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  .م2013لسنة ) 5( رقم قانون
  .م1980لسنة ) 13(بإضافة حكم إىل القانون رقم 

  يف شأن الضمان االجتماعي
  -:بعد اإلطالع

  .وتعديالته. م2011/أغسطس / 03على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  . قانون تقاعد العسكريين وتعديالتهر بإصدا.م1974لسنة ) 43(وعلى القانون رقم  -
  .وتعديالته. م1980لسنة ) 13(وعلى قانون الضمان االجتماعي رقم  -
في . م82لسنة  ) 6(بتعديل القانون رقم    . م2012لسنة  ) 33(وعلى القانون رقم     -

  .شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا
المنعقـدة بتـاريخ    وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي جلـسته             -

  .م2013/يناير/20
  :صدر القانون اآلتي

 
المـشار إليـه    . م1980لسنة  ) 13(تضاف إلى قانون الضمان االجتماعي رقم       

  -:مكرراً يكون نصها على النحو التالي) 21(مادة جديدة تحت رقم 
النسبة التي  إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات            "
 بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عنـد التقاعـد، وبالنـسبة ألصـحاب               يزداد

المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكـن مرتبـاتهم خاضـعة     
بشأن المرتبات وأصحاب المعاشـات التأمينيـة       . م1981لسنة  )15(ألحكام القانون رقم    

  ".بة بين الحد األدنى والحد األقصى للزيادة التي تم إقراراهاتزاد معاشاتهم بمتوسط النس
 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكـم يخالفـه وينـشر فـي                
  .الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ى األولىجماد/2بتاريخ 
  .م2013/مارس/14الموافق 
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  .م2013لسنة ) 6( رقم انونق 
  يف شأن تقرير عالوة العائلة

  
  -:طالعبعد اال

  .وتعديالته. م2011/أغسطس / 03على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى القانون المالي للدولة -
  .وعلى الئحة الميزانية والحسابات والمخازن -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بـشأن الئحـة عـالوة العائلـة        . م9/1957على قرار مجلس الوزراء رقـم       و -

  .وتعديالته
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام المنعقد في اجتماعه العـادي بتـاريخ        -

  .م2013/يناير/27
  :صدر القانون اآلتي

 

 قدرها   شهرية ة عالوة يستحق كل ليبي ذكراً أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشر          
  .مائة دينار غير خاضعة ألية استقطاعات مالية

 

على أن تـتم    . م1/1/2013  تاريخ يبدأ صرف العالوة المبينة سلفاً اعتباراً من      
  .تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن

 

 ي حالـة اسـتمرار العالقـة الزوجيـة    تُصرف العالوة المذكورة لرب األسرة ف 
  . انفصال الزوجين، ولألوصياءوللحاضنة في حال

 

  من أحكام المادة األولى تستحق هذه العالوة كل أنثـى ليبيـة غيـر                 استثناء
  .متزوجة وال تتقاضى أي مرتب أو أجر أو عالوة أو منحة من أية جهة كانت 



  311صفحة     رقم ال                                                                                )6 (عــددال

ليبية أو الحاضـنة الليبيـة عـن األوالد    كما تستحق و تصرف أيضا للزوجة ال   
  . من زوج غير ليبيةالذين لم يكملوا سن الثامنة عشر

  
 

 األحوال ال تصرف العالوة المبينة آنفًا إال للمستحقين المقيمين إقامة           في جميع 
  .اعتيادية بليبيا  ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثالثة أشهر خارج البالد

  
 

 صرف العالوة السالفة الذكر لمـستحقيها عـن طريـق وزارة الـشؤون              يتم
االجتماعية ومن خالل قاعدة بيانات مصلحة األحوال المدنية وبعد صـرف الـرقم             

  .الوطني الموحد
  

 

حكم يخالف احكـام    كل   جميع التشريعات المنظمة لعالوة العائلة كما يلغى         تلغي
  .نهذا القانو

  
 

   . ويعمل به من تاريخ نشره،ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
  

  املؤمتر الوطني العام ليبيا
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434 / األولىجمادى /08بتاريخ 
   م2013/مارس / 20الموافق 
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  . م2013لسنة) 13(قانون رقم
  يف شأن العزل السياسي واإلداري

  
  :بعد االطالع

  . وتعديالته.م2011/أغسطس/3لى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في ع-
  . وعلى قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعديالتهما-
 في شأن إصدار قانون عالقـات العمـل         .م2010لسنة  )12( وعلى القانون رقم   -

  .والئحته التنفيذية
  . وتعديالته.م1971لسنة )88( وعلى القانون رقم-
 في شأن إصـدار قـانون نظـام القـضاء     .م2006لسنة  )6(لقانون رقم  وعلى ا  -

  .وتعديالته
 في شأن الهيئة العليا لتطبيـق معـايير         .م2012لسنة  )26( وعلى القانون رقم   -

  .النزاهة والوطنية وتعديالته
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
 في شأن تشكيل لجنـة      .م2012لسنة  )2( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .وتحديد مهامها
 في شأن إقرار مبـدأ      .م2012لسنة  )17( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم      -

  .اإلصالح المؤسسي والعزل السياسي واإلداري
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي الخـامس                -

  .م5/5/2013والثمانين المنعقد يوم األحد بتاريخ 
 

 

يقصد بمعايير تولي المناصب العامة في مقام تطبيق هذا القـانون الـضوابط              
والشروط الواجب توافرها والتزامها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة          

 تاريخ إعـالن تحريـر الـبالد فـي       ى وحت .م1969/سبتمبر/1بأحكامه من تاريخ    
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  : وتشمل الفئات اآلتية.م2011/أكتوبر/23
 في ظل النظام السابق خـالل الفتـرة مـن تـاريخ     ىكل من تول  /الفئـة األوىل

  أيـا  .م2011/أكتوبر/23 وحتى تاريخ إعالن تحرير البالد في        .م1969/سبتمبر/1
  :من الوظائف أو المهام اآلتية

 .م1969 بمجلس قيادة الثورة في انقالب سبتمبر سـنة          ى عضوية ماكان يسم   -1
 بتنظيم الضباط الوحدويين األحرار أو عضوية ماكان        ىأو عضوية ماكان يسم   

  . برابطة رفاق القائدىيسم
 ى الشعبيات أو على مـستو     ى على مستو  االجتماعية منسقي القيادات الشعبية     -2

  .الدولة
 وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو األمين المساعد له أو من كان عضواً فـي   -3

  . وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبيةى، أو تولأمانته العامة 
 رؤساء وأمناء األجهزة أو الهيئات أو المؤسسات أو المـصالح أو المجـالس        -4

 باللجنـة   ىالتابعة لمجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة أو ماكـان يـسم           
  .الشعبية العامة أو مؤتمر الشعب العام

ن اللجنة الشعبية العامة أو أمينـاً        منصب رئيس الوزراء أو أمي     ى كل من تول   -5
مساعداً له أو وزيراً أو أميناً للجنة الشعبية العامة للقطاعات النوعية أو أميناً             

ـ           ةمساعداً لها أو كاتباً عاماً باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الـشعبية العام
حدى اللجان  النوعية أو كان أميناً للجنة الشعبية للبلدية أو الشعبية أو أميناً إل           

  .الشعبية للقطاعات بالشعبية
 كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبي أو مندوباً دائماً لليبيا لـدى إحـدى                 -6

الهيئات أو المنظمات الدولية أو اإلقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائماً أصـيالً            
  .باألعمال أو قنصالً عاماً

  الشعبية للجامعـة أو وكيـل  جنة لل كل من شغل وظيفة عميد للجامعة أو أمين       -7
  . للجامعةلعميد الجامعة أو أمين مساعد أو كاتب عام

 كل من تولى وظيفة رئيس جهـاز األمـن الـداخلي أو األمـن الخـارجي أو        -8
االستخبارات العسكرية أو الكتائب األمنية أو كان مديراً إلحدى اإلدارات بهـا            

المكاتب الـسياسية بـاألجهزة   ألحد  المربعات األمنية أو رئيساً ألحدأو رئيساً   
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  .األمنية أو العسكرية
 رؤساء االتحادات الطالبية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت االتحـاد العـام             -9

  .للطلبة الليبيين 
 القـذافي أو     بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر      منصباً قيادياً  ى كل من تول   -10

  . أعمال تجارية معهمكان شريكاً في أية
 باللجان الثورية أو منـسقاً ألي  االتصال كل من كان عضواً أو موظفاً بمكتب    -11

 المثابات الثورية أو عضوا بفريق العمل الثوري أو القوافـل الثوريـة أو           نم
 بالراهبات الثوريات   ى يسم كان أو عضواً فيما     االستثنائيةالمحاكم أو النيابات    

عـضاء لجـان التطهيـر    وكذلك رؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء وأ  
وقيادات الحرس الشعبي في اإلدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة            

  .الملتقيات الثورية
 شغل وظيفة مدير عام أو مدير أو باحث في أي من مراكـز ماكـان                ن كل م  -12

ضري المدرج األخضر أو كـان       بأبحاث ودراسات الكتاب األخضر ومحا     ىيسم
سسات اإلعالمية في إحدى المؤقياديا.  

 كل من ترأس ركناً من أركان القوات المسلحة الليبية أو كان آمراً لمنطقـة               -13
  .دفاعية أو رئيساً أو آمراً لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري

 كل من ينتمي إلى تنظيمات خارجية تهدد استقرار وأمن البالد ووحدة التراب             -14
  .الليبي وتتخذ العنف منهجاً لها

ويتعلق العزل السياسي واإلداري لهذه الفئة بالسلوك المـؤدي  / لثانيـةالفئة ا
اإلدارية في البالد في ظل النظام السابق       وإلى إفساد الحياة السياسية واالقتصادية      

  :آلتيةاخالل الفترة المشار إليها في المادة السابقة كما هو وارد في أنماط السلوك 
ألمنية لنظام معمر القـذافي وترتـب عـن        المدنيون المتعاونون مع األجهزة ا     -1

  .تعاونهم انتهاك حق من حقوق اإلنسان
 كل من تكرر منه تمجيده للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب األخضر سـواء               -2

  .كان ذلك في وسائل اإلعالم المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور
التحريض أو االتفـاق أو   فبراير بالفعل أو    17تخذ موقفاً معادياً لثورة      كل من ا   -3

  .المساعدة
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ف أو ساهم بأي وجه من الوجوه في قتـل أو سـجن أو تعـذيب                كل من اقتر   -4
  .المواطنين الليبيين في الداخل أو الخارج لصالح النظام السابق

 أو اإلضـرار بالممتلكـات العامـة أو       االسـتيالء  كل من قام بعمل من أعمال        -5
  .سباب سياسيةالخاصة خالل فترة الحكم السابق أل

 كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حـسابه أو تحـصل           -6
  .على ثروات أو منافع أو أرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق

قـافي أو  مي أو فني أو فكري أو دينـي أو ث       كل من كان له نشاط أو إنتاج عل        -7
 ىترويج لما كـان يـسم     اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو ال        

  ).ليبيا  الغد(بالمشروع اإلصالحي
ل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي           م كل من استع   -8

أو تصرفاته أو اعتبر ثورة السابع عشر من فبراير خروجاً عن طاعـة ولـي      
  .األمر وجاهر بذلك

 

 من هـذا القـانون تـولي        ىة األول ال يحق لألشخاص المشمولين بأحكام الماد     
  :المناصب والوظائف اآلتية

 ىرئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على المـستو           -1
  . المحليىالدولي أو المستو

  .الوظائف السيادية في الدولة -2
رئيس الحكومة وحتـى    رئيس الدولة أو     من وظيفة    لوظائف التنفيذية ابتداء  ا -3

  . الدولي أو المحليىة مدير إدارة على المستووظيف
التنفيذية أو الرقابيـة    أو  لوظائف اإلدارية   ا و رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة    -4

