
  وزارة العـدل -دولــة ليـبـيـا 
  اجلريدة الرمسية

    
  ةخامسالسنة :  ال                              )3العدد: ( 
  م. 2016/  4 /  10 الموافق :                                     ھـ . 1437/ رجب / 3 
  

  حمتويات العدد
  الصفحة                                                                        

   ليبيا – عن املؤمتر الوطني العام ةصادر قوانني

 ) 02رقم (  بشأن إلغاء مادة في القانون م.2016) لسنة 01قانون رقم(  
  أن حظر األسلحة بتقریر بعض األحكام في ش م.2014لسنة  

                   147.                                                          والذخائر والمفرقعات
 ) 09بشأن تعدیل القانون رقم ( م.2016) لسنة 02قانون رقم(  
   149ة.                                                        میالدی 2015لسنة  

  ليبيا – صادرة عن املؤمتر الوطني العام اتقرار

 ) م. بتشكیل لجنة مؤقتة لتسییر جمعیة الدعوة 2015) لسنة 60قرار رقم
               181اإلسالمیة.                                                                  

 ) م.2015) لسنة 58م. بتعدیل القرار رقم (2015) لسنة 61قرار رقم 
  184بشأن تعیین مستشارین في المحكمة العلیا.                                 
 ) م.2015)لسنة 58م. بسحب القرار رقم (2015) لسنة 62قرار رقم 

                     .             186بشأن تعیین مستشارین في المحكمة العلیا سحبًا جزئیًا
 ) تفویض رئیس حكومة اإلنقاذ الوطني م. بشأن2015) لسنة 63قرار رقم 

  188بتكلیف وكیل أول وزارة المالیة بتسییر شؤون الوزارة.                        
 ) 190م. بشأن إعادة تشكیل حكومة اإلنقاذ الوطني.   2015) لسنة 64قرار رقم  
  البقية على ظهر الغالف   

  نشرت بأمر وزير العدل                                                    
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 ) شأن اإلذن بفتح اعتمادات شهریة ب م.2016) لسنة 1قرار رقم  
  192                                                .مؤقتة وتقریر بعض األحكام

 ) م. بشأن إعفاء رئیس جهاز2016) لسنة 02قرار رقم 
  195                                               السكة الحدیدیة من منصبه. 
 ) م. 2015) لسنة 58م. بتعدیل القرار رقم (2016) لسنة 03قرار رقم 

  196                                    بشأن تعیین مستشارین بالمحكمة العلیا.
 بشأن قبول م.2016) لسنة 5رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

       198                      .                                    استقالة اعتباریة
 بشأن قبول م.2016) لسنة 6رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

  199.                                                          استقالة اعتباریة
 بشأن قبول م.2016) لسنة 7رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

  200                                         .                 استقالة اعتباریة
 بشأن قبول م.2016) لسنة 8رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

  201.                                                          استقالة اعتباریة
 بشأن قبول م.2016) لسنة 9رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

 202                                                       .   استقالة اعتباریة
 بشأن قبول م.2016) لسنة 10رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

 203                                                          .استقالة اعتباریة
 بشأن قبول م.2016) لسنة 11رقم ( قرار المؤتمر الوطني العام  

                                                               204                                                    .      الة اعتباریةاستق
 205                .ةمیالدی 2016) لسنة 1رقم ( قرار لجنة قید محرري العقود   
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  م.2016) لسنة 01قانون رقم (
  م.2014) لسنة 02يف القانون رقم ( بشأن إلغاء مادة

  حظر األسلحة بتقرير بعض األحكام يف شأن 
  والذخائر واملفرقعات

  املؤمتر الوطني العام
  - بعد االطالع على:

م. 2011/ أغســــــطس/ 03اإلعــــــالن الدســــــتوري المؤقــــــت الصــــــادر فــــــي  -
 وتعدیالته.

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 المكملة له.قانون العقوبات والقوانین  -
 جراءات الجنائیة وتعدیالته.قانون اإل -
 م.1967/ یولیو/ 13قانون األسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في  -
م. بشــــــأن حیــــــازة األســــــلحة والــــــذخائر 1981) لســــــنة 07قــــــانون رقــــــم ( -

 والمفرقعات.
 سكریة.عم. بإصدار قانون العقوبات ال1991) لسنة 37قانون رقم ( -
 م. بشأن األمن والشرطة.1992) لسنة 10قانون رقم ( -
 م. بشأن أسلحة الصید وذخائرها.1994) لسنة 29قانون رقم ( -
م. بتقریـــر بعـــض األحكـــام فـــي شـــأن حظـــر 2014) لســـنة 02قـــانون رقـــم ( -

 األسلحة والذخائر والمفرقعات.
وعلـى مــا خلـص إلیــه المـؤتمر الــوطني العـام فــي اجتماعـه العــادي المعلــق  -

ه. 1437/ ربیــــع اآلخــــر/ 02ثــــاء بتــــاریخ ) المنعقــــد یــــوم الثال 235رقــــم (
 م.2016/ ینایر/ 12الموافق 

  أصدر القانون اآلتي
  )1مادة (

ــانون رقــم ( ةتلغــى المــادة الرابعــة عشــر  ــر 2014لســنة  )02مــن الق م. بتقری
  بعض األحكام في شأن حظر األسلحة والذخائر والمفرقعات.
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  )2مادة (
الرســمیة ویلغــى كــل حكــم  یعمــل بهــذا القــانون مــن تــاریخ نشــره فــي الجریــدة

  یخالف أحكامه.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 02بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 12الموافق: 
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  م.2016) لسنة 02قانون رقم (
  ةميالدي 2015) لسنة 09بشأن تعديل القانون رقم (

  املؤمتر الوطني العام
  - بعد االطالع على:

مـــــیالدي  2011غســــطس/ أ/ 3لدســــتوري الصــــادر فــــي علــــى اإلعــــالن ا -
 وتعدیالته.

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 قانون النظام المالي للدولة وتعدیالته. -
 م. بشأن البترول وتعدیالته.1955لسنة  25والقانون رقم  -
م. بتخصـــیص بعـــض المـــوارد لالحتیـــاطي 1970لســـنة  127القـــانون رقـــم  -

 العام.
 م. بشأن الدین العام على الخزانة العامة.1986لسنة  15القانون رقم  -
 م. بشأن التخطیط والئحته التنفیذیة.1430لسنة  13القانون رقم  -
 م. بشأن ضریبة الدمغة وتعدیالته.2004لسنة  12القانون رقم  -
 م. بشأن المصارف والنقد وتعدیالته.2005لسنة  1القانون رقم  -
 الجمارك.م. بشأن 2010) لسنة 10القانون رقم ( -
 م. بشأن عالقات العمل.2010) لسنة 12القانون رقم ( -
 م. بشأن النشاط التجاري.2010) لسنة 23القانون رقم ( -
 م. بشأن منع المعامالت الربویة.2013) لسنة 12القانون رقم ( -
 م. بشأن الرقم الوطني.32014) لسنة 8القانون رقم ( -
 یزانیة العامة للدولة.م. بشأن اعتماد الم2014) لسنة 13القانون رقم ( -
 م. بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.2015) لسنة 9القانون رقم ( -
وطني العام في اجتماعه العادي المعلـق رقـم وعلى ماخلص إلیه المؤتمر ال -

ه. الموافــق 1437/ ربیــع اآلخــر/ 02) المنعقــد یــوم الثالثــاء بتــاریخ 235(
 م.2016/ ینایر/ 12
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  أصدر القانون اآلتي:
  المادة األولى

ـــى بالقـــانون رقـــم ( م. 2015) لســـنة 9یعـــدل الجـــدول المرفـــق بالمـــادة األول
الســـابع) علـــى النحـــو  –الســـادس  –والجـــداول التفصـــیلیة الملحقـــة (الخـــامس 

  -اآلتي:
  )1جدول رقم (

  م.2015ملخص جدول مخصصات میزانیة 
  املبالغ املخصصة (بالدينار)  البيان  الباب
  20,989,488,000  حكمها المرتبات وما في  األول

  6,793,440,000  النفقات التسییریة والتشغیلیة  الثاني
عادة ا  الثالث   5,132,810,000  عمارإلمشروعات وبرامج التنمیة وإ

  10,067,000,000  نفقات الدعم وموازنة األسعار  الرابع

  42,982,738,000  إجمالي االستخدامات

  المادة الثانیة   
مــن تــاریخ صــدوره ویلغــى كــل حكــم یخالفــه وینشــر فــي یعمــل بهــذا القــانون 

  الجریدة الرسمیة.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 02بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 12الموافق: 
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (5جدول رقم (
  م.2015ملايل األول والثاني) للعام ا انامليزانية التسيريية (الباب

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
المؤتمر الوطني   1

العام والجهات 
  التابعة له

11,900,000  553,000,000  187,920,000  

دیوان رئاسة   2
الوزراء والجهات 

  االتابعة له

5,000,000  256,650,000  36,335,000  

وزارة الداخلیة   3
والجهات التابعة 

  لها

101,496,000  2,757,375,000  80,100,000  

وزارة العدل   4
والجهات التابعة 

  لها

25,000,000  723,000,000  58,460,000  

وزارة الخارجیة   5
والجهات التابعة 

  لها

12,000,000  269,620,000  98,775,000  

وزارة التعاون   6
  الدولي

0  1,200,000  4,000,000  

وزارة المالیة   7
والجهات التابعة 

  هال

25,000,000  411,000,000  2,381,365,000  

وزارة الصحة   8
والجهات التابعة 

  لها

9,919,000  2,206,825,000  725,373,000  

وزارة التربیة   9
والتعلیم والجهات 

  التابعة لها

0  5,245,600,000  21,673,000  

وزارة الصناعة   10
والجهات التابعة 

  لها

8,060,000  195,975,000  5,675,000  

وزارة المواصالت   11
والجهات التابعة 

  لها

130,700,000  177,600,000  10,925,000  
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وزارة الزراعة   12
والجهات التابعة 

