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  حمتويات العدد
                                                                         

  لصفحةا
 بشأن إضافةم 2012) لسنة 891رقم ( قرار وزیر الداخلیة .   

  131                              .عقار دوائي لجدول المواد المخدرة      
 م 2018) لسنة 1489وض رقم (ــــــــقرار وزیر الداخلیة المف    

  لسنة 23ة بالقانون رقم قول الملحابشأن إضافة فقرة بالجد
  بعض األحكام  ضافةإوم بشأن تعدیل  2001طرابلس القدیمة     

  م بشأن المخــــــــــــدرات 1990ة ) لسن 7القانون رقم ( إلي      
  133                                            . العقلیـــةوالمؤثرات      
  یالديم 2018) لسنة 313رقم( ة المفوضــوزیر المالیقرار  
  135                              .مــرشُ ـــالكُ مة بیع بشأن تعدیل قی      
  1605م (ـرق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 

   ة المجتمع ـــــم مفوضیــــــادة تنظیــــــــبإعیالدیة می 2018لسنة      
  137                                  .وتقریر بعض األحكام المدنى      
  1625رقم ( المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنىقرار( 

   اءــــــــــضفد الوطني للــــاء المرصـــــبإنش میالدیة 2018لسنة      
  144                                              . السمعي البصري     
 ) 1685قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم  (   
  146   .بإعادة تنظیم مجمع اللغة العربیة اللیبي یالدیةم 2018لسنة      

  البقية على ظهر الغالف
  نشرت بأمر وزير العدل                                                           

                                                                   



  130رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

 
  

   

 بشأن. م2018) لسنة 224رقم ( يــــحلم المــــــر الحكــــقرار وزی  
  152                                         .الئحة الرخص التجاریة      
 م المحلى ــــــالحكوزیر ة بقرار ـــة المرفقـة الرخص التجاریـالئح  

  154                                   م . 2018) لسنة  224رقم ( 
 بشأن م.  2018) لسنة 225رقم( يــــــــالمحلم ـــــقرار وزیر الحك  

  169                                          .الئحة تراخیص البناء      
  الئحـــــة تراخیص البناء المرفقة بقرار وزیر الحكم المحلى  

  171م .                                    2018) لسنة  225رقم ( 
 لسنة )6( رقم تیش على الهیئات القضائیةقرار رئیس إدارة التف  

  ى ــــة "إدارة التفتیش علـــــاء مجلــــــمیالدیة بإنش 2019لسنـــــة      
                    197                                         .    الهیئات القضائیة"      
 126رقم ( اق الوطنيــــة الوفـــــــقرار المجلس الرئاسي لحكوم(    

   ام بشـــــــــأن مركز ــــــبتقریر بعض األحك یالدیةم ، 2019لسنة      
  198                                            .ةـــــوراثیــــالالبصمة       
 181رقم( اق الوطنيـــــة الوفـــــــي لحكومـــقرار المجلس الرئاس(    

  202                     .تسمیة جهاز بإعادة ،یالدیةم 2019 لسنة     
 لسنة )61رقم( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  

  م الهیئـــــة العامــــة لتشجیع میالدیة بإعادة تنظی 2019لسنة      
  203                                .وشؤون الخصخصةاالستثمار      
 212          م. 2019) لسنة 1رقم ( قرار لجنة قید محرري العقود  
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  قرار وزير الداخلية
  م 2012لسنة  )891( رقم

  بشأن إضافة عقار دوائي جلدول املواد املخدرة
   وزير الداخلية

  م. 2011أغسطس  3عالن الدستوري الصادر في بعد اإل -
ساسـي وطني االنتقـالي المؤقـت ونظامـه األوعلى إعالن تأسـیس المجلـس الـ -

  م. 2011مارس  12بتاریخ 
م  2011لســـنة  184ر المجلـــس الـــوطني االنتقـــالي المؤقـــت رقـــم وعلـــى قـــرا -

  باعتماد تشكیل الحكومة االنتقالیة.
  م .بشأن قانون األمن والشرطة. 1992)لسنة 10وعلى القانون رقم( -
م .بشأن قـانون عالقـات العمـل والئحتـه  2010)لسنة 12وعلى القانون رقم( -

  التنفیذیة.
م .بشـأن اعتمـاد الهیكـل  2012) لسـنة 145وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم( -

  التنظیمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظیم هیكلها اإلداري.
  م .بشأن المخدرات والمؤثرات العقلیة. 1990)لسنة 7وعلى القانون رقم( -
)لسـنة 7رقـم(م .القاضي بتعدیل القانون  2001 )لسنة23وعلى القانون رقم( -

  م. 1990
یس جهــــاز مكافحــــة المخـــدرات والمــــؤثرات العقلیــــة وعلـــى كتــــاب الســــید رئـــ -

  م. 06/02/2012) المؤرخ في 12.6/2012رقم(
) المـؤرخ فـي 48.3/992وعلى كتاب السید مـدیر مكتـب وزیـر الداخلیـة رقـم( -

  م. 22/02/2012
-3وبنــــاء علــــى مــــا عرضــــه الســــید/مدیر إدارة الشــــؤون القانونیــــة رقــــم( -

  م. 20/5/2012) المؤرخ في 48/1192
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  ررــــق
  )1( مادة

افیُ   جــاريالت االســم-لجــدول المــواد المخــدرة العقــار الــدوائي (ترامــا دول) ض
  ).hydrochloride-م العلمي(هیدروكلورید) االسtramadol -(تراما دول 

  )2( مادة
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  
  
  

  فوزي الطاهر عبد العايل
  ر الداخليةوزي        

  هـ. 1433//   : صدر في
  م. 2012/ 5/ 29 : الموافق
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  املفوض قرار وزير الداخلية
  م 2018لسنة  )1489( رقم
  ول امللحقة بالقانونافقرة باجلدبشأن إضافة 

  م بشأن تعديل وإضافة  2001لسنة  23رقم 
  م1990) لسنة  7يل القانون رقم ( إبعض األحكام 

  ات العقليةبشأن املخدرات واملؤثر
  املفوض وزير الداخلية

 م 2011أغســـطس  3عـــالن الدســـتوري الصـــادر فـــي بعـــد االطـــالع علـــي اإل -
  .وتعدیالته 

  م . 2015دیسمبر  17وعلي االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
  م بشأن األمن والشرطة . 1992لسنة  10وعلي القانون رقم  -
  شأن المخدرات والمؤثرات العقلیة .م ب 1990لسنة  7وعلي القانون رقم  -
  م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلیة. 2001لسنة  23وعلي القانون رقم  -
م بشــأن تشــكیل حكومــة  2016لســنة  4رقــم  قــرار المجلــس الرئاســي وعلــي -

  الوفاق الوطني .
م بشــأن مــنح تفــویض  2016لســنة  12وعلــي قــرار المجلــس الرئاســي رقــم  -

  بمهام .
  م بشأن تكلیف بمهام . 2018لسنة  197ار المجلس الرئاسي رقم وعلي قر  -
ـــوزراء رقـــم( - ـــى قـــرار مجلـــس ال ـــل بم . 2012) لســـنة 145وعل اعتمـــاد الهیك

  اإلداري.جهازها  صات وزارة الداخلیة وتنظیمالتنظیمي واختصا
اعتمــاد التنظــیم بشــأن م . 2012) لســنة 982رقــم( وعلــى قراروزیــر الداخلیــة -

  .ة الداخلیةالداخلي لوزار 
مـدیر مركـز الخبـرة القضـائیة والبحـوث فـرع الجبـل األخضـر رقـم وعلى كتـاب  -

  م . 04/04/2018المؤرخ في  160
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ـــى كتـــاب  - ـــم وعل  203مـــدیر اإلدارة العامـــة المخـــدرات والمـــؤثرات العقلیـــة رق
  م . 26/06/2018المؤرخ في 

رخ فــي المــؤ  4673رقــم  مكتــب وزیــر الداخلیــة المفــوضمــدیر وعلــى كتــاب  -
  م . 02/07/2018

  ررــــق
  )1( مادة

الً عَ  افةإوم بشـــأن تعـــدیل  2001) لســـنة  23بأحكـــام القـــانون رقـــم ( م  ض
م بشأن المخـدرات والمـؤثرات 1990 ة) لسن 7رقم (  نونبعض األحكام الي القا

) تضـاف المـادة المخـدرة والتـي  7المـادة ( بـنص لمعطیات العمـل  العقلیة وفقاً 
  -لي النحو التالي : عوما في حكمه  قارل عُ كِ شَ في 

افیُ  – 1 ارعُ  ض ) الملحــق  2) للجــدول رقــم (  LYRCAD( لیریكــا /  ق
مــن  رحظیُ مــن المــؤثرات العقلیــة و هبالقــانون المشــار الیــه بهــذا القــرار باعتبــار 

  التداول إال في األحوال المقررة قانونًا .
  )2( مادة

  جهات المختصة تنفیذه.بهذا القرار من تاریخ صدوره ،وعلى ال عملیُ 
  

  عميد / عبد السالم مصطفي عاشور                                             
  املفوض وزير الداخلية                                                           

  .بتاریخ صدر 
  م. 2018/ 7/ 31 : الموافق
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  قرار وزير املالية املفوض
  ميالدي 2018) لسنة 313رقم(

  رُشمــالكُ  بیع قیمة تعدیل بشأن
  

  وزیر المالیة المفوض
 ،مـیالدي 2011.8.3بعد االطالع على اإلعـالن الدسـتوري الصـادر بتـاریخ  -

  وتعدیالته.
  م. 2015.دیسمبر .17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
 ،لحســابات والمخــازنوعلـى قــانون النظــام المـالي للدولــة والئحــة المیزانیـة وا -

  وتعدیالتهما.
بإصدار قانون عالقـات العمـل  ،میالدي 2010) لسنة 12وعلى القانون رقم( -

  والئحته التنفیذیة.
  بشأن حرس الجمارك. ،میالدي 1972) لسنة 68وعلى القانون رقم( -
  بشأن الجمارك. ،میالدي 2010) لسنة 10وعلى القانون رقم( -
باعتمـاد الهیكـل  ،مـیالدي 2012) لسـنة 68رقـم(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء  -

  التنظیمي واختصاصات وزارة المالیة وتنظیم جهازها اإلداري.
م .بشـأن تشـكیل حكومـة  2016) لسـنة 4وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم( -

  الوفاق الوطني.
م .بشـــأن تكلیـــف  2018) لســـنة 1373وعلــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم( -

  وزیر المالیة.
ــ - ــم(وعل ) رق ــة (ســابقًا ــة الشــعبیة العامــة للمالی ــرار أمــین اللجن ) لســنة 64ى ق

م. بتحدیـد أجـور العمـل الـذي یقـوم بـه رجـال الجمـارك وعمالهـا لحســاب  1428
  ذوي الشأن.

ــم( - ) رق ــة (ســابقًا ــة الشــعبیة العامــة للمالی ــرار أمــین اللجن ــى ق ) لســنة 85وعل
تهالك والكرشم وتحدیـد م. بشأن تحدید ثمن حصر ضرائب اإلنتاج واالس 2004

  ثمن بیع االستمارات الجمركیة.
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) المـؤرخ 4/6703وعلى كتاب السید مدیر عام مصلحة الجمـارك رقـم(ح ج / -
  م. 08/10/2018في 
ـــة رقـــم(م. - ـــى مـــذكرة مكتـــب الشـــؤون القانونی ـــاریخ 6/3387وعل )الصـــادرة بت

  م. 04/11/2018
    

  ــررــــــق

  )1( ادةــم
ددیُ  رقمـرُشـكُ ثمـــن بیـــع ( ح ـــل الحاویـــات المســـتوردة والموجـــودة م م ) لقف

د.ل)عشـرة  10(بالموانئ والحظائر والمستودعات والمنافذ الجمركیة بمبلغ وقدره
  .دنانیر

  )2( ادةــــم
وفـق هـذا القـرار إیـرادًا عامـًا یـؤول للخزانـة  رُشمـالُكتحصیل قیمة بیع  یكون

  ).5(م.ح.العامة بموجب إیصاالت رسمیة
  )3( ادةـــم

  وعلى الجهات المختصة تنفیذه. ،بهذا القرار من تاریخ صدوره عملیُ 
  

  

  أ. فرج عبد الرمحن بومطاري
  وزير املالية املفوض                                                  

  
  

  صدر في طرابلس
  هـ. 1440/  /   :  بتاریخ

  .م 6/11/2018 : الموافق
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  الوطني قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق
  إعادة تنظيـــم ب يالديةم 2018)لسنة 1605م(ــرق
  اتمع املدني وتقرير بعض األحكاممفوضية  

  الس الرئاسي
ــاریخ  - ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بت  2011أغســطس  3بعــد االطــالع عل

  میالدیة وتعدیالته.
  یة.میالد 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
والئحــة المیزانیـة والحســابات والمخــازن  ،وعلـى قــانون النظــام المـالي للدولــة -

  وتعدیالتهما.
میالدیـة بشـأن إعـادة تنظـیم الجمعیـات  2001لسـنة  )19قانون رقم(الوعلى  -

  األهلیة والئحته التنفیذیة.
میالدیـة بشـأن إصـدار قـانون عالقـات  2010لسـنة  )12وعلى القـانون رقـم( -

  ئحته التنفیذیة.العمل وال 
 2016لســنة  )4وعلـى قـرار المجلـس الرئاسـي لحكومــة الوفـاق الـوطني رقـم( -

  میالدیة بتشكیل حكومة وفاق وطني.
 2016لسـنة  )12وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفـاق الـوطني رقـم( -

  بشأن منح تفویض بمهام. ،میالدیة
ــاق الــوطن - ــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوف ــى ق ــم(وعل لســنة  )1160ي رق

ــة 2018 بتشــكیل مجلــس إدارة مفوضــیة المجتمــع المــدني وتقریــر  ،میالدی
  حكم.

میالدیة بشأن إنشاء مركـز  2012لسنة  )12وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( -
  دعم منظمات المجتمع المدني.

ــم( - ــة بشــأن تعــدیل  2013لســنة  )649وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رق میالدی
عاد   ة تنظیمه.تسمیة مركز وإ

  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  ـــررقــ
  )1( مادة

بموجــب أحكــام هــذا القــرار یعــاد تنظــیم (مفوضــیة المجتمــع المدني)المنشــأة 
م وتعدیالتـه طبقـًا لألحكـام الـواردة  2012لسـنة  )12بقرار مجلس الـوزراء رقـم(

  بهذا القرار.
  )2( مادة

ـــة تكـــون لمفوضـــیة المجتمـــع المـــدني الشخصـــیة ا العتباریـــة والذمـــة المالی
المســـتقلة وتتبـــع مجلـــس الـــوزراء ولهـــا إنشـــاء فـــروع أو مكاتـــب وفقـــا لحاجـــة 

  العمل.
  )3( مادة

تخـتص المفوضـیة بتأكیـد دور منظمـات المجتمـع المـدني والرفـع مـن أدائهـا 
هـدافها ولهـا علـى األخـص مـا ودعمها والحفاظ على اسـتقاللیتها فـي تأدیتهـا أل

  -:یلي
لمـــواطنین فـــي تأســـیس منظمـــات المجتمـــع المـــدني غیـــر تعزیـــز حریـــة ا -1

  الحكومیة واالنضمام إلیها.
  الموافقة على منح اإلذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في لیبیا. -2
وضــع آلیــة موحــدة لتنظــیم تســجیل وقیــد منظمــات المجتمــع المــدني غیــر  -3

  الحكومیة اللیبیة واألجنبیة وفقا للتشریعات النافذة.
االشتراك في عضویة الهیئـات والمنظمـات اإلقلیمیـة والدولیـة تمثیل لیبیا و  -4

  ذات العالقة بنشاط المفوضیة وفقًا للتشریعات النافدة.
توثیــق العالقــات الدولیــة مــع مفوضــیات المجتمــع المــدني المنــاظرة فــي  -5

  الدول األخرى.
التعـــاون واكتســـاب الخبـــرة مـــع األمـــم المتحـــدة ومكوناتهـــا فیمـــا یخـــتص  -6

  ي.بالمجتمع المدن
المشــاركة فــي األنشــطة اإلقلیمیــة والعربیــة والقاریــة والدولیــة فیمــا یخــص  -7

  منظمات المجتمع المدني.
المحافظة على القواعـد الدولیـة والمبـادئ العامـة التـي وضـعتها المواثیـق  -8

  الدولیة الموقعة علیها الدولة اللیبیة فیما یخص نشاط المفوضیة.



  139رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

نظمـات المحلیـة واألجنبیـة فـي أداء توفیر البیئة والمناخ المالئم لعمـل الم -9
  أنشطتها وبرامجها داخل لیبیا.

نشـــر معـــاییر األداء الجیـــد لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني لضـــمان تحقیـــق  -10
  أهدافها والحفاظ على مستوى أدائها.

متابعة التزام منظمات المجتمـع المـدني بوضـع وتنفیـذ اإلجـراءات الالزمـة  -11
  ام األساسي لكل منظمة.بما یحقق األغراض التي ینص علیها النظ

  أیة مهام أخرى تسند لها وبما یتماشى مع اختصاصاتها. -12
  )4( مادة

ـــرئیس وثالثـــة بتـــدار المفوضـــیة  مجلـــس إدارة یشـــكل مـــن رئـــیس ونائـــب لل
ویكــون للمفوضــیة مــدیر  ،أعضــاء یصــدر بتســمیتهم قــرار مــن مجلــس الــوزراء

اح مــن رئــیس تنفیــذي یصــدر بتســمیته قــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى اقتــر 
  مجلس اإلدارة.

  )5( مادة
ـــولى وضـــع  ـــي المفوضـــیة ویت ـــرار ف ـــس اإلدارة ســـلطة اتخـــاذ الق یعتبـــر مجل
االســتراتیجیات العامــة لهـــا وتحدیــد األهـــداف الرئیســة وآلیـــات وســبل تحقیقهـــا 

  :فوضیة وله على وجه الخصوص ما یليومراجعة األداء العام للم
من تحقیـق أهـدافها ومتابعـة تحدید استراتیجیات عمـل المفوضـیة بمـا یضـ -1

  تنفیذها وتقییم أدائها.
وضــع األســس والمعــاییر الالزمــة لضــمان نزاهــة وشــفافیة أداء منظمــات  -2

  المجتمع المدني العاملة داخل لیبیا.
وضع سیاسات دعم وتمكین المرأة واألشـخاص ذوي االحتیاجـات الخاصـة  -3

  بما یضمن مشاركتهم الفاعلة في العمل األهلي.
ــ -4 ــة اقتــراح الل وائح المنظمــة لعمــل المفوضــیة ومراجعــة التشــریعات المتعلق

  بعملها بما یساهم في تحقیق أهدافها واعتمادها وفقًا للتشریعات النافذة.
ـــة وســـبل تطـــویر نظـــم وقواعـــد  -5 اعتمـــاد خطـــط دعـــم األنظمـــة المعلوماتی

  البیانات المتعلقة بنشاط المفوضیة.
م التي تكـون المفوضـیة طرفـًا إبرام المعاهدات واالتفاقیات ومذكرات التفاه -6

ــًا بالتنســیق مــع الجهــات ذات العالقــة وفقــًا للتشــریعات  فیهــا إقلیمیــًا ودولی
  النافدة.
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الموافقة على الهیكل التنظیمـي للمفوضـیة وعرضـه علـى مجلـس الـوزراء  -7
  لالعتماد.

