
  وزارة العـدل -دولــة ليـبـيـا 
  ة الرمسيةاجلريد

    
  ةخامسالسنة :  ال                              )1العدد: ( 
  م. 2016/  2 /   1الموافق :                                      ھـ  1437 اآلخرربیع  22 
  

  حمتويات العدد
  الصفحة                                                                        

   ليبيا – در عن املؤمتر الوطني العامصا قانون

  م.بتقریر بعض األحكام الخاصة بمعالجة 2015) لسنة 20قانون رقم (* 
  م. بتقریر األحكام1978لسنة  )4اآلثار المترتبة على إلغاء القانون رقم (

  5     الخاصة بالملكیة العقاریة والقوانین ذات الصلة به.                       
  ليبيا – رة عن املؤمتر الوطني العامصاد قرارات

  8         بشأن قبول استقالة اعتباریة.        2014 لسنة )64م (ـرق رارـق* 
  9      بشأن قبول استقالة اعتباریة.            2014) لسنة 70قرار رقم (* 
  10     بشأن قبول استقالة اعتباریة.            2014) لسنة 71قرار رقم (* 
  11    بشأن قبول استقالة اعتباریة              2014) لسنة 72ار رقم (قر * 
  12   بشأن قبول استقالة اعتباریة.              2014) لسنة 73قرار رقم (* 
  13            شأن إقالة سفیر.               ب 2014) لسنة 83قرار رقم (* 
   14                         شأن إقالة سفیر.  ب 2014) لسنة 84قرار رقم (* 
  15           شأن إقالة سفیر.                ب 2014) لسنة 85قرار رقم (* 
  16              شأن إقالة سفیر.             ب 2014) لسنة 86قرار رقم (* 
  نشاء إبشأن الموافقة على  2014) لسنة 89قرار رقم (* 

  18                                          الحرس الوطني.                   
  البقیة على ظھر الغالف
  نشرت بأمر وزیر العدل                                              

  



  2رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  
 

  بشأن اختیار النائب األول لرئیس  2015) لسنة 03قرار رقم (  *
   20                        المؤتمر الوطني العام.    
  بشأن تشكیـــــــل لجنة تحضیریـــــة  2015) لسنة 04قرار رقم (* 
  21                          للحوار المجتمعي.    
  إلغاء المجالس العلیا للدفاع م. بشأن 2015) لسنة 05قرار رقم (* 
  23             حة  بحكومة اإلنقاذ الوطني. والداخلیة والص  

  م. بشأن شهداء المواجهات األمنیة 2015) لسنة 48*قرار رقم (
  25                   ضد النظام السابق.   

  م.  بشأن إعادة تشكیل المجلس الوطني 2015) لسنة 49*قرار رقم (
  27               حقوق اإلنسان.  للحریات العامة و   

  29   م.  بشأن تعیین رئیس للمحكمة العلیا.        2015) لسنة 50*قرار رقم (
  م. بشأن تشكیل لجنة إعداد مشروع جــداول 2015) لسنة 51*قرار رقم (

  30                المرتبات واألجور للعاملین في الدولة.  
  فقة على مقترح تقلیص حكومة م. بشأن الموا2015) لسنة 52*قرار رقم (

  32                   اإلنقاذ الوطني.  
  بشأن   .م2014) لسنة 82. بتعدیل القرار رقم (م2015) لسنة 53*قرار رقم (

  34 تجمید عمل اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام وتشكیل لجان مؤقتة.        
  فحــــص لــــاسبة م. بشأن تشكیل دیوان المحــ2015) لسنة 57*قرار رقم (

  37وتقییم اإلجراءات المتعلقة ببعض العملیات المالیة بالمصارف الخاصة.          
      38      م. بشأن تعیین مستشارین بالمحكمة العلیا. 2015) لسنة 58*قرار رقم (

    41اعتباریة. بشأن قبول استقالة م.2015لسنة )24رقم ( خطأ في القرار *تصویب
 
 

 



  3رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  جملس الوزراء نت صادرة عاقرار  
  42م. بتقریر حكم في شأن التدریب.                2014) لسنة 130*قرار رقم (
  43   م.2013) لسنة 492قرار رقم (الم. بتعدیل حكم في 2014) لسنة 161*قرار رقم (

  45    نشاء جهاز مكافحة الهجرة غیر الشرعیة.إم. بشأن 2014) لسنة 386قرار رقم (*

  م. بتمدید فترة استالم ملفات الرد والتعویض 2014) لسنة 410* قرار رقم (
  50عن الوحدات اإلنتاجیة والخدمیة المزحوف علیها.                               

  م. بتعدیل حكم بالالئحة التنفیذیة للقـــــانــون 2014) لسنة 411* قرار رقم (
  52اإلدارة المحلیة.                          م. بشأن نظام2012) لسنة 59رقم (  

  54م. بدمج البلدیات وتقریر حكــم.                 2014) لسنة 415* قرار رقم (
  م.    2014) لسنة 37م. بإلغاء القرار رقم (2014) لسنة 430* قرار رقم (

  56        بشأن إنشاء غرفة للعملیات األمنیة المشتركة بمناطق الجنــوب.         
  58 م. بشأن تشكیل لجنة وتحدید مهامهـا.        2014) لسنة 431* قرار رقم (
  م. بإضافة حكم إلى الالئحة التنفیذیة للقانـون2015) لسنة 44* قرار رقم (

  م.بشأن تعویض السجناء السیاسیین الصادرة بقرار2012) لسنة 50رقم (  
  61                                م.   2013) لسنة 513مجلس الوزراء رقم(  

  قرارات الس األعلى للقضاء
  63.    م الجزئیتینـــم. بإنشاء محكمة ونیابة القواس2014) لسنة 45* قرار رقم (

  قرار جلنة قيد حمرري العقود . 
  65لجنة قید محرري العقود.                  بشأن. م2015) لسنة8قرار رقم (* 

   69بشأن لجنة قید محرري العقود.                   م.2015لسنة) 9*قرار رقم (
  م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة2015) لسنة 9( رقم بالقانون*تصویب خطأ 

                                               72                                    للدولة.                                    
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  5رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

م 2015) لسنة 20قانون رقم (  
  بتقرير بعض األحكام اخلاصة مبعاجلة 

  اآلثار املرتتبة على إلغاء
  م بتقرير األحكام1978) لسنة 4( القانون رقم

  والقوانني ذات الصلة به اخلاصة بامللكية العقارية 
  

  املؤمتر الوطني العام
  ى:بعد االطالع عل

  م وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  م بإلغاء بعض القوانین.2015) لسنة16القانون رقم ( -
) 234وعلى ماقرره المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي المعلق رقم( -

م، 24/11/2015افق هـ المو 1437/صفر/11المنعقد یوم الثالثاء بتاریخ
جتماع ربیع  5 خـــاء بتاریـــربعأل وم اـــد یــ) المنعق235( مـــادي رقــــه العـــوإ

  م.2015دیسمبر 16هـ، الموافق 1437األول
  أصدر القانون اآلتي

  )1المادة(
لسـنة  )4كافة اآلثار والمراكز القانونیـة الناشـئة عـن تنفیـذ القـانون رقـم( ىتلغ

ألحكـــام الخاصـــة بالملكیـــة العقاریـــة وكافـــة التشـــریعات م بتقریـــر بعـــض ا1978
م. بشأن األحكـام الخاصـة 1984لسنة  )21المكملة والمعدلة له ، والقانون رقم(

م. 1986لسـنة  )7بتقریر المنفعة العامة والتصرف في األراضي ، والقانون رقـم(
م بتقریــر بعـــض 1992) لســـنة 11( رض، والقـــانون رقــمأل بشــأن إلغـــاء ملكیــة ا

) لســنة 10حكــام الخاصــة بشــأن الملكیــة العقاریــة وتعدیالتــه ، والقــانون رقــم (األ
یة المتعلقة بالعقـارات التـي كمیالدیة بتقریر األحكام الخاصة بدعاوى المل 1427

اإلجراءات والسندات والشهادات العقاریة الصـادرة  كآلت إلى المجتمع .بما في ذل



  6رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

ثتـه ، أو تلقـي العقـار بموجـب تصـرف لمصلحة غیر المالك السابق للعقار، أو ور 
قانوني منه ، وترجع ملكیة العقار إلى المالـك السـابق ویعـاد تسـجیله باسـمه فـي 
الســــجل العقــــاري ، وتتخــــذ الجهــــات اإلداریــــة المنــــوط بهــــا إدارة أمــــالك الدولــــة 
اإلجـراءات اإلداریـة الالزمـة لتمكینـه مـن حیازتـه ، بعـد إمهـال شـاغله المـدة التــي 

  س الوزراء إلخالء العقار.یقررها مجل
  )2المادة(

  ي:أتمن أحكام المادة السابقة مای ىیستثن
ـــد نفـــاذ هـــذا القـــانون 1 ـــًا بع ـــار أو ورثتـــه كتابی ـــك الســـابق للعق ـــار المال .إذا اخت

  التعویض النقدي عن العقار.
  لغیر تصرفًا ناقًال للملكیة.لالسابق أو ورثته تصرف في العقار  ك.إذا كان المال2
ن من آل إلیـه العقـار أو مـن یشـغله بحسـن نیـة قـد أقـام علیـه إنشـاءات اك.إذا 3

ــه اســترداد العقــار  ــك أو ورثت ــر المال ، مــا لــم یخت ــًا ــى مالكــه مرهق تجعــل رده إل
  وتعویض من له الحق في تلك اإلنشاءات عنها.

  ان العقار قد حمل بتأمینات لم یقبل المالك تحملها.ك.إذا 4
الشـاغل فـي شـأن العقـار علـى نحـو یخـالف أحكـم .إذا كان المالك قد اتفـق مـع 5

  المادة السابقة بعد نفاذ هذا القانون.
.العقـــار الـــذي خصـــص لمصـــلحة عامـــة للدولـــة علـــى نحـــو ال یمكـــن لهـــا معـــه 6

  االستغناء عنه.
  )3المادة(

ه وفــق ماســبق ، یقــدر لــه تعــویض عــادل عنــه وفقــًا كــإذا تعـذر رد العقــار لمال -أ
رها مجلـس الـوزراء ، مراعیـًا فـي ذلـك قیمـة العقـار لألسس والضوابط التي یقر 

  في السوق وقت نفاذ هذا القانون وقدر ما ضاع علیه مقابل حرمانه منه.
ك عـن العقـار أو صـرفت لـه مبـالغ عنـه ون لمن سبق تعویضه من المـالّ كوی -ب

تحــت أي وصــف الحــق فــي الفــرق بــین مــا قبضــه وقیمــة عقــاره وفقــًا لألســس 
  المذكورة.
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  )4المادة(
یقــدر للمالــك الــذي تقــرر رد عقــاره إلیــه تعــویض عــن فتــرة حرمانــه منــه وفقــًا 

  لألسس والضوابط التي یقررها مجلس الوزراء.
  )5المادة(

یعـوض شـاغل المسـكن مـن غیـر المالـك أو ورثتـه عنـه إذا قـدم مایفیـد أنــه ال 
.یملك سكنًا غیره ، وأثبت عدم قدرته المادیة على توفیر سكن له إیجارًا أو    ملكًا

  )6المادة(
إذا تقـــرر رد العقـــار للمالـــك ، أو تعویضـــه عنـــه ، ونفـــذ القـــرار فـــال تقبـــل أي 

ة بــأي حــق عنــه ، وال تقبــل مــن الشــاغل المعــوض عــن بــلمطاللدعــوى ترفــع منــه 
  العقار أي مطالبة.

  )7المادة(
یحـــدد مجلـــس الـــوزراء مهلـــة لتقـــدیم طلبـــات الـــرد أو التعـــویض إلـــى اللجـــان 

  قبل أي طلب بعد نفاذها ، إال إذا أصدر المجلس قرارًا بتمدیدها.المختصة ، وال ی
  )8المادة(

تخصـــص مبـــالغ مالیـــة مـــن میزانیـــة الدولـــة ســـنویًا للوفـــاء بمـــا یســـتحق مـــن 
  تعویضات تنفیذا لهذا القانون.

  )9المادة(
یصـدر مجلـس الـوزراء الئحـة تنفیذیـة لهــذا القـانون خـالل شـهرین مـن تــاریخ 

  صدوره.
  )10المادة(

كــل مایخالفــه ، وینشــر فــي  ىعمــل بهــذا القــانون مــن تــاریخ صــدوره ، ویلغــی
  الجریدة الرسمیة.

  متر الوطني العام ؤامل
  صدر في طرابلس 

  هـ.1437/ ربیع األول/06بتاریخ: 
م.       2015/ دیسمبر/17الموافق:  
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 قرار املؤمتر الوطني العام

  م2014لسنة  )64رقم (
  بشأن قبول استقالة اعتبارية 

  ملؤمتر الوطني العاما
  - بعد االطالع على:

  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام . -
) 203ي رقـم(وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـاد -

  م.2014/نوفمبر/18هـ. الموافق 1436محرم ال 25المنعقد یوم الثالثاء
  صدر القرار اآلتي:

  )1المادة(
تقبـل اســتقالة الســید/جمعة الصــویعي السـایح الطیــف مــن عضــویة المــؤتمر 

  الوطني العام.
  )2المادة(

ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی
  للتشریعات النافذة بالخصوص.

