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  جملس الوزراء قرار
  ميالدي2012لسنة ) 188(رقم 

بإصدار الالئحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط 
ميالدي بشأن األحكام املنظمة 2010لسنة ) 23( رقم التجاري

  للتصدير واالسترياد
  

  جملس الوزراء
  .وتعديله بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، -
ي للدولة، والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى قانون النظام المال -

  .وتعديالتها
  .ميالدي، بشأن الجمارك والئحته التنفيذية 2010لسنة )10( وعلى القانون رقم -
  .ميالدي، بشأن النشاط التجاري 2010لسنة  )23( وعلى القانون رقم -
، بشـأن  ميالدي 2011لسنة  )184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ــم     - ــه رق ــاد بكتاب ــر االقتص ــه وزي ــى ماعرض ــاريخ  )891( وعل بت

  .ميالدي19/03/2012
    وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الخـامس عشـر لسـنة       -

  .ميالدي 2012
  رر ـــــــق

1 

) 23( التجـاري رقـم   بالالئحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط يعمل
ميالدي، بشأن األحكام المنظمة للتصدير واالسـتيراد علـى النحـو     2010لسنة 

  .المرفق بهذا القرار
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2 

يلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالمعنية تنفيذه، وي.  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ألولىجمادى ا/30صدر في 
  .ميالدي22/04/2012الموافق 
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الالئحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري 
ميالدي بشأن األحكام املنظمة للتصدير 2010لسنة )23(رقم

  واالسترياد املرفقة بقرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )188(رقم

1 

  تعريفات 
لمعنى المبين قرين كل منها ما لم تدل القرينـة علـى   قصد بالعبارات التالية اي

  :خالف ذلك
  .ميالدي، بشأن النشاط التجاري 2010لسنة  )23( القانون رقم:القانون  -
  .وزارة االقتصاد: الوزارة  -
  .وزير االقتصاد: الوزير  -
 )23( الالئحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقـم : الالئحة -

  .ميالدي، بشأن األحكام المنظمة للتصدير واالستيراد 2010سنة ل
  .إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي: اإلدارة المختصة  -
  .إدخال البضاعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية:االستيراد -
  .إخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية: التصدير  -
مـن أصـول   ) تجـار لغيـر اال ( كل مايستورد : الخاص  االستيراد لالستعمال -

رأسمالية وقطع غيار ومواد خام ومواد الدعاية واإلعالن وغيرها الستخدامها 
  .على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه

كل مايستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة : االستيراد لالستعمال الشخصي  -
مناسبة من حيـث نوعياتهـا وكمياتهـا لالسـتعمال      له أو لعائلته من سلع

  .الشخصي أو العائلي وعلى نحو اليحمل صفة االتجار
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  .خارج الحدود الجمركية الليبية: الخارج  -
  .األموال المنقولة بأنواعها المختلفة:السلعة أو البضاعة  -
  .تسميتها في جدول التعريفة الجمركية: نوع السلعة أو البضاعة  -
كل سـلعة أو بضـاعة يحظـر اسـتيرادها أو     : أو البضائع المحظورة  السلع -

  .تصديرها استناداً للقانون وأحكام هذه الالئحة
السلع أو البضائع المقصور استيرادها على جهـة  : السلع والبضائع المقصورة  -

  .محددة دون غيرها
يرها من السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وغ: وسيلة النقل  -

  .وسائل النقل المستعملة لنقل السلع أو البضائع

  الفصل األول
  أحكام عامة

2 

  حرية االسترياد والتصدير
ال تخضع السلع والبضائع المسموح بتصديرها أو استيرادها للحصـول علـى   
ترخيص أو إذن مسبق، على أن يـتم التصـدير واالسـتيراد وفقـاً لإلجـراءات      

د مقيـداً بسـجل المصـدرين    ر أو المورها وأن يكون المصدالمصرفية المعمول ب
  .والمستوردين

3 

  احملظورات وقصر االسترياد والتصدير
تحدد بقرار يصدر عن الوزير العتبارات دينية أو صحية أو بيئية أو أمنيـة أو  

  :حمائية أو تطبيقاً التفاقيات دولية مايلي
  .استيرادهاالسلع والبضائع المحظور تصديرها أو .1
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  .السلع والبضائع المقصور تصديرها أو استيرادها على بعض الجهات.2
4 

  التقييد واملنع واإليقاف
يجوز للوزير دون غيره بقرار مسبب تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو اسـتيراد  

سلعة أو بضاعة مـن قـوائم السـلع أو     ةسلعة أو بضاعة، وكذلك استثناء أي ةأي
  .ر أو المقصور تصديرها أو استيرادها بشكل نهائي أو مؤقتالبضائع المحظو

إعادة النظر في قوائم السـلع  ، كما يجوز له وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة 
  .والبضائع المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها

5 

  رين واملستوردينشروط القيد بسجل املصدّ 
  :رين والمستوردين مايليديشترط فيمن يطلب قيد اسمه في سجل المص

  :بالنسبة لألشخاص الطبيعيني  - أ
  .أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية -1
  .أن يكون مقيداً في السجل التجاري -2
أال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو أشهر إفالسـه   -3

  .مالم يكن قد رد إليه اعتباره
  :ةبالنسبة لألشخاص االعتباري.ب
  .ون مؤسسة تأسيساً صحيحاً في ليبياكأن ت -1
  .أن يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط االستيراد أو التصدير -2
ـ  مالها مملوكاً بالكامل لليبيين رأسأن يكون  -3 طبيعيـين أو شـركات    اًأشخاص

  .اليساهم فيها أجانب وأن يبقى كذلك طوال مدة الشركة
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6 

 ّ   رين واملستوردينطلب القيد يف سجل املصد
يقدم طلب القيد في السجل الخاص بالمصدرين والمستوردين موقعاً عليه مـن  
الطالب أو من وكيله أو الممثل القانوني ألداة مزاولة النشاط من أصـل وصـورة   

  :متضمناً مايلي
  .اسم طالب القيد واالسم التجاري والعالمة التجارية إن وجدت -1
  .لنشاطعنون ومقر أداة مزاولة ا -2
  .نوع النشاط -3
  .الفئة السلعية التي يرغب طالب القيد في مباشرة استيرادها -4

7 

  فئات السلع املستوردة
سمح ألدوات االستيراد القيد فيها حسـب الملحـق   تحدد الفئات السلعية التي ي

  .المرفق بهذه الالئحة
احدة، واليجـوز  على أن يقتصر نشاط كل أداة من أدوات االستيراد على فئة و

لها إجراء أي تعديل على نشاطها إال بعـد قيـد ذلـك فـي سـجل المصـدرين       
والمستوردين، وفقاً لإلجراءات المتبعة في السجل التجاري وفي السجل الخـاص  

  .بالمصدرين والمستوردين
  الفصل الثاني 

  األحكام املنظمة للتصدير
8 

  أنواع التصدير
لبضائع المنتجـة محل سمح بتصدير كافة السلع واي وإعـادة تصـدير السـلع     يـا
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المستوردة، وذلك من قبل أدوات التصدير المنصوص عليهـا قانونـاً أو مـن قبـل     
 ،منتجيها وفقاً للتشريعات النافذة، باستثناء السـلع والبضـائع المحظـور تصـديرها    

  .ويقصد بالتصدير
  .التصدير النهائي -1
  .التصدير المؤقت -2
  .إعادة التصدير -3

9 

  التصدير وإعادة التصدير عند تنفيذ املشروعات
لفروع الشركات األجنبية المنفذة لمشروعات في ليبيا تصدير وإعادة تصـدير  

دة لحسابها أو التي تم شـراؤها مـن السـوق المحلـي     اآلليات والمعدات المور
  .والمستخدمة لغرض تنفيذ تلك المشروعات

ط التجاري الوطنية التي تقوم بتنفيـذ أو إدارة  سمح ألدوات مزاولة النشاكما ي
مشروعات خارج ليبيا تصدير وإعادة تصـدير آلياتهـا ومعـداتها ومسـتلزمات     
التشغيل الالزمة لتنفيذ أو إدارة المشروعات المتعاقد عليها أو المكلفة بها خـارج  

  .ليبيا
بط التـي  الحالتين يشترط الحصول على إذن مسبق وفقاً للشروط والضوا وفي كلتا

  .يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الجهة المخولة بمنح اإلذن
10 

  إعادة التصدير يف حاالت خاصة
ألدوات مزاولة النشاط التجاري إعادة تصدير ما قامت باستيراده من األجهـزة  
واآلالت وقطع الغيار غير المطابقة للمواصفات المطلوبـة أو التـي حـدثت بهـا     

  .ال فنيةـأعط
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كما يجوز ألدوات مزاولة النشاط التجاري إعـادة تصـدير األجهـزة واآلالت    
والمعدات وقطع الغيار لغرض التطوير أو في حالة تصفية المشروع االقتصـادي،  

  .بشرط تقديم إقرار بعدم وجود أي التزام مالي عليها لصالح الغير
  .من قبل تلك الجهاتوتتم إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها 

11 

  جواز اصطحاب األمتعة الشخصية
ليبيا، بمـا فـي ذلـك السـلع      ةيجوز اصطحاب األمتعة الشخصية عند مغادر

سـيلة النقـل الشخصـي باسـتثناء السـلع والبضـائع       ووالبضائع المعمـرة و 
  .المدعومة،وتلك المحظور أو المقصور تصديرها أو استيرادها

  الفصل الثالث
  املنظمة لالسترياد األحكام

12 

  استرياد السلع والبضائع
يسمح باستيراد السلع والبضائع من قبل أدوات االستيراد المنصوص عليها قانوناً 
بشكل نهائي أو مؤقت باستثناء السلع والبضائع المحظور أو المقصـور اسـتيرادها   

  :على بعض الجهات وذلك وفقاً للشروط التالية
ـ  اطبيعي اًدة شخصالمور أن تكون الجهة -1 ـ  اًأو شخص ـ مؤس ااعتباري ـ  اًس  اًتأسيس

في سـجل المصـدرين    اًفي سند اإلنشاء لممارسة نشاط االستيراد ومقيد اقانوني
  .والمستوردين

أن يتم استيراد السلع والبضائع محل نشاط الجهة المستوردة حسب جدول الفئات  -2
  .السلعية المرفقة بهذه الالئحة

  .ن يتم االستيراد وفقاً لإلجراءات المصرفية المتبعةأ -3
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13 

  االسترياد لالستعمال اخلاص والشخصي
ألدوات مزاولة النشاط التجاري اسـتيراد اآلالت والمعـدات والمـواد الخـام     
ومستلزمات التشغيل وذلك في حدود احتياجاتها أولإليفاء بالتزاماتهـا التعاقديـة   

  .تطلبات تلك العقودداخل ليبيا وفي حدود م
عفي أدوات مزاولة النشاط التجاري المذكورة في الفقرة األولـى مـن هـذه    وتُ

رين والمستوردينالمادة من شرط القيد بسجل المصد.  
كما يجوز لألفراد استيراد وسائل النقل واألثاث المنزلي واألدوات والتجهيـزات  