اعتمــاد خطــط المفوضــیة وبــرامج التطــویر والتــدریب بالخــارج ومــنح اإلذن  -8
  شریعات النافذة.بتنفیذها وفقا للت

  إنشاء فروع ومكاتب المفوضیة بالمناطق وتسمیة رؤسائها. -9
  تحدید المعاملة المالیة للمتعاونین بالمفوضیة. -10
مراجعــة أداء المفوضــیة مقابــل األهــداف والخطــط المعتمــدة وتحدیــد أوجــه  -11

  وأسباب االنحرافات والقصور عن المستهدفات.
  ًا للتشریعات النافذة.اعتماد المیزانیة والحسابات الختامیة وفق -12

  )6( مادة
یكـــون لمجلـــس اإلدارة الئحـــة تحـــدد كیفیـــة عقـــد اجتماعاتـــه واتخـــاذ قراراتـــه 

  وكافة النواحي المنظمة لذلك یتم اعتمادها بقرار من مجلس اإلدارة.
  )7( مادة

ویخـــتص بممارســـة رئــیس مجلـــس اإلدارة هـــو الممثـــل القــانوني للمفوضـــیة 
  -:االختصاصات اآلتیة

جتماعات مجلس اإلدارة وترأسها واعتماد محاضرها ومتابعة تنفیذ الدعوة ال -1
  التوصیات الصادرة بالخصوص.

تسیر أعمال المجلس ومتابعة أعضائه والتوقیع علـى القـرارات التـي یوافـق  -2
  علیها مجلس اإلدارة.

  اقتراح إنشاء فروع ومكاتب المفوضیة بالمناطق وتسمیة رؤسائها. -3
ــًا فــي  -4 ــاظرة لهــا بالخــارج تمثیــل المفوضــیة دولی عالقاتهــا مــع الجهــات المن

والتكلیــف بمهـــام العمـــل الخارجیـــة واستصــدار القـــرارات المنفـــذة لهـــا طبقـــًا 
  لإلجراءات المعمول بها.

توقیـــع وثـــائق التعـــاون التـــي تكـــون المفوضـــیة طرفـــًا فیهـــا بالتنســـیق مـــع  -5
  الجهات ذات العالقة ووفقا للتشریعات النافذة.

العالقــة بعمــل المفوضــیة وتوطیــد الصــالت بهــا  التواصــل مــع الجهــات ذات -6
  وتعزیز مساهمتهم في عمل المفوضیة.

تشــــكیل اللجــــان للقیــــام باألعمــــال والمهــــام ذات الطبیعــــة الخاصــــة بعمــــل  -7
  المفوضیة واعتماد تقاریر نتائج أعمالها.
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ـــــل  -8 ـــــس اإلدارة عـــــن أنشـــــطة وســـــیر العم ـــــة لمجل ـــــاریر الدوری تقـــــدیم التق
  بالمفوضیة.

  خرى تسند له وفقًا للتشریعات النافذة.أیة اختصاصات أ -9
  )8( مادة

المــدیر التنفیــذي یتــولى اإلشــراف علــى شــؤون العمــل بالمفوضــیة ولــه علــى 
  األخص ما یلي:

مباشرة االختصاصات المتعلقة بالشئون الوظیفیة والمالیة بالمفوضیة وفقًا  -1
  ألحكام التشریعات النافذة.

  لعرضهما على مجلس اإلدارة.إعداد مشروع المیزانیة والحساب الختامي  -2
اقتــراح الهیكــل التنظیمــي والتنظــیم الــداخلي واللــوائح التنظیمیــة للمفوضــیة  -3

  وعرضها على مجلس اإلدارة.
وتقدیم تقـاریر شـهریة عنهـا ،اإلشراف والمتابعة على عمل الفروع والمكاتب -4

  لرئیس مجلس اإلدارة.
  تنظیمیة بالمفوضیة.اقتراح تسمیة مدراء اإلدارات والمكاتب بالتقسیمات ال -5
اقتـــراح التعیـــین والتعاقـــد مـــع المـــوظفین والمتعـــاونین علـــى مجلـــس اإلدارة  -6

  للموافقة علیها.
  تمثیل المفوضیة محلیًا أمام الغیر والقضاء. -7
  التوقیع على العقود التي تبرمها المفوضیة. -8
  إعداد التقاریر الدوریة واإلحصائیة عن نشاط المفوضیة. -9

  وفقًا للتشریعات النافذة.ما یسند إلیه من مهام  -10
  )9( مادة

  -:والواجبات التالیة تتولي فروع أو مكاتب المفوضیة بالمناطق المهام
  االلتزام بتنفیذ رسالة وأهداف المفوضیة. -1
التنســـیق مـــع المـــدیر التنفیـــذي للمفوضـــیة فـــي كافـــة األمـــور التنظیمیـــة  -2

  واإلداریة والمالیة والقانونیة والخدمیة.
ــي تنفــذها المفوضــیة فــي نطــاق اإلشــراف علــى البــرا -3 مج والمشــروعات الت

  الفرع أو المكتب.
نشر التوعیة والثقافة للتعریف بالمفوضیة والمشاركة فـي األنشـطة ودعـم  -4

  مشاریع المجتمع المدني في نطاقها.
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ــــات التــــي تقیمهــــا  -5 تمثیــــل المفوضــــیة فــــي التظــــاهرات والنــــدوات والفعالی
  للمجتمع المدني.المنظمات والجمعیات واالتحادات التابعة 

-الحصـر والمتابعــة والتفتــیش للمنظمـات والجمعیــات واالتحادات(المحلیــة -6
  األجنبیة) العاملة في نطاقها.

اســتالم طلبــات القیــد والتســجیل المقدمــة مــن المنظمــات الغیــر حكومیــة  -7
حالتها إلى إدارة التسجیل والتوثیق.   الراغبة في اإلشهار واإلذن بالعمل وإ

أو متـى طلـب ذلـك  ،شـهریة عـن نشـاط الفـرع أو المكتـبإحالة التقاریر ال -8
عـن األنشــطة والبــرامج التـي تقــوم بهــا المنظمـات والجمعیــات واالتحــادات 

  الواقعة ضمن نطاقها.
  )10( مادة

تتــولى المفوضــیة دون غیرهــا الموافقــة علــى مــنح اإلذن لمنظمــات المجتمــع 
ظمهـا األساسـیة وفقـًا المدني بالعمل في لیبیا ویتم إشـهار المنظمـات واعتمـاد ن
  لالشتراطات واإلجراءات المعمول بها بالتشریعات النافذة.

  )11( مادة
ــوزراء الئحــة بتنظــیم ضــوابط وآلیــة مــنح اإلذن  تصــدر بقــرار مــن مجلــس ال
بالعمــل لمنظمــات المجتمــع المــدني تتضــمن كافــة األحكــام المتعلقــة بــذلك بنــاء 

  على عرض من رئیس مجلس إدارة المفوضیة.
  )12( مادة

یكــون للمفوضــیة میزانیــة مســتقلة تعــد طبقــًا للــنظم المحاســبیة وتبــدأ الســنة 
ــة ببدایــة الســنة المالیــة للدولــة وتنتهــي بانتهائهــا علــى أن تبــدأ الســنة  المالی

  المالیة األولى من تاریخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهایة السنة الحالیة.
  )13( مادة

  -:ن اإلیرادات التالیةة للمفوضیة متتكون الموارد المالی
  ما یخصص لها في المیزانیة العامة. -1
  الوصایا والهبات والتبرعات المشروعة وغیر المشروطة. -2
  أي إیرادات أخرى تخصص لها. -3
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  )14( مادة
ــودع فیــه أموالهــا یفــتح بأحــد  یكــون للمفوضــیة حســاب مصــرفي أو أكثــر ت

  المصارف وفقًا للتشریعات النافذة.
  )15( مادة

ــى  یصــدر بالهیكــل ــاء عل ــوزراء بن ــرار مــن مجلــس ال التنظیمــي للمفوضــیة ق
عــرض مــن مجلــس إدارة المفوضــیة ویصــدر بــالتنظیم الــداخلي للمفوضــیة قــرار 
  من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئیس مجلس إدارة المفوضیة.

  )16( مادة

ــوزراء رقــم( ــة بشــأن إنشــاء  2012) لســنة 12یلغــى قــراري مجلــس ال میالدی
میالدیـة بشــأن  1013) لسـنة 649منظمـات المجتمـع المــدني ورقـم(مركـز دعـم 

عادة تنظیمه.   تعدیل تسمیة مركز وإ
  )17( مادة
وعلى ،ویلغى كــل حكــم یخــالف أحكامــه،یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره

  وینشر في مدونة اإلجراءات.،الجهات المختصة تنفیذه
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  

  هـ. 1440/ربیع األول/29صدر في :
  م. 8/12/2018الموافق :
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1625رقم(

  بإنشاء املرصد الوطني للفضاء السمعي البصري
  الس الرئاسي 

م  2011أغسـطس  3بعـد االطـالع علـى اإلعـالن الدسـتوري الصـادر بتـاریخ  -
  وتعدیالته.

  م. 2015دیسمبر  17التفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ وعلى ا -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
م .بشــــأن عالقــــات العمــــل والئحتــــه  2010)لســــنة 12وعلـــى القــــانون رقــــم( -

  التنفیذیة.
بشـأن تشـكیل حكومـة م.  2016) لسـنة 4وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم( -

  الوفاق الوطني.
م. بشـأن مـنح تفـویض  2016) لسـنة 12وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم( -

  بمهام.
) 40/02لمجلس األعلى للدولـة رقـم(اوعلى كتاب السید/النائب األول لرئیس  -

  م. 11/10/2018المؤرخ في 
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ـررقـــ
  )1( مادة

(المرصـــد الـــوطني للفضـــاء هـــذا القـــرار ینشـــأ مرصـــد یسمى بموجـــب أحكـــام
ــة المســتقلة ،الســمعي البصــري) ــة والذمــة المالی ــه الشخصــیة االعتباری وتكون ل

  ویتبع مجلس الوزراء.
  )2( مادة

  :ء السمعي البصري المهام التالیةیتولى المرصد الوطني للفضا
  وواجبات. إعداد مدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري حقوقاً  -1
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متابعة ورصـد التقیـد بمـدونات السـلوك المنظمـة للفضـاء السـمعي البصـري  -2
  واتخاذ اإلجراءات الالزمة حیال المخالفین لبنودها.

اإلسهام في رفع الكفاءة وتطویر المؤسسـات واألفـراد العـاملین فـي الفضـاء  -3
  السمعي البصري.

ــة التــ -4 ــدورات والنــدوات والمناشــط العلمیــة والمهنی ي تخــدم القطــاع إقامــة ال
  الوطني السمعي البصري.

تقدیم المشورة والرأي واالقتراحـات للجهـات الحكومیـة وغیـر الحكومیـة فیمـا  -5
  یتعلق بتنظیم وتطویر القطاع السمعي البصري.

  أي مهام أخرى تسند إلیه من مجلس الوزراء. -6
  )3( مادة

  ى.یكون المقر الرئیسي للمرصد بمدینة طرابلس ویجوز له فتح فروع أخر 
  )4( مادة

یـــدار المركـــز بـــرئیس ونائـــب رئـــیس یصـــدر بتســـمیتهما قـــرار مـــن مجلـــس 
  الوزراء.

  )5( مادة
مجلــس الرئاســي بنــاء الیكــون للمرصــد هیكــل تنظیمــي یصــدر بــه قــرار مــن 

  على عرض من رئیس المرصد.
  )6( مادة

  ، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره
  

  حلكومة الوفاق الوطني الس الرئاسي
  

  هـ. 1440/ربیع اآلخر/2صدر في :
  م. 9/12/2018الموافق :
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1685رقم(قرار 

  بإعادة تنظيم جممع اللغة العربية الليبي
  الس الرئاسي 

  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
  میالدي. 2015دیسمبر  17ى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ وعل -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
م .بشأن إصـدار قـانون عالقـات العمـل  2010لسنة  )12وعلى القانون رقم( -

  والئحته التنفیذیة.
م  1994لســـنة  )124العامـــة " ســـابقا " رقـــم( وعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة -

  .بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
م  2016لسـنة  )4وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقـم( -

  .بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني.
م  2016لسـنة  )12وعلى قرار المجلس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -

  بشأن منح تفویض بمهام.
لســـنة  )484وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم( -

  م .بنقل تبعیة مجمع اللغة العربیة اللیبي. 2018
المــــؤرخ فــــي  )203-97وعلــــى كتــــاب رئــــیس مجمــــع اللغــــة العربیــــة رقــــم( -

  میالدي. 9/10/2018
  ـررقــــ
  )1( مادة

  ذا القرار.تنظیم مجمع اللغة العربیة اللیبي وفقًا ألحكام ه عادـیُ 
  )2( مادة

مجمـــع اللغـــة العربیـــة اللیبـــي مؤسســـة علمیـــة بحثیـــة یتمتـــع بالشخصـــیة 
  ومقره بمدینة طرابلس.،االعتباریة والذمة المالیة المستقلة یتبع مجلس الوزراء
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  )3( مادة
  :لى تحقیق المهام واألغراض اآلتیةیهدف المجمع إ

ها بمطالب العلـوم والحرص على وفائ،المحافظة على سالمة اللغة العربیة -1
واآلداب والفنــــون فــــي تقــــدمها ومالءمتهــــا لحاجــــات الحیــــاة فــــي العصــــر 

  الحاضر.
والسعي لتوحیدها ،دراسة المصطلحات العلمیة والفنیة واألدبیة والحضاریة -2

  في الوطن العربي.
حیاء التــراث العربــي واإلســالمي ،العنایــة بالدراســات العربیــة واإلســالمیة -3 وإ

آلداب وعالقة ذلك بتاریخ الحضـارة العربیـة اإلسـالمیة في العلوم والفنون وا
  وصلتها بالحضارات األخرى وتأثیرها فیها وتأثرها بها.

ـــى  -4 البحـــث فـــي كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن یطـــور اللغـــة العربیـــة ویســـاعد عل
  انتشارها.

ومعجمات للمصــــــــطلحات العلمیــــــــة ،وضـــــــع معجمــــــــات لغویــــــــة عامـــــــة -5
ما طرأ علـى مـدلوالتها و ،ونشر بحوث في تاریخ بعض الكلمات،المتخصصة

  وتحدید ما یمكن استعماله أو تجنبه من األلفاظ والتراكیب.،من تغییر
وما یالئـم ،إصدار المجالت والنشرات والكتب لنشر بحوث المجمع وقراراته -6

  أعماله المجمعیة والثقافیة من نصوص ودراسات ومصطلحات.
شـتراك فـي واال،الدعوة إلى عقد مـؤتمرات ونـدوات تتصـل بـأغراض المجمع -7

  ما یدعى إلیه من ندوات ومؤتمرات مماثلة.
ــة  -8 ــات اللغویــة والعلمیــة العربیــة والعالمی توثیــق الصــالت بالمجــامع والهیئ

ــة ،واتحاداتهــا والحرص علــى االنضــمام إلــى إتحــاد المجــامع اللغویــة العلمی
  العربیة والمشاركة في أعماله بفعالیة.

یذ ما ینتهي إلیه المجمـع توصیة الجهات المتخصصة باتخاذ ما یكفل تنف -9
وتیســــیر تعمیمهــــا وتوحیــــد ،مــــن قــــرارات تتعلــــق بســــالمة اللغــــة وأسالیبها

  المصطلحات فیها.
ــــة  -10 ــــة والمؤسســــات الثقافی ــــب الوطنی ــــین المجمــــع ودور الكت التعــــاون ب

  ومؤسسات التمویل الثقافي.
دعــــم منظمــــات المجتمــــع المــــدني المهتمــــة والمعنیــــة باللغــــة العربیــــة  -11

  وتشجیعها.
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واعد ثابتة لمسمیات األنشطة االقتصادیة المختلفة كالمؤسسات وضع ق -12
وذلـك بمـا ،والشركات والمحالت العامة والفتات اإلعالن والمنشورات ونحوها

  یتفق والقوانین والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
النظــر فــي كــل مــا یــرد علــى المجمــع مــن موضــوعات تتصــل بأغراضــه  -13

  ة.ـــــــــــــــــالسابق
  )4( مادة

هم ،یكون لمجمع اللغة العربیة مجلس یتألف من خمسـة وعشـرین عضـواً  -1
وخمسـة أعضـاء مـن العـرب ،عشرون عضوًا فیه مـن اللیبیین،العاملون فیه

غیر اللیبیین یصدر بتسمیتهم قرار من مجلس الوزراء بعـد موافقـة مجلـس 
  المجمع على قبول تزكیة ترشحهم للعضویة.

ـــین وغیـــرهم حســـب كمـــا یكـــون للمجلـــس أعضـــاء مشـــارك -2 ون مـــن اللیبی
ـــه دون حـــق ،الحاجـــة ـــي أعمال ـــه والمشـــاركة ف لهم حـــق حضـــور اجتماعات

ویصــدر  بتســمیتهم قــرار مــن رئــیس مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة ،التصویت
  المكتب التنفیذي للمجمع على قبول عضویتهم.

یجـــوز أن یمـــنح مجلـــس المجمـــع لقب(عضـــو شرف)ألعضـــائه العـــاملین  -3
ــه وحالــت ظــروفهم دون مواصــلة نشــاطهمالــذین شــاركوا فــي أع وكذلك ،مال

على ،الذین تغیبوا عـن حضـور جلسـات المجلـس فـي خمـس دورات متتالیـة
  أن یستكمل العدد بأعضاء عاملین جدد آخرین.

یجـــوز لمجلـــس المجمـــع أن یمـــنح لقب(عضـــو شرف)لشخصـــیات ممیـــزة  -4
  خدمت اللغة العربیة وأثرت فیها.

عضــــاء العــــاملین والمشــــاركین تصــــرف ألعضــــاء المكتــــب التنفیــــذي ولأل -5
ورؤســاء اللجــان العلمیــة وأعضــائها والخبــراء والمستشــارین مكافــآت مالیــة 
ثابتة أو مقطوعة یقترحها المكتب التنفیذي ویقرها مجلس المجمع ویصـدر 

  بها قرار من رئیس المجمع.
  )5( مادة

  :بصفة أو أكثر من الصفات التالیة ي عضو المجلس أن یتحلىیشترط ف
ع الواســع والعمیــق علــى علــوم اللغــة العربیــة وآدابهــا فــي البحــوث االطــال -1

  األدبیة واللغویة.
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ــوم اإلنســانیة أو التطبیقیــة أو أكثــر مــع  -2 التخصــص الــدقیق فــي أحــد العل
  المعرفة المناسبة باللغة العربیة.

االهتمـــام بـــالتراث العربـــي واإلســـالمي مـــع إلمامـــه بتـــاریخ األمـــة العربیـــة  -3
  وحضارتها اإلسالمیة.