  )3المادة(
صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وفــي  یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ

المتاحة، ویلغى كل ما یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  موسائل اإلعال
  موضع التنفیذ.

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس:

  هـ.1436محرم/ال/25بتاریخ
  م.2014/نوفمبر/18الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة  )70رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية 
  املؤمتر الوطني العام 

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
) 203وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم(  -

  م.2014/نوفمبر/18هـ. الموافق 1436محرم ال 25ثاء المنعقد یوم الثال 
  صدر القرار اآلتي:

  )1المادة(

تقبــل اســتقالة الســیدة/ فاطمــة عیســى جمعــة عیســى مــن عضــویة المــؤتمر 
  الوطني العام.

  )2المادة(
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  للتشریعات النافذة بالخصوص .
  )3اد(الم

یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وفــي 
وسائل اإلعالم المتاحة، ویلغى كل ما یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه 

  موضع التنفیذ.
  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس:
  هـ.1436محرم/ال/25بتاریخ

  م.2014/نوفمبر/18الموافق
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  الوطني العام قرار املؤمتر
  م2014لسنة  )71رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية 
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  م.وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
) 203ادي رقـم(وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـ -

  م.2014/نوفمبر/18هـ. الموافق1436محرم ال 25المنعقد یوم الثالثاء 
  صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
تقبل إسقالة السیدة/ عـال فتحـي السنوسـي السویسـي مـن عضـویة المـؤتمر 

  الوطني العام.
  )2المادة (

 علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــاً 
  للتشریعات النافذة بالخصوص.

  )3المادة (
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وفــي 
وسائل اإلعالم المتاحة، ویلغى كل ما یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه 

  موضع التنفیذ.
  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس:
  هـ.1436محرم/ال/25بتاریخ

  م.2014/نوفمبر/18وافقالم
  



  11رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة  )72رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية 
  املؤمتر الوطني العام 

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
) 203المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( وعلى ما خلص إلیه -

  م.2014/نوفمبر/18هـ. الموافق1436محرم/ال/25المنعقد یوم الثالثاء 
  صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
تقبـــل اســـتقالة الســـیدة/هاجر محمـــد ســـلیمان القایـــد مـــن عضـــویة المـــؤتمر 

  الوطني العام.
  )2المادة (

ــ ات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخاب
  للتشریعات النافذة بالخصوص.

  )3المادة (
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وفــي 
وسائل اإلعالم المتاحة، ویلغى كل ما یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه 

  موضع التنفیذ.
  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 

  طرابلس: صدر في
  هـ.1436محرم/ال/25بتاریخ

  م.2014/نوفمبر/18الموافق
  



  12رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2014لسنة  )73رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية 
  املؤمتر الوطني العام 

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  مر الوطني العام .النظام الداخلي للمؤت -
 )203وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

  م.2014/نوفمبر/18هـ. الموافق 1436محرم ال/25المنعقد یوم الثالثاء 
  صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
تقبــل اســتقالة الســیدة/ ســعاد محمــد رمضــان ســلطان مــن عضــویة المــؤتمر 

  الوطني العام.
  )2ادة (الم

علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 
  للتشریعات النافذة بالخصوص .

  )3المادة(
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وفــي 
وسائل االعالم المتاحة، ویلغى كل ما یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه 

  .موضع التنفیذ
  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس:
  هـ.1436محرم/ال/25بتاریخ

  م.2014/نوفمبر/18الموافق
  



  13رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  املؤمتر الوطني العام قرار
  م 2014) لسنة 83رقم (

  يف شأن إقالة سفري
  املؤمتر الوطني العام :

  بعد االطالع على :
  .دیالتهم. وتع 2011/ اغسطــــس / 3اإلعالن الدستوري  الصادر في  -
  الداخلي للمؤتمر الوطني العام .   النظام -
لي والئحتـه العمل السیاسـي والقنصـ بشأنم .  2011) لسنه 2القانون رقم ( -

  .التنفیذیة وتعدیالتها
إصـــدار قـــانون عالقـــات العمـــل  بشـــأن .م 2010) لســـنة 12القـــانون رقـــم ( -

  ئحته التنفیذیة.ال و 
  بشأن تعیین سفیر .. .م 2013لسنة  )20المؤتمر الوطني العام رقم ( قرار -
  وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجیة بالمؤتمر الوطني العام . -
) 207خلـص إلیـه المـؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـام رقـم ( وعلى ما -

 .هــــ1436المنعقـــد یـــوم الثالثـــاء بتـــاریخ الثـــامن مـــن شـــهر ربیـــع األول / 
  .م2014الثالثون من شهر دیسمبر الموافق 

  صدر القرار اآلتي :
  )1مادة (

لدولـة لیبیـا  اسـفیر  هیقــــال الســــید/ السنوسي عبـدالقادر كویــــدیر مـن منصـب
  في جمهوریة ألمانیا االتحادیة.

  )2مادة (
فــي وینشـر ،ویلغـى كــل حكـم یخالفــه مــــل بهـذا القــرار مـن تــاریخ صـدوره، یع

ى كـــل المعنیـــین بـــه وضـــعه المتاحـــة وعلـــإلعـــالم اووســـائل  ،الجریــدة الرســـمیة
  موضع التنفیذ.

  ليبيا  –املؤمتر الوطني العام 
  صدر فى طرابلس 

  .هـ1436ول/أل / ربیع ا8بتاریخ 
  م. 2014/ دیسمبر /30الموافق



  14رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  املؤمتر الوطني العام قرار
  م 2014) لسنة 84رقم (
  شأن إقالة سفريب

  املؤمتر الوطني العام : 
  االطالع على :  بعد

  .هوتعدیالت .م 2011غسطــــس / أ/ 3ستوري  الصادر في اإلعالن الد -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .  -
لي والئحتـه شـأن العمـل السیاسـي والقنصـبم.  2011ه ) لسـن2القانون رقم ( -

  .التنفیذیة وتعدیالتها
ـــانون رقـــم ( - ـــات العمـــل ب .م2010) لســـنة 12الق شـــأن إصـــدار قـــانون عالق

  ذیة.ئحته التنفیال و 
بشــأن تعیــین  .م 2011) لســنه 164المجلــس الــوطني االنتقــالي رقــم ( قــرار -

  سفیر للیبیا لدى فرنسا. 
  .الخارجیة بالمؤتمر الوطني العام وعلى اقتراح لجنة الشؤون -
) 207خلـص إلیـه المـؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـام رقـم ( وعلى ما -

 .هــــ1436ن شـــهر ربیـــع األول / الثــامن مـــ المنعقــد یـــوم الثالثـــاء بتـــاریخ 
  .م2014دیسمبر الموافق الثالثون من شهر 

  صدر القرار اآلتي :
  )1مادة (

ـــة لیبیـا لدولـ اسـفیر  هیقــــال الســــید / الشـیباني منصـور أبوهمـود مـن منصـب
  .في الجمهوریة الفرنسیة

  )2مادة (
فـي وینشـر ،یخالفـه  حكـم ویلغـى كـل ،یعمــــل بهـذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره

ووســـائل اإلعـــالم المتاحـــة وعلـــى كـــل المعنیـــین بـــه وضـــعه  ،الجریــدة الرســـمیة
  موضع التنفیذ.

  ليبيا  –متر الوطني العام ؤامل                                                          
  صدر في طرابلس 

 هـ.1436/ ربیع األول /8بتاریخ 
 م. 2014/ دیسمبر /30الموافق 



  15رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  ملؤمتر الوطني العاما قرار
  م 2014) لسنة 85رقم (
  شأن إقالة سفريب

  املؤمتر الوطني العام :
  بعد االطالع على : 

  .م. وتعدیالته 2011غسطــــس / أ/ 3اإلعالن الدستوري  الصادر في  -
  . ام الداخلي للمؤتمر الوطني العامالنظ -
والئحتـه قنصـلي شـأن العمـل السیاسـي والبم.  2011) لسـنة 2القانون رقم ( -

  .التنفیذیة وتعدیالتها
شـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات العمـــل ب .م 2010) لســـنة 12القـــانون رقـــم ( -

  ئحته التنفیذیة.ال و 
  .م .بشأن تعیین سفیر 2013لسنة  )32المؤتمر الوطني العام رقم ( قرار -
  .الخارجیة بالمؤتمر الوطني العام وعلى اقتراح لجنة الشؤون -
) 207إلیـه المـؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـام رقـم (خلـص  وعلى ما -

هــــ. 1436ثـــامن مـــن شـــهر ربیـــع األول / المنعقـــد یـــوم الثالثـــاء بتـــاریخ ال
  .م2014الثالثون من شهر دیسمبر الموافق 

  صدر القرار اآلتي :
  )1مادة (

 بصــفته ســفیراً  هیقــال  الســید / محمــد فــائر عبــد العزیــز جبریــل مــن منصــب
  .في جمهوریة مصر العربیة  لدولة لیبیا

  )2مادة (
فــي وینشــر  ،كــل حكــم یخالفــه ىویلغــیعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، 

ل المعنیـــین بـــه وضـــعه ووســـائل اإلعـــالم المتاحـــة وعلـــى كـــ ،الجریــدة الرســـمیة
  .موضع التنفیذ

  ليبيا  –املؤمتر الوطني العام     
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436/ ربیع األول /8بتاریخ 
  م .2014/ دیسمبر /30الموافق 



  16رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

 قرار املؤمتر الوطني العام

  م 2014) لسنة 86رقم (
  شأن إقالة سفريب

  املؤمتر الوطني العام : 
  بعد االطالع على : 

  .هوتعدیالت .م 2011غسطــــس/ أ/ 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  . ام الداخلي للمؤتمر الوطني العامالنظ -
لي والئحتــه شــأن العمــل السیاســي والقنصــب .م 2011ســنة) ل2القــانون رقــم ( -

  .التنفیذیة وتعدیالتها
شـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات العمـــل ب .م 2010) لســـنة 12القـــانون رقـــم ( -

  ئحته التنفیذیة.ال و 
  .م. بشأن تعیین سفیر 2013لسنة  )36المؤتمر الوطني العام رقم ( قرار -
  .ؤتمر الوطني العامالخارجیة بالم وعلى اقتراح لجنة الشؤون -
) 207خلـص إلیـه المـؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـام رقـم ( وعلى ما -

هــــ. 1436ثـــامن مـــن شـــهر ربیـــع األول / المنعقـــد یـــوم الثالثـــاء بتـــاریخ ال
  .م2014الثالثون من شهر دیسمبر الموافق 

  صدر القرار اآلتي :
  )1مادة (

لدولـة لیبیـا فـي  سـفیراً  بصـفته هن علـي الصـغیر مـن منصـبیقال السید /حس
  .جمهوریة السنغال 



  17رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  )2مادة (
فـي وینشـر  ،ویلغـى كـل حكـم یخالفـه تـاریخ صـدوره، من یعمـــــــل بهذا القرار

ل المعنیـــین بـــه وضـــعه ووســـائل اإلعـــالم المتاحـــة وعلـــى كـــ ،الجریــدة الرســـمیة
  .موضع التنفیذ

  
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  هـ. 1436ع األول //ربی8بتاریخ 

  م. 2014/ دیسمبر /30الموافق 



  18رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

 

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  ن املوافقة أم. بش2014) لسنة 89رقم (

  على إنشاء احلرس الوطني
  بعد االطالع على:

 م. وتعدیالته .2011/ غسطسأ/ 03توري المؤقت الصادر في اإلعالن الدس -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 ن الخدمة في الجیش اللیبي.أم. بش1974) لسنة 40القانون رقم ( -
 م. بإعادة تنظیم الجیش اللیبي.1977) لسنة 35القانون رقم ( -
م. بشـــأن تقریـــر بعـــض األحكـــام فـــي شـــأن 2012) لســـنة 11القـــانون رقـــم ( -

 المستویات القیادیة للجیش اللیبي.صالحیات 
 األمن والشرطة.م. بشأن 1992لسنة  )10القانون رقم ( -
) 206وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

 م.2014/دیسمبر/16الموافق . هـ1436صفر  24المنعقد یوم الثالثاء 
  اآلتي أصدر القرار
  )1المادة (

شرع في تشكیل قوة تحت مسـمى (الحـرس الـوطني) یوفقًا ألحكام هذا القرار 
  كافة أنحاء لیبیا .قوامها الثوار من 

  )2المادة (
تتـولى اللجنـة المختصــة بـالمؤتمر الـوطني العــام تجمیـع ودراسـة المقترحــات 
ذات العالقة وتقدیم المقترح المالئم بعد التواصل مع قیادات الثوار والمختصـین 

مهتمـــین بهـــذا الشـــأن وتقدیمـــه إلـــى اللجنـــة التشـــریعیة والدســـتوریة لتتـــولى لوا
شكل مشروع قـانون علـى المـؤتمر الـوطني العـام  عرض فيصیاغته النهائیة وی
  على النحو المعتاد.



