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  قزار املؤمتز انىطًُ انؼبو
 .و2014نسُت  (76)رقى 

 بشأٌ حظز انتؼبيم يغ غري انسهطبث 
 انشزػٍت يف انذونت انهٍبٍت

 املؤمتز انىطًُ انؼبو
 بؼذ االطالع ػهى

 .وتعديبلتو. م2011/ أغسطس/ 3اإلعبلن الدستوري المؤقت الصادر في - 
 .النظام الداخمي لممؤتمر الوطني العام- 
 .قانون العقوبات والقوانين المكممة لو- 
 .قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين المكممة لو- 
( 203)وعمى ما خمص إليو المؤتمر الوطني العام في اجتماعو العادي رقم - 

/ نوفمبر/ 18الموافق .  ىـ1436 المحرم 25المنعقد يوم الثبلثاء 
 .م2014

 :أطذر انقزار اَتً
 (1)المادة 

ُيحظر عمى كافة األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين ذوي 
الصفات العامة والخاصة، المحمية واألجنبية التعامل بأي صورة كانت مع غير 
السمطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة الميبية وىما المؤتمر الوطني العام 

 .وحكومة اإلنقاذ الوطني
 (2)المادة 

ُيعد االعتراف بأي جية أخرى غير السمطتين المنصوص عمييما في المادة 
السابقة أو التعامل مع سواىما جريمة تعاقب عمييا التشريعات الجنائية وكافة 

 .التشريعات النافذة، ويتعرض مرتكبيا لمعقوبات المنصوص عمييا قانوناً 
 (3)المادة 

عمى جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ذوي الصفات المحمية 
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واألجنبية اإلقرار بشرعية السمطتين التشريعية والتنفيذية السالفتي الذكر دون 
سواىما عمى كافة أرجاء التراب الميبي وااللتزام بأحكام السمطة القضائية عمى 

 .مختمف درجاتيا واالنصياع ليا طبقًا لمتشريعات النافذة بالخصوص
 (4)المادة 

ال ُيعتد بأي تصرف صدر أو يصدر عن أي جية في الدولة الميبية ما لم 
يكن صادرًا عن المؤتمر الوطني العام أو حكومة اإلنقاذ الوطني والجيات 

التابعة ليما، وكل تصرف صدر أو يصدر عن سواىما يعد معدومًا وال ينتج 
أي أثر قانوني في مواجية الدولة وأمام القضاء، فضبًل عن تعرض أطرافو 

 .لممساءلة القانونية والقضائية
 (5)المادة 

عمى حكومة اإلنقاذ الوطني وكافة الجيات التابعة لممؤتمر الوطني العام 
أن تجعل أساس معامبلتيا الرسمية مع كافة الجيات المحمية واألجنبية احترام 
السيادة الوطنية وااللتزام باألحكام القضائية واإلقرار بشرعية المؤتمر الوطني 

 .العام
 (6)المادة 

عمى جميع الدول والكيانات األجنبية وكافة المنظمات والييآت اإلقميمية 
والدولية ضرورة احترام سيادة الدولة الميبية وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية 

وال يتم التواصل مع دولة ليبيا إال عبر السمطتين التشريعية والتنفيذية 
المتمثمتين في المؤتمر الوطني العام وحكومة اإلنقاذ الوطني دون سواىما، 

 .واحترام السمطة القضائية والنزول عند أحكاميا
 (7)المادة 

ُيعمل بيذا القرار من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية، وفي 
وسائل اإلعبلم المتاحة، ويمغى كل ما يخالفو، وعمى جميع المعنيين بو وضعو 

 .موضع التنفيذ
  نٍبٍب  -املؤمتز انىطًُ انؼبو 

 :صدر في طرابمس
 .م2014/ 25/11: بتاريخ
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 قزار جمهس انىسراء
  و2014نسُت  ( 70 )رقى 

 بتشكٍم جلُت وحتذٌذ يهبيهب
 جمهس انىسراء

 .بعد اإلطبلع عمى اإلعبلن الدستوري وتعديبلتو- 
ميبلدية، بإصدار قانون عبلقات العمل 2010لسنة  (12)وعمى القانون رقم - 

 .والئحتو التنفيذية
ميبلدية، بشأن منح 2012لسنة  (10)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم - 

 .الثقة لمحكومة المؤقتة
بتاريخ  (34)وعمى كتاب وزير رعاية أسر الشيداء والمفقودين رقم - 

 2014/يناير/28بتاريخ  (50)ميبلدي والكتاب رقم 2013/ديسمبر/29
 .ميبلدية

وعمى ما قرره مجمس الوزراء في اجتماعـــو االستثنـــائي الثاني لسنة - 
 . ميبلدية2014

 قـــزر
 (1)مادة 

 :-ُتشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية كل من 
 .مندوب عن وزارة الشؤون االجتماعية- 1
 .مندوب عن وزارة المالية- 2
 .مندوب عن وزارة رعاية أسر الشيداء والمفقودين- 3

 .ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من لو صبلحياتو
 (2)مادة 

وزير رعاية أسر الشيداء / تتولى المجنة دراسة ماتضمنو كتاب السيد
والمفقودين بخصوص آلية التعامل مع فئة أسرى حرب التحرير من ناحية 
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 .المنافع والتعويضات واقتراح ما يمزم بالخصوص مع مراعاة التشريعات النافذة
 (3)مادة 

ُيعمل بيذا القرار من تاريخ صدوره، ويمغى كل حكم يخالفو، وعمى الجيات 
 .المختصة تنفيذه، وُينشر في الجريدة الرسمية

 جمهس انىسراء
 .ىـ1435/ربيع اآلخر/04: صدر في
 . م2014/فبراير/04: الموافق
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  جمهس انىسراءقزار
يٍالدٌت 2014نسُت  (119) رقى

بشأٌ يؼبجلت أوػبع ػحبٌب انؼُف اجلُسً 
جمهس انىسراء 

. بعد االطبلع عمى اإلعبلن الدستوري وتعديبلتو -
شأن تعيين ب ميبلدية، 2012لسنة (9)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

. رئيس الوزراء وتكميفو بتشكيل الحكومة المؤقتة
شأن ب ميبلدية، 2012لسنة  (10) وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

. منح الثقة لمحكومة المؤقتة
يفاء-  من دولة ليبيا الجديدة بحاجتيا والتزاميا بتحقيق العدالة ومخاطبة  وا 

. آالم الضحايا
وحيث إنو وبالرغم من كثر ضحايا حقبة القذافي المظممة وأعمال القمع  -

ترتب عمى ذلك وما تبلىا والذين تحصل الكثير  فبراير وما 17 خبلل ثورة
منيم عمى ميزات مختمفة وحاججت ووافقت عمى مصالحيا المشروعة فإن 

ىناك فئة ضحايا العنف الجنسي الزالت صامتة صابرة محتسبة تتجرع 
. المرارة ونخشى أن توأد فتكون الضحية مرتين

عتقادنا أن ىذه الفئة من الفئات األولى افي بو وحيث إن من المسمم  -
بالرعاية فين األخوات والبنات واألميات المواتي أوصى اهلل ورسولو صمى 

. اهلل عميو وسمم بين وبضمان حقوقين
 ، االنتقالية تتطمب االعتراف بين وما ماثمين ضحاياةوحيث إن العدال -

.  االنتياكاتويستمزم ذلك بالطبع رفع المظالم ومعالجة آثار
 2014قرره مجمس الوزراء في اجتماعو العادي الخامس لسنة  وعمى ما -

. ةــــميبلدي
رر ـــــق

( 1) مادة

تعتبر من فئة ضحايا العنف الجنسي في مقام التطبيق ليذا القرار كل من 
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 أثناء فييماشروع ال جسماني فادح أو اعتداء جنسي أو العتداءتعرضت 
 من القاصرات عمى أجبرن من البالغات أو اختطفنحرب التحرير، وكذلك من 

 بمجموعات الضحايا لشيوات معمر القذافي وأبنائو ونظامو وعصابتو االلتحاق
وأي مظالم من ذات الطبيعة وحتى نياية المرحمة  خبلل فترة حكمو المظممة

. االنتقالية
( 2) مادة

: تصنف تصنيفات ضحايا العنف الجنسي تبعًا إلى الفئات اآلتية
.  عميين ىفئة المعتد- 1
.  والدة طفل تقوم بإعالتواالعتداء عميين ونجم عن ىفئة المعتد- 2
صال رحم أو ئستاعمييا وأثر اإلعتداء لحقيا ضرر جسيم كى فئة المعتد- 3

.  أخرى مزمنة أمراضعقم دائم أو 
: فئة المصابة بإعاقة جسيمة دائمة مثل- 4
.  الثدياستئصال- أ
. الحروق البالغة من الدرجة األولى- ب
. التشوىات البميغة لمجسم- ج
فئة المصابات باألمراض النفسية الدائمة الناجمة عن االعتداء بشكل - 5

يعيق ممارسة السموك الطبيعي في المجتمع ويتم تحديد المصابات 
 ويكون اإلدراج في ىذه الفئات بقرار من المجنة المختصة ،المذكورات

. ( من ىذا القرار5)المنصوص عمييا في المادة 
 (5) أي فئة أخرى تقرر المجنة المختصة المنصوص عمييا في المادة- 6

. تصنيفيا كذلك 
( 3) مادة

المشار إلييا الحق في المنافع اآلتية وفقًا (فئاتينبجميع )يكون الضحايا 
: لمقوانين النافذة

. منحة شيرية يحددىا مجمس الوزراء- 1
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 والنفسية ليا ولزوجيا وألبنائيا ووالدييا إن سميةالرعاية الصحية الج- 2
.  بإيجاد نظام تأمين طبي مواٍز لنظام التضامن االجتماعياوجدو

. منح فرصة لمتدريب والتأىيل العممي والدراسة بالداخل والخارج- 3
. ولوية في التعيين لدى كافة مؤسسات الدولة حسب تخصصاتيماأل- 4
. ولوية في الحصول عمى قرض سكني حسب التشريعات النافذةاأل- 5
منح مساعدات شيرية لؤلسر الحاضنة ألبناء المعنفات من االعتداء حتى - 6

. بموغيم السن القانونية
 لمن ال مأوى لين أو المواتي نبذتين ىإنشاء دور الئقة لتوفير المأو- 7

.  القصيرىعائبلتين ولو عمى المد
آلية قانونية لمنح أطفال المغتصبات من حاالت االغتصاب ىوية قانونية - 8

 البيولوجيات مع مراعاة أمياتينمع احترام خصوصية وسرية ىويات 
 في ذلك دون إلحاق وصمة عار اجتماعية بين أو السمحةأحكام الشريعة 

. باألطفال
 ويسدد ثمنو عمى هولوية في شراء مركوب جديد يعرض عمى منتفعاأل- 9

.  مريحة ويعفى من كافة الرسومأقساط
تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف - 10

. ويشمل النقل المحمي والدولي 
شمل أفراد تالحج فريضة حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج ألداء - 11

.  ويجوز لمضحية التنازل عن حقيا ألحد والدييا،الفئة ولمرة واحدة
مساعدة المغتصبات والضحايا في التتبع القانوني لمجناة والعمل عمى - 12