من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات أو المؤسـسات أو األجهـزة أو                
ـ   عامة واالستثمارية المملوكة كلياً   المصارف أو الشركات ال    اً للدولـة    أو جزئي

  .ليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البالدال
  .عضوية إحدى الهيئات القضائية -5
  .الوظائف القيادية في المؤسسات األمنية والعسكرية -6
مناصب السفراء والقناصل والمندوبين لدى المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة            -7
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  .لحقين الفنيينوالوظائف الدبلوماسية األخرى وكذلك الم
رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في األحزاب أو الكيانات أو المؤسـسات أو             -8

  .الهيئات ذات الطابع السياسي
  .ألكاديميات والكليات والمعاهد العلياارئاسة الجامعات و -9

  .المراقبون الماليون -10
 . الوظائف القيادية في مختلف وسائل اإلعالم والنشر -11

 

هيئـة تطبيـق معـايير تـولي        (تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى        
 تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة الماليـة المـستقلة يكـون         ) المناصب العامة 

مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في غيرها من المدن بحسب             
  .األحوال

 

هم من وردوا فـي  ) بيق معايير تولي المناصب العامةهيئة تط(رئيس وأعضاء  
في شأن تـسمية  . م2012لسنة  ) 16(قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم       

رئيس وأعضاء هيئة ويختص المجلس األعلى للقضاء بتطبيق المعايير والشروط          
 المنصوص عليها في المادة األولى والخامسة من هذا القانون على أعضاء الهيئة           
كما يقوم المجلس بترشيح البديل عن من سقطت عضويته في هذه الهيئة ويعتمـد     

  .هذا الترشيح بقرار من المؤتمر الوطني العام
 

  :يشرتط يف من يسمى لعضوية اهليئة الشروط اآلتية
  .أن يكون ليبي الجنسية -1
 .أن يكون مشهوداً له بالنزاهة -2
 .الثين سنة ميالدية وثأال يقل عمره عن خمس -3
 .أال يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف -4
أال يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكـن ذلـك ألسـباب                  -5

 .سياسية
 .عدم االنتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي -6
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 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي في القانون أو الشريعة -7
 

يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمـالهم اليمـين القانونيـة أمـام              
  .المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر

 

يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً لرئيس الهيئة من بينهم كما             
 بالتنظيم اإلداري والمالي وتعـد الهيئـة        تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة    

ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عـرض مـن رئـيس     
  .الهيئة

 

في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع االختصاصات            
  .التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد

 

يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القـضائية وفـق             
بشأن نظام القـضاء وتعديالتـه مـن حيـث      . م2006 لسنة   6أحكام القانون رقم    

التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة         
ية ضدهم أو التحقيق معهـم إال       لرجال القضاء بحيث ال يجوز رفع الدعوى الجنائ       

بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح اإلذن بذلك، وفي حالة إدانة عـضو              
الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه ألي سبب آخر يقوم المجلس األعلـى                
للقضاء بترشيح بديل عنه يعتمده المؤتمر الوطني العام بقرار يصدر عنه في هـذا   

  .الشأن
 

للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب كافـة        
المعلومات أو البيانات التي تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الـشأن             
لسماع أقواله وتحقيق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافـة              
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ومات والبيانات المشار إليها في المادة      الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعل     
  .األولى وكذلك لها حق االستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها

 

تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليهـا            
 طبقـاً   في المادة األولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لهـا          

ألحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً وتتخـذ قـرارات الهيئـة               
بنصف عدد أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عـدمها خـالل فتـرة               

ماليـة   وعشرون يوماً من تاريخ استالم الهيئة لنموذج إقرار الذمة ال  واحدأقصاها  
  . والمستندات المنصوص عليها بهمالبيانات والسيرة الذاتية مستوفيين ل

 

يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئـة أمـام دائـرة القـضاء اإلداري               
بمحكمة االستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خالل            

لقـضاء  عشرة أيام من تاريخ إعالنها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائـرة ا        
 وعشرين يوماً مـن تـاريخ الطعـن دون المـرور       واحداإلداري في الطعن خالل     

بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار واألسانيد التي بنـي عليهـا قبـل      
الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائـرة القـضاء              

تاريخ إعالنه لهم ويتعين علـى      اإلداري أمام المحكمة العليا خالل عشرة أيام من         
المحكمة العليا الفصل في الطعن خالل شهر من تاريخ تقديمـه وعلـى الخـصوم            

  .إيداع مذكراتهم خالل الميعاد المبين أعاله
 

تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة          
ي ترد في الالئحة التي تصدرها لتنظيم عملها تعتمـد          وفق القواعد واإلجراءات الت   
  .من قبل المؤتمر الوطني العام
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 أسرار أو معلومات    ةيحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي        
أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة ألي سبب كان علـى               

  . وأسبابها علنية، ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلكأن تكون قراراتها
 

يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهـة المتقدمـة بالترشـيح تقـديم            
االستبيان المعد من قبل الهيئة بعد تعبئته متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرته الذاتيـة             

القانونية عن صحة هـذه البيانـات       وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية       
  .ممهوراً بتوقيعه وبصمته

 

 من هذا القانون يتولى المجلس األعلى       ةاستثناء من أحكام المادة الحادية عشر     
  .للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة األولى على أعضاء الهيئات القضائية

 

ية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بـالحبس مـدة ال            مع عدم اإلخالل بأ   
تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غيـر صـحيحة                  
ضمن االستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس             

على العقوبة كل موظف أو شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من االطالع              
أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في               

 أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر فـي عملـه أو             بإتالفهاذلك أو قام    
  .منصبه رغم انطباق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون عليه

 

  . سنوات من تاريخ نفاذهعشرعمل بأحكام هذا القانون لمدة ي
 

بشأن الهيئة العليـا لتطبيـق معـايير        . م2012لسنة  ) 26(يلغى القانون رقم    
  .النزاهة والوطنية وتعديالته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون
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 حكـم   ويلغى كـل ،يعمل بأحكام هذا القانون بعد ثالثين يوماً من تاريخ صدوره     
  . وينشر في الجريدة الرسمية،يخالفه

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس: صدر في

  .هـ1434/  اآلخرىجماد/ 26: بتاريخ
  .           م2013/ 5/ 8: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2012لسنة ) 7(رقم 

  عمران مجعة شعبان: بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد
  

   العاميلوطناملؤمتر ا
  :بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
بشأن اعتماد نتائج   . م2012لسنة  ) 102( قرار المفوضية العليا لالنتخابات رقم       -

  .انتخابات المؤتمر الوطني العام
نتائج انتخابات  بشأن اعتماد   . م2012لسنة  ) 1( قرار المؤتمر الوطني العام رقم       -

  .رئاسة المؤتمر الوطني العام
وعلى اجتماع المؤتمـر الوطني العام العادي الثامن عشر المنعقد يوم الثالثـاء    -

 تـداول فيـه ظـروف استـشهاد         والـذي .  م   2012/سبتمبر/ 25الموافق  
عمران جمعة شعبان، الذي كان من ضمن المجموعـة التـي ألقـت        /المواطن

  .القبض على المقبور
  ــررــــق

1 

تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على من قام باختطاف وتعـذيب            
الشهيد ورفاقه وكذلك القبض على بقية المطلوبين للعدالة وتقديمهم للقضاء خالل           

 الموجودين بمدينة بني وليـد،      ىعشرة أيام من تاريخه وكذلك اإلفراج عن األسر       
لصالحيات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك اسـتخدام  وتخول الوزارتان كافة ا   

  .القوة عند اللزوم
2 

عمران جمعة شعبان، من شهداء الواجب ويمنح وساماً بـذلك،          / يعتبر الشهيد 
  .شهداء الواجبرة قانوناً لولورثته كافة المميزات المقر
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3 

جريدة الرسمية وكافة وسـائل     يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بال       
 وعلى لجان المؤتمر المختـصة      ،اإلعالم وتلزم جميع الجهات ذات العالقة بتنفيذه      

  .متابعة تنفيذه
  املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هـ1433/ذي القعدة /9: بتاريخ

 .م23/9/2012:الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2012لسنة ) 9(رقم 

  يني رئيس الوزراءيف شأن تع
  وتكليفـه بتشكيل احلكومة املؤقتـة

  
  متر الوطني العامؤامل

  -:بعد االطالع على 
  .م، وتعديالته2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 . النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .م14/10/2012:خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في  ما -

  :صـدر القرار اآلتي 
1 

علي زيدان محمد ، رئيساً للحكومة المؤقتة ويكلـف بتـشكيلها           / يعين السيد   
وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام مرفقة ببيان موجز حول برنامجها الحكـومي            
في اآلجال المحددة بالفصل األول من الباب السابع من النظام الـداخلي للمـؤتمر              

  .لعام الوطني ا
2 

م، 2012يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة             
  .وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية 

  

   ليبيا–  املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس:صدر في 

  الثالثاء/ يوم 
  .هـ1433/ذي الحجة/22:بتاريخ

  . م6/11/2012:الموافق
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  ؤمتر الوطني العامقرار امل
  .م2012لسنة ) 10(رقم 

  يف شأن منح الثقة للحكومة املؤقتة
  

  املؤمتر الوطني العام 
  -:بعد االطالع على 

  .م ، وتعديالته2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام  -
م، فـي شـأن تعيـين رئـيس         2012ة  لسن) 9(قرار المؤتمر الوطني العام رقم     -

 .الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
 .م30/10/2012:ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في -

  :اآلتيصـدر القرار 
1 

علي زيـدان   / قة المؤتمر الوطني العام للحكومة المؤقتة برئاسة السيد         ثتمنح  
ارد بالمادة الثانية من هذا القرار مع مراعـاة كافـة            وعلى النحو الو   ،محمد علي 

التحفظات المبداة من قبل أعضاء المؤتمر على بعض الـسادة الـوزراء وعلـى              
التفصيل الذي تم االتفاق عليه قبل مباشرة عملية التصويت على منح الثقة لهـذه              

  .الحكومة
2 

ن محمد علـى النحـو    علي زيدا / د  اسة السي يكون تشكيل الحكومة المؤقتة برئ    
  -:تي اآل

   رئيساً للحكومةمحمد                          علي زيدان /السيد. 1
   نائباً لرئيس الوزراءدالكريم عبدالرحمن كريم        الصديق عب/السيد. 2
  نائباً لرئيس الوزراءيك إبراهيم البرعصي             عوض ابر/السيد. 3
   نائباً لرئيس الوزراء  لمهدي القاضي       الم محمد اعبدالس.م/السيد. 4
  صالح بشير دعباج المرغني                وزيراً للعدل/السيد. 5
  محمد إمحمد عبدالعزيز                       وزيراً للتعاون الدولي/السيد. 6
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   لرعاية أسر الشهداء والمفقوديناً وزيرسامي مصطفي الساعدي   /السيد. 7
    وزيراً للتعليم العاليالسالم بشير الدويبي             بدع/السيد. 8
    وزيراً للحكم المحلير الهادي محمد                 أبوبك/السيد. 9