  19رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  )3المادة (
 هجمیـــع المعنیـــین بـــه وضـــع ىتـــاریخ صـــدوره، وعلـــ مـــنیعمــل بهـــذا القـــرار 

  موضع التنفیذ.
  ليبيا  _املؤمتر الوطني العام 

  
  صدر في طرابلس:

  هـ.1436/صفر /24بتاریخ 
  م.2014/دیسمبر/ 16الموافق 

 
  



  20رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

ملؤمتر الوطني العامقرار ا  

  م2015) لسنة 3رقم (
  بشأن اختيار النائب األول لرئيس املؤمتر الوطني العام

  املؤمتر الوطني العام
  -بعد االطالع على :

  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
)                                               211المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم ( وعلـــى مـــا تـــم االتفـــاق علیـــه باجتمـــاع -

  م.03/02/2015هـ. الموافق 1436/ربیع اآلخر/14المنعقد بتاریخ 

  أصدر القرار اآلتي

  المادة األولى
لرئیس المؤتمر  الیكلف السید/ د. عوض محمد عبدالصادق نائبًا أو 

  الوطني العام.
  المادة الثانیة

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع 
  المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام 
  

  صدر في طرابلس
  هـ. 1436/ ربیع اآلخر/ 14بتاریخ 

 م.2015/فبرایر/ 03الموافق 
 



  21رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 4رقم (

  ة للحوار اتمعيبشأن تشكيل جلنة حتضريي
  املؤمتر الوطني العام:

  -بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
ــوطني العــام العــادي رقــم ( - ــى مــا خلــص إلیــه اجتمــاع المــؤتمر ال ) 211وعل

  م.03/02/2015موافق هـ. ال1436/ ربیع اآلخر/14المنعقد بتاریخ 
  أصدر القرار اآلتي

  )1مــادة(
  تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر اآلتي ذكرهم:

  د. عبد القــــــادر عمــــر حویلـــــي                         رئیساً  -1
  د. عبد الرحمن الشیباني السویحلي                     عضواً  -2
  عضواً                        أ. عبد السالم إبراهیم الصفراني   -3
  أ. رمضـــــــــــان عبـــد اهللا امبیــــه                         عضواً  -4
  عضواً     أ. محمد جویلـــي عبد العــــــالي                       -5
  أ. سعــــــاد مصبــــــــــاح ارتیمـــــه                          عضواً  -6
  د الرحمن خلیفة الشاطر                           عضواً أ. عب -7

  )2مــادة(
تتـــولى اللجنـــة مهمـــة التحضـــیر لعقـــد مـــؤتمر یضـــع أســـس إطـــالق الحـــوار 
 المجتمعي في لیبیا بهـدف العمـل علـى رأب الصـدع ولـم الشـمل وتوحیـد الصـف
وتعزیــز اللحمــة الوطنیـــة وعــودة الوئـــام والتعــایش الســلمي بـــین أبنــاء الـــوطن 

  د.ـــواحـــال



  22رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  )3مــادة(
یحق للجنة االستعانة بمن ترى االستعانة به مـن منظمـات المجتمـع المـدني 
والنشطاء السیاسیین والحقوقیین واألكادیمیین بالخصوص بمـا فـي ذلـك تكلیـف 
فریـــق علمـــي إلعـــداد المحـــاور واقتـــراح المتحـــدثین وتقیـــیم المخرجـــات واقتـــراح 

  ات.ـــوصیـــالت
  )4مــادة(

وان المـــؤتمر الـــوطني العـــام بتقـــدیم االحتیاجـــات المطلوبـــة للجنـــة     یكلـــف دیـــ
  لتنفیذ المهام الموكلة إلیها طبقًا لهذا القرار.

  )5مــادة(
یعمــل بهـــذا القـــرار مـــن تـــاریخ صـــدوره، وعلـــى جمیـــع المعنیـــین بـــه وضـــعه 

  موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس 
  .هـ1436/ربیع اآلخر/14بتاریخ 

  م.2015/فبرایر/03الموافق 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



  23رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2015) لسنة 5رقم (

  بشأن إلغاء االس العليا للدفاع 
  الوطني اإلنقاذحبكومة والداخلية والصحة 

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس/ 03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  الوطني العام. النظام الداخلي للمؤتمر -
ــم ( - ــوطني العــام رق ــة 2014) لســنة 44قــرار المــؤتمر ال م. بشــأن إعــالن حال

  النفیر والتعبئة العامة وتكلیف رئیس حكومة إنقاذ وطني.
م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2014) لسـنة 46قـرار المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

  اإلنقاذ الوطني.
ــدفاع  - ــیس لجنــة شــؤون األمــن وال ــم (وعلــى كتــاب رئ ) 639/30بــالمؤتمر رق

م. بشــأن طلـب حــل المجــالس العلیـا للــدفاع والداخلیــة 2015/ 2/ 2بتـاریخ 
  والصحة.

) 211وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -
  م.2015/ فبرایر/ 3هـ. الموافق  1436ربیع اآلخر  14المنعقد یوم األحد 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1( ادةــالم

ــوطني ت ــا للــدفاع والداخلیــة والصــحة بحكومــة اإلنقــاذ ال لغــى المجــالس العلی
  :اآلتيویعاد تسمیتها على النحو 

السید/ خلیفة محمد الغویل نائبًا أوًال لرئیس مجلس الـوزراء ووزیـرًا للـدفاع  -1
  بحكومة اإلنقاذ الوطني.

وزراء ووزیــرًا لــرئیس مجلــس الــثانیــًا الســید/ محمــد رمضــان البرغثــي نائبــًا  -2
  یة بحكومة اإلنقاذ الوطني.لللداخ



  24رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

وزراء ووزیرًا ـــــــــــرئیس مجلس الــــــــمحمد بوسعدة نائبًا ثالثًا ل يالسید/ عل -3
  للصحة بحكومة اإلنقاذ الوطني.

  )2ادة (ــالم
 ،وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة ،عمــل بأحكــام هــذا القــرار مــن تــاریخ صــدورهی

  ه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.ویلغى كل ما یخالف
  

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ اآلخر/ ربیع 14بتاریخ 
 م.2015/ فبرایر/ 3الموافق: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  25رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  بشأن شهداء  م.2015) لسنة48رقم (

   ضد النظام السابقاملواجهات األمنية 
  الوطني العام املؤمتر
  طالع على:بعد اال

  وتعدیالته. م. 2011أغسطس  3ستوري الصادر في اإلعالن الد -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
/ 12/ 23) بتاریخ 0052. ر. و وعلى كتاب رئیس مجلس الوزراء رقم (م -

  م.2014
) 221ي العادي رقم (اجتماع المؤتمر الوطنفي وعلى ما تم االتفاق علیه  -

  م.5/5/2015الموافق .ه 1436/رجب/16ثاء) بتاریخ المنعقد یوم (الثال 

  أصدر القرار اآلتي:
  )1ادة (ـــم

شــهداء المواجهــات األمنیـــة ضــد النظـــام الســابق هـــم المواطنــون اللیبیـــون 
الـذین قــاوموا النظــام السـابق وقضــوا أثنــاء مالحقــتهم مـن قبــل األجهــزة األمنیــة 

م. 1/9/1969للنظام السابق أو بسبب هذه المالحقة في الفتـرة مـن  والعسكریة
  م.14/2/2011إلى 

  )2ادة (ــم
شهداء المواجهات األمنیـة ضـمن الفئـات المشـمولة بالرعایـة أسر تدرج فئة 

  من قبل وزارة رعایة أسر الشهداء والمفقودین.
  



  26رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  )3ادة (ــم
وجــه الرعایــة المســتحقة تتــولى الــوزارة المــذكورة تحدیــد اآللیــات والخــدمات وأ

  لهذه الفئة أسوة بغیرهم من الفئات األخرى.
  )4ادة (ــم

وعلــى  ،وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة ،یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره
  جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  هـ.1436/ رجب/ 16بتاریخ: 

 م.2015/ 5/ 5الموافق: 



  27رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  بشأن إعادة تشكيل  م.2015) لسنة 49رقم (

  اإلنسانالس الوطني للحريات العامة وحقوق 
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  م. بشأن المحكمة العلیا وتعدیالته.1982) لسنة 6ون رقم (القان -
ــم ( - ــانون رق ــات العامــة 2011) لســنة 5الق ــوطني للحری م. بشــأن المجلــس ال

  وحقوق اإلنسان.
م. بشـأن تشـكیل المجلـس 2011) 185قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم ( -

  الوطني للحریات العامة وحقوق اإلنسان.
م. بشـأن تشـكیل المجلـس 2015) لسـنة 38ي العام رقم (قرار المؤتمر الوطن -

  الوطني للحریات العامة وحقوق اإلنسان.
) 222وعلــى مــا خلــص إلیــه المــؤتمر الــوطني العــام باجتماعــه العــادي رقــم ( -

ــــــاریخ  ــــــوم (األربعــــــاء) بت ــــــق 1436/ شــــــعبان/ 02المنعقــــــد ی هـــــــ. المواف
  م.20/05/2015

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المــادة (

تشكیل المجلس الـوطني للحریـات العامـة وحقـوق اإلنسـان علـى النحـو  یعاد
  -:اآلتي

  خــالد صــالح أبــوبكر                              رئیسًا للمجلس -1
  فردوس أحمد أبوزید                                نائبًا للرئیس -2
  عضواً            ــــد                   عثمــــان علــــــي محمـــ -3



  28رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  عبد الرحمن علي الكیســه                                 عضواً  -4
  محمد رزي محمد مــــردي                                 عضواً  -5
  محمد رمضان سیدي عمر                                عضواً  -6
  عضواً                انتصــار امبـــارك العقیلـــي                   -7
  عضواً       خـالد مصطفـــى أبــــوفلغـة                             -8
  عائشة علي سعیـد بیالـــة                                 عضواً  -9

  رویدة محمد الراجحـــي                                  عضواً  -10
  عضواً                           س        علي المختـــار یونـــ -11

  )2المــادة (

الجریـدة الرســمیة، ویلغــى فــي یعمـل بهــذا القـرار مــن تــاریخ صـدوره، وینشــر 
  كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ شعبان/ 2بتاریخ:
 م.05/2015/ 20الموافق:

 
 
 
 
 
 

 



  29رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  بشأن  م.2015) لسنة 50رقم (

  للمحكمة العلياتعيني رئيس 
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
  ه.م. وتعدیالت2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في  اإلعالن -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  العلیا وتعدیالته. م. بشأن المحكمة1982) لسنة 6القانون رقم ( -
  م. بشأن نظام القضاء وتعدیالته.2006) لسنة 6القانون رقم ( -
) المـؤرخ 13/13/33وعلى كتاب السید/ رئیس المحكمة العلیا السابق رقـم ( -

  م.).2015/ 1/ 28في (
) 222اجتماعـــه العـــادي رقـــم (فـــي وعلـــى مـــا قـــرره المـــؤتمر الـــوطني العـــام  -

ـــار  ـــد یـــوم (األربعـــاء) بت / 5/ 20ه. الموافـــق 1436/ شـــعبان/ 2یخ المنعق
  م.2015

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

  الحافي رئیسًا للمحكمة العلیا. يیعین السید/ محمد القمود
  )2المادة (

وعلــى  ،الجریــدة الرســمیةفــي یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر 
  جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  ليبيا - اماملؤمتر الوطني الع
  صدر في طرابلس:

  ه.1436/ شعبان/ 2بتاریخ: 
  م.2015/ 5/ 20الموافق: 



  30رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م. بشأن تشكيل جلنة إعداد 2015) لسنة 51رقم (

  مشروع جداول املرتبات واألجور للعاملني يف الدولة
  املؤمتر الوطني العام:

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03ت الصادر في اإلعالن الدستوري المؤق -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  قانون النظام المالي للدولة وتعدیالته. -
) 222مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم ( -

هـــــــــ. الموافــــــــق 1436/شــــــــعبان/02المنعقــــــــد یــــــــوم األربعــــــــاء بتــــــــاریخ 
  م.2015/مایو/20

  أصدر القرار اآلتي
  )1المادة (

  تشكل لجنة على النحو اآلتي:
  رئیساً    وكیل جهاز دیــوان المحاسبة                               -1
  مندوب عن مصــرف لیبیــــا المركــــــزي                        عضواً  -2
  عضواً              مندوب عن وزارة المــــــــــالیـة                     -3
  مندوب عن وزارة االقتصـــاد                                  عضواً  -4
  مندوب عن وزارة العـــمــــــــل                                  عضواً  -5
  عضواً   االجتمـاعیة                     مندوب عن وزارة الشؤون  -6
  ـــدل                                  عضواً مندوب عن وزارة العــــــــ -7

  )2المادة (
المادة السابقة دراسة األجور والمرتبـات  تتولى اللجنة المنصوص علیها في

ت والمؤسســات العامــة یــآالتــي یتقاضــاها الموظفــون والعــاملون بالحكومــة واله
ا یضـمن وكل المرتبات التي تتحملهـا الخزانـة العامـة واقتـراح إعـادة هیكلتهـا بمـ
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ومتطلبـات التأهیـل والخبـرة  تالعدالة في توزیع المرتبات وفقًا لحجـم المسـؤولیا
المطلوبــة للوظیفــة وبمــا یضــمن أعلــى معــدل لــألداء دون إخــالل بالحــد األدنــى 

  للدخل الذي یضمن العیش الكریم للموظف.
  )3المادة (

تضـــع اللجنـــة المقترحـــات المناســـبة لوضـــع نظـــام حـــوافز یـــربط التقـــدم فـــي 
  الوظائف وزیادات المرتبات بمعدالت األداء وجودة الخدمة .

كما تضع المقترحات المناسبة لتمییز بعض الوظائف والمهـن ذات الخطـورة 
  على الصحة بما یكافئ تحمل هذه المخاطر وبما یتناسب مع درجة الخطورة.