  أن یكون له نتاج ملحوظ یستفاد منه في خدمة أهداف المجمع. -4
  )6( مادة

  :یختص مجلس المجمع بما یلي
علـى أن یصـدر هـذا النظـام بقـرار  ،وضع مشروع النظام الـداخلي للمجمـع -1

  من رئیس المجمع.
وضــع السیاســات العامــة لعمــل المجمــع خاصــة العلمیــة وتكلیــف المكتــب  -2

  على تنفیذها.التنفیذي بمتابعتها واإلشراف 
النظر في الترشیحات المقدمة إلیه للعضـویة الشـاغرة فـي المجلـس وذلـك  -3

بعـــد حصـــول كـــل مرشـــح علـــى تزكیـــة عـــدد ثالثـــة مـــن أعضـــاء المجلـــس 
  ن.ــــــــالعاملی

ولــه أن یضــم إلیهــا بعــض  ،تكلیــف لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن أعضــائه -4
قرار ما یـتم الموافقـة  الخبراء وذوي االختصاص من غیر أعضاء المجمع وإ

  علیه من توصیات ونتائج أعمالها.
  اقتراح تسمیة وكیل المجمع. -5

  )7( مادة
 ،یكون للمجمع رئیس ونائـب رئـیس وأمـین عـام یختـارون مـن بـین أعضـائه

كمــا یكـــون للمجمــع وكیــل یســـمى ،یصــدر بتســمیتهم قــرار مـــن مجلــس الوزراء
الشـؤون اإلداریـة (وكیل المجمع)یعهـد إلیـه بكافـة مشـموالت المجمـع المتعلقـة ب

ویصدر بتسمیته قرار من رئیس المجمع بنـاء علـى اقتـراح مـن مجلـس ،والمالیة
  ع.ــــــــالمجم

  )8( مادة
 :المجمع القیام باآلتي رئیسیتولى  -

صــدار اللــوائح ،اإلشــراف علــى أعمــال المجمــع العلمیــة واإلداریــة والمالیة -1 وإ
  والقرارات التي یقرها المجلس.
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وتنفیذ مــا یصــدر عنــه مــن ،ورئاســة جلســاته،الجتماعدعــوة المجلــس إلــى ا -2
  رارات.ــــــــــــــــــق

  تمثیل المجمع أمام القضاء وفي صالته بالغیر. -3
  إعداد جدول أعمال جلسات المكتب التنفیذي والدعوة إلیها. -4

والقیام بمـــا ،ویتــولى نائــب رئـــیس المجمــع مســـاعدة الــرئیس فـــي مهامــه -
 ي غیابه.ویحل محله ف،یكلف به من أعمال

  :یختص األمین العام بما یلي -
  تنفیذ األعمال العلمیة التي یقررها مجلس المجمع ومتابعتها. -1
عــداد تقــاریر  -2 تنســیق ومتابعــة النــدوات والمــؤتمرات فــي الــداخل والخــارج وإ

  ا.ـــــــــــــــــبشأنه
  إعداد جدول األعمال لجلسات المجلس. -3
  جلس المجمع من أعمال.إنجاز ما یطلبه منه المكتب التنفیذي وم -4

  :یختص وكیل المجمع بما یلي -
  تنفیذ األعمال اإلداریة والمالیة للمجمع. -1
  إعداد مشروع میزانیة المجمع. -2
  ما یكلف به من أعمال ضمن اختصاصاته. -3

  )9( مادة
واألمین ،ونائــب الــرئیس،للمجمــع مكتــب تنفیــذي یتــألف مــن رئــیس المجمع

ــــل المجمــــع وعضــــوین مــــن أعضــــائ،العام ــــس ووكی ه العــــاملین یختارهمــــا مجل
  ویصدر بهما قرار من رئیس المجمع وذلك لمدة سنتین.،المجمع

  :ویختص المكتب التنفیذي بما یلي
اقتراح السیاسة العلمیـة علـى المجلـس ووضـع الخطـط التنفیذیـة للقـرارات  -1

  الصادرة من المجلس.
رات اإلشــراف علــى أعمــال المجمــع العلمیــة واإلداریــة والمالیــة وتنفیــذ قــرا -2

  المجلس ومتابعتها.
إقــــرار صــــرف التعویضــــات ومكافــــآت الخبــــراء المتعــــاونین مــــع المجمــــع  -3

  واالقتراح على المجلس بمكافآت األعضاء العاملین والمشاركین.
  إقرار  صرف مكافآت أعضاء المكتب التنفیذي العاملین بالمجمع. -4
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  )10( مادة
  :ة للمجمع منتتكون الموارد المالی

  نیة العامة للدولة.ما یخصص له بالمیزا -1
  ما تشارك به الجهات العلمیة ذات الصلة بأهداف المجمع وأغراضه. -2
مــا یحصــل علیــه المجمــع مقابــل مــا یقــوم بــه مــن أعمــال علمیــة علــى أن  -3

  یضاف لما یخصص له من میزانیة ویصرف منه لتنفیذ اغراض المجمع.
  ما یحصل علیه المجمع من هبات وتبرعات ووقفیات. -4

  )11( مادة
وتبدأ السنة المالیـة لـه ببدایـة السـنة المالیـة ،للمجمع میزانیة مستقلة تكون

للدولـــة وتنتهـــي بنهایتهـــا كمـــا یكـــون للمجمـــع حســـاب مصـــرفي أو أكثـــر بأحـــد 
  المصارف العاملة بالدولة یودع فیه أمواله.

  )12( مادة
ــًا ألحكــام  ــوان المحاســبة فحــص حســابات المجمــع ومراجعتهــا وفق ــولى دی یت

  ریعات النافذة.القانون والتش
  )13( مادة
وعلى الجهــات ،ویلغى كــل حكـم یخالفــه،یعمـل بهــذا القـرار مــن تــاریخ صـدوره

  المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  هـ. 1440/ربیع اآلخر/11صدر في :
  م. 8/12/2018الموافق :
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  قرار وزير احلكم احمللي 
  م2018) لسنة 224رقم (

  حة الرخص التجارية  بشأن الئ
  -:وزير احلكم احمللي 

  بعد الطالع على 
  میالدي وتعدیالته. 3/08/2011اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  میالدي.2015دیسمبر لسنة  17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
قــــانون النظــــام المــــالي للدولــــة والئحــــة المیزانیــــة والحســــابات والمخــــازن  -

  ا .وتعدیالتهم
  م .بشأن الطرق والئحته التنفیذیة.1970) لسنة 46القانون رقم ( -
م .بشـــــأن المنـــــاجم والمحـــــاجر والئحتـــــه 1971) لســـــنة 2القـــــانون رقـــــم ( -

  التنفیذیة.
م. بشأن إصدار القـانون الصـحي والئحتـه 1973) لسنة 106القانون رقم ( -

 .التنفیذیة
ئحتـــــه م. بشـــــأن األمـــــن الصـــــناعي وال 1976) لســـــنة 93القـــــانون رقـــــم ( -

  التنفیذیة. 
  م .بشأن الضمان االجتماعي. 1980) لسنة 13القانون قم ( -
ــــم ( - ــــه 1989) لســــنة 22القــــانون رق م. بشــــأن التنظــــیم الصــــناعي والئحت

  .التنفیذیة 
  م بشأن حمایة األراضي الزراعیة.1992) لسنة 15القانون رقم ( -
وابط م. بشــأن النقابــات واالتحــادات والــر 1998)  لســنة 23القــانون رقــم ( -

  المهنیة والئحته التنفیذیة. 
م. بشـــــأن التخطـــــیط العمرانـــــي والئحتـــــه 2001) لســـــنة 3القـــــانون رقـــــم ( -

  التنفیذیة.
  م. بشأن حمایة وتحسین البیئة .2003) لسنة15القانون رقم ( -
  م.بشأن السیاحة.2010) لسنة 7القانون رقم ( -
  ذیة.م.بشأن ضریبة الدخل والئحته التنفی2010) لسنة 8القانون رقم ( -
  م. بشأن تشجیع االستثمار.2010)9القانون رقم( -
م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات العمـــل 2010) لســـنة 12القـــانون رقـــم ( -

  والئحته التنفیذیة.
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  م.بشأن التعلیم.2010) لسنة 18القانون رقم( -
  م.بشأن النشاط التجاري .2010) لسنة 23القانون رقم ( -
إلدارة المحلیـــة وتعدیلــــه م.بشـــأن نظــــام ا2012) لســــنة 59القـــانون رقـــم ( -

  والئحته التنفیذیة.
  م.بشأن الرقم الوطني.2014) لسنة 8القانون رقم ( -
 م.بشأن إعادة تنظیم جهاز الحرس البلدي.2016) لسنة01القانون رقم ( -
م. بشـأن تحدیـد اختصاصـات 2014) لسـنة 133قرار مجلس الـوزراء رقـم ( -

 وزارة الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
ــم ( ر المجلــس الرئاســي لحكومــةقــرا - ــوطني رق ــاق ال م. 2016) لســنة 4الوف

 تشكیل الحكومة.بشأن 
) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم ( -

 منح التفویض بمهام.م. بشأن 2016
" رقــم ( - ) 644قــرار أمــین اللجنــة الشــعبیة العامــة لإلقتصــاد والتجــارة "ســابقًا

 صدار الرخص التجاریة.م. بشأن إ2010لسنة 
م. بشــأن تشــكیل لجنــة 2018) لســنة 195قــرار وزیــر الحكــم المحلــي رقــم ( -

 وتحدید مهامها.
م. بشـأن إصـدار الهیكـل 2018) لسـنة 212قرار وزیر الحكم المحلـي رقـم ( -

 التنظیمي الموحد للبلدیات.
) لســنة 195مـا عرضــه الســید رئــیس اللجنــة المشـكلة بموجــب القــرار رقــم ( -

 م.2018
  ررـــق

  )1مادة (
  یعمل بالئحة الرخص التجاریة المرفقة بهذا القرار.

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ صـدوره، وعلـى الجهـات المعنیـة وضـعه موضـع 

  التنفیذ، ویغى كل حكم یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
  

  بداد قنصو مسعود عبد اجلليل
  وزير احلكم احمللي املفوض    
  

    م.2018/ 13/ 13ر في طرابلس الموافق: صد
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  الئحة الرخص التجارية
  م2018) لسنة 224املرفقة بقرار وزير احلكم احمللي رقم (

  )1مادة (
  ترخيص مزاولة النشاط

تكــون مزاولــة أي نشــاط تجــاري أو مهنــة او حرفــة أو عمــل داخــل لیبیــا بعــد 
العالقـة واإلحكـام  الحصول على تـرخیص بمزاولـة النشـاط وفقـًا للتشـریعات ذات

  الواردة في هذه الالئحة
  )2مادة (

  اشرتاطات احلصول على الرتخيص 
یقــدم طلــب الحصــول علــى رخصــة مزاولــة النشــاط لمكتــب الــرخص بالبلدیــة 

  المرفق بهذه الالئحة على أن یرفق بالطلب مایلي: )1وفقًا للنموذج رقم (
تمــد لــدى مصـــلحة شــهادة بالقیــد فــي ســجل الضـــرائب وفقــًا للنمــوذج المع -1

  الضرائب (الرقم الضریبي).
  صور شخصیة لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي. )03عدد( -2
إفادة الرقم الوطني وصورة من البطاقة الشخصـیة بالنسـبة للنشـاط الفـردي  -3

  لمفوض بالنسبة للشركات.لو 
مستخرج حدیث من السجل التجاري بالنسبة للشركات وما في حكمهـا وفقـا  -4

  م.بشأن النشاط التجاري.2010لسنة  )23لقانون رقم (ل
  سند ملكیة وعقد ایجار لمحل النشاط. -5
ــــًا بــــه المســــاحة واألبعــــاد والحــــدود  -6 رســــم تخطیطــــي لمحــــل النشــــاط مبین

ـــب هندســـي معتمـــد بالنســـبة للنشـــاط  ـــه مـــن مكت واإلحـــداثیات مصـــدق علی
  الصناعي والخدمي.

  تطلب ذلك.شهادة صحیة بالنسبة لألنشطة التي ت -7
المؤهــــل العلمــــي وموافقــــة القطــــاع المخــــتص وافــــادة بالقیــــد فــــي النقابــــة  -8

  المختصة إذا كانت المهنة أوالنشاط یتطلب ذلك.
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موافقـة مكتــب اإلصــحاح البیئــي ودراســة لألثـر البیئــي مــن جهــة استشــاریة  -9
  معتمدة من الجهة المختصة بالنسبة لألنشطة ذات األثر البیئي.

  ) سنة شمسیة.18دم الطلب لیبي الجنسیة وبلغ سن (أن یكون مق -10
وتقیـد الطلبــات بسـجل خــاص بطلبـات الحصــول علـى التــرخیص تـدون فیــه 

  )من هذا القرار.3-2البیانات المذكورة في المادتین (
  ) 3مادة (

  إيصال قيد الطلب 
یعطى مقدم الطلب إیصـاًال بمـا یفیـد االسـتالم یحمـل رقـم تسـجیل الطلـب فـي 

  ات ومتضمنًا البیانات التالیة.سجل الطلب
  اسم مقدم الطلب ورقمه الوطني. -
  توقیع الموظف وختم المكتب المختص.  -
  المستندات المرفقة بالطلب. -

  )4مادة  (
  إصدار الرتخيص 

یتولى مكتب الرخص بالبلدیـة إصـدار جمیـع أنـواع الـرخص الالزمـة لمزاولـة 
دیم الطلـب وفقـًا ألحـد النمـاذج ) أیام عمل من تـاریخ ووقـت تقـ7النشاط خالل (

المرفقة بحسـب نـوع النشـاط المطلـوب التـرخیص لـه بعـد سـداد الرسـوم المقـررة 
  ویجوز تقسیم هذه الرسوم حسب عدد السنوات المطلوبة لصالحیة الترخیص.

ویصـدر التــرخیص باالسـم الشخصــي لمقـدم الطلــب بالنسـبة للنشــاط الفــردي 
ة النشاط بالنسبة للشركات وما فـي حكمهـا واألسري والمتجول وباسم أداة مزاول

ویسـلم التـرخیص أو أسـباب الــرفض لصـاحبه بعـد التوقیــع باالسـتالم فـي ســجل 
  خاص بذلك یحدد وقت وتاریخ االستالم.

  وتكون صالحیة مدة الترخیص على النحو التالي.
ــي ثــالث ســنوات مــن / النشــاط الفــردي واألســري والمتجــول  - مــن ســنة إل

ســب طلـب صــاحب التــرخیص والشــركات مـن ســنة إلــي عشــر تـاریخ اإلصــدار ح
  سنوات من تاریخ اإلصدار.
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  )5مادة (
  عدم تكرار األمساء التجارية 

علــي مكتــب الــرخص بالبلدیــة مــرا عــادة عــدم تكــرار االســم التجــاري للنشــاط 
الفـردي واألسـري والمتجــول فـي النشــاط الواحـد فـي نطــاق االختصـاص المكــاني 

  ه.ـــــل
  )6مادة (

  لتزام بشروط الرتخيص اال
ــولى صــاحب التــرخیص التوقیــع فــي الرخصــة بالمكــان المخصــص بــذلك  یت
باطالعــه علـــي كافــة الشـــروط الـــواردة بــالترخیص وااللتـــزام بهــا وتحملـــه كافـــة 

  المسؤولیات القانونیة في حالة مخالفتها.
  )7مادة (

  سجل قيد الرتاخيص
لكترونیـة للـرخص التـي یعد مكتب الـرخص بالبلدیـة سـجًال ورقیـًا ومنظومـة ا

  تمنح طبقًا ألحكام هذه الالئحة.
ویجب أن یتضمن السجل كافـة البیانـات التفصـیلیة عـن الرخصـة الممنوحـة 

ـــى الرخصـــة مـــن تعـــدیالت بالنســـبة مـــا كمـــا یثبـــت بهـــذا الســـجل كـــل  یطـــرأ عل
ـــى األخـــص (التجدیـــد ـــه أو بالنســـبة ألوضـــاع المحـــل وعل تمدیـــد  -للمـــرخص ل

 -توسـعة المحـل  -تغییـر االسـم التجـاري -ضـافة نشـاط تعـدیل أو إ -التجدید 
  بدل فاقد/ تالف ) وذلك وفقًا للتشریعات النافذة.

كمــا یثبــت بهــا تــاریخ إلغــاء الــرخص أن وجــد وأســبابه والمالحظــات األخــرى 
ذات العالقــة ویجــب أن تكــون أوراق الســجل مرقمــة بأرقــام متسلســلة ومختومــة 

  بختم مكتب الرخص.
  )8مادة (

رقیم تــراخیص إصــدار مزاولـة األنشــطة التجاریــة متسلســًال وال یكــون یكـون تــ
بشـكل ســنوي وال یجــوز قیــد تــرخیص محــل تــرخیص مشــطوب بســجل ومنظومــة 

  .الترخیص
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وعلـي مــدیر مكتـب الــرخص بالبلدیـة إعــداد إحصـائیات شــهریة بــالتراخیص  
  الصادرة والمجددة من واقع السجل 

  )9مادة (
  جتديد الرخص

خیص طلــب بتجدیــد ترخیصــه خــالل ثالثــة أشــهر الســابقة یقــدم صــاحب التــر 
) مرفـق 1النتهاء مـدة صـالحیة التـرخیص لمكتـب الـرخص وفقـًا للنمـوذج رقـم (

  بالمستندات التالیة.
  شهادة سداد الضرائب. -
  مستخرج حدیث من السجل التجاري للشركات وما في حكمها. -
  ما یفید بسداد االشتراكات الضمانیة. -
  لقید بغرفة التجارة والصناعة.ما یفید با -

ویتبع في إجراءات استالم الطلبـات وقیـدها ومـنح التـرخیص ذات اإلجـراءات 
  )4-3-2المذكورة في المواد(

  )10مادة (
  إجراءات التظلم 

لــذوي الشــأن الــتظلم لــدى لجنــة الــتظلم بالبلدیــة فــي حالــة رفــض طلــب مــنح 
) یومــًا مــن تــاریخ 15(التــرخیص ویتعــین علــى اللجنــة الفصــل فــي الــتظلم خــالل

تقدیم الطلب بموجب خطاب یـدون علـى صـورته تـاریخ اسـتالم الطلـب مـن قبـل 
مقرر لجنة التظلمات ویكون القـرار الصـادر مـن لجنـة التظلمـات نهائیـًا ویعتبـر 

) یومًا على تقدیم التظلم دون البث فیه قبوًال له تزول معـه آثـار 15فوات مدة (
  راض.ــــــاالعت

  )11مادة (
  نة التظلمات جل

  تشكل لجنة التظلمات من:
.     رئیس لجنة التنمیة االقتصادیة واالستثماریة بالبلدیة  -   رئیسًا
.    مندوب عن مصلحة الضرائب یسمیه مدیر مصلحة الضرائب  -   عضوًا
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  .عضواً             مدیر إدارة الشؤون االقتصادیة واالستثمار بالبلدیة  -
.      ة بالبلدیة عضو بمكتب الشؤون القانونی -   عضوًا ومقررًا

  ویصدر بتشكیلها قرار من عمید البلدیة.
  )12مادة(

  التوقف عن مزاولة النشاط
یجب على طالب الترخیص في حالة توقفه عن مزاولـة نشـاطه المـرخص لـه 
لمـــدة تزیـــد علـــى ســـتة أشـــهر متتالیـــة إخطـــار مكتـــب الـــرخص بالبلدیـــة مرفـــق 

  بالترخیص.
ل إلیــه النشــاط إبــالغ مكتــب آیجــب علــى مــن  وفــي حالــة وفــاة المــرخص لــه

  الرخص خالل شهرین من تاریخ الوفاة.
ویجــب علیــه اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنقــل التــرخیص باســمه خــالل ثالثــة 

ال اعتبر المحل مدارًا بدون ترخیص.   أشهر من تاریخ اإلبالغ وإ
  

  )13مادة (
  مكان وضع الرتخيص

شـاط المـرخص بـه أو فـي المكـان یجب وضع الترخیص في مكـان مزاولـة الن
 ،الذي یحدده مكتب الرخص وتقدیمه لمـن یطلـب ذلـك مـن المفتشـین الصـحیین

ورجال الحرس البلدي وغیرهم من الموظفین المخولین بصـفة الضـبط القضـائي 
  في مقام تطبیق أحكام هذه الالئحة.

كما یجب على الحاصلین على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشـاط 
  مرخص لهم به.ال

  )14مادة (
  أنواع الرخص

  تقسم الرخص إلى:
)المرفــق بهــذه 2الــرخص الصــناعیة:وهي التــي تصــدر وفقــًا للنمــوذج رقــم( -1

الالئحة لمزاولة نشـاط صـناعي فـي محـل ثابـت إذا اشـتمل المحـل علـى قـوة 
  كهربائیة تزید على حصانین ونصف.
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)المرفـــق بهـــذه 2قـــم(الـــرخص التجاریـــة:وهي التـــي تصـــدر وفقـــًا للنمـــوذج ر  -2
  الالئحة لمزاولة عمل أو نشاط تجاري في محل ثابت معد لهذا الغرض.