  وزيراً للشؤون االجتماعية خميس عبداهللا المزيني          كاملة /السيدة.10
   وزيراً لالتصاالتدالرؤوف سيالة             أسامة عب/السيد.11
    وزيراً للدفاع البرغثي        مد محمود موسىمح/السيد.12
   وزيراً للشباب والرياضة     عبدالسالم عبداهللا محمد غويلة   /السيد.13
     وزيراً للداخليةاشور سليمان صالح شوايل        ع/السيد.14
      وزيراً للتعليمبوبكر                 أ حسن محمد/السيد.15
   وزيراً للزراعة عياد علي العرفي                مد أح/السيد.16
    وزيراً للخارجيةألوجلي                 علي سليمان ا/السيد.17
     وزيراً للماليةي عبدالكريم الكيالني الجازي  الكيالن/السيد.18
  لفيتوري          وزيراً للصناعةسليمان علي اللطيف ا/السيد.19
     وزيراً للسياحةلسالم باش إمام          م عبداإكرا/السيدة.20
    وزيراً للعمل والتأهيلمد الفيتوري أحمد سوالم          مح/ السيد.21
  ايب            وزيراً للمواصالتعبدالقادر محمد أحمد الع/السيد.22
    وزيراً لالقتصاد  مصطفي محمد أبوفناس             /السيد.23
   وزيراً للنفط  الهادي العروسي      عبدالباري علي/السيد.24
    وزيراً للصحة  نورالدين عبدالحميد دغمان          /السيد.25
          وزيراً للكهرباءعلي محمد محيريق             /السيد.26
   وزيراً للموارد المائية  الهادي سليمان هنشير               /السيد.27
  زيراً لألوقاف والشؤون اإلسالمية و     بوسعدأعبدالسالم محمد /سيدال.28
  وزيراً لإلسكان والمرافق علي حسن الشريف                       /السيد.29
   وزيراً للتخطيط الطاهر الهادي غنية             مهدي /السيد.30
   وزيراً للثقافة حمد األمين                     حبيب م/السيد.31
  )ولة لشؤون المؤتمر الوطني العاموزير الد  (وجة   معز فتحي الخ/السيد.32
  )وزير الدولة لشؤون الجرحي (رمضان علي منصور زرموح      /لسيدا.33
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3 

يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتـة قبـل مباشـرتهم لمهـامهم اليمـين       
يغة القانونية أمام المؤتمر الوطني العام في المواعيد التي يحددها المؤتمر وبالـص    

  .المبينة باإلعالن الدستوري المؤقت 
4 

     اً عن عملها المقبـل خـالل   يقدم السيد رئيس الحكومة المؤقتة برنامجاً تفصيلي
  .أجل ال يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ أدائه لليمين القانونية

5 

، وينـشر فـي الجريـدة       .م30/10/2012: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ     
  .الرسمية

  

ليبيا.   املؤمتر الوطني العام                                                                 
    

  طرابلس :صدر في 
  الثالثاء/ يوم

  .هـ1433/ذي الحجة/22:بتاريخ
  .م6/11/2012:الموافق
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  املؤتـمر الوطني العامقرار 
  .م2012لسـنة  )  12( رقم 

  .النتخابات اخلاصة باختيار أعضاء االس احملليةيف شأن إيقاف إجراء ا
  

  :املؤمتر الوطني العام
  :طالع علىبعد اال

 . وتعديالته،.م2011/أغسطس /3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 . بشأن اإلدارة المحلية،.م2012لسنة ) 59(القانون رقم -

 .م16/10/2012مؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ وعلى ماورد بجلسة ال
  :أصــدر القرار اآلتي

1 

توقف في جميع المدن والمناطق كافة اإلجراءات الخاصة بانتخـاب المجـالس         
  .نتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القراراالمحلية التي لم تستكمل إجراءات 

2 

 بـشأن   .م59/2012ئحة التنفيذية للقانون رقم   جلس الوزراء إصدار الال   معلى  
  .نظام اإلدارة المحلية

3 

 وينشر في الجريـدة الرسـمية       ،.م16/10/2012يعمل بهذا القرار من تاريخ      
  .ويلغي كل حكم يخالف أحكامه

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  .صدر في طرابلس

  .هـ1434/محرم/4بتاريخ 
 .م18/11/2012الموافق 
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  رار املؤمتر الوطني العامق
  .م2012لسنة )14(رقم

  يف شأن اإلذن بتمويل منحة مالية من رصيد األموال انبة
  

  املؤمتر الوطني العام
  -:بعد  االطالع على 

  .م وتعديالته2011/أغسطس/03 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  . النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
  . في شأن صرف منحة مالية لألسر الليبية .م2012لسنة )64( القانون رقم-

ميالديـة بإصـدار الالئحـة      2012لـسنة   ) 456( قرار مجلس الوزراء رقم    وعلى
  .م2012لسنة )64(التنفيذية للقانون رقم

  

  :صدر القرار اآلتي
1 

 القـانون  ىالمقـررة بمقتـض   يؤذن للجهات المختصة بتمويل المنحة الماليـة     
ـ الئحته التنفيذية المشار إليه   و. م2012سنة  ل) 64(رقم ا مـن رصـيد األمـوال       م

  .المجنبة
2 

 ، فيمـا يخـصه تنفيـذه       وعلى كلٍّ  ،يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      
  .شر في الجريدة الرسميةنوي
  

  ليبيا.                                                          املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/صفر/3:يوم
  .م16/12/2012:الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  . م2012لسنة ) 15(رقم 

  بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية
  

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على 

  ..وتعديالته. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
 الـسياسي والقنـصلي   بـشأن تنظـيم العمـل   . م2001لسنة ) 2( القانون رقم    -

 ..وتعديالته
  . النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-

وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي السابع واألربعين المنعقد            
  .م16/12/2012يوم األحد الموافق 

 

 :أصدر القرار اآلتي
1 

ثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين باألعمـال لـدى         استدعاء كل رؤساء البع   
الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من             
قبل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت أو المكتب التنفيذي أو الحكومة االنتقاليـة            

  .المؤقتة
2 

حكومة المؤقتة بإعـادة رؤسـاء      بطالن جميع اإلجراءات التي تمت من قبل ال       
  .البعثات الدبلوماسية ممن تنطبق عليهم المادة األولى

3 

 على الحكومة إرسال رؤساء البعثات الدبلوماسية من سـفراء وقـائمين        ريحظ
  .باألعمال دون قرار تعيين من المؤتمر الوطني العام
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4 

كامـل عـن وضـع البعثـات        تتولى لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقريـر مت       
  .ة والجدارة إلى المؤتمر الوطني العاميالدبلوماسية لليبيا لدى الدول من حيث الكفا
5 

 وينشر فـي  ، ويلغى كل حكم يخالفه  ،يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      
  .الجريدة الرسمية

  

  ليبيا- املؤمتر الوطني العام
  

  صدر في طرابلس
    .هـ1434/صفر/5بتاريخ 

  .م18/12/2012الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2012لسنة ) 16(رقم 

  بإعالن مناطق عسكرية مغلقة وتقرير 
  بعض األحكام يف شأن احلدود

  : بعد االطالع على-
  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
 شأن بعض اإلجـراءات الخاصـة       في. م2012لسنة  ) 38( وعلى  القانون رقم      -

  .االنتقاليةبالمرحلة 
الصادر بتقرير بعض األحكام في شـأن    . م2012لسنة  ) 11( وعلى القانون رقم     -

  .صالحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
  . ولدواعي المصلحة العامة-
لوطني العـام فـي جلـسته المنعقـدة بتـاريخ            وعلى ما خلص إليه المؤتمر ا      -

  .م16/12/2012
 

1 

)  الكفـرة  - مرزق - سبها - الشاطئ - أوباري - غات -غدامس (:تعلن مناطق 
مناطق عمليات عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات االستثنائية الواردة          

  .بالخصوص
2 

  :الدول اآلتيةو الليبية البرية المشتركة بين ليبيا  الحدود-  مؤقتاً– تغلق
  . دولة تشاد-1
  . دولة النيجر-2
  . السودان-3
  . دولة الجزائر-4

ويستمر هذا اإلغالق المؤقت إلى حين اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيـق           
  .غايات هذا اإلغالق بالتنسيق مع الدول ذات العالقة
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3 

التشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حـاكم عـسكري          يكلف وزير الدفاع ب   
على أن يكون من خارج تلـك المنـاطق ويمـنح    سلفاً  ومعاونيه للمنطقة المحددة    

الحاكم العسكري كافة الصالحيات واالختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى         
الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالـة فـي هـذه المنـاطق، وإعـادة               

 أوطانهم وله في ذلك االستعانة بمـن يـرى ضـرورة             إلى حدودالتسللين عبر   الم
  .االستعانة به في هذا الشأن

4 

يتولى الحاكم العسكري على وجه االستعجال اتخاذ كافة اإلجراءات الـضرورية           
  .الحدود الجنوبية لليبياوحماية لتأمين 

5 

فارات ومندوبية هيئة األمم المتحـدة      تفوض وزارة الخارجية بإخطار كافة الس     
  .ة في ليبيا بأحكام هذا القرارلالدولية واإلقليمية والمحلية العامالمنظمات و

6 

مجلس الوزراء توفير كافة اإلمكانيات المادية والتقنية والفنية بما يكفـل           على  
  .تأمين هذه الحدود وبسط األمن في تلك المناطق

7 

 ، فيمـا يخـصه تنفيـذه      هاذ القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ      كام  أحيعمل ب 
    .وينشر في الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
    .هـ1434/صفر/10بتاريخ صدر 

  .م23/12/2012الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2012لسنة ) 17(رقم 

  بشأن إقرار مبدأ اإلصالح املؤسسي 
  سياسي واإلداريوالعزل ال

  املؤمتر الوطني العام
  -:طالع علىبعد اال

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/03 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شأن إرسـاء قواعـد المـصالحة        . م2012لسنة  ) 17( وعلى القانون رقم     -

  .الوطنية والعدالة االنتقالية
ان بـشأن حقـوق اإلنـسان        وعلى قواعد األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنس       -

والعدالة االنتقالية وتوصياتها الخاصة بموجب تحويل المؤسسات العامة التي         
حمايـة  ساهمت في انتهاكات حقوق اإلنسان إلى مؤسسات لـدعم الـسالم و           

حقوق اإلنسان وتقرير ثقافة احتـرام سـيادة القـانون بعـزل المـسؤولين              
ـ         عـن وقـوع هـذه       صياًوالموظفين العموميين الذين كانوا مـسؤولين شخ

  .االنتهاكات
  . وعلى دواعي المصلحة العامة وتقريراً لإلصالح المؤسسي-
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
 وبناء على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقـدة بتـاريخ               -

  .م25/12/2012
 

1 

ني العام من حيث المبدأ بضرورة إصـالح مؤسـسات الدولـة            يقر المؤتمر الوط  
الليبية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق اإلنسان وكـذلك المـسؤولين     

فـي  واإلدارية  مباشرة عن إفساد الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية        مسؤولية  
. م2011 أكتوبر   30 وحتى تاريخ إعالن التحرير في    . م01/09/1969ليبيا منذ تاريخ    

عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة الحقوق الـسياسية أو تقلـد الوظـائف               
  .السيادية في الدولة وفقاً لضوابط قانونية واجبة وطبقاً لمبدأ عدم التمييز
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2 

تُشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى تقديم مشروع قانون للعزل            
 وعلى اللجنـة    ، أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار        في موعد ال يتجاوز   

في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المـدني والخبـراء         
تمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم فـي أجـل ال         هوالمستشارين وغيرهم من الم   

  .يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار
3 

 فيمـا يخـصه تنفيـذه،       ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍٍّ      يعمل بأحكام ه  
  .وينشر في الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/صفر/12:تاريخب
  .م25/12/2012:الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  . م2013لسنة ) 23(رقم

يف شأن تعيني مندوب 
ً

  لليبيا
  :ي العام املؤمتر الوطن

 :طالع بعد اال
 . و تعديالته .م2011/أغسطس / 3 الصادر في ي الدستوراإلعالنعلى -
فـي شـأن تنظـيم العمـل الـسياسي          ، . م2001لسنة  ) 2(وعلى القانون رقم    -

 .القنصلي و الئحته التنفيذية و تعديالتهما و
مـل   في شأن إصدار قانون عالقـات الع       .م2010لسنة  ) 12(وعلى القانون رقم    -

