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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2014لسنة ) 47(رقم

  بشأن تسمية قاعة جلسات 
  املؤمتر الوطني العام

  

  املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع على

  .تعدیالتهو 2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
المـؤتمر الـوطني العـام فـي جلسـته المنعقـدة یـوم األحـد وعلى ما خلص إلیـه  -

  .م2014/سبتمبر/ 21الموافق 
  :صدر القرار اآلتيأ

  )1( المادة
تُسمى قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام الكائنة بمجمع قاعات ریكسـوس 

عضــو ، ))قاعــة الشــهید محمــد أحمــد الكیالنــي((بـــ ) طــرابلس -غابــة النصــر(
  .المؤتمر الوطني العام

  )2(المادة 
عمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ُ نشــر فــي الجریــدة الرســمیة، ی ُ وفــي ، وی

وسائل اإلعالم المتاحة ویلغى كـل مـا یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه 
  .موضع التنفیذ

  
  ليبيا  - املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة )  48(رقم 

  عديل بعض أحكام النظام الداخليبشأن ت
  للمؤمتر الوطني العام 

  الوطني العام املؤمتر
  :بعد االطالع على

. م2011/ أغســــــطس/ 3اإلعــــــالن الدســــــتوري المؤقــــــت الصــــــادر فــــــي  -
  .وتعدیالته

  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
وعلــى مــا خلــص إلیــه المــؤتمر الــوطني العــام فــي اجتماعــه العــادي رقــم  -

/ نــوفمبر/ 18هجریـة الموافـق  1436محـرم ال 25المنعقـد یـوم الثالثـاء ) 203(
  .م2014

  :صدر القرار اآلتيأ
  )1(المادة 

مـــن النظـــام الـــداخلي للمـــؤتمر الـــوطني العـــام ) 54(، )53(عـــدل المادتـــان تُ 
  :تـياآلبحیث یجري نصهما على النحو 

  :)53(املادة 
لعضـویة بموجـب كتـاب خطـي لعضو المؤتمر الوطني العام أن یسـتقیل مـن ا

یقـــدم إلـــى المـــؤتمر الـــوطني العـــام، ویعـــد مســـتقیًال اعتباریـــًا كـــل عضـــو یقـــوم 
وذلـك فـي  ،بالتصریح باالسـتقالة أو یبـدي عـدم الرغبـة فـي االسـتمرار بـالمؤتمر

مواقــع التواصــل االجتمــاعي  أي مــن وســائل اإلعــالم المحلیــة أو الخارجیــة أو
، أو جــرى اإلعــالن عــن ذلــك فــي أي مــن ))نــتاالنتر ((عبــر الشــبكة العنكبوتیــة 

وســائل اإلعـــالم المــذكورة أو إذا تغیـــب ثمــاني جلســـات دون عــذر مقبـــول مـــن 
ویســري هــذا الحكــم علــى الوقــائع الســابقة إذا لــم یحضــر العضــو إلــى . المــؤتمر
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  .المؤتمر فورًا إلثبات عدوله عن االستقالة، أو تقدیم العذر
  :)54(املادة 

ـــ عل ُ ـــرئیس أن ی ـــى ال ـــة قـــدر عل ـــة أو االعتباری م المـــؤتمر باالســـتقالة المكتوب
اإلمكـان فــي أول جلسـة علنیــة تلــي تقـدیمها أو نشــرها أو انقضـاء مــدة الغیــاب 

وتُعــد االســتقالة نهائیــة دون الحاجــة إلــى أي إجــراء آخــر فــور علــم . المــذكورة
  .المؤتمر بها في الجلسة

  )2(المادة 
 ُ ــاریخ صــدوره، وی عمــل بهــذا القــرار مــن ت ُ ــدة الرســمیة وفــي ی نشــر فــي الجری

وعلى جمیع المعنیـین بـه وضـعه  ،ویلغى كل ما یخالفه ،وسائل اإلعالم المتاحة
  .موضع التنفیذ

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1436/ محرمال/ 25: بتاریخ
  .م2014/ نوفمبر/ 18: الموافق
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  الوطني العام املؤمتر قرار
  م 2014لسنة ) 56(رقم

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  الوطني العام  ؤمترامل

  -:بعد اإلطالع علي 
  .تعدیالتهو .م2011/ أغسطس / 03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .ام الداخلي للمؤتمر الوطني العامظالن -
  )203(لیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم إخلص  وعلى ما -

  .م2014/نوفمبر / 18هجریة الموافق  1436محرم ال 25اء ثال ثلالمنعقد یوم ا
  :صدر القرار اآلتيأ

  )1(المادة 
عبدالعالي أنور محمود المرتضى من عضویة المـؤتمر /لسید استقالة اتقبل 

  .الوطني العام
  )2(ادة الم

ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب  علــى المفوضــیة العلی
  .فذة بالخصوصللتشریعات النا

  )3(ادة الم
وفــي  ،وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، صــدورهیعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ 

وعلى جمیع المعنیین بـه وضـعه  ،یخالفه ویلغى كل ما ،وسائل اإلعالم المتاحة
  .موضع التنفیذ

  ليبيا  –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابــــلس 

  .هـ1436/محرمال/ 25بتاریخ
  م2014/نوفمبر/18الموافق 
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  املؤمتر الوطني العام قــــــرار
  م 2014لسنة ) 58(رقم 

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام 

  -:بعد االطالع على
  .وتعدیالته.م 2011/ أغسطس/ 03توري المؤقت الصادر في اإلعالن الدس -
  .ام الداخلي للمؤتمر الوطني العامالنظ -
  ) 203(المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم وعلى ماخلص إلیه  -

  .م2014/ نوفمبر/ 18الموافق .هـ1436محرم ال25اء المنعقد یوم الثالث
  :القرار اآلتي صدرأ

  )1(ادة الم
نجــم الــدین عبــد الجلیــل صــالح النمــر مــن عضــویة / تقبــل اســتقالة الســــــید 

  .العام يالمؤتمر الوطن
  )2(ادة الم

ــًا علــى المفوضــیة  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب العلی
  .للتشریعات النافذة بالخصوص

  )3(ادة الم
وفــي  ،وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة، دورهیعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــ

وعلى جمیع المعنیـین بـه وضـعه  ،لفهالمتاحة، ویلغى كل ما یخا وسائل اإلعالم
  .موضع التنفیذ

  ليبيا  –م املؤمتر الوطني العا
  ابلـــس ر في ط صدر

  .هـ1436/محرمال/25بتاریخ
.                                                                               م2014/نوفمبر/18الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  م 2014لسنة ) 59(رقم 

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام 

  -:الطالع على  بعد
   .م وتعدیالته2011/أغسطس / 03در في اإلعالن الدستوري المؤقت الصا -
  .ام الداخلي للمؤتمر الوطني العامالنظ -
  )203(العادي رقم  المؤتمر الوطني العام في اجتماعه وعلى ماخلص إلیه -
  .م2014/نوفمبر/18هجریة الموافق  1436محرم ال25المنعقد یوم الثالثاء  -

  :در القرار اآلتيصأ
  )1(ادة الم

 من عضـویة المـؤتمرر محمد امحمد عبد القاد أبوبكر/ تقبـــل استقالة السید
  .الوطني العام

  )2(ادةالم
ـــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات   موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلــه طبقــاً علـ

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3(ادة الم

وفــي  ،ي الجریــدة الرســمیةفــ وینشــر ،ورهمــــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدیع
وعلي جمیع المعنیین بـه وضـعه  ،یخالفه كل ما ىویلغ ،وسائل اإلعالم المتاحة

  .موضع التنفیذ
  ليبيا-الوطني العام  ؤمترامل

  طرابلـــــــس في صدر
  .هـ1436/محرم ال/25بتاریخ

  .2014/نوفمبر/18الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014ة لسن) 62(رقم 

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعدیالته. م2011/ أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 203(وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم  -

/ نـــــوفمبر/ 18الموافـــــق  .هــــــ 1436محـــــرم ال 25الثالثـــــاء  المنعقـــــد یـــــوم
  .م2014

  :صدر القرار اآلتيأ
  )1(المادة 

عبد الحمید ضو علي الخنجـاري مـن عضـویة المـؤتمر / السید استقالةتُقبل 
  .الوطني العام

  )2(المادة 
ــا  ــًا  لالنتخابــاتعلــى المفوضــیة العلی ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل مواف

  .ذة بالخصوصللتشریعات الناف
  )3(المادة 
عمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ُ نشــر فــي الجریــدة الرســمیة ،ی ُ وفــي  ،وی

وعلى جمیع المعنیین بـه وضـعه  ،ویلغى كل ما یخالفه ،وسائل اإلعالم المتاحة
  .موضع التنفیذ

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ 1436/ محرمال/ 25: بتاریخ
  .م2014/ نوفمبر/ 18: الموافق
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 قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة ) 63(رقم 

  اعتبارية استقالةبشأن قبول 
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعدیالته. م2011/ أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 203(تمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم وعلى ما خلص إلیه المؤ  -

/ نـــــوفمبر/ 18الموافـــــق  .هــــــ 1436محـــــرم ال 25المنعقـــــد یـــــوم الثالثـــــاء 
  .م2014

  :صدر القرار اآلتيأ
  )1(المادة 

عبـــد المـــنعم حســـین الصـــادق الیســـیر مـــن عضـــویة / الســـید اســـتقالةتُقبـــل 
  .المؤتمر الوطني العام

  )2(المادة 
ــا  ــاتلعلــى المفوضــیة العلی ــًا  النتخاب ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل مواف

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3(المادة 
عمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ُ نشــر فــي الجریــدة الرســمیة ،ی ُ وفــي  ،وی

وعلى جمیع المعنیـین بـه وضـعه  ،ویلغى كل ما یخالفه ،وسائل اإلعالم المتاحة
  .موضع التنفیذ

  بيالي -املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ 1436/ محرمال/ 25: بتاریخ
  .م2014/ نوفمبر/ 18: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2014لسنة ) 75(رقم 

  بشأن منح الثقة لوزير الرتبية والتعليم
  :بعد االطالع

ــــى اإلعــــالن الدســــتوري المؤقــــت الصــــادر فــــي  - . م2011/ أغســــطس/ 3عل
  .وتعدیالته

  .الداخلي للمؤتمر الوطني العام وعلى النظام -
ــین . م2014لســنة ) 44(وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم  - بشــأن تعی

  .رئیسًا لحكومة اإلنقاذ الوطني" عمر سلیمان الحاسي"السید 
وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقـد یـوم  -

  .م2014/ 9/ 2جریة الموافق ه 1435ذو القعدة  7الثالثاء بتاریخ 
بشــأن تشــكیل . م2014لســنة ) 46(وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم  -

  .حكومة إنقاذ وطني
  :أصدر القرار اآلتي

  المادة األولى
خلیفـــة مصـــباح علـــي الســـاروي ویعـــین وزیـــرًا للتربیـــة / تمـــنح الثقـــة للســـید

  .والتعلیم في حكومة اإلنقاذ الوطني
  المادة الثانیة

ُخالفـه، وعلـى یع مل بأحكام هـذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره، ویلغـى كـل حكـم ی
  .كل فیما یخصه تنفیذه

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1435/ محرمال/ 27: بتاریخ
  .م2014/ 20/11: الموافق



  76رقم الصفحة                                                    )                 2(دد ـــالع
  

  جملس الوزراء قرار 
  بتعديل الالئحة  2013لسنة ) 722( رقم

  من القانون  ني عشرللكتاب الثا التنفيذية
  بشأن غرف التجارة يالديةم 2010لسنة ) 23(رقم 

  والزراعة واالحتاد العام للغرفوالصناعة  
  جملس الوزراء

  .هتبعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیال  -
میالدیــــة بشــــأن تشــــجیع االســــتثمار 2010لســــنة ) 9(وعلــــى القــــانون رقــــم  -

  .والئحته التنفیذیة
ن إصـدار قـانون عالقـات أمیالدیـة بشـ2010لسنة ) 12(ن رقم وعلى القانو  -

  .العمل والئحته التنفیذیة
  .میالدیة بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
شـأن مـنح بمیالدیـة 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
میالدیـة بإصـدار الالئحـة 2012لسـنة ) 333(قم وعلى قرار مجلس الوزراء ر  -

میالدیـة 2010لسـنة ) 23( التنفیذیة للكتـاب الثـاني عشـر مـن القـانون رقـم
 سالتجــارة والصــناعة والزراعــة واالتحــاد العــام للغــرف، ومجلــ بشــأن غــرف

