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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
  بنقل تبعية ميالدية 2017) لسنة 661رقم (
  اجلهاز التنفيذي للطاقات املتجددة 

  
  الس الرئاسي

أغســــطس  3عــــالن الدســــتوري الصــــادر بتــــاریخ بعــــد االطــــالع علــــى اإل -
  م. وتعدیالته. 2011
 م.2015دیسمبر  17تاریخ وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع ب -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن  -

 وتعدیالتهما.
میالدیــة، بشــأن تنظــیم عالقــات العمــل 2010) لســنة 12وعلــى القــانون ( -

 والئحته التنفیذیة.
" (مـة "سـااوعلى قرار اللجنة الشـعبیة الع - میالدیـة،  2007) لسـنة 426بقًا

 شأن إنشاء الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة.ب
ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( - ـــى ق میالدیـــة، بشـــأن  2016) لســـنة 4وعل

 تشكیل حكومة وفاق وطني.
میالدیـــة، بشـــأن  2016) لســـنة 12وعلــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( -

 تفویض بمهام.
ددة رقـم وعلى كتاب رئـیس مجلـس إدارة الجهـاز التنفیـذي للطاقـات المتجـ -

 م.2017/ 4/ 11) المؤرخ 21(
 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

 ررـــق
 )1مادة (

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعیة الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة إلى 
 مجلس الوزراء.
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 )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  ة تنفیذه.الجهات المختص
 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
 

 .ه 1438/ ذو القعدة/ 7صدر بتاریخ: 
  .م 2017/ 7/ 31الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  م. بشأن إعادة2017) لسنة 694رقم (

  تنظيم مصلحة التخطيط العمراني 
  

  الس الرئاسي
    وتعدیالته. وريعالن الدستبعد االطالع على اإل -
 م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن  -

 وتعدیالتهما.
التخطـیط العمرانـي والئحتـه بشأن  م.2001) لسنة 3(رقم وعلى القانون   -

  .التنفیذیة
عالقـات العمـل  إصـدار قـانونبشـأن م. 2010لسـنة  )12وعلى القانون ( -

  والئحته التنفیذیة.
ــم (  - ــانون رق ــى الق م. بشــأن نظــام اإلدارة المحلیــة، 2012) لســنة 59وعل

 والئحته التنفیذیة.
بشـــأن تشـــكیل  م. 2016) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( -

 حكومة وفاق وطني.
مـــنح بشـــأن  .م 2016لســـنة  )12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( -

 تفویض بمهام.
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
  

  قـــرر
  )1مادة (

  یعاد تنظیم مصلحة التخطیط العمراني وفقًا ألحكام هذا القرار.
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  )2مادة (
تتمتـــع مصـــلحة التخطـــیط العمرانـــي بالشخصـــیة االعتباریـــة والذمـــة المالیـــة 

  المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
  )3مادة (

یكــون مقــر المصــلحة الــرئیس مدینــة طــرابلس ویجــوز إنشــاء فــروع ومكاتــب 
  لها في الداخل بقرار من مجلس اإلدارة.

  )4مادة (
تتــولى المصــلحة التخطـــیط للتنمیــة المكانیــة والتنســـیق بینهــا وبــین بـــرامج 
اإلنتــاج المختلفــة والخــدمات العامــة بمــا یفــي بكافــة متطلبــات إســتقرار الســكان 

ــق التــوازن ــة المختلفــة ولهــا علــى وجــه  وتحقی واالســتدامة فــي مجــاالت التنمی
  -الخصوص ما یلي:

ـــى الجهـــات  -1 ـــوطني الطبیعـــي طویـــل المـــدى وعرضـــه عل إعـــادة المخطـــط ال
 المختصة العتماده.

ـــة بالتنســـیق مـــع مجـــالس التخطـــیط اإلقلیمـــي  -2 إعـــداد المخططـــات اإلقلیمی
 بالمحافظات وعرض ذلك على جهات االختصاص لالعتماد.

إعداد مخططـات األقـالیم الفرعیـة بالتنسـیق مـع المحافظـات والبلـدیات ذات  -3
 العالقة والعرض على الجهات المختصة لالعتماد.

ـــدیات قبـــل عرضـــها  -4 ـــدة مـــن قبـــل البل ـــة المخططـــات الحضـــریة المع مراجع
 لالعتماد النهائي من قبل جهات االختصاص.

ـــي إعـــداد الخطـــط اإلنمائیـــة بمـــا یحقـــ -5 ق سیاســـات ومؤشـــرات المشـــاركة ف
 وأهداف المخطط الوطني والمخططات اإلقلیمیة والفرعیة.

اقتراح تشكیل لجان تنقیح المخططات قبل اعتمادها المنصوص علیهـا فـي  -6
 م. 2001) لسنة 3القانون رقم (
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متابعــة تنفیــذ أولویـــات المخططــات المعتمـــدة ورصــد النمـــو الحضــري لهـــا  -7
عداد تقریر دوریة بشأنها.  وإ

عـــداد الدراســـات  -8 متابعـــة النمـــو العشـــوائي خـــارج المخططـــات الحضـــریة وإ
الالزمة الحتـواء مـا یتطلـب احتوائـه واقتـراح الحلـول الالزمـة للحـد مـن هـذه 

 الظاهرة.