 .والئحته التنفيذية 
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
 .وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام-
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلـسته المنعقـدة يـوم الثالثـاء             -

ـ 1434/بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني           مـن  األول الموافـق    . ه
  .م2013/شهر مارس 

  :آلتياصدر القرار 
1 

  .مندوبا لليبيا لـدى جامعة الدول العربية، عاشور حمد أبوراشد/ يعين السيد 
  

2 

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

  
   ليبيا –املؤمتر الوطني العام 

  طرابلس صدر في 
  .هـ1434/ربيع الثاني / 25بتاريخ 

  .م07/03/2013الموافق  
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة  )313(رقم

  بشأن إنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  .وعلى بيان إعالن تأسيس المجلس الوطني االنتقالي المؤقت -
  .نظام األساسي للمجلس الوطني االنتقاليوعلى ال-
  .وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن -
 بإصدار قـانون عالقـات العمـل    ،ميالدي2010لسنة  )12( وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
  . بشأن االتصاالت،ميالدي2012لسنة  )22( وعلى القانون رقم -
  . بشأن النشاط االقتصادي،ميالدي2010لسنة  )23( لى القانون رقموع -
مـيالدي بـشأن    2011لـسنة   )184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم      -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي باعتمـاد الهيكـل      2012لسنة  ) 59( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم     -

  .م جهازها اإلداريالتنظيمي واختصاصات وزارة االقتصاد وتنظي
المـؤرخ فـي    ) 5/1/1273( وعلى ما عرضه وزير االقتـصاد بكتابـه رقـم          -

المــؤرخ فــي  ) 5/1/2234( وكتابــه رقــم  ، مــيالدي19/4/2012
  .ميالدي04/06/2012

وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الـسابع والعـشرين لـسنة              -
  .ميالدي2012

  ررـــــق
1 

تكون ) مشروع شبكة ليبيا للتجارة   (حكام هذا القرار مشروع يسمى    ينشأ وفقاً أل  
  . ويتبع وزارة االقتصاد،له الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة

2 

 ويجوز لمجلس إدارة المشروع     ،يكون المقر الرئيس للمشروع بمدينة طرابلس     
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  .اجةفتح فروع أو مكاتب للمشروع في بعض المدن األخرى حسب الح
3 

يهدف مشروع شبكة ليبيا للتجارة إلى تنمية وتطوير حركة التجارة من خـالل             
لكترونيـة فـي مجـال      مالت التجارية وتعزيز الخدمات اإل    تبسيط اإلجراءات والتعا  

التجارة باإلضافة إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز ال مركزية الخـدمات فـي المجـال       
  .التجاري

4 

القيام باألعمال التنفيذية المطلوبة لتأسـيس شـبكة ليبيـا          يختص المشروع ب  
 والعمل على إدارتها وتشغيلها ومتابعـة تنفيـذ المـشروعات الجزئيـة             ،للتجارة

  -:له على وجه الخصوص القيام باآلتي و،المكونة لها
القيام باألعمال التنفيذية المطلوبة في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي المرحلـي            -1

للمشروع ومتابعة األعمال الفعليـة للبـرامج والتطبيقـات الالزمـة           المعتمد  
  .لتأسيس وتشغيل شبكة التجارة

القيام بالمهام الالزمة الستكمال مكونات شبكة التجـارة ومـا تتطلبـه مـن               -2
إجراءات لتسهيل وتسيير إنجاز األعمال المطلوبة من تعاقدات كعقود التوريـد   

  .ارية وغيرها وفقاً للتشريعات النافذةوالتركيب وتأمين الخدمات االستش
إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية المناسـبة لبنـاء وتأهيـل القـدرات             -3

 وكـذلك   ،البشرية الالزمة لعمل شبكة التجارة مـن مـشغلين ومـستخدمين          
ته الفنية فـي المجـاالت     االعاملين بالجهات ذات العالقة بعمل المشروع وإدار      

  .المختلفة
عة أعمال تعميم شبكة التجارة على المنافذ البريـة والبحريـة والجويـة             متاب -4

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وذلك من خالل تسريع تنفيذ المـشروعات             
يـد المعوقـات   د الجهات ذات العالقة وتح  ىالجزئية المكونة لشبكة التجارة لد    

ئل الكفيلـة    لشبكة التجارة واقتراح الوسا    انضمامهاوالصعوبات التي تعترض    
  .بمعالجتها

 ، السلع والبضائع عبـر المنافـذ      انسيابدراسة الصعوبات التي تواجه حركة       -5
 واقتراح الوسائل والتقنيات المالئمـة لتـسريع        ،وإيجاد الحلول المناسبة لها   
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  .إنهاء المعامالت المتعلقة بها
 واقتـراح  ،معـايير الدوليـة   ل متابعة تطوير إجراءات التجارة الخارجية وفقاً ل       -6

  . بما يخدم االقتصاد الوطني إجراءاتهاتطوير
 ، العمل على إدخال أدوات ووسائل التجارة اإللكترونية إلـى الـسوق الليبـي             -7

 التي تكفل حسن استخدام المتعاملين بها بما يضمن توسيع          واقتراح السياسات 
  .قاعدة التجارة اإللكترونية

 ومتابعـة  ، مشروع شـبكة التجـارة   الخطط والبرامج الالزمة الستكمال   إعداد -8
  .تنفيذها مع الجهات ذات العالقة

 متابعة أعمال تجهيز وتطوير نظم وبرامج المعلومات اإللكترونية التـي مـن             -9
  .شأنها الرفع من مستوى التجارة

 المشاركة في دراسة وتعديل وإعداد التشريعات الخاصة بإجراءات التجـارة           -10
  .الخارجية واإللكترونية

التنسيق مع الجهات المختصة في القطاعات المعنية بمعـامالت االسـتيراد            -11
والتصدير والخدمات المصاحبة لها لـضمان ربـط وتـشغيل وإدارة شـبكة             

  .التجارة
 الحلول التقنية والمعلوماتية الالزمة لألطراف المنخرطة فـي الـشبكة          تقديم -12

ـ            دافها واقتـراح   لضمان تعميم شبكة التجارة وتفعيـل نـشاطها لتحقيـق أه
 شـبكة  لمعلومات والرسـائل عبـر  االمتطلبات الالزمة لتسهيل وتبسيط تبادل  

  .التجارة في إطار النظام الموحد إلجراءات التجارة الخارجية
 تفعيل عالقات التعاون الفني مع المؤسسات والمنظمات المحليـة والدوليـة            -13

ارجيـة والتجـارة    المختصة العاملة في مجال توحيد معـامالت التجـارة الخ         
  .اإللكترونية

 إعداد الدراسات والبحوث حول برامج تطوير وتـسهيل إجـراءات التجـارة     -14
  .الخارجية وميكنتها

 المساهمة في اقتراح الوسائل والطـرق الالزمـة لتهيئـة منـاخ التجـارة              -15
 التقنيات المستخدمة في هذا     اإللكترونية وتشجيع المتعاملين بها على استعمال     

  .لالمجا



  339صفحة     رقم ال                                                                                )6 (عــددال

 التطبيقات المعلوماتية الطرفية والحلول المكملة لمركـز         اقتراح اقتناء وبناء   -16
شبكة التجارة الخارجية وتقديم الحلول التقنية والمعلوماتية الالزمة لألطراف         
المنخرطة في الشبكة لضمان تعميم شبكة التجارة وتفعيل نـشاطها لتحقيـق            

  .أهدافها
التنسيق مع الجهـات    حة لالتصاالت والمعلومات ب    دراسة البنية التحتية المتا    -17

متها لنجاح تشغيل وتطوير تطبيقات الشبكة وعملياتها       ذات العالقة ومدى مالء   
      .المستخدمة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الداخلية والخارجية بهدف          -18
 البشرية الالزمـة إلدارة الـشبكة وتطويرهـا          الخبرة وبناء القدرات   اكتساب

  .بمراعاة التشريعات المقررة في هذا الشأن
المشاركة في أعمال التطوير والترويج ونشر الوعي للمتعاملين عبر شـبكة            -19

  .ليبيا للتجارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة
 مشغلي ومستخدمي شـبكة     إعداد البرامج والخطط التدريبية الالزمة لتدريب      -20

  .ليبيا للتجارة
5 

 وذلك على ،تكون للمشروع جلنة عليا لإلشراف واملتابعة لتنفيذ مراحله
  :النحو التايل

   رئيساً          وزير االقتصاد                        -1
   عضواً          التخطيط                       وزير -2
   عضواً        تية         االتصاالت والمعلوماوزير -3
  عضواً       وزير المواصالت والنقل                 -4
   عضواً                    ائب محافظ مصرف ليبيا المركزين -5
   عضواً      مدير عام مصلحة الجمارك             -6
    عضواً     التجارة والصناعة والزراعة   رئيس اتحاد عام غرف -7

6 

  -:نة العليا باملادة السابقة مبايليختتص اللج
  .اعتماد خطط وآليات العمل والبرنامج التنفيذي للمشروع -1
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  .إعداد الميزانية العامة للمشروع وعرضها لالعتماد -2
تسمية مجلس إدارة المشروع وتحديد مكافأته بمراعاة المخصـصات الماليـة     -3

  .المدرجة لذلك
  .لعمل المشروع وفقاً للتشريعات النافذةاعتماد اللوائح العامة المنظمة  -4
اعتماد الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي وجدول المرتبات والمزايا بمراعـاة           -5

  .المخصصات المالية المدرجة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
 كافة الجهات ذات    ىاعتماد خطط ومقترحات التكامل بين مكونات المشروع لد        -6

  .العالقة
اإلشراف على تنفيذ المشروع والمشروعات المكملـة لـه فـي القطاعـات              -7

  .المختلفة
  .رير الدورية لمجلس الوزراء عن سير تنفيذ المشروعارفع التق -8
 كما تجتمـع بـصورة   ،تكون اجتماعات اللجنة العليا بصفة دورية ربع سنوية     -9

  .ذلكاستثنائية بناء على دعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى 
7 

يدار المشروع بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء على األقل يصدر             
  .بتسميتهم قرار من اللجنة العليا

8 

تكون لمجلس إدارة المشروع أوسع الصالحيات في إدارة المشروع وتـصريف         
أموره وفق التشريعات النافذة والقوانين واللوائح ذات العالقة ومباشـرة جميـع            
التصرفات واألعمال الالزمة الكفيلة لتحقيق أهدافه والغرض من إنشائه وفق قرار           

  : وله على األخص مايلي،اإلنشاء
وضع السياسة العامة للمشروع وإعداد الخطط والبـرامج الكفيلـة بإنجاحـه            -1

  .وعرضها على اللجنة العليا لالعتماد
  .اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المشروع -2
  . جدول المرتبات والمزايااقتراح -3
  .اقتراح مشروع الميزانية العامة للمشروع -4
  .اإلشراف على إعداد الحساب الختامي للمشروع -5
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العمل على تعميم شبكة التجارة وتوسيع نطاقها على المنافذ البحرية والبريـة         -6
  .والجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة 

  .عمال المنجزة في إطار تنفيذ المشروعاعتماد نتائج لجان التعاقد واأل -7
 اعتماد صيغ العقود اإلدارية وعقود العمل والموافقـة علـى إبرامهـا وفقـاً              -8

  .للتشريعات النافذة
 إقرار ومتابعة تنفيذ المقترحات الخاصة بتطوير المشروع والمحافظـة علـى            -9

  .أصوله وممتلكاته
ئه أو من غيـرهم وتحديـد        تسمية المدير التنفيذي للمشروع من بين أعضا       -10

  .اختصاصاته
9 

  :يتوىل رئيس جملس اإلدارة القيام مبايلي
  .تمثيل المشروع في عالقاته مع الغير وأمام القضاء -1
 ، واعتمـاد محاضـره    ،س اجتماعاته دعوة الجتماعات مجلس اإلدارة وترؤ    ال -2