  .أصحاب األعمال اللیبیین
المـــــــؤرخ ) 6236(وعلـــــــى مـــــــا عرضـــــــه وزیـــــــر االقتصـــــــاد بكتابـــــــه رقـــــــم  -

  .میالدیة3/10/2013في
بتـــــــاریخ ) 196(وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -

  .میالدیة20/11/2013
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي السـادس والثالثـین لسـنة  -

  .میالدیة2013
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  ررـــــق
  )1(مادة 

مـن الالئحـة التنفیذیـة للكتـاب الثـاني ) 29و 27و 20(تعدل نصوص المواد 
التجــــارة  میالدیــــة بشــــأن غــــرف 2010لســــنة ) 23(انون رقــــم عشــــر مــــن القــــ

أصـحاب األعمـال اللیبیـین  سوالصناعة والزراعـة واالتحـاد العـام للغـرف، ومجلـ
  :تياآلبحیث تكون نصوصها على النحو 

  ): 20(املادة 
  :تكوین الجمعیة العمومیة للغرفة 

ـ لمكونـة عب اتتكـون الجمعیـة العمومیـة للغرفـة مـن جمیـع أعضـاء لجـان الشُّ
ویصــدر بتســـمیة أمــین الجمعیـــة ، لهــا المعتمـــدة بقــرار مـــن الــوزیر المخـــتص 

ن بالغرفـة ، علـى أن یكـون یالعمومیة قرار من الوزیر المختص من بین المقیـد
ومـن المنتظمـین بتجدیـد القیـد، وتكـون ، قد أتم سـنة كاملـة علـى قیـده بالغرفـة 

ــة للغرفــة ثــالث ســنوا ــة للتمدیــد بمــا المــدة العضــویة بالجمعیــة العمومی  ت قابل
  .یجاوز المدة األصلیة بقرار من الوزیر المختص 

  ):27(املادة 
  :تكوین لجنة إدارة الغرفة 

اثني عشر عضـوًا بمـن فـیهم  ىلال یزید عتتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد 
أمین لجنة اإلدارة ، وتتولى الجمعیة العمومیة للغرفة اختیار ثلثي عدد أعضـاء 

ارة مــن بــین أعضــائها ، ویصــدر بتســمیة الثلــث البــاقي وأمــین لجنــة لجنــة اإلد
مـن بـین األعضـاء المقیـدین اإلدارة قرار من الوزیر المختص ، على أن یكونـوا 

تبــدأ مــن تـــاریخ ، لعضــویة بلجنـــة اإلدارة ثــالث ســنواتوتكــون مــدة ا ،بالغرفــة
  .اعتمادها من الوزیر المختص

اإلدارة ألي سبب مـن األسـباب  وفي حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة
وتتــولى لجنــة ، یــتم اختیــار مــن یحــل محلــه وفقــًا لآللیــة التــي تــم اختیــاره بهــا 
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إلدارة في أول اجتمـاع لهـا اختیـار نائـب أمـین لجنـة اإلدارة مـن بـین أعضـائها ا
  :یتولى المهام اآلتیة 

  .لجنة اإلدارة عند غیابه أمین یحل محل  -1
  .نة اإلدارة من مهامإلیه أمین لج هما یسند -2

  ):29(املادة 
  :دارةانتھاء العضویة من لجنة اإل

  :فرت إحدى الحاالت اآلتیةاتنتھي العضویة من لجنة اإلدارة إذا تو
  .الوفاة -1
  .االستقالة -2
ــة اإلدارة ثــالث مــرات متتالیــة دون عــذر  -3 التغیــب عــن حضــور جلســات لجن

  .اإلدارةلجنة تقبله 
  .روط العضویةششرٌط من  قدإذا فُ  -4
  .إذا صدر منه ما یخالف قواعد األخالق وحسن معاملة زمالئه أو غیرهم -5

وللــوزیر المخــتص إذا أخلــت اللجنــة بأحكــام القــانون أو مقتضــیات الصــالح 
العام أو انتهت مدتها أن یصدر قرارًا بتعیین لجنة إدارة مؤقتـة تحـل محـل لجنـة 

مومیــة أن تــتم دعــوة الجمعیــة الع إلــى ،الصــالحیات نفســهاتكــون لهــا  ،اإلدارة 
  .وصدور قرار باعتماد تسمیتها ،الختیار ثلثي لجنة اإلدارة

  )2(مادة 
 ُ لغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات ر من تاریخ صدوره، ویُ راعمل بهذا القی

 ُ   .نشر في الجریدة الرسمیة المختصة تنفیذه، وی
  جملس الوزراء

  صدر بتاریخ 
  .هـ1435/محرمال/22
  .میالدیة2013/برنوفم/26
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  جملس الوزراء قرار 
  م2013لسنة  )742(رقم 

  بتشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ قرار املؤمتر الوطني العام
  .م مبدينة بنغازي الكربى 2013لسنة ) 53(رقم 
  :جملس الوزراء

  .وتعدیالته بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
میالدیـة بشـأن مـنح 2012سنة ل) 10(قرار المؤتمر الوطني العام رقم وعلـى  -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
میالدیـــة بشـــأن 2013لســـنة) 53(وعلـــى قـــرار المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم  -

  .األحداث األلیمة التي وقعت في مدینة بنغازي
  قـــرر

  )1(مادة 
  -:تياآلتشكل لجنة على النحو 

  .مي   رئیساً محمد حسن أبوبكر   وزیر التعلیم العالي والبحث العل.د/السید-
  .عضواً     علي حسین الشریف        وزیر اإلسكان والمرافق    .د/السید-
  .وزیر المواصالت والنقل       عضواً   عبدالقادر محمد العایب/السید طیار-
  .عضواً    المكلف من مجلس الوزراء       شوایل عاشور سلیمان.د/السید-

  )2( مادة
مـن هـذا القـرار وضـع آلیـة ) 1(ام المـادة اللجنة المشكلة بموجب أحكتتولى 

ـــر  ـــى كیفیـــة إخـــالء مدینـــة بنغـــازي مـــن التشـــكیالت المســـلحة غی لإلشـــراف عل
میالدیـــة 2013لســـنة ) 53(الشـــرعیة تنفیـــذًا لقـــرار المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم

  .المشار إلیه
  )3(مادة 

و للجنة االستعانة بمن ترى لزوم االستعانة به من ذوي الخبرات العسـكریة أ
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  .الخاصة وغیرها في سبیل إنجاز المهمة المكلفة بها
  )4(مادة 

علـــى كافـــة الجهـــات ذات العالقـــة وضـــع نفســـها تحـــت تصـــرف اللجنـــة بمـــا 
وعلیهــا تقــدیم تقریــر بنتــائج أعمالهــا إلــى ، یضــمن نجاحهــا فــي تنفیــذ مهمتهــا 

رئــیس مجلـــس الــوزراء فـــي موعـــد ال یتجــاوز أســـبوعین مــن تـــاریخ مباشـــرتها 
  .ألعمالها

  )5(مادة 
نشـر  ُ عمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره، وعلـى الجهـات المعنیـة تنفیـذه، وی ُ ی

  .في الجریدة الرسمیة
  وزراءــس الـجمل

  .هجري1435/محرمال/29: صدر في
  .میالدي2013/دیسمبر/3 :قـالمواف
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  قرار  جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة ) 761(رقم 

  ائيةبشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة القض
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  .وتعدیالتهما
میالدیــة بشــأن إصــدار قــانون األمــن 1992لســنة ) 10(وعلــى القــانون رقــم  -

  .والشرطة
ـــانون رقـــم  - ـــى الق ـــة بشـــأن مؤسســـات اإلصـــالح میال2005لســـنة ) 5(وعل دی

  .والتأهیل والئحته التنفیذیة
میالدیـة بشـأن تعیـین 2012لسـنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقـم  -

  .رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة المؤقتة
میالدیـة بشـأن مـنح 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
میالدیــة باعتمــاد الهیكــل 2012لســنة ) 50(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  -

  .التنظیمي واختصاصات وزارة العدل وتنظیم جهازها اإلداري
المــــــؤرخ فــــــي ) 4428(وعلــــــى مــــــا عرضــــــه وزیــــــر العــــــدل بكتابــــــه رقــــــم  -

  .م28/10/2013
المـــــؤرخ فـــــي ) 192(وعلـــــى كتـــــاب أمـــــین شـــــؤون مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم  -

  .م20/11/2013
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي السـادس والثالثـین لسـنة  -

  .میالدیة2013
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  قــــرر
  )1(مادة 

نشــأ معهـــد لتـــدریب الشـــرطة القضـــائیة ویكـــون مقـــره فـــي مدینـــة البیضـــاء  ُ ی
ُسمى    .یتبع جهاز الشرطة القضائیة) معهد قرنادة للتدريب(ی

  )2(مادة 
م للعمـل فـي جهـاز الشـرطة ین لتـأهیلهیتولى المعهد قبول وتـدریب المسـتجد

ـــدورات التخصصـــیة والتنشـــیطیة ألعضـــاء هیئـــة الشـــرطة  القضـــائیة قامـــة ال وإ
  .القضائیة تنفیذًا لخطة التدریب السنویة المعتمدة

  )3(مادة 
  .التنظیم الداخلي للمعهد قرار من وزیر العدلشأن یصدر ب

  )4(مادة 
عمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى ال ُ   .جهات المعنیة تنفیذهی

  جملـس الـوزراء
  .ـه1435/صفر/05: صدر في
  .م2013/دیسمبر/8: الموافق
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  قرار  جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة ) 786(رقم 

  ميالدية 2013لسنة  )541(بتعديل القرار رقم 
  بتشكيل جلنة وحتديد مهامها

  جملس الوزراء
  .هبعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالت -
ــة 2012لســنة ) 59(وعلــى القــانون رقــم  - میالدیــة بشــأن نظــام اإلدارة المحلی

  .والئحته التنفیذیة
شـأن مـنح بمیالدیـة 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
میالدیــة بتشــكیل لجنــة 2013لســنة ) 541(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  -

  .اوتحدید مهامه
وعلــى كتــاب وكیــل وزارة الحكــم المحلــي لشــؤون المجــالس المحلیــة المكلــف  -

  .میالدي29/9/2013بتاریخ ) 4377(بتسییر أعمال الوزارة رقم 
 بتـــــــاریخ) 242(وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -

  .م05/12/2013
 وعلى مـا قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الثـامن والثالثـین لسـنة -

  .م2013
  قــــرر

  )1(مادة 
میالدیـة 2013لسـنة ) 541(مـن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ) 2(دل المادة ـعتُ 

  :اآلتينصها على النحو  يالمشار إلیه بحیث یجر 
مــن هــذا القــرار وضــع تصــور ) 1(تتــولى اللجنــة المشــكلة بموجــب المــادة (

  :تيمیالدیة على النحو اآل2012لسنة ) 59(وآلیة وفقًا للقانون رقم 
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  .نقل االختصاصات من الوزارات والجهات الحكومیة للبلدیات -1
اإلجراءات الالزمة لنقل المخصصات المالیة بالمیزانیة العامة مـن الـوزارات  -2

  .والجهات الحكومیة
وضع خطة لكل وزارة تعمل علـى مسـتوى البلـدیات لـدعم فروعهـا ومكاتبهـا  -3

  .یة والتقنیةومراقبتها بحسب األحوال من النواحي الفن
ــه  ــر ، وللجنــة االســتعانة بمــن تــرى ضــرورة االســتعانة ب ــدیم تقری وعلیهــا تق

بنتــائج أعمالهــا خــالل أجــل أقصــاه شــهر مــن صــدور هــذا القــرار للســید رئــیس 
  .مجلس الوزراء

  )2(مادة 
عمل بهذا القرار من تاریخ صدور  ُ لغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات هی ، ویُ

  .المختصة تنفیذه
  وزراءجملس ال

  .هجري1435/صفر/12: صدر بتاریخ
  .میالدي2013/دیسمبر/15: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  م 2013لسنة  )836(رقم  

  باعتماد النظام األساسي للشركة العامة لتحلية املياه
  :جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته -
  .دیة بشأن النشاط التجاريمیال2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
میالدیـة بشـأن مـنح 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
میالدیـة 2007لسـنة ) 924(رقـم " سـابقاً "وعلى قـرار اللجنـة الشـعبیة العامـة  -

  .بإنشاء الشركة العامة لتحلیة المیاه
میالدیــة 2009لســنة ) 201(ســابقًا رقــم وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة  -

