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  م2013لسنة ) 7(قانون رقم 
  م2013 امليزانية العامة للدولة للعام  اعتماديف شأن

  :املؤمتر الوطني العام 
  :بعد االطالع على 

  .تعديالتهو. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
 . وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديالته-
بتخـصيص بعـض المـوارد      . م1970لـسنة   ) 127(ون رقم   ـوعلى القان  -

 .لالحتياطي العام
 .بشأن الدين العام على الخزانة العامة. م1986لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -
 .بشأن التخطيط. م2000لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
لدولة لبشأن اعتماد الميزانية العامة     . م2012لسنة  ) 20( وعلى القانون رقم     -

 . م2012للعام 
 ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه المنعقـد بتـاريخ        وعلى -

 .م19/03/2013
  :تي  اآلالقانونأصدر 

 

ستة وسـتون مليـار     (دينار) 66,861,514,000( وز إنفاق مبلغ وقدره   ـيج
 طبقـاً   ) عشر ألـف دينـار     ةوثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وأربع     

األغراض الواردة به وفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا        للجدول المبين أدناه و   
القانون والمعتمدة من المؤتمر الوطني العام لكافة الوزارات والهيئات والجهات          

  .م2013والمؤسسات العامة خالل السنة المالية 
المبلغ المخصص   انـــــــــالبي  الباب

  )بالدينار(
  20,791,302,000  المرتبات وما في حكمها  األول
  10,762,362,000  النفقات التسييرية والتشغيلية  الثاني
  19,300,000,000  مشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإلعمار  الثالث
  10,607,850,000  نفقات الدعم وموازنة األسعار  الرابع

  5,400,000,000  احتياطي الميزانية العامة
  66,861,514,000  يــــــاإلجمال
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فاق المبالغ التي لم يتم إنفاقها من الباب الثالث والتي صـدرت  ا يجوز إن  ـكم
وذلك استثناء مـن    . م2012للعام المالي   ) مسيلة وغير مسيلة  (تفويضات مالية   

بشأن التخطيط وتعتبر   . م2000لسنة  ) 13(المادة الثانية عشر من القانون رقم       
ـ     ،  من مخصصات الباب الثالث    اًجزء ات العامـة   على أن تلتزم القطاعات والجه

مدعمـة   . م31/12/2012بتقديم أرصدتها الدفترية والمصرفية كما هـي فـي          
بمذكرة تسوية وكشف حساب المصرف لوزارتي التخطيط والمالية وفقاً للنماذج          

، كما يجوز لوزير التخطيط بالتنسيق مع القطاعات المعينة       ، المعدة لهذا الغرض  
   ذكور لدعم مخصـصات المـشروعات      لة من العام الم   إعادة تدوير المبالغ المرح

وفي كل األحوال ال يـتم      ، ذات األهمية التي تلبي االحتياجات األساسية للمواطن      
   إال بعـد صـدور     . م2012لة من ميزانية العام المالي      الصرف من المبالغ المرح

  .التفويض المالي الالزم
 

انون من اإليرادات المتوقع    ي النفقات المبينة بالمادة األولى من هذا الق       ـتغط
ومن جزء من المبالغ التي يتم التفـويض   . م2013تحصيلها خالل السنة المالية     

علـى النحـو المبـين      . م2012بها من مخصصات الباب الثالث للعام المـالي         
  : بالجدول التالي

  مصادر تمویل المیزانیة
  )بالدينار(المبلغ  البيـــــــــــان  م.ر
  58,397,355,000  لنفطية بعد الخصم العامصافي الموارد ا  1
  4,363,000,000  م2012الرصيد المتبقي من الميزانية العامة للعام   2
  4,101,159,000  اإليرادات السيادية والمحلية  3

ة ـ الضرائب علـى دخـل األنـشطة االقتـصادي         -أ
 ةـوضريبة الدمغ

900,000,000    

    750,000,000  ةـ الرسوم الجمركي-ب
    318,565,000  م الخدمة العامة رسو-ج
    400,000,000  االتــــــ االتص-د

    500,000,000   توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي-هـ
    259,000,000   إيرادات صندوق موازنة األسعار –و
    973.594.000   إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية-ز

  66,861,514,000    اإلجمالي
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دينـار مـن   ) 3,073,545,000(ى أقساط الدين العام بمبلـغ وقـدره         ـتغط
وفقـاً  . م1986لـسنة   ) 15(اإليرادات النفطية استثناء من أحكام القانون رقـم         

  .للجدول التالي
)بالدینار (المبلغ المخصص   انـــــــــــــــــــالبیــ  

 61,470,900,000  إجمالي الموارد النفطية
 3,073,545,000  الدين العاممقابل % 5يخصم 

 58,397,355,000  صافي الموارد النفطية
  

ويستخـدم المبلغ المخصص للدين العام لسداد االلتزامات القائمة على الخزانـة العامـة       
  : وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه 

  )بالدینار(المبلغ   البیــــــــــــــــــــــان  م.ر
  627,000,000  صندوق التقاعد  1
  100,000,000  صندوق ضمان اإلقراض  2
  1,000,000,000  سداد قرض المؤسسة الوطنية للنفط  3
  143,350,000  قرض النهر الصناعي  4
  213,470,314  صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي  5
  150,000,000  تصفية الشركات العامة واألجهزة المنحلة  6

قـانون  (ة والوحدات اإلنتاجية والعقارات     تعويضات األموال المؤمم    7
  )4رقم

588,176,914  

  251,547,772  *االلتزامات األخرى  8
  3,073,545,00  اإلجمـــــــــــــــــالي

  .يوزع المبلغ وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية
  

 

بشأن تخصيص بعـض    . م1970لسنة  ) 27(استثناء من أحكام القانون رقم      
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحـصلة        ، الموارد لالحتياطي العام  

من اإليرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القـانون بالحـسابات             
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كما يتولى المصرف تزويد كـل مـن        ، الخاصة باألوجه المقررة بموجب أحكامه    
المحاسبة والمؤتمر الوطني العام في نهايـة       وزارتي التخطيط والمالية وديوان     

  . كل شهر بكشف الحساب الذي يبين حركة الميزانية العامة وكذلك الرصيد
 

وز التصرف في أي زيادة في اإليرادات النفطية وغير النفطيـة عمـا         ـال يج 
هو مقدر لها إال بعد تقديم مقترح من مجلس الوزراء واعتماده مـن المـؤتمر               

  .لوطني العاما
 

ى وزارة المالية حصر جميع األرصدة الدفترية ألبواب الميزانية العامة          ـتتول
بحسابات الخزانة العامة والجهات العامـة الممولـة مـن          . م31/12/2012في  

الخزانة العامة بما في ذلك أرصدة الباب الثالث وإيداعها في الحساب الحتيـاطي   
صرف فيها إال بعد موافقة المؤتمر الوطني العام بناء علـى           وال يجوز الت  ، العام

  .عرض من مجلس الوزراء
 

ى الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات المنفذة لميزانيـة          ـتتول
توزيع المخصصات المعتمدة لها فـي هـذا القـانون علـى            ) الباب الثالث (التنمية  

وفقاً للموقف التنفيـذي لكـل      ) ونوعية، كمية(هداف  مشروعات وبرامج محددة األ   
أخذاً في االعتبار التوزيع الجغرافي وكـذلك المـشروعات التـي  تلبـي              ، مشروع

االحتياجات العاجلة للمواطن وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطـيط علـى أن تعتمـد              
على الميزانية التفصيلية للمشروعات والبرامج بالقطاعات من مجلس الوزراء بناء          

  .اقتراح من وزير التخطيط في مدة أقصاها شهر من صدور قانون الميزانية
 

  أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم اإليـرادات أو           ذاختاوز  ـال يج 
بحفظهـا   توقيت تحصيلها وال يجوز ألي جهة مكلفة بجباية اإليرادات العامة أو          

تغطية نفقات أي جهة     أو، ء المقاصة بشأنها  إجرا استقطاع أي مبلغ أو    خصم أو 
جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكـام    بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو       

  .من هذا القانون) الخامسة(المادة 
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ى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مـستندية     ـيتول
ا ملتي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل في       داخلية وخارجية لاللتزامات ا   

بحيث تمول مباشـرة مـن حـسابات       ، يخصه بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة     
الخزانة العامة وبمراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص          

ويتولى مصرف ليبيـا المركـزي التنـسيق مـع          ، المعتمد في الميزانية العامة   
رف المختص والجهة المـستفيدة إلعـداد التـسويات الـشهرية لحركـة             المص

 المالية والتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة       اوتتولى وزارت ، االعتمادات
  .بالتسويات الشهرية بناء على ذلك

 

وعليها أن تتقيد بالنمـاذج  ، على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة      
  .هية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاالمال

 

ى الجهات التي تتولى جباية اإليرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم           ـعل
بتوريدها إلى خزائن ومكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمنـاطق أو الخزانـة          

نهاية الشهر وعلى كافـة الجهـات الممولـة مـن           العامة خالل عشرة أيام من      
مة إخطار وزارة المالية بالحسابات المفتوحة لدى المـصارف فـي           االخزانة الع 

ويحضر فـتح أي حـسابات مـصرفية        ، خالل شهر من صدور قانون الميزانية     
  .للجهات العامة إال بإذن من وزارة المالية

 

من هذا القـانون بتزويـد   ) 1(وجب أحكام المادة تلتزم الجهات التي تمول بم    
وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها واإليرادات المحصلة في نطاقهـا           
وكذلك خالصة الحسابات الشهرية قبل نهاية األسبوع الثاني من الشهر التـالي            

ـ ) نفقات التنمية (وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث         اة  بمواف
) النـصف سـنوية والـسنوية     (وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية       

 من الالئحة التنفيذية للقـانون رقـم        ةالمنصوص عليها في المادة الحادية عشر     
ويكون إصدار التفويضات الماليـة خـالل       ، بشأن التخطيط . م2000لسنة  ) 13(
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ولـوزيري  ، لتقارير المطلوبـة  الفترة الالحقة لآلجال المحددة مشروطاً بتقديم ا      
ا يخصه اتخاذ اإلجـراءات المناسـبة لـضمان تقـديم          مالمالية والتخطيط كل في   

  .رير المشار إليها في المواعيد المحددةاالتق
 

ى وزير المالية أومن يخولـه إصـدار التفويـضات الماليـة لتنفيـذ              ـيتول
كمـا يتـولى وزيـر    ، هذا القـانون مخصصات الباب األول والثاني والرابع من    

التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءاً على طلب الجهة           
  . وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، المعنية

 

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهالكها مـن            
 ذلك الكهرباء والمياه واالتـصاالت والمحروقـات مـن          الخدمات العامة بما في   

  .مخصصاتها المدرجة لهذه األغراض بالميزانية
 

زم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تـضمن           ـيلت
توفير السيولة المالية الالزمة في حدود االعتمادات المدرجة بالميزانية العامـة           

على أن تتم التسوية على مرحلتين األولـى مـع          ، عيدها دون أي تأخير   في موا 
والثانية مع انتهاء السنة المالية وبمراعاة أحكـام المـادة          ، نهاية الربع الثالث  

  .من هذا القانون) التاسعة(
 

ق إيرادات الميزانية العامة في حـدود المخصـصات المعتمـدة وفقـاً             ـتنف
لمالية النافذة ويجب أن تعطى األولوية في تنفيذ الميزانيـة لبـسط            للتشريعات ا 

األمن وصرف المرتبات وموازنة األسعار ونفقـات العـالج وتنميـة المـوارد             
  .البشرية ومشروعات البنية األساسية
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وفي جميع األحوال ال تتحمل الخزانة العامة أية التزامـات ماليـة تنـشئها              
ويتحمـل المتـسبب    . انون بالمخالفة ألحكامـه   الجهات الخاضعة ألحكام هذا الق    

  .المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه األحكام
  

 

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النـسب            
بشأن التخطـيط   . م200 0لسنة) 13(المعتمدة في الالئحة التنفيذية للقانون رقم       