. حصول عمى التعويضاتللتقديميم لمقضاء واالدعاء مدنيًا 
ر انفئت صح

( 4) مادة

تكمف وزارة الحكم المحمي مصمحة األحوال المدنية  (8) فيما يتعمق بالبند
: بوضع آلية قانونية يشترط فييا اآلتي
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. ألميات البيولوجياتوا  لؤلطفالضمان الحفاظ عمى اليوية الحقيقية.1
وغيرىا شابو ذلك في شيادة الميبلد  عدم ذكر لفظ مجيولي النسب أو ما.2

. الوثائقمن 
الحرص عمى أن تكون العائمة الحاضنة متبلئمة مع بيئة الطفل المحضون .3

. والمتابعة واإلشراف الدوري عمى الحاضنين لضمان سبلمة األطفال
كما يتوجب اتخاذ أقصى درجات السرية والحذر لضمان حماية شخصيات 

. الضحايا وكرامتيم وحمايتيم
( 5) مادة

 يسمى أعضاؤىا بموجب قرار يصدر عن وزير ةتشكل لجنة مختص
 ويتم تسميتيم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة ،الشؤون االجتماعية

 ومن عمل مباشرة مع ىذه الحاالت قبل صدور ىذا القرار من ،ىذه الفئةفي 
 وتبين ، ويكون اختيار رئيسيا بترشيح من وزير العدل،مختمف مدن ليبيا

اإلجراءات التنفيذية الييكل التنظيمي لمجنة وطريقة عمميا وتنيي المجنة 
 .ن من تاريخ مباشرتيا لمعملا سنتأقصاىاعمميا في مدة 

( 6) مادة

: ما يأتي تتولى المجنة أيضًا 
. وضع قاعدة بيانات إحصائية عمى مستوى المستيدفات بيذا القرار .1
 المعايير والضوابط المقررة في أحكام ىذا القرار عمى انطباقالتحقق من  .2

. المستيدفين منو
إدراج األشخاص المستيدفين لتمقي الميزات المنصوص عمييا في ىذا .3

القرار كميا أو بعضيا حسب الحاجة لضمان سرية المعمومات المستخدمة 
. في عمميا

( 7) مادة

 اإلجراءات بشأن أشخاص من واتخاذيجوز لمجنة قبول الحاالت المماثمة 
من المادة  (5،(ب،ج)4، 3 ،1) الذكور ممن ينطبق عمييم نص الفقرات

. الثانية
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( 8) مادة

يصدر وزير العدل بعد التشاور مع وزيري الشؤون االجتماعية والصحة 
اإلجراءات التنفيذية التفصيمية ليذا القرار التي تتضمن آليات تطبيقية ووسائل 

تمويمو وأساليب تقديم الميزات المقررة فيو والضمانات البلزمة لحسن 
 وتتولى وزارات العدل والشؤون االجتماعية والصحة تشكيل فريق ،استخدامو

مشترك متخصص لمحصول عمى الدعم الفني والموجيستي والدولي المتعمق 
. بالبرامج البلزمة لتنفيذ ىذا القرار

( 9) مادة

وعمى الجيات المعنية تنفيذه، وينشر  يعمل بيذا القرار من تاريخ صدوره،
. في الجريدة الرسمية

جمهس انىسراء 
. ىـ1435/اآلخرربيع /23 :صدر في
. م23/02/2014: الموافق
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 قزار جمهس انىسراء
  يٍالدٌت2014نسُت  (209) رقى 

 بتحذٌذ تبؼٍت يظهحت انتخطٍط انؼًزاًَ
 

 جمهس انىسراء
 .بعد االطبلع عمى اإلعبلن الدستوري وتعديبلتو- 
بشأن التخطيط العمراني ,  ميبلدية2001لسنة  (3)وعمى القانون رقم - 

 .والئحتو التنفيذية
بشأن ,  ميبلدية2012لسنة  (10)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم-  

 .منح الثقة لمحكومة المؤقتة
بشأن ,  ميبلدية2014لسنة  (23)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم- 

 .سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة
بشأن تحديد ,  ميبلدية2014لسنة  (133)وعمى قرار مجمس الوزراء رقم - 

 .اختصاصات وزارة الحكم المحمي وتنظيم جيازىا اإلداري
وعمى كتاب وكيل وزارة اإلسكان والمرافق المكمف بتسيير ميام الوزارة - 

 . م2014/ 9/3المؤرخ في  (1542)رقم
المؤرخ في  (165)المكمف رقم / وعمى كتاب أمين شؤون مجمس الوزراء - 

 . م3/2014/ 23
 2014وعمى ما قرره مجمس الوزراء في اجتماعو العادي الثامن لسنة - 

 .ميبلدية
 قــــزر

 (1)مادة 

 .تكون تبعية مصمحة التخطيط العمراني لوزارة اإلسكان والمرافق
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 (2)مادة 

وعمى الجيات المعنية تنفيذه، وُيمغى , يعمل بيذا القرار من تاريخ صدوره
 .كل حكم يخالفو وينشر في الجريدة الرسمية

 جمهس انىسراء
 .ىـ1435جمادى األولى  / 24: صدر في
 . م25/3/2014الموافق 
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 قزار جمهس انىسراء 
  يٍالدٌت2014نسُت  (264) رقى

 بئَشبء يزكش انطبقبث املتجذدة
 جمهس انىسراء

 .بعد االطبلع عمى اإلعبلن الدستوري وتعديبلتو- 
والئحة الميزانية والحسابات والمخازن , وعمى قانون النظام المالي لمدولة- 

 .وتعديبلتيا
بشأن إصدار قانون عبلقات العمل .  م2010لسنة  (12)وعمى القانون رقم - 

 .والئحتو التنفيذية
 .بشأن التعميم.  م2010لسنة  (18)وعمى القانون رقم - 
بشأن سحب الثقة .  م2014لسنة  (23)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم- 

 .من رئيس الحكومة المؤقتة
المؤرخ في  (184)وعمى كتاب وزير التعميم العالي والبحث العممي رقم - 
 .. م10/12/2013
المؤرخ في  (199)وعمى كتاب أمين شؤون مجمس الوزراء رقم - 
 .. م03/04/2014
 . م2014وعمى ما قرره مجمس الوزراء في اجتماعو العادي العاشر لسنة - 

 قـــــــزر
 (1)مادة 

تكون لو الشخصية   (مركز الطاقات المتجددة )ينشأ مركز يسمى
 .االعتبارية والذمة المالية المستقمة يتبع جامعة مصراتة

 (2)مادة 

وينشر ,وعمى الجيات المعنية تنفيذه, يعمل بيذا القرار من تاريخ صدوره
 .في الجريدة الرسمية

 جمهس انىسراء
 .هجري1435/جمادى اآلخرة/ 20: صدر فً 

 .مٌالدي20/04/2014الموافق 
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قزار جمهس انىسراء 
 يٍالدٌت 2014نسُت  (369)رقى 

بشأٌ إػبفت بؼغ يٍ اجلهبث وشخض جلذول احلزاست 
جمهس انىسراء 

. بعد االطبلع عمى اإلعبلن الدستوري وتعديبلتو- 
( 36) ميبلدية، بتعديل القانون رقم 2012لسنة  (47)وعمى القانون رقم - 

.  ميبلدية، بشأن إدارة أموال وممتمكات بعض األشخاص2012لسنة 
 ميبلدية، في شأن 2012لسنة  (10)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم - 

. منح الثقة لمحكومة المؤقتة
 ميبلدية،بشأن 2014لسنة  (23)وعمى قرار المؤتمر الوطني العام رقم - 

. سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة
 ميبلدية، بتشكيل لجنة 2012لسنة  (413)وعمى قرار مجمس الوزراء رقم - 

. وتحديد مياميا
/ 05/ 28المؤرخ في  (345)وعمى كتاب أمين شؤون مجمس الوزراء رقم - 

.  ميبلدية2013
وعمى ما قرره مجمس الوزراء في اجتماعو العادي الخامس عشر لسنة - 

.  ميبلدية2014
قـــزر 

( 1)مادة 

 2012لسنة  (47)تضاف إلى جدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 
 ميبلدية، بشأن إدارة أموال 2012لسنة  (36)ميبلدية، بتعديل القانون رقم 

: وممتمكات بعض األشخاص كل من
. الشركة الميبية لمصناعات الجوية- 1
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. شركة األمل األخضر لبلستثمارات الصناعية- 2
. شركة بابل لمتوكيبلت المبلحية- 3
. زياد أدىم المنتصر/ السيد- 4

( 2)مادة 

يعمل بيذا القرار من تاريخ صدوره، ويمغى كل حكم يخالفو، وعمى الجيات 
. المعنية تنفيذه

جمهس انىسراء 
.  ىجري1435/ رجب/ 30: صدر في
 .  ميبلدي2014/ 5/ 29: الموافق
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  2014نسُت  (13)نهقبَىٌ رقى حٍت ييذكزة تىع

.و2014بشأٌ املٍشاٍَت انؼبيت نهسُت املبنٍت   

 
نظرًا لما يمثمو موضوع اعتماد الميزانية من أىمية بالغة في إدارة شؤون 

الدولة حيث تعتبر الميزانية العامة برنامج عمل لمحكومة القائمة حسب 
الظروف المحيطة خبلل فترة تنفيذىا، والتي تبدأ من أول يناير وتنتيي في 
آخر ديسمبر، وبالتالي فيي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو برلمان محدد، 
باإلضافة إلى أنيا تمثل مجموعة من القيود التي توضع عمى الحكومة لتمتزم 
بيا عند تصرفيا في المال العام، فبل يجوز ترك المجال مفتوحًا في استعمال 

موارد الدولة دون وضع ىذه القيود، أو باالستناد إلى قيود مرتبطة بعام سابق 
ال تتبلءم مع الفترة الحالية، كما أن الميزانية تؤثر بشكل مباشر في تقدم 

الدولة وتطورىا، من حيث كونيا مرتبطة باإلدارة البلزمة لذلك، والمتمثمة في 
 :العنصر المالي، وتزداد أىميتيا من خبلل دورىا في تحقيق اآلتي

مساىمتيا في الحفاظ عمى المال العام، وحسن استغبللو، وارتباطو بقوة - 
 .الدولة وىيبتيا

تمكن الدولة من أن تتنبأ بالمشاكل المستقبمية المواجية ليا عن طريق - 
السعي نحو تحقيق الموارد المستيدفو، وضبط المصروفات بالقدر المخطط 

 .لــــو
اعتبارىا اإلدارة الرئيسية في الرقابة وتقويم األداء، حيث عن طريقيا يتم - 

 .التأكد من أن الخطط والسياسات يجري تنفيذىا بكفاءة وفاعمية واقتصاد
 .حماية الموارد من سوء االستخدام واليدر- 
قبل )وفي مقابل ذلك فإن التأخر في اعتماد الميزانية عن وقتيا القانوني - 

واالستمرار في اإلنفاق وفقًا  (بداية السنة المالية التي تتعمق بيا
من مخصصات العام السابق من شأنو  (1/12)العتمادات شيرية بقيمة 

أن يؤدي إلى تجاوز الحد المعقول لتطبيق ىذا االستثناء، باإلضافة إلى 
 :.أنو سوف يترتب عميو المشاكل اآلتية
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التوسع في اإلنفاق عمى البنود المرخص بالصرف عمييا، ألن حجم - 
الميزانية المعتمدة في العام السابق ال تتبلءم مع إمكانيات واحتياجات 

 .العام الحالي
 .تعذر إجراء الرقابة وتقويم األداء- 
 .عدم القدرة عمى متابعة تنفيذ خطط ترشيد اإلنفاق وتحصيل الموارد- 
 .التأثير السمبي عمى االستقرار، باإلضافة إلى زعزعة الثقة في سمطة الدولة- 

