
ـ

16

السجناء تعویض بشــأن م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانون
. السیاسیین

50

القانون في حكم بتعدیل م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانون
. بعض عن العفو بشأن م. 2012 لسنة ( 35 ) رقم

51

الجرائم
ضـوابـط وضـع بشــأن م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانون

. الوظائف بعـض تقـلد
52

قانــون تعدیــل بشــأن م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانـون
لتطبیـق العلیـا الھیئـة بشــأن . م 2012 لسنة ( 26 ) رقــم

والوطنیة. النزاھة معاییر

53

قانــون تعدیــل بشــأن م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانـون
لتطبیـق العلیـا الھیئـة بشــأن . م 2012 لسنة ( 26 ) رقــم

والوطنیة. النزاھة معاییر

54

937

939

941

943

30

945

99



الصفحة

الجــداول اعتماد بشــأن م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانون
بالمیزانیة الثالث بالباب المحددة المخصصات لتوزیع التفصیلیة

. م 2012 لعام

55

رقم بالقانون حكم بتعدیل م. 2012 لسنـة ( ) رقــم قانون
. العسكریة الخدمة بشأن . م 1974 لسنة ( 40 )

56

بعــض تعدیل شــأن في م. 2012 لسنـة ( ) رقــــم قانون
. القضاء نظام بشأن . م 2012 لسنة ( 6 ) رقم القانون أحكام

58

947

964

966

968

التنسیقیة اللجنة ضم بشأن . م 2012 لسنة ( ) رقـم قــرار
األركان رئاسة إلى الجنوب لحمایة

52

.

المؤسسـة إنشــاء بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم قــرار
للصحافة الوطنیة
43

.

971
المجلـــس إنشــاء بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم قــرار

لإلعــالم األعلى
44

.
974 بمھمة تكلیف بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم .45قــرار
976 سفیــر تعیین بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم .46قــرار

977 سفیر تعیین .بشأن م 2012 لسنة ( ) رقـــم .47قــرار

978 سفیــر تعیین بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم .48قــرار

979 استقالة قبول بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم .49قــرار

980
رسمي ناطق تعیین بشأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم قــرار

المجلس باسم
50

.

981



الصفحة

988

996

الالئحــة إصــدار بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقــم قــرار
مبلغ صرف بشأن . م 2012 لسنة (10) رقم للقانون التنفیذیة
فبرایر (17) لثورة األولى الذكرى بمناسبة اللیبیة لألسر مالي

147

.

983
مؤسســة إنشــاء بشــأن . م 2012 لسنة ( ) رقـــم قــرار

والتلفزیون اإلذاعة
37

.
عسكریة قوة .بإنشاء م 2012 لسنة ( ) رقـــم .47قــرار

المرفق الجدول فى الواردة المادیة االخطاء بتصویب ملحق
. ( م 2012 / 47 ) رقم للقانون

986



  937     رقم الصفحة                                                                            )16 (عــددال

  . ميالدي2012لسنة ) 50(قانون رقم 
  بشأن تعويض السجناء السياسيني

  :الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22راير الصادر في  فب17على بيان انتصار ثورة  -
  .م3/8/2011الصادر في المؤقت وعلى اإلعالن الدستوري  -
  .المدنيقانون الوعلى  -
  .لمرافعات المدنية والتجاريةاوعلى قانون  -
  .القوانين العسكرية النافذةوعلى  -
إرساء قواعد المـصالحة الوطنيـة      بشأن  . م2012 لسنة   17وعلى القانون رقم     -

  .والعدالة االنتقالية وتعديالته
 وعلى ما أصدره المجلس الوطني االنتقالي المؤقت من بيانات بـشأن الحريـات              -

  .العامة وحقوق اإلنسان
  .بناء على ما عرضه مجلس الوزراءو -
  يوم األحـد    المنعقد هوعلى ما أقره المجلس الوطني االنتقالي المؤقت في اجتماع         -

  .م2012-6-10بتاريخ 

  :أصدر القانون اآلتي
1 

يقصـد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص الذين حجزت حريتهم           
معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين     في السجون والمعتقالت الخاصة بسبب      

  .م15/2/2011وحتى . م1/9/1969أو المدنيين من تاريخ 
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2 

.) ل. د 8000(يمنـح السجناء المشمولون بأحكام هذا القانون تعويـضاً قـدره           
 علـى أن  –ثمانية أالف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة    

 وتصدر عن مجلـس الـوزراء       –ي تم صرفها لهم في السابق       يتم خصم المبالغ الت   
  .الئحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض

3 

 كمـا   –تُلغـى جميع األحكام الصادرة باإلدانة ضد المشمولين بهـذا القـانون            
  .تُلغـى كافة اآلثـار المترتبة على ذلك

4 

  .ـر في الجريدة الرسميةيعمـل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينش

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا –املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم االثنين
  .م11/6/2012:بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 51(قانون رقم 
 .م2012 لسنة 35بتعديل حكم يف القانون رقم 

  بشأن العفو عن بعض اجلرائم
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  -:بعد االطالع على

  .وتعديالته. م3/8/2012إلعـالن الدستوري المؤقت الصادر في  ا-
  . النظـام األساسي للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت-
  . والالئحـة الداخلية لعمل المجلس الوطني االنتقالي-
  . قانـون العقوبات والقوانين المكملة له-
  . قانـون اإلجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له-
  .بشـأن إصدار قانون العقوبات العسكرية. م1974لسنة ) 37(ن رقـم  القانـو-
بشـأن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة فـي         . م1999لسنة  ) 1( القانـون رقـم    -

  .الشعب المسلح
اإلثنين يوم   في اجتماعه المنعقد بجلسة      ي وعلى ما أقره المجلس الوطني االنتقال      -

  .م11/6/2012الموافق 

  أصدر القانون اآلتي
1 

بشأن العفو عـن    . م2012 لسنة   35يـعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم        
  -:بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي
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تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام            
  .هذا القانون وفقاً للقواعد العامة

2 

لقانون من تاريخ صدوره، ويلغـى كل حكم يخالفه، وينشـر فـي           يعمـل بهذا ا  
  .الجريـدة الرسميـة

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا–املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم االثنين
  م2012. 6. 11: بتاريخ 
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  .م2012لسنة ) 52(قانون رقم 
 بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  -:بعد االطالع

  .م2011 فبراير 22 على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في -
  .م وتعديله2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  .النتقالي وعلى الالئحـة الداخلية للمجلس الوطني ا-
بشأن العمـل الـسياسي والقنـصلي    .  م2001لسنة  ) 2( وعلى القانـون رقـم     -

  .والئحتـه التنفيذيـة
بشأن وضع ضوابط ومعايير النزاهة     . م2012لسنة  ) 26( وعلى القانـون رقـم     -

  .والوطنية وتعديالته
   ولدواعـي المصلحة العامة-
ـ             -  المنعقـد بتـاريخ     يال وعلى ما ورد فـي اجتمـاع المجلـس الـوطني االنتق

  .م10/6/2012

  أصدر القانون اآلتي
1 

  :تسري أحكام هذا القانون يف شأن تقلد املناصب والوظائف التالية
 رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمنـدوبين لـدى المنظمـات         -1

  .الدولية واإلقليمية
ـ   -2  والعمـالي  يسكري والـصح  أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقـافي الع

  .والتجاري واإلعالمي
  . مديرو المؤسسات والشركات العامة االستثمارية وفروعها في الخارج-3
  . رؤساء فروع جمعية الدعوة اإلسالمية بالخارج-4
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  . المراقبـون الماليـون-5
  . مـديرو المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج-6

2 

ولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي باإلضافة لـشروط           يشتـرط لت 
  :التعيين في الوظيفة العامة

  . أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية-1
  . توفر الكفاية لتولي المنصب أو الوظيفة-2
  . فبراير بأي وجه17 أن يكون قد شارك في ثورة -3
  .راد اإليفاد إليها أن ال يكون حامالً لجنسية الدولة الم-4
 ضرورة مراعاة العدالة االجتماعية بما في ذلك التركيبة الـسكانية والجغرافيـة     -5