  .لغرض االستعمال الشخصيالمنزلية اإللكترونية والكهربائية، ومواد البناء 
14 

  ضوابط استرياد السلع والبضائع
  :يتم استيراد السلع والبضائع وفقاً للضوابط التالية

  .أن تكون السلع والبضائع جديدة -1
لبيطريـة أو  أن تكون مطابقة لالشتراطات الصحية البشـرية أو النباتيـة أو ا   -2

  .العالقة لتشريعات ذاتوفقاً ل البيئية حسب األحوال 
أن تكون مطابقة لالشتراطات والمواصفات الفنيـة المعتمـدة لـدى المركـز      -3

  .الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة
  .أال تكون من السلع والبضائع المحظور أو الموقوف استيرادها -4
والبضـائع  يجب توفير الظروف المناسبة التي تضمن المحافظة على السـلع   -5

  .المستوردة أثناء النقل والتخزين
يجب أن تكون األدوية البشرية والبيطرية والمبيدات وأغذية األطفال والمعدات  -6
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  :والمستلزمات الطبية
  .بتداولها داخل ليبيا ومسجلة لدى الجهات المختصة بذلك اًمسموح -أ

  .منتجة من قبل شركات مسجلة لدى الجهات المختصة في ليبيا -ب
عليها اسم الجهة المستوردة وعالمتها التجاريـة، ورقـم قيـدها فـي      اًمدون -ج

  .سجلها التجاري
بالنسبة لألدوية المستخدمة داخل العيـادات  ( مخصص للبيعغير عليها  اًمدون -د

  ).والمصحات والمستشفيات العامة
15 

  البيانات املدونة على السلع والبضائع املستوردة
بما تنص عليه التشريعات األخرى ذات العالقة يجب أن تكـون   مع عدم اإلخالل

  :البيانات اآلتية مدونة على عبوة السلعة أو البضاعة أو مرفقة بها
بالنسبة للمواد الغذائية واألدوية والمبيدات، أرقام هوية دولية وفقـاً لنظـام    -1

  .الترقيم العالمي الموحد
  .والبضائع التي تتطلب طبيعتها ذلك تاريخ اإلنتاج وتاريخ الصالحية للسلع -2
  .اسم الشركة المنتجة وبلد الصنع -3
  .نوع السلعة أو البضاعة ومكوناتها -4
  .الوزن أو العدد أو الحجم حسب طبيعة كل سلعة أو بضاعة -5
طريقة االستخدام وتحوطات األمان والسالمة حسـب طبيعـة كـل سـلعة أو      -6

  .بضاعة
ـ  ـة العربية بالنسبة باللغـالنشرة اإلرشادي -7 ائع المعمـرة  ـة للسـلع والبض

  .واألدوية والمبيدات
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16 

  توفري قطع الغيار
يلتزم المورد بتوفير قطع غيار للسلع والبضائع المعمرة محل نشاطه بما اليقل 

من قيمة السلع والبضائع وأن يتم تضمين ذلك في مستندات التوريـد  %) 5(عن 
  .واالت المصرفيةبما في ذلك االعتمادات والح

17 

  ضوابط استرياد السيارات املستعملة
من هـذه الالئحـة يكـون     )14( من المادة) 1( استثناء من أحكام الفقرة رقم

استيراد السيارات المستعملة ألغراض االستعمال الشخصي والخاص فقـط وفقـاً   
  :للضوابط التالية

1- الحة لالستعمال، وخالية مـن  دة صيجب أن تكون السيارات المستعملة المور
  .الصدمات

راكباً فأقل وسيارات النقـل الخفيـف   ) 30(أال يزيد عمر السيارات والحافالت  -2
  .سنوات )5(طن فأقل عن ) 4(حموله 

راكباً وسـيارات النقـل   ) 30(أال يزيد عمر الحافالت التي تزيد حمولتها على  -3
طن ) 4(مولتها أكثر من والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تكون ح

  .سنوات) 7( عن
يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصـنع بغـض النظـر عـن الطـراز       -4

  ).الموديل(
يحظر استيراد السيارات بمقود على اليمين إال في حاالت الشاحنات التي تزيد  -5

  .طن فأكثر) 4(حمولتها على 
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18 

  توريدات فروع الشركات األجنبية
فروع الشركات األجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط االقتصـادي فـي   سمح لي

ليبيا باستيراد احتياجاتها من اآلالت والمعدات ومستلزمات التشـغيل فـي حـدود    
  .ماتتطلبه المشروعات القائمة بتنفيذها وفقاً للعقود المبرمة معها

  الفصل الرابع
  أحكام ختامية

19 

  بضائع املستوردة باملخالفةمنع اإلفراج عن السلع وال
اليجوز اإلفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة ألحكام هذه الالئحة، 

  .وتطبق في شأنها التشريعات النافذة
20 

  االلتزام بإحالة اإلحصائيات 
تلتزم كل من مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العالقـة  

، بتزويد اإلدارة المختصة بإحصائيات دورية ربع سـنوية  كل في نطاق اختصاصها
على األقل عن الصادرات والواردات تتضمن أنواع السـلع والبضـائع وكمياتهـا    

وقيمتها والبلدان المصدر إليها أو الموردينرين والمستورِد منها وأسماء المصد.  
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  دهااريملحق الفئات السلعية التي جيوز است
  تريادمن قبل أدوات االس

  املرفقة بقرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة  )188( رقم

  )1(الفئة 
مـواد التنظيـف والزينـة     -المصـنوعات الجلديـة   -المنسوجات –المالبس  -

  .والخردوات
  .الحية لغرض الذبح ياللحوم والمواش –الفواكه والخضروات  –المواد الغذائية  -
  .المعدات واألدوات المنزلية -ئيةاألجهزة اإللكترونية والكهربا –األثاث  -
  .ترفيهوسائل ال –األدوات والمعدات المكتبية  –الكتب والقرطاسية  -

  )2(الفئة 
وسـائل   -تجهيزات الورش والمصانع –اآلالت الثقيلة  –وسائل النقل المختلفة  -

  .السالمة المهنية
حيـة  ر الالحيوانات والطيـو  –معدات الصيد البحري  –المستلزمات الزراعية  -

  .تهابيلغرض التربية ولوازم تر
  .المواد الخام –المواد الصحية والكهربائية  –مواد البناء  -

  )3(الفئة 
المعـدات واألدوات والمستحضـرات الطبيـة والمختبـرات الطبيـة      –األدوية  -

  .األطراف الصناعية –مستلزمات األم والطفل  –ومستلزماتها 
  )4(الفئة 

- والمعادن الثمينة واألحجار الكريمةوالمجوهرات  الحلي.  
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 189( رقم

  األحكامحبل جهتني وتقرير بعض 
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

  .وتعديالتها
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة  )12( القانون رقم وعلى -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي،  2011ة ـلسن )174( مـالي رقـرار المجلس الوطني االنتقـوعلى ق -

  .بشأن تحديد هيكل الحكومة
ن ميالدي، بشـأ  2011لسنة )184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .كومة االنتقاليةاعتماد الح
مـيالدي،  2008لسـنة   )306( رقـم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب وتعديله
مـيالدي،   2004لسـنة  ) 210(  رقم" سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -

  .بإنشاء مركز التربية الجماهيرية
  .اب والرياضةعرضه وزير الشب وعلى ما -
ع عشـر لسـنة   ـه العادي الرابـجتماعرره مجلس الوزراء في اـق وعلى ما -

  .ميالدي 2012
  ر ــــــــرق

1 

  :حتل وتغل عن ممارسة أي نشاط اجلهات اآلتية
  .المجلس الوطني للشباب -أ

  .مركز التربية الجماهيرية -ب
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2 

ياضة تضم في عضويتها مندوبين تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والر
عن وزارة الشباب والرياضة و وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل تتولى حصر 
كافة األصول الثابتة والمنقولة ومعالجة أوضاع الموظفين للجهات المشار إليهـا  

من هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها من وزير الشباب والرياضـة،  )1(في المادة 
  .شكيل لجان فرعية للقيام بما أوكل إليهاوللجنة ت

3 

من هـذا  ) 1(تؤول كافة األصول والموجودات للجهات المشار إليها في المادة 
  .القرار إلى وزارة الشباب والرياضة

4 

تتولى وزارة الشباب والرياضة تقييم مكونات المجلـس الـوطني للشـباب    
ما يتم االنتهاء إليـه مـن قبـل اللجنـة     ومركز التربية الجماهيرية بناء على 

من هذا القرار واقتراح مايتطلبه األمر من إجراءات ) 2(المشكلة بموجب المادة
  .بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة وبما يتماشى وسياسة الوزارة

5 
، وعلـى الجهـات   تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفهل بهذا القرار من ميع

  .وينشر في الجريدة الرسمية المعنية تنفيذه،
  جملس الوزراء

  .هجري1434/اآلخرجمادى /02صدر في 
  .ميالدي24/04/2012الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة  )192( رقم

  بنقل تبعية مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12( ون رقموعلى القان -

  .العمل والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة )174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

 .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية

ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -
 .كومة االنتقاليةاعتماد الح

ميالدي، بشأن  2009لسنة ) 31(رقم " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -
 .اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية

) 4(وعلى ما عرضه وزير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي بكتابـه رقـم       -
 .ميالدي 4/3/2012بتاريخ ) 63(ميالدي، وكتابه رقم 10/01/2012بتاريخ

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السـادس عشـر  لسـنة     -
 .ميالدي 2012

 ررــــــــق
1 

تنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية من مؤسسة الطاقة الذرية، 
  .إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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2 

بالتنسيق  –العلمي ومؤسسة الطاقة الذرية تتولى وزارة التعليم العالي والبحث 
  .تشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار –فيما بينهما 

3 

كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات    هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغىيعمل ب
  .وينشر في الجريدة الرسمية ،المعنية تنفيذه

  جملس الوزراء
  .هجري1434/جمادى اآلخر/3:صدر في

  .ميالدي25/4/2012: قالمواف
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة )195(رقم

  بإعادة تنظيم املركز الليبي القطري لألزمات والكوارث
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

  .وتعديالتها
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بإنشـاء   2011لسنة ) 34(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .له ي لألزمات والكوارث وتعيين رئيسالمركز الليبي القطر
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 119(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .ديوان المحاسبة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
  . ؤون السياسية برئاسة مجلس الوزراءوبناء على ما عرضه وكيل الش -
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السـادس عشـر  لسـنة     -

  .ميالدي 2012
  ررــــــــق

1 

يعاد تنظيم المركز الليبي القطري لألزمات والكوارث المنشأ بقـرار المجلـس   
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اً ألحكـام  ـه، وفقار إليـميالدي المش 2011لسنة ) 34(م ـالوطني االنتقالي رق
  .هذا القرار

2 

شخصـية  الوتكـون لـه   ) المركز الوطني إلدارة األزمات(تكون تسمية المركز 
  .االعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء

3 

ويجوز إنشاء فروع له بالمدن أو " بنغازي"للمركز بمدينة  يكون المقر الرئيس
  .خرى، وذلك بقرار من مجلس إدارة المركزالمناطق األ

4 

  :يتوىل املركز القيام مبا يلي
اإلعداد لمواجهة األزمات وتحديد الموارد المطلوبة وطرق تعبئتها فـي حالـة    -أ

  .وقوع األزمة
تخطيط وتنفيذ عمليات االتصال واإلعالم والعالقات العامة حسب نوع األزمـة   -ب

  .ومراحلها
ـ ـج التوعيـذ برامـفيتخطيط وتن -ج ـ ـة في مج اون مـع األزمـات   ـال التع

  .راد والمنشآتـلألف
تدريب وتأهيل العاملين بالمركز والمنسقين وممثلي الوزارات علـى عمليـات    -د

  .التخطيط وإدارة المخاطر والتخفيف واالستجابة لألزمات
  .إدارة العمليات الداخلية للمركز وفق نظم اإلدارة الحديثة -هـ

تنسيق مع الشركاء في عمليات إدارة المخاطر واإلشراف على الوقاية مـن  ال -و
  .األزمات وتخفيف آثارها
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ـ    تنسيق عمليات االستجابة -ز ة لعمليـات  واإلشراف من خـالل الغرفـة الرئيس
  .األزمات

القيام بالدراسات واألبحاث وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة  -ج
  .مشاركة فيها وتبني الباحثين والدارسين في هذا المجالبإدارة األزمات وال

التنسيق والتعاون واالشتراك مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات النشاط في  -ط
  .مجاالت اختصاص المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

دراسة واقتراح االنضمام في اتفاقيات التبادل المساعدة في حاالت الطـوارئ   -ي
  .دول الجوار والمنظمات الدوليةمع 

  .تنسيق عمليات جمع وحفظ وتحليل وتحديث واستخدام المعلومات -ك
اقتراح خطط إعادة توازن عند حدوث األزمات العتمادها مـن قبـل رئاسـة     -ل

  .مجلس الوزراء
التدريب على تنفيذ خطط إعادة التوازن عند حدوث األزمات المعتمدة وتنفيذها  -م

  . المستفادة وتفعيل الدروس
5 

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصـدر بتشـكيله   
  .قرار من مجلس الوزراء

6 

دد أسلوب عملـه، وكيفيـة   ـس إدارة المركز الئحة خاصة به، تحـيضع مجل
  .عقد اجتماعاته

7 

  :خيتص جملس إدارة املركز مبا يلي
يسير عليها المركز وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة رسم السياسة التي  -أ
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  .في هذا الشأن
  .الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز -ب
اقتراح النظم واللوائح المالية واإلدارية والفنية المنظمة لعمل المركز، وذلـك   -ج

  .في حدود أحكام التشريعات النافذة
بالتشريعات النافذة، وبما ال يتعـارض   ةاألخرى المقررمباشرة االختصاصات  -د

  .وأحكام هذا القرار
نافذة إال بعد اعتمادها " أ،ب" ة فيما يتعلق بالبندينوال تعد قرارات مجلس اإلدار

  .من مجلس الوزراء
8 

يتولى رئيس مجلس إدارة المركز اإلشراف على شـؤون المركـز وتصـريف    
  :يليوله على األخص ما  ،أموره

  .اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز -أ
  .تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز -ب
  .تمثيل المركز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -ج
  .القيام بالشؤون اإلدارية للموظفين بالمركز -د

  .إعداد تقرير دوري وسنوي عن أنشطة المركز -هـ
9 

  :ة للمركز منتتكون املوارد املالي
  .ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة للدولة -أ

  .التبرعات واإلعانات والهبات التي يقبلها المركز -ب
  .إيرادات أخرى تخصص له ةأي -ج



  82رقم الصفحة                                                                                     )2( عــددال

10 

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة 
ـ   المالية للمركز ببداية السنة نة ـالمالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبـدأ الس

ـ ـة األولى للمركز من تاريخ العمـالمالي رار، وتنتهـي بنهايـة السـنة    ـل بهذا الق
  .ة الحاليةـالمالي

11 

يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيـا تـودع   
  .فيه أمواله

12 

التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عـرض مـن   يصدر بالهيكل 
رئيس مجلس إدارة المركز ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من مجلـس اإلدارة  

  .بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المركز
13 

الت والملفات والمستندات التـي تخـص شـؤون    ـون بالمركز كافة السجـيك
  .إدارة األزمات

14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكـم يخـالف أحكامـه، وعلـى     
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري 1434/جمادى اآلخر/3:صدر في
  .ميالدي 25/4/2012:الموافق
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 قرار جملس الوزراء 

  ميالدي 2012لسنة ) 214(رقم 
  لتنظيمي واختصاصات باعتماد اهليكل ا

  وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وتنظيم جهازها اإلداري

  :جملس الوزراء
  .د االطالع على اإلعالن الدستوريبع -
مـيالدي، بإنشـاء معهـد الدراسـات      1976لسـنة  ) 43(وعلى القانون رقم  -

  .الدبلوماسية
السياسـي  ميالدي، بشأن تنظـيم العمـل    2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

  .والقنصلي والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 178(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد هيئات تابعة للحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، بتحديد اختصاصـات   2012لسنة ) 1(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .ومساعديهم توكالء الوزارا
ميالدي، بتقريـر بعـض    2012لسنة ) 212(ر مجلس الوزراء رقم وعلى قرا -

  .األحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
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مـيالدي، بحـل مركـز     2012لسـنة  ) 213(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

) 352(ولي بكتابـه رقـم   وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الـد  -
  .ميالدي 12/2/2012بتاريخ 

 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الخـامس لسـنة     -
  .ميالدي

  ررـــــــق
1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخارجية والتعاون الـدولي ويـتم   
  .تنظيم جهازها اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تمارس وزارة الخارجية والتعاون الدولي مسؤولية تنفيذ السياسات والخطـط  
ووضع البرامج الالزمة في مجال الخارجية والتعاون الدولي وبما يتفق واألهداف 

  :ولها على وجه الخصوص ما يلي ،الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة
ول العـالم، ومباشـرة كافـة    تنسيق وتنفيذ السياسة الليبية الخارجية مـع د  -1

  .اإلجراءات الكفيلة بتوثيقها، والحفاظ عليها وجلب كل منفعة ممكنة لها
وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربـط وتعزيـز العالقـات السياسـية      -2

  .واالقتصادية والتعاون بين ليبيا ودول العالم
ي الخارج بالتنسيق التعريف بالمبادئ السامية لثورة السابع عشر من فبراير ف -3

  .مع الجهات الليبية المختصة
  .السعي إلى خلق عالقات مباشرة بين الشعب الليبي وكافة شعوب العالم -4
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ستراتيجية حول القضـايا  والبحوث السياسية والقانونية واالإعداد الدراسات  -5
  .التي تهم ليبيا

األخـرى مـن خـالل     اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بدعم التعاون بين ليبيا والدول -6
متابعة تنفيذ االتفاقيات والمحاضر المبرمة معها، وكافة جوانب التعاون الفني 

  .األخرى
اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات واالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية فـي   -7

كافة المجاالت واإلشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعـديلها بالتنسـيق مـع    
  .الجهات ذات العالقة

متابعة العالقات االقتصادية لليبيا مع الدول األخرى وكذلك أنشطة التجمعـات   -8
االقتصادية ومنتديات التعاون، وإعداد الدراسات والبحوث االقتصـادية حـول   

  .القضايا التي تهمها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
  .إعداد مشاريع الميزانية والحسابات الختامية للوزارة -9

راح فتح أو إقفال السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخـارج  اقت -10
  .على النحو الذي يحقق أهداف السياسة الليبية الخارجية

العامة في الخـارج   تاإلشراف على السفارات والبعثات السياسية والقنصليا -11
  .وإصدار التعليمات السياسية والقنصلية الالزمة لها

  .لبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيامتابعة شؤون ا -12
القيام بكافة األعمال واإلجراءات المتعلقة بالمراسم واإلشراف علـى مزايـا    -13

وحصانات البعثات المعتمدة لدى ليبيا، وإصدار جـوازات السـفر السياسـية    
والخاصة، ومنح التأشيرات السياسية والخاصة، ووضع اإلجراءات التنظيمية 

منح األوسمة لألجانب، وتحديد القواعد المتعلقة باإلذن لمواطني  لها، واقتراح
  .ليبيا في حمل أوسمة أجنبية

  .إبداء الرأي في االنضمام إلى المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية -14
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المشاركة في المؤتمرات واللقاءات اإلقليمية والدوليـة، واقتـراح تشـكيل     -15
ف على تنظيم المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية الوفود المتعلقة بها، واإلشرا

  .والدولية التي تعقد في ليبيا
إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات وزارة الخارجيـة والتعـاون    -16

الدولي، وكذلك التقارير التي يطلب منها إعدادها وعرضها على الجهـات ذات  
  .االختصاص

ندوبين الليبيـين لـدى الـدول األخـرى،     إعداد أوراق اعتماد السفراء والم -17
وتوقيع البراءات واإلجازات القنصلية ووثائق التفويض، وغيرها من الوثائق 

  .المتعلقة بنشاط وزارة الخارجية والتعاون الدولي
ين الجدد لدى ليبيـا، واإلعـداد   يوماسلاقتراح قبول ترشيحات الممثلين الدب -18

  .عتمادهموالمشاركة في إجراءات تقديم أوراق ا
القيام باألعمال واإلجراءات المتعلقة باإلشراف والرعاية لكـل مـا يتعلـق     -19

بامتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية المعتمـدة لـدى ليبيـا، ومكاتـب     
  .المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية وأعضائها وموظفيها

  .ات معهماستقبال الوفود والمبعوثين وإجراء المحادثات والمشاور -20
3 

وله  ،وزير الخارجية والتعاون الدولي هو المسؤول عن توجيه سياسة الوزارة
 ،سلطة إصدار التعليمات واإلشراف على كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارة

  :ويتولى على وجه الخصوص ما يلي
في المحافـل   تنفيذ السياسة الخارجية والتفاوض باسم الدولة الليبية وتمثيلها -1

في مجلس الوزراء في  اًوالمؤتمرات الدولية إلى جانب إسهامه بصفته عضو
  .وضع السياسات العامة للدولة
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التنسيق في تنفيذ سياسة ليبيا في عالقاتها الخارجية مع دول العالم، ومباشرة  -2
كافة اإلجراءات الكفيلة بتوثيقها ودعمها وتطويرها، وذلك بما يحقق مصـالح  

  .ورعاياها في الخارج والحفاظ عليها ليبيا
العمل على توطيد وتعزيز عالقات الحكومة الليبية مع حكومات الدول األخرى  -3

  .ومع المنظمات اإلقليمية والدولية
اإلشراف على مصالح الدولة الليبية والعمل على حماية رعاياها في الخـارج   -4