  لها

19,200,000  445,350,000  14,890,000  

وزارة الشؤون   13
االجتماعیة 

والجهات التابعة 
  لها

0  137,750,000  841,055,000  

وقاف أل وزارة ا  14
والشؤون 

الجهات سالمیة و اإل
  التابعة لها

6,000,000  203,000,000  13,300,000  

سكان وزارة اإل  15
والمرافق والجهات 

  التابعة لها

2,200,000  160,425,000  7,635,000  

وزارة االقتصاد   16
والجهات التابعة 

  لها

16,200,000  83,100,000  10,180,000  

وزارة التخطیط   17
والجهات التابعة 

  لها

600,000  28,420,000  3,545,000  

وزارة الدفاع   18
والجهات التابعة 

  لها

1,000,000  3,329,500,000  283,125,000  

وزارة رعایة أسر   19
الشهداء 
  والمفقودین

0  4,000,000  196,000,000  

وزارة النفط والغاز   20
والجهات التابعة 

  لها

0  1,050,600,0  1,000,625,000  

وزارة العمل   21
والتأهیل والجهات 

  تابعة لهاال

2,150,000  719,000,000  5,480,000  

وزارة الحكم المحلي   22
والجهات التابعة 

  لها

5,700,000  262,000,000  256,500,000  

وزارة االتصاالت   23
والجهات التابعة 

  لها

0  10,500,000  3,350,000  
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  م.2016سنة ) ل2) املرفق بالقانون رقم (1- 5جدول رقم (

  املؤمتر الوطني العام واجلهات التابعة له

وزارة التعلیم العالي   24
والبحث العلمي 
والجهات التابعة 

  لها

12,000,000  1,461,448,000  471,274,000  

وزارة الشباب   25
  والریاضة

0  24,000,000  42,500,000  

وزارة الثقافة   26
والمجتمع المدني 
والجهات التابعة 

  لها

950,000  132,200,000  6,620,000  

عالم إلوزارة ا  27
والجهات التابعة 

  لها

3,575,000  55,450,000  22,560,000  

وزارة الكهرباء   28
ابعة والجهات الت

  لها

0  7,900,000  850,000  

وزارة المیاه   29
والجهات التابعة 

  لها

1,200,000  8,600,000  1,600,000  

وزارة السیاحة   30
والجهات التابعة 

  لها

150,000  68,400,000  1,750,000  

  6,793,440,000  20,989,488,000  400,000,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
دیوان المؤتمر الوطني   1

  العام
0  47,200,000  75,000,000  

  4,400,000  86,000,000  1,500,000  دیوان المحاسبة  2
  1,320,000  13,000,000  250,000  المحكمة العلیا  3
س التخطیط مجل  4

  الوطني
0  1,100,000  300,000  

مجالس التخطیط   5
  بالمناطق

150,000  11,000,000  300,000  
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تتضمن مخصصات المؤتمر الوطني العام في الباب األول مبلغ ملیون دینار وفي الباب 
  .م المجلس األعلى للحقوق والحریاتالثاني مبلغ ملیوني دینار لدع

  

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (2- 5جدول رقم (
  رئاسة الوزراء واجلهات التابعة هلا 

جهاز المخابرات   6
  اللیبیة

0  250,000,000  40,000,000  

  2,400,000  3,000,000  0  فتاء اللیبیةإلدار ا  7
الهیئة العلیا لتطبیق   8

معاییر تولي المناصب 
  العامة

0  1,200,000  300,000  

  100,000  6,000,000  0  هیئة مكافحة الفساد  9
هیئة تقصي الحقائق   10

  والمصالحة الوطنیة
0  1,000,000  300,000  

المفوضیة العلیا   11
  لإلنتخابات

0  0  27,000,000  

  3,750,000  86,000,000  0  هیئة الرقابة اإلداریة  12
المركز الوطني للرقابة   13

  على األغذیة واألدویة
10,000,000  12,500,000  4,350,000  

  16,400,000  0  0  هیئة صیاغة الدستور  14
  12,000,000  35,000,000  0  جهاز األمن الرئاسي  15

  187,920,000  553,000,000  11,900,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
  5,200,000  19,500,000  0  دیوان رئاسة الوزراء  1
الهیئة العامة   2

  للمعلومات
0  1,650,000  1,760,000  

مؤسسة الطاقة   3
  الذریة

0  3,650,000  300,000  

هیئة شؤون   4
  المحاربین

0  1,500,000  2,000,000  

الهیئة اللیبیة لإلغاثة   5
والمساعدات 

  اإلنسانیة

0  1,500,000  500,000  

  1,000,000  5,700,000  3,000,000  الهیئة العامة للبیئة  6
مركز المعلومات   7

  والتوثیق
0  1,200,000  300,000  
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (3- 5جدول رقم (
  هات التابعة هلا وزارة الداخلية واجل

  750,000  23,500,000  0  مركز البحوث النوویة  8
مركز التحالیل   9

والقیاسات اإلشعاعیة 
  والتدریب

2,000,000  1,100,000  150,000  

المجلس الوطني   10
  للتطویر االقتصادي

0  3,800,000  750,000  

  1,000,000  0  0  الزیارات والمؤتمرات  11
المركز اللیبي   12

للمحفوظات 
  ت التاریخیةوالدراسا

0  1,700,000  1,100,000  

  2,050,000  1,600,000  0  مشروع الرقم الوطني  13
مصلحة التخطیط   14

  العمراني
0  8,600,000  750,000  

المركز الوطني لدعم   15
  القرار

0  1,550,000  1,275,000  

الجهاز التنفیذي   16
  للطیران الخاص

0  6,300,000  3,250,000  

اللجنة التسییریة   17
  لحكومة االلكترونیةل

0  800,000  300,000  

  11,700,000  172,000,000  0  جهاز المباحث العامة  18
قناة لیبیا اإلخباریة   19

  الفضائیة
0  1,000,000  2,200,000  

  36,335,000  256,650,000  5,000,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
  22,000,000  1,000,000,000  20,000,000  دیوان وزارة الداخلیة  1
وزارة الداخلیة   2

  بالمناطق
20,000,000  980,000,000  17,000,000  

جهاز قوة العملیات   3
  الخاصة

0  10,000,000  250,000  

جهاز المباحث   4
  ائیةالجن

0  18,000,000  2,250,000  
مركز البصمة   5

  الوراثیة
0  900,000  900,000  
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  م.2016) لسنة 1) املرفق بالقانون رقم (4- 5جدول رقم (

  وزارة العدل واجلهات التابعة هلا 

هیئة السالمة   6
  الوطنیة

0  153,000,000  4,750,000  

مصلحة األحوال   7
  المدنیة

50,000  310,000,000  8,800,000  

جهاز مكافحة   8
المخدرات والمؤثرات 

  العقلیة

0  47,100,000  2,550,000  

مصلحة الجوازات   9
  الجنسیةو 

61,446,000  170,000,000  4,100,000  

جهاز الشرطة   10
السیاحیة وحمایة 

  اآلثار

0  10,000,000  800,000  

مركز المعلومات   11
  والتوثیق

0  375,000  300,000  

إدارة مكافحة الهجرة   12
  شرعیةالغیر 

0  58,000,000  16,400,000  

  80,100,000  2,757,375,000  101,496,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
  14,500,000  400,000,000  7,000,000  دیوان وزارة العدل  1

مصلحة التسجیل    2
  2,850,000  35,000,000  18,000,000  العقاري

  575,000  48,000,000  0  ایا الحكومةإدارة قض  3

مركز الخبرة القضائیة   4
  880,000  12,400,000  0  والبحوث

جهاز الشرطة   5
  35,000,000  225,000,000  0  القضائیة

المعهد العالي   6
  880,000  2,000,000  0  للقضاء

مركز المعلومات   7
  275,000  600,000  0  والتوثیق
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  .یصرف مخصص القضایا الخارجیة إلدارة القضایا بالتنسیق مع وزارة العدل
  

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (5- 5جدول رقم (
  وزارة اخلارجية واجلهات التابعة هلا 

  

ــاب ــاني للســفارات والقنصــلیات بالخــارج مصــروفات  ینتتضــمن مخصصــات الب األول والث
صـحیین ومـوظفي جهـاز حقـین التجـاریین والعمـالیین واللالعـاملین بالسـفارات مـن المجمیع 

  المخابرات ووكالة األنباء اللیبیة بالخارج.

  3,500,000  0  0  القضایا الخارجیة  8
  58,460,000  723,000,000  25,000,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  20,000,000  19,000,000  1,500,000  دیوان وزارة الخارجیة  1
السفارات والقنصلیات   2

  بالخارج
10,500,000  250,000,000  43,000,000  

صندوق لیبیا   3
  للمساعدات والتنمیة

0  520,000  75,000  

الهیئة الوطنیة   4
لمتابعة تنفیذ اتفاقیة 

حظر األسلحة 
  الكیمیائیة والبحوث

0  100,000  700,000  

االشتراكات   5
  والمساهمات الدولیة

0  0  30,000,000  

  5,000,000  0  0  العمل السیاسي  6
  98,775,000  269,620,000  12,000,000  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 1) املرفق بالقانون رقم (6- 5جدول رقم (
  وزارة التعاون الدويل 

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (7- 5دول رقم (ج
  وزارة املالية واجلهات التابعة هلا 

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  4,000,000  1,200,000  0  دیوان الوزارة  1

  4,000,000  1,200,000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
  4,500,000  10,450,000  0  دیوان وزارة المالیة  1
مراقبات الخدمات   2

  المالیة بالمناطق
0  100,000,000  10,000,000  

  6,800,000  220,000,000  0  كمصلحة الجمار   3
  3,000,000  38,500,000  0  مصلحة الضرائب  4
  2,600,000  16,000,000  25,000,000  مصلحة أمالك الدولة  5
مركز المعلومات   6

  والتوثیق
0  500,000  700,000  

مخصصات المراقبین   7
  المالیین بالخارج

0  25,000,000  5,000,000  

صندوق تصفیة   8
الشركات العامة 

  األجهزة المنحلةو 

0  550,000  265,000  

  150,000,000  0  0  األحكام القضائیة  9
مرتبات وقروض   10

محدودي الدخل 
  وشهداء الواجب

0  0  28,500,000  

  275,000,000  0  0  ن عالج الجرحىدیو  11
ن الشركات األجنبیة دیو  12

والمحلیة لدى وزارة 
  المالیة

0  0  340,000,000  

ن صندوق تصفیة دیو  13
  الشركات المحلیة

0  0  25,000,000  
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ــة مبلــغ ( ــب الخــدمات المالی ــاب الثــاني لمكات ــون دینــار 3تتضــمن مخصصــات الب ) ملی
  لتجهیز المكاتب المستحدثة.

