلعالن الدستوري، الصادر عن المجلس الـوطني االنتقـالي، فـي     -

  .وتعديالته. م2011/ 08/ 03هـ، الموافق 1432رمضان 
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وتعديالته -
  .وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديالته -
  .بشأن المصارف وتعديله. م2005لسنة ) 1(م وعلى القانون رق -
) 179(وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم     -

/ مـارس / 25هــ، الموافـق   1435جمـادي األول   24المنعقد يوم الثالثاء 
  .م2014

  :أصدر القرار اآلتي
 

الماليـة بقيمـة    يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سـلفة إلـى وزارة  
ملياران وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي في ) 2,550,000,000,00(

الدفاع والداخليـة والعـدل   (المجاالت األمنية والخدمية المتمثلة في قطاعات 
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، على أن تـوزع  )والكهرباء والمياه والصحة وديوان المؤتمر الوطني العام
  :المخصصات على النحو التالي

  ).1,000,000,000,00(مليار دينار : ع واألركان العامةوزارة الدفا -1
  ).300,000,000,00(ثالثمائة مليون دينار : وزارة الداخلية -2
  ).100,000,000,00(مائة مليون دينار : وزارة العدل -3
سـتمائة مليـون دينـار    ): الكهرباء، المياه، الصـحة (الخدمات العامة  -4

)600,000,000,00.(  
  ).500,000,000,00(خمسمائة مليون دينار ): الدعم(المحروقات  -5
ــام   -6 ــوطني الع ــؤتمر ال ــوان الم ــار  : دي ــون دين ــون ملي خمس

)50,000,000,00.(  

 

تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة 
  :الحادية عشرة من قانون المصارف للضوابط التالية

لفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهاية شـهر  تحول قيمة الس -1
  .م2014مارس 

  .م2015على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية السنة المالية  -2
في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعـد المـذكور،    -3

أي يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق فـي  
  .من حسابات أخرى لوزارة المالية

يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحـددة فـي المـادة     -4
ة التـي تواجههـا   ـة األزمة الماليـرار لمعالجـن هذا القـى مـاألول
  .ورةـاعات المذكـالقط
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لى مـن  توزع المبالغ على أوجه اإلنفاق المنصوص عليها في المادة األو
هذا القانون عن طريق لجنة برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر الـوطني  

  -:العام وعضوية كل من
  .وزير المالية -
  .وزير التخطيط -
  .رئيس ديوان المحاسبة -
  .محافظ مصرف ليبيا المركزي -

 

على اللجنة المشكلة في المادة الثالثة االلتزام بتخصيص مبلـغ وقـدره   
واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمـانون   ائتانم

لتشكيل قوة عسكرية مسلحة لتأمين الموانئ ) ل.د252,448,080,00(دينار 
والحقول النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واسـتمرارية  

ـ   دينتي حراستها وتأمينها والدفاع عنها، وبسط السيطرة األمنية الكاملـة بم
  .بنغازي ودرنة 

 

على اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة نشر تقرير أسبوعي يلخـص  
فيه البنود واألبواب والقطاعات التي تم تخصيص مبالغ لهـا مـن المبلـغ    

  .المخصص في ميزانية الطوارئ المنصوص عليها في المادة األولى
 

ي تنفيذ صرف السلفة إلى حساب وزارة المالية على مصرف ليبيا المركز
  .بالسرعة القصوى، حسب طلب اللجنة المذكورة في المادة الثالثة
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  .يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية
  املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هـ1435/ جمادي األول/ 26: بتاريخ

  .م2014/ مارس/ 27: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
.م2014لسنة ) 28(رقم   

  بشأن متديد الفرتة الزمنية املقررة الختيار 
  رئيس احلكومة املؤقتة اجلديد

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .الوطني العام النظام الداخلي للمؤتمر -
بشأن سحب الثقـة مـن   .) م2014/ 23(قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .رئيس الحكومة المؤقتة
وعلى ما تم التصويت عليه باالجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقـم   -

ـ 1435/ جمـادي األول / 24المنعقد يوم الثالثاء بتـاريخ  ) 179( . هـ
  .م2014/ 3/ 25الموافق 

  :قرار اآلتيأصدر ال
1 

تمدد الفترة الزمنية المتفق عليها المقررة الختيار رئيس جديد للحكومـة  
 1435/ جمـادي األول / 25المؤقتة لمدة أسبوعين اعتبـاراً مـن تـاريخ    

  .م2014/ 3/ 26هجرية، الموافق 
2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسـمية، وفـي   
  .عالم المتاحةوسائل اإل

  املؤمتر الوطني العام
  -:صدر في طرابلس

  .هـ1435/ جمادي األول/ 26: بتاريخ
  . م2014/ مارس/ 27: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
.م2014لسنة ) 29(رقم     

  بشأن دعوة اهليئة التأسيسية لصياغة 
  مشروع الدستور لالنعقاد

  املؤمتر الوطني العام
  :ىبعد االطالع عل

  .وتعديالته. م3/8/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة . م2013لسنة ) 17(القانون رقم  -

  .مشروع الدستور
وعلى ما تم التصويت عليه باالجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقـم   -

هــ،  1435/ جمـادي األول / 24يوم الثالثاء بتـاريخ   المنعقد) 179(
  .م2014/ 3/ 25الموافق 

  :أصدر القرار اآلتي
1 

ـ ـى الهيئـتدع ـ ـة التأسيسية لصياغ ـ ـة مش ـ ـروع الدست د ـور لعق
هجريـة   1435/ جمادي الثـاني / 14اعها األول يوم الثالثاء بتاريخ ـاجتم

  .م2014/ 4/ 14الموافق 
2 

  .الجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاءيعقد ا
3 

على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخـاذ اإلجـراءات   
  .الالزمة للترتيب لهذا الشأن
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  )4(المادة 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسـمية، وفـي   

  .خصه وضعه موضع التنفيذوسائل اإلعالم المتاحة، وعلى كل فيما ي
  املؤمتر الوطني العام

  -:صدر في طرابلس
  .هـ 1435/ جمادي األول/ 26: بتاريخ

  . م2014/ مارس/ 27: الموافق
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   قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة ) 30(رقم  

  بشان اإلذن ملصرف ليبيا املركزي مبنح سلفه إىل 
  العاموديوان املؤمتر الوطني وزارة املالية  

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

 03فـي  , اإلعالن الدستوري الصادر عن المجلـس الـوطني االنتقـالي    -
  .وتعديالته. م 03/08/2011الموافق , هجرية 1432رمضان 

  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
القانون المـالي للدولـة والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن        -

  .عديالتهماوت
ما اقره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه الطـارئ المنعقـد بتـاريخ         -

  .م2014/مارس/12
و )  583.ر.و.م( ما عرضه السيد رئيس الوزراء المكلف بكتابـه رقـم   -

  .م13/3/2014المؤرخ بتاريخ 
)  181( ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي رقـم   -

  .م6/4/2014الموافق . هـ1435اآلخر  جمادى 6المنعقد بتاريخ 
  :أصدر القرار االتي

 

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفه إلـى وزارة الماليـة بقيمـة    
مليارين و خمسمائة مليون دينار ليبـي لتغطيـة   )  2,500,000,000.00(

  -العـدل     -الداخليـة    -الدفاع ( احتياجات الحكومة المؤقتة في مجاالت
وإلى ديوان المؤتمر الـوطني العـام بقيمـة    ) الصحة -المياه  -الكهرباء 
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خمسون مليون دينار لتغطية احتياجات والتزامات مالية ) 50,000,000.00(
  .لديوان المؤتمر الوطني العام وجهاز الحرس الرئاسي

 

مادة تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه ال
  :الحادية عشرة من قانون المصارف لألحكام التالية

تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية وحساب ديـوان   -1
المؤتمر الوطني العام على النحو الموضح بالمادة األولى من هذا القرار 

  .فور صدوره
لسـلفة  على وزارة  المالية وديوان المؤتمر الوطني العام تسديد قيمة ا -2

  .2015المالية قبل نهاية السنة المالية 
في حالة عدم قيام وزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام بتسديد  -3

يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على , السلفة في الموعد المذكور
قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية أو ديـوان  

  .لعامالمؤتمر الوطني ا
 

المالية ( تشكل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام 
ديـوان   -الزراعـة  -الصـحة  -الطاقـة   -العدل  -الداخلية  -الدفاع  -

لمراقبة أوجه صرف هذه السـلفة فـي األغـراض    ) المؤتمر الوطني العام
  .المخصصة لها

 

من هذه السلفة لتأمين سيطرة الدولة على الحقول  تكون أولوية الصرف
والموانئ النفطية وتأمين الحدود والمدن الليبية التي تعـاني مـن تـدهور    

  .الوضع األمني فيها
 

على وزارة  المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كلٌُ في ما يخصه نشر 
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ات التي خصصت لها المبالغ تقرير دوري تبين فيه البنود واألبواب والقطاع
  .المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار

 

بشأن تخصيص . م2014لسنة ) 27(يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم
  .ميزانية للطوارئ

 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشـر بالجريـدة الرسـمية    
  .الفهويلغى كل ما يخ

  املؤمتر الوطني العام 
  -:صدر في طرابلس

  .هجرية 1435/جمادى اآلخر/ 8بتاريخ  -
  .م4/2014/ 8الموافق  -
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  قرار املؤمتر الوطني العام
م2014لسنة ) 31(رقم   

  بشأن تكليف رئيس احلكومة املؤقتة 
  بإعادة تشكيل احلكومة

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

 03فـي  , الصادر عن المجلس الـوطني االنتقـالي  , توري اإلعالن الدس -
  .وتعديالته. م03/08/2011الموافق . هجرية 1432رمضان 

  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام  -
بشأن تكليف رئـيس  . م2014لسنة ) 23(قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .الحكومة المؤقتة
) 182(اجتماعـه العـادي رقـم    ما خلص إلية المؤتمر الوطني العام في -

ـ 1435جمـادى اآلخـر    8المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ  الموافـق  . هـ
  .م8/4/2014

  :أصدر القرار اآلتي
 

عبد اهللا عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة / يكلف السيد 
تشكيل الحكومة شاملة الوزراء ونواب الرئيس وعرضـها علـى المـؤتمر    
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وطني العام في بحر أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار للتصويت عليهـا  ال
  .ومنحها الصالحيات المخولة قانوناً, بالثقة

 

, وينشر بالجريـدة الرسـمية  , يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
وعلى كل فيما يخصه وضعه موضـع التنفيـذ   , وفي وسائل اإلعالم المتاحة

