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  .م2012لسنة ) 2(قانون رقم 
  جتريم احلزبيةبشأن 

 

 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011)) أغسطس ((3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس -
  .م2012-1-4اجتماع الس املنعقد بتاريخ األربعاء املوافق وعلى ما ورد يف  -

 

 

ه مـع   ـأن جترمي احلزبية لتعارض   ـبش. م1972 لسنة   17ون رقم   ـي القان ـلغي
  . فرباير17داف ثورة ـأه

 

ـهذا القان ـل ب ـعمي    على كل  ا خيالفه و  ـي كل م  ـلغون من تاريخ صدوره وي
ة واالس احمللية   ـة االنتقالي ـبلغ به احلكوم  ون وي ـذ هذا القان  ـا خيصه تنفي  ـفيم
المـنشر يف وسائل اإلعوي.  

 

   

  صدر يف طرابلس يوم األربعاء
  .م4/1/2012بتاريخ 
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   ميالدي2012لسنة ) 7(قانون رقم 
  لليبيةبشأن إنشاء جهاز املخابرات ا

 

 

  .م2011 فرباير 22 على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف -
 .م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
 . وعلى الالئحة الداخلية للمجلس-
 . النظام األساسي لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت-
ـ  17ورة  ـار ث ـان انتص ـلى بي ـالع ع ـ االط دـ بع - ادر يف  ـرباير الـص  ـ ف

  .ميالدية 22/02/2011
 هجريـة املوافـق     1432 رمـضان    3 وعلى اإلعالن الدسـتوري الـصادر يف         -

  . ميالدية03/8/2011
  . بشأن هيئة أمن اجلمهورية1976 لسنة 75وعلى القانون رقم  -
 1996للعـام  ) 9(ل القانون رقم  بشأن تعدي 1369  لسنة )8( وعلى القانون رقم     -

  .بتقرير حكم بشأن منتسيب اهليئات النظامية
 بشأن نقل تبعية جهـاز األمـن   2005لعام ) 19( وعلى قرار جملس الوزراء رقم      -

  .اخلارجي إىل وزارة اخلارجية
  . بشأن تقاعد العسكريني1974لسنة ) 43( وعلى القانون رقم -
  .بشأن الضمان االجتماعي 1980لسنة ) 13( وعلى قانون رقم -
  . بإصدار قانون عالقات العمل2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم -
  . بشأن مرتبات اهليئات النظامية2011 لسنة 37 وعلى قرار جملس الوزراء رقم -
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 بشأن حل جهـازي     2011لسنة  ) 17( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -
  .األمن الداخلي واخلارجي

  مـايو  15 الـصادر يف     2011 لسنة   53قرار الس الوطين االنتقايل رقم       وعلى   -
  . بشأن إنشاء اهليئة الوطنية لألمن القومي2011 لسنة

 بشأن أيلولة ممتلكات 2011لسنة ) 134(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -
 .جهاز األمن اخلارجي املنحل إىل اهليئة الوطنية لألمن القومي

 . بشأن ديوان احملاسبة2011 لسنة 119قرار الس الوطين االنتقايل رقم وعلى  -
 بتقرير بعض األحكـام يف شـأن مرتبـات         2012لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم     -

 .العسكريني وتقاعدهم
 .رئيس جهاز املخابرات الليبية: وبناًء على ما عرضه السيد -
  . م06/2/2012 االثنني املوافق وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ -

 

 

 

  : اآلتية املعاين املقابلة هلاباملصطلحاتيف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 
 :جهاز املخابرات الليبية.  

 :رئيس جهاز املخابرات الليبية.  
 :   ذا الق انون وغريهم من العـاملني باجلهـاز  شاغلوا الوظائف 

بشأن عالقات العمـل املـبني يف هـذا          2010/ 12اخلاضعني ألحكام القانون رقم     
  .القانون

 :منتسب اجلهاز.  
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 :       املرتب األساسي وحيسب على أساس أول مربوط الدرجة اليت يـشغلها
  .رقية اليت استحقت لهاملوظف مضافاً إليه العالوات السنوية والتشجيعية وعالوات الت

 :   املرتب األساسي مضافاً إليه البدالت واملزايا املاليـة األخـرى
  .املستحقة مبوجب هذا القانون واللوائح الصادرة مبقتضاه

 

 

1 

خابرات الليبية تكـون لـه الشخـصية        ينشأ جهاز مدين نظامي يسمى جهاز امل      
  .االعتبارية، ويلحق برئاسة الدولة

2 

يتكون اجلهاز من إدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختـصاصاا      
  .قرار من رئيس اجلهاز

3 

 

  .افظة عليها من التسربمحاية أسرار ليبيا واحمل -1
 .مقاومة نشاط املخابرات األجنبية ضد أمن وسالمة الدولة الليبية -2
 .مراقبة اجلهات األجنبية سواء أفراداً أو مؤسسات اعتبارية -3
 .متابعة النشاط املشبوه واملعادي ألمن ليبيا -4
 .القيام بأعمال املخابرات املعاكسة -5
 .لليبية باخلارجالعمل على تأمني املصاحل ا -6
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التصدي لألنشطة املعادية اليت تقوم ا الدول واملنظمات وتـستهدف اهلويـة             -7
 .الوطنية والقيم ومبادئ اتمع

كشف االستراتيجيات واملخططات املعادية اليت تـستهدف زعزعـة األمـن            -8
 .واالستقرار والوحدة الوطنية

 .ملنظمةمكافحة الشبكات اإلرهابية ومنظمات اجلرمية ا -9
تأمني وسائل االتصال وشبكات املعلومات الدولية مـن االختـراق أو مـن            -10

 .استغالهلا يف أنشطة هدامة
رصد ومجع املعلومات عن التحالفات العسكرية واألمنية بني دول املنطقة فيما            -11

 .بينها أو مع قوى خارجية أخرى
ختلفـة ويف القـضايا   إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات يف اـاالت امل        -12

 .اإلستراتيجية واحليوية
 .مرافقة الوفود الرمسية ومتابعة املؤمترات الدولية باخلارج -13
محاية ومرافقة الشخصيات اهلامة الوافدة إىل ليبيا وكذلك محاية مقـارهم إىل             -14

 .حني مغادرم للبالد
 . اخلارجيةمرافقة وتأمني رئيس الدولة والشخصيات اهلامة يف الرحالت -15
حتذير أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة من أي خطر داخلي أو خارجي قد             -16

يهدد أمن وسيادة البالد أو أي جزء منها، سواء كانت يف صورة حـرب أو               
غزو أو حصار أو عمل خترييب أو كارثة طبيعية أو بيئيـة أو يهـدد سـالمة             

نسيجها االجتماعي وذلك اقتصادها أو أمنها الغذائي أو نظامها الدميقراطي أو  
 .لبث روح الطمأنينة بني مواطنيها

 .ما يستجد من مهام ذات صلة بطبيعة عمل اجلهاز واألغراض املنشأ من أجلها -17
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4 

على مجيع اجلهات واهليئات واملؤسسات العامة والشركات وغريها، التعاون مع          
  .املمنوحة له قانوناًاجلهاز مبا ميكنه من أداء عمله ويف حدود االختصاصات 

 

 
 

5 

يتشكل اجلهاز من رئيس وعدد من النواب وعدد من املدراء وعدد كاف مـن              
  .األعضاء واألفراد واملوظفني

6 

يعني رئيس اجلهاز بدرجة وزير ونوابه بدرجة وكيل وزارة ويـصدر بتـسميتهم       
  .رار من رئاسة الدولةق

7 

يعني املدراء ومن يف حكمهم وسائر األعضاء والعاملني يف اجلهـاز بقـرار مـن         
  .الرئيس، وحيدد هلم كادر وظيفي قيادي خاص م

8 

يتوىل رئيس اجلهاز إدارته وتصريف شئونه، وله يف سبيل ذلك سـلطة إصـدار              
  .يق أغراضه طبقاً ألحكام هذا القانونالقرارات واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحق

ويصدر قراراً بتحديد اختصاصات النواب واملدراء، وله أن يفـوض يف بعـض             
اختصاصاته أحد نوابه أو أحد املدراء، كما جيوز له أن يعهد إىل أي موظـف مـن                 
موظفي اجلهاز ببعض اختصاصاته يف مهمة حمددة، وحيل حمله عند غيابـه أو خلـو               

  .واب فأقدم املدراءمنصبه أقدم الن
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9 

يتوىل رئيس اجلهاز متثيله أمام القضاء ويف صالته بالغري، وجيب على اجلهات املعنية             
  .أن تدعو رئيس اجلهاز حلضور أية جلسة تعقدها ملناقشة املسائل املتعلقة باألمن الوطين

10 

ن اجلهـاز مـن     على رئيس اجلهاز اختاذ اإلجراءات وإصدار التعليمات اليت متك        
ممارسة نشاطه وتكفل سرية أعماله، وال جيوز له اإلدالء بأية معلومات عن نـشاطه              

  .السري إال بإذن من رئاسة الدولة
11 

يكون رئيس اجلهاز مسئوالً أمام رئيس الدولة عن نـشاطه وأعمالـه وحتقيـق              
  .أغراضه طبقاً ألحكام هذا القانون

12 

 – ضـباط الـصف      –الضباط  (ي للجهاز من ثالثة فئات      يتكون الكادر الوظيف  
  ).املوظفني املدنيني

  

  .وظائف املدراء العامني واملدراء -1
 .وظائف رؤساء األقسام واملكاتب -2
 .وظائف الفنيني والعاملني -3

13 

ا القانون يف تنظيم كـادره      املرفقني ذ ) 2(واجلدول  ) 1(يتقيد اجلهاز باجلدول    
الوظيفي من حيث الرتب والدرجات الوظيفية واحلد األدىن املقرر للترقية من درجة            

  .إىل درجة أو من رتبة إىل رتبة
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14 

  

  

  .لواء -1
 .عميد -2
 .عقيد -3
 .مقدم -4
 .رائد -5
 .نقيب -6
 .ولمالزم أ -7
 .مالزم -8

  
  .نائب ضابط -1
 .مساعد ضابط أول -2
 .مساعد ضابط -3
 .رئيس عرفاء أول -4
 .رئيس عرفاء -5
 .عريف -6
 .نائب عريف -7
 ).نفر(فرد  -8
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15 

1  

أن يكون متمتعاً باجلنسية الليبية ومن أبوين متمتعني ذه اجلنسية عن غري طريق              -أ
  .التجنس

أال يكون متزوجاً من أجنبية، وجيوز اإلعفاء من هذا الشرط بقرار من رئـيس               -ب
اهليئة إذا كانت الزوجة متمتعة جبنسية إحدى الدول العربية وتعترب الزوجة يف            

ويها أو كالمها من أصل غري عريب واكتـسب         حكم األجنبية إذا كان أحد أب     
 .اجلنسية الليبية بطريق التجنس

 .أن يكون حممود السرية والسلوك -ت
أال يكون قد حكم عليه يف جناية أو جنحة خملة بالشرف، ولو كان قد رد إليه                 -ث

 .اعتباره يف احلالتني
 .ابقةأال يكون قد صدر ضده قرار تأدييب ائي بالعزل من وظيفته الس -ج
 .أال تقل سنه عن مثاين عشرة سنة -ح
أن يكون حاصالً على املؤهالت العلمية املطلوبة أو مكتسباً للخـربة الالزمـة             -خ

 .لشغل الوظيفة اخلدمية أو الفنية
أن تثبت لياقته الصحية طبقاً للشروط واألوضاع اليت حتدد بقرار مـن رئـيس            -د

 .اجلهاز، وجيوز له اإلعفاء من هذا الشرط
وجيوز بقرار من رئيس اجلهاز إضافة شروط أخرى للتعيني يف كـل أو بعـض                -ذ

 .وظائف اجلهاز وفقاً ملا تتطلبه حاجة العمل



  114   رقم الصفحة                                                                                      3 عــدد

16 

يشترط يف املرشح إلحدى وظائف اجلهاز اليت حيددها الرئيس أن يكون متخرجاً            
  .لية الشرطةمن إحدى الكليات اجلامعية أو املعاهد العليا أو الكليات العسكرية أو ك

ويستثىن من هذا الشرط احلاصلون على املؤهل املناسـب أو املتوسـط لـشغل       
  .األعمال الفنية أو اخلدمية

