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 حمتويات العدد
 الصفحة                                                                       

 ليبيا – قوانني صادرة عن املؤمتر الوطني العام

 بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة .م2015لسنة  )9رقم ( قانون* 
 249م.                                                         2015للعام    
 بإلغــــــــاء بعض أحكـــــام القـــــانون  .م2015لسنة  )12رقم ( قانـــون* 
 294میالدیة بشأن أحكام الوصایا                       1423) لسنة 7رقم (  
 اصة ــــــام الخــــــبشأن بعض األحك.  م2015لسنة  )13رقم ( قانـــون* 
 195                                              بشركة االستثمار الوطني.   
 تعدیل بعض أحكام القانون رقـــــمب.  م2015لسنة  )14رقم ( قانـــون* 

     297م. بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهما  1984لسنة )10(    
 ) 06تعدیل حكم في القانون رقـم (ب.  م2015لسنة  )15رقم ( قانـــون* 
 301م. بإعادة تنظیم المحكمة العلیا.                            1982لسنة    
 302إلغاء بعض القوانین.                 ب.  م2015لسنة  )16رقم ( قانـــون* 
 ) 2تعـــدیل حكـــم في القانــون رقم (ب.  م2015لسنة  )17رقم ( قانـــون* 
 304م. في شأن المزارع التعاونیة.                               1974لسنة    
 ) 40بشـــأن تعدیل القـــــــانون رقـــــــم (.  م2015لسنة  )18رقم ( قانـــون* 
 305م. بشأن الخدمة العسكریة.                                 1974لسنة    

 البقیة على ظھر الغالف 
 نشرت بأمر وزیر العدل                                              
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  ليبيا – املؤمتر الوطني العامصادرة عن قرارات 

  

  بشأن اإلذن بفتح اعتمادات  شهریة م2015لسنة  ) 1م ( ـرق رارـــــــق*  
     307                                              .مؤقتة وتقریر بعض األحكام     

  ة ــــوزیر الدولـــح الثقة لــأن منـــــــم بش2015) لسنة 2م (ــرق رارـــــــــق* 
  310                                             لشؤون المؤتمر الوطني العام  
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م2015)لسنة 9قانون رقم (  
  م2015امليزانية العامة للدولة للعام بشأن اعتماد 

  املؤمتر الوطني العام:
ــ - م. 2011أغســطس  3اإلعــالن الدســتوري الصــادر فــي  ىبعــد االطــالع عل

  وتعدیالته.
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  قانون النظام المالي للدولة وتعدیالته . -
  وتعدیالته.م. بشأن البترول 1955) لسنة 25القانون رقم ( -
م.بتخصـــیص بعـــض المـــوارد لالحتیـــاطي 1970)لســـنة 127القـــانون رقـــم ( -

  العام.
  الخزانة العامة . ىم. بشأن الدین العام عل1986) لسنة 15القانون رقم ( -
  م. بشأن التخطیط والئحته التنفیذیة.2000لسنة  )13القانون رقم ( -
  م.بشأن ضریبة الدمغة وتعدیالته. 2004لسنة  )12القانون رقم ( -
  م. بشأن المصارف والنقد وتعدیالته.2005لسنة  )1القانون رقم ( -
  م.بشأن الجمارك.2010) لسنة 10القانون رقم ( -
  م. بشأن عالقات العمل.2010لسنة  )12القانون رقم ( -
  م.بشأن النشاط التجاري.2010) لسنة 23القانون رقم( -
  شأن منع المعامالت الربویة.بم. 2013لسنة  )1رقم (القانون  -
  م. بشأن الرقم الوطني. 2014لسنة  )8القانون رقم ( -
  بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة. م.2014لسنة  )13القانون رقم ( -

مـــــا تـــــم إقـــــراره باجتمـــــاع المـــــؤتمر الـــــوطني العـــــام العـــــادي رقـــــم  ىوعلـــــ
ـــــــوم األحـــــــد بتـــــــاریخ 223( ـــــــق  ـ.هـــــــ1436شـــــــعبان / /6)المنعقـــــــد ی المواف

  م.24/05/2015
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  أصدر القانون التايل:
  المـــادة األولى

) اثنــــان وأربعــــون ملیــــار 000،738،982،42إنفــــاق مبلــــغ وقـــدره( یجـــوز
وثالثون ألف دینـار طبقـًا  وثمانیة وسبعمائة اً وتسعمائة واثنان وثمانون ملیون

ارات والهیئـات والجهـات للجدول المبین أدناه واألغـراض الـواردة بـه لكافـة الـوز 
  .م2015والمؤسسات 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  وبرنامج التنمیةمشروعات   الباب الثالث
  000،000،000،11  الدعم وموازنة األسعار  الباب الرابع

یتم إعادة توزیـع مخصصـات البـاب األول حسـب النتـائج النهائیـة للـرقم * 
  الوطني لكل قطاع.

  ادة الثانیةالم
ـــــــم  ـــــــدین العـــــــام اســـــــتثناء مـــــــن أحكـــــــام القـــــــانون رق یغطـــــــى قســـــــط ال

)ثالثمائـة ملیـون دینـار مـن 000،000،300(م. بمبلغ وقـدره 1986)لسنة15(
  ).2اإلیرادات النفطیة وفقًا للجدول رقم (

  ) 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

دول ــــــام وفقـًا للتوزیــع المحـدد بالجـــــــغ المخصــص للـدین العـینفـق المبلـ* 
  ).3رقم (
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  ) 3جدول رقم (
  مخصص الدین  الجهة  ت
صندوق الضمان   1

  االجتماعي
000،000،300  

  
  000،000،300    اإلجمالي

  المـــادة الثالثة
إلیـرادات االنفقات المبینة بالمادة األولى من هذا القـانون جزئیـًا مـن  ىتغط

ــة المتوقــع تحصــیلها خــالل الســنة  المتبقــي  ءم. كمــا یغطــى الجــز 2015المالی
ـــد) واألرصـــدة ـــدون فوائ ـــة عامـــة (ب ـــة ) بإصـــدار ســـندات خزان  (عجـــز المیزانی

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

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

صافي الموارد النفطیة بعد   1
  خصم الدین العام

  000،000،700،12  

اإلیرادات السیادیة   2
  والمحلیة

  000،000،240،5  

الضرائب على دخل   أ
األنشطة االقتصادیة 

  وضریبة الدمغة

000،000،700    

    000،000،200  الرسوم الجمركیة  ب
    000،000،400  رسوم الخدمات العامة  ج
    000،000،500  االتصاالت  د
    000،000،500،1توزیع أرباح مصرف لیبیا   هـ
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  المركزي
إیرادات السوق المحلي   و

  من 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

مصــــرف لیبیــــا المركــــزي إیـــداع المبــــالغ المحصــــلة مــــن اإلیــــرادات  ىیتـــول
 ،المنصـوص علیهــا فــي المــادة الثالثــة مـن هــذا القــانون بحســاب اإلیــراد العــام

ویتم اإلنفـاق منـه وفـق اآللیـة التـي تعـدها وزارة المالیـة باالتفـاق مـع مصـرف 
م.  1970)لســنة 127لــك اسـتثناء مـن أحكــام القـانون رقـم (ذو  ،لیبیـا المركـزي

  بتخصیص بعض الموارد لالحتیاطي العام.
  المــادة الخامسة

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

ویحظـر اسـتخدام هـذه المبـالغ فـي  ،بـالغ المسـتحقة وتحصـیلهاالتحقق من الم
  زیادة رؤوس أموال الشركات أوفي تمویل أیة أغراض أخرى.
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  المـــادة السادسة
ــؤذن لــوزارة المالیــة إصــدار ســندات خزانــة عامــة (بــدون فوائــد) لصــالح  ی

تتجـاوز قیمـة السـندات خـالل السـنة المالیـة  مصرف لیبیا المركزي علـى أن ال
كمـا یـؤذن  ) مـن هـذا القـانون4مـن الجـدول ( ب)-6یمة المبینة في البند (الق

ــرادات عمــا هــو مقــرر بالمیزانیــة  ــوزارة المالیــة اســتخدام أي فــائض فــي اإلی ل
العامة إلجراء التسویات الالزمة مع مصـرف لیبیـا المركـزي بخصـمه مـن قیمـة 

  زانیة العامة.سندات الخزانة العامة التي یتقرر تسییلها لتمویل أبواب المی
  المـــادة السابعة

فـي حجـم اإلیـرادات أو  یجوز اتخاذ أیة إجراءات من شأنها التـأثیر سـلباً  ال
وال یجـــوز ألي جهـــة مكلفـــة بجبایـــة اإلیـــرادات العامـــة أو  ،توقیـــت تحصـــیلها

بحفظهـــا خصـــم أو اســـتقطاع أي مبلـــغ منهـــا أو إجـــراء المقاصـــة بشـــأنها أو 
مــن  جزئیــاً  ك الجهــات التــي تمــول كلیــًا أوتغطیــة نفقــات أي جهــة بمــا فــي ذلــ

  الخزانة العامة .
  المــــادة الثامنة

تتولى وزارة المالیة حصر جمیع األرصدة الدفتریـة ألبـواب المیزانیـة العامـة 
م.بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولـة 31/12/2014كما هي في

نیـة خـالل السـنوات الماضـیة من الخزانـة العامـة وبـاقي األرصـدة ألبـواب المیزا
یداعها في حساب اإلیراد   العام. وإ

  المــادة التاسعة
ـــة إیراداتهـــا المقـــدرة ـــة الجهـــات العامـــة جباب ـــى كاف ـــد  ،عل وعلیهـــا أن تتقی

بالنمـــاذج المحـــددة بموجـــب قـــانون النظـــام المـــالي للدولـــة واللـــوائح الصـــادرة 
ویتعـــین علـــى الجهـــات المعینـــة بجبایـــة الرســـوم الجمركیـــة اتخـــاذ  ،بمقتضـــاه

ـــول  ـــد فـــتح االعتمـــادات أو قب ـــدابیر المناســـبة لتحصـــیل قیمـــة الرســـوم عن الت
  المستندات.
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  المادة العاشرة
على الجهات التي تتولى جبایة اإلیرادات والرسوم داخـل المنـاطق أن تلتـزم 

ومراقبــات الخـــدمات المالیـــة  خــزائن مكاتـــب بتوریــدها إلـــى الخزانــة العامـــة أو
ویحظر فـتح أي حسـابات مصـرفیة للجهـات العامـة  ،بالمناطق بحسب األحوال

  إال بإذن من وزارة المالیة.
  المــادة الحادیة عشرة

میزانیة المـؤتمر الـوطني العـام مسـتقلة عـن المیزانیـة العامـة ، تتكـون مـن 
المصـروفات، وتـدرج رقمـًا واحـدًا بنود تحدد المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع 

الــذي  ففــي میزانیــة الدولــة ، ویــودع مبلــغ االعتمــاد المخصــص وفــي المصــر 
  یعینه المؤتمر.

وتخضـع میزانیـة المـؤتمر الـوطني العـام لرقابـة تحـددها السـلطة التشــریعیة 
وتنفـذ بموجـب أذونــات صـرف یــتم التوقیـع علیهــا مـن رئــیس المـؤتمر الــوطني 

ویجـــري إعـــداد  ،بالخصـــوص وعضــو المـــؤتمر المراقــبالعــام أو مـــن یفوضــه 
ــوطني  ــى المــؤتمر ال الحســاب الختــامي فــي نهایــة الســنة المالیــة ویعــرض عل

  راره.ــــالعام إلق
  ةالمادة الثانیة عشر

مع عدم اإلخالل بما نصت علیة المادة السابقة تلتـزم الجهـات التـي تمـول 
بتقـاریر دوریـة عـن التخطـیط ن بتزوید وزارة المالیة و بموجب أحكام هذا القانو

مصــــروفاتها واإلیــــرادات المحصــــلة فــــي نطاقهــــا وكــــذلك خالصــــة الحســــابات 
  الشهریة قبل نهایة األسبوع الثاني من الشهر التالي .