  .ما يخالفهويلغى كل 
  املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هجرية 1435/جمادى اآلخر /08بتاريخ  -
  .م08/4/2014يوافق  -
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  قرار املؤمتر الوطني العام
.م2014لسنة ) 32(رقم   

  بشأن دعوة املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
  انتخاب جملس النواب يف املرحلة االنتقاليةملباشرة   
  الوطني العام املؤمتر

  :بعد االطالع على
 03فـي  , الصادر عن المجلس الـوطني االنتقـالي  , اإلعالن الدستوري  -

  .وتعديالته. م03/08/2011الموافق . هجرية 1432رمضان 
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام  -
  .بشأن إنشاء المفوضية العليا لالنتخابات. م2013لنسة ) 8(القانون رقم  -
بشـأن العـزل السياسـي واإلداري    . م2013لسـنة  ) 13(قانون رقـم ال -

  .وتعديالته
فـي شـأن تسـمية    . م2013لسنة ) 40(قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
) 182(ما خلص إلية المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم    -

ـ 1435جمـادى اآلخـر    8الثاء بتاريخ المنعقد يوم الث الموافـق  . هـ
  .م8/4/2014

  :أصدر القرار اآلتي
 

تدعى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات إلى اتخاذ اإلجراءات العمليـة  
للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة االنتقالية طبقاً لما ينص عليـه  

أن إنشاء المفوضـية الوطنيـة العليـا    بش. م2013لسنة ) 8( القانون رقم 
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بشأن انتخاب مجلس النواب . م2014لسنة ) 10(والقانون رقم , لالنتخابات
  .ورـالمذك

 

على الحكومة المؤقتة اتخاد كافة اإلجراءات الالزمـة لتـأمين العمليـة    
  .االنتخابية المبينة بالمادة األولى من هذا القرار

 

وينشر بالجريـدة الرسـمية   , ل باحكام هذا القرار من تاريخ صدورهيعم
  .وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ , وفي وسائل اإلعالم المتاحة

  املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس

  .هجرية 1435/جمادى اآلخر /08بتاريخ  -
  .م08/4/2014يوافق  -
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  قرار املؤمتر الوطني العام
م2014لسنة  )33(رقم    

  بشأن تكليف الثوار املنضوين حتت الشرعية  
  .فرباير 17ومكتسبات ثورة الدولة الليبية حبماية 

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

 03فـي  , الصادر عن المجلـس الـوطني االنتقـالي    اإلعالن الدستوري -
  .وتعديالته. م03/08/2011الموافق . هجرية 1432رمضان 

  .الداخلي للمؤتمر الوطني العام  النظام -
) 182(ما خلص إلية المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم    -

ـ 1435جمـادى اآلخـر    8المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ  الموافـق  . هـ
  .م8/4/2014

  :أصدر القرار اآلتي
 

يمـا  ية كالً فعتكلف كتائب و تشكيالت الثوار المنضوية تحت لواء الشر
يخصها باتخاذ اإلجراءات العاجلـة والضـرورية لحمايـة الدولـة الليبيـة      
ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبرايـر وضـمان اسـتمرار الشـرعية     
الدستورية و حماية المرافق العامة وبسط سيطرة الدولة على جميع أرجـاء  

  .التراب الليبي
 

لغرض تنفيذ ما ورد بالمادة األولى من هذا القرار تتولى لجنة مشكلة من 
ورؤساء لجان الدفاع والداخليـة  ) الرئيس و نائبيه( هيئة الرئاسة بالمؤتمر

واألمن القومي بالمؤتمر الوطني العام تحديد مسميات الكتائب والتشـكيالت  
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ة وذلك بالتنسيق مع التي تناط بها مهام الحماية والجهات المستهدفة بالحماي
  .الجهات ذات العالقة في الدولة الليبية

 

على الحكومة توفير المتطلبات واإلحتياجات الالزمـة لتمكـين الكتائـب    
  .والتشكيالت من أداء مهامها على النحو المطلوب

 

, ةوينشر بالجريـدة الرسـمي  , يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
  .وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ , وفي وسائل اإلعالم المتاحة

  املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس

  .هجرية 1435/جمادى اآلخر /08بتاريخ  -
  .م08/4/2014يوافق  -
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   قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 34(رقم  
  يف شأن قبول استقالة  

  :املؤمتر الوطني العام
  :على د االطالعبع
  .وتعديالته. م2011/ 8/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشأن إنشاء المفوضـية الوطنيـة العليـا     2013لسنة ) 8(القانون رقم  -

  لالنتخابات
تسـمية رئـيس وأعضـاء    بشأن .م2013لسنة ) 40(وعلى القانون رقم -

  .ية الوطنية العليا لالنتخاباتمجلس المفوض
نوري خليفة العبار رئـيس المفوضـية العليـا    / الطلب المقدم من السيد  -

  .لالنتخابات بشأن قبول استقالته من المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
الثالـث  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي   -

 الثـاني جمـادى  /  15بتاريخ  الثالثاءد يوم بعد المائة المنعق والثمانون
  .م4/2014/ 15الموافق  ،هـ1435/

  :صدر القرار اآلتيأ
 

نوري خليفـة العبـار رئـيس المفوضـية العليـا      / تقبل استقالة السيد
  .رئاسة المفوضية العليا لالنتخابات وعضويتهامن , لالنتخابات
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  اريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القرار من ت
  

  املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس

  .م4/2014/ 17بتاريخ  -
  .هـ1435/اآلخرجماد / 17الموافق -
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   قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 35(رقم  

  يف شأن قبول استقالة
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
. م2011/أغسـطس  /3المؤقـت الصـادر فـي    على اإلعالن الدستوري  -

  .وتعديالته
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
عمر مصطفى الحباسـي عضـو   / وعلى طلب االستقالة المقدم من السيد -

  .م9/4/2013هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة بتاريخ 
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الرابـع    -

  .م8/9/2013والعشرون بعد المائة المنعقد يوم األحد الموافق 
  صدر القرار اآلتي

 

عضو هيئة تطبيق معـايير  , عمر مصطفى الحباسي/ تقبل استقالة السيد
  .تولي المناصب العامة

 

بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول االسـتقالة المشـار إليهـا فـي      يعمل
  .وينشر في الجريدة الرسمية. م2013/سبتمبر/8

  ليبيا- املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/جمادي اآلخر/21بتاريخ 
  .م21/04/2014الموافق
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   قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة ) 36(رقم  

  لقضائيةا مرتبات أعضاء اهليئات بإعادة النظر يف
  املؤمتر الوطني العام

  - :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011. اغسطس 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  .في شأن نظام القضاء  وتعديالته. م2006لسنة ) 6(القانون رقم   -
  .ئحة الميزانية و الحسابات والمخازنالقانون المالي  للدولة وال -
بزيادة مرتبات أعضـاء  . م2013لسنة ) 521(قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .الهيئات القضائية
) 185(وعلى ماتم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العـام رقـم    -

ـ 1435جمـادى اآلخـر    27المنعقد يوم األحد بتـاريخ   الموافـق  . هـ
  .م27/04/2014

  :رار اآلتيأصدر الق
 

  .تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار
  المادة الثانية

وعلى الجهات المختصة , يعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره
  .وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه, تنفيذه

  املؤمتر الوطىت العام
  -:ابلسصدر في طر

  .هجرية 1435/جمادى اآلخر/29بتاريخ  -
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  .م29/04/2014يوافق  -
  .م2014لسنة ) 36(اجلدول املرفق بقرار املؤمتر الوطني العام رقم

  بإعادة النظر يف مرتبات أعضاء اهليئات القضائية
  

الدرجة   التصنيف الوظيفي  م.ر
  الوظفيه

بداية 
  مربوط

  الدرجة بعد
  الزيادة

قيمة 
  العالوة

  يةالسنو

  احلد األدنى
  للرتقية

1  

رؤساء محاكم االستئناف و 
ون من ـون العامـالمحام
ورؤساء إدارات )  أ(الفئة 

, المحاماة العامة, القضايا(
  )القانون

الرابعة 
غير مقيد   150  6800  )أ(عشر

  بزمن

2  

وكالء محاكم االستئناف 
ون من ـون العامـوالمحام
ووكالء إدارات ) ب(الفئة 

, حاماة العامةالم, القضايا(
  )القانون

الرابعة 
غير مقيد   150  6400  )ب(عشر 

  بزمن

3  

اء ـارون ورؤسـالمستش
ارون ـة والمستشـابـالني

انون  ـبإدارتي القضايا والق
) أ( ون من الفئةـوالمحام

  بإدارة المحاماة العامة

الثالثة 
غير مقيد   150  6000  )أ(عشر 

  بزمن

4  

رؤساء المحاكم االبتدائية 
لنيابة من الدرجة ونواب ا

ارون ـى والمستشـاألول
) أ(المساعدون من الفئة 

بإدارتي القضايا و القانون 
) ب(و المحامون من الفئة 

الثالثة 
ثالث   150  5700  )ب(عشر 

  سنوات
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  بإدارة المحاماة العامة

5  

وكالء المحاكم االبتدائية 
ونواب النيابة من الدرجة 

ارون ـة والمستشــالثاني
) ب(ن الفئة المساعدون م

بإدارتي القضايا والقانون 
) ج(والمحامون من الفئة 

  المحاماة العامة ةبإدار

الثانية 
  100  5400  عشر

  
أربع 
  سنوات

6  

القضاة ووكالء النيابة من 
 والمحامونالدرجة األولى 

من الدرجة األولى بإدارتي 
العامة  اةالقضايا والمحام

والباحثون القانونيون من 
 بإدارةى ـة األولـالدرج

  القانون

الحادية 
أربع   100  5000  عشر

  سنوات

7  

القضاة ووكالء النيابة من 
الدرجة الثانية والمحامون 
من الدرجة  الثانية بإدارتي 
القضايا والمحاماة العامة 
والباحثون القانونيون من 

إدارة ـة بـة الثانيـالدرج
  القانون

أربع   100  4400  )أ(العاشرة
  سنوات

8   

الء النيابة من القضاة ووك
الدرجة الثالثة والمحامون 
من الدرجة  الثالثة بإدارتي 
القضايا والمحاماة العامة 
والباحثون القانونيون من 

إدارة ـة بـة الثالثـالدرج
  القانون

العاشرة 
أربع   100  3600  )ب(

  سنوات
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9  

مساعدو النيابة والمحامون 
من الدرجة الرابعة بإدارتي 

امة القضايا والمحاماة الع
والباحثون القانونيون من 

إدارة ـة بـة الرابعـالدرج
  القانون

ثالث   100  3400  التاسعة
  سنوات

10  

معاونو النيابة والمحامون 
تحت التمرين بإدارتي 
القضايا  والمحاماة العامة 

ون ـونيـون القانـوالباحث
  المساعدون بإدارة القانون

  100  3000  الثامنة
ثالث 
  سنوات
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  ر الوطني العامقرار املؤمت
.م2014لسنة ) 37(رقم    
  ن حتديد موعد للتصويت أبش

