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  .م2012لسنة ) 31(قانون رقم 
   ميالدي2012لسنة ) 3(بتعديل القانون رقم 

  بشأن املفوضية العليا لالنتخابات
 

 

  . وتعديالته.م2011 أغسطس 3 الصادر يف  املؤقتعلى اإلعالن الدستوري -
بـشأن  . م2011لسنة  ) 180(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل املؤقت رقم         -

  .تشكيل جلنة وحتديد مهامها
  .بشأن إنشاء املفوضية العليا لالنتخابات. م2012لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  -
  .م24/4/2012وعلى ما ورد يف اجتماع الس الوطين االنتقايل املؤقت بتاريخ  -

 

1 

املشار إليه حبيـث    . م2012لسنة  ) 3(انون رقم   يعدل نص املادة الثامنة من الق     
  :جيرى نصها اجلديد على النحو اآليت

ني يصدر بتسميتهم قرار مـن  غيتكون جملس املفوضية من أحد عشر عضواً متفر       
  -:الس الوطين االنتقايل املؤقت وفق التفصيل التايل

ؤقت بعد ترشـيحهم  الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من الس الوطين االنتقايل امل         -1
  .م2011لسنة ) 180(من قبل اللجنة املشكلة مبوجب قرار الس رقم 

  .قاضيان بدرجة مستشار مبحاكم االستئناف -2
  .أستاذ أكادميي -3
  . رجل وامرأة من مؤسسات اتمع املدين:اثنان -4
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  .عضو عن الشباب -5
  .عضو عن احملامني -6

من هذه املادة اجلهات ) 6إىل  2(فقرات من  ترشيح املذكورين يف ال  على أن تتوىل  
التابعون هلا، فإذا مل يترشح من اجلهات املعنية تولت اللجنة املشكلة بقرار الـس               

ترشيح غريهم مبعرفتها وفقـاً ملعـايري       . م180/2011الوطين االنتقايل املؤقت رقم     
  .قتؤالوطنية والرتاهة اليت اعتمدها الس الوطين االنتقايل امل

2 

 كل حكم خيالفه وعلى كل فيمـا        ى  ويلغ  ،يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره     
  . وينشر يف اجلريدة الرمسية ويف وسائل اإلعالم املختلفة،خيصه تنفيذه

  
 

–  

 

  صدر يف طرابلس
 . م24/4/2012: األربعاء
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  .م2012لسنة ) 32(قانون رقم 
  .م2012لسنة ) 3(ديل القانون رقم بتع

  بشأن إنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
 

 

  .م2011 فرباير 22 بتاريخ فرباير الصادر 17على بيان انتصار ثورة  -
  .م3/8/2011املؤقت الصادر يف وعلى اإلعالن الدستوري  -
  .اخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقتوعلى الالئحة الد -
املفوضية الوطنيـة العليـا     إنشاء  بشأن  .  م 2012لسنة  ) 3(وعلى القانون رقم     -

  .لالنتخابات وتعديله
وعلى ما خلص إليه الس الوطين االنتقايل املؤقت جبلسته املنعقدة يوم الثالثـاء              -

  .م24/4/2012 املوافق . هـ1433 الثاين ى مجاد2بتاريخ 

 
1 

بـشأن إنـشاء    . م2012لـسنة   ) 3(من القانون رقم    ) 11(يعدل نص املادة    
  :املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات حبيث جيري نصها على النحو اآليت

أعضائه وتتخذ قراراته   ال تكون اجتماعات الس صحيحة إال حبضور سبعة من          
  .اضرينبأغلبية احل

2 

  . وينشر يف اجلريدة الرمسية،يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره
 

–  
  .صدر يف طرابلس

  .هـ1433/ الثاين ىمجاد/9  بتاريخاالثننييوم 
 .م30/4/2012املوافق 
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  .م2012لسنة ) 35(قانون رقم
  مـــو عن بعض اجلرائــأن العفــــبش

 

 

  .م03/08/2011اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف  -
 .لمجلس الوطين االنتقايل املؤقت لوالنظام األساسي  -
 .والالئحة الداخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وقانون العقوبات والقوانني املعدلة واملكملة له -
 .اإلجراءات اجلنائية والقوانني املعدلة واملكملة لهوقانون  -
 .بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.م1974لسنة ) 37(والقانون رقم  -
بشأن قانون اإلجراءات اجلنائية يف الـشعب       . م1999لسنة  ) 1(والقانون رقم    -

 .املسلح
ـ             - سة الثالثـاء   وعلى ما أقره الس الوطين االنتقايل يف اجتماعـه املنعقـد جبل

 .م2012/مايو/01هـ1433 اآلخرة ىمجاد/10

 

1 

 

السالم أبو منيار القذايف وأبنائه   اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبد        -1
  .وبناته أصالة أو بالتبين وأصهاره وأعوانه

  . احلدود مىت رفعت إىل القضاءجرائم -2
  .جرائم اخلطف والتعذيب واملواقعة بالقوة -3
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  .جرائم جلب املخدرات واملؤثرات العقلية واالجتار ا -4
  .جرائم تسميم املياه أو املواد الغذائية واالجتار باألغذية واألدوية الفاسدة -5

2 

 اجلنائية بشأا   ىون وتنقضي الدعاو  يعفى عن اجلرائم املرتكبة قبل نفاذ هذا القان       
وتسقط العقوبات احملكوم ا واآلثار اجلنائية املترتبة عليها ومتحي من سجل سـوابق   

  : توافرت الشروط التاليةاملشمولني ذا العفو مىت
  .يف جرائم اختالس املال العام يشترط رد األموال املختلسة -1
  .فو ويل الدم حسب األحوالالتصاحل مع اين عليه أو وليه أو ع -2
تسليم احملكوم عليه أو املتهم األشياء واألسلحة واألدوات املستعملة يف ارتكاب          -3

  .اجلرمية
  .إعالن التوبة أمام دائرة اجلنايات املختصة -4

3 

يلغى العفو املقرر مبوجب أحكام هذا القانون إذا عاد األشخاص املشمولون به إىل    
عمدية خالل مخس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القـانون، ويعـادون     ارتكاب جناية   

تبقى منها بالنسبة للمحكـومني منـهم،        للسجن لتنفيذ العقوبات احملكوم ا أو ما      
وتستأنف اإلجراءات اجلنائية ضد من انقضت الدعاوى اجلنائية بشأم طبقاً ألحكام           

  .تلفةهذا القانون، على أن يعلن ذلك يف وسائل اإلعالم املخ
4 

تتوىل دوائر اجلنايات كل حسب دائرة اختصاصها البت يف املسائل الـيت تثـار              
  .بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة
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5 

  .ضـرد والتعويـرر يف الـون حبق املتضـذا القانـام هـل أحكـال خت
6 

  .ينشر يف اجلريدة الرمسيةيعمل ذا القانون من تاريخ صدوره، و
  
  

 

   

  صدر يف طرابلس يوم األربعاء
  .هـ1433/ اآلخرة ىمجاد/11:بتاريخ

  . م2012/مايو/02:املوافق 
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  .م2012لسنة ) 37( قانون رقم
  بشأن جتريم متجيد الطاغية

 

 

  .م03/08/2011عالن الدستوري املؤقت الصادر يف اإل -
  .والنظام األساسي للمجلس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وعلى قانون العقوبات والقوانني املكملة له -
 .وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية -

 

1 

اذبة أو مغرضـة يف  شاعات كإ أو بيانات أو اًيعاقب بالسجن كل من أذاع أخبار    
ثناء احلرب أو ما يف حكمها أو قام بدعاية مثرية وكان من شأن ذلك إحلاق ضـرر             أ

باالستعدادات احلربية للدفاع عن البالد أو إلقاء الرعب بني النـاس أو إلضـعاف              
  .الروح املعنوية للمواطنني

ملثرية ها البالد، ويعد من الدعايات ا     ـويعترب يف حكم احلرب الظروف اليت متر ب       
السالم أو منيار القذايف ونظام حكمه وأفكـاره وأوالده          الثناء على معمر حممد عبد    

ومتجيدهم وإظهارهم مبظهر الصالح أو البطولة أو اإلخالص للوطن وكذلك قلـب        
رتكبوه يف حق الـبالد وأهلـها أو        اهم وما   ـاحلقائق وتضليل الناس حول تصرفات    
  .ل من األشكالالدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شك

ـ              البالد وإذا نتج عن تلك األخبار أو البيانات أو اإلشاعات أو الدعايات ضرر ب
  .فتكون العقوبة السجن املؤبد
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2 

 عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كـل           ةمع عدم اإلخالل بأي   
  .يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فرباير من صدر عنه ما
ن أهان الدين اإلسالمي أو هيبة الدولة ومؤسـساا   مت العقوبة كل    ويعاقب بذا 

  .النظامية والقضائية أو أهان عالنية الشعب اللييب أو شعار الدولة أو علمها
3 

  ونـذا القانـام هـالف أحكخيم ـل حكـ كىيلغ
4 

  .ةـدة الرمسيـر يف اجلريـخ صدوره، وينشـل به من تاريـيعم
  

 

–  

  صدر يف طرابلس
  هجري1433/ الثاينى من مجاد11 بتاريخ

  .ميالدي02/05/2012املوافق 
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  .م2012لسنة ) 38( قانون رقم
  بعض اإلجراءات اخلاصة باملرحلة االنتقالية بشأن

 

 

  م03/08/2011ؤقت الصادر يف اإلعالن الدستوري امل -
 .والنظام األساسي للمجلس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .والالئحة الداخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وقانون العقوبات والقوانني املعدلة واملكملة له -
 .وقانون اإلجراءات اجلناية والقوانني املعدلة واملكملة له -
 . بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.م1974 لسنة 37والقانون رقم  -
وعلى ما أقره الس الوطين االنتقايل يف اجتماعـه املنعقـد جبلـسة الثالثـاء                -

 .م2012/مايو/01/هـ 1433 اآلخرة ىمجاد/10

 

1 

جراءات خيصه اختاذ اإل   على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل يف ما         
الالزمة يف مواجهة املعتقلني واملتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار             
أثناء العمليات احلربية خالل ثورة السابع عشر من فرباير أو مبناسبتها حىت تـاريخ              
نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة املختصة يف حالة توافر دالئل كافيـة علـى               

جتـاوز    تعد جرائم قانوناً أو إطالق سراحهم وذلك خالل مـدة ال           ارتكام أفعاال 
  .شهرين من تاريخ سريان هذا القانون
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2 

حملاضر الثوار بشأن إثبات الوقائع ومساع الشهود وأقوال احملتجزين من أعـوان            
النظام السابق حجية حماضر مجع االستدالل اليت جيريها مأمور الضبط القضائي وفقاً            

 ما انبعثت فيها الثقة وفقاً للسلطة التقديريـة         ون اإلجراءات اجلنائية وذلك مىت    لقان
  .لقاضي املوضوع

3 

 مـن هـذا     إذا صدر حكم بإدانة أحد األشخاص املشار إليهم يف املـادة األوىل           
كوم عليـه إثبـات     محالقانون احتسبت مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ االعتقال ولل        

  .لة من وسائل اإلثباتالتاريخ بأية وسي
4 

العقاب على مااستلزمته ثورة السابع عشر من فرباير من تصرفات عسكرية أو            
  .هايتأمنية أو مدنية قام ا الثوار دف إجناح الثورة أو محا

5 

من قانون العقوبات إذا صـدر      ) 262و261(مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني      
 برباءة أحد األشخاص املشار إليهم يف املادة األوىل مـن هـذا        الوجه أو حكم  أأمر ب 