وتلتــزم الجهــات والقطاعــات المعنیــة بتنفیــذ البــاب الثالــث "نفقــات التنمیــة" 
ة المالیـة والفنیـة (نصـف بموافاة وزارة التخطیط ووزارة المالیة بتقـاریر المتابعـ

مـن الالئحـة  ةالسنویة والسنویة ) المنصوص علیها فـي المـادة الحادیـة عشـر 
  م. بشأن التخطیط.2000) لسنة 13التنفیذیة للقانون رقم (

ویكـــون إصـــدار التفویضـــات المالیــــة خـــالل الفتـــرة الالحقـــة لآلجــــال      
تخطــیط والمالیــة كــل المحــددة مشــروطًا بتقــدیم التقــاریر المطلوبــة ولــوزیري ال
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إلیهــا  فیمـا یخصــه اتخـاذ اإلجــراءات المناســبة لضـمان تقــدیم التقـاریر المشــار
  في المواعید المحددة .

  ةالمــادة الثالثة عشر
مـن هـذا القـانون  ةمـع عـدم اإلخـالل بمـا نصـت علیـه المـادة الحادیـة عشـر 

خصصـات یتولى وزیر المالیة أومن یخوله إصدار التفویضات المالیة لتنفیذ م
البـــاب األول والثـــاني والرابـــع مـــن هـــذا القـــانون، كمـــا یتـــولى وزیـــر التخطـــیط 

علــى طلــب الجهــة  إصــدار التفویضــات المالیــة الخاصــة (بالبــاب الثالــث) بنــاًء 
المعنیـــة وفقــــًا للمستخلصــــات الجــــاهزة للـــدفع للمشــــروعات الجــــاري تنفیــــذها 

وافقـــات اإلداریـــة وعلـــى الجهـــات االلتـــزام بتقـــدیم الم ،والمشـــروعات المنتهیـــة
للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجدیدة ووفقًا للنماذج المعدة لهذا العرض ووفقًا 
للضوابط والشـروط التـي یعتمـدها مجلـس الـوزراء بنـاًء علـى اقتـراح مـن وزیـر 

  مدرج بالمیزانیة. یجوز الصرف على أي مشروع غیر كما ال التخطیط،
  ةالمــادة الرابعة عشر

م. تتـولى وزارة المالیـة 1986) لسـنة 15م القـانون رقـم (مـن أحكـا استثناًء 
ــــل المشــــروعات  وفقــــًا للتشــــریعات النافــــذة اتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لتموی

 دون ســواها مــن خــالل مؤسســات التمویــل واالســتثماروالتنمویــة االســتثماریة 
مـن الجـدوى االقتصـادیة  المحلیة عن طریق االسـتثمار أو التمویـل بعـد التأكـد

قیمـة  ىتتعـد وفي جمیع األحوال یجب أال ،وعات من قبل وزارة التخطیطللمشر 
السـنة علـى  ه%من إجمالي الموارد المعتمدة لهـذ15ضمانات اإلقراض بنسبة 

أن تقوم وزارة المالیة بالتنسیق مع الجهات التنفیذیة المختصـة بحصـر الـدین 
ضــمن المیزانیــة العـام ویــدرج فــي بنــد االلتزامــات القائمــة علــى الخزانــة العامــة 

  العامة للسنوات القادمة.
  ةالمـــادة الخامسة عشر

تلتزم كافـة الجهـات الممولـة مـن المیزانیـة العامـة بسـداد حصـص الضـمان 
االجتماعي وكذلك قیمة استهالكها من الخدمات العامة بما فـي ذلـك الكهربـاء 
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ــاه واالتصــاالت والمحروقــات مــن مخصصــاتها المدرجــة لهــذه األغــراض  والمی
  بالمیزانیة العامة.

  ةالمــادة السادسة عشر
مـــن هـــذا القـــانون علـــى  ورد فـــي المـــادة (الرابعـــة) مـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا

مصـــرف لیبیـــا المركـــزي ووزارة المالیـــة وضـــع الترتیبـــات التـــي تضـــمن تـــوفیر 
السیولة المالیة الالزمـة فـي حـدود االعتمـادات المدرجـة بالمیزانیـة العامـة فـي 

  أخیر على أن تتم التسویة على ثالث مراحل.مواعیدها دون أي ت
  األولى : فور صدور قانون المیزانیة . -
  الثانیة :مع نهایة الربع الثالث. -
  الثالثة: مع انتهاء السنة المالیة. -

  ةالمــادة السابعة عشر
فـــي حـــدود المخصصـــات المعتمـــدة وفقـــًا  العامـــة تنفـــق إیـــرادات المیزانیـــة 

النافذة ویجب أن تعطى األولویـة فـي تنفیـذ المیزانیـة لبسـط للتشریعات المالیة 
األمــن وصــرف المرتبــات ونفقــات العــالج وتنمیــة المــوارد البشــریة ومشــروعات 

  البنیة األساسیة وتفعیل اإلدارة المحلیة.
تتحمــل الخزانــة العامــة أي التزامــات مالیــة تنشــئها  وفــي جمیــع األحــوال ال

بما فـي ذلـك إصـدار  هنون بالمخالفة ألحكامالجهات الخاضعة ألحكام هذا القا
تعیــین لــم تــدرج مخصصــاتها ضــمن المیزانیــة العامــة ویعتبــر  قــرارات إیفــاد أو

ـــة  الغیـــًا كـــل قـــرار أو إجـــراء مخـــالف ، ویتحمـــل المتســـبب المســـؤولیة الكامل
  الناتجة عن أي تجاوز لهذه األحكام.

  ةالمـــادة الثامنة عشر
فــي داخــل البــاب الواحــد مــن أبــواب  یجــوز النقــل بــین مخصصــات الجهــات

المیزانیــــة العامــــة وفقــــًا لمــــا نصــــت علیــــه المــــادة (العاشــــرة) مــــن القــــانون 
 ،م.بشأن تعدیل بعض أحكام قانون النظـام المـالي للدولـة1972)لسنة 61رقم(

م. 2000)لســنة 13) مــن الالئحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم (26ونــص المــادة (
 بـین أبـواب المیزانیــة العامـة بقـرارات تصــدركمـا یجــوز النقـل  ،بشـأن التخطـیط
علــى عــرض مــن مجلــس الــوزراء بحســب  الــوطني العــام بنــاًء عــن المــؤتمر 

  األحوال.
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ویجــوز النقــل مــن مخصصــات البــرامج والمشــروعات فــي القطــاع الواحــد   
ــة للقــانون رقــم ( لســنة  )13فــي حــدود النســب المعتمــدة فــي الالئحــة التنفیذی

 آخــرالنقــل مــن مخصصــات قطــاع إلــى  ا یجــوزم.بشــأن التخطــیط، كمــ2000
 )26وذلــك بمراعــاة المــادة ( ،داخــل البــاب الثالــث بقــرارات مــن مجلــس الــوزراء

م.بشـأن التخطـیط وفــي 2000) لسـنة 13مـن الالئحـة التنفیذیـة للقـانون رقـم (
  جمیع األحوال یتم إخطار المؤتمر الوطني العام بذلك.

  ةالمـــادة التاسعة عشر
مالیـة أن یطلـب مـن مجلـس الـوزراء إیقـاف المصـروفات أو یجوز لـوزیر ال

تبـین أن المصـلحة  كما یجوز له تدبیر مصـادر تمویـل إضـافیة إذا ،الحد منها
  الوطني العام. المؤتمر العامة تتطلب ذلك بعد موافقة

وزارة المالیة الخصم من مخصصات أي مـن الجهـات  ىیجوز أن تتول كما 
الممولة من المیزانیة العامـة لتغطیـة أیـة التزامـات لصـالح الخزانـة العامـة بعـد 

  موافقة مجلس الوزراء.
  المـــادة العشرون

توزیـع مخصصـات البلـدیات مـن  ىتتولى وزارة الحكـم المحلـي اإلشـراف علـ
أن یـتم ذلـك وفـق آلیـة واضـحة  لباب الثاني والبـاب الثالـث، علـىامخصصات 

 حصـص المتسـاویة وبمـا الالوتوزیـع  ةیراعى فیها النسـب السـكانیة والجغرافیـ
یـتم  وال ،م. بشـأن اإلدارة المحلیـة2012لسـنة  )59یتعارض مـع القـانون رقـم(

یفید اسـتیفاء متطلبـات  بعد تقدیم ما الصرف من المبالغ المسیلة للبلدیات إال
تقــدیم خطــة بالمشــاریع والبــرامج المســتهدف  ثصــرف هــذه األمــوال مــن حیــ

تنفیــذها حســب أولویــات القطاعــات التابعــة لتلــك البلــدیات ، كمــا تكــون أوجــه 
  اإلنفاق لمخصصات البلدیات وفقًا للتشریعات النافذة.

  
  المــادة الواحدة والعشرون

یحظر على الحكومة إبرام عقود أو اتفاقیات أو إجراء أي تصرفات قانونیـة 
وعلـى الحكومـة الحـد  ة،عن نطاق اإلنفاق المبین بالمادة السـابعة عشـر تخرج 
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مع ضـرورة  ،في أضیق الحدود من إبرام أي عقود لتنفیذ مشروعات جدیدة إال
مراجعـــة الموقــــف التعاقــــدي للمشــــروعات محــــل االلتزامــــات القائمــــة وتحدیــــد 

لغاء العقـود سـیق مـع غیـر المفعلـة وغیـر ذات الجـدوى بالتن أولویات التنفیذ وإ
  وزارة التخطیط والجهات ذات العالقة.

  المــادة الثانیة والعشرون
بـع سـنوي بحركـة التفویضـات ر وزارتي المالیة والتخطـیط تقـدیم تقریـر  ىعل

المالیة الصادرة خصمًا من مخصصـات المیزانیـة العامـة إلـى المـؤتمر الـوطني 
  ام.ــــــالع

  المــادة الثالثة والعشرون
ــة  ــي التخطــیط والمالی ــد كــل مــن وزارت ــى المصــرف المركــزي تزوی یتعــین عل
ودیــوان المحاســبة فــي نهایــة كــل شــهر بكشــف حســاب یبــین حركــة حســابات 

طـالع المـؤتمر الـوطني العـام علـى ذلـك االمیزانیة العامـة وكـذلك الرصـید ویـتم 
  األقل. ىبشكل ربع سنوي عل

  المــادة الربعة والعشرون
ة والجهــات التابعــة لهــا وضــع اآللیــات المناســبة لتكــوین علــى وزارة المالیــ

عــداد  قاعــدة بیانــات محاســبیة والتــي مــن شــأنها تســهیل إجــراء المعالجــات وإ
التقــاریر المالیــة والحســابات الختامیــة فــي الوقــت المناســب وبالدقــة والســرعة 

، وعلـــى األجهـــزة الرقابیـــة والمحاســبیة متابعـــة تنفیـــذ هـــذا األمـــر  تینالمطلــوب
ع   داد تقاریر دوریة طبقًا للتشریعات النافذة.وإ

  المــادة الخامسة والعشرون
تلتزم الحكومة باستبدال الدعم المخصص للسـلع والمحروقـات بـدعم نقـدي 

شــهریًا لكــل فــرد مــن أفــراد األســرة  اً دینــار  ین) خمســ50صــرف علــى أســاس (یو 
المناســبة اللیبیــة وتتــولى وزارة المالیــة ومصــرف لیبیــا المركــزي وضــع اآللیــة 

لصرف المستحقات المشار إلیها علـى أن تبـدأ مـن الشـهر التـالي مـن صـدور 
  هذا القانون ویتم دفع شهرین قبل المباشرة في تنفیذ هذا البرنامج.
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  المــادة السادسة والعشرون
علـــى وزارة المالیـــة بالتنســــیق مـــع وزارتـــي االقتصــــاد والتخطـــیط مراجعــــة 

وتقــدیم تقــاریر دوریــة كــل ثالثــة أشــهر لجهــات ومتابعــة برنــامج تقنــین الــدعم 
  االختصاص في الدولة.