  على اختيار رئيس جديد للحكومة املؤقتة
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
في شأن سحب الثقة . م2014لسنة ) 23(لعام رقمقرار المؤتمر الوطني ا -

  .من الرئيس الحكومة المؤقتة
) 185(وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطنى العـام رقـم   -

ـ  1435جمـادى األخـر  /27المنعقد يوم األحد بتـاريخ   الموافـق  . هـ
  .م27/04/2014

  :أصدر القرار اآلتي
 

موعـداً  . م29/04/2014عام يوم الثالثاء الموافق حدد المؤتمر الوطني ال
من بـين المرشـحين   , للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة

ي العـام  ـى المؤتمر الوطنـم علـوا بعرض برامجهـن قامـة الذيـالسبع
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وذلك طبقـاً  . م20/04/2014الموافق . هـ1435جمادي الثاني  20بتاريخ 
  .اخلي بالخصوصلما ينص عليه النظام الد

 

, وينشر في الجريدة الرسمية, يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره
  .ووسائل اإلعالم المتاحة ويلغى كل ما يخالفه

  املؤمتر الوطني العام
  :صدر في طرابلس

  .هجرية1435/جمادي اآلخر/29بتاريخ  -
 .م29/04/2014يوافق  -
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدية 2013لسنة )  595( رقم 

  املدني  بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية ألمن الطريان
  وجلنة أمن املطار

  :جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدي بشأن الطيران 2005لسنة  )6(وعلى القانون رقم  -
نون عالقات ميالدي بشأن إصدار قا 2010لسنة  )12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل الئحته التنفيذية
ميالدي في شـأن   2012لسنة  )9( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
ميالدي في شأن 2012لسنة  )10( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
شـأن   فـي مـيالدي   2012لسنة  )37(جلس الوزراء رقم وعلى قرار م -

لوزارة المواصالت وتقريـر بعـض    اإلداريتحديد اختصاصات الجهاز 
  .األحكام

ميالدي  2007لسنة ) 196(رقم" سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
  .في شأن تشكيل اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني ولجنة أمن المطار

ــ - ــى كت ــموعل ــه رق ــر المواصــالت بكتاب ــؤرخ  )1464( اب وزي الم
  .ميالدي 2013/فبراير/24في
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المؤرخ في  )757( وعلى ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء بكتابه رقم -
ــارس/24 ــم  2013/م ــه رق ــيالدي، وكتاب ــي  )4212(م ــؤرخ ف الم
  .ميالدي2013/سبتمبر/17

السـادس  قرره مجلس الوزراء فـي اجتماعيـه االسـتثنائيين     وعلى ما -
  .ميالدي2013والتاسع عشر لسنة 

  ررــــق
1 

عاد تشكل اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني ولجنـة أمـن المطـار    ي
ميالدي وذلك على النحو الوارد بهذا 2007لسنة ) 196( المنشأة بالقرار رقم

  .القرار
2 

لمواصـالت  شكل اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني برئاسة وزيـر ا تُ
  -:من لوعضوية ك

  .وزير النفط -1
  .رئيس جهاز المخابرات الليبية -2
  .مندوب عن وزارة المواصالت -3
  .مندوب عن وزارة الدفاع -3
  .مندوب عن وزارة الداخلية -5
  .مندوب عن وزارة الخارجية -6
  .مندوب عن وزارة العدل -7
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  .مندوب عن وزارة المالية -8
  .ةمندوب عن وزارة الصح -9

  .مندوب عن مصلحة المطارات -10
  .مندوب عن مصلحة الجمارك -11
  .مندوب عن مكتب أمن الطيران المدني -12

3 

من هذا القرار الـوزير  ) 2(يتولى ترشيح المندوب للجنة المشكلة بالمادة
ة والخبـرة ويصـدر   يالمختص أو ممن له صالحياته بحيث تتوفر فيهم الكفا

  .ير المواصالتبتسميتهم قرار من وز
4 

  - :ختتص اللجنة الوطنية ألمن الطريان املدني باملهام التالية
يخص أمن الطيران المدني على النحو المحدد ضمن  متابعة تنفيذ كل ما -1

اتفاقية شيكاغو وتعديالتها وذلك بتنفيـذ القواعـد القياسـية المدرجـة     
ان المدني مـن أفعـال   ودليل أمن حماية الطير, بالمالحق المنبثقة عنها 

مشروع واألدلة األخرى التي لها عالقـة بـأمن الطيـران    الالتدخل غير 
وكذلك االتفاقيـات  , المدني الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي 

سارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها المتعلقـة بـأمن الطيـران    
  .المدني والتشريعات الوطنية والدولية

لمشورة بشأن إجراءات الحماية األمنية الواجب اتخاذها للتعامـل  تقديم ا -2
وإعداد , ته وخدماته آمع التهديدات الموجهة ضد الطيران المدني ومنش
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  .ومراجعة االقتراحات المتعلقة بتطويرها وإدخال التعديالت عليها
إصدار التعليمات المتعلقة باإلجراءات األمنية الواجب اتخاذها من قبـل   -3

إدارة "جهة من الجهات المختصة بأمن الطيران المدني بما في ذلـك  كل 
من خالل مصلحة المطارات واألجهزة األخرى والمسـتثمرين  " المطارات
وذلك بالتنسيق مع مكتب أمن الطيـران المـدني بمصـلحة    , الجويين 
  .الطيران

التنسيق بين األجهزة المختصة بتقديم خدمات المالحـة الجويـة وإدارة    -4
  .مطارات والمشغلين الجويين لمواجهة أي تهديد للحركة الجويةال

تقديم المقترحات التي من شأنها مراعاة االعتبارات األمنية في تصـميم   -5
  .المطارات الجديدة أو توسيع المنشآت القائمة

اقتراح التغيرات التي يجب إدخالها علـى السياسـات الوطنيـة ألمـن      -6
  .الطيران المدني

 اإلجـراءات لتوصيات المقدمة من لجان أمن المطارات واتخـاذ  دراسة ا -7
  .الالزمة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص

اقتراح التدابير القانونية والمالية والفنية من أجل دعم وإنجاح البرنامج  -8
  .الوطني ألمن الطيران المدني

الدوري والمفاجئ علـى   اتخاذ الترتيبات الالزمة إلجراء التفتيش األمني -9
  .المطارات الليبية

5 

يجوز للجنة الوطنية ألمن الطيران المدني تشكيل لجنـة مصـغرة إلدارة   
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والتعامل مع حاالت االختطاف من أجل سالمة الطيران والركـاب  , األزمات 
ولها في سـبيل  , بالطرق والوسائل التي تراها كفيلة لتحقيق تلك األغراض 

ة بمن ترى ضرورة االستعانة به من خبراء ومختصـين كلمـا   ذلك االستعان
  .دعت الحاجة لذلك

  )6( مادة
" جلنـة أمـن املطـار"سمى نشأ لجنة في كل مطار من المطارات الليبية تُتُ

تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني وتكون برئاسة مدير 
  -:عام المطار وعضوية مندوبين عن الجهات التالية

  .وزارة الخارجية -1
  .وزارة الداخلية -2
  .وزارة العدل -3
  .وزارة الدفاع -4
  .وزارة االتصاالت -5
  .وزارة الصحة -6
  .وزارة النفط -7
  .مصلحة الجمارك -8
  .إدارة المالحة الجوية -9

  .واإلنقاذمكافحة الحريق  -10
  .شركات الطيران الوطنية واألجنبية -11
  .مات األرضيةالمناولة والخدشركات  -12
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  .شركات تموين الطائرات -13
  .مستأجري المرافق الخدمية بالمطار -14

  .ويصدر بتسمية المندوب قرار من الوزير المختص أو ممن له صالحياته
7 

  -:جلنة أمن املطار املهام التالية تتوىل
 تقديم المشورة بشأن اإلجراءات والتدابير األمنية والتنسيق في تنفيـذها  -1

بين مختلف الجهات القائمة بالمطار فيما يتعلق بأمنها بما في ذلك نشـر  
الملصقات اإلرشادية التي ينبغي على الركاب والعـاملين اتباعهـا فـي    

  .حاالت الطوارئ
اإلشراف على برنامج أمن المطار ومتابعة تطبيقه بما في ذلك التـدابير   -2

الجويون والمستأجرون الخاصة التي تقررها إدارة المطار والمستثمرون 
  .ارـي المطـف

  ).8973(  /االسترشاد بدليل األمن لحماية الطيران الدولي وثيقة رقم -3
إعداد وحفظ قائمة بالمواقع الحساسة بما في ذلك المعـدات والمنشـآت    -4

  .األساسية ومراجعة حالة األمن في هذه المواقع من وقت آلخر
راءات األمن والتدابير لمواجهة كافـة  التأكد من توفر الحد األدنى من إج -5

التهديدات وأنه يخضع للمراجعة المستمرة في ضوء األوضـاع العاديـة   
ر الزائد وحاالت الطوارئ مع متابعـة تنفيـذ التوصـيات    توفترات التو

  .والتدابير الخاصة بتحسين اإلجراءات األمنية
ن ـش األمراءات التفتيـة إجـابهـة لمجـات الالزمـاذ الترتيبــاتخ -6

  .ئــالدوري والمفاج
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إخطار الجهات المختصة بالحالة األمنية واإلجراءات األمنيـة السـارية    -7
المفعول في المطار وإخطارها بالمشكالت األمنية المتعلقة بحماية المطار 

  .وخدماته على المستوى المحلي
  .نشر الثقافة والوعي األمني بين موظفي المطار -8
الحماية األمنيـة قبـل الشـروع فـي تنفيـذ       إجراءات التأكد من اتخاذ -9

  .مشروعات توسعة المطار أو إجراء التعديالت على مكوناته

8 

من هذا القرار تنفيذ القرارات  )8( على لجنة أمن المطار المشكلة بالمادة
والتعليمات والتدابير الصادرة من اللجنة الوطنية ألمـن الطيـران المـدني    

  .ير األمنية الدورية وإحالتها لهاوإعداد التقار

9 

من هـذا   )1( تتبع اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني المشكلة بالمادة
القرار لوزارة المواصالت والنقل، ويتولى وزير المواصالت والنقل إصـدار  
, قرار ينظم آلية عمل اللجنة واللجان التابعة لهـا أو الخاضـعة إلشـرافها    

 صوص كيفية عقد اجتماعاتها وتحديد نظام مكافآتهـا ومـا  وعلى وجه الخ
  .يتعلق بها من أحكام