مراجعــة واعتمــاد مواقــع المشــاریع العامــة خــارج المخططــات الحضــریة بمــا  -9
ــوطني فیهــا المشــاریع االســتراتیجیة وفــق السیاســات المعتمــدة بــال مخطط ال

 والمخططات اإلقلیمیة والفرعیة.

التخطـــیط بـــین مســـتویات التخطـــیط وأدوات التنفیـــذ المختلفـــة مـــن خـــالل  -10
المؤشــرات والسیاســات التخطیطیــة وترجمتهــا إلــى بــرامج ومشــاریع إنمائیــة 

 خالل الفترة التخطیطیة المعتمدة.

داد إعـــــداد وتحـــــدیث وتطـــــویر معـــــاییر التخطـــــیط المســـــتخدمة فـــــي إعـــــ -11
 المخططات بكل أنواعها.

 اقتراح تطویر القوانین واللوائح المنظمة ألعمال التخطیط والتنمیة. -12

ــالتخطیط وفــق أحــدث األســالیب  -13 ــق المعلومــات ذات العالقــة ب حفــظ وتوثی
 والتقنیات.

دارة المخططـــات  -14 ـــة وإ ـــاملین فـــي مجـــال التخطـــیط والتنمی ـــع كفـــاءة الع رف
 الحضریة ومراقبتها.

دارتهـا ووضـع  -15 مساندة اإلدارة المحلیـة فـي إعـداد المخططـات الحضـریة وإ
 أولویات تنفیذها.
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جــراء الدراســات والبحــوث  -16 العمــل علــى تطــویر أســالیب التخطــیط للتنمیــة وإ
التي تساهم فـي رفـع مسـتوى التخطـیط فـي لیبیـا وحـل المشـاكل التخطیطیـة 

 العالقة.

لتخطــیط المختلفــة وربــط أواصــر العمــل علــى نقــل المعرفــة فــي مجــاالت ا -17
التعاون مع المؤسسات المشـابهة فـي الـدول الصـدیقة والتـي لهـا خبـرة فـي 

 ذات المجال.
  )5مادة (

تدار المصلحة بمجلس إدارة یتكون من رئیس ونائب وثالثة أعضـاء یصـدر 
بتسمیة قرار من مجلس الوزراء ویمارس االختصاصـات المنصـوص علیهـا فـي 

  -وله على وجه الخصوص ما یلي:التشریعات النافذة 
رسم السیاسة العامة لخطط وبـرامج المصـلحة والتـي تمكنهـا مـن تأدیـة  -1

مهامهــا المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــرار وأي قــوانین وقــرارات أخــرى 
 تصدر بالخصوص.

ــــل التنظیمــــي لهــــا  -2 ــــوائح المنظمــــة لعمــــل المصــــلحة والهیك ــــراح الل اقت
عتمادها من جهات االختصاص.  وإ

 ع ومكاتب للمصلحة حسب مقتضیات العمل.إنشاء فرو  -3

تعیـــــین مـــــدراء اإلدارات ورؤســـــاء الفـــــروع ومـــــدراء المكاتـــــب وتحدیـــــد  -4
 إختصاصاتهم.

 تشكیل المجلس التأدیبي بالمصلحة واعتماد قراراته. -5

تشــــكیل اللجــــان المختصــــة والمنصــــوص علیهــــا بالتشــــریعات النافــــذة  -6
 واعتماد قراراتها.
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عادة التأهیل للعاملین في  -7 اعتماد وتنفیذ خطط التدریب ورفع الكفاءة وإ
 مجال التخطیط والتنمیة.

اقتـــراح المیزانیـــات الخاصـــة بالمصـــلحة والمشـــاریع والخطـــط والبـــرامج  -8
 المتعلقة باختصاصات المصلحة.

 مراجعة واعتماد صرف المیزانیات طبقًا للمخصصات والبنود المعتمدة. -9

  )6مادة (

یكـل المصـلحة التنظیمـي مـن إدارات ومكاتـب یصـدر باعتمـاده قـرار یتكون ه
مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن مجلـــس اإلدارة ویصـــدر بـــالتنظیم 

  الداخلي قرار من مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من رئیس المجلس.
  )7مادة (

  -تتكون الموارد المالیة للمصلحة من :
 ة للدولة.ما یخصص لها في المیزانیة العام )1

 القروض التي تعقدها وفق القانون. )2

 الهبات والمساعدات التي تقدم لها وفقًا للتشریعات النافذة. )3
  )8مادة (

یكون للمصلحة میزانیة خاصة بها تـدرج ضـمن میزانیـة الدولـة وتبـدأ السـنة 
المالیة لها مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتهي بانتهائها ویكون لهـا حسـاب 

كثــر بالمصــارف العاملــة داخــل لیبیــا وفقــًا لمــا یحــدده النظــام المــالي خــاص أو أ
  للدولة.