  .بتخفیض رأس مال الشركة العامة لتحلیة المیاه
م بشــأن إعــادة تشــكیل 2013لســنة ) 173(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  -

  .الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلیة المیاه
 وعلى كتاب وزیر المـوارد المائیـة ورئـیس الجمعیـة العمومیـة للشـركة العامـة -

  .میالدي9/10/2013المؤرخ ) 1863(لتحلیة المیاه رقم 
المـــــــؤرخ ) 284(وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -

  .م17/12/2013
ــع والعشــرین  - ــوزراء فــي اجتماعــه االســتثنائي الراب وعلــى مــا قــرره مجلــس ال

  .میالدیة2013لسنة 
  قــــرر

  )1(مادة 
ــ ة المیــاه علــى النحــو المرفــق یعتمــد النظــام األساســي للشــركة العامــة لتحلی

  .بهذا القرار
  )2(مادة 

عمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ُ لغى كل حكـم یخالفـه، ی وعلـى الجهـات ، ویُ
نشر في الجریدة الرسمیة، المعنیة تنفیذه ُ   .وی

  جملس الوزراء
  .هجري1435/صفر/20: صدر في
  .میالدي2013/دیسمبر/23: الموافق
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  ة لتحلية املياهالنظام األساسي للشركة العام
  املعتمد بقرار جملس الوزراء

  ميالدية 2013لسنة  )836( رقم
  الفصل األول

  تأسيس الشركة وأغراضها
  
  )1(مادة 

رقـــم " ســـابقاً "تأسســـت هـــذه الشـــركة بموجـــب قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة 
وتخضــــع ، میالدیــــة2009لســــنة ) 201(وقرارهــــا رقــــم ، م2007لســــنة ) 924(

ــــة2010لســــنة ) 23( ألحكــــام القــــانون رقــــم بشــــأن النشــــاط التجــــاري ، میالدی
  .والتشریعات األخرى النافذة ذات العالقة ولألحكام الواردة بهذا النظـام

  )2(مادة 
شـركة مسـاهمة عامـة تتمتـع )) الشـركة العامـة لتحلیـة المیـاه((اسم الشـركة 

  .بالشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة
  )3(مادة 

خمس وعشرون سـنة میالدیـة تبـدأ مـن تـاریخ قیـدها فـي ) 25(مدة الشركة 
ـــة ، الســـجل التجـــاري ـــة أو تقصـــیر هـــذه المـــدة بقـــرار مـــن الجمعی ویجـــوز إطال

العمومیة غیـر العادیـة یـتم اعتمـاده مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى عـرض مـن 
  .الوزیر المختص

  )4(مادة 
ن لهـا فـروع ویجـوز أن یكـو، )بنغـازي(مركز الشركة ومقرها القـانوني مدینـة 

وذلــك ، أو مكاتـب بالـداخل یصــدر بشـأنها قــرار مـن الجمعیـة العمومیــة للشـركة 
  .بناء على مقترح من مجلس اإلدارة

  )5(مادة 
مقســم إلــى ، عشــرة مالیــین دینــار لیبــي ) 10,000,000(رأس مــال الشــركة 

، عشـرة دنـانیر لیبیـة مدفوعـة بالكامـل) 10(قیمة كل منهـا  ،ملیون سهم اسمي
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مـن القـانون ) 116(كـل سـهم البیانـات المنصـوص علیهـا فـي المـادة  ویتضمن
  .بشأن النشاط التجاري ،میالدیة2010لسنة ) 23(رقم 

  )6(مادة 
ویجـوز أن تطـرح مسـتقبًال فـي سـوق  ،جمیع األسهم مملوكة بالكامل للدولـة

كمـا یجـوز  ،األوراق المالیة بناء على ما تقـرره الجهـات المختصـة بهـذا الشـأن
رأس المـــال أو تخفیضــــه بقـــرار مــــن الجمعیـــة العمومیــــة غیـــر العادیــــة زیـــادة 
ـــوزیر ، للشـــركة ـــى عـــرض مـــن ال ـــاء عل ـــوزراء بن ـــس ال ـــتم اعتمـــاده مـــن مجل ی
  .المختص

  )7(مادة 
تتــولى الشــركة القیــام بأعمــال تحلیــة المیــاه وفقــًا للخطــط والبــرامج التــي یــتم 

ویعـد نشـاطها مـن  ،إعدادها لهـذا الغـرض وبالتنسـیق مـع الجهـات ذات العالقـة
  -:ولها على وجه الخصوص أن تقوم بما یأتي، األنشطة الصناعیة الثقیلة

ــة المیــاه -1 ــد محطــات تحلی ومحطــات اإلنتــاج  ،إدارة وتشــغیل وصــیانة وتجدی
ومعامـــل اختبـــار ، المشـــترك ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن محطـــات معالجـــة للمیـــاه

  .وتحلیل المیاه
قتصــادیة فــي كــل مــا یتعلــق بنشــاطها إجــراء الدراســات والبحــوث الفنیــة واال -2

مــا تتضــمنه مــن إنشــاء وتوســع فــي محطــات تحلیــة و وخططهــا المســتقبلیة 
ألحـدث التطـورات العلمیـة والتقنیـة  طبقاً ،ومحطـات اإلنتـاج المشـترك، المیاه

  .في هذا المجال
تبــادل المعلومــات والدراســات الفنیــة واالقتصــادیة المتعلقــة بتحقیــق أهــداف  -3

ــــداخل شــــركات والمؤسســــات والهیــــآركة مــــع الالشــــ ت ذات العالقــــة فــــي ال
  .ارجـــوالخ

ــــاج  -4 اقتــــراح السیاســــات التنفیذیــــة لشــــؤون تحلیــــة المیــــاه ومحطــــات اإلنت
المشترك والقواعد الالزمة لتنظیم أنشطتها بما یهدف إلى تطویرها والتوسـع 

  .فیها
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المیـــاه المعـــاییر القیاســـیة فـــي مجـــال إنتـــاج وتحلیـــة اقتـــراح المواصـــفات و  -5
  .ومحطات اإلنتاج المشترك بالتنسیق مع الجهات المختصة قانوناً 

ـــاه ومحطـــات اإلنتـــاج  -6 تنفیـــذ مشـــروعات التنمیـــة فـــي مجـــاالت تحلیـــة المی
  .المشترك

فـــي  "قصـــیرة ومتوســـطة وطویلـــة المـــدى"تراتیجیة االســـاقتـــراح المخططـــات  -7
حالتهــا إلــ ،مجــال تحلیــة المیـــاه ومحطــات اإلنتــاج المشـــترك  ى الجهـــات وإ

  .المختصة العتمادها
ــام بأعمــال التــوكیالت التجاریــة الخاصــة بالنشــاط المســند  -8 لیهــا وفقــًا إالقی

   .للتشریعات النافذة
  )8(مادة 

للشــركة فــي ســبیل تحقیــق أغراضـــها المــذكورة بالمــادة الســابقة أن تباشـــر 
  :ولها على وجه الخصوص ما یأتي ،جمیع التصرفات واألعمال الالزمة لذلك

المشاركة مع غیرها في شركات قائمة أو إنشاء شركات جدیـدة مـع شـركاء  -1
  .وطنیین أو أجانب طبقًا للتشریعات النافذة

شـــراء الخدمـــة بمـــا یمكنهـــا مـــن أداء مهامهـــا واختصاصـــاتها علـــى الوجـــه  -2
  .المطلوب

  .إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت الالزمة لتحقیق أغراضها -3
  .لتحقیق أغراضها وتمویل مشاریعها وأنشطتها المختلفة االقتراض -4
  .إنشاء مصانع تعبئة المیاه الصالحة للشرب وبیع وتوزیع هذه المیاه -5
  .تدریب وتأهیل العناصر البشریة لسد احتیاجات أنشطتها المختلفة -6
وتـــــوفیر ، شـــــراء واســـــتئجار األجهـــــزة والمعـــــدات ذات العالقـــــة بنشـــــاطها  -7

قطـع غیـار ومـواد ومعـدات ومسـتلزمات التشـغیل وتجهیـزات  احتیاجاتهـا مـن
  .وسائل النقل محلیًا أو توریدها من الخارج



  89رقم الصفحة                                                    )                 2(دد ـــالع
  

  .تصنیع المعدات والمواد التي تستعملها - 8
  .عقد االتفاقات المختلفة الالزمة لتحقیق أغراضها -9

  الفصل الثاني 
  اجلمعية العمومية

  )9(مادة 
فر فـي كـل اتتو ، ئیس وثمانیة أعضاءتتكون الجمعیة العمومیة للشركة من ر 

وجمـیعهم متسـاوون ، مـن هـذا النظـام) 20(منهم الشروط المـذكورة فـي المـادة 
ـــي نســـبة تمثیـــل رأس المـــال ـــة وتحدیـــد ، ف ویصـــدر بتشـــكیل الجمعیـــة العمومی

مكافآت رئیسها وأعضائها الشهریة قرار من مجلـس الـوزراء بنـاًء علـى عـرض 
  .من الوزیر المختص

عیــة االختصاصــات المســندة للجمعیــات العمومیــة فــي القــانون وتمــارس الجم
  .رىــوفي التشریعات األخ. م، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(رقم 

  )10(مادة 
تعقـــد الجمعیـــة العمومیـــة اجتماعاتهـــا فـــي المكـــان الـــذي یوجـــد بـــه المركـــز 

 ویجـوز بنـاء علـى موافقـة أغلبیـة أعضـائها عقـدها فـي مكــان، الـرئیس للشـركة
  .آخر داخل لیبیا

  )11(مادة 
على كل عضو من أعضاء الجمعیة العمومیـة حضـور جلسـاتها والمسـاهمة 

وال تجــوز اإلنابــة فــي حضــور اجتماعــات الجمعیــة ، الجدیــة فــي اتخــاذ قراراتهــا
  .العمومیة

  )12(مادة 
أو ، تنعقد الجمعیة العمومیة كلما كـان هنـاك مبـرر لـذلك بـدعوة مـن رئیسـها

أو بـدعوة مـن هیئـة المراقبـة فـي األحـوال ، ن أغلبیة أعضائهابناء على طلب م
  .ویجوز انعقادها بطلب من مجلس اإلدارة، التي حددها القانون
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  )13(مادة 
ــة علــى یــوم  ــدعوة الجتماعــات الجمعیــة العمومی یجــب أن یشــتمل إعــالن ال

وأن یـــتم اإلعـــالن فـــي ، االجتمـــاع وتاریخـــه وزمانـــه ومكانـــه وجـــدول األعمـــال 
ــــى أي وســــیلة مــــن وســــائل اإلعــــالن إحــــدى ال ــــة باإلضــــافة إل صــــحف الیومی

االلكترونیة أو العادیة قبـل المیعـاد المحـدد لالجتمـاع بخمسـة عشـر یومـًا علـى 
  .األقل

علــى أنــه إذا لــم تــراع هــذه اإلجــراءات وانعقــدت الجمعیــة العمومیــة بحضــور 
  .كان انعقادها صحیحاً  -جمیع أعضائها ومجلس اإلدارة وهیئة المراقبة 

  )14(مادة 
یجب على الجمعیة العمومیة العادیة أن تعقـد اجتماعـًا مـرة فـي السـنة علـى 

األربعــة التالیـة النتهـاء السـنة المالیــة للشـركة فـي المكــان األشـهر األقـل خـالل 
وتجتمــع علــى األخــص لســماع ، والزمــان المحــددین فــي الــدعوة إلــى االجتمــاع 

اقبـــة ومراجـــع الحســـابات الخـــارجي ومناقشـــة تقـــاریر مجلـــس اإلدارة وهیئـــة المر 
  .لمصادقة على المیزانیة والحساب الختامي وتوزیع األرباحاو 

  )15(مادة 
ال یكــون انعقــاد الجمعیــة العمومیــة العادیــة بالــدعوة األولــى صــحیحًا إال إذا 

  .حضره نصف أعضائها على األقل
ذا لـــم یكتمـــل النصــــاب القـــانوني فـــي االجتمــــاع األول انعقـــدت الجمعیــــة  وإ
العمومیـة العادیــة بــدعوة ثانیــة خــالل الثالثــین یومــًا التالیــة إذا لــم تكــن الــدعوة 

  .األولى قد حددت موعد االجتماع الثاني
  .وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات أعضاء الجمعیة

  )16(مادة 
یكــون انعقــاد الجمعیــة العمومیــة غیــر العادیــة بالــدعوة األولــى صــحیحًا إذا 