10 

مـيالدي 2007لسنة )196( رقم" سابقاً"لغى قرار اللجنة الشعبية العامة ي، 
  .بإنشاء اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني ولجنة أمن المطار



  692رقم الصفحة                                                    )                 6(دد ـــالع
  

11 

يغى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    لعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  وزراءــس الـجمل
  .هجري1434/ذي القعدة/27 :صدر في
  .ميالدي2013/أكتوبر/3 :الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2013لسنة  )600(رقم  

  بإنشاء اهليئة الليبية لسباق اخليل
  جملس الوزراء

  .وتعديالته. ع على اإلعالن الدستوريبعد االطال -
ميالدي بشأن حمايـة الحيوانـات    1989لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  .واألشجار وتعديالته والئحته التنفيذية
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقات 2010 لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي في شأن  2012لسنة ) 10(م رقم وعلى قرار المؤتمر الوطني العا -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي باعتمـاد    2012لسـنة  ) 101(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

الهيكل التنظيمي واختصاصـات وزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة     
  .والبحرية وتنظيم جهازها اإلداري

المؤرخـة فـي   ) 5(وعلى ما عرضه وزيـر الزراعـة بمذكرتـه رقـم      -
  .ميالدي 2013/أغسطس/25

المـؤرخ فـي   ) 35(وعلى كتاب أمين شؤون مجلـس الـوزراء رقـم     -
  .ميالدي2013 /سبتمبر/11

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسـع والعشـرين    -
  .ميالدي 2013لسنة 
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  ررــــق
1 

الليبيـة لسـباق اهليئـة (سمى أ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تُـنشتُ
وتتبع وزارة , تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ) اخليـل

  .الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
2 

ويجوز فتح فروع ومكاتـب  , يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس 
لبحريـة  لها بداخل ليبيا بقرار يصدر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية وا

  .بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة

3 

تهدف الهيئة إلى االهتمام بتربية الخيول والعناية بها وتدريبها ورعايتها 
ولها علـى  , وتنسيق سباقاتها والمحافظة على أنسابها ونشاطاتها المختلفة 

  -:األخص القيام باآلتي
والخارجية بالتنسيق مـع   إعداد الخطة السنوية لنشاطات الهيئة المحلية -1

  .الجهات ذات العالقة
اإلعداد واإلشراف على مشاركات ليبيا في سباق الخيـل فـي المحافـل     -2

  .المحلية والدولية
إجراء الدراسات والبحوث التسويقية للخيول القابلة للنفـاذ لألسـواق    -3

  .الخارجية والتي تحقق مردودا اقتصاديا
  .الخيول يمربتقديم االستشارات العلمية ل -4
تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقـة بنشـاطات سـباق     -5

  .لـالخي
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بالمدربين وركوب باستصدار التراخيص الخاصة وضع الشروط الخاصة  -6
  .خيول سباق الخيل

تملك وإدارة النوادي الخاصة بسباق الخيل وأية مرافق أخرى تنشـئها   -7
  .الهيئة

لالرتقاء بها إلى المسـتويات  سباق الخيل ياضة تطوير وتعزيز ونشر ر -8
  .الدولية

  .ة المتعلقة برياضة سباق الخيليتطبيق األسس والمعايير الدول -9
تنظيم السباقات المحلية والدولية لسباق الخيل وتطوير ووضع األنظمة  -10

  .واللوائح واألحكام المتعلقة برياضة سباق الخيل
زمة لتنفيـذ  الالستثمار العقارات والمنشآت امتالك واستئجار وإدارة وا -11

  .أغراض الهيئة
نجاز إعقد االتفاقيات مع الجهات الوطنية واألجنبية التي تساعدها على  -12

  .مهامها
  .االستعانة بغيرها من الجهات الوطنية واألجنبية لتحقيق أهدافها -13
  .صمكافحة المنشطات في خيول السباق بالتعاون مع جهات االختصا -14
تقديم الخدمات البيطرية لخيول السباق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات  -15

  .االختصاص
  .اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى التشريعات النافذة ةأي -16

4 

دار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئـيس وأربعـة أعضـاء يصـدر     تُ
زيـر الزراعـة   اء بناء على اقتراح مـن و ربتسميتهم قرار من مجلس الوز

  .والثروة الحيوانية والبحرية
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5 

يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيـذ السياسـة العامـة وإدارة وتصـريف     
  -:شؤونها وله على األخص ما يلي

  .تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة -1
  .اقتراح اللوائح اإلدارية والمالية والفنية للهيئة -2
قتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقـة علـى الحسـاب الختـامي     ا -3

  .لالعتماد وإحالتها
إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعـد المقـررة    -4

  .وفي حدود أغراضها
  .إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة -5
عمـال وفـروع   اإلشراف والرقابة والتنسيق وتقييم األداء بالنسـبة لأل  -6

  .ومكاتب الهيئة
دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فـي مختلـف أوجـه     -7

  .نشاط الهيئة
6 

  - :يتوىل رئيس جملس إدارة اهليئة ما يلي
  .لهذا القرار والتشريعات النافذة اإلشراف على شؤون الهيئة طبقاً -1
  .اإدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعماله -2
  .تمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء -3
لموضوعات والبيانات واإلحصائيات على مجلس اإلدارة للبـت  اعرض  -4

  .اـفيه
  .العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة -5
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  .ممارسة االختصاصات األخرى المقررة بالتشريعات النافذة -6
7 

  :مما يلي تتكون الموارد المالية للهيئة
  .ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة -1
الخدمات التي تقـدمها للغيـر   واإليرادات الناتجة عن ممارسة نشاطاتها  -2

  .للوائح المعمول بها والتشريعات النافذة بمقابل وفقاً
  .أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها -3

8 

المالية ببداية السنة الماليـة  وتبدأ السنة , تكون للهيئة ميزانية مستقلة 
  .للدولة وتنتهي بنهايتها

9 

يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة 
  .تودع فيها أموالها, الليبية 

10 

  .للتشريعات النافذة يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقاً

11 

لتنظيمي  للهيئة قرار من مجلس الـوزراء بنـاء علـى    يصدر بالهيكل ا
ويصـدر بـالتنظيم   , عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

الداخلي قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحريـة بنـاء علـى    
  .عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة

Administrator
Note
Marked set by Administrator
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12 

يكل حكـم يخالفـه، وعلـى     لغىعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  
  وزراءـس الـجمل

  .هجري1434/ذي القعدة/27 :صدر في
  .ميالدي2013/أكتوبر/3 :قـالمواف



  699رقم الصفحة                                                    )                 6(دد ـــالع
  

  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي2013لسنة  )607( رقم 

  بإنشاء غرفة للعمليات األمنية املشرتكة مبدينة اخلمس
  .اءجملس الوزر

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
ميالدي في شأن الخدمة في القـوات  1974لسنة  )40( وعلى القانون رقم -

  .المسلحة
  .ميالدي بشأن األمن والشرطة1992لسنة  )10( وعلى القانون رقم -
ميالدي بتقرير بعض األحكـام فـي   2012لسنة  )11( وعلى القانون رقم -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي شأن صالحيات
مـيالدي بتفـويض   2013لسـنة   )345( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -

  .رئيسه في اختصاصاته
  ررــــق

1 

للحفـاظ  " غرفة العمليـات األمنيـة املشـرتكة"سمى نشأ غرفة أمنية تُتُ
 , تتبع مجلس الـوزراء , على األمن بمنطقة الخمس والمناطق المحيطة بها 

  .ويكون مقرها بمدينة الخمس, وتعمل تحت اإلشراف المباشر لرئيسه 
2 

شكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحـد  تُ
, تقل رتبته عن رتبة عقيد ومساعد له من أحـد الضـباط    ضباط الجيش ال

ن عـن  وتضـم منـدوبي  , يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء 
  -:الجهات التالية
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  .جهاز المخابرات الليبية -1
  .مديرية األمن الوطني الخمس -2
  .مصلحة الجمارك -3
  .مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب -4
  .الهجرة غير الشرعية -5
  .الحرس البلدي -6
  .مكافحة المخدرات -7
  .حرس الحدود -8
  .وحدات من الجيش الليبي -9

3  
  - :رفة العمليات األمنية املشرتكة القيام مبايليتتوىل غ

اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة للحفاظ على األمن بمنطقة الخمـس   -1
وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة والمشـاركة  , والمناطق المحيطة بها 

ولها في ذلك وضع الخطط األمنية الكفيلة بالتنسيق مع , في حفظ األمن 
  .قةالجهات ذات العال

وضع آلية قانونية لتلقي البالغات وقبول الشكاوي وجمع االسـتدالالت   -2
  .واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلحالتها إلى النيابة العامة, بشأنها 

تقديم التقارير اليومية ألهم البالغات وما اتخذ بشأنها مـن إجـراءات    -3
  .لمجلس الوزراء والجهات ذات العالقة

  .األمنية الكاملة على مدينة الخمس وضواحيهاالسيطرة  -4
  .فتح نقاط التمركز األمني لفرض األمن والمجاهرة به -5
  .مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات -6

  -:ويكون للغرفة يف سبيل أداء مهامها مايلي
الزمـة ألداء   الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها -أ
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مهامها وعلى جميع الجهات األمنية ذات العالقة بعمـل الغرفـة اتخـاذ    
اإلجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيـق أهـدافها ذات الطـابع    

  .يـاألمن
التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفـة لمهامهـا    -ب

  .ده الغرفة بالخصوصووفقاً للبرنامج الذي تع, على الوجه المطلوب 
التنسيق مع مؤسسات المجتمع المـدني وأعيـان ووجهـاء المنـاطق      -ج

المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة األمنية بمـا يتناسـب   
وطبيعة هذه المهام وبما يحد من اإلفراط في استعمال القوة حفاظاً علـى  

  .األرواح والممتلكات
التي يتم ضـبطها   االختراقاتته توثيق تشكيل فريق إعالمي بالغرفة مهم -د

كما يكون لها ناطق إعالمي للتواصل مـع وسـائل اإلعـالم    , في الحال 
  .لتوضيح مهام الخطة األمنية وأهدافها

  .للغرفة حق االستعانة بمن ترى لزوم االستعانة به تنفيذاً لمهامها -هـ
4  

الغرفـة   يخضع منتسبو الغرفة من الناحيـة الفنيـة إلشـراف رئـيس    
  .ومساعده

5  
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبـات وسـائر العـالوات    
والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصـه، وفقـاً للتشـريعات    

  .النافذة
6  

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديـدها قـرار مـن    
  .رئيس الغرفة
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7  
يلغـى كـل حكـم يخـالف     عمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وي