17 

حتدد بقرار من رئيس اجلهاز، إجراءات التعيني يف الوظائف اخلالية، وأسس اختيار 
  .من يصلحون لشغلها

18 

جة املقررة للوظيفة اليت يتم التعـيني       يكون التعيني ألول مرة يف أول مربوط الدر       
عليها، ويصدر رئيس اجلهاز قراراً ينظم شروط النقل من الكـادر العـسكري إىل              

  .الكادر املدين باجلهاز
19 

جيوز النقل من وظيفة إىل أخـرى داخـل         ) 13(مع عدم اإلخالل بأحكام املادة      
ئيس اجلهاز، ومينح املوظـف     اجلهاز طبقاً للشروط واألوضاع اليت حتدد بقرار من ر        

  .املنقول أول مربوط الدرجة الوظيفية املنقول إليها أو مرتبه األخري أيهما أكرب
20 

يوضع من يعني يف إحدى وظائف اجلهاز حتت االختبار مدة سنة من تاريخ تسلمه              
العمل، مث يعرض األمر على جلنة شؤون املوظفني، ويكون هلا يف ضوء البيانـات أو               

  -:لتقارير املقدمة عنه ما يأيتا
  .أن تصدر قرار بتثبيته إذا تبني هلا صالحيته للقيام بأعباء وظيفته -1
 . مع إحاطته مبا تبني هلا من مالحظات على عملهأن متنحه فترة اختبار أخرى حتددها -2
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أن توصي بنقله إىل وظيفة أخرى داخل اهليئة أو خارجها إذا تبني هلـا عـدم                  -3
 .للقيام بأعباء وظيفتهصالحيته 

21 
جيوز تعيني من له مدة خدمة سابقة يف احلكومة أو اهليئات أو املؤسسات العامة أو          
الشركات أو املهن احلرة، يف غري أدىن الدرجات باجلهاز مبرتب جياوز أول مربـوط              

  .الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط أال يسبق زميله يف التخرج املعني باجلهاز
  .ويصدر رئيس اجلهاز قراراً بالشروط واألوضاع اليت تنظم التعيني وفقاً للفقرة السابقة

22 

استثناًء من أحكام النصوص املتعلقة بالتعيني، جيوز بقرار من رئيس اجلهاز، تعيني            
ذوي اخلربة اخلاصة، يف غري أدىن الدرجات مبرتب جيـاوز أول مربـوط الدرجـة               

 فيها بشرط أن يكون املرشح مستوفياً شرط املؤهل طبقاً ألحكـام        وبأقدمية اعتبارية 
  .هذا القانون

23 

فيما عدا الوظائف اليت يكون التعيني فيها بقرار من رئاسة الدولة ال جيوز إعـادة        
تعيني موظف سابق باجلهاز يف وظيفة أعلى ا أو بأقدمية أسبق من زمالئـه الـذين                

 قد حصل على مؤهل علمي أعلى ومت التعيني مبقتضاه طبقاً            فيها ما مل يكن     معه كانوا
  .ألحكام هذا القانون

24 

جيوز التعيني مبكافأة مقطوعة يف اجلهاز وفقاً ملا تستلزمه حاجة وطبيعة العمل فيه،             
ويصدر رئيس اجلهاز قراراً بالشروط واألوضاع اليت تنظم التعيني مبكافأة مقطوعة أو 

  .ة السابقة دون التقيد بالقواعد املقررة يف هذا الشأنبعقد وفقاً للفقر
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25 

يقسم كل من يعني يف اجلهاز أو ينقل إليه أو يندب أو يعار ليعمل فيـه وقبـل                  
  -:مباشرته أعمال وظيفته قسماً نصه كاآليت




 

ويكون حلف اليمني أمام رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس اجلهاز ونوابه، وأمام رئيس   
  .اجلهاز أو أحد نوابه بالنسبة للمدراء وباقي املنتسبني
 

 
26 

برئاسة أحد نواب رئيس اجلهاز ) جلنة شؤون املوظفني(تنشأ يف اجلهاز جلنة تسمى    
وعضوية مدراء اإلدارات، وجيوز لرئيس اجلهاز أن يضم للجنة بعض أعضاء اجلهاز            

  .على أن ال يكون هلم صوت معدود
27 

عيني والترقية والعالوات ختتص اللجنة فضالً عما نص عليه هذا القانون بالنظر يف الت     
  . الكفاءة وأية مسائل أخرى يرى رئيس اجلهاز عرضها عليها وتقاريرالسنوية

28 

خيضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية، موظفو اجلهاز عدا رئيسها ونوابه وتقـدم            
 – متوسـط    – جيـد    – جيد جـداً     –ممتاز  (التقارير سنوياً وتقدر الكفاءة بدرجة      

ر قرار من رئيس اجلهاز بتحديد منوذج التقارير على أن يتضمن بيان       ، ويصد )ضعيف
حالة املوظف وعلى األخص ما يتصل بقيامه مبهام وظيفية ومدى قدرته واسـتعداده             

  .وتفانيه يف عمله
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29 

خيطر املنتسب بالتقرير إذا قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العالوة          
ه القصور يف أدائه لعمله، وله أن يتظلم إىل جلنة شؤون املوظفني    السنوية مع بيان أوج   

خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره، وتفصل اللجنة يف التظلم خالل ثالثني يوماً من              
تاريخ تقدميه وإال أعترب مرفوضاً وال يعترب التقرير ائياً إال بعد مضي ميعاد التظلم أو            

  .البت فيه
30 

 اجلهاز الذي حيصل على تقريرين بدرجة ضعيف من أول عـالوة            حيرم منتسب 
سنوية ومن الترقية خالل السنة التالية للسنة اليت قدم عنها التقرير، وحيال املوظـف         
الذي يقدم عنه التقريرين سنويني متتاليني بدرجة ضعيف إىل جلنة شؤون املـوظفني             

تتناسب مع قدرته واسـتعداده  للنظر يف أمره، ويكون هلا أن توصى بنقله إىل وظيفة         
داخل اجلهاز أو خارجه، فإذا حصل على تقرير تال مباشرة بدرجة ضعيف وجـب              

  .نقله إىل وظيفة أخرى تتناسب مع قدرته واستعداده داخل أو خارج اجلهاز
31 

1   

  .د أدىن للترقيةأن يكون املرشح قد أمضى املدة املقررة كح -أ
  .أن يكون املرشح مستوفياً الشروط الالزمة لشغل الوظيفة املرشح للترقية إليها -ب
 للدرجـة الـيت     ةأن تكون الترقية إىل وظيفة شاغرة من الدرجة التالية املباشر          -ج

  .يشغلها املرشح
أال يكون قد أدين من قبل جملس تأدييب مرتني خالل الثالث سنوات الـسابقة               -د

  .رقيةللت
  .أن جيتاز امتحان الترقية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية حىت رتبة مقدم -هـ

  .أال تقل درجة كفاءته السنوية األخريتني عن درجة جيد  -و
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وجيوز بقرار من رئيس اجلهاز إضافة شروط أخرى للترقية إىل كـل أو بعـض               
للعام ) 12(انون رقم   وظائف اجلهاز وفقاً ملا يتطلبه صاحل العمل ومبا ال يتعارض والق          

  . بشأن عالقات العمل2010
32 

إذا حل موعد ترقية املوظف وختطي لعدم استيفائه شروطها ثالث مرات متتالية،            
وجب ترقيته إىل الدرجة التالية وإحالته إىل التقاعد أو نقله إىل اخلدمة املدنية بقـرار               

  .من رئيس اجلهاز
33 

  .ئف باجلهاز باالختبار للكفاية مع مراعاة األقدميةتكون الترقية إىل الوظا
ويف مجيع األحوال يشترط للترقية باالختبار أن يكون املرشح للترقية حاصالً على            
تقريرين سنويني بدرجة جيد على األقل، وأن يكون أحد هذين التقريرين عن أعمال             

  .الوظيفة املرقى منها يف السنة األخرية
34 

من رئاسة الدولة بناًء على عرض رئيس اجلهاز ترقية من يقوم بعمـل          جيوز بقرار   
استثنائي من أعمال اجلهاز إىل الدرجة التالية لدرجته دون التقيد باألقدمية أو املـدد        

  .الزمنية الواجب انقضاؤها جلواز الترقية
35 

هما أكـرب،    إليها أو عالوة من عالواا أي       املرقى مينح املرقى أول مربوط الدرجة    
اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية إذا كان اليوم األول من الشهر واعتباراً مـن               
أول الشهر التايل فيما عدا ذلك، وال تغري الترقية من موعـد اسـتحقاق العـالوة          

  .السنوية
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36 

 رقـم   مينح منتسبو اجلهاز العالوات السنوية املقررة قانوناً بالفئة احملددة يف اجلدول          
  . اجلهازيسئاملرفقني ذا القانون، ويصدر مبنح العالوة قرار من ر) 2(واجلدول رقم ) 1(

 التعيني أو تاريخ منح      من تاريخ  ويكون منحها من أول الشهر التايل النقضاء سنة       
  .العالوة السنوية السابقة أيهما أقرب

37 

وة تشجيعية تعادل العـالوة   جيوز بقرار من رئيس اجلهاز منح العضو باجلهاز عال        
  -:السنوية املقررة وذلك بالشروط اآلتية

  .أن يكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتاز يف السنتني األخريتني -1
  .أن يكون قد بذل خالل هاتني السنتني جهداً غري عادي يف حتقيق أهداف اجلهاز -2
  .أال مينح هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتني -3

لعالوة من أول الشهر التايل لتاريخ صدور القرار مبنحها، وال تغري ويستحق هذه ا  
  .من موعد استحقاق العالوة السنوية

كما جيوز بقرار من رئيس اجلهاز منح املوظف مكافأة تشجيعية حبد أقصى يعادل             
مرتب شهرين يف السنة املالية، إذا أدى خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قدم حبثاً منتجاً      

  .ق أغراض اجلهاز أو رفع مستوى أداء العمل بهيف حتقي
38 

مينح منتسبوا اجلهاز عالويت السكن والعائلة كما مينحوا العالوة الفنيـة طبقـاً             
لألحكام املعمول ا يف اجلهاز كما حيق هلم استرداد النفقات اليت يثبـت تكبـدهم             

  .إنفاقها يف سبيل أداء وظائفهم
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39 

 وفقاً للـشروط والفئـات الـيت يـصدر      ومتييزٍاجلهاز بدل عملٍ  مينح منتسبوا   
  .بتحديدها قرار من رئاسة الدولة بناًء على اقتراح رئيس اجلهاز

 

 

40 

جيوز إعارة أو ندب العـاملني يف احلكومـة واهليئـات واملؤسـسات العامـة،         
 أو أحد أشخاص القانون العام للعمل يف اجلهاز،         والشركات اليت تساهم فيها الدولة    

وال يكون هلذه اجلهات عسكرية أم مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خالل فترة              
  .إعارم أو ندم

 ندبه مجيع اإلبدال    وويصرف اجلهاز للموظف املعار أو املنتدب طيلة فترة إعارته أ         
ال يتجاوز ذلك جمموع ما يستحقه يف       واملزايا املقررة للوظيفة اليت يشغلها فيه على أ       

  .حالة نقله إليه
41 

جيوز بقرار من رئيس اجلهاز إعارة أو ندب منتسيب اجلهاز للعمـل باحلكومـة               
واهليئات واملؤسسات العامة، والشركات اليت تساهم فيها الدولة أو أحد أشـخاص           

  .القانون العام
ة والترقية ويف حساب املعـاش      وتدخل مدة اإلعارة والندب يف استحقاق العالو      

وإذا قل جمموع ما يتقاضاه املوظف من اجلهة املعار أو املنتدب إليها عن جمموع مـا                
  .صرف له الفرق من ميزانية اجلهازييتقاضاه من اجلهاز 

42 

جيوز بقرار من رئيس اجلهاز االستعانة بذوي اخلربة من االختصاصيني والفنيني يف            
 واملؤسسات العامة والشركات اليت تساهم فيها الدولة أو أحـد           احلكومة واهليئات 
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أشخاص القانون العام، وذلك للقيام مؤقتاً بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة             
وحتدد مكافأم وفقاً للقواعد اليت يصدر ا قرار من رئيس اجلهـاز دون التقيـد               

  .بالقواعد املقررة يف هذا الشأن
43 

 العاملني يف احلكومة واهليئات واملؤسسات والشركات اليت تساهم فيها          جيوز نقل 
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، إىل أحد وظائف اجلهاز ويشترط لـذلك أن              
يوافق املوظف كتابة على النقل، وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إىل اجلهاز مدة               