ویكـون انعقادهـا بالـدعوة الثانیـة صـحیحًا  ،عضـائهاحضره ما یزیـد علـى ثلثـي أ
وفـي الحـالین تتخـذ القـرارات بموافقـة ، إذا حضره ما یزید علـى نصـف أعضـائها

  .األغلبیة المطلقة ألعضائها
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  )17(مادة 
ـــین رئـــیس الجمعیـــة العمومیـــة للشـــركة أمینـــًا لســـر الجمعیـــة مـــن بـــین  ع ُ ی

ن قـــرارات الجمعیـــة وتـــدو ،مســـتخدمي الشـــركة الحاصـــلین علـــى مؤهـــل جـــامعي
وأمــین الســر أو محــرر العقــود المكلــف ، العمومیــة فــي محضــر یوقعــه الــرئیس

كما یجب تحریر محاضـر الجمعیـة العمومیـة غیـر العادیـة والتصـدیق ، بالتدوین
  .علیها من محرر عقود رسمي

  الفصل الثالث 
  إدارة الشركة

  )18(مادة 
 ً   جملس اإلدارة: أوال

إدارة یتكون من رئیس وسـتة أعضـاء مـن بیـنهم یتولى إدارة الشركة مجلس 
  .شخص قانوني وآخر محاسب

ویصــدر بتشــكیل مجلــس اإلدارة وتحدیــد مكافــآت رئیســه وأعضــائه قــرار مــن 
  .وتكون مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجدید، الجمعیة العمومیة

  )19(مادة 
غــراض لمجلـس اإلدارة مباشـرة جمیـع التصـرفات واألعمـال الالزمـة لتحقیـق أ

  :أتيوله على وجه الخصوص ما ی ،الشركة
اقتـراح السیاســة العامـة للشــركة وعرضـها علــى الجمعیـة العمومیــة للشــركة  -1

  .ادــلالعتم
اقتــراح الهیكــل التنظیمــي للشــركة بمــا یكفــل تســهیل إدارتهــا ویضــمن عــدم   -2

  .وعرضه على الجمعیة العمومیة لالعتماد، مركزیة إدارتها التنفیذیة
راح اللوائح اإلداریة والمالیة والفنیـة وغیرهـا مـن الـنظم واللـوائح الالزمـة اقت -3

حكــام الرقابــة علیهــا  لتنظــیم أعمــال الشــركة بمــا یكفــل انتظــام العمــل بهــا وإ
لســنة ) 23(بمراعـاة خصوصــیة الشــركات العامــة وفقـًا ألحكــام القــانون رقــم 

ــــى  وعرضــــها، م، بشــــأن النشــــاط التجــــاري والتشــــریعات النافــــذة2010 عل
  .الجمعیة العمومیة للشركة لالعتماد

إعــداد مشــاریع المیزانیــة التقدیریــة والمیزانیــة الســنویة والحســاب الختــامي  -4
  .للشركة وعرضها على الجمعیة العمومیة لالعتماد
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  .وضع برامج العمل واالستثمار واالستخدام واإلنتاج -5
لك تسعیرة بیـع المیـاه اقتراح مقابل لما تقدمه الشركة من خدمات بما في ذ -6

  .المحالة واإلحالة للجهات المختصة لإلقرار واالعتماد
  .اعتماد برامج التدریب بالشركة -7
  .عقد اتفاقات التعاون مع مختلف الجهات في الداخل والخارج -8
اعتمــاد الخطــط والبــرامج الكفیلــة بتحقیــق أهــداف الشــركة ومتابعــة تنفیــذها  -9

  .عتمدةوفقًا للسیاسة العامة الم
متابعة نشاطات التقسیمات التنظیمیة التابعة للشـركة للتأكـد مـن التزامهـا  -10

  .بالخطط والبرامج الموضوعة لها
اقتــــراح زیــــادة رأس مــــال الشــــركة أو تخفیضــــه وعرضــــه علــــى الجمعیــــة  -11

حالتهـا إلـى مجلـس الـوزراء لالعتمـاد عـن  العمومیة غیـر العادیـة إلقرارهـا وإ
  .طریق الوزیر المختص

التوصــــیة بإطالــــة مــــدة الشــــركة أو تقصــــیرها وعرضــــها علــــى الجمعیــــة  -12
حالتــه إلــى مجلــس الــوزراء لالعتمــاد عــن  العمومیــة غیــر العادیــة  إلقــراره وإ

  .طریق الوزیر المختص
ومتابعـة ، اختیار ممثلي الشركة في الشركات التي تساهم فـي رأس مالهـا -13

  .نشاط تلك الشركات وسیر العمل بها
ذن بتعیـــین العناصـــر غیـــر الوطنیـــة لشـــغل بعـــض الوظـــائف الفنیـــة أو اإل -14

وذلــك وفقــًا للتشــریعات ، المتخصصــة التــي یتعــذر شــغلها بالعنصــر الــوطني
  .ذةـــالناف

  .دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد طبقًا ألحكام هذا النظام -15
ظـیم النظر فیما یعرضه علیه رئیسه مـن مسـائل تتعلـق بـإدارة الشـركة وتن -16

  .العمل بها
وضــــــع الضــــــوابط ومــــــنح اإلذن بمباشــــــرة إجــــــراءات التعاقــــــد بالنســــــبة  -17

للمشروعات واألعمال والتوریدات التي تحقـق أغـراض الشـركة الممولـة مـن 
  .وذلك فیما یجاوز اختصاصات اإلدارة التنفیذیة، مواردها الذاتیة
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زمات تنفیــذ تــوفیر مســتلزمات العمــل واإلنتــاج والصــیانة والعمــرات ومســتل -18
  .وذلك فیما یجاوز اختصاصات اإلدارة التنفیذیة، المشروعات

إصدار ضوابط لتنظـیم إیفـاد مسـتخدمي الشـركة فـي مهـام العمـل بالـداخل  -19
  .ارجـــوالخ

  .تعیین أمین سر لمجلس اإلدارة من بین العاملین بالشركة -20
  )20(مادة 

فة إلـــى الشـــروط یشــترط فـــي رئـــیس وأعضـــاء مجلــس إدارة الشـــركة باإلضـــا
میالدیـــة بشـــأن النشـــاط  2010لســـنة ) 23(المنصـــوص علیهـــا بالقـــانون رقـــم 

  -:أتيالتجاري ما ی
  .أن یكون لیبي الجنسیة ومتمتعًا بحقوقه المدنیة -1
ثــم أمضــى فــي العمــل مــدة عشــر ، أن یكــون قــد تحصــل علــى مؤهــل عــالٍ  -2

  .سنوات على األقل في مجال تخصصه
مـن العمـل بقـرار تـأدیبي مـا لـم تمـض علـى صـدوره أال یكون قـد تـم فصـله  -3

  . مدة خمس سنوات
  )21(مادة 

  :تسقط العضویة في مجلس اإلدارة في إحدى الحاالت اآلتیة
إذا فقــد العضــو المعنــي شــرطًا مــن الشــروط المنصــوص علیهــا فــي المــادة  -1

  .ةــالسابق
ـــى أربعـــة أشـــهر -2 ـــد عل ـــه ألي ســـبب مـــدة تزی ـــام بأعمال  إذا عجـــز عـــن القی

  .ةــمتصل
إذا غــاب دون عــذر مشــروع عــن اجتماعــات المجلــس مــرتین متتــالیتین أو  -3

  .ثالث مرات متقطعة خالل السنة المالیة الواحدة
  )22(مادة 

، یجــب أن یجتمــع مجلــس إدارة الشــركة مــرة واحــدة كــل شــهرین علــى األقــل
كمـا یجـوز للمجلـس ، ویكون ذلك في مركز الشركة بناء علـى دعـوة مـن رئیسـه
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یعقد اجتماعاته في مركـز الشـركة أو خارجـه فـي مكـان آخـر داخـل لیبیـا إذا  أن
  .طلب ذلك أغلبیة أعضائه

علـى  ،وللمجلس أن یدعو لحضور جلساته من یرى  ضـرورة االسـتعانة بـه 
  .أال یكون له صوت معدود في التصویت

  )23(مادة 
سـة یشترط لصحة أي من قرارات مجلس اإلدارة أن یكون قـد وافـق علیـه خم

  .وال تجوز اإلنابة في حضور اجتماعات المجلس، من أعضائه
  )24(مادة 

ال یجـوز لـرئیس مجلـس اإلدارة أو أي مـن أعضــائه االشـتراك بـأي وجـه مــن 
الوجوه في بحث أو مناقشة أي مسألة فیها مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة لـه 

مـن یمثلــه أو أو لحسـاب ،أو ألحـد أصـهاره أو أحـد أقاربــه لغایـة الدرجـة الرابعــة
  .ینوب عنه

  )25(مادة 
  :رئيس جملس اإلدارة: ثانياً 

  :أتيیختص رئیس مجلس إدارة الشركة بما ی
  .تمثیل الشركة قانونًا أمام القضاء وفي عالقاتها بغیرها -1
والتوقیـع علـى القـرارات التـي یتخـذها  ،إدارة اجتماعات مجلس إدارة الشركة -2

  .المجلس
وعـرض ، راءات لتمكـین الشـركة مـن تنفیـذ تعهـداتها اقتراح ما یلزم مـن إجـ -3

  .هذه االقتراحات على مجلس اإلدارة إلقرارها
اإلذن ببیع كافة األصول والمواد واألصناف و المعـدات واآللیـات والسـیارات  -4

المملوكـة للشــركة غیــر الصــالحة لالسـتعمال والخــردة أو التالفــة أو المعیبــة 
یتطلــــب الحــــال اســــتبدالها أو التــــي یبطــــل  أو الزائــــدة أو الراكــــدة أو التــــي

استعمالها في األماكن التي توجد فیهـا، بعـد إصـدار قـرار بـذلك مـن مجلـس 
  .اإلدارة وموافقة الجمعیة العمومیة

  )26(مادة 
  :أتيیتولى أمین سر مجلس اإلدارة القیام بما ی
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بالغــه إلــى  -1 إعــداد جــداول أعمــال مجلــس اإلدارة بالتنســیق مــع  رئیســه وإ
وذلــك قبــل میعــاد االنعقــاد  ،عضــاء مرفقــًا بالمســتندات المتعلقــة ببنــودهاأل

فتعــرض ، إال فــي حــاالت الضــرورة أو االســتعجال  ،بثالثــة أیــام علــى األقــل
  .الموضوعات على المجلس مشفوعة برأي رئیسه

تـــدوین محاضــــر اجتماعـــات المجلــــس وفقــــًا لألصـــول واألعــــراف المتبعــــة  -2
ًا وافیـًا لمـا دار بهـا مـن مناقشـات ومـا بحیـث تتضـمن ملخصـ ،بالخصوص 

ویتوجــب تــدوین نــص أقــوال أي عضــو یطلــب ، تــم اتخــاذه فیهــا مــن قــرارات
  .إثباتها بنصها

االحتفاظ بملف لجدول األعمال ومحاضر الجلسـات وبسـجل رسـمي لقـرارات  -3
والعمل على تعمـیم هـذه القـرارات ، مجلس اإلدارة متسلسلة األرقام والتواریخ

  .ت المعنیةعلى الجها
  )27(مادة 

  .تُوقَّع محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة من قبل الرئیس وأمین السر
  )28(مادة 

  اإلدارة التنفيذية: ثالثاً 
علـــى أال ، یكــون للشــركة مـــدیر عــام یتـــولى مهــام اإلدارة التنفیذیـــة للشــركة

ویصدر بتعیینـه علـى سـبیل التفـرغ قـرار  ،یكون هو نفسه رئیسًا لمجلس اإلدارة
  :أتيمن مجلس اإلدارة یحدد فیه مكافأته ومهامه  التي من بینها ما ی

  .اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتنفیذ قرارات مجلس اإلدارة -1
  .تنظیم سیر العمل بالشركة وفقًا للوائح واألنظمة المعمول بها -2
تنفیـذ البــرامج المعتمــدة للشــركة فیمـا یتعلــق باالســتثمار والتمویــل والعمالــة  -3

  .اإلنتاجو 
اإلشــراف والرقابــة علــى جمیــع إدارات الشــركة وتقســیماتها المختلفــة وعلــى  -4

  .جمیع العاملین بها واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم المهنیة
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ــة  -5 ــاءة التشــغیل بالشــركة وانتظــام العمــل بهــا وتنمی ــى تحقیــق كف العمــل عل
  .مواردها وتخفیض نفقاتها