نشر في الجريدة الرسميةأحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وي.  
  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ذي الحجة/2: صدر في
  .ميالدي2013/أكتوبر/07: الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي2013لسنة  )611( رقم 

  ةحكام يف شأن املنطقة احلرة مصراتبتقرير بعض األ
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .وعلى القانون البحري الليبي -
  .ميالدي بشأن الموانئ وتعديالته1970لسنة  )81( وعلى القانون رقم -
ميالدي بشأن تنظيم تجـارة العبـور   2000لسنة  )9( وعلى القانون رقم -

  .طق الحرة والئحته التنفيذيةوالمنا
ميالدي بشـأن الجمـارك والئحتـه    2010لسنة  )10( وعلى القانون رقم -

  .التنفيذية
ميالدي في شأن 2012لسنة  )10( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
دي مـيال 2006 لسنة )32( رقم" سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة
مـيالدي  2006لسنة  )33( رقم" سابقاً"قرار اللجنة الشعبية العامة  ىوعل -

بنقل تبعية ميناء مصراتة البحري بكافة مرافقه ومراحله إلـى المنطقـة   
  .الحرة بمصراتة

ميالدي 2007لسنة ) 366( رقم" سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
  .باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

مـيالدي  2009لسـنة   )72( رقم"سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -
بتقرير بعض األحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة المعدل بـالقرار  

  .ميالدي2010لسنة  )189( رقم



  704رقم الصفحة                                                    )                 6(دد ـــالع
  

المـؤرخ   )4141( المكلـف رقـم   وعلى كتاب مدير مكتب دعم القـرار  -
المــؤرخ ) 4357( مــيالدي وكتابــه رقــم  2013/ســبتمبر/12
  .ميالدي2013/سبتمبر/29في

 المـؤرخ  )59( وعلى كتـاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم       -
  .ميالدي 2013/سبتمبر/21

ـ    وعلى ما - ن لسـنة  يقرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الثالث
  .ميالدي2013

  ررــــق
1 

دار علـى أسـس   وتُ, بمصراتة لوزارة االقتصاد نقل تبعية المنطقة الحرة تُ
 )32( تجارية وفقاً للتشريعات المنظمة لعمل المناطق الحرة وأحكام القرار رقـم 

  .المشار إليهما ،ميالدي2007لسنة  )366( ميالدي، والقرار رقم2006لسنة 
2  

كافة أصـول وموجـودات شـركة    ) المنطقة الحرة بمصراتة(يؤول إلى 
وكذلك كافة أصول ومرافق وموجودات , لحرة بمصراته المساهمة المنطقة ا

ميناء مصراته بجميع مراحله بما فيها صومعة الحبوب، ويتم جرد وتقيـيم  
األصول والموجودات والمرافق المذكورة دفتريا من قبل لجنة أو أكثر تشكل 
وتعتمد نتائج أعمالها من وزارة االقتصاد على أال تسـأل المنطقـة الحـرة    

  .مصراته إال في حدود ما آل إليهاب
3 

تتم تسوية كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيـذ هـذا القـرار بـين     
صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي ووزارة المالية وفق النتائج النهائية 

  .ألعمال الحصر والتقييم على أن تعتمد من قبل وزيري االقتصاد والمالية
4 

مر العمل باللوائح والتشريعات المنظمة لعمل المنطقة الحرة مصراتة يست
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  .إلى حين مايصدر بتعديلها أو إلغائها
5 

  -:تتكون املوارد املالية للمنطقة احلرة مصراتة من 
  .اإليرادات الناتجة عن نشاطها واستعمالها ألصولها ومرافقها -1
  .مار أموالها وأصولها رسوم مقابل تقديم الخدمات وعوائد استث -2
  .ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة  -3
  .القروض والتسهيالت التي تحصل عليها -4
  .أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها -5

6  
نقل العاملون بشركة المنطقة الحرة بمصراتة المساهمة للعمل بالمنطقة ي

م الوظيفية اعتباراً من تـاريخ العمـل بهـذا    الحرة بمصراتة بذات أوضاعه
  .القرار

7  
مـيالدي 2009لسنة  )72( رقم" سابقاً"لغى قرار اللجنة الشعبية العامة ي، 

  .وتعديله المشار إليه
8  

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فـي  لغى كل حكم يخالفه، وي
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ذي الحجة/6: يف صدر

  .الديـمي2013/أكتوبر/21 :الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2013لسنة  )616(رقم  

  بشأن تنظيم عمل اللجان املشرفة على 
  عالج اجلرحى باخلارج

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
ة الميزانية والحسابات والمخازن وعلى قانون النظام المالي للدولة والئح -

  .وتعديالتهما
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقات  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية 
ميالدي في شأن  2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
 هميالدي بتعديل قرار2012لسنة ) 180( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -

  .ميالدي باعتماد ضوابط صحية وعالجية 2012لسنة ) 35(رقم 
بتاريخ ) 29906( وعلى ما عرضه السيد وزير الصحة بموجب كتابه رقم -

  .ميالدية 2013/سبتمبر/24
بتــاريخ ) 87(وعلــى كتــاب أمــين شــؤون مجلــس الــوزراء رقــم  -

  .ميالدية 2013/أكتوبر/06
لى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحـادي والثالثـين   وع -

  .ميالدية2013لسنة 
  ررــــق

1  
 يكون تنظيم عمل اللجان المشرفة على عالج الجرحـى بالخـارج وفقـاً   

  .ألحكام هذا القرار
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2  
  - :تتوىل موضوع عالج اجلرحى جلان تكون على النحو التايل

 ً   - :ة الرئيسيةاللجان املشرف -:أوال
قصد بها اللجان التي لديها مكاتب مقيمة أو دائمة بالخارج إلدارة ملف وي

  -:ويشترط في المترشح لرئاسة هذه اللجان اآلتي, الجرحى في دول العالج 
لوزارة الصحة ويتم ترشيحه من وزيـر الصـحة    أن يكون موظفاً تابعاً -1

  .بناء على أسباب موضوعية
  .الوظيفية على الدرجة التاسعةأن ال تقل درجته  -2
  .على موافقة الجهة التابع لها كون متحصالًتأن  -3
  .في أحد التخصصات الطبية أو اإلدارية أن يحمل مؤهالً -4
  .التمتع بكافة الشروط العامة باللوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل -5

 وفقـاً )) فيما عدا رئيس اللجنـة ((ويكون شرط الترشح لعضوية اللجان 
  ).5،3(للبندين 

  - :اللجان املشرفة الفرعية - :ثانياً 
ويقصد بها اللجان التابعة لمكاتب الجرحى الموفـدة فـي مهـام رفقـة     

  .الجرحى التابعين لمكاتب الجرحى بالمناطق
  -:ويشرتط لرئاسة وعضوية هذه اللجان ما يلي

ـ  تأن  -1 س كون التزكية والترشيح من مكتب الجرحى بالمنطقـة أو المجل
  .المحلي الواقع في نطاقه مكتب الجرحى بالمنطقة

  .على موافقة جهة العمل التابع لها كون متحصالًيأن  -2
  .أي شروط أخرى تقررها القوانين واللوائح المنظمة لهذا العمل -3

3  
 ,يجب أن ال يزيد عدد أعضاء اللجان الرئيسية بالخارج عن ثالثة أعضاء

اللجان الفرعية الموفدة من مكاتب الجرحـى عـن   وأن ال يزيد عدد أعضاء 
ويكون في عضويتها طبيب واحد علـى   , اً ثالثة أعضاء لكل خمسين جريح
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على أن يكون السقف األعلى لعدد األعضاء ستة أعضاء لكل مكتـب  , األقل 
  .اًإذا زاد عدد الموفدين عن خمسين جريح
4  

  - :ملا يلي يكون إيفاد مرافقي اجلرحى وفقاً 
مرافقين اثنين للطفل دون السادسة عشرة والعجزة من النساء شـرط أن   -أ

  .لها يكون محرماً
  -:للحاالت اآلتية اًواحد اًمرافق -ب
  .ةوالثامنة عشر ةالطفل بين السادسة عشر -1
  .لها المرأة شرط أن يكون محرماً -2
  .الحالة الحرجة التي تتطلب عناية خاصة -3
  .صة الذين تتطلب حاالتهم رعاية مستمرةفئة االحتياجات الخا -4

5  
بعد انتهاء فترة العـالج   اًواحد اًتكون مدة الصرف على الجرحى أسبوع

وال يجـوز بـأي حـال مـن     , المحددة من الطبيب المختص بمتابعة الحالة 
  .األحوال تجاوز المدة المذكورة

6  
  .وفات المرفقةتكون المعاملة المالية للجرحى واللجان حسب الكش

7  
يلغى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي

نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  
  جملس الوزراء

   .هجرية1434/ذي الحجة/16 :صدر في
  .ميالدية2013/أكتوبر/21 :قـالمواف
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مشرفون 
باللجان 
  الرئيسية

حسب قرار 
هيئة الجرحى 

سابقا رقم 
لسنة ) 434(

  ميالدية2012

فيما عدا   2500€
جدول (المنطقة األولى 
تكون ) المناطق للدول

أو توفير   1500€
نجوم شاملة  3فنادق 

جميع الوجبات 
  والخدمات األساسية

1000€  
لرئيس 
اللجنة و 
700€  
  لألعضاء

للجان المشرفة 
الرئيسية االستعانة 

بخبرات محلية 
بدول العالج على 

أن تكون فقط 
حسب حجم العمل 
وأن ال تتجاوز 

% 50مرتباتهم 
من منح الممنوحة 

  للجان الرئيسية
ن ومشرف

باللجان 
الفرعية 
التابعة 
لمكاتب 

  حىالجر

حسب قرار 
هيئة الجرحى 
سابقاً رقم 

لسنة ) 434(
  يةميالد2012

فيما عدا  2500
جدول (المنطقة األولى 

) المناطق للدول
أو   €1500تكون

نجوم  3توفير فنادق 
شاملة جميع الوجبات 
  والخدمات األساسية

500€  
لرئيس 
  اللجنة

############
#  

حسب قرار   الجرحى
هيئة الجرحى 
سابقاً رقم 

لسنة  )180(
  ميالدي2012

فيما عدا  2500
جدول (المنطقة األولى 

) المناطق للدول
أو   €1500تكون

نجوم  3توفير فنادق 
شاملة جميع الوجبات 
  والخدمات األساسية

########
##  

############
#  

      يعد بدل السكن واإلعاشة نقدا حسـب اإلجـراءات القانونيـة
, بالخـارج   اإلشـراف طريق لجـان   أو يتم توفير الخدمة عن, المتبعة 

