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  مؤتمر الشعب العام
  .ميالدية1430تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دورتها المحلية للعام  -
 .د اإلطالع على إعالن قيام سلطة الشعبوبع -
 .وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير -
 .إفرنجي بشأن المصرف الزراعي1970لسنة) 33(وعلى القانون رقم -
 . العاملالحتياطيإفرنجي بتخصيص بعض الموارد 1970لسنة ) 127 (رقموعلى القانون  -
 .إفرنجي بشأن اإلحصاء والتعداد1963لسنة ) 16(وعلى القانون رقم -
م   - انون رق ى الق سنة ) 2(وعل شأن  1981ل ي ب شاء  إفرنج صرف إن ار م تثمار االدخ  واالس

 .العقاري
 .إفرنجي بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق1990لسنة ) 4(وعلى القانون رقم -
 .إفرنجي بشأن المواصفات والمعايير القياسية1990لسنة ) 5(وعلى القانون رقم -
 . وتعديالتهواالئتمانإفرنجي بشأن المصارف والنقد 1993لسنة ) 1(وعلى القانون رقم -
 . ميالدية بشأن التخطيط1427لسنة ) 2(وعلى القانون رقم -
 .ميالدية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية1425لسنة ) 11(وعلى لقانون رقم -
م    - سنة   ) 1(وعلى القانون رق ام عمل الم         1430ل شأن نظ ة ب شعبية واللجان     ميالدي ؤتمرات ال

 .الشعبية
 

  صـاغ القانون اآلتـي
  الفصل األول

  تشكيل مجلس التخطيط العام واختصاصاته
  المـادة األولى

شأ      سمىين س ي ام"  مجل يط الع س التخط ه " مجل شار إلي يوي انون ف ذا الق  ه
ى النحو            ، يتبع مؤتمر الشعب العام    ،بالمجلس  ويشكل من أمين وعدد من األعضاء عل
  -:التالي

  .أمين مجلس التخطيط العام -1
 . وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات،أمين اللجنة الشعبية العامة -2
 .محافظ مصرف ليبيا المرآزي -3
 .أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات -4
 .أمناء اللجان الشعبية للشعبيات -5
 .أمناء اللجان الشعبية للجامعات -6
 .أمناء مراآز البحوث -7
 .لماليةأمناء المؤسسات ا -8
 .أمناء الهيئات والمؤسسات العامة -9
 .مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع -10
 .رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة -11

  . أمين المجلس قرار من مؤتمر الشعب العامباختيارويصدر       



  
  المـادة الثانيـة

ولى      ة  يت س دراس راحو المجل ول   اقت ات التح داف وسياس صادي أه  االقت
ا   ومن خالل     ،ه من الجهات المعنية   يعليعرض    من خالل ما   ،واالجتماعي يتوصل   م

  .إليه الخبراء والمختصون ومجالس التخطيط بالشعبيات
ات التحول            آما      ة مشروعات خطط وميزاني ولى مراجع ا       ، يت ارير عنه ديم تق  وتق

  -:يلي  ما، وله على األخص في هذا الشأناألساسية،للمؤتمرات الشعبية 
  

راح -1 دافاقت ول  ، أه ات التح صادي وسياس اعي االقت ي  واالجتم ذًا ف ار آخ  االعتب
ة   ة المتاح وارد المالي شرية والم ات الب ى  ،اإلمكاني ات عل رض المقترح  وع

  .األساسيةالمؤتمرات الشعبية 
ات التحول        -2 رامج وميزاني اعي  االقتصادي مراجعة مشروعات خطط وب  ،واالجتم

 .األساسيةلمراجعة على المؤتمرات الشعبية  وعرض نتائج ا،وأولويات تنفيذها
شروعات   -3 ة الم صادية االدراس ةقت ب  واالجتماعي ي تتطل تثمارات الت رةاس  ، آبي

اجي                   بالد سواء في المجال اإلنت ات ال ة إمكاني أنها تنمي  أو             ،ويكون من ش
 . أو غيرهااألساسية، أو البنية ،االجتماعي

شكل    ،تحول بشكل عام  ها ال ي التشريعات التي يقتض   اقتراح -4  وتحديد أهداف الخطط ب
 .األساسيةالمؤتمرات الشعبية على  وعرضها ،خاص