  .ال تقل عن سنة
ناء على توصية جلنة شؤون املوظفني إجراء النقل      ولرئيس اجلهاز عند الضرورة وب    

  .دون التقيد ذا احلد األدىن ملدة اإلعارة أو الندب
ويف مجيع األحوال يتم النقل إىل وظيفة من درجة معادلـة للدرجـة أو الرتبـة                
العسكرية اليت كان يشغلها املوظف وبذات أقداميته فيها دون اإلخالل باألقدميات           

  .املوجودة باجلهاز
44 

مينح من ينقل للجهاز أول مربوط درجة الوظيفة املنقول إليها أو مرتبه األخـري              
أيهما أكرب وجيوز بالنظر إىل خربته أو أقدميته، وبناء على اقتراح مسبب من جلنـة               
شؤون املوظفني منحه عالوة أو أكثر مبا ال جياوز أربعاً من عالوات هذه الدرجة ومبا               

  . مربوطاهاال يزد على اية
45 

جيوز نقل منتسيب اجلهاز إىل احلكومة واهليئات واملؤسسات العامة والـشركات           
  .اليت تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام
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46 

ه أن  اإلجازات حق للمنتسب ميارسه على الوجه املبني يف املواد التالية، وال جيوز ل            
  .يتنازل عليها، كما ال جيوز تأجيلها أو قطعها إال لضرورة تقتضيها مصلحة العمل

ويف مجيع األحوال جيب أن حيصل املوظف على إجازة سنوية مدا مخسة عـشر              
  .يوماً متصلة على األقل

47 

 تكون مدة الإجازة السنوية ثالثني يوماً يف السنة وتزاد إىل مخسة وأربعـني يومـاً   
بالنسبة ملن بلغ سن اخلمسني أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة، وحتدد مواعيـد              
منحها حبسب مقتضيات حاجة العمل، وجيوز ضم مددها بشرط أال جتـاوز ثالثـة              

  .أشهر يف السنة
48 

تكون اإلجازة العارضة لسبب ال يستطيع منتسب اجلهاز معه إبـالغ رؤسـائه             
 وال تزيد مدا على ثالثة أيام يف املرة الواحدة، واثين           مقدماً للترخيص له يف التغيب    

عشر يوماً يف السنة، ويسقط حق املوظف فيها مبضي السنة، وال جيـوز أن تتـصل                
  .بإجازة من نوع آخر بدون املوافقة من رئيس اجلهاز

49 

يستحق منتسبو اجلهاز عند انتهاء خدمتهم تعويضاً نقدياً عن إجازام الـسنوية            
  .املتراكمة بشرط أن يكون قد احتفظ هلم ا ألسباب تتعلق مبصلحة العمل

  .ويتم تقدير التعويض مبراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه املنتسب قبل خدمته
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) بالنسبة جلميع منتـسيب اجلهـاز     (دون النظر عن التغريات اليت حتدث للمرتب        
لفصل، مبعدل مرتب شهر فلكل موظف احلق يف مكافأة اية اخلدمة ألي سبب عدا ا       

  .عن كل سنة قضاها يف الوظيفة
ويلتزم اجلهاز بتوفري نفقات التأمني الصحي ملنتسبيه وأسـرهم العـائلني هلـم             
ووالديهم وكذلك احملالني إىل التقاعد لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية             

  .وألرامل الشهداء واملتوفني بسبب اخلدمة
50 

احلق يف إجازة مرضية مبرتب كامل طيلة مدة عالجه، ويكـون مـنح         للمنتسب  
اإلجازة املرضية يف الداخل بقرار من اللجنة الطبية املختصة ويكون منحها يف اخلارج     

  .بناًء على تقرير طيب من الطبيب املعتم لدى بعثة التمثيل السياسي يف اخلارج
51 

صة ألداء االمتحان يف معهد علمي سبقت جيوز منح أي من منتسيب اجلهاز إجازة خا  
  .موافقة رئيس اجلهاز له على الدراسة فيه، وال تزيد اإلجازة على املدة احملددة لالمتحان

وعلى العضو أن يقدم شهادة تثبت أداء االمتحان طوال هذه املدة وإال اعتـربت   
حة لـه مـن     غياباً بغري مربر، غري أنه إذا رسب يف االمتحان حسبت اإلجازة املمنو           

  .إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها، وإال اعتربت إجازة بدون مرتب
52 

حيظر على موظف اجلهاز بالذات أو بالوساطة أن يقوم بأي عمل من األعمـال              
  :احملظورة أو ارمة مبقتضى القوانني واللوائح واألنظمة املعمول ا، وعلى األخص

  .جب يف أعمال وظيفته أو يقصر يف تأدية واجباتهأن خيرج على مقتضى الوا -1
أن يتجاوز حدود اختصاصاته وواجباته أو أن يسيء اسـتعمال صـالحياته أو        -2

 .يستغل وظيفته
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أن يفشي أية معلومات أو بيانات اطلع عليها حبكم وظيفته، ويظل هذا االلتزام              -3
 .قائماً حىت بعد تركه اخلدمة

ة من األوراق الرمسية أو املتعلقة بالعمل أو يرتعها من          أن حيتفظ لنفسه بأية ورق     -4
امللفات أو السجالت املخصصة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً ما            

 .مل يكن ذلك بإذن كتايب من رئيس اجلهاز
 .أن خيالف إجراءات األمن والسرية اليت يصدر ا قرار من رئيس اجلهاز -5
كات اجلهاز أو يـسيء التـصرف فيـه أو       أن يدمر أو يتلف أي شيء من ممتل        -6

 .يتسبب بإمهاله يف تلفه أو ضياعه
 .أن يعصي األوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو أن يتقاعس يف أداء الواجب -7
 .أن يظهر مبظهر غري الئق من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة وأهدافها -8
 .أن يرتكب أي عمل أو تصرف يسيء إىل مسعة اجلهاز -9

 .أن يسئ معاملة رؤسائه -10
 .أن يتغيب عن العمل أو يتأخر عن عمله بدون عذر مقبول -11
االنتماء لألحزاب السياسية أو تأسيسها طيلة مدة عمله باجلهاز واالنضمام إىل    -12

 .هيئة سياسية أو اجتماعية أو وطنية أو أجنبية إال بأذن من رئيس اجلهاز
الل عقارات أو منقوالت ممـا تطرحـه        أن يشتري أو يستأجر بقصد االستغ      -13

السلطات اإلدارية أو القضائية للبيع أو التأجري يف اجلهة اليت يؤدي فيها عمله             
 .إذا كان ذلك مما يتصل به

أن يشترك يف تأسيس الشركات أو يقبل أي منصب فيها إال بإذن كتايب مـن         -14
 .رئيس اجلهاز

ه مصلحة يف مناقصات أو مزايدات      أن يزاول أية أعمال جتارية أو أن تكون ل         -15
 .أو مقاوالت أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته

أن جيمع بني عمله أو أي عمل آخر يؤديه مبقابل أو بدون مقابـل إال بـإذن                -16
  .كتايب من رئيس اجلهاز
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ويستثىن من ذلك توليه أعمال القوامة أو الوصـاية أو الوكالـة أو املـساعدة               
ه صلة قرىب أو نسب حىت الدرجة الرابعة أو تـويل أعمـال             القضائية ملن تربطهم ب   

احلراسة على األموال اليت يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حىت الدرجة الرابعـة             
  .شريكاً أو صاحب مصلحة فيها

53 

يعاقب تأديبياً كل موظف منتسب للجهاز خيالف الواجب أو يرتكب عمالً حمظوراً            
انون، وال خيل ذلك بإقامة  الدعوى املدنية أو اجلنائية ضده عنـد          القطبقاً ألحكام هذا    

 املخالفة كان تنفيـذاً ألمـر       ارتكابهاالقتضاء، ويعفى من العقاب التأدييب إذا ثبت أن         
  .مكتوب صادر إليه من رئيسه ويف هذه احلالة تكون املسئولية على مصدر األمر

54 

  :ها على منتسيب اجلهاز عدا الرئيس ونوابه هيالعقوبات التأديبية اليت جيوز توقيع
  .اإلنذار -1
  .احلجز مبقر العمل -2
  .اخلصم من املرتب مدة ال جتاوز ستني يوماً يف السنة -3
  .احلجز يف الغرفة -4
  .بةتخفض الدرجة والر -5
  .النقل إىل اخلدمة املدنية -6
  .العزل من الوظيفة مع حفظ احلق يف املعاش أو املكافأة -7

55 

 على أي من منتسيب اجلهاز إال بعد التحقيق معـه ومسـاع             ال جيوز توقيع عقوبة   
  .أقواله وحتقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق يف حمضر مكتوب

 وجيوز توقيع عقوبات اإلنذار واحلجز يف مقر العمل وخصم مدة ال جتاوز أسبوعاً            
  . يوثق يف صحيفة االاممن املرتب بناًء على حتقيق أو استجواب شفوي على أن
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وال جيوز حماكمة املوظف عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما ال جيوز توقيع أكثر    
  .من عقوبة عن الفعل الواحد، وجيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً

56 

وفقاً تسري على منتسيب اجلهاز مجيع الواجبات وااللتزامات اليت تفرضها الوظيفة 
  -:للقواعد العامة املقررة وعليهم بصفة خاصة القيام باآليت

االلتزام بقواعد األمن والسرية ونظم العمل اليت يصدرها اجلهاز، ويظل االلتزام            -1
بالسرية قائماً حىت بعد انتهاء اخلدمة، وال جيوز ألية جهة أن تطلب من أحـد              

 له باإلدالء ذه البيانـات      منتسيب اجلهاز اإلدالء ببيانات عن عمله أو تسمح       
ولو كان ذلك بعد تركه اخلدمة به إال إذا وافق على ذلك رئيس اجلهاز كتابة               

  .ويف حدود ما تتضمنه املوافقة
  .إخطار اجلهاز بكل ما يطرأ على حياته الجتماعية من تغريات تؤثر على عمله -2
ال بإذن كتايب مـن     عدم االلتحاق بالعمل لدى احلكومات أو اهليئات األجنبية إ         -3

  .رئيس اجلهاز
57 

يف املرة الواحدة، كما ال جيوز أن       ال جيوز أن تزيد عقوبة اخلصم مخسة عشر يوماً          
يزيد اخلصم تنفيذاً للعقوبة على ربع املرتب الشهري بعد الربع اجلائز احلجز عليه أو              

  .التنازل عنه
هاز يف حـساب خـاص       على منتسيب اجل    اخلصم املوقعة  وجتمع حصيلة عقوبات  

يصرف منه يف األغراض واملشروعات االجتماعية اخلاصة م على الوجـه الـذي             
  .يصدره بتحديده قرار من رئيس اجلهاز

58 

ال جيوز توقيع عقوبة احلجز يف الغرفة ملدة جتاوز أربعة أسابيع، وحيرم احملجوز من              
  .قررة الوظيفةحق إصدار األوامر ويعفى من أداء اخلدمات الرمسية امل
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59 

 يف مقر العمل على أربعة أسابيع وال يعفى احملجوز           احلجز ال جيوز أن تزيد عقوبة    
 إال   الـزوار  من أداء اخلدمات الرمسية املقررة يف مقر العمل، وال يسمح له باستقبال           

  .إذا كانت الزيارة ملقتضيات العمل
60 

ة كعقوبة تأديبية على درجـة أو رتبـة         ال جيوز أن يزيد خفض الدرجة أو الرتب       
  .واحدة، وحيدد القرار الصادر به أقدمية العضو يف الدرجة أو الرتبة اليت خفض إليها

61 

جيوز أن يوقف العضو احتياطياً عن العمل إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو             
  .طبيعة العمل املسند إليه

ة لرئيس اجلهاز ونوابه، ومن رئـيس  ويصدر قرار الوقف من رئاسة الدولة بالنسب 
  .اجلهاز بالنسبة للمدراء، وسائر منتسيب اجلهاز

وجيوز استمرار الوقف إىل حني البت فيما نسب إىل املوظف، وال جيوز أن تزيـد              
مدة الوقف على ثالثني يوماً إال يف حالة االام يف جناية أو جنحة خملة بالـشرف أو             