من اإلعبلن  (30)من المادة  (6)من الفقرة  (أ)والنظر إلى نص البند
الدستوري التي تقضي صراحة بأن التشريعات المتعمقة بإقرار الموازنة العامة 

لمدولة يستمزم إلصدارىا أغمبية موصوفة قدرىا مائة وعشرون صوتًا عمى 
 .األقل

ولما كان الكثير من أعضاء المؤتمر قد تعمدوا الغياب عن الجمسات العامة 
منعًا لتحقق النصاب المطموب لمتصويت عمى الرغم من اإلعبلنات التي 
يوجييا مكتب الرئاسة إلى كل األعضاء بموجب الرسائل المنصبة عمى 

 .ىواتفيم المحمولة الخاصة بيم
من النظام الداخمي لممؤتمر الوطني العام  (132)وتأسيسًا عمى المادة 

 :التي تنص عمى أنو
إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابًا لذلك في مدة تسعين يومًا 

من  (1/12)من تاريخ تقديميا إلى المؤتمر، يحق لمحكومة صرف مانسبتو
قيمة الموازنة المقترحة، وذلك لمدة شير واحد، فإذا انقضت ىذه المدة دون 

 .اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكماً 
ورغبة من المؤتمر في المضي قدمًا نحو تحقيق األىداف المنوطة بو 

ومواجية كافة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل بناء الدولة والمحافظة 
عمى أداء المرافق العامة ألعماليا بانتظام واطراد خدمة لممواطن وبمنأى عن 

التجاذبات واالستقطابات السياسية والمصالح واألىداف الفردية الخاصة، 
وسعيًا إلى تحقيق األىداف المتوخاة من ىذا القانون، فإننا نمفت عناية 

الحكومة الحالية إلى ضرورة التقيد بالميام الموكولة إلييا باعتبارىا حكومة 
تصريف أعمال وااللتزام بتسيير األعمال الضرورية والمعتادة لشؤون الدولة، 
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وعدم المجوء إلى إبرام أي تصرفات جديدة تمزم الخزانة العامة، وأن تعمل عمى 
مراعاة الظروف االقتصادية الحرجة التي تمر بيا الببلد، وذلك بضرورة الحد 
 .من اإلنفاق قدر المستطاع وترشيد االستيبلك والمحافظة عمى األموال العامة

مصرف )و (ديوان المحاسبة)واستجابة إلى طمب الحكومة والجيات الرقابية 
 .بضرورة إصدار القانون في الشكل المعتاد لمقوانين (ليبيا المركزي

وانطبلقًا من أن مشروع الموازنة العامة قد استممو المؤتمر بصورة كاممة 
 .م22/2/2014من الحكومة بتاريخ 

عميو فقد تقرر إصدار القانون دون التصويت عميو بعد فوات المواعيد 
من النظام الداخمي السالف البيان وفق النص المرفق  (132)المقررة بالمادة 

 .بيذه المذكرة
                                                        املؤمتز انىطًُ انؼبو

 .ىـ1435/شعبان/26: صدر في
 .م24/6/2014:الموافق
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 2014نسُت(13)قبَىٌ رقى
 .و2014بشأٌ اػتًبد املٍشاٍَت انؼبيت نهذونت نهؼبو 

 :املؤمتز انىطًُ انؼبو
 :بؼذ االطالع ػهى

 . وتعديبلتو2011أغسطس3اإلعبلن الدستوري المؤقت الصادر في - 
 .النظام الداخمي لممؤتمر الوطني العام- 
 .قانون النظام المالي لمدولة، وتعديبلتو- 
 . بشأن البترول1955لسنة  (25)القانون رقم - 
 .بتخصيص بعض الموارد لبلحتياطي العام1970لسنة  (127)القانون رقم - 
 . بشأن الدين العام عمى الخزانة العامة1986لسنة  (15)القانون رقم - 
 .بشأن التخطيط. م2000لسنة  (13)القانون رقم - 
 .بشأن ضريبة الدمغة وتعديمو. م2004لسنة  (12)القانون رقم - 
 .بشأن المصارف والنقد وتعديبلتو. م2005لسنة  (1)القانون رقم - 
 .بشأن الجمارك. م2010لسنة  (10)القانون رقم - 
 .بشأن عبلقات العمل. م2010لسنة  (12)القانون رقم - 
 .بشأن النشاط التجاري. م2010لسنة  (23)القانون رقم - 
 .بشأن اعتماد الميزانية العامة لمدولة. م2013لسنة  (7)القانون رقم - 
 .بشأن الرقم الوطني. م2014لسنة  (8)القانون رقم - 
من النظام الداخمي لممؤتمر الوطني  (132)وعمى مانصت عميو المادة - 

 .العام
 .وعمى المذكرة التوضيحية المرفقة- 

 :أطذر انقبَىٌ اَتً
 المادة األولى

ستة وخمسون مميارًا  (56.952.029.280)يجوز إنفاق مبمغ وقدره 
وتسعمائة واثنان وخمسون مميونًا وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون دينارًا 

طبقًا لمجدول المبين أدناه واألغراض الواردة بو لكافة الوزارات والييئات " فقط
 .ميبلدية2014والجيات والمؤسسات العامة خبلل السنة المالية 
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 (1)جذول 
 2014مٌزانٌة - ملخص جدول المصروفات 

 2014مخصصات البيــان ق .ر
 المصروفات :-أوالً 

 23.275.383.000 ( حكميايالمرتبات وماف)الباب األول 1
 11.144.896.280 (يريةيالنفقات التس)يالباب الثان 2
 9.000.000.000* الباب الثالث 3
 11.931.750.000 (الدعم وموازنة األسعار)الباب الرابع 4
 1.600.000.000تياط الميزانية العامة  حا 5

 56.952.029.280 المصروفات يإجمال
 مميار من مخصصات الباب الثالث لميزانية التنمية لممجالس البمدية 2يتم تخصيص *

 المادة الثانٌة

لسنة  (15)ُتغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 
ستمائو وخمسة وسبعون  "(675.000.000) ميبلدي بمبمغ وقدره1986

 :من اإليرادات النفطية وفقًا لمجدول التالي" مميون دينار
 (2)جذول 

 المبالغ المخصصة البيـان
 27.375.000.000 إجمال الموارد النفطية 

 675.000.000 يخصم مقابل الدين العام 
 26.700.000.000 صافي الموارد النفطية 

وينفق المبمغ وفقًا لمتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد االلتزامات 
 .القائمة عمى الخزانة العامة

 (3)جذول 
 مخصص الدين الجية
 275.000.000 صندوق الضمان االجتماعي 

مستحقات المصرف التجاري عن التسييل الممنوح 
 2008لصندوق موازنة األسعار سنة 

400.000.000 

 675.000.000 إجمالي الدين العام
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 المادة الثالثة
ُتغطى النفقات المبينة بالمادة األولى من ىذا القانون جزئيًا من اإليرادات 

عمى النحو المبين بالجدول . م2014المتوقع تحصيميا خبلل السنة المالية 
 :التالي

 (4)جذول 
 2014 إيراداتالبيان ق .ر

 اإليرادات :- ثانيًا 
 26.700.000.000م الدين العام  صصافي الموارد النفطية بعد خ 1
 31األرصدة الدفترية ألبواب الميزانية في  2

 .م2013ديسمبر 
8.205.122.000 

 15.000.000.000األرصدة بحساب المجنب   3
 998.752.280 (المركزي يابمصرف لي)سندات خزانة عامة  4
 6.048.155.000: اإليرادات السيادية والمحمية 5
الضرائب عمى دخل األنشطة االقتصادية وضريبة أ 

الدمغة 
900.000.000 

 700.000.000الرسوم الجمركية ب 
 398.155.000رسوم الخدمات العامة ج 
 250.000.000االتصاالت د 
 2.500.000.000توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي ىـ 
 300.000.000إيرادات صندوق موازنة األسعار و 
 1.000.000.000إيرادات السوق المحمي من المبيعات النفطية ز 

 56.952.029.280إجمالي اإليرادات 
 المادة الرابعة

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصمة من اإليرادات 
المنصوص عمييا في المادة الرابعة من ىذا القانون بحساب الخزانة الموحد، 
ويتم اإلنفاق منو وفق اآللية التي تعدىا وزارة المالية باالتفاق مع مصرف 

ميبلدية 1970لسنة  (127)ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم
 .بتخصيص بعض الموارد لبلحتياطي العام

 المادة الخامسة
عمى كافة الجيات توريد حصة الخزانة العامة في األرباح والرسوم المقررة 
في المواعيد المحددة قانونًا، ولوزارة المالية اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل 
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 .التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيميا
 المادة السادسة

يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا 
المركزي عمى أال تتجاوز إجمالي قيمة السندات خبلل السنة المالية القيمة 

من ىذا القانون، كما يؤذن لوزارة المالية  (4)من الجدول  (4)المبينة في البند
استخدام أي فائض في اإليرادات عما ىو مقدر بالميزانية العامة إلجراء 

التسوية البلزمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمو من قيمة سندات الخزانة 
 .العامة التي يتقرر تسييميا لتمويل أبواب الميزانية العامة

 المادة السابعة

ال يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنيا التأثير سمبًا في حجم اإليرادات أو 
توقيت تحصيميا، وال يجوز ألي جية مكمفة بجباية اإليرادات العامة أو 

بحفظيا خصم أو استقطاع أي مبمغ منيا، أو إجراء المقاصة بشأنيا، أو 
تغطية نفقات أي جية، بما في ذلك الجيات التي تمول كميًا أو جزئيًا من 

 .الخزانة العامة
 المادة الثامنة

تتولى وزارة المالية حصر جميع األرصدة الدفترية ألبواب الميزانية العامة كما 
 بحسابات الخزانة العامة والجيات العامة الممولة من 31/12/2013ىي في 

الخزانة العامة واألرصدة المتبقية ألبواب الميزانيــــات العامة خبلل السنوات 
يداعيا في حساب الخزانة الموحد  .الماضية وا 

 المادة التاسعة

عمى كافة الجيات العامة جباية إيراداتيا المقدرة، وعمييا أن تتقيد بالنماذج 
بموجب قانون النظام المالي لمدولة والموائح الصادرة بمقتضاه، ويتعين عمى 
الجيات المعنية بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل 

 . قيمة الرسوم عند فتح االعتمادات أو قبول المستندات
 المادة العاشرة

عمى الجيات التي تتولى جباية اإليرادات والرسوم داخل المناطق أن تمتزم 
بتوريدىا إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية 

ويحظر فتح أي حسابات مصرفية لمجيات - بحسب األحوال - بالمناطق 
 .العامة إال بإذن من وزارة المالية
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 المادة الحادٌة عشرة

تمتزم الجيات التي تمول بموجب أحكام المادة األولى من ىذا القانون 
بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتيا واإليرادات 
المحصمة في نطاقيا، وكذلك خبلصة الحسابات الشيرية قبل نياية األسبوع 

 .الثاني من الشير التالي
 (نفقات التنمية)وتمزم القطاعات والجيات المعنية بتنفيذ الباب الثالث 
نصف السنوية )بموافاة وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية 

المنصوص عمييا في المادة الحادية عشرة من البلئحة التنفيذية  (والسنوية
بشأن التخطيط، ويكون إصدار التفويضات . م2000لسنة  (13)لمقانون رقم

