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  . م2012لسنة  ) 20(قانون رقم 
  اعتماد امليزانية العامة بشأن

  .م2012ام ـــــــللع
  

 

 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17ار ثورة ـان انتصـعلى بي -
 .ايل املؤقت وحتديد اختصاصاتهـل الس الوطين االنتقـرار تشكيـوعلى ق -
 . النظام األساسي للمجلس والئحته الداخليةوعلى -
 .م2011أغسطس / 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
 . وتعديالته،وعلى قانون النظام املايل للدولة -
 .بشأن البترول. م1955 لسنة 25وعلى القانون رقم  -
 .العامحتياطي بتخصيص بعض املوارد لال.م1970 لسنة 127 وعلى القانون رقم -
بشأن متويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي      . م1983 لسنة   10وعلى القانون رقم     -

 .وتعديالته
 . بشأن الدين العام على اخلزانة العامة1986 لسنة 15على القانون رقم و -
بتعديل قيمة بعض الرسوم املالية املقـررة       . م1425 لسنة   18وعلى القانون رقم     -

  األحكام ة استثمار مياهه وتقرير بعض    لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهز    
 .يف هذا الشأن

 .بشأن التخطيط. م1430لسنة 13وعلى القانون رقم  -



  234     رقم الصفحة                                                                                    5عــدد 

يف شأن بعض الرسوم املالية املقررة لتمويل       . م2004لسنة  10وعلى القانون رقم     -
 .ستثمار مياههامشروع النهر الصناعي وأجهزة 

 . الدمغة وتعديلهبشأن ضريبة. م2004 لسنة 12على القانون رقم و -
 .بشأن املصارف. م2005 لسنة 1وعلى القانون رقم  -
 األول  :بشأن اعتماد امليزانية العامة لألبواب    . م2010 لسنة   2وعلى القانون رقم     -

 :والبـاب الثالـث لألعـوام     ،  .م2010ع واخلامس للعام    ـاين والراب ـوالث
 .م) 2010-2011-2012(

 .بشأن اجلمارك. م2010 لسنة 10وعلى القانون رقم  -
 .بشأن عالقات العمل. م2010 لسنة 12وعلى القانون رقم  -
 .بشأن النشاط التجاري. م2010 لسنة 23وعلى القانون رقم  -
د املوافق ـ األح  يوم قدـين املنع ـس الوط ـاع ال ـورد يف اجتم   اـى م ـوعل -

 .م04-03-2012

 

 

انية وستون ملياراً ومخسمائة    مث) " 68.522.604.750(مبلغ وقدره   جيوز إنفاق   
طبقـاً  اً  الف وسبعمائة ومخـسون دينـار     آ وأربعة   ة وستمائ اًواثنان وعشرون مليون  

للجدول املبني أدناه واألغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية املرفقـة ـذا     
كافة الوزارات واهليئـات واجلهـات   القانون واملعتمدة من الس الوطين االنتقايل ل  

  .ميالدي 2012واملؤسسات العامة خالل السنة املالية 
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  18.670.000.000                           املرتبات ومايف حكمها            األول        
  12.134.604.750  النفقات التسيريية والتشغيلية  الثاين
  19.118.000.000  عمارمشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإل  الثالث
  14.600.000.000  نفقات الدعم وموازنة األسعار  الرابع
  4.000.000.000  احتياطي امليزانية العامة  
   68.522.604.750  

  

ت الباب الثالـث    اـغ اليت مل يتم إنفاقها من خمصص      ـاق املبال ـا جيوز إنف  ـمك
     ا وغري املفوض اليت تـوفرت نتيجـة     " .م2011" ا خالل السنة املالية   ـاملفوض

 2010"لـسنة   " 2"من القانون رقـم     " ةاخلامسة عشر " ادة  ـام امل ـإعمال أحك 
  ".ميالدي 

 

 1986لـسنة   ) 15(  أقساط الدين العام استثناًء من أحكام القانون رقـم         ىتغط
ثالثة مليارات وأربعمائة وستة وثالثون     ) " 3.436.831.250(بلغ وقدره   ميالدي مب 

 من اإليرادات النفطيـة     اًمليوناً ومثامنائة وواحد وثالثون ألفاً ومائتان ومخسون دينار       
  :وفقاً للجدول التايل

  

  )بالدينار(املبالغ املخصصة   البيــان
  68.736.625.000  إمجايل املوارد النفطية

  3.436.831.250  ابل الدين العاممق% 5خيصم 
  65.299.793.750  صايف املوارد النفطية
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 وذلك لسداد االلتزامـات     ،وينفق املبلغ وفقاً للتوزيع احملدد باجلدول املبني أدناه       
  -:القائمة على اخلزانة العامة 

   

  500.000.000  صندوق التقاعد  1
  1.320.000.000  ةاحملافظ االستثماري  2

  150.000.000  تصفية الشركات العامة واألجهزة املنحلة  3

  من الشركة الليبيةةسداد قيمة األسهم املشترا  4
  األفريقية للطريان القابضة

897.838112  

  568.993.138  التزامات أخرى  5

  3.436.831.250  

 .رارات تصدر عن وزارة املاليةيوزع وفق التشريعات النافذة بق -
 

 

 النفقات املبينة باملادة األوىل من هذا القانون من اإليرادات املتوقع حتصيلها            ىتغط
  -:على النحو املبني باجلدول التايل"  ميالدي2012"خالل السنة املالية 

   

  65.299.793.750   بعد خصم الدين العامصايف املوارد النفطية  1
  :اإليرادات السيادية واحمللية  2

  500.000.000   الضرائب على دخل األنشطة االقتصادية وضريبة الدمغة-أ
  700.000.000  ةـالرسوم اجلمركي -ب
  271.276.000  رسوم اخلدمات العامة -ج

  400.000.000  االتــاالتص -د

  

  500.000.000   ليبيا املركزيتوزيع أرباح مصرف -هـ
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  75.000.000  ارـإيرادات صندوق موازنة األسع -و
  776.535.000  إيرادات السوق احمللي من املبيعات النفطية -ز

 68.522.604.750  

 

يف جمـال الـنفط     ) وير وإعادة التأهيل  التط(تدرج مشروعات الربنامج التنموي     
ومببلغ قدره  " ميالدي   2010"لسنة  " 2" والغاز بالباب الثالث املعتمد بالقانون رقم     

دينار، وتسري بشأا كافة األحكام املنظمة ملخصصات الباب         )1.787.900.000(
من )  عشرة السابعة، التاسعة، الثامنة   (:الثالث بالقانون املذكور، مبراعاة أحكام املواد     

  .هذا القانون
 

رادات املنصوص عليها ـغ احملصلة من اإليـيتوىل مصرف ليبيا املركزي إيداع املبال 
يف املادة الثالثـة من هذا القانون باحلسابات اخلاصة باألوجه املقررة مبوجب أحكامه،            

خـصيص   مـيالدي بت   1970لسنة  ) 127(ام القانون رقم    ـوذلك استثناًء من أحك   
  . من هذا القانون)السادسة( مع مراعاة أحكام املادة ،امـبعض املوارد لالحتياطي الع

كما يتوىل تسليم وزارة املالية ووزارة التخطيط يف اية كل شهر كشف احلساب     
  .الذي يبني تفاصيل حركة حسابات امليزانية العامة وكذلك الرصيد يف اية الشهر

 

ـ         تودع يف احل    زيـادة   ةساب العام لدى مصرف ليبيا املركزي بالنقد األجنيب أي
تتحقق يف دخل الدولة من النفط والغاز تتجاوز املبلغ املقدر لإليـرادات النفطيـة              

  .بامليزانية العامة
 زيادة يف اإليرادات غري النفطية عما هو مقدر هلا يتم التـصرف             ةويف حال حتقق أي   

  . الس الوطين االنتقايل منح من جملس الوزراء وتعتمدفيها وفقاً للضوابط اليت تقتر
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وىل جملس الوزراء عرض اجلداول التفصيلية لتوزيع املخصـصات احملـددة           ـيت
  .بالباب الثالث واملعدة من وزارة التخطيط على الس الوطين االنتقايل لالعتماد

 

أا التأثري سلباً يف حجم اإليرادات أو توقيـت         جيوز اختاذ أية إجراءات من ش      ال
 خـصم أو    ، جهة مكلفة جبباية اإليرادات العامة أو حبفظهـا        ةجيوز ألي  حتصيلها وال 

ـ   ة أو تغطية نفقات أي    ،استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء املقاصة بشأا        ا يف  جهـة مب
      أو جزئيا عـاة أحكـام املـادة      انة العامة مبرا   من اخلز  ذلك اجلهات اليت متول كليا

  . من هذا القانون)لسادسةا(
 

يتوىل مصرف ليبيا املركزي واملصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية          
وخارجية لاللتزامات اليت حتددها وزارة املالية ووزارة التخطيط كل فيمـا خيـصه             

ابات اخلزانة العامـة     حبيث متول مباشرة من حس     ،بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة    
ات النقدية املطلوبة هلا واملخصص املعتمد يف امليزانية        ـق بني التدفق  ـومبراعاة التواف 

 ويتوىل مصرف ليبيا املركزي التنسيق مع املـصرف املخـتص واجلهـة             ،ةـالعام
 وتتوىل وزارة املالية ووزارة ،املستفيدة إلعداد التسويات الشهرية حلركة االعتمادات 