ـــًا للنمـــوذج  -3 ـــي تصـــدر وفق ـــة:وهي الت ـــة والتدریبی ـــة والحرفی الـــرخص المهنی
) المرفق بهذه الالئحة لممارسة مهنة أو حرفة أو تدریب وتـؤدي فـي 2رقم(

  محل ثابت وتتطلب مؤهالت أو خبرات معینة.
ـــق بهـــذه 2صـــة العامـــة:وهي التـــي تصـــدر وفقـــًا للنمـــوذج رقـــم(الرخ -4 )المرف

ــــــــــــل  ــــــــــــة مث ـــــــــة النشــــــــــــاط بأحــــــــــــد المحــــــــــــال العام ـــ الالئحــــــــــــة لمزاول
ـــــــــــــــة والمســـــــــــــــارح،  المطاعم،المقاهي،المنتزهـــــــــــــــات،المالهي،دور الخیال

  الفنادق،صاالت المناسبات االجتماعیة،المسابح،والمالعب الریاضة.
)المرفق بهـذه الالئحـة 3للنموذج ( الرخص المتجولة:وهي التي تصدر وفقاً  -5

ــالتجول،دون أن یكــون لصــاحبها محــل  ــع ب ــة أو توزی لمزاولــة عمــل أو حرف
ویعتبر في حكم المحل كل مخزن أو مسـتودع أعـد لتخـزین صـنف أو ،ثابت

  أكثر من السلع أو المواد ذات العالقة بمزاولة النشاط.
لمرفـــق بهـــذه )ا4رخـــص الشـــركات:وهي التـــي تصـــدر وفقـــًا للنمـــوذج رقـــم( -6

  الالئحة لمزاولة كافة األنشطة االقتصادیة.
  )15مادة (

  احملال املعدة إليواء اجلمهور
یثبـــت فـــي الـــرخص الصـــادرة بشـــأن المحـــال المعـــدة إلیـــواء الجمهـــور عـــدد 

  األشخاص الذین یجوز إیواؤهم في كل منها.
  وال یجوز تجاوز هذا العدد إال بموافقة الجهة التي أصدرت الترخیص.

  )16ة (ماد
  رسوم إصدار وجتديد الرخص

تحدیــد رســوم إصــدار وتجدیــد الــرخص بقــرار مــن وزیــر الحكــم المحلــي بنــاء 
  على اقتراح من قبل المجلس البلدي.
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  2مرفق النموذج رقم 
  

  دولة ليبيا
  رخصة نشاط فردي

  .................. وع الرتخيص/ن                           
  ...............ملزاولة نشاط: .....                           

  ..............رقم الرتخيص : ....                          
  ......................التاريخ:                                       مكتب الرخص: 

  ...........................................البلدية: 
  ............................................... المقدم من: بعد االطالع على الطلب

م. بشأن النشاط التجاري واللوائح 2010) لسنة 23وعلى القانون رقم (
  لمعمول بها، والتشریعات ذات العالقة.ا

م. بشأن نظام اإلدارة المحلیة والئحته 2012) لسنة 59وعلى القانون رقم (
  التنفیذیة.

  صـيرخ
: .......لألخ االسم    ....................................................رباعیًا

  ..................... الرقم الوطني: ..............رقم البطاقة الشخصیة: ....
  .................... والمقیم في: .......... سنة: ......المولود في: .........

  ......................... بمزاولة نشاط: ..............الرقم الضریبي: ........
  ........................ دائرة العمل المصرح بها: ..................بمحلة: ..

  ...........................................هذه الرخصة صالحة إلى: .........
  ......................................................المدة بالحروف: ........
  ......................................................بیانات التعدیل: ........

  ...... بتاریخ: ......................المالي رقم: ..... باإلیصالسددت الرسوم 
  ................................ د.ل بالحروف: ...القیمة باألرقام: ...........

  ............................... الموافق: .................بتاریخ: ....صدرت 
  ..................االسم: ........

  ....................الختم: ......
  توقيع مدير مكتب الرخص

  
شعار  صورة

 البلدیة
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  1مرفق النموذج رقم 
  دولة ليبيا

  
  ..................البلدية: ...

  مكتب الرخص
  جتارية طلب احلصول على رخصة

1- (   ...................................اسم صاحب الطلب ولقبه (رباعیًا
  ..................... /..... الجنسیة............تاریخ مكان المیالد: -2

  ........................................................... /عمله الحالي
  ................. /اتبته علیهعنوان صاحب الطلب الذي یرغب في مك -3

  .............. /........ ص.ب..... /....... رقم الهاتف....شارع: .....
  .......صدار: ............ تاریخ اإل..قم الوطني/ جواز السفر: .......الر 

  ................. /ص.ب -.......... ب الكتروني....... /مكان اإلصدار
  نوع اإلجراء -4
  ............................) إصدار ألول مرة/ المدة المطلوبة: ...     (
  ......................................) تجدید/ مدة التجدید: ......     (
  ...................................) تعدیل أو إضافة نشاط: ......     (
  ...................................ییر االسم التجاري: ........) تغ     (
  ............................................) توسعة المحل: ......     (
  ........................................) بدل فاقد أو تالف: ......     (
  ......................................) استبدال نوع النشاط: ......     (
  ...............................غییر مكان مزاولة النشاط: .......) ت     (
  نوع الترخیص -5

  ) تجاري     (           ) صناعي     (    
  ) حرفي     (    ) مهني      (    
  ) عامة     (    ) تدریبي      (    
  ) متجول     (    

  
 صورة

شعار 
 البلدیة
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  ....................................نوع الترخیص یذكر بالتفصیل: .......
  ..................................................االسم التجاري: ... -6
  )     أسري (   )     ردي (فالشكل القانوني للنشاط  -7    

  ..................................) شركة/ نوعها: ...          تشاركي (
ــد بالســجل التجــاري: .ر  -8 ــد بالســجل التجــاري: .. تــاریخ .....قــم القی    القی
  ..................................نوع النشاط: ... .....................
  .............. رقم المحل: ..................عنوان المحل: ......... -9

  .......................... المدینة: .................الشارع: ............
  ........................................................ أقرب نقطة دالة:

  .....لمدة المطلوبة للتجدید: ................ ا.رقم الرخصة: ...... -10
  ....................................تعدیل أو إضافة نشاط: .............

11- .... :(   ......................اسم الوكیل أو المفوض ولقبه (رباعیًا
  ................................رقم البطاقة الشخصیة/ جواز سفر: .....

  ................... . رقم التوكیل أو التفویض:.....تاریخ اإلصدار: ....
  ........ رقم الهاتف: ...............و التفویض: ........تاریخ التوكیل أ

  .....: ........ب الطالب في ذكرهاأیة بیانات أو معلومات أخرى یرغ -12
.........................................................................  
.........................................................................  

اطلعـت علــى الشــروط والقـوانین واللــوائح الموضــحة خلـف هــذا الطلــب  -13
  .لمسؤولیات المترتبة عن ذلكا ل كافةوأتحم

  ............................في: ....... رحر 
  ..........................الموافق: ........

  ..............................توقیع مقدم الطلب أو الوكیل أو الختم: .......
  ...............................رقم بطاقة الشخصیة أو جواز السفر: ........

  ....................................................الرقم الوطني: ..........
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  شروط مزاولة النشاط التجاري
  (تدون بظهر كل ترخيص)

علـــى مـــزاول النشـــاط التجـــاري المـــرخص لـــه بموجـــب هـــذه الرخصـــة التقیـــد 
  :بالتشریعات التالیة

 )اط تجاريبشأن نش، م 2010و.ر 1378 ) لسنة23القانون رقم.  
 )و.ر .بشأن المناجم والمحاجر1971ة) لسن2القانون رقم.  
 )بشأن الحرس البلدي ،م1977لسنة  )30القانون رقم.  
 )األمـــــن الصـــــناعي والســـــالمة م  بشـــــأن 1976لســـــنة  )93القـــــانون رقـــــم

  .العمالیة
 )بإصدار القانون الصحي. 1973لسنة  )106القانون رقم  
 ) ن المسؤولیة الطیبة.بشأ، م 1986لسنة  )17القانون رقم  
 )قامـــة األجانـــب فـــي لیبیـــا ، م 1987لســـنة )6القــانون رقـــم بشـــأن دخــول وإ

  وخروجهم منها.
 )بشـــــأن التنظـــــیم الصـــــناعي والئحتـــــه ، م1989) لســـــنة 22القـــــانون رقـــــم

  التنفیذیة.
 ) م بشــــــأن حمایــــــة األراضــــــي الزراعیــــــة 1992لســــــنة )15القــــــانون رقــــــم

  وتعدیالتها.
 )بشـــــأن التخطـــــیط العمرانـــــي ، م 2001رو.1369) لســـــنة 3القـــــانون رقـــــم

  والئحته التنفیذیة.
 ) م بشأن حمایة وتحسین البیئة.2003و.ر 1371) لسنة 15القانون رقم  
 ) بشأن المصارف.، و.ر  1373) لسنة 1القانون رقم  
 )بشــأن اإلشــراف والرقابــة علــى ، م 2005و.ر 1373) لســنة 3القــانون رقــم

  نشاط التأمین.
 )بشأن السیاحة.، م 2010و.ر 1378لسنة  )7القانون رقم  
 ) بشأن ضریبة الدخل.، م 2010و.ر 1378 لسنة )8القانون رقم  
 ) بشأن تشجیع االستثمار.، م 2010و.ر1378لسنة  )9القانون  
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 )بشان الجمارك.، م 2010و.ر1378لسنة )10القانون رقم  
 ) ـــانون رقـــم بإصـــدار قـــانون عالقـــات ، م 2010و.ر 1378لســـنة  )12الق

  العمل.
  كافة التشریعات المنظمة للنشاط التجاري (موضوع الرخص)وعلى.  
  هذا الترخیص شخصي وال یجوز التنازل عنه للغیر. -1
ال یجوز للمرخص أن یمارس نشـاط غیـر منصـوص علیـه فـي الرخصـة وال  -2

  تغییر یجوز إجراء اي تعدیل أو
علـــى المـــرخص لـــه تجدیـــد الرخصـــة خـــالل الثالثـــة أشـــهر الســـابقة علـــى  -3

  انتهائها.
مكـان  تحـدده الجهـة فـي محل أو الوضع الرخصة في مكان بارز في یجب  -4

  المختصة.
...) قــــة شخصــــیة رقــــم(............بطا أنــــا الموقــــع أدنــــاه(...............)

شـتراطات والضــوابط الرخصـة اقــر بـأنني اطلعـت علـى اال باعتبـاري صـاحب هـذه
  .المذكورة أعاله

  القانونیة في حالة الموافقة.وأتعهد بالتقید بها وأتحمل كافة المسؤولیات 
  

  (.....................) التوقیع
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  4مرفق النموذج رقم 

  دولة ليبيا
  مكتب الرخص التجارية

  
  .............رخصة: شركة/ ....   
  ............ملزاولة نشاط: ....... 
  رقم الرتخيص: ................  

  ...............التاریخ:             مكتب الرخص: ................. 
  ................البلدیة: ........

  
  .....على الطلب المقدم من: ......... رقم البطاقة الشخصیة: .... بعد االطالع

  ............................ بصفته: ...................الرقم الوطني: .......
أن النشاط التجاري واللوائح م. بش2010) لسنة 23وعلى القانون رقم (

  المعمول بها، والتشریعات ذات العالقة.
م. بشأن نظام اإلدارة المحلیة والئحته 2012) لسنة 59وعلى القانون رقم (

  التنفیذیة.
  صــيرخ

  .............................................................للشركة: .........
  .......... الرقم الضریبي: .......................القید بالسجل التجاري: . رقم

  ........................................................بمزاولة نشاط: .......
  ....................................................بالمقر الكائن بمحلة: .....

  ...............................................دائرة العمل المصرح بها: ......
  ......... المدة بالحروف: ..................هذه الرخصة صالحة إلى : ......

  ..........................................................بیانات التعدیل: ....
  .... بتاریخ: ...............یصال المالي رقم: ..............سددت الرسوم باإل

شعار 
 البلدیة

  
 صورة
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  ......................... د.ل بالحروف:................القیمة باألرقام: ......
  ............................. الموافق: .............صدرت بتاریخ: ..........

  ......................االسم: ....
  ...................الختم: .......

  توقيع مدير مكتب الرخص
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  3ذج رقم مرفق النمو
  دولة ليبيا

  مكتب الرخص التجارية
  رخصة متجولة

  
  ...............ملزاولة نشاط: ....                               

  رقم الرتخيص: ................
  

  التاریخ: ...............    مكتب الرخص: ................. 
  ..................البلدیة: ......

  
  ............ ............................لى الطلب المقدم من: ..بعد االطالع ع

م. بشأن النشاط التجاري واللوائح 2010) لسنة 23وعلى القانون رقم (
  المعمول بها، والتشریعات ذات العالقة.

م. بشأن نظام اإلدارة المحلیة والئحته 2012) لسنة 59وعلى القانون رقم (
  التنفیذیة.

  صـــيرخ
: .................. رقم البطاقة الشخصیة: ........لألخ    االسم رباعیًا

  الرقم الوطني: .................
  ...... والمقیم في: .............................. سنة: .....المولود في: ....

  ................ بمزاولة نشاط: ................الرقم الضریبي: ...............
  .................................................ر الكائن بمحلة: ........بالمق

  ................................................ل المصرح بها: .....مدائرة الع
  ....................................................بیانات التعدیل: ..........

  ..... بتاریخ: .................لي رقم: ...........یصال الماسددت الرسوم باإل

  
 صورة

شعار 
 البلدیة
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  ........................... د.ل بالحروف: ............القیمة باألرقام: .......
  .............الموافق: ............     ...................صدرت بتاریخ: ....
  ................االسم: ............

  ....................الختم: ........
  توقيع مدير مكتب الرخص
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 قرار وزير احلكم احمللي
  ميالدي 2018) لسنة 225رقم(

  بشأن الئحة تراخيص البناء
  :وزير احلكم احمللي املفوض

  بعد االطالع علي -
  م. وتعدیالته. 2011.8.03اإلعالن الدستوري الصادر في : -
  میالدي. 2015دیسمبر لسنة  17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  بشأن الطرق والئحته التنفیذیة. ،م 1970) لسنة 46القانون رقم( -
  بشأن حمایة األراضي الزراعیة. ،م 1992) لسنة 15القانون رقم( -
  بشأن التخطیط العمراني والئحته التنفیذیة. ،م 2001) لسنة 3القانون رقم( -
ام اإلدارة المحلیــــة وتعدیلــــه بشــــأن نظــــ ،م 2012) لســــنة 59القــــانون رقــــم( -

  والئحته التنفیذیة.
بتحدیـد اختصاصــات وزارة  .م 2014) لسـنة 133س الـوزراء رقـم (قـرار مجلـ -

  الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
 .م 2016) لســـنة 4لوفـــاق الـــوطني رقـــم(قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة ا -

  بشأن تشكیل الحكومة.
ــوطني رقــم(مــة القــرار المجلــس الرئاســي لحكو  -  .م 2016) لســنة 12وفــاق ال

  بشأن التفویض بمهام.
ــر ال - ــم(قــرار وزی ــي رق ــة  ،م 2018) لســنة 195حكــم المحل بشــأن تشــكیل لجن

  وتحدید مهامها.
بشــأن إصــدار الهیكــل  .م 2018) لســنة 212حكــم المحلــي رقــم(قــرار وزیــر ال -

  التنظیمي الموحد للبلدیات.
ــیس اللجنــة ا - ــم(لمشــكلة بممــا عرضــه الســید رئ ) لســنة 195وجــب القــرار رق

  .م 2018
  ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ررــــــق
  )1( مادة

  یعمل بأحكام الئحة رخص البناء المرفقة بهذا القرار.
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  )2( مادة
وعلـى الجهـات المعنیـة وضـعه موضـع  ،یعمل بهذا القرار من تـاریخ صـدوره

  التنفیذ.
  الجریدة الرسمیة. ویلغى كل حكم یخالف أحكامه . وینشر في

  
  بداد قنصو مسعود عبد اجلليل

  وزير احلكم احمللي املفوض    
  

  م. 13/12/2018صدر في طرابلس الموافق :
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  املرفقة بقرار  الئحة تراخيص البناء
  م 2018) لسنة 225وزير احلكم احمللي رقم(
  

  )1( مادة
  ناء.تهدف هذه الالئحة إلى تحدید ضوابط وتنظیم إجراءات ترخیص الب

  )2( مادة
  تراخيص البناء

ــــدة أو التحــــویالت  ــــى وهــــي خاصــــة باإلنشــــاءات الجدی أ. تــــرخیص درجــــة أول
  األساسیة مهما كان نوعها.

ب. تـــرخیص درجـــة ثانیـــة وهـــو تـــرخیص بأعمـــال الصـــیانة والطـــالء والتعلیـــة 
  والترمیم والهدم والتحویرات غیر الجوهریة.

  .ات الكربى واالستثماريةإجراءات احلصول على تراخيص البناء للمشروع
  )3( مادة

تقدم طلبات الحصول على رخص البناء للمشاریع الكبرى واالسـتثماریة إلـى 
مكتــــب الــــرخص بالبلدیــــة علــــى النمــــوذج المرفــــق بهــــذه الالئحــــة مرفقــــًا بــــه 

  المستندات التالیة:
  شهادة عقاریة وخریطة عقاریة من أصل وصورتان من التسجیل العقاري. -1
  ة معتمدة من أصل وصورتان من مصلحة التخطیط العمراني.وصفة فنی -2
ثــالث نســخ مــن الرســومات المعماریــة موقــع علیهــا مــن المالــك والمصــمم  -3

  حسب نموذج التخطیط العمراني.
ـــة المشـــروع  -4 ـــي والمـــروري وعالق ـــر البیئ دراســـة الجـــدوى االقتصـــادیة واألث

  بالمحیط من النواحي العمرانیة.
  صرف صحي).-اتصاالت-كهرباء-روع بالمرافق (میاهمصادر تزوید المش -5
رســــم موضــــح بـــــه الحجــــم الفراغـــــي للمشــــروع المقتـــــرح طبقــــًا للشـــــروط  -6

  والمواصفات الفنیة.
تخویل المالك للمكتب المصـمم لمتابعـة إجـراءات الحصـول علـى التـرخیص  -7

  والموافقات الفنیة الالزمة.



  172رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )4( مادة
ص بأرقــام مسلســلة یفــتح لهــذا یــتم تســجیل الطلــب ومرفقاتــه فــي ســجل خــا

ویمنح صاحب الطلب إیصال محدد بـه رقـم التسـجیل وتاریخـه  ،الغرض بالبلدیة
  وموعد إجراء الكشف المیداني إذا تطلب األمر لذلك.

  )5( مادة
تتـــولى إدارة المرافـــق المحلیـــة واألشـــغال العامـــة ومكتـــب شـــؤون التخطـــیط 

مشـروع خـالل أسـبوعین مـن تـاریخ العمراني واألمالك العامة بالبلدیـة مراجعـة ال
عداد تقدیر للعرض على اللجنة المعماریة بالبلدیة یحتوي على:   التسجیل وإ

  عالقة المشروع بالموقع العام. -1
  مدى تطبیق اشتراطات البناء الواردة بالوصفة الفنیة مع المشروع. -2
  مدى توفر خدمات المرافق الكاملة. -3

  
  )6( مادة

فیه التـي تشـكل  ثعلى اللجنة المعماریة بالبلدیة للبیحال المشروع للعرض 
بقرار من عمید البلدیة من عدد من المهندسین فـي مجـاالت التخطـیط العمرانـي 

  والهندسة المعماریة والمدنیة.
  )7( مادة

یحق للجنة طلب أي رسومات تفصیلیة إضافیة واسـتدعاء المكتـب المصـمم 
  لتوضیح أي معلومات إضافیة.