  المــادة السابعة والعشرون
یتعین على وزارة االقتصاد فور صدور هـذا القـانون وضـع آلیـة للحـد مـن  

  استیراد السلع غیر الضروریة.
  المــادة الثامنة والعشرون

رات والجهـات التـي تتولى وزارتي المالیة والتخطیط بالتنسیق مع كافة الـوزا
لها مخصصات بالمیزانیة العامة إعـادة توزیـع مخصصـاتها المبینـة وفـق هـذا 
القانون حال اتخاذ اإلجـراءات التنفیذیـة فـي شـأن التشـریعات المنظمـة لـإلدارة 

ــ ــة، بحی ــة المحلیــة  ثالمحلی ــالغ التــي ســتتولى الوحــدات اإلداری تخصــص المب
مجلــس الــوزراء العتمادهــا بمــا  تنفیــذها وفــق أبــواب المیزانیــة وعرضــها علــى

  یتوافق مع أحكام التشریعات النافذة.

  المــادة التاسعة والعشرون
بشـأن الـرقم الـوطني  م2014) لسـنة 8على الحكومة تطبیق القـانون رقـم (

  كافة أوجه الصرف المقررة باألبواب المختلفة من هذه المیزانیة .على 

  المــادة الثالثون
ن إعـادة جدولـة أمشروع قانون للجهة التشریعیة بشـتلتزم الحكومة بتقدیم 

المرتبات وتوحید األسس وتحدید الحد األدنى لألجـور لكافـة العـاملین بالقطـاع 
  تتجاوز ثالثة أشهر من تاریخ صدور هذا القانون . العام في مدة ال

  المــادة الواحدة والثالثون
ـــدیالت للمیزانیـــة بقـــانون یعـــرض مـــن  ـــتم اعتمـــاد أي تع ـــةی ـــة  اللجن المالی

  طلب من الحكومة. ىعل اًء للمؤتمر الوطني العام بن
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  المــادة الثانیة والثالثون

بشــأنه نــص فــي هــذا  تســري التشــریعات النافــذة بالخصــوص فیمــا لــم یــرد
  القانون.

  المـــادة الثالثة والثالثون
فـي م.وینشـر 2015یعمل بهـذا القـانون اعتبـارًا مـن األول مـن شـهر ینـایر 

  الرسمیة ، ویلغى كل ما یخالف أحكامه. لجریدةا

  املؤمتر الوطني العام      
  صدر في طرابلس

  .هـ1436/شعبان /06بتاریخ 
  م.24/05/2015الموافق 
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  م2015) لسنة 9اجلداول املرفقة بـــالقانون رقم (
  م.2015بشأن امليزانية العامة للســنة املالية 
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  ) 5( جدول رقم 
  م 2015التسيريية (الباب األول والثاني ) للعام املايل امليزانية 

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجھة
المؤتمر الوطني العام 

  والجھات التابعة لھ
11.900.000  602.040.000  224.170.000  

دیوان رئاسة الوزراء 
  اوالجھات التابعة لھ

5.000.000  229.881.000  37.430.000  

الداخلیة والجھات وزارة 
  التابعة لھا

100.000.000  2.769.855.000  72.250.000  

وزارة العدل والجھات 
  التابعة لھا

25.000.000  488.700.000  40.960.000  

وزارة الخارجیة والجھات 
  التابعة لھا

12.000.000  271.420.000  100.275.000  

وزارة المالیة والجھات 
  التابعة لھا

25.000.000  332.740.000  2.542.465.000  

الصحة والجھات  وزارة
  التابعة لھا

9.859.000  2.026.323.000  631.408.000  

وزارة التربیة والتعلیم 
  والجھات التابعة لھا

0  4.053.300.000  110.235.000  

وزارة الصناعة والجھات 
  التابعة لھا

8.060.000  150.432.000  5.075.000  

وزارة المواصالت 
  والجھات التابعة لھا

130.700.000  175.500.000  11.485.000  

عة والثروة االزر وزارة
الحیوانیة و البحریة 

  لھا والجھات التابعة

19.200.000  466.020.000  14.890.000  

وزارة الشؤون 
والجھات  االجتماعیة

  التابعة لھا

0  198.060.000  839.075.000  

وزارة األوقاف والشؤون 
والجھات التابعة اإلسالمیة 

  لھا

6.000.000  223.075.000  21.600.000  

وزارة اإلسكان والمرافق 
  والجھات التابعة لھا

2.200.000  156.610.000  8.885.000  

والجھات  االقتصادوزارة 
  التابعة لھا

16.200.000  89.610.000  7.430.000  
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   5جدول رقم   
  م 2015للعام املايل   امليزانية التسيريية(الباب األول والثاني ) 

  يالباب الثان  األولالباب   اإلیرادات  اسم الجهة
رة التخطیط والجھات اوز

  التابعة لھا
600.000 28.260.000 3.445.000  

وزارة الدفاع والجھات التابعة 
  لھا

1.000.000 3.162.400.000 36.075.000  

 وزارة رعایة أسر الشھداء
والجھات التابعة  والمفقودین

  لھا

0  7.725.000  264.000.000  

وزارة النفط والغاز والجھات 
  التابعة لھا

0  1.134.000.000  725.625.000  

وزارة العمل والتأھیل 
  والجھات التابعة لھا

2.150.000  758.950.000  5.380.000  

وزارة الحكم المحلي والجھات 
  التابعة لھا

5.700.000  190.900.000  133.500.000  

 تصاالت والمعلوماتیةوزارة اال
  والجھات التابعة لھا

0  10.350.000  3.350.000  

 ثوزارة التعلیم العالي والبح
  العلمي والجھات التابعة لھا

11.600.000  1.180.691.000  431.266.000  

وزارة الشباب والریاضة 
  والجھات التابعة لھا

0  20.700.000  42.500.000  

وزارة الثقافة والمجتمع 
  والجھات التابعة لھاالمدني 

950.000  124.320.000  6.620.000  

والجھات التابعة  اإلعالموزارة 
  لھا

3.575.000  54.252.000  23.560.000  



 265رقم الصفحة                                                                        ) 5العدد (
  

وزارة الكھرباء والجھات 
  التابعة لھا

0  8.550.000  850.000  

ة یئوزارة الموارد الما
  والجھات التابعة لھا

1.200.000  9.000.000  1.600.000  

السیاحة والجھات وزارة 
  التابعة  لھا

150.000  64.620.000  1.750.000  

وزارة التعاون الدولي 
  والجھات التابعة لھا

0  2.400.000  4.000.000  

  6.351.054.000  18.990.684.000  398.144.000  اإلجمــــــــــــــــالي

  )1-5جدول رقم  (
  املؤمتر الوطني العام واجلهات التابعة له

  ياب الثانبال  األولالباب   اإلیرادات  اسم الجهة
  106.500.000 54.900.000 0  المؤتمر الوطني العام

  7.000.000 81.000.000 1.500.000  دیوان المحاسبة
  1.320.000  18.000.000  250.000  المحكمة العلیا

  300.000  1.080.000    مجلس التخطیط الوطني
  300.000  10.800.000  150.000  مجالس التخطیط بالمناطق
  42.000.000  250.000.000    جھاز المخابرات اللیبیة

  5.000.000  3.470.000    دار اإلفتاء اللیبیة
الھیئة العلیا لتطبیق معاییر 

  تولي المناصب العامة
  810.000  300.000  

  100.000  6.700.000    ھیئة مكافحة الفساد
ھیئة تقصي الحقائق 
  والمصالحة الوطنیة

  1.900.000  1.000.000  
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  27.000.000  0    المفوضیة العلیا لالنتخابات
  6.400.000  76.500.000    ھیئة الرقابة اإلداریة

المركز الوطني للرقابة على 
  األغذیة واألدویة

10.0000.000  15.800.000  1.350.000  

المجلس األعلى للحقوق 
  الحریاتو

  1.080.000  3.000.000  

  23.500.000  80.000.000  0  جھاز األمن الرئاسي
  224.170.000  602.040.000  11.900.000  اإلجمــــــــــــــــالي

  )2- 5جدول رقم (
  رئاسة الوزراء واجلهات التابعة هلا

  يالباب الثان    األولالباب   اإلیرادات   اسم الجهة 
  3.200.000  10.800.000    دیوان رئاسة الوزراء

  1.760.000  1.935.000    الهیئة العامة للمعلومات
  300.000  4.690.000    مؤسسة الطاقة الذریة
  2.000.000  2.970.000    هیئة شؤون المحاربین
الهیئة اللیبیة لإلغاثة 
  والمساعدات اإلنسانیة

  1.584.000  500.000  

  1.000.000  4.680.000  3.000.000  الهیئة العامة للبیئة
  220.000  1.802.000    مركز المعلومات والتوثیق
  750.000  20.000.000    مركز البحوث النوویة

مركز التحالیل والقیاسات 
  اإلشعاعیة والتدریب

2.000.000  1.108.000  150.000  

المجلس الوطني للتطویر 
  االقتصادي

  3.600.000  750.000  

المركز اللیبي للمحفوظات 
  والدراسات التاریخیة

  2.340.000  2.100.000  

  2.050.000  2.340.000    الوطنيمشروع الرقم 
  750.000  9.000.000    مصلحة التخطیط العمراني
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مركز المدینة للوسائط 
  المتعددة

  2.250.000  1.275.000  

الجهاز التنفیذي للطیران 
  الخاص

  7.650.000  3.250.000  

اللجنة التسییریة للحكومة 
  االلكترونیة

  900.000  300.000  

  15.700.000  150.000.00    جهاز المباحث العامة
  175.000  612.00    مركز نبوس

  2.200.000  1.620.000    قناة لیبیا اإلخباریة
  38.930.000  229.881.000  5.000.000  اإلجمــــــــــــــــــالي

  )3- 5جدول رقم (
وزارة الداخلية واجلهات التابعة هلا                                              

  الثانيالباب   األولالباب   یراداتاإل  الجهة اسم
  22.000.000  1.250.000.000  20.000.000  وزارة الداخلیة

وزارة الداخلیة 
  بالمناطق

20.000.000  990.000.000  17.000.000  

جهاز قوة العملیات 
  الخاصة

  10.000.000  250.000  

جهاز المباحث 
  الجنائیة

  23.400.000  4.000.000  

  900.000  900.000    الوراثیة مركز البصمة
  4.750.000  144.000.000    هیئة السالمة الوطنیة

مصلحة األحوال 
  المدنیة

50.000  171.000.000  8.800.000  

جهاز مكافحة 
المخدرات والمؤثرات 

  العقلیة

  46.800.000  2.550.000  
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مصلحة الجوازات 
  والجنسیة

60.000.000  121.500.000  4.100.000  

 جهاز الشرطة
السیاحیة وحمایة 

  اآلثار

  10.080.000  800.000  

مركز المعلومات 
  والتوثیق

  675.000  500.000  

إدارة مكافحة الهجرة 
  غیر الشرعیة

  1.500.000  6.600.000  

  72.250.000  2.769.855.000  100.050.000  اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي
  )4- 5جدول رقم (

  وزارة العدل واجلهات التابعة هلا 
  الثانيالباب   األولالباب   اإلیرادات  اسم الجهة

  14.500.000  216.000.000  7.000.000  وزارة العدل
  2.850.000  22.950.000  18.000.000  مصلحة التسجیل العقاري

  575.000  15.300.000    إدارة قضایا الحكومة
مركز الخبرة القضائیة 

  والبحوث
  7.650.000  880.000  

  17.500.000  225.000.000    جهاز الشرطة القضائیة
  880.000  1.350.000    المعهد العالي للقضاء

  275.000  450.000    مركز المعلومات والتوثیق
  3.500.000      القضایا الخارجیة
  40.960.000  488.700.000  25.000.000  اإلجمـــــــــــــالي