المالية خبلل الفترة البلحقة لآلجال المحددة مشروطًا بتقديم التقارير 
المطموبة، ولوزيري المالية والتخطيط كل فيما يخصو اتخاذ اإلجراءات 

 .المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إلييا في المواعيد المحددة
 المادة الثانٌة عشرة

يتولى وزير المالية أو من يخولو إصدار التفويضات المالية لتنفيذ 
مخصصات األبواب األول والثاني والرابع من ىذا القانون، كما يتولى وزير 

بناء عمى طمب  (بالباب الثالث)التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة 
الجية المعنية وفقًا لممستخمصات الجاىزة الدفع لممشروعات الجاري تنفيذىا 

والمشروعات المنتيية، وعمييا االلتزام بتقديم الموافقات اإلدارية لمتعاقد 
بالنسبة لممشروعات الجديدة وفقًا لمنماذج المعدة ليذا الغرض، ووفقًا 

لمضوابط والشروط التي يعتمدىا مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح من وزير 
 .التخطيط، كما ال يجوز الصرف عمى أي مشروع غير مدرج بالميزانية

 المادة الثالثة عشرة

 ميبلدية تتولى وزارة 1986لسنة  (15)استثناء من أحكام القانون رقم
المالية اتخاذ اإلجراءات البلزمة وفقًا لمتشريعات النافذة بتمويل المشروعات 
االستثمارية والتنموية دون سواىا من خبلل مؤسسات التمويل واالستثمار 
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المحمية عن طريق االستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى االقتصادية 
لممشروعات من قبل وزارة التخطيط، وفي جميع األحوال يجب أال تتعدى قيمة 

من إجمالي الموارد المعتمدة ليذه السنة،عمى % 15ضمانات اإلقراض بنسبة 
أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجيات التنفيذية المختصة بحصر الدين 

العام ويدرج في بند االلتزامات القائمة عمى الخزانة العامة ضمن الميزانية 
 .العامة لمسنوات القادمة

 المادة الرابعة عشرة

تمتزم كافة الجيات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استيبلكيا من 
الخدمات العامة بما في ذلك الكيرباء والمياه واالتصاالت والمحروقات من 

 .مخصصاتيا المدرجة ليذه األغراص بالميزانية العامة
 المادة الخامسة عشرة

من ىذا القانون، عمى  (الرابعة  )مع عدم اإلخبلل بما ورد في المادة
مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير 

السيولة المالية البلزمة في حدود االعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في 
األولى فور : مواعيدىا دون أي تأخير، عمى أن تتم التسوية عمى ثبلث مراحل

صدور قانون الميزانية، والثانية مع نياية الربع الثالث، والثالثو مع انتياء 
 .السنة المالية

 المادة السادسة عشرة

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقًا 
لمتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى األولوية في تنفيذ الميزانية لبسط 

األمن وصرف المرتبات، وموازنة األسعار ونفقات العبلج وتنمية الموارد 
 .البشرية ومشروعات البنية األساسية وتفعيل اإلدارة المحمية

وفي جميع األحوال ال تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئيا 
الجيات الخاضعة ألحكام ىذا القانون بالمخالفة ألحكامو، بما في ذلك إصدار 
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قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتيا ضمن الميزانية العامة ويعتبر ممًغى 
كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب في ىذه المخالفة المسؤولية 

 .الكاممة الناتجة عن أي تجاوز ليذه األحكام
 المادة السابعة عشرة

يجوز النقل بين المخصصات المحددة لمجيات في داخل الباب الواحد من 
من القانون  (العاشرة )أبواب الميزانية العامة وفقًا لما نصت عميو المادة 

بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي لمدولة . م1972لسنة  (61)رقم
. م2000لسنة  (13)من البلئحة التنفيذية لمقانون رقم  (26)ونص المادة 

األول والثاني )بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة 
بقرارات تصدر عن مجمس الوزراء بناء عمى عرض من وزارة المالية  (والرابع

أو وزارة التخطيط بحسب األحوال، والباب الثالث بقرارات تصدر عن السمطة 
 .التشريعية بناء عمى عرض من مجمس الوزراء

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود 
بشأن . م2000لسنة  (13)النسب المعتمدة في البلئحة التنفيذية لمقانون رقم 

التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع آلخر داخل الباب الثالث 
من البلئحة التنفيذية  (26)بقرارات من مجمس الوزراء وذلك بمراعاة المادة 

بشأن التخطيط،وفي جميع األحوال يتم . م2000لسنة  (13)لمقانون رقم
 .إخطار السمطة التشريعية بذلك

 المادة الثامنة عشرة

يجوز لمجمس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منيا أو تدبير 
مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصمحة العامة تتطمب ذلك، كما يجوز أن 

 من مخصصات أي من الجيات تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصماً 
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الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصمحة العامة ذلك بعد موافقة 
 .مجمس الوزراء

 المادة التاسعة عشرة

تتولى وزارة الحكم المحمي اإلشراف عمى توزيع مخصصات المجالس 
المرفق مع  (8)البمدية من مخصصات البابين الثاني والثالث وفق الجدول رقم 

عمى أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فييا النسب السكانية , ىذا القانون 
( 59)والجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما ال يتعارض مع القانون رقم 

بشأن اإلدارة المحمية، واليتم الصرف من المبالغ المسيمة . م2012لسنة 
لممجالس البمدية إال بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطمبات صرف ىذه األموال 
من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستيدف تنفيذىا حسب أولويات  
القطاعات التابعة لتمك البمديات، كما تكون أوجو اإلنفاق لمخصصات البمديات 

 .وفقًا لمتشريعات النافذة
 المادة العشرون

يحظر عمى حكومة تسيير األعمال إبرام أية عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي 
تصرفات قانونية تخرج عن نطاق التسيير اليومي لئلدارة العامة، وعمى 

الحكومة المزمع انتخابيا اتخاذ اإلجراءات البلزمة بشأن الحد من إبرام أي 
عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إال في أضيق الحدود، مع ضرورة مراجعة 

الموقف التعاقدي لممشروعات محل االلتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ، 
لغاء العقود غير المفعمة وغير ذات الجدوى  .وا 

 المادة الواحدة والعشرون

عمى وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات 
 .المالية الصادرة خصمًا من مخصصات الميزانية العامة إلى السمطة التشريعية
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 المادة الثانٌة والعشرون

يتعين عمى المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية 
وديوان المحاسبة في نياية كل شير بكشف حساب يبين حركة حسابات 

ويتم إطبلع السمطة التشريعية عمى ذلك بشكل . الميزانية العامة وكذلك الرصيد
 .ربع سنوي عمى األقل

 المادة الثالثة والعشرون

عمى وزارة المالية والجيات التابعة ليا وضع اآلليات المناسبة لتكوين 
عداد  قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنيا تسييل إجراء المعالجات وا 
التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة 

 .المطموبتين
 المادة الرابعة والعشرون

تمتزم الحكومة من خبلل فريق من ذوي االختصاص بتحويل الدعم السمعي 
ودعم المحروقات إلى دعم نقدي وفق أىداف واضحة توفر االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي وتحفظ الموارد وتساىم في تحقيق األمن القومي خبلل 
 . م1/1/2015فترة التتجاوز 

عمى أن يستمر العمل بالدعم وتتولى وزارة االقتصاد والجيات التابعة ليا 
الشروع في تنفيذ خطة واضحة لصرف السمع والمحروقات وفق الرقم الوطني 
والعدد الفعمي لمسكان وتقميص عدد السمع التموينية وفق خطة تعتمد من قبل 

 .2014وزارة االقتصاد خبلل سنة 
 المادة الخامسة والعشرون

يتعين عمى وزارة االقتصاد بالتنسيق مع الجيات ذات االختصاص العمل 
 .عمى الحد من استيراد السمع غير الضرورية
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 المادة السادسة والعشرون

توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أي عجز 
يطرأ عمى أبواب الميزانية العامة وفقًا لؤلسس والضوابط التي تقترحيا وزارة 

 .المالية وتعتمد من مجمس الوزراء
 المادة السابعة والعشرون

تتولى وزارتا المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجيات التي 
ليا مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتيا المبينة وفق 

القانون حال اتخاذ اإلجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة لئلدارة 
المحمية، بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات اإلدارية المحمية 
تنفيذىا وفق أبواب الميزانية وعرضيا عمى مجمس الوزراء العتمادىا بما 

 .يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة
 المادة الثامنة والعشرون

بشأن الرقم الوطني . م2014لسنة  (8)عمى الحكومة تطبيق القانون رقم 
 .عمى كافة أوجو الصرف المقررة باألبواب المختمفة من ىذه الميزانية

 المادة التاسعة والعشرون

توقف جميع القوانين والقرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات 
 بشكل مؤقت، عمى أن تمتزم 2014المستيدفة اعتبارًا من السنة المالية 

الحكومة بتقديم مشروع قانون لمجية التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات 
وتوحيد األســس وتحديد الحد األدنى لؤلجور لكافة العاممين بالقطاع العام في 

 .مدة ال تتجاوز أربعة أشير من تاريخ صدور ىذا القانون
 المادة الثالثون

 .تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنو نص في ىذا القانون
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 المادة الواحدة والثالثون

ويمغى ,  ميبلدي2014يعـمل بيذا القانون اعتبارًا من األول من شير يناير 
 .كـل مـا يخالـف أحكامو

           َىري ػهً أبىسهًني
       رئٍس املؤمتز انىطًُ انؼبو 

 .  ىـ1435/ شعبان26: صدر في
 .  م24/6/2014: الموافق
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 و2014نسُت  (13)اجلذاول املزفقت بـــبنقبَىٌ رقى 
 .و2014بشأٌ املٍشاٍَت انؼبيت نهســُت املبنٍت 

  أ– 5جذول رقى  
  مٌالدي2013للعام المالً  (البابان األول والثانً )المٌزانٌة التسٌٌرٌة 

 الباب الثاني الباب األول اإليرادات اسن الجهة

المؤتمر الوطني العام والجيات 
التابعة لو 

1.900.000 557.730.000 214.840.000 

ديوان رئاسة الوزراء والجيات 
التابعة لو 

5.000.000 89.190.000 61.460.000 

وزارة الداخمية والجيات التابعة 
ليا 

100.000.000 3.913.950.000 154.000.000 

 81.920.000 543.000.000 25.000.000وزارة العدل والجيات التابعة ليا 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
والجيات التابعة ليا 

12.000.000 343.800.000 224.550.000 

 3.942.530.000 380.600.000 25.000.000وزارة المالية والجيات التابعة ليا 

 1.254.799.000 2.266.403.000 19.970.000وزارةالصحة والجيات التابعة ليا 

وزارة التربية والتعميم والجيات 
التابعة ليا 

0 5.309.000.000 45.645.5000 

وزارة الصناعة والجيات التابعة 
ليا 

8.060.000 100.510.000 10.150.000 

وزارة المواصبلت والنقل والجيات 
التابعة ليا 

130.700.000 195.000.000 21.570.000 
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  ة– 5جذول رقى   
  مٌالدي2013للعام المالً    (البابان األول والثانً )المٌزانٌة التسٌٌرٌة