  . إصدار التفويضات املالية اخلاصة بالتسويات الشهرية بناًء على ذلكالتخطيط
 

 ميالدي تتـوىل وزارة املاليـة   1986لسنة ) 15(استثناًء من أحكام القانون رقم      
اختاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً للتشريعات النافذة لتمويل املشروعات االسـتثمارية          
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 ، الثـروة البحريـة   ، الصناعة ،النفط والغاز  (:ة يف جماالت  واملدرجة يف امليزانية العام   
 مـن خـالل     ) ووسائل النقل اجلـوي والبحـري      ، املشروعات الزراعية  ،السياحة

مؤسسات التمويل احمللية عن طريق اإلقراض بعد التأكد من اجلـدوى االقتـصادية         
  .للمشروعات من قبل وزارة التخطيط

 

ا أن تتقيـد بالنمـاذج   ـ وعليه، العامة جباية إيراداا املقدرة     اجلهات  كافة على
  .املالية املعتمدة مبوجب قانون النظام املايل للدولة واللوائح الصادرة مبقتضاه

 

على اجلهات اليت تتوىل جباية اإليرادات والرسوم داخـل املنـاطق أن تلتـزم              
– اخلدمات املالية باملناطق أو اخلزانة العامـة         بتوريدها إىل خزائن مكاتب ومراقبات    

 حسابات مصرفية للجهات العامة إال بإذن مـن         ة وحيظر فتح أي   –حبسب األحوال   
  .وزارة املالية

 

تلتزم اجلهات اليت متول مبوجب أحكام املادة األوىل من هذا القانون بتزويد وزارة     
ا واإليرادات احملصلة يف نطاقها ـ دورية عن مصروفااملالية ووزارة التخطيط بتقارير

  .وكذلك خالصة احلسابات الشهرية قبل اية األسبوع الثاين من الشهر التايل
ال احملددة مشروطاً ـويكون إصدار التفويضات املالية خالل الفترة الالحقة لآلج   

فيما خيصه اختـاذ   ة ووزير التخطيط كل     ـ ولوزير املالي  ،ةـر املطلوب ـبتقدمي التقاري 
  .اإلجراءات املناسبة لضمان تقدمي التقارير املشار إليها يف املواعيد احملددة
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 إصدار التفويضات املالية الالزمة لتنفيذ خمصصات       ،يتوىل وزير املالية أو من خيوله     
ط إصـدار    كما يتوىل وزير التخطي    ، األول والثاين والرابع من هذا القانون      :األبواب

 وفقاً للنماذج   ،التفويضات املالية اخلاصة بالباب الثالث بناًء على طلب اجلهة املعنية         
  . وطبقاً للتقارير املالية والفنية،املعدة هلذا الغرض، وتبعاً جلاهزية التنفيذ

 

 من ة بسداد قيمة استهالكهاـولة من امليزانية العامـات املم ـة اجله ـتلتزم كاف 
اء واملياه واالتصاالت واحملروقات من خمصصاا   ـاخلدمات العامة مبا يف ذلك الكهرب     

  .ةـاملدرجة هلذه األغراض بامليزانية العام
 

زي ووزارة املالية بوضع الترتيبات اليت تضمن توفري        ـرف ليبيا املرك  ـيلتزم مص 
دات املدرجة بامليزانية العامة يف مواعيدها      اـالسيولة املالية الالزمة يف حدود االعتم     

 ، على أن تتم التسوية على مرحلتني األوىل مع اية الربع الثالـث  ،ريـدون أي تأخ  
 مـن هـذا   )التاسعة( ام املادة ـاة أحكـة ومبراعـاء السنة املالي  ـوالثانية مع انته  

  .القانون

 

 حدود املخصصات املعتمدة وفقاً للتـشريعات       ق إيرادات امليزانية العامة يف    ـتنف
 وجيب أن تعطي األولوية يف تنفيذ امليزانية لبـسط األمـن وصـرف              ،املالية النافذة 
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 وموازنة األسعار ونفقات العالج وتنمية املوارد البشرية ومشروعات البنية          ،املرتبات
  .األساسية

ات مالية تنشئها اجلهـات   التزامةتتحمل اخلزانة العامة أي   وال ال ـويف مجيع األح  
 ويتحمل املتسبب املسؤولية الكاملة  ،اخلاضعة ألحكام هذا القانون باملخالفة ألحكامه     

  .الناجتة عن أي جتاوز هلذه األحكام
 

جيوز النقل بني أبواب امليزانية العامة بقرارات تصدر عن جملس الوزراء بناًء على             
  .زارة التخطيط حبسب األحوالعرض من وزارة املالية وو

 

جيوز لس الوزراء إيقاف بعض املصروفات أو احلد منها أو تدبري مصادر متويل             
 كما جيوز أن تتوىل وزارة املاليـة        ، إذا تبني أن املصلحة العامة تتطلب ذلك       ،إضافية

انية العامة ميت   الصرف مباشرة خصماً من خمصصات أي من اجلهات املمولة من امليز          
  .اقتضت املصلحة العامة ذلك

 

توزع املبالغ املدرجة يف بند احتياطي امليزانية وتستخدم لتغطية أي عجز يطرأ يف             
امليزانية العامة وفقاً لألسس والضوابط اليت تقترحها وزارة املالية وتعتمد من جملـس       

  .الوزراء
 

 ميالدي  2010لسنة  ) 2(  قانون النظام املايل للدولة والقانون رقم      تسري أحكام 
  .املشار إليهما فيما مل يرد بشأنه نص ذا القانون
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  . ميالدي2012يعمل ذا القانون اعتباراً من األول من شهر يناير 
  
  

 

–-  
  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء

  .م2012-03-06بتاريخ 
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  اإليرادات  البيـان  ت
   دوالر للربميل100على أساس 

  65.299.793.750       صايف اإليرادات النفطية                                      1
  3.222.811.000              اإليرادات السيادية واحمللية                            2

68.522.604.750 
 

 1 

 
   

  68.736.625.000                ة       ــات النفطيرادــ   اإلي                   1

  3.436.831.250                    ام         ـن العـديـ ال                         2

  65.299.793.750                      صايف املوارد النفطية بعد خصم الدين العام        
 

 2 

 
   

  500.000.000        الدمغة    الضرائب على دخل األنشطة االقتصادية وضريبة1

   700.000.000                              الرسوم اجلمركية                            2

  271.276.000                            رسوم اخلدمات العامة                    3
  400.000.000                                   االتصاالت                         4
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  500.000.000                            توزيع أرباح مصرف ليبيا املركزي      5
    75.000.000                         إيرادات صندوق موازنة األسعار          6
   776.535.000                     إيرادات السوق احمللي من املبيعات النفطية    7

                                      3.222.811.000  

مليون دينار مل يتم توريـدها حلـساب        ) 200(إيرادات االتصاالت تشمل مبلغ     
  ).ميالدي 2010(ل عام نة العامة خالاخلزا

 

 

 

   

  18.670.000.000            األول                املرتبات ومايف حكمها                   

  12.134.604.750         النفقات التسيريية والتشغيلية                  الثاين              

  19.118.000.000      عمار        مشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإل   الثالث       

  14.600.000.000        الدعم وموازنة األسعار                            الرابع          

  4.000.000.000         احتياطي امليزانية العامة                                            

                  68.522.604.750 
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2012 

     

الس الوطين االنتقايل   1
  282.425.000  348.235.000  115.000  واجلهات التابعة له

رئاسة الوزراء واجلهات   2
  597.891.650  146.982.000  23.280.000  التابعة هلا

قطاع الداخلية واجلهات   3
  283.900.000  2.530.020.000  58.500.000  التابعة له

دل ـاع العـقط  4
  ة لهـواجلهات التابع

4.000.000  263.322.000  852.400.000  

قطاع اخلارجية والتعاون   5
  548.480.000  277.074.000  5.500.000  الدويل واجلهات التابعة له

ة ـاع املاليـقط  6
  1.544.328.000  212.853.000  1.200.000.000  ة لهـات التابعـواجله

اع الصحة واجلهات ـقط  7
  1.035.137.500  1.888.293.000  4.732.000  التابعة له

قطاع التربية والتعليم   8
  واجلهات التابعة له

0  4.381.366.000  289.029.000  

قطاع الصناعة واجلهات   9
  25.275.000  80.906.000  6.000.000  التابعة له

قطاع املواصالت والنقل   10
  43.821.000  132.323.000  69.820.000  واجلهات التابعة له
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11  
والثروة قطاع الزراعة 

احليوانية والبحرية 
  واجلهات التابعة له

3.086.000  310.449.000  23.295.000  

12  
قطاع الشؤون 

االجتماعية واجلهات 
  التابعة له

0  147.907.000  304.896.000  

13  
اع األوقاف ـقط

والشؤون الدينية 
  واجلهات التابعة له

4.000.000  17.913.000  55.839.000  

رافق قطاع اإلسكان وامل  14
  18.500.000  75.479.000  1.500.000  واجلهات التابعة له

قطاع االقتصاد واجلهات   15
  27.010.000  35.704.000  10.015.000  التابعة له

قطاع التخطيط واجلهات   16
  14.860.000  5.061.000  250.000  التابعة له

اع الدفاع واجلهات ـقط  17
  1.293.800.000  2.475.272.000  0  التابعة له

18  
اع رعاية أسر ـقط

الشهداء واملفقودين 
  واجلهات التابعة له

0  4.367.000  187.400.000  

قطاع النفط والغاز   19
  2.500.000.000  976.100.000  0  واجلهات التابعة له

قطاع العمل والتأهيل   20
  17.520.000  2.893.400.000  1.800.000  واجلهات التابعة له

قطاع احلكم احمللي   21
  660.107.000  239.004.000  1.610.000  هات التابعة لهواجل
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22  
االت ـتصاع االـقط
ة واجلهات ـاملعلوماتيو