  .للدولة في التكليف بالوظائف
3 

ال يجـوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصالً أو منـدوباً لـدى               
ذافي أن يتقلد أو يـستمر      منظمة دولية أو إقليمية أو مراقباً مالياً في عهد معمر الق          

في شغل الوظائف المذكورة في المادة األولى لمدة عشر سنوات مـن نفـاذ هـذا                
  .القانـون

4 

يعمـل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغـى كل ما يخالفه، وعلى الجهـات             
  .ذات االختصاص تنفيذه

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا–املؤقت 

  وم االثنينصدر في طرابلس ي
  .م2012. 6. 11: بتاريخ 
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  .م2012لسنة ) 53(قانون رقم 
  .م2012لسنة ) 26(بشأن تعديل قانون رقم 

  بشأن اهليئة العليا لتطبيق معايري النزاهة والوطنية
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
  .م وتعديله2011 أغسطس 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له -
  .وعلى قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالته -
  .وتعديالته. م6/2006وعلى قانون نظام القضاء رقم  -
  .وتعديالته. م88/1971وعلى قانون القضاء اإلداري رقم  -
  .بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام. م2012 /4وعلى القانون رقم  -
  .بشأن الكسب الحرام وتعديالته. م1973لسنة  /3وعلى القانون رقم  -
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهـة       . م2012 لسنة   26قانون رقم    وعلى   -

  .والوطنية وتعديالته
اء الهيئـة العليـا لتطبيـق معـايير         ـبإنش. م177/2011م  ـرار رق ـوعلى الق  -

  .ةـالنزاهة والوطني
ـ  ـبش. م192/2011م  وعلى القرار رق   - د وتطبيـق ضـوابط ومعـايير     ـأن تحدي

  .ةـالنزاهة والوطني
  .بشأن تسمية أعضاء الهيئة. م16/2012وعلى القرار رقم  -
  .وعلى ما عرضته الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية -
  الثالثـاء يوموعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت المنعقد    -

  .م5/6/2012 بتاريخ
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  أصدر القانون اآلتي
  )1(المادة 

بشأن الهيئة العليا   . م2012 لسنة   26من القانون رقم    ) 12(دل نص المادة    ـيع
  : نصها على النحو اآلتي  لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري

وز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمـام دائـرة القـضاء اإلداري              ـيج"
مة االستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خـالل            بمحك

عشرة أيام من تاريخ إعالنها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائـرة القـضاء                
اإلداري في الطعن خالل واحد وعشرين يوماً مـن تـاريخ الطعـن دون المـرور                

       غير قابل للطعـن وملزمـاً       اًبإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائي 
  ".لجميع الجهات

2 

ة، وفـي  ـر في الجريدة الرسميـرار من تاريخ صدوره، وينش  ـل بهذا الق  ـيعم
  .ةـوسائل اإلعالم المختلف

   ليبيا- الس الوطني االنتقايل املؤقت 

  ءصدر في طرابلس يوم الثالثا
  .م14/6/2012:بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 54(قانون رقم 
  .م2012لسنة  ) 26(بشأن تعديل قانون رقم 

  بشأن اهليئة العليا لتطبيق معايري النزاهة والوطنية
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
  .وتعديله. م2011 أغسطس 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له -
  .جراءات الجنائية وتعديالتهوعلى قانون اإل -
  .وتعديالته. م2006 /6وعلى قانون نظام القضاء رقم  -
  .وتعديالته. م88/1971وعلى قانون القضاء اإلداري رقم  -
  .بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام. م2012 /4وعلى القانون رقم  -
  .هبشأن الكسب الحرام وتعديالت. م1973لسنة  /3وعلى القانون رقم  -
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهـة       . م2012 لسنة   26قانون رقم    وعلى   -

  .والوطنية وتعديالته
اء الهيئـة العليـا لتطبيـق معـايير         ـبإنش. م177/2011م  ـرار رق ـوعلى الق  -

  .ةـالنزاهة والوطني
أن تحديد وتطبيـق ضـوابط ومعـايير      ـبش. م192/2011م  ـرار رق ـوعلى الق  -

  .ةـلوطنيالنزاهة وا
  .بشأن تسمية أعضاء الهيئة. م16/2012وعلى القرار رقم  -
  .وعلى ما عرضته الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية -
 األحـد  يـوم وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت المنعقد       -

  .م17/6/2012 بتاريخ
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  أصدر القانون اآلتي
1 

بشأن الهيئة العليا   . م2012 لسنة   26من القانون رقم    ) 12(المادة  دل نص   ـيع
  :لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو اآلتي

وز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمـام دائـرة القـضاء اإلداري              ـيج"
ار خـالل  بمحكمة االستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القر          

عشرة أيام من تاريخ إعالنها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائـرة القـضاء                
اإلداري في الطعن خالل واحد وعشرين يوماً مـن تـاريخ الطعـن دون المـرور                
بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار واألسانيد التي بنـي عليهـا قبـل              

حكم الصادر عـن دائـرة القـضاء    الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على ال   
اإلداري أمام المحكمة العليا خالل عشرة أيام من صـدور الحكـم ويتعـين علـى                 

 في الطعن خالل شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلـى الخـصوم       تالمحكمة العليا الب  
  ". إيداع مذكراتهم خالل الميعاد المبين أعاله

2 

 وفـي   ،ر في الجريدة الرسـمية    ـينش و ، من تاريخ صدوره   انونل بهذا الق  ـيعم
  .ةـوسائل اإلعالم المختلف

   ليبيا- الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  صدر في طرابلس يوم االثنين

  .م18/6/2012:بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 55(قانون رقم 
  لتوزيع املخصصات احملددة بشأن اعتماد اجلداول التفصيلية

  .م2012بالباب الثالث بامليزانية لعام 
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
  .م2011/فبراير/22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في  -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي والئحته الداخلية -
  .م2011 أغسطس 3صادر في على اإلعالن الدستوري المؤقت ال -
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديالته -
  .بشأن البترول. م1955لسنة ) 25(وعلى القانون رقم  -
ـ  ـوعلى القان  - بتخـصيص بعـض المـوارد      . م1970لـسنة   ) 127(م  ـون رق

  .لالحتياطي العام
لنهـر  بشأن تمويل وتنفيـذ مـشروع ا      . م1983لسنة  ) 10(قانون رقم   ال وعلى   -

  .الصناعي وتعديالته
  .بشأن الدين العام على الخزانة العامة. م1986لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -
بتعديل قيمة بعـض الرسـوم الماليـة        . م1425لسنة  ) 18(وعلى القانون رقم     -

المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعـض           
  .األحكام في هذا الشأن

  .بشأن التخطيط. م1430  لسنة)13(على القانون رقم و -
بشأن بعض الرسوم الماليـة المقـررة       . م2004لسنة  ) 10(وعلى القانون رقم     -

  .لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه
  .بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. م2004لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن المصارف. م2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
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بشأن اعتماد الميزانية العامـة لألبـواب       . م2010لسنة  ) 2(وعلى القانون رقم     -
والبـاب الثالـث لألعـوام      . م2010للعـام   " الخـامس  -الرابع-الثاني -األول"
  ."م2010-2011-2012"

  .بشأن الجمارك. م2010لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن النشاط التجاري. م2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
بشأن اعتماد الميزانيـة العامـة للعـام        . م2012لسنة  ) 20(وعلى القانون رقم     -

  .م2012
بإضافة حكم للمادة السابعة من القـانون  . م2012لسنة ) 49(وعلى القانون رقم    -

  .م2012اعتماد الميزانية العامة للعام ب. م2012لسنة ) 20(رقم 
  .وعلى ما عرضه مجلس الوزراء وموافقة اللجنة االستشارية المالية بالمجلس -
 يـوم وعلى ما ورد بمحضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت المنعقـد             -

  .م5/6/2012 بتاريخالثالثاء 

  أصدر القانون اآلتي
1 

) ميزانية التنميـة  (ع مخصصات الباب الثالث     ـية لتوزي د الجداول التفصيل  ـتُعتم
دة من وزارة التخطيط المرفقـة بهـذا   ـالمع. م2012بالميزانية العامة للعام المالي    

  .ونـالقان
2 

  .ةـر في الجريدة الرسميـدوره، وينشـ من تاريخ صانونل بهذا القـيعم
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  وم األربعاءصدر في طرابلس ي
 .م13/6/2012: بتاريخ



