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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2013لسنة ) 1(رقم 

  .يف شأن تشكيل قوة أمنية خاصة
  -:بعد االطالع 

 .م2011أغـسطس  /03على اإلعـالن الدسـتوري المؤقـت الـصادر فـي        -
  .وتعديالته

  . في شأن الخدمة في القوات المسلحة.م1974لسنة  )40(وعلى القانون رقم -
  . في شأن تقاعد العسكريين.م1974لسنة  )43(وعلى القانون رقم -
  . بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.م1978لسنة  )5(وعلى القانون رقم -
  . في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.م2012لسنة  )1(وعلى القانون رقم -
 بتقرير بعـض األحكـام فـي شـأن          .م2012لسنة  ) 11(وعلى القانون رقم   -

  .لجيش الليبي صالحيات المستويات القيادية با
  .م2012لسنة )8(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -
وعلى ماخلص إليه المـؤتمر الـوطني العـام بجلـسته المنعقـدة بتـاريخ                -

  .م16/10/2012

  -:صدر القرار اآلتي
1 

 تأمين وحماية مقرات المـؤتمر الـوطني        ىة خاصة تتول  ـل قوة أمني  ـتشك
نة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الـوطني العـام         ه بمعرفة اللج  ـالعام وأعضائ 

  . المشار إليه.م2012لسنة  )8(رقم
2 

زود القوة األمنية المشار إليها في المادة السابقة بكافة اإلمكانيات التـي            ـت
تضمن منع االقتحامات وتفريق التجمعات وفك االشـتباكات وتـأمين الحمايـة            

  . به ألداء المهام المنوطة بهم الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين
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3 

اً إلشراف ديوان المؤتمر الوطني العـام وتكـون          ومالي اًع القوة إداري  ـتخض
 وتتلقي أوامرها مباشرة منه وتمـارس  ،تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني العام     

  .بالخصوص اختصاصها طبقاً للتعليمات الصادرة إليها 
4 

 مكتـب   دم بطلب كتابي إلـى    ني العام الحق في أن يتق     و المؤتمر الوط  ـلعض
  .رئاسة المؤتمر الوطني العام لتوفير حماية شخصية له

5 

ع ضباط وأفراد القوة ألحكام التشريعات النافذة بالخصوص فيما يتعلق         ـيخض
بقواعد الضبط والربط والعالوات والترقيات واإلجازات وسائر األمور المتعلقـة          

  .امهم بأدائهم لمه
6 

در في شأن تحديد المكافآت المالية المستحقة لـضباط وأفـراد القـوة             ـيص
األمنية، وتنظيم آليات وقواعد عملها وكافة المسائل المتعلقـة بتنفيـذ المهـام             

  .المسندة إليها قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام 
7 

وعلـى  ،ن له قوة القانون   ويكو ،ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ـعمي 
  .ذهـ فيما يخصه تنفيكلٍّ

  ليبيا.املؤمتر الوطني العام                                                                    
  صدر في طرابلس 

  االثنين/يوم 
  .هـ1434/صفر/25:بتاريخ

  .م7/01/2013:الموافق



  443     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2013لسنة ) 2(رقم 

  يف شأن تشكيل جلنة وحتديد مهامها
  -:بعد االطالع

. م2011/ أغـسطس /03 على اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الـصادر فـي            -
  .وتعديالته

المؤتمر الوطني العام   انتخاب  في شأن   . م2012لسنة  ) 4( وعلى القانون رقم     -
  .وتعديالته

في شـأن   . م2012لسنة  ) 102( وعلى قرار المفوضية العليا لالنتخابات رقم        -
  .اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام

في شـأن اعتمـاد     . م2012لسنة  ) 1( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -
  .نتائج انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر-
ر في شـأن إقـرا   . م2012لسنة  ) 17( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .مبدأ اإلصالح المؤسسي والعزل السياسي واإلداري
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي جلـسته المنعقـدة بتـاريخ                -

  .م06/01/2013
  -:صدر القرار اآلتي

1 

  -:و اآلتيـام على النحـل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العـتُشك
  فوزي العقاب/  السيد            صالح الدين بادي       /السيد
  هاجر محمد القائد/ السيدة        ناجي مختار علي             /السيد
  خالد عمار المشري/         السيدمحمد خليل الزروق          /السيد
  أكرم جنين/               السيد محمد عبد القادر بيترو /السيد

  إبراهيم صهد/               السيدأمينة عمر المحجوب   /السيدة
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  ينـن األمـحس/لعوامي         السيدعزالدين محمد يونس ا/السيد
  الحـموسى ص/                السيدمحمد يونس المنفي    /السيد
   السيد محمد يونس التومي               إبراهيم حسن الغرياني/السيد
   الطاهرمسعود اعبيد/       السيد توفيق ابريك الشهيبي         /السيد
  غريانيمحمود ال/السيد

2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقـديم مـشروع قـانون العـزل              
السياسي واإلداري في موعد ال يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هـذا              

 وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصـل مـع مؤسـسات              ،القرار
 والمستشارين وغيرهم مـن المهتمـين والمختـصين     المجتمع المدني والخبراء  

  .أجل ال يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وتلقي مقترحاتهم في
3 

حكم يخالفه، وعلى    ى كلُّ ـقرار من تاريخ صدوره، ويلغ    الل بأحكام هذا    ـيعم
  . فيما يخصه تنفيذهكلٍّ

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  ثنيناال/يوم
  .هـ1434/صفر/25:بتاريخ

  .م7/01/2013:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 7(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي وتنظيم اجلهاز اإلداري
  لديوان جملس الوزراء

  -:جملس الوزراء
  .وري وتعديالتهـالن الدستـالع على اإلعـ بعد االط-
ة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن     ون النظام المالي للدول   ـى قان ـ وعل -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن تنظيم خدمات الوحدات     1998لسنة  ) 19(ون رقم   ـ وعلى القان  -

  .اإلدارية لمنتسبيها
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات   2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، فـي شـأن     2012لسنة  ) 10(العام رقم    وعلى قرار المؤتمر الوطني      -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدي، باعتمـاد الهيكـل   2012لسنة ) 74( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .الوزراء وتعديلهرئاسة التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري لديوان 
ــم   - ــوزراء رق ــس ال ــر مجل ــين س ــاب أم ــى كت ــاريخ ) 256( وعل بت

  .ديميال28/11/2012
 وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العـادي الثـاني              -

  .ميالدي2012لسنة 
  قـــرر

1 

د الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء ويتم تنظيم جهـازه اإلداري           ـيعتم
 ويتولى مجلس الوزراء ممارسة االختصاصات المقررة       ،وفقاً ألحكام هذا القرار   

  .ات النافذةله بالتشريع
2 

  -:يتكون اهليكل التنظيمي لديوان رئاسة الوزراء على النحو التايل
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  .رئيس مجلس الوزراء: أوالً
  .نواب رئيس مجلس الوزراء: ثانياً
  .وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام: ثالثاً
  .وزير الدولة لشؤون الجرحى: رابعاً

  .أمين عام مجلس الوزراء:خامساً
  .أمين شؤون التنظيم: ساًساد

  .أمين شؤون المجلس: سابعاً
  -:اإلدارات: ثامناً
  .المـل واإلعـ إدارة التواص-1
  . إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي-2
  .اوىـة والشكـ إدارة الشؤون القانوني-3
  .ةـ إدارة المتابع-4
  . إدارة الشؤون األمنية-5
  -:المكاتب: اًتاسع

  . مكتب دعم القرار-2              .وزراء مكتب رئيس ال-1
  . مكاتب نواب رئيس الوزراء-4            . مكتب األمن واالستقرار-3
  . مكتب وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام-5
  .ون الجرحىؤ مكتب وزير الدولة لش-6
  . مكتب الشؤون اإلدارية-8                . مكتب التنمية البشرية-7
  . مكتب الشؤون المالية-10                  .كتب الدعم التقني م-9

  . مكتب الخدمات-12           . مكتب المراجعة الداخلية-11
  . مكتب إدارة الجلسات-14     . مكتب شؤون اللجان الوزارية-13
  . مكتب تخطيط ومتابعة الجلسات-15

3 

بالكشف المرفق بهذا القـرار      يتبع لديوان مجلس الوزراء الجهات المذكورة     
  . بنغازي وسبهاومكتبي
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4 

  -:خيتص رئيس الوزراء مبا يلي
  . إدارة أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته-
 تحديد مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقـع علـى القـرارات             -

  .واألوامر الصادرة من المجلس
لية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة     الشؤون الداخ جميع   تمثيل الحكومة في     -

الدولة ويوقع على القرارات واألوامر الصادرة مـن المجلـس والمرتبطـة            
  .نين والتشريعات النافذةاودستوري والقباختصاصاته الواردة في اإلعالن ال

 اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة من قبـل المـؤتمر الـوطني     -
ادرة من مجلس الـوزراء وينـسق عمـل األجهـزة            والقرارات الص  ،العام

  .المركزية والمحلية للدولة
 التقسيمات التنظيمية بناء على اقتراح أمين عام    إصدار قرارات تسمية مديري    -

  .مجلس الوزراء بديوان مجلس الوزراء
 إصدار القرارات الخاصة باإليفاد في مهام العمل الرسمية للموظفين التـابعين        -

برئاسته أو برئاسة نوابـه أو      تكون  الوزراء أو الوفود التي     لديوان مجلس   
  .الوزراء أو غيرها ووفقاً للتشريعات المنظمة لإليفاد

  . النظر في طلبات االستقالة المقدمة من نوابه أو الوزراء-
  . اإلقالة واتخاذ ما يلزم بشأنها إلحالتها للمؤتمر الوطني العام-
د االختياري واالستقالة للموظفين بـديوان      عاق إصدار قرارات اإلحالة على الت     -

  .رئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة للمجلس
 توقيع العقود واالتفاقيات ومحاضر االجتماعات للجان العليا المـشتركة مـع            -

  ).عامة(الدول 
  . ممارسة كافة المهام والصالحيات التي يخولها القانون لرئيس الوزراء-

5 

 كل–يس الوزراء خيتص نواب رئ
ٌّ

  -: مبا يلي– فيما خيصه 
 متابعة عمل الوزارات الواقعة تحت إشراف كل منهم والهيئـات والمـصالح             -

  .والمراكز وما في حكمها التابعة لها وفقاً لتفويضه من رئيس الوزراء
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 مباشرة االختصاصات التي تسند إليه من رئيس الوزراء وما يكلف بـه مـن            -
  .ت الالزمة لذلكمهام وإصدار القرارا

  . عرض الموضوعات ذات الطابع العاجل والهام على رئيس الوزراء-
  . رئاسة اللجان التي يكلفه بها مجلس الوزراء-
  . رئاسة اجتماعات المجموعة الوزارية الواقعة تحت إشرافه-
 متابعة اإلجراءات التنفيذية التي يقررها مجلس الوزراء الواقعة فـي نطـاق             -

  .اختصاصاته
  .حالة غيابه أو قيام مانع لديه عند تكليفه بذلك يحل محل رئيس الوزراء في -
  .المسائل التي تتطلب ذلك التنسيق مع نائبي رئيس الوزراء في -
  .ية حول نشاط الوزارات التابعة له إعداد التقارير الدور-

6 

  -:خيتص وزير الدولة لشؤون املؤمتر الوطني العام مبا يلي
  .ق بين مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني العام التنسي-
  .متابعة ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام من إجراءات تخص مجلس الوزراء -
  . متابعة الموضوعات التي تحال من وإلى المؤتمر الوطني العام-
  . متابعة إصدار القوانين والتشريعات-
  .وطني العام تعميم القوانين والتشريعات الصادرة عن المؤتمر ال-
  . تنسيق المتابعة بين لجان المؤتمر الوطني العام والوزارات المقابلة لها-
  . اقتراح آلية التواصل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام-

7 

  -:خيتص وزير الدولة لشؤون اجلرحى مبا يلي
  .جرحىوزراء الصحة والخارجية والمالية في كل ما يتعلق بشؤون الالتنسيق مع  -
  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةات عالج الجرحى بالداخل والخارج اقتراح آلي -
 الوقوف علي أوضاع الجرحى والعمل علي حل االختناقـات بالتنـسيق مـع              -

  .الجهات ذات العالقة
  . إعداد قاعدة بيانات لجميع الجرحى في الداخل والخارج-
  .أوضاع الجرحى تقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول -
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  .ون الجرحى بالتنسيق مع الوزارات المعنيةؤ متابعة اإلنفاق على ش-
 العمل على مراجعة وتسوية االلتزامات المالية المترتبة على عالج الجرحـى            -