  التابعة له
273.626.000  9.691.000  63.711.6000  

23  
قطاع التعليم العايل 
والبحث العلمي 
  واجلهات التابعة له

1.000.000  1.004.653.000  709.256.000  

قطاع الشباب والرياضة   24
  122.416.000  16.380.000  0  واجلهات التابعة له

قطاع الثقافة واتمع   25
  130.988.000  130.239.000  2.442.000  املدين واجلهات التابعة له

26  
اع الكهرباء ـقط

والطاقات املتجددة 
  واجلهات التابعة له

0  2.007.000  2.319.000  

جهاز النهر الصناعي   27
  500.000.000  65.000.000  0  وأجهزة استثمار مياهه

 1.671.276.000  18.670.000.000  12.134.604.750  
 

1 

 
 

     

1  
نتقايل الس الوطين اال

  38.000.000  64.085.000  0  املؤقت

  12.000.000  9.601.000  0  األمن الوطينجملس   2

  20.000.000  62.707.000  0  ديوان احملاسبة  3
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  6.200.000  13.800.000  100.000  احملكمة العليا  4

  1.500.000  1.144.000  0  جملس التخطيط الوطين  5

  1.000.000  11.220.000  0  جمالس التخطيط باملناطق  6

  50.000.000  180.000.000  0  اهليئة الوطنية لألمن القومي  7

  4.000.000  1.263.000  15.000  جملس الثقافة العام  8

  5.600.000  4.153.000  0  الس األعلى لإلفتاء  9

10  
مركز البحوث والدراسات 

  520.000  262.000  0  األفريقية

11  
اهليئة العليا لتطبيق معايري 

  2.300.00  0  0  الرتاهة الوطنية

  1.500.000  0  0  اإلنسانجملس حقوق   12

  139.805.000  0  0  مفوضية االنتخابات  13

  282.425.000  348.235  115.000  اإلمجايل
 

2 

 
 

     

  8.000.000  2.936.000  0  ديوان رئاسة الوزراء  1

مصلحة التسجيل العقاري   2
  الك الدولةوأم

20.000.000  39.590.000  18.700.000  

  700.000  3.200.000  0  اهليئة العامة للمعلومات  3

  3.200.000  14.060.000  200.000  مصلحة اآلثار  4

  1.700.000  5.895.000  0  مؤسسة الطاقة الذرية  5
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  504.000.000  2.782.000  0  )1(ىهيئة رعاية شؤون اجلرح  6

  10.000.000  5.388.000  0  هيئة شؤون احملاربني  7

 لإلغاثةاهليئة الليبية   8
  واملساعدات اإلنسانية

0  3.277.000  2.250.000  

  4.000.000  5.216.000  3.000.000  اهليئة العامة للبيئة  9

اهليئة العامة للسياحة   10
  3.000.000  10.610.000  80.000  والصناعات التقليدية

  800.000  505.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  11

  5.000.000  21.816.000  0  مركز البحوث النووية  12

مركز حبوث ودراسات الطاقة   13
  1.775.000  3.393.000  0  الشمسية

املركز النوعي للتدريب   14
  550.000  969.000  0  لـوالتأهي

الس الوطين للتطوير   15
  2.000.000  4.105.000  0  االقتصادي

  15.000.000  -  0  الزيارات واملؤمترات  16

17  
اهليئة الوطنية ملتابعة تنفيذ 
اتفاقية حظر األسلحة 

  الكيميائية
0  758.000  3.000.000  

جهاز الشرطة السياحية ومحاية   18
  3.916.650  11.200.000  0  اآلثار

املركز الوطين للمحفوظات   19
  4.100.000  1.900.000  0  والدراسات التارخيية

20  
ايل السلفي ـد العـاملعه

 واإلرشاد واخلطابة إلمامةل
  وعلوم القرآن

0  400.000  3.700.000  
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  8.982.000  0  مصلحة التخطيط العمراين  21
2.500.000  

  

 23.280.000  146.982.000  597.891.650  
  

دينـار  ) 500.000.000(  وقدرهاً مبلغىتتضمن خمصصات الباب الثاين هليئة رعاية شؤون اجلرح         -1
  .ىلعالج اجلرح

  

3 
 

 

     

  110.000.000  1.427.000.000  15.000.000  وزارة الداخلية  1
  56.000.000  651.000.000  14.000.000  الداخلية باملناطق  2
  25.000.000  80.000.000  1.500.000  هيئة السالمة الوطنية  3
  8.000.000  153.000.000  0  جهاز األمن الداخلي  4

ة األحوال ـمصلح  5
  32.900.000  100.000.000  3.000.000  ةـاملدني

6  
جهاز مكافحة 

املخدرات واملؤثرات 
  العقلية

0  31.500.000  12.000.000  

مصلحة اجلوازات   7
  39.000.000  86.800.000  25.000.000  )1( واجلنسية

ات مركز املعلوم  8
  1.000.000  720.000  0  والتوثيق

 58.500.000  2.530.020.000  283.900.000  
  

دينـار  ) 15.000.000( وقـدره اًتتضمن خمصصات الباب الثاين ملصلحة اجلوازات واجلنسية مبلغ    -1
  .دينار للرقم الوطين) 9.000.000( قدرهاً ومبلغ،للهجرة غري الشرعية
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4 

 
 

     

  75.000.000  4.000.000  )2( وزارة العدل  1

  0  العدل باملناطق  2
177.000.000  

6.800.000  

  3.000.000  11.882.000  0  إدارة قضايا احلكومة  3

4  
مركز اخلربة القضائية 

  والبحوث
0  4.402.000  2.200.000  

  60.000.000  67.700.000  0  جهاز الشرطة القضائية  5

  3.400.000  1.483.000  0  املعهد العايل للقضاء  6

  1.000.000  855.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  7

  20.000.000  -  0  القضايا اخلارجية  8

9  
اللجنة املؤممة واملوضوعة 

  حتت احلراسة
0  -  681.000.000  

 4.000.000  263.322.000  852.400.000  
  
  

ـ ) 1.000.000( وقدره   اًدل بالباب الثاين تتضمن مبلغ    ـات وزارة الع  ـخمصص  1 ار للجنـة   ـدين
ار للجنة اإلشراف علـى تعويـضات       ـدين) 1.000.000( قدره   اً ومبلغ ،الوطنية حلقوق اإلنسان  

يضات حـسب   دينار للجنة اإلشراف على التعو    ) 1.500.000(قدره اً ومبلغ ،الوحدات اإلنتاجية 
  ).4(القانون رقم 
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5 

 

     

1  
وزارة اخلارجية والتعاون 

  139.870.000  22.549.000  500.000  الدويل

2  
السفارات والقنصليات 

  157.000.000  253.000.000  5.000.000  )2.1( باخلارج

3  
اهليئة العامة لإلعالم 

  4.000.000  295.000  0  اخلارجي

4  
صندوق ليبيا للمساعدات 

  250.000  600.00  0  والتنمية

  247.360.000  -  0  العمل السياسي  5
 5.500.000  277.074.000  548.480.000  

  

يات باخلارج خمصصـات املراقبني املاليني      والثاين للسفارات والقنصل   األولتتضمن خمصصات الباب      .1
  .دينار للباب الثاين) 33.707.000( دينار للباب األول ومبلغ)25.108.284( مبلغ ،باخلارج

تتضمن خمصصات الباب الثاين للسفارات والقنصليات باخلارج بند العالج خارج الدولـة املقـيم          .2
  .فيها املوظف

6 

 

     

  55.908.000  7.500.000  0  )1( وزارة املالية  1

2  
مراقبات اخلدمات املالية 

  30.000.000  62.964.000  0  )2( باملناطق

  25.000.000  103.000.000  700.000.000  مصلحة اجلمارك  3
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  12.000.000  35.910.000  500.000.000  مصلحة الضرائب  4

مركز املعلومات   5
  1.600.000  807.000  0  والتوثيق

6  
صندوق تصفية 
الشركات العامة 
  واألجهزة املنحلة

0  2.672.000  664.000  

  400.000.000  -  0  األحكام القضائية  7
  989.156.000  -  0  املتفرقات  8

9  
مرتبات وقروض 
حمدودي الدخل 
  وشهداء الواجب

0  -  30.000.000  

 1.200.000.000  212.853.000  1.544.328.000  
  

دينار ملقابل عقود تشغيل )43.788.000( قدرهاًتتضمن خمصصات الباب الثاين لديوان وزارة املالية مبلغ  1
  . والشركة العامة خلدمات املراكز اإلدارية اليت تربم بني وزارة املاليةواملنشآتوصيانة القاعات 

 ويتم ،الباب األول للمالية باملناطق خمصصات املوظفني العاملني بالتخطيط باملناطقتتضمن خمصصات   2
  .فصل خمصصات كل منها بناء على حماضر الفصل اليت تتم بني الوزارتني

 

7 

 

     

  64.000.000  6.630.000  0  ةوزارة الصح  1
  39.000.000  873.345.000  232.000  الصحة باملناطق  2
املركز الوطين ملكافحة   3

  6.200.000  17.518.000  1.500.000  األمراض
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الربنامج الوطين لزراعة   4
  1.000.000  2.053.000  0  ألعضاءا

ات ـس التخصصـجمل  5
  900.000  997.000  0  يةـالطب

لى مركز الرقابة ع  6
  5.800.000  7.959.000  3.000.000  األغذية واألدوية

استجالب عناصر طبية   7
  4.000.000  150.000.000  0  وطبية مساعدة

  150.000.000  0  0  ارجـالج باخلـالع  8
حتسني اخلدمات الصحية   9

  400.000.000  0  0  والعالجية

  2.000.000  3.805.000  0  جهاز خدمات اإلسعاف  10
ات والتوثيق مركز املعلوم  11

  400.000  359.000  0  الصحي

معهد تنمية القوى العاملة   12
  1.700.000  560.000  0  الطبية

  213.783.000  539.146.000  0  املستشفيات التعليمية  13
املستشفيات العامة   14

  146.354.500  285.921.000  0  والقروية

 4.732.000  1.888.293.000  1.035.137.500  
  

7 

 
 

