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  2012لسنة ) 1(التعديل الدستوري رقم 
   )30(بشأن تعديل بعض فقرات املادة 

  ن اإلعالن الدستوريم
 

 هجريـة   1432 رمـضان    03بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر يف        
من اإلعالن الدستوري حبيث يكون     ) 30(، يعدل نص املادة     م03/08/2011املوافق  

  -:ى النحو التايلنصها عل
مـن هـذا    ) 18( يتم استكمال الس الوطين االنتقايل املؤقت وفقاً لنص املادة           -

ول عن إدارة البالد حىت     ؤاإلعالن، ويبقى أعلى سلطة يف الدولة الليبية واملس       
  .انتخاب املؤمتر الوطين العام

ـ           - زه الرئيـسي    بعد إعالن التحرير ينتقل الس الوطين االنتقايل املؤقت إىل مرك
بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً وخـالل           

  -:مدة ال تتجاوز تسعني يوماً من إعالن التحرير يقوم الس باآليت
  . إصدار قانون خاص بانتخاب املؤمتر الوطين العام-1
  . تعيني املفوضية العليا لالنتخابات-2
  .لوطين العام الدعوة إىل انتخاب املؤمتر ا-3
  . يتم انتخاب املؤمتر الوطين العام خالل مائتني وأربعني يوماً من إعالن التحرير-
 منتخب من كل أبناء الشعب اللـييب،        ؤمتر الوطين العام من مائيت عضو      يتكون امل  -

  .وفق القانون اخلاص النتخاب املؤمتر الوطين العام
 انعقـاد للمـؤمتر وتـؤول كافـة          حيل الس الوطين االنتقايل املؤقت يف أول       -

اختصاصاته للمؤمتر الوطين العام، ويتوىل أكرب األعضاء سناً رئاسة اجللـسة،           
ويتوىل أصغر األعضاء سناً أعمال مقرر اجللسة، ويتم خالل هـذه اجللـسة             
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انتخاب رئيس املؤمتر الوطين العام ونائبيه باالقتراع السري املباشر، وتـستمر   
تسيري أعماهلا إىل حني تشكيل حكومة مؤقتـة، ويف كـل    احلكومة االنتقالية ب  

  .األحوال تتخذ مجيع قرارات املؤمتر الوطين العام بأغلبية ثلثي األعضاء
 

  

لى أن حيظوا مجيعـاً      تعيني رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أمساء حكومته ع         -1
بثقة املؤمتر الوطين العام قبل مباشرة أعماهلم كحكومة مؤقتة وكذلك يقـوم            

  .املؤمتر بتعيني رؤساء الوظائف السيادية
 اختيار هيئة تأسيسية من غري أعضائه لصياغة مشروع دستور للبالد تسمى اهليئة -2

 جلنة الـستني     لصياغة الدستور تتكون من ستني  عضواً على غرار         ةالتأسيسي
ويف كـل األحـوال     . م1951اليت شكلت ألعداد دستور استقالل ليبيا عام        

 لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي األعضاء زائـد        ةتصدر قرارات اهليئة التأسيسي   
واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا املـشروع يف             

  .اعها األولن يوماً من انعقاد اجتميمدة ال تتجاوز مائة وعشر
خالل ثالثني يوماً من تاريخ     ) بنعم أو ال  ( يطرح مشروع الدستور لالستفتاء عليه       -

اعتماده فإذا وافق الشعب اللييب على املشروع بأغلبية ثلثي املقترعني تصادق           
اهليئة على اعتباره دستوراً للبالد وحيال إىل املؤمتر الوطين العام إلصداره، وإذا       

ليه تقوم اهليئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى لالسـتفتاء          مل تتم املوافقة ع   
  .خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً،من تاريخ إعالن نتائج االستفتاء األول

  .يصدر املؤمتر الوطين العام قانون االنتخابات العام وفقاً للدستور خالل ثالثني يوماً -
 من تاريخ صدور القوانني املنظمة       جترى االنتخابات العامة خالل مائة ومثانني يوماً       -

لذلك ويشرف املؤمتر الوطين العام واحلكومة املؤقتة على إعداد كل متطلبات           
  .إجراء العملية االنتخابية بصورة دميقراطية شفافة
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واليت يعاد تشكيلها من قبـل املـؤمتر        ( تتوىل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات       -
بات العامة حتت إشراف القضاء الوطين ومبراقبـة        إجراء االنتخا ) الوطين العام 

  .األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية
 تصادق املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة           -

التشريعية لالنعقاد يف مدة ال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ املصادقة من قبل              
لعام، ويف أول جلسة هلا يتم حل املؤمتر الوطين العـام وتقـوم   املؤمتر الوطين ا  

  . السلطة التشريعية بأداء مهامها
  

 

–  

 

  صدر يف طرابلس
  هجرية،1433/ربيع اآلخر/20:بتاريخ

 .م13/3/2012املوافق 
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  .م2012لسنة ) 21(قانون رقم 
  .م2001 لسنة 2بتعديل القانون رقم 

  بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
 

 

  .م2011فرباير  22 فرباير الصادر يف 17على بيان انتصار ثورة  -
 .وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته -
 .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
 .م2011أغسطس  / 3 إلعالن الدستوري الصادر يف وعلى ا -
بشأن تنظيم العمل الـسياسي والقنـصلي       . م2001 لسنة   2وعلى القانون رقم     -

 .الئحته التنفيذيةو
 .عرضه السيد رئيس الوزراء وبناء على ما -
 .م18/03/2012ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ األحد املوافق  وعلى ما -

 
 

بشأن تنظـيم   . م2001لسنة  2من القانون رقم     14تعدل الفقرة األوىل من املادة      
  -:العمل السياسي والقنصلي حبيث جيرى نصها على النحو اآليت 

يتم اإليفاد للعمل باخلارج جلميع اجلهات بقرار من جملس الوزراء بنـاء علـى              "
ـ     عرض من وزارة اخلارجية والتعاون الدو      ن ون املـالي  ويل، ويستثىن من ذلك املراقب

  ."هم حبيث يتم إيفادهم بناء على عرض من وزارة املالية وومساعد
 

 وينـشر يف    ، ويلغى كل حكم خيالفـه     ،هذا القانون من تاريخ صدوره    ـيعمل ب 
  .اجلريدة الرمسية

 
–  

  صدر يف طرابلس
  .م2012-03-8 بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 22( قانون رقم
   2006لسنة 6بتعديل حكم بالقانون رقم 

  بشـأن نظام القضاء
 

 
  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17على بيان انتصار ثورة  -
 .تهوعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصا -
 .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
 .م2011أغسطس / 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
 .بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديالته. م2006 لسنة 6وعلى القانون رقم  -
 .عرضه السيد رئيس الس األعلى للقضاء  وبناء على ما -
 .م18/03/2012لس املنعقد بتاريخ األحد املوافقورد يف اجتماع ا وعلى ما -

 
 

  -:املشار إليه النص التايل. م2006لسنة  6من القانون رقم  16يستبدل بنص املادة 
بتدائية وحتديد مقارها ودائرة اختصاصها بقـرار مـن         يكون إنشاء احملاكم اال   "

  .الس بناء على عرض من رئيسه
لف كل حمكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة وجيوز أن يكون من      ؤتو

بينهم من هو يف درجة وكيل أو رئيس باحملكمة، وتصدر األحكام عنـدما تنعقـد               
تقل درجة اثنني منهم عن قاض مـن الدرجـة           هيئة استئنافية من ثالثة قضاة ال     ـب

  ."داألوىل وتصدر األحكام يف األحوال األخرى من قاض واح
 

  . وينشر يف اجلريدة الرمسية،هذا القانون من تاريخ صدورهـيعمل ب
 

–  
  صدر يف طرابلس 

  .م2012-03-18بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 24(قانون رقم
  بشأن املركز الليبي للمحفوظات والدراسات التارخيية

 

 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17على بيان انتصار ثورة  -
 .وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته -
 .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
 .م2011أغسطس / 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
 .ت وتعديالتهقانون العقوباوعلى  -
 .قانون اإلجراءات اجلنائية وتعديالتهوعلى  -
 .ي ـام املالـون النظـقانوعلى  -
 . بشأن عالقات العمل 2010 لسنة 12القانون رقم وعلى  -
 ميالدية بشأن محاية اآلثار واملتـاحف واملـدن    1424 لسنة   3القانون رقم   وعلى   -

 .القدمية واملباين التارخيية
 . بشأن النظام الوطين للمعلومات والتوثيق1990 لسنة 4رقم القانون وعلى  -

 

 

 

 
1-  :         هي جمموعة الوثائق اجلديرة باحلفظ لغرض الرجـوع

  . خاصةوإليها أو لغرض البحث وأودعت يف احملفوظات سواء كانت عامة أ
2-  :    كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العـام  أو

اخلاص خالل نشاطه اليومي أيا كان شكلها أو كيفية إنتاجها سواء كانـت             
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 وتكـون   اً عليها بيانات أو معلومات أو صـور       ةأو مصور ة أو مسجلة    مدون
  .ها قيمة تستدعي حفظهاـل

3-  :     بإحدى درجات الـسرية طبقـاً      أي مستند للدولة صنف
  .ألحكام هذا القانون

4-  :        ها يف ـهي الوثيقة اليت تعد مادة لتاريخ ليبيا ومايتصل ب
  .مجيع العصور

5-  :    من 15الوثائق الناشئة عن اجلهات املنصوص عليها يف املادة 
  .هذا القانون

6-  : عن الشخصيات اخلاصة عـدا املنـصوص      الوثائق الناشئة 
  .13 بند 15عليها يف املادة 

7-  :ـ       ـق املهم ـالوثائ ة أداء  ـة اليت يصعب على أيـة جه
  .هاـمهامها بدون

8-  :         الوثائق املتماثلة أو املتقاربة يف نوعيتها واملتداولة لـدى
  .اجلهات املعنية

  .املخطوطة -9
دون خبط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيأته، مىت كان يشكل            كل ما  -1

  .إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه
كل أصل لكتاب مل يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاتـه               -2

 ةيرى املركز أن محايته مـصلح   إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما        
  .عامة وأعلمت ذا الشأن به

10-  :    ها سواء بشكل مـستمر أو    ـالوثيقة اجلاري العمل ب
عرضي وتعترب يف حكم الوثيقة املستعملة الوثائق اليت يفرض القانون االحتفاظ         

  .ها ملدة معينة طوال هذه املدةـب
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11-  :           فصل الوثائق اليت جيب حفظها باإلحالة إىل هيأة األرشيف الوطين من
  .خرى الوثائق األ

12-  :خيةـاملركز اللييب للمحفوظات والدراسات التاري.  
 