ــغ (یتضــمن مخصــص دیــون الشــركات األجنبیــة والمحلیــة لــدى وزارة ا ) 200لمالیــة مبل
ملیون دینار لسداد االلتزامات القائمة على الخزانة العامة لصـالح الشـركة العامـة للكهربـاء 

  م.2011 – 2009عن سنوات 
بنــد المتفرقــات یــتم الصــرف منــه بنــاء علــى عــرض مــن وزیــر المالیــة وموافقــة مجلــس 

  الوزراء.
  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (8- 5جدول رقم (

  وزارة الصحة واجلهات التابعة هلا

تعویضات أصحاب   14
المنقوالت المتضررة 
  أثناء حرب التحریر

0  0  450,000,000  

تعویضات األموال   15
المؤممة والوحدات 
  اإلنتاجیة والعقارات

0  0  200,000,000  

تعویضات السجناء   16
  ولجان المصالحة

0  0  100,000,000  

المساهمات واالشتراكات   17
  نظمات الدولیةبالم

0  0  20,000,000  

  760,000,000  0  0  المتفرقات  18
  2,381,365,000  411,000,000  25,000,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  3,000,000  3,500,000  300,000  وزارة الصحة  1
  13,500,000  1,200,000,000  500,000  الصحة بالمناطق  2
  6,000,000  6,500,000  0  جهاز اإلمداد الطبي  3

4  
العالج بالخارج 

  (المرضى)
0  0  150,000,000  

العالج بالخارج   5
  200,000,000  0  0  (الجرحى)

ستجالب عناصر طبیة ا  6
  1,000,000  6,000,000  0  وطبیة مساعدة

7  
تحسین الخدمات 
  الصحیة والعالجیة

0  0  100,000,000  
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (8-5جدول رقم (يتبع: 
  املستشفيات التعليمية والعامة والقروية

8  
المركز الوطني لمكافحة 

  األمراض
4,000,000  17,500,000  1,500,000  

البرنامج الوطني لزراعة   9
  340,000  1,600,000  0  األعضاء

مجلس التخصصات   10
  160,000  850,000  150,000  الطبیة

  2,600,000  7,750,000  650,000  جهاز خدمات اإلسعاف  11

معهد تنمیة القوى   12
  340,000  650,000  0  العاملة الطبیة

مركز المعلومات   13
  120,000  275,000  0  والتوثیق الصحي

المجلس الوطني لتحدید   14
  345,000  50,000  0  یة الطبیةلو ؤ المس

البرنامج الوطني لزراعة   15
  400,000  50,000  0  القرنیة

المستشفیات التعلیمیة   16
  246,068,000  962,100,000  4,319,000  والعامة والقرویة

اإلجمالي العام لوزارة الصحة 
  725,373,000  2,206,825,000  9,919,000  والجهات التابعة له

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
  5,916,000  30,000,000  30,000  مركز البطنان الطبي  1
مستشفى الثورة   2

  3,400,000  23,000,000  150,000  التعلیمي البیضاء
  12,240,000  20,000,000  100,000  الطبيمركز بنغازي   3
  4,760,000  22,000,000  50,000  مستشفى الجمهوریة  4

5  
مستشفى الجالء 
للجراحة والحوادث 

  بنغازي
50,000  22,000,000  4,352,000  

مستشفى األطفال   6
  2,380,000  15,000,000  50,000  بنغازي

مستشفى النهر لطب   7
  1,088,000  5,000,000  5,000  وجراحة العیون بنغازي

مستشفى السابع من   8
  1,904,000  11,500,000  10,000  أكتوبر
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  5,000,000  24,250,000  50,000  مستشفى ابن سیناء  9
  5,440,000  17,500,000  20,000  مركز سبها الطبي  10

مستشفى غریان   11
  3,400,000  11,500,000  50,000  المركزي التعلیمي

مستشفى الزاویة   12
  4,220,000  19,000,000  50,000  المركزي

مستشفى صبراتة   13
  2,720,000  17,000,000  30,000  التعلیمي

المعهد القومي لعالج   14
  2,720,000  9,000,000  10,000  األورام صبراتة

مستشفى الزهراء   15
  2,890,000  12,000,000  20,000  التخصصي

  14,280,000  80,000,000  100,000  مركز طرابلس الطبي  16

مستشفى طرابلس   17
  12,920,000  46,000,000  50,000  المركزي

  1,360,000  7,200,000  20,000  مستشفى العیون  18

مستشفى الجالء   19
  3,263,000  15,000,000  5,000  لألطفال

  2,720,000  16,000,000  20,000  مستشفى الجالء للوالدة  20
مستشفى طب الفضاء   21

  2,244,000  5,500,000  20,000  واألعماق

مستشفى الحروق   22
  1,360,000  8,000,000  10,000  والتجمیل

المركز الوطني ألمراض   23
  1,700,000  6,300,000  30,000  السكر

مستشفى الحوادث أبو   24
  5,780,000  19,000,000  30,000  سلیم

مستشفى أبي ستة   25
  1,496,000  3,500,000  5,000  لألمراض الصدریة

للقلب المركز الوطني   26
  2,924,000  18,000,000  10,000  تاجوراء

مستشفى علي عمر   27
  4,896,000  23,300,000  20,000  عسكر

مستشفى مصراتة   28
  6,160,000  22,000,000  200,000  المركزي

  3,264,000  13,000,000  40,000  مستشفى الخمس العام  29
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  3,264,000  12,300,000  20,000  مستشفى زلیتن المركزي  30
  6,000,000  18,000,000  50,000  مستشفى الخضراء  31
  1,904,000  12,000,000  10,000  مستشفى الوحدة درنة  32
  374,000  3,000,000  2,000  مستشفى القبة  33
  408,000  2,200,000  2,000  مستشفى التمیمي  34
  408,000  2,600,000  2,000  مستشفى البردي  35
  340,000  3,000,000  2,000  مستشفى عمر المختار  36

37  
مستشفى شحات لعالج 

الدرن واألمراض 
  الصدریة

2,000  2,400,000  1,156,000  

  340,000  2,800,000  2,000  مستشفى سوسة  38
  3,400,000  13,000,000  5,000  مستشفى المرج  39

مستشفى توكرة   40
  340,000  2,000,000  2,000  العقوریة

  340,000  2,800,000  2,000  مستشفى األبیار  41

مستشفى الكویفیة   42
  1,904,000  6,000,000  2,000  لألمراض الصدریة

43  
مركز جراحة المسالك 

ة واألنف واألذن یلالبو 
  والحنجرة

5,000  6,500,000  2,244,000  

مستشفى الهواري العام   44
  7,480,000  16,000,000  10,000  بنغازي

مستشفى األمراض   45
  2,924,000  6,200,000  2,000  النفسیة بنغازي

مركز طب وجراحة   46
  816,000  3,600,000  5,000  القلب بنغازي

مركز بنغازي لألشعة   47
  204,000  1,400,000  2,000  التشخیصیة والعالجیة

مركز خدمات الكلى   48
  2,380,000  6,400,000  2,000  بنغازي

مركز األمراض الساریة   49
  7,684,000  3,500,000  2,000  والمناعة

دة المركزیة العیا  50
  408,000  2,800,000  2,000  لألسنان بنغازي
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المختبر الطبي   51
  884,000  1,200,000  250,000  المرجعي بنغازي

  2,040,000  1,700,000  2,000  مصرف الدم بنغازي  52
  442,000  2,000,000  2,000  مستشفى سلوق  53
  340,000  1,650,000  2,000  مستشفى قمینس  54
  952,000  4,000,000  20,000  عاممستشفى جالو ال  55
  1,224,000  6,000,000  2,000  مستشفى الكفرة  56
  612,000  3,200,000  2,000  مستشفى تازربو  57
  340,000  3,900,000  2,000  مستشفى بن جواد  58
  952,000  4,200,000  2,000  مستشفى العافیة هون  59
  612,000  2,500,000  2,000  مستشفى ودان  60
  1,122,000  7,300,000  2,000  مرزق العاممستشفى   61
  884,000  7,000,000  2,000  مستشفى تراغن  62
  1,904,000  8,100,000  2,000  مستشفى أوباري  63
  952,000  10,800,000  15,000  مستشفى براك  64
  952,000  6,200,000  6,000  مستشفى برقن  65
  952,000  4,500,00  2,000  دريإمستشفى   66
  1,360,000  1,300,000  2,000  سبها مصرف الدم  67
  1,224,000  6,000,000  5,000  مستشفى األصابعة  68
  1,224,000  7,500,000  2,000  مستشفى الزنتان  69
  850,000  2,900,000  2,000  مستشفى جادو  70

 مستشفى نالوت  71
  2,380,000  5,500,000  50,000  المركزي

  435,200  1,000,000  2,000  ابةمستشفى الحر   72
  476,000  4,300,000  2,000  مستشفى تیجي  73
  442,000  2,200,000  2,000  مستشفى كاباو  74
  120,000  1,500,000  1,000  مستشفى ككلة  75
مستشفى بني ولید   76

  1,360,000  8,000,000  5,000  العام
  1,088,000  5,500,000  2,000  مستشفى یفرن العام  77
  816,000  7,500,000  60,000  مستشفى زوارة البحري  78
  952,000  7,700,000  15,000  مستشفى الجمیل العام  79

مستشفى العجیالت   80
  850,000  9,000,000  25,000  العام
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  775,000  6,500,000  25,000  مستشفى صرمان  81

82  
مستشفى الرازي 
لألمراض النفسیة 
  والعصبیة طرابلس

25,000  6,500,000  3,400,000  

ت مركز طرابلس لخدما  83
  1,360,000  7,200,000  2,000  الكلى

المختبر الطبي   84
  1,360,000  2,600,000  2,327,000  المرجعي طرابلس

مركز خدمات األسنان   85
  680,000  3,700,000  2,000  طرابلس

  2,720,000  1,900,000  2,000  مصرف الدم طرابلس  86
  1,360,000  5,700,000  2,000  مستشفى ترهونة  87
  1,904,000  7,000,000  5,000  تةمستشفى مسال   88

المعهد القومي لعالج   89
  1,360,000  6,200,000  2,000  األورام مصراتة

90  
مستشفى مصراتة 
للدرن واألمراض 

  الصدریة
2,000  4,300,000  870,400  

  44,000  3,300,000  2,000  مستشفى تاورغاء  91
  340,000  1,300,000  2,000  مستشفى الداوون  92
  1,190,000  3,600,000  5,000  القره بولليمستشفى   93

مستشفى سوق   94
  1,020,000  2,400,000  2,000  الخمیس

مستشفى الشهید   95
  3,400,000  8,000,000  20,000  یفلمقر إمحمد ا

  680,000  4,000,000  10,000  مستشفى البریقة  96
  1,700,000  5,000,000  2,000  مستشفى غات  97
  1,088,000  4,700,000  2,000  مستشفى غدامس العام  98
  1,360,000  1,500,000  2,000  مستشفى مزدة  99
  306,000  2,300,000  5,000  مستشفى القریات  100
  340,000  2,500,000  2,000  مستشفى الشویرف  101