ذ الخطط     هما حقق  م وتقوي استعراضب ،القيام من خالل تقارير المتابعة الدورية      -5  تنفي
 .األساسية وإعداد تقرير سنوي يعرض على المؤتمرات الشعبية ،من تقدم

ذلك      ،النتائج التي يتم تحقيقها    تعديل خطط التحول على أساس       اقتراح -6  إذا ما دعت ل
 .المقتضيات الفنية والمالية

 الموارد المالية المتاحة بين مشروعات التحول وغيرها من          استعمال أوجه   اقتراح -7
 .المشروعات

ات القروض                    -8 داخل والخارج والنظر في طلب وضع سياسة عامة لإلقراض في ال
شاريع التحول         ل م ا لتموي ر  ،المتعلقة به ا لكل           وإق شروط التي يجب مراعاته ار ال

 .حالة
سكانية     اإلحصاءون  ؤ الخطط والبرامج المتعلقة بش    اقتراح -9  ، والتعداد والدراسات ال

  والمساحة،والتخطيط العمراني
ضاه أو           يعلالمسائل األخرى المنصوص     -10 صادرة بمقت وائح ال ها في هذا القانون والل

 .التي يكلف بالنظر فيها من قبل الجهات المختصة
ال  -11 ا ينتهويح ة يم شعبية العام ة ال ى اللجن ه المجلس إل شأنه ، إلي ذ ب راء لتتخ  اإلج

 .الالزم مع الجهات المختصة
  



  المـــادة الثالثــة
ا           يعل سبيل القيام بمهامه المنصوص      ي ف للمجلس     وم بم سابقة أن يق ادة ال  ها في الم
  -:يلي

ات     المشروعات المقترحة في خطط التحول         استيفاءالتحقق من    -1 صادية  اال للبيان قت
  .والفنية

شاريع لدراسات الجدوى               حما يقتر  استيفاءالتحقق من    -2 ة من م  من الجهات المعني
 .قبل إدراجها في مشاريع الخطط والميزانياتقتصادية واالالفنية 

ول    -3 ط التح شاريع خط ذ م ة تنفي سنوية ،متابع ا ال سن  ، وميزانياته ن ح ق م  والتحق
 .قويمية حولها وإعداد التقارير الت،تنفيذها

 .مناقشة تقارير متابعة تنفيذ خطة وميزانية التحول -4
 أو وقف الصرف على أي مشروع إذا         ، أو إلغاء  ، من إجراء لتأجيل     مما يلز  اتخاذ -5

 . المصلحة العامة ذلك ألي سبب من األسباباقتضت أو ، عدم جدواهتما ظهر
ة    -6 اذج    ،إعداد الحسابات القومي صادية  والنم دخالت والمخرجات   وجداول الم   ،االقت

 .وتحليلها
 .التخطيط لتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة -7
راح -8 ات     اقت ات والهيئ ع المنظم ات م وير العالق بل تط صارف  ، س ناديق وم  وص

ة   ة والدولي ة اإلقليمي داف      ،التنمي دم أه ا يخ ا بم اون معه وير التع يط لتط  والتخط
 .واالجتماعي االقتصاديالتحول 

  

  مـــادة الرابعــةال
  -:يلي  للمجلس جهاز إداري يتولى مايكون     

ي  -1 ر تلق ا ي ات   دم ن دراس س م ى المجل ات، إل صاءات، ومعلوم صنيفها ، وإح  وت
  .وعرضها

داد  -2 اتالاإلع سجتماع ر  ، المجل داد محاض ه وإع ه  ،اجتماعات شاريع قرارات  وم
 .وإبالغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها

 . به من قبل المجلسفا يكلم -3
  

ه   اإلجراءات   المجلس الئحة داخلية له تشمل قواعد        ويضع       ،الالزمة لتنظيم أعمال
ازه اإلداري وتفاصيل   وين جه دد تك صاصاتهوتح ي،اخت ه التنظيم ه، وهيكل  ، ومالآ

  . آما يضع المجلس الئحة شؤون العاملين به وتحديد معامالتهم المالية،وغير ذلك
  

  لخامسةالمادة ا
انون أن يحصل  للمجلس      ذا الق ه بموجب ه سندة إلي ام الم ام بالمه بيل القي ي س  ف