 

ور على الوثائق وفق اإلجراءات املنصوص عليهـا يف         ـالع اجلمه ـتسهيل اط  -1
  .هذا القانون

  .ن اخلارجاختاذ اإلجراءات الكفيلة باستعادة الوثائق ذات األمهية التارخيية م -2
ها عالقـة   ـالسعي للحصول على أصول أو نسخ الوثائق واملخطوطات اليت ل          -3

  .بليبيا املوجودة يف اخلارج أو الداخل
  .إجراء البحوث والدراسات التارخيية -4
  .يدخل يف نطاق اهتمامات املركز  إنشاء مكتبة شاملة لكل ما -5

 

 

 

تتمتـع  " املركز اللييب للمحفوظات والدراسات التارخيية    "تنشأ هيأة عامة تسمى     
بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة تتبع جملس الوزراء ويصدر بتنظيمها قرار    

  .من جملس الوزراء
 

يكون املقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس وجيوز إنشاء فروع له داخل ليبيـا             
  .بقرار من جملس إدارة املركز 
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جة عن أعمال وممارسـات الدولـة       ـجتميع وتتبع أصول أو نسخ الوثائق النات       -1
ها ويف مجيع مراحلها سواء تلك الصادرة عنها        ـها وفعاليات ـ مكونات ختلفمب

  .أو املستلمة منها
ألخرى ذات العالقة مبسرية اتمع اللييب      جتميع وتتبع أصول أو نسخ الوثائق ا       -2

  .يف مجيع مراحله 
  .جتميع وحفظ وصيانة وحتقيق وترمجة ونشر املخطوطات -3
تبويب وحفظ وصيانة وترميم الوثائق املشار إليها يف الفقرتني السابقتني وحتقيق            -4

  .تراه منها وترمجة ونشر ما
  . قيمة تارخييةويعترب من الوثائق ذ تقرير ما -5
  .يتم حفظه منها حفظاً دائماً تقييم الوثائق العامة واخلاصة وحتديد ما -6
  .اإلشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها -7
  .هاـوضع قواعد مجع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارت -8
طالع على الوثائق احملفوظة باملركز ومتكني الراغبني من وضع القواعد املنظمة لال -9

  .االطالع عليها بيسر وبسهولة
  .غريه من اجلهات املصدرة أو املتلقية للوثائقوتنظيم التعاون بني املركز  -10
يـة  أات اقتناء الوثائق بالضم للمركز أو الشراء أو اهلبـة أو     ـم عملي ـتنظي -11

  .وسيلة أخرى
  .وضع قواعد تصوير الوثائق -12
  .حتديد الوثائق اليت تنشر وطريقة نشرها -13
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  .ترميم الوثائق اليت حتتاج إىل ترميم وصيانة -14
دراسة وتقدمي اقتراحات مبشروعات القوانني واللوائح والقـرارات املتعلقـة          -15

  .بالوثائق
 

  .يقوم مقامها يف الداخل واخلارج التعاون مع اجلامعات ومراكز البحوث أو ما *
م بأعمال التأليف والترمجة ونشر البحوث والكتب واملوضـوعات العلميـة           القيا *

 .وإنتاج األشرطة الوثائقية يف ااالت املتعلقة بأغراضها
 .مجع ودراسة البيانات واإلحصاءات املتعلقة بأهداف املركز *
 .تنظيم الندوات وامللتقيات واملؤمترات العلمية *
 .م الوثائق وجتديدها واحلفاظ عليهااقتناء الوسائل احلديثة يف تنظي *
 .إصدار املطبوعات والدوريات املتخصصة *
 .تسهيل االستفادة من حمتويات الوثائق *
 .هاـشراء املخطوطات والوثائق وتبادهلا وقبول اهلبات والوصايا بشأن *
ات وامللخصات والتصنيفات للمخطوطات والوثـائق      ـداد القوائم والكشاف  ـإع *

 .اهـاليت حبوزت
 

 

رئيس الس ويكون من ذوي املؤهالت العلمية العالية ومـن ذوي اخلـربة يف                *
  .جماالت عمل املركز 

 .مدير وإدارات املركز *
تقل عن عشرين سنة يف جمال عمـل         هم خربة ال  ـأربعة من املتخصصني الذين ل     *

 .ركز خيتارون بقرار من جملس الوزراء بناء على عرض من رئيس الس امل
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  . قيمة تارخييةويعترب من الوثائق ذ تقرير ما *
 .وضع قواعد احملافظة على الوثائق واملخطوطات  *
 .وضع معايري تصنيف الوثائق واملخطوطات *
 . واملخطوطات اليت حتقق أو تنشر وكيفية ذلك حتديد الوثائق *
 .وضع ضوابط فرز الوثائق لدى اجلهات العامة *
فوظة بـاملركز وأخـذ   وضع شروط وآلية االطالع على الوثائق واملخطوطات احمل       *

 .صور منها
حتديد الوثائق واملخطوطات اليت تدخل يف حيازة املركز ومعايري تـصنيفها وفقـاً              *

 . والوحدات باملركزلتصنيف اإلدارات
 .حتديد معايري إدارة املستندات يف أجهزة الدولة مبا يكفل احملافظة عليها *
 .اقتراح قواعد االطالع على الوثائق واملخطوطات املودعة باملركز  *
تنظيم عملية اقتناء املخطوطات والوثائق بالشراء أو التبادل أو باإلهداء أو بقبول             *

 .اهلبات أو بالضم 
 .ضع ضوابط وأساليب تنفيذ البحوث والدراسات املعتمدةو *
 .هدف نشرهاـاإلشراف على تقومي البحوث والدراسات اليت تعرض على املركز ب *
 .وضع ضوابط متويل البحوث والدراسات اليت ختدم أهداف املركز *
وضع معايري ترشيح الباحثني لالشتراك يف املؤمترات العلمية يف جمال اختـصاصات     *

 .ملركزا
 .وضع اللوائح املنظمة للمركز *
 .قبول التربعات واهلبات والوصايا *
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 .وضع الئحة النشر *
 .وضع مشروع ميزانية املركز وحسابه اخلتامي *

 .وجيوز لس إدارة املركز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه
 

ومي على سري العمل    يتوىل رئيس جملس إدارة املركز تسيري أعماله واإلشراف الي        
  :به ومتابعة قيام األجهزة اإلدارية باملركز بواجباا وعلى األخص

  .تنفيذ قرارات جملس إدارة املركز *
 .متثيل املركز أمام الغري وأمام القضاء  *
إجراء التصرفات القانونية وتوقيع العقود اخلاصة باملركز بعد عرضها على جملس            *

 .اإلدارة
 . الدورية وعرضها على جملس اإلدارةإعداد التقارير *

 

تنشأ باملركز جلنة استشارية ختتص بتقدمي التوصيات لس إدارة املركز يف املسائل 
تقرر عرضها عليها ويصدر بتشكيلها قرار من جملس إدارة  الداخلة يف اختصاصه وما

  .املركز ويتوىل رئيس جملس إدارة املركز رئاسة اجتماعاا
 

 

  .خيصص له من امليزانية العامة للدولة ما *
 .حصيلة واردات املركز الناجتة عن نشاطاته واستثماراته *
 .اإلعانات والتربعات واهلبات غري املشروطة اليت تقبلها إدارة املركز *
 .االقتراض *
 .سابقةاإليرادات احملققة من ميزانيات السنوات ال *
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تكون للمركز ميزانية مستقلة وحسابات خاصة باملصارف تفتح بإذن من رئيس           
جملس إدارة املركز ويعد املركز مشروع امليزانية قبل أربعة أشهر على األقل من بداية 

  .السنة املالية
 

 على أن تبدأ    بانتهائهاللدولة وتنتهي   تبدأ السنة املالية للمركز ببداية السنة املالية        
  .السنة األوىل من تاريخ إنشاء املركز وتنتهي بنهاية السنة املالية للدولة

 

يعفى املركز من الضرائب والرسوم اجلمركية املفروضة علـى كافـة البـضائع            
  .والسلع واألجهزة املوردة لصاحل املركز والالزمة لتسيري أعماله

 

  .توىل ديوان احملاسبة فحص حسابات املركزي

 
 
 

 

  .ـها واالتفاقيات واملعاهداتالتشريعات مبختلف درجات -1
  .اكم واألحكام واألوامر القضائيةسجالت احمل -2
  .ري غري املستعملةوثائق السجل العقا -3
  .هاـحماضر وتقارير وإحصائيات الوزارات واهليئات املناظرة ل -4
  .وثائق السجل املدين غري املستعملة -5
  .و اخلاصةأ فرباير املوجودة لدى اجلهات العامة 17وثائق ثورة  -6
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  .عام وأمانته واملؤمترات الشعبيةوثائق مؤمتر الشعب ال -7
  .كي العريبوثائق االحتاد االشترا -8
  .وثائق مكتب االتصال باللجان الثورية -9

وثائق أجهزة الدفاع والشرطة واألمن الداخلي واخلـارجي والتـشكيالت           -10
  .العسكرية 

  .وثائق مكاتب التمثيل السياسي والقنصلي يف اخلارج -11
  .وثائق األشخاص االعتبارية العامة -12
  . النفع العاموثائق الشخصيات االعتبارية اخلاصة ذات -13
  .مجيع الدفاتر والسجالت املنتجة أو املسلمة للجهات السابقة -14

 

 

الوثائق العامة اخلاضعة ألحكام هذا القانون اليت توجد يف حيازة أية جهة اعتبارية              -أ
  .تنقضي شخصيتها القانونية بأي سبب كان

اليت حيوزها أي من أشخاص القانون العام ومضى علـى صـدورها أو       الوثائق   -ب
تلقيها مخسة عشر عاماً عند صدور هذا القانون دون اإلخالل حبكم املـادة             

  .التاسعة عشرة من هذا القانون
 

يـري   جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على اقتراح جملس إدارة املركز، ضم ما       
ق خاصة مقابل تعويض حائزها تعويضاً عادالً ويدرج االعتماد املـايل           ضمه من وثائ  

 الالزم للتعويض ومتويله مبوازنة املركز بناء على اقتراح منه ويلتزم احلائز بتسليم ما            
تقرر ضمه مما يف حيازته من وثائق خاصة إىل املركز خالل ثالثني يوماً مـن تـاريخ                 

  .إخطاره بقرار الضم
تظلم من هذا القرار إىل من أصدره خالل ستني يوماً من تاريخ            وجيوز للحائز أن ي   

توجيه اإلخطار إليه وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد التعويض وطريقة أدائه، وتصبح           
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ازع فيها حائز الوثيقة أمام احملكمة االبتدائية املختـصة         نقيمة التعويض ائية إذا مل ي     
  .خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره
 

يلتزم حائزو الوثائق اخلاضعة ألحكام هذا القانون بإبالغ املركز عنـها وذلـك             
  .خالل عامني من تاريخ العمل بالقانون أو أيلولتها إليهم أيهما أقرب

 

جيوز عند االقتضاء للجهات املصدرة أو املتلقية للوثائق الرمسية للدولـة حتديـد             
  .هذه الوثائق عن طريق وضع خامت مميز لكل وثيقةـة لدرجة السري

تتجاوز مخسة عشر عاماً، تلتـزم       ويكون حفظ هذه الوثائق ذه اجلهات ملدة ال       
بعدها بنقلها إىل املركز، ويف حالة استمرار فرض السرية على الوثيقة تلتزم اجلهات             

ملركز ويف كل األحـوال  ها من وثائق سرية إىل ا  ـاحلائزة هلا بتقدمي بيان مبا يف حوزت      
  . من تاريخ إصدار الوثيقة أجيب أال تزيد مدة السرية على مخسني عاماً تبد

 

 تفاظ بوثائقها املستعملة بشكل مستمر أو عارض وفقاً       حتلتزم أجهزة الدولة باال   
  .للطرق واملعايري اليت حيددها جملس إدارة املركز

 

 مجيع اجلهات اإلدارية بالدولة بإحالة وثائقها غري املستعملة إىل املركز سواء            تلتزم
  .كانت منتجة منها أو مسلمة إليها وذلك وفقاً للتقرير السنوي للجنة الفرز

 

تلتزم مجيع اجلهات اإلدارية للدولة بقفل مجيع الدفاتر والسجالت الـيت ينتـهي             
ر املوظف املختص ورئيسه املباشر على آخر صفحة مكتوبـة أو           ها ويؤش ـالعمل ب 
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ها، وحتال إىل جلنة الفرز مع الوثائق وامللفات      ـعلى ورقة بيضاء تالية بانتهاء العمل ب      
  .اليت مل تعد مستعملة بشكل مستمر أو عرضي

 

كز ومندوب عن تشكل يف اية كل سنة ميالدية جلان تتكون من مندوب عن املر   
اجلهة احلائزة للوثائق، تتوىل فرز الوثائق غري املستعملة أو اليت مضى على إنتاجها أو              

  .تلقيها ثالثون عاماً
وتصدر بذلك تقريراً حيدد الوثائق اليت حتال للحفظ وتصنيفها ومـدى سـريتها          

إلدارة والوثائق املمكن إعدامها، وحيال التقرير إىل اجلهة املـصدرة للوثيقـة وإىل ا            
املختصة حبفظ الوثائق باملركز، ويف حالة االعتراض من إحدامها على إدراج الوثيقة            
يف قائمة الوثائق املستبعدة من احلفظ أو اليت جيب حفظها حتال الوثيقة حمل االعتراض   

  .هاـلرئيس جملس اإلدارة الختاذ القرار بشأن
 



 

  .عنوان اموعة -
 .هاـمعلومات كافية عن اجلهة املصدرة ل -
 .عدد الوثائق -
 .احلالة الطبيعية للوثائق -
 .ها إن وجدتـدرجة السرية ومدت -
ـ ظتفاحاالات عن اموعة تود اجلهة املصدرة ـص بأية مسؤولي ـملخ - ها أو ـ ب

 . املركزطلبهاي
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يف حالة إلغاء أو حل أية شخصية من الشخصيات االعتبارية العامة أو اخلاصـة              
ذات النفع العام تؤول وثائقها إىل املركز اللييب للمحفوظات ما مل حيدد القرار اجلهة              