الخارجیـــة إلدارة القضـــایا عـــن طریـــق وزارة یصـــرف مخصـــص القضـــایا * 
  العدل.
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  )5- 5جدول رقم(
  وزارة اخلارجية واجلهات التابعة هلا 

  التأنيالباب   األولالباب   اإلیرادات  اسم الجهة
  20.000.000  19.800.000  1.500.000  وزارة الخارجیة

السفارات والقنصلیات 
  بالخارج

10.500.000  250.000.000  43.000.000  

صندوق لیبیا للمساعدات 
  والتنمیة

  540.000  75.000  

الهیئة الوطنیة لمتابعة 
تنفیذ اتفاقیة حظر 
  األسلحة الكیمیائیة

  1.080.000  700.000  

االشتراكات والمساهمات 
  الدولیة

    30.000.000  

  6.500.000      العمل السیاسي
  100.275.000  271.420.000  12.000.000  اإلجمــــــــــــــــــالي

تتضــمن مخصصــات الســفارات والقنصــلیات بالخــارج مخصصــات البــاب * 
األول والثــاني جمیــع العــاملین بالســفارات مــن الملحقــین التجــاریین والعــاملین 

  والصحیین وموظفي جهاز المخابرات ووكالة األنباء اللیبیة بالخارج. 
  )6-5جدول رقم (

  وزارة املالية واجلهات التابعة هلا
  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  الجهةاسم 

  3.500.000  9.000.000    وزارة المالیة
مراقبات الخدمات المالیة 

  8.800.000  108.000.000    بالمناطق

  6.800.000  120.000.000    مصلحة الجمارك
  3.000.000  54,000,000    مصلحة الضرائب
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  2.600.000  12.600.000  25,000,0000  مصلحة أمالك الدولة
  500.000  720.000    مركز المعلومات والتوثیق

مخصصات المراقبین المالیین 
  5.000.000  25.000.000    بالخارج

صندوق تصفیة الشركات العامة 
  265.000  3.420.000    واألجهزة المنحلة

  300.000.000      األحكام القضائیة و المصالحات
مرتبات وقروض محدودي الدخل 

  12.000.000      الواجبوشهداء 

  275.000.000      دیون عالج الجرحى
دیون الشركات األجنبیة 
  150.000.000      والمحلیة لدى وزارة المالیة

دیون صندوق تصفیة الشركات 
  75.000.000      المحلیة

تعویضات أصحاب المنقوالت 
  575.000.000      المتضررة أثناء حرب التحریر

تعویضات األموال المؤمنة 
  300.000.000      والوحدات اإلنتاجیة والعقارات

المساهمات واالشتراكات 
  50.000.000      بالمنظمات الدولیة

  775.000.000      المتفرقات
  2.542.465.000  332.740.000  25.000.0000  اإلجمالي

افقـة و وزیـر المالیـة و ممـن علـى عـرض  اًء نب یتم الصرف بند المتفرقات*
) أربعمائــة ملیــون دینــار 400هــذا البنــد مبلــغ قــدره(مجلــس الــوزراء ویتضــمن 

  إلدارة سندات الخزانة العامة.
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  )7- 5جدول رقم (
  اجلهات التابعة هلاووزارة الصحة 

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  5.000.000  6.370.000  300.000  وزارة الصحة

  13.500.000  1.080.000  500.000  الصحة بالمناطق
  3.900.000  7.650.000    جهاز اإلمداد الطبي

  150.000.000      العالج بالخارج (المرضى)
  200.000.000      العالج بالخارج(الجرحى)

استجالب عناصر طبیة وطبیة 
  6.000.000  22.320.000    مساعدة

تحسین الخدمات الصحیة 
  100.000.000      والعالجیة

المركز الوطني لمكافحة 
16.200.00  4.000.000  ضااألمر 

0  1.500.000  

البرنامج الوطني لزراعة 
  1.340.000  1.980.000    األعضاء

  160.000  855.000  150.000  مجلس التخصصات الطبیة
  26.000.000  7.600.000  650.000  جهاز خدمات اإلسعاف

  340.000  585.000    معهد تنمیة القوى العاملة الطبیة
  120.000  342.000    مركز المعلومات والتوثیق
المجلس الوطني لتحدید 

  195.000  63.000    المسؤولیة الطبیة

  400.000  225.000    البرنامج الوطني لزراعة القرنیة
  508.455.000  1.144.190.000  5.600.000  اإلجمالي
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 )7- 5جدول رقم (

  كز واملستشفيات التعليمية والعامة والقرويةاتابعة الصحة واملر

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  2.900.000  25.000.000  30.000  يمركز البطنان الطب

مستشفى الثورة التعلیمي 
  1.700.000  19.000.000  150.000  البیضاء

  6.100.000  36.000.000  100.000  مركز بنغازي الطبي
  2.380.000  19.800.000  50.000  مستشفى الجمهوریة

للجراحة مستشفى الجالء 
  2.176.000  20.700.000  50.000  والحوادث بنغازي

  1.190.000  13.590.000  50.000  مستشفى األطفال بنغازي
مستشفى النهر لطب 
  544.000  4.500.000  5.000  وجراحة العیون بنغازي

السابع من  ىمستشف
  952.000  9.900.000  10.000  أكتوبر

  2.500.000  21.870.000  50.000  بن سیناامستشفى 
  2.720.000  15.975.000  20.000  مركز سبها الطبي

غریان المركزي  ىمستشف
  1.700.000  12.960.000  50.000  التعلیمي

  1.500.000  17.775.000  50.000  مستشفى الزاویة المركزي
  1.360.000  16.650.000  30.000  مستشفى صبراته التعلیمي
المعهد القومي لعالج 

  1.360.000  7.740.000  10.000  األورام صبراته
مستشفى الزهراء 

  1.200.000  10.800.000  20.000  التخصصي
  7.140.000  70.200.000  100.000  مركز طرابلس الطبي

  6.460.000  49.320.000  50.000  مستشفى طرابلس المركزي
  680.000  6.930.000  20.000  مستشفى العیون
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  1.632.000  14.580.000  5.000  مستشفى الجالء لألطفال
  1.360.000  16.470.000  20.000  مستشفى الجالء للوالدة
مستشفى طب الفضاء 

  1.122.000  5.130.000  20.000  واألعماق
مستشفى الحروق 

  680.0000  7.200.000  10.000  والتجمیل
المركز الوطني ألمراض 

  850.000  6.030.000  30.000  السكر
مستشفى الحوادث أبو 

  2.890.000  19.350.000  30.000  سلیم
مستشفى أبي ستة 
  لألمراض الصدریة

5.000  3.150.000  748.000  

المركز الوطني للقلب 
  تاجوراء

10.000  16.020.000  1.462.000  

  2.448.000  14.120.000  20.000  مستشفى علي عمر عسكر
  5.580.000  18.900.000  200.000  مستشفى مصراتة المركزي

  1.600.000  11.000.000  40.000  العاممستشفى الخمس 
  2.200.000  10.330.000  20.000  مستشفى زلیتن المركزي
  952.000  12.150.000  0  مستشفى الوحدة درنة

  187.000  2.610.000  2.000  مستشفى القبة
  204.000  2.025.000  2.000  مستشفى التمیمي
  204.000  3.385.000  2.000  مستشفى البردي

  170.000  2.700.000  2.000  المختارمستشفى عمر 
مستشفى شحات لعالج 
  الدرن واألمراض الصدریة

2.000  2.070.000  578.000  

  170.000  2.520.000  2.000  مستشفى سوسة
  1.700.000  12.150.000  5.000  مستشفى المرج

  170.000  1.818.000  2.000  مستشفى توكرة العقوریة
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  170.000  2.475.000  2.000  مستشفى األبیار
مستشفى الكویفیة 
  لألمراض الصدریة

2.000  5.580.000  952.000  

مركز جراحة المسالك 
البولیة واألنف واألذن 

  والحنجرة

5.000  6.030.000  1.122.000  

مستشفى الهواري العام 
  بنغازي

10.000  14.400.000  3.740.000  

مستشفى األمراض 
  النفسیة بنغازي

2.000  5.715.000  1.462.000  

مركز طب وجراحة القلب 
  بنغازي

5.000  3.240.000  408.000  

مركز بنغازي لألشعة 
  التشخیصیة والعالجیة

2,000  1.260,000  102,000  

  1.190.000  5.760,000  2,000  بنغازي ىمركز خدمات الكل
مركز األمراض الساریة 

  والمناعة بنغازي
2,000  3.195.000  3.842.000  

لألسنان العیادة المركزیة 
  بنغازي

2,000  2.250.000  204.000  

المختبر الطبي المرجعي 
  بنغازي

250,000  1.062.000  442.000  

  1.020.000  1.530,000  2,000  مصرف الدم بنغازي
  221.000  1.800.000  2,000  مستشفى سلوق
  170.000  1.485.000  2,000  مستشفى قمینس

  476.000  3.510.000  20.000  مستشفى جالو العام
  612.000  4.050.000  2.000  الكفرة ىمستشف

  306.000  2.673.000  2.000  مستشفي تازربو
  170.000  2.520.000  2.000  مستشفى بن جواد

  476.000  4.500.000  2.000  العافیة هون
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  306.000  2.475.000  2.000  ودان ىمستشف
  561.000  6.210.000  2.000  مستشفى مرزق العام

  442.000  455.000  2.000  مستشفى تراغن
  952.000  7.065.000  2.000  مستشفى اوباري
  476.000  8.775.000  15,000  مستشفي براك
  476.000  5.130.000  6.000  مستشفى برقن

  476.000  4.590.000  2,000  دريإمستشفى 
  680.000  1.350.000  2.000  مصرف الدم سبها
  400.000  4.770.000  5.000  مستشفى األصابعة
  612.000  7.020.000  2.000  مستشفى الزنتان
  425.000  3.105.000  2.000  مستشفى جادو

  1.190.000  4.455.000  50.000  مستشفى نالوت المركزي
  215.000  1.512.000  2.000  مستشفى الحرابة
  238.000  3.042.000  2.000  مستشفى تیجي
  221.000  1.854,000  2.000  مستشفى كاباو
  120.000  1.650.000  1.000  مستشفى ككلة

  680.000  7.200.000  5.000  مستشفى بني ولید العام
  544.000  4.968.000  2.000  مستشفى یفرن العام
  408,000  5.625.000  60.000  مستشفى زوارة البحري
  476.000  7.002.000  15.000  مستشفى الجمیل العام

  425.000  6.840.000  25.000  مستشفي العجیالت العام
  400.000  7.650.000  25.000  مستشفى صرمان

مستشفى الرازي لألمراض 
  النفسیة والعصبیة طرابلس

25.000  6.210.000  1.700.000  
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مركز طرابلس لخدمات 
  ىالكل

2.000  6.408,000  680.000  

المختبر الطبي المرجعي 
  بلسطرا

2.327.000  1.953.000  680.000  

  680.000  5.715.000  2.000  مستشفى ترهونة
  590.000  6.570.000  5.000  مستشفى مسالته

المعهد القومي لعالج 
  األورام مصراته

2.000  5.040.000  680.000  

مستشفى مصراتة للدرن 
  واألمراض الصدریة

2.000  3.510.000  605.000  

  100.000  2.610.000  2.000  مستشفى تاورغاء
  170.000  1.413.000  2.000  مستشفى الداوون

  595.000  5.265.000  5.000  بوللي هالقر  مستشفى
  510.000  1.692.000  2.000  مستشفى سوق الخمیس
مستشفى الشهید امحمد 

  المقریف
20.000  17.460.000  1.700.000  

  340.000  2.547.000  10.000  مستشفى البریقة
  850.000  4.860.0000  2.000  مستشفى غات

  544.000  3.240.0000  2.000  مستشفى غدامس العام
  680.000  5.022.000  2.000  مستشفى مزدة

  150.000  1.980.000  5.000  مستشفي القریات
  170.000  1.710.000  2.000  مستشفى الشویرف

