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  وريـل الدستـالتعدي
   ميالدية2012لسنة ) 4(رقم 

  م2012لسنة ) 1(يف شأن تعديل التعديل الدستوري رقم 
  -:بعد االطالع

  .م2011/أغسطس/03ى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في ـعل -
ــم   - ــتوري رق ــديل الدس ــى التع ــسنة ) 1(وعل ــي . م2012ل ــصادر ف ال

  .م2012مارس13
ــتوري  - ــديل الدس ــى التع ــم وعل ــسنة ) 2(رق ــي . م2012ل ــصادر ف ال

  .م2012يونيو10
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه التاسـع المنعقـد       ـوعل -

  .م2012 سبتمبر 1بتاريخ 

  صدر التعديل الدستوري اآلتي
 

لـسنة  ) 1(دل العبارة األخيرة من الفقرة الخامسة مـن التعـديل رقـم             ـعتُ
. م2012 مارس   13 المجلس الوطني االنتقالي المؤقت في       الصادر عن . م2012

  -:لتكون على النحو التالي
ات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً على         ـدر التشريع ـوتص

  -:ةـع التاليـي المواضيـل فـاألق
  .رار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولةـإق -1
 .الن حالة الطوارئ ورفعهاـ إع-2
 .اـرب وإنهائهـالن الحـإع -3
ام أو أحد نائبيـه أو أحـد أعـضاء    ـي العـر الوطنـة رئيس المؤتمـ إقال -4

 .امـي العـر الوطنـالمؤتم
 .ةـة من الحكومـب الثقـ سح-5
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  . المصادقة على المعاهدات الدولية-6
  .التشريعات المنظمة لشؤون اإلدارة المحلية واالنتخابات العامة -7
لتي ترتب على الخزانة العامـة التزامـات ماليـة غيـر واردة      التشريعات ا  -8

  .بالموازنة العامة
  .التشريعات التي تضع شروطاً لتولي المناصب العامة والسيادية -9

  .كل ما يعرض السلم األهلي والوحدة الوطنية للخطر -10
و المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحـث إلـى             ـولعض

ئة وعشرين عضواً وال يطرح االقتراح على التصويت إال بعد حصوله           أغلبية الما 
على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التـصويت إلـى هـذه األغلبيـة               

  .باألغلبية المطلقة للحاضرين
  .ا عدا ما سبق تصدر التشريعات باألغلبية المطلقة للحاضرينــوفيم

 

) 1(قرة السادسة من التعديل الدسـتوري رقـم         دة الواردة في الف   ادل الم ـعتُ
  ".ال تتجاوز خمسين يوماً من أول اجتماع له"المشار إليه . م2012لسنة 

 

ر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفـي وسـائل اإلعـالم المختلفـة            ـنشي
  .م2012 أغسطس 8 من ويسرى اعتباراً

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .م01/09/2012 :اريخبت
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  التعديل اخلامس لإلعالن الدستوري املؤقت
  املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .ي للمؤتمر الوطني العامـام الداخلــوعلى النظ -
واعـد المـصالحة    أن إرساء ق  ـفي ش . م2012 لسنة   17وعلى القانون رقم     -

  .والعدالة االنتقالية وتعديالته
أن إقـرار  ــفي ش . م2012 لسنة   17وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .مبدأ اإلصالح المؤسسي والعزل السياسي واإلداري
في شأن الشروع في    . م2013 لسنة   9وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  . الدستور بطريق االقتراع الحر المباشرانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة
وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبيـة فـي شـأن التعـديل               -

  .م2012 يوليو 5الصادر في . م2012الدستوري الثالث لسنة 
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسـع والـسبعين              -

  ).م9/04/2013(العادي المنعقد بتاريخ 
  صدر التعديل الدستوري اآلتي

 

اف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من اإلعالن الدسـتوري المؤقـت            ـضتُ
  -:يكون نصها على النحو اآلتي. م2011 أغسطس 3الصادر في 

د إخالال بما ورد في أحكام هذا اإلعـالن عـزل بعـض األشـخاص       ـوال يع "
ة والوظائف القياديـة فـي اإلدارات العليـا         ومنعهم من تولي المناصب السيادي    

للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبمـا ال يخـل       
  ".بحق المعنيين في التقاضي

 

  بأغلبيـة مائـة    ون التصويت على قوانين العزل الـسياسي واإلداري       ــيك
  .وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام
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دل نص الفقرة السادسة من المادة األولى التعديل الدستوري األول لسنة           ـعي
  -:يــعلى النحو اآلت. م2012
ـ        ـوم المؤتم ـيق سعين يومـاً مـن أول      ر الوطني العام في مدة ال تتجاوز ت
  -:تياع له باآلــاجتم

يحظـوا  تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن            -1
جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك           

  .يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية
ة العليا النتخـاب هيئـة تأسيـسية        ـل المفوضية الوطني  ــادة تشكي ـإع -2

ر من غير أعـضائه لـصياغة مـشروع         ـر المباش ـتراع الح ـبطريق االق 
ى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون مـن  ــد تسمدستور دائم لبال 

 استقالل  رنة الستين التي شكلت إلعداد دستو     ــستين عضواً على غرار لج    
  .م1951ليبيا عام 

ى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط          ـويتول
الخـصوصية  انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبـي ذات           

  .اللغوية والثقافية
ي جميع األحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيـسية لـصياغة الدسـتور            ـوف

بأغلبية ثلثي األعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدسـتور             
  .واعتماده في مدة ال تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها األول

 

ذا ال ـر ه ـنشي    ـ تعديل في الجريدة الرسمية، وي ى كـل حكـم يخالفـه،       ـلغ
ل به من تاريخ صدورهـعموي.  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ اآلخرىجماد/01: بتاريخ
  .م11/04/2013: الموافق
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 22(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :لوطني العام املؤمتر ا
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
ـ . م2010لسنة  ) 12(ى القانون رقم    ـوعل - ـ  ـف ـ    ـي ش ون ـأن إصـدار قان

 .ةـه التنفيذيـل والئحتـات العمعالق
 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء            ـوعل -

 الموافق الواحد مـن     .هـ1434/بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني      
 .م2013/شهر مارس

  : صدر القرار اآلتي
1 

سفيراً لليبيا في دولة النمسا، إبراهيم علي البسباس/ دـين السيــعي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا -ام املؤمتر الوطني الع
  صدر في طرابلس 

  .هـ 1434/ربيع الثاني/25 :بتاريخ
 . م7/03/2013 :الموافق
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  رارـــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 24(رقم 
  يف شأن تشكيل جلنة إلعداد مشروع قانون

  انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبالد
  :املؤمتر الوطني العام

  :طالع علىبعد اال
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/03وري المؤقت الصادر في ـ اإلعالن الدست-
اب المـؤتمر الـوطني     ـفي انتخ . م2012لسنة  ) 4(م  ـون رق ـى القان ـ وعل -

  .هـالعام وتعديالت
في شأن تحديد الدوائر االنتخابية     . م2012لسنة  ) 14(ون رقم   ـى القان ـ وعل -

  . العام وتعديالتهالخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني
أن المفوضية العليا لالنتخابات    ـبش. م2012لسنة  ) 3(م  ـى القانون رق  ـ وعل -

  .هـوتعديالت
  .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـ وعل-
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي التاسـع              ـ وعل -

  .م27/01/2013: والخمسين المنعقد يوم األحد بتاريخ
  :صدر القرار اآلتي

1 

، عـضو  سليمان عـوض فـرج زوبـي      / ل لجنة خاصة برئاسة السيد    ـتُشك
  -:المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم

  .قزعطية عبد الرحمن عبد الرا/السيد
  .عبد الرحمن السنوسي ميكائيل/السيد
  .د أحميدة فرجــسع /السيد
  .لي معرفعأبو بكر  /السيد
  .محمد عبد اهللا التومي /السيد
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  .اــمحمد عبد اهللا الغ /السيد
  .ةشعبان علي عيسى أبو ست /السيد
  .ارـل البربــامحمد عقي /السيد
  . أبو غاليةإبراهيمرمضان  /السيد
  .الفـــسالم محمد كش /السيد
  .الصادق أبو عائشة سعد كشير /السيد
  .عبد الرحمن حسن المختار سالم /السيد
  .مصطفى عيسى لندي/ السيد
  .محمد أحمد الخير امبارك/ السيد

  .نعيمة جبريل /السيدة
  .أمينة علي الغويل /السيدة
  .ة عبد الكريم بركةجخدي/ السيدة

2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار إعـداد مـشروع              
ر الدائم للبالد المنصوص عليها     قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستو     

 وعلى اللجنة أن تقدم هذا المـشروع        ، الدستوري المؤقت وتعديالته   اإلعالنفي  
  .إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخه

3 

ة الحق في االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة به مـن الخبـراء             ــللجن
  .فنيين وغيرهموالمستشارين وال

4 

  . فيما يخصه تنفيذهل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّـيعم
   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1434/ربيع الثاني/25 :بتاريخ

  .م7/03/2013: الموافق



  759     رقم الصفحة                                                                              )12 (عــددال

  رارـــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 29(رقم 
  الوطني العامبسحب قرار املؤمتر 

ة إلعداد ــل جلنــأن تشكيــيف ش. م2013لسنة ) 24(م ــرق
ة لصياغة ـة التأسيسيــاب اهليئــــون انتخـروع قانــــمش

  الدـــدائم للبـــمشروع الدستور ال
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن إنشاء المفوضية الوطنيـة      . م2013لسنة  ) 8(ى القانون رقم    ـعلو -

  .العليا لالنتخابات
  .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
في شأن تشكيل   . م2013لسنة  ) 24(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم       ـوعل -

لجنة إلعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيـسية لـصياغة مـشروع            
  .الدستور الدائم للبالد

  .م26/02/2013ى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في ـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي التاسـع              ـوعل -

  .م09/04/2013والسبعين المنعقد بتاريخ 

  :صدر القرار اآلتي
 

ـ  ـرار المؤتم ـب ق ــيسح . م2013لـسنة   ) 24(ي العـام رقـم      ـر الوطن
  .بر كأن لم يكنتار إليه ويعـالمش
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دوره، وعلـى كـل فيمـا       ــرار من تاريخ ص   ــام هذا الق  ــل بأحك ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـيخصه تنفيذه، وينش

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ اآلخرىجماد/01: بتاريخ
  .م2013/ابريل/11: فقالموا
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  رارـــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 30(رقم 
  أن تشكيل جلنة إلعداد مشروع قانونــيف ش
  ةــــة لصياغـــة التأسيسيـــاب اهليئـــانتخ

  الدــم للبــروع الدستور الدائــــمش
  املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع على 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/03الصادر في اإلعالن الدستوري المؤقت  -
في شأن تحديد الـدوائر االنتخابيـة       . م2012لسنة  ) 4(ى القانون رقم    ـوعل -

  .هـالخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديالت
ة العليا لالنتخابات   ـأن المفوضي ـبش. م2012لسنة  ) 3(ى القانون رقم    ـوعل -

