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  .م2013لسنة ) 18(قانون رقم 
  يف شأن حقوق املكونات الثقافية واللغوية 

  املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع

  . وتعديالته.م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 في شأن اعتماد    .م2013لسنة  ) 62( ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم     ـوعل -

  .ي للمؤتمرتعديل النظام الداخل
  . بشأن األحوال المدنية وتعديالته.م1968لسنة ) 36(علـى القانون رقم  و-
بشأن منع اسـتخدام غيـر اللغـة        .م  2001لسنة  ) 24(علـى القانون رقم    و -

  .العربية في جميع المعامالت
ـ .م  2010لسنة  ) 24(علـى القانون رقم    و - شأن أحكـام الجنـسية الليبيـة       ب

  .والئحته التنفيذية
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر            ـوعل -

  .م30/7/2013بعد المائة المنعقد بتاريخ 

  :صدر القانون اآلتي
1 

اللغويـة والثقافيـة    المكونـات   ة األمازيغ والطوارق والتبو مـن       ـتعتبر لغ 
  .للمجتمع الليبي

2 

 مـادة   باعتبارهاقافية الحق في تعلم لغتها      ون لكل المكونات اللغوية والث    ـيك
اختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في           

  .المدارس الكائنة بمناطقهم األصلية وغيرها
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3 

ى وزارة التربية والتعليم تـوفير الكتـاب المدرسـي والمعلـم وكافـة              ـعل
  .القانون موضع التنفيذ الالزمة لوضع هذا مكانياتاإل

4 

مجالس البلدية إقامة   ال وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع        ـىتتول
أو موسمية إلحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة فـي         سنوية  مهرجانات  

  .المادة األولى
5 

س بحثيـة  ى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجال      ـتتول
يغ زالثقافية واللغويـة الخاصـة باألمـا      وتاريخية تتولى المحافظة على الهوية      

والطوارق والتبو وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجـالس علـى حمايـة              
  .وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي واللغوي لهذه المكونات

6 

تخاذ ما يلزم من إجراءات     إى جميع الجهات ذات العالقة كل فيما يخصها         ـعل
  .لوضع هذا القانون موضع التنفيذ 

7 

ل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره      ـعمي ،ـ     ـغلوي  ه،ى كـل حكـم يخالف
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/رمضان/21: بتاريخ
 .م2013/يوليو/30: قــالمواف
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  .م2013لسنة ) 19(ون رقم قان
  يف شأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة

  املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
في شان اعتمـاد     .م2013لسنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
  . العقوبات واإلجراءات الجنائية و التشريعات المكملة لهمايوعلى قانون -
  .وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن -
 بإعـادة تنظـيم الرقابـة الـشعبية         .م1996لسنة  ) 11( وعلى القانون رقم   -

  .وتعديالته
  .وعلى قانون نظام القضاء وتعديالته -
بشأن إنشاء وتنظيم جهـاز المراجعـة   . م2007لسنة ) 2( على القانون رقم و -

  .المالية
بشأن إنشاء وتنظيم جهـاز المراجعـة   . م2007لسنة ) 3( وعلى القانون رقم  -

  .المالية
بشأن إنشاء  . م2011لسنة  ) 119(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته
بشأن إصدار قانون عالقـات العمـل       . م2010لسنة  ) 12(ى القانون رقم    وعل -

  .والئحته التنفيذية
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي التاسـع                -

  .م16/6/2013 والتسعين المنعقد بتاريخ
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  :صدر القانون اآلتي
  الفصل األول

  أهدف الديوان واختصاصاته
1 

  .ة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعيةاسبة هيئديوان المح
2 

  :يهدف الديوان إىل ما يلي
الرقابة أنظمة  مة  ءتحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى مال          -1

لكترونية وسالمة التصرفات المالية والقيود المحاسـبية     الداخلية اليدوية واإل  
  .نافذة للتشريعات الوالتقارير المالية طبقاً

  .بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها -2
  .الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان -3
 تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام المـوارد            -4

  .ة وفاعليةيبطريقة اقتصادية وبكفا
3 

  : على اجلهات اآلتيةتهميارس ديوان احملاسبة رقاب
 مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات واألجهزة         -1

والـسفارات والقنـصليات    ، العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمهـا       
والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواء نصت قوانينها على نظام خاص          

  .عة أو لم تنصللمراج
الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئـات أو المـصالح      -2

من رأس مالها أو تلـك      % 25والمؤسسات واألجهزة العامة بما ال يقل عن        
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فق عام أو مورد للثـروة الطبيعيـة   نحتها الحكومة امتياز استغالل مر  التي م 
ها القـوانين أو االتفاقيـات       أحكام خاصة قد تنص علي     ةوذلك دون إخالل بأي   

  .التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها
 إدارة أموال التقاعد والتضامن وكذلك الجهات والهيئات         الجهات التي تتولى   -3

  .التي تضمنها وتدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
يهـا الدولـة أو    التي تشرف عل الهيئات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام   -4

  .ا بطريق مباشر أو غير مباشر والنقابات العامة واألحزاب السياسيةتدعمه
 المشروعات التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة من الدولـة وعلـى          -5

  . خضاعها لمراجعة الديوانإشترط عقد القرض اقروض منها إذا 
سلطة التـشريعية   يعهد إليه بفحصها ومراجعتها بقرار من ال    ى جهة أخر  ةأي -6

  .أو بطلب من الحكومة
وفي كل األحوال ال تخل رقابـة الـديوان بحـق الجهـات المـذكورة فـي                 

ـ         ) 3-2(الفقرتين  حـسابات تعيـنهم     ومن هذه المادة في أن يكون لهـا مراجع
  .الجمعية العمومية وفقاً ألحكام قانون النشاط التجاري

4 

أكثر وعدد كاف مـن األعـضاء       يشكل ديوان المحاسبة من رئيس ووكيل أو        
والموظفين ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة           

  .واحدة
5 

 مـن  ويعـين ويعفـى  ، والنزاهةة ييرأس الديوان شخصية مشهود لها بالكفا  
ويعامل من حيث المرتـب     ، منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية      

  .عاملة الوزيروالمزايا م
6 

  .يقوم رئيس الديوان بتمثيل الديوان في صلته مع الغير وأمام القضاء
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7 

  :تنتهي والية رئيس الديوان يف احلاالت التالية
  .ةــــاالستقال -1
  .بلوغ سن التقاعد -2
  .ثبوت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته ألسباب صحية -3
  .رى بموافقته تكليفه بوظيفة أو مهمة أخ-4
  .صدور قرار بإعفائه من السلطة التشريعية -5

8 

يعين الوكيل بقرار من السلطة التشريعية للدولة ويعامل من حيـث المرتـب             
ـ             ه ؤاوالمزايا معاملة وكيل الوزارة وال يجوز توقيع عقوبة تأديبية عليه أو إعف

ة بناء علـى عـرض      من وظيفته أو نقله إال بقرار من السلطة التشريعية للدول         
 .رئيس الديوان وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون اختصاصات الوكيل

9 

يتولى الرئيس إدارة شؤون الديوان ورسم سياساته ومتابعة تنفيـذها كمـا            
  ذلكوتكون له في ي تمكن الديوان من أداء واجباته       يصدر اللوائح والتعليمات الت   

قوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالديوان     سلطة الوزير المنصوص عليها في ال     
عتمـادات  تعلـق باسـتخدام اال    وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما ي       

  . غياب الرئيس يتولى الوكيل مهامهالمقررة في ميزانية الديوان وفي حالة
10 

يمارس الديوان مباشرة اختصاصاته في عملية فحص ومراجعـة الحـسابات    
ئم المالية للجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للمعايير والقواعـد المحاسـبية           والقوا

  .المرعية
11 

على وزير المالية أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة فـي             
مدة  ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية وعلى رئيس الديوان              
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لحساب الختامي للدولة للسنة المنقضية يبسط فيـه  على ا    سنويا أن يضع تقريراً  
مالحظاته المالية التي يراها وأوجه الخالف التي تقـع بينـه وبـين الجهـات               
المختلفة وأن يقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة وصورة منه إلـى             
مجلس الوزراء ووزير المالية في موعد ال يجاوز األربعة أشهر التالية لتـسلمه           

  .الحساب الختامي
12 

  :على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي -أ
مراقبة تحصيل اإليرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قـد تـم             -1

  .توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها
لمنفـذة لهـا    الية و اللـوائح ا    التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين الم       -2

 وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو            وتطبيقها تطبيقاً سليماً  
  .القصور فيها

ل اإليرادات العامة واكتشاف أي     ي تطبيق الضوابط الرقابية التي تضمن تحص      -3
  .قصور أو تراخ في تحصيلها

من تطبيقها ومـدى كفايتهـا      سة اللوائح واألنظمة المالية النافذة للتأكد       ادر -4
وصالحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسـائر اإليـرادات العامـة           

  .األخرى بما يتفق مع القوانين السارية
  : وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي-ب
أن حوافظ توريد اإليرادات والمستندات التي تقوم مقامها والـسجالت قـد             -1

مختصين وأن المبالغ المبينة بهـا قـد تمـت          روجعت بواسطة الموظفين ال   
  .إضافتها لإليرادات العامة بالشكل الصحيح

أن كشوف اإليرادات أو المتأخرات التي قدمتها المصالح العامة تدل بوضوح          -2
على أن ما تم تحصيله من اإليرادات مضافاً إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم        

مة من إيـرادات واجبـة التحـصيل         هو كل ما يتحقق للحكو     ،تحصيلها بعد 
بمقتضى القوانين واللوائح النافذة وأن المصالح لم تهمـل أو تتـوانى فـي            

  .تحصيل هذه المتأخرات
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ـ     -3  أمـوال أخـرى   ة أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو مـن أداء أي
مستحقة إال في األحوال المنصوص عليها فـي القـوانين وبعـد تـصديق              

  .وناًالسلطات المختصة قان
 أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر اإليرادات العامة األخرى قد تم طبقـا             -4

  .للقوانين
13 

  : يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي-أ
عتمادات قد صرفت في األغراض التي خصصت لهـا   التثبت من أن جميع اال   -1

  . للقوانين واللوائح النافذةوأن الصرف قد تم طبقاً
 جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صـحيحة         نالتحقق من أ   -2

  .والتأكد من مطابقة المستندات والقسائم لألرقام المدرجة بالحسابات
 تجاوزات أو مخالفـات عنـد     ةتطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي       -3

  .الصرف
خازن العامة وفروعها   التأكد من مراعاة جميع اللوائح واألنظمة الخاصة بالم       -4

ومن سالمة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه الـنقص أو               
  .العيب

  -:على الديوان التثبت بوجه خاص مما يلي-ب
أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانيـة تطـابق تمامـاً                -1

  .األرقام الواردة في المستندات الخاصة بها
م الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصـة         أن جميع قسائ  -2

بها وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقاً للقـوانين واللـوائح و أنهـا        
  .مصحوبة باألوراق والمخالصات والمستندات المطلوبة

أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النـوع             -3
المبالغ قـد خصـصت بالفعـل لتحقيـق        من المصروفات في الميزانية وأن      

  .الغرض المقصود منها
عتمادات المخصصة ألي باب من أبواب الميزانية أو         أنه لم يحصل تجاوز لال     -4

  .بند من بنودها إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة
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أن جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت فـي األوجـه          -5
رصدت من أجلها تلك المبالغ وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج             التي  

  .بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة
ت عتمـادا لى عدم القيام بصرف كل أو بعـض اال        صحة األسباب التي أدت إ     -6

عتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز       المخصصة للتنمية وأن الوفر في ا     
ما لم يكن هناك تـرخيص بـذلك أصـدرته          في اعتماد مخصص لعمل آخر      