 أو على المعلومات واإلحصائيات والدراسات التي يرى أنها الزمة ألغراض التحول     
ول    رامج التح ط وب داد خط ه  ،إلع ا ل تعانة آم راء االس روابط الخب ات ، ب  والهيئ

ا            . والمؤسسات والجامعات ومراآز البحوث      د المجلس بم ع الجهات تزوي ى جمي وعل
  .يطلبه منها من بيانات أو معلومات أو دراسات



ى     ة  وعل ضات المالي ن التفوي ى المجلس صورًا م ل إل صة أن تحي ات المخت  الجه
صلحية  ضات الم يوالتفوي ة  الت ول والميزاني ة التح ن ميزاني صرف م صدرها لل  ت

  .التسييرية
  المادة السادسـة

ى      ة اللجعل ة النوعي شعبية العام شعبيات،ان ال شعبية لل ان ال ات ، واللج  والهيئ
ة نصف سنوية        او ارير متابع  وسنوية  ،لمؤسسات والمصالح العامة موافاة المجلس بتق

ما  ونسبة التنفيذ مع إبراز      ،توضح الصرف على آل مشروع من المشاريع التابعة لها        
د   -ى المجلس إيرادها وللمجلس     ير التي وغيرها من البيانات     ، تنفيذ المشروع  قيعي  عن

د المحددة             ة في المواعي اذ    -تأخر الجهات عن موافاته بتقارير المتابع ز    اتخ ا يل  من   مم
  . لدى الجهات التنفيذية المختصةإجراء

  

  المادة السابعة
ين       للمجلس      د    أعضائه أن يشكل لجانًا فنية أو استشارية من ب رهم يعه  أو من غي
ى              ، أآثر  بدراسة موضوع أو   إليها ه عل  على أن يكون للمجلس حق اإلشراف والتوجي

  .هذه اللجان
  

  الفصل الثاني
  واختصاصاتهاتشكيل مجالس التخطيط في الشعبيات 

  ثامنةالمادة ال
شأ      سمى ين س ي عبية مجل ل ش ي آ شعبية "  ف يط بال س التخط ؤتمر " مجل ع الم يتب

  -:النحو التاليعلى الشعبي للشعبية ويشكل 
  .تخطيط بالشعبيةأمين مجلس ال -1
 .اللجنة الشعبية بالشعبية -2
 .لجنة تنسيق رابطة الخبراء بالشعبية -3
 .أمناء اللجان الشعبية للكليات الجامعية بالشعبية -4
 .أمناء مراآز البحوث العلمية بالشعبية -5
 .مدراء فروع المؤسسات المالية بالشعبية -6
 .مدير فرع صندوق التقاعد بالشعبية -7
 . بالشعبيةالجتماعيامدير فرع صندوق التضامن  -8
 .رئيس فرع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بالشعبية -9

  . المؤتمر الشعبي للشعبية أمين مجلس التخطيط بالشعبيةويختار    
  

  المادة التاسعة
  -:يلي يختص مجلس التخطيط بالشعبية بما

شته من                   -1 ل مناق ام قب ل  دراسة وإبداء الرأي فيما يطرح على مجلس التخطيط الع قب
  .المجلس

 . األولويات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التحول بالشعبيةاقتراح -2
ين مشروعات التحول                   اقتراح -3 ة المتاحة ب شرية والمالي وارد الب  أوجه استخدام الم

 .بالشعبية وغيرها من المشروعات



شرية والمناشط           -4 الموارد الب ة   وضع السياسات المتعلقة ب ة   اإلنتاجي ا       والخدمي بم
 . الشعبيةوإمكانياتمع ظروف يتناسب 

شعبية -5 ات التحول بال شاريع ميزاني ة م شعبية ،دراس ة ال شأنها للجن رأي ب داء ال  وإب
 .للشعبية

شعبية       -6 داء  ،دراسة المشاريع المقترحة لخطط التحول الخاصة بال رأي  وإب شأنها  ال  ب
 .للجنة الشعبية للشعبية

دوى      -7 ات ج ود دراس ن وج ق م صادية التحق ر اقت شاريع المقت ي  للم ا ف ح إدراجه
 . أو الخطط بالشعبية،ميزانيات التحول