  .هـوتعديالت
  .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـلام الداخـى النظـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي التاسـع              ـوعل -

  .م09/04/2013والسبعين المنعقد بتاريخ 

  صدر القرار اآلتي
1 

عضو المؤتمر   سليمان عوض فرج زوبي   / ل لجنة خاصة برئاسة السيد    ـشكتُ
  -:ن أدناه وهمالوطني العام وعضوية السادة المذكوري

  شعبان علي عيسى أبو ستة              عضو المؤتمر الوطني العام/ السيد
  محمد عبداهللا التومي                      عضو المؤتمر الوطني العام/السيد



  762     رقم الصفحة                                                                              )12 (عــددال

  زقاعطية عبدالرحمن عبدالر/ السيد
  عبدالرحمن السنوسي ميكائيل/السيد
  سعد أحميدة فرج/ السيد
   معرفابوبكر على/السيد
  محمد عبداهللا الغا/السيد
  يوستةأشعبان علي عيسى /السيد
  ل البربارـــامحمد عقي/السيد
  بوغاليةأ إبراهيمرمضان /السيد
  بوغاليةأ إبراهيمرمضان /السيد
  الفــسالم محمد كش/السيد
  الصادق أبو عائشة سعد كشير/السيد
  عبد الرحمن حسن المختار سالم/السيد
  مصطفى عيسى لندي/ السيد

  ة جبريلـــنعيم/ السيدة
  أمينة علي الغويل/ السيدة
   بركةمخديجة عبد الكري/السيدة

2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار إعـداد مـشروع              
قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبالد المنصوص عليها          

 وعلى اللجنة أن تقدم هذا المـشروع        ،وتعديالتهفي اإلعالن الدستوري المؤقت     
  .إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخه

3 

ق في االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة به مـن الخبـراء            ـة الح ـللجن
  والمستشارين والفنيين وغيرهم
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4 

فيما يخصه تنفيذهصدوره، وعلى كلٍّل بأحكام هذا القرار من تاريخ ـعمي .  
  

  ليبيا- املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هجري1434/ اآلخرىجماد/1:بتاريخ 
  .م11/4/2013:الموافق
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  رارـــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 31(رقم 
  يف شأن اعتماد فتوى اللجنة

  التشريعية والدستورية باملؤمتر
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
في شأن انتخاب المـؤتمر الـوطني       . م2012لسنة  ) 4(ى القانون رقم    ـوعل -

  .العام وتعديالته
  .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
ماعه العـادي الخـامس     خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجت       ى ما ـوعل -

  .م26/03/2013والسبعين المنعقد بتاريخ 
  :ار اآلتيرأصدر الق

1 

د فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليـه مـن          ـتعتم
 أحقية األحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عـضو مـن أعـضاء              معد

اعد المخصصة لتلك األحزاب والكيانات     المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المق     
إال في حاالت إسقاط العضوية المنصوص عليها في اإلعالن الدستوري المؤقـت       

  .أو النظام الداخلي بالمؤتمر الوطني العام
2 

  . فيما يخصه تنفيذهل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّــيعم
   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 

  ر في طرابلسصد
  .هـ1434/ اآلخرىجماد/05 :بتاريخ

  .م15/04/2013: الموافق
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 32(رقم 
  .ري ـــيني سفـــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :بعد اإلطالع 

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شـأن تنظـيم العمـل الـسياسي         .م2001لسنة  ) 2( رقم   ى القانون ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما 
م في شأن إصدار قانون عالقات العمل       2010لسنة  ) 12(ى القانون رقم    ـوعل -

 .ة ــوالئحته التنفيذي
 .امــي العـي للمؤتمر الوطنـى النظام الداخلـوعل -
 .امــخارجية بالمؤتمر الوطني العى اقتراح لجنة الشؤون الـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    . هـ1434/ اآلخر ىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد     
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي
1 

لليبيا في جمهورية مصر العربيةسفيراً ، حممد فائز جربيل/دـعين السيي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/ اآلخرىجماد/12بتاريخ 
 . م22/04/2013الموافق 
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  رارــق
  العاماملؤمتر الوطني 

  م2013لسنة ) 33(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هـوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    .م 2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـعلو -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ـ            ـوعل -  دى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األح

ـ 1434/ اآلخرىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد   الموافـق للحـادي   .هـ
 .م2013/ن من شهر إبريليوالعشر

  :صدر القرار اآلتي 
1 

داـا في دولة كنـسفيراً لليبي، فتحي حممد البعجة /دــين السيـعي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ـعمي، فـه  كل حكـم يخال    ىــلغوي ،
ةــر في الجريدة الرسميــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر /12بتاريخ 
 . م22/04/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 34(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت.  م2011/أغسطس/3ن الدستوري الصادر في ى اإلعالـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    .م 2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .ةــالعمل والئحته التنفيذي
 .امــــي العــــام الداخلي للمؤتمر الوطنـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    .هـ  1434/ اآلخر ىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد     
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

سفيراً لليبيا في جمهورية أثيوبيا، رحيماحمفوظ رجب  /دـين السيـعي.  
2 

رار من تاريخ صـدوره   ـذا الق ـام ه ـل بأحك ـعمي، ـ لغوي  كـل حكـم   ىــ
  .ر في الجريدة الرسميةـنشوي، يخالفه

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12 :خبتاري
 . م22/04/2013 :الموافق
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 35(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    . م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .عامى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني الـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

ـ 1434/ اآلخرىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد   الموافـق للحـادي   .هـ
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

انــسفيراً لليبيا في دولة اليون، فـوب يوســأمحد يعق /دــعين السيي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12بتاريخ 
 . م22/04/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 36(رقم 
  .ري ـيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
دار قانون عالقـات  ـأن إصـفي ش. م2010 لسنة) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 ةـل والئحته التنفيذيـالعم
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    . هـ1434/ اآلخر ى شهر جماد  بتاريخ الحادي عشر من   
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

سفيراً لليبيا في  جمهورية السنغال، حسن علي الصغري /دــعين السيي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
جريدة الرسميةر في الــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ 1434/جمادى اآلخر /12بتاريخ 
 . م22/04/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 37(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعـــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت.  م2011/أغسطس/3ر في ى اإلعالن الدستوري الصادـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .القنصلي والئحته التنفيذية و تعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    . م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .امـــي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    .هـ  1434/ اآلخر ىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد     
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

سفيراً لليبيا في دولة هولندا، إبريك عبد القادر سويسي/د ـين السيـعي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي ، 
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12بتاريخ 
 . م22/04/2013الموافق 
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  جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة ) 41(رقم 

  بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي وتنظيم وزارة اإلسكان واملرافق
  جملس الوزراء

  .هــالن الدستوري وتعديالتــالع على اإلعــد االطــبع -
المخازن ون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات و       ـى قان ـوعل -

 .اـوتعديالتهم
ـ   ـوعل - ـ 1972لـسنة    )116( مـى القانون رق بتنظـيم التطـوير     ،الديـمي

 .العمراني وتعديالته
ـ  1998لسنة  ) 19( مـون رق ـى القان ـوعل - ـ  ـ بتنظي ات الوحـدات   ـم خدم

 .بيهاتساإلدارية لمن
ـ  2001لـسنة   ) 3( مـون رق ـى القان ـوعل - أن التخطـيط   ـالدي بـش  ـ مي

 . التنفيذيةالعمراني والئحته
الدي بإصـدار قـانون عالقـات       ـ مي 2010لسنة  ) 12( ى القانون رقم  ـوعل -

 .والئحته التنفيذية ،العمل
 . ميالدي بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( مـون رقـى القانـوعل -
 ميالدي في شـأن     2012لسنة  ) 10( ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم     ـوعل -

 .تةمنح الثقة للحكومة المؤق
 مـيالدي  2007لسنة ) 922( رقم   "سابقاً"ى قرار اللجنة الشعبية العامة      ـوعل -

 .بإنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
 مـيالدي   2007لسنة  ) 923(ى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم        ـوعل -

 .بإنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
 مـيالدي   2009لسنة  ) 613(عامة سابقاً رقم    ى قرار اللجنة الشعبية ال    ـوعل -

 .بإنشاء هيئة المشروعات العامة
 مـيالدي بتحديـد   2012لـسنة   ) 1(ى قرار مجلـس الـوزراء رقـم         ـوعل -

 .اختصاصات وكالء الوزارات ومساعديهم
 . ميالدي9/1/2013بتاريخ ) 195(وعلى كتاب وزير اإلسكان والمرافق رقم  -
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ــس - ــاب أمــين شــؤون مجل ــى كت ــم وعل ــوزراء رق ــاريخ ) 900( ال بت
 .الديــمي29/1/2013

ى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثالـث            ـوعل -
 .الديــ مي2013لسنة 

  ررــــق
1 

الجهـاز اإلداري لـوزارة اإلسـكان    د الهيكل التنظيمي ويـتم تنظـيم      ـيعتم
  .ق على النحو المبين بهذا القرارفالمراو

2 

تختص وزارة اإلسكان والمرافق بالتخطيط واإلشـراف والمتابعـة ووضـع           
السياسات والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات العامـة فـي مجـاالت اإلسـكان             

واإلشراف والتوجيه علـى    ، والمرافق وفق األساليب والمعايير المتعارف عليها     
  :ولها على وجه الخصوص ما يلي، الجهات التابعة لها

تراح السياسات والخطط التنموية المتعلقة بعمل الوزارة ومتابعة وتقييم         ـقا -1
 .تنفيذها بعد اعتمادها

واقتـراح مـا يلـزم      ، ة التشريعات المنظمة لعملها أو المؤثرة فيه      ـمراجع -2
 .بشأنها بما يحقق المستهدفات العامة للدولة 

لوزارة والجهات  دار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل ا      ـإص -3
 .التابعة لها

ام بأعمال الدعم المعلوماتي واألرشفة والتوثيق اإللكتروني وتطـوير          ـالقي -4
قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بنشاط الوزارة وإنشاء منظومات         
ربط شبكي لتسهيل تدفق المعلومات في كل األنـشطة المتعلقـة بـالوزارة             

 .والجهات التابعة لها
ـ          -5  فيهـا   اًتنفيذ المعاهدات واالتفاقات ومذكرات التفاهم التي تكون ليبيا طرف

والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة بعمـل          
 .الوزارة وتنفيذ ما يترتب عليها
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ات التابعة للوزارة ومتابعتها واقتـراح مـا   ـل على الجه ـراف الكام ـاإلش -6
 .اــيلزم بشأنه

لي ؤوإعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي واقتراح وتسمية مس         -7
 .الوظائف القيادية بالوزارة والجهات التابعة لها وفق التشريعات النافذة

تحديد االحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خططها وميزانياتها التنفيذية         -8
 .وفقاً للمعايير والتشريعات النافذة

ع الميزانية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها وفق األسس         إعداد مشرو  -9
 .المتبعة في هذا الشأن وإقفال الحسابات الختامية لها