     

  8.750.000  22.483.000  0  مركز البطنان الطيب  1

2  
مستشفى الثورة التعليمي 

  5.090.000  19.674.000  0  البيضاء
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  20.000.000  38.031.000  0  مركز بنغازي الطيب  3
  7.000.000  19.520.000  0  مستشفى اجلمهورية  4

مستشفى اجلالء للجراحة   5
  واحلوادث بنغازي

0  24.500.000  6.413.000  

  3.376.000  14.050.000  0  مستشفى األطفال بنغازي  6

مستشفى النهر لطب وجراحة   7
  العيون بنغازي

0  4.572.000  1.632.000  

  2.845.000  9.800.000  0  كتوبرامستشفى السابع من   8
  10.000.000  17.000.000  0  مستشفى ابن سينا  9
  8.000.000  16.463.000  0  مركز سبها الطيب  10

مستشفى غريان املركزي   11
  التعليمي

0  13.822.000  6.000.000  

  4.000.000  16.615.000  0  مستشفي الزاوية املركزي  12
  4.250.000  16.545.000  0  مستشفى صرباتة التعليمي  13
  4.000.000  8.500.000  0  مركز عالج األورام صرباتة  14
  4.500.000  11.250.000  0  مستشفى الزهراء التخصصي  15
  22.315.000  71.750.000  0  مركز طرابلس الطيب  16
  20.000.000  46.450.000  0  مستشفى طرابلس املركزي  17
  2.275.000  6.800.000  0  مستشفى العيون  18
  5.000.000  15.210.000  0  طفالمستشفى اجلالء لأل  19
  4.250.000  17.500.000  0  مستشفى اجلالء للوالدة  20
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  3.525.000  5.700.000  0  مستشفى طب الفضاء واألعماق  21
  2.500.000  5.295.000  0  مستشفى احلروق والتجميل  22
  2.000.000  3.978.000  0  املركز الوطين ألمراض السكر  23
  10.000.000  18.770.000  0  ليممستشفى احلوادث أبو س  24

مستشفى أيب ستة لألمراض   25
  الصدرية

0  3.153.000  2.262.000  

  5.000.000  19.000.000  0  املركز الوطين للقلب تاجوراء  26
  8.000.000  16.440.000  0  مستشفى علي عمر عسكر  27
  12.000.000  19.100.000  0  مستشفى مصراتة املركزي  28
  5.000.000  10.541.000  0  عاممستشفى اخلمس ال  29
  5.100.000  10.050.000  0  مستشفى زلينت املركزي  30
  8.700.000  16.584.000  0  مستشفى اخلضراء  31



 
0  539.146.000  213.783.000  

 

7 

 

     

  3.000.000  10.907.000  0  مستشفى الوحدة درنة  32

  600.000  2.600.000  0  مستشفى القبة  33

  600.000  2.469.000  0  مستشفى التميمي  34
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  600.000  2.072.000  0  مستشفى الربدي  35

  500.000  2.500.000  0  مستشفى عمر املختار  36

مستشفى شحات لعالج الدرن   37
  واألمراض الصدرية

0  2.200.000  1.900.000  

  500.000  2.200.000  0  مستشفى سوسة  38

  5.500.000  11.577.000  0  املرج–مستشفى املرج العام   39

  500.000  1.557.000    مستشفى توكرة العقورية  40

  550.000  2.277.000  0  بيارمستشفى األ  41

فية لألمراض مستشفى الكوي  42

  الصدرية
0  6.220.000  3.000.000  

مركز جراحة املسالك البولية   43

  واألنف واألذن واحلنجرة
0  5.992.000  3.300.000  

  13.000.000  14.000.000  0  مستشفى اهلواري العام بنغازي  44
  5.000.000  5.450.000  0  مستشفى األمراض النفسية  45

46  
ة القلب ـب وجراحـز طـمرك

  يبنغاز
0  3.000.000  1.300.000  

مركز بنغازي لألشعة التشخيصية   47

  والعالجية
0  1.172.000  300.000  

  3.403.000  5.370.000  0  مركز خدمات الكلى بنغازي  48

راض السارية ـز األمـمرك  49

  )1(واملناعة 
0  2.550.000  9.200.000  

  600.000  2.116.000  0  العيادة املركزية لألسنان بنغازي  50
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  1.450.000  948.000  0  املخترب الطيب املرجعي بنغازي  51

  4.415.000  1.213.000  0  مصرف الدم بنغازي  52

  650.000  1.915.000  0  مستشفى سلوق  53

  500.000  1.713.000  0  مستشفى قمينس  54

  1.400.000  3.322.000  0  مستشفى جالو العام  55

  1.800.000  4.547.000  0  مستشفى عطية الكاسح الكفرة  56

  900.000  2.386.000  0  مستشفى تازربو  57

  518.500  2.295.000  0  مستشفى بن جواد  58

  1.600.000  4.933.000  0  مستشفى العافية هون  59

  900.000  2.648.000  0  مستشفى ودان  60

  1.791.000  6.352.000  0  مستشفى مرزق العام  61

  1.400.000  3.781.000  0  مستشفى تراغن  62

 0  122.282.000  78.677.500  
 

دينـار للمـصابني   ) 7.900.000(ملركز األمراض السارية مبلغاً قدره تتضمن خمصصات الباب الثاين       -1

  .مبرض فقدان املناعة
 

7 

 

     

  3.000.000  6.237.000  0  مستشفى أوباري  63
  1.440.000  7.186.000  0  مستشفى براك  64
  1.381.000  4.104.000  0  مستشفى برقن  65
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  1.600.000  3.850.000  0  دريإمستشفى   66
  660.000  661.000  0  مصرف الدم سبها  67
  1.800.000  4.000.000  0  مستشفى األصابعة  68
  1.800.000  7.910.000  0  الزنتانمستشفى   69
  1.500.000  2.464.000  0  مستشفى جادو  70
  5.050.000  4.329.000  0  مستشفى نالوت املركزي  71
  650.000  1.700.000  0  مستشفى احلرابة  72
  700.000  2.600.000  0  مستشفى تيجي  73
  650.000  1.900.000  0  مستشفى كاباو  74
  2.000.000  6.600.000  0  مستشفى بين وليد العام  75
  1.600.000  4.904.000  0  مستشفى يفرن العام  76
  1.210.000  5.583.000  0  مستشفى زوارة البحري  77
  1.500.000  7.000.000  0  مستشفى اجلميل العام  78
  1.250.000  6.214.000  0  مستشفى العجيالت العام  79
  1.140.000  5.575.000  0  مستشفى صرمان  80

ازي لألمراض مستشفى الر  81
  والعصبية النفسية

0  6.445.000  5.000.000  

ات ـرابلس خلدمـز طـمرك  82
  لىـالك

0  4.021.000  2.000.000  

  3.000.000  1.911.000  0  املخترب الطيب املرجعي طرابلس  83
  1.250.000  2.450.000  0  مركز خدمات األسنان طرابلس  84
  5.308.000  1.154.000  0  مصرف الدم طرابلس  85
  2.000.000  6.488.000  0  مستشفى ترهونة  86
  2.920.000  6.650.000  0  مستشفي مسالتة  87
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الج ـي لعـد القومـاملعه  88
  األورام مصراتة

0  3.851.000  2.000.000  

مستشفى مصراتة للدرن   89
  واألمراض الصدرية

0  2.580.000  1.282.000  

  800.000  2.516.000  0  مستشفى تاورغاء  90
  500.000  1.205.000  0   الداوونمستشفى  91
  1.800.000  3.599.000  0  مستشفى القره بوللي  92

 0  125.687.000  56.791.000  

7 

 

     

  1.550.000  1.663.000  0  اخلميسمستشفى سوق   93

94  
حممد اد ـفى الشهيـمستش

  املقريف
0  12.329.000  5.000.000  

  1.250.000  2.125.000  0  مستشفى الربيقة  95

  2.857.000  5.400.000  0  مستشفى غات  96

  1.800.000  3.600.000  0  مستشفى غدامس العام  97

  2.000.000  3.713.000  0  مستشفى مزدة  98

  450.000  975.000  0  ى القرياتمستشف  99

  450.000  1.137.000  0  مستشفى الشويرف  100

101  
ي ـر األسطـفى بئـمستش

  الدـمي
0  2.310.000  954.000  
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102  
 املركز التخصصي لعالج السكر

  والغدد الصماء مصراتة
0  1.350.000  1.250.000  

  1.325.000  3.350.000  0  مستشفى اجلغبوب العام  103

 0  37.952.000  18.886.000  



 
0  285.921.000  146.354.500  

 0  825.067.000  360.137.500  

8 

 

     

  20.000.000  283.522.000  0  )1(رة التربية والتعليم وزا  1
  40.000.000  3.600.458.000  0  )2(التربية والتعليم باملناطق  2

م ـة للتعليـوطنيـة الـاهليئ  3
  8.000.000  7.012.000  0  التقين والفين

4  
م التقين ـة الوطنية للتعليـاهليئ

د التقنية ـ املعاه–ينـوالف
  واملعاهد العليا

0  210.225.000  158.026.000  

اهليئة الوطنية للتعليم التقين   5
  49.360.000  253.491.000  0  املعاهد الفنية املتوسطة -والفين