  949     رقم الصفحة                                                                            )16 (عــددال

 

رقـم   .ت
رقـم   الموضـــوع  الجدول

  الصفحة
للعـام   )ميزانية التنمية ( توزيع مخصصات الباب الثالث     1  1

  1  ميالدي2012المالي 

2  )1-1(  
عمار ومشروعات  توزيع مخصصات مشروعات إعادة اإل    

اإلســكان والمرافــق وتطــوير المــدن للعــام المــالي 
  الديمي2012

6  

مخصصات مشروعات المواصالت والنقل للعام المـالي          )2-1(  3
  7   ميالدي2012

ــالي    )3-1(  4 ــام الم ــصحة للع ــع مخصــصات قطــاع ال توزي
  8  ميالدي2012

توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي والبحـث العلمـي          )4-1(  5
  9  ميالدي2012للعام المالي 

لتعليم للعام المالي توزيع مخصصات مشروعات التربية وا  )5-1(  6
  10  ميالدي2012

توزيع مخصصات مشروعات الداخليـة للعـام المـالي           )6-1(  7
  11  ميالدي2012

) المحاكم والنيابات   (توزيع مخصصات مشروعات العدل       )7-1(  8
  12  ميالدي2012للعام المالي 

توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المـدني         )8-1(  9
  13  يالديم2012للعام المالي 

توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصـيانة المـدن          )9-1(  10
  14  ميالدي2012التاريخية واآلثار للعام المالي 

توزيع مخصصات مشروعات الـصناعة للعـام المـالي           )10-1(  11
  15  ميالدي2012

  16  ميالدي2012توزيع مخصصات اإلقراض للعام المالي   )11-1(  12
البرامج والتجهيزات القطاعية األخرى    توزيع مخصصات     )12-1(  13

  17  ميالدي2012للعام المالي 

للعام المـالي   ) السيارات(توزيع مخصصات وسائل النقل       )13-1(  14
  18  ميالدي2012

) موزعة على القطاعات  (توزيع مخصصات الباب الثالث       2  15
  19  ميالدي2012للسنة المالية 
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1 

2012  
  

  التدفقات النقدية بالدينار  انــالبي  البند
  اتـالمشروع: أوالً
عمار البنية التحتية واالتصاالت    إمشروعات إعادة     1

  . والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد
1.600.000.000  

مشروعات اإلسكان والمرافـق وتطـوير المـدن          2
  .اني العامةوالمب

3.150.000.000  

  71.000.000  .مشروعات البنية األساسية للمناطق الصناعية  3
  350.000.000  .مشروعات المياه والصرف الصحي  4
  50.000.000  .مشروعات التحلية  5
  40.000.000  .مشروعات نقل وتوزيع الغاز  6
  1.900.000.000  .مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة  7
  200.000.000  . وعات المطاراتمشر  8

  

 

1 

2012 

 

التدفقات النقدية   انــالبي  البند
  بالدينار

  100.000.000  .ديديةحمشروعات الطرق ال  9
  315.000.000  .مشروعات الطرق والجسور  10
  91.500.000  .مشروعات الموانئ  11
  5.000.000  .رصاد الجويةإلمشروعات ا  12
  125.000.000  .مشروعات الطيران المدني  13
مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز        14

   .القائم من الجامعات
400.000.000  
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 .مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهـد التقنيـة         15
  .والفنية ومراكز التدريب

100.000.000    

  350.000.000  .مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية  16
مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق   17

  .الصحية
821.000.000  

  60.000.000  .مشروعات الثقافة والمجتمع المدني  18
  150.000.000  .مشروعات المدن والمالعب الرياضية  19

 

1 

2012 

 

التدفقات النقدية   انــالبي  البند
  ارـبالدين

  70.000.000  .مشروعات الشؤون االجتماعية   20
مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز         21

  .التأهيل
168.000.000  

  200.000.000  .مشروعات الداخلية  22
ر البنية األساسية للسياحة وصـيانة      مشروعات تطوي   23

  .المدن التاريخية واآلثار
82.000.000  

  2.320.000.000  .مشروعات النفط والغاز  24
مشروعات البنية األساسية للزراعة والثروة الحيوانية   25

  .والبحرية
161.500.00  

مشروعات تنفيذ وصيانة وشـراء مقـار الـسفارات           26
  .الليبية بالخارج

80.000.000  

إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة واإلقراض       27
  . واإلقراض الزراعي  ،)فردي وعيني(العقاري 

1.500.000.000  

  51.000.000  صندوق دعم زواج الشباب   28
  14.511.000.000  إجمالي المشروعات
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1 

2012 

التدفقات النقدية   انــالبي  بندال
  بالدينار

  التجهيزات والبرامج :ثانياً
  142.000.000  .برامج دورية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية  29
تجهيزات الداخلية ومكافحة المخدرات والـشرطة        30

  .الزراعية والشرطة السياحية والسالمة المدنية
100.000.000  

  1.554.000.000  .داخل والخارجالدراسات العليا بال  31
  1.000.000.000  .بـالتدري  32
  278.000.000  .وسائل النقل  33
وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم        34

  ).األساسي، المتوسط(
150.000.000  

  50.000.000  .وسائل ومستلزمات التعليم العالي  35
ج للتعليم  وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناه      36

  ).المتوسط، العالي(التقني والفني
40.000.000  

البحث العلمي وبرامج الطاقة الذريـة لألغـراض          37
  .السلمية

50.000.000  

  695.000.000  .برامج وتجهيزات قطاع الصحة  38
 

1 

2012 

 

  التدفقات النقدية بالدينار  ناـــالبي  البند
  25.000.000  . الغذائية واألدوية الموادبرنامج الرقابة على  39
  43.000.000  .برامج الثقافة والمجتمع المدني  40
  55.000.000  .تجهيزات العدل  41
  33.000.000  .برامج الصناعة والتعدين  42
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43  

التخطيطية : البرامج والتجهيزات القطاعية األخرى   
ستراتيجية واالقتصادية واالجتماعية والمالية،    واال

ـ وإعداد مخططات الج   ـ    ي فات ل الثالـث، والمواص
، والهيدروجيولوجية  والمعايير واعتماد المختبرات  

 الجوفيـة ،ومـشروع     تمراقبة ونمذجة الخزانا  ل
عمال المساحة وترسيم الحـدود، واإلحـصاءات       ا

والمسوحات، والتعـاون الفنـي مـع المنظمـات         
 والبرامج الضريبية والجمركية، بـرامج      الدولية،

الحرس البلدي، والنظام الوطني للمعلومات والرقم      
الوطني، والتسجيل العقاري، ومعـايير النزاهـة       

  .الوطنيةو

392.000.000  

  4.607.000.000  ي البرامج التنموية ـإجمال
  19.118.000.000  ي مشروعات وبرامج التنميةـإجمال

 

1 1

2012 

  :عمارمشروعات إعادة اإل- 1
  القيمة بالدينار  انــالبي  .ت
ــة إمــشروعات إعــادة   1 ــة التحتي ــار البني عم

واالتصاالت والمبـاني المتـضررة والوحـدات       
  .السكنية والمساجد

1.600.000.000  

  1.600.000.000  الــي العــاماإلجم

  :مشروعات اإلسكان واملرافق وتطوير املدن- 2
  القيمة بالدينار  انــالبي  .ت
مشروعات جهاز تنفيـذ مـشروعات اإلسـكان          1

  .والمرافق
1.877.000.000  
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مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية        2
اإلسكان والمرافق وتطوير المـدن والمبـاني       (

  ).العامة
1.113.000.000  

  145.000.000  . مشروعات جهاز تنمية وتطوير المدن  3
  15.000.000  .مشروعات جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس  4

  3.150.000.000  اإلجمالــي العــام
  

1 22012 

  :مشروعات املطارات - 1
   بالدينارالقيمة  انــالبي  .ت
  185.000.000  . جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت  1
  15.000.000  . مصلحة المطارات  2

  200.000.000  اإلجمالــي العــام
  :مشروعات الطرق واجلسور - 2

  القيمة بالدينار  انــالبي  .ت
  200.000.000  . جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت  1
  100.000.000  . مصلحة الطرق والنقل البري  2
رأس ( مشروع تنفيذ الطريق السريع الجديـد       3