  )4المادة (
من تاریخ على اللجنة أن تقدم تقریرها النهائي في أجل أقصاه ثالثة أشهر 

  استالمها لمهمتها.
  )5المادة (

یجــوز للجنــة االســتعانة فــي أداء مهامهــا بمــن تــرى االســتعانة بــه مــن ذوي 
  الخبرة والكفاءة.

  )6المادة (
یمنح رئیس اللجنة وأعضاؤها عند انتهاء عملهـم مكافـأة تتناسـب مـع حجـم 

ــه ار موله لكافــة القطاعــات التــي یســري فــي شــأنها هــذا القــر شــو  العمــل وجودت
  ویصدر بمنح هذه المكافأة قرار من رئیس المؤتمر الوطني العام.

  )7المادة (
نشــر  ُ الجریــدة الرســمیة. وعلــى فــي یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره. وی

  جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في  طرابلس
  هـ.1436/ شعبان/ 02بتاریخ 

  م.2015/ مایو / 20الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  بشأن املوافقة  م. 2015) لسنة 52رقم (

  نقاذ الوطنيإلعلى مقرتح تقليص حكومة ا
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته. 2011/ أغسطس 3الدستوري المؤقت الصادر في  اإلعالن -
  دیالته.مؤتمر الوطني العام وتعلوعلى النظام الداخلي ل -
م. بتكلیـف رئـیس  2014) لسـنة 44وعلى قرار المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

  انقاذ الوطني.إلحكومة ا
ــم ( - ــة  2015) لســنة 36وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رق م. بشــأن إقال

  نقاذ الوطني.إل رئیس حكومة ا
م. بشـــأن تمدیـــد مـــدة  2015) لســـنة 42وعلـــى قـــرار رئـــیس المـــؤتمر رقـــم ( -

  نقاذ الوطني.إل یف النائب األول بمهام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة اتكل
ــوزراء المكلــف بمهــام رئــیس حكومــة  - ــاب الســید/ رئــیس مجلــس ال ــى كت وعل

  م.2015/ 6/ 17نقاذ الوطني بتاریخ إل ا
) 229وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

هــ. الموافـق  1436دة/ ــــــالقع يذمن / 3خ ـــــــاء بتاریــــــد یوم الثالثــــالمنعق
  م.2015/ أغسطس/ 18

  أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

نقـاذ الـوطني بتشـكیل حكومـة مصـغرة تتكـون إل یكلف السید/ رئـیس حكومـة ا
عشــر وزیــرًا بحــد أقصــى وذلــك خــالل أســبوع مــن تــاریخ صــدور هــذا  يمــن اثنــ

  مر الوطني العام للنظر في إقرارها.لعرضها على المؤت رالقرا
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  المادة الثانیة
وعلــى  ،یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة

  جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
  

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس:

  هـ. 1436القعدة/  من ذي/ 4بتاریخ: 
 م. 2015/ أغسطس/ 19الموافق: 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  ) 82بتعديل القرار رقم ( م. 2015) لسنة 53رقم (

  م. بشأن جتميد عمل اللجان الدائمة2014لسنة 
  باملؤمتر الوطني العام وتشكيل جلان مؤقتة

  املؤمتر الوطني العام
  بعد االطالع على:

  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
م. بشــأن تجمیــد 2014) لســنة 82وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  عمل اللجان الدائمة وتشكیل لجان مؤقتة.
) 229وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

هــ. الموافـق  1436دة/ ــــــــــالقع من ذي/ 3الثاء بتاریخ ـــــــم الثو ـــد یـــالمنعق
  م.2015/ أغسطس/ 18

  أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

م. 2014) لسـنة 82تعدل المواد الثانیة والرابعـة والخامسـة مـن القـرار رقـم (
  :اآلتيالمشار إلیه أعاله بحیث تكون على النحو 

  المادة الثانیة
  ن مؤقتة یناط بها االختصاصات المبینة قرین كل لجنة وهي:تشكل لجا

  جلنة الشؤون السياسية.) 1
  وتختص باآلتي:

  اقتراح رسم السیاسة الخارجیة. -
  التواصل مع المجتمع الدولي لدعم الموقف السیاسي. -
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  متابعة ودعم الحكومة في المواقف السیاسیة الخارجیة. -
  دني لدعم الحوار السیاسي.التواصل مع مؤسسات المجتمع الم -
  جلنة شؤون األمن والدفاع.) 2

  وتختص باآلتي:
متابعــــة رئاســــة األركــــان العامــــة والمؤسســــات العســــكریة واألمنیــــة والثــــوار  -

وین تحت الشـرعیة مـن أجـل تحقیـق حفـظ األمـن واالسـتقرار فـي كافـة ظالمن
  التراب اللیبي.

  متابعة الجهات المختصة بشؤون الجرحى. -
دماجهم في أجهزة الدولة الرسمیة.اقترا -   ح تنظیم الثوار وإ
  متابعة جهاز أمن المعلومات واالستخبارات العسكریة. -
  متابعة جهاز المخابرات اللیبیة. -
  تفعیل مراكز الشرطة والمحاكم. -
ــأمین مؤسســات الدولــة والســفارات والهیــ - ت الدبلوماســیة آمتابعــة حراســة وت

  األجنبیة.
  ة.اللجنة املالي) 3

  وتختص باآلتي:
  متابعة اإلنفاق العام ودراسة ما یتعلق به من مقترحات. -
  تفعیل الرقم الوطني. -
  المیزانیة العامة والتقدیریة. -
  جلنة اإلعالم واألوقاف والشؤون احمللية.) 4

  وتختص باآلتي:
متابعة ملفـات اإلعـالم، األوقـاف، الثقافـة، الریاضـة، وكـل مـا یتعلـق بـاإلدارة  -

  حلیة.الم
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  جلنة الطاقة والشؤون اخلدمية.) 5
ـــــاء، اإلســـــكان،  المواصـــــالت،  ـــــات الـــــنفط، الكهرب ـــــة ملف وتخـــــتص بمتابع

  االتصاالت، الصناعة، الزراعة، الموارد المائیة.
  جلنة الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية.) 6

وتخــتص بمتابعــة ملفــات الصــحة، التربیــة والتعلــیم، التعلــیم العــالي، البیئــة، 
  عمل والتأهیل، الشؤون االجتماعیة.ال
  اللجنة التشريعية وحقوق اإلنسان.) 7

وتختص بصیاغة مشاریع القوانین والقرارات المحالة من المـؤتمر أو رئیسـه 
ــة  ــة اإلداری ــات العــدل وحقــوق اإلنســان والرقاب أو مكتــب الرئاســة، ومتابعــة ملف

  ومكافحة الفساد.
  المادة الثالثة

جنــة عــن ســبعة أعضــاء وال یزیــد عــن عشــرین ال یقــل عــدد أعضــاء كــل ل
  عضوًا وال یجوز أن یكون العضو في أكثر من لجنة واحدة.

  المادة الرابعة
یكـون بكــل لجنــة عــدد ثالثــة مستشـارین یســمیهم مكتــب الرئاســة بنــاًء علــى 
اقتــراح مــن اللجنــة المختصــة علــى أن یراعــى فــي اختیــارهم التخصــص الــدقیق 

  والخبرة العملیة.
  خامسةالمادة ال

یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وعلــى 
  كافة المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام  

  صدر في طرابلس:
  هـ. 1436القعدة/  من ذي/ 4بتاریخ: 

  م. 2015/ أغسطس/ 19الموافق: 
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م. بشأن تكليف ديوان احملاسبة 2015) لسنة 57رقم (

  بفحص وتقييم اإلجراءات املتعلقة ببعض العمليات 
  املالية باملصارف اخلاصة

  املؤمتر الوطني العام
  بعد االطالع على:

 م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر قي  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  م. بشأن دیوان المحاسبة والئحته التنفیذیة.2013) لسنة 19( القانون رقم -
ـــرره المــؤتمر الوطـــــوعلــى مــا ق - ) 232اجتماعــه العــادي رقــم (فــي ام ـــــني العــ

هـــ. الموافـــق  1436ذي الحجـــة/ مــن / 3المنعقــد یـــوم (الخمــیس) بتـــاریخ 
  م.2015/ سبتمبر/ 17

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

ــــوان المحا ــــالحواالت یكلــــف دی ــــات المتعلقــــة ب ســــبة بفحــــص وتقیــــیم العملی
  واالعتمادات المستندیة والمستندات برسم التحصیل بالمصارف الخاصة.

  )2المادة (
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، وعلــى 

  جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  ابلسصدر في طر 
  هـ.1436ذي الحجة/  من/15بتاریخ 

  م.2015/ سبتمبر/ 29الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 58رقم (

  احملكمة العليايف بشأن تعيني مستشارين 
  املؤمتر الوطني العام 

  بعد االطالع على :
  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  ظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.الن -
  م. بشأن المحكمة العلیا وتعدیالته.1982) لسنة 6القانون رقم ( -
  م. بشأن نظام القضاء وتعدیالته.2006) لسنة 6القانون رقم ( -
)المـؤرخ 13/13/13وعلى كتاب السید/ رئیس المحكمـة العلیـا السـابق رقـم ( -

  م).28/01/2015في (
اجتماعـــه العـــادي المعلـــق رقـــم فـــي ا قـــرره المـــؤتمر الـــوطني العــام وعلــى مـــ -

ــــاء بتــــاریخ 233( ــــد یــــوم األربع هــــــ. الموافــــق 1437محــــرم/ال/01) المنعق
  م.2015/أكتوبر/14

  أصدر القرار اآلتي :
  )1المادة (

ــة أســماؤهم مستشــارین  ــداء مــن فــي یعــین الســادة اآلتی ــا ابت المحكمــة العلی
  خلیفة منتهیًا بالسید/ أ. محمد أحمد الخیر:السید/ أ. عبد المولى أحمد 

  
  االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ر.م

  عبد المولى أحمد خلیفة  . أ  1
  مصطفى محمد المحلس   . أ  2
  أبوبكر محمد العباني  . أ  3
  محمد أبوعجیلة دیاب  . أ  4
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  علي أحمد النعاس  . أ  5
  د.موسى الشتیوي النایض  . أ  6
  لح علي معتوقصا  . أ  7
  سالم األمین عبدالسالم بلقاسم  . أ  8
  محمد عبدالسالم الصفراني  . أ  9

  عبدالسمیع محمد البحري  . أ  10
  عاشور نصر سالم  . أ  11
  عبداهللا محمد أبو رزیزة  . أ  12
  سماعیل سالم جهانإ  . أ  13
  أبوبكر محمد سویسي  . أ  14
  محمود میالد الدویس   . أ  15
  هالل عزالدین السنوسي  . أ  16
  لزويعمر عبدالخالق ا  . أ  17
  عبدالقادر عبدالسالم المنشاز  . أ  18
  إبراهیم أنیس بشیة  . أ  19
  صالح الفاتح الحبروش  . أ  20
  مفتاح محمد الخویلدي   . أ  21
  فتحي عبدالسالم سعد  . أ  22
  شعبان میالد سالم  . أ  23
  محمد أحمد صالح أبو سدینة  . أ  24
  عبدالحمید علي الزیادي  . أ  25
  محمود الصید الشریف  . أ  26
  واتيعلي محمد عبدالقادر الت  . أ  27
  عبدالسالم علي صالح الناجح  . أ  28
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  بالنور عاشور جمعة  . أ  29
  محمود امراجع أبو شعالة  . أ  30
  محمود الصغیر أبوعین  . أ  31
  یوسف المرتضى الشاعري  . أ  32
  مفتاح معمر الرویمي  . أ  33
  ناجي محمد علي األمین  . أ  34
  عبدالقادر عوض قدور  . أ  35
  أ.  محمد أحمد الخیر  36

  )2المادة (
الوارد في هذا القـرار أقدمیـة لمـن ذكـر أوًال علـى الـذي یلیـه ال یمنح الترتیب 

وسـتحدد األقدمیــة الحقـًا بالتنســیق فیمـا بــین المحكمـة العلیــا والمجلـس األعلــى 
  للقضاء.

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

  یخالفه.كافة المعنیین به وضعه موضع التنفیذ ویلغى كل ما 
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  هـ.1437محرم/ال/ 01بتاریخ

  م.2015/أكتوبر/14الموافق
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  تصويب قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2015) لسنة 24رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس/ 03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
) 213وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

ـــاریخ  ـــوم األحـــد بت ـــد ی ـــع 26المنعق ـــق  ـ.هـــ 1436/ اآلخـــر/ ربی / 15المواف
  م.2015فبرایر/ 

ث ـــادة األولى من هذا القـرار حیــفي الم وعلى الخطأ المادي الذي وقع سهواً  -
دًال مـن السید/الصـادق ـــــي حسـن حامـدي بـــ/ زینـب شت یدةـــم الســــــورد اس

  أبوعائشة كشیر.
  صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
قبـــل اســـتقالة الســـید/ الصـــادق أبـــو عائشـــة كشـــیر اعتباریـــًا مـــن عضـــویة ت

  المؤتمر الوطني العام.
  )2المادة (

ــًا علــى ا ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب لمفوضــیة العلی
  للتشریعات النافذة بالخصوص.