  1.200.000  1.950.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  6
  2.250.000  2.522.000  0  املركز العام لتدريب املعلمني  7

ة للتربية ـة الوطنيـاللجن  8
  400.000  285.000  0  وموالثقافة والعل

  293.000  1.575.000  0   بنغازي-مركز املتفوقني  9
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مصلحة التقنيات وصيانة املرافق    10
  8.700.000  20.326.000  0  التعليمية

  800.000  -  0  مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية  11
 0  4.381.366.000  289.029.000  

  

دينار ملكافـآت  ) 9.000.000( قدره اًزارة التربية والتعليم مبلغ  تتضمن خمصصات الباب األول لو      -1
  .املفتشني التربويني

ـ          -2 دينـار  ) 40.000.000(  قـدره  اًتتضمن خمصصات الباب األول للتربية والتعليم باملناطق مبلغ
  .صص ألعضاء هيئة التدريسحمتحانات ومقابل ملكافآت جلان اال

  

9 
 

     

  8.000.000  34.827.000  0  )1(وزارة الصناعة  1
  10.000.000  38.173.000  0  )2(الصناعة باملناطق  2

اهليئة العامة للمناطق   3
  2.000.000  1.672.000  0  الصناعية

  650.000  715.000  3.000.000  املؤسسة الوطنية للتعدين  4
  2.000.000  4.500.000  3.000.000  مركز البحوث الصناعية  5

صندوق دعم الصناعات   6
  2.125.000  580.000  0  احمللية

مركز املعلومات والتوثيق   7
  500.000  439.000  0  الصناعي

 6.000.000  80.906.000  25.275.000  
  

شركة (دينار للشركات التالية)28.950.000( وقدره اًخمصصات وزارة الصناعة بالباب األول تتضمن مبلغ  -1
  ).شركة التقنيات اهلندسية -  شركة طرابلس لأللبان،لكتروناتالعامة لإلاخلضراء القابضة، الشركة 

تتضمن خمصصات الباب األول للصناعة باملناطق خمصصات املوظفني العاملني باالقتصاد باملناطق ويتم فصل   -2
  .على حماضر الفصل اليت تتم بني الوزارتنيخمصصات كل منها بناء 
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10 
 

     

  3.000.000  12.272.000  70.000  وزارة املواصالت والنقل  1
  6.500.000  39.386.000  0  املواصالت والنقل باملناطق  2

حة الطرق والنقل مصل  3
  1.800.000  3.888.000  50.000  الربي

املركز الوطين لألرصاد   4
  1.171.000  14.730.000  0  اجلوية

  12.000.000  32.128.000  20.000.000  مصلحة الطريان املدين  5

مصلحة املواين والنقل   6
  2.900.000  13.255.000  25.000.000  البحري

  1.450.000  294.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  7
  15.000.000  16.370.000  24.700.000  مصلحة املطارات  8

 69.820.000  132.323.000  43.821.000  

11 

 

     

وة احليوانية وزارة الزراعة والثر  1
  6.000.000  56.079.00  750.000  )1( والبحرية

الزراعة والثروة احليوانية   2
  5.500.000  154.300.000  500.000  والبحرية باملناطق

  600.000  5.113.000  200.000  اهليئة العامة للمياه  3
  3.000.000  63.033.000  75.000  جهاز عام الشرطة الزراعية  4

اعية مركز البحوث الزر  5
  600.000  5.730.000  40.000  واحليوانية
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روة ـة للثـة العامـاهليئ  6
  2.700.000  11.840.000  1.500.000  ةـالبحري

اء ـوث األحيـز حبـمرك  7
  700.000  1.563.000  0  ريةـالبح

مركز مقاومة اجلراد واآلفات   8
  600.000  2.920.000  21.000  الزراعية

  227.000  405.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  9

هيئة تنمية منطقة اجلبل   10
  568.000  3.574.000  0  األخضر الزراعية

  150.000  170.000  0  هيئة تنمية إنتاج احلبوب  11

ة ـة منطقـة تنميـهيئ  12
  400.000  142.000  0  ةـزان الزراعيـف

هيئة تنمية منطقة الكفرة   13
  2.250.000  5.580.000  0  والسرير الزراعية

 3.086.000  310.449.000  23.295.000  
  

ـ                -1   وقـدره  اًخمصصات وزارة الزراعة والثروة احليوانيـة والبحريـة بالبـاب األول تتـضمن مبلغ
  .دينار للمجمعات اإلنتاجية للدواجن واألبقار) 21.680.000(

  

12 

 

  
     

  85.000.000  9.460.000  0  وزارة الشؤون االجتماعية  1
  10.000.000  19.598.000  0  الشؤون االجتماعية باملناطق  2

اهليئة العامة لصندوق   3
  185.000.000  94.000.000  0  )1(التضامن االجتماعي
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ل وإعادة تأهيل ـمركز تأهي  4
  جرتور –املعاقني 

0  2.698.000  3.500.000  

مركز تأهيل وإعادة تأهيل   5
  بنغازي –املعاقني 

0  3.330.000  1.545.000  

جممع املرج للرعاية   6
  االجتماعية

0  3.500.000  1.790.000  

دار الوفاء لرعاية العجزة   7
  واملسنني

0  2.206.000  1.611.000  

مركز السواين لتأهيل وإعادة   8
  تأهيل ذوي اإلعاقة

0  11.665.000  15.000.000  

  1.150.000  1.050.000  0  االجتماعيةمركز الدراسات   9

  300.000  400.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  10

 0  147.907.000  304.896.000  
  

  .خمصصات اهليئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي متثل قيمة العجز الظاهر يف ميزانية الصندوق  -1
  

13 
  

     

1  
وزارة األوقاف الشؤون 

  الدينية
4.000.000  16.827.000  52.839.000  

  3.000.000  1.086.000  0  معهد اإلمامة واخلطابة  2

 4.000.000  17.913.000  55.839.000  
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14 

 

     

  18.000.000  75.137.000  1.500.000  وزارة اإلسكان واملرافق  1

  500.000  342.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  2

 1.500.000  75.479.000  18.500.000  
 

15 

 

     

  7.000.000  0  10.000.000  وزارة االقتصاد  1

  5.000.000  0  0  )1( وزارة االقتصاد باملناطق  2

مركز حبوث العلوم   3
  االقتصادية

15.000  159.000  260.000  

اهليئة العامة للتمليك   4
  االستثمارو

0  4.736.000  4.500.000  

  5.800.000  26.400.000  0  صندوق موازنة األسعار  5

6  
الربنامج الوطين 

للمشروعات الصغرى 
  واملتوسطة

0  2.968.000  2.800.000  

مركز املعلومات والتوثيق   7
  االقتصادي

0  261.000  750.000  
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 اإلقراضصندوق ضمان   8
  ألغراض التشغيل

0  1.180.000  900.000  

 10.015.000  35.704.000  27.010.000  
  

خمصصات الباب األول لالقتصاد باملناطق ضمن خمصصات الصناعة باملناطق والـيت سـيتم فـصل                 -1
  .خمصصات كل منها بناء على حماضر الفصل اليت تتم بني الوزارتني

  

16 

 
 

     

  5.700.000  1.258.000  0  ديوان وزارة التخطيط  1

  4.600.000  0  0  )1( التخطيط باملناطق  2

3  
املركز الوطين للمواصفات واملعايري 

  القياسية
50.000  1.692.000  3.300.000  

  400.000  1.200.000  100.000  مصلحة املساحة  4

  860.000  911.000  100.000  معهد التخطيط  5

 250.000  5.061.000  14.860.000  
  

خمصصات الباب األول للتخطيط باملناطق ضمن خمصصات املالية باملنـاطق والـيت سـيتم فـصل                  -1
  .خمصصات كل منها بناء على حماضر الفصل اليت تتم بني الوزارتني
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17 

 
     

  1.285.000.000  2.387.500.000  0  وزارة الدفاع  1

2  
اجلهاز املركزي للبحوث 

  8.800.000  87.772.000  0  والتصنيع

 0  2.475.272.000  1.293.800.000  
  

18 

 
     

1  
سر الشهداء أوزارة رعاية 

  186.450.000  2.282.000  0  )1( فقودينوامل

2  
رعاية أسر الشهداء واملفقودين 

  950.000  2.085.000  0  باملناطق

 0  4.367.000  187.400.000  
  

 )175.450.000(  وقدرهاًتتضمن مبلغسر الشهداء واملفقودين  أخمصصات الباب الثاين لوزارة رعاية        -1
  . الشهداء واملفقودين واملساعدات ألهايل وأسرلإلعاناتدينار 

  

19 
 

     

  0  0  0  وزارة النفط والغاز  1

  2.500.000.000  976.100.000  0  املؤسسة الوطنية للنفط  2

 0  976.100.000  2.500.000.000  
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20 

 
 

     

  7.650.000  2.839.647.000  1.000.000  والتأهيلوزارة العمل   1

  7.500.000  48.527.000  0  وزارة العمل والتأهيل باملناطق  2

ان اجلودة ـمركز ضم  3
  واملعايرة املهنية

0  980.000  820.000  

  1.100.000  3.420.000  800.000  املعهد الوطين لإلدارة  4

  450.000  826.000  0  مركز املعلومات والتوثيق  5

 1.800.000  2.893.400.000  17.520.000  
  

دينـار  ) 2.833.000.000( وقدره   اًمل والتأهيل تتضمن مبلغ   خمصصات الباب األول لوزارة الع      1
  .لفائض املالكات الوظيفية

21 

 

     