  .السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل
 مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتـب عليهـا تجـاوز            ةيعدم ارتباط أ   -7

االعتمادات التي رصدت ألي باب من أبواب الميزانية ولو لم يـتم الـصرف         
  .فعالً

م الخاصة بحالة عدم إقرار الميزانية سـواء كانـت    التأكد من مراعاة األحكا    -8
  .خرآواردة بالدستور أو أي قانون 

التأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدالت والعـالوات            -9
ح المنظمة لهـا فـي حـدود    ئ للقوانين واللواأيا كان نوعها قد صدرت طبقاً     

اعد الخاصة بدرجات الوظائف التي     الميزانية والقواعد المالية ومراعاة القو    
  .منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو

التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية واألساسية قد تم تقريرهـا أو       -10
  .تسويتها وفقاً ألحكام القوانين واللوائح السارية

14 

صاته المبينة في هذا القانون بفحـص       يقوم الديوان في سبيل مباشرة اختصا     
الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الـديوان أو فروعـه أو فـي               
الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في أي وقت بأعمال الفحـص أو             

  .التفتيش المفاجئ
وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح         

 مستند أو سجل أو ورقة يراها الزمة ألعمال المراجعة بما في ذلك الـسرية               أي
منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المـستندات أو الوثـائق أو الـسجالت أو                 

 أي شـخص     إلـى  األوراق األخرى أو الحصول على صور منها وله أن يطلـب          
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هـا أن يقـدم    أو مسئول عنمعهود إليه بتلك المستندات أو السجالت أو األوراق       
  .شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجالت أو األوراق

وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حساباتها فـي        
 بمـديري الحـسابات     المواعيد المقررة قانوناً وللديوان حق االتصال المباشـر       

مذكورة مـن المـوظفين     رؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات ال      بيها و مراقو
  .المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها الزمة منهم

15 

على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانـات وحـسابات            
جارية للتثبت من صحة أرصدة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيـدة             

  .حة مستوفاةابات تؤيدها مستندات صحيفي الحس
حسابات السلف والقروض التي تمنحهـا الحكومـة أو         مراجعة   وعليه أيضاً 

المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أن هذه السلف أو القروض قـد تـم               
  .الوفاء بها إلى الخزائن العامة وفقاً لشروط منحها

16 

لمخصـصة  على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف االعتمادات ا     
لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة مالحظـات              
الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من استفسارات ويبلـغ الـديوان       
إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من مالحظات أسفرت عنهـا المراجعـة               

  .التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها
17 

 اإلجـراءات الالزمـة     اذختطلب من الجهات اإلدارية المختصة ا     ان أن ي  للديو
تتخـذ  لم   مؤسسة أو هيئة عامة والتي       ةلتحصيل األمور المستحقة للحكومة ألي    

ـ خالمبال حـق أو     اإلجراءات الالزمة لتحصيلها والتي صرفت بغيـر وجـه           ة ف
  .للقوانين واللوائح النافذة

18 

ئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى ما قد        على رئيس الديوان تنبيه ر    
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يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة ال              
تبـاع  رتب على اتدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يت      

  .سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها
 يبلغ وزير المالية بالحاالت التي يرى فيها أن أي قـانون أو              أن  أيضاً وعليه

الئحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى           
  .نها تحتاج إلى تعديلأاإلضرار بمصالح البالد أو 

  .ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس الوزراء
19 

يس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو أي             لرئ
مر بـصرفه مـن     أ أو   ه أنه صرف  ىشخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ ير       

األموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة أو بـدفع تعـويض              
ـ                 ف عما يترتب على المخالفة من ضـياع لألمـوال العامـة أو خـسارة أو تل

ضرار التي تلحق بالدولة أو بإحدى      األللمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من        
لعمدي ويحـدد   ا المؤسسات والشركات العامة بسبب إهماله أو خطئه          أو الهيئات

  .قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض
ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام دوائـر القـضاء اإلداري          

  .قررة قانوناًبالطرق الم
20 

ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن         ما  لرئيس الديوان إذا    
ويجوز ، لتي لحقها الضرر لدى المصارف    يوقف التصرف في حسابات الجهات ا     

له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال األسـباب ورفـع             
  .الضرر

  الفصل الثاني
  م األداءيف فحص وتقيي

21 

يمارس الديوان فحص وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابتـه لبيـان مـدى             
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 برامجها ومشاريعها تدار    تها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن       يكفا
ي واقتصادي وأنها تحقق األهداف المحددة لها وأن تلك الجهات قـد            بشكل علم 

ة والمهام المنوطة بها بـأعلى قـدر مـن    استخدمت مواردها المالية في األنشط   
  .ة والفعالية واالقتصاد في اإلنفاقيالكفا

22 

يختص الديوان بالتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح الماليـة ذات           
العالقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعـة للتحقـق مـن تطبيقهـا وكفايتهـا               

ها للتطورات التي تستجد على اإلدارة      متءلألغراض التي شرعت من أجلها ومال     
العامة بالدولة واقتراح التعديالت المؤدية إلى تالفي أوجه النقص فيها والتحري           
عن أسباب القصور والتراخي أو االنحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة           

  .لتداركها وتالفيها
 النقديـة  ص الديوان بالتحقق من استمرارية واسـتقرار الـسياسات        تكما يخ 

كمة الجيدة والتأكيد على تطبيق القـانون       ووالمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الح    
االسـتغالل األمثـل للمـوارد      وة األجهزة الحكومية ونزاهـة اإلدارة       يورفع كفا 

  .االقتصادية المتاحة
23 

 الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبـت مـن            يتولى
 ةكما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفـذ       ،  وسالمة التنفيذ  إجراءات

التي تم استالمها للتأكد من سالمة تشغيلها والعناية بصيانتها ومـدى تحقيقهـا             
  .لألغراض التي أنشئت من أجلها

  الفصل الثالث
  يف مراجعة وفحص العقود

24 

عقـود التوريـد    تخضع لرقابة الديوان المسبقة علـى التعاقـد والـصرف           
والمقاوالت وااللتزام وغيرها من العقود التـي تكـون الحكومـة ومـصالحها             
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والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شـأنها أن      
خمـسة   )5,000,000(ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عـن          

القيمة بالقيمة اإلجمالية لألصـناف أو  ماليين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه    
األعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقـل األسـعار             

يجوز في هذه األحوال تجزئة العقـد        بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط وال    
عتبر من قبيل التجزئة    ي إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة و         قيمته بقصد إنقاص 

جهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن أصـناف أو أعمـال        أن تقوم ال  
وال يعد العقد ساريا إال بعد المصادقة       ، من ذات النوع خالل مدة ال تقل عن سنة        

  .عليه من قبل الديوان
25 

يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الـديوان     
 من الرسائل التي تطلـب فيهـا اإلذن         اً للتعاقد وصور  صوراً من الموافقات الالزمة   

بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التـي            
تتطلبها التشريعات النافذة وعلى الديوان أن يبت في األوراق المحالـة إليـه مـن               

ر مـن تـاريخ   الجهة طالبة الحصول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصاها شه    
تلقيه األوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيـضاحات يـرى     

نها ضرورية والزمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيه فيما إذا كانـت            أالديوان  
االعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون له من            

  .قد أو شروطهمالحظات على موضوع التعا
وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المعنيـة قبـل فـوات              
الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مـسؤوليتها           

  .مع عدم إخالل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة الالحقة
دهـا لرقابـة الـديوان إبالغـه        ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقو      
      ويتعين على عـضو الـديوان      ، بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف

وعليه إعداد تقريـر  ، حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب     
  .باإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها
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26 

لوثائق والمستندات المتعلقة بـصرف أي      ص الديوان بالتحقق من صحة ا     تيخ
وعلى الموظفين المختصين بأداء    ، مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرةً       

هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على            
  .الصرف بعد الصرف مباشرةً

27 

ر تـستوجب  إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعـة والتـدقيق عـن أمـو        
  .يحيل رئيس الديوان أو وكيله األوراق إلى هيئة الرقابة اإلدارية، التحقيق

  بعاالفصل الر
  يف أعضاء الديوان وموظفيه

28 

يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين أن يكونوا مـن       
 أو  الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جـامعي فـي القـانون أو االقتـصاد              

المحاسبة أو الهندسة أو أي مؤهل آخر تتطلبه طبيعة عمـل الـديوان يحـدده               
وال يجوز تعيين أعضاء بالديوان أو منح صفة        ، رئيس الديوان بالنسبة ألعضائه   

ويشترط في من يرشح لـشغل إحـدى      ، العضوية لغير حملة المؤهالت المذكورة    
 المـادة أن    هـذه  ما هو منصوص عليه في    ى  وظائف أعضاء الديوان إضافة إل    

 مدة خدمة في مجال عمل الديوان ال تقـل عـن ثـالث سـنوات           ىيكون قد قض  
  .متتالية

ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف اإلداريـة والكتابيـة        
  .والحرفية

29 

أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العـضوية           
 وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شـروط اكتـساب          قرار من رئيس الديوان   

  .العضوية
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30 

ال يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو أعـضائه أو موظفيـه أثنـاء تـوليهم                
كـان ذلـك   وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخـر سـواء            

   أو خدميا أو ماليا لهـم إبـرام عقـد أو     كما ال يجوز النشاط تجاريا أو صناعيا
التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجـالس             

  إدارات الشركات ولجان المراقبة والمراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا 
بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد االستغالل ولـو كـان بطريـق             

 .روا شيئاً من ممتلكاتهم للحكومةكما ال يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤج، المزايدة

31 

يكون تعيين وترقية أعضاء الديوان وموظفيه ونقلهم من وظـائفهم ونـدبهم       
 وإعارتهم وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئـيس الـديوان           

ة يويلتزم الديوان برفع كفا   ،  ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه      وفقاً
ملين فيه بما يتمشى مع أهدافه وبما يواكب مستجدات العمل الرقـابي وفقـاً     العا

  .للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
32 

يكون لرئيس الديوان ووكيله وأعضائه صفة مأمور الضبط القـضائي فيمـا            
مـنح هـذه   كما يجوز بقرار من رئيس الديوان ، يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون    

  .الصفة لغيرهم من الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها
33 

  -:كمة التأديبية ألعضاء الديوان أمام مجلس مكون منا المحىجرتُ
  )رئيساً(             العمومية للمحكمة مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية 

  )عضواً     (    لعمومية للمحكمة   الجمعية امستشار بمحكمة االستئناف تندبه
  )عضواً   (       مدير عام يسميه رئيس الديوان   أحد أعضاء الديوان بدرجة 

  .القانون إجراءات المحاكمة التأديبيةلهذا ة التنفيذية ـــوتبين الالئح
34 

ـ      تتم إجراءات التحقيق اإل    ضاء داري مع مـوظفي الـديوان مـن غيـر األع
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  . ومعاقبتهم وفقاً لألحكام المحددة في قانون عالقات العملديبياومحاكمتهم تأ
35 

  العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الديوان هي 
  .ومــــالل -1
  .ذارـــاإلن -2
  .الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز شهراً واحداً في السنة -3
  .ينالحرمان من العالوات السنوية لمدة سنت -4
  .الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة -5
  .سحب العضوية -6
  .العزل من الوظيفة -7

ويكون لرئيس الديوان سلطة توقيع عقوبة اللوم أو اإلنذار أو الخـصم مـن              
مـرة الواحـدة وال توقـع هـذه     الفـي   عشر يوماً ةجاوز خمس يالمرتب بما ال    