  .بالطرق الدبلوماسية
ئاسة وفد الدولـة الليبيـة   ة اإلقليمية والدولية ورحضور المؤتمرات السياسي -5

  .في دورات منظمة األمم المتحدة السنوية المشارك
تولي االتصاالت والمباحثـات والمفاوضـات الخاصـة بـإبرام المعاهـدات       -6

مع الدول األخرى، واإلشراف علـى تقـويم جميـع اإلجـراءات      تواالتفاقيا
  .الخاصة بها

الخاصة بالوفود الليبية المشـاركة فـي المـؤتمرات    اعتماد وثائق التفويض  -7
  .اإلقليمية والدولية وتلك الخاصة باالجتماعات الثنائية

اقتراح تعيين السفراء والمندوبين والقناصل العامين في السفارات والبعثـات   -8
  .والقنصليات الليبية في الخارج

ـ   ةات الليبية الدبلوماسيـتزويد البعث -9 ارج بالتعليمـات  ـوالقنصلية فـي الخ
  .بصورة دائمة

إبداء الرأي في المرشحين من رؤساء البعثات الدبلوماسية األجنبية والمراد  -10
  .اعتمادهم لدى الدولة الليبية

استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة الليبية فـي أي   -11
  .وقت واستقبالهم بناء على طلبهم
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أوراق اعتماد السفراء األجانب الجدد المعتمدين لـدى  حضور مراسم تقديم  -12
  .الدولة الليبية

اإلشراف على تنظيم وإقامة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدولة الليبية  -13
  . والدول األخرى

القيام بزيارة الدول الشقيقة والصديقة من وقت إلى آخـر بهـدف إجـراء     -14
  .تطوير العالقاتمباحثات مع نظرائه في تلك الدول ل

  .استقبال السفراء والمبعوثين األجانب عند انتهاء مهامهم -15
قبول خطابات تعيين القائمين باألعمال األصليين األجانب العـاملين بالدولـة    -16

  .الليبية
رفع خالصة أهم ما يتلقاه من معلومات وتقارير من البعثات فـي الخـارج    -17

ادية وغيرهـا إلـى رئاسـة الحكومـة     الخاصة بالشؤون السياسية واالقتص
  .مشفوعة برأيه بالخصوص

توقيع قرارات الترقية العادية واالستثنائية والتشجيعية وغيرها من القرارات  -18
  .المتعلقة بالشؤون الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة

توقيع شهادات البراءة القنصلية وشهادات خريجي المعهد الدبلوماسي لبناء  -19
  .اتالقدر

اعتماد وثائق التفويض الخاصة بالوفود الليبية المشاركة فـي االجتماعـات    -20
  .الثنائية والمؤتمرات اإلقليمية والدولية وفقاً للتشريعات النافذة

قيام الوزير عند تفويضه من الحكومة بالتوقيع على كل االتفاقيات والمواثيق  -21
األطراف، والمعاهدات الدولية في  ذات الصلة بعالقات ليبيا الثنائية أو متعددة

  .إطار التعاون اإلقليمي أو الدولي
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إيفاد الوفود الرسمية من موظفي الـوزارة للمشـاركة فـي االجتماعـات      -22
يـة  السياسية واالقتصادية والثقافية والفنيـة وحضـور المـؤتمرات اإلقليم   

للتشـريعات  ذات العالقة بعمل الوزارة وفقـاً   والدولية والنشاطات االجتماعية
  .النافذة

مكتـب   –مكتب الوزير (وتعمل التقسيمات التالية تحت إشراف الوزير مباشرة 
مكتب التخطـيط   –مكتب المستشارين  –مكتب التفتيش والرقابة  –البريد الخاص 

مكتـب   –مكتب التنسيق والمتابعة  –المكتب اإلعالمي  –السياسي واالستراتيجي 
  ). لدبلوماسي لبناء القدراتالمعهد ا –المراجعة الداخلية 

4 

يكون لديوان وزارة الخارجية والتعاون الـدولي وكيـل ووكـالء مسـاعدون     
يمارسون مهامهم المقررة بموجب التشريعات النافذة ويعملـون تحـت إشـراف    

  :ولهم على وجه الخصوص ما يلي ،ومسؤولية الوزير مباشرة
 ً   :الوكيل ويتوىل املهام التالية: أوال

  .معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها -1
اإلشراف على سير عمل اإلدارات والمكاتب والبعثـات الليبيـة الدبلوماسـية     -2

  .والقنصلية في الخارج
اإلشراف على وضع مشروعات خطط الوزارة ورفعها إلى الوزير إلقرارهـا،   -3

  .واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها
د مشروعات اللوائح والقرارات المنظمـة لحسـن سـير العمـل     اقتراح إعدا -4

  .وانتظامه في اإلدارات والمكاتب والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج
دراسة األبحاث والتقارير والمـذكرات والتوصـيات التـي تعـدها اإلدارات      -5

  .نهاوالمكاتب والبعثات الدبلوماسية في الخارج والتوجيه باتخاذ الالزم بشأ
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متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وتعليمات الـوزير مـع اإلدارات والمكاتـب     -6
المعنية بديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ومتابعـة  

  .تنفيذها
  .العمل على تطوير العالقات الثنائية بين ليبيا ودول العالم -7
في االجتماعات اإلقليمية والدولية  اإلشراف على المشاركات الخارجية الليبية -8

  .وتقديم مقترحات تشكيل الوفود
  .حضور المؤتمرات واللقاءات واالجتماعات في الداخل والخارج -9

  .اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً ألحكام النظم المالية -10
  .لنافذةالقيام بأية مهام أخرى يعهد الوزير بها إليه وفقاً للتشريعات ا -11

الوكيـل   –الوكيل المساعد للشؤون السياسـية  (ويعمل تحت إشرافه المباشر 
مكتـب   –الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والماليـة   –المساعد للشؤون الفنية 

  ).الوكيل
  :املهام التاليةاملساعد للشؤون السياسية ويتوىل الوكيل : ثانياً 

  .ن ليبيا ودول العالمالعمل على تطوير العالقات الثنائية بي -1
المشاركة في اجتماعات اللجان الوزارية ومجالسها التي تعقد على مسـتوى   -2

الوكالء المساعدين، وفي االجتماعـات والملتقيـات والمـؤتمرات اإلقليميـة     
  .والدولية

  .رئاسة لجان التشاور السياسي التي تنشأ بين ليبيا والدول األخرى -3
جتماعات جامعة الدول العربية واالتحـاد األفريقـي   اإلشراف والمشاركة في ا -4

واالتحاد المغاربي ومنظمة التعاون اإلسالمي واألجهزة والهيئات التابعة لهـا،  
  .ومتابعة تنفيذ قراراتها

تقديم المقترحات والتصورات الهادفة إلى تطوير العمل والحـراك السياسـي    -5
  .لليبيا في عالقاتها بدول العالم
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بحاث والتقارير السياسية والمـذكرات والتوصـيات التـي تعـدها     دراسة األ -6
اإلدارات السياسية والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج واتخـاذ الـالزم   

  .بشأنها
أعمال أخرى يكلف بها من قبل الوزير أو الوكيل وفقاً للتشـريعات   ةالقيام بأي -7

  .النافذة
 –إدارة الشـؤون العربيـة   (الوزارة اإلشراف على عمل اإلدارات السياسية ب -8

إدارة الشــؤون  –إدارة الشــؤون اإلســالمية  –إدارة الشــؤون األفريقيــة 
  ).إدارة شؤون آسيا واستراليا –إدارة شؤون األمريكتين  –األوروبية 

  :الوكيل املساعد للشؤون الفنية ويتوىل املهام التالية: ثالثاً 
والمتعدد األطراف بين ليبيا والدول  يلثنائمتابعة عالقات التعاون االقتصادي ا -1

  .األخرى
وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصـات كافـة اإلدارات    -2

  .والمكاتب الفنية بالوزارة
دراسة األبحاث والتقارير والمذكرات والتوصيات التي تعدها اإلدارات الفنيـة   -3

  .واتخاذ الالزم بشأنها
وتوجيهات وتعليمات الـوزير والوكيـل إلـى اإلدارات الفنيـة      إبالغ قرارات -4

  .بالوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج ذات الصلة ومتابعة تنفيذها
اإلشراف والتنسيق والمشاركة في اجتماعات اللجـان المشـتركة والمتابعـة     -5

  .والفنية المنبثقة عنها
ليبيا والدول األخرى، ومتابعة تنفيذ اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بدعم التعاون بين  -6

  .االتفاقيات والمحاضر المبرمة معها
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اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات واالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية فـي   -7
  .كافة المجاالت واإلشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها

اد الدراسـات  متابعة نشاط التجمعات االقتصادية ومنتديات التعـاون، وإعـد   -8
  .والبحوث االقتصادية حول قضايا محل االهتمام المشترك

  .القيام بأية مهام أخرى يعهد بها إليه الوزير أو الوكيل -9
متابعة كل ما يتعلق بمهام اإلدارات والمكاتب الفنية التابعة له سـعيا لبنـاء    -10

رة الشؤون إدا(واإلدارات التابعة له هي  ،عالقات تعاون في مختلف المجاالت
إدارة منظمات  –إدارة المنظمات الدولية  –إدارة التعاون الدولي  –القانونية 

إدارة شـؤون   –إدارة المراسم  –إدارة الشؤون القنصلية  –المجتمع المدني 
  .وفقاً للتشريعات النافذة) المغتربين

  :املهام التالية الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية ويتوىل: رابعاً 
  .اإلشراف على الشؤون المتعلقة باألمور اإلدارية والمالية -1
  .اإلشراف على إعداد مالك وميزانية الوزارة والبعثات الدبلوماسية -2
  .تقديم المقترحات الالزمة لضمان سير العمل بالوزارة وتطويره -3
  .عضوية لجنة شؤون اإليفاد والموظفين -4
إدارة الشـؤون اإلداريـة   ( :اإلدارات والمكاتـب التاليـة   اإلشراف على عمل -5

مكتـب الشـؤون    –مكتب المشروعات الفنيـة   –مكتب الترجمة  –والمالية 
  ).مكتب تقنية المعلومات والتوثيق –العسكرية 

5 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية والتعاون الـدولي مـن التقسـيمات    
  :التنظيمية اآلتية

 ً   :اإلدارات السياسية: أوال
  .إدارة الشؤون العربية -1
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  .إدارة الشؤون األفريقية -2
  .إدارة الشؤون اإلسالمية -3
  .إدارة الشؤون األوروبية -4
  .إدارة شؤون األمريكتين -5
  .إدارة شؤون آسيا واستراليا -6

  :اإلدارات الفنية: ثانياً 
  .إدارة التعاون الدولي -1
  .يةإدارة المنظمات الدول -2
  .إدارة منظمات المجتمع المدني -3
  .إدارة الشؤون القنصلية -4
  .إدارة الشؤون القانونية -5
  .إدارة شؤون المغتربين -6

  :اإلدارات اخلدمية: ثالثاً 
  .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية-1
  .إدارة المراسم-2