الوزير المختص أو رئيس مجلس اإلدارة في الجهاز أو الجهة وما في           بقرار من   
 ذلك بقرار من مجلس الوزراء      فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة يتم      ، حكمها

  . على عرض من وزير التخطيطبناء
ويجوز لوزير المالية عند االقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يـأذن بـأي              

د مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخـل اعتمـادات   تجاوز في اعتماد أحد البنو  
  .الباب ذاته

كما يتولى إصدار قرارات النقل من مخصصات قطاع آلخر بالميزانيـة بعـد             
وفي جميع األحوال يجـب التقيـد بالتـشريعات         ، موافقة المؤتمر الوطني العام   

  .النافذة والخاصة بالمناقلة
  

 

 على طلب مـن وزيـر الماليـة إيقـاف بعـض             بناء يجوز لمجلس الوزارة  
المصروفات أو الحد منها بحسب األحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة             

  .المالية للدولة تستلزم هذا اإلجراء
  

 

تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في            
وفقاً لألسـس والضوابط التي يقترحها مجلس الـوزراء بعـد          الميزانية العامة   

  : اعتمادها من المؤتمر الوطني العام موزعة حسب اآلتي
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 .مليار دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة) 3( مبلغ -1
 .اءـالوة األبنـار لسداد عـمليار دين) 2.4( مبلغ -2

 

لتخطيط والحكم المحلـي بالتنـسيق مـع كافـة          ى وزارات المالية وا   ـتتول
الوزارات والجهات التي لها مخصـصات بالميزانيـة العامـة إعـادة توزيـع              

اإلجراءات التنفيذية في أعمـال    ذ  اخمخصصاتها المبينة وفق هذا القانون حال ات      
التشريعات المنظمة لإلدارة المحلية بحيث تخـصص المبـالغ التـي سـتتولى             

محلية تنفيذها وفقاً ألبواب الميزانية وعرضها على مجلـس         الوحدات اإلدارية ال  
  .الوزراء العتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة

 

زم الحكومة باتخاذ اإلجراءات العاجلة والسريعة بتفعيل منظومة الـرقم          ـتلت
  . لدولةالوطني لجميع العاملين بكافة القطاعات العامة التابعة ل

وز لها اعتباراً من تاريخ نهاية شهر أغسطس الصرف من البنـود            ـوال يج 
المدرجة في الباب األول من الميزانية العامة إال بنـاء علـى منظومـة الـرقم                

  .يـالوطن
 

زم الحكومة بإقفال الميزانيات السابقة وتقديم الحسابات الختامية عنهـا          ـتلت
  . م31/12/2013قبل تاريخ 

 

تلتزم الحكومة بتقديم مشروع متكامل لتحويل الدعم السلعي إلى دعم  نقـدي         
  .م31/8/2013لكافة أفراد الشعب الليبي وهيكلية المرتبات في مدة أقصاها 

 

ـ            ذا تسـري التشريعـات النافذة بالخصـوص فيما لم يرد بشأنه نص في ه
  .القانـون
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ـ ، ينشـر هـذا القانـون فـي الجريـدة الرسميـــة       ـ  ـويعم ـ  ل ب ن ه م
  .تاريــخ صــدوره

  
  

  ليبــيا . العاماملؤمتر الوطني 
  

  :صدر في طرابلس
  .م2013/مارس/20:  بتاريخ-
  .هـ1434/ جمادى األول/8:  الموافق-
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  البيـــــــــان  .ت
االيرادات على أساس 

)دوالرللبرميل90(  
 58,397,355,000  صافي االيرادات النفطية  1
 4,101,159,000  االيرادات السيادية والمحلية  2
 4,363,000,000  م2012جزء من الرصيد المتبقي من الميزانية العامة للعام   2

 66,861,514,000  المجمــــوع
 

 1 

 

مبلغ بالدينار ال  البيـــــــــان  .ت  
 61,470,900,000  اإليرادات النفطية   1
 3,073,545,000  الدين العام  2

 58,397,355,000  صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام

 2 

 

 المبلغ بالدينار  البيـــان  .ت
 900,000,000  ل األنشطة االقتصادية وضريبة الدمغةالضرائب على دخ  1
 750,000,000  الرسوم الجمركية  2
  318,565,000  رسوم الخدمات العامة  3
 400,000,000  االتصاالت  4
 500,000,000  توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي   5
 259,000,000  إيرادات صندوق موازنة األسعار  6
 973,594,000  المبيعات النفطية إيرادات السوق المحلي من   7

 4,101,159,000  اإلجمـــــــــــــــــالي
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)بالدينار (المبلغ   البيـــان  الباب  
 20,791,302,000  المرتبات وما في حكمها  األول
 10,762,362,000  النفقات التسييرية والتشغيلية  الثاني
 19,300,000,000  برامج التنمية وإعادة اإلعمارمشروعات و  الثالث
 10,607,850,000  نفقات الدعم وموازنة األسعار  الرابع
 5,400,000,000  ةـــة العامــي الميزانيــاحتياط

 66,861,514,000  اإلجمالي
 

1 

2013 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  جھــةاسم ال
ــام   ــوطني الع ــؤتمر ال الم

  258,100,000  478,300,000  1,650,000  هـوالجهات التابعة ل

ــوزراء   ــة ال ــوان رئاس دي
  58,650,000  63,810,000  4,500,000  هـوالجهات التابعة ل

ــات   ــة والجه وزارة الداخلي
  220,500,000  2,653,700,000  84,000,000  اـالتابعة له

وزارة العدل والجهات التابعة    
  132,700,000  409,930,000  21,000,000  اـله

ــاون  ــة والتع وزارة الخارجي
  377,600,000  297,780,000  8,800,000  الدولي والجهات التابعة لها

وزارة المالية والجهات التابعة   
  1,761,300,000  375,372,500  25,000,000  اـله

 التابعة وزارة الصحة والجهات
  1,070,210,000  2,139,866,000  16,090,000  اـله

وزارة التربيـــة والتعلـــيم 
  277,160,000  5,870,005,000  0  اـوالجهات التابعة له

ــات  ــصناعة والجه وزارة ال
  16,550,000  90,530,000  6,025,000  اـالتابعة له
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ــل   ــالت والنق وزارة الموص
  34,300,000  184,095,000  100,170,000  اـوالجهات التابعة له

وزارة الزراعــة والثــروة  
الحيوانية والبحرية والجهـات   

  اـالتابعة له
8,140,000  507,506,000  48,007,000  

وزارة الــشؤون االجتماعيــة 
  541,650,000  204,800,000  0  اـوالجهات التابعة له

ــشؤون  ــاف وال وزارة األوق
  45,300,000  135,750,000  5,000,000  اإلسالمية والجهات التابعة لها

ــق   ــكان والمراف وزارة اإلس
  14,400,000  175,018,200  1,900,000  اـوالجهات التابعة له

ــات  ــصاد والجه وزارة االقت
  24,830,000  98,770,000  13,000,000  اـالتابعة له

ــات   ــيط والجه وزارة التخط
  11,400,000  31,350,000  450,000  اـالتابعة له

عة  وزارة الدفاع والجهات التاب   
  1,507,800,000  3,533,700,000  1,000,000  لها

وزارة رعاية أسر الـشهداء     
  145,000,000  3,250,000  0  والمفقودين

وزارة النفط والغاز والجهات    
 2,411,000,000  1,170,500,000  0  التابعة لها

ــل  ــل والتأهيـ وزارة العمـ
  والجهات التابعة لها

2,100,000  
  785,080,000  18,135,000  

  
ارة الحكم المحلي والجهات    وز

  التابعة لها
5,000,000  

  
218,000,000  

  
529,000,000  

  
  10,000,000  11,000,000  0  وزارة االتصاالت والمعلوماتية

وزارة التعليم العالي والبحـث    
  652,020,000  1,049,717,000  9,770,000  العلمي والجهات التابعة لها

ــة   ــشباب والرياض وزارة ال
  132,000,000  23,277,500  0  عة لهاوالجهات التاب

ــع   ــة والمجتم وزارة الثقاف
  22,950,000  138,365,000  700,000  المدني والجهات التابعة لها
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وزارة اإلعالم والجهات التابعة 
  77,500,000  68,300,000  3,120,000  لها

ــات  ــاء والطاق وزارة الكهرب
  2,500,000  2,000,000  0  المتجددة والجهات التابعة لها

ــة  ــوارد المائيـ وزارة المـ
  4,800,000  10,100,000  1,000,000  والجهات التابعة لها

  352,000,000  1,500,000  0  وزارة الدولة لشؤون الجرحى

ــات   ــسياحة والجه وزارة ال
  5,000,000  59,929,800  150,000  التابعة لها

  10,762,362,000  20,791,302,000  318,565,000  اإلجمالي
 

1 1 
 

 
  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة

  73.600.000  63.800.000  0  المؤتمر الوطني العام
  28.000.000  75.000.000  1.500.000  ديوان المحاسبة
  5.000.000  20.800.000  100.000  المحكمة العليا

  1.000.000  1.200.000  0  مجلس التخطيط الوطني
  1.000.000  12.300.000  0  مجالس التخطيط بالمناطق

  50.000.000  290.000.000  0  جهاز المخابرات الليبية
  2.500.000  1.200.000  50.000  مجلس الثقافة العام
  4.000.000  1.850.000  0  دار اإلفتاء الليبية

الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة 
  1.000.000  950.000  0  والوطنية

المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق 
  4.000.000  1.000.000  0  اإلنسان

  7.000.000  8.000.000  0  هيئة مكافحة الفساد
  1.000.000  2.200.000  0  هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية

  80.000.000  0  0  المفوضية العليا لالنتخابات
  258.100.000  478.300.000  1.650.000  اإلجمالي
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1 2 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  8.000.000  5.000.000  0  دیوان رئاسة الوزراء

  600.000  2.200.000  0  الھیئة العامة للمعلومات
  1.000.000  3.750.000  0  مؤسسة الطاقة الذریة

  10.000.000  3.400.000  0  ھیئة شؤون المحاربین
  1.750.000  1.800.000  0  الھیئة اللیبیة لإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة

  3.500.000  5.300.000  3.000.000  الھیئة العامة للبیئة
  800.000  510.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  2.500.000  20.500.000  1.500.000  مركز البحوث النوویة
  500.000  950.000  0  یاسات اإلشعاعیة والتدریبمركز التحالیل والق

  2.200.000  4.100.000  0  المجلس الوطني للتطویر االقتصادي
  10.000.000  0  0  الزیارات والمؤتمرات

المركز اللیبي للمحفوظات والدراسات 
  3.800.000  2.300.000  0  التاریخیة

  7.000.000  2.400.000  0  مشروع الرقم الوطني
  2.500.000  9.000.000  0  ط العمرانيمصلحة التخطی

  4.500.000  2.600.000  0  مركز المدینة للوسائط المتعددة
  58.650.000  63.810.000  4.500.000  اإلجمالــــــــــــــي

 

1 3 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  101.000.000  1.273.000.000  15.000.000  وزارة الداخلیة

  55.000.000  909.000.000  15.000.000  وزارة الداخلیة بالمناطق

  12.000.000  127.000.000  1.500.000  ھیئة السالمة الوطنیة

  28.000.000  154.000.000  2.500.000  مصلحة األحوال المدنیة

ؤثرات    درات والم ة المخ از مكافح جھ
  العقلیة

0  49.000.000  8.000.000  

  13.000.000  130.000.000  50.000.000  مصلحة الجوازات والجنسیة
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  2.500.000  11.000.000  0  جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة اآلثار

  1.000.000  700.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  220.500.000  2.653.700.000  84.000.000  اإلجمالــــــــــــــــي

مليون دينار للهجـرة غيـر      ) 15(اب الثاني لوزارة الداخلية مبلغاً وقدره       تتضمن مخصصات الب  
  .الشرعية

مليون دينار تمثـل مرتبـات   ) 118(تتضمن مخصصات الباب األول لوزارة الداخلية مبلغاً وقدره     
  .اإلدارة العامة للمعلومات

1 4 
 

  الباب الثاني  اب األولالب  اإلیرادات  اسم الجھة
  48.700.000  242.000.000  6.000.000  وزارة العدل