مستشفى بئر األسطى   102
  496,400  3,300,000  2,000  میالد

103  
المركز التخصصي 
لعالج السكر والغدد 

  تةالصماء مصرا
5,000  1,700,000  850,000  
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مستشفى الجغبوب   104
  1,088,000  4,200,000  2,000  العام

105  
المركز التخصصي 
لعالج السكر والغدد 

  الصماء زلیتن
2,000  1,550,000  200,000  

مركز العالج الطبیعي   106
  200,000  650,000  2,000  زلیتن

مركز عالج وغسیل   107
  400,000  700,000  0  الكلى / مصراتة

مركز أمراض وغسیل   108
  400,000  150,000  0  الكلى / الزنتان

مركز عالج أمراض   109
  1,000,000  3,000,000  0  الكلى / الزاویة

مركز قرطبة للغسیل   110
  400,000  700,000  0  الكلوي / طرابلس

مركز عالج العقم /   111
  1,200,000  1,200,000  0  سبها

  300,000  1,200,000  0  مستشفى طبقة القروي  112
مستشفى الرجبان   113

  300,000  1,600,000  0  القروي

مركز مكافحة عالج داء   114
  325,000  1,500,000  0  السكري الخمس

المختبر المرجعي   115
  300,000  600,000  0  الزاویة

مصرف الدم المركزي   116
  500,000  400,000  0  مصراتة

117  
مركز بنغازي للخصوبة 

والمساعدة على 
  نجاب بنغازيإل ا

0  800,000  1,000,000  

مركز عالج العقم   118
  1,000,000  1,000,000  0  طرابلس

مستشفى زاویة ادواو   119
  300,000  2,750,000  0  القروي بزلیتن

مستشفى أم الرزم   120
  500,000  3,250,000  0  القروي

مستشفى البیضاء   121
  300,000  1,200,000  0  القروي
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نة مستشفى الریای  122
  300,000  900,000  0  القروي

  900,000  1,200,000  0  مركز العقم مصراتة  123

مصرف الدم المركزي   124
  900,000  950,000  0  صبراتة

مركز عالج العقم   125
  450,000  700,000  0  بالجبل األخضر

126  
مستشفى زاویة 

المحجوب القروي 
  مصراتة

0  1,100,000  300,000  

مستشفى امساعد   127
  750,000  1,000,000  0  يالقرو 

  300,000  2,300,000  0  مستشفى نسمة القروي  128
مستشفى العربان   129

  400,000  700,000  0  القروي

مستشفى تاكنس   130
  420,000  2,300,000  0  القروي

ات حیبمستشفى الر   131
  500,000  4,000,000  0  القروي

مستشفى رقدالین   132
  300,000  2,300,000  0  القروي

  300,000  2,400,000  0  مستشفى أوجلة  133

مركز عالج المسنین   134
  1,000,000  1,100,000  0  بالزاویة

135  
مركز تنظیر الجهاز 

الهضمي وأمراض الكبد 
  مصراتة

0  1,600,000  375,000  

مستشفى قصر أحمد   136
  250,000  1,200,000  0  القروي

المركز الصحي طریق   137
  450,000  2,500,000  0  المطار

إجمالي المستشفیات التعلیمیة 
  246,068,000  962,100,000  4,319,000  والعامة والقرویة
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (9- 5جدول رقم (
  وزارة الرتبية والتعليم واجلهات التابعة هلا

  

ــآت حــرس المنشــآت  ــي البــاب األول مكاف ــة والتعلــیم ف تتضــمن مخصصــات وزارة التربی
) ملیون 21,6ن ومبلغ ( ی) ملیون دینار مكافآت المفتشین التربوی6,840التعلیمیة ومبلغ (

  حانات.دینار مكافآت لجان االمت

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  4,450,000  322,500,000  0  وزارة التربیة والتعلیم  1
التربیة والتعلیم   2

  بالمناطق
0  4,900,000,000  15,000,000  

المركز العام لتدریب   3
  المعلمین

0  2,700,000  450,000  

اللجنة الوطنیة للتربیة   4
  والثقافة والعلوم

0  300,000  135,000  

 –مركز المتفوقین   5
  بنغازي

0  600,000  88,000  

مصلحة التقنیات   6
المرافق  وصیانة

  التعلیمیة

0  19,500,000  1,550,000  

  21,673,000  5,245,600,000  0  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (10- 5جدول رقم (
  وزارة الصناعة واجلهات التابعة هلا 

  

) ملیون دینار لتغطیة مرتبـات 105تتضمن مخصصات وزارة الصناعة في الباب مبلغ (
  الشركة اللیبیة للحدید والصلب.

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (11- 5جدول رقم (
  وزارة املواصالت واجلهات التابعة هلا 

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  1,825,000  107,600,000  10,000  وزارة الصناعة  1
  2,450,000  80,000,000  50,000  الصناعة بالمناطق  2
لمناطق الهیئة العامة ل  3

  الصناعیة
0  1,500,000  600,000  

  155,000  1,500,000  5,000,000  المؤسسة الوطنیة للتعدین  4
  225,000  4,450,000  3,000,000  مركز البحوث الصناعیة  5
هیئة النهوض بالصناعة   6

  الوطنیة
0  525,000  310,000  

مركز المعلومات والتوثیق   7
  الصناعي

0  400,000  110,000  

  5,675,000  195,975,000  8,060,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  األولالباب   اإليرادات  اسم اجلهة  ر م
  750,000  2,700,000  150,000  وزارة المواصالت  1
المواصالت والنقل   2

  بالمناطق
0  76,500,000  1,500,000  

  600,000  4,800,000  50,000  مصلحة الطرق والجسور  3
المركز الوطني لألرصاد   4

  الجویة
0  17,300,000  160,000  

  2,650,000  31,000,000  45,000,000  مصلحة الطیران المدني  5
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (12-5جدول رقم (
  احليوانية والبحرية واجلهات التابعة هلا وزارة الزراعة والثروة 

مصلحة الموانئ والنقل   6
  البحري

45,000,000  15,300,000  880,000  

  225,000  300,000  0  مركز المعلومات والتوثیق  7
  3,610,000  28,700,000  40,000,000  مصلحة المطارات  8

  550,000  1,000,000  500,000  مصلحة النقل البري  9
  10,925,000  177,600,000  130,700,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
وزارة الزراعة والثروة   1

  الحیوانیة والبحریة
300,000  34,400,000  1,200,000  

والثروة الحیوانیة  الزراعة  2
  والبحریة بالمناطق

500,000  262,600,000  1,500,000  

جهاز عام الشرطة   3
  الزراعیة

150,000  59,500,000  600,000  

مركز البحوث الزراعیة   4
  والحیوانیة

50,000  10,250,000  175,000  

الهیئة العامة للثروة   5
  البحریة

2,200,000  11,600,000  600,000  

األحیاء  مركز بحوث  6
  البحریة

0  2,050,000  165,000  

المركز الوطني لمكافحة   7
  الجراد الصحراوي

0  2,100,000  155,000  

  70,000  400,000  0  مركز المعلومات والتوثیق  8

هیئة تنمیة منطقة الجبل   9
  األخضر الزراعیة

0  3,200,000  135,000  

  50,000  450,000  0  هیئة تنمیة إنتاج الحبوب  10

ة تنمیة منطقة فزان هیئ  11
  الزراعیة

1,500,000  8,600,000  155,000  

هیئة تنمیة منطقة الكفرة   12
  والسریر الزراعیة

1,500,000  4,750,000  600,000  
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المركزیـة تتضمن مخصصات وزارة الزراعة فـي البـاب األول مرتبـات العـاملین بالورشـة 
  نتاجیة للدواجن واألبقار.والعاملین بالمجمعات اإل 

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (13- 5جدول رقم (
  جتماعية واجلهات التابعة هلا وزارة الشؤون اال

المركز الوطني للصحة   13
  الحیوانیة

1,000,000  8,200,000  600,000  

المركز الوطني للوقایة   14
  والحجر الزراعي

0  1,750,000  135,000  

جهاز استثمار میاه النهر   15
  بنغازي –الصناعي 

5,000,000  8,500,000  1,550,000  

جهاز استثمار میاه النهر   16
المنطقة  –الصناعي 

  الوسطى

3,000,000  16,000,000  4,500,000  

جهاز استثمار میاه النهر   17
  الحساونة –الصناعي 

4,000,000  11,000,000  2,200,000  

ق الهیئة اللیبیة لسبا  18
  الخیل

0  0  500,000  

  14,890,000  445,350,000  19,200,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  24,750,000  6,500,000  0  وزارة الشؤون االجتماعیة  1
الشؤون االجتماعیة   2

  بالمناطق
0  30,000,000  1,750,000  

لصندوق  الهیئة العامة  3
  التضامن االجتماعي

0  80,000,000  808,000,000  
عادة تأهیل مركز   4 تأهیل وإ

  جنزور –المعاقین 
0  2,800,000  775,000  

عادة تأهیل   5 مركز تأهیل وإ
  بنغازي –المعاقین 

0  3,250,000  450,000  

مجمع المرج للرعایة   6
  جتماعیةاال

0  1,750,000  880,000  

دار الوفاء لرعایة العجزة   7
  والمسنین

0  2,300,000  450,000  
مركز السواني لتأهیل   8

  عادة تأهیل ذوي اإلعاقةوإ 
0  8,000,000  2,450,000  
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) ملیـون 1,750تتضمن مخصصات وزارة الشؤون االجتماعیة في البـاب الثـاني مبلـغ (
) ملیون دینار لمعالجة 20مصراتة) و ( –بنغازي  –دینار لدعم جمعیة المكفوفین (طرابلس 

  .أوضاع النازحین
عي فـي البـاب الثــاني وتتضـمن مخصصـات الهیئـة العامـة لصــندوق التضـامن االجتمـا 

  ) ملیون دینار لدعم المعاشات األساسیة ومنح الموالید والمحافظ االستثماریة.800مبلغ (
  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (14- 5جدول رقم (

  سالمية واجلهات التابعة هلا وزارة األوقاف والشؤون اإل
  

) 3,4( مبلــغالثــاني ســالمیة فــي البــاب وقــاف والشــؤون اإلتتضـمن مخصصــات وزارة األ 
) ملیـــون مكافـــآت األئمـــة والوعـــاظ 184ملیـــون دینـــار لبعثـــة الحـــج والبـــاب األول مبلـــغ (

  والخطباء والقیمین والمشرفین ومدرسي القرآن الكریم.