مشــــاریع المیزانیــــة التقدیریــــة والمیزانیــــة تكلیــــف أجهــــزة الشــــركة بإعــــداد  -6
حالتها إلى مجلس اإلدارة   .العمومیة والحساب الختامي وإ

متابعــة تنفیـــذ المشـــروعات إلنجازهـــا فــي المواعیـــد المحـــددة طبقـــًا للخطـــة  -7
  .والمیزانیة المعتمدتین 

ـــدبهم  -8 ـــیفهم ون ـــاملین ونقلهـــم وتكل ـــین الع ـــرارات لتعی ـــزم مـــن ق اتخـــاذ مـــا یل
عـــــارتهم  ـــــآتوإ ـــــرقیتهم ومـــــنحهم العـــــالوات والمكاف ـــــول ، وت ـــــأدیبهم وقب وت
  .وذلك طبقًا ألحكام التشریعات النافذة، استقاالتهم

اإلذن بتشـــغیل العـــاملین بالشـــركة ســـاعات عمـــل إضـــافیة وفقـــًا لمتطلبـــات  -9
ــوائح المعمــول بهــا  ــانون عالقــات العمــل، وكافــة الل ــًا ألحكــام ق العمــل وطبق

  .بالخصوص
  .الصرف من المیزانیة في حدود اختصاصاتهإصدار أوامر  -10
إصـــدار قـــرارات اإلیفـــاد الخـــارجي لمســـتخدمي الشـــركة فـــي مهـــام العمـــل  -11

  .الرسمیة بالخارج والدورات التدریبیة
ویكـــون للمـــدیر العــــام ســـلطة التمثیــــل القـــانوني للشـــركة فــــي حـــدود هــــذه 

  .االختصاصات
  )29(مادة 

، عد أو أكثـر علـى سـبیل التفـرغیجوز لمجلس اإلدارة تعیـین مـدیر عـام مسـا
ــه ــد مكافآت ــین تحدی ــرار التعی ــین ، ویجــب أن یتضــمن ق ــة مــن ب ومهامــه التنفیذی
  .المهام المذكورة  في المادة السابقة أو من غیرها
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  الفصل الرابع
  هيئة املراقبة

  )30(مادة 
یكــون للشــركة هیئــة مراقبــة تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء عــاملین بمــن  فــیهم 

وآخـر ، یكون أحدهم حاصًال على مؤهل جامعي في المحاسـبة ،رئیسها على أن
  .متحصًال على مؤهل جامعي في القانون

ویـتم تعیـین رئـیس  ،نفسـها ومن عضـوین احتیـاطیین تتـوافر فیهمـا الشـروط
افـأة كــل مـنهم بقــرار مـن الجمعیــة العمومیــة وأعضـاء هیئــة المراقبـة وتحدیــد مك

وتمارس هیئة المراقبة مهامها طبقًا لما هـو منصـوص علیـه بالقـانون ، للشركة
  .بشأن النشاط التجاري، میالدیة 2010لسنة ) 23(رقم 

  )31(مادة 
یشــترط فــي رئــیس هیئــة المراقبــة وكــل مــن أعضــائها مــا یشــترط فــي عضــو 

  -:أتيمجلس اإلدارة باإلضافة إلى ما ی
أال یكون له صلة مصـاهرة أو قرابـة إلـى الدرجـة الرابعـة مـع رئـیس أو أحـد  -1

  .أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیر العام للشركة
أال یكـــون مرتبطـــًا مـــع الشـــركات أو مـــع شـــركات أخـــرى خاضـــعة إلشـــرافها  -2

  .بعالقة عمل مستمرة بأجر
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  الفصل اخلامس
  مراجع احلسابات اخلارجي

  )32(مادة 
ى مراجعـــة حســـابات الشـــركة مراجـــع حســـابات خـــارجي یصـــدر بتكلیفـــه یتـــول

  .وتحدید مهامه وأتعابه قرار من الجمعیة العمومیة للشركة
  

  الفصل السادس
  امليزانية

  )33(مادة 
تكون للشركة میزانیة تقدیریـة مسـتقلة تعـد قبـل بدایـة السـنة المالیـة بثالثـة 

، ل بهـا فـي الشـركات التجاریـةأشهر على األقـل وفقـًا للـنظم المحاسـبیة المعمـو
وتقسـم إلـى أبـواب وفـق ، وعلى نمط المیزانیات المقررة في الشـركات المسـاهمة

وتقــدیرات ، وتتضــمن تقــدیرات اإلیــرادات حســب مصــادرها ،طبیعــة نشــاط الشــركة
  .المصروفات حسب أوجه إنفاقها

أن كما تكون لها میزانیة سنویة تعـد وتعتمـد وفقـًا لإلجـراءات المقـررة فـي شـ
  .الشركات المساهمة

  )34(مادة 
عـد المـدیر العـام المیزانیـة التقدیریـة والمیزانیـة السـنویة والحسـاب الختـامي  ُ ی
، طبقًا للقواعد والنظم المحاسبیة المعمول بها في الشركات التجاریة المسـاهمة

حالتهـا مشـفوعة بتقریـر عـن نشـاط الشـركة  وتحال إلى مجلس اإلدارة إلقرارها وإ
  .لمالي إلى الجمعیة العمومیة لالعتمادومركزها ا

  )35(مادة 
  .تبدأ السنة المالیة للشركة مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتهي بنهایتها

  )36(مادة 
یكــون للشــركة حســاب مصــرفي أو أكثــر بأحــد المصــارف العاملــة فــي لیبیــا 

دعـة وتقوم الشركة بالصرف علـى نشـاطها مـن المبـالغ المو ، أموالها اتودع فیه
  .في حساباتها المصرفیة طبقًا لدورة مستندیة تضعها بنفسها
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  )37(مادة 
تقدم الشركة إنتاجها و خدماتها بمقابل مالي یحدد وفقًا للتكلفـة االقتصـادیة 

  .لنشاط الشركة وبما یحقق أهدافها
ذا تـم تحدیـد أسـعار أي مــن خـدماتها أو منتجاتهـا مــن قبـل جهـة مختصــة  وإ

تتحمـل الخزانـة العامـة الفـروق ، مـذكور بـالفقرة السـابقةبسعر أقل من السعر ال
  .المالیة الناتجة عن ذلك

  )38(مادة 
  :تتكون الموارد المالیة للشركة من

اإلیـــرادات الناتجـــة عـــن ممارســـة الشـــركة لنشـــاطها مقابـــل الخـــدمات التـــي  -1
  .تقدمها

  .تسهیالتالحصیلة ما تعقده من قروض أو غیرها من  -2
  .شركة من دعم في المیزانیة العامة للدولةما قد یخصص لل -3
  .أیة موارد أخرى مرخص بها قانونا -4
  

  الفصل السابع
  حل الشركة وتصفيتها

  )39(مادة 
ال تحــل الشــركة قبــل انتهــاء مــدتها إال بموجــب قــرار مــن الجمعیــة العمومیــة 
غیــر العادیــة بعــد اعتمــاده مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض مــن الــوزیر 

  .المختص
  )40(ادة م

عند انتهاء مدة الشركة أو إذا تم حلها قبل انتهاء مدتها تتم التصفیة طبقـًا 
  .میالدیة بشأن النشاط التجاري2010لسنة) 23(لما هو وارد بالقانون رقم 

  )41(مادة 
نشر طبقًا للقانون ُ ُودع هذا النظام وی   .ی
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  قرار جملس الوزراء  

  ميالدية 2013لسنة  )856(رقم   
ٍ بإنشاء معه   د عال

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

 .وتعدیالتهما
میالدیـة، بشـأن إصـدار قـانون عالقـات 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل والئحته التنفیذیة
 .میالدیة، بشأن التعلیم2010لسنة ) 18(قم وعلى القانون ر  -
میالدیة، بشأن تعیـین 2012لسنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة المؤقتة
میالدیة، بشأن مـنح 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .الثقة للحكومة المؤقتة
بتـــــــاریخ ) 330(اب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم وعلـــــــى كتـــــــ -

 .میالدیة2013/دیسمبر/26
وعلى ما قرره مجلس الوزراء فـي اجتماعـه العـادي الحـادي واألربعـین لسـنة  -

 .میالدیة2013
 قـــرر

 )1(مادة 
ُســمى  نشـأ معهـد عـاٍل ی ُ )) املعهـد العــايل للعلــوم الطبيــة بصــرباتة((ی

ــة والذ ــه الشخصــیة االعتباری ــع إدارة المعاهــد تكــون ل ــة المســتقلة یتب مــة المالی
  .العلیا بالهیئة الوطنیة للتعلیم التقني والفني
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  )2(مادة 
نشـر  ُ عمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره، وعلـى الجهـات المعنیـة تنفیـذه، وی ُ ی

  .في الجریدة الرسمیة
  جملـس الـوزراء

  .هجري1435/صفر/26: صدر في
  .میالدي2013/دیسمبر/29: الموافق
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  رار جملس الوزراءق
  ميالدية 2013لسنة  )857(رقم  

  بإنشاء غرفة للعمليات األمنية املشرتكة
  مبدينة ترهونة

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته -
م بشـأن الخدمـة فـي القـوات المسـلحة 1974لسـنة ) 40(وعلى القـانون رقـم  -

 .وتعدیالته
م بشــــأن إصـــــدار قــــانون األمـــــن 1992لســـــنة  )10(وعلــــى القـــــانون رقــــم  -

 .والشرطة
م، بتقریــر بعــض األحكــام فــي شــأن  2012لســنة ) 11(وعلــى القــانون رقــم  -

 .صالحیات المستویات القیادیة بالجیش اللیبي
میالدیـة، فـي شـأن 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الـوطني العـام رقـم  -

 .منح الثقة للحكومة المؤقتة
میالدیــة، بشــأن تعــدیل 2013لســنة ) 644(جلــس الــوزراء رقــم وعلــى قــرار م -

 .میالدیة بتفویض رئیسه في اختصاصاته2013لسنة ) 345(قراره رقم 

 قــــرر

 )1(مادة 
للحفـاظ ) غرفـة العمليـات األمنيـة املشـرتكة(تُنشأ غرفة أمنیـة تُسـمى 

 تتبـــع رئاســـة األركـــان، علـــى األمـــن بمنطقـــة ترهونـــة والمنـــاطق المحیطـــة بهـــا 
  .العامة وتعمل تحت إشراف رئیس األركان
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  )2(مادة 
تشـــكل غرفـــة العملیـــات المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة الســـابقة برئاســـة ضـــابط 
بالجیش ال تقل رتبته عن عقید ومساعد لـه مـن أحـد الضـباط یصـدر بتكلیفهمـا 

وتضــم منــدوبین عــن الجهــات التــي یحــددها ، قــرار مــن رئــیس مجلــس الــوزراء
  .ر بها قرار من مجلس الوزراءویصد ،رئیس الغرفة 

  )3(مادة 
تتولى غرفة العملیات األمنیة المشتركة ممارسة المهام التـي تضـعها الغرفـة 

  .من خالل التنسیق بین كافة مكوناتها
  -:أتيویكون للغرفة في سبیل أداء مهامها ما ی

الحــق فــي اســتخدام كافــة الوســائل الفنیــة والتقنیــة التــي تراهــا الزمــة ألداء  -أ
ــة اتخــاذ ، هامهــا م ــة بعمــل الغرف ــى جمیــع الجهــات األمنیــة ذات العالق وعل

ـــن الغرفـــة مـــن تحقیـــق أهـــدافها ذات الطـــابع  كِّ مَ ُ ـــة بمـــا ی اإلجـــراءات العاجل
  .األمني

التنسیق مع الوزارات والجهات العامة بما یكفل أداء الغرفـة لمهامهـا علـى  -ب
 .الخصوصالوجه المطلوب ووفقًا للبرنامج الذي تعده الغرفة ب

ــــاطق  -ج ــــان ووجهــــاء المن التنســــیق مــــع مؤسســــات المجتمــــع المــــدني وأعی
ــة بمــا یتناســب ، المســتهدفة  دمــاجهم فــي الخطــة األمنی ــب معــونتهم وإ وطل

وبما یحد من اإلفراط فـي اسـتعمال القـوة حفاظـًا علـى ، وطبیعة هذه المهام 
  .األرواح والممتلكات

االختراقــات التــي یــتم ضــبطها  تشــكیل فریــق إعالمــي بالغرفــة مهمتــه توثیــق -د
كمــا یكــون لهــا نــاطق إعالمــي للتواصــل مــع وســائل اإلعــالم ، فــي الحــال 