  )3المادة (
الجریــدة الرســمیة فــي نشـر یو  ،عمـل بهــذا القــرار مـن تــاریخ انقطــاع المعنــيی

  لغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.یو 
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام

  في طرابلسصدر 
  هـ.1436/ اآلخر/ ربیع 26بتاریخ: 

  م.2015/ فبرایر/ 15الموافق: 
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  قرار جملس الوزراء  
  م. 2014)لسنة 130رقم (

  بتقرير حكم يف شأن التدريب
  جملس الوزراء 

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
ـــى القـــانون رقـــم( - ت م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــا 2010) لســـنة 12وعل

 ل.ـــالعم
م. فـي شـأن مـنح  2012) لسـنة 10وعلى قرار المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

 الثقة للحكومة المؤقتة.
م. بإصـدار  2010)لسـنة 595وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة سابقًا رقـم ( -

 الالئحة التنفیذیة لقانون عالقات العمل.
) بتــاریخ 17/17/41قــم(كتــاب وكیـل وزارة الصــناعة للشــؤون العامـة ر  ىوعلـ -

 م.). 06/01/2014(
 م.15/02/2014) بتاریخ 81وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم( -
 م. 2014وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة  -

  قـــرار 
  )1مادة (

%) مـــن صـــافي مرتبـــه بالـــداخل إذا زادت مـــدة 25یمـــنح الموفـــد للتـــدریب (
) ثالثـین یومـًا 30أمـا إذا كانـت مـدة التـدریب ( ،) ثالثین یوماً 30(التدریب عن 

.ففأقل    یحتفظ له بمرتبه كامًال
  )2مادة (

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 
  المعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة.

  جملس الوزراء 
  :صدر في

  ـ.ه1435/ اآلخر/ ربیع 25 
  .م 25/2/2014لموافق ا



  43رقم الصفحة                                                                      )  1دد (ـــالع
  

 قرار جملس الوزراء
  .م 2014) لسنة 161رقم (

  .م 2013) لسنة 492بتعديل حكم يف قراره رقم (
  جملس الوزراء

  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
فـي شـأن مـنح  .م 2012) لسـنة 10ار المـؤتمر الـوطني العـام رقـم (وعلى قر  -

  الثقة للحكومة المؤقتة.
. بتنظـیم عمــل لجــان م 2013) لســنة 492وعلـى قــرار مجلــس الـوزراء رقــم ( -

  .العطاءات وتقریر بعض األحكام بشأنها
" رقـــم ( -  م. 2007) لســـنة 563وعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة "ســـابقًا

  حة العقود اإلداریة وتعدیالتها.الئ بإصدار
  .م2014/ 02/ 02) المؤرخ في 498وعلى كتاب السید/ وزیر العدل رقم ( -
ـــث لســـنة  - ـــي اجتماعـــه االســـتثنائي الثال ـــوزراء ف ـــرره مجلـــس ال ـــى مـــا ق وعل

  م.2014
  ررــــــــق

  )1مادة (
 م.2013) لسـنة 492) مـن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (8یعدل نص المـادة (

  :اآلتيي نصها على النحو بحیث یجر 
  ):8المادة (

(تخـــــتص لجـــــان العطـــــاءات بـــــإجراءات المناقصـــــات العامـــــة والمحـــــدودة 
فیها،  تالالزمة للب اإلجراءاتوالممارسات والمزایدات وفحص العطاءات واتخاذ 
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وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهات والوحدات اإلداریة المنصوص علیهـا 
  ).افي الئحة العقود اإلداریة المشار إلیه

  )2مادة (
كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى  ىیعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـ

  الجهات المعنیة تنفیذه.
  جملس الوزراء

  صدر بتاریخ:
  .ـه 1435/ ىاألول دى/ جما8 

 م.   2014/ 3/ 9الموافق:
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  قرار جملس الوزراء
  .م 2014) لسنة 386رقم (

  بشأن إنشاء جهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية
  جملس الوزراء

  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته. -
لمخــازن وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات وا -

  ا.ــوتعدیالتهم
  بشأن األمن والشرطة.. م 1992) لسنة 10وعلى القانون رقم ( -
بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات . م 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم ( -

  العمل والئحته التنفیذیة.
بشــــأن مكافحــــة الهجــــرة غیــــر . م 2010) لســــنة 19وعلــــى القــــانون رقــــم ( -

  ة.ـــرعیـــالش
فـي شـأن مـنح . م 2013) لسـنة 10تمر الـوطني العـام رقـم (وعلى قرار المـؤ  -

  الثقة للحكومة المؤقتة.
بشــأن ســحب . م 2014) لســنة 23وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  الثقة من رئیس الحكومة المؤقتة.
بشأن اعتمـاد الهیكـل . م 2012) لسنة 145وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( -

  ارة الداخلیة وتنظیم جهازها اإلداري.التنظیمي واختصاصات وز 
بتســمیة وكیــل لــوزارة . م 2014) لســنة 81وعلـى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( -

  الداخلیة وتكلیفه بمهام.
) 4822وعلى كتاب وكیل وزارة الداخلیة والمكلف بتسـییر مهـام الـوزارة رقـم ( -

  م. 2014/ 05/ 13بتاریخ 
ــوزراء فــي اجتما - ــى مــا قــرره مجلــس ال عــه العــادي الســابع عشــر لســنة وعل

  م. 2014
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ــى كت - ـــاب أمــین شـــــوعل ) بتــاریخ 352ؤون مجلــس الــوزراء/ المكلــف رقــم (ــ
  م. 2014/ 05/ 28

  ررــــق
  )1مادة (

ینشــأ بموجــب أحكــام هــذا القــرار جهــاز عــام یســمى (جهــاز مكافحــة الهجــرة 
ة ویتبــع غیــر الشــرعیة) یتمتــع بالشخصــیة االعتباریــة والذمــة المالیــة المســتقل

  وزارة الداخلیة.
  )2مادة (

یكون المقر الرئیسي للجهاز في مدینة (طـرابلس) ویكـون لـه فـروع ومكاتـب 
في المنـاطق التـي تتطلـب ذلـك بقـرار مـن وزیـر الداخلیـة بنـاء علـى عـرض مـن 

  رئیس الجهاز.
  )3مادة (
  :اآلتیةیتولى الجهاز ممارسة االختصاصات 

ط األمنیـة المشـتركة بمـا یكفـل حفـظ األمـن . المشاركة في إعداد وتنفیـذ الخطـ1
  والنظام العام في البالد.

. دراسة ووضع الخطط االستراتیجیة التي مـن شـأنها الحـد مـن ظـاهرة الهجـرة 2
  غیر الشرعیة بدولة لیبیا.

  . إعداد وتنفیذ الخطط األمنیة لمكافحة جرائم تهریب األشخاص والتسلل.3
بیـا ووضـعهم بمراكـز اإلیـواء ومتـابعتهم . ضبط المهاجرین غیـر الشـرعیین بلی4

استكمال اإلجراءات الخاصة بترحیلهم إلـى بلـدانهم األصـلیة بالتنسـیق مـع و 
  الجهات ذات العالقة.

عـداد 5 . توثیق القیودات الخاصـة بالمتسـللین والمهـربین الـذین یـتم ضـبطهم وإ
  قاعدة بیانات بشأنهم.
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البشــر والجریمــة المنظمــة . جمــع المعلومــات والتحــري عــن قضــایا االتجــار ب6
وقضـــایا تهریـــب األشـــخاص والتســـلل وتبویبهـــا وتصـــنیفها والتنســـیق مـــع 

  منیة ذات العالقة لمالحقة الجناة والمتهمین.األجهزة األ
ــر الشــرعیة 7 . إعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بأســباب ظــاهرة الهجــرة غی

دخـال التقنیـة  شر والحـد منهـا واقتـراح تطـویر أسـالیب العمـلبواالتجار بال وإ
  العلمیة الحدیثة للحد من هذه الظواهر اإلجرامیة.

. حصـر وتحدیـد التمركـزات األمنیــة ودراسـة مـا تعانیــه مـن مشـاكل وصــعوبات 8
  معالجتها.بووضع الحلول الكفیلة 

اإلشــراف المباشــر علــى جمیــع الفــروع والمكاتــب ومراكــز اإلیــواء واألقســام . 9
ــه وتنســیق ــى تحقیــق األهــداف  والتمركــزات التابعــة ل جهودهــا وتوجیههــا إل

  والواجبات المسندة للجهاز.
. متابعــــة األقســــام والتمركــــزات الصــــحراویة بشــــأن تســــییر دوریــــات راكبــــة 10

متـداد الطـوق المكافحة الهجـرة غیـر الشـرعیة والتهریـب بصـفة عامـة علـى 
  ي.ــانــالث

مكوناتـه والتفتـیش  . القیام بمباشرة األعمال اإلداریـة الیومیـة للجهـاز بكافـة11
للتأكــد مــن قیــامهم بواجبــاتهم والتــزامهم بمــا  ،علــى التــابعین لــه ومتــابعتهم

  تفرضه القوانین واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
. العمل على توفیر كافـة الوسـائل والوسـائط الفنیـة والحدیثـة التـي یحتاجهـا 12

  الجهاز في سبیل تنفیذ مهامه المكلف بها.
داد خطة سنویة لتدریب العناصر التابعین له والرفع مـن مسـتوى األداء . إع13

  األمني والوظیفي لدیهم في دورات محلیة وخارجیة.
. حضــــور الملتقیــــات والنــــدوات واالجتماعــــات المحلیــــة والعربیــــة والدولیــــة 14

المتعلقة بمكافحة ظـاهرتي الهجـرة غیـر الشـرعیة وتهریـب األشـخاص وأمـن 
  دود.ــــالح
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والتعـاون مـع الجهـات  ،لتنسیق مع األجهزة األمنیة اإلقلیمیة ذات العالقة. ا15
بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات العربیـــة والدولیـــة مـــن أجــــل  ،العربیـــة المنـــاظرة

مكانیـاتهم فـي مجـال التصـدي والحـد مـن الظــواهر  االسـتفادة مـن خبـراتهم وإ
  اإلجرامیة المذكورة.

  فقًا للتشریعات النافذة.. أیة مهام أخرى تسند إلیه أو یختص بها و 16
  )4مادة (

یجــب علــى الجهــاز عنــد تنفیــذ اختصاصــاته مراعــاة النصــوص التشـــریعیة 
ومراعــاة مــا تــنص علیــه المعاهــدات  ،والمواثیــق والمعاهــدات بحقــوق اإلنســان
  الدولیة التي تكون دولة لیبیا طرفًا فیها.

  )5مادة (
  لیة.یكون للجهاز رئیس یصدر بتكلیفه قرار من وزیر الداخ

  )6مادة (
یتولى رئـیس الجهـاز تسـییر العمـل واإلشـراف المباشـر علـى مكونـات هیكلـه 

  :یأتيالتنظیمي، وله على وجه الخصوص ما 
حالتهـا إلـى وزارة الداخلیـة 1 . اقتراح اللوائح اإلداریة والمالیة والفنیـة للجهـاز وإ

  التخاذ اإلجراءات بشأنها وفقًا للتشریعات النافذة.
رارات المتعلقــة بالشــؤون الوظیفیــة للعــاملین بالجهــاز فــي حــدود . إصــدار القــ2

  الصالحیات المقررة المنصوص علیها في التشریعات النافذة.
. اقتــراح القــرارات المتعلقــة بالمهــام الرســمیة والــدورات التدریبیــة فــي الــداخل 3

  والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقًا ألحكام التشریعات النافذة ذات العالقة.
  . إعداد مشروع المیزانیة والحساب الختامي للجهاز.4
  . تمثیل الجهاز أمام القضاء وفي صالته مع الغیر.5

  )7مادة (
تكـون للجهــاز میزانیــة مســتقلة تعــد وفقــًا للــنظم المحاســبیة للدولــة المعمــول 

  وتبدأ السنة المالیة للجهاز مع بدایة السنة المالیة للدولة.،بها
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  )8مادة (
ــة بالدولــةیكــون للجهــا ــة العامل  ،ز حســاب مصــرفي بأحــد المصــارف الوطنی

  تودع فیه األموال ویتم الصرف منه وفقًا ألحكام التشریعات النافذة.
  )9مادة (

  تتكون الموارد المالیة للجهاز من:
  . ما یخصص له في المیزانیة العامة للدولة.1
  . أیة موارد أخرى یرخص له بالحصول علیها.2

  )10مادة (
ي الجهــــاز اإلدارة العامــــة للهجــــرة غیــــر الشــــرعیة التابعــــة لــــوزارة تــــدمج فــــ

اإلدارة المــذكورة بــذات أوضــاعهم  والداخلیــة، كمــا ینقــل للعمــل بالجهــاز منتســب
  الوظیفیة، على أن یصدر وزیر الداخلیة القرارات الالزمة لذلك.