  .ومتابعة تنفيذ مقرراته
  .عن مجلس اإلدارةتوقيع القرارات التي تصدر عنه أو  -3
  .اإلشراف المباشر على المدير التنفيذي واقتراح تسميته أو استبداله -4
 اإلدارات والمكاتب بالتنـسيق مـع       يريروع ومد ـتسمية المدير الفني للمش    -5

  .المدير التنفيذي
  .إحالة الموضوعات التي يتطلب اعتمادها العرض على اللجنة العليا -6
ـ           رى  ـات أخ ـأية اختصاص  -7 اً ـيفوض بهـا مـن قبـل مجلـس اإلدارة وفق

  .للتشريعات النافذة
10 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته مرة في الشهر على األقل وكلما دعـت الحاجـة    
 على   ويكون لمجلس اإلدارة أمين سر يصدر بتسميته قرار من المجلس بناء           ،لذلك

  .عرض من رئيسه
11 

ة وبيـان   در بتحديـد تقـسيماته الرئيـس      يمي يـص  يكون للمشروع هيكل تنظ   
  .اختصاصاته قرار من اللجنة العليا
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12 

 :والمكملـة لـه وعلـى األخـص      تلتزم الجهات ذات العالقة بعمل المـشروع        
 وكاالت الشحن   ، المصارف ،، إدارات الرقابة الفنية على السلع      الموانئ ،الجمارك(

ل مشروعاتها الجزئية المكونة    باستكما) ل، غرف التجارة والصناعة وغيرها    والنق
 وتعمل على التنسيق مع المشروع لتحقيـق        ،لمشروع شبكة التجارة والمكملة له    

  .األغراض المنصوص عليها في هذا القرار
13 

  -: املالية للمشروع ممايلياملواردتتكون 
  .يخصص له من الميزانية العامة ما -
 .صرف فيها وفقاً للتشريعات النافذةيتم جبايته من رسوم ويفوض له في الت ما -
 . موارد أخرى يؤذن له بها طبقاً للقانونةأي -

14 

تكون للمشروع ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولـة وتنتهـي             
 على أن تبدأ السنة األولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهايـة              ،بنهايتها

  .السنة المالية
15 

فتح للمشروع حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بليبيـا تـودع بـه              ي
  . ومخصصاتهأمواله

16 

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

   الوزراءجملس
  .هجري1433/شعبان/27صدر في 
  .ميالدي17/07/2012الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 339(رقم 

  حبل جهاز التحدي للبناء والتجارة واالستثمار
  جملس الوزراء

  .  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري-
 وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحـسابات والمخـازن،            -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 104(رقـم   " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة      -

  .الشركات العامة واألجهزة المنحلة وتعديالتهبإنشاء صندوق تصفية 
 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 198( رقم   "سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإعادة تنظيم جهاز التحدي للبناء والتشييد
 وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة التسييرية لجهاز التحـدي للبنـاء والتجـارة              -

  .ميالدي19/6/2012خ بتاري) 012 – 73(واالستثمار رقم 
 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعـشرين لـسنة              -

  . ميالدي2012
  ررـــــق

1 

  .يحل جهاز التحدي للبناء والتجارة واالستثمار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط
2 

ـ          ة اتخـاذ   تتولى لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة المنحل
اإلجراءات الالزمة بتشكيل لجنة للتصرف في أصول وموجودات الجهـاز المنحـل     
وتسوية االلتزامات القائمة ولها في ذلك القيام بالتصرفات القانونية الالزمة بمـا            
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  .يضمن حقوق الدولة ووفقاً لألسس المعمول بها لدى الصندوق
3 

مل والتأهيل من إدارة الصندوق التخاذ      تحال قوائم بالعاملين بالجهاز لوزارة الع     
اإلجراءات الالزمة بشأنهم وفقاً لألسس المتبعة لديها علـى أن تـستمر الـوزارة     

  .بصرف مرتباتهم إلى حين اتخاذ الالزم
4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في            
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هـ1433/رمضان /10: فيصدر

  . ميالدي30/7/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 341(رقم 

  بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة
  جملس الوزراء

  .  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري-
لبيئـة،   ميالدي، بشأن حماية وتحسين ا     2003لسنة  )  15( وعلى القانون رقم     -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 ميالدي، باعتمـاد الهيكـل      2012لسنة  ) 74(مجلس الوزراء رقم    قرار   وعلى   -

  .التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
 مـيالدي،   1999لـسنة   ) 263( رقم   "سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
 ميالدي، بإعـادة تـشكيل      2012لسنة  ) 121( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .رة الهيئة العامة للبيئةلجنة إدا
) 82( وبناء على ما عرضه رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة بكتابه رقـم               -

  . ميالدي2/5/2012بتاريخ 
 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعـشرين لـسنة              -

  . ميالدي2012
  ررــــق

1 

  .لبيئة على النحو المبين بهذا القراريعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة ل
2 

 ةتعتبر اللجنة اإلدارية السلطة العليا إلدارة الهيئة وتسيير ورسم الخطط الالزم          
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  -: وتختص باآلتي،لتحقيق أهدافها
ر ي والعمل على تـوف ، وضع البرامج والسياسات العامة الخاصة بأنشطة الهيئة   -1

  .ااحتياجاتها وتطوير مستوى األداء به
 اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة وما يصدر من نظم واشـتراطات وإجـراءات             -2

  .تتعلق باألنشطة ذات األثر البيئي وفقاً للتشريعات النافذة
  . اعتماد البرامج والدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة-3
  مشروع  متابعة أوجه الصرف للميزانيات والحسابات الختامية والموافقة على        -4

  . لالعتماد وإحالتها للجهات المختصةالميزانية
 إقرار أو استحداث األقسام التي تتطلبها أعمال الهيئة بمـا يـضمن تحقيـق               -5

  .أهدافها
3 

  -:خيتص رئيس اللجنة اإلدارية مبا يلي
  . إدارة االجتماعات والدعوة لها-1
  .لتنسيق مع لجنة اإلدارة اإلشراف على سير العمل بوحدات الهيئة وفروعها با-2
  . تمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء-3
 إعداد التقارير الدورية عن سـير أعمـال الهيئـة لعرضـها علـى جهـات                 -4

  .االختصاص
  . توقيع العقود والقرارات واالتفاقيات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها-5
 الموظفين والمتعاونين بالهيئة وفقـاً       ممارسة االختصاصات المتعلقة بشؤون    -6

  .للتشريعات النافذة
  . المحافظة على أصول الهيئة وفروعها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك-7
  . تشكيل اللجان العلمية البحثية وفرق العمل واختيار من يستعان بهم في ذلك-8
  . عرض مشروع الميزانية على لجنة اإلدارة-9

4 

  :ن جلنة اإلدارة مبا يليؤوخيتص مكتب ش
  . تنظيم مراسالت ومحفوظات ومواعيد رئيس لجنة اإلدارة للهيئة-1
  . اإلعداد الجتماعات لجنة اإلدارة التي يكون رئيس لجنة اإلدارة طرفاً فيها-2
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 متابعة القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنـة اإلداريـة مـع الوحـدات              -3
  .لرئيس اللجنةالمختصة وتقديم تقارير حولها 

 التنسيق فيما بين الهيئة ورئاسـة مجلـس الـوزراء ومتابعـة المراسـالت          -4
  .والتعليمات المتعلقة بذلك

  . القيام بأعمال أمانة السر للجنة اإلدارة-5
  . تقديم التقارير الدورية وعند الطلب عن نشاط المكتب وما يتعلق باختصاصه-6

5 

  -:يخيتص مكتب نظم اجلودة مبا يل
لة على المؤسسات ذات األثر   اقتراح الخطط والبرامج لتعميم نظم الجودة الشام       -1

  .البيئي
 العمل على تطبيق نظم ومعايير الجودة داخل الهيئة وتطوير الهيئة لتـستجيب         -2

  .لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية
  . القيام بأعمال التدقيق وفقاً لنظم الجودة-3
دارات والمكاتب والفروع لوضع منهجية تطبيق نظم الجـودة         المساهمة مع اإل   -4

  .الداخلية
  .تباع وتطبيق نظم الجودةوالمقترحات التي من شأنها تعزيز ا تقديم التقارير -5
  . أية أعمال لها عالقة باختصاصه تسند إليه-6
  . وعند الطلبرير عن نشاط المكتب دورياً تقديم التقا-7

6 

  -:ن القانونية مبا يليوخيتص مكتب الشؤ
 تقديم االستشارات القانونية في المسائل المحالة إليه من رئيس وأعضاء لجنة            -1

  .اإلدارة
  . إعداد العقود والقرارات واالتفاقيات والمذكرات القانونية ومراجعتها-2
  . متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها-3
  .ريعات البيئية المساهمة في اقتراح وإعداد التش-4
  .يئةلفنية التي تتطلبها طبيعة عمل اله المشاركة في أعمال اللجان القانونية وا-5
  . وعند الطلب التقارير عن نشاط المكتب دورياًم تقدي-6
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7 

  -:خيتص مكتب النشاط األهلي مبا يلي
لبيئـة   العمل على االستفادة من التراث والخبرة والحكمة االجتماعية لحماية ا          -1

  .وتعريف المواطنين بمخاطر التلوث البيئي
 العمل على تحقيق التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بـين منظمـات             -2

حكوميـة فـي    الغيـر   ة بحماية البيئة وبين المنظمات      المجتمع المدني المعني  
  .العالم

 خالل   أبناء المجتمع بأهمية دور المواطن الفاعل في حماية البيئة من          س تحسي -3
  .استخدام وسائل اإلعالم المختلفة

عنى بحماية   المشاركة مع منظمات المجتمع المدني في وضع برامج وفعاليات تُ          -4
  .البيئة ومكوناتها األساسية

  . وعند الطلب التقارير عن نشاط المكتب دورياًم تقدي-5
المحافظـة   و  البيئة األهلية المعنية بحماية  للجمعيات   منح اإلذن بمزاولة نشاط      -6

  . وفتح سجل خاص بهاعليها
8 

  -:خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
 مراجعة كافة اإلجراءات المالية لضمان تطبيق القانون واللوائح والنظم النافذة          -1

  . مخالفاتةوترشيد اإلنفاق والتنبيه ألي
  .ة إعداد التقارير الدورية عن الموقف المالي للهيئ-2
ة في إعداد الميزانيات السنوية والجرد السنوي والمفاجئ والحسابات          المشارك -3

  .الختامية
  . وعند الطلب التقارير عن نشاط المكتب دورياًم تقدي-4

9 

  -:خيتص مكتب دراسات تقييم األثر البيئي مبا يلي
  . استالم دراسات تقييم األثر البيئي للمشروعات وإجراء التقييمات الالزمة لها-1
  . تقديم اآلراء والتوصيات بشأن تقييم األثر البيئي للمشروعات-2
 بالتنـسيق مـع     ي متابعة تنفيذ االشتراطات البيئية وتوصيات تقييم األثر البيئ        -3
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  .اإلدارات المختصة
  . توثيق البيانات والمعلومات وتحليلها بالتنسيق مع اإلدارات المختصة-4
ستراتيجية وعرضها علـى    لة للمشاريع اال  ذونات المزاو  إعداد إجراءات منح أ    -5

  .هاابعة تنفيذ االشتراطات المنصوص عليرئيس لجنة اإلدارة لالعتماد ومت
تب المختصة  ا إجراء البحوث والدراسات الميدانية بالتنسيق مع اإلدارات والمك        -6

  .بالهيئة واستخالص النتائج التي تفيد في تحسين وحماية البيئة من الملوثات
ن البيئة مع إمكانيـة  ة الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤو   عدة في مراجع   المسا -7

االستفادة من البحوث المقدمة من الجهات األخرى لالستفادة منها في تعزيـز            
  .برامج التنمية المستدامة