شأنها       ،تقارير المتابعة لمشروعات التحول    استعراض -8 ة ب  وتقديم التوصيات الالزم
 .وموافاة مجلس التخطيط العام بذلك

 .يتم تحقيقها التي تعديل خطط التحول على أساس النتائج اقتراح -9
 أو  ، واللوائح الصادرة بمقتضاه    في هذا القانون   عليهاالمسائل األخرى المنصوص     -10

 . بالنظر فيها من قبل الجهات المختصةف يكلالتي
  

  الفصل الثالث
  إدارة أموال التحول
  المادة العاشرة

ة                    ولمت      وارد المبين ر من الم ورد أو أآث ات التحول من م  خطط وبرامج وميزاني
ة من القطاع الف               ،يلي فيما ى المساهمات المتوقع شارآي   وذلك باإلضافة إل  ،ردي والت

  -:ورأس المال األجنبي
  .على األقل من دخل النفط والغاز%) 70( -1
ة         ،أقساط المشروعات والمنشآت المملكة    -2  أو التي سيتم تمليكها والممولة من ميزاني

 .التحول
 من أموال التحول عن     األغراضتم أو سيتم تقديمها لمختلف       التيأقساط القروض    -3

 .ف التجاريةطريق المصارف المتخصصة والمصار
 . أو توافق على عقدها، الدولةا تعقدهالتيالمبالغ المخصصة من القروض  -4
ات  ألغراض التحول بموجب      ت خصص التيالمبالغ   -5 ة  اتفاقي ات  أو   ، دولي  مع   اتفاقي

 .المنظمات الدولية أو اإلقليمية
 

 .تم أو سيتم تمويلها من ميزانيات التحول التي االستثماراتعوائد  -6
ن    -7 ع م صة المجتم ة    ح شاريع العام شرآات والم شغيل ال يت ن    الت ا م م تمويله ت

 .ميزانيات التحول
 . مبالغ أو أموال أخرى توفر ألغراض التحولأية -8

  
  

  ةالمادة الحادية عشر
ع      ة  م صارف األهلي شاطات الم ة لن شريعات المنظم ام الت الل بأحك دم اإلخ  ع

 التيلتحول   يجوز أن تودع مخصصات مشروعات ا      ،ومصارف التمويل المتخصصة  
ر ق ريتق ذها عن طري راض تنفي دى المصرف االقت ك المشروعات ل ي حسابات تل  ف



 ليتولى تقديم المبالغ الالزمة لتنفيذ تلك المشروعات في صورة قروض وفي                ،المعني
  .حدود المخصصات المعتمدة

ين      راض  وتب روط االقت انون ش ذا الق ة له ة التنفيذي ل  ، الالئح د مقاب ة تحدي  وآيفي
د روض،مات المصرفيةالخ داد الق دة س ي ، وم دد دور المصرف المقرض ف ا تح  آم

 وصرف الدفعات وفق الجدول الزمني       ،متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف مراحلها     
  .المحدد لالنتهاء من تنفيذ المشروعات

  ةعشرالمادة الثانية 
سمي            يفتح      التحول ي " حساب التحول   "  بمصرف ليبيا المرآزي حساب خاص ب

ى أن ترحل      ، وفق ميزانيات التحول السنوية    ،يتم من خالله تمويل مشاريع التحول       عل
  .يتم إنفاقها خالل السنة إلى التالية حتى تنتهي سنوات الخطة ال التيالمبالغ 

 المخصصة للتحول مباشرة من      اإليرادات مصرف ليبيا المرآزي إيداع      ويتولى     
ذآور          أول  دخل النفط والغاز في الحساب الم داع           ،أوًال ب ة بإي وم الجهات المكلف ا تق  آم

  .اإليرادات األخرى المخصصة لتمويل مشروعات التحول في الحساب المذآور
شعبية                 ويتولى      ة ال ام واللجن  مصرف ليبيا المرآزي إخطار مجلس التخطيط الع

ة           ود   " حساب التحول   " العامة لالقتصاد والمالية شهريًا بكل تفاصيل حرآ ا ي ه   عم  في
  . والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها، منهبما يسحو

  ةعشرالمادة الثالثة 
ال المدرجة في خطة التحول في                  يكون       التعاقد على تنفيذ المشروعات أو األعم