  )11مادة (
م یتـــولى دیـــوان المحاســـبة فحـــص ومراجعـــة حســـابات الجهـــاز  وفقـــًا ألحكـــا

  التشریعات النافذة.
  )12مادة (

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدروه، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 
  المختصة تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  جملس الوزراء
  صدر في: 

  هـ. 1435/ شعبان/ 6
          م. 2014/ 6/ 4الموافق: 
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  ار جملس الوزراءرق
  .م 2014) لسنة 410رقم (

  ملفات الرد والتعويض تسلمديد فرتة بتم
  عن الوحدات اإلنتاجية واخلدمية املزحوف عليها

  جملس الوزراء
  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  تعدیالتهما.و 
شـأن مـنح الثقـة ب .م2012) لسـنة 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقـم -

  للحكومة المؤقتة.
بشـأن مـنح الثقـة  .م 2014) لسـنة 23على قرار المؤتمر الوطني العام رقـم( -

  لرئیس الحكومة المؤقتة.
 .م 2007) لســـنة 991) رقـــم ((ســـابقاً  ةوعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــ -

ــالتعویض عــن الوحــدات  بشــأن األســس و الضــوابط واإلجــراءات الخاصــة ب
  .ةمیالدی 1978اإلنتاجیة التي تم الزحف علیها من المنتجین سنة 

ــم ( - ــوزراء رق ــرار مجلــس ال ــى ق ــرة  .م2013) لســنة 198وعل ــد فت  لمســتبتمدی
  عن الوحدات اإلنتاجیة و الخدمیة المزحوف علیها. ملفات الرد والتعویض

لمــــــؤرخ فــــــي ا) 1855رقــــــم ( هوعلــــــى مــــــا عرضــــــه وزیــــــر العــــــدل بكتابــــــ -
  م.30/4/2014

وعلـــى مـــا قـــرره مجلـــس الـــوزراء فـــي اجتماعـــه االســـتثنائي الخـــامس لســـنة  -
  م.2014

) بتـــــــاریخ 397وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم ( -
  م.18/6/2014
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  ررـــــق
  )1ة(دما

ملفــات الــرد والتعــویض عــن الوحــدات اإلنتاجیــة والخدمیــة  تســلمفتــرة  دتمــد
مـن  لمدة ستة أشـهر اعتبـاراً  ةمیالدی 1978المزحوف علیها من المنتجین سنة

  تاریخ صدور هذا القرار.
  )2(مادة

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 
  المختصة تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  جملس الوزراء
  صدر في:

  .ـه 1435/شعبان/24
  م.22/6/2014موافق:
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  وزراءقرار جملس ال
  بتعديل حكم  ةميالدي2014) لسنة 411رقم (

  .م 2012) لسنة59للقانون رقم ( بالالئحة التنفيذية
  بشأن نظام اإلدارة احمللية

  جملس الوزراء:
  و تعدیالته. بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  بشأن نظام اإلدارة المحلیة. .م2012لسنة ) 59وعلى القانون رقم( -
شـأن مـنح الثقـة ب .م2012) لسـنة 10مؤتمر الوطني العام رقـم(وعلى قرار ال -

  للحكومة المؤقتة.
م. بشــأن ســـحب 2014) لســنة 23وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم( -

  الثقة من رئیس الحكومة المؤقتة.
ـــم (  - ـــس الـــوزراء رق ـــرار مجل ـــى ق ـــ 2013) لســـنة 130وعل بإصـــدار  ةمیالدی

بشـــأن نظـــام اإلدارة  .م 2012) لســـنة 59الالئحـــة التنفیذیـــة للقـــانون رقـــم(
  ة.ــــــالمحلی

وعلــى كتــاب وكیــل وزارة الحكــم المحلــي لشــؤون المجــالس المحلیــة المكلــف  -
  م.11/5/2014) المؤرخ في 3290بمهام تسییر الوزارة رقم (

وعلـــى مـــا قـــرره مجلـــس الـــوزراء فـــي اجتماعـــه االســـتثنائي الخـــامس لســـنة  -
  م.2014

  م.18/6/2014) بتاریخ 385ن مجلس الوزراء رقم(وعلى كتاب أمین شؤو -
  ررــــق

  )1مادة(
 .م2012) لســنة 59) مــن الالئحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم(95تعــدل المــادة (

  :اآلتيالمشار إلیه بحیث یجرى نصها على النحو 
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  )95مادة (
  متطلبات الشفافیة

ات وحـدات تلتزم إدارة المشروع أو الشریك في حالة الشـراكة بمراعـاة توجیهـ
تصــدرها نتیجــة لتقــاریر المتابعـــة قـــد  اإلدارة المحلیــة والتعلیمــات العامــة التــي

خفاء المعلومات عن منـدوبي وحـدات اإلدارة إوتلتزم بالشفافیة وعدم  ،المیدانیة
  ة.ـــــالمحلی

كمــا تلتــزم بتقــدیم أي معلومــات أو وثــائق أو مســتندات أو كشــوف حســابات 
اإلدارة المحلیـــة فـــي أي وقـــت ألغـــراض متابعـــة  أو تقـــاریر قـــد تطلبهـــا وحـــدات

  ذ)ـــــالتنفی
  )2مادة(

نشـر ، ویوعلـى الجهـات المعنیـة تنفیـذه ،من تاریخ صـدوره ریعمل بهذا القرا
  في الجریدة الرسمیة.

  جملس الوزراء
  صدر في:

  .ـه1435/شعبان/24
 م.22/6/2014الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  .م 2014) لسنة 415رقم (

  بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
  جملس الوزراء 

  اإلعالن الدستوري وتعدیالته.على بعد االطالع  -
وعلى قـانون النظـام المـالي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات و المخـازن  -

  ا.موتعدیالته
شـــــأن نظـــــام اإلدارة المحلیـــــة ب. م 2012) لســـــنة 59وعلــــى القـــــانون رقـــــم( -

  ه.ــــــتوتعدیال 
فــي شــأن مــنح . م2012) لســنة 10علـى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم (و  -

  الثقة للحكومة المؤقتة.
بإنشــــاء بعــــض . م 2013) لســــنة 180وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم( -

  البلدیات وتعدیالته.
بتعـدیل حكـم فـي قـراره . م2013) لسـنة 540وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( -

  اء بعض البلدیات.بإنش. م 2013) لسنة 180رقم(
بإنشاء بعـض البلـدیات . م2013) لسنة 654وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( -

  وتقریر حكم.
وعلــــى كتــــاب وكیــــل وزارة الحكــــم المحلــــي المكلــــف بتســــییر مهــــام الــــوزارة  -

  م. 04/05/2013) بتاریخ 3410رقم(
االســـتثنائي الخـــامس لســـنة  اجتماعـــهوعلـــى مـــا قـــرره مجلـــس الـــوزراء فـــي  -

  ..م 2014
ـــف رقـــم( - ـــى كتـــاب أمـــین شـــؤون مجلـــس الـــوزراء، المكل ) بتـــاریخ 386وعل

  م.18/06/2014
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  ررــــق
  )1مادة(

تدمج البلـدیات المـذكورة فیمـا بعـد بحیـث تصـبح بلدیـة واحـدة تسـمى((بلدیة 
  الزاویة)) و البلدیات المدمجة هي:

  بلدیة الزاویة الشرق. -1
  بلدیة الزاویة المركز. -2
  ة الشمال.بلدیة الزاوی -3

  )2مادة(
، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات ورهتاریخ صد من یعمل بهذا القرار

  وینشر في الجریدة الرسمیة. المعنیة تنفیذه،
  جملس الوزراء

  صدر في:
  هـ.1435/ شعبان/ 24

  م. 2014/ 6/ 22الموافق 
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  قرار  جملس الوزراء
  م. 2014) لسنة 430رقم (

  م. بشأن 2014لسنة  )37بإلغاء القرار رقم (
  إنشاء غرفة للعمليات األمنية املشرتكة مبناطق اجلنوب

  جملس الوزراء
  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
م. بشـأن الخدمـة فـي القـوات المسـلحة  1974) لسنة 40وعلى القانون رقم( -

  وتعدیالته.
  األمن والشرطة. م. بشأن إصدار قانون 1992لسنة  10وعلى القانون رقم -
ـــم( - ـــى القـــانون رق شـــأن بم. بتقریـــر بعـــرض األحكـــام  2012) لســـنة 11وعل

  صالحیات المستویات القیادیة بالجیش اللیبي.
شـأن مـنح الثقـة بم. 2012 ) لسـنة10مؤتمر الوطني العام رقـم(وعلى قرار ال -

  للحكومة المؤقتة.
بشــأن ســـحب  م.2014) لســنة 23وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم( -

  الثقة من رئیس الحكومة المؤقتة.
ــوزراء رقــم( - ــرار مجلــس ال ــى ق م. بشــأن إنشــاء غرفــة  2014) لســنة 37وعل

  وب.نللعملیات األمنیة المشتركة بمناطق الج
ــم( - ــي رق ــى للجــیش اللیب ــد األعل ــاب مــدیر مكتــب القائ ــاریخ 767وعلــى كت ) بت

  م. 17/3/2014
ماعـــه االســـتثنائي الخـــامس لســـنة وعلـــى مـــا قـــرره مجلـــس الـــوزراء فـــي اجت -

  م. 2014
ـــف رقـــم( - ـــى كتـــاب أمـــین شـــؤون مجلـــس الـــوزراء المكل )  بتـــاریخ 398وعل

  م.. 18/6/2014
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  قــــــرر
  )1مادة(

م. بشــأن إنشــاء غرفــة  2014) لســنة 37یلغــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (
عامـة العملیات األمنیة بمنطقـة الجنـوب وتتـولى وزارة الـدفاع ورئاسـة األركـان ال

  اتخاذ اإلجراء الالزم لذلك.
  )2مادة(

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 
  المختصة تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  جملس الوزراء
  خ:صدر بتاری

  هـ. 1435/شعبان/28
  م.2014/ 6/ 26
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  قرار جملس الوزراء
  .م 2014) لسنة 431رقم (

  بشان تشكيل جلنة وحتديد مهامها
  جملس الوزراء

  : بعد االطالع على
 .هاإلعالن الدستوري  وتعدیالت -
والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن للدولــة ام المــالي ظــوعلــي قــانون الن -

 وتعدیالتهما .
ــى قــرار - شــأن مــنح ب .م 2012) لســنة 10المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( وعل

 المؤقتة.الثقة للحكومة 
بشــأن ســحب  .م 2014لســنة  )23وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

 الحكومة المؤقتة . الثقة من رئیس
) المـؤرخ 2349وزراء رقـم (الـوعلى كتاب مـدیر مكتـب أمـین شـؤون مجلـس  -

 م.08/5/2014
ســـتثنائي الخـــامس لســـنة اال اجتماعـــهرره مجلـــس الـــوزراء فـــي قـــ علـــى مـــاو  -

 .ةمیالدی 2014
  ـــــررقـــ

  )1مـادة(
  -افق وعضویة كل من:ر سكان والمل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة اإلتشك

  عضوین             سكان والمرافق بطرابلس    إلمندوبان عن قطاع ا -
  عضواً                       مندوب عن مصلحة التخطیط العمراني    -
  عضواً                   مندوب عن مراقبة الخدمات المالیة بطرابلس  -
  عضواً                        مندوب عن مصلحة أمالك الدولـــــــــــــة   -
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  عضواً                                  مندوب عن وزارة الداخلیــــــــة    -
  عضواً                           مندوب عن غرفة التجــــــارة والصناعة  -

  )2مـــادة (
) مــن هــذا القــرار دراســة ومراجعــة 1اللجنــة المشــكلة بموجــب المــادة ( ىتــولت

الـــرخص  بوصــفها ملحقــًا ألصــحابالنقابــات المهنیــة  الكشــوفات المحالــة مــن
  أحقیتهم في المنح المقرر صرفها .ومدى والعمالة بسوق الثالثاء 

  )3مادة (
  -: تيعلى النحو اآلتكون آلیة عمل اللجنة 

ات ذســكان والمرافــق والجهــات ة  بالتنســیق مــع وزیــر اإلئــیس اللجنــر  ىیتــول -
مـن اللجنـة لقبـول طلبـات المـواطنین والنمـاذج  ثالثـة أعضـاء العالقة تفریغ

  .على اللجنة لعرضهاتنظیمها و والمستندات المطلوبة 
تقدم إلیها فـي مـدة أقصـاها أسـبوع مـن  التياللجنة البت في الطلبات  ىتتول -

  رض .غالنموذج المعد لهذ ال ىتاریخ تقدیم الطلبات عل
یــتم  عشــر یومــاً  ةتتضــمن توصــیات اللجنــة كــل خمســ یــتم إعــداد محاضــر  -2

رض غـالمختصـة ل لـإلداراتوالمرافق بطرابلس وتحـال  سكاناإل اعتمادها من
  إتمام إجراءات الصرف .