  .بقرار من جملس التأديب املختص
ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل وقف صرف نصف املرتب، فإذا انتـهت             
اإلجراءات اجلنائية أو التأديبية إىل عدم إدانة املوظف يرد إليه نصف املرتب الـذي              

  .أوقف صرفه
62 

يكون لرئيس اجلهاز سلطة توقيع العقوبات الواردة يف الفقرة األوىل من املـادة             
  . خفض الدرجة والعزل من الوظيفةباستثناء عقوبيت) 54(

ويكون لنوابه واملدراء وغريهم من القيادات ذات السلطة بالنسبة ملـن يقلـون             
  .عنهم يف الدرجة على أال جياوز اخلصم مخسة وأربعني يوماً يف السنة الواحدة
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63 

عيني فيها يتوىل احملاكمة التأديبية ملنتسيب اجلهاز غري الشاغلني للوظائف اليت يتم الت         
بقرار من رئاسة الدولة، جملس تأديب عادي يشكل بقرار من رئيس اجلهـاز علـى           

  -:النحو التايل
  رئيساً.......................................................عضو يف اجلهاز أقدم من املوظف احملال 

 عــضو يف اجلهــاز أحــدث مــن رئــيس الــس وأقــدم مــن العــضو
  .عضواً...........................................................................................................الـاحمل

  .عضواً.............................................................................................عضو قانوين 
64 

  

   رئيساً.....................................................أحد نواب رئيس اجلهاز أو أحد املدراء 
عضو يف اجلهاز أقدم مـن العـضو احملـال ومل يـشترك يف جملـس التأديـب                 

  . عضواً..........................................................................................................العادي
  .عضواً.........................................................................................مستشار قانوين 

65 

جيوز لكل من اجلهاز وصاحب الشأن الطعن يف القرار الصادر من جملس التأديب             
ـ   إىل  ام جملس التأديب اإلستئنايف مبقتضى طلب كتايب يقدم         العادي أم   س رئيس ال

  .األخري، خالل ثالثني يوماً من تاريخ العلم أو اإلخطار
66 

ال جيوز توقيع عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف اليت يكون التعيني فيها بقرار           
ا الغرض بقـرار مـن      شكل هلذ يمن رئاسة الدولة إال عن طريق جملس تأديب عال          

  .رئاسة الدولة
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ويكـون  ) 54(ويوقع جملس التأديب العايل العقوبات املنصوص عليها يف املـادة   
  .قرار الس بشأا مسبباً وائياً

67 

  .جيب أن يكون القرار الصادر عن أي من جمالس التأديب بعزل العضو بإمجاع اآلراء
68 

تأديب العايل بقرارا من رئاسة الدولة، وتكون اإلحالة        إىل جملس ال  تكون اإلحالة   
  .إىل جملس التأديب العادي بقرار من رئيس اجلهاز

وجيب أن يتضمن قرار اإلحالة يف مجيع األحوال بياناً مفصالً بالتهم، وأن خيطـر              
العضو به وبتاريخ اجللسة احملددة حملاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على األقـل، وال      

  .عقاد أي من جمالس التأديب صحيحاً إال إذا حضره مجيع األعضاءيكون ان
69 

مل القرار الصادر من جمالس التأديب املشكلة طبقاً ألحكـام هـذا           تجيب أن يش  
 الـصادر يف شـأنه      القانون على األسباب اليت بين عليها، وجيب أن يبلغ إىل العضو          

  .خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدوره
70 

كل عضو حيبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً حلكم جنائي يوقف بقوة القانون عـن              
عمله مدة حبسه فإذا كان احلبس تنفيذاً حلكم جنائي سقط حقه يف مرتبه الكامـل               
مدة احلبس، وال حتسب هذه املدة يف أقدميته الستحقاقه الدرجة والعالوة الـسنوية             

وقف صرف مرتبه الكامل مدة احلبس إىل حني       واإلجازة، فإذا كان احلبس احتياطياً ي     
  .البت يف القضية
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71 

  

بلوغ سن الستني لشاغلي رتبة عقيد فما فوق، وسن اخلامسة واخلمسون لباقي             -1
ئيس اجلهاز مد خدمة املنتـسب      الضباط وسن اخلمسني لضباط الصف، ولر     

  .البالغ لسن التقاعد ملدة ال تتجاوز سنتني
  .ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة -2
  .ةـالـاالستق -3
  .العزل من الوظيفة بقرار تأدييب ائي -4
اإلحالة إىل التقاعد بقرار مسبب من رئيس اجلهاز إذا فقـد املوظـف الثقـة                -5

  . الوظيفةواالعتبار الالزمني للبقاء يف
  .ةـد اجلنسيـفق -6
احلكم عليه بعقوبة يف جناية أو جنحة خملتني بالشرف، ويكون الفصل جـائزاً              -7

  .لرئيس اجلهاز إذا كان احلكم مع وقف تنفيذ العقوبة
الزواج بأجنبية أو الزواج دون إذن من رئيس اجلهاز مبن تتمتع هي ووالـداها               -8

  .جبنسية أحد البالد العربية
  .اةـفالو -9

72 

جيوز ألي من العاملني اخلاضعني ألحكام هذا القانون مىت بلغت مـدة عملـه أو     
خدمته احملسوبة عشرون سنة أن يطلب إاء عمله أو خدمته وإن مل يكن قد بلغ سن                

 ويتقاضى   بشأن 1981لعام  ) 13(من القانون رقم    ) 13(املبينة يف املادة    الشيخوخة  
من قانون الضمان   ) 14(ضمانياً يسوى طبقاً ألحكام نص املادة       يف هذه احلالة معاشاً     

  . ميالدي13/1981االجتماعي 
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73 

ال جيوز إاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبـل نفـاذ إجازاتـه املرضـية      
  .والسنوية ما مل يتقدم بطلب إحالته إىل التقاعد اختياراً

74 

تبارية أو القبول الضمين لالستقالة املكتوبة عـل        ال تسري أحكام االستقالة االع    
  .منتسيب اجلهاز، وال تنتهي خدمتهم باالستقالة إال إذا كانت مكتوبة وقبلت صراحة

كما ال جيوز قبول استقالتهم إال بعد انقضاء مدة ال تقل عن عشر سنوات مـن                
  .س اجلهازخدمتهم يف اجلهاز، ويف هذه احلالة يكون قبول االستقالة باجلواز لرئي

75 

يصدر قرار من رئيس اجلهاز بشأن تشكيل اللجنة الطبية باجلهاز لتتوىل حتديـد             
  .نسبة العجز الصحي ملنتسبيه

76 

جيوز بقرار من رئيس اجلهاز إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته ملدة ال تتجاوز شهراً              
امليعاد مبا ال جياوز شهرين     واحداً لتسليم ما يف عهدته، وجيوز عند الضرورة مد هذا           

  . هذه املدة مكافأة تعادل جمموع ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمتهله عنويصرف 
77 

جيوز ألي منتسيب اجلهاز اخلاضعني ألحكام هذا القانون مىت بلغت مدة عمله أو خدمته 
 .االختيارياحملسوبة عشرين سنة أن يطلب إاء عمله أو خدمته بإحالته على التقاعد 

78 

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون يسرى يف شأن الضباط وضباط الـصف             
 بشأن تقاعد العسكريني مـا عـدا        1974لسنة  ) 43(باجلهاز أحكام القانونني رقم     
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 الصادر عن   م2012)/1(، وكذلك القانون رقم     )38-33-17-16-2-1(املواد  
اخلاص بتقرير بعض األحكام يف شـأن  . م1/1/2012الس الوطين االنتقايل بتاريخ     
  .مرتبات العسكريني وتقاعدهم

 

 

79 


 

  .اجلرائم اليت تقع على أموال وممتلكات اجلهاز أياً كان مرتكبوها -أ
و من منتسيب اجلهاز عن العمل يف اخلارج أو عن التواجد يف اجلهة             انقطاع عض  -ب

  .احملددة له مبعرفة اجلهاز مدة عشرة أيام متصلة أو أكثر بغري عذر مقبول
  .هلاجلرائم اليت تقع يف األماكن اليت ميارس اجلهاز فيها نشاطاً  -ج

80 

 من إجراءات التحقيق مع     يف غري حاالت التلبس باجلرمية ال جيوز اختاذ أي إجراء         
  .أي من منتسيب اجلهاز يف جناية أو جنحة إال بإذن كتايب من رئيس اجلهاز

81 

جيب أن تكون حماكمة منتسيب اجلهاز حبضور عضو به يصدر بتحديده قرار مـن              
  .رئيسه، ويكون له توجيه األسئلة وال يكون له االشتراك يف املداولة

82 

 بقانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز ملوظفي اجلهاز الـصادر هلـم   مع عدم اإلخالل  
قرار من رئيس اجلهاز مبنحهم صفة الضبط القضائي، تفتيش األشـخاص واملنـازل           
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بإذن من النيابة املختصة مبناسبة حتقيق اجلرائم املنصوص عليهـا يف هـذا القـانون               
جلرائم املنـصوص   والكشف عنها بشرط وجود مربرات قوية تربر هذا اإلجراء، وا         

  .عليها يف الباب األول من قانون العقوبات واجلرائم املاسة بأمن الدولة
وجيب أن يكون  اإلذن بالتفتيش مكتوباً ومسبباً وأن حيرر حمضر يبني فيه حصول          
التفتيش ومن قام به وساعة وتاريخ ذلك وما أسفر عنه وإثبات وجـود أو غيـاب                

  .صاحب الشأن
 

 
83 

يضع اجلهاز مشروعاً مبيزانيته السنوية يعرض على رئاسة الدولة ويبلـغ الـرقم             
  .اإلمجايل فيه إىل جهات االختصاص

84 

  .تدرج اعتمادات اجلهاز كمبلغ إمجايل يف ميزانية الدولة
85 

 

  .النظام احملاسيب وكيفية التصرف يف االعتمادات املدرجة يف امليزانية -أ
  .الالئحة املالية للعقود اليت يربمها اجلهاز -ب
  .نظم املخازن -ج
  .الشروط واإلجراءات اليت تنظم التصرف يف ممتلكات اجلهاز -د

  .بدل السفر ومصاريف االنتقال ملنتسيب اجلهاز -هـ
  .فآت اخلاصةاآت التشجيعية واملكاملكاف -و
 م من أضـرار أثنـاء أو         يلحق ات اليت تصرف ملنتسيب اجلهاز عما     ـالتعويض -ز

  .بسبب العمل
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86 

يعفى اجلهاز من أداء الضرائب والرسوم اجلمركية على ما يستورده من اخلـارج      
  .يف سبيل مباشرة أعماله

87 

لدولة عن أوجه التصرف يف امليزانية الـسنوية        رئيس اجلهاز مسئول أمام رئاسة ا     
  . جيب االلتزام ا يف هذا الشأنيتللجهاز يف ضوء اعتبارات األمن والسرية ال
88 

يعفى منتسبو اجلهاز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيسه، من شرط احلصول            
  .مل السالح وحيازتهحبعلى ترخيص 

  .اعد اليت تنظم محلهم وحيازم للسالحد القويويصدر الرئيس قراراً بتحد
 

 

89 

تدير املخابرات نشاطها وفقاً للقانون ومبا يكفل احترام حقوق اإلنسان واحلريات        
  .األساسية وال تتمتع تصرفاا املاسة ذه احلقوق واحلريات بأي حصانة

90 

إىل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة      تدير املخابرات نشاطاا استناداً     
  .واحملمية مبوجب القانون

91 

غاية جهاز املخابرات الليبية تعزيز األمن واالستقرار يف البالد وإجياد الظـروف            
  .املالئمة اليت من شأا متكني املواطن من ممارسة احلقوق واحلريات املكفولة قانوناً
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92 

لطبية اليت حيددها رئيس اجلهاز بتقرير اللياقة الصحية للموظف وما          ختتص اجلهة ا  
يستحقه من أجازات مرضية وما حيتاجه من عالج وحتديد درجة العجز املترتبة على             

  .اإلصابة أثناء أو بسبب أداء واجباته الوظيفية
93 

 تصرف كسوة سنوية ملنتسيب اجلهاز الشاغلني للوظائف اليت يصدر قـرار مـن            
  .رئيس اجلهاز بتحديدها

 

 

94 

تؤول إىل جهاز املخابرات الليبية املنشأ مبوجب أحكام هذا القانون كافة األصول            
واليت آلت  ) جلهاز األمن اخلارجي السابق املنحل    (الثابتة واملنقولة اليت كانت مملوكة      