  .اليت تؤول إليها ويف هذه احلالة يتوىل املركز فرز الوثائق
 

جيب ختم كل وثيقة تدخل املركز خبتم املركز وإيداعها يف إحدى وحدات املركز            
وفقاً لتصنيفها وتضع اإلدارة املختصة على الوثائق بناء على اقتراح اجلهة املنتجة أو             

  :احلائزة هلا أحد األختام التالية
 *     انقضاء مخسني  على الوثائق اليت ال يسمح باالطالع عليها إال بعد 

  .عاماً أو أكثر
 *    يسمح باالطالع عليها إال بعد انقضاء مخس وعشرين   على الوثائق اليت ال

سنة وجيوز التعديل يف درجة السرية بقرار من جملـس إدارة املركـز وبعـد               
ويراعي أن ال خيل وضع اخلتم       استطالع رأي اجلهة املنتجة أو احلائزة للوثيقة،      

 .ة أو قيمتها التارخييةمبحتويات الوثيق

 

ولني عما فيها من وثائق وجيب عليهم       ؤيكون موظفو املركز املكلفون باحلفظ مس     
يقبلوا من الوثائق  يرد للوحدة من وثائق وعليهم أو ال أن ميسكوا سجالً يقيد فيها ما    

 جملـس إدارة    كان داخالً يف اختصاصهم ويف حالة الشك يعرض األمر على          إال ما 
يراه، وعليهم مراجعة الوثائق املسلمة ومدى تطابقها مع البيانـات           املركز الختاذ ما  

الواردة يف احلوافظ وعليهم أن يطالبوا بالناقص منها وأن يبلغوا كتابة رئيس جملـس     
  .اإلدارة عن وجود أي حذف أو إضافة أو تشويه أو كشط أو متزيق يف الوثيقة
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إذا تقرر ضم وثيقة ذات قيمة تارخيية وجب على اجلهة اليت حتوزها أن تـسلمها              
  .للمركز مبجرد إخطارها بذلك

 

حيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على طلب جملس إدارة املركز أن يقرر اعتبـار     
اهليئات ذات قيمة تارخيية ويف هذه احلالة يعد حائز الوثيقة          أية وثيقة لدى األفراد أو      

ها وذلك من تاريخ إبالغـه      ـوالً عن احملافظة عليها وعدم إحداث أي تغيري ب        ؤمس
ذا القرار، كما حيظر عليه إخراجها من ليبيا أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه               

املتصرف إليـه كتابـة أن      إال بترخيص من املركز، وعليه عند التصرف فيها إبالغ          
  .الوثيقة معتربة من الوثائق ذات القيمة التارخيية

 

ختتم األوراق اليت تسلم إىل املركز باعتبارها من الوثائق التارخيية خبـامت املركـز              
جيوز نقلها من أقسامها وال استعماهلا إال داخل املركز وتعترب مـن        ها وال ـوتودع ب 

  .نونية كما لو كانت يف املكان الذي نقلت منهحيث حجيتها القا
 

جيوز التصريح بأخذ صورة مشسية أو خطية من الوثائق املودعة بـاملركز وطبقـاً        
للقواعد اليت حيددها جملس اإلدارة عن هذه الصور الرسوم املقررة الستخراج صور            

سوم خاصة مبقتضى القوانني املعمـول      من األوراق الرمسية ما مل يكن مقرراً عليها ر        
  .ها يف اجلهات اليت نقلت منها الوثيقةـب
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تؤلف بكل وزارة أو مصلحة عامة جلنة دائمة للمحفوظات يصدر بتشكيلها قرار            
من الوزير املختص أو رئيس املصلحة وتكون مهمتها اإلشراف على صيانة حمفوظات     

ها وتكون هـذه اللجنـة حلقـة    ـ وتنظيمها وعمل سجالت ل   الوزارة أو املصلحة  
  .االتصال بني تلك اجلهة وبني املركز

 

إذا أرادت مصلحة التخلص من بعض األوراق فعلى اللجنة املنصوص عليهـا يف           
املادة السابقة باالشتراك مع مندوب املركز تقدمي تقرير عنها يرفع إىل جملس اإلدارة             

  .جيوز التصرف فيها دون اختاذ ذلك اإلجراء يه يف ذلك والأيبدي رل

 

 

 

تنشأ باملركز جلنة دائمة من اخلرباء الفنيني والقانونيني واإلداريني وممـثلني عـن             
 اجلهات املعنية باحلفاظ على املخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قـرار مـن            
رئيس جملس إدارة املركز، وختتص اللجنة بوضـع املعـايري التفـصيلية اخلاصـة              
باملخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقوميها ورقابتها مبا يكفل احملافظة عليها وتنـشر           

  .قراراا يف مدونة اإلجراءات وتبلغ لذوي الشأن 
 والبت  ة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون       ـا ختتص اللجن  ـكم

أن يف القرارات الصادرة من املركز طبقـاً        ـة من ذوي الش   ـات املقدم ـيف التظلم 
  .هذا القانونـل
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يلتزم كل من حيوز خمطوطاً بإبالغ املركز عنه خالل عام واحد من تاريخ العمـل    
ن رئيس جملس ذا القانون حىت يتم تسجيله، وجيوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار م  

  .اإلدارة
 

يلتزم كل من يعثر على خمطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون بإبالغ املركز عنه             
  .خالل ثالثني يوماً من تاريخ العثور عليه

 

يلتزم املركز بصيانة وترميم املخطوطات اليت حيوزها الغري، وتتحمـل وحـدها            
  .اليفهاتك

 

على كل من حيوز خمطوطاً بعد تسجيله لدى املركز أن يلتزم باحملافظة عليه مبـا               
يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور عمله بفقده أو تلفـه أو                

  .يراه مناسباً تشويهه إخطار املركز بذلك الختاذ ما
 

 صورة من الصور إال بعد سـتني        ةظر على حائز املخطوط أن يتصرف فيه بأي       حي
  .يوماً من إخطار املركز بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول

 

، وبنـاء   ليبيا إال لغرض الترميم أو العرض      على حائز املخطوط إخراجه من       ظرحي
  .على إذن كتايب من املركز
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 أن يصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز املخطـوط         – حتقيقاً ملصلحة عامة     –ركز  للم
بتسليمه إليه ملدة ال تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادالً حتدده اللجنة              
املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذا القانون على أن يلتزم املركز يف هذه احلالـة         

الة اليت كان عليها ويتحمل كافة التكاليف املترتبة على         برد املخطوط إىل حائزه باحل    
ذلك، وال جيوز له نسخ أو تصوير املخطوط املسلم إليه إال بعد احلصول علـى إذن                

 إليه خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ        هكتايب من حائزه وعلى احلائز أن يقوم بتسليم       
  .إخطاره بذلك

 

 إذا  34رار مسبب وبعد موافقة اللجنة املنصوص عليها يف املادة          جيوز للمركز بق  
زع ملكيته للمنفعة ـتعذرت الوسائل الودية لشراء أي خمطوط ترى ضمه إليها أن تن   

  .العامة وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة
تقرر نزع ملكيته من خمطوطات إىل املركز خالل ثالثني          ويلتزم احلائز بتسليم ما   

  .من تاريخ إخطاره بقرار نزع امللكية املذكوريوماً 
وجيوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إىل اللجنة املشار إليها خالل سـتني              

  .يوماً من تاريخ اإلخطار 
وختتص حمكمة القضاء اإلداري بنظر الطعون اخلاصة بالقرارات الصادرة يف هذا           

  .هاـ بالشأن أو باملنازعة يف تقدير التعويضات الواردة

 
 

 
ترى ضمه من خمطوطات ووثائق     جيوز بقرار من رئيس جملس إدارة املركز ضم ما        

حبوزة شخصيات طبيعة أو اعتبارية خاصة أو االكتفاء بأخذ صور منها باالتفاق مع             
  .صاحب الشأن مقابل تعويض عادل
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 ثيقة ذات قيمة تارخيية أو علميـة ال       وإذا قرر جملس إدارة املركز أن خمطوطة أو         
ميكن ضمها للمركز فعلى رئيس جملس املركز أن يتخذ السبل الالزمة لـشرائها أو              

  .تصويرها أو نسخها

 
 

 

ق واملخطوطات املودعة يف املركز اللـييب للمحفوظـات      يتم االطالع على الوثائ   
والدراسات التارخيية مبا ال خيالف األحكام الواردة يف هذا القـانون وغـريه مـن               

  .فذةالتشريعات النا
 

جيوز ألي شخص أو جهة أحالت وثائقها للحفظ باملركز االطالع عليهـا عنـد         
  .جملس إدارة املركزالطلب بإذن كتايب من رئيس 

وميسك بذلك سجل يؤشر فيه املطلعون مبا يفيد االطالع وتارخيه وبيان الوثـائق             
  .اليت أطلعوا عليها

 

ها وفروعها للكافة، كمـا     ـيكفل املركز إتاحة االطالع على الوثائق املودعة ب       
الوثائق وفـق القواعـد     تكفل حرية احلصول على أية بيانات أو معلومات من هذه           

  .والضوابط اليت حيددها هذا القانون والئحته التنفيذية
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ية أو  الوثائق اليت حتمل أسرار مداوالت اجلهات التنفيذية أو اإلدارية أو القـضائ           * 
أسراراً تتعلق بسياسة الدولة اخلارجية أو بسياستها االقتصادية واملالية والوثائق    

بعد مرور مخسة وعشرين عاماً      جيوز االطالع عليها إال    املتعلقة بالسر الطيب ال   
من تاريخ الوثيقة على أن حتسب املدة بالنسبة للوثائق املتعلقة بالسر الطيب من             

  .تاريخ وفاة صاحب الشأن
الوثائق اليت يشكل نشرها أو االطالع عليها مساساً باحلياة اخلاصة لألفراد سواء            * 

كان الشخص معيناً بامسه أو قابالً للتعيني وسواء تعلق األمر باسـتدالالت أو            
بتحقيقات جنائية أو اجتماعية أو إحصائية خاصة أو بتنفيذ أحكام أو أوامـر             

 مرور ستني عاماً من تاريخ الوثيقة أو        قضائية، ال جيوز االطالع عليها إال بعد      
مخسة وعشرين عاماً من تاريخ وفاة املعين أيهما أقرب، على أنه إذا تعلق األمر    
بشخص غري بالغ فال جيوز االطالع عليها قبل مرور مائة عام من تارخيهـا أو             

 .مخسة وعشرين عاماً من تاريخ الوفاة أيهما أقرب

 

جيوز االطالع على الوثائق املتعلقة باألسـلحة        ناء من حكم املادة السابقة ال     استث
ة بأمن الدولة الـداخلي     ـاحلربية أو صنعها أو استعماهلا أو ختزينها والوثائق املتعلق        

مل تقرر اجلهة املختصة رفع السرية عنها على أن لـسلطة            واخلارجي وأمن األفراد ما   
ها أن تندب خبرياً    ـى الوثيقة يف مكان وجودها ول     التحقيق وللمحكمة أن يطلعا عل    

  .لذلك حىت قبل انقضاء األجل، مىت كان ذلك الزماً للسري يف الدعوى
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، وال جيوز إخراج    طات والوثائق مبقر حفظها باملركز    م االطالع على املخطو   ـيت
 اإلنتاج ومبعرفـة  أية وثيقة أو خمطوطة يف وحدات املركز إال بقصد الترميم أو إعادة         

  .مدير املركز
 

مع عدم اإلخالل بالقوانني النافذة، جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على عرض             
من جملس إدارة املركز واجلهة املنتجة للوثائق فتح نوع معني من الوثـائق الطـالع          

  .50 يف املادة اجلمهور عند زوال سبب السرية ولو قبل األجل املشار إليه
 

وق امللكية جيوز بإذن خاص من رئيس جملس إدارة املركز          ـمع عدم اإلخالل حبق   
  .يؤثر على سالمتها السماح بنسخ املخطوطات أو الوثائق املودعة باملركز ومبا ال

 
 

 

جيوز ألية إدارة من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون التخلص من وثائقها             ال
  .إال بعد احلصول على إذن من إدارة املركز

 

إذا تبني ألية وحدة من وحدات املركز أن هناك وثائق مكررة أو من غري املفيـد                
ها القيام بإعدامها إال بعد احلصول على    ـاالستمرار يف حفظها ألي سبب فال جيوز ل       