  15.000.000  ).أمساعد -جدير

  315.000.000  اإلجمالــي العــام

  :مشروعات املوانئ - 3
  القيمة بالدينار  انــالبي  .ت
  66.500.000  . جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت  1
  25.000.000  . مصلحة الموانئ والنقل البحري  2

  91.500.000  لعــاماإلجمالــي ا
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1 32012 

  :مشروعات تطوير وجتهيز وإدارة املستشفيات واملرافق الصحية  - 1

  القيمة بالدينار  انــالبي  .ت
جهاز تنمية  (مشروعات صيانة وتجهيز المرافق الصحية        1

  ). وتطوير المراكز اإلدارية
500.000.000  

  121.000.000  .إدارة وتشغيل المرافق الصحية  2
  200.000.000  .مشروعات إنشاء وصيانة المرافق الصحية  3

  821.000.000  اإلجمالــي العــام

  :برامج وجتهيزات قطاع الصحة - 2

  القيمة بالدينار  انــالبي  .ت
  10.000.000  . برنامج تطوير النظام الصحي ونظام المعلومات الصحية  1
  400.000.000  . جهيزات المرافق الصحيةت  2
  115.000.000  . تجهيزات جهاز اإلسعاف  3
  15.000.000  .مجلس التخصصات الطبية  4
  40.000.000  .األمراضمركز الوطني لمكافحة ال  5
  5.000.000  . العاملة الطبيةىمعهد تدريب القو  6
  40.000.000  .التدريب بقطاع الصحة  7
  35.000.000  . األعضاءزراعة البرنامج الوطني ل  8
  35.000.000  . الرعاية الصحية األولية  9

  695.000.000  اإلجمالــي العــام
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1 4

2012 

 

  القيمة بالدينار  انـــالبي  .ت
  5.000.000  .ديوان الوزارة  1

2  
تنفيذ جهـاز   ( كبات الجامعية الجديدة  مشروعات المر 

  ).تنمية وتطوير المراكز اإلدارية
270.000.000  

3  
–طرابلس   - مشروعات إنشاء مدرجات بالجامعات   

  40.000.000  .عمر المختار - بنغازي

  85.000.000  .مشروعات الصيانة والتجهيز للقائم من الجامعات  4

5  
قنيـة  مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد الت     

  100.000.000  .والفنية ومراكز التدريب

  50.000.000  .وسائل ومستلزمات التعليم الجامعي  6

7  
وسائل ومستلزمات وتطوير المناهج للتعليم التقنـي       

  ).المتوسط، العالي( والفني
40.000.000  

  50.000.000  .الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز البحثية  8
  1.554.000.000  .داخل والخارجالدراسات العليا بال  9

  2.194.000.000  اإلجمالــي العــام
 

1 5 

2012 

 

  القيمة بالدينار  البيـــان  .ت

مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية   1
  250.000.000  )تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية(
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  100.000.000  مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية  2

وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم   3
  150.000.000  )األساسي، المتوسط(

  500.000.000  اإلجمالــي العـام

1 6 

2012 

 

  القيمة بالدينار  البيـــان  .ت

  مشروعات الداخلية  1
  200.000.000  )تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية(

تجهيزات الداخلية والشرطة الزراعية والشرطة   2
  80.000.000  .السياحية والسالمة المدنية

  10.000.000  .جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  3
  10.000.000  مصلحة األحوال المدنية  4

  300.000.000  اإلجمالــي العـام
 

1 7 

2012 

  القيمة بالدينار  البيـــان  .ت

1  
  إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل

  ).تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية(
162.000.000  

  6.000.000  المحكمة العليا  2
  55.000.000  تجهيزات قطاع العدل  3

  223.000.000  اإلجمالــي العـام
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1 8 

2012 
 

  القيمة بالدينار  البيـــان  .ت

  مشروعات الثقافة والمجتمع المدني  1
  60.000.000  ) تنمية وتطوير المراكز اإلداريةتنفيذ جهاز(

  33.000.000  .برامج وتجهيزات قطاع الثقافة والمجتمع المدني  2
  10.000.000  الهيئة العامة للصحافة  3

  103.000.000  اإلجمالــي العـام
  

1 9

2012 
 

  القيمة بالدينار  البيـــان  .ت

  مشروعات السياحة واآلثار  1
  62.000.000  ).تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية(

  10.000.000  .الهيئة العامة للسياحة  2
  10.000.000  .مصلحة اآلثار  3

  82.000.000  اإلجمالــي العـام
  

1 102012 

  القيمة بالدينار  البيـــان  .ت
  71.000.000  .مشروعات البنية األساسية للمناطق الصناعية  1
  33.000.000  .برامج قطاع الصناعة والتعدين  2

  104.000.000  اإلجمالــي العـام
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1 112012 

  القيمة بالدينار  ـــانالبي  .ت
  900.000.000  )الفردي والعيني(اإلقراض العقاري السكني   1
  550.000.000  )المشروعات الصغرى والمتوسطة(إقراض   2
  50.000.000  اإلقراض الزراعي  3

  1.500.000.000  اإلجمالــي العـام
  

1 12

2012 

  القيمة بالدينار  البيــان  .ت

  26.000.000  *رئاسة الوزراء  1
  22.000.000  اداالقتصـ  2
  6.000.000  الماليـة  3
  40.000.000  التخطيـط  4
  5.000.000  الشؤون االجتماعية  5
  15.000.000  األوقاف والشؤون الدينية  6
  17.000.000  أسر الشهداء والجرحى والمفقودين  7
  20.000.000  الهيئة العامة للمعلومات  8
  80.000.000  هيئة الموارد المائية  9

  6.000.000  هيئة المشروعات العامة  10
  20.000.000  مصلحة التخطيط العمراني  11
  20.000.000  مصلحة المساحة  12
  17.000.000  مصلحة اإلحصاء والتعداد  13
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  8.000.000  مجلس التطوير االقتصادي  14
  2.000.000  معهـد التخطيـط  15
  5.000.000  المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية  16
  20.000.000  التعاون الفني مع المنظمات الدولية  17
  20.000.000  مصلحة الجمارك  18
  7.000.000  مصلحة الضرائب  19
  10.000.000  مصلحة التسجيل العقاري  20
  12.000.000  جهاز الحرس البلدي  21
  500.000  المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية  22
  4.500.000  تمليك واالستثمارلالهيئة العامة ل  23
  7.000.000  ديوان المحاسبة  24
  2.000.000  الوطنيةوالمفوضية العليا لمعايير النزاهة   25

  392.000.000  اإلجمالــي العـام

  .اء في كّل  من مدينة بنغازي وسبهامخصصات مكاتب ديوان رئاسة الوزر*
 

1 13

2012 

 

  القيمة بالدينار  الجهة/ الوزارة   .ت

  3.500.000  *المجلس الوطني االنتقالي  1
  2.500.000  ديوان رئاسة الوزراء والهيئات التابعة  2
  1.500.000  تابعةالصناعة والجهات ال  3



  961     رقم الصفحة                                                                            )16 (عــددال

  1.500.000  التربية والتعليم والجهات التابعة  4
  6.000.000  الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة  5
  18.000.000  الحكم المحلي والجهات التابعة  6
  2.000.000  العمل والتأهيل والجهات التابعة  7
  2.000.000  اإلسكان والمرافق والجهات التابعة  8
  197.000.000  الداخلية والجهات التابعة  9

  18.000.000  العدل والجهات التابعة  10
  2.000.000  االقتصاد والجهات التابعة  11
  1.000.000  الشؤون االجتماعية والجهات التابعة  12
  2.000.000  التخطيط والجهات التابعة  13
  3.500.000  المالية والجهات التابعة  14
  1.000.000  الشهداء والمفقودين والجهات التابعة أسررعاية   15
  1.200.000  الشباب والرياضة والجهات التابعة  16
  2.000.000  الصحة والجهات التابعة  17
  1.100.000  الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة  18
  1.500.000  التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة  19
  2.000.000  النقل والجهات التابعةالمواصالت و  20
  2.000.000  الكهرباء والطاقات المتجددة  21
  1.200.000  الخارجية والتعاون الدولي  22
  1.000.000  الدينيةشؤون الاألوقاف و  23
  2.000.000  المحكمة العليا  24
  2.000.000  ديوان المحاسبة  25
  500.000  الهيئة العامة للنزاهة  26