 .مراجعة اللوائح المنظمة للتعاقدات وتقديم المقترحات الالزمة بشأنها -10
التنسيق إلجراء البحوث والدراسات الالزمة لتنمية البيئة اإلسكانية والبيئة          -11

 .لمكانية بما يواكب النمو السكانيا
تجميع وبرمجة احتياجات الوزارة والجهات والوحدات اإلدارية العامة من          -12

ـ        التحتيـة والمبـاني     ىالمشروعات ووضع المخطط الشامل لإلسكان والبن
اإلدارية والمرافق الخدمية العامة وتحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ بالتنـسيق          

 من المشروعات المنفذة والجاري     ة ضمان االستفاد  مع الجهات المختصة مع   
 .تنفيذها لكامل المشروعات المنفذة في إطار برامج التنمية

 التحتية والمبـاني    ىان والبن ــع المخطط العام لمشروعات اإلسك    ــوض -13
ات تنفيذها وتـدفقاتها    ــاإلدارية والمرافق الخدمية العامة واقتراح ميزاني     

ات تنفيذ المـشروعات    ــاء منها واقتراح أولوي   ــتهالنقدية ومواعيد االن  
ـ       ة بالتنـسيق مـع     ـالجارية والمستهدفة بمراعاة األهداف الكلية والقطاعي

 .ةــالجهات المختص
ط والتصميم والتعاقد لتنفيذ المشروعات الواقعـة    ـراف على التخطي  ـاإلش -14

قـل  اص الوزارة لتحقيق أعلى جودة وفي أقصر مدة وبأ        ـاق اختص ـفي نط 
 .تكلفة ممكنة

داد األسس والمعايير الخاصة بالتصميمات الهندسية والتعاقدات علـى    ـإع -15
 .المشروعات الداخلة في اختصاص الوزارة

إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف التنفيذ الواقعة في اختصاص الـوزارة           -16
 وتحديد األسعار االسترشادية لتنفيذها و اقتراح كل ما مـن شـأنه ترشـيد             

 .تكاليف اإلنشاء
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اقتراح كل ما من شأنه تطوير إجراءات التعاقد وسدا المستحقات للمنفذين            -17
 .على أساس تحقيق الكفاءة والشفافية في اإلجراءات

داد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المـشروعات وعرضـها علـى            ـإع -18
 .الجهات المختصة

مشروعات وتطبيقها في نواحي    دام منهجية إدارة البرامج وإدارة ال     ـاستخ -19
التخطيط وإدارة التعاقدات ومتابعة األداء للمشروعات باإلضافة إلى وضـع          
األسس والمعايير الهندسية لهذه المشاريع واالستفادة من الخبرات الدوليـة          

 .والمحلية المتاحة
راف على تنفيذ أعمال توقيع وفتح المخططات العمرانيـة الالزمـة           ـاإلش -20

 .مشروعاتلتنفيذ ال
دراسة وتقييم الوضع الحالي للعشوائيات التي تسببت في تشويه المخطـط       -21

 .العمراني العام للدولة ووضع آليات لتصحيح أوضاعها أو إزالتها
توجيه حركة البناء العمراني التعاوني واإلشراف عليه في إطار الـسياسة            -22

 .العامة لإلسكان وخططها التنفيذية
 .عناصر الوطنية في مختلف أنشطة الوزارةرفع كفاءة ال -23
 .تقديم التقارير الدورية والشهرية على مستوى األداء -24
 .ممارسة االختصاصات المسندة للوزارة المقررة بالتشريعات النافذة -25

3 

ون للوزارة وكيل أو أكثر ووكيل مساعد أو أكثـر يمارسـون مهـامهم              ـيك
  .ذةـنافات الـالمقررة بموجب التشريع

4 

  :يتكون اهليكل التنظيمي لديوان الوزارة من اإلدارات و املكاتب التالية
 .ةــة للتخطيط و المتابعـاإلدارة العام -1
 .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية -2
 .رــــــمكتب الوزي -3
 .مكتب المراجعة الداخلية -4
 .مكتب الشؤون القانونية -5
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 .الءـــــوكمكاتب ال -6
 .مالـــــي واإلعـ الفنمكتب التعاون -7
 .ولي اإلسكان والمرافقؤمكتب شؤون مس -8
 .مكتب اإلسكان التعاوني -9

 .ارينــمكتب المستش -10
 .مكتب التدريب والتنمية البشرية -11

  :وتتبع للوزارة اجلهات التالية
 -:هيئة المشروعات العامة التابع لها -1

 .وعات اإلسكان والمرافقجهاز تنفيذ مشر -
 .ر المــــدنــة وتطويــجهاز تنمي -
 .ةـر المراكز اإلداريـجهاز تنمية وتطوي -
 .ر مدينة غدامسـة وتطويــجهاز تنمي -
 .قـي للمرافـالمكتب االستشاري الهندس -
 .ارات الهندسيةـارة لالستشـمكتب العم -

 .ة التخطيط العمــــرانيــمصلح -2
 .امة للمياه والصرف الصحيالشركة الع -3
 .ازـــالشركة العامة لنقل وتوزيع الغ -4
  .ات والتـــوثيقـــمركز المعلوم -5

5 

  :ختتص اإلدارة العامة التخطيط واملتابعة مبا يلي
اقترح الخطط العامة للمشاريع التنموية في قطاع اإلسكان والبنـى التحتيـة      -1

 .ت العامة التابعة لنطاق عمل الوزارةوالمباني اإلدارية ومرافق الخدما
 .اقتراح الميزانيات التقديرية لتنفيذ المشروعات -2
مراجعة أولويات تنفيذ المشروعات الجارية والمستهدفة بما يتوافـق مـع            -3

ستراتيجية الموضوعة بالتنسيق مـع الجهـات       أهداف القطاع واألهداف اال   
 .والمؤسسات المختصة
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م منهجية إدارة البرامج وإدارة المـشروعات فيمـا         اقتراح تصور الستخدا   -4
 الهندسـية فيمـا   ريتعلق بالتخطيط وإدارة التعاقدات ووضع األسس والمعايي 

 .يتعلق بضبط الجودة ومتابعة أداء المشروعات
التنسيق مع المؤسسات واإلدارات في القطاعات األخـرى المعنيـة بـأمور         -5

ت والخطط التنفيذية بمـا فـي ذلـك    المخططات العامة واقتراح االستراتيجيا 
 .المتعلقة بنواحي التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية 

التنسيق مع المختصين بالوزارة لتكوين فـرق إلدارة المـشروعات علـى             -6
ـ      اً ضـمن منظومـة إدارة البـرامج        مستوى المناطق الرئيسة ودمجها فني

 .للمشروعات
بـشكل   )GLS(نظومة المعلومـات الجغرافيـة   راف على تطوير مـاإلش -7

 التحتيـة المـستهدفة     ىمتكامل لتغطية المخططات الحضرية ومخططات البن     
والتطبيقات الفعلية عن طريق تنسيق ودمج المنظومـات المـستهدفة مـن            

 .مختلف الجهات التنفيذية في إطار منظومة متكاملة 
موية المتعاقد عليها وفق    المشاركة في تقييم عقود وأعمال المشروعات التن       -8

منهجية إدارة برامج وتنفيذ المشروعات المستحدثة من حيت مالئمة نطـاق           
العمل ونواحي التكلفة والشروط التعاقدية والفنية والمواصفات وفق معـايير     
تعاقدية وفنية قياسية حديثة بعد تحديد طبيعـة وخلفيـة المـشاكل وأوجـه       

ليات وإجراءات للتحسينات والتعديالت    القصور والمعوقات الفعلية واقتراح آ    
 .الضرورية على هذه العقود بناء على أولوية االحتياجات

تقييم قدرة الشركات المنفذة والمكاتب االستشارية المشرفة على المـشاريع           -9
 .بالتنسيق مع جهات االختصاص وفقاً للمعايير المهنية القياسية

لتعاقدات بما في ذلك إجراءات تأهيل     تقديم تصور لتطوير اللوائح المنظمة ل      -10
الشركات وتنميط االشتراطات الفنية والتعاقدية وفق الخطـوات اإلجرائيـة           
العلمية التي تستند على مبادئ المنهجية والشفافية الستحداث معايير قياسية          
للتعاقدات الجديدة بما يتوافق مع الجدوى الفنيـة و االقتـصادية ويـضمن             

ولة الليبية وبما يتالئم مع نطـاق األعمـال ومعـايير           الحقوق التعاقدية للد  
 .التكلفة والجودة وحسن األداء المستهدف بالتنسيق مع مكتب المستشارين
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اإلشراف على إعداد العقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الـوزارة مـع             -11
الجهات المنفذة أو المكاتب االستشارية والمنظمات والمراكز الدوليـة مـن           

 الفنية وإحالتها إلى اإلدارات أو المؤسسات المعنية بالتنفيذ ومتابعتها     الناحية
 .الحقاً من الناحية التعاقدية ومن ناحية األداء

اإلشراف على تجميع وتوثيق المعلومات والبيانات واإلحصائيات الخاصـة          -12
بمشروعات ونشاطات القطاع وتصنيفها ومتابعة تجميـع األرشـيف الفنـي      

 .عادة تنظيمه بما يخدم خطط وأهداف الوزارةللمعلومات وإ
متابعة إعداد المنظومات الحاسوبية الالزمة لتسهيل وتسيير عمل الوزارة          -13

وربطها بكافة التقسيمات اإلدارية التابعة للوزارة لتـسهيل عمليـة إدخـال            
 .واستخراج المعلومات

ارة وتقـديم   متابعة التقنيات والتطورات الحديثة المتعلقـة بنـشاط الـوز          -14
المساعدة الفنية والتقنية فيما يتعلق بالموقع اإللكتروني للـوزارة بالـشبكة           

 .الدولية للمعلومات
اإلشراف على إعـداد االحتياجـات والمواصـفات ألجهـزة الحواسـيب             -15

وملحقاتها وبرامج ونماذج الحاسوب التطبيقية وشبكة االتصاالت الخاصـة         
 .زمة لتطويرها وتنفيذهاوتقديم المقترحات الال، بالوزارة

إعداد التقرير اإلحـصائي الـدوري الـذي يوضـح نـشاطات الـوزارة               -16
 .والتقسيمات اإلدارية التابعة لها

 .أية اختصاصات أخرى تسند إليها -17

6 

  :ختتص اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية مبا يلي
 .الوظيفية للعاملين بالوزارةالمتابعة والتوجيه واإلرشاد لكافة الشؤون  -1
المشاركة في تطوير وتعديل النظم اإلدارية واللـوائح التنظيميـة للـوزارة             -2

واقتراح تطوير الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي بالتعاون مع التقـسيمات          
 .اإلدارية األخرى
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ر االحتياجات الفعلية من القوى العاملة بالتنـسيق مـع التقـسيمات            ـتقدي -3
 .رية األخرىاإلدا