مستشفى بئر األسطى 
  میالد

2.000  2.790.000  248.000  

عالج لالمركز التخصصي 
السكر والغدد الصماء 

  مصراته

5.000  1.737.000  425.000  
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  544.000  3.807.000  2.000  الجغبوب العام ىمستشف
صي لعالج المركز التخص

السكر والغدد الصماء 
  زلیتن

2.000  450.000  50.000  

  50.000  450.000  2.000  مركز العالج الطبیعي زلیطن
 ىمركز عالج وغسیل الكل

  مصراته
  666.000  200.000  

مركز أمراض وغسیل الكلى 
  الزنتان

  666.000  200.000  

عالج وغسیل الكلى  مركز
  الزاویة

  1.440.000  500.000  

مركز قرطبة للغسیل الكلوي 
  طرابلس

  666.000  200.000  

  600.000  900.000    مركز عالج العقم سبها
  150.000  450.000    مستشفى طبقة القروي

  150.000  585.000    مستشفى الرجبان القروي
مركز مكافحة عالج داء 

  السكري الخمس
  1.200.000  325.000  

مركز تنمیة القوى العاملة 
  الطبیة طرابلس

  585.000  150.000  

  150.000  585.000    مستشفى الرجبان القروي
مركز مكافحة عالج داء 

  325.000  1.200.000    السكري الخمس

مركز تنمیة القوى العاملة 
  150.000  585.000    الطبیة طرابلس
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  150.000  585.000    المختبر المرجعي الزاویة
مصرف الدم المركزي 

  250.000  765.000    مصراته

مركز بنغازي للخصوبة 
والمساعدات على اإلنجاب 

  بنغازي
  765.000  500.000  

  500.000  765.000    مركز عالج العقم طرابلس
مستشفى زاویة ادواو 

  250.000  585.000    القروي بزلیطن

  250.000  1.980.000    مستشفى أم الرزم القروي
  150.000  1.350.000    البیضاء القروي ىمستشف
  150.000  585.000    الریاینة القروي ىمستشف

  450.000  1.620.000    ةمركز العقم مصرات
مصرف الدم المركزي 

  450.000  616.000    ةصبرات

مركز عالج العقم الجبل 
  225.000  666.000    األخضر

مستشفى زاویة المحجوب 
  150.000  612.000    ةالقروي مصرات

  375.000  990.000    مستشفى امساعد القروي
  150.000  585.000    مستشفى نسمة القروي
  200.000  666.000    مستشفى العربان القروي
  210.000  1.890.000    مستشفى تاكنس القروي
مستشفى الرحیبات 

  500.000  4.200.000    القروي
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  300.000  2.500.000    مستشفى رقدالین القروي
  300.000  2.500.000    ةأوجل مستشفي

مركز عالج المسنین 
  250.000  1.500.000    بالزاویة

طریق  يالمركز الصح
  1.250.000  6.300.000    المطار

المستشفیات  يإجمال
  122.953.000  882.133.000  4.259.000  والمراكز

  631.408.000  2.026.323.000  9.859.000  إجمالي عام قطاع الصحة

  )8- 5جدول رقم(

  وزارة الرتبية و التعليم واجلهات التابعة هلا

البـــــاب   الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  الثانـــــي

  3.000.000  234.000.000  0  وزارة التربیة والتعلیم
مخصصات مكافآت المفتشین 

  التربویین
0  6.840.000    

21.600.00  0  مخصصات مكافآت لجان االمتحانات
0  

  

حرس المنشآت مخصصات مكافآت 
  التعلیمیة

0  19.800.00
0  

  

  17.600.000  3.750.000.000  0  التربیة والتعلیم بالمناطق

  450.000  2.700.000  0  المركز العام لتدریب المعلمین
  135.000  315.000  0  اللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم
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  87.500.000  1.395.000  0  بنغازي -مركز المتفوقین 

التقنیات و صیانة المرافق مصلحة 
  التعلیمیة

0  16.650.000  1.550.000  

  110.235.000  4.053.300.000  0  اإلجمالي

 )9- 5جدول رقم (
  وزارة الصناعة واجلهات التابعة هلا

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات   اسم الجهة
  1.200.000  2.385.000  10,000  وزارة الصناعة

  2.450.000  72.450.000  50,000  الصناعة بالمناطق
  625.000  1.530.000    الهیئة العامة للمناطق الصناعیة

  155.000  1.017.000  0  المؤسسة الوطنیة للتعدین
  225.000  4.455.000  5,000,000  مركز البحوث الصناعیة

هیئة النهوض بالصناعة 
  الوطنیة

3,000,000  585.000  310.000  

وثیق لتمركز المعلومات وا
  الصناعي

  360.000  110.000  

    7.650.000    كماش يمخصصات شركة أب
مخصصات الشركة اللیبیة 

  للحدید والصلب
  60.000.000    

  5.075.000  150.432.000  8,060,000  ياإلجمال
 )10- 5جدول رقم (

  وزارة املواصالت واجلهات التابعة هلا
  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة

  750.000  9.900.000  150,000  المواصالت والنقلوزارة 
76.500.00    المواصالت والنقل بالمناطق

0  
1.500.00

0  
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  860.000  3.450.000  50,000  مصلحة الطرق و النقل البري
16.380.00    المركز الوطني لألرصاد الجویة

0  
160.000  

45,000,00  مصلحة الطیران المدني
0  

27.000.00
0  

2.650.00
0  

45,000,00  الموانئ والنقل البحريمصلحة 
0  

13.500.00
0  

880.000  

  225.000  270.000    مركز المعلومات والتوثیق
40,000,00  مصلحة المطارات

0  
27.000.00

0  
3.610.00

0  
  850.000  1.500.000  500,000  مصلحة النقل البري

  11.485.000  175.500.000  130,700,000  اإلجمالي

  
 ) 11- 5جدول رقم (

 الزراعة والثروة احليوانية والبحرية واجلهات التابعة هلا وزارة

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة 

  والبحریة
300,000  22.500.000  1.200.000  

مخصصات المجمعات اإلنتاجیة 
  للدواجن واألبقار

0  16.200.000    

    12.600.000    مخصصات الورشة المركزیة
الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة 

  بالمناطق
500,000  279.900.000  1.500.000  

  600.000  57.600.000  150,000  جهاز عام الشرطة الزراعیة
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  175.000  9.000.000  50,000  مركز البحوث الزراعیة والحیوانیة
  600.000  10.800.000  2,200,000  الهیئة العامة للثروة البحریة
  165.000  1.800.000  0  مركز بحوث األحیاء البحریة

المركز الوطني لمكافحة الجراد 
  الصحراوي

0  2.070.000  155.000  

  70.000  360.000  0  مركز المعلومات والتوثیق
هیئة تنمیة منطقة الجبل األخضر 

  الزراعیة
0  3.285.000  135.000  

  50.000  225.000  0  هیئة تنمیة إنتاج الحبوب
  155.000  6.750.000  1,500,000  تنمیة منطقة فزان الزراعیة هیئة

هیئة تنمیة منطقة الكفرة والسریر 
  الزراعیة

1,500,000  5.670.000  600.000  

  600.000  4.680.000  1,000,000  المركز الوطني للصحة الحیوانیة
المركز الوطني للوقایة والحجر 

  الزراعي
0  1.800.000  135.000  

میاه النهر جهاز استثمار 
  بنغازي -الصناعي

5,000,000  8.730.000  1.550.000  

جهاز استثمار میاه النهر 
  المنطقة الوسطى -الصناعي

3,000,000  13.050.000  4.500.000  

جهاز استثمار میاه النهر 
  الحساونة -الصناعي

4,000,000  9.000.000  2.200.000  

  500.000  0  0  الهیئة اللیبیة لسباق الخیل
  14.890.000  466.020.000  19,200,000  اإلجمالي
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 )12- 5جدول رقم(
 وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات التابعة هلا

  الباب الثاني  الباب األول   تاإلیرادا  اسم الجهة
18.050.00  7.650.000  0  وزارة الشؤون االجتماعیة

0  
  1.750.000  50.400.000  0  الشؤون االجتماعیة بالمناطق

الهیئة العامة لصندوق 
  808.000.000  90.000.000  0  التضامن االجتماعي

عادة تأهیل  مركز تأهیل وإ
  775.000  3.375.000  0  جنزور -المعاقین

عادة تأهیل  مركز تأهیل وإ
  450.000  3.375.000  0  بنغازي -المعاقین 

مجمع المرج للرعایة 
  880.000  3.375.000  0  االجتماعیة

لرعایة العجزة دار الوفاء 
  450.000  2.340.000  0  والمسنین

عادة  مركز السواني لتأهیل وإ
  2.450.000  15.300.000  0  تأهیل ذوي اإلعاقة

عادة  مركز جالو لتأهیل وإ
  تأهیل الحاالت للعالج الطبیعي

0  1.125.000  600.000  

  3.720.000  16.560.000  50.000  مستشفى الخضراء
  1.000.000  1.500.000  0  بالزاویةمركز عالج المسنین 

  350.000  900.000  0  الجتماعیةامركز الدراسات 
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  الهیئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي:
 ) ملیـون دعـم المعاشـات ومـنح الموالیـد800یتضمن الباب الثـاني مبلـغ ( 

  .من ضمن مخصصات وزارة الشؤون االجتماعیة الباب الثاني
) ملیــــون وســــبعمائة وخمســـون ألــــف دینــــار لــــدعم 1.750.000ومبلـــغ ( 

  مصراته.-بنغازي-جمعیة المكفوفین طرابلس
 )13- 5جدول (

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

) 3.4یتضـــمن البـــاب الثـــاني األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمیة مبلغـــًا وقـــدره (
  ملیون دینار لبعثة الحج. 

  ملیون دینار دیون سنوات سابقة. 8.25ومبلغ 
  )14- 5جدول رقم (

 وزارة اإلسكان واملرافق

  500.000  1.710.000  0  صندوق دعم الزواج
  100.000  450.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  839.075.000  198.060.000  50.000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  20.000.000  217.000.000  6,000,000  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

  850.000  1.575.000  0  معهد اإلمامة والخطابة
  750.000  4.500.000  0  صندوق الزكاة

  21.600.000  223.075.000  6,000,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  3.500.000  6.300.000  2,000,000  وزارة اإلسكان والمرافق

  5.250.000  150.000.000  200,000  اإلسكان والمرافق بالمناطق
  135.000  310.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  8.885.000  156.610.00  2,200,000  اإلجمالي
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 )15- 5جدول رقم (

  وزارة االقتصاد واجلهات التابعة هلا

  )16- 5جدول رقم (
  واجلهات التابعة هلاوزارة التخطيط 

  الثانيالباب   الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  1.500.000  9.300.000  15,000,000  وزارة االقتصاد

  1.500.000  48.000.000  1,200,000  االقتصاد بالمناطق
الهیئة العامة لتشجیع االستثمار 

  وشؤون الخصخصة
0  4.700.000  1.500.000  

  1.350.000  20.000.000  0  صندوق موازنة األسعار
البرنامج الوطني للمشروعات 

  المتوسطةالصغرى و 
0  4.100.000  450.000  

مركز المعلومات والتوثیق 
  االقتصادي

0  270.000  155.000  

  750.000  1.980.000  0  مشروع شبكة لیبیا للتجارة
صندوق ضمان اإلقراض ألغراض 

  التشغیل
0  1.260.000  225.00  

  7.430.000  89.610.000  16,200,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  900.000  1.980.000  50.000  وزارة التخطیط

  1.500.000  21.150.000  150.000  التخطیط بالمناطق
التخطیط الوطني للمواصفات 

  والمعاییر القیاسیة
50.000  1.350.000  600.000  

  135.000  1.125.000  150.000  مصلحة المساحة
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 )17- 5جدول رقم (
  وزارة الدفاع واجلهات التابعة هلا

 )18- 5جدول رقم (
  وزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين واجلهات التابعة هلا

 )19- 5جدول رقم (
  وزارة النفط والغاز 

  155.000  1.980.000  0  مصلحة اإلحصاء والتعداد
  155.000  675.000  200.000  معهد التخطیط