  .لتوضیح مهام الخطة األمنیة وأهدافها
  .للغرفة حق االستعانة بمن ترى لزوم االستعانة به تنفیذًا لمهامها -هـ
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  )4(مادة 
  .ومساعـدهیخضع منتسبو الغرفة من الناحیة الفنیة إلشراف رئیس الغرفة 

  )5(مادة 
تتولى كل جهة یتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العالوات والمزایـا 

  .المالیة والمكافآت لمنتسبیها كل فیما یخصه، وفقًا للتشریعات النافذة
  )6(مادة 

یكــون للغرفــة حــدود إداریــة تعمــل فــي نطاقهــا یــتم تحدیــدها مــن قبــل رئاســة 
لها عدد من التقسیمات التنظیمیـة یصـدر بتحدیـدها كما یكون  ،األركان العامة 

  .قرار من رئیس الغرفة
  )7(مادة 

لغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى  عمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُ ُ ی
نشر في الجریدة الرسمیة ُ   .الجهات المختصة تنفیذه، وی

  
  جملـس الـوزراء

  .هجري1435/صفر/26: صدر في
  .میالدي2013/دیسمبر/29: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة ) 860(رقم   

 ٍ   بإنشاء معهد عال
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته -
وعلـى قــانون النظـام المــالي للدولـة، والئحــة المیزانیـة والحســابات والمخــازن  -

 .وتعدیالتهما
یـة، بشـأن إصـدار قـانون عالقـات میالد2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل والئحته التنفیذیة
 .میالدیة، بشأن التعلیم2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
میالدیـة بشـأن تعیـین 2012لسـنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة المؤقتة
میالدیة، بشأن مـنح 2012لسنة ) 10(رقم وعلى قرار المؤتمر الوطني العام  -

 .الثقة للحكومة المؤقتة
بتــــاریخ ) 152(وعلــــى كتــــاب وزیــــر التعلــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي رقــــم  -

 .میالدیة2013/أكتوبر/08
بتـــــــاریخ ) 330(وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -

 .میالدیة2013/دیسمبر/22
 .م2013عه العادي األربعین لسنة وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتما -

 قـــرر
 )1(مادة 

ُســمى  نشــأ معهــد عــاٍل ی ُ ــآلالت الثقيلــة((ی ــايل ل ــد الع ــة )) املعه بمدین
یتبـع إدارة ، تكون لـه الشخصـیة االعتباریـة والذمـة المالیـة المسـتقلة ، مصراتة

  .المعاهد العلیا بالهیئة الوطنیة للتعلیم التقني والفني
  )2(مادة 
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عمل بهذا ا ُ نشـر ی ُ لقرار من تاریخ صـدوره، وعلـى الجهـات المعنیـة تنفیـذه، وی
  .في الجریدة الرسمیة

  جملـس الـوزراء
  .هجري1435/صفر/27: صدر في
  .میالدي2013/دیسمبر/30: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة ) 864(رقم 

  بإنشاء كلية 
  جملس الوزراء

  .وتعدیالتهبعد االطالع على اإلعالن الدستوري  -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

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

 .العمل والئحته التنفیذیة
 .میالدیة بشأن التعلیم2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
میالدیـة بشـأن تعیـین 2012لسـنة ) 9(مر الوطني العام رقـم وعلى قرار المؤت -

 .رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة المؤقتة
میالدیـة بشـأن مـنح 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .الثقة للحكومة المؤقتة
بتـــــــاریخ ) 330(وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــین شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -

 .الدیةمی2013/دیسمبر/26
وعلى ما قرره مجلس الوزراء فـي اجتماعـه العـادي الحـادي واألربعـین لسـنة  -

 .ةمیالدی2013
 قــــرر

 )1(مادة 
ــة االقتصــاد واحملاســبة((تُنشــأ كلیــة تُســمى  یكــون مقرهــا بمدینــة ، ))كلي

  .تتبع جامعة بنغازي، المرج
  )2(مادة 

عمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره، وعلـى الجهـات المعنیـ ُ نشـر ی ُ ة تنفیـذه، وی
  .في الجریدة الرسمیة

  جملـس الـوزراء
  .هجري1435/صفر/27: صدر في
  .میالدي 2013/دیسمبر/30: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة ) 865(رقم 

 ٍ   بإنشاء معهد عال
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته -
لي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن وعلــى قــانون النظــام المــا -

 .وتعدیالتهما
میالدیـة بشـأن إصـدار قـانون عالقـات  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل والئحته التنفیذیة
 .میالدیة بشأن التعلیم 2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
میالدیـة بشـأن تعیـین 2012لسـنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقـم  -

 .رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة المؤقتة
میالدیـة بشـأن مـنح 2012لسـنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .الثقة للحكومة المؤقتة
بتــــاریخ ) 183(وعلــــى كتــــاب وزیــــر التعلــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي رقــــم  -

 .میالدیة2013/دیسمبر/10
بتـــــــاریخ ) 319(ن شـــــــؤون مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم وعلـــــــى كتـــــــاب أمـــــــی -

 .میالدیة2013/دیسمبر/26
وعلى ما قرره مجلس الوزراء فـي اجتماعـه العـادي الحـادي واألربعـین لسـنة  -

 .میالدیة2013
 قــــرر

 )1(مادة 
ُسـمى  نشـأ معهـد عــاٍل ی ُ ویكــون ، )) املعهــد العــايل للمهــن الشــاملة((ی

، االعتباریـة والذمـة المالیـة المسـتقلةوتكون لـه الشخصـیة ، مقره بمدینة المرج
  .یتبع إدارة المعاهد العلیا بالهیئة الوطنیة للتعلیم التقني والفني
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  )2(مادة 
نشـر  ُ عمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره، وعلـى الجهـات المعنیـة تنفیـذه، وی ُ ی

  .في الجریدة الرسمیة
  جملس الوزراء

  .هـ1435/صفر/27: صدر في
  .م 2013/دیسمبر/30: الموافـق
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  قرار جملس الوزراء
  بشأن إضافة بعض. م 2015لسنة ) 112(رقم 

  األشخاص واجلهات جلدول احلراسة املرفق بالقانون 
لسنة ) 36(املعدل للقانون رقم . م2012لسنة ) 47(رقم  

  بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص. م2012

  جملس الوزراء
  .تعدیالتهبعد االطالع على اإلعالن الدستوري و  -
  .وعلى القانون المدني اللیبي -
لسنة ) 36(بتعدیل القانون ر م . م2012لسنة ) 47(وعلى القانون رقم  -

  .بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص. م 2012
بشأن إعالن . م2014لسنة ) 44(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .حكومة إنقاذ وطني حالة النفیر والتعبئة العامة وتكلیف رئیس
في شأن منح . م2014لسنة ) 46(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الثقة لحكومة اإلنقاذ الوطني
بشأن إقالة . م 2015لسنة ) 36(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .رئیس حكومة اإلنقاذ الوطني
بشأن . م2015ة لسن) 42(وعلى قرار رئیس المؤتمر الوطني العام رقم  -

تمدید مدة تكلیف النائب األول بمهام رئاسة مجلس الوزراء حكومة اإلنقاذ 
  .الوطني

بتشكیل لجنة وتحدید . م2012لسنة ) 413(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .مهامها

ابع عشر بتاریخ ـوعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الس -
  .م2015/ 20/5
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  ررــق
  )1(مادة 

. م2012لســـنة ) 47(تضـــاف إلـــى جـــدول الحراســـة المرفـــق بالقـــانون رقـــم 
بشــأن إدارة أمــوال وممتلكــات بعــض . م2012لســنة ) 36(بتعــدیل القــانون رقــم 

  -:األشخاص كل من
  .عبد الرحمن محمد شلقم -1
  .محمود جبریل إبراهیم - 2
  .عبداهللا أحمد ناكر - 3
  .صقر آدم الجروشي - 4
  .اشيإبراهیم عمر الدب - 5
  .فاطمة عبداهللا الحمروش - 6
  .شركة استثمار لالستثمارات السیاحیة والمساهمة - 7
  .شركة إفریقیا لالستثمارات والتنمیة المساهمة - 8
  .شركة بابل للتوكیالت المالحیة المساهمة - 9

  .عمار القابضةإلالشركة الوطنیة ل - 10
  )2(مادة 
عمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى ُ   .الجهات المعنیة تنفیذه ی

  مجلس الوزراء
  .هـ 1436/ شعبان/ 30: صدر بتاریخ

  .م 2015/ 6/ 7: الموافق
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  م2013لسنة ) 727(قرار رقم 
  الصادر عن وزير املواصالت

  بشأن حتديد الئحة رسوم املطارات
  -:وزير املواصالت

ر فبرایـــ 22فبرایـــر الصـــادر فـــي  17بعـــد االطـــالع علـــى بیـــان انتصـــار ثـــورة  -
  .م2011

ـــى القـــانون رقـــم - بإصـــدار قـــانون عالقـــات العمـــل . م2010لســـنة ) 12(وعل
  .والئحته التنفیذیة

بشأن مـنح الثقـة . م2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -
  .للحكومة المؤقتة

ـــم - ـــوزراء رق ـــرار مجلـــس ال ـــى ق بشـــأن تنظـــیم وزارة . م2012لســـنة ) 37(وعل
  .النقلمواصالت و ال

ـــرار وزیـــر المواصـــالت رقـــم  - ـــى ق بشـــأن اعتمـــاد . م2013لســـنة ) 340(وعل
  .التنظیم الداخلي لمصلحة المطارات والمطارات التابعة لها

  قــــرر
  )1(مادة 

في تطبیـق أحكـام هـذا القـرار تـدل الكلمـات والعبـارات الـواردة فیمـا بعـد علـى 
  .المبینة قرین كل منها المعاني

  -:عوائد اخلدمات املباشرة
عوائد الخدمات التي تقدمها مصلحة المطارات مباشرة للغیر نتیجة اسـتثمار 
أموالهــا بمـــا فــي ذلـــك العقــارات ســـواء كانــت مبـــاني أو أراضــي فضـــاء ملحقـــة 

  .غیر مسورة ممستقلة عنها مسورة أ مبالمباني أ
  -:باشرةاملعوائد اخلدمة غري 

مـن كـل أو النسب المئویة والحصص التي تحصل علیهـا مصـلحة المطـارات 
بعض عوائد الشركات والمصالح العاملة فـي المطـار وذلـك مقابـل اسـتفادة هـذه 
الجهات من خدمات وممتلكات المصلحة بما تشمل علیه من تجهیزات ومعـدات 

  .واتصاالت ووسائل إعالمیة وخدمیة
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  )2(مادة 
تتــولى مصــلحة المطــارات جبایــة وتحصـــیل العوائــد ورســوم الخــدمات التـــي 

  .نة أدناهیارات وتحدد وفقًا لألحكام المبتقدمها بالمط
  )3(مادة 

  -:تياآلتصنف المطارات على النحو 
 ً   -:مطارات دولية/ أوال

والمعــدة ، وهــي المطــارات التــي یــتم اإلعــالن عنهــا فــي دلیــل الطیــران اللیبــي
لدخول وخروج الحركة الجویة الدولیـة وتـتم فیهـا اإلجـراءات المتعلقـة بالجمـارك 

  .حة العامة وغیرهاوالجوازات والص
  -:مطارات داخلية/ ثانياً 

والمعــدة ، وهــي المطــارات التــي یــتم اإلعــالن عنهــا فــي دلیــل الطیــران اللیبــي
  .إلقالع وهبوط الحركة الجویة المحلیة

  -:مطارات خاصة ومهابط وأراضي نزول وحقول جوية/ ثالثاً 
ات تســـتخدم فـــي أغـــراض النقـــل الجـــوي والطیـــران والبحـــث واإلنقـــاذ والخـــدم

  .النفطیة والزراعیة وغیرها
  )4(مادة 

یكون إنشاء واعتماد واستخدام المطارات الخاصة والمهابط وأراضـي النـزول 
والحقول الجویة المنصوص علیها بترخیص مـن مصـلحة الطیـران المـدني وفـي 

  .حدود الشروط المنصوص علیها في هذا الترخیص
  )5(مادة 

  -:تياآللنحو تحدد رسوم خدمات مصلحة المطارات على ا
 ً   -:رسوم هبوط الطائرات/ أوال

  -:وعاء تقدير رسوم اهلبوط -1
الـــوزن األقصـــى المصـــرح بـــه إلقـــالع الطـــائرة وفقـــًا لشـــهادة صـــالحیتها  -