  .موافقة جملس إدارة املركز
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  تصحيحات أو تعديالت على املخطوطات أو الوثائق احملفوظـة         أيحيظر إدخال   
ها حتمل املعلومات ـعلى أنه جيوز لس إدارة املركز املوافقة على إرفاق مستندات ب

  .املخطوطة أو الوثيقة اليت تنطوي على تعديل ب
 

جيوز للغري احلجـز   د املخطوطات والوثائق احملفوظة باملركز ملكية عامة، وال    ـتع
  .جيوز التنازل عنها عليها أو متلكها كما ال

 

 

 

تزيد على عشرة    مة اليت ال  تزيد على مخس سنوات والغرا     يعاقب بالسجن ملدة ال   
  :آالف دينار كل من قام بعمل من األعمال التالية

طلع عليه حبكم عمله أو مسؤوليته من وثائق غري منـشورة ومـصنفة             ا نشر ما  -أ
  .بإحدى درجات السرية طبقاً هلذا القانون أو يسر للغري شيئاً من ذلك

ن خارج البالد أو تسليمها  اخلاضعة ألحكام هذا القانوقئاثالوإخراج وثيقة من    -ب
 .جلهة أجنبية دون إذن من جملس إدارة املركز

طالع عليها أو لغري ذلك من األسباب       ؤمتن عليه من وثائق لغرض اال     اتبديد ما    -ج
وإذا تبني أن اجلاين قد عادت عليه منفعة من اجلرمية حكم عليه بغرامة إضافية              

لعقوبة املنصوص عليها يف هذه تعادل مثلما عادت عليه من املنفعة، وتضاعف ا
  .املادة إذا كان اجلاين من العاملني باملركز



  450م الصفحة       رق                                                                                8 عــددال

 

تزيد على مخسة آالف دينـار       تقل عن ألف دينار وال     يعاقب باحلبس وبغرامة ال   
  :من قام بفعل من األفعال التالية

  .حال دون انتقاهلا إليهامتنع عن تسليم املركز وثيقة آلت إليه وفق هذا القانون أو  -أ
يضعه املركز يف حدود اختصاصه من معايري اإلدارة أو تنظيم  امتنع عن تنفيذ ما  -ب

 .أو حفظ أو مجع الوثائق أو االطالع عليها
ائق املودعة يف املركز أو اليت تقرر أيلولتـها         ثتلف كلياً أو جزئياً وثيقة من الو      أ -ج

حمو أو ختطيط عليها من شـأنه أن  إليه، ويعد بوجه خاص إتالف أو كشط أو    
يقل عـن    يغري من الشكل الذي كانت عليه وتكون العقوبة احلبس الذي ال          

ف دينار وال تزيد على عـشرة       اآلتقل عن مخسة     ستة أشهر والغرامة اليت ال    
  .آالف دينار إذا كان الفاعل من العاملني باملركز

 

رار من جملـس    ـأو للعاملني الذين يصدر بتسميتهم ق     يكون لس إدارة املركز     
الوزراء صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف هـذا             

  .القانون

 
 

 

يدمج املركز الوطين للمحفوظات والدراسـات التارخييـة يف املركـز اللـييب             
نفس أوضـاعهم  بالدراسات التارخيية وتنقل إليه موجوداته وموظفوه   للمحفوظات و 

  .الوظيفية
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  .هذا القانون بقرار من جملس الوزراءـتصدر الالئحة التنفيذية ل
 

ـعمل بينشر يف مدونة التشريعاتهذا القانون من تاريخ صدوره، وي.  
  

 

–  

  صدر يف طرابلس 
  .م2012-03-29بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 25(رقم 

  .م2001 لسنة 2 بشأن تعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم
  ن تنظيم العمل السياسي والقنصليبشأ

  .م2011 فرباير 22 يف ر فرباير الصاد17 ةار ثورـبعد االطالع على بيان انتص -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر يف يوعلى اإلعالن الدستور -
  .تهوعلى قانون النظام املايل للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديال -
بشأن تنظيم العمل الـسياسي والقنـصلي       . م2001 لسنة   2وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
  .م18/3/2012وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ األحد املوافق  -

 

1 

 لـسنة   2 التنفيذية للقانون رقم     ة من الالئح  37تضاف فقرة جديدة لنص املادة      
  : بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، حبيث جيري نصها على النحو اآليتم2001

تكون تبعية املراقبني املاليني ومساعديهم يف ممارسة مهامهم طبقاً ألحكام قـانون        "
النظام املايل للدولة واللوائح والقرارات الصادرة مبقتضاه لوزارة املالية ويعملون حتت   

صرف مرتبـام وعالواـم     يتم  يمات الصادرة عنها و   إشرافها وتوجيهاا والتعل  
  ".  من ميزانيتهاىومزاياهم املالية وأية مستحقات أخر
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2 

هذا القرار من تاريخ صدوره    ـعمل ب ي، كل حكـم خيالفـه   ىلغ وي ،نـشر يف   وي
  .اجلريدة الرمسية

  
 

–  
  حدصدر يف طرابلس يوم األ

  .م18/3/2012: بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 26(رقم 

  بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

  .م2011 فرباير 22 يف ر فرباير الصاد17 ةبعد االطالع على بيان انتصار ثور -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته -
  .ام األساسي للمجلس والئحته الداخليةوعلى النظ -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر يف يوعلى اإلعالن الدستور -
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .هوعلى ما تناوله الس يف اجتماعات -
  .واعي املصلحة العامةدول -

 

1 

  .االنتقايل جواز سفر دبلوماسي بامسهمينح لكل عضو من أعضاء الس الوطين 
2 

هذا القرار من تاريخ صدورهـعمل بي،نشر يف اجلريدة الرمسية وي.  
  

 

–  

  صدر يف طرابلس يوم األحد
  .م18/3/2012: بتاريخ
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 27(رقم 

  حكم يف قرار الس الوطني االنتقايلبشأن تعديل 
  .م2011لسنة ) 174(رقم 

  .م2011 فرباير 22 يف ر فرباير الصاد17 ةبعد االطالع على بيان انتصار ثور -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر يف ين الدستوروعلى اإلعال -
بشأن حتديد هيكـل  . م2011 لسنة   174وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .احلكومة االنتقالية
ـ  ـد رئيس جملس ال   ـاب السي ـاء على كت  ـوبن -  بتـاريخ   1829م  ـوزراء رق

  . والشؤون اإلسالميةفبشأن إعادة تسمية وزارة األوقا. م13-3-2012
  .م18/3/2012ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ األحد املوافق  وعلى ما -

 

1 

 174يعدل البند العاشر من املادة األوىل من قرار الس الوطين االنتقايل رقـم              
  -:حبيث جيري نصه على النحو التايل. م2011لسنة 

 
2 

هذا القرار من تاريخ صدوره    ـعمل ب ي، نشر يف اجلريـدة الرمسيـة ووسـائل        وي
  .اإلعالم املختلفة

 
–  

  صدر يف طرابلس يوم األحد
  .م18/3/2012: بتاريخ
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 28(رقم 

  ن تسمية نائب املفتيأبش
  .م2011 فرباير 22 يف رادـ فرباير الص17 ةع على بيان انتصار ثوربعد االطال -
  .وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .م2011أغسطس / 3 الصادر يف يوعلى اإلعالن الدستور -
  .بشأن إنشاء دار اإلفتاء. م2012 لسنة 15وعلى القانون رقم  -
املـؤرخ  . م096/2012اب فضيلة مفيت عام الديار الليبية رقم        ـاء على كت  ـوبن -

  .م2012-2-23يف 
  .م18/3/2012اع الس املنعقد بتاريخ األحد املوافق ـا ورد يف اجتمـوعلى م -

 

1 

م الديار الليبية على  نائب مفيت عا  / يعني فضيلة السيد  
بشأن إنشاء  . م2012 لسنة   15سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم         

  .دار اإلفتاء
2 

 وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ووسـائل        ،هذا القرار من تاريخ صدوره    ـيعمل ب 
  .اإلعالم املختلفة

 
–  

  بلس يوم األحدصدر يف طرا
  .م18/3/2012:بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 29(رقم 

  ن إنشاء منطقة عسكريةأبش
 

  .م2011 فرباير 22 يف ر فرباير الصاد17 ةبعد االطالع على بيان انتصار ثور -
  .حتديد اختصاصاتهوعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت و -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .م2011أغسطس  / 3 الصادر يف يوعلى اإلعالن الدستور -
  .واعي مصلحة العملدول -
  .م31/3/2012وعلى ما مت إقراره يف اجتماع الس يوم السبت املوافق  -

 

1 

ا العسكرية على أن تتبعها مجيع األجهزة        منطقة سبه  ىتنشأ منطقة عسكرية تسم   
الشاطئ، سـبها،   (األمنية املدنية والعسكرية وسائر التشكيالت املسلحة يف مناطق         

وتشرف على حدودها السياسية من غدامس غرباً إىل كلنجة   ) مرزق، أوباري، غات  
  .مر املنطقة اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمني احلدودآلشرقاً و

2 

  .مر منطقة سبها العسكرية ومعاونيهآعلى رئيس األركان تسمية 
3 

على جملس الوزراء اختاذ كافة اإلجراءات التنفيذية الالزمة حلفظ األمن وتسهيل           
  .مر املنطقةآعمل 
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4 

وعلى اجلهات املخاطبة بأحكامه تنفيـذه    ،هذا القرار من تاريخ صدوره    ـعمل ب ي 
  .نشر يف اجلريدة الرمسية وسائر وسائل اإلعالم وي،على وجه السرعة

  
 

–  

  صدر يف طرابلس 
  .م31/3/2012: بتاريخ
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 30(رقم 

  ن اختاذ إجراءات مستعجلةأبش
 

  .م18/3/2011يف اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر  -
  .لمجلس الوطين االنتقايل املؤقتلوالنظام األساسي  -
  .والالئحة الداخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت -
بشأن حتديد صالحيات املـستويات القياديـة       . م2012 لسنة   11والقانون رقم    -

  .اللييبباجليش 
  .عقوبات العسكريةبشأن إصدار قانون ال. م1974 لسنة 37م ـون رقـوالقان -
ون اإلجـراءات اجلنائيـة يف      ـأن قان ـبش. م1999 لسنة   1م  ـون رق ـوالقان -

  .الشعب املسلح
  .ني املعدلة واملكملة لهـات والقوانـون العقوبـوقان -
  .وقانون اإلجراءات اجلنائية والقوانني املعدلة واملكملة له -
-         لس الوطين االنتقـايل بـشأن      وبناء على ما عرضه أعضاء اللجنة املكلفة من ا

  .األوضاع يف مناطق التوتر األمين

 

1 

تكلف رئاسة أركان اجليش اللييب بالسيطرة على خطوط التمـاس يف املنـاطق             
ها يف سبيل ذلك اختاذ كافة التدابري واإلجراءات وعلـى وجـه            ـ ول منياًأاملتوترة  

  :اخلصوص اآليت
 ساعات من   3ف عن إطالق النار خالل مدة أقصاها        حتذير كافة األطراف بالك    -1

  .حلظة إعالن القرار واستخدام القوة ضد أي طرف يف حال عدم االستجابة
  .تطلق النار على املدنينيآلية صالحية التعامل العسكري مع أية  -2
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السيطرة على أي حترك عسكري داخل املنطقة ومنع الدخول إليها واخلـروج             -3
  . بعلم رئاسة األركانمنها عسكرياً إال

  .اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لبسط سيادة الدولة على مجيع املنافذ -4
2 

على النائب العام اختاذ اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة للتحقيق يف املظـامل          
  .والوقائع اليت حدثت بني األطراف

3 

وعلى اجلهات املعنية تنفيذه،هذا القرار من تاريخ صدورهـعمل بي .  
  