  )8( مادة
اللجنة إعداد محاضر الجتماعها موقـع علیـه مـن قبـل رئـیس وأعضـاء  على
وینشـر فـي لوحـة اإلعالنـات بالبلدیـة قـرارات  ،ویعتمد من عمیـد البلدیـة ،اللجنة

اللجنة خالل أسبوع من تاریخ اعتماد المحضـر مـع توضـیح األسـباب فـي حالـة 
  رفض.ــــال

  )9( مادة
ناء على اعتماد محضر اللجنـة یتم وضع األختام على الرسومات المعتمدة ب

المعتمد وتحال إلى مكتب الرخص بالبلدیة إلصدار الترخیص واالحتفاظ بنسـخة 
  من الرسومات على النموذج المعتمد بعد تسدید الرسوم المقررة.
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  إجراءات احلصول تراخيص البناء 
  للمشروعات الصغرى

  )10( مادة
الصـغرى إلـى مكتـب یتم تقدیم طلب الحصـول علـى تـرخیص بنـاء للمشـاریع 

ــرخص بالبلدیــة علــى النمــوذج المرفــق بهــذه الالئحــة مرفــق بــه المســتندات  ال
  التالیة:

  شهادة عقاریة وخریطة عقاریة من أصل وصورتان. -1
  وصفة فنیة معتمدة ومحدد بها شروط البناء من أصل وصورتان. -2
 ثـالث نسـخ مـن الرســومات المعماریـة معتمـدة مــن المالـك والمصـمم حســب -3

  نموذج التخطیط العمراني.
ویــتم تســجیل الطلــب فــي ســجل خــاص بأرقــام مسلســلة یفــتح لهــذا الغــرض 

  ویحرر إیصال بذلك یحدد فیه موعد الزیارة المیدانیة. ،بالبلدیة
  )11( مادة

یتــولى مكتــب شـــؤون التخطــیط العمرانـــي واألمــالك العامـــة بالبلدیــة الزیـــارة 
عداد تقریر فني یشتمل على:   المیدانیة وإ

  مدى مطابقة الموقع بالمخطط واالستعمال المعتمد. -1
مــدى تمشــي التصــمیم مــع اشــتراطات البنــاء الــواردة بالوصــفة الفنیــة ومــع  -2

ومــــدى تطــــابق مناســــیب اإلنشــــاء مــــع طبیعــــة الموقــــع  ،شــــروط المنطقــــة
  ومناسیب الطرق المطلة علیه.

  العالقة المعماریة مع المباني المجاورة. -3
  

  )12مادة(
المشــروع مــع تقریــر الزیــارة المیدانیــة للغــرض علــى اللجنــة المعماریــة یحـال 

علـى أن تعــد اللجنـة محضــر الجتماعهـا یوقــع علیـه رئــیس  ،فیــه ثبالبلدیـة للبـ
وینشـر بالبلدیـة قـرارات اللجنـة خـالل  ،وأعضاء اللجنة ویعتمد من عمید البلدیة

  لرفض.أسبوع من تاریخ اعتماد المحضر مع توضیح األسباب في حالة ا
  )13( مادة

یتــولى مكتــب الــرخص إصــدار التــرخیص المطلــوب علــى النمــوذج المرفـــق 
)أیـام عمـل بعـد تسـدید 3وتسجیله في سجل خاص بأرقام مسلسـلة وذلـك خـالل(
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الرســـوم المقـــررة مـــع االحتفـــاظ بنســـخة أصـــلیة مـــن الرســـومات والمســــتندات 
  دة.ــــــالمعتم

  )14( مادة
جـة األولــى مــن قبــل المالــك أو مــن یقـدم طلــب الحصــول علــى تــرخیص الدر 

یمثله على النموذج المرفق إلى مكتـب الـرخص بالبلدیـة مرفـق بـه المسـتندات 
  ة:ــــالتالی

  شهادة عقاریة وخریطة للعقار المطلوب الترخیص له. -1
موافقة قطاع الزراعة على رفع الصبغة الزراعیـة بالنسـبة للتـراخیص خـارج  -2

  المخططات.
  تخطیط العمراني بالنسبة للبناء داخل المخططات.موافقة مكتب ال -3
  وصفة فنیة صادرة من مكتب التخطیط العمراني بالبلدیة. -4
  رسومات معماریة للمبنى معتمدة من مكتب هندسي. -5

  )15مادة (
یصــــدر مكتــــب الــــرخص بالبلدیــــة تــــرخیص البنــــاء بعــــد اســــتیفاء الشــــروط 

على أن  ،المعد بالخصوص المنصوص علیها في المادة السابقة على النموذج
وال یزیـــد عـــدد مـــرات التجدیـــد علـــى مـــرتین فـــي حالـــة عـــدم  ،یكـــون لمـــدة ســـنة

الشــروع فــي البنــاء وفــي حالــة الشــروع فــي البنــاء خــالل فتــرة ســرین التــرخیص 
وال یـــتم  ،یســتمر ســریانه لمـــدة ثــالث ســـنوات مــن تــاریخ اإلصـــدار أو التجدیــد

تــب هندســي یوضــح حالــة البنــاء تجدیــد التــرخیص إال بنــاء علــى تقریــر مــن مك
  ومدى مطابقته للرسومات والمخطط المعتمد.

  )16( مادة
یلتزم صاحب الترخیص أو المكتب الهندسي المشرف علـى المشـروع بتبلیـغ 
ــذ  ــة عــن مراحــل تنفی مكتــب شــؤون التخطــیط العمرانــي واألمــالك العامــة بالبلدی

  المشروع وفقًا لألتي:
  ع في األساسات.عند تهیئة الموقع وقبل الشرو  .أ

  بعد حفر األساسات وقبل صب الخرسانات األرضیة. .ب
  عند االنتهاء من مرحلة األساسات. .ج
  عند االنتهاء من الهیكل العام للمبنى أو جزء منه. .د
  عند االنتهاء من كامل المبنى. .هـ
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وفــي جمیــع  ،وذلــك وفــق نمــوذج خــط التنظــیم والكشــوفات الدوریــة المعتمــدة
ر هذه الكشـوفات شـرطًا السـتمرار البنـاء ومـنح اإلجـراءات المترتبـة األحوال تعتب

  وعدم االلتزام به یؤدي إلى إیقاف البناء. ،علیه
  )17( مادة

  تقدم الرسومات المعماریة على النموذج المعد على أن تشتمل على اآلتي:
  ).100:1المساقط األفقیة بمقیاس رسم( -أ

  ).100:1بمقیاس رسم( الواجهات التي تتطلب توضیح تفاصیل -ب
قطاعــــات رأســــیة توضــــح تفاصــــیل االرتفاعــــات والمناســــیب والتقســــیمات  -ج

) وأي تفاصــیل أخــرى تطلبهــا جهــة االعتمــاد حســب 100:1بمقیــاس رســم(
  مقیاس الرسم المطلوب.

  الموقع العام بنفس مقیاس رسم المخطط المعتمد. -د
بما في ذلـك مناسـیب  الموقع العام موضحًا علیه مناسیب األرض الطبیعیة -هـ

  ).100:1الشوارع المطلة بمقیاس رسم(
  ).1000:1الموقع العام موضحًا علیه كتلة المبنى بمقیاس رسم( -و
أن تشــتمل الرســومات المعماریــة علــى بیانــات عــن المالــك ونــوع المشــروع  -ز

وموقعه ورقم لوحة المخطط والمساحات المسقوفة والمغطاة والفراغات وكـل 
  ما یتطلب من بیانات حسب النموذج المعد بالخصوص.

یجــوز بــإذن مــن مكتــب شــؤون التخطــیط العمرانــي واألمــالك العامــة تغییــر  -ح
خــرائط المعماریــة والموقــع العــام بنــاء علــى طلــب المصــمم مقیــاس الرســم لل

  وفق حجم المشروع ومساحته.
  )18( مادة

ــه  یجــب أن یكــون المكتــب الهندســي المصــمم للخــرائط المعماریــة مصــرحا ل
 ،بمزاولــة هــذا النشــاط بتــرخیص صــادر وســاري المفعــول عــن الجهــة المختصــة

مها أو اإلشـراف علیهـا ویكون المصمم مسؤوًال عـن األعمـال التـي یقـوم بتصـمی
من حیث مطابقتها للمخطط المعتمد والرسومات المعتمدة والنـواحي التصـمیمیة 

  المختلفة والشروط الصادرة بالخصوص.
  )19( مادة

لمكتــب شــؤون التخطــیط العمرانــي واألمــالك العامــة بالبلدیــة عــدم قبــول أیــة 
امها بالتشـریعات أعمال من المكاتب الهندسیة التي یثبت عدم قدرتها وعدم التز 

یقاف التعامل معها.   النافذة والمنظمة للتخطیط العمراني وإ
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  )20( مادة
یتـــولى اإلشـــراف علـــى المبـــاني المـــرخص لهـــا داخـــل المخططـــات المعتمـــدة 
والتابعة للجهات االعتباریـة العامـة أو الخاصـة أو األفـراد جهـاز إشـراف معتمـد 

كاتـب الهندسـیة المـرخص تابع للجهة صاحبة الترخیص أو عـن طریـق أحـد الم
  لها بمزاولة النشاط.

  )21( مادة
یقــدم طلــب الحصــول علــى تــرخیص الدرجــة الثانیــة مــن قبــل المالــك أو مــن 
یمثله على النمـوذج المرفـق إلـى مكتـب الـرخص بالبلدیـة مرفـق بـه المسـتندات 

  التالیة:
  شهادة عقاریة وخریطة للعقار المطلوب الترخیص له. -1
في حالة إجراء تحویرات على المبنـى معتمـدة مـن مكتـب رسومات معماریة  -2

  هندسي.
  صورة من ترخیص البناء السابق. -3
  تقریر فني من مكتب هندسي بتحدید الحالة الفنیة للمبنى. -4

ویسجل الطلب في سجل خاص أرقام مسلسلة ویمـنح صـاحبه إیصـال محـدد 
  به تاریخ الزیارة المیدانیة.

  )22( مادة
التخطــیط العمرانـــي واألمــالك العامـــة بالبلدیــة الزیـــارة یتــولى مكتــب شـــؤون 

عداد تقریر فني یشمل على:   المیدانیة وإ
  تحدید وصف للمبنى. -1
  تحدید األعمال المطلوبة. -2
تحدید مـدى تـأثیر تنفیـذ األعمـال المطلوبـة علـى المرافـق القائمـة والمبـاني  -3

  المجاورة.
  تحدید الجهات المطلوبة أخذ موافقتها. -4

  )23( ادةم
یحــال التقریــر الفنــي إلــى مكتــب الــرخص إلصــدار التــرخیص علــى النمــوذج 

  المعد لذلك.
  )24( مادة

یـــتم تســـجیل التـــرخیص فـــي ســـجل خـــاص بأرقـــام متسلســـلة ویســـلم األصـــل 
  للمالك ویحتفظ بصورة مع باقي المستندات في ملف الترخیص األصلي.
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  الشروع يف البناء واملتابعة الدورية
  )25( مادة

تـــزم الجهـــة صـــاحبة المشـــروع بتبلیـــغ مكتـــب شـــؤون التخطـــیط العمرانـــي تل
واألمالك العامة بالبلدیة عـن مراحـل تنفیـذ المشـروع لمراجعتهـا واعتمادهـا وفقـًا 

  ي:ــــــلآلت
وتحدیــد  ،تحدیــد خــط التنظــیم وتثبیــت حــدود الشــوارع المطلــة علــى الموقــع -1

  سیة.كتل المباني ونقاط الضبط األرضیة األفقیة والرأ
ــذ المختلفــة وفقــًا لنمــوذج خــط التنظــیم والكشــوفات  -2 اإلخطــار بمراحــل التنفی

  ة.ـــــــالدوری
  جتديد تراخيص البناء

  )26( مادة
یقدم طلب التجدید للمشاریع من الجهة المالكة أو من یمثلها على النمـوذج 

  المرفق إلى مكتب الرخص بالبلدیة على أن یرفق به:
  دیده.الترخیص المطلوب تج -1
  نموذج خط التنظیم والكشوفات الدوریة في حالة الشروع في البناء. -2

یسجل الطلب في سجل خاص بأرقام مسلسـلة ویمـنح صـاحبه إیصـال محـدد 
  به تاریخ الزیارة المیدانیة.

  )27( مادة
یتــولى مكتــب شـــؤون التخطــیط العمرانـــي واألمــالك العامـــة بالبلدیــة الزیـــارة 

  ریر فني یشتمل على:المیدانیة على أن یعد تق
  نسبة اإلنجاز بالمشروع ومراحل تنفیذه. -1
  مدى االلتزام بتنفیذ الرسومات المعتمدة والتقید بخط التنظیم. -2
  مدى التقید بالكشوفات الدوریة. -3
  دید المدة الكافیة الستكمال المشروع.حت -4

  )28( مادة
ــ ى النمــوذج یحــال التقریــر الفنــي إلــى مكتــب الــرخص إلصــدار التــرخیص عل

  المعد لذلك.
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  )29مادة(
مــن خــالل لوحــة اإلعالنــات  هفــي حالــة رفــض تجدیــد التــرخیص یبلــغ صــاحب

  بالبلدیة خالل ثالثة أیام مع توضیح أسباب الرفض.
  )30( مادة

فــي حالـــة ظهــور مخالفـــات للرســومات المعتمـــدة أثنــاء التجدیـــد یــتم إبـــالغ 
لمعماریــــة لتصــــحیح الحــــرس البلــــدي بإیقــــاف البنــــاء ویعــــرض علــــى اللجنــــة ا

  المخالفة أو تقریر اإلزالة.
  إجراءات احلصول على 

  شهادة االستعمال
  )31( مادة

ــق المكتــب الهندســي المصــمم للمشــروع  ــه طلبــًا عــن طری ــدم المــرخص ل یق
إلجراء الكشف النهائي بعد اتمام عملیة البنـاء كلیـًا أو االنتهـاء مـن التعـدیالت 

تــم تنفیــذه وفــق األصــول الفنیــة وطبقــًا األساســیة المــرخص بهــا للتأكــد مــن أن 
ن المـرخص لـه قـد  للترخیص والرسومات والخرائط المعماریـة التـي منحـت لـه وإ
قام بكل ما یطلب منه وخاصـة بمـا یتعلـق باألعمـال الوقائیـة والمرافـق الصـحیة 

علــى أن یجــري الكشــف  ،أن البنــاء خــال مــن العیــوب وأصــبح قــابًال لالســتعمال
المــرخص خــالل مــدة عشــرة أیــام مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب  النهــائي علــى البنــاء
  ویحرر محضرًا بذلك.

  )32( مادة
ــاریخ الكشــف النهــائي شــهادة  )20یســلم المــرخص لــه خــالل ( یومــًا مــن ت

تتضمن وصفًا تفصیلیًا كامًال للمبنى ومحتویاته وتاریخ الكشف النهائي وتقریر 
ن ثــالث نســخ تســلم علــى أن تحــرر الشــهادة مــ ،صــالحیة المبنــى لالســتعمال

نسختان للمرخص له ویحتفظ مكتب شؤون التخطیط العمرانـي واألمـالك العامـة 
  بالبلدیة بالنسخة الثالثة في ملف المبنى. 

  )33( مادة
فــي حالــة عــدم حصــول المــرخص لــه علــى شــهادة اســتعمال فــإن اســتعمال 

ویجــب عنــد االســتخدام المخــالف  ،المبنــى أو اســتغالله یكــون تحــت مســؤولیته
ألي مبنــى عــن شــهادة االســتعمال الصــادرة لــه إیقــاف النشــاط الممــارس وقفــل 

  المحل إلى حین العودة عن المخالفة.
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  )34( مادة
ال یجوز منح شهادة اسـتعمال للمشـاریع الكبـرى واالسـتثماریة إال بعـد تقـدیم 

  الخرائط التنفیذیة المنفذة على الطبیعة مرفقًا بها كافة التفاصیل.
  أحكام عامة

  )35( ةماد
ـــاني أو األعمـــال المـــرخص بهـــا وفقـــًا للرســـومات  ـــذ المب ـــتم تنفی یجـــب أن ی
والمستندات والبیانات واالشتراطات التي منح على أساسها الترخیص وال یجـوز 
بأیة حال إدخال أیة إضافة أو حذف أو تعدیل أو تغییر علـى بیانـات التـرخیص 

یط العمرانـي واألمـالك أو المسستندات إال بعـد الرجـوع إلـى مكتـب شـؤون التخطـ
  العامة بالبلدیة والحصول على موافقته.
  )36( مادة

یكـون للمــرخص لـه ومــن یسـتخدمه مــن المهندسـین والمســاحین والمقــاولین 
مسئولین عن تنفیـذ واحتـرام التـرخیص وكافـة الرسـومات والمسـتندات والبیانـات 

  واالشتراطات التي صدر بناء علیها.
  )37( مادة

لـــه أن یتخـــذ كافـــة اإلحتیاطـــات واإلجـــراءات الالزمـــة یجـــب علـــى المـــرخص 
للمحافظــة علــى ســالمة الجیــران وأمالكهــم ووقایــة العمــال والمــارة فــي الشــوارع 
ومما قد یوجد تحت األرض من خطوط ومرافق الخدمات والمنافع العامـة وعلیـه 
أن یقــوم بحفــظ مــواد البنــاء أو بقایــا الهــدم داخــل حیــز مغلــق وبطریقــة تضــمن 

  الشوارع والطرقات المحیطة وتكفل السالمة للجمهور.نظافة 
  )38( مادة

تكون أوقـات العمـل مـن شـروق الشـمس إلـى غروبهـا وال یجـوز القیـام بأیـة 
أعمــال أثنــاء اللیــل إال بموافقــة مكتــب الــرخص بالبلدیــة وذلــك بشــرط أال یكــون 

  العمل في اللیل مقلقًا لراحة الجیران.
  )39( مادة

شــریعات النافـذة تحـدد رســوم إصـدار وتجدیـد تــراخیص مـع عـدم اإلخـالل بالت
ــى عــرض مــن  ــوزیر بنــاء عل ــاء ومراجعــة الخــرائط والتصــامیم بقــرار مــن ال البن

  المجلس البلدي.
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ــــى م. بشــــأن التخطــــیط العمر 2001و.ر. 1369 ــــة، وعل ــــه التنفیذی ــــي  والئحت ان
م. بشـــــأن نظـــــام اإلدارة المحلیـــــة والئحتـــــه 2012) لســـــنة 59القـــــانون رقـــــم (

)         التنفیذیــــة، وبنــــاء علــــى اجتمــــاع اللجنــــة المعماریــــة بمحضــــر رقــــم (
ــــاریخ: ....... ــــًا للرســــومات ........بت ــــاء المشــــروع أعــــاله طبق ــــرخص ببن . ی

  -ة التقید بالتعلیمات التالیة:المعتمدة والشروط المحددة بها ضرور 
ال یعتبــر هــذا التــرخیص إذنــًا بالبنــاء إال بعــد تحدیــد خــط التنظــیم وال یعتبــر  -1

  إذن بتركیب المرافق مثل الكهرباء والمیاه والهاتف والصرف الصحي.
  ضرورة التبلیغ عن المراحل التالیة إلجراء الكشف والمعاینة الدوریة. -2
  وقبل الشروع في البناء لتحدید خط التنظیم.بعد صدور هذا الترخیص  -
 ساسات والوصول إلى منسوب األرضیة.بعد حفر األ  
 .عند االنتهاء من مرحلة األساسات والوصول إلى منسوب األرضیة  
 .عند االنتهاء من الهیكل أو جزء منه  
 .   عند االنتهاء من المبنى كلیًا
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علــى تنفیــذ المبنــى  نوالمالــك والمكتــب الهندســي المصــمم والمنفــذ مســئول -3
ــد بــالمخطط المعتمــد والقــوانین  وفــق الرســومات المعماریــة المعتمــدة والتقی

  للوائح المنظمة له.
تسري صالحیة هذا الترخیص لمدة سنة من تـاریخ صـدوره ویمكـن تجدیـده  -4

مرتین متتالیتین وبنفس المدة إذا لم تتم مباشرة العمل خـالل السـنة األولـى 
ذا تمت المباشرة ی   ستمر مفعوله لمدة ثالثة سنوات من تاریخ صدوره.وإ

ضـرورة المحافظــة علــى األرصـفة والمرافــق العامــة وعـدم قطــع األشــجار إال  -5
بإذن من جهات االختصاص وعدم ترك مخلفات البناء بالفضاء العام وعـدم 
ـــالمرافق أو أي  ـــإذن مســـبق والتبلیـــغ عـــن أي أضـــرار ب قفـــل الشـــوارع إال ب

  تظهر أثناء الحفریات.ظواهر طبیعیة أخرى 
ذن الشـــروع وتقـــاریر الكشـــوفات  -6 تعتبـــر الخـــرائط المعتمـــدة وخـــط التنظـــیم وإ

  الدوریة جزء ال یتجزأ من هذا التراخیص ومكملة له.
  ............... بتاریخ: ............... بإیصال رقم:......الرسوم وقدرها: ....