  .للطیران
  -:الرسوم املقررة -2
یحصل رسم هبوط الطائرات التي تهـبط أثنـاء النهـار شـامًال لرسـوم الخـدمات  -
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  -:تياآلالمالحیة على النحو 
  .اثنان دینار) 2.000(األولى مبلغًا وقدره اً طن) 25(بالنسبة لـ  -أ

  .ثالثة دینار) 3.000(مبلغًا وقدره اً طن) 75(إلى  اً طن) 25(بالنسبة من  -ب
  .أربعة دینار) 4.000(مبلغًا وقدره اً طن) 150(إلى  اً طن) 75(بالنسبة من  -ج
  .نار وخمسمائة درهمخمسة دی) 5.500(مبلغًا وقدره  اً طن) 150(ما فوق  -د

مــن إجمـالي الرســوم فـي حالــة الهبــوط أو %) 25(ویحصـل رســم إضـافي مقــداره
ــة بالمــدة المحصــورة مــن نصــف الســاعة  اإلقــالع لــیًال وتحــدد الفتــرة الزمنی

  .الالحقة للغروب ونصف الساعة السابقة للشروق
مائــة ) 100.000(وفــي كــل األحــوال یجــب أال تقــل الرســوم المحصــلة عــن  -هـــ

  .ناردی
مائــة دینــار مقابــل اســتعمال اإلنــارة أثنــاء ) 100.000(یحصــل رســم وقــدره  -ز

الهبـــوط نهـــارًا فـــي حالـــة مـــا رأت ســـلطات المطـــار  ذلـــك ضـــروریًا لضـــمان 
  .السالمة الجویة

  - :ختفيضات رسوم هبوط الطائرات - 3
ــه بــالفقرة  ــى المنصــوص علی ــد ) 2(مــع مراعــاة الحــد األدن مــن هــذه ) هـــ(بن

من رسوم الهبوط المقررة بالنسبة لحاالت الطیـران %) 50(نسبة المادة یحصل 
  -:ةتیاآل
الطـــائرات التـــي تقـــوم بـــرحالت غیـــر تجاریـــة ألغـــراض تتعلـــق بالتـــدریب أو  -أ

مطـــار  ىإلـــاالختبــار بشـــرط أال تقـــل علــى متنهـــا غیـــر المعنیــین وأن تعـــود 
  .نفسها الحمولةب هالمغادرة نفس

  .مل في الخدمة العامةطائرات األشغال الجویة التي تع -ب
  )الشرطة -الجیش الوطني( طائرات الدولة -ج
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طـــائرات الشـــركات الوطنیـــة التـــي تقـــوم بـــرحالت داخلیـــة للمطـــارات غیـــر  -هــــ
  .مصنفة دولیةال
رسوم انتظار الطائرات واستعمال اجلسـور اهلوائيـة واخلـدمات / ثانياً 

  -:املساندة
  -:وعاء تقدير رسوم االنتظار -1
صى المصـرح بـه إلقـالع الطـائرة وفقـًا لشـهادة صـالحیتها للطیـران الوزن األق -

وتحــدد رســوم  ،مــع مراعــاة إعفــاء الســاعتین األولیــین مــن رســوم االنتظــار
أو جـــزء منهـــا علـــى الوجـــه / ســـاعة تالیـــة/انتظـــار الطـــائرات عـــن كـــل طـــن

  -:تياآل
  .دینار وثالثمائة درهم) 1.300(-األول  اً طن) 25(بالنسبة لـ  -أ

  .دینار ومائة درهم) 1.100( اً طن) 75(إلى  اً طن) 25(سبة من بالن -ب
  .تسعمائة درهم) 0.900( اً طن) 150(إلى  اً طن) 75(بالنسبة من  -ج
  .سبعمائة درهم) 0.700( اً طن) 150(ما فوق  -د
سـاعات األولـى أال تقـل ) 6(لمـا یزیـد عـن %) 50(تخفیض الرسوم بنسبة  -هـ

  .الرسوم عن مائة دینار
ســاعة األولــى واحتســاب رســوم ) 12( احتســاب رســوم االنتظــار  لمــدةیــتم  -و

  .ذلك ىلاإلیواء لما یزید ع
  -:استعمال اجلسور اهلوائية -2
ثالثمائــة دینــار عــن الســاعتین األولیــین أو ) 300.000(یحصــل مبلــغ وقــدره -أ

ذلـك  لـيجزء منهما ابتداء من لحظـة توقـف الطـائرة علـى الجسـر ومـا زاد ع
مائــة دینــار عــن الســاعة الالحقــة أو جــزء ) 100.000(رهیحصــل مبلــغ وقــد

  .منها
مقابـــل اســـتعمال  اً مائـــة وخمســـون دینـــار ) 150.000(یحصـــل مبلـــغ وقـــدره -ب

  .جهاز الطاقة األرضي الملحق بالجسر
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  -:ة مقابل خدمات املساندة اآلتيةألتييتم حتصيل  الرسوم ا-3
قابــل تــوفیر ســیارة م اً خمســة وســبعون دینــار ) 75.000(یحصــل مبلــغ وقــدره  -أ

  .إطفاء عند التزوید بالوقود
مقابــل تــوفیر خدمــة إرشــاد  اً خمســون دینــار ) 50.000(یحصــل مبلــغ وقــدره -ب

  .أرضي
خمســـمائة دینــار عنـــد اســـتعمال موقـــف ) 500.000(یحصــل مبلـــغ وقـــدره  -ج

  .الطائرات الخاص برجال األعمال باإلضافة إلى الرسوم المقررة
  -:راترسوم إيواء الطائ/ ثالثاً 

  -:وعاء تقدير رسوم اإليواء -1
  .الوزن األقصى المصرح به إلقالع الطائرة وفقًا لشهادة صالحیتها للطیران

  -:الرسوم املقررة -2
سـاعة أو جـزء منهـا وذلـك علـى النحـو ) 24(یحصل رسوم إیواء للطـائرات لمـدة

  -:تياآل
اعة أو جـزء سـ/ لكـل طـن دنـانیرسـبعة ) 7.000(األولى  اً طن) 25(بالنسة لـ -أ

  .منها
سـاعة / لكـل طـن دنـانیرستة ) 6.000( اً طن) 75(إلى اً طن) 25(بالنسبة لـ  -ب

  .أو جزء منها
/ لكـل طـن دنـانیرخمسـة ) 5.000( اً طنـ) 150(إلـى  اً طنـ) 75(بالنسبة لــ   -ج

  .ساعة أو جزء منها
  .دنانیرأربعة ) 4.000(فما فوق  -د

ــــع األحــــوال یجــــب أال یقــــل إجمــــال -هـــــ ي الرســــوم المحصــــلة عــــن وفــــي جمی
  .مائة دینار) 100.000(

  :اإلعفاء عن رسوم هبوط وانتظار وإيواء الطائرات -3
تعفــى الطــائرات اآلتیــة مــن دفــع الرســوم المــذكورة مــع مراعــاة عــدم اإلخــالل 
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بشرط المعاملة بالمثل ویصدر وزیر المواصالت قـرارات باإلعفـاء ألي نـوع آخـر 
  -:جهة یحددها الوزیر من أنواع الطائرات التابعة ألي

  .طائرات اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة والمهمات اإلنسانیة -أ
  .طائرات اإلسعاف الوطنیة -ب
قــل وزنهــا یالطــائرات الخفیفــة والخفیفــة جــدًا ذات الصــبغة الریاضــیة التــي  -ج

  .طن) 2.5(عن 
  ".األرصاد الجویة -الطیران الزراعي -زراعة سحب -الشرطة" طائرات -د

الطــائرات التـي تهــبط  هبوطــًا اضـطراریًا بعــد اإلقــالع مباشـرة ألســباب فنیــة  -هــ
  .وبسبب سوء األحوال الجویة

  -:رسوم اآلليات األرضية/ رابعاً 
تحـــدد رســـوم مـــنح تصـــریح تجـــول لآللیـــات األرضـــیة التـــي تســـتعمل داخـــل  -أ

  -:تياآلالمطار على النحو 
  .مائة دینار سنویاً  )100.000(اآللیات التي تتحرك بمحرك بواقع  -1
  .سنویاً  اً ن دینار یثالث) 30.000(اآللیات والعربات المجرورة بواقع -2
ــدخول  ىعلــ دنــانیرخمســة ) 5.000(یــتم تحصــیل مبلــغ وقــدره -3 كــل ســیارة ل

طـن " منطقة الشحن بالمخازن العامة التابعة للمصلحة والتي تبلغ حمولتها
  .ولرحلة واحدة فقط" واحد

للسـیارات التـي تزیـد  اً خمسة عشـر دینـار ) 15.000(وقدره یتم تحصیل مبلغ -4
طـن لـدخول منطقـة الشـحن بالمخـازن العامـة ولرحلـة واحـدة  ىلـحمولتها ع

  .فقط
  )6(مادة 

تحــدد رســوم التخــزین علـــى جمیــع البضــائع التـــي تــودع فــي المســـتودعات 
والساحات والمخازن التابعة لمصلحة المطارات وفق تخزینها وذلك علـى النحـو 

  -:ألتيا
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كیلـو جـرام حسـب ) 50( ىكل طرد أو صندوق أو غیرهمـا ال یزیـد وزنـه علـ -1
  -:التفضیل اآلتي

  .عن كل یوم من أیام األسبوع األول دیناران) 2.000( -أ
  .عن كل یوم من أیام األسبوع الثاني دنانیرثالثة ) 3.000( -ب
  .ما بعدهعن كل یوم من أیام األسبوع الثالث و  دنانیرأربعة ) 4.000( -ج
كیلـو جـرام وال یزیـد ) 50(كـل طـرد أو صـندوق أو غیرهمـا یزیـد وزنـه علـى  -2

  -:كیلو جرام حسب التفضیل اآلتي) 250(على 
  .عن كل یوم من أیام األسبوع األول دنانیرخمسة ) 5.000( -أ

  .عن كل یوم من أیام األسبوع الثانيدنانیر ستة ) 6.000( -ب
  .یوم من أیام األسبوع الثالث وما بعده عن كلدنانیر سبعة ) 7.000( -ج
كیلــو جــرام حســب التفصــیل ) 250(كــل طــرد أو صــندوق یزیــد وزنــه علــى  -3

  -:اآلتي
  .عن كل یوم من أیام األسبوع األول دنانیرثمانیة ) 8.000( -أ

  .عن كل یوم من أیام األسبوع الثاني دنانیرتسعة ) 9.000( -ب
  .من أیام األسبوع الثالث وما بعدهعن كل یوم  دنانیرعشرة ) 10.000( -ج
ال یزیــد وزنهــا علــى طــن واحــد حســب ) بعــد تفریغهــا(كــل ســیارة أو حاویــة  -4

  -:اآلتي
  .عن كل یوم من أیام األسبوع األول اً خمسة وثالثون دینار ) 35( -أ

  .عن كل یوم من أیام األسبوع الثاني اً خمسة وأربعون دینار ) 45( -ب
عــن كــل یــوم مــن أیــام األســبوع الثالــث ومــا  اً خمســة وخمســون دینــار ) 55( -ج

  .بعـــــده
  -:كل سیارة أو حاویة بعد تفریغها یزید وزنها على طن واحد حسب اآلتي -5
  .عن كل یوم من أیام األسبوع األول اً خمسة وأربعون دینار ) 45.000( -أ

  .عن كل یوم من أیام األسبوع الثاني اً خمسة وخمسون دینار )  55.000( -ب
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عن كل یوم من أیام األسـبوع الثالـث ومـا  اً خمسة وستون  دینار ) 65.000(-ج
  .بعده

فـي الیـوم عـن كـل حقیبـة مـن  دنـانیرخمسـة ) 5.000(یحصـل مبلـغ وقـدره  -6
ــتم إیــداعها بمخــازن الودائــع بالمطــار  حقائــب أو طــرود المســافرین التــي ی

 علـــى البضـــائع%) 100(فـــي هـــذه المـــادة بنســـبة ةوتـــزداد الرســـوم المقـــرر 
  .الخطرة أو التي تحتاج إلى عنایة خاصة

درهمًا عـن كـل كیلـو جـرام مقابـل الشـحن الجـوي ) 250(یحصل مبلغ وقدره  -7
  .كیلو جرام) 50( ىلوالطرود البریدیة التي تزید وزنها ع

  )7( مادة
یحدد مقابل االنتفاع بكل متر مربع أو جزء منه للعقـارات الواقعـة فـي نطـاق 

