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  .م2012لسنة ) 49(قانون رقم 
  من القانون بإضافة حكم للمادة السابعة

  .م2012باعتماد امليزانية العامة للعام .م2012 لسنة 20رقم 
  الس الوطني االنتقايل

  :بعد االطالع
  .م2011 فبراير 22 فبراير الصادر في 17صار ثورة ان انتـعلى بي -
  .رار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاتهـوعلى ق -
  .ام األساسي للمجلس والئحته الداخليةـوعلى النظ -
  .وتعديله. م2011أغسطس /3الن الدستوري الصادر في ـوعلى اإلع -
  .هـ وتعديالتون النظام المالي للدولة،ـوعلى قان -
  .بشأن البترول. م1955 لسنة 25ون رقم ـوعلى القان -
ـ  ـى القان ـوعل - بتخـصيص بعـض المـوارد      . م1970 لـسنة    127م  ـون رق

  .امـي العـلالحتياط
بشأن تمويل وتنفيـذ مـشروع النهـر        . م1983 لسنة   10ون رقم   ـوعلى القان  -

  .هـي وتعديالتـالصناع
  .بشأن الدين العام على الخزانة العامة. م1986 لسنة 15ون رقم ـوعلى القان -
بتعديل قيمة بعـض الرسـوم الماليـة        . م1425 لسنة   18ون رقم   ـوعلى القان  -

المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعـض           
  .أنـذا الشـحكام في هاأل

  .أن التخطيطـبش. م1430 لسنة 13ون رقم ـوعلى القان -
في شأن بعض الرسوم المالية المقـررة       . م2004 لسنة   10ون رقم   ـقانوعلى ال  -

  .هـار مياهـزة استثمـي وأجهـر الصناعـلتمويل مشروع النه
  .بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. م2004 لسنة 12وعلى القانون رقم  -
  .أن المصارفـبش. م2005 لسنة 1وعلى القانون رقم  -
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 بشأن اعتماد الميزانية العامـة لألبـواب        .م2010 لسنة   2ون رقم   ـوعلى القان  -
ـ . م2010األول والثاني والرابع والخامس للعـام        اب الثالـث لألعـوام     ـوالب

  .م)2010-2011-2012(
  .اركـأن الجمـبش. م2010 لسنة 10م ـون رقـوعلى القان -
  .لـات العمـأن عالقـبش. م2010 لسنة 12م ـون رقـوعلى القان -
  .اريـأن النشاط التجـبش. م2010 لسنة 23م ـون رقـوعلى القان -
ـ  ـاد الميزاني ـأن اعتم ـبش. م2012 لسنة   20م  ـون رق ـوعلى القان  - ة ـة العام

  .م2012ام ـللع
  .وزراءـه مجلس الـا عرضـاء على مـوبن -
ـ           -  يـوم    المنعقـد  هوعلى ما أقره المجلس الوطني االنتقالي المؤقت فـي اجتماع

  .م2012-6-5 بتاريخ الثالثاء

  -:ر القانون اآلتيأصد
 

ويجري نـصه   . م2012 لسنة   20اف حكم للمادة السابعة من القانون رقم        ـيض
  -:على النحو اآلتي

د توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفـق بهـذا          ـمتويع
  .القانون والمقترح من وزارة المالية

 

ل بهذا القانون من ـعمير في الجريدة الرسميةـنشتاريخ صدوره، وي.  
  الس الوطني االنتقايل

  -بيا لي–املؤقت 

  .صدر في طرابلس يوم الثالثاء
  .م5/6/2012:بتاريخ
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الدعم وموازنة األسعار 

 

  اتــمالحظ  ارـة بالدينـالقيم  نــاالبي  .ت
    1،244،511،000  ةـاألدوي  1
    3،000،000،000  ةـع التموينيـالسل  2

3  
  اتـاحملروق

  8,085,000,000  )ود واملنتجات النفطيةـالوق(
يتضمن دعم فرق سعر مادة البيتومني 

  دينار) 49،005،739(مبلغ 
    1،087،000،000  الكهرباء واإلدارة العامة  4
    500،000،000  املياه والصرف الصحي  5
    10،489،000  اهـة امليـحتلي  6
    619،000،000  ةـة العامـالنظاف  7
    54،000،000  الفـاألع  8

    14،600،000،000  ايلـاإلمج
  