  10.000.000  23.500.000  15.000.000  مصلحة التسجیل العقاري
  2.000.000  17.000.000  0  إدارة قضایا الحكومة

  3.000.000  5.000.000  0  مركز الخبرة القضائیة والبحوث
  50.000.000  120.000.000  0  جھاز الشرطة القضائیة

  3.000.000  1.480.000  0  المعھد العالي للقضاء
  1.000.000  950.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  15.000.000  0  0  القضایا الخارجیة
  132.700.000  409.930.000  21.000.000  اإلجمالي

1 5 

 

  الباب الثاني  الباب األول  إلیراداتا  اسم الجھة
  70.000.000  23.000.000  800.000  وزارة الخارجیة والتعاون الدولي

  125.000.000  273.000.000  8.000.000  السفارات والقنصلیات بالخارج
  200.000  600.000  0  صندوق لیبیا للمساعدات والتنمیة

الھیئة الوطنیة لمتابعة تنفیذ اتفاقیة حظر 
  2.400.000  1.180.000  0  حة الكیمیائیةاألسل

  150.000.000  0  0  االشتراكات والمساھمات الدولیة
  30.000.000  0  0  العمل السیاسي

  377.600.000  297.780.000  8.800.000  اإلجمالي

للملحقـين  ) مخصصات الباب األول والثـاني    (تتضمن مخصصات السفارات والقنصليات بالخارج      
  .ن والصحيين وموظفي جهاز المخابرات ووكالة األنباء الليبيةالتجاريين والعماليي
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1 6 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  12.000.000  8.200.000  0  وزارة المالیة

مخصصات الشركة العامة لخدمات 
  48.000.000  0  0  المراكز اإلداریة مقابل عقود صیانة

  25.000.000  117.522.500  0  مراقبات الخدمات المالیة بالمناطق
  23.000.000  134.000.000  0  مصلحة الجمارك
  10.000.000  62.000.000  0  مصلحة الضرائب

  10.000.000  15.000.000  25.000.000  مصلحة أمالك الدولة
  1.700.000  800.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  30.000.000  34.000.000  0  لمراقبین المالیین بالخارجمخصصات ا
صندوق تصفیة الشركات العامة واألجھزة 

  600.000  3.850.000  0  المنحلة

  350.000.000  0  0  األحكام القضائیة
  1.226.000.000  0  0  المتفرقات

مرتبات وقروض محدودي الدخل وشھداء 
  25.000.000  0  0  الواجب

  1.761.300.000  375.372.500  25.000.000  اإلجمالي
  .مليون لسداد ديون عالج الجرحى بالخارج) 500(يتضمن بند المتفرقات مبلغ 

مليـون دينـار لتجهيـز      ) 3(من ضمن مخصصات الباب الثاني لمراقبات الخدمات المالية مبلغ          
  .المراقبات والمكاتب المستحدثة

ه مليون دينار لسداد التزامات المراقبين يتضمن مخصصات المراقبين الماليين بالخارج مبلغاً وقدر    
  .الماليين بالخارج عن سنوات سابقة

1 7 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  42.000.000  4.200.000  250.000  وزارة الصحة

  40.000.000  1.074.000.000  300.000  الصحة بالمناطق
  11.500.000  8.750.000  0  جھاز اإلمداد الطبي

  354.000.00  0  0  العالج بالخارج
  2.000.000  60.000.000  0  استجالب عناصر طبیة وطبیة مساعدة

  250.000.000  0  0  تحسین الخدمات الصحیة والعالجیة
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  4.000.000  11.000.000  8.000.000  مركز الرقابة على األغذیة واألدویة
  4.500.000  18.000.000  3.000.000  كز الوطني لمكافحة األمراضالمر

  1.000.000  1.700.000  0  البرنامج الوطني لزراعة األعضاء
  500.000  960.000  120.000  مجلس التخصصات الطبیة

  3.000.000  3.750.000  500.000  جھاز خدمات اإلسعاف
  1.000.000  640.000  0  معھد تنمیة القوى العاملة الطبیة

  350.000  380.000  0  مركز المعلومات والتوثیق الصحي
  14.900.000  7.400.000  0  الجھات المستحدثة بقطاع الصحة

  570.000  66.000  0  المجلس الوطني لتحدید المسؤولیة الطبیة
  1.200.000  240.000  0  البرنامج الوطني لزراعة القرنیة

  730.520.000  1.191.086.000  12.170.000  اإلجمالي
  

  )7-1(جدول رقم يتبع 
  وزارة الصحة والبيئة واجلهات التابعة هلا

  
  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة

  8.700.000  30.000.000  20.000  مركز البطنان الطبي
  5.000.000  22.000.000  125.000  مستشفى الثورة التعلیمي البیضاء

  18.000.000  41.000.000  100.000  مركز بنغازي الطبي
  7.000.000  21.000.000  50.000  مستشفى الجمھوریة

  6.400.000  23.000.000  50.000  مستشفى الجالء للجراحة والحوادث بنغازي
  3.500.000  14.000.000  50.000  مستشفى األطفال بنغازي

مستشفى النھر لطب وجراحة العیون 
  1.600.000  5.000.000  0  بنغازي

  2.800.000  11.000.000  10.000  أكتوبرمستشفى السابع من 
  9.000.000  20.700.000  50.000  مستشفى ابن سینا
  8.000.000  17.000.000  20.000  مركز سبھا الطبي

  5.000.000  13.200.000  50.000  مستشفى غریان المركزي التعلیمي
  4.000.000  19.000.000  50.000  مستشفى الزاویة المركزي

  4.000.000  18.500.000  25.000  یميمستشفى صبراتھ التعل
  4.000.000  8.600.000  10.000  المعھد القومي لعالج األورام صبراتھ

  4.250.000  12.000.000  20.000  مستشفى الزھراء التخصصي
  21.000.000  78.000.000  100.000  مركز طرابلس الطبي

  19.000.000  54.800.000  50.000  مستشفى طرابلس المركزي
  2.000.000  7.700.000  20.000  العیونمستشفى 

  4.800.000  16.200.000  0  مستشفى الجالء لألطفال
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  4.000.000  18.300.000  20.000  مستشفى الجالء للوالدة
  3.3000.000  5.700.000  20.000  مستشفى طب الفضاء واألعماق

  2.000.000  8.000.000  0  مستشفى الحروق والتجمیل
  2.500.000  6.200.000  30.000  سكرالمركز الوطني ألمراض ال

  8.500.000  21.500.000  30.000  مستشفى الحوادث أبو سلیم
  2.200.000  3.400.000  0  مستشفى أبي ستة لألمراض الصدریة

  4.300.000  17.800.000  10.000  المركز الوطني للقلب تاجوراء
  7.200.000  26.800.000  20.000  مستشفى علي عمر عسكر

  12.000.000  21.000.000  200.000  تھ المركزيمستشفى مصرا
  4.800.000  11.500.000  40.000  مستشفى الخمس العام

  4.800.000  11.300.000  20.000  مستشفى زلیتن المركزي
  8.000.000  18.400.000  50.000  مستشفى الخضراء

  201.650.000  602.600.000  1.240.000  اإلجمالي

 

 

1 7 

 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  2.800.000  13.500.000  30.000  مستشفى الوحدة درنة

  550.000  2.900.000  0  مستشفى القبة
  600.000  2.000.000  0  مستشفى التمیمي
  600.00  2.350.000  0  مستشفى البردي

  500.000  3.000.000  0  مستشفى عمر المختار
مستشفى شحات لعالج الدرن واألمراض 

  الصدریة
0  2.300.000  1.700.000  

  500.000  2.800.000  0  مستشفى سوسة
  5.000.000  13.500.000  5.000  مستشفى المرج

  500.000  1.800.000  0  مستشفى توكرة العقوریة
  500.000  2.750.000  0  مستشفى األبیار

  2.800.000  6.200.000  0  ض الصدریةمستشفى الكویفیة لألمرا
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مركز جراحة المسالك البولیة واألنف واألذن 

  والحنجرة
4.000  6.700.000  3.300.000  

  11.000.000  16.000.000  10.000  مستشفى الھواري العام بنغازي

  4.300.000  6.350.000  0  مستشفى األمراض النفسیة بنغازي

  1.200.000  3.000.000  5.000  مركز طب وجراحة القلب بنغازي

  300.000  1.400.000  0  مركز بنغازي لألشعة التشخیصیة والعالجیة

  3.500.000  6.400.000  0  مركز خدمات الكلى بنغازي

  11.300.000  3.550.000  0  مركز األمراض الساریة والمناعة بنغازي

  600.000  2.000.000  0  العیادة المركزیة لألسنان بنغازي

  1.300.000  980.000  250.000  لمرجعي بنغازيالمختبر الطبي ا

  3.000.000  1.700.000  0  مصرف الدم بنغازي

  650.000  2.000.000  0  مستشفى سلوق

  500.000  1.650.000  0  مستشفى قمینس

  1.400.000  3.900.000  20.000  مستشفى جالو العام

  1.800.000  4.500.000  0  مستشفى الكفرة

  900.000  2.970.000  5.000  مستشفى تازربو

  500.000  2.800.000  0  مستشفى بن جواد

  1.400.000  5.000.000  0  مستشفى العافیة ھون

  900.000  2.700.000  0  مستشفى ودان

  1.650.000  6.900.000  0  مستشفى مرزق العام

  1.300.000  4.950.000  0  مستشفى تراغن

  2.800.000  7.850.000  0  مستشفى أوباري

  1.400.000  9.750.000  15.000  مستشفى براك

  1.400.000  5.700.000  6.000  مستشفى برقن

  1.400.000  5.100.000  0  مستشفى ادري
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  2.000.000  1.500.000  0  مصرف الدم سبھا

  1.800.000  5.300.000  5.000  مستشفى األصابعة

  77.650.000  173.750.000  355.000  اإلجمالي
 
 

1 7 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  1.800.000  7.800.000  0  مستشفى الزنتان

  1.250.000  3.450.000  0  مستشفى جادو
  3.500.000  4.950.000  50.000  مستشفى نالوت المركزي

  640.000  1.680.000  0  مستشفى الحرابة
  700.000  3.380.000  0  مستشفى تیجي
  650.000  1.860.000  0  مستشفى كاباو

  2.000.000  7.350.000  5.000  مستشفى بني ولید العام
  1.600.000  5.520.000  0  مستشفى یفرن العام

  1.200.000  6.250.000  60.000  مستشفى زوارة البحري
  1.400.000  7.780.000  15.000  مستشفى الجمیل العام

  1.250.000  7.600.000  25.000  مستشفى العجیالت العام
  1.140.000  8.500.000  25.000  مستشفى صرمان

سیة   راض النف رازي لألم شفى ال مست
  5.000.000  6.900.000  25.000  والعصبیة

  2.000.000  7.120.000  0  مركز طرابلس لخدمات الكلى
  2.000.000  2.170.000  2.000.000  المختبر الطبي المرجعي طرابلس

  1.000.000  3.950.000  0  رابلسمركز خدمات األسنان ط
  4.000.000  1.400.000  0  مصرف الدم طرابلس

  2.000.000  6.350.000  0  مستشفى ترھونة
  2.800.000  7.300.000  5.000  مستشفى مسالتھ

  2.000.000  5.600.000  0  المعھد القومي لعالج األورام مصراتھ
راض    درن واألم صراتة لل شفى م مست

  1.280.000  3.660.000  0  الصدریة

  800.000  2.900.000  0  مستشفى تاورغاء
  500.000  1.570.000  0  مستشفى الداوون

  1.750.000  5.850.000  5.000  مستشفى القره بوللي
  1.500.000  1.880.000  0  مستشفى سوق الخمیس
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  5.000.000  19.400.000  20.000  مستشفى الشھید إمحمد المقریف
  1.000.000  2.400.000  10.000  مستشفى البریقة

  2.500.000  5.400.000  15.000  مستشفى غات
  1.600.000  3.600.000  50.000  مستشفى غدامس العام

  2.000.000  5.580.000  10.000  مستشفى مزدة
  450.000  2.200.000  0  مستشفى القریات