 االقانون ألي سبب من األسباب املوضوعية أو القانونية فليس له حق الرجوع جنائي            
 على الدولة أو على من قام باعتقاله أو حتفظ عليه ما مل يثبت يف قرار النيابة                 اأو مدني 

  .ة أو كيديةقه خمتلأو أسباب احلكم أن الواقعة املسندة إلي
6 

 يف مواجهة - لوزيري الداخلية والدفاع أو ملن يفوضانه حبسب األحوال أن يتخذ    
من يشتبه أنه يشكل ديدا لألمن أو االستقرار العام يف املرحلة االنتقالية بناء علـى               



  307     رقم الصفحة                                                                                  6عــدد ال

مسيـة  سابق عمله أو انتمائه ألحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرمسية أو غري الر           
  : قرارا باختاذ واحد أو أكثر من التدابري التالية- أو املتعاونني معها

  .حمدد اإللزام بالتردد على مركز أمين -1
  .منع التردد على أماكن معينة -2
  .حظر اإلقامة يف مكان أو منطقة معينة  -3
  .الوضع حتت املراقبة -4
  .منع مغادرة منطقة معينة -5
  .املنع من السفر -6
  .إلبعاد لألجنيبا -7

7 

ملن اختذ ضده أي من التدابري املنصوص عليها يف املادة السابقة أن يـتظلم أمـام          
  .القاضي اجلزئي املختص خالل اثنتني وسبعني ساعة 

8 

من املادة السادسة ال جيوز أن تزيد مدة أي من التدابري املنصوص            ) 7(باستثناء البند 
  .جياوز املرحلة االنتقالية   قابل للتجديد لنفس املدة ومبا ال على شهر واحداعليه

9 

احلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على مخـسة آالف              بيعاقب  
  .دينار كل من خيالف أيا من التدابري املفروضة عليه مبوجب هذا القانون

10 

ليها يف املادة الـسادسة جيـوز لـوزير         إذا ثبت عدم كفاية التدابري املنصوص ع      
الداخلية أو وزير الدفاع أو ملن يفوضانه حبسب األحوال األمر باعتقال من ينطبـق              

  .عليه نص املادة السادسة من هذا القانون
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11 

 يف املادة السابقة على شهر واحد       اال جيوز أن تزيد مدة االعتقال املنصوص عليه       
ة وملرة واحدة يتم يعدها إخالء سبيل املعتقل أو إحالتـه إىل            يد لنفس املد  دقابل للتج 

  .النيابة املختصة إذا وجدت دالئل كافية على ارتكابه جرمية معاقب عليها قانوناً
 االعتقال أو التجديد إحالته مسببا إىل النائب العام خالل          أمروجيب على مصدر    

هر وأربعني ساعة من تاريخ صدومثان.  
رفع إىل احملكمة االبتدائية تمر أن يتظلم بعريضة لدى مأمور السجن وملن صدر ضده األ

  .منعقدة بغرفة مشورة ويفصل فيه على الفور
12 

فظ على األمـاكن    لرجال السلطة العامة املختصة اختاذ اإلجراءات الالزمة للتح       
 ديداً  شتبه م وفقاً للمادة السادسة للبحث عن أسلحة أو أشياء تشكل          اخلاصة بامل 

  .لألمن أو االستقرار العام يف املرحة االنتقالية
وز تفتيش تلك األماكن إال بأمر يصدر عـن النيابـة املختـصة وفقـاً          ـوال جي 

  .للتشريعات النافذة
13 

ال يتوقف رفع الدعوى اجلنائية على قيد ضد من يتطلب القانون يف مواجهتـهم              
  .طلباً أو إذناً

14 

ذا القانون بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره، وينشر اجلريـدة الرمسيـة             يعمل  
  .ووسائل اإلعالم

 
–  

  صدر يف طرابلس يوم األربعاء
  .هـ1433/ اآلخرةىمجاد/11: بتاريخ
  .م2012/مايو/02:املوافق
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  . م2012لسنة ) 31(رقم 
  شأن حتديد مهامب

ـ   ـ بعد االط  -  22 فربايـر الـصادر يف       17ار ثـورة    ـان انتـص  ـالع على بي
  .م2011فرباير

  . وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .م2011أغسطس  / 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
  .بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري.  م2012لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن تكليف مبهمة.  م2012 لسنة 22 وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم -
  .م2012-04-08 األحد املوافق يوم وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد -

 

1 

  

  . رئيساً–حبيل عرييب الدوعي ا -أ
  . مساعداً– أسامة حممد أبوكرازة -أ

بتحديد الـضوابط واآلليـات     .  م 2012 لسنة   22واملشار إليهما يف القرار رقم      
 18 الس للشعب السوري طبقاً للقـانون رقـم          منوأوجه صرف اإلعانة املقررة     

  .واملساعدات اإلنسانيةللجهات واملؤسسات املعنية بتقدمي اإلغاثة .  م2012لسنة 
2 

تلتزم كافة اجلهات واملؤسسات واملنظمات الدولية واحمللية املعنية اليت حتـددها           
ستالم وتوزيع إعانة الس الوطين االنتقايل للشعب السوري املشار         االلجنة املكلفة ب  
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 لـسنة   18قـم   ن بتنفيذ القانون ر   وإليها وفق الضوابط واآلليات اليت حيددها املعني      
بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري دون إخالل بالقواعد املقررة قانوناً           . م2012

  .يف صرفها
3 

يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما خيصه تنفيـذه وينـشر يف               
  .اجلريدة الرمسية

  
 

–  

  صدر يف طرابلس يوم األحد
  .م18/03/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 33(رقم 

  يلولة مطبعة وإعادة تسميتهاأبشأن 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17بعد االطالع على بيان انتصار ثورة  -
  .م2011أغسطس  /3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
  .ين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاتهوعلى قرار تشكيل الس الوط -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .م2012-04-22 األحد املوافق يومورد يف اجتماع الس املنعقد  وعلى ما -

 

1 

يسمي سابقاً مبؤمتر الشعب العام إىل الس الوطين االنتقايل          تؤول تبعية مطبعة ما   
  ).املطبعة احلكومية الليبية(ملؤقت وتكون تسميتها اجلديدة ا

2 

  .شراف على املطبعة وإدارة العمل ا كل من السادة األفاضلإليتوىل ا
   القبالوي              مديراً للمطبعةياهلادي عل -1
  إبراهيم البهلول القناص            رئيساً لقسم املخازن واإلشراف -2
  اوبكر أمحد حممد                  مديراً ماليأب -3
  ارمزي حممد أبو عجيلة             مراجعاً مالي -4
  وسام بالقاسم مسعود              أميناً للخزينة -5
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3 

يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما خيصه تنفيـذه وينـشر يف               
  .اجلريدة الرمسية

  
 

– 

  صدر يف طرابلس يوم األربعاء 
  .م22/04/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  . م2012لسنة ) 34(رقم 

  بشأن تشكيل جلنة

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17 بعد االطالع على بيان انتصار ثورة -
  .قايل املؤقت وحتديد اختصاصاته وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنت-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .م2011أغسطس  / 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
  .م2012-04-15 األحد املوافق يوم وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد -

 

1 

  

  . مفتاح عيسى القطروين-1
  . محودة عبد العاطي-2
  . علي حممد قريوة-3
  . عبد احلميد سعيد الفرجاين-4
  . شريف الشارف-5
  . حممد جودة اجلازوي-6

2 

تكون مهام هذه اللجنة التواصل واملصاحلة بـني أطـراف اخلـالف يف زوارة              
  .ورقدالني واجلميل للوصول إىل حلول جذرية
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3 

 ويبلغ به رئيس    هيعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما خيصه تنفيذ          
  .احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينشر يف وسائل اإلعالم

  
  

 

– 

  صدر يف طرابلس
  .م15/04/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  . م2012نة لس) 35(رقم 

  .م2012لسنة ) 13(بتعديل القرار رقم 
  بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء املفوضية الوطنية العليا

  النتخابات املؤمتر الوطني العام
 

 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17 على بيان انتصار ثورة -
  .م2011أغسطس  / 3ري الصادر يف  وعلى اإلعالن الدستو-
بشأن إنشاء املفوضية العليا لالنتخابـات      .  م 2012لسنة  ) 3( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديله
  .م24/4/2012 وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ -
  .بشأن تشكيل جلنة وحتديد مهامها. م2011 / 180 وعلى القرار رقم -

 

 

يعاد تسمية رئيس وأعضاء املفوضية الوطنية العليا النتخابات املؤمتر الوطين العام           
  :على النحو اآليت

  .نوري خليفة العبار                                   رئيساً للمفوضية/  السيد-1
   للرئيسالصغري مصباح املاجري                              نائباً أوالً/  السيد-2
  .         نائباً ثانياً للرئيس  املستشار الطاهر عبد اهللا قراف          /  السيد-3
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  .املستشار جنيب عبد السالم الرابطي           عضواً عن القضاء األعلى/  السيد-4
  .     عضواً عن القضاء األعلى     املستشار علي حممد عبد القادر      /  السيد-5
  .        عضوا عن هيئة التدريس     الد علي الساحلي                خ/  السيد-6
  .     عضوا عن هيئة التدريس     الدكتور عماد الشاذيل السائح      /  السيد-7
  .  عضواً عن احملامني       عيسى حممد الطاهر                   /  السيد-8
  .   عضواً عن اتمع املدين                ة السيد حممد الصادق هالل بوهدم-9

  .    عضواً عن الشباب    مسعود عمر النامي                 /  السيد-10
  .إكرام عبد السالم باش إمام           عضواً عن املرأة واتمع املدين/  السيدة-11

 

 وينـشر يف   ،يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما خيصه تنفيـذه           
  .اجلريدة الرمسية

  
 

–  

  صدر يف طرابلس
  .م2012-04-24 األربعاء بتاريخ يوم
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  . م2012لسنة ) 36(رقم 

  )25(بشأن سحب القرار رقم 
  بشأن تعديل الالئحة التنفيذية

  .م2001 لسنة 2للقانون رقم 
  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17الطالع على بيان انتصار ثورة  بعد ا-
  . وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .م2011أغسطس  / 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
 لـسنة  2بشأن تعديل القـانون رقـم   .  م2012نة لس) 21( وعلى القانون رقم   -

  .بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي. م2001
  .م2012-04-25 بتاريخ األربعاء يوم وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد -

 

1 

بـشأن تعـديل    . م2012لسنة  ) 25(يسحب قرار الس الوطين االنتقايل رقم       
بشأن تنظيم العمـل الـسياسي      . م2001لسنة  ) 2(فيذية للقانون رقم    الالئحة التن 
  .والقنصلي

2 

 وينشر يف اجلريدة    ،يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه         
  .الرمسية

 

–  
  صدر يف طرابلس يوم األربعاء

  .م25/04/2012بتاريخ 
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   جملس الوزراءقرار
   ميالدي2012لسنة ) 37(رقم 

  بتنظيم وحتديد اختصاصات اجلهاز اإلداري
  لوزارة املواصالت والنقل وتقرير بعض األحكام

 

  .وريـالن الدستـالع على اإلعـ بعد االط-
ة، والئحة امليزانية واحلـسابات واملخـازن   ـام املايل للدولـون النظـ وعلى قان  -

اـوتعديال.  
  .أن املوانئ البحريةـميالدي، بش1970لسنة ) 81(م ـون رقـ وعلى القان-
ميالدي، بـشأن الطـرق العامـة       1970 لسنة) 46(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