  . المشاركة في وضع البرامج والخطط التي تساعد في إنجاح عمل الهيئة-8
  . وعند الطلب دورياً التقارير عن نشاط المكتبم تقدي-9

10 

  -:خيتص مكتب نظم املعلومات اجلغرافية والتقنية املعلوماتية مبا يلي
ستغالله فيما يعـود علـى    تفعيل نظام المعلومات الجغرافية على أكبر نطاق وا  -1

  .ن البيئةمتابعة شؤو
ـ           -2 ات  إدارة وحدة المعلومات الجغرافية بجميع مهامها المتعلقة بـنظم المعلوم

  .الجغرافية واستخدامات الحاسوب المتعلقة بها
  . تحديث البرامج والمعلومات ذات األهمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية-3
  . توثيق المعلومات الجغرافية لكي يمكن الرجوع إليها عند الطلب-4
  . تطوير المنظومات بما يتماشى والمستجدات البيئية وأعمال الهيئة المختلفة-5
 مراقبة ومتابعة فاعلية عمل أجهزة الحاسوب والمعلومات ومتابعة الـصيانة           -6

لشبكة الداخلية والمعلوماتيـة    المتعلقة بها والتأكد من مراقبة وإدامة فعالية ا       
  .بالهيئة وصيانة كافة البرمجيات واألجهزة" نترنتاإل"

ـ           -7 ة مـن    توفير البرمجيات الالزمة لعملية الصيانة الدوريـة وبـرامج الحماي
  .الفيروسات

 اإلشراف على تقديم الدعم الفني لمـوظفي الهيئـة فيمـا يتعلـق بـالبرامج              -8
  .واألجهزة وإعداد العروض التقديمية

 متابعة فعالية المنظومات المحاسـبية والبـرامج المـستخدمة فـي الهيئـة              -9
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واإلشراف على صيانتها وحفظ نسخ احتياطية منها في أماكن آمنة وإجـراء            
  .الت ضرورية عليها تعديةأي

  . تقديم التقارير الدورية وعند الطلب-10
11 

  -:خيتص مكتب الفروع مبا يلي
 التنسيق بين إدارات ومكاتب الهيئة وبين فروع الهيئة بمـا يكفـل انـسياب               -1

اإلجراءات والمعلومات والبيانات فيما بينها جميعاً ضماناً لوحدة اإلجـراءات          
 الفروع  يرياف الهيئة دون أن يؤثر ذلك في عالقة مد        والمعامالت لتحقيق أهد  
  .برئيس الهيئة المباشرة

 متابعة أعمال الفروع بما يضمن انسياب العمل من توفير االحتياجات المطلوبة         -2
  .ألداء العمل

 العمل على التحقق من تنفيـذ التعليمـات والتوجيهـات الـصادرة للفـروع               -3
  .ومتابعتها

فـروع وبـين إدارات     الدارية والخدمية والوظيفية بـين       متابعة اإلجراءات اإل   -4
  .ومكاتب الهيئة بعضها ببعض

  . وعند الطلب التقارير عن نشاط المكتب دورياًم تقدي-5
12 

  -:ختتص إدارة التخطيط والتدريب مبا يلي
 إعداد مقترح ميزانية التحول وذلك بالتعاون مع اإلدارات والمكاتب والفـروع            -1

  . تنفيذهاومتابعة
 وضع السياسات والخطط ودراسة سبل تطوير األنـشطة البيئيـة المختلفـة             -2

  .ومتابعة وتقييم الخطط السنوية للهيئة
  . إعداد الدراسات الخاصة بالسياسات البيئية واقتصاديات البيئة-3
 دراسة االحتياجات التدريبية وإعداد وتنفيذ خطط التدريب والتطوير للكـوادر           -4

  .إلدارية بالهيئة وتقييم نتائجها وإعداد التقارير الدورية عن سيرهاالفنية وا
 متابعة تطبيق الهيكل التنظيمي والمالك والتوصيف الوظيفي والنظم واللـوائح      -5

  .واإلجراءات التنظيمية ودراسة المقترحات الالزمة لتطويره
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  .ت البيئة االهتمام ببرامج التنمية المستدامة من خالل تطبيق نظم اقتصاديا-6
  . المساهمة في تطبيق نظم الجودة الشاملة-7
  . تقديم التقارير الدورية عن نشاط اإلدارة وعند الطلب-8

13 

  -:ختتص إدارة املراقبة والتفتيش البيئي مبا يلي
 مراقبة جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامـة والخاصـة           -1

  .الجهات األخرى لضمان إيجاد بيئة صالحةوالمنشآت والشركات وغيرها من 
 االتصال بالجهات ذات العالقة بالتنسيق مـع اإلدارات والمكاتـب والفـروع             -2

المختصة التخاذ اإلجراءات وتطبيق الشروط والطرق العلمية المناسبة الكفيلة         
  .بالحد من التلوث

جل تحقيق  إجراء عمليات الرصد والقياس واقتراح أنجع الوسائل والخطط من أ         -3
  .أهداف الهيئة

 اقتراح أنجع الطرق والسبل لمكافحة كافة أنواع التلوث التي يمكن أن تـضر              -4
  .بالبيئة

 وضع البرامج التنفيذية الخاصة بعمليات مكافحة التلوث من خالل التنسيق مع            -5
  .إدارات ومكاتب وفروع الهيئة والقطاعات ذات العالقة

ة الخاصة بالحد مـن تلـوث الميـاه والهـواء            اقتراح الخطط والبرامج الفني    -6
  .والتربة

حداث ع القطاعات األخرى ذات العالقة بإ      مراقبة عمليات المكافحة بالتنسيق م     -7
  .التلوث والحد منه

 تطبيق النظم والقواعد والشروط الفنية في مجال مكافحة التلـوث وتطويرهـا      -8
  .بما يتوافق والمستجدات العلمية

نجاز المهام التـي تخـدم أهـداف      مال اللجان وفرق العمل إل     المساهمة في أع   -9
  .الهيئة

  . وعند الطلبتقارير عن نشاطات اإلدارة دورياًل تقديم ا-10
14 

  -:ختتص إدارة املختربات مبا يلي
 وضع وتنفيذ البرامج التي تمكن الهيئة من االعتماد على اإلمكانيات والقدرات            -1
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  . نسبة المواد الضارة بالبيئةالوطنية في الكشف وتحديد
 رصد مصادر التلوث ومتابعة انتقال وتراكم الملوثات في مختلـف األوسـاط             -2

  .البيئية
 وضع وتطوير الطرق القياسية الموحدة إلجراء التحاليل الكيميائية واألحيـاء           -3

 بمـا ال   وفق المعايير المعمول بهـا دوليـا  الدقيقة واإلشعاعية وغيرها وذلك   
  .التشريعات والشروط الواردة باالتفاقيات اإلقليمية والدوليةيخالف 

 وضع ضوابط عمل فنية موحدة لعمل المختبرات التابعة للهيئـة فـي جميـع               -4
المواقع بما يضمن قيامها بالتحاليل والقياسات بالشكل الذي يتوافق واألسس          

أكـد مـن    المختبرات وتوثيق جميع النتائج والت     لالعلمية السليمة ومتابعة عم   
صحتها وذلك عن طريق المشاركة في إجراء التحاليل على عينـات قياسـية             

  .معتمدة
 إجراء البحوث الميدانية والمخبرية للملوثات البيئية بالتعـاون مـع الجهـات     -5

المختصة داخل وخارج الهيئة والتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العالقة في           
  .المخبريةالداخل والخارج لالستفادة من التجهيزات 

لتأهيل الفنيين مـن خـالل التنـسيق مـع اإلدارات            التدريبية    إعداد البرامج  -6
والمكاتب المختصة بالهيئة واالستفادة من المساعدات التي تقدمها المنظمات         

  .الدولية لتطوير القدرات الوطنية في مجال حماية البيئة
  .ب وعند الطلتقارير عن نشاطات اإلدارة دورياًل تقديم ا-7

15 

  -:ختتص إدارة احملافظة على الطبيعة مبا يلي
 االهتمام بالتنوع اإلحيائي وصيانته خاصة للكائنات الحيوانية والنباتية النادرة          -1

  .والمهددة باالنقراض
  . المساهمة في إعداد قاعدة بيانات للتنوع اإلحيائي بليبيا-2
  .ألنواع وبيئتها اقتراح الخطط والبرامج الهادفة إلى حماية ا-3
 المساهمة في االستغالل األمثل للموارد الطبيعيـة بمـا يـضمن اسـتدامتها              -4

  .والمحافظة عليها من التدهور
  . اإلشراف على المناطق المحمية واألراضي الرطبة وتطويرها-5
  .ض مراقبة االتجار في األنواع البرية المهددة باالنقرا-6
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ن وضع االستراتيجيات والبرامج الهادفـة       التنسيق مع الجهات المختصة بشأ     -7
  .إلى مقاومة التصحر وزحف الرمال

 اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة فيمـا   -8
  .يتعلق بحماية البيئة الطبيعية

  . المساهمة في برامج التوعية البيئية-9
  .ل ذات العالقة بعمل اإلدارة المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العم-10
  . تقديم التقارير الدورية وعند الطلب عن نشاط اإلدارة-11

16 

  -:ختتص إدارة اإلصحاح البيئي مبا يلي
 العمل على تطبيق التشريعات واالشتراطات البيئية والصحية الواردة بقـانون           -1

كـذلك االشـتراطات    البيئة والئحته التنفيذية والقوانين األخرى ذات العالقة و       
  .الواجب توافرها في بيئة كل مهنة أو صناعة

 مراقبة نواقل المرض من حشرات وقوارض وكذلك مراقبة المقابر والمجـازر        -2
ـ          باالشـتراطات الـصحية     اومحالت بيع المواد الغذائية والتأكد مـن التزامه

  .والبيئية
لة في الـشوارع     مراقبة الطرق المستخدمة في القضاء على الحيوانات المهم        -3

  .والتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة
 اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية الحيوانات من األمـراض الوبائيـة ومنـع             -4

  .انتقالها إلى اإلنسان
  . تقديم التقارير الدورية عن نشاط اإلدارة وعند الطلب-5

17 

  -:ختتص إدارة الطوارئ البيئية مبا يلي
خطط وطنية متكاملة لمواجهة حاالت الكوارث البيئية الطارئة متضمنة          اقتراح   -1

واإلشـراف  )  اتـصاالت  – معدات   – ذنقافرق إ (تياجاتها البشرية والمادية    اح
  .على تنفيذ تلك الخطط وكذلك لجميع األنشطة ذات الطابع الخطر

 إجراء المسوحات لتحديد األماكن المعرضة ألخطـار محتملـة مـن التلـوث              -2
  .اسة طرق مكافحتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقةودر
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 متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية وتمثيل الهيئة في اللجان والبـرامج الخاصـة             -3
  .بالتخطيط لمواجهة الطوارئ البيئية

 التنسيق مع الجهات ذات العالقة فـي تطـوير القـدرات الوطنيـة وتبـادل                -4
  .ةلمعلومات في مجال الطوارئ البيئيا

  . إعداد التقارير عن حاالت الطوارئ وتحليل ومعالجة أسبابها لمنع تكرارها-5
18 

  -:مبا يليالفنية ختتص إدارة التعاون واالستشارات 
يمية والدولية بما يعزز التعاون    لقين وحدات الهيئة وكافة الجهات اإل      التنسيق ب  -1

  .معها لتحقيق أهداف الهيئة
  .اقيات الدولية بالتنسيق مع اإلدارات التابعة للهيئة متابعة تنفيذ االتف-2
  .راض الهيئة برامج المؤسسات العلمية لخدمة أغ العمل على االستفادة من-3

19 

  -:ختتص إدارة اإلعالم مبا يلي
 إعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية البيئية التي تـستهدف كافـة شـرائح              -1