  3.445.000  28.260.000  600.000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  3.750.000  2.800.000.000  0  وزارة الدفاع

  750.000  42.000.000  0  جهاز التصنیع العسكري
جهاز البحوث التطبیقیة 

  والتطویر (البحوث)
0  35.000.000  875.000  

  700.000  5.400.000  1.000.000  مركز الخدمات والصیانة
30.000.00  280.000.000  0  جهاز حرس المنشآت النفطیة

0  
  36.075.000  3.162.400.000  1.000.000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
وزارة رعایة أسر الشهداء 

  والمفقودین
0  7.725.000  150.000.000  

إعانات ومساعدات أهالي الشهداء 
  والمفقودین

0    114.000.000  

  264.000.000  7.725.000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  20.625.000  9.00.000  0  وزارة النفط والغاز
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 )20- 5جدول رقم (
  وزارة العمل والتأهيل

 )21- 5(جدول رقم 
  يــــــم احمللـــــوزارة احلك

  705.000.000  1.125.000.000  0  المؤسسة الوطنیة للنفط
  725.625.000  1.134.000.000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  1.760.000  6.300.000  500,000  وزارة العمل والتأهیل

مخصصات فائض المالكات 
  الوظیفیة

0  700.000.000    

  2.650.000  45.000.000  1,500,000  وزارة العمل والتأهیل (المناطق)
مركز ضمان الجودة والمعاییر 

  المهنیة
0  855.000  225.000  

  310.000  3.600.000  150,000  المعهد الوطني لإلدارة
  25.000  765.000  0  مركز المعلومات والتوثیق

  155.000  1.350.000  0  معهد تاجورني مالطا
  155.000  1.080.000  0  معهد رفع الكفاءة الزاویة

  5.280.000  758.950.000  2,150,000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  5.750.000  2.700.000  3.200.000  وزارة الحكم المحلي

  125.000.000  22.500.000  0  المجالس البلدیة بالمناطق

  2.450.000  163.000.000  1.750.000  جهاز الحرس البلدي
  300.000  2.700.000  750.000  جهاز المدن التاریخیة

  133.500.000  190.900.000  5.700.000  اإلجمالي



 288رقم الصفحة                                                                        ) 5العدد (
  

 )22- 5جدول رقم (
  وزارة االتصاالت واملعلوماتية

  )23- 5جدول رقم (
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلهات التابعة هلا

  الباب الثاني  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  2.875.000  9.000.000  0  وزارة االتصاالت والمعلوماتیة

  475.000  1.350.000  0  یةھیئة أمن وسالمة المعلومات
  3.350.000  10.350.000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول   تاإلیرادا  اسم الجهة
وزارة التعلیم العالي والبحث 

  العلمي
50.000  4.455.000  1.350.000  

الهیئة الوطنیة للبحث العلمي 
  والمراكز التابعة لها

250.000  17.000.000  1.200.000  

  75.000  180.000  0  مركز بحوث العلوم االقتصادیة
  325.000  2.475.000  0  المركز المتقدم للتقنیة

  600.000  1.305.000  0  المركز المتقدم لتقنیات اللحام
  350.000  1.035.000  0  المركز المهني للسباكة

  475.000  675.000  0  واإلنتاج المركز العالي للتدریب
  400.000  720.000  0  مركز بحوث اللدائن

المركز المتقدم للتحالیل 
  الكیمیائیة

0  540.000  350.000  

مركز المنظومات االلكترونیة 
  والبرمجیات

0  945.000  250.000  

مركز بحوث ودراسات الطاقة 
  الشمسیة

0  2.700.000  425.000  
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الهیئـة الوطنیـة للتعلــیم العـالي والفنــي البـاب األول یتضــمن مكافـآت لجــان 
  ) ملیون دینار.3االمتحانات (

التقني الهیئة الوطنیة للتعلیم 
  والفني

0  5.400.000  1.700.000  

الهیئة الوطنیة للتعلیم التقني 
  والمعاهد الفنیة والمتوسطة

0  229.500.000  50.700.000  

 يالهیئة الوطنیة للتعلیم التقن
  والمعاهد التقنیة والمعاهد العلیا

0  261.000  15.000.000  

مركز ضمان جودة واعتماد 
  يمؤسسات التعلیم العال

0  1.620.000  350.000  

  1.000.000  9.900.000  1.200.000  األكادیمیة اللیبیة
  20.000.000  140.300.000  2.250.000  جامعة بنغازي

  37.500.000  99.900.000  500.000  جامعة عمر المختار
  18.000.000  39.960.000  500.000  جامعة سرت
  25.000.000  70.200.000  500.000  جامعة سبها

  22.500.000  59.760.000  500.000  الجبل الغربيجامعة 
  41.000.000  106.100.000  800.000  جامعة الزاویة
  85.00.000  171.900.000  1.600.000  جامعة طرابلس
  17.500.000  55.800.000  500.0000  جامعة الزیتونة
  41.000.000  71.300.000  500.0000  جامعة مصراتة
  29.135.000  54.000.000  600.000  جامعة المرقب

  18.356.000  25.200.000  600.000  الجامعة األسمریة
جامعة السید محمد بن علي 

  السنوسي
50.000  4.050.000  1.750.000  

  325.000  2.430.000  1.200.000  الجامعة المفتوحة
  350.000  1.080.000  0  المركز الوطني للغات الحیة

  431.266.000  1.180.691.000  11.600.000  اإلجمالي
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  )24- 5جدول رقم (
  وزارة الشباب والرياضة

من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والریاضة مبلـغ وقـدره * 
 ) ملیون دینار لدعم نشاط األندیة الریاضیة.22(

 )25- 5جدول رقم (
  وزارة الثقافة واتمع املدني

  )26- 5جدول رقم (
 وزارة اإلعالم

  الباب الثاني  الباب األول   تاإلیرادا  اسم الجهة
  42.500.000  20.700.00  0  وزارة الشباب  والریاضة

  42.500.000  20.700.000  0  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول  اإلیرادات  اسم الجهة
  1.500.000  18.300.000  250.000  المدني وزارة الثقافة والمجتمع

 وزارة الثقافة والمجتمع المدني
  (المناطق)

0  89.280.000  2.650.000  

100.00  مجلس الثقافة العام
0  

1.080.000  675.000  

مركز دعم منظمات المجتمع 
  يالمدن

0  540.000  750.000  

  155.000  225.000  0  المركز اللیبي للثقافات المحلیة
  135.000  72.000  0  الوطني للترجمة بدرنةالمركز 

  600.000  14.580.000  600.000  مصلحة اآلثار
  155.000  243.000  0  مركز البحوث والدراسات األفریقیة

  6.620.000  124.300.000  950.000  اإلجمالي

  يالباب الثان  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  1.650.000  1.962.000  0  اإلعالموزارة 
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ملیـون اشـتراكات فـي األقمـار  10قناة لیبیا: یتضمن الباب الثاني قیمـة * 
 الصناعیة. 

  )27- 5جدول رقم (
  والطاقات املتجددةوزارة الكهرباء 

 )28- 5جدول رقم (

  وزارة املوارد املائية

  12.000.000  30.000.000  2.200.000  قناة لیبیا العامة
  600.000  2.880.000  150.000  وكالة األنباء اللیبیة

  2.000.000  7.200.000  1.200.000  هیئة دعم وتشجیع الصحافة
المركز العام لإلذاعات الموجهة. 

  رادیو لیبیا
0  1.890.000  310.000  

اإلعالم الجدید للتطویر مركز 
  والتدریب

25.000  4.320.000  2.000.000  

  5.000.000  6.000.000    قناة لیبیا الرسمیة
  23.560.000  54.252.000  3.575.000  اإلجمالي

  يالباب الثان  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  500.000  7.650.000  0  وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

الجهاز التنفیذي للطاقات 
  المتجددة

0  900.000  350.000  

  580.000  8.460.000  0  اإلجمالي

  يالباب الثان  الباب األول  تاإلیرادا  اسم الجهة
  1.000.000  1.530.000  0  وزارة المیاه

  600.000  7.470.000  1.200.000  مصلحة المیاه
  1.600.00  9.000.000  1.200.000  اإلجمالي
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  )29- 5جدول رقم (
  وزارة السياحة

  )30- 5جدول رقم (
  وزارة التعاون الدويل

  )6جدول رقم (
  خمصصات الباب الثالث

علـى  اًء *  یتولى مجلس الوزراء توزیع مخصص مشروعات القطاعات بنـ
  عرض من وزیر التخطیط.

علــى عــرض مــن  اًء *یتــولى مجلــس الــوزراء توزیــع مخصــص البلــدیات بنــ
  وزیر الحكم المحلي وحسب النسب القانونیة المعتمدة.

  الباب الثاني  الباب األول   تاإلیرادا  اسم الجهة
  1.350.000  52.200.000  50.000  وزارة السیاحة

جهاز المنتزهات 
  طرابلس/بنغازي

100.000  12.420.000  400.000  

  1.750.000  64.620.000  150.000  اإلجمالي

  الباب الثاني  الباب األول   تاإلیرادا  اسم الجهة
  4.000.000  2.400.000  -  دیوان الوزارة
  4.000.000  2.400.000  -  اإلجمالي

  م2015مخصصات   البیان  ت
  2.641.000.000  مشروعات القطاعات  1
  1.000.000.000  الشركة العامة للكهرباء  2
  1.400.000.000  طالمؤسسة الوطنیة للنف  3
  1.000.000.000  الدراسات العلیا والبعثات  4
  600.000.000  البلدیات  5

  6.641.000.000  اإلجمالي
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  )7جدول رقم (
  خمصصات الباب الرابع

  
 

   

  المخصصةالمبالغ   البیان  ت
  600.000.000  األدویة  1
  250.000.000  المیاة والصرف الصحي  2
  400.000.000  النظافة العامة  3
  800.000.000  الكهرباء واإلنارة العامة  1
  6.500.000.000  تمویل توفیر الوقود  2
  2.450.000.000  الدعم النقدي للمواطنین(دعم مباشر)  3

  11.000.000.000  اإلجمالي



 294رقم الصفحة                                                                        ) 5العدد (
  

  م.2015) لسنة 12قانون رقم (
  م. 1423) لسنة 7بإلغاء بعض أحكام القانون رقم (

  بشأن أحكام الوصايا
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  بشأن أحكام الوصایا. م. 1423) لسنة 7القانون رقم( -
ــــام باجتمــــــاعه العـــادي رقـــم ( - ) 232وعلـــى مـــا قـــرره المـــؤتمر الـــوطني العــ

ــــوم ( الخمــــیس )  ـــــوافق  هـــــ. 1436ذي الحجــــة/  مــــن/3المنعقــــد ی المــــ
  م.2015/سبتمبر/ 17

  :أصدر القانون اآلتي

  )1المادة (
 م. 1423) لســنة 7مــن القـانون رقــم ( مــن البــاب الثالـث لـثالغـى الفصــل الثی

  بشأن أحكام الوصایا، المتضمن أحكام الوصیة الواجبة.
  )2المادة (

ویلغـى  ،هذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةبعمل ی
  ما یخالفه. كل

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ.1436ذي الحجة/  من /15بتاریخ 
  م.2015سبتمبر/ / 29الموافق 
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  م.2015) لسنة 13قانون رقم (
  بشأن بعض األحكام اخلاصة بشركة االستثمار الوطني

  
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
 .وتعدیالته م03/08/2011عالن الدستوري الصادر في إلا -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ین فــــي یــــم. بشــــأن تنظــــیم مســــاهمة اللیب1986) لســــنة 1القــــانون رقــــم ( -

 الشركات العامة.
) رقــم ( - ــة الشــعبیة العامــة ( ســابقًا ــرار اللجن م. بشــأن 1986) لســنة 690ق

 صدار النظام األساسي لشركة االستثمار الوطني.إ
ــم ( - ) رق ــة الشــعبیة العامــة (ســابقًا ــرار اللجن م. بإعــادة 2007) لســنة 109ق