 عن طريق لجنة من ثالثـة       ق دفاعه ي إال بعد سماع أقوال العضو وتحق      العقوبات
  .أعضاء ال تقل درجاتهم عن درجة المحال للتحقيق

36 

تخضع أعمال أعضاء الديوان وموظفيه الفنيين للتفتيش الداخلي وفقاً لمعايير        
  .وقواعد السلوك المهني التي تحدد بقرار من رئيس الديوان

37 

ر بتشكيلها قـرار مـن      وموظفيه يصد أعضائه  تشكل بالديوان لجنة لشؤون     
رئيس الديوان وفقاً ألحكـام قـانون عالقـات العمـل تتـولى مباشـرة كافـة         

  .االختصاصات والصالحيات المخولة لها بموجب التشريعات النافذة ذات العالقة
38 

 ال يجوز القبض أو اتخاذ أي إجـراء مـن           ،بالجريمة في غير أحوال التلبس   
يوان أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إال بـإذن         إجراءات التحقيق مع أعضاء الد    
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كتابي من رئيس الديوان ويتعين في حاالت التلبس إبالغ رئيس الديوان خـالل             
  .األربع وعشرين ساعة التالية للقبض

39 

تحدد مرتبات العاملين بالديوان وكافة المزايا األخرى بقـرار يـصدر عـن             
  .يس الديوانالسلطة التشريعية بناء على عرض من رئ

40 

يكون للعاملين بالديوان الحق في الرعاية الصحية وبدل العالج وتعويـضهم           
ـ             هم الشخـصي   ئعما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات ال تعود إلى خط

  .وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األسس والضوابط الالزمة
41 

يهدف إلـى تـوفير الرعايـة االجتماعيـة         ينشأ صندوق للعاملين بالديوان     
ويصدر بتنظيم  ، والثقافية وتقديم اإلعانات والمساعدات المالية للعاملين بالديوان      

  .ه وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار عن رئيس الديوانتالصندوق وإدار
42 

تسري على رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه أحكام قانون عالقـات           
  .عمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانونال

43 

 بأن  ة ألعمالهم اليمين القانوني   تهموان وموظفوه قبل مباشر   يحلف أعضاء الدي  
يؤدوا أعمالهم بالصدق واألمانة وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون صيغة اليمـين           

 .والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها

  الفصل اخلامس
  م عامة وانتقاليةأحكا

44 

يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية وتقديمها إلى وزير المالية في موعد           
ل سنة ماليـة ويـدرج وزيـر     أقصاه الحادي والثالثين من شهر أغسطس من ك       
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 فـإذا   ،ديوان في مشروع الميزانية العامة للدولـة      المالية المشروع كما أعده ال    
على مجموع مخصصات السنة الماليـة الـسابقة        تضمن مشروع الديوان زيادة     

 ومبررات الزيادة من الديوان وفي حال عـدم         إيضاحاتجاز لوزير المالية طلب     
  . الزيادة يعرض األمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيهإقرار

ق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها     يوتراجع حسابات الديوان من مراجع عن طر      
  .يعية ويحدد بهذا القرار معايير وضوابط المراجعةقرار عن السلطة التشر

45 

 مالية نظير ما يقوم به من أعمال فحـص الحـسابات            اًتعابأيتقاضى الديوان   
ومراجعة الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته التـي ال تمـول مـن الميزانيـة         

  .العامة
ـ      ة التـي  وتعفى الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهـات العام

تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل األتعاب المذكورة وذلك فيما            
 السنوية وتحدد الالئحة التنفيذية     هايتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حسابات     

  .معايير تحديد أتعاب عمليات الفحص والمراجعة من قبل الديوان
46 

  -:ق أحكام هذا القانون ما يلييعتبر من المخالفات المالية في تطبي
  .مخالفة األحكام والنظم المالية وما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها -1
اإلخالل بأحكام التعاقدات أو المشتريات أو غيرهـا مـن اللـوائح والـنظم               -2

  .المالية
كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من األموال              -3

  .وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولةالعامة بدون 
  .عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات -4
عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة أو مالحظاته أو التأخير في الرد             -5

  .عليها في الوقت المناسب
ـ        الالزمة في    اإلجراءاتعدم اتخاذ    -6  اتالمخالفـات التـي تتـضمنها مالحظ

  .الديوان
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  .مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها -7
  . رقابة الديواننتجزئة العقود بقصد النأي بها ع -8
بداء إ العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة قبل مراجعتها من قبله و          إبرام -9

  .مالحظاته بشأنها
 عن مباشـرة    كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة ديوان المحاسبة          -10

  .تهااختصاص
47 

 من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابـة  اًيجوز لرئيس الديوان أن يوقف أي 
الديوان عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قويـة تـدعو التخـاذ هـذا                

  . وألسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامةاإلجراء
 أشـهر إال بقـرار مـن المجلـس          وال يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثالثة       

  .التأديبي المختص
48 

لخاضعة لرقابة الديوان إحالة صـور مـن جميـع عقودهـا            اعلى الجهات   
ومخاطباتها ومراسالتها إلى الديوان والتي يترتب عليها التزامات ماليـة علـى            

 الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلـك عقـب           إبالغالدولة، كما عليها    
 بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، وعلى الديوان اتخاذ         إبالغهاكتشافها وعليها   

  .ية بشأنهان القانواإلجراءات
49 

على الجهات الخاضعة لفحص ومراجعة الديوان أن تقدم حساباتها الختاميـة           
وميزانياتها إلى الديوان خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من انقـضاء الـسنة              

  .المالية
50 

لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير المالية اللوائح التـي يـرى              
ا القانون وبصفة خاصة اللـوائح الالزمـة        ذلزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام ه     
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لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو األمالك الحكوميـة أو   
راجعتهـا وكـذلك نـوع ومكونـات        لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بم     

الضوابط الرقابية التي ينبغي تطبيقها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلـس            
  .الوزراء

51 

للديوان فحص اللوائح المالية السارية في الوزارات والمـصالح الحكوميـة           
ثاق من كفايتهـا واقتـراح التعـديالت        يوفي المؤسسات والهيئات العامة لالست    

  . لتالفي أوجه النقص فيهاالمؤدية
52 

للديوان االستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية والفنية من خارج الديوان           
وذلك بناء على قرار من رئيس الديوان، وتكون للتقارير المالية التـي يعـدها              

  .الديوان حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية
53 

 عن نشاطه ومالحظاته وتوصياته إلـى الـسلطة         الديوان تقريراً سنويا  يقدم  
التشريعية للدولة كما يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضـوعات           
التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من األهمية والخطـورة            

  .بحيث يقتضي األمر سرعة النظر فيها
54 

 التنفيذية لهذا القانون بقرار عن السلطة التشريعية للدولة بناء          تصدر الالئحة 
  .على عرض رئيس الديوان

55 

  :ى القوانين والقرارات اآلتيةــــتُلغ
  .بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. م2007لسنة ) 2( القانون رقم -
  . الماليةبشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة. م2007لسنة ) 3( القانون رقم -
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في شـأن إنـشاء     . م2011لسنة  ) 119( قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم       -
  .لغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون كما ي،ديوان المحاسبة

56 

  .ل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميةـيعم
  

   ليبيا- املؤمتر الوطني العام

  
  :لسصدر في طراب

  .هـ1434/رمضان/23: بتاريخ
  .م2013/أغسطس/1:الموافـق
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  .م2013لسنة ) 20(قانون رقم 
  بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية

  املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن اعتمـاد    . م2013ة  لسن) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
  . وعلى قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما-
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن-
 بإعـادة تنظـيم الرقابـة الـشعبية       . م1996لسنة  ) 11( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديالته
  . وعلى قانون نظام القضاء وتعديالته-
بشأن إنشاء وتنظيم جهـاز المراجعـة   . م2007لسنة ) 2( وعلى القانون رقم  -

  .المالية
بشأن إنشاء وتنظيم جهـاز المراجعـة   . م2007لسنة ) 3( وعلى القانون رقم  -

  .المالية
بشأن إنشاء  . م2011لسنة  ) 119( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته
بشأن إصدار قانون عالقـات العمـل       . م2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
  .بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة. م2013لسنة ) 19( وعلى القانون رقم -
تاسـع   وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي ال              -

  .م23/6/2013والتسعين المنعقد في تاريخ 
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  :صدر القانون اآلتي
  الفصل األول

  يف تكوين اهليئة
1 

تتمتـع  " هيئة الرقابة اإلداريـة   "تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى        
  .بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة وتلحق بالسلطة التشريعية

2 

ة من رئيس ووكيل أو أكثر ويلحق بها العدد الكافي من األعضاء            تشكل الهيئ 
 ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة           ،والموظفين

  .واحدة
3 

ة واالستقامة والنزاهة ويعين ويعفى    ييرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفا     
التشريعية، ويعامـل مـن حيـث       من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة        

  .المرتب والمزايا معاملة الوزير
4 

  :تنتهي والية رئيس الهيئة في الحاالت التالية
  . االستقالة-1
  . بلوغ سن التقاعد-2
  . ثبوت عجزه عن القيام بمهامه ألسباب صحية-3
  . تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته-4
  .سلطة التشريعيةه من مهامه بقرار من الئعفاإ -5

5 

عين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة، ويعامـل مـن حيـث              ي
المرتب والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة وال يجوز إعفاؤه من وظيفتـه أو             
نقله إال بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة وتحـدد              

  .القانون اختصاصات وكيل الهيئةالالئحة التنفيذية لهذا 
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6 

يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها أن يكونوا من الليبيين الحاصلين           
على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة              
عمل الهيئة يحدده رئيس الهيئة بالنسبة ألعضائها، وال يجوز تعيـين أعـضاء             

 صفة العضوية لغير حملة المؤهالت المذكورة، ويشترط في مـن    بالهيئة أو منح  
يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الهيئة إضافة إلى ماهو منصوص عليه فـي             
هذه المادة أن يكون قد قضى مدة خدمة في مجال عمل الهيئة ال تقل عن ثـالث                 

  .سنوات متتالية
رية والكتابيـة    الوظائف اإلدا  اويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو      

  .والحرفية
7 

يشترط في من يرشح لشغل وظيفة عضو التحقيق بالهيئـة أن يكـون مـن               
الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون وأمضي مدة أربع سنوات على             
األقل بعد حصوله على المؤهل في إحدى اإلدارات أو األقسام الرقابية ويـشترط             

الذين ينتدبون للعمل بالهيئة أن يكونوا قد أمـضوا  في أعضاء الهيئات القضائية     
  .المدة المذكورة في عملهم األصلي

8 

ال يجوز لرئيس الهيئة أو وكيلها أو أعضائها أو موظفيهـا أثنـاء تـوليهم               
 آخر سـواء كـان ذلـك        لوظائفهم شغل أي وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط        

    أو ماليا أو صناعيا كما ال يجوز لهم االرتباط بعقد أو التزام مـع  ، النشاط تجاريا
الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تـولي عـضوية مجـالس إدارات            
الشركات أو لجان المراقبة والمراجعة بها أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو             
بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد االستغالل ولو كان بطريق المزايـدة، كمـا ال          

  . لهم أن يبيعوا شيئاً من ممتلكاتهم للحكومةيجوز
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9 

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها واإلشراف اإلداري والفني علـى أعمـال            
الهيئة وموظفيها، وتكون له في ذلك سلطة الـوزير المنـصوص عليهـا فـي               
القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين، وتكون له الـسلطة المخولـة لـوزير             

 وله علـى    ، فيما يتعلق باستخدام االعتمادات المقررة في ميزانية الهيئة        المالية
  :وجه الخصوص