عادة   9 مركز جالو لتأهیل وإ
تأهیل الحاالت للعالج 

  الطبیعي

0  1,100,000  600,000  

مركز الدراسات   10
  االجتماعیة

0  1,000,000  350,000  

  500,000  700,000  0  صندوق دعم الزواج  11

  100,000  350,000  0  مركز المعلومات والتوثیق  12
  841,055,000  137,750,000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
وزارة األوقاف والشؤون   1

  اإلسالمیة
6,000,000  200,000,000  11,700,000  

  850,000  900,000  0  معهد اإلمامة والخطابة  2
  750,000  2,100,000  0  صندوق الزكاة  3

  13,300,000  203,000,000  6,000,000  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (15- 5جدول رقم (
  سكان واملرافق واجلهات التابعة هلا وزارة اإل

  

  م.2016) لسنة 2ن رقم () املرفق بالقانو16- 5جدول رقم (
  وزارة االقتصاد واجلهات التابعة هلا 

  

  الباب الثاني  اب األولالب  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  2,500,000  5,250,000  2,000,000  سكان والمرافقوزارة اإل  1
سكان والمرافق اإل  2

  بالمناطق
200,000  155,000,000  5,000,000  

  135,000  175,000  0  مركز المعلومات والتوثیق  3
  7,635,000  160,425,000  2,200,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  2,800,000  4,200,000  15,000,000  وزارة االقتصاد  1
  2,500,000  50,000,000  1,200,000  وزارة االقتصاد بالمناطق  2
الهیئة العامة لتشجیع   3

االستثمار وشؤون 
  خصخصةال

0  4,100,000  1,500,000  

  1,350,000  18,000,000  0  صندوق موازنة األسعار  4
البرنامج الوطني   5

للمشروعات الصغرى 
  والمتوسطة

0  4,300,000  900,000  

مركز المعلومات والتوثیق   6
  االقتصادي

0  200,000  155,000  

  750,000  1,500,000  0  مشروع شبكة لیبیا للتجارة  7

ن اإلقراض صندوق ضما  8
  ألغراض التشغیل

0  800,000  225,000  

  10,180,000  83,100,000  16,200,000  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (17- 5جدول رقم (
  وزارة التخطيط واجلهات التابعة هلا 

  

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (18- 5جدول رقم (
  وزارة الدفاع واجلهات التابعة هلا 

  

  

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  900,000  2,000,000  50,000  دیوان وزارة التخطیط  1
  1,500,000  21,000,000  150,000  وزارة التخطیط بالمناطق  2
المركز الوطني   3

للمواصفات والمعاییر 
  القیاسیة

50,000  1,050,000  600,000  

  135,000  1,250,000  150,000  مصلحة المساحة  4
  255,000  2,400,000  0  مصلحة اإلحصاء والتعداد  5
  155,000  720,000  200,000  معهد التخطیط  6

  3,545,000  28,420,000  600,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  250,000,000  2,800,000,000  0  وزارة الدفاع  1
  750,000  45,500,000  0  كريجهاز التصنیع العس  2
جهاز البحوث التطبیقیة   3

  والتطویر (البحوث)
0  38,000,000  875,000  

  1,500,000  6,000,000  1,000,000  مركز الخدمات والصیانة  4
جهاز حرس المنشآت   5

  النفطیة
0  440,000,000  30,000,000  

  283,125,000  3,329,500,000  1,000,000  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (19- 5جدول رقم (
  وزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين 

  

  ) ملیون منح مبتوري األطراف.73تتضمن مخصصات الوزارة للباب الثاني مبلغ (

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (20- 5جدول رقم (
  وزارة النفط والغاز واجلهات التابعة هلا 

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (21- 5جدول رقم (
  وزارة العمل والتأهيل واجلهات التابعة هلا 

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
وزارة رعایة أسر الشهداء   1

  والمفقودین
0  4,000,000  76,000,000  

منح أهالي الشهداء   2
  والمفقودین

0  0  120,000,000  

  196,000,000  4,000,000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  625,000  600,000  0  وزارة النفط والغاز  1
  1,000,000,000  1,050,000,000  0  المؤسسة الوطنیة للنفط  2

  1,000,625,000  1,050,600,000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  1,760,000  7,200,000  500,000  رة العمل والتأهیلوزا  1
مخصصات فائض   2

  المالكات الوظیفیة
0  650,000,000  0  

وزارة العمل والتأهیل   3
  بالمناطق

1,500,000  56,000,000  2,650,000  

مركز ضمان الجودة   4
  والمعایرة المهنیة

0  700,000  225,000  

  310,000  2,000,000  150,000  المعهد الوطني لإلدارة  5
مركز المعلومات   6

  والتوثیق
0  700,00  225,000  
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (22- 5جدول رقم (
  واجلهات التابعة هلا وزارة احلكم احمللي 

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (23- 5جدول رقم (
  وزارة االتصاالت واملعلوماتية واجلهات التابعة هلا 

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (24- 5جدول رقم (
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلهات التابعة هلا 

  155,000  1,500,000  0  معهد تاجورني مالطا  7
ة اءمعهد رفع الكف  8

  الزاویة
0  900,000  155,000  

  5,480,000  719,000,000  2,150,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  3,750,000  1,200,000  3,200,000  وزارة الحكم المحلي  1
المجالس البلدیة   2

  بالمناطق
0  18,000,000  250,000,000  

  2,450,000  240,000,000  1,750,000  جهاز الحرس البلدي  3
  300,000  2,800,000  750,000  جهاز المدن التاریخیة  4

  256,500,000  262,000,000  5,700,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
وزارة االتصاالت   1

  والمعلوماتیة
0  9,250,000  2,875,000  

  475,000  1,250,000  0  هیئة أمن المعلومات  2
  3,350,000  10,500,000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
ة التعلیم العالي وزار   1

  والبحث العلمي
50,000  5,000,000  1,350,000  

الهیئة الوطنیة للبحث   2
العلمي والمراكز التابعة 

  لها

250,000  22,000,000  1,200,000  
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مركز بحوث العلوم   3
  االقتصادیة

0  200,000  75,000  

  325,000  2,500,000  0  المركز المتقدم للتقنیة  4
ات المركز المتقدم لتقنی  5

  اللحام
00  773,000  600,000  

  350,000  1,350,000  0  المركز المهني للسباكة  6

المركز العالي للتدریب   7
  واإلنتاج

0  800,000  475,000  

  400,000  775,000  0  مركز بحوث اللدائن  8

المعمل المتقدم للتحالیل   9
  الكیمیائیة

0  650,000  350,000  

مركز المنظومات   10
  رمجیاتاإللكترونیة والب

0  1,050,000  250,000  

مركز بحوث ودراسات   11
  الطاقة الشمسیة

0  2,800,000  425,000  

الهیئة الوطنیة للتعلیم   12
  التقني والفني

0  5,200,000  1,700,000  

الهیئة الوطنیة للتعلیم   13
المعاهد  –الفني والتقني 

  التقنیة والمعاهد العلیا

400,000  230,000,000  50,000,000  

الهیئة الوطنیة للتعلیم   14
المعاهد  –الفني والتقني

  التقنیة والمتوسطة

0  280,000,000  15,000,000  

مركز ضمان جودة   15
واعتماد مؤسسات التعلیم 

  العالي

0  1,050,000  350,000  

  1,000,000  7,500,000  1,200,000  األكادیمیة اللیبیة  16
  60,000,000  140,000,000  2,250,000  جامعة بنغازي  17
  37,500,000  90,000,000  500,000  جامعة عمر المختار  18

  18,000,000  27,000,000  500,000  جامعة سرت  19
  25,000,000  58,000,000  500,000  جامعة سبها  20

  22,500,000  69,000,000  500,000  جامعة الجبل الغربي  21
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) 3لــغ (تتضـمن مخصصــات الهیئــة الوطنیــة للتعلــیم التقنـي والفنــي فــي البــاب األول مب
  ملیون دینار لمكافآت لجان االمتحانات.

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (25- 5جدول رقم (
  وزارة الشباب والرياضة 

  

) ملیـون دینـار 40من مخصصات وزارة الشباب والریاضة فـي البـاب الثـاني مبلـغ (تتض
  لدعم نشاط األندیة الریاضیة.

  41,000,000  154,000,000  800,000  جامعة الزاویة  22

  85,000,000  170,000,000  1,600,000  عة طرابلسجام  23

  17,500,000  46,000,000  500,000  جامعة الزیتونة  24
  41,000,000  55,000,000  500,000  جامعة مصراتة  25

  29,143,000  50,000,000  600,000  جامعة المرقب  26
  18,356,000  28,000,000  600,000  الجامعة األسمریة  27

د بن جامعة السید محم  28
  علي السنوسي

50,000  8,500,000  1,750,000  

  325,000  3,800,000  1,200,000  الجامعة المفتوحة  29
المركز الوطني للغات   30

  الحیة
0  500,000  350,000  

  471,274,000  1,461,448,000  12,000,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  42,500,000  24,000,000  0  وزارة الشباب والریاضة  1

  42,500,000  24,000,000  0  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (26- 5جدول رقم (
  وزارة الثقافة واتمع املدني واجلهات التابعة هلا 

  

یـا الغـد تتضمن مخصصات وزارة الثقافة والمجتمـع المـدني مرتبـات العـاملین بشـركة لیب
.   سابقًا

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (27- 5جدول رقم (
  وزارة اإلعالم واجلهات التابعة هلا 

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
ارة الثقافة والمجتمع وز   1

  المدني
250,000  23,500,000  1,500,000  

  2,650,000  90,000,000  0  وزارة الثقافة بالمناطق  2
  675,000  1,000,000  100,000  مجلس الثقافة العام  3
مركز دعم منظمات   4

  المجتمع المدني
0  500,000  750,000  

المركز اللیبي للثقافات   5
  المحلیة

0  340,000  155,000  

المركز الوطني للترجمة   6
  بدرنة

0  60,000  135,000  

  600,000  16,500,000  600,000  مصلحة اآلثار  7

مركز البحوث والدراسات   8
  األفریقیة

0  300,000  155,000  

  6,620,000  132,200,000  950,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  1,650,000  2,000,000  0  وزارة اإلعالم  1
  11,000,000  35,300,000  2,200,000  قناة لیبیا العامة  2
  600,000  3,200,000  150,000  نباء اللیبیةوكالة األ   3
هیئة دعم وتشجیع   4

  الصحافة
1,200,000  5,500,000  2,000,000  

المركز العام لإلذاعات   5
  رادیو لیبیا –الموجهة 

0  2,100,000  310,000  
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) ملیون دینار اشتراكات 10تتضمن مخصصات قناة لیبیا العامة في الباب الثاني مبلغ (
  في األقمار الصناعیة.