 

–  

  صدر يف طرابلس بتاريخ
  .م4/4/2012: األربعاء 



  461م الصفحة       رق                                                                                8 عــددال

  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 59(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
   وزارة االقتصاد وتنظيم جهازها اإلداري

 

  .ع على اإلعالن الدستوري بعد اإلطال-
  . وعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالا-
 مـيالدي، بـشأن اجلمعيـات التعاونيـة         1976لسنة  ) 60( وعلى قانون رقم     -

 .االستهالكية وتعديالته والئحته التنفيذية 
 جتارة العبور واملنـاطق احلـرة        ميالدي، بتنظيم  2000لسنة  ) 9( وعلى القانون    -

 .والئحته التنفيذية 
 . ميالدي، بشأن املصارف2005لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط 2005لسنة ) 3( وعلى القانون رقم   -

 .التأمني والئحته التنفيذية 
االستثمار والئحتـه    ميالدي، بشأن تشجيع     2010لسنة  ) 9( وعلى القانون رقم     -

 .التنفيذية
 .ميالدي، بشأن سوق املال2010لسنة ) 11( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية
 . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
-   ميالدي، بشأن حتديد   2011لسنة  ) 174(لس الوطين االنتقايل رقم      وعلى قرار ا

 .هيكل احلكومة
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
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 ميالدي ،بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  )1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -
 .هم وكالء الوزارات ومساعدي

بتنظـيم اجلهـاز    .  مـيالدي    2012لسنة  ) 25( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -
 .اإلداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض األحكام 

 مـيالدي،   2006لـسنة   ) 166(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بإنشاء اهليئة العامة للمعارض

 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 760(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بإنشاء هيئة اإلشراف على التأمني 

مـيالدي،  2008لـسنة   ) 410(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بإنشاء صندوق موازنة األسعار

 ميالدي، بإنشاء   2009لسنة  ) 89(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .ليك واالستثماراهليئة العامة للتم

 02/01/2012بتـاريخ   ) 144( وبناء على ما عرضه وزير االقتصاد بكتابه رقم          -
 . ميالدي30/01/2012بتاريخ ) 340(ميالدي، وكتابه رقم 

 .ميالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي اخلامس لسنة -

 

1 

ارة االقتصاد ويـتم تنظـيم جهازهـا        يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وز    
  .اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

متارس وزارة االقتصاد تنفيذ السياسات واخلطط العامة املرتبطة بنشاطها ووضع          
الربامج الالزمة لتنفيذ القوانني والقرارات يف جماالت االقتصاد والتجارة واالستثمار          

قيق أهداف الدولة ومتابعة تنفيـذها وصـوالً إىل         وفق املنهج العلمي الذي يكفل حت     
  :الغايات والنتائج املطلوبة وهلا على وجه اخلصوص ما يلي
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 متابعة تنفيذ التشريعات الصادرة يف جماالت االقتصاد والتجـارة واالسـتثمار            -1
  .واقتراح تطويرها مبا يكفل حتقيق السياسات والغايات املقررة باخلصوص

 .ربامج ذات العالقة بالسياسات االقتصادية للدولة اقتراح اخلطط وال-2
 إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بنشاط الوزارة ووضع اخلطـط والـربامج          -3

 .الالزمة لتنفيذها
 . إعداد واقتراح مشروعات التنمية املتعلقة بالوزارة وميزانياا السنوية-4
ية يف جمـاالت اإلنتـاج      ة واالسـتثمار  ة والتجاري  اقتراح السياسات االقتصادي   -5

واالستهالك والتسويق والدخل واالدخار والتأمني وإعداد الدراسات الالزمة        
 .هاـبشأن

 إبداء الرأي حول املوضوعات اليت حتال من جملس الوزراء يف جماالت االقتصاد             -6
 .والتجارة واالستثمار

ر دورية عـن    إعداد الدراسات اخلاصة بتنظيم التجـارة الداخلية وإعداد تقاري        -7
ها، والكشف عن املشاكل اليت حتول      ـحركة األسواق ومدى توافر السلع ب     

 .ها، واقتراح أدوات مزاولة النشاط االقتصادي وتنظيمهاـدون انسياب
 . إصدار التراخيص الالزمة ملزاولة األنشطة التجارية وفقاً للتشريعات النافذة -8
سلع واخلدمات اليت تتطلبها املصلحة      إجراء الدراسات الالزمة لتحديد أسعار ال      -9

 .العامة وتوحيد أسعارها على مستوى الدولة 
 اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الكفيلة باملنافسة ومحاية املـستهلك ومنـع            -10

االحتكار ومكافحة اإلغراق بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة واقتراح آليات       
  .ادية املقررة تطويرها مبا يتالئم مع السياسات االقتص

 تنفيذ التشريعات املتعلقة بتأسيس وإشهار الشركات وتنظيم أعمال الـسجل          -11
التجاري والوكاالت التجارية والعالمات التجارية ووضع الضوابط الالزمـة         

  .لذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
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 وحتديد   تنفيذ التشريعات املتعلقة بفروع الشركات األجنبية ومكاتب التمثيل        -12
  .النظم الالزمة لذلك 

 تنفيذ التشريعات املتعلقة بالتجارة والتصدير واالسترياد ووضـع واقتـراح           -13
  .اللوائح والنظم والضوابط الالزمة لذلك

 العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات احمللية القابلـة للتـصدير             -14
  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

ة وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية مع الدول  دراسة ومتابع-15
واملنظمات الدولية واإلقليمية واملسامهة يف املؤمترات االقتـصادية واللجـان          

  .املشتركة بالتنسيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل واجلهات ذات العالقة
ادية و التجاريـة     املشاركة يف إعـداد املعاهـدات واالتفاقيـات االقتـص         -16

واالستثمارية ومتابعة تنفيذها يف إطار السياسات املعتمدة بالتنسيق مع اجلهات       
  .ذات العالقة

 متابعـة املؤسسـات واهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقـة          -17
  .بعمل الوزارة

ة مبـا    تويل شؤون املعارض واإلشراف على املعارض احمللية والدولية املتخصص         -18
  .حيقق نقل التقنية وترويج اإلنتاج احمللي واالستثمار

 إنشـاء غرف التجارة والصناعة والزراعة واإلشراف عليها وعلى احتادهـا           -19
وجمالس أصحـاب األعمـال ورعاية نشاطها وتطويرها مبا يـساعد علـى           

  .حتقيق أهدافها
  . تواجهههيئة املناخ املالئم لالستثمار وإزالة املعوقات اليتـ ت-20
 تطوير القدرات التنافسية للنشاط االقتـصادي وتـشجيع وزيـادة فـرص           -21

االستثمار احمللي واألجنيب من خالل اجلهات التابعة للوزارة بالتعـاون مـع            
  .اجلهات ذات العالقة
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 تنظيم شؤون التمثيل االقتصادي بني ليبيا والدول األخرى ، ومتابعـة هـذا              -22
  .الالزمة عنه بالتنسيق مع وزارة اخلارجية النشاط وإعداد التقارير 

 إصدار قرارات التعيني والنقل والندب واإلعارة وفقاً مليزانية الوزارة ومالكها           -23
  .الوظيفي بالضوابط الواردة يف التشريعات النافذة 

  . اإلشراف على هيئة سوق املال واقتراح الربامج الكفيلة بتطوير سوق املال-24
ز االستثمار وتطوير التشريعات والسياسات االستثمارية لتشجيع        اقتراح حواف  -25

  .القطاع اخلاص للمشاركة يف برامج التنمية االقتصادية
 اإلشراف على املناطق احلرة، وحتديد مواقـع إنـشائها، وتقيـيم جـدواها              -26

االقتصادية، واقتراح القواعد واإلجراءات املتعلقة بتجارة العبـور واملنـاطق          
تابعة تنفيذها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة وإجراء البحـوث          احلرة، وم 

  .الالزمة لتطويرها
 اإلشراف والرقابة على سوق التأمني وأدواته واقتراح الـسياسات املتعلقـة            -27

  .بنشاط التأمني واملسامهة يف تطويره
ط  تنفيذ التشريعات املتعلقة باملكاييل واملوازين واملقاييس ووضع أسس وضواب         -28

  .استعماهلا ومراقبتها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني بالوزارة واجلهات التابعة هلا ووضـع           -29

  .مشروعات خططها التنفيذية وفقاً للمعايري اليت تضعها اجلهات املختصة
لدوليـة   اقتراح متثيل ليبيا يف هيئات ومؤسسات االسـتثمار والتأمينـات ا           -30

  .واإلقليمية اليت تساهم فيها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 وضع الربامج اخلاصة بتكوين األطر املتخصصة ورفع كفاءة املوظفني بالوزارة           -31

يف ااالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية وكافة ااالت ذات العالقـة          
  .بنشاطها بالتنسيق مع اجلهات املتخصصة
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شراف على إنشاء وتطوير وتفعيل شبكة التجارة الدولية االلكترونية مبـا            اإل -32
يعمل على الربط بني اجلهات ذات العالقة خاصة فيمـا يتعلـق باالسـترياد       

  .والتصدير وكافة األعمال التجارية 
 اإلشراف على اجلهات التابعة للوزارة ومتابعتها وتقييم أعماهلا وحبث ومراجعة -33

ية واإلدارية مبا يضمن حتقيق املستهدف من إنشائها واقتراح مـا      أوضاعها املال 
  .يلزم بشأا

  . اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني بيئة العمل واالستثمار-34
  . متابعة الربنامج الوطين للمشروعات الصغرى واملتوسطة-35

3 

كالء الوزارات  يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر ميارس املهام املقررة لو          
  .املقررة مبوجب التشريعات النافذة ويعمل حتت إشراف الوزير

4 

 

  . صندوق موازنة األسعار-1
 . صندوق ضمان اإلقراض ألغراض التشغيل-2
 . هيئة اإلشراف على التأمني -3
 . اهليئة العامة للتمليك واالستثمار-4
 .العامة للمعارض اهليئة -5
 . اهليئة العامة للرقابة واإلشراف على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية-6
 . مركز املعلومات والتوثيق االقتصادي-7
 . مركز تنمية الصادرات -8
 . الربنامج الوطين للمشروعات الصغرى واملتوسطة -9
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  .مراقبات االقتصاد -10
والصناعة والزراعة واحتادها العام وما حيال      وتشرف الوزارة على غرف التجارة      

  .إليها من شركات
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6 

 

  .امة واألهداف التشغيلية للوزارة حتديث السياسات والقيم واألهداف الع-1
 دراسة املتغريات الداخلية واخلارجيـة املؤثرة يف نشاطات الـوزارة وإعـداد            -2

 .التقارير عنها
ـ       -3 ها ـ اإلشراف على إعداد اخلطط االستراتيجية للوزارة واجلهـات التابعـة ل

 .ها والتأكد من حتقيق هذه املستهدفات ـووضع مستهدفات
عـداد اخلطط التشغيليـة اخلاصـة للـوزارة واجلهـات         اإلشـراف على إ   -4

 .هاـالتابعة ل
 وضع معايري أداء اخلطط االستراتيجية والتشغيلية اخلاصة بالوزارة ووحـداا           -5

املختلفة واجلهات التابعة هلا ومتابعة تنفيـذها وإعـداد تقـارير االحنـراف             
 .والتصحيح

 عن مدى متابعتها وحتقيق مستهدفاا       متابعة تنفيذ املبادرات ورفع تقارير دورية      -6
 .إىل الوزير

 نشر ثقافة التميز املؤسسي يف الوزارة واجلهات التابعة هلـا والقيـام بعمليـة               -7
التدريب ملنسقي التخطيط االستراتيجي والتميز املؤسسي يف اإلدارات وشرح         

 .آليات تنفيذ اخلطة االستراتيجية
 .ارة واملؤسسات املناظرة هلا عقد املقارنات املعيارية بني الوز-8
 وضع معايري التميز ملوظفي الوزارة واجلهات التابعة لتحديد املوظفني املتميـزين         -9

والتنسيق مع إدارة العالقات العامة واإلعالم يف عقد ملتقيات التميز وتكرمي           
 .اإلدارات واملوظفني املتميزين

ق من مدى فعاليتها لتحقيـق       املراجعة الدورية ملنهجيات عمل الوزارة والتحق      -10
  .هاـمستهدفات
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  . القيام بإعداد الدراسات التطويرية إلحداث التميز املؤسسي بالوزارة-11
  . القيام بقياس مدى متيز الوزارة ككل ومدى متيز اجلهات التابعة هلا-12
 وضع برامج قياس األداء وتقييم اإلجنازات ومقارنتها مع اخلطط املوضـوعة            -13

  .حنرافات واقتراح احللولوحتديد اال
 املسامهة يف وضع السياسات واإلجراءات اخلاصة بكل نشاط وإيـصاهلا إىل            -14