  .هـوتعديالت
ـ  ـالدي، بـش  ـمي1991لسنة  ) 13(م  ـون رق ـ وعلى القان  - اد ـأن األرص

 .اجلوية
ن النظـام الـوطين     مـيالدي، بـشأ   1990 لسنة   )4(ون رقم   ـانـ وعلى الق  -

 .للمعلومات والتوثيق
ميالدي، بإنـشاء غرفـة املالحـة       1991لسنة  ) 18(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

 .ةـالبحري
ـ   ـانون النق ـ وعلى ق  - ميالدي،والئحتـه  1998لـسنة   ) 18(م  ـل الربي رق

  .ةـالتنفيذي
مـيالدي، بتنظـيم تقـدمي خـدمات     1998لسنة ) 19(ون رقم   ـ وعلى القان  -

  .رية ملنتسبيها والئحته التنفيذيةالوحدات اإلدا
ميالدي، بإنشاء جهاز تنفيـذ وإدارة      2003لسنة  ) 14(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

  .رق احلديديةـمشروع الط
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 والئحته ، ميالدي، بشأن الطريان املدين2005لسنة ) 6(م ـون رقـ وعلى القان -
  .ةـالتنفيذي

 إصدار قانون عالقات  ميالدي، بشأن2010لسنة ) 12(م ـون رقـ وعلى القان-
  .العمل والئحته التنفيذية

 بشأن حتديد هيكل    2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -
  .احلكومة االنتقالية

 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -
  .اعتماد احلكومة االنتقالية

 ميالدي، بتحديد اختصاصات    2012لسنة  ) 1(ء رقم    وعلى قرار جملس الوزرا    -
  .وكالء الوزارات ومساعديهم

مـيالدي،   2010لسنة  ) 242(رقم  ) سابقاً( وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
ميالدي، بإنـشاء جهـاز تنفيـذ     2010لسنة ) 199(باعتماد قرارها رقم    

  .مشروعات املواصالت وتعديل بعض أحكامه
ــ- ــى كت ــرـ وعل ــم اب وزي ــل رق ــالت والنق ــاريخ ) 723( املواص بت

  .ميالدي1/12/2011
ـ يف رره جملـس الـوزراء    ـوعلى ما ق   - ـ ـاجتماع ادي الرابـع لـسنة   ـه الع

  .ميالدي2012

 

1 

يتم تنظيم وحتديد اختصاصات اجلهاز اإلداري لوزارة املواصالت والنقل علـى           
  .النحو املرفق ذا القرار
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2 

زارة املواصالت والنقل شؤون التخطيط والتنفيذ واملتابعة واإلشراف على     تتوىل و 
كل ما يتعلق بنشاط املواصالت والنقل يف ليبيا ووضع اخلطط والربامج واملشروعات 
الالزمة لذلك وتنفيذها ومبا يتفق واألهداف الوطنية يف إطار السياسة العامة للدولة،            

جبميع األعمال واملهام الالزمة لـذلك وعلـى        وهلا يف سبيل حتقيق أغراضها القيام       
  :األخص ما يلي

 دراسة السياسة العامة للمواصالت والنقل وإجراء كافة الدراسات االقتصادية          -1
والتشريعية والفنية الالزمة ملشروعات الوزارة واقتراح اخلطـط والـربامج          

  .الالزمة ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها
القوانني واللوائح والقرارات الالزمة لكل ما يتعلق        اقتراح وإعداد مشروعات     -2

  .بالنقل واملواصالت املختلفة واإلشراف على تنفيذها
 ختطيط وتصميم وإنشاء وإعداد وجتهيز املطارات واملوانئ البحرية واجلوية املدنية -3

 ووضع املشروعات والربامج اليت تكفـل       ،من خالل أدوات التنفيذ املختصة    
  .تشغيلها بكفاءة

  . إجراء القياسات اخلاصة باألرصاد والتنبؤات اجلوية-4
إجـراء الدراسـات الالزمة ملشروعات الطرق احلديدية واقتراح إنشائها، وإعداد          -5

التصميمات والتجهيزات اخلاصة ا واإلشراف على تنفيذها وصـيانتها مبراعـاة           
  .رىاالختصاصات املقررة للجهات املختصة داخل خمططات املدن والق

ـ       إجراء الدر  -6 راح إنـشائها وإعـداد     اسات الالزمة ملشروعات الطـرق واقت
 واإلشراف على تنفيـذها وصـيانتها       ،التصميمات والتجهيزات اخلاصة ا   
  .ووضع الضوابط الالزمة الستثمارها

 دراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل داخل ليبيا واقتراح اخلطط واملـشروعات              -7
  .نفيذهااملتعلقة بذلك ومتابعة ت
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 وعـرض قراراـا     ، االشتراك يف املؤمترات الدولية املتعلقة باملواصالت والنقل       -8
  .وتوصياا لالعتماد ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع اجلهات املختصة

 اقتراح التصديق واالنضمام إىل االتفاقيات املتعلقة بأعمال الوزارة واالشتراك يف       -9
  .إعدادها

خلربات والعناصر البـشرية واملاديـة الالزمـة ألنـشطة           العمل على توفري ا    -10
  .املواصالت بالتعاون مع اجلهات املعنية

 إصدار القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ سياسة الدولة يف ما يتعلق بنشاط            -11
 وضمان  ،الوزارة وإبالغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات إىل اجلهات التابعة         

 ،طة ا ومتابعة تنفيذ هذه األعمال والتفتيش عليها    حسن قيامها باألعمال املنو   
  .ووضع تقارير بالنتائج اخلاصة ا

 وضع الضوابط اخلاصة بإجراءات منح األذونات اخلاصة مبزاولـة األنـشطة         -12
  .اجلوية والربية والبحرية

  . اقتراح الضوابط املتعلقة باستعمال املركبات واآلليات اململوكة للدولة-13
3 

ل هو املسئول عن توجيه سياسة الوزارة واإلشـراف         ـالت والنق ـر املواص ـوزي
ام على شـؤون الـوزارة واملـصاحل        ـراف الع ـ وله سلطات اإلش   ،اـعلى تنفيذه 

ة ـة للوزارة باملناطق وفقاً للهيكلة اإلدارية للدولـواألجهزة واملراكز واملكونات التابع
  . والشركات التابعة هلا

4 

 مبساعدة الـوزير يف دراسـة       م منه لٌّللوزارة عدد أربعة وكالء خيتص ك     يكون  
  :سياسة الوزارة وإدارة شؤوا وأعماهلا على النحو التايل

  .وكيل الوزارة لشؤون الطريان والنقل اجلوي -1
  . وكيل الوزارة لشؤون املوانئ والنقل البحري-2
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  . وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل الربي-3
  . الوزارة لشؤون املوارد البشرية وكيل-4

5 

مبراعاة االختصاصات املقررة للوكالء ومساعديهم ووكالء الشؤون واحملـددة         
بالتشريعات النافذة، يتوىل كل من وكالء الشؤون بالوزارة ممارسة االختـصاصات           

  :املبينة فيما يلي
  

ارة لشؤون الطريان والنقل اجلوي مبعاونة الـوزير يف دراسـة           خيتص وكيل الوز  
 ويقوم باإلشراف على املواضيع املتعلقـة       ،السياسة العامة للوزارة املتعلقة ذا اال     

 كما يتوىل تنـسيق  ،بنشاط الطريان املدين والنقل اجلوي واملطارات واألرصاد اجلوية 
  . أمام الوزير عن ذلكالعمل بينها وبني اجلهات األخرى ويكون مسؤوالً

  

خيتص وكيل الوزارة لشؤون املوانئ والنقل البحري مبعاونة الـوزير يف دراسـة             
 ويقوم باإلشراف على املواضيع املتعلقـة       ،السياسة العامة للوزارة املتعلقة ذا اال     

 تنسيق العمل بينها وبني اجلهات األخرى        كما يتوىل  ،بنشاط املوانئ والنقل البحري   
  .ويكون مسؤوال أمام الوزير عن ذلك

  

خيتص وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل الربي مبعاونـة الـوزير يف دراسـة           
تعلقـة  السياسة العامة للوزارة املتعلقة ذا اال، ويقوم باإلشراف على املواضيع امل          

بنشاط الطرق والنقل الربي، كما يتوىل تنسيق العمل بينها وبني اجلهات األخـرى             
  .ويكون مسؤوال أمام الوزير عن ذلك
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خيتص وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية مبعاونة الوزير  يف دراسة الـسياسة             
ى إدارة شؤون الوزارة واخلدمات وكل ما لـه         العامة للوزارة، ويقوم باإلشراف عل    

عالقة باملوارد البشرية والتنمية، كما يتوىل تنسيق العمل بينها وبني اجلهات األخرى            
  .ويكون مسؤوال أمام الوزير عن ذلك

6 

  :يتكون اهليكل التنظيمي لوزارة املواصالت والنقل من التقسيمات التنظيمية اآلتية
  . إدارة الشؤون اإلدارية واملالية-2            .واملتابعة إدارة التخطيط -1
  . مكتب الشؤون القانونية-4                      . مكتب الوزير-3
  . مكتب التعاون الفين-6           . مكتب املراجعة الداخلية-5
  . مكتب شؤون اإلعالم-8                   . مكتب التدريب-7

7 

 

 التعاون مع اجلهات التابعة للوزارة القتراح اخلطة التنموية لوزارة املواصـالت            -1
  .والنقل واجلهات التابعة هلا

 وضع واقتراح خطط التحول يف ضوء احتياجات الوزارة بالتنسيق مع اجلهات            -2
  .ذات العالقة ومتابعة تنفيذها

عات ميزانيات التحول املتعلقة باحتياجات الـوزارة        املشاركة يف إعداد مشرو    -3
  .واجلهات التابعة هلا وإعداد التقارير املتعلقة بذلك

 القيام ببحوث ودراسات النقل اليت دف إىل معاينة وترتيب البيانات املتوفرة،            -4
ومجع البيانات اجلديدة وإجياد قاعدة للتنبؤ بأوضاع النقل يف املستقبل، وحتليل           

وأنظمة النقل لتحديد املشاكل اليت تواجهها، واختبـار ومعـايرة          خصائص  
النماذج الرياضية اليت تربط بني حركة الركـاب والبـضائع  مـن خـالل          
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املؤشرات العامة وعكس نتائج ذلك على دراسات التخطيط الشامل للنقـل           
  .اليت دف إلجياد نظام أفضل للنقل

طلبها أغراض التخطـيط والدراسـات       مجع وتوفري البيانات اإلحصائية اليت تت      -5
  .والبحوث

ـ    ـال اللج ـالتحضري ألعم  -6 ل الـوزارة يف هـذه      ـان املختصة بالتخطيط ومتثي
ـ     ـا أو باالشت  ـان مبفرده ـاللج  ،اتب األخـرى  ـراك مـع اإلدارات واملك

ات صادرة من اجلهات    ـرارات وتوصي ـة كل ما خيص الوزارة من ق      ـومتابع
  .املختصة بالتخطيط يف الدولة

  . متابعة التقارير الدورية ملشاريع الوزارة من خمتلف اجلهات التابعة للوزارة-7
 اقتراح السياسة العامة للوزارة ووضع اخلطط املتعلقة بذلك ومتابعة تنفيـذها،            -8

  .وتقييم نتائجها
 متابعة أداء اجلهات التابعة للوزارة واخلاضعة إلشرافها يف جمال عمـل اإلدارة،             -9

  .رير باخلصوصوإعداد تقا
  . أية مهام أخرى تكلف ا اإلدارة وفق التشريعات النافذة-10
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-11