وضم منتسيب اجلهاز املنحل كافة إىل جهاز املخابرات إىل اهليئة الوطنية لألمن القومي    
  .ات أوضاعهم الوظيفية واملاليةذالليبية ب

95 

يضع جملس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اجلهاز نظامـاً للحـوافز املاديـة      
واملعنوية للمنتسبني مبا يكفل  حتقيق األهداف وحتسني األداء وترشيد اإلنفاق علـى             

  .ك فئات احلوافز املادية وشروط منحهاأن يتضمن ذل
96 

ـ ينشأ يف اجلهاز صندوق للتكافل االجتماعي يساهم اجلهاز بتمويله جزئياً مب           الغ ب
  .تدرج سنوياً يف ميزانيته وتستكمل املبالغ من رسوم اشتراك العاملني فيه
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97 

 أو منحة دراسية أو     جيوز بقرار من رئيس اجلهاز إيفاد أحد منتسيب اجلهاز يف بعثة          
تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك يف الداخل أو يف اخلارج وحتفظ وظائفهم              

  .إىل حني رجوعهم من اإليفاد
98 

جيوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا يف اجلهاز احلصول علـى مزايـا مقابـل              
سـة  ارار يصدر من رئ   املسؤوليات امللقاة على عاتقهم أثناء شغلهم هلذه الوظائف بق        

  .الدولة على توصية من رئيس اجلهاز
99 

جيوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وجليلـة حققـت            
  .أهدافاً للجهاز وذلك وفقاً للشروط والقواعد اليت يصدر ا قرار من رئيس اجلهاز

100 

حفاظاً على سرية عمل اجلهاز ال خيضع اجلهاز ملراجعة ديوان احملاسبة ويكتفـي             
  .بتقدمي تقرير مايل مفصل لرئاسة الدولة

101 

 مع مراعاة أحكام هذا القانون، ميارس رئيس اجلهاز االختصاصات املخولة للوزير      
باجلهـاز  وائح، وتباشر جلنـة شـؤون املـوظفني         ووكيل الوزارة يف القوانني والل    

 بـشأن   10/2012االختصاصات املخولة للجنة شؤون املوظفني يف القانون رقـم          
  .عالقات العمل

102 

 فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا        12/2010تطبق أحكام قانون عالقات العمل رقم       
  .القانون، ومبا ال يتعارض مع أحكامه
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103 

ل به من تاريخ صدوره وعلى كل فيما        ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعم      
بشأن هيئة أمن اجلمهورية وأي     . م1976 لسنة   76خيصه تنفيذه، ويلغى القانون رقم      

قرارات أو قوانني سابقة نظمت عمل جهاز األمن اخلارجي املنحل أو اهليئة الوطنيـة   
  .لألمن القومي أو ختالف أحكام هذا القانون

 
   

  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء
  .م6/2/2012بتاريخ 
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  .م2012لسنة ) 11(قانون رقم 
  بتقرير بعض األحكام

  يف شأن صالحيات املستويات القيادية باجليش الليبي
 

ابع عشر من فرباير الـصادر يف   ـورة الس ـ ث راـعلى بيان انتص  د اإلطالع   ـبع -
  .م2011 فرباير 22

  .م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
  . وعلى الالئحة الداخلية للمجلس- 

  .بإصدار قانون العقوبات العسكرية. م1974لسنة ) 37(م ـون رقـ وعلى القان-
  .بشأن اخلدمة العسكرية وتعديالته. م1974لسنة ) 40(م ـون رقـ وعلى القان-
  . وتعديالتهبشأن تقاعد العسكريني. م1974 لسنة) 43(م ـون رقـ وعلى القان-
ادة تنظـيم اجلـيش اللـييب       ـبإع. م1977لسنة  ) 35(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

  ).القوات املسلحة سابقاً(
  . بتعديل بعض أحكام القوانني العسكرية1978لسنة ) 5( وعلى القانون رقم -
  . اجلنائيةبإصدار قانون اإلجراءات. م1999لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
  . وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي جملس الوزراء-
اع الس الوطين املنعقد بتـاريخ االثـنني املوافـق          ـا ورد يف اجتم   ـ وعلى م  -

  .م13/2/2012
 

1 

مل  األلفاظ والتسميات الواردة يف القوانني والتشريعات العسكرية النافذة يتعا         يف
  .حسب االختصاصات املسندة للمسميات الواردة يف هذا القانون
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2 

اجليش اللييب هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنـود    
يتوىل الدفاع عن ليبيا واحلفاظ على الوحدة الوطنية وعدم املساس بالنظـام املـدين            

  . احلاجةالدستوري واحملافظة على النظام واألمن العام عند
3 

 

  . حتديد حجم اجليش اللييب وتشكيله وتدريبه-1
  . املوافقة على خطط العمليات احلربية-2
  . إعالن حاليت النفري والتعبئة العامة-3
  . قبول وإعالن وقف إطالق النار-4
  .الت احملددة بالقانون استدعاء االحتياط يف احلا-5
  . تعيني رئيس األركان العامة ومعاونه وإعفاؤمها-6
 إنشاء قوات جديدة وحتديد مسؤولياا وتبعيتها بناء على اقتراح رئيس األركان       -7

  .العامة وعرض وزير الدفاع
 تعيني الضباط ومنحهم الترقيات االعتيادية واالستثنائية والقدم املمتاز وإـاء           -8

  . بناء على اقتراح من رئيس األركان وتصديق وزير الدفاعخدمام
 التصديق على قوائم احملالني إىل التقاعد وفقاً للتوصيات احملالـة مـن رئـيس               -9

  .األركان العامة واعتماد وزير الدفاع
  .التصديق على أحكام اإلعدام النهائية الصادرة من احملاكم العسكرية -10
  .كوم ا من احملاكم العسكرية أو ختفيفها العفو عن العقوبات احمل-11
 اإلعادة للخدمة العسكرية بعد تركها بشروط بناء على اقتراح مـن رئـيس           -12

  .األركان العامة وعرض من وزير الدفاع
  . إنشاء األومسة واألنواط العسكرية-13
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 استدعاء الضباط للخدمة العسكرية بعد تركها ووقف إحالتهم إىل التقاعـد            -14
د مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن املقررة بناء على اقتراح مـن رئـيس     ومتدي

  .سنوات) 3(األركان وعرض من وزير الدفاع وملدة ال تتجاوز 
 اعتماد األماكن اليت تضاف فيها إىل اخلدمة الفعلية مدد اعتبارية بنـاء علـى    -15

  .اقتراح من رئيس األركان وعرض من وزير الدفاع
اته ذات العالقة بشؤون الـدفاع      ـع يف بعض اختصاص   اـ تفويض وزير الدف   -16

  .وفق القانون
4 

 

 وضع وتطوير السياسة احلربية وفقاً للعقيدة السياسية للدولة واإلشراف علـى    -1 
  .تنفيذها

  .ومناقشتها أمام احلكومة والربملان وضع واقتراح املوازنة العامة للدفاع -2
 التصديق على الترقيات االعتيادية واالستثنائية ومنح القدم املمتاز للضباط بناء           -3

  .على توصيات رئيس األركان العامة ورفعها للقائد األعلى لالعتماد
 إصدار القرارات املتعلقة بتعيني امللحقني العسكريني بالسفارات الليبية باخلارج          -4

  .اء على ترشيح من رئيس األركان العامةبن
إصدار القرارات املتعلقة بتعيني املدعي العام العسكري وأعضاء اهليئات القضائية           -5

  .وترقيتهم وتشكيل احملاكم العسكرية بناء على ترشيح رئيس األركان العامة
افية  وضع السياسة املالية للجيش اللييب وحتديد مصادر التمويل األساسية واإلض          -6

  .وفقاً لتوجيهات احلكومة
 اإلشراف على إدارة الصراعات السياسية والعسكرية أثناء العمليات الفعليـة           -7

  .ضد العدو
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 رفع التوصيات املتعلقة بترقيات الضباط العادية واالستثنائية ومنح القدم املمتاز           -8
  .بناء على اقتراح من رئيس األركان إلحالتها للقائد األعلى

 العقيدة العسكرية للجيش اللييب اليت تتبناها رئاسة األركان العامة وفقاً            اعتماد -9
  .للعقيدة السياسية للدولة

 اعتماد اإلجراءات واهليكليات واالختصاصات اليت تتبناها رئاسة األركـان          -10
  .العامة تنفيذاً للسياسة العامة للدولة

جهيزات اخلاصة للجيش    اعتماد عقود شراء األسلحة والذخائر واملعدات والت       -11
  .اللييب

 تقييم معدالت األداء وسري العمل باجليش اللييب وفقاً للتقارير الـيت تعـدها              -12
  .اجلهات الرقابية العسكرية

  . إبرام االتفاقيات اإلقليمية والدولية يف جمايل التعاون األمين والعسكري-13
اعد ورفعها للقائد األعلى  التصديق على اعتماد قوائم الضباط احملالني على التق      -14

  .إلصدار القرارات بشأا
 منح املكافآت االستثنائية ملن يؤدون خدمات جليلة للوطن بناء على اقتـراح             -15

  .من رئيس األركان العامة
  .طلب التغطية املالية لبعض املواضيع العاجلة غري املدرجة يف بنود ميزانية الدفاع -16
تعلقة باجليش اللييب بناء على اقتراح مـن رئـيس           إعداد مشاريع القوانني امل    -17

  .األركان العامة وإحالتها إىل السلطة التشريعية حسب اإلجراءات املعمول ا
 إبالغ رئيس األركان برؤية القيادة السياسية حول كيفية استخدام اجلـيش            -18

  .اللييب للدفاع عن ليبيا ومحاية أمنها الختاذ اإلجراءات الالزمة باخلصوص
 متثيل اجليش اللييب واإلجابة عن تساؤالت جهات االختصاص مبا يف ذلك ما             -19

  .ينشر أو يذاع يف وسائل اإلعالم املختلفة
 باملؤسسات التعليمية العسكرية بناء على اقتـراح         قبول طلبة من غري الليبيني     -20

  .من رئيس األركان العامة
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 بناء على عرض مـن  هلاألجنيب  منح األومسة واألنواط العسكرية وقبول محل ا  -21
  .رئيس األركان العامة

 املوافقة على استمرار خدمة الضابط املتخطى يف الترقية إذا رغب يف ذلك بناء        -22
  .على اقتراح رئيس األركان

 حتديد اختصاصات آمري املناطق والصنوف العسكرية بناًء على اقتراح رئيس          -23
  .األركان العامة

سكريني إىل الدول واهليئات املدنية احملليـة أو اإلقليميـة أو            اعتماد إعارة الع   -24
  .الدولية بناًء على اقتراح رئيس األركان العامة

ني املوظفني وإاء خدمام والتعاقد مع الفنيني واملدنيني الفنيني األجانب يف      ي تع -25
اجليش بعقود خاصة حتدد شروط استخدامهم وسائر حقوقهم بناء على عرض    

  .س األركانمن رئي
 عرض األماكن اليت تضاف فيها إىل مدة اخلدمة الفعلية مدد اعتبارية بناء على              -26

  .اقتراح من رئيس األركان وإحالتها للقائد األعلى
  .ولوزير الدفاع أن يفوض رئيس األركان العامة يف بعض االختصاصات وفقاً للقانون

5 

األقدم يف الرتب العسكرية بني ضـباط       رئيس األركان العامة للجيش اللييب هو       
وهو املسئول املباشـر علـى اجلانـب        ) وزير الدفاع (اجليش ويعترب رئيسه املباشر     

العسكري من الناحية الفنية، من حيث التنظيم والتجهيـز والتـدريب والقيـادة             
مرتـه كافـة    إواإلدارة، واحلفاظ على اجلاهزية القتالية للجيش اللييب، وتقع حتت          

  :وفروعه وهيئاته وإداراته ووحداته املستقلة وخيتص مبا يلي هأركان
 متابعة تنفيذ اخلطط املتعلقة باألعمال احلربية كافة وعمليات اجلـيش داخـل             -1

  .وخارج الوطن
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 طلب املواطنني ألداء اخلدمة اإللزامية بالنسبة ملن جاوزت سنه اخلامسة والثالثني -2
  .علية بعد موافقة وزير الدفاعيف حالة احلرب والطوارئ واحلركات الف