  .المجتمع
  .المطبوعات اإلرشادية والتوعوية في مجال البيئة إعداد البرامج و-2
  . القيام بتغطية أنشطة وبرامج الهيئة والفعاليات البيئية في المجتمع-3
 ربط العالقة مع الجمعيات والمؤسسات العامة واألهلية بليبيا ومتابعة أنشطتها           -4

  .في مجال التوعية واإلرشاد البيئي
ؤتمرات والفعاليات التـي تقيمهـا الهيئـة         اإلشراف على تنظيم الندوات والم     -5

  .والدعوة لها
20 

  -:ن اإلدارية واملالية مبا يليختتص إدارة الشؤو
ن  القوانين واللوائح المنظمة للـشؤون اإلداريـة وشـؤو          تتولى اإلدارة تنفيذ   -1

  .الموظفين
  . القيام بأعمال الخدمات العامة-2
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ين والمتعاونين مـع    ت الخاصة بالموظف  ات العامة والملفا   حفظ وتصنيف الملف   -3
  .الهيئة

  . عليها وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك متابعة التغيرات التي تطرأ-4
ن المالية بما فيها عمليات الـدفع والتحـصيل وإعـداد            القيام بأعمال الشؤو   -5

  .الموازنات المالية وتنفيذها وترشيد سبل إنفاقها وفق التشريعات النافذة
اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالخزائن والحركة واتخاذ ما يلـزم مـن            اتخاذ   -6

إجراءات بخصوص المشتريات بالتنسيق مع لجنـة المـشتريات المختـصة           
  .بالهيئة

  .ن نشاط اإلدارةيم التقارير الدورية وعند الطلب عتقد -7
21 

ا طبيعة عمل   يجوز للجنة اإلدارة تشكيل اللجان الفنية واالستشارية التي تتطلبه        
 التـي تمـنح     المكافـآت  تشكيلها أسلوب عملها وقيمة      رالهيئة على أن يحدد قرا    

  .عضائها وغيرها من األحكامأل
22 

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من لجنة إدارة الهيئة، بناء علـى عـرض       
  .من رئيس لجنة اإلدارة

23 

غى كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى        يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويل      
  .الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هـ1433/رمضان /10:صدر في
  . ميالدي30/7/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )348(رقم

  بشأن إنشاء الس األعلى للثقافة 
  جملس الوزراء

  .وتعديله ،ن الدستوريعد االطالع على اإلعالب -
  .، بشأن المطبوعاتميالدي1972 لسنة )76( وعلى القانون رقم -
 بإصدار قـانون عالقـات العمـل    ،ميالدي2010لسنة  )12( وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
 بـشأن   ،مـيالدي 2011لسنة  )184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم      -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 بـشأن اعتمـاد     ،مـيالدي 2012لسنة  )135(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها        
  .اإلداري

 وعلى ماعرضه وزيـر الثقافـة والمجتمـع المـدني بموجـب كتابـه رقـم                -
  .ميالدي4/6/2012بتاريخ )1680(

الـوزراء العـادي الثـامن والعـشرين لـسنة       وعلى محضر اجتماع مجلـس       -
  .ميالدي2012

  ـــــررق
1 

تتمتع بالشخصية االعتباريـة    " المجلس األعلى للثقافة   ":تنشاً هيئة عامة تسمى   
  .والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الثقافة والمجتمع المدني 

2 

 وزير الثقافة والمجتمـع     ويجوز بقرار من  " بنغازي"يكون مقر المجلس بمدينة     
  .المدني بناء على اقتراح من مجلس األمناء فتح فرع له أو أكثر

3 

يهدف المجلس إلى رسم السياسة الثقافية العامة في ليبيا بمـا يكفـل تطـوير          
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  -: وله القيام بمايلي،هئالمكتسبات الثقافية وتنمية اإلنتاج الفكري وإثرا
ات الالزمة لرعاية وتنمية الثقافة الوطنية بمختلف       اقتراح السياسات والتشريع   -1

  .مكوناتها ومستوياتها
 بما  ثقافية والفنية وتوزيعها زمانياً ومكانياً    لاقتراح الخطط التنفيذية لألنشطة ا     -2

  .يكفل حسن تنظيم هذه األنشطة واستمراريتها وتطويرها
رفة واإلبداع األدبي   إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تيسير سبل المع         -3

  .والفني
  .رعاية اإلبداع الثقافي والفني وحماية حقوق المبدعين -4
وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي ومتابعة تنفيذه فـي إطـار دعـم وصـيانة         -5

  .الحريات الثقافية
 والمسابقات الثقافية   ،وضع معايير الجودة في مختلف مجاالت اإلنتاج الثقافي        -6

  .لمكافآت والجوائز لكل منهاالمتنوعة وتقدير ا
م لخلق  لفردية إلى األداء المؤسسي المنظ    الخروج بالعمل الثقافي من الجهود ا      -7

  . في البحث الثقافي والعمل النقدي واإلبداعتراث نوعي
  .إفساح المجال للثقافات الفنية والمحلية كمصدر للثقافة الوطنية -8
  .لبحوث العلمية فيه وإبراز خصائصهصيانة التراث الثقافي الليبي وتعميق ا -9

الثقافية الدولية بالتنسيق مع الجهـات    تفاقيات   في مشروعات اال   الرأيإبداء   -10
  .ذات العالقة

 الفكر والثقافـة    لدولية واإلقليمية لمناقشة قضايا   عقد المؤتمرات والندوات ا    -11
لليبيـين   وترسيخ التواصل الفكري بين المبدعين والمفكرين ا       ،والفن واآلداب 

  .مع نظرائهم العرب واألجانب
  .إصدار الموسوعات والمعاجم والفهارس الشاملة  -12
 احتفاليـات االهتمام بالمبدعين في مجاالت اآلداب واإلبداع والفكر بإقامـة            -13

  . ومنح الجوائز واألوسمة الخاصة بذلك،مميزة لهم
  .ية ودورات تدريبيةتنمية المهارات البحثية واإلبداعية عبر إقامة ورش فن -14
إقامة المؤتمرات والمعارض والمهرجانـات والمـشاركة فـي المـؤتمرات            -15

  .والمعارض والمهرجانات الدولية
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4 

  -:يكون للمجلس األعلى للثقافة هيئة أمناء تتكون من
  وزير الثقافة والمجتمع المدني                            رئيساً -1
  نائباً للرئيس   يم العالي والبحث العلمي          وكيل وزارة التعل -2
   عضواً   يم                         وكيل وزارة التربية والتعل -3
   عضواً  وكيل وزارة الشؤون االجتماعية                       -4
          عضواًن اإلسالمية        وكيل وزارة األوقاف والشؤو -5
   عضواً طيط                                  وكيل وزارة التخ -6
   عضواً    لمعلوماتية               وكيل وزارة االتصاالت وا -7
     عضواًرياضة                       وكيل وزارة الشباب وال -8
  أعضاءات المهنية ذات العالقة         رؤساء النقابات واالتحاد -9

5 

  -:ء باآلتيختتص هيئة األمنا
  . تشكيل مجلس اإلدارة وتكليف مدير تنفيذي للمجلس-
  .اقتراح السياسات الثقافية التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية وتطويرها -
 وضع الخطط الثقافية العامة على مستوى البالد بالتنسيق مع الجهات المختصة            -

  .في هذا المجال
  .ترحها مجلس اإلدارة إقرار الميزانية التقديرية التي يق-
  . اتخاذ ماتراه الزما لتحقيق األهداف التي أنشئ المجلس من أجلها-

6 

  -:خيتص رئيس هيئة األمناء باآلتي
 وتوقيـع   ، واعتماد محاضرها ومتابعـة تنفيـذها      األمناءإدارة اجتماعات هيئة     -

  .القرارات الصادرة عنها
  .ئة اعتماد مقترح جدول أعمال اجتماعات الهي -

7 

 واليزيـد   ،يكون للمجلس هيئة إدارة يتم اختيار أعضائها من قبل هيئة األمناء          
  . سبعة أعضاءعددهم عن
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8 

  -:ختتص هيئة اإلدارة مبايأتي
  .تسيير أعمال المجلس -
  .تقديم االقتراحات والمشاريع التي تعرض في اجتماعات هيئة األمناء -
عه هيئة األمناء من خطط وسياسـات       زمة لما تض  لال إعداد الدراسات والبحوث ا    -

  .قافية عامةث
بحث ودراسة ومتابعة كل مايتعلق بتنفيذ أهداف مجلس األمنـاء فـي الـداخل               -

  .والخارج
  .وضع الخطط التنفيذية والسياسات اإلجرائية لتحقيق أهداف هيئة األمناء -
 والعمل بها بعد اعتمادها     إعداد اللوائح اإلدارية والمالية المنظمة لعمل المجلس       -

  .من هيئة األمناء وفقاً للتشريعات النافذة
9 

  -:خيتص رئيس هيئة اإلدارة مبايأتي 
  .تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات األخرى -
تنظيم سير العمل بالمجلس والقيام بأعمال اإلشراف والمتابعة والضبط اإلداري           -

  .وفق التشريعات النافذة
  . العقود واالتفاقيات الخاصة بتنفيذ أهداف المجلسإبرام -
اإلشراف على تنفيذ ميزانية المجلس وإصدار أوامر الصرف وفقاً للمخصصات           -

  .المعتمدة
  .دعوة هيئة األمناء لالنعقاد بالتنسيق مع رئيسها -
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس األمناء أو رئيسه أو مجلـس               -

  .فقاً للتشريعات النافذةاإلدارة و
10 

ستشارية للمجلـس تـضم نخبـة مـن المثقفـين واألكـاديميين             ة ا ئتشكل هي 
والمتخصصين والممارسين وأصحاب الخبرة المهتمين بالعمـل الثقـافي والفنـي           

 لتقـديم الـدعم     ،واألدبي واإلعالمي الذين تتم االستعانة بهم من خارج المجلـس         
 واقتراح ورسم الخطط العامة لبرامج المجلس فـي         ستشاري والفني المتخصص  اال

  .مختلف المجاالت
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11 

 وتحـدد الالئحـة   ،يكون للمجلس لجان فنية في فروع الثقافة والفنون واآلداب      
  .الداخلية للمجلس آلية تشكيلها ومهامها واختصاصاتها

12 

  -:املوارد املالية للمجلس
  .مايخصص له من ميزانية الدولة -
  .العوائد الناتجة عن أوجه نشاطه وفقاً للتشريعات النافذة -
  .اإلعانات والتبرعات غير المشروطة -

13 

  .يحق للمجلس فتح حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله
14 

تؤول أصول وموجودات وأرصدة مجلس الثقافة العام إلـى المجلـس األعلـى         
 وتشكل بقـرار    ،لمجلس بذات أوضاعهم الوظيفية   للثقافة وينقل العاملون به إلى ا     

  .من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة لتنفيذ هذه المادة
15 

تصدر الهيكلية اإلدارية للمجلس والئحته الداخلية بقرارات تصدر عـن وزيـر            
  .الثقافة والمجتمع المدني بمراعاة التشريعات النافذة

16 

 وينـشر فـي     ، ويلغى أي حكـم يخالفـه      ،تاريخ صدوره يعمل بهذا القرار من     
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/رمضان/24:صدر في 
  .ميالدي2012 / 08 / 2 :الموافق
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  جملس الوزراء قرار
  باعتماد اهليكل  .ميالدية2012لسنة )349(رقم

  التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازه اإلداري
  جملس الوزراء

  .طالع على اإلعالن الدستوري وتعديلهبعد اال -
والئحة الميزانيـة والحـسابات والمخـازن       ،وعلى قانون النظام المالي للدولة     -

  .وتعديالتها
  . ميالدية بشأن الزكاة1997لسنة )13( وعلى القانون رقم -
بتنظيم وتحديد اختـصاصات    2012لسنة  )47( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم     -