8 

 

  . تنفيذ سياسة الوزارة يف الشؤون اإلدارية واملالية-1
ؤون املوظفني ومباشـرة كافـة شـؤوم         تنفيـذ النظم والقواعد املتعلقة بش     -2

الوظيفية وفقـاً للقوانني واللوائح املعمول ا يف اخلصوص، وإدخال امليكنـة       
  .يف أعماهلا

  . توىل أمانة سر جلنة شؤون املوظفني وجملس التأديب بديوان الوزارة-3
فيـة   تنفيذ التشريعات والنظم املتعلقة بتقدمي اخلدمات ملنتسيب التقسيمات الوظي      -4

بديوان الوزارة أو اخلاضعة إلشرافه، وتعميم التشريعات والتعليمات واملناشري         



  325     رقم الصفحة                                                                                  6عــدد ال

ذات العالقة على مجيع التقسيمات التنظيمية بديوان الوزارة وغريهـا مـن            
اجلهات التابعة للوزارة، والقيام بأعمال الترمجة، وأعمال العالقـات العامـة           

  .اخلاصة بالديوان مبا يساعده على تنفيذ مهامه
 إعداد ومراجعة اهلياكل التنظيمية وأدلة العمل وأنظمتها واقتراح التعـديالت           -5

  .الالزمة بالتنسيق مع اجلهات األخرى بالوزارة
 إعداد مشـروع امليزانية التسيريية للديوان، وضبط الرقابة على أوجه صرفها،           -6

  .فذةومباشـرة كافـة اإلجراءات املالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النا
  . حتصيل إيرادات الديوان وديونه لدى الغري-7
  . إعداد مرتبات واستحقاقات املوظفني به-8
  . إجراء اجلرد السنوي-9

  . أية مهام أخرى تكلف ا اإلدارة وفق التشريعات النافذة-10
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-11

9 

 

  .د لالجتماعات اليت تعقدها وزارة املواصالت والنقل اإلعدا-1
  . تنظيم مقابالت الوزير واتصاالته-2
 تلقي املكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واسـتيفاء البيانـات            -3

  .الالزمة عنها وعرضها عليه
ت  إعداد املكاتبـات اخلاصـة بالدعوة لالجتماعات، وإعداد الرسائل واملذكرا -4

  .وكافة البيانات واملعلومات اليت يطلبها الوزير عن خمتلف أجهزة الوزارة
 إعداد مشروعات جدول أعمال اجتماعات الوزارة وحترير حماضرها وإعـداد           -5

  .اإلجراءات التنفيذية اخلاصة ا وتبليغ قراراا
  . حفظ حماضر االجتماعات واإلجراءات التنفيذية اخلاصة ا-6
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  .خرى يكلف ا املكتب وفق التشريعات النافذة أية مهام أ-7
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-8

10 

 

 املشاركة يف إعداد ومراجعة مشروعات القوانني واللوائح والقرارات بالتنسيق          -1
  .مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج الوزارة

مراجعة مشروعات العقود اليت ختتص الوزارة بإبرامها واالتفاقيات اليت          إعداد و  -2
  .تكون طرفاً فيها بالتعاون مع مكتب التعاون الفين

 متابعة القضايا اليت ترفع من قبل الوزارة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القـضايا               -3
  .واجلهات ذات العالقة

  . وختمها إعداد وصياغة القرارات، وتسجيلها وترقيمها-4
  . املشاركة يف إجراء التحقيقات وحبث الشكاوى ذات العالقة بالوزارة-5
  . إبداء الرأي وتقدمي املشورة القانونية يف املواضيع اليت تعرض عليه-6
  . تنظيم املكتبة القانونية واإلشراف عليها، واقتراح مقتنياا-7
  .ا ذات العالقة بنشاط الوزارةاملشاركة يف عضوية اللجان الفنية والقانونية وغريه -8
 التنسيق مع املكاتب القانونية بالوحدات اإلدارية يف املواضيع اليت تتطلبها طبيعة            -9

  .عمل الوزارة
  . أية مهام أخرى يكلف ا املكتب وفق التشريعات النافذة-10
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-11

11 

 

 فحص استمارات املرتبات واألجور واملكافآت وما يف حكمها والتأكـد مـن             -1
  .مطابقتها للقوانني واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات املرتبات
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 فحص الكشوفات اخلاصة باملصروفات من ناحية توفر الـشروط والـضوابط            -2
وغريهـا مـن    القانونية واملالية يف حدود اختصاصات الوزارة مـن عقـود           

  .املصروفات املخصصة بامليزانية
  . إجراء اجلرد الدوري واملفاجئ على اخلزينة واملخازن-3
  . أية مهام أخرى يكلف ا املكتب وفق التشريعات النافذة-4
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-5

12 

 

اون يف جمال املواصالت والنقل مع الدول الشقيقة والصديقة  متابعة اتفاقيات التع-1
واملؤسسات الدولية بالتنسيق مع اإلدارات املختصة بوزارة اخلارجية والتعاون         

  .الدويل، وجتميع نسخ من تلك االتفاقيات وحفظها
 اإلعداد الجتماعات اللجان املشتركة، ومتابعـة تنفيذ احملاضـر واالتفاقيـات       -2

ت الصادرة عنها، وتنظيم االتصاالت مع اجلهات واملنظمـات         والربوتوكوال
  .العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بالتنسيق مع اجلهات املختصة

 متابعة إجناز التقارير اليت يعدها املختصون بعد عودم من املهمات الرمسية اليت             -3
  .يكلفون ا

  .واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية تنظيم املسامهـة واملشاركة يف املؤمترات -4
  . إعداد التقارير عن اللجان العليا وتنسيق مواعيد اجتماعاا-5
  . حضور املؤمترات والندوات واللقاءات اليت تشارك فيها الوزارة-6
 اختاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة الستقبال وتنظيم حركة الوفـود الرمسيـة    -7

  .نسيق مع اإلدارة املختصةاخلاصة بالوزارة بالت
  . أية مهام أخرى يكلف ا املكتب وفق التشريعات النافذة-8
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-9
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13 

 

 املشاركة يف إعداد اخلطط والربامج التدريبية اليت دف إىل رفع كفاية العاملني             -1
  .اضعة إلشرافه بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةبالقطاع واجلهات اخل

  . تويل إجراءات املتدربني بالداخل واخلارج بالتنسيق مع اجلهات املختصة-2
 متابعة إجراءات املتدربني باجلهات التابعة للوزارة بالداخل واخلـارج وإعـداد           -3

  .التقارير الالزمة بشأم
ريبية والتعليمية بالتنسيق مع القطاعات      املشاركة يف تصميم وإعداد الربامج التد      -4

  .املختصة ذا الشأن
 اقتراح امليزانيـة الالزمة للخطـة التدريبية املعتمـدة، وإعــداد الـربامج            -5

التعليمية والثقافية لرفع مستوى أداء العاملني والتأكد من مطابقتها للمعـايري           
  .ارة من اخلرجينياحملليـة والدولية والتنسيق يف حتديـد احتيـاجـات الوز

 التنسيق مع اجلهات التدريبية بالداخل واخلارج وحتديد أفضلها والتعاون معهـا       -6
  . اخلطط والربامج التدريبية املوضوعة تنفيذيف سبيل

 االشتراك يف حضور الندوات واللجان واملؤمترات يف جمال التخصص اليت تعقد            -7
  .بالداخل واخلارج

  .ة باجلهات التابعة للوزارة، وعرضها لالعتماد متابعة الربامج التدريبي-8
  . متابعة االمتحانات السنوية للربامج التدريبية، والتأكد من سالمتها-9

  . أية مهام أخرى يكلف ا املكتب وفق التشريعات النافذة-10
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-11

14 

 

تغطية مناشط الوزارة إعالميا بالوسائل املتاحة وتوثيقها، والتنسيق يف ذلك مع            -1
اجلهات التابعة للوزارة وكذلك التنسيق مع وسائل اإلعالم بـشأن تغطيـة            

  .مناشط الوزارة عن طريقها
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  . الرد على ما تنشره وسائل اإلعالم من مالحظات على سري العمل بالوزارة-2
ال الدعائية واإلعالمية اخلاصة بالوزارة، وحتديد أسـاليب         اإلشراف على األعم   -3

  .نشرها ووسائله
 اإلشراف على مواقع الوزارة على شبكة املعلومات الدولية، والعمـل علـى              -4

  .تطويرها
  . تنظيم املقابالت مع وسائل اإلعالم املختلفة-5
  . أية مهام أخرى يكلف ا املكتب وفق التشريعات النافذة-6
  . التقارير الدورية عن عمل املكتب إعداد-7

15 

 

  . مصلحة الطريان املدين-1
  . مصلحة املوانئ والنقل البحري-2
  . مصلحة الطرق والنقل الربي-3
  . مصلحة املطارات-4
  . جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت-5
  .طرق احلديدية جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات ال-6
  . املركز الوطين لألرصاد اجلوية-7
  . مركز املعلومات والتوثيق-8
  . أكادميية الدراسات البحرية-9

  . اجلهاز الوطين لألشغال العامة-10
  . املكونات اإلدارية للمواصالت والنقل باملناطق-11
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16 

 

  .كة االشتراكية للموانئ الشر-1
  . الشركة الوطنية العامة للنقل البحري-2
  . شركة اإلنشاءات البحرية-3
  . شركة دار الصناعة والصيانة البحرية-4
  . الشركة العامة ألعمال القطر واإلنقاذ واخلدمات البحرية-5
  . الشركة الليبية اإلفريقية للطريان القابضة والشركات التابعة هلا-6
  .ركة العامة للطرق واجلسور الش-7
  . شركة إفريقيا للهندسة واملشروعات-8
  . الشركة الوطنية للطرق-9

  . الشركة العامة للنقل السريع-10
  . شركة شحات للتوكيالت املالحية-11
  .الشركة العاملية للمالحة-12
  . شركة جرمة للتوكيالت املالحية-13
  . غرفة املالحة البحرية-14
  .ة للتخليص اجلمركي مكتب اجلزير-15

17 

يصدر بالتنظيـم الداخـلي لديوان الوزارة، وكذلك تنظيم املصاحل واألجهـزة          
واملراكز واملكونات اإلدارية التابعة للوزارة باملناطـق قرار من وزيـر املواصـالت            
والنقل مبا ال خيالف أحكـام هذا القـرار والتشريعـات النافذة، بالتنـسيق مـع             

  .مل والتأهيلوزارة الع
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18 

يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه، وعلـى اجلهـات              
  .املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

  هجري1433/ربيع األول/14صدر يف 
  ميالدي6/2/2012املوافق
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  جملس الوزراءقرار 
   ميالدي2012لسنة ) 38(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة الصحة وتنظيم جهازها اإلداري

  

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
  . وعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالا-
لقـانون الـصحي     ميالدي، بإصـدار ا    1973لسنة  ) 106( وعلى القانون رقم     -

  .وتعديالته والئحته التنفيذية
  . ميالدي، بشأن املسؤوليـة الطبية1986لسنة ) 17( وعلى القـانون رقـم -
 ميالدي، بـشأن إصـدار قـانون        2010لسنة  ) 12( وعلى القـانـون رقـم     -

  .عالقات العمل والئحته التنفيذية
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .حتديد هيكل احلكومة
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184 ( رقم  وعلى قرار الس الوطين االنتقايل     -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
املؤرخـة  ) 647(ـة مبذكرتـه رقـم    وبناء على ما عرضــه وزيـر الـصح        -