لتأكـد مـن عـدم ازدواج لیكون صرف المـنح بعـد التحقـق مـن الـرقم الـوطني  -3
  خرى للمستهدف منحهم المنح .أو وظائف أ نشاطات و وجودأالصرف 

ــدم تقریرهــا النهــائي فــي مــدة ال -4 ــة أعمالهــا وتق تتجــاوز أربعــة  تنهــي اللجن
  .أشهر من تاریخ إصدارها القرار

  )4مــــادة (
فــات لالخــرائط والوثــائق والم علــىتعتمــد اللجنــة إلثبــات األحقیــة فــي المــنح 

الشـعبیة  اللجنـة بموجـب قـرار أمـین سـابقاً اللجنة المشـكلة  عتمدت علیهاا يالت
بشـــــأن تشـــــكیل لجنـــــة تقـــــدیر  .م 2009) لســـــنة454العامـــــة للمرافـــــق رقـــــم (
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ة العامـــة بمنطقـــة ســـوق عـــالتعویضـــات عـــن العقـــارات المنـــزوع ملكیتهـــا للمنف
  .اءـــالثالث

  )5مادة (
خلیــة تــأمین اللجنــة اســكان والمرافــق وبالتنســیق مــع وزارة الدتتــولى وزارة اإل

  فترة أعمالها. طوالایتها وحم
  )6مـادة (

  ضرورة لالستعانة به إلنجاز أعمالها. ىللجنة االستعانة بمن تر 
  )7مادة (

فـاة مالیـة شـهریة لـرئیس وأعضـاء اللجنـة وفریـق حمایتهـا ومـن أتصرف مك
  -: یأتيلما  تم االستعانة بهم وفقاً 

 .اً ــریـــار شهـــــدین )1200( اللجنةرئیس  -
.1000للجنة (أمین سر ا -  ) دینار شهریًا
.1000األعضــــــــاء ( -  ) دینــــــار شهــــریـــًا
.800المستعان بهم ( -  ) دینــــــــــار شهریًا
.500أفراد الحمــایة ( -  ) دینـــــار شهریـــــًا

 )8مادة(
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  نیة تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.الجهات المع
  جملس الوزراء

  صدر بتاریخ 
  هــ. 1435/ شعبان/ 28

  م. 26/6/2014الموافق 
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   قرار جملس الوزراء
  م. بإضافة حكم  2015) لسنة 44رقم (

  م. 2012) لسنة 50التنفيذية للقانون رقم (لالئحة 
  السجناء السياسيني الصادرة بقرار ن تعويض أبش

  .م 2013) لسنة 513رقم (الوزراء  جملس
  

  جملس الوزراء:
  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
. بشـــــأن تعـــــویض الســـــجناء م 2012) لســـــنة 50وعلـــــى القـــــانون رقـــــم ( -

  ن.ـــیاسیـــالسی
بشــأن إعــالن  م. 2014) لســنة 44وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  امة وتكلیف رئیس حكومة إنقاذ وطني.حالة النفیر والتعبئة الع
ــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( - شــأن مــنح ب. م 2014) لســنة 46وعل

  لثقة لحكومة اإلنقاذ الوطني.ا
بإصــدار الالئحـــة  م. 2013) لســـنة 513وعلــى قــرار مجلـــس الــوزراء رقــم ( -

بشـــأن تعــــویض الســــجناء  م. 2012) لســــنة 50التنفیذیـــة للقــــانون رقـــم (
  ن.ـــیالسیاسی

بتفویض وزیـر العـدل  م. 2014) لسنة 201وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( -
  في بعض االختصاصات.

ــوزراء رقــم ( -  م. 2012) لســنة 1وعلــى قــرار النائــب األول لــرئیس مجلــس ال
  بإعادة تشكیل فریق قانوني.

ـــــوزراء  - ـــــس ال ـــــین شـــــؤون مجل ـــــاب أم ـــــى كت ـــــم (وعل ـــــي 57رق ـــــؤرخ ف ) الم
  م.8/3/2015
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  ررــــق
  )1مادة (

) لســـنة 50تضـــاف مـــادة جدیـــدة ألحكـــام الالئحـــة التنفیذیـــة للقـــانون رقـــم (
ین الصـــادرة بقـــرار مجلـــس ی، بشـــأن تعـــویض الســـجناء السیاســـةمیالدیــ 2012

) مكـرر یجــري 7المشـار إلیــه، تحـت رقــم ( .م 2013) لســنة 513الـوزراء رقـم (
  :اآلتينصها على النحو 

الصـلح للفریـق القـانوني طلبـات یم ) مكـرر ( یكـون آخـر موعـد لتقـد7مادة (
  )..م 31/5/2015یوم 

  )2مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه.

  جملس الوزراء
  صدر في:

  .ـ.ه 1436/ ىاألول ى/ جماد25 
  .هـ 16/3/2015الموافق 
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  قرار الس األعلى للقضاء 
  2014)لسنة  45رقم( 

  كمة ونيابة القواسم اجلزئيتنيبإنشاء حم
  الس األعلى للقضاء 

 2011/ 8/ 3بعد االطالع على اإلعـالن الدسـتوري المؤقـت الصـادر بتـاریخ  -
  وتعدیالته.

  بشأن نظام القضاء ، وتعدیالته. 2006) لسنة 6وعلى القانون رقم ( -
ة بإنشـاء محكمـ 2014) لسـنة 13وعلى قرار المجلس األعلى للقضـاء رقـم ( -

ونیابــة اســتئناف غریــان وتعــدیل دائــرة اختصــاص محكمــة ونیابــة اســتئناف 
  ة.ــــــزاویـــال

ت القضــائیة رقــم آلجنــة إدارة التفتــیش علــى الهیــرئــیس وعلــى كتــاب الســید  -
  ).1995( 1424/ 5/ 14) المؤرخ في 335(

) المـؤرخ فــي 497وعلـى كتـاب السـید رئــیس محكمـة غریـان االبتدائیــة رقـم ( -
26 /9/ 2012.  

وعلـــى محضـــر اجتمـــاع المجلـــس األعلـــى للقضـــاء العـــادي الســـادس لســـنة  -
  .2014/ 4/ 9 -8 -7المنعقد بتاریخ  2014

  رار ـــق
  )1( مادة

ـــة تســـم ـــدائرة اختصـــاص  ىتنشـــأ محكمـــة جزئی محكمـــة القواســـم الجزئیـــة ب
ویتحدد اختصاصها بـدائرة القواسم محكمة غریان االبتدائیة یكون مقرها منطقة 

  .ص مركز األمن الوطني القواسم اختصا
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  )2مادة (
محكمــة القواســم  بدائریــةتنشــأ نیابــة جزئیــة تســمى نیابــة القواســم الجزئیــة 

البتدائیـــة یكـــون مقرهـــا منطقـــة القواســـم ویتحـــدد االجزئیـــة تتبـــع نیابـــة غریـــان 
  اختصاصها بدائرة محكمة القواسم الجزئیة.
  )3مادة(

األولــى والثانیــة مــن  تینا فــي المــادتباشــر المحكمــة والنیابــة المشــار إلیهمــ
) 2014/2015القضـائیة المقبلـة ( السـنة أحكام هذا القرار أعمالهمـا مـع بدایـة

ونیابـة محكمـة والتي دخلت فـي اختصـاص  المتداولةوتحال الدعاوى والوقائع 
تــم التصــرف فیهــا  لیهمــا مــالم  تكــن قــد حجــزت للحكــم أوإالقواســم الجــزئیتین 

  بحسب األحوال.
  )4مادة(

  على الجهات المختصة تنفیذ هذا القرار ویلغى كل حكم یخالف أحكامه.
  الس األعلى للقضاء 

  هـ.1435/ رجب/ 06 صدر بتاریخ
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م. 2015) لسنة 8رقم (

  جلنة قيد حمرري العقود
لعقود وتعدیله م. بشأن محرري ا1993لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم  -

  والئحته التنفیذیة.
 والمستندات المرفقة بها الدالة على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن ىوعل -

  توافر الشروط المطلوبة قانونا للقید.
هـ. الموافق  1436/ شعبان/ 23د بتاریخ ـنة القیــماع لجــر اجتــى محضـوعل -

  م.2015/  6/ 10
م. الموافق  1436/ ذي الحجة/21د بتاریخ ر اجتماع لجنة القیـوعلى محض -

  م.  2015/ 10/ 5
  ررتـق

  )1(مادة
في طلبات مساعدي محرري العقود الذین أنهوا المدة القانونیة  تتأجیل الب -

إلى حین تنظیم عمل اللجنة ومراجعة جمیع الطلبات التي تم قیدها في 
  السابق من خالل الرقم الوطني.

  )   2(مادة
بدالغني ارحومة محمد محرر عقود بمحكمة استئناف سبها ینقل السید/ ع -

  عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. ةللعمل محرر 
عقود بمحكمة استئناف  ةتنقل السیدة/ نادیة أحمد الهادي بریبش محرر  -

  عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها. ةبنغازي للعمل محرر 
عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل  ةعقیلة محرر  تنقل السیدة / أمینة فرج -

  عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها. ةمحرر 
ینقل السید/ یونس میالد محمد یونس محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس  -

  للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
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صباح محرر عقود بمحكمة ینقل السید/ عبد الرحیم محمد عبد الرحیم م -
استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على 

  ه.ـــــطلب
ینقل السید/ نبیل سعد صالح الخوخي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس  -

  للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  )3(مادة

السیدة/  عقود مساعد بمكتب ةمحرر السیدة/محبوبةإبراهیم المبروك  تنقل -
بمكتب السید/طالل سالم  ةعقود مساعد ةهاجر معتوق علي للعمل محرر 

  علي حریز بناء على طلبها.
  )4مادة(

  -هم بناء على طلباتهم وهم:ؤ یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسما -
  ابلس.محرر عقود بمحكمة استئناف طر    د     ـ.مریم الفرجاني رمضان سعی1
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. ائدة غیث علي القمودي          .ع2
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  محمد              .علي سالم علي3
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. .هشام الفیتوري أحمد               4
  محكمة استئناف طرابلس.محرر عقود ب د السیفاو العربي        ـ.عماد محم5
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس.   .سمیرة محمد أمحمد كني         6
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس .   سالم محفوظ سالم جویلي        .7
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    .حمزة علي عبد الرزاق الجمل    8
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.   .محمد عمر عبد السالم البوعیسي9

  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.  محمد محمد رحاب        إ.علي 10
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.   راهیم المبروك أحمد خلیفة    .إب11
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  سام عاشور الفقي             .و 12
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  ح عقیلة     محمد المختار صال.13
  طرابلس. محرر عقود بمحكمة استئناف  ار بن عروس  ـأحمد المخت .خالد14
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  ول أبوعجیلة         ــم البهل.باس15
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. اطي     ـــلمبروك ضو أحمد القم.ا16
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  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة. ید بغني       ــالح خلیفة سعص - 17
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  یوسف عمرو خلیفة امطاوع    - 18
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.   عز العرب عزام الوحیشي      - 19
  ة .محرر عقود بمحكمة استئناف مصرات عبدالسالم خلیفة محمد زیتون   - 20
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. مصطفى عیسى المبروك         - 21
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. حمد عبدالسالم قریرة عبداهللا  ام - 22
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.   عبدالسالم أحمد محمد المیري  - 23
  استئناف طرابلس.محرر عقود بمحكمة   نوح محمد نوح زاویة            - 24
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  عادل بشیر أبوعائشة           - 25
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    عبدالباسط الشیباني علي     - 26
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. اح الزوام  ـعبدالباسط محمد مفت - 27
   طرابلس. ر عقود بمحكمة استئنافمحر    ح عبدالسالم      ـمحمد السائ - 28

  )5مادة (
        - كال حسب األسباب المبینة قرین كل اسم : ترفض طلبات النقل لمحرري العقود

رفض طلب النقل المقدم من محرر العقود السید / أبوبكر عبدالسالم بن  -1
زاید المقید بمحكمة استئناف مصراتة للنقل إلى محكمة استئناف الخمس 

طلبه وعلى المعني مراجعة فرع التفتیش بالمحكمة المذكورة وتقدیم بناء على 
أسباب تبرر عدم قیامه بمباشرة العمل محرر عقود خالل المدة القانونیة 

م. بشأن محرري 1993لسنة  2من القانون رقم  36طبقًا لنص المادة 
  ود.ــــــــــالعق

مبینة قرین اسم رفض طلبات نقل محرري العقود من محاكم االستئناف ال -2
/ج) من القانون رقم 8كل منهم إلى محكمة استئناف طرابلس عمًال بالمادة (

م. بشأن محرري العقود وذلك لعدم احتیاج محكمة استئناف 1993لسنة  2
  - طرابلس لمحرري عقود جدد وهم :

  السید / خالد عبداهللا صقر من محكمة استئناف الزاویة.- أ
  أبو جریدة من محكمة استئناف الخمس.السید / سعد عبداهللا محمد -ب
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  السید/ أحمد بلعید فرج الشمندي من محكمة استئناف الخمس. - ج
  )6مادة (

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر في 
  الجریدة الرسمیة.

  
        املستشار                                                       يعتمد             

  حممود حممد الكيش                                حممد القليبإمصطفى   
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم                         وزير العدل         
  

  هـ . 1437/صفر/ 11:الموافق
  م . 2015 /23/11:اعتمد بتاریخ
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  ي العقودقرار جلنة قيد حمرر
  ةميالدي2015لسنة  )9رقم (

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود  1993لسنة ) 2(بعد االطالع على القانون رقم  -

  وتعدیله والئحته التنفیذیة.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.
ــــــــى محضــــــــروع - ــــــــم ل ــــــــد رق ــــــــة القی ــــــــاریخ )1( اجتمــــــــاع لجن ــــــــع /4 بت  ربی

  م.15/12/2015هـ.الموافق 1437األول/
  ررتـق

  )1مادة (
ینقل السید/سالم محمد عبدالسالم محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس  -

  للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
كمة استئناف مصراتة للعمل فرج محرر عقود بمح يینقل السید/مصطفى عل -

  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
ینقل السید/عمران أحمد عبدالسالم محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة  -

  للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
ینقل السید/عصام عمرعبدالقادر محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة  -

  عمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.لل
عقود بمحكمة استئناف سبها  ةتنقل السیدة/ زینب المبروك یونس محرر  -

  عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها. ةللعمل محرر 
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  )2مادة(
بمكتـب السـیدة/  اً عقـود مسـاعد ینقل السید/طارق أحمـد الطـاهر زامونـة محـرر -

بمكتـب السـید/ ولیـد خلیفـة  اً د الخنجاري للعمل محـرر عقـود مسـاعدهناء میلو 
  المقفول بناء على طلبه.