  . تعيني وإقالة رؤساء األركان لكافة فروع األسلحة وعرضه على وزير الدفاع-3
 تعيني وإقالة رؤساء اهليئات ومدراء اإلدارات واألجهزة والوحدات املـستقلة           -4

  .وآمري املؤسسات التعليمية العسكرية
يئـات القـضائية وترقيتـهم       اقتراح تعيني املدعي العام العسكري وأعضاء اهل       -5

  .وتشكيل احملاكم العسكرية وإحالتها لوزير الدفاع
  . إعداد املوازنة التسيريية امعة للجيش وإحالتها لوزير الدفاع-6
 التوصيات املتعلقة بترقيات الضباط العادية واالستثنائية ومنح القـدم املمتـاز            -7

  .علىورفعها إىل وزير الدفاع إلحالتها إىل القائد األ
ارات الليبية يف اخلارج وإحالتـها إىل       ـريني بالسف ـح امللحقني العسك  ـ ترشي -8

  .وزير الدفاع
 اقتراح األماكن اليت تضاف فيها إىل مدة اخلدمة الفعلية مدد اعتبارية وإحالتها              -9

  .إىل وزير الدفاع
 قتلى إعالن موت املفقود من العسكريني واملوظفني التابعني للجيش وإثبات صفة     -10

  .العمليات العسكرية واألسرى واملفقودين واجلرحى واملعاقني بسبب ذلك
 منح عالوة تعادل العالوات السنوية املقررة لرتبته أو مكافأة تشجيعية عنـد             -11

  .قيامه بأعمال مميزة
  . للخدمة بالنسبة لضباط الصف واجلنودة اإلعاد-12
  ).الفنية واملهنية(يني  حتديد العالوات العسكرية اليت متنح للعسكر-13
 إنشاء النيابات العسكرية اجلزئية والكلية وبيان حدودها اإلدارية ويكون أداء           -14

حلف اليمني القانوين لرؤساء وأعضاء احملاكم العسكرية الدائمة أمام رئـيس           
  .األركان العامة

  .فيهام إجراءاا واجلرائم اليت تفصل ي حتديد اختصاصات احملاكم الدورية وتنظ-15
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 اعتماد املذكرات القانونية الصادرة من اهليئة العامة للقضاء بشأن الـشهداء            -16
  .وشهداء الواجب واجلرحى وتسوية املستحقات التقاعدية

  . حتديد عالمات الرتب والقيافة العسكرية-17
 وضع التقارير اخلاصة للتوصية بتويل املناصب القيادية والرئيسية والتوصـية           -18

  .مسة واألنواط العسكرية وغري ذلكمبنح األو
  . حتديد التأهيل الالزم لترقية العسكريني-19
 املوافقة على انتساب العسكريني للدراسة يف املعاهد أو الكليـات اجلامعيـة             -20

  .واألكادمييات واإليفاد للدراسة والدورات التدريبية باخلارج
ـ       -21 ا وواجباا وأمـاكن انعقادهـا      تشكيل اللجان الطبية وحتديد اختصاصا

  .واملوافقة على عالج العسكريني خارج ليبيا إذا ثبت تعذر عالجهم حملياً
  . التوصية بِإعادة الضابط احملال إىل قائمة نصف الراتب للخدمة العسكرية-22
وإاء خدمة ضباط الصف واجلنود وفقاً للحاالت       ) و.ع.ر( الترقية حىت رتبة     -23

  .املقررة قانوناً
إحالة ضباط الصف واجلنود إىل التقاعد ومتديد خدمام طبقاً لقـانون            وقف   -24

  .تقاعد العسكريني بعد بلوغهم السن املقررة للتقاعد وملدة حمددة وملرة واحدة
 املسامهة يف تشكيل إدارة األزمات والكوارث الطبيعية وتـشكيل اللجـان            -25

  .وتسمية املندوبني
 يف مهام رمسية وجلان عـسكرية مـشتركة    تشكيل اللجان للسفر إىل اخلارج     -26

سواء ملتابعة أوجه التعاون مع الدول املوقع معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم            
أو حماضر تعاون عسكري، أو لبحث ومناقشة بعض املواضيع العـسكرية أو            

  .املشاركة يف املعارض والندوات واملؤمترات العسكرية الدولية
  .ات خارج ليبيا املوافقة على قضاء اإلجاز-27
 منح عالوة التدريب اليت متنح ألعضاء هيئات التدريس باملؤسسات التعليمـة     -28

  .العسكرية
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  . حتديد املنح املالية لطلبة املؤسسات التعليمية العسكرية-29
ولرئيس األركان العامة أن يفوض معاونه يف بعض اختصاصاته إىل رؤساء أركان            

  .تنظيم واإلدارةاألسلحة الرئيسية ورئيس هيئة ال
6 

يتوىل وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس األركان العامة حتديد اختصاصات            
ورؤسـاء  ) الدفاع اجلـوي   - اجلوية – البحرية - الربية(رؤساء األركان الرئيسية    

  .الوحدات واألسلحة والصنوف األخرى
7 

 اجلريدة الرمسية ووسائل اإلعالم     يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره وينشر يف       
بشأن إنشاء اللجنة العامـة للـدفاع       . م1989لسنة  ) 5(املختلفة ويلغى القرار رقم     

وتنظيمها وكل حكم خيالف أحكام هذا القانون، وعلى كل فيما خيصه تنفيذ أحكامه      
  .وتبلغ به احلكومة االنتقالية واالس احمللية

  
 

–  

  صدر يف طرابلس يوم االثنني
 .م13/02/2012بتاريخ 
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  .م2012لسنة ) 15(قانون رقم 
  إنشاء دار اإلفتاءبشأن 

 

 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011)) أغسطس ((3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس -
  . لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقتيالنظام األساس -
  .وبناء على ما عرضه الس األعلى لإلفتاء -
  .وبناء على ما عرضته اللجنة القانونية االستشارية بالس -
قت بتاريخ يوم االثـنني  اع الس الوطين االنتقايل املؤ    ـاء على حمضر اجتم   ـوبن -

  .م13/2/2012:  املوافق هـ1433 ربيع األول 22
 

 

يكون للكلمات التالية املعاين املقابلة هلا حيثما وردت يف هذا القانون، ما مل تدل              
  :القرينة على غري ذلك

-  :ًبيان احلكم الشرعي يف شأن ما عاماً أو خاصا.  
- : العاممفيت الديار الليبية وهو املفيت .  
-  :           ممثل دار اإلفتاء يف املدن الرئيسية واملسؤول عن املفتني احملليني يف

  .املناطق ضمن فرعه
-  :املفيت اخلاص يف املناطق التابعة ملفيت الفرع.  
-  : لس املكون من املفيت ونائبه ومفيتالفروعا.  
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- ) :املنشأ مبوجب هذا القانون) جملس البحوث والدراسات الشرعية.  
-  :نطاق االختصاص املكاين لكل مفيت.  

 

تنشأ دار مستقلة تسمي دار اإلفتاء وتكون هلا الشخصية االعتبارية والذمة املالية            
فروعاً يف أحناء ليبيا وتتوىل الدار  املستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس وهلا أن تنشى         

  -:املهام التالية
  .وضع السياسة العامة لإلفتاء يف ليبيا -1
اإلشراف على الشؤون العلمية لإلفتاء وإعداد اخلطط الالزمة لتنظيمه والنهوض  -2

  .به بالتعاون مع علماء الشريعة
  .عياد املسلمني وعبادامحتديد ثبوت األهلة وبداية الشهور القمرية اليت تتعلق ا أ -3
تقدمي الفتوى والرأي واملشورة يف األمور اليت تعرض عليها فيما يتعلق باملسائل             -4

  .اليومية
 

تتكون املوارد املالية للدار من ما يرصد هلا يف املوازنـة العامـة للدولـة مـن                 
  .تقدم بهاملخصصات الالزمة لتغطية نفقاا وفق مشروع املوازنة الذي ت

 

للدار وللمجلس التابع هلا االستعانة بذوي اخلربة يف املسائل العلمية البحثـة يف             
التخصصات املختلفة، وحتدد مكافأم بقرار يصدره املفيت، وال يكون حق التصويت          
يف القرارات إال ألعضاء جملس دار اإلفتاء أو جملس البحوث التابع للدار اإلفتاء أو              

  .س البحوث التابعة للدار فيما حيال إليهجمل
 

يتبع الدار عدد من اإلدارات واملكاتب على النحو الذي ستوضـحه الالئحـة             
  .التنفيذية
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يعني املفيت من الس الوطين االنتقايل أو من حيل حمله بناء علـى ترشـيح مـن         
وتكون له رتبة الوزراء وراتبه، وتكون      جملسي الدار والبحوث والدراسات الشرعية      

  .تبعيته للمجلس الوطين االنتقايل
ويعني نائب املفيت يف الدار الس الوطين االنتقايل أو من حيل حمله بنـاء علـى                
ترشيح املفيت وتكون له رتبة وكيل وزير وراتبه، ويساعد املفيت على أداء عمله عند              

  .يت مفيت الفروعوجوده وينوب عنه حال غيابه ويعني املف
 

  

  .أن يكون لييب اجلنسية، متمتعاً بأهليته املدنية الكاملة -1
  .أن يكون من العلماء املشهود هلم باملقدرة العلمية والعملية اليت تؤهله لإلفتاء -2
 حاصالً على قبول    أن يكون حسن السرية والسلوك معروفاً بالصيانة والديانة،        -3

  .عام يف أوساط الناس
  .أال يكون قد حكم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف، أو عوقب تأديباً -4
أن يكون حاصال على الشهادة اجلامعية األوىل من قسم متخصص يف العلـوم              -5

  .الشرعية ومضي على حصوله عليها مدة ال تقل عن عشرين سنة
 

 فيما يأيت، وجملـس     20دار اإلفتاء وجملس الدار املشار إليه يف املادة         يرأس املفيت   
  .البحوث والدراسات الشرعية وإدارة شؤوا ومتثيلها أمام الغري

 

فيما يتعلق بتصدي املفيت ونائبه للفتوى الشرعية ال جيوز رفع الدعوي اجلنائيـة             
  . الوطين االنتقايل أو ما حيل حمله احلصول على إذن بذلك من السضده إال بعد
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جملـس البحـوث    (يصدر املفيت الفتاوى الشرعية فيما يعرض عليه، وحييل إىل          
  .األمور اليت تقع ضمن اختصاص الس) والدراسات الشرعية

 

ملـذهب  املرجعية يف الفتوى إىل كتاب اهللا وسنة نبيه صلي اهللا عليه وسلم على ا             
السائد يف البلد، وعند وقوع االختالف يف املذهب السائد يكون األحد بالراجح مما             
عليه اختيار إمام املذهب وكبار تالميذه املتقدمني، وجيوز استثناء يف بعض القـضايا             

  . االستعانة بغري املذهب السائد عند احلاجة رفعاً للحرج العام
 

إىل الدار بكل الطرق املمكنة، شفاهة أو كتابة، عرب اهلاتف أو           تقدم االستفتاءات   
وتصدر مجيع الفتاوى ) االنترنت(أو الربيد االلكتروين أو موقع الدار على        ) الفاكس(

  .الشرعية دون مقابل وال تستويف أي رسوم أو أتعاب عليها
 

 الدار أو احد جملسيها وملن أراد على أفراد اتمع كافة احترام الفتوى الصادرة عن    
  .التظلم من الفتوى أن يتقدم به إىل جملس الدار لدراسة فحواه ومراجعتها للبت فيه

  .وال جيوز مناقشة الفتاوى يف وسائل اإلعالم
دار اإلفتاء بالتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وضـع الـضوابط        ل

  .املنظمة للتصدي للفتوى الشرعية
 

  

  . يتعلق مبصلحة من مصاحل البالدهكل طلب للفتوى موضوع -أ
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املسائل العامة اليت ترد إىل املفيت من الس الوطين االنتقايل أو الس الوزراء              -ب
  .أو احملكمة العليا

ى فيها الدار رأيا خيالف قول مجهور الفقهاء، أو فتوى سـابقة            املسائل اليت تر   -ت
  .صدرت يف إحدى دور اإلفتاء أو اامع الفقهية
 

ال جيوز التساهل يف الفتوى املراد منه التنصل من التكاليف، وجيوز التيسري فيمـا   
  .حيتاج إليه من املسائل االجتهادية

 