  646.857.000  48.000.000  0  وزارة احلكم احمللي  1

  12.000.000  188.600.000  1.500.000  جهاز احلرس البلدي  2

  1.250.000  2.404.000  110.000  مكتب إدارة املدن التارخيية  3

 1.610.000  239.004.000  660.107.000  
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22 

 

     

1  
ت االـوزارة االتص

  63.711.600  9.691.000  273.626.000  واملعلوماتية

 273.626.000  9.691.000  63.711.600  

23 

 

 

     

1  
وزارة التعليم العايل والبحث 

  العلمي
0  2.665.000  8.000.000  

  685.656.000  915.535.000  0  اجلامعات  2

اهليئة الوطنية للبحث العلمي   3

  واملراكز التابعة هلا
0  17.588.000  5.600.000  

  2.000.000  60.000.000  0  نواألساتذة املعار  4

مركز ضمان جودة واعتماد   5

  مؤسسات التعليم العايل
1.000.000  1.865.000  2.000.000  

  6.000.000  7.000.000  0  دميية الدراسات العلياأكا  6

 1.000.000  1.004.653.000  709.256.000  
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23 

 
 

     

  77.667.000  88.785.000  0  جامعة عمر املختار  1

  152.552.000  170.500.000  0  جامعة بنغازي  2

  53.083.000  50.000.000  0  جامعة سرت  3

  59.436.000  73.227.000  0  جامعة سبها  4

  42.450.000  62.630.000  0  جامعة اجلبل الغريب  5

  59.436.000  120.121.000  0  جامعة الزاوية  6

  111.126.000  174.000.000  0  جامعة طرابلس  7

  9.530.000  15.327.000  0  جامعة ناصر األممية  8

  36.882.000  66.400.000  0  جامعة مصراتة  9

  59.250.000  80.000.000  0  جامعة املرقب  10

  17.197.000  11.905.000  0  اجلامعة األمسرية  11

  7.047.000  2.640.000  0  اجلامعة املفتوحة  12

 0  915.535.000  685.656.000  
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24 

 

     

  120.000.000  10.980.000  0  وزارة الشباب والرياضة  1

  2.416.000  5.400.000  0  مركز التربية  2

 0  16.380.000  122.416.000  
  

25 

 

     

  28.000.000  58.078.000  100.000  وزارة الثقافة واتمع املدين  1

  8.000.000  7.982.000  1.000.000  هيئة دعم وتشجيع الصحافة  2

  44.500.000  37.000.000  1.250.000  اهليئة العامة لإلذاعات الليبية  3

  3.800.000  3.082.000  50.000  وكالة األنباء الليبية  4

5  
–املركز العام لإلذاعات املوجهة 

  راديو ليبيا
0  2.219.000  1.233.000  

  6.000.000  2.651.000  0  مركز املدينة للوسائط املتعددة  6

7  
مركز اإلعالم اجلديد للتطوير 

  والتدريب
42.000  4.727.000  7.000.000  

  32.455.000  14.500.000  0  الشركة العامة للورق والطباعة  8

 2.442.000  130.239.000  130.988.000  
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26 

 

     

1  
وزارة الكهرباء والطاقات 

  املتجددة
0  1.000.000  819.000  

2  
ت اجلهاز التنفيذي للطاقا

  1.500.000  1.007.000  0  املتجددة

 0  2.007.000  2.319.000  
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  .م2012لسنة ) 27(قانون رقم 
  بشأن تعديل بعض أحكام

  .م2012لسنة ) 7(القانون رقم 
  الليبية ز املخابراتابشأن إنشاء جه

  
 

 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف على بيان انتصار ثورة السابع عشر من -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .لمجلسلوعلى الالئحة الداخلية  -
  .النظام األساسي لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقتوعلى  -
  .بشأن إنشاء جهاز املخابرات الليبية. م2012 لسنة 7وعلى القانون رقم  -
 1996لعام  ) 9( بشأن تعديل القانون رقم      1369لسنة  ) 8(ن رقم   وعلى القانو  -

  .بتقرير حكم بشأن منتسيب اهليئات النظامية
  . بشأن تقاعد العسكريني1974لسنة ) 43(وعلى القانون رقم  -
  . بإصدار قانون عالقات العمل2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -
  . بشأن مرتبات اهليئات النظامية2011 لعام 37وعلى قرار جملس الوزراء رقم  -
 بشأن حل جهـازي     2011لسنة  ) 17(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .األمن الداخلي واخلارجي
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بشأن إنشاء اهليئـة    . م2011 لسنة   53وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -
  .الوطنية لألمن القومي

 بـشأن أيلولـة   2011لـسنة  ) 134(قم  وعلى قرار الس الوطين االنتقايل ر      -
  .ممتلكات جهاز األمن اخلارجي املنحل إىل جهاز املخابرات

 بتقرير بعض األحكام يف شـأن مرتبـات         2012لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم     -
  .العسكريني وتقاعدهم

) 1/3( رقـم    هوبناء على ما عرضه السيد رئيس جهاز املخابرات الليبية يف كتاب           -
  .م2012-3-13بتاريخ 

 

1 

  -:تضاف إىل املادة الثالثة فقرة جديدة جيرى نصها على النحو التايل
التعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة يف تأمني طائرات وركاب اخلطوط اجلوية           

  .املدنية والسفن التجارية والسياحية
2 

  -: على النحو التايل حبيث يكونةيعدل نص املادة الثامنة عشر
لوظيفة اليت يتم التعـيني     ليكون التعيني ألول مرة يف أول مربوط الدرجة املقررة          

عليها ويصدر رئيس جهاز املخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكـادر             
  .والعكسباجلهاز املدين إىل الكادر العسكري 
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3 

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

 

–– 

 

  .صدر يف طرابلس يوم اخلميس
  . م19/4/2012:بتاريخ

  



  277     رقم الصفحة                                                                                    5عــدد 

 

 

72012 

1 
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72012 

2 
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  .م2012لسنة ) 28(قانون رقم 
  .م2012لسنة ) 4(بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بشأن انتخاب املؤمتر الوطني
 

 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .مجلسللوعلى الالئحة الداخلية  -
  .النظام األساسي لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقتوعلى  -
  .ة العليا لالنتخاباتبشأن املفوضي. م2012 لسنة 3وعلى القانون رقم  -
  .بشأن انتخاب املؤمتر الوطين العام. م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -
 بشأن اللجنـة    .م2011لسنة  ) 180(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .العليا لإلعداد لالنتخابات
 بتـاريخ  اءـ الثالث يوموعلى ما أقره الس الوطين االنتقايل يف اجتماعه املنعقد           -

  .م17/4/2012 املوافق . هـ1433 األوىل ى مجاد25

 

1 

. م2012لـسنة  ) 4(من القانون رقـم    ) 32(  نييعدل نص املادة الثانية والثالث    
  -:بشأن انتخاب املؤمتر الوطين العام ليكون نصها على النحو التايل

ئية الواقع يف نطاق اختصاصها مركـز       خيتص قاضي األمور الوقتية باحملكمة اجلز     
التسجيل أو االقتراع بالنظر يف كافة الطعون املتعلقة بالعملية االنتخابيـة برمتـها،             
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ـ   الطعن يف حبر مدة ال جتاوز مثـان        وعلى القاضي اجلزئي إصدار قراره يف       ني وأربع
  .ساعة

ـ           ة أو مـن   ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس احملكمة االبتدائي
  .يفوضه خالل مخسة أيام من تاريخ صدور القرار دون حاجة إلعالنه

ويتم الفصل يف االستئناف يف جلسة واحدة وعلى ضوء مـا قـدم معـه مـن                 
مستندات خالل مخسة أيام من تاريخ االستئناف ويكون احلكم الصادر يف االستئناف  

  .باتاً ويتعني على املفوضية تنفيذه
2 

. م2012لـسنة   ) 4(ادة الواحدة واألربعون املتكررة يف القانون رقم        تسمى امل 
  ).املادة الواحدة واألربعون مكرر(بشأن انتخاب املؤمتر الوطين العام 

3 

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

  
  

 

–  

  .صدر يف طرابلس يوم الثالثاء
  .م17/4/2012:بتاريخ
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  . م2012لسنة ) 29(قانون رقم 
  بشأن تنظيم األحزاب السياسية 

 

 

  .وتعديله. م2011غسطس  أ3على اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف  -
 .وعلى القانون املدين -
 .نون املرافعات املدنية والتجاريةوعلى قا -
 .وعلى قانون العقوبات والقوانني املكملة له -
 .وعلى قانون احملكمة العليا -
 .التهوتعدي. م6/2006وعلى قانون نظام القضاء رقم  -
 .هتوتعديال. م88/1971وعلى قانون القضاء اإلداري رقم  -
 .ر الوطين العامبشأن انتخابات املؤمت .م4/2012وعلى القانون رقم  -
بشأن حتديد وتطبيق ضوابط ومعـايري الرتاهـة        . م192/2011وعلى القرار رقم     -

 .والوطنية
وعلى مـا ورد يف اجتمـاع الـس الـوطين االنتقـايل املؤقـت بتـاريخ                  -

 .م2012/بريلأ/24

 

1 

 وكل إشارة إىل وحـدة تعـين        )جلنة شؤون األحزاب  (كل إشارة إىل جلنة تعين      
  .)وحدة املراقبة واملراجعة املالية(
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2 

ـ  ،و كل تنظيم سياسي   ـزب ه ـاحل ـ  ـ يتأل اق بـني مجاعـة مـن       ـف باتف
ـ      ،يؤسس وفقاً ألحكام هذا القانون    ،الليبيني ائل ـ ويدير نشاطه بشكل علين بالوس