  :املكاتب: رابعاً 
  .مكتب الوزير -1
  .مكتب الوكيل -2
  .رينمكتب المستشا -3
  .مكتب التخطيط السياسي واالستراتيجي -4
  .مكتب التفتيش والرقابة -5
  .مكتب البريد الخاص -6
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  .المكتب اإلعالمي -7
  .مكتب تقنية المعلومات والتوثيق -8
  .مكتب التنسيق والمتابعة -9

  .مكتب المراجعة الداخلية -10
  .مكتب الشؤون العسكرية -11
  .مكتب الترجمة -12
  .شروعات الفنيةمكتب الم -13

6 

  :تتبع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اجلهات التالية
  .لجنة الحدود البرية والبحرية -أ

  .األمانة العامة للتكامل الليبي مع السودان -ب
  .المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات -ج

وتمارس هذه الجهات مهامها وفقاً للتشريعات المنظمة لهـا وتسـري علـى    
ـ    ـظفين بها التشريعالمو ة ـات التي تسري علـى المـوظفين بـوزارة الخارجي

  .والتعاون الدولي
7 

  :ختتص إدارة الشؤون العربية مبا يلي
متابعة أوجه العالقات الثنائية بين ليبيا والدول العربية ووضع الخطط الكفيلة  -1

األخـرى   اون مع الجهاتـراح وسائل تنميتها ودعمها بالتعـبتطويرها واقت
  .ذات العالقة

السياسية في الدول العربية وتأثيرهـا   تقويم التطورات واالتجاهات والمواقف -2
  .في ليبيا وبقية الدول العربية
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اإلشراف المباشر على النشاط السياسي للسفارات الليبية في الدول العربيـة،   -3
لبعثـات  وإعداد التقارير الدورية عنها وتقويم أنشطتها، ومتابعـة شـؤون ا  

  .الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى ليبيا
معالجة القضايا القومية المطروحة على مختلف المستويات اإلقليمية والدولية  -4

وتقويم مواقف الدول العربية منها، ومتابعة السياسات الدوليـة حيـال تلـك    
  .القضايا

ى القمـة  عمالها علـى مسـتو  في نشاطات جامعة الدول العربية وأالمشاركة  -5
ووزراء الخارجية واللجان الوزارية وعلى مسـتوى أجهزتهـا ومنظماتهـا    
ومجالسها المتخصصة، واللجان العربية الدائمة، وتقـديم التقـارير حولهـا    
بالتعاون والتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة ومتابعة تنفيـذ قراراتهـا   

  .وأعمالها
الشاغرة في الجامعـة وأجهزتهـا    اقتراح ترشيحات ليبيا للمقاعد والمناصب -6

  .والمنظمات العربية المتخصصة
حضور المؤتمرات واللقاءات واالجتماعات التي تتعلـق بالشـؤون العربيـة     -7

  .والمشاركة فيها بالتعاون مع الجهات المختصة
التحضير والمشاركة في عقد اجتماعات مجلس الرئاسة باالتحـاد المغـاربي    -8

راء ومجلس وزراء الخارجيـة ولجنـة المتابعـة    وكذلك مجلس رؤساء الوز
واللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية بالتنسيق مع األمانة العامة 
لالتحاد والجهات األخرى المختصة، والمساهمة في اقتراح جداول أعمالهـا،  

  .وتوثيق ومتابعة ما يصدر عنها وإعداد تقارير دورية بشأنها
شاركات الوزارات الليبية في اللجان الوزارية المتخصصة لماإلعداد والتنسيق  -9

  .لالتحاد ومجالسها القطاعية
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اقتراح ترشيحات ليبيا لوظائف األمانة العامة وغيرها من مؤسسات اتحـاد   -10
  .المغرب العربي وأجهزته المختلفة بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة

غاربية، واقتراح السياسـات والبـرامج   متابعة نشاط التنظيمات الشعبية الم -11
  .الرامية إلى تحقيق الوحدة المغاربية على المستويين الشعبي والنقابي

الثنائية بين ليبيا ودول مجلـس التعـاون الخليجـي     اتمتابعة أوجه العالق -12
  .ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها ودعمها

  .ة المعتمدة لدى ليبيايشؤون البعثات العربية الدبلوماسمتابعة  -13
  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -14

8 

  :ختتص إدارة الشؤون األفريقية مبا يلي
متابعة أوجه العالقات الثنائية بين ليبيا ودول القارة األفريقية واقتراح وسائل  -1

  .تطويرها
ياسية لدول القارة األفريقية وتقييم دراسة التطورات واالتجاهات والمواقف الس -2

  . سياستها وتأثيرها في ليبيا
متابعة شؤون المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة والقرارات الصـادرة   -3

  .عنها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع اإلدارات والجهات المعنية األخرى
  .لدى ليبيامتابعة شؤون البعثات األفريقية الدبلوماسية المعتمدة  -4
اإلشراف المباشر على النشاط السياسي للسفارات الليبية في الدول األفريقيـة   -5

  .وإعداد التقارير الدورية عنها وتقييم أنشطتها
ا بالتنسيق مع اإلدارات متابعة القضايا التي يتناولها االتحاد األفريقي ومعالجته -6

  .المعنية بقصد بلورة موقف ليبيا تجاههاوالجهات 
متابعة التوقيع والمصادقة على االتفاقيات والبروتوكـوالت الصـادرة عـن     -7 
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  .سيق مع الجهات ذات العالقةناالتحاد األفريقي واألجهزة التابعة له بالت
اقتراح الترشيحات لوظائف المفوضية وأجهزتها األخرى بالتنسيق مع الجهات  -8

  .األخرى ذات العالقة
ات لدول االتحاد األفريقي بالتعاون مـع صـندوق   اقتراح المساعدات والتبرع -9

  .ليبيا للمساعدات والتنمية
المشاركة في االجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق االتحاد األفريقـي   -10

  .ومتابعة تقاريرها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
فريقـي وتجمـع دول   تحـاد األ والبرامج التنفيذية المتعلقة باال إعداد الخطط -11

  ).ص.س(والصحراء  ساحلال
وأجهزتـه  ) ص.س(ل والصحراء متابعة أعمال ونشاطات تجمع دول الساح -12

  .المتخصصة ومتابعة تنفيذ قراراته ومجالسه
  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -13

9 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلسالمية مبا يلي
لسياسات واالهتمام بالقضايا اإلسالمية وشؤون المسلمين بوجه عـام  وضع ا -1

  .ومتابعة أوضاع األقليات اإلسالمية في كافة بلدان العالم
  .متابعة المشروعات اإلسالمية التي تقوم بها أو تساهم فيها ليبيا -2
متابعة الجوانب المتعلقة بشؤون الحج والتجمعات اإلسالمية وشؤون األراضي  -3

  .قدسةالم
التحضير واإلعداد لمشاركات ليبيا فـي قمـم منظمـة التعـاون اإلسـالمي       -4

والمؤتمرات الوزارية ولجانها الفنية، ومتابعة القضايا التـي تطـرح عليهـا    
وتنفيذ قراراتها، والعمل على االستفادة من المساهمة السنوية التي تسـددها  
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  .ليبيا في ميزانية المنظمة
  .ذات العالقة فيما يقع ضمن اختصاصاتهاالتنسيق مع الجهات  -5
  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -6

10 

  :بية مبا يليوختتص إدارة الشؤون األور
العمل على تنمية وتطوير العالقات الثنائية بين ليبيا والدول األوروبيـة فـي    -1

  .في العالقاتكافة المجاالت، ومتابعة ما يحدث من تطورات 
دراسة وتحليل وتقييم التقارير واألبحـاث الـواردة مـن البعثـات الليبيـة       -2

  .الدبلوماسية في الدول األوروبية وإبداء الرأي بشأنها
متابعة وتوجيه نشاط البعثات الليبية الدبلوماسية في الدول األوروبية وإعـداد   -3

  .تقارير دورية عن نشاطاتها
وجمع المعلومات وتلقي التقارير عنها  ا مع االتحاد األوروبيعالقة ليبيمتابعة  -4

  .وإبداء الرأي بشأنها
توثيق العالقات مع األحزاب والمنظمات السياسية، وكـذلك مـع المنظمـات     -5

اإلقليمية األوروبية وربطها باألجهزة الليبية المعنية، وإبداء الرأي في كل مـا  
  .مع هذه المنظمات يحال إليها من موضوعات تتعلق بالتعاون

ـ   -6 والتكـتالت   ةإعداد التقارير الالزمة حول عالقات ليبيا مع الـدول األوروبي
  .والتجمعات األوروبية وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير

اإلعداد والمتابعة والتنسيق والمشاركة في زيارات الوفود الرسـمية العليـا    -7
  .المتبادلة مع الدول األوروبية

التفاهم التي ترتبط بها ليبيا مع الدول األوروبيـة   تتابعة االتفاقيات ومذكرام -8
  .وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة

  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -9
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11 

  :ني مبا يليختتص إدارة شؤون األمريكت
ن ليبيا ودول األمريكتين، واقتراح سـبل تنميتهـا   متابعة العالقات الثنائية بي -1

  .وتطويرها
دراسة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصـادية فـي دول األمـريكتين     -2

واالهتمام بالقضايا الوطنية والقومية لشعوب المنطقة وإعداد تقارير دوريـة  
  .عنها

ن فـي مختلـف   متابعة تنسيق زيارات الوفود المتبادلة مـع دول األمـريكتي   -3
  .المجاالت

  .متابعة التعاون في مجال حقوق اإلنسان والحريات -4
  .متابعة التجمعات والتكتالت السياسية واالقتصادية في منطقة األمريكتين -5
رصد التحركات السياسية على المستوى الثنائي والجماعي لـدول المنطقـة    -6

  .الدولية ومصالح ليبيا توتأثير ذلك في العالقا
اإلشراف على النشاط السياسي للسـفارات والقنصـليات الليبيـة فـي دول      -7

الدورية عنها وتقويم أنشطتها، واالهتمام بشؤون  راألمريكتين وإعداد التقاري
  . البعثات الدبلوماسية لدول المنطقة المعتمدة لدى ليبيا

إعداد دراسة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لدول األمريكتين و -8
  .تقارير دورية بشأنها

المشاركة في اللقاءات والندوات التي تعقد في دول المنطقـة والعمـل علـى     -9
  .تفعيل دور ليبيا فيها كلما اقتضت المصلحة ذلك

  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -10
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12 

  :ختتص إدارة شؤون آسيا واسرتاليا مبا يلي
عة آخر التطورات السياسية واالقتصادية وأوجه التعاون التـي تشـهدها   متاب -1

  .دول آسيا واستراليا وإبداء الرأي بشأنها
مستوى العالقـات مـع بعـض الـدول      تقديم المقترحات والتصورات لتطوير -2

  .سيوية على أسس سليمة تخدم المصالح المشتركةاآل
ة المعتمدين لدى ليبيا والتباحث سيويبال سفراء ورؤساء بعثات الدول اآلاستق -3