 .بحيث ال تتجاوز القيمة السقف المحدد بالجدول
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدية2013لسنة  )624(رقم  

  .بإصدار اهليكل التنظيمي لصندوق تنمية املوارد البشرية
  - :جملس الوزراء

  .بعد االطالع على الدستوري وتعديالته -
ولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وعلى قانون النظام المالي للد -

  .وتعديالتهما
ميالدية بشأن عالقات العمل والئحته 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
ميالدية في شأن 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدية باعتماد الهيكل 2012لسنة ) 87(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها اإلداري
ميالديـة فـي شـأن    2013لسنة (     ) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية
 المـؤرخ ) 5932(وبناء على ماعرضه وزير العمل والتأهيل بكتابه رقـم   -

ميالدية بإحالة مقترح حول إنشاء صندوق لتنميـة  2013/يونيو/05في 
  .الموارد البشرية

بتـاريخ  ) 10615(وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء المكلـف رقـم    -
  .ميالدي2013/سبتمبر/26
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وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والعشـرين   -
  .ميالدي2013لسنة 

  قــــرر
1 

يعمل بالهيكل التنظيمي لصندوق تنمية الموارد البشرية وفقاً ألحكام هـذا  
  .القرار

2 

  -:يتكون اهليكل التنظيمي للصندوق على النحو التايل
  .إدارة التخطيط والمشاريع -1
  .إدارة الدعم االلكتروني والمعلوماتية -2
  .إدارة جودة التدريب -3
  .إدارة تنمية الموارد البشرية -4
  .إدارة اإلقراض -5
  .إدارة شؤون الخدمات المساندة -6
  .مكتب التمويل واالستثمار -7
  .مكتب متابعة فروع الصندوق -8
  .مكتب الشؤون القانونية -9

  .مكتب أمانة سر مجلس اإلدارة -10
3 

  - :ختتص إدارة التخطيط واملشاريع مبا يلي
ير بدعم داخلي بالصندوق تخطيط وتوجيه وتنسيق أنشطة البحث والتطو -1

أو بتمويل وتخويل خارجي لتطوير وتحسين عمل الصندوق بالتنسيق مع 
  .إدارة اإلحصاء والمعلومات
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وضع المخطط العام لبرنامج البحث والتطوير للصـندوق محـددا فيـه     -2
  .األهداف والميزانية

  .برامج التعاون الفني والمالي -3
  .االستغالل األمثل للموارد التحكم في اإلنفاق والتأكيد على -4
  .تأسيس أساليب إجرائية متينة ومتابعتها -5
اقتراح السياسات العامة ووضع االستراتيجيات لتحقيق رؤية الصـندوق   -6

  .ورسالته وقيمه وأهدافه وتنفيذ مهامه واختصاصاته
  .اكتشاف القضايا والمشاريع المتعلقة بمهام الصندوق وترتيب أولوياتها -7
اهمة في إعداد خطط المشاريع الوطنية لقطـاع العمـل والتأهيـل    المس -8

  .وآليات المتابعة والتقييم المرتبطة بها
المشاركة في اكتشاف القضايا والمشاريع المتعلقـة بعمـل الصـندوق     -9

  .وترتيب أولوياتها
4 

  :ختتص إدارة الدعم االلكرتوني واملعلوماتية مبا يلي
  .ة المعلومات واإلحصاء والتصاميم الالزمةوضع أسس ومعايير جود -1
بناء قاعدة للمعلومات والبيانات اإلحصائية بالصندوق، وضمان تصنيفها  -2

  .وتحديثها دورياً
توفير المصـادر الخاصـة بإحصـاءات واحتياجـات الصـندوق مـن        -3

  .التخصصات المختلفة
  .اميكنة وتوثيق القرارات المنظمة واللوائح للرجوع إليها آلي -4
  .إعداد تقارير إحصائية عن مدخالت ومخرجات الصندوق -5
  .إعداد وإصدار التقرير السنوي عن إنجازات الصندوق -6
تحليل البيانات اإلحصائية بواسـطة البـرامج اإلحصـائية واسـتخراج      -7

  .مؤشرات للنتائج
  .إعداد وتصميم النماذج والعروض والتقارير اإلحصائية -8
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  .ومات الدقيقة والحديثة لدعم القرارتوفير قاعدة للمعل -9
تحقيق أقصى استفادة من المعلومات المتراكمـة وإصـدار النشـرات     -10

  .الخاصة بها
  .جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمهام الصندوق -11
تزويد الجهات المختصة بما تحتاجـه مـن البيانـات واإلحصـائيات      -12

  .المختلفة
  .رمجة النظم وتطويرهادراسة وتحليل وتصميم وب -13
  .توثيق األنظمة وكتابة توصيف البرامج -14
القيام بالصياغة والبرمجة باسـتخدام لغـات الحاسـب المركـزي أو      -15

  .الخوادم
  .اختبار البرامج المطورة ضمن اإلجراءات المتبعة -16
  .كتابة توصيف برامج الحاسب المركزي حسب اإلجراءات المتبعة -17
جية إلدارة قواعد البيانات داخل الصـندوق واعتمادهـا   وضع استراتي -18

كأساس حفظ البيانات المختلفة داخلها وتصميمها على أساس الجهوزية 
  .التامة للربط مع باقي الجهات التابعة للقطاع

اختيار وتركيب وتشغيل أجهزة وملحقاتها وبرامج الـنظم وإعـدادها    -19
  .للعمل

زة والبرامج ومتابعة تنفيـذها وتـوفير   تخطيط الصيانة الدورية لألجه -20
  .الدعم الفني لنظم التشغيل

صيانة هياكل قواعد البيانات وتوحيد الرموز المستخدمة وتحسين أداء  -21
  .الحاسب المركزي

  .وضع نظم تضمن سرية البيانات وعدم اختراقها -22
اإلشراف على إطالق الموقع اإللكتروني للصندوق والعمل على تطويره  -23

  .باستمرار
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  .ضمان سالمة إجراءات وطرق تشغيل األنظمة ومتابعة أدائها -24
اختيار وتركيب البرامج ونظم تشـغيل األجهـزة وصـالحيتها للعمـل      -25

  .بأقصى طاقتها
  .توفير تقنيات االتصاالت في شبكة اإلنترنت واختيار التقنيات األسرع -26

5 

  :ختتص إدارة جودة التدريب مبا يلي
تجميع وتبويب وتحليل المعلومات واإلحصـاءات ذات العالقـة بـإدارة     -1

  .الجودة
تنفيذ األسس والضوابط الالزمة لنشر وتطبيـق مبـادئ إدارة الجـودة     -2

  .بالصندوق
  .وضع خطة شاملة لنظام إدارة الجودة بالصندوق وتنفيذها -3
زمـين  وضع خطة عمل مكتوبة بالصندوق وتوفير التوجيه واإلرشاد الال -4

لكافة مجاالت األعمال وبما يضـمن تكامـل كافـة الخطـط الوظيفيـة      
  .بالصندوق مع متطلبات الجودة وتحسينها بشكل مستمر

إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف رفـع مسـتوى المعرفـة     -5
واإللمام الكامل بمفاهيم وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة لكافة العـاملين  

  .وعاتهابالصندوق ومشر
إعداد دليل الجودة الذي يعبر عن أهداف وسياسـات الصـندوق تجـاه     -6

ودليل نماذج األعمال بما يضمن , وكذلك وضع دليل اإلجراءات , الجودة 
  .توافق تقديم الخدمة وخصائصها مع مواصفات الجودة المحددة مسبقاً

تكوين فرق عمل خاصة بتحسين الجـودة لعمـل الصـندوق ومتابعـة      -7
  .الهاأعم

متابعة العمليات التدريبية المقدمة من قبل الصندوق من حيث الجـودة   -8
  .والتأكد من سير البرامج التدريبية وفقاً لما هو معد لها
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متابعة أداء المراكز والمؤسسات التدريبية التي تم دعمهـا مـن قبـل     -9
الصندوق من حيث المباني والتجهيزات الداعمـة للتـدريب، ومنـاهج    

  .، والمدربينالتدريب
  .تحديد المعايير الخاصة لدعم المؤسسات والمراكز التدريبية -10
  .تحديد معايير الجودة للجهات الدولية المزمع التعاقد معها -11
وضع المعايير الدقيقة والتوصيف الـالزم للبـرامج التدريبيـة التـي      -12

  .سيتولى الصندوق دعمها
ظمات ضمان الجودة محليا ودوليا، إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومن -13

  .والمشاركة في برامج جوائز الجودة التي تنظمها تلك الهيئات
متابعة أنشطة تقويم األداء وضمان الجودة بجميع اإلدارات والمكاتـب   -14

وإعداد تقرير دوري بذلك ورفعـه  , واألقسام والفروع التابعة للصندوق 
  .إلى مدير عام الصندوق

  .التعلم على أساس المهنة لدى الجهات التدريبيةترسيخ مبدأ  -15
ضمان انخراط األفراد في البرنامج التدريبي الذي تتوافـق مخرجاتـه    -16

  .التعليمية مع كفايتهم ورغباتهم
  .ضمان جودة البيئة التدريبية -17
برامج، مدربون، أسـلوب تـدريبي، وآليـات    (ضمان جودة العمليات  -18

  ).تقييم
لمخرجات، متدربين لديهم من الكافيات ما يؤهلهم لشغل ضمان جودة ا -19

  .وظائف أو امتهان مهن متاحة في السوق المحلي
6 

  .ختتص إدارة تنمية املوارد البشرية مبا يلي
بناء قواعد بيانات باحتياجات سوق العمل كماً ونوعاً، وتحديد المتطلبات  -1

  .المعرفية والمهارية لها
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ات حول الباحثين عن عمل من خالل مطابقـة بـاحثي   وضع قاعدة بيان -2
وتقـديم  , العمل مع األماكن الشاغرة المعروفة للمكاتب الحكومية للقوى 

  .المشورة بشأن مخططات التدريب
إيجاد عاملين للوظائف الشاغرة مقابل رسوم تدفع للصندوق مـن قبـل    -3

  .صاحب العمل أو الباحث عن عمل
نظمات التدريب للمهارات المطلوبـة وإبـرام   المناقشة مع شركات أو م -4

  .االتفاقيات بالخصوص
ضمان أن تكون عقود االسـتخدام تتفـق مـع المتطلبـات القانونيـة       -5

  .وتوقيعها
تقديم المقترحات والتوصيات بشأن توجيه وإعادة تأهيل القوى العاملـة   -6

  .الوطنية
طنية بالقطاع الخاص تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لتأهيل العناصر الو -7

  .بالداخل والخارج
العمل على تدريب عناصر محلية وتأهيلها وتطويرها في مجال التدريب  -8