  . اقتراح الخطط والبرامج واألساليب لممارسة العمل الرقابي ومتابعة تنفيذها-
 تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة للهيئة والمنصوص عليهـا    -

  .في هذا القانون
لمتعلقة بمنح صفة العـضوية وصـفة مـأموري الـضبط            إصدار القرارات ا   -

القضائي لموظفي الهيئة وغيرهم من أعضاء اللجان المكلفة بالمهام المسندة          
  .للهيئة

  . اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة-
 اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وشؤون أعضائها وموظفيهـا          إصدار -

  .والمشتريات والتعاقدوالشؤون المالية واإلدارية 
  . تمثيل الهيئة في صالتها مع الغير وأمام القضاء-
ـ           -  يحـل   ا ويجوز لرئيس الهيئة تفويض وكيلها ببعض هذه االختـصاصات كم

  .الوكيل محله عند غيابه
10 

تمارس الهيئة االختصاصات الموكلة لها بموجب أحكام هذا القانون، وتتكون          
 وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئـة كمـا          من تقسيمات يصدر بتحديدها   

يجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب أو وحدات للهيئـة بـبعض المـدن               
  .والمناطق

11 

يكون لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها صفة مأمور الضبط القـضائي فيمـا         
هـذه  يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز بقرار من رئيس الهيئـة مـنح             

  .الصفة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها
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12 

أعضاء الهيئة هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صـفة العـضوية            
قرار من رئيس الهيئة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القـانون شـروط اكتـساب       

  .العضوية
13 

اتخاذ أي إجراء مـن إجـراءات       في غير حاالت التلبس، ال يجوز القبض أو         
 بإذن كتابي مـن      إال التحقيق مع أعضاء الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليهم        

رئيس الهيئة ويتعين في حاالت التلبس إبـالغ رئـيس الهيئـة خـالل األربـع         
  .والعشرين ساعة التالية للقبض

14 

هم سواء أكان ذلـك  يكون تعيين وترقية أعضاء الهيئة وموظفيها ونقلهم من وظائف 
 خارجها وندبهم وإعارتهم وقبول استقاالتهم وإنهاء خـدماتهم بقـرار           وداخل الهيئة أ  

ة العـاملين   ييصدر عن رئيس الهيئة، وتبين الالئحة التنفيذية أحكام وضوابط رفع كفا          
  .بالهيئة بما يخدم أغراضها ويستجيب لمقتضيات العمل الرقابي

15 

ضاء وموظفي الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، وتتولى        تُشكل لجنة لشؤون أع   
مباشرة االختصاصات والصالحيات المنصوص عليها في قانون عالقات العمـل          

  .والالئحة التنفيذية لهذا القانون
16 

تُحدد مرتبات العاملين بالهيئة والمزايا األخرى التي تمنح لهم بموجب قـرار            
  .على عرض من رئيس الهيئةيصدر عن السلطة التشريعية بناء 

17 

يكون للعاملين بالهيئة الحق في الرعاية الصحية وبدل العـالج وتعويـضهم            
ـ             هم الشخـصي   ئعما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات ال تعود إلى خط

  .وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األسس والضوابط الالزمة لذلك
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   نشأ بالهيئة صندوق يهدف إلى توفير الرعايـة     ي) صندوق العاملين (سمى  وي
االجتماعية والثقافية وتقديم المساعدات للعـاملين بالهيئـة ويـصدر بتنظـيم            

  .الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار من رئيس الهيئة
18 

تسري على رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها وموظفيها أحكام قانون عالقات          
  .العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون

19 

ها قبل مباشرتهم ألعمالهم اليمين القانونية بأن       ويحلف أعضاء الهيئة وموظف   
يؤدوا أعمالهم بالصدق واألمانة وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون صيغة اليمـين           

  .والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها
20 

  -:بات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئةالعقو
  . اللـــوم-
  . اإلنــذار-
  . الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز شهراً واحداً في السنة-
  . الحرمان من العالوات السنوية لمدة سنتين-
  . الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة-
  . سحب العضوية-
  . العزل من الوظيفة-

 الهيئة سلطة توقيع عقوبة اللوم أو اإلنذار أو الخـصم مـن             ويكون لرئيس 
 عشر يوماً فـي المـرة الواحـدة وال توقـع هـذه      ةالمرتب بما ال يجاوز خمس    

العقوبات إال بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريـق لجنـة تـشكل               
بقرار من رئيس الهيئة من ثالثة أعضاء ال تقل درجاتهم عـن درجـة العـضو              

  .للتحقيقالمحال 
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21 

تخضع أعمال أعضاء الهيئة وموظفيها الفنيين للتفتيش وذلك علـى النحـو            
  .الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون
22 

  :تكون المحاكمة التأديبية ألعضاء الهيئة أمام مجلس مكون من
  ).رئيساً   ( مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة        -
  ).عضواً (       مستشار بمحكمة االستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة-
 يـسميه   ةاء الهيئة ممن ال تقل درجته عن الرابعة عـشر         ـــد أعض ــ أح -

  ).عضواً(                                                       رئيس الهيئة
  .نون إجراءات المحاكمة التأديبيةوتبين الالئحة التنفيذية لهذا القا

23 

 ن غير األعضاء ومحاكمتهم تأديبيا    تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الهيئة م      
  .ومعاقبتهم وفقاً ألحكام قانون عالقات العمل

  الفصل الثاني
  يف أهداف اهليئة

24 

ة في الدولة   تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على األجهزة التنفيذي         
ولياتها وأدائهـا لواجباتهـا فـي    ؤومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمس   

مجاالت اختصاصاتها وتنفيذها للقـوانين واللـوائح، ومـن أن العـاملين بهـا          
يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عـن             

ت الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيـق      الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبا    
  .ة مرتكبيها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمساءلفيها

وفي سبيل تحقيق هذه األغراض تباشر الهيئـة االختـصاصات المنـصوص       
عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات اإلدارة المحلية           
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هيئات والمؤسسات العامة والخاصـة  والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج وال 
ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعماالً لحـساب            

  .الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها

  الفصل الثالث
  اختصاصات اهليئة

25 

رقابة وفحص الـشكاوى  مع عدم اإلخالل بحق الجهة اإلدارية في المتابعة وال     
والتحقيق تباشر الهيئة اختصاصاتها في هذه الشؤون على الوجه المبـين فـي             

  :اآلتي
 إجراء التحريات الالزمة والتفتيش الدوري على كافـة الجهـات الخاضـعة             -

ها للمهام المناطة بها يتم وفقاً للتشريعات النافذة،        ءلرقابتها للتأكد من أن أدا    
ؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية أو اسـتغالل    ومن أن العاملين بها ي    

  .لوظائفهم
 متابعة األداء بتلك الجهات ومكافحـة التـسيب اإلداري وإجـراء التحريـات           -

 ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خالفاً للقوانين         ةالالزمة لكشف أي  
  .واللوائح

عـاملين بالجهـات     الكشف عن الجرائم والمخالفات اإلدارية التي تقع مـن ال          -
الخاضعة لرقابة الهيئة أثنـاء مباشـرتهم ألعمـالهم أو بـسببها واتخـاذ              

  .لفاتااإلجراءات الالزمة لضبط تلك الجرائم والمخ
لفات التي تقع من غير المـذكورين فـي الفقـرة           ا الكشف عن الجرائم والمخ    -

أو السابقة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامـة            
إلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط تلك الجرائم          

  .والمخالفات
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 أسباب القصور فـي العمـل فـي شـتى           اءتقصس إجراء التحريات الالزمة إل    -
     ا يشوب النظم المعمول بهـا مـن        المجاالت التي تؤديها الدولة والكشف عم

مرافق الدولة، واقتـراح  عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في       
  .الوسائل الكفيلة بتالفي أوجه القصور

 وبالغات األفراد ومنظمات المجتمع     ى بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاو       -
 جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتـائج التـي            ةالمدني أو من أي   

  .يسفر عنها البحث والدراسة
 ىإلعالم المختلفـة مـن شـكاو       دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل ا        -

وتحقيقات واستطالعات إعالمية وآراء ومقترحات تتعلق بسير العمـل فـي           
  .الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

 دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة واألنظمة المعمول بها للتأكد مـن            -
ـ            ى كفايتها لألغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديالت المؤديـة إل

تالفي أوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن أسباب القصور أو التراخي أو            
  .االنحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتالفيها

علـى طلـب مـن        إبداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بالدولة بنـاء          -
  .الجهات المختصة

26 

  :تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية
وزراء والوزارات وكافة الوحدات اإلداريـة التـي تمـول مـن            ـ مجلس ال  -1

  .ةــالميزانية العام
المؤسسات العامة والمصالح واألجهزة القائمة بذاتها والوحـدات        و الهيئات   -2

  .اإلدارية التابعة ألي من مجلس الوزراء والوزارات
  . األجهزة والهيئات الضبطية-3
  . المنافذ البرية والجوية والبحرية-4
  . الشركات العامة-5
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 الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامـة أو المؤسـسات           -6
مـن رأسـمالها سـواء      % 25العامة أو الشركات العامة بنسبة ال تقل عن         

  . خارجهاوأكانت في داخل ليبيا أ
المملكة ما لـم تكـن قـد سـددت           الشركات والوحدات اإلنتاجية والخدمية      -7

  .التزاماتها المترتبة على عملية التمليك
  . لجان تصفية الشركات العامة-8
 الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العـام التـي تـدعمها             -9

  .الدولة أو تساهم في ميزانياتها
  . السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها-10
جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الهيئة قرار من السلطة التشريعية          ة أي -11

  .أو بطلب من الحكومة
27 

للهيئة في سبيل مباشرتها الختصاصاتها أن تتخذ الوسائل الالزمة للتحـري           
والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها وأوجه القصور في العمـل، ويجـوز      

لفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها على        لها في سبيل ذلك إجراء المراقبة ا      
  .أن يتم هذا اإلجراء بإذن كتابي من رئيس الهيئة

28 

للهيئة االستعانة بالشرطة إلجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادة          
السابقة، وفي جميع األحوال يجب أن يحرر محضر يتضمن الواقعـة والنتيجـة             

ريات أو المراقبة أو الضبط الذي تجريه الهيئة عن طريق     التي أسفرت عنها التح   
  .األجهزة األمنية

29 

على الهيئة اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية المبلغين عن الجـرائم           
والشهود والخبراء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا به من تبليغ أو               

  .شهادة أو خبرة
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30 

لقيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ علـى الجهـات الخاضـعة             للهيئة ا 
لرقابتها ولعضو الهيئة حق االطالع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات           
حتى ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سـجالت              

  .قوالهأو أية أوراق أو وثائق أخرى وله حق استدعاء من يرى لزوماً لسماع أ
31 

ب إيقاف الموظف عـن عملـه      لعضو الرقابة بالهيئة وعضو التحقيق بها طل      
سواء لمقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق إذا كانت هنـاك            احتياطيا 

مبررات قوية تدعو التخاذ هذا اإلجراء ويصدر قرار اإليقاف من رئيس الهيئـة             
وقف عن ثالثة أشـهر إال بقـرار مـن          أو من يفوضه وال يجوز أن تزيد مدة ال        

  .السلطة المختصة بالتأديب
32 

إذا تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام سواء كان ثابتـاً          
أو منقوالً جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عـن               

لحقهـا الـضرر لـدى    العمل، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التـي     
المصارف وال يتم اإلفراج عنها إال بعد التأكد من رفع الـضرر وال يخـل ذلـك                 

  .بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية
33 

إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئـيس            
ئة أو إلى النيابـة     الهيئة أو وكيله األوراق إلى اإلدارة المختصة بالتحقيق بالهي        