  . ميالدي08/01/2012
  . ميالدي2012اجتماعه العادي الرابع لسنة يف  وعلى ما قرره جملس الـوزراء -

 

1 

ويتم تنظيم جهازها اإلداري ،يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة 
  .وفقاً ألحكام هذا القرار
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2 

لصحة مسؤولية تنفيذ السياسات واخلطط، ووضع الربامج الالزمة        متارس وزارة ا  
لتنفيذ القوانني والقرارات النافذة يف جمال الصحة وفق املنهج العلمي الذي يكفـل             
حتقيق أهداف اتمع، ومتابعة تنفيذها وصوالً إىل الغايات والنتائج املطلوبة وهلا على            

  :وجه اخلصوص ما يلي
  .امة يف جمال الصحة اقتراح السياسة الع-1
ووضع اخلطط والربامج ، إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة باختصاص الوزارة      -2

  .الالزمة لتنفيذها
 وضع اخلطط والربامج الصحية الكفيلة بتحسني املستوى الصحي ومبـا حيقـق       -3

  .األهداف احمللية والدولية
ذات جـودة عاليـة      تقدمي خدمات صحية تعزيزية ووقائية وعالجية وتأهيلية         -4

  .ومبساواة تامة بني املستفيدين
 توفـري األدويـة واملستلزمات الطبيـة للمرافـق الـصحية التابعــة هلـا            -5

  .والعمل على ترشيد استهالكها
 توفري احتياجات املرافق الصحية من املوارد البشرية واملشاركة يف وضع اخلطط            -6

  .لوزارة واملسامهة يف إعدادها وتوفريهااملتعلقة باملوارد البشرية يف جمال نشاط ا
 اقتراح امليزانيات الالزمة لتمويل نشاط الوزارة واقتراح تطوير نظـام متويـل             -7

برامج ومشروعات خطط التحول يف جمال نشاط الـوزارة،  والرعاية الصحية  
  .وإعداد احلسابات اخلتامية

ر وصيانة وجتهيـز   وضـع وتنفيذ اخلطط والربامـج املتعلقـة بإنشـاء وتطوي  -8
  .املرافق الصحية

 التعاقد على تنفيذ املشروعات املدرجة خبطط التحول وفقاً للضوابط اليت حتددها -9
  .التشريعات النافذة

 متابعة أعمال املرافق الصحية التابعة للوزارة والتأكد من حتقيقها لألغـراض            -10
  .اليت أنشئت من أجلها
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عاية الصحية األولية واخلـدمات الطبيـة        اإلشـراف على تقدمي خدمات الر     -11
اإليوائية العالجية التخصصية وتطويرها والتأكد من حسن تقدميها بـصورة           

  .عادية لكل املواطنني
 اقتراح وإعداد مشاريع القوانني والقرارات واللوائح الالزمة لتنظيم وتطـوير       -12

  .األنشطة اليت تدخل ضمن اختصاص الوزارة
مراض وإعـداد اخلطـط     ألامـج الالزمة للوقاية من ا     وضـع اخلطط والرب   -13

والربامج الالزمة ملكافحتها واالستعداد الدائم ملواجهة احلاالت الطارئة الناجتة         
  .عن انتشار األمراض

 وضع اخلطط والربامج والضوابط لتقدمي خدمات اإلسعاف واإلنقاذ وتقـدمي           -14
  .بيعيةاملساعدات الطبية يف حاالت الطوارئ والكوارث الط

 والعمل  ، توفري احتياجات املرافق الصحية العامة من األجهزة واملعدات الطبية         -15
  .على صيانتها وجتديدها

ـ  اإلشراف على نشاطات احلجر الصحي واالستعداد املستمر ملكافحـة أ          -16  ةي
  .أمراض وبائية تتسرب للبالد

الـة القـضايا إىل      متابعة تطبيق قانون املسؤولية الطبية ومتابعة إجراءات إح        -17
  .احملاكم املختصة املهنية وفقاً للتشريعات النافذة

 منح اإلذن الالزم إلصدار الترخيص مبزاولة املهن الطبية والطبيـة املـساعدة      -18
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة، والترخيص للمـصحات والعيـادات          

  . النافذةوالصيدليات وغريها من األنشطة وفقاً ملا تنص عليه التشريعات
 للتأكد  ،وتنفيذ برنامج الرقابة املستمرة   ، الرقابة الصحية على األغذية واألدوية     -19

  .من صالحية املواد الغذائية ومياه الشرب
 املوظفني وإعداد اخلطـط التدريبيـة لـسد         ية حبث ودراسة طرق رفع كفا     -20

لييـب  احتياجات الوزارة من العناصر البشرية يف خمتلف ااالت يف إطـار ت           
  .الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 جتميع البيانات وإعداد اإلحصائيات واستخراج املؤشرات الضرورية املتعلقة         -21
باحلالة الصحية للسكان واخلدمات واملوارد الالزمة إلعداد اخلطـط واختـاذ      

  .القرارات الكفيلة بتطوير وحتسني األداء
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تفاقيات الثنائية والدولية ذات العالقة مبجـال        املشاركة يف إعداد مشاريع اال     -22
 وكذلك اقتراح املشاركة يف املؤمترات      ،اختصاصها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها   

  .العربية واإلقليمية والدولية
 املستشفيـات واملراكز يري الصحة ومد  يري اإلذن بالتحقيق مع أي من مـد      -23

يف هـذا الـشأن وفقـاً للـنظم         الطبية بالوزارة واختاذ اإلجراءات القانونية      
  .والتشريعات النافذة

 وذلـك وفقـاً     ، إصدار قرارات التعيني والترقية والنقل والندب واإلعـارة        -24
للميزانية املعتمدة للوزارة ومالكها الوظيفي املعتمـد، والبـت يف طلبـات            
االستقالة واإلحالة على التقاعد وإاء اخلدمة وتوقيع العقوبات التأديبية على          

  .املوظفني بالوزارة
  . اإلشراف على نشاط الصحة باملناطق وفق التقسيم اإلداري املعتمد للدولة-25
 اإلشـراف على نشـاط إدارات اهليئـات واملؤسـسـات والـشركات          -26

العامة، واألجهزة واملراكز واالس اليت تتبعها، ومتابعة سري عملـها وفقـاً            
  .للتشريعات النافذة

3 

ـ ، يترأس اجلهاز اإلداري اـة وكيلوان وزارة الصح  ـلديون  ـيك ارس ـ ومي
 ويعمل حتت اإلشـراف املباشـر       ،املهام املقررة للوكيل مبوجب التشريعات النافذة     

 رة كما يكون هلا وكالء مساعدون يتولون ممارسة االختصاصات املقر         ،لوزير الصحة 
  . النافذةهلم بالتشريعات

4 

 

  . جملس التخصصات الطبية-1
  . جهاز اإلمداد الطيب-2
  . جهاز خدمات اإلسعاف-3
  . الشركات العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية-4
  . املركز الوطين ملكافحة األمراض-5
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  . مركز الرقابة على األغذية واألدوية-6
  . مركز املعلومات والتوثيق الصحي-7
  .مية القوى العاملة الطبية معهد تن-8
  . الس الوطين لتحديد املسؤولية الطبية-9

  . مركز طرابلس الطيب-10
  . مركز بنغازي الطيب-11
  . مركز سبها الطيب-12
  . املركز الوطين للقلب تاجوراء-13
  .اسبيعة/  مستشفى علي عمر عسكر -14
  . مركز األورام صرباته-15
  .عضاء الربنامج الوطين لزراعة األ-16

5 

ختضع لإلشراف املباشر لوزارة الصحة املستشفيات املركزية والتخصصية والعامة         
  .والقروية، وتكون مسؤولة عن حسن قيامها بتقدمي خدماا

6 

يكون بدائرة كل املكونات اإلدارية وفقاً للهيكلية املعتمدة للدولة تقسيم تنظيمي           
 ويتـوىل وزيـر     ،ملرافق الصحية الواقعة يف نطاقه    يتبع لوزارة الصحة ويشرف على ا     

  .الصحة تسمية من يكلف بإدارته
7 


 

  . إدارة التخطيط-1
  . إدارة اخلدمات الطبية-2
  . إدارة الصيدلة-3
  .ستلزمات الطبية إدارة التجهيزات واملعدات وامل-4
  . إدارة الرعاية الصحية األولية-5
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  . إدارة املشروعات-6
  . إدارة اإلعالم والتوعية والتثقيف الصحي-7
  . إدارة الشئون اإلدارية واملالية-8
  . إدارة التفتيش و املتابعة-9

  . إدارة املوارد البشرية-10
  . إدارة اجلودة-11
  . مكتب الوزير-12
  .قانونية مكتب الشؤون ال-13
  . مكتب التعاون الدويل-14
  . مكتب املراجعة الداخلية-15

8 

 

  . اقتراح السياسات والربامج الصحية وإعداد اخلطط الصحية وفقاً هلا-1
 إعـداد اخلـطط التنموية لتطوير اخلدمـات الطبيــة واملـوارد الـصحية            -2

  .تهـاالالزمة هلـا ومتابع
 اقتراح مشـروع ميزانيـة التحـول للوزارة ومتابعـة تنفيذهـا وإعـداد          -3

  .التقارير اخلاصة ـا
 اقتراح اخلطط والربامـج العامـة والدوريـة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مـع           -4

اهليئات واملنظمـات املتخصصة احملليـة والعربية والدولية وبالتنسيـق مـع         
  .اجلهات ذات العالقـة

 مجع املعلومات والتقارير ونتائج الدراسات من خمتلف املصادر وتوفري املؤشرات           -5
  .الالزمة لعملية التخطيط الصحي

 تنظيم إجراء الدراسات والبحوث الصحية حول املشاكل الـصحية الـسائدة            -6
وتقييم نتائج الربامج الصحية املنفذة، وختطيط تنفيذ حبوث الـنظم الـصحية       

  .هات املختصةبالتعاون مع اجل
  . املشاركة يف اللجان الفنية وتنظيم ورش العمل ذات العالقة بنشاط اإلدارة-7
   إعـداد التقاريـر الدورية عن سري عمـل اإلدارة-8
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9 

 

 املشاركة يف إعداد اخلطط الصحية واقتراح إنشاء املرافق الصحية بالتنسيق مع            -1
  .دارات املختصةاإل

  . املسامهة يف تنفيذ السياسة الصحية الدوائية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة-2
 إعداد وتعميم التعليمات الفنية اخلاصة بالعمل باملرافق الصحية مبا يكفل الرفع            -3

  .من مستوى األداء
تـشفيات   اقتراح اهلياكل التنظيمية ومعدالت األداء الالزمة لتسيري العمل باملس         -4

  .واملراكز الطبية واملشاركة يف إعداد املالكات الوظيفية
 اإلشراف على املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة التابعة مباشرة للـوزارة           -5

  .والتنسيق فيما بينها بغرض تكامل اخلدمات
 اإلشراف على إعداد خطط الطوارئ واإلخالء باملستشفيات وذلك بالتنـسيق           -6

  . العالقةمع اجلهات ذات
 مراجعة حماضر جلان الوفيات واملضاعفات يف املستشفيات واختاذ ما يلزم مـن             -7

  .إجراءات بشأا
  . املسامهـة يف إعداد برامج مكافحة األمراض غري املعدية وعالجها-8
 املشاركـة مع اإلدارات املختصـة يف حتديد احتياجـات املرافـق الـصحية            -9

  .بيةاملختلفة من أجهزة ومعدات ط
  . اإلشراف على النشاطات املتعلقة باخلدمات الطبية باملرافق االجتماعية-10
 اقتراح األسس والضوابط املنظمة لربنامج تطوير العالج ودعـوة األسـاتذة            -11