ز للمفىت تلقني اخلصوم أو مساعدم يف منازعتهم، وال جيوز طلب وال بذل  ال جيو 
الفتوى يف املسائل املعروضة على القضاء أو اليت سبق عرضها عليه، جيوز للمفىت أن              

  .يرد على االستفسارات اليت ترد إليه من القضاة
 

ذا طلب املستفيت ذلك، إال إذا      ال جيوز للمفيت إفشاء اسم املستفيت، وال الفتوى إ        
  .تبني إن مبوضوع الفتوى خطراً، أو أنه يشكل جرمية، فيجب تبليغ اجلهات املختصة

 

يكون عمل املفيت على سبيل التفرغ وجيوز له استثناء اجلمع بني وظيفـة املفـيت        
  .واخلطابة والوعظ

 

قوق اليت يستفتون عنها، وال أن يكونوا وكالء عنـها   ال جيوز للمفتني اشتراء احل    
  .بأمسائهم أو اسم غريهم

 

يتكون جملس الدار من املفيت ونائبه ومفيت الفروع ويتوىل رئاسته املفيت، وتكون            
اجتماعاته كل ثالثة أشهر، وله أن يعقد جلسه طارئة إذا لزم األمر بناء على دعـوة          
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ضائه حيدد فيها وقت االجتماع ومكانه واألمـور املطلـوب          من رئيسه أو ثلث أع    
نقاشها، وتتخذ قراراته باألغلبية املطلقة، وإذا تساوت األصوات رجح اجلانب الذي           

  .منه الرئيس
 

وتعقد االجتماعات مبقر دار اإلفتاء، وجيوز انعقادها يف أي مكان أخر، بـشرط             
  .الجتماع بوقت مناسبتوجيه الدعوة قبل موعد ا

 

  

  .رسم السياسة العامة للدار -أ
  .متابعة عملها وتقييم أدائها -ب
  .حتديد املشاكل ووضع حلول هلا -ت
  .مناقشة مشروع املوازنة وإقراره، وغري ذلك من املسائل املتعلقة بالدار -ث
  .د املفيت احلايل والتوصية بعزلهترشيح املفيت العام بع -ج

 

لس الدار أن حييل إىل جملس البحوث والدراسات الشرعية ما يـري احلاجـة              
  .إلحالته من املسائل املتعلقة باملصاحل العليا بالبالد

 

ات الشروط  يشترط فيمن يعني عضوا يف جملس البحوث والدراسات الشرعية ذ         
  .املطلوبة يف مفيت الفروع

 

  

  .إعداد البحوث والدراسات الفقهية الالزمة يف األمور اهلامة، والقضايا املستجدة -أ
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إصدار جملة علمية متخصصة تعين بنشر البحوث العلمية احملكمـة يف علـوم              -ب
  .ة، والدراسات املتعلقة االشريع

دراسة مشاريع القوانني اليت حتال من مؤسسات الدولة ملراجعتها وما حيال من             -ت
  .الدار اإلفتاء وجملس الدار يف القضايا اليت حتتاج إىل إبداء الرأي

  . ترشيح املفيت العام بعد املفيت احلايل والتوصية بعزله -ث
 

 لـس             خيتار الس من بني أعضائه نائباً للرئيس ومقرراً للمجلـس، ويعقـد ا
اجتماعاً عادياً كل ثالثة أشهر، وجيوز أن يعقد اجتماعاً طارئاً عند احلاجـة وذلـك     

 مشفوعة بالقضايا املطلوب طرحها، على أن توجه        هبدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائ     
  .ماع بأسبوع على األقلالدعوة مع القضايا املطلوب طرحها قبل موعد االجت

ويكون االجتماع صحيحاً حبضور األغلبية املطلقة، وتتخذ القرارات باألغلبيـة          
املطلقة للحاضرين، وإذا تساوت األصوات رجح اجلانب الذي من الرئيس، وكـل            

  .عضو له حق االعتراض على القرارات، وله أن يثبت ذلك يف حمضر االجتماع
  .املوضع على مزيد منم البحث وحيدد له موعد فيما بعدوإذا مل تتوفر األغلبية حيال 

 

  .دد مكافأة أعضاء جملس البحوث، ومقرره بقرار من جملس الوزراءحت
 

  :تنتهي عضوية أي من أعضاء جملس البحوث والدراسات الشرعية يف احلاالت التالية
  .الوفاة -أ

  .االستقالة -ب
  .الغياب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مقبول -ت
  .العزل بقرار صادر عن الس بأغلبية ثلثي أعضائه -ث
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يعني املفيت العام مفتني فرعيني يف املدن الرئيسية حسب اهليكـل اإلداري الـيت              
  .تعتمده الدار يف الالئحة التنفيذية

 

رط يف مفيت الفروع ما يشترط يف املفيت العام باستثناء املؤهل العلمي فيكتفي             يشت
  .فيه بأن يكون قد مضي على حصوله عليه مدة ألتقل عن عشرة سنوات

 

على مفيت الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا مالحظام    
  .عليها إىل الدار

يت الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمـتقني احمللـيني لتـوجيههم،          على مف 
  .وتنظيم أعماله

 

  .يعني املفيت العام مفتني حمليني بناء على ترشيح من مفيت الفروع
 

غياً إذا اختل   يشترط يف املفتني احملليني، ما يشترط يف مفيت الفرع، ويعترب تعيينه ال           
  .شرط من شروط تعيينه

 

تكون متابعة املفتني احملليني يف كفأم العلمية وأدائهم ألعماهلم من مسؤولية مفيت        
  .الفروع التابعني هلم، وعليهم أن يوافوا املفيت العام بتقارير دورية عنهم
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إصدار الفتاوى الشرعية يف نطاقه، وذلـك يف املـسائل ذات           خيتص املفيت احمللي ب   
الطابع الشخصي، وما يكون من املسائل ذات طابع عام حيال إىل دار اإلفتـاء، ومـا                

  .يتلبس أمره يف كونه شخصياً أو عاماً يتم البث يف بالتوافق مع مفيت الفرع
ات، ويدون الفتـاوى   يلتزم املفيت احمللي مبا يصدر عن دار اإلفتاء من فتأوي وتعليم          

  .اليت يصدرها يف سجل خاص، ويرسل من منها نسخة إىل مفيت الفرع، وإىل املفيت العام
  .على املفيت احمللي أن يقدم تقريراً شهرياً ملفيت الفرع عن فتاويه خالل شهر

 

  

  .العزل -3                          .االستقالة -2                         .املوت -1
 

  

  .ارتكاب جناية أو جنحة خملة بالشرف واألمانة -أ
  .إتيان أي عمل خيل مبكانة منصبه -ب
  .ناختالل أي شرط من شروط التعيني الواردة يف هذا القانو -ت
  .العجز عن أداء مهامه -ث

ويكون العزل مبرسوم من الس الوطين االنتقايل أو من حيل حمله بناء على توصية 
  .من الدار والس باألغلبية املطلقة لكل منهما

 

حتدد الالئحة التنفيذية اليت تصدرها الدار الفروع التابعة هلا واملعاملة الوظيفيـة            
  .ضاء الدار والس ولوائح تنظيم العمل والنظم التأديبية لألعضاءألع
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يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره فيما خيصه تنفيذ هذا القـانون وتبلـغ بـه                
  احلكومة االنتقالية

  . واالس احمللية وينشر يف اجلريدة الرمسية ويف وسائل األعالم
  
  

 

–  

  صدر يف طرابلس يوم االثنني
  .ـه1433/ربيع األول 29

  .20/2/2012: بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 16(قانون رقم 
  .م2012لسنة ) 10(بإضافة بعض األحكام إىل القانون رقم 

  ةـر الليبيـلألس بشأن صرف مبلغ مايل
   فرباير17 الذكرى األوىل لثورة مبناسبة

 
 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011 أغسطس 3ادر يف ـوري الصـالن الدستـوعلى اإلع -
  .لسـة للمجـة الداخليـوعلى الالئح -
  .ارفـأن املصـبش. م2005لسنة ) 1(م ـون رقـوعلى القان -
بشأن سـحب فئـة     . م2012لسنة  ) 6(ون رقم   ـعلى القان الع  ـد االط ـوبع -

  .نقدية من التداول
  .م2012-2-28وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ الثالثاء املوافق  -

 

 

، بشأن صرف مبلغ مايل لألسر الليبية م2012لسنة ) 10(تضاف إىل القانون رقم    
) أ(  فرباير، مادتان جديدتان، برقمي األوىل مكررة      17ى األوىل لثورة    مبناسبة الذكر 

  -:جيري نصامها على النحو التايل) ب(واألوىل مكررة 
 

 

يكون إستحقاق املبالغ املقرر صرفها مبوجب هذا القانون على أسـاس الوضـع             
وال يعتد  . م2012 فرباير   17 العائلي لكل مواطن، وذلك يف اية يوم اجلمعة املوافق        
  .بأي تغيريات تطرأ على هذا الوضع بعد التاريخ املذكور
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ويثبت الوضع العائلي بشهادة تصدر عن مصلحة األحوال املدنية على النموذج           
  .رض وفقاً ملا تنص عليه الالئحة التنفيذية للقانونغاخلاص الذي يعد هلذا ال

 

 

 اليت يتم صرفها، تنفيذاً ألحكام هذا القانون، من رصـيد األمـوال             متول املبالغ 
ة وذلك يف حدود مبلغ ال يتجاوز ثالثة مليارات ونصف املليار دينار وفق اآللية              بان

  .اليت تنص عليها الالئحة التنفيذية هلذا القانون
 

ملشار إليه حبيث جيـري     ، ا م2012لسنة  ) 10(تعدل املادة الثانية من القانون رقم       
  :نصها على النحو التايل

آليـة  تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من احلكومة االنتقالية متضمنة           
 أن تتضمن الالئحة ما يلي علـى        ىتنفيذه وفق ما يقترحه مصرف ليبيا املركزي عل       

  -:وجه اخلصوص
   

  .لليبينيالليبيات املتزوجات من ا -1
  .العائدون غري املتحصلني على اجلنسية الليبية واملسجلون بقسم األجانب -2
  .املواطنون حبكم القانون املسجلون عن طريق دور الرعاية -3
) أ(شكل منوذج شهادة الوضع العائلي املنصوص عليها يف املادة األوىل املكررة             -4

نبغـي مراعاـا يف إعـداد       من هذا القانون والبيانات ووسائل األمان اليت ت       
من ) 3(و  ) 2(النموذج مع مراعاة وضع أفراد الفئتني املذكورتني يف البندين          

  .الفقرة السابقة
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 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون      هينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، ويعمل ب       
افظ مـصرف ليبيـا     ، وعلى رئيس احلكومة االنتقالية وحم     م2012لسنة  ) 10(رقم  

  .املركزي، كل فيما خيصه، اختاذ اإلجراءات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ
  
  

 

–  

  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء
  .م28/02/2012بتاريخ 
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  م2012لسنة ) 17(قانون رقم 
  والعدالة االنتقالية بشأن إرساء قواعد املصاحلة الوطنية

 
 

  .م2011 فرباير 22تصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف نعلى بيان ا -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .سوعلى الالئحة الداخلية للمجل -
  .وعلى القانون املدين -
  .وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية -
  .لى قانون العقوبات والقوانني املكملة لهوع -
  .وعلى التشريعات العسكرية النافذة -
بشأن إقرار مزايـا لقتلـى العمليـات        . م1989لسنة  ) 19(وعلى القانون رقم     -

  .العسكرية واملفقودين واألسرى
  .، بشأن نظام القضاء وتعديالتهم2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
  .، بشأن التوفيق والتحكيمم2010لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -
وعلى ما أصدره الس الوطين االنتقايل املؤقت من بيانات بشأن احلريات العامة             -

  .وحقوق اإلنسان
  .وبناء على ما عرضه مسؤول شؤون العدل وحقوق اإلنسان باملكتب التنفيذي -
  .م26/02/2012ق وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ األحد املواف -

 
 
 

1 

 

  -:يف هذا القانون تعين املصطلحات اآلتية املعاين املبينة قرين كل منها
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:-     جمموعة من اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلداريـة 
لنظام السابق يف ليبيا وما قامـت بـه         واالجتماعية اليت تعاجل ما حدث خالل فترة ا       

الدولة من انتهاكات حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية والعمل على إصـالح ذات            
  .البني بالطرق الودية بني بعض فئات اتمع

: هي هيئة تقصي احلقائق واملصاحلة املنصوص عليها يف هذا القانون.  
:قوق اإلنسانكل فعل يشكل جرماً أو انتهاكاً حل.  