  .العامة بحسب األحوال
34 

تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات المالية واإلدارية المرتكبة مـن قبـل            
العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضـبطها مـن خـالل             



  843                                                                                رقم الصفحة  ) 13(العــدد 

ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون اإلحالـة            
  .لى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلكإ

ويكون التحقيق فيما ينسب للموظفين والعاملين من مخالفات مالية بمعرفـة           
عضو التحقيق بالهيئة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيـق           

  .والتصرف في الدعوى
35 

الجهات الخاضـعة لرقابـة     لعضو التحقيق أن يستدعي المتهم والشهود في        
من لهم صلة بوقائع التحقيق، وله أن يستعين بـذوي الخبـرة            مالهيئة وغيرهم   

  .كلما رأى حاجة لذلك
وتسري على المتهم والشهود األحكام المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية          
بما في ذلك األمر بالضبط واإلحضار كما تسري على الخبراء األحكام المقـررة             

  .الخبرة القضائيةفي شأن 
36 

على الهيئة إخطار جهة العمل التي يتبعها المتهم عند البدء بمباشرة التحقيق            
  .معه ما لم تكن اإلحالة قد تمت من الجهة المعنية

37 

يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثالثة أيام على األقل ويجوز له أن يحـضر              
  .ت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبتهجميع مراحل التحقيق إال إذا اقتض

38 

يجوز ألعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها            
مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات ولـيس للهيئـة أن تجـري             
تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إال بعد الحـصول           

كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو التخاذ            على إذن   
هذا اإلجراء وفقاً لقانون اإلجراءات الجنائية وللهيئة االستعانة برجال الـشرطة           
أثناء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحـصول التفتـيش ونتيجتـه ووجـود              

  .هئالموظف أو غيابه عند إجرا
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39 

 ملف الدعوى عقب االنتهاء من التحقيق علـى مـدير      يعرض عضو التحقيق  
اإلدارة المختصة بالتحقيق مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق           

ن موقوفين ومن وقائع وتكييفها ورأيه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم أو المتهم            
اً عن العمل من عدمهاحتياطي.  

40 

حقيق أو أن المخالفة ال تستوجب جـزاء أشـد   إذا رأى رئيس الهيئة حفظ الت  
من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعهـا، أحـال األوراق             

 ةه وعليها إخطار الهيئة بقرارها خـالل خمـس        آإليها لتصدر قرارها وفقاً لما ر     
  .عشر يوماً على األكثر من تاريخ صدوره

المخالفة تستوجب جزاء يجـاوز   أما إذا رأى رئيس الهيئة أو من يفوضه أن          
الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحـال األوراق إلـى              

  .مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك
41 

تُبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذاً ألحكـام الفقـرة       
 عشر يوماً مـن     ةمن هذا القانون إلى الهيئة خالل خمس      ) 40(الثانية من المادة    

  .تاريخ صدورها
ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الطعن في القرارات المشار إليها أمـام             

  .المحكمة المختصة في المواعيد ووفقاً لإلجراءات المقررة لذلك
42 

ع التي تم التحقيق    إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائ         
 اً تشكل جرائم جنائية يتعين على الهيئة إحالـة األوراق إلـى النيابـة       فيها إداري

  . التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهااًالعامة المختصة خالل مدة ال تتجاوز شهر
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  الفصل الرابع
  يف الس التأديبي للمخالفات املالية

43 

الـس التـأديبي (ن مجلس تأديبي يسمى     يشكل بموجب أحكام هذا القانو    
يختص بمحاكمة الموظفين والعـاملين التـابعين للجهـات    ) للمخالفات املاليـة

الخاضعة لرقابة الهيئة وديوان المحاسبة عن المخالفات المالية التـي ترتكـب            
بالمخالفة ألحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، وغيـر       

المخالفات المالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة التـي تـنظم          ذلك من   
  .العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
44 

  -:يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي
 أحد رجال القضاء ممن ال تقل درجته عـن مستـشار بمحكمـة االسـتئناف                -

  .العمومية للمحكمة رئيساًالمختصة تختاره الجمعية 
 يـتم   ة أحد أعضاء ديوان المحاسبة ممن ال تقل درجته عـن الثالثـة عـشر              -

  .تسميته من رئيس الديوان عضواً
  . أحد أعضاء إدارة القانون يتم تسميته من قبل وزير العدل عضواً-
 يـتم   ة أحد موظفي وزارة العمل والتأهيل ممن ال تقل درجته عن الثالثة عشر            -

  .ه من قبل وزير العمل والتأهيل عضواًتسميت
 يتم تـسميته    ة أحد موظفي وزارة المالية ممن ال تقل درجته عن الثالثة عشر           -

  .من قبل وزير المالية عضواً
  . يكون للمجلس أمين سر من بين العاملين بالهيئة يختاره رئيس الهيئة-

س تولت الجهة   وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضواً في هذا المجل         
ذات العالقة اختيار من يحل محله ويجب أال تزيد مدة العضوية في المجلس على              
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سنتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الهيئة، ويجوز إنشاء مجـالس            
أخرى على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكـون تـشكيل هـذه               

  .المجالس وفقاً ألحكام هذه المادة
ة التأديبية للمختارين من السلطة التـشريعية أمـام مجلـس           وتكون المحاكم 

  .يصدر بتشكيله قرار من السلطة التشريعية
45 

تتم اإلحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير اإلدارة المختصة         
بالتحقيق بعد االعتماد من رئيس الهيئة، ويتولى عضو التحقيق مباشرة الدعوى           

  .أمام المجلس التأديبي للمخالفات الماليةالتأديبية 
46 

يعقد المجلس جلساته بمقر الهيئة أو أحد فروعها، وال يكون انعقاده صحيحاً            
إال إذا حضره رئيسه وثالثة من أعضائه على األقل وفي حالـة تـساوي اآلراء               
 يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون جلساته سرية ويصدر قراراته بأغلبيـة   
األعضاء، ويجب أن يشمل قرار المجلس األسباب التي بني عليهـا ويبلـغ بـه            
           اً الموظف خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائي

وال يجوز الطعن فيه إال أمام القضاء اإلداري، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات            
  .ونالتأديب التي لم يرد بشأنها نص في هذا القان

47 

يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين ويعامل الـشهود            
فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور واالمتناع عن أداء الشهادة وشـهادة الـزور             
باألحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات الجنائيـة أمـام             

  .مقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأنمحكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات ال
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48 

ة التي يجوز للمجلس التـأديبي للمخالفـات الماليـة          ــات التأديبي ـالعقوب
  -:توقيعها هي

  . اللـــوم-
  . اإلنــذار-
  . الخصم من المرتب مدة ال تجاوز شهراً واحداً في السنة-
  .نوات الحرمان من الترقية مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث س-
  . الغرامة المالية التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار-
  . خفض الدرجة الوظيفية-
  . العزل من الوظيفة-

ويكون توقيع هذه العقوبات بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية وال           
      ي، وال  اً أمام المجلـس التـأديب     يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبي

  .يخل العمل بأحكام هذه المادة إلزام الجهة بتصحيح المخالفات فور إخطارها بها
49 

تُمنح مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء المجلس التأديبي وأمـين الـسر،        
  .ويتم تحديد قيمتها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة

  الفصل اخلامس
  أحكام ختامية وانتقالية

50 

 الوزراء والوزارات والجهات التابعة لهـا إحالـة نـسخة مـن             على مجلس 
محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجـب علـى تلـك         
الجهات أن تحيل للهيئة صوراً من مراسالتها التي تُمنح مزايا أو ترتب التزامات           

  . في الصالحيات والمراكز القانونيةاًمالية أو تتضمن تغيير
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بين للهيئة أن القرارات المحالة إليها من الجهات الخاضـعة لرقابتهـا            وإذا ت 
مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائـر القـضاء             
اإلداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيـه             

  .لحين صدور حكم نهائي بشأنه
51 

خاضعة لرقابة الهيئة إبالغها عن المخالفات التي تقـع بهـا           على الجهات ال  
 اكتشافها وعليها إبالغها بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، وعلـى           بوذلك عق 

  .الهيئة اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها
52 

تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بدراسة المالحظات واالستفسارات التي         
 كـل موظـف فـي       في الوقت المحدد، ويعاقب تأديبيـا      والرد عليها    توجه إليها 

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أخفى بيانات يطلبها أعضاء الهيئـة لمباشـرة            
طالعهم عليها، وكذلك كل مـن      اأعمالهم أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض         

كل من يتأخر   يمتنع بغير عذر مقبول عن تنفيذ طلب االستدعاء لسماع أقواله، و          
في الرد على مالحظات الهيئة أو مكاتباتها بصفة عامة أو يغفل الرد عليها بغير              

  .عذر مقبول
53 

للهيئة االستعانة بالشرطة واألجهزة الضبطية األخرى في القيام بالمهام التي          
يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، كما لها االستعانة بذوي الخبرة فـي المـسائل            

  .تعلقة بمهامها من غير العاملين بالهيئة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئةالم
54 

تكون للتقارير التي تعدها الهيئة حجية التقارير الصادرة عن مركز البحـوث            
  .والخبرة القضائية
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55 

تضع الهيئة مشروع ميزانيتها السنوية وتقديمه إلى وزير المالية في موعـد          
ي والثالثين من شهر أغسطس من كل سنة ماليـة ويـدرج وزيـر           أقصاه الحاد 

المالية المشروع كما أعدته الهيئة في مشروع الميزانية العامة للدولـة، فـإذا             
تضمن مشروع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز           

قـرار  لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الهيئة وفي حال عدم إ           
  .الزيادة يعرض األمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه

وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قـرار مـن     
  .السلطة التشريعية، ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة

56 

فيـه   عن أعمالهـا تبـسط        السلطة التشريعية تقريراً سنويا    تُقدم الهيئة إلى  
مالحظاتها وتوصياتها وتبين فيه اإلجراءات التي اتخـذتها حيـال المخالفـات            
والتجاوزات التي تكشفت لها ويجوز للهيئة عرض ما تم ضبطه مـن مخالفـات        

  .وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل اإلعالم المختلفة
 عـن   أن تقدم للجهات المعنية تقريـراً      -  كلما اقتضى األمر   - كما يجوز لها  

المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من األهميـة            
  .بحيث يقتضي األمر سرعة النظر فيها

57 

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية النافذة ذات العالقة بعمـل الهيئـة      
لها أو يلغيهاطبقاً ألحكام التشريعات إلى حين صدور ما يعد.  