  )9مادة (

ــوان المحاســبة فحــص ومراجعــة حســاب المصــلحة وفــق القــوانین  ــولى دی یت
  واللوائح المنظمة لذلك.



  60رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )10مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  ه.الجهات المعنیة تنفیذ
  
  

 الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني   

 .هـ 1438/ ذو القعدة/ 13صدر بتاریخ: 
  .م 2017/ 08/ 06الموافق: 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2017) لسنة 6رقم (

  
  جلنة قيد حمرري العقود

بشـــأن محـــرري العقـــود  1993لســـنة  2بعـــد االطـــالع علـــى القـــانون رقـــم  -
 التنفیذیة.وتعدیله والئحته 

وعلـى الطلبــات المقدمــة مـن ذوي الشــأن والمســتندات المرفقـة بهــا الدالــة  -
 على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.

 1438/ ذو القعـدة/ 9) بتـاریخ 4وعلى محضر اجتمـاع لجنـة القیـد رقـم ( -
 م.2017/ 8/ 1هجري. الموافق 

  قررت 
  )1مادة (

د بمحـاكم االسـتئناف كـًال قـرین یقید السادة اآلتیة أسماؤهم محرري عقو 
 -اسمه:

 محكمة استئناف طرابلس.  عبد الفتاح عطایا اهللا الفازع عبود  -1
 محكمة استئناف طرابلس.    منصور رمضان سالم قدمور  -2
 محكمة استئناف طرابلس.    مصباح علي محمد حامد  -3
 محكمة استئناف طرابلس.      نادیة أحمد علي الجزار  -4
 كمة استئناف طرابلس.مح    صفاء محمد سالم ارزیم  -5
 محكمة استئناف طرابلس.    سامي محمد صالح شلوف  -6
 محكمة استئناف طرابلس.    خلیفة رجب محمد الكابوطي  -7
 محكمة استئناف طرابلس.    میالد محمود میالد العماري  -8

 محكمة استئناف بنغازي.    دعاء أبو بكر محمد حموده  -9
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 بنغازي.محكمة استئناف     نوري الغماري عبداهللا الفرجاني  -10
 بنغازي. محكمة استئناف  ریما عبد اللطیف محمدعبد اللطیف  -11
 محكمة استئناف بنغازي.    فتح اهللا مطراوي جمعة محمود  -12
 محكمة استئناف الخمس.    محمد سالم عبد السالم الجالي  -13
 محكمة استئناف مصراتة.      أحمد سعد عامر علي  -14
 ة.محكمة استئناف مصرات  محمد سعد المبروك عبد السالم   -15
 محكمة استئناف مصراتة.    عمر امحمد علي كادیك  -16
 محكمة استئناف سبها.    مروة محمد علي عبد الرحمن  -17
 محكمة استئناف سبها.      محمد سعد عمر حسن  -18

  )2مادة (
ــة أســماؤهم محــرري عقــود مســاعدین كــًال بمكتــب محــرر  یقیــد الســادة اآلتی

 -العقود المبین قرین اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:

  حمكمة االستئناف  م املكتبــاس  مــاالس  ت
  استئناف طرابلس  المهدي سالم أبوناب  خلود محمد الطاهر بن غانم  1
  استئناف طرابلس  سعد خلیفة إبراهیم  وجدان محمد خلیفة میالد  2
  استئناف طرابلس  وعد سالم جمعة عرفة  منیرة عبد الحمید میالد بك  3
  غریاناستئناف   أبو دربالة رمضان محمد  محمود خلیل علي الهبیل  4
  الزاویةاستئناف   فیصل أبو زید خلیفة  امحمد مسعود امحمد الجدي  5
  بنغازي استئناف  محمد شحات خمیس  أحمد منصور سعد حمد  6
  بنغازي استئناف  منیرة عوض عبد الحمید  جیهان صالح أحمد البشاري  7
  بنغازي فاستئنا  منیرة عوض عبد الحمید  مصعب عثمان میالد عثمان  8
عبد الرحمن عطیة إبراهیم   9

  اشتیوي
  استئناف مصراتة  حسین محمد حسن قرقد
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  )3مادة (
ینقــــل الســــید/ ســــلیم محمــــود امحمــــد ســــویب محــــرر عقــــود بمحكمــــة  -

استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمـة اسـتئناف مصـراتة بنـاء 
 على طلبه.

  )4مادة (
العقـود بنـاء علـى طلبهمـا یلغى قید المذكورین ادناه من جدول محرري  -

 -وهما:
 محكمة استئناف بنغازي.      محمد اسماعیل عقوب  -1
 محكمة استئناف بنغازي.      أمین سمیر أمین الحداد  -2

  )5مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي 

  الجریدة الرسمیة.
  

  املستشار       
  البهلول عريبيعبد احلكيم                

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
  
    

  يعتمد     
  حممد عبد الواحد عبد احلميد

  املفوض وزير العدل      
  

  ه. 1438/ ذو القعدة/ 24الموافق: 
 م.2017/ 8/ 16اعتمد بتاریخ: 
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل

 

 
 