معهم حول المواضيع المتعلقة بتعزيز العالقات الثنائية، والمساهمة في حل ما 
يعترضهم من عقبات في سبيل أداء مهـامهم بالتنسـيق مـع الجهـات ذات     

  .العالقة
متابعة نشاط المنظمات والتجمعات السياسية واالقتصادية في المنطقة وإعداد  -4

  .هاالتقارير عن
سيوية، وكـذلك  التي تقوم بزيارات إلى الدول اآل المشاركة في الوفود الليبية -5

التحضير واإلعداد لزيارات وفود دول المنطقة إلى ليبيـا، وإعـداد التقـارير    
  .بشأنها

المشاركة في المؤتمرات والندوات والمنتديات اإلقليمية والدولية التي تـدعي   -6
  .مع كافة الجهات ذات العالقة لها ليبيا بالتنسيق والتشاور

اإلشراف على النشاط السياسي للسفارات الليبيـة بـدول المنطقـة وإعـداد      -7
  .التقارير الدورية عنها وتقويم أنشطتها وتوجيهها

  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -8
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13 

  :ختتص إدارة التعاون الدويل مبا يلي
عالقات التعاون الثنائي واالقتصادي ومتعدد األطراف بين ليبيا والدول متابعة  -1

  .األخرى، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطويرها
متابعة تنفيذ االتفاقيات ومحاضر وبرامج التعاون والمسـاعدات والقـروض    -2

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
الوفود التي تشارك في أعمـال   التنسيق مع الجهات ذات العالقة بشأن تشكيل -3

اللجان العليا والمشتركة واللجان الفنية ولجان المتابعة المنبثقة منها، وتحديد 
  .عمالهالمشاركة في أمواعيد انعقادها وا

المشاركة في إعداد اإلطار القانوني الذي ينظم عالقات التعـاون بـين ليبيـا     -4
  .والدول األخرى

ت الخاصة بخطة التحـول فـي ليبيـا وتصـنيفها     تجميع البيانات واإلحصاءا -5
  .وتبويبها وحفظها بما يضمن االستفادة منها

متابعة تنفيذ القوانين والقرارات ومراجعـة التشـريعات المنظمـة ألنشـطة      -6
  .االستثمار الليبي في الدول األخرى

  . إعداد البحوث والدراسات االقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة -7
لمساهمة في وضع السياسات المتعلقة باالستثمارات في الخارج والمساعدات ا -8

  .والمنح والهبات والقروض، وشروط منحها، ومتابعة تنفيذها واسترجاعها
رصد حركة األسواق العالمية وجمع البيانات واإلحصاءات الخاصة بتطوراتها  -9

  .في الخارجبما يساعد على إعداد الخطط المتعلقة باستثمار الليبيين 
  .اقتراح وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -10
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14 

  :ختتص إدارة املنظمات الدولية مبا يلي
متابعة شؤون منظمة األمم المتحدة، وأجهزتهـا، والوكـاالت التابعـة لهـا،      -1

  .إطارهاوالمجالس واللجان المنبثقة منها، والمؤتمرات والندوات المنعقدة في 
عقد التنسيق بشأن تشكيل الوفود للمشاركة في المؤتمرات واالجتماعات التي ت -2

ها والمنظمات الدوليـة األخـرى والمشـاركة    التافي نطاق األمم المتحدة ووك
فيها، واإلشراف على نشاط وفود ليبيا بهذه االجتماعات، وإعداد التوصـيات  

الالزمة بالتنسيق مـع الجهـات    والمداخالت وتزويد الوفود فيها بالمالحظات
  .األخرى ذات العالقة

دراسة مشاريع القرارات المتعلقة بالقضايا مثار البحث، واقتـراح المواقـف    -3
  .المناسبة حيالها بما يحقق أهداف ومصالح ليبيا الوطنية

متابعة الترشيحات الدولية، واقتراح الموقف منها، وإمكانيات وفرص ترشـح   -4
  .عضوية األجهزة والهيئات الدوليةليبيا لرئاسة و

واالهتمـام بالقضـايا   ) 77(متابعة أعمال حركة دول عدم االنحياز ومجموعة  -5
التي تطرح من خاللهما، واقتراح سـبل تعزيـز دور الحركـة والمجموعـة،     

  .ومتابعة القضايا التي تعرض عليهما
ـ  تالادة ووكـثات ومكاتب األمم المتحالت إلى بعـتقديم التسهي -6 دة ـهـا المعتم

  .لدى ليبيا
التنسيق والمتابعة المستمرة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا، وربطه  -7

بمختلف الوزارات والمؤسسات الليبية بما يحقق أهداف التنمية والتطوير في 
  .شتى المجاالت

جان إعداد التقارير والردود المطلوبة من أجهزة األمم المتحدة والمجالس والل -8
التابعة لها حول القضايا ذات الصلة بليبيا، والمسائل الدولية األخرى، وذلـك  
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  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
متابعة تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها ليبيا، وتقـديم تقـارير    -9

  .دورية بشأنها
لمتخصصـة  هـا ا التاليبيا لـدى األمـم المتحـدة ووك    متابعة أعمال بعثات -10

والمنظمات الدولية األخرى، والتنسيق معها في كافة المسائل التي تتابعها في 
  .إطار أنشطة تلك المنظمات

  .اقتراح وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -11
15 

  :ختتص إدارة منظمات اتمع املدني مبا يلي
ظمات المجتمع المدني الليبي ومثيالتها في المساعدة في إيجاد عالقات بين من -1

  .الدول األخرى
  .تفعيل جمعيات الصداقة القائمة واقتراح إنشاء جمعيات أخرى مع الدول -2
مقترحات من منظمات المجتمع المدني ودراستها وإحالتهـا إلـى    ةاستقبال أي -3

  .وجهتها في الدول األخرى وبالعكس
مجال تعزيز مفاهيم الديمقراطيـة والحقـوق   التنسيق مع الجهات المعنية في  -4

المدنية والحكم الرشيد وتحقيق العدالة االنتقالية من واقع الخبـرات الدوليـة   
  .المكتسبة في هذا المجال

التنسيق مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات  -5
  .ذات الصلة

نها إيجاد عالقات وثيقة بـين منظمـات   إعداد الدراسات والخطط التي من شأ -6 
  .المجتمع المدني الليبية ومثيالتها في الخارج

  .إعداد قاعدة بيانات عن منظمات المجتمع المدني األجنبية العاملة في ليبيا-7
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16 

  :ختتص إدارة الشؤون القنصلية مبا يلي
حقوقهم،وتقديم وحماية وتأمين  رعاية مصالح المواطنين الليبيين في الخارج، -1

التسهيالت الالزمة بما فيها تجديـد جـوازات السـفر والوثـائق، وتقـديم      
  .المساعدات

متابعة شؤون المساجين والمحكومين الليبيين  في الدول األخـرى بالتعـاون    -2
  .والتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية

  .قيد وتسجيل واقعات األحوال المدنية التي تحدث في الخارج -3
  .بليغ اإلعالنات واألحكام واإلنابات القضائيةت -4
  .تلقي وحفظ الوصايا وإتمام اإلجراءات بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة -5
تصديق واعتماد صحة توقيعات وأختـام الجهـات الرسـمية فـي الـداخل       -6

  .والسفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج
  .للجان القنصلية المشتركة مع الدول األجنبيةالمشاركة في اجتماعات ا -7
تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات السفن والطائرات الليبيـة بالتنسـيق مـع     -8

  .الجهات المختصة
اإلشراف على القنصليات واألقسام القنصلية وتقويم أعمالها في إطار مايندرج  -9

  .في نطاق اختصاصاتها
  .قوائم الممنوعين من دخول ليبياالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن  -10
متابعة كافة شؤون األجانب المقيمين في ليبيا وفقاً لما تقضي به التشريعات  -11

  .النافذة واالتفاقيات واألعراف الدولية
متابعة االتفاقيات القنصلية المبرمة بين ليبيـا والـدول األجنبيـة وإعـداد      -12

إبـرام   –إذا تطلب األمر ذلـك   –اح التقارير والبيانات الالزمة عنها، مع اقتر
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  .اتفاقيات كهذه مع دول أخرى
  .اقتراح وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -13

17 

  :ختتص إدارة الشؤون القانونية مبا يلي
مشاريع المعاهـدات واالتفاقيـات الثنائيـة والمشـاركة فـي       وإعداددراسة  -1

ات المتعلقة بها، ومراجعة صياغتها وحفظها وتجميعهـا  المفاوضات والمؤتمر
  .وتبويبها واستكمال ومتابعة كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بها

  .إبداء الرأي في مسائل القانون الدولي -2
إبداء الرأي في االنضمام إلى االتفاقيات اإلقليمية والدوليـة بالتنسـيق مـع     -3

  .الجهات ذات العالقة
كة في المؤتمرات والندوات القانونية اإلقليمية والدولية وكذلك اللجـان  المشار -4

التابعة للمنظمات القانونية الدولية، ومتابعة أعمالها وما يصدر عنهـا مـن   
  .قرارات وتوصيات

متابعة القضايا المتصلة بالحدود البرية والبحرية والمجـال الجـوي، وحفـظ     -5
لقة بها، وإعـداد الدراسـات والبحـوث    وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتع

ووضع التوصيات الالزمة بشأنها، ومعالجـة موضـوعات قـانون البحـار     
والفضاء الخارجي وما يتعلق بها من اتفاقيات ومؤتمرات وندوات بالتنسـيق  

  .مع الجهات ذات العالقة
ة أو عليها بالداخل، والمشاركة فـي  ارلقضايا المرفوعة من الوزمتابعة كافة ا -6

اللجان التي تكلف إجراء التحقيقات الالزمة، ومتابعة كافة الدعاوى المرفوعة 
  .من ليبيا أو عليها في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

  .المشاركة في أعمال اللجان المشتركة واإلعداد لها -7
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 متابعة األعمال المتعلقة بمحكمة العدل الدولية والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    -8
وأعمال اللجـان والمـؤتمرات   ، ولجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة 

  .القانونية واإلقليمية والدولية وغيرها من األجهزة القضائية والقانونية
المشاركة في صياغة وإعداد ومراجعـة وإبـداء الـرأي وتقـديم المشـورة       -9

وتحكـم عمـل    والتفسير القانوني في كل مايتعلق بالتشريعات التـي تـنظم  
  .الوزارة

  .إعداد المذكرات القانونية واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الوزارة -10
  .المشاركة في عضوية اللجان التي تكلف بها -11
إعاد ومراجعة العقود اإلدارية التـي تقـوم الـوزارة بإبرامهـا، واتخـاذ       -12

ـ  ة والجهـات ذات  اإلجراءات الالزمة بشأنها بالتنسيق مع اإلدارات المختص
  .العالقة

اقتراح وضع الخطط والبرامج التنفيذية واإلدارية وتقديم المبادرات المتعلقة  -13
  .بمجال اختصاصها

  .ختم وتسجيل وتعميم القرارات -14
18 

  :ختتص إدارة شؤون املغرتبني مبا يلي
  .اد قائمة بيانات ومعلومات عن الليبيين المقيمين في الخارجدإع -1
  .التعريف بمساهمات المغتربين في الداخل والخارج -2
ربط المغتربين بوطنهم األم ليبيا واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم ورعايـة   -3