  .في الخارج
8 

  -:خيتص أمني عام جملس الوزراء مبا يلي
 ما يلـزم بـشأنها    اإلشراف علي إدارة ديوان رئاسة مجلس الوزراء واقتراح      -

  .وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء واللوائح المنظمة لذلك
  . اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الديوان-
  . التقسيمات التنظيمية بالديوان اقتراح تسمية مديري-
 والندب واإلعـارة   والنقل إصدار القرارات المنظمة للشؤون الوظيفية كالتعاقد      -

إلدارة بديوان مجلس الوزراء باسـتثناء مـا يتعلـق بـالقرارات            لموظفي ا 
  .واإلجراءات التي يختص بإصدارها رئيس الوزراء أو الوزراء المختصون

 إصدار القرارات المتعلقة بصرف العهد المالية بديوان مجلس الوزراء وفقـاً            -
  .للتشريعات المنظمة لذلك

  . رئاسة لجنة شؤون الموظفين واعتماد محاضرها-
  . الموافقة على صرف المكافآت للموظفين التابعين لديوان رئاسة الوزراء-
  . إصدار المنشورات والتعليمات التي يتطلبها عمل الديوان-
  . متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بديوان مجلس الوزراء-
  . مراقبة تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومتابعتها ومتابعة خطط الحكومة-
على الممتلكات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الثابتـة والمنقولـة،    اإلشراف   -

  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل المحافظة عليها
9 

  -:خيتص أمني شؤون جملس الوزراء مبا يلي
  . اإلشراف على التقسيمات اإلدارية التابعة له-
  . عرض مقترح جدول أعمال مجلس الوزراء على رئيس الوزراء-
  .إحالة ما يتقرر في اجتماعات مجلس الوزراء إلى اإلدارات والجهات المختصة -
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 تعميم محاضر االجتماعات واإلجراءات المتعلقة بها على الوزارات والجهـات      -
  .المعنية

  -:وميارس مهامه من خالل املكاتب التالية
  . مكتب شؤون اللجان الوزارية-
  . مكتب إدارة الجلسات-
  .ط والمتابعة مكتب التخطي-

10 

  -:خيتص أمني شؤون التنظيم باآلتي
 حصر وتحديد احتياجات ديوان رئاسـة الـوزراء مـن المـوظفين بحـسب               -

تخصصاتهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالخصوص وعرضها على أمين عام         
  .مجلس الوزراء

  حفظ الملفات الشخصية للموظفين وإعداد وحفظ سجل المالك الوظيفي وسجل          -
  .األقدمية وبطاقات التوصيف وبطاقات الحياة الوظيفية وتحديثها

اختصاصاتها وفقاً لهـذا    أداء   متابعة أداء التقسيمات التنظيمية التابعة له في         -
  .القرار والتشريعات النافذة

 إعداد تقديرات ميزانية ديوان رئاسة الوزراء وتنفيذ بنودها بعـد اعتمادهـا             -
  .إمساك السجالت الالزمة لذلكوإعداد الحساب الختامي و

  . ممارسة االختصاصات المقررة له بالتشريعات النافذة-
  . إعداد التقارير الدولية عن عمله-

  -:وميارس مهامه من خالل املكاتب التالية
  . مكتب الشؤون المالية-             . مكتب الشؤون اإلدارية-
  .دعم التقني مكتب ال-                     . مكتب الخدمات-
  .ةــــة البشريـــ مكتب التنمي-

11 

  -:الم مبا يليــل واإلعــختتص إدارة التواص
 إدارة العالقات العامة بمجلس الوزراء والتنسيق مع الجهات المختـصة فـي            -

  .المسائل المتعلقة بالعالقات العامة
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القات العامـة    وضع الضوابط واألسس الالزمة إلجراء االتصاالت والقيام بالع        -
  .وعرضها على رئيس ديوان مجلس الوزراء لالعتماد

  . ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها،اقتراح الموضوعات المتعلقة بالعالقات العامة -
  . رصد اتجاهات المواطنين من خالل المتابعة والبحث-
  . تنفيذ البحوث الميدانية برصد الرأي العام-
ال واإلشراف علـى تـصميم خطـة االتـصال      تخطيط برامج العالقات واالتص -

  .للحكومة لتوحيد الخطاب اإلعالمي
المـؤتمرات،   ( تصميم وتنفيذ الفعاليات الخاصة بـديوان مجلـس الـوزراء          -

  ).، وغيرهاالندوات، االحتفاليات
 العمل على وضع المقترحات الالزمـة بالتنـسيق مـع الـوزارات واإلدارات          -

  .مةالمختصة إلقامة الفعاليات الالز
 وتوضيح القـرارات    ، إعداد وصياغة األخبار المتعلقة بأعمال مجلس الوزراء       -

  . واتخاذ ما يلزم بشأن إذاعتها ونشرها،الصادرة عنه
 التنسيق مع التقسيمات التنظيمية األخرى في شأن الرد والتوضيح علـى مـا    -

تنشره وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيـة والدوليـة، وتقـديم           
  .لتقارير اليومية فيما يدخل في نطاق اختصاص ديوان مجلس الوزراءا

 تحديد المطبوعات والنشرات والصحف والمجالت والجرائد المحلية والعالمية         -
  .التي تهتم بمتابعة أعمال وأنشطة مجلس الوزراء

  . القيام بتصوير وتوثيق اجتماعات مجلس الوزراء-
 المحلية والعالمية وتوثيقهـا واإلشـراف        تنظيم المقابالت مع وسائل اإلعالم     -

على تنظيم المقابالت والمؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء ونوابه أو مـن           
  .يكلفه رئيس الوزراء

ء علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة       اإلشراف على موقع مجلـس الـوزرا       -
 وإدراج القرارات والتعليمات الصادرة عـن مجلـس الـوزراء           ،)نترنتاإل(

  .ب الرئيس بالموقعورئيسه ونوا
 متابعة ما ينشر على شبكة المعلومات الدولية من أخبار تتعلق بعمل مجلـس              -

  .الوزراء وإحالتها لجهة االختصاص لتتولى الرد عليها
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تقديم التقارير الدورية لما ينشر بموقع مجلس الوزراء على شبكة المعلومات            -
  .الدولية

12 

  -:والتعاون والدويل مبا يليختتص إدارة الشؤون اخلارجية 
 اإلعداد والتحضير الجتماعات رئيس الوزراء ونوابه مـع الوفـود األجنبيـة          -

  .وسفراء الدول
 التنسيق في تحديد مواعيد مقابالت رئيس الـوزراء مـع رؤسـاء البعثـات             -

  .الدبلوماسية والضيوف األجانب
  . تدوين محاضر االجتماعات المتعلقة بعمل اإلدارة-
عة أداء وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في تنفيذ الخطـط والبـرامج             متاب -

  .الخاصة بالوزارة وإعداد التقارير بشأنها بالتنسيق مع القطاعات المختصة
دراسة الموضوعات الواردة من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي التـي تعـرض        -

  .المقررة بهذا الشأنعليه للبت فيها من مجلس الوزراء وفقاً لألسس والضوابط 
 اإلشراف على إعداد اإلجراءات التنفيذية للمهام الرسمية التي توافق عليهـا            -

  .رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء
 التنسيق مع وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لوضع قاعدة بيانات           -

عن مكاتب الجهات األجنبية العاملـة فـي ليبيـا كالهيئـات والمؤسـسات              
  .نظمات اإلقليمية والدوليةوالم

 التنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لإلعداد الجتماعـات اللجـان            -
  .العليا والمشتركة مع الدول

 إبداء الرأي حول ما يطرح من موضوعات فنية في مجاالت التعاون الـدولي              -
  .والعالقات الخارجية

 اء بالتنسيق مع الجهـة     مجلس الوزر   اإلشراف على المراسم الخاصة بديوان     -
  .المختصة بالمراسم في وزارة الشؤون الخارجية

  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-
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13 

  - : مبا يليكاوىختتص إدارة الشؤون القانونية والش
  .إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء -
  .لقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة إعداد ومراجعة مشروعات ا-
 إعداد ومراجعة النماذج ومشروعات العقود التي يتطلبها عمل ديوان مجلـس          -

  .الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة
 تنظيم السجالت الخاصة بتسجيل القرارات الصادرة عـن مجلـس الـوزراء             -

  .ورئيسه ونواب الرئيس وأمين عام مجلس الوزراء
  .وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي تكلف بهالرأي إبداء ا -
 أو التي تصدر إعماالً لرأي أو مـشورة         القانوني إعداد المكاتبات ذات الطابع      -

  .قانونية
 ، التي يكون مجلس الوزراء طرفـاً فيهـا        ى في الدعاو   إبداء الرأي القانوني   -

  .وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
 اإلشراف على المكتبة القانونية وتنظيم شؤونها بما في ذلك القيام بعمليـات             -

  .التزويد واإلعارة وتوفير مقتنياتها من الكتب والمراجع
  . استالم وتنظيم وحفظ وتحديث الجريدة الرسمية والموسوعات التشريعية-
  . تلقي المكاتبات والمذكرات القانونية الواردة وتصنيفها وقيدها-
 ونواب الـرئيس وأمـين   هم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس   خت -

عام مجلس الوزراء وترقيمهـا وتـصنيفها وتبويبهـا وتعميمهـا واتخـاذ             
  .اإلجراءات الالزمة لحفظها

  . وإبداء الرأي فيها،ديوان مجلس الوزراءدراسة الشكاوى والتظلمات التي تقدم ل -
14 

  -: يليختتص إدارة املتابعة مبا
 أو نواب الرئيس أو أمين عام       ه متابعة ما يصدر عن مجلس الوزراء أو رئيس        -

مجلس الوزراء من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سـير تنفيـذها،            
والتوضيحات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه القـرارات وتقـديم          

  . القراراتالتوضيحات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه
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  . تجميع التقارير الواردة لمجلس الوزراء من الوزارات والجهات التابعة له-
 اقتراح األسس والضوابط الالزمة لعمل اإلدارة والتقسيمات المـشابهة لهـا            -

  .بالوزارات وعرضها لالعتماد
 استالم تقارير النشاط الواردة من الـوزارات وإحالتهـا للتقـسيم التنظيمـي        -

لخيصها ومقارنتها بالخطط واألهداف المحددة لعمـل الـوزارات         المختص لت 
  .وإعدادها في شكل تقرير دوري للعرض

 استالم تقارير النشاط الواردة من الجهات التابعة لمجلس الوزراء، وإحالتهـا           -
لإلدارة أو التقسيم المختص، لتلخيصها ومقارنتها بالخطط واألهداف المحددة         

  .ا في شكل تقرير دوري للعرضلعمل هذه الجهات، وإعداده
 إعداد قاعدة بيانات عن الجهات التابعة تتضمن كافة المعلومـات والبيانـات             -

  .اإلدارية والمالية والفنية المتعلقة بهذه الجهات
  . متابعة المراسالت الصادرة عن ديوان مجلس الوزراء-
  . متابعة إعداد التقرير السنوي الخاص بديوان مجلس الوزراء-

15 

  -:ختتص إدارة الشؤون األمنية مبا يلي
 اتخاذ الترتيبات الالزمة لحماية مقر مجلس الوزراء والمرافـق التابعـة لـه           -

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
ـ   الالزمة   العمل على توفير الحماية األمنية       - ضاء مجلـس   لرئيس ونواب وأع

  .ةـود الرئيسـالوزراء والوف
معدات الالزمة لتأمين مقر رئاسة الوزراء، بالتنسيق مـع          توفير األجهزة وال   -

  .الجهات المختصة
  .ذةـات النافـاً للتشريعـام تكلف بها وفقـ مهة أي-

16 

  -:خيتص مكتب دعم القرار مبا يلي
 العمل على تقديم الدعم الالزم لرئيس الوزراء ونوابه فـي وضـع وبلـورة               -

تحقيق رؤية الحكومة وأهـدافها وتنفيـذ       السياسات واالستراتيجيات العامة ل   
  .مهامها واختصاصاتها
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 والتباحث مع الجهات    رات وبرامج عمل الحكومة بالتشاو    ـع استراتيجي ـ وض -
  .ةـذات العالق

 ابتكار وتطوير خطط المتابعة والسيطرة وتحديد فترات التدقيق وإيجاد معايير           -
  .لضبط كل نشاط ووضع مؤشرات قياس األداء