حتياجات الفعلية  ل على إعادة توزيع الموظفين حسب التخصصات واال       ـالعم -4
واقتراح آلية توزيع العمالة التي ال توجد لها وظائف بالمالكـات المعتمـدة             

 .وفقاً للتشريعات النافذة
المساهمة في إعداد الميزانية التقديريـة والحـسابات الختاميـة للـوزارة             -5

 .جهات ذات العالقةبالتعاون مع ال
راف على الحسابات المالية الخاصة بـالوزارة والقيـام بالتـسويات           ـاإلش -6

 .الالزمة مع المصارف
متابعة إجراءات وعمليات الصرف لمكونات الوزارة بالمناطق وفقاً لما يـتم          -7

 .تقريره بالخصوص
 .ابعة لهاإعداد التقارير الدورية عن األوضاع المالية للوزارة والجهات الت -8
 .اعتماد كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين والمتعاونين بالوزارة -9

 .مراجعة واعتماد الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية للموظفين بالوزارة -10
11- اقتراح البرامج الكفيلة بتوفير رعاية الموظفين صحياً وثقافياًاً واجتماعي. 
تعلقـة بالتـأمين الـصحي والعـالج والـسكن      اعتماد الخدمات اإلداريـة الم   -12

 .والخدمات األخرى الخاصة بالموظفين المنصوص عليها في التشريعات النافذة
 .متابعة توفير وسائل النقل وكافة تجهيزات الوزارة -13
اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتقديم الخـدمات والعالقـات العامـة           -14

 .لموظفي الوزارة وزوارها
اقتراح اللوائح المنظمة ألعمال الخدمات والشؤون اإلدارية والمالية وبمـا          -15

 .ال يتعارض مع التشريعات النافذة بالتنسيق مع مكتب المستشارين
 .أية اختصاصات أخرى تنسد إليها -16

7 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
 . العرضعرض البريد المستلم على الوزير وتوزيعه ونقل تعليماته بعد -1
 .إعداد المراسالت ومحاضر االجتماعات وتعميمها وفقاً لمتطلبات العمل -2
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مرافقة الوزير كلما دعت الضرورة لذلك في مهماتـه وزياراتـه الميدانيـة        -3
 .واجتماعاته

العمل بنظام الفهرسة واألرشـيف اإللكترونـي لتوثيـق كافـة المكاتبـات              -4
 .تعميمها على الجهات المختصةوالقرارات الصادرة والواردة للوزير و

التحضير الجتماعات الوزير وإعداد جداول أعمالهـا وتـدوين محاضـرها            -5
 .ومتابعة تنفيذها

 .تنظيم مقابالت الوزير واتصاالته -6
تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الوزير وتعميمها على اإلدارات          -7

 .والمكاتب والجهات ذات العالقة
  .ات أخرى تسند إليهأية اختصاص -8

8 

  :خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
القيام بأعمال المراجعة المالية والمستندية ألذونات وقوائم الصرف وكافـة           -1

األمور المستندية ومراجعة استمارات المرتبات والمكافـآت وغيرهـا مـن           
 .المعامالت المالية

القوائم الماليـة وإعـداد التقـارير       ة ومراجعة الحسابات الختامية و    ـدراس -2
 .اـبشأنه

ة القيود اليومية وإثباتها في دفـاتر اليوميـة العامـة وإشـعارات       ـراجع م -3
 .اإلضافة والخصم

 .متثال المتعارف عليهاالعمل على تطبيق قواعد اال -4
 .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب -5
 .هـة اختصاصات أخرى تسند إليـأي -6

9 

  :ص مكتب الشؤون القانونية مبا يليتخي
 .إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزارة -1
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المشاركة في إعداد العقود الخاصة بالجانب الخدمي واإلداري والمـساهمة           -2
في إعداد العقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الوزارة مع الجهات المنفـذة            

ت والمراكز الدولية مـن الناحيـة الفنيـة         ستشارية والمنظما أو المكاتب اال  
وإحالتها إلى اإلدارات أو المؤسسات المعنية بالتنفيذ ومتابعتها الحقـاً مـن            

 .الناحية التعاقدية ومن ناحية األداء
 .المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين التي تخص الوزارة -3
عداد أو لصياغة مشروعات    المساهمة في أعمال اللجان القانونية المشكلة إل       -4

 .القوانين
مسك السجالت الخاصة بتسجيل القرارات الصادرة عن الوزارة وترقيمهـا           -5

 .وإعداد رسائل التعميم إلى الجهات ذات العالقة وحفظ القرارات
العمل بنظام فهرسة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل            -6

 .سهولة الرجوع إليها عند الحاجة
استالم وتنظيم وحفظ الجريدة الرسمية والموسوعات القانونيـة والـصحف           -7

والمجالت ذات العالقة وغيرها من الدراسات والبحوث والتشريعات المتعلقة         
 . الوزارة وتنظيم حفظهالبأعما

إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات المختلفـة           -8
 .التي تعرض عليه

ياغة وإعداد المذكرات التي يقوم الوزير والوكالء بعرضها على مجلـس           ص -9
 .الوزراء وغيرها من الجهات ذات العالقة

اإلشراف على المكتبة القانونية وتنظيم شؤونها بما في ذلك القيام بعمليات            -10
 .التزويد واإلعارة وتوفير مقتنياتها من الكتب والمراجع

 .خل أو الخارجا الوزارة طرفاً فيها في الدمتابعة القضايا التي تكون -11
تجميع وتحضير كل ما يتعلق بالدعوى التي ترفع مـن وعلـى الـوزارة               -12

وتدعيمها بالمـستندات المؤيـدة واتخـاذ    ، وإعداد المذكرات الالزمة بشأنها 
إجراءات رفعها بالتنسيق مـع اإلدارات والمكاتـب ذات العالقـة بـالوزارة      

 .ها من أحكاممتابعة ما يصدر بشأنو
 .إعداد وصياغة مشروعات القرارات التنفيذية للوائح بالوزارة -13
 .أية اختصاصات أخرى تسند إليه -14
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10 

  : كل فيما خيصه مبا يلي املساعدونختتص مكاتب الوكالء والوكالء
 .عرض البريد الوارد وتوزيعه ونقل التعليمات بعد العرض -1
 .ر االجتماعات وتعميمهاإعداد المراسالت ومحاض -2
مرافقة الوكيل أو الوكيل المساعد كلما دعت الضرورة لذلك فـي مهماتـه              -3

 .وزياراته الميدانية واجتماعاته
رشـيف اإللكترونـي لتوثيـق كافـة المكاتبـات          العمل بنظام الفهرسة واإل    -4

 .والقرارات الصادرة والواردة وتعميمها على الجهات المختصة
جتماعات التي يرأسها الوكيل أو الوكيل المساعد وإعداد جداول         التحضير لال  -5

 .أعمالها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذها
 .ماتنظيم مقابالت الوكيل أو الوكيل المساعد واتصاالته -6
تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الوكيـل أو الوكيـل المـساعد             -7

 .وتعميمها على الجهات ذات العالقة
 .هـأية اختصاصات أخرى تسند إلي -8

11 

  :ويل مكونات اإلسكان واملرافق مبا يليؤخيتص مكتب شؤون مس
إعداد وتجميع وتصنيف وتسجيل البيانات والمعلومات الخاصـة بمـسؤولي       -1

 .اإلسكان والمرافق
ضمان التواصل بين مسؤولي اإلسكان والمرافق بالمناطق والمدن واإلدارات         -2

 . المختصة بديوان الوزارةوالمكاتب
المساهمة في إعداد مقترح الميزانية المالية الـسنوية المتعلقـة بمكونـات       -3

 .اإلسكان والمرافق بالمدن والمناطق
تقديم المقترحات لحل المختنقات والعراقيل والمشاكل التـي تواجـه سـير             -4

  .األعمال بالمدن والمناطق
ي مباشرة اختصاصاتها بالمدن عن طريق       ف  الوزارة  معاونة اإلدارات بديوان   -5

  .إجراء االتصاالت وإعداد البيانات وترتيب االجتماعات واللقاءات
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ان والمرافق ورفع تقارير متابعة دوريـة       ـولي اإلسك ؤة شؤون مس  ـمتابع -6
  .بشأنهم

  .ولي اإلسكان والمرافقؤ متابعة أداء مس-7
  .ة اختصاصات أخرى تسند إليهــ أي-8

12 

  : يلي تص مكتب التعاون الفني واإلعالم مباخي
  .التغطية اإلعالمية ألنشطة الوزارة التي تستوجب أهميتها ذلك -1
المتابعة اليومية لما يتم نشره في وسائل اإلعالم والنـشر المختلفـة فيمـا            -2

يتعلق بعمل الوزارة وتجميعها وعرضها على الـوزير أو الـوكالء بحـسب         
 .والـاألح

مطبوعات المطويات والملصقات اإلعالنيـة الخاصـة بالنـشاطات         إعداد ال  -3
 .والفعاليات التي تقوم بها الوزارة

إعداد البرامج اإلذاعية التي تظهر نشاطات الوزارة، وذلك بالتنـسيق مـع             -4
 .الجهات ذات العالقة

إجراء االتصاالت الالزمة مع المنظمات العربية واإلقليمية والدوليـة فيمـا            -5
 .مجال عمل القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصةيتعلق ب

دراسة االتفاقيات الدولية التي تخص القطاع وإبـداء الـرأي فـي شـأنها               -6
 .واقتراح اإلجراءات الالزمة لتنفيذها

ارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية     ـراك في المع  ـم االشت ـتنظي -7
التفاقيـات الـصادرة عـن      اع ودراسة وتوثيق ا   ـل القط ـذات العالقة بعم  

المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ودراسة وتوثيق االتفاقيات الـصادرة         
عن المنظمات العربية واالقليمية والدولية ودراسة مدى إمكانية توظيفها في          

 .برامج القطاع واالستفادة منها
 .إعداد التقارير التمهيدية السابقة لالجتماعات مع الجهات الدولية-8
 .إعداد الترتيبات الالزمة الستقبال واستضافة ضيوف القطاع-9

 .رفع تقارير متابعة دورية عن سير العمل-10
 .هـة اختصاصات أخرى تسند إليــأي -11
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13 

  :خيتص مكتب اإلسكان التعاوني مبا يلي
متابعة وتنظيم توزيع حصص الجمعيات التعاونية اإلسكانية المخصصة لهـا        -1

ة من قروض مالية وفرص إسكانية جاهزة وقطع أراضـي فـضاء            من الدول 
  .ومواد البناء

 .التأكد من تطبيق الجمعيات اإلسكانية للتشريعات النافذة -2
 .المساهمة في وضع البرامج والخطط اإلسكانية للدولة -3
فحص مستندات إشهار الجمعيات الجديدة والتأكد من صحتها وقبولها وفـق     -4

 .عات المنظمةاشتراطات التشري
 .متابعة اإلجراءات المالية المتعلقة بالجمعيات التعاونية لإلسكان -5
رفع تقارير متابعة دورية بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية اإلسكانية ونسب          -6