  
  التوقيع

  كتب شؤون التخطيط العمرانيمدير م              مدير مكتب الرخص 
  واألمالك العامة                                                                

............................                           .............................  
  يعتمد/ عميد البلدية

...............................  
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  ضافة:واإلالتعديل 
ن  تعتمــد الرســومات المعدلــة والمعــدة مــن قبــل المكتــب الهندســي والتــي ســبق وإ
منحـــــت تـــــرخیص تحـــــت رقـــــم: .................. بتـــــاریخ: .................. 

.. مرانـي رقـم: ....................وذلك بناء على موافقة مصـلحة التخطـیط الع
  افة: ............................... التعدیل أو اإلض....بتاریخ: ............

  ن تسدد الرسوم المقررة بقیمة: .................................. د.ل.وبعد أ
باالیصــــال رقــــم: .................. بتــــاریخ: .................. تعتبــــر ســــاریة 
المفعــول لمــدة: ......................... اعتبــارًا مــن تــاریخ: ................. 

  ........................وسجلت تحت رقم: .....
  

  التوقيع
  مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني              مدير مكتب الرخص 

  واألمالك العامة                                                               
  .........................م/.............................                           م/...

  يعتمد/ عميد البلدية
  م/...............................
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  التجديد األول:
المعد من قبل المكتب الهندسي: ......... والـذي یفیـد بناء على التقریر الفني 

..... یجدد تـرخیص البنـاء رقـم ........... الصـادر بتـاریخ ........ .بأن .....
ــارًا مــن تــاریخ ............لمــدة ... ســوم ... بعــد تســدید الر .............. اعتب

یصــال رقــم ............. بتــاریخ ............... ...د.ل باإل..بقیمــة ...........
  ................................ بتاریخ ...............وسجلت تحت رقم ...

  
  التوقيع

  شؤون التخطيط العمرانيمدير مكتب               مدير مكتب الرخص 
  واألمالك العامة                                                                  

  ............................ م/.............................                          م/
  يعتمد/ عميد البلدية

  ...............................م/
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  :لثانيا التجديد
........... والـذي ... بناء على التقریر الفني المعد من قبل المكتب الهندسـي:

... یجـــــدد تـــــرخیص البنـــــاء رقـــــم: .............. : ................یفیـــــد بـــــأن
الصــادر بتــاریخ: .......................... لمــدة: ............... اعتبــارًا مــن 

  تسدید الرسوم بقیمة: ...................... ...... بعد ..تاریخ: ............
......... ......د.ل باالیصــــــــــال رقــــــــــم: ....................... بتــــــــــاریخ: ...

  .................... بتاریخ: ....................وسجلت تحت رقم: ........
  

  مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني              مدير مكتب الرخص 
  واألمالك العامة           .......................               م/...... 

  م/ ............................
  يعتمد/ عميد البلدية

..............................  



  185رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  دولة ليبيا
  .....................بلدية .....

  
  ...........رقم الرتخيص: ...ال

  ..............التاريخ: ...........
  )هدم –ترخيص (ترميم 

  ....... الرقم الوطني: .......... المحلة: .................المالك: ..........
  .................... الشارع: ............. رقم اللوحة: .......الحي: .......

  ......... كراسة التصدیق: ...........التقسیم: ......... رقم القطعة: ......
... رقــم تــرخیص البنــاء: .......... تاریخــه: ............. ............ مدینــة:

 م.2001) لسـنة 3ون رقـم (........ تنفیذًا ألحكـام القـان....جهة صدوره: .....
بشـأن التخطـیط العمرانـي والئحتـه التنفیذیـة وبنـاء علـى التقریـر المعـد مـن قبــل 

........... والــذي یفیـــد بـــأن .. بتـــاریخ: ...........المكتــب الهندســـي: .......
  -المبنى المذكور یحتاج إلى:

  ...الالزمة والتي تقدر بنسبة: . صالحات والترمیمات) إجراء بعض اإل    (
عادة بناء.همبنى غیر صالح للسكن ویحتاج إلى ) ال    (   دم وإ
  ) المبنى مهجور ویشكل خطورة على الجوار والصحة العامة.    (
  رض مع المخطط المعتمد.) المبنى یتعا    (

  -... مع مراعاة مایلي:..........یؤذن بإجراء اآلتي: ......
إذا تطلــب موضــوع التــرخیص تعــدیل أو إضــافات یســتوجب إعــداد رســومات  -1

  واعتمادها من قبل التخطیط العمراني.
المكتب الهندسي المشرف مسئول عن صحة البیانات التي یقـدمها لغـرض  -2

  منح هذه الترخیص.
ییر للواجهات والتكسیات الخارجیة إال بعد الحصـول علـى غعدم إجراء أي ت -3

  موافقة مصلحة التخطیط العمراني.
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زالــة ت االمحافظـة علـى الجـوار باتخـاذ كافـة االحتیاطـا -4 لالزمـة عنـد الهـدم وإ
  المخلفات.

كهربــــاء والهــــاتف والاالختصــــاص المعنیــــة بمرافــــق المیــــاه تبلیــــغ جهــــات  -5
  ي قبل الهدم.والصرف الصح

مدة صالحیة هـذا التـرخیص سـتة أشـهر مـن تـاریخ صـدوره وال یجـدد أكثـر  -6
  من مرة.

ـــى األمـــاكن المخصصـــة لـــذلك بالمقالـــب  -7 ـــة مخلفـــات ونـــواتج الهـــدم إل إزال
  العمومیة.

  
  التوقيع

   
  مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني              مدير مكتب الرخص 

  واألمالك العامة                                                             
  م/ ............................      ............              م/.................

  يعتمد/ عميد البلدية
...............................  
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  دولة ليبيا
  ..............بلدية ..........

  .................... :رقم الرتخيصال
  ...................التاريخ: ............

  ...............................: املوافق
  شهادة استعمال

... ............... الحاصل على ترخیص بناء رقم: ......بناء على طلب: ....
....... والخاص بإنشاء: .......... ............. الصادر: .....بتاریخ: ......

.... المشرف على المشروع الذي .....لى تقریر المكتب الهندسي: .....وبناء ع
..... وبعد االطالع على الكشوفات الدوریة التي أجریت ...یفید بأن: ...........

  على المشروع خالل مراحل تنفیذه.
  -. على النحو التالي:تعمال المبنى استعماًال: .....اعتبارًا من: ......یؤذن باس

  
االستعمال املصرح به   عدد الوحدات  مكوناته  الدور  ت

  حسب الرسومات املعتمدة
1          
2          
3          
4          
5          
6          

  مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني              مدير مكتب الرخص 
  واألمالك العامة                                                              

  .................                          م/ ............................م/............
  يعتمد/ عميد البلدية

...............................  
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  دولة ليبيا
  ..............بلدية ..........

  .................... :رقم الرتخيصال
  ...................التاريخ: ............

  ...............................: املوافق
  إذن مزاولة نشاط داخل خمطط املدينة

ـــب: ...... ـــى طل ـــاء عل ـــة نشـــاط: ................بن .. ........... بشـــأن مزاول
..... ........ لوحـة جویـة رقـم: ......بالمبنى الكائن علـى قطعـة رقـم: ........

............. والمتحصـل .. والصـادر بتـاریخ: .........ترخیص بناء رقم: .....
....... الصــادرة عــن .......... بتــاریخ: ........علــى شــهادة اســتعمال: ......

  مكتب التخطیط العمراني واألمالك العامة بالبلدیة.
وبناء على نتائج الزیارة المیدانیـة للموقـع وتـوفر الشـروط الالزمـة نوصـي بأنـه 

  بالمبنى المذكور. ..............ال مانع من مزاولة نشاط: ....
  -والكشف على المشروع من قبل كل من:المیدانیة تمت الزیارة 

  الحرس البلدي -1          التفتیش الصحي  -1
  ....................        ....................    
  ....................              ....................    

  
  كتب التخطيط العمرانيمدير م                      مدير مكتب الرخص 

  واألمالك العامة                                                          
                    .............................     ............................  

  يعتمد/ عميد البلدية
...............................  
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  دولة ليبيا
  ...............بلدية .........

  .................... :رقم الرتخيصال
  ...................التاريخ: ............

  ...............................: املوافق
  إفادة بتزويد مبىن باملرافق العامة

.. زویـد المبنـى: ................... بشـأن تالسـید/ ...........طلـب بناء على 
ـــة: .الكـــائن بمخطـــط مد ـــم: ............... والحاصـــل .....ین ........ لوحـــة رق

......... ............. بتـــــاریخ: .........علـــــى تـــــراخیص بنـــــاء رقـــــم: .......
ــد بانتهــاء : .... والتــي تفی ــًا ــب كلی ........ أو .............المبنــى موضــع الطل

......... :   ....................جزئیًا
ـــذي ی ـــى الرســـم ال وضـــح مســـار ربـــط المبنـــى المشـــار إلیـــه بشـــبكة: وبنـــاء عل

علیـــه یــؤذن لكـــم بـــإجراء ، .... حیــث أنـــه ال یتعـــارض مــع المخطـــط ..........
  -الربط للمبنى على أن یؤخذ في االعتبار اآلتي:

ــة  -1 ــب األمــر إجــراء أي حفریــات أو قطــع فــي األرضــیة أو إزال فــي حالــة تطل
.   أشجار وجب موافقة جهات االختصاص كتابیًا

عـادة  -2 أن تتولى الجهة المسئولة على المرافق القیام بإجراء أعمـال الـربط وإ
.   الموقع إلى ما كان علیه أصًال

هذا اإلذن ال یعفي الجهة المعنیـة مـن الحصـول علـى موافقـة الجهـات ذات  -3
  العالقة والتي قد یكون لها تمدیدات داخل منطقة الحفر.

  
  تب شؤون التخطيط العمرانيمدير مك              مدير مكتب الرخص 

  واألمالك العامة                                                         
  م/ ............................       .............                 م/................

  يعتمد/ عميد البلدية
...............................  
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  دولة ليبيا
  ......................بلدية ..

  .................... :رقم الرتخيصال
  ...................التاريخ: ............

  ...............................: املوافق
  املدينة ططإذن مزاولة نشاط داخل خم

......... بشــأن مزاولــة ....................الســید/ ...........طلــب بنــاء علــى 
لمبنى الكـائن علـى قطعـة رقــم: ............ بـا........................نشـاط: ..

ــــم: ........ ــــاء رق ــــرخیص بن ــــم: ............ ت ــــة رق ... والصــــادر .لوحــــة جوی
...... ..... والمتحصل علـى شـهادة اسـتعمال رقـم: ..............بتاریخ: .....
  .......راني: ........... الصادرة عن مكتب التخطیط العم.......بتاریخ: ....

وبناء على نتائج الزیارة المیدانیة للموقع وتوفر الشروط الالزمة نـوص بأنـه ال 
  .... بالمبنى المذكور...........مانع من مزاولة نشاط: ...

  -الزیارة المیدانیة والكشف على المشروع من قبل كل من: تتم
  

  الحرس البلدي -1          التفتیش الصحي  -1
..........  ..........        ....................    

 ....................           .......................  
  
  مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني              مكتب الرخص  

  واألمالك العامة                                                         
  م/ ............................                     م/.............................     

  يعتمد/ عميد البلدية
...............................  
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  دولة ليبيا
  بلدية .............

  اهلندسيةمكتب .................. لألعمال 
  خط التنظيم والكشوفات الدورية

........ الـــــرقم .............بنــــاء علـــــى االتفــــاق المبـــــرم مــــع المـــــواطن: ....
..... بشــــــأن  متابعــــــة تنفیــــــذ مشــــــروع .....................الــــــوطني: .......

.......... ........... الكـــــــــائن بمحلـــــــــة: ...............إنشـــــــــاء: ...........
ــــــــــــة: ..... ......... .............................. مخطــــــــــــط: ...........بلدی

ـــــــم: ...................  ......... ........................حـــــــي: ...لوحـــــــة رق
... ................................... تقســـــــــــیم: ............شـــــــــــارع: ......
........ ...................... كراســة تصــدیق رقــم: .........قطعــة رقــم: .....

ـــاء رقـــم: ...... ـــى تـــرخیص بن ـــاریخ: .........................والمتحصـــل عل بت
الصـــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــن: ............. قمـــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــا:  ...................

........ بتثیــت حــدود القطعــة ..........التــابع للمكتــب الهندســي:..............
ـــة طبقـــًا  ـــى علـــى الطبیع للرســـومات موضـــوع التـــرخیص وتوضـــیح جســـم المبن

........ بمحضــر رقـــم: ...المعماریــة المعتمــدة مـــن قبــل اللجنــة المعماریـــة: ..
... ویعتبـر المكتـب الهندسـي مســئول .......... بتـاریخ: ......................

ــذ المشــروع طبقــًا  ــذ كــل عــن تنفی للمخطــط المعتمــد والرســومات المعتمــدة وتنفی
االشتراطات والمالحظات الواردة بها والتقید بالقوانین واللـوائح المنظمـة ألعمـال 

  المخططات.
  ............االسم: ........

  ع: ...................التوقی
  يعتمد/ مدير املكتب اهلندسي
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  مالحظات:
ــة  -1 ــغ مكتــب الحــرس البلــدي المخــتص فــي حال علــى المكتــب الهندســي تبلی

  إلغاء االتفاق أو مخالفته من قبل المالك.
علــى المكتــب الهندســي الرجــوع إلــى جهــات االعتمــاد فــي حالــة ظهــور أي  -2

  ت أثناء التنفیذ.مستجدات تستوجب التعدیل في الرسوما
علــى المكتــب الهندســي التقیــد بالرســومات المعتمــدة والمواصــفات المحــددة  -3

  بها وأن یتحمل مسئولیة سالمة التنفیذ.
یعـد هـذا النمــوذج مـن أربــع نسـخ نســختان للمالـك  ونســخة لمركـز الحــرس  -4

  البلدي المختص ونسخة لمكتب شؤون التخطیط العمراني واألمالك العامة.
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  فات الدوريةالكشو
  - الكشف األول:

........ .......... التـــــــابع للمكتــــــب الهندســـــــي: .......قمــــــت أنــــــا: ........
.... ................بالكشـــــف علـــــى المشـــــروع موضـــــوع التـــــرخیص رقـــــم: ...

... وذلــــــــك .................. للمالــــــــك: ...الصــــــــادر بتــــــــاریخ: ..............
  األساسات......... الستالم حفر ..بتاریخ: ..

  وبعد المراجعة وتطبیق الرسومات المعتمدة تبین:
) العمل مطابق للرسومات المرخص بها والمانع مـن االسـتمرار فـي البنـاء     (

  إلى المرحلة القادمة.
) العمــل غیــر مطــابق للرســومات المــرخص بهــا ویقــف البنــاء إلــى حــین     (

  تصحیح المخالفات.
  .............االسم: ....

  ..........یع: ......التوق
  يعتمد/ مدير املكتب اهلندسي

******************************  
  -الكشف الثاني:

........ .......... التـــــــابع للمكتــــــب الهندســـــــي: .......قمــــــت أنــــــا: ........
........ ..........بالكشـــــف علـــــى المشـــــروع موضـــــوع التـــــرخیص رقـــــم: .....

....... وذلـــــك ....... للمالـــــك: ............الصـــــادر بتـــــاریخ: ................
  ....... الستالم حفر األساسات......بتاریخ: ..

  وبعد المراجعة وتطبیق الرسومات المعتمدة تبین:
) العمل مطابق للرسومات المرخص بها والمانع مـن االسـتمرار فـي البنـاء     (

  إلى المرحلة القادمة.
خص بهــا ویقــف البنــاء إلــى حــین ) العمــل غیــر مطــابق للرســومات المــر     (

  تصحیح المخالفات.
  ..............االسم: ..

  ...........التوقیع: ......
  يعتمد/ مدير املكتب اهلندسي
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  -الكشف الثالث:
........... التـــــــابع للمكتــــــب الهندســـــــي: ............. ...قمــــــت أنــــــا: ......

....... ............بالكشـــــف علـــــى المشـــــروع موضـــــوع التـــــرخیص رقـــــم: ....
........ وذلــــــــك ... للمالــــــــك: ............الصــــــــادر بتــــــــاریخ: ...............

  بتاریخ: .......... الستالم حفر األساسات.
  وبعد المراجعة وتطبیق الرسومات المعتمدة تبین:

) العمل مطابق للرسومات المرخص بها والمانع مـن االسـتمرار فـي البنـاء     (
  إلى المرحلة القادمة.

) العمــل غیــر مطــابق للرســومات المــرخص بهــا ویقــف البنــاء إلــى حــین     (
  تصحیح المخالفات.

  ...............االسم: ..
  .........التوقیع: .......

  يعتمد/ مدير املكتب اهلندسي
************  

  - الكشف الرابع:
 .................. التــــابع للمكتـــب الهندســــي: ......قمـــت أنـــا: ..............

........... .........بالكشـــــف علـــــى المشـــــروع موضـــــوع التـــــرخیص رقـــــم: ...
....... وذلـــــــك ......... للمالـــــــك: ............الصـــــــادر بتـــــــاریخ: ...........

  ...... الستالم حفر األساسات.....بتاریخ: ....
  وبعد المراجعة وتطبیق الرسومات المعتمدة تبین:

بها والمانع مـن االسـتمرار فـي البنـاء  ) العمل مطابق للرسومات المرخص    (
  إلى المرحلة القادمة.

) العمــل غیــر مطــابق للرســومات المــرخص بهــا ویقــف البنــاء إلــى حــین     (
  تصحیح المخالفات.

  ................االسم: ....
  ............التوقیع: ......

  يعتمد/ مدير املكتب اهلندسي
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  دولة ليبيا
  .......................بلدية ....