  .الزوار من خمتلف التخصصات الطبية النادرة
 ر وسائل التشخيص باملرافق الصحية واخلدمات املتعلقة بـاملختربات        ـ تطوي -12

الطبية ومصارف الدم مبا حيقق الرفع من مـستوى األداء باسـتخدام كافـة          
  .اإلمكانيات املتاحة
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 حتديد احتياجات املرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية املساعدة وتقييم           -13
  .الوضع الوظيفي واملهين للعناصر الطبية والطبية املساعدة

ت الطبية ومصارف الدم مـن حيـث         اإلشراف واملتابعة على أعمال املختربا     -14
مراقبة دقة التحاليل ونوعية املفاعالت والطرق املستخدمة لغرض تقييم النتائج 

  .التشخيصية العملية جلميع أنواعها
حتديد ووضـع املواصفـات اخلاصة الحتياجات املختربات الطبية ومـصارف          -15

ن الناحية الفنية الدم من أجهزة ومعدات ومستلزمات ومواد تشغيل واملشاركة م     
  .يف العطاءات اخلاصة ذه االحتياجات مع اجلهات املختصة باالسترياد

  . املشاركة يف وضع الربامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية املساعدة-16
  . متابعة شؤون العالج باخلارج وفقاً للتشريعات املنظمة لذلك-17
اذ اإلجراءات القانونية دف تفعيل      متابعة نشاط املرافق الصحية اخلاصة واخت      -18

دورها يف تدعيم الرعاية الصحية العامة واملشاركة يف وضع دالئل عالجيـة            
  .ملختلف األمراض

  . حصر وقيد املؤسسات العالجية اخلاصة-19
 دراسة الطلبات املقدمة ملمارسة نشاط اخلدمة الـصحية اخلاصـة وإصـدار             -20

راخيص مزاولتها وبعد التأكد من توفري كافة املوافقات الفنية الالزمة إلصدار ت   
  .االشتراطات القانونية بشأا

ة بالوزارة فيما يتعلق مبتابعة أداء املؤسسات       ـق مع اإلدارات املختص   ـ التنسي -21
  .العالجية اخلاصة واملوظفني ا واختاذ اإلجراءات القانونية حيال املخالفات

أن مزاولة املهن الطبية والطبية املساعدة     تطبيق التشريعات والنظم الصادرة بش     -22
  .باملؤسسات العالجية والعيادات اخلاصة

 إبـداء الرأي يف النظـم الالزمـة لتنفيذ التشريعات الصحية املنظمة ملزاولة           -23
املهن الطبيـة والطبيـة املساعـدة وإجراءات منح تراخيص مزاولتها وفتح         

  .املختربات الطبية
  .ر واإلحصائيـات الدورية عن نشاط اإلدارة تقدمي التقاريـ-24
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  . املسامهة يف تنفيذ السياسة الدوائية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة-1
 املشاركة يف وضع النظم الالزمة لتنفيذ التشريعات الصحية املنظمة ملزاولة مهنة            -2

تح صيدليات ومصانع األدويـة ومعامـل       الصيدلة وتنظيم منح التراخيص لف    
التحضري والتفتيش على الصيدليات واملصانع اخلاصة باألدويـة واملعـدات          

  .واملستلزمات الطبية
 دراسة ووضع وحتديد االحتياج العام للوزارة من بنود اإلمداد الطيب واملسامهة            -3

زينها وتوزيعها يف إعداد امليزانيات الالزمة لتوفريها، ووضع املعايري اخلاصة بتخ
مبا يكفل حسن انسياا وترشيد استهالكها وتوفري خمزون استراتيجي منـها           

  .ووضع آلية لتوزيعها
 التنسيق مـع اجلهـات ذات العالقـة يف وضع األسس الالزمة لقيام صناعة            -4

  .دوائيـة يف ليبيـا
  . املسامهة يف وضع قائمة األدوية األساسية وإصدار القوائم النمطية-5
 التعـاون مع املنظمـات واهليئـات الدوليـة فيما خيص املهنة بالتنسيق مـع            -6

  .اجلهـات ذات العالقـة
 مراقبة حركة املخدرات واملؤثرات العقلية للمرافق الصحية من خالل اعتمـاد            -7

  .إجراءات الصرف املناسبة
ريب  التنسيق مع كليات الصيدلة والتقنية الطبية يف وضع نظم وبـرامج للتـد             -8

والتعليم الصيديل وتقنية املعدات الطبية للطلبـة املنتـسبني هلـا واخلـرجيني       
  .واملوظفني يف ااالت املتعلقة مبهنة الصيدلة

 إصدار التراخيص الالزمـة جللب وتوريـد وتصدير املواد املخدرة واملؤثرات          -9
العقلية بالتنسيـق مع اجلهات ذات االختصاص، ومنح األذونات اخلاصـة          
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سحب املخـدرات واملؤثرات العقلية من اجلمارك للمرخص لـه أو ملـن             ب
  .يفوضه يف ذلك

 متابعـة التقارير املتعلقـة باملخدرات واملؤثرات العقلية الصادرة عن اجلهات          -10
  .ا ودولياذات العالقة حملي

 اعتمـاد الشهـادات اليت تصدرهـا مصانع األدويــة فيمــا يتعلـق            -11
  .عدة للتصديرمبنتجاا امل

 املشاركـة يف وضع األسس والضوابط الالزمة ملـنح تـراخيص منـشآت             -12
الصناعات الدوائية العامة واخلاصة، واملسامهة يف منح شهادة املمارسة اجليدة          

  .للتصنيع الدوائي
 املشاركة يف وضع دالئل عالجية ملختلف األمراض، ويف وضع سياسة دوائية            -13

  .يويةالستعمال املضادات احل
 مراقبـة اجلودة وضبط النوعيـة لألدوية واملستلزمات الطبيـة املـستوردة           -14

واملصنعة حمليا.  
 تسجيل الشركات املصنعة واملوردة لألدوية وإصدار شـهادات التـسجيل           -15

  .اخلاصة ا لدى الوزارة
 حصر وقيـد الصيدليـات اخلاصـة وإعـداد دليل ا ومـنح اإلذن هلـا            -16

  .نشاطهامبمارسة 
 تطبيق التشريعات والنظم الصادرة بشأن مزاولة املهن الطبية والطبية املساعدة         -17

  .بالصيدليات
هنـة  م إبداء الرأي يف النظم الالزمة لتنفيذ التشريعات الصحية املنظمة ملزاولة         -18

  .مزاولتها وفتح وإنشاء مصانع األدويةالصيدلة ومنح تراخيص 
  .ريـة عن سري عمل اإلدارة إعـداد التقاريـر الدو-19
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 حصر احتياجات املرافق الصحية من األجهزة واملعدات واملستلزمات الطبيـة           -1
  .والعمل على توفريها

ية  املشاركة يف إعداد قوائم التجهيزات واملعدات الطبية الالزمة للمرافق الصح          -2
  .حسب وظائف كل مرفق

 حصر التجهيزات الطبية وإمساك سجالت ا تتضمن كافة البيانـات عنـها             -3
  .واملتابعة الدورية لصالحيتها

  . اقتراح إبرام عقود صيانة األجهزة واملعدات الطبية ومتابعة تنفيذها-4
ختلفـة   تلقي البالغات املتعلقـة باحلاجة إىل صيانة األجهزة واملعدات الطبية امل          -5

  .واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا ووضع خطة شاملة لربامج الصيانة
 املشاركـة يف وضع املواصفـات الفنية اخلاصة بصناعة املعدات واملستلزمات          -6

  .االطبية ومراجعتها دوريـ
 منح التراخيص للمرافق العامة واخلاصـة واملشاركة يف اللجان ذات العالقـة            -7

  .ذا الشأن
 إعداد تقارير دورية عن التجهيزات الطبية وأنشطة صيانتها وجتديدها ووضـع            -8

  .برنامج متكامل ملعايرا
 حسب الـنظم    ا وضع املواصفات الدقيقة للمستلزمات الطبية وتسميتها علمي       -9

  .الدولية املعتمدة
  . املسامهة يف إعداد االحتياجات السنوية للمستلزمات الطبية-10
  .قاريـر الدوريـة عـن سري عمـل اإلدارة إعـداد الت-11

12 

 

 متابعة تنفيذ برامج التطعيمات والتحصني ضد األمراض والقيـام بـاحلمالت            -1
  .واملسوحات يف هذا الشأن
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 إعـداد ومتابعـة وتقييم برامج الرعايـة الـصحية األوليـة وفـق الـنظم               -2
  .ءات النافذةواإلجرا

 اإلشراف الفين ومتابعة مراكز ووحدات الرعاية الصحية األولية واملراكز الفنية           -3
  :املتخصصة اليت تم مبا يلي

  .برنامج األمراض السارية واملتوطنة*
  .برنامج رعاية األمومـة والطفولة*
  .برنامج الصحة املدرسية*
  .برنامج الصحة املهنيـة*
  .ة األغذيةبرنامج التغذية ومراقب*
  .برنامج إصحاح البيئة بالتعاون مع اجلهات املختصة*

  . متابعة تنفيذ التشريعات الصحية النافذة يف جمال الرعاية الصحية األولية-4
 التعـاون والتنسيق مع الوزارات واجلهـات األخرى ذات العالقة بالرعايـة           -5

  .الصحيـة األوليـة
  .نية ذات العالقة متابعة أعمال وتوصيات اللجان الوط-6
 اإلشراف على تنفيذ برنامج طب األسرة وتطبيق امللف الصحي، ونظام اإلحالة            -7

  .بني مراحل الرعاية الصحية
 جتميع وحتليل وتبويب اإلحصائيات والبيانات وتقدمي متابعة دورية عن أنـشطة          -8

عاية الرعاية الصحية األولية الواردة من املراكز الفنية املتخصصة ووحدات الر        
  .الصحية األولية

 التنسيق وتبادل املعلومات مع اهليئات واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة ذات            -9
االهتمام مبجال الرعاية الصحية واملشاركة يف االجتماعات وامللتقيات الـيت          

  .تنظمها بالداخل واخلارج بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 بأمراض سـوء التغذيـة واألمـراض         القيـام بالبحوث والدراسات املتعلقة    -10

  .املصاحبة األخرى
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  . اإلشراف على برامج الرعاية املتعلقة بصحة األم والطفل-11
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-12

13 

 

ت  املشاركة يف إعداد مشروع اخلطة اإلمنائيـة للـوزارة وإعـداد املواصـفا             -1
للمشروعات الصحية وتقييم املرافق الصحية والعمل على صيانتها وتطويرها         

  .وتوفري الدعم الفين هلا
 . متابعة تنفيذ عقود إنشاء وصيانة املرافق الصحية التابعة للوزارة-2
 . اإلشراف على تنفيذ املشروعات اليت ختص الوزارة-3
 والتوسعات املـراد إدخاهلـا    إعداد الدراسات واملواصفات املتعلقة بالتعديالت     -4

  .لتطوير بعض املرافق بالوزارة
 حفظ وتوثيق العقود اليت يتم إبرامها والرسومات اخلاصة باملشاريع وتبويبـها            -5

  .وترتيبها لسهولة الرجوع إليها
 إعـداد تقاريـر فنية ومالية دورية وسنوية عن املـشروعات واملـصروفات            -6

  .الفعلية عليها
  .ير الدورية عن سري عمل اإلدارة إعداد التقار-7

14 

 

 وضع اخلطط والربامـج الالزمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من األمراض -1
  .ونشر السلوك الصحي القومي والعمل على تنفيذها مع اجلهات ذات العالقة