58 

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناء علـى            
  .عرض من رئيس الهيئة
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59 

يتم توزيع العاملين واألصول الثابتة والمنقولة بين ديوان المحاسبة وهيئـة           
تشكيلها قرار من مكتب رئاسـة المـؤتمر        بالرقابة اإلدارية من قبل لجنة يصدر       

  .راح من لجنة متابعة األجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العامبناء على اقت
60 

  .ل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميةـيعم

   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/رمضان/23: بتاريخ
  .م2013/أغسطس/1: الموافـق

  



  851                                                                                رقم الصفحة  ) 13(العــدد 

  .م2013لسنة ) 21(قانون رقم 
  .م2013لسنة ) 7(بتعديل بعض مواد القانون رقم 

  .م2013 امليزانية العامة للدولة لعام اعتماديف شأن 
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
شأن اعتمـاد   في  . م2013لسنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئ -
  
  
  

  .حة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما
 لالحتياطيبتخصيص بعض الموارد    . م1970لسنة  ) 127(وعلى القانون رقم     -

  .العام
  .حته التنفيذيةفي شأن التخطيط والئ. م2000لسنة ) 13(وعلى القانون رقم  -
في شـأن ضـرائب الـدخل والئحتـه     . م2010لسنة ) 7(وعلى القانون رقم     -

  .التنفيذية
في شأن اعتمـاد الميزانيـة العامـة    . م2012لسنة ) 20(وعلى القانون رقم   -

  .م2012للدولة لسنة 
العامـة   في شأن اعتمـاد الميزانيـة     . م2013لسنة  ) 7(وعلى القانون رقم     -

  .م2013للدولة لسنة 
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الثـاني                -

  .م1/9/2013ن بعد المائة المنعقد يوم األحد الموافق يوالعشر
  :صدر القانون اآلتي

1 
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في شأن  . م2013لسنة  ) 7( من القانون رقم     ةيعدل نص المادة السابعة عشر    
  :بحيث تكون على النحو اآلتي. م2013 اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النـسب            
فـي شـأن    . م2000لـسنة   ) 13(المعتمدة في الالئحة التنفيذية للقانون رقـم        

التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلـس اإلدارة فـي الجهـاز أو               
وز مبلغ النقل النسب المقررة أجري النقل بقـرار         الجهة وما في حكمها فإذا تجا     

  .من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط
 أن يـأذن    - وفي حدود الباب الواحد    -قتضاء  ويجوز لوزير المالية عند اال    

ثـر داخـل    كبأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو فـي بنـد أو أ              
  .اعتمادات الباب ذاته

مجلس الوزراء إصدار قرارات المناقلة بين أبواب الميزانية األول         كما يجوز ل  
خر بالميزانية  حتياطي الميزانية والنقل من مخصصات قطاع آل      اوالثاني والرابع و  

العامة لكل األبواب وذلك بناء على عرض من وزيري التخطيط والمالية بحـسب     
  .األحوال

  )2(مادة 
بـشأن  . م2013لـسنة   ) 7(نون رقـم     من القا  ةيعدل نص المادة التاسعة عشر    

  :آلتيابحيث يكون نصها على النحو . م2013اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 
حتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في       اتُستخدم المبالغ المدرجة في بند      

 والضوابط التي يقترحها وزير المالية ويعتمـدها        لألسسالميزانية العامة وفقاً    
  :وزراء موزعة حسب اآلتيمجلس ال

اران وأربعمائة مليـون دينـار لـسداد        ــملي) 2.400.000.000(غ  ــمبل -
  .اءـعالوة األبن

ة مليارات دينار لتغطية أي عجز يطـرأ        ــثالث) 3.000.000.000(غ  ــمبل -
  .في الميزانية العامة

  )3(مادة 
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خالفـه،  ى كـل حكـم ي   ـل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغ       ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش

   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/شوال/29: بتاريخ
  .م2013/سبتمبر/5: الموافق
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  الوزراء جملس قرار
  ميالدية 2013 لسنة) 513 (رقم

  ميالدي2012 لسنة) 50 (رقم للقانون التنفيذية الالئحة بإصدار
  اسينيالسي السجناء تعويض بشأن

  الوزراء جملس
  .وتعديالته الدستوري، اإلعالن على االطالع بعد -
 المـصالحة  قواعد إرساء بشأن ميالدية،2012 لسنة) 17 (رقم القانون وعلى -

  .االنتقالية والعدالة الوطنية
 الـسجناء  تعـويض  ميالدي،بـشأن 2012 لـسنة ) 50 (رقـم  القانون وعلى -

  .السياسيين
ـ  وزيـر  عرضـه  مـا  وعلـى  -   فـي المـؤرخ ) 3381 (رقـم  بكتابـه  دلالع

  .ميالدية21/08/2013
 لـسنة  والعشرين السابع العادي اجتماعه في الوزراء مجلس قرره ما وعلى -

  .ميالدية2013
  ررـــــق

1 

 بشأن ميالدي،2012 لسنة) 50( رقم للقانون التنفيذية الالئحة بأحكام لـيعم
  .القرار بهذا المرفق والنح على وذلك السياسيين السجناء تعويض

2 

 تنفيـذه،  المختـصة  الجهـات  وعلى صدوره، تاريخ من القرار بهذا لـيعم
  .الرسمية الجريدة في رـوينش

  الوزراء جملس
  .هجري1434/شوال/27: في صدر

  .ميالدية2013/سبتمبر/3: الموافق
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  التنفيذية الالئحة
  ميالدي 2012 لسنة) 50 (رقم للقانون

  الوزراء جملس بقرار املرفقة السياسيني السجناء تعويض بشأن
  ميالدية2013 لسنة) 513 (رقم

  ررـــــــق
1 

 بـسبب  ليبيا داخل حرياتهم تقييد تم الذين كل على الالئحة هذه أحكام تسري
  :اآلتية الفئات باستثناء وذلك السابق للنظام السياسية معارضتهم

  .أخرى لدو لصالح تجسس قضايا في المتهمون -1
 لسنة) 10 (رقم القانون في عليها المنصوص التطهير جرائم في المتهمون -2

  .وتعديالته ميالدية،1997
  .الشرعية غير الهجرة جرائم في المتهمون -3
  .األفارقة ضد تمت التي الشغب أعمال فيها بما الشغب جرائم في المتهمون -4
  .الرياضية المباريات تعقب التي التظاهر أعمال -5

 كـان  سـجنهم  أن قضائي بحكم يثبت اللذين) 5 - 1 (الفقرات من ويستثنى
  .سياسية وألسباب كيديا

2 

 الفريـق  إلـى  المقدمة األمنية للقيودات وفقاً للتعويض المستحقين تحديد يتم
 والعسكرية األمنية األجهزة عن والصادرة) 7 (بالمادة عليه المنصوص القانوني

  -:التالية
  ".سابقاً "يــالداخل األمن جهاز -1
  ".سابقاً "يـالخارج األمن جهاز -2
  ".سابقاً "اراتـــاالستخب إدارة -3
  ".سابقا "العسكرية الشرطة إدارة -4
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3 

 مراجعـة  تتولى السابقة المادة في المذكورة األمنية الجهات من لجنة تُشكل
 األمنيـة  مـات والمنظو المحفوظـات  واقـع  من السياسيين المسجونين أوضاع

 انطبـاق  مدى وتقرير بالتعويض المطالبين شخصية من للتحقق لديها الموجودة
 بالنزاهـة  لهـم  المشهود من اللجنة أعضاء يكون أن ويراعى عليهم، الضوابط

  .العمل في واإلخالص
  )4 (مادة

 مـن  بـالرغم  األمنية الجهات لدى حبسه مدة إثبات المسجون على تعذر إذا
 فيـه  يحدد الغرض لهذا المعد النموذج على إفادة يقدم أن فعليه فعالً حبسه تأكد
 يكـون  وال منـه  خروجـه  وتاريخ السجن إلى دخوله تاريخ بيان مع هسحب مدة
  -:اآلتية بالشروط إال قانوني أثر أي اإلفادة هلهذ

  .سنة أربعين عن منهما أي عمر يقل ال شاهدين شهادة -1
 مقـر  اختـصاصها  دائرة في يقع التي كمةالمح أمام الشهادة أداء يكون أن -2

 يكـون  أن اإلمكـان  قـدر  ويراعـى  السابق، عمله مقر أو المسجون إقامة
 الطلـب  مقدم فيه قضى الذي السجن ذات في السابقين السجناء من الشهود

  .حبسه مدة
  .اليمين تحليفهما بعد المحكمة أمام الشهادة الشاهدان يؤدي أن -3

5 

 على ويكون سنوياً الغرض لهذا المخصصة الميزانية حدود في التعويض يتم
  .دينار ألف ثالثمائة) 300.000 (مبلغ على منها كل تزيد ال بحيث دفعات

6 

 المـدة  مـع  الـسجين  طلـب  تضمنها التي المدة بين اختالف وجود تبين إذا
 دراسة دبع المدتين أحد اعتماد الفريق تولى األمنية الجهات قيودات في المحددة
 بحيث قليالً الفارق كان إذا أنه على مستندات أو وثائق من به أرفق وما الطلب

  .السجين طلب تضمنه بما االعتماد يكون الشهرين يجاوز ال
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7 

 الـوزراء  مجلـس  لرئيس األول النائب بقرار المشكل القانوني الفريق يتولى
 المدة ضوء على سجين كلل التعويض مبلغ تحديد ميالدية،2012 لسنة) 1 (رقم
  .لمستحقيه التعويض صرف لتتولى المختصة الجهة إلى يحيله مث قضاها التي

8 

 ووزارة القـضايا  إدارة مـع  التنسيق بالتعويض المختصة الجهة على يجب
 عليـه  حـصل  تعـويض  أي مـن  للتحقق وذلك تعويض أي صرف قبل الخزانة
  .قضائي بحكم أو المصالحة طريق عن سواء السجين

9 

 بموجـب  المحـدد  المبلـغ  عـن  يقل تعويض من السجين عليه حصل ما إذا
 رضـاء  أو قـضاء  التعويض كان سواء ميالدي،2012 لسنة) 50 (رقم القانون
 لـسنة ) 50 (رقـم  القانون قرره الذي الحد إلى التعويض مبلغ باقي له يصرف
  .إليه المشار ميالدية2012
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2005  

اسم الشركة أو الھیئة 
  سولفايالطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
الطالبة 

بلجیكا شركة ،  بروكسیل1050، شارع رو دو برنس البیر33
  ،جنسیتھا بلجیكیة، مساھمة

  تتعاطى الصناعة وتجارة المواد البالستیكیة والكیمیائیة  الغرض من إنشائھا
  بلجیكا  الرئیسمركزھا 

  مادة حفازة وطریقة طور غازي تستعمل ھذه المادة الحفازة  تسمیة االختراع
  .م17/1/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3283/2005  رقم الطلب

1  

 بتاریخ 539583/60إلى الطلب المقدم في الوالیات المتحدة برقم   استناد حق األسبقیة
   باسم السید میشیل ستریبیل29/1/2004

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .شل انترنا شیونال ریسیرش ماتسشابیج بي في-1
  .م. ش-إیني المساھمة-2

عنوان الشركة أوالھیئة 
  الطالبة

  .ھولندا، إتش أر2596جرافنھارج، جارل فان بیالندتالن1-30
  .إیطالیا- روما- 00144,1 رقم-شارع میدان انریكو ماتیي-2

یام بالبحوت العلمیة والفحوصات األخرى وعمل االختراعات الق  الغرض من إنشائھا
  وخالفھ

  إیطالیا-2ھولندا    -1  مركزھا الرئیس
  .نظام محرك ھیدرولیكي وطریقة لتشغیل ھذا المحرك  تسمیة االختراع
  .م18/1/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3285/2005  رقم الطلب

2  

  استناد حق األسبقیة
 ینایر 23 تم إیداعھا بتاریخ 04100240.3م وروبیة رقألالبراءة ا

قدم الطلب باسم شل انترنا شیونال ریسیرش ماتسشابیج . م2004
 إتش 2596جرافنھارج ، جارل فان بیالندتالن30بي في وعنوانھا 

  ھولندا، أر
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .شل انترنا شیونال ریسیرش ماتسشابیج بي في-1

  .إیني إس بیھ ایھ-2
عنوان الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .الھاي ھولندا، إتش أر2596 كاریل فان بایالندتان 1-30

  .یطالیاإ، روما00144,1بیازال إنریكو ماتیي -2

3  

  الغرض من إنشائھا
ات األخرى وعمل ـــوث العلمیة والفحوصـــام بالبحــــالقی

  االختراعات وخالفھ
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  ایطالیا -2 ھولندا         -1  مركزھا الرئیس
  مصدر زلزالي وطریقة لتولید موجة زلزالیة في تشكیل  تسمیة االختراع
  .م18/1/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3286/2005  رقم الطلب