  .املوظفني املعنيني دف تطبيقها
 املسامهة يف اقتراح اهلياكل التنظيمية وتعديلها مبا يتفق مع التغريات االستراجتية -15

  .يف أهداف الوزارة
  .كاتبات وحماضر االجتماعات الصادرة عن الوزارة متابعة تنفيذ القرارات وامل-16
  . متابعة أداء اإلدارات واملكاتب واجلهات التابعة وإعداد التقارير الدورية عنها-17
 متابعة برامج ضمان اإلقراض وكذلك الربنامج الوطين للمشروعات الصغرى          -18

  .واملتوسطة وأي مشروعات تنفذ من قبل الوزارة
  .ية إعداد التقرير والكتاب اإلحصائي السنوي للوزارة اإلشراف على عمل-19
 تلقي االستفسارات والشكاوي اخلاصة بنشاط الوزارة ودراسـتها وإبـداء           -20

  .الرأي بشأا والعمل على معاجلتها
  . إعداد التقارير واإلحصائيات الدورية عن نشاط اإلدارة-21
  .ة ها وفقاً للتشريعات النافذـ أي مهام أخرى تكلف ب-22

7 

 

 اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل اإلدارة والعمل على تنفيـذها    -1
  .بعد اعتمادها
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 إعداد الدراسات املتعلقة باإلنتاج واالستهالك والدخل واالدخار واالسـتثمار          -2
 .وكافة الربامج التابعة للوزارة

سات اخلاصة بالسياسات االقتصادية بالتنسيق مـع اجلهـات ذات        ااد الدر  إعد -3
 .العالقة يف ضوء التطورات احمللية والدولية

سات والبحوث اخلاصة بتنويع مصادر الدخل واقتراح الـسياسات       ا إعداد الدر  -4
 .ها رفع معدالت دخل الفرد وحتسني مستوى املعيشة ـاليت من شأن

 .لقة بالدعم واقتراح آليات تنفيذها  إعداد الدراسات املتع-5
 .ها الرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد الوطينـ اقتراح السياسات اليت من شأن-6
ام بالدراسات التحليلية املقارنة ملؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعيـة         ـالقي -7

 .املؤشراتبليبيا وباقي دول العامل واقتراح السياسات اليت من شأا حتسني هذه 
 . إعداد برامج وخطط التنمية املتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها-8
 اقتراح خطط وبرامج تشجيع االستثمار احمللي وحتفيزه وجـذب واسـتقطاب            -9

 .االستثمار األجنيب وتشجيعه مبختلف الوسائل 
  اقتراح السياسات اهلادفة إىل حتسني مناخ االستثمار عن طريق دراسة واقتراح     -10

اإلعفاء والتسهيالت واملزايا للمشاريع اهلادفة إىل تطوير االقتـصاد الـوطين           
  .وحتسني كفاءة أدائه

 اقتراح السياسات العامة لالستثمار يف ليبيا يف إطار األهداف املقررة يف جمال             -11
االستثمار، واقتراح اخلطط والربامج الكفيلة بتحقيق تلك األهداف بالتنسيق         

  .عالقة مع اجلهات ذات ال
 اقتراح التشريعات اجلديدة أو تعديل التشريعات القائمة مبا يكفـل حتقيـق             -12

  .األهداف املناطة بالوزارة فيما يتعلق باالستثمار
 اقتراح التشريعات والربامج الكفيلة بتطوير سوق األوراق املالية مبا يـساعد            -13

  .على تشجيع وزيادة االدخار واالستثمار
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 التشريعات والسياسات املتعلقة بنـشاط التـأمني والقيـام           اقتراح ودراسة  -14
  .بالدراسات التأمينية واملسامهة يف تطوير سوق التأمني

 املشاركة يف دراسة ما يرد من املنظمات العربية واإلقليمية والدولية من تقارير            -15
  .ومقترحات وإبداء الرأي بشأا بالتنسيق مع اجلهات املختصة

مكتبة الوزارة وتنظيمها وتوفري مايلزمها من دوريات وكتـب        اإلشراف على    -16
  .ومراجع علمية وضبط أسلوب تداوهلا

 دراسة وتقييم مقترحات إنشاء املناطق احلرة وتقييم جـدواها االقتـصادية ،        -17
  .ووضع الضوابط اليت من شأا إجناحها

  .ات الالزمة لتطويرهامتابعة نشاط املناطق احلرة بليبيا وإعداد الدراسات واملقترح -18
  .متابعة تنفيذ التشريعات املتعلقة بتجارة العبور بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة -19
  . اقتراح األسس العلمية لتطوير بيئة األعمال واملشروعات-20
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-21

8 

 

تيجيات عمل اإلدارة وعرضها لالعتماد والعمل على تنفيذ تلـك       ا اقتراح استر  -1
  .االستراجتية وتطويرها

تنفيذ القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالسجل التجاري العـام والـسجل            -2
التجاري بفروع اإلدارة باملناطق وتنظيم اآلليات الالزمـة للمخـولني قانونـاً            

ها، وتطبيق التـشريعات    ـس الشركات وإمتام كافة اإلجراءات املتعلقة ب      بتأسي
اليت تنظم إصدار الرخص التجارية ملزاولة كافة األنشطة االقتصادية والعمل على 

 .ميكنتها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة واقتراح مايلزم من آليات لتحسينها
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نـع االزدواجيـة يف أمسائهـا     تنظيم أمساء الشركات الوطنية مبا يعمل علـى م  -3
هها على مستوى ليبيا وفحص ودراسة ملفات الشركات        ـوتكرارها أو تشاب  

الوطنية مبا يف ذلك عقد التأسيس والنظام األساسـي وقيـدها يف الـسجل              
 .التجاري العام

 فحص ودراسة ملفات الشركات املشتركة املقدمة لغرض منح اإلذن بتأسيسها،     -4
 .ات الالزمة ملزاولة نشاطهاوإعداد مشاريع القرار

 فحص ودراسة ملفات الشركات األجنبية املقدمة لغرض منح اإلذن بفتح فرع            -5
أو مكتب متثيل داخل ليبيا أو متديد مدة عملها، وإعداد مشاريع القـرارات             

 .الالزمة ملزاولة نشاطها
الضوابط  تنفيذ التشريعات املتعلقة بتنظيم أعمال الوكاالت  التجارية واقتراح            -6

 .الالزمة لذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
 التنسيق مع اهليئة العامة للتمليك واالستثمار بشأن قيد املستثمرين يف الـسجل            -7

التجاري وفقاً ألحكام القانون والعمل على تسهيل اآللية املعمول بــها يف            
 .هذا الشأن

صادية والعمل علـى تفعيـل       إصدار كافة الرخص ملزاولة مجيع األنشطة االقت       -8
 .ميكنتها وتنظيمها إلكترونياً

 اإلشراف واملتابعة الفنية املستمرة لفروع اإلدارة باملناطق ، وإصدار التعليمات           -9
 .هاـالالزمة إليها والعمل على رفع كفاءة املوظفني ب

 تلقي البيانات واملعلومات الواردة من مكاتب السجل التجاري بفروع اإلدارة    -10
  . املناطق وقيدها يف السجل التجاري العاميف

 التنسيق مع مركز املعلومات والتوثيق االقتصادي يف مجع وتوثيق املعلومـات            -11
  .والبيانات اخلاصة بأنشطة اإلدارة
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 اقتراح الرسوم املتعلقة باألفراد والشركات الوطنية والوكـاالت التجاريـة           -12
 وإعادة النظر فيها كلما تطلـب  وفروع ومكاتب التمثيل للشركات األجنبية   

  .األمر ذلك
 متابعة الشركات التابعة للوزارة وكذلك كل الشركات العاملة من خـالل            -13

تلقي تقارير مجعياا العمومية بشكل دوري واقتراح الضوابط الكفيلة بذلك          
  .لضمان حصر حجم نشاط القطاع التجاري اخلاص

ها وتقيدها بالتشريعات واللوائح     مسك سجالت لقيد الشركات وفقاً لسمعت      -14
ذات العالقة واقتراح اآلليات الالزمة لتحفيز الـشركات لـضمان التقيـد            

  .ها يف هذا الشأنـباللوائح والقوانني واملواصفات املعمول ب
 املشاركة يف امللتقيات واملؤمترات وورش  العمل احمللية واإلقليمية والدوليـة            -15

الشركات وفتح فروع الشركات األجنبيـة      ذات العالقة بإجراءات تأسيس     
  .وضوابطها وذلك لتطوير وحتسني اآلليات املعمول هلا يف هذا الشأن

ها من خالل إدخال امليكنـة  ـل على تطوير نشاط اإلدارة واملوظفني ب  ـ العم -16
ل للـربط مـع شـبكة       ـا والعمل على التأهي   ـم االلكترونية عليه  ـوالنظ

  .التجارة الدولية
  .ها وفقاً للتشريعات النافذة ـم أخرى تكلف ب أي مها-17

9 

 

 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل اإلدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1
  .اعتمادها وتطويرها

 متابعة تنفيذ التشريعات املتعلقة بالتسويق والتوزيع والرقابـة علـى األسـعار             -2
 .تعديلها كلما دعت احلاجة لذلكواقتراح 
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 دراسة احتياجات السوق احمللي ووضع السياسات الالزمة خللق التوازن بـني            -3
 .العرض والطلب

 إجراء الدراسات الالزمة لتحديد أسعار السلع واخلدمات اليت تتطلب املصلحة           -4
 .العامة توحيد أسعارها على مستوى ليبيا بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 اقتراح السياسات اخلاصة بتكوين املخزون السلعي مبا يضمن توفري الـسلع يف             -5
 .السوق احمللي بشكل منتظم

 متابعة نشاط األسواق احمللية وإعداد الدراسات املتعلقـة بتطويرهـا ومعاجلـة       -6
 .املشاكل اليت تعترضها 

 . إعداد النشرات الدورية عن أسعار السلع واخلدمات-7
 . سلوك املستهلك وحتديثه حتديد مؤشر-8
 متابعة تنفيذ التشريعات املتعلقة باجلمعيات التعاونية االسـتهالكية واقتـراح           -9

 .تطويرها
 اقتراح تطوير التشريعات املنظمة حلماية املنافـسة ومراقبـة االحتكـارات            -10

  .وتطويرها مبا يتالءم مع السياسات االقتصادية
  .لتشريعات النافذةها وفقاً لـ أي مهام أخرى تكلف ب-11

10 

 

 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل اإلدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1
  .اعتمادها وتطويرها

 متابعة تنفيذ التشريعات املنظمة لنشاط التصدير واالسترياد، وإعداد الدراسات          -2
  .ر هذا النشاط الالزمة لتطوي
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 متابعة حركة األسواق العاملية من حيث األسعار واملواصفات والشروط التجارية   -3
املختلفة ومجع البيانات واإلحصائيات اخلاصة بتطورات األسـواق العامليـة          

  .وإعداد البحوث والدراسات املتعلقة بالتجارة اخلارجية
ليـة القابلـة للتـصدير       العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات احمل       -4

  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
 متابعة وتقييم سري العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول األخرى مبا حيقـق             -5

مصاحل ليبيا وإعداد تقارير دورية عنها واملشاركة يف أعمال اللجان املشتركة           
  .والثنائية

يـات االقتـصادية التجاريـة       املشاركة يف إعداد ومراجعـة مـشاريع االتفاق        -6
  .واالستثمارية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها

 التنسيق والتعـاون مع الوحـدات اإلدارية املختلفة وغريها من اجلهات ذات           -7
  .العالقة يف املوضوعات اليت ترد من اهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية

 العالقة بنشاط الوزارة وإعداد      متابعة أعمال املنظمات الدولية واإلقليمية ذات      -8
  .الدراسات حول االستفادة من تلك املنظمات 

 تنظيم شؤون التمثيل االقتصادي بني ليبيا ودول العامل ، ومتابعة هذا النـشاط              -9
  .بالتنسيق مع وزارة اخلارجية وإعداد التقارير الالزمة عنه

العليـا لالنـضمام ملنظمـة     القيام بأعمال األمانة العامة الفنية للجنة التنسيق    -10
  .التجارة العاملية

 اإلشراف على شؤون املعارض احمللية والدولية واملتخصصة مبا حيقق نقل التقنية -11
  .وترويج اإلنتاج احمللي والترويج لالستثمار
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 متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة واالحتاد العام هلـا والغـرف             -12
عمال، وإبداء الرأي فيما يـصدر عـن هـذه     املشتركة وجمالس أصحاب األ   