 .إنجازاتها في توفير المسكن الالئق للمواطن
عمـل  وضع سجل ومنظومة لقيد الجمعيات التعاونية لإلسكان المعتمـدة وال          -7

 .على تصحيح أوضاع الجمعيات غير المعتمدة وفقاً للتشريعات النافذة
 .أية اختصاصات أخرى تسند إليه -8

14 

 :خيتص مكتب التدريب والتنمية البشرية مبا يلي

 تطوير سياسات التدريب والتحسين المستمر في قطاع اإلسـكان والمرافـق           -1
 كالتـدريب النظـري والتطبيقـي    باستخدام كل الطرق واألساليب التدريبيـة  
 .والتأهيلي والتنويري والتدريب أثناء العمل

 بناء على التقييم    تحديد أسبقيات التدريب وأنواعه وأساليبه وأماكنه ومؤسساته       -2
 . ليبيا أو خارجهاعلى جهات التدريب سواء داخلالموضوعي الذي يجرى 

 والمرافق في إعداد البرامج      التنسيق مع المكونات التنظيمية بقطاع اإلسكان      -3
والخطط الالزمة للتنمية الوظيفية والبشرية وتحديد االحتياجـات التدريبيـة          
قصيرة وطويلة األمد وتبويبها وتـصنيفها تبعـاً للنوعيـات والتخصـصات      

  .المطلوبة، وإعداد خطة التدريب والميزانية السنوية لمواجهتها
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ة البشرية، وإعداد الدليل الالزم بها       إعداد منظومة حاسوبية للتدريب والتنمي     -4
لالستفادة منها في تطبيقات الجودة في مجاالت التنمية الوظيفيـة للمـوارد            

  .البشرية
 اإلشراف على برامج التدريب الداخلي والخارجي ومتابعة وتقييم المتدربين          -5

  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح مسارات التدريب
لتدريبية في العقـود واالتفاقيـات التـي تبرمهـا           االستفادة من النصوص ا    -6

الوزارة مع الجهات المحلية والدولية في تدريب العاملين بالوزارة والجهات          
  .والمجالس التابعة لها

 االتصال المباشر ببيوت الخبرة المحلية والدولية لتحديد مؤسسات التـدريب         -7
  . التدريبيةوالمناهج والمدربين وطرق العمل الالزمة إلنجاح الخطة

 اقتراح المكافآت والحوافز المالية وطرق صرفها على المتدربين والمدربين          -8
  .أثناء العمل من موظفي الوزارة

 االستفادة من العناصر الوطنية الجيدة والكفاءات الفنية والعلمية العالية في           -9
  .إعداد برامج ومحاضرات وحلقات تدريبية داخل القطاع

لمتابعة الدورية والسنوية عن برامج وخطط التنمية الوظيفيـة         إعداد تقارير ا   -10
والفنية مدعمة باالقتراحات الرامية إلى تالفي السلبيات وتطوير تلـك البـرامج            

  .والخطط بما يواكب المستجدات الفنية ذات العالقة بنشاط القطاع
  . أية اختصاصات أخرى تسند إليه-11

15 

  :يليخيتص مكتب املستشارين مبا 
تنظيم وإدارة استعانة الوزارة باستشاريين من خالل قناة اتـصال موحـدة             -1

تمنح لها كافة الصالحيات التي تعينها على أداء أعمالهـا وبالتنـسيق مـع            
  . الجهات الطالبة لالستشارات بالوزارة

تقديم المشورة الالزمة في الموضوعات المحالـة مـن الـوزير والـوكالء         -2
 . ذات العالقة باختصاص الموضوع المحالوإعداد المذكرات
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تقديم المشورة في تقديم الخطط وميزانيتها السنوية لضمان الموازنة بـين            -3
ستراتيجية طويلة المدى واألولويات قصيرة المدى وكذلك لضمان        األهداف اال 

تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة في الوصول إلـى أفـضل          
 .النتائج المرجوة

تقديم المشورة والرأي المناسب حول إعداد وصـياغة الرؤيـة والرسـالة             -4
وتحديد القيم المؤسسية واألهداف والسياسات، وما يتبعها من المساهمة في          
إعداد ميزانيات وخطط وبرامج أعمال التنفيذ، وتقييم تلك األعمـال وتقـويم          

مـسارها  االنحرافات والتوجيه نحو الهدف من واقع توجهـات الـوزارة و           
 .المحدد لتحقيق األهداف

تقديم المشورة في وضع الخطط والبرامج التوعويـة والتثقيفيـة الالزمـة             -5
 .لترسيخ ثقافة مؤسسية متطورة تضمن تحقيق األهداف

 .تقديم المشورة في التخطيط والتنفيذ لبرامج التدريب والتنمية البشرية -6
ـ         -7 ارات القياديـة وتقـديم     المساهمة في مراجعـة مـستويات األداء والمه

 .االستشارات الالزمة لتطويرها ورفع كفاءاتها لتواكب مسار عمل الوزارة
المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وحلقـات النقـاش التـي تفيـد              -8

 .الوزارة في الداخل والخارج وإعداد التقارير عنها
 عمل الـوزارة    المساهمة في دراسة خطط التعاون العلمي في كافة مجاالت         -9

 .مع الجهات البحثية الوطنية والعربية والدولية
إجراء البحوث والدراسات حول المشاكل والعراقيل والعقبـات التـي قـد             -10

تواجه سير عمل الوزارة في أي مرفق من مرافقها الحيوية والسعي الجـاد             
 .إليجاد الحلول المناسبة أو تقديم الرأي والمشورة للجهات الطالبة

المساهمة في اقتراح تشكيل وإدارة فرق عمل أو لجـان تخصـصية ألداء              -11
 .أعمال تنفيذية أو بحثية بالوزارة

تقديم االقتراحات المناسبة لتحسين بيئة العمل داخـل الـوزارة وتطـوير             -12
المبادرات آلليات تنفيذ مناسبة وتقديم االستشارات والتوصيات في كل ما من        

 . الوزارةشأنه رفع مستوى األداء في
 .المشاركة في إعداد النظم واللوائح والتشريعات للوزارة -13
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 .المشاركة في اجتماعات العمل بحسب طلب الوزير أو الوكالء -14
 .ةـر الدوريـداد التقاريـــإع -15
 .أية اختصاصات أخرى تسند إليه -16

16 

  . والمرافقانـم الداخلي للوزارة قرار من وزير اإلسكـدر بالتنظيــيص
17 

ــعمي      ى كل حكم يخالفه، وعلـى      ــلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
ر في الجريدة الرسميةـنشالجهات المختصة تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  . هجري1434/ربيع األول/18: صدر في
  . ميالدي30/1/2013: الموافق
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  رارـــق
  وزراءــس الــجمل

  ميالدي2013لسنة ) 116(رقم 
  بشأن تشكيل جملس إدارة معهد التخطيط

  :جملس الوزراء 
  .هــ وتعديالتيورـالن الدستـالع على اإلعـد االطــبع -
ى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن          ـوعل -

 .اــوتعديالتهم
 تـه ئحبشأن التخطـيط وال   ،  ميالدي 2000لسنة  ) 13(م  ـى القانون رق  ـوعل -

 .ةـالتنفيذي
بشأن إصدار قانون عالقـات  ،  ميالدي2010لسنة ) 12( رقم القانونى  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
في شأن  ،  ميالدي 2012لسنة  ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم       ـوعل -

  . ةمنح الثقة للحكومة المؤقت
 ميالدي،  1988لسنة  ) 134(رقم  " سابقاً"ى قرار اللجنة الشعبية العامة      ـ وعل -

 .بشأن إنشاء معهد التخطيط
لـسنة  ) 2(رقم  " سابقاً"المالية   للتخطيط و   العامة ى قرار اللجنة الشعبية   ـوعل -

 .بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط، ميالدي2011
بشأن اعتمـاد   ، ميالدي2012لسنة  ) 137(ى قرار مجلس الوزراء رقم      ـوعل -

 .زارة التخطيط و تنظيم جهازها اإلداريالهيكل التنظيمي واختصاصات و
  .ميالدي10/03/2013بتاريخ ) 1168(ى كتاب وزير التخطيط رقم ـوعل -
 الرابـع لـسنة     يى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه االسـتثنائ         ـوعل -

  .الديــمي2013
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  ررـــــق
1 

  :يشكل جملس إدارة معهد التخطيط على النحو التايل
  اً عام ومديراًرئيساً..........................................عبو صبيأعمر محمد .  د-1
  اًنائب.....................................................ينالعبد الرحمن جابر السك.  د-2
  اًعضو..........................................................عبد اهللا محمد شامية. د -3
  اًعضو............................................................ةر علي المهدي قري. د-4
  اًعضو............................................................فتحي صالح غريبي.  د-5
  اًعضو.................................................. عبد اهللا البوسيفيىمصطف.  د-6
  االقتصادي واالجتماعي دارة العامة للتخطيط مدير اإل-7

   عضواً....................................................................     بوزارة التخطيط
2 

ـ     ، ل بهذا القرار من تاريخ صدوره     ــعمي ، ذهـوعلى الجهات المعنيـة تنفي
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  
  

  زراء جملس الو
   .هجري1434/جمادى األول/6 :صدر في
  . ميالدي18/03/2013 :الموافق
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  رارـــق
  وزراءــس الــجمل

  ميالدي2013لسنة ) 129(رقم 
  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة االتصاالت وتنظيم جهازها اإلداري

  :جملس الوزراء
  .التهـوري وتعديـالن الدستـالع على اإلعـد االطـبع -
ـ   ـى قان ـوعل - ي للدولـة والئحـة الميزانيـة والحـسابات         ـون النظام المال

  .اــوالمخازن وتعديالتهم
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

  .ةــالعمل والئحته التنفيذي
  .أن االتصاالتــميالدي، بش2010لسنة ) 22(ى القانون رقم ـوعل -
ميالدي في شـأن    2012لسنة  ) 10(لمؤتمر الوطني العام رقم     ى قرار ا  ـوعل -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
 مـيالدي باعتمـاد     2012لـسنة   ) 31(رار مجلس الوزراء رقم     ـى ق ـوعل -

 وزارة االتـصاالت والمعلوماتيـة وتنظـيم        تالهيكل التنظيمي واختـصاصا   
  .ا اإلداريــجهازه

 ميالدي بإنشاء الهيئـة     2013سنة  ل) 28(ى قرار مجلس الوزراء رقم      ـوعل -
  .الوطنية ألمن وسالمة المعلومات

 مـيالدي   2005لسنة  ) 63(رقم  " سابقاً"ى قرار اللجنة الشعبية العامة      ـوعل -
  .بإنشاء الشركة الليبية لالتصاالت وتقنية المعلومات القابضة

  . ميالدي6/2/2013) 181(ى كتاب مدير مكتب وزير االتصاالت رقم ـوعل -
 5/3/2013بتـاريخ  ) 338(ى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقـم      ـوعل -

  .ميالدي20/3/2013بتاريخ ) 708(ميالدي وكتابه رقم 
وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه االستثنائي الرابع والعادي العاشـر            -