 يالباب الثان األولالباب اإليرادات اسم الجية 
رة التخطيط والجيات التابعة اوز
ليا 

600.000 31.400.000 6.890.000 

وزارة الدفاع والجيات التابعة 
ليا 

1.000.000 3.674.000.000 1.104.650.000 

وزارة رعاية أسر الشيداء 
والمفقودين 

0 5.250.000 124.000.000 

وزارة النفط والغاز والجيات 
التابعة ليا 

0 1.685.000.000 1.517.250.000 

وزارة العمل والتأىيل والجيات 
التابعة ليا 

2.150.000 905.500.000 10.760.000 

عة والثروة الحيوانية و االزر وزارة
ليا  البحرية والجيات التابعة

19.200.000 517.800.000 21.680.000 

 االجتماعيةوزارة الشؤون 
والجيات التابعة ليا 

0 200.000.000 949.462.280 

وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسبلمية والجيات التابعة ليا 

6.000.000 136.750.000 26.600.000 

وزارة اإلسكان والمرافق والجيات 
التابعة ليا 

2.200.000 182.350.000 17.770.000 

 والجيات التابعة االقتصادوزارة 
ليا 

16.200.000 100.000.000 14.860.000 
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وزارة الحكم المحمي والجيات 
التابعة ليا 

5.700.000 213.000.000 267.000.000 

 6.700.000 11.500.000 0وزارة االتصاالت والمعموماتية 

 ثوزارة التعميم العالي والبح
العممي والجيات التابعة ليا 

11.600.000 1.602.000.000 922.550.000 

وزارة الشباب والرياضة 
والجيات التابعة ليا 

0 23.000.000 85.000.000 

وزارة الثقافة والمجتمع المدني 
والجيات التابعة ليا 

950.000 138.170.000 14.740.000 

 والجيات التابعة اإلعبلموزارة 
ليا 

3.575.000 59.280.000 35.120.000 

وزارة الكيرباء والطاقات 
المتجددة والجيات التابعة ليا 

0 9.400.000 1.700.000 

ة والجيات ئيوزارة الموارد الما
التابعة ليا 

1.200.000 10.000.000 3.200.000 

وزارة السياحة والجيات التابعة  
ليا 

150.000 71.800.000 3.500.000 

 11.144.896.280 32.275.383.000 398.155.000اإلجمـــــــــــالي 

 

 (6)جذول رقى  
 2014معدل   مخصصات الباب الرابع 

 700.000.000األدوية 

 1.800.000.000السمع التموينية 

 7.000.000.000المحروقات 
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 800.000.000الكيرباء واإلنارة العامة 

 400.000.000المياه والصرف الصحي 

 514.000.000 العامة ةالنظاف

 31.000.000األعبلف 

 6.750.000 (دعم اليوريا)السماد 

 680.000.000 2013التزامات – عبلوة األبناء 

 11.931.750.000اإلجمــــــــــــــــــالي 

  تىسٌغ خمظظبث انببة انثبنث نهقطبػبث-7جذول رقى 
 2014 –مخصصات الباب الثالث 

 2014مخصصات البيان ق -ر
 2.000.000.000( 8جدول رقم ال)توزيع عمى البمديات وفق  1

توزيع عمى القطاعات عن طريق قرار من مجمس  2
الوزراء بناء عمى مقترح من وزارة التخطيط 

7.000.000.000 

 9.000.000.000 ثإجمالي الباب الثال 3

  تىسٌغ خمظظبث انبببني انثبًَ وانثبنث نهًجبنس انبهذٌت-8جذول رقى 
الوزن المعيار الباب الثاني الباب الثالت اإلجمالي 

التقسيم  62.500.000 500.000.000 562.500.000
المتساوي 

%25 

التعداد  125.000.0000 1.000.000.000 1.125.000.000
السكاني 

%50 

المساحة  62.500.000 500.000.000 562.500.000
الجغرافية 

%25 
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 انببة انثبًَ

الوحدة 
مخصصات كل 

بمدية 
عدد البمديات 

مخصصات كل 
بمدية 

المعيار 

 62.500.000 102 612.745لكل بمدية 
التقسيم 

المتساوي 

 125.000.000 6.400.000 19.531 نسمة ألفلكل 
التعداد 

السكاني 

 62.500.000 1.759.541 36 2لكل كم 
المساحة 

الجغرافية 

 
 انببة انثبنث

العدد مخصصات الوحدة 
مخصصات كل 

بمدية 
المعيار 

 500.000.000 102 4.901.961لكل بمدية 
التقسيم 

المتساوي 

التعداد السكاني  1.000.000.000 6.400.000 156.250 نسمة ألفلكل 

 500.000.000 1.759.541 284 2لكل كم 
المساحة 

الجغرافية 
 ( 5)جذول رقى 

  مٌالدي2014للعام المالً  (البابان األول والثانً )المٌزانٌة التسٌٌرٌة 
الباب الثاني  األولالباب اإليرادات  الجية اسم

المؤتمر الوطني العام والجيات 
التابعة لو 

1.900.00 557.730.000 214.840.000 

ديوان رئاسة الوزراء والجيات 
التابعة لو 

5.000.000 89.190.000 61.460.000 



 160رقن الصفحة                                                                     (3)العـــدد 
 

 

وزارة  الداخمية والجيات التابعة 
ليا 

100.000.000 3.913.950.000 154.000.000 

 81.920.000 543.000.000 25.000.000وزارة العدل والجيات التابعة ليا 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

والجيات التابعة ليا 
12.000.000 343.800.000 224.550.000 

وزارة المالية والجيات التابعة 
ليا 

25.000.000 380.600.000 3.942.530.00
0 

وزارة الصحة والجيات التابعة 
ليا 

19.970.000 2.266.403.000 1.254.799.000 

وزارة التربية والتعميم والجيات 
التابعة ليا 

0 5.309.000.000 45.645.000 

وزارة الصناعة والجيات التابعة 
ليا 

8.060.000 100.510.000 10.150.000 

المواصبلت والنقل  وزارة
والجيات التابعة ليا 

130.700.000 195.000.000 21.570.000 

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
 والبحرية والجيات التابعة ليا

19.200.000 517.800.000 21.680.000 

 االجتماعيةوزارة الشؤون 
والجيات التابعة ليا 

0 200.000.000 949.462.280 

وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسبلمية والجيات التابعة ليا 

6.000.000 136.750.000 26.600.000 

وزارة اإلسكان والمرافق والجيات 
التابعة ليا 

2.200.000 182.350.000 17.770.000 

 والجيات التابعة االقتصادوزارة 
ليا 

16.200.000 100.000.000 14.860.000 

وزارة التخطيط والجيات التابعة 
ليا 

600.000 31.400.000 6.890.000 

وزارة الدفاع والجيات التابعة 
ليا 

1.000.000 3.674.000.000 1.104.650.000 
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وزارة رعاية أسر الشيداء 
والمفقودين 

0 5.250.000 124.000.000 

وزارة النفط والغاز والجيات 
التابعة ليا 

0 1.685.000.000 1.517.250.000 

ىات جوزارة العمل والتأىيل وال
التابعة ليا 

2.150.000 905.500.000 10.760.000 

وزارة الحكم المحمي والجيات 
التابعة ليا 

5.700.000 213.000.000 267.000.000 

 6.700.000 11.500.000 0 والمعموماتية االتصاالتوزارة 

 ثوزارة التعميم العالي والبح
ىات التابعة ليا جالعممي وال

11.600.000 1.602.000.000 922.550.000 

اب والرياضة والجيات بوزارة الش
التابعة ليا 

0 23.000.000 85.000.000 

وزارة الثقافة والمجتمع المدني 
والجيات التابعة ليا 

950.000 138.170.000 14.740.000 

وزارة اإلعبلم والجيات التابعة 
ليا 

3.575.000 59.280.000 35.120.000 

وزارة الكيرباء والطاقات 
المتجددة والجيات التابعة ليا 

0 9.400.000 .1.700.000 

ية والجيات ئوزارة الموارد الما
التابعة ليا 

1.200.000 10.000.000 3.200.000 

وزارة السياحة والجيات التابعة 
ليا 

150.000 71.800.000 3.500.000 

 11.144.896.280 23.275.383.000 398.155.000 اإلجوـــــــــــــالي
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 (1-5)جذول رقى 
  العام والجهات التابعة لهالمؤتمر الوطنً

 الثانيالباب  األولالباب اإليرادات  الجية اسم
 73.000.000 61.000.000 المؤتمر الوطني العام 

 8.800.000 90.000.000 1.500.000اسبة حديوان الم
 2.640.000 20.000.000 250.000 العميا ةالمحكم

 600.000 1.200.000  مجمس التخطيط الوطني
 600.000 12.000.000 150.000 بالمناطقطيط خلس التامج

 30.000.000 275.000.000 خابرات الميبية مال جياز
 2.400.000 1.800.000  الميبية اإلفتاءدار 

الييئة العميا لتطبيق معايير تولي 
المناصب العامة 

 900.000 600.000 

 4.200.000 7.480.000 ئة مكافحة الفساد يه
 600.000 2.150.000 ائق والمصالحة الوطنية قىيئة تقصي الح

 54.000.000 0 المفوضية العميا لبلنتخابات 
 7.500.000 85.000.000 ىيئة الرقابة اإلدارية 

 19.400.000 0 ىيئة صياغة الدستور 
 10.500.000 1.200.000 الييئة التحضيرية لمحوار الوطني 

214.840.00 557.730.000 1.900.000اإلجمــــــــــــالي 
0 
من ضمن مخصصات المؤتمر الوطني العام مخصصات المجمس الوطني لمحريات 

 .مميون دينار (2.720)مميون دينار الباب الثاني  (1)العامة وحقوق اإلنسان الباب األول 
 (2-5)جذول رقى 

 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
 يالباب الثان  األولالباب اإليرادات  اسم الجية  

 4.400.000 12.000.000 ديوان رئاسة الوزراء  
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 3.520.000 2.150.000 الييئة العامة لممعمومات  
 600.000 3.600.000 مؤسسة الطاقة الذرية  
 6.000.000 3.3000.000 ىيئة شؤون المحاربين 

 1.000.000 1.760.000   اإلنسانيةساعدات م واللئلغاثةالميبية  الييئة
 2.000.000 5.200.000 3.000.000ة  ئالييئة العامة لمبي

 440.000 500.000 المعمومات والتوثيق  مركز
 1.500.000 21.000.000 2.000.000 النووية  البحوثمركز
التحاليل والقياسات اإلشعاعية  مركز

والتدريب 
 1.000.000 300.000 

 1.500.000 4.000.000   االقتصاديالمجمس الوطني لمتطوير 

 3.500.000 0 الزيارات والمؤتمرات  

الميبي لممحفوظات والدراسات  المركز
التاريخية 

 2.600.000 2.200.000 

 4.100.000 2.600.000 مشروع الرقم الوطني  

 1.500.000 10.000.000 مصمحة التخطيط العمراني  

 2.550.000 2.500.000 ط المتعددة  ائالمدينة لموس مركز

 10.500.000 8.500.000  ص لمطيران الخاالتنفيذيالجياز 

 600.000 1.000.000  لمحكومة االلكترونية  يةالمجنة التسيير

 10.500.000 5.000.000  العامة  ثجياز المباح

 350.000 680.000 مركز نبوس  

 4.400.000 1.800.000  والفضائية  اإلخباريةقناة ليبيا 

 61.460.000 89.190.000 5.000.000اإلجمــــــــــــــــــالي 
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 (3-5)جذول رقى 
                                               وزارة الداخلٌة والجهات التابعة لها