  .األسس والضوابط الالزمة لعمل التقسيمات اإلدارية بديوان مجلس الوزراءاقتراح  -
  .ستراتيجيةلال تصميم وتطوير خطة التطبيق -
  .لياتؤوصفوفات الصالحيات والمسم تصميم -
  . دعم عملية صناعة القرار برئاسة مجلس الوزراء-
  . مراجعة السياسات العامة مع التقييم المستمر لالستراتيجية-
  .راء الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير القطاع العام إج-
 اقتراح خطط وبرامج لتنفيذ سياسات الحكومة واكتشاف القضايا والمـشاريع           -

  .المتعلقة بمهام الحكومة وترتيب أولوياتها
 التنسيق مع المراكز البحثية الوطنيـة والدوليـة والمعلوماتيـة للقطاعـات             -

  .سات والبحوثالمختلفة في مجاالت الدرا
 تنفيذ نظام إدارة المشاريع والبرامج لمتابعة تنفيذ البـرامج والمـشاريع ذات        -

  .األولوية واألهمية
  .اقتراح اإلجراءات الالزمة لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج والعراقيل -

17 

  -:خيتص مكتب األمن واالستقرار مبا يلي
سيق السياسات المحلية والخارجيـة والعـسكرية        دعم رئيس الوزراء في تن     -

  .المتعلقة باالستقرار واألمن القومي الليبي
 تحليل المخاطر وترتيب األولويات ومتابعة خطط الطـوارئ والتنـسيق بـين           -

  .القطاعات المختلفة بالخصوص
 إعداد التقارير عن أداء وزارتي الدفاع والداخلية لبناء المؤسستين العسكرية           -

  .ية لغرض توفير األمن والنظر في المتطلبات الالزمةواألمن
 متابعة المشاريع المتعلقة باألمن واالستقرار والتي تـشمل حمايـة الحـدود             -

والقوانين والنظم العسكرية وجهاز المخابرات والتـدريب والتأهيـل وأمـن           
  .المنافذ والجوازات
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جـال األمـن     تمكين مؤسسات الدولة والوزارات بالتعاون والتنـسيق فـي م          -
  .القومي ويشمل األمن االقتصادي والغذائي

 الـوزارات    اقتراح األسس والضوابط الالزمة لألمن والدفاع بالتنـسيق مـع          -
  . الوزراءالمختصة وعرضها على رئيس

 إعداد ملخص بالموقف األمني اليومي واألسبوعي في ليبيـا لعرضـه علـى              -
  .رئيس مجلس الوزراء

  .كري بصورة دورية لعرضه على رئيس الوزراءإعداد ملخص بالموقف العس-
  . إعداد التقارير الالزمة المتعلقة بالشؤون األمنية والعسكرية-
  .اقتراح اإلجراءات الالزمة لمعالجة المعوقات التي تواجه وزارتي الدفاع والداخلية -

18 

  -:خيتص مكتب رئيس الوزراء مبا يلي
  .لوزراء وعرضها عليه تلقي المراسالت الواردة لرئيس ا-
 إحالة المراسالت والمذكرات الموقعـة مـن رئـيس الـوزراء للمحفوظـات         -

  .والتقسيم التنظيمي بحسب األحوال
  . تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت رئيس الوزراء-
  . متابعة اإلجراءات الخاصة برئيس الوزراء عند سفره وتنقالته-
  .صة بعمل رئيس الوزراء حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخا-
  . متابعة تنظيم االجتماعات التي تعقد برئاسة رئيس الوزراء-

19 

  -: مبا يلي–يما خيصه  كل ف–ختتص مكاتب نواب رئيس الوزراء 
  . تلقي المراسالت الواردة لنائب رئيس الوزراء وعرضها عليه-
اء للمحفوظـات    إحالة المراسالت والمذكرات الموقعة من نائب رئيس الـوزر         -

  .والتقسيم التنظيمي بحسب األحوال
  . تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت نائب رئيس الوزراء-
  . متابعة اإلجراءات الخاصة بنائب رئيس الوزراء عند سفره وتنقالته-
  . حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل نائب رئيس الوزراء-
  .عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء متابعة تنظيم االجتماعات التي ت-
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20 

  -:خيتص مكتب وزير الدولة لشؤون املؤمتر الوطني العام مبا يلي
 تلقي المراسالت الواردة لوزير الدولـة لـشؤون المـؤتمر الـوطني العـام               -

  .وعرضها عليه
 إحالة المراسالت والمذكرات الموقعة من وزيـر الدولـة لـشؤون المـؤتمر          -

  .لمحفوظات والتقسيم التنظيمي المختصالوطني العام ل
  .تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام -
 متابعة اإلجراءات الخاصة بوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام عنـد            -

  .سفره وتنقالته
لمؤتمر  حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل وزير الدولة لشؤون ا         -

  .الوطني العام
 متابعة تنظيم االجتماعات التي تعقد برئاسة وزير الدولة لـشؤون المـؤتمر             -

  .الوطني العام
21 

  -:الدولة لشؤون اجلرحى مبا يليوزير خيتص مكتب 
  .ن الجرحى وعرضها عليهؤو تلقي المراسالت الواردة لوزير الدولة لش-
عة من وزيـر الدولـة لـشؤون الجرحـى      إحالة المراسالت والمذكرات الموق   -

  .للمحفوظات والتقسيم التنظيمي المختص
  . تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت وزير الدولة لشؤون الجرحى-
  . متابعة اإلجراءات الخاصة بوزير الدولة لشؤون الجرحى عند سفره وتنقالته-
  .ون الجرحىحفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل وزير الدولة لشؤ -
  . متابعة تنظيم االجتماعات التي تعقد برئاسة وزير الدولة لشؤون الجرحى-

22 

  -:خيتص مكتب الشؤون اإلدارية مبا يلي
  . أداء المهام المتعلقة بالشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين والمحفوظات-
لـى   عرض كافة المقترحات واإلجراءات المتعلقة بنشاط واختصاص المكتب ع -

  .أمين شؤون التنظيم تمهيداً لالعتماد
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 حصر وتحديد احتياجات ديوان مجلس رئاسة الوزراء من الموظفين بحـسب            -
  .تخصصاتهم

 اإلعداد إلجراءات التعيين والترقية والنقل والندب واإلعـارة وغيرهـا مـن             -
المسائل الوظيفية المتعلقة بالموظفين بديوان مجلس الوزراء بالتنسيق مـع          

  . ذات العالقةالجهات
  . حفظ ملفات الموظفين العاملين بديوان مجلس الوزراء-
 استالم المكاتبات والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والمذكرات الصادرة         -

  .عن مجلس الوزراء أو رئيسه وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك
جراء بعـد    إحالة الوارد من المكاتبات والمذكرات إلى الجهـة المكلفـة بـاإل            -

  .تسجيلها وتوقيعها وحفظها بالمنظومة المخصصة لذلك
 وضع المقترحات الالزمة للوصول إلى أفضل السبل لتطوير نظام المحفوظات           -

ووسـائل الحفـظ    " المنظومة اإللكترونيـة  "وذلك باستخدام المكتبة الحديثة     
  .واالسترجاع المتطورة وتطوير عملها

  .عة حسب التصنيف المقرر لها حفظ الوثائق في الملفات الموضو-
  . فرز الرسائل الصادرة وتوزيعها على الجهات التي تخصها-
 تنظيم ومراقبة حضور وانصراف الموظفين بديوان مجلس الوزراء وإعـداد           -

  .جدول المناوبة اليومية ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها
  .اء القيام بتنظيم الخدمات اإلدارية داخل ديوان رئاسة الوزر-
  .متابعة وإعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بالشؤون اإلدارية -

23 

  -:خيتص مكتب الشؤون املالية مبا يلي
  . اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالشؤون المالية وفقا للتشريعات النافذة-
ـ     - ة بالـشؤون   متابعة وإعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلق

  .المالية
 إعداد قسائم المرتبات والمستحقات األخـرى للمـوظفين بمجلـس الـوزراء      -

  .بالتعاون مع التقسيمات المختصة
 إعداد أذونات الصرف للعهد المالية المستديمة والمؤقتة في األغراض التـي            -

  .صرفت من أجلها ومتابعتها وتسويتها في المواعيد المحددة
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وة السفر والمبيت للموفدين في مهام رسمية داخليـة أو           إعداد إجراءات عال   -
  .خارجية

  . صرف العهد المالية المستديمة والمؤقتة-
  . صرف عالوة السفر والمبيت للموفدين في مهام رسمية داخلية أو خارجية-
بالواي ( صرف كروت الهاتف النقال واألرضي وكروت الدفع المسبق الخاصة           -

  .ي ديوان رئاسة الوزراءلمستحقيها من موظف) ماكس
 صرف المبالغ الخاصة بتوفير الوقود لمستحقيها من موظفي ديـوان رئاسـة     -

  .الوزراء
  . إقفال الحركة اليومية لسجل الخزينة-
  . مع سجل الخزينةته المصرف ومطابق كشف تسوية-
 إعداد تقديرات ميزانية ديوان مجلس الـوزراء وإعـداد الحـساب الختـامي      -

  .ت الالزمة لذلك بالتنسيق مع أمين عام مجلس الوزراءوإمساك السجال
 متابعة الحسابات الخاصة بديوان مجلـس الـوزراء بالمـصارف وإجـراء             -

المطابقات على ضوء كشوفات الحسابات والسجالت المالية وإعداد مذكرات         
  .التسوية الالزمة كلما تطلب األمر ذلك

ونيـة وغيرهـا إلـى الجهـات      إحالة الرسوم والضرائب واالستقطاعات القان   -
  .المختصة

 التأكد من استخدام العهد المالية المستديمة والمؤقتة فـي األغـراض التـي              -
  .صرفت من أجلها ومتابعتها وتسويتها في المواعيد المحددة

ة والفرعية ودورتها المستندية والتوريد إليها       اإلشراف على المخازن الرئيس    -
  .م بطاقات الصنف والسجالت المخزنيةوالصرف منها والتأكد من استخدا

  . إجراء الجرد الدفتري والفعلي للمخازن-
  .إحالة الرسوم والضرائب واالستقطاعات القانونية وغيرها إلى الجهات المختصة -

24 

  :خيتص مكتب اخلدمات مبا يلي
ـ             - ة توفير الخدمات لسير العمل بديوان رئاسة الوزراء وتـوفير االحتياجـات الالزم

للجهاز اإلداري بالديوان من مواد القرطاسـية واألثـاث والتجهيـزات المختلفـة         
  . األخرىةوتزويد المخازن باألصناف الالزمة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمي
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 اتخاذ اإلجراءات ذات العالقة بأعمال الـصيانة والخـدمات لمقـر وأصـول              -
  .وموجودات ديوان رئاسة الوزراء

ارات وصرف الوقود ومراقبة استعمالها وصيانتها وتـوفير         إدارة حركة السي   -
  .مستلزماتها

  .متابعة وإعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بإدارة الخدمات -
 القيام باإلجراءات الالزمة لتوفير االحتياجات الخاصـة باسـتقبال الـضيوف            -

يعهم بالتنسيق مع اإلدارات    وتنظيم مقابالتهم وتأمين تنقالتهم وإقامتهم وتود     
  .والمكاتب والجهات ذات االختصاص

  . القيام باألعمال المتعلقة بسفر العاملين بديوان رئاسة الوزراء-
 تقديم الخدمات الشخصية للموظفين التابعين لديوان رئاسة الوزراء وإنجـاز           -

اتهم المعامالت اإلدارية المتعلقة بهم وحفظ البيانات الالزمة لتسهيل إجـراء         
  .عند الحاجة لذلك

 تنظيم االستعالمات بمقر ديوان رئاسة الوزراء وتنظيم دخول وخروج الزوار            -
  .بالتنسيق مع التقسيم المختص

25 

  -:خيتص مكتب الدعم التقني مبا يلي
 تبني مشاريع المعلومات بديوان مجلس الوزراء وفق أحدث المعايير وبجودة           -

  . عمليات مؤتمنة بالكاملعالية تمكن من التحول نحو
 القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسـوب الخاصـة بمرافـق        -

  .وديوان مجلس الوزراء
 القيام بأعمال الصيانة الالزمة لشبكات الحاسـوب والبـرامج والمنظومـات            -