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (28- 5جدول رقم (
  بعة هلا وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة واجلهات التا

  

ملیـون دینـار مقابـل  )6,560تتضمن مخصصات وزارة الكهرباء في الباب األول مبلغ (
  عالوة التمییز ألعضاء جهاز الشرطة الكهربائیة.

م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (29- 5جدول رقم (  
  وزارة املياه واجلهات التابعة هلا 

  

مركز اإلعالم الجدید   6
  للتطویر والتدریب

25,000  4,300,000  2,000,000  

  5,000,000  3,050,000    قناة لیبیا الرسمیة  7

  22,560,000  55,450,000  3,575,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
وزارة الكهرباء والطاقات    1

  المتجددة
0  7,275,000  500,000  

الجهاز التنفیذي للطاقات   2
  المتجددة

0  625,000  350,000  

  850,000  7,900,000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  1,000,000  1,650,000  0  وزارة المیاه  1
  600,000  6,950,000  1,200,000  مصلحة المیاه  2

  1,600,000  8,600,000  1,200,000  اإلجمالي
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  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (30- 5جدول رقم (
  وزارة السياحة واجلهات التابعة هلا 

  

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (6جدول رقم (
  خمصصات الباب الثالث

  

  م.2016) لسنة 2) املرفق بالقانون رقم (7جدول رقم (
  خمصصات الباب الرابع

  

فتوحـة ) ملیون دینار لتغطیة االعتمـادات الم377وقدره( اً یتضمن مخصص األدویة مبلغ
  م.2014 – 2009طرف المصرف التجاري فرع االستقالل عن سنوات 

  الباب الثاني  الباب األول  يراداتاإل  اسم اجلهة  ر م
  1,350,000  57,900,000  50,000  وزارة السیاحة  1
المنتزهات  جهاز  2

  (طرابلس، بنغازي)
100,000  10,500,000  400,000  

  1,750,000  68,400,000  150,000  اإلجمالي

  م.2015خمصصات   البيان  ر م
  2,652,460,000  مشروع القطاعات  1
  740,000,000  الشركة العامة للكهرباء  2
  900,000,000  المؤسسة الوطنیة للنفط  3
  700,000,000  الدراسات العلیا والبعثات  4
  140,350,000  البلدیات  5

  5,132,810,000  اإلجمالي

  م.2015خمصصات   البيان  ر م
  977,000,000  األدویة  1
  1,040,000,000  األبناء عالوة  2
  6,500,000,000  دعم المحروقات  3
  900,000,000  نارة العامةإل الكهرباء وا  4
  400,000,000  النظافة العامة  5
  250,000,000  المیاه والصرف الصحي  6

  10,067,000,000  اإلجمالي
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2015) لسنة 60رقم (

  ة الدعوة اإلسالميةيبتشكيل جلنة مؤقتة لتسيري مجع
  املؤمتر الوطني العام 

  بعد االطالع على :
  م.وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. وعلى -
ــانون رقــم  - ــى الق ــة خاصــة ذات نفــع عــام 58/1972وعل م.بشــأن إنشــاء هیئ

  ة الدعوة اإلسالمیة.یجمع ىتسم
ــــــي  ىوعلــــــى قــــــرار ماكــــــان یســــــم - ــــــة الشــــــعبیة العامــــــة الصــــــادر ف باللجن

  م.بإصدار النظام األساسي لجمعیة الدعوة اإلسالمیة.15/06/1980
ـــــرار مـــــا كـــــان یســـــمو  - ـــــى ق ـــــة الشـــــعبیة العامـــــة الصـــــ ىعل ـــــي اباللجن در ف

 ةم.بإضــــافة حكــــم إلــــى النظــــام األساســــي لجمعیــــة الــــدعو 30/12/1980
  اإلسالمیة.

م.بإصـدار 12/1995وعلى قرار األمین العـام لجمعیـة الـدعوة اإلسـالمیة رقـم  -
  النظام األساسي لجمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة.

 .م64/2011ب التنفیــذي للمجلــس الــوطني االنتقــالي رقــم وعلــى قــرار المكتــ -
  اإلسالمیة. ةبشأن تشكیل لجنة تسییریة مؤقتة لجمیعة الدعو 

م.بشــأن تشــكیل مجلـــس إدارة 328/2012وعلــى قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم  -
  اإلسالمیة. ةجمعیة الدعو 

ضـافة حكــم للنظــام  .م111/2013وعلـى قــرار مجلــس الـوزراء رقــم  - بتعــدیل وإ
ساسـي لجمعیــة الــدعوة اإلســالمیة الصــادر بقــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة األ

  م.15/06/1980بتاریخ
م.بتعیــین مجلــس إدارة وتســمیة 168/2014وعلـى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  -

  المدیر التنفیذي لجمعیة الدعوة اإلسالمیة.
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ــــــم  - ــــــوزراء رق ــــــس ال ــــــرار مجل ــــــى ق ــــــم .م203/2014وعل ــــــراره رق بســــــحب ق
ــــة بت م.168/2014 عیــــین مجلــــس إدارة وتســــمیة المــــدیر التنفیــــذي لجمعی

  الدعوى اإلسالمیة.
م.بتشــكیل لجنــة تســلیم 111/2014وعلــى قــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم  -

  واستالم
المــــــؤرخ فــــــي  3327وعلــــــى كتــــــاب أمــــــین عــــــام مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم  -

م.بشــأن تعلیمــات رئــیس مجلــس الــوزراء بإیقــاف تنفیــذ قــرار 07/05/2014
م.بشــــأن تشــــكیل لجنــــة تســــلیم 111/2014س الــــوزراء رقــــم رئــــیس مجلــــ

  واستالم.
م.بشـأن تشـكیل لجنـة 68/2015وعلى قرار رئیس المؤتمر الوطني العام رقم  -

  م.13/6/2015هـ.الموافق 26/8/1436وتحدید مهامها الصادر في 
ــم  - ــالقرار رق ــة المشــكلة ب ــیس اللجن ــاب رئ ــى كت م.بشــأن إحالــة 68/2015وعل

  لى رئیس المؤتمر الوطني العام.تقریر اللجنة إ
وعلــــى ماعرضــــته لجنــــة الشــــؤون اإلســــالمیة والثقافــــة واإلعــــالم بــــالمؤتمر  -

  الوطني العام.
) 233جتماعــه العــادي المعلــق رقــم (اوعلــى مــاقرره المــؤتمر الــوطني العــام ب -

  م.4/11/2015هـ الموافق 1437محرم/ال/22المنعقد یوم األربعاء 
  أصدر القرار اآلتي

  )1دة (الما
  تشكل لجنة تسییریة مؤقتة إلدارة جمعیة الدعوة اإلسالمیة من السادة:

  رئیساً     السید/صالح سلیم عبدالقادر             
  نائبًا للرئیس       السید/عبدالكریم محمد خلیل          

  عضواً      السید/األمین خلیفة كانون             
  عضواً          السید/محمد علي عجال            
  عضواً          السید/عبداهللا مسعود الجارح       

  عضواً                      يالسید/جمال أحمد باد
  عضواً       السید/محمد أحمد الفطیسي           
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  )2المادة (
  اللجنة المنصوص علیها في المادة السابقة المهام اآلتیة: ىتتول

تابعــة لهــا دون التصــرف فــي األصــول تســییر شــؤون الجمعیــة والجهــات ال -1
  الثابتة واألصول االستثماریة.

مراجعة اإلجـراءات والقـرارات التـي اتخـذت فـي ظـل األوضـاع غیـر القانونیـة  -2
  السابقة ، وتصحیح هذه اإلجراءات والقرارات. 

ــار أمــین عــام إلدارة الجمعیــة یخــتص بمهــام اإلشــراف علــى األعمــال  -3 اختی
  وتنفیذ قرارات اللجنة التسییریة.الیومیة للجمعیة وموظفیها 

دعـــوة مـــن تتـــوفر فـــیهم الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة الرابعـــة مـــن النظـــام  -4
م.لالكتتـــــاب فــــي الجمعیـــــة 58/1972األساســــي الصــــادر بالقـــــانون رقــــم 

مـن نفـس النظـام  ةالعمومیة للجمعیة في ظل أعمـال المـادة السادسـة عشـر 
  األساسي.

  )3( المادة
ربعـین مكتتبـًا علـى اللجنـة أالجمعیـة العمومیـة عـدد بعد بلوغ المكتتبـین فـي 

التســییریة دعــوة هــذه الجمعیــة العمومیــة لالنعقــاد النتخــاب مجلــس إدارة وفقــًا 
لألوضاع والشروط المنصوص علیها فـي المـادة السـابعة مـن النظـام األساسـي 

  م.58/1972الصادر بالقانون رقم 
  )4( المادة

لهذا القرار بانعقادًا مجلس إدارة الجمعیـة تنتهي مهمة اللجنة المشكلة وفقًا 
.   المنتخب انعقاد صحیحًا

  )5المادة (
ب المهـام المنصـوص علیهـا خـیمارس كل من الجمعیة ومجلـس اإلدارة المنت

  م.58/1972في القانون رقم
  )6( المادة

كل حكـم  ىیكون لهذا القرار قوة القانون ویعمل به من تاریخ صدروه ، ویلغ
  بالجریدة الرسمیة.یخالفه ، وینشر 

  املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  هـ.1437محرم /ال/22بتاریخ
  م.04/11/2015الموافق
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  م2015لسنة  )61( قرار املؤمتر الوطني العام رقم
  م2015)لسنة 58بتعديل القرار رقم (

  بشأن تعيني مستشارين باحملكمة العليا
  املؤمتر الوطني العام.