  .وتفقد أحوالهم وحل مشاكلهم
تقديم يد العون للراغبين في العودة إلى أرض الوطن وتمكينهم مـن العمـل    -4

  .التعليم واالنخراط في مؤسسات الدولةو
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  .تسهيل اإلجراءات التي يحتاجها المغترب داخل الوطن وخارجه -5
 ل على تقديم المساعدات المعنوية واإلرشادية لليبيين الذين تأثروا سـلباً مالع -6

  .بثقافات الغير
الربط والتواصل بين المجتمـع الغربـي والمجتمـع الليبـي لنقـل الثقافـة        -7

  .والممارسات التي تنسجم مع ثقافتنا اإلسالمية
  .نقل المعرفة والتقنية وتكوين عالقات متينة في مجال التعليم والبحث العلمي -8
ت والمهارات والتعرف عليهم والدفع بهم لتبـوء مراكـز   اتشجيع ذوي الخبر -9

قيادية والمساهمة في خدمة الوطن، وكذلك تشجيع أصحاب رؤوس األمـوال  
  .على االستثمار بالوطن

19 

  :ن اإلدارية واملالية مبا يليختتص إدارة الشؤو
  .العمل على تطوير األداء اإلداري والنظم اإلدارية بالوزارة -1
تنفيذ ومتابعة النظم والقواعد المتعلقة بشؤون المـوظفين ومباشـرة كافـة     -2

  .الشؤون الوظيفية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بـها
طاسية وأثـاث وغيرهـا مـن    توفير احتياجات الوزارة من مواد وأدوات وقر -3

  .االحتياجات الخاصة بسير العمل واإلشراف على مخازن الوزارة
توفير كافة متطلبات السالمة المدنيـة الالزمـة ووسـائل النقـل والحركـة       -4

  .واإلشراف عليها
تقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية لمـوظفي الـوزارة وعـائالتهم،     -5

لشؤون الشخصية ألسـر المـوظفين المتغيبـين    وتقديم الخدمات المتعلقة با
  .بالخارج والمتوفين عند االقتضاء
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القيام باإلجراءات المتعلقة بسفر الموظفين لاللتحاق بأعمـالهم بالخـارج أو    -6
  .ألداء مهام رسمية

اإلعداد والتنظيم لالحتفاالت واالستقباالت واالجتماعـات المتعلقـة بـالوزارة     -7
  .وتأمين متطلباتها

  .القيام بإجراءات الجرد السنوي -8
إعداد مشاريع الميزانيات والتفويضات الخاصة بـها طبقاً للبنـود المعتمـدة    -9

  .والتعليمات الصادرة في الخصوص
تولي كافة االختصاصات اإلجرائية والعملية المتعلقـة بالحسـابات العامـة     -10

  .وحسابات السفارات والبعثات والقنصليات العامة بالخارج
  .إعداد قسائم المرتبات والمكافآت المالية لموظفي الوزارة -11
إعداد الميزانيات التقديرية للمساهمات في المنظمات اإلقليمية والدولية وفق  -12

  .النسب المحددة لحصة ليبيا ومتابعة سداد الطارئ والمتأخر منها
ـ     -13 داد متابعة التحويالت من وزارة المالية ومصـرف ليبيـا المركـزي، وإع

  .البرقيات للبعثات الليبية في الخارج ومتابعة سداد المساهمات
الوظيفية للجهـاز  جات الوظيفية ومشروعات المالكات إعداد وحصر االحتيا -14

  .اإلداري وللبعثات الليبية في الخارج
تنفيذ قرارات لجنة شؤون اإليفاد وإعداد سجالت األقدمية واألسبقية، وتنفيذ  -15

بين الداخل والخارج وبالعكس، وكذلك متابعة توصيات لجنـة   حركة التنقالت
  .شؤون الموظفين

  .مانيا ومهنياتولي إجراءات تسجيل الموظفين ض -16
  .اقتراح ووضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها -17
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20 

  :ختتص إدارة املراسم مبا يلي
والتوديع وغير ذلك من الترتيبات المراسـمية   تنظيم وتطبيق مراسم االستقبال -1

المتعلقة بزيارة رؤساء الدول والحكومات وكبار الضيوف مـن الشخصـيات   
  .الرسمية العربية واألجنبية

اتخاذ الترتيبات الالزمة لمراسم استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية العربيـة   -2
وراق اعتمـادهم، وتسـلم   واألجنبية عند قدومهم إلى ليبيا ألول مرة لتقديم أ

  .وحفظ وثائق اعتمادهم
رعاية شؤون موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصـلي األجنبيـين وممثلـي     -3

  .المنظمات اإلقليمية والدولية المعتمدين لدى ليبيا
الدبلوماسية األجنبية مـع وزارة  بال ومقابالت السفارات والبعثات تنظيم استق -4

  .لليبية األخرىالخارجية والجهات الرسمية ا
إصدار البطاقات الدبلوماسية لمـوظفي السـلكين الدبلوماسـي والقنصـلي      -5

األجنبيين وممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية المعتمدين لدى ليبيا، وكـذلك  
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصـة بشـأن إصـدار بطاقـات الهويـة      

فـي البعثـات التمثيليـة    الشخصية للعاملين األجانب من غير الدبوماسـيين  
  .المعتمدة في ليبيا

ة واألجنبية المعتمـدة  ـعربيإعداد القائمة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية ال -6
ـ ـات الخاصـيا والبيانلدى ليب ات مـن دبلوماسـيين   ـة بموظفي تلك البعث

  .وغيرهم وتحديثها
  .ميةإعداد الترتيبات الالزمة لتنظيم الحفالت واالستقباالت الرس -7
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في ترتيب وتحديد مواعيد ومقـابالت   -8
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موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي واألجنبـي المعتمـدين لـدى    
الدولة مع المسؤولين الرسميين الليبيين، وكذلك تنسـيق بـرامج الزيـارات    

  .الرسمية للوفود األجنبية
لعربية واألجنبية واألناشيد الوطنيـة الخاصـة بهـا،    االحتفاظ بأعالم الدول ا -9

وتزويد البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج بأعالم الدولة الليبيـة والنشـيد   
  .الوطني

تحديد وتنظيم الحصانات واإلعفـاءات والمزايـا الدبلوماسـية، ومعالجـة      -10
  .الشؤون المتعلقة بتطبيقها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

ة عن المناسبات الرسمية في الدول األخـرى،  رئيسجمع وتحديث البيانات ال -11
  .وذلك التخاذ إجراءات المجاملة الدولية والرسمية بشأنها

إصدار وتجديد جوازات السفر الليبية الدبلوماسية والخاصة، واإلشراف على  -12
ة الليبية تأشيرات الدخول والمرور التي تمنحها البعثات الدبلوماسية والقنصلي

  .في الخارج على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة األجنبية
21 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
تنظيم مقابالت الوزير وتلقي البريد الخاص به وحفظـه وتصـنيفه، وتـوفير     -1

  .البيانات والمعلومات التي يطلبها
ت ذات العالقة، ومتابعـة  إبالغ تعليمات الوزير إلى اإلدارات والمكاتب والجها -2

  .تنفيذها
البيانـات  ت الموجهـة إلـى الـوزير، واستيفــاء     تلقي التقارير والمكاتبا -3

  .والمعلومات عنها وعرضها
اإلعداد والتحضير الجتماعات الوزير مع مديري اإلدارات، وتحرير محاضـر   -4

  .اجتماعاته، وتدوين قراراته وتبليغها ومتابعة تنفيذها
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  .ذكرات والرسائل الصادرة عن الوزيرإعداد الم -5
تنظيم زيارات الوزير الرسمية إلى الدول العربية واألجنبيـة بالتعـاون مـع     -6

  .اإلدارات والجهات المعنية األخرى
22 

  :خيتص مكتب الوكيل مبا يلي
  .استالم كافة المراسالت الموجهة إلى الوكيل وتوثيقها وعرضها -1
تقارير والرسائل الصادرة عن الوكيل واتخـاذ اإلجـراءات   إعداد المذكرات وال -2

  .اإلدارية بشأنها وتوثيقها
إعداد وتوثيق القرارات التي تصدر عن الوكيل واتخاذ مايلزم بشأنــها مـن    -3

  .إجراءات
  .إبالغ توجيهات الوكيل وتعليماته إلى اإلدارات المعنية بديوان الوزارة -4
عات الوكيل التي يتم تكليف موظفي المكتـب  حضور وتوثيق مقابالت واجتما -5

  .القيام بـها
  .تنظيم لقاءات ومقابالت ومواعيد الوكيل وإعداد الترتيبات الالزمة لذلك -6

23 

  :خيتص مكتب املستشارين مبا يلي
إبداء المشورة في مختلف القضايا السياسية التي تعرض عليـه مـن طـرف     -1

  .الوزير أو الوكالء
األحداث السياسية الراهنة، وإعداد التحليالت الالزمـة بالخصـوص،    متابعة -2

وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن السبل الواجب اتباعها في معالجة هـذه  
  .القضايا
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وأبعادهـا   ومبادرات ليبيـا فـي مختلـف القضـايا    تقويم التحرك السياسي  -3
  .ومؤثراتها على الصعيدين الداخلي والخارجي

ترحات الالزمة بشأن الموقف الذي ينبغـي اتخـاذه تجـاه بعـض     تقديم المق -4
المسائل السياسية اإلقليمية أو الدولية، خاصة تلـك التـي تمـس مباشـرة     

  .توجهات األمن الوطني الليبي
  .مسائل تعرض عليه ةأي -5

24 

  :خيتص مكتب التخطيط السياسي واالسرتاتيجي مبا يلي
الليبية الكفيلة بتنفيذ سياسة ليبيـة ناجحـة    اقتراح ووضع الخطط السياسية -1

  .وفاعلة
تقديم البحوث والدراسات بشأن بعض القضايا والمشكالت التي تطلـب منـه،    -2

  .والتي يمكن على ضوئها اتخاذ موقف جيد وسليم
ستراتيجية طويلـة المـدى لـبعض القضـايا المعاصـرة      إعداد الدراسات اال -3

في عالجها  باإلسهامعززة بالتوصيات الكفيلة والمزمنة في العالقات الدولية م
  .أو تقديم مبادرات ليبية للمشاركة في عالجها

25 

  :خيتص مكتب التفتيش والرقابة مبا يلي
متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، واقتـراح   -1

سـيق مـع اإلدارات   التعديالت الالزمة على ضوء الممارسة والتطبيـق بالتن 
  .المختصة

متابعة األداء الوظيفي لمنتسبي الجهاز اإلداري، والتأكد من تنفيذ التعليمـات   -2
  .الصادرة لضبط سير العمل
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متابعة سير عمل اإلدارات والسفارات والمندوبيات والقنصليات العامـة مـن    -3
نـب  خالل المراسالت والتقارير والزيارات الميدانية وغيرهـا، وكشـف جوا  