 الثانيالباب  األولالباب اإليرادات  الجية اسم
2.060.000.00 20.000.000 وزارة الداخمية

0 

49.700.000 

1.100.000.00 20.000.000 بالمناطق الداخميةوزارة 

0 

34.000.000 

 2.200.000 165.000.000 من المعمومات سابقا أإدارة 

 4.500.000 13.000.000 الخاصة عمميات جياز قوة ال

 8.000.000 26.000.000  الجنائية ثجياز المباح

 1.800.000 1.000.000 ية ثمركز البصمة الورا

 7.500.000 160.000.000  ةىيئة السبلمو الوطني

 17.600.000 190.000.000  مصمحة األحوال المدنية

 5.100.000 52.000.000 رات العقمية ث مكافحة المخدرات والمؤجياز

 8.200.000 135.000.000 60.000.000مصمحة الجوازات والجنسية 

 1.600.000 11.200.000  اآلثارالشرطة السياحية وحماية  جياز

 600.000 750.000 المعمومات والتوثيق  مركز

 13.200.000 0 إدارة مكافحة اليجرة غير الشرعية 

100.000.00اإلجمــــــــــالي 

0 

3.913.950.00

0 

154.000.00

0 
, والبصمة الوراثية,جياز المباحث الجنائية )من ضمن مخصصات وزارة الداخمية 

 .(المجنة األمنية العميا سابقاً ,وقوة العمميات الخاصة 
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 (4-5)جذول رقى 
 وزارة العدل والجهات التابعة لها 

 الثانيالباب  األولالباب اإليرادات اسم الجية 
 29.000.000 240.000.000 7.000.000وزارة العدل 

 5.700.000 25.500.000 18.000.000مصمحة التسجيل العقاري 

 1.150.000 17.000.000 إدارة قضايا الحكومة 

الخبرة القضائية  مركز
 ثالبحوو

 8.500.000 1.760.000 

 35.000.000 250.000.000 الشرطة القضائية  جياز

 1.760.000 1.500.000 العالي لمقضاء  المعيد

 550.000 500.000 مركز المعمومات والتوثيق 

 7.000.000 0 القضايا الخارجية 

 81.920.000 543.000.000 25.000.000اإلجمـــــــــــــالي 
ولجان التعويضات  (4)تتضمن مخصصات الباب الثاني مصروفات لجان القانون رقم 

 . واألموال المؤممة
 (5-5)جذول رقى

 وزارة الخارجٌة والتعاون الدولً والجهات التابعة لها 

 الثانيالباب  األولالباب اإليرادات اسم الجية 
 40.000.000 22.000.000 1.500.000والتعاون الدولي  وزارة الخارجية

 100.000.000 320.000.000 10.500.000صميات بالخارج نالسفارات والق

صندوق ليبيا لممساعدات 
والتنمية 

 600.000 150.000 

 ذالييئة الوطنية لمتابعة تنفي
 حظر األسمحة اتفاقية

 1.200.000 1.400.000 
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الكيميائية 
االشتراكات والمساىمات 

الدولية 
 0 70.000.000 

 13.000.000 0  يالعمل السياس

 224.550.000 343.800.000 12.000.000 ياإلجمــــــــــــال
 (مخصصات البابين األول والثاني)تتضمن مخصصات السفارات والقنصميات بالخارج 

جميع العاممين بالسفارات من الممحقين التجاريين والعماليين والصحيين وموظفي جياز 
 . المخابرات ووكالة األنباء الميبية بالخارج

 
 (6-5)جذول رقى 

 وزارة المالٌة والجهات التابعة لها

 الباب الثاني الباب األول تاإليرادا اسم الجية
 7,000,000 10,000,000  وزارة المالية

مراقبات الخدمات المالية 
 17,600,000 120,000,000  بالمناطق

 13,600,000 135,000,000  مصمحة الجمارك

 6,000,000 61,000,000  مصمحة الضرائب

 .5.200.00 14,000,000 25,000,0000 مصمحة أمبلك الدولة 

 1.000.000 800,000  مركز المعمومات والتوثيق

مخصصات المراقبين الماليين 
 17.600.000 36,000,000  بالخارج

صندوق تصفية الشركات العامة 
 530.000 3,800,000  واألجيزة المنحمة

 450.000.000 0  األحكام القضائية
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مرتبات وقروض محدودي الدخل 
 24.000.000 0  وشيداء الواجب

 350.000.000 0  ديون عبلج الجرحى

ديون الشركات األجنبية 
 300.000.000 0  والمحمية لدى وزارة المالية

ديون صندوق تصفية الشركات 
 150.000.000 0  المحمية

تعويضات أصحاب المنقوالت 
 1,150.000.000 0  المتضررة أثناء حرب التحرير

تعويضات األموال المؤممة 
 600.000.000 0  والوحدات اإلنتاجية والعقارات 

المساىمات واالشتراكات 
 100.000.000 0  بالمنظمات الدولية

 750.000.000 0  المتفرقات

 3.942.530.000 380,600,000 25,000,0000 اإلجمالي

(7-5)جذول رقى   
 وزارة الصحة والبٌئة والجهات التابعة لها

 الباب الثاني الباب األول تاإليرادا اسم الجية
 6.000.000 4.300.000 300.000 وزارة الصحة

 27.000.000 1.200.000.000 500.000 الصحة بالمناطق
 7.800.000 8.500.000  جياز اإلمداد الطبي

 450.000.000 0  (المرضى)العبلج بالخارج 
 350.000.000   (الجرحى)العبلج بالخارج 

استجبلب عناصر طبية 
 2.000.000 24.800.000  وطبية مساعدة
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تحسين الخدمات الصحية 
 150.000.000 0  والعبلجية

مركز الرقابة عمى األغذية 
 2.700.000 12.000.000 10.000.000 واألدوية

المركز الوطني لمكافحة 
 3,000,000 18.000.000 4.000.000 األمراض

البرنامج الوطني لزراعة 
 680.000 2.200.000  األعضاء

 320.000 950.000 150.000 مجمس التخصصات الطبية
 2.000.000 7.500.000 650.000 جياز خدمات اإلسعاف

معيد تنمية القوى العاممة 
 680.000 650.000  الطبية

مركز المعمومات والتوثيق 
 240.000 380.000  الصحي

المجمس الوطني لتحديد 
 390.000 70.000  المسؤولية الطبية

البرنامج الوطني لزراعة 
 800.000 250.000  القرنية

 1.003.610.000 1.279.600.000 15.600.000 اإلجمالي

 (7-5)جذول رقى 
 وزارة الصحة والبٌئة والجهات التابعة لها

 الباب الثاني الباب األول تاإليرادا اسم الجية
 5,916,000 30,000,000 30,000 مركز البطنان الطبي

مستشفى الثورة التعميمي 
 3,400,000 22,000,000 150,000 البيضاء

 12,240,000 41,000,000 100,000 مركز بنغازي الطبي

 4,760,000 22,200,000 50,000 مستشفى الجميورية
 4,352,000 23,000,000 50,000مستشفى الجبلء لمجراحة 
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 والحوادث بنغازي
 2,380,000 15,100,000 50,000 مستشفى األطفال بنغازي

مستشفى النير لطب وجراحة 
 1,088,000 5,000,000 5,000 العيون بنغازي

 1,904,000 11,000,000 10,000 مستشفى السابع من أكتوبر
 13,000,000 24,300,000 50,000 مستشفى ابن سينا

 5,440,000 17,750,000 20,000 مركز سبيا الطبي
مستشفى غريان المركزي 

 3,400,000 14,400,000 50,000 التعميمي

 2,720,000 19,750,000 50,000 مستشفى الزاوية المركزي
 2,720,000 18,500,000 30,000 مستشفى صبراتة التعميمي

المعيد القومي لعبلج األورام 
 2,720,000 8,600,000 10,000 صبراتة

 2,890,000 12,000,000 20,000 مستشفى الزىراء التخصصي
 14,280,000 78,000,000 100,000 مركز طرابمس الطبي

 12,920,000 54,800,000 50,000 مستشفى طرابمس المركزي

 1,360,000 7,700,000 20,000 مستشفى العيون
 3,264,000 16,200,000 5,000 مستشفى الجبلء لؤلطفال
 2,720,000 18,300,000 20,000 مستشفى الجبلء لموالدة
مستشفى طب الفضاء 

 2,244,000 5,700,000 20,000 واألعماق

 1,360,000 8,000,000 10,000 مستشفى الحروق والتجميل
 1,700,000 6,700,000 30,000 المركز الوطني ألمراض السكر
 5,780,000 21,500,000 30,000 مستشفى الحوادث أبو سميم
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مستشفى أبي ستة لؤلمراض 
 1,496,000 3,500,000 5,000 الصدرية

 2,924,000 17,800,000 10,000 المركز الوطني لمقمب تاجوراء

 4,896,000 26,800,000 20,000 مستشفى عمي عمر عسكر

 8,160,000 21,000,000 200,000 مستشفى مصراتة المركزي

 3,264,000 12,370,000 40,000 مستشفى الخمس العام

 3,264,000 11,478,000 20,000 مستشفى زليتن المركزي

 5,440,000 18,400,000 50,000 مستشفى الخضراء

 144,002,000 612,848,000 1,305,000 اإلجمالي

(7-5)جذول رقى   

 وزارة الصحة والبٌئة والجهات التابعة لها

 الباب الثاني الباب األول تاإليرادا اسم الجية
 1,904,000 13,500,000 0 مستشفى الوحدة درنة

 374,000 2,900,000 2,000 مستشفى القبة

 408,000 2,250,000 2,000 مستشفى التميمي

 408,000 2,650,000 2,000 مستشفى البردي

 340,000 3,000,000 2,000 مستشفى عمر المختار 

مستشفى شحات لعبلج الدرن 
 1,156,000 2,300,000 2,000 واألمراض الصدرية

 340,000 2,800,000 2,000 مستشفى سوسة

 3,400,000 13,500,000 5,000 مستشفى المرج

 340,000 2,020,000 2,000 مستشفي توكرة العقورية

 340,000 2,750.000 2,000 مستشفى األبيار
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مستشفى الكويفية لؤلمراض 
 1,904,000 6,200,000 2,000 الصدرية

مركز جراحة المسالك البولية 
 2,244,000 6,700,000 5,000 واألنف واألذن و الحنجرة

 7,480,000 16,000,000 10,000 مستشفى اليواري العام بنغازي
مستشفى األمراض النفسية 

 2,924,000 6,350,000 2,000 بنغازي

مركز طب وجراحة القمب 
 816,000 3,600.000 5,000 بنغازي  

مركز بنغازي لؤلشعة 
 204,000 1,400,000 2,000 التشخيصية والعبلجية

 2,380,000 6,400,000 2,000 مركز خدمات الكمى بنغازي
مركز األمراض السارية 

 7,684,000 3,550,000 2,000 والمناعة بنغازي

العيادة المركزية لؤلسنان 
 408,000 2,500,000 2,000 بنغازي

المختبر الطبي المرجعي 
 884,000 1,180,000 250.000 بنغازي

 2,040,000 1,700,000 2,000 مصرف الدم بنغازي
 442,000 2,000,000 2,000 مستشفى سموق
 340,000 1,650,000 2,000 مستشفى قمينس

 952,000 3,900,000 20,000 مستشفى جالو العام
 1,224,000 4,500,000 2,000 مستشفى الكفرة
 612,000 2,970,000 2,000 مستشفى تازربو