ة     ك الخط ي تل ا ف صة له ادات المخص دود االعتم ة  لوال يخ  ،ح التزام الجه ك ب  ذل
ك المشروعات        مات االلتزاالمتعاقدة بأن يكون الصرف في حدود         درج لتل أو    التي ت

  . سنويًا في ميزانية التحوللاألعما
ة التحول من أجل                    زوال يجو       وال من ميزاني ة أم  االرتباط بأي التزام أو تقديم أي

  .تنفيذ أي مشروع أو عمل غير مدرج في خطة التحول
  ةعشرالمادة الرابعة 

ولى      صاد واتت ة لالقت شعبية العام ة ال ة مسك حساب اللجن وال التحولاتلمالي  ، أم
ن        ا م انون وغيره ذا الق ضى ه صادرة بمقت وائح ال ًا لل رفها وفق ى ص راف عل واإلش

  .األنظمة واللوائح النافذة
ة        آما      ة قطاعي  أو            وآل مصلحة    ، وآل شعبية    ، تتولى آل لجنة شعبية عام
سجالت لقي           أو مؤسسة أو ما    ،هيئة دفاتر وال ات والمعلومات    بيد ال في حكمها حفظ ال ان

  .المتعلقة بصرف أموال التحول
  

  ةعشرالمادة الخامسة 
ة     إذا      ارير المتابع الل تق ن خ س م شف للمجل ة    ، تك از الرقاب ارير جه ن تق  أو م

ذا الغرض             ،الشعبية شكل له ق عمل ي أو            وجود سوء إدارة       ، أو من خالل فري
تعمال انحراف ي اس وال ف ذة من األي التحول أم ات المنف اف ،لجه از للمجلس إيق  ج

ولى وضع          ،الصرف من حساب التحول لهذه الجهة      ة لتت  وإخطار اللجنة الشعبية العام



ى حين تصحيح          ة خاصة إل اذ  االنحراف الحساب تحت إشراف لجن اإلجراءات   واتخ
  .القانونية الالزمة

دة    تالتزاما أي للجنة الخاصة إثناء مزوالتها لعملها إنشاء        يجوز وال       تعاقديه جدي
 من الحساب الموضوع تحت        عليها أو القبول بإنشائها من قبل طرف آخر للصرف          ،

ة        . إشرافها شاء الجه ا تحت إشراف           ع يوض  التي آما يقع باطال إن  حساب التحول فيه
ة خاصة  ات أليلجن دةالتزام ة جدي ين ، تعاقدي ى ح شائها إل ي إن شروع ف اء أو ال  انته

  .عمل اللجنة الخاصة
  

  ل الرابعالفص
  وانتقاليةأحكام عامة 

  ةالمادة السادسة عشر
اء                       تصدر      ام بن شعب الع ؤتمر ال ة م رار من أمان انون بق ذا الق ة له  الالئحة التنفيذي
  -:يلي  من المجلس على أن تتضمن على وجه الخصوص مااقتراحعلى 

  .القواعد المنظمة إلدارة حساب التحول والصرف -1
دار ال -2 ة بإص ام المتعلق ل األحك صات داخ ن المخص ل م ة والنق ضات المالي تفوي

 .ميزانية التحول
 . وتقارير المتابعة،األحكام المتعلقة بإعداد الخطط -3
ضوية        -4 ق ع ا ح ي له ة الت سات المالي ة والمؤس سات العام ات والمؤس د الهيئ تحدي

 .المجلس
  ةعشرالمادة السابعة 

مىلغُي      انون رق سنة ) 2( الق شأن التخطيط1427ل ة ب ا ُي،ميالدي م  آم ى أي حك لغ
انون ذا الق ام ه الف أحك ا ،يخ ول به رارات المعم اللوائح والق ل ب ستمر العم ى أن ي  عل
  .يعدلها أو يلغيها وقت نفاذه إلى أن يصدر ما

  
  ةالمادة الثامنة عشر

ه    ، وفي وسائل اإلعالم المختلفة    ، هذا القانون في الجريدة الرسمية     ينشر      ويعمل ب
  .لجريدة الرسميةمن تاريخ نشرة   في ا

  
  مؤتمر الشعب العام

  صدر في
 ميالدية1430/الفاتح/30:الموافق