  500.000  1.900.000  0  مستشفى الشویرف
  730.000  3.100.000  0  مستشفى بئر األسطى میالد

لمركز التخصصي لعالج السكر والغدد ا
  1.250.000  1.930.000  5.000  الصماء مصراتھ

  1.600.000  4.150.000  0  مستشفى الجغبوب العام
  60.390.000  172.430.000  2.325.000  اإلجمالي

  1.070.210.000  2.139.866.000  16.090.000  اإلجمالي العام لقطاع الصحة
  .مليون دينار التزامات سنوات سابقة) 38(ثاني مبلغ من ضمن الباب ال: وزارة الصحة

مليون لمعالجـة   ) 100(مليون لطلبة االمتياز،    ) 12(يتضمن الباب األول مبلغ     : الصحة بالمناطق 
 .مختنقات المرتبات بعد التأكد منها بالتنسيق مع وزارة المالية

 

 

1 8 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  سم الجھةا
  10.000.000  246.000.000  0  وزارة التربیة والتعلیم

  0  6.500.000  0  مخصصات مكافآت المفتشین التربویین
  0  40.000.000  0  مخصصات مكافآت لجان االمتحانات

شآت    رس المن آت ح صات مكاف مخص
  التعلیمیة

0  19.000.000  0  

  60.000.000  4.972.000.000  0   بالمناطقالتربیة والتعلیم
  5.000.000  6.150.000  0  الھیئة الوطنیة للتعلیم التقني والفني

ي      ي والفن یم التقن ة للتعل ة الوطنی  –الھیئ
  المعاھد التقنیة والمعاھد العلیا

0  259.500.000  150.000.000  

ي      ي والفن یم التقن ة للتعل ة الوطنی  –الھیئ
  طةالمعاھد الفنیة المتوس

0  297.500.000  45.000.000  
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  1.500.000  2.950.000  0  المركز العام لتدریب المعلمین
  400.000  345.000  0  اللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم

  260.000  1.560.000  0   بنغازي–مركز المتفوقین 
مصلحة التقنیات وصیانة المرافق 

  التعلیمیة
0  18.500.000  5.000.000  

  277.160.000  5.870.005.000  0  ياإلجمال

  .مليون دينار) 3(الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الباب األول يتضمن مكافأة لجان االمتحانات 
  

1 9 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  4.000.000  2.080.000  5.000  وزارة الصناعة

  8.000.000  80.500.000  20.000  الصناعة بالمناطق
  2.000.000  1.480.000  0  الھیئة العامة للمناطق الصناعیة

  500.000  980.000  4.000.000  المؤسسة الوطنیة للتعدین
  700.000  4.450.000  2.000.000  مركز البحوث الصناعیة

  1.000.000  645.000  0  ھیئة النھوض بالصناعة الوطنیة
  350.000  395.000  0  مركز المعلومات والتوثیق الصناعي

  16.550.000  90.530.000  6.025.000  اإلجمالي

 

1 10 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  2.500.000  11.000.000  120.000  وزارة المواصالت والنقل

  5.000.000  87.200.000  0  مواصالت والنقل بالمناطقال
  1.000.000  4.000.000  50.000  مصلحة الطرق والنقل البري

  1.000.000  18.600.000  0  المركز الوطني لألرصاد الجویة
  9.000.000  26.000.000  35.000.000  مصلحة الطیران المدني

  3.000.000  15.000.000  35.000.000  مصلحة الموانئ والنقل البحري
  800.000  295.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  12.000.000  22.000.000  30.000.000  مصلحة المطارات
  34.300.000  184.095.000  100.170.000  اإلجمالي
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1 11 
 

  الباب الثاني  ولالباب األ  اإلیرادات  اسم الجھة
ة     روة الحیوانی ة والث وزارة الزراع

  4.000.000  25.700.000  250.000  والبحریة

دواجن   ة لل ات اإلنتاجی صات المجمع مخص
  0  21.100.000  0  واألبقار

ة    ة والبحری روة الحیوانی ة والث الزراع
  5.000.000  311.000.000  500.000  بالمناطق

  2.000.000  64.500.000  100.000  جھاز عام الشرطة الزراعیة
  600.000  9.750.000  40.000  مركز البحوث الزراعیة والحیوانیة

  2.000.000  11.800.000  2.000.000  الھیئة العامة للثروة البحریة
  550.000  2.000.000  0  مركز بحوث األحیاء البحریة

راد     ة الج وطني لمكافح ز ال المرك
  500.000  2.300.000  0  الصحراوي

  227.000  410.000  0  ومات والتوثیقمركز المعل
  400.000  3.650.000  0  ھیئة تنمیة منطقة الجبل األخضر الزراعیة

  130.000  246.000  0  ھیئة تنمیة إنتاج الحبوب
  500.000  7.650.000  1.000.000  ھیئة تنمیة منطقة فزان الزراعیة

سریر      رة وال ة الكف ة منطق ة تنمی ھیئ
  2.000.000  6.300.000  1.000.000  الزراعیة

  2.000.000  4.850.000  750.000  المركز الوطني للصحة الحیوانیة
  400.000  2.000.000  0  المركز الوطني للوقایة والحجر الزراعي
صناعي    ر ال اه النھ تثمار می از اس  –جھ

  5.000.000  9.750.000  0  بنغازي

صناعي    ر ال اه النھ تثمار می از اس  –جھ
  15.200.000  14.500.000  1.500.000  المنطقة الوسطى

صناعي     ر ال اه النھ تثمار می از اس  -جھ
  7.500.000  10.000.000  1.000.000  الحساونة

  48.007.000  507.506.000  8.140.000  اإلجمالي
 

1 12 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  70.000.000  9.400.000  0   االجتماعیةوزارة الشؤون

  6.000.000  56.500.000  0  الشؤون االجتماعیة بالمناطق
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الھیئة العامة لصندوق التضامن 
  446.000.000  104.000.000  0  االجتماعي

 –مركز تأھیل وإعادة تأھیل المعاقین 
  2.600.000  3.750.000  0  جنزور

 –مركز تأھیل وإعادة تأھیل المعاقین 
  1.500.000  3.750.000  0  زيبنغا

  3.000.000  3.750.000  0  مجمع المرج للرعایة االجتماعیة
  1.500.000  2.600.000  0  دار الوفاء لرعایة العجزة والمسنین

مركز السواني لتأھیل وإعادة تأھیل ذوي 
  8.000.000  17.500.000  0  اإلعاقة

مركز جالو لتأھیل وإعادة تأھیل الحاالت 
  250.000  250.000  0  يللعالج الطبیع

  1.000.000  1.100.000  0  مركز الدراسات االجتماعیة
  1.500.000  1.800.000  0  صندوق دعم الزواج

  300.000  400.000  0  مركز المعلومات والتوثیق
  541.650.000  204.800.000  0  اإلجمالي

 مليـون دعـم المعاشـات       )430(الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي يتضمن الباب الثاني مبلـغ           
  .األساسية ومنح المواليد

1 13 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  40.000.000  129.000.000  5.000.000  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

  2.800.000  1.750.000  0  معھد اإلمامة والخطابة
  2.500.000  5.000.000  0  لزكاةصندوق ا
  45.300.000  135.750.000  5.000.000  اإلجمالي

مليون دينار لمكافآت ) 100(يتضمن الباب األول لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مبلغ وقدره 
  .قيمي المساجد

  .مليون دينار لبعثة الحج) 5(كما يتضمن الباب الثاني مبلغ وقدره 

1 14 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة

  8.500.000  7.000.000  1.900.000  وزارة اإلسكان والمرافق
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  5.500.000  167.670.200  0  اإلسكان والمرافق بالمناطق

  400.000  348.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  14.400.000  175.018.200  1.900.000  اإلجمالي

1 15 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  5.000.000  9.750.000  12.000.000  وزارة االقتصاد

  5.000.000  54.000.000  1.000.000  وزارة االقتصاد بالمناطق
الھیئة العامة لتشجیع االستثمار وشؤون 

  الخصخصة
0  4.750.000  5.000.000  

  4.500.000  23.000.000  0  صندوق موازنة األسعار
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى 

  والمتوسطة
0  3.450.000  1.500.000  

  500.000  270.000  0  مركز المعلومات والتوثیق االقتصادي
  2.500.000  2.200.000  0  مشروع شبكة لیبیا للتجارة

صندوق ضمان اإلقراض ألغراض 
  لالتشغی

0  1.350.000  830.000  

  24.830.000  98.770.000  13.000.000  اإلجمالي

 

1 16 

 
  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة

  3.000.000  2.150.000  50.000  دیوان وزارة التخطیط
  5.000.000  23.500.000  100.000  وزارة التخطیط بالمناطق

ي للمواصفات والمعاییر المركز الوطن
  2.000.000  1.500.000  50.000  القیاسیة

  400.000  1.250.000  100.000  مصلحة المساحة
  500.000  2.200.000  0  مصلحة اإلحصاء والتعداد

  500.000  750.000  150.000  معھد التخطیط
  11.400.000  31.350.000  450.000  اإلجمالي
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1 17 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  لجھةاسم ا
  1.500.000.000  3.440.000.000  0  وزارة الدفاع

  2.500.000  47.200.000  0  جھاز التصنیع العسكري

  3.000.000  41.000.000  0  )البحوث(جھاز البحوث التطبیقیة والتطویر 

  2.300.000  5.500.000  1.000.000  مركز الخدمات والصیانة

  1.507.800.000  3.533.700.000  1.000.000  اإلجمالي

  .من ضمن مخصصات وزارة الدفاع مخصصات جهاز الحرس الرئاسي وجهاز الطيران الخاص
 

 

1 18 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  35.000.000  3.250.000  0  وزارة رعایة أسر الشھداء والمفقودین

  110.000.000  0  0  المفقودینوإعانات ومساعدات أھالي الشھداء 

  145.000.000  3.250.000  0  اإلجمالي

مليون مـنح  ) 30(تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين مبلغ       
  .مبتوري األطراف

 
1 19 

 
  الباب الثاني  الباب األول  اداتاإلیر  اسم الجھة

  11.000.000  10.500.000  0  وزارة النفط والغاز

  2.400.000.000  1.160.000.000  0  المؤسسة الوطنیة للنفط

  2.411.000.000  1.170.500.000  0  اإلجمالي
الباب األول (من ضمن مخصصات وزارة النفط مخصصات الجهاز التنفيذي البريقة ورأس النوف           

  ).والثاني
  ).الباب األول والثاني(من ضمن مخصصات المؤسسة مخصصات جهاز حرس المنشآت النفطية 
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1 21 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  6.000.000  7.000.000  500.000  وزارة العمل والتأھیل

  0  720.000.000  0  مخصصات فائض المالكات الوظیفیة
  9.000.000  50.500.000  1.500.000  وزارة العمل والتأھیل بالمناطق

  800.000  940.000  0  مركز ضمان الجودة والمعایرة المھنیة
  1.000.000  3.500.000  100.000  المعھد الوطني لإلدارة

  350.000  840.000  0  مركز المعلومات والتوثیق
  485.000  1.100.000  0  معھد تاجورنى مالطا

  500.000  1.200.000  0  ھد رفع الكفاءة الزاویةمع
  18.135.000  785.080.000  2.100.000  ياإلجمال

ألـف دينـار لـدعم    ) 700(تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة العمل والتأهيل، مبلغ وقدره     
  .مدرسة الفنون والصنائع

لمحـالين للـوزارات   ماليين دينار ل) 4(تتضمن مخصصات الباب األول من فائض المالكات مبلغ        
  .2012برسائل فردية خالل العام المالي 

1 20 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  20.000.000  4.000.000  3.000.000  وزارة الحكم المحلي

  500.000.000  30.000.000  0  المجالس المحلیة بالمناطق

  8.000.000  181.000.000  1.500.000  جھاز الحرس البلدي

  1.000.000  3.000.000  500.000  جھاز المدن التاریخیة

  529.000.000  218.000.000  5.000.000  اإلجمالي

1 22 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
  10.000.000  11.000.000  0  وزارة االتصاالت والمعلوماتیة