  املوضوع: إفادة عن موقع
ـــة األرض  ـــأن قطع ـــي واألمـــالك العامـــة ب ـــب شـــؤون التخطـــیط العمران یفیـــد مكت

..... ............ والكائنـــــة ببلدیـــــة: ...............المملوكـــــة للســـــید/ ......
ملكیــة ..... والموضــحة بشــهادة ال............ الحــي: ..........محلــة: ......

.. ........... رقــــــم: ............بتــــــاریخ: ........ .....الصــــــادر عــــــن: .....
  2........... م......والبالغ إجمالي مساحتها: .....

  -والموضحة بالرسم المرفق والمحدودة بالحدود اآلتیة:
....... :   ............. وبطول: .............شماًال

......... :   ................. وبطول: ........شرقًا
: ...........جن   .............. وبطول: ........وبًا

............ :   .............. وبطول: ........غربًا
  العام للمدینة: ............... تقع: ................ المخطط

  
  ال تتعارض مع المخطط 

  
 تتعارض مع المخطط  

  مرانالع مدير مكتب شؤون التخطيط               مدير مكتب الرخص 
  واألمالك العامة                                                        

  م/ ............................        ...................          م/..........
  يعتمد/ عميد البلدية                       

                     ...............................  
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  ولة ليبياد
  وزارة احلكم احمللي

  ........................بلدية .....
  عماريممشروع 

  رقم التسجيل: .......................
  ..............................................إعداد المكتب الهندسي: ......

............................................................................  
............................................................................  

  .......................................................اسم المشروع: ......
............................................................................  

  .........................................................تصنیف المشروع: .
  ......................................................اسم المالك: ..........

......... ........للوحـــــــة: ....... رقـــــــم ا....................الموقـــــــع: .......
....... ......م: ........التقســــــی ..............................رقـــــم الوصــــــفة:

  ................... كراسة تصدیق: .......................رقم القطعة: .....
  ................................................أي مالحظات من المكتب: ..
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  الس األعلى للقضاء
  إدارة التفتيش على اهليئات القضائية

  اهليئات القضائية قرار رئيس إدارة التفتيش على
  بإنشاء جملة  ميالدية 2019)) لسنة 6رقم((

  "إدارة التفتيش على اهليئات القضائية"
  رئيس إدارة التفتيش على اهليئات القضائية :

  )م .بشــأن نظــام القضــاء  2006) لســنة 6بعــد االطــالع علــى القــانون رقــم
 وتعدیالته.

   )م 2008) لسنة 4وعلى الئحة التفتیش القضائي رقم. 
  ومواكبـة التطـورات القضـائیة  ،ورغبة في إثراء السـاحة القضـائیة والقانونیـة

 ونشر الفائدة العلمیة لالرتقاء بالجهاز القضائي. ،والقانونیة
  ررــــــــتق

  )1( مادة
تصـــدرها إدارة  ،جملـــة إدارة التفتـــيش القضـــائياســـم مجلــة تحمــل  تنشـــأ

  الثة أشهر.التفتیش على الهیئات القضائیة بواقع عدد كل ث
  )2( ادةم

والبحوث والدراسات القانونیة وكل مـا  ،المجلة بنشر األحكام القضائیة تعىن
  یثري العمل القضائي.

  )3( مادة
مــن  ،ویشــكل بقــرار منــه هیئــة التحریــر ،تحریــر المجلــة رئــیس اإلدارة يــرأس

  أعضاء اإلدارة ومن أعضاء الهیئات القضائیة.
  )4( ادةـم

  تاریخ صدوره.بهذا القرار من  یعمل
    املستشار                                          
  مفتاح حممد القوي                                           

  رئيس إدارة التفتيش على اهليئات القضائية 
 م. 6/1/2019الموافق :
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019)لسنة 126( رقم

  ر بعض األحكام بشأن مركز البصمة الوراثيةبتقري
  الس الرئاسي

ــاریخ  - ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بت  2011أغســطس  3بعــد االطــالع عل
  میالدیة وتعدیالته.

  میالدیة. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
والحســابات والمخــازن وعلـى قــانون النظــام المـالي للدولــة ،والئحــة المیزانیـة  -

  وتعدیالتها.
میالدیـة ،بشـأن إصـدار قـانون عالقـات  2010)لسـنة 12وعلى القـانون رقـم( -

  العمل والئحته التنفیذیة.
میالدیــة بتشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  وفاق وطني.
ح میالدیــة ،بشــأن مــن 2016)لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  تفویض بمهام.
  میالدیة ،بإنشاء مركز. 2013)لسنة 883وعلى قرار المجلس الوزراء رقم( -
)المــؤرخ فــي 13/14-3وعلــى كتــاب مــدیر عــام مركــز البصــمة الوراثیــة رقــم( -

  م. 05/03/2018
ــــدل رقــــم( - ــــب وزیــــر الع ــــاب مــــدیر مكت ــــى كت )المــــؤرخ فــــي 1/4897-9وعل

  م. 30/12/2018
  لعامة.وعلى ما تقتضیه المصلحة ا -

  ــــررــق
  )1مادة(

بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمیة مركز البصمة الوراثیـة المنشـأ بـالقرار 
المشار إلیه بحیـث تكـون ((الهیئـة الوطنیـة ألبحـاث ، م  2013)لسنة 883رقم(
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وتحالیــــل البصـــــمة الوراثیـــــة))تتمتع بالشخصــــیة االعتباریـــــة والذمـــــة المالیـــــة 
  المستقلة تتبع مجلس الوزراء.

  )2مادة(
ـــــة ممارســـــة  ـــــل البصـــــمة الوراثی ـــــة ألبحـــــاث وتحالی ـــــة الوطنی ـــــولى الهیئ تت
االختصاصــات المســندة ((لمركــز البصــمة الوراثیة))ویضــاف لهــا االختصاصــات 

  اآلتیة:
ــى  -1 ــل عل جــراء التحالی ــین وإ ــة للمــواطنین اللیبی تكــوین منظومــة بصــمة وراثی

  الوطني.العینات التي تم تجمیعها خالل تنفیذ برنامج الرقم 
إجــراء تحلیــل الحمــض النــووي وتزویــد الجهــات المختصــة بنتائجــه حســب  -2

  الغرض.
إعــداد الدراســات ذات الصــلة بــالحمض النــووي ومتابعــة التطــورات العلمیــة  -3

  في هذا المجال واالستفادة منها.
    

  )3مادة(
تدار الهیئة بمدیر عـام مـن ذوي الخبـرة والتخصـص فـي مجـال عمـل الهیئـة 

  ته بقرار من مجلس الوزراء.یتم تسمی
  

  )4مادة(
نشاء مكاتـب داخـل للهیئة بمدینة طرابلس ویجوز لها إیكون المقر الرئیسي 

  لیبیا بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدیر عام الهیئة.
  )5مادة(

یتولى مدیر عام الهیئة اإلشراف على سیر العمل بالهیئة والعاملین بها ولـه 
  الخصوص ما یلي: على وجه

  العمل على تنفیذ السیاسات الالزمة لتحقیق أهداف الهیئة. -1
عـداد المـالك الـوظیفي للهیئـة وفقـًا للتشـریعات  -2 اقتراح الهیكل التنظیمـي وإ

  النافذة.
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مباشـرة الشـؤون الوظیفیـة بالنسـبة للعـاملین بالهیئـة وفـق االختصاصـات  -3
  المقررة بالتشریعات النافذة.

  نویة والدوریة عن نشاط الهیئة.إعداد التقاریر الس -4
  تمثیل الهیئة في عالقتها مع الغیر وأمام القضاء. -5
عداد الحساب الختامي للهیئة. -6   اقتراح مشروع المیزانیة وإ
  مباشرة االختصاصات األخرى المقررة له بالتشریعات النافذة. -7

  )6( مادة
  تتكون الموارد المالیة للهیئة من:

  نیة العامة للدولة.ما یخصص لها من دعم في المیزا -1
  التبرعات واإلعانات والهبات الغیر مشروطة والتي  تقبلها الهیئة. -2
  رى تخصص لها.أي إیرادات أخ -3

  )7( مادة
تكــون للهیئـــة میزانیـــة مســـتقلة تعـــد طبقــًا للـــنظم المحاســـبیة المعمـــول بهـــا 

 ،لمالیــة للدولــة ،وتنتهــي بانتهائهــا،وتبــدأ الســنة المالیــة للهیئــة ببدایــة الســنة ا
من تـاریخ العمـل بهـذا القرار،وتنتهـي بنهایـة  على أن تبدأ السنة المالیة األولى

  السنة المالیة الحالیة.
  )8( مادة

أحد المصارف العاملة فـي لیبیـا بیكون للهیئة حساب مصرفي أو أكثر یفتح 
  تودع فیه أمواله ویتم الصرف منه وفقًا للتشریعات النافذة.

    
  )9( مادة

ــة هیكــل  ــى یكــون للهیئ ــاء عل تنظیمــي یصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بن
اقتراح من مـدیر عـام الهیئـة ،ویصـدر بـالتنظیم الـداخلي للهیئـة قـرار مـن مـدیر 

  عام الهیئة.
  )10( مادة

تـــؤول كافـــة األصـــول والموجـــودات المتعلقـــة باختصاصـــات مركـــز البصـــمة 
یئـة الوطنیـة المشار إلیه إلـى اله.م  2013)لسنة 883الوراثیة طبقًا للقرار رقم(

  ألبحاث وتحالیل البصمة الوراثیة.
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  )11( مادة
تشـكل بقــرار مـن مجلــس الـوزراء لجنــة أو أكثـر تتــولى حصـر كافــة األصــول 

الوطنیـة والموجودات المتعلقة بمركز البصمة الوراثیة التي سـتؤول إلـى الهیئـة 
عــداد تقریـر بشـأنها وتحـال نتـائج أعمال هــا ألبحـاث وتحالیـل البصـمة الوراثیـة وإ

  لمجلس الوزراء لالعتماد وتقریر ما یراه بشأنها.
  )12( مادة

تســتمر الهیئــة الوطنیــة ألبحــاث وتحالیــل البصــمة الوراثیــة بالعمــل بــالقرارات 
واللوائح واإلجراءات لمنظمـة لعمـل مركـز البصـمة الوراثیـة إلـى حـین صـدور مـا 

  یعدلها أو یلغیها.
  )13( مادة

حكامـه ،وعلـى لغى كل حكـم یخـالف أره ،ویُ اریخ صدو بهذا القرار من ت عملـیُ 
  الجهات المختصة تنفیذه.

  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  
  

  هـ. 1440آلخر//جمادي ا01صدر في:
  م.  06/02/2019الموافق:

    
  

  
 



  202رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدي 2019)لسنة 181رقم(

  بإعادة تسمية جهاز
   سيالس الرئا

  وتعدیالته. ،طالع على اإلعالن الدستوريبعد اال -
  م. 17/12/2019وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ــــم( - ــــى القــــانون رق م .بشــــأن إصــــدار قــــانون األمــــن  1992لســــنة  )10وعل

  والشرطة.
م .بشأن إصـدار قـانون عالقـات العمـل  2010لسنة  )12وعلى القانون رقم( -

  یذیة.والئحته التنف
ـــم( - ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار المجل ـــى ق م .بإنشـــاء جهـــاز  2013لســـنة  )325وعل

  المباحث العامة.
 م 2016لسـنة  )04وعلى قرار المجلـس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -

  بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني.
 م 2016لسـنة  )12وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفـاق الـوطني رقـم( - 

  تفویض بمهام. بشأن
ــم( هــاز المباحــث العامــة/المكلف بكتابــهوعلــى مــا عرضــه رئــیس ج -  )204رق

  م. 10/02/2019المؤرخ في 
  ررــــق

  )1( مادة
 )325یعاد تسمیة جهاز المباحث العامـة المنشـأ بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم(

  م .المشار إلیه بأن تكون جهاز األمن الداخلي. 2013لسنة 
  )2( مادة

كل حكـم یخالفـه ،وعلـى الجهـات  القرار من تاریخ صدوره ،ویلغى هذایعمل ب
  المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1440/جمادي اآلخر/8: صدر في
  م. 13/2/2019: الموافق
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بإعادة تنظيم  ميالدية 2019)لسنة 61م(ــرق

  امة لتشجيع االستثمار وشؤون اخلصخصةالعاهليئة  
  الس الرئاسي

ــاریخ  - ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بت  2011أغســطس  3بعــد االطــالع عل
  میالدیة وتعدیالته.

  میالدیة. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ابات والمخــازن وعلـى قــانون النظــام المـالي للدولــة ،والئحــة المیزانیـة والحســ -

  وتعدیالتها.
  میالدیة بشأن السیاحة. 2004لسنة  )7وعلى القانون رقم( -
میالدیــــة بشــــأن تشــــجیع االســــتثمار  2010لســــنة  )9وعلــــى القــــانون رقــــم( -

  التنفیذیة. تهوالئح
میالدیـة بشـأن إصـدار قـانون عالقـات  2010لسـنة  )12وعلى القـانون رقـم( -

  التنفیذیة.ته العمل والئح
  میالدیة بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  )23القانون رقم( وعلى -
میالدیــة بتشــكیل حكومــة  2016ســنة  )4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  وفاق وطني.
میالدیــة .بشــأن مــنح  2016لســنة  )12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  تفویض بمهام.
شــأن بمیالدیــة . 2009لســنة  )89وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة رقــم( -

  إنشاء الهیئة العامة للتملیك واالستثمار وتعدیله.
میالدیــة .بشــأن  2007لســنة  )118وعلـى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة رقــم( -

  الئحة تملیك الشركات العامة.
)المـؤرخ 3248وعلى ما عرضه وزیر االقتصاد والصناعة بموجب كتابه رقـم( -

  م. 17/12/2018
  المصلحة العامة. وعلى ما تقتضیه -
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  ررــــق
  )1(مادة 

تنظـــیم الهیئــة العامـــة لتشــجیع االســـتثمار  یعــاد بموجــب أحكـــام هــذا القـــرار
المشـار إلیـه طبقـًا  2009لسـنة  )89وشؤون الخصخصـة المنشـأة بـالقرار رقـم(

  لألحكام الواردة بهذا القرار.
  )2( مادة

ة لهـــا الهیئـــة العامـــة لتشـــجیع االســـتثمار وشـــؤون الخصخصـــة هیئـــة عامـــ
  الشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة وتتبع وزارة االقتصاد والصناعة.

  )3( مادة
ــة  ــة طــرابلس ،ولمجلــس إدارة الهیئ ــة فــي مدین یكــون المركــز الرئیســي للهیئ
الحق فـي إنشـاء فـروع ومراكـز خـدمات داخـل لیبیـا تقـدم خدمـة الشـباك الموحـد 

ــولى مــن خاللهــا تقــدیم خــدمات المســتثمر  ین ،بمــا فــي ذلــك الخــدمات التــي تت
تقــدمها كافــة الجهــات ذات العالقــة الــواردة بالالئحــة التنفیذیــة لقــانون تشــجیع 

بحیث تكون تبعیتها الفنیة للقطاعـات التابعـة  ،م 2010لسنة  9االستثمار رقم 
    -لها والتي من أهمها:

  بــــالضرائ -1
  اركـــــــالجم -2
  ازات والجنسیةالجو  -3
  التخطیط العمراني -4
  الك الدولةأم -5
  التسجیل العقاري -6
  السجل التجاري -7
  ةــــــالسیاح -8
  المناطق الصناعیة -9

كمــا یجــوز فــتح مكاتــب تمثیــل للهیئــة فــي الخــارج یصــدر بشــأنها قــرارًا مــن 
  مجلس الوزراء بناء على عرض من وزیر االقتصاد والصناعة.



  205رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )4( مادة
 .م 2010 لسـنة 9تتولى الهیئة ممارسـة مهامهـا وفقـًا ألحكـام القـانون رقـم 

التملیــك والقــرارات الصــادرة  ةبشــأن تشــجیع االســتثمار والئحتــه التنفیذیــة والئحــ
  -بمقتضاها ،ولها على األخص ما یلي:

وســائل الكفیلــة وضــع الخطــط المنظمــة لالســتثمار والخصخصــة واتخــاذ ال -1
ــــة باســــتقطاب رؤوس األ ــــى هیئ ــــة وتوطینهــــا عل مــــوال الوطنیــــة واألجنبی

  داخل الدولة اللیبیة.مشروعات إنتاجیة وخدمیة 
ـــــاتخــــاذ الوســــائل لالزمــــة لنشــــر ثقاف -2 ــــرویج ألنشــــطته ــ ة االســــتثمار والت

ــ ــاءات والضــمانات الت ــا واإلعف ــه ،والمزای ــانون رقــم ومجاالت  9ي كفلهــا الق
  م.2010لسنة 

وضع السیاسات والبرامج العامة لنقل ملكیة الشركات العامة أو الوحـدات  -3
لخـــاص لتنفیـــذ برنـــامج توســـیع قاعـــدة االقتصـــادیة العامـــة إلـــى القطـــاع ا

  ة.ــــــــــالملكی
ــة  -4 ــوزراء بشــأن تطــویر بیئ ــع التوصــیات لمجلــس ال تقــدیم المقترحــات ورف

االســــتثمار ومعالجــــة أوضــــاع المشــــروعات االســــتثماریة ،والشــــركات أو 
والمستهدفة بالخصخصة بما یضمن تمتعها  ةالوحدات االقتصادیة المملك

م.واقتـراح  2010لسـنة  9الـواردة بالقـانون رقـم  بكافة اإلعفاءات والمزایـا
ــــة جاذبــــة ومشــــجعة  أي مزایــــا أو إعفــــاءات ضــــریبة أخــــرى تراهــــا الهیئ

  ار.ـــــــــلالستثم
رفــع الكفـــاءة والقــدرة التنافســـیة للوحــدات االقتصـــادیة والشــركات العامـــة  -5

وتولى مهام اإلشـراف علـى إدارة وتشـغیل المشـروعات العامـة عـن طریـق 
  خاص والتحفیز على االستثمار فیها.القطاع ال

إعــداد الخارطــة االســتثماریة الشــاملة لكافــة مجــاالت االســتثمار والفــرص  -6
االستثماریة المتاحة بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة والترویج لهـا فـي 

  المحافل المحلیة والدولیة.
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 9دراســة طلبــات االســتثمار وتحدیــد مــدى تحقیقهــا ألهــداف القــانون رقــم  -7
م .بشــأن تشــجیع االســتثمار واســتیفاء الشــروط والضــوابط  2010 لســنة

  المنصوص علیها والبت فیها.
البـــــت فـــــي طلبـــــات التعـــــدیل والتوســـــع التـــــي تطـــــرأ علـــــى المشـــــروعات  -8

  ة.ـــــاالستثماری
  البت في طلبات تصفیة المشروعات االستثماریة. -9

  إصدار تراخیص التنفیذ ومزاولة النشاط للمشروعات االستثماریة. -10
تابعة إجـراءات المسـتثمرین بشـأن تحویـل األربـاح الموزعـة للخـارج أو م -11

ــــي یتقــــدم بهــــا  ــــث فــــي التظلمــــات والشــــكاوي الت إعــــادة اســــتثمارها والب
  المستثمرین.

مــنح الموافقـــات الالزمـــة للتـــأمین علـــى المشـــروعات االســـتثماریة لـــدى  -12
  عة والضامنة لالستثمار.والمجتممؤسسات التأمین الدولیة 

إعداد ومراجعة وتقییم اتفاقیـات حمایـة وضـمان وتشـجیع  المساهمة في -13
  االستثمار الدولیة وتقدیم التوصیات بالخصوص.

ــل مراكــز خــدمات  -14 ــوفیر خدمــة الشــباك الموحــد مــن خــالل إقامــة وتفعی ت
  المستثمرین.