 340,000 2,800,000 2,000 مستشفى بن جواد
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 952,000 5,000,000 2,000 مستشفى العافية ىون
 612,000 2,750,000 2,000 مستشفى ودان

 1,122,000 6,900,000 2,000 مستشفى مرزق العام
 884,000 4,950,000 2,000 مستشفى تراغن
 1,904,000 7,850,000 2,000 مستشفى أوباري
 952,000 9,750,000 15,000 مستشفي براك 
 952,000 5,700,000 6,000 مستشفى برقن
 952,000 5,100,000 2,000 مستشفى إدري

 1,360,000 1,500,000 2,000 مصرف الدم سبيا
 1,224,000 5,300,000 5,000 مستشفى األصابعة 

  52,802,000 175,870,000 375,000 اإلجمالي
 

(7-5)اجلذول رقى   

 وزارة الصحة والبٌئة والجهات التابعة لها
 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية

 1,224,000 7,800,000 2,000 مستشفى الزنتان

 850,000 3,450,000 2,000 مستشفى جادو 

 2,380,000 4,950,000 50,000 مستشفى نالوت المركزي

 435,200 1,680,000 2,000 مستشفى الحرابة

 476,000 3,380,000 2,000 مستشفى تيجي

 442,000 2,060,000 2,000 مستشفى كاباو

 1,360,000 8,000,000 5,000 مستشفى بني الوليد العام

 1,088,000 5,520,000 2,000 مستشفى يفرن العام
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 816,000 6,250,000 60,000 مستشفى زوارة البحري 

 952,000 7,780,000 15,000 مستشفى الجميل العام

 850,000 7,600,000 25,000 مستشفى العجيبلت العام

 775,000 8,500,000 25,000 مستشفى صرمان

مستشفى الرازي لؤلمراض 
 النفسية و العصبية 

25,000 6,900,000 3,400,000 

 1,360,000 7,120,000 2,000 مركز طرابمس لخدمات الكمى

 1,360,000 2,170,000 2,327,000 المختبر الطبي المرجعي طرابمس

 680,000 3,950,000 2,000 مركز خدمات األسنان طرابمس

 2,720,000 1,400,000 2,000 مصرف الدم طرابمس

 1,360,000 6,350,000 2,000 مستشفى ترىونة

 1,904,000 7,300,000 5,000 مستشفى مسبلتة

المعيد القومي لعبلج األورام 
 مصراتة 

2,000 5,600,000 1,360,000 

مستشفي مصراتة لمدرن 
 واألمراض الصدرية

2,000 3,900,000 870,400 

 544,000 2,900,000 2,000 مستشفى تاورغاء

 340,000 1,570,000 2,000 مستشفى الداوون

 1,190,000 5,850,000 5,000 مستشفى القره بولمي

 1,020,000 1,880,000 2,000 مستشفى سوق الخميس

مستشفى الشييد إمحمد 
 المقريف

20,000 19,400,000 3,400,000 
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 680,000 2,830,000 10,000 مستشفى البريقة

 1,700,000 5,400,000 15,000 مستشفى غات

 1,088,000 3,600,000 50,000 مستشفى غدامس العام

 1,360,000 5,580,000 10,000 مستشفى مزدة 

 306,000 2,200,000 2,000 مستشفى القريات

 340,000 1,900,000 2,000 مستشفى الشويرف

 496,400 3,100,000 2,000 مستشفى بئر األسطى ميبلد 

المركز التخصصي لعبلج السكر 
 والغدد الصماء مصراتة

5,000 1,930,000 850,000 

 1,088,000 4,230,000 2,000 مستشفى الجغبوب العام

مركز عبلج وغسيل 
 مصراتو/الكمى

 740,000 400,000 

مركز أمراض وغسيل 
 الزنتان/الكمى

 740,000 400,000 

 1,000,000 1,600.000  الزاوية/مركز عبلج أمراض الكمى

/ مركز قرطبة لمغسيل الكموي
 طرابمس

 740,000 400,000 

 1,200,000 1,000,000  سبيا /مركز عبلج العقم

 300,000 500,000  مستشفى طبقة القروي

 300,000 650,000  القروي/مستشفى الرجبان

 400,000 740,000  الزاوية/مركز رعاية المسنين

 300,000 650,000 مركز تنمية القوى العاممة 
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 طرابمس / الطبية
 300,000 650,000  الزاوية/المختبر المرجعي

 500,000 850,000  مصراتة/مصرف الدم المركزي
مركز بنغازي لمخصوبة 
 والمساعدة عمى اإلنجاب

 850,000 1,000,000 

 1,000,000 850,000  طرابس/مركز عبلج العقم
مستشفى زاوية ادواو القروي 

 بزليتن
 650,000 300,000 

 500,000 2,200,000  مستشفى أم الرزم القروي

 300,000 1,500,000  مستشفى البياضة القروي

 300,000 650,000  مستشفى الرياينة القروي
 900,000 1,800,000  مركز العقم مصراتة

 900,000 685,000  صبراتة / مصرف الدم المركزي

مركز عبلج العقم بالجبل 
 األخضر

 740,000 450,000 

مستشفي زاوية المحجوب 
 القروي مصراتة

 680,000 300,000 

 750,000 1,100,000  مستشفى امساعد القروي
 300,000 650,000  مستشفى نسمة القروي
 400,000 740,000  مستشفى العربان القروي
 420,000 2,100,000  مستشفى تاكنس القروي

 54,385,000 198,085,000 2,690,000 اإلجمالي
 1,254,799,000 2,266,403,000 19,970,000 اإلجمالي العام لقطاع الصحة
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(8-5)جذول رقى  

 وزارة التربٌة و التعلٌم والجهات التابعة لها
 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية

 6,000,000 260,000,000 0 وزارة التربية والتعميم
 0 7,600,000 0 مخصصات مكافآت المفتشين التربويين
 0 24,000,000 0 مخصصات مكافآت لجان االمتحانات
مخصصات مكافآت حرس المنشآت 

 التعميمية
0 22,000,000 0 

 35,200,000 4,972,000,000 0 التربية والتعميم بالمناطق
 900,000 3,000,000 0 المركز العام لتدريب المعممين 

 270,000 350,000 0 المجنة الوطنية لمتربية والثقافة والعموم
 175,000 1,550,000 0 بنغازي- مركز المتفوقين 

مصمحة التقنيات و صيانة المرافق 
 التعميمية

0 18,500,000 3,100,000 

 45,645,000 5,309,000,000 0 اإلجمالي

 
(9-5)جذول رقى   

 وزارة الصناعة والجهات التابعة لها

 
 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية

 2,400,000 2,650,000 10,000 وزارة الصناعة
 4,900,000 80,500,000 50,000 الصناعة بالمناطق

 0 8,500,000  مخصصات شركة أبى كماش
 1,250,000 1,730,000 0 الييئة العامة لممناطق الصناعية 

 310,000 1,130,000 5,000,000 المؤسسة الوطنية لمتعدين
 450,000 4,950,000 3,000,000 مركز البحوث الصناعية 
ىيئة النيوض بالصناعة 

 الوطنية
 650,000 620,000 

مركز المعمومات والثوثيق 
 الصناعي

 400,000 220,000 

 10,150,000 100,510,000 8,060,000 اإلجمالي
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(10-5)جذول رقى   

 وزارة المواصالت والنقل والجهات التابعة لها
 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 1,500,000 11,000,000 150,000 وزارة المواصبلت والنقل 

 3,000,000 85,000,000  المواصبلت والنقل بالمناطق
 620,000 3,500,000 50,000 مصمحة الطرق و الجسور

 620,000 18,200,000  المركز الوطني لؤلرصاد الجوية
 5,300,000 30,000,000 45,000,000 مصمحة الطيران المدني

 1,760,000 15,000,000 45,000,000 مصمحة الموانئ والنقل البحري 
 450,000 300,000  مركز المعمومات والتوثيق

 7,220,000 30,000,000 40,000,000 مصمحة المطارات
 1,100,000 2,000,000 500,000 مصمحة النقل البري

 21,570,000 195,000,000 130,700,000 اإلجمالي
 

( 11-5)جذول رقى   

 وزارة الزراعة والثروة الحٌوانٌة والبحرٌة والجهات التابعة لها

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 

 والبحرية
300,000 25,000,000 2,400,000 

مخصصات المجمعات اإلنتاجية 
 لمدواجن واألبقار

0 18,000,000 0 

 0 14,000,000  مخصصات الورشة المركزية 
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

 بالمناطق
500,000 311,000,000 3,000,000 

 1,200,000 64,000,000 150,000 جياز عام الشرطة الزراعية
 350.000 10,000,000 50,000 مركز البحوث الزراعية والحيوانية

 1,200,000 12,000,000 2,200,000 الييئة العامة لمثروة البحرية
 330,000 2,000,000 0 مركز بحوث األحياء البحرية

 310,000 2,300,000 0المركز الوطني لمكافحة الجراد 
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(12-5)جذول رقى  
 وزارة الشؤون االجتماعٌة والجهات التابعة لها

 الصحراوي
 140,000 400,000 0 مركز المعمومات والتوثيق

ىيئة تنمية منطقة الجبل األخضر 
 الزراعية

0 3,650,000 270,000 

 100,000 250,000 0 ىيئة تنمية إنتاج الحبوب
 310,000 7,500,000 1,500,000 ىيئة تنمية منطقة فزان الزراعية

ىيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير 
 الزراعية

1,500,000 6,300,000 1,200,000 

 1,200,000 5,200,000 1,000,000 المركز الوطني لمصحة الحيوانية
المركز الوطني لموقاية والحجر 

 الزراعي
0 2,000,000 270,000 

جياز استثمار مياه النير 
 بنغازي- الصناعي

5,000,000 9,700,000 3,100,000 

جياز استثمار مياه النير 
 المنطقة الوسطى- الصناعي

3,000,000 14,500,000 900.000 

جياز استثمار مياه النير 
 الحساونة- الصناعي

4,000,000 10,000,000 4,400,000 

 1,000,000 0 0 الييئة الميبية لسباق الخيل
 21,680,000 517,800,000 19,200,000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 36,100,000 8,500,000 0 وزارة الشؤون االجتماعية

 3,500,000 56,000,00 0 الشؤون االجتماعية بالمناطق
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مميون  (400)الييئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي يتضمن الباب الثاني مبمغ 
 .دعم المعاشات األساسية ومنح المواليد

مميون لدعم  (2)من ضمن مخصصات وزارة الشؤون االجتماعية الباب الثاني مبمغ 
 .بنغازي- جمعية المكفوفين طرابمس

الييئة العامة لصندوق 
 410,000,000 100,000,000 0 التضامن االجتماعي

عادة تأىيل  مركز تأىيل وا 
 1,550,000 3,750,000 0 جنزور- المعاقين

عادة تأىيل  مركز تأىيل وا 
 900,000 3,750,000 0 بنغازي- المعاقين 

مجمع المرج لمرعاية 
 1,760,000 3,750,000 0 االجتماعية

دار الوفاء لرعاية العجزة 
 900.000 2,600,000 0 والمسنين

عادة  مركز السواني لتأىيل وا 
 4,900,000 17,000,000 0 تأىيل ذوي اإلعاقة

عادة  مركز جالو لتأىيل وا 
 1,200,000 1,250,000 0 تأىيل الحاالت لمعبلج الطبيعي

-أصحاب المحافظ االستثمارية
 237,438,000 0 0 لممعاش األساسي

- أصحاب المحافظ االستثمارية
 249,314,280 0 0 المعاشات التقاعدية

 700,000 1,000,000 0 مركز الدراسات االجتماعية
 1,000,000 1,900,000 0 صندوق دعم الزواج