  .العامة على هذه الشبكات
  .تطوير خدمات الشبكاتتحديد االحتياجات والبرامج الحاسوبية الالزمة لتقديم و -
علومات  ربط الشبكات الحاسوبية ومكاتب ديوان مجلس الوزراء مع شبكة الم          -

  ".نترنتاإل"الدولية 
  . توفير االحتياجات والسعات الالزمة لربط الشبكات-
مـات   صيانة األعطال الفنية لموقع ديوان مجلس الوزراء على شـبكة المعلو           -

  ".نترنتاإل"الدولية 
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لكترونيـة،  البوابـات اإل  (مات األمـن والـسالمة      لفني على منظو   اإلشراف ا  -
  .من حيث التشغيل والصيانة....) ، البصمة، وغيرها"الكاميرات"

26 

  -:خيتص مكتب التنمية البشرية مبا يلي
السيرة الوظيفية للموظفين بديوان    وبطاقات   إعداد بطاقات التوصيف الوظيفي      -

ا بما يجعلها مطابقة للواقع وبصفة متجـددة        مجلس رئاسة الوزراء وتحديثه   
  .والتنسيق في ذلك مع مكتب الشؤون اإلدارية بصفة دورية ومستمرة

  .اقتراح معدالت األداء للموظفين بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة -
ة المـوظفين ومتابعـة اعتمادهـا      برامج الدراسة والتأهيل ورفع كفاي     اقتراح   -

  .والتنسيق مع الجهات المعنيةوتنفيذها 
 وضع خطط التدريب للموظفين على استخدام الحاسـوب ووسـائل التقنيـة             -

الحديثة وإعداد الدورات التدريبية الالزمة بما يؤدي إلـى االسـتفادة مـن             
  .التطبيقات الحديثة للحاسوب والتقنيات المتعلقة به

27 

  -:خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
مراجعة المعامالت المالية بديوان مجلس الوزراء والتأكد من استيفائها مـن            -

  . لهايدةالمستندات المؤ
  .التأكد من دقة وسالمة الحسابات المصرفية والقيود في مختلف السجالت المالية -
فاء السجالت والدفاتر المحاسبية الخاصة بديوان مجلس الوزراء        ي متابعة است  -

  .قانونية المعمول بهالكافة المتطلبات ال
  . التأكد من تطبيق التشريعات المالية المعمول بها-
 الغير للتأكد   ع دراسة العقود واالتفاقيات المبرمة من ديوان مجلس الوزراء م         -

  .من شروطها المالية وموافقتها للتشريعات
  . مراجعة التسويات المصرفية والعهد المالية وتسويتها-
  .الدوري والمفاجئ للخزائن المالية والمخازن إجراء الجرد السنوي و-
 التأكد من سالمة حفظ السيولة النقدية والمستندات المالية الهامـة الخاصـة             -

  .بديوان مجلس الوزراء
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والمكاتب المختصة لتصحيح المخالفات الماليـة التـي تـرد          اإلدارات   متابعة   -
  .حولها مالحظات من ديوان المحاسبة

  .الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها متابعة تنفيذ نظام -
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب-

28 

  -:خيتص مكتب شؤون اللجان الوزارية مبا يلي
  .استالم المذكرات والمستندات الخاصة بموضوعات جدول أعمال اللجان الوزارية -
اللجـان   استيفاء الموضوعات المطلوب عرضها علـى اللجـان الوزاريـة و           -

  .الموسعة والمتخصصة وإعداد ملخص بشأنها وتقديم المقترحات
التحضير لالجتماعات التي تقررها اللجـان الوزاريـة واللجـان الموسـعة             -

  .، ومتابعة ما يقرر بشأنهاوالمتخصصة
 اقتراح البرامج الكفيلة بتنظيم اجتماعات اللجان الوزارية، واللجان الموسـعة         -

  .والمتخصصة
  .حاضر اجتماعات اللجان الوزارية واللجان الموسعة والمتخصصة تدوين م-
  . حفظ وتوثيق محاضر اجتماعات اللجان الوزارية-

29 

  -:خيتص مكتب إدارة اجللسات مبا يلي
  .جتماعات مجلس الوزراءال التحضير -
  . اقتراح البرامج الكفيلة بتنظيم اجتماعات مجلس الوزراء-
  .اجتماعات مجلس الوزراء تدوين وتوثيق محاضر -

30 

  -:خيتص مكتب ختطيط ومتابعة اجللسات مبا يلي
 استالم المذكرات والمستندات الخاصة بموضوعات جدول أعمال اجتماعـات           -

  .مجلس الوزراء
 استيفاء الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء وإعداد ملخـص     -

  .بها وتقديم المقترحات بشأنها
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ات في جدول األعمـال للعـرض علـى       ـات عرض الموضوع  ـولوي اقتراح أ  -
  .رئيس مجلس الوزراء

  .ة صدور القرارات التي أقرها مجلس الوزراءـ متابع-
  .ر اجتماعات مجلس الوزراءـظ محاضـ حف-
ة حول نتائج أعمال المجلس ونشاطاته وإبـداء مـا      ـداد التقارير الدوري  ـإع -

  .يلزم بشأنها
31 

نظيم الداخلي لديوان مجلس الوزراء قرار من رئـيس الـوزراء           در بالت ـيص
  .بناء على عرض من أمين عام مجلس الوزراء

32 

بل  ـعمي     ى كل حكـم يخالفـه، وعلـى        ـلغهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
ر في الجريدة الرسميةـنشالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/محرم/25صدر في 
  .ميالدي9/12/2012الموافق
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  اجلهات التابعة لديوان جملس الوزراء
  املرفقة بقرار جملس الوزراء

   ميالدي2012لسنة ) 7(رقم 
  

  . المؤسسة الليبية لالستثمار-1
  .اتـ الهيئة العامة للمعلوم-2
  .ةـ مؤسسة الطاقة الذري-3
  .اربينـ هيئة شؤون المح-4
  .ةـة للبيئـة العامـ الهيئ-5
  .ة والمساعدات اإلنسانيةـيئة الليبية لإلغاث اله-6
  .قـات والتوثيـز المعلومـ مرك-7
  . المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية-8
  .هـلة لم مشروع الرقم الوطني والمشاريع المك-9

  .ةـة واألدويـى األغذيـة علـ مركز الرقاب-10
  .ددةـائط المتعـة للوسـز المدينـ مرك-11
  .اتــي إلدارة األزمـز الوطنـرك الم-12
  .ةـدات والتنميـا للمساعـ صندوق ليبي-13
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 9(رقم 

  حبل اهليئة العامة للسياحة واآلثار
  /جملس الوزراء

  . بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديالته-
انية والحسابات والمخازن   ام المالي للدولة والئحة الميز    ـى قانون النظ  ـ وعل -

  .اـوتعديالتهم
 ميالدي، بشأن حماية اآلثار والمتـاحف       1994لسنة  ) 3( وعلى القانون رقم     -

  .والمدن القديمة والمباني التاريخية والئحته التنفيذية
  .ميالدي، بشأن السياحة والئحته التنفيذية2004لسنة ) 7( وعلى القانون -
شـأن  في   ميالدي،   2012لسنة  ) 09(عام رقم    وعلى قرار المؤتمر الوطني ال     -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
شـأن  ميالدي، فـي    2012لسنة  ) 10(لعام رقم    وعلى قرار المؤتمر الوطني ا     -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
 ميالدي، بـشأن تنظـيم      2012لسنة  ) 130( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .امة للسياحة واآلثارالهيئة الع
  فـي  المـؤرخ ) 664( وعلى كتـاب أمـين سـر مجلـس الـوزراء رقـم               -

  .ميالدي11/12/2012
 وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لـسنة            -

  .ميالدي2012

  قـــرر
1 

ل الهيئة العامة للسياحة واآلثار المنظمة بقرار مجلس الـوزراء رقـم             ـتح
 مـيالدي المـشار إليـه، وتـؤول أصـولها وممتلكاتهـا             2012لسنة  ) 130(

  . إلى وزارة السياحة-بما لها وما عليها–وااللتزامات القائمة 
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2 

ل العاملون بالهيئة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التـي          ـينق
  .كانت تتبع الهيئة باستثناء مصلحة اآلثار

3 

ـ الق ل بهذا ـعمي    ـلغرار من تاريخ صدوره، وي    ر ـنـش ى كل حكم يخالفه، وي
  .في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/محرم/28: صدر في 
  .ميالدي12/12/2012:الموافق
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  الوزراءقرار جملس 
   ميالدي2012لسنة ) 10(رقم 

  بنقل تبعية مصلحة اآلثار
  /جملس الوزراء

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

  .وتعديالتهما
 ميالدي، بشأن حماية اآلثار والمتـاحف       1994لسنة  ) 3( وعلى القانون رقم     -

  .والمدن القديمة والمباني التاريخية والئحته التنفيذية
شـأن  فـي   ميالدي،  2012لسنة  ) 09(م   وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رق      -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل  الحكومة المؤقتة
شـأن  ميالدي، فـي    2012لسنة  ) 10(لعام رقم    وعلى قرار المؤتمر الوطني ا     -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي،  2007لـسنة   ) 630(رقم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  . تنظيم مصلحة اآلثاربشأن إعادة
مـيالدي، باعتمـاد الهيكـل      2012لـسنة   ) 135(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها اإلداري
ميالدي، بحل الهيئة العامـة     2012لسنة  ) 9( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .للسياحة واآلثار
  فـي  المـؤرخ ) 664( أمـين سـر مجلـس الـوزراء رقـم             وعلى كتـاب   -

  .ميالدي11/12/2012
 وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لـسنة            -

  .ميالدي2012
  قـــرر

1 

  .تنقل تبعية مصلحة اآلثار إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني



  468     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

2 

رار من تاريخ صدو   ـل بهذا الق  ـعمي ـلغره، وي    ر ـنـش ى كل حكم يخالفه، وي
  .ةـدة الرسميـفي الجري

  
  جملس الوزراء

  هجري1434/محرم/28صدر في 
  ميالدي12/12/2012الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 11(رقم 

  حبل مصلحة السياحة
  /جملس الوزراء

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

  .وتعديالتهما
أن السياحة والئحتـه  ـ ميالدي، بش  2004ة  ـلسن) 7(ون رقم   ـى القان ـ وعل -

  .ةـالتنفيذي
شـأن  فـي   ميالدي،  2012لسنة  ) 09( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  . المؤقتةتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل  الحكومة
ـ فـي   ميالدي،  2012لسنة  ) 10( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        - أن ش

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي،  2007لـسنة   ) 87(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
ميالدي، بتقرير حكم فـي  2012 لسنة )122( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  ..شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
ميالدي، بحل الهيئة العامـة     2012لسنة  ) 9( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .للسياحة واآلثار
  فـي  المـؤرخ ) 664( وعلى كتـاب أمـين سـر مجلـس الـوزراء رقـم               -

  .ميالدي11/12/2012
جلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لـسنة         وعلى محضر اجتماع م    -

  .ميالدي2012
  قـــــرر

1 

ـ  ـة، وت ـة السياح ـل مصلح ـتح ا وممتلكاتهـا وااللتزامـات     ـؤول أصوله
  . إلى وزارة السياحة-بما لها وما عليها –القائمة 
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2 

جهـات  ل العاملون بالمصلحة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كـل ال           ـينق
  .التي كانت تتبع المصلحة

3 

ـعمي      ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي    ر في  ـنشى كل حكم يخالفه، وي
  .ةـدة الرسميـالجري
  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/محرم/28صدر في 
  .ميالدي12/12/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )330(رقم

  رف عالوة طبيعة العمل باملوافقة على إعادة ص
  لرجال حراسة املرافق التعليمية

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

  .وتعديالتهما
ت  ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـا  2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
  . ميالدي، بشأن التعليم2010لسنة ) 18( وعلى القانون رقم -
ميالدي، بـشأن   2011لسنة) 174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية وتعديالته
أن  ميالدي بش  2011لسنة  ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
لـسنة  ) 142(رقـم   " سـابقاً " وعلى قرار اللجنة الـشعبية العامـة للتعلـيم         -

ميالدي، بشأن تقرير عالوة طبيعة عمـل لرجـال حراسـة المرافـق          2006
  .التعليمية

ميالدي، باعتماد الهيكـل    2012لسنة  ) 134( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
  . التربية والتعليم وتنظيم جهازها اإلداري التنظيمي واختصاصات وزارة

ــم    - ــه رق ــيم بكتاب ــة والتعل ــر التربي ــه وزي ــى ماعرض ) 4950( وعل
  .ميالدي27/06/2012بتاريخ