  278.000.000  عـاماإلجمالــي ال
تشمل مخصصات المجلس الوطني االنتقالي والجهات التابعة له باستثناء ديـوان           * 

  .المحاسبة والهيئة العليا للنزاهة
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2 

2012 

  القيمة بالدينار  الجهـة/ القطـاع   .ت

  42.000.000  *ي االنتقالي والجهات التابعةالمجلس الوطن  1
  290.500.000  **رئاسة الوزراء والهيئات التابعة والجهات التابعة  2
  309.500.000  الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة  3
  105.500.000  الصناعة والجهات التابعة  4
  28.500.000  االقتصاد والجهات التابعة  5
  1.902.000.000  باء والطاقات المتجددة والجهات التابعةالكهر  6
  5.148.000.000  اإلسكان والمرافق والجهات التابعة  7
  838.500.000  المواصالت والنقل والجهات التابعة  8
  2.195.500.000  التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة  9
  501.500.000  التربية والتعليم والجهات التابعة  10
  1.518.000.000  الصحة والبيئة والجهات التابعة  11
  104.600.000  الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة  12
  497.000.000  الداخلية والجهات التابعة  13
  241.000.000  ***العدل والجهات التابعة   14
  36.500.000  المالية والجهات التابعة  15
  1.002.000.000  ت التابعةالعمل والتأهيل والجها  16
  81.200.000  الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة  17
  76.000.000  الشؤون االجتماعية والجهات التابعة  18
  151.200.000  الشباب والرياضة والجهات التابعة  19
  114.000.000  التخطيط والجهات التابعة  20
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  18.000.000  ت التابعةرعاية أسر الشهداء والمفقودين والجها  21
  16.000.000  األوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة  22
  30.000.000  الحكم المحلي والجهات التابعة  23
  2.320.000.000  النفط والغاز والجهات التابعة  24

قراض  المشروعات الصغرى والمتوسطة واإلإقراض  25
  العقاري والزراعي

1.500.000.000  

  51.000.000  م زواج الشبابصندوق دع  26
  19.118.000.000  اإلجمالــي العـام

تتمثل في برامج ديوان المحاسبة والنزاهة الوطنية والمحكمة العليـا، وبرنـامج            * 
  .الرقابة على األغذية واألدوية

تتمثل في مخصصات مكاتب الوزراء في بنغازي وسبها، ومشروعات الـسياحة     ** 
ائية وتحليـة الميـاه، وهيئـة المعلومـات العامـة،           واآلثار وهيئة الموارد الم   

  .ومصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة، ومصلحة التخطيط العمراني
 .مخصصات وزارة العدل متضمنة مشروعات المحكمة العليا*** 
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562012 

40 

1974 
 

  -:لس الوطني االنتقاليالمج
  

  :بعد االطالع
  .م03/03/2011على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في *
  .بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديالته. م1974لسنة)40(وعلى القانون رقم *
  .بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية . م1978لسنة ) 5(وعلى القانون رقم *
بتقرير بعض األحكام فـي شـأن صـالحيات      2012لسنة  )11(وعلى القانون رقم  *

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي 
  

  أصدر القانون التالي
1 

المشار إليه بحيث يجري    . م1974 لسنة   40تستبدل المادة السابعة من القانون رقم     
  -:نصها على النحو التالي

زم ثـان ويجـوز   يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي ألول مرة في رتبة مـال       " 
 أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبالد وتحدد بقرار            ةتعيينه في رتب  

من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس األركان العامة القواعد المنظمة للتعيـين             
  ".في رتبة أعلى من مالزم ثان 
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2 

ف أحكامه، وينشر فـي     يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخال         
  .الجريدة الرسمية

   ليبيا-المجلس الوطني االنتقالي المؤقت 
  صدر في طرابلس 

  .م26/06/2011:بتاريخ
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  يف شأن. م2012لسنة ) 58(قانون رقم 
  .م2006لسنة ) 6(تعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بشأن نظام القضاء
  

  :الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :د االطالع علىبع
  .م23/10/2012 فبراير الصادر في 17بيان انتصار ثورة  -
  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت والئحته الداخلية -
 المحكمة العليا بشأن إعادة تنظيم. م1982لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -

  .وتعديالته
  .بشأن التأمين الصحي. م2010لسنة ) 30(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن الضمان االجتماعي وتعديالته. م1980لسنة ) 13(وعلى القانون رقم  -
  .م01/07/2012وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في  -

  أصدر القانون اآلتي
  )1(مادة 

في شـأن نظـام القـضاء       . م2006 لسنة   6 من القانون رقم     104تعدل المادة   
  :ويجري نصها على النحو التالي

يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عـدم          
خر مرتب آ يحسب على أساس سبعين في المائة من         اً تقاعدي اللياقة الصحية معاشاً  

عدية عشرين سنة وإذا زادت مدة الخدمة       كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقا      
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علـى  ،سـنة   كل  عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن            
  .أساس احتساب آخر مرتب كان يتقاضاه

وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معـاش المتقاعـدين            
الهيئات القضائية فيما لـم     منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على          

يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللـوائح المتعلقـة باألحكـام العامـة               
  .للتقاعد

  )2(مادة 
الصادر في  . م2012 لسنة   33يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم         

  .وينشر في الجريدة الرسمية. م2012/يونيو/11
   ليبيا-تالس الوطني االنتقايل املؤق

  :صدر في طرابلس بتاريخ
 .م18/7/2012الخميس 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 43(رقم 

  بشأن إنشاء املؤسسة الوطنية للصحافة
  : املؤقت–الس الوطني االنتقايل 

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  .شكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته وعلى قرار ت-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
بـشأن تعـديل    . م2011لسنة  ) 194( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

بـشأن اعتمـاد    . م2011لـسنة   ) 172(لي رقم   قرارات المجلس الوطني االنتقا   
  .هيئات تابعة للحكومة

  قــــرر
1 

تُنشـأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة تتبع المجلـس األعلـى            
  : المؤقت وتدار بلجنة إدارة على النحو اآلتي–لإلعالم 

  .محمد عمر راجح                                رئيساً/  السيد-
  .حازم مسعود النعمي                             عضواً/  السيد-
  .سالم على العبار                                 عضواً/  السيد-
  .أسامة إبراهيم سعيد                              عضواً/  السيد-
  .فائز محمد الفرجاني                              عضواً/  السيد-
  .طه محمد انديشة                                 عضواً/  السيد-
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  .عبد الناصر الشريف                             عضواً/ السيد-
  .أحمد بالياف                                    عضواً/  السيد-
  .حليمة الجيروش                               عضواً/  السيدة-
  .آمال الشراد                                    عضواً/  السيدة-
  .مفتاح عمر منصور                             عضواً/  السيد-
  .أبو بكر البغدادي                                عضواً/  السيد-
  .محمد سالم العزابي                             عضواً/  السيد-

2 

  :ىل املؤسسة الوطنية للصحافة االختصاصات اآلتيةتتو
  . إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة باإلعالم-
 اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة وتنميتها وتطويرها بما يتماشى والتطورات              -

الراهنة في صناعة الصحافة من خالل تشجيع البحث والتطوير في مجاالت هذه            
المؤسسات الصحفية الوطنية فـي كـل نـواحي العمـل          الصناعة وفي أوضاع    

  .الصحفي بالتعاون مع الجهات والهيئات الفنية والمحلية والعالمية
  . المتابعة الفعالة لألداء الصحفي بالمؤسسات الصحفية-
  . المساهمة في وضع ميثاق شرف لإلعالم-
  . وضع الرؤية المستقبلية للعمل الصحفي-
  .الة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم وواجباتهم حماية العمل الصحفي وكف-
 متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب             -

  .المهنة وميثاق الشرف اإلعالمي
  . ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح-
  .ة وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض باإلعالم في الدول-
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3 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشـر بالجريدة الرسمية، ويلغـى كل           
  .حكم يخالف ذلك