  10.000.000  11.000.000  0  اإلجمالي
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1–23 
 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم الجهة
وزارة التعليم العالي والبحث 

  4,000,000  4,500,000  20,000  العلمي
الهيئة الوطنية للبحث العلمي 

  3,500,000  19,300,000  200,000   لهاوالمراكز التابعة

  200,000  167,000  0  مركز بحوث العلوم االقتصادية
  960,000  2,750,000  0  المركز المتقدم للتقنية

  1,753,000  1,450,000  0  المركز المتقدم لتقنيات اللحام
  1,000,000  1,150,000  0  المركز المهني للسباكة

  1,440,000  750,000  0  المركز العالي للتدريب و اإلنتاج
  1,183,000  800,000  0  مركز بحوث اللدائن

  1,029,000  600,000  0  المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية
مركز المنظومات االلكترونية 

  705,000  1,050,000  0  والبرمجيات
مركز بحوث ودراسات الطاقة 

  1,250,000  3,000,000  0  الشمسية
مركز ضمان جودة واعتماد 

  1,000,000  1,800,000  0  سسات التعليم العاليمؤ

  3,000,000  11,200,000  1,000,000  أكاديمية الدراسات العليا
  150,000,000  167,000,000  2,000,000  جامعة بنغازي

  75,000,000  111,000,000  400,000  جامعة عمر المختار
  35,000,000  44,500,000  400,000  جامعة سرت
  48,000,000  78,000,000  400,000  جامعة سبها

  41,000,000  66,500,000  400,000  جامعة الجبل الغربي
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  56,000,000  129,000,000  700,000  جامعة الزاوية
  100,000,000  191,000,000  1,500,000  جامعة طرابلس
  28,000,000  62,000,000  300,000  جامعة الزيتونة
  31,000,000  57,000,000  400,000  جامعة مصراتة
  52,000,000  75,000,000  500,000  جامعة المرقب

  10,000,000  13,000,000  500,000  الجامعة األسمرية
جامعة السيد محمد بن علي 

  4,000,000  4,500,000  50,000  السنوسي

  1,000,000  2,700,000  1,000,000  الجامعة المفتوحة
  652,020,000  1,049,717,000  9,770,000  اإلجمالي

 

1–24 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم الجهة

  132,000,000  23,227,500  0  وزارة الشباب والرياضة
  132,000,000  23,277,500  0  اإلجمالي

مليون دينار لدعم ) 120(من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره 
  .األندية الرياضية األنشطة و

1–25 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم الجهة

  17,000,000  121,000,000  200,000  وزارة الثقافة والمجتمع المدني
  2,500,000  580,000  0  مركز دعم منظمات المجتمع المدني

  500,000  245,000  0  ةالمركز الليبي للثقافات المحلي
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  450,000  80,000  0  المركز الوطني للترجمة بدرنة
  2,000,000  16,200,000  500,000  مصلحة اآلثار

  500,000  260,000  0  مركز البحوث والدراسات األفريقية
  22,950,000  138,365,000  700,000  اإلجمالي

1–26 

 

  الباب الثاني  باب األولال  اإليرادات  اسم الجهة

  1,000,000  350,000  0  وزارة اإلعالم
  35,000,000  39,000,000  2,000,000  قناة ليبيا العامة

  2,000,000  2,600,000  100,000  وكالة األنباء الليبية
  7,000,000  7,900,000  1,000,000  هيئة دعم وتشجيع الصحافة

 –المركز العام لإلذاعات الموجهة 
  1,000,000  2,150,000  0  بياراديو لي

مركز اإلعالم الجديد للتطوير 
  6,500,000  4,800,000  20,000  والتدريب

  25,000,000  11,500,000  0  قناة ليبيا اإلخبارية والفضائية
  77,500,000  68,300,000  3,120,000  اإلجمالي

  .لصناعية مليون اشتراكات في األقمار ا10يتضمن الباب الثاني قيمة : قناة ليبيا
1–27 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم الجهة

  1,500,000  1,000,000  0  وزارة الكهرباء
  1,000,000  1,000,000  0  الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

  2,500,000  2,000,000  0  اإلجمالي
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1–28 

 

 

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم الجهة

  3,000,000  1,700,000  0  وزارة المياه
  1,800,000  8,400,000  1,000,000  مصلحة المياه

  4,800,000  10,100,000  1,000,000  اإلجمالي
 
 

1–29 
 

  الباب الثاني  الباب األول  اإليرادات  اسم الجهة

  352,000,000  1,500,000  0  وزارة الدولة لشؤون الجرحى
  352,000,000  1,500,000  0  اإلجمالي

 مليون دينار الستكمال عالج الجرحى تـوزع بقـرار مـن            350يتضمن مخصصات الباب الثاني     
  .رئاسة الوزراء

 

 

1–30 

 

  الباب الثاني  الباب األول  االيرادات  اسم الجهة

  4,000,000  58,400,000  50,000  وزارة السياحة
  1,000,000  1,529,800  100,000  جهات المنتزهات

  5,000,000  59,929,800  150,000  اإلجمالي
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2 

 

2013 

  )ديناربال(المبلغ   البيان  ت
  400,000,000  المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له  1
  173,000,000  رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها  2
  962,000,000  وزارة الداخلية والجهات التابعة لها  3
  385,000,000  وزارة العدل والجهات التابعة لها  4
  93,155,000  ة لهاوزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابع  5
  88,000,000  وزارة المالية والجهات التابعة لها  6
  1,168,000,000  وزارة الصحة والجهات التابعة لها  7
  514,000,000  وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها  8
  305,750,000  وزارة الصناعة والجهات التابعة لها  9
  1,176,400,000  التابعة لهاوزارة المواصالت والنقل والجهات   10
  406,000,000  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها  11
  126,695,000  وزارة الشؤون االجتماعية والجهات التابعة لها  12
  26,500,000  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والجهات التابعة لها  13
  4,082,500,000   والجهات التابعة لهاوزارة اإلسكان والمرافق  14
  51,500,000  وزارة االقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها  15
  118,000,000  وزارة التخطيط والجهات التابعة لها  16
  878,000,000  وزارة الدفاع والجهات التابعة لها  17
  18,000,000  وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين  18
  1,989,500,000  فط والغاز والجهات التابعة لهاوزارة الن  19
  1,042,500,000  وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها  20
  209,000,000  وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها  21
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  230,000,000  وزارة االتصاالت والمعلوماتية  22
  1,822,350,000  ة لهاوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابع  23
  238,000,000  وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها  24
  1,889,000,000  وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة لها  25
  64,150,000  وزارة الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها  26
  268,000,000  لهاوزارة الموارد المائية والجهات التابعة   27
  35,000,000  وزارة الدولة لشؤون الجرحى  28
  40,000,000  وزارة السياحة والجهات التابعة لها  29
  500,000,000  )صناعي/ زراعي/ عقاري(اإلقراض   30

  19,300,000,000  اإلجمالي العام
 

 

 

2 1 

 

2013 

التدفقات النقدية 
  انــــــــــالبي  البند  بالدينار

  2013سنة 

  مشروعات التنمية: أوالً

مشروعات اإلسكان وتطوير المدن والمباني العامة والمرافق   1
  3,982,500,000  .والمياه والصرف الصحي ونقل وتوزيع الغاز

  1,989,500,000  .مشروعات النفط والغاز  2

طاقات / توزيع/ نقل/ توليد م إنتاج(شروعات الكهرباء م  3
  1,878,494,000  ).متجددة

  263,000,000  .مشروعات المياه والتحلية  4
  247,054,000  .مشروعات الصناعيةال  5
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الطرق / الطرق الحديدية/ المطارات(مشروعات المواصالت   6
  1,159,493,000  ).رصاد الجوياإل/ الطيران المدني/ المواني/ والجسور

المركبات الجامعية والتقنية (مشروعات التعليم العالي   7
  557,414,000  ).الجديدة وتطوير وتجهيز القائم منها

إنشاء وصيانة مدارس وفصول (مشروعات التربية والتعليم   8
  369,759,000  ).دراسية

  1,014,865,000  .مشروعات تطوير وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية  9
  20,866,000  .مشروعات الثقافة والمجتمع المدني واآلثار  10
  238,000,000  .مشروعات المدن والمالعب الرياضية  11

مشروعات البنية األساسية للزراعة والثروة الحيوانية   12
  338,891,000  .والبحرية والمائية

  67,915,000  .مشروعات الرعاية االجتماعية  13

لمحاكم و النيابات ومراكز التأهيل مشروعات إنشاء وصيانة ا  14
  334,018,000  .والتسجيل العقاري

  128,201,000  ).المجالس المحلية/ المدن التاريخية(مشروعات الحكم المحلي   15
  1,000,000  .مشروعات تطوير البنية األساسية للسياحة  16
  3,000,000  .مشروعات العمل والتأهيل  17
  10,035,000  ).وازنة األسعارصندوق م(مشروعات االقتصاد   18
  15,531,000  .مشروع رعاية أسر الشهداء والمفقودين  19
  15,783,000  .مشروعات األوقاف والشؤون اإلسالمية  20
  229,124,000  .مشروعات االتصاالت والمعلوماتية  21
  91,701,000  .مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج  22
  348,619,000  .وعات الداخليةمشر  23
  800,000,000  .مشروعات الدفاع  24

  14,104,763,000  إجمالي مشروعات التنمية
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2013 

التدفقات النقدية 
  انـــــــالبي  البند  بالدينار

  2013سنة 

  التجهيزات والبرامج: ثانياً

برامج دورية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والشرطة   25
  66,086,000  .الزراعية

  460,495,000  .تجهيزات الداخلية  26
  1,000,000,000  .الدراسات العليا والبعثات  27
  1,008,550,000  .برامج العمل والتأهيل والتدريب  28
  268,802,000  .وسائل النقل  29

لتربية والتعليم وتطوير المناهج للتعليم وسائل ومستلزمات ا  30
  140,782,000  .وتدريب المعلمين) األساسي، المتوسط(

  20,000,000  .وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني  31
  137,783,000  .وسائل ومستلزمات التعليم العالي  32
  103,735,000  .برامج التعليم العالي والبحث العلمي  33
  127,964,000  .برامج التطعيمات واألمصال وتجهيزات قطاع الصحة  34
  31,975,000  .تجهيزات وبرامج قطاع الثقافة والمجتمع المدني  35
  23,000,000  .تجهيزات قطاع العدل والتسجيل العقاري  36
  30,389,000  .تجهيزات وبرامج قطاع الصناعة والتعدين  37
  78,000,000  .دفاعتجهيزات وبرامج ال  38
  57,198,000  .برامج اإلصحاح البيئي والحرس البلدي وتجهيز البلديات  39
  109,254,000  .برامج التخطيط العمراني والبيئة والمحفوظات التاريخية  40
  1,031,224,000  .تجهيزات وبرامج ودراسات قطاعية  41
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  500,000,000  ).الصناعي/ الزراعي/ العقاري(اإلقراض   42
  5,195,237,000  إجمالي التجهيزات والبرامج التنموية

  19,300,000,000  إجمالي المشروعات والتجهيزات والبرامج التنموية
 

 

2 2 



 

 

  دينارالقيمة بال  البيان  فرعي  البند
  3,292,000,000  مشروعات وزارة اإلسكان والمرافق  1

2  
نفقات (جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق 

  60,000,000  )اليد العاملة والتشغيل

3  
نفقات اليد (جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية 

  34,000,000  )العاملة والتشغيل

4  
 العاملة نفقات اليد(جهاز تنمية وتطوير المدن 

  10,000,000  )والتشغيل

نفقـات اليـد   (جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس      5
  3,500,000  )العاملة والتشغيل

نفقات اليـد العاملـة     (الهيئة العامة للمشروعات      6
  7,340,000  )والتشغيل

نفقات اليد العاملة   (مشروع تنفيذ الطريق السريع       7
  660,000  )والتشغيل

  385,000,000  اه والصرف الصحيمشروعات المي  8
  182,400,000  مشروعات نقل وتوزيع الغاز  9

1  

  7,600,000  )نفقات يد العاملة والتشغيل(شركة نقل وتوزيع الغاز   10
  3,982,500,000  اإلجمالي
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2–3 