اجلهات من قرارات تتعلق بالعالقات االقتصادية والتجارية بني ليبيـا ودول           
  .العامل األخرى

 التنسيق بشأن تفعيل برنامج شبكة التجارة االلكترونية الدولية والعمل علـى     -13
األهداف التأهيل الوظيفي له لتسريع وترية تفعيله بشكل تدرجيي حلني وصول           

  .املطلوبة
  .ها وفقاً للتشريعات النافذة ـ أي مهام أخرى تكلف ب-14

11 

 

 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل اإلدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1
  .اعتمادها وتطويرها

اية املستهلك على الـسلع      متابعة تنفيذ سياسات وخطط وضوابط التفتيش ومح       -2
والبضائع املتداولة بالسوق واإلجراءات املتعلقة بذلك بالتنسيق مع اجلهـات          

 .املختصة وفق التشريعات النافذة 
 تلقي الشكاوي والبالغات الواردة سواء من املستهلك أو غريه مـن اجلهـات    -3

عاجلتـها  املختصة املتعلقة بالسلع والبضائع املعروضة يف السوق ودراستها وم        
 .وفق التشريعات النافذة 

 اقتراح منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض املوظفني بـالوزارة يف جمـال        -4
التفتيش ومحاية املستهلك واإلشراف على أعماهلم ـدف تنفيـذ اللـوائح            

 .والتشريعات النافذة ذات العالقة
 التشريعات الـيت     التفتيش على األسواق واملخابز والتحقق من التزامها بأحكام        -5

 .هدف إىل محاية املستهلك ـت
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 التنسيق مع اجلهات املختصة فيما يتخذ من إجراءات تتعلق بالسلع والبـضائع             -6
 .املخالفة للمواصفات واالشتراطات الصحية والبيئية 

 . املسامهة يف برامج التوعية يف جماالت محاية املستهلك ومحاية البيئة -7
تعلقة باملوازين واملكاييل واملقاييس ووضع أسس وضـوابط         تنفيذ التشريعات امل   -8

استعماالا ومراقبتها ومتابعة تطبيق املواصفات الفنية ألجهزة القياس وسالمة         
 .معايريها وفق الضوابط واألدلة املعتمدة

 مسك سجالت خاصة لقيد اجلهات امللتزمة بقواعد محاية املـستهلك وتلـك             -9
 .ية املناسبة لتحفيزها للتقيد ذه القواعداملخالفة هلا واقتراح اآلل

 التنظيم واإلشراف على مكاتب محاية املستهلك يف املناطق لـضمان التقيـد             -10
  .ها يف هذا الشأنـباملعايري واالشتراطات املعمول ب

  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-11
12 

 
 اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل اإلدارة والعمل علـى تنفيـذها بعـد             -1

  .اعتمادها وتطويرها
 .املشاركة يف وضع ومراجعة وتطور اخلطة االستراجتية للمـوارد البشرية بالوزارة -2
 اقتراح سياسات املوارد البشرية بالوزارة ووضع إجراءات العمـل بـاإلدارة            -3

 وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطـيط االسـتراتيجي         واعتمادها من الوكيل  
 .والتميز املؤسسي 

 . تطبيق اهليكل التنظيمي املعتمد واقتراح تعديله كلما تطلب ذلك -4
 إعداد الدراسات اخلاصة بتخطيط القوى العاملة مبا يف ذلك وصف وتوصـيف         -5

 .الوظائف 
من حيث حتديد   (ظفني اجلدد    إدارة وتنظيم مجيع العمليات اليت تتعلق بتعيني املو        -6

الشواغر ومتابعة اإلعالن عن الوظائف واستقبال طلبات التوظيف وإجـراء          
 اختبارات التقيـيم  -املقابالت الشخصية مع املرشحني ويئة املوظفني اجلدد     

 .ها إىل جلنة شؤون املوظفني ـوتقدمي توصيات) للموظفني اجلدد
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راج كافة املستندات املتعلقة م بتلـك        تنظيم امللفات الشخصية للموظفني وإد     -7
 .امللفات واحملافظة عليها مبا يسهل الرجوع إليها

 . تويل مهام أمانة سر جلنة شؤون املوظفني-8
 . وضع وتنفيذ ومتابعة نظام أداء املوظفني -9

ام بكافة األنشطة املتعلقة مبتابعة أنشطة التدريب والتأهيـل املـستمر           ـ القي -10
 – وضع خطة التـدريب      –حتديد االحتياجات التدريبية    (ة من   ملوظفي الوزار 

 تقيـيم الـدورات     –اإلشراف على تنفيذ اخلطة وخماطبة مراكز التـدريب         
  ). إعداد التقرير السنوي عن التدريب والتطوير بالوزارة–التدريبية واملراكز 

 التحفيز املستمر للموظفني والعمل على رفع مستوى الرضا الـوظيفي بـني             -11
  .املوظفني

 تطبيق سياسات املوارد البشرية مبا حيقق األهداف االستراتيجية للوزارة ومبـا            -12
يرفع مستوى االستقرار الوظيفي بني املوظفني واقتراح حتديث ما حتتاج منـها    

  .يف حالة احلاجة لذلك
 إدارة وتنظيم العالقة بني املوظفني والوزارة وإجناز كافة املعـامالت املتعلقـة             -13

توظيف، تقييم أداء، ترقية، عالوات، إجازات، مهام رمسية،      (شؤون املوظفني   ب
يف املوعد احملدد وحبسب    ) نقل وندب وإعارة، جزاءات تأديبية، وإاء خدمة      

  .السياسات املعتمدة
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-14

13 

 

  . اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل اإلدارة والعمل على تنفيذها وتطويرها-1
 طبع الوثائق واملستندات والسجالت الالزمة لسري العمـل بـالوزارة وفقـاً              -2

 .للتشريعات النافذة
 القيام باألعمال املتعلقة بشؤون احملفوظات وتنظيمها مبا يضمن قيـد وتـداول             -3

بات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف على       امللفات والوثائق واملكات  
 .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير 

 . إجراء االجتماعات الدورية برؤساء أقسام الشؤون اإلدارية باملناطق-4
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 التعاون والتنسيق التام مع مجيع اإلدارات واألقسام لتسهيل سري العمل وانتظامه    -5
 .بالوزارة

ة لتأمني مشاركة الـوزارة يف املـؤمترات والنـدوات           إجراء االتصاالت الالزم   -6
 .واملعارض واألنشطة األخرى أقليمياً ودولياً و حملياً

 توفري كافة احتياجات الوزارة يف جمال احلركة والتنقالت واحلراسـة واألمـن             -7
 .والنظافة وصيانة مرافق الوزارة

الرمسية والقيـام مبهـام      إعداد الترتيبات الالزمة أثناء املشاركات أو الزيارات         -8
 .املراسم والربوتوكول يف خمتلف املناسبات

 استقبال وتوديع الشخصيات والوفود وإعداد ومتابعة تنفيذ بـرامج الوفـود            -9
الزائرة مع اجلهات املعنية والقيام بكافة الترتيبات الالزمـة مثـل اإلقامـة              

 .والتنقالت
  .ة بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية القيام باألنشطة االجتماعية ملوظفي الوزار-10
 متابعة إجراءات استخراج التأشريات والتنقالت وإمتام كافـة اإلجـراءات           -11

  .اإلدارية اخلاصة باملهام الداخلية واخلارجية ملوظفي الوزارة
  . جتديد وثائق التأمني على مقار الوزارة وممتلكاا-12
رضية والكهرباء واملياه وغريهـا مـن        تسديد ملصروفات اهلواتف النقالة واأل     -13

  .االلتزامات املالية للوزارة
  . توفري الصحف واالت اليومية للوزارة وتوزيعها على املوظفني-14
 مسك سجالت إصالح وصيانة السيارات وغريها من اآلليـات واألجهـزة            -15

  .وإمتام إجراءات تأمني السيارات وفحصها وجتديد رخص جتواهلا
حلركة اليومية لسيارات الوزارة مبا يضمن إجناز األعمال واملهام علـى           تنسيق ا -16

  .الوجه األكمل
  . القيام بأعمال الترمجة مبا يساعد على تنفيذ مهام الوزارة-17
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-18
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14 

 
ت وإجراءات عمـل اإلدارة والعمــل علـى تنفيـذها            اقتراح استراتيجيا  -1

  .وتطويرها
 .هاـ إعداد املرتبات الشهرية للموظفني والقيام باألعمال املتعلقة ب-2
 . تقدمي املشورة املالية واملسامهة يف رسم السياسة العامة للشؤون املالية-3
ـ          -4 ه صـرفها    إعداد مشروع امليزانية التسيريية للوزارة وضبط الرقابة على أوج

ومباشرة اإلجراءات املالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة وإعداد وقفـل          
 .احلساب اخلتامي للوزارة

 . حتصيل إيرادات الوزارة وديوا لدى الغري-5
 . صرف مرتبات واستحقاقات املوظفني بالوزارة-6
توردها  القيام بأعمال التخليص اجلمركي للمعدات واآلالت واألدوات اليت تس         -7

 .الوزارة ألداء أعماهلا
 . القيام بأعمال اخلزينة اخلاصة واملخازن املتخصصة بالوزارة-8
 اإلشراف املباشر على كافة األمور احملاسبية واملالية يف الوزارة واملناطق والـيت             -9

 .تتضمن إعداد القيود احملاسبية ومسك الدفاتر والدورة املستندية
  .يرية والعمومية واحلسابات اخلتامية إعداد امليزانية التقد-10
 االحتفاظ جبميع السجالت واملستندات املالية طبقاً للقانون ووفقاً لألنظمـة           -11

  .املالية بالوزارة
  . اإلشراف على إعداد الدليل احملاسيب وتطبيقه مبنظومة احلسابات -12
  . متابعة السيولة بالوزارة ملواجهة االلتزامات املترتبة عليها-13
 متابعـة أرصـدة احلسابـات اجلاريــة باملـصارف وحـصر املعلقـات         -14

  .وتسويتها أوالً بأول
 إعداد أذونات الصرف وإصدار الصكوك ومتابعة تسلسل أرقامها واالحتفاظ          -15

   .ىبأصل وصورة إذن الصرف أو الصك امللغ
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فة به   إصدار أوامر اجلرد السنوي واإلشراف على عملية اجلرد واللجان املكل          -16
  .وفقاً للنظم والتشريعات 

  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى تكلف ب-17
15 

 
  . اإلشراف على إعداد النشرة اليومية والدورية اليت تصدر عن الوزارة-1
 .عالمية التنسيق مع اجلهات التابعة واملختصة فيما خيص اجلوانب اإل-2
 . القيام بأعمال التوثيق اإلعالمي لنشاط الوزارة-3
 إصدار النشرات اإلعالمية وجملة إعالمية دف إىل التعـرف بـدور الـوزارة        -4

 .ونشاطها
 متابعة ما ينشر يف الصحافة ووسائل اإلعالم من موضوعات تتعلـق بـالوزارة              -5

 .ليهاها وعرضها على املسؤولني، وإعداد الردود عـواختصاصات
 اإلعداد واملشاركة يف الربامج الالزمة لإلعالم االقتصادي والتجاري من خالل           -6

وسائل اإلعالم املختلفة وتوظيفها خلدمة أهداف التنمية االقتـصادية ونـشر           
 .الوعي بني املواطنني يف خمتلف ااالت االقتصادية

قـوم الـوزارة     اإلشراف الفين على املطبوعات والنشرات االقتصادية الـيت ت         -7
 .بإصدارها ووضع الترتيبات الالزمة لتوزيعها

 . حتديث املعلومات املنشورة على موقع الوزارة يف شبكة املعلومات الدولية-8
 . تنظيم املقابالت مع وسائل األعالم-9

  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -10
  . أي مهام أخرى تكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة-11

16 
 

 تلقي التقارير واملكاتبات اليت ترد باسم الوزارة واستيفاء البيانات الالزمة عنها            -1
  .وعرضها على الوزير وتنفيذ تعلمياته

 .عداد والتحضري لالجتماعات اليت يتوىل الوزير رئاستها اإل-2
انات واملعلومـات الـيت يطلبـها     تنظيم اتصاالت ومقابالت الوزير وتوفري البي  -3