   – املؤقت –الس الوطني االنتقايل
  صدر في طرابلس

  .م2012/    /بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 44(رقم 

  بشأن إنشاء الس األعلى لإلعالم
املؤقت–لس الوطني االنتقايل ا :  

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011غسطس  أ3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -

  قـــــرر
1 

ويكـون لـه الشخـصية      " المجلس األعلى لإلعالم  "ينشـأ مجلس مؤقت يسمى     
االعتبارية المستقلة ويتمتع باألهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيـذ أغراضـه           
ويتبع المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحل مكانه ويقوم على الـشؤون اإلعالميـة              

ما يحقق حريتها واستقالليتها وقيامه بممارسة سـلطاته فـي إطـار المقومـات              ب
األساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنيـة والـسالم االجتمـاعي             

  -:ويكون تشكيله على النحو اآلتي
  .الهادي البكوش                            رئيساً/  السيد- 
  .                      نائب الرئيسأحمد العبيدي        /  السيد- 
  .سالمة الشعاب                             عضواً/  السيدة- 
  .محمد الرحومي                            عضواً/  السيد- 
  .عبد الباسط أبو دية                        عضواً/  السيد- 
  .ضواًمحمد شمبيش                              ع/ السيد- 
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  .محمد الشيباني                           عضواً. د/  السيد- 
  .حسن القالي                                 عضواً/  السيد- 
  .حسن فريد الجهمي                          عضواً/  السيد- 
  .محمد سعيد الزنتاني                         عضواً/  السيد- 
  .طيف                                 عضواًزياد ال/  السيد- 
  .عبد الوهاب الحداد                          عضواً/  السيد- 
  .الصالحين محمد صالح                      عضواً/  السيد- 
  .محمد مادي                                 عضواً/  السيد- 
  .          عضواًعريش سعيد                      /  السيد- 
  .إبراهيم األمين تيتيوي                       عضواً/  السيد- 

2 

  -:خيتص الس األعلى لإلعالم املؤقت باآلتي
  . إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة باإلعالم-
  . وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض باإلعالم في الدولة-
  .ح ومشاريع القوانين المنظمة للعمل اإلعالمي وضع اللوائ-
  . إصدار ميثاق الشرف اإلعالمي-
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الخبرات الفنية واإلعالمية الوطنية ورفع كفايتها           -

  . المؤقت–وذلك ضمن خطة يضعها المجلس األعلى لإلعالم 
 التقدم العلمي فـي ميـدان        إعداد الدراسات اإلعالمية واألبحاث المتعلقة بمتابعة      -

  .اإلعالم
  . منح التراخيص الالزمة للمؤسسات اإلعالمية بكافة أنواعها-
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 المؤقـت   – إعداد تصور لكيفية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس األعلى لإلعالم           -
  .مستقبالً واعتماده من المجلس الوطني االنتقالي أو من يقوم مقامه

زمة التي تساهم في تسيير كل المرافق اإلعالميـة   اتخاذ كل القرارات اإلدارية الال    -
  . المؤقت–التابعة للمجلس األعلى لإلعالم 

  . النظر في شكاوى األفراد ضد المؤسسات اإلعالمية-
 التنسيق بين المؤسسات اإلعالميـة فـي المجـاالت االقتـصادية التكنولوجيـة              -

  .واإلدارية في مجاالت التدريب والتأهيل
الس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب فـي       التعاون مع المج   -

  .األمور التي تدخل في اختصاص المجلس
3 

  -:يعتبر المجلس األعلى لإلعالم الخلف القانوني المسؤول إدارياً ومالياً لكل من
  . المؤسسة الوطنية للصحافة-
  . مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون-
  .ة داخل البالد وخارجها المراكز اإلعالمي-

4 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشـر بالجريدة الرسمية، ويلغـى كل           
  .حكم يخالف ذلك

  – املؤقت –الس الوطني االنتقايل 
  صدر في طرابلس

  .م2012/     /بتاريخ     
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 45(رقم 

  ف مبهمةبشأن تكلي
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011أغسطس  / 3 في  وعلى اإلعالن الدستوري الصادر-
  .م16/05/2012 وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم األربعاء بتاريخ -

  قـــــرر
1 

  -:يكلف السيدان 
  . جمعة محمد بركة                      عضو المجلس الوطني االنتقالي المؤقت-
  . المجلس الوطني االنتقالي المؤقت إبراهيم المهدي كشبور                 عضو-

وحتـى  . م2011 فبرايـر    15 فبراير من تاريخ     17بالتواصل مع معتقلي ثورة     
  .إعالن التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم

2 

يتولـى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني االنتقـالي المؤقـت كـل             
  .ن المهمة الموكلة لهماعشرة أيام ع
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3 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينـشـر             
  .في الجريدة الرسمية

  الس الوطني االنتقايل
  – ليبيا –املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم األربعاء
  .م16/05/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012نة لس) 46(رقم 

  بشأن تعيني سفري
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011أغسطس  / 3ن الدستوري الصادر في  وعلى اإلعال-
  .م23/05/2012 وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم األربعاء بتاريخ -

  قــــرر
1 

عاشور حمد أبو راشد سفيراً فوق العادة ومفوضـاً للمجلـس           / يعيـن السيـد 
  .الوطني االنتقالي المؤقت لدى جمهورية مصر العربية

2 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشـر            
  .في الجريدة الرسمية

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا–املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم األربعاء
  .م23/05/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 47(رقم 

  فريبشأن تعيني س
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011أغسطس  / 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
  .م23/05/2012 وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم األربعاء بتاريخ -

  قـــــرر
1 

محمود محمد الناكوع سفيراً فوق العـادة ومفوضـاً للمجلـس           / يعيـن السيـد 
  .الوطني االنتقالي المؤقت لدى المملكة المتحدة
2 

 القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينـشر            يعمـل بهذا 
  .في الجريدة الرسمية

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا–املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم األربعاء
  .م23/05/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 48(رقم 

  بشأن تعيني سفري
   املؤقتالس الوطني االنتقايل

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011أغسطس  / 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
  .م23/05/2012 وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم األربعاء بتاريخ -

  قـــــرر
1 

عبد المنصف حافظ البـوري سـفيراً فـوق العـادة ومفوضـاً      / يعيـن السيـد 
  .للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت لدى دولة قطر

2 

كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينـشر      يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى        
  .في الجريدة الرسمية

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا–املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم األربعاء
  .م23/05/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 49(رقم 

  بشأن قبول استقالة
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17يان انتصار ثورة على ب -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  . م2011/أغسطس/3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .وسى الكوني بالكاميم/ وعلى طلب االستقالة المقدم من السيد -
  .م12/6/2012وعلى اجتماع المجلس الوطني الثالثاء الموافق  -

  قـــــرر
1 

موسى الكوني بالكامي عضو المجلس الوطني االنتقـالي        / ل استقالة السيد  ـتُقب
  .المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديمها

2 

ما يخصه تنفيذه، وينـشر      في ى كلٍّ ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل      ـيعم
  .في الجريدة الرسمية

   ليبيا–الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  صدر في طرابلس

  .م12/6/2012:بتاريخ
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 50(رقم 

   باسم السيرمس  ناطقنيبشأن تعي
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17ار ثورة على بيان انتص -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .م17/6/2012 بتاريخ األحد يومد وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعق -

  قـــــرر
1 

 باسـم المجلـس الـوطني      اًصالح صالح درهوب ناطقـاً رسـمي      / ن السيد ـيعي
  .محمد القليب نائباً لهامصطفى /  ويعين السيد،االنتقالي المؤقت

2 

ينـشر   فيما يخصه تنفيذه، و    ى كلٍّ ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل      ـيعم
  .في الجريدة الرسمية

   ليبيا- الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  صدر في طرابلس يوم األحد

  .م17/6/2012 :بتاريخ
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 52(رقم 

  بشأن ضم اللجنة التنسيقية
  حلماية اجلنوب إىل رئاسة األركان

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22:فبراير الصادر بتاريخ 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى بيان تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .م2011أغسطس  / 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
بـشأن تـشكيل    . م2011لـسنة   ) 3( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .رئاسة األركان العامة للجيش الليبي