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  م.بشأن تنظیم المحكمة العلیا وتعدیالته.1982لسنة  )6القانون رقم ( -
  م.بشأن نظام القضاء وتعدیالته.2006لسنة  )6القانون رقم( -
م.بتعیـین رئـیس للمحكمـة 2015لسـنة  )50قرار المؤتمر الوطني العام رقـم ( -

  العلیا.
م. بتعیـــین مستشـــارین 2015لســـنة  )58قـــرار المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم( -

  بالمحكمة العلیا.
) المنعقــد 233جتماعــه العــادي رقــم(اوعلــى مــاقرره المــؤتمر الــوطني العــام ب -

  م.04/11/2015الموافق هـ. 1437محرم/ال/22یوم

  أصدر القرار اآلتي.
  )1( دةالما
بتعیـین مستشـارین  .م2015لسـنة  )58تضاف مادة جدیدة إلى القرار رقـم (

  مكررة ) یكون نصها كما یلي: 2بالمحكمة العلیا تدون تحت رقم (
المـذكور سـلفًا فـي  .م2015لسـنة  )58مكررة : یسـري القـرار رقـم ( 2(مادة 

 .هــ1437محـرم/ال/14حق المستشار/ عبدالقادر عبدالسالم المنساز من تاریخ 
  م.27/10/2015الموافق 
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  )2المادة (
كـل  ىیعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره ، وینشـر بالجریـدة الرسـمیة ویلغـ

  ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437محرم /ال/22بتاریخ

  م.04/11/2015الموافق
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  م2015)لسنة 62طني العام رقم(قرار املؤمتر الو
  م2015)لسنة 58بسحب القرار رقم (

  بشأن تعيني مستشارين باحملكمة العليا سحباً جزئياً 
  

  املؤمتر الوطني العام :
  بعد االطالع على:

  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  م.بشأن المحكمة العلیا وتعدیالته.1982لسنة  )6انون رقم (الق -
  م.بشأن نظام القضاء وتعدیالته.2006لسنة  )6القانون رقم( -
م.بتعیـین رئـیس للمحكمـة 2015لسـنة  )50قرار المؤتمر الوطني العام رقـم ( -

  العلیا.
بتعیـــــین  بشـــــأن م.2015لســـــنة  )58قـــــرار المـــــؤتمر الـــــوطني العـــــام رقـــــم( -

  بالمحكمة العلیا.مستشارین 
وعلـــى طلـــب صـــاحب الشـــأن بخصـــوص عـــدم رغبتـــه فـــي العمـــل مستشـــارًا  -

  بالمحكمة العلیا لظروفه الشخصیة الخاصة.
) المنعقــد 233وعلــى مــاقرره المــؤتمر الــوطني العــام بإجتماعــه العــادي رقــم( -

  م.04/11/2015الموافق ـ.ه 1437محرم/ال/22یوم
  أصدر القرار اآلتي.

  )1( المادة
الصـادر عـن المـؤتمر الـوطني العـام  .م2015) لسـنة 58القرار رقم ( یسحب

بشأن تعیین مستشارین بالمحكمة العلیا سحبًا جزئیًا فیما یتعلق بتعیین السید/ 
  ن لم یكن.أإسماعیل سالم جهان ویعتبر في حقه ك



  187رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )2المادة (
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ، وینشــر بالجریــدة الرســمیة ویوضــع 

  یخالفه. كل ما ىالتنفیذ ، ویلغ موضع
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437محرم /ال/22بتاریخ

  م.04/11/2015الموافق
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  م. 2015) لسنة 63قرار املؤمتر الوطني العام رقم (
  بشأن تفويض رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني بتكليف 

  وكيل أول وزارة املالية بتسيري شؤون الوزارة 
  متر الوطني العاماملؤ

  بعد االطالع على:
  م.وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
م.بتشـكیل حكومـة اإلنقــاذ 2015) لســنة 46قـرار المـؤتمر الــوطني العـام رقـم( -

  الوطني.
. بشأن وقف وزیـر المالیـة م2015)لسنة 59قرار المؤتمر الوطني العام رقم( -

عن العمل وتشكیل لجنة برلمانیة للتحقیـق وتفـویض رئـیس حكومـة اإلنقـاذ 
.   الوطني بتكلیف وزیر لتسییر شؤون الوزارة مؤقتًا

م. بشــأن تســمیة وكیــل 2015) لســنة 194قــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم( -
  لوزارة المالیة وتكلیفه بمهام.

جتمـــاع العـــادي للمـــؤتمر الـــوطني العـــام الوعلـــى مـــا تـــم التصـــویت علیـــه با -
هــــ. الموافــــق 1437/صـــفر/05) المنعقـــد یـــوم األربعـــاء بتـــاریخ 234رقـــم(

  م.2015/نوفمبر/18

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

یفـــوض الســـید/ رئـــیس مجلـــس الـــوزراء بحكومـــة اإلنقـــاذ الـــوطني بتكلیـــف 
ون وزارة الســـید/د. نصـــر صـــالح محمـــد وكیـــل أول وزارة المالیـــة بتســـییر شـــؤ 

  المالیة.
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  )2المادة (
یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره، وینشـر بالجریـدة الرسـمیة، ویلغـى كـل 

  ما یخالفه.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس 
  هـ.1437/ صفر/05بتاریخ 

  م.2015/نوفمبر/18الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 64رقم (

  شأن إعادة تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطنيب
  املؤمتر الوطني العام :

  بعد االطالع العام 
  م.وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
م. بشــأن تشــكیل حكومــة 2014)لســنة 46قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم( -

  .إنقاذ وطني
ـــوطني العـــام رقـــم(قـــرار المـــ - ـــة رئـــیس 2015) لســـنة 36ؤتمر ال م.بشـــأن إقال

  حكومة اإلنقاذ الوطني.
م. بشــأن الموافقــة علــى 2015)لســنة 52قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  مقترح تقلیص حكومة اإلنقاذ الوطني.
م. بشـأن تمدیـد مـدة 2015)لسـنة 42قرار رئیس المؤتمر الوطني العام رقم ( -

  األول بمهام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة اإلنقاذ الوطني.تكلیف النائب 
وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي المعلـق رقـم  -

هــــــ. الموافـــــق  1437/صـــــفر /19)المنعقـــــد یـــــوم الثالثـــــاء بتـــــاریخ 234(
  م.2015/دیسمبر/1

  صدر القرار اآلتيأ
  )1المادة (

  ي على النحو اآلتي:یعاد تشكیل حكومة اإلنقاذ الوطن
  خلیفة محمد الغویل                  رئیس مجلس الوزراء -
  النائب األول لرئیس مجلس الوزراء    بدالمنعم عبداهللا الدالي        ع -
  النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء      محمد الحافر           إأحمد  -
  ؤون المؤتمر الوطني العام وزیر الدولة لش دالسالم أبوناجي   أسامة عب -
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  وزیر الدفاع المكلف  خلیف محمد الغویل              -
  وزیر الداخلیة    عبداللطیف محمد قدور        -
  وزیر الخارجیة والتعاون الدولي    على رمضان أبو زعكوك       -
  وزیر األشغال العامة   هشام محمد بالحاج             -
  وزیر التخطیط والتنمیة   التونسي     عبداللطیف البشیر -
  وزیر المالیة   نصر صالح محمد               -
  وزیر العدل  محمد القلیب          إمصطفى  -
  وزیر الحكم المحلي  مهند سعید یونس                -
  وزیر الصحة   الطاهر یوسف السنوسي         -
  التربیة والتعلیم وزیر     خلیفة مصباح الساروي        -
  وزیر التعلیم العالي صالح سلیم الفاخري              -
  وزیر االقتصاد  مفتاح على الفقي               -

  )2المادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ، وینشر بالجریدة الرسـمیة ، ویلغـى كـل 

  مایخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.   
  ر الوطني العام املؤمت

  صدر في طرابلس
  هـ.1437/ صفر/19بتاریخ

  م.01/12/2015الموافق
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  الوطني العام قرار املؤمتر
  م.2016) لسنة 1رقم (

  اإلذن بفتح اعتمادات شهرية  شأنب
  ة وتقرير بعض األحكاممؤقت

  املؤمتر الوطني العام
  بعد االطالع على:

م. 2011غســــــطس/ أ/ 03الدســــــتوري المؤقــــــت الصــــــادر فــــــي عــــــالن اإل -
 وتعدیالته.

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
قـــانون النظـــام المــــالي للدولـــة والئحـــة المیزانیــــة والحســـابات والمخــــازن،  -

 وتعدیالتها.
ـــــ 2000) لســـــنة 13القـــــانون رقـــــم ( - ـــــه ةمیالدی ، بشـــــأن التخطـــــیط والئحت

 التنفیذیة.
عــالن حالــة إم. بشــأن 2014) لســنة 44قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

 ني.النفیر والتعبئة العامة وتكلیف رئیس حكومة إنقاذ وط
ـــم ( - ـــام 2015) لســـنة 9القـــانون رق ـــة العامـــة للع م. بشـــأن اعتمـــاد المیزانی

 م. وتعدیالته.2015
م. بشــأن توزیــع مخصصــات 2015) لسـنة 140قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( -

 القطاعات بالباب الثالث وتعدیالته.
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ه. 1437/ ربیــــع اآلخــــر/ 02د یــــوم الثالثــــاء بتــــاریخ ) المنعقــــ235رقـــم (
 م.2016/ ینایر/ 12الموافق 

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

ت شــهریة مؤقتــة علــى أســاس ااذ الــوطني بفــتح اعتمــادقــیــؤذن لحكومــة اإلن
عشـــر جـــزءًا مـــن المیزانیـــة العامـــة للســـنة المالیـــة  ي) جـــزء مـــن اثنـــ1/ 12(

  م. على النحو التالي:2015
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ــع ــاب األول والراب : یــؤذن بالصــرف علــى البــابین األول والرابــع علــى الب
عشــر جــزءًا مــن القیمــة المعتمــدة بالمیزانیــة  ي) جــزء مــن اثنــ1/ 12أســاس (

م. وتعدیالتها مع ضرورة التقیـد بـالرقم الـوطني عنـد صـرف 2015العامة لسنة 
  المرتبات.

) 1/ 12س (: یـؤذن بالصـرف علـى البـاب الثـاني علـى أسـاالباب الثـاني
عشــر جــزءًا مــن القیمــة المعتمــدة مــن المیزانیــة العامــة لســنة  يجــزء مــن اثنــ

م. وتعـــدیالتها للقطاعـــات والجهـــات دون ســـواها وبمـــا ال تتجـــاوز قیمـــة 2015
.(   الصرف مبلغًا وقدره (مائة وخمسون ملیون دینار شهریًا

) 1/ 12: یـؤذن بالصـرف علـى البـاب الثالـث علـى أسـاس (الباب الثالـث
م. 2015عشر جزءًا من القیمة المعتمدة بالمیزانیـة العامـة لسـنة  يء من اثنجز 

م. بشـــأن توزیـــع 2015) لســـنة 140وتعـــدیالتها وقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (
مخصصات القطاعات بالبـاب الثالـث وتعدیالتـه، وبمـا ال تتجـاوز قیمـة الصـرف 

.(   مبلغًا وقدره (مائتي ملیون دینار شهریًا
ـــتم التقیـــ د بالصـــرف علـــى مشـــروعات البنیـــة األساســـیة الجـــاري علـــى أن ی

تنفیذها والمشروعات الجدیدة ذات الطابع االستعجالي دون سـواها، مـع مراعـاة 
  التوزیع الجغرافي لتلك المشروعات.