 وعلى ماقرره مجلس الوزراء فـي اجتماعـه العـادي الثـامن والعـشرين               -
  . ميالدي2012لسنة
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  ررــــق
1 

جـال حراسـة المرافـق    ق على إعادة صرف عالوة طبيعة العمـل لر        ـيواف
  .هـ المشار إلي،ميالدي2006لسنة ) 142(رار رقم ـالتعليمية المقررة بالق

2 

اذ اإلجراءات الالزمة لوضـع     ـى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخ     ـتتول
  .القرار موضع التنفيذ

3 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المختـصة تنفيـذه            ـعمي ،
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/رمضان/06صدر في 
  .ميالدي25/07/2012:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  يالدي م2012لسنة ) 352(رقم 

  باعتماد خطة لإلمداد املائي
  راءجملس الوز

  .  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله-
دولة، والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن،      وعلى قانون النظام المالي لل     -

  .وتعديالتهما
ميالدي، في شأن تنظيم استغالل مـصادر       1982لسنة  ) 3(وعلى القانون رقم     -

  .المياه والئحته التنفيذية
 مـيالدي،   2011لـسنة   ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقـم         -

  .بتحديد هيكل الحكومة االنتقالية
 مـيالدي،   2011لـسنة   ) 184( المجلس الوطني االنتقالي رقـم        وعلى قرار  -

  .باعتماد الحكومة االنتقالية
 الهيئـة   م بتنظي ، ميالدي 2012لسنة  ) 129( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  . العامة للموارد المائية
المـؤرخ فـي    ) 4722(وعلى ما عرضه وزير اإلسكان والمرافق بكتابه رقم          -

  .يالديم25/7/2012
وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثالثـين لـسنة             -

  . ميالدي2012

  ررــــق
1 

السكنية المعدة مـن قبـل      ي إلى المدن والتجمعات     اعتماد خطة اإلمداد المائ   
  .كان والمرافق المرفقة بهذا القراروزارة اإلس

2 

عامـة للمـوارد المائيـة اتخـاذ        تتولى وزارة اإلسكان والمرافق والهيئة ال     
  .اإلجراءات الالزمة لوضع القرار موضع التنفيذ
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3 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المختـصة تنفيـذه،             ـعمي
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

  
  جملس الوزراء

  . هجري1433/رمضان/27:  فيصدر
  . ميالدي15/8/2012: الموافق



  475     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

  ائيخطة اإلمداد امل
  إىل املدن والتجمعات السكنية

  -:مقدمة
في إطار أهداف الوزارة في حل مختنقات مياه الشرب واستنادا إلـى الزيـارات              
االستطالعية التي قام بها السيد الوزير برفقة مديري األجهزة والشركات العامة إلى            

المدن كافة مدن وقري ليبيا والتي أشارت إلى أن أهم احتياجات المجالس المحلية و            
ومختلف التجمعات السكانية هو مياه الشرب باإلضافة إلى المخاطبات الكتابية التـي     
وردت إلى ديوان الوزارة خالل الفترة الماضية، وهذه االحتياجات جلية وملموسـة            

ال عدد كبير من التجمعات تعاني من هذه المشكلة الحياتيـة الـضرورية،         حيث ال ز  
عليه فقد شرعت الوزارة في توسيع خطة تزويد المياه من معالجة المختنقات إلـى              

  :خطة عامة شاملة تستند منهجيتها في العمل على محورين
ه وهو إعداد خطة عاجلة وطارئة قصيرة األجل لتزويد الميـا         : احملور العاجل )أ

وهو ما تم االنتهاء منه فـي     ( للمناطق التي تعاني من أزمة حادة في المياه         
  ).موضوع هذه اإلحالة 

ستراتيجية طويلة األجـل لإلمـداد     وهو إعداد خطة وا   : احملور االسرتاتيجي )ب
المائي تأخذ في االعتبار تكامل المصادر مع منظومات اإلمداد وتهدف إلـى            

ى الطويل بناء على أسس علمية واقتـصادية        تحقيق األمن المائي على المد    
  .حديثة

عند وضع الحلول العاجلة تم األخذ في االعتبار احتياجات المياه الطارئة مـن    
خالل المسح الشامل لكافة التجمعات السكانية مع توظيف الحلول بقدر اإلمكـان            

حلـول   من الحلول الدائمة وبالتالي التقليل بقدر اإلمكان من ال         اًبحيث تكون جزء  
  . المؤقتة الصرفة

  اخلطة العاجلة لتزويد املناطق السكانية) أ(
  الربنامج املقرتح )1(

تم تكليف شركة المياه والصرف الصحي منذ شهر أبريل الماضي بعمل مسح            
شامل للمدن والتجمعات السكنية مع اعتبار االحتياجـات الـواردة إلـى اإلدارة             
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 لالحتياجـات   اًبين التقرير المرفق ملخص   العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، وي    
المائية والحلول المقترحة والتي سيتم تنفيذها وإنجازها بصورة عاجلـة علـى            

 أشهر إلى سنة حيث يـشكل عـدد منهـا     3المدى القصير في فترة تتراوح من       
كما هو مفـصل    (  من الحلول الدائمة     اً مؤقتة بينما العدد اآلخر يمثل جزء      حلوالً

 على أحـد المـصادر المائيـة        وتعتمد معظم هذه الحلول   ) لمرفقة  في الجداول ا  
وعند عدم  ) آلبار الجوفية منظومات النهر الصناعي، محطات التحلية، ا     (الرئيسة  

توفر هذه المصادر في حالة التجمعات السكانية المتناثرة المتباعدة فقد تم عمل             
قتة حيث يتكبـد     عاجلة مؤ  مقترح لتوريد أسطول من سيارات نقل المياه كحلول       

ن حالياً في هذه التجمعات بإمكانياتهم الذاتية المحدودة تكلفة نقل المياه           المواطنو
  .ائية ومتواضعة ال تليق بالتطلعات المرجوة من ليبيا الجديدةدوبأساليب ب

يـاه   م  خـط  100 بئر مياه وتوريد ومد      185 تشمل األعمال حفر عدد حوالي    
 مياه باإلضافة إلى إنشاء عدد كبيـر مـن           نقل  سيارة 191جديد وتوريد حوالي    

خزانات المياه العلوية واألرضية ومحطات ضخ للمياه كمـا هـو موضـح فـي      
  .الجداول المرفقة مع التقرير

وفيما يتعلق بالمصادر المائية المستهدفة فقد قامت الوزارة وشـركة الميـاه     
المعنيـة  والصرف الصحي أثناء إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع كافة الجهـات            

جهاز النهـر   ( بالموارد المائية وهي هيئة الموارد المائية والجهات التابعة لها          
في األمور الفنية التي تخـتص      ) الصناعي ومصلحة المياه وشركة تحلية المياه       

بها هذه الجهات وستواصل التنسيق لضمان تظافر الجهود إلنجاز تنفيـذ هـذه             
  .الخطة على أكمل وجه

  -:إلجراءات التعاقديةامليزانية وا) 2(
استناداً إلى األعمال المقترحة للحلول العاجلة تم عقد اجتماعـات تنـسيقية            
بإشراف الوزارة بين شركة المياه والصرف الصحي وجهاز تنفـيذ مشروعـات          

الـذي يقـوم بتنفـيذ مشروعـات المـرافق المتكاملـة   ( اإلسكـان والمرافق   
وليات ؤوذلـك لتوزيـع مـس     ) مدة في ليبيا  واألساسيـة بكافة المخططات المعت   

التنفيذ وتوريد المعدات واآلليات الالزمة لبرنامج األعمـال العاجلـة وتـضمين            
فيما يتعلـق   ) كلما أمكن ذلك    ( االلتزامات ضمن الميزانيات المخصصة للقطاع      
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قـدر  تنموية لكل من الشركة والجهاز، وت     بمخصصات دعم الشركة والمشاريع ال    
حسب آخر تحديث لالحتياجـات     (  مليون دينار    385عمال بحوالي   تكلفة هذه األ  

  -:يمكن تصنيفها على النحو اآلتي) وتقدير تكلفة األعمال 
  -:األعمال املسندة إىل شركة املياه والصرف الصحي

تشكل األعمال التي سيتم إسنادها إلى شركة المياه والـصرف الـصحي غالبيـة         -
  ).حسب التقرير المرفق( مليون دينار 303األعمال المستهدفة وتقدر بحوالي 

 مليون دينار منها ضـمن مخصـصات دعـم    80تم مسبقاً األخذ في االعتبار     -
الشركة تحت الباب الرابع من الميزانية المعتمدة في شكل معالجة مختنقـات         

  .مياه الشرب
 مليـون دينـار     223سيتم تحميل المبلغ المتبقي وهو األعظم ويقدر بحوالي          -

خصصات الباب الثالث وهـو مـا يتطلـب إجـراء المنـاقالت بـين        على م 
المخصصات السابقة وبين بند هذه األعمال الطارئة وفقاً للتـدفقات النقديـة      

  .وحسب التكاليف الفعلية وتقدم العمل
  -:األعمال املسندة إىل جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق

يتم إسنادها إلى جهاز تنفيذ مشروعات      تقدر أعمال اإلمداد المائي الطارئة التي س       -
  ).حسب الجدول المرفق (  مليون دينار 82اإلسكان والمرافق بحوالي 

سيتم تحميل كافة تكلفة هذه األعمال على مخصصات الباب الثالث وكمـا تـم        -
غير باإلمكان المناقلة من التفويضات     التفاهم عليه سابقاً مع وزارة التخطيط       

  .مادها مؤخراً لصالح الجهازمسيلة التي تم اعتال
  -:سرتاتيجية طويلة األجلخطة وا)ب(

كد المسح الميداني الذي قامت به شركة المياه والصرف الـصحي تفـاقم             يؤ
مشاكل مياه الشرب في كافة أنحاء ليبيا رغم الميزانيـات الـضخمة التـي تـم         

ـ         واء فـي مـشروع النهـر       استثمارها في هذا القطاع خالل العقود الماضية س
أو ) ي استثمرت معظم مخصصاته المائية ألغـراض الزراعـة          الذ( لصناعي  ا

ح أحد أهم األسباب إلـى     محطات التحلية أو في مجال حفر اآلبار الجوفية، ويرج        
ستراتيجية متكاملة للمصادر المائية أو لإلمدادات المائية بحيث تأخذ   غياب خطة ا  
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بنـاء علـى رؤيـة علميـة      ةفي االعتبار الوضع الراهن والمتطلبات المستقبلي    
  .واقتصادية واجتماعية

عليه فقد حرصت الوزارة على أن يتم وضع خطة طويلة األجل حتـى العـام              
دائمة لإلمدادات المائية للمدن وأن تكون      بحيث يتم التوصل فيها لحلول      . م2030

ستراتيجية مائية متكاملة على أسس علمية واقتـصادية        هذه الخطة مبنية على ا    
لالستثمارات والمشاريع المستقبلية في هذا القطاع الحيوي وهـو         تضع األسس   

ة المعنية بقطاع المياه ها الجهات الرئيسما لم يتم في السابق، ويشارك في إعداد      
تخصصة فـي إعـداد   بشقيه الموارد واإلمدادات وباالستعانة بشركة استشارية م 

  . ستراتيجية المائيةمثل هذه الخطط اال
عقد عدة اجتماعات تنسيقية فـي مقـر وزارة اإلسـكان           وفي هذا اإلطار تم     

والمرافق خالل الشهر الماضي بين اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة بـالوزارة           
 بـاإلدارة   بمصلحة المياه وهي المعنيـة حاليـاً      اإلدارة العامة للموارد المائية     و

 علـى أن  مبـدئياً مشكلة حديثاً وقد تم االتفاق   التسييرية لهيئة الموارد المائية ال    
  -:تتضمن الخطة والدراسة االستراتيجية المحاور اآلتية

  .مسح التجمعات السكانية واحتياجات المياه )1
  .الوضع الراهن لمصادر المياه )2
  .إلمدادات المياه الوضع الراهن )3
  .ستراتيجية لتحسين المصادر واإلمدادات المائية الخيارات اال)4
  .عات واللوائح المنظمةتطوير وتحسين التشري )5

وقد تم االتفاق على تشكيل فريق فني لإلعداد لهذه االسـتراتيجية برئاسـة              
  -:ة اآلتيةن والمرافق وعضوية الجهات الرئيسوزارة اإلسكا

  .هيئة الموارد المائية -
  .كان والمرافق جهاز تنفيذ مشروعات اإلس-
  .مياه والصرف الصحي الشركة العامة لل-