دراســة تشــریعات االســتثمار ومراجعتهــا مــن حــین إلــى آخــر بمــا یضــمن  -15
ئــة االســتثمار ،ورفــع التوصــیات رأت علــى بیطــمواكبتهــا للمتغیــرات التــي 

  بشأنها إلى وزیر االقتصاد والصناعة.
اسـتقطاب رؤوس األمــوال األجنبیــة والتــرویج لفــرص االســتثمار المحلــي  -16

  واألجنبي بمختلف الوسائل.
عداد الدراسات االقتصادیة المتعلقـة بإمكانیـات و جمع ونشر المعلومات  -17 إ

همة فـــي التنمیـــة شـــأنها المســـامـــن ي المشـــروعات التـــي فـــاالســـتثمار 
  االقتصادیة للدولة.

البـث فــي طلبــات تخصـیص كافــة المواقــع االسـتثماریة المملوكــة للدولــة  -18
بــــرام عقــــود االنتفــــاع بشــــأنها مــــن خــــالل لجنــــة تخصــــیص المواقــــع  ،وإ

  للمشروعات االستثماریة.
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  اقتراح التشریعات الجاذبة لالستثمار والمنظمة للخصخصة. -19
حالتهـا لالعتمـاد مـن اقتراح اللوائح التنظیمیة اإلد -20 اریة والمالیة للهیئة وإ

  مجلس الوزراء.
 أي مهـــام أخـــرى تســـند لهـــا وبمـــا یتماشـــى واختصاصـــاتها مـــن مجلـــس  -21

  وزراء.ــــــــــــــال
  )5( مادة
  -:یكون للهیئة مجلس إدارة یشكل من

.     وزیر االقتصاد والصناعة        -1   رئیسًا
.     وكیل وزارة المالیة               -2   عضوًا
.  وكیل وزارة التخطیط                -3   عضوًا
.    وكیل وزارة العمل والتأهیل        -4   عضوًا
.    رئیس هیئة اإلسكان والمرافق     -5   عضوًا

  )6( مادة
  -:األهداف المسندة للهیئة من حالل یتولى مجلس اإلدارة تحقیق

ض تنظـــیم االســـتثمارات اعتمـــاد الخطـــط والبـــرامج المعـــدة مـــن الهیئـــة لغـــر  -1
  الوطنیة واألجنبیة ومتابعة تنفیذها.

التنسیق مع الجهات اإلداریة العامة لتیسیر وتسهیل ودعـم إجـراءات تنفیـذ  -2
  المشروعات االستثماریة في كافة مراحلها.

تقــدیم المقترحــات ورفــع التوصــیات بشــان تطــویر بیئــة االســتثمار ومعالجــة  -3
لوحــــــدات المملكــــــة والمســــــتهدفة أوضــــــاع المشــــــروعات االســــــتثماریة ،وا

بالخصخصة بما یضمن تمتعها بكافـة اإلعفـاءات والمزایـا الـواردة بالقـانون 
واقتــراح أي مزایــا أو إعفــاءات ضــریبة أخــرى تراهــا  .م 2010لســنة  9رقــم 

  الهیئة جاذبة ومشجعة على االستثمار.
أو تحدیـد الشـركات أو الوحـدات االقتصـادیة التـي یـؤذن بإدارتهـا وتشــغیلها  -4

  تملیكها وفقًا لمراحل عملیة الخصخصة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
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اعتمـاد نتــائج تقیــیم أو إعــادة تقیـیم الشــركات أو الوحــدات االقتصــادیة مــع  -5
  تحدید المزایا المناسبة.

اعتمـــاد الحلـــول والمعالجـــات للمشـــاكل والصـــعوبات التـــي تواجـــه الجهـــات  -6
  ة الخصخصة.المشرفة في إطار الهیئة وخالل عملی

تحدید النسبة المقترحة من األسهم التي یتم تخصیصـها للعـاملین بالشـركة  -7
  أو الوحدة االقتصادیة.

دراسة واعتماد المقترحات المطروحة من الهیئة بشأن النسـبة التـي یحـتفظ  -8
بها كملكیة عامة من أصـول الشـركة أو الوحـدة االقتصـادیة أو المسـتهدفة 

  ة.ـــــــــــبالخصخص
واعتمــاد أســلوب التشــغیل واإلدارة المقتــرح مــن الهیئــة للشــركات أو  دراســة -9

  الوحدات االقتصادیة المستهدفة بالخصخصة.
ــك و دراســة المقترحــات بشــأن المشــاركة األجنبیــة فــي تشــغیل  -10 دارة أو تمل إ

الشركات أو الوحدات االقتصـادیة المسـتهدفة بالخصخصـة واعتمادهـا وفقـًا 
  ها.لإلجراءات والضوابط المعمول ب

  اقتراح اإلعفاءات والتسهیالت والحمایة الالزمة طبقًا للتشریعات النافذة. -11
مراجعـــة التشـــریعات المنظمـــة لالســـتثمار وشـــؤون الخصخصـــة ،وتقـــدیم  -12

  المقترحات الالزمة لتطویرها للجهات المختصة.
وضع آلیات لتنفیذ سیاسة استثماریة تكفل استقطاب رأس المال األجنبـي  -13

  الوطني للقیام باالستثمار في مختلف المجاالت.،وتشجیع رأس المال 
ــرار البــرامج الالزمــة لتــدریب وتطــویر العناصــر البشــریة لتتــولى تنفیــذ  -14 إق

  الخطط والبرامج الخاصة بمجاالت عمل الهیئة.
  اعتماد مشروع الموازنة التقدیریة للهیئة. -15
ـــ -16 ـــوائح التنظیمیـــة واإلداریـــة والمالیـــة المتعلقـــة بالهیئ ـــى الل ة الموافقـــة عل

حالتها لالعتماد من قبل الجهات المختصة.   وإ
اقتــــراح طــــرق تقیــــیم الوحــــدات االقتصــــادیة وآلیــــة خصخصــــتها واتخــــاذ  -17

الترتیبات التي تضمن تنفیذ برنامج الخصخصة وتحقیق مستهدفاته توطئـة 
  لعرضها لالعتماد من الجهات المختصة.
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فة تعیـــین الجمعیـــات العمومیـــة للمســـاهمات العامـــة بالشـــركات المســـتهد -18
  بالتملیك.

  اقتراح فتح مكاتب تمثیل للهیئة بالخارج. -19
ویجتمع مجلس إدارة الهیئة بناء على دعوة مـن رئیسـه مـرة كـل شـهر علـى 
أقــل تقــدیر ،وال یكــون اجتماعــه صــحیحًا إال بحضــور أغلبیــة أعضــائه وتصــدر 

الجانــب الــذي منــه  عضــائه الحاضــرین وعنــد التســاوي یــرجحقراراتــه بأغلبیــة أ
  س.رئیـــــال

  )7( مادة
یكـون للهیئـة مـدیرًا عامـًا متفرغــًا یتـولى إدارة العمـل الیـومي واإلشـراف علــى 
ـــة  ـــة اإلداری ـــف التقســـیمات التنظیمی ـــة مختل ـــروع ومتابع اإلدارات والمكاتـــب والف

د والصـناعة ولـه علـى األخـص ،یصدر بتسمیته قرارًا من وزیـر االقتصـابالهیئة 
  -:ما یلي

اإلداریـة واألسـالیب المتعلقــة بالهیئـة وعرضــها اقتـراح اللـوائح التنظیمیــة و  -1
  على مجلس اإلدارة للموافقة.

  اتخاذ ما یلزم لتنفیذ قرارات مجلس اإلدارة. -2
  اإلشراف العام على نشاط الهیئة وتسییر عملها الیومي. -3
اإلشراف على إعداد تقدیرات المیزانیة والحسابات الختامیة وعرضها على  -4

  مجلس إدارة الهیئة لإلقرار.
إعداد مشروع موافقـات االسـتثمار وبیـان مـدى خـدمتها لالقتصـاد الـوطني  -5

  وعرضها على وزیر االقتصاد والصناعة الستصدار القرار الالزم.
إعـــداد مشـــروع موافقـــات الهیئـــة وتوصـــیاتها بشـــأن طلبـــات التوســـع فـــي  -6

المشـــــروعات االســـــتثماریة وعرضـــــها علـــــى وزیـــــر االقتصـــــاد والصـــــناعة 
  م.لالز االستصدار القرار 

إصدار قرارات التصفیة والتنازل الكلي والجزئي عـن المشـروع االسـتثماري  -7
،أو أي تعــــدیالت علـــــى قــــرارات الموافقـــــة علــــى االســـــتثمار للمشـــــروعات 

  ة.ــــــاالستثماری
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صــدار  -8 تنفیـذ قــرارات لجنـة تخصــیص المواقــع للمشـروعات االســتثماریة ،وإ
برام عقود االنتفاع لل لغائها وإ   مواقع المخصصة.قرارات التخصیص وإ

تنفیــذ قــرارات مجلــس اإلدارة فــي ملــف التملیــك والخصخصــة بمــا فــي ذلــك  -9
  إبرام عقود التشغیل واإلدارة أو البیع ومتابعة جبایة أقساط التملیك.

  إصدار قرارات التكلیف للتقسیمات اإلداریة والتنظیمیة للهیئة.    -10
ات الرقابیــة تمثیــل الهیئــة فــي عالقاتهــا مــع الغیــر وأمــام القضــاء والجهــ  -11

  وفي االجتماعات المحلیة والدولیة.
  العمل على تنمیة موارد الهیئة المادیة والبشریة.   -12
اإلشـــراف علـــى إعـــداد التقـــاریر الدوریـــة وعرضـــها علـــى مجلــــس إدارة   -13

  ة.ـــــــالهیئ
  إعداد بنود جدول أعمال مجلس إدارة الهیئة.   -14
دارة حسابات للهیئة في المصارف العامل   -15   ة في لیبیا.فتح وقفل وإ
إصــدار كافـــة القـــرارات وتوقیـــع كــل العقـــود المتعلقـــة بالشـــؤون اإلداریـــة   -16

  والمالیة للهیئة وفقًا لمیزانیتها ومالكها الوظیفي.
  .أي اختصاصات أخرى تسند إلیه من قبل مجلس اإلدارة  - 17

  )8( مادة
یكون للهیئة هیكل تنظیمي یتكـون مـن عـدد مـن اإلدارات والمكاتـب والفـروع 

الخدمات ومكاتـب التمثیـل ،ویصـدر بتحدیـدها وبیـان اختصاصـاتها قـرار  ومراكز
  من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر االقتصاد والصناعة.

  )9( مادة
تكــون للهیئــة میزانیــة عامــة تعــد وفقــًا للــنظم المحاســبیة المعمــول بهــا فــي 

ـــة وتن ـــدأ الســـنة المالیـــة للهیئـــة ببدایـــة الســـنة المالیـــة للدول تهـــي الدولـــة ،وتب
  بانتهائها.

  )10( مادة
  تتكون الموارد المالیة والمیزانیة العمومیة للهیئة من:

  ما یخصص لها سنویًا من المیزانیة العامة للدولة. -1
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الرســوم التــي تتحصــل علیهــا مقابــل الخــدمات التــي تقــدمها للمشــروعات  -2
  االستثماریة ،والتي یصدر بشأنها قرار من وزیر االقتصاد والصناعة.

  التبرعات الغیر مشروطة وفقًا للتشریعات النافذة.الهبات و  -3
  )11( مادة

یتــولى دیــوان المحاســبة فحــص ومراجعــة حســابات الهیئــة ومیزانیاتهــا طبقــًا 
  للنظم والتشریعات المعمول بها.

  )12( مادة
لغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه ،وعلـى بهذا القرار من تاریخ صدوره ،ویُ  عملیُ 

  ر في مدونة اإلجراءات.وینش،الجهات المختصة تنفیذه 
  
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1440/جمادى األول/17صدر في:

  م. 23/1/2019فق:االمو 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م. 2019لسنة  )1( رقم

  
  جلنة قيد حمرري العقود

ـــى القـــانون رقـــم - بشـــأن محـــرري العقـــود  1993لســـنة  )2( بعـــد االطـــالع عل
  ئحته التنفیذیة.وتعدیله وال 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة علـى  -
  توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.

ــم( - ــد رق ــة القی ــاریخ 1وعلــى محضــر اجتمــاع لجن ــع اآلخــر/25) بت  1440/ربی
  م. 1/1/2019هـ.الموافق 

  ررتـــق
  1مادة 

دناه محرري عقـود كـال بمحكمـة االسـتئناف یقید السادة الواردة اسماؤهم ا -
  -الواردة قرین اسمه وهم :

  .محكمة استئناف طرابلس  ك محمد المبروك                  . محمد امبار 1
  محكمة استئناف طرابلس.           بد السالم غریبي       . وفاء محمد ع2
  تئناف طرابلس.محكمة اس         . نور الدین عبد اهللا عبد اللطیف العاشق3
  محكمة استئناف طرابلس.                    . أسماء میالد علي عبد السالم4
  محكمة استئناف بنغازي.                     . حمیدة مفتاح حمد ارحومه5

  2مادة 
یقید السـادة االتیـة اسـماؤهم محـرري عقـود مسـاعدین كـال بمكتـب محـرر  -

  -م المحكمة وهم :العقود المبین قرین اسمه مع ذكر اس
  

  محكمة االستئناف  اسم المكتب  االسم  ت
  استئناف طرابلس  حاتم نوري المكشالي  هبه محمد علي الوكیل  1
  استئناف طرابلس  العائش حسین عامر  منصور الكیالني الوحیشي األسود  2
  استئناف طرابلس  مصطفى أبو القاسم االشخم  منال مصطفى أبو القاسم االشخم  3
  استئناف طرابلس  علي منصور علي عطیة  د علي سعیدهدى أحم  4
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  استئناف طرابلس  مصطفى حسین عامر  خدیجة محمد عبد القادر عمر  5
  استئناف طرابلس  سالم علي حسن  أحمد میالد أحمد مصباح  6
  استئناف طرابلس  علي منصو علي عطیة  فاطمة أحمد علي سعید  7
  استئناف طرابلس  محمد البشیر محمد  لطفي محمد محمد االسطى  8
  استئناف طرابلس  عبد العظیم عبد اهللا عمر  نبیل صالح علي همل  9
  استئناف بنغازي  نافع خلیفة محمد  نجاح عبد الرحمن محمد یحي  10
  استئناف الزاویة  محمد علي العموري  علي محمد علي شكلیط  11
  استئناف الزاویة  نجاح سالم مصباح  رویده محمد راشد راشد  12
  استئناف الزاویة  محمد منصور مفتاح  إبراهیم صمیده دنس وسیم  13
  استئناف الخمس  منیر مفتاح عمر  أمجد عبد السالم سعد النایف  14
  استئناف مصراته  عبد الخالق أحمد عبد الكریم  إبراهیم زیدان إبراهیم عیسى  15
  استئناف مصراته  صبحي أبو زید أحمد  باسم أحمد رمضان الدلیح  16
  استئناف مصراته  میالد إبراهیم میالد  ماعیل مصطفى المحیشيعیسى اس  17
  استئناف مصراته  عمر سالم عمر  امحمد سالم علي حنیش  18
  استئناف البیضاء  عبد الرسول حمد مرعي  نوري عبدالرسول حمد خلیل  19

  3مادة 
ینقــل الســید/خالد إبــراهیم ســالم محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف طــرابلس  -

  ود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.للعمل كمحرر عق
ینقــــل السید/عیســــى عبــــد الســــالم محمــــد یاقــــة محــــرر عقــــود بمحكمــــة  -

اســتئناف مصــراته للعمــل كمحــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف طــرابلس بنــاء علــى 
  طلبه.
تنقــل السیدة/نســیم عــادل ســعد محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف بنغــازي  -

  البیضاء بناء على طلبها. للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف
تنقــل الســیدة/مریم ونــیس األمیــر محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف طبــرق  -

  للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
  4ادة ـم

ینقل السید/جمال عثمان عبـد السـالم عفـان محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب  -
لعمـــل كمحـــرر عقـــود السید/حســـین ســـعید أبوهدلـــة بمحكمـــة اســـتئناف طبـــرق ل
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مسـاعد بمكتـب السـید/فتحي فــرج الشـوقي بمحكمـة اســتئناف طبـرق بنـاء علــى 
  ه.ــــطلب

  5مادة 
یــة اســـماؤهم بنـــاء علـــى طلبـــاتهم یلغــى قیـــد الســـادة محـــرري العقـــود اآلت -

  -:مـــــــوه
  محكمة استئناف طرابلس.           محمد الشریك         . لمیاء محمد1
  محكمة استئناف طرابلس.    ران                  . عمار علي فرج عم2
  محكمة استئناف طرابلس.                          . سالم علي شعرون3
  محكمة استئناف طرابلس.                   . رضوان سالم رمضان عمر4
  محكمة استئناف طرابلس.                    . یامن محمد علي الزواوي5
  محكمة استئناف طرابلس.                  محمد الجدید. معز مصباح ا6
  محكمة استئناف طرابلس.                    . عمر بلقاسم عمر بلقاسم7
  محكمة استئناف طرابلس.                    . المبروك عاشور مصباح8
  محكمة استئناف طرابلس.                . صالح مفتاح مصباح ارحومة9

  محكمة استئناف طرابلس.                حمد ضو العلوص. خدیجة م10
  محكمة استئناف طرابلس.             . إبراهیم سلیمان سعید القبالوي11
  محكمة استئناف طرابلس.                       . عامر صالح الهادي12
  محكمة استئناف طرابلس.                 . جهاد جمعة مفتاح جحیدر13
  محكمة استئناف طرابلس.                      محمد أبورقیقة. سناء 14
  محكمة استئناف طرابلس.                           . خالد محمد نصر15
  محكمة استئناف طرابلس.                     . عدنان حسین اشتیوي16
  محكمة استئناف طرابلس.              . محمد الصغیر علي الشهبوني17
  محكمة استئناف طرابلس.                   الد عمر أحمد المختار. خ18
  محكمة استئناف طرابلس.                    . عادل علي عیاد ماقورة19
  محكمة استئناف طرابلس.               . عمر منصور امحمد العریبي20
  محكمة استئناف طرابلس.                  . مصباح علي محمد حامد21
  محكمة استئناف طرابلس.                   . محمد علي محمد الطیب22
  محكمة استئناف طرابلس.                  . عبد الناصر صالح محمد23
  محكمة استئناف بنغازي.        . عالء الدین عمر علي سالم         24
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  محكمة استئناف بنغازي.                      . عمر خمیس بوخریص25
  محكمة استئناف بنغازي.                      . محمد عبد اهللا سلیمان26
  محكمة استئناف بنغازي.                    . موسى عمر فرج التریكي27
  محكمة استئناف الزاویة.                         . أحمد التهامي أحمد28
  ناف الخمس.محكمة استئ                    . علي أحمد میالد زلطوم29
  محكمة استئناف الخمس.                       . أبوبكر الهادي محمد30
  محكمة استئناف الخمس.                     . محمد علي زاید امیمن31
  محكمة استئناف الخمس.                        . سالم محمد عثمان 32
  استئناف مصراته. محكمة                  . عبد الباري محمد المهدي33
  محكمة استئناف البیضاء.                  . عیسى صالح علي صالح34

  
  6دة اـم

ــل محــرر عقــود مســاعد  - ــل محمــد رحی ــد السید/ســالم رحی مكتــب بیلغــى قی
  السید/المختار عبد اهللا علي بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.

  7ادة ـــــم
ه مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماد

  الجریدة الرسمیة.
  

  املستشار                     
  حممود حممد الكيش            

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
  

  دــيعتم        
  حممد عبد الواحد عبد احلميد

  وزير العدل املفوض          
  

  
  هـ. 1440ول//جمادي األ 8الموافق: 

 م. 14/1/2019تمد بتاریخ: اع
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