بمكتـب السـید/  اً ینقل السید/عبد الكبیر عطیة عبد الكبیر محـرر عقـود مسـاعد -
بمكتــب الســید/ عمــر  اً خلیفــة مصــباح المقطــوف للعمــل محــرر عقــود مســاعد

  امحمد القشطي بناء على طلبه . وءض
بمكتــب الســید/ حمــد  اً ســید/أحمد مــؤمن ســلیمان محــرر عقــود مســاعدینقــل ال -

بمكتـب السـید/ منصـور سـالم  اً عبدالسمیع القاسي للعمل محرر عقـود مسـاعد
  منصور بناء على طلبه.

  )3مادة(
  -قید السادة محرري العقود اآلتیة اسماؤهم بناء على طلباتهم وهم : ىیلغ -
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس..مراد مفتاح علي القیلوشي           1
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.               ب.صالح عبدالسالم زبی2
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       جر خلیفة القراضي         .ها3
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.                 .أسماء میالد علي  4
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    الني            یمن حسین الكیأ.5
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.        حمد عمر أبوسالم    میمة أأ.6
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.        .محمد الهادي خلیل          7
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.         .مصباح سعد مصباح        8
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.         ر الدین عبداهللا العاشق      .نو 9

  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.           حمد         .فاتن علي أ10
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  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.     د محمد مسعود          .محمو 11
  ود بمحكمة استئناف طرابلس.محرر عق       .زهرة عبداهللا المبسوط        12

  )4مادة (
بمكتـــب  اً یلغــى قیــد الســید/نجیب عبـــداهللا احمیــد مفتــاح محـــرر عقــود مســاعد -

  السید/خالد عمر أحمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
بمكتــب  ةعقــود مسـاعد ةیلغـى قیـد السیدة/ضــاویة محمـد ساســي الیسـیر محـرر  -

  تئناف طرابلس بناء على طلبها.أحمد غربال بمحكمة اس ىالسیدة/ لیل
  )5مادة (

یعمـل بهـذا القــرار مـن تـاریخ اعتمــاده مـن قبــل السـید وزیـر العــدل وینشـر فــي 
  الجریدة الرسمیة.

        املستشار                                                      يعتمد             
  حممود حممد الكيش                               حممد القليبإمصطفى   

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم                         وزير العدل         
  

  هـ.1437/ربیع األول/18الموافق:
  .م29/12/2015اعتمد بتاریخ: 
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  ويب خطأـتص
) مـــن الجریـــدة الرســـمیة للســـنة الرابعـــة المـــؤرخ فـــي 5ورد خطـــأ بالعـــدد رقـــم(

لسـنة  )9( رقـم قـانونال بخصـوص 17/11/2015هـ،الموافق:1437محرم/ال/5
م.والخطـأ 2015 لسـنة م.بشأن جداول مخصصات المیزانیة العامة للدولة2015

في كتابة األرقام الحسابیة بطریقة معكوسة مقـروءة مـن الیمـین إلـى الشـمال  ورد
وكـان الخطـأ علـى  .253-252-251رقـام أل في الصـفحات التـي تحمـل ا وذلك 
  اآلتي: النحو

  المـــادة األولى
ــــغ وقــــدره( یجــــوز ــــار 000،738،982،42إنفــــاق مبل ــــان وأربعــــون ملی  اً ) اثن

وثالثـون ألـف دینـار طبقـًا  وثمانیـة وسـبعمائة اً وتسعمائة واثنان وثمانون ملیون
ت والجهــات آللجــدول المبــین أدنــاه واألغــراض الــواردة بــه لكافــة الــوزارات والهیــ

  .م2015 والمؤسسات العامة خالل السنة
  )1جدول رقم (

  م2015ميزانية  -ملخص جدول خمصصات
  المبلغ المخصص بالدینار  البیان  الباب

  000،684،990،18  في حكمھا المرتبات وما  الباب األول

  000،054،351،6  النفقات التسییریة  الباب الثاني

  000،000،641،6  مشروعات وبرنامج التنمیة  الباب الثالث

  000،000،000،11  وموازنة األسعار الدعم  الباب الرابع
یــتم إعــادة توزیــع مخصصــات البــاب األول حســب النتــائج النهائیــة للــرقم * 

  الوطني لكل قطاع.
  المادة الثانیة

م. 1986لسـنة )15یغطى قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم (
لنفطیــة ثالثمائــة ملیــون دینــار مــن اإلیــرادات ا )000،000،300بمبلــغ وقــدره (

  ).2وفقًا للجدول رقم (
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  ) 2جدول رقم (
  المبالغ المخصصة  البیان  ت
  000،000،000،13  إجمالي الموارد النفطیة  1
  000،000،300  الدین العام  2
  000،000،700،12  صافي الموارد النفطیة  3

ـــغ المخصــص للــدین العـینفــق المبلــ*  ـــام وفقــًا للتوزیــع المحــدد بالجــــ دول ـــ
  ).3رقم (

  ) 3جدول رقم (
  مخصص الدین  الجهة  ت
صندوق الضمان   1

  االجتماعي
000،000،300  

  
  000،000،300    اإلجمالي

  المـــادة الثالثة
إلیـرادات االنفقات المبینة بالمـادة األولـى مـن هـذا القـانون جزئیـًا مـن  ىتغط

المتبقـــي  ءم. كمـــا یغطـــى الجـــز 2015المالیـــة المتوقــع تحصـــیلها خـــالل الســـنة 
الدفتریـة  المیزانیة ) بإصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) واألرصـدة(عجز 

  .)4المتبقیة بحسابات القطاعات على النحو المبین بالجدول رقم(
  )4جدول رقم (

  م.2015ملخص جدول إيرادات وموارد امليزانية العامة 
  المبلغ بالدینار  مصادر تمویل المیزانیة  البند
  ــــليكـ  جزئي  البیــــــــان  

صافي الموارد النفطیة بعد   1
  خصم الدین العام

  000،000،700،12  

اإلیرادات السیادیة   2
  والمحلیة

  000،000،240،5  

    000،000،700الضرائب على دخل   أ
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األنشطة االقتصادیة 
  وضریبة الدمغة

    000،000،200  الرسوم الجمركیة  ب
    000،000،400  رسوم الخدمات العامة  ج
    000،000،500  تاالتصاال  د
توزیع أرباح مصرف لیبیا   هـ

  المركزي
000،000،500،1    

إیرادات السوق المحلي من   و
  المبیعات النفطیة

000،000،940،1    

  000،000،940،17    إجمالي اإلیرادات  3
الفرق بین اإلیرادات   4

  والمصروفات (العجز)
  000،738،042،25  

  000،738،982،42    إجمالي النفقات  5
      موارد تغطیة العجز  6
األرصدة الدفتریة   أ-6

المتبقیة في حسابات 
  الخزانة العامة

والقطاعات في 
  م.31/12/2014

  000،000،000،7  

سندات خزانة عامة   ب- 6
(بدون فوائد)(مصرف لیبیا 

  المركزي)

  000،738،042،18  

  المـــادة الرابعة

ــــداع المبــــالغ المحصــــلة مــــن ىیتــــول ــــا المركــــزي إی ــــرادات  مصــــرف لیبی اإلی
ویتم  ،المنصوص علیها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب اإلیراد العام

اإلنفــاق منــه وفــق اآللیــة التــي تعــدها وزارة المالیــة باالتفــاق مــع مصــرف لیبیــا 
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م.  1970لســــنة  )127لــــك اســــتثناء مــــن أحكــــام القــــانون رقــــم (ذو  ،المركــــزي
  بتخصیص بعض الموارد لالحتیاطي العام.

  ــادة الخامسةالم
علــى كافــة الجهــات توریــد حصــة الخزانــة العامــة مــن األربــاح والرســوم فــي 

ــد المحــددة قانونــاً  ولــوزارة المالیــة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تكفــل  ،المواعی
ویحظــر اســتخدام هــذه المبــالغ فــي  ،التحقــق مــن المبــالغ المســتحقة وتحصــیلها

  أغراض أخرى. في تمویل أیة زیادة رؤوس أموال الشركات أو
  الصــواب
  :اآلتيأصدر القانون 

  المـــادة األولى
 اً ) اثنــــان وأربعــــون ملیــــار 42.982.738.000إنفــــاق مبلــــغ وقــــدره( یجــــوز

وثالثـون ألـف دینـار طبقـًا  وثمانیـة وسـبعمائة اً وتسعمائة واثنان وثمانون ملیون
الجهــات ت و لكافــة الــوزارات والهیــآللجــدول المبــین أدنــاه واألغــراض الــواردة بــه 

  .م2015والمؤسسات العامة خالل السنة 

  )1جدول رقم (
  م2015ميزانية  -ملخص جدول خمصصات

  المبلغ المخصص بالدینار  البیان  الباب
  18.990.684.000  في حكمھا المرتبات وما  الباب األول
  6.351.054.000  النفقات التسییریة  الباب الثاني
  6.641.000.000  مشروعات وبرنامج التنمیة  الباب الثالث
  11.000.000.000  الدعم وموازنة األسعار  الباب الرابع

یــتم إعــادة توزیــع مخصصــات البــاب األول حســب النتــائج النهائیــة للــرقم * 
  الوطني لكل قطاع.
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  المادة الثانیة
م. 1986لسـنة )15یغطى قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم (

ــة ث )300.000.000بمبلــغ وقــدره ( الثمائــة ملیــون دینــار مــن اإلیــرادات النفطی
  ).2وفقًا للجدول رقم (

  ) 2جدول رقم (
  المبالغ المخصصة  البیان  ت
  13.000.000.000  إجمالي الموارد النفطیة  1
  300.000.000  الدین العام  2
  12.700.000.000  صافي الموارد النفطیة  3

ـــغ المخصــص للــدین العـینفــق المبلــ*  ـــلتوزیــع المحــدد بالجام وفقــًا لــــ دول ـــ
  ).3رقم (

  ) 3جدول رقم (
  مخصص الدین  الجهة  ت
صندوق الضمان   1

  االجتماعي
300.000.000  

  
  300.000.000  اإلجمالي

  المـــادة الثالثة
إلیـرادات االنفقات المبینة بالمـادة األولـى مـن هـذا القـانون جزئیـًا مـن  ىتغط

المتبقـــي  ءم. كمـــا یغطـــى الجـــز 2015المالیـــة المتوقــع تحصـــیلها خـــالل الســـنة 
الدفتریـة  (عجز المیزانیة ) بإصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) واألرصـدة

  .)4المتبقیة بحسابات القطاعات على النحو المبین بالجدول رقم(
  )4جدول رقم (

  م.2015ملخص جدول إيرادات وموارد امليزانية العامة 
  بالدینارالمبلغ   مصادر تمویل المیزانیة  البند
  كـــــلي  جزئي  البیــــــــان  

صافي الموارد النفطیة بعد   1
  خصم الدین العام

  
12.700.000.000  
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اإلیرادات السیادیة   2
  والمحلیة

  
5.240.000.000  

الضرائب على دخل   أ
األنشطة االقتصادیة 

  وضریبة الدمغة
700.000.000    

    200.000.000  الرسوم الجمركیة  ب
    400.000.000  ات العامةرسوم الخدم  ج
    500.000.000  االتصاالت  د
توزیع أرباح مصرف لیبیا   هـ

  1.500.000.000  المركزي
  

إیرادات السوق المحلي من   و
  1.940.000.000  المبیعات النفطیة

  

  17.940.00.000    إجمالي اإلیرادات  3
الفرق بین اإلیرادات   4

  والمصروفات (العجز)
  

25.042.738.000  

  42.982.738.000    مالي النفقاتإج  5
      موارد تغطیة العجز  6
األرصدة الدفتریة   أ-6

المتبقیة في حسابات 
  الخزانة العامة

والقطاعات في 
  م.31/12/2014

  

7.000.000.000  

سندات خزانة عامة   ب- 6
(بدون فوائد)(مصرف لیبیا 

  المركزي)

  
18.042.738.000  

  المـــادة الرابعة
ــــا  ىیتــــول ــــرادات مصــــرف لیبی ــــداع المبــــالغ المحصــــلة مــــن اإلی المركــــزي إی

ویتم  ،المنصوص علیها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب اإلیراد العام
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اإلنفــاق منــه وفــق اآللیــة التــي تعــدها وزارة المالیــة باالتفــاق مــع مصــرف لیبیــا 
م.  1970لســــنة  )127لــــك اســــتثناء مــــن أحكــــام القــــانون رقــــم (ذو  ،المركــــزي

  بعض الموارد لالحتیاطي العام.بتخصیص 
  المــادة الخامسة

علــى كافــة الجهــات توریــد حصــة الخزانــة العامــة مــن األربــاح والرســوم فــي 
ــد المحــددة قانونــاً  ولــوزارة المالیــة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تكفــل  ،المواعی

ویحظــر اســتخدام هــذه المبــالغ فــي  ،التحقــق مــن المبــالغ المســتحقة وتحصــیلها
  في تمویل أیة أغراض أخرى. وس أموال الشركات أوزیادة رؤ 
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  درهم 1000سعر النسخة 
  مطابع العدل

 