  .ارة األوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض األحكام الجهاز  اإلداري بوز
  .بإنشاء صندوق الزكاة2012 لسنة)49(ى قرار مجلس الوزراء رقم وعل -
 )6( وعلى ما عرضه السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسـالمية بكتابـه رقـم             -

  .ميالدي 24/06/2012بتاريخ
ن لـسنة   لعـشري  وا وعلى ماقرره مجلس الوزراء باجتماعه العـادي الثـامن         -

  .ميالدية2012
  ررــــق

1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلـس الـوزراء            
 وينظم جهـازه اإلداري علـى النحـو         ، ميالدي المشار إليه   2012لسنة  )49(رقم

  .المرفق بهذا القرار
2 

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

  جملس الوزراء
  .هجري1433/رمضان/24صدر في 
  .ميالدي12/08/2012الموافق 
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  اهليكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم 
  املرفق بقرار جملس الوزراء جهازه اإلداري

  ميالدية2012لسنة )349(رقم
1 

صندوق الزكاة من التقـسيمات التنظيميـة يتكون اهليكل التنظيمي ل
  -:التالية

  .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية -1
  .إدارة جباية الزكاة -2
  .إدارة مصارف الزكاة -3
  .مكتب شؤون الصندوق -4
  .مكتب المستشارين -5
  .مكتب الشؤون القانونية -6
  .مكتب المراجعة الداخلية -7
  .مكتب التخطيط والمتابعة -8
  . االستثمارمكتب -9

  .مكتب اإلعالم -10
2 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلدارية واملالية مبايلي
اتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بالموظفين ومباشرة           -1

 ونقل وندب وإعارة وإجـازات وتأديـب      ،شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقية    
  .للتشريعات النافذةوغيرها من األمور الوظيفية وفقاً 

القيام باألعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتـداول    -2
الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف على          

  .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير
 لتنفيذها  إعداد مشروع الميزانية العامة للصندوق ومباشرة اإلجراءات المالية        -3

  .وفقاً للتشريعات النافذة
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل إيرادات ومصروفات الصندوق في سـجالت           -4
خاصة وضبط الحسابات اليومية والشهرية والـسنوية وإجـراء التـسويات           

  .الالزمة وفقاً للتشريعات النافذة
ة إجـراءات   تحديد احتياجات الصندوق من مستلزمات العمل وتوفيرها ومتابع        -5

  .لجان المشتريات والممارسة والعطاءات التي تشكل بها
  .العمل على توفير وسائل النقل واإلشراف على صيانتها وتنظيم استعمالها  -6
تنظيم عمل المخازن وتزويدها باألصناف الالزمـة فـي حـدود االعتمـادات              -7

  .المقررة
جهزة والمعدات وإجـراء    محافظة على األصول الثابتة والمنقولة وتوفير األ      ال -8

تهالكة أو التي يتم االسـتغناء       وحصر المواد الم   ،الصيانة الدورية الالزمة لها   
  .ها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفق األسس المقررة لذلكعن

  .إعداد المرتبات واستحقاقات الموظفين بالصندوق -9
ة الموظفين يفع كفاالمشاركة في الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى ر        -10

  .بالصندوق
اإلشراف على األنشطة التي يقيمها الصندوق بالتنـسيق مـع اإلدارات ذات             -11

  .العالقة
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -12

3 

  -:ختتص إدارة جباية الزكاة مبايلي
 اقتراح السياسة العامة لجباية الزكـاة والعمـل علـى طباعـة اإليـصاالت              -1

واإلقرارات والسجالت المالية وتزويد فروع صندوق الزكاة بها وبما يتطلبـه           
  .سير العمل

  .تحصيل الزكاة ممن تجب عليه -2
  .اإلشراف على اللجان المختصة بتحصيل الزكاة -3
  .إعداد الدورات التأهيلية للعاملين على جباية الزكاة -4
  .ية في وقتهاالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص لتأمين الجبا -5
إعداد التقارير الدورية حول سير عمل اإلدارة وفروع صندوق الزكاة واللجان            -6

له وعرضها على رئيس مجلس إدارة الصندوق مـع إبـداء الـرأي              التابعة
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  .والمالحظات حيالها
  .إعداد الخطة السنوية لعمل اإلدارة -7

4 

  :ختتص إدارة مصارف الزكاة مبايلي
  .لى صرف أموال الزكاة في األوجه المقررة لها اإلشراف ع -1
وضع نظم العمل وأسس التعاون مع الجهات الرسمية المعنية برعاية الشرائح            -2

  .الداخلة في مصارف الزكاة
اإلشراف على طباعة السجالت المالية الخاصة بصرف الزكاة وتزويد فـروع            -3

  .صندوق الزكاة بها
  .املين بمصارف الزكاةإعداد الدورات التأهيلية للع -4
إعداد التقارير الدورية حول سير عمل اإلدارة وفروع ولجان صناديق الزكـاة            -5

وعرضها على رئيس مجلس إدارة الصندوق مع إبداء الـرأي والمالحظـات            
  .الالزمة حيالها

  .إعداد الخطة السنوية لعمل اإلدارة -6
5 

  :خيتص مكتب شؤون الصندوق مبايلي
  .وترتيب مقابالت رئيس مجلس إدارة الصندوق واتصاالتهتنظيم  -1
التحضير الجتماعات مجلس إدارة الـصندوق وإعـداد محاضـر اجتماعاتـه             -2

  .وتسجيلها وحفظها
متابعة الموضوعات التي يحيلها رئيس مجلس إدارة الصندوق إلـى اإلدارات            -3

  .أو فروع الصندوق أو غيرها من الجهات
صادرة والواردة وعرضـها علـى رئـيس مجلـس إدارة      تنظيم المراسالت ال   -4

  .الصندوق ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بها
الـصندوق ووزارة    تسجيل أرقام القرارات الصادرة عن رئيس مجلـس إدارة         -5

األوقاف والشؤون اإلسالمية وحفظها في سـجل خـاص وتثبيـت أرقامهـا             
  .وتواريخ إصدارها

ئيس المجلس وتدوين المحاضر وتوثيقها     حضور االجتماعات حسب مايقرره ر     -6



  365صفحة     رقم ال                                                                                )6 (عــددال

  .ومتابعة تنفيذها
تسهيل أعمال اللجان المشكلة والتابعة لمجلـس إدارة الـصندوق واإلعـداد             -7

  .الجتماعاتها
6 

  -:خيتص مكتب املستشارين مبايلي
دراسة جميع المقترحات التي تقدم لصندوق الزكاة من قبل الفـروع ولجـان              -1

ألفراد أو الجهات ومدى تطابقها مـع نـصوص الـشريعة           صناديق الزكاة وا  
اإلسالمية والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بالخصوص ووضع تـصور         

  .لها
وضع البرامج التوعوية واإلرشادية والتحريضية التي مـن شـأنها تحفيـز             -2

  .المواطنين لدفع زكاة أموالهم لصندوق الزكاة وفروعه وإقناع المزكي 
لى جميع األسئلة واالستفسارات الواردة بخصوص المواضيع المتعلقـة     الرد ع  -3

 واالتصال بمن يعنيهم أمر الزكاة من أفـراد ومؤسـسات ونقابـات             ،بالزكاة
  .لتعزيز الثقة والتواصل مع الصندوق وفروعه بالمناطق

7 

  :خيتص مكتب الشؤون القانونية مبايلي
  .يه من موضوعاتإعداد الرأي القانوني فيما يعرض عل -1
  .صياغة مشروعات القرارات واللوائح المتعلقة بعمل الصندوق -2
  .دراسة العقود واالتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع الغير -3
متابعة القضايا التي ترفع من الصندوق أو عليه وإعداد المذكرات القانونيـة             -4

  .المعبرة عن وجهة نظره
نونية بالجهات األخرى وحضور اللجـان التـي        االتصال بإدارات الشؤون القا    -5

  .تعقد لبحث المسائل القانونية للصندوق
إجراء البحوث والدراسات القانونية الخاصة بتطـوير اللـوائح والتنظيمـات            -6

  .اإلدارية للصندوق 
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8 

  -:خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبايلي
ل عمليـات الـصرف     فحص ومراجعة جميع أذونات الصرف والمستندات وك       -1

بالصندوق وفروعه للتحقق من صحتها واستيفاء المطلوب وسـالمة تطبيـق        
  .التشريعات والنظم المالية النافذة

  .فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عنها -2
االطالع على السجالت والدفاتر المحاسبية للتأكد من تمشيها مع طبيعة عمـل             -3

  .ندوقالص
إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن واإلشـراف علـى عمليـات             -4

  .الجرد السنوي
المشاركة في الرد على االستفسارات والمالحظات التي يبديها ديوان المحاسبة         -5

  .أو غيره من الجهات ذات العالقة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية
 والتنبيه علـى    ،رادات الصندوق وأوجه إنفاقها   إعداد التقارير الدورية عن إي     -6

  .أوجه القصور واالنحراف في التطبيق وإبالغ مجلس إدارة الصندوق عنها
  .تنفيذ القرارات التي تصدرها إدارة الصندوق -7

  .هام أخرى يرى مجلس إدارة الصندوق إسنادها إليهأية م
9 

  -:خيتص مكتب التخطيط واملتابعة مبايلي
  .د الخطة العامة للصندوق وفروعهإعدا -1
متابعة تنفيذ الخطة العامة للصندوق وفروعـه وإعـداد التقـارير الالزمـة              -2

  .بالخصوص
النظر في الشكاوى والتظلمات والتقارير الواردة بشأن مجاالت عمل الصندوق           -3

  .والعاملين به 
العمل بهـا   القيام بجوالت تفتيشية على اإلدارات والفروع للوقوف على سير           -4

  .ومدى تطبيقها للقوانين والنظم واللوائح الصادرة بالخصوص 
  .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق ورئيسه -5
  . مهام أخرى يرى رئيس مجلس إدارة الصندوق إسنادها إليهةأي -6
إعداد التقرير العام للصندوق وفروعه وعرضه علـى رئـيس مجلـس إدارة             -7



  367صفحة     رقم ال                                                                                )6 (عــددال

  .مع إبداء الرأي والمالحظات حيالهدوق الصن
10 

  :خيتص مكتب االستثمار مبايلي
بحيـث   ،تنمية أموال الزكاة بإقامة المشاريع االستثمارية لصالح المـستحقين         -1

ينتفع بربح عائداتها والتي تسهم في تأمين مورد مالي ثابت ودائم لهم يفـي              
  .بحاجاتهم المتجددة

ترحات الستثمار الفائض من حـصة الفقـراء أو مـن           وضع السياسات والمق   -2
فقراء مـن    نسبة يحددها مجلس إدارة الصندوق لنقل ال       ةالفئات األخرى أو أي   

  )).العمل في أموال الزكاة لتنميتها لصالح المستحقين((الفقر إلى سد الحاجة 
 أو مايخصص لها    ،عمل دراسات لمشاريع استثمارية تعود بالنفع على الفقراء        -3

  . الفئات من
  .اإلشراف على المشروعات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الفروع -4
  . وعرض النتائج على رئيس مجلس إدارة الصندوق،إعداد التقارير الدورية -5

11 

  -:خيتص مكتب اإلعالم مبايلي
 ، وإبراز مناشطه إعالميا   ،التعريف بمهام الصندوق وأهدافه والدور المنوط به       -1

  .يق مع وسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءةنسبالت
 وقضايا  ىمتابعة مايرد بالصحف ووسائل اإلعالم المختلفة من بالغات وشكاو         -2

  .الصندوق وإعداد تقارير في شأنها وإحالتها للعرض عامة تتعلق بعمل
12 

 ،الشؤون اإلسالمية يصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير األوقاف و        
 وذلك بنـاء    ،كما يحدد التقسيمات التابعة للصندوق بالمناطق وبيان اختصاصاتها       

  . على عرض من رئيس مجلس إدارة الصندوق
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