 .تنظیم شركة االستثمار الوطني
الحكــم الصــادر مــن الــدائرة الدســتوریة بالمحكمــة العلیــا فــي قضــیة الطعــن  -

 م.12/11/2008ق) بتاریخ 2/53الدستوري رقم (
م. بشـأن آلیـة ترجیـع 26/04/2015مذكرة شركة االستثمار الوطني بتاریخ  -

 المساهمات.
) المنعقـد 232باجتماعه العـادي رقـم (العام وعلى ما قرره المؤتمر الوطني  -

الموافـــــــــــق  هــــــــــــ. 1436ذي الحجـــــــــــة/  مـــــــــــن/3یـــــــــــوم (الخمـــــــــــیس) 
  م.2015/سبتمبر/17

  
 

  
 أصدر القانون اآلتي

 )1المادة (
ین فــي یــعلــى إدارة شــركة االســتثمار الــوطني رد مســاهمات المــواطنین اللیب

 في استرداد مساهمته الثابتة بالمستندات. رغبته رأس مال الشركة لمن یبدي
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 )2المادة (
 قیمة المساهمة دون أي تعویض أو مصروفات.یقتصر الرد على 

 )3المادة (
كـل مــواطن ال یتقـدم بطلــب اسـترداد مســاهمته فـي الشــركة خـالل ســنة مــن 

لقـدر  بمسـاهمته فـي الشـركة ویعـد مالكـاً  اً تاریخ العمل بهذا القانون یعد راضـی
 سهمها بحسب مبلغ المساهمات التي استقطعت منه.أمن 

 )4المادة (
ــل دعــوى ا ــات إالســترداد دون ال تقب رفــض الشــركة رد قیمــة االســتقطاع ثب

ضـي وی ثبـات المسـاهمة إ علـى تقـدیم طلـب االسـترداد و ثالثـة أشـهر عد رفضًا مُ
 دون أن تقوم الشركة برد المبلغ المستقطع.
  ) 5المادة (

توقف دعاوى االسترداد المرفوعة على الشركة المنظورة أمـام المحـاكم ولـم 
ثبـات إر هـذا القـانون لحـین االسـترداد الطـوعي أو یتم الفصل فیهـا عنـد صـدو 

 رفض الشركة الرد.
 )6المادة (

علــى الشــركة قصــر أنشــطتها علــى وجــوه االســتثمار التــي تبیحهــا الشــریعة 
اإلســالمیة الغــراء والــتخلص مــن أي إیــرادات محرمــة شــرعًا جنتهــا ســابقًا فــي 

 أوجه البر واإلحسان واإلغاثة.
 )7المادة (

نون مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل حكــم یخــالف أحكامــه یعمــل بهــذا القــا
 وینشر في الجریدة الرسمیة.

 املؤمتر الوطني العام

 صدر في طرابلس
 هـ.1436ذي الحجة/  من/15بتاریخ 

  م.2015/ سبتمبر/ 29الموافق 
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  م.2015) لسنة 14قانون رقم (
  م.1984) لسنة 10بتعديل بعض أحكام القانون رقم (

  الزواج والطالق وآثارهماببشأن األحكام اخلاصة 
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.03/08/2011عالن الدستوري الصادر في اإل -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
م. بشـــــأن الـــــزواج والطـــــالق وآثارهمـــــا 1984) لســـــنة 10القـــــانون رقـــــم ( -

 وتعدیالته.
م. بشـأن تشـكیل 2015) لسـنة 25قرار رئـیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

 لجنة لمراجعة التشریعات النافذة.
م. المـؤرخ 4/2015وعلى كتاب رئیس لجنـة الخبـراء لمراجعـة القـوانین رقـم  -

 م.01/09/2015الموافق  ـ.ه 17/11/1436في 
عــادي المعلــق وعلـى مــا خلـص إلیــه المــؤتمر الـوطني العــام فــي اجتماعـه ال -

الموافـق  ـ.هـ 1437محـرم/ ال/ 1) المنعقـد یـوم االربعـاء بتـاریخ 233رقـم (
 م.14/10/2015

  
 أصدر القانون اآلتي

 )1( المادة
السادسة، والرابعة عشـرة، والسادسـة عشـرة، والثامنـة (عدل كل من المواد ت

ــــة  ــــة والعشــــرون، والثامن ــــون، والعشــــرونعشــــرة، والثالث ، والخامســــة والثالث
والسادســة والثالثــون، والفقــرة (أ) مــن المــادة الثامنــة واألربعــین، والفقــرة (ب) 

م. بشـأن 1984) لسـنة 10الواردة بالقانون رقم ( )من المادة الثانیة والسبعین
 -بحیث تكون على النحو اآلتي: وآثارهماالزواج والطالق 
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 المادة السادسة
  یالدیة.تكتمل أهلیة الزواج ببلوغ سن الثامنة عشرة م -أ

للمحكمة أن تأذن بالزواج قبـل بلـوغ هـذه السـن لمصـلحة أو ضـرورة بعـد  -ب
 موافقة الولي.

ــه  -ج یكتســب مــن تــزوج وفــق الفقــرة الســابقة أهلیــة التقاضــي فــي كــل مــا ل
 وآثاره. عالقة بالزواج

 المادة الرابعة عشرة
یشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین مسلمین بـالغین عـاقلین 

 فاهمین أن كالم المتعاقدین مقصود به الزواج.

  المادة السادسة عشرة
  الزواج صحیح أو فاسد

الزواج الصـحیح مـا تـوفرت شـروطه وأركانـه، وتترتـب علیـه جمیـع أحكامـه  -أ
  وآثاره منذ انعقاده.

الزواج الفاسد مـا اختـل بعـض شـروطه وأركانـه، وال یترتـب علیـه أي اثـر  -ب
على فساده بـین  اً ه بعد الدخول ما لم یكن مجمعقبل الدخول، ویترتب علی

  :أتيالفقهاء ما ی
  األقل من المهر المسمى ومهر المثل. )1
  النسب وحرمة المصاهرة. )2
  العدة. )3
  نفقة العدة. )4
فــإذا قضــت المحكمــة فــي المختلــف فــي فســاده  بالتصــحیح ترتبــت علیــه  -ج

  جمیع آثاره.
  المادة الثامنة عشرة
  زوجته:حقوق الزوج على 
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  یحق للزوج على زوجته:
.-أ   االهتمام براحة الزوج واستقراره حسیًا ومعنویًا

  علیه. والمحافظةاإلشراف على بیت الزوجیة وتنظیم شؤونه -ب
رضـاعهم إال إذا كـان هنـاك مـانع  والمحافظـةحضانة أوالدها منـه -ج علـیهم وإ

  صحي.
.إ معد-د   لحاق ضرر به مادیًا كان أو معنویًا

  الثة والعشرونالمادة الث
تجـب نفقــة الزوجـة علــى زوجهــا مـن تــاریخ العقــد الصـحیح، وتقــدر النفقــة 

.   بحسب حال الزوج وقت فرضها عسرًا أو یسرًا

  المادة الثامنة والعشرون
  الطالق حل عقدة الزواج:

.إویقع ب   رادة الزوج، ویثبت بالطرق  المعتبرة شرعًا

  المادة الخامسة والثالثون
التطلیق من المحكمة المختصة وفقًا ألحكـام المـواد  یحق للزوجة أن تطلب

  التالیة:

  المادة السادسة والثالثون
إذا رفعـــت الزوجـــة طلـــب التطلیـــق إلـــى المحكمـــة المختصـــة تولـــت تعیـــین 

  حكمین لإلصالح بین الزوجین.

  المادة الثامنة واألربعون
أو  لـه الزوجــة بلفــظ الخلــعذالطـالق لقــاء عــوض تبالــزوج المخالعـة: إیقــاع -أ

  الطالق.
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  المادة الثانیة والسبعون
فـــإذا لـــم یوجـــد نـــص تشـــریعي یمكـــن تطبیقـــه فـــیحكم بمقتضـــى المـــذاهب -ب

  الفقهیة المعتبرة األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون.
  
  )2المادة (

م. الســـالف 1984) لســـنة 10عـــدل بعـــض التســـمیات فـــي القـــانون رقـــم (ت
  :أتيالبیان كما ی

  طلب التطلیق. الفصل الثالث:
  الخلع. الفصل السادس:

  )3المادة (
ـــرات (ب،ةتحـــذف المـــادة الثالثـــة عشـــر  د) مـــن المـــادة الثالثـــة  ج، ، والفق

ن، والفقـرة ووالثالثین والفقرة (ب) من المادة األربعین، والمادة السابعة واألربع
  (د) من المادة الحادیة والسبعین، والمادة الثالثة والسبعون.

  )4المادة (
نون من تاریخ صدوره، وینشر فـي الجریـدة الرسـمیة ویلغـى مل بهذا القاعی

  .كل ما یخالفه
  املؤمتر الوطني العام

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

 م.2015/ اكتوبر/ 14الموافق 
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  م.2015) لسنة 15قانون رقم (
  م.1982) لسنة 6بتعديل حكم يف القانون رقم (

  بإعادة تنظيم احملكمة العليا
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.-
  م. بإعادة تنظیم المحكمة العلیا وتعدیالته.1982) لسنة 6القانون رقم (-
  م. بشأن نظام القضاء.2006) لسنة 6القانون رقم (-
لى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلـق رقـم وع-

ــــاریخ 233( ــــوم األربعــــاء بت ــــق  1437محــــرم/ال/1) المنعقــــد ی هـــــ. المواف
  م.14/10/2015

  أصدر القانون اآلتي
  )1المادة (

م. 1982) لسـنة 6عدل الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من القـانون رقـم (ت
  المحكمة العلیا لتكون على النحو اآلتي:بإعادة تنظیم 
  المادة الثامنة

ویكون حلف الیمین أمام رئیس السلطة المختصة بالتعیین أو مـن تفوضـه 
  هذه السلطة بتلقي الیمین.

  )2المادة (
عمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغـى ی

  كل ما یخالفه.
  املؤمتر الوطني العام

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

  .م14/10/2015الموافق 
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  م2015) لسنة 16قانون رقم (
  بإلغاء بعض القوانني 
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:

  وتعدیالته. .م2011/ 08/ 03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  ن المدني .القانو -
بشـأن  .م2015) لسـنة 99) و (25قرار رئیس المؤتمر الوطني العـام رقـم ( -

  تشكیل لجنة من الخبراء لمراجعة التشریعات النافذة.
ؤرخ فــي ـــــم) الم2015/ 4م (ــــــوعــل كتــاب الســید رئــیس لجنــة الخبــراء رق -

  م.2015/ 09/ 01
وعلـى مــا خلـص إلیــه المــؤتمر الـوطني العــام فــي اجتماعـه العــادي المعلــق  -

 ه. 1437محـــــرم / ال/ 01) المنعقـــــد یـــــوم األربعـــــاء بتـــــاریخ 233رقــــم (
  م.2015/ 10/ 14الموافق 

  أصدر القانون اآلتي:
  )1المادة (

  -القوانین اآلتیة: ىتلغ
بتقریـــــر بعـــــض األحكـــــام الخاصـــــة  .م1970) لســـــنة 10القــــانون رقـــــم ( -1

  بالمساكن الحكومیة للدولة.
بتقریـــــر بعـــــض األحكـــــام الخاصـــــة  .م1970) لســـــنة 63القــــانون رقـــــم ( -2

  باألراضي المملوكة للدولة.
  بشأن األراضي القزمیة. .م1975) لسنة 46القانون رقم ( -3
بتقریـر حكـم خـاص بـبعض حـاالت بیـع  .م1975) لسنة 88القانون رقم ( -4

  راضي المملوكة للدولة.األ 
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  الخاص بإلغاء الحیازة كسبب للملكیة. .م1977) لسنة 38القانون رقم ( -5
ر بعــض األحكــام الخاصــة بشــأن تقریــ .م1978) لســنة 04القــانون رقــم ( -6