  .الديــمي2013لسنة 
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  ررـــق
1 

 د وتحد ي تنظيم جهازها اإلدار   يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة االتصاالت ويتم     
  .اختصاصاتها وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تتولى وزارة االتصاالت وضع القواعد واألصول التي تؤسس لتطوير وتنمية          
ولوجيا، وتحديد الحوافز والضوابط لدفع هذا      نقطاع المعلوماتية واالتصاالت والتك   

فسة والمساواة واحترام القوانين    القطاع نحو المزيد من النمو ضمن دائرة المنا       
النافذة وتقديم المشورة إلى الحكومـة فـي المـسائل المتعلقـة بالمعلوماتيـة              

  -:ولوجيا، وتتولى على وجه الخصوص ما يلينواالتصاالت والتك
 تخطيط المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيـا وسياسـتها واسـتراتيجيتها          -1

ماتيـة واالتـصاالت والتكنولوجيـا    وإدارة تنظيمها وتطـوير قطـاع المعلو    
  .واستراتيجية التمكين اإللكتروني واألنشطة ذات الصلة في ليبيا

 وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيـا          -2
في ليبيا، واقتـراح التـشريعات حـول قطـاع المعلوماتيـة واالتـصاالت              

  .والتكنولوجيا على مجلس الوزراء
 الالزمة لتحرير قطاع المعلوماتيـة واالتـصاالت        تضع ومراقبة السياسا   و -3

  .والتكنولوجيا
 ضمان تحقيق المنافسة وخلق الفرص المتساوية لجميع مزودي الخـدمات           -4

  .في قطاع المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا
 وضع االسـتراتيجية الالزمـة لتنظـيم قطـاع المعلوماتيـة واالتـصاالت              -5

لوجيا، بما ينسجم مع االستراتيجية العامـة لهـذا القطـاع وخطـط             والتكنو
  .تحريره والمصادقة على استراتيجة التنظيم

 مراجعة التشريعات المقدمة من الجهات التابعة للوزارة والجهات المختصة          -6
بتنظيم االتصاالت تمهيداً إلقرارها حسب األصول الدستورية، بما يتوافق مع          
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عة لتنظـيم قطـاع المعلوماتيـة واالتـصاالت         خارطة الطريـق الموضـو    
  .والتكنولوجيا

 مراقبة األسعار في قطاع المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيـا والتـدخل           -7
  .لمنع اإلجراءات المانعة للمنافسة

 مراقبة االلتزام بمستوى جودة الخدمة في قطاع المعلوماتيـة واالتـصاالت            -8
  .المخالفينوالتكنولوجيا، وفرض الغرامات على 

 ضمان إدارة الطيف واستخدامه ومراقبتـه بـشكل فعـال لكافـة خـدمات               -9
  .االمعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجي

البنية التحتيـة بقطـاع     ) شبكات الجيل المقبل  ( العمل على تطوير خدمات      -10
  .المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا

  .إلعالم اإللكتروني ضبط عمليات تراخيص البث ومراقبة مضمون ا-11
 تخطيط وإدارة األنشطة المؤدية لعملية االنتقال الرقمي، والتقـارب بـين            -12

  .قطاعي اإلعالم والمعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا
  . ضمان الحماية الرقمية الفاعلة وأمن المعلومات على المستوى الوطني-13
 واالتصاالت والتكنولوجيا،    قيادة عملية جذب العناصر البشرية للمعلوماتية      -14

  .وتنميتها
  . رعاية اإلبداع والريادة في قطاع المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا-15
 تمثيل ليبيا في المنظمات اإلقليمية والدوليـة التـي تعنـى بالمعلوماتيـة              -16

  .واالتصاالت والتكنولوجيا
ت المملوكـة    اإلشراف على الكيانات التجارية وشركات مـزودي الخـدما         -17

  .للدولة، وضمان تقديمها للتقارير المطلوبة والتزامها بالتشريعات
 قيادة أنشطة الحكومة اإللكترونية على المستوى الوطني، وضمان تـوفر           -18

الخدمات الحكومية اإللكترونية بشكل واسع، وتنمية التفاعل اإللكتروني بين          
  .المواطنين والشركات الخاصة والجهات الحكومية

 قيادة جهود التحول اإللكتروني، وزيادة المعرفة الرقميـة لكافـة الفئـات             -19
العمرية في جميع المناطق بليبيا بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات الحكومية           

  .والوزارات المعنية
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 تقرير نموذج التشغيل وخطة القوى العاملة لوزارة االتصاالت والمـصادقة    -20
  .عليهما وتطبيقهما

  .تصاصات أخرى تسند لها بالتشريعات النافذة أية اخ-21
3 

يكون بالوزارة وكيل يساعده في أداء مهامه وكيل أو أكثـر يعملـون تحـت          
  . يقرره الوزير والتشريعات النافذةا لمإشرافه ويمارسون مهامهم وفقاً

4 

  :يةيتكون الهيكل التنظيمي لوزارة االتصاالت من التقسيمات التنظيمية التال
  :مات التابعة مباشرة للوزيريالتقس: ًأوال

  .مكتب الوزير -أ
 .مكتب المراجعة -ب
 .مكتب المستشارين -ج
  .مكتب متابعة االستثمارات بالقطاع -د

  : التابعة لوكيل الوزارةتاإلدارا: ًثانيا
  . إدارة اإلعالم والعالقات العامة-أ

  . اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية-ب
  .رة العامة لتطوير القطاع اإلدا-ج
  . اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والخدمات-د

  .اإلدارة العامة لشؤون التنظيم-هـ 
  . إدارة المناطق-و
  . إدارة االستراتيجية والتخطيط-ز
  . إدارة المشروعات-ح
  . إدارة الشؤون القانونية-ط

  :ويتبع الوزارة وخيضع إلشرافها كل من: ًثالثا
  .الهيئة الوطنية ألمن وسالمة المعلومات -1
  .الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية المعلومات القابضة -2
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5 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
  . وجدول اجتماعاته وأمنه وتجهيزاته الوزيرإدارة مواعيد -1
  .ق اجتماعات الوزير ومتابعة المهام الناتجة عنهايتوث -2
  .بريد الوارد والصادر والعمل بتوجيهات الوزيرتنسيق ال -3
ختم وتسجيل القرارات الصادرة عن الوزير وتعميمها على الجهة المعنيـة            -4

  .واإلدارات والمكاتب بالوزارة ومتابعة تنفيذها
 مساندة الوزير في تحضير الكلمات والمحاضرات والمذكرات واإلعالنات العامة          -5

اسـبات المتعلقـة بالمعلوماتيـة واالتـصاالت        والمشاركة في األنـشطة والمن    
  .والتكنولوجيا وإعداد ما يلزم تمهيداً لما يريد الوزير اإلعالن عنه وبشكل عام

القيام بكل ما يلزم لكي يتوفر للوزير الوسائل الالزمـة أو المفيـدة للقيـام                -6
 .بمسؤولياته وله في ذلك االستعانة بمن يراه

6 

  : مبا يليخيتص مكتب املراجعة
  .وضع وتنفيذ خطة سنوية للمراجعة والتدقيق -1
التدقيق في عمليات الوزارة لتقييم فعاليـة الـضوابط اإلداريـة والماليـة              -2

 .الداخلية، وضمان االلتزام بالسياسات اإلدارية
تقييم متانة ومصداقية وانتشار المعلومات الماليـة والتـشغيلية، وفعاليـة            -3

يانة األصـول، وااللتـزام بالتـشريعات والتنظيمـات         وكفاءة العمليات، وص  
 .ودـوالعق

نجـاز  إة للتحقق من    ـدى وضع الوزارة لمعايير كافي    ـييم المستمر لم  ـالتق -4
 .دافـاأله

 .إصدار التقارير الدورية لإلدارة العليا بنتائج أنشطة التدقيق -5
ام بأهـداف   تقييم مدى تأسيس األهداف التشغيلية وأهداف البرامج وااللتـز         -6

 ).ستراتيجية والتخطيطبالتعاون مع إدارة اال(الوزارة 
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تقييم إمكانية دمج أو توحيد الوحدات، وإضافة أو تعديل الخدمات والعمليات            -7
 .واإلجراءات والضوابط عبر تطويرها وتطبيقها أوتوسيعها أو هما معاً

لـداخلي،  مراقبة التطورات العالمية والتوجهـات الجديـدة فـي التـدقيق ا       -8
 .وتطبيقها في الوزارة إذا كان ذلك ممكناً ومفيداً

7 

  :خيتص مكتب املستشارين مبا يلي
إبداء الرأي والمشاركة في إعداد النظم واللوائح التي تقوم الـوزارة علـى              -1

  .إعدادها وفقاً لالختصاصات الممنوحة لها والتشريعات الصادرة بالخصوص
 .اعــتثمار في القطاقتراح سبل تشجيع االس -2
 .اعـالمشاركة في إعداد الخطط الوطنية للقط -3
 .المشاركة في إعداد مختلف الدراسات بالوزارة -4
 .ال تقديم الخدمةـالمساهمة في النهوض بمج -5
 . اختصاصات أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذةةأي -6

8 

  : يليخيتص مكتب متابعة االستثمارات بالقطاع مبا
متابعة اإلجراءات التي تضمن مساهمة القطاع الخـاص لتنفيـذ الـسياسة             -1

  .المعتمدة للوزارة
 .القيام بالدور التنسيقي للتواصل مع شركات القطاع المملوكة للدولة -2
 .مراقبة أداء الشركات التجارية العاملة في مجال االتصاالت -3
ركات القطاع المملوكة للدولـة   متابعة تطبيق أنظمة الوزارة على مستوى ش       -4

 .والشركات األخرى في القطاع
إجراء المحادثات والتفـاوض والمـشاركة فيهـا بحـسب األحـوال مـع               -5

 .المستثمرين الوطنيين واألجانب في القطاع
مراقبة تطور ونمو القطاع، ومدى التزام الشركات بما يصدر عن الـوزارة             -6

 .من تعليمات
 . الخاصة بأداء القطاعجمع وتحليل البيانات -7
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دراسة فرص االستثمار في األنـشطة العالميـة فـي مجـال المعلوماتيـة               -8
واالتصاالت والتكنولوجيا بالتنسيق مـع الجهـات المختـصة بمـا يخـدم             

 .ستراتيجية الوزارةا
 .مراقبة فعالية اإلنفاق وفقاً للخطط الموضوعة -9

ية المقدمـة مـن الـشركات       مراجعة كافة طلبات المساعدة الفنية الخارج      -10
 .المملوكة للدولة، وضمان االلتزام بالميزانية العامة

9 

  :ختتص إدارة اإلعالم والعالقات العامة مبا يلي
  . تطوير استراتيجية اتصاالت الوزارة وسياستها وإرشاداتها-1
 . إدارة وتطوير وتنفيذ حمالت التواصل بالوزارة-2
ت اإلعالم، بما في ذلك اختيار الوكـاالت وتجميـع           إدارة العالقات مع وكاال    -3