 200,000 500,000 0 مركز المعمومات والتوثيق
 949,462,280 200,000,000 0 اإلجمالي
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(13-5 )جذول  

  اإلسالمٌةوالشؤونوزارة األوقاف 

مميون  (100)يتضمن الباب األول لوزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية مبمغًا وقدره 
 .دينار لمكافآت قيمي المساجد

مميون  (3.4)يتضمن الباب الثاني لوزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية مبمغًا وقدره 
 . دينار لبعثة الحج

(14-5)جذول رقى   
 وزارة اإلسكان والمرافق

(15-5)جذول رقى    
 

 وزارة االقتصاد والجهات التابعة لها

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 23,400,000 130,000,000 6,000,000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية

 1,700,000 1,750,000 0 معيد اإلمامة والخطابة
 1,500,000 5,000,000 0 صندوق الزكاة

 26,600,000 136,750,000 6,000,000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 7,000,000 7,000,000 2,000,000 وزارة اإلسكان والمرافق

 10,500,000 175,000,000 200,000 اإلسكان والمرافق بالمناطق
 270,000 350,000 0 مركز المعمومات والتوثيق

 17,770,000 182,350,000 2,200,000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 3,000,000 10,400,000 15,000,000 وزارة االقتصاد

 3,000,000 54,000,000 1,200,000 وزارة االقتصاد بالمناطق
الييئة العامة لتشجيع االستثمار 

 وشؤون الخصخصة
0 5,250,000 3,000,000 

 2,700,000 23,000,000 0 صندوق موازنة األسعار
البرنامج الوطني لممشروعات 

 الصغرى و المتوسطة
0 3,450,000 900,000 

مركز المعمومات والتوثيق 
 االقتصادي

0 300,000 310,000 

 1,500,000 2,200,000 0 مشروع شبكة ليبيا لمتجارة
 450,000 1,400,000 0مشروع ضمان اإلقراض ألغراض 
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(16-5)جذول رقى   

 وزارة التخطٌط

 
(17-5)جذول رقى   

 وزارة الدفاع

(18-5)جذول رقى   
 

 وزارة رعاٌة أسر الشهداء والمفقودٌن

( 20)تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة رعاية أسر الشيداء والمفقودين مبمغ 
 .مميون دينار منح مبتوري األطراف

 التشغيل
 14,860,000 100,000,000 16,200,000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 1.800.000 2.200.000 50.000 ديوان وزارة التخطيط

 3,000,000 23.500.000 150.000 وزارة التخطيط بالمناطق
المركز الوطني لممواصفات 

 والمعايير القياسية
50.000 1.500.000 1.200.00 

 270.000 1.250.000 150.000 مصمحة المساحة
 310.000 2.200.000 0 مصمحة اإلحصاء والتعداد

 310.000 750.000 200.000 معيد التخطيط
 6.890.000 31.400.000 600.000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 1,100,000,000 3.580.000.000 0 وزارة الدفاع

 1.500.000 47.000.000 0 جياز التصنيع العسكري
جياز البحوث التطبيقية 

 (البحوث)والتطوير 
0 41.000.000 1.750.000 

 1.400.000 6.000.000 1.000.000 مركز الخدمات والصيانة
 1.104.650.000 3.674.000.000 1.000.000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 24.000.000 5.250.000 0 وزارة رعاية أسر الشيداء والمفقودين

 100.000.000 0 0 منح أىالي الشيداء والمفقودين
 124.000.000 5.250.000 0 اإلجمالي
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(19-5)جذول رقى   

 وزارة النفط والغاز 

(20-5)جذول رقى   
 وزارة العمل والتأهٌل

ألف دينار  (500)تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة العمل والتأىيل، مبمغًا وقدره 
.لدعم مدرسة الفنون والصنائع  

(21-5)جذول رقى   
 وزارة الحكم المحلً

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 1,250,000 10,000,000 0 وزارة النفط والغاز

 1,450,000,000 1,250,000,000 0 المؤسسة الوطنية لمنفط
 66,000,000 425,000,000 0 جياز حرس المنشآت النفطية

 1,517,250,000 1,685,000,000  اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 3,520,000 7,000,000 500,000 وزارة العمل والتأىيل

مخصصات فائض المبلكات 
 الوظيفية

0 840,000,000 0 

 5,300,000 50,000,000 1,500,000 وزارة العمل والتأىيل بالمناطق
مركز ضمان الجودة والمعايرة 

 المينية
0 950,000 450,000 

 620,000 4,000,000 150,000 المعيد الوطني لئلدارة
 250,000 850,000 0 مركز المعمومات والتوثيق

 310,000 1,500,000 0 معيد تاجورني مالطا
 310,000 1,200,000 0 معيد رفع الكفاءة الزاوية

 10,760,000 905,500,000 2,150,000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 11.500.000 3.000.000 3.200.000 وزارة الحكم المحمي

 250.000.000 25.000.000 0 المجالس المحمية بالمناطق
 4.900.000 182.000.000 1.750.000 جياز الحرس البمدي
 600.000 3.000.000 750.000 جياز المدن التاريخية

 267.000.000 213.000.000 5.700.000 اإلجمالي
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(22-5)جذول رقى   

 وزارة االتصاالت والمعلوماتٌة

(23-5)جذول رقى   
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 5.750.000 10.000.000 0 وزارة االتصاالت والمعموماتية

 950.000 1.500.000 0 ىيئة أمن المعمومات
 6.700.000 11.500.000 0 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
وزارة التعميم العالي والبحث 

 العممي
50.000 4.950.000 2.700.000 

 2.400.000 19.300.000 250.000 والمراكز التابعة لياالييئة الوطنية لمبحث العممي 

 150.000 200.000 0 مركز بحوث العموم االقتصادية
 650.000 2.750.000 0 المركز المتقدم لمتقنية

 1.200.000 1.450.000 0 المركز المتقدم لتقنيات المحام
 700.000 1.150.000 0 المركز الميني لمسباكة

 950.000 750.000 0 المركز العالي لمتدريب واإلنتاج
 800.000 800.000 0 مركز بحوث المدائن

المعمل المتقدم لمتحاليل 
 الكيميائية

0 600.000 700.000 

مركز المنظومات االلكترونية 
 والبرمجيات

0 1.050.000 500.000 

مركز بحوث ودراسات الطاقة 
 الشمسية

0 3.000.000 850.000 

الييئة الوطنية لمتعميم التقني 
 والفني

0 6.000.000 3.400.000 

الييئة الوطنية لمتعميم التقني 
المعاىد التقنية - والفني

 والمعاىد العميا

0 255.000.000 100.000.000 

الييئة الوطنية لمتعميم التقني 
المعاىد الفنية -والفني 

 المتوسطة

0 290.000.000 30.000.000 
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مميون  (3)الييئة الوطنية لمتعميم التقني والفني الباب األول يتضمن مكافأة لجان االمتحانات 
 .دينار

(24-5)جذول رقى   
 وزارة الشباب والرٌاضة

مميون  (90)من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والرياضة مبمغ وقدره 
.دينار لدعم األنشطة واألندية الرياضية  

مركز ضمان جودة واعتماد 
 مؤسسات التعميم العالي

0 1.800.000 700.000 

 2.000.000 11.000.000 1.200.000 أكاديمية الدراسات العميا
 160.000.000 167.000.000 2.250.000 جامعة بنغازي

 75.000.000 111.000.000 500.000 جامعة عمر المختار
 36.000.000 44.400.000 500.000 جامعة سرت
 50.000.000 78.000.000 500.000 جامعة سبيا

 45.000.000 66.400.000 500.000 جامعة الجبل الغربي
 82.000.000 129.000.000 800.000 جامعة الزاوية
 170.000.000 191.000.000 1.600.000 جامعة طرابمس
 35.000.000 62.000.000 500.0000 جامعة الزيتونة
 42.000.000 57.000.000 500.0000 جامعة مصراتة
 58.287.500 60.000.000 600.000 جامعة المرقب

 16.712.500 28.000.000 600.000 الجامعة األسمرية
جامعة السيد محمد بن عمي 

 السنوسي
50.000 4.500.000 3.500.000 

 650.000 2.700.000 1.200.000 الجامعة المفتوحة
 700.000 1.200.000 0 المركز الوطني لمغات الحية

 922.550.000 1.602.000.000 11.600.000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 85.000.000 23.000.00 0 وزارة الشباب  والرياضة

 85.000.000 23.000.000 0 اإلجمالي
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(25-5)جذول رقى   
 وزارة الثقافة والمجتمع المدنً

 
(26-5)جذول رقى   

 وزارة اإلعالم

 .  اشتراكات في األقمار الصناعية دينار مميون10يتضمن الباب الثاني قيمة : قناة ليبيا

( 500)ألف دينار لمباب األول ومبمغ  (700)يتضمن مخصصات وزارة اإلعبلم مبمغ 
 .ألف دينار لمباب الثاني لفرع الوزارة باجدابيا

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 4.500.000 20.370.000 250.000 وزارة الثقافة والمجتمع المدني

 5.300.000 99.200.000 0 وزارة الثقافة بالمناطق
 1.350.000 1.200.000 100.000 مجمس الثقافة العام

 1.500.000 600.000 0 مركز دعم منظمات المجتمع المدني
 310.000 250.000 0 المركز الميبي لمثقافات المحمية
 270.000 80.000 0 المركز الوطني لمترجمة بدرنة

 1.200.000 16.200.000 600.000 مصمحة اآلثار
 310.000 270.000 0 مركز البحوث والدراسات األفريقية

 14.740.000 138.170.000 950.000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 3.300.000 2.180.000 0 وزارة اإلعبلم

 22.000.000 39.000.000 2.200.000 قناة ليبيا العامة
 1.200.000 3.200.000 150.000 وكالة األنباء الميبية

 4.000.000 8.000.000 1.200.000 ىيئة دعم وتشجيع الصحافة
. المركز العام لئلذاعات الموجية

 راديو ليبيا
0 2.100.000 620.000 

مركز اإلعبلم الجديد لمتطوير 
 والتدريب 

25.000 4.800.000 4.000.000 

 35.120.000 59.280.000 3.575.000 اإلجمالي
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(27-5)جذول رقى   

 وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

.دينار عبلوة تمييز لمشرطة الكيربائية (8.485.000)وزارة الكيرباء تتضمن مبمغ   
(28-5)جذول رقى   

 وزارة الموارد المائٌة

(29-5)جذول رقى   

 وزارة السٌاحة

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 1.000.000 8.400.000 0 وزارة الكيرباء

 700.000 1.000.000 0 الجياز التنفيذي لمطاقات المتجددة
 1.700.000 9.400.000 0 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 2.000.000 1.700.000 0 وزارة الموارد المائية
 1.200.000 8.300.000 1.200.000 الييئة العامة لممياه

 3.200.000 10.000.000 1.200.000 اإلجمالي

 الباب الثاني الباب األول  تاإليرادا اسم الجية
 2.700.000 58.000.000 50.000 وزارة السياحة

جياز المنتزىات 
 بنغازي/طرابمس

100.000 13.800.000 800.000 

 3.500.000 71.800.000 150.000 اإلجمالي
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