لتكوين كوادر محلية مؤهلة كنواة المـدربين فـي التخصصـات التـي     
  .يحتاجها سوق العمل الليبي

  .وضع النظم التدريبية التي تفي بتغطية احتياجات سوق العمل -9
  .هام ذات صلة موضوعيةالقيام بم -10
  .اإلشراف على عاملين آخرين -11

7 

  :ختتص إدارة شؤون اخلدمات املساندة مبا يلي
  :كما تتضمن مهامها ما يلي

تخطيط وتوجيه وتنسيق األنشطة والعمليات اإلدارية والمالية والخدمات  -1
  .الداخلية للصندوق
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ي إعداد الميزانيات والقيـام  تقييم الحالة المالية للصندوق والمشاركة ف -2
  .بالعمليات المالية اليومية

  .متابعة اإلنفاق والتحكم فيه لضمان االستغالل األمثل للموارد -3
متابعة إجراءات التنفيذ طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المالية المعمـول   -4

  .بها من مسك السجالت وإعداد المستندات 
مليات الصرف من الميزانية المعتمـدة  حفظ أموال الصندوق وإجراء ع -5

  .وفقاً ألحكام التشريعات النافذة
  .تقديم البيانات والتقارير الدورية عن المركز المالي للصندوق -6
  .إعداد الدورة المستندية المالية بالصندوق واإلشراف على تنفيذها -7
تحصيل ما قد يكون للصندوق من إيـرادات وإيـداعات فـي حسـاباته      -8

  .صارفبالم
  .تنظيم ومتابعة أعمال تخزين وحفظ مراقبة المخزون -9

تأمين احتياجات الصندوق من المواد والمستلزمات بما يكفل اسـتمرار   -10
  .العمل بدون توقف

تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات العمليات المالية والمحاسبية والحصول  -11
  .على مؤشرات لتقييم األداء المالي

  .ل اإلدارية المتعلقة باستالم وتصدير المراسالت وتوزيعهاتنظيم األعما -12
تقديم كافة أنواع الخـدمات المتعلقـة بصـيانة المقـرات والتجهيـز       -13

  .واإلشراف على أعمال النظافة والحراسة
القيام بكافة األعمال المتعلقة بالسفر في المهمات الرسـمية وبـرامج    -14

ع واالسـتقبال وتـذاكر السـفر    التدريب والتي تتمثل في خدمات التودي
  .والحصول على التأشيرات

  .تأسيس دورات إدارية وإجرائية ومستندية متينة ومتابعتها -15
  .تخطيط وتنفيذ العمليات اليومية من أمور إدارية ومالية وخدمات  -16
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  .اختيار وتدريب العناصر الجيدة -17
  .دوق أو خارجهتمثيل اإلدارة في التعامل مع اآلخرين بداخل الصن -18
تغطية أنشطة الصندوق والعمل على الدعاية للصـندوق مـن خـالل     -19

  .وسائل اإلعالم المختلفة
متابعة ما ينشر عن الصندوق في وسائل اإلعالم، وتوثيق كافة أخبـار   -20

  .ومناشط الصندوق ونشرها
  .التأكيد على تطبيق مرؤوسيه لتعليمات الصحة والسالمة المهنية -21
  .ذ ما يكلف به في مجال عملهينف -22
  .القيام بمهام ذات صلة موضوعية -23
  .اإلشراف على عاملين آخرين -24

8 

  :ختتص إدارة اإلقراض مبا يلي
اقتراح ميزانية اإلقراض السنوية لغرض التدريب من واقـع الطلبـات    -1

  .المقدمة
ومتابعـة   إبالغ مجلس اإلدارة بقوائم القروض التي يقدمها الصـندوق،  -2

  .اإلجراءات التي تتم بشأنها
تقييم دراسات الجـدوى االقتصـادية والفنيـة والتسـويقية للمراكـز       -3

والمؤسسات التدريبية التي تطلب دعماً من الصـندوق وتقـديم الـرأي    
  .الفني بشأنها

إجراء الدراسات التقييمية للمؤسسات التدريبية إلقراضها علـى ضـوء    -4
طلب الحجز على المؤسسات والمراكز التدريبيـة  مقدرتها على السداد، و

  .المتخلفة على السداد
تقديم المشورة الفنية لطالبي التدريب، على ضـوء معـايير التفضـيل     -5

  .المعتمدة للصندوق
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  .اإلشراف على حمالت الترويج وحمالت التوعية للجمهور المستهدف -6
ي الحاالت التـي  الموافقة على منح القروض المباشرة لغرض التدريب ف -7

  .تسمح بها لوائح الصندوق
9 

  :خيتص مكتب الشؤون القانونية مبا يلي
دراسة ومقارنة المصادر القانونية والمشاركة في إعداد وتطوير األنظمة  -1

  .في النظم العامة والنظام اإلداري في مجال عمل الصندوق
مل الصـندوق بمـا   تقديم المشورة في المسائل القانونية ذات الصلة بع -2

  .يضمن تطبيق اإلجراءات وعدم مخالفتها
دراسة مشاريع االتفاقيات والعقود وتحليل بنودها وموادها فـي ضـوء    -3

  .األنظمة السارية
إعداد المذكرات والردود الخاصة في القضايا التي ترفـع مـن وعلـى     -4

  .الصندوق
  .قإعداد وصياغة القرارات واللوائح الالزمة لعمل الصندو -5
  .التفاوض مع الجهات التي يعتزم الصندوق التعاقد معها -6
  .إعداد مشاريع العقود واالتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع الغير -7
متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات محلية ودولية ذات عالقـة   -8

  .بنشاط الصندوق
  .الدولةيتم إنجاز كافة مهام المكتب وفق التشريعات النافذة ب -9

10 

  :خيتص مكتب الفروع مبا يلي
دراسة حاجة البالد من فروع صندوق تنمية الموارد البشـرية لتغطيـة    -1

  .خدماته في المناطق الحضرية والريفية، وتقديم التوصيات بتأسيسها
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التنسيق بين صندوق تنمية الموارد البشرية وفروعه من كافة النواحي  -2
  .اإلدارية والفنية

توجيه وإرشاد الفروع بسياسات الصندوق، والدعاية لمشاريعه بمختلف  -3
  .أنحاء ليبيا

إعالم الفروع بالخطط التنموية المرصودة لمناطقهـا، وكـذلك بـرامج     -4
  .المسؤولية االجتماعية للشركات العامة والخاصة العاملة بمناطقهم

  .القيام بمهام ذات صلة موضوعية -5
11 

  :تمويل واالستثمار مبا يليخيتص مكتب ال
  .اقتراح خطط التمويل واالستثمار -1
اقتراح التشريعات من قوانين وقرارات ولوائح التـي تـنظم التمويـل     -2

  .واالستثمار
يقوم بطرح مشاريع الصندوق االستثمارية في مجـال تنميـة المـوارد     -3

  .البشرية
ويتأكد من جديـة  , ويبث فيه , دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين  -4

  .المستثمر
مساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص الالزمة لتنفيذ المشاريع  -5

  .االستثمارية في مجال تنمية الموارد البشرية
  .متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية -6
  .إعداد التقارير الدورية ذات الصلة بعمل المكتب -7

12 

  :خيتص الفروع مبا يلي
تحقيق أهداف الفرع وخطط العمل المعتمدة له والقرارات والمنشـورات   -1

والتعليمات الصادرة عن المدير العـام، وتعليمـات اإلدارات المختصـة    
  .بالصندوق، والمتعلقة بعمل الفروع
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  .تنفيذ المشروعات وبرامج الخطة المقررة المسندة للفرع -2
  .الفرع والتوصية بقبولها دراسة طلبات التدريب المقدمة عن طريق  -3
  .تنفيذ الجانب اإلعالمي والتوعوي، من خطة الصندوق المسند للفرع -4
  .اإلشراف على مكتبة الفرع وتزويدها بمنشورات ومطبوعات الصندوق -5
تجهيز البيانات وتطوير وبناء قاعدة بيانات للفرع وربطها بالصـندوق،   -6

الزمة للفرع، وتطبيق وتنفيـذ  وتوفير وتطوير البرمجيات والمنظومات ال
تكنولوجيا المعلومات المناسبة النسياب المعلومات مع أجهزة الصـندوق  

  .المختلفة
  .اإلشراف الفني على موقع الفرع وعلى بريده اإللكتروني -7
  .القيام باإلجراءات اإلدارية والوظيفية والمالية للعاملين بالفرع -8

13 

ندوق تنمية الموارد البشرية قرار من وزيـر  يصدر بالتنظيم الداخلي لص
  .العمل والتأهيل بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق

14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافـة الجهـات المختصـة    
  .تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ذي الحجة/17: صدر بتاريخ

  .ميـــالدي2013/توبرأك/22: الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2013لسنة  )631(رقم  

  بإضافة أمساء للجدول املرفق بالقانون
  ميالدي، املعدل للقانون 2012لسنة ) 47( رقم 

  ميالدي بشأن إدارة  2012لسنة ) 36(رقم 
  أموال وممتلكات بعض األشخاص

  جملس الوزراء
  .ري وتعديالتهبعد االطالع على اإلعالن الدستو -
  .وعلى القانون المدني -
ميالدي بشأن إدارة أموال وممتلكات 2012لسنة ) 36(وعلى القانون رقم  -

  .بعض األشخاص
) 36(ميالدي بتعديل القـانون رقـم   2012لسنة ) 47(وعلى القانون رقم  -

  .ميالدي بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص2012لسنة 
ميالدي في شأن 2012لسنة ) 10(لوطني العام رقم وعلى قرار المؤتمر ا -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
  .ميالدي2013/مايو/23بتاريخ ) 84(وعلى كتاب وزير العدل رقم  -
بتـاريخ  ) 114(وعلى كتـاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم        -

  .ميالدي2013/أكتوبر/20
والعشـرين   وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثـامن  -

  .ميالدي2013لسنة 
  قـــرر

1 

) 47(يضاف السادة المذكورون فيما بعد للجدول المرفق بالقـانون رقـم   
  :ميالدية المشار إليه وهم2012لسنة 
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  .ف اهللا الندابــسالم خل -1
  .الطاهر ميالد محمد الجوادي -2
  .انـــالد سالم دامــمي -3

2 

  .ريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذهيعمل بهذا القرار من تا
  جملس الوزراء

  .هجري1434/ذي الحجة/22: صدر في
  .ميــالدي2013/أكتوبر/27: الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدية 2013لسنة ) 637(رقم  

  بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
  جملس الوزراء

  .تهبعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديال -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .وتعديالتهما
ميالدي بإصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي بشـأن حمايـة الحيوانـات    1989لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  .حته التنفيذيةواألشجار وتعديالته والئ
في شـأن  ميالدي 2012لسنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة
ميالدي في شأن 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة
ميالدي بشأن اعتماد 2012لسنة ) 101(لوزراء رقم وعلى قرار مجلس ا -