  استناد حق األسبقیة

 ینایر 23 تم إیداعھا بتاریخ 04100238.7وروبیة رقم البراءة األ
ش ماتسشابیج قدم الطلب باسم شل انترنا شیونال ریسیر. م2004

 إتش 2596جرافنھارج ،  جارل فان بیالندتالن30بي في وعنوانھا 
  .ھولندا،أر

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .إیني أس بي أ -1
  .إینیتكونولوجیي  أس بي أ -2

عنوان  الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .ایطالیا، روما1شارع أي مایتا -1
  .إیطالیا،میالنو، میالنیزيسان دوناتو،26شارع إف ماریتانو -2

  تمارس التنقیب عن النفط والصناعات البترولیة  نشائھاإالغرض من 
  ایطالیا -2ایطالیا    -1  مركزھا الرئیس
  .طریقة إلزالة سولفایت الھیدروجین بأكسدتھ بالبوآلسید  تسمیة االختراع
  .م2/2/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3287/2005  رقم الطلب

4  

  .2005 فبرایر 05 في 000175 أ 2004م أي   اد حق األسبقیةاستن
اسم الشركة أو الھیئة 

  كونوكو فیلیبس كومبني  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

الوالیات ،77079تكساس ،ھیوستن، نورث دایري اشفورد600
  .المتحدة الألمریكیة 

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  الوالیات المتحدة األمریكیة  ئیسمركزھا الر

  .نظام لتسییل الغاز الطبیعي مزود بجھاز إلزالة النتروجین الساخن  تسمیة االختراع
  .م13/2/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3288/2005  رقم الطلب

5  

   فبرایر24في الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ  قدم عنھ طلب  استناد حق األسبقیة
  .785808/10  تحت رقم2004

6  

  اسم الطالب

  .روبرت ویلفرید كارول-1
  .نویل كارول-2

  .كارول.ولیام ف-3
  .مایكل كارول-4
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  عنوان الطالب

الوالیات المتحدة ،91010برادبوري كالیفورینا، سوبیت لین1-158
  .األمریكیة

دبلیوا كى ،مایفیر،  ریفز میوز14-12,11شقة رقم -2
  .المملكة المتحدة،،جي.ئي2

الوالیات ،91010كالیفورینا،برادبوري، سیركل درایف3-135
  المتحدة األمریكیة

  جمیعھم استرالیون  جنسیة الطالب
  جمیعھم مخترعون  مھنة الطالب

  .طریقة وتكوین لتحسین اشتعال الوقود  تسمیة االختراع
  .م13/2/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3289/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

   أ- بي-شركة انیتسیا تیفي أندوستریالي إس  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  مقاطعة ماكیافیردي، 56040  الطالبة

  صناعة وتجارة  الغرض من إنشائھا
  إیطالیا  مركزھا الرئیس

جھاز موضعة أنابیب عمود الحفر واسترجاعھا وعلى وجھ التحدید   تسمیة االختراع
  . الماءالخاصة بآبار استخراج

  .م16/3/2005  تاریخ قید الطلب

7  

  .م3295/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  لیمتد،اورتلوف انجینیرز

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  4438-29 701تكساس ، میدالند2000 رقم ح وست وال جنا415

  صناعة وتجارة  الغرض من إنشائھا
  ات المتحدة األمریكیةالوالی  مركزھا الرئیس
  إسالة غاز طبیعي  تسمیة االختراع
  .م17/3/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3297/2005  رقم الطلب

8  

  استناد حق األسبقیة
   بموجب معاھدة التعاون الدولیة لبراءاتقدم عنھ طلب دولي

یو اس /  تحت رقم بي سي تي2004 ابریل 26االختراع بتاریخ 
04/12792  
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ركة أو الھیئة اسم الش
  الطالبة

  شركة كیبال المحدودة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

   الھند400008مومباي،وسط مومباي، طریق بالسیس

  الصناعات الكیمیائیة والصیدالنیة  الغرض من إنشائھا
  الھند  مركزھا الرئیس
  صیاغات صیدالنیة عبر األدمة  تسمیة االختراع
  .م23/3/2005  تاریخ قید الطلب

9  

  .م3298/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  شركة كیبال المحدودة  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
   الھند400008مومباي،وسط مومباي، طریق بالسیس  الطالبة

  الصناعات الكیمیائیة والصیدالنیة  الغرض من إنشائھا
  الھند  مركزھا الرئیس
  صیدالنیةصیغ   تسمیة االختراع
  .م23/3/2005  تاریخ قید الطلب

10  

  .م3299/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  كواتیكس إس أ إس  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
   جینیھ69730 المنطقة الصناعیة لیون الشمالیة -شارع أمبیر25  الطالبة

  شراء وبیع وصنع منتجات كیمیائیة  الغرض من إنشائھا
  فرنسا  كزھا الرئیسمر

  تسمیة االختراع
مركبات سلفور جدیدة لالستعمال كوسائل  نقل للبلمرة  الرادیكالیة 

الحصول على البلمرات ، المتحكم فیھا لحامض االكریلیك 
  وتطبیقاتھا

  .م26/3/2005  تاریخ قید الطلب
  .م3300/2005  رقم الطلب

11  

  م29/3/2005 بتاریخ 04 03 03197الطلب الفرنسي رقم   استناد حق األسبقیة
اسم الشركة أو الھیئة   12

  الطالبة
  . بي أسإیني أ-1

  .إینیتكونولوجیي أس بي أ-2
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عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .إیطالیا، روما1شارع أي مایتا-1
  .میالنو،سان دوناتو میالنیزي، 26شارع إف ماریتانو-2

  عن النفط والصناعة البترولیةتتعاطى وتمارس التنقیب   الغرض من إنشائھا
  إیطالیا-2إیطالیا    -1  مركزھا الرئیس

  تسمیة االختراع
طریقة إلنتاج السلفور ابتداء من الھیدروجین سولفیاد الذي بالغاز 

الطبیعي أو كمصاحب للغاز وإمكانیة التخلص من السلفور 
  .المتحصل علیھ

  .م26/3/2005  تاریخ قید الطلب
  .م3301/2005  رقم الطلب

  .م2004 مارس 31 في 000646 أ2004م أي   استناد حق األسبقیة
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  ماراثو أویل كومبني

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  2799-77056تكساس،ھیوستن، سان فیلیبى5555

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
   األمریكیةالوالیات المتحدة  مركزھا الرئیس
  عملیة لتحویل الكانات غازیة إلى ھیدروكربونات سائلة  تسمیة االختراع
  .م16/4/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3302/2005  رقم الطلب

13  

  استناد حق األسبقیة
 أبریل 16قدم عنھ طلب في الوالیات المتحدةاألمریكیة بتاریخ 

  826,885/10 تحت رقم 2004
ئة اسم الشركة أو الھی

  الطالبة
  میریكا انكأب ب كوربوریشن نورث 

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .60555الینوى ،  ونیفیلد رود وار نفیل4101

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  الوالیات المتحدة األمریكیة  مركزھا الرئیس

  تسمیة االختراع
یدروكربونات تركیبات الوقود المحتویة على الغاز الطبیعي والھ

  .المصنعة وطرق لتحضیر ذلك
  .م17/4/2005  تاریخ قید الطلب

14  

  .م3303/2005  رقم الطلب
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  استناد حق األسبقیة
یستند ھذا الطلب إلى اسبقیة الطلب المقدم بالوالیات المتحدة 

تحت رقم ، بریسكو. باسم میخائیل د8/9/2004األمریكیة بتاریخ 
935976  

  ربشحمد األمفتاح م  اسم الطالب
  مھندس  مھنة الطالب

  لیبي  جنسیة الطالب
  ربشحجر األ  تسمیة االختراع
  .م8/5/2005  تاریخ قید الطلب

15  

  .م3306/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  سلفاي شركة بلجیكیة  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .جیكابل، بروكسیل1050،شارع رو دو برنس البیر33  الطالبة

  .تتعاطى الصناعة وتجارة المواد البالستیكیة والكیمیائیة  الغرض من إنشائھا
  بلجیكا  مركزھا الرئیس

مادة حفازة للمعالجة بالكلور واألكسجین وعملیة تستعمل ھذه   تسمیة االختراع
  .المادة الحفازة

  .م14/5/2005  تاریخ قید الطلب

16  

  .م3307/2005  رقم الطلب
ركة أو الھیئة اسم الش

  الطالبة
  یونیكس كور بوریشن

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  07430نیوجیرسي،ماھوا، نورث17 روث 333

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  الوالیات المتحدة األمریكیة  مركزھا الرئیس
  .نظام ربط لضمان اتصال بین عنصرین على األقل  تسمیة االختراع

  .م16/5/2005  د الطلبتاریخ قی
  .م3309/2005  رقم الطلب

17  

 یونیو 24قدم عنھ طلب في الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ  استناد حق األسبقیة
  .875,633/10 تحت رقم 2004

اسم الشركة أو الھیئة   18
  الطالبة

   دو بترولھانستیتو فرانسی-1
  إیني اس بي أ-2
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عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  . روي مالمیزون سیدكس فرنسا92852 برو - جادة بوا1،4
  .إیطالیا،روما ، 1بیاتزالي ئي متاي رقم 

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  یطالیا إ-2فرنسا                    -1  مركزھا الرئیس
  عملیة إلنتاج ھیدروكربونات سائلة  تسمیة االختراع
  .م25/5/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3310/2005  رقم الطلب

  استناد حق األسبقیة
 تحت رقم 2004مایو 19في فرنسا بتاریخ قدم عنھ طلب

05,551/04  
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .ج- ك -ریفرا كتوري إنتللكتشوال بروبرتي ج م ب ھا أند كو

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .االنمس ، فینیا1100,11فینربرجشتراسھ 

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  النمسا  مركزھا الرئیس
  أنبوب صب للمعادن المنصھرة  تسمیة االختراع
  .م2/6/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3314/2005  رقم الطلب

19  

  استناد حق األسبقیة
  .1 تحت رقم2004 یونیو 4قدم عنھ طلب في ألمانیا بتاریخ 

440 027 2004 10.  
لشركة أو الھیئة اسم ا

  الطالبة
  شركة كیبال المحدودة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

   الھند400008طریق بالسیس وسط مبومباي 

  الصناعات الكیمیائیة المختبرات الصیدالنیة  الغرض من إنشائھا
  الھند  مركزھا الرئیس
  جھاز استنشاق دواء  تسمیة االختراع

20  

  .م4/6/2005  تاریخ قید الطلب
  21  .م3315/2005  رقم الطلب

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  كونوكو فیلیبس كومبني



  865                                                                                رقم الصفحة  ) 13(العــدد 

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .77079تكساس،ھیوستن، نورث دایري اشفورد600

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  الوالیات المتحدة األمریكیة  مركزھا الرئیس
  .غاز طبیعي مسال ذو تكوین معزز بمدد توربینينظام ل  تسمیة االختراع
  .م12/6/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3317/2005  رقم الطلب

  استناد حق األسبقیة
 یونیو 16قدم عنھ طلب في الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ

  .869,598/10 تحت رقم 2004
اسم الشركة أو الھیئة 

  كونوكو فیلیبس كومبني  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .77079تكساس،ھیوستن، نورث دایري اشفورد600  الطالبة

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  الوالیات المتحدة األمریكیة  مركزھا الرئیس
  نظام قیاس وتحكم غیر توسعي لالستخدام في إعداد الھیدروكربون  تسمیة االختراع
  .م13/6/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3318/2005  رقم الطلب

22  

 یونیو 16في الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ قدم عنھ طلب  استناد حق األسبقیة
  .869,600/10 تحت رقم2004

اسم الشركة أو الھیئة 
  كونوكو فیلیبس كومبني  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .77079تكساس،ھیوستن، نورث دایري اشفورد600  الطالبة