  المادة الثانیة
تتـــولى وزارة المالیـــة شـــهریًا تحدیــــد الجهـــات المســـتفیدة مـــن االعتمــــادات 

عشـــر جـــزءًا مـــن  ي) جـــزء مـــن اثنـــ1/ 12(الشـــهریة المؤقتـــة بمـــا ال یتجـــاوز 
  .ةمیالدی 2015اعتمادات السنة المالیة 

  المادة الثالثة
إلى أن یتم إقرار المیزانیة ال یجوز إجراء أي تعیینـات أو ترقیـات جدیـدة أمـا 
العـالوات السـنویة التــي تسـتحق وفــق القـانون فیــتم صـرفها وفقــًا ألحكامـه ولــو 

  كان ذلك قبل إقرار المیزانیة.
  لمادة الرابعةا

تخصـم المبــالغ المالیــة التــي یــتم تحویلهـا وفقــًا لهــذا القــرار، ممــا یخصــص  
م. وتتــولى وزارة 2016للجهــات المســتفیدة مــن المیزانیــة العامــة للســنة المالیــة 



  194رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

ــة العامــة للســنة  ــة إجــراء التســویات الالزمــة بعــد اعتمــاد قــانون المیزانی المالی
  م.2016المالیة 

  المادة الخامسة
ــة بوضــع الترتیبــات التــي تضــمن یقــو  ــا المركــزي ووزارة المالی م مصــرف لیبی

  توفیر السیولة الالزمة في حینها.
  المادة السادسة

ینتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة للعـام 
  میالدي. 2016

  المادة السابعة
میــع المعنیــین بــه م. وعلــى ج2016/ 01/ 01یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ 

  وضعه موضع التنفیذ وینشر في الجریدة الرسمیة.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 02بتاریخ: 
  م. 2016/ ینایر/ 12الموافق:



  195رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2016)لسنة 02رقم (

  بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة احلديدية من منصبه
  لوطني العام املؤمتر ا

  بعد االطالع على :
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
م.بشــأن تكلیــف رئــیس 2013) لســنة 122قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

دارة مشروعات السكة الحدیدیة.   ونائب رئیس جهاز تنفیذ وإ
لص إلیه المؤتمر الوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي المعلـق رقـم وعلى ماخ -

الموافـــق .هــــ1437/ربیـــع اآلخـــر/02) المنعقـــد یـــوم الثالثـــاء بتـــاریخ 235(
  م.2016/ینایر /12

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة(

ــدالرحیم موســى ارشــیده مــن منصــبه   بصــفته رئیســاً یعفــى الســید/ علــي عب
دارة مشـــروعات ال ســـكة الحدیدیـــة ویكلـــف نائبـــه الســـید/ عـــادل لجهـــاز تنفیـــذ وإ

محمد محمود الجمیل لمهام رئیس الجهاز إلى حین صدور قـرار بتكلیـف رئـیس 
  جدید.

  )2المادة(
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ، وینشر بالجریدة الرسـمیة وعلـى جمیـع 

  المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437/ربیع اآلخر/02ریخ: بتا

  م.2016/ینایر /12الموافق:



  196رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م.2016) لسنة 3رقم (

  م.2015) لسنة 58بتعديل القرار رقم (
  بشأن تعيني مستشارين باحملكمة العليا

  املؤمتر الوطني العام
  :ىبعد االطالع عل

  الته.م. وتعدی03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
ــــم ( - ــــا 1982) لســــنة 6القــــانون رق م. بشــــأن إعــــادة تنظــــیم المحكمــــة العلی

  وتعدیالته.
  م.بشأن نظام القضاء وتعدیالته.2006) لسنة 6القانون رقم ( -
م. بشــأن تعیــین رئــیس 2015) لســنة 50قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  للمحكمة العلیا.
.بشأن تعیـین مستشـارین م2015) لسنة 58قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( -

  بالمحكمة العلیا.
بتعـدیل القـرار رقـم .م2015) لسنة 61وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( -

  م. بشأن تعیین مستشارین بالمحكمة العلیا.2015) لسنة 28(
) 235لعـادي المعلـق رقـم (جتماعـه ااوعلى ما قـرره المـؤتمر الـوطني العـام ب -

  م.19/01/2016هـ. الموافق  1437/ربیع اآلخر/09المنعقد یوم بتاریخ 
  أصدر القرار اآلتي :

  )1( المادة
الصـادر عـن المـؤتمر الـوطني العـام  .م2015) لسـنة 58ب القرار رقم (سحی

بشأن تعیین مستشارین بالمحكمة العلیا سحبًا جزئیًا فیما یتعلـق بتعیـین السـید 
  تشار/عبدالقادر عبدالسالم المنساز.سمال

  )2( المادة
  یعین األستاذ/ عبدالقادر عبدالسالم المنساز، مستشارًا بالمحكمة العلیا.



  197رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )3( المادة
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ، وینشــر بالجریــدة الرســمیة ، وعلــى 

  یخالفه. كافة المعنیین به وضعه موضع التنفیذ ویلغى كل ما
  وطني العاماملؤمتر ال

  صدر في طرابلس
  هـ.1437/ربیع اآلخر/09بتاریخ: 
  م.2016/ینایر /20الموافق:

  
  
  
  



  198رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 5رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في  اإلعالن -
 .لداخلي للمؤتمر الوطني العامنظام اال -
وعلـى مــا خلـص إلیــه المـؤتمر الــوطني العـام فــي اجتماعـه العــادي المعلــق  -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم األحــــد بت ــــد ی ــــع اآلخــــر/ 14) المنعق ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

یــًا مــن عضــویة تقبــل اســتقالة الســید/ محمــد حمیــدة الصــغیر صــمود اعتبار 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ــه وضــعه وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وع ــین ب ــع المعنی ــى جمی ل

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24الموافق: 



  199رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 6رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3دستوري الصادر في ال اإلعالن -
 .نظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامال -
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم األحــــد بت ــــع اآلخــــر/ 14) المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

اعتباریــًا مــن عضـــویة  مرعـــي محمــد منصــور رحیـــلتقبــل اســتقالة الســید/ 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

یة وفـي یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـم
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24الموافق: 



  200رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 7رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  ؤمتر الوطني العامامل

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في  اإلعالن -
 .نظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامال -
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم األحــــد بت ــــع اآلخــــر/ 14) المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

اعتباریـــًا مـــن عضـــویة  محمـــد یـــونس أحمـــد المنفـــيتقبـــل اســـتقالة الســـید/ 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

قرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي یعمل بهذا ال
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24الموافق: 



  201رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 8قم (ر

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في  اإلعالن -
 .نظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامال -
وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي المعلـق  -

ه.  1437/ ربیـــع اآلخــــر/ 14م األحــــد بتـــاریخ ) المنعقـــد یـــو 235رقـــم (
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

اعتباریـــًا مـــن عضـــویة  فـــوزي رجـــب العقــاب عبـــداهللاتقبــل اســـتقالة الســـید/ 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24فق: الموا



  202رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 9رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في  اإلعالن -
 .نظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامال -
لعــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني ا -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم األحــــد بت ــــع اآلخــــر/ 14) المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

ــل نصــیب تقبــل اســتقالة الســید/  ــًا مــن عضــویة منصــف محمــد حوی اعتباری
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــا ــًا  علــى المفوضــیة العلی ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف لالنتخاب

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  ي طرابلس:صدر ف
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24الموافق: 



  203رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 10رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في  اإلعالن -
 .الوطني العامنظام الداخلي للمؤتمر ال -
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم األحــــد بت ــــع اآلخــــر/ 14) المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

ة اعتباریـًا مـن عضـوی صالح مسعود عبد السـالم میتـوتقبل استقالة السید/ 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ــع الم ــى جمی ــه وضــعه وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل ــین ب عنی

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24الموافق: 
  



  204رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2016) لسنة 11رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.2011/ 8/ 3صادر في الدستوري ال اإلعالن -
 .نظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامال -
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم األحــــد بت ــــع اآلخــــر/ 14) المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

اعتباریــًا مــن  عبــد الجلیــل محمــد عبــد الجلیــل الزاهــيالة الســید/ تقبــل اســتق
  عضویة المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ذة بالخصوص.للتشریعات الناف
  )3المادة (

لرسـمیة وفـي یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة ا
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  ه.1437/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ: 

  م.2016/ ینایر/ 24الموافق: 



  205رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ةميالدي 2016) لسنة 1رقم (

  قودجلنة قيد حمرري الع
بشأن محرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم  -

  والئحته التنفیذیة.
وعلــى الطلبــات المقدمــة مــن ذوي الشــأن والمســتندات المرفقــة بهــا الدالــة  -

  على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.
ـــم ( - ـــد رق ـــة القی ـــى محضـــر اجتمـــاع لجن ـــاریخ 1وعل ـــع اآلخـــر16) بت / / ربی

  م.2016/ 1/ 26ه. الموافق 1437
  قــررت

  1مادة 
ینقل السید/ فرج قاسم عبد المجید، محرر عقود بمحكمـة اسـتئناف مصـراتة 

  للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2مادة 

بمكتـــب الســـید/  اً ینقـــل الســـید/ آدم ســـلیمان امحمـــد، محـــرر عقـــود مســـاعد
بمكتـب السـید/ العیسـاوي  اً ر عقود مسـاعدحسین أبو القاسم سعید، للعمل محر 

  محمد فرج بناء على طلبه.
  3مادة 

  -یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
 مریومة محمد بركة      محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. .1
 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.   طارق نوح خلیفة      .2
 محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.  أحمد    نجالء صالح  .3

  4مادة 
بمكتــب  اً یلغــى قیــد الســیدة/ ابتســام عبــداهللا القمــاطي، محــرر عقــود مســاعد

  السید/ ربیع سلیمان الشماخي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.



  206رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  5ادة م
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیـر العـدل، وینشـر فـي 

  الجریدة الرسمیة.
                      

                 املستشار                        
                                                                  حممود حممد الكيش               

  يعتمد        رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
  مصطفى احممد القليب                                                     

  وزير العدل                                                                
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  207رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل

 