الهيكل التنظيمي واختصاصـات وزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة     
  .والبحرية وتنظيم جهازها اإلداري

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته  -
  .ميالدي2013/سبتمبر/11المؤرخة ) 7(رقم 

المـؤرخ  ) 34(ن شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم     وعلى كتـاب أمـي   -
  .ميالدي2013/سبتمبر/11



  725رقم الصفحة                                                    )                 6(دد ـــالع
  

وبناء ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسـع والعشـرين    -
  .ميالدية2013لسنة 

  ررـــق
1 

هيئـة تنميـة النخيـل (سـمى  نشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئـة تُ تُ
وتتبـع  , المالية المسـتقلة   تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة) والزيتون

  .وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
2 

ويجوز فتح فروع ومكاتـب  , يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الجفرة 
لها بداخل ليبيا بقرار يصدر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحريـة  

  .بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة
3 

, صـناعة  دف الهيئة إلى االهتمام بشؤون النخيل والزيتون زراعـة و ته
  -:تيولها على األخص القيام باآل

  .المتواجد منه من الهالك وإنقاذما يتم زراعته بالعناية  -1
  .التوسع في زراعة األصناف الجيدة من النخيل والزيتون -2
  .للنخيل ومشتقاته ةتحويليإقامة صناعات  -3
  .للزيتون ومخلفاته العلفية ةتحويليات إقامة صناع -4
  .إدخال التقنيات الحديثة في أساليب الجني والتلقيح وتطويرها -5
  .إدخال األساليب الحديثة في إدارة اآلفات واألمراض -6
  .توفير المستلزمات والمعدات الخاصة بزراعة النخيل والزيتون -7
  .نهوض بالنخيل والزيتونالدولية واإلقليمية لل تالمنتدياالمشاركة في  -8
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استصدار الشهادات الوقائية وبـراءة االختـراع فـي مجـال النخيـل       -9
  .والزيتون

  .إقامة المعارض والمناشط التسويقية للتمور والزيتون -10
4 

يصـدر  , دار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعـة أعضـاء   تُ
تراح مـن وزيـر الزراعـة    بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اق

  .والثروة الحيوانية والبحرية
5 

يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصـريف  
  :وله على األخص ما يلي, شؤونها 

  .تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة -1
  .نية للهيئةاقتراح اللوائح المالية واإلدارية والف -2
اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقـة علـى الحسـاب الختـامي      -3

  .وإحالتها لالعتماد
إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعـد المقـررة    -4

  .وفي حدود أغراضها
  .اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة -5
تقييم األداء بالنسـبة لألعمـال وفـروع    اإلشراف والرقابة والتنسيق و -6

  .ومكاتب الهيئة
دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فـي مختلـف أوجـه     -7

  .نشاط الهيئة
6 

  :يتوىل رئيس جملس إدارة اهليئة ما يلي
  .اإلشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة -1
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  .الهيئة وتنظيم أعمالها إدارة وتصريف شؤون -2
  .القضاء متمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأما -3
  .فيها تعرض الموضوعات والبيانات واإلحصائيات على مجلس اإلدارة للب -4
  .العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة -5
  .بالتشريعات النافذة المقررةاألخرى  تاالختصاصاممارسة  -6

7 

  - :للهيئة مما يلي املاليةوارد تتكون امل
  .ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة -1
الناتجة عن ممارسة نشاطاتها والخدمات التي تقـدمها للغيـر    اإليرادات -2

  .للوائح الهيئة والتشريعات النافذة بمقابل وفقاً
  .أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها -3

8 

ة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببدايـة السـنة   للهيئة ميزانية مستقل تكون
  .المالية للدولة وتنتهي بنهايتها

9 

ا ذفي ه المقررةيجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط 
  .الشأن

10 

  .للتشريعات النافذة يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقاً
11 

مجلس الوزراء بناء على عرض من نظيمي للهيئة قرار يصدر بالهيكل الت
ويصدر بالتنظيم الـداخلي  ,  والبحريةمن وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عـرض مـن   
  .رئيس مجلس إدارة الهيئة
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12 

زراعة النخيل والزيتون تؤول جميع األصول والموجودات المتعلقة بمجال 
ويتولى وزير الزراعة والثـروة الحيوانيـة والبحريـة اتخـاذ     , إلى الهيئة 

  .اإلجراءات الالزمة في سبيل تحقيق ذلك
13 

يلغى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
  .نشر بالجريدة الرسميةوي ،الجهات المختصة تنفيذه

  اءوزرـس الـجمل
  .هجرية1434/ذي الحجة/22 :صدر في

  .ةـميالدي2013/أكتوبر/27: قـالمواف
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2013لسنة  )641(رقم  

  بشـأن زيـادة مرتبــات العاملــني يف الوحــدات 
  اإلداريـــة العامــــة بالدولـــــة

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
 ميالدي في شأن2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي  2011لسـنة  ) 27(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم  -

  .دة مرتبات العاملين بالوحدات اإلدارية العامةبشأن زيا
ميالدية بشأن تشـكيل  2013لسنة ) 51(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .لجنة وتحديد مهامها
وعلى محضر االجتماع الخامس للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس  -

  .ميالدية2013لسنة ) 51(الوزراء رقم 
ميالديـة  23/2013/م.ش.د(وزراء رقم وعلى كتاب أمين شؤون مجلس ال -

المـؤرخ  ) 122(ميالديـة، وكتابـه رقـم    2013/سـبتمبر /05المؤرخ 
  .ميالدي2013/أكتوبر/21

وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية رقـم   -
  .ميالدي2013/أكتوبر/24المؤرخ ) 4613(

ـ  - امن والعشـرين  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الث
ميالدي، واجتماعه االستثنائي الحـادي  2013/سبتمبر/05المنعقد بتاريخ 
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  .ميالدي2013/أكتوبر/06والعشرين المنعقد بتاريخ 
  قــــرر

1 

%) 20(تُزاد مرتبات العاملين في الوحدات اإلدارية العامة بالدولة بنسبة 
  .من قيمة المرتب اإلجمالي

2 

هذا القرار على العاملين بالجهات التي تـنظم المعاملـة    ال تسري أحكام
  .المالية للعاملين بها جداول مرتبات خاصة وكذلك العاملين بالخارج

3 

ميالدي، ويلغى كل حكم 2014سنة /يناير/01يعمل بهذا القرار ابتداء من 
  .يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  لـس الـوزراءجم
  .هجري1434/ذي الحجة/22: صدر في
  .ميــالدي2013/أكتوبر/27: الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2013لسنة  )646(رقم  

  بتقرير بعض األحكام يف شأن بعض
  العيادات امعة 

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  وعلى قانون النظام المالي -

  .وتعديالتهما
 بإصدار القـانون الصـحي   ميالدي1973لسنة ) 106(قانون رقم وعلى ال -

  .والئحته التنفيذية
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقات 2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدية في شأن 2012لسنة ) 10( لعام رقموعلى قرار المؤتمر الوطني ا -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدية بشأن اعتمـاد  2013لسنة ) 11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها اإلداري
المؤرخ فـي  ) 12389(وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة بكتابة رقم  -

المـــؤرخ ) 27670(وكتابـــه رقـــم  ،مـــيالدي2013/مـــايو/5
  .ميالدي2013/سبتمبر/4

وعلى ما قررته اللجنة الوزارية للشؤون الفنية فـي اجتماعهـا السـابع     -
  .ميالدية2013لسنة 

المـؤرخ فـي   ) 3489( وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الـوزراء رقـم   -
  .ميالدية2013/أغسطس/6
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عه العـادي الرابـع والعشـرين    وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتما -
  .ميالدية2013لسنة 

  ررـــــق
 )1( 

تكون تبعية العيادات المجمعة الوارد ذكرها فيما بعـد لـوزارة الصـحة    
  -:وتتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة وهي

  
  المنطقة   العيادة المجمعية  ت  المنطقة  العيادة المجمعية  ت
  طرابلس  زاوية الدهماني  5  بلسطرا  طريق المطار  1
  طرابلس  الحي اإلسالمي  6  طرابلس  البدري  2
  بنغازي  الصابري  7 طرابلس  غوط الشعال  3
  بنغازي  الكيش  8 طرابلس  أبوسليم  4

1  
2 

ى وزارة الصحة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم العيادات المجمعة ـتتول
  .زم على مجلس الوزراءوعرض ما يل, ذة ـات النافـوفقاً للتشريع

3 

ل بهذا القرار من تاريخ صدورهـعمي ,وعلـى  , ى كل حكم يخالفهـلغوي
  .ر في الجريدة الرسميةـنشوي ،الجهات المعنية تنفيذه

  وزراءـس الـجمل
  .هجري1434/ذي الحجة/23 :صدر في
  .الديــمي2013/أكتوبر/28: الموافق



  733رقم الصفحة                                                    )                 6(دد ـــالع
  

  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2013 لسنة) 666(رقم  

  بإنشاء معهد عال
  :جملس الوزراء

  .هتطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالبعد اال -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .وتعديالتها
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة ) 12( القانون رقم وعلى -

  .يةالعمل والئحته التنفيذ
  .ميالدي بشأن التعليم2010لسنة  ) 18(وعلى القانون رقم  -
ـ  ميالدي2012لسنة ) 9( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم - أن في ش

  .تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتةتعيين رئيس الوزراء و
دي في شأن ميال2012لسنة ) 10( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .المؤقتة منح الثقة للحكومة
المؤرخ فـي  ) 156(وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  -

  .ميالدي2013/أكتوبر/09
المـؤرخ فـي   ) 102(وعلى كتاب أمين شؤون مجلـس الـوزراء رقـم    -

  .ميالدي2013/أكتوبر/20
اجتماعه العادي الثاني والثالثين لسنة  في قرره مجلس الوزراء وعلى ما -

  .ميالدي2013
  ـــررقـ

1 

ييختص بالصناعات ) املعهد العايل لشؤون الطاقة( سمىنشأ معهد عال ي
تكون له , يكون مقره بمدينة الزنتان , النفطية والطاقات البديلة المتجددة 
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ويتبع إدارة المعاهد العليا , الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة 
  .لفنيبالهيئة الوطنية للتعليم التقني وا

2 

وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه   , عمل بهذا القرار من تاريخ صدورهي ,
نشر في الجريدة الرسميةوي.  

  جملس الوزراء
  .هجري1435/محرم/3 :صدر في
  .ميالدي2013/نوفمبر/7 :الموافق

  