  قـــــرر
1 

  .تُضـم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة األركان العامة بالجيش الليبي
2 

ينشـأ مكتب خاص برئاسة األركان العامة بالجيش الليبي يسمى مكتب متابعـة            
  .لطوق وتأمين الجنوبالشؤون األمنية والمخابراتية لدول ا

3 

تُحـال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة األركـان           
  .العامة وتُخصص للمكتب المذكور
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4 

يتولـى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيـذ المهـام              
  .امة بالجيش الليبيالجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة األركان الع

5 

عبـد  / يتبـع المكتب المذكور رئيس األركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد      
  .الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور

6 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـى كل ما يخالفه وعلى كـلٍّ فيمـا               
  .غ به رئيس الحكومة االنتقالية والمجالس المحليةيخصه تنفيذ هذا القرار، ويبلـ

  
  الس الوطني االنتقايل

   ليبيا–املؤقت 
  صدر في طرابلس يوم السبت

  .م09/06/2012بتاريخ    
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  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة ) 37(رقم 

  يونزبشأن إنشاء مؤسسة اإلذاعة والتلف
  :تقايلرئيس الس الوطني االن

  بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17 على بيان انتصار ثورة -
  . وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته-
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-
  .وتعديله. م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
بـشأن تعـديل    . م2011لسنة  ) 194(ى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        وعل -

بـشأن اعتمـاد    . م2011لـسنة   ) 172(قرارات المجلس الوطني االنتقالي رقم      
  .هيئات تابعة للحكومة

  قــــرر
1 

  .تنشـأ مؤسسـة عامـة تسمى مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
2 

  -:يضم إليها القنوات اآلتية
  . قناة الشبابية-
  . قناة الرياضية-
  . قناة الهداية-
  . قناة ليبيا-
  . قناة ليبيا الوطنية-
  . المركز اإلعالمي-
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3 

تدار القنوات املذكورة باملادة السابقة بلجان تسيريية على النحو اآلتي
ُ

:-  
  -:الشبابية

  . ابتسام عبد المولى-
  . حسن العرفي-
  . أمل األربشي-

  : اإلعالمياملركز
  .فتحي الشريف -
  .حاتم العريبي -
  .عادل الفرجاني -

  :ليبيا
  . عز الدين غيث-
  . زياد الطيف-
  . محمد شميلة-

  :ليبيا الوطنية
  . الهادي البكوش-
  . حسن القالي-
  . أنور البلعزي-
  . فرج بن غزى-
  . أسامة السويسي-

  :الرياضية
  . عز الدين بلعيد- 
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  . يوسف العماري محمد- 
  .فع الحضيري را- 

  :إذاعة مصراته
  . رمضان امعيتيق- 
  .محمد الشيباني بإدارة قناة الهداية/  ويكلف الشيخ- 

4 

تُحـدد اختصاصات اللجان التسييرية بالقنوات وتخصـصات ومهـام القنـوات           
  .بقرارات الحقة من المجلس الوطني االنتقالي
5 

  . وعلـى الجهات المعنية تنفيذهيعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره،

  مصطفى حممد عبد اجلليل
  رئيس الس الوطني االنتقايل

  صدر في طرابلس
  .م2012/      /بتاريخ    
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  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  .م2012لسنة ) 47(رقم 

  بإنشاء قوة عسكرية
  رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17على بيان انتصار ثورة  -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
. م2011/ أغسطس   / 3 فبراير الصادر في     17وعلى اإلعالن الدستوري لثورة      -

  .هـوتعديالت
  .بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديالته. م1974لسنة ) 40(وعلى القانون رقم  -
بتقرير بعض األحكام في شأن صالحيات      . م2012لسنة  ) 11(وعلى القانون رقم     -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي

  قـــــرر
1 

م قـوة درع    أ وفقاً ألحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اس          ـتُنش
ليبيا تتبع رئاسة األركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا فـي              

  . فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار17ثورة 
2 

ان العامة إصدار القرارات الالزمة بتحديـد حجـم القـوة           ـى رئيس األرك  ـيتول
  .ومكوناتها وهيكلها التنظيمي
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  )3(مادة 
  هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذهل بـيعم

  مصطفى حممد عبداجلليل
  يـرئيس الس الوطني االنتقال

  ءصدر في طرابلس يوم الثالثا
  .م19/6/2012:بتاريخ
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 147(رقم 

  بشأن إصدار الالئحة التنفيذية
  يالدي م2012لسنة ) 10(للقانون رقم 

بشأن صرف مبلغ مايل لألسر الليبية مبناسبة الذكرى األوىل 
  فرباير) 17(لثورة 

  جملس الوزراء
  . بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت-
 مـيالدي، بـشأن األحـوال المدنيـة،       1968لـسنة   ) 36( وعلى القانون رقـم      -

 .وتعديالته
 .لمصارف ميالدي، بشأن ا2005لسنة) 1( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، بشأن صرف مبلغ مـالي لألسـر     2012لسنة  ) 10( وعلى القانون رقم     -

 .فبراير، وتعديله) 17(الليبية بمناسبة الذكرى األولى لثورة 
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
مصرف ليبيا المركـزي بمذكرتـه المؤرخـة فـي      عرضه محافظ     وبناء على ما   -

 . ميالدي25/03/2012
 وعلى ما قرره مجلس الوزراء فـي اجتماعـه العـادي الثالـث عـشر لـسنة                  -

 .ميالدي2012

  قـــــرر
1 

مـيالدي   2012لـسنة   ) 10(ام الالئحة التنفيذية للقـانون رقـم        ـل بأحك ـعمي 
  .المشار إليه على النحو المرفق بهذا القرار
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2 

ات المعنيـة تنفيـذه،     ـه، وعلى الجه  وردـرار من تاريخ ص   ـذا الق ـل به ـيعم
  .ةـدة الرسميـي الجريـوينشر ف

  جملس الوزراء
  .هجري1433/جمادى األولى/10: صدر في
  .ميالدي02/04/2012: الموافق
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102012 

17 

1472012 
 

 

1 

ميالدي، بشأن صرف مبلغ مالي     2012لسنة  ) 10(ألغراض تطبيق القانون رقم     
اير وتعديله، يقـصد باألسـرة   فبر) 17(لألسر الليبية بمناسبة الذكرى األولى لثورة    

مجموعة األشخاص الذين تجمعهم رابطة الدم أو القربى، ويقيمـون فـي معيـشة              
مشتركة، وال يكون أي منهم مقيداً في ورقة عائلة أخرى، وذلك على النحو المبين              

مـيالدي، فـي   1968لسنة ) 36(من الالئحة التنفيذية للقانون رقم    ) 44(في المادة   
  .مدنيةشأن األحوال ال

2 

تعتمد بيانات السجل المدني لتحديد األسرة الليبية، وتعيين رب األسرة وأفرادهـا       
وتثبت هذه البيانات بموجب شهادة تصدر عن مـصلحة األحـوال المدنيـة علـى               

، )الوردي والرمـادي (النموذجين الخاصين اللذين تعدهما المصلحة بلونين مختلفين       
  :الالئحة، ويراعى فيهما مايليوفق الشكلين المرفقين بهذه 

فبرايـر  17 بيان الوضع العائلي لألسرة كما هو في نهاية يوم الجمعة الموافـق              -أ
  .ميالدي2012

  .وسائل األمان اليت حتول دون تزوير الشهادة_ ب
  . قابلية الشهادة للقراءة إلكترونياً-ج
  : تضمين الشهادة البيانات التالية-د
  . أفراد األسرة المدرجين معه اسم رب األسرة وأسماء-1
  . رقم قيد األسرة في السجل المدني-2
  . رقم ورقة العائلة، مع تحديد السجل المدني المقيد به-3
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3 

 مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه الالئحة، يـصرف             -1
ألفا دينار، باإلضافة إلـى مبلـغ       .) ل.د2.000.000(لكل أسرة ليبية مبلغ قدره      

مائتا دينار عن كـل فـرد مـن أفـراد األسـرة غيـر               .) ل.د200.000(قدره  
  .المتزوجين

االبـن المحـضون أو     – يعتبر من أفراد األسرة في تطبيق أحكام هذه الالئحـة            -2
 ويصرف المبلغ لمن يتولى حضانته أو كفالته، ويسري حكم الكفيـل            –المكفول  

