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 قرار مجلس الوزراء

 ميالدية 2192لسنة ( 971)رقم 

 بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى

 

 :مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله. 

 وعلى فانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما. 

  دي، بإصدار القانون الصحي والئحته التنفيذيةميال 6791لسنة ( 601)وعلى القانون رقم. 

  ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية 1060لسنة ( 61)وعلى القانون رقم. 

  ميالدي 1061ميالدي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام  1061لسنة ( 10)وعلى القانون رقم. 

 ميالدي، بشأن تحديد هيكل الحكومة  1066لسنة ( 691)قم وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي ر

 .االنتقالية

  ميالدي، بشأن إنشاء هيئة 1066لسنة ( 681)وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم. 

  ميالدي، بشأن اعتماد الحكومة  1066لسنة ( 681)وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم

 .االنتقالية

 ميالدي، باعتماد ضوابط صحية وعالجية 1061لسنة ( 13)اء رقم وعلى قرار مجلس الوزر. 

  ميالدي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات  1061لسنة ( 18)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

 .وزارة الصحة وتنظيم جهازها اإلداري

  ميالدي 1061وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر سنة. 

 

 ـــــــــررقـــــ

 

 ( 9)مادة 

لسنة ( 681)تنظم الهيئة المعنية برعاية شؤون الجرحى المنشأة بقرار المجلس الوطني االنتقالي رقم 

 .ميالدي، المشار إليه وذلك وفقا ألحكام هذا القرار 1066

 

 ( 2)مادة 
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ة المالية المستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة والذم" هيئة شؤون ورعاية الجرحى"تسمى الهيئة 

 .وتتبع وزارة الصحة

 

 ( 3)مادة 

يكون المقر الرئيس للهية بمدينة طرابلس ويجوز فتح مكاتب لها بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من وزير 

 .الصحة

 

 ( 4)مادة 

 : تختص الهيئة بما يلي

يع الجرحى بالداخل إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالجرحى تمهيدا إلعداد قاعدة بيانات شاملة لجم .6

 .والخارج

تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتقارير الطبية وااليفاد لعالج الجرحى المتواجدين بالخارج  .1

 .لغرض العالج وإعداد قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها

المساهمة في تكوين فرق العمل لتقييم أوضاع الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العالج والعمل  .1

 .على عودة من انتهى عالجهم بالخارج

تقديم تقرير بالتفويضات المالية الصادرة عنها اللجان التابعة للهيئة، والمتواجدة بالخارج وأوجه  .1

 .صرفها التخاذ القرار المناسب، وبيان الحسابات المصرفية الخاصة بالهيئة وأرصدتها بالخارج

 

 ( 5)مادة 

أربعة أعضاء يمارس اختصاصاته طبقا للتشريعات التافذة، تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس و

 .ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة

 

 ( 6)مادة 

أوسع الصالحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لتحقيق لمجلس إدارة الهيئة 

 :أهدافها وله على وجه الخصوص ما يلي

 .اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئة .6

 .اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة .1

 .إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما ال يخالف التشريعات النافذة .1

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أصول وأرصدة الهيئة .1



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 3 of 4 

 .لفروع واإلدارات للهيكل التنظيمي للهيئةتسمية رؤساء ا .3

الواردين أعاله، نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس ( 6،1)وال تكون قرارات المجلس فيما يتعلق بالبندين 

 .الوزراء

 

 ( 7)مادة 

 : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي

 .اإلشراف على سير العمل اليومي بالهيئة .6

 .لتي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذهاتوقيع العقود والقرارات ا .1

 .تمثيل الهيئة في صالتها بالغير وامام القضاء .1

 .اعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها .1

 .تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس اإلدارة .3

 .لس اإلدارةإعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مج .1

 .تشكيل اللجان التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة .9

إعدادا التقارير الدورية لسير أعمال الهيئة واألعمال المطلوبة منها للعرض على مجلس اإلدارة  .8

 .والجهات ذات االختصاص

 .ممارسة االختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة .7

 .المكاتب واإلدارات بالهيئة اإلشراف المباشر على سير عمل .60

 .المسائل األخرى التي تقتضي التشريعات النافذة اختصاصه لها .66

 

 ( 8)مادة 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة 

 .بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل

 

 ( 1)مادة 

 : تتكون الموارد المالية للهئية مما يلي

 .المخصصات التي تدرج لها في الميزانية العامة للدولة .6

 .التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس اإلدارة .1
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 ( 91)مادة 

عات يرشتلل اقفو اهلاومأ هيف عدوت ايبيلب ةماعلا فراصملا دحأب رثكأ وأ يفرصم باسح ةئيهلل نوكي

 .ةذفناال

 

  (99) ةدام

 ءارزولا سلجم نم رارق هناشب ردصي بتاكملاو تارادإلا نم ددع نم ةئيهلل يميظنتلا لكيهلا نوكتي

 .ةحصلا ريزو نم ضرع ىلع ءانب

 

  (92) ةدام

 ردصي رارقب اهلامعأ جئاتن دمتعتو ،رارقلا اذه ماكحأ ذيفنت ىلوتت ةنجل ةحصلا ريزو نم رارقب لكشت

 .هنع

 

  (93) ةدام

 يف رشنيو ،هذيفنت ةصتخملا تاهجلا ىلعو ،هفلاخي مكح لك ىغليو ،هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي

 .ةميسرلا ةديرجلا

 

 ءارزولا سلجم

 يرجه 9433/ىلوالا ىدامج/26: يف ردص

 يداليم 98/4/2192 :قفاوملا

 