 .متطلبات اإلعالم والمفاوضة على التعرفة، ومراقبة اإلنفاق على اإلعالم
 . تنسيق حمالت التواصل لبرامج الوزارة-4
 إنتاج منشورات وتقارير صحفية حـول األحـداث المرتبطـة بـالوزارة أو             -5

 .خدماتها
ات التنظيمية وإصدار تقارير سنوية بأنشطة       جمع المعلومات من كافة الوحد     -6

 .االتصاالت
 . نشر المعلومات حول الوزارة وخدماتها والعاملين فيها، ضمن الوزارة-7
 . إنتاج وتحديث المضمون لموقع الوزارة في شبكة المعلومات-8
 .متابعة وسائل اإلعالم بما يذكر عن الوزارة أو عملها، والرد حين يقتضي األمر -9

10 

  :ختتص اإلدارة العامة للخدمات اإللكرتونية مبا يلي
دراسة وتصميم شبكات وأنظمة المعلومات لتقـديم الخـدمات اإللكترونيـة            -1

  .لمختلف القطاعات
مراقبة ودعم تصميم وتطوير وتنفيذ الخدمات اإللكترونية في الوزارات وفقاً           -2

 .لمتطلبات الخدمة
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يث منهجية الخدمات اإللكترونية، وضمان أداء      تطوير وصيانة ومراقبة وتحد    -3
 .الخدمات اإللكترونية وانتشارها

تصميم وتطوير ومراقبة توفير خدمات البنية التحتية والتكنولوجيـا كـأداة            -4
 .للخدمات اإللكترونية

تصميم وصيانة ومراقبة خطط ومنهجيات التكامل، مع تصميم وتطوير قنـاة        -5
مة والمقاييس، ووضع معايير وتصاميم مرجعيـة       التكامل، مع التوجهات العا   

 .لتكنولوجيا المعلومات لحكومة ليبيا اإللكترونية
تطوير وإدارة وتحديث البوابة الوطنية للتعـامالت اإللكترونيـة الحكوميـة            -6

 .لتكون المدخل اإللكتروني الموحد للخدمات والمعلومات الحكومية
ترونية لوضـع احتياجاتهـا وقواعـد       التنسيق مع شبكة ليبيا للتجارة اإللك      -7

 .وأصول التوقيع اإللكتروني وإدارة ترخيص األنشطة التجارية ذات الصلة
تزويد الجهة المختصة بالخدمات اإللكترونية بالتقارير عـن سـير العمـل             -8

 .ستراتيجيتهانجاز مهمته ورونية وإببرنامج الحكومة اإللكت
11 

  :لقطاع مبا يليختتص اإلدارة العامة لتطوير ا
ـ ستراتيجية الوزارة لضمان بي   اتنفيذ   -1 ة مـشجعة لألعمـال عبـر قطـاع         ئ

ــة   ــارات العالي ــذاب المه ــا الجت ــصاالت والتكنولوجي ــة واالت المعلوماتي
  .واالستثمارات وتحقيق االستثمارات ذات الجدوى

وضع خطة عمل لرعاية اإلبداع والريادة في مجال المعلوماتية واالتـصاالت        -2
كنولوجيا بمنح الحوافز للشركات األجنبية وتأسيس المنـاطق الخاصـة          والت

 .بالقطاع والشركات الحاضنة للمشاريع والمبدعين وغيرها
 .القيام باإلجراءات التي تضمن تحقيق االستثمارات الرائدة -3
اقتراح التوصيات الالزمة لمكتب متابعة استثمارات القطـاع بـشأن زيـادة      -4

 .اع المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيااالستثمارات في قط
اقتراح التشريعات الالزمة لخلق الحوافز لالستثمار في قطـاع المعلوماتيـة       -5

 .واالتصاالت والتكنولوجيا
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بناء وإدارة العالقات الالزمة مع الشركاء االسـتراتيجيين بالتنـسيق مـع             -6
 .الجهات ذات العالقة بالوزارة

قدمة من الجهات المختصة بـشأن الفـرص المتاحـة          تقييم المقترحات الم   -7
 .للشركات والتعاون في الداخل والخارج

إجراء تقييم سنوي لقطاع المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيـا لتحقيـق           -8
 .ستراتيجية للوزارةاألهداف اال

12 

  :ختتص اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية واخلدمات مبا يلي
يم الخدمات الالزمة وعند الطلب في مجاالت الموارد البشرية والـشؤون          تقد -1

الوظيفية واإلدارية والمحفوظـات والمحاسـبة والماليـة وإدارة المبـاني           
  .والمنشآت والخدمات وخدمات تقنية المعلومات

 .تقييم طلبات تقديم الخدمات وتحسين مجاالت التعاون وتقديم الدعم اإلداري -2
موارد لبناء قدرات جديدة وإدخال العمل بالمقاييس في الوحـدات          استغالل ال  -3

 .التنظيمية المختلفة وممارسة االختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة

13 

  :ختتص اإلدارة العامة لشؤون التنظيم مبا يلي
  . العمل على تنظيم قطاع االتصاالت والمعلوماتية والبريد في ليبيا-1
 . خلق اإلطار التشريعي المؤدي إلى تحرير سوق االتصاالت المساهمة في-2
 . تشجيع الوصول الشامل لخدمات االتصاالت-3
 مراعاة اإلجراءات التي تضمن تنافسية السوق لرفع جودة الخدمة وتقـديم            -4

 .خدمات متقدمة وأسعار منافسة
 العمل على اتخاذ اإلجراءات التي تحقـق زيـادة ثقـة الجمهـور بـسوق                -5

 .صاالت عبر الشفافية في التنظيم والترخيصاالت
 . تطبيق التشريعات النافذة لحماية حقوق المتعاملين والمزودين-6
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 تشجيع زيادة نسبة وصول الخدمة لكل المستخدمين عبر الترتيبات الفعالـة            -7
 .للربط بين الشبكات وآليات حساب التعرفة

طيـف واألرقـام وأسـماء      تحسين فعالية استخدام الموارد المحدودة مثل ال       -8
 .النطاق

 . تسوية المنازعات بطريقة منهجية وشفافة وسريعة-9
 التنسيق مع الجهات المختصة للمشاركة فـي االستـشارات العامـة ذات             -10

 .العالقة بنشاط القطاع
14 

  :ختتص إدارة املناطق مبا يلي
  .لكية في المناطقإجراء المسح الميداني لمشاريع االتصاالت السلكية والالس -1
إجراء المسح الميداني لقياس استخدام الطيف ومستويات االشعاع وحـاالت           -2

 .التداخل
 .لتحديد الممارسات المانعة للمنافسة" التسوق السري"القيام بإجراءات  -3
 .التنسيق بين مزودي الخدمات في المناطق -4
 الخدمة، ومتطلبات   مراقبة التزام مزودي الخدمات باألسعار ومقاييس جودة       -5

 .استخدام الطيف
 . المستفيدين من الخدمة ورفع التقارير بهاىاستالم شكاو -6
توفير النصح القانوني لمكاتب المناطق حـول صـياغة العقـود لحـسابها              -7

 .بالتنسيق مع اإلدارة القانونية
8-اً تقديم الدعم والخبرات استراتيجيلكافة الوحدات التنظيميةاً وداخلي . 
التنسيق مع اإلدارة القانونية بالوزارة لضمان حقـوق ومـصالح الـوزارة             -9

والعاملين فيها وذلك فيما يتعلق بإطار العمل في الوزارة وكذلك في القضايا            
 .المرفوعة من أو على الوزارة في المناطق

التواصل مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والخـدمات لتقـديم            -10
 . والدعم الالزمالمساعدة



  800     رقم الصفحة                                                                              )12 (عــددال

 .مساندة الجهة المختصة بالمسح الميداني في مراقبة الطيف -11
 .القيام بمهام إدارة التراخيص بشؤون التنظيم -12
 . مراقبة تطبيق التنظيمات السارية في المناطق -13

15 

  :سرتاتيجية والتخطيط مبا يليختتص إدارة اال
علوماتيـة واالتـصاالت والتكنولوجيـا،      ستراتيجية وطنية للم  اإدارة تطوير    -1

بالتنسيق مع إدارات الوزارة وأقـسامها ووحـداتها، والـدوائر الخارجيـة            
  .المعنية

ستراتيجية واألنشطة المتعلقـة بهـا فـي كافـة          نشر الرؤية واألهداف اال    -2
 .   الوحدات التنظيمية للوزارة

افـة الوحـدات    ونشرها في ك  ) مؤشرات األداء (وضع بطاقات قياس األداء      -3
  .التنظيمية للوزارة

  . تقارير لتقييم األداءدعداإستراتيجية ومراقبة التنفيذ الفعال لال -4
 اإلدارة  ى األمور إل   هذه ستراتيجية، ورفع المبادرة إلى تحديد مشاكل تنفيذ اال      -5

  .العليا من خالل الوزير
16 

  :لي يختتص إدارة املشروعات مبا
  .ة البرامج والمشاريع من قبل الوحدات التنظيمية بالوزارةمتابعة تنفيذ كاف -1
جمع طلبات المشاريع من اإلدارات والوحدات ومقارنتها مع معطيـات إدارة            -2

  .ستراتيجية والتخطيط وإعداد برنامج سنوي لتنفيذ المشاريعاال
التواصل مع وحدات المالية والمشتريات واإلدارة لضمان توفر وسائل تنفيذ           -3

  .شاريعالم
  .ستراتيجية للوزارةإدارة المشاريع اال -4
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مراقبة إنجاز مشاريع الوزارة، وتقديم خبرات إدارة المـشاريع لوحـداتها            -5
  .حيث تقتضي الحاجة

نجاز المشاريع إلى وكيـل الـوزارة وإدارة االسـتراتيجية    إرفع تقارير عن    -6
  .والتخطيط

17 

  :ليارة الشؤون القانونية مبا يختتص إد
إعداد المذكرات القانونية وتقديم الرأي والمشورة فيما يحـال إليهـا مـن              -1

  .موضوعات
مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والتنظيمات الالزمـة لعمـل           -2

  .الوزارة
  .دراسة مشروعات العقود واالتفاقيات التي تعتزم الوزارة إبرامها -3
للعطاءات والعقود المتعلقة بها بمراعـاة  دراسة ومراجعة الشروط القانونية     -4

  .اختصاصات لجنة العطاءات المختصة
داد المراسالت والتقارير ومشاريع القرارات التي تصدر بها توجيهات من          عإ -5

  .الوزير
  .متابعة القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها -6
  .قانونيةاتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية حقوق والتزامات الوزارة ال -7
العمل على توفير المراجع القانونيـة والقـوانين واللـوائح والمنـشورات             -8

  .والدوريات النافذة
المشاركة في عضوية لجان التحقيق بالوزارة واللجان التي تتطلبها طبيعـة            -9

  .هذه اللجان
18 

 ال  بالوزارة بما  اًن في كافة شؤونهم للوائح المعمول بها حالي       وع العامل ـيخض
يخالف أحكام هذا القرار وللوزارة عرض ما يتطلب على مجلس الوزراء إلجراء            