  .لى األخ الذي يكون رباً ألسرة مكونة من إخوتهع
 غير متزوج فإنـه     – أو من في حكمه      – إذا كان من يتولى الكفالة أو الحضانة         -3

ألـف دينـار، فـضالً عـن مبلـغ          .) ل.د1.000.000(يستحق مبلغـاً قـدره      
  .مائتي دينار عن كل مكفول أو محضون.) ل.د200.000(

مائتا دينار،  .) ل.د200.000(أسرة مبلغاً قدره     يستحق الليبي غير المقيد ضمن       -4
ويثبت وضع الليبي في مثل هذه الحالة في الشهادة المنـصوص عليهـا فـي               

  .المادة السابقة
4 

مـن هـذه   ) أ(فقـرة   ) 2(مع عدم اإلخالل بالحكم المنصوص عليه في المـادة          
لترمـل أو   الالئحة، تراعى في صرف المبالغ المستحقة فـي حـاالت الطـالق أو ا             

  :الزواج من غير ليبي، القواعد التالية
ًأوال

  : يف حالة الطالق- 
.) ل.د200.000( إذا لم يكن للمطَلّقين أوالد فإن كُال منهما يستحق مبلغاً قـدره              -1

  .مائتا دينار
.) ل.د1.000.000( إذا كان للمطلَّقَين أوالد، فإن كُال منهما يستحق مبلغاً قـدره         -2

مائتي دينار عن كل ولـد يتـولى        .) ل.د200.000(، فضالً عن مبلغ     ألف دينار 
  .حضانته
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ًثانيا 
 يف حالة الرتمل–

ُّ
:  

ــدره    -1 ــاً ق ــستحق مبلغ ــه ي ــة دون أوالد فإن ــل أو األرمل ــان األرم  إذا ك
  .ألف دينار.) ل.د1.000.000(

.) ل.د2.000.000( إذا كان لألرمل أو األرملة أوالد فإنه يستحق مبلغـاً قـدره              -2
مائتي دينار، عن كل فرد مـن       .) ل.د200.000(ألفا دينار، باإلضافة إلى مبلغ      

  .أفراد األسرة المدرجِين معه
ًثالثا 

  : يف حالة الزواج من أجنبي–
) ل.د1.000.000( تستحـق الليبيـة المتزوجـة من غير ليبي مبلغـاً قـدره            -1

نبي، كما يسري هـذا  ألف دينار ويسري حكم هذه الفقرة على الليبية أرملة األج        
الحكم على الليبية مطلقة األجنبي إذا كان لها أوالد منه، فإن لـم يكـن لليبيـة              
المطلقة من أجنبي أوالد منه سرى في شأنها الحكم المنصوص عليه في الفقرة             

  .من هذه المادة") 2"أوالً بند(
ه المـادة   من هذ ) ثانياً(و)  أوالً( تسري األحكام المنصوص عليها في الفقرتين        -2

على المواطن الليبي األرمل أو المطلق بعد زواجه من غير ليبية وذلك حـسب              
  .وضعـه

 تثبت األوضاع العائلية المنصوص عليها في البنود السابقة من هـذه الفقـرة               -3
  .من هذه الالئحة) 2(بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 

5 

 الجنسية الليبية والمـسجلين بالـسجل      تسري على العائدين غير الحاصلين على     
المدني األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك حسب وضعه على أن يثبـت              

  .من هذه الالئحة) 2(ذلك بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 
 

 

6 
ه الالئحة إلى المـستَحق     من هذ ) 2( تسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة        -أ

آخر رقم علـى    (من مكتب السجل المدني وفق جدول زمني وحسب أرقام القيد           
  :، وذلك على النحو التالي)اليمين
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  ).1(و) 0(يخَصص للرقمين  : السبت 
  ).3(و) 2(يخَصص للرقمين    : األحد

  ).5(و) 4(يخَصص للرقمين   : االثنين
  ).7(و) 6(ن  يخَصص للرقمي: الثالثاء
  ).9(و) 8(يخَصص للرقمين  :األربعاء

  .يخَصص للنساء وذوي االحتياجات الخاصة:الخميس 
 بالنسبة للمستحقين العاملين بالجهات العامة كالوزارات واألجهـزة والمـصالح    -ب

م الشهادات إلى جهة العمل التـي عليهـا         دقَوالهيئات والمؤسسات والشركات تُ   
 إلى فروع المصارف التي تحتفظ بحسابات المستحقين، ويسري         إحالتها بحوافظ 

 صندوق التقاعد بالنسبة للمتقاعدين، واهليئة العامة لـصندوق       هذا الحكم علـى   
  .التضامن االجتماعي بالنسبة ألصحاب املعاش األساسي

كما يسري على الجهات الخاصة التي تقوم بصرف مرتبات العاملين فيهـا عـن       
  .طريق حوافظ مصرفية

 في غير الحـاالت المنصوص عليهـا في الفقـرة السابقة تقـدم الـشهادات             -ج
بشكـل مباشر إلى فروع المصارف التي يحـتفظ المـستحقـون بحـساباتهم            

  .الجارية لديها
7 

على فروع المصارف عند إدخال بيانات المستَحقِّين التقيد بالـشهادات المقدمـة           
ن البيانات لم يسبق إدخالها، وذلك قبل قيـد المبلـغ   إليها والتأكد من صحتها ومن أ 

  .في حساب المستحق
8 

يودع في حساب رب األسرة المبلغ المخصص لها بما في ذلـك أفـراد أسـرته            
  .المدرجين معه بنفس الشهادة
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9 
يا المركزي يودع فيـه      تتولى وزارة المالية فتح حساب خاص لدى مصرف ليب         -1

) 16(مـن القـانون رقـم   ) ب(المبلغ المنصوص عليه في المادة األولى مكررة  
  .ميالدي المشار إليه2012لسنة 

 تُخْصم من رصيد الحساب المشار إليه في الفقرة الـسابقة المبـالغ المحولـة               -2
لحسابات المستحقين، وتتم التسوية على النموذج الذي يعـده مـصرف ليبيـا             

  .المركزي مصحوباً بالشهادة التي تم على أساسها الصرف لكل مستحق
 يخضع السحب النقدي من المبالغ المودعة في حسابات المستحقين للـضوابط             -3

  .المعمول بها في القطاع المصرفي
10 

ودمغـة  ) درهـم 100( تتولى المصارف خصم قيمـة مايـستحق مـن رسـم             -1
  .من هذه الالئحة) 2(نصوص عليها في المادة ، على الشهادة الم)درهم500(

 تحول المبالغ المخصومة بموجب الحكم المنصوص عليه في الفقـرة الـسابقة             -2
إلى حساب خاص يفْتَح لدى مصرف ليبيا المركزي لصالح مـصلحة األحـوال             

  .المدنية
11 

تتولى مصلحة األحوال المدنية بالتنسيق مع مـصرف ليبيـا المركـزي وضـع              
لـسنة  ) 10(القواعد الالزمة لمواجهة أية معوقـات عنـد تنفيـذ القـانون رقـم               

ميالدي، وتعديله المشار إليه، والئحته التنفيذية، على أن يتم اعتمادها مـن             2012
  .رئاسة الحكومة

12 

ميالدي، 2012لسنة  ) 10(يستمر صرف المبالغ المستحقة بموجب القانون رقم        
ــه الت ــه، والئحت ــيس   وتعديل ــوم الخم ــل ي ــة دوام عم ــى نهاي ــة، حت نفيذي

  .ميالدي، ولن يعتَد بأي طلب يقَدم بعد هذا التاريخ14/02/2013الموافق
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472012 

 

  الخطأ  الصواب  .م.ر

  إبراهيم عبدالسالم إبراهيم/14بند   1
  )مدير الهيئة العامة لألوقاف سابقاً(

  إبراهيم عبدالسالم إبراهيم

  ينةنأحمد سالم أبوس  نةينأحمد سليم أبوس /23بند   2
  ينةنالهادي منصور أبوس  ينةنمحمد أبوساالهادي  /54بند   3
  سعدون علي الذيب  يوسف علي الهادي الذيب /100بند   4

  
 

 

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  صدر في طرابلس 

  .م17/6/2012بتاريخ 
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