  . والتثقيف الصحي ونشرها بوسائل اإلعالم املختلفةةـ إعداد برامج التوعي-2
 املشاركة يف إجراء الدراسات واألحباث حول الظواهر الصحية غـري الـسوية             -3

  .ووضع الربامج التثقيفية ملعاجلتها
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ة اإلرشادية املتعلقـة بالتوعيـة والتثقيـف        ـات واألشرط ـداد املطبوع ـ إع -4
  .الصحي

والدورات وامللتقيات واملعـارض ذات العالقـة    اإلعداد للمؤمترات والندوات   -5
بنشاط الوزارة واملشاركة فيها واقتراح القيام بدورات تدريبيـة للمـوظفني           

  .مبجال التوعية والتثقيف الصحي
 التعريف بأمهية التطعيمات والتحصينات والنظافة الشخصية العامة وإصـحاح          -6

 وغريه مـن أنـواع      البيئة، وأسس التغذية الصحية والسلوك الصحي القومي      
  .السلوك املعزز للصحة

 بالوسائل املتاحة وتوثيقها والتنسيق مع وسـائل        ا تغطية مناشط الوزارة إعالمي    -7
  .ة يف ذلكفلتاإلعالم املخ

 التنسيق مع اإلدارات املختصة للرد على ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة على             -8
  .الوزارة

 شبكة املعلومات الدوليـة والعمـل علـى          اإلشراف على موقع الوزارة على     -9
  .تطويره

  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-10
15 

 

 اختاذ ما يلزم من إجراءات حنو تنفيذ النظم والقواعد املتعلقة بشؤون املـوظفني              -1
عيني وترقية ونقل ونـدب وإعـارة       ومباشـرة كافة شؤوم الوظيفية من ت     

وإجازات وتأديب وغريها من األمور الوظيفية وفقاً للقوانني واللوائح املعمول          
  .ا يف اخلصوص

 القيام باألعمال املتعلقـة بشؤون احملفوظات وتنظيمها مبا يضمن قيد وتـداول            -2
لى امللفات والوثائق واملكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف ع        

  .أعمال الطباعة والنسخ والتصويـر وإدخـال امليكنة يف هذه ااالت
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 املشاركة يف إعداد مشروع امليزانية التسيريية للجهاز اإلداري وضبط الرقابـة            -3
على أوجه صرفها ومباشرة كافة اإلجراءات املالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات          

يد املخازن باألصناف الالزمـة   النافذة وتوفري احتياجات اجلهاز اإلداري وتزو     
  .يف حدود االعتمادات املقررة

 تنفيذ التشريعات والنظم املتعلقة بتقدمي اخلدمات ملنتسيب الوحـدات اإلداريـة       -4
  .التابعة للوزارة أو اخلاضعة إلشرافها

  . اختـاذ اإلجراءات اخلاصة بشؤون األمن والسالمة بالوزارة-5
واملناشري ذات العالقـة على مجيع التقـسيمات        تعميم التشريعات والتعليمات     -6

التنظيمية بديوان الوزارة وغريها من اجلهات التابعة هلا واحملافظة على أصول           
اجلهاز اإلداري الثابتة واملنقولـة وصيانتها وتوفــري وسائــل النقــل           

  .واألجهزة واملعدات وإجراء الصيانـة الدورية الالزمة هلا
  .ظيفية ووصف وتوصيف الوظائف بالوزارة إعداد املالكات الو-7
 حتصيل إيرادات وديون ديـوان الـوزارة لـدى الغـري وإعـداد مرتبـات               -8

  .واستحقاقـات املوظفني به
  . القيام بأعمال العالقات العامة اخلاصة باجلهاز اإلداري مبا يكفل تنفيذ مهامه-9

  . القيام بعمليات اجلرد السنوي وفقاً للنظم والتشريعات-10
  . إعداد التقارير الدورية واإلحصائية عن نشاط اإلدارة-11

16 

 

 التفتيش على املؤسسات العالجية العامة واخلاصة والصيدليات ومصانع األدوية          -1
واملعدات واملستلزمات الطبية والتأكد من مطابقة أعماهلا للتشريعات والنظم         

  .ة مبزاولة املهنةاملتعلق
 إعداد تقارير املتابعة الدورية والـسنوية مـن واقـع البيانـات واملعلومـات               -2

  .واإلحصائيات املتعلقة بأنشطة الوزارة
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 متابعة وتقييم مستوى األداء اإلداري والفين للوحـدات اإلداريـة واملرافـق             -3
  .الصحية التابعة للوزارة

 والبالغات اليت تعـرض علـى اإلدارة        ى إجراء التحقيقات الالزمة يف الشكاو     -4
وكذلك يف املخالفات اليت تكتشف أثناء مباشرا لعملها واختـاذ اإلجـراء            

  .املناسب بشأا
 جتميع اإلحصائيات والبيانات واملعلومات املتعلقـة بنـشاط اإلدارة وتبويبـها         -5

  .وحتليلها لالستفادة منها يف وضع الربامج املختلفة
  .ات التنفيذية للقرارات واملكاتبات املختلفة اليت تكلف ا اإلدارةمتابعة اإلجراء -6
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-7

17 

 

 دراسة االحتياجات السنوية من القوى العاملة باملرافق الصحية التابعة للـوزارة           -1
  .وفريهاووضع اخلطط والربامج لت

 إعداد املقترحات الالزمة لتوفري احتياجات املرافق الصحية من العناصر الطبيـة          -2
  .والطبية املساعدة وحتفيز العناصر الوطنية لتغطية هذه االحتياجات

 اقتراح اخلطط والربامج لتأهيـل وتدريب املوظفني يف جمال الصحة بالتنـسيق            -3
اف على تنفيذها بعد اعتمادها من والتعـاون مع اإلدارات املختصـة واإلشر 

  .جهة االختصـاص
  . املشاركة يف الندوات واملؤمترات ذات العالقة بنشاط اإلدارة-4
 حتديد االحتياجات الفعلية لربامج اإلعداد والتكوين للعناصر الطبية والطبيـة            -5

  .املساعدة
  . العمل على توفري العناصر الطبية والطبية املساعدة وتقييم أدائها-6
  . اإلعداد للدورات التدريبية واحللقات الدراسية يف جمال الصحة-7
  . وضع الربامج الالزمة للدورات التدريبية باخلارج وترشيح املتدربني ا-8
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 املشاركة يف إعداد الدراسات املتعلقة مبخرجات التعليم والتـدريب الـصحي            -9
فادة منـها يف حتديـد      وجتميع البيانات واإلحصائيات وحتليلها وتبويبها لالست     

  .حاجة املرافق الصحية
 دراسة ومراجعة اهلياكل الوظيفية باملرافق والوحدات واملراكز الصحية التابعة          -10

  .للوزارة
متابعـة تنفيذ تشريعات العمل واالستخدام بالوزارة والتنسيق مـع اجلهـات            -11

  . املعتمدة يف ذلكاملختصة يف إحالل العناصر الوطنية حمل األجنبية ومتابعة اخلطة
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-12

18 

 

 إعداد خطط العمل اليت تشمل اخلطة االستراتيجية إلدارة اجلـودة واخلطـط             -1
السنوية لربامج ضمان اجلودة والتأكد من أن خطط اإلدارة تتماشى مع خطط   

الالوزارة يف هذا ا.  
 إعداد خطط العمل التنفيذية لإلدارة، واليت تتضمن بـشكل خـاص التقيـيم             -2

  .واملتابعة
 اإلشراف على تنفيذ خطة اجلودة ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ورفع تقريـر            -3

  .عنها ومتابعة النتائج والقرارات املتعلقة ا
ة الصحة وتطبيقهـا،     املشاركة مع بقية اإلدارات يف إعداد اخلطط العامة لوزار         -4

  .وبشكل خاص اخلطط املعنية بتطوير وحتسني العمل
 املسامهة يف إعداد خطط مكاتب اجلودة باملناطق ويف املراكـز واملستـشفيات،          -5

  .واعتماد هذه اخلطط
  .التنسيق مع اجلهات األخرى ذات العالقة خارج الوزارة حيال أي نشاط مشترك -6
  .طة اجلودة مع اجلهات املختصة تشكيل اللجان املشتركة ألنش-7
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 تقدمي املشورة والدعم الفين واإلداري والتعليمي والتدرييب لإلدارات بالوزارة،          -8
وإدارات الشؤون الصحية باملناطق واملراكز واملستشفيات األخرى، وللقائمني        

  .على العمل
ييمهـا   إعداد وتنفيذ برامج التحسني املستمر يف مرافق الوزارة ومتابعتـها وتق           -9

  .وتطويرها
 عقد اللقاءات والندوات واالجتماعات واملشاركة يف الدراسات واألحبـاث          -10

  .واللقاءات العلمية ذات العالقة
 اإلعداد لعقد مؤمترات حملية ودولية حول اجلودة وتنفيذها بالتنـسيق مـع             -11

  .اجلهات ذات العالقة
 وبتحسني األداء وبشكل     إجراء البحوث والدراسات املتعلقة باجلودة الصحية      -12

خاص تلك املتعلقة برضا متلقي اخلدمة الصحية ومقدمها، ونشر نتائجهـا يف            
األوساط اإلعالمية العلمية بالتعاون مع املؤسسات التعليمية الوطنية والدولية         

  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
ا ووضـع   وضع نظام االعتماد وتطويره، ويشمل ذلك وضع املعايري وتطويره     -13

آليات نقاط القياس واملؤشرات، ووضع دليل إجراءات االعتماد باملؤسسات         
الصحية ودليل التقييم ودليل التقييم الذايت للمؤسسات الصحية وتصميم آلية      

  .حتسني أداء املؤسسات احلاصلة على االعتماد
قـة  إنشاء نظام معلومات خاص بإدارة اجلودة، وتطوير أنظمة املعلومـات املتعل      -14

بربامج وأنشطة اجلودة ويراعى فيها سرية املعلومات وخاصة فيما يتعلق بربامج           
  .قياس األداء، وتصميم االستمارات الالزمة ووضع آليات مجع البيانات وحتليلها

 دراسة التقارير والتوصيات وخطط العمل يف جمال اجلودة، والواردة لإلدارة           -15
سام املساعدة، وتقـدمي التوصـيات،      من اإلدارات واألقسام املختلفة واألق    
  .ومتابعة النتائج والقرارات املتعلقة ا
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 التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف تقييم مؤهالت العناصر الطبية والطبيـة             -16
  .املساعدة الوطنية واألجنبية ومدى مطابقتها ملعايري اجلودة واالعتماد

ودة وما يتعلق بسالمة املريض،    وضع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اجل       -17
  .وإحالتها لذوي االختصاص

  .إعداد وتنفيذ برامج سالمة املريض وتنشيطها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة -18
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-19

19 

 

لوزير وتسجيلها واسـتيفاء البيانـات       تلقي املكاتبات والتقارير الواردة باسم ا      -1
  .الالزمة عنها

  . اإلعداد لالجتماعات اليت يعقدها الوزير-2
 إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوزير وحترير حماضرها وإحالتـها          -3

  .لإلدارات واجلهات املختصة لتنفيذها
  . تنظيم مقابـالت الوزيـر واتصاالته-4
  .ر من قرارات ومكاتبات والتأكد من تنفيذها متابعة ما يصدر عن الوزي-5

20 

 

  .املشاركة يف إعداد ومراجعة مشاريع القوانني واللوائح ذات العالقة بعمل الوزارة -1
 مراجعـة مشاريـع العقـود اليت ختتص الوزارة بإبرامهـا، واالتفاقيات اليت          -2