  العقاریة.بالملكیة 
م. بشأن األحكـام الخاصـة بتقریـر المنفعـة 1984) لسنة 21القانون رقم ( -7

  ألراضي.العامة والتصرف في ا
م. بشـــأن عـــدم قبـــول دعـــاوى التعـــویض 1985) لســـنة 7القـــانون رقـــم ( -8

  بسبب تطبیق المقوالت الثوریة.
  م. بشأن إلغاء ملكیة األرض.1986) لسنة 7القانون رقم ( -9

  م. بشأن السجل العقاري االشتراكي.1988) لسنة 11القانون رقم ( -10
ر بعـض األحكـام الخاصـة م. بشـأن تقریـ1992) لسـنة 11القانون رقـم ( -11

  بالملكیة العقاریة.
م. بشــــأن دعــــاوى الملكیــــة والطـــــرد 1427) لســــنة 10القــــانون رقــــم ( -12

  خالء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.إلوا
  )2المادة(

تصدر تشریعات الحقـة تعـالج اآلثـار المترتبـة علـى إلغـاء القـوانین المبینـة 
ى حظر استیفاء الحق بالـذات طبقـًا للتشـریعات بالمادة السابقة مع التأكید عل

  النافذة بالخصوص.
  )3المادة(

الجریدة الرسمیة. ویلغـى في یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر 
  یخالفه. كل ما

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس 

  ه.1437محرم /ال/ 01بتاریخ 
  م.2015كتوبر/أ/14الموافق 
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  م.2015) لسنة 17قانون رقم (
  م.1974) لسنة 2بتعديل حكم يف القانون رقم (

  يف شأن املزارع التعاونية
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
  رع التعاونیة.م. في شأن المزا1974) لسنة 2القانون رقم ( -
م. بشـأن تشـكیل 2015) لسـنة 25قرار رئـیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

  لجنة لمراجعة التشریعات النافذة.
م. المـؤرخ 4/2015وعلى كتاب رئیس لجنـة الخبـراء لمراجعـة القـوانین رقـم  -

  م.01/09/2015هـ. الموافق 17/11/1436في 
فــي اجتماعـه العــادي المعلــق وعلـى مــا خلـص إلیــه المــؤتمر الـوطني العــام  -

ــد یــوم األربعــاء بتــاریخ 233رقــم ( هـــ. الموافــق  1437محــرم/ال/1) المنعق
  م.14/10/2015

  أصدر القانون اآلتي
  )1المادة (

شـــأن المـــزارع بم. 1974) لســـنة 2) مـــن القـــانون رقـــم (10تلغـــى المـــادة (
  التعاونیة.

  )2المادة (
في الجریدة الرسمیة، ویلغـى عمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر ی

  كل ما یخالف أحكامه.
  املؤمتر الوطني العام

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

 م.2015/أكتوبر/14الموافق 
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  م.2015) لسنة 18قانون رقم (
  م.1974) لسنة 40بشأن تعديل القانون رقم (

  بشأن اخلدمة العسكرية
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته.03/08/2011عالن الدستوري الصادر في اإل -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
الخدمـــــة بـــــالجیش اللیبــــــي م. بشــــــأن 1974) لســـــنة 40القـــــانون رقـــــم ( -

  .وتعدیالته
ــانون رقــم ( - م. بشــأن تعــدیل بعــض األحكــام والقــوانین  1978) لســنة 5الق

  العسكریة.
م. بتقریـــــر بعــــض األحكــــام فــــي شـــــأن 2012) لســــنة 11قــــم (القــــانون ر  -

  صالحیات المستویات القیادیة بالجیش اللیبي.
) لســنة 40م. بتعــدیل حكــم بالقــانون رقــم (2012) لســنة 56القــانون رقــم ( -

 م. بشأن الخدمة بالجیش اللیبي.1974
المعلــق وعلـى مــا خلـص إلیــه المــؤتمر الـوطني العــام فــي اجتماعـه العــادي  -

الموافـق  ـ.هـ 1437محـرم/ ال/ 1ربعـاء بتـاریخ ) المنعقـد یـوم األ 233(رقـم 
  م.14/10/2015

  أصدر القانون اآلتي
  )1المادة (

م. بشـأن الخدمـة 1974) لسـنة 40عدل المادة السابعة من القـانون رقـم (ت
  :اآلتيالعسكریة بحیث یجري نصها على النحو 

بـــة مـــالزم ثـــان تر ب((یكـــون تعیـــین الضـــابط فـــي الجـــیش اللیبـــي ألول مـــرة 
علــى مؤهــل جــامعي أو  الً بــة أعلــى مــن ذلــك إذا كــان حاصــتر بویجــوز تعیینــه 
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مؤهل یعلوه، وتحدد بقـرار مـن القائـد األعلـى للجـیش اللیبـي القواعـد المنظمـة 
بـة أعلـى مـن مـالزم ثـان علـى أن یراعـى أال یسـبق المعـین زمالئـه تر بللتعیین 

مؤهـل الـذي التحقـوا بموجبـه بتلـك الذین تخرجوا من الكلیات العسـكریة علـى ال
  بة أعلى من رتبة نقیب)).تر بالكلیات، وفي جمیع األحوال یجب أال یعین 
  )2المادة (

یعمــل بهــذا القــانون مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل حكــم یخــالف أحكامــه 
  وینشر في الجریدة الرسمیة.

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس:

  هـ.1437محرم/ال/01التاریخ 
 م.2015كتوبر /أ/14لموافق ا
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م2015)لسنة 1قرار املؤمتر الوطني العام رقم(  
  بشأن اإلذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة 

  وتقرير بعض األحكام.
  املؤمتر الوطني العام:

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  الوطني العام.النظام الداخلي للمؤتمر  -
  القانون المالي للدولة والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن. -
  م.  بشأن التخطیط والئحته التنفیذیة.2000)لسنة 13القانون رقم ( -
م .بشــأن إعــالن حالــة 2014) لســنة 44قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  النفیر والتعبئة العامة وتكلیف رئیس حكومة إنقاذ وطني.
) 210وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي رقـم( -

  م.2015/ینایر/18هـ. الموافق 1436ربیع األول  27المنعقد یوم األحد 
  تيأصدر القرار اآل

  )1المادة (
یؤذن لحكومة اإلنقـاذ الـوطني بفـتح اعتمـادات شـهریة مؤقتـة علـى أسـاس 

  م.2014المیزانیة العامة لسنة  ( جزءًا من اثنى عشر جزءًا )من 12/1
  :اآلتيعلى النحو 

ع .1 اب األول والراب یـــؤذن بالصـــرف علـــى البـــابین األول والرابـــع علـــى  :الب
) مـن القیمـة المعتمـدة بالمیزانیـة  ي(جزءًا من اثنـ12/1أساس  عشـر جـزءًا

ـــالرقم الـــوطني عنـــد صـــرف 2014العامـــة لســـنة  ـــد ب م. مـــع ضـــرورة التقی
  المرتبات.
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(جـزءًا  12/1یؤذن بالصرف على البـاب الثـاني علـى أسـاس ثاني: الباب ال .2
) مــن القیمــة المعتمــدة مــن المیزانیــة العامــة لســنة  يمــن اثنــ عشــر جــزءًا
م. على أال تتجاوز قیمة الصرف مبلغًا وقـدره اثنـان وسـتون ملیـون 2014

.   دینار شهریًا
ج دون سـواه یؤذن بالصرف لبند منح الطلبة الدارسین بالخار  .الباب الثالث:3

) مـن  ي(جزءًا من اثنـ 12/1من بنود الباب الثالث على أساس عشـر جـزءًا
  م.2014المیزانیة المعتمدة لهذا البند لسنة 

  )2المادة(
ـــد الجهـــات المســـتفیدة مـــن االعتمـــادات  تتـــولى وزارة المالیـــة شـــهریًا تحدی

) مـــن  ي(جـــزءًا مـــن اثنـــ 12/1الشـــهریة المؤقتـــة بمـــا ال یتجـــاوز  عشـــر جـــزءًا
  م.2014تمادات السنة المالیة اع

  )3المادة(

إلى أن یتم إقرار المیزانیة ال یجوز إجراء أیة تعیینات أو ترقیات جدیـدة إال 
ــة الضــرورة ــین علیهــا أو  ،فــي حال ــوب التعی وبشــرط أن تكــون الوظیفــة المطل

الترقیــة إلیهــا معتمــدة فــي مــالك وظــائف الــوزارة أو المصــلحة فــي المیزانیــة 
  السابقة.
العــالوات الســنویة التــي تســتحق بمقتضــى القــانون فیــتم صــرفها وفقــًا أمــا 

  ألحكامه ولو كان ذلك قبل إقرار المیزانیة.

  )4المادة(

ال یجـــوز االرتبـــاط بأعمـــال جدیـــدة مقترحـــة فـــي مشـــروع المیزانیـــة إال بعـــد 
إقرارها، أما األعمال التي شـرع فـي تنفیـذها فـي سـنة أو سـنوات مالیـة سـابقة 
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تمـــاد فـــي مشـــروع المیزانیـــة فیجـــوز اإلنفـــاق علیهـــا فـــي حـــدود وأدرج لهـــا اع
بشــرط عــدم تجــاوز تقــدیرات األعمــال الــواردة فــي  ،االعتمــاد الشــهري المؤقــت

وأن یتم ذلـك بنـاًء علـى تفـویض مـالي یصـدر فـي كـل حالـة  ،مشروع المیزانیة
  على حده.

  )5المادة(
ار، ممـا یخصــص تخصـم المبـالغ المالیـة التــي یـتم تحویلهـا وفقـًا لهــذا القـر 

م. وتتـــولى وزارة 2015للجهـــات المســـتفیدة بالمیزانیـــة العامـــة للســـنة المالیـــة
المالیة إجراءات التسویات الالزمة بعـد اعتمـاد قـانون المیزانیـة العامـة للسـنة 

  م.2015المالیة
  )6المادة(

یقوم مصرف لیبیا المركزي ووزارة المالیة بوضع الترتیبات التي تضمن توفیر 
  .الالزمة في حینهاالسیولة 

  )7المادة(
ینتهــي العمــل بهــذا القــرار بصــدور قــانون اعتمــاد المیزانیــة العامــة للدولــة 

  م.2015للعام 
  )8المادة(

م. وعلـى جمیـع المعنیـین 01/01/2015یعمل بأحكام هذا القـرار مـن تـاریخ
  به وضعه موضع التنفیذ.

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  -صدر في طرابلس:

  هـ.1436/ربیع األول/27بتاریخ: 
  م.2015/ینایر/18الموافق:
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  بشأن منح الثقة  م2015) لسنة 2رقم (

  لوزير الدولة لشؤون املؤمتر الوطني العام
  - بعد االطالع:

 .تعدیالتهم. و 2011/أغسطس3إلعالن الدستوري المؤقت الصادر على ا -
 لوطني العام.ؤتمر اداخلي للموعلى النظام ال -
م. بشــأن تعیــین 2014) لســنة 44وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم( -

 السید/ عمر سلیمان الحاسي رئیسًا لحكومة اإلنقاذ الوطني.
وعلـى مـا خلـص إلیـه المـؤتمر الــوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي المنعقــد  -

 م.02/09/2014هـ. الموافق  1435ذو القعدة  7یوم الثالثاء بتاریخ
م.بشــأن تشــكیل 2014) لســنة 46وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم( -

 نقاذ وطني.إحكومة 
 - أصدر القرار اآلتي:

 المادة األولى
مــنح الثقــة للســید/ أســـامة عبــد الســالم أبــو نـــاجي ویعــین وزیــر الدولـــة ت

 لشؤون المؤتمر الوطني العام.
 المادة الثانیة

صـدوره، ویلغـى كـل حكـم یخالفـه، وعلـى  عمل بأحكام هذا القرار من تاریخ ی
 كل فیما یخصه تنفیذه.

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/آلخر/ ربیع ا05بتاریخ 
 م.26/01/2015الموافق 
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