2013 

 

  يمة بالدينارالق  انــــالبي  فرعي  البند
  1,989,500,000  مشروعات النفط والغاز  1  2

  1,989,500,000  اإلجمالي
 

 

2–4 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

3  1  
/ توزيع/ نقل/ توليد م إنتاج(مشروعات الكهرباء 

  1,878,494,000  ).طاقات متجددة

  1,878,494,000  اإلجمالي
 

 

2–5 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  24,000,000  مشروعات مصلحة المياه  1
  4  161,000,000  مشروعات إدارة جهاز النهر الصناعي  2
  78,000,000  .مشروعات تحلية المياه  3

  263,000,000  اإلجمالي
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2–6 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  188,350,000  مشروعات قطاع الصناعة  1

5  
  58,704,000  مشروعات البنية األساسية للمناطق الصناعية  2

  247,054,000  اإلجمالي
2–7 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  12,329,000  مشروعات المواصالت والنقل  1
 الموانئ/ الطرق والجسور/ مشروعات المطارات  2

  772,000,000  ).جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت(
  90,131,000  .مشروعات المطارات  3
  58,000,000  .مشروعات الطرق الحديدية  4
  72,130,000  .مشروعات الطرق والجسور  5
  48,905,000  .مشروعات الموانئ  6
  3,456,000  .مشروعات األرصاد الجوية  7
  69,042,000  .مشروعات الطيران المدني  8
نفقات اليد العاملة والتشغيل لجهاز تنفيذ   9

  6,500,000  .مشروعات المواصالت

6  

نفقات اليد العاملة والتشغيل لجهاز تنفيذ   10
  27,000,000  .مشروعات الطرق الحديدية

  1,159,493,000  اإلجمالي
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2–8 


2013 
 
 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

كبات الجامعية الجديـدة وتطـوير      مشروعات المر   1
  275,567,000  .وتجهيز القائم من الجامعات

2  
مشروعات المركبات الجامعية الجديـدة وتطـوير       

تنفيذ جهـاز تنميـة   (وتجهيز القائم من الجامعات    
  ).وتطوير المراكز اإلدارية

220,000,000  7  

مشروعات المركبات التقنيـة الجديـدة وتطـوير          3
  61,847,000  التعليم التقنيوتجهيز القائم من 

  557,414,000  اإلجمالي
 

 

2–9 

2013 

 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

1  
مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول 

  199,759,000  .دراسية
8  

2  
دراسية مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول 

  170,000,000  ).تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية(

  369,759,000  اإلجمالي
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2–10 

2013 

 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  664,865,000  .مشروعات إنشاء وصيانة وإدارة المرافق الصحية  1

9  
2  

تنفيذ (عات صيانة وتجهيز المرافق الصحية      مشرو
  350,000,000  ).جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية

  1,014,865,000  اإلجمالي
 

 

2–11 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  11,309,000  .مشروعات الثقافة  1

10  
  9,557,000  .مشروعات اآلثار  2

  20,866,000  اإلجمالي

 

 

2–12 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  238,000,000  .مشروعات المدن والمالعب الرياضية  1  11

  238,000,000  اإلجمالي
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2–13 



2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  167,891,000  .مشروعات البنية األساسية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية  1

2  
مشروعات جهاز استثمار مياه الصحراء بمنظومة جبل 

  80,000,000  ).الجفارة/ لحساونةا
12  

3  
مشروعات جهاز استثمار مياه الصحراء بمنظومة المنطقة 

  50,000,000  .الوسطى

  41,000,000  .مشروعات جهاز استثمار مياه الصحراء بمنظومة سهل بنغازي  4  
  338,891,000  اإلجمالي

 

2 14 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
 27.915.000  مشروعات الرعاية االجتماعية  1

13  
2  

تنفيذ جهاز تنمية (مشروعات الرعاية االجتماعية 
 40.000.000  )وتطوير المراكز اإلدارية

  67.915.000  اإلجمالي
2 15 

2013 

  القيمة بالدينار  انـــــــــــالبي  فرعي  البند

14  1  
 ومراكز تإنشاء وصيانة المحاكم والنيابامشروعات  

  274.863.000  التأهيل
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  59.155.000  مصلحة التسجيل العقاريمشروعات    2
  334.018.000  اإلجمالي

 

2 16 

2013 

  القيمة بالدينار  البيـــــــــــان  فرعي  البند
  26.000.000  مشروعات الحكم المحلي  1
  15  21.553.000  مشروعات المدن التاريخية  2
  80.648.000  مشروعات المجالس المحلية  3

  128.201.000  اإلجمالي
 

2 17 



2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
 1.000.000  تطوير البنية األساسية للسياحةمشروعات   1  16

  1.000.000  اإلجمالي
 

 

2 18 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
 3.000.000  ل والتأهيلالعممشروعات   1  17

  3.000.000  اإلجمالي



 411     رقم الصفحة                                                                                )7 (عــددال

2 19 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  10.035.000   صندوق موازنة األسعارمشروعات   1  18

  10.035.000  اإلجمالي
 

2 20 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  15.531.000   رعاية أسر الشهداء والمفقودين مشروعات   1  19

  15.531.000  اإلجمالي
 

2 21 

2013 

  القيمة بالدينار  لبيانا  فرعي  البند
 15.783.000  األوقاف والشؤون اإلسالميةمشروعات   1  20

  15.783.000  اإلجمالي
 

2 22 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
 229.124.000  االتصاالت والمعلوماتيةمشروعات   1  21

  229.124.000  اإلجمالي
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2 23 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

22  1  
تنفيذ وصيانة وشراء مقار السفارات مشروعات 

  الليبية بالخارج
91.701.000 

  91.701.000  اإلجمالي
2 24 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  298.619.000  قطاع الداخليةمشروعات   1

23  
2  

تنفيذ جهاز تنمية وتطـوير    (قطاع الداخلية مشروعات  
  )المراكز اإلدارية

50.000.000  

  348.619.000  اإلجمالي
 

2 25 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
 800.000.000  الدفاعمشروعات   1  24

  800.000.000  اإلجمالي
2 26 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

هرباء والطاقات المتجددة شراء مقار إدارية لوزارة الك  1  41
  8.807.000  والجهات التابعة لها
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تجهيزات وبرامج وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة   2
  1.101.000  والجهات التابعة لها

وسائل نقل لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة   1  29
  598.000  والجهات التابعة لها

  10.506.000  اإلجمالي
2 27 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

شراء مقار إدارية لوزارة الموارد المائية والجهات   1
  3.713.000  التابعة لها

41  
تجهيزات وبرامج وزارة الموارد المائية والجهات   2

  916.000  التابعة لها
  371.000  زارة الموارد المائية والجهات التابعة لهاوسائل نقل لو  1  29

  5.000.000  اإلجمالي
  )28-2(جدول

  ميالدي2013توزيع مخصصات تجهيزات وبرامج الصناعة للعام المالي 
  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

  41  18.189.000  شراء مقار إدارية لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها  1
  9.445.000  وبرامج وزارة الصناعة والجهات التابعة لهاتجهيزات   2

  673.000  وسائل نقل لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها  1  29
  30.389.000  برامج التعدين  1  37

  58.696.000  اإلجمالي
2 29 

2013 

  القيمة بالدينار  يانالب  فرعي  البند

 وسائل نقل لوزارة المواصالت والنقل والجهات   1  29
  التابعة لها

 16.907.000  

  16.907.000  اإلجمالي
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2 30 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  137.783.000   التعليم العاليوسائل ومستلزمات  1  32
وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعلـيم         1  31

  20.000.000  التقني والفني
  103.735.000  برامج التعليم العالي والبحث العلمي  1  33
  1.000.000.000  الدراسات العليا والبعثات  1  27
ي وسائل نقل لوزارة التعليم العالي والبحث العلم  1  29

  3.418.000  والجهات التابعة لها
  1.264.936.000  اإلجمالي

 

2 31 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

30  1  
 وسائل ومستلزمات التربية والتعليم وتطوير المناهج 

  .ريب المعلمينوتد) األساسي والمتوسط(للتعليم
140.782.000  

  3.459.000  وسائل نقل لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها  1  29
  144.241.000  اإلجمالي

 

2 32 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  38.964.000  تجهيزات جهاز اإلسعاف  1
  8.000.000  .برامج مجلس التخصصات الطبية  2

34  

  22.500.000  برامج المركز الوطني لمكافحة األمراض  3
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  5.000.000  .برامج معهد تدريب وتنمية القوى العاملة الطبية  4

5  
البرامج والخدمات الطبيـة التخصـصية والبـرامج        

  الوطنية
50.000.000  

6  
ـ       ام المعلومـات   برنامج تطوير النظام الـصحي ونظ

  3.500.000  .الصحية

  25.171.000  .وسائل نقل لوزارة الصحة والجهات التابعة لها  1  29
  153.135.000  اإلجمالي

2 33 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

وزارة الثقافة والمجتمـع المـدني      تجهيزات وبرامج     1
  26.887.000  والجهات التابعة لها

35  
تجهيزات وبرامج الهيئـة العامـة لـدعم وتـشجيع            2

  5.088.000  الصحافة

شراء مقار إدارية لوزارة الثقافة والمجتمع المـدني          1  41
  5.333.000  والجهات التابعة لها

الجهات وسائل نقل لوزارة الثقافة والمجتمع المدني و        1  29
  .5.976.000  التابعة لها

  43.284.000  اإلجمالي
 

2 34 



2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

برامج دورية لقطاع الزراعـة والثـروة الحيوانيـة           1
  25  61.086.000  عة لهاوالبحرية والجهات التاب

  5.000.000  تجهيزات وبرامج جهاز الشرطة الزراعية  2
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وسائل نقل لـوزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة            1  29
  1.023.000  والبحرية والجهات التابعة لها

  67.109.000  اإلجمالي
2 35 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

شراء مقار إداريـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة            1
  12.758.000  والجهات التابعة لها

41  
تجهيزات وبرامج وزارة الشؤون االجتماعية والجهات   2

  42.588.000  التابعة لها

وسائل نقل لوزارة الشؤون االجتماعيـة والجهـات          1  29
  3.434.000  التابعة لها

  58.780.000  اإلجمالي
 

2 36 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  19.238.000  شراء مقار إدارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها  1  41

  36  20.000.000  تجهيزات المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل  1
  3.000.000  تجهيزات مصلحة التسجيل العقاري  2

  8.744.000  وسائل نقل لوزارة العدل والجهات التابعة لها  1  29
  50.982.000  اإلجمالي

 

2 37 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
 لوزارة الحكـم المحلـي والجهـات        شراء مقار إدارية    1  41

  2.861.000  التابعة لها
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تجهيزات وبرامج لوزارة الحكـم المحلـي والجهـات           2
  12.000.000  التابعة لها

  8.740.000  وسائل نقل لوزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها  1  29
  7.561.000  تجهيزات وبرامج جهاز الحرس البلدي  1
  39  30.000.000  بيئيبرامج اإلصحاح ال  2
  19.637.000  تجهيزات وبرامج البلديات  3

  80.799.000  الياإلجم
 

2 38 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

شراء مقار إدارية لوزارة العمل والتأهيل والجهـات        1
  4.000.000  التابعة لها

41  
تجهيزات وبرامج لوزارة العمل والتأهيل والجهـات         2

  25.967.000  التابعة لها

وسائل نقل لوزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة          1  29
  983.000  لها

  8.550.000  تجهيزات وبرامج المعهد الوطني لإلدارة  1
28  

للقطاعات وهيئة شؤون المحاربين وبرامج    (التدريب    2
  1.000.000.000  )لالتأهي

  1.039.500.000  اإلجمالي
 

2 39 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  152.886.000  .وسائل نقل لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها  1  29

  26  370.495.000  تجهيزات وزارة الداخلية  1
  40.000.000  تجهيزات وبرامج هيئة السالمة الوطنية  2
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3  
تجهيزات وبرامج جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات 