  .تكون طرفاً فيها
 بالتنسيق مع إدارة القـضايا      ا متابعة القضايا اليت ترفع من قبل الوزارة أو عليه         -3

  .واجلهات ذات العالقة
  . إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وإحالتها إىل اجلهات املختصة-4
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  . ذات العالقة بالوزارةى إجراء التحقيقات وحبث الشكاو-5
  . على جملس الوزراء صياغة املذكرات اليت يرى الوزير عرضها-6
  . إبداء الرأي وتقدمي املشورة القانونية يف املواضيع اليت تعرض عليه-7
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-8

21 

 

 متابعة اتفاقيات التعاون يف جمال الصحة مـع الـدول الـشقيقة والـصديقة               -1
  .ولية، بالتنسيق مع اإلدارات املختصة بوزارة اخلارجيةواملؤسسات الد

 اإلعداد الجتماعات اللجان املشتركة ومتابعة تنفيـذ احملاضـر واالتفاقيـات            -2
  .والربتوكوالت الصادرة عنها بالتنسيق مع اجلهات املختصة

 تنظيم االتصاالت مع اجلهات واملنظمات العربية واإلقليميـة والدوليـة ذات            -3
  .بالوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصةالعالقة 

  . تنظيم املسامهة واملشاركة يف املؤمترات واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية-4
 املشاركة يف إعداد برامج التعاون املشترك بني ليبيا واملنظمات الدولية ومتابعـة       -5

  .تنفيذها
حماضر مبا يـدور خالهلـا    ترتيب مقابالت الوزير مع الوزراء والسفراء وإعداد   -6

  .ومتابعة تنفيذها
 إعداد التقارير عن اللجان العليا للتعاون اليت تتم مبشاركة الـوزارة وتنـسيق              -7

  .اامواعيد اجتماع
 اختاذ اإلجراءات اخلاصة بضيوف الوزارة فيما يتعلـق باسـتقباهلم وإقامتـهم             -8

م بالتنـسيق مـع     وتنقالم وتنظيم مقابالم وتوثيق ما يترتب على لقـاءا        
  .اإلدارات واملكاتب املختصة

  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-9
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22 

 

 تلقي استمارات املرتبات واألجور واملكافآت وما يف حكمها لفحصها والتأكد           -1
  .ات املرتباتمن مطابقتها للقوانني واللوائح ومراجعة قيدها ببطاق

 . فحص الكشوف اخلاصة جبملة املصروفات-2
 دراسة العقود املربمة بني الوزارة واملوردين وفحص شروطها املالية للتأكد مـن            -3

  .مطابقتها للقوانني والنظم واللوائح املالية املعمول ا
 استكمال ومراجعة إجراءات احلصول على خطابات الـضمان املقدمـة مـن             -4

  .مع اجلهاز اإلداري للوزارةاملتعاقدين 
 فتح ملف خاص لكل عقد ملخص ألهم الشروط املالية الواردة به مع حفـظ               -5

  .العقود يف خزائن خاصة
 فحص الدفعات املقرر صرفها من أصل كل عقد واملوافقـة علـى صـرفها،               -6

واسترتال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال اخلطـوات املتطلبـة قانونـاً             
  .اقبة املسبقة قبل الصرفخبصوص املر

 التحقق من عدم وجود تنازالت للمصارف أو موانع قانونيـة أخـرى قبـل               -7
  .املستحقات املالية للمتعهدين واملقاولني

 التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع املصريف وأن القيد حلساب املستفيد قد             -8
  .مت إدراجه يف حسابه باملصرف

  .مفصلة عن خمصصات امليزانية ومشروعات التحولاإلشراف على مسك سجالت  -9
ل ما يصرف على مشروعات التحول أوالً بأول مـن          ـد من قيد ك   ـ التأك -10

واقع بيانات احلسابات والتعديالت اليت قد تطرأ على املخصصات املعتمـدة           
  .لكل مشروع
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 التحقق من أن اإلنفاق من ميزانية التحول يتمشى مـع الـنظم والقواعـد               -11
نونية واألحكام اخلاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقـع مـن             القا

  .خمالفات مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد
  . إجراء التفتيش املفاجئ على اخلزائن واملخازن واملشاركة يف اجلرد السنوي-12
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-13

23 

خلي للوزارة قرار من وزير الصحة وذلك مبا ال خيالف أحكام           يصدر بالتنظيم الدا  
  .هذا القرار

24 

يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه، وعلـى اجلهـات              
  .املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

 

  . هجري1433/ ربيع األول/14صدر يف 
  .يالدي م06/02/2012املوافق 
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 43(رقم 

  بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل
  ذوي اإلعاقة

  
 

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  .خازن وتعديالماوعلى قانون النظام املايل للدولة والئحة امليزانية واحلسابات وامل -
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .اعتماد تشكيل احلكومة املؤقتة
 ميالدي، بشأن املعاقني واللوائح الـصادرة      1987لسنة  ) 5(وعلى القانون رقم     -

  .مبقتضياته
عايـة   مـيالدي، بـشأن صـندوق الر       1428لسنة  ) 20(وعلى القانون رقم     -

  .االجتماعية وتعديله
 ميالدي، بإصدار قانون عالقات العمـل       2011لسنة  ) 12(وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
املـؤرخ يف   ) 27(وزير الـشؤون االجتماعيـة رقـم        / يدة  السوعلى كتاب    -

  .ميالدي30/1/2012
  .يالدي م2012وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة  -

 

1 

)) مركز السواين لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي اإلعاقة       ((ىام يسم ـأ مركز ع  ـينش
ة والذمة املالية املـستقلة، ويتبـع وزارة الـشؤون    ـة، االعتباري ـيتمتع بالشخصي 

  .االجتماعية
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2 

  .يكون املقر الرئيسي للمركز مبنطقة السواين
3 

سامهة يف تنفيذ السياسة العامة، فيما يتعلق بتأهيل وإعادة تأهيـل            املركز امل  ىليتو
  :ذوي اإلعاقة، وفقاً ملا يلي

  .إعادة تأهيل حاالت اإلعاقة الذهنية البسيطة -أ
  .تأهيل وإعادة تأهيل حاالت التوحد -ب
  .تأهيل وإعادة تأهيل حاالت متالزمة داون -ج
  .رعاية وتأهيل حاالت العالج الطبيعي -د

 على كيفية   ييب وللمركز العمل على تقدمي الدعم اإلرشادي والتوجيهي والتدر        -هـ
  :التعامل مع اإلعاقات املختلفة على أسس عملية وله على وجه اخلصوص ما يلي

يف حيام ويئة املنـاخ     ، وضع اخلطط والربامج املتعلقة، بتأهيل ذوي اإلعاقة       -1
  .النفسي واالجتماعي هلم

افة املعوقات أمام ذوي اإلعاقة،     ك وإزالة   ،امج واألنشطة املختلفة   توفري كافة الرب   -2
مبا ميكنهم من ممارسة حيام الطبيعية ويسهل اندماجهم أعـضاء فـاعلني يف             

 وتدريبهم على السلوك االجتماعي املرغوب واملقبـول يف حيـام           ،اتمع
  .االجتماعية

ال التأهيل وإعادة التأهيل للشرائح متابعة االتفاقيات وحماضر التعاون الفين يف جم -3
املستهدفة للمركز مع الدول الشقيقة والـصديقة، واهليئـات واملنظمـات           
اإلقليمية والدولية، وربط عالقات التعاون اإلجيايب معهم بالتنسيق مع اجلهات          

  .املختصة بوزارة الشؤون االجتماعية



  358     رقم الصفحة                                                                                  6عــدد ال

ومات واإلحصائيات بـني    وضع اخلطط والربامج الالزمة لتبادل البيانات واملعل       -4
املركز واجلهات املناظرة له يف الدولة، وإدخال البيانات احلديثة مبا ميكن مـن         

  . ومتابعة تنفيذها،انسياب وتدفق املعلومات يف املواعيد املناسبة
  .تقدمي الرأي واملشورة الفنية للجهات ذات العالقة يف الدولة -5
اثلة، واملختـصة يف    ملتعاون مع املراكز امل   تنظيم املؤمترات والندوات العلمية وا     -6

  .جمال التأهيل والوقاية يف الداخل واخلارج بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 يف جمـال    اتتوعية اتمع والعمل على االكتشاف املبكر جلميع أنواع اإلعاق         -7

  .اختصاص املركز
4 

ن جملس الوزراء بنـاء علـى       صدر بتسميته قرار م   ي إدارة املركز مدير عام      ىليتو
  .عرض من وزير الشؤون االجتماعية

5 
خيتص مدير عام املركز برسم السياسات الالزمة لتحقيق أهداف املركز يف إطـار    

 ولـه علـى   ،التشريعات الصادرة يف هذا اخلصوص ومبا يكفل حتقيق أهداف املركز 
  :وجه اخلصوص ما يلي

تنفيذ قرارات وزارة الـشؤون االجتماعيـة       وضع اخلطط والربامج الالزمة، ل     -1
  .املتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي اإلعاقة

متابعة أعمال تنفيذ اخلطط والربامج املعتمدة من وزارة الشؤون االجتماعيـة،            -2
  .والتأكد من حتقيق املستهدفات وتقوميها

  .العمل باملركزاقتراح النظم واللوائح الفنية واإلدارية، واملالية املنظمة لسري  -3
 ،إعداد مشروعات امليزانية العامة للمركز وإحالتها لوزارة الشؤون االجتماعية         -4

  .ومتابعتها



  359     رقم الصفحة                                                                                  6عــدد ال

  .إعداد احلساب اخلتامي للمركز وإحالته لوزارة الشؤون االجتماعية لالعتماد -5
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 على أن يكون ذلك وفقاً      ، يف حدود املبلغ املرصود واملعتمد باخلصوص      العمل
  .للتشريعات النافذة
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  .االجتماعية لالعتماد
  .تنفيذ امليزانيات طبقاً للتشريعات النافذة -9

  .مام القضاءأتويل صالت املركز يف عالقاته بالغري و -10
األعمال  عماهلم ومباشرة كافةأ ومتابعة توزيع   ،اإلشراف على العاملني باملركز    -11

  . املتعلقة بشؤوم الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة
ة كلما اقتضت ظروف العمل ذلـك وحتديـد          تشكيل اللجان الفنية والعلمي    -12

  .مهامها ومكافآا
  . إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط املركز-13
  . أية اختصاصات أخرى يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة-14
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  . يؤديها للغرييتدمات الحصيلة اإليرادات الناجتة عن نشاط املركز واخل -1
  .ما خيصص له يف امليزانية العامة -2
  .اهلبات والتربعات غري املشروطة -3

7 
يتكون اهليكل التنظيمي للمركز من عـدد مـن اإلدارات واملكاتـب يـصدر              
بتحديدها وتقسيماا الفرعية واختصاصاا قرار من وزارة الشؤون االجتماعية بناًء          

  .ر عام املركز ومبا ال خيالف أحكام هذا القرارعلى عرض من مدي
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فتح هلذا الغرض بأحد    ي أو أكثر    يفتودع أموال وِإيرادات املركز يف حساب مصر      
  .املصارف العاملة بالدولة الليبية وفقاً للتشريعات النافذة
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 وتبدأ الـسنة  ،ة املعمول اييكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم احملاسب  
  .املالية للمركز مع بداية السنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها

10 

  . وينشر يف اجلريدة الرمسية،ل ذا القرار من تاريخ صدورهـيعم
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