ویجــوز  ،یــه مــن خـدمات وفقــًا لمـا هــو مبــین فیمـا بعــدالمطـارات بمــا تشـتمل عل
لــرئیس المصــلحة تخفــیض الرســوم المقــرر لألراضــي الفضــاء الــواردة فــي هــذه 

  .المادة طبقًا لطبیعة وأهمیة المطار

 ً   -:مطار طرابلس الدويل/ أوال
ــع أو جــزء منــه حــد) 100.000( -أ أدنــى للمكاتــب  اً مائــة دینــار لكــل متــر مرب

  .ى المحطةالواقعة داخل مبن
لكــل متــر مربــع أو جــزء منــه للمواقــع  اً خمســة وعشــرون دینــار ) 25.000( -ب

  .المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة
  .ضي الفضاءالكل متر مربع أو جزء منه باألر  دنانیرعشرة ) 10.000( -ج

  -)):معيتيقة -مصراته -بنينا ((مطارات / ثانياً 
أدنـى للمكاتـب الواقعـة  اً زء منـه حـدلكل متـر أو جـ اً خمسون دینار )50.000( -أ

  .داخل مبنى المحطة
لكــل متــر مربــع أو جــزء منــه للمواقــع المرصــوفة  دنــانیرعشــرة ) 10.000( -ب

  .الواقعة خارج مبنى المحطة
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  .لكل متر مربع أو جزء منه باألراضي الفضاء دنانیرثمانیة  ) 8.000( -ج
  -:مطار سبها الدويل/ ثالثاً 

أدنـى للمكاتـب الواقعـة  اً لكـل متـر أو جـزء منـه حـد اً ینار ثالثون د) 30.000( -أ
  .داخل مبنى المحطة

لكــل متــر مربــع أو جــزء منــه للمواقــع المرصــوفة  دنــانیرعشــرة ) 10.000( -ب
  .الواقعة خارج مبنى المحطة

  .لكل متر مربع أو جزء منه باألراضي الفضاء دنانیرثمانیة  ) 8.000( -ج
  -:املطارات األخرى/ رابعاً 
مصــلحة تحدیــد مقابــل االنتفــاع بالعقــارات الواقعــة فــي نطــاق الولى رئــیس یتــ

وفي جمیع األحوال ال یجـوز االنتفـاع بعقـارات ، هذه المطارات وفقًا لنوع النشاط
ــل الحركــة أو یســ ــى مظهرهــا  ءيالمصــلحة فــي  نطــاق المطــارات بشــكل یعرق إل

  .العام
  )8(مادة 

سـواق الحـرة والمتـاجر والمطـاعم تتولى مصلحة المطـارات إدارة واسـتثمار األ
والمقاهي وأیة مرافق سیاحیة أو خدمیة أخرى وما في حكمهـا وتحدیـد عوائـدها 

ویجــوز لهــا اســتثمارها بإنشــاء ،بموجــب عقــود انتفــاع مــع الجهــات المســتفیدة 
  .شركات إلدارتها أو بالمشاركة مع الغیر

  )9(مادة 
  -:ةتیاآلتعفى البضائع من رسوم التخزین في األحوال 

  .مدة الحجز والالبضائع المحجوز علیها قانونًا لصالح مصلحة المطارات ط -
البضائع التي تعذر تسلیمها إلـى أصـحابها بسـبب یعـود لمصـلحة  المطـارات  -

قتصر األمر على جـزء مـن افإذا  ،اعتبارًا من تاریخ المطالبة كتابیًا بسحبها
  .هذه البضائع فیسرى اإلعفاء على هذا الجزء فقط

وال یجـــوز الســـماح بـــدخول ،یتبـــع فـــي التخـــزین األصـــول المتعـــارف علیهـــا  -
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ـــدوبي  ـــر مـــوظفي الجمـــارك ومـــوظفي مصـــلحة المطـــارات ومن المخـــازن لغی
ـــي الـــذین یحملـــون ترخیصـــًا بـــذلك والمكلفـــین  ـــأمین والتخلـــیص الجمرك الت

  .بمعاینة البضائع 
  )10(مادة 

مــن المســافرین تتــولى شــركات الطیــران تحصــیل رســم مغــادرة ورســم عبــور 
ویتم تحویلهـا لصـالح مصـلحة المطـارات ویحـدد ،قیمة تذاكر السفر  ىلإتضاف 

  -:تیةاآلهذا الرسم على النحو 
  .عن كل مسافر إلى خارج لیبیا اً خمسة عشر دینار ) 15.000( -
ـــانیرعشـــرة ) 10.000( - عـــن كـــل مســـافر عبـــور مقابـــل اســـتعمال مرافـــق  دن

  .عبورالمطار خالل فترة بقائه بصالة ال
ــانیرخمســة ) 5(- ــد عمــره ع دن ــعــن كــل مســافر یزی ــرحالت  ىل ــى ال ســنتین عل

  .الداخلیة
نصـف ضـریبة أمـن یـتم إضـافتها علـى تـذاكر السـفر ثالثة دینـار و ) 3.500( -

  .وتحول القیمة لمصلحة المطارات من قبل الشركات الناقلة
  -:یعفى من رسوم المغادرة كل من -
  .موظفي مصلحة الطیران المدني -1
  .موظفي مصلحة المطارات -2
مــوظفي األمــم المتحــدة والمنظمــات الدولیــة وأعضــاء البعثــات الدبلوماســیة  -3

  .والوفود الرسمیة بشرط المعاملة بالمثل
  .األطفال الذین یقل عمرهم عن سنتین -4
  .رجال أمن الطائرات أثناء أدائهم لعملهم بالطائرة -5
  .الطاقم الجوي للطائرة -6

  )11(مادة 
  -:تياآلتحدد رسوم موقف السیارات على النحو 

دینار واحد لـدخول سـیارة النقـل الخفیـف عـن كـل سـاعة أو جـزء ) 1.000( -1
  .منها

عن سـیارات الشـحن والحـافالت عـن كـل سـاعة أو  دنانیرخمسة ) 5.000( -2
  .جزء منها
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سنویًا مقابل استعمال موقف السـیارات الخاصـة  اً خمسون دینار ) 50.000( -3
ویجـوز لمصـلحة المطـارات إعفـاء بعـض األشـخاص  ،لعاملین في المطـاربا

  .أو الجهات من هذا الرسم
  )12(مادة 

علــى ه وتحــدد رســوم مــنح تصــاریح دخــول األفــراد العــاملین بالمطــار ومرافقــ
  -:األتيالنحو 

  .مقابل منح تصریح دخول المطار ومرافقه دنانیرعشرة ) 10.000( -1
  .مقابل إصدار تصریح بدل فاقد اً ار خمسة عشر دین) 15.000( -2
مقابــل مــنح تصـریح مؤقــت لــدخول بعــض منــاطق  دنــانیرخمسـة ) 5.000( -3

  .لمطارا
  ) 13(مادة 

مــن عوائــد الخــدمات األرضــیة %)  15(تســتحق مصــلحة المطــارات نســبة  -1
  .التي تقدم بالمطارات من قبل شركات المناولة

ة مبیعــــات الشــــركات مــــن قیمــــ%) 2(تســــتحق مصــــلحة المطــــارات نســــبة  -2
لطــائرات بالمطــارات ویــتم تحویــل هــذه النســبة االنفطیــة مــن بیــع محروقــات 

  .لمصلحة المطارات على ثالث دفعات سنویة تقسم على مدار السنة
  )14(مادة 

  :تكون رسوم تسجیل الشركات على النحو اآلتي
 ً   -:تسجيل الشركات: أوال

خمســمائة دینـــار ) 500.000(قیمــة رســوم التســـجیل مبلــغ وقــدره) أ(فئــة  -1
حسب رأس مال الشـركة أو القیمـة )) 3-2-1((تنقسم إلى ) أ(بحیث الفئة 

  .المالیة للمشروع
ثالثمائـة وخمسـون ) 350.000(قیمة رسوم التسجیل مبلغ وقدره ) ب(فئة  -2

حسب رأس مال الشـركة أو )) 3-2-1((تنقسم إلى ) ب(بحیث الفئة  اً دینار 
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       . القیمة المالیة للمشروع
مائتــا دینـار بحیــث ) 200.000(قیمـة رســوم التسـجیل مبلــغ وقـدره) ج(فئـة  -3

ـــى ) ج(الفئـــة  حســـب رأس مـــال الشـــركة أو القیمـــة )) 3-2-1((تنقســـم إل
  .المالیة للمشروع

تصــنيف مكاتــب التفتــيش علــى املــواد واملعــدات املــوردة إىل : ثانيــاً 
  -)):ب-أ(نيفئت

  -:رسوم التسجيل -
  .مائة دینار) 100(قدرهمبلغ و ) أ(فئة  -أ

  .اً خمسون دینار ) 50(مبلغ وقدره) ب(فئة  -ب
شــــركات لل% 50مــــع مالحظــــة أن یــــتم تخفــــیض رســــوم التســــجیل بنســــبة 

  .والتشاركیات والمكاتب الهندسیة
  :ثالثاً 

رسوم إصدار ترخیص لشركات خدمات المناولـة األرضـیة وخـدمات الطیـران  -1
) 10.000(ت نظافـــة الطـــائرات بالمطــارات وكـــذلك شـــركات التمــوین وشـــركا

  .عشرة آالف دینار مقابل ترخیص ألول مرة ولمدة سنة
  .خمسة آالف دینار) 5.000(رسوم تجدید التراخیص  -2
  .ألف دینار) 1000(رسوم أي إضافة أو تعدیل أو  بدل فاقد -3
  .ألف دینار) 1000(رسوم الزیادة المیدانیة لتقییم أهلیة الشركة  -4

  )15(مادة 
ى مصـلحة المطـارات اسـتثمار إشـعارات الدعایـة واإلعـالن داخـل المبنـى تتول

ولهـا الحـق باسـتثمارها مـع الغیـر ،وخارجه بالمطارات وفي نطـاق حـدود مرافقـه 
م واألســعار المعمـول بهـا فــي الوقـت ذاتـه وتحــدد ءبـإبرام عقـود انتفــاع بمـا یـتال

  .القیمة وفق المساحة
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  )16(مادة 
هـــذا القـــرار، ویعمـــل بـــه اعتبـــارًا مـــن تـــاریخ یلغـــى كـــل حكـــم یخـــالف أحكـــام 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة. م01/01/2014
  

  عبد القادر حممد أمحد / طيار
  وزير املواصالت                                                        

  :صدر في
  .م12/11/2013الموافق
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م2014لسنة ) 92(قرار رقم   
   الصادر عن وزير املواصالت
  بشأن تعديل حكم يف قرار 

  وزير املواصالت
فبرایـــر  22فبرایـــر الصـــادر فـــي  17بعـــد االطـــالع علـــى بیـــان انتصـــار ثـــورة  -

  .م2011
  .بإصدار قانون عالقات العمل . م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم -
بشأن مـنح الثقـة . م2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .ؤقتةللحكومة الم
ـــم - ـــوزراء رق ـــرار مجلـــس ال ـــى ق ظـــیم وزارة بشـــأن تن. م2012لســـنة ) 37(وعل

  .النقلالمواصالت و 
ــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة ســابقًا رقــم - ــى ق بشــأن . م2002لســنة ) 28(وعل

تحدید الضوابط الخاصة بصالحیة الجهات اإلداریة في إصدار قرارات النقـل 
  .والترقیة وغیرها من الشؤون الوظیفیة

بشـأن تحدیـد الئحـة . م2013لسـنة ) 727(وعلى قرار وزیر المواصالت رقم  -
  .رسوم المطارات

فــي والمــؤرخ ) 02/7/م ط(وعلــى كتــاب الســید رئــیس مصــلحة المطــارات رقــم -
  .م15/1/2014

  قــــــــرر
  )1(مادة 

. م2013لســنة ) 727(مــن قــرار وزیــر المواصــالت رقــم ) 16(تعــدل المــادة 
  -:تياآلسوم المطارات ویكون نصها على النحو بشأن تحدید الئحة ر 

ویعمـــــل بـــــه مـــــن تـــــاریخ ، یلغـــــى كـــــل حكـــــم یخـــــالف أحكـــــام هـــــذا القـــــرار(
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  ).وینشر في الجریدة الرسمیة. م1/3/2014
  )    2(مادة 

  .ویلغى كل حكم مخالف ألحكامه، یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره
  

  عبد القادر حممد أمحد / طيار
  وزير املواصالت                                                      

  
  صدر في
 .م2014/ 4/2الموافق 
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  درهم 1000سعر النسخة 
  مطابع العدل

 