  20.000.000  العقلية

  30.000.000  تجهيزات وبرامج مصلحة األحوال المدنية  4
  613.381.000  اإلجمالي

 

2 40 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  44.000.000  تجهيزات وبرامج جهاز البحوث التطبيقية والتطوير  1
  24.500.000  تجهيزات وبرامج جهاز التصنيع الحربي  2

3  
ــشحن   ــذي لل ــاز التنفي ــرامج الجه ــزات وب تجهي

  38  7.500.000  )الطيران الخاص(الجوي

4  
نفيذي للخدمات والصيانة   تجهيزات وبرامج المركز الت   

  واإلنشاءات
2.000.000  

  78.000.000  اإلجمالي
 

 

2 41 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

شراء مقار إدارية لرئاسة الوزراء والجهات التابعـة      1
  41  16.751.000  لها

  135.788.000  ات وبرامج رئاسة الوزراء والجهات التابعة لهاتجهيز  2
  11.207.000  وسائل نقل لرئاسة الوزراء والجهات التابعة لها  1  29
تجهيـزات وبـرامج المركـز الليبـي للمحفوظـات        1  40

  1.000.000  والدراسات التاريخية
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  100.000.000  تجهيزات وبرامج التخطيط العمراني   2
  8.254.000  رامج الهيئة العامة للبيئةتجهيزات وب  3

  273.000.000  اإلجمالي
 

2 42 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

1  
شراء مقار إدارية للمؤتمر الوطني العام والجهـات        

  61.651.000  التابعة لها
41  
  

2  
ات وبرامج المؤتمر الوطني العـام والجهـات        تجهيز

  332.284.000  التابعة لها

  6.065.000  وسائل نقل للمؤتمر الوطني والجهات التابعة لها  1  29
  400.000.000  اإلجمالي

 

 

2 43 

2013 

  لدينارالقيمة با  البيان  فرعي  البند

1  
شراء مقار إدارية لوزارة االقتصاد والتجارة والجهـات        

  18.802.000  التابعة لها
41  

2  
تجهيزات وبرامج وزارة االقتصاد والتجـارة والجهـات        

  19.756.000  التابعة لها

29  
1  

وسائل نقل لوزارة االقتصاد والتجارة والجهات التابعـة        
  2.907.000  لها

  41.465.000  اإلجمالي
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2 44 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

41  1  
تجهيزات وبرامج لوزارة التخطيط والجهات والتابعـة       

  112.297.000  لها

  5.703.000  وسائل نقل لوزارة التخطيط والجهات التابعة لها  1  29
  118.000.000  اإلجمالي

 

2 45 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  41  34.000.000  شراء مقار إدارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها  1

  51.889.000  تجهيزات وبرامج وزارة المالية والجهات التابعة لها  2  
  2.111.000  ارة المالية والجهات التابعة لهاوسائل نقل لوز  1  29

  88.000.000  اإلجمالي
 

2 46 



2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

41  1  
شراء مقار إدارية لـوزارة رعايـة أسـر الـشهداء           

  1.000.000  والمفقودين

  1.469.000  وسائل نقل لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين  1  29
  2.469.000  اإلجمالي
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2 47 



2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

1  
سالمية شراء مقار إدارية لوزارة األوقاف والشؤون اإل      

  والجهات التابعة لها
8.393.000  

41  
2  

تجهيزات وبرامج لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية       
  462.000  والجهات التابعة لها

29  
1  

وسائل نقل لـوزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية          
  والجهات التابعة لها

1.862.000  

  10.717.000  اإلجمالي
2 48 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  41  4.480.000  شراء مقار إدارية لوزارة الدولة لشؤون الجرحى  1

  29.820.000  تجهيزات وبرامج وزارة الدولة لشؤون الجرحى  2  
  700.000  وسائل نقل لوزارة الدولة لشؤون الجرحى   1  29

  35.000.000  اإلجمالي
  )49-2(جدول

  ميالدي2013توزيع مخصصات تجهيزات وبرامج السياحة للعام المالي
  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  36.935.000  تجهيزات وبرامج وزارة السياحة   1  41
  2.065.000  وسائل نقل لوزارة السياحة  1  29

  39.000.000  اإلجمالي
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2 50 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند

29  1  
وسائل نقل لـوزارة الخارجيـة والتعـاون الـدولي          

  1.454.000  والجهات التابعة لها 

  1.454.000  اإلجمالي
 

2 51 

2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  876.000  وسائل نقل لوزارة االتصاالت والمعلوماتية   1  29

  876.000  اإلجمالي
  

  )52-2(جدول
2013 

  القيمة بالدينار  البيان  فرعي  البند
  500.000.000  ). الصناعي/الزراعي/العقاري(اإلقراض   1  42

  500.000.000  اإلجمالي
 

3 

2013 

  المبلــغ  الجهــة   م.ر
  1.000.000.000  األدوية   1
  1.500.000.000  السلع التموينية  2



 423     رقم الصفحة                                                                                )7 (عــددال

  6.600.000.000  )الوقود والمنتجات النفطية(المحروقات  3
  1.000.000.000  عامةالكهرباء واإلنارة ال  4
  200.000.000  المياه والصرف الصحي  5
  260.000.000  النظافة العامة   6
  47.850.000  األعالف  7

  10.607.850.000  اإلجمالي
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  م2013لسنة ) 8(قانون رقم 
  نشاء املفوضية الوطنيةيف شأن إ

   نتخابات العليا لال

  -:بعد االطالع
. م2011/أغـسطس  / 03لـصادر فـي    على اإلعالن الدسـتوري المؤقـت ا   -

 .وتعديالته
 . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
في شأن إنشاء المفوضـية الوطنيـة       . م2012لسنة  ) 3( وعلى القانون رقم     -

 .العليا لالنتخابات وتعديالته
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي جلـسته المنعقـدة بتـاريخ                -

  .م24/02/2013
  ر القانون اآلتيصد

1 

  تعريفات
  :يقصد باأللفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات المنشأة وفق أحكـام هـذا          :  المفوضية -1
 .القانون

 .مجلس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات:  المجلس-2
 .ضيةالجهاز التنفيذي للمفو:  اإلدارة العامة-3
الوحدات اإلدارية التي تنشئها المفوضـية للقيـام بكافـة     :  فروع المفوضية  -4

المهام واألعمال التي تسند إليها بموجب أحكـام هـذا القـانون والئحتـه              
 .التنفيذية
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اللجان التي تشكلها المفوضية للقيـام بـإدارة العمليـة          :  اللجان االنتخابية  -5
 .ائح المفوضيةاالنتخابية وفقًا ألحكام القانون ولو

كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني العـام مـن قـوانين        :  القوانين االنتخابية  -6
 .تتعلق بالعملية االنتخابية

جميع الخطوات الالزمة لتنفيذ القانون االنتخابي واللوائح       :  العملية االنتخابية  -7
  .واإلجراءات التنفيذية والتشريعات ذات العالقة

2 

تقلة تسمى المفوضـية الوطنيـة العليـا لالنتخابـات تتمتـع            تنشأ هيئة مس  
، بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس         

وتمارس المفوضية كافة المهام واالختصاصات والصالحيات المنصوص عليهـا         
 وال  وتكون قراراتهـا علنيـة    ، في هذا القانون باستقاللية تامة وحيادية كاملة        

  .يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صالحياتها
3 

 

وفقًا ألحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيـذ            
عملية االنتخابات واإلعداد لها واإلشراف عليهـا ومراقبتهـا و اإلعـالن عـن             

و التشريعات االنتخابية الـصادرة واألسـس و        نتائجها وفقاً لنصوص القوانين     
  :القواعد المتعارف عليها دولياً ولها في سبيل تحقيق ذلك

 وضع اللوائح واإلجراءات الالزمة لتنفيذ العملية االنتخابية وفقـاً للقـوانين         -1
 .االنتخابية

 تحديد المراحل التنفيذية للعملية االنتخابيـة والفتـرات الزمنيـة الالزمـة             -2
 .ازهاإلنج

 توعية و تثقيف المواطنين بالمعلومات و القواعد اإلرشادية لسير العمليـة            -3
 .االنتخابية بما يحقق نجاحها وفقاً للقوانين االنتخابية
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 تسجيل الناخبين وإعداد سجالتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه           -4
 .المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك

، يل المرشحين وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين االنتخابيـة          تسج -5
 .وتحديد مدة وضوابط الحمالت االنتخابية ومراقبتها

 اعتماد المراقبين واإلعالميين المحليين والدوليين ووكالء المرشـحين بمـا           -6
 .يضمن نزاهة وشفافية العملية االنتخابية

 .فرز والعد وجدولة النتائج إعداد وتنفيذ عمليات االقتراع وال-7
 وضع اآلليات المناسبة لتلقي الشكاوي والتظلمـات ذات العالقـة بالعمليـة          -8

 .االنتخابية والبت فيها وفقاً ألحكام القوانين االنتخابية واللوائح التنفيذية
 . وضع الميزانيات التقديرية الالزمة لتنفيذ العملية االنتخابية-9

 . العملية االنتخابية إعالن واعتماد نتائج-10
 تشكيل لجان إلنجاز وتنفيذ أية مهام تتعلق بالعملية االنتخابية ولها في ذلك          -11

  .االستعانة بمن تراه مناسباً في عملها
 

4 

 

  :يتكون الهيكل التنظيمي للمفوضية من
 . مجلس المفوضية-1
 . اإلدارة العامة للمفوضية-2
 .للجان االنتخابية ا-3

ويصدر مجلس المفوضـية قـراراً بالهيكـل التنظيمـي للمفوضـية يحـدد              
اختصاصات كافة الوحدات اإلدارية ومهامها التنفيذية بما ال يتعارض مع أحكـام     

  .هذا القانون
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5 

 

يتكون مجلس المفوضية من رئيس وستة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم           
المؤتمر الوطني العام على أن يكونـوا مـن ذوي الـسمعة  الطيبـة               قرار من   

ويتسموا بالحيادية وعدم االنتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي وأن يخـضعوا             
الصادر في شـأن الهيئـة   .  م2012 لسنة 26للمعايير المقررة في القانون رقم      

  .العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديالته
6 

 

يؤدي رئيس وأعضاء المفوضية أمام المؤتمر الوطني العام قبل مباشـرتهم           
  :ألعمالهم القسم التالي

أقسم باهللا العظيم أن التزم بنصوص اإلعالن الدستوري المؤقـت والقـانون       (
وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخـالص وحياديـة دون خـشية أو              

ية والشفافية في أداء عملي واهللا علـى مـا أقولـه            محاباة بما يحقق االستقالل   
  ).شهيد

7 

 

يختص المجلس على وجه العموم بإصدار القرارات التنظيمية الالزمة لـسير           
العملية االنتخابية وبضمان تنفيذ جميع المهام الموكلة للمفوضية و المنـصوص       

قانون بما يتفق مع القانون االنتخابي واللوائح       عليها في المادة الثالثة من هذا ال      
  .والقرارات الصادرة عن المجلس

8 

 

  :يختص رئيس المجلس بما يلي
 . رئاسة اجتماعات المجلس والدعوة إلى انعقادها-1
 . توقيع قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها-2
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 .ية متابعة سير العملية االنتخاب-3

 . تمثيل المفوضية محلياً ودولياً وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسباً-4

 . القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصاته-5

9 

 

  :يجب أن تتوفر في اجتماعات المجلس ما يلي
  استثنائية بنـاء      أن تكون اجتماعاته دورية ويجوز للمجلس عقد اجتماعات        -1

 .على دعوة من رئيسه أو طلب مقدم من ثلث األعضاء
 . يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع بحضور أكثر من نصف األعضاء-2
 يتخذ القرار بأغلبية األصوات وفي حالة تساوي  األصوات يكـون لـرئيس              -3

 .المفوضية صوت مرجح على أن يكون النصاب مكتمالً
جلس بالطريقة التـي يعتمـدها وذلـك بموافقـة أغلبيـة          تنشر قرارات الم   -4

 .األعضاء
10 

 