القصور أو التقصير بالخصوص، وتقديم التوصيات واقتراح الحلول الكفيلـة  
  .بتطوير أسلوب العمل لمعالجتها بما يحقق األداء الوظيفي األمثل

القيام بجوالت تفتيشية دورية على السفارات والبعثات والقنصـليات العامـة    -4
، واقتـراح  الخارج وإعداد تقارير حول نشاطها والصعوبات التي تواجههـا ب

  .الحلول الكفيلة بتذليلها وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المختصة
حصر المخالفات والتجاوزات التي قد تقع من العاملين بالداخل وبالخارج على  -5

ضوء التشريعات النافذة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية والجهات 
  .ذات العالقة

  .أديب ولجان تقصي الحقائق والتحقيقالمشاركة في أعمال مجالس الت -6
  .وضع الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاص المكتب -7

26 

  :خيتص مكتب الربيد اخلاص مبايلي
  .استالم وإرسال المراسالت الداخلة في نطاق عمل المكتب -1
كتـب،  إعداد وإدارة الوسائط المستخدمة في المراسالت الخاصة بأعمـال الم  -2

  .والسفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج
  .تشغيل وصيانة وسائل اإلرسال واالستقبال المستخدمة في أعمال المكتب -3
  .وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير عمل المكتب -4

27 

  :خيتص املكتب اإلعالمي مبا يلي
  .ل اإلعالم المختلفةمتابعة القضايا السياسية التي تتناولها وسائ -1
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اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإعطاء مواقف ليبيا السياسـية التغطيـة اإلعالميـة     -2
  .المناسبة والتعبير عنها

إعداد وإصدار البيانات الصحفية حول القضايا المختلفة، والرد على وسـائل   -3
  .اإلعالم المختلفة التي تتعرض للمسائل الليبية سلبا

وسائل اإلعالم المختلفة للعرض علـى   ي موجز عما تتناولهعداد تقرير يومإ -4
  .الوزير والوكالء

رصد مواقف وسائل اإلعالم المضادة لليبيا والـرد عليهـا، واتخـاذ مـايلزم      -5
  .حيالها

  .تنظيم وعقد المؤتمرات الصحفية والتنسيق مع وسائل اإلعالم بشأنها -6
واللقاءات في المؤتمرات الخاصة  تأمين القيام بمهام الترجمة الفورية للوفود -7

  .بالوزير والوكالء
28 

  :خيتص مكتب تقنية املعلومات والتوثيق مبا يلي
  .تنفيذ الخطط السنوية المتعلقة بالمعلومات والتوثيق -1
تقديم الخدمات المطلوبة في مجال تقنيـة المعلومـات والتوثيـق لـإلدارات      -2

  .عثات بالخارجوالمكاتب بالوزارة والسفارات والب
توفير وتطوير البيانات والمعلومات السياسية واالقتصادية والثقافية والفنيـة   -3

البعثات الدبلوماسـية قاعـدة   ورية بالوزارة اوغيرها بما يحقق للوحدات اإلد
  .متكاملة من المعلومات

  .تنفيذ متطلبات التحول إلى الحكومة اإللكترونية وترشيد استهالك الورق -4
األسس اإلرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسـيق   وضع -5

  .المتكامل بين الجهات التابعة للوزارة والجهات ذات الصلة بعمله
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تطوير وحدات المعلومات واالتصاالت بالوزارة والجهات التابعة لها واإلشراف  -6
  .عليها

زارة في مجال المعلومـات  المساهمة في إعداد الخطة التدريبية للموظفين بالو -7
  .والتوثيق وتنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية بالوزارة

صيانة نظم المعلومات اآللية واستخدام الميكنة في إدراج بيانات ومعلومـات   -8
  .الوزارة وتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات بمراعاة السرية الالزمة لذلك

لوزارة مع البعثـات الدبلوماسـية فـي    ربط منظومة الحاسوب المستخدمة با -9
  .الخارج

إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة      -10
  ).اإلنترنت(

29 

  :خيتص مكتب التنسيق واملتابعة مبا يلي
الرد على مراسالت إدارة المتابعة برئاسة مجلس الـوزراء، ومتابعـة كافـة     -1

  .راءالمواضيع مع رئاسة الوز
إعداد التقرير الشهري عن اإلجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن المواضـيع   -2

  .المكلفة إنجازها
متابعة المواضيع التي تحتاج إلى مراجعة مع مجلـس الـوزراء والـوزارات     -3

  .والمؤسسات الليبية المختلفة األخرى
  .إعداد التقرير السنوي لوزارة الخارجية -4
  .الردود من مختلف اإلدارات والمكاتب داخل الوزارةتجميع المعلومات و -5
تجميع كل مايتعلق بنشاطات الوزارة لتضمينها التقارير الشـهرية والتقريـر    -6

  .السنوي الذي تم بالخصوص
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متابعة التعليمات الصادرة من الوزير والوكيل الموجهة إلى اإلدارات وما تـم   -7
  .بشأنها من إجراء

زير في اجتماعـات رئاسـة الـوزراء وغيرهـا مـن      التحضير لمشاركة الو -8
  .االجتماعات ذات العالقة

إعداد المذكرات المتعلقة بتعليمات رئاسة الوزراء بالتنسيق مع كافة اإلدارات  -9
  .والمكاتب المعنية

30 

  :خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
البعثات والقنصليات مراجعة وفحص المستندات المالية وحسابات السفارات و -1

  .وحصر اإليرادات المحصلة والتحويالت والودائع
التدقيق في صرف تذاكر السفر المصروفة للمهـام الرسـمية والمـؤتمرات     -2

  .الدولية واإليفاد للعمل بالخارج
ت وما في حكمها والتأكـد مـن   تمارات المرتبات واألجور والمكافآفحص اس -3

  .معمول بـهامطابقتها للقوانين واللوائح ال
  .متابعة تسديد ديون الفنادق والتسويات النهائية لها -4
مراجعة وفحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات والتأكد من عـدم تعارضـها    -5

  .الضوابط القانونية والماليةومع الشروط 
مراقبة ومراجعة سجالت األصول الثابتة المنصوص عليها في الئحة الميزانية  -6

  .ازنوالحسابات والمخ
حصر التجاوزات واألخطاء المالية التي تحصل في العديـد مـن السـفارات     -7

  .والبعثات والقنصليات
  .حصر االلتزامات الدولية والمساهمات الليبية في المنظمات اإلقليمية والدولية -8
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إجراء التفتيش المفاجئ والسنوي علـى العهـد الماليـة وكـذلك المخـازن       -9
  .رةوالخزائن التابعة للوزا

31 

  :خيتص مكتب الشؤون العسكرية مبا يلي
  .متابعة وتنسيق المسائل ذات الصلة بالشؤون العسكرية مع الجهات المختصة -1
معالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية األجنبية األجـواء الليبيـة    -2

ئ البحريـة  ودخول القطع البحرية العسكرية األجنبية المياه اإلقليمية أو الموان
  .الليبية

متابعة ومعالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الليبيـة األجـواء    -3
األجنبية والحصول على أذونات زيارات القطـع البحريـة الليبيـة المـوانئ     

  .األجنبية
  .متابعة إجراءات العسكريين المنتدبين للعمل بسفاراتنا بالخارج -4
متعلقة بقضـايا األحـالف والتسـلح والقواعـد     دراسة ومتابعة المواضيع ال -5

  .العسكرية واأللغام وإعداد تقارير عنها
ة التي تشارك فيهـا ليبيـا وإعـداد    ـة المؤتمرات والندوات العسكريـمتابع -6

  .تقارير عنها
التنسيق بين وزارة الدفاع وسفاراتنا بالخـارج ومكاتـب االرتبـاط وكـذلك      -7

  .ليبيا السياسة المعتمدة لدى في البعثات الملحقين العسكريين
32 

  :خيتص مكتب الرتمجة مبا يلي
لى نظرائه في الـدول األخـرى   رسائل الخاصة الصادرة من الوزير إترجمة ال -1

  .وتلك التي ترد إليه



  118رقم الصفحة                                                                                     )2( عــددال

القيام بترجمة كافة الوثائق والتقارير والدراسات التي ترد إليه مـن مكتـب    -2
  .الوزير أو الوكالء

  .ة عند الطلب بالترجمة في االجتماعات والزيارات الرسميةالمشارك -3
33 

  :خيتص مكتب املشروعات الفنية مبا يلي
1-  وضع الخطط وأولويات المشاريع التي تعتزم وزارة الخارجية تنفيذها سـنويا 

  .صيانة وتجهيزات هذه المقار –سكن –كشراء مقار سفارات 
لمشاريع وزارة الخارجية المزمع تنفيذها وفق دراسة وإعداد ميزانية التحول  -2

  .أولويات الوزارة
إعداد تقارير المتابعة السنوية بشأن تنفيذ ميزانية التحول للوزارة مـع وزارة   -3

  .المالية
متابعة المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالـداخل والخـارج واإلشـراف     -4

  .عليها
  .دها بالداخل والخارجمراجعة مستخلصات المشاريع واعتما -5
مراجعة واعتماد رسومات المشاريع والمواد الداخلة في تنفيـذها وتشـطيبها    -6

  .واعتماد التجهيزات
  .المشاركة في لجان شراء العقارات بالداخل والخارج -7
ومتابعة فترة الضـمان   شاريع المنفذة استالماً ابتدائياستالم المتشكيل لجان ا -8

  .ائي بالداخل والخارجحتى االستالم النه
توثيق رسومات المشاريع ومستنداتها لتوثيق عقود الشراء والتنفيذ والصيانة  -9

ومتابعة عقارات الوزارة، وتوفير ما أمكن من هذه الوثائق والمستندات الدالة 
  .على ذلك والمساهمة في الحفاظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة
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يجار بعض مقار السـفارات وسـكن السـفراء    دراسة العروض المقترحة إل -10
  .بالخارج

ن قبل بعض البعثـات  متابعة المشكالت الخاصة بملكية العقارات المستغلة م -11
  .خل ليبيا لمطالبة هذه البعثات بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثلادالدبلوماسية ب

34 

فيما بينها لتنفيـذ   تعمل التقسيمات اإلدارية المكونة للوزارة بالتنسيق والتعاون
االختصاصات المسندة إليها، وتعد الوزارة وحدة إداريـة واحـدة فيمـا يتعلـق     

  .بالشؤون الوظيفية
35 

يجوز لوزارة الخارجية والتعاون الدولي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدراسـة  
  .ومتابعة أية مسائل تدخل في نطاق اختصاصها

36 

رة الخارجية والتعاون الدولي قرار مـن الـوزير   اي لوزيصدر بالتنظيم الداخل
ـ  ـبالتنسيق مع الجه ـ   ا الـات المختصـة وبم ـ  ـيخـالف أحك رار ـام هـذا الق

  .ات النافذةـوالتشريع
37 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  لوزراءجملس ا
  .هجري1434/جمادى اآلخر/13صدر في 
  .ميالدي05/05/2012الموافق
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