  تتعاطى الصناعة  غرض من إنشائھاال
  الوالیات المتحدة األمریكیة   الرئیسمركزھا 

23  

نظام لغاز طبیعي مسال یستخدم عمود ذو تكثیف علوي إلزالة   تسمیة االختراع
  األثقال المرتجعة

  .م14/6/2005  تاریخ قید الطلب
    .م3319/2005  رقم الطلب

  استناد حق األسبقیة
 یونیو 24یات المتحدة االمریكیة بتاریخ قدم عنھ طلب في الوال
  .875,734/10 تحت رقم 2004
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اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .إیني أس بي أ-1
  .إینیتكونولوجیي أس بي أ-2

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .إیطالیا، روما1شارع أي مایتا -1
  .میالنو،سان دوناتو میالنیزي،26شارع إف ماریتانو-2

  ب عن النفط والصناعات البترولیةیتمارس التنق  لغرض من إنشائھاا
  إیطالیا2 إیطالیا       -1   الرئیسمركزھا 

  تسمیة االختراع
عملیة لتخفیض وإزالة تركیزات الھیدروجین سولفاید الموجود في 

  .الغاز الطبیعي
  .م23/6/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3320/2005  رقم الطلب

24  

  م2004 یونیو 25 في 001288 أ 2004م اي   ق األسبقیةاستناد ح
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  سولفاي

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .بلجیكا، بروكسیل 1050، شارع رو دو برنس البیر33

  .تتعاطى الصناعة وتجارة المواد البالستیكیة والكیمیائیة  الغرض من إنشائھا
  بلجیكا  س الرئیمركزھا 

  .وعاء وطریقة لصنعھ  تسمیة االختراع
  .م26/6/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3321/2005  رقم الطلب

25  

  استناد حق األسبقیة
تاریخ ب 0407158استنادا إلى طلب البراءة الفرنسیة رقم 

  . والمقدم باسم سولفاي29/6/2004
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  في-رش ما تسشابیج بيشل انترناشیونال ریسی

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  . إتش أر ھولندا2596جرافنھارج، جارل فان بیالندتالن30

  الغرض من إنشائھا
القیام بالبحوث العلمیة والفحوصات األخرى وعمل االختراعات 

  .وخالفھ
  ھولندا   الرئیسمركزھا

  معالجة غاز طبیعي مسال  تسمیة االختراع

26  

  .م9/7/2005  خ قید الطلبتاری
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  .م3322/2005  رقم الطلب

  استناد حق 
  األسبقیة

 والمودعة 04254152.4استنادا إلى طلب البراءة األوروبیة رقم 
 باسم شركة شل انترناشیونال ریسیرش 12/7/2004بتاریخ 

  .في.ماتستابیج بي

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

) كندا(ایرث-تكنولوجي ھاوسإنفایرو منتال أبالید ریسیرتش 
میزون دو روشیرش ابلیكیھ ایھ دو تكنولوجي اون ،كوربوریشن

  ).كندا(كوربوراسیون إیرث-ماتییر اونفیرو نمونتال
عنوان الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .9سي ا في3كندا أش ،كیبیك،شارع ویلینجتون مونریال1155

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  كندا،مونتریال   لرئیس امركزھا 

  عامل التئام ممتز قابل لالستعمال ثانیة  تسمیة االختراع
  .م14/7/2005  تاریخ قید الطلب

27  

  .م3324/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .إیني أس بي أ-1

  .إینیتكونولوجیي أس بي أ-2
عنوان الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .إیطالیا، روما1 شارع أي مایتا -1

  .میالنو، سان دوناتو میالنیزي،26شارع إف ماریتانو -2
  ن النفط والصناعات البترولیةعالتنقیب   الغرض من إنشائھا

   إیطالیا-2 إیطالیا                   -1   الرئیسمركزھا 

28  

  تسمیة االختراع

عملیة لتخفیف إعادة البدءالدفوقات مختارة من نفط خام شمعي 
،  في مستحلبات خام وانتشار ھایدرتیات ھایدروكربوناتوماء

وطریقة لقیاس المقطع الجانبي للقطر الداخلي ألنبوب ولزوجة 
  السائل الذي بداخلھ

  .م20/7/2005  تاریخ قید الطلب
    .م3325/2005  رقم الطلب

  .م2004 یولیو 22 في 001480 أ2004م أي   استناد حق األسبقیة
لھیئة اسم الشركة أو ا

  شال مبرجیر تیكنولوجي بي في  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .ھولندا،ذا ھاج، جیھ جي2514,89 -83باركسترات   الطالبة

29  

  االستثمار في التكنولوجیا وحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة  الغرض من إنشائھا
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  ھولندا   الرئیسمركزھا 

  تسمیة االختراع
نحالل لنظم موائع أساسھا خافض توتر مادة إضافیة قابلة لال

  .سطحي لزج مرن
  .م21/7/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3326/2005  رقم الطلب

  استناد حق األسبقیة
 المقدم في الوالیات 11/159,023  رقمباالستناد إلى حق األسبقیة

  .22/6/2004المتحدة األمریكیة بتاریخ 
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
كو كیھ جي ایدیلستا ھلویرك +كلیمینز جي أم بي أتش + تشمید

  .كایزیرو
عنوان الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .ألمانیا،  لیندالر51789,2لیبستراس 

  تتعاطى الصناعة والتجارة  الغرض من إنشائھا
  ألمانیا   الرئیسمركزھا 

  ة للتآكل كروم ثابتة حراریاً ومقاوم-سبیكة صب من نیكل  تسمیة االختراع
  .م4/8/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3328/2005  رقم الطلب

30  

  استناد حق األسبقیة

 2003ینایر /25 المودعة بتاریخ 10302989 البراءة األلمانیة -1

  تم نشر منح البراءة، 5/8/2004المنشورة بتاریخ 

  م2005/مارس/ 3بتاریخ 

  المودع بتاریخPCT/EP 000504/2004 طلب بي سي تي -2

  .12/8/2004 المنشورة بتاریخ 2004/ ینایر/22

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  شال مبرجیر تیكنولوجي بي في

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  ھولندا،ذا ھاج،  جیھ جي2514,89 -83باركسترات 

  االستثمار في التكنولوجیا وحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة  الغرض من إنشائھا
  ھولندا   الرئیسمركزھا

  .تحمیض قالب تكوینات متباینة ذات إنفاذیة عالیة  تسمیة االختراع
  .م15/8/2005  تاریخ قید الطلب

31  

  .م3330/2005  رقم الطلب
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  استناد حق األسبقیة
المقدمة بالوالیات ، 601912/60 األسبقیة رقم  حقباالستناد إلى

  .16/8/2004المتحدة األمریكیة بتاریخ 

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  انستیتو فرانسیة دو بترول -1
سوستیھ دیكسبلواتاسیون دى برودوي بو لبز اندوستري  -2

  شیمیك
عنوان الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  . روي مالمیزون سیدكس فرنسا92852 برو - جادة بوا4,1

  . فرنسا07 باریس سیدكس 75321، كي دورساي75
  تتعاطى الصناعة  ائھاالغرض من إنش

   فرنسا-2 فرنسا       -1   الرئیسمركزھا

  تسمیة االختراع
طریقة لمعالجة التكوینات أو التجویفات الواقعة تحت األرض 

  .باستخدام مركبات الجل الدقیقة
  .م22/8/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3331/2005  رقم الطلب

32  

  استناد حق األسبقیة
 تحت رقم 25/8/2004ا بتاریخ  في فرنسبقدم عنھ طل

09,100/04.  
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  شال مبرجیر تیكنولوجي بي في

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  ھولندا،ذا ھاج،  جیھ جي2514,89 -83باركسترات 

  االستثمار في التكنولوجیا وحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة  الغرض من إنشائھا
  ھولندا   الرئیسزھامرك

  نظام اتصال في موقع بئر  تسمیة االختراع
  .م24/8/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3332/2005  رقم الطلب

33  

  استناد حق األسبقیة
والمقدمة بالوالیات ، 10/522,926باالستناد إلى حق األسبقیة رقم 

  م2004/أغسطس /26المتحدة األمریكیة بتاریخ 
یئة اسم الشركة أو الھ

  الطالبة
  .كیرن أندكو، كنوخ

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  . كال جنفورت9020,15فرد یناند یرغیتش شتراسھ 

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا

34  

  النمسا   الرئیسمركزھا
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  جھاز لتقطیع جسم متماثل دورانیًا  تسمیة االختراع
  .م15/10/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3337/2005  رقم الطلب

 تحت رقم 2005 أكتوبر 15 في المانیا بتاریخ بقدم عنھ طل  استناد حق األسبقیة
155.6 050  2004  10.  

اسم الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  .شركة فالوریك مانیسمان أویل آند غاز فرانس-1
  .شركة سومتیو مو متیال اندستریز المحدودة-2

عنوان الشركة أو الھیئة 
  بةالطال

  . اولنوا أیمیریز59620، شارع انثول فرنس54
اوساكا ،  كومدنیة أوساكا -تشؤو ،  تشومي-4- كتیا ھاما 5-33

   الیابان541-0041
  صناعي تجاري  الغرض من إنشائھا

  الیابان-2 فرنسا       -1  مركزھا الرئیس

 واحد توصیلة أنبوبیة ملولبة ممتازة تشتمل على عنصر ملولب  تسمیة االختراع
  على األقل مجھز بشفة طرفیة

  .م22/10/2005  تاریخ قید الطلب

35  

  .م3340/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  الطالبة
  .كیرن أندكو، كنوخ

عنوان الشركة أو الھیئة 
  الطالبة

  . كال جنفورت النمسا9020,15فرد یناند یرغیتش شتراسھ 

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  النمسا  الرئیسمركزھا 

  أنبوب من البالستیك  تسمیة االختراع
  .م19/11/2005  تاریخ قید الطلب

  .م3341/2005  رقم الطلب

36  

 تحت رقم 2004 نوفمبر 20 في المانیا بتاریخ بقدم عنھ طل  استناد حق األسبقیة
192.3 056 2004 10.  

اسم الشركة أو الھیئة 
   إس بي إیھ1892یھ ھو سبراندت تریست  الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .52فیا فوسكا رني رقم ) تریفیسو(نیرفیسا دیال باتا جلیا  الطالبة

  صناعي تجاري  الغرض من إنشائھا

37  

  إیطالیا  الرئیسمركزھا 
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جھاز وطریقة لتحضیر وتوصیل مشروب باستخدام مادة خام   تسمیة االختراع
  .محتواة في خرطوشة

  م27/11/2005   الطلبتاریخ قید
  م3343/2005  رقم الطلب

اسم الشركة أو الھیئة 
  .أ-بي-أنسالدو سینیاالمنتو فیروفیاریو اس   الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .ایطالیا، تیتو85050، منطقة تیتوسكالو-المنطقة الصناعیة   الطالبة

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  طالیاإی  مركزھا الرئیس
  .منارة لخطوط السكك الحدیدیة وطریقة إنتاجھا  تسمیة االختراع
  .م8/12/2005  تاریخ قید الطلب

38  

  .م3345/2005  رقم الطلب
اسم الشركة أو الھیئة 

  .أ-بي-أنسالدو سینیاالمنتو فیروفیاریو اس   الطالبة

عنوان الشركة أو الھیئة 
  .ایطالیا، تیتو85050،سكالو منطقة تیتو-المنطقة الصناعیة   الطالبة

  تتعاطى الصناعة  الغرض من إنشائھا
  إیطالیا  الرئیسمركزھا 

  .رسال المعلومات بأمان إلى منارات خطوط السكك الحدیدیةجھاز إل  تسمیة االختراع
  .م8/12/2005  تاریخ قید الطلب

39  

  .م3346/2005  رقم الطلب