 6 إلـى    4 مـن    ستراتيجية حـوالي  غرق إعداد هذه الخطة اال    يستويتوقع أن   
 العالمية المتخصصة في مجال المياه وفـي        ى الشركات حدأشهر مع االستعانة بإ   
 والتي سيتم تأهيلهـا وترشـيحها لهـذه         تاالستراتيجياوإعداد مثل هذه الخطط     

  .المهمة في الفترة القريبة القادمة
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 363(رقم 

  باملوافقة لوزارة املالية على صرف مبلغ مايل 
  من امليزانية العامة

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن،           -

 .وتعديالتهما
، بـشأن التخطـيط والئحتـه        مـيالدي  2000لسنة  ) 13(وعلى القانون رقم     -

 .التنفيذية
 ميالدي، بشأن اعتماد الميزانية العامـة  2012لسنة ) 20(وعلى القانون رقم   -

 . ميالدي2012لعام 
 ميالدي، بشأن   2011لسنة  ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

 .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
 ميالدي، بشأن   2011لسنة  ) 184(لي رقم   وعلى قرار المجلس الوطني االنتقا     -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والثالثـين لـسنة              -

 . ميالدي2012

  ررـــق
1 

مئتـان  ) 220,000,000(ؤذن لوزارة المالية بصرف مبلغ مالي وقدره        ــي
 االقتـصادي واالجتمـاعي لتغطيـة       وعشرون مليون دينار لـصندوق اإلنمـاء      

التوزيعات الشهرية ألصحاب المحافظ االستثمارية عن شهري يوليو وأغـسطس     
  . ميالدي2012من العام 
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2 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه،             ــيعم
  .ر في الجريدة الرسميةــوينش
  

  جملس الوزراء
  .هـ 1433/ شوال/ 16: صدر في
  .  ميالدي2012/ 09/ 03: الموافق
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  قرار جملس الوزراء 
   ميالدي2011لسنة ) 380(رقم 

  بإنشاء مركز للدعم النفسي
  جملس الوزراء

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

  .وتعديالتـهما
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات   2010لسنة ) 12(رقم  وعلى القانون  -

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

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
بتـاريخ  ) 307(الشؤون االجتماعيـة بكتابـه رقـم          وعلى ما عرضه وزير      -

  . ميالدي2/8/2012
لى محضر اجتماع مجلس الـوزراء العـادي الثالـث والثالثـين لـسنة               وع -

  .ميالدي2012
  قـــرر

1 

يتمتع بالشخصية االعتباريـة    ) مركز الدعم النفسي  (ينشـأ مركز عام يسمي     
والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة العامة لـصندوق التـضامن االجتمـاعي            

  .بوزارة الشؤون االجتماعية
2 

ون المقر الرئيس للمركز بمدينة طرابلس ويجوز فتح فروع أو مكاتب له            ـكي
بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من رئيس لجنة إدارة الهيئـة العامـة لـصندوق         

  .التضامن االجتماعي
3 

  :ز على وجه اخلصوص ما يليـى املركـيتول



  482     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

ق برنـامج   ستراتيجية للعمل وف  ا وضع خطة عمل عامة ذات طبيعة علمية و        -1
اعتمادها مـن وزيـر     بعد   واضحة والعمل على تنفيذها      اًضمن أهداف ت ي ينمز

  .الشؤون االجتماعية
 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمحاربين والجرحى وتقديم كل مـا مـن              -2

 دمجهم في المجتمع ومساعدتهم علـى اجتيـاز ذلـك           علىشأنه المساعدة   
  .حاالت التي تتطلب ذلكبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في ال

 المساهمة في نشر الوعي العام ورفع المستوى الحياتي والتأهيلي والنفسي           -3
  .واالجتماعي لفئات الجرحي المعاقين منهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع

  . المتطورألسري وتقديم برامج للدعم ايتقديم الخدمات النفسية واإلرشاد األسر -4
  . والمحاربينية والعالجية لفئات الجرحىالستشار تقديم الرعاية ا-5
ـ         -6  المجتمعـي   ل وضع برامج تدريبية تأهيلية وعالجية لبناء القدرات والتأهي

  .وتنفيذها بعد اعتمادها
  . العمل على تنمية الموارد البشرية للفئات التي لديها حاالت نفسية-7
تي تحتـاج    التعرف على النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية للحاالت ال        -8

  .إلى دعم نفسي
  . االتصال بالمؤسسات اإلقليمية والدولية المناظرة له لالستفادة من خبراتها-9

 التعرف على أماكن تواجد المصابين بالحاالت النفـسية وإدراجهـم فـي             -10
  .منظومة معدة لهذا الغرض حتى يتسنى تقديم الخدمات لهم

 إلى الدعم النفسي خالل فترة      وضع خطة علمية وعملية للفئات التي تحتاج       -11
  .زمنية

 التوصل إلى كيفية إدارج الفئات المتضررة في سجالت خاصة مـع تقـديم    -12
  .الخدمات المناسبة لهم

4 

يدار المركز بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على            
 وفقاً لما   عرض من وزير الشؤون االجتماعية يتكون من رئيس وثمانية أعضاء         

  -:يلي
  . رئيساً    وزارة الشؤون االجتماعية                            -1
  . عضواً    وزارة الصحة                                        -2



  483     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

  .  عضواً    وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين               -3
  .عضواً                 وزارة المالية                            -4
  .   عضواً    الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي          -5
  . عضواً     خبير متخصص من منظمة الصحة العالمية           -6
  . عضواً      علم النفس                      خبير متخصص في-7
  . عضواً     الطب النفسي                    خبير متخصص في-8
  .   عضواً     دني             مندوب عن مؤسسات المجتمع الم-9

5 

  ،يتوىل جملس اإلدارة تنفيذ اخلطط والربامج الالزمة لتحقيق أهداف املركز
  -:وله على وجه اخلصوص ما يلي

  . إقرار البرامج العلمية واعتماد الدراسات واألبحاث المتعلقة بالدعم النفسي-1
  . قتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للمركزا -2
  .ركزالم اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل -3
  . اعتماد النتائج والحلول التي من شأنها أن تحدمن ازدياد الحاالت النفسية-4
زمـة   وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل المركز، واتخاذ اإلجـراءات الال          -5

  .لتوفير احتياجاته وتطوير مستوى أداء العمل به
  .اقتراح النظم الداخلية للمركز وفروعه ومكاتبه بما ال يخالف التشريعات النافذة -6
 اعتماد تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية في مجال الدعم       -7

  .النفسي
  .ل المركز تشكيل اللجان الفنية التي تتطلبها طبيعة عم-8

) 3 ،   2(وال تكون القرارات في األمور المنصـوص عليهـا فـي البنـدين             
 إال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض من           ،الواردين أعاله نافذة  

  .وزير الشؤون االجتماعية
6 

  -:يتوىل رئيس جملس إدارة املركز ما يلي
  . مجلس اإلدارةت تنفيذ قرارا-1
  .جتماعات مجلس اإلدارة الدعوة ال-2
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  .ر العمل اليومي بالمركز والفروع والمكاتب التابعة لهي تسي-3
 تمثيل المركز في صالته مع الغير وأمام القضاء واتخاذ اإلجراءات الالزمـة          -4

  . للمحافظة على أصول المركز وفروعه
  . تسمية رؤساء الفروع والمكاتب والتقسيمات التنظيمية بالمركز-5

7 

ون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ           ـتك
السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويـتم إعـداد          

  .الميزانية قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل
8 

  -:ون املوارد املالية للمركز مما يليـتتك
  .المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة للدولة -1
  .التبرعات والهبات والوصايا التي تقرر للمركز وبموافقة مجلس الوزراء -2

9 

ون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تـودع            ـيك
  .ةفيه أمواله وتحال إيراداته للخزانة العامة وفقاً للتشريعات النافذ

10 

ون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من التقسيمات التنظيميـة يـصدر            ـيتك
 قرار من وزير الشؤون االجتماعية بناء على عرض من رئـيس لجنـة              ابشأنه

  .إدارة صندوق التضامن االجتماعي
11 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهـات المختـصة تنفيـذه      ـعمي، 
ي الجريدة الرسميةر فـنشوي.  

  جملس الوزراء
  .هجري1433/شوال/24صدر في 
  . ميالدي11/9/2012الموافق 



  485     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 59(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2الع على القانون رقم   ــد االط ــبع -

  .وتعديله والئحته التنفيذية
 الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى            وعلى -

  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  . ميالدي2012/ 12/ 20 وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ -

  قـــررت
1 

 محرري عقود بدائرة محكمة استئناف      مأسماؤهاآلتية  السادة  السيدات و قيد  ي
  -: وهم،بنغازي

  حنان حسن الصالحين العريبي -2       نسرين عبد الستار محمد عامر -1
  رافع عمر العموري بوجناح -4           سعيدة عطية سعيد العبيدي -3
  أحمد إبراهيم أحمد عمر -6           لبعجةاناجي محمد إبراهيم  -5
  نصر حمد السنوسي حمد -7

2 

 بمكتـب محـرر    كـلٌّ ي عقود مساعدين رريدات اآلتية أسماؤهن مح   قيد الس ت
 -:ا، وهنالعقود المبين قرين اسمه

   إبراهيم غيث مفتاح      بمكتب       فتحية عطية اهللا حامد الكيخي -1
   عادل علي محمد المقصبي  بمكتب          محنان عوض علي عبد السال -2
  طاهر عمران موسى       بمكتب         عائشة أحمد محمد الربع   -3
  بسمة عوض عبد الجواد     بمكتب         سليمة صالح سالم الشيخي   -4
   حسني هدى الفرجان      بمكتب               زينب سعيد إدريس   -5
    ونيس الشارف العباني    بمكتب    سمية مسعود امراجع بوشناف   -6



  486     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

3 

د وزيـر العـدل    ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده مـن قبـل الـسي           ــعمي، 
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

  
                                                         املستشاريعتمد      

                                     الشريف علي األزهريصالح بشري املرغني     

  س جلنة قيد حمرري العقود          وزير العدل                                     رئي
  

   ميالدي2013/ يناير/ 20اعتمد بتاريخ 
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   قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 60(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2الع على القانون رقم   ــد االط ــبع -

  .وتعديله والئحته التنفيذية
وي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى        وعلى الطلبات المقدمة من ذ     -

  . توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  . ميالدي2012/ 12/ 20وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -

  قـــررت
1 

 عقـود بـدائرة محكمـة اسـتئناف      محـرري هماؤ أسماةيقيد السيدان اآلتي 
  -: وهما،مصراتة

  .محمد عمر عبد المالك عبد اهللا -2        .يالهادي محمود علي سبس -1
2 

 بمكتـب محـرر   ن كـلُّ  عقود مساعدي هما محرري ؤ أسما ةيقيد السيدان اآلتي  
  -: وهما،العقود المبين قرين اسمه

    عبد اهللا محمد شقرون       بمكتب    عبد المطلب امحمد علي بالعو  -1
   محمد عبد اهللا عبد العالي    بمكتب      إسماعيل الهادي عيسى النعائمي  -2

3 

رار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل        ـل بهذا الق  ـعمي، ر ـنش وي
  .ةـدة الرسميـفي الجري

                                                         املستشاريعتمد      
              الشريف علي األزهري                       صالح بشري املرغني     

            وزير العدل                                     رئيس جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013/يناير/20اعتمد بتاريخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 61(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2رقم الع على القانون   ــد االط ــبع -

  .ةـه التنفيذيـوتعديله والئحت
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى             -

  . توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  . ميالدي2012/ 12/ 20اع لجنة القيد بتاريخ ـوعلى محضر اجتم -

  ررتـــق
1 

ود بدائرة محكمة اسـتئناف     ـة أسماؤهم محرري عق   ـادة اآلتي ـسد ال ــيقي
  -:مـ وه،الخمس

   العربي عبد اهللا أبوعجيلة زلطوم-2        أحمد مفتاح سالم غريبي     -1
   حسن عبد السالم علي الهواري-4           عطية سالم عبد اهللا الظفير-3

2 

 بمكتـب محـرر     مساعدين كلُّ رري عقود   ـة أسماؤهم مح  د السادة اآلتي  ـيقي
  -: وهم،ود المبين قرين اسمهـالعق