  . التعديالت أو المقترحات الالزمة لذلك
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19 

والعـاملين  التـابعين   للوزير أن يكلف مباشرة أي موظف مـن المـوظفين           
 ومـستندات    بأيـة معلومـات     وموافاته اًزارة للقيام بأي عمل يراه ضروري     بالو

  .سق المكلف ورئيسه المباشر في الحاالت التي تتطلب ذلكنا ويراعى أن ييطلبه
20 

وزارة االستعانة بالخبراء والمستشارين وذوي االختصاص مـن خـارج          ـلل
ـ  والوزارة على أن تحدد قرارات وعقود االستعانة         تهم بمراعـاة   آمهامهم ومكاف

  .التشريعات النافذة
21 

  .خلي للوزارة قرار من وزير االتصاالتدر بالتنظيم الداــيص
22 

ل بهذا القرار ن تاريخ صدوره     ـعمي،     ى ـلغ وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وي
ر في الجريدة الرسميةــنشكل حكم يخالفه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/ اآلخرىجماد/20: صدر في
  .ميالدي1/4/2013:الموافق
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  رارـــق
  ءوزراـــس الــجمل

   ميالدي2013لسنة ) 135(رقم 
  بتعيني أمني للجنة إدارة االحتاد العام

  لغرف التجارة والصناعة والزراعة
  :جملس الوزراء

  .هـــوري، وتعديالتـالع على اإلعالن الدستـد االطـبع -
  .وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما -
  . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(لقانون رقم وعلى ا -
 ميالدي، في شـأن     2012لسنة  ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
  .ميالدي26/03/2013المؤرخ في ) 5/1/1208(وعلى كتاب وزير االقتصاد رقم  -
ــم    - ــيم رق ــؤون التنظ ــين ش ــاب أم ــى كت ــي ) 874(وعل ــؤرخ ف الم

  .ميالدي30/03/2013
ـ وعلى ما قرره مجلـس       - وزراء فـي اجتماعـه العـادي العاشـر لـسنة          ال

  .ميالدي2013
  ررــــق

1 

أميناً للجنة إدارة االتحاد العام      ،إدريس عمران عبد اهلادي/ دـين السي ـعي 
  .لغرف التجارة والصناعة والزراعة

2 

ل بهذا القرار من تار    ــعمي  ى كل حكم يخالفـه، وعلـى       ـلغيخ صدوره، وي
ر في الجريدة الرسميةـنشالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ األولىجماد/21:صدر في
  .ميالدي2/4/2013: الموافق
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  قــرار
  وزراءــس الــجمل

   ميالدي2013لسنة ) 137(رقم 
  ميالدي2010لسنة ) 273(بتعديل حكم بالقرار رقم 

  لس الوزراءجم
  .هــــ بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالت-
   ميالدي، بشأن الطرق العامة1970لسنة ) 46( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، فـي شـأن      2012لسنة  ) 9( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
 ميالدي، في شـأن     2012لسنة  ) 10(مر الوطني العام رقم      وعلى قرار المؤت   -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي،  2010لـسنة  ) 273(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  . ميالدي2005لسنة ) 143(بتعديل بعض األحكام في قرارها رقم 
المـؤرخ فـي   ) 8/2219( وبناء على ما عرضه وزير المواصالت بكتابه رقم     -

  .ميالدي22/03/2013
 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الحـادي عـشر لـسنة      -

  .الديـــمي2013
  قــــرر

1 

 مـيالدي المـشار     2010لسنة  ) 273(رار رقم   ـمن الق ) 1(ادة  ـدل الم ـتُع
  -:يـإليه، بحيث يجري نصها على النحو اآلت

مـصلحة الطـرق "لقرار مصلحة عامة تسمى     ام هذا ا  ـأ بموجب أحك  ـتنش((
تكون لها الشخصية االعتبارية العامة والذمة الماليـة        " واجلسور والنقل الربي

  )).المستقلة، وتتبع وزارة المواصالت
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2 

ى وزير المواصالت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقـل كافـة االلتزامـات       ـيتول
  .يه بالقراروالحقوق المترتبة على التعديل المشار إل

3 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المختـصة تنفيـذه،             ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةــوينش
  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/جمادى األول/26صدر في 
  .ميالدي7/4/2013:الموافق
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  رارـــق
  وزراءــس الــجمل

  ميالدي2013لسنة ) 138(رقم 
   ميالدي2013لسنة ) 82(رقم بإضافة حكم إىل قراره 

  جملس الوزراء
  .هـــ وتعديالتي بعد االطالع على اإلعالن الدستور-
 ميالدي بشأن المـرور علـى الطـرق         1984لسنة  ) 11( وعلى القانون رقم     -

  .هــــالعامة وتعديالت
مـيالدي، فـي شـأن    2012لسنة ) 9( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

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

  .ةـــاعتماد الحكومة المؤقت
 ميالدي باعتمـاد الهيكـل   2012لسنة ) 37( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة المواصالت والنقل
 ميالدي باعتماد الهيكـل     2012لسنة  ) 145(راء رقم    وعلى قرار مجلس الوز    -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
 ميالدي بإسناد اختصاصي    2013لسنة  ) 82( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

إجراء الفحص الفني للمركبات اآللية وإصدار تراخيص قيادتها إلـى وزارة           
  .التـــالمواص

المـؤرخ فـي   ) 969(كتاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم        وعلى   -
  .الديــمي3/4/2013

 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الثـاني عـشر لـسنة                -
  .الديـــمي2013
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  قـــرر
1 

) 82(يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصالت المسندين إليها بالقرار رقـم           
صاص تسجيل المركبات اآلليـة وإصـدار        ميالدي المشار إليه اخت    2013لسنة  

  .التراخيص الالزمة لذلك
2 

ى وزارتا الداخلية والمواصـالت بالتنـسيق فيمـا بينهمـا اتخـاذ             ــتتول
  .اإلجراءات الالزمة لوضع القرار موضع التنفيذ

3 

ى كل حكم يخالفـه،   ـــذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ     ــل به ـــيعم
  . الجريدة الرسميةر فيـــوينش
  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/جمادى األول/26صدر بتاريخ 

  .ميالدي7/4/2013:الموافق
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  رارـــق
  وزراءــس الــجمل

   ميالدي2013لسنة ) 141(رقم 
  ميالدي املعدل2012لسنة ) 136(بسحب القرار رقم 

ً ميالدي سحبا جزئيــا2012لسنة ) 170 (بالقرار رقم ّ
   وتقرير حكم

  الوزراءجملس 
  .وري، وتعديالتهـالن الدستـالع على اإلعـد االطـ بع-
ى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن          ـ وعل -

  .اــوتعديالتهم
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة ) 12(ى القانون رقم ـ وعل -

  .العمل والئحته التنفيذية
 ميالدي، في شـأن     2012لسنة  ) 9(ر الوطني العام رقم     ى قرار المؤتم  ـ وعل -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
ميالدي، في شـأن    2012لسنة  ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم       ـ وعل -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
 ميالدي،  2009لسنة  ) 507(رقم  " سابقاً"ى قرار اللجنة الشعبية العامة      ـ وعل -

  .بإنشاء مركز اإلعالم الجماهيري
 ميالدي، بـشأن حـل      2012لسنة  ) 136(ى قرار مجلس الوزراء رقم      ـ وعل -

  .بعض الجهات وتقرير بعض األحكام
 ميالدي، بتعديل حكـم     2012لسنة  ) 170(ى قرار مجلس الوزراء رقم      ـ وعل -

قرير  ميالدي، بشأن حل بعض الجهات وت      2012لسنة  ) 136(في قراره رقم    
  .بعض األحكام

ى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الثـاني عـشر لـسنة           ـ وعل -
  .الديـــمي2013
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  ــررـق
1 

لـسنة  ) 136(ب قرار مجلس الـوزراء بالحكومـة االنتقاليـة رقـم            ـسحي
ـ     2012لسنة  ) 170(ميالدي، المعدل بقرارها رقم     2012 اً  ميالدية، سـحباً جزئي

  . بحل مركز اإلعالم الجماهيريوذلك فيما يتعلق
2 

  ".مركز نبوس لإلعالم"ى ـز المذكور بحيث يسمــدل تسمية المركــتُع
3 

ـ رار من تاريخ صدوره، ويلغ    ـل بهذا الق  ــيعم ى كـل حكـم يخالفـه،     ــ
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش
  

  جملس الوزراء
  .هجري1434/جمادى األول/26:صدر في
  .ميالدي7/4/2013:الموافق
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  جملس الوزراء قرار
  ميالدي2012لسنة ) 405(رقم 

  " ًسابقا"حكم يف قرار اللجنة الشعبية العامة  بتعديل
   ميالدي 1991لسنة ) 1079(رقم 

  بإصدار الئحة التسجيل واالشرتاكات والتفتيش
  جملس الوزراء

 .هــوري وتعديالتـالن الدستـالع على اإلعـد االطـ بع-
ون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسابات والمخازن،        ى قان ـ وعل -

  .اــوتعديالتهم
 ميالدي، بشأن الضمان االجتمـاعي،      1980لسنة  ) 13(ى القانون رقم    ـ وعل -

 .هــوتعديالت
لـسنة  ) 1079(رقـم   ) سـابقاً (ى قـرار اللجنـة الـشعبية العامـة          ـ وعل -

 .راكات والتفتيشالدي، بإصدار الئحة التسجيل واالشتـمي1991
 ميالدي، باعتماد الهيكل    2012لسنة  ) 120( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

 .التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون االجتماعية وتنظيم جهازها اإلداري
المؤرخ في  ) 215(وزير الشؤون االجتماعية بكتابها رقم      / ى ماعرضه ـ وعل -

 . ميالدي10/06/2012
 الوزراء في اجتماعه العـادي الـسادس والثالثـين          ى ما قرره مجلس   ـ وعل -

 .  ميالدي2012لسنة
  قــــــرر

1 

من الئحـة التـسجيل واالشـتراكات    ) 39(دل الفقرة األولى من المادة      ــعتُ
 ميالدي المشار إليه، بحيث     1991لسنة  ) 1079(والتفتيش الصادرة بالقرار رقم     
  -:يجري نصها على النحو التالي
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39 

 أو خدمـة وسـجل طبقـاً        إذا كان المشترك يعمل لدى أكثر من جهة عمالً        " 
من الالئحة فإن ما يتحصل عليه من دخل أو أجر أو مرتب من غير              ) 12(للمادة  

جهة عمله األصلية يحسب ضمن الوعاء الضماني الذي يحسب علـى أساسـه             
يا ماليـة  المعاش التقاعدي بشرط أن يكون ما يتقاضاه من عالوات وبدالت ومزا    

  ".تتصف بطابع الثبات واالستقرار واالنتظام 
2 

ـعمي      ى كل حكـم يخالفـه، وعلـى        ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
ر في الجريدة الرسميةـنشالجهات المختصة تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .جريه1433/ذي القعدة/13: صدر في
  . ميالدي30/09/2012: الموافق