تحقيق برامج حمـددة   ل،اة السياسيةـة يف احلي ـالسلمية والدميقراطية دف املسامه   
ـ  ـة واالقتصادي ـق بالشؤون السياسي  ـومعلنة تتعل  ـ  ـة واالجتماعي ة ـة والثقافي

ابات ـة يف مسؤوليات احلكم وتداول السلطة وفقاً لقانون االنتخ        ـبقصد املشارك 
  .العامة

3 

 إليهـا وفقـاً   بواطنني الليبيني حق تأسيس األحزاب السياسية واالنتـسا    ـللم
 وال جيوز للمواطن أن يكون عضواً يف أكثر مـن حـزب يف              ،ا القانون ألحكام هذ 
  .الوقت ذاته

4 

تسهم األحزاب السياسية يف حتقيق التقدم السياسي واالجتماعي واالقتـصادي          
  .توعية املواطنني ومتثيلهم سياسياوالثقايف وتعمل على 

5 

 

  .أن يكون لييب اجلنسية متمتعاً بكامل األهلية القانونية -1
 .أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من عمره -2
 .أن يكون متمتعاً حبقوقه السياسية واملدنية -3
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6 

حيظر على منتسيب اهليئات العسكرية واهليئات املدنية النظامية وأعضاء اهليئـات           
  .حزب سياسي االنتماء إىل أي ةالقضائي

7 

ون ويضمن القانون محاية احلـزب      ـام القان ـ أم ةـ متساوي زابـع األح ـمجي
  .وشرعيته

8 

 

أال تتعارض مبادئه وأهدافه وبراجمه ووسائله مع املبادئ املقـررة يف اإلعـالن              -1
  .الدستوري

  .اًعضو) 250( املؤسسني عن أال يقل عدد األعضاء -2
  .عالنية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر متويله -3
4-أال يكون امتداداً أو فرعاً حلزب سياسي غري لييب، أو مرتبطاً به تنظيميا .  
  . أن يكون له نظام أساسي وبرنامج عمل سياسي-5

9 

 

  .به عسكرية أو املساعدة يف إقامتها إقامة تشكيالت عسكرية أو ش-1
  . استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه-2
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 أن تتضمن براجمه أو نشراته أو مطبوعاته ما حيرض على العنف أو الكراهية أو               -3
  .الفتنة

 تداول أو نشر أي فكر خمالف للشريعة اإلسـالمية أو يـدعو إىل االسـتبداد                -4
  .السياسي

10 



 

 النظر يف طلبات تسجيل األحزاب وفحص وثائقها؛ للتأكد من خلوها مما قـد              -1
خيالف الشروط املنصوص عليها يف املادة الثامنة من هذا القـانون وإصـدار             

  .القرارات املسببة بشأا
  . إصدار التصريح القانوين لألحزاب اليت يتم املوافقة على تسجيلها-2

11 

يتقدم احلزب الراغب يف احلصول على التصريح القانوين مبمارسة العمل السياسي     
  :بطلب إىل اللجنة ويتضمن ما يلي

 طلب تسجيل موثق من أحد حمرري العقود وموقع من رئيس احلزب ومخـسني              -1
أعضائه املؤسسني على األقل ممن تكون إقامته االعتيادية يف ليبيـا،           عضواً من   

  .وأن يكون قد أمت إحدى وعشرين سنة ميالدية
  . قائمة بأمساء املؤسسني وأرقام هويام الشخصية-2
  . النظام األساسي للحزب-3
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  . املوطن القانوين للحزب-4
  . عينة من الشعارات والرموز اليت يستخدمها احلزب-5

12 

 

، ووصف شـعاراته    )واالسم املختصر إن وجد   (زب  ـل للح ـم الكام ـ االس -1
  .وزهـورم

  . املوطن القانوين للحزب-2
  . أهداف احلزب-3
 شروط اكتساب العضوية يف احلزب وفقداا وإسقاطها وحاالت االنـسحاب           -4

  .التلقائي
  .زب وواجباته حقوق عضو احل-5
  . اهليكل التنظيمي للحزب-6
  . آليات اختيار اهليئات القيادية وصالحياا ووسائل متابعة أعماهلا وحماسبتها-7
  . تسمية أعضاء اهليئات القيادية-8
  . مصادر التمويل وطرق الصرف املايل-9

  . آليات الرقابة الداخلية يف احلزب-10
  . إجراءات تعديل النظام األساسي-11
  . أحكام وقف نشاط احلزب وإعادة تنظيمه أو إاء عمله-12
  . أية أحكام أخرى مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون-13
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13 

 جيب أال يتطابق اسم احلزب وشعاره ورمزه مع أمساء وشعارات ورموز أحزاب             -1
  .قائمة أو أحزاب مل ميض على حلها ثالث سنوات

  .وز وشعارات احلزب بدون إذن منه ال جيوز استخدام رم-2
14 

 تقرر اللجنة املوافقة على تسجيل احلزب بعد فحص وثائقه والتأكد من عـدم              -1
مـن هـذا    ) 11،12(تضمنها ما مينع من ذلك وفق ما تنص عليه املادتـان            

القانون، وتسلم اللجنة احلزب طالب التسجيل قرار املوافقة خالل مخسة أيام           
دمي الطلب، ويعد عدم البت يف الطلب بانتهاء املـدة املـذكورة            من تاريخ تق  

  .مبثابة املوافقة على التأسيس

تسلم اللجنة احلزب شهادة رمسية بتسجيله أو بعدم البت يف طلب تسجيله بعـد        
انتهاء األجل ختوله فيها ممارسة العمل السياسي العلين لتحقيق أهدافه اليت ينص عليها  

  . يتعارض مع أحكام هذا القانوننظامه األساسي ومبا ال
زب كتاباً توضـح فيـه      ـة احل ـم اللجن ـل تسل ـة رفض التسجي  ـ يف حال  -2

  .ضـأسباب الرف
 حيق للحزب الطعن يف قرار رفض التسجيل خالل مخسة أيام من تاريخ تـسلمه         -3

أمام هيئة قضائية تشكلها احملكمة العليا هلذا الغرض خالل مخسة أيـام مـن              
 وعلى احملكمة أن تبت يف الطعن خالل مخسة عشر يوماً مـن             تاريخ صدوره، 

  .تاريخ رفع الطعن
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15 

ـ      جيب على احلزب أن      -1 ها علـى نظامـه     يعرض على اللجنة أية تعديالت جيري
  .اء التعديلـهاألساسي يف غضون عشرة أيام من إن

  . يستمر العمل بالنظام األساسي إىل حني اعتماد التعديالت-2
16 



 

  . صدور قرار اللجنة باملوافقة على التأسيس-1
  .ائي من احملكمة بإلغاء قرار رفض التسجيلـه صدور حكم ن-2
  . يف مجيع األحوال تنشر الوثائق املتعلقة بتأسيس احلزب-3

17 

 

  . اشتراكات أعضائه-1
  . الدعم املخصص من الدولة-2
 حصيلة عائد استثمار أمواله يف ااالت غري التجارية الـيت حيـددها نظامـه               -3

األساسي، وال يعد من األوجه التجارية يف حكم هذه الفقرة استثمار أمـوال             
  .احلزب يف جماالت اإلعالم والتثقيف

  .هلبات والتربعات غري املشروطة ا-4
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18 

جيب أن يدار نشاط احلزب بأموال وطنية مشروعة املصدر وحيظر عليـه قبـول           
  -:أموال من املصادر اآلتية

حكومة، كيانات سياسية، مجعيـات أهليـة،        ( أية جهة غري ليبية سواء كانت        -1
  ).أفراد، شركات

  .ا القانونمح بـهليبية حكومية ما عدا اليت يس أية جهة -2
  . أية شركات أو مشروعات تؤول ملكيتها كليا أو جزئيا للحكومة-3

19 

 اللجنة وحدة للمراقبة واملراجعة املاليـة ختـتص مبراجعـة حـسابات             تنشأ يف 
 وعلـى   ، والتأكد من التزامها بالشروط املنصوص عليها يف هذا القانون         ،األحزاب

  .ية للمندوبني الذين تكلفهم الوحدة بأعمال املراجعة املاليةاحلزب إتاحة سجالته املال
20 

تدعم الدولة األحزاب السياسية املرخص هلا مبزاولة النـشاط الـسياسي طبقـاً         
  : وفقاً لآليت،ألحكام هذا القانون

 من الدعم توزع على كافة األحزاب السياسية املسجلة وفقاً ألحكام هذا   50% -1
  .ساويالقانون بالت

 الباقية توزع على األحزاب السياسية املسجلة وفقاً ألحكام هذا القانون           50% -2
حبسب النسبة اليت حيصل عليها احلزب من أصوات الناخبني بشرط أال تقـل             

  .%3عن 
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 ،يرصد يف امليزانية العامة للدولة املبلغ اإلمجايل املخصص لدعم األحزاب السياسية   
ذا القانون ضوابط وإجراءات صرف هذا الدعم وكل ما         وحتدد الالئحة التنفيذية هل   

  .يتعلق به من أحكام
21 

 وأمام مجيع اجلهات احلكومية وغـري       ،رئيس احلزب هو الذي ميثله أمام القضاء      
ه مـن   وله أن يعني من خيتار بامسه ويف مواجهة الغري وهو املتحدث الرمسي  ،احلكومية

عنه بدالًأعضاء احلزب متحدثاً رمسيا .  
22 

 

  .بوقف نشاطه إذا صدر حكم قضائي -1
عدم تقدمي احلزب تقريره السنوي عن حـسابه اخلتـامي املتـضمن مـوارده               -2

  .ومصروفاته إىل الوحدة
3-إذا أوقف احلزب نشاطه اختياريا .  