    ميالد إبراهيم قويرب   بمكتب          رجب مفتاح رجب أبوكيل  -1
  أحمد ميالد زلطوم      بمكتب        مفتاح محمد أحمد الحوات  -2
   فيصل محمد مصباح عصمان مكتب      ب     خالد عمر مفتاح القهواجي  -3
  عادل شعبان سعيدان       بمكتب     مصباح علي بن هامل   معمر-4
  عبد العظيم محمد أبو ظهير      بمكتب          وسيم امحمد علي حجاج -5
  ميالد إبراهيم قويرب      بمكتب         ناصر أحمد خليفة سكوت  -6
  محمد جمعة الصاري     بمكتب       بشير مفتاح عبد السالم خليل -7
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  عادل شعبان سعيدان      بمكتب        ن مسعود ميالد كدي  عثما-8
     الناجح مفتاح بناصر   بمكتب     عبد اهللا علي عبد الرحيم أحمد  -9

3 

 محرر عقـود بـدائرة محكمـة        /وبامحمد عبد السالم المجد   / ل السيد ـقين
علـى  استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء          

  .هـطلب
4 

بمكتب سعد عبد   مساعد   محرر عقود    /محمد مخلوف فرج علي   / ل السيد ـينق
 /عبد الحميد علـي مـسعود     / اهللا محمد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد       

  .رر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبهـمح
5 

حـرر عقـود مـساعد       م /فتحي رمضان محمد الدعبوش   / ى قيد السيد  ـلغي
  .عبد الحفيظ عبد الكريم محمد بناء على طلبه/ بمكتب السيد

6 

ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده مـن قبـل الـسيد وزيـر العـدل               ــعمي، 
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

  
                                                         املستشاريعتمد      

                                     الشريف علي األزهريبشري املرغنيصالح      
            وزير العدل                                     رئيس جلنة قيد حمرري العقود

   ميالدي2013/ يناير/ 20اعتمد بتاريخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 62(رقم 

  العقودجلنة قيد حمرري 
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2الع على القانون رقم   ــد االط ــبع -

  .وتعديله والئحته التنفيذية
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى             -

  . توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  .ميالدي 2012/ 12/ 20وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -

  ررتــــق
1 

 عقـود بـدائرة محكمـة اسـتئناف          محرري هماؤ أسما انيقيد السيدان اآلتي  
  -: وهما،الزاوية

  عبد الهادي محمد الهادي دياب-2          محمد علي الشريف رحيمة-1
2 

 بمكتـب محـرر      عقود مساعدين كـلُّ     أسماؤهم محرري  انيقيد السادة اآلتي  
  -: وهم،قرين اسمهالعقود المبين 

  محمد فرج الشتيوي       بمكتب        صالح محمد صالح ضو -1
 محمد صالح الشوشان      بمكتب            عثمان محمود مختار -2
 مصطفى سالم الطالب        بمكتب           صالح محمد سليمان -3
 جحسعد محمود النا      بمكتب            سالم أبو القاسم ذمعا -4
 طارق أحمد الفيتوري        بمكتب        عبد الواحد محمد خليل -5

3 

 محرر عقود مـن محكمـة       /ينقل السيد الهاشمي المختار امبارك أبو القاسم      
  .استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه
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4 

من قبـل الـسيد وزيـر العـدل        رار من تاريخ اعتماده     ـذا الق ـل به ـعمي ،
في الجريدة الرسميةر ـنشوي.  

  
                                                         املستشاريعتمد      

                                     الشريف علي األزهريصالح بشري املرغني     

         رئيس جلنة قيد حمرري العقود          وزير العدل                              
  

   ميالدي2013/ يناير/ 20اعتمد بتاريخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 63(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2الع على القانون رقم   ــد االط ــبع -

  .وتعديله والئحته التنفيذية
قدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى          وعلى الطلبات الم   -

  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  . ميالدي2012/ 12/ 20 وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ -

  قـــررت
1 

يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف          
  -: وهمقود المبين قرين اسمه،، كلُّ بمكتب محرر العسبها

   محمد زيدإبراهيم     بمكتب         الرحمن محمد حامد  السعيد عبد -1
  علي محمد أبو بكر دلة         بمكتب           صالح أعبيد علي البغدادي-2
 علي أحمد محمد صالح            بمكتب         محمد أبو بكر محمد قائد -2

2 

ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل         ل به ــعمي، ر ـنش وي
  .في الجريدة الرسمية

                                                         املستشاريعتمد      
                                     الشريف علي األزهريصالح بشري املرغني     

                                   رئيس جلنة قيد حمرري العقود          وزير العدل    
   ميالدي2013/ يناير/ 20اعتمد بتاريخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 64(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2الع على القانون رقم   ــد االط ــبع -

  .فيذيةوتعديله والئحته التن
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى             -

  . توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  . ميالدي2012/ 12/ 20وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -

  قـــررت
1 

ف  محرري عقود بدائرة محكمة استئنا     أسماؤهماآلتية  والسيدات  يقيد السادة   
  -: وهم،طرابلس

  نجاة المبروك علي التويجر-2            سامي انبية الشارف الشاملي-1
  صالح جمعة عبداهللا الرشراش-4          دين مفتاح أحمد الربيقي نور ال-3
  سالم جمعة مازق النعمي-6                لؤي محمد عمران قبقوب-5
  آية علي عبداهللا القاللي-8                علي عبداهللا القاللي نجالء-7
  محمد أحمد منصور عجاج-10      مصطفى عيسى المبروك علي     -9

  محمد علي عتيق بن نور-12         طارق مسعود الفيتوري حسن-11
  محمد سليمان صالح أحمد-14           محمد أبو بكر إبراهيم ازكير-13
    ربيع سليمان امحمد الشماخي-16      محمد عبداهللا عبد الحفيظ عبداهللا-15
  عبد السالم مفتاح عبداهللا حمودة-17

2 

 بمكتـب   ة اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ      اآلتي  والسيدات د السادة ـيقي
  -: وهم،محرر العقود المبين قرين اسمه

  يالنيامبارك القمودي الك      بمكتب          زبيدة محمد جلول الطياري -1
  سعد محمد علي  بمكتب                     بد اهللا مفتاح ع سناء-2
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  بمكتب     محمد عمر الجداع         مروان إبراهيم علي غويلة-3
  عز الدين خليفة سعد    بمكتب           عبد الوهاب امحمد مفتاح-4
  حمن المسالتير سمرقند عبد ال    بمكتب     هيثم فتحي مصطفى العبيدي  -5
   محمد األمين سالم العريفي بمكتب            ر علي الهدار ميالد لهدا ا-6
  علي عامر المرغني أحمد   بمكتب              هيثم خليفة علي خليفة -7
  بمكتب     عبد الفتاح عبداهللا انبية               سعد أبو عجيلة علي-8
  و ديةبمكتب     بشير أحمد أب      الكريم الهاشمي إبراهيم عبد -9

  بمكتب     يوسف الطاهر امليطان          أكرم محمد سعد األعور-10
  بمكتب    مصباح سعد مصباح    مد صالح شلوف   سامي مح-11
   محمد فرج الهوشبمكتب       محمد بشير ضو الكردي     -12
  محمد المبروك أبو زيد    بمكتب      زياد علي أحمد البوزيدي   -13
  فرعالء الطاهر أبو جعبمكتب               ر عمار    إلهام منصو-14
  ليبمكتب     أحمد خليفة عق      محمد علي أحمد الدالي    -15
  عادل سعيد ميلود فرقة     بمكتب    داهللا خليل مسعود الديب   عب-16
   أحمد خليفة عقيل       بمكتب   أحمد معمر محمد شريمة     -17
  عز الدين عمر أحمد   بمكتب               إبراهيم مفتاح محمد-18
    انتصار محمد أبو األسعاد بمكتب        مفاتح عبد السالم الزوام  -19
    سمرقند عبد الرحمن المسالتي   بمكتب             ميالد مروان حسين -20
   بمكتب    عمر محمد الغليظ           إبراهيم علي سالم      -21
  أيوب أحمد أيوب بمكتب           ي يوسف     أكرم محمد عل-22
  عز الدين خليفة قداد    بمكتب      عبد الرحيم محمد أحمد      -23
    خالد أحمد المختاربمكتب       مراد الصغير عبد السالم      -24
      صالح أبو القاسم مصباحبمكتب    ليوان  عبد الرحيم إسماعيل اع-25
      زهرة عبد الدائم رجب بمكتب      نصور     عبد الفتاح عامر م-26
     عادل سعد ميلود بمكتب     م عبداهللا امحمد الحامدي   هيث-27
   محمد الكابوطيعبد السالم   بمكتب           نرجس صالح الصغير      -28
  بمكتب   امحمد عبد السالم المجدوب          رجب محمد رجب دحدح-29
   سعد محمد بلخير بمكتب             خيص نبيل فرج علي ار-30



  495     رقم الصفحة                                                                                )8 (عــددال

     أشرف مصطفى محمد  بمكتب             أبو بكر محمد عثمان -31
    عادل حسن أبو بكر  بمكتب    رى عبد الحكيم أبو حويلة  بش-32
  بمكتب    عبد السالم عبداهللا عبد السالم     اهللا علي عبداهللا التليب  عبد -33

3 

 محرر عقـود بـدائرة محكمـة        / حسن منصور امحمد الكمخي    /ل السيد ـينق
استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء علـى            

  .هـطلب
 محرر عقود بدائرة محكمة اسـتئناف       /عادل علي عياد ماقورة   / ل السيد ـينق

  .الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه
4 

 عقود مساعد بمكتـب     ر محر /عبد المجيد فتحي البشير العربي    / ل السيد ـينق
إسماعيل عبد القادر عبد الحفيظ نصر للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب      / السيد
 محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بنـاء         /نبيل المنير العربي  / السيد

  .على طلبه
5 

محرر عقود بدائرة محكمة اسـتئناف  /هيم خليفة ميالد  إبرا/ ى قيد السيد  ـلغي 
  .طرابلس بناء على طلبه

6 

ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـعمي، ر ـنـش  وي
  .في الجريدة الرسمية

  
                                                         املستشاريعتمد      

                                     الشريف علي األزهريري املرغنيصالح بش     
            وزير العدل                                     رئيس جلنة قيد حمرري العقود

   ميالدي2013/ يناير/ 20اعتمد بتاريخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 65(رقم 

  عقودجلنة قيد حمرري ال
 بشأن محـرري العقـود   1993 لسنة 2الع على القانون رقم   ــد االط ــبع -

  .وتعديله والئحته التنفيذية
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علـى             -

  . توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  .الدي مي2012/ 12/ 20وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -

  قـــررت
1 

 محرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف        /الحـمحمد فريد محمد الف   / د السيد ـيقي
  .رـل األخضـالجب

2 

ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـعمي، ر ـنـش  وي
  .في الجريدة الرسمية

  
            املستشار                                             يعتمد      

                                     الشريف علي األزهريصالح بشري املرغني     
            وزير العدل                                     رئيس جلنة قيد حمرري العقود

  
   ميالدي2013/ يناير/ 20اعتمد بتاريخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013ة لسن) 1(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقـود     1993 لسنة   2الع على القانون رقم     ــد االط ــبع

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمـستندات        . وتعديله والئحته التنفيذية  
وعلـى محـضر   . المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيـد         

  .ميالدي25/3/2013د بتاريخ اجتماع لجنة القي

  قــــررت
1 

يقيد السادة والسيدات اآلتية أسماؤهم محرري عقـود بمحكمـة اسـتئناف            
  -:طرابلس، وهم

  . مصباح يونس فرج المزوغي-2        . مصطفى علي الهاشمي الغويل-1
  . محمد قلد صالح الديب-4             . رانية محمد علي الدوكالي-3
  . مريم محمد رجب المرامي-6         .حمد مسعود الحمادي فاطمة م-5
  . خالد السائح أحمد عيسى-8              . أسامة علي أمحمد عطية-7
  . محمد المختار صالح عقيلة-10      . رمضان الصالحين فرج أبو نعجة-9

  . علي خليفة علي الرابطي-12         . خالد مصطفى محمد األحول-11
  . أيمن سليمان خليفة الخمائسي-14         .غيث عبدالسالم فرج توفيق -13
  . بسمة عتيق علي الشريف-16          . ليلى أبوجعفر سالم موسى-15
  . أبوبكر الهادي سليمان منصور-18            . حاتم امحمد محمد أحمد-17
  . أحالم أحمد محمد مريحيل-2     . حسني غريب شحاتة البرعصي-19
  . خالد أحمد مسعود الدائمي-22           .نور محمد نوري ساسي أ-21
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2 