 .وحفظ املستندات وفقاً للضوابط اليت يقررها الوزير
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 تعميم التشريعات والتعليمات واملناشري ذات العالقة على مجيـع التقـسيمات            -4
 .التنظيمية للوزارة وغريها من اجلهات التابعة هلا

 .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى يكلف ب-5
17 

 
 اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل املكتب والعمل على تنفيـذها   -1

 .بعد اعتمادها وتطويرها
 تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن الوزارة وحفظها يف سجل خاص حسب            -2

 .تواريخ صدورها وتعميمها 
 .نية يف املسائل املعروضة عليه إبداء الرأي وتقدمي املشورة القانو-3
 إعداد ومراجعة مشروعات القوانني واللوائح والقرارات من الناحية القانونيـة           -4

 .املتعلقة بعمل الوزارة 
 متابعة القضايا اليت تكون الوزارة طرفاً فيها واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا مع      -5

 .إدارة قضايا احلكومة واجلهات املختصة األخرى
 إعداد ومراجعة العقود اليت تقوم الوزارة بإبرامهـا بالتنـسيق مـع اإلدارات              -6

 .واملكاتب واجلهات املختصة
 .هاـ املشاركة يف عضوية جلان التحقيق والتحقق اليت يكلف ب-7
 . متابعـة التشريعـات واملوسوعات القانونية واالطالع عليها وتبويبها وحفظها-8
 .وفقاً للتشريعات النافذةها ـ أية مهام أخرى يكلف ب-9

18 

 

 اقتراح استراتيجيات وسياسات عمل املكتب والعمل علـى تنفيذهــا بعـد     -1
  .اعتمادها

 تنفيذ ومتابعة التشريعات املنظمة لنشاط تسجيل العالمات التجارية واملؤشرات          -2
 .اجلغرافية واقتراح تطويرها

 طلبات تسجيل العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية والبت فيها وفقاً           تلقي -3
 .للتشريعات النافذة 
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 إعداد النشرات اخلاصة بالعالمـات التجارية واملؤشرات اجلغرافيـة واختـاذ           -4
 .اإلجراءات الالزمة إلشهارها وفقاً للقانون بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 العالقة بشأن اقتراح إخضاع بعض السلع واملنتجات         التنسيق مع اجلهات ذات    -5
 .لنظام العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية

 اقتراح تعديل وإعداد مشاريع التشريعات اخلاصة بقوانني محاية امللكية الفكرية           -6
 .وعلى األخص العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية

ل الدولية اخلاصة بامللكية الفكرية بالتنسيق مع        متثيل الوزارة يف املؤمترات واحملاف     -7
 .اجلهات ذات العالقة

 دراسة واقتراح تعديل الرسوم اخلاصة مبقابل اخلدمات اليت يقـدمها مكتـب             -8
 .العالمات التجارية كلما دعت احلاجة 

 إبداء الرأي الفين يف العينات اليت حتال مـن اجلهـات املختـصة إىل املكتـب       -9
ها بالعالمات واملؤشرات املسجلة باملكتب وإعداد تقرير عن        وفحصها ومقارنت 

 .وجود تعدي من عدمه
  . أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة-10

19 

 

  .تيجيات وإجراءات عمل املكتب والعمل على تنفيذها وتطويرهاا اقتراح استر-1
ارات املرتبات واألجور واملكافآت وما يف حكمها لفحصها والتأكد          تلقي استم  -2

 .من مطابقتها للقوانني، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات املرتبات
 مراجعة مستندات الصرف والتثبت من سالمة اإلجراءات املالية وفقاً للبنـود            -3

 .املعتمدة مبيزانية الوزارة
ة التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية        التحقق من أن اإلنفاق من ميزاني      -4

 .واألحكام اخلاصة بإدارة حساب التحول
 . إعداد موازين املراجعة شهرياً يف املوعد احملدد بالتعليمات املالية-5
 . اإلشراف والرقابة على إجراءات القبض والدفع-6
 من مطابقتـها     دراسة العقود اليت تربمها الوزارة وفحص شروطها املالية للتأكد         -7

 .للقوانني والنظم واللوائح املالية املعمول بـها
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 تقدمي النصح واملشورة املالية ، واقتراح السبل الكفيلة بتاليف أية أخطاء أو نقص    -8
 .أو خلل يف املستندات أو إجراءات الصرف

 األمـر باجلرد املفاجئ للخزائن والعهد املالية واملخازن واإلشراف على أعمال           -9
 .رد السنوياجل

 دراسة احلسابات اخلتامية وامليزانيات والتقارير املالية اخلاصة بالوزارة والتنبيه          -10
  .على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة مبعاجلتها

  . املشاركـة يف أعمال اللجان املالية اليت تكلف بـها الوزارة-11
  .دية للوزارة العمل على تطوير النظم احملاسبية والدورة املستن-12
  . متابعة إيرادات ومصروفات الوزارة وإعداد التقارير الدورية عنها-13
  . أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة-14

20 

 

 اقتراح استراتيجيات سياسات وإجراءات عمل املكتب والعمل على تنفيـذها           -1
  .وتطويرها

 اإلشراف على إدارة كافة النظم والربامج واخلدمات االلكترونية واملشاركة يف           -2
حتديد اإلجراءات ومنهجيات العمل املطلوبة لتقنيات اخلدمات االلكترونيـة         

 .واالتصاالت يف الوزارة
 . حتديد املستخدمني للمعلومات والربامج والشبكة املعلوماتية بالوزارة-3
 .الدراسات لتطبيق برنامج اخلدمات االلكترونية اقتراح اخلطط وإعداد -4
 تنفيذ ومتابعة إجراءات استخدام النظم والتطبيقات االلكترونيـة يف الـوزارة،     -5

 .والتدريب املستمر للمستخدمني عليها
 متابعة حتميل وإدارة قواعد البيانات وصيانتها وتأمينها وأرشفتها بشكل دوري،          -6

 .وفقاً ملتطلبات عمل الوزارة
 اإلشراف على إدارة شبكة املعلومات واملوقع االلكتروين بالوزارة ، ومراجعـة            -7

 .ومراقبة اإلجراءات اخلاصة بأمن املعلومات فيها
 إدارة وتنظيم مهمات الدعم الفين والصيانة الدوريـة والفوريـة للحاسـبات             -8

 .ها والشبكات يف الوزارةـوملحقات
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واملعدات وقطع الغيار اخلاصة باملنظومـة       اإلشراف على توفري وحفظ األجهزة       -9
االلكترونية وشبكات االتصال ومسك تسلسل أرقام األجهـزة واملعـدات          

 .اخلاصة بالوزارة
 تنفيذ أنشطة املكتب مبا ينسجم ومعايري قياس األداء املؤسسي ، ورفع التقارير            -10

  .الدورية بشأا إىل وكيل الوزارة
حديث أساليب العمل يف اجلهـاز اإلداري وميكنـة    اقتراح الربامج املتعلقة بت -11

اإلدارة مبا يسهم يف تبـسيط اإلجـراءات واختـصار النمـاذج واألوراق             
املستخدمة، والعمل على إعداد وتطوير برامج املنظومات ذات العالقة بعمل          
اجلهاز اإلداري للوزارة، وربط ذلك مبوقع الوزارة على شـبكة املعلومـات            

  .مي اخلدمات للمتعاملني مع الوزارةالدولية لتيسري تقد
  . أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة -12
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 اقتراح استراتيجيات سياسات وإجراءات عمل املكتب والعمل على تنفيـذها           -1

  .بعد اعتمادها
لتجـارة الدوليـة وإدارـا بالتنسيق مع اجلهـات        متابعـة تنفيذ شبكـة ا    -2

  .ذات العالقة
 متابعة أعمال جتهيز وتطوير نظم وبرامج املعلومات االلكترونية اليت من شـأا             -3

  .تسهيل حركة التجارة الدولية يف ليبيا
 املشاركـة يف دراسة وإعداد وتعديل التشريعات اخلاصة بالتجـارة الدوليـة            -4

  .وااللكترونية
 دراسة الصعوبات اليت تواجه حركة انسياب السلع والبـضائع عـرب املنافـذ              -5

واقتراح احللول املناسبة هلا، واقتراح الوسائل والتقنيات باملالئمـة لتـسريع           
  .هاـهاء املعامالت املتعلقة بـإن

 متابعـة تنفيذ املشروعات املكونة لشبكة التجارة لدى الـوزارات واجلهـات            -6
ديد املعوقات والصعوبات اليت تعترضها واقتراح الوسـائل        ذات العالقة وحت  
  .الكفيلة مبعاجلتها
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 التنسيق مع اإلدارات املختصة يف الـوزارات واجلهـات املعنيـة بـإجراءات            -7
االسترياد والتصدير واخلدمات املصاحبة هلا لضمان حـسن تـشغيل وإدارة           

  .شبكة التجارة واستمرارها
 التجارة اخلارجية والتجارة االلكترونية مبا خيـدم         اقتراح سبل تطوير إجراءات    -8

  .قطاع األعمال
 إعداد الدراسات والبحوث حول برامج تطوير وتـسهيل حركـة التجـارة             -9

  .وميكنتها
 تفعيل عالقات التعاون الفين مع املؤسسات واملنظمات احملليـة واإلقليميـة            -10

عـامالت التجـارة    والدولية املتخصصة العاملة يف جمال توحيد إجراءات وم       
  .الدولية والتجارة االلكترونية

 اقتراح الوسائل والطرق الالزمة لتهيئة مناخ التجارة االلكترونية وتـشجيع           -11
  .املتعاملني على استعمال التقنيات املستخدمة يف هذا اال

 وتطوير  ةفاملعر  املشاركة يف امللتقيات واملؤمترات والندوات اليت دف إىل نقل         -12
  .تجارة الدولية ومعامالاال

 الرفـع من كفـاءة املوظفني باملكتـب واقتراح الربامـج التدريبية الالزمة          -13
  .ملشغلـي ومستخدمي شبكة ليبيا للتجـارة الدوليـة ومتابعـة تنفيذها

  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي مهام أخرى يكلف ب-14
22 

املباشر لوزير االقتصاد ويتم حتديد مقارهـا       ختضع مراقبات االقتصاد لإلشراف     
  :ها بقرارات تصدر عنه، وختتص مبا يليـومن يتوىل إدارت

  . متابعة تنفيذ القوانني واللوائح اخلاصة مبجاالت االقتصاد والتجارة واالستثمار-1
 اقتراح خطط وميزانيات مشروعات التحول اخلاصة بالوزارة يف نطاق عمـل            -2

  .ا التنموية، وميزانياا التقديريةاملراقبة واحتياجا
 اختاذ اإلجراءات املتعلقة بالصرف من خمصصات الـوزارة باملراقبـة يف جمـايل          -3

  .التحول والتسيري وفق النظم والقواعد احملددة بالتشريعات النافذة
  . اقتراح خطط التسويق والتخزين والتوزيع يف نطاق املراقبة-4
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 اخلاصة باملوازين واملكاييل واملقاييس وكل مـا يتعلـق           تنفيذ القوانني واللوائح   -5
  .بالنشاط التجاري

  . متابعة تنفيـذ القرارات الصادرة بتحديد األسعار وقواعد محاية املستهلك-6
  . متابعة اجلمعيات التعاونية االستهالكية واإلشراف عليها وتقييمها-7
ق املراقبة بالتنسيق يف ذلك مع       اقتراح إقامة املعارض االقتصادية املختلفة يف نطا       -8

  .اهليئة العامة للمعارض
 حتديد االحتياجات من األنشطة االقتصادية واإلنتاجية واقتراح أدوات ووسائل          -9

  .تنفيذها
  . تقصي املعلومات والبيانات عن األوضاع االقتصادية والتحقق منها وحتليلها-10
  .افذة أي مهام أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات الن-11

23 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير االقتصاد وذلك مبـا ال خيـالف              
  .أحكام هذا القرار

24 

تشكل بقرارات تصدر من وزير االقتصاد جلنة أو أكثر لتنفيـذ  أحكـام هـذا          
  .القرار

25 

ي امه، وعلـى  لغى كل حكم خيالف أحكعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر يف اجلريدة الرمسيةاجلهات املعنية تنفيذه، وي.  

 

  . هجري 1433/ربيع األول/29صدر يف 
  . ميالدي21/2/2012املوافق 




	العدد8.pdf
	العدد 8
	العدد 8 الصفحة 488
	Page 1