23 

أن يودع احلزب أمواله يف أحد املصارف الليبية، وال جيوز صرف أمـوال             جيب   -1
 طبقاً للقواعد واإلجـراءات الـيت   هاحلزب إال على األنشطة اليت حتقق أهداف     

  .يتضمنها نظامه األساسي
على احلزب أن ميسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومـصروفاته            -2

سي، وعليه أن يرفع    ة التنفيذية ونظامه األسا   طبقاً للقواعد اليت حتددها الالئح    
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 على أن ينشر هـذا التقريـر يف    ، عن حسابه اخلتامي إىل اللجنة     تقريراً سنويا 
  .وسائل اإلعالم املختلفة

24 

 - طالعها على التقرير السنوي عن احلساب اخلتـامي للحـزب        ا بعد   -للجنة -1
 ؛فاتهوزب ومستنداته وإيراداته ومصر   القيام باملراجعة والتفتيش على دفاتر احل     

  .ات وأوجه الصرفادللتحقق من مشروعية اإلير
2- أن تقدم صورة ىقيام بأعمال املراجعة والتفتيش، عللل  تعني اللجنة حماسباً قانونيا 

  .من تقرير احملاسب القانوين إىل احلزب املعين
تائج اليت يتم التوصـل     ة واحملاسب القانوين احملافظة على سرية الن      ـعلى اللجن  -3

إليها إال يف حالة اكتشاف خمالفة تستدعي العرض على احملكمة وفقـاً هلـذا              
  .القانون

25 

على احلزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويـتم قيـد هـذه              
  .املمتلكات يف سجل متسكه الوحدة

26 

 معرض تطبيـق أحكـام قـانون        ة يف أموال احلزب يف حكم األموال العام     تعد  
كما يعد القائمون على شؤون احلزب والعاملون فيه        ،  العقوبات والقوانني املكملة له   

  .يف حكم املوظفني العموميني يف معرض تطبيق أحكام هذه املادة



  291     رقم الصفحة                                                                                    5عــدد 

27 

يف غري حاالت التلبس ال جيوز مراقبة أو تفتيش أو مصادرة مقـرات احلـزب               
ته من إجـراءات  ذضائي، وعلى النيابة العامة إخطار اللجنة مبا اخت ووثائقه إال بقرار ق   

وأربعني ساعةخالل مثان . 

28 

 رائه ومواقفه وحتقيق  آب احلق يف امتالك وسائل إعالم خاصة به للتعبري عن           زللح
 وله احلق يف حصة متساوية مع      ، وفقاً للمبادئ الدستورية والتشريعات النافذة     أهدافه

حزاب العاملة يف استخدام وسائل اإلعالم اململوكة للمجتمع، وتبني الالئحة          باقي األ 
  .التنفيذية القواعد املنظمة لذلك

29 

 

  .رر حل نفسه اختيارياإذا ق -1
  .إذا مت حله مبوجب حكم قضائي -2
زب قائم ويف هذه احلالة فإن احلـزب  حإذا اندمج يف حزب جديد أو انضم إىل     -3

اجلديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على احلزب املنحل مـن التزامـات              
  .ومسئوليات جتاه الغري وإليه تؤول كامل ممتلكاته

مـن هـذا   ) 8م/2ف(دد اإلمجايل ألعضائه عن احلد املقـرر يف   ـإذا نقص الع   -4
  .القانون
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30 

جيوز حل احلزب أو     تياري أو االندماج أو االنضمام ال     يف غري حاالت احلل االخ    
وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إال بقرار قضائي بناء على طلب مـسبب    
يتقدم به رئيس اللجنة إىل احملكمة املختصة حلل احلزب وتصفية أمواله وذلك يف حال     

ذا القانون من شروط التأسيس أو إخالله بأي من أحكام هفقدان احلزب أيا.  
31 

لرئيس اللجنة أن يطلب من احملكمة املختصة وبصفة مستعجلة وقـف نـشاط             
 وجيب علـى    ،احلزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إىل حني الفصل يف طلب احلل            

  . من تاريخ تقدمي الطلباحملكمة أن تفصل يف هذا الطلب خالل مخسة عشر يوماً
32 

محكمة قبـل  لل و، من تاريخ تقدميه  احلل خالل ثالثني يوماً   جيب الفصل يف طلب     
الفصل فيه توجيه إنذار إىل احلزب بإزالة أي خمالفة ألحكام هذا القانون خالل أجل              

 من حل احلزب على معاقبة مرتكبـها        الً فإذا أزيلت املخالفة اقتصر األمر بد      ،حمدد
  .لف دينارأ تزيد على مخسني الف دينار والآتقل عن عشرة  بغرامة  ال

33 

  .وينشر يف اجلريدة الرمسية، ذا القانون من تاريخ صدورهـهيعمل ب
  

 

–  

  :صدر يف طرابلس بتاريخ
  .هـ1433/ اآلخرةىاحلادي عشر من مجاد: األربعاء
  .م2012/مايو/02:املوافق
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  .م2012لسنة ) 30(قانون رقم 
   الكيانات السياسيةبشأن ضوابط

 

 

  .م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري الصادر يف -
  .وعلى الالئحة الداخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 بـشأن إنـشاء     .م2011لسنة  ) 180(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .إلعداد لالنتخاباتاللجنة العليا ل
  .بشأن انتخاب املؤمتر الوطين العام. م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات. م2012لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن أحكام اجلنسية الليبية. م2010 لسنة 24وعلى القانون رقم  -
 بتاريخ   يوم الثالثاء  ايل يف اجتماعه املنعقد   ـاالنتقره الس الوطين    ـوعلى ما أق   -

  .م24/4/2012املوافق . هـ1433 الثاين ى مجاد2

 

1 

املقصود بالكيان السياسي يف هذا القانون عدد من األفراد ينتظمـون يف شـكل      
ؤمتر الوطين  تالف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض املشاركة يف انتخابات امل        ئجتمع أو ا  

العام وحتمل مسئولية احلكم عرب التمثيل السياسي يف عملية التداول السلمي للسلطة        
  .  وفقاً ملا هو مقرر يف اإلعالن الدستوري، وحىت قيام الشرعية االنتخابية يف ليبيا
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2 

لغرض مشاركة الكيان السياسي يف انتخابات املؤمتر الوطين العام جيب أن يوثـق         
 أحد حمرري العقود املعتمدين على أن ال يقل عدد األعضاء املنتسبني إليه عـن               لدى

ن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية مـن اإلدارة املركزيـة            أمائة عضو و  
للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تفيد عدم منح االسم والرمز لكيـان سياسـي          

  .آخر
3 



  

  . من عمرهة الثامنة عشرمتأن يكون قد أ -1
  .أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية -2
د إليه  أن أال يكون حمكوماً بعقوبة جناية أو جنحة خملة بالشرف ما مل يكن قد ر               -3

  .اعتباره
أن أال يكون من منتسيب اهليئات العسكرية أو اهليئات املدنية النظامية أو مـن               -4

  .أعضاء اهليئات القضائية
  .أن أال يكون منتسباً إىل كيان سياسي آخر -5

4 

كل الكيانات السياسية متساوية أمام القانون ومتارس عملها ونـشاطها وتنفيـذ     
  . وبالوسائل السلميةبراجمها بشكل علين
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5 

جيب أن تدار أعمال الكيانات السياسية بأموال وطنية وحيظر عليها قبول أموال            
 كان نوعها أو مصدرها وعليها أن تعلن عن مصادر          من مصادر أو جهات أجنبية أياً     

  .متويلها
6 

رقي أو لغوي    السياسي على أساسي قبلي أو جهوي أو ع         الكيان ال جيوز أن يقوم   
  .أو أن تتعارض مبادئه وأهدافه وبراجمه مع نصوص اإلعالن الدستوري

7 

ياسي أجنيب أو مرتبطا ال جيوز أن يكون الكيان السياسي امتداداً أو فرعاً لكيان س 
به تنظيميا.  

8 

حيظر على الكيان السياسي إقامة تشكيالت عـسكرية أو شـبه عـسكرية أو              
  .ة فيها أو املسامهة يف إقامتهااملساعد

9 

 ، أو التلويح باستخدامه،حيظر على الكيان السياسي استخدام العنف بكل أشكاله      
أو التهديد به أو التحريض عليه، كما حيظر عليه أن تتضمن براجمـه أو نـشراته أو          

من ذلكمطبوعاته أو رموزه أيا .  
10 

انات السياسية لدى جلان الدوائر االنتخابية الرئيسة،       تقدم إجراءات اعتماد الكي   
  .ويبت فيها خالل يومني، وبعد انقضاء امليعاد دون البت فيها اعتماداً
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ويتظلم من قرارات اللجان املشار إليها يف الفقرة األوىل أمام احملكمة اجلزئية اليت             
     ا الكيان السياسي وذلك خالل مثانيخ صدور القـرار     ساعة من تار   ني وأربع بدائر

   وأربعني ساعة، ويطعن يف القرار الصادر يف الـتظلم أمـام            ويفصل فيه خالل مثان 
   ـ          احملكمة االبتدائية خالل مثان ني ت وأربعني ساعة ويفصل فيه بقرار ائي خـالل اثن
  .وسبعني ساعة من تاريخ رفعه

  . إجراءات التظلم والطعن من الرسوم القضائيةفىتع -

11 

 وعلى اجلهـات    ،ل ذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية         يعم
  .املعنية تنفيذه

  
  

 

–  

  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء
  .هـ1433 الثاين ىمن مجاد الثاين 
  .م24/4/2012: املوافق
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