يقيد السادة والسيدات اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـلٌّ بمكتـب            
  -:محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم

  المختار مصطفى الشائبي            بمكتب    زينب عياد محمد فرج -1
  عبد العظيم عبداهللا عمر        بمكتب    دمحمد إبراهيم حسن محم -2
   مصباح المهدويوءأمل ض     بمكتب   هاجر محمد الحبيب الشيشتي -3
  العارف علي الشاوش     بمكتب   محمد سليمان امحمد القماطي -4
  عبد العزيز يونس المختار           بمكتب   محمد أحمد محمد أحمد -5
  هانيبال بشير محمد بشينة      بمكتب       خالد الهادي أحمد خليفة -6
  عبد الحفيظ عبد الكريم محمد    بمكتب   فتحي رمضان محمد الدعبوش -7
  حمزة منصور خلف اهللا          بمكتب   محمد سالم ميالد دعباك -8
  عرفيمهدى محمد ال      بمكتب   فائزة أحمد محمد عبد القادر -9

  موسى يوسف الشتوي  بمكتب            خالد سالم محمد هندر -10
  المبروك الهادي أحمد قداد     بمكتب    أمجد صالح المختار ديهوم -11

3 

محـرر عقـود بمحكمـة      /  منـصور  دـابراهيم فرج أبو العي   /دـل السي ـ ينق -
ود بمحكمة استئناف طرابلس بناء علـى       ـاستئناف الخمس للعمل محرر عق    

  .طلبه
محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس     /  محمد علي  عبدالستار/ دـل السي ـ ينق -

  .للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه
محرر عقـود بمحكمـة     / عبد الوهاب الزرقاني على المجذوب    /دـل السي ـ ينق -

استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بنـاء علـى            
  .طلبه
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محرر عقود بمحكمة استئناف سبها     / مد غانم أشرف الهاشمي امح  / ينقل السيد  -
  .للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

محرر عقود بمحكمة اسـتئناف     / خيري عبد الجليل سالم الشيباني    / ينقل السيد  -
  .الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

حرر عقود بمحكمة استئناف الخمـس      م/ ةمصباح سالم حده قرير   / ينقل السيد  -
  .للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

محرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف       / يوسف عمرو خليفة امطاوع   / ينقل السيد  -
  .الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

4 

محرر عقود مساعد بمكتـب  / أيمـن مفتـاح محمد أبوقـرين  / ينقـل السيـد  -
 مجدي/ لعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد      العلوش ل  وءحسين ض / السيد

محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بنـاء علـى      / المهدي صالح الهمالي  
  .طلبه

مـيالد  / نجيب حسين كشيد محرر عقود مساعد بمكتـب الـسيد         /  ينقل السيد  -
حسين عبـداهللا علـي     / لسيدصالح جليد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب ا       

  .وقي محرر عقود بمكتب استئناف طرابلس بناء على طلبهزالمر
5 

يلغى قيد السادة والسيدات اآلتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة اسـتئناف           
  -:طرابلس بناء على طلباتهم، وهم

   علي أحمد المهدي أبوروجة-2          . بشير إبراهيم بشير المليطي-1
  .خليفة محمد عبد الجليل جدول-4    . عبدالسالم محمد الهمشري طارق-3
  . عبد الناصر صالح محمد القماطي-6                . كملية يعقوب يوسف-5
  . غومة مصباح إبراهيم راشد-8     .       صابرة المولدي الطرابلسي-7
  .مي أميرة عبد الكريم حميدة الشا-10   . مصدق ساسي سليمان أبولحباس-9

  . محمد مفتاح علي المسالتي-11
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6 

محرر عقود مساعد بمكتـب     / سليمان علي سالم المغزري   / ى قيد السيد  ـ يلغ -
  .أبو بكر يوسف عيسى بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه/السيد

محرر عقود مساعد بمكتـب     / هاني منصور ميلود الطابعي   /ى قيد السيد  ـ يلغ -
  .ى بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبهأبوبكر يوسف عيس/السيد

7 

ر ـل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينـش            ـيعم
  .في الجريدة الرسمية

  
   املستشار                                                         يعتمد           

   حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        

  
  . هجري1434/خر اآلىجماد/4: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي14/4/2013: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 2(رقم 

  العقودجلنة قيد حمرري 
 بشأن محرري العقـود     1993 لسنة   2الع على القانون رقم     ــد االط ــبع

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمـستندات        . وتعديله والئحته التنفيذية  
وعلـى محـضر   . المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيـد         

  .ميالدي25/3/2013اجتماع لجنة القيد بتاريخ 

  ــررتقــ
1 

محرر عقود بمحكمة اسـتئناف     / منصور سالم منصور رمضان   /د السيد ـيقي
  .الجبل األخضر

2 

محرر عقود مساعد بمكتب األسـتاذ    / محمد مفتاح سعد المبروك   /د السيد ـيقي
  .محمد محمود بوصمعان

3 

ـ ـاده من قبل وزير العدل، وينش ـرار من تاريخ اعتم   ـل بهذا الق  ـيعم ي ر ف
  .الجريدة الرسمية

  
   املستشار                                                         يعتمد           

   حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  لعقودرئيس جلنة قيد حمرري ا                                      وزير العدل        

  

  . هجري1434/خر اآلىجماد/4: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي14/4/2013: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 3(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقـود     1993 لسنة   2الع على القانون رقم     ــد االط ــبع

 من ذوي الشأن والمـستندات      وعلى الطلبات المقدمة  . وتعديله والئحته التنفيذية  
وعلـى محـضر   . المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيـد         

  .ميالدي25/3/2013اجتماع لجنة القيد بتاريخ 

  قــــررت
1 

ـ     ـد السي ـيقي رري عقـود بمحكمـة اسـتئناف     ـدان اآلتية أسـماؤهما مح
  -:اـمصراتة، وهم

  . رمضان محمد رمضان النفار-1
  . علي إسماعيل أحمد األمين-2

2 

د السيدان اآلتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتـب محـرر        ـيقي
  -:العقود المبين قرين اسمه، وهما

  .مصطفى سالم شعيب    بمكتب       /  حمزة المبروك عمر محمد-1
  .د فرج قاسم عبد المجي     بمكتب    / عتيق أحمد الجاير أبوشناف-2

3 

/  محرر عقود مـساعد بمكتـب الـسيد   /حسام مفتاح أحمد عمر/ل السيد ـ ينق -
يوسف عبد الهادي السنوسي للعمل محرر عقـود مـساعد بمكتـب            ونيس  
 ة محرر عقود بمحكمة استئناف مـصرات      /هشام محمد سالم امبيريكة   / السيد

  .هـبناء علي طلب
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4 

ـ        رار من تاريخ اعتماده م    ـل بهذا الق  ـيعم دل، ـن قبـل الـسيد وزيـر الع
  .ر في جريدة الرسميةـوينش
  

   املستشار                                                         يعتمد           
   حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        
  

  . هجري1434/خر اآلىجماد/4: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي14/4/2013: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 4(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقـود     1993 لسنة   2الع على القانون رقم     ــد االط ــبع

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمـستندات        .  التنفيذية وتعديله والئحته 
وعلـى محـضر   . المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيـد         

  .ميالدي25/3/2013اجتماع لجنة القيد بتاريخ 

  قــــررت
1 

  .محرر عقود بمحكمة استئناف سبها/ سعد إبراهيم علي إبراهيم/د السيدـيقي
2 

ر ـل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينـش            ـيعم
  .في جريدة الرسمية

  
   املستشار                                                         يعتمد           

   حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        
  

  . هجري1434/خر اآلىجماد/4: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي14/4/2013: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 5(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقـود     1993سنة   ل 2الع على القانون رقم     ــد االط ــبع

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمـستندات        . وتعديله والئحته التنفيذية  
وعلـى محـضر   . المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيـد         

  .ميالدي25/3/2013اجتماع لجنة القيد بتاريخ 

  قــــررت
1 

  -:حرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهميقيد السادة اآلتية أسماؤهم م
  . وسام سعيد يوسف يعقوب-2        . عبد الجواد عبداهللا حسن قزيمة-1
  . بسمة عياد سعيد كريم-4        . محمد منصور مفتاح الشوماطي-3
  . عبد الحميد البشير حسين الحراري-5

2 

ن كلٌّ بمكتب محـرر     ة أسماؤهم محرري عقود مساعدي    ـادة اآلتي ـد الس ـيقي
  :ود المبين قرين اسمه، وهمـالعق

  .علي عمر علي امحمد   بمكتب         /  حمزة مصطفى عمر دنس-1
  .عادل عبدالقادر حسين أبودية    بمكتب     / عبدالكريم محمد صالح سالمة-2
  . محمد علي محمد المقطوف   بمكتب         / حافظ علي مسعود األسود-3
  .صالح الدين الصادق الصيد     بمكتب  /ي مصباح أحمد الهواري عبدالعال-4

3 

محرر عقود بمحكمـة اسـتئناف      / نصر بن عزوز ضوء الرقيق    /ل السيد ـ ينق -
  .طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه
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محرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف       / هشام أحمد المبروك عمارة   /ل السيد ـ ينق -
  .بلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبهطرا

4 

وليد سالم  / محرر عقود مساعد بمكتب السيد    / عمر محمد دوفان  /ل السيد ـ ينق -
/ مجدي نورالدين العربـي   / الحوض للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد      

  .محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه
رر عقود مساعد بمكتب    ـمح/ عبد المولى عمر المبروك التومي    /يدل الس ـ ينق -

رر عقـود مـساعد بمكتـب       ـمحمد امحمد مفتاح انفيص للعمل مح     / السيد
محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء      / مجدي نور الدين العربي   / السيد

  .هـعلى طلب
5 

ر ـالعدل، وينـش  ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير           ـيعم
  .في جريدة الرسمية

  
   املستشار                                                         يعتمد           

   حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  نة قيد حمرري العقودرئيس جل                                      وزير العدل        

  
  . هجري1434/خر اآلىجماد/4: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي14/4/2013: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 6(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقـود     1993 لسنة   2الع على القانون رقم     ــد االط ــبع

لطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمـستندات       وعلى ا . وتعديله والئحته التنفيذية  
وعلـى محـضر   . المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيـد         

  .ميالدي25/3/2013اجتماع لجنة القيد بتاريخ 

  قــــررت
1 

د السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـلٌّ بمكتـب محـرر             ـيقي
  :محكمة استئناف الخمس، وهمالعقود المبين قرين اسمه ب

  .ارةـ سمية امحمد مفتاح أحمد          بمكتب      محمد ضوء سالم ق-1
  .حـ تهاني فرج عبدالسالم صالح      بمكتب      فوزية اعمارة صال-2
  .احـد مصبـ   أحمد بلعي   بمكتب     عبدالعزيز فرج محمد العموري -3
  .  إبراهيم أبوالقاسم الزرقاني كتب      بم  عبدالملك حسن سالم الكشيك   -4

2 

 محرر عقود بمحكمة استئناف     /عبد المطلب الهادي مفتاح اقصودة    /ينقل السيد  -
  .طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه

3 

عبد /محرر عقود مساعد بمكتب السيد    / خالد معمر السويح امبارك   / ينقل السيد  -
الصديق علـي   / ط مفتاح سالم للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد        الباس

  .محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه/ مسعود خليفة
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/ محرر عقود مساعد بمكتـب الـسيد  / امحمد محمد امحمد امبارك  / ينقل السيد  -
/ إبراهيم عبد الناصر خليفة الربيعي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد          

محرر عقود بمحكمة اسئتناف الخمـس بنـاء        / ديق علي مسعود خليفة   الص
  .على طلبه

عبد /محرر عقود مساعد بمكتب السيد    / عبدالمالك محمد منصور  /ل السيد ـ ينق -
أسـماء  / الستار محمد المدني للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب الـسيدة          

  .محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه/ الهادي علي
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يلغـى قيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمـس           
  -:بناء على طلباتهم، وهم

  .م غريبيـاح سالـد مفتـ أحم-1
  .ارـي المختـد علـ معمر امحم-2
  . رمضان عبداهللا محمد العموري-3

5 

ـ            ـيعم ر ـشل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وين
  .في جريدة الرسمية

  
   املستشار                                                         يعتمد           

   حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  ي العقودرئيس جلنة قيد حمرر                                      وزير العدل        

  
  . هجري1434/خرى اآلجماد/4: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي14/4/2013: الموافق