 . استقالة عضو المجلس-1

 . العلة العقلية أو الجسدية المعيقة بشهادة طبية رسمية-2

 . الوفاة-3

 . حكم قضائي نهائي باإلدانة في جريمة مخلة بالشرف-4

لة خلو  منصب العضو ألي من األسـباب المـذكورة أعـاله يقـوم               وفي حا 
المؤتمر الوطني العام بتعيين بديل في مدة أقصاها خمسة عـشر يومـا بـذات               

  ).5(اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 
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11 

 

لعام ألي مـن  تسقط العضوية من المجلس بقرار من رئيس المؤتمر الوطني ا     
  :األسباب اآلتية

علـى أن  ،  الغياب المتكرر لثالثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول  -1
 .يرفع رئيس المجلس تقريراً بذلك إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام

 اإلدانة في جريمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي بناء على إخطـار مـن    -2
 .رئيس المجلس

بنـاء علـى    ، لكفاية في متابعة وتنفيذ مهام واختصاصات المفوضية         عدم ا  -3
 .تقرير يقدمه  رئيس المجلس بعد أن يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس

12 

 

يحدد المؤتمر الوطني العام معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلـق بـالحقوق            
  .لمجلسواالمتيازات خالل مدة عملهم با

13 

 

يحدد المجلس المعاملة المالية للعاملين باإلدارة العامة و الفروع و اللجـان            
  .االنتخابية

14 

 

فيما عدا حاالت التلبس ال يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائيـة فـي مواجهـة               
لمجلس عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهـامهم بموجـب   رئيس وأعضاء ا 

  .أحكام هذا القانون إال بعد الحصول على إذن من المؤتمر الوطني العام



 430     رقم الصفحة                                                                                )7 (عــددال

15 

 

 يرأس اإلدارة العامة للمفوضية مدير عام يعين بقرار من المجلـس يتـولى             -1
 .تحت إشراف المجلسالتنفيذ المباشر للعملية االنتخابية 

 يتبع اإلدارة العامة ثالثة فروع دائمة في كل من طرابلس وبنغازي وسـبها              -2
 .ويتولى المجلس تعيين من يرأسهم

  .ويجوز له إنشاء فروع أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك
16 

 

 .ية تشكل المفوضية لجاناً انتخابية إلدارة  العملية االنتخاب-1
 يتمتع أعضاء هذه اللجـان باالسـتقاللية و النزاهـة و الكفايـة ويعيـنهم          -2

 .المجلس
 تختص اللجان االنتخابية بمباشرة جميع السلطات واالختصاصات المتعلقـة          -3

بتنفيذ العملية االنتخابية واإلشراف على مختلف جوانبها اإلدارية والماليـة          
رة العامة عـن كافـة األعمـال        وتكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام اإلدا     

 .المنوطة بها
17 

 

  :يمنع الجمع بين العمل بالمفوضية واآلتي
 . مزاولة أي عمل آخر-1
 . الترشيح ألي انتخابات تشرف المفوضية على تنفيذها-2
 . االشتراك في دعم المرشحين-3
 . االنتماء إلى أي كيان سياسي-4
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18 

 

 تكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد وفق األسس المعمول بها في الدولـة             -1
ويرفعها رئيس المجلس بعد اعتمادها للجهـات المختـصة لتـدرج ضـمن             

 .الموازنة السنوية العامة للدولة
 تحتفظ المفوضية بحسابات وسجالت منتظمة لإليرادات والمـصروفات تعـد    -2

 . لألسس المحاسبية المقررةوفقاً
 يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المفوضية والتحقق مـن مطابقـة            -3

 .حساباتها للقوانين واللوائح المالية النافذة

19 

 

تعفى جميع المواد والمعدات و التجهيزات ذات العالقة بالعملية االنتخابية من           
رسوم سواء المشتراة محلياً أو التي تستوردها المفوضية من         كافة الضرائب وال  

  .الخارج
20 

 

ألغراض التواصل مع الجمهور وشركاء العملية االنتخابية وتعزيز الـشفافية          
في أداء مهامها واختصاصاتها تقوم المفوضية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق          

  :ذلك ومنها
 إنشاء موقع الكتروني خاص بها للتواصل مع الغير تقوم من خالله بنـشر               -1

 .كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية االنتخابية
 . نشر قراراتها ولوائحها االنتخابية في وسائل اإلعالم المختلفة-2
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 عقد لقاءات تشاورية واستطالعية مع كافة األطراف ذات العالقة بالعمليـة            -3
 .نتخابيةاال

 . تنظيم الندوات وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة االنتخابية-4

21 

على الوزارات والهيئات وجميع المؤسـسات ذات العالقـة تـسخير كافـة             
  .إمكانياتها لدعم العملية االنتخابية وفقاً لمتطلبات المفوضية

22 

اسـباً فـي أداء مهامهـا إذا رأت    للمفوضية الحق في االستعانة بمن تراه من  
  . ضرورة لذلك

23 

وينشر ، ويلغى كل حكم يخالفه     ، يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره      
  .في الجريدة الرسمية

  
  ليبيا.املؤمتر الوطني العام

  .صدر في طرابلس
  .م2013/ مارس  / 28بتاريخ 

  .هـ1434/ جمادى األول /16الموافق 
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  م2013لسنة )  9(رقم القانون 
  .م2012لسنة ) 59(لقانون رقم بتعديل ا

  نظام اإلدارة احمللية نيف شأ
  -:بعد االطالع

. م2011 أغـسطس  03 على اإلعـالن الدسـتوري المؤقـت الـصادر فـي       -
 .وتعديالته

 . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر-

 .حليةفي شأن نظام اإلدارة الم.  م2012لسنة ) 59( وعلى القانون رقم -

 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الخـامس               -
 الموافـق   26. هـ1434 جمــادى األول    14والسبعين المنعقــد بتاريخ    

 .م2013 مارس 26

  صدر القانون اآلتي
1 

في شأن اإلدارة المحلية مـادة      . م2012لسنة  ) 59(يضاف إلى القانون رقم     
  -:مكررا يكون نصها على النحو اآلتي) 80(جديدة تحت رقم 

 إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيـين             -
مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الـشروع فـي إنـشاء البلـديات قبـل              

 .المحافظات

وتؤول مؤقتاً االختصاصات والصالحيات المسندة لمجلس المحافظة المبينـة         
 .ار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلديةبالقانون المش

) ب(و الفقـرة    ) 12(من المادة   ) ج(ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة        
 .فتكون االختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء) 13(من المادة 
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 تنتهي المجالس المحلية القائمة حالياً  بمجـرد انتخـاب المجـالس البلديـة           -
 لألسس و الضوابط المقررة النتخابها فـي التـشريعات          بصورة نهائية طبقاً  

 .ذات العالقة
2 

، يعمـل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغـى كـل حكـم يخالفـه           
  .وينشـر في الجريدة الرسمية

  
  ليبيا . املؤمتر الوطني العام

  
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى األول / 16بتاريخ 
  .م2013 /03/ 28الموافق 
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  .م2013لسنة ) 10(القانون رقم 
  يف شأن جتريم التعذيب 
  .واإلخفاء القسري والتمييز

  -:بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  . وعلى قانون العقوبات وتعديالته والتشريعات الجنائية المكملة له-
  .جنائية وتعديالته وعلى قانون اإلجراءات ال-
  . وعلى قانون العقوبات واإلجراءات العسكرية وتعديالتهما-
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر-
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي التاسـع                -

  .م09/04/2013والسبعين المنعقد بتاريخ 
  

  صدر القانون اآلتي
  

 

 

 يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حرمه على أي وجـه مـن      -1
  .حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع

  :وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل
  . ضد األصول أو الفروع أو الزوج-أ

طات المتعلقـة    إذا ارتكب الفعل موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود الـسل           -ب
  .بوظيفته

 إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطالق السراح فـإذا حقـق               -ج
  .الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن ثماني سنوات
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يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره               
عقلية بشخص معتقل تحـت سـيطرته إلجبـاره علـى           بإلحاق معاناة بدنية أو     

االعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أياً كان نوعه أو بـسبب         
  .االنتقام أياً كان الدافع

  .ويعاقـب بذات العقوبة كل من سكت عن التعذيب رغم قدرته على إيقافه
ـ            تج عنـه إيـذاء     وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ثماني سنوات إذا ن

جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل                
إيذاء خطير، وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة الـسجن             

  .المؤبد
 

مـع عدم اإلخالل بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بـالحبس كـل             
ن حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقـة          من حرم أي إنسان م    

  .أو جهة معينة أو بسبب جنسه أو لونه
 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل موظف عمومي قـام بـالتمييز بـين              
الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيـين أو               

أو استحقاقهم للمنافع  والخدمات بقصد حرمانهم أو        الترقية في الوظائف العامة     
  .تعطيل االستفادة منها أو اإلخالل بحق األولوية في الحصول عليها

 

 

يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائـد عـسكري    
م المنصوص عليهـا    ـا ارتكب الجرائ  أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذ       
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في المواد السابقة قوات تخضع إلمرته وسيطرته أو موظف تابع له إذا لم يتخذ ما                
يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال بأي وجه مـن                 

  .الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة
 

  .يلغـى كل حكم يخالف أحكـام هـذا القانـون
 

  .ينشـر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمـل به من تاريخ نشره
   ليبيا– العام الوطنياملؤمتر 

  صدر في طرابلس
  .هـ1434/جمادى اآلخر/04:بتاريخ

  .م2013/أبريل/14: الموافق
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  .م2013 لسنة )11(قانون رقم 
   شأن تعديل قانون العقوبات واإلجراءات العسكريةيف

  :املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له -
  .عديالتهوت. م1974لسنة ) 37(وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم  -
  .وعلى قانون اإلجراءات الجنائية العسكرية وتعديالته -
  .في شأن الخدمة العسكرية. م1974لسنة ) 40(وعلى القانون رقم  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
ص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الثمـانين         ـوعلى ماخل  -

  .م14/04/2013 المنعقد في
  صدر القانون اآلتي

 

تُعـدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية بحيث يجري نصها علـى            
  :النحـو التالـي

  األشخـاص الخاضعون لهذا القانون
  :تسـري أحكـام هذا القانون على

العسكريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها فـي             -1
  .م1974لسنة ) 40(ثانية والثالثة من القانون رقم المادتين ال

  .األسرى العسكريين النظاميين -2
 

تُعـدل المادة الخامسة واألربعون من قانون اإلجـراءات الجنائيـة العـسكرية     
  :بحيث يجري نصها على النحو التالي
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ن تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليهـا فـي قـانو     
  .العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون له
 

تُحال الوقائع والدعاوي التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة            
التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق             

  .الوصف الوارد في قرار اإلحالة
 

  .تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع المدني
 

  .يلغـى كل حكم يخالف أحكـام هـذا القانـون
 

  .ينشـر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمـل به من تاريخ نشره
  

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .م2013/أبريل/18بتاريخ
  .هـ1434/جمادى اآلخر/2الموافق 
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  .م2013لسنة ) 12(قانون رقم 
  .م1985لسنة ) 16(بتعديل القانون رقم 

  يف شأن املعاش األساسي
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2013/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
في شأن الضمان االجتماعي واللوائح     . م1980لسنة  ) 13(وعلى القانون رقم     -

  .الصادرة بمقتضاه وتعديالتهما
  .في شأن المعاش األساسي وتعديالته. م1985لسنة ) 16(وعلى القانون رقم  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثمـانين               -

  .م14/04/2013تاريخ المنعقد ب
   اآلتيالقانونصدر 

 

المشار إليه علـى    . م1985لسنة  ) 16(من القانون رقم    ) 13(دل المادة   ـتُع
  :يـو التالـالنح

مربوط الدرجة األولى مع    لبداية  ون قيمة المعاش األساسي شهرياً معادالً       ـتك
  .ه الدرجةتمتع صاحب المعاش بنفس العالوات والمزايا المقررة لهذ

 

يعمـل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغـى كـل حكـم يخالفـه،            
  .وينشـر في الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/جمادي اآلخر/8بتاريخ 
  .م2013/أبريل/18الموافق 