2 

 سـبتمرب  1حكام هذا القانون على الوقائع اليت حـدثت منـذ تـاريخ     أتسري  
 وال تسري على األشخاص ، إىل حني حتقق األهداف املرجوة من هذا القانون       م1969

كما ال تسري على املنازعات اليت صدرت        أمتوا الصلح يف ظل النظام السابق        ذينال
  . تنفيذهابشأا أحكام قضائية مت

3 

 

  

  . االجتماعيمترسيخ السل -1
  .ردع انتهاكات حقوق اإلنسان -2
  .بث الطمأنينة يف نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة -3
  .حتديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان -4
ع موضع العدالة االنتقالية وحفظها مث تسليمها للجهـات الوطنيـة   توثيق الوقائ  -5

  .املختصة
  .تعويض الضحايا واملتضررين -6
  .حتقيق مصاحلات اجتماعية -7
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4 

تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي احلقائق واملصاحلة تتبع الس الوطين االنتقايل   
ؤقت مقرها مدينة طرابلس ويكون هلا الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة           امل

  -:على أن يكون هلا فرع يف كل دائرة جملس حملي وختتص مبا يلي
 يف الفترة املشار    اإلنسانتقصى احلقائق حول الوقائع املتعلقة بانتهاكات حقوق         -1

ت بشأا مبا يف ذلـك التوصـية   واختاذ ما يلزم من إجراءا   ) 2(إليها يف املادة    
  .بإحالة املسؤولني عن ارتكاا إىل القضاء املختص

دراسة وحتقيق الوقائع ذات الطبيعة اجلماعية وأعمال العنف واالعتداء املمنهج           -2
أو العشوائي من مجاعات أو تشكيالت نظامية أو غري نظامية واألضرار الـيت             

  .ببها باألرواح واألعراض أو األموال بستحلق
  -:إعداد تقرير عن كل واقعة تعرض عليها على أن يشمل التقرير ما يلي -3

  .بياناً وافيا بالوقائع مدعوما باألدلة -أ
النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة والتحقيـق متـضمنة             -ب

  .حتديداً دقيقاً للمسؤولية واألشخاص ذوي العالقة ا
  .ل حماوالت الصلح بني األطرافمت به اهليئة يف سبياما ق -ت
توصيات اهليئة بشأن طرق معاجلة األمر أو حل املنازعات مبا يف ذلك             -ث

  .التوصية بإحالة أشخاص أو وقائع إىل احملاكم املختصة
عن مصري املخـتفني  مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري والكشف         -4

  .ت وفام تثب ملمع إجياد احللول املناسبة بالنسبة ملن
  . نزع السالح وتسريح املقاتلني ودجمهم يف اتمعتقدمي مقترحات بتفعيل عملية -5
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تنمية وإثراء سلوك احلوار وإرساء مقومات املصاحلة دعماً للتحول الدميقراطي           -6
  .والتواصل مع مؤسسات اتمع املدين والتعريف بأداء اهليئة واختصاصاا

5 

يس وعدد ستة أعضاء ويصدر بتسميتهم      ئلس إدارة يتكون من ر    يكون للهيئة جم  
هيئة للقرار من الس الوطين االنتقايل املؤقت ويعترب جملس اإلدارة هو السلطة العليا       

  .يتوىل إدارة شؤوا ومتثيلها يف عالقاا بالغري وأمام القضاء
6 

  

  . اللجان الفرعية يف نطاق دائرة االس احملليةتسمية رئيس وأعضاء -1
  .وضع الالئحة الداخلية لعمل اهليئة واللجان التابعة هلا -2
  .مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها -3

7 

  

  .اجلنسيةأن يكون لييب  -1
يدة والدراية واحلكمة والقدرة علـى      حلأن يكون من ذوي اخلربة والكفاءة وا       -2

  .اجناز العمل
  .أن يكون حسن السرية والسلوك -3
أال يكون ممن إخنرط يف حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد احلرس الثوري               -4

  .السابقأو احلرس الشعيب أو األجهزة األمنية السرية التابعة للنظام 
ة ـة أو املهن  ـق بالوظيفة العام  ـة تتعل ـه يف جرمي  ـاً علي ـون حمكوم ـأال يك  -5

  .رفـة بالشـة خملـأو أي جرمي
  .أال يكون قد فصل من الوظيفة أو املهنة بقرار تأدييب -6
  .أال يقل عمره عن أربعني سنة -7
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8 

فرعية التابعة هلا قبـل     حيلف رئيس وأعضاء جملس إدارة اهليئة وأعضاء اللجان ال        
  -:ةمباشرة أعماهلم اليمني القانونية بالصيغة التالي

 

 الوطين االنتقـايل     أمام الس  ويكون أداء اليمني بالنسبة لرئيس وأعضاء الس      
  .يئةاملؤقت وحلف أعضاء اللجان أمام رئيس جملس إدارة اهل

9 

تبادر اهليئة وجلاا الفرعية القيام مبا يلزم للنظر يف املنازعات كما يتوىل عـرض              
  :املنازعات على اهليئة كل من

  .النائب العام -2                .وزير العدل أو وزير الداخلية -1
ص أطراف املنازعة أو أحدهم وجيوز أن يكون العرض من وكالئهم وفقاً ملا تـن             -3

عليه أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية وللهيئة سلطة تقـدير صـفة            
  .وأهلية أطراف املنازعة

10 

للهيئة وللجان اليت تشكلها حق اإلطالع على كافة املستندات واألدلة حتت أي            
  .يد كانت واالستماع إىل أقوال من ترى حاجة لالستماع إليهم

11 

هليئة واللجان الفرعية التابعة هلا علنية ما مل يتقـرر العتبـارات            تكون جلسات ا  
  .تتعلق بالنظام العام أو اآلداب إجراءاها يف السرية

12 

كليـه يف سـلوك سـبل       وليس يف أحكام هذا القانون ما خيل حبق املتضرر أو           
 يف كيلهحق واإلنصاف القضائي جلرب األضرار عن االنتهاكات املرتبكة يف حقه أو يف    
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 غل يد النيابة العامة عن رفع ومباشرة الدعوى اجلنائية جتاه املتهمني بارتكاب تلـك             
  .االنتهاكات

13 

تعتمد اهليئة قرارات اللجان الفرعية املسببة ومتنحها قوة السند الواجب النفـاذ            
أن تعيـد   وإذا تبني هلا أن هناك نقصاً أو قصوراً يف التحقيقات أو تناقصاً يف النتائج               

التقرير إىل اللجنة الفرعية املختصة ملزيد من الدراسة والتقصي ومجع األدلـة مـع              
األخذ يف االعتبار ما تراه مناسباً بشأن املوضوع املعروض وختتص اهليئة بـالنظر يف              

  .املنازعات املثار بشأا تنازع يف اختصاص أكثر من جلنة فرعية
14 

، واملشار إليه لكل من     م1989لسنة  ) 19(لقانون رقم   مع عدم اإلخالل بأحكام ا    
تضرر بسبب جرائم النظام السابق احلق يف احلصول على التعويض املناسب ويكون            

  -:التعويض املادي واملعنوي بصورة أو أكثر من الصور اآلتية
  .دفع تعويض مادي -1
  .أو انتهاكات للمتضرر أو اإلقرار له مبا ارتكب يف حقه من جتاوزات ءاالعتدا -2
  .ختليد الذكرى على النحو الذي حيدده جملس الوزراء -3
بأي صورة من الصور األخرى اليت يصدر بتحديدها قرار من جملس الوزراء بناًء     -4

  .على اقتراح اهليئة
ويتم حتديد التعويض املشار إليه بقرار مسبب تـصدره اهليئـة وفقـاً للمعـايري       

التنفيذية هلذا القانون ويعطى قرار اهليئة قوة الـسند         والضوابط اليت حتددها الالئحة     
  .الواجب النفاذ

15 

تكون له الشخصية االعتبارية ) (ينشأ صندوق يسمى  
د بقرار دوالذمة املالية املستقلة يتوىل دفع التعويضات املستحقة مبوجب هذا القانون وحت     
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رد الصندوق وكيفية متويله ويصدر بتنظيم الـصندوق        من الس الوطين االنتقايل موا    
الئحة تنفيذية تصدر من جملس الوزراء على أن تتضمن طريقـة دفـع التعويـضات               

  .ومواعيدها وكيفيتها وحيل الصندوق حمل صاحب احلق يف مطالبة امللزم بالتعويض
ءات من القانون املدين يكون للصندوق اختاذ إجرا      ) 88(مع مراعاة أحكام املادة     

بـشأن  ) 152/1970(احلجز اإلداري على أموال املدين وفقاً ألحكام القانون رقم          
  .احلجز اإلداري

16 

كل من ميتنع عن متكني اجلهات املختصة بتنفيذ هذا القانون من االطالع على أي         
أدلة أو مستندات يف حوزته أو قام بإتالفها أو حجبها أو يرفض املثول أمـام جلـان      

احلقائق واملصاحلة يعاقب بالعقوبات املقررة قانوناً مع مراعاة تـدابري العفـو            تقصي  
  .املعمول ا ذا الشأن

17 

  .تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من رئيس جملس الوزراء
18 

يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما خيالفه وعلى كل فيما خيـصه           
نفيذ هذا القانون وتبلغ به احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينـشر يف وسـائل              ت

  .اإلعالم
  

 

–  

  صدر يف طرابلس يوم األحد
  .م26/02/2012بتاريخ 
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  .م2012لسنة  ) 18( قانون رقم 
  بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري

 

 

  .م2011 فرباير 22 فرباير الصادر يف 17 بعد االطالع على بيان انتصار ثورة -1
  .م2011اغسطس/3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -2
  . وعلى قرار تشكيل الس الوطين االنتقايل املؤقت وحتديد اختصاصاته-3
  . وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية-4
  . وعلى القانون املايل للدولة-5
  .م2012-2-28وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ الثالثاء املوافق  -6

 

 

يؤذن للمجلس الوطين السوري يف فتح مكتب ممثل له يف ليبيا يكون مقره مبدينة              
  . اللييب واملؤسسات املدنيةطرابلس، ويفتح حساب مصريف لتلقي مساعدات الشعب

 

تقدم الدولة الليبية مساعدة قدرها مائة مليون دوالر أمريكي يتم إيصاهلا للشعب            
السوري على هيئة مساعدات إنسانية بالتعاون مع مجعية اهلالل األمحر اللييب واهليئة            

  .الليبية لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية
 

 ذا القانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسيةيعمل.  
 

–  

  صدر يف طرابلس
  .م28/2/2012:بتاريخ
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  2012لسنة ) 19(قانون رقم 

  2012لسنة ) 8(بشأن إضافة حكم للقانون رقم 
  بشأن وضع ميزانية استثنائية

 

 

  .م2011فرباير ) 22( ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف انتصارعلى بيان  -
  .م2011أغسطس ) 3(وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .الالئحة الداخلية للمجلس -
  .النظام املايل للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالما -
  .أن الرقابةبش. م1996 لسنة 11القانون رقم  -
  .بوضع ميزانية استثنائية. م2012 لسنة 8القانون رقم  -
 املـؤرخ يف    1294وبناء على ما عرضـه جملـس الـوزراء يف كتابـه رقـم                -

  .م29/02/2012
وعلى ما ورد يف اجتماع الس الوطين االنتقايل املنعقد بتاريخ الثالثاء املوافـق              -

  .م06/03/2012

 

 

بوضع ميزانية استثنائية مادة حتـت رقـم        . م2012 لسنة   8تضاف للقانون رقم    
  -:املادة الثانية مكرر جيري نصها على النحو التايل
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فاق من امليزانية االستثنائية املقررة مبوجب القانون املذكور        نتعفى سائر وجوه اال   "
، م1425 لـسنة    11قـم   من شروط الرقابة السابقة املقررة مبوجب قانون الرقابة ر        

على أن ختضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونيـة الحقـة طبقـاً              ." م1996
  ".للتشريعات النافذة

 

ـ   ـون من تاري  ـذا القان ـل  ـيعم ة ـخ صدوره وينـشر يف اجلريـدة الرمسي
  .ةـالم املختلفـووسائل اإلع

  
 

–  

  ر يف طرابلس يوم الثالثاءصد
  .م06/03/2012بتاريخ 
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